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ماموریت پارلمان اقتصاد

احمد دوستحسینی
اتاقهــای بازرگانــی در جهــان عمومــا تشــکیالتی غیردولتــی و غیرانتفاعــی
هســتند کــه رســاندن صــدای اهالــی کســب وکار بــه سیاس ـتگذار و دفــاع
از منافــع اعضــا و گروههــای وابســته را از وظایــف اصلــی خــود میداننــد.
دفــاع از منافــع اعضــا میتوانــد در دو شــکل دنبــال شــود و تعریــف شــود.
شــکل اول جانبدارانــه ،منفعتجویانــه و بیگانــه از منافــع عمومــی و شــکل
دوم همســو بــا منافــع ملــی و برخــوردار از عیــار بــرد -بــرد.
بســیاری از اتاقهــای بازرگانــی پیشــرو جهــان ،معیــار دفــاع از منافــع
اعضــای خــود را ســازگاری برآینــد آن بــا منافــع ملــی قــرار داده و ماموریــت
کلیــدی خــود را هماهنــگ کــردن صــدای فعــاالن اقتصــادی بــا آهنــگ
منافــع ملــی و همســویی آن بــا رشــد اقتصــادی پایــدار و رقابتپذیــر
دانســتهاند و کمــک بــه تصمیمســازی غیرتبعیضآمیــز و همهشــمول
را در بــاالی فهرســت ماموریتهــای خــود قــرار دادهانــد.
در کشــور مــا نیــز براســاس قانــون ،اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی جمهــوری اســامی ایــران ،موسســهای غیرانتفاعــی اســت کــه
بهمنظــور کمــک بــه فراهــم آوردن موجبــات رشــد و توســعه اقتصــاد کشــور،
تبــادل افــکار و بیــان آرا و عقایــد مدیــران صنعتــی ،معدنــی ،کشــاورزی و
بازرگانــی تاســیس شــده اســت و ارائــه نظــر مشــورتی در مــورد مســائل
اقتصــادی کشــور بــه قــوای س ـهگانه و همــکاری بــا دســتگاههای اجرایــی
و ســایر مراجــع ذیربــط بــرای اجــرای قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه اتــاق
از وظایــف آن اســت.
بــا ایــن مقدمــه ،میتــوان کنــکاش کــرد کــه هیــات نماینــدگان اتــاق بــا چه
ترکیــب و کــدام نگــرش و ابــزار ،بهتــر میتوانــد در تــراز اتاقهــای پیشــرو
جهــان بــه مســوولیتهای قانونــی خــود بپــردازد .چنانچــه نامزدهــای
عضویــت در هیــات نماینــدگان ،نظــر و دیــدگاه خــود را دربــاره چالشهــای
مهــم و روش انتقــال صــدای اهالــی کســب وکار بــه سیاســتگذار بــه
روشــنی مطــرح کنند،انتخابکننــدگان بــا شــناخت بهتــر و اشــتیاق بیشــتر
در انتخابــات شــرکت میجوینــد و اتاقــی قویتــر بــا جایگاهــی رفیعتــر
خواهیــم داشــت ادامــه در صفحــه 5

مقام نخست تخصیص یارانه انرژی
در جهان به ایران رسید

بــه گــزارش تارنمــای اطــاع رســانی اتــاق بازرگانــی ایــران ،انــرژی
مهمتریــن کاالیــی اســت کــه تفــاوت قیمــت داخلــی و جهانــی
آن باعــث میشــود دولــت ســاالنه رقــم بســیار هنگفتــی را
بهعنــوان یارانــه پیــدا و پنهــان بــرای تثبیــت قیمــت آن صــرف
کنــد؛ تــا جایــی کــه بــرآورد میشــود در الیحــه بودجــه ســال
آینــده ،مجمــوع یارانــه اختصــاص یافتــه بــه حــوزه انــرژی بــه 900
هــزار میلیــارد تومــان برســد.
ایــن رقــم کــه  2برابــر کل بودجــه عمومــی دولــت اســت ،ســبب شــده عمــا
توســعه اقتصــادی در ایــران مختــل شــود و بخــش عمــده ارزشافــزوده ایجــاد
شــده در اقتصــاد بــه شــکل یارانــه بیاثــر و مخــرب تلــف شــود.
بــرای مثــال ،قیمــت بنزیــن براســاس نــرخ فــوب خلیجفــارس حــدود 54
ســنت اســت و بــا فــرض نــرخ دالر  10هزارتومانــی ،ارزش ریالــی آن بــه بیــش
از  5هــزار تومــان مــی رســد؛ درحالیکــه قیمــت هــر لیتــر بنزیــن از ســال
 1394تاکنــون کامــا در داخــل ایــران ثابــت بــوده و عمــا دولــت بایــد بــه
ازای هــر لیتــر  4200تومــان یارانــه پنهــان بــه مصرفکننــدگان تخصیــص

دهــد؛ یارانـهای کــه ثروتمنــدان  12بــار بیــش از فقــرا از آن بهــره میبرنــد و
رونــق قاچــاق را نیــز در پــی داشــته اســت.
افزایــش قیمــت انــرژی بــه دلیــل آنکــه نهــاده تولیــد محســوب میشــود ،رشــد
هزینــه تولیــد و بــه دنبــال آن ،بــاال رفتــن قیمــت محصــوالت را نیــز در پــی
دارد؛ همیــن نگرانــی بابــت رشــد نــرخ تــورم ،باعــث میشــود دولــت از دســت
زدن بــه جراحــی بــزرگ واقعیســازی قیمتهــا و انجــام اصالحــات اقتصــادی
منصــرف شــود؛ درحالیکــه تبعــات دنبالـهدار رونــد کنونــی ضمــن واردکــردن
شــوکهای مکــرر بــه اقتصــاد ،افزایــش قاچــاق ،گســترش بیعدالتــی و فقــر
عمومــی و آلودگــی محیطزیســت توســعه اقتصــادی در کشــور و حتــی اداره
آن را بــه رؤیــا تبدیــل میکنــد.
کشــورهای توســعهیافته بــرای رفــع ایــن مشــکل دس ـتبهکار وضــع مالیــات
ســنگین بــر مصــرف ســوخت و واقعیســازی قیمتهــا شــدهاند و در مقابــل
بــرای تحقــق عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی از محــل درآمدهــای ناشــی از
فــروش ســوخت بــه توســعه چتــر تأمیــن اجتماعــی و حمایــت معیشــتی از
اقشــار کمدرآمــد ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـرژی در
مقــام نخســت تخصیــص یارانــه انـ
ـید بــه گــزارش تارنمــای
ـران رسـ
ـه ایـ
ـان بـ
جهـ

انـرژی

بــرای تســهیل رونــد اجرایــی صــادرات گاز ایــران
بــه پاکســتان خبــر داد مشــروح خبــر        
ـا ســرمايه گــذاري
ـم هـ
ـه تحريـ
ـي بـ
ـك نفتـ
پاتـ
تهــران بــر اســاس ســهم شــركت نفــت ايــران بــه
ارزش  4ميليــارد دالر در ايــن شــركت انجــام خواهــد
شــد .مشــروح خبــر                                         

اطــاع رســانی اتــاق بازرگانــی ایــران ،انــرژی
مهمتریــن کاالیــی اســت کــه تفــاوت قیمــت
                                     
داخلــی و جهانــی آن باعــث میشــود دولــت
ســاالنه رقــم بســیار هنگفتــی را بهعنــوان یارانــه افزایــش بــار بدهــی شــرکتهای انــرژی
پیــدا و پنهــان بــرای تثبیت قیمــت آن صــرف کند؛ عربــی در ســال آینــد انتظــار مــیرود
شــرکتهای انــرژی منطقــه خلیــج فــارس در ســال
مشروح خبر
 ۲۰۱۹بــه منظــور تامیــن مالــی طرحهــای توســعه
صادرکننــدگان ،ارز خــود را بــه ســامانه اســتقراض بیشــتری داشــته باشند..مشــروح خبــر                 

نیمــا ارائــه کننــد؛ اتــاق ایــران پیگیــر
اصــاح ســازوکار موجــود اســت اتــاق

بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــا بــورس انــرژی بــزودی بــا ســاختار
ـرد
ـی گیـ
ـر مـ
ـت را از سـ
ـه نفـ
ـد عرضـ
انتشــار اطالعی ـهای ضمــن تاکیــد بــر ادامــه رونــد جدیـ
پیگیــری جهــت اصــاح سیاس ـتهای مربــوط بــه بــه گــزارش ایرنــا ،تاکنــون در  2مرحلــه عرضــه
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ،از صادرکننــدگان نفــت خــام در بــورس انــرژی انجــام شــده کــه در
کشــور خواســته اســت .مشــروح خبــر
 .مرحلــه نخســت فــروش نفــت ( 6آبــان امســال)،
یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام عرضــه شــد امــا....
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اخبار کوتاه
ـیون
ـه  ۹۸در کمیسـ
ـه بودجـ
ـات الیحـ
ـب کلیـ
تصویـ
.
انــرژی مشــروح خبــر

ـه
ـان را بـ
ـی ارزشـ
ـرخ توافقـ
ـا نـ
ـدگان بـ
صادرکننـ
واردکنندگان بدهند مشــروح خبر
پاالیشــگاه هنــدی  BPCLواردات نفــت
ایــران را از ســرمیگیرد مشــروح خبــر

وضعیــت فــروش نفت آســیایی ایــران مشــروح
خبــر
ـد
ـن شـ
ـراق روشـ
ـی عـ
ـای برقـ
ـف بدهیهـ
تکلیـ

مشــروح خبــر

از ایــن زمســتان ســخت اقتصــاد مشــروح خبــر                                                                           .
گذرخواهیمکــرد جهانگیــری در مراســم
الضــرب»:
اهــدای نشــان کارآفرینــی «امین
ـروگاه
ـگاوات نیـ
ـاخت  6500مـ
ـی سـ
ـن مالـ
تامیـ
.
مشــروح خبــر
بــرق انجــام شــد عضــو هیــات مدیــره بانــک
آمادگــی ایــران بــرای افزایــش دو برابــری
صنعــت و معــدن گفــت :ایــن بانــک بــا رویکــرد ورود
صــادرات بــرق مشــروح خبــر
صنعــت بــرق ایــران طــی  4دهــه بــه طــرح هــای زیرســاختی و ســرمایه بــر کــه بخــش
ـر گذاشـ
ـت سـ
ـتاندارهای جهانی را پشـ
اسـ
ـت خصوصــی قــادر بــه اجــرای آنهــا نیســت ،تاکنــون

پتروشــیمی هــا تــا نیمــه دی  6میلیــارد
ـتان بـ
ـدام پاکسـ
ـن اقـ
جدیدتریـ
ـد دبیــر کل انجمــن
ـه کردنـ
ـا عرضـ
ـرای واردات دالر در نیمـ
گاز از ایــران درحالــی کــه زنگنــه از بدعهــدی کارفرمایــان صنعــت پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه

پاکســتانیها گالیــه داشــت ،معــاون امــور پتروشــیمی هــا بــه همــه تعهــدات خــود بــرای
بینالملــل وزیــر نفــت در آخریــن اظهــار نظــر عرضــه ارز صادراتــی عمــل کــرده انــد ،گفــت....
خــود از تشــکیل دو کمیتــه (فاینانــس و تحریــم) مشــروح خبــر                                             .

آشنایی
با انجمن
صادرکنندگان
خدمات فنی و
مهندسی ایران

درآمــد زایــی  ۱۷.۱میلیــارد دالری صنعــت
ـته مشــروح خبر
ـال گذشـ
ـیمی در سـ
پتروشـ

کاهــش شــدید صــادرات نفــت اوپــک بــه
آمریکا مشروح خبر

پیــام باقــری نائــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق طــرح هــای بــزرگ نیروگاهــی بــا ظرفیــت تولیــد 6
ایــران و نائــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی در هــزار و  500مــگاوات را تامیــن مالــی کــرده اســت.
رابطــه بــا دســتاوردهای ایــن صنعــت پــس از انقــاب مشــروح خبــر                                                .
.
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هــاب انــرژی قصــد دارد تــا در هــر شــماره بــه
معرفــی یکــی از تشــکل هــای عضــو فدراســیون
صــادرات انــرژی بپــردازد.

احــداث بزرگتریــن بــرج تولیــد انــرژی
خورشــیدی مشــروح خبــر
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
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ادامه از صفحه 1

پرداختهانــد؛ کاری کــه در اقتصــاد ایــران نیــز بهعنــوان
تنهــا راه ناگزیــر بایــد در دســتور کار دولــت قــرار بگیــرد.
بــرای روشــن شــدن عمــق فاجعــه یارانــه درمانــی در
اقتصــاد ایــران ،بــد نیســت بــه تازهتریــن گــزارش آژانــس
بینالمللــی انــرژی دربــاره تخصیــص یارانــه انــرژی در
جهــان اشــارهای شــود.
براســاس اطالعــات منتشــر شــده از ســوی ایــن نهــاد
بینالمللــی ،در  2017میــادی مجمــوع یارانـهای کــه در
کل جهــان بــه حــوزه انــرژی تخصیــص یافتــه اســت 300
میلیــارد دالر بــوده کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن 30
میلیــارد دالر افزایــش نشــان میدهــد .نکتــه قابلتأمــل
ایــن اســت کــه  11میلیــارد دالر از ایــن افزایــش 30
میلیــارد دالری (معــادل  37درصــد) بــه ایــران تعلــق
دارد.
براســاس ایــن گــزارش ،ایــران بــا جمعیــت  80میلیــون
نفــری در ســال  ،2017در پرداخــت یارانــه انــرژی از
چیــن بــا جمعیــت یــک میلیــارد و  386میلیــون نفــر نیــز
ســبقت گرفتــه و بــه صــدر جــدول صعــود کــرده اســت.
براســاس آمــار اعــام شــده ،ایــران در ســال 2017
میــادی بــا پرداخــت ســاالنه  45میلیــارد دالر یارانــه
پیــدا و پنهــان در حــوزه انــرژی 15 ،درصــد از کل یارانــه
انــرژی پرداخــت شــده در جهــان را بــه خــود اختصــاص
داده اســت و بعــد از آن ،چیــن بــا پرداخــت  38میلیــارد
دالر یارانــه در رتبــه دوم قــرار میگیــرد.
** سرانه یارانه انرژی در ایران  20برابر چین
ایــران و چیــن رتبــه اول و دوم جــدول تخصیــص یارانــه
انــرژی در جهــان را بــه خــود اختصــاص میدهنــد امــا
بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت  17برابــر چیــن نســبت بــه
کشــورمان ،ســرانه یارانــه تخصیــص یافتــه در ایــران 20
برابــر از یارانــه تخصیــص یافتــه در چیــن بیشــتر اســت.
بررســی آمارهــا نشــان میدهــد ســرانه ســاالنه تخصیــص
یارانــه انــرژی در ایــران بــه  556دالر و در چیــن بــه
حــدود  28دالر یعنــی یکبیســتم ایــران میرســد.
عمــق فاجعــه بــه حــدی اســت کــه بــه نظــر میرســد
متولیــان امــر چــارهای جــز ســاماندهی ماجــرای یارانــه
انــرژی ندارنــد؛ ماجرایــی کــه جــدای از اتــاف ســنگین
منابــع ملــی ،عمــ ً
ا صرفــه ســرمایهگذاری در حــوزه
انرژیهــای پــاک را نابــود کــرده و باعــث شــده ایــران در
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وزیر نیرو مطرح کرد؛

قــرن  21همچنــان وابســتگی شــدیدی بــه انــرژی فســیلی
داشــته باشــد.
** یکدهــم تولیــد ناخالــص صــرف یارانــه
میشــو د
بــر اســاس آمارهــای آژانــس بینالمللــی انــرژی ،یارانــه
انــرژی پرداخــت شــده در ایــران معــادل  10درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت درحالیکــه ایــن رقــم در
چیــن بــا وجوداینکــه رتبــه دوم را دارد تقریب ـاً بــه صفــر
میرســد زیــرا  38میلیــارد دالر یارانــه تخصیــص داده
شــده بــه یــک میلیــارد و  386میلیــون نفــر چینــی در
مقایســه بــا تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور اصــ ً
ا
رقمــی بهحســاب نمیآیــد.
البتــه در ایــن گــزارش بــرای محاســبه میــزان یارانــه
انــرژی ،اختــاف قیمتهــای داخلــی بــرای هــر گــروه
بــا متوســط قیمتهــای بینالمللــی اســتفاده میشــود
و تغییــر قیمتهــای جهانــی ،روی رقــم پرداختــی یارانــه
کشــوری ماننــد ایــران کــه همــواره قیمــت انــرژی را ثابــت
نگــه م ـیدارد بیشــتر اســت.
ل تأمــل اینکــه آژانــس بینالمللــی انــرژی
نکتــه قابــ 
افزایــش رقــم یارانــه انــرژی در ســال  2017را ناشــی
از افزایــش قیمــت نفــت در ایــن ســال میدانــد امــا
در شــرایطی کــه قیمــت نفــت در آن ســال  25درصــد
رشــد کــرد ،مجمــوع یارانــه پرداختــی توســط کشــورهای
مختلــف فقــط  12درصــد افزایــش یافــت.

ایــران و چین رتبــه اول و دوم جدول
تخصیــص یارانــه انــرژی در جهــان را
بــه خــود اختصــاص میدهنــد امــا
بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت 17
برابــر چیــن نســبت بــه کشــورمان،
ســرانه یارانــه تخصیــص یافتــه در
ایــران  20برابــر از یارانــه تخصیــص
یافتــه در چیــن بیشــتر اســت.
بررســی آمارهــا نشــان میدهــد
ســرانه ســاالنه تخصیــص یارانــه
انــرژی در ایــران بــه  556دالر و در
چیــن بــه حــدود  28دالر یعنــی
یکبیســتم ایــران میرســد.
ایــن موضــوع نشــان میدهــد بســیاری از کشــورهای
جهــان همزمــان بــا افزایــش قیمتهــای جهانــی،
قیمتهــای داخلــی خــود را حتــی از افزایــش قیمــت
جهانــی نیــز بیشــتر بــاال بردهانــد و از تخصیــص بیهــوده
منابــع بــه یارانــه انــرژی خــودداری کردهانــد امــا در ایــران
بــا ثبــات مانــدن قیمتهــا کل اثــرات رشــد نــرخ جهانــی
انــرژی در قیمتهــا داخلــی تخلیــه شــده اســت.
ایــن یارانــه کــه البتــه بــه نــام حمایــت از مــردم و بهویــژه
اقشــار کمدرآمــد تخصیــص مییابــد ،در عمــل وضعیتــی
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ایجــاد میکنــد کــه بــه افزایــش شــکاف فقیــر و غنــی
منجــر میشــود و بهــرهای اگــر داشــته باشــد بهصــورت
عمــده نصیــب ثروتمنــدان میشــود .همچنــان کــه
آمارهــای رســمی حاکــی از ایــن اســت کــه میانگیــن
دهــک پردرآمــد در ایــران (دهــک دهــم) حــدود  18برابــر
از میانگیــن درآمــد دهــک فقیــر (دهــک یکــم) بیشــتر
اســت درحالیکــه بــر اســاس بررســیهای کارشناســی،
در ماجــرای توزیــع یارانــه بنزیــن در ایــران ،دهــک
پردرآمــد جامعــه  12برابــر بیــش از دهــک فقیــر از یارانــه
بهــره میبــرد.
** گازی که مفت میسوزد
براســاس ایــن گــزارش ،ایــران در پرداخــت یارانــه گاز،
پیشــروترین کشــور در جهــان اســت .طبــق اطالعــات
آژانــس بینالمللــی انــرژی ،ایــران در ســال 2017
میــادی ،مجمــوع گاز مصرفــی شــهروندان در طــول ایــن
ســال را  16.3میلیــارد دالر ارزانتــر از میانگیــن قیمــت
جهانــی فروختــه اســت.
دومیــن کشــور بعــد از ایــران روســیه بــا تخصیــص 12
میلیــارد دالر یارانــه ســوخت و در مقــام ســوم امــارات
بــا تخصیــص یارانــه  5.9میلیــارد دالری قــرار گرفتهانــد.
ایــن ســه کشــور در حالــی  34.2میلیــارد دالر یارانــه گاز
پرداختهانــد کــه در ســال  2017در کل جهــان فقــط
 57میلیــارد دالر یارانــه گاز تخصیــص داده شــده اســت.
بــر ایــن اســاس در آن ســال  29درصــد از کل یارانــه گاز
پرداخــت شــده در جهــان را ایــران بــه شــهروندان خــود
پرداختــه اســت.
همچنیــن ایــران در پرداخــت یارانــه بــرق نیــز وضعیــت
نامســاعدی دارد؛ هرچنــد در ایــن فقــره پــس از چیــن در
رتبــه دوم قــرار گرفتــه امــا بازهــم بــه دلیــل جمعیــت 17
برابــری چیــن ،ســرانه یارانــه پرداختــی در ایــران بســیار
باالتــر از چیــن قــرار میگیــرد.
طبــق آمارهــا ،در ســال  2017چیــن بــا تخصیــص 21.1
میلیــارد دالر یارانــه بــه مصــرف بــرق در صــدر جــدول
قــرار گرفتــه و ایــران بــا پرداخــت  12.3میلیــارد دالر
یارانــه بــرق رتبــه دوم را از آن خــود کــرده اســت.
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جهانگیری در مراسم اهدای نشان کارآفرینی
«امینالضرب»:

صادرکنندگان ،ارز خود را به سامانه
نیما ارائه کنند؛ اتاق ایران پیگیر
اصالح سازوکار موجود است
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران بــا انتشــار اطالعیــهای ضمــن تاکیــد
بــر ادامــه رونــد پیگیــری جهــت اصــاح
سیاســتهای مربــوط بــه بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات ،از صادرکننــدگان کشــور خواســته
اســت نســبت بــه تــداوم ارائــه ارز صادراتــی
خــود در ســامانه نیمــا بصــورت منظــم و مســتمر
اقــدام کننــد.
قابل توجه صادرکنندگان محترم
بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند کــه اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران مجدانــه در پــی حــل
مشــکالت پیــش آمــده بــرای صادرکننــدگان محتــرم در
رابطــه بــا ســازوکارهای طراحــی شــده توســط بانــک
مرکــزی و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در روشهای
بازگشــت ارز صادراتــی بــه چرخــه تجــاری کشــور
میباشــد .در ایــن رابطــه تاکنــون جلســات متعــددی
بــا مســئوالن محتــرم ذیربــط برگــزار گردیــده اســت
و مشــکالت و تنگناهــای صادرکننــدگان و کاســتیهای
ســامانههای موجــود بــه اســتحضار ایشــان رســانده
شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه تقویــت و توســعه صــادرات ،بــه
منزلــه شــریان ارزآوری اقتصــاد کشــور ،در شــرایط
کنونــی ضرورتــی دوچنــدان یافتــه اســت و همچنیــن بــا

تأکیــد بــر ضــرورت انکارناپذیــر بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات بــه چرخــه تجــاری و ارزی کشــور ،اتــاق وظیفــه
خــود میدانــد کــه پــی گیــر اصــاح ســازوکارهای
موجــود ،بــه نحــوی کــه هــر دو مهــم همزمــان حاصــل
شــود و لطمــهای بــه هیچکــدام وارد نگــردد ،باشــد.
فعــاالن اقتصــادی بــر ایــن اعتقادنــد کــه وضــع موجــود
در جهــت تقویــت صــادرات و بازگشــت ارز بــه کشــور
نیســت و اصــاح سیاســتهای متخــذه بســیار ضــروری
اســت.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
ضمــن تعهــد بــه پــی گیــری مشــکالت صادرکننــدگان
در چارچــوب منافــع ملــی اقتصــاد کشــور ،از کلیــه
صادرکننــدگان محتــرم اکیــدا ٌ درخواســت مینمایــد تــا
نســبت بــه تــداوم ارائــه ارز صادراتــی خــود در ســامانه
نیمــا بصــورت منظــم و مســتمر اقــدام نماینــد .بدیهــی
اســت هــر صادرکننــدهای بســته بــه نــوع ارز ،ماهیــت
کاالی صادراتــی ،مقصــد صــادرات ،میــزان صــادرات و
هزینــه تمــام شــده کاالی خــود ،نســبت بــه نــرخ گــذاری
ارز حاصلــه مختــار و صالــح میباشــد.
اتــاق ایــران امیــد دارد تــا بــا همــکاری بانــک
مرکــزی ،نگرانیهــای پیــش روی تولیــد کننــدگان و
صادرکننــدگان مرتفــع گــردد و آنهــا بتواننــد بیــش از
پیــش ،بــا امیــد و اعتمــاد از عهــده وظیفــه تاریخــی خــود
در بیشــینه کــردن درامدهــای ارزی کشــور برآینــد.

از این زمستان
سخت اقتصاد
گذرخواهیمکرد

اولویتهای کاری دولت
معــاون اول رییسجمهــور در حالــی بــه ســومین دوره
از جشــنواره امینالضــرب آمــده بــود کــه در دوره
پیشــین ایــن مراســم ،غایــب بــود .امــا دلیــل ایــن
تاخیــر را میتــوان حضــور در جلســه شــورای عالــی
ســران ســه قــوه عنــوان کــرد .اســحاق جهانگیــری
در ابتــدای ســخنانش بــه ناآرامیهــای اخیــر کشــور
اشــاره و نقــش بخــش خصوصــی در گذشــته و حــال را
برجســته ارزیابــی کــرد .او همچنیــن از صنــوف و فعــاالن
اقتصــادی درخواســت کــرد کــه مراعــات حــال مــردم را
در قیمــت کاالهــا داشــته باشــند و امــا ایــن نویــد را هــم
داد کــه درآمــد ارزی کشــور در اولیــن فرصــت صــرف
واردات کاالهــای اساســی میشــود و بنابرایــن شــبکهای
منظــم بــرای توزیــع کاالهــای اساســی تشــکیل میشــود.
روی دیگــر ســخنان جهانگیــری بــه کســبه بــازار بــود
و خواســتار آن شــد تــا ضمــن دریافــت ســود متعــارف،
بــرای تامیــن معیشــت مــردم تــاش کننــد.
خواســته دیگــر جهانگیــری امــا از فعــاالن اقتصــادی،
افزایــش درآمدهــای ارزی کشــور از طریــق احیــای
صــادرات بــود .او گفت:مــا بــه درآمدهــای ارزی ناشــی
از صــادرات نیــاز داریــم و بایــد تــاش خــود را بــرای
رونــق صــادرات بــه کار بریــم .ایــن در حالــی اســت کــه
رییسجمهــور امریــکا ،کاهــش درآمــد ارزی نفــت ایــران
را نشــانه گرفتــه امــا بــا صــادرات محصوالتی مثل پوشــاک
و ســایر کاالهــا نیــاز اصلــی کشــور را بــرآورده خواهیــم
کــرد .او اولویــت دیگــر دولــت را «احیــای تولیــد» دانســت
وگفــت :امــروز مهمتریــن مســاله واحدهــای تولیــدی بــه
دلیــل تغییــرات نــرخ ارز ،نقدینگــی اســت کــه تامیــن آن

بایــد در دســتور کار دولــت و اتاقهــای بازرگانــی و البتــه
نظــام بانکــی باشــد .او همچنیــن از بخــش خصوصــی
خواســت تــا بــا توجــه بــه محدودیتهــا ،روشهایــی بــرای
تامیــن نقدینگــی ارایــه بدهــد .بــه گفتــه جهانگیــری ،اگــر
صــادرات کشــور ،تامیــن ارز مــورد نیــاز کشــور و کاالی
مــورد نیــاز مــردم را تامیــن کنــد ،از ایــن زمســتان ســخت
گــذر خواهیــم کــرد .او در عیــن حــال از فعــاالن اقتصــادی
انتظــار داشــت تــا بنگاههــای خــود را ســرپا نگهداشــته و
اجــازه آســیب بــه آنهــا را ندهنــد.
به خاطر کارآفرینان میمانم
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،گریــزی هــم بــه
مخالفــت برخــی سیاســتمداران بــا حضــور او در کابینــه
زد و گفــت :امــروز انســجام اهمیتــی بیــش از پیــش
دارد ،در حالــی کــه عــدهای زیــر فشــارهای اقتصــادی لــه
میشــوند ،عــدهای دیگــر بــه جــای حــل مشــکالت مــردم
قصــد دارنــد فقــط رقیــب را از صحنــه خــارج کننــد .امــا
بــه خاطــر شــما کارآفرینــان قــول میدهــم کــه در دولــت
بمانــم و آنچــه در تــوان دولــت اســت را بــه صحنــه بیــاورم
تــا بــا کمــک و مشــورت شــما از ایــن دوره عبــور کنیــم.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه بیمــاری مزمــن اقتصــاد ایــران
گفــت :امــروز «موضــوع بودجــه دولــت»« ،نقدینگــی»،
«مســائل زیســت محیطــی» و «مســاله آب» بــه یــک
ابرچالــش تبدیــل شــدهاند .ایــن چالشهــا از گذشــته
وجــود داشــته و بایــد بــر روی آنهــا متمرکــز میشــدیم
کــه موضــوع جدیــدی بــه اســم تحریمهــا اکنــون پیــش
روی ایــران قــرار گرفتــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صنعــت بــرق را میتــوان یکــی از پیشــروترین صنایــع در
ایــران پــس از انقــاب اســامی ایــران معرفــی کــرد .درواقــع
در طــی  4دهــه ایــن صنعــت آنچنــان پیشــرفت کــرد کــه
بــه موفقیتهــای متعــددی دس ـتیافت و اکنــون در ســطح
جهــان یکــی از قدرتمندترینهــا محســوب میشــود.
تصویــر صنعــت بــرق ایــران طــی  4دهــه اســتاندارهای
جهانــی را پشــت ســر گذاشــت
بــه گــزارش جــام جــم آنالیــن  ،صنعت برق پیشــرو محســوب
میشــود امــا بایــد در رابطــه بــا جزئیــات آن اطالعــات
زیــادی بدانیــم تــا بــه ایــن بــاور برســیم ایــن صنعــت تــا چــه
انــدازه اســتانداردهای جهانــی را پشــت ســر گذاشــت .بــدون
پرداختــن بــه جزئیــات هــم میتــوان ادعــا کــرد ایــن صنعــت
بســیار موفــق عمــل کــرده اســت و باوجــود همــه مشــکالت
نظیــر تحریــم بــه راه خــود ادامــه داده اســت و نهتنهــا در
تولیــد کــه در زمینــه صــادرات نیــز فعالیــت دارد.
پیــام باقــری نائــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
و نائــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی در رابطــه بــا
دســتاوردهای ایــن صنعــت پــس از انقــاب بــه جــام جــم
آنالیــن گفــت :صنعــت بــرق در دنیــا بــر اســاس انــرژی بــرق
و محــور توســعه بهعنــوان یــک صنعــت زیربنایــی موردتوجــه
قــرار میگیــرد و بهنوعــی پیشنیــاز هــر نــوع صنعــت
دیگــری اســت.
باقــری عنــوان کــرد :بــرق درواقــع مقــدم بــر هــر صنعــت
زیربنایــی محســوب میشــود و صنعــت مــادر اســت .ایــن
صنعــت بهعنــوان یــک زیرســاخت در هــر زمینــهای بایــد
وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد محــور توســعه صنایــع دیگــر
باشــد.
نائــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران افــزود :مــا
در رابطــه بــا یــک صنعــت پیشــرو و اســتراتژیک صحبــت
میکنیــم و ایــن صنعــت بســیار موردتوجــه و حائــز اهمیــت
اســت .مــا در شــروع انقــاب در حوزههــا و بخشهــای
مختلــف صنعــت بــرق وابســتگی کاملــی بــه کشــورهای
دیگــر بهویــژه اروپاییهــا داشــتیم.
نائــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی در ادامــه گفــت:
حتــی بــرای ســادهترین تجهیــزات و ســادهترین کارهــای
پیمانــکاری و خدمــات مجبــور بودیــم بــه تأســی از
شــرکتهای غیــر ایرانــی اهــداف خــود را در حــوزه صنعــت
بــرق پیــش ببریــم.
ً
وی اضافــه کــرد :در آن زمــان جمعیــت کشــور تقریبــا 35

صنعت برق ایران طی
 4دهه استاندارهای
جهانی را پشت سر
گذاشت

میلیــون نفــر بــود و میــزان ظرفیــت نصبشــده مــا در حــدود
هفــت هــزار مگابایــت تخمیــن زده میشــد .امــا امــروز و
پــس از گذشــت  4دهــه  ،صنعــت بــرق از موانــع و مشــکالت
عدیــدهای کــه کشــور بــا آن دســتوپنجه نــرم میکنــد،
گــذر کــرده و موفــق عمــل کــرد اســت .آثــار ایــن مشــکالت
در صنایــع مختلــف ازجملــه همیــن بــرق دیــده میشــود.
باقــری بیــان داشــت :جنــگ تحمیلــی ،مــواردی کــه اقتصــاد
را تحتفشــار قــرارداد و تحریمهایــی کــه بــا آن روبــرو
شــدیم بــر روی صنعــت بــرق تأثیــر گذاشــت .امــا باوجــود
مواجهــه بــا ایــن موانــع در کشــور کــه طــی  4دهــه دیدیــم
اکنــون صنعــت بــرق در جایــگاه قابــل قبولــی قــرار دارد.
کارنامــه ایــن صنعــت واقعــاً قابلقبــول اســت.
وی یــادآور شــد :صنعــت بــرق مــا هــم در ســطح منطقــه و
در هــم در ســطح دنیــا کام ـ ً
ا موفــق اســت .امــروز بــا 80
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هــزار مگابایــت ظرفیــت نصبشــده ،مقــام چهاردهــم را در
دنیاداریــم .در منطقــه نیــز مقــام نخســت بــرای ماســت.
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد :در حوزههــای دیگــر
نظیــر بخــش تولیــد و ســاخت تجهیــزات بهصــورت عمــده
تجهیزاتــی بــا فنــاوری بــاال تولیــد میکنیــم و از دســتاوردهای
خوبــی بهرهمنــد هســتیم.
باقــری اذعــان داشــت :ظرفیتســازیهای خوبــی در
دهههــای  70و نیمــه نخســت دهــه  80در حــوزه صنعــت
بــرق در بخــش خصوصــی  ،بخــش تولیــد تجهیــزات و
پیمانــکاری بــه وجــود آمــده اســت .اینهــا بهنوعــی بخــش
مثبــت کارنامــه مــا در ایــن حــوزه محســوب میشــوند.
نائــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت :مــا امــروز
بــه لحــاظ مأموریــت ســازمانی کــه در صنعــت بــرق وجــود
دارد بایــد رفــاه را بــه آحــاد مــردم برســانیم و ایــن مأموریــت
تقریبـاً کامــل شــده اســت .تمــام شــهرهای کشــور و بیــش از
 99درصــد روســتاها امــروز از نعمــت بــرق برخــوردار هســتند.
وی تأکیــد کــرد :در ارتبــاط بــا شــاخص جهانــی صنعــت بــرق،
کشــور از اســتاندارهای داخلــی هــم عبــور کــرده و حتــی فراتر
از اســتانداردهای دنیــا عمــل میکنــد .ســهم مــا در صنعــت
بــرق امــروز از ارزشافــزوده کل صنعــت ،حــدود  10درصــد
اســت .درواقــع صنعــت بــرق  ،صنعتــی محســوب میشــود کــه
ارزشافــزوده باالیــی ایجــاد میکنــد.
نائــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران اضافــه کــرد:
ســهم مــا از کل اشــتغال هــم  15درصــد از کل صنعــت ایــران
اســت .در حــوزه صــادرات هــم در ســالهای اخیــر بهویــژه
در حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی پیشقــراول و طالیــه دار
صــدور ایــن خدمــات هســتیم.
باقــری در ادامــه گفــت :در ســال  94حــدود  98درصــد صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی در حــوزه نیــرو اتفــاق افتــاد و در
ســالهای اخیــر همــواره ســهم قابلتوجهــی از صــادرات در
ایــن زمینــه انجــام میشــود.
ایــن مقــام در پایــان گفــت :امــروز توفیــق ایــن راداریــم
کــه بــه بیــش از  40کشــور دنیــا صــادرات تجهیــزات و
خدمــات داشــته باشــیم .اآلن هــم بســیاری از شــرکتهای
فعــال در حــوزه صنعــت بــرق ایــران در کشــورهای همســایه
و منطقــه در حــال اجــرای پروژههــای بــزرگ در حوزههــای
نیروگاهــی ،خطــوط انتقــال ،پســتهای بــرق و شــبکههای
بــرق کشــورهای هــدف هســتند و وظایــف متعــددی را بــر
عهــده دارد.
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ماموریت پارلمان اقتصاد

 .از ایــنرو نگارنــده پیشــنهاد میکنــد نامزدهــای
محتــرم انتخابــات دوره جدیــد اتــاق ،رویکــرد خــود را
در مــوارد زیــر بــه روشــنی بیــان کننــد:
 -۱پشــتیبانی بــی چــون و چــرا از مطالبــات بنگاهــی
یــا همآواســاختن مطالبــات بنگاهــی بــا ضرورتهــای
رشــد و رقابتپذیــری اقتصــاد؟
 -۲چانهزنــی بــرای تامیــن مالــی بنگاههــا بــا فشــار
بــر منابــع بانــک مرکــزی یــا جهتدهــی تامیــن
مالــی بنگاههــای بــزرگ از بــازار ســرمایه؟
 -۳حمایــت از کنتــرل تــورم ،یــا اعمــال فشــار
بــرای افزایــش پایــه پولــی و رشــد افسارگســیخته
نقدینگــی؟
« -۴چانهزنــی بــازاری» بــرای رانتآفرینــی یــا
حاکمیــت «منطــق بــازار» بــرای شفافســازی و
رانتزدایــی؟
 -۵حمایــت از پرداخــت بهــای واردات بــا درآمــد
صــادرات غیرنفتــی یــا چشمپوشــی بــر عــدم
شــفافیت بازگشــت ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصــاد
ملــی بهویــژه در شــرایط خطیــر کنونــی؟
از صاحبنظــران اقتصــادی  -اجتماعــی و
نقشآفرینــان اتــاق بازرگانــی درخواســت میشــود
در پاســخ بــه ایــن «فراخــوان» ،پیرامــون نقــش و
مســوولیتهای اتــاق و ویژگیهــای بایســته اعضــای
هیــات نماینــدگان آن بــه بحــث و اظهارنظــر بپردازنــد
تــا شــاهد انتخاباتــی بانشــاطتر و اتاقــی کارآمدتــر
باشــیم.
منبع :روزنامه دنیای اقتصاد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پاکســتانیها حــدود  ۲۳ســال اســت کــه بــرای واردات گاز
از ایــران ،بــا امــروز و فــردا کــردن ،بــه تعهــدات خــود بــرای
اجــرای ایــن قــرارداد مشــترک بــا ایــران عمــل نکردهانــد.
دولــت جدیــد ایــن کشــور در جدیدتریــن اقــدام خــود دو
کمیتــه (فاینانــس و تحریــم) بــرای تســهیل رونــد اجرایــی
صــادرات گاز ایــران بــه پاکســتان تشــکیل داده کــه البتــه
مشــخص نیســت ایــن اقــدام بــه ســرانجام برســد یــا ماننــد
ســایر قــول و قرارهــای ایــن کشــور بــه فراموشــی ســپرده
شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــده احــداث خــط لولــه صلــح در ســال
 ۱۹۹۰مطــرح و قــرار شــد ایــن خــط لولــه گاز ایــران را بــه
پاکســتان و هندوســتان منتقــل کنــد کــه پیــامآور صلــح و
دوســتی در شــبه قــاره باشــد .براســاس توافــق اولیــه ،قــرار
بــود ایــن خــط لولــه  ۲۷۰۰کیلومتــری ،گاز صادراتــی ایــران
را از مســیر پاکســتان بــه هنــد منتقــل کنــد.
پیشبینــی شــده بــود کــه درصــورت توافــق نهایــی۱۱۰۰ ،
کیلومتــر از ایــن خــط لولــه در ایــران ۱۰۰۰ ،کیلومتــر در
پاکســتان و  ۶۰۰کیلومتــر در هنــد احــداث شــود .طبــق
طــرح اولیــه قــرار بــود روزانــه  ۱۵۰میلیــون مترمکعــب گاز
ایــران بــه هنــد و پاکســتان صــادر شــود .از ایــن مقــدار۹۰ ،
میلیــون مترمکعــب بــرای هنــد و  ۶۰میلیــون مترمکعــب
بــرای پاکســتان در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه البتــه ایــن
ایــده عملــی نشــد.
هنــد بــا بهانههایــی دربــاره امنیــت و قیمــت معاهــده،
نســبت بــه آن ســرد شــده و از تعهــد ســهجانبه
کنارهگیــری کــرد .بعــد از آن در ســپتامبر  ،۲۰۱۲عملیــات
اجرایــی معاهــده آغــاز شــده و روســای جمهــور وقــت ایــران
و پاکســتان توافــق کردنــد کــه در ایــن زمینــه همــکاری
داشــته باشــند؛ براســاس 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 کــرد کــه صــادرات گاز در روز از
حجــم  ۱۴میلیــون مترمکعــب را آغــاز کــرده و آن را در دو
فــاز بــه  ۲۱و  ۳۰میلیــون مترمکعــب افزایــش دهــد.
بــا اینکــه توافــق مذکــور بیــن دو کشــور صــورت گرفــت،
عملیــات اجرایــی خــط لولــه از ســوی پاکســتانیها مــدام
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جدیدترین اقدام پاکستان
برای واردات گاز از ایران

متوقــف و ازســوی مســووالن ایــن کار در پاکســتان ،اطالعــات
ضدونقیضــی دربــاره میــزان پیشــرفت پــروژه ارائــه میشــد.
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
فراهــم شــده اســت ،ایــن همســایه شــرقی بــر بدعهــدی
خــود اصــرار میکــرد .اصــراری کــه وزیــر نفــت را نیــز بــه
تعجــب انداختــه و بــر آن داشــت تــا بــا ارســال نام ـهای بــه
وزیــر نفــت پاکســتان خواهــان یــک پاســخ صریــح از ایــن
کشــور شــود .امــا بازهــم جــواب مشــخصی از ســوی ایــن
کشــور دریافــت نکــرد و ایــران تصمیــم گرفــت 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 گرفــت.
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
ایــران تصمیــم بگیــرد ایــن موضــوع را در دادگاهبینالمللــی
مطــرح کنــد ،پاکســتان نیــز چــارهای جــز دفــاع از خــود
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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.
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.
جدیدترین اقدام پاکستانیها
درحالــی کــه زنگنــه از بدعهــدی پاکســتانیها گالیــه
داشــت ،معــاون امــور بینالملــل وزیــر نفــت در آخریــن
اظهــار نظــر خــود از تشــکیل دو کمیتــه (فاینانــس و
تحریــم) بــرای تســهیل رونــد اجرایــی صــادرات گاز ایــران
بــه پاکســتان خبــر داد .بــه گفتــه وی بــه نقــل از وزارت
نفــت ،دولــت جدیــد ایــن کشــور دریافــت گاز از ایــران را
پیگیــری میکنــد و اراده سیاســی خــود را بــرای گســترش
روابــط اقتصــادی بــا ایــران بــه صراحــت بیــان کــرده اســت.
زمانینیــا ادامــه داد :بــرای ایــن منظــور ،پاکســتان دو کمیتــه
(فاینانــس و تحریــم) بــرای تســهیل رونــد اجرایــی صــادرات
گاز ایــران بــه پاکســتان تشــکیل داده اســت کــه انتظــار
مـیرود نتیجــه بررســی ایــن کمیتــه در ماههــای آینــده بــه
دیــدار وزرای نفــت ایــران و پاکســتان بــرای بــه ســرانجام
رســاندن ایــن قــرارداد منجــر شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دریافــت گاز از ایــران بــرای
پاکســتان باصرفهتــر از دیگــر کشــورها عنــوان اســت ،افــزود:
مباحــث حقوقــی ایــن قــرارداد در صــورت مالقــات وزیــران
نفــت دو کشــور بهطــور حتــم بررســی خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســرمايه گــذاري تهــران بــر اســاس ســهم شــركت
نفــت ايــران بــه ارزش  4ميليــارد دالر در ايــن
شــركت انجــام خواهــد شــد
ايــران قصــد دارد  15ميليــارد روپيــه (حــدود  218ميليــون
دالر) بــراي توســعه يــك پااليشــگاه هنــدي ســرمايه گــذاري
كنــد .ايــن خبــر را نشــريه «اكونوميــك تايمــز» بــه نقــل از
«اس ان پانــدي» رئيــس شــركت پتروشــيمي چنــاي هنــد
مطــرح كــرده اســت.
رويتــزر هــم بــه نقــل از شــركت «اينديــن اويــل» كــه
بزرگتريــن پااليشــگر نفــت هنــد اســت ،اعــام كــرده ايــران
ممكــن اســت در پــروژه توســعه يكــي از زيرمجموعــه هــاي
ايــن شــركت ســرمايه گــذاري كنــد .ســانجيو ســينگ ،رئيس
هيــات مديــره شــركت «اينديــن اويــل» مــي گويــد كــه ايران
مشــاركت در طــرح توســعه شــركت «چنــاي پتروليــوم»
را منتفــي نكــرده اســت .شــركت «چنــاي پتروليــوم» يــك
پااليشــگاه مســتقر در جنــوب هنــد بــا ظرفيــت  20هــزار
بشــكه در روز اســت .دقيقــا مشــخص نيســت كــه ايــران قــرار
اســت در پااليشــگاه يــا در پتروشــيمي چنــاي هنــد و يــا هــر
دو ســرمايه گــذاري كنــد .امــا ايــن موضــوع درحالــي كــه
ايــران و هنــد بــراي فــروش نفــت بــا روپيــه در دوران تحريــم
توافــق كــرده انــد ،مــي توانــد كمــك بزرگــي بــه وضعيــت
تجــارت خارجــي دو كشــور و هميــن طــور ايجــاد ارزش
افــزوده بــراي ايــران كنــد .ضمــن آنكــه در اســناد باالدســتي
كشــور از جملــه سياســت هــاي اقتصــاد مقاومتــي و برنامــه
هــاي توســعه اي  5ســاله بــه آن تاكيــد شــده اســت.

ورزنــد.
رويتــرز نوشــته اســت ايــن معافيــت مالياتــي بــه پااليشــگاه
هــاي هنــدي اجــازه مــي دهــد حــدود  1.5ميليــارد دالر
بدهــي معــوق بــه شــركت ملــي نفــت ايــران را تســويه كننــد.
ايــن بدهــي از زمانــي كــه تهــران در اوايــل نوامبــر هــدف
تحريــم هــاي امريــكا قــرار گرفــت ،ايجــاد شــد.ايران نيــز
مــي توانــد از پــول فــروش نفــت خــود كــه در بانــك دولتــي
 UCOســپرده گــذاري مــي شــود ،بــراي ســرمايه گــذاري
مســتقيم در پــروژه هــاي هنــدي از جملــه طــرح توســعه
«چنــاي پتروليــوم» اســتفاده كنــد.

سازوكاري براي همكاري هاي جديد
مشــاركت ايــران در پــروژه هــاي نفتــي هنــد پــس از اينكــه
ايــن كشــور بــه دليــل تحريــم هــاي امريــكا ،واردات نفــت
ايــران را كاهــش داد ،مــورد ترديــد قــرار گرفــت .هنــد چنــد
روزي اســت كــه ســازوكار پرداخــت بدهــي نفتــي بــه ايــران
بــا اســتفاده از پــول ملــي آن كشــور را فعــال كــرده اســت.
هنــد پرداخــت بــه روپيــه بــراي خريــد نفــت از شــركت ملــي
نفــت ايــران را از ماليــات ســنگين معــاف كــرد.
كشــورهاي خريــدار نفــت ايــران اجــازه اســتفاده از دالر در
مبــادالت نفتــي بــا ايــران را ندارنــد و بانــك هــا و موسســات
عامــل ارتبــاط بانكــي بيــن دو طــرف نيــز بــه دليــل خطــر
مواجــه شــدن بــا تحريــم ثانــوي از ســوي امريــكا عمومــا از
برعهــده گرفتــن مبــادالت مالــي بــا ايــران خــودداري مــي

سرمايه گذاري در پتروشيمي هند
اس ان پانــدي رئيــس شــركت پتروشــيمي چنــاي مــي
گويــد« :ايــن شــركت دولتــي قصــد دارد ظرفيــت مركــز
خــود در «ناگاپتينــام» را تــا  9برابــر افزايــش دهــد تــا
بتوانــد  9ميليــون تــن نفــت خــام را در ســال پااليــش كنــد
و ســرمايه گــذاري تهــران بــر اســاس ســهم شــركت نفــت
ايــران بــه ارزش  4ميليــارد دالر در ايــن شــركت انجــام
خواهــد شــد .ســاير ســرمايه گــذاري هــا از طريــق بــورس
و همچنيــن ســهامدار اصلــي يعنــي شــركت نفــت هنــد بــه
دســت خواهــد آمد.درحالــي كــه ســرمايه گــذاري شــركت
نفــت ايــران بــه شــركت پتروشــيمي چنــاي در تاميــن
بودجــه الزم كمــك خواهــد كــرد ،ايــن اقــدام همچنيــن
ســبب ادامــه حضــور تهــران در بــازار جــذاب نفتــي هنــد
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پاتك نفتي به
تحريم ها
خواهــد شــد».
بــراي هنــد ،ايــران همچنــان يــك تاميــن كننــده مــورد
اعتمــاد نفتــي محســوب مــي شــود .ايــران نفــت خــود را
بــا شــرايط جــذاب عرضــه مــي كنــد كــه ســبب شــده اســت
هنــد بشــدت بــراي بــه دســت آوردن معافيــت از تحريــم
هــاي امريــكا عليــه تهــران تــاش كنــد.
امريــكا بــه هنــد و هفــت كشــور ديگــر بــراي ادامــه واردات
نفــت از ايــران بــه مــدت شــش مــاه معافيــت اعطــا كــرده
اســت .هنــد اكنــون درحــال خريــد  1.25ميليــون تــن نفــت
خــام در مــاه يــا  300هــزار بشــكه نفــت خــام در روز از
ايــران اســت.
مجمــوع تقاضــاي نفــت خــام هنــد حــدود  4.6ميليــون
بشــكه در روز اســت كــه ايــن كشــور را در رتبــه ســومين
مصــرف كننــده بــزرگ جهــان پــس از امريــكا و چيــن
قــرار مــي دهــد .هنــد  80درصــد از نيــاز خــود بــه نفــت
را از طريــق واردات تاميــن مــي كنــد .هنــد در ســال 2018
حــدود  22ميليــون تــن بشــكه نفــت خــام از ايــران وارد
كــرد.
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بــراي مثــال كشــورمان در هندوســتان داراي يــك پااليشــگاه
و يــك واحــد پتروشــيمي بــوده اســت كــه طــرف هنــدي
بــا افزايــش ســرمايه در ايــن دو واحــد ،ســهام ايــران را بــا
كاهــش روبــه رو كــرد كــه در حــال حاضــر ايــران از ايــن دو
واحــد پااليشــگاهي و پتروشــيمي حــدود  20درصــد ســهم
دارد.
ايــران در كــره جنوبــي بــه منظــور فــرآورش نفــت خــام
ســنگين ســروش و نــوروز و فــروش آن بــه يــك شــركت
كــره اي كــه در زمينــه ســيمان فعاليــت داشــته اســت،
پااليشــگاهي بــه نــام «ســاميانگ» احــداث كــرد كــه در
اوايــل انقــاب بــه داليلــي بــه طــرف كــره اي واگــذار شــد.
همچنيــن در آن زمــان ايــران بــه صــورت مشــاركتي بــا
آفريقــاي جنوبــي ،در ايــن كشــور پااليشــگاهي بــه نــام
«سانســول» را احــداث كــرد كــه ســهام ايــن واحــد نيــز 40
ســال قبــل بــا مبلغــي حــدود هفــت تــا  9ميليــون دالر بــه
طــرف خارجــي واگــذار شــد.

 .علــي شــمس اردكانــي ،كارشــناس انــرژي و
رئيــس كميســيون انــرژي اتــاق ايــران دربــاره ايــن
موضــوع بــه «ايــران» گفــت« :متاســفانه بــه داليــل
نامعلومــي ســهام پااليشــگاه هــا و پتروشــيمي هــاي
ايــران در خــارج از كشــور واگــذار شــده اســت.
خريــداران ايــن ســهام هــم كشــورهايي نظيــر
عربســتان و امريــكا بــوده انــد و ايــن موضــوع باعث
شــده  بــازار ايــران بــه بــازاري بــراي عربســتان و
امريــكا تبديــل شــود ».او ادامــه داد« :اگــر ايــران
ســهام خــود را در ايــن پااليشــگاه هــا و پتروشــيمي
هــا نمــي فروخــت ،مــي توانســت  800هــزار بشــكه
در روز بــه ايــن كشــورها صــادر كنــد؛ و تاثيــر
تحريــم كمتــر مــي شــد».
شــمس اردكانــي مــي گويــد« :بايــد كســاني كــه
تصميــم بــه فــروش ســهام پااليشــگاه هــاي ايــران
در خــارج از كشــور گرفتــه انــد امــروز بياينــد و
پاســخ دهنــد كــه چــرا ايــن كار را كــرده انــد؟ در
حالــي كــه بايــد هــر ســال بــر اســاس قانــون ايــن
پااليشگاه هايي كه از دست رفته اند
ايــران ســال هــا قبــل ســهامدار پااليشــگاه هــا و پتروشــيمي ســهم بيشــتر نيــز مــي شــد. ».
هايــي در نقــاط مختلفــي از جملــه هنــد ،آفريقــاي جنوبــي
و كــره جنوبــي بــوده اســت كــه پــس از واگــذاري هايــي در
گــذر زمــان ايــن ســهم اكنــون بــه حداقــل رســيده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

ـیون
ـه  ۹۸در کمیسـ
ـه بودجـ
ـات الیحـ
ـب کلیـ
تصویـ
ـرژی
انـ
یــک عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی از
بررســی و تصویــب کلیــات الیحــه بودجــه  ۹۸در جلســه
امــروز ایــن کمیســیون خبــر داد.
علــی بختیــار در گفتوگــو بــا ایســنا ضمــن تشــریح جلســه
امــروز کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بیــان
کــرد :در جلســه امــروز کلیــات و تبصرههــای الیحــه بودجــه
 ۹۸مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت کلیــات بودجــه
 ۹۸بــه تصویــب رســید.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :بــه منظــور بررســی تبصرههــا
قــرار شــد کمیتـهای از اعضــای کمیســیون انرژی و دوســتانی
کــه از کمیســیون انــرژی در کمیســیون تلفیــق حضــور دارنــد
تشــکیل شــود و در نهایــت پــس از بحــث و بررســی در روز
سهشــنبه اصــل تبصرههــا و الحاقــات و اصالحــات الیحــه
بودجــه  ۹۸نیــز در کمیســیون بــه رای گذاشــته شــود.
درآمد زایی  ۱۷.۱میلیارد دالری صنعت پتروشیمی
در سال گذشته
صنعــت پتروشــیمی یکــی از مهمتریــن منابــع ارزآوری
در کشــور اســت کــه از ابتــدای ســال تاکنــون و طبــق
دســتورالعملهای ارزی بانــک مرکــزی موظــف بــه
برگردانــدن ارز خــود بــه چرخــه اقتصــادی کشــور شــدند.
آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه ایــن صنعت در ســال گذشــته
 ۱۷.۱میلیــارد دالر بــرای کشــور درآمدزایــی داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در حــال حاضــر صنعــت پتروشــیمی ۵۴
مجتمــع تولیــدی و فعــال دارد و در حــدود  ۶۶طــرح در
دســت اجــرا اســت کــه از ایــن تعــداد در حــدود  ۳۴طــرح،
بــا بیــش از  ۲۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی ،بــه عنــوان
پروژههــای فعــال محســوب میشــوند .عملکــرد تولیــد
مجتمعهــای تولیــدی ،بیانگــر میــزان تولیــد  ۵۳.۶میلیــون
تــن اســت کــه از ایــن میــزان در حــدود  ۳۰.۷میلیــون تــن
محصــول قابــل فــروش و مابقــی بــه عنــوان خــوراک بیــن
مجتمعــی عرضــه میشــود.
در نــگاه بلنــد کــه تــا ســال  ۱۴۰۰ترســیم شــده اســت،
بــا فعــال ســازی و بهــره بــرداری کامــل از طرحهــای
پتروشــیمی مجمــوع تولیــد فعلــی صنعــت بــه  ۷۵میلیــون
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تــن در ســال خواهــد رســید .حتــی اگــر تــا پایــان ســال
 ۱۴۰۴طــرح جدیــدی هــم تعریــف نشــود و بــا تکمیــل
طرحهــای موجــود ،ایــن رقــم بــه بیــش از  ۱۰۰میلیــون
تــن خواهــد رســید.
بــر اســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده در ســال جــاری
حــدود  ۵۰درصــد از کل محصــوالت بــه تولیــد متانــول و اوره
و آمونیــاک اختصــاص یافتــه اســت و پیشبینــی میشــود
ایــن ســهم تــا  ۱۰ســال آینــده بــا وضعیــت پروژههــای در
دســت توســعه فعلــی بــه  ۷۰درصــد افزایــش یابــد.
از نظــر درآمدزایــی ،عملکــرد صنعــت پتروشــیمی در ســال
 1396نشــان میدهــد  ۱۲میلیــارد دالر از محــل صــادرات
محصــوالت ارز وارد کشــور شــده کــه ســهم داد و ســتد
ایــن صنعــت در بــازار بــورس در حــدود  ۵میلیــارد دالر
بــوده اســت ،در مجمــوع مــی تــوان گفــت ســهم درآمدزایــی
صنعــت پتروشــیمی در ســال گذشــته  ۱۷.۱میلیــارد دالر
بــوده اســت.

از صادرکننــدگان معتقدنــد ارز حاصــل از صــادرات را در
اختیــار واردکننــدگان قــرار میدهنــد تــا کاالهــای مــورد
نیــاز مــردم تهیــه شــود کــه خوشــبختانه ایــن مهــم مــورد
نظــر بانــک مرکــزی نیــز هســت.
وی افــزود :کاالهــای مــا از تــوان رقابتــی بــا کاالهــای
مشــابه خارجــی برخوردارنــد و در شــرایط فعلــی فرصــت
اســتثنایی بــرای دو بخــش تولیــد و صــادرات بــه وجــود
آمــده اســت کــه بایــد بــه یکدیگــر اعتمــاد کنیــم و بــرای
بهبــود شــرایط تــاش کنیــم.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در خصــوص جلســه اخیــر
هیــأت رییســه و اعضــای اتــاق بازرگانــی بــا رییــس کل
بانــک مرکــزی گفــت :مســایلی همچــون بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات بــا گفتوگــو و جلســات مشــترک قابــل
حــل اســت ،از ایــن رو برگــزاری جلســاتی از ایــن قبیــل ،بــه
از میــان رفتــن اختــاف نظــرات کمــک و دیدگاههــا را بــه
هــم نزدیــک میکنــد.

صادرکنندگان با نرخ توافقی ارزشان را به
واردکنندگان بدهند
غالمحســین شــافعی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
ایجــاد راهکارهایــی بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
توســط بانــک مرکــزی گفــت :بانــک مرکــزی راهکارهایــی
را بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ارایــه کــرده
اســت ،امــا صادرکننــدگان نظــرات و راهحلهــای دیگــری
نیــز دارنــد کــه از ایــن جملــه میتــوان بــه پیشــنهاد ایــن
مهــم کــه صادرکننــدگان بتواننــد ارز را بــا نــرخ توافقــی در
اختیــار واردکننــدگان قــرار دهنــد ،اشــاره کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر بازگشــت ارز حاصــل از صادرات بــه چرخه
اقتصــادی کشــور ،اظهــار کــرد :ارز حاصــل از صــادرات بایــد
بــه کشــور بازگــردد ،چــرا کــه قطعــا بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بــه رونــق تولیــد
کمــک میکنــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه در ایــن
تردیــدی وجــود نــدارد کــه ارز حاصــل از صــادرات بایــد
بــه کشــور بازگــردد ،تصریــح کــرد :نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه ایــن امــر بایــد بــا منطــق اقتصــادی و شــرایط روز
همخوانــی داشــته باشــد و البتــه صادرکننــدگان نیــز بــه
اهمیــت ایــن مهــم واقفنــد.
شــافعی در ادامــه افــزود :مــا بیــش از آنکــه صــادرات
داشــته باشــیم ،واردات انجــام میدهیــم و البتــه بســیاری

پاالیشگاه هندی  BPCLواردات نفت ایران را از
سرمیگیرد
رویتــرز بــه نقــل از منابــع آگاه خبــر داد کــه شــرکت دولتــی
بهــارات پترولیــوم ( )BPCLواردات نفــت ایــران را پــس از
توقــف ســه ماهــه بــه دلیــل تحریمهــای آمریــکا ،در فوریــه
از ســرخواهد گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،در ماههــای پــس از بازگشــت تحریمهــای
آمریــکا علیــه ایــران بســیاری از پاالیشــگاههای دولتــی هنــد
بــه دلیــل ابهاماتــی کــه دربــاره امــکان ادامــه واردات نفــت از
ایــران وجــود داشــت قــادر بــه بارگیــری نفــت ایــران نبودنــد.
بســیاری از کشــورهای واردکننــده نفــت ایــران پیــش از آغــاز
تحریمهــا بــا هــدف دریافــت معافیــت از تحریمهــای آمریــکا
خریدشــان را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش دادنــد.
هنــد کــه دومیــن مشــتری بــزرگ نفــت ایــران پــس از
چیــن اســت ،بــرای واردات نفــت ایــران بــه میــزان کمتــری
از میانگیــن معمــول خــود بــه همــراه هفــت خریــدار بــزرگ
دیگــر معافیــت گرفتــه اســت.
تحــت ایــن معافیــت کــه تــا اوایلمــاه مــه ســال  ۲۰۱۹اعتبــار
دارد ،هنــد میتوانــد  ۱.۲۵میلیــون تــن یــا  ۹میلیــون بشــکه
در مــاه نفــت از ایــران وارد کنــد.
منابــع صنعتــی آگاه بــه رویتــرز گفتنــد :شــرکت BPCL
یــک میلیــون بشــکه نفــت ایــران را در فوریــه خریــداری
خواهــد کــرد.
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وضعیت فروش نفت آسیایی ایران
ایســنا| واردات نفــت خریــداران بــزرگ آســیایی در نوامبــر
کــه تحریمهــای آمریــکا علیــه تهــران آغــاز شــد۱۲.۷ ،
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش
یافــت
بــه گــزارش رویتــرز ،آمــار رهگیــری کشــتی و دولتــی
نشــان داد چیــن ،هنــد ،ژاپــن و کــره جنوبــی مــاه گذشــته
حــدود  ۶۶۴هــزار و  ۸۰۰بشــکه در روز نفــت از ایــران وارد
کردنــد کــه در مقایســه بــا نوامبــر ســال  ۲۰۱۷بــه میــزان
 ۱۲.۷درصــد کاهــش داشــت.
واردات کــره جنوبــی در نوامبــر بــرای ســومین مــاه متوالــی
صفــر مانــد و ژاپــن نیــز ماننــد کــره جنوبــی وارداتــی از
ایــران نداشــت در حالــی کــه واردات هنــد در نوامبــر حــدود
 ۴۰درصــد در مقایســه بــا اکتبــر کاهــش پیــدا کــرد.
امــا واردات نفــت آســیا از ایــران از دســامبر رو بــه رشــد
خواهــد گذاشــت زیــرا آمریــکا بــه هشــت خریــدار بــزرگ
نفــت ایــران بــرای ادامــه واردات بــه مــدت  ۱۸۰روز معافیت
داده اســت.
واردات نفــت چیــن از ایــران در نوامبــر بــه حــدود ۳۹۰
هــزار بشــکه در روز رســید کــه باالتــر از حــدود  ۲۴۷هــزار
بشــکه در روز در اکتبــر بــود.
ســینوپک کــه بزرگتریــن خریــدار چینــی نفــت ایران اســت،
خریــد نفــت ایــران را مــدت کوتاهــی پــس از ایــن کــه چین
از تحریمهــای آمریــکا معافیــت گرفــت آغــاز کــرد و شــرکت
ملــی نفــت چیــن ( )CNPCنیــز تولیــد نفــت ایــران را در
دســامبر بــاال بــرد.
ژاپــن و کــره جنوبــی آمــاده از ســرگیری واردات نفــت
ایــران در اوایــل ســال  ۲۰۱۹میشــوند.
انتظــار مـیرود هنــد نیــز ماهانــه  ۱.۲۵میلیــون تــن یــا ۹
میلیــون بشــکه نفــت از ایــران خریــداری کنــد.
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Dubai Smelter Signs $272mn Deal To
Oman To Have First Electricity Spot Build Most Efficient Power Plant In UAE
Market In The GCC

Bahrain’s Al Dur Power & Water Company In $1.3bn Refinancing

Mubadala and Dubal Holding created a joint venture company to
develop the power block and water desalination plant for Emirates
Global Aluminium (EGA) under a
.25-year deal
The UAE’s most efficient power
plant will be built in Jebel Ali to cut
costs and emissions for industrial
heavyweight Emirates Global Alu.)minium (EGA

Al Dur accounts for one-third of power and water production in Bahrain
with a combined capacity of 1,243GW
of power and 48MIGD of water
Al Dur Power & Water Company, one
of the largest power generation and
water desalination companies in
Bahrain, has announced to close a
US$1.3bn refinancing, replacing the
.one originally provided in 2009

The spot market is expected to introduce competition for the first
time in Oman’s electricity generation sector
Oman is planning to have the first
spot market for electricity in the
.region by 2020
The move is expected to spur the
growth of merchant generation
capacity power producers that are
not covered by Power Purchase
Agreements (PPAs) with Oman
Power and Water Procurement
Company (OPWP), the sole buyer of electricity under the Sector
.Law, reported Oman Observer
Oman will commence operational trials next year in the lead-up
to the markets’ formal launch in
.2020

Mubadala and Dubal Holding created a joint venture company to develop the power block and water
desalination plant for EGA under
a 25-year deal worth up to $272m
(AED1bn). The project will fuel
EGA’s smelter in Jebel Ali, Dubai,
.generating 600MW of electricity

Five legacy turbines at the Jebel
Ali site will be put on standby upon
The spot market is expect to at- completion of the project. Siemens
tract third party developers from has agreed to install the UAE’s first
the growing renewable energy in- combined cycle H-class gas tur.bine at the plant
.dustry in Oman

The new financing was provided by a
syndicate of 20 banks including local,
regional and international banks. The
refinancing facilities extend up to 14
years and include US$450mn of conventional facilities and US$850mn of
.Islamic facilities
The right to develop, finance and
operate the project was awarded
in 2008 by the Electricity and Water
Authority (EWA) of Bahrain to a consortium consisting of Engie and Gulf
Investment Corporation. Commercial operations started in early 2012.
The company benefits from a 25-year
power and water purchase agree.ment entered into in 2009 with EWA

FEWA, Umm Al Quwain Cooperate For
200MW Solar Park Development

The solar plant, which will be deployed on an area of about five million
square meters, is expected to supply
clean energy to UAQ
The emirate of Umm Al Quwain has
signed a cooperation agreement with
the UAE Federal Electricity and Water
Authority (FEWA) for the construction
of a 200 MW solar power plant in Falaj
Al Mualla, an inland oasis town, according to an announcement given on
.the government’s Twitter account
The agreement was signed by the
crown prince of Umm Al Qaiwain,
Sheikh Rashid bin Saud bin Rashid
Al Mu’alla and Suhail bin Mohammed
Faraj Faris Al Mazrouei, the emirate’s
Minister of Energy and Industry, who
.is also the president of the FEWA
The solar plant, which will be deployed on an area of about five million
square meters, is expected to supply
clean energy to the emirate and reduce its dependence on fossil fuels,
the government noted. More technical
and financial details on the project,
.however, have not yet been disclosed
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معرفی انجمن
انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ،بــه حــول
و قــوه الهــی و بــا برخــورداری از چهــار دپارتمــان تخصصــی
«مطالعــات بــازار و مناقصــات» ،IT« ،آمــوزش و انتشــارات»،
«حقــوق تجــاری» و «روابــط بیــنالملــل» ،افتخــار یــک
دهــه اطــاعرســانی و ارائــه مشــاوره بــه بیــش از 250
شــرکت عضــو را داشــته و در تــاش اســت تــا بــا در نظــر
داشــتن ظرفیتهــای قابــل توجــه مهندســی مــازاد کشــور،
فرصتهــای مغتنــم پیــش رو را رصــد نمــوده و در راه رفــع
موانــع تجــاری ،نقــش مؤثــری را ایفــا نمایــد.
انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ایــران
کــه خــود را پیشــگام تحولــی عمیــق در رویــه هــای
صادراتــی کشــور میدانــد ،در تــاش اســت تــا بــا بهــره
گیــری از دانــش مدیریتــی موجــود و شناســایی زمینـه هــای
تخصصــی کمتــر مــورد توجــه داخلــی کــه اقبــال جهانــی
دارنــد ،ظرفیـت هــای مهندســی مــازاد کشــور را بــه عرصــه
ن المللــی کشــانده و در فرآینــد عرضــه دانــش
رقابــت بیــ 
ایرانــی بــه نحــوی فراگیــر ،ســهیم باشــد .در ایــن راســتا،
انجمــن ،خــود را موظــف بــه اجــرای برنام ـه هایــی میدانــد
کــه متضمــن ارتبــاط نزدیــک بــا نهادهــای دولتــی ،تشــکیل
کمیتــههــای تخصصــی و همگرایــی میــان اعضــا بــوده و بــه
بهبــود وضعیــت حرفــه ای ایشــان بینجامــد.
ناگفتــه پیداســت کــه تعــاون و همداســتانی اعضــای انجمــن
در جهــت تجمیــع توانمنــدی هــا و همپوشــانی فنــی فعالیـت
هــا ،در کنــار تعاملــی بالنــده بــا دنیــای در حــال دگرگونــی،
مــا را چنــان پرتــوان و کارآمــد مــینمایــد کــه اگــر در
هــر گوشــه از گیتــی ،تقاضایــی بــرای عمــران و ســازندگی
باشــد ،بــازوان بــا کفایــت کارشناســان خــاق ایرانــی بــه
کار خواهدبــود .تحقــق ایــن مهــم ،همچنــان کــه راه را بــه
ی نیــازی از درآمدهــای نفتــی ،رهنمــون خواهــد
ســوی بــ 
شــد ،بــا ایجــاد حــدود بیســت هــزار فرصــت شــغلی در
جریــان اجــرای هــر پــروژه خارجــی ،بــازار کار داخلــی را نیــز
مســتغنی مــی نمایــد.
بــرای تحقــق آنچــه برشــمردیم و برای بقــاء در دنیــای آکنده
از تأثیــر تکنولــوژی هــای نوظهــور ،ناگزیــر از بازآمــوزی و
توســعه ســرمایه هــای انســانی براســاس اســتانداردهای
جهانــی و بــه روزرســانی ایــد ه هــا خواهیــم بــود .تــا باشــد

آشنایی
با انجمن
صادرکنندگان
خدمات فنی
و مهندسی
ایران
کــه بــه یــاری خداونــد منــان و تــاش خســتگیناپذیــر
خدمتگــزاران شــما در انجمــن ،ضمــن کشــف فرصتهــا
و آینــدهاندیشــی و بــا تــاش بــرای بــه فعلیــت رســاندن
تــوان بخــش خصوصــی در راســتای اجــرای اصــل  44قانــون

انـرژی

شماره صد و ده  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود وهفت

اساســی در جهــت توســعه شــاخصهــای فنــی و مهندســی
کشــور ،ارتقــاء جایــگاه فناورانــه ایــران در منطقــه و در ســطح
بیــنالملــل ،افزایــش بهــرهوری و ضریــب توســعه ملــی،
ایفاگــر نقشــی مؤثــر باشــیم.
خانــواده بــزرگ صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران ،از برآینــد دانــش و تجربــه ســالیان و بــا توجــه بــه
ن
مقتضیــات ملــی و منطقــهای و رعایــت اســتانداردهای بیـ 
المللــی ،بــرای تحقــق ســند چشــمانداز توســعه ،آمــاده
مشــارکت اســت .بــا ایــن امیــد کــه ایــران آبــاد ،در جایــگاه
برتــر اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری منطقــه قــرار گرفتــه و
بــه عنــوان ســرزمینی امــن ،مســتقل و مقتــدر ،از روابطــی
گســترش یابنــده مبتنــی بــر منافــع ملــی ،اصــول حکمــت،
عــزت و مصلحــت در تعامــل بــا جهــان ،برخــوردار باشــد.
تاریخچه تاسیس
جامعــه مهندســی ایــران ،پــس از ســالها پیگیــری بــرای
طراحــی تشــکیالتی حرفــ ه ای در جهــت هدایــت ســرمایه
هــای انســانی ایــن مــرز و بــوم ،بــر آن شــد تــا ایــده
تأســیس انجمنــی غیرانتفاعــی را بــه تحقــق ،نزدیــک نمایــد.
متعاقــب بررسـی هــای دقیــق و مطالعــات کارشناســانه و بــا
همــکاری تنگاتنــگ چهــار تشــکل عمــده کشــور؛ ســندیکای
شــرکتهای ســاختمانی ،انجمــن شــرکتهای تأسیســاتی و
تجهیزاتــی ،انجمــن مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز
و جامعــه مهندســان مشــاور ،در ســال  ،1377انجمــن
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ایــران ،بنیــان
نهــاده شــد؛ بــه همــت چنــد تــن از پیشکســوتان ایــن حــوزه
و بــه پشــتوانه تجــارب مدیریتــی موفــق ،ســاختار جامعــی
تدویــن شــد تــا عــاوه بــر بازیابــی زمینــه هــای مســتعد
ی هــای نهفتــه در کشــور ،اقتضائــات
صادراتــی و توانمنــد 
و الزامــات تجــارت جهانــی ،شناســایی شــده و در جریــان
ت هــای مهندســی و دانــش فنــی فرزنــدان
معرفــی مهــار 
ایــران ،امــکان صــدور خدمــات فنــی و مهندســی بــه سراســر
دنیــا و در طیفــی گســترده فراهــم شــود.
وظایــف ،اختیــارات و خدمــات انجمــن (بــه
اســتناد مــاده  6اساســنامه )
انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ایــران که
خــود را متولــی ارائــه خدمــات حرفــهای بــرای ورود اعضــا
بــه عرصــه تجــارت جهانــی و تبدیــل اعضــای صادرکننــده
ت هایــی بــا تــوان رقابــتپذیــری بــاال در بــازار
بــه شــرک 
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جهانــی میدانــد ،مصمــم اســت تــا در جهــت تحقــق اهــداف
ســازمانی خــود ،خدمــات ذیــل را بــه اعضــا ارائــه نمایــد؛
فراهــم نمــودن شــرایط بهرهمنــدی اعضــا از حمایتهــای
دولتــی.
محاسبه جوایز صادراتی و تسهیل جریان پرداخت.
بررســی قراردادهــای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی،
ت هــا و صــورت حســابهای مربــوط،
صــورت وضعیــ 
محاســبه جوایــز صادراتــی شــرکتهای عضــو و ارائــه بــه
ســازمان توســعه صــادرات ایــران جهــت طــرح و تصویــب
توســط کمیتــه مــاده  19و تــاش بــرای تســریع رونــد
پرداخــت آن.
انعــکاس مشــکالت فعــاالن عرصــه خدمــات فنــی و
مهندســی بــه دســتگاههای اجرایــی مرتبــط.
ایجــاد هماهنگــی و همــکاری بیــن جامعــه فنــی و مهندســی
کشــور در اجــرای قوانیــن و دســتورالعمل هــا و مقــررات
جــاری کشــور.
همــکاری بــا دســتگاههــای اجرایــی و دیگــر مراجــع بــه
خصــوص در مــوارد قانونگــذاری در بخــش فنــی و مهندســی
کشــور.
ن نامه های مرتبط.
مشارکت در تدوین آیی 
ارائه پبشنهاد برای مقابله با تحریم ها.
اعــزام هیأتهــای تجــاری و بازاریابــی بــه کشــورهای هــدف
و نیــز دعــوت از هیأتهــای تجــاری و بازاریابــی خارجــی.
از طریــق حضــور فعــال در کمیتـه هــای مختلــف از جملــه؛
کمیتــه انتخــاب صادرکننــده نمونــه ،کمیتــه کارشناســی
شــورای صــادرات ،کمیتــه مــاده  19و  ...بــه منظــور اصــاح
و بهبــود نظــام صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی.
برگــزاری و یــا مشــارکت در برگــزاری دوره هــای آموزشــی.
*
برگــزاری و یــا حضــور فعــال در نمایشــگا ه هــای بیــن
المللــی؛ کنفرانســها و ســمینارهای تخصصــی** .
ایجــاد امــکان دسترســی بــه آخریــن مقــاالت تخصصــی،
بخشــنامههــا و اطالعــات مناقصــات بیــن المللــی بــرای
اعضــا ،از طریــق ایمیــل و ســایت انجمــن.
ارائــه مشــاور ه هــای حقوقــی و مالــی و نیــز همراهــی بــا
اعضــا در طــی مراحــل احــراز صالحیــت بیــن المللــی تــا
عقــد قــرارداد.
ل دسترســی بــرای
ایجــاد بانــک اطالعاتــی روزآمــد و قابــ 
اعضــا.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش بار بدهی شرکتهای انرژی
عربی در سال آینده
انتظــار مــیرود شــرکتهای انــرژی منطقــه خلیــج فــارس
در ســال  ۲۰۱۹بــه منظــور تامیــن مالــی طرحهــای توســعه
اســتقراض بیشــتری داشــته باشــند.
بــه گــزارش ایســنا ،رئــری فایفــی ،اقتصــاددان ارشــد در
شــرکت  MENA Advisorsدر ایــن بــاره بــه بلومبــرگ
گفــت :قیمتهــای باالتــر نفــت از فشــار روی بودجــه
دولتهــای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ســال
 ۲۰۱۸کاســت و بــه آنهــا اجــازه داد فعالیتهایشــان را بــدون
نیــاز بــه وام و اســتقراض تامیــن کننــد .ایــن رویکــرد متفــاوت
بــا ســال  ۲۰۱۷بــود کــه قیمتهــای پاییــن نفــت باعــث
شــده بــود شــرکتهای انــرژی بــه اســتقراض بیســابقهای
دســت بزننــد.
ایــن اتفــاق ممکــن اســت در ســال  ۲۰۱۹نیــز تکــرار شــود.
میانگیــن قیمــت نفــت در ســال  ۲۰۱۸بــه باالتریــن حــد در
چهــار ســال گذشــته رســید امــا ســال  ۲۰۱۸را بــا عملکــرد
منفــی بــه پایــان بــرد .قیمــت نفــت برنــت کــه شــاخص
قیمــت جهانــی اســت حــدود  ۳۵درصــد از اکتبــر کاهــش
یافــت و شــرکتهای انــرژی منطقــه ممکــن اســت رونــد
اســتقراض خــود را دوبــاره تســریع کننــد.
اشــلی کلتــی ،تحلیلگــر نفــت و گاز در شــرکت «کانتــور
فیتزجرالــد» در ایــن بــاره گفــت :شــرکتهای انــرژی بدنبــال
اســتقراض بیشــتری خواهنــد بــود زیــرا پروژههــا بایــد تامیــن
مالــی شــوند و ذخایــر نفــت دوبــاره تجدیــد شــوند.
شــرکتهای دولتــی در امــارات متحــده عربــی ،عمــان و
بحریــن در ســال  ۲۰۱۸بــه وام و اوراق قرضــه تکیــه کردنــد
بــه طــوری کــه شــرکتهای انــرژی اماراتــی بیــش از ۹
میلیــارد دالر اســتقراض کردنــد .شــرکت نفــت عربســتان
ســعودی بــه تنهایــی  ۱۵۰میلیــون دالر از طریــق یکــی از
زیرمجموعههــای خــود اســتقراض کــرد کــه پایینتریــن
میــزان از ســال  ۲۰۱۴بــود.
عربســتان ســعودی کــه بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان
اســت در ســال  ۲۰۱۸حضــور پررنگــی در بــازار اســتقراض
نداشــت ،امــا شــرکت نفتــی دولتــی ایــن کشــور ممکــن اســت
در ســال  ۲۰۱۹اوراق قرضــه صــادر کــرده و وام بگیــرد تــا
یــک توافــق بــزرگ را تامیــن کنــد .شــرکت آرامکــو ســرگرم

بررســی مجموعــهای از گزینههــا بــرای تامیــن  ۸۰میلیــارد
دالر مــورد نیــاز بــرای خریــد ســهم عمــده در شــرکت
پتروشــیمی ســابیک اســت.
بــا وجــود ایــن کــه عربســتان ســعودی ،امــارات متحــده عربــی
و کویــت کــه از اعضــای بــزرگ اوپــک هســتند ،تولیدشــان
را بــه منظــور تقویــت قیمتهــا محــدود خواهنــد کــرد امــا
توســعه همچنــان مــورد توجــه شــرکتهای انــرژی شــورای
همــکاری خلیــج فــارس باقــی مانــده اســت .تولیدکننــدگان
نفــت و گاز در ایــن کشــورها قصــد دارنــد ظــرف یــک دهــه
آینــده بیــش از  ۶۰۰میلیــارد دالر روی پروژههــای انــرژی
هزینــه کننــد.
شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی کــه بیــش از نیمــی از اوراق قرضه
بــه فــروش رفتــه در امــارات در ســال  ۲۰۱۸را صــادر کــرده
اســت ،قصــد دارد ظرفیــت تولیــد نفــت خــود را از ســقف ۳.۵
میلیــون بشــکه در روز فعلــی بــه  ۴میلیــون بشــکه در روز تــا
ســال  ۲۰۲۱افزایــش دهــد و  ۱۳۲میلیــارد دالر ظــرف پنــج
ســال آینــده روی پروژههــا صــرف خواهــد کــرد؛ در نتیجــه
ممکــن اســت بیــش از هــر شــرکت دیگــری اســتقراض کنــد.
شــرکتهای انــرژی عمــان در ســال  ۲۰۱۸رکــورد باالیــی
اوراق قرضــه اســتقراض کردنــد .بزرگتریــن تولیدکننــده عربــی
غیرعضــو اوپــک  ۴.۶میلیــارد دالر وام پــروژه بــرای تامیــن
مالــی ســاخت یــک پاالیشــگاه در دقــم گرفــت و شــرکت
گاز عمــان  ۱.۱میلیــارد دالر بــرای تامیــن مخــارج خــود
اســتقراض کــرد.

تکلیف بدهیهای برقی عراق
روشن شد
مدیرعامــل شــرکت توانیــر گفــت :پیگیــر اخــذ مطالبــات
فــروش بــرق از کشــور عــراق هســتیم و بــرای وصــول ایــن
مطالبــات نیــز تدابیــر الزم اندیشــیده شــده اســت.
محمدحســن متولــیزاده در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه یکــی از اهــداف ســفر وزیــر نیــرو بــه کشــور عــراق،
انتقــال پــول و وصــول مطالبــات فــروش بــرق بــوده کــه نتایــج
خوبــی را بهدنبــال داشــته اســت ،اظهــار کــرد :تمــام تالشــمان
را بــرای اخــذ مطالبــات برقــی ایــران از عــراق خواهیــم کــرد.
وی بــا اشــاره بــه نحــوه دریافــت مطالبــات فــروش بــرق از
عــراق ابــراز کــرد :بهمحــض اجرایــی شــدن مراحــل ،قطعــا
اطالعرســانی در ایــن حــوزه ،صــورت خواهــد گرفــت و
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امیدواریــم کــه ایــن کار بــه شــکل مناســب انجــام شــود و
مشــکلی در انجــام کار بهوجــود نیایــد.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا قــرار اســت دولــت ایــران
ایــن مطالبــات را نادیــده بگیــرد ،گفــت :قطعــا پیگیریهــای
الزم در ایــن حــوزه انجــام خواهــد شــد و وصــول مطالبــات
صــورت خواهــد گرفــت.
چنــدی پیــش ،محمودرضــا حقیفــام  -ســخنگوی صنعــت
بــرق کشــور  -در ایــن رابطــه گفتــه بــود :در حــال حاضــر
مطالبــات ایــران از عــراق بابــت صــادرات بــرق ،یــک میلیــارد
دالر اســت کــه ســازوکارهای دریافــت ایــن مطالبــات در
حــال انجــام اســت و امیدواریــم در آینــده نزدیــک بتوانیــم
ایــن مطالبــات را وصــول کنیــم البتــه طــرف عراقــی
محدودیتهــای مختلفــی را بــرای پرداخــت مطالبــات ایــران
دارد ،امــا وزارت نیــرو بــه شــرکت توانیــر ایــن مســئولیت را
داده تــا دریافــت مطالبــات را تســریع کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از مطالبــات حاصــل از صــادرات
بــرق بابــت بدهــی ایرالینهــا بــه فــرودگاه نجــف پرداخــت
میشــود ،اظهــار کــرد :رقــم دقیــق بدهــی ایرالینهــا
را نمیدانــم امــا قــرار اســت رقــم قابــل توجهــی از منابــع
درآمــدی حاصــل از فــروش نفــت بــه عــراق بــرای توســعه
نیروگاههــا و تامیــن تجهیــزات ایــن پروژههــا هزینــه شــود.
ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله
کــه درصــدی از آن نیــز بــرای تســویه بدهــی ایرالینهــا
قابــل تهاتــر اســت ،تصریــح کــرد :صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی در ســالهای گذشــته کاهــش پیــدا کــرده
بــه گونــهای کــه هماکنــون نســبت بــه  ۲۰میلیــارد دالر
ظرفیتــی کــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــرآورد کــرده
بــا ظرفیــت یــک بیســتم انجــام میشــود.

کاهش شدید صادرات نفت اوپک
به آمریکا

محمولــه هــای نفتــی کــه از ســوی اوپــک بــه آمریــکا صــادر
مــی شــود در دســامبر بــه پایینتریــن میــزان در پنــج ســال
اخیــر رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،آمــار نشــان داد محمولــه هــای نفــت
از ســوی کشــورهای عضــو اوپــک بــه آمریــکا مــاه میــادی
گذشــته بــه  ۱.۶۳میلیــون بشــکه در روز در مقایســه بــا ۱.۸۹
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میلیــون بشــکه در روز در نوامبــر و  ۱.۷۸میلیــون بشــکه در
روز در اکتبــر ،کاهــش پیــدا کــرد.
بــه گفتــه تحلیلگــران ،عربســتان ســعودی کــه بزرگتریــن
صادرکننــده نفــت جهــان اســت و اعضــای دیگــر اوپــک در
مواجهــه بــا رشــد فزاینــده تولیــد و ذخایــر آمریــکا ،عرضــه بــه
ایــن کشــور را محــدود کردنــد.
تولیدکننــدگان اوپــک و غیراوپــک از جملــه روســیه بــا هــدف
تقویــت قیمتهــا ،مــاه میــادی گذشــته موافقــت کردنــد
تولیدشــان را در نیمــه اول ســال  ۲۰۱۹بــه میــزان ۱.۲
میلیــون بشــکه در روز کاهــش دهنــد.
طبــق نظرســنجی رویتــرز ،اوپــک در دســامبر  ۳۲.۶۸میلیــون
بشــکه در روز نفــت تولیــد کــرد کــه  ۴۶۰هــزار بشــکه در
روز نســبت بــه نوامبــر کاهــش داشــت و نشــان داد برخــی
از اعضــای ایــن گــروه زودتــر از موعــد توافــق ،بــه محــدود
کــردن عرضــه خــود اقــدام کردنــد.
ریــد ایانســون ،اقتصــاددان انــرژی در شــرکت کپلــر در ایــن
بــاره گفــت :معمــوال عربســتان ســعودی از جریــان صــادرات
بــه آمریــکا بــه عنــوان روشــی بــرای نشــان دادن نیــات خــود
اســتفاده مــی کنــد.
طبــق آمــار شــرکت کپلــر ،نفتکشــها در دســامبر حــدود ۵۳۴
هــزار بشــکه در روز نفــت از عربســتان ســعودی بــه آمریــکا
حمــل کردنــد کــه در مقایســه بــا  ۶۳۲هــزار بشــکه در روز در
نوامبــر کاهــش داشــت .الجزایــر در دســامبر  ۱۰هــزار بشــکه
در روز نفــت بــه آمریــکا صــادر کــرد کــه  ۹۴هــزار بشــکه در
روز نســبت بــه مــاه پیــش از آن کاهــش داشــت و صــادرات
نیجریــه بــا  ۴۸هــزار بشــکه در روز کاهــش ،بــه  ۱۰۳هــزار
بشــکه در روز رســید.
تنهــا اســتثنا در ایــن میــان عــراق بــود کــه طــی مــدت
مذکــور  ۲۹۵هــزار بشــکه در روز نفــت بــه آمریــکا صــادر
کــرد کــه  ۱۴۰هــزار بشــکه در روز نســبت بــه نوامبــر افزایــش
داشــت .صــادرات ونزوئــا نیــز  ۲۲هــزار و  ۳۷۸بشــکه در روز
باالتــر بــود.
رونــق تولیــد شــیل آمریــکا و رشــد ذخایــر ایــن کشــور،
تقاضــای آمریــکا بــرای واردات نفــت را کمتــر کــرده اســت.
طبــق اعــام اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا ،ذخایــر نفــت ایــن
کشــور در هفتــه منتهــی بــه  ۲۱دســامبر بــه  ۴۴۱میلیــون
بشــکه رســیده کــه باالتــر از  ۳۹۴میلیــون بشــکه در اواســط
ســپتامبر بــوده اســت.
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آمادگی ایران برای افزایش دو برابری
صادرات برق

مدیــر عامــل شــرکت توانیــر گفــت :میــزان
برقــی کــه از ایــران بــه کشــورهای دیگــر
صــادر میشــود ،در قیــاس بــا میــزان تولیــد،
بســیار کــم اســت و ایــن در شــرایطی اســت که
پتانســیل افزایــش صــادرات تــا دو برابــر میــزان
فعلــی وجــود دارد.
محمدحســن متولــیزاده در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه در حــال حاضــر بیــش از
 ۱۰۰۰مــگاوات بــرق بــه کشــورهای همســایه صــادر
میشــود ،اظهــار کــرد :عمــده بــرق صادراتــی ایــران
بــه عــراق اســت امــا بــه کشــورهای دیگــر همچــون
افغانســتان و پاکســتان صــادرات بــرق داریــم.
وی افــزود :ایــران تقریبــا بــا تمامــی کشــورهای کــه
مــرز خاکــی دارد ،ارتبــاط الکتریکــی برقــرار کــرده و
بایــد گفــت کــه وضعیــت مــا در ایــن حــوزه بســیار

مناســب اســت امــا ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه امــکان
افزایــش تبــادالت برقــی وجــود نــدارد.
مدیــر عامــل شــرکت توانیــر بــا بیــان اینکــه میــزان
صــادرات بــا میــزان تولیــد بــرق در ایــران نابرابــر اســت،

احداث بزرگترین برج تولید انرژی خورشیدی
بزرگتریــن بــرج تولیــد انــرژی خورشــیدی بــه ارتفــاع
ن دوبــی احــداث خواهــد
 ۲۶۰متــر در شــیخ نشــی 
شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،دپارتمــان بــرق دوبــی اعــام کــرد
کــه برجــی بــه ارتفــاع  ۲۶۰متــر ،بــه منظــور تهیــه و
تولیــد انــرژی خورشــیدی در شــهرک تولیــد انــرژی
خورشــیدی شــیخ محمــد بــن راشــد آل مکتــوم،
احــداث میکنــد.
ایــن بــرج بــا هزینــهای بالــغ بــر  ۶میلیــارد درهــم
احــداث میشــود کــه بــا داشــتن بیــش از ۱۲۸
صفحــه و پنــل خورشــیدی قــادر اســت بیــش از ۲۵۰
مــگاوات بــرق تولیــد کنــد.
ایــن شــهرک تولیــد انــرژی خورشــیدی از اوایــل ســال
 ۲۰۱۸میــادی در حــال احــداث اســت کــه دوبــی

تــا ســال  ۲۰۳۰میــادی بیــش از  ۵۰میلیــارد درهــم
در ایــن مجتمــع بــه منظــور تولیــد انــرژی خورشــیدی
هزینــه خواهــد کــرد .ایــن شــهرک تــا ســال ۲۰۳۰
میــادی تکمیــل و قــادر اســت بیــش از  ۵۰۰۰مــگاوات
بــرق تولیــد کنــد.
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ابــراز کــرد :میــزان کمــی از تولیــد بــرق کشــور صــادر
میشــود کــه اگــر کشــورهای همســایه نیــاز داشــته
باشــند ،امــکان افزایــش صــادرات نیــز وجــود دارد
کــه البتــه ایــن مســاله تابــع نیــاز کشــورها و خطــوط
ارتباطــی برقــرار شــده بیــن آنهاســت.
بــه گفتــه متول ـیزاده ،از نظــر میــزان تولیــد مشــکل
خاصــی بــرای توســعه صــادرات وجــود نــدارد امــا در
زمینــه پتانســیل بایــد گفــت کــه در ایــن موضــوع
بحــت مباحــث فنــی شــبکه بــرق مطــرح اســت امــا بــه
طــور کلــی پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه میتــوان
میــزان صــادرات بــرق را تــا دو برابــر افزایــش داد.
چنــدی پیــش نیــز علــی بختیــار  -معــاون برنامهریــزی
امــور اقتصــادی وزارت نیــرو  -گفــت :براســاس
برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه ،قــرار شــده اســت
میــزان صــادرات بــرق افزایــش پیــدا کنــد .پیشبینــی
میشــود تــا ســال  ۱۴۰۴میــزان صــادرات بــرق بــه
 ۳۳میلیــارد دالر برســد.
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بازار متشکل معامالت ارزی به
مرحله نهایی رسید
مشــورتهای نهایــی درخصــوص شــکلگیری
بــازار متشــکل معامــات ارزی امــروز ( ۱۸دی) در
بانــک مرکــزی انجــام شــد.
صبــح امــروز در جلســهای بــا حضــور رئیــسکل بانــک
مرکــزی ،رئیـس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،مســئوالن
بانــک مرکــزی و بــازار ســرمایه مشــورتهای نهایــی
درخصــوص چگونگــی شــکلگیری ایــن بــازار انجــام شــده
اســت.
بــه ایــن ترتیــب انتظــار مــیرود کــه اقدامــات اجرایــی
بــرای شــکلگیری ایــن بــازار بــه زودی انجــام و بــازار
ایجــاد شــود.
چنــدی پیــش همتــی ،رئیــسکل بانــک مرکــزی از
راهانــدازی بــازار متشــکل ارز بــرای معاملــه آزاد اعــم از
نقــد و حوالــه خبــر داده و گفتــه بــود :یکــی از دغدغههــای
بانــک مرکــزی در ماههــای اخیــر بــرای ســاماندهی بــازار
ارز و پاس ـخگویی بــه نیازهــای طبیعــی مــردم ،راهانــدازی
یــک بــازار متشــکل ارزی بــرای معاملــه آزاد ،اعــم از نقــد و
حوالــه اســعار بینالمللــی توســط کارگــزاران (بانکهــا و
صرافیهــای مجــاز) بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه جلســات متعــدد بــا حضــور کارشناســان
و صاحبنظــران بــازار ارز و ســرمایه و بــه ویــژه بانکهــا و
صرافیهــا در بانــک مرکــزی ،ایــن را هــم گفتــه بــود کــه
در نهایــت ،در مــورد راهانــدازی بــازار معامــات آزاد نقــدی
و حوالــه ارز ،مبتنــی بــر ســازوکار حــراج ،بــا هــدف کشــف
قیمــت ارز و تســهیل تأمیــن نیازهــای خدماتــی و خــرد
مــردم بــه جمعبنــدی رســیدیم و ایــن بــازار بــا مشــارکت
بانکهــا و صرافیهــای مجــاز و نظــارت و بازارگردانــی
بانــک مرکــزی در آینــده نزدیــک بهطــور گام بــه گام و بــا
تمرکــز بــر معامــات نقــدی راهانــدازی خواهــد شــد.
بــه گفتــه رئی ـسکل بانــک مرکــزی ،صادرکننــدگان هــم
میتواننــد در چارچــوب مقــررات اعالمــی ،بخشــی از ارز
صادراتــی خــود را در ایــن بــازار عرضــه کننــد کــه ایــن
اقــدام موجــب شــفافیت شــکلگیری نــرخ تعادلــی ارز
میشــود و تجربــه مفیــدی بــرای معامــات حوالههــای
تجــاری در ســامانه نیمــا خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تامین مالی ساخت
 6500مگاوات نیروگاه
برق انجام شد

تهــران -ایرنــا -عضــو هیــات مدیــره بانــک صنعــت
و معــدن گفــت :ایــن بانــک بــا رویکــرد ورود بــه
طــرح هــای زیرســاختی و ســرمایه بــر کــه بخــش
خصوصــی قــادر بــه اجــرای آنهــا نیســت ،تاکنــون
طــرح هــای بــزرگ نیروگاهــی بــا ظرفیــت تولیــد 6
هــزار و  500مــگاوات را تامیــن مالــی کــرده اســت.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از روابــط عمومــی بانــک
صنعــت و معــدن« ،حســین عســکری» افــزود :تامیــن مالــی
نیــروگاه هــای بــرق ،کمــک بــه ایجــاد صنایــع در مناطقــی
اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت پیــش بینــی نشــده در بهــره
بــرداری از برخــی نیــروگاه هــا قــادر بــه توســعه واحدهــای
صنعتــی یــا اســتفاده از ظرفیــت کامــل واحدهــای موجــود
نبودنــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،بــا شــروع تحریــم هــا ســاخت
نیــروگاه هــای تولیــد بــرق بــا توجــه بــه فنــاوری بــاال و
انحصــاری و نیــز تامیــن مالــی آنهــا بــه چالــشبرانگیزتریــن
کار مدیــران و متخصصــان صنعــت کشــور تبدیــل شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا ایــن حــال در ایــن دوره ،عاملیــت
تامیــن مالــی نیــروگاه هــای بــا ظرفیــت بیــش از ســه هــزار
مــگاوات ســاعت بــا تســهیالت ارزی یــک میلیــارد و 100
میلیــون یورویــی از محــل صنــدوق توســعه ملــی توســط
بانــک صنعــت و معــدن انجــام شــد.
ایــن مقــام مســئول گفــت :نیــروگاه هــای «آذرخــش»،
«ماهتــاب کهنــوج»« ،مپنــا»« ،ســمنگان» و  9نیــروگاه
کوچــک مقیــاس بــا اشــتغالزایی  800نفــر از جملــه ایــن
طــرح هاســت کــه بــرای تــداوم تامیــن مالــی ایــن پــروژه هــا
و تکمیــل طــرح هــای نیروگاهــی الزم اســت اعتبــار الزم در
اختیــار ایــن بانــک قــرار گیــرد.
وی گفــت :بــرای حفــظ رابطــه بانــک بــه عنــوان ســرمایه
گــذار بــا نیــروگاه هــا بایــد بازپرداخــت تســهیالت بــه موقــع
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انجــام شــود؛ پیــش شــرط ایــن کار هــم ایــن اســت کــه
نیــروگاه هــا قــادر بــه وصــول مطالبــات خــود از بخــش هــای
مصــرف کننــده و خریــداران محصــول نهایــی یعنــی شــرکت
هــای بــرق منطقــه ای باشــند.
«در واقــع زنجیــره تســویه بدهــی بیــن بانــک ،نیــروگاه هــا
و مصــرف کننــدگان بایــد ایجــاد شــود تــا ایــن بانــک قــادر
بــه ســرمایه گــذاری جدیــد در ایــن حــوزه باشــد».
** نیــاز بــه  1.7میلیــون یــورو اعتبــار بــرای تکمیــل
نیــروگاه هــای بــزرگ
عضــو هیــات مدیــره بانــک صنعــت و معــدن بیــان داشــت:
همزمــان بــا ســاخت نیــروگاه هــا ،سیاســت هــای دولــت در
تامیــن بــرق بــا اســتفاده از نیــروگاه هــای مقیــاس کوچــک
بــا مزیــت هــای زیســت محیطــی ،ســرمایهگذاری کمتــر،
دسترســی آســان بــه مصــرفکننــدگان و اســتقالل از
شــبکه بــرق سراســری بــا تامیــن مالــی  24طــرح بــا تولیــد
بیــش از  444مــگاوات بــرق توســط ایــن بانــک محقــق شــد.
وی گفــت :رویکــرد بانــک صنعــت و معــدن حمایــت از
صنایــع و تولیــدات داخلــی اســت و در ایــن زمینــه بــا توجــه
بــه رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی ،اســتفاده از ظرفیــت هــا و
پتانســیل هــای داخلــی در اولویــت قــرار گرفــت.
عســکری خاطرنشــان کــرد :حمایــت بانــک صنعــت و
معــدن در تامیــن مالــی نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبــی (گاز
 بخــار) بــا اســتفاده از حداکثــر تــوان داخلــی ،کشــور را درکنــار کشــورهای آلمــان ،آمریــکا ،فرانســه و ایتالیــا در زمــره
صاحبــان فنــاوری تولیــد توربیــن و ژنراتــور نیــروگاه هــای
تولیــد بــرق قــرار داد.
ایــن مدیــر ارشــد بانکــی افــزود :بــا شــروع دوره جدیــد
تحریــم هــا ،بانــک صنعــت و معــدن تامیــن مالــی نیــروگاه
هــای بــزرگ بــرای کمــک بــه صنعــت کشــور را در دســت
انجــام دارد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه نیــروگاه غــرب
مازنــدران (کاســپین) ،نیــروگاه قشــم ،نیــروگاه کاشــان،
بخــش بخــار نیــروگاه ارومیــه ،نیــروگاه زنجــان ،نیــروگاه
چابهــار ،بخــش بخــار نیــروگاه «رودشــور» اســتان مرکــزی،
نیــروگاه المــرد و نیــروگاه تربــت حیدریــه اشــاره کــرد.
وی تاکیــد کــرد :تکمیــل ایــن نیــروگاه هــا نیازمنــد یــک
میلیــارد و  700میلیــون یــورو اعتبــار اســت کــه در مجمــوع
ســه هــزار و  500مــگاوات بــه تــوان تولیــد بــرق کشــور
خواهنــد افــزود کــه معــادل  10درصــد از کل تولیــد بــرق
کشــور در افــق ســال  1400اســت

بورس انرژی
بزودی با ساختار
جدید عرضه نفت
را از سر می گیرد
بــه گــزارش ایرنــا ،تاکنــون در  2مرحلــه عرضــه نفــت خــام
در بــورس انــرژی انجــام شــده کــه در مرحلــه نخســت
فــروش نفــت ( 6آبــان امســال) ،یــک میلیــون بشــکه نفــت
خــام عرضــه شــد ،امــا هشــت محمولــه  35هــزار بشــکهای
(معــادل  280هــزار بشــکه) بــه نــرخ بشــکه ای  74دالر و
 85ســنت بــه فــروش رســید.
همچنیــن در دومیــن مرحلــه فــروش نفــت خــام در بــورس
انــرژی ( 20آبــان) نیــز  700هــزار بشــکه نفــت خــام بــه
نــرخ بشــکه ای  64دالر و  97ســنت معاملــه شــد.
ســومین مرحلــه عرضــه نفــت خــام در بــورس بــا مجــوز
الزم از ســران ســه قــوه اخــذ شــده تــا ســه میلیــون بشــکه
نفــت در بــورس بــه شــکل  100درصــد ریالــی بــه فــروش
برســد.
تاکنــون ،شــیوه فــروش نفــت در بــورس انــرژی  20درصــد
ریالــی و  80درصــد ارزی بــوده ،امــا بــا توجــه به درخواســت
هــا و پیشــنهادات مطــرح شــده قــرار اســت از ایــن پــس
امــکان خریــد بــه شــکل  100درصــد ریالــی نیــز فراهــم
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شــود.
روابــط عمومــی وزارت نفــت امــروز (ســه شــنبه) دربــاره
تــازه تریــن وضعیــت عرضــه نفــت خــام در بــورس ،اعــام
کــرد :عرضــه نفــت خــام در بــورس انــرژی در قالــب ســاختار
جدیــد از ســر گرفتــه میشــود.
براســاس گــزارش وزارت نفــت ،فرآینــد عرضــه نفــت خــام
در بــورس بــه  2عامــل شــامل عرضهکننــده و آمادگــی
کافــی خریــداران بســتگی دارد کــه بخــش مهمــی از عامــل
دوم خــود متاثــر از موفقیــت خریــداران در یافتــن مقصــد
نهایــی و ارائــه ضمانتنامههــای معتبــر بانکــی اســت.
شــرکت ملــی نفــت ایــران پــس از عرضــه آزمایشــی یــک
میلیــون بشــکه نفــت خــام مرغــوب صادراتــی بــه صــورت
آزمایشــی در بــورس ،نســبت بــه برگــزاری نشســتهای
همفکــری بــا خریــداران بالقــوه و متقاضیــان بخــش
خصوصــی اقــدام کــرد تــا ضمــن بهرهمنــدی از دیدگاههــای
آنهــا ،در هرچــه بهتــر شــدن ســاختار عرصههــای آینــده،
ســازوکارهایی موثــر در حــوزه ســازمانهای مرتبــط بــا
ایــن موضــوع (نظیــر بــورس انــرژی ایــران و شــرکت
ســپردهگذاری مرکــزی و تســویه وجــوه (ســمات) ،را در
دســتور کار قــرار داد.
برایــن اســاس ،چارچــوب تــازهای بــرای دریافــت مجوزهــای
الزم بــا هــدف حمایــت از ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی
طراحــی شــد کــه ســاختار جدیــد ،اکنــون در مرحلــه
دریافــت مجــوز هــای قانونــی اســت.
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا جدیــت در حــال پیگیــری
موضــوع اســت و بــزودی نســبت بــه عرضــه نفــت خــام در
بــورس انــرژی در قالــب ســاختار جدیــد اقــدام خواهــد کــرد.
ســیدعلی حســینی مدیرعامــل بــورس انــرژی پیــش از ایــن
بــه ایرنــا گفتــه بــود :زمــان مرحلــه جدیــد عرضــه نفــت
خــام در بــورس هنــوز مشــخص نشــده ،شــورای عالــی
هماهنگــی اقتصــادی (بــا حضــور ســران ســه قــوه) بــا تــداوم
عرضــه نفــت در بــورس موافقــت کــرده و بــر ایــن اســاس
مرحلــه جدیــد عرضــه پــس از آمــاده ســازی توســط وزارت
نفــت انجــام خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی ،شــرکت هــای خارجــی بــرای خریــد نفــت از
بــورس ابــراز تمایــل کــرده انــد و برخــی کشــورها از طریــق
ســفارتخانه هــا دنبــال کســب اطالعــات دربــاره خریــد نفــت
از بــورس بــوده انــد و شــماری از شــرکت هــای خارجــی
نیــز مســتقیم بــرای رایزنــی در ایــن بــاره مراجعــه و کــد
معامالتــی نیــز اخــذ کــرده انــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 ،18رتبه ایران در
مصرف برق دنیا

صنعــت بــرق بــا مشــکالت مختلفــی مواجــه شــده اســت.
امــا طــی ســال هــا ایــن مشــکالت حــل نشــده اســت .مرکز
پژوهــش هــای مجلــس در گزارشــی بــه بررســي مســائل
كليــدي و مشــکالت مالــي صنعــت بــرق و اصالحــات مــورد
نيــاز پرداختــه اســت.
ایــن گــزارش مــی نویســد« :صنعــت بــرق ایــران بــه عنــوان
یــك صنعــت زیرســاختی بــا چالــش هــای متعــددی روبــه
رو بــوده کــه برخــی از آنهــا صورتــی مزمــن بــه خــود
گرفتــه اســت .اصالحــات ســاختاری مكــرر و خصوصــی
ســازی ناکارآمــد ،اتــاف بــاال و بهــره وری پایيــن در بخــش
هــای توليــد ،انتقــال و توزیــع ،تــداوم کســری بودجــه و
انباشــت بدهــی وزارت نيــرو و رشــد چشــمگير مصــرف
خانگــی بــرق بــه ویــژه در روزهــای گــرم ســال ،شــماری
از مهمتریــن مســائل صنعــت بــرق در ســاليان اخيــر بــوده
اســت .اســتمرار مســائل فــوق موجــب شــده ،دسترســی بــه
بــرق بــه یكــی از چالــش هــای فضــای کســب وکار ایــران
تبدیــل شــود و جایــگاه ایــران در رتبــه بنــدی محيــط
کســب وکار تغييــر یــا بــا کاهــش روبــه رو شــود و کمبــود
بــرق بــه ویــژه در فصــل تابســتان موجــب خاموشــی هــای
متعــدد شــود .یكــی از علــل نمــود و تداوم مســائل یادشــده،
نابســامانی هــای موجــود در اقتصــاد صنعــت بــرق کشــور
اســت كــه تبييــن آن نيازمنــد تجزیــه و تحليــل جریــان
مالــی ایــن صنعــت بــا توجــه بــه عملكــرد بودجــه وزارت
نيــرو اســت .درواقــع ســند بودجــه ســنواتی وزارت نيــرو و
شــرکت هــای تابعــه آن بــا توجــه بــه آنكــه نشــان دهنــده
برنامــه مالــی دولــت در بخــش انــرژی اســت بيانگــر آن
اســت کــه دولــت در حــوزه بــرق و انــرژی چــه سياســت هــا
و رفتــاری دارد و چگونــه ایــن صنعــت را اداره مــی کنــد».
طبــق ایــن گــزارش ،جریــان مالــی و اقتصــاد صنعــت بــرق

و بــه خصــوص بودجــه وزارت نيــرو بــه ویــژه در بودجــه
شــرکت هــای زیرمجموعــه ،همــراه بــا ابهامــات و نقصــان
هایــی (ازجملــه مشــكوک الوصــول بــودن درآمدهــا و منابــع
ســرمایه ای و عــدم شــفافيت در مــورد بندهــای هزینــه ای
و مصــارف ســرمایه ای) اســت .بــی توجهــی بــه قوانيــن
باالدســتی چــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه ،درج
ارقــام غيرواقــع بينانــه در بودجــه شــرکت هــای غيردولتــی،
مهمتریــن نقصــان هــای بودجــه شــرکت هــای زیرمجموعــه
بخــش بــرق وزارت نيــرو اســت .ایــن موضــوع منجــر بــه
اختــال در اقتصــاد بــرق و بــروز چالــش هــای متعــددی
بــرای ســرمایه گــذاران و صاحبــان کســب وکار زنجيــره
تأميــن شــده اســت .ادامــه ایــن وضعيــت مــی توانــد بــه
تعدیــل واحدهــا و از بيــن رفتــن تــوان ســاخت و مهندســی
کشــور در بخــش بــرق شــود.
*ایران چقدر برق تولید و مصرف می کند؟
ایــران بــا توليــد  265ميليــارد کيلــووات ســاعت در ســال
 ،2017رتبــه شــانزدهم توليــد بــرق در دنيــا و رتبــه دوم
پــس از عربســتان ســعودی را در منطقــه بــه خــود اختصــاص
داده اســت .کشــورهای چيــن و آمریــكا بــه ترتيــب بــا 6142
و  4088ميليــارد کيلــووات ســاعت بيشــترین ميــزان توليــد
بــرق در دنيــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد .ایــران از حيث
ميــزان توليــد بــا تایــوان ،اســپانيا ،ترکيــه و اســتراليا در یــك
گــروه قــرار دارد.
از منظــر مصــرف ،کشــورهای چيــن و آمریــكا جایــگاه اول
و دوم در مصــرف بــرق را در ميــان کشــورهای دنيــا دارنــد.
ایــران نيــز بــا  221ميليــارد کيلــووات ســاعت در ســال
 ،2017رتبــه هجدهــم مصــرف بــرق را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .ایــران بــه لحــاظ ميــزان مصــرف و توليــد بــا
کشــورهای ترکيــه ،اســپانيا و اســتراليا هــم گــروه اســت.
طبــق آمارهــای گــزارش شــده ،ایــران بــا مصــرف ســرانه
 2693.19کيلــووات ســاعت رتبــه  92را در بيــن کشــورهای
جهــان دارد .مقایســه جایــگاه مصــرف بــرق و ســرانه مصــرف
بــرق در ایــران بيانگــر ایــن موضــوع اســت کــه ســاختار
اقتصــادی هنــوز صنعتــی نشــده و نفــوذ فنــاوری و صنعتــی
شــدن عمــق کمــی دارد .از جنبــه دیگــر ایــن موضــوع
منعكــس کننــده تنــوع ســبد انــرژی خانــوار اســت ،در
بخــش گرمایــش و ســرمایش از منابــع مختلفــی (بــرق بــرای
ســرمایش و گاز بــرای گرمایــش) اســتفاده مــی کنــد.

انـرژی

شماره صد و ده  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود وهفت

تهــران -ایرنــا -دبیــر کل انجمــن کارفرمایــان
صنعــت پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه پتروشــیمی
هــا بــه همــه تعهــدات خــود بــرای عرضــه ارز
صادراتــی عمــل کــرده انــد ،گفــت :از ابتــدای
امســال تــا پایــان هفتــه گذشــته ( 14دی)
مبلــغ  6میلیــارد و  650میلیــون دالر ارز توســط
پتروشــیمی هــا در چرخــه اقتصــادی کشــور
عرضــه شــده کــه حــدود  6میلیــارد دالر از آن بــه
ســامانه نیمــا اختصــاص دارد.
احمــد مهــدوی ابهــری امــروز (شــنبه) در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا تشــریح جزئیــات عرضــه
ارز حاصــل از صــادرات پتروشــیمی در چرخــه اقتصــاد
کشــور ،افــزود :از مبلــغ  6میلیــارد و  650میلیــون دالر
عرضــه شــده ،حــدود  650میلیــارد دالر مربــوط بــه پیــش
از راه انــدازی ســامانه نیمــا و  6میلیــارد دالر نیــز پــس از
راه انــدازی ســامانه نیمــا بــوده اســت.
دبیــر کل انجمــن کافرمایــان صنعــت پتروشــیمی اظهــار
داشــت :پیــش بینــی شــده کــه پتروشــیمی هــا در ســال
 97حــدود  12میلیــارد دالر صــادرات داشــته باشــند کــه
تاکنــون حــدود  8.1میلیــارد دالر از آن انجام شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :صنعــت پتروشــیمی از صــادرات انجــام
شــده ،تاکنــون  6میلیــارد و  650میلیــون دالر را در چرخه
اقتصــاد کشــور تزریــق کــرده و حــدود  1.5میلیــارد دالر
نیــز بــرای خریــد و وارد کــردن تجهیــزات ،کاتالیســت هــا
و کاالهــای مــورد نیــاز هزینــه شــده اســت.
مهــدوی ادامــه داد :تــا پایــان امســال ،چهــار میلیــارد دالر
دیگــر صــادرات پتروشــیمی انجــام خواهــد شــد کــه طبــق
تعهــدات ،ارز حاصــل از آن بــه چرخــه اقتصــاد وارد مــی
شو د .
دبیــر کل انجمــن کافرمایــان صنعــت پتروشــیمی یــادآور
شــد :بــه دلیــل آغــاز تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران از
آبــان مــاه ،تــاش کردیــم کــه در نیمــه نخســت امســال
تجهیــزات و کاالهــای مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی را
بــا ســرعت بیشــتری وارد کشــور کنیــم تــا مشــکلی در
رونــد تولیــد رخ ندهــد.
وی افــزود :رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز در اظهــارات
خــود ،عمــل کــردن پتروشــیمی هــا بــه تعهــدات در
عرضــه ارز صادراتــی را تاییــد کــرده اســت.
دبیــر کل انجمــن کافرمایــان صنعــت پتروشــیمی اضافــه
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دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت
پتروشیمی در گفت وگو با ایرنا:

پتروشیمی ها تا نیمه
دی  6میلیارد دالر
در نیما عرضه کردند

کــرد :وزیــر نفــت نیــز بــر رونــد صــادرات پتروشــیمی و
عرضــه ارز آنهــا در نیمــا نظــارت دارد.

** لــزوم وارد کــردن ارز توســط صادرکننــدگان
غیــر پتروشــیمی
دبیــر کل انجمــن کافرمایــان صنعــت پتروشــیمی گفــت:
پتروشــیمی هــا طبــق برنامــه ،ارز حاصــل از صــادرات را
وارد کشــور مــی کننــد ،امــا ســوال ایــن اســت کــه چــرا
بقیــه صنایــع و صادرکننــدگان غیرپتروشــیمی بــه طــور
کامــل بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده انــد.
مهــدوی اضافــه کــرد :صادرکننــدگان غیــر پتروشــیمی
ماننــد صادرکننــدگان مــواد معدنــی و فلــزات و
صادرکننــدگان خــرد همــه ارز حاصــل از صــادرات را
طبــق برنامــه هــای اعــام شــده وارد ســامانه نیمــا نکــرده
انــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ظرفیــت نصــب شــده صنعــت
پتروشــیمی بــا راه انــدازی طــرح هــای جدیــد اکنــون بــه
 64میلیــون تــن در ســال رســیده اســت.
مجمــوع ارزش محصــوالت پتروشــیمی تولیــدی در کشــور
در ســال گذشــته  17میلیــارد و یکصــد میلیــون دالر بــوده
کــه حــدود  12میلیــارد دالر مربــوط بــه صــادرات بــوده
اســت؛ ارزش محصــوالت پتروشــیمی عرضــه شــده در
بازارهــای داخلــی نیــز پنــج میلیــارد دالر اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و ده  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود وهفت
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کتاب اقتصاد و دولت در ایران
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ایــن نظریــه و ناســازگاری شــواهد تاریخــی و اســتدالل هــای آن انصافــا گــوی ســبقت را از تحلیــل هــای مارکسیســتی ربــوده اســت .زندگــی اجتماعــی،
وجــه تمایــز انســان از ســایر موجــودات زنــده و مهــم تریــن ابــزار وی بــرای ســازگاری بــا محیــط و حفــظ نــوع خــود اســت .در اینگونــه زندگــی ،کنــش
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