انـرژی
شماره صد و یازده  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود وهفت

تصمیمهای شتابزده ،بالی
جان اقتصاد ایران
غالمحسین شافعی

غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران ،معتقــد اســت در یــک ســال اخیــر بیــش از اینکــه مشــکالت
غیرمترقبــه ،تحریــم و کمبــود منابــع بــر اقتصــاد کشــور و کسـبوکار فعــان
اقتصــادی اثــر گذاشــته باشــد ،تصمیمگیریهــای اشــتباه و بخشــنامههای
متعــدد و متناقــض بــوده کــه مشــکلآفرین شــده اســت.
اقتصــاد و فعــاالن اقتصــادی ایــران در یــک ســال اخیــر بــا برخــی مشــکالت
غیرقابلپیشبینــی مواجــه شــدند و در ایــن میــان مســئله خــروج آمریــکا از
برجــام و تشــدید تحریمهــا نیــز بــر محیــط کسـبوکار کشــور اثــر گذاشــت
امــا بایــد پذیرفــت کــه اقتصــاد ایــران بیــش از آنکــه متاثــر از تحریمهــا
و کمبــود منابــع باشــد ،اســیر تصمیمگیریهــای نســنجیده و شــتابزده
اســت.
فعــاالن اقتصــادی از ابتــدای امســال ،در عــرض مــدت کوتاهــی بــا
بخشــنامههای متعــدد و متناقــض مواجــه شــدند کــه در محیــط کس ـبوکار
اثرگــذاری باالیــی داشــت ه و باعــث کنــدی رونــد حرکــت اقتصــادی کشــور در
بســیاری از زمینههــا شــد هانــد .مهمتریــن نتیجــه ایــن وضعیــت ،ایجــاد
بیاعتمــادی در کشــور بــود کــه مطمئن ـاً همــه ســرمایهگذاران را در حالــت
صبــر و انتظــار قــرار میدهــد؛ موضوعــی کــه بــدون شــک در مســائل
اقتصــادی کشــور اثرگــذاری جــدی دارد.
بــه دلیــل شــتابزدگی در تصمیمــات و صــدور بخشــنامهها ،نهتنهــا
نتوانســتیم در مقابــل تحریمهــا تســهیالتی فراهــم کنیــم بلکــه ناخواســته در
برخــی زمینههــا بــه اثرگــذاری تحریمهــا کمــک کردیــم .بهگونــهای کــه
بررســی مســائل موجــود در فضــای کس ـبوکار نشــان میدهــد در شــرایط
فعلــی شــاخصها جابجــا شــدهاند؛ اگــر در گذشــته بحــث منابــع بانکــی
و کمبــود نقدینگــی مهمتریــن مشــکل فعــاالن اقتصــادی بــود ،اکنــون
بیثباتــی قوانیــن و ادامــه در صفحــه 5

منافع اقتصادی سازوکار مالی
اروپا برای ایران
بعــد از گذشــت حــدود  9مــاه از خــروج آمریــکا از برجــام و تحریــم ایــران از
ســوی آن کشــور  ،روز پنجشــنبه باالخــره اروپــا از ســاز و کار مالــی خــود بــا
ایــران را رونمایــی کــرد  .ســاز و کار مالــی کــه بــرای مقابلــه بــا تحریــم هــای
آمریــکا علیــه ایــران ثبــت و راه انــدازی شــده اســت .براســاس بیانیــه ســه کشــور
اروپایــی آلمــان ،فرانســه و انگلیــس ایــن ســاز و کار ویــژه مالــی کــه اینســتکس
یــا  Instrument in Support of Trade Exchangesنــام دارد امــکان
مبــادالت تجــاری ایــران بــا کشــورهای اروپایــی و دیگــر کشــورهایی کــه خواهــان
پوشــش اینســتکس هســتند و بالعکــس را فراهــم مــی کنــد  .در ایــن بیانیــه آمــده
اســت  »:آلمــان ،انگلیــس و فرانســه در راســتای تعهــد قاطــع و تــاش هــای
مســتمر خــود بــرای حفــظ برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) کــه بــه تاییــد
قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت ســازمان ملــل رســیده ،ایجــاد INSTEX SAS
کــه ســازوکاری ویــژه بــا هــدف تســهیل تجــارت مشــروع میــان عوامــل اقتصــادی
اروپــا بــا ایــران اســت را اعــام مــی کننــد .ســه کشــور اروپایــی (( )E3تاکیــد
مــی کننــد کــه بهــره منــدی هــای اقتصــادی برجــام مشــروط بــر پایبنــدی کامــل
ایــران بــه تعهــدات هســته ای خــود شــامل همــکاری کامــل و بــه موقــع بــا آژانــس

بیــن المللــی انــرژی اتمــی اســت INSTEX .از تجــارت مشــروع اروپــا بــا ایــران
حمایــت مــی کنــد؛ ایــن تجــارت در ابتــدا بــر بخــش هــای بســیار ضــروری بــرای
مــردم ایــران مثــل دارو ،دســتگاه هــای پزشــکی و کاالهــای کشــاورزی-غذایی
تمرکــز مــی کنــد .هــدف بلندمــدت  INSTEXایــن اســت کــه بــه روی عامــان
اقتصــادی کشــورهای ثالــث کــه خواهــان تجــارت بــا ایــران هســتند بــاز باشــد
و ســه کشــور اروپایــی بــه تــاش بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ادامــه مــی
دهنــد .ایجــاد  INSTEXگام ابتدایــی مهمــی اســت کــه امــروز توســط ســه
کشــور اروپایــی برداشــته شــد .عملیاتــی شــدن  INSTEXبــا رویکــردی گام
بــه گام دنبــال میشــود :ســه کشــور اروپایــی بــه همــراه  INSTEXبــه کار
روی جزئیــات عینــی و عملیاتــی ادامــه مــی دهنــد تــا روش کار ایــن شــرکت
را مشــخص کننــد ،ســه کشــور اروپایــی در راســتای ایجــاد یــک نهــاد همــکاری
اثرگــذار و شــفاف کــه بــرای عملیاتــی کــردن  INSTEXTالزم اســت بــا ایــران
همــکاری مــی کننــد.
در رابطــه بــا مقابلــه بــا پولشــوییمبارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم ()AML/CFT
و انطبــاق بــا ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

امضــای تفاهــم نامــه بــرای وصــول
ـراق اســخنگوی صنعــت
ـی از عـ
ـات برقـ
مطالبـ

اخبار اصلی

منافــع اقتصــادی ســازوکار مالــی اروپــا
بــرای ایــران بعــد از گذشــت حــدود  9مــاه

بــرق گفــت :بــرای دریافــت بدهیهــای برقــی
عــراق ،تمهیداتــی درنظــر گرفتهایــم و بــه منظــور
پرداخــت بدهیهــا ،یــک تفاهمنامــه فــروش
انــرژی و صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــا
طــرف عراقــی امضــا شــده است..مش��روح خبــر

مشروح خبر

ـرق
ـال بـ
ـوم انتقـ
ـط سـ
ـرای خـ
ـریع در اجـ
تسـ
ـتان معــاون بــرق و انــرژی
ـران و ارمنسـ
ـن ایـ
بیـ

از خــروج آمریــکا از برجــام و تحریــم ایــران از
ســوی آن کشــور  ،روز پنجشــنبه باالخــره اروپــا از
ســاز و کار مالــی خــود بــا ایــران را رونمایــی کــرد

صنعــت بــرق ایــران صنعتــی توانمنــد و
ـرو پیــام باقــری در برنامــه «رهیافــت» رادیــو
پیشـ

اقتصــاد افــزود :بــرق یــک کاالی اســتراتژیک و بــه
طریــق اولــی صنعــت بــرق یــک صنعــت راهبــردی
.
اســت .مش��روح خب��ر

وزیــر نیــرو در ســفربه ارمنســتان ،بــا قائممقــام
وزارت زیرســاختهای انــرژی و منابــع طبیعــی
ایــن کشــور پیرامــون انتقــال انــرژی بیــن ایــران
و ارمنســتان دیــدار و گفتگــو کــرد .مشــروح خبــر

مدیریــت شــبکه گاز کشــور بــه بخــش
بایــد بــا مدیریــت انــرژی ،بــرای مـ
ـردم خصوصــی واگــذار میشــود مدیرعامــل
ارزش افــزوده ایجــاد کنیــم حمیدرضــا شــرکت ملــی گاز ایــران بــا تاکیــد بــر لــزوم ارتقای
صالحــی دبیــرکل فــــدراســــیون صـــادرات قوانیــن برونســپاری ،گفــت :مدیریــت شــبکه گاز
انـرژی و صـــنایع وابســـته ایـران ،در برنامه گفت کشــور بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود..
.
وگــوی اقتصــادی رادیــو گفــت و گــو در خصــوص مش��روح خب��ر
طــرح یارانــه بنزیــن ،اظهــار کرد:مش�رـوح خب��ر
 5 .تــا  7هــزار شــرکت آلمانــی خواســتار
ـتند مدیــر اجرایــی
ـران هسـ
ـا ایـ
ـتد بـ
افزایــش مهلــت تســویه اقســاط سررســید داد و سـ
ـده تسـ
شـ
ـهیالت ارزی متــن اصالحــی آییننامــه اتــاق بازرگانــی آلمــان و ایــران گفــت :شــرکتهای
اجــرای مــاده  20قانــون رفــع موانــع تولیدپذیــر و
ارتقــای نظــام مالــی کشــور کــه بــا هــدف کمــک
بــه واحدهــای تولیــدی کوچــک غیردولتــی در
هیــات وزیــران تصویــب شــده بــود ،ابــاغ شــد.

مشروح خبر

بــزرگ آلمانــی بــه دلیــل تحریمهــای آمریــکا
مــراودات خــود بــا ایــران را مســکوت گذاشــتهاند.
آلمانیهــا بــه طــور ماهانــه بیــن  200تــا 250
میلیــون یــورو کاال بــه ایــران صــادر میکننــد.

 .مشروح خبر
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.

اعتــراض بــه مداخلــه مجلــس در حــوزه پدالیــل نصــف شــدن صــادرات ایــران
تجــارت اعضــای کمیســیون تســهیل تجــارت و محمدرضــا مــودودی ،بــا اشــاره بــه کاهــش

توســعه صادرات اتــاق بازرگانــی تهران در بیســت و صــادرات و افــت صــادرات غیرنفتــی کشــورمان
دومیــن نشســت خــود ظرفیتهــا و موانــع تجــارت در آذر مــاه امســال بــه نســبت ماههــای قبــل در
بــا کشــورهای همســایه را مــورد بحــث و بررســی خصــوص علــل وقــوع ایــن کاهــش اظهــار کــرد
قــرار دادنــد .مشــروح خبــر
.
مش��روح خب��ر

2

اخبار کوتاه
تایــران بهدنبــال بازســازی زیرســاختهای
.
ـراق مش��روح خب��ر
ـرق عـ
بـ

آشنایی
با سنديکاي
صنعت برق
ايران

ـان
ـارد تومـ
ـزار میلیـ
ـرق 42 ،هـ
ـت بـ
ـی صنعـ
بدهـ
اعــام شــد مش��روح خب��ر
ـه
ـان را بـ
ـی ارزشـ
ـرخ توافقـ
ـا نـ
ـدگان بـ
صادرکننـ
واردکنندگان بدهند مش��روح خبر
ـرگرفت
ـران را از سـ
ـت ایـ
ـد نفـ
ـی خریـ
ـره جنوبـ
کـ

مشروح خبر

ایــران در زمینــه تــوان نیــروگاه برقابــی ،رتبــه
ـان را دارد مش��روح خبر
ـم جهـ
نوزدهـ
همایــش راه هــای گســترش روابــط تجــاری
اقتصــادی بــا کشــور پاکســتان مشــروح خبــر
معــاون توانیــر :نیــروگاه هــا بــه بخــش
ـد مشــروح خبــر
ـذار نشـ
ـی واگـ
ـی واقعـ
خصوصـ

صفحه 10

هــاب انــرژی قصــد دارد تــا در هــر شــماره بــه
معرفــی یکــی از تشــکل هــای عضــو فدراســیون
صــادرات انــرژی بپــردازد.

بازدیــد معــاون وزیــر نیــرواز ایســتگاه
صادرکننــده بــرق ایــران بــه عــراق مشــروح

خب��ر

جزییــات صــادرات گاز بــه ارمنســتان مشــروح
خب��ر
ـووات
ـون کیلـ
ـان  48.3میلیـ
ـوری آذربایجـ
جمهـ
بــرق بــه ایــران صــادر کــرد مش��روح خب��ر
ـارد دالر
ـک میلیـ
ـه ارزش یـ
ـی بـ
ـرارداد نفتـ
 9قـ
ـد مشــروح
ـا شـ
ـی امضـ
ـای ایرانـ
ـرکت هـ
ـا شـ
بـ

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا و ســازمان ملــلINSTEXT ،
تحــت باالتریــن معیارهــای بیــن المللــی عمــل خواهــد کــرد.
در ایــن راســتا ،ســه کشــور اروپایــی از ایــران انتظــار دارنــد
همــه عناصــر برنامــه اقــدام اف.ای.تــی .اف خــود را ســریعا
اجــرا کنــد.
ســه کشــور اروپایــی بــر تعهــد خــود بــرای پیگیــری توســعه
بیشــتر  INSTEXبــه همــراه کشــورهای عالقــه منــد
اروپایــی بــه منظــور عملیاتــی کــردن ایــن ابــزار در حمایــت
از تبــادالت تجــاری بــا ایــران از طریــق پیگیــری گام هــای
ذکــر شــده در بــاال ،تاکیــد مــی کننــد».
بــر ایــن اســاس شــرکتی کــه بــا عنــوان  INSTEXثبــت
شــده در پاریــس مســتقر خواهــد بــود و یــک کارشــناس
بانکــی آلمانــی ،پیــر فیشــر ،مدیــر عامــل ســابق کامرتــز
بانــک آلمــان ،مســئولیت آن را برعهــده دارد .همچنیــن
انگلیــس ریاســت هیــات نظــارت را برعهــده خواهــد داشــت.
در همیــن حــال بــه گــزارش خبرآنالیــن ،وزیــر خارجــه
آلمــان ،هنــگام رونمایــی از کانــال ویــژه مالــی اروپــا بــا
ایــران گفــت :ایــن گامــی اســت کــه روشــن میکنــد مــا در
اتحادیــه اروپــا میتوانیــم حتــی وقتــی کــه دیگــران دیــدگاه
متفاوتــی دارنــد متحــد بــا یکدیگــر راه خودمــان را برویــم.
وزیــران خارجــه آلمــان ،انگلیــس و فرانســه در نشســت
خبــری مشــترک در بخارســت پایتخــت رومانــی راه انــدازی
ســازوکار مالــی ویــژه اروپــا بــرای ایــران را بــه صــورت
رســمی اعــام کردنــد .هایکــو مــاس ،جرمــی هانــت و ژان
ایــو لودریــان وزیــران خارجــه آلمــان ،انگلیــس و فرانســه در
کنفرانــس خبــری مشــترک در بخارســت پــس از نشســت
وزیــران اتحادیــه اروپــا راه انــدازی رســمی ســازوکار مالــی
ویــژه اروپــا بــرای ایــران موســوم بــه  INSTEXرا اعــام
کردنــد .وزیــر خارجــه آلمــان ،هنــگام رونمایــی از کانــال ویژه
مالــی اروپــا بــا ایــران گفــت :ایــن گامــی اســت کــه روشــن
میکنــد مــا در اتحادیــه اروپــا میتوانیــم حتــی وقتــی
کــه دیگــران دیــدگاه متفاوتــی دارنــد متحــد بــا یکدیگــر
راه خودمــان را برویــم .جرمــی هانــت وزیــر امــور خارجــه
انگلیــس راهانــدازی کانــال پرداخــت مالــی اروپــا و ایــران را
نمــاد عملــی تعهــد اتحادیــه اروپــا بــه توافــق هســتهای بــا
تهــران عنــوان کــرد.
هانــت روز پنجشــنبه پــس از پایــان نشســت وزیــران خارجــه
اتحادیــه اروپــا در بخارســت افــزود :امــروز گام قابلتوجهــی

اســتقبال موگرینــی از کانــال
ـران
ـا و ایـ
ـی اروپـ
ـت مالـ
پرداخـ

را بــرای اجــرای تعهداتمــان در قالــب برجــام بــرای حفــظ
لغــو تحریمهــا بــرای مــردم ایــران برداشــتیم .مــا ســه کشــور
اروپایــی (انگلیــس ،فرانســه و آلمــان) ســازوکار ویــژه مالــی
اروپــا را ثبــت کردیــم کــه پــس از فعــال شــدن همکاریهــای
تجــاری مشــروع بــا ایــران را تســهیل میکنــد.
اســتقبال موگرینــی از کانــال پرداخــت مالــی
اروپــا و ایــران
پیــش از اعــام رســمی ثبــت و راه انــدازی اینســتکس ،
فدریــکا موگرینــی مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا
بابیــان اینکــه ظــرف چنــد ســاعت آینــده آلمــان ،فرانســه
و انگلیــس راهانــدازی رســمی کانــال پرداخــت مالــی اروپــا
و ایــران را اعــام مــی کننــد تصریــح کــرد کــه پــسازآن
دربیانیــه ای حمایــت قــوی خــود را از ایــن ســازوکار اعــام
مــی کنــد  .وی کــه ایــن اظهــارات را پیــش از آغــاز نشســت
وزیــران خارجــه اتحادیــه اروپــا در بخارســت پایتخــت رومانــی
اعــام مــی کــرد  ،افــزود کــه تصمیــم بــرای راهانــدازی ایــن
ســازوکار ســپتامبر گذشــته در حاشــیه اجــاس ســازمان
ملــل متحــد ب ـ ه منظــور اجــرای کامــل برجــام گرفتــه شــد.
موگرینــی افــزود :اتحادیــه اروپــا بــهطــور کامــل حامــی
اجــرای توافــق هســتهای ایــران اســت.
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا ادامــه داد :تاکنــون
در  13گــزارش ســازمان انــرژی اتمــی تائیــد شــده کــه ایــران
بــه تعهداتــش در برجــام پایبنــد اســت و مــا معتقدیــم کــه
ایــن یــک ســند کلیــدی بــرای امنیــت مــا در منطقــه اســت.
وی عنــوان کــرد کــه ســازوکار ویــژه مالــی اروپــا و ایــران
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اینستکس چگونه کار می کند؟
ایــن ســاز و کار تــازه بــه عنــوان اتاق تســویه
حســاب حــوزه یــورو بــرای ایــران کار مــی
کنــد تــا تجــارت بــا بنگاههــای اروپایــی را
تســهیل کنــد .در اصل،اینســتکس،یک
کارکــرد پایاپــای دارد کــه در خــارج از
قلمــروی سیســتم مالــی جهانــی آمریــکا
عمــل مــی کنــد و در حــال حاضــر
مبــادالت بــر روی کاالهــای غیرتحریمــی
ماننــد محصــوالت کشــاورزی و دارویــی
اســت .انتظــار نمــی رود کــه ایــن کانــال
در حــال حاضــر تراکنــش هــای مربــوط
بــه نفــت را در بــر بگیــرد .
ســبب مــی شــود کــه تجارتهــای مشــروع بــا ایــران،
چنانچــه در برجــام دیــدهشــده ادامــه پیــدا کنــد.
موگرینــی همچنیــن عنــوان کــرد کــه صحبتهــا در ایــن
رابطــه و ســایر موضوعــات منطقــه بــا مقامهــای امریکایــی در
جریــان اســت و دراینبــاره بــه گفتوگــوی تلفنــی خــود بــا
مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه امریــکا اشــاره کــرد و افزود:
خطــری متوجــه ســازوکار مالــی اروپــا و ایــران نیســت .پــس
از اعــام رســمی راه انــدازی ســاز و کار ویــژه مالــی اروپــا بــا
ایــران  ،واکنــش هــای متعــددی رخ داد  .از یــک ســو مقامــات
آمریکایــی ســعی کردنــد کــه ســکوت کننــد و همچنــان بــر
طبــل تحریــم بکوینــد و تهدیــد هــای خــود را دوبــاره مطــرح
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کننــد و از ســوی دیگــر کشــورهای روســیه ،اتریــش و چیــن
از ایــن امــر اســتقبال کردنــد  .در ایــران هــم واکنــش هــای
سیاســی و اقتصــادی جالــب بــود .
واکنش ظریف و عراقچی
محمــد جــواد ظریــف  ،وزیــر امــور خارجــه ایــران در توئیتــی
نوشــت « :ایــران از ( INSTEX #ســاز و کار ویــژه مالــی
اروپــا و ایــران )  -گام بســیار پــر تاخیــر اول  -در اجــرای
تعهــدات مــی  ۲۰۱۸اعضــای اروپایــی برجــام بــرای حفــظ
برجــام بــا تضمیــن بهــره منــدی ایرانیــان از مزایــای ایــن
توافــق پــس از اعمــال مجــدد تحریــم غیرقانونــی آمریــکا
اســتقبال مــی کنــد .مــا بــرای تعامــل ســازنده بــا اروپــا
بــا شــرایط برابــر و احتــرام متقابــل آمــاده هســتیم ».امــا
ســیدعباس عراقچــی معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه
جمهــوری اســامی ایــران کــه در بلغارســتان حضــور دارد،
بــه دنبــال تشــکیل رســمی کانــال تبــادل مالــی اتحادیــه
اروپــا بــا ایــران بــه خبــر  14شــبکه یــک صداوســیما
توضیحاتــی را ارائــه داد .عراقچــی در ایــن رابطــه گفــت :ایــن
یــک ســاز و کار ویــژه مالــی اســت کــه اروپاییهــا چندیــن
مــاه بــه دنبــال ایجــاد آن بودنــد .هــدف از ایــن ســاز و کار
آن اســت تــا مجموعــه دریافتهــا و پرداختهــای ایــران
کــه بــا اروپــا صــورت میگیــرد ،صــادرات و واردات مــا و
همــه آنهــا وارد ایــن ســازوکار مالــی بشــود ،و از طریــق ایــن
ســازوکار تبــادالت دوطــرف صــورت بگیــرد .و همچنیــن
قــرار اســت تــا ســازوکار مشــابهی هــم بــه ایــن منظــور در
ایــران تشــکیل شــود تــا بتواننــد تبــادالت ریالــی را بــرای
طرفهــای ایرانــی ســاماندهی کنــد .در حقیقــت سیســتمی
اســت تــا شــرکتهایی کــه مایــل باشــند بــا ایــران کار
تجــاری انجــام دهنــد ،تبــادالت مالــی خــود را از طریــق
ایــن ســازوکار صــورت دهنــد .معــاون سیاســی وزیــر خارجــه
کشــورمان در ادامــه گفــت :ایــن ســازوکار وقتــی بــرای مــا
منفعــت کامــل را خواهــد داشــت کــه بــرای کشــورها و یــا
شــرکتهای غیراروپایــی نیــز در دســترس باشــد کــه ظاهــرا
گام بعــدی آن خواهــد بــود ،کــه در ایــن صــورت اســت کــه
مجموعــه خریدهــای بینالمللــی مــا میتوانــد زیــر نظــر
ایــن ســازوکار انجــام شــود.
وی در ادامــه و دربــاره چگونگــی فعالیــت ایــن ســازوکار ویــژه
مالــی نیــز افــزود :اینکــه دقیقــا ایــن ســازوکار چگونــه کار
خواهــد کــرد در جلســات کارشناســی کــه مــا بــا طرفهــای
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صنعت برق ایران
صنعتی توانمند
و پیشرو
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره فــــدراســــیون صـــادرات
انـــرژی و صـــــنایع وابســـته ایـــران گفت :صنعت برق کشور
امــروز بــه برکــت انقــاب اســامی بــه یــک صنعــت توانمنــد
و پیشــرو تبدیــل شــده اســت.
پیــام باقــری در برنامــه «رهیافــت» رادیــو اقتصــاد افــزود:
بــرق یــک کاالی اســتراتژیک و بــه طریــق اولــی صنعــت بــرق
یــک صنعــت راهبــردی اســت.
وی همچنیــن اظهارداشــت :ایــن صنعــت زیرســاخت و زیــر
بنــای صنایــع دیگــر واز محورهــای توســعه محســوب مــی
شــود.
نائبرئیــس هیئت مدیره فــــدراســـــیون صـــادرات انـــرژی
و صـــــنایع وابســـته ایــــران ضمــن اشــاره به دســتاوردهای
صنعــت بــرق طــی چهــار دهــه پــس از انقــاب گفــت :هــم
اکنــون طــول شــبکه منصوبــه انتقــال و توزیــع بــرق در
کشــور بــه مــرز یــک میلیــون کیلومتــر رســیده اســت.
وی در ادامــه افــزود :صنعــت بــرق در آغــاز انقــاب اســامی
بــا شــرایط بغرنجــی مواجــه چــرا کــه در تامیــن کاالهــای
بدیهــی و خدمــات عــادی بــه بیگانــگان وابســته بــود.
باقــری بیــان داشــت :خوشــبختانه امــروز پــس از گذشــته
چهــار دهــه از انقــاب صنعــت بــرق بــه یــک صنعــت
توانمنــد ،پیشــرو و افتخــار آمیــز در کشــور تبدیــل شــده
اســت.
وی بــه رادیــو اقتصــاد توضیــح داد :ایــن صنعــت در بیــن
بســیاری از صنایــع از جایــگاه بســیار رفیــع و ارزشــمندی بــه
وی بــه رادیــو اقتصــاد افــزود :صــدور  ۹۸درصــدی خدمــات
لحــاظ توســعه و آبادانــی کشــور برخــوردار اســت.
نائــب رئیس هیئــت مدیره فـــــدراسیون صـــادرات انــــرژی فنــی و مهندســی صنعــت بــرق طــی ســال  ۱۳۹۴خــود
و صـــــنایع وابســـته ایـــرانگفت :ایــن صنعــت امــروز بــا  ۸۰شــاهدی صــادق بــر ایــن مدعاســت.

هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده مقــام نخســت در منطقه
و مقــام  ۱۴را در دنیــا بــه خــود اختصــاص داده اســت.
وی افــزود :جمعیــت ایــران در ســال  ۱۳۵۷بــه تعــداد ۳۷
میلیــون نفــر بــوده کــه امــروز بــه بیــش از  ۸۰میلیــون نفــر
رســیده اســت.
باقــری اظهارداشــت :میــزان ظرفیــت منصوبــه در همــان
ســال هفــت هــزار و  ۵۰۰مــگاوات بــوده کــه امــروز بــه
برکــت انقــاب اســامی و تــاش هــای شــبانه روزی
متخصصــان ایرانــی و شــرکت هــای داخلــی بــه  ۱۰برابــر
یعنــی  ۸۰هــزار مــگاوات افزایــش یافتــه اســت.
وی بــه رادیــو اقتصــاد گفــت :ایــران امــروز در دنیــا حــرف
زیــادی بــرای گفتــن در ســاخت نیــروگاه و ســد دارد.
نائــب رئیــس هیئــت مدیرفـــدراســـون صـــادرات انـــرژی و
صـــــنایع وابســـته ایــــرانافزود :جمهــوری اســامی امــروز
ســازنده توربیــن هــای نیروگاهــی و صاحــب تکنولــوژی در
ایــن زمینــه اســت.
وی تصریــح کــرد :بســیاری از شــرکت هــای بخــش خصوصی
صنعــت بــرق کشــور هــم اکنــون در لیســت پیمانــکاران
جهانــی قــرار دارنــد.
باقــری گفــت :صنعــت بــرق ایــران بــه لحــاظ صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی بــا اختــاف معنــی داری نســبت
بــه بســیاری از صنایــع دیگــر کشــور امــروز پرچــم دار ایــن
حــوزه محســوب مــی شــود.
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حمیدرضا صالحی ،نایب رییس کمیسیون
انرژی اتاق بازرگانی ،در برنامه گفت وگوی
اقتصادی رادیو گفت و گو

باید با مدیریت انرژی،
برای مردم ارزش افزوده
ایجاد کنیم
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
گفــت :طــرح یارانــه بنزیــن ،طــرح خوبــی اســت
بــه شــرط آنکــه در زمــان مناســب و بــا برنامــه
ریــزی جامــع اجرایــی شــود.

حمیدرضــا صالحــی دبیــرکل فــــدراســــیون صـــادرات
انـــرژی و صـــــنایع وابســـته ایـــران ،در برنامــه گفــت
وگــوی اقتصــادی رادیــو گفــت و گــو در خصــوص طــرح
یارانــه بنزیــن ،اظهــار کــرد :اگــر بســترها و زیرســاخت
هایــی ایجــاد شــود کــه قــدرت خریــد مــردم را افزایــش
دهیــم ،لــذا مــردم قــادر بــه خریــد بنزیــن بــا قیمــت
هــای بســیار بیشــتر از قیمــت کنونــی خواهنــد بــود.
وی افــزود :بایــد از ایــن مرحلــه گــذر و قیمــت بنزیــن را
واقعــی کــرد ،امــا ســال هــای طوالنــی اســت کــه ایــن
مســئله توســط دولــت هــا بــه تعویــق افتــاده و بایــد بــا
صداقــت در ایــن خصــوص بــا مــردم برخــورد کنیــم
امــروز قاچــاق بنزیــن در واقــع خــروج ســرمایه از جیــب
مــردم اســت.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی بــا
بیــان اینکــه بنزیــن ،گاز و بــرق از دارایــی هــای مــردم
جامعــه اســت ،گفــت :ایــران بزرگتریــن کشــوری اســت
کــه یارانــه ســوخت در نفــت ،گاز و بــرق مــی دهــد ،بــر

اســاس گــزارش آژانــس بیــن المللــی انــرژی ایــن مبلــغ
 ۴۵میلیــارد دالر اســت کــه بنــده معتقــد هســتم ایــن
میــزان ســرمایه از جیــب مــردم هزینــه مــی شــود.
صالحــی در مصاحبــه بــا رادیــو گفــت و گــو ادامــه داد:
دولــت بایــد بــا همــکاری بخــش خصوصــی و بکارگیــری
راهکارهــای موثــر از هدرفــت ایــن انــرژی جلوگیــری
کــرده و آن را بــه گونــه ای مدیریــت کننــد کــه بــرای
مــردم تبدیــل بــه ارزش افــزوده شــود.
وی بیــان کــرد :امــروز نصــف خانــواده هــای ایرانــی
خــودرو ندارنــد ،امــا عــده ای هســتند کــه چندیــن
وســیله نقلیــه دارنــد و انصــاف نیســت چنیــن افــرادی از
یارانــه ســوخت اســتفاده کــرده امــا افــراد فاقــد خــودرو
از ایــن یارانــه بهــره ای نبرنــد ،لــذا طــرح مجلــس کــه
یارانــه بــه افــراد تعلــق مــی گیــرد ،طــرح درســت و
منطقــی اســت.
دبیرکل فــــدراســــیون صـــادرات انـــرژی و صـــــنایع
وابســـته ایـــران بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه چهــارم و
شــروع هدفمنــدی بــا نواقصــی روبــرو بــود و دولــت هــا
در ایــن زمینــه موفــق نبــوده انــد ،گفــت :طــرح یارانــه
بنزیــن ،طــرح خوبــی اســت بــه شــرط آنکــه در زمــان
مناســب و بــا برنامــه ریــزی جامــع اجرایــی شــود.
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ماموریت پارلمان اقتصاد

افزایش مهلت تسویه اقساط
سررسید شده تسهیالت ارزی
متــن اصالحــی آییننامــه اجــرای مــاده 20
قانــون رفــع موانــع تولیدپذیــر و ارتقــای نظــام
مالــی کشــور کــه بــا هــدف کمــک بــه واحدهــای
تولیــدی کوچــک غیردولتــی در هیــات وزیــران
تصویــب شــده بــود ،ابــاغ شــد.
هیــات وزیــران طــی مصوبـهای اصالحــی ،مهلــت اجــرای
مــاده  4اصالحــی آییننامــه اجرایــی مــاده  20قانــون
رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام مالــی
کشــور را تــا پایــان خــرداد ســال  1398تمدیــد کــرد.
بــر اســاس آنچــه کــه در نامــه رییــس ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتان تهــران بــه اتاقهــای بازرگانــی،
اتاقهــای صنعــت و معــدن و اطالعرســانی شــده اســت،
هیــات وزیــران بــه پیشــنهاد وزارت امــور اقتصــاد و
دارایــی ،در مــاده ( )4اصالحــی آییننامــه اجرایــی مــاده
( )20قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای
نظــام مالــی کشــور عبــارت «تــا پایــان شــهریور ســال
 »1397را بــه عبــارت «تــا پایــان خــرداد ســال »1398
تغییــر داده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر هیــات دولــت،
بــر اســاس آییننامــه اجرایــی مــاده  20قانــون مزبــور،

مانــده بدهــی ارزی بدهــکاران بخــش غیردولتــی بــه
حســاب ذخیــره ارزی در تاریــخ ســوم مهــر مــاه 1391
( )1391 /7 /3بــا نــرخ هــر دالر 12260ریــال تبدیــل
بــه ریــالمیشــود و از تاریــخ مزبــور تــا زمــان تســویه،
مانــده بدهــی ارزی تبدیــل شــده بــه ریــال مشــمول
ســود بــه نــرخ  15درصــدمیشــود .بــه طــوری کــه
بهــای تمــام شــده هــر دالر بــرای بازپرداخــت بدهــی
توســط بدهــکار حــدود  23هــزار ریــال اســت .حــال
آنکــه ،مــدت اســتفاده از مزایــای آییننامــه اجرایــی
مزبــور طــی چندیــن مرحلــه تمدیــد و در آخریــن مــورد
نیــز تــا پایــان شــهریور مــاه  1397تمدیــد شــده اســت.
از ایــن رو تعــداد کثیــری از بدهــکاران حســاب مزبــور
تاکنــون از ظرفیــت آییننامــه اجرایــی بــرای تعییــن
تکلیــف بدهــی خویــش اســتفاده نکردهانــد و انتظــار
تمدیــد مجــدد آن را داشــتند.
بــر ایــن اســاس در راســتای حمایــت از
تســهیالتگیرندگان حســاب ذخیــره ارزی کــه طــرح
تولیــدی خــود را اجــرا کــرده و بــه دلیــل شــرایط
حاکــم بــر اقتصــاد و بــه صــورت غیــرارادی نســبت بــه
بازپرداخــت بدهــی اقــدام نکردهانــد ،کارگروهــی بــا
مســئولیت وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی ،وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،قــوه قضاییــه و اتــاق بازرگانــی ایــران

تشــکیل شــده و ایــن کارگــروه ضمــن تفکیــک طرحهــای
غیردولتــی از طرحهــای دولتــی ،واحدهــای تولیــدی
کوچــک غیردولتــی از واحدهــای تولیــدی بــزرگ
غیردولتــی ،تصمیــم گرفــت واحدهــای تولیــدی کوچــک
فعــال را از طریــق اصــاح آییننامــه اجرایــی مــاده 20
قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام
مالــی کشــور مــورد حمایــت قــرار دهــد .از ایــن رو ،وزارت
امــور اقتصــاد و دارایــی پــس از جمعبنــدی مــوارد یــاد
شــده ،بــا افزایــش مهلــت تســویه اقســاط سررســید شــده
تــا پایــان ســال  1397موافقــت کــرد.
ایــن موضــوع در جلســه ســوم دی مــاه کمیســیون
اقتصــاد مطــرح و مقــرر شــد تمدیــد آییننامــه در هیــات
وزیــران مطــرح شــود و هیــات وزیــران نیــز در تاریــخ
 12دی مــاه تصویــب کــرد کــه در مــاده ( )4اصالحــی
آییننامــه اجرایــی مــاده  20قانــون مزبــور و اصالحــات
بعــدی آن موضــوع بنــد ( )1تصویــب نامــه شــماره
 /169475ت  55164ه مــورخ  1396 /12 /28عبــارت
«تــا پایــان شــهریور ســال  »1397بــه عبــارت «تــا پایــان
خــرداد  »1398تغییــر کــرده و در تبصــره ( )3الحاقــی
مــاده یادشــده موضــوع بنــد ( )2تصویــب نامــه مذکــور،
عبــارت « »1397 /3 /3بــه عبــارت «»1397 /12 /29
تغییــر کنــد.
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صــدور بخشــنامههای متعــدد در ردیــف اول
مشــکالت فعــاالن اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت.
بــرای تغییــر ایــن وضعیــت بایــد بــه مســیر اســتاندارد
و معقوالنــه بازگردیــم و در روشهایــی کــه باعــث ایــن
مشــکالت شــده تجدیدنظــر کنیــم .اتــاق ایــران بــه
نمایندگــی از بخــش خصوصــی در زمانهــای مناســب
تمــام راهحلهــای کارشناســی خــود را پیشــنهاد
کــرده امــا شــاهد توجــه جــدی بــه پیشــنهادهای
بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه نبودهایــم.
اعتقــاد فعــاالن بخــش خصوصــی بــر آن اســت کــه
باوجــود تشــدید تحریمهــای ظالمانــه ،فرصــت
مســاعدی نیــز بــرای رشــد تولیــد و صــادرات بــه وجود
آمــده اســت امــا ایــن فرصتهــا را بــا تصمیمــات
عجوالنــه و اشــتباه از دســت میدهیــم .بــه ویــژه در
بخــش تولیــد کــه امــروز میتــوان ادعــا کــرد دیگــر
قاچــاق نمیتوانــد رقیــب جــدی آن باشــد ،در عمــل
بهجــای اســتفاده از ایــن فرصتهــا ،در از دســت
دادن فرصتهــا فعالتــر هســتیم و فرصــت خــوب
فراهــم شــده بــرای تولیــد و صــادرات را از دســت
میدهیــم.
فــارغ از ایــن ،مــا در حــوزه تخصیــص منابــع نیــز
درســت عمــل نمیکنیــم و در شــرایطی کــه بــا
محدودیــت منابــع مواجهیــم ،در نحــوه توزیــع همیــن
منابــع اشــکاالت فراوانــی داریــم کــه اثــرات آن باالتــر
از کمبــود منابــع اســت.
فعالیــت بخــش خصوصــی نیازمنــد ثبــات در
تصمیمگیریهــا و قوانیــن اســت .اقتصــاد ایــران
امــروز نیازمنــد دوری از تصمیمهــای شــتابزده اســت.
اقتصــاد ایــران نیازمنــد پیشبینیپذیــری اســت.
هــدف از تحریمهــا شکســتن قامــت اقتصــاد ایــران
و ســلب اعتمــاد فعــاالن اقتصــادی و ازهمگســیختگی
بیــن فعــاالن اقتصــادی و مســئوالن اســت؛ نگذاریــم
چنیــن اتفاقــی رخ دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بیست و دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و
توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

انـرژی

شماره صد و یازده  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود وهفت

اعتراض به مداخله مجلس در
حوزه تجارت

اعضــای کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق بازرگانــی تهــران در بیســت و دومیــن نشســت خــود
ظرفیتهــا و موانــع تجــارت بــا کشــورهای همســایه را مــورد
بحــث و بررســی قــرار دادنــد .در ایــن نشســت همچنیــن
تصمیــم مجلــس بــرای سیاســتگذاری بــرای واردات و
صــادرات در الیحــه بودجــه  98مــورد اعتــراض قــرار گرفــت.
در ابتــدای ایــن نشســت ،رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت
و توســعه صــادرات اتــاق تهــران بــا اشــاره رونــد کاهشــی
تجــارت کشــور ،گفــت :ایــن پیشبینــی وجــود دارد کــه بــا
اعمــال تحریمهــا و موانــع ایجــاد شــده در مســیر نقــل و
انتقــال پــول ،شــیب کاهــش حجــم تجــارت خارجــی کشــور ،ضــرورت تاســیس بانــک مشــترک میــان ایــران و
در ماههــای پایانــی ســال تندتــر شــود .در چنیــن شــرایطی ،عــراق
یکــی از راهکارهایــی کــه میتوانــد از تشــدید افــت تجــارت علیرضــا کالهــی صمــدی ،نایبرییــس ایــن کمیســیون نیــز
خارجــی جلوگیــری کنــد ،افزایــش مبــادالت بــا کشــورهای گفــت :چنــد ســال اســت کــه پیشــنهاد ایجــاد بانــک مشــترک
ایــران و عــراق را پیشــنهاد کردهایــم و راهانــدازی ایــن بانــک
همســایه اســت.
محســن بهرامــی ارض اقــدس افــزود :اکنــون ســهم ایــران از بــرای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه عــراق بســیار
واردات یــک هــزار میلیــارد دالری کشــورهای همســایه کمتــر راهگشــا خواهــد بــود .امــا ایــن پیشــنهاد هنــوز اجرایــی
از  2درصــد اســت و توســعه مــراودات بــا ایــن کشــورها نشــده اســت .عجیــب آنکــه ایــران بــا ونزوئــا بانــک مشــترک
از طریــق ســاز و کارهایــی چــون توافقهــای منطقــهای و تاســیس کــرده و در مــورد عــراق کــه شــریک عمــده تجــاری
ماســت چنیــن امکانــی فراهــم نشــده اســت.
تعییــن ترجیحــات تعرف ـهای قابــل حصــول اســت.
او ادامــه داد :بــه نظــر میرســد اگــر مــا امــروز تحــت فشــار حســن احمدیــان ،رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و
تحریمهــا ناگزیــر بــه توســعه مــراودات بــا کشــورهای صادرکننــدگان مبلمــان ایــران بــا انتقــاد از اینکــه ســازمان
همســایه شــدهایم ،ایــن روش ،روشــی اســتراتژیک بــرای توســعه تجــارت و اتاقهــا بــرای توســعه تجــارت اقدامــی
ارتقــای ســطح مناســبات تجــاری کشــور خواهــد بــود و پــس نکــرده انــد ،گفــت :ســازمان توســعه تجــارت ناکارآمــد اســت
و بــا سرپرســت اداره میشــود .در واقــع ایــن نهــاد بالتکلیــف
از لغــو تحریمهــا نیــز میتوانــد ادامــه پیــدا کنــد.
بهرامــی بــا بیــان اینکــه  80درصــد گردشــگران خارجــی در اســت و نیــاز بــه معمــاری مجــدد دارد.
کشــور ،اتبــاع کشــورهای همســایه هســتند ،عنــوان کــرد نرگــس باقــری ،کارشــناس دفتــر مقــررات صــادرات و واردات
کــه میتــوان از ظرفیتهــای کشــور در حــوزه گذردشــگری ســازمان توســعه تجــارت نیــز توضیــح داد :بــه دنبــال صــدور
ســامت بــرای جــذب ایــن نــوع گردشــگران نیــز بهــره مصوبـهای از ســوی هیــات وزیــران در تاریــخ  22فروردیــن ماه
گرفــت .رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه ســال جــاری ،ثبــت ســفارش کاالهــا بــا مشــکالت بســیاری
صــادرات اتــاق تهــران در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت وجــود مواجــه شــد و ســازمان توســعه تجــارت بــا افزایــش تعــداد
رایزنــان بازرگانــی در کشــورهای همســایه گفــت :کشــوری اربــاب رجــوع روب ـهرو شــد.
نظیــر ترکیــه  20رایــزن بازرگانــی در عــراق مســتقر کــرده او ســپس بــا اشــاره بــه دســتورالعملهایی کــه پــس از ایــن
اســت .در حالــی کــه ایــران ،تنهــا یــک رایــزن بازرگانــی تاریــخ صــادر شــد ،گفــت :در نهایــت در تاریــخ چهــارم دی
ایــران در عــراق دارد و البتــه مشــکالتی هــم بــرای فعالیــت مــاه ،اصالحی ـهای صــادر شــد کــه بــه موجــب آن میتوانیــم
کارتهــای بازرگانــی را رتبهبنــدی کنیــم و بخــش بزرگــی
ایــن فــرد ایجــاد شــده اســت.

از مشــکالت بــا ایــن رتبهبنــدی حــل میشــود .ســامانهای
بــرای ایــن رتبهبنــدی طراحــی شــده کــه مراحــل تســت
نهایــی را طــی میکنــد .مــا ســعی داریــم کــه مشــکالت
ثبتســفارش را حــل کنیــم امــا مســایل اصلــی بــه ســامانه
نیمــا و سیســتم بانکــی بازمیگــردد.
ناهیــد بهرامــی نیــز کــه بــه نمایندگــی از گمــرک در ایــن
نشســت حضــور یافتــه بــود ،گفــت :مــا بــا مشــکالت ناشــی
از تشــریفات پیــش از گمــرک مواجــه هســتیم .بــه طــوری
کــه طــی یــک بررســی  100مشــکل ترخیــص کاال در
بنــدر شــهید رجایــی را احصــا کردهایــم کــه  60درصــد آن
مشــکالت بانکــی و ثبــت ســفارش اســت و گمــرک قــادر بــه
حــل آنهــا نیســت .بــرای حــل مســاله ترخیــص کانتینرهــا از
گمــرکات مقــرر شــده اســت ،جلسـهای بــا نماینــدگان وزارت
صنعــت و بانــک مرکــزی برگــزار شــود.
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران نیــز گفــت
کــه طــرح مباحثــی چــون محاکمــه قضایــی صادرکننــدگان
در مجلــس و دولــت نشــان دهنــده آن اســت کــه ارتبــاط
بخــش خصوصــی بــا ســکانداران کشــور خــوب نیســت .او
افــزود :دولــت نبایــد وظایــف خــود را بــه مجلــس واگــذار کنــد
و بــه نظــر میرســد اتــاق بایــد در برابــر تصمیمــات مجلــس
در خصــوص صــادرات موضــع بگیــرد و بیانیــه صــادر کنــد.
توسعه صادرات در گرو ثبات در مقررات است
عبــاس آرگــون نیــز بــر ایــن عقیــده بــود که توســعه صــادرات،
نیازمنــد ثبــات در سیاســتگذاری و قوانیــن و مقــررات اســت.
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ایــن عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران افــزود :هدفگذاریهــا بــرای توســعه صــادرات،
ایدهآلگرایانــه اســت امــا عملکردهــا خــاف ایــن هدفگــذاری
اســت .در عیــن حــال ،مقرراتــی کــه وضــع میشــود ،چنــان
قابــل تفســیر اســت کــه بــه منشــا رانــت تبدیــل میشــود.
او بــا بیــان اینکــه بــا اعمــال محدودیــت بــرای واردات،
تجــارت ترجیحــی معنایــی نــدارد ،افــزود :اگــر سیاس ـتهای
تجــاری پیشبینیپذیــر نباشــد ،فعــاالن اقتصــادی ،قــادر بــه
تصمیمگیــری نخواهنــد بــود.
سیاســتهای تجــاری مانــع توســعه مــراودات بــا
کشــورهای همســایه اســت
در ادامــه ایــن جلســه ،مریــم خزاعــی معــاون بررســیهای
اقتصــادی اتــاق تهــران ،توضیحاتــی دربــاره وضعیــت تجــارت
ایــران بــا کشــورهای همجــوار ارائــه کــرد .ایــن معاونــت طــی
ســالهای گذشــته ،پتانســیل تجــاری کشــورهای همســایه
از جملــه امــارات ،عــراق ،افغانســتان ،پاکســتان ،آذربایجــان،
عمــان و  ...را مــورد بررســی قــرار داد و نتایــج ایــن بررسـیها
را در سلســله نشسـتهایی در اختیــار فعــاالن اقتصــادی قــرار
داده اســت .در عیــن حــال ،ایــن گزارشهــا روی پرتــال اتــاق
تهــران در دســترس کاربــران قــرار گرفتــه اســت.
او گفــت :خــاف آمارهایــی کــه از ســوی دولــت در مــورد
تجــارت خارجــی کشــور منتشــر میشــود ،وضعیــت مــراودات
بــه ویــژه بــا کشــورهای همســایه مطلــوب نیســت .بــه رغــم
قرابتهــای فرهنگــی و مذهبــی و نیــز همجــواری ،تجــارت
ایــران و کشــورهای همســایه در ســطح قابــل قبولــی قــرار
نــدارد و دلیــل ایــن مســاله را بایــد در سیاس ـتهای تجــاری
کشــور جســت و جــو کرد نــه در نــوع فعالیــت صادرکننــدگان.
خزاعــی بــا بیــان اینکــه تــرس از تجــارت آزاد ،مانــع از
توســعه تجــارت بــا همســایگان شــده اســت ،افــزود :بســیاری
از کشــورهای توســعهیافته از طریــق تجــارت آزاد بــه ایــن
مرحلــه رســیدهاند .در واقــع ،توســعه صــادرات بــدون تســهیل
واردات ممکــن نیســت و سیاســتهای تجــاری منســجم
میتوانــد ،بــه تجــارت کشــور رونــق ببخشــد.
او در بخــش دیگــری از ســخنانش نســبت بــه عــدم ارائــه
آمــار صحیــح در حــوزه تجــارت انتقــاد کــرد و گفــت :عــدم
ارائــه آمــار صحیــح ،مانــع از انتشــار تحلیلهــای صحیــح
میشــود و متعاقــب آن ،تصمیمــات مناســبی بــر مبنــای
ایــن تحلیلهــا اتخــاذ نخواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

منافع اقتصادی
سازوکار مالی
اروپا برای ایران
آمریــکا تحریــم نشــوند .اروپــا بــه لحــاظ سیاســی بهدنبــال
ایــن اســت تــا فرصــت تبــادل تجــاری بــا ایــران را داشــته
باشــد امــا بایــد ببینیــم کــه ایــن امــر در عمــل چگونــه پیــش
خواهــد رفــت.
.
راهانــدازی «اینســتکس» بــه دلیــل مخالفــت
جــدی آمریــکا طــول کشــید
از ســوی دیگــر نورمــن المونــت فرســتاده ویــژه دولــت
انگلیــس در امــور تجــاری بــا ایــران بــا اســتقبال از کانــال
ویــژه مالــی اروپــا موســوم بــه «اینســتکس» بــرای توســعه
روابــط تجــاری بــا ایــران گفــت :راهانــدازی ایــن ســازوکار بــه
دلیــل مخالفتهــای جــدی آمریــکا بــه طــول انجامیــد.
المونــت روز جمعــه در گفتوگــوی اختصاصــی بــا ایرنــا
افــزود :ایــن ســازوکار در ابتــدا قــرار اســت بــرای مصــارف
دارویــی و مــواد غذایــی مورداســتفاده قــرار گیــرد .بهظاهــر
ممکــن اســت کــه اینیــک ابتــکار پیشپاافتــاده باشــد امــا
تجــارت درزمینــه مــواد دارویــی ،چنانچــه رئیسجمهــوری
ایــران گفتــه اســت ،بــرای ایــن کشــور حائــز اهمیــت اســت
و امیــدوارم توســعه اینســتکس در آینــده بــه اســتفاده از آن
بــرای پرداخــت بدهــی هــای نفتــی ایــران منجــر شــود.
ایــن سیاســتمدار انگلیســی اضافــه کــرد :ایــران نبایــد
تالشهایــی را کــه اروپــا بــرای ایجــاد ایــن ســازوکار صــورت
داد ،دســتکم بگیــرد .وی تصریــح کــرد کــه اروپــا بهرغــم
فشــارهای آمریــکا در ایــن زمینــه موضــع خــود را حفــظ

آمریــکا گفتــه اســت کــه انتظــار نمــی رود ایــن کانــال مالــی
بــر فشــار اقتصــادی حداکثــری بــر ایــران تاثیــری بگــذارد.
وی همچنیــن افــزوده اســت کــه وزارت خارجــه از نزدیــک
گزارشهــا دربــاره ایــن کانــال مالــی را دنبــال مــی کنــد تــا
اطالعــات بیشــتری دربــاره ایــن مکانیســم بدســت آورد .وی
همچنیــن گفتــه اســت کســانی کــه بــا ایــران در مــوارد تحریم
شــده وارد فعالیــت شــوند بــا ایــن خطــر مواجــه خواهنــد بــود
کــه دسترســی بــه سیســتم مالــی ایــاالت متحــده آمریــکا و
امــکان تجــارت بــا ایــن کشــور را از دســت بدهنــد.

منبع  :تعادل نیوز
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بررســی خواهــد شــد .بانــک مرکــزی مــا بــا ایــن مکانیــزم
بایــد وارد گفتگــو شــود و شــکل انجــام کار را مشــخص کنــد.
عراقچــی همچنیــن گفــت :اینکــه چقــدر شــرکتهای
اروپایــی مایــل باشــند بــا ایــن ســازوکار وارد عملیــات
تبــادالت بــا ایــران بشــوند البتــه موضــوع بعــدی اســت
کــه بایــد اطالعرســانی کامــل صــورت بگیــرد .طوریکــه
مــا مطلــع هســتیم اروپاییهــا ایــن ســازوکار را بــه شــکلی
طراحــی کردهانــد تــا شــرکتهای میخواهنــد بــا ایــران
کار بکننــد مشــمول تحریمهــای آمریــکا نشــوند ،البتــه
فشــار آمریــکا نیــز ســرجای خــودش هســت .آمریکاییهــا
تهدیــد کردهانــد کــه بــا ایــن ســازوکار مقابلــه خواهنــد
کــرد ،اینکــه طــول کشــید تــا اروپاییهــا ایــن ســازوکار را
تعییــن کننــد بــرای ایــن بــوده کــه بتواننــد راهکارهایــی را
پیــدا کننــد تــا ایــن تحریــم عملیاتــی نباشــد .البتــه ایــن
ســازوکار اصــوال بــرای کاالهــای تحریمــی طراحــی شــده و
اینکــه برخــی گفتهانــد کــه ایــن ســازوکار بــرای کاالهــای
غیرتحریمــی طراحــی شــده ماننــد مــواد غذایــی و از ایــن
قبیــل ،...ممکــن اســت کــه شــروع کار بــا ایــن کاالهــا
باشــد تــا یــک مکانیزمــی بــرای پرداختهــا شــکل بگیــرد
امــا اصــوال ایــن ســازوکار بــرای کاالهــای تحریمــی مفیــد
خواهــد بــود و هــدف ســازوکار هــم بــرای کاالهــای تحریمــی
اســت .از نظــر مــا ایــن قــدم اول اســت از مجموعــه تعهداتــی
کــه اروپاییهــا در قبــال ایــران متعهــد شــدهاند .در بیانیــه
مــاه مــی  2017کــه بیــن وزرای خارجــه ایــران و ســه کشــور
اروپایــی (آلمــان ،انگلیــس و فرانســه) تدویــن شــد در آنجــا
مجموعـهای از تعهــدات را اروپاییهــا پذیرفتنــد ،و ایــن قــدم
اول اســت کــه بــا ایجــاد یــک کانــال بانکــی بقیــه فعالیتهــا
هــم میتوانــد آمــاده شــود.
وی اظهــار داشــت :امیدواریــم کــه ایــن کانــال مالــی بطــور
کامــل اجــرا شــود و ناقــص نباشــد و همــه کاالهــا را در بــر
بگیــرد .معــاون وزیــر خارجــه در پایــان گفــت :هــدف اصلــی
ایــن ســازوکار ایــن اســت کــه حمایــت کنــد از شــرکتهایی
کــه میخواهنــد بــا ایــران وارد تعامــات تجــاری شــوند،
اینکــه ایــن شــرکتها چقــدر رغبــت کننــد تــا وارد ایــن
کار بشــوند منــوط بــه ایــن اســت کــه ســازوکار بــه درســتی
طراحــی شــده باشــد و بــه درســتی هــم بــه شــرکتها
معرفــی شــود ،کــه البتــه ایــن گام بعــدی اســت کــه بایــد
انجــام شــود .هــدف ایــن ســازوکار ایــن اســت کــه کاری
کنــد تــا شــرکتهایی کــه بــا ایــران کار میکننــد توســط

انـرژی
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سه سوال و جواب درباره اینستکس
اینستکس چگونه کار می کند؟
ایــن ســاز و کار تــازه بــه عنــوان اتــاق تســویه حســاب حــوزه
یــورو بــرای ایــران کار مــی کنــد تــا تجــارت بــا بنگاههــای
اروپایــی را تســهیل کنــد .در اصل،اینســتکس،یک کارکــرد
پایاپــای دارد کــه در خــارج از قلمــروی سیســتم مالــی جهانــی
آمریــکا عمــل مــی کنــد و در حــال حاضــر مبــادالت بــر روی
کــرده اســت.
کاالهــای غیرتحریمــی ماننــد محصــوالت کشــاورزی و دارویــی
حمایــت اتریــش از راهانــدازی ســازوکار مالــی اســت .انتظــار نمــی رود کــه ایــن کانــال در حــال حاضــر
تراکنــش هــای مربــوط بــه نفــت را در بــر بگیــرد .
ـران
ـا ایـ
ـا بـ
ـژه اروپـ
ویـ
وزیــر امــور خارجــه اتریــش ،راهانــدازی ســازوکار مالــی ویــژه
چه کسانی درگیر هستند؟
اروپــا بــا ایــران موســوم بــه ( INSTEXاینســتکس)را گامــی
کشــورهای آلمــان ،فرانســه و بریتانیــا مدیریــت ایــن اتــاق
مهــم بــرای تجــارت میــان ایــران و اروپــا قلمــداد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،کاریــن کنایســل ،وزیــر امــور خارجــه تســویه را در اختیــار گرفتــه انــد  .مرکــز ایــن ســاز و کار
اتریــش ســاعتی قبــل در توییتــی بــا اشــاره بــه راهانــدازی در فرانســه اســت و آلمــان ریاســت آن را بــر عهــده دارد و
حمایــت مالــی هــر ســه کشــور پشــتیبان ایــن ســاز و کار
ســازوکار ویــژه مالــی اروپــا بــا ایــران نوشــت:
«احــداث اینســتکس گامــی مهــم در جهــت تســهیل تجــارت اســت .
مشــروط میــان اتحادیــه اروپــا و ایــران اســت .ایــن اســاس ایــن ســه کشــور بدنبــال حمایــت  28عضــو اتحادیــه اروپــا
مهمــی در تالشهایمــان بــرای حفــظ توافــق هســتهای هســتند تــا در برابــر هــر گونــه اقدامــات انتقــام جویانــه
بــا ایــران محســوب میشــود .برجــام بایــد حفــظ شــود .واشــنگتن ،متحــد در کنــار هــم بایســتند.
توافقــات بینالمللــی بایــد مــورد احتــرام قــرار بگیرنــد».
آیا ساز و کار عمل می کند؟
بــه گفتــه «محمــد اســامی» ،هــدف ایــن ســازوکار آســیب
نرســیدن بــه آن دســته از شــرکت هــای اروپایــی اســت کــه از لحــاظ تئوریــک ایــن کانــال مالــی بنگاههــای اروپایــی را
از جرایــم تحریــم آمریــکا تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد .
بــا ایــران ارتبــاط داشــته یــا قصــد همــکاری دارنــد.
هــر چنــد کــه بنگاههــا و بانکهــای اروپایــی کــه بــا آمریــکا
کار تجــاری مــی کننــد بــه خاطــر نگرانــی هایــی کــه ممکــن
واکنش آمریکا
امــا ایــاالت متحــده آمریــکا در واکنــش بــه راه انــدازی اســت جرایــم آمریکایــی بــر آنهــا اعمــال شــوند در تجــارت
کانــال مالــی اروپــا بــرای تســهیل مبــادالت تجــاری بــه بــا ایــران تردیــد داشــته باشــند .ایــن ســاز و کار در ابتــدا
ایــران میگویــد کــه انتظــار نمــی رود ایــن کانــال تاثیــری بنگاههــای کوچــک و متوســط اروپایــی را در بــر مــی گیــرد و
بــر کارزار فشــار بــر ایــران بگــذارد .ســخنگوی وزارت خارجــه بــه احتمــال خیلــی زیــاد حجــم تجــارت هــم کوچــک باشــد .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

ایران بهدنبال بازسازی زیرساختهای برق عراق
وزیــر نیــرو گفــت :در روزهــای آینــده میزبــان وزیــر عــراق
خواهیــم بــود و بــرای نهایــی کــردن یــک برنامــه ســه ســاله
بــه منظــور اصــاح زیرســاختهای بــرق عــراق ،ســاخت
نیــروگاه بازســازی شــبکه و اصــاح تلفــات اقداماتــی را انجــام
خواهیــم داد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز در نشســتی
خبــری بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروزه تلفــات شــبکه بــرق
عــراق بیــش از  ۵۰درصــد اســت ،اظهــار کــرد :ایــن مســاله
یــک فرصــت بینظیــر بــرای شــرکتهای خصوصــی اســت
تــا بتواننــد در ایــن زمینــه اقدامــات گســتردهای را انجــام
دهنــد.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه اکنــون ایــران بــا تمــام
همســایگان کــه مــرز زمینــی داشــته باشــند ،ارتبــاط و تبــادل
انــرژی دارد ،گفــت :از طریــق ایــن کشــورها میتوانیــم بــا
ســایر کشــورهای همســایه تبــادل انــرژی داشــته باشــیم.
بــه گفتــه وی ۴۰ ،ســال پیــش تعــداد شــرکتهای ســازنده
در صنعــت بــرق ۶۵ ،شــرکت بــود کــه اکنــون ایــن عــدد
بــه بیــش از  ۸۰۰شــرکت ارتقــا یافتــه ،عــاوه بــر ایــن
شــرکتهای پیمانــکار از  ۲۵شــرکت بــه حــدود ۳۴۵۰
شــرکت رســیده اســت.
بدهی صنعت برق 42 ،هزار میلیارد تومان
اعالم شد
تهــران -ایرنــا -معــاون هماهنگــی مالــی و پشــتیباتی شــرکت
توانیــر اعــام کــرد :صنعــت بــرق بــا حــدود  420هــزار
میلیــارد ریــال بدهــی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد.
«علــی اصغــر اســماعیل نیــا» نخســتین عامــل ایــن بدهــی
را «بدهــی انباشــته» و «ناتــرازی اقتصــاد بــرق» بــه دلیــل
فاصلــه قیمــت تکلیفــی فــروش بــا قیمــت تمــام شــده ذکــر
کــرد.
وی گفــت :در پایــان ســال  96میانگیــن نــرخ فــروش بــرق
 680ریــال بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت و در مقابــل قیمــت
تمــام شــده بــرق  887ریــال بــدون احتســاب هزینــه ســوخت
بــود کــه ایــن بــه معنــای  207ریــال کســری صنعــت بــرق
بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت اســت.
وی واگــذاری نیــروگاه هــا بــه بخــش خصوصــی و باقــی

مانــدن بدهــی هــای ایــن نیــروگاه هــا بــرای صنعــت بــرق را
دومیــن عامــل تــراز نبــودن اقتصــاد بــرق دانســت و افــزود :در
خصوصــی ســازی نیــروگاه هــا ،واحدهــای واگذارشــده بــدون
انتقــال بدهــی بــه خریــداران عرضــه شــد.
معــاون هماهنگــی مالــی و پشــتیبانی شــرکت توانیــر تاکیــد
کــرد :بــرای جبــران ایــن ناتــرازی بایــد بــه اجــرای قانــون
تمکیــن کــرد کــه در ایــن راســتا بایــد مابــه التفــاوت قیمــت
تمــام شــده بــا قیمــت تکلیفــی براســاس مــاده  90قانــون
اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل  44و قانــون حمایــت از
صنعــت بــرق بــه شــرکت توانیــر پرداخــت شــود.
اســماعیل نیــا اضافــه کــرد :عــاوه بــر ایــن مشــکالت ،بخشــی
از درآمدهــای صنعــت بــرق در پرداخــت یارانــه هــا هزینــه
مــی شــود کــه ایــن مســاله نیــز ناتــرازی اقتصــاد صنعــت
بــرق را تشــدید مــی کنــد.
وی در ایــن خصــوص گفــت :پارســال یــک هــزار و 100
میلیــارد تومــان از درآمدهــای صنعــت بــرق توســط ســازمان
هدفمنــدی یارانــه هــا برداشــت شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــر اســاس مــاده  90قانــون اجــرای
سیاســت هــای کلــی اصــل  44قانــون اساســی ،چنانچــه
دولــت بــه هــر دلیــل قیمــت فــروش کاالهــا یــا خدمــات
بنگاههــای مشــمول واگــذاری و یــا ســایر بنگاههــای بخــش
غیردولتــی را بــه قیمتــی کمتــر از قیمــت بــازار تکلیــف کنــد،
دولــت مکلــف اســت مابهالتفــاوت قیمــت تکلیفــی و هزینــه
تمــام شــده را تعییــن و از محــل اعتبــارات و منابــع دولــت در
ســال اجــراء پرداخــت کنــد و یــا از بدهــی ایــن بنگاههــا بــه
ســازمان امــور مالیاتــی کســر کنــد.
همچنیــن برمبنــای قانــون حمایــت از صنعــت بــرق ،بــه
دولــت اجــازه داده شــده اســت تــا  70درصــد منابــع حاصــل
از واگــذاری هــای مرتبــط بــا صنعــت بــرق را در بودجــه
ســنواتی پیــش بینــی و بــرای تکمیــل طرحهــای نیمــه تمــام
صنعــت بــرق بــه شــرکت توانیــر اختصــاص دهــد.
کره جنوبی خرید نفت ایران را از سرگرفت
بــه گــزارش روز پنجشــنبه ایرنــا بــه نقــل از بیزنــس کوریــا،
شــرکت اس کا اینچئــون پتروشــم ‹SK Incheon
 ›Petrochemو اس کا انــرژی ‹ ›SK Energyســفارش
یــک میلیــون بشــکه نفــت خــود را  19ژانویــه ( 29دی) در
بنــدر اینچئــون کــره جنوبــی دریافــت کــرده انــد.
دومیــن محمولــه نفتــی بــه میــزان یــک میلیــون بشــکه نیــز
 31ژانویــه ( 11بهمــن) وارد کــره جنوبــی خواهــد شــد.
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از مــاه آینــده نیــز شــرکتهای هیونــدای اویــل بانــک
‹ ›Hyundai Oilbankو هانوهــا توتــال ‹Hanwha
 ›Totalواردات نفــت ایــران را از از ســر خواهنــد گرفــت.
بیزنــس کوریــا کیفیــت نفــت ایــران را نســبت بــه ســایر
کشــورهای خاورمیانــه بهتــر ارزیابــی کــرده اســت.
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا هشــتم مــاه مــه (18
اردیبهشــت) ،خــروج کشــورش از برجــام را اعــام کــرد امــا
بالفاصلــه دیگــر کشــورهای امضــا کننــده ایــن توافــق یعنــی
انگلیــس ،فرانســه ،آلمــان ،چیــن و روســیه ،ضمــن محکــوم
کــردن خــروج آمریــکا از ایــن توافــق چندجانبــه بیــن المللــی،
تاکیــد کردنــد بــه برجــام پایبنــد مانــده و از تجــارت شــرکت
هایشــان بــا ایــران حمایــت مــی کننــد.
آمریــکا بــر خــاف خواســت جهانــی بــا خــروج یکجانبــه و
غیرقانونــی از برجــام ،اعمــال تحریــم هــای ســخت گیرانــه
علیــه ایــران را در دســتور کار قــرار داده تــا بــا ایــن رویکــرد
بــه اصطــاح تهــران را منــزوی کنــد.
ایران در زمینه توان نیروگاه برقابی ،رتبه نوزدهم
جهان را دارد
ایرنــا -تــازهتریــن گــزارش انجمــن جهانــی انــرژی برقابــی
حاکــی اســت :ایــران بــا بهرهبــرداری از 12هــزار مــگاوات
تــوان نیــروگاه برقابــی رتبــه نوزدهــم جهــان ،ششــم آســیا و
دوم منطقــه غــرب آســیا را دارد.
بــه گــزارش ســه شــنبه تارنمــای وزارت نیــرو ،بــر اســاس
ی برقابــی میــزان تولیــد نیروگاههــای
گــزارش انجمــن انــرژ 
برقابــی جهــان بــه حــدود چهــار میلیــون مــگاوات ســاعت
رســیده کــه جلــو انتشــار چهــار میلیــارد تــن گازهــای
گلخانــهای را گرفتــه اســت.
 26.5درصــد از مجمــوع انــرژی تولیــدی جهــان از منابــع
تجدیدپذیــر تامیــن میشــود کــه  16.4درصــد آن بــه
نیروگاههــای برقابــی 5.6 ،درصــد نیروگاههــای بــادی2.2 ،
درصــد نیرگاههــای زیســت تــوده 1.9 ،درصــد نیروگاههــای
خورشــیدی و  0.4درصــد بــه دیگــر نیروگاههــای تجدیدپذیــر
مربــوط مــی شــود.
در ایــران ســهم نیروگاههــای برقآبــی از مجمــوع ظرفیــت
نیروگاهــی نصــب شــده بــه حــدود  15درصــد رســیده اســت.
طبــق آخریــن گــزارش انجمــن جهانــی انــرژی بــرق آبــی در
ســال  ،2018چیــن بیشــترین ظرفیــت نیروگاههــای برقابــی
جهــان بــا بیــش از  431هــزار مــگاوات را بــه خــود اختصــاص
داده اســت.
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پــس از ایــن کشــور ،آمریــکا بــا  103هــزار مــگاوات ،برزیــل
بــا 100هــزار مــگاوات و کانــادا بــا  81هــزار مــگاوات در رده
هــای بعــدی قــرار دارنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،وزارت نیــرو چنــدی پیــش اعــام کــرده
بــود :ظرفیــت نصــب شــده نیروگاههــای کشــور بــه حــدود
 ۸۰هــزار و  ۵۳مــگاوات رســیده اســت کــه واحدهــای گازی
بــا  ۲۵هــزار و  ۳۵۵مــگاوات ،بیشــترین ظرفیــت را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد.
مدیــر مرکــز مدیریــت نیــروگاه هــای بــرق آبــی کشــور اواخــر
دی مــاه بــا توجــه بــه بــارش هــای پاییــزی ،پیــش بینــی
کــرده بــود انــرژی تولیــد شــده تــا پایــان ســال بــه  ۱۰هــزار
و  ۵۰۰گیــگاوات ســاعت برســد.
بــه گفتــه «فربــد اســتیری» میــزان انــرژی تولیــد شــده
نیــروگاه هــای بــرق آبــی کشــور از ابتــدای امســال هشــت
هــزار و  ۷۵۱گیــگاوات ســاعت بــود کــه نســبت بــه پارســال
 ۳۷درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.
ظرفیــت اســمی نیــروگاه هــای بــرق آبــی کشــور  ۱۲هــزار و
 ۲۰مــگاوات اســت.
همایش راه های گسترش روابط تجاری اقتصادی با
کشور پاکستان
ایــن همایــش بــا حضــور ســفیر پاکســتان ،مقامــات وزارت
امــور خارجــه ،سیســتم بانکــی کشــور ،ســازمان توســعه
تجــارت و ...روز دوشــنبه  15بهمــن مــاه  1397برگــزار مــی
شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی
ســی بــه نقــل از وب ســایت اتــاق بازرگانــی تهــران ،در ایــن
همایــش عــاوه بــر بررســی راه هــای گســترش روابــط تجــاری
اقتصــادی ،مشــکالت موجــود میــان دو کشــور در دوره جدیــد
پــس از تحریــم هــا مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
بــر اســا ایــن گــزارش ،ایــن همایــش بــا حضــور ســفیر و
اعضــای ســفارت پاکســتان در تهــران و همچنیــن مقاماتــی از
وزارت امورخارجــه ،سیســتم بانکــی کشــور ،ســازمان توســعه
تجــارت و تعــدادی از فعــاالن تجــاری و اقتصــادی کشــور
برگــزار مــی شــود.
ایــن همایــش روز دوشــنبه  15بهمــن مــاه  ،1397از ســاعت
 17:30تــا  19و پــس از آن بــه مــدت نیــم ســاعت برنامــه
پرســش و پاســخ در اتــاق بازرگانــی تهــران بــه نشــانی خیابــان
خالــد اســامبولی(وزرا) روبــروی خیابــان بیســت و یکــم –
پــاک  82برگــزار خواهــد شــد.
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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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ســنديکاي صنعــت بــرق ايــران يــک نهــاد صنفــي،
متشــکل از  514شــرکت ســازنده تجهيــزات،
پيمانــکار و مشــاور صنعــت بــرق اســت کــه در
راســتای دفــاع از منافــع مشــروع اعضــای خــود و
ل هــای صنفــی
بــر اســاس نقــش و جایــگاه تشــک 
در ســند چشــم انــداز  20ســاله کشــور ،افزایــش
ی هــای انجــام شــده در
اثربخشــی ســرمایه گــذار 
صنعــت بــرق از طریــق ســاماندهی بخــش خصوصــی
و تعمیــق مشــارکت و شــکلدهــی بــه ســرمایه
اجتماعــی در میــان خانــواده صنعــت بــرق ایــران را
دنبــال مــی کنــد.
ايــن تشــکل بــه عنــوان تنهــا تشــکل صادراتــی نمونــه
کشــور در ســال  ،1390بــه منظــور تحقــق اهــداف خــود،
توســعه بــازار اعضــا ،مطالعــه مســتمر و ايجــاد بانــک
اطالعاتــي در زمينــه هــاي مرتبــط ،ارائــه خدمــات مشــورتي
و حقوقــي ،جلوگيــري از ايجــاد رقابــت هاي ناســالم ،توســعه
ارتبــاط و همــکاري بــا ســازمانهاي دولتــی و خصوصــی،
تدويــن اســتانداردها و آييــن نامـه هــا ،ارتقــاي دانــش فنــی،
گســترش ظرفیتهــای اطــا ع رســانی و تکمیــل ســاختار
ســازمانی خــود را بــر اســاس الگوهــای مــدرن انجمـن هــای
کســب و کار دنیــا تنظیــم و در دســتور کار قــرار داده اســت.
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران از زمــان تأســیس در ســال
 1379تاکنــون ،در مســیر دســتیابی بــه اهــداف و آرمانهــای
اجماعــی اعضــای خــود ،توانســته اســت بــا تکیــه بــر ظرفیت
هــا و امکانــات گســترده موجــود در صنعــت بــرق ایــران و بــا
حمایــت و همراهــی اعضــای خــود بــر بســیاری از مشــکالت
و گلــوگاه هــای موجــود در ایــن صنعــت فائــق آمــده و
زمینــه دســتیابی بــه موفقیــت هــای مهمــی را تمهیــد کنــد.
اهداف سندیکا:
اهــداف ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بطــور کلــی
بــه چهــار بخــش نمایندگــی از اعضــا  ،تمهیــد
مشــارکت اعضــا ،ارائــه خدمــات بــه اعضــا و تنظیــم
و توســعه صنعــت بــرق کشــور تقســیم بنــدی مــی
شــود.اهم اهــداف ســندیکا عبارتنــد از:
دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضا.
پیگیــری رشــد و توســعه منظــم و همــه جانبــه صنعــت بــرق
کشــور ،بــه ویــژه بــا تأکیــد بــر اجــرای ابالغیــه اصــل 44

آشنایی با
سنديکاي
صنعت برق
ايران
قانــون اساســی
مشــارکت و همفکــری بــا مراکــز تصمیــم گیــری دولــت در
تدویــن آییــن نامــه هــا و مقــررات مرتبــط بــا صنعــت بــرق
حمایــت از ســاخت داخــل و تکنولــوژی ملــی بــا تأکیــد
ویــژه بــر هــم افزایــی ظرفیــت هــای موجــود.

انـرژی

شماره صد و یازده  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود وهفت

ســاماندهی فعالیــت اعضــا در راســتای بهبــود کیفیــت تولیــد
و خدمات.
ایجــاد فرصــت هــا و ظرفیــت هــای جدیــد اقتصــادی و
تجــاری در حــوزه صنعــت بــرق کشــور.
گســترش رایزنــی و مذاکــره بــا مراکــز تصمیم ســازی کشــور
بــه منظــور ایفــای نقــش موثــر در فرآینــد سیاســتگذاری
عمومــی صنعــت بــرق ایــران و پایــش تصمیمــات در ایــن
زمینــه.
تقویــت بنیــه صادراتــی صنعــت بــرق ،بــه نحــوی کــه
دسترســی شــرکت هــای بزرگتــر بــه بازارهــای خارجــی
افزایــش یافتــه و زمینــه کســب و کار داخلــی بــرای شــرکت
هــای کوچکتــر توســعه یابــد.
تــاش بــرای حــذف انحصــار و شــکل گیــری شــرایط
متــوازن و رقابتــی در حــوزه صنعــت بــرق.
تــاش در جهــت گشــودن افــق هــای تــازه کارآفرینــی
همچــون بهینــه ســازی ،کاهــش تلفــات و بــرق هوشــمند
و توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر.
ترویــج ارتبــاط نزدیــک تــر میــان اعضــا و گســترش تفاهــم،
درون خانــواده صنعــت بــرق.
ایجــاد ظرفیــت هــای آموزشــی بــرای رشــد و بــه روز
نگهداشــتن توانایــی هــا ،تخصــص هــا و ظرفیــت هــای
علمــی و فنــی اعضــا.
تــاش در ایجــاد وفــاق و حفــظ منافــع مشــترک بمنظــور
حضــور توانمنــد و متحــد در بازارهــای منطقــه.
اطــاع رســانی و آمــوزش قوانیــن ،بخشــنامه هــا و تغییــرات
مرتبــط بــا صنعــت بــرق بــرای اعضــاء.
ساختار سازمانی
ســاختار ســازمانی ایــن تشــکل ،مبتنــی بــر کمیتــه هــای
عمومــی و کمیتــه هــای تخصصــی اســت.
کمیته عمومی :
کمیتــه ای اســت برحســب اســتراتژی ســندیکا بــرای یــک
دوره حداقــل  3ســاله و بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای
عمومــی گــروه هــای مختلــف ســندیکا تشــکیل مــی شــود.
کمیته تخصصی :
کمیتــه ای اســت کــه براســاس گــروه هــای  19گانــه
ســندیکا بــا موضــوع مشــخص فعالیــت تخصصــی تشــکیل
مــی شــود.
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معاون توانیر:

نیروگاه ها به بخش خصوصی
واقعی واگذار نشد

بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از توانیــر« ،علــی اصغــر
اســماعیل نیــا» افــزود :فقــط یــک یــا دو نیــروگاه بــه
بخــش خصوصــی واقعــی واگــذار شــد و در عمــل بیشــتر
نیــروگاه هــا توســط بخــش هــای غیردولتــی خریــداری
شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رونــد واگــذاری هــا نیــاز بــه
اصــاح دارد ،گفــت :بــا واگــذاری نیــروگاه هــا بــه بخــش
خصوصــی کــه در قالــب دارایــی رخ داد ،تمــام بدهــی
هــای هــای مربــوط بــه احــداث آنهــا بــرای صنعــت بــرق
باقــی مانــد و در عمــل فــروش نیــروگاه هــا بــدون انتقــال
بدهــی بــه خریــدار انجــام شــد؛ در حالــی کــه بایــد ایــن
واگــذاری هــا در قالــب شــرکت و بــا انتقــال بدهــی بــه
خریــدار انجــام مــی شــد.
اســماعیل نیــا ادامــه داد :موضــوع دیگــر آنکــه بخشــی از
ایــن نیــروگاه هــا نیــز در قالــب رد دیــون بــه بانــک هــا
و ســازمان تامیــن اجتماعــی و بنیــاد شــهید واگــذار شــد
کــه هیــچ کــدام بــا روح سیاســت هــای اصــل  44کــه
تاکیــد بــر بازشــدن فضــا بــرای حضــور بخــش خصوصــی
دارد ،همخوانــی نــدارد.
** نوســان نــرخ ارز ،هزینــه هــای صنعــت بــرق را
افزایــش داد
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت :تغییــرات
نــرخ ارز هزینــه هــای تامیــن قطعــات و تعمیــر و
نگهــداری را در صنعــت بــرق افزایــش داده اســت.
معــاون توانیــر اظهــار داشــت :در شــرایطی کــه هزینــه
هــای ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق افزایــش یافتــه
و هزینــه هــای نگهــداری آن هــم تغییــر کــرده اســت،
قیمــت تمــام شــده بــرق نیــز افزایــش مــی یابــد.
اســماعیل نیــا بــا اشــاره بــه ایــن کــه مشــکل اصلــی
صنعــت بــرق در ناتــرازی اقتصــاد ایــن صنعــت اســت،
تصریــح کــرد :ایــن ناتــرازی در اقتصــاد صنعــت بــرق در
نتیجــه فاصلــه قیمــت تکلیفــی فــروش بــرق و قیمــت
تمــام شــده و واگــذاری نیــروگاه هــا بــه بخــش خصوصــی
در قالــب دارایــی ایجــاد شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بازدید معاون وزیر نیرو از ایستگاه
صادرکننده برق ایران به عراق
روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطق ـهای غــرب اعــام کــرد،
مهنــدس حائــری معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی،
امــروز ( ۶بهمــن) از پســت  ۴۰۰کیلوولــت مرصــاد بازدیــد
کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا وســیما مرکزکرمانشــاه بــه نقــل
از روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطقــهای غــرب حائــری
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و بازدیــد معــاون وزیــر نیــرو
از ایســتگاه صادرکننــده بــرق ایــران بــه عراقانــرژی در ایــن
بازدیــد بــر تســریع در احــداث ،نصــب و بهــره بــرداری از ایــن
تجهیــزات و افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه بــرق تاکیــد
کــرد.
علــی اســدی مدیرعامــل ایــن شــرکت ضمــن ارائــه توضیحاتی
در خصــوص وضعیــت شــبکه بــرق غــرب گفــت :پســت ۴۰۰
کیلوولــت مرصــاد یکــی از پســتهای مهــم منطقــه اســت
کــه در مــدت زمــان کوتاهــی ،احــداث و بــه بهــره بــرداری
رســیده اســت.
مدیرعامــل بــرق غــرب افــزود :صــادرات بــرق بــه کشــور
عــراق از طریــق ایــن پســت صــورت میگیــرد.
اســدی گفــت :بــرای بهبــود وضعیــت شــبکه انتقــال بــرق در
منطقــه ،دو فیــدر خــط  ۴۰۰کیلوولــت مربــوط بــه نیــروگاه
داالهــو در کمتریــن زمــان ممکــن در ایــن پســت احــداث و
بــه نیــروگاه داالهــو وصــل شــده اســت.

امضای تفاهم نامه برای وصول
مطالبات برقی از عراق

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :بــرای دریافــت بدهیهــای
برقــی عــراق ،تمهیداتــی درنظــر گرفتهایــم و بــه منظــور
پرداخــت بدهیهــا ،یــک تفاهمنامــه فــروش انــرژی و
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــا طــرف عراقــی
امضــا شــده اســت.
محمودرضــا حقیفــام در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه تاکنــون بهدنبــال دریافــت بدهیهــای خــود

بودهایــم ،اظهــار کــرد :در فرجههــای زمانــی مختلــف،
پرداخــت و تبــادل انــرژی صــورت میگرفــت امــا در یــک
برهــه زمانــی ،ایــن امــر دچــار توقــف شــد امــا از ایــن زمــان
بــه بعــد قــرار شــده در یــک برنامــه زمانــی مشــخص،
تبــادالت صــورت بگیــرد.
وی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن تفاهمنامــه تمــام مــوارد
الزم بــرای حفــظ و توســعه تبــادالت برقــی درج شــده
اســت ،ابــراز کــرد :میــزان بدهیهــای عــراق در حــوزه
بــرق نســبت بــه ســایر کشــورهای همســایه قابــل توجــه
اســت امــا بــه دنبــال وصــول ایــن مطالبــات هســتیم.
بــه گفتــه ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور ،بعــد از انعقــاد
تفاهمنامــه ،هیأتهــای مختلفــی از توانیــر حداقــل ســه
بــار و بهمنظــور انجــام هماهنگیهــای الزم بــه کشــور
عــراق رفتنــد و تمــام مذاکــرات الزم و مهــم در ایــن حــوزه
صــورت گرفتــه اســت تــا روال تبــادالت برقــی بــه صــورت
عــادی صــورت بگیــرد.
حقیفــام اظهــار کــرد :بانــک مرکــزی نیــز اکنــون بــرای
انجــام ایــن کار وارد شــده و اکنــون مشــکلی جــدی در ایــن
حــوزه وجــود نــدارد و امیدواریــم کــه برنامههــا مطابــق
جــدول زمانبنــدی پیــش بــرود.
اخیــرا ً رضــا اردکانیــان  -وزیــر نیــرو  -بــا بیــان اینکــه در
روزهــای آینــده ،میزبــان وزیــر عــراق خواهیــم بــود و بــرای
نهایــی کــردن یــک برنامــه ســه ســاله بــه منظــور اصــاح
زیرســاختهای بــرق عــراق ،ســاخت نیــروگاه بازســازی
شــبکه و اصــاح تلفــات اقداماتــی را انجــام خواهیــم داد،
اظهــار کــرد :امــروزه تلفــات شــبکه بــرق عــراق بیــش از ۵۰
درصــد اســت و ایــن مســاله یــک فرصــت بینظیــر بــرای
شــرکتهای خصوصــی اســت کــه بتواننــد در ایــن زمینــه
اقدامــات گســتردهای انجــام دهنــد.
وی ،دربــاره وضعیــت صــادرات بــرق ایــران و همچنیــن
وصــول مطالبــات وزارت نیــرو در ایــن حــوزه گفــت :در
مواقعــی کــه اوج مصــرف بــار اســت ،بــه تمــام کشــورهای
همســایه همچــون عــراق ،افغانســتان و پاکســتان و البتــه
ســایر کشــورها کــه امــکان تبــادل بــرق بــا آنهــا برقــرار
اســت ،صــادر میکنیــم ،گفــت :از حیــث فنــی ،هیــچ
مشــکلی بــرای افزایــش ظرفیــت صــادرات وجــود نــدارد و
هــر کشــوری کــه تقاضــای بــرق داشــته باشــد ،میتوانیــم
در زمــان غیــر پیــک نیــاز آن را برطــرف کنیــم.
بهگفتــه وزیــر نیــرو ،در ایــن بیــن ،دو خــط قرمــز وجــود
دارد کــه بــه هیچوجــه در ایــن دو حــوزه از مواضــع

انـرژی
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خــود پاییــن نخواهیــم آمــد؛ اول اینکــه در مواقــع نیــاز
داخلــی ،بــه هیــچ عنــوان صــادرات نخواهیــم داشــت و دوم
اینکــه بــرق رایــگان بــه هیــچ کشــوری صــادر نخواهیــم
کــرد .دربــاره طلــب در ایــن حــوزه نیــز بایــد گفــت کــه
تمــام اقدامــات را بــرای وصــول مطالبــات انجــام دادهایــم.
بــا عــراق نیــز تفاهمنامــهای را در ایــن حــوزه بــه امضــا
رســاندهایم.

برای وصول مطالبات گازی از عراق

دینار جایگزین یورو میشود؟

طبــق قــرارداد گازی بیــن ایــران و عــراق ،عــراق بایــد پــول
گاز وارداتــی از ایــران را بــا یــورو پرداخــت کنــد؛ موضوعــی
کــه طــی چنــد مــاه گذشــته مــورد بحــث قــرار گرفتــه و
عراقیهــا پیشــنهاد کردهانــد بدهــی حــود بــه ایــران را بــا
دینــار پرداخــت کننــد .البتــه ایــن موضــوع هنــوز تعییــن
تکلیــف نشــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا خــروج آمریــکا از برجــام روابــط
تعامــات گازی ایــران و عــراق نیــز تحــت تأثیــر قــرار
گرفــت و آمریــکا عراقیهــا را از ادامــه واردات گاز از ایــران
منــع کــرد .ایــن موضــوع عــراق را بــه زحمــت انداخــت زیرا
هیــچ منبــع دیگــری بــرای تأمیــن گاز ایــن کشــور حداقــل
تــا چنــد ســال آینــده وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیــل
عراقیهــا بــرای اخــذ معافیــت از آمریــکا اقــدام کــرده و
در مرحلــه اول موفــق بــه اخــذ معافیــت  ۴۵روزه و بعــد از
آن  ۹۰روزه شــدند.
در ایــن میــان ،تعامــات مالــی دو کشــور نیــز دچــار
مشــکل شــد و عراقیهــا پیشــنهاد کردنــد پــول گاز
وارداتــی ایــران را کــه طبــق قــرارداد موظفانــد بــه یــورو
پرداخــت کننــد ،بــا دینــار پرداخــت کننــد .پیشــنهادی
کــه ایــران تاکنــون موافقــت خــود را اعــام نکــرده اســت.
البتــه حســن منتظــر تربتــی  -مدیرعامــل شــرکت ملــی
گاز  -در آخریــن نشســت خبــری خــود اعــام کــرد ایــران
تاکنــون پــول گاز را از عــراق بــه یــورو گرفتــه اســت.
در ایــن راســتا ،ســیدحمید حســینی  -دبیــرکل اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق  -بــر ایــن بــاور اســت
کــه بعیــد اســت پیگیریهایــی کــه بــرای یــورو انجــام
شــده بــه نتیجــه برســد و احتمــاالً ایــران پــول گاز خــود را
بــا یــورو از عــراق بگیــرد.

11

وی از برطــرف شــدن مشــکالت بانکــی ایــران و عــراق خبــر
داد و بــه ایســنا گفــت :فشــارهای آمریــکا باعــث شــده بــود \v
حســابهای دینــاری شــرکتهای ایرانــی در عــراق بســته
شــود کــه بــا دســتور صریحــی کــه نخســت وزیــر عــراق
صــادر کــرده مشــکالت بانکــی ایــران و عــراق تــا حــدودی
برطــرف شــده اســت.
بــه گفتــه دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق،
ب ـهزودی هیأتــی از بانــک مرکــزی عــازم عــراق اســت کــه
مســائل طلــب پــول گاز را پیگیــری کنــد و بــه جمعبنــدی
برســد .ایــن ســفر بــا هــدف پیگیــری مســائل بانکــی و
طلــب ایــران از عــراق اســت.
حســینی دربــاره پــول گاز صادراتــی ایــران بــه عــراق نیــز
توضیــح داد :بعیــد میدانــم پیگیریهایــی کــه بــرای
دریافــت یــورو انجــام شــده ،بــه نتیجــه رســیده باشــد.
میتــوان دینــار گرفــت و بــا ابــزاری در عــراق آن را تبدیــل
بــه یــورو یــا ســایر ارزهــا کــرد

جزییات صادرات گاز به ارمنستان
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــران و ارمنســتان ســال ٢٠٠٤
میــادی ( ١٣٨٣شمســی) یــک قــرارداد تهاتــر گاز و بــرق
بــرای مــدت  ۲۰ســال امضــا کردنــد کــه بــر اســاس آن،
گاز صادراتــی ایــران بــه مصــرف نیروگاههــای تولیــد بــرق
در ارمنســتان میرســد و در عــوض ،ایــران از ارمنســتان،
بــرق وارد میکنــد .همچنیــن ارمنســتان از اواســط ســال
 ،٢٠٠٩واردات گاز از ایــران را آغــاز کــرده اســت.
بــر اســاس قــرارداد تهاتــر بــرق بیــن ایــران و ارمنســتان
بــرای صــادرات گاز و دریافــت بــرق ،در هشــت ماهــه
امســال ۲۵۰ ،میلیــون مترمکعــب گاز بــه ارمنســتان صــادر
شــده اســت .ایــران از طریــق مــرز نــوردوز بــا یــک خــط
لولــه اختصاصــی  ۳۰اینــچ بــه طــول  ۱۱۰کیلومتــر در
تبریــز ،روزانــه حــدود یــک میلیــون مترمکعــب گاز بــه
ارمنســتان صــادر میکنــد.
همچنیــن در ســال  ،۱۳۹۵طبــق قــرارداد ۳۶۵ ،میلیــون
مترمکعــب و در نیمــه نخســت امســال ۲۵۰ ،میلیــون
مترمکعــب گاز از ایــن خــط لولــه بــه ارمنســتان صــادر
شــد ،البتــه ظرفیــت ســاالنه خــط لولــه صادراتــی حــدود ۲
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون مترمکعــب اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تسریع در اجرای خط سوم انتقال برق
بین ایران و ارمنستان

معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو در ســفربه ارمنســتان،
بــا قائممقــام وزارت زیرســاختهای انــرژی و منابــع
طبیعــی ایــن کشــور پیرامــون انتقــال انــرژی بیــن ایــران
و ارمنســتان دیــدار و گفتگــو کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
همایــون حائــری ،در دیــدار بــا کارگیــن باغرامیــان ،ضمن
اشــاره بــه تعامــات مناســب اقتصــادی ،بــر تســریع در
اجــرای پــروژه خــط ســوم انتقــال بــرق بیــن دو کشــور
تاکیــد کــرد.
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــروی جمهــوری اســامی
ایــران ،اجــرای بهموقــع خــط ســوم انتقــال بــرق در
ارمنســتان را بهعنــوان بخشــی از همــکاری چنــد جانبــه
انــرژی بیــن دو کشــور مهــم ارزیابــی کــرد و خواســتار
همــکاری و تــاش بیشــتر شــرکت صانیــر و شــرکت بــرق
ارمنســتان بــرای تســریع در اجــرای ایــن پــروژه شــد.
کارگیــن باغرامیــان ،قائممقــام وزارت زیرســاختهای

انــرژی و منابــع طبیعــی ارمنســتان نیــز در ایــن دیــدار
ضمــن اشــاره بــه برنامههــای جدیــد دولــت ارمنســتان
جهــت ارتقــای تعامــات بــا جمهــوری اســامی ایــران و
بــا اشــاره بــه عالقهمنــدی ایــروان بــه اجــرای توافقهــای
بیــن دو طــرف ،آمادگــی خــود را بــرای حــل و فصــل و
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اتمــام هرچــه ســریعتر خــط ســوم انتقــال بــرق بیــن
دو کشــور اعــام کــرد.
در ایــن دیــدار طرفیــن بــر پیگیــری و عملیاتــی
شــدن پــروژه نیــروگاه برقآبــی مغــری و همچنیــن
برگــزاری شــانزدهمین کمیســیون مشــترک دو کشــور
در آینــده نزدیــک تاکیــد کردنــد .در ادامــه دو طــرف
اظهــار امیــدواری کردنــد ،بــا اجــرای ایــن خــط حجــم
مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور تــا دو برابــر افزایــش
یابــد.
دیدار با سفیر ایران در ایروان
معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــروی جمهــوری اســامی
ایــران در ایــن ســفر همچنیــن بــا ســیدکاظم ســجادی،
ســفیر کشــورمان در ایــروان دیــدار و گفتگــو کــرد.
ســفیر کشــورمان در ایــن دیــدار بــر اجــرای بهموقــع
خــط ســوم انتقــال بــرق بــه ارمنســتان بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن پروژههــای همــکاری دو جانبــه
و چندجانبــه جمهــوری اســامی ایــران بــا ارمنســتان
تاکیــد کــرد.
طرفیــن در ایــن دیــدار بــر اهمیــت پیگیــری تعامــات
انــرژی منطق ـهای تاکیــد کردنــد.

جمهوری آذربایجان  48.3میلیون کیلووات برق به ایران صادر کرد
باکــو ایرنــا جمهــوری آذربایجــان در ســال 2018
میــادی  48.3میلیــون کیلــووات ســاعت نیــروی
بــرق بــه ایــران صــادر کــرد.
شــرکت دولتــی ‹آذرانــرژی› جمهــوری آذربایجــان
 ،روز دوشــنبه گــزارش داد کــه ایــن کشــور ســال
گذشــته میــادی ،در مجمــوع یــک هــزار و 413.2
میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق بــه خــارج از کشــور
صــادر کــرده اســت .
جمهــوری آذربایجــان در ســال گذشــته میــادی،
بیشــترین نیــروی بــرق را بــه گرجســتان صــادر
کــرده و میــزان صــادردات ایــن فــرآورده بــه
گرجســتان یــک هــزار و  230میلیــون کیلــووات
ســاعت بــوده اســت .

همچنیــن در ســال  2018میــادی  121.4میلیــون
کیلــووات ســاعت نیــروی بــرق بــه روســیه 13.4 ،
میلیــون کیلــووات ســاعت بــه ترکیــه صــادر شــده
اســت .
جمهــوری آذربایجــان در ســال گذشــته میــادی
 99.2میلیــون کیلــووات ســاعت نیــروی بــرق بــرای
نیازهــای شــبکه هــای داخلــی وارد کــرده اســت .
ایــن کشــور برنامــه ریــزی کــرده اســت در ســال
 2019میــادی حجــم صــادرات نیــروی بــرق را بــه
یــک هــزار و  500میلیــون کیلــووات ســاعت برســاند.

fieei.ir
www.fieei.ir
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 9قرارداد نفتی به ارزش یک
میلیارد دالر با شرکت های
ایرانی امضا شد

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،مراســم امضــای
ایــن قراردادهــا بــا حضــور «بیــژن زنگنــه» وزیــر نفــت
و مدیــران ارشــد صنعــت نفــت عصــر امــروز (ســه
شــنبه) در مرکــز همایــش هــای وزارت نفــت برگــزار
شــد.
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب و شــرکت
نفــت مناطــق مرکــزی ایــران  9قــرارداد از مجموعــه
قراردادهــای طــرح نگهداشــت و افزایــش تــوان تولیــد
نفــت را امضــا کردنــد.
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــرای
پروژههــای کبــود ،گچســاران خامــی ،اللــی آســماری،
نرگســی ،منصــوری آســماری و رامشــیر بــا پنــج
شــرکت ایرانــی قــرارداد امضــا کــرد.
قــرارداد پروژههــای دانــان ،ســعادتآباد و نفتشــهر
نیــز بیــن شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران و ســه
شــرکت ایرانــی امضــا شــد.
طــرح نگهداشــت و افزایــش تــوان تولیــد در
میدانهــای نفتــی در دســت بهرهبــرداری کشــور
شــامل  33بســته کاری بــا پیشبینــی بیــش از 6
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری در طــول ســه ســال
تعریــف شــده اســت.
ایــن طــرح ملــی کــه بــا هــدف بهرهمنــدی از تــوان
شــرکتهای ایرانــی و اشــتغالزایی در دســتور کار
قــرار گرفتــه ،شــامل  29پــروژه در بخــش خشــکی و 4
پــروژه در بخــش فراســاحل میشــود.
ایــن پروژههــا بــا میانگیــن ســرمایهگذاری حــدود
 220میلیــون دالر و در محــدوده جغرافیایــی هفــت
اســتان نفتخیــز کشــور (خوزســتان ،بوشــهر ،فــارس
و هرمــزگان ،کرمانشــاه ،ایــام و کهگیلویــه و بویــر
احمــد) اجــرا خواهــد شــد.
پیشبینــی میشــود بــا اجــرای ایــن طــرح هــا تولیــد
نفــت خــام کشــور بهطــور میانگیــن حــدود  300هــزار
بشــکه در روز افزایــش یابــد کــه اضافــه درآمــد روزانــه
 14میلیــون دالر را در پــی خواهــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صعود  24پله ای تولید
برق در ایران در چهل
سال گذشته

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،رضــا اردکانیــان»
روز شــنبه در نشســت خبــری خــود در وزارت نیــرو بــا
مقایســه عملکــرد ایــن وزارتخانــه در چهــل ســال گذشــته
افــزود :همیــن روزهــا میزبــان وزیــر بــرق عــراق بــرای نهایــی
کــردن یــک برنامــه ســه ســاله جهــت اصــاح سیســتم بــرق
ایــن کشــور خواهیــم بــود و ایــن همــکاری شــامل ســاخت
نیــروگاه ،بازســازی نیــروگاه و کاهــش تلفــات شــبکه بــرق
ایــن کشــور مــی شــود.
وی اظهــار داشــت :ظرفیــت نصــب شــده مــا از هفــت هــزار
مــگاوات در اول انقــاب ،اکنــون بــه  80هــزار مگاوات رســیده
یعنــی  11.4برابــر افزایــش یافتــه اســت؛ در ایــن ســالها ،اوج
بــار مصــرف شــبکه (پیــک) نیــز تغییــر کــرده و از ســه هــزار
و  480مــگاوات در ســال  ،57بــه  57هــزار و  90مــگاوات
رســیده اســت.
عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
ظرفیــت هــا ،شــرایط مناســبی بــرای فعالیــت شــرکت هــای
خصوصــی فعــال در زمینــه صنعــت بــرق اســت ،گفــت:
ظرفیــت شــرکت هــای فعــال در صنعــت بــرق در  40ســال
پیــش  65شــرکت بــود و امــروز بــه  875شــرکت رســیده
اســت.
وی اضافــه کــرد :آنچــه تاکنــون در صنعــت بــرق رخ داده،
فقــط اکتفــای مــا بــه تامیــن بــرق کشــور خودمــان نیســت
و در صــدد تبدیــل شــدن بــه مرکــز (هــاب) انــرژی منطقــه
هســتیم؛ در ایــن زمینــه مذاکراتــی بــا فدراســیون روســیه
انجــام داده ایــم و ســعی داریــم سیســتم بــرق ایــران و روســیه
را ســنگرون (متصــل) کنیــم.
اردکانیــان ادامــه داد :بــه تازگــی الیحــه یــک فوریتــی الحــاق
ایــران بــه اوراســیا بــه تصویــب مجلــس رســید؛ اتحادیــه
ارواســیا در ســال  93شــکل نهایــی خــود را پیــدا کرده اســت؛
ایــن اتحادیــه ،مــدل کوچکتــری از اتحادیــه اروپاســت امــا از
لحــاظ ســاز و کار و ضوابــط و مقــررات شــبیه اتحادیــه اروپــا

حرکــت مــی کنــد؛ اکنــون  40کشــور در صــف الحــاق بــه
ایــن اتحادیــه هســتند و اکنــون جمهــوری اســامی ایــران
هــم بــه عنــوان عضــو مرتبــط بــا ایــن اتحادیــه پذیرفتــه
شــده اســت.
عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم اظهــار داشــت :پــس از الحاق
کامــل بــه ایــن اتحادیــه ،فرصــت مــی کنیــم محصــوالت
خــود را در عرصــه هــای مختلــف بــه ایــن بــازار منتقــل
کنیــم و عم ـ ً
ا ایــن بــازار بــه عنــوان یــک منطقــه تجــاری
عمــل خواهــد کــرد.
اردکانیــان گفــت :الحــاق مــا بــه ایــن اتحادیــه همزمــان بــا
اتصــال برقــی ،ظرفیــت مناســبی را در اختیــار کشــور قــرار
خواهــد داد.
وی اضافــه کــرد :در زمینــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر،
بــه رغــم نوســانات نــرخ ارز ،خوشــبختانه بــا ســاز و کار
جایگزینــی کــه پیــش بینــی شــد و حمایــت هــای دولــت،
مــا ایــن مســیر را بــا ســرعت و قــدرت بیشــتری دنبــال
خواهیــم کــرد و حتــی بــرای ســرمایه گــذاران داخلــی و
خارجــی ،ایــن امــکان را فراهــم مــی کنیــم کــه بــا اســتفاده
از شــبکه انتقــال انــرژی کــه بــا کشــورهای همســایه وجــود
دارد ،عــاوه بــر مصــارف داخلــی ،خودشــان قــادر باشــند
بــا قراردادهایــی کــه بــا کشــورهای همســایه تنظیــم مــی
کننــد نســبت بــه صــادرات انــرژی اقــدام کننــد.
** دو خط قرمز وزارت نیرو برای صادرات برق
اردکانیــان در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص صــادرات
بــرق ،گفــت :مــا در مواقعــی کــه اوج مصــرف بــار نیســت،
بــه همــه کشــورهای همســایه از جملــه عــراق ،افغانســتان
و پاکســتان کــه متقاضــی هســتند و قــرارداد داریــم،
صــادرات انجــام مــی دهیــم.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :از حیــث فنــی هیــچ مشــکلی در
ایــن زمینــه هــا نداریــم و در حداکثــر ظرفیــت خطــوط
مــا ایــن موضــوع در حــال انجــام اســت؛ بــرای ترتیبــات
مالــی آن هــم محدودیــت بــرای دریافــت دالر آمریــکا
وجــود دارد امــا راهکارهــای متعــدد و متنوعــی بــرای
ســایر ارزهــا و شــیوه هــا وجــود دارد کــه در حــال انجــام
اســت.
عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم اظهــار داشــت :مــا دو خــط
قرمــز در ایــن زمینــه داریــم؛ یــک اینکــه در مواقــع نیــاز
کشــور مــا بــه هیــچ وجــه صــادرات نخواهیــم داشــت و
دوم اینکــه بــرق رایــگان بــه هیــچ کــس نمــی دهیــم.

انـرژی
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امــا امــروز  ۲۷هــزار روســتا از نعمــت گاز برخــوردار شــده
اســت و اکنــون مطابــق برنامهریــزی شــرکت ملــی گاز
ایــران در هــر روز  ۱۰روســتا را بــه شــبکه گاز متصــل
میکنیــم.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز بــا تاکیــد بــر اینکــه
شــرکت ملــی گاز ایــران درصــدد اســت هــر ســال حــدود
 ۳۰۰۰روســتا را از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار کنــد،
اظهــار کــرد :روســتاهایی کــه قابلیــت گاز رســانی دارنــد
تــا ســه ســال آینــده بــه شــبکه گاز کشــور متصــل
میشــوند.

مدیریت شبکه
گاز کشور به
بخش خصوصی
واگذار میشود

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا تاکیــد بــر لــزوم
ارتقــای قوانیــن برونســپاری ،گفــت :مدیریــت شــبکه
گاز کشــور بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،حســن منتظــر تربتــی ،در بازدیــد از
واحدهــای عملیاتــی پاالیشــگاه گاز شــهید هاشــمینژاد
بــا بیــان اینکــه نــگاه مــا در آینــده بحــث مدیریــت تامین
گاز کشــور اســت ،از واگــذاری مدیریــت شــبکه گاز کشــور
بــه بخــش خصوصــی خبــر داد و افــزود :مــا در چارچــوب
مدیریــت تامیــن انــرژی پــاک و مطمئــن بــرای مــردم،
بایــد روابــط و قوانیــن برونســپاری را ارتقــا دهیــم
تــا در آینــده نزدیــک ،بهرهبــرداری از پاالیشــگاهها،
بهرهبــرداری خطــوط لولــه و توزیــع گاز در شــهرها بــه
بخــش خصوصــی واگــذار شــود.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت گاز ،انقالبیتریــن صنعــت
خدمترســان در  ۴۰ســالگی انقــاب اســامی بــه
هموطنــان اســت ،گفــت :تــا پیــش از پیــروزی انقــاب
اســامی تنهــا یــک روســتا بــه شــبکه گاز متصــل بــود

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران ،مجمــوع گاز شــیرین
تولیــدی پاالیشــگاههای گازی کشــور را حــدود ۸۰۰
میلیــون متــر مکعــب در روز اعــام کــرد کــه بــه لحــاظ
ارزش حرارتــی معــادل  ۵میلیــون بشــکه نفــت خام اســت
و ادامــه داد :اکنــون حــدود  ۳۷هــزار کیلومتــر خطــوط
لولــه فشــار قــوی در ســطح کشــور داریــم کــه از مجمــوع
پاالیشــگاههای گازی کشــور ،انــرژی پــاک گاز طبیعــی را
بــه ورودی شــهرها منتقــل میکننــد ،همچنیــن حــدود
 ۳۵۰هــزار کیلومتــر خطــوط لولــه در شــبکههای شــهری
و روســتایی ،گاز را بــه مبــادی منــازل بــرای تامیــن گاز
هموطنــان میرســانند.
بنابــر اعــام ســایت اطــاع رســانی وزارت نفــت ،تربتــی
بــا اشــاره بــه نقــش پاالیشــگاه گاز شــهید هاشــمینژاد
در حــوزه تامیــن انــرژی ،اظهــار کــرد :هــر چنــد شــبکه
خطــوط لولــه بــه گونــهای طراحــی و اجــرا شــده کــه
همــه خطــوط بــه هــم وصــل هســتند ،امــا پاالیشــگاه
گاز هاشــمینژاد بــه لحــاظ اینکــه تنهــا تامینکننــده
انــرژی در منطقــه شــمال و شمالشــرق کشــور اســت
و گاز اســتانهای خراســان رضــوی ،جنوبــی و شــمالی
ازســوی ایــن مجتمــع تامیــن میشــود از اهمیــت
ویــژهای بهویــژه در فصــل زمســتان و زمــان اوج مصــرف
برخــوردار اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران دربــاره افتتــاح
پروژههــای صنعــت گاز در دهــه فجــر گفــت :همزمــان
بــا دهــه مبــارک فجــر ،حــدود  ۲۳۵۰پــروژه بــا اعتبــاری
بیــش از  ۳,۵۰۰میلیــارد تومــان بــه بهرهبــرداری خواهــد
رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی آلمان و ایران

 5تا  7هزار شرکت
آلمانی خواستار
داد و ستد با ایران
هستند

مدیــر اجرایــی اتــاق بازرگانــی آلمــان و ایــران
گفــت :شــرکتهای بــزرگ آلمانــی بــه دلیــل
تحریمهــای آمریــکا مــراودات خــود بــا ایــران
را مســکوت گذاشــتهاند .آلمانیهــا بــه طــور
ماهانــه بیــن  200تــا  250میلیــون یــورو کاال بــه
ایــران صــادر میکننــد.
«میشــائیل توکــوس» عضــو ارشــد اتــاق بازرگانــی آلمــان
و ایــران در گفتوگــو بــا نشــریه اقتصــادی «ویرتشــافتس
ووخــه» آلمــان ،بــا ابــراز خوشبینــی در مــورد کارآیــی
کانــال مالــی ویــژه اروپــا بــا ایــران ،هــراس افکنــی طــرف
آمریکایــی در مــورد شکســت ایــن ســازوکار را بیهــوده
دانســت.
عضــو ارشــد اتــاق بازرگانــی مشــترک آلمــان و ایــران
گفــت کانــال مالــی ویــژه ایــران و اروپــا موســوم بــه
اینســتکس بــه شــرکتهای اروپایــی امــکان میدهــد
کــه بــه مبادلــه کاال بــا ایــران بپردازنــد.
او راه انــدازی کانــال مالــی موســوم بــه اینســتکس
را امیــدوار کننــده خوانــد و گفــت ایــن دیــدگاه کــه
مبــادالت بــا ایــران متوقــف خواهــد شــد ،اشــتباه اســت.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی آلمــان؛ در حــال حاضــر
تنهــا شــرکتهای بــزرگ آلمانــی بــه دلیــل تحریمهــای
آمریــکا مــراودات خــود بــا ایــران را مســکوت گذاشــتهاند
و ایــن در حالــی اســت کــه آلمانیهــا بــه طــور ماهانــه

بیــن  200تــا  250میلیــون یــورو کاال بــه ایــران صــادر
میکننــد.
توکــوس تاکیــد کــرد آمریکاییهــا نمیداننــد کــه بــه
عنــوان مثــال فــان شــرکت تولیــد ماشــینهای بســته
بنــدی از منطقــه «شــوارتزوالد» آلمــان بــه ایــران کاال
صــادر میکنــد .آنهــا تصــوری در ایــن مــورد ندارنــد.
او افــزود :بــرآورد مــا ایــن اســت کــه بیــن  5هــزار تــا
 7هــزار شــرکت متوســط و کوچــک آلمانــی همچنــان
خواهــان ادامــه تجــارت بــا ایــران هســتند .ایــن در حالــی
اســت کــه تمرکــز آمریکاییهــا روی شــرکتهای صاحــب
نــام و بــزرگ اســت کــه مبــادالت آنهــا از طریــق بانکهــای
ایرانــی در آلمــان و یــا خطــوط کشــتیرانی ایــران انجــام
میگیــرد.
مدیــر اجرایــی اتــاق بازرگانــی آلمــان و ایــران در ادامــه
خاطرنشــان کــرد :از ایــن رو تــاش آمریکاییهــا بــر ایــن
اســت کــه از طریــق ایجــاد هــراس و بدگمانــی ،شــرکتهای
مذکــور را از تجــارت بــا ایــران بازدارنــد.
او یــادآور شــد :آمریکاییهــا میکوشــند بــا فشــارآوردن
بــه شــرکتهای آلمانــی آنهــا را بــه انتخــاب تجــارت بیــن
آمریــکا و یــا ایــران وادارنــد ،ایــن همــان پیامــی اســت کــه
بســیاری از رســانهها در حــال انتشــارش هســتند.
توکــوس افــزود :گاهــی برخــی از فعــاالن اقتصــادی
آلمانــی کــه بــا ایــران داد و ســتد میکننــد ،بــا مــن
تمــاس میگیرنــد و میپرســند آیــا در صــورت ســفر بــه
آمریــکا بازداشــت و یــا محاکمــه خواهنــد شــد؟ پاســخ مــن
ایــن اســت :نــه ،خطــری آنهــا را تهدیــد نمیکنــد .از ایــن
منظــر تنهــا شــرکتهایی کــه همــکاران و یــا ســهامداران
آمریکایــی داشــته و یــا ســرمایه آمریکایــی را در فعالیــت
خــود بــه کار گرفتهانــد ماننــد صندوقهــای اعتبــاری،
مشــمول تحریمهــای آمریــکا میشــوند.
ایــن عضــو ارشــد اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان یــادآور
شــد :تمــام شــرکتهای دیگــر بــدون هیــچ نگرانــی
میتواننــد بــا ایــران مــراوده اقتصــادی داشــته باشــند.
مــا میخواهیــم بــار دیگــر مســئله ایــران را بــه ســطحی
منطقــی بازگردانیــم.
وزیــران خارجــه آلمــان ،انگلیــس و فرانســه روز پنجشــنبه
یازدهــم بهمــن مــاه همزمــان بــا اعــام راه انــدازی ســازوکار
مالــی ویــژه اروپــا بــرای ایــران موســوم بــه INSTEX
بیانی ـهای مشــترک منتشــر کردنــد.

انـرژی

شماره صد و یازده  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود وهفت

محمدرضــا مــودودی ،بــا اشــاره بــه کاهــش صــادرات و
افــت صــادرات غیرنفتــی کشــورمان در آذر مــاه امســال
بــه نســبت ماههــای قبــل در خصــوص علــل وقــوع ایــن
کاهــش اظهــار کــرد :بررســیها نشــان میدهــد کــه
چندیــن عامــل در کاهــش آمــار صــادرات موثرنــد و یکــی
از اصلیتریــن عوامــل کاهــش آمــار صــادرات در آذر مــاه
ایــن اســت کــه در آذر مــاه و دی مــاه امســال ،قیمــت
پایــه گمرکــی نزدیــک بــه  500قلــم کاال اصــاح شــده و
معمــوالً وقتــی صحبــت از اصــاح قیمــت پایــه گمرکــی
اقــام کاالیــی میشــود ،ایــن بــه معنــای کاهــش ارزش
پایــه گمرکــی ایــن اقــام اســت.
بنابرایــن کاهــش ارزش پایــه گمرکــی ایــن اقــام ،در
آمارهــا تاثیــر داشــته و یکــی از دالیــل کاهــش آمــار
صــادرات آذر مــاه ،کاهــش ارزش پایــه گمرکــی اســت.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت افــزود :عــاوه بــر
ایــن ،طــی  8مــاه ابتدایــی امســال ،شــاهد رشــد جهشــی
صــادرات کشــورمان بــه کشــورهای هــدف در بســیاری
از اقــام و گروههــای کاالیــی بودیــم؛ مثــا در  7مــاه
نخســت امســال ،شــتاب صــادرات مــا بــه عــراق بــه 66
درصــد رســید و ایــن شــتاب ممکــن اســت در مقطعــی،
باعــث افــت صــادرات در ماههــای اخیــر شــده باشــد
چراکــه بــه هــر حــال بــازار ایــن کشــورها هــم تــا انــدازه
خاصــی کشــش دارنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افــت صــادرات ادامـهدار نخواهــد
بــود گفــت :از نظــر مــا ایــن کاهــش صــادرات ،بــه
صــورت مقطعــی اســت و بعیــد میدانیــم کــه ایــن افــت
صــادرات در ماههــای آینــده هــم ادامـهدار باشــد و تصــور
میکنیــم در ماههــای پایانــی ســال مجــددا آمارهــای
خوبــی را در بخــش صــادرات تجربــه خواهیــم کــرد.
مــودودی اضافــه کــرد :همچنیــن در شــرایط فعلــی،
تجــارت مــا بــا بســیاری از کشــورهایی کــه در فاصلــه
دورتــری از مرزهــای مــا قــرار دارنــد ،بــا مشــکالت حمــل
و نقــل مواجــه بــود چراکــه بــه هرحــال کشــتیرانیها بــا
فشــارهایی مواجــه هســتند کــه ایــن امــر نیــز در کاهــش
آمــار اخیــر صــادرات بــدون تاثیــر نیســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه هرحــال زیرســاختهای
تجــارت خارجــی کشــورمان مبتنــی بــر اینترنــت،
جیپ ـیاس ،ســوئیفت ،دالر و مــوارد دیگــری اســت کــه
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دالیل نصف شدن
صادرات ایران
متاســفانه ســوئیچ آنهــا در دســت امریکاییهــا اســت؛
مثــا وقتــی صحبــت از جیپ ـیاس میشــود ایــن بــدان
معناســت کــه آمریــکا بــا تحــت اختیــار داشــتن کنتــرل
جیپــیاس ،امــکان رصــد و شناســایی کشــتیها و
شــناورهایی کــه بــا مــا همــکاری میکننــد را دارد و بــا
اخطــار بــه آنهــا ،تحــت فشــار قرارشــان میدهــد؛ یــا
مثــا همــکاری شــرکتهای مختلــف بــا شــرکتهای
ایرانــی در بســتر ســوئیفت ،هشــدارهای امریکاییهــا را
بــرای طرفهــای مقابــل بــه همــراه دارد.
صادرات غیرنفتی در آذر  56درصد افت کرد
بــه گــزارش تســنیم ،آمــار صــادرات طــی  9مــاه گذشــته
نشــان میدهــد کــه در صــادرات غیرنفتــی و بــدون در
نظــر گرفتــن صــادرات میعانــات گازی ،در آذر مــاه امســال
شــاهد افــت شــدید ارزش صــادرات کشــور بــه نســبت
ماههــای گذشــته یعنــی آبــان ،مهــر و شــهریور مــاه
هســتیم؛ بطوریکــه ارزش دالری صــادرات غیرنفتــی بــه
اســتثناء میعانــات گازی در آبــان مــاه کــه معــادل 4.236
میلیــارد دالر بــوده ،در آذر مــاه بــا افــت  56درصــدی
نســبت بــه مــاه قبــل از آن بــه  1.864میلیــارد دالر
رســیده اســت.
همچنیــن کاهــش چشــمگیر صــادرات در بخــش صنعــت،
بســیار قابــل توجــه اســت و صــادرات ایــن بخــش بــه
نســبت آبــان مــاه ،معــادل  85درصــد کاهــش داشــته
اســت و ایــن درحالــی اســت کــه صــادرات بخــش صنعــت،
ســهمی نزدیــک بــه  45درصــد از کل صــادرات کشــورمان
در ایــن مــاه را داشــته اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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روابط عمومی شرکت صانیر با همکاری فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران برگزار می کند:

دوره عملی تهیه پیشنهاد مناقصات بین المللی
محور ها:

 .۱آشــنایی بــا نحــوه جســتجو و جمــع آوری اطالعــات راجــع بــه
مناقصــات.

هزینــه ثبــت نــام هــر نفــر شــامل آمــوزش  -بســته آموزشــی  -پذیرایــی
هــا و صــدور گواهینامــه آموزشــی اســت.

 .٢بررسی اولیه اطالعات و نحوه امکان سنجی حضور در مناقصات.

واریزهزینــه ثبــت نــام بــه حســاب شــماره  ، 1846082948شــماره کارت
 ، 6104-3372 -1255-7761 :بانــك ملــت ،بــه نــام مجتبــی نــادری
ســورکی

 .۴چگونگی آماده سازی پیشنهاد پیش ارزیابی.

خواهشــمند اســت در صــورت عالقمنــدی بــه ثبــت نــام ،فــرم تکمیــل
شــده ثبــت نــام را بعــد از امضــا و اســکن بــه همــراه رســید پرداخــت ،بــه
ایمیــل naderi@sunir.comو یــا فکــس و یــا واتــس آپ شــماره
موبایــل ذیــل ،ارســال بفرماییــد.

 .٣چگونگی بررسی اسناد مناقصه به لحاظ فنی و قراردادی.

 .۵چگونگی آماده سازی پیشنهاد فنی.
 .۶چگونگی آماده سازی پیشنهاد مالی.
 .۷نهایی سازی اسناد مناقصه و تکمیل پکیج مناقصه.
 .٨آشنایی با مسیرها و نحوه اخذ ضمانتنامه شرکت در مناقصات.

اطالعات تماس:
تلفــن ثابــت 021-42741408 :موبایــل 09166064639 :فکــس:
8882211

 .٩بررســی نحــوه ارســال اســناد مناقصــه و بازگشــایی پــاکات و پیگیــری
هــای بعــد از آن.

تاریخ و ساعت برگزاری:
دوشــنبه  29 -بهمــن  – 1397نوبــت صبــح ســاعت  9:00الــی  12:30و
نوبــت عصــر ســاعت  14:00الــی 17:30

محل برگزاری:
خیابــان شــهید بهشــتی – خیابــان قائــم مقــام فراهانــی – کوچــه میــرزا
حســنی – پــاک  18ســاختمان شــماره  3اتــاق تهــران

مبلغ ثبت نام در این دوره به صورت آزاد  3،000،000ریال
• تخفیــف  %20بــرای اعضــاء تشــکل هــای عضــو فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران و ســندیکای صنعــت بــرق ایــران

تهران خیابان سمیه بعد از چهارراه دکتر مفتح کوچه جلیل مژدهی شماره 1طبقه 2
کدپستی 1991644791
تلفن88825110-88305258-021 :
info@fieei.com

