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تقویت دیپلماسی اقتصادی برای انعقاد
پیمانهای پولی و تجاری با همسایگان

نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران تحلیل کرد
حــدود دو ســال پــس از ایجــاد معاونــت دیپلماســی اقتصــادی در تشــکیالت وزارت
امــور خارجــه ،در اوایــل هفتــه جــاری ،از وبســایت دیپلماســی اقتصــادی وزارت
امــور خارجــه نیــز رونمایــی شــد .بــر اســاس آنچــه کــه غالمرضــا انصــاری ،معــاون
دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه توضیــح داده ،راهانــدازی ایــن وبســایت،
بــا هــدف تســهیل بازاریابــی تولیدکننــدگان و تجــار صــورت گرفتــه اســت .بــه
گفتــه او ،ایــن ســایت شــامل دو بخــش ،معرفــی بازارهــای خارجــی و معرفــی
ظرفیتهــای اقتصــادی ایــران خواهــد بــود.
محمدجــواد ظریــف ،رییــس دســتگاه دیپلماســی کشــور بارهــا در ســخنان
خــود اعــام کــرده اســت کــه ایــن تغییــرات ،نظیــر ایجــاد معاونــت دیپلماســی
اقتصــادی بــه منظــور بازنگــری در جهتگیریهــای وزارت امــور خارجــه کــه
عمدت ـاً معطــوف بــه مســایل سیاســی و امنیتــی بــوده ،اســت .بــه بیــان ســادهتر،
ظاهــرا ً ایــن وزارتخانــه بــا احیــای معاونــت اقتصــادی و حــاال بــا راهانــدازی
ســایت دیپلماســی اقتصــادی قصــد دارد ،نقــش پررنگتــری در حــوزه اقتصــاد
ایفــا کنــد .احیــای معاونــت اقتصــادی در نیمــه دوم ســال  1396بــرای فعــاالن
اقتصــادی ،نویدبخــش تــاش مجدانــه دســتگاه دیپلماســی در حــوزه بینالملــل
بــرای گشــودن درهــای بیشــتری بــه روی اقتصــاد ایــران بــود .حــاال کــه حــدود
دو ســال از شــکلگیری ایــن معاونــت ســپری شــده ،عملکــرد آن تــا چــه حــد
بــرای تولیدکننــدگان و بازرگانــان رضایــت بخــش بــوده اســت؟ آیــا اکنــون کــه
تحریمهــای جدیــد بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل شــده ،ماموریــت ایــن معاونــت بــه
پایــان رســیده یــا مســئولیت ســنگینتری بــر گــرده ایــن نهــاد گذاشــته شــده
اســت؟
حســین ســاحورزی ،نایــب رییــس اتــاق ایــران در رابطــه بــا عملکــرد ایــن
معاونــت و ماموریتهــای آن بــه روابــط عمومــی اتــاق تهــران گفــت :تشــکیل
معاونــت اقتصــادی و تاســیس پایــگاه رســانهای دیپلماســی اقتصــادی گام مثبــت
و امیدوارکننــدهای قلمــدادمیشــود؛ چــرا کــه تــا پیــش از ایــن ،تمرکــز وزارت
امــور خارجــه و ســفارتخانهها بــه عنــوان نماینــدگان جمهــوری اســامی در خــارج
از کشــور ،صرف ـاً معطــوف بــه ادامــه در صفحــه 10

نقش پررنگ شورای مشترک اتاقهای
بازرگانی اوراسیا در تقویت روابط تجاری
تأســیس شــورای مشــترک اتاقهــای بازرگانــی کشــورهای عضــو
اوراســیا بــه منظــور ایجــاد نهــادی قدرتمنــد در راســتای تقویــت
هرچــه بیشــتر روابــط کشــورهای عضــو اوراســیا و ایــران کــه بــه
تازگــی وارد ایــن اتحادیــه شــده اســت ،محــور دیــدار عضــو شــورای
تجــاری اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و معــاون بینالملــل اتــاق ایــران
بــود.
عضــو شــورای تجــاری اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در دیــدار بــا معــاون بینالملــل
اتــاق ایــران بــه موضــوع تأســیس شــورای مشــترک اتاقهــای بازرگانــی کشــورهای
عضــو اوراســیا پرداخت.
چنــدی پیــش پیشــنهاد تأســیس ایــن شــورا از جانــب ایــران مطــرح شــد کــه
پــس از توافــق همــه کشــورهای عضــو ،پیشنویــس یادداشــت تفاهــم از طــرف
اتــاق ایــران تهیــه و بــرای شــورای تجــاری اتحادیــه اوراســیا ارســال شــد .دانیــل
ایبرایــف عضــو شــورای تجــاری ایــن اتحادیــه بــا ســفر بــه ایــران بررســی ابعــاد
موضــوع را در دســتور کار قــرار داد.
وی بــا حضــور در اتــاق ایــران و مالقــات بــا محمدرضــا کرباســی ،معــاون بینالملــل
اتــاق ایــران ضمــن تأکیــد بــر لــزوم ایجــاد شــورای مشــترک اتاقهــای بازرگانــی

اتحادیــه اوراســیا ،وجــود چنیــن نهــادی را بــرای تقویــت روابــط بیــن کشــورهای
عضــو ضــروری خوانــد.
همچنیــن مقــرر شــد طــی نشســتی تخصصــی بندهــای مربــوط بــه ایــن یادداشــت
تفاهــم یکبهیــک بررســی و ابهامــات موجــود برطــرف شــود تــا بهاینترتیــب
زمینــه تصویــب و اجرایــی شــدن هــر چــه ســریعتر آن فراهــم شــود.
بــر اســاس اظهــارات کرباســی ،طبــق توافقهــای انجــام شــده در مــورد عضویــت
ایــران در اتحادیــه اوراســیا ،ایــران بــه مــدت ســه ســال میتوانــد بــر اســاس
تعرفههــای تعییــن شــده در موافقتنامــه اوراســیا بــا کشــورهای عضــو ،تجــارت
کنــد .بــرای همیــن تأســیس شــورای مشــترک اتاقهــای بازرگانــی میتوانــد در
تســهیل امــور تجــاری و رفــع مشــکالت احتمالــی مؤثــر باشــد.
کرباســی در مــورد فهرســت کاالهــای تعییــن شــده کــه مشــمول تعرفــه میشــوند،
گفــت :بخــش خصوصــی ایــران انتظــار دارد کــه تعــداد کاالهایــی کــه در ایــن
فهرســت آمــده اســت ،افزایــش پیــدا کنــد .چراکــه تعــداد قابــل توجهــی از فعــاالن
اقتصــادی در ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه بــرای همــکاری بــا یکدیگــر
اعــام آمادگــی کردهانــد .اگــر بتــوان تعــداد کاالهایــی کــه مشــمول تعرفههــای
موردنظــر در موافقتنامــه اوراســیا میشــوند ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

بخــش خصوصــی ایــران همچنــان منتظــر
اجــرای تعهــدات اروپاســت رئیــس اتــاق

بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در
دیــدار نــوروزی بــا ســفرا و روســای نمایندگیهــای
نقــش پررنــگ شــورای مشــترک اتاقهــای
کشــورهای خارجــی در تهــران ،ضمــن اشــاره بــه
بازرگانــی اوراســیا در تقویــت روابــط
شــرایطی کــه تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا علیــه
تجاریتأســیس شــورای مشــترک اتاقهــای مــردم ایــران ایجــاد کــرده اســت مشــروح خبــر
بازرگانــی کشــورهای عضــو اوراســیا بــه منظــور
ایجــاد نهــادی قدرتمنــد در راســتای تقویــت هرچــه مقامــات عراقــی ایــن بــار جــدی هســتند
بیشــتر روابــط کشــورهای عضــو اوراســیا و ایــران کــه ظرفیتهــای فراوانــی بــرای توســعه همــکاری ایــران و

مشــروح خبــر
عــراق در حوزههــای نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی
وجــود دارد و ایــران همــواره آمادگــی خــود را بــرای
ایجــاد شــرکتهای مشــترک میــان ایــران و اینکــه توانمندیهایــش را در اختیــار صنعــت نفــت
بلغارســتان ،پیشنیــاز توســعه روابطحســین عــراق بگــذارد اعــام کــرده اســت .مش��روح خب��ر
ســاحورزی ،نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران کــه در صــدر هیــات هدفگــذاری  2 7میلیــارد دالری بــرای
اقتصــادی بخــش خصوصــی بــه بلغارســتان ســفر صــدور بیمهنامــه صادراتــی مدیرعامــل
کــرده اســت ،بــا رئیــس شــورای شــهر پلودیــو ،دیــدار صنــدوق ضمانــت صــادرات از هدفگــذاری ۲.۷
و گفتوگــو کــرد مشــروح خبــر
میلیــارد دالری ایــن صنــدوق در صــدور بیمهنامههــا
و ضمانتنامههــای صادراتــی در ســال جــاری خبــر داد
ســهم انــرژی هــای تجدیدپذیــر از تولیــد
ـت پیــام باقــری نایب
ـد اسـ
ـک درصـ
ـر یـ
ـرق کمتـ
بـ

مشــروح خبــر

رئیــس ســندیکای بــرق ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار مذاکــره عــراق بــا شــرکت ایرانــی بــرای
اقتصــاد و انــرژی گــروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران تولیــد بــرق در کرکــوک ایرنــا  -وزیــر بــرق
جــوان؛ مشــروح خبــر
عــراق گفــت :شــرکت ملــی بــرق منطقــه شــمال

عــراق بــا یــک شــرکت ایرانــی جهــت تکمیــل پــروژه
ـای برق نیــروگاه بــرق گازی جدیــد الدبــس در اســتان کرکــوک
ـل قراردادهـ
ـه تعدیـ
ـه بـ
ـازمان برنامـ
سـ
تــن داد حمیدرضــا صالحــی ،نایبرییــس کمیســیون مذاکــره خواهــد کــردد مشــروح خبــر
انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه
نوســانات نــرخ ارز در ســال  ۹۱اظهــار کــرد :در ســال شــکل گیــری زبــان مشــترک میــان اتــاق و
 ۹۱بــه دلیــل تحریمهــای بینالمللــی و نوســانات دولتعضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران معتقــد
اســت اقتصــاد ایــران دوران تحریمهــا را تنهــا بــا
نرخ ارز مشروح خبر
تقویــت بخــش خصوصــی و پایــان دادن بــه ســال هــا
ســعادت ملــت در اصــاح قیمــت وقتــی قانــون تصــدی گــری دولتــی و دیگــر نهادهــای حاکمیتــی
هدفمنــدی یارانههــا نیــز بــه تصویــب رســید ،بــه درســتی مــی توانــد بــه خوبــی پشــت ســر بگــذارد .مشــروح
اجــرا نشــد .در نهایــت بــه وضــع کنونــی دچــار شــدیم کــه خبــر
انــرژی را ارزانفروشــی میکنیــم و ســود آن بــه جیــب
قاچاقچیــان مــیرود .مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
همــکاری اتحادیــه اروپــا و ایــران در حــوزه
مدیریــت منابــع آب مشــروح خبــر
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تحقــق تجــارت یــک میلیــارد دالری ایــران و
بنگالدش مشروح خبر
ـراق
ـازار عـ
ـت وارد بـ
ـا جدیـ
ـی بـ
ـاالن ایرانـ
فعـ
شــوند مشــروح خبــر

چــرا نفــت در بــورس انــرژی بــی مشــتری
مانــد؟ مشــروح خبــر
بازنگــری در قوانیــن و شــاخصهای اقتصــادی
بــا مشــورت بخــش خصوصــی مشــروح خبــر
افزایــش تبــادالت بانکــی میــان ایــران و
ســوئیس مش��روح خب��ر
بخشــی از بدهیهــای بانکــی فعــاالن
خصوصــی بــرق تســویه شــد مشــروح خبــر
بخشــنامه نــرخ صفــر مالیــات بــر درآمــد
ـد مشــروح خبر
صادراتی ابالغ شـ
بیــش از  16هزارمیلیــارد تومــان پارســال
درصنعــت آب و بــرق ســرمایه گــذاری شــد

مشــروح خبــر

ـرمایه خارجی
ـارد دالر سـ
ـذب  60میلیـ
ـوز جـ
مجـ
ـد مشــروح خبــر
ـادر شـ
صـ

دولــت در رود ارس نیــروگاه بســازد مشــروح
خبــر
جزئیــات مذاکــرات امضــای چهارمیــن قــرارداد
 IPCاعــام شــد مشــروح خبــر
ـت
ـازی صنعـ
ـرای بازسـ
ـاله بـ
ـه سـ
ـه سـ
ـن برنامـ
تدویـ
برق عراق مشروح خبر

اتحادیه
صادرکنندگان
فرآورده های نفت،
گاز و پتروشیمی
ایران صفحه 10
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هــــاب انــرژی قصــد دارد تــا در هــر شــماره
بــــه معرفــــی یکــــی از تشــــکل هــــای عضــو
.
فدراســــیون صــــادرات انــــرژی بپــــردازد

*

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

صفحه11
ادامهازازصفحه
ادامه
را افزایــش دهیــم ،زمینههــای بیشــتری بــرای همکاریهــای
مشــترک بیــن ایــران و دیگــر اعضــا ایجــاد میشــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تأکیــد کــرد :بخــش
خصوصــی ایــران بــاور دارد کــه ایــن موافقتنامــه نبایــد
تنهــا روی کاغــذ باقــی بمانــد .فعــاالن اقتصــادی بایــد از
فرصتهــای ایجــاد شــده ،اســتفاده کافــی را ببرنــد .در ایــن
زمینــه شــورای مشــترک اتاقهــای بازرگانــی کشــورهای
عضــو میتوانــد نقــش تعییــن کننــدهای داشــته باشــد.
معــاون بینالملــل اتــاق ایــران همچنیــن بــا توجــه بــه
تدویــن لیســت کاالهــای قابــل مبادلــه در چارچــوب
موافقتنامــه اتحادیــه اوراســیا ،یــادآور شــد :بــرای اینکــه
اعضــا بتواننــد در شــرایط آســانتری بــا یکدیگــر مبادلــه
کننــد ،بایــد گواهــی مبــدأ متحدالشــکلی را در چارچــوب
موافقتنامــه گمرکــی بیــن اعضــا ،تدویــن کنیــم.
وی پیشــنهاد داد :برپایــی نمایشــگاههای دائمــی معرفــی
کاالهایــی کــه در لیســت مذکــور ،دیــده شــده در هــر یــک از
کشــورهای عضــو زمینــه بهتــری را بــرای آشــنایی اعضــا بــا
توانمندیهــای دیگــر کشــورها مهیــا میســازد.
کرباســی همچنیــن از عالقهمنــدی کشــورهای دیگــری
ماننــد هنــد بعــد از پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا
بــرای همــکاری بــا ایــن کشــورها خبــر داد و گفــت :ایــران
بــه دلیــل برخــورداری از ظرفیــت مســیرهای ترانزیتــی
میتوانــد زمینهســاز همــکاری کشــورهایی ماننــد هنــد بــا
اعضــای اتحادیــه اوراســیا باشــد.
بــه بــاور وی هــر آنچــه میتوانــد مســیر مبادلــه و
همکاریهــای مشــترک بیــن ایــران و دیگــر اعضــای اتحادیــه
اوراســیا را تســهیل کنــد ،بایــد انجــام شــود .کرباســی در ایــن
ارتبــاط پیشــنهاد بهرهگیــری از ســامانه الکترونیکــی بــرای
اطــاع از زمــان ورود و خــروج کاالهــا در مســیر تجــارت
بیــن ایــن کشــورها و اســتفاده از اســتانداردهای یکســان را
مطــرح کــرد.
کرباســی تصریــح کــرد :پروژههــای بــزرگ ســرمایهگذاری
قابــل تعریــف هســتند و در ایــن رابطــه تمایــل زیــادی بیــن
تشــکلهای اقتصــادی ایرانــی وجــود دارد .در حــال حاضــر
میتــوان گفــت حــدود  200تشــکل تولیــدی و صادراتــی
آمادگــی دارنــد بــا طرفهــای خــود در  5کشــور عضــو
همــکاری کننــد.

معــاون بینالملــل اتــاق ایــران در مــورد محدودیتهــای
ناشــی از تحریــم در نظــام بانکــی ،تشــریح کــرد :وجــود
تحریــم بــه معنــای توقــف فعالیتهــای تجــاری کشــورهای
تحریــم شــده نیســت .در حــال حاضــر رابطــه اقتصــادی
ایــران بــا کشــورهای همســایه از طریــق ارزهــای ملــی
دنبــال میشــود .کشــورهای عضــو اوراســیا نیــز میتواننــد
بــه کمــک واحــد پــول مشــترک ،همــکاری تجــاری خــود را
بــا ایــران ادامــه دهنــد.
بــه بــاور وی آنچــه بیــش از هــر چیــز بــرای توســعه و تــداوم
روابــط تجــاری بیــن کشــورها اهمیــت دارد ،اعتمــاد بیــن
آنهاســت .فعــاالن اقتصــادی بایــد بــه ایــن بــاور برســند کــه
ســرمایهگذاری در کشــور هــدف ماننــد فعالیــت آنهــا در
کشــور خودشــان اســت و از امنیــت الزم برخوردارنــد.
رســیدگی بــه مســائل بانکــی بــرای توســعه روابــط
تجــاری در اولویــت قــرار دارد
در ادامــه دنیــل ایبرایــف ،عضــو شــورای تجــاری اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا ،ایــران یکــی از شــرکای تجــاری مهــم
بــرای اعضــای اتحادیــه اوراســیا دانســت و تصریــح کــرد :مــا
معتقدیــم علیرغــم محدودیتهــا و حســادت ســایر کشــور
نســبت بــه همکاریهــای تجــاری بیــن اعضــای اتحادیــه و
ایــران ،راه بــرای توســعه روابــط وجــود دارد و از طریــق
برنامهریــزی میتوانیــم در ایــن مســیر گام برداریــم.
بــه اعتقــاد وی آنچــه بــرای توســعه روابــط در اولویــت
قــرار دارد ،رســیدگی بــه مســائل بانکــی اســت .اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا یــک پایــگاه الکترونیکــی در اختیــار دارد
کــه میتــوان از طریــق آن وضعیــت ورود و خــروج کاالهــا
را رصــد کــرد.
عضــو شــورای تجــاری اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا قــدم
بعــدی در توســعه روابــط را ایجــاد کارخانههــای مشــترک
در کشــورهای عضــو دانســت و درعینحــال تأســیس
آژانسهــای هواپیمایــی مشــترک و برقــراری پروازهــای
مســتقیم بیــن ایــران و دیگــر اعضــا را ضــروری دانســت.
ایبرایــف ،تعریــف اســتانداردهای یکســان بیــن ایــران و
دیگــر اعضــای اتحادیــه اوراســیا را اقدامــی مؤثــر دانســت
و تأکیــد کــرد :اگــر بتوانیــم البراتوارهــا و ســازمانهایی را
ایجــاد کنیــم کــه گواهیهــای یکســانی بــرای تجــارت بیــن
اعضــا صــادر کننــد ،رونــد مبــادالت آســانتر خواهــد شــد.
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ایجاد شرکتهای مشترک میان ایران
و بلغارستان ،پیشنیاز توسعه روابط
حســین ســاحورزی ،نائــب رئیــس اتــاق ایــران کــه در
صــدر هیــات اقتصــادی بخــش خصوصــی بــه بلغارســتان
ســفر کــرده اســت ،بــا رئیــس شــورای شــهر پلودیــو،
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــن شــهر و نماینــده منطقــه
اقتصــادی تراکیــا دیــدار و گفتوگــو کــرد .طبــق
پیشــنهاد ســاح ورزی ایــران و بلغارســتان بــرای توســعه
روابــط دوجانبــه بایــد شــرکتهای مشــترک ایجــاد
کننــد.
حســین ســاحورزی ،نائــب رئیس اتــاق بازرگانــی ،صنایع،
معــادن و کشــاورزی ایــران کــه در صــدر هیــات اقتصادی
بخــش خصوصــی بــه بلغارســتان ســفر کــرده اســت ،بــا
رئیــس شــورای شــهر پلودیــو ،دیــدار و گفتوگــو کــرد.
ســاوینا پتکــووا ،رئیــس شــورای شــهر پلودیــو ،در ایــن
دیــدار در تشــریح برنامهریزیهــای انجــام شــده بــرای
اســتقبال از هیــات ایرانــی گفــت :اتــاق بازرگانــی پلودیــو،
امکانــات ســرمایهگذاری در ایــن شــهر را ارائــه خواهــد
کــرد و بازدیــدی نیــز از منطقــه صنعتــی تراکیــا بــرای
هیــات تجــاری برنامهریــزی شــده اســت.
پتکــووا بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر  ۱۰۰شــرکت
خارجــی در پلودیــو ســرمایهگذاری کردهانــد ،افــزود:
پلودیــو در ســال  ۲۰۱۹بهعنــوان پایتخــت اروپــا نامیــده
شــده و عــاوه بــر آنکــه یــک منطقــه صنعتــی اســت یــک
منطقــه فرهنگــی تاریخــی نیــز محســوب میشــود.
حســین ســاح ورزی ،نائــب رئیــس اتــاق ایــران نیــز
در ایــن دیــدار ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای توســعه
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و بلغارســتان ،گفــت :بــا
توجــه بــه توســعهیافتگی پلودیــو و حضــور مجموعههــای
تولیــدی متفــاوت در ایــن منطقــه ،حضــور هیــات ایرانــی
و بررســی ظرفیتهــای ایــن شــهر میتوانــد زمینهســاز
گســترش روابــط شــود.
ســاح ورزی ضمــن دعــوت از مقامــات اتــاق بازرگانــی

پلودیــو و منطقــه صنعتــی تراکیــا بــرای ســفر بــه
ایــران ،افــزود :یکــی از بهتریــن راهکارهــای توســعه
روابــط ،تشــکیل شــرکتهای مشــترک اســت بــر
ایــن اســاس پیشــنهاد میشــود میــان اتــاق بازرگانــی
پلودیــو و یکــی از اتاقهــای اســتانی ایــران مثــل
اتــاق ســمنان تفاهمهایــی ایجــاد شــود تــا چگونگــی
ســرمایهگذاری مشــترک مــورد بررســی قــرار گیــرد.
در ادامــه آنجــل هرونــف ،رئیــس اتــاق بازرگانــی پلودیو
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــهر یــک منطقــه
اقتصــادی اســتراتژیک بــرای بلغارســتان محســوب
میشــود ،گفــت :ایــران هــم ظرفیتهــای فراوانــی دارد
کــه میتوانــد موجــب توســعه همکاریهــای دوجانبــه
شــود امــا فعــاالن اقتصــادی بلغارســتان اطالعــات کمی
از ایــران دارنــد و شــرکتهای بلغــاری عالقهمندنــد
بیشــتر بــا توانمندیهــا و امکانــات ایــران آشــنا شــوند.
هرونــف بــا تأکیــد بــر اینکــه اتــاق بازرگانــی پلودیــو
آمادگــی دارد هیاتهــای تجــاری را بــه ایــران اعــزام
کنــد ،افــزود :همچنیــن میتوانیــم اطالعــات جامعــی
در مــورد ســرمایهگذاران خارجــی بــرای چگونگــی
آغــاز کس ـبوکار در پلودیــو را در اختیــار عالقهمنــدان
ایرانــی قــرار دهیــم.
در پایــان ایــن نشســت ،نماینــده منطقــه اقتصــادی
تراکیــا نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه فعــ ً
ا  ۲۰۰شــرکت
بــا ســرمایه بیــش از  ۲میلیــارد یــورو در ایــن منطقــه
صنعتــی حضــور دارنــد ،گفــت :منطقــه اقتصــادی
تراکیــا از ســال  ۱۹۹۴شــکل گرفتــه و اخیــرا ً بهعنــوان
چهارمیــن شــهر صنعتــی اروپــا شــناخته شــده اســت.
بــه گفتــه او ،در ایــن شــهرک  ۶منطقــه مختلــف
صنعتــی وجــود دارد و شــرکتهای بزرگــی مثــل
اشــنایدر ،ولــوو و لیبهــر در ایــن منطقــه کارخانــه
تأســیس کردهانــد.
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سهم انرژی های
تجدیدپذیر از تولید برق
کمتر یک درصد است
پیــام باقــری نایــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران
در گفتگــو بــا خبرنــگار اقتصــاد و انــرژی گــروه
اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بــا اشــاره بــه
وضعیــت انرژیهــای نــو در کشــور اظهــار کــرد:
انرژیهــای تجدیدپذیــر ســهم کمــی در تولیــد
بــرق مــورد نیــاز کشــور دارنــد و بنــا بــه آمارهــای
ســازمان ســاتبا ،تاکنــون ظرفیــت نصــب شــده انــرژی
نــو بــه  ۷۰۰مــگاوات رســیده ،کــه ســهمی کمتــر از ۱
درصــد ظرفیــت نیروگاههــای حرارتــی کشــور اســت.
نایــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران تصریــح کــرد:در برنامــه
ششــم توســعه ســاالنه هــزار مــگاوات افزایــش ظرفیــت در
بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت
و بایــد تــا پایــان برنامــه ظرفیــت انرژیهــای نــو بــه  ۵هــزار
مــگاوات برســد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه میــزان تقاضــا ،تولیــد انرژیهــای
تجدیدپذیــر رقــم چشــمگیری نیســت و بــا وجــود پتانســیل
عظیــم از روزهــای خورشــیدی و وزش بادهــای مناســب بــه
دلیــل پاییــن بــودن قیمــت خریــد و نوســانات نــرخ ارز فعالیــت
بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه توجیــه چندانــی نــدارد.
باقــری ادامــه داد :ســال گذشــته بدلیــل عملکــرد نامناســب
ســازمان برنامــه و بودجــه در تخصیــص منابــع مالــی حاصــل
از پرداختــی مــردم بابــت عــوارض بــرق کــه محــل ســرمایه
گــذاری آن در انرژیهــای تجدیدپذیــری توســعه شــبکه
روســتایی اســت ،مشــکالت فراوانیبــرای ســرمایه گــذاران در
ایــن حــوزه بوجــود آمــد.

گفتنــی اســت ،از ســال  ۱۳۹۵کــه نرخهــای خریــد تضمینــی
بــرق طراحــی شــد و وزارت نیــرو آن را ابــاغ کــرد ،تاکنــون
حــدود  ۲.۵برابــر هزینــه ســرمایهگذاری ایجــاد نیــروگاه
تجدیدپذیــر کاهــش پیــدا کــرده اســت ،بهگونــهای کــه
اگــر در ســال  ،۱۳۹۵هــر یــک واحــد نیــروگاه خورشــیدی
بــه  ۱۲۰۰تــا  ۱۳۰۰یــورو ســرمایه نیــاز داشــت ،اکنــون ایــن
میــزان بــه  ۶۰۰تــا  ۷۰۰یــورو کاهــش یافتــه اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در ســال  ۱۳۹۵اغلــب
ســرمایهگذاریها در ایــن صنعــت خارجــی بــود ،ایــران
توانســته فنــاوری در ایــن حــوزه را تــا حــد زیــادی توســعه
دهــد ،از ایــن رو اکنــون خــط تولیــد تجهیــزات  ۷۰تــا ۸۰
درصــد نیروگاههــا در داخــل ایــران تولیــد میشــود و میــزان
تولیــد پنلهــای خورشــیدی نیــز بــه  ۳۰۰مــگاوات افزایــش
یافتــه اســت.
بنــا بــر اعــام ،در قانــون بودجــه ســال  ١٣٩٧معــادل ١٢٨٠
میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل عــوارض بــرق پیشبینــی
شــد تــا بــه دو بخــش تجدیدپذیرهــا و برقرســانی روســتایی
اختصــاص یابــد و تاکنــون  ٥٨٠میلیــارد تومــان از ایــن محــل
از مشــترکان دریافــت شــده اســت.
امــا رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق در ایــن بــاره گفتــه اســت کــه از ایــن میــزان،
تنهــا  ٤٢٠میلیــارد تومــان توســط ســازمان برنامــه و بودجــه
بــه ایــن دو بخــش اختصــاص یافتــه کــه امیدواریــم تــا پایــان
ســال کل مبلــغ پیشبینــی شــده یعنــی  ١٢٨٠میلیــارد
تومــان بــه ایــن دو بخــش اختصــاص یابــد.

سازمان برنامه به تعدیل
قراردادهای برق تن داد
حمیدرضــا صالحــی ،نایبرییــس کمیســیون
انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران بــا
اشــاره بــه نوســانات نــرخ ارز در ســال  ۹۱اظهار
کــرد :در ســال  ۹۱بــه دلیــل تحریمهــای
بینالمللــی و نوســانات نــرخ ارز ،حــدود هــزار
قــرارداد در حــوزه توزیــع و انتقــال بــرق بــه
دلیــل مشــکالت ذکــر شــده متوقــف شــد،
ایــن ســونامی ارزی نیــز در ســال گذشــته
تکــرار شــد و بــه دلیــل عــدم پیــش بینــی و
آمادگــی مشــکالت فراوانــی بــرای ایــن صنعت
بــه وجــود آمد.
نایبرییــس کمیســیون انــرژی بــا اشــاره بــه بخــش
ســازمان برنامــه و بودجــه تصریــح کــرد :بــا پیگیــری
ســندیکای صنعــت بــرق بخشــنامهای از ســازمان
برنامــه و بودجــه بــرای تعدیــل قراردادهــای حــوزه
بــرق اعــام شــد کــه تــا حــدودی میتوانــد مشــکالت
ایــن صنعــت را مرتفــع ســازد .وی افــزود :صنعــت برق
بــه عنــوان صنعت زیرســاخت نقــش مهمی در توســعه
و تجــارت محســوب میشــود ،امــا در کشــور ایــن
انــرژی بــه شــکل خدمــات اســت و نــگاه اقتصــادی

بــه آن وجــود نــدارد.
صالحــی بــا اشــاره بــه اقتصــاد بــرق تصریــح
کــرد :مشــکل اصلــی صنعــت بــرق بــه قیمــت آن
بازمیگــردد و نخســتین گام بــرای رشــد و توســعه
در ایــن صنعــت ،میتوانــد واقعیســازی قیمتهــا
باشــد .وی بــا اشــاره بــه ســهم انرژیهــای نــو بیــان
کــرد :بنــا بــه برنامــه ششــم توســعه بایــد ســهم
انرژیهــای نــو در تولیــد بــرق بــه  ۵درصــد معــادل ۵
هــزار مــگاوات بــرق برســد کــه مشــکالت ارزی باعــث
کنــدی پیشــرفت در ایــن حــوزه شــده اســت.
نایبرییــس کمیســیون انــرژی بــا اشــاره بــه
صــادرات بــرق در شــبکه توزیــع اظهــار کــرد :بــا
توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی میتــوان بــا صــادرات
بــرق در زمســتان بــه کشــورهای شــمالی در زمســتان
و واردات بــرق در تابســتان شــرایط را بــرای تبــادل
انــرژی فراهــم کــرد.
وی ادامــه داد :تبــادل انــرژی بــا کشــورهای همســایه
از بســیاری از ســرمایهگذاریهایی کــه نیازمنــد
بودجههــای کالن در صنعــت بــرق اســت ،جلوگیــری
میکنــد.
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همکاری اتحادیه اروپا و ایران در
حوزه مدیریت منابع آب

پیــرو توافقهــای ســال گذشــته وزارت نیــرو بــا
بخــش آب اتحادیــه اروپــا بــه منظــور همــکاری
در حــوزه مدیریــت منابــع آب ایــران ،جلسـهای
بــرای بررســی راهکارهــای همــکاری دو طــرف و
نحــوه تخصیــص کمکهــای اتحادیــه اروپــا بــه
پروژههــای حــوزه آب ایــران برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مشــاور وزیــر نیــرو در امــور
بینالملــل بــا بیــان ایــن مطلــب و بــا اشــاره بــه نشســت
امــروز هیأتــی از بخــش آب اتحادیــه اروپــا بــا مســئوالن
حــوزه آب و بینالملــل وزارت نیــرو ،گفــت :ایــن جلســه
بــرای بررســی راهکارهــای همــکاری دو طــرف و نحــوه
تخصیــص کمکهــای اتحادیــه اروپــا بــه پروژههــای
حــوزه آب ایــران برگــزار شــد.
فرهــاد یزداندوســت ،بــا اشــاره بــه نشســت امــروز
اعضــای بخــش آب اتحادیــه اروپــا بــا مســئوالن حــوزه
آب و بینالملــل وزارت نیــرو ،گفــت :پیــرو توافقهــای
ســال گذشــته وزارت نیــرو بــا بخــش آب ایــن اتحادیــه
بــه منظــور همــکاری در حــوزه مدیریــت منابــع آب
کشــورمان ،ایــن جلســه بــرای بررســی راهکارهــای
همــکاری دو طــرف و نحــوه تخصیــص کمکهــای
اتحادیــه اروپــا بــه پروژههــای حــوزه آب ایــران برگــزار
شــد.
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو ،وی افــزود :در ایــن
جلســه پــس از اطــاع هیــأت اروپایــی از اولویتهــا
و چالشهــای آبــی ایــران توافــق شــد تــا هیــأت
کارشناســی اتحادیــه اروپــا ظــرف دو مــاه آینــده ضمــن
ســفر بــه ایــران مذاکــرات دقیقتــری را بــا کارشناســان
ایرانــی حــوزه آب بــرای عملیاتــی کــردن توافقــات
انجــام شــده در دســتور کار قــرار دهنــد.
مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل تاکیــد کــرد:
تمرکــز وزارت نیــرو بررســی و حــل چالشهــای بخــش
آب و انــرژی همســان بــا پیشــرفتهای جهانــی خواهــد
بــود.

چرا نفت در بورس انرژی بی
مشتری ماند؟

تهــران  -ایرنــا  -مدیــر عامــل بورس انــرژی گفت« :پرریســک
بــودن معاملــه نفــت در بــورس»« ،مســایل مرتبــط بــا ضمانت
نامــه هــای صادراتــی» و همچنیــن «حمــل و نقــل» از جملــه
عواملــی اســت کــه باعــث شــد نخســتین عرضــه نفــت در
بــورس در ســال  98بــا هیــچ خریــداری همــراه نشــود.
در ایــن ارتبــاط« ،ســید علــی حســینی» مدیــر عامــل بــورس
انــرژی بــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا گفــت :بــورس و شــرکت
ملــی نفــت شــرایطی مناســب بــرای ورود خریــداران نفــت
بــه بــورس را فراهــم کــرده انــد امــا ایــن شــرایط مــی توانــد
بیــش از ایــن تســهیل شــود.
وی ادامــه داد :شــرایط خریــد نفــت بایــد بــرای متقاضیــان در
بــورس تســهیل ،تــا از ایــن طریــق انگیــزه الزم بــرای شــرکت
در ایــن معامــات در بــورس انــرژی فراهــم شــود.
مدیــر عامــل بــورس انــرژی بیــان کــرد :شــرکت ملــی نفــت
انعطــاف و شــرایط الزم بــرای خریــداران ایجــاد کــرده اســت
امــا بــاز هــم در صــورت وجــود نقطــه نظــر بــرای اصالحیــه
عرضــه ،مــی تــوان آن را در دســتور کار قــرار داد.
حســینی بــه عامــل دیگــر نبــود خریــدار در عرضــه روز ســه
شــنبه نفــت اشــاره و بیــان کــرد :اکنــون در ابتــدای ســال
قــرار داریــم و هنــوز فعالیــت هــای اقتصــادی و کســب و
کارهــا بــا رونــق چندانــی همــراه نشــده اســت.
* معامالت نفت خام ریسکی است
مدیــر عامــل بــورس انــرژی بــه ریســک موجــود در معامــات
نفــت خــام تاکیــد کــرد و گفــت :نفــت خــام در شــرایط
عــادی بــا توجــه بــه حجــم و ارزشــی کــه دارد بــه عنــوان
معامــات ریســکی محســوب مــی شــود.
وی معتقــد اســت کــه بخشــی از ایجــاد شــرایط تســهیل
معامــات برعهــده شــرکت ملــی نفــت و بــورس اســت امــا
دیگــر بخــش هــای آن خــارج از حیطــه اختیــارات ایــن دو
ســازمان قــرار دارد.
* ارزش معامالت بورس انرژی دو برابر شد
مدیــر عامــل بــورس انــرژی خاطرنشــان کــرد :ارزش معامالت
ســال  97نســبت بــه ســال  96بیــش از دو برابــر افزایــش
پیــدا کــرد و رکــورد انتشــار معامــات بــورس انــرژی در ســال
 97شکســته شــد.
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بازنگری در قوانین و
شاخصهای اقتصادی با مشورت
بخش خصوصی

ســیده فاطمــه مقیمــی معتقــد اســت در ســال جــاری بایــد
بــا تســهیل فضــای کســبوکار ،آزادی عمــل بیشــتری بــه
فعــاالن اقتصــادی داده شــود تــا بتواننــد در مســیر تحقــق
شــعار رونــق تولیــد حرکــت کننــد.
عضــو هیــات رییســه اتــاق تهــران معتقــد اســت بــه دلیــل
عــدم مدیریــت صحیــح بــر اجــرای تصمیمگیریهــای
اقتصــادی و سیاســی کــه طی ســال  97از ســوی دولــت اعمال
شــد ،شــرایط ســخت و دشــواری بــرای فعــاالن اقتصــادی و
کالن اقتصــاد کشــور در ســال جــاری در انتظــار اســت کــه
البتــه میتوانــد بســتر شــکوفا شــدن ظرفیتهــای نهفتــه و
مغفولمانــده کشــور شــود.
بــه گفتــه ســیده فاطمــه مقیمــی ،ســال گذشــته دولــت
میتوانســت در شــرایط بهتــری از نظــرات و مشــورتهای
بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی بــرای اصــاح شــرایط
موجــود کمــک گیــرد کــه در ایــن رابطــه غفلــت شــد .وی
افــزود :انتظــار جــدی اتــاق بازرگانــی در دوره نهــم ایــن
اســت کــه دولــت ،بخــش خصوصــی را جــدی بگیــرد و از
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ســرمایه عظیــم بخــش خصوصــی در کنــار تجربــه بــزرگ
و پرهزین ـهای کــه ســال گذشــته از ســر گذراندهایــم ،بــرای
پیشــبرد امــور اقتصــادی کشــور در ســال جــاری اســتفاده
کنــد.
عضــو هیــات رییســه اتــاق تهــران همچنیــن بازنگــری در
برخــی قوانیــن کشــور را از جملــه اولویتهــا بــرای ســال 98
دانســت و گفــت :متاســفانه مــوج ناامیــدی در قشــر جــوان
کشــور شــکل گرفتــه و بــه دلیــل سیاس ـتهای نادرســت و
اشــتباه ،بخــش غالــب مــردم ،خــود را مالــک اقتصــاد کشــور
نمــی داننــد از ایــن رو بایــد رویکردهــا را اصــاح کــرد.
مقیمــی همچنیــن بازنگــری در برخــی شــاخصها از جملــه
مدیریــت ارزی کشــور را از دیگــر اولویتهــای کاری دولــت
بــرای ســال جــاری دانســت کــه بــه گفتــه وی ،بــا همفکــری
و تعامــل بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی قابــل انجــام
اســت .او افــزود :ســختیها و مشــکالت ســال  98بــه ایــن
معنــا نیســت کــه نمیتــوان بــه موفقیــت دســت یافــت یــا
کارهــا را از پیــش بــرد بلکــه بــه ایــن معناســت کــه بایــد
پرتالشتــر و پرکارتــر از گذشــته باشــیم .اگــر شــرایط
ســختتر میشــود مــا هــم ســختتر کار کنیــم و در مقابــل
از دولــت بخواهیــم بــا تســهیل فضــای کســبوکار ،آزادی
عمــل بیشــتری بــه فعــاالن بخــش خصوصــی و مــردم بــرای
رونــق تولیــد بدهــد.
ب

جناب آقای مهندس باقری

درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سالمتی برای شما
و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم
روابط عمومی فـدراسـیون صـادرات انرژی و صـنایع وابسـته ایـران
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سعادت ملت در
اصالح قیمت
وقتــی قانــون هدفمنــدی یارانههــا نیــز بــه تصویــب
رســید ،بــه درســتی اجــرا نشــد .در نهایــت بــه وضــع
کنونــی دچــار شــدیم کــه انــرژی را ارزانفروشــی
میکنیــم و ســود آن بــه جیــب قاچاقچیــان مــیرود.
آنچــه رخ میدهــد ،کامــ ً
ا خــاف قانــون هدفمنــدی
اســت.
در ابتــدای پیشــنهاد ملــی شــدن صنعــت نفــت کــه
تبدیــل بــه قانــون شــد ،امضاکننــدگان نوشــته بودنــد
«بهنــام ســعادت ملــت ایــران و بهمنظــور کمــک بــه
تأمیــن صلــح جهانــی ».هــدف ســعادت ملــت بــود؛ امــا
نــه از طریــق ارزانفروشــی نفــت و فرآوردههــای آن در
داخــل کشــور .آنچــه بعــد از ملــی شــدن نفــت رخ داد،
بیشــتر شــبیه یــک تــاراج اســت .بــه طــوری کــه نفــت
و فرآوردههــای آن بــه جــای اینکــه تبدیــل بــه ثــروت
و ســرمایه ملــی شــود ،فقــط ارزان نگــه داشــته شــد و
هــر روز مصــرف آن باالتــر رفــت.
ســالها بعــد ،وقتــی قانــون هدفمنــدی یارانههــا
نیــز بــه تصویــب رســید ،بــه درســتی اجــرا نشــد .در
نهایــت بــه وضــع کنونــی دچــار شــدیم کــه انــرژی
را ارزانفروشــی میکنیــم و ســود آن بــه جیــب
قاچاقچیــان مـیرود .آنچــه رخ میدهــد ،کامـ ً
ا خــاف
قانــون هدفمنــدی اســت .ســؤال اینجاســت کــه آیــا بــا
ســوخت ارزان میتــوان درآمــد ســرانه ،تولیــد ملــی و
اشــتغال را تقویــت کــرد.

شــاید اگــر بــه جــای دولتــی شــدن شــرکت ملــی
نفــت بعــد از ملــی شــدن مــردم ســهامدار آن
میشــدند ،امــروز تغییــرات راحتتــر بــود .آن
زمــان مــردم هــم بــرای بهبــود شــرایط بــه جــای
مخالفــت و ســنگاندازی ،تــاش میکردنــد تــا ســود
باالتــری نصیبشــان شــود .امــا متأســفانه برخــی از
عوامفریبــان اجــازه تغییــر در ایــن شــرایط را ندادنــد و
بــه همیــن خاطــر سیاســتگذاران کشــور نیــز بــا ایــن
موضــوع محتاطانــه برخــورد کردنــد.
چنــدی پیــش مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک ریاســت
جمهــوری بــرای اصــاح ایــن معادلــه و همیــن طــور
بهبــود وضــع درآمــدی دولــت پیشــنهاد تغییــر در
قیمــت حاملهــای انــرژی را داد کــه چگونــه بــر
اســاس قانــون هدفمنــدی یارانههــا بایــد قیمــت نفــت
و فرآوردههــای آن بــه فــوب خلیجفــارس برســد.
اکنــون شــنیده میشــود کــه ســران ســه قــوه بــا
تغییــر شــرایط موجــود موافقــت کردهانــد و در مــورد
میــزان آن بحــث میکننــد .اگرچــه تغییراتــی کــه
قــرار اســت اعمــال شــود ،ناچیــز اســت امــا اتفــاق
مثبتــی اســت کــه بدنــه کارشناســی کشــور از آن
حمایــت میکنــد .بــه ایــن خاطــر کــه نبایــد قیمــت
حاملهــای انــرژی از جملــه بنزیــن از کشــورهای
همســایه کمتــر باشــد .بــرای مثــال چــرا بایــد قیمــت
بنزیــن در ایــران یکهشــتم قیمــت آن در افغانســتان

باشــد.
از ســوی دیگــر ترکیــه کــه بابــت هــر لیتــر بنزیــن
 1.34دالر از مصــرف کننــده پــول دریافــت میکنــد و
معــادل  3هــزار تومــان آن هــم مالیــات ملــی و محلــی
اســت ،اقتصــاد موفقتــری دارد یــا ایــران؟
نبایــد از تغییــرات ترســید .بویــژه آنکــه خودکفایــی
بنزینــی ایــران در مــرز تهدیــد قــرار دارد و اندکــی
رشــد مصــرف دوبــاره ایــران را محتــاج واردات میکنــد.
بویــژه در شــرایط تحریــم کــه ایــن مســأله بحــرانزا
خواهــد بــود و بایــد از وقــوع آن پیشــگیری کــرد .در
علــم اقتصــاد بــه ایــن پدیــده حساســیت تقاضــا بــه
قیمــت میگوینــد .قیمــت یکــی از ابزارهــای مدیریــت
مصــرف اســت کــه مجــال اصالحــات دیگــر را نیــز
فراهــم میکنــد .البتــه بــه ایــن شــرط کــه قیمــت
کارشناســی شــده بــرای نــرخ دوم بنزیــن انتخــاب
شــود.
در ادامــه ایــن راه نیــاز اســت کــه بخــش عمــدهای از
اضافــه درآمــد صــرف توســعه حمــل و نقــل عمومــی
شــود .از ســوی دیگــر اصــاح مصــرف ســوخت در
خودروهــای ســاخت داخــل نیــز اهمیــت دارد .اگــر این
بســته بهدرســتی اجرایــی شــود ،میتــوان امیــدوار
بــود کــه زنجیــره تولیــد و توزیــع بنزیــن مقــاوم ،قاچاق
ســوخت کمتــر و آلودگــی زیسـتمحیطی تــا انــدازهای
مهــار و فرصتــی بــرای صــادرات بنزیــن فراهــم شــود.
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افزایش تبادالت بانکی میان
ایران و سوئیس
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بانــک
مرکــزی ،رئیــس کل بانــک مرکــزی کشــورمان بــا
مارکــوس الیتنــر ،ســفیر ســوئیس در تهــران دیــدار
کــرد.
ســفیر ســوئیس در ایــن دیــدار ضمــن تاکیــد بــر عــزم
آن کشــور بــر تقویــت روابــط بانکــی و مالــی بــا ایــران
گفــت :کشــور ســوئیس همــواره روابــط بانکــی و مالــی
مناســبی بــا جمهــوری اســامی ایــران داشــته اســت
و تحریمهــا و محدودیتهــای آمریــکا نبایــد موجــب
محدودیــت روابــط بانکــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت ســوئیس
پیگیریهــای الزم را بــرای تقویــت مناســبات تجــاری
و بانکــی و همچنیــن گشــایش مجــدد کانــال بانکــی
میــان ایــران و ســوئیس انجــام داده اســت ،افــزود:
بــه زودی شــاهد افزایــش تبــادالت بانکــی میــان دو
کشــور خواهیــم بــود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز در ایــن دیدار بــا تاکید
بــر توســعه روابــط مالــی و تجــاری در راســتای منافــع
طرفیــن ،عنــوان کــرد :جمهــوری اســامی ایــران ،از
تالشهــا و پیگیریهــای دولــت ســوئیس اســتقبال
میکنــد و ارتقــای تجــارت بــا ســوئیس را در راســتای
منافــع دو کشــور ارزیابــی میکنــد.
همتــی ادامــه داد :تســریع در گشــایش کانــال بانکــی
میــان دو طــرف ،میتوانــد نشــانه مثبتــی از حرکــت
دولتهــا بــه ســمت هماهنــگ ســازی سیاســتهای
تجــاری و مالــی بیــن المللــی خــود بــر اســاس منافــع
متقابــل و نــه بــر اســاس فشــارهای خارجــی تلقــی
شــود و ایــن رونــد بایــد مــورد حمایــت و تقویــت قــرار
گیــرد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در پایــان خاطــر نشــان
کــرد :جمهــوری اســامی ایــران ،بــدون توجــه بــه
فشــارهای آمریــکا و بــر اســاس منافــع ملــی خــود،
توســعه روابــط تجــاری و بانکــی بــا ســایر کشــورها را
دنبــال میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخش خصوصی
ایران همچنان
منتظر اجرای
تعهدات
اروپاست

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران در دیــدار نــوروزی بــا ســفرا و روســای
نمایندگیهــای کشــورهای خارجــی در تهــران ،ضمــن
اشــاره بــه شــرایطی کــه تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا
علیــه مــردم ایــران ایجــاد کــرده اســت گفــت« :ایــران
هیــچ اقــدام یــا عمــل منافــی صلــح و امنیــت بیــن الملــل
و یــا حقــوق بشــر مرتکــب نگردیــده اســت کــه مســتحق
چنیــن تحریمهــای یکجانبــه ای باشــد .برجــام یکــی از
نشــانههای بــارز حســن نیــت ایــران و پایبنــدی ایــران
بــه اصــول حقــوق بیــن الملــل و احتــرام بــه تعهــدات
بیــن المللــی بــوده اســت».
غالمحســین شــافعی بــه اقدامــات اروپــا در چارچــوب
برجــام نیــز اشــاره کــرد و گفت«:مــا بــه عنــوان بخــش
خصوصــی ایــران کمــاکان از اتحادیــه اروپــا و کشــورهای
اروپایــی انتظــار داریــم بــر تعهــدات خودشــان در قالــب
برجــام پایبنــد باشــند .بیشــتر از یکســال اســت کــه ســاز
وکار مالــی اروپــا یــا  SPVمطــرح گردیــد .متاســفانه تــا
ایــن لحظــه کمــاکان ایــن فراینــد بــه مرحلــه اجرایــی و
عملیاتــی نرســیده اســت».
شــافعی تاکیــد کــرد کــه فعــاالن اقتصــادی در ایــران
همچنــان منتظــر اجــرای سیاس ـتهای مســتقالنه اروپــا
و عمــل آنهــا بــه تعهــدات خــود هســتند.
رئیــس اتــاق ایــران همچنیــن گفــت« :پیــام بخــش
خصوصــی ایــران بــه جامعــه بیــن المللــی اشــاعه تجــارت
بــه جــای اشــاعه تحریم اســت ،اشــاعه همکاری و دوســتی
بــه جــای اشــاعه دشــمنی و عــداوت اســت ،اشــاعه صلــح
بــه جــای اشــاعه جنــگ اســت .امیدواریــم همــه بــه ایــن
بــاور و یقیــن برســیم کــه توســعه تجــارت و افزایــش
هرچــه بیشــتر پیونــد اقتصــادی کشــورها بــه یکدیگــر
منجــر بــه ایــن میشــود کــه دنیــا جــای بهتــری شــود
و همــه مــا بــرای اینکــه شــهروندانمان زندگــی بهتــری
داشــته باشــند ،مســئولیم».
متــن کامــل ســخنرانی رئیــس اتــاق ایــران
بــه ایــن شــرح اســت:
عالی جنابان ،خانمها و آقایان؛
خداونــد متعــال را شــاکر و خرســندم کــه یــک بــار دیگــر
عیــد باســتانی نــوروز را بــا حضــور شــما عزیــزان در اتــاق
ایــران جشــن میگیریــم.

انـرژی

شماره صد و چهارده  //هفته آخر فروردین هزار و سیصد نود وهشت

هــزاران ســال اســت ایرانیــان آغــاز ســال جدیــد را در
فصــل بهــار جشــن میگیرنــد .ایــن جشــن حــاوی
ســنن ،آداب و رســوم مختلــف اســت کــه ســالیان ســال
در سراســر جهــان گرامــی داشــته میشــود .در کنــار ایــن
ســنتها و رســومات ،نــوروز حــاوی مضامیــن و پیامهــای
جالــب و قابــل تاملــی اســت کــه بــه اشــکال مختلــف در
ادبیــات ایــران و توســط شــاعران نامــدار و پارســی گــوی
ایــران ماننــد حافــظ ،ســعدی ،خیــام ،مولــوی و دیگــران
بــه زبــان شــعر در آمــده اســت و صدهــا ســال اســت کــه
در افــواه عمــوم مــردم ایــن ســرزمین ماننــد رودی جــاری
اســت و هــر کــس بــا ادبیــات فارســی آشــنا باشــد قطع ـاً
قطعــات شــیوا و گــوش نــواز شــعرای ایرانــی را در بــاب
نــوروز و پیامهــای معنــوی و روحانــی آن شــنیده اســت.
فرازهایــی چــون آشــتی ،شــادی ،صلــح ،دوســتی ،نــو
شــدن ،تــازه شــدن ،فراموشــی دشــمنیها و کینههــا
کلیدیتریــن مضامینــی اســت کــه همــواره در کنــار نــو
شــدن طبیعــت مــورد توجــه ادبــا و بــزرگان ایــن ســرزمین
بــوده اســت.
نــوروز امســال؛ همانطــور کــه در اغلــب مناطــق کشــور
شــاهد بودیــم همــراه بــا بارشهــای بــرف و بــاران شــدید
بــود کــه در برخــی از شــهرها و روســتاها متاســفانه منجــر
بــه جــاری شــدن ســیل و از دســت رفتــن جــان و مالــی
برخــی از هموطنــان گردیــد .همیــن جــا الزم مــی دانــم
از همــه ســفراء و نماینــدگان کشــورهای مختلــف کــه
بــا پیامهــای همــدردی و کمکهــای انســان دوســتانه
تســلی بخــش دردهــای مــردم ایــران شــدند تقدیــر و
تشــکر نمایــم.
اقتصــاد ایــران در ســالی کــه گذشــت تالطمــات و فــراز و
نشــیبهای بســیاری را از ســر گذرانــد .ســالی کــه گذشــت
همــراه بــا یکــی از سرســختانهترین تحریمهــای تجاریعلیــه
ایــران بودیــم .تحریمهایــی کــه دشــواری زیــادی را بــر
ملــت شــریف ایــران ناعادالنــه تحمیــل کــرد .ایــران هیــچ
اقــدام یــا عمــل منافــی صلــح و امنیــت بیــن الملــل و یــا
حقــوق بشــر مرتکــب نگردیــده اســت کــه مســتحق چنین
تحریمهــای یکجانبــه ای باشــد .آن هــم در جهانــی کــه
هــر روز شــاهد بــد رفتاریهــا و نقضهــای فاحــش و
ســازمان یافتــه حقــوق بشــر هســتیم« .برجــام» یکــی از
نشــانههای بــارز حســن نیــت ایــران و پایبنــدی ایــران بــه
اصــول حقــوق بیــن الملــل و احتــرام بــه تعهــدات بیــن
المللــی بــوده اســت.
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مــا بــه عنــوان بخــش خصوصــی ایــران کمــاکان از اتحادیه
اروپــا و کشــورهای اروپایــی انتظــار داریــم بــر تعهــدات
خودشــان در قالــب برجــام پایبنــد باشــند .بیشــتر از
یکســال اســت کــه ســاز وکار مالــی اروپــا یــا SPV
مطــرح گردیــد .متاســفانه تــا ایــن لحظــه کمــاکان ایــن
فراینــد بــه مرحلــه اجرایــی و عملیاتــی نرســیده اســت.
بخــش خصوصــی ایــران منتظــر اســت تــا شــاهد موفقیــت
اروپاییهــا در اجــرای سیاس ـتهای مســتقالنه و تعهــدات
بیــن المللــی خــود باشــد.
همــکاران مــا در وزارت امــور خارجــه بخصــوص در
معاونــت دیپلماســی اقتصــادی تالشهــای زیــادی بــرای
بسترســازی و بهبــود مناســبات تجــاری مینماینــد و الزم
اســت از ایــن فرصــت اســتفاده کنــم و از ایــن عزیــزان
بابــت همکاریهــا و زحمــات صمیمانــه تشــکر نمایــم.
امیدواریــم شــما عزیــزان بــه عنــوان نماینــدگان رســمی
کشــورهای خــود ،پیــام بخــش خصوصــی ایــران را بــه
کشــورهای متبــوع خــود منعکــس فرماییــد.
پیــام بخــش خصوصــی ایــران بــه جامعــه بیــن المللــی
اشــاعه تجــارت بــه جــای اشــاعه تحریــم اســت ،اشــاعه
همــکاری و دوســتی بــه جــای اشــاعه دشــمنی و عــداوت
اســت ،اشــاعه صلــح بــه جــای اشــاعه جنــگ اســت.
امیدواریــم همــه بــه ایــن بــاور و یقیــن برســیم کــه
توســعه تجــارت و افزایــش هرچــه بیشــتر پیونــد اقتصــادی
کشــورها بــه یکدیگــر منجــر بــه ایــن میشــود کــه دنیــا
جــای بهتــری شــود و همــه مــا بــرای اینکــه شــهروندانمان
زندگــی بهتــری داشــته باشــند ،مســئولیم.
انشــاهلل همــه بتوانیــم مســولیت هایمــان را در قبــال
ملتهــای خــود و در قبــال بشــریت بــه انجــام برســانیم.
بــرای همــه شــما عزیــزان در ایــن ســال جدیــد آرزوی
بهترینهــا را دارم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
بخشی از بدهیهای بانکی فعاالن خصوصی برق
تسویه شد
دفتــر تأمیــن منابــع مالــی شــرکت توانیــر در ســال ۱۳۹۷
بــا بهرهگیــری حداکثــری از ظرفیتهــای قانــون بودجــه
(از محــل ظرفیــت اوراق تســویه نــوع دوم) بیــش از ۱۰۶
هــزار میلیــارد ریــال از بدهیهــای بانکــی تولیدکننــدگان
خصوصــی بــرق ،پیمانــکاران و تأمیــن کننــدگان تجهیــزات
و شــرکتهای زیــر مجموعــه را تســویه کــرد کــه بیشــترین
ســهم (بیــش از  ۴۰درصــد) از مجمــوع عملکــرد ظرفیــت
مذکــور در کشــور محســوب میشــود.
بهگــزارش ایســنا ،دفتــر تأمیــن منابــع مالــی معاونــت
برنامهریــزی و امــور اقتصــادی ایــن شــرکت ،تســویه و
تهاتــر بدهیهــای ذکــر شــده را بــا تأثیــرات قابــل توجهــی
بــر عملکــرد صنعــت بــرق همــراه دانســت کــه مــواردی را
بــرای ایــن مهــم لحــاظ کــرده اســت.
تســویه  ۳۲هــزار و  ۵۵۱میلیــارد ریــال از مطالبــات
تولیدکننــدگان خصوصــی بــرق ،تســویه  ۴۵هــزار و ۴۵۸
میلیــارد ریــال از بدهیهــای بانکــی شــرکت تولیــد بــرق
حرارتــی ،تســویه  ۸هــزار و  ۷۳۱میلیــارد ریــال بدهــی
بانکــی شــرکتهای توزیــع (کــه بــه وصــول  ۶هــزار و ۱۱۰
میلیــارد ریــال مطالبــات از مشــترکان دولتــی و نیروهــای
نظامــی و انتظامــی منجــر شــد) و تســویه و تهاتــر  ۷هــزار
و  ۵۲۲میلیــارد ریــال از مطالبــات پیمانــکاران و تأمیــن
کننــدگان تجهیــزات برقــی شــرکتهای زیرمجموعــه را
شــامل میشــود.
بخشنامه نرخ صفر مالیات بر درآمد صادراتی ابالغ
شد
ســازمان امــور مالیاتــی بخشــنامه نــرخ صفــر و معافیتهای
مالیــات بــر درآمــد صــادرات کاال و خدمــات را ابــاغ کرد.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
همــان گونــه کــه مســتحضرید ،بــه موجــب جــز ( )۱بنــد
(ج) تبصــره ( )۸قانــون بودجــه ســال  ۱۳۹۸کل کشــور
«هــر گونــه نــرخ صفــر و معافیتهــای مالیاتــی بــرای
درآمدهــای حاصــل از صــادرات کاال و خدمــات از جملــه

کاالهــای غیرنفتــی ،محصــوالت بخــش کشــاورزی و مــواد
خــام و همچنیــن اســترداد مالیــات و عــوارض موضــوع
مــاده ( )۱۳قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده ،در مــواردی
کــه ارز حاصــل از صــادرات طبــق مقــررات اعالمــی بانــک
مرکــزی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور برگردانــده نشــود
بــرای عملکــرد ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸قابــل اعمــال
نخواهــد بــود.
مــدت زمــان اســترداد مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده
موضــوع مــاده ( )۳۴قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت
پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور از طــرف ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور یــک مــاه از تاریــخ ورود ارز بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور مطابــق مقــررات یــاد شــدهمی باشــد»
از طرفــی بــه موجــب جــز ( )۲بنــد فــوق الذکــر «پرداخــت
هــر گونــه جایــزه و مشــوق صادراتــی بــرای صادرکننــدگان
منــوط بــه حصــول اطمینــان از برگشــت ارز حاصــل از
صــادرات کاال و خدمــات بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بــر
اســاس دســتورالعمل بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران میباشــد».
از آنجایــی کــه طــی نامــه شــماره  /۲۰۰/۳۰۱ص مــورخ
 ۱۳۹۸.۱.۱۹سرپرســت محتــرم ســازمان متبــوع عنــوان
رئیــس کل محتــرم بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران (تصویــر پیوســت) درخواســت ارســال دســتورالعمل
موصــوف گردیــده لــذا خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد
تــا زمــان ابــاغ مقــررات و دســتور العمــل بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران و رعایــت کلیــه مقــررات از
ســویمؤدیان از هرگونــه اســترداد مالیــات و عــوارض
ارزش افــزوده صرفــاً بــه صادرکننــدگان کاال و خدمــات
(اعــم از اســترداد موقــت و قطعــی) مربــوط بــه دورههــای
مالــی ســنوات  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸یــاد شــده در ســال جــاری
خــودداری نماینــد.
بیش از  16هزارمیلیارد تومان پارسال درصنعت آب
و برق سرمایه گذاری شد
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از پایــگاه اطالعرســانی
وزارت نیــرو ،رضــا اردکانیــان در نام ـهای بــه رهبــر معظــم
انقــاب ،بــا ابــراز خرســندی از اینکــه عملکــرد کارکنــان
صنعــت آب و بــرق مــورد توجــه ایشــان قــرار گرفتــه اســت،
ســخنان رهبــر معظــم انقــاب در صحــن مطهــر رضــوی
دربــاره بخــش آب را روحیهبخــش و پشــتیبان ایــن
وزارتخانــه در ســال  98دانســته اســت.

انـرژی
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وزیــر نیــرو بــا اعــام تشــکر مجموعــه نیروهــای صنعــت
آب و بــرق از ایــن توجــه و تشــویق ،گــزارش مختصــری از
اقــدام هــای شــاخص ســال  ،97مهــم تریــن برنامههــای
ســال  98و رویکردهــای مدیریتــی وزارت نیــرو را خدمــت
رهبــر معظــم انقــاب ارســال کــرده اســت.
وزیــر نیــرو در ایــن گــزارش اعــام کــرده اســت :در ســال
 97حــدود  16هــزار و  206میلیــارد تومــان در صنعــت
آب و بــرق ســرمایهگذاری شــده و بــه یــک هــزار و 511
روســتا آبرســانی شــده اســت .در ســال گذشــته ســاخت 9
تصفیــه خانــه و ســامانه نمکزدایــی بــا قابلیــت تامیــن آب
بــرای  913هــزار نفــر بــه پایــان رســیده و  56هــزار شــبکه
هکتــار شــبکههای آبیــاری و زهشــکی بــه بهرهبــرداری
رســیده اســت.
درادامــه گــزارش وزیــر نیــرو بــه رهبــر معظــم انقــاب
آمــده اســت :در ســال گذشــته بــا بهرهبــرداری از ســدهای
مخزنــی  1.1میلیــارد مترمکعــب آب مهــار شــده ،یــک
هــزار و  215مــگاوات بــه ظرفیــت نیروگاههــای کشــور
اضافــه شــده و  126مــگاوات نیــز بــه ظرفیــت نیروگاههــای
خورشــیدی افــزوده شــده اســت.
اردکانیــان در ایــن گــزارش اعــام کــرد :تامیــن آب شــرب
و پایــدار یــک هــزار و  950روســتا ،تکمیــل و افتتــاح 11
واحــد تصفیهخانــه آب ،تکمیــل و افتتــاح  21تصفیهخانــه
فاضــاب و راهانــدازی  22واحــد نیــروگاه جدیــد از جملــه
برنامههــای ســال  98صنعــت آب و بــرق اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تــداوم رویکــرد مدیریــت همزمــان
عرضــه و تقاضــا و شایســتهگزینی در بهکارگیــری مدیــران
از برنامــه هــای مدیریتــی وزارت نیــرو بــوده اســت.
براســاس رویکــرد شایســتهگزینی ایــن وزارتخانــه ،انتخــاب
و انتصــاب افــراد در  46پســت مدیریتــی ارشــد در ســطح
مدیــران کل ســتادی و مدیــران عامــل شــرکتها در
اســتانها بــه ایــن شــیوه انجــام گرفتــه اســت.
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از ظرفیتهــای موجــود اســت ،گفــت :تأمیــن منابــع را
میتــوان در حــوزه داخلــی و خارجــی و بــا اســتفاده از
ایــن ظرفیتهــا رقــم زد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار ســرمایه ســال گذشــته ســال
خوبــی را تجربــه کــرده و جهشــی در شــاخصها داشــت،
ادامــه داد :بــازار ســرمایه ســال  98نیــز شــروع خوبــی
داشــت ،امــا ســهم آن در اقتصــاد آنقــدر کــه بایــد نیســت
کــه بــرای توســعه و گســترش ایــن بــازار بایــد برنامــه ویــژه
طراحــی شــود.

دولت در رود ارس نیروگاه بسازد
نماینــده مــردم مرنــد و جلفــا بــا اشــاره بــه توافــق نامــه
ســهجانبه ایــران ،ارمنســتان و آذربایجــان در خصــوص
ایجــاد نیــروگاه بــر روی رود ارس بیــان کــرد :کشــورهای
مقابــل در حــال ســاخت نیــروگاه هســتند ولــی کشــور مــا
اقدامــی نمیکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد حســن نــژاد نماینــده مــردم
مرنــد و جلفــا در مجلــس شــورای اســامی در تذکر شــفاهی
نوبــت صبــح امــروز مجلــس در تذکــر بــه رئیــس جمهــور
بیــان کــرد :ایــن ســیلهای اخیــر خســارت زیــادی را وارد
کــرده اســت .گویــا ایــن خســارتها و جبــران ایــن خســارتها
را صرفــاً میخواهنــد بــر عهــده شــبکه بانکــی بگذارنــد.
ذخیــره را کاهــش دهنــد و پــول چــاپ کننــد .اگــر مــا
میخواهیــم یــک خرابــی را آبــاد کنیــم نبایــد موجــب
تخریــب اقتصــاد کشــور بشــویم .مــا بایــد در ایــن خصــوص
از روشهــای علمــی و منطقــی بهــره بگیریــم.
وی در تذکــری بــه وزیــر نیــرو اظهــار کــرد :دولــت بــا
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان توافــق نامــه امضــا کــرد
کــه مبنــی بــر آن بــر روی رود ارس نیــروگاه ســاخته شــود
کشــورهای مقابــل در حــال ســاخت نیــروگاه هســتند ولــی
کشــور مــا هنــوز هیــج اقدامــی نکــرده اســت .اگــر قصــد
کاری نداشــتیم چــرا موافقــت نامــه امضــا کردیــم کــه
مجوز جذب  60میلیارد دالر سرمایه خارجی
اجــازه دادیــم دیگــران از ارس آب بردارنــد؟ چــرا خودمــان
صادر شد
ایــن کار را انجــام نمیدهیــم؟ حضــرت آقــا در خصــوص
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه بــازار آبهــای مــرزی لطــف داشــتند کــه بــرای مرنــد و جلفــا
ســرمایه ،ســال  98را بــا رونــد مناســبی آغــاز کــرده اســت ،هزینــه انجــام شــد ولــی اصــل بهــره بــرداری  ۵درصــد
گفــت :مجــوز جــذب  60میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی باقــی مانــده آن هنــوز بــه پایــان نرســیده کــه خواهــان
صــادر شــد.
اتمــام آن هســتیم.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی
از ضرورتهــای رونــق تولیــد ،بهبــود ضریــب بهرهبــرداری
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Short news

Siemens to add 700MW to Rumaila
power plant in Iraq

Saudi Arabia receives four bids
for 400MW wind power project

A surge in profits could be an indication that ABB’s turnaround plan
.had started to gain traction
ABB reported its best start to
the year since 2015 on Thursday,
a sign the Swiss engineering
company’s turnaround plan had
.started to gain traction
The power transmission and automation company reported net
profit of $572 million for its first
quarter, beating forecasts of $562
million in a Reuters poll of 24 an.alysts

Open cycle conversion to add
700 megawatts of power generation capacity with 50% increase in
overall plant efficiency

The bidders include ACWA Power, the renewable energy units of
European utilities Electricite de
France and Enel SpA, and Engie
.SA’s International Power

ABB Q1 Profits Exceed Forecasts

Revenue rose 10 percent to $8.63
billion, also beating forecasts for
$8.39 billion. Operational earnings
before interest, tax and amortisation rose to $1.06 billion, while the
margin of 12.3 percent was within
ABB’s target range of 11 to 16 percent. Revenue and operating EBITA were at the highest level since
the first quarter of 2015, when ABB
started implementing its Next Level strategy under Chief Executive
Ulrich Spiesshofer

As Iraq seeks to rebuild its power infrastructure, Siemens is supporting
the country with upgrading one of its
largest gas-fired power plants. The
company has won a contract to add
700 megawatts (MW) to the Rumaila
Gas Power Plant, which currently has
a power generation capacity of 1500
.MW.expand down the value chain
Siemens will supply its highly-efficient SST-5000 steam turbines, ensuring the additional power supply
comes at no extra fuel requirement
while increasing the overall power
plant efficiency to more than 50 percent by converting the facility into
combined cycle mode. This upgrade
delivered by Siemens equipment will
supply around one million Iraqis with
clean and efficient electricity
Siemens was awarded the contract
by Sinohydro, the Chinese stateowned hydropower engineering and
.construction company

Saudi Arabia’s Renewable Energy
Project Development Office (REPDO) has received four bids for the
country’s first 400-megawatt Dumat
.Al Jandal wind plant in Al-Jouf
The bidders include ACWA Power,
the renewable energy units of European utilities Electricite de France
and Enel SpA, and Engie SA’s Inter.national Power
Saudi Arabia, which largely burns oil
to generate power, has set ambitious
targets to add 9.5 Gigawatts of renewables by 2023, as it looks to sell
more of its crude to export markets.
The Saudi energy ministry’s renewables office is expected to tender
3.25GW of solar and 800MW of wind
.capacity this year alone
The bids will remain sealed until the
opening bid ceremony, the statement said. Sources close to the bid
process have revealed that the wind
project is expected to be awarded in
.late June

$60bn worth of nuclear energy
deals signed between Egypt and
Russia

Egypt has signed nuclear energy deals worth tens of billions of
dollars with Russia’s State Atomic
,)Energy Corporation (Rosatom
Egypt has signed lucrative nuclear energy deals with Russia’s State
Atomic Energy Corporation (Rosatom), according to a senior official at
.the company

Alexey Likhachev said that Rosatom
had signed a series of commercial
deals with Egypt, most significantly
the $60 billion contract to construct
the Dabaa nuclear power plant, as
well as its maintenance and supplies
of nuclear fuel, reported the Middle
.East Monitor
These contracts are the first-ever in“
the nuclear industry and are Russia’s
largest non-crude products export
agreement,” Russia Today (RT) quoted Likhachev as saying. “This is certainly a very big contribution to the
development of Russian-Egyptian
relations.or even undercutting fossil
”.fuels
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در باره اتحادیه
بخــش نفــت ،گاز و پتروشــیمی اولیــن و بارزتریــن مزیــت
نســبی کشــور ،و نقطــه اتــکای اقتصــاد ایــران اســت .بــا توجــه
بــه اهمیــت ایــن بخــش و لــزوم هماهنگــی و ســازماندهی هــر
چــه بیشــتر فعــاالن حــوزه تولیــد و صــادرات فــراورده هــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی عــده ای از دور اندیشــان و کارآفرینان
بخــش خصوصــی کشــور تصمیــم گرفتنــد بــه جهــت اقدامات
جمعــی و برخــورد یکپارچــه بــا تهدیــد هــا و بهــره گیــری از
فرصتهــا و تــوان و خــرد جمعــی گــرد هــم آینــد.
بــا ایــن تفکــر اتحادیــه صــادر کننــدگان فــرآورده هــای نفتــی
ایــران در تاریــخ 14/11/82بــا حضــور  54شــرکت ضمــن اخذ
مجــوز از اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
تاســیس گردیــد و هــم اکنــون ایــن اتحادیــه بــا داشــتن
حــدود  300عضــو از بزرگتریــن تشــکل هــای اقتصــادی در
کشــور محســوب مــی شــود کــه نقــش مهمــی در ارتقــاء
کیفــی و کمــی صــادرات فرآوردههــای نفتــی ،ارزآوری بــه
داخــل کشــور و اشــتغال زایــی بــه عهــده داشــته اســت.
برخــی از اهــداف و وظائــف اتحادیــه براســاس
اساســنامه آن عبارتنــد از :
 تــاش جهــت ســاماندهی کلیــه امــور تولیــد ،صــادرات،واردات ،ترانزیــت ،ســواپ و بنکرینــگ.
 جمــعآوری اطالعــات پیرامــون تولیــد ،عرضــه ،تقاضــا،قیمــت و بازارهــای مصــرف و در دســترس قــرار دادن آنهــا
بــرای ارتقــاء دانــش اعضــاء.
 بازاریابــی مســتمر جهــت کاال و خدمــات قابــل عرضــهاعضــاء و بهرهگیــری از رهیافتهــای جدیــد بــرای افزایــش
ســهم در بازارهــای مختلــف و گســترش فعالیتهــا.
 ارائــه خدمــات بــه اعضــاء و تــاش در جهــت رفــعمشــکالت اعضــاء.
 همــکاری بــا مراجــع ذیربــط جمهــوری اســامی ایــراناز طریــق ارائــه نظــرات تخصصــی در تهیــه ،تنظیــم و تغییــر
قوانیــن ،مقــررات و بخشــنامه هــای مرتبــط بــا صــادرات
فــرآورده هــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی.
 همــکاری بــا فعــاالن اقتصــادی در بخــش هــای دولتــی،عمومــی و خصوصــی کشــور در جهــت رفــع موانــع تولیــد
و خدمــات و ارتقــاء صــادرات فــرآورده هــای نفــت،گاز و
پتروشــیمی.
 -ایجــاد ارتبــاط بــا بانکهــا و ســازمانهای اعتبــاری

اتحادیه
صادرکنندگان
فرآورده های
نفت ،گاز و
پتروشیمی
ایران

کشــور و همچنیــن ســازمانهای مالــی و پولــی بیــن الملــل
جهــت فراهــم ســازی خدمــات و تســهیالت مالــی و اعتبــاری
بــرای اعضــاء.
 ایجــاد ارتبــاط بــا کلیــه مراجــع و ســازمانهای دولتــیو همچنیــن اتحادیــه هــا و تشــکلهای غیــر دولتــی و نیــز
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ذیصــاح جهــت رفــع مشــکالت
و ایجــاد تســهیالت در کلیــه بخشــهای مرتبــط بــا صــادرات
فرآوردههــای نفــت،گاز و پتروشــیمی از جملــه حمــل و
نقــل ،امــور گمرکــی ،انبــار داری و مخــازن ،بســته بنــدی،
کنتــرل کیفیــت و اســتاندارد ،تأمیــن مــواد اولیــه و غیــره.
 جــذب افــراد حقیقــی و حقوقــی واجــد صالحیــتجهــت عضویــت در اتحادیــه.
 ایجــاد واحــد کنتــرل کیفیــت و بازرســی جهــت نظــارتو حصــول اطمینــان از رعایــت مقــررات و اســتانداردهای ملــی
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و بیــن المللــی مربوطــه.
 ایجــاد واحدهــای آموزشــی و تحقیقاتــی ،برگــزارینمایشــگاه هــا و همایــش هــای تخصصــی و بازرگانــی در
داخــل و خــارج از کشــور و همچنیــن هماهنگــی و اعــزام
هیأتهــای تخصصــی بــه ســایر کشــورها و حضــور در همایــش
هــای خارجــی مرتبــط بــا فعالیــت اتحادیــه.
ایــن اتحادیــه بــه جهــت گســترش فعالیــت و
تمرکــز و تقویــت همکاریهــای اعضــاء بــا پیشــنهاد
هیــأت مدیــره و تصویــب مجمــع عمومــی فــوق
العــاده اتحادیــه از تاریــخ 27خــرداد مــاه  1384بنــام
اتحادیــه صــادر کننــدگان فــرآورده هــای نفــت ،گاز و
پتروشــیمی ایــران تغییــر نام یافــت و در حــال حاضر
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق شــرکتهای فعــال در ایــن
ســه بخــش عضــو اتحادیــه مــی باشــند.
ارکان اتحادیه عبارتند از:
 oمجمع عمومی  oهیات مدیره  oبازرس
اهم اقدامات و فعالیت های اتحادیه
 پیگیــری مشــکالت صنفــی اعضــاء از جملــه از مشــکالتبانکــی ،مالیاتــی ،گمرکــی ،اســتاندارد ،حمــل و نقــل و غیره.
 مشــارکت یکپارچــه در نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت،گاز و پتروشــیمی ایــران بــه طــور مرتــب و ســالیانه.
 اطــاع رســانی گســترده بــه عمــوم از طریــق نشــراخبــار و همــکاری نزدیــک بــا رســانه هــا و اربــاب جرایــد.
 ارتبــاط بــا ســفارت هــای ایــران در خــارج از کشــورو ســفارتهای کشــورهای خارجــی و اتاقهــای بازرگانــی
و دیگــر مراجــع ملــی و بیــن المللــی اقتصــادی ،بازرگانــی
جهــت رد و بــدل کــردن اطالعــات و فرصتهــای تجــاری.
 نــرخ گــذاری صادراتــی فــرآورده هــای نفتــی و اعــامآن بــه بانــک مرکــزی و گمــرک.
 تشــکیل صنــدوق توســعه صــادرات فــرآورده هــاینفتــی ایــران کــه دســتاورد بــزرگ اتحادیــه محســوب مــی
گــردد.
 برپایــی همایــش ســاالنه صادرکننــدگان فــرآورده هــاینفــت ،گاز و پتروشــیمی ایــران بــا حضــور جمعــی از صاحــب
منصبــان دولتــی ،مدیــران ارشــد بخــش هــای دولتــی و
خصوصــی و اعضــاء اتحادیــه.
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تقویت دیپلماسی اقتصادی برای انعقاد
پیمانهای پولی و تجاری با همسایگان

حــوزه سیاســی و امنیتــی بــود .از ایــن رو ،شــکلگیری
ایــن معاونــت ،ایــن امیــدواری را در میــان فعــاالن اقتصــادی
ایجــاد کــرد کــه وزارت امــور خارجــه و ســفارتخانهها از ایــن
پــس در خدمــت توســعه صــادرات قــرارمیگیرنــد.
او ادامــه داد :امــا اینکــه ،ایــن معاونــت تاکنــون اقدامــات
موثــری داشــته اســت یــا خیــر ،بــه نظــر میرســد
تاثیــر اقدامــات ایــن نهــاد در ایــن مــدت کوتــاه قابــل
اندازهگیــری و ســنجش و قضــاوت منصفانــه نباشــد .ایــن
معاونــت بــه طــور حتــم ،تحرکاتــی داشــته امــا فعالیتهــا
و عملکــرد آن بایــد در ســال  1398نمــود پیــدا کنــد؛
یعنــی در دورانــی کــه حلقــه تحریمهــا تنگتــر شــده و
مــراودات بانکــی و ارتباطــات پولــی مــا بــا ســایر کشــورها بــا
چالــش مواجــه شــده اســت .در ایــن شــرایط ،فعــال شــدن
دیپلماســی اقتصــادی بــه ویــژه بــا کشــورهای پیرامونــی
و همجــوار کــه منجــر بــه انعقــاد پیمانهــای تجــاری
دوجانبــه یــا چندجانبــه تجــاری و پیمانهــای پولــی شــود،
در کماثــر شــدن تحریمهــا بســیار موثــر خواهــد بــود.
پیمانهــای پولــی و تجــاری کــه ایــن امــکان را فراهــم
کنــد ،بــدون نیــاز بــه اســتفاده از دالر ،مــراوادت اقتصــادی
بــرای صــادرات و تامیــن نیازهــای داخلــی ،برقــرار بمانــد.
در اینجــا نقــش وزارت امورخارجــه و معاونــت اقتصــادی آن
بســیار تعیینکننــده خواهــد بــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی لرســتان بــا بیــان اینکــه ادامــه
فعالیــت و حیــات بنگاههــای اقتصــادی در گــرو دسترســی
بــه بازارهــای مصــرف و صادراتــی اســت ،افــزود :بنگاههــای
صادراتــی بــه دلیــل تنگناهــای ناشــی از تحریــم و مســافت،
در بازاهــای دوررس و حتــی آســیای شــرقی قــادر بــه
تحــرک کافــی نخواهنــد بــود .در شــرایط کنونی 15 ،کشــور
همســایه ایــران ،بهتریــن بازارهــای هــدف بــرای محصــوالت
صادراتــی مــا تلقــیمیشــود .البتــه انجــام مــراودات
تجــاری بــا ایــن کشــورها نیــز بــه ســادگی میســر نخواهــد
بــود و آنهــا نیــز در معــرض تحریــم قــرار دارنــد .امــا در
صــورت مذاکــرات قــوی و جلــب موافقــت بــرای امضــای
پیمــان تجــاری و پولــیمیتــوان ،راههــا و مســیرهایی را
بــرای تجــارت بــاز کــرد .بــه همیــن ســبب در ایــن مقطــع،
تقویــت دیپلماســی اقتصــادی موثــر خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جزئیات مذاکرات امضای
چهارمین قرارداد  IPCاعالم شد

مدیــر برنامهریــزی تلفیقــی شــرکت ملــی نفــت ایــران،
جزئیــات مذاکــرات امضــای چهارمیــن قــرارداد  IPCرا
اعــام کــرد.
کریــم زبیــدی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر
اینکــه شــرکت ملــی نفــت از تمایــل شــرکتها بــرای
امضــای قــرارداد  IPCاســتقبال میکنــد ،اظهــار کــرد:
در حــال حاضــر چنــد شــرکت ایرانــی بــرای مذاکــره
دربــاره چنــد میــدان ابــراز تمایــل کردهانــد کــه در
حــال مذاکــره بــا ایــن شــرکتها هســتیم.
وی افــزود :بــا شــرکت پرشــیا کــه بخشــی از ســتاد
اجرایــی فرمــان حضــرت امــام اســت ،بــرای توســعه
میــدان یــاران شــمالی و بــا شــرکت دانــا انــرژی بــرای
میــدان ســهراب در حــال مذاکــره هســتیم .همچنیــن
بــرای توســعه میــدان ســومار ،پیشــنهاداتی ارائــه شــده
اســت .البتــه همــه مــوارد در مرحلــه مذاکــره اســت و
بــه قطعیــت نرســیدهایم.
بــه گفتــه مدیــر برنامهریــزی تلفیقــی شــرکت ملــی
نفــت ایــران شــرکتهای مذکــور اطالعــات مربــوط بــه
میادیــن یــاران شــمالی و ســهراب را مطالعــه کردهانــد.
زبیــدی بــه ایــن ســوال کــه آیــا مذاکــرهای بــا
شــرکتهای خارجــی در جریــان اســت یــا خیــر ،پاســخ
داد :فع ـ ً
ا شــرکت خارجــی در مذاکــرات وجــود نــدارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،قراردادهــای جدیــد نفتــی
( )IPCتوســط وزارت نفــت در فضــای پســابرجام بــرای
توســعه میادیــن نفتــی و گازی معرفــی شــد .نخســتین
قــراردادی کــه در قالــب  IPCامضــا شــد ،قــرارداد
توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــود کــه در تیرماه ســال
 ۱۳۹۶بــا کنسرســیومی متشــکل از شــرکت فرانســوی
توتــال بــا ســهم  ،۵۰.۱شــرکت چینــی  CNPCبــا
ســهم  ۳۰درصــد و شــرکت ایــران پتروپــارس بــا ســهم
 ۱۹.۹درصــد امضــا شــد.
قــرارداد بهبــود بازیافــت ،افزایــش تولیــد و بهرهبــرداری
میادیــن نفتــی آبــان و پایــدار غــرب بیــن شــرکت ملــی
نفــت ایــران و شــرکتهای زاروبژنفــت روســیه و دانــا
انــرژی ایــران دومیــن قــرارداد  IPCبــود کــه در تاریــخ

 ۲۳اســفندماه  ۹۶امضــا شــد و ســومین قــرارداد کــه
در  ۲۷اســفندماه همــان ســال امضــا شــد ،قــرارداد
توســعه و بهرهبــرداری میادیــن نفتــی ســپهر و جفیــر
بیــن شــرکتهای ملــی نفــت ایــران و گســترش انــرژی
پاســارگاد بــود.
مذاکــرات بــرای امضــای چهارمیــن قــرارداد در حالــی
ادامــه دارد کــه مهرمــاه ســال گذشــته ،علــی کاردر
 مدیرعامــل ســابق شــرکت ملــی نفــت ایــران  -درمهرمــاه ســال گذشــته اعــام کــرده بــود بــرای توســعه
ســه میــدان بــا شــرکتهای خارجــی در حــال مذاکــره
هســتیم کــه ظــرف دو هفتــه آینــده دربــاره انعقــاد
قــرارداد  IPCخبرهایــی خواهیــم داشــت.

مقامات عراقی این بار جدی
هستند
ظرفیتهــای فراوانــی بــرای توســعه همــکاری ایــران و
عــراق در حوزههــای نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی
وجــود دارد و ایــران همــواره آمادگــی خــود را بــرای
اینکــه توانمندیهایــش را در اختیــار صنعــت نفــت
عــراق بگــذارد اعــام کــرده اســت .در ایــن راســتا
نماینــدگان دو کشــور چنــدی پیــش ســند همــکاری
نفتــی امضــا کردنــد کــه چهــار محــور کلــی داشــت
و کارشناســان آینــده ایــن تفاهمنامههــا را روشــن
میداننــد و بــر ایــن باورنــد کــه عراقیهــا ایــن بــار
در اجــرای تفاهمــات نفتــی بــا ایــران جــدی هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،ثامــر غضبــان ،وزیــر نفــت عــراق
چنــدی پیــش بــرای بازدیــد و مذاکــره بــا مقامــات
ایرانــی بــه کشــورمان آمــد و پــس از دیــداری کــه بــا
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت کشــورمان داشــت ،اعــام
شــد دو کشــور دربــار توســعه مشــترک میدانهــای
نفتشــهر و خرمشــهر تفاهــم کردهانــد.
بــه طــور کلــی صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران بــه عــراق ،توســعه مشــترک میدانهــا ،بازســازی
پاالیشــگاههای قدیمــی عــراق و ایجــاد شــبکه
گازرســانی در ایــن کشــور مهمتریــن تفاهمهــای

انـرژی
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دو طــرف بــه شــمار مــیرود .بــه گفتــه امیرحســین
زمانینیــا  -معــاون وزیــر نفــت در امــور بینالملــل -
بــا توجــه بــه ظرفیتهــای سرشــار فنــی و مهندســی
صنعــت نفــت ایــران ،امــکان صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی کشــورمان بــه عــراق وجــود دارد ،همچنیــن
بــا توجــه بــه منحصربهفــرد بــودن ایــران در توســعه
حداکثــری شــبکه گازرســانی ،اســتفاده از تجــارب و
ظرفیتهــای ایــران بــرای ایجــاد شــبکه گازرســانی در
عــراق نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
زمانینیــا همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد کــه خــط
لولــه فرآوردههــای نفتــی بیــن آبــادان و بصــره هــم
کــه ســالهای درازی اســت در مذاکــرات بیــن ایــران
و عــراق مطــرح میشــود ،در آینــده نزدیــک اجرایــی
شــود .وی بــه محورهــای آموزشــی نیــز در توافقهــای
دو طــرف اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن زمینــه مقــرر
شــده اســت گروهــی از دانشــجویان عراقــی بــه تحصیــل
در رشــته مهندســی نفــت در دانشــگاه تهــران مشــغول
شــوند.
در ایــن راســتا ،ســید حمیــد حســینی  -دبیــرکل اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق  -در گفتوگــو بــا
ایســنا ،بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر تفاهمــات انجــام شــده
بــه توافــق برســد ،تحولــی اساســی در روابــط بیــن دو
کشــور ایجــاد میشــود ،افــزود :عراقیهــا میتواننــد
هــم در بحثهــای فنــی و مهندســی از تــوان ایــران
اســتفاده کننــد و هــم در بحــث بازســازی پاالیشــگاهها
و گازرســانی بــه شــهرهای عــراق.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران و عــراق میتواننــد در
همــه زمینههــا بــا یکدیگــر همــکاری کننــد ،اظهــار
کــرد :در چنــد ســال گذشــته هیچــگاه موفــق نبودیــم
بــا عراقیهــا همــکاری کنیــم و ایــن تفاهمــات بســیار
میتوانــد راهگشــا باشــد.
ایــن تحلیلگــر ارشــد حــوزه انــرژی بــا اشــاره بــه
توســعه مشــترک میادیــن مشــترک بیــن ایــران و عــراق
گفــت :بحــث توســعه مشــترک میادیــن مشــترک زمــان
زیــادی اســت کــه مطــرح اســت امــا هیچــگاه اشــتیاقی
از طــرف عراقیهــا در ایــن زمینــه نشــان داده نمیشــد.
مــا اظهــار عالقــه میکردیــم امــا عراقیهــا هیچوقــت
حاضــر نبودنــد ایــن کار را انجــام دهنــد .بــه نظــر
میرســد ایــن دولــت ،دولــت قبــل نیســت .اگــر امــکان
وجــود داشــته باشــد ،بــه نظــر میرســد مقامــات بــاالی
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عراقــی ایــن بــار جــدی هســتند.
حســینی دربــاره مزایــای توســعه مشــترک میادیــن
مشــترک نفتــی توضیــح داد :بــرای ایــن منظــور شــرکت
بینالمللــی میتوانــد بــرای تأمیــن مالــی پــروژه حضــور
یابــد تــا هزینــه دوبــاره انجــام نشــود .مطالعاتــی کــه
انجــام میتوانــد بــرای هــر دو کشــور مــورد اســتفاده
قــرار بگیــرد .بــرای فــروش محصــول هــم میتــوان بــه
صــورت مشــترک اقــدام کــرد .ســهم هــر کــس بــرای
برداشــت مشــخص میشــود .در واقــع عملیــات توســعه
و بهــره بــرداری مشــترک صــورت میگیــرد و ســرمایه
گــذاری دوگانــه نخواهــد بــود.

مذاکرات آرامکو برای خرید
سهم در بزرگترین مجتمع
پاالیش جهان

شــرکت آرامکــوی ســعودی کــه بزرگتریــن تولیدکننــده نفــت
جهــان اســت ســرگرم مذاکــرات جــدی بــرای خریــد حداکثــر
 ۲۵درصــد ســهام در فعالیــت پاالیــش و پتروشــیمی شــرکت
ریالینــس اینداســتریز اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،روزنامــه تایمــز ایندیــا در گزارشــی
نوشــته اســت :ارزش فــروش ایــن میــزان ســهم ممکــن اســت
بــه حــدود  ۱۰تــا  ۱۵میلیــارد دالر برســد و ارزش کســب و
کار پاالیــش و پتروشــیمی ایــن شــرکت هنــدی را بــه حــدود
 ۵۵تــا  ۶۰میلیــارد دالر برســاند.
ایــن روزنامــه هنــدی بــه نقــل از منابــع آگاه گــزارش داد
توافــق بــر ســر ارزش ایــن معاملــه ممکــن اســت تــا ژوئــن
طــول بکشــد .گفتــه میشــود بانــک آمریکایــی گلدمــن
ســاکس دربــاره ایــن قــرارداد پیشــنهادی مشــاوره میدهــد.
عالقــه آرامکــو بــه اپراتــور بزرگتریــن مجتمــع پاالیــش
جهــان پــس از ســفر محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد عربســتان
ســعودی بــه دهلــی نــو در فوریــه مطــرح شــد .وی در جریــان
ایــن ســفر اظهــار کــرده بــود انتظــار دارد فرصتهــای
ســرمایه گــذاری در هنــد تــا دو ســال آینــده بــه بیــش از
 ۱۰۰میلیــارد دالر برســد.
آرامکــو اوایــل هفتــه جــاری بــرای خریــد  ۱۷درصد ســهم در
پاالیشــگاه نفتــی «هیونــدای اویــل بانــک» کــره جنوبــی بــه
ارزش  ۱.۴تریلیــون وون ( ۱.۲۴میلیــارد دالر) توافــق کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هدفگذاری 2 7
میلیارد دالری برای
صدور بیمهنامه
صادراتی

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات از
هدفگــذاری  ۲.۷میلیــارد دالری ایــن صنــدوق
در صــدور بیمهنامههــا و ضمانتنامههــای
صادراتــی در ســال جــاری خبــر داد و بخشــی
از برنامههــای ایــن صنــدوق در ســال جــاری را
تشــریح کــرد.

تهــران -ایرنــا -وزیــر نیــرو گفــت :برنامــه
ای ســه ســاله بــرای بازســازی صنعــت بــرق
عــراق تدویــن شــده اســت کــه بــا اجــرای
آن ،ظرفیــت تولیــد بــرق ایــن کشــور 30
درصــد افزایــش مــی یابــد.

انـرژی
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مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات از هدفگــذاری
 ۲.۷میلیــارد دالری ایــن صنــدوق در صــدور بیمهنامههــا
و ضمانتنامههــای صادراتــی در ســال جــاری خبــر داد و
بخشــی از برنامههــای ایــن صنــدوق در ســال جــاری را
تشــریح کــرد.
افــروز بهرامــی در گفتوگــو بــا تســنیم ،در تشــریح
برخــی دســتاوردهای صنــدوق ضمانــت صــادرات در
ســال گذشــته اظهــار کــرد :در ســال  97بــا وجــود تمــام
مشــکالت اقتصــادی و موانــع تحریمــی ،صنــدوق ضمانــت
صــادرات توانســت در صــدور پوشــش بیمهنامههــا و
ضمانتنامههــای صادرکننــدگان ،بــه رقــم  2.2میلیــارد
دالر برســد و ایــن رقــم ،رشــدی  25درصــدی نســبت بــه
ســال  96و رشــدی  207درصــدی نســبت بــه ســال 93
داشــت.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات در مــورد
برنامههــای ایــن صنــدوق بــرای ســال  98نیــز گفــت:

یکــی از برنامههــای صنــدوق ضمانــت صــادرات ،توســعه
همکاریهــای اســتراتژیک بــا ســازمانهای همتــا بــه
ویــژه در کشــورهای همســایه اســت و عــاوه بــر آن بــا
توجــه بــه آنکــه بســیاری از صادرکننــدگان کشــور از
خدماتــی کــه ایــن صنــدوق میتوانــد بــه آنهــا ارایــه
دهــد ،اطــاع کافــی ندارنــد ،آگاهــی بخشــی نســبت بــه
خدماتــی کــه بــه صادرکننــدگان ارایــه میدهیــم نیــز
جــزو برنامههــای مــا در ســال جــاری اســت.وی بــا بیــان
اینکــه صنــدوق ضمانــت صــادرات در ســال  98بــه دنبــال
توســعه خدمــات الکترونیکــی خــود اســت ،افــزود :عــاوه
بــر ایــن در برنامهریزیهــای انجــام شــده ،تاکیــد داریــم
کــه حمایتهــای خــود را جدیتــر از گذشــته در حــوزه
اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیــان ادامــه دهیــم
و حمایــت ویــژهای را بــرای صادرکننــدگان ایــن بخــش در
دســتور کار خــود قــرار دادهایم.بهرامــی در ادامــه بــا تاکیــد
بــر توســعه حمایتهــای صنــدوق ضمانــت صــادرات در

بــازار ســرمایه طــی ســال جــاری گفــت :تــا پیــش از
ایــن ،عمدهتریــن خدمــات مــا در حــوزه پولــی و بانکــی
بــود ولــی براســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده،
خدمــات خــود را در بــازار ســرمایه همچــون بــورس
انــرژی و بــورس کاال بــرای معامــات آتــی نیــز ارایــه
خواهیــم داد.مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات
اضافــه کــرد :متاســفانه در ســال گذشــته بســیاری از
صادرکننــدگان مــا در حــوزه پتروشــیمی ،بــرای حفــظ
بازارهــای خــود و رقابــت بــا رقبــای تجاریشــان ،اقــدام
ن آوردن قیمــت محصــوالت خــود کردنــد در
بــه پاییــ 
حالــی کــه مــا معتقدیــم بــرای رقابــت ،میتواننــد
بــه جــای پاییــنآوردن قیمــت ،از فــروش اعتبــاری
بجــای فــروش نقــد اســتفاده کننــد و صنــدوق ضمانــت
صــادرات ،میتوانــد بازپرداخــت مطالباتشــان را بــرای
چنیــن معامالتــی ضمانــت کنــد.

تدوین برنامه
سه ساله برای
بازسازی صنعت
برق عراق

تلفــات بــرق عــراق از  50درصــد کنونــی بــه  20درصــد
کاهــش مــی یابــد و ایــن بــه معنــی افزایــش 30
درصــدی ظرفیــت تولیــد بــرق ایــن کشــور اســت.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،بازســازی نیــروگاه هــای موجــود
عــراق ،آمــوزش نیــروی انســانی و ســاخت کارخانــه
هــای تولیــد تجهیــزات از دیگــر اهــداف متصــور در ایــن
برنامــه ســه ســاله اســت.
وی اجرایــی شــدن ایــن برنامــه را وابســته بــه همــکاری
بخــش خصوصــی دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد کــه
شــرکت هــای تولیــد و ســاخت تجهیــزات و مدیریــت
واحدهــای صنعتــی در ایــن برنامــه مشــارکت داشــته
باشــند.
اردکانیــان تاکیــد کــرد :در ایــن بــازه زمانــی ســه ســاله
هــر زمــان نیــاز بــه صــدور بــرق بــه عــراق باشــد در
چارچــوب قــرارداد ایــن صــادرات انجــام مــی شــود.
وزیــر نیــرو اضافــه کــرد :نــگاه ایــران بــه مشــارکت در
بازســازی عــراق چیــزی فراتــر از نــگاه بــه بــازار ایــن
منطقــه اســت.
وی تصریــح کــرد :کشــورهای دیگــر تنهــا بــه دنبــال
بــازار عــراق هســتند امــا نــگاه ایــران بــه ایــن کشــور
بســیار متفــاوت اســت.

اردکانیــان بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش بــرق اعــام
کــرد :از طریــق مذاکــرات بــا وزیــر انــرژی عــراق،
برنامــه ســه ســاله بــرای بازســازی صنعــت بــرق ایــن
کشــور تدویــن شــده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت:
هــر برنامــه توســعه ای بــه زیرســاخت نیــاز داشــته
و صنعــت بــرق نقــش تعییــن کننــده ای در تحقــق
ایــن برنامــه هــا دارد.
وزیــر نیــرو ایــران را کشــوری در حــال توســعه و دارای
برنامــه هــای مشــخص بــرای توســعه دانســت و افــزود:
عملــی شــدن برنامــه هــای توســعه کشــور ،مســتلزم
وجــود امنیــت در منطقــه اســت .بــه همیــن دلیــل
امنیــت و آســایش در عــراق نقــش مهمــی در آســایش
منطقــه و برنامــه توســعه ایــران دارد.
اردکانیــان تاکیــد کــرد :از آنجــا کــه تحقــق برنامــه
توســعه ایــران در گــرو امنیــت منطقــه اســت ،بایــد
نقشــی تعییــن کننــده در ایجــاد آرامــش و ثبــات
کشــورهای همســایه داشــته باشــیم.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،عــراق تاکنــون بهــای  90درصد
از بــرق صادرشــده بــه ایــن کشــور را پرداخــت کــرده
و مابقــی هــم مطابــق قــرارداد پرداخــت خواهــد شــد.

بــه گــزارش روز یکشــنبه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا،
«رضــا اردکانیــان» در همایــش تجــاری ایــران  -عــراق
کــه در اتــاق ایــران برگــزار شــد ،دربــاره بعضــی اصــول
برنامــه ســه ســاله بــرای بازســازی صنعــت بــرق عــراق،
تصریــح کــرد :بــا اجــرای ایــن برنامــه در ســه ســال
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تحقق تجارت
یک میلیارد
دالری ایران و
بنگالدش
بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت؛ رضــا
رحمانــی در مراســم روز ملــی بنــگالدش بــا بیــان اینکــه
بــا فعــال ســازی ظرفیتهــای موجــود ،ایــران و بنــگالدش
میتواننــد بــه هــدف تجــارت یــک میلیــارد دالر در ســال
دســت پیــدا کننــد ،گفــت :امیدواریــم در ســال جدیــد
ششــمین دور اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی دو کشــور برگــزار شــود.
وی افــزود :هویــت ،قــدرت و رفــاه ،ســه مفهــوم بنیــادی و
اساســی در سیاســت اســت .اســتقالل کشــورها بــا مفهــوم
هویــت گــره خــورده اســت ،امــا بــدون رفــاه و قــدرت نــه
فایــده الزم را دارد و نــه میتوانــد پایــدار باشــد .بــرای
همیــن هــر دو ملــت ایــران و بنــگالدش بــه عنــوان دو
ملــت دوســت و مســتقل بــرای افزایــش قــدرت و رفــاه
خــود ،نیازمنــد توســعه همــه جانبــه و بــه ویــژه توســعه
ســاختمانها و تأسیســات زیــر بنایــی هســتند و ایــن
میتوانــد یــک زمینــه همــکاری بلنــد مــدت و گســترده
را فراهــم ســازد.
وی افــزود :فعــال ســازی ظرفیــت موجــود میتوانــد بــه
راحتــی هــدف تجــارت یــک میلیــارد دالر در ســال بیــن
دو کشــور را محقــق کنــد کــه امیدواریــم در ســال جدیــد،
ششــمین دور اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای

اقتصــادی دو کشــور برگــزار شــود و بتوانیــم در ایــن
نشســت بــه توافقــات مهــم در توســعه روابــط دو کشــور
ایــران و بنــگالدش دســت پیــدا کنیــم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه ایــران
ظرفیتهــای مهمــی در زمینــه تولیــد انــواع مصالــح و
تجهیــزات ســاختمانی دارد ،گفــت :ایــران یکــی از بزرگترین
تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان در ایــن عرصــه اســت.
عــاوه بــر ایــن ظرفیتهــای همــکاری بــرای دو کشــور
در زمینههــای دیگــر نظیــر کشــاورزی و مــواد غذایــی،
توریســم ،صنایــع دارویــی و پزشــکی ،ورزشــی ،دانشــگاهی
و ســایر زمینههــا وجــود دارد و فعــال ســازی ظرفیــت
موجــود در چنــد مــورد از ایــن زمینههــا بــه راحتــی هــدف
تجــارت یــک میلیــارد دالر در ســال بیــن دو کشــور را
تحقــق پذیــر میکنــد.
رحمانــی ایــران را کشــوری بــا پتانســیلهای اقتصــادی
فــراوان دانســت و افــزود :فعــاالن اقتصــادی و همیــن طــور
مســئوالن سیاســی کشــورها نمیتواننــد از بــازار و اقتصــاد
ایــران صــرف نظــر کننــد .ایــران در ســال  ۲۰۱۸میــادی
بــه رقــم تولیــد ناخالــص داخلــی  ۴۳۹میلیــارد دالر بــه
ارزش جــاری دالر دســت پیــدا کــرد؛ در حالــی کــه رکــورد
 ۵۹۸میلیــارد دالر را نیــز در ســال  ۲۰۱۲کســب کــرده
اســت.
وی ادامــه داد :ظرفیــت نصــب شــده در صنایــع ایــران و
تالشهایــی کــه بــرای روزآمدســازی فنــاوری خطــوط
تولیــد انجــام میشــود ،حصــول مجــدد ایــن رکــورد را
امــکان پذیــر میکنــد .رکوردهــای موجــود بــرای اقتصــاد
ایــران همگــی از توانمنــدی بــاال و تــاب آوری بســیار
پرقــدرت اقتصــاد ایــران در مقابــل تنشهــا و فشــارهای
خارجــی حکایــت دارد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در خصــوص ظرفیتهــای
اقتصــادی بنــگالدش گفــت :بــرای دومیــن ســال متوالــی
قــرار گرفتــن بیــن  ۱۰کشــور بــا رشــد اقتصــادی بــاال،
تجربــه نــرخ رشــد اقتصــادی بــاالی  ۶بــرای تقریبــاً ۱۵
ســال متوالــی ،رســیدن بــه حجــم تجــارت حــدود ۱۰۰
میلیــارد دالر در ســال ،جمعیــت بــاال بــا حــدود ۱۶۳
میلیــون نفــر ،باعــث شــده اســت تــا بنــگالدش بــه عنــوان
کشــوری جــذاب بــرای بســیاری ســرمایه گــذاران ،تجــار و
دولتهــا مطــرح شــود.
فعالیتها فراهم کنیم.

انـرژی
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مذاکره عراق با
شرکت ایرانی
برای تولید برق
در کرکوک
بغــداد  -ایرنــا  -وزیــر بــرق عــراق گفــت :شــرکت ملــی
بــرق منطقــه شــمال عــراق بــا یــک شــرکت ایرانــی
جهــت تکمیــل پــروژه نیــروگاه بــرق گازی جدیــد
الدبــس در اســتان کرکــوک مذاکــره خواهــد کــرد.
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از بیانیــه دفتــر وزیــر
بــرق عــراق‹ ،لــوی الخطیــب› طــی ســفر اخیــر خــود
اســتان کرکــوک اعــام کــرد کــه بــه شــرکت ملــی
بــرق منطقــه شــمال عــراق دســتور داده اســت بــرای
تکمیــل پــروژه نیــروگاه بــرق گازی جدیــد الدبــس
بــا تــوان  320مگاواتــی کــه تاکنــون  65درصــد آن
تکمیــل شــده ،بــا شــرکت ایرانــی صانیــر مذاکــره کنــد.
وی همچنیــن گفــت :در ایــن خصــوص طرحــی
پیشــنهادی نیــز از ســوی شــرکت پــاور ماشــین روســیه
بــه عنــوان فرصتــی بــرای ســرمایه گــزاری ارائــه شــده
اســت کــه شــامل دو واحــد تولیــدی و بــا تــوان هــر
واحــد  160مــگاوات و ظرفیــت کلــی  320مگاواتــی در
نیــروگاه الدبــس مــی باشــد.
بیانیــه بــه جزییــات بیشــتری در خصــوص همــکاری
هــای آتــی ایــران و عــراق در زمینــه تولیــد بــرق
اشــاره نکــرده اســت امــا ایــن یکــی از محورهــای
اصلــی مذاکــرات و توافقــات دو کشــور در جریــان ســفر
اســفندماه گذشــته حســن روحانــی رئیــس جمهــوری
اســامی ایــران بــه بغــداد و نیــز ســفر فروردیــن مــاه
جــاری عــادل عبدالمهــدی نخســت وزیــر عــراق بــه
تهــران بــوده اســت.

در همیــن چارچــوب و براســاس توافــق میــان وزیــران
نیــرو و بــرق ایــران و عــراق ســه برنامــه ســنکرون
ســازی شــبکه بــرق ایــران و عــراق تــا پایــان ســال
 2019میــادی ،کاهــش تلفــات شــبکه بــرق عــراق
بــه میــزان  30درصــد تــا پایــان ســال  2020و جبــران
کمبــود تولیــد بــرق عــراق تــا پایان ســال  2021توســط
شــرکتهای ایرانــی انجــام خواهــد شــد.
ایــران همچنیــن از ســپتامبر ســال  2004تاکنــون بالــغ
بــر  65میلیــارد کیلــووات ســاعت انــرژی بــرق بــه ارزش
 6.2میلیــارد دالر بــه عــراق صــادر کــرده کــه تاکنــون
 5.21دالر از ایــن رقــم دریافــت شــده اســت.
در حــال حاضــر حداکثــر ظرفیــت صــادرات بــرق ایــران
بــه عــراق هــزار و  490مــگاوات و در ســطح ولتــاژ ،11
 132 ،63 ،20و  400کیلــو وات اســت.
مطابــق قـــرارداد فــروش بــرق بــه کشـــور عــراق در 11
مــارس  ،2004خـــط انتقــال  132کیلوولــت ســرپل
ذهــاب – خانقیــن بــا ظرفیــت  120مگاوات احــداث و از
ســپتامبر  2004فــروش بــرق بــه ایــن کشــور آغــاز شــد.
پــس از آن نیــز خــط  63کیلوولــت مریــوان -پنجویــن
در اکتبــر  ،2007خــط  400کیلوولــت خرمشــهر -بصــره
بــا ظرفیــت  430مــگاوات در مــارس  ،2008خــط 400
کیلوولــت مرصــاد -دیالــه بــا ظرفیــت  480مــگاوات در
فوریــه  2009و خــط  400کیلوولــت کرخــه – امــاره بــا
ظرفیــت  460مــگاوات نیــز دســامبر  2011بــه ترتیــب
بــه بهرهبــرداری رســیدند.
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فعاالن ایرانی با جدیت وارد
بازار عراق شوند

شکل گیری زبان
مشترک میان
اتاق و دولت
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران معتقــد اســت اقتصــاد
ایــران دوران تحریمهــا را تنهــا بــا تقویــت بخــش خصوصــی
و پایــان دادن بــه ســال هــا تصــدی گــری دولتــی و دیگــر
نهادهــای حاکمیتــی مــی توانــد بــه خوبــی پشــت ســر
بگــذارد .رضــی حاجــی آقامیــری در گفــت و گــو بــا پایــگاه
خبــری اتــاق تهــران ،مــی گویــد :آنچــه امــروز بــر اقتصــاد
ایــران مــی گــذرد بیــش از هــر چیــز محصــول ســال هــا
مداخلــه و تصــدی گــری دولــت در محیــط کســب و کار،
تجــارت داخلــی و بینالمللــی اســت .یکــی از مهمتریــن
پیامدهــای فاصلــه گرفتــن از اقتصــاد آزاد ،ایجــاد فضایــی
اســت کــه شــرایط را بــرای رانــت و فســاد اداری و مالــی
میســر مــی کنــد ،در نتیجــه ایــن بخــش خصوصــی اســت
کــه هــر روز کوچــک و ناتــوان مــی شــود .در چنیــن
شــرایطی رقابــت امــری دشــوار و دســت نیافتنــی اســت.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان بــا اشــاره بــه اینکــه محیــط
کســب و کار در ایــران بــرای حضــور فعــال بخــش خصوصی
فراهــم نیســت ،مــی گویــد :در اقتصــاد ایــران همــواره زمین
بــازی از بازیگرانــی ناهماهنــگ شــکل مــی گیــرد؛ رقابــت
بیــن دولــت فربــه و قدرتمنــد ،دارای حداکثــر امکانــات ،امــا
ســنگین ،کنــد و بــی انگیــزه بــا بخــش خصوصــی مشــتاق،
چابــک امــا نحیــف؛ ایجــاد بخــش خصولتــی ،حضــور بنــگاه
هــای قدرتمنــد غیرخصوصــی -غیردولتــی باعــث شــده
انــد کــه شــاهد رقابــت نابرابــر در اقتصــاد باشــیم و بخــش
خصوصــی واقعــی امــکان فعالیــت موثــر نداشــته باشــد.
رضــی میــری ادامــه داد :اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان نماینــده
بخــش خصوصــی بابــد ضمــن حفــظ اســتقالل خــود،
ایجــاد اعتمــاد متقابــل و زبانــی مشــترک بــا دولــت را در
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دســتور کار خــود قــرار دهــد .گرچــه حصــول نتیجــه در
ایــن زمینــه در اقتصادهــای نفتــی و غیرمتکــی بــه بخــش
خصوصــی بســیار دشــوار اســت امــا بــه نظــر مــی رســد
در زمانــه تحریــم ،بــه دلیــل وابســتگی دولــت بــه بخــش
خصوصــی بــرای اداره امــور ،احتمــال آن افزایــش مــی یابــد
و ایــن اتــاق اســت کــه بایــد از ایــن تهدیــد بــزرگ فرصتــی
بســازد تــا اســباب نزدیــک شــدن بخــش خصوصــی بــه
جایــگاه واقعــی و اصلــی خویــش را تــا حــد امــکان فراهــم
آورد .بــه گفتــه او ،در ایــن صــورت شــاید بتــوان نظــام
فکــری دولــت را از توجــه صــرف بــه صنایــع باالدســتی
و بنــگاه هــای بــزرگ تغییــر داد و صنایــع و بنگاههــای
کوچــک و متوســط را از انتهــای فهرســت اولویــت هــای
دولــت برکشــید و بــر صــدر نشــاند .مــی تــوان بــا حمایــت
همــه جانبــه از کســب و کارهــای نوپــا و شــفافِ برآمــده
از بخــش خصوصــی در کنــار تقویــت شــرکت هــا و بنــگا
ه هــای ریشــه دار شــفاف و تدویــن یــک راهبــرد بــرای
متوقــف کــردن زمینــه اســتفاده از رانــت بــه تقویــت هرچــه
بیشــتر اقتصــاد ملــی و کاهــش شــاخص فســاد در جامعــه
یــاری رســاند .ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
همچنیــن بــا بیــان اینکــه کشــور در شــرایط تحریــم هــا
بیــش از گذشــته نیازمنــد حضــور و نقــش فعــاالن بخــش
خصوصــی در اقتصــاد اســت ،مــی گویــد :اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی بایــد ایــن پیــام را کــه بــزر
گتریــن عامــل تضمیــن امنیــت ملــی ،اقتصــاد رو بــه رشــد
و پــر رونــق و حرکــت بــه ســمت توســعه پایــدار اســت بــه
دولتمــردان منتقــل و بــر اجــرای آن پافشــاری کنــد .ایــن
امــر میســر نیســت مگــر بــا جایگزینــی نــگاه تخصصــی بــه
اقتصــاد بــه جــای نــگاه سیاســی.

بــه گــزارش ایرنــا‹ ،ایــرج مســجدی› ســفیر جمهــوری
اســامی ایــران در عــراق عصــر ســه شــنبه در جمــع فعــاالن
اقتصــادی ایــران شــرکت کننــده در نمایشــگاه بیــن المللــی
صنایــع پالســتیک و غذایــی بغــداد و تعــدادی از همتایــان
عراقــی آنهــا ،در محــل ســفارت ایــران در پایتخــت ایــن
کشــور گفــت :دولــت جدیــد عــراق ،یکــی از مهمتریــن اولیــت
هــای خــود را تقویــت روابــط و همــکاری هــا بــا کشــورهای
همســایه  ،عربــی و جمهــوری اســامی ایــران قرار داده اســت.
وی خطــاب بــه نماینــدگان شــرکت هــای ایرانــی افــزود :هــم
شــرایط امنیتــی و هــم شــرایط اقتصــادی مناســب اســت و
شــما مــی توانیــد بــرای انجــام کار و ســرمایه گــذاری بــا
جدیــت وارد شــوید و ســفارت نیــز پشــتیبانی الزم را خواهــد
کــرد و موانــع احتمالــی را پیگیــری مــی کنــد.
وی افــزود :عــراق بــازار گســترده ای دارد و فرصــت بســیار
خوبــی بــرای تــاش و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی
ایــران بشــمار مــی رود.
مســجدی گفــت :دولــت عــراق یــک هــزار و  200پــروژه فنــی
مهندســی هــر کــدام دارای ارزشــی میــان  10میلیــون تــا
یــک میلیــارد دالر را بــرای ســرمایه گــذاری عرضــه کــرده
کــه فرصــت هــای خوبــی بــرای فعالیــت اســت.
وی حــوزه هــای بــرق و دیگــر بخــش هــای زیــر ســاخت را از
جملــه مــواردی دانســت کــه از ســوی عــراق بــرای فعالیــت
و همــکاری فراهــم شــده اســت و شــرکت هــای ایرانــی مــی
تواننــد بــا توجــه بــه توانمنــدی هایــی کــه دارنــد از ایــن
فرصــت هــا اســتفاده کننــد.
مســجدی بــا تشــریح شــرایط بــازار عــراق بــرای کار شــرکت
هــای ایرانــی بویــژه بخــش خصوصــی گفــت کــه درحــال
حاضــر ارزش تبــادل تجــاری و صــادرات غیــر نفتــی ایــران
و عــراق بــه  9میلیــارد دالر مــی رســد و عــراق یکــی از
مهمتریــن مقاصــد صادراتــی جمهــوری اســامی ایــران اســت.
وی بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از یــک هــزار و  400کیلومتــر
مــرز مشــترک میــان ایــران و عــراق ،آغــاز کار اجرایــی
راه آهــن شــلمچه  -بصــره از بعــد از مــاه رمضــان ،و آغــاز
کارهــای اجرایــی احــداث دو شــهرک صنعتــی در جنــوب
عــراق و اقلیــم کردســتان عــراق را گام هــای مهمــی در
جهــت بهبــود زیرســاخت تعامــات دو کشــور دانســت.
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توسعه ظرفیتهای مزیتدار تولیدی
ایران در عراق
رایــزن بازرگانــی ایــران در عــراق از برگــزاری پنــج
رویــداد بــرای توســعه ظرفیتهــای مزیـتدار تولیــدی
ایــران در عــراق طــی  ۳مــاه اول ســالجاری خبــر
داد .ناصــر بهــزاد ،اظهــار کــرد :صنایــع پالســتیک،
بســتهبندی ،ســاختمانی ،تجهیــزات پزشــکی و صنایــع
غذایــی کــه محصــوالت آنهــا مــورد اقبــال و تقاضــای
عــراق اســت در قالــب نمایشــگاههای بینالمللــی و
تخصصــی بــا مجــوز ســازمان توســعه تجــارت ایــران
پیشبینــی شــده کــه در دوره زمانــی  ۲۶فروردیــن
تــا  ۸خــرداد  ۹۸در بغــداد اجرایــی میشــود.
وی ادامــه داد :از جملــه اهــداف موردنظــر در اجــرای
رویدادهــای مذکــور عــاوه بــر بازاریابــی محصــوالت
تولیــد ایــران ،پیادهســازی برنامههــای مختلــف از
جملــه تشــکیل نشســتهای تخصصــی و ایجــاد
گروههــای مشــترک تجــاری  -تولیــدی و مذاکــره
بــا مقامــات ذیربــط دولتــی و خصوصــی عــراق
بــرای افزایــش هرچــه بیشــتر تعامــات بازرگانــی دو
طــرف خواهــد بــود .رایــزن بازرگانــی ایــران در عــراق
افــزود :در نمایشــگاههای مذکــور مجموعــا ۱۵۰
واحــد تولیــدی از ایــران کاالهــای صادراتــی خــود را
در فضایــی معــادل ۲هــزار متــر مربــع ارائــه و نســبت
بــه پایــش بــازار و برنامهریــزی جهــت نفــوذ یــا
تقویــت حضــور در بــازار عــراق بــرای کشــور اقــدام
خواهنــد کــرد .بهــزاد تصریــح کــرد :مجمــوع ســهم
محصــوالت مــورد اشــاره در ســبد صــادرات غیرنفتــی
ایــران بــه عــراق  ۵۵درصــد بــوده و درحالحاضــر
برابــر  ۵میلیــارد دالر ســاالنه میتوانــد ارزآوری بــرای
کشــور داشــته باشــد ،امــا برنامهریــزی پلکانــی بــرای
افزایــش میانگیــن ســاالنه ۲۵درصــد صرفــا در پنــج
بخــش یــاد شــده میتوانــد صــادرات کشــور بــه عــراق
را براســاس هدفگذاریهــای انجــام شــده تــا افــق
 ۱۴۰۰افزایــش دهــد و موجــب کســب جایــگاه برتــر
ایــران در تامیــن و عرضــه شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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از سقوط مالي تا ركود اقتصادي
کتــاب از ســقوط مالــي تــا ركــود اقتصــادي (ريشــه هــاي بحــران بــزرگ مالــي) نوشــته جووانــي اريگــي و ديگــران و بــا ترجمــه
پرويــز صداقــت اســت ،کــه موضــوع آن اقتصــاد میباشــد .ایــن کتــاب توســط انتشــارات پــژواك منتشــر شــده اســت .دارای
نــوع جــل...
قیمت بدون مالیات 100,000:ريال
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