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خصوصی سازی در حد شعار باقی مانده
است

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی
اتاق ایران
رئیــس کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی و مهندســی اتــاق ایــران معتقد
اســت در دوران تحریــم هــا کشــور مــی توانــد روی صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی بــه خصــوص بــه کشــورهای همســایه برنامــه ریــزی ویــژه ای
داشــته باشــد .محمــد امیــرزاده مــی گویــد «:در زمینــه صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی شــرکت هــای توانمنــدی در کشــور شــکل گرفتــه کــه
الزم اســت دولــت بــرای تســهیل فعالیــت هــای آنــان در فضــای بیــن
المللــی بیــش از گذشــته کار کنــد .هرچنــد تحریــم شــرایط را بــرای کار
شــرکت هــای فعــال در صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ســخت کــرده
امــا ایــن انتظــار وجــود دارد کــه بــا حــل مشــکالت ضمانــت نامــه و تقویــت
روابــط سیاســی بــا کشــورهای همســایه و کمتــر همــکار بــا آمریــکا امــکان
فعالیــت شــرکت هــای ایرانــی در آ نهــا فراهــم شــود».
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران مــی گویــد «:شــرکت هــای
ایرانــی فعــال در خدمــات فنــی و مهندســی هیــچ وابســتگی در مرحلــه
اجــرا بــه طــرف هــای دیگــر ندارنــد و تنهــا در زمینــه صــدور ضمانــت نامــه
مشــکل داریــم کــه امیدواریــم بــا حــل و فصــل ایــن مشــکالت ،فضــا بــرای
کار مــا در کشــورهایی مثــل عمــان و ترکمنســتان و عــراق و افغانســتان
فراهــم شــود».
امیــرزاده در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش بــه آســیب هــای اقتصــاد
دولتــی اشــاره کــرد و گفــت «:از پنــج دهــه گذشــته نگــرش غلطــی بــر
اقتصــاد ســلطه یافتــه و هــم هچیــز را بــه نفــع دولــت مصــادره کــرده
اســت .امــروز اثــری از کارخانــه هــای مولــد گذشــته نمــی بینیــم .خبــری
از ارج و آزمایــش نیســت .بســیاری از موسســات تولیــدی داخلــی تعطیــل
شــده انــد در حالــی کــه اگــر بــه حیاتشــان ادامــه مــی دادنــد و اگــر
بازارهــای منطقــه حفــظ مــی شــد ،در شــاخص هــای مختلــف اقتصــادی و
اجتماعــی از جملــه درآمدهــای مالیاتــی ،اشــتغال و کاهــش اســترس هــای
جامعــه بــه وضعیــت امــروز نمــی رســیدیم».
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سجادی سفیر محترم کشورمان در ایروان

اتحادیه اورآسیا و ظرفیتهای موجود در آن فرصت
مناسبی است برای فدراسیون صادرات انرژی
نشســت اعضــای فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران روز چهارشــنبه 1398/4/2بــا شــرکت تعــدادی از اعضــای
ایــن فدراســیون و بــا حضــور جنــاب آقــای ســجادی ســفیر محتــرم
کشــورمان در ایــروان در محــل شــرکت صانیــر پیمانــکار پــروژه
احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق در ارمنســتان تشــکیل گردیــد
.
در ایــن جلســه موضوعــات مختلفــی بــه منظــور فعــال ســازی فدراســیون در امــر
صنعــت در خــارج از کشــور و در ارمنســتان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
جنــاب آقــای ســجادی ســفیر محتــرم کشــورمان در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه وجــود فرصــت هــا و ظرفیــت هــای موجــود در اورآســیا افزودنــد اتحادیــه
اورآســیا و ظرفیتهــای موجــود در آن فرصــت مناســبی اســت تــا فدراســیون
در حــوزه صنعتــی بــا برنامــه منســجم بــه ایــن منطقــه ورود نمایــد.
ســفیر محتــرم کشــورمان در ایــروان همچنیــن تاکیــد نمودنــد ظرفیتهای بســیار
باالی صنعتی ،پتروشــیمی و ســاخت و ســاز در کشــور میتواند با اشتراک طرفهای
خارجــی گامهــای بلنــدی بــرای توســعه همکاریهــای اقتصــادی فیمابیــن بــردارد.
اعضــاء فدراســیون در ایــن نشســت تأکیــد داشــتند بخــش خصوصــی میــدان دار

واقعــی رونــق اقتصــادی در کشــور مــی باشــد و بــا وجــود فشــارهای مختلــف
اقتصــادی امــا ایــن فعــاالن اقتصــادی بــا رشــادت و فــدارکاری بــه مســیر
شــکوفایی و رونــق کســب و کار در حرکــت هســتند .جهــت محقــق شــدن
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و بــا توجــه بــه رابطــه تنگاتنــگ سیاســت
و اقتصــاد و اولویــت منافــع ملــی و اقتصــادی کشــورها در تعامــات جهانــی و
بیــن المللــی نیــاز اســت کــه ایــران بــا امعــان نظــر خــاص بــه ایــن ضــرورت
در سیاســت خارجــی خــود ،دو هــدف را دنبــال کنــد؛ نخســت بــر تهدیدهــای
سیاســی و اقتصــادی در ســطح ملــی و بیــن المللــی غلبــه کنــد و دیگــر
اینکــه بــا فراهــم کــردن زمینــه هــا و پیــش فــرض هــای الزم بــرای ارتقــای
جایــگاه و کســب اعتبــار پایــدار در اقتصــاد جهانــی و منطقــه ای تــاش کنــد.
دســتیابی بــه ایــن اهــداف در وهلــه اول نیازمنــد شناســایی فرصــت ها ،قــوت ها،
ضعــف هــا و تهدیدهایــی اســت کــه در جامعــه بیــن المللــی و سیاســت داخلــی و
خارجــی کشــورهای طــرف تعامــل و تاثیــر گــذار در مناســبات ایــران وجــود دارد.
در پایــان ایــن نشســت مقــرر گردیــد شــرکت صانیــر زمینــه هــای موجــود
همــکاری فدراســیون در ارمنســتان و اورآســیا را بررســی و زمینــه حضــور و
مشــارکت فدراســیون را در ایــن منطقــه فراهــم نمایــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صــادرات غیرنفتــی تســهیل شــود عــدم
تمدیــد معافیــت کشــورها از تحریــم نفتــی ایــران
اخبار اصلی
کــه از ســوی وزیــر خارجــه امریــکا اعــام شــده
اســت ســختترین و پرفشــارترین راهــی اســت
.
اتحادیــه اورآســیا و ظرفیتهــای موجــود کــه مش��روح خب��ر

در آن فرصــت مناســبی اســت بــرای
ـادرات انـ
ـیون صـ
فدراسـ
ـرژی نشســت اعضای ارزیابــی تحلیلگــران پاکســتانی از ســفر
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
عمــران خــان بــه ایــران پایــگاه اینترنتــی

ایــران بــا حضــور جنــاب آقــای ســجادی ســفیر
رادیــو دولتــی پاکســتان اظهــارات تنــی چنــد از
محتــرم کشــورمان در ایــروان مشــروح خبــر
کارشناســان ،فعــاالن اقتصــادی ایــن کشــور را در
خصــوص ســفر اخیــر نخســتوزیر عمــران خــان
.
دولــت بایــد قیمــت هــا را واقعــی کنــد بــه ایــران منتشــر کــرد مشــروح خبــر
رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته گفــت :متاســفانه مجلــس هفتــم
اشــتباه تاریخــی کــرد و جلــوی رشــد قیمــت هــا را نشســت  100فعــال اقتصادیایــران و عــراق
بیــش از یکصــد فعــال اقتصــادی ایرانــی و عراقــی
گرفــت و امــروز بایــد بــا مصوبــه ای ،آن را جبــران
در نشســتی مشــترک در بغــداد پایتخــت عــراق و بــا
.
کنــد مشــروح خبــر
حضــور مســووالن دو کشــور بــر تقویــت همکاریهــا
میــان دو طــرف تاکیــد کردنــد .مش��روح خب��ر .

ـادرات
ـد که صـ
ـد دیـ
ـا خواهنـ
ـی هـ
آمریکایـ
نفــت را ادامــه مــی دهیــم رییــس دولــت

حــذف گاز وارداتــی ایــران نصــف نیــروگاه
دوازدهــم کارگــران را خطــاب قــرار داد و گفــت:
ـد هیبــت
ـی کنـ
ـل مـ
ـراق راتعطیـ
ـرق عـ
ـای بـ
هــر چــه شــما بتوانیــد تولیــدات صادراتــی داشــته هـ

باشــید  ،صــادرات کشــور را افزایــش داده و درآمــد الحلبوســی› در یــک گفــت و گــوی رســانه ای تاکیــد
کــرد :در صــورت عــدم تمدیــد معافیــت عــراق از
.
ارزی را بیشــتر کــرده ایــد مشــروح خبــر
تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران عــراق بــا یــک
شــرایط بحرانــی واقعــی از جملــه در زمینــه بــرق
ســهم صــادرات غیرنفتــی ایــران؛  50روبــرو خواهــد شــد مشــروح خبــر
میلیــارد دالر نائــب رییــس هیئــت مدیــره
فدرســیون صــادرات انــرژی تصریــح کــرد :نبایــد
ترکیــه بــه تجــارت بــا ایــران ادامــه
از حضــور رقبــای خارجــی در عــراق و ســایر
میدهــد آنــکارا و تهــران در پــی تصمیــم
کشــورهای همســایه غافــل شــویم مشــروح خبــر
آمریــکا بــرای پایــان دادن بــه معافیتهــا بــرای
واردات نفــت ایــران ،بــه دنبــال سیســتم تهاتــری
شــخص اول دولــت بــا افزایــش قــدرت بــرای دور زدن تحریمهــای آمریــکا خواهنــد بــود
خریــد مــردم مخالــف اســت دبیــرکل مشــروح خبــر
فدراســیون صــادرات انــرژی افزایــش نــرخ بنزیــن
را موجــب فزونــی یافتــن صــادرات آن و درآمدزایــی
دانســت کــه موجــب افزایــش قــدرت خریــد مــردم
مــی شــود و تصریــح کــرد :شــخص اول دولــت و
برخــی مقامــات دولتــی بــا ایــن مســئله مخالــف
هســتند .مشــروح خبر
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اخبار کوتاه
توافــق 14میلیــارد دالری عــراق بــا زیمنــس
آلمــان بــرای تولیــد بــرق مشــروح خبــر
همایــش فرصتهــای اقتصــادی ایــران و
ســوریه  11اردیبهشــت برگــزار میشــود
.
مشــروح خبــر
ـادی در
ـاالن اقتصـ
ـه فعـ
ـی بـ
ـات ثبتـ
ـه خدمـ
ارائـ
ـد مشــروح خبــر
ـال جدیـ
سـ

ترکیه ایران را ترک نمی کند مشروح خبر
ـا
ـاری بـ
ـادل تجـ
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ـاده اولیـ
ـتکس  :آمـ
ـر اینسـ
مدیـ
ـتیم مشــروح خبــر
ـران هسـ
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ـادرات
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ـدواری پوتیـ
ـراز امیـ
ابـ
ـران مشــروح خبــر
ـت ایـ
نفـ
سرنوشــت روابــط انــرژی ایــران و هنــد چــه
میشــود مش��روح خب��ر
در شــرایط فعلــی نیازمنــد نقشآفرینــی
مناطــق آزاد در صــادرات و واردات هســتیم

مشــروح خبــر

ســرمایههای کشــور در اقتصــاد غیــر مولــد
.
ـت مشــروح خبــر
ـده اسـ
ـل شـ
قفـ
شــرکت متناظــر اینســتکس در تهــران تاســیس
.
شــد مشــروح خبــر

لــزوم گســترش دیپلماســی اقتصــادی مشــروح
.
خبــر

*

انجمن صنفی
تولید کنندگان
تابلوهای برق
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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

ادامه از صفحه 1

دولت باید
قیمت ها
را واقعی کند

رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته گفــت :متاســفانه مجلــس هفتــم اشــتباه
تاریخــی کــرد و جلــوی رشــد قیمــت هــا را گرفــت و
امــروز بایــد بــا مصوبــه ای ،آن را جبــران کنــد و بــا
یــک شــیب مالیــم در ظــرف پنــج ســال ،قیمــت هــا را
واقعــی کنــد.
برنامــه «بــدون خــط خوردگــی» رادیــو گفــت و گــو بــا
موضــوع هدفمندســازی یارانــه هــا و بــا حضــور مهنــدس
محمــد پارســا رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته بــه روی آنتــن رفــت.
محمــد پارســا در آغــاز بــا بیــان اینکــه بــا احتســاب ارز
واقعــی 1.6 ،تریلیــارد تومــان یارانــه پنهــان و آشــکار
پرداخــت مــی کنیــم ،گفــت :اگــر بــه هــر کســی کارت
 20میلیونــی انــرژی پرداخــت مــی کردیــم ،کســی کــه
نیــازی نداشــت ،مــی توانســت مــازاد آن را در بــورس بــه
فــروش برســاند و بــدون اینکــه بــه بودجــه دولــت لطمــه
ای وارد شــود ،بتوانــد از حــق طبیعــی و قانونــی خــودش
اســتفاده کنــد.
وی اضافــه کــرد :پنــج دهــک بــاالی جامعــه 15 ،برابــر
دهــک هــای پاییــن انــرژی مصــرف مــی کننــد و بنابراین
معتقــدم بزرگتریــن ظلــم را بــه طبقــات ضعیــف انجــام
مــی دهیــم و شــعارمان حمایــت از مســتضعفان اســت.
کارگــری کــه در کارخانــه کار مــی کنــد 2 ،میلیــون
تومــان بیشــتر مصــرف آب و بــرق و انــرژی نــدارد امــا
یــک فــرد پولــدار چندیــن برابــر آن اســتفاده مــی کنــد و
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آمریکایی ها
خواهند دید که
صادرات نفت را
ادامه می دهیم
نیــازی نیســت دولــت بــه آن فــرد یارانــه پرداخــت کنــد.
رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته در
گفتگــو بــا رادیــو گفــت و گــو تصریــح کــرد :دولــت بایــد
قیمــت هــا را واقعــی کنــد .متاســفانه مجلــس هفتــم
اشــتباه تاریخــی کــرد و جلــوی رشــد قیمــت هــا را
گرفــت و امــروز بــا مصوبــه ای ،آن را جبــران کنــد و بــا
یــک شــیب مالیــم در ظــرف پنــج ســال ،قیمــت هــا را
واقعــی کنــد.
پارســا بــا بیــان اینکــه  1.6تریلیــارد تومــان صــورت
حســاب بــدون فاکتــور ارائــه مــی دهیــم امــا مالیاتــی
بــرای آن پرداخــت نمــی شــود ،اظهــار کــرد :اگــر قیمت
واقعــی بــود درآمــد دولــت از مالیــات ،کشــور را در حــوزه
اقتصــاد مقاومتــی پیــش مــی بــرد و قــادر بودیــم از پــول
نفــت خــاص شــویم و تولیــد ناخالــص کشــور واقعــی
مــی شــد .بــه روســتاهای زیــادی گازرســانی کــرده ایــم
امــا اثــر آن را در تولیــد ناخالــص ملــی نمــی بینیــم و
کشــوری کــه بایــد در حــوزه اقتصــادی بــاالی  10کشــور
دنیــا باشــد ،ســر خــودش را بــه یــک نحــوی کاله مــی
گــذارد زیــرا بزرگتریــن فــرار مالیاتــی را دولــت انجــام
مــی دهــد و بعــد از آن بنــگاه هــای شــبه دولتــی ایــن
کار را مــی کننــد.
ایــن اقتصــاد دان بیــان کــرد :درصــد زیــادی از نفــت و
گاز و بنزیــن کشــور بــه صــورت قاچــاق مــی رود و بــه
جــای آن پوشــاک وارد مــی شــود و ایــن بــه دلیــل واقعی
نبــودن قیمــت هــا اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا ،حجــت
االســام و المســلمین «حســن روحانــی» روز
ســه شــنبه در آییــن ســی امیــن جشــنواره
ملــی قدردانــی از کارگــران ،گــروه هــای کار و
واحدهــای کار نمونــه کشــور بــا تبریــک روز
و هفتــه کارگــر اظهــار داشــت :اولیــن هــدف
آمریکایــی هــا در تحریــم ظالمانــه علیــه ایــران
کاهــش درآمــد ارزی اســت .یــک منبــع بــزرگ
درآمــد ارزی کشــور همــواره فــروش نفــت،
میعانــات و برخــی از صنایــع وابســته بــه تولیــد
نفــت و گاز بــوده اســت.
رییــس قــوه مجریــه بــه صــادرات محصــوالت ایرانــی بــه
عــراق اشــاره کــرد و اظهارداشــت :در فروشــگاه هــای
بغــداد ،کربــا ،نجــف اشــرف و ســایر شــهرهای ایــن
کشــور مــی بینیــد کــه کاالهــای ســاخت کارگــران
ایرانــی بــه فــروش مــی رســد ،انســان بــه خــود مــی
بالــد و افتخــار مــی کنــد کــه کاالی ایرانــی جــای کاالی
کشــورهای غربــی یــا شــرقی را پُــر کــرده اســت و ایــن
کار بــه دســت شــما کارگــران اتفــاق افتــاده اســت.
روحانــی همچنیــن گفــت :در هــر زمینــه ای مــا بــه
ســمت خودکفایــی رفتیــم ،محصوالتــی کــه مــی توانیــم
تولیــد کنیــم یعنــی نیــاز بــه ارز کــم شــده اســت اگــر
مــا  95درصــد داروی مــورد نیــاز کشــور را تولیــد مــی
کنیــم ،بتوانیــم پنــج درصــد دیگــر را هــم خودمــان
تولیــد کنیــم و در بســیاری مــوارد تولیــد کننــده مــواد

اولیــه دارو باشــیم یعنــی نیــاز مــا بــه ارز کــم شــده
اســت.
وی افــزود :مــی خواهــم ایــن مســاله در ذهــن همــه
روشــن باشــد ،مــی گوییــم ارزش پــول ملــی ،مــی
گوییــم قیمــت ارز خارجــی بایــد کاهــش پیــدا کنــد ،دو
راه بیشــتر وجــود نــدارد یــا نیــاز مــا بــه ارز بایــد کاســته
شــود یــا ارز بیشــتری بــه دســت آوریــم.
وی خطــاب بــه کارگــران خاطرنشــان کــرد :بــرای ایــن
کــه نیــاز مــا بــه ارز کــم شــود ،کار بــزرگ را شــما
کارگــران ،کارفرمایــان و تولیدکننــدگان انجــام مــی
دهیــد ،بخــش بزرگــی از نیازهــای کشــور توســط شــما
ســاخته مــی شــود ،مــا امــروز در بعضــی از بخــش هــا
صادرکننــده هســتیم ،در بخــش کشــاورزی هــم وارد
کننــده و هــم صادرکننــده هســتیم.
رییــس دولــت دوازدهــم کارگــران را خطــاب قــرار داد
و گفــت :هــر چــه شــما بتوانیــد تولیــدات صادراتــی
داشــته باشــید  ،صــادرات کشــور را افزایــش داده و
درآمــد ارزی را بیشــتر کــرده ایــد .امــروز صــادرات
غیرنفتــی ایــران رقــم قابــل توجهــی اســت و بیــش از
 40میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی داریــم.
رییــس جمهــوری افــزود :تصمیــم آمریــکا مبنــی بــر
ایــن کــه صــادرات نفــت ایــران بایــد بــه صفــر برســد
تصمیــم غلــط و نادرســت اســت و مــا نخواهیم گذاشــت
ایــن تصمیــم اجرایــی و عملیاتــی شــود .آمریکایــی هــا
در ماههــای آینــده خودشــان خواهنــد دیــد کــه مــا
صــادرات نفــت مــان را ادامــه مــی دهیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اکنــون کــه تحریمهــای اقتصــادی دولــت غــرب،
بــه شــدت ایــران را تحــت فشــار قــرار داده اســت
میتــوان راهکارهــای متعــددی را جهــت مقابلــه
بــا ایــن تحریمهــا در نظــر گرفــت .یکــی از ایــن
راهکارهــا افزایــش میــزان صــادرات بــه کشــورهای
دیگــر بــه خصــوص کشــورهای همســایه و البتــه
عــراق اســت .اقتصــاد ایــران ظرفیتهــای
متعــددی در زمینــه صــادرات دارد کــه بــه نظــر
میرســد از ایــن ظرفیتهــا هنــوز بــه درســتی
اســتفاده نشــده اســت.
بــه گــزارش جامجــم آنالیــن  ،کارشناســان اقتصــادی
بــر ایــن بــاور هســتند کــه در صــورت اســتفاده درســت
از ایــن ظرفیتهــا میتــوان تــا حــدودی فشــار ناشــی از
تحریمهــا را کنتــرل و مدیریــت کــرد و حتــی آثــار ســوء
آن را در مــوارد متعــددی بــه طــور کامــل از بیــن بــرد .امــا
بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بــزرگ بایــد صادرکننــده مــورد
حمایــت همهجانبــه در کشــور قــرار بگیــرد.
پیــام باقــری عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
ایــران در ایــن رابطــه بــه جامجــم آنالیــن گفــت :ایــران
یکــی از پرهمســایهترین کشــورهای جهــان اســت کــه
مجموعــه تراکــم جمعیتــی زیــادی اطــراف مرزهــای آن
وجــود دارد .بالــغ بــر  500میلیــون نفــر در همســایگی
ایــران در کشــورهای مختلــف زندگــی میکننــد .ایــن
میــزان جمعیــت بــه معنــای تقاضــای بالقــوه نهفتــه در
زمینــه صــادرات تصــور میشــود کــه در صنایــع ،حوزههــا
و جنبههــای مختلــف میتوانیــم بــه آن بپردازیــم.
باقــری عنــوان کــرد :بــر اســاس آمــار و ارقامــی کــه مطالعــه
کــردهام ســهم صــادرات مــا بــه کشــورهای همســایه در
حــدود کمتــر از  10درصــد مجمــوع کل صــادرات بــه ایــن
کشورهاســت .در واقــع  10درصــد از مجمــوع وارداتــی کــه
ایــن کشــورها دارنــد بــه ایــران مربــوط میشــود.
عضــو اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق در ادامــه
گفــت :از پتانســیلهای بســیار خوبــی در صنایــع مختلــف
بــه ویــژه در صنعــت بــرق و انــرژی برخــوردار هســتیم.
توانمندیهــای متعــددی از ایــن صنایــع در کشــور حاصــل
و ظرفیتســازیهای زیــادی انجــام شــده اســت .صنایــع
نامبــرده ثــروت و ارزش افــزوده را ایجــاد میکننــد.
ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت :مــا متناســب بــا ایــن

انـرژی
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سهم صادرات
غیرنفتی ایران؛
 50میلیارد دالر
توانمندیهــا و ظرفیتهایــی کــه در کشــورهای همســایه
جهــت صــادرات وجــود دارد بــه درســتی اســتفاده
نکردهایــم و ســهمی نداریــم.
وی افــزود :یکــی از جدیتریــن رویکردهــای دولــت در
ســال رونــق تولیــد و ماموریتــی کــه در ابتــدای ســال بــه
دولــت داده شــد ،پرداختــن بــه صــادرات غیرنفتــی نــه در
حــرف و رویکــرد کــه در عملکــرد اســت.
نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی ایــران و عــراق اذعــان
داشــت :مــا بایــد صنایعــی را کــه ظرفیــت خوبــی بــرای
صــادرات دارنــد شناســایی کنیــم  ،صنایعــی کــه ارزش
افــزوده باالیــی رقــم میزننــد و مــا بایــد آنهــا تقویــت
و حمایــت کنیــم تــا ســهم کشــور را از بــازار منطقــه و
کشــورهای همســایه بــاال ببریــم.
باقــری یــادآور شــد :عمــده صــادرات مــا به عــراق اســت ،در
واقــع در ایــن کشــور صــادرات پررنگتــر و قابــل توجهتــر
اســت .در ســال  97میــزان صــادرات ایــران بــه عــراق باالتــر
رفــت و بــا توجــه بــه برنامهریزیهــای انجــام شــده قــرار
اســت میــزان صــادرات بــه ایــن کشــور تــا ســال  2020بــه
میــزان  20میلیــارد دالر برســد.
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر رقــم صــادرات ایــران
بــه عــراق بــا احتســاب بــرق و گاز حــدود  12میلیــارد دالر

تخمیــن زده میشــود امــا اگــر بخواهیــم ایــن رقــم را
منهــای صــادرات بــرق و گاز کنیــم عــددی حــدود هشــت
الــی  9میلیــارد دالر بــه دســت میآیــد.
ایــن مقــام مســئول گفــت :از ظرفیــت صــادراتِ بیشــتر
بــه کشــورهای همســایه برخورداریــم بــه ویــژه در عــراق
کــه رو بــه توســعه قــرار دارد و جنگهــای داخلــی در
آن هــم فروکــش کــرده اســت .آنهــا برنامههــای کوتــاه
مــدت و بلندمــدت متعــددی بــرای توســعه دارنــد و
ســرمایهگذاریهای جــدی را در دســتور کار قــرار دادهانــد.
عــراق جــز کشــورهایی محســوب میشــود کــه بــه دلیــل
برخــورداری از نفــت و امــکان درآمدزایــی از آن ســریعتر
میتواننــد مســیر رشــد و توســعه را طــی کننــد.
نائــب رییــس هیئــت مدیــره فدرســیون
صــادرات انــرژی تصریــح کــرد :البتــه نبایــد
از حضــور رقبــای خارجــی در عــراق و ســایر
کشــورهای همســایه غافــل شــویم .عرصــه
بــرای صــادرات بیشــتر بــه عــراق از همیشــه
تنگتــر اســت .ایــن کشــورها عمدتــا
عربســتان ،ترکیــه و چیــن هســتند البتــه
کشــورهای مختلــف دیگــری هــم در بــازار
همســایه غربــی مــا حضــور دارنــد.
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باقــری اظهــار داشــت :صــادرات رقابــت بیــن دو شــرکت
داخلــی نیســت ،بیــن دو دولــت خارجــی اســت؛ بــه
ویــژه در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و همچنیــن
محصــوالت «هایتــک» (بــا تکنولــوژی بــاال) .ایــن نــوع
محصــوالت و صادراتشــان پــروژهای متفــاوت نســبت بــه
صــادرات محصــوالت مصرفــی دارد .در صــدور خدمــات و
کاالهــای فنــی ،مهندســی و هایتــک چرخ ـهای از عوامــل
مختلــف بایــد کنــار یکدیگــر قــرار بگیرنــد تــا ایــن صــادرات
شــکل بگیــرد.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد:
بخــش خصوصــی بــه عنــوان جلــودار ایــن حــوزه بایــد
مــورد حمایــت بخــش دولتــی باشــد و از لحــاظ قوانیــن
نیــز تحــت حمایــت مجلــس قــرار بگیــرد .بــه طــور کلــی
مجموعــه کشــور بایــد جمــع بشــود تــا ایــن صــادرات
صــورت بگیــرد ،از سیســتم بانکــی کشــور تــا گمــرکات و
سیســتم حمــل و نقــل بایــد در کنــار صــادرت قــرار بگیرنــد
و صــادر کننــده را تــا بــن دنــدان مســلح کننــد .در ایــن
صــورت صــادرات بیشــتر میشــود و ســهم مــا در بازارهــای
کشــورهای همســایه افزایــش پیــدا میکنــد.
وی تاکیــد کــرد :مــا اگــر فقــط بــه موضــوع صــادرات
بــه کشــورهای همســایه بپردازیــم و نــه بیشــتر ،همیــن
موضــوع بــه اســتراتژی تعییــن کننــدهای جهــت مقابلــه بــا
تحریمهــا تبدیــل میشــود .البتــه ظرفیتهــای کشــور
مــا بیشــتر از ایــن اســت کــه فقــط بــه موضــوع صــادرات به
کشــورهای همســایه بپردازیــم؛ همیــن اکنــون بــرق ایــران
بــه بیــش از  40کشــور دنیــا صــادر میشــود .همانطــور کــه
گفتــم امــا اگــر فقــط بــر روی صــادرات تمرکــز کنیــم در
برابــر تحریمهــای ناجوانمردانــه یــک اســتراتژی قابــل توجــه
داریــم و فراهــم کــردن ایــن شــرایط کار پیچیــدهای نیســت.
مــا هــم صــادرات بیشــتر خواهیــم داشــت ،هــم ارزآوری
بیشــتری را رقــم میزنیــم و هــم میتوانیــم بــا تحریمهــا
مقابلــه کنیــم.
باقــری دربــاره شــرایط صــادرات بــه عــراق توضیــح داد:
میــزان تقاضایــی کــه در کشــورهای همســایه وجــود
دارد میتوانــد میــزان صــادرات مــا را بیشــتر کنــد.
توانمندیهایــی کــه در کشــور وجــود دارد فرآیندهــا و
مناســبات فرهنگــی بیشــتری را رقــم میزنــد .از ســویی
مرزهــای مشــترک مــا کشــورهای همســایه نکتــه مهــم
دیگــر اســت هزینههــای تمــام شــده مــا جهــت صــادرات
بــا ایــن مرزهــای ،ادامــه در صفحــه 14

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حمیدرضــا صالحــی بــا اشــاره بــه لــزوم حمایــت از اقشــار
کــم درآمــد ،کوپــن را بــه معنــای رانــت دانســت و افــزود:
«بایــد طبقــه مســتمند را کمــک کنیــم و طبقــه ای کــه مــی
توانــد کیــک اقتصــاد را بــزرگ نمایــد را حمایــت کنیــم و
زمانــی ایــن مهــم رخ مــی دهــد کــه بــه ســمت دوری از
رانــت حرکــت کنیــم».
نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی رانــت را فــی
النفســه مخــرب خوانــد و گفــت« :کوپــن نیــز وارد ســفته
بــازی شــده و بــه رانــت بــدل مــی شــود».
صالحــی ادامــه داد« :اقشــار آســیب پذیــر از جملــه افــراد زیــر
نظــر کمیتــه امــداد و بهزیســتی هســتند کــه بایــد پوشــش
داده شــوند و بــرای معلمــان و ...نیــز بایــد حقــوق هــا را
افزایــش دهیــم».
وی بــا بیــان اینکــه حمایــت از بنــگاه هــای کوچــک جــدا از
رانــت بــوده و حمایــت از آن هوشــمدانه اســت ،تصریــح کــرد:
«معتقــدم کســی کــه از رانــت اســتفاده مــی کنــد بــه میــزان
رانــت دهنــده مقصــر نیســت؛ بــه عنــوان مثــال ســاطین
موبایــل بــه میــزان کســانی کــه ارز  4200تومــان عرضــه
کردنــد ،مقصــر نیســتند».
صالحــی ادامــه داد« :اگــر مالــی را از خــود ارزان بفروشــیم،
خودمــان مقصــر نیســتیم .مــا نمــی توانیــم بــاالی ســر همــه
پلیــس بگذاریــم و از دســتگاه قضایــی بخواهیــم ایــن و آن
را محاکمــه کنــد .ایــن اقتصــاد تــا چــه زمانــی جــواب مــی
دهــد؟»
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر قــدرت خریــد مــردم را بــاال
نبریــم ،حقیقتــا کاری نکــرده ایــم ،ادامــه داد« :کســی
پاســخگو نیســت کــه ارز نیمــا و غیــره چــه کمکــی مــی
کنــد .در حالیکــه دولــت مــی توانــد ارز را تــک نرخــی کــرده
تــا کاالهــای دپــو شــده در بنــادر ترخیــص و مشــکالت تولیــد
روان ســازی شــود؛ امــا مــا صبــح تــا شــب بــا دســتور العمــل
ایجــاد مشــکل مــی کنیــم و بــرای حــل یــک مشــکل،
دســتورالعملی دیگــر صــادر مــی کنیــم!»
صالحــی افــزود« :بــه جــای کوپنــی کــردن ،چــرا کاری نکنیــم
کــه قــدرت خریــد مــردم بــاال رود؟ چــرا یــک ایرانــی نبایــد
بــاک بنزیــن خــود را حتــی بــا قیمــت آزاد پــر کنــد؟ مگــر
کشــور مــا فقیــر اســت .پــس چــرا ایــن میــزان بنزیــن را از
بیــن مــی بریــم؟ حتــی اگــر رفرانــدوم نیــز بگذاریــم [مــردم
بــا جراحــی اقتصــادی] موافــق خواهنــد بــود».

انـرژی

شماره صد و پانزده  //هفته دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی افزایش نرخ بنزین را موجب فزونی
یافتن صادرات آن و درآمدزایی دانست که موجب افزایش قدرت خرید
مردم می شود و تصریح کرد :شخص اول دولت و برخی مقامات
دولتی با این مسئله مخالف هستند.

شخص اول دولت با
افزایش قدرت خرید
مردم مخالف است

***سوبســیدها بــه جیــب ثروتمنــدان ســرازیر
ـود
ـی شـ
مـ
ایــن فعــال بخــش خصوصــی خاطرنشــان کــرد «:نیمــی از
خانوارهــای ایرانــی خــودرو ندارنــد و سوبســید تنهــا بــه دســت
افــرادی مــی رســد کــه چندیــن خــودرو ســوار هســتند».
صالحــی گفــت «:مــا پیشــنهاد دادیــم بنزیــن بــه  5هــزار
تومــان افزایــش یابــد و نماینــده هــا نیــز اســتقبال کردنــد
ولــی اگــر پــول سوبســید بنزیــن بــه ســهمیه آن هــا اضافــه
شــود و مصــرف بنزیــن کاهــش یابــد ،مــا بــه تفــاوت آن را
صــادر خواهیــم کــرد .ایــن درآمدزایــی آیــا منجربــه افزایــش
قــدرت خریــد مــردم نمــی شــود؟ شــخص اول دولــت و برخــی
مقامــات دولتــی بــا ایــن مســئله مخالــف هســتند چــون نمــی
داننــد [نســخه مناســبی بــرای افزایــش قــدرت خریــد مــردم
بپیچنــد]».
وی ادامــه داد« :امــروز بــه میــزان کل اروپــا گاز مصــرف مــی
کنیــم؛ آب بــه میــزان یــک دویســتم بطــری هــای معدنــی
اســت و ایــن ارقــام مــی توانــد بــه جیــب مــردم واریــز شــود.
ایــن سیاســت هــدر رفــت بایــد بــه درآمــدی بــرای مــردم
تبدیــل شــود تــا قــدرت خریــد بــاال رود».
صالحــی بــه رادیــو گفــت وگــو گفــت« :امــروز از هــر ســه
نفــر ایرانــی یــک نفــر در اقتصــاد مشــارکت دارد ولــی وقتــی
اقتصــاد رانتــی اســت ،فــرد توانمنــد نمــی توانــد وارد میــدان
شــود و کنــار مــی کشــد تــا سوبســید دریافــت کنــد».
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا بیــان اینکــه امــروز
وقــت جراحــی اقتصــادی فــرا رســیده اســت ،افــزود« :تــا ایــن
دوره گــذار گذرانــده نشــود ،بــه اقتصــاد آزاد نمــی رســیم.
دولــت را بایــد حمایــت کنیــم کــه کیــک [تولیــد] را بــزرگ

تــر کنــد».

***اقتصــاد بــه کجــا رســیده کــه پــوری
حســینی مــدام بهانــه مــی گیــرد!
صالحــی دســتور العمــل هــای متعــدد و مشــکل در ثبــت
ســفارش و نیــز نــگاه اشــتباه بانــک مرکــزی و دولــت را یــادآور
شــد و گفــت« :بــرای عبــور از ایــن مرحلــه بایــد [تولیــد را
افزایــش دهیــم] ...همیــن مشــکالت گمــرگ بــه دلیــل دو
نرخــی بــودن ارز اســت لــذا بایــد یــک الگــو را انتخــاب کنیــم».
وی افــزود «:بایــد شــجاعت داشــته باشــیم و بــه ســمت
مشــکل حرکــت کنیــم .اگــر بــا مــردم صــادق باشــیم تجــار
نیــز بــا دولــت همراهــی مــی کننــد امــا مشــکل کنونــی مــا
قدیمــی اســت و بــه ســمت هــدر دادن منابــع اســت».
صالحــی بــا بیــان اینکــه خصوصــی ســازی بــه دلیــل درآمــد
زایــی در قالــب بودجــه وارد شــده اســت ،گفــت« :هرگــز
بررســی نشــده کــه ثمــره ی ایــن رهــا ســازی چیســت .ایــن
همــان کاری اســت کــه آلمانــی هــا انجــام دادنــد و ارزش
افــزوده و اشــتغال زایــی و توســعه ایجــاد کردنــد!»
وی خاطرنشــان کــرد« :رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی
در ســایر کشــورها فــردی قدرتمنــد اســت و اولیــن شــخص
دولــت در کشــورها پشــتیبان چنیــن فــردی اســت .امــا ببینیــد
اقتصــاد مــا بــه کجــا رســیده کــه رئیــس ســازمان خصوصــی
ســازی مرتــب نــق مــی زنــد کــه فالنــی اجــازه کار بــه مــا
نمــی دهــد».
صالحــی تصریــح کــرد« :مجلــس بایــد ایــن مســائل را از دولــت
مطالبــه کنــد .ایــن مجلــس چگونــه عصــاره فضائــل ملــت
اســت؟»
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توافق 14میلیارد دالری عراق با
زیمنس آلمان برای تولید برق

بغــداد  -ایرنــا  -عــادل عبدالمهــدی نخســت وزیــر عــراق
از انجــام توافــق بــا شــرکت زمینــس آلمــان بــرای اجــرای
طــرح هــای تولیــد و شــبکه بــرق در کشــورش بــه ارزش
 14میلیــارد دالر خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا از تلویزیــون دولتــی عــراق ،عبدالمهدی
نخســت وزیــر کــه در ســفر آلمــان بســر مــی بــرد ،روز
ســه شــنبه پــس از دیــدار و مذاکــرات هیــات هــای دو
کشــور در برلیــن گفــت کــه چهــار توافقنامــه بــا شــرکت
زیمنــس بــه ارزش  14میلیــارد دالر امضــا شــده اســت.
وی افــزود :ایــن توافقنامــه هــا بــرای اجــرای طــرح هــای
بــزرگ در زمینــه بــرق بــه امضــای مقامــات دو کشــور
رســیده اســت.
عبدالمهــدی بــدون اشــاره بــه جزییــات بیشــتر در
خصــوص ایــن قراردادهــا گفــت کــه آلمــان بــر حمایــت
از کشــورش در زمینــه هــای مختلــف تاکیــد دارد.
عــراق و شــرکت زیمنــس از ســالها پیــش تصمیــم بــه
عقــد قــرارداد بــرای توســعه شــبکه بــرق ایــن کشــور
داشــتند امــا بــه گفتــه ناظــران ،هــر بــار فشــار و
کارشــکنی آمریــکا کــه قصــد تحمیــل شــرکت ژنــرال
الکتریــک را داشــت ،مانــع نهایــی و اجرایــی شــدن آن
مــی شــد.
عــراق در حــال حاضــر بیــش از یــک هــزار و 350
مــگاوات بــرق و همچنیــن روزانــه حــدود  28میلیــون
فــوت مکعــب گاز مــورد نیــاز نیــروگاه هایــی بــا حــدود
 2800مــگاوات بــرق تولیــدی را از ایــران وارد مــی کنــد.
بــه گفتــه مقامــات عراقــی ،واردات بــرق و گاز از ایــران
منجــر بــه کاهــش قابــل توجــه زمــان خاموشــی در فصــل
تابســتان مــی شــود کــه در روزهــای پیــک مصــرف در
بســیاری از مناطــق بیــن  12تــا  15ســاعت خاموشــی در
شــبانه روز حتــی در بغــداد پایتخــت مــی رســد.
وزارت بــرق عــراق چنــدی پیــش اعــام کــرد کــه هــدف
ایــن وزارتخانــه تامیــن  18هــزار مــگاوات بــرق مــی باشــد
تــا میــزان بــرق در فصــل تابســتان پیــش رو به بیشــترین
حــد خــود در تاریــخ عــراق برســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بحــث کاهــش صــادرات نفــت ایــران بــه صفــر از نظــر
بســیاری از کارشناســان امــکان پذیــر نیســت امــا حتــی در
صــورت کاهــش قابــل توجــه صــادرات نفــت ،عمــا بــا ایــن
واقعیــت روبــرو خواهیــم بــود کــه تأمیــن ارز نیمایــی بــرای
واردات کاال بــا مشــکالت زیــادی همــراه میشــود .ایــران
بــه عنــوان پنجمیــن کشــور صادرکننــده نفــت در جهــان
تقریبــا ۶درصــد حجــم تولیــدات نفتــی جهــان را در دســت
دارد ،البتــه ایــن روزهــا مــورد هجمــه بیتدبیــر و ظالمانــه
ایــاالت متحــده امریــکا قــرار گرفتــه اســت.
عــدم تمدیــد معافیــت کشــورها از تحریــم نفتــی ایــران
کــه از ســوی وزیــر خارجــه امریــکا اعــام شــده اســت
ســختترین و پرفشــارترین راهــی اســت کــه در ذهــن
متوهمــان ایــاالت متحــده امریــکا و هــم پیمانانــش قــرار
گرفتــه اســت ،اکنــون همهچیــز بــه ایــن بســتگی دارد کــه
کشــورهای دیگــر چنیــن موضوعــی را قبــول میکننــد
یــا خیــر .قطعــا ایــران راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا
ادعــای کشــورهای مســتبد دارد کــه صــادرات نفــت
ایــران بــه صفــر اتفــاق نیفتــد ،در ایــن میــان کشــورها و
شــرکتهایی وجــود دارنــد کــه از ایــران نفــت خریــداری
کننــد .شــرکتها و کشــورهایی کــه بــدون اتــکا بــه
کشــورهای مســتبد در ســطح دنیــا تبــادالت تجــاری
خــود را در قالــب بخــش خصوصــی انجــام میدهنــد،
از جملــه ایــن شــرکتها در ترکیــه و چیــن وجــود دارد
کــه همچنــان هــم بــه صــورت ســنتی بــا ایــران مبــادالت
نفتــی خــود را انجــام میدهنــد.
ژاپــن بــه دنبــال تعامــات بیشــتر نفتــی بــا
ایــران
ســید حمیــد حســینی ،دبیــر اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفتــی ایــران در واکنــش بــه ادعــای
امریــکا مبنــی بــر صفــر رســاندن صــادرات نفــت ایــران
گفــت :قطعــا تحریــم نفــت ایــران بــر بــازار جهانــی نفــت
و خریــداران فعلــی نفــت اثــر منفــی میگــذارد و ایــن
ضــرر شــامل ایــران نیســت ،ایــران بــه عنــوان پنجمیــن
صادرکننــده نفــت خــام بــه کشــورها جهــان ،قطعــا بــا
تصمیــم یــک شــبه برخــی ســران نمیتوانــد از مبــادالت
جهانــی حــذف شــود .وی بــا اشــاره بــه کشــورهایی کــه
از ایــران نفــت خریــداری میکننــد ،افــزود :مشــتریان
ســنتی نفــت ایــران کشــورهای چیــن ،هنــد ،ژاپــن ،کــره
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صادرات غیرنفتی
تسهیل شود
جنوبــی ،ترکیــه ،اســپانیا ،یونــان ،ایتالیــا ،افریقــای جنوبــی
وتایــوان بودهانــد کــه در شــرایط فعلــی پــس از آغــاز
تحریمهــا مطمئــن هســتیم هنــد ،چیــن ،ترکیــه و کــره
جنوبــی و ژاپــن بــه خریــد نفــت و میعانــات بــدون توجــه
بــه تحریمهــای بیاســاس امریــکا ادامــه خواهنــد داد.
بــا توجــه بــه اینکــه بانــک مرکــزی ایــران صــادرات نفــت
ایــران بــه ژاپــن را اعــام کــرده اســت ایــن کشــور هــم در
زمــره خریــداران نفــت میتــوان دیــد؛ ژاپــن عالقهمنــد
بــه ادامــه خریــد نفــت بــوده و در حــال حاضــر بــرای
افزایــش حجــم مبــادالت بــا مقامــات ارشــد کشــوری در
حــال مذاکــره اســت.
حســینی بــه اقدامــات برخــی کشــورها بــرای دامــن زدن
بــه تصمیمــات توهمــی امریــکا اشــاره کــرده و گفــت:
تحریــم نفــت ایــران و همراهــی عربســتان و امــارات بــا
امریــکا میتوانــد منجــر بــه فروپاشــی اوپــک شــود،
در واقــع رقابــت بــر ســر پــر کــردن ســهم نفــت ایــران
دربــازار منجــر بــه عرضــه مــازاد نفــت ایــن کشــورها در
کوتاهمــدت در بــازار میشــود و ایــن تشــنجات بــازار
جهانــی را ملتهــب کــرده و در میــان مــدت قیمــت
کاهــش پیــدا میکنــد .دولتهــای چیــن ،ترکیــه وهنــد
میتواننــد بــه جــای شــرکتها اقــدام بــه خریــد نفــت
کننــد ،بیشــترین حجــم تاثیرگــذاری جــو روانــی و
رســانهای ایــن کشورهاســت
وی بیــان کــرد :البتــه احتمــال دارد تــا زمــان لغــو

تحریمهــا ،فشــار خریــداران و افزایــش مجــدد قیمــت
نفــت ،امریــکا بــه علــت فشــار بــه اقتصــاد کشــورش و
از دســت دادن مشــتریان تجــاری خــود در تصمیمــش
تجدیــد نظــر کنــد ،امــا دولــت مــردان ایــران بــه منتظــر
تجدیــد نظرهــا یــا اعمــال معافیتهــا از جانــب اینگونــه
کشــورها نیســتند و بــه دنبــال راهحــل جبرانــی بــرای ایــن
مســیر هســتند.
حســینی بــا تاکیــد بــه همــکاری دســتگاها دولتــی و
بخــش خصوصــی بــرای کاهــش فشــار روانــی و جــو
رســانهای ،گفــت :دولــت و بانــک مرکــزی بایــد تــاش
کننــد تــا در برهــه زمانــی مذکــور ،قیمــت ارز را کنتــرل
و بــرای تامیــن کســری بودجــه از طریــق حــذف یارانــه
حاملهــای انــرژی اســتفاده کننــد ،صــادرات غیرنفتــی را
در اولویــت قــرار دهنــد و روابــط را بــا کشــورهای همســایه
توســعه دهنــد.
جایگزینــی بــرای نفــت ایــران در پاالیشــگاههای
جهــان وجود نــدارد
علــی کاظمــی باباحیــدری ،نماینــده مجلــس شــورای
اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیدکننــدگان نفــت جهانــی
بــه هیــچ عنــوان توانایــی جایگزیــن کــردن محصــول ایران
را ندارنــد و بلــوف سیاســی اســت ،اظهــار کــرد :بــر ایــن
اســاس مشــاهده میشــود کــه بــا اقــدام اخیــر امریــکا،
قیمــت جهانــی نفــت افزایــش یافــت و ایــن رونــد ادامــه
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خواهــد داشــت .رییــس فراکســیون نفــت و نیــرو مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق جنــگ ایــاالت
متحــده درصــدد افزایــش فشــار اقتصــادی علیــه ایــران
اســت ،تصریــح کــرد :در ایــن راســتا وزیــر امــور خارجــه
امریــکا چنــدی پیــش در کنفرانــس انــرژی سـیایآرای در
اظهاراتــی گفــت کــه امریــکا کامـ ً
ا قصــد دارد تــا صــادرات
نفــت ایــران را هــر چــه ســریعتر بــه صفــر برســاند.
نیاز به تغییر نگاه به صادرات غیرنفتی
بــا وجــود اینکــه صــادرات نفــت ایــران حداقــل در
کوتاهمــدت امــکان صفــر شــدن را نــدارد امــا بایــد قبــول
کــرد کــه در ســال جــاری شــاهد کاهــش قابــل توجــه
صــادرات نفــت خواهیــم بــود .در عیــن حــال مصــرف
بســیاری از ارزهــای صادراتــی ایــران بــرای مــواد اولیــه
و واســطهای تولیــد و کارخانههــا اســت پــس چــارهای
نداریــم جــز آنکــه از هماکنــون فکــری بــه حــال وضعیــت
صــادرات بکنیــم
در حــال حاضــر نــگاه بــه صــادرات بــرای فــروش اجنــاس
مــازاد اســت و مســاله تأمیــن نیــاز داخلــی و تنظیــم بــازار
اهمیــت بســیار بیشــتری نســبت بــه صــادرات دارد امــا در
ســال  98نیــاز اســت کــه ایــن نــگاه بــه شــکل ریش ـهای
تغییــر کنــد .از دو دیــدگاه اهمیــت افزایــش صــادرات
غیرنفتــی مــورد توجــه اســت .مســاله اول عــدم تأمیــن ارز
کافــی بــرای مــواد اولیــه و واســطهای خــوراک کارخانههــا
اســت .اگــر زودتــر تســهیل صــادرات صــورت نگیــرد در
اواســط ســال  98بــا کمبــود ارز روبــرو خواهیــم بــود.
مســاله دوم موضــوع تأمیــن تقاضــای کاالهــای ســاخت
ایــران اســت .مســاله مهمــی کــه در آمارهــای کالن دیــده
نمیشــود ترکیــب کاالهــای تولیــد ایــران اســت کــه
بســیار نامتقــارن بــوده و بعضــی کاالهــای ایرانــی بســیار
بیــش از نیــاز داخــل تولیــد میشــود .در چنیــن شــرایطی
امــکان بحــث مصــرف داخلــی عمــا منتفــی اســت و
نیــاز اســت کــه صــادرات جایگزیــن شــود .بــا ایــن وجــود
ادامــه سیاسـتهای اتخــاذ شــده پــس از اعــام ارز 4200
تومانــی بــا وجــود قبــول شکســت پــروژه میخکــوب کــردن
ارز کمــاکان ادامــه دارد و دامنگیــز صــادرات اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ارزیابی
تحلیلگران
پاکستانی از سفر
عمران خان به
ایران

پایــگاه اینترنتــی رادیــو دولتــی پاکســتان
اظهــارات تنــی چنــد از کارشناســان ،مقامــات
و فعــاالن اقتصــادی ایــن کشــور را در خصــوص
ســفر اخیــر نخسـتوزیر عمــران خــان بــه ایــران
منتشــر کــرد.
ســفر تاریخــی عمــران خــان نیــازی نخســتوزیر
پاکســتان بــه ایــران در هفتــه جــاری و دیدارهــای او
بــا عالیتریــن مقامــات ایــران از جملــه رهبــر معظــم
انقــاب و رئیسجمهــور حســن روحانــی ،امیدواریهــای
زیــادی را بــرای پایــان بخشــیدن بــه مشــکالتی کــه بــر
روابــط سیاســی و اقتصــادی دو کشــور ســایه افکنــده،
ایجــاد کــرده اســت.
کارشناســان ،مقامــات و نیــز فعــاالن اقتصــادی پاکســتانی
نیــز ماننــد همتایــان ایرانــی خــود دیــد مثبتــی بــه ســفر
نخس ـتوزیر عمــران خــان بــه ایــران داشــتهاند .اگرچــه
آنهــا وجــود مشــکالتی بیــن کشورشــان و ایــران را انــکار
نمیکننــد (کمــا اینکــه طرفهــای ایرانــی نیــز بــه
وجــود ایــن مشــکالت اذعــان دارنــد) امــا آنهــا نیــز ماننــد
همتایــان ایرانیشــان امیدوارنــد کــه ســفر اخیــر عمــران
خــان بــه ایــران پایانــی بــر همــه ایــن مشــکالت باشــد و
یــا حداقــل بخــش زیــادی از مشــکالت را برطــرف کنــد.
پایــگاه اینترنتــی رادیــو دولتــی پاکســتان اظهــارات تنــی
چنــد از ایــن کارشناســان ،مقامــات و فعــاالن اقتصــادی
پاکســتانی را در خصــوص ســفر اخیــر نخســتوزیر
عمــران خــان بــه ایــران منتشــر کــرده اســت:
دکتــر ظفــر نــواز جاســپل (کارشــناس مســائل
ایــران)
نخس ـتوزیر عمــران خــان در مــورد کلیــه ابعــاد روابــط
دوجانبــه و راههــای تقویــت روابــط ایــران و پاکســتان در
حوزههــای مختلــف بــا رئیسجمهــور روحانــی گفتوگــو
کــرد .هــر دو کشــور بایــد بــرای جلوگیــری از قاچــاق و
تــردد غیرقانونــی در مرزهــای مشــترک اقداماتــی را
صــورت دهنــد .ســران دو کشــور تصمیــم گرفتهانــد
یــک نیــروی واکنــش ســریع مشــترک بــرای مقابلــه بــا
تروریســم تأســیس کننــد کــه ایــده خوبــی اســت.
روابــط برادرانــه بیــن ایــران و پاکســتان یــک واقعیــت
پایــدار و بلندمــدت اســت .پاکســتان و ایــران مرزهــای
جغرافیایــی ،مذهــب ،تاریــخ و فرهنــگ مشــترکی دارنــد.
در مــورد بنــدر چابهــار نیــز بایــد بگویــم کــه ایــن بنــدر
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بــا بنــدر گــوادر مــا برابــری نمیکنــد .بنــدر گــوادر بــرای
حملونقــل محمولههایــی بــا تنــاژ باالتــر از طریــق
کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان ســاخته شــده اســت.
همایــون اقبــال شــامی (رئیــس مجمــع اقتصــادی
پاکســتان)
اگرچــه ظرفیتهــای قابلتوجهــی بــرای گســترش روابــط
تجــاری ایــران و پاکســتان وجــود دارد امــا تحریمهــای
آمریــکا علیــه ایــران میتوانــد مانــع اســتفاده از ایــن
ظرفیتهــا شــود .بــه دلیــل تضعیــف پــول ملــی ایــران بــر
اثــر تحریمهــای آمریــکا ،قاچــاق کاال بیــن دو کشــور در
ماههــای اخیــر افزایــش یافتــه اســت .از طرفــی بیثباتــی
در افغانســتان طــی  40ســال اخیــر تأثیــرات نامطلوبــی
داشــته بــر دو کشــور ایــران و پاکســتان داشــته اســت .از
جملــه ایــن تأثیــرات نامطلــوب میتــوان بــه چالشهــای
بزرگــی همچــون پناهنــده شــدن میلیونهــا افغانــی و
گســترش مهاجــرت غیرقانونــی و قاچــاق مــواد مخــدر
اشــاره کــرد.
دکتــر فــاروق حســنات (کارشــناس مســائل
ایــران)
بیــن ایــران و پاکســتان ســوءتفاهماتی وجــود دارد امــا دو
کشــور قادرنــد از طریــق گفتوگــو ایــن ســوءتفاهامات را
برطــرف کننــد .در جریــان ســفر عمــران خــان بــه تهــران
دو کشــور بــرای تشــکیل یــک نیــروی واکنــش ســریع
بــرای محافظــت از مرزهــای مشــترک و جلوگیــری از
تــردد تروریســتها بــه توافــق رســیدند.
اگرچــه آمریــکا تحریمهایــی را علیــه ایــران وضــع کــرده
اســت امــا بســیاری از کشــورها در تــاش بودهانــد تــا
راهــی بــرای تــداوم مــراودات تجــاری خــود بــا ایــران
بیابنــد .پاکســتان نیــز بایــد بــرای راهانــدازی خــط لولــه
انتقــال گاز از ایــران تــاش کنــد.
شاهد امین (سفیر و دیپلمات ارشد سابق)
ســفر اخیــر عمــران خــان بــه ایــران نقــش مؤثــری در رفــع
ســوءتفاهمات بیــن دو کشــور خواهــد داشــت .از طرفــی
پاکســتان میتوانــد نقــش یــک میانجــی را بیــن ایــران
و عربســتان ایفــا کنــد و تنشهــای کنونــی بیــن آنهــا
را برطــرف کنــد .پاکســتان ســال گذشــته نماینــدگان
خــود را بــرای شــرکت در جشــن افتتاحیــه فــاز نخســت
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طــرح توســعه بنــدر چابهــار بــه ایــران فرســتاد و ایــن یــک
ژســت خــوب بــود.
دکتــر زاهــد انــور خــان (کارشــناس مســائل
ایــران)
ســفر نخســتوزیر عمــران خــان بــه ایــران یــک ســفر
تاریخــی اســت .پاکســتان همــواره در مواقــع حســاس
حامــی ایــران بــوده اســت .پاکســتان و ایــران دو کشــور
مهــم در منطقــه محســوب میشــوند و ایــران نیــز ماننــد
پاکســتان جمــع کثیــری از پناهجویــان افغــان را در خــود
جــای داده اســت.
کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان بــرای کل منطقــه
ســودآور خواهــد بــود و گســترش منطقـهای ایــن کریــدور
میتوانــد بــه تقویــت روابــط اقتصــادی پاکســتان و ایــران
نیــز کمــک کنــد .پاکســتان و ایــران بهشــدت از تهدیــدات
تروریســتی رنــج میبرنــد و بــه همیــن دلیــل بایــد بــا
یکدیگــر همــکاری اطالعاتــی داشــته باشــند تــا ایــن
پدیــده را ریشــهکن کننــد.
دکتر شاهد حسن صدیقی (اقتصاددان)
ســفر اخیــر نخســتوزیر عمــران خــان بــه ایــران و
دیدارهایــش بــا رهبــران ایــران ،ســوءتفاهمات گذشــته
بیــن دو کشــور را تــا حــد بســیار زیــادی کاهــش خواهــد
داد .اگرچــه تصمیــم اخیــر آمریــکا بــرای پایــان دادن بــه
معافیتهــای اعطــا شــده بــه تعــدادی از کشــورهای
واردکننــده نفــت از ایــران موجــب افزایــش مشــکالت
اقتصــادی ایــران خواهــد شــد امــا همچنــان ظرفیتهــای
عظیمــی بــرای گســترش تجــارت بیــن پاکســتان و ایــران
وجــود دارد.
ســفر هیأتهــای بلندپایــه ایرانــی و پاکســتانی بــه کشــور
مقابــل میتوانــد فضــای تردیــد بیــن دو کشــور را از بیــن
ببــرد و اعتمــاد را جایگزیــن آن کنــد .ایــران بــه پاکســتان
اطمینــان داده اســت کــه بــرای حمایــت از ایــن کشــور در
راســتای فائــق آمــدن بــر بحــران انــرژی [کــه سالهاســت
پاکســتان بــا آن دس ـتوپنجه نــرم میکنــد] و نیــز بــرای
تقویــت روابــط دوجانبــه ســخت تــاش خواهــد کــرد.
ایــران همچنیــن تأکیــد کــرده اســت کــه پاکســتان نبایــد
بنــدر چابهــار را رقیبــی بــرای بنــدر گــوادر بدانــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
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اردیبهشت برگزار میشود
همایــش فرصتهــای اقتصــادی ایــران و ســوریه بــا
حضــور هیــات صنعتــی -تجــاری اتــاق صنایــع دمشــق،
چهارشــنبه  11اردیبهشــتماه ســاعت  9:45در طبقــه
دهــم ســاختمان اتــاق ایــران برگــزار خواهــد شــد.
بــه دنبــال ســفر هیــات صنعتــی و تجــاری اتــاق صنایــع
دمشــق بــه ایــران ،همایــش فرصتهــای اقتصــادی ایــران
و ســوریه ،چهارشــنبه  11اردیبهشــت ســاعت  9:45در اتاق
ایــران برگــزار میشــود.
زمینــه فعالیــت اعضــای ایــن هیــات در بخــش تولیــد و
صــادرات شــامل تولیــد پوشــاک ،تولیــد انــواع جــوراب
زنانــه ،تولیــد انــواع البســه مردانــه و زنانــه ،تولیــد لبنیــات،
تولیــد و مونتــاژ انــواع دوچرخــه و موتورســیکلت ،تولیــد
کارتــن ،تولیــد لولــه و پروفیــل پالســتیکی ،تولیــد
ســیلیکات ســدیم و مــواد غذایــی میشــود.
حــوزه فعالیــت آنهــا در حــوزه واردات نیــز بــه مــواد
پتروشــیمی و حاللهــا ،انــواع نــخ ،مــواد اولیــه صنایــع
غذایــی ،پــودر شــیر ،ویتامیــن یــا آنزیــم کنســانتره آبمیــوه،
قهــوه فــوری ،پلیاتیلــن و پلیاســتر ،ماشــینآالت صنایــع
غذایــی ،فراوردههــای نفتــی ،حملونقــل بینالمللــی،
مــواد اولیــه صنایــع نســاجی و لوازمیدکــی انــواع دوچرخــه
و موتورســیکلت مربــوط میشــود.
فعــاالن اقتصــادی عالقهمنــد بــه حضــور در ایــن همایــش
میتواننــد بــرای ثبتنــام و حضــور در همایــش ،نســبت
بــه تکمیــل فــرم ثبتنــام از طریــق ایــن لینــک اقــدام
کننــد.
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی غیــر عضــو اتــاق ایــران الزم
اســت مبلــغ یکمیلیــون ریــال بــرای هــر نفــر بابــت
ورودیــه همایــش بــه شــماره حســاب  5714338815نــزد
بانــک ملــت بــه نــام اتــاق ایــران واریــز و رســید آن را در
هنــگام ورود بــه جلســه بــه مســئوالن مربوطــه ارائــه کنند.
ارائه خدمات ثبتی به فعاالن اقتصادی در سال
جدید
میــز ثبــت شــرکتها مســتقر در اتــاق بازرگانــی تهــران،

طــی ســالهای  1396و  1397در مجمــوع بالــغ بــر
 1100پرونــده خدماتدهــی مختلــف بــه اعضــای اتــاق را
در پرونــده کاری خــود ثبــت کــرده اســت.
واحــد ثبتــی اتــاق تهــران در ســال جدیــد ،انــواع خدمــات
ثبتــی را بــه فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان کسـبوکار عضــو
اتــاق تهــران ارائــه میدهــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
اتــاق تهــران ،ایــن واحــد عــاوه بــر اینکــه بــه متقاضیــان،
خدماتــی همچــون تنظیــم صورتجلســات تغییــرات
شــرکتها و نیــز ثبتنــام کــد اقتصــادی را ارائــه میدهــد،
فرآینــد ثبتنــام کارت عضویــت و بازرگانــی حقیقــی و
حقوقــی را نیــز انجــام میدهــد.
همچنیــن ثبتنــام اظهارنامــه کارت بازرگانــی ،ثبتنــام
پلمــب دفاتــر قانونــی ،خدمــات ثبــت اظهارنامــه برنــد و نیــز
خدمــات تاســیس شــرکت از دیگــر خدمــات قابــل ارائــه
بــه مراجعهکننــدگان بــه واحــد ثبتــی اتــاق تهــران اســت.
بــر اســاس دادههــای واحــد ثبتــی اتــاق تهــران ،طــی
ســالهای  1396و  1397در مجمــوع بالــغ بــر 1100
پرونــده خدماتدهــی مختلــف بــه اعضــای اتــاق تهــران در
ایــن واحــد بــه ثبــت رســیده اســت کــه درخواســت بــرای
انتخــاب اعضــا و بــازرس ،تعییــن ســمت مدیــران ،افزایــش
یــا کاهــش ســرمایه و تغییــر آدرس ،بیشــترین تقاضــا از
ســوی اعضــای حقیقــی و حقوقــی اتــاق تهــران در مراجعــه
بــه ایــن واحــد بــوده اســت.
فعــاالن اقتصــادی بــرای دریافــت خدمــات فــوق میتواننــد
بــه ســاختمان شــماره یــک اتــاق تهــران واقــع در خیابــان
وزرا مراجعــه کننــد.
ترکیه ایران را ترک نمی کند
بــه گــزارش روز ســه شــنبه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا،
ترکیــه بازهــم در فهرســت کشــورهایی قــرار گرفــت کــه
در دوران تحریــم همچنــان صــادرات و واردات آن جریــان
دارد .آمــار تجــارت ســال  97از حجــم صــادرات 2.3
میلیــارد دالری ایــران بــه ترکیــه حکایــت از آن دارد کــه
اگــر صــادرات نفتــی را هــم بــه آن اضافــه کنیــم ،ایــن رقــم
بــر پلــه باالتــری مینشــیند.
همســایه شــمال غربــی کــه حــاال چهارمیــن مقصــد
صادراتــی ایــران لقــب گرفتــه ،از نخســتین کشــورهایی
بــود کــه بــا تحریمهــای آمریــکا مخالفــت کــرد .اخیــرا
هــم ایــن کشــور لغــو معافیتهــای خریــداران نفــت ایــران
از طــرف ایــاالت متحــده را محکــوم و وزیــر خارجـهاش آن
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را بچهگانــه توصیــف کــرده اســت.
«رضــا کامــی» ،رئیــس اتاق مشــترک ایــران و ترکیــه درباره
حجــم تجــارت ایــن دو کشــور پــس از لغــو معافیتهــا بــه
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا گفــت :دولــت ترکیــه بــه طــور
رســمی اعــام کــرده تحریــم آمریــکا را همراهــی نمیکنــد
و جایگزیــن شــدن انــرژی نفــت و گاز ایــران بــا دیگــر
کشــورها را قبــول نــدارد .بنابرایــن میتــوان نســبت بــه
ادامــه تجــارت دوجانبــه دو کشــور امیــدوار بــود.
کامــی کــه آبــان  97از احتمــال تشــکیل بانــک ایــران و
ترکیــه خبــر داده بــود ،توضیــح داد :بانــک مشــترک ایــران
و ترکیــه هنــوز تاســیس نشــده و ســاز و کار خاصــی بــه
دســت نیامــده اســت.
ک مجــوز تاســیس
وی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی تــر 
ایــن بانــک را گرفتــه بــود ،دربــاره دلیــل تاخیــر تشــکیل
بانــک گفــت :زمانــی کــه قــرار اســت بانــک مشــترکی
تاســیس شــود ،طــرف ایرانــی هــم بایــد مجوزهــای خــاص
خــود را داشــته باشــد ولــی بــا توجــه بــه شــرایط موجــود
هنــوز مشــکالت حــل نشــده اســت.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و ترکیــه از تعریــف ســاز و کار
ویــژه بــرای حــل مســائل بانکــی و نقــل و انتقــاالت مالــی
دو کشــور خبــر داد و گفــت :ایــن موضــوع فعــا در حــد
پیشــنهاد بیــن دو کشــور قــرار دارد و جزئیــات آن مشــخص
نشــده اســت.
کامــی مانــع اصلــی تجــارت بــا ترکیــه را موضــوع تعرفــه
عنــوان کــرد و افــزود :هــم از طــرف دولــت ایــران و هــم
از طــرف دولــت ترکیــه محدودیتهــای تعرفــهای برقــرار
شــده اســت؛ چنانچــه ترکیــه بــرای بخشــی از کاالهــای
خــاص ماننــد محصــوالت پتروشــیمی افزایــش تعرفــه در
نظــر گرفتــه اســت کــه ایــن مــوارد باعــث کاهــش حجــم
تجــارت دو کشــور میشــود.
مدیر اینستکس  :آماده اولین تبادل تجاری
با ایران هستیم
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا ،در ایــن نشســت کــه بــه همــت
وزارت تجــارت بینالملــل ایــن کشــور و اتــاق بازرگانــی ایــران
و انگلیــس برگــزارشــد فیشــر دربــاره عملکــرد ایــن ســازوکار
توضیحاتــی را ارائــه و بــه نگرانــی شــرکتهای انگلیســی بــرای
انجــام مبــادالت مالــی بــا ایــران پاســخ داد.
حمیــد بعیــدی نــژاد ســفیر ایــران در انگلیــس بــا انتشــار پیامــی
در توییتــر نوشــت :آقــای فیشــر رئیــس اینستکس(ســازوکار
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تبــادالت تجــاری ســه کشــور اروپایــی بــا ایــران) امروز(دوشــنبه)
در جلسـهای بــا صاحبــان صنایــع و رؤســای شــرکتهای بازرگانــی
انگلیــس در لنــدن اعــام نمــود کــه باوجــود چالشهــای موجــود،
اینســتکس بــا جدیــت بــه دنبــال انجــام اولیــن تبــادل تجــاری بــا
همتــای ایرانــی خــود در ســریعترین زمــان ممکــن میباشــد.
اینســتکس یــا ســازوکار حمایــت از مبــادالت تجــاری ایــران و
اروپــا یــک ابــزار ویــژه مالــی اســت کــه در  31ژانویــه 11( 2019
بهمــن  )1397توســط آلمــان ،فرانســه و انگلیــس ،بــرای تســهیل
تجــارت غیــر دالری بــا ایــران ایجــاد شــد
مقــر اینســتکس در پاریــس ،فرانســه و ریاســت آن بــر عهــده
پــر فیشــر آلمانــی ،از مدیــران پیشــین کومرتسبانــک ،اســت.
هــدف اصلــی از ایجــاد ایــن کانــال مالــی ویــژه ،دادن امکانــات
بــه شــرکتهای کوچــک و متوســط اروپایــی اســت تــا بتواننــد
مجــاری متعــارف مالــی خــود بــا ایــران را حفــظ کننــد.
فیشــر اســفند گذشــته بــرای دیــدار بــا مقامهــای ایرانــی و
بهمنظــور رایزنــی دربــاره عملیاتــی کــردن هرچــه ســریعتر
اینســتکس بــه تهــران ســفر کــرد.
در نشســتی کــه بــا حضــور کارشناســان ایــران و نماینــدگان ســه
کشــور فرانســه ،آلمــان و انگلیــس ،اتحادیــه اروپــا و فیشــر در
تهــران برگــزار شــد آخریــن وضعیــت اینســتکس و نهــاد متناظــر
آن در ایــران ،نحــوه تعامــل و همــکاری ایــن دو نهــاد ،نحــوه
اســتفاده فعــاالن اقتصــادی و تجــاری از ایــن مکانیســم ،مــروری
بــر گامهــای بعــدی باهــدف گســترش حــوزه فعالیــت اینســتکس
بــه ســایر حوزههــای تجــاری و دیگــر موضوعــات مرتبــط بــه
ایــن فرآینــد بــا حضــور نماینــدگان وزارت امــور خارجــه و ســایر
وزارتخانههــا و دســتگاههای ذیربــط از کشــورمان بــا نماینــدگان
بخشهــای سیاســی و اقتصــادی طــرف اروپایــی و نیــز مدیــر
اینســتکس موردبحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
پــسازآن بــود کــه «ســازوکار تأمیــن مالــی و تجــارت ایــران و
اروپــا» بهعنــوان نهــاد متناظــر ایرانــی بــرای اینســتکس بــا
مشــارکت مجموعـهای از بانکهــای دولتــی و خصوصــی ایرانــی و
برخــی شــرکتها در ایــران بــا مدیرعاملــی «علیاصغــر نــوری»
بــه ثبــت رســید.
نورمــن المونــت رئیــس اتــاق بازرگانــی انگلیــس و ایــران
راهانــدازی ایــن ســازوکار را گواهــی دانســت کــه ‹اروپــا
بهرغــم فشــارهای آمریــکا در ایــن زمینــه موضــع خــود را
حفــظ کــرده اســت ‹.
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Short news

SEWA Reveals Plan To Deliver
Services Within 3 Hours

Energy and water infrastructure is
key to attracting investment and
economic development in Sharjah, says SEWA chairman
Sharjah Electricity and Water
Authority, SEWA, has unveiled its
strategic plan to deliver electricity,
water and gas services in the
Free Zone and residential areas
within three hours of completion
of the building and completion
of procedures, as part of the
.2020 authority›s vision for
Dr. Rashid Al Leem, Chairman
of SEWA, pointed out that the
infrastructure of energy and water
is one of the most important
elements of attracting investment
and economic development of the
Emirate of Sharjah so that this
investment becomes essential to
make the economy more efficient
.and increase production capacity
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Dubai’s M-Station Extension Project
With Capacity Of 2.8GW And 140MIPD

Siemens Supplies First SGT-A45
Mobile Power Generation Unit

The project brings the total production capacity of the plant to 2,885
megawatts (MW) and 140 million
gallons of desalinated water per day
with the total cost of M-station reaching Dh11.669bn
The M-Station extension project in
Jebel Ali, the largest power and water desalination plant in the UAE, has
.been inaugurated
The Dh1.527bn extension project
added new generating units with a
.capacity of 700MW

The SGT-A45 mobile unit is a good
choice for customers with urgent
power needs or in regions with a
poorly developed infrastructure,
says Siemens
Siemens has received the first order for its SGT-A45 mobile unit from
Bayat Power, a company of the
Bayat Group. A few months from
now, a complete gas-fired power
plant, centered around the SGT-A45
trailer-mounted unit, will begin to
provide electricity for the Jowzjan
.Province in northern Afghanistan

The project brings the total production capacity of the plant to 2,885
megawatts (MW) and 140 million
gallons of desalinated water per day
with the total cost of M-station reach.ing Dh11.669bn
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai, Minister of Finance, and President of Dubai Electricity and Water Authority
(DEWA), inaugurated the extension
.project yesterday
According to Al Tayer, Dh86bn is required in investments over the next
five years, with 45% of it coming from
.the private sector

This project is not only just a unique“
opportunity to match creative private
sector investment with Siemens’
considerable technical expertise and
world-class turbine technology to allow Afghanistan to take its first step
towards powering the next phase of
the nation’s economic growth, but
also is a further example of the Bayat
Group’s commitment to investing in
Afghanistan’s domestic energy industry in order to help electrify new
industries, create jobs and activate
opportunities which will benefit our
.entire country,” adds Bayat

Iraq On The Path To Power The
Green Economy

Empowering sustainability is going
to be an essential component of
rebuilding economy efforts in Iraq,
notes Frost & Sullivan’s Energy
Practice
Blessed with an abundance of solar and wind resources, Iraq is now
seeking to diversify its energy dependency away from fossil fuels
within the next decade, and enhance the energy mix. The country
is expected to supply over 10% of
its energy needs by 2028 from sustainable resources, by opting to
build large-scale Solar, Wind and
Biomass facilities
Iraq holds large reserves of natural
gas that can be used for the development of combined-cycle gas turbine plants. Besides, an average
irradiation of 5.6 kWh/m2/day with
over 3000 hours of bright sunshine
per year offers significant opportunities for development of solar en.ergies across the country
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اطالعــات اعضــاء و بــا تشــکیل یــک بانــک اطالعاتــی کامل
از توانمنــدی هــای آنهــا و همچنیــن بــا ایجــاد فضــای خصوصی سازی در حد شعار باقی مانده است
حضــور مســتمر در زمينــه هــاي مرتبــط و توســعه بــازار
 ،تدويــن اســتانداردها و آييــن نامــ ه هــا ،ارتقــاي دانــش و در ادامــه مــی گویــد «:از نظــر مــن بــه بــازی
فنــی ،گســترش ظرفیتهــای اطــا ع رســانی و جلوگيــري نگرفتــن بخــش خصوصــی از عوامــل مهــم در بــروز
از ايجــاد رقابــت هــاي ناســالم ،حــذف کارهــای مــوازی بحــران هــای اقتصــادی اســت .طــی ســال هــای
اقدامــات در خــور توجهــی را بــه معــرض ظهــور برســاند .گذشــته ســرمایه هــا در دســت کســانی بــوده کــه
انجمــن صنفــی بــه عنــوان پیکــره صنعــت تابلــو بــرق کار تولیــدی نمــی کردنــد و ایــن باعــث شــده بخــش
کشــور در ادامــه پیشــرفت خــود در فضــای فراســازمانی هــای مختلــف اقتصــاد آســیب ببینــد امــا بایــد کار را
و بدنبــال افزایــش اثربخشــی ســرمایه گذاریهــای انجــام بــه کاردان ســپرد».
شــده بــا الگــوی همــکاري بیــن ســازماني  ،با بســتر ســازی رئیــس کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی و
در جهــت تســریع در امــر توســعه ارتباطــات فراســازمانی بــا مهندســی اتــاق ایــران بــه لــزوم شــفافیت در اجــرای
قبــول مســئولیت ارزیابــی شــرکت هــای متقاضــی دریافــت پــروژه اشــاره کــرد و ادامــه مــی دهــد «:متاســفانه در
تائیدیــه از توانیــر و همچنیــن تکمیــل ســاختار ســازمانی  ،بخــش دولتــی و پــروژه هایــی کــه در ایــن بخــش
خــود را بــر اســاس الگوهــای مــدرن انجمـ 
ن هــای کســب اجــرا شــده کمتــر شــفافیتی را مشــاهده مــی کنیــم
و کار دنیــا تنظیــم و در دســتور کار قــرار داده اســت  .و ایــن نشــان مــی دهــد کــه بایــد فضــای بیشــتری را
در ایــن مســیر بــا تــاش در جهــت اســتیفای حقــوق بــرای بــازی بخــش خصوصــی فراهــم کنیــم .دولــت
و دفــاع از منافــع مشــروع و قانونــی اعضــای انجمــن ،هــا طــی ســا ل هــای گذشــته از همــکاری بیشــتر
جمــع آوری اطالعــات مرتبــط بــا صنایــع تابلوهــای بــرق بــا بخــش خصوصــی گفتــه انــد امــا هــم هچیــز در
کشــور و اقــدام در تامیــن نیازهــای آنهــا و بــا کوشــش حــد شــعار مانــده اســت .ایــن الزم اســت کــه دولــت
در جهــت ارتقــا ســطح کیفــی تولیــد محصــوالت خــود از مشــاوره هــای بخــش خصوصــی را در نظــر بگیــرد
طــرق مختلــف از جملــه همــکاری نزدیــک بــا موسســه و بــه آن عمــل کنــد .دربــاره زیــر ســاخت هــای
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران و همــکاری بــا صادراتــی ،حــل مشــکالت بیــن المللــی و ...بخــش
مقامــات مســئول در زمینــه خوردگــی تاسیســات برقــی خصوصــی وعــده هــای دولــت را شــنیده و هرجــا الزم
و اقــدام بــه تشــکیل دورههــای آموزشــی کاربــردی ایــن بــوده در کنــار دولــت بــرای تحقــق وعــده هــا تــاش
رشــته از جملــه اقدامــات ایــن انجمــن طــی ســالهای کــرده اســت».
اخیــر بودهاســت.
اینــک ،انجمــن صنعــت تابلــو بــرق بــا جمعــی از بهتریــن
تولیدکننــدگان تابلــو بــرق در کشــور بــا طیــف وســیعی
از تولیــدات شــامل ،انــواع تابلوهــای ســنجش  ،تابلــو فشــار
ضعیــف توزیــع ،تابلــو فشــار ضعیــف ثابــت ،تابلــو فشــار
متوســط ثابــت (ســنتی) ،تابلــو فشــار متوســط کمپکــت،
تابلــو فشــار ضعیــف کشــویی ،تابلــو فشــار متوســط
کشــویی ،تابلــو کنتــرل و پروســس ،تابلــو حفاظــت و
کنتــرل نیروگاهی،پســت کمپکــت  ،بــه ســمت صــادرات
پیــش مــی رود و بــی شــک صنعتگــران مــا توانایــی آن
را دارنــد کــه ضمــن تامیــن کامــل نیازهــای داخلــی ،روز
بــه روز صــادرات خــود را گســترشدهنــد و دیــر نیســت
زمانــی کــه بــازار بســیاری از کشــورهای دور و نزدیــک را
تحــت تســلط خــود درآورنــد.
ادامه از صفحه 1

تاریخچه انجمن
انجمــن صنفــی تولیــد کننــدگان تابلوهــای
بــرق ایــران در ســال  1377بــه همــت جمعــی
از تولیدکننــدگان ایــن رشــته تأســیس گردیــده
اســت .ایــن انجمــن تحــت شــماره 32-3/2-174
در اداره کل ســازمانهای کارگــری و کارفرمائــی بــه
ثبــت رســیده و در چهارچــوب اساســنامه مــورد
پذیــرش وزارت کار و امــور اجتماعــی و بــا نظــارت
آن وزارتخانــه برنامــه هــای خــود را انجــام میدهــد.
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق شــرکتهای تولیدکننــده
تابلوهــای بــرق کشــور ،عضــو ایــن انجمــن مــی
باشــند و از حمایــت هــای قانونــی آن بهرمنــد مــی
گردنــد.
درباره انجمن
انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیــد کننــدگان
تابلوهــای بــرق ایــران بــا ارائــه خدمــات مختلــف
دو ســویه مشــاوره ای  ،مشــورتی و اجرایــی در
جهــت ارائــه خدمــات بــه اعضــاءاز یــک ســو و
ارتبــاط بــا شــرکتهای داخلــی و خارجــی در بخــش
هــای مشــروحه ذیــل از ســوی دیگــر بــه انجــام
وظیفــه مصــوب طبــق اساســنامه مامــور مــی
باشــد .
مشاوره در زمینه های:

انجمن
صنفی تولید
کنندگان
تابلوهای برق
ایران

مالیاتــی  /حقوقــی  /بیمــه ای  /گمرگــی /
مناقصــه و مزایــده  /اســتوک
ارائــه خدمــات در کمیتــه هــای :حقوقــی  -کوشــش کــرده اســت  .اینــک بــا تکیــه بــر ظرفیــت هــای
موجــود و امکانــات بالقــوه و بالفعــل اعضــاء و بــا رویکــرد
اقتصــادی  ،صــادرات ،آمــوزش و پژوهــش،
جدیــد و حمایــت ،و همراهــی اعضــاء خــود در نظــر دارد به
فنــی ،ارزیابــی و عضویــت
انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیــد کننــدگان تابلوهــای
بــرق ايــران يــک نهــاد صنفــي اســت و متشــکل از 156
شــرکت ســازنده انــواع تابلــو هــای بــرق و تجهيــزات آن
مــی باشــد .ایــن انجمــن کــه بــا بیــش از قریــب بــه دو
دهــه از موجودیــت خــود بــا ارائــه انــواع خدمــات ســودمند
و مســتمر در مســیر پیشــرفت و تعالــی ایــن صنعــت

منظــور تبدیــل شــدن بــه یــک تشــکل صنعتــی ،صادراتــی
و تحقــق اهــداف و آرمانهــای اجتماعــی اعضــای خــود،
در دو فضــای ســازمانی و فراســازمانی بــه فعالیــت ادامــه
دهــد و موفقیــت هــای مهــم دســتیافته را گســترش دهــد
و اســباب کســب موفقیــت هــای جدیــد را تمهیــد کنــد.
ایــن انجمــن  ،در مســیر دســتیابی بــه اهــداف خــود در
فضــای ســازمانی توانســته بــا جمــع آوری و رصــد مســتمر
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشست  100فعال اقتصادی
ایران و عراق

بیــش از یکصــد فعــال اقتصــادی ایرانــی و عراقی در نشســتی
مشــترک در بغــداد پایتخــت عــراق و بــا حضــور مســووالن
دو کشــور بــر تقویــت همکاریهــا میــان دو طــرف تاکیــد
کردنــد .بــه گــزارش ایرنــا ،نشســت مشــترک یکصــد شــرکت
ایرانــی و عراقــی مشــارکتکننده در نمایشــگاه ایــران پــروژه
عــراق بــا محوریــت فعــاالن اقتصــادی شــورای فعالیتهــای
اقتصــادی عــراق ســه شــنبه شــب در هتــل شــرایتون بغــداد
پایتخــت عــراق برگــزار شــد.
معــاون ســفیر ایــران در بغــداد ،ضمــن تقدیــر از نقــش فعاالن
اقتصــادی دو کشــور در تقویــت روابــط و همکاریهــای طــی
ســالهای اخیــر ،گفــت :ایــران و عــراق دو کشــور دوســت،
بــرادر و همســایه هســتند و تنهــا تعامــل و منافــع اقتصــادی
آنهــا را بــه یکدیگــر پیونــد نمیدهــد بلکــه مشــترکات
فــراوان تاریخــی ،فرهنگــی و جغرافیایــی دارند .ســید موســی
علیــزاده طباطبایــی گفــت :ارتبــاط میــان دو ملــت و دو
کشــور ایــران و عــراق بــه انــدازه وســیع و عمیــق اســت کــه
هیــچ طرفــی نمیتوانــد آن را مخــدوش کنــد .طباطبایــی بــا
اشــاره بــه اینکــه تمرکــز فعالیتهــای نمایندگیهــای ایــران
در عــراق طــی دو ســال گذشــته روی روابــط اقتصــادی بــوده
اســت ،بــر تــداوم حمایــت از فعــاالن ایــن حــوزه و تــاش
بــرای رفــع موانــع فعالیــت آنــان در دو کشــور تاکیــد کــرد .او
ســفرهای متقابــل حســن روحانــی رییسجمهــوری اســامی
ایــران و عــادل عبدالمهــدی نخســت وزیــر عــراق را بســیار
مهــم و ثمربخــش دانســت و گفــت :بــا انجــام ایــن ســفرها
و توافقــات مهمــی کــه طــی آن صــورت گرفــت ،زمینــه
گســترش همکاریهــا در حوزههــای مختلــف ،بیــش از
پیــش فراهــم شــده اســت.
«اســتبرق ابراهیــم الشــوک» معــاون وزیــر مســکن عــراق
نیــز طــی ســخنانی در ایــن نشســت ،روابــط دو کشــور را
مســتحکم و پیشــرفته خوانــد و خواســتار تبلــور هــر چــه
بیشــتر نتایــج ســفر مقامــات عالــی دو کشــور ،در تقویــت
همکاریهــا و ســرمایهگذاریهای مشــترک میــان
ایــران و عــراق شــد .او بــازار عــراق را بــرای ورود فعــاالن،
شــرکتها ،ســرمایهگذاران و صنعــت گــران ایرانــی
بســیار آمــاده توصیــف کــرد و گفــت :همــه در بخشهــای

دولتــی و خصوصــی بایــد تــاش کنیــم ایــن روابــط هــر
چــه بیشــتر گســترش یابــد .رایــزن بازرگانــی ایــران در
عــراق نیــز طــی ســخنانی در ایــن نشســت ،مدرنســازی و
توســعه زیرســاختها در قالــب پــروژه ملــی عــراق را یــادآور
شــد و گفــت :برنامــه و اهــداف پیــش بینــی شــده کشــور
عــراق تمرکــز بــه انجــام برنامههــای اقتصــادی اســت و
برایــن اســاس موضــوع مدرنســازی و توســعه طرحهــای
زیرســاختی بــا توجــه بــه بــرآورد نیــاز اســتانهای مختلــف
اجرایــی خواهــد شــد .ناصــر بهــزاد علیــزاده افــزود :براســاس
هدفگــذاری  ۲۰میلیــارددالری تجــارت ایران و عــراق موضوع
صنعــت ســاختمان بــه عنــوان صنعــت بــا مزیــت کشــور بــه
دلیــل برتــری در مقیــاس تولیــد و تنــوع بــرای همــکاری
دوجانبــه مــورد توجــه اســت.
بهــزاد اظهارداشــت :محورهــای زیرســاختی در بخــش
مدرنســازی شــامل بهســازی ،نوســازی و نوینســازی
طرحهایــی اســت کــه عمدتــا شــامل پــل و جادهســازی،
مجتمعهــای مســکونی ،بزرگــراه و طراحــی الگوهــای
ســازندگی اســتاندارد بیــن شــهری و ...اســت .وی گفــت:
توســعه عــراق براســاس مزیتهــای منطق ـهای ایــن کشــور
بــا اولویــت احیــا صنایــع ســبک ،راهانــدازی واحدهــای
تولیــدی در قالــب زنجیــره تکمیــل محصــول و افزایــش
کیفیــت و کمیــت کاالهــای صنعتــی و زراعــی مصرفــی
صــورت میپذیــرد .بهــزاد یــادآور شــد :پیگیــری طرحهــای
بازرگانــی و ســرمایهگذاری مشــترک ایــران در عــراق
میتوانــد بــا برخــی اســتانهای منابــع بنیــان عــراق نظیــر
اســتان بغداد-دیوانیــه -نینوا-صــاح الدیــن ،واســط ،المثنــی،
نجــف ،کربــا و ســلیمانیه در قالــب تجــاری شــدن محلــی
کاالهــای ایرانــی در بــازار هــدف ،تولیــد و ســرمایهگذاری
بــرای کاهــش هزینــه و حفــظ موقعیــت رقابتــی آغــاز شــود.

ابراز امیدواری پوتین برای
ادامه صادرات نفت ایران

رئیــس جمهــور روســیه ابــراز امیــدواری کــرد کــه صــادرات
نفــت ایــران بــا وجــود تالشهــای واشــنگتن بــرای متوقــف
کــردن آن ،ادامــه پیــدا کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،واشــنگتن از همــه خریــداران نفــت
ایــران خواســته اســت خریدشــان را تــا اول مــاه مــه متوقــف
کننــد یــا بــا تحریمهــای آمریــکا مواجــه شــوند.
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امــا والدیمیــر پوتیــن کــه بــرای شــرکت در یــک کنفرانــس
ســرمایهگذاری بــه پکــن ســفر کــرده بــود ،اظهــار کــرد :وی
از نیــت عربســتان ســعودی بــرای افزایــش تولیــد مطلــع
نیســت.
وی در برابــر پرسشــی دربــاره موضع عربســتان ســعودی برای
جبــران افــت عرضــه ایــران در بــازار جهــان ،بــه خبرنــگاران
گفــت :امیــدوارم نهایتــاً چنیــن اتفاقــی روی ندهــد امــا از
نظــر تئــوری ،مــا تحــت گــروه اوپــک پــاس ،توافقــی داریــم.
پوتیــن بــه توافــق کاهــش تولیــد جهانــی نفــت کــه میــان
اوپــک و روســیه امضــا شــده و قــرار اســت تــا پایــان ژوئــن
اجــرا شــود اشــاره داشــت.
رئیــس جمهــور روســیه گفــت :مــا اطالعاتــی درباره شــرکای
ســعودی خــود یــا هیــچ یــک از دیگــر اعضــای اوپــک کــه
نشــان دهــد آنهــا آمــاده تــرک توافــق هســتند دریافــت
نکردهایــم.
وی در ادامــه افــزود :هیــچ ایــدهای دربــاره ایــن کــه بــازار
انــرژی جهانــی چــه واکنشــی بــه تشــدید تحریمهــای ایــران
نشــان خواهــد داد ،نــدارد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،دولــت آمریــکا اعــام کــرده کــه
از عربســتان ســعودی ،امــارات متحــده عربــی و همپیمانــان
دیگــرش بــرای جبــران نفــت ایــران قــول همــکاری گرفتــه
اســت.

سرنوشت روابط انرژی ایران و
هند چه میشود؟

پــس از اعــام تصمیــم هفتــه گذشــته دولــت ترامــپ بــرای
پایــان دادن بــه معافیتهــا بــرای مشــتریان نفتــی ایــران،
هنــد در شــرایط بینهایــت دشــواری قــرار گرفتــه و معلــوم
نیســت چــه راهــی در پیــش خواهــد گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،آیــا هنــد تحریمهــای آمریــکا را بــه
چالــش خواهــد کشــید و بــه واردات نفــت ایــران ادامــه
میدهــد یــا رهبــران هنــد از دســت دادن عرضــه نفــت
ایــران را در قبــال حفــظ روابــط خــوب بــا آمریــکا بــه جــان
میخرنــد؟
هنــد ســومین مصــرف کننــده بــزرگ نفــت در جهــان اســت
و حــدود  ۸۰درصــد از نیازهــای نفتــی خــود را از طریــق
واردات تأمیــن میکنــد .هنــد دومیــن خریــدار بــزرگ
نفــت ایــران پــس از چیــن اســت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن
حقایــق میتــوان پــی بــرد کــه تحریمهــا علیــه صــادرات
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نفــت ایــران چــه ضربــه بزرگــی بــرای ایــن کشــور در حــال
توســعه اســت .هنــد یکــی از هشــت کشــوری بــوده کــه در
نوامبــر گذشــته بــرای ادامــه واردات نفــت ایــران از آمریــکا
معافیــت شــش ماهــه دریافــت کــرد .ایــن معافیــت در اول
مــاه مــه بــه پایــان میرســد و هنــد را در وضعیــت دشــواری
قــرار میدهــد.
گمانــه زنیهــای زیــادی دربــاره رویکــردی کــه هنــد در
قبــال تشــدید تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران اتخــاذ
خواهــد کــرد وجــود دارد و از یــک ســو گفتــه میشــود
هنــد بــا تحریمهــای یکجانبــه واشــنگتن مخالفــت خواهــد
کــرد و از ســوی دیگــر اعــام میشــود دهلــی نــو محرومیــت
از نفــت ایــران را بــا اســتفاده از عرضــه ســایر کشــورهای
تولیدکننــده نفــت جبــران خواهــد کــرد.
در ایــن بیــن ،دارمنــدرا پرادهــان ،وزیــر نفــت و گاز طبیعــی
هنــد در توئیتــر اعــام کــرده کــه هنــد شــکاف ناشــی از
افــت واردات نفــت ایــران را بــا اســتفاده از ســایر کشــورهای
تولیدکننــده نفــت جبــران خواهــد کــرد و پاالیشــگاههای
هنــدی کامــ ً
ا آمــاده هســتند تــا بــا واردات از ســایر
کشــورهای عضــو اوپــک و همچنیــن آمریــکا و مکزیــک ،نیــاز
داخلــی بــرای بنزیــن ،دیــزل و ســایر فرآوردههــای نفتــی را
تأمیــن کننــد.
دوره معافیــت شــش ماهــه کــه تحــت آن هنــد ملــزم شــد
واردات محدودتــری از ایــران داشــته باشــد فرصتــی بــود تــا
ایــن کشــور بتوانــد وابســتگی خــود بــه نفــت ایــران را بــه
طــور کامــل قطــع کنــد.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،امــا بســیاری از تحلیلگران
انــرژی هنــوز متقاعــد نشــدهاند کــه تصمیــم غافلگیرکننــده
آمریــکا کــه قیمتهــای نفــت را بــاال بــرد ،بتوانــد نفــت
ایــران را بــه صــورت یکجانبــه از بــازار نفــت بینالمللــی
حــذف کنــد .مقامــات چینــی علنــاً نارضایتــی خــود را از
ایــن تصمیــم اعــام کردهانــد و برخــی از تحلیلگــران تصــور
میکننــد کــه چیــن در مخالفــت بــا تصمیــم آمریــکا ،ممکــن
اســت وارداتــش از ایــران را افزایــش دهــد .بیــارن شــیلدراپ،
تحلیلگــر ارشــد کاال در شــرکت «اس ئــی بــی» در ایــن بــاره
چنیــن میگویــد :مــا تصــور میکنیــم کــه چیــن ایــن بــار
عقــب نخواهــد نشســت و ایــن کار را نمیتوانــد انجــام دهــد
و انتظــار داریــم شــاهد افزایــش واردات نفــت چیــن از ایــران
شــاید بــه میــزان یــک میلیــون بشــکه در روز باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در شرایط فعلی نیازمند
نقشآفرینی مناطق
آزاد در صادرات و
واردات هستیم

معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه
ظرفیتهــای گســترده مناطــق آزاد کشــور
گفــت :در مقطــع فعلــی بیشــتر از مواقــع دیگــر
بــه ظرفیــت مناطــق آزاد کشــور نیــاز داریــم
کــه بتوانــد در اقتصــاد کشــور بخصــوص در
بخــش صــادرات و واردات نقــش آفریــن باشــد.

بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا‹ ،هیبــت
الحلبوســی› در یــک گفــت و گــوی رســانه ای
تاکیــد کــرد :در صــورت عــدم تمدیــد معافیــت
عــراق از تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران عــراق
بــا یــک شــرایط بحرانــی واقعــی از جملــه در
زمینــه بــرق روبــرو خواهــد شــد.
وی گفــت :برآوردهــا نشــان دهنــده تولیــد هفــت هــزار
مــگاوات بــرق از مجمــوع  15هــزار مــگاوات کل بــرق
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اســحاق جهانگیــری کــه بــه منظــور برگــزاری نشســت
منطقــه ای مجمــع جهانــی ســامت بــه جزیــره کیــش
ســفر کــرده اســت ،در جمــع خبرنــگاران گفــت :نشســت
مجمــع جهانــی ســامت فرصتــی اســت کــه کشــورهای
شــرکت کننــده تجربیــات موفــق خــود را بــا یکدیگــر در
میــان بگذارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران از تجربــه
موفقــی در زمینــه ســامت برخــوردار اســت تصریــح
کــرد :بــا اقدامــات بســیار خوبــی کــه پــس از انقــاب
اســامی صــورت گرفتــه شــاهد کاهــش چشــمگیر مــرگ
و میــر مــادران و کــودکان و افزایــش امیــد بــه زندگــی
هســتیم.
معــاون اول رییــس جمهــور همچنیــن از طــرح تحــول
نظــام ســامت بــه عنــوان یکــی از کارهــای مهــم بخــش
ســامت در دولــت یازدهــم و دوازدهــم یــاد کــرد گفــت:
ایــن برنامــه همچنــان در دســت اقــدام قــرار دارد و

اثــرات مثبتــی در نظــام ســامت کشــور داشــته اســت.
وی فشــار آمریــکا بــه ملــت ایــران از طریــق تحریــم
هــای ظالمانــه را اقدامــی ضدانســانی ،ضــد حقــوق بشــر و
تروریســم اقتصــادی دانســت و اظهــار داشــت :بــر خــاف
شــعارهایی کــه مــی دهنــد کــه هــدف از تحریــم اعمــال
فشــار بــر دولــت جمهــوری اســامی ایــران اســت ،ایــن
تحریــم هــا منجــر بــه فشــار ســنگینی بــر ملــت ایــران
شــده و زندگــی مــردم بــا مشــکل مواجــه شــده اســت.
معــاون اول رییــس جمهــور افــزود :ایــن فشــارها تامیــن
دارو و واردات نیازهــای پزشــکی را نیــز بــا مشــکل مواجــه
کــرده اســت کــه ایــن مشــکالت توســط آمریــکا ایجــاد
شــده اســت.
جهانگیــری خلیــج فــارس را منطقــه ای اســتراتژیک و
راهبــردی بــرای جمهــوری اســامی ایــران توصیــف
و خاطرنشــان کــرد :مــا همــواره از امنیــت و صلــح و
کشــتیرانی آزاد در خلیــج فــارس دفــاع و حراســت

کــرده ایــم و جمهــوری اســامی بــه ایــن حفاظــت و
حراســت پایبنــد اســت.
وی ادامــه داد :همــه اقداماتــی کــه کشــورها بــرای
پایــداری صلــح انجــام مــی دهنــد در راســتای منافــع
ملــی ایــن کشورهاســت .خــط قرمــز مــا ماننــد هــر
کشــوری ایــن اســت کــه اگــر اقدامــی در تضــاد بــا
منافــع ملــی ایــران انجــام شــود ،مــا نیــز بــرای دفــاع
از امنیــت ملــی خــود هــر اقدامــی کــه الزم باشــد را
انجــام خواهیــم داد.
جهانگیــری اضافــه کــرد :البتــه ایــران در طــی قــرن
هــا و ســالهای گذشــته پاســدار امنیــت خلیــج فــارس
بــوده و امــروز نیــز جمهــوری اســامی بــه عنــوان
بزرگتریــن کشــور در ایــن آبــراه بیــن المللــی پاســدار
امنیــت و صلــح و ثبــات در منطقــه اســت.

حذف گاز وارداتی
ایران نصف نیروگاه
های برق عراق
راتعطیل می کند

بــرای ان وجــود نــدارد.
ایــن نماینــده پارلمــان عــراق هشــدار داد :در صــورت عــدم
دســت یابــی بــه راه حــل هایــی بــرای تــداوم واردات بــرق از
ایــران ،نیمــی از عــراق در تابســتان پیــش رو بــه طــور کامــل
در خاموشــی فــرو خواهنــد رفــت.
پیشــتر نیــز برخــی نماینــدگان بویــژه اعضــای کمیســیون
هــای نفــت و انــرژی پارلمــان عــراق بــا هشــدار بــه اینکــه
پایبنــدی ایــن کشــور بــه تحریــم هــای آمریــکا عیلــه ایــران،
عــراق را از بــرق محــروم خواهــد کــرد ،از دولــت انجــام
اقدامــات الزم در ایــن خصــوص را خواســتار شــده بودنــد.
دولــت عــراق بارهــا اعــام کــرده اســت کــه روابــط اقتصــادی
و فرهنگــی بــا ایــران بعنــوان یــک کشــور همســایه ریشــه
هــای تاریخــی دارد و امــکان صــرف نظــر از آن نیســت و
بغــداد بخشــی از نظــام تحریــم هــای یکجانبــه آمریــکا علیــه
ملــت هــا نخواهــد بــود.
وزارت بــرق عــراق نیــز چنــد روز پیــش اعــام کــرد کــه
بــا وجــود تصمیــم اخیــر دونالــد ترامــپ مبنــی بــر تمدیــد
نکــردن معافیــت بــرای خریــداران نفــت ایــران ،واردات گاز از
ایــران را ادامــه مــی دهیــم.
‹مصعــب المــدرس› ســخنگوی وزارت بــرق عــراق اعــام
کــرد :در حــال حاضــر عــراق روزانــه حــدود  28میلیــون فــوت

مکعــب گاز از ایــران وارد مــی کنــد کــه گاز مــورد نیــاز
تعــدادی نیــروگاه بــا حــدود  2800مــگاوات بــرق تولیــدی
را تامیــن مــی کنــد.
وی گفــت :انتظــار مــی رود ایــن مقــدار واردات از اوایــل
مــاه ژوئــن میــادی (اواســط خــرداد مــاه) بــه  35میلیــون
فــوت مکعــب در روز افزایــش یابــد تــا میــزان تولیــد بــرق
بــه  3500مــگاوات افزایــش یابــد.
وی افــزود :ایــران نیــز تامیــن روزانــه  1200مــگاوات بــرق
شــبکه سراســری عــراق را ادامــه خواهــد داد و بــا ایــن
حــال مجمــوع برقــی کــه عــراق از ایــران وارد مــی کنــد
 4700مــگاوات مــی باشــد کــه منجــر بــه کاهــش قابــل
توجــه زمــان خاموشــی در فصــل تابســتان مــی شــود.
المــدرس بــا اعــام اینکــه مبالــغ قراردادهــا بــا ارز محلــی
پرداخــت مــی شــود گفــت :هــدف وزارت بــرق عــراق ارائــه
 18هــزار مــگاوات بــرق مــی باشــد تــا میــزان بــرق عــراق
در فصــل تابســتان بــه بیشــترین حــد خــود در تاریــخ عــراق
برســد.
وی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه تقاضــا بــرای بــرق در ایــن
کشــور (ســاالنه) هفــت درصــد افزایــش مــی یابــد و نیــاز به
افــزودن ســالیانه یکهــزار مــگاوات دارد ،بخــش بــرق عــراق
نیــاز بــه توســعه بیشــتری دارد.

مصرفــی کشــور اســت و ایــن نشــان دهنــده آن اســت کــه
عــراق نیمــی از ظرفیــت تولیــد بــرق خــود را از دســت
خواهــد داد.
وی بــا درخواســت از دولــت عــراق بــرای تســریع در انجــام
مذاکــرات جــدی بــا طــرف آمریکایــی بــرای تمدیــد معافیــت
عــراق از تحریــم هــا علیــه ایــران گفــت :نیروگاههــای عــراق
بــا گاز طبیعــی کار مــی کننــد و هیــچ ســوخت جایگزیــن و
یــا خطــوط انتقــال گاز از ســایر کشــورها و یــا از درون کشــور

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ترکیه به تجارت
با ایران ادامه
میدهد
آنــکارا و تهــران در پــی تصمیــم آمریــکا بــرای پایــان دادن
بــه معافیتهــا بــرای واردات نفــت ایــران ،بــه دنبــال
سیســتم تهاتــری بــرای دور زدن تحریمهــای آمریــکا
خواهنــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ســخنگوی وزارت خارجــه ترکیــه
اعــام کــرد همزمــان بــا مذاکــرات آنــکارا بــا واشــنگتن در
خصــوص تحریمهــای نفتــی ایــران ،وزارت بازرگانــی ترکیــه
و همتــای ایرانــی وی تــاش میکننــد جریــان تجــارت کاال
میــان دو کشــور را حفــظ کننــد.
دولــت ترامــپ اوایــل هفتــه گذشــته اعــام کــرد معافیتهــا
بــرای ادامــه واردات نفــت ایــران را کــه بــرای هشــت
کشــور صــادر کــرده بــود ،تمدیــد نخواهــد کــرد و از همــه
خریــداران نفــت ایــران خواســت وارداتشــان را تــا اول مــاه
مــه متوقــف کننــد در غیــر ایــن صــورت بــا تحریــم مواجــه
خواهنــد شــد.
مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه آمریــکا هفتــه گذشــته اعــام
کــرد آمریــکا بــا کشــورهای دیگــر بــرای کمــک بــه پایــان
دادن بــه واردات نفــت ایــران گفتوگــو کــرده اســت و
اعــام کــرد کــه واشــنگتن از عربســتان ســعودی ،امــارات
متحــده عربــی و همپیمانــان دیگــرش بــرای جبــران افــت
عرضــه نفــت ایــران قــول همــکاری گرفتــه اســت.
دولــت آمریــکا پــس از خــروج از توافــق هســتهای ســال
 ۲۰۱۵بــا ایــران ،نوامبــر گذشــته تحریمهــا علیــه صــادرات
نفــت ایــران را آغــاز کــرد .امــا ترکیــه یکــی از هشــت
کشــوری بــود کــه از تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا بــرای
ادامــه خریــد نفــت ایــران معافیــت شــش ماهــه دریافــت
کــرده بــود کــه دوم مــاه مــه بــه پایــان میرســد.
ترکیــه اعــام کــرده کــه تحریمهــا علیــه واردات نفــت

ایــران را نمیپذیــرد و هشــدار داده کــه اقــدام آمریــکا در
پایــان دادن بــه معافیتهــا ،ســودی بــرای ثبــات و صلــح
منطقــهای نــدارد.
مولــود چــاووش اوغلــو ،وزیــر خارجــه ترکیــه اظهــار کــرده
اســت کــه مــا تحریمهــای یکجانبــه و تحمیــل چگونگــی
روابــط بــا کشــورهای همســایه را نمیپذیریــم.
وزیــر خارجــه ترکیــه همچنیــن از اظهــارات مایــک پمپئــو،
همتــای آمریکایــی خــود کــه گفتــه بــود ترکیــه میتوانــد
نفــت را از عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی
تأمیــن کنــد انتقــاد کــرد و گفــت :وادار کــردن بــه خریــد
نفــت از کشــورهای دیگــر بجــز ایــران زیــاده روی اســت.
محمــد جــواد ظریــف ،وزیــر خارجــه کشــورمان چنــد روز
پیــش از اعــام تصمیــم آمریــکا بــرای پایــان معافیتهــا،
بــه آنــکارا ســفر کــرده و بــا مقامــات ترکیــه دربــاره
مکانیزمهــای جایگزیــن بــرای ادامــه تجــارت دو جانبــه
گفــت و گــو کــرده بــود.
چــاووش اوغلــو در کنفرانــس مطبوعاتــی مشــترکی در
 ۱۷آوریــل اظهــار کــرده بــود ایــران و ترکیــه بــه دنبــال
مکانیزمهــای جایگزینــی ماننــد اینســتکس – کانــال مالــی
اتحادیــه اروپــا بــرای تجــارت بــا ایــران – خواهنــد بــود.
بــه گفتــه نجــدت پامیــر ،مدیــر انــرژی در شــرکت زیگمــا
اینســایت ترکیــه ،اقتصــاد ترکیــه در صــورت پایــان دادن بــه
واردات نفــت از ایــران ،از نظــر اقتصــادی تأثیــر منفــی خواهد
پذیرفــت زیــرا ایــران یکــی از اصلیتریــن صادرکننــدگان
نفــت و گاز ترکیــه اســت .وی در ادامــه افــزود :ایــران نفــت
را بــا شــرایط مناســبتری نســبت بــه رقیبانــش عرضــه
میکنــد و نفــت ایــران قیمــت کمتــر و شــرایط پرداخــت
مناسـبتری بــرای برخــی از کشــورها از جملــه ترکیــه دارد.
ترکیــه بــه دنبــال اســتفاده از ارزهــای ملــی در تجــارت
بینالملــل اســت و در اکتبــر ســال  ۲۰۱۷بانکهــای
مرکــزی ایــران و ترکیــه رســماً بــا تجــارت بــا اســتفاده از
ارزهــای ملــی موافقــت کردنــد.
بــه گفتــه پامیــر ،بــا ایــن حــال آنــکارا بــه دلیــل
دشــواریهای سیاســی کــه پیــش از ایــن در روابــط دو
جانبــه بــا واشــنگتن بــا آنهــا مواجــه شــده اســت بــه ســختی
میتوانــد تحریمهــای آمریــکا را دور زده و بــه تجــارت بــا
ایــران بپــردازد .از ایــن رو انجــام سیســتم تهاتــری پایــدار
بــا ایــران بــرای ترکیــه دشــوار اســت و ایجــاد مکانیزمهــای
تجــاری جدیــد بــا ایــران ممکــن اســت روابــط پرتنــش
میــان واشــنگتن و آنــکارا را وخیمتــر کنــد.

انـرژی

شماره صد و پانزده  //هفته دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

سرمایههای کشور
در اقتصاد غیر
مولد قفل شده
است

رییــس کمیســیون ســرمایهگذاری اتــاق ایــران معتقــد
اســت راه کاهــش مشــکالت دوران تحریــم حمایــت از
بخــش خصوصــی اســت و دولــت بایــد در شــرایط کنونــی
پشــتی بــان بخــش خصوصــی باشــد .فریــال مســتوفی
میگویــد« :یکــی از بزرگتریــن مشــکالت کنونــی کســب
و کارهــای کشــور کمبــود منابــع مالــی و ســرمایه کافــی
بــرای راهانــدازی و ادامــه فعالیتهــای اقتصــادی
اســت .نقدینگــی بــه حجــم بســیار زیــادی رســیده امــا
بخــش قابــل توجهــی از ســرمایهها بــه بــورس بــازی و
فعالیتهــای اقتصــادی غیرمولــد تزریــق شــده اســت.
حتــی نهادهــای پولــی و اعتبــاری کــه متولــی تامیــن
ســرمایه بــرای کســب وکارهــا هســتند نیــز بســیاری از
منابــع خــود را در امــاک و ســرمایهگذاریهای غیــر
مولــد گذاشــتهاند و بــه ایــن ترتیــب ،عمــا ســرمایههای
کشــور را کــه بایــد چرخهــای کســب وکارهــا و تولیــد را
بچرخاننــد قفــل کردهانــد».
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه
اینکــه در شــرایط کنونــی شــرکتهای بخــش خصوصــی
کــه از توجــه و حمایــت ســخاوت مندانــهای کــه بــه
شــرکتهای دولتــی میشــود برخــوردار نیســتند،
آســیبهای بیشــتری میبیننــد ،ادامــه داد:
« تشــکلهای بخــش خصوصــی کــه اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی برجســتهترین آنهاســت
بایــد تــاش کننــد کــه نیــاز اقتصــادی کشــور بــه
ســرمایهگذاری و کمبودهــا در ایــن عرصــه را بــه
مســووالن و متولیــان امــر گوشــزد و مــدام تاکیــد کننــد
کــه اگــر موانــع بــر ســر ســرمایهگذاریها حــل نشــود،
اقتصــاد کشــور از بزنگاههــای ســخت همچــون تحریمهــا
نمیتوانــد بــا کمتریــن آســیبها گــذر کنــد ».مســتوفی
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معتقــد اســت در دوران حاضــر ،همــه کشــورها بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه کلیــد توســعه پایــدار و حکمرانــی
مطلــوب در عرصــه اقتصــاد بــازی دادن بخــش خصوصــی
و ایفــای نقــش موثــر توســط ایــن بخــش اســت و ادامــه
میدهــد « :در ایــران نیــز سالهاســت کــه مســووالن
دربــاره اهمیــت بخــش خصوصــی و برنامهریــزی بــرای
مشــارکت موثــر ایــن بخــش در تمــام عرصههــای
فعالیتهــای اقتصــادی ســخن میگوینــد امــا در عمــل،
همچنــان کاســتیهای زیــادی در ایــن بــاره وجــود دارد.
در کشــورهای در حــال توســعه ،دولتهــا بــا قواعــد و
مقرراتــی کــه وضــع میکننــد زمیــن بــازی را بــه نفــع
بخــش خصوصــی تغییــر میدهنــد و حتــی در مراحــل
ابتدایــی توســعه دســت ایــن بخــش را میگیرنــد و بــا
حمایتهــای خــود بــه آن کار میســپارند تــا بــه تدریــج
بخــش خصوصــی روی پــای خــود بایســتد .امــا در کشــور
مــا ،بــه دلیــل اینکــه ســاختار دولتــی همچنــان در اقتصــاد
دســت بــاال را دارد ،بخــش خصوصــی بازیگــر اصلــی بــه
حســاب نمیآیــد و در عمــل ،عمــده ســرمایهگذاریها بــه
ســوی بخــش دولتــی یــا عمومــی ســرازیر میشــود».
رییــس کمیســیون ســرمایهگذاری اتــاق ایــران میگویــد:
« شــاهد ایــن هســتیم کــه شــرکتهای خصوصــی بــرای
تامیــن ســرمایه مشــکالت زیــادی دارنــد امــا نهادهــای
دولتــی خیلــی بــه ایــن مقولــه اهمیتــی نمیدهنــد .اتــاق
بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی طــی ســالهای
اخیــر تــاش کــرده اســت ایــن نــوع نــگاه را تغییــر دهــد و
تــا حــدی نیــز موفــق بــوده امــا میتــوان بــا برنامهریــزی
و ارتباطــات بیشــتر بــا مقامــات ،بــه دســتاوردهای بیشــتری
در ایــن زمینــه رســید».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات به کشورهای
همسایه؛ استراتژی تعیین
کننده در برابر تحریمها
ادامه از صفحه 4

مشــترک پایینتــر میآیــد .مــرز مشــترک مــا بــا عــراق
هــزار و  200کیلومتــر اســت و درگاههــای مختلفــی در
خــال ایــن مــرز جهــت صــادرت وجــود دارد.
عضــو اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق گفــت :مــا
بســیاری از شــاخصهای دیگــر را کنــار هــم قــرار بدهیــم
بــه وضــوح میبینیــم کــه اگــر یــک سیاســت جــدی مــا
پرداختــن بــه موضــوع صــادرات بــه کشــورهای همســایه
باشــد ایــن خــودش بــه تنهایــی ابــزار تعییــن کننــدهای در
برابــر تحریــم خواهــد بــود.
باقــری افــزود :پیچیدگیهــای مــا در رابطــه بــا صــادرات
در برابــر کشــورهای همســایه کمتــر اســت .مــا از طریــق
ایجــاد مکانیســمهای تعرفــه و حــذف تعرفــه گمرکــی و
همچنیــن دایــر کــردن مکانیســمهای پیمــان پولــی
بیــن سیســتمهای بانکــی دو کشــور و تمهیــدات دیگــر
میتوانیــم حجــم صــادرات را بــاال ببریــم .همــه ایــن
مــوارد در دنیــای صــادرات متــداول اســت و پیچیدگــی
نــدارد.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت در رابطــه بــا صــادرات غیرنفتــی
گفــت :ســهم ایــران از صــادرات غیرنفتــی بــه زحمــت
بــه مــرز  50میلیــارد دالر میرســد و ســال هاســت کــه
در کانــال  40تــا  50میلیــارد دالری باقــی مانــده اســت.
بــا اینکــه صحبــت بــر ســر ایــن بــوده کــه ایــن میــزان
افزایــش پیــدا کنــد امــا ایــن چنیــن نشــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت :بــر اســاس چشــم انــداز
ســال  1404میــزان صــادرات بایــد تــا آن زمــان بــه 200
میلیــارد دالر برســد کــه بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی بعید
میدانــم ایــن اتفــاق بیفتــد .ظرفیــت بالقــوه غیرنفتــی در

کشــور میتوانــد رســیدن بــه ایــن عــدد را محقــق کنــد
امــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد موانــع و مشــکالت
از پیــش پــای صادرکننــده برداریــم.
نائــب رییــس هیئــت مدیــره فدرســیون صــادرات انــرژی
ایــران یــادآور شــد :اکنــون صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی ایــران رو بــه افــول رفتــه اســت و ایــن ربطــی
بــه توانمنــدی شــرکتهای خصوصــی و داخلــی نــدارد
بلکــه بــه موانعــی برمیگــردد کــه پیــش روی آنهــا
قــرار داده شــده و بخشــی از آن بــه تحریمهــا ارتبــاط
پیــدا میکنــد .بخشــی دیگــر از آن بــه دلیــل عــدم
هماهنگیهــا و حمایتهــای داخلــی اســت
.
وی گفــت :امــروز درآمــد حاصــل از خدمــات فنــی و
مهندســی بــه زیــر یــک میلیــارد دالر رســیده اســت امــا
ظرفیــت  25تــا  30میلیــارد دالری بــرای صــادرات آن در
منطقــه وجــود دارد .ایــن موضــوع یکــی از نقــاط کشــور
محســوب میشــود ،بــه ویــژه در صنعــت بــرق کــه عمــده
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در ایــن حــوزه اســت.
پیــام قربانــی در پایــان گفــت :بحــث صــادرات غیرنفتــی
بایــد یــک پرونــده جداگانــه در دولــت ،مجلــس و
مراجــع تصمیمگیــری داشــته باشــد و یکــی از راههــای
نجــات کشــور از شــرایط رکــورد فعلــی بــه کار گرفتــن
توانمندیهــای بخــش تولیــد کشــور در زمینــه صــادرات
غیرنفتــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه و اهتمــام مســئوالن
قــرار بگیــرد.
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شرکت متناظر اینستکس در تهران
تاسیس شد

شــرکت «ســازوکار ویــژه تجــارت و تامیــن مالــی ایــران و
اروپــا» کــه نهــاد متناظــر اینســتکس اروپایــی بــه شــمار
مــی رود بــه مدیرعاملــی «علــی اصغــر نــوری» در تهــران
بــه ثبــت رســید.
شــرکت «ســازوکار ویــژه تجــارت و تامیــن مالــی ایــران
و اروپــا» کــه نهــاد متناظــر ســازوکار ویــژه مالــی اروپــا
بــرای تجــارت بــا ایــران موســوم بــه «اینســتکس» بــه
شــمار مــیرود ،بــا ســرمایه اولیــه یــک میلیــارد ریــال و
بــه مدیرعاملــی «علــی اصغــر نــوری» در تهــران بــه ثبــت
رســید.
ایــن شــرکت بــه صــورت ســهامی خــاص در تاریــخ دوم
اردیبهشــت امســال بــه شــماره  540240در اداره ثبــت
شــرکت هــا و موسســه هــای غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت
رســیده اســت .موضــوع فعالیــت ایــن شــرکت ،انجــام همــه
معامــات تجــاری مذکــور در قانــون تجــارت از جملــه
خریــد ،فــروش ،صــادرات و واردات اعــام شــده اســت.
ارایــه خدمــات تســویه و پرداخــت بــه همــه صادرکننــدگان
و واردکننــدگان اعــم از حقیقــی و حقوقــی و همچنیــن بــه
بانــک هــای داخلــی و خارجــی و نهادهــای دولتــی ،گشــایش
حســاب اعتبــار اســنادی ،تســهیالت و اعتبــارات ریالــی و
ارزی ،ضمانــت نامــه هــا و حوالــه هــا ،تامیــن مالــی کوتــاه
مــدت و بلنــد مــدت نــزد بانــک هــا ،موسســه هــای مالــی
و شــرکت هــای داخلــی و خارجــی از دیگــر وظایــف ایــن
شــرکت اســت.
از دیگــر فعالیــت هــای ایــن شــرکت ،اخــذ و اعطــای
نمایندگــی بــه همــه بانــک هــا و شــرکت هــای داخلــی و
خارجــی ،اخــذ وام و تســهیالت از همــه بانــک هــا و موسســه
هــای اعتبــاری داخلــی و خارجــی بــه صــورت ارزی و ریالــی،
تعامــل بــا اینســتکس اروپایــی و ســایر کانــال هــای مالــی و
شــرکت هــا در کشــورهای دیگــر اعــام شــده اســت.
بــر اســاس آگهــی ثبــت ،از فعالیــت هــای دیگــر ایــن
شــرکت ،انعقــاد قــرارداد و همــکاری بــا نظــام بانکــی ایــران
و بانــک هــای خارجــی در راســتای اســتفاده از کانــال هــای
مالــی و اروپــا و ســایر کشــورها ،ارایــه خدمــات مشــاوره مالی
بــه همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و انعقــاد قــرارداد بــا
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در همــه زمینــه هــای فعالیــت
شــرکت اعــام شــده اســت.
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یــک عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت
بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور بایــد ســراغ
گزینههــای بلندمــدت رفــت ،زیــرا دور زدن تحریمهــا
در شــرایط فعلــی یــک مســکن بــه شــمار مــیرود.
عبــاس آرگــون در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :اقتصــاد ایــران در طــول ماههــای گذشــته بــا
تحریمهــای یکجانبــه امریــکا مواجــه شــده و هــدف
اصلــی ایــن تحریمهــا محــدود کــردن فعالیتهــای
اقتصــادی کشــور و گســترش فشــار بــر اقشــار مختلــف
مــردم اســت .بــا وجــود ایــن فشــارها امــا میتــوان
بــه راهکارهایــی اندیشــید کــه بتــوان در کوتاهمــدت
و بلندمــدت شــرایط امــروز را تغییــر داد .بــه گفتــه
وی ،بــا وجــود آنکــه در کوتاهمــدت بســیاری بــه دور
زدن تحریمهــا فکــر میکننــد امــا بــرای عبــور از ایــن
شــرایط و ایمــن شــدن اقتصــاد کشــور از ایــن فشــارها
بایــد بــه راهحلهایــی طوالنــی مدتتــر هــم فکــر کــرد.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا بیــان اینکــه در شــرایط
فعلــی دو طیــف تصمیمگیــری همزمــان بایــد در دســتور
کار قــرار گیــرد ،توضیــح داد :در حــوزه اول مــا بایــد بــه
شــکلی جــدی بــه تقویــت دیپلماســی اقتصادی خــود در
نقــاط مختلــف جهــان بپردازیــم .بــا وجــود آنکــه امریــکا
مــا را تحریــم کــرده امــا بســیاری از کشــورهای جهــان
بــا ایــن تصمیــم مخالفنــد و همیــن موضــوع میتوانــد
بســتر تقویــت دیپلماســی و افزایــش نفــوذ ایــران در
جهــان را فراهــم کنــد .آرگــون ادامــه داد :در شــرایطی
کــه امریــکا تــاش کــرده فــروش نفــت ایــران را محــدود
کنــد ،مــا میتوانیــم بــر گســترش صــادرات دیگــر
محصولهــا تمرکــز کنیــم و از فشــارهای فعلــی فرصتــی
بــرای تقویــت تولیــد و صــادرات بــه وجــود آوریــم .وی با
بیــان اینکــه گام دوم بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا ،عبــور
از خودتحریمیهــای داخلــی اســت ،اظهــار کــرد :اینکــه
اقتصــاد مــا بــرای تولیدکننــدگان شــرایط را ســخت
کــرده ،موضوعــی قطعــی اســت .مــا بایــد شــرایط بــرای
ســرمایهگذاران جدیــد فراهــم کنیــم ،قوانیــن و مقــررات
دســت و پــا گیــر را لغــو کنیــم و آنچــه سالهاســت بــه
نــام بهبــود فضــای کســب و کار مطــرح اســت را بــه
مرحلــه اجــرا برســانیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

شماره صد و پانزده  //هفته دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

انـرژی

15

اقتصاد رفتاری
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