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ضرورت سرمایهگذاری در پتروپاالیشگاهها
رضا پدیدار
حجــم ذخایــر نفــت ایــران از مجمــوع ذخایــر امریــکا و روســیه بیشــتر اســت
امــا ظرفیــت تولیــد ایــران بــه حــدود یــک ششــم مجمــوع ظرفیــت تولیــد ایــن
دو کشــور میرســد؛ بنابرایــن بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا بایــد از قراردادهــای
مشــارکت در تولیــد و مدلهــای امتیــازی بهــره گرفــت ،ایــن در حالــی اســت کــه
حتــی مــدل بهنســبت مترقــی «آی.پی.ســی» نیــز در کشــور مــا آنگونــه کــه بایــد
امــکان اجــرا نیافتــه و ایــران در حــال از دســت دادن جایــگاه خــود بهعنــوان یــک
بازیگــر درجــه  ۲یــا  ۳و تبدیــل بــه یــک بازیگــر کامــا حاشــیهای در بــازار نفــت
اســت .در ســالهای اخیــر ایــران رونــد تولیــد خــود را کاهــش داده تــا آنجــا کــه بــه
قــول خبرگزاریهــای خارجــی دیگــر نمیتوانــد یــک کشــور نفتــی باشــد.
بــا پیشــرفت زندگــی بشــر و وابســتگی بــه تولیــد انــرژی از ســوختهای فســیلی
و همچنیــن مــواد مصنوعــی ســاخته شــده در پتروشــیمیها ،نقــش پاالیشــگاهها
و پتروشــیمیها در تولیــد افزایــش یافتــه و ایــن خــود باعــث افزایــش تقاضــا بــرای
محصــوالت پاییندســت شــده اســت .بهدلیــل افزایــش ایــن تقاضــا و همچنیــن
فراگیــر شــدن اســتفاده از محصــوالت پتروشــیمی در کشــورهای در حــال توســعه
و جوامــع پرجمعیــت ،بــرای کاهــش مصــرف انــرژی و کاهــش پســماند و همچنیــن
کاملتــر شــدن چرخههــای تولیــد ،نســل جدیــدی از صنایــع پاییندســتی بــا
عنــوان «پتــرو پاالیشــگاه» بهوجــود آمــده اســت .در واقــع پتروپاالیشــگاهها
امــکان حضــور پررنگتــری باتوجــه بــه محبوبیــت محصــوالت پتروشــیمی بــه
تولیدکننــدگان میدهنــد کــه باعــث میشــود عــاوه بــر کاملتــر شــدن
چرخههــای پاییندســتی هیدروکربــن و همچنیــن حفــظ بیشــتر انــرژی و بــاال
رفتــن بازدهــی ،حضــور پرســود و پررنگتــری در بــازار داشــته باشــند و بــه کالم
ســاده بهصرفهتــر تولیــد کننــد .در ایــن صــورت ضــرورت ســرمایهگذاریهای
داخلــی در فرآینــد تبدیــل نفــت خــام بــه محصــوالت مــورد نیــاز بهویــژه در مســیر
تکمیلــی یعنــی پاالیشــگاهها و نیــز پتروشــیمیها امــری اجتنابناپذیــر اســت.
درکشــور مــا بهدلیــل حضــور کمرنــگ بخــش خصوصــی و همچنیــن کنــدی بخــش
دولتــی در تغییــر و گــذر از یــک نســل فنــاوری بــه نســلی دیگر هنــوز پتروپاالیشــگاه
بــه جایــگاه واقعــی خــود دســت نیافتــه اســت .ادامــه در صفحــه10

اساس برجام
یک تصمیم ملی
و راهبردی بود
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین حســن روحانــی
امــروز در جلســه هیــأت دولــت بــا بیــان اینکــه  ۱۸اردیبهشــت مــاه
درســت یــک ســال از خــروج غیــر قانونــی آمریــکا از توافــق برجــام
و از زیــر پــا گذاشــتن قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت ســازمان ملــل
میگــذرد ،اظهــار کــرد :امــروز مــا مصمــم هســتیم تــا یــک تصمیــم
ملــی و راهبــردی را بــه عــرض ملــت ایــران برســانیم.
وی ادامــه داد :اســاس برجــام یــک تصمیــم ملــی و راهبــردی بــود و برجــام نــه
یــک تصمیــم فــردی ،نــه تصمیــم جناحــی و نــه تصمیــم دولتــی بــود ،بلکــه
تصمیــم ملــی و تصمیــم کل نظــام بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم یــک بــار قبــل از برجــام و یــک بــار بعــد از
برجــام پــای صنــدوق رأی آمدنــد و ایــن راه را تأییــد کردنــد ،خاطرنشــان کــرد:
در ســال  ۹۲مــردم بــا رأی خــود از دولــت خواســتند کــه خالقیــت جدیــد را
بــرای حــل و فصــل مســائل سیاســی و گشــودن گرههــا بــکار گیــرد کــه اســم
آن را تدبیــر و یــا تعامــل ســازنده میگذاریــم .بعــد از  ۴ســال و پــس از اجــرای
برجــام مــردم پــای صنــدوق آمدنــد و نــه بــا  ۱۸میلیــون بلکــه  ۲۴میلیــون رأی

بــه اعتــدال ،تعامــل ســازنده و تدبیــر رأی دادنــد.
روحانــی ادامــه داد :از آغــاز توافــق برجــام دشــمنان ایــران بــا آن مخالــف بودنــد.
یعنــی تندروهــای آمریــکا ،صهیونیســم و ارتجــاع منطقــه؛ همــه آنهایــی کــه
ضــد برجــام بودنــد ،ضــد ایــران بودنــد و هســتند.
امروز روز پایان برجام نیست
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مــا نمیخواهیــم از برجــام خــارج شــویم گفــت:
امــروز روز پایــان برجــام نیســت ،بلکــه گام جدیــد در چارچــوب برجــام اســت.
برجــام در بندهــای  ۲۶و  ۳۶بــه مــا حــق داده اســت کــه اگــر طــرف مقابــل
تعهــد خــود را نقــض کنــد مــا آن را در کیمســیون مشــترک مطــرح کنیــم
آن کمیســیون تشــکیل شــده اســت ،امــا بــا وجــود آنکــه اروپــا و دوســتان مــا
تاکیــد کردهانــد کــه خــروج آمریــکا را جبــران کــرده و بــه تعهــدات خــود
عمــل میکننــد ،امــا در مقــام عمــل شــاهد آن نبودهایــم.
روحانــی ادامــه داد :بــه ســران  ۵کشــور اعــام کردیــم کــه مــواد غنــی شــده و
آب ســنگین خــود را دیگــر نمیفروشــیم تاکنــون هــر وقــت مــواد غنــی شــده
مــا بــه  ۳۰۰کیلوگــرم میرســید ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

منکــر هــر گونــه ارتبــاط میــان ایــن پــروژه عظیم و
اخبار اصلی
اجــازه آمریــکا بــه بغــداد بــرای همــکاری بــا ایــران
اســاس برجــام یــک تصمیــم ملــی و شــده اســت .مشــروح خبر
ـردی بودبــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام
راهبـ
و المســلمین حســن روحانــی امــروز در جلســه بیــش از هــر زمــان دیگــری بایــد
هیــأت دولــت بــا بیــان اینکــه  ۱۸اردیبهشــت مــاه بــرای صــادرات بــر کشــورهای همســایه
درســت یــک ســال از خــروج غیــر قانونــی آمریــکا تمرکــز کنیــم مــودودی سرپرســت ســازمان
از توافــق برجــام و از زیــر پــا گذاشــتن قطعنامــه توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه اهمیــت تجــارت
 ۲۲۳۱شــورای امنیــت ســازمان ملــل میگــذرد ،بــا همســایگان گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
محدودیتهــای زیــادی در حمــل و نقــل کاال و
اظهــار کــرد مشــروح خبــر
تبــادل پــول بــا کشــورهای دورتــر داریــم ،بایــد
ســناریوهای ســال  ۹۸صنعــت بــرق پیــام بیــش از هــر زمــان دیگــر روی کشــورهای همســایه
باقــری ،نایبرئیــس هیاتمدیــره فـــدراســـیون متمرکــز شــویم .مشــروح خبــر
صـــادرات انــرژی و صـنایع وابســـته ایـــران در
گفــت وگــو بــا «دنیــای اقتصــاد» مشــروح خبــر صادرات به کشورهای منطقه اولویت دولت است

رونــق تجــارت خارجــی و عبــور از
تحریمهــا بــا حمایــت دیپلماســی سیاســی

رحمانــی بــا بیــان اینکــه صــادرات بــه کشــورهای
منطقــه در اولویــت قــرار گرفتــه ،گفــت امســال ،به
عنــوان «رونــق تولیــد» و راهــکار اصلی آن توســعه
صــادرات اســت ،بنابرایــن در مقابــل کســانی کــه
خــاف ایــن شــعار عمــل کننــد ،مــی ایســتیم.

حمیدرضــا صالحــی دبیرفدراســیون صــادرات
انــرژی بــا اشــاره بــه چالشهــای تجــارت خارجــی
و اقتصــاد مبتنــی بــر ارز دونرخــی مشــروح خبــر مشــروح خبــر

ـد بیمهنامــه و ضمانتنامــه صــادرات بــه
ـران فعال شـ
ـیدی در ایـ
ـروگاه خورشـ
 ۵۰نیـ
ـد مدیرعامــل
ـادر شـ
ـی صـ
ـورهای آفریقایـ
طــی دو ســال گذشــته شــکلگیری نیروگاههــای کشـ

تجدیدپذیــر و پــاک در کشــور بــه نقطــه ســاختاری صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :در حــوزه صــدور
ضمانتنامــه و بیمهنامــه هیــچ مشــکلی بــرای
خود رســیده که مشــروح خبر
کشــورهای آفریقایــی نداریــم .مشــروح خبــر

ـت بنزیـ
ـاح قیمـ
ـت اصـ
اهمیـ
ـن  یادداشــتی از
علــی شــمس اردکانــی نایبرئیــس هیاتمدیــره
فـدراسـیون صـــادرات انـرژی و صـــنایع وابسـته
ایــران مشــروح خبــر

عــراق منکــر دادن امتیــاز بــه آمریــکا
بــرای تجــارت بــا ایــران شــد عــراق در

آســتانه امضــای یــک توافــق انــرژی  ۳۰ســاله بــه
ارزش  ۵۳میلیــارد دالر بــا شــرکت هــای اکســون
موبیــل و پتروچاینــا اســت امــا نخســت وزیــر عراق

مذاکــره ابــزاری موثرتــر اســت مجلــه
آمریکایــی فوربــس در گزارشــی تحلیلــی از
فرآینــد اعمــال تحریــمآمریــکا علیــه ایــران از
زبــان کارشناســان و متخصصــان آورده اســت کــه
تحریــم ایــران را بــه زانــو در نخواهــد آورد و مذاکره
و گفتوگــو بهتریــن راه ممکــن بــرای حــل مســاله
اســت .مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
ـتان
ـع تعامل کردسـ
ـتار قطـ
ـکا بازهم خواسـ
آمریـ
ـد مشــروح خبــر
ـران شـ
ـا ایـ
ـراق بـ
عـ

ـد مشــروح
ـی شـ
ـران نزولـ
ـرق ایـ
ـای بـ
بدهیهـ
خبر
ظرفیــت نیروگاههــای ایــران اعــام شــد؛
ـد حرارتی مشــروح
ـد جدیـ
ـدازی  ۲۲واحـ
راهانـ

خبــر

ـت نفت
ـه ترانزیـ
ـرای ادامـ
ـن بـ
ـی اوکرایـ
آمادگـ
.
ـا مشــروح خبــر
ـه اروپـ
ـیه بـ
روسـ
فعالیــت بــازار متشــکل ارزی از هفتــه آینــده
ـود مشــروح خبر
آغاز میشـ
ـا
ـاری بـ
ـره تجـ
ـال مذاکـ
ـه دنبـ
ـان بـ
ـن همچنـ
چیـ
ـت مشــروح خبــر
ـکا اسـ
امریـ
ـی را
ـای ایرانـ
ـی کاالهـ
ـراق واردات برخـ
ـرا عـ
چـ
ـرد مشــروح خبــر
ـوع کـ
ممنـ
ســاحل عــاج خواســتار توســعه همکاریهــای
اقتصــادی بــا ایــران مشــروح خبــر
ـی
ـت مالیاتـ
ـردد ،معافیـ
ـی برنگـ
ـر ارز صادراتـ
اگـ
صادرکننــده لغــو میشــود مشــروح خبــر
صــادرات  ۲.۵میلیــارد دالری در فروردیــن/
تــراز ۲۱۳میلیــون دالر مثبــت شــد مشــروح

خبــر

تاثیــرات منفــی تحریــم نفتــی ایــران بــر
اقتصــاد ترکیــه و هنــد مشــروح خبــر

.

*

انجمن صنفی
شركتهای
مهندسی و
ساخت صفحه 10

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

انـرژی

شماره صد و شانزده  //هفته سوم اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

ادامه از صفحه 1
اضافــه آن را میفروختیــم و کیــک زرد میگرفتیــم
و هــر وقــت آب ســنگین از  ۱۳۰تــن تجــاوز میکــرد
اضافــه آن را میفروختیــم .از امــروز ایــن فروشهــا انجــام
نمیشــود.
صبر ما یک صبر استراتژیک بود
روحانــی بــا بیــان اینکــه طبــق تصمیــم شــورای عالــی
امنیــت ملــی از طــرف مــن امــروز  ۵نامــه بــه ســران ۵
کشــور باقیمانــده در برجــام ارســال شــد ،خاطــر نشــان
کــرد :در ایــن نامههــا بــه طــرف مقابــل اعــام کردیــم کــه
مــا یــک ســال بــه توصیههــای شــما عمــل کردیــم و صبــر
مــا یــک صبــر اســتراتژیک بــود .مــا یــک ســال حوصلــه و
صبــر کردیــم و بــه تعهــدات خــود عمــل کردیــم ،امــا از
امــروز فــروش مــواد غنــی شــده و آب ســنگین را متوقــف
میکنیــم.
وی بــا اشــاره بــه توصیههــای طرفهــای باقیمانــده در
برجــام پــس از خــروج آمریــکا از ایــن توافــق تصریــح کــرد:
مــا میدانســتیم کــه برجــام چقــدر مهــم اســت و بــه
همیــن دلیــل بــه آنهــا پاســخ مثبــت دادیــم و قــرار بــود
چنــد هفتــه صبــر کنیــم ،ولــی چنــد مــاه صبــر کردیــم .مــا
میخواســتیم اتمــام حجــت کــرده و مــردم هــم بداننــد
کــه عجلــه نداریــم.
روحانــی بیــان کــرد :امــا بــاز هــم از مــا خواســتند کــه
کمــی بیشــتر بــه آنهــا مهلــت بدهیــم و مــا بــاز هــم بــه
آنهــا مهلــت دادیــم .بــر اســاس بندهــای  ۲۶و  ۳۶برجــام
 ۴نوبــت ،بــا  ۵کشــور باقیمانــده در برجــام مذاکــره کردیــم؛
دو مرتبــه در ســطح معاونــان وزرا و دو بــار در ســطح وزرا.
مــا از ســاز و کار برجــام اســتفاده کــرده و از لحــاظ حقوقــی
هــم قدمهــای الزم را برداشــتیم.
دوســتان مــا قدمهــای خــوب ولــو ناکافــی
برداشــتند
رئیــس جمهــور ادامــه داد :دوســتان مــا قدمهــای خــوب
ولــو ناکافــی برداشــتند و اروپــا مواضــع خوبــی در پیــش
گرفــت امــا در مقــام عمــل و بــه ویــژه در بخــش اقتصــادی
متأســفانه ناتــوان بــود .مــن در ســال  ۹۲در مصاحبــهای
بــا اشــاره بــه مذاکــرات ســالهای  ۸۲و  ۸۳گفتــه بــودم
اروپــا در آن ســالها دچــار ایــن مشــکل بــود کــه آمریــکا

نــه اورانیــوم غنیشــده را دیگــر میفروشــیم و نــه
آب ســنگین را میفروشــیم.
را کدخــدا میدانســت و بــه همیــن دلیــل نمیتوانســت دیگــر انجــام نمیدهیــم؛ یعنــی نــه اورانیــوم
تصمیــم قاطــع بــرای منافــع خــود بگیــرد .االن اروپــا غنیشــده را دیگــر میفروشــیم و نــه آب
کدخدایــی آمریــکا در امــور سیاســی و حقوقــی را قبــول ســنگین را میفروشــیم.
نــدارد ،امــا شــرکتها و بانکهــای آنهــا آمریــکا را
کدخــدا میداننــد .ایــن تفکــر نادرســت اســت کــه اجــازه کشــورهای عضــو برجــام  ۶۰روز فرصــت دارنــد
نمیدهــد بخــش اقتصــادی آمریــکا بــرای منافــع اروپــا و پــای میــز مذاکــره بیاینــد
جهــان تصمیــم درســت اتخــاذ کنــد.
وی ادامــه داد :در چارچــوب همیــن تصمیــم بــه کشــورهای
مقابــل اعــام کردهایــم کــه آنهــا  ۶۰روز فرصــت دارنــد
در چارچــوب برجــام اولیــن قــدم قاطــع خــود را پــای میــز مذاکــره بیاینــد و اگــر مــا در پــای میــز مذاکــره
برمیداریــم
بــا پنــج کشــور بــه نتیجــه رســیدیم و منافــع اصلــی مــا بــه
وی بــا بیــان اینکــه  ۷مــاه پیــش در ســازمان ملــل اعــام خصــوص در حــوزه نفــت و بانــک بهعنــوان دو منفعــت
کــردم کــه اســتراتژی نظــام تعهــد در برابــر تعهــد ،نقــض مهــم تأمیــن شــد ،مــا بــه شــرایط قبــل یعنــی شــرایط ۱۷
در برابــر نقــض ،تهدیــد در برابــر تهدیــد و اقــدام در اردیبهشــت  ۱۳۹۸بــاز میگردیــم ،ولــی اگــر در پایــان ۶۰
برابــر اقــدام اســت ،افــزود :امــروز بــه آن ســخنان عمــل روز مــا بــه نتیجــهای نرســیدیم دو اقــدام دیگــر را آغــاز
میکنیــم و میگوئیــم در چارچــوب برجــام اولیــن قــدم میکنیــم.
قاطــع خــود را برمیداریــم .از ســال  ۹۴تــا امــروز  ۱۴رئیــس جمهــور در تشــریح ایــن دو اقــدام گفــت :در اقــدام
بــار آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی تأییــد کــرده اســت نخســت مــا طبــق برجــام توافــق کــرده بودیــم کــه ســطح
کــه ایــران بــه تمــام تعهــدات خــود عمــل کــرده اســت و غنــی ســازی را در حــد  ۳.۶نگــه داریــم ،ولــی از آن بــه بعد
 ۵کشــور باقیمانــده در برجــام هــم اعتــراف کردنــد کــه دیگــر ســطحی در کار نخواهــد بــود و از طــرف دیگــر در
ایــران نمیتوانــد از همــه منافــع خــود در برجــام اســتفاده مــورد رآکتــور آب ســنگین اراک نیــز تصمیماتــی را اتخــاذ
کنــد .انجــام تکالیــف در برابــر حقــوق یــک اصــل بدیهــی خواهیــم کــرد .طبــق برجــام قــرار بــود کــه ایــن رآکتــور
حقوقــی اســت .نمیشــود کشــور بــه تعهــدات خــود عمــل بــا همــکاری گــروه  ۵+۱نوســازی شــود و مــا در مســیر ایــن
کنــد ولــی از حقــوق خــود برخــوردار نباشــد ،ایــن عــدم راه هســتیم ،ولــی بــه نتیجــه نهایــی نرســیدهایم؛ بعــد از
تــوازن را همــه قبــول دارنــد.
 ۶۰روز همــان طــور کــه اشــاره کــردم نســبت بــه اراک نیــز
روحانــی اضافــه کــرد :در حقیقــت مــا دو فــروش تصمیــم گیــری میکنیــم و اعــام خواهیــم کــرد کــه در
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مــورد ایــن رآکتــور برنامــه قبــل از توافــق برجــام را ادامــه
میدهیــم و اراک را تکمیــل میکنیــم.
روحانــی ادامــه داد :در مرحلــه دوم نیــز  ۶۰روز فرصــت
داده میشــود و اگــر بــه نتیجــه نرســید اقدامــات بعــدی
مــورد نظــر مــا خواهــد بــود.
رییسجمهــور خاطرنشــان کــرد :در ایــن پیامــی کــه
بــه  ۵کشــور باقیمانــده در برجــام دادیــم ،بــه صراحــت
گفتیــم کــه اگــر بخواهنــد از ایــن اقــدام مــا بهانهجویــی
کننــد و پرونــده ایــران را بــه شــورای امنیــت برگرداننــد بــا
اقــدام بســیار قاطــع جمهــوری اســامی ایــران رو بــه رو
خواهنــد شــد و ایــن اقــدام قاطــع را در ایــن نامــه بــرای
آنهــا توضیــح دادهام.
امــروز ایــران بــا زبــان جدیــدی مذاکــره را آغــاز
کــرده اســت
روحانــی خطــاب بــه کشــورهای دوســت جمهــوری
اســامی ایــران و  ۵کشــور باقیمانــده در برجــام ،اظهــار
کــرد :امــروز جمهــوری اســامی ایــران بــا زبــان جدیــدی
مذاکــره را آغــاز کــرده اســت؛ مــا امــروز میــز مذاکــره را
تــرک نکردهایــم امــا بــا زبــان حقوقــی بــا شــما ســخن
میگوییــم .ایــن در حالــی اســت کــه دیــروز بیشــتر بــا
زبــان دوســتانه و سیاســی بــا شــما حــرف میزدیــم؛ ایــن
حــق مــا اســت کــه از زبــان سیاســی و حقوقــی بــرای
منافــع ملتمــان اســتفاده و بهــره بــرداری کنیــم.
وی تصریــح کــرد :دوســتان عزیــز مــا در دنیــا و منطقــه
بداننــد کــه ایــران بــه خوبــی قــادر اســت کشــور خــود
را اداره کنــد و نظــام جمهــوری اســامی نظامــی پایــدار
و ملــت مــا ملتــی منســجم اســت و اگــر هــم اختــاف
ســلیقهای داشــتیم بــه خاطــر فشــار آمریــکا ایــن اختــاف
ســلیقه را کنــار گذاشــته و خواهیــم گذاشــت .امروز بیشــتر
از هــر روز دیگــری قــوای ســه گانــه ،نیروهــای مســلح و
ملــت تحــت هدایتهــای رهبــری ،متحدتــر و منســجمتر
باشــیم.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :راهــی کــه امــروز انتخــاب
کردیــم راه جنــگ نیســت بلکــه راه دیپلماســی اســت و
مــن بــه عنــوان کســی کــه در ایــن مســئله آشــنایی دارم
و همچنیــن بــه عنــوان نماینــده ملــت ایــران بــه مــردم
ایــران عــرض میکنــم راه امــروز مــا راه درگیــری و جنــگ
بــا دنیــا نیســت بلکــه بــاز هــم راه دیپلماســی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در ایــن میــان صنعــت بــرق هــم ماننــد ســایر
بخشهــا ســال بســیار دشــواری را پشــت ســر
گذاشــت .در کنــار همــه آنچــه کــه بــر ســر اقتصــاد
ایــران آمــد ،صنعــت بــرق امســال بــا معضــل
خاموشــیهای گســترده تابســتان هــم مواجــه
بــود .نشــانهای آشــکار از پیامدهــای بحرانــی کــه
سالهاســت فعــاالن ایــن صنعــت از آن صحبــت
میکننــد .مکانیــزم ناکارآمــد قیمتگــذاری کــه
نمیتوانــد بیــن عرضــه و تقاضــای بــرق تعــادل
برقــرار کنــد و کســری بودجــه کــه ناشــی از عــدم
تــوازن در درآمدهــا و هزینههــا اســت و بــه رقمــی
بالــغ بــر حــدود ســههزار میلیــارد تومــان در هــر
ســال بــرای وزارت نیــرو رســیده اســت ،تنهــا
بخشــی از ابرچالشهــای صنعــت بــرق کشــور
هســتند.
سه سناریوی پیشبینی شده
پیــام باقــری ،نایبرئیــس هیاتمدیــره
انــــرژی و صـــنایع وابســـته ایـــــران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»
ســناریوهای اقتصــادی صنعــت بــرق را در ســال آینــده
تشــریح کــرد .وی گفــت :واقعیــت ایــن اســت کــه صنعــت
بــرق بــا ســابقهای درخشــان ،در شــرایط خوبــی قــرار نــدارد
و اگــر بــرای خــروج آن از بحــران چــاره اندیشــی نشــود،
بــدون تردیــد همــه بخشهــای کشــور کــه بــه نحــوی بــه
محصــول نهایــی ایــن صنعــت یعنــی بــرق ،وابســته هســتند،
متحمــل هزینههایــی گــزاف و غیرقابــل جبــران خواهنــد
شــد .هــر چنــد نگاهــی بــه پیشبینیهــای انجــام شــده
بــرای ســال  ۹۸بــه درســتی نشــان میدهــد کــه قــرار
نیســت گشــایش جــدی در شــرایط اقتصــادی کشــور رخ
دهــد .بهعنــوان مثــال بانــک جهانــی ،نــرخ رشــد اقتصــادی
ایــران را در ســال  ۱۳۹۸رقمــی بالــغ بــر منفــی  ۳ /۸درصــد
تخمیــن زده اســت .ایــن نهــاد همچنیــن میــزان تــورم ایران
در ســال آتــی را رقمــی بالــغ بــر  ۳۴ /۱درصــد پیشبینــی
کــرده اســت .البتــه ســایر موسســات تحقیقاتــی و مالــی
هــم ارقامــی مشــابه را پیشبینــی کردهانــد .در ایــن
میــان رشــد اقتصــاد ایــران در ســال  ۹۸از نــگاه صنــدوق
بینالمللــی پــول رقمــی نزدیــک بــه منفــی  ۳ /۶و از نــگاه
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی منفــی /۵
 ۴درصــد خواهــد بــود .البتــه بــرای پیشبینــی آنچــه در
فـــدراســـیون صـــادرات

انـرژی
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سناریوهای سال
 ۹۸صنعت برق
ســال  ۹۸در انتظــار اقتصــاد ایــران اســت بایــد دو مســاله
کلیــدی را در نظــر گرفــت؛ سرنوشــت نــرخ ارز و شــرایط
تحریمهــا .بــرای نــرخ ارز و تاثیــرات آن بــر صنعــت بــرق،
ســه ســناریوی اصلــی قابــل انتظــار و پیشبینــی اســت.
ســناریوی اول؛ هدایــت اقتصــادی بــازار ارز و عــدم
توافــق پایــدار بینالمللــی :براســاس ایــن ســناریو دولــت
توانســته بــا بهکارگیــری اصــول اقتصــادی ،سیاس ـتگذاری
ارزی هدفمنــدی را بــه شــکل باثبــات بــه اجــرا رســاند و
تــا حــدودی بــازار ارز را بــه ســمت بــازار شــناور هدایــت
و نوســانات شــدید ارزی را کنتــرل کنــد .بــر مبنــای
شــرایط پیشبینــی شــده در ایــن ســناریو عرضــه ارز بــا
محدودیــت مواجــه اســت ،مکانیــزم رگوالتــوری در بــازار
ارز بــه شــکلی سیســتماتیک و اثربخــش اجــرا میشــود
و انگیــزه ســفتهبازی و ســوداگری در بــازار ارز کاهــش
مییابــد .اگــر پیشبینیهــای صــورت گرفتــه در ایــن
ســناریو عملیاتــی شــود ،اگــر چــه رکــود در فعالیتهــای
تولیــدی و توســعهای تــداوم مییابــد امــا بــازار ارز بــرای
فعــاالن اقتصــادی پیشبینیپذیــر خواهــد بــود و در بــازار
ارز شــفافیت نســبی حاکــم شــده و فرصتهــای رانتــی
کاهــش خواهــد یافــت .در ایــن شــرایط ،شــرکتهای
کارفرمایــی تولیــد ،انتقــال و توزیــع بهدلیــل کمبــود ارزی
کشــور و عــدم دسترســی و تخصیــص مناســب ارز مــورد

نیــاز ،فعالیتهــای خــود را بــه ســمت پروژههــای تعمیــر
و نگهــداری ســوق میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه
بــه مشــکالت شــرکتهای بــرق منطقــهای و توزیــع در
توســعه زیرســاختها ،صنعــت بــرق بــا مــواردی همچــون
ادامــه رونــد خاموشــی و مدیریــت اتــاف بــرق شــبکه مواجه
خواهــد بــود .فعــاالن بخشخصوصــی صنعــت بــرق نیــز
بــا مشــکالتی همچــون عــدم انعقــاد قراردادهــای جدیــد و
رکــود در پروژههــا ،افزایــش تمرکــز قراردادهــای پیمانــکاری
حفــظ شــبکه فعلــی و عــدم دسترســی و تخصیــص مناســب
ارز مواجــه خواهنــد شــد کــه قاعدتــا افــت تولیــد ،مشــکل
تامیــن مــواد اولیــه و افــت تقاضــا را بــرای ســازندگان
بهدنبــال خواهــد داشــت.
ســناریوی دوم؛ هدایــت اقتصــادی بــازار ارز و توافــق پایدار
بینالمللــی :در ایــن ســناریو از یــک ســو دولــت توانســته
اســت بــا بــه کارگیــری اصــول اقتصــادی ،سیاس ـتگذاری
ارزی هدفمنــدی را بــه شــکل باثبــات بــه اجــرا رســاند و از
ســوی دیگــر در بعــد روابــط بینالملــل ،بــه یــک توافــق
پایــدار بــا اقتصادهــای بــزرگ جهانــی دســت یافتــه اســت.
در ایــن شــرایط ضمــن اجــرای سیاســت ارزی مناســب
و مکانیزمهــای بهینــه تخصیــص ارز ،بهدلیــل وجــود
توافــق بینالمللــی مشــکالت کمبــود و عرضــه ارز وجــود
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نــدارد و بنگاههــای اقتصــادی در فضــا و بســتر تجــارت
بینالملــل بــا مشــکل کمــی مواجــه خواهنــد بــود .بــر
ایــن مبنــا عرضــه بــدون محدودیــت ارز ،تنظیــم بــازار بــا
رگوالتــوری موثــر ،هدایــت شــدن بــازار ارز بــه ســمت بــازار
شــناور ،دسترســی آســان فعــاالن اقتصــادی بــه ارز ،از بیــن
رفتــن فعالیــت ســوداگری و ســفتهبازی در بــازار ارز ،قابــل
پیشبینــی شــدن نوســانات بــازار ارزی ،ایجــاد ثبــات و
افزایــش تدریجــی قیمــت ارز در نهایــت بــه توســعه و رونــق
فعالیتهــای اقتصــادی در ایــن ســناریو منتهــی میشــود.
در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه گشــایش ارزی و محیــط
کســبوکار مناســب ،دسترســی شــرکتهای کارفرمایــی
تولیــدی ،انتقــال و توزیــع بــه ارز بــرای فعالیتهــای
توســعهای تســهیل میشــود و انجــام پروژههــای توســعهای
و ســرمایهگذاری جدیــد در دســتور کار قــرار میگیــرد و
تغییــر اولویــت عقــد قــرارداد از پروژههــای اســتراتژیک
و حیاتــی بــه ســمت پروژههــای دارای صرفــه اقتصــادی
خواهــد بــود .بــه عــاوه بــا افزایــش ســودآوری اقتصــادی،
تمرکــز شــرکتها بــر مدیریــت ریســکهای اقتصــادی
قراردادهــا خواهــد بــود و شــرکتهای پیمانــکاری کــه
بتواننــد بــا مدیریــت بهینــه و افزایــش بهــرهوری در اجــرای
پروژههــا ،هزینههــا را کاهــش دهنــد ســهم بیشــتری از
بــازار را کســب میکننــد .براســاس ایــن ســناریو فعــاالن
بخشخصوصــی صنعــت بــرق بهدلیــل امــکان عقــد
قراردادهــای متنــوع و پربــازده و از طرفــی نبــود مشــکالت
تولیــدی از رونــق تولیــد برخــوردار شــده و امــکان ارتقــای
فنــاوری و توســعه ظرفیتهــای ســاخت خــود را کســب
میکننــد و میتواننــد در بازارهــای صادراتــی حضــور
داشــته باشــند .همچنیــن بــا توجــه بــه فضــای رقابــت و
کســبوکار مناســب ،در نبــود فرصتهــای ســفتهبازی،
میتواننــد روی فعالیتهــای بــا ارزشافــزوده اقتصــادی
متمرکــزشــوند و آن بخــش از شــرکتها کــه امــکان توافــق
و تجــارت بــا شــرکتهای کوچــک و متوســط ()SMEs
اروپایــی را داشــته باشــند ،ســهم بیشــتری در بــازار خواهنــد
داشــت.
ســناریوی ســوم؛ کنتــرل امنیتــی و غیراقتصادی بــازار ارز
و عــدم توافــق پایــدار بینالمللــی :در ایــن ســناریو دولــت
ســعی میکنــد بــا شــرایط امنیتــی بــه شــکل غیراقتصــادی
بــازار ارز را کنتــرل کنــد .در ایــن شــرایط بحــران نوســانات
شــدید ارزی ادامــه پیــدا میکنــد ،نیازهــای بنگاههــای
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بانــک مرکــزی اعــام کــرده اســت کــه از ابتــدای
ســال جــاری تاکنــون بیــش از  ۲.۲میلیــارد یــورو
ارز در ســامانه نیمــا توســط بانــک مرکــزی و
صادرکننــدگان بــا متوســط نــرخ هــر یــورو  ۱۱هــزار
تومــان بــرای واردات و در جهــت تامیــن نیازهــای
مــواد اولیــه و واســطههای بخشهــای صنعتــی
کشــور عرضــه کــرده اســت.
صــادرات بــه کشــورهای منطقــه در اولویــت قــرار گرفتــه
زیــرا راهــکار اصلــی بــرای رونــق تولیــد توســعه صــادرات
اســت ،همچنیــن بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و ارایــه
مشــوقهای صادراتــی  2مســاله مهــم بخــش تجــارت اســت
کــه میتوانــد بــرای اقتصــاد در تحریــم راهگشــا باشــد.
اکنــون صــادرات بــه کشــورهای همســایه  23میلیــارد
دالر اســت کــه  2درصــد واردات ایــن کشــورها را تشــکیل
میدهــد ،امــا بایــد بــرای دســتیابی بــه چهــار درصــد
تــاششــود .محمدرضــا مــودودی سرپرســت ســازمان
توســعه و تجــارت نیــز تنهــا راهــکار نفــوذ بــه بازارهــای
جهانــی در شــرایط تحریــم را اســتفاده از ظرفیــت مغفــول
 1100میلیــارد دالری صــادرات بــه همســایگان اعــام
کــرده و یادآورشــده اســت کــه بــرای توســعه صــادرات بــه
ارتشــی بــزرگ و قدرتمنــد از صادرکننــدگان بــرای نفــوذ بــه
بازارهــای جهانــی نیازمندیــم.
براســاس ایــن گــزارش ســال گذشــته  44میلیــارد و 400
میلیــون دالر صــادرات غیــر نفتــی و  42میلیــارد و 600
میلیــون دالر واردات بــرای کشــور ثبــت شــده اســت.
در ایــن زمینــه حمیدرضــا صالحــی دبیرفدراســیون صــادرات
انــرژی بــا اشــاره بــه چالشهــای تجــارت خارجــی و
اقتصــاد مبتنــی بــر ارز دونرخــی ،اظهــار داشــت :حرکــت
اقتصــاد بــه ســمت ارز دو نرخــی موانــع زیــادی را در امــر
صــادرات و واردات ایجــاد کــرد .بعــد از نوســانات ارزی ســال
گذشــته و پدیــدار شــدن ارز  4200تومانــی ،نیمایــی و بــازار
آزاد حــوزه تجــارت خارجــی بــا موانــع پــی در پــی از ســوی
گمــرک ،ثبــت ســفارش ،مبــادالت بانکــی و دریافــت ارز
مواجــه شــد کــه ایــن مــوارد اخــال زیــادی را در مســیر
صــادرات و واردات کشــور بــه وجــود آورد .وی بــا اشــاره بــه
صــدور دســتورالعملهای متناقــض از ســوی دولــت در یــک
برهــه زمانــی کوتــاه ،یادآورشــد :ابــاغ ایــن دســتورالعملها

انـرژی
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رونق تجارت
خارجی و عبور از
تحریمها با حمایت
دیپلماسی سیاسی
بــه جــای ایجــاد یــک اقتصــاد بــا ثبــات و قابــل پیــش بینــی
تنهــا بــه عــدم کارایــی فعــاالن ایــن حــوزه منجــر شــد زیــرا
بــا ایجــاد محدودیــت و توزیــع رانــت ،امضاهــای طالیــی
را گســترش داد .در واقــع میتــوان گفــت بــا ایــن شــیوه
حکمرانــی چنــان فســادی در حــوزه تجــارت بــه وجــود آمــد
کــه نقــش راهبــردی دولــت را بــه تصدیگــری کاهــش داد.
بــه گفتــه دبیرفدراســیون صــادرات انــرژی بــرای رســیدن بــه
شــکوفایی صادراتــی بایــد رونــق در تولیــد را ایجــاد کنیــم
کــه ایــن امــر میســر نمیشــود مگــر اینکــه جهــت اقتصــاد
تغییــر کنــد .بــرای ایــن منظــور بایــد بــه ســمتی برویــم
کــه قیمــت تمــام شــده کاالهــا کمتــر شــود کــه راهــکار
رســیدن بــه ایــن مهــم در تخصیــص یارانههــای پنهــان
اســت کــه موجــب هــدر رفــت منابــع میشــود امــا اگــر
بــه ســمت تولیــد هدایــت شــود میتوانــد ضمــن رونــق
تولیــد ،ثــروت افزایــی نیــز بــه همــراه داشــته باشــد .رییــس
مجلــس آقــای الریجانــی اعــام کردنــد کــه  900هــزار
میلیــارد تومــان در کل اقتصــاد ایــران یعنــی دو برابــر بودجــه
کشــور یارانــه پنهــان در حــال توزیــع اســت کــه بخشــی
از آن در بنزیــن ،نفــت و گاز تعریــف شــده اســت .وی در
ادامــه افــزود :اگــر برنامــه مدونــی داشــته باشــیم بــه جــای
توزیــع مســتقیم ایــن یارانههــا ،آن را بــه ســمت تولیــد
هدایــت کــرده و قیمــت تمــام شــده را کاهــش میدهیــم.
ضمــن اینکــه همزمــان بایــد بــه فکــر گســترش بازارهــای
صادراتــی بیــن المللــی بــرای تولیــدات داخــل باشــیم .در
ایــن زمینــه توســعه صــادرات غیــر نفتــی بایــد در اولویــت
قــرار گیــرد .وقتــی محــور اقتصــاد مــا تولیــد باشــد منجــر

بــه کنتــرل تــورم میشــود و متعاقــب آن قیمــت ارز هــم
ثبــات پیــدا میکنــد  .وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
صــادرات غیرواقعــی کــه منجــر بــه بروزپدیــده صادرکننــده
اجــارهای شــد ،تــا چــه انــدازه بــه بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات متعهــد بــوده اســت؟ گفــت :در ایــن زمینــه چنــد
نقــد وجــود دارد .ابتــدا بایــد بــه تکــرار روشهــای غیــر
اصولــی در ســازوکار قوانیــن کشــور پرداختــه شــود بطــور
مثــال کارتهــای بازرگانــی بــا ایــن ســازوکار در هیــچ کجــای
دنیــا وجــود نــدارد و روشــی منســوخ اســت امــا در ایــران
بــه عنــوان یــک امتیــاز در نظــر گرفتــه میشــود کــه ایــن
قوانیــن غیرشــفاف و غیــر رقابتــی تنهــا امضاهــای طالیــی
را بــه همــراه دارد و بــرای صادرکننــده واقعــی ایجــاد مانــع
میکنــد .صالحــی بــا بیــان اینکــه میگوینــد ارز حاصــل از
صــادرات بــه کشــور بــر نمیگــردد ،امــا بــرای درک بهتــر
آن بایــد بــا دیــد جامعتــری بــه مســاله صــادرات پرداختــه
شــود ،عنــوان کــرد :ایــن درســت نیســت کــه بــا طــرح
پیمــان ســپاری ارزی فعــاالن حــوزه تجــارت را بــرای عــدم
بازگشــت ارز حاصــل صــادرات در تنگنــا قــرار میدهنــد.
بســیاری از تولیــد کننــدگان کــه در امــر صــادرات نیــز فعــال
هســتند بــرای جبــران هزینههــای جــاری ،دســتمزد کارگــر
و بدهیهــای بانکــی خــود ملــزم هســتند کــه ارز حاصــل از
صــادرات خــود را بــه چرخــه اقتصــاد برگرداننــد تــا تــوان
ادامــه تولیــد داشــته باشــند.
وی در ادامــه افــزود :از ســوی دیگــر بســیاری از صادرکنندگان
بــا پیشــینه و اعتبارتجــاری مثبــت در بازارهــای داخلــی و
خارجــی ،بــه ایــران عشــق میورزنــد و بــرای رونــق صنعــت
و تولیــد کشــور ســالها اســت کــه تــاش میکننــد امــا
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نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه وزارت اقتصــاد تاکیــد دارد کــه
ایــن بازگشــت ارز بــه چرخــه نیمــا باشــد کــه بــا توجــه بــه
مشــکالت تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان در ایــن مســیر
موانــع زیــادی وجــود دارد .وقتــی تولیــد یــک کاال بــا دالر 14
هــزار تومانــی انجــام میشــود نبایــد انتظــار داشــته باشــند
کــه بازگشــت ارز آن بــا دالر نیمایــی باشــد ،ایــن منطقــی
نیســت .دبیرفدراســیون صــادرات انــرژی راهــکار رســیدن بــه
ثبــات اقتصــادی و رونــق صــادرات را در تــک نرخــی کــردن
ارز دانســت و خاطرنشــان ســاخت :دولــت بایــد بــا مدیریــت و
جمــع آوری اســکناسهای ارزی ،قیمــت ارز بــازار آزاد را بــه
نیمایــی برســاند و بــرای رفــع آســیبها در مســیر تولیــد و
صــادرات ،ارز را تــک نرخــی کنــد .در ایــن زمینــه بــا جدیــت
میتــوان گفــت توزیــع ارز  4200تومانــی در چرخــه اقتصــاد
از ســال گذشــته تاکنــون ،ویرانیهــای بــه مراتــب بیشــتری
از ســیل را در کشــور بــه وجــود آورد کــه مهمتریــن آن
گســترش فســاد و رانــت اســت .صالحــی رویکــرد بانــک
مرکــزی در بحــث پیمــان ســپاری ارزی ،را بــا ایــن تغییــر
کــه امــکان واردات بــه جــای ارز حاصــل از صــادرات بــرای
صادرکننــدگان مهیــا شــده را تصمیــم ارزنــدهای دانســت کــه
تاخیــر در اعــام آن موجــب کاهــش صــادرات و ایجــاد موانــع
زیــاد بــرای تجــارت خارجــی شــد .در واقــع مغایــرت قوانیــن
و دســتورالعملهای تجــاری از ســوی مبــادی ذیربــط تنهــا
بــه محدودســازی فعالیــت تجــار و کاهــش میــزان صــادرات
ختــم شــد کــه امیــد اســت بــا رویکــرد جدیــد گشــایشهای
الزم در ایــن زمینــه ایجــاد شــود.
دبیرفدراســیون صــادرات انــرژی مهمتریــن راهــکار عبــور
از چالــش کاهــش  6درصــدی صــادرات در ســال  97در
حــوزه تجــارت خارجــی را در تــک نرخــی کــردن ارزاعــام
کــرد و افــزود :دیپلماســی سیاســی مــا بایــد در مســیری
حرکــت کنــد کــه تنشهــای بیــن المللــی در رابطــه بــا
ایــران کمتــر شــود زیــرا اقتصــاد و صــادرات نیازمنــد ثبــات
و حمایــت دولــت اســت .امــروز در صــادرات دولتهــا بــا
هــم رقابــت میکننــد و نــه بنگاههــا ،برایــن اســاس
دیپلماســی سیاســی بایــد بــه کمــک دیپلماســی اقتصــادی
کشــور بپــردازد و در رقابــت بــا رییسجمهــور ترکیــه ،ســهم
بیشــتری را از بــازار عــراق بــرای تجــارت خارجــی ایــران
همــوار کنــد .ایــن حضــور قدرتمندانــه بایــد تــداوم داشــته
باشــد زیــرا در شــرایط تحریــم حــوزه تجــارت خارجــی بــا
وجــود محدودیتهــا و نبــود کانالهــای مالــی ،بایــد تحــت
حمایــت و انســجام بیشــتر دولــت حرکــت کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طــی دو ســال گذشــته شــکلگیری نیروگاههــای
تجدیدپذیــر و پــاک در کشــور بــه نقطــه ســاختاری خــود
رســیده کــه در ایــن بــازه زمانــی برخــی از واحدهــا ماننــد
نیروگاههــای خورشــیدی مگاواتــی بــرای نخســتین بــار
در کشــور راهانــدازی شــده و در حــال حاضــر  ۵۰نیــروگاه
خورشــیدی مگاواتــی در ایــران مشــغول بــه فعالیت هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،رئیــس ســازمان ســاتبا گفــت :درصددیم
در ســال  ۹۸روش جدیــدی را ایجــاد کنیــم کــه تولیــد
و مصــرف بــرق تجدیدپذیــر بــدون وابســتگی بــه دولــت
مســتقیماً از مــردم بــه مــردم و از طریــق بخــش خصوصــی
بــه مصــرف کننــدگان شــکل بگیــرد.
ســیدمحمد صــادقزاده ،بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طی دو ســال
گذشــته شــکلگیری نیروگاههــای تجدیدپذیــر و پــاک در
کشــور بــه نقطــه ســاختاری خــود رســیده اســت ،گفــت :در
ایــن بــازه زمانــی برخــی از واحدهــا ماننــد نیروگاههــای
خورشــیدی مگاواتــی بــرای نخســتین بــار در کشــور
راهانــدازی شــده و در حــال حاضــر  ۵۰نیــروگاه خورشــیدی
مگاواتــی در ایــران مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی
بــرق (ســاتبا) ادامــه داد :همیــن امــر موجــب شــده اســت تــا
فنــاوری و نحــوه بهرهبــرداری از ایــن نیروگاههــا نیــز بومــی
شــده و صنایــع وابســته بــه آن ماننــد تولیــد پنــل ،اینورتــر،
اســتراکچر ،کابلهــا و تجهیــزات وابســته بــه آن در داخــل
کشــور تولیــد شــود.
وی تاکیــد کــرد :دولــت در ایــن مســیر توانســته اســت
بــا دریافــت عــوارض بــرق از مصرفکننــدگان انــرژی بــه
عنــوان مالیــات ســبز نقــش مهمــی را در رونــد توســعه
انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور ایفــا کنــد؛ بــه طــوری
کــه ظرفیــت فعلــی نیروگاههــای تجدیدپذیــر بــه ۷۰۰
مــگاوات رســیده اســت و بــر اســاس پیشبینــی صــورت
گرفتــه هــر ســاله بــا اســتفاده از عــوارض بــرق بیــن ۳۰۰
تــا  ۵۰۰مــگاوات دیگــر نیــز بــه ظرفیــت موجــود واحدهــای
تجدیدپذیــر اضافــه خواهــد شــد.
معــاون وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در طــی دو ســال
گذشــته ســازگار بــودن نیروگاههــای تجدیدپذیــر بــا اقلیــم
ایــران بــه اثبــات رســیده اســت ،ادامــه داد :ایــن واحدهــا
بــدون مصــرف ســوخت و ایجــاد آلودگــی بیشتریــن میــزان
تولیــد خــود را در زمانــی ایجــاد میکننــد کــه کشــور مــا
بیشــترین نیــاز بــه مصــرف بــرق را دارد.

انـرژی
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 ۵۰نیروگاه
خورشیدی در
ایران فعال شد
صــادقزاده افــزود :الگــوی تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر
در کشــور مــا عمدت ـاً مربــوط بــه فصــل تابســتان اســت و
اوج مصــرف بــرق کشــور نیــز در ایــن بــازه زمانــی قــرار
گرفتــه اســت .بنابرایــن اقلیــم مــا نســبت بــه کشــورهای
سردســیر دارای شــرایط بســیار مناســبتتری اســت ،چــرا
کــه در ایــن مناطــق اوج تولیــد در تابســتان بــوده ولــی اوج
مصــرف در زمســتان رخ میدهــد.
رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی
بــرق (ســاتبا) اضافــه کــرد :در حــال حاضــر اتفــاق نظــر
جمعــی بــرای توســعه و نصــب گســتردهتر نیروگاههــای
تجدیدپذیــر وجــود دارد ،ولــی گســترش ایــن واحدهــا بــا
روشهــای قبلــی (عــوارض بــرق) و منابــع مالــی محــدود
آن امکانپذیــر نیســت ،بنابرایــن در ســال  ۹۸در پــی
روش جدیــدی بــرای توســعه انرژیهــای پــاک در کشــور
هســتیم.
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو ،وی ادامــه داد :در ایــن روش
درصددیــم تــا تولیــد و مصــرف انــرژی تجدیدپذیــر از مــردم
بــه مــردم باشــد .یعنــی اینکــه مــردم بــه صــورت مســتقیم
بــرق را تولیــد کننــد و ســپس آن را بــه مصــرف شــخصی
برســانند و یــا بــه دیگــران بفروشــند و حتــی آن را صــادر
کننــد.
معــاون وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد :حلقــه موجــود بــرای
نیروگاههــای تجدیدپذیــر از مســیر دولــت میگــذرد و
معمــوالً پرپیــچ و خــم و دارای فــراز و نشــیبهای میشــود

کــه میتوانــد توســعه ایــن واحدهــا را متالطــم کنــد ولــی
در روش جدیــد ایــن مســیر وجــود نخواهــد داشــت.
صــادقزاده تاکیــد کــرد :بــر ایــن اســاس در ســال ۹۸
عــاوه بــر روش فعلــی بــرای تولیــد بــرق تجدیدپذیــر و
توســعه انرژیهــای پــاک کــه ســالیانه بیــن  ۳۰۰تــا ۵۰۰
مــگاوات از ایــن طریــق بــه ظرفیــت واحدهــای تجدیدپذیــر
کشــور اضافــه خواهــد شــد ،درصددیــم تــا روش جدیــدی را
ایجــاد کنیــم کــه تولیــد و مصــرف بــرق تجدیدپذیــر بــدون
وابســتگی بــه دولــت مســتقیماً از مــردم بــه مــردم و از
طریــق بخــش خصوصــی و مصــرف کننــدگان شــکل بگیــرد
تــا جهــش بزرگتــری در حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر و
پــاک رخ بدهــد.
رئیــس ســازمان ســاتبا در بخــش پایانــی ســخنان خــود
گفــت :بــر اســاس پیشبینــی صــورت گرفتــه تــا پایــان
ســال آینــده ظرفیــت نیروگاههــای تجدیدپذیــر از طریــق
روش قبلــی بــه  ۱۲۰۰مــگاوات خواهــد رســید و بــا ایجــاد
روش جدیــد نیــز امیدواریــم در همــان ســال نخســت اجرای
طــرح چنــد صــد مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر جدیــد در
کشــور راهانــدازی شــود.
معــاون وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد :بــر ایــن اســاس
امیدواریــم بــا اســتفاده از روش قبلــی و جدیــد در توســعه
نیروگاههــای تجدیدپذیــر بتوانیــم عقــب افتادگــی تاریخــی
کشــورمان در حــوزه انرژیهــای پــاک را بــا تولیــد و مصــرف
بــرق توســط مــردم و حــذف واســطه دولــت جبــران کنیــم.
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آمریکا بازهم خواستار قطع تعامل
کردستان عراق با ایران شد
بــه گــزارش ایرنــا ،خبرگــزاری بغــداد الیــوم عــراق روز
جمعــه بــه نقــل از یــک منبــع مطلــع فــاش کــرد کــه
هیــات وزارت امــور خارجــه آمریــکا (بــه ریاســت «دیویــد
ســاترفیلد» معــاون وزیــر خارجــه در امــور خاورمیانــه) در
ســفر روز گذشــته بــه اقلیــم کردســتان عــراق ،از طــرف
مایــک پمپئــو وزیــر خارجــه بــه مقامــات ایــن منطقــه
پیــام داد کــه تعامــل بــا ایــران را قطــع کننــد.
ایــن هیــات در دیــدار بــا مقامــات کردســتان عــراق
از جملــه مســعود بارزانــی رهبــر حــزب دموکــرات و
همچنیــن رهبــران اتحادیــه میهنــی از جملــه کوســرت
رســول و قبــاد طالبانــی ،پیــام پمپئــو در ایــن خصــوص
را بــه آنــان رســانید.
در ایــن پیــام آمــده اســت کــه کردهــای عــراق بایــد
موضــع خــود را مشــخص و همــکاری تجــاری و سیاســی
بــا ایــران را پایــان دهنــد چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت،
منافــع آنــان زیــان خواهــد دیــد بویــژه آنکــه آمریــکا در
حــال حاضــر از نیــروی پیشــمرگه حمایــت مالــی و نظامــی
مــی کنــد.
ایــن منبــع در عیــن حــال گفتــه اســت کــه ‹رهبــران
کــرد عراقــی اکنــون کار ســختی در پیــش دارنــد چــرا
کــه ایــران نفــوذ بســیار باالیــی در اقلیــم کردســتان
عــراق بویــژه مناطــق تحــت ســیطره اتحادیــه میهنــی در
ســلیمانیه و حلبچــه دارد›.
مقامــات آمریکایــی در چارچــوب سیاســت یکجانبــه
تحریــم هــای غیــر قانونــی علیــه ملــت ایــران ،ماههاســت
در ســفرها و نیــز تمــاس هــای تلفنــی خــود ،مقامــات
بغــداد و اربیــل را بــرای قطــع یــا کاهــش مناســبات بــا
جمهــوری اســامی ایــران تحــت فشــار گذاشــته انــد.
رهبــران عــراق و در راس آنهــا عــادل عبدالمهــدی نخســت
وزیــر ،امــا بارهــا تاکیــد کــرده انــد کــه بــا تحریــم هــای
اقتصــادی علیــه ملــت هــا مخالفنــد و کشورشــان جزیــی از
تحریــم هــای یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران نخواهــد بــود.
مقامــات کردســتان عــراق نیــز چندیــن بــار گفتــه انــد
کــه در موضــوع چگونگــی تعامــل بــا تحریــم هــا و تــوازن
برقــرار کــردن در روابــط خــود بــا ایــران و آمریــکا ،تابــع
سیاســت هــای دولــت مرکــزی در بغــداد هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اهمیت اصالح
قیمت بنزین
از :علی شمساردکانی
منبع :روزنامه شرق ،شنبه  14اردیبهشت 1398

ســوخت ســرمایهای میاننســلی اســت کــه بــرای حفــظ
آن ،بایــد برنام ـهای کامــا روشــن و مــدون وجــود داشــته
باشــد .بنزیــن یارانــهای ،هرگــز نتوانســته اســت مســئله
رشــد اقتصــادی در ایــران را حــل کنــد .در ترکیــه بهــای
بنزیــن بیــش از  10برابــر بهــای ایــن فــراورده در ایــران
اســت و دربــاره رشــد اقتصــادی آن در ســالهای اخیــر
هــم بارهــا صحبــت شــده اســت .اگــر ســوخت ارزان و
پرداخــت یارانــه نقــدی بــه اقشــار پردرآمــد جامعــه کــه
خــودرو ســوار هســتند ،میتوانســت رشــد اقتصــادی و
توســعه بــهدنبــال داشــته باشــد ،امــروز شــرایط ایــران بــه
گونــهای دیگــر بــود.
دولــت بــه هــر لیتــر بنزیــن بیــش از پنــج هــزار تومــان و
بــه هــر لیتــر نفـتگاز نزدیــک بــه پنجهــزارو  500تومــان
یارانــه اختصــاص داده اســت .ســود ایــن یارانــه از یــک ســو
بــرای افــراد ثروتمنــدی کــه چندیــن خــودرو در پارکینــگ
منــازل خــود دارنــد محاســبه شــده و در ســوی مقابــل،
قاچاقچیــان ســوخت را بــا توجــه بــه جهــش قیمــت دالر،
هــر روز بــرای قاچــاق بنزیــن حریصتــر کــرده اســت .ایــن
مثــال را همــواره زدهام کــه صاحــب یــک دســتگاه خودروی
نجومــی پورشــه ،چهــار برابــر صاحــب یــک پرایــد کــه از
اقشــار متوســط بــه پاییــن محســوب میشــود ،یارانــه
بنزیــن را بــه جیــب میزنــد .امــا مســئله نگرانکنندهتــر،
رشــد هــرروزه مصــرف بنزیــن در کشــور و قاچــاق روزافزون
آن اســت کــه رکوردهــای عجیبــی را بــه ثبــت رســانده
اســت.
البــی قاچاقچیــان ســوخت و عناصــر پشــت پــرده آن ،حتما
همــه تــاش خــود را بــرای حفــظ وضعیــت فعلــی بــه کار
میگیرنــد و اصــاح ضــروری قیمــت حاملهــای انــرژی
را بــا موانــع جــدی مواجــه میکننــد .برخــی برآوردهــا
حاکــی از آن اســت کــه روزانــه  15میلیــون دالر قاچــاق
انــواع ســوخت رقــم میخــورد و نزدیــک بــه  10میلیــون
دالر ســود از ایــن مســیر در جیــب قاچاقچیــان ،ســنگینی
میکنــد .اینکــه دولــت بــه فکــر اصــاح قیمــت بنزیــن
افتــاده اگرچــه امــری دیرهنــگام اســت امــا میتوانــد بــا
شــیوههایی ،حداقــل بــه بهبــود وضعیــت فعلــی منجــر
شــود.
میتــوان بــرای تمــام اقشــار جامعــه ،ســهمیهای مشــخص
از یارانــه ســوخت بهویــژه بنزیــن و گازوئیــل در نظــر
گرفــت .تعــداد زیــادی از ایرانیــان ،خــودروی شــخصی
ندارنــد پــس میتواننــد ایــن ســهمیه خــود را در بــازاری

انـرژی

شماره صد و شانزده  //هفته سوم اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

متشــکل بــه دولــت یــا بــه مصرفکننــده واقعــی بــا قیمــت
فــوب خلیــج فــارس بفروشــند .از ایــن رو هــم بــا قاچــاق،
یــک برخــورد علمــی و اصولــی خواهــد شــد و هــم ،تقســیم
عادالنــه یارانــه رخ میدهــد.
ســوخت ســرمایهای میاننســلی اســت کــه بــرای حفــظ
آن ،بایــد برنام ـهای کامــا روشــن و مــدون وجــود داشــته
باشــد .بنزیــن یارانــهای ،هرگــز نتوانســته اســت مســئله
رشــد اقتصــادی در ایــران را حــل کنــد .در ترکیــه بهــای
بنزیــن بیــش از  10برابــر بهــای ایــن فــراورده در ایــران
اســت و دربــاره رشــد اقتصــادی آن در ســالهای اخیــر هــم
بارهــا صحبــت شــده اســت .اگــر ســوخت ارزان و پرداخــت
یارانــه نقــدی بــه اقشــار پردرآمــد جامعــه کــه خــودرو ســوار
هســتند ،میتوانســت رشــد اقتصــادی و توســعه بــهدنبــال
داشــته باشــد ،امــروز شــرایط ایــران بــه گونـهای دیگــر بــود.
دولــت بــه هــر لیتــر بنزیــن بیــش از پنــج هــزار تومــان و
بــه هــر لیتــر نف ـتگاز نزدیــک بــه پنجهــزارو  500تومــان
یارانــه اختصــاص داده اســت .ســود ایــن یارانــه از یــک ســو
بــرای افــراد ثروتمنــدی کــه چندیــن خــودرو در پارکینــگ
منــازل خــود دارنــد محاســبه شــده و در ســوی مقابــل،
قاچاقچیــان ســوخت را بــا توجــه بــه جهــش قیمــت دالر،
هــر روز بــرای قاچــاق بنزیــن حریصتــر کــرده اســت.
ایــن مثــال را همــواره زدهام کــه صاحــب یــک دســتگاه
خــودروی نجومــی پورشــه ،چهــار برابــر صاحــب یــک
پرایــد کــه از اقشــار متوســط بــه پاییــن محســوب
میشــود ،یارانــه بنزیــن را بــه جیــب میزنــد .امــا مســئله
نگرانکنندهتــر ،رشــد هــرروزه مصــرف بنزیــن در کشــور
و قاچــاق روزافــزون آن اســت کــه رکوردهــای عجیبــی
را بــه ثبــت رســانده اســت .البــی قاچاقچیــان ســوخت و
عناصــر پشــت پــرده آن ،حتمــا همــه تــاش خــود را بــرای
حفــظ وضعیــت فعلــی بــه کار میگیرنــد و اصــاح ضــروری
قیمــت حاملهــای انــرژی را بــا موانــع جــدی مواجــه
میکننــد .برخــی برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه روزانــه
 15میلیــون دالر قاچــاق انــواع ســوخت رقــم میخــورد و
نزدیــک بــه  10میلیــون دالر ســود از ایــن مســیر در جیــب
قاچاقچیــان ،ســنگینی میکنــد .اینکــه دولــت بــه فکــر
اصــاح قیمــت بنزیــن افتــاده اگرچــه امــری دیرهنــگام
اســت امــا میتوانــد بــا شــیوههایی ،حداقــل بــه بهبــود
وضعیــت فعلــی منجــر شــود.
میتــوان بــرای تمــام اقشــار جامعــه ،ســهمیهای مشــخص
از یارانــه ســوخت بهویــژه بنزیــن و گازوئیــل در نظــر
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گرفــت .تعــداد زیــادی از ایرانیــان ،خــودروی شــخصی
ندارنــد پــس میتواننــد ایــن ســهمیه خــود را در بــازاری
متشــکل بــه دولــت یــا بــه مصرفکننــده واقعــی بــا قیمــت
فــوب خلیــج فــارس بفروشــند .از ایــن رو هــم بــا قاچــاق،
یــک برخــورد علمــی و اصولــی خواهــد شــد و هــم ،تقســیم
عادالنــه یارانــه رخ میدهــد.
ضمنــا بــا توجــه بــه واقعیشــدن قیمــت بنزیــن،
دارنــدگان خــودرو بــرای مدیریــت هزینههــای ســوخت
و اســتفاده از خــودروی شــخصی ،فعــال خواهنــد شــد.
آنچــه جامعــه را بــه ایــن نــوع از اقدامــات اصالحــی امیــدوار
میکنــد ،اختصــاص درســت و شــفاف منابــع حاصــل از
اصــاح قیمــت ســوخت اســت .بایــد مــردم مشــاهدهکننــد
قســمت اصلــی ایــن درآمــد ،بــه ســرمایهگذاری در راســتای
توســعه نــاوگان حملونقــل عمومــی و دیگــر بخشهــای
اشــتغالزای کشــور اختصــاص داده شــده اســت.
در همیــن حــال میتــوان یارانــه دهکهــای ضعیــف
جامعــه را بــه میــزان کارشناسیشــده افزایــش داد و در
کنــار آن ،یارانــه ثروتمنــدان را نیــز حــذف کــرد تــا بــه
ســمت توزیــع عادالنــه منابــع حرکــت شــود .بــا توجــه
بــه شــرایط اقتصــادی فعلــی کشــور ،ســرمایه اجتماعــی
نســبت بــه ابتــدای دولــت روحانــی ،کمتــر شــده اســت و
ای کاش ایــن تصمیــم در همــان زمــان گرفتــه میشــد
چراکــه قیمــت نفــت خــام و بــه تبــع آن بنزیــن بــه
حداقــل رســیده بــود .حتــی تجربــه نشــان داده بــود ایــن
اصــاح قیمــت تأثیــر چندانــی بــر نــرخ تــورم هــم نداشــت
بهطــوری کــه در فــاز دوم هدفمنــدی یارانههــا بــا افزایــش
قیمــت هــر لیتــر بنزیــن از  700تومــان بــه هــزار تومــان
نهتنهــا نــرخ تــورم در ســال اجــرای فــاز دوم هدفمنــدی
یارانههــا افزایــش نیافــت ،بلکــه کاهــش نیــز داشــت .نــرخ
تــورم اردیبهشــت ســال  1393بالــغ بــر  30.3درصــد بــود
و در خردادمــاه  27.7درصــد و در مــاه تیــر آن ســال ایــن
رقــم بــه  25.3درصــد کاهــش یافــت.
ســال  96تــورم تکرقمــی بــه ثبــت رســید و بــا توجــه بــه
افزایــش فــروش نفــت حاصــل از برجــام ،رشــد اقتصــادی
دورقمــی بــا احتســاب نفــت ثبــت شــد .در همــه آن
ســالها ،اجــرای ایــن تصمیــم ســادهتر بــود امــا امــروز هــم
میتــوان بــا ایجــاد شــفافیت در هزینهکــرد منابــع حاصــل
از اصــاح نــرخ بنزیــن ،مــردم را متوجــه اهمیــت حفــظ این
فــراورده ارزشــمند کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
بدهیهای برق ایران نزولی شد
مدیــر عامــل شــرکت توانیــر از آغــاز ســیر نزولــی
بدهیهــای صنعــت بــرق ایــران پــس از  ۱۵ســال خبــر
داد کــه بــه عنــوان یــک دســتاورد افتخارآمیــز محســوب
میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدحســن متولــی زاده در جلســه
شــورای معاونــان توانیــر ایــن موفقیــت را حاصــل اســتفاده
مناســب صنعــت بــرق از ظرفیتهــای بودجــه ســال
گذشــته ،از جملــه در بحــث تفــاوت نــرخ و تهاترهــا عنــوان
و اظهــار کــرد :صنعــت بــرق تــا پیــش از ایــن هــر ســاله بــا
افزایــش بدهــی رو بــه رو بــود ،ایــن در حالــی اســت کــه
بــرای نخســتین بــار طــی  ۱۰تــا  ۱۵ســال گذشــته نــه
تنهــا افزایــش بدهــی نداشــتیم بلکــه بــا اســتفاده مناســب
از ظرفیتهــای قانونــی ،رونــد کاهشــی بدهیهــا بــه
عنــوان یــک دســتاورد افتخارآمیــز و ارزشــمند آغــاز شــد.
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو ،مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا
اشــاره بــه لــزوم مستندســازی و انعــکاس مناســب ایــن
موفقیــت ،پیگیــری اقدامــات انجــام شــده و اســتفاده از
ظرفیتهــای بودجــه  ۹۸را بــه عنــوان یــک اقــدام جــدی
مــورد تاکیــد قــرار داد.
وی بــه تدویــن برنامــه صنعــت بــرق تــا ســال  ۱۴۰۰از
ســوی معاونــت برنامهریــزی شــرکت توانیــر اشــاره کــرد
و خواســتار ارائــه نقطــه نظــرات اصالحــی و اجــرای
فعالیتهــای تعریــف شــده در ایــن برنامــه شــد.
ظرفیت نیروگاههای ایران اعالم شد؛ راهاندازی ۲۲
واحد جدید حرارتی
ظرفیــت نیروگاههــای ایــران بــا بهرهبــرداری از واحدهــای
جدیــد حرارتــی ،تجدیدپذیــر و تولیدپراکنــده در نیمــه
اردیبهشــتماه ،بــه  ۸۰هــزار و  ۵۰۹مــگاوات رســید.
بهگــزارش ایســنا ،در حــال حاضــر ظرفیــت منصوبــه
نیروگاههــای کشــور بــه حــدود  ۸۰هــزار و  ۵۰۹مــگاوات
رســیده اســت کــه در ایــن بیــن واحدهــای ســیکل ترکیبــی
بــا  ۲۵هــزار و  ۸۳مــگاوات ،بیشــترین ظرفیــت (۳۱.۲
درصــد) نصــب شــده نیروگاهــی را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد.

هماکنــون  ۲۹.۹درصــد نیروگاههــای ایــران مربــوط بــه
واحدهــای گازی اســت کــه حــدود  ۲۴هــزار و  ۷۷مــگاوات
از ظرفیــت منصوبــه نیروگاههــای ایــران مربــوط بــه ایــن
بخــش اســت .واحدهــای بخــار نیروگاهــی نیــز  ۱۹.۷درصــد
ظرفیــت منصوبــه ایــن حــوزه را بــه خــود اختصــاص دادهاند
و بــا ظرفیــت  ۱۵هــزار و  ۸۲۹مگاواتــی خــود در میــان ســه
بخشــی قــرار گرفتــه کــه بیشتریــن ظرفیــت نصــب شــده
نیروگاهــی را دارنــد.
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو ،در حــال حاضــر ظرفیــت
واحدهــای برقآبــی نیــز بــه  ۱۱هــزار و  ۹۳۸مــگاوات
رســیده اســت و ســهم  ۱۴.۸درصــدی را در بیــن کل
ظرفیــت نصــب شــده نیروگاههــای کشــور در اختیــار دارنــد.
همچنیــن ظرفیــت فعلــی واحدهــای تولیــد پراکنــده
(شــامل  MW 245خودتامیــن) بــه  ۱۴۱۷مــگاوات و
ظرفیــت نیروگاههــای اتمــی نیــز بــه  ۱۰۲۰مــگاوات رســیده
اســت کــه از ایــن حیــث واحدهــای یــاد شــده هــر کــدام
حــدود  ۱.۵درصــد از کل ظرفیــت منصوبــه نیروگاههــا را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
در حاضــر حاضــر آخریــن ظرفیــت نصــب شــده
نیروگاههــای تجدیدپذیــر هــم بــه حــدود  ۷۰۶مــگاوات و
ظرفیــت واحدهــای دیزلــی نیــز بــه حــدود  ۴۳۹مــگاوات
رســیده اســت.
بــر اســاس برنامهریــزی صــورت گرفتــه در ســال ۱۳۹۸
راهانــدازی  ۲۲واحــد نیــروگاه جدیــد بــا ظرفیــت ۳۹۳۳
مــگاوات و ارتقــای تــوان تولیــد و ارتقــای نیروگاههــا بــه
میــزان  ۴۶۱مــگاوات در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
آمادگی اوکراین برای ادامه ترانزیت نفت روسیه به
اروپا
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،شــرکت
بهرهبــرداری خطــوط لولــه نفــت اوکرایــن (اوکرانســنافتا)،
دیــروز (دوشــنبه ۱۶ ،اردیبهشــتماه) اعــام کــرد بــرای
ازســرگیری ترانزیــت نفــت روســیه بــه اتحادیــه اروپــا آمــاده
اســت.
شــرکت اوکرانســنافتا اعــام کــرد کــه جریــان نفــت
غیرآلــوده روســیه از بــاروس بــه اوکرایــن ،از ســر گرفتــه
شــده اســت.
لهســتان ،آلمــان ،اوکرایــن و چنــد کشــور دیگــر در شــرق
اروپــا ،مــاه گذشــته میــادی پــس از مشــاهده آلودگــی در
خــط لولــه انتقــال نفــت دروژبــا ،واردات نفــت از روســیه را
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متوقــف کــرده بودنــد.
فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز
میشود
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از خانــه ملــت،
فرهــاد دژپســند وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،بــا اشــاره
بــه اطالعیــه بانــک مرکــزی دربــاره تشــکیل بــازار متشــکل
ارزی ،گفــت :فعالیــت ایــن بــازار از هفتــه آینــده آغــاز و
تأثیــر مثبتــی در بــازار ارز بــر جــای میگــذارد کــه ان شــاء
اهلل قیمــت واقعــی دالر نیــز در ایــن بــازار کشــف میشــود.
ایــن عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم ،در پاســخ بــه ســوالی
مبنــی بــر اینکــه آیــا بــه درخواســت نماینــدگان بــرای
متوقــف کــردن خصوصــی ســازی تــا زمــان تعییــن تکلیــف
نهایــی پاســخ داده شــده اســت یــا خیــر ،افــزود :وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی در حــال سیاســت گــذاری دربــاره
فعالیتهــای آینــده خصوصــی ســازی اســت.
وی در خصــوص انتقــاد برخــی مبنــی بــر اینکــه فعالیتهای
گمــرک مبتنــی بــر جنــگ اقتصــادی نیســت ،ادامــه داد:
برخــی انتقــاد میکننــد کــه چــرا کاالی وارداتــی بــه
صــورت روان وارد کشــور شــده و ترخیصهــا راحــت انجــام
میشــود و برخــی از تعلــل در ورود انتقــاد میکننــد ،امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه  ۸۵درصــد کاالهــای وارداتــی بــه
کشــور کاالهــای ســرمایهای ،کاالهــای واســطهای و مــواد
اولیــه اســت کــه اگــر روان وارد شــود بــه ایــن معناســت
کــه در حــال تقویــت ماشــین تولیــد کشــور هســتیم و
اگــر گمــرک ایــن اقدامــات را انجــام دهــد یعنــی اینکــه در
جهــت اقتصــاد مقاومتــی ،رونــق تولیــد و افزایــش اشــتغال
حرکــت میکنــد.
صــادرات روان تــر کاالهــای غیرنفتــی ارزآوری
کشــور را افزایــش میدهــد
دژپســند تاکیــد کــرد :هرچــه صــادرات غیرنفتــی در کشــور
روان تــر انجــام شــود اعتبــار ایــران در حــوزه بینالملــل
افزایــش یافتــه و ارزآوری کشــور نیــز بیشــتر میشــود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه گمــرک بــا
شــعار دقــت ،ســرعت و ســامت فعالیــت میکنــد ،تصریــح
کــرد :در عیــن حــال کــه گمــرک بــه دنبــال ایــن اســت
کــه کار ترخیــص ســریعتر انجــام شــود امــا میخواهــد
منطبــق بــر قوانیــن و مقــررات و بــا شــفافیت و ســامت
نیــز فعالیــت کنــد.
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چین همچنان به دنبال مذاکره تجاری
با امریکا است
بــا اینکــه امریــکا همچنــان بــه اعمــال تعرفــه هــای جدیــد
علیــه پکــن تهدیــد مــی کنــد ،امــا چیــن بــه دنبــال راهــی
بــرای مذاکــره و پایــان دادن بــه ایــن غائلــه اســت .ســی ان
ان گزارشــی در ایــن بــاره منتشــر کــرده اســت.
طبــق ایــن گــزارش ،چیــن ایــن هفتــه تیــم مذاکــره
کننــدگان تجــاری خــود را بــه واشــنگتن مــی فرســتد ،در
حالــی کــه دونالــد ترامــپ بــا تهدیــدی شــگفت انگیــز بــه
تشــدید اختــاف بــا پکــن دامــن زده اســت.
وزارت بازرگانــی چیــن ،دیــروز اعــام کــرد کــه یــک هیئــت
بــه رهبــری معــاون نخســت وزیــر لیــو هــی روز پنجشــنبه
و جمعــه بــرای شــرکت در مذاکــرات تجــاری بــه واشــنگتن
مــی رونــد .ایــن برنامــه دیــدار در حالــی اجــرا مــی شــود
کــه روز دوشــنبه ،رابــرت لیگتیــزر ،نماینــده تجــاری امریــکا
و اســتیون منوچیــن وزیــر خزانــه داری ایــن کشــور اعــام
کردنــد چیــن از تعهــدات قبلــی خــود قصــور کــرده و باعــث
تضعیــف پیشــرفت بــرای رســیدن بــه یــک معاملــه تجــاری
دقیــق میــان دو کشــور شــده اســت.
ترامــپ اواخــر هفتــه گذشــته اعــام کــرد تعرفــه هــا روی
 200میلیــارد دالر از محصــوالت چینــی را از  10درصــد بــه
 25درصــد افزایــش خواهــد داد و ایــن موضــوع از روز جمعــه
شــروع مــی شــود .او گفــت مــی خواهــد مالیــات هایــی را
بــرای تمــام صــادرات باقــی مانــده چیــن بــه ایــاالت متحــده
وضــع کنــد .دلیــل ایــن کار هــم پیشــرفت کنــد معامــات
تجــاری میــان دو کشــور اســت.
ایــن تهدیــد در حالــی مطــرح شــد کــه بــه نظــر مــی رســید
چیــن قصــد دارد از مذاکــرات تجــاری کنــار بکشــد .امــا
جیانــگ شــوانگ ،ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چیــن
دیــروز اعــام کــرد :چیــن همیشــه بــه دنبــال احتــرام
متقابــل ،مقــررات برابــر و مزایــای متقابــل بــرای رســیدن
بــه معاملــه تجــاری بــوده اســت .همچنیــن افزایــش تعرفــه
هــا مســایل را حــل نمــی کنــد .او ادامــه داد :چیــن در ادامــه
مذاکــره صــادق اســت.
بــه نظــر مــی رســد کــه ترامــپ بــه دنبــال احیــای راهــکاری
قدیمــی بــا تهدیــد بــه افزایــش تعرفــه هــا بــرای پکــن بــه
امیــد رســیدن بــه یــک قــراردادی دلخــواه اســت.
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Short news

Abu Dhabi Fund For Development
Approves $10mn For Rural
Electrification Project In Burkina
Faso

Since 2012, ADFD has committed
$350mn in concessionary loans
over seven annual funding cycles to
renewable energy projects recommended by IRENA
Abu Dhabi Fund for Development
(ADFD), the leading national entity
10mn$ for development aid, signed a
million) concessionary loan (AED36.7
agreement with the Government of
Burkina Faso to fund that country’s
.Rural Electrification Project
The load agreement was signed in
Abu Dhabi between Mohammed Saif
Al Suwaidi, Director General of ADFD,
and Alpha Barry, Minister of Foreign
Affairs and Cooperation of Burkina
Faso, in the presence of Burkina
Faso president Roch Marc Christian
.Kaboré

انـرژی

Siemens Spins Off Power And Gas
Business As Q2 Profits Rise

The Gas and Power spinoff and transfer of SGRE stake would create a new
“major player on the energy market”
with a business volume of $33.5bn
and more than 80,000 employees
German engineering conglomerate,
Siemens, has announced that it will
be selling off its $33.5bn majority of
its Gas and Power division, made up
of conventional power generation,
transmission, oil and gas, and its 59%
stake in Siemens Gamesa Renewable
.Energy
The sale of the stake, which follows
speculation about the future of Siemens’s gas business since last year,
will likely see the “creation of a new
”.“major player on the energy market
Gas and Power had the lowest profit
margin of all divisions last year, according to figures that were revised
to reflect the four wholly-owned units
Siemens created in an April 1 reorganisation. The gas and power unit
contributed €156m of profit last quarter, up 38 per cent from a year ago,
though revenues fell 4 per cent to
.€2.8bn

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Repair Work On Barka 2 Power
And Water Desalination Plant
Reaches Completion

The affected unit returned to service
on 4 April – six calendar days ahead
of its previously communicated expected completion date
Repairs on gas turbine three (GT3) of Oman’s Barka Two power and
water desalisanation plant have
finished ahead of schedule, nearly
three weeks after an inspection ini.tially revealed damage
In an 11 April, 2019, filing to the
Muscat Securities Market, plant operator SMN Power Holding said the
affected unit returned to service on 4
April – six calendar days ahead of its
previously communicated expected
.completion date
The Barka 2 water desalination plant
uses reverse osmosis technology
to deliver 120,000m3 of potable water per day to Oman Water Transmission System. Its three gas- and
two steam-powered turbines deliver
.678-megawatt of electricity to Oman
The financial impact due to the outage and repair work amounted to
$1.8m (OMR800,000), the group add.ed

Middle East District Cooling Market To Exceed $12bn By 2024

Rapid urbanization along with ongoing construction developments
across government projects in
prominent cities of Saudi Arabia including Mecca and Riyadh will accelerate penetration
Middle East District Cooling Market size will exceed $12bn by 2024,
as reported in the latest study by
.Global Market Insights, Inc
Increasing investments toward infrastructure development across
the GCC countries coupled with
growing demand for reliable and
cost-efficient cooling systems will
drive the district cooling market
.size
Increasing emphasis on energy
conservation along with rising demand for Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) certified buildings will positively im.pact the business growth
Growing adoption of sustainable
energy to meet the escalating energy demand will embellish the dis.trict cooling market

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آشنایی با انجمن
انجمــن صنفــی شــركتهای مهندســی و ســاخت تشــكلی
اســت حرفــهای ،مســتقل ،غیرانتفاعــی و غیرسیاســی كــه
در ســال  1378بــه همــت  6شــركت تــراز اول فعــال در
حــوزه مهندســی و ســاخت ( ) EPCدر صنعــت نفــت،
گاز ،پتروشــیمی و انــرژی شــكل گرفــت .انجمــن بــر اســاس
مــاده  131قانــون كار و تأمیــن اجتماعــی بــا اخــذ مجــوز
از وزارت كار و امــور اجتماعــی تأســیس گردیــده اســت .در
زمینههــای مختلــف مهندســی و ســاخت صنایــع نفــت و
نیــرو ،اعضــای ایــن انجمــن تاكنــون  70درصــد عملیــات
درون كشــور و  90درصــد عملیــات شــركتهای ایرانــی
در خــارج از كشــور را انجــام دادهانــد .حجــم مالــی عملیــات
شــركتهای عضــو بــه حــدود  8میلیــارد دالر رســیده
اســت.
همــه اعضــای انجمــن بــا اســتفاده از سیســتمهای
گواهینامههــای كیفیــت و در اســتاندارد جهانــی فعالیــت
میكننــد .تعــدادی از اعضــا عــاوه بــر زمینههــای
مهندســی و مشــاوره ،در ســرمایهگذاریهای صنعــت
ســاخت نیــز فعــال هســتند.
دیدگاه
دســتیابی بــه جایگاهــی شایســته در فعالیــت مهندســی و
ســاخت در بخشهــای نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و انــرژی
رسالت
باتوجــه بــه منابــع عظیــم نفــت و گاز در ایــران و نیــاز
روزافــزون بــه گســترش فعالیتهــای مربــوط بــه آنهــا ،از
اكتشــاف تــا عرضــه فــرآورده بــه بــازار و تــاش در ایجــاد
صنایــع باالدســتی و پاییندســتی ،انجمــن رشــد مــداوم
كمــی و كیفــی حرفــه مهندســی و ســاخت در صنایــع
نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و انــرژی را چــه در ســطح ملــی
و چــه در ســطح منطقــهای و بینالمللــی رســالت خــود
میدانــد.
اهداف
گســترش فعالیتهــای مهندســی و ســاخت بــا بهرهگیــری
از تفكــر و تــوان جمعــی ،كوشــش در جهــت اســتیفای
حقــوق و خواســتهای قانونــی و مشــروع اعضــا ،ایجــاد
بســتر مناســب بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی،

انـرژی
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چرا عراق واردات برخی کاالهای ایرانی
را ممنوع کرد

انجمن صنفی
شركتهای
مهندسی و
ساخت

تــاش در دســتیابی بــه خوداتكایــی و بومــی كــردن
فعالیتهــای مهندســی و ســاخت ،جمــعاوری اطالعــات،
بررســی و تحقیــق دربــاره مشــكالت ،شــناخت نیازهــا و
اولویتهــا ،كوشــش در ایجــاد روابــط صمیمانــه و گســترش
همــكاری بیــن اعضــا بــه منظــور بهرهگیــری از قابلیتهــا
و تــوان شــركتهای عضــو ،اســتفاده از دســتاوردهای
جدیــد و روشهــای پیشــرفته جهــان در زمینــه مهندســی
و ســاخت ،بكارگیــری شــیوههای نویــن مدیریــت ،تأمیــن
منابــع مالــی ،دانــش حقوقــی و دانــش مهندســی و ســاخت
در اجــرای پروژههــا ،ارائــه نظــر مشــورتی و حقوقــی و
فنــی در خصــوص طرحهــا و لوایــح بــه دســتگاههای
اجرایــی و مجلــس شــورای اســامی ،كوشــش در جهــت
هماهنگــی در آمــوزش و تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز
اعضــا ،ایجــاد ارتبــاط بــا تشــكلها و نهادهــای مرتبــط بــا
وظایــف و فعالیتهــای انجمــن ،ارتقــای ســطح دانــش و
اســتانداردهای فنــی و گســترش اخــاق حرف ـهای در بیــن
اعضــا،
اســتفاده از تجــارب تشــكلهای مشــابه در ســایر كشــورهای
جها ن .

رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق معتقــد
اســت آنچــه در رابطــه بــا ممنــوع شــدن واردات برخــی
کاالهــای ایرانــی بــه عــراق مطــرح شــده ،یــک مســاله در
چارچــوب سیاســتگذاریهای کالن دولــت عــراق اســت
کــه صادرکننــدگان ایرانــی میتواننــد بــا وجــود آن ،اهــداف
خــود در ایــن بــازار را دنبــال کننــد.
یحیــی آلاســحاق در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد:
آنچــه در رابطــه بــا ممنوعیــت صــادرات برخــی کاالهــا بــه
عــراق مطــرح شــده موضــوع جدیــدی نیســت و همانطــور
کــه بســیاری دیگــر از کشــورهای جهــان نیــز در رابطــه بــا
سیاســتهای وارداتــی خــود و چگونگــی انتقــال آنهــا بــه
تولیــد تصمیمگیــری میکننــد ،بغــداد نیــز در همیــن
چارچــوب تــاش دارد برخــی سیاس ـتهای اقتصــادیاش را
اصــاح کنــد.
بــه گفتــه وی دولــت عــراق بــه دنبــال آن اســت تــا شــرایط
را بــرای تولیــد کاالهایــی کــه امــکان تولیدشــان در داخــل
خــاک ایــن کشــور وجــود دارد را فراهــم کنــد و از ایـنرو در
رابطــه بــا واردات برخــی کاالهــا بــه ایــن کشــور تجدیدنظــر
کــرده اســت.
رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق بــا بیــان
اینکــه صادرکننــدگان ایرانــی نســبت بــه تغییــر شرایطشــان
در بــازار عــراق اقــدام کردهانــد ،توضیــح داد :بــا توجــه بــه
تاکیــد عــراق بــر لــزوم تولیــد برخــی کاالهــا در داخــل ایــن
کشــور تولیدکننــدگان ایرانــی در بعضــی از شــهرهای عــراق
ســرمایهگذاری کــرده و بــا اســتفاده از امکاناتــی کــه ایــن
دولــت در اختیارشــان قــرار داده اســت نســبت بــه تولیــد
و فــروش کاال اقــدام کردنــد .ایــن موضــوع باعــث میشــود
هــم بــازار عــراق بــرای فعــاالن اقتصــادی ایــران از بیــن نــرود
و هــم بــا دور زدن برخــی سیاســتها ماننــد تعرفههــای
وارداتــی فعالیــت در ایــن بــازار صرفــه اقتصــادی داشــته
باشــد.
وی ادامــه داد :مــا در طــول ماههــای گذشــته مذاکــرات
گســتردهای بــا طــرف عراقــی داشــتهایم کــه شــرایط در ایــن
رابطــه نیــز تغییــر کنــد .در صــورت نهایــی شــدن مذاکــرات
میتــوان انتظــار داشــت کــه بــرای برخــی از ایــن کاالهــا
تعرفــه ترجیحــی بــرای تولیــدات ایــران نیــز در نظــر گرفتــه
شــود یــا عــراق بــا سیاســتگذاری جدیــد امــکان برابــر
کــردن شــرایط رقابــت را ایجــاد کنــد.
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ضرورت سرمایهگذاری در پتروپاالیشگاهها
چنانچــه پتروپاالیشــگاهها در ایــران بــاب شــوند ممکــن
اســت بتــوان بازدهــی مصــرف انــرژی در چرخــه پاییندســت
انــرژی را افزایــش داد و حتــی از اتــاف خــوراک و افزایــش
آلودگــی محیطزیســت نیــز جلوگیــری کــرد .نکتــه دیگــر
کــه جــا دارد در برنامهریزیهــای راهبــردی صنایــع
پاییندســت درنظــر گرفتــه شــود ،بازارهــای مجــاور ایــران
اســت .بســیاری از کشــورهای همســایه ایــران بازارهــای
بکــر و در حــال توســعهای هســتند کــه کمتــر بهعنــوان
مشــتری خــوراک نهایــی هدفگــذاری شــدهاند .حــال
اگــر وزارت نفــت عزمــی بــرای عرضــه جــدی نفــت و گاز در
بــورس داشــته باشــد آیــا بهتــر نیســت کــه بــرای واحدهــای
کوچــک پتروپاالیشــگاهی در مناطــق نزدیــک مــرز بــا
کمتریــن میــزان آلودگــی برنامهریــزی شــود؟
تصــور کنیــد اگــر ایــن محصــوالت بــا قیمتــی پایینتــر
از عــرف بینالمللــی بهدســت صادرکننــده برســد ،ولــو
در قالــب محمولههــای کوچــک میتوانــد در آن ســوی
مرزهــا بــه خریــدار تحویــل داده شــود .البتــه برنامهریــزی
بــرای تبدیــل پدیــدهای ماننــد قاچــاق بــه یــک مزیــت
در دوران تحریــم کار ســادهای نیســت ،امــا باتوجــه بــه
شــرایط بینالمللــی پیــش آمــده بــرای فــروش نفــت
و گاز ایــران بــد نیســت کــه بــه ایــن ظرفیــت هــم نــگاه
ویــژهای کــرد .همچنیــن تغییــر ســوخت بانکرینــگ از ســال
 ۱۴۰۰خورشــیدی ،بـهزودی تمــام کشــورها را محتــاج «ال.
ان.جــی» خواهــد کــرد کــه ایــن فــرآورده نیــز میتوانــد
در قالــب چرخههــای پتروپاالیــش در نزدیکــی مرزهــا
تولیــد شــود .فرامــوش نکنیــم کــه راز توســعه صنایــع
پاییندســتی و بهینهســازی ورود بخــش خصوصــی اســت؛
بخــش خصوصــی واقعــی کــه مجــال و فضــای رقابــت ســالم
بــا غیررانتیهــا را داشــته باشــد.
امیــد اســت دولــت و بــه تبــع آن وزارت نفــت از ظرفیــت
بالقــوه ایــن بخــش بــا ایجــاد تعامــل ســازنده بهرهبــرداری
کنــد کــه بهطــور قطــع میتوانــد فرصــت بــزرگ و
ارزشــمندی بــرای ایجــاد اشــتغال و نیــز گشــایش اقتصــادی
فراهــم آورد.
منبع :روزنامه گسترش صمت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عراق منکر دادن امتیاز به آمریکا
برای تجارت با ایران شد

عــراق در آســتانه امضــای یــک توافــق انــرژی  ۳۰ســاله بــه
ارزش  ۵۳میلیــارد دالر بــا شــرکت هــای اکســون موبیــل
و پتروچاینــا اســت امــا نخســت وزیــر عــراق منکــر هــر
گونــه ارتبــاط میــان ایــن پــروژه عظیــم و اجــازه آمریــکا
بــه بغــداد بــرای همــکاری بــا ایــران شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،عــادل عبدالمهــدی ،نخســت وزیــر
عــراق اظهــار کــرد ایــن کشــور انتظــار دارد در مــدت ۳۰
ســال اجــرای ایــن توافــق  ۴۰۰میلیــارد دالر درآمــد کســب
کنــد.
ایــن پــروژه عظیــم شــامل توســعه میادیــن نفتــی نهــر
بیــن عمــر و عرتــاوی و افزایــش تولیــد ایــن دو میــدان بــه
 ۵۰۰هــزار بشــکه در روز از حــدود  ۱۲۵هــزار بشــکه در
روز فعلــی اســت.
ایــن پــروژه بــرای تأمیــن آب ایــن دو میــدان در جنــوب
عــراق بــه منظــور افزایــش فشــار و ثابــت نگــه داشــتن
تولیــد آنهــا اهمیــت باالیــی دارد.
رســانهها بــه نقــل از ســفیر ایــران در لنــدن گــزارش کــرده
بودنــد کــه آمریــکا در قبــال امضــای قــرارداد نفتــی بــا
واشــنگتن ،بــه عــراق بــرای ادامــه همــکاری اقتصــادی بــا
ایــران اجــازه داده اســت.
عبدالمهــدی در پاســخ بــه پرســش رویتــرز در مــورد موانــع
پیــش روی توافــق نهایــی ،گفــت :مذاکــرات میــان وزارت
نفــت و اکســون موبیــل و چاینــا موبایــل بــر ســر نحــوه
تقســیم ســود در صــورت افزایــش یــا کاهــش قیمــت نفــت
اســت .ایــن توافــق بــه مــدت  ۳۰ســال ادامــه خواهــد
داشــت و چنیــن جزئیــات مالــی حســاس بــه شــمار
مـیرود و بایــد زمــان بیشــتری بــرای مذاکــره دربــاره آنهــا
اختصــاص داده شــود.
عــراق دومیــن صادرکننــده بــزرگ عضــو اوپــک اســت و
قصــد دارد تولیــدش را کــه بــه دلیــل چنــد دهــه جنــگ
و تحریــم محــدود مانــده بــود افزایــش دهــد .چنیــن
پروژههایــی بــرای شــرکتهای نفتــی بینالمللــی بســیار
ارزشــمند هســتند .توافــق اولیـهای موفقیــت بزرگــی بــرای
برنامههــای اکســون موبیــل بــرای گســترش فعالیــت در
عــراق بــوده اســت.

عبدالمهــدی گفــت :اکســون موبیــل و پتروچاینــا یــک
پــروژه تزریــق آب بــرای چاههــای نفــت در جنــوب
خواهنــد ســاخت و همچنیــن بــه ارتقــا و ســاخت خطــوط
لولــه صــادرات جدیــد اقــدام خواهنــد کــرد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،عــراق نفــت وارد نمیکنــد و
معافیتــی کــه ایــن کشــور از آمریــکا دریافــت کــرده اســت
بــرای واردات گاز طبیعــی بــوده اســت.

بیش از هر زمان دیگری باید
برای صادرات بر کشورهای
همسایه تمرکز کنیم

مــودودی سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه
اهمیــت تجــارت بــا همســایگان گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
محدودیتهــای زیــادی در حمــل و نقــل کاال و تبــادل
پــول بــا کشــورهای دورتــر داریــم ،بایــد بیــش از هــر زمــان
دیگــر روی کشــورهای همســایه متمرکــز شــویم.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد :ایــن
کشــورها هــم ثروتمنــد هســتند و هــم ســهم بــاالی یــک
هــزار و 100میلیــارد دالر از واردات جهانــی دارنــد .بــا ایــن
حــال ســهم مــا از صــادرات بــه ایــن کشــورها بــا حــدود
 24میلیــارد دالر ،کمتــر از  2درصــد اســت.
مــودودی دربــاره راههــای تحقــق ایــن برنامــه تصریــح
کــرد :بایــد زمینــه هــای نــرم افــزاری و ســخت افــزاری
را در داخــل کشــور و در حــوزه تجــارت خارجــی فراهــم
کنیــم؛ از جملــه اینکــه تشــکل هــای صادراتــی تخصصــی
را تقویــت کــرده و کمــک کنیــم شــرکتهای بــزرگ
صادراتــی و مگاپروژههــای صادراتــی شــکل بگیرنــد.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توانمندســازی بنگاههــای کوچــک
و متوســط افــزود :بایــد برنامهریــزی کنیــم شــرکتهای
کوچــک بــه شــرکتهای چنــد میلیــون دالری در
عرصــه بیــن المللــی تبدیــل شــوند .آنهــا بایــد بــا آداب
و ســازوکارهای بیــن المللــی شــدن آشــنا شــوند کــه
ســازمان توســعه تجــارت هــم در ایــن راه بــه آنهــا کمــک
میکنــد.
بــه گفتــه مــودودی در شــرایط فعلــی کمتــر از 350
قلــم کاالی صادراتــی داریــم کــه ارزش آنهــا بــاالی 50
میلیــون دالر اســت.

انـرژی

شماره صد و شانزده  //هفته سوم اردیبهشت هزار و سیصد نود وهشت

وی اظهــار کــرد :بایــد برنامههایــی در راســتای تولیــد
محصــوالت جدیــد تعریــف کنیــم کــه ظرفیــت بــاالی 500
دالر در ســال خلــق کننــد؛ تنهــا در پنــاه پروژههــای چنــد
صــد میلیــون دالری مــی توانیــم شــاهد افزایــش صــادرات
غیرنفتــی و ســبد کاالهــای صادراتــی در آینــده باشــیم.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت دربــاره دومیــن برنامــه
ایــن ســازمان گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه بــه لحــاظ
ســوئیفت بــا موانعــی رو بــه رو شــدهایم ،بایــد در حــوزه
مبــادالت کاال بــه صــورت تهاتــری از ظرفیــت همســایگان
اســتفاده کنیــم.
وی ادامــه داد :همچنیــن بایــد تجارتهــای ترجیحــی
را تقویــت و امضــای قراردادهایــی از ایــن دســت بــا
همســایگان را در دســتور کار قــرار دهیــم تــا هــم کار
کــردن بــا ایــران برایشــان منفعــت داشــته باشــد و هــم
بــه ایــران فرصــت دهنــد کاالهــای خــودش را بــه ایــن
کشــورها صــادر کنــد.
مــودودی بخــش خصوصــی را مهمتریــن محــور فعالیــت
هــای ســازمان توســعه تجــارت خوانــد و خبــر داد :شــورای
عالــی توســعه صــادرات غیــر نفتــی را بــا حضــور جــدی
بخــش خصوصــی آغــاز کردهایــم و مــی خواهیــم مهــم
تریــن موانــع و محورهــای توســعه صــادرات غیــر نفتــی
را بــا همــکاری بخــش خصوصــی فعــال در ایــن بخــش
احصــا کنیــم.
وی در پایــان اظهــار کــرد :بــر اســاس برنامــه ای مــدون،
قصــد داریــم سیاســتهای ارزی را بــا سیاســتهای
تجــاری منطبــق کنیــم و بهتریــن ظرفیتســازی را در
ایــن حــوزه داشــته باشــیم تــا صــادرات بــه موتــور محــرک
بخــش مولــد اقتصــادی کشــور تبدیــل شــود.

ساحلعاج خواستار توسعه
همکاریهای اقتصادی با ایران

هیاتــی اقتصــادی از نماینــدگان اتحادیــه کوپــک و
فعــاالن اقتصــادی ســاحلعاج ،طــی ســفر بــه ایــران بــا
طرفهــای اقتصــادی خــود در ایــران دیــدار کردنــد .طــی
ایــن نشســت کــه در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران برگــزار شــد ،مهمتریــن زمینههــای
همــکاری بیــن دو طــرف بررســی و معرفــی شــد.
أتــی دوازده نفــره از اتحادیــه کوپــک (اتحادیــه ملــی

11

تعاونیهــای پسانــداز و اعتبــاری ســاحلعاج) و فعــاالن
اقتصــادی ایــن کشــور بــا حضــور در اتــاق ایــران بــا فعــاالن
بخــش خصوصــی ایرانــی دیــدار کردنــد .در ایــن نشســت
ضمــن تشــریح ظرفیتهــای اقتصــادی دو کشــور بــر لــزوم
توســعه همکاریهــای تجــاری و فعالیتهــای بلندمــدت
اقتصــادی تأکیــد شــد.
در ایــن بیــن شــهرام خاصــی پــور ،مدیــر اداره عربــی و
آفریقایــی معاونــت امــور بینالملــل اتــاق ایــران بــه
تشــریح موقعیــت ممتــاز ایــران در برخــورداری از منابــع
سرشــار انســانی و طبیعــی پرداخــت و گفــت :خوشــبختانه
طــی ســالهای گذشــته متخصصــان ایرانــی توانســتهاند
در بخشهــای مختلــف اقتصــادی پیشــرفت کــرده و
از ایــن طریــق بخــش عمــدهای از نیازهــای داخلــی
را بــرآورده کننــد .ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــران
تجربیــات و دانــش خــود را در اختیــار ســاحلعاج قــرار
دهــد و از ایــن طریــق زمینــه توســعه مناســبات اقتصــادی
بیــن دو کشــور فراهــم شــود.
بــر اســاس اظهــارات وی آنچــه در ایــن رابطــه اهمیــت
دارد پیــدا کــردن شــرکای قابــل اطمینــان اســت .بــرای
تحقــق ایــن امــر بایــد رفتوآمدهــا و ســطح تعامــات
بیشــتر شــود.
خاصــی پــور تســهیل در مبــادالت بانکــی و ایجــاد سیســتم
حملونقــل آســان بیــن دو کشــور را دو زیرســاخت اساســی
بــرای تــداوم همکاریهــای بیــن دو کشــور دانســت.
در ادامــه ایســاکه ســاوائه ،رئیــس اتحادیــه تعاونــی کوپــک،
نگاهــی بــه وضعیــت اقتصــادی ســاحلعاج و نیازهــای
ایــن کشــور داشــت .بــر اســاس اظهــارات وی اقتصــاد
ایــن کشــور بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت و بنابرایــن
نیازمنــد ارتقــای ســطح دانــش کشــاورزان بــرای توســعه
ایــن بخــش اســت.
وی ادامــه داد :عمــده محصوالتــی کــه در ایــن کشــور
کشــت میشــود شــامل کاکائــو ،قهــوه ،مــوز ،آنانــاس،
بادامهنــدی ،انبــه و غیــره میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اگر ارز صادراتی
برنگردد ،معافیت
مالیاتی صادرکننده
لغو میشود

معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه
بهانــهای بــرای برنگردانــدن ارز توســط صادرکننــدگان
وجــود نــدارد ،گفــت :صادرکنندگانــی کــه ارز حاصــل از
صــادرات را بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازنگرداننــد ،از
معافیتهــای مالیاتــی برخــوردار نمیشــوند.
محمدعلــی دهقــان دربــاره بازنگشــتن ارزهــای حاصــل از

رحمانــی بــا بیــان اینکــه صــادرات بــه کشــورهای
منطقــه در اولویــت قــرار گرفتــه ،گفــت امســال ،بــه
عنــوان «رونــق تولیــد» و راهــکار اصلــی آن توســعه
صــادرات اســت ،بنابرایــن در مقابــل کســانی کــه
خــاف ایــن شــعار عمــل کننــد ،مــی ایســتیم.
رضــا رحمانــی در نشســت مشــترک بــا هیــات رئیســه
فراکســیون توســعه صــادرات غیرنفتــی مجلــس بــا
بیــان اینکــه وظیفــه وزارت صنعــت ،حمایــت از تولیــد

انـرژی
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صــادرات افــزود :بــرای تولیــد محصــوالت و کاالهایــی کــه
صــادر میشــود از منابــع و امکانــات کشــور اســتفاده شــده
اســت؛ بنابرایــن صادرکننــدگان بخــش خصوصــی ،دولتــی و
عمومــی بایــد بداننــد کــه الزمــه اســتفاده از منابــع و امکانات
کشــور آن اســت کــه مســئولیتپذیری و پاســخگویی الزم
را داشــته باشــند.
معــاون امــور اقتصــادی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
اضافــه کــرد :اکنــون بــه دلیــل تالطمهایــی کــه ایجــاد
شــده نیــاز اســت منابــع ارزی بــا ســرعت در اختیــار رفــع
نیازهــای ارزی کشــور قــرار داده شــود.
دهقــان اضافــه کــرد :اینکــه صادراتــی انجــام شــده امــا منابع
ارزی حاصــل از آن بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازنگــردد،
قابلقبــول نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه برنامههایــی بــرای مقابلــه بــا
صادرکنندگانــی کــه ارز خــود را بــاز نمیگرداننــد اجــرا
شــده اســت ،اظهــار داشــت :در گام نخســت ،اعــام شــده
صادرکنندگانــی کــه ارز ناشــی از صــادرات را بــه چرخــه

اقتصــادی کشــور بازنگرداننــد معافیتهــای مالیاتــی
نمیگیر نــد .
دهقــان خاطرنشــان کــرد :البتــه برخــی از صادرکننــدگان،
مالحظــات و مشــکالتی داشــتند کــه اقداماتــی بــرای
تســهیل فعالیتهایشــان انجــام شــد ،ازجملــه اینکــه
واردات در مقابــل صــادرات توســط بانــک مرکــزی بــه
رســمیت شــناخته شــد.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد :بنابرایــن
بهانــهای بــرای صادرکننــدگان وجــود نــدارد و ایــن
موضــوع بایــد ســریعتر محقــق شــود.
دهقــان گفــت :آمــار دقیقــی از میــزان ارز حاصــل از
صادراتــی کــه بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازنگشــته
وجــود ندارد زیــرا فراینــد انتقــال ارز برخــی صادرکنندگان
زمانبــر اســت.
در روزهــای اخیــر بــازار ارز ،نوســانهایی را تجربــه کــرد؛
بهطوریکــه قیمــت دالر بــه کانــال  14هزارتومانــی و
بهــای یــورو بــه کانــال  16هزارتومانــی وارد شــده اســت.

هرچنــد دربــاره علــت ایــن نوســان بــه عوامــل مختلفــی
اشــاره میشــود امــا بــه نظــر کارشناســان در صــورت ورود
ارز بیشــتر توســط صادرکننــدگان ،امــکان مدیریــت بــازار
ارز تســهیل میشــد.
بــر اســاس برخــی گزارشهــا ،از مجمــوع  40میلیــارد دالر
صــادرات غیرنفتــی ســال گذشــته تنهــا  10میلیــارد دالر
آن بــه کشــور بازگشــته اســت.
بانــک مرکــزی در تازهتریــن گــزارش خــود اعــام کــرده
اســت :از ابتــدای امســال تاکنــون بیــش از  2.2میلیــارد
یــورو ارز توســط ایــن بانــک و صادرکننــدگان بهمنظــور
تأمیــن نیازهــای مــواد اولیــه و میانــی بخشهــای صنعتــی
کشــور در بــازار ثانویــه عرضــه شــد .ایــن ارزهــا بــا متوســط
نــرخ هــر یــورو  11هــزار تومــان در بــازار ثانویــه عرضــه
شــد.
همچنیــن بانــک مرکــزی معــادل  2میلیــارد یــورو ارز
موردنیــاز بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی و دارو را تأمیــن
کــرده اســت.

صادرات به
کشورهای منطقه
اولویت دولت
است

تومــان رســیده،ولی صــادرات بــه آن انــدازه رشــد نیافتــه
اســت.
رحمانــی بــا بیــان اینکــه صــادرات بــه کشــورهای
منطقــه در اولویــت قــرار گرفتــه ،گفــت امســال ،بــه
عنــوان «رونــق تولیــد» و راهــکار اصلــی آن توســعه
صــادرات اســت ،بنابرایــن در مقابــل کســانی کــه خــاف
ایــن شــعار عمــل کننــد ،مــی ایســتیم.
وزیــر صنعــت ،بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و ارائــه
مشــوق هــای صادراتــی را  2مســاله مهــم بخــش تجارت
قلمــداد کــرد و گفــت :اکنــون صــادرات بــه کشــورهای
همســایه  23میلیــارد دالر اســت کــه  2درصــد واردات
ایــن کشــورها را تشــکیل مــی دهــد ،اما بــرای دســتیابی
بــه چهــار درصــد تــاش مــی شــود.
رحمانــی اضافــه کــرد :کشــورهای آفریقایــی نیــز
ظرفیــت خوبــی بــرای واردات محصــوالت ایرانــی دارنــد،
امــا صــادرات بــه ایــن کشــورها ناچیــز اســت و در ایــن
زمینــه برنامــه ریــزی نیــاز داریــم.
وی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بــرای صــادرات بــه
کشــورهای همســایه ،بایــد زیرســاخت هــا را فراهــم و
تقویــت کــرد ،افــزود :دولــت هــم در ایــن ارتبــاط کــم
و کاســتی هایــی دارد ،چنانچــه در زمینــه رایــزن هــای

بازرگانــی مشــکالتی وجــود دارد ،بایــد آن را برطــرف
ســاخت.
وزیــر صنعــت ،صــادرات  9میلیــارد دالری بــه عــراق
و  2میلیــارد و  600میلیــون دالری بــه افغانســتان را
یــادآور شــد و گفــت :رونــق صــادرات ،نیــاز بــه اصــاح
زیرســاخت هــا دارد ،امــا بایــد بــاور کــرد ،اقــام
مصرفــی را نمــی تــوان در شــرایطی کــه مــردم نیــاز
دارنــد ،صــادر کــرد.
وی اضافــه کــرد :دربــاره پیمــان ســپاری ارزی نیــز
ضــرورت دارد کارگــروه مشــترکی بیــن مجلــس و
دولــت تشــکیل شــود و نواقــص آن بررســی و راهــکار
ارائــه شــود.
رحمانــی خاطرنشــان ســاخت :چنانچــه صــادرات
اهمیــت دارد ،بایــد مبلــغ مشــخصی را بــرای ایجــاد
ایــن زیرســاخت هــا تخصیــص دهیــم و از نماینــدگان
مجلــس درخواســت کــرد تــا بــا تخصیــص اعتبــار
بــرای ایــن منظــور ،بــه حــل مشــکالت و تقویــت
زیرســاخت هــای صــادرات کمــک کننــد.

اســت ،افــزود :باتوجــه بــه شــرایط ارزی ،صــادرات
توجیــه پذیــر و واردات و قاچــاق توجیــه ناپذیــر شــده،
بــا ایــن حــال انتظــار مــی رفــت صــادرات در ســال
گذشــته افزایــش یابــد ،امــا اینگونــه نشــد و نیــاز بــه
ریشــه یابــی دارد.
وی تصریــح کــرد :همــه تشــکل هــا متفــق القــول بودنــد
کــه بــا افزایــش نــرخ ارز بــه  6هزارتومــان ،صــادرات
رونــق مــی یابــد ،درحالــی اکنــون ارز بــه  14هــزار
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تحلیل نشریه فوربس از اعمال تحریمآمریکا
علیه ایران

مذاکره ابزاری
موثرتر است

مجلــهآمریکایــی فوربــس در گزارشــی تحلیلــی از فرآینــد
اعمــال تحریــمآمریــکا علیــه ایــران از زبــان کارشناســان و
متخصصــان آورده اســت کــه تحریــم ایــران را بــه زانــو در
نخواهــد آورد و مذاکــره و گفتوگــو بهتریــن راه ممکــن
بــرای حــل مســاله اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران بــه نقــل از
فوربــس ،برخــی کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه لغــو
معافیــت خریــد نفــت ایــران بــرای کشــورهای مشــمول،
موضوعــی ســاده و قابــل چشمپوشــی نیســت ومیتوانــد
مشــکالت زیــادی را بــرای مشــتریان نفــت ایــران بــه دنبــال
داشــته باشــد.
نــوذرهاش ـمزاده ،اســتاد اقتصــاد دانشــگاه ویرجینیــا تــک،
مشــتریان نفــت ایــران را پــس از اعمــال تحریمهــا بســیار
محتــاط دانســت و تصریــح کــرد کــه خریــداران نفــت
ایــرانمیتواننــد از ارزهایــی غیــر از دالر ماننــد یــوان چیــن
بــرای معملــه بــا ایــران اســتفاده کننــد و ایــن امــرمیتوانــد
معامــات بــا ایــران را از چشــم خزانـهداریآمریــکا پنهــان
کنــد .وی افــزود« :ایــن امــرمیتوانــد هزینــه معامــات
را بــاال بــرده و در نهایــت مشــکالتی بــرای تولیدکننــدگان
آمریکایــی هــم ایجــاد کنــد چــون قیمــت نفــت و گاز را
افــزای میدهــد .معامــات بــا ایــران ادامــه پیــدا خواهــد
کــرد و هماننــد دور پیشــین تحریمهــا ایــران راهــی بــرای
دور زدن تحریــم پیــدا خواهــد کــرد».
هاش ـمزاده بــا اشــاره بــه تحریمهــای دولــت اوبامــا علیــه
ن کــه ســرانجام بــا برجــام منتهــی شــد گفــت« :در
ایــرا 
شــرایط کنونــی هــم مذاکــره بهتریــن راه اســت».
همچنیــن جــورج لوپــز ،کارشــناس اقتصــادی و اســتاد
دانشــگاه نوتــردام اعتقــاد دارد عــراق کشــوری اســت

کــهمیتوانــد در دور زدن تحریمهــا بــه ایــران کمــک
کنــد .وی بــه وابســتگی زیــاد عــراق بــه گاز وارداتــی از
ایــران اشــاره کــرد و گفــت ایــن وابســتگی چیــزی نیســت
کــه عــراق بتوانــد بــه خاطــر تحریمهــایآمریــکا از آن
چشمپوشــی کنــد عــاوه بــر ایــن عــراق از نظــر تامیــن
انــرژی بــرق نیــز بــه ایــران وابســته اســت.
تجارت یک امر پیوسته است
بیتردیــد تحریمهــا بــر اقتصــاد ایــران تاثیــر منفــی
خواهــد گذاشــت .صنــدوق بینالمللــی پــول در گــزارش
ســاالنهاش دربــاره اقتصــاد ایــران پیشبینــی کــرد کــه
اقتصــاد ایــران طــی ســال جــاری  6درصــد کوچکتــر
شــود و ایــن رقــم نســبت بــه  3.9درصــد رشــد منفــی
ســال گذشــته یــک رکــورد بــه شــمارمــیرود.
بــه گفتــه اســتاد دانشــگاه نوتــردامآمریــکا بــا لغــو معافیــت
نفتــی هشــت کشــور خریــدار ،شــامل چیــن ،هنــد ،ژپــن،
کرهجنوبــی ،ایتالیــا ،یونــان  ...آنهــا بــرای تامیــن نفــت بــه
جایگزینهــایآمریــکا یعنــی عربســتان ســعودی و امــارات
روی خواهنــد آورد .امــا بعیــد بــه نظــرمیرســد کــه
ایــن کشــورها قــادر باشــند نبــود نفــت ایــران در بــازار را
جبــران کننــد چــرا کــه بــا وضعیــت نابهســامان در لیبــی
و ونزویــا بــه نظــر نمیرســد کــه جبــران یــک میلیــون
بشــکه کمبــود نفــت در بــازار جهــان برایشــان امکانپذیــر
باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه تصمیــم ترامــپ مبنــی بــر
عــدم تمدیــد معافیتهــای نفتــی هشــت کشــور خریــدار
نفــت ایــران موجــب افزایــش بیســابقه بهــای جهانــی
نفــت شــده و تهدیــد ایــران در بســتن تنگــه هرمــز نیــز بــه
ایــن افزایــش دامــن زده اســت.
کارشناســانآمریکایــی تحریمهــا را مخــل امنیــت انــرژی
جهانــی دانســته و بــا اشــاره بــه مقاومتــی کــه ایــران طــی
دهههــای گذشــته در مقابــل تحریمهــا داشــته تصریــح
میکنــد کــه اختــال بــازار جهانــی نفــت میتوانــد
موجــب تضعیــف موقعیــتآمریــکا شــده از ســوی دیگــر
بــه نظــر نمیرســد چیــن و ترکیــه بــه آســانی بتواننــد
جایگزیــن دیگــری بــرای نفــت ایــران پیــدا کننــد.
فوربــس در پایــان گزارشــش بــا اشــاره بــه حــوادث چهــل
ســال گذشــته در روابــط بیــن ایــران وآمریــکا ،مذاکــره و
گفتوگــو را بهتریــن راه بــرای حــل معضــل رابطــه بیــن
دو کشــور دانســت.

انـرژی
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بیمهنامه و ضمانتنامه
صادرات به کشورهای
آفریقایی صادر شد
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :در حــوزه
صــدور ضمانتنامــه و بیمهنامــه هیــچ مشــکلی بــرای
کشــورهای آفریقایــی نداریــم .
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :در حــوزه
صــدور ضمانتنامــه و بیمهنامــه هیــچ مشــکلی بــرای
کشــورهای آفریقایــی نداریــم و پــس از اعتبارســنجی
خریــداران آفریقایــی بیمهنامههــا را صــادر میکنیــم.
در مــورد ضمانتنامــه بــرای خدمــات فنــی مهندســی
مــا ایــن آمادگــی را داریــم کــه در کنــار سیســتم بانکــی
بــا توجــه بــه مشــکالت تحریــم ایــن ضمانتنامههــا را
صــادر کنیــم کــه تــا بــه امــروز چندیــن ضمانتنامــه
صــادر شــده و کارفرماهــا نیــز آن را پذیرفتنــد.
افــروز بهرامــی مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات
درخصــوص آخریــن رونــد صــدور ضمانتنامــه بــرای
صادرکننــدگان بــا توجــه بــه تحریمهــا گفــت :عــدم
تمدیــد معافیــت فــروش نفــت بــه طــور حتــم بــر رونــد
اقتصــاد کشــور تاثیرگــذار اســت امــا مــا امیدواریــم بــا
همــکاری و همدلــی کــه بیــن بخــش خصوصــی و دولــت
وجــود دارد ایــن مســئله را جبــران کنیــم.
وی ادامــه داد :مــا در ســال  96کــه در فــروش نفــت
مشــکلی نداشــتیم ســهم نفــت از بودجــه عمومــی
دولــت ســه درصــد بــود و از کل بودجــه 12درصــد و
در ســال  97کــه تحریمهــا شــدت گرفــت ســهم نفــت
11درصــد شــد ایــن درحالیســت کــه مــن فکــر میکنــم
اصلیتریــن مشــکل بســته شــدن خطــوط ارتباطــی

بیــن بانکــی اســت کــه ایــن مســئله نیــز بــا تمهیداتــی
کــه بانــک مرکــزی در نظــر گرفتــه حــل خواهــد شــد.
ضمــن آنکــه ماهــم در کنــار سیســتم بانکــی میتوانیــم
بــه فعــاالن تجــارت بیــن الملــل کمــک کنیــم.
بهرامــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا صنــدوق
صــادرات ،کشــورهای آفریقایــی را نیــز پوشــش میدهــد؟
اظهــار داشــت :مــا در حــوزه صــدور ضمانتنامــه و
بیمهنامــه هیــچ مشــکلی بــرای کشــورهای آفریقایــی
نداریــم و پــس از اعتبارســنجی خریــداران آفریقایــی
بیمهنامههــا را صــادر میکنیــم .در مــورد ضمانتنامــه
بــرای خدمــات فنــی مهندســی مــا ایــن آمادگــی را داریــم
کــه در کنــار سیســتم بانکــی بــا توجــه بــه مشــکالت
تحریــم ایــن ضمانتنامههــا را صــادر کنیــم کــه تــا بــه
امــروز چندیــن ضمانتنامــه صــادر شــده و کارفرماهــا
نیــز آن را پذیرفتنــد و بــرای آفریقــا نیــز در حــال مذاکــره
هســتیم و مطمئــن هســتم آنجــا نیــز مشــکلی نخواهیــم
داشــت و ظــرف هفتههــای آینــده ایــن کار را انجــام
خواهیــم داد.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا محدودیتــی در منابــع صندوق
وجــود دارد ،گفــت :مــا محدودیتــی در صــدور ضمانتنامــه
و بیمهنامــه نداریــم و فقــط در کفایــت ســرمایه شــاید
مشــکل داشــته باشــیم کــه آن هــم دولــت کمــک
میکنــد .بــه طــور کلــی در مقولــه صــادرات مــا بــرای
پوشــش ریســک سیاســی و اقتصــادی همیشــه آمــاده
هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تغییر اولویت عقد
قرارداد از پروژههای
استراتژیک و حیاتی
خواهد بود.
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اقتصــادی در اولویــت نخواهــد بــود و تمرکــز روی خانــوار و
مصرفکننــدگان اســت.
براســاس چنیــن شــرایطی بــدون شــک بــا یــک نظــام
بــازار ارز فاقــد شــفافیت مواجــه خواهیــم شــد کــه رانــت
اطالعاتــی ایجــاد میکنــد .عرضــه ارز بــا مشــکل شــدید
مواجــه شــده و تخصیــص ارز بــه شــکل ناکارآمــدی انجــام
خواهــد شــد .براســاس دادههــای ایــن ســناریو دسترســی
بــه ارز بــرای فعالیتهــای اقتصــادی مولــد بــا مشــکل
مواجــه شــده و خریــد و فــروش ارز بهدلیــل رانتهــای
اقتصــادی دارای جذابیــت ســوداگری خواهــد بــود و همیــن
امــر انگیــزه ســفتهبازی در بــازار ارز را افزایــش داده و
بخــش تولیــد و ســاخت بــا رکــود مواجــه خواهــد کــرد.
صنعــت بــرق نیــز در قالــب ایــن ســناریو شــرکتهای
کارفرمایــی تولیــد ،انتقــال و توزیعــی خواهــد داشــت کــه
بــا مشــکالتی ماننــد توقــف پروژههــا و عــدم عقــد قــرارداد
پروژههــای توســعهای و ســرمایهگذاری ،عــدم دسترســی
بــه ارز ،مواجــه شــده و تمرکــز آنهــا بــر حفــظ شــبکه
داخلــی و مواجهــه بــا پدیــده خاموشــی و تغییــر اولویتهــا
از قراردادهــای اقتصــادی بــه ســمت پدافنــد غیرعامــل و
اســتراتژیک خواهــد بود.بــه ایــن ترتیــب پیمانــکاران،
ســازندگان و تامینکننــدگان کاال و خدمــات صنعــت
بــرق بــا مشــکالت عدیــدهای همچــون رفتــن قراردادهــا
بــه ســمت قراردادهــای صرفــا اســتراتژیک و عــدم قبــول
قراردادهــای جدیــد مواجــه هســتند .بــه عــاوه بهدلیــل
دسترســی نداشــتن بــه تامینکننــدگان اصلــی ،تمایــل
بــه انجــام مهندســی معکــوس و جایگزینــی بــا محصــوالت

داخلــی بیشــتر شــده و ســازندگان بــا مشــکل تامیــن مــواد
اولیــه و مشــکالت نقدینگــی در فــروش مواجــه میشــوند
و بخشــی از آنهــا در خطــر ورشکســتگی قــرار میگیرنــد.
در کنــار ایــن ســه ســناریو بایــد چالشهــا و مخاطــرات
صنعــت بــرق در شــرایط تحریــم را هــم مــد نظــر قــرار
داد .بــه نظــر میرســد ایــن صنعــت در شــرایط تحریــم بــا
چهــار چالــش جــدی مواجــه خواهــد بــود کــه محدودیــت
در مبــادالت تجــاری برونمــرزی یکــی از مهمتریــن
آنهــا خواهــد بــود .اختــال و کمبــود در زنجیــره تامیــن
تجهیــزات ،افزایــش زمــان و هزینــه اجــرای پروژههــا و
ریســک ناپایــداری شــبکه بــرق از جملــه اصلیتریــن
پیامدهــای تحریمهــا خواهــد بــود کــه ممکــن اســت
ســال  ۹۸را بــه ســالی دشــوارتر بــرای اهالــی ایــن صنعــت
بــدل کنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه همــه فعــاالن کســب
و کار در انتظــار ســالی ســخت بــا رخدادهایــی غیرقابــل
پیشبینــی هســتند امــا نمیتــوان بــا ناامیــدی دســت از
تــاش کشــید .فعــاالن صنعــت بــرق ایــران بارهــا امتحــان
خــود را در روزهــای دشــوار پــس دادهانــد و ایــن بــار هــم
مهیــای مواجهــه بــا دشــوارترین شــرایط هســتند.به اعتقــاد
باقــری ،نمیتــوان امیدهــا را کنــار گذاشــت .بایــد بــه
توانمنــدی صنعــت بــرق ،دوراندیشــی دولــت و وزارت نیــرو
و همچنیــن ایجــاد یــک عــزم ملــی بــرای خــارج کــردن
ایــن صنعــت اســتراتژیک از بحــران امیــدوار بــود .بایــد
همــه دشــواریهای ســال پی ـشرو را پذیرفــت و بــا امیــد
بــه مواجهــه آنهــا رفــت.
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صادرات  ۲.۵میلیارد دالری در
فروردین /تراز ۲۱۳میلیون دالر
مثبت شد

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،معاونــت بررســیهای
اقتصــادی اتــاق بازرگانــی تهــران در گزارشــی بــا
اشــاره بــه آمارهــای گمــرک دربــاره تجــارت کاالیــی
در فروردیــن مــاه  ۱۳۹۸نوشــت :در فروردیــن مــاه ۸.۵
میلیــون تــن کاالی بــدون نفــت خــام بــه ارزش ۲.۵
میلیــارد دالر صــادر و در مقابــل  ۲.۱میلیــون تــن کاال
بــه ارزش  ۲.۳میلیــارد دالر کاال وارد کشــور شــده اســت.
ارزش صــادرات ایــران در فروردیــن مــاه ،نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال  ۹۷حــدود  ۱۸.۲درصــد و ارزش
واردات نیــز حــدود  ۷.۶درصــد کاهــش داشــته اســت.
براســاس آمــار گمــرک ،در فروردیــن مــاه امســال،
 ۸.۵میلیــون تــن بــه ارزش  ۲.۵میلیــارد دالر کاالی
بــدون نفــت خــام بــه ســایر کشــورها صــادر کــرده و
در مقابــل  ۲.۱میلیــون تــن بــه ارزش  ۲.۳میلیــارد دالر
کاال وارد کــرده اســت .ارزش صــادرات بــدون نفــت خــام
و واردات کاالیــی در مــاه نخســت امســال نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب بــا کاهــش حــدود
 ۱۸.۲درصــدی و  ۷.۶درصــدی مواجــه شــده اســت امــا
از لحــاظ وزنــی صــادرات بــدون نفــت خــام و واردات
کاالیــی در فروردیــن مــاه  ۹۸نســبت بــه فروردیــن ۹۷
بــه ترتیــب حــدود  ۷.۷و  ۸درصــد افزایــش یافتــه اســت.
میانگیــن قیمــت کاالی صادراتــی بــدون نفــت خــام در
فروردیــن  ۹۸معــادل  ۲۹۹دالر در هــر تــن و میانگیــن
قیمــت واردات کاال در زمــان مــورد بررســی یــک هــزار
و  ۱۲۰دالر در هــر تــن بــوده اســت .ایــن آمــار نشــان
میدهــد کــه قیمــت کاالهــای وارداتــی بــه طــور
متوســط حــدود  ۴برابــر قیمــت کاالهــای صادراتــی
بــوده اســت.
از طــرف دیگــر کاهــش  ۱۸.۲درصــدی ارزش صــادرات
همــراه بــا افزایــش وزنــی  ۷.۷درصــدی آن گویــای
کاهــش قابــل توجــه متوســط قیمــت صادراتــی اســت.
ارقــام مشــابه بــرای واردات نشــان میدهــد در مــاه
نخســت  ۹۸کاهــش متوســط قیمــت کاالهــای صادراتــی
بیــش از کاهــش متوســط قیمــت کاالهــای وارداتــی بــه
کشــور بــوده اســت.
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بــه گــزارش روز یکشــنبه گــروه اقتصــادی ایرنــا بــه
نقــل از خبرگــزاری الجزیــره ،اقتصــاد ترکیــه وابســته بــه
واردات نفــت و گاز اســت و کمبــود ایــن منابــع ،ســبب
افزایــش شــدید بهــای انــرژی در ایــن کشــور مــی شــود.
در پــی اعمــال تحریمهــای شــدید آمریــکا علیــه نفــت
ایــران ،ترکیــه کــه یکــی از اصلــی تریــن مشــتریان
نفــت ایــران بــه شــمار مــی آیــد ،بــا ایــن تصمیــم
مخالــف اســت .ترکیــه بهطــور علنــی اعــام کــرده کــه
تحریمهــای یــک جانبــه را رعایــت نمیکنــد.
روز پنجشــنبه  12اردیبهشــت« ،مولــود چاووشاوغلــو»،
وزیــر امــور خارجــه ترکیــه در یــک کنفرانــس خبــری در
آنــکارا از دولــت آمریــکا خواســت کــه در تحریمهــای
خــود علیــه خریــد نفــت از ایــران بازنگــری کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تحریمهــای آمریــکا علیــه
ایــران را درســت نمیدانیــم اضافــه کــرد :از هــر جنبــه
کــه مــورد توجــه قــرار دهیــم میبینــم کــه تصمیــم
ک جانبــه آمریــکا اثــرات منفــی دارد.
یــ 
عــاوه بــر ایــن ،خریــد نفــت از منابــع جایگزیــن در
قیــاس بــا ایــران ،بــرای ترکیــه گرانتــر تمــام میشــود.
بــه نوشــته هفتــه نامــه انگلیســی «عــرب» ،کاهــش
واردات نفــت خــام ایــران هــر دو کشــور ترکیــه و هنــد
از لحــاظ مالــی و تأمیــن نیــاز داخلــی بــه انــرژی بــا
مشــکالت متعــدد روبــرو خواهــد کــرد.
هفتــه نامــه عــرب مینویســد ،از آنجــا کــه دولتهــای
هنــد و ترکیــه از لحــاظ سیاســت خارجــه نزدیکــی
ویــژهای بــا تهــران دارنــد و بــازار انــرژی داخلــی ایــن دو
کشــور وابســتگی خاصــی بــه نفــت خــام ایــران دارنــد،
در نتیجــه بــا اعمــال شــدیدترین تحریمهــای آمریــکا
علیــه نفــت ایــران ،دولتهــای آنــکارا و دهلــی نــو
بــه دنبــال برقــراری مکانیســم پرداختــی جدیــد بــرای
ادامــه واردات نفــت خــام هســتند.
بــا ایــن حــال برخــی از منابــع خبــری بــر ایــن باورنــد
کــه واردات نفــت هنــد از ایــران هرگــز بــه صفــر نخواهد
رســید ،زیــرا طرفیــن بــرای اســتفاده از مکانیســم روپیــه
واردات حداقــل یکصــد هــزار بشــکه نفــت خــام از ایــران
را ادامــه خواهنــد داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد بانکداری
در ایــن کتــاب مــرور مختصــری بــر روندهــای عمومــی موجــود و نقــش بازارهــای واســطهگری مالــی ارائــه شــده اســت و
همچنیــن اشــکال مختلــف عملیــات بانکــی و نظریههــای بانکــداری را پوشــش میدهــد و البتــه دربردارنــده موضوعاتــی چــون
ســهمیهبندی اعتبــارات ،مدیریــت ریســک و ســاختار بانکهاســت و ســرانجام رابطــه میــان بانکهــا و سیاســتهای کالن
شــرح داده شــده اســت.
در مقدم ـهای کــه نویســنده کتــاب در ابتــدای آن نوشــته ،آمــده اســت« :ایــن کتــاب میخواهــد بــه خواننــدگان کمــک کنــد
تــا رفتــار بانکهــا را درک کــرده و بــا اســتفاده از ابزارهــای پایــه اقتصــادی ،روندهــای کالنــی کــه در بانکــداری داخلــی و
بینالمللــی جــاری اســت را تحلیــل کننــد».
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