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بازار متشکل ارزی راهحل اصالح
مولفههای اقتصادی

محمد پارسا
رییس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و
صنایع وابسته
مهمتریــن الزمــه رونــق اقتصــادی و رشــد صــادرات در هــر کشــور
پیشبینیپذیــر بــودن اقتصــاد و مولفههــای اقتصــادی اســت .از ایــن رو
یکــی از مهمتریــن مولفههــای اقتصــادی ،نــرخ ارز در هــر کشــوری اســت.
متاســفانه بــه دلیــل قیمتگذاریهــای دســتوری کــه آفــت اقتصــاد شــده،
اقتصــاد مــا از کمتریــن پیشبینیپذیــری برخــوردار اســت .چراکــه بــا اســتفاده
از سیاســت قیمتگــذاری دســتوری تنهــا میتــوان بــرای مــدت محــدودی
قیمتهــا را مهــار کــرد و بعــد از مدتــی بــا رهــا شــدن فنــر قیمتهــا شــاهد
رشــد افسارگســیخته و غیرقابــل پیشبینــی قیمتهــا خواهیــم بــود .بنابرایــن
ایجــاد یــک بــازار متشــکل ارزی کــه بــا اصــول اقتصــاد و بــر اســاس مکانیــزم
عرضــه و تقاضــا ایجــاد میشــود میتوانــد بهتریــن راهحــل در جهــت اصــاح
مولفههــای اقتصــادی و پیشبینــی پذیــر کــردن اقتصــاد باشــد .ایجــاد ایــن
بــازار متشــکل کــه کامــا بــر اســاس عرضــه و تقاضــا و قیمتگــذاری آزاد اســت،
ســبب میشــود ،فقــط خریــداران واقعــی در بــازار مشــارکت کــرده و کمتریــن
انگیــزه ســوداگرانه بــه وجــود آیــد .بــا قیمتگــذاری واقعــی عرضهکننــدگان و
دارنــدگان ارز نیــز ترقیــب میشــوند کــه داراییهــای ارزی خــود را بــه راحتــی
در بــازار عرضــه کننــد .بــا ایجــاد ایــن ســازوکار دیگــر تمــام بگیــر و ببندهــای
ارزی متوقــف و از هدررفــت وقــت و زمــان بــرای دزد و پلیــس بــازی ارزی
نیــز جلوگیــری میشــود .مــدل کلــی بــازار بــه نحــوی طراحــی شــده اســت
کــه در فــاز اول ،معامــات نقــدی ارز (اســکناس) راهانــدازی و ســایر روشهــای
معامــات ارزی در مراحــل بعــد گســترش مییابــد .بــازار کارگزارمحــور بــوده و
عملیــات مدیریــت بــازار توســط تشــکلی خــود انتظــام انجــام شــده و بــر اســاس
دســتور العملهــای مصــوب بانــک مرکــزی فعالیــت خواهــد کــرد .ضمنــاً
سیســتم سفارشــات و معامــات مبتنــی بــر ســفارش خواهــد بــود .دســتاورد
دیگــری کــه راهانــدازی بــازار متشــکل معامــات ارزی میتوانــد داشــته باشــد،
زمینهســازی بــرای کاهــش تعــداد نرخهایــی اســت ادامــه در صفحــه 5

رئیس جمهور در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا

آماده همکاریهای
منطقهای در جهت رشد
اقتصادی کشورهای
آسیایی هستیم

حســن روحانــی رئیــس جمهــور در پنجمیــن کنفرانــس تعامــل و
اعتمــاد ســازی در آســیا (ســیکا) ،تاکیــد کــرد :پیگیــری سیاســت
منطقهگرایــی فعــال شــامل ایجــاد بــازار مشــترک تجــارت ،انــرژی
و توریســم و تقویــت شــبکه راههــای جــادهای و ریلــی از ســوی
کشــورهای عضــو نیــز میتوانــد موضــوع همــکاری مشــترک مــا در
جهــت رشــد اقتصــادی و ارتقــاء رفــاه و کیفیــت زندگــی م ّلتهــای
آســیایی باشــد.
پنجمیــن کنفرانــس تعامــل و اعتمــاد ســازی در آســیا در پایتخــت
تاجیکســتان برگــزار شــد.
حســن روحانــی رئیــس جمهــور در پنجمیــن کنفرانــس تعامــل و اعتمــاد ســازی
در آســیا (ســیکا) ،تاکیــد کــرد :مــا بــه عنــوان کشــوری در تالقــی کریدورهــای
شــمال – جنــوب و شــرق – غــرب بــا زیرســاختهای قــوی صنعتــی و
تکنولوژیــک ،نیــروی انســانی تحصیلکــرده و فرصتهــای بــزرگ در بخــش
تجــار
انــرژی ،معــدن ،توریســم و ترانزیــت ،بــا آغــوش بــاز از حضــور و فعالیــت ّ
و بازرگانــان و شــرکتهای کشــورهای عضــو ایــن کنفرانــس در ایــران اســتقبال
میکنیــم .همچنیــن ،تجــار ،و شــرکتهای صنعتــی و صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران ،در طرحهــای توســعهای کشــورهای عضــو ،آمادگــی

مشــارکت دارنــد .پیگیــری سیاســت منطقهگرایــی فعــال شــامل ایجــاد بــازار
مشــترک تجــارت ،انــرژی و توریســم و تقویــت شــبکه راههــای جــادهای و ریلــی از
ســوی کشــورهای عضــو نیــز میتوانــد موضــوع همــکاری مشــترک مــا در جهــت
رشــد اقتصــادی و ارتقــاء رفــاه و کیفیــت زندگــی ملّتهــای آســیایی باشــد.
متــن کامــل ســخنان رئیــس جمهــور در نشســت ســران ســیکا بــه
ایــن شــرح اســت:
در ابتــدا از دولــت تاجیکســتان و جنــاب آقــای رحمــان ،رئیــس جمهــور محتــرم
بــرای میزبانــی ایــن نشسـ ِ
ـت مهــم و همچنیــن از دولــت چیــن در دوره ریاســت
کنفرانــس تعامــل و
قبلــی کنفرانــس قدردانــی مینمایــم .اطمینــان دارم کــه
ِ
اعتمادســازی در آســیا ،در دوره ریاســت جدیــد نیــز ماننــد گذشــته ،در مســیر
ارتقــای گفتگــو و همــکاری میــان دولتهــای عضــو ،بــه منظــور تحقــق اهــداف
کنفرانــس ،گام برداشــته و نقــش و جایــگاه آن را در امــر صلــح و ثبــات منطقــه و
جهانــی تقویــت خواهــد نمــود.
بــدون تردیــد ،برگــزاری نشســت ســران ســیکا در شــهر دوشــنبه بــا توجــه بــه
شــرایط کنونــی منطقــه و وجــود طیــف گســتردهای از موضوعــات ،فرصتهــا،
چالشهــا و تهدیدهــای مشــترک ،فرصــت مغتنمــی بــرای همفکــری و رایزنــی
در اختیــار میگــذارد .اکنــون ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

آمــاده همکاریهــای منطقــهای در جهــت
ـتیم
ـیایی هسـ
ـورهای آسـ
ـد اقتصادی کشـ
رشـ

حســن روحانــی رئیــس جمهــور در پنجمیــن
کنفرانــس تعامل و اعتماد ســازی در آســیا (ســیکا)،
تاکیــد کــرد .مشــروح خبــر

نگاهی به عملکرد وزارت نفت در بورس انرژی

از ســال گذشــته تاکنــون ۱۱ ،بــار نفــت خام ســبک
و شــش مرتبــه میعانــات گازی پــارس جنوبــی در
بــورس انــرژی عرضــه شــد امــا در معــدود دفعــات،
مقــداری از آن بــه فــروش رفتــه اســت کــه
.مشــروح خبــر

ـت بخــش خصوصــی موتــور محــرک توســعه
ـای صنعـ
ـر قراردادهـ
ـرخ ارز بـ
ـانات نـ
نوسـ
بــرق تأثیــر گذاشــته اســت باقــری گفــت :روابــط اقتصــادی بــا روســیه اس «رضــا

نوســانات نــرخ ارز در کشــور اجــرای بســیاری از اردکانیــان» روز دوشــنبه در حاشــیه نشســت
پروژههــارا بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت و آغــاز کارگروههــای اســتانی پانزدهمیــن اجــاس
صنعــت بــرق نیــز از ایــن قاعده مســتثنی نیســت ..کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و
تجــاری ایــران و فدراســیون روســیه  .مشــروح
مشــروح خبــر

خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه
تــداوم همکاریهــا بــرای توســعه صنعــت
نفــت و گاز مشــروح خبــر
ـیا از
ـاری ایران-اوراسـ
ـه آزادتجـ
ـرارداد منطقـ
قـ
ـود .مشــروح خبــر
ـی شـ
ـی مـ
ـاه اجرایـ
مردادمـ
تدویــن طــرح اصالحیــه نــرخ خریــد بــرق
از نیروگاههــای خورشــیدی مشــروح خبــر
یمعافیــت طوالنیتــر آمریــکا بــه عــراق
بــرای واردات بــرق ایــران مشــروح خبــر
رئیــس اتــاق بازرگانــی :بخــش خصوصــی
اپوزیســیون دولــت نیســت مشــروح خبــر

بخــش خصوصــی را در نطفــه خفــه
ـر
ـان و قطـ
ـا عمـ
ـاری بـ
ـط تجـ
ـت روابـ
کردهایــم فاطمــه مقیمــی در گفــت و گــو بــا ظرفیـ
ـت
ـتانه نشسـ
ـیه در آسـ
ـران و روسـ
ـرات ایـ
ایســنا ،بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر مقــام معظــم خیلــی بیشتــر از وضــع فعلــی اســت مذاکـ
رهبــری دربــاره لــزوم تبدیــل دخالــت دولــت در رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان اوپــک پــاس مشــروح خبــر
اقتصــاد بــه نظــارت دولــت در ایــن بخــش ،اظهــار تهــران هــدف برگــزاری ایــن همایــش را بررســی
راههــای صــادرات ایــران بــه ایــن کشــورها عنــوان
کردمشــروح خبــر
.
کــرد .مشــروح خبــر

ـه ویزا
ـرای ارائـ
ـیه بـ
ـیون روسـ
ـی فدراسـ
آمادگـ
ـی مشــروح خبــر
ـار ایرانـ
ـه تجـ
بـ

طــرح اصــاح ســاختاری اقتصــاد صنعــت
ـش
ـ
بخ
ـان
ـ
پارلم
ـس
ـ
رئی
ـافعی
ـ
ش
ـین
ـ
غالمحس
ـل دور
ـارس قابـ
ـج فـ
ـگ خلیـ
ـم هلدینـ
تحریـ
بــرق تدویــن شــد حمیدرضــا صالحــی ،عضــو
ـم شـ
ـی در دوره نهـ
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ،خصوصـ
ـد انتخابــات هیــات زدن اســت مشــروح خبــر

صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران عنــوان کــرد :رئیســه اتــاق ایــران برگــزار شــد و ترکیــب هیــات

اجــازه دهیــم قیمتهــا منطقیســازی شــود رئیســه در دوره نهــم تعییــن شــد مشــروح خبــر بدافزارهــا ،صنعــت بــرق را نشــانه گرفتهانــد
مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
فهرســت مشــوقهای پیشــنهادی بــرای
یــک قــدم تـــا ابــاغ قــرارداد موقــت رتبهبنــدی فعــاالن اقتصــادی مرکــز ملــی
ـیا رتبهبنــدی اتــاق ایــران فهرســت مشــوقها و
ـران و اتحادیه اوراسـ
ـن ایـ
تجارت آزاد بیــ
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه تصویــب انعقــاد قــرارداد الزامــات پیشــنهادی ایــن مرکــز را در دو ســطح
موقــت تجــارت آزاد بیــن ایــران و پنــج کشــور اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایران
اتحادیــه اوراســیا در مجلــس شــورای اســامی و دســتگاههای اجرایــی کشــور بــرای تقدیــم بــه
مجمــع عمومــی مرکــز ملــی رتبهبنــدی اعــام
گفــت :مشــروح خبــر
.
کرد .مشــروح خبر
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سندیکای شرکتهای
تأسيساتی و صنعتی
ايــــران
*

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

ادامه از صفحه 1
منطقــه آســیا کــه خــود میــراثدار تمدنهــای بــزرگ و
دســتاوردهای عظیــم در ســاحت خــردورزی و تعامــل اســت،
بــا مســؤلیتی ســترگ مواجــه میباشــد .از شــرقیترین
نقــاط آســیا تــا غربیتریــن مناطــق آن بــرای صدهــا
ســال از طریــق جــاده ابریشــم در خــاک و دریــا تعامــل
فرهنگــی و داد و ســتد تجــاری وجــود داشــته ،بــه طــوری
کــه حتــی امــروز ایــن تجربــه گرانقــدر میتوانــد دســتمایه
روابــط هــر چــه بهتــر و ســازندهتر بیــن کشــورها باشــد.
همچنیــن وجــود و تــداوم اندیش ـههای فلســفی و دینــی و
علمــی در میــان مردمــی کــه در قــرون و اعصــار گذشــته
در ایــن مناطــق میزیســتهاند ســرمایه گرانقــدری را
در اختیارمــان میگــذارد تــا بــا چالشهــای پیــش رو بــه
شایســتگی مواجــه شــویم.
بــه بیــان دیگــر ســرمایهای کــه نــزد مــا اســت برای ســاختن
جهانــی عــاری از تبعیــض ،تروریســم ،انحصارگرایــی،
زورگویــی و بیعدالتــی کافــی اســت .مجمــع حاضــر قطع ـاً
میتوانــد در ســایه تدبیــر رهبــران و درایــت مــردم خــود
بــا بهرهگیــری از ایــن میــراث کهــن ،نــه تنهــا بــرای آســیا،
بلکــه بــرای کل جهــان ،الهــام بخــش و تأثیــر گــذار باشــد.
حضــار گرامــی جمهــوری اســامی ایــران بــا بهرهگیــری از
همیــن میــراث گرانبهــا ،بــه دنبــال ارزشهایــی اســت کــه
شــما عالیجنابــان در خــال چهــار دهــه اخیــر در سیاســت
خارجــی مــا مشــاهده کردهایــد .از جملــه میتــوان بــه؛
مبــارزه بــا تروریســم و افراطگرایــی کــه چهــرهای خشــک
و خشــن از اســام ارائــه میدهــد ،پنــاه دادن بــه مــردم
بیگناهــی کــه اســیر جنــگ و مصیبتهــای ناشــی از آن
شــدهاند ،مبــارزه بــا یکجانبهگرایــی کــه در آن یــک
کشــور بخواهــد بــا قــدرت مــادی و اعمــال زور دیگــران را
بــه ســیطره خویــش درآورد ،مخالفــت صریــح بــا تولیــد هــر
نــوع ســاح کشــتار جمعــی از هســتهای تــا شــیمیایی و در
نهایــت تعامــل ســازنده بــا همــه کشــورهایی کــه بــه ایــن
ارزشهــا بــاور دارنــد ،اشــاره کــرد.
بــر همیــن اســاس اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران
بــه عنــوان یــک نقــش آفریــن کلیــدی در منطقــه ،بارهــا
آمادگــی خــود را بــرای تدویــن و تصویــب ســاز و کارهــای
دوجانبــه و چندجانبــه سیاســی و امنیتــی بــه منظــور
تضمیــن صلــح و امنیــت همگانــی اعــام کــرده و در ایــن راه
از هرگونــه تعامــل و تبــادل نظــر بــا کشــورهای عضــو ســیکا

در خصــوص راههــای مواجهــه بــا چالشهــا و مقابلــه بــا
تهدیــدات موجــود اســتقبال کــرده اســت.
خانمهــا و آقایــان ،مداخــات خارجــی برخــی قدرتهــا در
امــور داخلــی کشــورهای منطقــه خاورمیانــه ،سیاس ـتهای
قهرآمیــز یکجانبهگرایانــه ،تروریســم و افراطگرایــی،
پیمانشــکنی و قانونگریــزی آشــکار آنــان در موضوعــات
مربــوط بــه صلــح و امنیــت بینالمللــی از جملــه قــرارداد
مهــم هســتهای ایــران موســوم بــه برجــام ،منطقــه مــا را بــه
یکــی از بحرانخیزتریــن و بیثباتتریــن مناطــق جهــان
تبدیــل کــرده اســت .در خصــوص برجــام ،یــادآوری میکنــم
کــه اجــرای کامــل تعهــدات ایــران بارهــا بــه تأییــد آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی رســیده و بــا وجــود خــروج
آمریــکا ،از ســرگیری تحریمهــای غیرقانونــی یکجانبــه
ایــن کشــور و نیــز حمایــت ناچیــز ســایر طرفهــای
موافقتنامــه از آن ،همچنــان معتقــد هســتیم کــه انجــام
تعهــدات پذیرفتــه شــده توســط کلیــه طرفهــای ذیربــط،
نقــش مهمــی در افزایــش ثبــات منطق ـهای و جهانــی ایفــا
خواهــد کــرد .بدیهــی اســت ایــران بــه صــورت یــک طرفــه
نمیتوانــد تنهــا طــرف متعهــد بــه برجــام باقــی بمانــد و
ســایر کشــورها نیــز الزم اســت ســهم خــود را بــرای حفــظ
ایــن توافــق مهــم بپردازنــد .اکنــون کــه نهایــت حســن نیــت
و شــکیبایی اســتراتژیک مــا از یــک ســو و قانونشــکنی
آمریــکا از ســوی دیگــر بــر همــگان ثابــت شــده اســت،
جمهــوری اســامی ایــران ضمــن اعــام آمادگــی بــرای

انـرژی

شماره صد و هجده  //هفته آخر خرداد هزار و سیصد نود وهشت

هرگونــه تعامــل ،تصمیــم گرفتــه اســت تــا طبــق بندهــای
 26و  36برجــام اجــرای تعهداتــش را بــرای بازگردانــدن
تــوازن در توافــق مزبــور کاهــش دهــد .در صــورت عــدم
دریافــت پاســخ مناســب ،بــه ناچــار اقدامــات بیشــتری
انجــام خواهیــم داد.
همــه بــه نقــش سیاســتهای دولــت فعلــی آمریــکا در
بیثباتســازی کشــورهای منطقــه بــه خوبــی واقفیــم.
وضعیــت کنونــی فلســطین ،عــراق ،ســوریه ،افغانســتان
و یمــن نمونههایــی بــارز از پیامدهــای ایــن سیاســت در
ســالهای اخیــر اســت .ایــن سیاســتها ،ناقــض حــق
تعییــن سرنوشــت بــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی و
ذاتــی همــه ملتهــا در بســیاری از کشــورهای منطقــه
بــوده اســت.
معضــل دیرین ـه فلســطین ،همچنــان بــه عنــوان مهمتریــن
عامــل ناامنــی و گســترش خشــونت در منطقــه و جهــان
خودنمایــی میکنــد .بیتوجهــی جامعــه بینالمللــی بــه
اقدامــات نامشــروع رژیــم اســراییل ،اقــدام غیرقانونــی در
امــر انتقــال ســفارت آمریــکا بــه قــدس شــریف و حمایــت
از الحــاق ارتفاعــات جــوالن بــه قلمــرو رژیــم صهیونیســتی،
اســتمرار سیاســتهای توســعهطلبانه را بــه دنبــال داشــته
و موجــب شــده اســت تــا رســیدن بــه راهحلــی جامــع و
عادالنــه بــرای ایــن بحــران ،بیــش از گذشــته از دســترس
دور شــود .جامعــه بینالمللــی بایــد بــه وظیفــه خــود بــرای
احقــاق حقــوق مــردم فلســطین از جملــه تشــکیل دولــت
مســتقل فلســطین بــه پایتختــی قــدس شــریف عمــل کنــد.
حــل و فصــل عادالنــه مســألهی فلســطین و احقــاق حقــوق
فلســطینیان ،کلیــد بازگشــت ثبــات و امنیــت پایــدار و
توســعهی اقتصــادی منطقــه جنــوب غــرب آسیاســت.
حضــار گرامــی ،جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان ســدی
قدرتمنــد در مقابــل تروریســم تکفیــری ،در ســوریه و عــراق
عمــل کــرده و مانــع نفــوذ و گســترش تروریــزم بــه دیگــر
نقــاط جهــان شــده و از ایــن طریــق ســهم شایســته ای
در تأمیــن صلــح و ثبــات در منطقــه و جهــان ایفــا کــرده
اســت .همچنیــن از ابتــدای شــروع تهاجــم خارجــی بــه
خــاک یمــن ،بــا ارائــه طــرح گفتگوهــای فراگیــر یمنــی –
یمنــی ،خواســتار توقــف عملیــات نیروهــای خارجــی بودیــم
و اعتقــاد داریــم هــر چــه در اجــرای ایــن طــرح تعلــل شــود
خســارتهای جانــی و مالــی بیشــتری بــه بــار خواهــد آمــد.
بــه دلیــل حساســیت شــرایط کنونــی و ضــرورت مقابلــه
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بــا یکجانبهگرایــی ،شایســته اســت مــا کشــورهای
عضــ ِو ســیکا بــا اتخــاذ سیاســتهای هوشــمندانه ،رونــد
چندجانبــه گرایــی را تقویــت و زمینههــای جدیــدی در
ســاحت همکاریهــای سیاســی – امنیتــی ،اقتصــادی و
تجــاری ،مســتقل از رویکردهــای یکجانبهگرایانــه برخــی از
کشــورها کشــف و همکاریهــای خــود را گســترش دهیــم
و بــا مشــارکت در طــرح همکاریهــای بینمنطقــهای بــا
ســایر مناطــق جغرافیایــی روابــط خــود را تعمیــق و بــا
یکجانبهگرایــی مقابلــه کنیــم.
مــا بــه عنــوان کشــوری در تالقــی کریدورهــای شــمال –
جنــوب و شــرق – غــرب بــا زیرســاختهای قــوی صنعتــی
و تکنولوژیــک ،نیــروی انســانی تحصیلکــرده و فرصتهــای
بــزرگ در بخــش انــرژی ،معــدن ،توریســم و ترانزیــت،
تجــار و بازرگانــان و
بــا آغــوش بــاز از حضــور و فعالیــت ّ
شــرکتهای کشــورهای عضــو ایــن کنفرانــس در ایــران
اســتقبال میکنیــم .همچنیــن ،تجــار ،و شــرکتهای
صنعتــی و صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران ،در طرحهــای توســعهای کشــورهای عضــو ،آمادگــی
مشــارکت دارنــد .پیگیــری سیاســت منطقهگرایــی فعــال
شــامل ایجــاد بــازار مشــترک تجــارت ،انــرژی و توریســم و
تقویــت شــبکه راههــای جــادهای و ریلی از ســوی کشــورهای
عضــو نیــز میتوانــد موضــوع همــکاری مشــترک مــا در
جهــت رشــد اقتصــادی و ارتقــاء رفــاه و کیفیــت زندگــی
ملّتهــای آســیایی باشــد.
همــکاران گرامــی ،در پایــان بــر ایــن نکتــه تاکیــد میکنــم
کــه در شــرایط امــروز جهــان ،یــک کشــور بــه تنهایــی قــادر
بــه مقابلــه بــا چالشهــا و اســتفاده از فرصتهــا نبــوده و
دســتیابی بــه ســطح قابــل قبولــی از صلــح ،ثبــات و توســعه،
نیازمنــد گســترش همــکاری و گفتگوهــای منطقــهای بــا
هــدف تقویــت تفاهــم اســت .سیاســت خارجــی جمهــوری
اســامی ایــران مبتنــی بــر همــکاری ،همافزایــی و یافتــن
راههــای دســتیابی بــه منافــع مشــترک ،ســود متقابــل و
در یــک کلمــه ،سیاســت بــرد – بــرد اســت .در همیــن
چارچــوب ،مشــارکت بــا کشــورهای منطقــه و اســتفاده از
ســاز و کار گفتگوهــای چندجانبــه در قالــب نشســتهای
ســیکا را بســیار مفیــد ،ضــروری و کارگشــا میدانیــم.
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نوسانات نرخ ارز
بر قراردادهای
صنعت برق تأثیر
گذاشته است
باقری گفت :نوسانات نرخ ارز در کشور اجرای بسیاری از
پروژههارا با مشکل مواجه کرده است و صنعت برق نیز از
این قاعده مستثنی نیست.

پیــام باقــری ،نایــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران
در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــاد و انــرژی گــروه
اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،بــا اشــاره بــه
نوســانات نــرخ ارز و تأثیــرات آن بــر قراردادهــای
بخــش خصوصــی و وزارت نیــرو اظهــار کــرد :نوســانات
نــرخ ارز در کشــور اجــرای بســیاری از پروژههــا را بــا
مشــکل مواجــه کــرده اســت و صنعــت بــرق نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت بــه طــوری کــه اجــرای
بســیاری از طرحهــای ایــن حــوزه از صرفــه اقتصــادی
خــارج شــده اســت.
نایــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران بــا اشــاره بــه
تعدیــل ســازی قراردادهــای صنعــت بــرق تصریــح
کــرد :بــا پیگیریهــای ســندیکای صنعــت بــرق،
اقداماتــی بــرای تعدیــل قراردادهــا از ســوی دولــت و
ســازمان برنامــه و بودجــه انجــام شــد ،امــا بــه دلیــل
عــدم پوشــش کامــل مطالبــات بخــش خصوصــی،
رضایــت فعــاالن ایــن بخــش را جلــب نکــرد.
باقــری بــا بیــان اینکــه اشــکاالت جــدی بــه ایــن
بخشــنامه وارد اســت ،تصریــح کــرد :ایــن بخشــنامه
تنهــا  ۴۰درصــد نوســانات ارزی را شــامل میشــود و
بــه دلیــل عدم پوشــش کامــل نوســانات ارزی اشــکاالت
فراوانــی بــه آن وارد اســت.
وی افــزود :بســیاری از بنگاههــای اقتصــادی فعــال در
حــوزه صنعــت بــرق بــه دلیــل همیــن رکــود امــکان
فعالیــت ندارنــد و بــا مشــکالت عدیــدهای مواجــه
شــدند و بــه دلیــل عــدم توانایــی بــرای تأمیــن
هزینههــای خــود ناچارنــد فعالیــت خــود را متوقــف
و یــا بــا ظرفیــت کمتــری کار کننــد تــا ایــن بحــران را
پشــت ســر بگذارنــد.
باقــری کــرد :بــا نوســانات نــرخ ارز ایــن چالشهــا
امــروز نیــز ادامــه دارد و ایــن درحالــی اســت کــه یکــی
از ابتدایتریــن شــرایط بــرای انجــام فعالیتهــای
اقتصــادی و اجــرای قراردادهــا ثبــات نــرخ ارز اســت.
نایــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران بــا اشــاره بــه
تحریمهــای بیــن المللــی بیــان کــرد :بــا وجــود
تحریمهــای بیــن المللــی ،مشــکالت اقتصــادی و
رکــود تورمــی کشــور کــه باعــث کوچــک شــدن کیــک
اقتصــاد کشــور شــده اســت؛ میتــوان بــا حمایــت از
فعــاالن اقتصــادی و بهبــود فضــای کســب و کار از ایــن
محدودیتهــا عبــور کنیــم.

انـرژی
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سیده فاطمه مقیمی:

بخش خصوصی
را در نطفه خفه
کردهایم
فاطمــه مقیمــی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
بیانــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری دربــاره لــزوم تبدیــل
دخالــت دولــت در اقتصــاد بــه نظــارت دولــت در ایــن
بخــش ،اظهــار کــرد :فرمایــش اخیــر ایشــان ،آرزوی
طوالنــی مــدت بخــش خصوصــی اســت .مــا همــواره
بــر ایــن موضــوع تاکیــد کردهایــم کــه دخالــت دولــت،
شــرکتهای دولتــی و شــبه دولتــی در اقتصــاد نــه تنهــا
نمیتوانــد گرههــا را بــاز کنــد کــه حتــی مشــکالتی
جــدی نیــز ایجــاد میکنــد؛ مســئلهای کــه امــروز خــود
را در اقتصــاد ایــران نشــان داده و اگــر ایــن رونــد اصــاح
نشــود ،ادامــه خواهــد داشــت.
بــه گفتــه وی نگاهــی بــه تجربــه کشــورهایی کــه
در عرصــه اقتصــادی بــه موفقیــت رســیدهاند نشــان
میدهــد کــه هــرگاه دولــت بــه نقــش اصلــی خــود
یعنــی اجــرای قانــون و سیاســتگذاری کالن برگشــته
و کار در عرصــه عملــی بــه فعــاالن واقعــی اقتصــادی
ســپرده شــده ،نتیجــه کار بســیار مثبــت و قابــل اتــکا
بــوده اســت.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران ،در پاســخ به این ســوال
کــه بخــش خصوصــی ایــران تــا چــه میــزان آمادگــی آن
را دارد کــه در اقتصــاد نقشــی بیشــتر و مهمتــر بگیــرد،
تصریــح کــرد :همانطــور کــه در دیگــر بخشهــای
اقتصــادی نیــز بایــد واقعیتهــا را دیــد ،قطع ـاً نمیتــوان
انتظــار داشــت کــه بخــش خصوصــی اقتصــاد ایــران نیــز
یــک شــبه پیشــرفت کــرده و بــه اهدافــش برســد؛ بخــش

خصوصــی کــه بــرای مدتــی طوالنــی تحــت فشــار بــوده و
هــر بــار خواســته در مســیر خــود پیشــرفت کنــد بــا ســنگ
اندازیهــای مــداوم مواجــه شــده اســت.
مقیمــی بــا اشــاره بــه برخــی از این مشــکالت ،توضیــح داد:
بخــش خصوصــی از یــک ســو بایــد خــود را بــا مشــکالت
کالنتــر وفــق مـیداد .وقتــی کشــور بــرای مدتــی طوالنــی
بــا جنــگ تحمیلــی و تحریمهــای یــک جانبــه مواجــه
شــد ،قطعــاً فشــاری جــدی بــر فعــاالن اقتصــادی وارد
میشــود؛ فشــارهایی کــه بــا وجــود ایجــاد دشــواریهای
جــدی نتوانســتند حیــات بخــش خصوصــی ایــران را بــه
شــماره بیندازنــد.
وی ادامــه داد :در کنــار آن بخــش خصوصــی بــرای مدتــی
طوالنــی بــا سیاســتهای دولــت در چالــش بــوده اســت.
وقتــی از یــک ســو مطالبــات مــا از شــرکتهای دولتــی
معــوق میشــود و از ســوی دیگــر بایــد بــه دیگــر نهادهــای
همــان دولــت مالیــات پرداخــت کنیــم ،نمیتــوان انتظــار
داشــت ســرمایه گــذاران بــه کار خــود بــا قــدرت ادامــه
دهنــد .در ســالهای گذشــته حرکــت بخــش خصوصــی
بــا دشــواری همــراه شــده و امیدواریــم دولــت ایــن بــار
فضــا را بــه نفــع فعــاالن اقتصــادی واقعــی خالــی کنــد تــا
دغدغههــای تلنبــار شــده برطــرف شــوند.
بــه گــزارش ایســنا ،مقــام معظــم رهبــری در ســخنان
اخیرشــان در مراســم ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی (ره)،
بــر لــزوم تبدیــل دخالــت دولــت در اقتصــاد بــه هدایــت و
نظــارت دولــت در ایــن عرصــه تاکیــد کردنــد.
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افزایش قیمت بنزین
به شرط بازگشت پول
به جیب مردم

حمیدرضــا صالحــی ،عضــو کمیســیون توســعه
صــادرات اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی
ایــران عنــوان کــرد :اجــازه دهیــم قیمتهــا
منطقیســازی شــود و بخشــی از درآمدهــای ناشــی
از افزایــش قیمــت بیــن مــردم توزیــع شــود و مابــه
التفاوتــی را کــه بابــت افزایــش قیمــت صرفهجویــی
میشــود دولــت صــادر کنــد.
اعتمادآنالیــن| حمیدرضــا صالحــی ،عضــو کمیســیون توســعه
صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
دربــاره لــزوم اصــاح قیمــت بنزیــن گفــت :نســبت مصــرف
انــرژی در کشــور مــا از نرمهــای همــه کشــورها باالتــر
اســت و قیمتهــا از دولتهــای گذشــته تاکنــون بــه ســمت
منطقــی شــدن حرکــت نکــرده ٬رشــد مصــرف بــه صــورت

لجــام گســیخته بــاال رفتــه و بــه روزی رســیدیم کــه متوســط
مصــرف  90میلیــون لیتــر در روز شــده کــه ایــن نگــران کننده
اســت .مصــرف مــا بــه قــدری اســت کــه اگــر همیــن رویــه
مصــرف ادامــه پیــدا کنــد بــه شــرایطی میرســیم کــه دوبــاره
بایــد واردات داشــته باشــیم.
وی افــزود :در عیــن حــال نصــف خانوارهــای ایرانــی اتومبیــل
ندارنــد و سوبســید فقــط بــه خانوارهــای توانمنــد و دارای
ماشــین داده میشــود ٬هــر کــس هــم اتومبیــل بیشــتری
داشــته باشــد سوبســید بیشــتری میگیــرد ،در رابطــه بــا
بنزیــن نســبت بــه دیگــر حاملهــا مثــل آب ،بــرق و گاز
بــه دلیــل اینکــه نصــف خانوارهــای ایرانــی ماشــین ندارنــد
ناعدالتــی میشــود ،آیــا ایــن قابــل جبــران اســت؟ آیــا راهــی
وجــود دارد کــه بــه عدالــت نســبی برســیم؟
عضــو کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران تصریــح کــرد :مــا در ســال تولیــد
و رونــق اقتصــادی هســتیم ،دولــت نیــاز دارد بــه بخــش تولیــد
منابــع مالــی تزریــق کنــد تــا تــورم کنتــرل و اشــتغال ایجــاد
و کیــک اقتصــادی کشــور بزرگتــر شــود ،از طرفــی ســرمایه
گــذاری در کشــور بــا رشــد منفــی روبــرو اســت و پــول
و منابــع بــه کشــور وارد نمیشــود ،بانکهــا هــم وضعیــت
خوبــی ندارنــد ،در رابطــه بــا فــروش نفــت هــم بــا محدودیــت
مواجهیــم .اگــر دولــت بخواهــد منابعــی بــرای تزریــق بــه بخش
تولیــد ایجــاد کنــد یــا بایــد از طریــق درآمدهــای غیــر نفتــی
برنامهریــزی کنــد ،یــا نــرخ حاملهــای انــرژی را افزایــش
دهــد کــه فقــط بنزیــن نیســت بــرق ،گاز و آب هــم یارانــه
میگیرنــد ،بــه طــوری کــه بــه گفتــه آقــای الریجانــی 900
هــزار میلیــارد تومــان یارانــه پنهــان میدهیــم و ایــن یعنــی
هدردهــی منابــع.
وی بــا بیــان اینکــه بنــا بــر اعــام  IEAایــران  45میلیــارد
دالر بــه بخــش آب و بــرق و گاز یارانــه میدهــد ،گفــت :ایــن
در حالــی اســت کــه ایــن میــزان یارانــه میتوانــد تبدیــل بــه
ارزش افــزوده شــود .ســوال ایــن اســت آیــا دولتهــا بایــد
بگذارنــد منابعــی کــه ســرمایه و متعلــق بــه مــردم اســت در
قیمــت پاییــن بمانــد تــا از بیــن بــرود؟ دولــت میتوانــد
درآمدهایــی کــه بابــت افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی
بدســت مــیآورد تبدیــل بــه یارنــه مســتقیم کــرده تــا بــه
جیــب خــود مــردم بــرود و یــا دســتمزدها بافزایــش یابــد تــا
قــدرت خریــد مــردم بــاال بــرود .انتقــادی کــه هســت اینکــه
اگــر افزایــش قیمــت اعمــال شــود بــه دلیــل اینکــه حقوقهــا
پاییــن اســت بحــران ایجــاد میشــود پــس بایــد بــرای افزایــش
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قــدرت خریــد مــردم هــم برنامهریــزی شــود .انتظــار از دولــت
ایــن اســت اگــر افزایــش قیمــت بنزیــن در برنامــه اســت بایــد
افزایــش قــدرت خریــد مــردم را نیــز در نظــر بگیــرد.
صالحــی خاطرنشــان کــرد :راهــکار ایــن اســت کــه اجــازه
بدهیــم قیمتهــا منطقــی ســازی شــود و بخشــی از
درآمدهــای ناشــی از افزایــش قیمــت بیــن مــردم توزیــع شــود
و مابــه التفاوتــی را کــه بابــت افزایــش قیمــت صرفــه جویــی
مــی شــود دولــت صــادر کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :از مســیر تعدیــل قیمــت ســوخت 4.7
میلیــارد دالر درآمــد ایجــاد میشــود کــه درآمدهــای آن
میتوانــد بــه جیــب مــردم بــرود و یــا خــرج زیرســاختها،
بهداشــت ،رفــاه مــردم و راه آهــن شــده و پــروژه عمرانــی را
جلــو ببــرد و جلــوی آلودگــی هــوا را هــم بگیــرد چــون مصــرف
پاییــن میآیــد ،آالیندگــی پاییــن آمــده و قاچــاق هــم کمتــر
میشــود.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :بــرآورد میشــود 4
تــا  5میلیــارد دالر قاچــاق ســوخت داشــته باشــیم کــه تبعــات
زیــاد دارد و پولشــویی هــم صــورت میگیــرد کــه ریشــه آن
هــم در قیمــت ســوخت اســت.
وی ادامــه داد :اکنــون دولــت بایــد بیــن مــردم بابــت افزایــش
قیمــت اعتمــاد ایجــاد کنــد ،مجلــس هــم بایــد تضمیــن بدهــد
نظــارت ماهانــه داشــته باشــد تــا دولــت متعهــد بــه اجــرای
طــرح باشــد یعنــی در ازای افزایــش قیمــت ســوخت ،قــدرت
خریــد مــردم بــاال رفتــه و ایــن مســئله بــدون بحــران منجــر
بــه کاهــش مصــرف شــود.
صالحــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه دو نرخــی کــردن بنزیــن
باعــث دالل بــازی و فســاد میشــود ،گفــت :مــا در مقطعــی
نیســتیم کــه بتوانیــم شــاهد قبــول رانــت و فســاد باشــیم،
کشــور جــای تحمــل نــدارد ،امــروز بایــد کاری کنیــم مــردم
دنبــال شــغلهایی برونــد کــه موجــب ارزش افــزوده شــود،
بایــد بــه ســمت اقتصــادی برویــم کــه جوابگــوی جمعیــت 80
میلیونــی باشــد ،بایــد جلــوی مســیرهای رانتــی را بگیریــم ،دو
نرخــی کــردن شــغل کاذب ایجــاد میکنــد.
وی گفــت :اکنــون کــه درآمــد نفــت کاهــش یافتــه بایــد بــه
طــور خودجــوش درآمــد ایجــاد کنیــم ،اعتقــاد ایــن اســت کــه
حاملهــای انــرژی میتواننــد منجــر بــه درآمــد ،کســب و کار
و رفــاه شــوند بــه شــرطی کــه صادقانــه برنامههــا اعــام و بــر
اجــرا نظــارت درســت صــورت گیــرد.
عضــو کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت :اگــر مدعــی هســتیم کــه
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بازار متشکل ارزی راهحل اصالح مولفههای
اقتصادی ادامه از صفحه 1
کــه اینــک بــرای ارز وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا
ایجــاد ایــن بــازار ،قیمتــی در معامــات توافقــی کشــف
میشــود کــه عمیقتــر و بااعتبارتــر از نرخهــای صرافــی،
ســنا ،بانکــی ،غیررســمی و… اســت و احتمــاال جایگزین
همــه آنهــا خواهــد شــد .همچنیــن صادرکنندههــا در
ایــن بــازار میتواننــد ارز خــود را بــه راحتــی بفروشــند
و طبیعتــا واردکننــده نیــز مشــکلی بــرای تامیــن ارز
خــود نخواهــد داشــت و میتواننــد ارز موردنیــاز خــود
را از طریــق ایــن بــازار تامیــن کننــد .بــا ایجــاد ایــن
بــازار متشــکل بــه مهمتریــن هــدف اقتصــادی کــه
همــان پیشبینیپذیــر بــودن اســت ،نیــز دســت پیــدا
میکنیــم .مشــارکتکنندگان بــازار ارزی میتواننــد
بــا اســتفاده از دادههــای بــه دســت آمــده از ایــن بــازار
نســبت بــه پیشبینــی نــرخ ارز دســت پیــدا کننــد و
بتواننــد نســبت بــه برنامهریــزی بلندمــدت بــرای انجــام
ســرمایهگذاریهای خــود بپردازنــد .نکتــهای کــه بایــد
مدنظــر قــرار گیــرد ایــن اســت کــه دولــت بایــد از
وسوســه مداخلــه بیجــا در ایــن بــازار دســت کشــیده و
اجــازه دهــد اصــول اقتصــادی بــر ایــن بــازار حکمفرمــا
باشــد تــا بــه اهــداف و برنامههــای مدنظــر ایــن بــازار
دســت یافتــه شــود .بــا رعایــت ایــن مــوارد میتــوان
امیــدوار بــود کــه اقتصــاد در ریــل صحیــح قــرار گرفتــه
و رشــد متــوازن و پایــدار اقتصــادی و صادراتــی حاصــل
شــود.
قیمتهــا بایــد واقعــی شــود بایــد تــوان ایــن را داشــته باشــیم
کــه در مســیر مــوازی ،قــدرت خریــد مــردم را بــاال ببریــم ،در
ترکیــه وقتــی سیاســت اصالحــات قیمتهــا اجــرا شــد هــر
ســه مــاه یکبــار حقــوق کارمنــدان بــاال میرفــت و کارگــر
تــرک افزایــش قیمتهــا را احســاس نکــرد .در کشــور مــا
قــرار بــود طبقــه مســتمند را متوســط کنیــم کــه تولیــد ثــروت
کنــد امــا نشــد .قــرار بــود از طبقــه متوســط کــه مولــد بــوده و
تولیــد ثــروت میکننــد حمایــت کنیــم امــا بــا سیاس ـتهای
هدردهــی و ایجــاد رانــت باعــث شــدیم طبقــه متوســط و
مولــد کشــور نیــز از اقتصــاد کنــار رفتــه و بــه ســمت فقیــر و
مســتمند شــدن برونــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه تصویــب انعقــاد قــرارداد موقــت
تجــارت آزاد بیــن ایــران و پنــج کشــور اتحادیــه اوراســیا
در مجلــس شــورای اســامی گفــت :مراحــل نهایــی شــدن
ایــن موافقتنامــه بــه ثمــر رســیده و در انتظــار ابــاغ
آن بعــد از تأییــد شــورای نگهبــان هســتیم و طبــق ایــن
قــرارداد  ۸۰۰قلــم کاال مشــمول کاهــش تعرفــه قــرار
میگیرنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در پانزدهمیــن
اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و
تجــاری جمهــوری اســامی ایــران و فدراســیون روســیه و
همچنیــن دومیــن همایــش چشــمانداز همکاریهــای
تجــاری و فرهنگــی ایــران و ناحیــه فــدرال قفقــاز شــمالی
فدراســیون روســیه کــه از امــروز در تهــران آغــاز شــد ،بــا
تاکیــد بــر اینکــه مناســبات جمهــوری اســامی ایــران
و فدراســیون روســیه طــی ســالهای اخیــر رونــدی رو
بــه توســعه داشــته اســت ،اظهــار کــرد :ایــن مناســبات در
حــال گســترش اســت.
وی بــا اشــاره بــه مالقــات رئیــس جمهــور ایــران و روســیه
در ســال گذشــته بــه مــدت پنــج مرتبــه ،گفــت :رؤســای
جمهــور دو کشــور در ســال گذشــته ،پنــج مرتبــه مالقــات
داشــتند و جنــاب آقــای پوتیــن تاکنــون ســه مرتبــه بــه
ایــران آمدهانــد.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه دیپلماســی پارلمانــی
بیــن دو کشــور ایــران و روســیه تقویــت شــده اســت ،بیــان
کــرد :حجــم و تعــداد تبــادل هیأتهــا بیــن دو کشــور
رونــد صعــودی داشــته و توســعه بیــن دو کشــور در همــه
ابعــاد سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و غیــره صــورت
گرفتــه و از موضوعــات کلیــدی هــر دو کشــور اســت.
جایــگاه کلیــدی قفقــاز بــرای توســعه روابــط
ایــران و روســیه
اردکانیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه جایــگاه قفقــاز در توســعه
روابــط ایــران و روســیه اظهــار کــرد :قفقــاز شــمالی بــا
جمعیــت  ۱۰میلیــون نفــری دارای جایــگاه کلیــدی بــرای
توســعه روابــط ایــران و روســیه و دروازه ورودی کاالهــای
هــر دو کشــور بــه یکدیگــر اســت
وی ادامــه داد :قفقــاز از ظرفیــت بالقــوهای بــرای اجــرای
نقــش کلیــدی همــکاری دوجانبــه بیــن ایــران و روســیه
برخــوردار اســت و بایــد ایــن نقــش بالفعــل شــود .ایــران
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و قفقــاز در همــه حوزههــا از جملــه حمــل و نقــل،
گردشــگری ،اجراســازی ســند لغــو روادیــد میتواننــد بــا
یکدیگــر همــکاری و بــه توســعه روابــط کمــک کننــد.
وزیــر نیــرو اضافــه کــرد :قفقــاز کریــدور حمــل و نقــل
شــمال – جنــوب اســت و زمین ـهی خوبــی بــرای توســعه
روابــط در ایــن زمینــه محســوب میشــود .افتتــاح خــط
ریلــی قزویــن – رشــت بــه طــول  ۶۵کیلومتــر نمونــه بــارز
ایــن گفتــه اســت .ایــن پــروژه از لحــاظ محــل اجــرا یــک
پــروژه مهــم بــه حســاب میآیــد و باعــث طوالنــی شــدن
خطــوط حمــل و نقــل خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه خــط ریلــی رشــت – آســتارا ،گفــت :خط
ریلــی رشــت – آســتارا حلقــه نهایــی تکمیــل کریــدور
شــمال اســت.
همــکاری ایــران ،روســیه و قفقــاز بــرای
توســعه روابــط بانکــی
اردکانیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه همکاریهــای ایــران،
روســیه و قفقــاز در حــوزه بانکــی ،اظهــار کــرد :ایــن
کشــورها میتواننــد شــبکههای شــتاب و غیــره را بــه
یکدیگــر متصــل کننــد و بــرای اتصــال ارزهــای ملــی گام
بردارنــد.
وزیــر نیــرو در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه امضــای قــرارداد
ترانزیــت ،ســوآپ و گنــدم بیــن ایــران ،روســیه و قفقــاز
میتوانــد فصــل جدیــدی از همکاریهــای ســهجانبه را
بــه ارمغــان بیــاورد ،ادامــه داد :ایــران میتوانــد تبدیــل
بــه هــاب ترانزیــت کشــورهای شــمالی شــود و طرفیــن بــا
ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز میتواننــد زیرســاختهای
ایــن موضــوع را فراهــم کننــد.
بــه گفتــه وی اتصــال شــبکه بــرق ایــران و روســیه از طریق

آذربایجــان ،ارمنســتان نیــز بایــد دنبال شــود.
ایــران و روســیه ظرفیــت  ۱۰میلیــارد دالر
تجــارت را دارنــد
ژیــگان ژیــن رســتم کادروویــک  -رایــزن بازرگانــی
فدراســیون روســیه در تهــران -بــا تاکیــد بــر اینکــه
نمایندگــی بازرگانــی فدراســیون روســیه بســیار فعــال
در زمینــه توســعه روابــط عمــل میکنــد ،گفــت :ایــن
نمایندگــی توجــه زیــادی بــه ایــن نــوع همایشهــا
و گردهماییهایــی کــه بیــن ایــران و روســیه برگــزار
میشــود ،دارد و همکاریهــای منطق ـهای و روابــط خوبــی
بــا تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ایرانــی داشــته اســت.
وی ادامــه داد :همیــن اواخــر شــاهد همایشــی در زمینــه
همکاریهــای مربــوط بــه دریــای خــزر در اســتان
مازنــدران و برگــزاری نخســتین همایــش بودیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در زمینــه ایرادهــای فرهنگــی و
تاریخــی و تقویــت و تحکیــم روابــط فعالیــت داریــم ،گفــت:
کنفرانــس امــروز تأثیــر بســیار زیــادی در زمینــه گســترش
روابــط بیــن فدراســیون روســیه و ایــران دارد.
همچنیــن در ایــن مراســم معــاون توســعه بازارهــای
صادراتــی در ســازمان توســعه و تجــارت ،ضمــن انتقــاد
از عملکــرد دو کشــور در اجرایــی کــردن تفاهمنامههــا
گفــت :دو کشــور ظرفیــت  ۱۰میلیــارد دالر تجــارت دارنــد
کــه تنهــا یــک پنجــم آن محقــق شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای پیونــد مانــدگار روابــط
اقتصــادی بیــن دو کشــور بــه طــرح و برنامههــای عملیــات
مشــترک نیــاز اســت ،گفــت :کمیســیونهای مشــترک
ظرفیــت مناســبی دارنــد .ایــران و فدراســیون روســیه از
بازیگــران جهــان در منابــع هیدروکربنــی هســتند.
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تداوم همکاریها برای توسعه
صنعت نفت و گاز
روســیه خــود را رفیــق دیرینــه ایــران میدانــد و در
ســفر الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه بــه ایــران و
مالقاتــش بــا وزیــر نفــت مذاکراتــی در خصــوص تــداوم
همکاریهــا بــرای توســعه صنعــت نفــت و گاز ایــران
صــورت گرفــت و بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت کشــورمان
اعــام کــرد کــه در جلســهای کــه بــا وزیــر انــرژی
روســیه داشــتیم ،طیــف وســیعی از مطالــب مطــرح
شــد و مذاکــرات ماننــد همیشــه خــوب پیــش رفــت
کــه بخشــی از ایــن مباحــث در مــورد همکاریهــای
توســعهای در صنعــت نفــت و گاز بــود و در حــوزه
صــادرات در بخــش گاز نیــز صحبــت کردیــم تــا بــا
اســتفاده از امکاناتــی کــه وجــود دارد بتوانیــم اقداماتــی
را انجــام دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اعــام آمادگــی برخــی شــرکتهای
روســی بــرای کار در ایــران گفــت :در مــورد ایــن
مســاله نیــز صحبتهایــی صــورت گرفــت و قــرار شــد
کارهایــی را آغــاز کنیــم و مقــرر شــد تــا هــر دو طــرف
از ایــن کارهــا مراقبــت کنیــم.
زنگنــه بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه در حــال حاضــر
بــازار جهانــی نفــت بــه شــدت تحــت تأثیــر اراده
سیاســی اســت و حتــی رســانههای تحــت نفــوذ
آمریکاییهــا و صهیونیســتها در بــازار اخــال ایجــاد
میکننــد ،گفــت :وضعیــت بــازار در حــال حاضــر
بیثبــات و شــکننده اســت لــذا بایــد دو طــرف مراقــب
شــرایط باشــند چراکــه در ایــن شــرایط نیــز برخــی از
همســایگان مــا ســعی در ایجــاد اخــال در بــازار دارنــد
کــه ایــن مســاله در درازمــدت و کوتاهمــدت بــه نفــع
هیچکــس نیســت.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران و بخشهایــی از
صنعــت نفــت روســیه بــا تحریــم روبـهرو اســت ،تاکیــد
کــرد :ایــن وضــع بــازار بــه نفــع هیــچ کــس نیســت و
بایــد از آن مراقبــت کــرد .در نشســت آینــده اوپــک ایــن
مطالــب را عنــوان خواهــم کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از ســال گذشــته تاکنــون ۱۱ ،بــار نفــت خــام ســبک
و شــش مرتبــه میعانــات گازی پــارس جنوبــی در
بــورس انــرژی عرضــه شــد امــا در معــدود دفعــات،
مقــداری از آن بــه فــروش رفتــه اســت کــه همیــن
مســاله شــائبههایی را دربــاره رویکــرد منفــی وزارت
نفــت بــرای تــداوم ایــن مســاله بهوجــود آورد کــه
موجــب واکنــش از ســوی ایــن وزارتخانــه شــد.
بهگــزارش ایســنا ،تاکنــون عرضــه نفــت و میعانــات گازی
در بــورس انــرژی دارای شــیوهنامه نبــود و تنهــا بــا اجــازه
شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران ســه قــوه در ایــن حــوزه
فعالیــت صــورت میگرفــت ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه
فــروش نفــت و میعانــات گازی در بــورس انــرژی در قانــون
امســال ذکــر شــد ،شــیوهنامه صریحــی بــا در نظــر گرفتــن
همــه فعــل و انفعــاالت فــروش توســط وزارت نفــت تدویــن
شــد.
تأثیر تدوین شیوهنامه جدید عرضه نفت در بورس
در شــیوهنامه عرضــه نفــت و میعانــات گازی در بــورس انــرژی
بــه مباحثــی همچــون نحــوه قیمتگــذاری و نحــوه تعدیــل
قیمتهــا اشــاره شــده ،زیــرا ممکــن اســت از زمانــی کــه
خریــدار در بــورس برنــده میشــود تــا زمــان برداشــت ،دو
تــا ســه مــاه طــول بکشــد ،از ایــن رو بایــد مشــخص شــود
قیمتهــا چگونــه تعدیــل میشــود تــا دو طــرف معاملــه
متضــرر نشــوند و معاملــه منصفانــه باشــد .بیــژن زنگنــه -
وزیــر نفــت  -دربــاره نقــش تدویــن شــیوهنامه عرضــه نفــت
و میعانــات گازی در بــورس در عرضههــای بعــدی و اینکــه
آیــا میتوانــد در فــروش بیشــتر تأثیــر داشــته باشــد ،اظهــار
کــرده اســت :اســاس بــر ایــن اســت کــه ایــن عرضــه در
مســائلی همچــون قیمتگــذاری شــفافیت داشــته باشــد تــا
افــرادی کــه میخواهنــد قیمــت دهنــد ،بهدرســتی بداننــد
پــول را چگونــه از آنهــا دریافــت میکنیــم ،همچنیــن
بتواننــد محاســبات خــود را بــه دقــت انجــام دهنــد و همــه
آنهــا بهطــور یکســان اطالعــات مربــوط بــه خریــد و فــروش
را داشــته باشــند.
وی بــا تاکیــد بــه ایــن مســاله کــه وزارت نفــت بــه فــروش
نفــت در بــورس تمایــل دارد ،تصریــح کــرد :قبــل از اینکــه
در بودجــه ســال  ۱۳۹۸عرضــه نفــت بــه صــورت ریالــی
مصــوب شــود ،مــن اجــازه ایــن اقــدام را از شــورای عالــی

انـرژی
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نگاهی به عملکرد
وزارت نفت در
بورس انرژی
هماهنگــی اقتصــادی اخــذ کــردم و امســال آن را در بودجــه
گنجاندنــد ،لــذا وزارت نفــت در ســال جــاری بــه صــورت
مســتمر در بــورس ،نفــت عرضــه میکنــد و مــن نیــز بــا ایــن
کار موافق ـم ،امــا بایــد انــدازه هــر چیــزی را بدانیــم و وزن و
انــدازه بخشهــای مختلــف را فرامــوش نکنیــم.
بــه گفتــه وزیــر نفــت ،ایــن موضــوع کــه برخــی میگوینــد
در بــورس ،نفــت عرضــه نمیکنیــم ،صحیــح نیســت ،چراکــه
مطابــق قانــون هــر هفتــه ،نفــت در بــورس عرضــه میکنیــم
و مــن بــه بعضــی از ایــن دوســتان کــه مدعــی هســتند عرضــه
نمیکنیــم ،گفت ـهام کــه خودشــان مســئولیت کار را برعهــده
گیرنــد و حتــی اگــر نمیخواهنــد مســئولیت کار را بــه عهــده
بگیرنــد ،پــای کار آمــده و مشــارکت و کمــک کننــد امــا مــن
نمیتوانــم بــرای اینکــه  ۳۰هــزار بشــکه نفــت بفروشــم ،نــرخ
نفــت ایــران را در بــازار جهانــی نابــود کنــم ،چراکــه بــه هــر
حــال نرخــی کــه در بــورس اعــام میشــود ،بــر بازارهــای
دیگــر مــا اثــر میگــذارد ،البتــه وقتــی میگوئیــم خریــداران
نفــت در بــورس ،ریالــی پــول خریــد را پرداخــت کننــد ،امتیــاز
بزرگــی بــه افــراد میدهیــم و تاکنــون نیــز امتیــازات زیــادی
در بــورس دادهایــم.
ایجاد زیرساخت فیزیکی عرضه نفت در بورس
بــه گفتــه وزیــر نفــت ،مــا تــا قبــل از ایــن ،بــه هیچوجــه
در حجــم پاییــن یعنــی کمتــر از یــک میلیــون بشــکه نفــت
در هیــچ جــا عرضــه نمیکردیــم ،امــا اکنــون گفتهایــم کــه
نفــت در واحدهــای  ۳۵هــزار بشــکهای ارائــه میکنیــم کــه

ایــن  ۳۵هــزار بشــکه یعنــی  ۵هــزار تــن ،در حالــی کــه پیــش
از ایــن هرگــز چنیــن عرض ـهای نداشــتهایم .مــا بــرای عرضــه
نفــت در بــورس زیرســاخت فیزیکــی ایجــاد کردیــم و حتــی
گفتیــم از راه زمینــی نیــز میتوانیــم آن را ارائــه دهیــم و
انعطــاف بســیاری نشــان دادهایــم.
وضعیت آینده بورس انرژی
امــا رضــا پدیــدار  -کارشــناس حــوزه انــرژی  -دربــاره
وضعیــت فعلــی بــورس انــرژی و آینــده آن بــه ایســنا گفــت:
ســاختار بــورس در دنیــا تعریــف شــده اســت و هــر کســی کــه
قصــد مشــارکت در ایــن حــوزه را دارد ،بایــد بــا مدلهــای
متعــارف اجرایــی بــورس کــه در دنیــا جــاری اســت ،عمــل
کنــد و اگــر شــرکت امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت ایران
تکلیــف میکنــد کــه محمولــه بایــد  ۳۵هــزار بشــکه باشــد
بایــد تدابیــر الزم بــرای ایــن مهــم را نیــز در نظــر بگیــرد.
بــه گفتــه وی ،زمانــی کــه  ۳۵هــزار بشــکه خریــداری
میشــود ،امــکان صــادرات آن وجــود نــدارد؛ بــرای اینکــه
کشــتی کــه میخواهــد ایــن محمولــه را حمــل کنــد ،بایــد
بــه ظرفیــت  ۷۰۰هــزار بشــکه برســد ،یعنــی بایــد  ۲۰تــا
محمولــه  ۳۵هزارتایــی خریــداری شــود.
ایــن کارشــناس حــوزه انــرژی افــزود :ممکــن اســت شــخصی
 ۳۵هــزار نفــت بشــکه خریــداری کنــد امــا قصــد حمــل کردن
آن را نداشــته باشــد چراکــه یکــی از ویژگیهــای بــورس ایــن
اســت کــه افــراد میتواننــد روی کاال خریــداری شــده خــود
بــازی کننــد ،مثـ ً
ا یــک مــاه کاال را نگــه دارنــد و ســپس بــه
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فــروش برســانند و یــا اینکــه محمولــه را بــه صــورت کاغــذی
بــه فــروش برســانند و وارد پروســه عملیاتــی نشــوند.
پدیــدار بــا تاکیــد بــه ایــن مســاله کــه ســاختار بــورس بایــد
رشــد کنــد ،اظهــار کــرد :بنــده در کنفرانــس اخیــر راهکارهای
توســعه بازارهــای بینالمللــی کــه در حاشــیه نمایشــگاه نفــت
امســال برگــزار شــد ،بــا مدیرعامــل بــورس انــرژی صحبــت
داشــتم کــه طبــق گفتههــای وی ،اکنــون در ابتــدای راه قــرار
دارنــد و هدفشــان رشــد و توســعه بــورس انــرژی اســت.
وی افــزود :فرمولــی کــه امــروز بــورس دارد ،یــک مقــدار
ســخت اســت؛ بــه طــور مثــال دربــاره پرداختهــا بایــد
شــش درصــد قبــل از شــرکت در بــورس پرداخــت و بعــد
از برنــده شــدن نیــز بایــد  ۲۰درصــد فــوری پرداخــت و ۸۰
درصــد دیگــر ظــرف مــدت زمانــی بایــد پرداخــت و ســپس از
بنــادر صادراتــی خــارک بــرده شــود.
کارشــناس حــوزه انــرژی بــا بیــان اینکــه بایــد مســائل مالــی
را ماننــد کشــورهای توســعه یافتــه پیــش ببریــم ،اظهــار کــرد:
بایــد بــرای افــراد حائــز شــرایط و کارگــزاران بــورس خــط
اعتبــاری در نظــر گرفتــه شــود ،چراکــه ایــن افــراد بــا خــط
اعتبــاری کــه دارنــد ،بــازی میکننــد و ایــن مســاله موجــب
ایجــاد گــردش اقتصــادی و رونــق در بــورس میشــود.
پدیــدار تصریــح کــرد :اکنــون نــه تنهــا شــاهد رونــق در
بــورس انــرژی نیســتیم بلکــه فعــاالن اقتصــادی نیــز بــا
درهــای بســته روبــرو میشــوند؛ بــه طــوری کــه در ســال
جــاری در بــورس چنــد بــار محمولههــای مختلــف عرضــه
شــد امــا خریــداری وجــود نداشــت لــذا بایــد شفافســازی،
اطالعرســانی و مســاعدت در ایــن حــوزه پــر رنگتــر شــود.
وی بــا اشــاره بــه بهتریــن راهکار بــرای حــل ایــن وضعیــت،
گفــت :بایــد فعــاالن و کارگــزاران بــورس شناســایی شــوند و
خــط اعتبــاری بــه آنهــا داده شــود و ســپس محمولههــا را
بــه محمولههــای کوچکتــری تبدیــل و ایــن محمولههــا
بــه کشــورهای همســایه صــادر کننــد.
پدیــدار بــا اشــاره بــه اســتقبال بخــش خصوصــی از بــورس
انــرژی ،گفــت :اســتقبال بخــش خصوصــی وابســته بــه میــزان
ســرمایه و منافــع آن اســت چراکــه اگــر بخــش خصوصــی
بتوانــد را خریــداری و معاملــه کنــد و بهطــور کلــی بــه ایــن
بخــش قــدرت عمــل داده شــود نــه تنهــا اســتقبال میکنــد
بلکــه قطع ـاً حــوزه بــورس انــرژی نیــز توســعه مییابــد امــا
اگــر پــای بخــش خصوصــی بســته باشــد نمیتــوان انتظــار
فعالیــت از آن را داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
قرارداد منطقه آزادتجاری ایران-اوراسیا از
مردادماه اجرایی می شود
رئیــس اتــاق ایــران و چیــن از احتمــال اجــرای قــرارداد
دو ســویه میــان ایــران و کشــورهای اوراســیا در رابطــه بــا
تشــکیل منطقــه آزاد از ابتــدای مردادمــاه ســالجاری خبــر
داد.
اســداله عســگراوالدی در گفــت وگــو بــا برنامــه «رویــداد»
اظهــار داشــت« :قــرارداد موقــت مصوبــه مجلــس چنانچــه
در جلســه علنــی رای آورد ،آینــده اقتصــادی ایــران بــا
کشــورهای شــمالی مســیری جدیــد را طــی مــی کنــد و از
هــر نظــر بــرای اقتصــاد کشــور مفیــد اســت».
وی بــا بیــان اینکــه ایــران دارای  ۱۵همســایه اســت و ۵
کشــور ایــن ایــن مجموعــه جــز اوراســیا هســتند ،ابــراز
امیــدواری کــرد ایــران و  ۵کشــور فــوق نیازهــای متقابــل
یکدیگــر را بــه بهتریــن نحــو بــرآورده کننــد و افــزود:
«بســیاری کاالهایــی کــه از اروپــا دریافــت مــی شــود ،بــه
راحتــی از  ۵کشــور جــز اوراســیا قابــل دریافــت اســت».
عســگراوالدی لــزوم رفــت و آمــد هیئــات تجــاری میــان دو
طــرف ظــرف  ۱۵روز آینــده را الزامــی دانســت و بــه رادیــو
گفــت وگــو گفــت« :اگــر قراردادهــا ظــرف  ۲۰روز آینــده
منعقــد شــود ،منفعــت بســیاری بــرای کشــور خواهــد
داشــت».
وی ادامــه داد« :طــرف مقابــل نیــز مــی توانــد نیازهــای
خــود را در کشــور مــا جســت و جــو کنــد و ایــران قــادر
خواهــد بــود نیازهــای همســایگان اوراســیایی خــود را
تامیــن کنــد».
عســگراوالدی بــا بیــان اینکــه قــوه مقننــه ی کشــورها ایــن
قــرارداد را مصــوب خواهــد کــرد و بعــد کار تجــاری آغــاز
خواهــد شــد ،ادامــه داد« :احتمــال مــی دهــم ایــن قــرارداد
از اول مــرداد مــاه کاربــردی و اجرایــی شــود».
تدوین طرح اصالحیه نرخ خرید برق از نیروگاههای
خورشیدی
معــاون ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران بیــان
کــرد :بــرای ســال جــاری بــا توجــه بــه افزایــش قیمتهــا،
تعدیــل نرخهــا کمــی مســائل را جبــران میکنــد امــا بایــد

مصوبــهای بــرای افزایــش نــرخ داشــت و اصالحیــهای در
قیمتهــا تهیــه شــده کــه بــه زودی بــه وزیــر نیــرو ارائــه
خواهیــم کــرد تــا بتوانیــم درصــدی بــه نرخهــای خریــد
بــرق نیروگاههــای خورشــیدی اضافــه کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا« ،محمدتقــی زعفرانچــی زاده» امــروز
 ۲۳خردادمــاه در جشــن کرامــت آفتاب»بهــره بــرداری از
 ۵۲۰نیــروگاه خورشــیدی» خانــواده مددجویــان کمیتــه
امــداد اســتان کرمــان در گلــزار بردســیر اظهــار کــرد :ایــن
پــروژه مقــدس اســت زیــرا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی،
جلوگیــری از اســراف نعمــات خداونــدی اســت ،آب و
ســوخت مصــرف نکــرده و آالیندگــی نــدارد کــه بــا درایــت
کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) بــا اهــداف عالیــه کمــک
بــه جوامــع کــم برخــوردار پیونــد زده شــده اســت.
وی افــزود :بــا اجــرای ایــن طــرح هــم اهــداف کمیتــه
امــداد پیــش بــرده شــده و هــم بــه توســعه نیروگاههــای
کوچــک تجدیدپذیــر کمــک کــرده کــه برنامــه ریــزی مــا
بــوده و امــداد بــه ایــن حــوزه رونــق بخشــیده اســت.
زعفــران چــی زاده تصریــح کــرد :بــا تمــام قــوت دنبــال
ایــن هســتیم در حــد بضاعــت مشــکالت را حــل کنیــم و بــا
پیگیــری تغییــر کاربــری اراضــی بــرای اجــرای نیروگاههــای
خورشــیدی ،تــاش میکنیــم ایــن اراضــی را از پرداخــت
عــوارض تغییــر کاربــری معــاف کنیــم.
معــاون ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران بیــان
کــرد :بــرای ســال جــاری بــا توجــه بــه افزایــش قیمتهــا،
تعدیــل نرخهــا کمــی مســائل را جبــران میکنــد امــا
بایــد مصوبـهای بــرای افزایــش نــرخ داشــت و اصالحیـهای
در قیمتهــا تهیــه شــده کــه بــه زودی بــه وزیــر نیــرو
ارائــه خواهیــم کــرد تــا بتوانیــم درصــدی بــه نرخهــای
خریــد بــرق نیروگاههــای خورشــیدی اضافــه کنیــم.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :از کمیســیون انــرژی
مجلــس درخواســت داریــم در زمینــه تأمیــن منابــع مالــی
در راســتای توســعه نیروگاههــای خورشــیدی در ســال
جــاری مــا را یــاری کننــد.
معافیت طوالنیتر آمریکا به عراق برای واردات
برق ایران
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا اعــام کــرد واشــنگتن
یــک معافیــت  ۱۲۰روزه بــه عــراق صــادر کــرد کــه بــه ایــن
کشــور اجــازه میدهــد بــرای مقابلــه بــا کمبــود نیــرو ،بــه
واردات بــرق و گاز طبیعــی ایــران ادامــه دهــد.
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بــه گــزارش ایســنا ،ایــن معافیتهــا بــه تدریــج از
معافیــت  ۴۵روزهای کــه آمریــکا در نوامبــر و همزمــان بــا
آغــاز تحریمهــای انــرژی علیــه ایــران صــادر کــرده بــود
طوالنیتــر میشــوند .عــراق پــس از معافیــت  ۴۵روزه ،دو
معافیــت متوالــی  ۹۰روزه دریافــت کــرده بــود کــه مــدت
آخریــن معافیــت هفتــه جــاری بــه پایــان میرســد.
وزارت خارجــه آمریــکا اعــام کــرد انتظــار دارد عــراق بــه
تــاش بــرای کاهــش وابســتگی بــه تأمیــن بــرق از ایــران
ادامــه دهــد.
عــراق بــرای تأمیــن خــوراک شــبکه بــرق خــود بــه واردات
گاز ایــران بــه شــدت وابســته اســت .واردات گاز و بــرق
حــدود یــک ســوم از تقاضــای ایــن کشــور بــرای ۱۴۰۰۰
مــگاوات را تشــکیل میدهــد .در ماههــای تابســتان کــه
از ژوئــن آغــاز میشــود و دمــای هــوا در عــراق افزایــش
پیــدا میکنــد ،تقاضــا در شــبکه بــه  ۲۴۰۰۰مــگاوات در
روز میرســد.
کمبــود نیــرو ســال گذشــته باعــث اعتراضــات هــزاران نفــر
از مــردم در منطقــه نفــت خیــز جنــوب ایــن کشــور شــد و
اختــاالت و درگیریهــای گســترده بــا نیروهــای امنیتــی
را بــه بــار آورد .بســیاری بــرای دور دیگــر اعتراضــات در
تابســتان امســال آمــاده میشــوند.
بــر اســاس گــزارش پالتــس ،هــر بــار کــه مهلــت معافیــت
از تحریمهــا بــه پایــان رســیده اســت واشــنگتن از بغــداد
درخواســت کــرده اســت نشــانههای کاهــش وابســتگی بــه
واردات انــرژی ایــران ماننــد توســعه بخــش نیــرو و گاز خــود
را نشــان دهــد .واشــنگتن از عــراق خواســته اســت ایــن
کار را بــا امضــای قراردادهایــی بــا شــرکتهای آمریکایــی
انجــام د
رئیس اتاق بازرگانی :بخش خصوصی اپوزیسیون
دولت نیست
تهران-ایرنــا -رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران گفــت :بخــش خصوصــی اپوزیســیون
دولــت نیســت و قصــد مقابلــه بــا آن نــدارد.
غالمحســین شــافعی امــروز (سهشــنبه) در ســومین
نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود:
بخــش خصوصــی در معرفــی خــودش بــه جامعــه موفــق
نبــوده و دیــدگاه مــردم بــه ایــن بخــش واقعبینانــه نیســت
چــرا کــه احســاس عمــوم مــردم ایــن اســت کــه افــرادی
مرفــه و بــیدرد فــارغ از دغدغههــای اجتماعــی در اتــاق
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بازرگانــی دورهــم جمــع هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم تغییــر ایــن دیــدگاه ادامــه داد :بایــد
بــا معرفــی درســت خودمــان بــه مــردم ،پشــتیبانی جامعــه
را از اتــاق بازرگانــی افزایــش دهیــم تــا تــا در برنامههایمــان
توفیــق یابیــم.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی بــا اشــاره بــه جنــگ
اقتصــادی اضافــه کــرد :فعــاالن اقتصــادی در برابــر تیرهایــی
کــه از مقابــل بــر پیکــره اقتصــاد وارد میشــود ،ســینه
ســپر کردهانــد و همیشــه آمــاده مبــارزه هســتند ،امــا بــا
تیرهایــی کــه از پشــت ســر بــر پیکــره اقتصــاد کشــور وارد
میشــود چطــور بایــد مقابلــه کــرد؟
شــافعی تصمیمــات نادرســت و بیتوجهــی بــه
خواســتههای فعــاالن اقتصــادی را تیرهایــی دانســت کــه
از پشــت بــه فعــاالن اقتصــادی اصابــت میکنــد.
وی بــا ابــراز تاســف از وضعیــت تولیــد خاطرنشــان کــرد:
ســالها ســنگ تولیــد را بــه ســینه زدیــم بــا ایــن حــال
تولیــد کوچــک شــده و تصمیمگیــران هی ـچگاه علــل آن را
بررســی نکردهانــد.
شــافعی معتقــد اســت« :دولــت گــوش شــنوا بــه
خواســتههای بخــش خصوصــی نــدارد و اکثــر تصمیمــات
اقتصــادی عجوالنــه و بــدون کارشناســی انجــام میشــود».
مذاکرات ایران و روسیه در آستانه نشست اوپک
پالس
رویتــرز بــه نقــل از منابــع صنعتــی گــزارش کــرد وزیــر
نفــت ایــران بــا همتــای روســی خــود دیــدار میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن دیــدار امیدواریهــا بــرای
پیشــرفت در حــل بــن بســت یــک ماهــه در خصــوص زمــان
برگــزاری نشســت اوپــک و متحدانــش را برانگیختــه اســت.
اوپــک و متحدانــش شــامل روســیه کــه بــه گــروه اوپــک
پــاس معــروف هســتند از مــاه گذشــته درصــدد تعویــق
زمــان نشســت رســمی خــود از روزهــای  ۲۵و  ۲۶ژوئــن بــه
روزهــای ســوم و چهــارم ژوئیــه هســتند.
الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه خواهــان تعویــق
زمــان برگــزاری نشســت اوپــک پــاس بــه اوایــل ژوئیــه
بــرای اجتنــاب از مصــادف شــدن بــا مذاکــرات گــروه ۲۰
اســت کــه اواخــر ژوئــن در ژاپــن برگــزار میشــود امــا
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران خواهــان برگــزاری نشســت
اوپــک در زمــان مقــرر بــوده و بــا تغییــر تاریــخ آن مخالفــت
کــرده اســت.
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Short news

ENOC Group Secures US$690
Million Term Loan From A
Consortium Of Chinese Banks

Five-year term loan arranged by Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC), Agricultural Bank of China
)and China Construction Bank (CCB
ENOC Group has secured a fivemillion term loan from 690$year US
a Chinese consortium of banks as
China’s biggest financial institutions
endorse the Group’s operational and
.financial health
The term loan will finance general
corporate
purposes
as
ENOC
continues to fuel the local economy
through its business divisions in
exploration & production, supply
& operations, terminals, fuel retail,
aviation fuel and petroleum products
.for commercial & industrial use
The consortium consists of Industrial
and Commercial Bank of China
(ICBC), Agricultural Bank of China
and China Construction Bank (CCB)
– China’s top three banks in terms of
size, assets and profits. ICBC acts as
.coordinating bank

انـرژی

Power Ledger To Bring Peer-To-Peer
Energy Trading To Austria

Initial phase of the project to involve
10 households, with potential to expand to more customers
Energy trading company Power
Ledger has partnered with a subsidiary of one of Austria’s top five largest
energy utilities Energie Steiermark,
to deploy a peer-to-peer (P2P) energy
.trading network in and around Graz
E-NEXT with the NEXT-Incubator, the
innovation arm of Energie Steiermark, will make Power Ledger’s energy trading platform available to an
initial 10 Graz households, enabling
those with rooftop solar panels to
sell excess renewable energy to their
.neighbors
Graz is home to Austria’s Smart City
flagship project, which involves exploring new energy technologies to
meet zero emission and carbon neu.tral targets by 2050
Power Ledger’s technology will help“
drive the city’s transition towards a
zero-carbon energy future, while also
giving Graz residents a monetary incentive to use renewable energy,”
said Power Ledger non-executive di.rector David Martin
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Salalah Methanol Company Accelerates Plant Design Integration With Hexagon

Hexagon solutions allow Salalah
Methanol Company to access different types of data and drawings in a
centralized manner, and to easily update the existing data when changes
occur in the plant or the equipment
Salalah Methanol Company (SMC),
an Oman-based methanol producer,
has purchased Hexagon solutions to
improve the integration between the
in-house plant design solutions and
overall 3D design efficiency. Salalah
Methanol Company purchased solutions, including Intergraph Smart®
3D, Intergraph Smart Instrumentation, SmartPlant® P&ID and SmartSketch®, to enable a data-centric
approach to maximize project com.munication between disciplines
Philippe Marceau, Hexagon’s PPM
division executive vice president for
EMIA, said, “Hexagon’s data-centric
approach to plant design enables
our clients, such as Salalah, to significantly improve design efficiency by
providing centralized visibility and
”.control

Voltalia And STOA Enter Into Exclusive Negotiations For The Sale
Of Minority Stakes In Two Wind
Farms Under Construction In Brazil

The VSM 1 (163 MW) and VSM 2
(128 MW) wind farms, currently
under construction, are an integral part of Voltalia’s Serra Branca
cluster in the Brazilian state of Rio
Grande do Norte
STOA, an investment fund specialized in infrastructure projects
in developing and emerging countries, and Voltalia (Euronext Paris, ISIN code: FR0011995588), an
international player in renewable
energies, enter into exclusive negotiations for Voltalia to sell 35% of
the VSM 1 (163 MW) and VSM 2 (128
.MW) wind farms to STOA in Brazil
This sale of a minority stake, if
confirmed, will have no impact on
Voltalia’s P&L, in accordance with
IFRS rules, since Voltalia intends
to retain control of the VSM 1 and
VSM 2 plants. Voltalia’s capital gain
as part of the transaction will be
recognized directly in the Group’s
equity. The transaction should be
.finalized during Summer 2019
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– اســتفاده بهینــه از ســالن اجتماعــات بمنظــور
ارائــه خدمــات بــه اعضــا
– نوشتن آیین نامه استخدامی برای سندیکا
– انعقــاد تفاهــم نامــه بــا بانکهــای بیشــتر بمنظــور
تســهیل در روابــط بانکــی اعضــا
– انعقــاد قــرارداد بــا بیمــه هــای تکمیلــی بمنظــور
برقــراری رفــاه بیشــتر پرســنل شــاغل در شــرکتهای عضــو
– مکانیــزه نمــودن سیســتم دبیرخانــه ســندیکا از طریــق
اتوماســیون اداری

ســنديکای ســازندگان و پيمانــکاران و وارد کنندگان
تأسيســات ســاختمان درتاريــخ  40/11/30تأســيس
شــد و در تاريــخ  41/10/23بشــماره  559در اداره
ثبــت شــرکتها و مالکيــت صنعتــی و در تاريــخ
 1341/8/22در وزارت کارو خدمــات اجتماعــی وقــت
تحــت شــماره  1884ثبــت گرديــد .آگهــی تأســيس
در روزنامــه رســمی شــماره  10873مــورخ 41/11/13
چــاپ گرديــده اســت .
دراجــراي مــا ّدهي  131قانــون كار جمهــوري
اســامي ايــران و بــه منظــور تأميــن ،حفــظ و
گســترش حقــوق و منافــع مشــترك شــركتهاي
عضــو ،هماهنگــي و همفكــري بــا دولــت و ســاير
مقامــات و نهادهــاي كشــوري و تشــكلهاي
مهندســي درجهــت رفــع مشــكالت و بهبــود نظــام
فنـــي و اجرائــي كشــور  ،همراهــي و مســاعدت
ّ
بــا ســازمانها و ارگانهــاي ذيربــط و كارفرمائــي
دراجــراي پروژههــاي مختلــف و بويــژه پروژههــاي
صنعتــي وتأسيســاتي درطرحهــاي ملـّــي اعــم از
عمرانــي و غيرعمرانــي و ارتقــاء كيفيـّــت و افزايــش
ســرعت انجــام آنهــا  ،كوشــش درباالبردن كيفيـّــت
مديريــت و مهــارت فنـّــي و تخصـّــصي مديــران
و كاركنــان شــركتهاي عضــو و نيــز بررســي
و تشــخيص صالحيــت شــركتهاي همــكار ،
گــردآوري و توزيــع اطالعـّــات و آمارمربــوط بــه
طرحهــا و پروژههــاي اجــرا شــده ودردســت اجــرا
و آخريــن پيشــرفتها و دســتآوردهاي علمــي
 ،عملــي و اجرائــي طرحهــاي كشــور و بطــور
خالصــه ايفــاي نقــش و مسئوليـّــت يكتشكـّــل
صنفيوحرفــهاي ويكنهادمردميمستقـّــل ،ايــن
انجمــن (ســنديكا)بــا اساســنامهايبه شــرحزير
تشــكيل يافتــه اســت
اهداف و چشم انداز سندیکا
بــه منظــور تســهیل در روابــط شــرکتهای عضــو
بــا ارگانهــا و نهــاد هــای مرتبــط ســندیکا بعنــوان
میانجــی وارد عمــل شــده و در ایــن راســتا اهــداف
زیــر را دنبــال خواهــد نمــود:
– رایزنــی ،مکاتبــه و مذاکــره بــا شــرکتهای

انـرژی

شماره صد و هجده  //هفته آخر خرداد هزار و سیصد نود وهشت

سندیکای
شرکتهای
تأسيساتی و
صنعتی ايران

اعضــای اصلــی هيئــت مديــره ســندیکای
شــرکتهای تأسيســاتی و صنعتــی ايــران

رئيس هيئت مديره
نايب رئيس اول هيئت

محمداحمدی
سعيدمنوچهريان
مديره
سیدمحمدفريدنی نايب رئيس دوم هيئت
مديره
سیدابراهیم طاهری خزانهد ار و عضو هیئت
مدیره
عضو هیئت مدیره
همایون ابراهیمی
محمد صاحب الزمانی عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
منوچهر مشکوه
عضو هیئت مدیره
اباذر چاالک
عضو هیئت مدیره
کوروش رحمانی
عضو هیئت مدیره
رضا حاجی کریم

پیمانــکار بمنظــور پذیــرش اعضــای جدیــد اطالعات تماس :
– تقویــت مشــاوره در امــور بانکــی  ،بیمــه  ،آدرس :تهــران  -ســعادت آبــاد ،میــدان کاج،
مشــکالت کارگــری و کارفرمایــی  ،امــور مالیاتــی و خیابــان نهــم ،پــاک 18
تلفــن- ۲۲۰۸۳۹۶۱ - ۲۲۰۸۳۷۶۵ - ۲۲۰۸۳۴۲۰ :
قراردادهــا و پیمانهــا
– انجــام امــور مربــوط بــه اتــاق بازرگانــی اعــم از ۲۲۰۸۳۹۵۹
ثبــت نــام جهــت اخــذ کارت عضویــت  ،بازرگانــی ایمیلinfo@ismeic.org :
و یــا تمدیــد و ارائــه پیشــنهادات صنفــی جهــت دورنگار ۲۲۰۸۴۰۳۰ :
اصالحــات آئیــن نامــه ای و عنداللــزوم قانونــی
www.ismeic.org
– برگــزاری همایشــها و ســمینارهای تخصصــی و
دوره هــای آموزشــی بــرای شــرکتهای عضــو و غیــر
عضــو
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آمادگی فدراسیون روسیه برای ارائه
ویزا به تجار ایرانی
ســفیر فدراســیون روســیه در تهــران از آمادگی فدراســیون
روســیه بــرای ارائــه ویــزا بــه تجــار ایرانــی در چارچــوب
قراردادهــای موجــود خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ژاگاریــان لــوان ســمونوویچ در
پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی و تجــاری جمهــوری اســامی ایــران در
فدراســیون روســیه و دومیــن همایــش چشــمانداز
همکاریهــای تجــاری و فرهنگــی ایــران و ناحیــه فــدرال
قفقــاز شــمالی فدراســیون روســیه کــه امــروز در تهــران
برگــزار شــد ،بــا تاکیــد بــر اینکــه انتظــار مــیرود
اجــاس و همایــش مذکــور نتایــج عملــی در پــی داشــته
باشــد ،گفــت :نمایندگــی تجــاری فدراســیون روســیه
در ایــران بــه کســب نتایــج عملــی خــوب بــه دو طــرف
کمــک میکنــد.
وی ادامــه داد :ســفارت مــا آمــاده ارائــه هــر کمکــی بــرای
ارائــه ویــزا بــه تجــار ایرانــی در چارچــوب قراردادهــای
موجــود اســت.
ســمونوویچ بــا تاکیــد بــر اینکــه روابــط بیــن دو کشــور
راحتتــر شــده اســت ،افــزود :تجــار ایرانــی هــر ســوالی
کــه داشــته باشــند ،میتواننــد از نماینــده بازرگانــی مــا
بپرســند.
قفقاز و روسیه به برجام پایبند هستند
ســفیر فدراســیون روســیه در تهــران در ادامــه بــا اشــاره
بــه تحریمهــای یکطرفــه آمریــکا علیــه ایــران گفــت:
همایــش موجــود در شــرایطی برگــزار شــده اســت کــه
تحریمهــای ظالمانـهای علیــه مــا وجــود دارد .مــا مخالــف
اقدامــات یــک جانبــه علیــه برجــام و برنامــه اتمــی ایــران
هســتیم.
وی ادامــه داد :کشــورهایی کــه در برجــام باقــی ماندهانــد،
بایــد در زمینههــای مختلــف مخصوصــاً اقتصــادی بــا
ایــران همــکاری کننــد .طــرف روســی ایــن همــکاری را
میکنــد و از شــرکای دیگــر هــم میخواهیــم بــه ایــن
رونــد ادامــه دهنــد.
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اردکانیان:

بخش خصوصی موتور محرک
توسعه روابط اقتصادی با
روسیه اس

«رضــا اردکانیــان» روز دوشــنبه در حاشــیه نشســت آغــاز
کارگروههــای اســتانی پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری ایــران و
فدراســیون روســیه در پاســخ بــه ایرنــا ،افــزود :اراده
سیاســی بیــن ســازمانهای مرکــزی و دولتهــای دو
کشــور بــرای توســعه روابــط ،الزم اســت امــا کافــی نیســت.
وی افــزود :شــرط کافــی بــودن ،فعــال شــدن بخشهــای
خصوصــی دو کشــور ایــن اســت کــه دولتهــا بایــد میــدان
را بــرای حضــور ایــن بخــش بــاز کننــد.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :ضــروری اســت بخــش دولتــی
بــا کمتــر کــردن نقــش خــود در یــک سیســتم کامــ ً
ا
متمرکــز ،فضــا را در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار داده
تــا آنهــا میــدان دار شــوند.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه اکنــون بخــش خصوصــی تــا
حــدودی فعــال اســت ،افــزود :حمایــت بیشــتر از ایــن
بخــش جــزو اولویتهــای مــا از ســوی ایــران اســت و امیــد
اســت طــرف روســی نیــز همیــن نظــر را داشــته باشــد.
رئیــس ایرانــی کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی و تجــاری ایــران و فدراســیون روســیه گفــت:
اکنــون بــه انــدازه کافــی موافقــت نامــه موجــود اســت
و البتــه یــک ســری پروژههــای بــزرگ بایــد توســط
ســازمانهای دولتــی پیگیــری شــود.
وی افــزود :امــا ایــن بخــش خصوصــی اســت کــه بایــد
فعالتــر شــده و بــا حرفـهای عمــل کــردن موجــب توســعه
روابــط اقتصــادی ایــران و روســیه شــود.
اردکانیــان گفــت :بخــش خصوصــی بایــد بــا رعایــت
اســتانداردهای مطــرح جهانــی و نــگاه بــه آینــده بــه
گون ـهای رفتــار کنــد کــه بتــوان بــا اطمینــان بیشــتری از
ایــن بــازار  ۱۸۰میلیونــی نهایــت اســتفاده را داشــته باشــد.
پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی و تجــاری ایــران و فدراســیون روســیه و دومیــن
همایــش تجــاری ایــران و منطقــه قفقــاز شــمالی از صبــح

دیــروز (یکشــنبه) بــه مــدت ســه روز بــا حضــور مقامهــا و
فعــاالن بخــش خصوصــی و دولتــی دو کشــور در شــهرهای
تهــران و اصفهــان برگــزار میشــود.
الکســاندر نــواک دوشــنبه شــب در ضیافــت شــام کــه
بــرای شــرکت کننــدگان در پانزدهمیــن اجــاس مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و روســیه در بــاغ مــوزه
چهلســتون اصفهــان ترتیــب یافــت ،افــزود :مطمئــن
هســتم کــه برگــزاری ایــن اجــاس در شــهر تاریخــی
اصفهــان افــزون بــر افزایــش مناســبات اقتصــادی بــه
توســعه همکاریهــای مشــترک فرهنگــی ایــران و روســیه
کمــک خواهــد کــرد.
وی از وزیــر نیــرو رئیــس کمیســیون همکاریهــای
مشــترک اقتصــادی ایــران و روســیه و اســتاندار اصفهــان
بــه خاطــر میزبانــی از هیــأت  ۱۲۰نفــره روســیه شــرکت
کننــده در ایــن اجــاس تقدیــر کــرد.
رضــا ارکانیــان وزیــر نیــرو و رئیــس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای ایــران و روســیه در ســخنان کوتاهــی
مقــدم شــرکت کننــدگان در ایــن اجــاس را گرامــی
داشــت و گفــت :خوشــحالم کــه وعــده مــا بــرای میزبانــی
پانزدهمیــن اجــاس در اصفهــان محقــق شــد.وزرای
نیــروی ایــران و انــرژی فدراســیون روســیه ،رؤســا و
دیگــر اعضــای پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک
همــکاری اقتصــادی ایــن دو کشــور دوشــنبه شــب وارد
اصفهــان شــدند.
اعضــای ایــن هیــأت اقتصــادی در فــرودگاه بیــن المللــی
شــهید بهشــتی اصفهــان مــورد اســتقبال عبــاس رضایــی
اســتاندار و جمعــی از مســؤوالن و مدیــران اســتانی
اصفهــان قــرار گرفتنــد.
بــر اســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه ،مراســم
اختتامیــه پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری ایــران و روســیه صبــح
امــروز سهشــنبه بــا حضــور وزرای نیــروی ایــران و انــرژی
فدراســیون یــه بــه عنــوان رؤســای کمیســیون مشــترک دو
کشــور در اصفهــان آغــاز میشــود.
مراســم افتتاحیــه دومیــن همایــش تجــاری و تاریخــی،
فرهنگــی و علمــی ایــران و قفقــاز شــمالی بــا حضــور
«ســرگئی ویکتوروویــچ چباتاریــف» وزیــر قفقــاز شــمالی
روســیه و «رضــا اردکانیــان» وزیــر نیــروی جمهــوری
اســامی ایــران روز یکشــنبه در تهــران برگــزار شــد.

انـرژی

شماره صد و هجده  //هفته آخر خرداد هزار و سیصد نود وهشت

ظرفیت روابط تجاری با
عمان و قطر خیلی بیشتر از
وضع فعلی است
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان تهــران
بــا اشــاره بــه نیــاز عمــان و قطــر بــه واردات مصالــح
ســاختمانی مــواد غذایــی و مزیــت ایــران در تولیــد ایــن
کاالهــای مصرفــی گفــت کــه ظرفیــت روابــط تجــاری
ایــران بــا ایــن دو کشــور خیلــی بیشــتر از حجــم فعلــی و
قابــل گســترش اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،امــروز (سهشــنبه) نشســت آشــنایی
بــا فرصتهــای تجــاری و اقتصــادی کشــورهای ایــران،
قطــر و عمــان بــا حضــور مســئوالن و مدیــران ملــی و
اســتانی و تجــار در محــل مرکــز همایشهــای صــدا و
ســیما برگــزار شــد.
در حاشــیه ایــن مراســم یــداهلل صادقــی در جمــع
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه ایــن همایــش بــرای آشــنایی
بیشــتر بازرگانــان ایرانــی بــا بازرگانــان عمــان و قطــر
برگــزار شــده ،اظهــار کــرد :در ایــن نشســت فرصتهــای
اقتصــادی مشــترک ســه کشــور مــورد بررســی قــرار
میگیــرد و فعــاالن اقتصــادی بــا ایــن فرصتهــا آشــنایی
بیشتــری پیــدا میکننــد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود زمینههــای ارتباطــی تجــاری
بیــن ســه کشــور ایــران قطــر و عمــان ،گفــت :در ابتــدای
ایــن نشســت فرصتهــای اقتصــادی مــا توســط ســخنرانان
بیــان شــده و در ادامــه فعــاالن اقتصــادی بخــش دولتــی و
خصوصــی در پنلهــای تخصصــی راهکارهــای حضــور
در ایــن بازارهــا را بــه شــکلی عملیاتــی مــورد پــردازش
قــرار میدهنــد و حمایتهــا و بسترســازیهایی کــه
دســتگاههای خدماترســان در امــر توســعه صــادرات
غیــر نفتــی ماننــد بانــک ،صندوقهــای بیمــه ،حمــل و
نقــل دریایــی و گمــرک میتواننــد انجــام دهنــد بیــان
میشــود .تجــار نیــز ضمــن بیــان مشــکالت و تنگناهــا از
تجربیــات تجــار فعــال در ایــن عرصــه اســتفاده میکننــد.
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن تجــارت اســتان تهــران
ادامــه داد :در بخشــی از ایــن مراســم نیــز تجــار و بازرگانان
گفتوگــوی متقابــل خواهنــد داشــت تــا تبــادل اطالعــات
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و برقــراری پیوندهــا صــورت گیــرد .ایــن فرآینــد در نهایــت
منتــج بــه انعقــاد قــرارداد بــرای مبادلــه کاال ،دعــوت از
ســه کشــور بــرای بازدیــد از مقاصــد ســرمایهگذاری و
ســرمایهگذاری در زمینههــای جــذاب بــرای شــرکت
کننــدگان خواهــد شــد.
صادقــی در ادامــه در پاســخ بــه درخواســت طــرف عمانــی
در زمینــه ارائــه تســهیالتی در بخــش عــوارض و مالیــات،
تصریــح کــرد :در مبــادالت تجــاری بــا کشــورهای دوســت
کــه هــدف تجــاری مــا هســتند ،بــا انعقــاد توافــق
نامههایــی بــرای همــکاری متقابــل نســبت بــه تعدیــل
تعرفههــا اقــدام میکنیــم کــه در ایــن زمینــه بــا توجــه
بــه اهمیــت حمایــت از تولیــد داخــل بایــد ترجیحاتــی را
در نظــر بگیریــم.
وی افــزود :در جلســه امــروز نکاتــی دربــاره احتمــال بــاال
بــودن برخــی از تعرفههــا مطــرح شــد و در پنلهــای
تخصصــی ســطح انتظــارات طرفیــن مشــخص خواهــد شــد.
صادرات  ۸۸۰میلیون دالری ایران به قطر
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان تهــران
هــدف برگــزاری ایــن همایــش را بررســی راههــای صــادرات
ایــران بــه ایــن کشــورها عنــوان کــرد و گفــت :عمــان و
قطــر در زمینــه کاالهــای مصــرف بــه ویــژه مــواد غذایــی
و مصالــح ســاختمانی واردکننــده هســتند کــه ایــران نیــز
در ایــن دو بخــش مزیــت دارد؛ چــرا کــه کاالهــای مصرفــی
تولیــد ایــران بــا مشــابه خارجــی قابــل رقابــت اســت و بــا
توجــه بــه همســایگی ایــن دو کشــور مزیــت در دســترس
بــودن و نــازل بــودن هزینههــای حمــل و نقــل نیــز
مطــرح اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه  ۱۰برابــر شــدن حجــم
مبــادالت تجــاری بیــن ایــران و قطــر از ســال  ۸۵تــا ،۹۷
صــادرات ایــران و قطــر را حــدود  ۸۸۰میلیــون دالر در
ســال و صــادرات بــه عمــان را عــدد کمتــر از ایــن میــزان
عنــوان کــرد ،امــا بــه گفتــه وی ظرفیــت روابــط تجــاری
بــا ایــن کشــورها خیلــی بیشــتر از حجــم فعلــی و قابــل
گســترش اســت.
صادقــی بــا اشــاره بــه مثبــت بــودن تــراز تجــاری ایــران
نســبت بــه هــر دو کشــور ،خاطرنشــان کــرد کــه هــدف
دیگــر برگــزاری اینگونــه نشس ـتها بــه حداکثــر رســاندن
حجــم روابــط بــا کشــورهای همســایه اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحریم هلدینگ
خلیج فارس قابل
دور زدن است

کارشــناس مســائل انــرژی بــا اشــاره بــه اینکــه
تحریــم جدیــد پتروشــیمی قابــل دور زدن اســت،
گفــت :اوال محصــوالت تولیــد شــده متنــوع بــوده و
محمولــه هــای حمــل شــده توســط کشــتی چنــدان
بــزرگ و قابــل رصــد نیســت.
حمیــد حســینی در ارتبــاط زنــده تلفنــی بــا مجلــه خبــری
تحلیلــی «رویــداد» بــا اشــاره بــه تحریــم جدیــد امریــکا بعد
از شکســت تحریــم نظامــی کشــورمان گفــت« :مجموعــه
هلدینــگ خلیــج فــارس چنــدان در حــوزه صــادرات فعــال
نیســت و بیشــتر کارهــای جانبــی انجــام مــی دهــد».
وی بــا اشــاره بــه ســهم  ۲۵درصــدی محصــوالت
پتروشــیمی کشــور در منطقــه و ســبد  ۲و نیــم درصــدی
ایــران در عرصــه بیــن الملــل تصریــح کــرد« :ایــن مســئله
کار را بــرای امریکایــی هــا ســخت مــی کنــد».
حســینی ادامــه داد« :بخشــی از محصــوالت پتروشــیمی و
خاصــه میعانــات ،بــازار جنــوب شــرقی را پوشــش مــی دهــد

غالمحسین شافعی
رئیس پارلمان
بخش خصوصی در
دوره نهم شد
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انتخابــات هیــات رئیســه اتــاق ایــران برگــزار شــد و
ترکیــب هیــات رئیســه در دوره نهــم تعییــن شــد .بــر
ایــن اســاس ،غالمحســین شــافعی بــه عنــوان رئیــس
اتــاق ایــران ،حســین ســاح ورزی ،مســعود خوانســاری،
محمدرضــا انصــاری و محمــد امیــرزاده بــه عنــوان نــواب
رئیــس ،غالمحســین جمیلــی بــه عنــوان خزانــه دار و
کیــوان کاشــف یبــه عنــوان منشــی هیــات رئیســه دوره
نهــم انتخــاب شــدند.

انتخابــات ریاســت اتــاق ایــران برگــزار شــد و غالمحســین
شــافعی بــه عنــوان رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران در دوره نهــم انتخــاب شــد.
غالمحســین شــافعی و یونــس ژائلــه بــرای کرســی ریاســت
اتــاق ایــران کاندیــدا شــده بودنــد کــه بــا رای گیــری
صــورت گرفتــه غالمحســین شــافعی از ســوی هیــات
نماینــدگان اتــاق ایــران در دوره نهــم بــه عنــوان رئیــس
پارلمــان بخــش خصوصــی انتخــاب شــد.

انـرژی
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و حمــل و نقــل و کشــتیرانی در ایــن حــوزه مطرح اســت؛
لــذا بایــد دیــد خریــداران بــا ایــن تحریــم چــه برخــوردی
خواهنــد داشــت».
وی بــه رادیــو گفــت وگــو گفــت« :ایــران در ســال هــای
اخیــر بــا وجــود شــکل گیــری معافیــت ،از تحریــم هــا
خــارج نبــوده ولــی تــا حــدودی تحریــم هــا را دور زده
ایــم».
حســینی افــزود« :محصــوالت جامــد پتروشــیمی تحــت
تاثیــر قــرار نمــی گیــرد؛ چــون ایــن بــازار متنــوع بــوده
و کشــورهای منطقــه و افریقایــی و نیــز اروپــا را پوشــش
مــی دهــد».
وی عمــده نگرانــی را مبنــی بــر مایعــات پتروشــیمی و
مــواد خــام و اولیــه بــرای کشــورهای جنــوب شــرق آســیا
دانســت و افــزود« :بــا توجــه بــه نیــاز کشــورها پیــش
بینــی مــی شــود از ایــن تحریــم عبــور کنیــم».
حســینی بــه رادیــو گفــت وگــو گفــت« :بــازار متنــوع
اســت و نمــی تــوان گفــت مــواد پتروشــیمی همچــون

نفــت ،چنــد کشــور محــدود را در بــر مــی گیــرد».
وی یــادآور شــد« :ایــران  ۸۰قلــم کاال در صنعــت
پتروشــیمی تولیــد مــی کنــد و محمولــه هــای حمــل
شــده توســط کشــتی چنــدان بــزرگ و قابــل رصــد
نیســت».
حســینی اضافــه کــرد« :کار قطعــا ســخت و پــر هزینــه
اســت؛ خاصــه مجموعــه پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا
مشــکالتی رو بــه رو خواهــد بــود ولــی قطعــا بــا تــاش و
برنامــه ریــزی مــی تــوان از ســد ایــن تحریــم نیــز عبــور
کــرد».
http://radiogoftogoo.ir/
441363=n&175110=NewsDetails/?m

طبــق اعــام عالءالدیــن میرمحمدصادقــی  451نفــر در
جلســه حضــور دارنــد و بــرگ رای دریافــت کــرده انــد امــا
 448رای در گلــدان هــا ریختــه شــد و  6رای باطلــه اعــام
شــد.
غالمحســین شــافعی بــا  302رای توانســت بــار دیگــر
اعتمــاد پارلمــان بخــش خصوصــی را بــه دســت بیــاورد
و بــرای  4ســال بــه عنــوان رئیــس اتــاق ایــران فعالیــت
خــود را آغــاز کنــد.

پــس از رای گیــری حســین ســاح ورزی بــه عنــوان
نایــب رئیــس اول ،مســعود خوانســاری بــه عنــوان نایــب
رئیــس دوم ،محمدرضــا انصــاری بــه عنــوان نایــب رئیــس
ســوم و محمــد امیــرزاده بــه عنــوان نایــب رئیــس چهــارم
انتخــاب شــدند.
پــس از انتخــاب نــواب رئیــس ،انتخابــات بــرای تعییــن
خزانــه دار اتــاق ایــران در دوره نهــم برگــزار شــد.
احمــد پزنــده ،حســین پیرمــوذن ،غالمحســین جمیلــی و
پرهــام رضایــی بــرای خزانــه داری اتــاق ،کاندیــدا شــدند.
احمــد پزنــده و پرهــام رضایــی پیــش از رای گیــری از
کاندیداتــوری انصــراف دادنــد.
بــا رای هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ،غالمحســین
جمیلــی بــه عنــوان خزانــه دار اتــاق ایــران در دوره نهــم
انتخــاب شــد.
در نهایــت انتخابــات بــرای انتخــاب منشــی برگــزار
شــد تــا هفتمیــن عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران نیــز
برگزیــده شــود.
کیــوان کاشــفی تنهــا کاندیــدای ایــن کرســی بــود کــه
بــه عنــوان منشــی هیــات رئیســه انتخــاب شــد.

یونس ژائله نیز  140رای کسب کرد.
پــس از انتخــاب رئیــس ،انتخابــات بــرای تعییــن نــواب
رئیــس اتــاق ایــران برگــزار شــد.
بــر ایــن اســاس 4 ،کرســی نایــب رئیســی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران صاحبــان خــود را
بــرای مــدت  4ســال شــناخت.
ابتــدا  11نفــر بــرای ایــن  4کرســی کاندیــداد شــدند کــه 4
نفــر ،پیــش از اخــذ رای از انتخابــات کنــاره گیــری کردنــد.
بنابرایــن رای گیــری میــان محمــد امیــرزاده ،محمدرضــا
انصــاری ،مهــدی بخشــنده ،مســعود خوانســاری ،جمــال
رازقــی جهرمــی ،حســین ســاح ورزی و مســعود گل
شــیرازی ،انجــام شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بدافزارها،
صنعت برق را
نشانه گرفتهاند

کارشناســان بــرآورد کردهانــد انتشــار و نفــوذ بدافزارهــا
بزرگتریــن خطــری اســت کــه میتوانــد صنعــت بــرق و
انــرژی در جهــان را تهدیــد کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ســالهای اخیــر کــه حمــات
ســایبری بــه شــدت رشــد کــرده اســت ،مؤسســههای
تحقیقاتــی و تحلیلــی بســیاری در جهــان هشــدار دادهاند
کــه ســال  ،۲۰۱۸ســال حمــات ســایبری و بدافــزاری
بــه ســازمانهای بــزرگ ،شــرکتها و نهادهــای دولتــی
در جهــان خواهــد بــود.
حــاال تازهتریــن اخبــار منتشــر شــده در وب ســایت زد
دی نــت نشــان میدهــد کــه هکرهــا و مجرمــان ســایبری
بــا توســعه و انتشــار یــک بدافــزار معــروف قصــد دارنــد
بــه زیرســاختهای مربــوط بــه شــبکههای توزیــع بــرق

در کشــورهای مختلفــی همچــون ایــاالت متحــده آمریــکا
حملــه کــرده و بــا در دســت گرفتــن کنتــرل تجهیــزات
و ابزارهــای مربوطــه ،بــه اطالعــات ارزشــمندی دســت
یابنــد و نظــم موجــود در مراحــل تولیــد و توزیــع بــرق را
بــا اختــاالت گســترده روبــرو کننــد.
ســال  ۲۰۱۲میــادی بــود کــه بدافــزار خطرناکــی
تحــت عنــوان شــامون ( )Shamoonبــه تجهیــزات
حفــاری و تولیــد نفــت در عربســتان ســعودی بهعنــوان
بزرگتریــن تولیدکننــده نفــت در جهــان ،حملــه کــرد و
بخــش انــرژی ایــن کشــور را تــا مدتهــا بــا مشــکالت
و چالشهــای عظیمــی مواجــه کــرد و در نهایــت نیــز
منجــر بــه ایجــاد خســارات هنگفــت و جبرانناپذیــری در
تولیــد نفــت منطقــه خاورمیانــه شــد .بعــد از آن اطالعــات
و گزارشهــای دیگــری منتشــر شــد کــه نشــان م ـیداد
هکرهــا توانســتهاند در یــک حملــه ســایبری بــا اســتفاده
از بدافــزار شــامون بالــغ بــر  ۱۰درصــد از ســرورهای ایــن
شــرکت حفــاری نفــت فعــال در منطقــه خاورمیانــه بــه
جــز عربســتان ســعودی ،امــارات متحــده عربــی ،کویــت،
هنــد و همچنیــن اســکاتلند مختــل کننــد.
بــه نظــر میرســد کــه هکرهــا و مجرمــان ســایبری بــه
تازگــی بــه ســمت و ســوی حملــه ســایبری بــه صنعــت
انــرژی همچــون بــرق ،نفــت و گاز روی آوردهانــد تــا
بتواننــد از اهمیــت خــاص و بســزایی کــه از آن برخــوردار
اســت ،ســو اســتفاده کــرده و بــه اهــداف خــود دســت
یابنــد.
بــر اســاس گزارشهــای جدیــدی کــه مؤسســه
تحقیقاتــی دراگــوس ( )Dragosدر ایــن خصــوص
منتشــر کــرده اســت ،بدافــزار بــکار رفتــه توســط هکرهــا
نســخه بهروزرســانی شــده همــان بدافــزاری اســت کــه
هفــت ســال پیــش بــرای خــراب کاری و اختــال صنایــع
پتروشــیمی و نفــت و گاز عربســتان ســعودی اســتفاده
شــده بــود.
کارشناســان و تحلیلگــران فعــال در ایــن مؤسســه
تحقیقاتــی دریافتــه و اعــام کردهانــد کــه بدافــزار مذکــور
خطرناکتریــن و بزرگتریــن تهدیــدی اســت کــه هــم
اکنــون تمامــی شــرکتهای فعــال در صنعــت بــرق و بــه
طــور کلــی انــرژی را شــامل خواهــد شــد و در صــورت
بــروز هرگونــه حملــه ســایبری و بدافــزاری و نفــوذ بــه
زیرســاختهای مربوطــه ،خســارات جبــران ناپذیــری را
بــه بــار خواهــد آورد.

انـرژی
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مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران با انتشار اطالعیهای
اعالم کرد

فهرست مشوقهای
پیشنهادی برای
رتبهبندی فعاالن
اقتصادی

مرکــز ملــی رتبهبنــدی اتــاق ایــران فهرســت مشــوقها
و الزامــات پیشــنهادی ایــن مرکــز را در دو ســطح
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و
دســتگاههای اجرایــی کشــور بــرای تقدیــم بــه مجمــع
عمومــی مرکــز ملــی رتبهبنــدی اعــام کــرد.
مرکــز ملــی رتبهبنــدی اتــاق ایــران بــا انتشــار اطالعی ـهای
از جمعبنــدی فهرســت مشــوقهای و الزامــات رتبهبنــدی
فعــاالن اقتصــادی در دو ســطح اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران و دســتگاههای اجرایــی کشــور
خبــر داد.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :واحدهــای متقاضــی
رتبهبنــدی انتظــار دارنــد پــس از ارزیابــی و تعییــن رتبــه
از امتیــازات خاصــی در حوزههــای بانکــی ،بیمــهای،
مالیاتــی و گمرکــی متناســب بــا رتبــه خــود برخــوردار
شــوند .همچنیــن ،ســؤال اصلــی فعــاالن اقتصــادی از مرکــز
ملــی رتبهبنــدی اتــاق ایــران ایــن اســت کــه رتبهبنــدی
چــه دســتاوردی بــرای آنهــا دارد یــا درصورتیکــه از
رتبهبنــدی تبعیــت نکننــد دچــار چــه محدودیتهایــی
خواهنــد شــد؟ بدیهــی اســت پاســخ بــه ایــن ســؤاالت
مشــخص و بجــا بایســتی بهطــور روشــن و منطقــی توســط
نهــاد قانونگــذار محتــرم و دســتگاههای اجرایــی کشــور
کــه از عــدم رتبهبنــدی اقتصــادی آســیب میبیننــد یــا
رونــد خدماتدهیشــان دچــار اختــال میشــود ،پاســخ
داده شــود .مرکــز ملــی رتبهبنــدی اتــاق ایــران در ایــن
رابطــه اقدامــات کارشناســی قابلتوجهــی انجــام داده و
در همیــن زمینــه بســتهای از مشــوقها را آمــاده تصویــب
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کــرده کــه گروهــی از آنهــا در ســطح اتــاق ایــران قابلیــت
اجــرا دارد و گروهــی نیــز بایــد بــا تعامــل دولــت تدویــن و
بــه معــرض اجــرا گذاشــته و در صــورت لــزوم بــرای تقویــت
قانــون در ایــن خصــوص اقــدام شــود.
بــر اســاس ایــن اطالعیــه ،فهرســت مشــوقها و الزامــات
آمــاده تقدیــم بــه مجمــع عمومــی مرکــز ملــی رتبهبنــدی
اتــاق ایــران بــه شــرح زیــر اســت:
.1در ســطح اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران
تمدیــد کارتهــای بازرگانــی منــوط بــه رتبهبنــدی شــود
(بــا اولویتبندیهایــی کــه هیــات مدیــره ارائــه میکنــد)
افزایش مدتزمان اعتبار کارتهای بازرگانی
حضــور در ترکیــب هیئتهــای تجــاری اعزامــی اتــاق
بازرگانــی بــا سوبســید اتــاق
حضور در ترکیب کمیسیونهای تخصصی اتاقها
اولویــت دعــوت و حضــور در شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی
حضــور و اختصــاص غرفــه در نمایشــگاههای داخلــی و
خارجــی بــا هزینــه اتــاق یــا سوبســید اتــاق
پرداخــت بخشــی از هزینــه رتبهبنــدی بهعنــوان سوبســید
توســط اتــاق بــرای مــدت دو ســال
انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمانهای نظاممهندسی
.2در سطح دستگاههای اجرایی کشور
بهرهمنــدی از تســهیالت مربــوط بــه خــط ســبز گمرکــی در
فرآینــد ترخیــص و ارزیابــی کاالهــای وارداتــی و صادراتــی
(گمــرک)
پرداخــت تســهیالت حمایــت از صــادرات بــا مدنظــر قــرار
دادن رتبــه متقاضــی (بانــک توســعه صــادرات)
اعطــای تســهیالت حمایتــی بــرای بازســازی و نوســازی
واحدهــای تولیــدی (وزارت صنعــت)
صــدور ضمانتهــای اعتبــاری بانکــی و گمرکــی (هیــات
وزیــران)
انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا بانــک مرکــزی بــرای لحــاظ
کــردن رتبــه اتــاق در اعطــای تســهیالت
انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا ســازمان مالیاتــی و تأمیــن
اجتماعــی بــرای لحــاظ کــردن رتبــه اتــاق و عــدم ممیــزی و
حسابرســی دفاتــر بنگاههــا در رتبههــای برتــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فریال مستوفی

تجارت
محافظهکارانه
چین خواهان تداوم رابطه با ایران است اما...

جنــگ تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا از ســال گذشــته
آغــاز شــده اســت .جنگــی کــه شــرایط متفاوتــی حتــی
بــرای تــداوم رابطــه ایــران و چیــن رقــم میزنــد و یکــی
از وجــوه تمایــز ایــن دوره از تحریمهــای ایــران نســبت
بــه دوره قبــل اســت .محدودیتهــای تجــاری ایــران بــه
واســطه تحریمهــای آمریــکا ،کشــورهای دنیــا را بــرای
تعامــات تجــاری دچــار تردیــد کــرده اســت .در ایــن میــان
چیــن ،بــه عنــوان شــریک اول تجــاری ایــران نیــز خــود
در جنــگ تجــاری بــا آمریــکا بــه ســر میبــرد .آنچــه از
شــرایط کنونــی برمیآیــد ،بــه نظــر میرســد چینیهــا
تــا زمــان تعییــن تکلیــف جنــگ تجــاری ،روابــط خــود را
محافظهکارانهتــر از پیــش بــا ایــران حفــظ کننــد .البتــه
حجــم و ارزش تجــارت ایــران و چیــن ،دلیــل ایــن ارتبــاط

نیســت ،زیــرا باالتریــن رقــم تجــاری ایــن دو کشــور ۵۰
میلیــارد اســت کــه بــرای چینیهــا رقــم قابــل توجهــی
محســوب نمیشــود چراکــه حجــم تجــارت خارجــی
چیــن بســیار بــاال اســت .امــا از آنجایــی کــه چینیهــا
نیازمنــد انــرژی هســتند و بــه دلیــل نفــوذ امریــکا در
کشــورهای عربــی ،بهتریــن منبــع انــرژی و گزینــه اول
چینیهــا بــرای تامیــن انــرژی ،ایــران اســت ،لــذا خواهــان
تــداوم رابطــه هســتند .در ایــن راســتا بایــد بگویــم کــه
فرهنــگ چینیهــا اینگونــه اســت کــه نظــر خــود را
هیــچگاه قاطــع بیــان نمیکننــد .چیــن نیــز در شــرایط
کنونــی رفتــار مشــابه کشــورهای اروپایــی را نســبت بــه
ایــران دارد .آنهــا نــه دســت رد بــه ســینه ایــران میزننــد
و نــه در راســتای تــداوم همــکاری بــا ایــران ،مقابــل
آمریــکا میایســتند .امــا بــه هــر حــال شــرایط جدیــد
قطعــا شــرایط آســانی بــرای تــداوم رابطــه بــا ایــن شــریک
تجــاری نخواهــد بــود.
نقــل و انتقــال پــول در مــراودات تجــاری ایــران و چیــن،
در ایــن دوره از تحریمهــا آســان نیســت .تنهــا بانکــی
کــه در دوره تحریمهــای قبــل در زمــان دولــت قبلــی
آمریــکا بــا ایــران کار میکــرد ،بانــک کونلــون بــود؛
تمامیپرداختهــای مالــی و نقــل و انتقــاالت خریــد
نفــت از ایــران ،از طریــق ایــن بانــک انجــام میگرفــت.
بنابرایــن اگــر چیــن نتوانــد از ایــران نفــت خریــداری
کنــد ،در ایــن بانــک پولــی وجــود نخواهــد داشــت.
اهمیــت بانــک مــورد نظــر بــه دلیــل مبــادالت پولــی نفــت
ایــران از طریــق ایــن بانــک ،اســت .کونلــون ،بانکــی بــا
امتیــاز یــک شــعبه در یکــی از اســتانهای چیــن بــود.
آن زمــان ،شــرکت ملــی نفــت چیــن یــک پــروژه نفتــی در
ایــران گرفتــه بــود و بــرای انتقــال پــول بــه ایــران ،انجــام
پــروژه و هزینههــای پرســنل و بازگشــت پــول از ایــران،
مبــادرت بــه خریــد امتیــاز ایــن بانــک کــرد تــا نقــل و
انتقــاالت پــول بــرای پروژههــای خــود در ایــران را از ایــن
طریــق انجــام دهــد .پــس از بــه وجــود آمــدن مشــکالت
تحریــم در زمــان دولــت قبــل آمریــکا ،بــه پیشــنهاد ایــران
و در جلســاتی کــه بــا چیــن برگــزار شــد ،تصمیــم بــر
ایــن شــد کــه بانکــی کــه روابــط بینالمللــی نــدارد بــرای
انجــام مبــادالت اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و
بــا ارزهایــی ماننــد یــوآن و ریــال مبــادالت انجــام شــود.
از ایــن رو شــرکت ملــی نفــت چیــن بیــش از  ۷۰درصــد

انـرژی
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ســهام ایــن بانــک را خریــد و بــرای انجــام معامــات بــا
ایــران ،آن را در نظــر گرفــت .امــا ایــن بانــک هزینههــای
زیــادی بــرای نقــل و انتقــاالت پولــی اخــذ میکــرد .تــا
جایــی کــه شــرکتهای ایرانــی و چینــی نیــز از ایــن
بانــک راضــی نبودنــد .پولهایــی کــه بــه ایــن بانــک
واریــز میشــد ،بــا تاخیــر زیــاد بــه دســت فروشــندگان
میرســید و هزینههــای باالیــی از آنهــا دریافــت
میشــد .بــرای مثــال جهــت دریافــت ضمانتنامــه ،بایــد
تمــام پــول بــه صــورت نقــدی در آنجــا ســپرده میشــد.
امــا در هــر صــورت راهــی بــود کــه چیــن میتوانســت از
طریــق آن بــا ایــران مبــادالت تجــاری داشــته باشــد .البتــه
در زمــان دولــت قبــل آمریــکا فشــار کنونــی وجــود نداشــت
و ایــن بانــک میتوانســت کــم و بیــش بــا ایــران کار کنــد.
امــا در حــال حاضــر کونلــون بانــک بــه دلیــل فشــار امریــکا
بــه شــرکت  CNPCتنهــا در مســائل اقــام بشردوســتانه
بــا ایــران همــکاری میکنــد و شــرایط ســختی را بــرای
تــداوم همــکاری در پیــش گرفتــه اســت .ایــن بانــک در
اطالعی ـهای شــرایط جدیــد همــکاری بــا ایــران را منتشــر
کــرد .شــرایطی کــه چنــدان نمیتوانــد روابــط بیــن دو
کشــور را تــداوم بخشــد .بــه عنــوان مثــال یکــی از ایــن
شــرایط در خصــوص پیشپرداختهــا بــود؛ کونلــون بانــک
اعــام کــرده پیشپرداخــت را تــا زمــان تســویه کامــل از
ســوی خریــدار ،بــه فروشــنده پرداخــت نمیکنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه بــه نــدرت فروشــندهای حاضــر میشــود
در چنیــن شــرایطی قــرار گیــرد .مســلما فروشــندگان تــا
زمانــی کــه پیشپرداخــت را دریافــت نکننــد ،کاالیــی
بــرای خریــدار ارســال نمیکننــد .درســت اســت کــه ایــن
بانــک بــا صراحــت از قطــع همــکاری ســخن نگفتــه ولــی
شــرایطی بــرای ایــن همــکاری در نظــر گرفتــه کــه عمــا
همکاریهــا را بــا مشــکل مواجــه میکنــد .از  ۵نوامبــر
 2018و بــه دنبــال قطــع همــکاری کونلــون بــا ایــران،
بســیاری از فروشــندگان چینــی معتــرض شــدند و دولــت و
ایــن بانــک را تحــت فشــار قــرار دادنــد .زیــرا بــه فروشــنده
پیشپرداخــت داده شــده بــود و اجنــاس فروشــندگان نیــز
آمــاده تحویــل بــود و بــا قطــع رابطــه بانکــی بــا ایــران ،ایــن
فروشــندگان دچــار مشــکل شــدند .چراکــه نمیتوانســتند
مابقــی پــول خــود را دریافــت کننــد .از ایــن رو بــه ایــن
بانــک فشــار آوردنــد تــا ارتبــاط برقــرار شــود .در حــال
حاضــر کونلــون شــرایطی ایجــاد کــرده کــه ریســک تولیــد
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کاال بــر عهــده خــود فروشــنده باشــد و ریســکی متوجــه این
بانــک نباشــد .از ایــن رو بــه نظــر میرســد حلقــه معامــات
تنگتــر شــود .ســایر بانکهــای چینــی ،از ســال ،۲۰۰۸
یعنــی از زمــان تحریمهــای قبــل ،بــه طــور کامــل ارتبــاط
خــود را بــا ایــران قطــع کردنــد.
مشــکل دیگــری کــه ارتباطــات تجــاری بــا چیــن را بــه
مخاطــره میانــدازد ،مســئله معافیتهــای نفتــی اســت.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،چینیهــا بــه نفــت ایــران
نیــاز دارنــد ،امــا بــه هیــچ وجــه بــه خاطــر ایــران بــا آمریــکا
مقابلــه نخواهنــد کــرد .زیــرا آنهــا ملــت جنگطلبــی
نیســتند و معتقدنــد بایــد بــا تمــام کشــورهای دنیــا
دوســت باشــند .از طرفــی حجــم مبــادالت تجــاری چیــن
و آمریــکا قابــل مقایســه بــا حجــم مبــادالت آنهــا بــا ایــران
نیســت .طبیعــی اســت کــه چیــن بــه ســمت آمریــکا
گرایــش بیشــتری پیــدا میکنــد .البتــه نمیتــوان ایــن
مســئله را نادیــده گرفــت کــه چینیهــا عالقهمنــد بــه
انجــام مبــادالت تجــاری بــا ایــران نیــز هســتند ،امــا منافــع
خــود را بــه خطــر نمیاندازنــد .بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب
شــرکتهای مهــم چیــن دولتــی هســتند ،لــذا سیاســت و
روابــط تجــاری خــود را بــا شــرکتهای کشــورهای دیگــر
نیــز بــا نظــر دولــت تنظیــم میکننــد.
بــه هــر حــال ایــن دوره از تحریمهــا ،تفاوتهایــی بــا دور
قبــل تحریمهــا دارد .در دوره قبــل ،جنــگ اقتصــادی و
تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا نبــود و ســختگیریهای
ایــن دوره وجــود نداشــت .امــا اینبــار ،ترامــپ دنبــال ایــن
اســت کــه تمامــیراههــا را بــرای مبــادالت تجــاری ایــران
مســدود کنــد .در ایــن شــرایط مشــکل اســت کــه چیــن
بتوانــد همچــون گذشــته بــا ایــران کار کنــد ،زیــرا آمریــکا
تمامــیبانکهایــی را کــه بــا ایــران کار میکننــد تهدیــد
بــه تحریــم و توقــف معامــات دالری کــرده اســت .بــه نظــر
مــن ،چینیهــا تاجرنــد و بــه یقیــن مایــل بــه ارتبــاط
تجــاری بــا ایــران هســتند ،امــا اینبــار مســئله انتخــاب
خــود آنهــا نیســت .بحــث فشــاری اســت کــه از طــرف
آمریــکا بــه آنهــا وارد میشــود.
در آخــر امیــدوارم کــه مشــکالت روابــط بینالمللــی بــا
ایــران ســر و ســامانی بگیــرد و بیــش از ایــن مــردم و
بالطبــع کارآفرینــان ایرانــی دچــار فشــار و ضــرر و زیــان
اقتصــادی نشــوند.
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کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری ودمکراسی
کتــاب ریشــه هــای اقتصــادی دیکتاتــوری ودمکراســی،اثر دارون عجــم اوغلو،جیمــز رابینســن ،مترجمــان جعفرخیــر خواهــان-
علــی سرزعیم،انتشــارات کویر
کتــاب ریشــه هــای اقتصــادی دیکتاتــوری ودمکراســی ،توســط دارون عجــم اوغلــو و جیمــز رابینســن از اســاتید دانشــگاه ام آی
تــی و هــاروارد بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.
از دیگــر آثــار برجســته ایــن دو نویســنده کــه در ایــران هــم ترجمــه شــده ،کتــاب “چــرا کشــورها شکســت میخورنــد” کــه
شــهرت جهانــی دارد.
مخاطبیــن کتاب،همــه کســانی کــه بــه موضــوع دموکراســی ودموکراســی ســازی در کشــورهای در حــال توســعه عالقمنــد
هســتند را شــامل میشــود.
ایــن کتــاب تئــوری جدیــدی از دموکراســی ســازی کــه بســیار جــذاب وبدیــع و تامــل برانگیــز وبینــش افزاســت راعرضــه
میکنــد .بهمیــن دلیــل اســت کــه بــه شــهرت جهانــی رســیده ومــورد اســتقبال عمومــی قــرار گرفتــه اســت.
آنچــه ایــن کتــاب را از میــان انبــوه کتابهــای مربــوط بــه دموکراســی ســازی متمایــز کــرده مربــوط بــه رویکــرد متفــاوت آن
اســت.
اکثــر کتابهــای درایــن حــوزه صرفــا سیاســی اســت،این کتــاب رویکــرد اقتصــادی یــا بطــور دقیــق تــر اقتصــاد سیاســی را
برگزیــده اســت.
در عصــر مــا منطــق تحلیــل اقتصــادی ،موفــق تریــن ،ســاز گارتریــن وعلمــی تریــن چارچــوب تحلیلــی را بــرای تجزیــه وتحلیل
پدیــده هــای اجتماعــی بــه معنــای عــام کلمــه در میــان کل رشــته هــای علــوم اجتماعــی عرضــه نموده اســت.
این کتاب نمونه ای است از دستاوردهای رویکرد اقتصادی به تحلیل پدیده ای مهم در سیاست.
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