انـرژی

توسعه صادرات خدمات فنی و
مهندسی؛ ابزار ایجاد اشتغال

محمد پارسا /رئیس هیأتمدیره فدراسیون صادرات
انرژی و صنایع وابسته
اکثریــت صاحبنظــران در عرصــه اقتصــاد اتفاقنظــر دارنــد کــه راهحــل
رهایــی از مشــکالت اقتصــادی کشــور توجــه بــه تولیــد و رونــق آن اســت.
حــال آنکــه نیــروی کار ،ســرمایه و فنــاوری  3نهــاد اصلــی رونــق تولیــد در
کشــور بهحســاب میآینــد .در ادبیــات اقتصــادی «رونــق تولیــد» یعنــی
افزایــش تولیــد و رشــد اقتصــادی و ایــن مهــم بــدان معناســت کــه بــا
افزایــش رشــد اقتصــادی ،ثــروت ،اشــتغال و رفــاه بیشــتری وجــود خواهــد
داشــت.
بــا وجــود ایــن میتــوان بــا ارائــه راهکارهایــی در کوتاهمــدت و برنامههایــی
در میانمــدت و بلندمــدت زمینههــای رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال را
فراهــم آورد .درواقــع در کوتاهمــدت بــا توجــه بــه کســری بودجــه دولــت
محتــرم و اختصــاص نیافتــن بودجــه کافــی بــه بخــش عمرانــی کشــور
راهحــل ایجــاد اشــتغال و رونــق تولیــد ،توســعه صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی اســت ،بهخصــوص کــه عمــده تجهیــزات مرتبــط بــا صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی نیــز میتوانــد از ایــران صــادر شــود؛ بــا توجــه
بــه اینکــه هــر یکمیلیــون دالر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
حداقــل بــرای  5نفــر بهصــورت مســتقیم و 10نفــر بهصــورت غیرمســتقیم
ایجــاد اشــتغال میکنــد بــا اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور میتــوان حداقــل بــرای 1/5میلیــون نفــر
ایجــاد اشــتغال کــرد .پیششــرط و الزمــه ایــن امــر ماننــد گذشــته تامیــن
ســرمایه در گــردش و تامیــن ضمانتنامــه پیشپرداخــت و ضمانتنامــه
حســن انجــام کار بــا ضمانــت دولــت محتــرم جمهــوری اســامی و از طریــق
صنــدوق ضمانــت صــادرات یــا بانــک مرکــزی بــا پشــتوانه دولــت بعــد
از تأییــد کمیتــه مــاده 19ســازمان توســعه تجــارت و همینطــور تأییــد و
معرفــی تشــکل مربوطــه اســت .بــه عــاوه بــا توجــه بــه تحریمهــای مالــی
ایجــاد شــده بــرای سیســتم بانکــی کشــور و اینکــه ضمانتنامههــای صــادر
ادامــه در صفحــه 5
شــده توســط بانکهــای

در مراسم بزرگداشت
روز ملی صنعت و
معدن چه گذشت؟
مراســم بزرگداشــت روز ملــی صنعــت و معــدن (دوشــنبه 10 ،تیرمــاه)
بــا حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس اتــاق ایــران در
ســالن اجــاس ســران آغــاز شــد و در ادامــه علــی الریجانــی ،رئیــس
مجلــس ،محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه ،امیــر حاتمــی،
وزیــر دفــاع ،منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،حســینعلی امیــری ،معاون
پارلمانــی رئیسجمهــوری ،عبدالناصــر همتــی ،رئیــسکل بانــک
مرکــزی و عیســی کالنتــری ،رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت
نیــز بــه ایــن مراســم پیوســتند.
تجلیــل از برگزیــدگان و پیشکســوتان حــوزه صنعــت و معــدن شــامل  ۵۶نفــر
در  ۱۵رشــته تخصصــی از اولیــن برنامههــای ایــن مراســم بــود کــه بــا حضــور
مســئوالن دولتــی و نماینــدگان بخــش خصوصــی برگــزار شــد.
حذف دالر از  35درصد مبادالت ایران و ترکیه
در ایــن مراســم ،محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت:
فشــارهایی کــه امــروز بــه ایــران وارد شــده فشــارهایی از ســوی امریــکا نیســت
بلکــه بــه خاطــر شکس ـتهای مســتمر ایــن کشــور در برابــر ایــران در منطقــه
اســت.ظریف افــزود :آمریکاییهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ایــران
علیرغــم زنجیرهایــی کــه بــه دســتش زده بودنــد ،در منطقــه پیشــروی کــرد
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و قــدرت و نفــوذش در منطقــه بــاال رفــت و در مقابــل ،امریــکا منزویتــر شــد.
عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم تصریــح کــرد :امریــکا بــرای پیــدا کــردن حامــی
علیــه ایــران بــه هــر وســیلهای متوســل شــده و ناموفــق بــوده اســت بــه همیــن
دلیــل امریــکا وادار شــده از حربــه اقتصــادی اســتفاده کنــد کــه البتــه در
کوتاهمــدت جــواب میدهــد.
ظریــف گفــت :ایــران اکنــون در حــوزه میدانــی دچــار ضعــف نیســت بلکــه
امریــکا در بســیاری از کشــورهای منطقــه شکســت خــورده و ایــن در حالــی
اســت کــه در حــوزه اقتصــادی از فرصــت میانمــدت حضــور و حاکمیــت دالر
بــر دنیــا اســتفاده کردنــد تــا بــه ایــران فشــار وارد کننــد امــا چیــن و روســیه
تصمیــم گرفتنــد تــا بــه دالر معاملــه نکننــد و بیــن ایــران و ترکیــه نیــز 35
درصــد معامــات بــدون حضــور دالر صــورت میگیــرد.
او ادامــه داد :نقــش دالر در معامــات رو بــه کاهــش اســت و نزدیکتریــن
متحــدان امریــکا از ایــن کشــور در حــال فاصلــه گرفتــن هســتند؛ مــا ناگزیریــم از
طریــق اتــکای بــه تولیــد داخلــی ایــن حربــه را ناکارآمــد کنیــم .امریــکا بــه ابــزار
اقتصــادی روی آورده امــا مــا میتوانیــم بــا تولیــد و صنعــت ملــی ،نقــش امریــکا
را کمرنــگ کنیــم؛ البتــه مقــام معظــم رهبــری نیــز در ایــن رابطــه بهدرســتی
رهنمــود فرمودهانــد تــا بــه تولیــد و صنعــت داخلــی متوســل شــویم.

ادامه در صفحه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت :چنانچــه مش��روح خبــر
دولــت و مجلــس بــه بخــش خصوصــی ماموریــت
دهنــد کــه راهبــرد توســعه صنعتــی را تدویــن
کنــد ،مشــروح خبــر

لــزوم ایجــاد معاونــت صــادرات غیرنفتــی

حمیدرضا صالحی دبیرکل فــدراســـیون صـــادرات
انــرژی و صنایــع وابســـته ایــران در گفتوگــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس در مــورد بــا
اینکــه بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی چــه بایــد
کرد ،مشــروح خبر

انـرژی

راهانــدازی خــط ســوم تبــادل انــرژی
الکتریکــی بیــن ایــران و ارمنســتان وزیــر

نیــرو ضمــن تشــریح جزییــات تفاهمنامــه منعقــد
ـت و شــده بیــن ایــران و ارمنســتان از راهانــدازی خــط
در مراســم بزرگداشــت روز ملــی صنعـ
ـت؟ تجلیــل از برگزیــدگان و ســوم تبــادل انــرژی بیــن دو کشــور خبــر داد
معــدن چــه گذشـ
پیشکســوتان حــوزه صنعــت و معــدن شــامل . ۵۶مش��روح خبــر
نفــر در  ۱۵رشــته تخصصــی از اولیــن برنامههــای
ـول واردات
ـت پـ
ـرای پرداخـ
ـراق بـ
ـکل عـ
ایــن مراســم بــود کــه بــا حضــور مســئوالن دولتــی مشـ
و نماینــدگان بخــش خصوصــی برگــزار شــد گاز و بــرق ایــران حــل شــد خبرگــزاری
فرانســه بــه نقــل از ســه مقــام بلندپایــه عراقــی
.مشــروح خبــر
در گزارشــی نوشــت :مکانیــزم چنــد منظــور ویــژه
بخــش خصوصــی آمــاده تدویــن راهبــرد ( )SPVبــه عــراق اجــازه خواهــد دارد انــرژی
ـت رئیــس اتــاق بازرگانــی ،ایــران را بــا پرداخــت دینــار عــراق وارد کنــد.
ـی اسـ
ـعه صنعتـ
توسـ
اینســتکس عملیاتــی میشــود؟دیروز هــم
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت دربــاره ســازوکار
اینســتکس گفــت :اگــر اینســتکس را بهعنــوان
یــک عملیــات در نظــر بگیرنــد ،بــدون واریــز
مطمئــن پــول بــه آن ،یــا بــا واریــز  ۳یــا  ۴میلیــون
دالر یــا یــورو ،ایــن ســازوکار پاســخگو نیســت؛
بایــد پــول نفــت بــه آن واریــز شــود .مشــروح

خبــر

اســتانهای مــرزی بــرای توســعه
صــادرات غیرنفتــی کشــور بــا صــادرات اختیــارات ویــژه میگیرنــد
هدفگذاریهــا همخوانــی نــدارد  ۵۴درصــد صــادرات غیــر ایــران بــه کشــورهای
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اخبار کوتاه
ـه
ـان بـ
ـران و آلمـ
ـاری ایـ
ـادالت تجـ
ـاض مبـ
انقبـ
ـا مشــروح خبــر
ـل تحریمهـ
دلیـ
دومیــن همایــش ملــی تشــکلهای اقتصــادی
بخــش خصوصــی  22مردادمــاه برگــزار
ـود مش��روح خبر
میشـ
ـم کل
ـک دهـ
ـا؛ یـ
ـه اروپـ
ـران بـ
ـت ایـ
ـدور نفـ
صـ
ـت مشــروح خبــر
ـراق اسـ
ـه عـ
ـی بـ
ـادرات نفتـ
صـ
قیمــت گــذاری تهاجمــی؛ جذابیــت خریــد
نفــت ایــران را دوچنــدان مــی کنــد مشــروح

خب��ر

ـم کل
ـک دهـ
ـا؛ یـ
ـه اروپـ
ـران بـ
ـت ایـ
ـدور نفـ
صـ
ـت مشــروح خبــر
ـراق اسـ
ـه عـ
ـی بـ
ـادرات نفتـ
صـ
همایــش بررســی راههــای گســترش مناســبات
تجــاری بــا جمهــوری چــک مش��روح خب��ر
توافــق هــای ایــران و ارمنســتان بــه نفــع
طرفیــن اســت شــروح خبــر
فعــال کــردن بخــش خصوصــی در صــادرات
ـت مش��روح خبــر
ـیار مهم اسـ
ـت بسـ
نفـ

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت معتقــد همســایه صــورت میگیــرد و بــهزودی و بــرای
اســت کــه ســطح فعلــی صــادرات غیرنفتــی در توســعه صــادرات و مبــادالت تجــاری ،اختیاراتــی
شــأن کشــوری کــه میخواهــد قــدرت نخســت ویــژهای بــه اســتانهای مــرزی داده میشــود
اقتصــادی منطقــه باشــد ،نیست.مشــروح خبــر مشــروح خبــر

تنــش تجــاری امریــکا و اتحادیــه اروپــا بــاال
.
میگیــرد مش��روح خبــر

دو روی ســکه تاثیــر اســتخراج ارزهــای چگونــه ایــران بــر سیاســتهای اوپــک
مجــازی بــر مصــرف بــرق ایــران ارز اثــر گذاشــت؟ ایرنــا نوشــت :نقــش آفرینــی

امــکان صــادرات  ۳۰۰مــگاوات بــرق از
کردســتان بــه ســلیمانیه عــراق وجــود دارد

دیجیتــال و بــه طــور خــاص بیــت کویــن ،ایــن ایــران در یکصــد وهفتــاد و ششــمین نشســت
بــار نــه بــه خاطــر تازگــی و جذابیــت بلکــه بــه ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک)
دلیــل مصــرف بــرق باالیــی کــه دارنــد ،در ســر مبنــی بــر ...مشــروح خبــر
فصــل اخبــار قــرار گرفتــه اســت مشـ�روح خبـ�ر
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مشــروح خبــر

.

انجمن انبوه سازان
استان تهران
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 بیست  //هفته دوم تیر هزار و سیصد نود وهشت

ادامه از صفحه 1
وزیــر امــور خارجــه تصریــح کــرد :ایــران در ســالهای اخیــر
نشــان داده در برابــر احتــرام بــا احتــرام برخــورد میکنــد
و در مقابــل فشــار مقاومــت میکنــد؛ درحالیکــه امریــکا
بــه مــردم فشــار وارد میکنــد و معیشــت آنهــا را مــورد
هــدف قــرار میدهــد؛ امــا مــا بهعنــوان دولــت و شــما
بهعنــوان صنعتگــر ،در برابــر مردمــی کــه همهچیــز را
وامدار آنهــا هســتیم ،وظیفــه داریــم.
ظریــف بــا بیــان اینکــه مــردم بــر گــردن مــا حــق بســیاری
دارنــد ،افــزود :بایــد تــاش کنیــم تــا بــا تأمیــن معیشــت
مــردم مقاومــت را بــه پیــش ببریــم؛ کارآفرینانــی کــه در
حــوزه دانشبنیانهــا پیــش رفتهانــد ،توانســتهاند در
اقتصــاد مؤثــر باشــند؛ مــا اجــازه نمیدهیــم هیــچ کشــوری
بــا مــردم ایرانــی بــا زبانــی جــز تکریــم صحبــت کنــد.
او تأکیــد کــرد :فقــط بــا نشــان دادن اقتــدار اســت کــه اگــر
الزم باشــد در حــوزه مذاکــره نیــز میتوانیــم آنهــا را ســر
جــای خــود بنشــانیم.
اتــاق ایــران آمــاده تدویــن راهبــرد توســعه
صنعتــی اســت
در مراســم روز ملــی صنعــت و معــدن ،رئیس اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران نیــز بهعنــوان نماینــده
بخــش خصوصــی بــه ســخنرانی پرداخــت و اعــام کــرد:
چنانچــه دولــت و مجلــس بــه بخــش خصوصــی مأموریــت
دهنــد کــه راهبــرد توســعه صنعتــی را تدویــن کنــد ،بــا
هزینــه خــود ایــن کار را انجــام خواهیــم داد ،امــا بهشــرط
اینکــه قــول دهنــد کــه پــس از تدویــن در کتابخانههــا
خــاک نخــورد.
غالمحســین شــافعی بــا اشــاره بــه اینکــه مطابــق آمارهــای
رســمی ،ســهم بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی
بــه قیمــت ثابــت ســال گذشــته از  ۱۴.۴درصــد در ســال
 ۹۳بــه  ۱۲.۱درصــد رســیده اســت ،افــزود :ایــن کاهــش
تأملبرانگیــز اســت ضمــن اینکــه بــر اســاس آمارهــا ،نــرخ
رشــد تشــکیل ســرمایه ناخالــص در ماشــینآالت در ســال
 ۹۷منفــی  ۶.۹درصــد بــوده کــه نشــان میدهــد تمایــل
بــه ســرمایهگذاری در بخــش صنعــت بســیار کــم شــده
اســت.
شــافعی نبــود نظــارت در اجــرای قوانیــن را یکــی از عوامــل
اصلــی بیثباتــی و پیشبینیناپذیــری آینــده دانســت و

گفــت :باالتــر از مســائلی همچــون حمایــت از صنعتگــران
و کمبــود نقدینگیهــا ،بایــد محیــط کســبوکار را بــرای
فعالیتهــای اقتصــادی آمــاده کــرد .دولتمــردان اگــر خــوب
گــوش بدهنــد میشــنوند کــه بســیاری از صنعتگــران
میگوینــد پــول نمیخواهیــم ،بلکــه زد و بندهــا و
ســورپرایزهای هــر روزه را از جلــوی پــای مــا برداریــد.
رئیــس اتــاق ایــران گفــت :وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
بــه دنبــال حــذف قوانیــن مزاحــم اســت ،امــا  ۱۰برابــر آن
قوانیــن مزاحــم جدیــد پیــش روی مــا وجــود دارد.
بــه گفتــه شــافعی ،بزرگتریــن مشــکل واحدهــای صنعتــی،
بیثباتــی و غیرقابلپیشبینــی بــودن قیمــت مــواد اولیــه
اســت بهطوریکــه تولیدکننــدگان و صنعتگــران بــرای
فــردای خــود خــواب راحتــی ندارنــد.
او بــا بیــان اینکــه دشــواریهای تأمیــن مالــی مســئله
بزرگــی اســت ،گفــت :هزینههایــی کــه در یــک ســال اخیــر
بــه بخشهــای مولــد وارد شــده ریســک فعالیتهــای ایــن
بخشهــا را بــاال بــرده و بــه همیــن دلیــل بانکهــا تمایلــی
بــه اعطــای وام بــه ایــن بخشهــا ندارنــد.
رئیــس اتــاق ایــران گفــت :مطابــق آمارهــای رســمی ،ســهم
صنعــت و معــدن از تســهیالت پرداختــی از  ۳۱.۶درصــد در
ســال  ،۹۰امــروز بــه  ۲۷درصــد رســیده و بــه همیــن دلیــل
بایــد بازنگــری اساســی در سیاســتهای صنعتــی کشــور
انجــام شــود.
وی تصریــح کــرد :مســیری کــه تاکنــون طــی کردهایــم

در حــد توســعه صنعتــی کشــور نبــوده ،بــر ایــن اســاس
بایــد اصــاح مســیر انجــام شــود و یکــی از راههــای اصــاح
مســیر ،تدویــن راهبــرد توســعه صنعتــی و اجرای آن اســت.
شــافعی گفــت :امــروز سیســتم انگیزشــی و پاداشدهــی
کشــور بــرای کارهــای غیــر مولــد ،داللــی و واســطهگری
اســت و تــا زمانــی کــه ایــن سیســتم بــه ســمت تولیــد
حرکــت نکنــد ،بیفایــده اســت مگــر اینکــه همــه بــا هــم
بــرای ایجــاد یــک نقطــه آغــاز جدیــد بــرای تغییــر مســیر
صنعتــی کشــور تــاش کنیــم.
مریــکا بــاور داشــت کــه تولیــد ایــران زمینگیــر
میشــود
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز در ایــن مراســم بــا
اشــاره بــه خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال تحریــم علیــه
کشــورمان گفــت :بــاور امریــکا ایــن بــود کــه تــا پایــان
ســال  ۹۷حــوزه تولیــد ایــران زمینگیــر خواهــد شــد امــا
صنعتگــران ایــران در مواجهــه بــا تحریــم یــا راه جدیــدی
ایجــاد کردنــد یــا پــل تخریــب شــده از تحریــم را دوبــاره
ســاختند.
بــه گــزارش مهــر ،رضــا رحمانــی افــزود :مــا بــرای امســال
برنامههــای منظمــی تدویــن کردیــم و پارســال تقاضــا و
برنامــه مــا ایــن بــود کــه تولیــد را حفــظ کنیــم؛ امــا امســال
علیرغــم تــداوم تولیــد خــود ،نهضــت ســاخت داخــل و
احیــای معــادن را در دســتور کار قــرار دادهایــم؛ ضمــن
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اینکــه در حوزههــای صنعــت فــوالد ،پتروشــیمی ،معــادن
و قطعهســازی و حتــی خودروســازان توافــق کردیــم تــا
نهضــت ســاخت داخــل را پیــش ببرنــد.
او اظهــار کــرد :وزیــر دفــاع در ایامــی کــه صنعــت ایــران در
ســال قبــل دچــار مشــکل بــود ،دســتور ویــژه بــه صنایــع
دفاعــی بــرای تأمیــن نیــاز صنعتــی دادنــد و وزیــر علــوم نیز
بــه دانشــگاهها دســتور داده تــا بتواننــد بــه کمــک تولیــد
بیاینــد و راهــکار بدهنــد ،از ســوی دیگــر اســتراتژی اصلــی
مــا تولیــد ســاخت داخــل و جلوگیــری از واردات برخــی
کاالهــا ازجملــه پوشــاک و کیــف و کفــش اســت.
رحمانــی گفــت :امــروز بــا افتخــار میگوییــم تحریــم را
شکســت دادهایــم؛ البتــه ایــن تــاش بخــش خصوصــی بــود
و مــا کاری نکردیــم .امــروز هــم در شــورای گفتگــو کار
را پیــش خواهیــم بــرد تــا بــه یــک خطمشــی مشــخص
برســیم.
وزیــر صنعــت بــا بیــان اینکــه رئیــسکل بانــک مرکــزی
ســال قبــل کمــک شــایانی بــه تولیــد کــرده اســت ،از
همتــی درخواســت کــرد تــا نظــام بانکــی در برخــی صنایــع
ازجملــه صنعــت ریلــی کمــک ویــژه در تأمیــن مالــی
داشــته باشــد .بــه گفتــه رحمانــی ،اگــر تأمیــن منابــع مالــی
صــورت گیــرد ،تــا ده ســال ســفارش وجــود دارد.
او افــزود :خانــواده بــزرگ صنعــت آمــاده هســتند ولــی مــا
بایــد مشــکالت را از ســر راه برداریــم و مــن امیــدوارم کــه
بتوانیــم در حــوزه تولیــد و صــادرات موفــق عمــل کنیــم.
بــه گفتــه رحمانــی در حــوزه صــادرات ،بــرای صــادرات
بــه  ۱۵کشــور همســایه و همچنیــن بــرای تنظیــم بــازار
داخلــی برنامــه داریــم.
او همچنیــن از راهانــدازی ســامانه جامــع انبارهــا بــا حضــور
 ۵۰۰انبــار خبــر داد و گفــت :در آلومینیــوم جنــوب بــاالی
یــک میلیــارد دالر ســرمایهگذاری شــده و البتــه پروژههــای
بســیار مهمــی هــم آمــاده افتتــاح داریــم.
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بخش خصوصی
آماده تدوین راهبرد
توسعه صنعتی است
تهــران -ایرنــا -رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران گفــت :چنانچــه دولــت و مجلــس بــه
بخــش خصوصــی ماموریــت دهنــد کــه راهبــرد توســعه
صنعتــی را تدویــن کنــد ،بــا هزینــه خــود ایــن کار را
انجــام خواهیــم داد ،امــا بــه شــرط اینکــه قــول دهنــد کــه
پــس از تدویــن در کتابخانههــا خــاک نخــورد.

«غالمحســین شــافعی» امــروز (دوشــنبه) در آییــن
گرامیداشــت دهــم تیرمــاه روز ملــی صنعــت و معــدن در
محــل ســالن اجــاس ســران کشــورهای اســامی ،افــزود:
مطابــق آمارهــای رســمی ،ســهم بخــش صنعــت از تولیــد
ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ســال  ۹۷از ۱۴.۴
درصــد در ســال  ۹۳بــه  ۱۲.۱درصــد رســیده کــه کاهــش
معنــاداری اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،نرخ رشــد تشــکیل ســرمایه
ناخالــص در ماشــین آالت در ســال  ۹۷منفــی  ۶.۹درصــد
بــوده کــه نشــان میدهــد تمایــل بــه ســرمایهگذاری در
بخــش صنعــت بســیار کــم شــده اســت.
وی بیــان داشــت :یکــی از عوامــل اصلــی بــی ثباتــی و
پیــش بینــی پذیــر نبــودن آینــده ،نبــود نظــارت در اجــرای
قوانیــن اســت.
شــافعی اضافــه کــرد :باالتــر از مســائلی همچــون حمایــت
از صنعتگــران و کمبــود نقدینگــی هــا ،بایــد محیــط کســب
و کار را بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی آمــاده ســاخت.
وی گفــت« :بســیاری از صنعتگــران میگوینــد پــول
نمیخواهیــم ،بلکــه زد و بندهــا و ســورپرایز هــای هــر
روزه را از جلــوی پــای مــا برداریــد».
رئیــس اتــاق ایــران گفــت :وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی

بــه دنبــال حــذف قوانیــن مزاحــم اســت ،امــا  ۱۰برابــر آن
قوانیــن مزاحــم جدیــد پیــش روی مــا وجــود دارد.
بــه گفتــه شــافعی ،بزرگتریــن مشــکل واحدهــای صنعتــی،
بــی ثباتــی و غیرقابــل پیشبینــی بــودن قیمــت مــواد
اولیــه اســت بــه طــوری کــه تولیدکننــدگان و صنعتگــران
بــرای فــردای خــود خــواب راحتــی ندارنــد.
وی اظهــار داشــت :دشــواریهای تامیــن مالــی مســاله
بزرگــی اســت و هزینههایــی کــه بــه بخــش هــای مولــد
در یــک ســال اخیــر وارد شــده ریســک فعالیــت هــای ایــن
بخــش هــا را بــاال بــرده و بــه همیــن دلیــل بانــک هــا
تمایلــی بــه اعطــای وام بــه ایــن بخــش هــا ندارنــد.
رئیــس اتــاق ایــران گفــت :مطابــق آمارهای رســمی ،ســهم
صنعــت و معــدن از تســهیالت پرداختــی از  ۳۱.۶درصــد
در ســال  ،۹۰امــروز بــه  ۲۷درصــد رســیده و بــه همیــن
دلیــل بایــد بازنگــری اساســی در سیاســت هــای صنعتــی
کشــور انجــام شــود.
وی تصریــح کــرد :مســیری کــه تاکنــون طــی کــرده ایــم
در حــد توســعه صنعتــی کشــور نبــوده ،بــر ایــن اســاس
بایــد اصــاح مســیر انجــام شــود و یکــی از راههــای
اصــاح مســیر ،تدویــن راهبــرد توســعه صنعتــی و اجــرای
آن اســت.
شــافعی گفــت :امــروز سیســتم انگیزشــی و پــاداش دهــی
کشــور بــرای کارهــای غیــر مولــد ،داللــی و واســطه گــری
اســت و تــا زمانــی کــه ایــن سیســتم بــه ســمت تولیــد
حرکــت نکنــد ،بــی فایــده اســت.
رئیــس اتــاق ایــران در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه
همــه بــا هــم بــرای یــک نقطــه آغــاز جدیــد بــرای تغییــر
مســیر صنعتــی کشــور تــاش کنیــم
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لزوم ایجاد معاونت
صادرات غیرنفتی
حمیدرضــا صالحــی دبیــرکل فــدراســـیون
صـــادرات انــرژی و صنایــع وابســـته ایــران در
گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
فــارس در مــورد بــا اینکــه برای توســعه صــادرات
غیرنفتــی چــه بایــد کــرد ،گفــت :همــه نســبت
بــه اهمیــت توســعه صــادرات غیرنفتــی اذعــان
دارنــد ،امــا طــی ســالهای گذشــته ،دولتهــا
و بخــش خصوصــی هــر کــدام مســیر خــود را
رفتهانــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان
اینکــه بارهــا از درآمدهایــی کــه امــکان جایگزینــی
درآمدهــای نفتــی را دارد ،ســخن گفتهایــم ،بیــان
داشــت :در حــوزه انــرژی و خدمــات فنــی و مهندســی
اعتقــاد داریــم ،اگــر حمایــت دولــت و حمایت دیپلماســی
سیاســی و اقتصــادی وجــود داشــته باشــد ،میتــوان
درآمــد زیــادی ایجــاد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار عــراق بــرای صــادرات
انــرژی و خدمــات فنــی و مهندســی یــک بــازار  20تــا
 30میلیــون دالری اســت ،افــزود :در حــال حاضــر هــزار
مــگاوات بــرق بــه عــراق صــادر میشــود کــه میتــوان
درآمــد کشــور را از ایــن ناحیــه بــا صــادرات بــرق بــه
کشــورهای دیگــر از جملــه افغانســتان و پاکســتان

افزایــش داد و ســاالنه  10میلیــارد دالر درآمــد از
صــادرات بــرق ایجــاد کــرد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه مشــکالتی بــر ســر راه خدمــات
فنــی و مهندســی وجــود دارد ،گفــت :طــی ســالهای
گذشــته همــواره اتــکا کشــور بــه درآمدهــای نفتــی بــوده
اســت و ایــن نــگاه هنــوز تغییــر نکــرده اســت ،چــرا کــه
اگــر ایــن نــگاه تغییــر میکــرد ،حداقــل یــک فــرد در
دولــت بــه عنــوان مســئول صــادرات منصــوب میشــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان
اینکــه در بحــث صــادرات غیرنفتــی در دولــت هیــچ مقــام
مســئولی بــه صــورت مســتقیم وجــود نــدارد ،گفــت :ایــن
در حالــی اســت کــه یکــی از الزامــات توســعه صــادرات
غیرنفتــی ایــن اســت کــه موضــوع صــادرات غیــر نفتــی را
یــک مقــام مســئول در دولــت ،مثــا معاونتــی بــا عنــوان
معاونــت صادراتــی رئیــس جمهــور پیگیــری کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرمایههای صنــدوق ضمانــت
صــادرات و بانــک توســعه صــادرات پاییــن اســت ،گفــت:
ایــن نشــان میدهــد کــه دولــت و مجلــس نســبت بــه
امــر صــادرات غیرنفتــی جــدی نیســتند.
صالحــی بیــان داشــت :صــادرات نیازمنــد حمایــت اســت
و بایــد فــردی در دولــت بــه عنــوان معــاون صــادرات غیــر
نفتــی منصــوب شــود.
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سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت معتقــد
اســت کــه ســطح فعلــی صــادرات غیرنفتــی در
شــأن کشــوری کــه میخواهــد قــدرت نخســت
اقتصــادی منطقــه باشــد ،نیســت.
محمدرضــا مــودودی گفــت :ایــن روزهــا بخــش
قابلتوجهــی از تمرکــز مــا بــر مســئله تحریــم و چگونگــی
مقابلــه بــا آن و رســاندن ایــران بــه اهــداف اقتصــادی از
پیــش تعییــن شــده اســت ،امــا آنچــه اهمیــت زیــادی
دارد ،لــزوم دیــدن دیگــر مشــکالت داخلــی اســت کــه از
ســالهای گذشــته باقیمانــده و حتــی اگــر تحریمهــا
نباشــد نیــز بایــد بــرای آن فکــری جــدی کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه تحریــم یکــی از عوامــل بازدارنــده در
گســترش صــادرات ایــران اســت ،تصریــح کــرد :در کنــار
تحریــم مســائلی همچــون سیاسـتهای ارزی بســیار مهــم
اســت؛ ضمــن آنکــه موضوعاتــی ماننــد زیرســاختهای
حملونقــل و خطــوط کشــتیرانی فعــال بــرای جابهجایــی
کاالهــا هــم اهمیــت زیــادی دارد و چگونگــی حضــور
پیمانهــای اقتصــادی منطق ـهای کــه امــروز نقــش خــود
در تجــارت جهانــی را ثابــت کردهانــد ،بســیار مهــم اســت.
ســه برابــر کــردن صــادرات کاال بــا ادامــه ایــن
وضــع بعیــد اســت
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد :وقتــی
مــا در بســیاری از ایــن حوزههــا حضــور قدرتمنــدی
نداشــتهایم ،یــا بــا برخــی تصمیمــات غلــط ،پیمــودن راه
را دشــوار کردهایــم ،بایــد بــه ایــن موضــوع فکــر کــرد کــه
حتــی در صــورت کنــار رفتــن تحریمهــا نیــز نمیتــوان
باوجــود مشــکالت فعلــی بــه اهــداف قوانیــن باالدســتی در
ســه برابــر کــردن میــزان صــادرات فعلــی رســید.
مــودودی بــا بیــان محدودیــت قابلتوجــه شــرکتها و
صادرکننــدگان ایرانــی بــا مقیــاس بــزرگ در بازارهــای
بینالمللــی ،تأکیــد کــرد :آمارهــا نشــان میدهــد
کــه در حــال حاضــر تنهــا یــک شــرکت ایرانــی ســاالنه
بیــش از یــک میلیــارد دالر صــادرات میکنــد و تعــداد
شــرکتهایی کــه بیــش از  ۵۰۰میلیــون دالر صــادرات
ســاالنه دارنــد ،کمتــر از انگشــتان دو دســت اســت.
درمجمــوع تعــداد شــرکتهای ایرانــی کــه بیــش از ۱۰
میلیــون دالر صــادرات ســاالنه دارنــد ،بــه عــدد  ۴۵۰هــم
نمیرســد.
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ادامه از صفحه 1

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

صادرات
غیرنفتی کشور با
هدفگذاریها
همخوانی ندارد
ترکیه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارد
وی ادامــه داد :بــرای پیــدا کــردن فهــم بهتــری از ایــن
شــرایط میتــوان نگاهــی بــه اقتصــاد صادراتــی ترکیــه
داشــت .جدیدتریــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه ۱۶۰۰
شــرکت تــرک بیــش از  ۱۰میلیــون دالر صــادرات ســاالنه
دارنــد؛ یعنــی رقمــی نزدیــک بــه چهــار برابــر ایــران .نکتــه
جالــب ایــن اســت کــه بــه همیــن مقیــاس ،صــادرات کل
ترکیــه نیــز از مــا بیشــتر اســت؛ یعنــی آنهــا ســاالنه چهــار
برابــر ایــران صــادرات غیرنفتــی دارنــد.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان فاصلــه
صادراتــی ایــران بــا معیارهــای جهانــی اظهــار کــرد :امــروز
در جهــان حــدود  ۸۰۰۰قلــم کاال صــادر میشــود کــه
ایــران در بررســی کلــی عملکــرد خــود تنهــا  ۴۰۰۰قلــم از
ایــن کاالهــا را صــادر میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
تعــداد اقــام ایرانــی کــه ســاالنه بیــش از  ۱۰میلیــون دالر
صــادرات دارنــد ،کمتــر از  ۴۰۰قلــم اســت .ایــن مســئله بــه
معنــای آن اســت کــه مــا در تنــوع کاالهــای صادراتــی نیــز
نیــاز بــه تغییــر داریــم.
مــودودی خاطرنشــان کــرد :در ماههــای گذشــته تــاش
شــده کــه باوجــود تحریمهــای یکجانبــه و غیرقانونــی

آمریــکا علیــه اقتصــاد و مــردم ایــران ،صــادرات افــت
نکنــد کــه آمــار ســال قبــل نیــز موفقیــت ایــن تالشهــا
را نشــان میدهــد .در ســال جــاری نیــز تمــام تــاش
مــا حفــظ آمارهــای فعلــی اســت ،امــا در نــگاه کالن
بایــد توجــه داشــت کــه بــرای رســاندن میــزان صــادرات
غیرنفتــی بــه بیــش از  ۱۰۰میلیــارد دالر در ســال کــه در
قوانیــن باالدســتی بــه آنهــا اشــاره شــده ،بایــد بســیاری از
موانــع را کنــار زد و بــا بیشــترین تــوان بــه ســمت اهــداف
حرکــت کــرد.
باوجــود تحریمهــای آمریــکا ،ارزش صــادرات غیرنفتــی
ایــران در ســال  ۱۳۹۷از مــرز  ۴۰میلیــارد دالر عبــور کــرد.
آمــار تجــارت خارجــی دوماهــه ابتدایــی امســال نیــز نشــان
میدهــد کــه صــادرات ایــران تــا پایــان اردیبهشــتماه
رشــد بیــش از  8درصــدی را تجربــه کــرده اســت.

توسعه صادرات خدمات فنی و
مهندسی؛ ابزار ایجاد اشتغال
ایرانــی در کشــورهای خارجــی هــدف ،قابلقبــول
نیســت ،الزم اســت کــه بــا تأییــد کمیتــه 19ســازمان
توســعه تجــارت،
دولــت محتــرم از طریــق صنــدوق ضمانــت صــادرات
و بانــک مرکــزی اقــدام بــه تضمیــن ضمانتنامــه
حســنانجام تعهــد پرداخــت هماننــد شــرایط
ضمانتنامــه پیشپرداخــت و حســنانجام کار بــا
2درصــد ســپرده و هزینــه 0/5درصــد در ســال بــرای
شــرکتهای صادرکننــده خدمــات فنیومهندســی
کنــد تــا بــه پشــتوانه ایــن ضمانــت شــرکتهای
صادرکننــده ،بــه دریافــت وجــه نقــد از بانکهــای
عامــل ایرانــی و بــه ســپردهگذاری در بانکهــای
خارجــی اقــدام کــرده و ضمانتنامــه را از مســیر
بانکهــای خارجــی دریافــت کننــد .همچنیــن
تامیــن حداقــل 20درصــد تســهیالت ســرمایه در
گــردش بــرای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
و 60درصــد تســهیالت بــرای صــدور کاالی صنعتــی
الزمــه کار اســت.
در ایــن خصــوص الزم اســت در ابتــدا 500میلیــون
دالر بــرای صــدور انــواع ضمانتنامــه و تامیــن وجــه
نقــد و یکمیلیــارد دالر بــرای تامیــن ســرمایه در
گــردش اختصــاص پیــدا کنــد و بانکهــا نیــز خــود
را ملــزم بداننــد کــه منابــع را در اختیــار صادرکننــده
و تولیدکننــده واقعــی قــرار دهنــد کــه ایــن امــر نیــز
فقــط زمانــی محقــق میشــود کــه صادرکننــدگان و
تولیدکننــدگان از طریــق مراجــع ذیصــاح (تشــکلها
و فدراســیونهای بــا ســابقه و دارای حسنشــهرت)
معرفــی شــوند تــا هماننــد ادوار گذشــته شــاهد ظهــور
پدیدههــای سوءاســتفادهگر از منابــع ملــی و مردمــی
نباشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ارز دیجیتــال و بــه طــور خــاص بیــت کویــن ،ایــن بــار نــه
بــه خاطــر تازگــی و جذابیــت بلکــه بــه دلیــل مصــرف بــرق
باالیــی کــه دارنــد ،در ســر فصــل اخبــار قــرار گرفتــه اســت.
بــه طــوری کــه مســووالن بارهــا تاکیــد کردهانــد بخــش
قابــل توجهــی از افزایــش مصــرف بــرق در ایــن روزهــا بــه
دلیــل برقــی اســت کــه اســتخراج کننــدگان ارز مجــازی
مصــرف میکننــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه اســتخراج
کننــدگان رمــز ارزهــا اخیــرا اعــام کردهانــد بــرای عبــور
از پیــک مصــرف بــرق در روزهــای گــرم تابســتان ،ماینرهــا
را خامــوش کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در حالــی کــه همزمــان بــا افزایــش دما،
زنــگ خطــر مصــرف بــرق بــه ویــژه در تهــران بــه صــدا
درآمــده اســت ،صنعــت بــرق امســال بــا مشــکل جدیــدی
بــه نــام بیتکوینهــا کــه بــه نظــر میرســد عامــل اصلــی
افزایــش نامتعــارف مصــرف بــرق هســتند ،دســت و پنجــه
نــرم میکنــد .در ایــن راســتا اخبــار متعــددی در ایــن
حــوزه بــه گــوش میرســد و حتــی اخبــاری اعــام شــده
مبنــی بــر اینکــه رونــد رو بــه رشــد راهانــدازی واحدهــای
اســتخراج ارز دیجیتــال ،بــه گون ـهای اســت کــه در برخــی
مراکــز برخــوردار از تعرفــه بــرق رایــگان ماننــد مســاجد و
مــدارس نیــز شــاهد اســتخراج بیــت کویــن هســتیم.
دلیــل حضــور اســتخراج کننــدگان ارز مجــازی در
ایــران چیســت؟
در ایــن میــان همــواره تاکیــد میشــود کــه بــرق ارزان
ایــران فرصــت را بــرای اســتخراج کننــدگان ارز مجــازی
فراهــم کــرده و باعــث جــذب هرچــه بیشــتر ایــن افــراد
بــه ایــران شــده اســت .درواقــع بــا توجــه بــه اینکــه بــرق
در ایــران مشــمول یارانــه اســت و هزینــه بســیار پایینــی در
مقایســه بــا بســیاری کشــورها داراســت ،اعــام شــد عــدهای
بــر اســاس گزارشهــای واصلــه در حــال سوءاســتفاده از
بــرق صنعتــی و کشــاورزی در مزرعــه ارز دیجیتــال هســتند
کــه ایــن نــوع بــرق بــه مراتــب بســیار ارزانتــر از بــرق
خانگــی اســت و کســانی کــه در کار اســتخراج ارز دیجیتالــی
هســتند ،ســعی میکننــد ســولههایی کــه مجهــز بــه بــرق
صنعتــی یــا کشــاورزی هســتند را بــرای اســتخراج اجــاره
یــا خریــداری کننــد.
از ســوی دیگــر در برخــی اخبــار اعــام و ایــن تذکــر داده
شــده کــه در موضــوع خریــد و فــروش بیــت کویــن و
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دو روی سکه تاثیر استخراج ارزهای
مجازی بر مصرف برق ایران

ارزهــای دیجیتالــی در ایــران هنــوز قانــون شــفافی وجــود
نــدارد و تنــوع نظــرات نتیجــه گیــری بــرای قانونــی یــا
غیرقانونــی بــودن آن را بــا مشــکل مواجــه کــرده ،امــا بــا
توجــه بــه اینکــه واردات دســتگاهها بــا مصــرف بــاالی
انــرژی در فهرســت اقــام ممنوعــه قــرار دارد ،پــس بــا
یــک نتیجهگیــری ســاده میتــوان متوجــه شــد کــه ایــن
دســتگاههای اســتخراج ارز دیجیتــال کــه مصــرف بــرق
باالیــی دارنــد ،جــزو اقــام ممنوعــه وارداتــی محســوب
میشــوند و احتمــاالً ایــن دســتگاهها کــه در مــزارع
اســتخراج هــم اکنــون مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد بــه
صــورت قاچــاق وارد کشــور شــدهاند.
اقــدام وزارت نیــرو بــرای مقابلــه بــا اســتخراج
کننــدگان غیرقانونــی ارز مجــازی
در ایــن راســتا وزارت نیــرو اخیــرا ً اعــام کــرده اســت کــه
تخمیــن زده میشــود  ۵۰۰مــگاوات در یــک ســاعت
مصــرف دارنــد کــه معــادل یــک نیــروگاه بــزرگ اســت
و بــا اینکــه هنــوز بــرای اســتخراج ارز مجــازی و بیــت
کوینهــا تعرفــهای مشــخص نشــده اســت و برخــی از
دارنــدگان مراکــز اســتخراج رمــز ارزهــا از انشــعابهای
غیرمجــاز اســتفاده کردنــد ،وزارت نیــرو نســبت بــه قطــع
آنهــا اقــدام کــرده اســت .در ایــن راســتا وزرات نیــرو
پیشــنهاد خــود بــرای تعرفــه ارز مجــازی را به هیــأت دولت
ارائــه کــرده اســت و هیــأت دولــت هــم ایــن پیشــنهاد را در

کمیســیونهای تخصصــی بررســی میکنــد.
پیشــنهاد وزارت نیــرو ایــن اســت کــه تعرفههــا بــا متوســط
نــرخ ارز صادراتــی بــرق محاســبه شــود .البتــه ایــن عــدد،
عــدد مشــخصی نیســت کــه در حــال حاضــر بتــوان اعــام
کــرد زیــرا ممکــن اســت بــر اســاس نــرخ ســال یــا مــاه
باشــد و نــرخ آن بســته بــه فصــل و روز و ســاعت متفــاوت
اســت .بعــد از اینکــه قطعــی شــد اعــام میشــود
بیانیه انجمن بالکچین ایران
از ســوی دیگــر ،در حالــی کــه مســؤوالن مــدام بــر تأثیــر
اســتخراج ارز مجــازی بــر مصــرف بــرق و تأمین برق کشــور
تاکیــد دارنــد ،عــدهای از اســتخراج کننــدگان ارز دیجیتالــی
در قالــب انجمــن بالکچیــن ایــران در بیانیــهای اعــام
کــرده اســت کــه اســتخراج کننــدگان رمــز ارزهــا بــرای
عبــور از پیــک مصــرف بــرق در روزهــای گــرم تابســتان،
ماینرهــا را خامــوش کردنــد .در ایــن بیانیــه آمــده اســت:
«در روزهــای اخیــر رونــد مصــرف بــرق بــه دلیــل بــاال
رفتــن دمــای هــوا و اســتفاده از دســتگاههای ســرمازا رو
بــه فزونــی گذاشــته کــه امــکان دارد هموطنــان ســاکن در
مناطقــی کــه دمــای هــوا در آنجــا افزایــش زیــادی یافتــه
را در تأمیــن بــرق دچــار چالــش کنــد .در ایــن میــان
گســترش ناکافــی صنعــت بــرق ،عــدم توســعه نیروگاههــا
و اتــاف بــاالی انــرژی در خطــوط انتقــال نیــز مشــکالت را
افــزون کــرده اســت.
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بــر ایــن اســاس ،فعــاالن صنعــت اســتخراج ارزهــای
دیجیتــال بــا هــدف کمــک بــه عبــور آســان از روزهــای
گــرم ســال و پیــک مصــرف بــرق اقــدام بــه خامــوش کــردن
ماینرهــای خــود (دســتگاههای اســتخراج ارز دیجیتــال)
کرد هانــد.
اگرچــه معتقدیــم در اعــام ســهم اســتخراج کننــدگان
ارزهــای دیجیتــال در بــاال بــردن مصــرف بــرق کشــور و
احتمــال قطــع بــرق بــه علــت فعالیــت آنهــا اغــراق شــده
امــا بــا هــدف جلوگیــری از وارد آمــدن کمتریــن فشــار بــه
هموطنــان گرامــی در فصــل تابســتان و در جهــت همراهــی
بــا دولــت و وزارت نیــرو اعــام میکنیــم کــه در ســاعات
اوج مصــرف (از ســاعت  ۱۰تــا  )۱۷دســتگاههای اســتخراج
ارز دیجیتــال خامــوش میشــود کــه ایــن رونــد تــا پایــان
روزهــای گــرم فصــل تابســتان ادامــه مییابــد.
البتــه بایــد یــادآور شــد در هفتههــای اخیــر فعــاالن
صنعــت اســتخراج ارزهــای دیجیتــال که در شــرایط ســخت
تحریــم تــاش دارنــد بــا اســتفاده از فناوریهــای جدیــد
بــرای کشــور ارزآوری داشــته باشــند ،مــورد هجمههــای
ناعادالنــه و غیرمنصفانــه قــرار گرفتهانــد .گویــا عــدهای
ســعی دارنــد مقصــری بــرای کمبــود بــرق و ناتوانــی در
تأمیــن پایــدار انــرژی در فصــل تابســتان پیــدا کننــد کــه
امســال ایــن قرعــه بــه نــام صنعــت اســتخراج ارزهــای
دیجیتــال افتــاده اســت.
امیدواریــم بــا خامــوش کــردن دســتگاههای اســتخراج
ارزهــای دیجیتــال در ســاعات پیــک مصــرف بــرق ،هــم بــه
عبــور از روزهــای گــرم ســال کمــک شــده باشــد و هــم
بهانــه از کســانی کــه بــا فناوریهــای جدیــد بیگانــه بــوده
و ماینرهــا را مقصــر افزایــش مصــرف بــرق معرفــی کردهانــد
گرفتــه شــود .همچنیــن متذکــر میشــود صنعــت نوپــای
اســتخراج ارزهــای دیجیتــال در کشــور کــه امــکان ارزآوری
و تســهیل مبــادالت مالــی و تجــاری خارجــی در زمــان
تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا را داراســت ،نیــاز بــه حمایــت
دارد .نهادهــای مســئول نیــز الزم اســت کــه تعلــل خــود در
صــدور مجــوز بــه فــارم هــا را کنــار گذاشــته و قوانیــن و
مقــررات الزم را ســریعتر بــه تصویــب برســانند تــا زمینــه
گســترش ایــن صنعــت کــه کشــور مــا در آن بــه علــت
داشــتن ذخایــر عظیــم انــرژی ،دارای مزیــت نســبی اســت
فراهــم شــود».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو ضمــن تشــریح جزییــات تفاهمنامــه
منعقــد شــده بیــن ایــران و ارمنســتان از راهاندازی
خــط ســوم تبــادل انــرژی بیــن دو کشــور خبــر داد
و گفــت :ایــن خــط حداکثــر تــا پایــان ســال ٢٠٢٠
بــه مــدار میآیــد و بــا کامــل شــدن آن ظرفیــت
تبــادل بــرق بیــن دو کشــور بــه بیــش از ۱۰۰۰
مــگاوات میرســد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در نشســت رســمی
شــانزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک ایــران و
ارمنســتان بــا بیــان اینکــه سیاســت اصولــی جمهــوری
اســامی ایــران در منطقــه و جهــان بــر توســعه روابــط بــا
کلیــه کشــورها بویــژه کشــورهای همســایه و منطقه اســتوار
اســت ،گفــت :یقینــاً روابــط خــوب سیاســی دو کشــور
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری ارمنســتان موجــب
میشــود کــه همگرایــی بیشتــری نیــز در کشــورهای
منطقــه ایجــاد شــود.
وی بــا اشــاره بــه شــانزدهمین اجــاس کمیســیون
مشــترک ایــران و ارمنســتان ،اظهــار کــرد :ایــن اجــاس
را در شــرایطی برگــزار میکنیــم کــه روابــط دو کشــور
همســایه ،بســیار دوســتانه و در ســطح عالــی اســت و
ماههــای اخیــر شــاهد تبــادل هیأتهــای عالیرتبــه از
جملــه دیــدار نخســت وزیــر محتــرم ارمنســتان از تهــران و
توافقــات ارزشــمند فیمابیــن در ایــن ســفر بودهایــم.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه پتانســیل همکاریهــای
اقتصــادی بیــن دو کشــور بســیار بیشــتر از حجــم کنونــی
اســت ،عنــوان کــرد :در حــال حاضــر همکاریهــا متناســب
بــا روابــط صمیمانــه دو کشــور دوســت و همســایه بــا آن
ســابقه تاریخــی و پیوندهــای مســتحکم اجتماعــی دو ملــت
نیســت.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،وزارت نیــرو از زمــان برعهــده گرفتن
مســئولیت کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
ایــران و ارمنســتان از اجــاس دهــم بــه بعــد ،برنامهریــزی
و تــاش فراوانــی بــرای توســعه همکاریهــای دو کشــور
بــه عمــل آورده تــا بــا همــکاری دیگــر دســتگاههای ایرانــی
و بــه واســطه موقعیــت کشــور ارمنســتان در جغرافیــای
سیاســی منطقــه اوراســیا و اســتعدادها و ظرفیتهــای
ایــن کشــور ،موضوعــات توافــق شــده در خــال اجــاس
کمیســیونهای مشــترک را پیگیــری و عملــی کنــد.
اردکانیــان ادامــه داد :وزارت نیــرو تاکنــون اقدامــات

انـرژی
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راهاندازی خط
سوم تبادل انرژی
الکتریکی بین ایران
و ارمنستان
مثبتــی از قبیــل اجــرای خــط ســوم انتقــال بــرق ،تفاهــم
بــرای ایجــاد کریــدور چهــار جانبــه بــرق شــمال -جنــوب،
توافــق بــرای همــکاری در زمینــه کریــدور جــادهای و
ریلــی ،توســعه همکاریهــای بهداشــتی ،هماهنگــی بــرای
برگــزاری همایشهــا و نمایشــگاههای متعــدد تجــاری -
اقتصــادی ،توســعه همکاریهــای گمرکــی ،فرهنگــی و
علمــی و پژوهشــی را بــه عمــل آورده اســت.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر خــط تبــادل
انــرژی الکتریکــی بیــن ایــران و ارمنســتان ٣٥٠مــگاوات
اســت ،اظهــار کــرد :خــط ســوم نیــز بــا ظرفیــت ٧٠٠
مــگاوات در دســت اجراســت و بــا تکمیــل آن تــا ســال
 ٢٠٢٠ظرفیــت تبــادل بیــن دو کشــور بــه بیــش از ۱۰۰۰
مــگاوات میرســد.
وی از احــداث نیــروگاه بــرق آبــی صــد مگاواتــی در خــاک
ارمنســتان خبــر داد و افــزود :ایــن نیــروگاه بــا ســرمایه
بخــش خصوصــی ارمنســتان و ســایر کشــورهای عالقهمنــد
احــداث خواهــد شــد و بــرق تولیــدی آن بــا نــرخ تضمینــی
توســط ایــران خریــداری میشــود.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :همچنیــن توافــق شــد مذاکــرات
چهــار جانبــه بیــن معاونیــن و وزرای ایــران ،ارمنســتان،
گرجســتان و روســیه تحــت عنــوان کریــدور شــمال_جنوب
بــرای ارتبــاط الکتریکــی ادامــه پیــدا کنــد.
تهاتر گاز با کاال
اردکانیــان بــا اشــاره بــه صــادرات گاز از ایــران به ارمنســتان

اظهــار کــرد :در مقابــل ارمنســتان در مواقــع ضــروری بــه
ایــران بــرق صــادر میکنــد .ظرفیــت انتقــال گاز از ایــران
بــه ارمنســتان قابــل افزایــش اســت و توافــق شــد مذاکــرات
چنــد جانبــه بــرای افزایــش صــادرات گاز و تهاتــر بــا کاالی
مــورد نیــاز انجــام شــود.
تعهد ارمنیها برای کنترل کیفیت آب ارس
وی بــا اشــاره بــه رودخانــه مــرزی ارس ،اظهــار کــرد:
توافــق شــد همــکاران ارمنــی هرچــه ســریعتر در خصــوص
کنتــرل کیفیــت آب در باالدســت اقدامــات الزم را بــه عمــل
بیاورنــد.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،یکــی از توافقــات صــورت گرفتــه
بیــن ایــران و ارمنســتان ایجــاد مناطــق حفاظــت شــده
ویــژه مــرزی در دو کشــور و حفــظ تنــوع زیســتی و
گونههــای در خطــر اســت.
تشــکیل کارگــروه مشــترک در بخــش صنعــت،
معــدن ،تجــارت
وی از تشــکیل کارگــروه مشــترک در بخش صنعــت ،معدن،
تجــارت بیــن دو کشــور خبــر داد و گفــت :ایــن کارگــروه
هــر شــش مــاه برگــزار خواهــد شــد .بــا توجــه بــه موافقــت
نامــه اقتصــادی اوراســیا همایــش مشــترک تجــاری برگــزار
خواهــد شــد تــا زمینــه تبــادل کاال بــه کاال صــورت بگیــرد.
همچنیــن مقــرر شــد ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــاف
معدنــی ایــران بــا طــرف ارمنــی پروژههــای مشــترک در

بخشهــای مختلــف تعریــف و اجــرا کننــد.
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نصب سیستم اولیه تبادل الکتریکی در گمرک
اردکانیــان در ادامــه از نصــب سیســتم اولیــه تبــادل
الکتریکــی بیــن دو کشــور خبــر داد و گفــت :همچنیــن
اتاقهــای بازرگانــی دو کشــور تصمیمــات مشــترک
گرفتنــد .در زمینــه اســتاندارد نیــز مفــاد تفاهــم
استانداردســازی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
وزیــر نیــرو از تشــکیل کمیتــه مشــترک حمــل و نقــل
جــادهای دو کشــور در تهــران خبــر داد و گفــت :در ایــن
کمیتــه بحثهــای مربــوط بــه تســهیل حمــل و نقــل
مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
اردکانیــان در ادامــه گفــت :همچنیــن بــرای موقعیتهــای
اضطــراری فرامــرزی ســاز و کارهــای الزم دیــده شــد و قــرار
شــد برنامههــای مشــترک و دورههــای تمرینــی و آموزشــی
بیــن هیأتهــای ایرانــی و ســرویس نجــات وضعیتهــای
اضطــراری ارمنســتان برگــزار خواهــد شــد.
وی در پایــان دربــاره ســایر مــواردی کــه دو کشــور بــه
توافــق رســیدند توضیــح داد :دو کشــور در زمینههــای
بهداشــت ،فرهنــگ ،ورزش و جوانــان ،اســناد و کتابخانــه
ملــی ،فنــاوری نانــو ،علــوم ،تحقیقــات و فناوری و کشــاورزی
و همکاریهــای اســتانی نیــز بــه توافــق رســیدند.
آمادگــی ایــران بــرای ســاخت پاالیشــگاه  ۱۰۰تــا
 ۱۵۰هــزار بشــکهای در ارمنســتان
وزیــر نیــرو از آمادگــی ایــران بــرای ســاخت پاالیشــگاه ۱۰۰
تــا  ۱۵۰هــزار بشــکهای در ارمنســتان در صــورت تأمیــن
ســرمایه آن توســط طــرف ارمنــی خبــر داد و گفــت :اهمیت
ســاخت ایــن پاالیشــگاه در ارمنســتان در تأثیــر آن بــر
توســعه همکاریهــای تجــاری اســت .ایــران بــرای تأمیــن
برخــی از اقــام از ارمنســتان در قالــب تهاتــر و تشــکیل
کمیتــهای بــرای ایــن منظــور بــرای تهیــه ســازوکار الزم
آمــاده اســت.
اردکانیــان ادامــه داد :یکــی دیگــر از موضوعــات تبییــن
نقــش همکاریهــای بانکــی و اهمیــت آن در توســعه
روابــط اقتصــادی و تجــاری دو کشــور و برجســته کــردن
موضــوع محدودیتهــای بانکــی بویــژه بــرای بانــک ملــت
اســت .همچنیــن پیشــنهاد اســتفاده از ارزهــای محلــی در
مــراودات بانکــی نیــز مطــرح شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
انقباض مبادالت تجاری ایران و آلمان به دلیل
تحریمها
رویتــرز بــه تازگــی بــا انتشــار گزارشــی از دادههــای اتــاق
بازرگانــی آلمــان مدعــی شــده کــه مبــادالت دوجانبــه
بیــن ایــران و آلمــان بــه علــت تاثیــرات ســوء تحریمهــای
تحمیلــی ایــاالت متحــده بــر ایــران دچــار افــت و انقبــاض
شــده اســت.
بــر اســاس دادههــای اتــاق بازرگانــی آلمــان طــی ســه
ماهــه نخســت ســال  2019ارزش مبــادالت تجــاری دو
کشــو ر بــا کاهشــی  49درصــدی بــه  600میلیــون یــورو
رســید.
بــه گفتــه داگمــار وان بوســتین ،نماینــده اتــاق آلمــان
در تهــران بــا وجــود اینکــه  60شــرکت آلمانــی هنــوز
ایــران را تــرک نکردهانــد امــا همــکاری آنهــا بیشــتر بــا
شــرکتهای کوچــک اســت .اتــاق آلمــان پیــش از ایــن
بــرآورد کــرده بــود کــه ایــن تحریمهــا موجــب از دســت
رفتــن  10هــزار شــغل در آلمــان شــود.
بــه گــزارش رویتــرز دولــت آنــگال مــرکل ،صدراعظــم
آلمــان ،بــه عنــوان بزرگتریــن شــریک اروپایــی ایــران
تــاش زیــادی بــرای بــه ثمــر نشســتن توافــق هســتهای
ایــران و کشــورهای  5+1کــه رســماً بــه عنــوان برجــام
شناســانده شــده اســت ،بــه عمــل آورد.
بــر اســاس ایــن گــزارش موضــع ایــران در ایــن توافــق
موضــع قــدرت بــود و طرفهــای دیگــرمیخواســتند کــه
بــه هــر نحــو ممکــن بــا ایــران بــه توافقــی دســت یابنــد .اما
اکنــون صحنــه بحــران در ایــران عمیــق و گســترده اســت.
ایــن کشــور از دسترســی بــه بــازارآمریــکا و معاملــه بــا
دالر محــروم شــده اســت و در نتیجــه اروپاییهــا بــر ســر
دو راهــی بــازار چنــد تریلیــون دالریآمریــکا یــا اقتصــاد
 400میلیــارد دالری ایــران گیــر کردهانــد .اگــر آنــان
تحریمهــای ســخت را نادیــده بگیرنــد دسترسیشــان بــه
بــازار پــر ســودآمریــکا دشــوار شــده و تحــت مجازاتهــای
تنبیهــی شــدید ایــاالت متحــده قــرارمیگیرنــد.
بــا ایــن حــال آلمــان ،فرانســه و بریتانیــا مکانیســمی را
طراحــی کردهانــد کــه بــه تهــران اجــازه میدهــد
معامــات غیرنفتــی بــا اروپــا را برقــرار کنــد .ایــن مکانیســم

کــه بــه ســاز و کار ویــژه اروپایــی ،اینســتکس ،معــروف
شــده اســت ،تجــارت بــا ایــران را آســانمیکنــد .ایــن
مکانیســم هنــوز بــه علــت تداخــل بــا تحریمهــایآمریــکا
بــه موفقیتــی دســت نیافتــه اســت و ایــران از بــازار اروپــا
محــروم اســت و شــرکتهای اروپایــی از ســرمایهگذاری در
ایــران ســر بــاز زدهانــد .بــا ایــن حــال در آخریــن نشســت
بیــن مقامــات ایــران و اروپــا عنــوان شــد ایــن مکانیســم
راهانــدازی شــده اســت ،گرچــه هنــوز بــا خواســتههای
ایــران فاصلــه معنــاداری دارد.
دومین همایش ملی تشکلهای اقتصادی بخش
خصوصی  22مردادماه برگزار میشود
دومیــن همایــش ملــی تشــکلهای اقتصــادی بخــش
خصوصــی  22مــرداد مصــادف بــا روز ملــی تشــکلها
و مشــارکت اجتماعــی در اتــاق ایــران برگــزار میشــود.
معاونــت تشــکلهای اتــاق ایــران از عالقهمنــدان دعــوت
کــرده اســت تــا مقالههــای خــود را بــر اســاس محورهــای
ایــن همایــش ارســال کننــد.
معاونــت تشــکلهای اتــاق بازرگانــی ،صنیــاع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران بــا انتشــار اطالعیــه از برگــزاری دومیــن
همایــش ملــی تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی در
 22مردادمــاه  ،1398مصــادف بــا روز ملــی تشــکلها و
مشــارکت اجتماعــی خبــر داد.
طبــق ایــن اطالعیــه ،یکــی از برنامههــای ایــن رویــداد
ملــی بررســی مقــاالت در خصــوص محورهــای همایــش
اســت .محورهــای اصلــی ایــن همایــش عبارتنــد از:
نقــش و جایــگاه تشــکلها در تحقــق اهــداف توســعهای
کشــور
ظرفیتهای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
نقــش شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در
پیشــبرد اهــداف تشــکلهای اقتصــادی
ضــرورت واگــذاری تصدیگریهــای دولــت بــه
تشــکلهای تخصصــی
اتــاق ایــران عــاوه بــر محورهــای فــوق از ســایر مقــاالت
مرتبــط بــا موضــوع تشــکلهای اقتصــادی اســتقبال
میکنــد .معاونــت تشــکلهای اتــاق ایــران از تمامــی
فعــاالن اقتصــادی ،اســاتید ،دانشــجویان و پژوهشــگران
عالقهمنــد بــه حــوزه تشــکلها و انجمنهــای کســبوکار
دعــوت کــرده اســت بــا توجــه بــه محورهــای همایــش
نســبت بــه ارســال مقــاالت خــود بــه آدرس ایمیــل

انـرژی

شماره صد و بیست  //هفته دوم تیر هزار و سیصد نود وهشت

 societies@iccima.irبــا ذکــر دقیــق عنــوان مقالــه،
مشــخصات مؤلــف /مؤلفــان (همــراه بــا ســوابق تحصیلــی و
اطالعــات تمــاس) اقــدام کننــد.
مهلــت ارســال مقــاالت  31تیــر  98خواهــد بــود و پــس از
داوری مقــاالت از ســوی معاونــت تشــکلهای اتــاق ایــران،
مقــاالت برگزیــده در نشــریه رســمی اتــاق ایــران منتشــر
خواهــد شــد.
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
بــا شــماره  85732471معاونــت تشــکلهای اتــاق ایــران
تمــاس بگیرنــد.
صدور نفت ایران به اروپا؛ یک دهم کل صادرات
نفتی به عراق است
یحیــی آل اســحاق در مصاحبــه بــا «رویــداد» رادیــو گفــت
وگــو اینســتکس را شــرکتی خصوصــی بــا ســرمایه محــدود
توصیــف و اظهــار کــرد« :ابتــدا تصــور مــی شــد حمایــت
دول اروپایــی جبــران نقــل و انتقــاالت نفتــی را اجرایــی
کنــد امــا امــروز مــی گوینــد اینســتکس در چارچــوب
مــوارد غیــر تحریمــی از قبیــل دارو و مــواد غذایــی اقــدام
مــی کنــد کــه مشــکلی از مــا حــل نخواهــد کــرد».
وی بــا بیــان اینکــه نمــی تــوان بــه اینســتکس امیــدوار
بــود ،تصریــح کــرد« :ایــن شــرکت خصوصــی ســرمایه
ای محــدود دارد و نمــی تــوان چنــدان بــه ایــن جریــان
خوشــبین بــود».
آل اســحاق بــا اشــاره بــه نقــش روســیه در پیشــبرد اهــداف
نفتــی ایــران گفــت« :ســوال اینجاســت کــه آیــا روســیه
تــوان خریــد نفــت و نقــل و انتقــال آن را دارد؟ در پاســخ
بایــد گفــت اگــر روس هــا قصــد انجــام ایــن کار را داشــته
باشــند ،در نقــل و انتقــال پولــی و مالــی امکانــات فنــی و
حرفــه ای را دارا هســتند ولــی عملیاتــی شــدن ایــن تعهــد،
بــه آینــده بســتگی دارد».
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق بــا بیــان اینکــه
وعــده روســیه بــرای انتقــاالت نفتــی ایــران ارتباطــی بــا
اینســتکس نــدارد ،افــزود« :حجــم صــادرات بــه همــه
کشــورهای اروپایــی یــک دهــم حجــم صــادرات بــه عــراق
اســت .امســال  ۱۳میلیــارد دالر خدمــات فنــی و کاال بــه
عــراق صــادر کردیــم و اینگونــه ینســت کــه اینســتکس
اروپایــی هــا بــرای مــا معجــزه کنــد».
آل اســحاق بــا بیــان اینکــه  ۱۰میلیــون دالر صــادرات
نفتــی از گــذرگاه اینســتکس محلــی از اعــراب نــدارد ،گفت:
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«نفــت مهــم اســت ولــی همــه آنچــه چیــزی نیســت کــه ما
از اقتصــاد مــی خواهیــم؛ لــذا مجمــوع واردات و صــادرات و
مدیریــت اقتصــاد کالن [را بایــد در نظــر گیریــم]».
وی خاطرنشــان ســاخت« :ایــران بالــغ بــر  ۱۰۰میلیــارد
دالر منابــع در اختیــار دارد و محتــاج صــادرات نفــت
نیســت؛ بنابرایــن تعامــات اقتصــادی ،تعرفــه هــا ،بیمــه
و فضــای حاکــم بــر ارتباطــات جهانــی اهمیــت بیشــتری
بــرای مــا دارد».
قیمت گذاری تهاجمی؛ جذابیت خرید نفت ایران را
دوچندان می کند
حمیــد حســینی در خصــوص معافیــت ایــران از تمدیــد
کاهــش تولیــد نفــت بــه «رویــداد» رادیــو گفــت وگــو
گفــت« :اجــاس فعلــی اوپــک در شــرایطی برگــزار شــد که
روســیه و عربســتان تــاش کردنــد ایــن اجــاس را از روال
معمــول خــارج کننــد تــا توافقــات اولیــه در اجــاس جی۲۰
صــورت گیــرد».
وی ادامــه داد« :عربســتان باعــث شــد قیمــت نفــت بــه
شــدت کاهــش یابــد؛ امــا از ایــن اســتراتژی دســت برداشــت
و کشــورهای اوپــک دنبــال کاهــش تولیــد نفــت رفتنــد تــا
بــازار تعادلــی شــود».
حســینی بــا بیــان اینکــه کانــال قیمتــی نفــت بیــن  ۶۰تــا
 ۷۰دالر باقــی مانــده اســت گفــت« :اوپــک بــه شــدت تحت
فشــار اســت و بــه نظــر نمــی رســد بــا توجــه بــه افزایــش
تولیــد نفــت از ســوی امریــکا ،دســتی بــاز داشــته باشــد».
عضــو اتحادیــه صادرکننــدگان فــراورده هــای نفتــی لــزوم
قیمــت گــذاری تهاجمــی در بــازار را متذکــر شــد و افــزود:
«مــا بــا ایــن کار بایــد خریــداران نفــت را تحریــک کــرده تــا
ســهم خــود را در بــازار جهانــی نفــت حفــظ کنیــم».
حســینی در مصاحبــه بــا رادیــو گفــت وگــو گفــت« :پیــش
تــر بــر اثــر مخاطــرات ژئوپلیتیــک بــه شــدت قیمــت هــا
افزایــش مــی یافــت؛ ولــی امــروز بــازار نفــت بــه کرختــی
رســیده و حتــی مســائل سیاســی بــر آن تاثیــری نــدارد».
وی خاطرنشــان کــرد« :مــا بــه همــکاری بــا کشــورهای
غیــر اوپــک نیــاز داریــم؛ لــذا اگــر اوپــک قصــد همــکاری
نداشــته باشــد ،نمــی توانیــم تنهــا  ۳۵درصــد ســهم بــازار را
در اختیــار بگیریــم».
/http://radiogoftogoo.ir
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Short news

Kenya Court Blocks East Africa's
First Coal Plant

The project has outraged activists,
who say clean renewable sources are
becoming ever cheaper and note that
Kenya already derives much of its energy from hydro and thermal
Kenya›s environment court blocked
recently the construction of a coalfired power station on the country›s
idyllic Indian Ocean coast, in a
move hailed as a major victory by
campaigners fighting a years-long
.battle against the scheme
The fossil-fuel project -- the first of
its kind in East Africa -- has outraged
activists, who say clean renewable
sources are becoming ever cheaper
and note that Kenya already derives
much of its energy from hydro and
.thermal
billion-2$ The government argues the
billion-euro) initiative, a Chinese--1.7(
financed venture between a Kenyan
firm and Oman›s Gulf Energy, will
help secure energy needs, spur
growth and create jobs in one of
.Kenya›s least developed areas

انـرژی

EGA Signs SNC-Lavalin For Three-Year
Master Services Agreement

SNC-Lavalin will provide multi-disciplinary engineering services to Emirates Global Aluminium
SNC-Lavalin has been awarded a
three-year Master Services Agreement by Emirates Global Aluminium
(EGA) to provide engineering and project management support services to
complement its existing resources in
delivering operations capital projects
at EGA’s Al Taweelah and Jebel Ali
smelter Complexes, and Al Taweelah
.alumina refinery
Under this agreement, SNC-Lavalin
will provide integrated engineering
services covering all multi-disciplinary aspects related to power plant,
energy distribution, water desalination, aluminum smelting, casting and
carbon plants of EGA’s Al Taweelah
and Jebel Ali smelter complexes. This
mandate will also include delivering
multi-disciplinary engineering services pertaining to Al Taweelah alumina
.refinery

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Siemens Gamesa Awarded The
Largest Repowering Order To
Date In North America By MidAmerican Energy

The company will supply and install
163 SG 2.7-129 wind turbines, operating at 2.38 MW and 18 previously
sold SWT-2.3-108 wind turbines to
repower the Rolling Hills wind project (429.3 MW), with an option for 12
additional wind turbines
Siemens Gamesa has been selected
by MidAmerican Energy Company
for the Rolling Hills wind power project for a total of 429.3 MW, the largest repowering order to date in North
America. The company will repower
the project with 163 SG 2.7-129 and
18 previously sold SWT-2.3-108 wind
.turbines
Rolling Hills is located in Adair, Adams and Cass counties in Iowa and
currently features 193 SWT-2.3-101
turbines. The repowering project
includes replacement of the blades,
hubs and nacelles for all units, and
top tower sections for the SG 2.7-129
units. Commissioning of the project
.is expected for late 2021

Panasonic Solar PVs Picked For
Ikea, Carrefour At Dubai Festival
City

Solar power also to be integrated
into Al Futtaim Real Estate’s Festival Plaza mall in Dubai, which is
due to open in Q4 2019
Dubai Festival City Mall will install
solar panels on the roofs of its Ikea
and Carrefour stores to generate
6.4 GWh of solar power, making
up 30% of their total electricity requirements, with the energy initiative also planned to be integrated
into Al Futtaim Real Estate’s Festival Plaza mall in Jebel Ali, due to
.open in Q4 2019
Panasonic’s photovoltaic (PV) panels will be used for the retrofit pro.ject
Commenting on the move, director
of UAE shopping centres at Al Futtaim Real Estate, Steven Cleaver,
said: “We are a conscious company and are always looking for sustainable solutions for our custom.ers and retailers

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انبــوه ســازي و انبــوه ســازان مســكن ،شــرايط دشــوار و
بحرانــي را مــي گذراننــد ،فقــدان ســاز و كارهــاي مناســب
كنتــرل و هدايــت توليــد و توزيــع مســكن ،نارســايي هــاي
جــدي در زمينــة قوانيــن و مقــررات اداري ،حقوقــي و قانونــي
بــراي توليــد انبــوه مســكن ،ناهماهنگــي سياسـتهاي اعتبــار
بانكهــا بــا نيازهــاي توليــد انبــوه مســكن ،پراكندگــي و
عــدم پيوندهــاي صنفــي بيــن فعــاالن ايــن رشــته و بســياري
مشــكالت ديگــر ،شــرايطي را فراهــم آورده اســت كــه موجب
نگرانــي جــدي انبــوه ســازان مســكن و مديريــت ملــي توليــد
و توزيــع مســكن شــده اســت.
تجميــع نيروهــا و تشــكيل ســازماني بــراي رويارويــي بــا
مشــكالت ذكــر شــده ،بهمــراه زمينــه ســازي بــراي تــدارك
آينــدهاي بــه ســامان بــراي انبــوه ســازي مســكن ،انــگارة
تشــكيل انجمــن صنفــي انبــوه ســازان ميباشــد .در راســتاي
تشــخيص ضــرورت و تحقــق اهــداف فــوق ،مجموعــهاي از
انبــوه ســازان مســكن بــا درك شــرايط كنونــي و تحليــل
عوامــل و گرايــش هــاي موجــود بــا ايــن بــاور كــه انجمــن
صنفــي انبــوه ســازان مســكن در سراســر كشــور ميتوانــد
زمينــه ســاز انجــام ايــن مهــم باشــد ،تشــكيل چنيــن نهــادي
را انتخــاب كردنــد .هيئــت مؤســس و در تــداوم آن هيئــت
مديــره در طــول فعاليــت خــود گامهايــي در جهــت تثبيــت
موقعيــت و جــذب هــر چه بيشــتر همــكاران برداشــته اســت.
اهداف انجمن انبوه سازان استان تهران
تشــويق حرفــه اي ســازي و ايجــاد بســتر مناســب بــراي
ســرمايه گــذاري و انبــوه ســازي مســکن.
همــکاري در اعمــال سياســتهاي کنترلــي بــر ورود ســازندگان
غيــر متخصــص در زمينــه فعاليــت هــاي انبــوه ســازي بــا
هــدف ارتفــاي کيفيــت توليــد مســکن و حفــظ منافــع ملــي.
ترويــج سياســتهاي ملــي مســکن و بهينــه ســازي ،انبــوه
ســازي ،ارزان ســازي ،گســترش فــن آوري نويــن و افزايــش
ســاخت در توليــد مســکن.
انتقــال تجربيــات انبــوه ســازان از طريــق ارتبــاط بــا اعضــاي
صنــف بــا يکديگــر.
دفــاع از حقوقــي اجتماعــي و حيثيــت حرفــه اي انبوه ســازان
و ســرمايه گــذاران مســکن و ارائــه مشــکالت و نقطــه نظــرات
انجمــن صنفــي يــه دســتگاههاي اجرايــي ذيربط و مشــارکت
در تدويــن سياســت هــا و آئيــن نامــه هــاي اجرايــي بخــش
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هــاي زيــر مجموعــه انبــوه ســازي
ايجــاد ارتبــاط بــا تشــکل هــاي مرتبــط حرفــه اي در داخــل
و خــارج از کشــور.
تشــويق اعضــاء و همــکاري در تاســيس شــرکت تعاونــي
انبــوه ســازان و ســرمايه گــذاري مســکن
کســب مجــوزات الزم و ضــروري کــه موجــب تســهيل و
تشــويق ســرمايه گــذاري و جلــب و جــذب و دوام ســرمايه در
امــر انبــوه ســازي مســکن ميشــود.
کســب مجــوزات الزم بــراي واردات و يــا صــادرات ابــزار،
ماشــين آالت و قطعــات و کاالهــاي مرتبــط بــا انبــوه ســازي
بــا کســب مجــوزات رســمي

انجمن انبوه
سازان استان
تهران

مســکن بــا رعايــت حقــوق بهــره داران مســکن.
تشــکيل بانــک اطالعــات ســاختمان و مســکن و بررســي
بــازار مســکن کشــور بــراي برنامــه ريــزي و هدايــت توليــد
مســکن.
همــکاري و مشــارکت و تــاش بــراي اصــاح قوانيــن و
مقــررات و انجــام اقدامــات الزم بــراي تســهيل و امنيــت
فعاليــت انبــوه ســازان و ســرمايه گــذاران مســکن.
گســترش و آمــوزش آخريــن پديــده هــاي فــن آوري در بيــن
اعضــاء و ترويــج رعايــت الگوهــاي مناســب در جهــت حفــظ
منافــع بهــره بــرداران و نگهــداري واحدهــاي مســکوني.
برنامــه ريــزي بــه منظــور رشــد و اعتــاي حرفــه هــاي
ســرمايه گــذاري و توليــد انبــوه مســکن و حرفــه هــاي
وابســته.
ايجــاد راهکارهــاي مناســب بــراي بهــره گيــري از حرفــه

استراتژی انجمن
تنظيــم روابــط بيــن مولفــه هــاي بــازار مســكن «ســازندگان
 خريــداران  -دولــت».حضور مطمئن و دراز مدت در بازار.
ارتقاء جايگاه انجمن بعنوان تشكلي فراگير و مؤثر.
ايفاي نقش در مراكز تصميمگيري و تصميم سازي.
ايجاد انجمن صنفي فراگير.
ارتقــاء كمــي و كيفــي توليــد مســكن بــا بهرهگيــري از
منابــع موجــود.
ســازماندهي بازارهــاي ســالم و تخصصــي جهــت حفــظ
منافــع مصــرف كننــده.
تــاش جهــت رشــد و اعتــاي ســرمايهگذاري وتوليــد انبــوه
مسكن .
ايجاد بانك اطالعاتي جامع ساختمان و در مسكن.
دفــاع ازحقــوق اجتماعــي و حيثيــت انبــوه ســازان و ســرمايه
گذاران
تماس با انجمن
آدرس  :خیابــان ولیعصــر ،باالتــر از جــام جــم ،نبــش خیابــان
روانپــور ،پــاک  ،2713مجتمــع جــم ،طبقــه نهــم ،واحــد 2
کد پستی 1966843193 :
صندوق پستی 7153-14155 :
تلفن 22653721 - 22653721 - 22014225 :
فکس 89780129 :
وبسایت www.irmpha.com :
ایمیل info@irmpha.org :
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صدور نفت ایران به اروپا؛ یک دهم کل
صادرات نفتی به عراق است
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق بــا بیــان اینکــه قــرار
نیســت اینســتکس اروپایــی هــا بــرای مــا معجــزه کنــد،
گفــت :حجــم صــادرات نفتــی ایــران بــه همــه کشــورهای
اروپایــی یــک دهــم کل صــادرات بــه عــراق اســت.
یحیــی آل اســحاق در مصاحبــه بــا «رویــداد» رادیــو گفــت
وگــو اینســتکس را شــرکتی خصوصــی بــا ســرمایه محــدود
توصیــف و اظهــار کــرد« :ابتــدا تصــور مــی شــد حمایــت
دول اروپایــی جبــران نقــل و انتقــاالت نفتــی را اجرایــی
کنــد امــا امــروز مــی گوینــد اینســتکس در چارچــوب
مــوارد غیــر تحریمــی از قبیــل دارو و مــواد غذایــی اقــدام
مــی کنــد کــه مشــکلی از مــا حــل نخواهــد کــرد».
وی بــا بیــان اینکــه نمــی تــوان بــه اینســتکس امیــدوار
بــود ،تصریــح کــرد« :ایــن شــرکت خصوصــی ســرمایه
ای محــدود دارد و نمــی تــوان چنــدان بــه ایــن جریــان
خوشــبین بــود».
آل اســحاق بــا اشــاره بــه نقــش روســیه در پیشــبرد
اهــداف نفتــی ایــران گفــت« :ســوال اینجاســت کــه آیــا
روســیه تــوان خریــد نفــت و نقــل و انتقــال آن را دارد؟ در
پاســخ بایــد گفــت اگــر روس هــا قصــد انجــام ایــن کار را
داشــته باشــند ،در نقــل و انتقــال پولــی و مالــی امکانــات
فنــی و حرفــه ای را دارا هســتند ولــی عملیاتــی شــدن
ایــن تعهــد ،بــه آینــده بســتگی دارد».
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق بــا بیــان اینکــه
وعــده روســیه بــرای انتقــاالت نفتــی ایــران ارتباطــی بــا
اینســتکس نــدارد ،افــزود« :حجــم صــادرات بــه همــه
کشــورهای اروپایــی یــک دهــم حجــم صــادرات بــه عــراق
اســت .امســال  ۱۳میلیــارد دالر خدمــات فنــی و کاال بــه
عــراق صــادر کردیــم و اینگونــه ینســت کــه اینســتکس
اروپایــی هــا بــرای مــا معجــزه کنــد».
آل اســحاق بــا بیــان اینکــه  ۱۰میلیــون دالر صــادرات
نفتــی از گــذرگاه اینســتکس محلــی از اعــراب نــدارد،
گفــت« :نفــت مهــم اســت ولــی همــه آنچــه چیــزی
نیســت کــه مــا از اقتصــاد مــی خواهیــم؛ لــذا مجمــوع
واردات و صــادرات و مدیریــت اقتصــاد کالن [را بایــد در
نظــر گیریــم]».
http://radiogoftogoo.ir

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مشکل عراق برای پرداخت پول
واردات گاز و برق ایران حل شد
خبرگــزاری فرانســه بــه نقــل از ســه مقــام بلندپایــه
عراقــی در گزارشــی نوشــت :مکانیــزم چنــد منظــور
ویــژه ( )SPVبــه عــراق اجــازه خواهــد دارد انــرژی
ایــران را بــا پرداخــت دینــار عــراق وارد کنــد و ایــران از
ایــن پــول بــرای خریــد کاالهــای بشردوســتانه اســتفاده
خواهــد کــرد.
عــراق یــک مکانیــزم مالــی بــرای ادامــه خریــد گاز و
بــرق از ایــران بــا وجــود تحریمهــای آمریــکا علیــه
تهــران یافتــه اســت کــه مشــابه اینســتکس خواهــد بــود
کــه اخیــرا ً توســط کشــورهای اروپایــی بــرای تســهیل
مبــادالت تجــاری قانونــی بــا ایــران فعــال شــده اســت.
خبرگــزاری فرانســه بــه نقــل از ســه مقــام بلندپایــه
عراقــی در گزارشــی نوشــت :مکانیــزم چنــد منظــور
ویــژه ( )SPVبــه عــراق اجــازه خواهــد دارد انــرژی
ایــران را بــا پرداخــت دینــار عــراق وارد کنــد و ایــران از
ایــن پــول بــرای خریــد کاالهــای بشردوســتانه اســتفاده
خواهــد کــرد.
ایــن تدبیــر بــه عــراق اجــازه خواهــد داد از کمبــود بــرق
و برانگیختــن اعتــراض عمومــی بــدون متحمــل شــدن
تحریمهــای آمریــکا اجتنــاب کنــد.
یــک مقــام دولتــی عــراق بــه خبرگــزاری فرانســه گفت:
ایــن محصــول ماههــا مذاکــرات میــان مقامــات عراقــی،
ایرانــی و آمریکایــی اســت.
یکــی از ایــن مقامــات عراقــی آگاه اظهــار کــرد :بغــداد
پــول گاز وارداتــی از ایــران را بــا ســپردن پــول در
حســاب ویــژه بانکــی در داخــل عــراق ،بــه دینــار عــراق
پرداخــت خواهــد کــرد و ایــران نمیتوانــد ایــن پــول
را برداشــت کنــد امــا قــادر خواهــد بــود از ایــن پــول
بــرای خریــد کاال در خــارج از عــراق اســتفاده کنــد.
طبــق اظهــارات بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران ،عــراق
بابــت خریدهــای قبلــی گاز و بــرق ،حــدود دو میلیــارد
دالر بدهــی بــه ایــران دارد.
یــک مقــام آمریکایــی بــه خبرگــزاری فرانســه گفــت:

واشــنگتن از ایجــاد ایــن مکانیــزم آگاه اســت امــا
ســفارت آمریــکا و ســفارت ایــران در بغــداد در ایــن
بــاره اظهارنظــر نکردنــد.
دو مقــام عالــی رتبــه دیگــر عراقــی تأییــد کردنــد کــه
بغــداد چنیــن حســابی را بــا اطــاع آمریــکا ایجــاد
کــرده اســت امــا دربــاره ایــن کــه آیــا پرداختهــا بــه
حســاب مذکــور آغــاز شــده اســت اطــاع نداشــتند.
یکــی از ایــن مقامــات عراقــی گفــت :مــا چــاره دیگــری
بــرای پرداخــت پــول واردات از ایــران نداشــتیم.
عــراق بــرای جبــران کمبــود بــرق ،حــدود ۱۴۰۰
مــگاوات بــرق و  ۲۸میلیــون متــر مکعــب گاز از ایــران
وارد میکنــد کــه بــه اتفــاق حــدود یــک ســوم از بــرق
مــورد نیــاز عــراق را تأمیــن میکننــد.
بانکهــای مرکــزی ایــران و عــراق در فوریــه بــرای
ایجــاد یــک روش پرداخــت کــه مشــمول تحریمهــای
آمریــکا قــرار نگیــرد بــه توافــق رســیده بودنــد امــا
جزئیــات بیشــتری در ایــن خصــوص منتشــر نشــده
بــود.
یــک مقــام عراقــی در ایــن بــاره بــه خبرگــزاری فرانســه
گفــت :ایــن بــه معنــای آن اســت کــه مــا بــه دالر آمریکا
معاملــه نمیکنیــم و تنهــا کاالهــای بشردوســتانه
شــامل مــواد غذایــی و دارو کــه مشــمول تحریمهــای
آمریــکا قــرار نمیگیــرد خریــداری خواهنــد شــد .مــا
بــه دســتگاه خودپــرداز ایــران تبدیــل خواهیــم شــد.
بــه گفتــه دو مقــام عراقــی ،مکانیــزم چندمنظــوره ویــژه
عــراق احتمــاالً در بانــک تجــارت عــراق ایجــاد خواهــد
شــد .ایــن بانــک از زمانــی کــه پــس از تهاجــم ســال
 ۲۰۰۳آمریــکا بــه عــراق تأســیس شــد ،عمــده مبادالت
بینالمللــی دولــت عــراق را انجــام داده اســت.
یــک منبــع آگاه در ایــن بانــک بــه خبرگــزاری فرانســه
گفــت ایــن بانــک در مذاکــرات مذکــور شــرکت داشــته
اســت امــا حســاب هنــوز ایجــاد نشــده اســت .وی
گفــت :وزارت خزانــه داری آمریــکا بــه پروســههای
بانــک تجــارت عــراق اطمینــان دارد و مــا ســرگرم
مذاکــره بــرای رســیدن بــه توافقــی هســتیم کــه کامـ ً
ا
در چارچــوب معافیتهــای آمریــکا خواهــد بــود.

انـرژی

شماره صد و بیست  //هفته دوم تیر هزار و سیصد نود وهشت

همایش بررسی راههای گسترش
مناسبات تجاری با جمهوری چک
نماینــدگان بخــش خصوصــی در اتــاق تهــران راههــای
توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا کشــور چــک و
مشــکالت و چالشهــای آن را بررســی میکننــد.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
همایــش بررســی راههــای گســترش مناســبات تجــاری
اقتصــادی بــا کشــور جمهــوری چــک را برگــزار
میکنــد .
ایــن همایــش کــه قــرار اســت روز چهارشــنبه 26
تیرمــاه بــه مناســبت پایــان ماموریــت «ســواتپلوک
چومبــا» ،ســفیر جمهــوری چــک در تهــران برگــزار
ی چــون بررســی راههــای توســعه
شــود ،اهــداف دیگــر 
روابــط اقتصــادی بــا کشــور چــک و جســتوجوی
ی دو کشــور را نیــز
راهــکار بــرای رفــع مســایل تجــار 
دنبــال میکنــد.
در ایــن نشســت عــاوه بــر ســفیر جمهــوری چــک
در تهــران ،نمایندگانــی از وزارت امــور خارجــه ،وزارت
اقتصــاد و دارایــی ،ســازمان توســعه تجــارت ایــران و
نیــز تعــدادی از فعــاالن تجــاری و اقتصــادی کشــور
حضــور خواهنــد داشــت.
ن دومیــن بــار در ســال  1398اســت کــه اتــاق
ایــ 
تهــران میزبــان ســفیر کشــور چــک در ایــران خواهــد
بــود .پیــش از ایــن و در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری،
یــک هیــات تجــاری از کشــور چــک بــه سرپرســتی
رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک چــک و ایــران بــا
همراهــی ســفیر ایــن کشــور در ایــران بــه اتــاق تهــران
آمدنــد و در مالقــات بــا نایبرئیــس اتــاق تهــران از
عالقمنــدی و آمادگــی شــرکتهای چــک بــرای تــداوم
همکاریهــای اقتصــادی و توســعه آن بــا بنگاههــای
بخــش خصوصــی ایــران ســخن گفتنــد.
همایــش بررســی راههــای گســترش مناســبات تجــاری
اقتصــادی بــا کشــور جمهــوری چــک ،روز  26تیرمــاه
از ســاعت  10الــی  12در اتــاق تهــران برپــامیشــود.
عالقمنــدان در صــورت نیــاز بــه دریافــت اطالعــات
تکمیلــیمیتواننــد بــا امــور بینالملــل اتــاق تهــران
بــه شــماره  021 - 88721291تمــاس حاصــل کننــد.
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توافق های ایران و ارمنستان به
نفع طرفین است
تهــران_ ایرنــا_ معــاون نخســت وزیــر ارمنســتان
گفــت :همــه توافــق هــا و دســتاوردهای شــانزدهمین
اجــاس کمیســیون مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی
و تجــاری ایــران و ارمنســتان بــه نفــع دو کشــور اســت
کــه بایــد تــاش کــرد اجرایــی شــوند.
«مهــر گریگوریــان» روز ســه شــنبه در نشســت
شــانزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک همــکاری
هــای اقتصــادی و تجــاری ایــران و ارمنســتان در
محــل وزارت نیــرو افــزود :توافــق هــا در زمینــه هــای
انــرژی حمــل ونقــل ،ترانزیــت ،صنعــت و تجــارت،
محیــط زیســت و گردشــگری توافــق هــای ســودمندی
محســوب مــی شــوند.
وی از پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه اورآســیا اســتقبال
کــرد و افــزود؛ اجرایــی شــدن ایــن موضــوع بــه رونــق
تجــارت بیــن ایــران و ســایر اعضــای ایــن اتحادیــه و
ارمنســتان کمــک خواهــد کــرد.
گریگوریــان گفــت :ارمنســتان تنهــا کشــور عضــو
اتحادیــه آورآســیا اســت کــه مــرز زمینــی بــا ایــران
دارد و مــی توانــد نقــش موثــری در ارتبــاط ایــران بــا
ســایر اعضــای ایــن اتحادیــه داشــته باشــد.
معــاون نخســت وزیــر ارمنســتان افــزود :اعتمــادی کــه
بــر اســاس ســنت هــای مشــترک فرهنگــی و دینــی
بیــن دو کشــور وجــود دارد ضامــن خوبــی بــرای توســعه
روابــط اقتصــادی اســت.
وی گفــت :اطمینــان دارم در آینــده بــا کوشــش هــای
مشــترک دو کشــور همــکاری هــای اقتصــادی و تجــاری
افزایــش خواهــد یافــت.
گریگوریــان ابــراز امیــدواری کــرد :مفــاد توافــق هــای
ایجــاد شــده در زمــان هــای مشــخص شــده بــه اجــرا
در آیــد تــا فرصــت بهتــری بــرای توســعه روابــط بیــن
دو کشــور شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران :

\

فعال کردن
بخش خصوصی
در صادرات نفت
بسیار مهم است
دیــروز هــم بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت دربــاره ســازوکار
اینســتکس گفــت :اگــر اینســتکس را بهعنــوان یــک
عملیــات در نظــر بگیرنــد ،بــدون واریــز مطمئــن پــول
بــه آن ،یــا بــا واریــز  ۳یــا  ۴میلیــون دالر یــا یــورو ،ایــن
ســازوکار پاســخگو نیســت؛ بایــد پــول نفــت بــه آن واریــز
شــود.
چنــد روز پیــش ،هلــگا اشــمید معــاون مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا بعــد از پایــان دوازدهمیــن
نشســت کمیســیون مشــترک برجــام در ویــن اتریــش ،از
عملیاتــی شــدن اینســتکس خبــر داد و در صفحــه توییتــر
خــود نوشــت ســازوکار مالــی موســوم بــه اینســتکس
بــرای تســهیل مبــادالت تجــاری بیــن اروپــا و ایــران
عملیاتــی شــده اســت .بــه گفتــه معــاون موگرینــی،
اعضــای دیگــری از اتحادیــه اروپــا بــه اینســتکس خواهنــد
پیوســت.
اخبــار دیگــری هــم منتشرشــده اســت کــه هفتکشــور
اروپایــی در حــال مذاکــره بــرای راهانــدازی اینســتکس
هســتند .کشــورهای اتریــش ،بلژیــک ،فنالنــد ،هلنــد،
اســلوونی ،اســپانیا و ســوئد در بیانیــه رســمی مشــترک بــر
اهمیــت حفــظ برجــام تأکیــد کردنــد .آنهــا همچنیــن
اعــام کردنــد کــه بــرای راهانــدازی ســازوکار و ویــژه

رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
میگویــد ورود بخــش خصوصــی واقعــی بــه خریــد و فــروش
نفــت در کشــورمان میتوانــد در شــرایط تحریــم بــه صــادرات
نفــت ایــران و دور زدن تحریمهــا کمــک بســیاری کنــد.
او میگویــد :مــا از جهــت فــروش نفــت خــام هیچگونــه
محدودیتــی بــا بخــش خصوصــی نداریــم بنابرایــن بخــش
خصوصــی ایــران میتوانــد جایگزیــن سیســتم دولتــی در
فــروش نفــت کشــور شــود و نظــام اقتصــادی نفــت را بــا
نظارتهــای دقیــق بــه خوبــی بــه انجــام برســاند.
رضــا پدیــدار همچنیــن بــه اهمیــت توجــه بــه بازارهــای
منقطــه بــرای فــروش نفــت اشــاره کــرده و میگویــد :مــا
بــرای فــروش نفــت بایــد راهکارهایــی را در بــازار منطقــه
در درجــه اول داشــته باشــیم و بعــد هــم بــه دنبــال حفــظ
مشــتریان ســنتی و دیرینــه خودمــان باشــیم .در حــال
حاضــر مــا راهکارهایــی بــرای فــروش نفــت بــه مشــتریان
ســنتی ایــران کــه برخــی از آنهــا ســابقه خریــد نفتشــان از
مــا بــه بیــش از  60ســال میگــذرد ،داریــم .ایــن مشــتریان

اینستکس عملیاتی
میشود؟
مالــی اروپــا بــرای ایــران ،اینســتکس بــا فرانســه ،آلمــان و
بریتانیــا و همچنیــن اتحادیــه اروپــا همــکاری میکننــد تــا
رونــد تشــکیل ایــن کانــال تســریع شــود.
بــه نظــر میرســد بعــد از گذشــت بیــش از یــک ســال
از خــروج امریــکا از برجــام و تــاش اروپاییهــا بــرای
نگهداشــتن برجــام ،اینســتکس اجرایــی خواهــد شــد.
در همیــن راســتا« ،کورنلیــوس آدباهــر» دســتیار شــورای
روابــط خارجــی آلمــان گفــت« :شــرکتهای اروپایــی

انـرژی

شماره صد و بیست  //هفته دوم تیر هزار و سیصد نود وهشت

12

در شــرایط تحریــم هــم یــک بــه دلیــل مشــخصات فنــی
نفــت ایــران بــرای پاالیشگاههایشــان و هــم نــوع روابــط
اقتصــادی و ســنتی کــه بــا ایرانــی دارنــد ،ارتباطشــان برقرار
اســت و برخــی بــه صــورت مســتقیم و برخــی هــم بــه
صــورت غیرمســتقیم نفــت ایــران را خریــداری میکننــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بایــد در فــروش نفــت بــه
بخــش خصوصــی اعتمــاد کنــد و ایــن در شــرایط کنونــی
تحریمهــا میتوانــد بســیار مهــم باشــد ،میگویــد :یکــی
از راههــای اصلــی کــه میتوانــد اقتصــاد نفــت و صــادرات
نفــت کشــورمان را در شــرایط فشــارهای ســنگین امریــکا
نجــات دهــد ،فعــال کــردن و اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی
در اقتصــاد صــادرات نفــت اســت البتــه بایــد ایــن کار بــا
رعایــت ضوابطــی صــورت گیــرد ولــی ایــن نکتــه هنــوز
عملیاتــی نشــده اســت.
رضــا پدیــدار در ادامــه میگویــد :بــه نظــرم بــورس انــرژی
یکــی از راههایــی هســت کــه مــا بتوانیــم در فــروش و
صــادرات نفــت از بخــش خصوصــی کمــک بخواهیــم.

نکتــه بعــدی تبدیــل نفــت خــام بــه فــرآورده اســت ،در این
گام کــه بــه اعتقــاد مــن گام دوم بــرای کــم اثــر کــردن
تحریمهــا محســوب میشــود میتوانیــم نفــت خــام را بــه
فــرآورده تبدیــل کنیــم و بعــد صــادرات گســتردهای داشــته
باشــیم .همیــن حــاال در بــازار خاورمیانــه تعــداد زیــادی از
کشــورها میتواننــد مشــتری فرآوردههــای مــا باشــند و
بیــش از دو ســوم آنهــا نیازمنــد فرآوردههــا نفتــی هســتند.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
میگویــد :مــا بایــد در فــاز دیگــری از کار هــم در
کشــورهای جدیــد بــه دنبــال بانکرینــگ (ذخیرهســازی)
باشــیم ،یعنــی نفــت خــام و فرآوردههــای نفتــی کشــورمان
را در آن کشــورها بــا قراردادهایــی کــه امضــا میکنیــم و
روابطــی کــه داریــم ذخیرهســازی کنیــم و بعــد یــا خــود
آن کشــورها مصــرف میکننــد یــا اینکــه از آن کشــورها
بــه دیگــر کشــورها صــادر میشــود.

کــه از سیســتم پرداخــت اینســتکس اســتفاده میکننــد،
شــرکتهای کوچــک دارای روابــط تجــاری طوالنیمــدت
بــا منطقــه خاورمیانــه کــه بــا امریــکا هیــچ رابطــه تجــاری
و کاری ندارنــد ،خواهنــد بــود ».در همیــن حــال عبــاس
عراقچــی ،معــاون وزیــر خارجــه ایــران ،بــدون اشــاره
بــه جزئیــات گفــت کــه «دو ســه مــورد کاری» در ایــن
کانــال مالــی در حــال انجــام شــدن اســت .امــا مجیــد
تختروانچــی ،نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل
متحــد در مصاحبــه بــا تعــدادی از خبرنــگاران گفــت:
«اروپــا بــرای حفــظ برجــام اقــدام ملموســی انجــام نــداده
اســت ،شــخصاً معتقــدم کــه اینستکــس در وضعیــت
فعلــی کافــی نیســت .ایــن ســازوکار بــدون پــول همچــون
ماشــین بســیار زیبــای بــدون بنزیــن اســت».
دیــروز هــم بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت دربــاره ســازوکار
اینســتکس گفــت :اگــر اینســتکس را بهعنــوان یــک
عملیــات در نظــر بگیرنــد ،بــدون واریــز مطمئــن پــول
بــه آن ،یــا بــا واریــز  ۳یــا  ۴میلیــون دالر یــا یــورو ،ایــن
ســازوکار پاســخگو نیســت؛ بایــد پــول نفــت بــه آن واریــز
شــود.
درواقــع پــول نفــت اســت کــه باعــث جــاری شــدن خــون
در رگهــای اینســتکس میشــود .ســازوکار ایــن کانــال

ویــژه تجــارت اروپــا و ایــران ازاینقــرار اســت کــه پــول
صــادرات نفــت بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــه مقــر
اینســتکس در پاریــس واریــز میشــود و زمانــی کــه
ایــران بخواهــد از ایــن کشــورها خریــد کنــد ،از همــان
محــل ،پــول ایــن کاالهــای وارداتــی پرداخــت خواهــد
شــد .حــاال ممکــن اســت در آینــده پــول صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی و گاز هــم بــه اینســتکس واریــز
شــود .البتــه در ایــن میــان مســئله ایــن اســت کــه ایــران
بیشــتر نفــت خــود را بــه آســیا صــادر میکنــد تــا اروپــا.
حســین ســلیمی ،عضــو ســابق هیئــت نماینــدگان اتــاق
تهــران گفــت :بایــد دیــد چــه محصوالتــی را میتــوان
در اینســتکس خریدوفــروش کــرد .ابتــدا صحبــت از
کاالهــای بشردوســتانه بــود ،امــا یکســری دیگــر از کاالهــا
ازجملــه قطعــات و مــواد اولیــه برخــی کارخانجــات و
محصــوالت ســاختمانی هــم وجــود دارد کــه شــامل
تحریمهــا نمیشــود و میتــوان از طریــق اینســتکس
پــول آن را پرداخــت کــرد و واردات انجــام داد .بــه اعتقــاد
ســلیمی ،گلوگاهــی کــه تجــارت را بــا مشــکل مواجــه
میکــرد ،بازشــده اســت و حــاال بایــد ایــن عملیــات را
مــورد ارزیابــی قــرار داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

استانهای مرزی
برای توسعه صادرات
اختیارات ویژه
میگیرند
 ۵۴درصــد صــادرات غیــر ایــران بــه کشــورهای
همســایه صــورت میگیــرد و بــهزودی و بــرای
توســعه صــادرات و مبــادالت تجــاری ،اختیاراتــی
ویــژهای بــه اســتانهای مــرزی داده میشــود
تــا بــا همــکاری تشــکلهای خصوصــی ،تحــرک
مناســب در روابــط تجــاری ایجــاد شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :اســتانهای مــرزی
نقــش ویــژهای بــرای توســعه صــادرات و تنظیــم مبــادالت
تجــاری بــا کشــورهای همســایه ایفــا میکننــد.
رضــا رحمانــی در هنــگام عزیمــت بــه اســامآباد بــرای
شــرکت در اجــاس مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
ایــران و پاکســتان ،ضمــن نشســت بــا جمعــی از فعــاالن
اقتصــادی سیســتان و بلوچســتان در فــرودگاه زاهــدان
گفــت :جمهــوری اســامی ایــران بــا  ۱۵کشــور همســایه
اســت و بــر همیــن اســاس بایــد ضمــن شناســایی نیازهــای
کاالیــی ایــن کشــورها ،از همــه ظرفیتهــای خودمــان
بــرای توســعه صــادرات و تنظیــم مبــادالت تجــاری بــا
همســایگان بــا محوریــت اســتانهای مــرزی بهــره ببریــم.
وی ادامــه داد :هماکنــون  ۵۴درصــد صــادرات غیرنفتــی از
جمهــوری اســامی ایــران ،بــه کشــورهای همســایه صــورت
میگیــرد و بــرای توســعه صــادرات از ظرفیتهــای
بازاریابــی و معرفــی کاالهــای ایرانــی اقدامــات بهتــری بایــد
صــورت گیــرد.
رحمانــی در ادامــه گفــت :بـهزودی و بــرای توســعه صادرات
و مبــادالت تجــاری ،اختیاراتــی ویــژه بــه اســتانهای

مــرزی داده خواهــد شــد تــا بــا همــکاری تشــکلهای
خصوصــی ،تحــرک مناســب در روابــط تجــاری ایجــاد شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت هــدف از ســفر خــود بــه
پاکســتان را شــرکت در اجــاس مشــترک اقتصــادی دو
کشــور بــرای افزایــش مناســبات تجــاری و اقتصــادی عنــوان
کــرد و افــزود :حجــم مبــادالت ایــران بــا پاکســتان ۱.۳
میلیــارد دالر اســت کــه ایــن ســطح بایــد بــا نهایــی شــدن
موافقتنامــه تجــارت آزاد بــه پنــج میلیــارد دالر افزایــش
یابــد.
وی تصریــح کــرد :ایــران و پاکســتان مشــترکات فراوانــی
در زمینــه دینــی ،فرهنگــی و تاریخــی دارنــد و ایــران
بــه پاکســتان بهعنــوان کشــوری مهــم و تأثیرگــذار در
معــادالت منطقــه مینگــرد.
رحمانــی اظهــار کــرد :دو ملــت ایــران و پاکســتان بهعنــوان
دو ملــت دوســت و مســتقل بــرای افزایــش قــدرت و رفــاه
خــود نیازمنــد توســعه همهجانبــه هســتند و ایــن میتوانــد
یــک زمینــه همــکاری بلندمــدت و گســترده را فراهــم کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،وزیــر صنعــت افــزود :ایــران ظرفیتهای
مهــم را در زمینــه تولیــد انــواع مصالــح و تجهیــزات
ســاختمانی از قبیــل فــوالد ،شــیرآالت ،چینــی ســاختمانی،
کاشــی و ســرامیک ،گــچ و خصوص ـاً دو کاالی مهــم قیــر و
ســیمان داراســت و یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان در ایــن عرصــه اســت.

انـرژی

شماره صد و بیست  //هفته دوم تیر هزار و سیصد نود وهشت

تنش تجاری امریکا
و اتحادیه اروپا باال
میگیرد
ایاالتمتحــده در حــال افزایــش مبــارزات تجــاری
در برابــر اتحادیــه اروپــا اســت .ایــن میــزان بیــش
از یاران ـهای اســت کــه اروپــا بــرای هواپیماســازیاش
هزینــه میکنــد.
ایاالتمتحــده تهدیــد کــرده کــه تعرفههــای
جدیــدی بــرای کاالهــای وارداتــی از اتحادیــه اروپــا
بــه ارزش  4میلیــارد دالر اعمــال میکنــد .س ـیانان
گزارشــی دراینبــاره منتشــر کــرده اســت.
ایاالتمتحــده در حــال افزایــش مبــارزات تجــاری
در برابــر اتحادیــه اروپــا اســت .ایــن میــزان بیــش
از یاران ـهای اســت کــه اروپــا بــرای هواپیماســازیاش
هزینــه میکنــد.
ایــن تعرفههــا کــه دوشــنبه توســط نماینــده
تجــاری امریــکا اعــام شــد 89 ،محصــول اتحادیــه
اروپــا ازجملــه گوشــت ،پنیــر ،پاســتا ،میــوه ،قهــوه و
یکســری از نوشــیدنیها را شــامل میشــود.
نماینــده تجــاری امریــکا قبــ ً
ا گفتــه بــود کــه ایــن
تعرفههــا میتواننــد بــه لیســت صادراتــی اروپــا بــه
ارزش  21میلیــارد دالر اضافــه شــود.
تهدیــد بــه اعمــال تعرفههــای بیشــتر روی کاالهــای
اروپایــی تنهــا چنــد روز بعدازایــن اتفــاق افتــاد کــه
چیــن بــا از ســرگرفتن مذاکــرات تجــاری بــا امریــکا
موافقــت کــرد.
ترامــپ ،رئیسجمهــوری امریــکا اعــام کــرده اســت
کــه تعرفههــای جدیــدی بــرای چیــن اعمــال نخواهــد
کــرد .امــا واشــنگتن و اتحادیــه اروپــا یــک اختــاف
دیرینــه دارنــد ،هــر دو جــز بزرگتریــن تولیدکننــده
هواپیمــا هســتند :ایربــاس و بوئینــگ.
ایــن درگیــری بــه ســال  2004برمیگــردد .زمانــی
کــه مقامــات اتحادیــه اروپــا اعــام کردنــد کــه بوئینگ
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بیــن ســالهای  1989و  19 ،2006میلیــارد دالر یارانــه
غیرمنصفانــه از فــدرال و دولــت امریــکا اســتفاده کــرده
اســت .همــان ســال ،دولــت امریــکا ادعــای مشــابهی
نســبت بــه یارانــه اتحادیــه اروپــا بــه ایربــاس مطــرح
کــرد .ســازمان تجــارت جهانــی احکامــی بــه نفــع دو
طــرف صــادر کــرد و بــر پیچیدگــی ایــن اختــاف
تأکیــد کــرد.
تعرفههــای جدیــد امریــکا بازهــم بــه دلیــل یارانههایــی
اســت کــه اتحادیــه بــه ایربــاس داده اســت .ســخنگوی
کمیســیون اروپــا بــه آخریــن اقــدام ایاالتمتحــده
اشــاره کــرده و گفتــه کــه اروپــا میتوانــد اقدامــات
متقابــل در قبــال بوئینــگ انجــام دهــد.
*ناراحتی در صنایع امریکا
مالیاتهــای پیشنهادشــده دولــت ترامــپ موردانتقــاد
قرارگرفتــه شــده اســت .منتقــدان در بیانیــهای
اعــام کردهانــد :اگــر ایــن تعرفههــا تحمیــل شــود،
عواقــب منفــی ناخواســتهای روی مشــاغل آمریکایــی،
مصرفکننــده و شــرکتهایی آمریکایــی کــه بــه
اتحادیــه اروپــا صــادرات دارنــد ،خواهــد داشــت.
شــرکتهای آمریکایــی از کشــاورزان تــا
تأمینکننــدگان خردهفروشــان ،در حــال حاضــر
تحــت تأثیــر تعرفههــای دو طــرف قــرار دارنــد .حــاال
ایــن تعرفههــای اضافهشــده میتوانــد آســیبهای
بیشــتری ایجــاد کنــد .ایــن تهدیــد ،آخریــن ســری
درگیــری تجــاری میــان ایاالتمتحــده و اتحادیــه
اروپاســت.
دولــت ترامــپ در حــال حاضــر تعرفههــای مربــوط
بــه فــوالد و آلومینیــوم را اعمــال میکنــد .مقامــات
اتحادیــه هــم بــا اعمــال تعرفههایــی روی  3میلیــارد
دالر از کاالهــای آمریکایــی پاســخ دادهانــد.
ترامــپ همچنیــن تهدیــد کــرده اســت کــه تعرفههــای
خودروهــای وارداتــی را بــه  25درصــد افزایــش
میدهــد .ایــن اقــدام میتوانــد خودروســازان اروپایــی
در آلمــان و فرانســه را دچــار مشــکل کنــد.
ارزش روابــط تجــاری میــان دو طــرف ســاالنه بیــش
از یــک میلیــارد دالر اســت ،امــا اروپــا بهطــور
قابلتوجهــی بیــش از هــر کشــور دیگــری کاال بــه
امریــکا صــادر میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایرنــا نوشــت :نقــش آفرینــی ایــران در یکصــد وهفتــاد و
ششــمین نشســت ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت
(اوپــک) مبنــی بــر تمدیــد کاهــش تولیــد نفــت توســط
اعضــای اوپــک و متحــدان غیراوپکــی بــرای یــک دوره
 ۹ماهــه دیگــر و معافیــت ایــران ،لیبــی و ونزوئــا از ایــن
توافــق ،قیمــت نفــت را در بازارهــای جهانــی صعــودی کــرد.
پیــش از ایــن  ۱۴عضــو اوپــک در یکصدوهفتــاد و پنجمیــن
نشســت ایــن ســازمان در ویــن ،تولیــد خــود را  ۸۰۰هــزار
بشــکه و متحــدان غیراوپکــی هــم همســو بــا ایــن توافــق،
تولیــد خــود را  ۴۰۰هــزار بشــکه در روز کاهــش دادنــد و
ایــن تصمیــم بــار دیگــر در آخریــن نشســت اوپــک در ویــن
تمدیــد شــد.
در آخریــن نشســت اوپــک کشــورهای عضــو ایــن ســازمان
بــر ادامــه کاهــش تولیــد نفــت توافــق کردنــد و تــاش وزیــر
نفــت ایــران اجــازه نــداد برخــی از کشــورهای عضــو اوپــک از
جملــه عربســتان تولیــد خــود را افزایــش دهنــد.
بــا تمدیــد توافــق اوپــک حداقــل تــا  ۹مــاه آینــده مبنــی
بــر کاهــش تولیــد ،قیمــت نفــت رونــد صعــودی یافــت و
قیمــت شــاخص نفــت خــام برنــت بــه بیــش از  ۶۵دالر و ۲۳
ســنت افزایــش پیــدا کــرد و همزمــان بــا آن ،قیمــت شــاخص
دبلیوت ـیآی آمریــکا نیــز بــه  ۵۹دالر و  ۱۸ســنت رســید.
همزمــان بــا ایــن تصمیــم وزیــران نفــت کشــورهای عضــو
اوپــک « ،الکســاندر نــواک « وزیــر انــرژی روســیه اعــام
کــرد کشــورهای غیرعضــو اوپــک بــا تمدیــد توافــق جهانــی
کاهــش تولیــد نفــت بــه مــدت  ۹مــاه دیگــر موافقــت کردنــد،
تصمیمــی کــه بــه احتمــال زیــاد « دونالــد ترامــپ « رئیــس
جمهــوری آمریــکا را خشــمگین خواهــد کــرد ،زیــرا او بارهــا
از عربســتان و برخــی دیگــر از اعضــای اوپــک خواســته بــود،
بــرای کاهــش قیمــت نفــت تــاش کننــد.
هرچنــد کــه در ایــن نشســت مقــرر شــد کــه نشســت
وزارتــی بعــدی اعضــای اوپــک و اعضــای غیراوپــک در
روز ششــم دســامبر ( ۱۵آذر مــاه ســال جــاری) در ویــن،
پایتخــت اتریــش برگــزار شــود ،امــا بــا توجــه بــه تحــوالت
اخیــر و دورنمــای بــازار و بــا توجــه بــه ابهامهــای عمــده و
پیامدهــای آن در بازارجهانــی ،حفــظ کاهــش تولیــد نفــت
اوپــک ،همچنــان بــر قیمــت نفــت و مســایل پیچیــده حفــظ
تــوازن آن در بــازار تاثیرگــذار اســت.
وزیــر نفــت جمهــوری اســامی ایــران پــس از نشســت اوپــک
در گفــت و گــو بــا شــبکه ســی ان ان تاکیــد کــرد :ایــران در

ایــن نشســت ،تضمینهایــی را کــه میخواســت بــه دســت
آورد.
«بیــژن نامــدار زنگنــه» تصریــح کــرد :طبــق رویــه و ســنتی
کــه در اوپــک وجــود دارد اگــر اوپــک توافــق بکنــد بایــد بــا
اجمــاع باشــد ،ســپس آن را بــه غیراوپــک ارائــه میکنــد تــا
تأییــد کنــد و مــا دربــاره ایــن مســاله و ســازوکار آینــده آن
تصمیمگیــری و توافــق کردیــم.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه مــا دربــاره قــدرت زیــاد عربســتان
و روســیه و احتمــال بیاهمیــت شــدن اوپــک ،نگــران
نیســتیم ،اظهارداشــت :مــن بــاور دارم حتــی اگــر آمریــکا
بــه مــا ملحــق شــود ،مــن از آن اســتقبال میکنــم و اگــر
تولیدکننــدگان نفــت بــا هــم همــکاری کننــد ،مــن هیــچ
نگرانــی دربــاره آن نــدارم.

انـرژی

شماره صد و بیست  //هفته دوم تیر هزار و سیصد نود وهشت

چیــز زیــادی نگویــم تــا منافــع ملــی کشــور خــود را حفــظ
کنــم ولــی در هــر صــورت بایــد نفــت ایــران صــادر شــود.
زنگنــه امــروز در حاشــیه جلســه هیــات دولــت بــا اشــاره
بــه اینکــه مهمتریــن تاثیــر مواضــع ایــران در نشســت اخیــر
اوپــک در منشــور همــکاری ایــن ســازمان بــا غیــر اوپــک
نمایــان شــد ،تاکیــد کــرد :تغییــرات مهمــی از نظــر مفهومــی
در ایــن منشــور اتفــاق افتــاد و بــه نظــرم دیگــر بــرای اوپــک
تصمیمــی از بیــرون گرفتــه نمیشــود.
وزیــر نــف :اظهارداشــت :مهمتریــن هــدف ایــران در نشســت
یکصــد و هفتــاد و ششــم اوپــک ،حفاظــت از موجودیــت
اوپــک بــود کــه انهــم عملــی شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اوپــک ســازمانی اســت کــه
تصمیمــات خــود را بــا اجمــاع میگیــرد ،ادامــه داد :از

چگونه ایران بر سیاستهای
اوپک اثر گذاشت؟
زنگنــه افــزود :روســیه بــرای مــا مهــم اســت کــه بــه مــا
ملحــق شــود و همــکاری داشــته باشــد ،بــه ویــژه در شــرایط
دشــوار ،مــا بــه روســیه نیــاز داریــم .در دوران وزارتــی مــن
در گذشــته بارهــا بــه روســیه ســفر کــردهام تــا آنهــا را
قانــع کنــم بــا اوپــک همــکاری کننــد و اکنــون کــه آنهــا
پذیرفتهانــد و ایــن یــک فرصــت خوبــی بــرای تثبیــت بــازار
و کاهــش تنشهــا اســت.
زنگنــه در پاســخ بــه خبرنــگار بلومبــرگ نیــز گفــت :بیتردید،
تحریمهــا تأثیــری منفــی بــر اقتصــاد مــا داشــته اســت ،امــا
ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مــا در برابــر ایــن تحریمهــای
ناعادالنــه و غیرقانونــی کــه آمریــکا بــه ایــران تحمیــل کــرده
اســت ،مقاومــت نکنیــم .مــا مقاومــت میکنیــم و شــبو روز
تــاش میکنیــم تــا راههایــی بیابیــم کــه تحریمهــا را دور
بزنیــم و نفــت خــود را صــادر کنیــم.
وزیــر نفــت اظهارداشــت :متاســفانه بــازار نفــت جهــان از
ســوی آمریــکا مــورد دســتکاری قــرار گرفتــه اســت و ایــن
مشــکل مــا نیســت؛ ایــن مشــکلی اســت کــه از ســوی آمریــکا
بــه مــا تحمیــل شــده و ایــن موضــوع مــن را وادار میکنــد

همیــن رو تصمیمــات نبایــد از بیــرون بــه ایــن ســازمان ابــاغ
شــود بلکــه اگــر قــرار اســت تصمیمــی گرفتــه شــود بایــد
توســط خــود اعضــای اوپــک باشــد زیــرا ایــن فرآینــد ۶۰
ســاله در تاریــخ اوپــک بــوده اســت.
وزیــر نفــت افــزود :بــا ایــن حــال اخیــرا ً روالهایــی خــارج از
اساســنامه اوپــک انجــام میشــد کــه موجــب نگرانــی اعضــای
اوپــک بــود ،اگرچــه بعضــی از اعضــای اوپــک مطالــب خــود
را علنــی نکردنــد ،امــا ایــران ایــن مــوارد را بــا صراحــت بیــان
کــرد کــه در اجــاس وزیــران نیــز بســیار تاثیرگــذار بــود.
برخــی از کارشناســان حــوزه نفــت معتقدنــد :وزیرنفــت ایــران
بــا بیــش از  ۱۴ســال حضــور در عرصــه نفــت جهانــی ،بــا
ســابقه تریــن وزیــر کشــورهای عضــو اوپــک اســت و تاکنــون
بــه خوبــی قــدرت ایــران را در مســایل بیــن المللــی بــه
نمایــش گذاشــته و نشــان داده ایــران را نمیتــوان در مســایل
جهانــی و تاثیــر آن در تصمیمــات ســازمان اوپــک نادیــده
گرفــت همچنــان کــه در آخریــن نشســت اوپــک نیــز مــا
شــاهد موفقیــت ایــن وزیــر ایرانــی بودیــم.
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امکان صادرات  ۳۰۰مگاوات برق از
کردستان به سلیمانیه عراق وجود دارد

ســنندج  -ایرنــا  -مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
کردســتان گفــت :امــکان صــادرات  ۳۰۰مــگاوات بــرق از
طریــق کردســتان بــه اســتان ســلیمانیه عــراق وجــود دارد
کــه در دراز مــدت مــی توانــد بــه  ۹۰۰مــگاوات افزایــش
یابــد.
هیــوا لهونیــان روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ایرنــا اظهــار داشــت :مــا بــرای صــادرات بــرق بــه اقلیــم
کردســتان عــراق آمادگــی داشــته و تــوان آن را داریــم کــه
از طریــق کردســتان از  ۳۰۰تــا  ۹۰۰مــگاوات بــرق را در
دراز مــدت بــه اســتان ســلیمانیه صــادر کنیــم.
وی اضافــه کــرد :صــادرات بــرق از کردســتان بــه اســتان
ســلیمانیه عــراق تــا  ۳۰۰مــگاوات بــا کمتریــن هزینــه
امکانپذیــر اســت امــا بایــد در ســطوح بــاالی مدیریتــی
موافقــت و دســتور قانونــی الزم بــرای آن صــادر و تعییــن
تکلیــف شــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق کردســتان یــادآور
شــد :ایــن موضــوع بایــد در ســطح وزارتخانههــای نیــرو
ایــران ،بــرق حکومــت مرکــزی و اقلیــم کردســتان عــراق
پیگیــری شــود.
حکومــت مرکــزی مســائل مربــوط بــه خریــد بــرق
از ایــران را برطــرف کنــد
مدیــرکل بــرق اســتان ســلیمانیه عــراق نیــز در گفــت و
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت :هماهنگــی و توافــق بیــن
حکومــت مرکــزی عــراق و اســتان ســلیمانیه بــرای خریــد
بــرق از ایــران وجــود دارد.
ســاالر حســام الدیــن بــا بیــان اینکــه انتظــار داریم بخشــی
از ایــن اتفــاق از طریــق رئیــس جمهــور عــراق روی دهــد،
افــزود :تــا چنــد ســال پیــش اقــدام بــه خریــد بــرق ایــران
میکردیــم امــا اکنــون بــه دلیــل عــدم پرداخــت بدهــی
توســط حکومــت اقلیــم کردســتان بــه ایــران ،ایــن مهــم
محقــق نیســت.
وی تاکیــد کــرد :ایــن مشــکل از طریــق حکومــت اقلیــم
قابــل رفــع نیســت امــا انتظــار داریــم از طریــق حکومــت
مرکــزی و رئیــس جمهــور عــراق ایــن موضــوع برطــرف
شــود .در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد بــرق در کردســتان
 ۹۸۰مــگاوات اســت.
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تحلیل داده های اقتصادی
در ایــن کتــاب مهــمتریــن الگوهــای اقتصادســنجی مــدرن بررســی مــیشــود .پنــج فصــل اول کتــاب بــه مفاهیــم همبســتگی و
رگرســیون اختصــاص یافتــه اســت .درک ایــن مفاهیــم بنیــان درک ســایر مفاهیــم اقتصادســنجی اســت .از ایــنرو کتــاب تاکیــد
زیــادی بــر ایــن دو مفهــوم دارد .رگرســیون چندگانــه در فصــل ششــم و متغیرهــای مجــازی در فصــل هفتــم مــورد بررســی
قــرار گرفتــهانــد .در فصــل هشــتم الگوهــای انتخــاب کیفــی معرفــی مــیشــود .فصــلهــای نهــم تــا دوازدهــم بــه الگوهــای
ســریزمانــی اختصــاص دارد .در ایــن فصــلهــا مفاهیمــی نظیــر ریشــه واحــد ،هــمانباشــتگی ،علیــت گرنجــر و تصحیــح خطــا
بررســی مــیشــود .فصــل ســیزدهم بــه برخــی محدودیــتهــا نظیــر داد ه هــای سانسورشــده مــیپــردازد .کتــاب بــا پیوســتی
پیرامــون نحــوه مقالــه نویســی پایــان مــییابــد.
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