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بخش خصوصی چه می گوید؟
رضا طبیب زاده /عضو هیأتمدیره فدراسیون
صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

.اول بــار جایــگاه بخــش خصوصــی در مــاده  44قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ای ـران نوشــته شــد  .در ایــن مــاده قانون ــی بخــش خصوص ــی در زی ــر
بخــش دولت ــی و بخــش تعاون ــی تعریــف شــد و در حقیقــت اهمی ــت بخــش
خصوص ــی در مکمــل بــودن فعالی ــت هــای اقتصــادی و تعاون ــی تعریــف شــد .
نی ــاز بــه تعیی ــن و شــفاف ســازی جایــگاه بخــش خصوص ــی در نظــام جمهــوری
اســامی ایــران بــه تدریــج بــرای مســئوالن محتــرم نظــام مســجل گردیــد و
در ایــن ارتب ــاط قوانی ــن موضوعی ــه مکمــل در گس ــترده نمــودن حــوزه فضــای
بخــش خصوص ــی مــد نظ ــر و توجــه جــدی مس ــئوالن نظــام ق ـرار گرفــت کــه
م ــی تــوان بــه قوانی ــن موضوعی ــه بس ــیاری مــن جملــه « قانــون اج رای سیاســت
هــای اصــل « 44و» ســند چشــم انــداز نظــام تــا افــق ســال  »1404را نــام ب ــرد .
در قوانی ــن فــوق الذک ــر قانــون گـزار تــاش نمــود کــه جایــگاه بخــش خصوص ــی
را از ش ـرایط اولی ــه مــاده  44قانــون اساس ــی خــارج نمــوده و حــوزه گس ــترده ت ــری
ب ـرای بخــش خصوص ــی قائــل شــود کــه در ایــن ارتب ــاط بــه توانمنــد ســازی
بخــش خصوص ــی بــه عنــوان مح ــرک رشــد اقتصــادی و ایضــا توســعه حضــور
بخــش خصوص ــی در همــه بخــش هــای اقتصــادی و محــدود ک ــردن تصــدی
گ ــری دولــت در فعالی ــت هــای اقتصــادی در ســقف عناویــن مص ــرح در اصــل
 44قانــون اساســی و حداکثــر حضــور کارآمــد در قلمــرو امــور حاکمیتــی و
تعابی ــر دیگ ــر در ســایر بخــش هــای قوانی ــن باالدســتی اشــارات مس ــتقیم شــده
اســت و النهایــه در ســالهای اخی ــر بــا ابــاغ قانــون بهب ــود مس ــتمر کس ــب و
کار و موظــف نمــودن اغلــب زیرســاختهای دولــت در پاســخگویی بــه بخــش
خصوص ــی در قالــب شــورای گفتگــو در اتــاق بازرگان ــی در قانــون اخی ــر الذک ــر
قــدم روشــنی برداشــته شــد.
.بــه نظ ــر میرســد اج ـرای سیاســت هــای منــدرج در ســند چشــم انــداز نظــام
تــا افــق  1404هج ــری شمس ــی تاکنــون و بــا توجــه بــه عملک ــرد دولــت در ایــن
مــورد بدرســتی محقــق نشــده اســت و شــاید می ـزان و جمــع خصوص ــی ســازی
بخــش هــای مــد نظ ــر و ادام ــه درصفحــه 5

تهاتر ،موافقتنامههای تجاری و
 3راهکار اتاق ایران
تجارت مرزی برای تجارت با
همسایگان

معــاون بینالملــل اتــاق ایــران در نشســتی بــا مســئوالن بینالملــل
اتاقهــای اســتانی ،توســعه روابــط و مناســبات تجــاری بــا کشــورهای
همســایه و کشــورهای منطقــه را بــه عنــوان محــور اصلــی برنامههــای
اتــاق ایــران بــه ویــژه در دوران تحریــم اعــام و تأکیــد کــرد :در ایــن
رابطــه اتاقهــای مــرزی ،اتاقهــای مشــترک و اتاقهــای معیــن
نقــش ســازندهای دارنــد.
عــاون بینالملــل اتــاق ایــران طــی نشســتی بــا مســئوالن بینالملــل اتاقهــای
اســتانی بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور و فشــارهای ناشــی از تحریمهــا اشــاره و
تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در رونــد تجــارت کشــور پیــش آمــده
اســت ،راهــی جــز توســعه صــادرات غیرنفتــی نداریــم و در ایــن راســتا بایــد تمرکــز
خــود را روی کشــورهای همســایه و کشــورهای منطقــه بگذاریــم.
محمدرضــا کرباســی ،معــاون بینالملــل اتــاق ایــران بــا توجــه بــه تــوان اقتصــادی
کــه در ایــران وجــود دارد ،گفــت :علیرغــم تحریمهــای حاکــم بــر اقتصــاد ایــران،
نبایــد ارزش پــول کشــور نســبت بــه دیگــر ارزهــا تــا ایــن حــد ســقوط میکــرد.
بایــد دلیــل اصلــی ایــن افــت ارزش پــول را در جــای دیگــری پیــدا کرد.بــه اعتقــاد
وی آنچــه منجــر بــه کاهــش ارزش پــول ملــی ایــران شــده اســت ،وابســتگی صــرف
بــه درآمدهــای نفتــی اســت .او گفــت :اگــر ایــران بتوانــد میــزان صــادرات غیرنفتــی

خــود را افزایــش دهــد ،ارزش پــول ملــی را حفــظ خواهــد کــرد.
معــاون بینالملــل اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه بســته شــدن دروازه کشــورهای اروپــای
غربــی بــه روی کاالهــای ایرانــی و اجتنــاب کشــورهای آســیایی ماننــد کــره جنوبــی
و ژاپــن از تــداوم همکاریهــای تجــاری بــا ایــران ،تأکیــد کــرد :در حــال حاضــر
راهــی جــز تمرکــز بــر بــازار کشــورهای همســایه نداریــم .ایــن اســتراتژی را از
ابتــدای ســال  97اتخــاذ کردیــم و در حــال حرکــت در ایــن همیــن مســیر هســتیم.
وی ادامــه داد :البتــه در ایــن حــوزه هــم طــی ســالهای گذشــته آنطــور کــه بایــد
رفتــار نکردیــم و برخــی دلخوریهــا وجــود داشــت .بدیــن ترتیــب از ســال گذشــته
بازســازی روابــط بــا همســایگان را آغــاز کردیــم .امــروز خوشــحالیم اگــر بگوییــم بــا
وجــود همــه مشــکالت و فشــارها توانســتیم بــا کشــوری ماننــد ژاپــن کــه وابســتگی
قابــل توجهــی بــه آمریــکا دارد بــه طــور غیرمســتقیم همــکاری کنیــم.
کرباســی خاطرنشــان کــرد :در ایــن مســیر بخــش خصوصــی و دولتمــردان بــا
یکدیگــر همــکاری کردنــد و توانســتند راههایــی را بــرای ادامــه همکاریهــای
تجــاری بــا برخــی از کشــورها پیــدا کننــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه برخــی کارشــکنیها ،محدودیتهــا
و عوامــل داخلــی کــه مســیر تجــارت را پیچیدهتــر میکننــد ،اشــاره و تشــریح
کــرد :اتــاق ایــران در برابــر مشــکالتی از ایــن دســت نیــز تــاش کــرده تــا بــا ارائــه
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

تهاتــر ،موافقتنامههــای تجــاری و تجــارت
ـرزی معــاون بینالملــل اتــاق ایــران در نشســتی
مـ

بــا مســئوالن بینالملــل اتاقهــای اســتانی،
توســعه روابــط و مناســبات تجــاری بــا کشــورهای
همســایه و کشــورهای منطقــه را بــه عنــوان محــور
اصلــی برنامههــای اتــاق ایــران بــه ویــژه در دوران
تحریــم اعــام و تأکیــد کــرد .مشــروح خبــر

ســرمایهگذاران نیروگاههــای خورشــیدی

ـدند حمیدرضــا صالحــی میگویــد
ـنده شـ
فروشـ
کســبوکار نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی
توجیــه اقتصــادی خــود را از دســت دادهاســت و
دولــت بایــد نــرخ خریــد تضمینــی خــود را بــا
توجــه بــه نوســانات ارز اصــاح کنــد .مشــروح

خبــر

نــرخ ارز را مــا تعییــن نمیکنیــم رئیــس
کل بانــک مرکــزی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بانــک
مرکــزی در تعییــن نــرخ ارز دخالتــی نمیکنــد و
بایــد شــاخصهای اقتصــادی و بــازار ،نــرخ ذاتــی
ارز را تعییــن کنــد ،،مشــروح خبــر

ـه دلیل
ـی بـ
ـی و مهندسـ
ـات فنـ
ـادرات خدمـ
صـ
ـت
ـده اسـ
ـوش شـ
ـی فرامـ
ـای داخلـ
گرفتاریهـ

حــل نشــدن مشــکل ضمانتنامههــا ،مشــوقهای
صادراتــی و تنگناهــای داخلــی اعمالشــده از
ســوی بانکهــا و ســازمان امــور مالیاتــی ،مســائلی
هســتند کــه بــه عقیــده انصــاری اگــر حــل شــوند،
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی هــم رونــق
.
مییابد..مشــروح خبــر

ـد خالص در
ـارد دالر درآمـ
ـع  ۸۰۰میلیـ
تضییـ
دولــت احمدینــژاد علــی شــم ساردکانی،
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران و
عضــو هیأتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابس ــته ای ــران مشــروح خبــر

ســرپوش بیتکویــن بــرای کســری بــرق

بــه گــزارش گــروه وبگــردی باشــگاه خبرنــگاران
جــوان ،بــا آغــاز فصــل گرمــا در ســال جــاری و
افزایــش مصــرف بــرق ،دوبــاره ماجــرای تغییــر
ســاعات کار ادارات و صنایــع بــرای جلوگیــری از
خاموشــیها مطــرح شــده است..مشــروح خبــر

حضــور شــرکتهای ایرانــی در
پروژههــای نفــت و گاز عــراق بررســی شــد

جمعــی از رؤســای اتاقهــای صنایــع شــهرهای
مختلــف عــراق کــه بــه منظــور بررســی
فرصتهــای همــکاری شــرکتهای ایرانــی و
عراقــی بــه تهــران ســفر کــرده بودنــد مشــروح

خبــر

جزئیــات نخســتین قــرارداد «نفــت در برابــر
ـروژه»؟ در بنــد «ی» تبصــره  ۱قانــون
ـرای پـ
اجـ

بودجــه ســال جــاری امــکان تهاتــر نفــت بــا اجــرا
بــرای تســویه پول پیمانــکار دیده شــده و قــرارداد
تأمیــن مالــی نوســازی نیــروگاه ری در هفتــه
جــاری بــر اســاس تبصــره مذکــور امضــا خواهــد
شد.مشــروح خبــر

چـالـــش صــادرات مـحـصـــوالت
پتروشــیمی بــه دلیــل کمبــود نــاوگان
ـل عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران از
حمـ

چالــش شــرکتهای پتروشــیمی در صــادرات ایــن
محصــوالت بــه دلیــل کمبــود نــاوگان حمــل خبــر
داد و گفــت :مشــروح خبــر

جدایــی صنعــت و معــدن از بازرگانــی
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ادامه از صفحه 1
راه را بــرای تــداوم فعالیتهــای تجــاری بخــش خصوصــی
آســان کنــد .بــرای مثــال زمانــی کــه موضــوع پیمانســپاری
ارزی مطــرح شــد ،بســیاری از صادرکننــدگان بــرای واردات
تجهیــزات و مــواد اولیــه موردنیــاز تولیــد خــود و یــا دیگــر
تولیدکننــدگان دچــار مشــکل شــدند.
کرباســی تأکیــد کــرد :در آن زمــان ،نشس ـتهای متعــددی
بــا مســئوالن و تصمیمگیرنــدگان در بخــش تولیــد و صنعــت
ترتیــب دادیــم و خواســتار مقابلــه بــا ایــن موانــع شــدیم کــه
خوشــبختانه جــواب هــم گرفتیــم هرچنــد کــه حــدود یــک
ســال از ایــن تصمیــم گذشــته بــود و آســیبهای جــدی بــر
فعالیتهــای تجــاری کشــور وارد آمــد.
بــه گفتــه اظهــارات معــاون بینالملــل اتــاق ایــران بایــد در
دوران جنــگ ،قوانیــن و مقــررات مناســب بــا همــان دوران بــر
اقتصــاد کشــور حاکــم شــود؛ قوانیــن مربــوط بــه دوران صلــح
نمیتوانــد پاســخگوی نیازهــای مــردم در شــرایط جنگــی
باشــد.
وی در ادامــه رونــد ثبــت ســفارش و درج اطالعــات کامــل
مربــوط بــه صــادرات و واردات را در وضعیــت کنونــی
نادرســت خوانــد و افــزود :طرفهــای تجــاری نمیخواهنــد
هیچگونــه اطالعاتــی از آنهــا در مــورد ادامــه همکاریشــان
بــا ایــران ثبــت شــود ،آنــگاه مســئوالن کشــور بــدون توجــه
بــه ایــن مســئله همچنــان بــر اســاس ســازوکار گذشــته روی
ثبــت ســفارشها تأکیــد دارنــد.
کرباســی ادامــه داد :اتــاق ایــران از دولــت میخواهــد کــه
در ایــن شــرایط ســازوکار دیگــری را بــرای تأمیــن اهــداف
نظارتــی خــود بــر امــر تجــارت پیــدا و اجرایــی کنــد.
معــاون بینالملــل اتــاق ایــران در ادامــه از لــزوم برنامهریــزی
بلندمــدت بــرای حضــور در بــازار کشــورهای همســایه ســخن
گفــت و تصریــح کــرد :اتــاق ایــران مطالعاتــی را در مــورد 19
کشــور پیرامونــی انجــام و نتیجــه آن را در اختیــار مســئوالن
کشــور قــرار داده اســت .در ایــن گــزارش  3راهــکار بــرای
حضــور بلندمــدت و مؤثــر در بــازار کشــورهای موردنظــر ارائــه
شــده اســت.
وی راهــکار اول را تمرکــز بــر صــادرات در قالــب تهاتــر عنــوان
کــرد چراکــه در ایــن شــیوه دیگــر نیــازی بــه مناســبات
بانکــی بیــن کشــورها نیســت.
راهــکار دیگــری کــه در ایــن رابطــه از ســوی کرباســی مطــرح
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شــد ،امضــای موافقتنامههــای تجــارت آزاد و تجــارت
ترجیحــی بــا همســایگان بــود کــه تاکنــون مغفــول مانــده
اســت.
وی همچنیــن رونــق بخشــیدن بــه تجــارت مــرزی را بــه
عنــوان راهــکار ســوم مطــرح کــرد و گفــت :در ایــن رابطــه
بــه قوانیــن جدیــدی نیــاز داریــم تــا بتوانیــم در بســتر آن از
ظرفیتهــای موجــود بهتریــن اســتفاده را ببریــم.
معــاون بینالملــل اتــاق ایــران در ایــن راســتا از اقداماتــی
کــه در مــورد بــازار پاکســتان و مطالعاتــی کــه بــه همــت اتاق
مشــترک و اتــاق زاهــدان انجــام شــده ،ســخن گفــت .طبــق
اظهــارات وی فهرســتی از کاالهایــی کــه میتــوان بــرای
آنهــا تعرفههــای ترجیحــی در نظــر گرفــت ،تهیــه شــده کــه
بــه تأییــد دولــت هــم رســیده و در حــال مذاکــره بــا طــرف
مقابــل بــرای اجــرای ایــن پــروژه هســتیم.
وی یــادآور شــد :ســطح روابــط تجــاری ایــران و پاکســتان
در ســال  97چیــزی در حــدود  500میلیــون دالر بــوده کــه
طبــق هدفگذاریهــای انجــام شــده بایــد بــه ســطح 5
میلیــارد دالر در ســال برســد.
کرباســی در ادامــه از برنامهریــزی معاونــت بینالملــل
اتــاق ایــران بــرای برگــزاری همایشــی در تهــران بــا حضــور
هیــات هــای تجــاری از اتاقهــای بازرگانــی  19کشــور
مــورد مطالعــه در ســال  98خبــر داد و گفــت :هنــوز زمــان
و جزئیــات برگــزاری ایــن همایــش نهایــی نشــده اســت .از
آنجــا کــه قــرار اســت از ســفرای ایــن کشــورها هــم دعــوت

شــود ،در حــال رایزنــی و هماهنگــی بــا وزارت امــور خارجــه
هســتیم.
معــاون بینالملــل اتــاق ایــران همچنیــن بــه برگــزاری
اولیــن همایــش اقتصــادی کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر
کــه قــرار اســت  20و  21مــرداد در ترکمنســتان برگــزار
شــود ،اشــاره و از مســئوالن بینالملــل اتاقهــای اســتانی
خواســت تــا در اطالعرســانی و معرفــی فعــاالن اقتصــادی
عالقهمنــد بــه حضــور در ایــن همایــش و نمایشــگاه دو روزه،
مشــارکت فعاالنــهای داشــته باشــند.
وی متذکــر شــد :هیــات اعزامــی ایــران بــه ترکمنســتان
میتواننــد در هــر کــدام از  7بخــش گردشــگری،
حملونقــل ،معــدن ،صنعــت ،خدمــات فنــی و مهندســی،
انــرژی (پتروشــیمی ،گاز ،بــرق و نفــت) و مــواد غذایــی فعــال
باشــند.
کرباســی همچنیــن بــا توجــه بــه تمهیداتــی کــه بانــک
مرکــزی بــرای تأمیــن مــواد اولیــه موردنیــاز تولیــد ،اتخــاذ
کــرده اســت ،از مســئوالن بینالملــل اتاقهــای اســتانی
خواســت تــا از طریــق مطالعــه میدانــی و ارتباطاتــی کــه
بــا تولیدکننــدگان اســتان خــود دارنــد ،نیازهــای آنهــا
را بــه صــورت کالن فهرســت کــرده و در اختیــار معاونــت
بینالملــل اتــاق ایــران قــرار دهنــد.

عالمــت اســتاندارد ویــژه صــادرات در
ـیه
ـد و دهمین اجالسـ
ـات یکصـ
ـرای مصوبـ
اجـ
شــورای عالــی اســتاندارد ،تصویــب و پــس
از تاییــد وزرای صمــت ،اقتصــاد و رییــس
ســازمان ملــی اســتاندارد ابــاغ شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان
ملــی اســتاندارد ،نیــره پیروزبخــت گفــت :در
اجــرای بنــد  ۱۱مصوبــات یکصدودهمین اجالســیه
شــورای عالــی اســتاندارد ،عالمــت اســتاندارد ویــژه
صــادرات تصویــب و پــس از تاییــد وزرای صنعــت،
معــدن و تجــارت و امــور اقتصــاد و دارایــی ابــاغ
شــد.
رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :اعضــای کارگــروه بنــد ۱۱
مصوبــات یکصدودهمیــن اجالســیه شــورای عالــی
اســتاندارد ،عالمــت اســتاندارد ویــژه صادراتــی
را بــرای تولیــد کاالهــای صادراتــی مطابــق بــا
اســتانداردهای بینالمللــی ،منطقــه ای و ملــی
یــا اســتانداردهای مــورد قبــول ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران و قابــل قبــول کشــور هــدف
یــا مشــخصات فنــی مــورد درخواســت طراحــی
کردنــد.
وی تصریــح کــرد :در داخــل لوگــوی اســتاندارد
ایــران عبــارت «  » COCو در ذیــل آن عبــارت
Certification Number Conformity
 With Only For Exportشــده اســت.
بــه گفتــه پیروزبخــت ،طراحــی ایــن عالمــت در
راســتای کنتــرل کیفیــت کاالهــای صادراتــی بــا
هــدف کاهــش مانــدگاری کاال در گمــرکات انجــام
شــده اســت.
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نرخ ارز را ما
تعیین نمیکنیم
رئیــس کل بانــک مرکــزی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بانــک
مرکــزی در تعییــن نــرخ ارز دخالتــی نمیکنــد و بایــد
شــاخصهای اقتصــادی و بــازار ،نــرخ ذاتــی ارز را تعییــن
کنــد ،گفــت :از دو مــاه قبــل بــه دلیــل تخلیــه شــوک
ارزی ،شــاخصهای اقتصــادی رو بــه اصــاح اســت؛ لــذا
نــرخ تــورم و بیــکاری هــم رو بــه کاهــش اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی کــه بــه منظــور
بررســی وضعیــت پولــی و ارزی بــه اســتان اصفهــان ســفر
کــرده اســت ،در دیــدار بــا اعضــای اتــاق بازرگانــی و
فعــاالن اقتصــادی ایــن اســتان ،بــا بیــان اینکــه علــی رغــم
شــرایط تحریــم ،طــی یــک ســال اخیــر ،فعالیــت فعــاالن
اقتصــادی بیــش از پیــش افزایــش یافتــه اســت ،اظهــار
کــرد :بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ،فعــاالن اقتصــادی بایــد
از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد تــا تهدیــد را بــه فرصــت
تبدیــل کنیــم .خوشــبختانه در حــال حاضــر و بــا اقدامــات
دولــت ،فشــارهای دشــمن خنثــی شــده اســت و امیدواریم
بــا تدبیــر و حمایــت فعــاالن اقتصــادی بــه نتایــج بهتــری
دســت یابیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از دو مــاه قبــل بــه دلیــل تخلیــه
شــوک ارزی ،شــاخصهای اقتصــادی رو بــه اصــاح
اســت ،عنــوان کــرد کــه نــرخ تــورم و بیــکاری نیــز رو بــه
کاهــش اســت.
بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی ،در ســال گذشــته ٤٢
میلیــارد دالر و در ســه مــاه و نیــم گذشــته  ١٢میلیــارد
دالر تأمیــن ارز بــرای واردات صــورت گرفتــه اســت و
بخــش مهمــی از آن را صادرکننــدگان از ســامانه نیمــا
تأمیــن کردهانــد.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار بــا بیــان اینکــه مجموعــه

اقدامــات بانــک مرکــزی ،رونــد بــازار ارز را رو بــه ثبــات
بــرده اســت ،تأکیــد کــرد :بــا همــت صادرکننــدگان
وابســتگیهایمان بــه ارز نفتــی کــم شــده اســت .همچنیــن
در صنعــت خودروســازی هــم بهتــر اســت واردات را
محــدود و صنعــت داخلــی قطعــات و خودروســازی را
تقویــت کنیــم.
کنتــرل نقدینگــی و تأمیــن ارز بــرای کاالهــای
اساســی اولویــت اول بانــک مرکــزی
همتــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در خصــوص
سیاس ـتهای ارزی بانــک مرکــزی گفــت :بانــک مرکــزی
در تعییــن نــرخ ارز دخالتــی نمیکنــد ،چراکــه معتقدیــم
شــاخصهای اقتصــادی و بــازار ،نــرخ ذاتــی ارز را تعییــن
خواهنــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه تولیــد ملــی و لــزوم حمایــت از آن گفــت:
مبنــای ارزش پــول ملــی ،تولیــد ملــی اســت پــس بایــد در
ایــن مســیر بــه جــد تــاش و گام برداریــم.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در ادامــه بــه تشــریح
سیاسـتهای پولــی پرداخــت و گفــت :تمــام تــاش بانــک
مرکــزی ،کنتــرل نقدینگــی اســت .ضمــن آنکــه بــه دلیــل
افزایــش نــرخ ارز ،واحدهــای تولیــدی دچــار کمبــود
نقدینگــی شــدهاند ،بــر ایــن اســاس بانــک مرکــزی
بــا درک ایــن شــرایط گامهــای مهمــی در ایــن مســیر
برداشــته اســت.
وی افــزود :ســال جــاری نیــز کنتــرل نقدینگــی از اهــداف
اصلــی بانــک مرکــزی اســت و بــا ایــن سیاســت امیدواریــم
شــاهد آثــار تورمــی و نوســان نــرخ ارز نباشــیم.

انـرژی
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سرمایهگذاران
نیروگاههای
خورشیدی
فروشنده شدند
حمیدرضــا صالحــی میگویــد کســبوکار
نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی توجیــه
اقتصــادی خــود را از دســت دادهاســت و دولــت
بایــد نــرخ خریــد تضمینــی خــود را بــا توجــه
بــه نوســانات ارز اصــاح کنــد.
افزایــش نــرخ ارز ،محاســبات ســرمایهگذاران انرژیهــای
تجدیدپذیــر در ایــران و صاحبــان نیروگاههــای بــادی و
خورشــیدی را برهــم زدهاســت ،تــا آنجــا کــه بــه گفتــه
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
تهــران ،برخــی از ســرمایهگذاران خارجــی قصــد فــروش
و واگــذاری نیروگاههــا و خــروج از ایــران را دارنــد.
احــداث نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی در ایــران،
طــی چنــد ســال اخیــر بــه ویــژه پــس از برجــام
شــتاب گرفــت و ســرمایهگذاران خارجــی کــه اقلیــم
جغرافیایــی ایــران را بســتری مناســب بــرای تولیــد بــرق
میدانســتند ،بــا ضــرب و تقســیم نــرخ خریــد تضمینــی
بــرق کــه توســط دولــت اعــام شــده بــود ،بــرای حضــور
در ایــران بــه صــف شــدند.
امــا محاســبات ایــن ســرمایهگذاران چنــدان درســت از
آب در نیامــد و بــا افزایــش نــرخ ارز و ســقوط ارزش ریال،
خیلــی زود کام مزرعــهداران تولیــد بــرق خورشــیدی و
بــادی در ایــران تلــخ شــد .ایــن در حالــی اســت کــه
فرمــول وزارت نیــرو بــرای خریــد تضمینــی بــرق ایــن
مــزارع ،تاکنــون نســبت بــه تعدیــل ارزش ریــال در برابــر

دالر و یــورو دســت نخــورده باقــی ماندهاســت و آنطــور
کــه حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
بوکار نیروگاههــای خورشــیدی
تهــران میگویــد ،کســ 
و بــادی توجیــه اقتصــادی خــود را از دســت دادهاســت.
او در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،از
آمادگــی چندیــن ســرمایهگذار اروپایــی بــرای خــروج از
ایــران و فــروش نیروگاههــای خــود خبــر داد و گفــت :بــا
توجــه بــه اینکــه بــه هنــگام احــداث ایــن نیروگاههــا و
امضــای قــرارداد ســرمایهگذاران بــا وزارت نیــرو ،نــرخ ارز
در حــدود  4هــزار تومــان بــود و قیمــت خریــد تضمینــی
دولــت نیــز تقریبــا دندانگیــر بــود و ســرمایهگذاران
آن را مناســب میدانســتند ،جهــش ســه برابــری نــرخ
ارز در شــرایط کنونــی ،انگیــزه حضــور و فعالیــت در ایــن
عرصــه را بســیار کمرنــگ کــردهاســت بــه طــوری کــه
چندیــن ســرمایهگذار خارجــی ،نیروگاههــای بــرق
خورشــیدی خــود را بــرای فــروش عرضــه کردهانــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه نــرخ خریــد تضمینــی بــرق
خورشــیدی و بــادی متناســب بــا افزایــش ســه برابــری
نــرخ ارز ،ثابــت مانــده و تغییــر نداشــته ،افــزود :دولــت
بایــد هــر چــه ســریعتر امنیــت اقتصــادی الزم بــرای
ســرمایهگذاران ایــن بخــش از صنعــت را تامیــن کــرده
و بــا اصــاح نــرخ خریــد تضمینــی بــرق نیروگاههــای
خورشــیدی و بــادی ،مانــع زمینگیــر شــدن ایــن
صنعــت نوپــا در کشــور شــود.
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حــل نشــدن مشــکل ضمانتنامههــا ،مشــوقهای
صادراتــی و تنگناهــای داخلــی اعمالشــده از ســوی
بانکهــا و ســازمان امــور مالیاتــی ،مســائلی هســتند
کــه بــه عقیــده انصــاری اگــر حــل شــوند ،صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی هــم رونــق مییابــد.
توســعه صــادرات غیرنفتــی از مســیر بــازار کشــورهای
همســایه ،یکــی از اولویتهــای اصلــی در ســالجاری اســت.
ایــران حــدود  ۲۴میلیــارد دالر بــه  ۱۵کشــور همســایه
صــادرات دارد ،عــددی کــه نشــاندهنده ســهم حــدود ۲
درصــدی از مجمــوع واردات کشــورهای همســایه اســت.
بــا توجــه بــه نیــاز اساســی افغانســتان بــه بازســازی
زیرســاختهای خــود ،صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بیــش از قبــل موردتوجــه قرارگرفتــه اســت و مســئوالن بــر
ایــن باورنــد کــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
بایــد از ایــن فرصــت بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد و از
طرفــی بــا تقویــت ایــن بخــش میتــوان بــه رشــد صــادرات
غیرنفتــی کشــور کمــک کــرد.
بااینحــال صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
نتوانســتهاند بــا توجــه بــه ظرفیتهــای صادراتــی خــود
در بازارهــای افغانســتان نقشآفرینــی کننــد .نکتــهای کــه
در آمارهــا هــم مشــخص اســت؛ بهطوریکــه صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی ایــران از  5میلیــارد و 200
میلیــون دالر در ســال  95بــه  400میلیــون دالر در ســال
 97رســیده اســت.
در ایــن زمینــه محمدرضــا انصــاری رئیــس انجمــن خدمــات
فنــی و مهندســی در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران» تأکیــد میکنــد کــه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی بــه کشــورهای دیگــر بهخصــوص کشــورهای
ش شــده اســت .انصــاری حــل ایــن
همســایه تقریب ـاً فرامــو 
مشــکل و توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را
در گــروی حــل  3مســئله میدانــد :حــل شــدن مســئله
ضمانتنامههــا ،مشــوقهای صادراتــی و رفــع تنگناهــای
داخلــی بــرای صادرکننــدگان.
او توضیــح میدهــد :ظرفیــت صــادرات خدمــات فنــی
مهندســی از ایــران بــه کشــورهای همســایه کــه در رأس
آن عــراق ،افغانســتان و قطــر قــرار دارد بســیار باالســت؛ امــا
ازآنجاییکــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
درگیــر مســائل داخلــی خــود در داخــل کشــور شــدهاند،
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ادامه از صفحه 1

صادرات خدمات
فنی و مهندسی به
دلیل گرفتاریهای
داخلی فراموش
شده است
بنابرایــن دیگــر فرصتــی بــرای تمرکــز بــر توســعه بازارهــای
صادراتــی و گســترش مــراودات تجــاری باقــی نمیمانــد.
بــه اعتقــاد انصــاری بــا حمایــت دولــت و حــل موانــع
داخلــی ،صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ســاالنه بــه 5
تــا  6میلیــارد دالر خواهــد رســید.
رئیــس انجمــن خدمــات فنــی و مهندســی در توضیــح
مهمتریــن مشــکالتی کــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی درگیــر آن هســتند ،ابتــدا بــه حــل نشــدن مشــکل
ضمانتنامههــا اشــاره و بیــان کــرد :بــه دلیــل مشــکالت
ناشــی از اعمــال تحریمهــا ،ضمانتهــای بانکــی ایرانــی در
خــارج از کشــور اعتبــار نــدارد .در همیــن زمینــه میتــوان
ضمانتنامههــای ایرانــی را از صنــدوق ضمانــت صــادرات
دریافــت کــرد کــه حــل شــدن ایــن موضــوع میتوانــد تــا
چندیــن میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
را افزایــش دهــد.
بــه گفتــه انصــاری ،مشــوقهای صادراتــی تأثیــر زیــادی در
موفقیــت صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی دارد .بهرغــم
اینکــه مشــوقهای صادراتــی در ســال  96و  97هــم بودجــه
داشــت امــا بــه آن عمــل نشــد و بودجــه آن بــه خزانــه
برگشــت خــورده اســت .بــه گفتــه انصــاری ،اگــر شــرکتها
بداننــد کــه درصــدی از فعالیتهایشــان را بهصــورت جایــزه
از دولــت دریافــت میکننــد ،تخفیفهــای الزم را بــرای
فــروش محصوالتشــان لحــاظ میکننــد و نهایت ـاً در عرصــه
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رقابــت تقویــت میشــوند.
رئیــس انجمــن خدمــات فنــی و مهندســی بــا تأکیــد بــر
پرداخــت مشــوقهای صادراتــی افــزود :خیلــی از شــرکتها
بــه امیــد ایــن مشــوقها در ســالهای گذشــته اقــدام بــه
ارایــه تخفیــف کردهانــد.
او همچنیــن خاطرنشــان کــرد :صادرکننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســی بــا تنگناهایــی مواجــه هســتند کــه ســازمانهای
مختلــف ماننــد مالیــات و بیمــه بــه وجــود آوردهانــد .تــا ایـن
مســائل حــل نشــود نمیتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه
صادرکننــدگان پایشــان را از داخــل کشــور فراتــر بگذارنــد.
تأکیــد بــر بهرهمنــدی از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی
در شــرایط جنــگ اقتصــادی دیگــر موضوعــی بــود کــه
محمدرضــا انصــاری نایبرئیــس اتــاق ایــران بــه آن پرداخــت
و تصریــح کــرد :دولــت تــاش میکنــد تــا مســتقیماً بــا
تحریمهــا مقابلــه کنــد امــا ایــن کار نــه منطقــی اســت و
نــه شــدنی .در شــرایط تحریــم هیــچ ســوراخ بزرگــی وجــود
نــدارد کــه دولــت بهراحتــی بتوانــد از آن عبــور کنــد؛ در
مقابــل بینهایــت منافــذ ریــزی وجــود دارد کــه هیچکــس
جــز فعــاالن اقتصــادی ،صادرکننــدگان و واردکننــدگان
کــه بــر مســائل خــود واقــف هســتند ،نمیتواننــد آنهــا را
شناســایی کننــد و بــرای حــل آنهــا راهــکار ارایــه دهنــد.
دولــت در ایــن شــرایط از وظیفــه خــود یعنــی حمایــت نبایــد
غافــل شــود.

توجــه قانــون حــدود ارقام ــی ب راب ــر  % 10محقــق شــده
اســت ایــن درحالت ــی اســت کــه قســمت اعظــم مــدت
زمــان تــا افــق تعیی ــن شــده ســال  1404س ــپری گشــته
اســت  .واکاوی و تعیی ــن علــل ایــن عــدم توفی ــق بعنــوان
یــک اصــل مس ــلم م ــی توانــد در دســتور کار مس ــئوالن
محت ــرم نظــام ق ـرار گرفتــه و بــا اعتقــاد کامــل بــه همــه
قوانی ــن م ربوطــه مس ــیر صحی ــح اصــاح و پیگی ــری شــود.
.بخــش خصوصــی اعتقــاد دارد توســعه یافتگــی
 ،متناســب بــا مقتضیــات فرهنگــی  ،جغ رافیایــی و
تاریخــی و دســت یافتــن بــه جایــگاه اول اقتصــادی
 ،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه بــدون تردیــد از
مس ــیر بخــش خصوص ــی عب ــور خواهــد نمــود و تجــارب
فــوق را کشــورهای پیش ــرفته صنعت ــی از چنــد ســال قبل
و کشــورهای تــازه توســعه یافتــه در کمت ــر از  100ســال
گذشــته بدرســتی تج ربــه ک ــرده انــد .بهتریــن شــاهد ایــن
مدعــا عــدم توفی ــق سیس ــتم هــای بــازار دولت ــی و عــدم
اتــکا بــه بخــش خصوصــی در کشــورهای کمونیســتی
قبل ــی بــه راحت ــی دیــده شــده و عــدم توفی ــق و کارای ــی
ایــن سیس ــتم هــا ب ـرای م ــردم ایــن کشــورها نــه تنهــا
برکــت و نعمــت و شــکوفایی بــه بــار نی ــاورد بلکــه پ ــس
از فروپاشــی سیســتم هــای اقتصــادی در ان کشــورها
جامعــه انهــا بــا فس ــاد مضاعــف نی ــز مواجــه گردیــد کــه
پــاک نمــودن و حــذف ایــن نابس ــامانی خــود نی ــز ب ـرای
ایــن کشــورها دارای هزینــه هــای ســنگین و زمــان بــر
خواهــد بــود .
 .در خاتمــه نوشــتار بــه نظــر نگارنــده الگوگیــری از
کشــورهای تــازه وارد شــده در گ ــروه  G20همچــون ترکیه
 ،مالــزی  ،برزیــل و در راس انهــا چیــن و کــره جنوبــی
قابــل ذکــر و تعمــق بــرای ادامــه راه بخــش خصوصــی
اســت ایــن الگوهــا م ــی توانــد بــا توجــه بــه مقتضی ــات
فرهنگــی  ،جغ رافیایــی و تاریخــی اشــاره شــده فــوق
بطــور مشــخص بوم ــی ســازی شــده و مس ــیر پیش ــرفت
جامعــه بــر اســاس توصیــه نخبــگان در بخــش هــای
مختلــف توســط مســئوالن دولتــی و نظــام جمهــوری
اســامی تدقیــق و پیگیــری گــردد .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روزنامــه آرمــان در مطلبــی نوشــت :صــد و هفتــاد
و ششــمین نشســت اوپــک بــا تمــام فــراز و
نشــیبهایی کــه داشــت ســرانجام بــه پایــان
رســید و اعضــای آن بــر تمدیــد ۹ماهــه توافــق
قبلــی خــود مبنــی بــر کاهــش خودخواســته
تولیــد نفــت پایبنــد ماندنــد .توافقــی کــه ایــران
در رأس آن قــرار دارد و میتــوان آن را دســتاوردی
دیگــر در وزارتخانــه تحــت رهبــری بیــژن زنگنــه
بــه حســاب آورد .در ایــن زمینــه «آرمــان»
گفتوگویــی بــا علــی شــمساردکانی ،رئیــس
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران ،انجــام
داده اســت کــه در ادامــه میخوانیــد.
اعضــای اوپــک در نشســت ایــن هفتــه خــود بــر
تمدیــد ۹ماهــه کاهــش تولیــد نفــت بــه توافــق
رســیدند .آیــا ایــن توافــق بــه نفــع ایــران اســت؟
تصمیمــی کــه در اوپــک اتخــاذ شــد ،بــه نفــع مــا
تمــام میشــود ،امــا ممکــن اســت در بخشهایــی هــم
آســیبهایی بــر جــای بگــذارد.
وزیــر نفــت در صحبتهــای خــود بــه سیاسیشــدن
ســازمان اوپــک تاکیــد کــرد و حتــی اشــاراتی بــه مــرگ
ایــن ســازمان داشــت .آیــا شــما هــم چنیــن تحلیلــی
داریــد؟
امــروز کشــورهای زیــادی مــرگ اوپــک را دنبــال میکننــد.
آقــای زنگنــه معمــوالً تحلیلهــای خــوب و درســتی ارائــه
میدهنــد ،امــا بهتــر بــود فعــ ً
ا چنیــن صحبتــی انجــام
نمیدادنــد .چراکــه منابــع ملــی مــا فعــ ً
ا حفــظ اوپــک
را میطلبــد .در ایــن ســالها عــدهای کــه در رأس آن
ســران رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا قــرار دارنــد ،بــه دنبال
راهــی بــرای تضعیــف ایــن ســازمان میگردنــد.
رفتــار عربســتان ســعودی را چطــور ارزیابــی
میکنیــد ؟
ایــن کشــور بهدنبــال آن اســت کــه قیمــت و تعــداد
بشــکههای فــروش نفــت خــود را بــه حداکثــر برســاند
و اوپــک هــم اردکــی بــود کــه بــرای ســعودیها تخــم
طــا گذاشــت .آمریــکا نیــز از یــک طــرف بــه کشــورهای
دنیــا تحمیــل میکنــد کــه نفــت را بــه دالر بخرنــد و از
طــرف دیگــر بــه کشــورهایی نظیــر عربســتان و کویــت
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تضییع  ۸۰۰میلیارد
دالر درآمد خالص در
دولت احمدینژاد
علــی شــم ساردکانی ،رئیــس کمیســیون
انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران و عضــو
هیأتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران

فشــار مـیآورد کــه نفــت را بــه ارزی جــز دالر نفروشــند.
نتیجــه ایــن میشــود کــه هــر کشــوری کــه در مبــادالت
تجــاری خــود پــول اضافــی بــه دســت مـیآورد بایــد آن را
بــه آمریــکا بفرســتد و جــای آن کاغــذی بـیارزش کــه بــه
آن اوراق خزانــه میگوینــد ،بگیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال  ۱۹۷۳آمریــکا از
قــرارداد نظــام پولــی بینالمللــی (برتــن وودز) خــارج
شــد .حــال مشــخص نیســت چــرا پــس از فروپاشــی ایــن
معاهــده ،آمریــکا همچنــان بــه ادامــه آن اصــرار دارد .در
جهــان امــروز هژمونــی آمریــکا ســه پایــه دارد .یــک پایــه
آن بــه مبــادالت نفتــی بازمیگــردد کــه ســلطه دالر
را بــر آن حاکــم کــرده اســت .پایــه دیگــر آن نظامــی
و تحمیــل زور اســت و پایــه ســوم هــم بــه دیپلماســی
بینالمللــی مربــوط میشــود کــه از دو هژمونــی قبلــی
بهــره میگیــرد .بهعنــوان مثــال ایــن کشــور از پیمــان
پاریــس خــارج شــده ،امــا حاضــر نیســت از منافــع آن
دســت بــردارد.
آیــا حفــظ ســهم ایــران در اوپــک در شــرایط
تحریــم میســر اســت؟
در زمــان آقــای احمدینــژاد ،یــک آقایــی کــه «هــر» را
از «بــر» تشــخیص نمــیداد و اعتبــار خــود را فقــط از
اجــدادی میگرفــت کــه بــرای انگلیســیها در صنعــت
نفــت کار میکردنــد ،در اجــاس اوپــک بــا کاهــش

ســهمیه آن موافقــت کــرد .حقـاً کــه بایــد چنیــن افــرادی
را اوالد دارســی نــام نهــاد .چراکــه مــا  ۴۰ســال بــرای
حفــظ ســهمیه جنگیــده بودیــم و یــک فــرد آن را نقــش
بــر آب کــرد؛ ایــن بزرگتریــن خســارتی اســت کــه بــه
مــا خــورد .کاهــش ســهمیه ایــران در اوپــک در واقــع
خیانتــی ملــی بــه حســاب میآیــد کــه حتــی در دوره
قدرتگیــری صــدام هــم اتفــاق نیفتــاد ،امــا بهاصطــاح
نماینــده ایــران چنیــن خطایــی انجــام داد .حــال
مشــکالتی بــرای ایــران وجــود دارد ،بهویــژه آنکــه قیمــت
نفــت بهشــکل جزئــی در بــازار تعییــن میشــود .مشــکل
دیگــری کــه کاهــش قیمــت نفــت بــرای ایــران ایجــاد
میکنــد کســری درآمدهاســت .زیــرا درآمــد دولــت ایــران
در واقــع عبــارت اســت از تعــداد بشــکههای فروشرفتــه
ضــربدر قیمــت آنهــا .متاســفانه  ۷۰ســال اســت کــه مــا
یــک اشــتباه را تکــرار میکنیــم و آن خــرج درآمدهــای
نفتــی بــرای هزینههــای جــاری اســت .فقــط در دهــه ۴۰
مقــداری ســازههای صنعتــی ایجــاد شــد.
در حالــی کــه مــا بایــد دنبــال ایــن باشــیم کــه درآمــد
نفــت بــه هــر مقــداری کــه میرســد را ســرمایهگذاری
کنیــم .متاســفانه عــدهای بروکــرات در ســازمان
برنامهوبودجــه جلســات دوســتانه تشــکیل میدهنــد و
پــول نفــت را بــرای ریختوپاشهــای جــاری تقســیم
میکننــد .البتــه همچنــان بدتریــن دوره مربــوط بــه
زمــان فعالیــت محمــود احمدینــژاد اســت کــه اصــ ً
ا
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ســازمان برنامـهای وجــود نداشــت و دولــت  ۸۰۰میلیــارد
دالر از درآمــد خالــص را ضایــع کــرد .درمقابــل کشــور
چیــن مشــاهده میشــود کــه از ژاپــن و آلمــان هــم جلــو
زده اســت .کل ســرمایهگذاری خارجــی جذبشــده در
ایــن کشــور از زمــان تغییــر سیاســتهای اقتصــادی بــه
حــدود  ۵۰۰میلیــارد دالر میرســد .یعنــی ایــن کشــور
بــا  ۵۰۰میلیــارد دالر ســرمایهگذاری ،تولیــدات خــود را
افزایــش داد و درآمــد حاصــل از فــروش آن را بــار دیگــر
خــرج ســرمایهگذاری کــرد .امــا دولتهــای مــا مــدام بــا
عوامفریبــی میخواهنــد پــول نفــت را ســر ســفره مــردم
بیاورنــد کــه البتــه ایــن امــر هــم محقــق نشــده اســت.
در حالــی کــه درآمدهــای نفــت را بایــد بــه بنگاههــای
تولیــدی ،صنعــت ،حملونقــل ،دفــاع و … تزریــق کــرد.
خــرج اینچنینــی ارزهــای حاصــل از فــروش نفــت هــم
شــرعا اشــکال دارد کــه البتــه مــن مســئول ایــن موضــوع
نیســتم و هــم از لحــاظ اقتصــادی توجیــه نــدارد .درواقــع
ســفیهانهترین کار ،خــرج پــول نفــت در امــور جــاری
اســت.
البتــه اخیــرا ً رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه
در توئیتــی جدایــی نفــت و بنزیــن از بودجــه را
ضــروری دانســتند .آیــا میتــوان بــه تحقــق ایــن
شــعار امیــد داشــت؟
اگــر ایــن کار انجــام شــود میتــوان آن را بــه فــال نیــک
گرفــت؛ امــا مشــکل مــا ایــن اســت کــه دانســتههای آقــای
نوبخــت کافــی نیســت .پرســش مــن ایــن اســت که ایشــان
زیــر نظــر کــدام اســتاد ،اقتصــاد آموختــه اســت؟ اســتاد
بنــده کــه چنیــن ســوالی مطــرح میکنــم ،داگالس نــورث،
برنــده نوبــل اقتصــادی  ،۱۹۹۳بــود .عــاوه بــر ناآگاهــی،
روی دیگــر ســکه صــرف درآمــد ناشــی از فــروش نفــت و
گاز داخلــی بــرای هزینههــای جــاری اســت ۵۰ .درصــد
ایــن منابــع بایــد خــرج صنایــع نفــت ،گاز ،انــرژی ،نیــرو و
… شــود و نصــف دیگــر آن خــرج ســایر هزینههــا.
متاســفانه اکنــون مــا معــادل پنــج میلیــون بشــکه ،نفــت و
گاز مصــرف میکنیــم .در حالــی کــه امــروز در ترکیــه کــه
اقتصــادی شــبیه بــه ایــران دارد ،بابــت مصــرف هــر یــک
لیتــر ســوخت ،افــراد بایــد معــادل  ۳,۵۰۰تومــان مالیــات
بپردازنــد .بهــای نفــت و گاز هــم کــه غالبـاً وارداتــی اســت
مصرفکننــدگان میپردازنــد .مــا در وهلــه اول بایــد
اقتصــاد نفــت ،ادامــه در صفحــه 13
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بــه گــزارش گــروه وبگــردی باشــگاه خبرنــگاران
جــوان ،بــا آغــاز فصــل گرمــا در ســال جــاری و
افزایــش مصــرف بــرق ،دوبــاره ماجــرای تغییــر
ســاعات کار ادارات و صنایــع بــرای جلوگیــری از
خاموشــیها مطــرح شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه بارشهــای مطلــوب
در ســال جــاری انتظــار میرفــت امســال کمبــود بــرق و آب
نداشــته باشــیم ،امــا مســؤوالن وزارت نیــرو علــت اصلــی بــاال
رفتــن مصــرف بــرق در ســال جــاری را توســعه فعالیتهــای
اســتخراج ارز دیجیتــال معرفــی میکننــد؛ البتــه کارشناســان
انــرژی معتقدنــد وزارت نیــرو هــر ســال موضوعاتــی را بــرای
توجیــه کمبــود بــرق مطــرح میکنــد و امســال قرعــه بــه
نــام اســتخراج ارز دیجیتــال افتــاده اســت.
برخــی کارشناســان معتقدنــد اســتخراج ارز دیجیتــال
دلیــل اصلــی کمبــود بــرق نیســت و بایــد ایــن موضــوع را
در افزایــش نیافتــن مطلــوب تولیــد بــرق در ســالیان اخیــر
جسـتوجو کــرد .برخــی کارشناســان هــم معتقدنــد تبعیــت
ایــران از معاهــده زیســتمحیطی پاریــس موجــب توقــف
توســعه ظرفیتــی نیروگاهــی کشــور شــده اســت.
نقش اساسی اقتصاد برق در خاموشیهای تابستان
حمیدرضــا صالحــی ،کارشــناس صنعــت بــرق درخصــوص
کمبــود بــرق در کشــور گفــت :گرمــای هــوا نســبت بــه
ســالهای گذشــته زودتــر شــروع شــده و همزمــان شــاهد
افزایــش مصــرف بــرق در کشــور هســتیم بــه همیــن دلیــل
وزارت نیــرو بحــث خاموشــیها را پیــش کشــیده اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ترســالی ســال جــاری و افزایــش
دبــی آب و ذخایــر پشــت ســدها انتظــار داشــتیم امســال
بــا مشــکل خاموشــیها روبــهرو نباشــیم ،ولــی پیــک
مصرفیمــان زودتــر شــروع شــده و تــا مــرز  ۵۸هــزار
مــگاوات رســیده اســت ،ولــی مســاله مهمتــر اینکــه بــا
معضــل نســاختن نیــروگاه در ســالهای گذشــته روبــهرو
بود هایــم.
ایــن کارشــناس صنعــت بــرق اذعــان کــرد :قیمــت بــرق
بــرای مصرفکننــدگان در ســالهای گذشــته افزایــش
قابــل مالحظـهای نداشــته اســت و قیمــت آن همچنــان بــرای
مصرفکننــدگان طبــق مصوبــه مجلــس شــورای اســامی
 ۷۰تومــان اســت و هنــوز واقعــی ســازی نشــده اســت.
صالحــی یــادآور شــد :بــا واقعــی نشــدن قیمــت ایــن محصــول
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سرپوش بیتکوین
برای کسری برق
بایــد همــواره شــاهد افزایــش مصــرف بــرق باشــیم ،ولــی در
عیــن حــال بــا توجــه بــه فشــار اقتصــادی زیــاد روی مــردم
نبایــد ایــن امــر یکبــاره اتفــاق بیفتــد ،البتــه دولــت
میتوانــد قیمتهــا را واقعــی و درآمدهــا را بــه جیــب قشــر
پاییــن ســرازیر کنــد.
وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص ادعــای وزارت نیــرو
مبنــی بــر افزایــش اســتخراج ارز بیــت کویــن بــه عنــوان
دلیــل اصلــی کمبــود بــرق گفــت :اســتخراجکنندگان ایــن ارز
بــه دلیــل ارزانــی انــرژی در کشــورمان نســبت بــه کشــورهای
همســایه از ایــن امــر اســتقبال کردهانــد ،ولــی ریشــه اصلــی
کمبــود بــرق ،اقتصــاد برق اســت نــه اســتخراج ارز بیــت کوین.
ایــن کارشــناس صنعــت بــرق در ادامــه افــزود :اواخــر دولــت
آقــای احمدینــژاد تصمیــم بــر ایــن شــد توســعه ظرفیــت
نیروگاههــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود و از طرفــی بــا
پاییــن آمــدن درآمــد دولــت در دو ســال گذشــته وزارت نیــرو
ســرمایهگذاری ویــژهای بــرای توســعه نیروگاههــا نداشــته
اســت.
مقدار مصرف شگفتانگیز برق بیت کوین
ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :برآوردهــا حاکــی اســت کــه
اســتخراج ارز دیجیتــال  ۵۰۰مــگاوات در ســاعت بــرق مصــرف
میکنــد.
مصطفــی رجبیمشــهدی بــا اشــاره بــه اســتخراج غیرقانونــی
بیتکویــن و بــاال رفتــن مصــرف بــرق در ایــران ،اظهــار کــرد:
هنــوز بــرای اســتخراج ارز مجــازی و بیتکوینهــا تعرفــهای

مشــخص نشــده اســت و برخــی از دارنــدگان مراکــز اســتخراج
رمــز ارزهــا از انشــعابهای غیرمجــاز اســتفاده کردنــد کــه
وزارت نیــرو نســبت بــه قطــع آنهــا اقــدام کــرده اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن راســتا وزارت نیــرو پیشــنهاد خــود برای
تعرفــه ارز مجــازی را بــه هیــأت دولــت ارائــه کــرده اســت
و هیــأت دولــت هــم ایــن پیشــنهاد را در کمیســیونهای
تخصصــی بررســی میکنــد .امیدواریــم طــرح بــه زودی
تصویــب شــود و اســتخراج ارز مجــازی صاحــب تعرفــه شــود.
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 و
بعــد از اینکــه قطعــی شــد اعــام میشــود.
ســخنگوی صنعــت بــرق بــه ایــن ســؤال کــه اســتخراج
بیتکوینهــا در کــدام اســتان کشــور بیشــتر رواج دارد،
پاســخ داد :از آنجــا کــه دمــای دســتگاهها افزایــش یافتــه
و نیــاز بــه وســایل سرمایشــی دارنــد اســتقرار در مناطــق
سردســیر کشــور بــرای آنهــا مقرونبهصرفــه اســت.
مشــهدی بــا بیــان اینکــه مشــخص نیســت اســتخراج
بیتکوینهــا چنــد درصــد از بــرق کشــور را مصــرف
میکننــد ،توضیــح داد :از آنجــا کــه انشــعابات غیرمجــاز
هســتند ،مشــخص نیســت چنــد درصــد بــرق کشــور را
مصــرف میکنــد ،امــا تخمیــن زده میشــود  ۵۰۰مــگاوات
در یــک ســاعت مصــرف دارنــد کــه معــادل یــک نیــروگاه
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بــزرگ اســت.
همایــون حائــری ،معــاون وزیــر نیــرو چنــدی پیــش بــا اشــاره
بــه مباحثــی کــه در مــورد اســتفاده از برق بــرای اســتخراج ارز
دیجیتالــی مطــرح شــده اســت ،گفــت :بــرق در ایــران بســیار
ارزان اســت و بــه همیــن دلیــل برخــی از ســرمایهگذاران
بیتکویــن بــه کشــور هجــوم آوردهانــد.
قیمــت اســتخراج هــر بیتکویــن در جهــان  ۷۰۰۰دالر اســت
و بــرای هــر بیتکویــن  ۷۲هــزار کیلــووات ســاعت بــرق
مصــرف میشــود کــه بــه انــدازه مصــرف  ۲۸مشــترک اســت.
تاسیســات فرســوده صنعــت بــرق عامــل اصلــی
خاموشــی اســت
ســتار محمــودی ،سرپرســت ســابق وزارت نیــرو درخصــوص
کمبــود بــرق در کشــور گفــت :بــا گــرم شــدن آب و هــوا
در فصــول گــرم معمــوال مصــرف بــرق افزایــش مییابــد و
تاسیســات فرســوده بخــش عظیمــی از صنعــت بــرق نیــز
جوابگــوی تولیــد بــرق بــه میــزان مصــرف نیســت بــه همیــن
دلیــل هرازچندگاهــی بــا خاموشــی در سراســر کشــور روبـهرو
هســتیم.
وی افــزود :حتــی اگــر تولیــد و مصــرف بــرق بــه میــزان
ســالهای گذشــته باشــد ،ولــی انتقــال بــرق و شــبکه توزیــع
آن بــا اســتهالک بــاال روبــهرو باشــد ایــن مشــکل بهوجــود
میآیــد.
کاهش توسعه صنعت برق
مجیــد ضیایــی ،مدیرعامــل شــرکت نیــرو پارســه از ورود
دســتگاههای اســتخراج موســوم بــه ماینرهــای ارز دیجیتــال
در ســال  ۹۶خبــر داد و تصریــح کــرد :بازاریابهــای ماینــر
ارز دیجیتــال از ســال  ۹۶وارد ایــران شــدند و دســتگاهها
را بــه متقاضیــان تحویــل میدادنــد ،امــا متاســفانه هیــچ
نظارتــی روی ایــن موضــوع صــورت نگرفــت و اکنــون وزارت
نیــرو ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک معضــل بــرای خاموشــی
یــاد میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش نــرخ ارز باعــث شــد مصــرف
بــرق در ایــران افزایــش یابــد افــزود :قیمــت هــر کیلــووات
بــرق در ایــران هشـتدهم ســنت بــود ،امــا در جهــان بــا یــک
ســنت عرضــه میشــد کــه قیمــت در ایــران تغییــر نکــرد و
نــرخ بــرق در جهــان بــه ســه ســنت افزایــش یافــت کــه ایــن
موضــوع مصــرف بــرق در ایــران را افزایــش میدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
وزارت نیرو مشکل قطعی برق ارمنستان را حل
کرد
تهران-ایرنــا -وزارت نیــرو در خصــوص قطعــی بــرق روز
گذشــته ارمنســتان کــه بــه علــت مشــکل در شــبکه
داخلــی آن کشــور رخ داده بــود توضیحــی منتشــر کــرد.
بــه گــزارش روز پنجشــنبه پایــگاه اطــاع رســانی وزارت
نیــرو (پــاون) ،روز گذشــته (چهارشــنبه) بــه علــت
مشــکلی کــه در شــبکه داخلــی بــرق ارمنســتان پیــش
آمــد ،بخشــی از ایــن شــبکه دچــار خاموشــی شــد کــه بــا
همــکاری وزارت نیــرو و تأمیــن بخشــی از بــرق مــورد نیــاز
شــبکه بــرق ارمنســتان مشــکل برطــرف شــده و در حــال
حاضــر شــبکه بــرق ایــن کشــور در حالــت پایــدار اســت.
بــر ایــن اســاس ،معــاون وزیــر مدیریــت منطقــهای و
زیرســاختهای جمهــوری ارمنســتان در پیامــی بــه
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو از همــکاری و مســاعدت
بــه عمــل آمــده تشــکر و قدردانــی کــرد.
تعرفه برق استخراجکنندگان ارزهای دیجیتال به
زودی مشخص می شود
تهران-ایرنــا -ســخنگوی صنعــت بــرق ایــران گفــت :تعرفه
هــای بــرق بــرای فعــاالن اســتخراج ارزهــای دیجیتــال
بــه زودی  -و شــاید تــا پایــان تیرمــاه  -از ســوی دولــت
مشــخص و اعــام میشــود.
«مصطفــی رجبــی مشــهدی» امــروز شــنبه در گفــت و
گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود :پــس از مشــخص
شــدن ایــن تعرفــه ،فعــاالن اســتخراج ارزهــای دیجیتــال
میتواننــد بــه صــورت رســمی بــرق مــورد نیــاز خــود را
اعــام کــرده تــا بــرای آنهــا تأمیــن شــود.
وی اضافــه کــرد :اســتخراج ارزهــای دیجیتــال کاری
انرژیبــر اســت و انــرژی زیــادی در دو بخــش اســتخراج
ارز و سیســتمهای سرمایشــی مصــرف میشــود.
رجبــی مشــهدی بــا بیــان اینکــه اعــام افزایــش و یــا
کاهــش میــزان مصــرف بــرق امــری مقایســهای اســت،
گفــت :بــا بــه روز شــدن فناوریهــا و اســتفاده از
تکنولوژیهــای جدیدتــر ،مصــرف ایــن اســتخراجکنندگان
بــه حــدود نصــف رســیده اســت؛ ایــن رقــم در گذشــته

 ۲.۲کیلــووات بــود کــه اکنــون ایــن رقــم بــه  ۱.۱کیلــووات
کاهــش یافتــه اســت.
وزارت نیرو مخالف استفاده استخراج کنندگان
ارزهای دیجیتال از برق نسیت
وی افــزود :موضعــی کــه وزارت نیــرو در برابــر ایــن
اســتخراجکنندگان ارزهــای دیجیتــال دارد ایــن نیســت
کــه نبایــد متصــل بــه شــبکه بــرق شــود و ایــن مســاله در
مأموریــت وزارت نیــرو تعریــف نشــده اســت.
رجبــی مشــهدی بــا اشــاره بــه تاییدیــهای کــه از
ســوی مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــرای فعالیــت
اســتخراجکنندگان ارزهــای مجــازی داده شــده ،گفــت:
بــر ایــن اســاس آنهــا بــرای دریافــت پروانــه فعالیــت از
ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اقــدام خواهنــد
کــرد و پــس از آن میتواننــد نســبت بــه دریافــت بــرق
مــورد نیــاز خــود درخواســت ارائــه دهنــد.
ســخنگوی صنعــت بــرق ایــران ادامــه داد :وزارت نیــرو هــم
بــرق مــورد نیــاز آنهــا را بــر اســاس تعرفـهای کــه از ســوی
دولــت بــه احتمــال زیــاد در همیــن مــاه تعییــن خواهــد
شــد اختصــاص خواهــد داد.
بــه گفتــه وی ،اکنــون و بــه دلیــل مشــخص نشــدن ایــن
تعرفــه ،اســتخراج کننــدگان ارزهــای دیجیتــال بــرق مــورد
نیــاز خــود را از بخشهایــی ماننــد بخــش کشــاورزی و یــا
صنعتــی دریافــت میکننــد کــه ایــن امــر خــاف اســت.
رجبــی مشــهدی بــا اشــاره بــه اینکــه در برخــی
شــهرکهای صنعتــی اینهــا از بــرق صنعتــی و از
انشــعاب غیــر مجــاز اســتفاده میکننــد  -کــه ســبب
مشــکالتی بــرای دیگــر صنایــع شــده اســت  -گفــت:
اســتخراجکنندگان ارزهــای دیجیتــال بایــد بــه صــورت
رســمی مراجعــه کــرده و براســاس پروانــهای کــه بــرای
آنهــا صــادر خواهــد شــد بــرق مــورد نیــاز خــود را اعــام
کننــد.
وی افــزود :بــرق اســتخراجکنندگان ارزهــای دیجیتــال
بایــد تعرفــهای مشــخص داشــته باشــد و براســاس
اســتانداردهای جهانــی بــه شــبکه وصــل شــده و مصــرف
کننــد.
سه برابر شدن شعبات بانک هندی برای همکاری
با ایران
تعــداد شــعبه هــای در نظــر گرفتــه شــده بانــک U.C.O
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بــرای همــکاری بــا ایــران ســه برابــر شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از هنــدو بیزینــس الیــن ،آتــول
کومــار گوئــل ،رئیــس هیــأت مدیــره ایــن بانــک هنــدی در
حاشــیه نشســت مشــترک بــا مقامــات کنفدراســیون صــادر
کننــدگان هنــد ،بــا اشــاره بــه ضــرورت حفــظ و ارتقــای
تعــداد شــعبات و مبالــغ مــورد نیــاز بــرای تــداوم تجــارت
مشــروع بــا ایــران گفــت کــه ایــن بانــک تعــداد شــعبات
مجــاز خــود بــرای همــکاری بــا ایــران را از  ۲۲شــعبه بــه
 ۶۷شــعبه افزایــش داده و یــک مرکــز مدیریــت شــعبات در
شــبکه خــود ایجــاد خواهــد کــرد کــه احتمــاالً تــا شــش
هفتــه مــاه دیگــر عملیاتــی خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه رونــد کنونــی در تجــارت جهانــی و
مســائل بانکــی مرتبــط بــا امــور تجــاری گفــت کــه
دولــت هنــد بــر حمایــت از صادرکننــدگان تاکیــد ویــژه
ای دارد و ایــن بانــک تــاش دارد تــا صــادرات بــه دیگــر
کشــورها را تســهیل و تأمیــن مالــی کنــد .بــه گفتــه ایــن
مقــام هنــدی ،در حــال حاضــر  ۱۴بانــک ایرانــی در بانــک
 U.C.Oحســاب بــر حســب روپیــه افتتــاح کردهانــد.
وی در توضیــح مکانیــزم عملکــرد ایــن حســابها
گفــت :وقتــی از ایــران نفــت وارد میکنیــم پــول توســط
شــرکتهای وارد کننــده نفــت هنــد بــه ایــن حســاب واریز
میشــود و بانــک روپیــه را بــه حســاب بانکهــای ایرانــی
واریــز میکنــد و بانکهــای ایرانــی بــه صادرکننــدگان در
داخــل ایــران ریــال پرداخــت میکنــد.
بــه گفتــه گوئــل در روابــط ایــن بانــک بــا ایــران از هیــچ ارز
خارجــی اســتفاده نمیشــود و پرداختهــا نقــض کننــده
تحریمهــا نیســتند .وی فرصتهــای صادراتــی بــه ایــران
را عظیــم ارزیابــی کــرد و افــزود خطــوط اعتبــاری در نظــر
گرفتــه شــده توســط ایــن بانــک بــرای صادرکننــدگان
هنــدی رقابتــی بــوده و تنهــا محــدود بــه مصــارف
صادراتــی نیســت.
برنامه ریزی برای صادرات کاالهای دانش بنیان
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :تغییــر رویکــرد
بــه ســمت نــوآوری یــک ضــرورت غیرقابــل انــکار در
مســیر توســعه صنعتــی کشــور اســت و بــر ایــن اســاس
برنامهریــزی بــرای صــادرات کاالهــای دانشبنیــان انجــام
شــده اســت.
رضــا رحمانــی گفــت :ســهم صــادرات محصــوالت دانــش
بنیــان از صــادرات کشــور در حــد قابــل قبولــی نیســت
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و الزم اســت در تولیــد صادراتــی کاالهــای دانــش بنیــان
برنامــه ریــزی بهتــری داشــته باشــیم.
وی افــزود :در صــدور جــواز تاســیس و پروانــه بهــره
بــرداری ،شــرکت هــای دانــش بنیــان و هایتــک در اولویــت
قــرار گیرنــد.
رحمانــی گفــت :بــرای تحقــق همــکاری هــای مشــترک
میــان مراکــز علمــی و دانشــگاهی بــا بخــش هــای مختلــف
صنعتــی کشــور ،بایــد انگیــزه هــای الزم ایجــاد کنیــم.
وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه رونمایــی طــرح توانمنــد ســازی
تولیــد و توســعه اشــتغال پایــدار در  ۸اســتان کشــور اضافــه
کــرد :روســای ســازمان هــای صنعــت ،معــدن و تجــارت در
ســطح اســتان هــا وظیفــه دارنــد محورهــا و اهــداف طــرح
تــاپ رابــه درســتی بــرای واحدهــای صنعتــی خــود تبییــن
و معرفــی کننــد.
رحمانــی خاطرنشــان کــرد :نحــوه مشــارکت و همــکاری
هــای دانشــگاه بــا بخــش هــای مختلــف صنعــت بایــد از
طریــق ســازمان هــای اســتانی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا ســهل تریــن روش هــای ممکــن میســر شــود.
وی تاکیــد کــرد :ارکان برنامــه ریــزی وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت در تمامــی برنامــه هــای توســعه فنــاوری
خــود از نظــرات و دیــدگاه هــای دانشــگاه هــا و مراکــز
علمــی مرتبــط بهــره منــد شــوند.
رحمانــی ادامــه داد :در نــوع همــکاری هــای صنعــت بــا
دانشــگاه بایــد اســتمرار و مداومــت وجــود داشــته باشــد بــه
نوعــی تبدیــل بــه یــک فرهنــگ عمومــی شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :در رویکــرد
موجــود بایــد بتوانیــم مشــارکت حداکثــری واحدهــای
صنعتــی ،تشــکل هــای مرتبــط بــا حــوزه صنعــت و مراکــز
دانشــگاهی را جلــب کنیــم.
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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
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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
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تاریخچه
در اجــرای مــاده  131قانــون کار جمهــوری اســامی ایــران
و آییننامــه انجمنهــای صنفــی و بــه منظــور تأمیــن و
حفــظ حقــوق و منافــع مشــترک شــرکتهای مهندســی و
پیمانــکاری صنعــت نفــت کشــور ،کوشــش در بــاال بــردن
ســطح آگاهیهــای اعضــا و بهبــود وضــع اقتصــادی و
اجتماعــی آنــان از یکســو و بــه منظــور گســترش همــکاری
و تبــادل اطالعــات بــا دولــت در اجــرای طرحهــای مربــوط
بــه صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی ،ارتقــای کمــی و
کیفــی کارهــای اجرائــی ،تــاش در جهــت بهبــود و اعتــای
کیفیــت مدیریــت و مهــارت فنــی کارکنــان ،جمــع آوری
اطالعــات وآمــار جهانــی مربــوط بــه آخریــن پیشــرفت
هــای اجرائــی در پــروژه هــای نفــت و گاز و پتروشــیمی،
همــکاری بــا دولــت از طریــق ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی (ســابق) در جهــت تدویــن قوانیــن جدیــد و منطبــق
بــا واقعیــت هــای کاری در کشــور و تــاش در رفــع
نارســائیها در تمامــی گســتره هــای مدیریتــی و تقویــت
مبانــی صداقــت در انجــام کار و مســؤولیت هــا از ســوی
دیگــر ،انجمــن صنفــی مهندســی و پیمانــکاری نفــت ،گاز
و پتروشــیمی بموجــب مقــررات قانونــی و رعایــت حفــظ
منافــع جامعــه در ســال  1379تأســیس گردیــد .ایــن
انجمــن در حــال حاضــر دربرگیرنــده تعــداد 248شــرکت
عضــو در عرصــه هــای مهندســی و پیمانــکاری رشــته
هــای مختلــف صنعــت نفــت کشــور مــی باشــد کــه بــه
طــور عمــده فعالیــن بخــش خصوصــی کشــور در اجــرای
طرحهــای توســعه صنعــت نفــت را در بــر مــی گیــرد.
نکتــه حائــز ذکــر اینکــه طبــق اساســنامه انجمــن ،صرف ـاً
شــرکتهای خصوصــی ایرانــی بــه عضویــت انجمــن پذیرفتــه
مــی گردنــد.
اهداف و برنامه های انجمن
 -1کوشــش در جهــت اســتیفای حقــوق صنفــی و
خواســتهای مشــروع و قانونــی اعضــاء .
 -2بهــره گیــری از نیــروی متشــکل اعضــاء و مبادلــه
تجربیــات  ،جمــع آوری اطالعــات  ،بررســی و تحقــق دربــاره
مشــکالت  ،شــناخت نیازهــا و اولویتهــا و ایجــاد هماهنگــی
در فعالیــت هــای اعضــاء و برنامــه ریــزی بــرای تأمیــن
نیازهــا  ،توســعه و گســترش فعالیــت هــا .
 -3اعتــای ســطح علمــی و فنــی و حرفــه ای اعضــاء از
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ســازی فعالیتهــای اجرائــی و هماهنگــی و ایجــاد ارتبــاط
بیــن کارفرمایــان  ،مشــاوران  ،ســازندگان و پیمانــکاران بــا
یکدیگــر و بــا ارگان هــای ذیربــط .
 -5بررســی و ارزیابــی طــرح هــا و پــروژه هــای توســعه
در صنعــت نفــت و پیشــنهاد طــرح هــای ضــروری و
زیربنایــی بــر پایــه نیازهــای جامعــه و مبادلــه و تجربیــات
بــا انجمــن هــا و تشــکل هــای مشــابه و ارائــه رهنمودهــای
علمــی و عملــی در زمینــه هــای مختلــف در جهــت رشــد و
شــکوفایی اقتصــاد و صنعــت کشــور .
 -6همــکاری بــا وزارتخانــه هــا  ،ســازمان هــا و نهادهــای
رســمی و آمادگــی بــرای ارائــه مشــورت هــای الزم بــه آنهــا
و همــکاری و همفکــری بــا ارگانهــای ذیربــط بــه ویــژه در
صنعــت نفــت .
 -7ارائــه نظــر مشــورتی و حقوقــی درخصــوص تهیــه لوایــح
و طــرح هــای قانونــی و مقــررات و آئیــن نامــه هــای مرتبــط
بــا اهــداف انجمــن و مســائل رفاهــی و حقوقــی اعضــاء بــه
مراجــع ذیربــط و همــکاری بــا دســتگاه هــای اجرایــی و
مراجــع مربوطــه جهــت حســن اجــرای قوانیــن و مقــررات
و آئیــن نامــه هــا .
 -8همــکاری بــا انجمــن هــا و تشــکل هــا و ســازمان هــای
داخلــی و خارجــی مرتبــط بــا وظایــف واهــداف انجمــن
در چهارچــوب فعالیــت هــای صنفــی و قوانیــن و مقــررات
کشــور .
 -9رســیدگی و حــل و فصــل اختالفــات فیمابیــن اعضــاء و
یــا فیمابیــن اعضــاء بــا ســایر اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
(درصــورت پذیــرش طــرف مقابــل) از طریــق حکمیــت و
داوری .
 -10ایجــاد تأسیســات و امکانــات رفاهــی (فرهنگــی
 ،آموزشــی  ،هنــری  ،ورزشــی و غیــره) بــرای اعضــاء و
تشــکیل صنــدوق تعــاون و شــرکتهای تعاونــی بــه منظــور
طریــق ارتبــاط و همــکاری مســتمر بــا مراکــز و نهادهــای حمایــت فنــی و مــادی و خدماتــی اعضــاء بــا رعایــت
علمــی و حرفــه ای و انتقــال تجربیــات و نتایــج مطالعــات مقــررات مربوطــه .
در مــورد نیازهــای فنــی و حرفــه ای و ارائــه طــرح هــا و
روش هــای نویــن علمــی و اجرایــی وتوســعه اســتانداردها ،دبیرخانه انجمن اپک
ضوابــط  ،مقــررات و معیارهــای فنــی و علمــی و ایجــاد آدرس :تهــران ،خردمنــد شــمالی ،خیابــان هجدهم،
اشــتغال و کارآفرینــی و توســعه منابــع انســانی از طریــق پالک  ،13کــد پســتی96571-15858 :
تلفن 88318701-2 :فکس88824669 :
آمــوزش و یادگیــری مــداوم ســازمانی .
 -4کوشــش در جهــت بررســی و حــل مســائل و مشــکالت ایمیلinfo@irapec.com :
طــرح هــا و پــروژه هــای اجرایــی در صنعــت نفــت و وب سایتwww.irapec.com :
ارتقــاء ســطح کیفــی و فنــی پــروژه هــا در جهــت بهینــه
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نوسان ارز برای اقتصاد ایران سم است
رضی حاجی آقامیری

نزدیــک شــدن نــرخ ارز در بــازار آزاد و نیمــا یــک
عالمــت مثبــت از ســوی مســئوالن بانــک مرکــزی تلقــی
شــده و اکنــون بحــث از همــکاری فعــاالن اقتصــادی و
رضایتمنــدی آنــان از شــرایط بــه میــان آمــده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه بــا نزدیــک شــدن نــرخ آزاد
و نیمایــی بــه یکدیگــر ،وجــود ســامانه نیمــا ضرورتــی
نــدارد .بانــک مرکــزی در راه انــدازی ایــن ســامانه بــه
دنبــال رفــع نگرانــی از میــزان ورود و خــروج و شــیوه
هــای بازگشــت آن اســت امــا بــرای آگاهــی از ایــن
نــکات هــم مــی تــوان بــه برگــه هــای صــدور گمرکــی
نــگاه کــرد و حتــی اگــر صادرکننــده ای ارز خــود را در
بــازار آزاد بفروشــد ،میــزان ارز از طریــق صرافــی هــای
رســمی ثبــت مــی شــود.
کنتــرل ورود و خــروج ارز هیــچ مانعــی بــرای
صادرکننــده نیســت امــا مســئله چنــد نرخــی کــردن
ارز طــی یــک ســال گذشــته عامــل اصلــی ســرگردانی
و چالــش هــای صــادرات اســت .طبقــه بنــدی هــای
مختلــف ،دســتورالعمل هــای چندگانــه چالــش برانگیــز
اســت .از زمــان اعــام نــرخ  4200تومــان بــرای دالر،
حــرف بانــک مرکــزی و رفتــار آن بــا صادرکننــدگان و
ارز صادراتــی بارهــا تغییــر کــرده اســت .دایــره معافیــت
هــا و ممنوعیــت هــا از ســوی دولــت هــا بارهــا بــزرگ
و کوچــک شــده و هیــچ رویــه یــک نواختــی وجــود
نداشــته کــه فعــال اقتصــادی از طریــق آن برنامــه ریــزی
کنــد.
توصیــه فعــاالن اقتصــادی بــه دولــت دربــاره بــه
رســمیت شــناختن نــرخ آزاد ارز هرگــز مــورد پذیــرش
قــرار نگرفتــه اســت .مکانیــزم عرضــه و تقاضــا نــزد
دولــت دربــاره ارز معنایــی نــدارد درحالیکــه هــر نــوع
بــازاری کــه در آینــده از ســوی دولــت بــرای انــواع ارز
ایجــاد شــود ،از یــک اصــل مهــم اثــر مــی پذیــرد و آن
هــم عرضــه و تقاضاســت .ایجــاد بــازار متشــکل ارزی یــا
عرضــه ارز در بــورس بــه ایجــاد مقــررات جدیــد و دیــوان
ســاالری دامــن زده و شــرایط را پیچیــده مــی کنــد و
پیچیدگــی بیشــتر بــه نوســان نــرخ ارز دامــن مــی زنــد و
ایــن بــرای اقتصــاد بیمــار ایــران کــه از تحریــم هــا رنــج
مــی بــرد ،مثــل یــک ســم عمــل مــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حضــور شــرکتهای ایرانــی در
پروژههــای نفــت و گاز عــراق
بررسی شد

جمعــی از رؤســای اتاقهــای صنایــع شــهرهای
مختلــف عــراق کــه بــه منظــور بررســی
فرصتهــای همــکاری شــرکتهای ایرانــی
و عراقــی بــه تهــران ســفر کــرده بودنــد ،در
نشســتی بــا حضــور بعضــی از شــرکتهای
فعــال در عرصــه نفــت و گاز ایــران ،راهکارهــای
الزم را بــرای ورود مؤثــر شــرکتهای ایرانــی
در پروژههــای نفــت و گاز ایــن کشــور بررســی
کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن نشســت بــه دعــوت اتــاق
مشــترک بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
و عــراق بــه منظــور بررســی فرصتهــای همــکاری
دو طــرف در عرصــه نفــت و گاز و همچنیــن آشــنایی
رؤســای اتاقهــای صنایــع شــهرهای بابــل ،ناصریــه و
بصــره بــا توانمندیهــای شــرکت طراحــی و مهندســی
صنایــع انــرژی برگــزار شــد.
ثامــر غضبــان ،وزیــر نفــت عــراق  ۱۸فروردیــن مــاه
امســال از شــرکت طراحــی و مهندســی صنایــع انــرژی
( )EIEDاز زیرمجموعههــای شــرکت مهندســی و
ســاختمان صنایــع نفــت (اویــک) بازدیــد کــرده بــود و
در جریــان ایــن بازدیــد مقــرر شــد بــا همــکاری اویــک
و شــرکتهای عراقــی ،زمینــه اســتفاده از ظرفیتهــای
مشــترک طرفیــن فراهــم شــود.
در ایــن جلســه ،راهکارهــای همــکاری طرفهــا در
بخشهــای پاالیشــگاهی و گازرســانی در شــهرهای
بابــل ،ناصریــه و بصــره بررســی و تبــادل نظــر شــد.
مرتضــی بهیــه ،رئیــس اتــاق صنایــع بابــل کــه راهبــری
هیئــت تجــاری متشــکل از اتاقهــای صنایــع چنــد
شــهر و همچنیــن جمعــی از اســتادان دانشــگاه و
تئوریســینهای اقتصــادی عــراق را بــر عهــده داشــت،
بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه بهرهمنــدی از قابلیــت
شــرکتهای ایرانــی بــرای ورود بــه بــازار عــراق گفــت:
تدویــن برنامههــای همــکاری میــان دو طــرف ایــران و

عــراق ،فرصــت مناســبی را بــرای شــرکتهای معتبــر و
باتجربــه نفــت و گاز ایــران بــرای حضــور در بــازار عــراق
فراهــم میکنــد.
وی تصمیــم دولــت عــراق بــرای دنبــال کــردن
ســرمایهگذاری در اجــرای پروژههــای صنعــت نفــت در
شــهرهای ناصریــه ،بابــل و دیالــه را فرصــت خوبــی بــرای
شــرکتهای ایرانــی بــه منظــور ورود بــه بــازار عــراق
عنــوان کــرد و گفــت :تــاش داریــم شــرکتهای فعــال
در حــوزه نفــت و گاز ایــران بتواننــد در اولیــن فرصــت در
پروژههــای صنعــت نفــت و گاز عــراق وارد شــوند.
ســیدحمید حســینی ،دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و عــراق نیــز در ایــن
نشســت بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه دلیــل تحریمهــای
آمریــکا علیــه ایــران ،فرصــت حضــور مســتقیم در
صنعــت نفــت عــراق بــرای شــرکتهای ایرانــی وجــود
نــدارد ،در گفتوگــو بــا اعضــای هیئــت تجــاری عــراق
ابــراز امیــدواری کــرد شــرکتهای ایرانــی بتواننــد در
همــکاری بــا شــرکتهای معتبــر پیمانــکاری بخــش
خصوصــی و بخــش دولتــی عــراق و تشــکیل کنسرســیوم
بــا ایــن شــرکتها ،در پروژههــای نفــت و گاز ایــن
کشــور ایفــای نقــش کننــد.
بنــا بــر اعــام وزارت نفــت ،حســین فالــح مزیــد ،رئیــس
اتــاق صنایــع ناصریــه نیــز در ایــن نشســت عنــوان کــرد:
بــا توجــه بــه اینکــه پروژههــای نفتــی و پاالیشــگاهی
هزینهبــر هســتند ،قوانیــن جدیــد عــراق در جهــت
تســهیل فعالیتهــای شــرکتهای خارجــی ماننــد
شــرکتهای ایرانــی بــهروز خواهــد شــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ناصریــه بــا تاکیــد بــر اینکــه
فرصــت قابــل توجهــی در عــراق در خصــوص انتقــال
گاز شــهری وجــود دارد ،تصریــح کــرد :ایــران فنــاوری
قابلتوجهــی در عرصــه گاز دارد ،ایــن در حالــی اســت
کــه سیاســت درســتی در خصــوص مصــرف گاز در عــراق
وجــود نــدارد .تجربــه ایــران در عرصــه صنعــت گاز نشــان
داده اســت کــه فرصتهــای مناســبی بــرای کمــک بــه
عــراق در ایــن خصــوص وجــود دارد؛ فرصتهایــی کــه
میتوانــد شــرایط را بــه ســمت بهرهگیــری از خــط لولــه
گاز بــه جــای اســتفاده از کپســول (در شــرایط کنونــی)
ســوق دهــد.

انـرژی
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دیدار وزیر صمت با فعاالن
اقتصادی عمان

تهران-ایرنــا -وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت روز
پنجشــنبه بــا فعــاالن اقتصــادی ایرانــی مقیــم عمــان
و مدیــران ارشــد شــهرک الرســیل همچنیــن فعــاالن
اقتصــادی عمانــی در محــل اتــاق بازرگانــی و صنایــع
عمــان دیــدار و گفــت وگــو کــرد.
رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه
ســفر خــود بــه عمــان پنجشــنبه  ۲۰تیــر از شــهرک
صنعتــی الرســیل بازدیدکــرد .وی بــا حضــور در جمــع
مدیــران ارشــد شــهرک الرســیل و فعــاالن اقتصــادی
عمانــی در محــل اتــاق بازرگانــی و صنایــع عمــان،
ســخنرانی کــرد و پــس از آن بــه پرســشهای مطــرح
شــده پاســخ داد.
در ایــن نشســت همچنیــن ظرفیتهــا و امکانــات و
مســائل و مشــکالت موجــود بــرای تــداوم همکاریهــای
بیــن طرفیــن مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
وزیــر صمــت چهارشــنبه شــب نیــز نشســت صمیمانــه
ســه ســاعته ای را بــا فعــاالن اقتصــادی ایرانــی
مقیــم عمــان در محــل ســفارت جمهــوری اســامی
ایــران برگــزار کــرد .در ایــن نشســت نیــز پــس از
طــرح ظرفیتهــای همــکاری ،طــرح مشــکالت و
درخواســتها ،رحمانــی بــه پرســشهای مطــرح شــده
پاســخ داد.
حجــت االســام و المســلمین نــوری شــاهرودی ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در عمــان و هیــأت همــراه
وزیــر ،در ایــن نشســت و دیــدار حاضــر بودنــد.
وزیــر صمــت از مــدت زمــان حضــور در عمــان و از روز
چهارشــنبه بــا وزیــر حمــل و نقــل و ارتباطــات و وزیــر
صنایــع و تجــارت ســلطنت عمــان دیــدار و گفــت وگــو
کــرد.
رحمانــی در رأس یــک هیــأت بلندپایــه بــه منظــور
دیــدار و گفــت و گــو بــا مقامهــای عمــان و بازدیــد از
مراکــز تجــاری و صنعتــی ایــن کشــور ســه شــنبه شــب،
وارد عمــان شــد و در فــرودگاه بیــن المللــی مســقط
مــورد اســتقبال مقامــات ایــن کشــور قــرار گرفــت.
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کاهش واردات نفت کره جنوبی
از ایران در شش ماهه گذشته
آمــار گمرکــی نشــان داد کــه واردات نفــت کــره جنوبــی
از ایــران در نیمــه اول ســال میــادی جــاری ۳۶.۹
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش
داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،کــره جنوبــی کــه پنجمیــن
واردکننــده بــزرگ نفــت خــام در جهــان و یکــی از
بزرگتریــن مشــتریان نفتــی ایــران اســت ،در مــاه مــه
پــس از عــدم تمدیــد معافیتهــای نفتــی از ســوی
آمریــکا بــرای مشــتریان ایــران ،ناچــار شــد واردات نفــت
ایــران را متوقــف کنــد و در ژوئــن بــرای دومیــن مــاه
متوالــی وارداتــی از ایــران نداشــت.
خریــداران نفــت کــره جنوبــی عمدتـاً نفــت فــوق ســبک
معــروف بــه میعانــات را از ایــران وارد میکننــد.
طبــق آمــار گمرکــی ،واردات نفــت ایــران در شــش ماهه
اول ســال  ۲۰۱۹بــه حــدود  ۳.۹میلیــون تــن یــا ۱۵۶
هــزار و  ۱۵۵بشــکه در روز رســید کــه  ۳۶.۹درصــد در
مقایســه بــا  ۶.۱۳میلیــون تــن در مــدت مشــابه ســال
گذشــته کاهــش داشــت.
در مجمــوع واردات نفــت خــام کــره جنوبــی در ژوئــن
 ۱۲.۶درصــد کاهــش داشــت و بــه  ۱۱.۴۹میلیــون تــن
یــا حــدود  ۲.۸میلیــون بشــکه در روز رســید.
صــادرات نفــت از عربســتان ســعودی بــه کــره جنوبــی
در ژوئــن  ۳.۶۷میلیــون تــن یــا  ۸۹۳هــزار و ۸۰۶
بشــکه در روز بــود کــه  ۱۶.۲درصــد در مقایســه بــا
 ۴.۳۸میلیــون تــن در ســال گذشــته کاهــش داشــت.
همزمــان بــا کاهــش واردات نفــت ایــران ،واردات نفــت
کــره جنوبــی از آمریــکا در ژوئــن حــدودا ً ســه برابــر شــد
و بــه  ۱.۰۹میلیــون تــن یــا  ۲۶۴هــزار و  ۷۴۵بشــکه
در روز رســید .همچنیــن ایــن کشــور در ژوئــن ۲۶۵
هــزار و  ۴۰۳تــن نفــت خــام از قزاقســتان وارد کــرد کــه
در مقایســه بــا  ۱۳۵هــزار و  ۲۵۴تــن در ژوئــن ســال
گذشــته  ۹۶.۲درصــد افزایــش داشــت.
آمــار نهایــی واردات نفــت خــام اواخــر مــاه جــاری از
ســوی شــرکت ملــی نفــت کــره منتشــر خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تعطیلی دفاتر
بـازرگانـی
خارجی ایران در
بازارهای هدف

مســئوالن دولــت ســابق مبنــی بــر افزایــش ایــن تعــداد
بــه  60کشــور ،حــاال تعــداد رایزنــان بازرگانــی در دولــت
دوازدهــم نــه تنهــا بــه ایــن اعــداد نزدیــک نشــده کــه طــی
یــک ســال اخیــر ،بســیاری از رایزنــان بازرگانــی ایــران
در کشــورهای هــدف چمدانهــا را بســته و بــه کشــور
بازگشــتهاند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،بررســی
وبســایت ســازمان توســعه تجــارت ایــران نشــان میدهــد
کــه تنهــا اطالعــات مربــوط بــه رایزنــان بازرگانــی ایــران در
 6کشــور افغانســتان ،عــراق ،پاکســتان ،ارمنســتان ،ترکیــه و
عمــان در ایــن ســامانه درج شدهاســت و خبــری از دیگــر
کشــورها نیســت .بــه ایــن ترتیــب ،رونــد تعطیلــی دفاتــر
بازرگانــی خارجــی ایــران کــه تــا پیــش از ایــن تعــداد آن
بــه حــدود  17کشــور میرســید ،طــی چنــد ســال اخیــر
بــا وجــود برنامــه دولــت یازدهــم بــرای افزایــش تعــداد ســرعت بیشــتری یافتــه و بــه جــز چنــد کشــور همســایه،
رایزنــان بازرگانــی ایــران بــه  30کشــور و وعدههــای ایــران رایــزن بازرگانــی در دیگــر کشــورهای جهــان نــدارد.
\

در بنــد «ی» تبصــره  ۱قانــون بودجــه ســال جــاری امــکان
تهاتــر نفــت بــا اجــرا بــرای تســویه پــول پیمانــکار دیــده
شــده و قــرارداد تأمیــن مالــی نوســازی نیــروگاه ری در
هفتــه جــاری بــر اســاس تبصــره مذکــور امضــا خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،آمارهــا میگوینــد  ۱۲۳واحــد
نیروگاهــی حرارتــی در ایــران وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد،
 ۴۲واحــد دولتــی ۶۰ ،واحــد خصوصی و  ۲۱واحــد در اختیار
صنایــع بــزرگ هســتند .عــاوه بــر ایــن ۸۱ ،هــزار مــگاوات
ظرفیــت منصوبــه نیروگاههاســت کــه از ایــن میــزان ۶۴
هــزار مــگاوات نیــروگاه حرارتــی و از ایــن تعــداد نیــز ۱۶
هــزار واحــد بخــاری  ۲۵هــزار و  ۳۵۵مــگاوات واحــد گازی
و  ۲۳هــزار واحــد ســیکل ترکیبــی اســت.
طبــق آمــار اعالمــی ،در حــال حاضــر  ۱۰درصــد نیروگاههــا
در ایــران ،عمــری بــاالی  ۴۰ســال و  ۶۱درصــد نیروگاههــا
کمتــر از  ۲۰ســال ســن دارنــد کــه طبــق گفتههــای مدیــر
عامــل شــرکت بــرق حرارتــی ،طــی ســه ســال گذشــته۲۰ ،
هــزار واحــد جدیــد کلنگزنــی شــده کــه بــه تدریــج در
طــول برنامــه ششــم و هفتــم توســعه وارد مــدار تولیــد بــرق
میشــود.
پنج سال زمان برای جایگزینی بازنشستهها
وزارت نیــرو اعالمکــرده برنامــه راهبــردی ایــن وزارتخانــه

جزئیات نخستین
قرارداد «نفت در برابر
اجرای پروژه»
تــا ســال  ۱۴۰۴در راســتای افزایــش میانگیــن راندمــان بــرق
و حــرارت نیروگاههــای کشــور ،تدویــن شــده و بــر اســاس
مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن راســتا برنامــهای بــرای
بازنشســتگی واحدهــای قدیمــی بــا راندمــان پاییــن در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
بــا خــروج واحدهــای فرســوده از شــبکه و احــداث واحدهــای
جدیــد کــه دارای راندمــان باالیــی خواهنــد بــود ،راندمــان
تولیــد افزایــش خواهــد یافــت ،همچنیــن ایــن اقــدام
همزمــان موجــب کاهــش مصــرف ســوخت بــه ازای تولیــد
بــرق مســاوی و در نتیجــه کاهــش آالیندگــی ناشــی از
مصــرف ســوخت کمتــر خواهــد شــد.
در حــال حاضــر  ۳۰۰۰مــگاوات نیــروگاه فرســوده در سراســر
ایــران وجــود دارد کــه طبــق برآوردهــای صــورت گرفتــه ،پنج

انـرژی
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توگــو
آنطــور کــه رییــس ســازمان توســعه تجــارت در گف 
بــا یکــی از رســانهها بــه تازگــی اعــام کــرده ،ماموریــت
رایزنــان بازرگانــی بــه دلیــل محدودیــت در منابــع مالــی
ناشــی از افزایــش چنــد برابــری نــرخ ارز ،تمدیــد نشــده
و ایــن ســازمان مجبــور شــد ه اســت دســتور بــه بازگشــت
رایزنــان بازرگانــی بــه کشــور را صــادر کنــد.
پایــان ماموریــت رایزنــان بازرگانــی ایــران در حالــی بــه
کمبــود بودجــه و منابــع مالــی ســازمان توســعه تجــارت
گــره خــوردهاســت کــه تجــار و بازرگانــان انتظــار دارنــد
در شــرایطی کــه تحریمهــا بــر گــرده تجــارت خارجــی
کشــور و مانــدگاری در بازارهــای صادراتــی فشــار وارد
آورده ،دولــت و دســتگاههای اجرایــی مســیر پــر ســنگالخ
کنونــی در کســبوکار بینالمللــی شــرکتهای ایرانــی را
همــوار کننــد .بــا ایــن حــال ،در طــول دورانــی کــه رایزنــان
بازرگانــی بــه عنــوان نماینــدگان دولــت در دفاتــر بازرگانــی
خارجــی ایــران بــر ســر کار بودهانــد ،نتوانســتند رضایــت
فعــاالن اقتصــادی را جلــب کننــد.

ســیدرضی حاجــی آقامیــری عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران ،بــا بیــان اینکــه رایزنــان بازرگانــی از کارمنــدان
دولــت و مامــور شــده بــه بازارهــای صادراتــی ایــران بودنــد،
معتقــد اســت کــه ایــن کارمنــدان دولتــی عملکــرد قابــل
قبولــی در توســعه بازارهــای صادراتــی ایــران نداشــتهاند.
وی بــا ایــن حــال ،تصریــح میکنــد کــه معــدودی از رایزنان
بازرگانــی در طــول ســالهای اخیــر ،توانســتند نقــش خــود
را تــا حــدودی بهتــر از ســایرین ایفــا کننــد و ایــن در حالــی
اســت کــه بخــش عمــدهای از دفاتــر بازرگانــی خارجــی
ایــران منفعــل بودهانــد.
ش خصوصــی بــه عملکــرد
بهرغــم نقــد جــدی بخــ 
رایزنــان بازرگانــی ،فعــاالن اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه
دولــت میتوانــد بــه کمــک اتــاق بازرگانــی ،در شناســایی
و تعییــن رایزنــان بازرگانــی بهتــر عمــل کــرده و افــرادی
آشــنا بــا تجــارت بینالملــل را در ایــن دفاتــر مســتقر
کنــد .حــاال دیگــر نــه فقــط مســاله کیفیــت کــه مســاله
کمیــت رایزنــان بازرگانــی نیــز جــدی شــده اســت.

ســال زمــان بــرای جایگزینــی ایــن نیروگاههــا نیــاز اســت؛
عــاوه بــر ایــن نیــز هــر نیــروگاه جدیــدی کــه احــداث شــود،
بــه  ۲میلیــارد دالر ســرمایه نیــاز دارد کــه در صــورت تأمیــن
ایــن مبلــغ میتــوان بــا نیروگاههــای اســقاطی خداحافظــی
کــرد.
بــر ایــن اســاس ،نیروگاههــای فرســوده کمــاکان در مــدار
قــرار دارنــد کــه قدمــت آنهــا بــه بیــش از  ۵۰ســال
میرســد .امــا طبــق برنامههــای طراحــی شــده ،بــا افزایــش
ظرفیــت تولیــد ،امــکان بازنشســتگی ایــن نیروگاههــا فراهــم
خواهــد شــد.

ســرمایه آن بــر اســاس بنــد یــک تبصــره یــک قانــون بودجه
ســال  ۱۳۹۸بــه ایــن طریــق خواهــد بــود کــه شــرکت در
قبــال ایــن ســرمایه از دولــت نفــت دریافــت میکنــد.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی پیــش از ایــن اعــام کــرده بــود :قــرار بــود ایــن
نیــروگاه از منابــع مالــی ژاپــن نوســازی شــود امــا تحریمهــا
ایــن اتفــاق را غیرممکــن کــرده و قــرار اســت بودجــه آن
از مســیرهای دیگــر کــه در قانــون بودجــه تعریــف شــده،
تأمیــن شــود.

امضای قرارداد نوسازی نیروگاه ری
در ایــن راســتا محســن طرزطلــب  -مدیرعامــل شــرکت مــادر
تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی  -در گفتوگــو بــا
ایســنا از امضــای قــرارداد نوســازی نیــروگاه ری در هفتــه
جــاری خبــر داد و افــزود :ظرفیــت نیــروگاه جدیــد ۱۰۶۳
مــگاوات اســت و نــام شــرکت خصوصــی کــه در طــرف دیگــر
قــرارداد اســت ،در آینــده نزدیــک اعــام خواهــد شــد.
وی دربــاره میــزان ســرمایه مــورد نیــاز و نحــوه تأمیــن ایــن
ســرمایه توضیــح داد :ســرمایه مــورد نیــاز نوســازی ایــن
نیــروگاه تقریبــاً  ۵۰۰میلیــون یــورو اســت و نحــوه تأمیــن

بند «ی» تبصره  ۱قانون بودجه
بــر اســاس ایــن گــزارش در بنــد ی تبصــره یــک قانــون
بودجــه ســال  ۱۳۹۸آمــده اســت :بــه دولــت اجــازه داده
میشــود پــس از گــردش خزانــه و پــس از کســر ســهم
صنــدوق توســعه ملــی تــا مبلــغ چهارصــد هــزار میلیــارد
ریــال از خالــص بدهیهــای قطعــی خــود بــه اشــخاص
حقیقــی ،حقوقــی ،تعاونــی و خصوصــی کــه در چارچــوب
مقــررات مربــوط تــا پایــان ســال  ۱۳۹۷ایجــاد شــده و
همچنیــن اجــرای تکلیــف ایــن قانــون را از محــل تحویــل
نفــت خــام بــه ایــن اشــخاص بــر اســاس قیمــت بــورس
انــرژی بــا قیمــت منطقــهای تســویه کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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گاز و انرژیمــان را از عوامفریبــی نجــات دهیــم .مجلــس
هــم بهعنــوان مرکــز عوامفریبــی اقتصــاد ایفــای نقــش
میکنــد .علــت آن هــم بــه نبــود گزینههــای بهتــر
بازمیگــردد .متاســفانه برخــی نظارتهــا مــا را از اهــداف
اولیــه خــود دور کــرده و یــک بدعــت صــورت گرفتــه
اســت.
یعنــی بــه نظــر شــما قیمــت ســوخت و انــرژی
بایــد افزایــش یابــد؟
اصــول اقتصــاد تعییــن میکنــد کــه قیمــت ســوخت و
انــرژی بایــد متناســب بــا نــرخ تــورم اصــاح شــود .در ۱.۵
ســال گذشــته بیــش از  ۱۰۰درصــد تــورم در بازارهــای
مختلــف ثبــت شــده کــه در همــه کاالهــا خــود را نشــان
میدهــد .در ایــن بیــن سیســتمهای اجرایــی هــم اشــتباه
هســتند .چــرا دولــت بایــد هزینــه ســوخت از پاالیشــگاه
بــه جایــگاه ســوخت را بپــردازد؟ در ایــن صــورت فــردی
کــه پورشــه دارد و در شــمیران زندگــی میکنــد یارانـهای
دریافــت میکنــد کــه اقشــار فرودســت جامعــه از آن
محــروم هســتند و در واقــع آن را میپردازنــد .ثروتمنــدان
حتــی هزینــه محــل ســوختگیری را هــم نمیپردازنــد.
آیــا جایگاهــی کــه در شــمیران ســاخته شــده هزین ـهای
برابــر بــا جایگاههــای جــادهای دارد؟ بهعنــوان مثــال
اکنــون تفــاوت قیمــت پیــاز در بــازار تجریــش و شــهرری
بــه بیــش از  ۱,۰۰۰تومــان میرســد ،چــرا چنیــن نســبتی
در بنزیــن رعایــت نمیشــود؟
درحــال حاضــر یارانــه بنزیــن بــه ناعادالنهتریــن شــکل از
خزانــه پرداخــت میشــود ،امــا دولــت در پاســخ بــه اینکــه
چــرا مدرسـهای بخــاری نــدارد از نبــود بودجــه ســخن بــه
میــان م ـیآورد .همــه اینهــا ناشــی از عوامفریبــی اســت.
پــول نفــت چــه بــه ریــال و چــه بــه دالر و یــورو بایــد
صــرف ســرمایهگذاری شــود.

استخراج ارز رمزنگاریشده،
قانونی میشود

امیرناظمــی ،معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
در نشســت اعضــای کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و تحــول
دیجیتــال یــا مســووالن ایــن وزارتخانــه ،از تدویــن و
رونمایــی از آییننامــه اســتخراج رمزارزهــا در هفتــه
جــاری خبــر داد.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در نشســت
بــا اعضــای کمیســیون اقتصــاد فنــاوری و تحــول دیجیتــال
اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه دیدگاههــای متفــاوت برخــی
وزارتخانههــا و دســتگاههای دولــت پیرامــون موضــوع
ارز رمزپایههــا در کشــور ،خبــر داد کــه در هفتــه جــاری،
آییننامــه مربــوط بــه کســبوکار ماینینــگ و تولیــد
ارزهــای دیجیتــال نهایــی و ابــاغ میشــود.
امیــر ناظمــی ایــن خبــر را در جمــع فعــاالن اقتصــادی
بخـش خصوصــی و در حاشــیه نشســت بــا وزیــر ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات ،اعــام کــرد و یــادآور شــد کــه طــرح
پیشــنهادی کــه بــر اســاس آن نــرخ تعرفــه محاســبه بــرق
مصرفــی صنعــت اســتخراج ارز رمزپایــه  7ســنت بــه ازای
هــر کیلــووات ســاعت مطــرح شــده بــود ،در هیــات دولــت
رد و بــرای بررســی بیشــتر بــه کمیســیون اقتصــادی دولــت
برگشــت داده شدهاســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،رییــس ســازمان
فنــاوری اطالعــات تصریــح کــرد کــه بــر اســاس آییننامــه
دولــت ،تنهــا مــزارع رســمی تولیــد و اســتخراج ارزهــای
رمزینــه اجــازه فعالیــت در داخــل کشــور را خواهنــد
داشــت و ســایر کس ـبوکار شــکل گرفتــه در ایــن بخــش
کــه تاکنــون بــه صــورت خانگــی یــا در امــکان عمومــی
مشــغول بــه اســتخراج بودهانــد ،متوقــف خواهنــد شــد.
ناظمــی همچنیــن بــه اختالفنظــر وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات بــا وزارت نیــرو بــر ســر نــرخ بــرق
مصرفــی بــرای مــزارع ارز دیجیتــال اشــاره کــرد و گفــت:
مســئوالن وزارت نیــرو معتقدنــد کــه ایــن نــرخ بایــد
میانگیــن قیمــت صادراتــی بــرق و معــادل  8تــا  9ســنت
بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت در نظــر گرفتــه شــود ،امــا
طــرح و ایــده وزارت ارتباطــات بــر ایــن اســاس اســت کــه
بایــد بــازار ثانویــه بــرای ایــن بخــش تشــکیل شــده و
نــرخ تعرفــه بــرق مصرفــی ایــن صنعــت از محــل عرضــه و
تقاضــا بــه دســت آیــد.
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چـالـش صادرات
مـحـصـوالت
پتروشیمی به دلیل
کمبود ناوگان حمل
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران از چالــش
شــرکتهای پتروشــیمی در صــادرات ایــن محصــوالت
بــه دلیــل کمبــود نــاوگان حمــل خبــر داد و گفــت:
در حالــی کــه ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی
فــارغ از میــزان تولیــد میعانــات بــه حــدود 20میلیــون
تــن محصــول رســیده اســت ،متاســفانه در ســالهای
گذشــته ،ســرمایهگذاری شایســتهای در بخــش نــاوگان
حمــل مــواد شــیمیایی ،تانکــری و گازی متناســب بــا
ایــن افزایــش ظرفیــت تولیــد صــورت نگرفتــه اســت .بــه
همیــن ســبب ،در حــال حاضــر یکــی از معضــات مــا برای
رســاندن مــواد شــیمیایی بــه بازارهــای هــدف ،کمبــود
وســیله حمــل و نقــل و کشــتی اســت.
مهــدی شــریفی نیکنفــس افــزود :بنابرایــن ایــن ضــرورت
وجــود دارد کــه یــک ســرمایهگذاری در زمینــه خریــد
نــاوگان کشــتی بــرای حمــل مــواد شــیمیایی صــورت
گیــرد؛ بــه ایــن دلیــل کــه هــم تولیــد ایــن محصــوالت
قابــل توجــه اســت و هــم بــازار آن وجــود دارد.
شــریفی بــه روابــط عمومــی اتــاق تهــران گفــت :بــرآورد
مــا ایــن اســت کــه حداقــل 60فرونــد کشــتی بایــد تامیــن
شــود کــه تامیــن ایــن نــاوگانمیتوانــد بــرای حــدود 10
هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد کنــد .از دیگــر مزایــای
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش آن اســت کــه امنیــت
حمــل و نقــل محصــوالت ایرانــی در هــر شــرایطی تامیــن
میکنــد و درعیــن حــال هزینههایــی کــه اکنــون بــه
بروکرهــای خارجــی پرداخــتمیشــود،میتوانــد بــرای
تملــک و ایجــاد نــاوگان جدیــد بــرای کشــور هزینه شــود.

او بــا بیــان اینکــه هزینــه ایجــاد نــاوگان جدیــد از طریــق
اختصــاص خــط اعتبــاری ویــژه در صنــدوق توســعه ملــی و
بانــک توســعه صــادرات بــه صادرکننــدگان و شــرکتهای
حمــل بــزرگ نظیــر کشــتیرانی جمهــوری اســامی قابــل
تامیــن اســت ،ادامــه داد :در حــال حاضــر هزینــه حمــل
محصــوالت پتروشــیمی بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت.
چنانکــه بــرای مثــال اگــر تــا شــش مــاه پیــش ،هزینــه
حمــل هــر تــن محصــول پتروشــیمی  10تــا  20دالر بــود
امــا اکنــون ایــن هزینــه بــه  80دالر رســیده کــه تحریمهــا
نیــز در ایــن افزایــش قیمــت موثــر بــوده اســت».
مهــدی شــریفی نیکنفــس توضیــح داد :تعــداد شــناورهای
حمــل محصــوالت شــیمیایی در دنیــا محــدود اســت؛ امــا
ایــران بــه عنــوان یکــی از صادرکننــدگان بــزرگ در ایــن
بخــش بایــد بتوانــد ایــن شــناورها را بــه صــورت بلندمــدت
در اختیــار داشــته باشــد .وقتــی تولیــد ایــن محصــوالت،
بــه طــور مســتمر در حــال انجــام اســت ،حمــل آن نیــز
بایــد بــه صــورت مســتمر انجــام پذیــرد.
نایبرییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران گفــت :بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه
ارز حاصــل از محصــوالت پتروشــیمی ،ایــن انتظــار وجــود
دارد کــه دولــت خــط اعتبــاری ویــژه بــرای خریــد نــاوگان
اختصــاص دهــد؛ البتــه ایــن اعتبــارات بــا توجــه بــه حجــم
صــادرات در کوتاهمــدت قابــل تســویه اســت .امــا در
صــورت تــداوم کمبــود نــاوگان ،شــرکتهای پتروشــیمی
نــه تنهــا بــازار خــود را از دســت خواهنــد داد کــه ادامــه
ایــن میــزان تولیــد نیــز میســر نخواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

و کشــاورزی نیــز بــا آن مخالفــت کردنــد امــا بــرای نتیجــه
گیــری نهایــی کمیســیون مشــترکی در مجلــس شــکل
گرفــت و بــا حضــور جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور
و واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور در جلســه علنــی
مجلــس موضــوع بررســی شــد.
بــه اعتقــاد محســن بهرامــی ارض اقــدس نماینــده ویــژه
رئیسجمهــوری در شــورای رقابــت ایــن بــار طــرح
تفکیــک وزارتخانــه هــا تصویــب خواهــد شــد .او در گفــت
و گــو بــا روزنامــه همشــهری گفــت « :قــرار بــود تــا ایــن
موضــوع کــه اکنــون در نوبــت رســیدگی مجلــس قــرار
دارد قبــل از مــاه مبــارک رمضــان بررســی شــود و در
ادامــه نیــز مجــددا در دســتور کار مجلــس قــرار گرفــت

بــه اعتقــاد بخشــی از کارشناســان باتوجــه بــه
شــرایط تحریــم هــا تغییــر ســاختار دولــت در
ایــن وزارتخانــه بــرای بــرای تنظیــم بهتــر بــازار،
کنتــرل نــرخ اقــام معیشــتی مــردم ،حمایــت
هدفمنــد از اقشــار ضعیــف و کــم درآمــد ،تهیــه
کاالهــای اساســی و تشــویق و حمایــت هــای
هدفمنــد از تجــارت (صــادرات و واردات) از اهمیــت
ویــژه ای برخــوردار اســت.
طــرح تشــکیل مجــدد وزارت بازرگانــی و تفکیــک وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت و تبدیــل آن بــه دو وزارتخانــه
صنعــت و معــدن و بازرگانــی هفتــه آینــده بــرای چهارمین
بــار طــی دو ســال گذشــته در دســتور کار مجلــس قــرار
خواهــد گرفــت .طرحــی کــه ایــن بــار بــا امضــای حــدود
 40نماینــده مجلــس بــه صحــن علنــی مجلــس آمــده
اســت .طــرح تشــکیل مجــدد وزارت بازرگانــی در اواخــر
اســفندماه ســال گذشــته و پــس از تاکیــد مکــرر دولــت
بــرای چهارمیــن بــار طــی دو ســال گذشــته تقدیــم هیــات
رئیســه مجلــس شــد .پــس از بررســی کلیــات طــرح در
مجلــس ،کمیســیون هــای اجتماعــی و صنایــع بــه آن رای
مثبــت دادنــد و کمیســیون هــای حمایــت از تولیــد ملــی
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کارشناســان دولتــی گســتردگی حــوزه کاری وزارتخانــه
کنونــی صنعــت ،معــدن و تجــارت باعــث شــده کــه
بخشــی از کارهــا آن چنــان کــه بایــد و شــاید پیگیــری
نشــود و رونــد کارهــا کنــد پیــش بــرود .بــه اعتقاد بخشــی
از کارشناســان باتوجــه بــه شــرایط تحریــم هــا تغییــر
ســاختار دولــت در ایــن وزارتخانــه بــرای بــرای تنظیــم
بهتــر بــازار ،کنتــرل نــرخ اقــام معیشــتی مــردم ،حمایــت
هدفمنــد از اقشــار ضعیــف و کـم درآمــد ،تهیــه کاالهــای
اساســی و تشــویق و حمایــت هــای هدفمنــد از تجــارت
(صــادرات و واردات) از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
بــه گفتــه بهرامــی ارض اقــدس هــم اکنــون خألهایــی
در بخــش بازرگانــی وجــود دارد کــه نیازمنــد دســتگاهی
فرابخشــی اســت کــه عــاوه بــر حمایــت از تولیــد دغدغــه

جدایی صنعت و معدن از
بازرگانی تصویب می شود؟

کــه بهدلیــل همزمانــی بــا انتخابــات دوره چهــارم هیــات
رئیســه و کمیســیون هــای مجلــس نوبــت رســیدگی بــه
آن نرســید امــا قــرار اســت بعــد از تعطیــات و تــا هفتــه
آینــده در صحــن علنــی مجلــس مطــرح شــود و باتوجــه
بــه آن کــه مقــام معظــم رهبــری چنــدی پیــش از ادغــام
وزارتخانههــای صنعــت ،معــدن و بازرگانــی و ســنگینی
بــار اداره ایــن وزارتخانــه توســط یــک وزیــر ابــراز تعجــب
فرمــوده بودنــد ،بهنظــر میرســد کــه نماینــدگان مجلــس
تفکیــک ایــن 2وزارتخانــه را تصویــب کننــد تــا امــور
بازرگانــی و تجــارت تســهیل شــود».
اگرچــه طــرح تفکیــک وزارتخانــه هــای «صنعــت و معدن»
و «بازرگانــی» از ســوی تعــدادی از نماینــدگان بــه صحــن
مجلــس آمــده ولــی در واقــع دولــت مهــم تریــن حامــی
اجــرای ایــن موضــوع اســت و در ســال هــای گذشــته بارهــا
از ســوی رئیــس جمهــور و دیگــر مســئوالن دولتــی بــر
ایــن موضــوع تاکیــد شــده اســت و حــاال کــه تحریــم هــا
افزایــش پیــدا کــرده ،تفکیــک وزارتخانــه هــا بیشــتر مــورد
توجــه دولــت قــرار گرفتــه اســت .بــه اعتقــاد بخشــی از

حمایــت از مصرفکننــده را نیــز داشــته باشــد« .متأســفانه
نــرخ اقــام معیشــتی مــردم ماننــد گوشــت ،مــرغ ،ســبزی
و صیفــی و ...در ســالجاری نســبت بــه ســال گذشــته
چندیــن برابــر افزایــش داشــته کــه علــت آن غیبــت
تنظیمکننــده تــراز تجــاری کشــور اســت».
امــا تفکیــک وزارتخانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت و شــکل
گیــری دو وزارتخانــه جدیــد مخالفــان زیــادی هــم دارد
و همیــن موضــوع باعــث شــده تاکنــون طــرح تفکیــک
ســه بــار از ســوی مجلــس رد شــود .اداره کل تدویــن
قوانیــن مجلــس طــرح تفکیــک را مغایــر بــا اصــل ۷۵
قانــون اساســی ،مــاده  ۲۸قانــون برنامــه ششــم توســعه،
بنــد  ۱۶سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و بنــد ۱۰
سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری؛ دانســته اســت .مخالفــان
تفکیــک وزارتخانــه هــای صنعــت ،معــدن و تجــارت
معتقدنــد ایــن اقــدام عــاوه بــر اینکــه باعــث بــزرگ شــدن
ســاختار دولــت مــی شــود فضــا بــرای افزایــش واردات و
کاهــش حمایــت از تولیــد داخلــی را هــم فراهــم مــی کنــد.
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یک نیروگاه  ۱۰۰مگاواتی در مرز مشترک
ایران و ارمنستان احداث می شود
تهــران_ ایرنــا_ وزیــر نیــرو گفــت :بخــش خصوصــی
ارمنســتان یــک نیــروگاه  ۱۰۰مگاواتــی بــرق آبــی در
نزدیکــی مــرز ایــران احــداث کــرده و بــرق آن را بــه
ایــران عرضــه میکنــد.
«رضــا اردکانیان» روز ســه شــنبه در حاشــیه شــانزدهمین
اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و
تجــاری ایــران و ارمنســتان در جمــع خبرنــگاران افــزود:
احــداث ایــن نیــروگاه یکــی از توافقهــای ایــن اجــاس
اســت.
وی ســرعت دادن بــه احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق
بیــن دو کشــور را از دیگــر مفــاد توافــق دانســت و ادامــه
داد :مقــرر شــد تــا ســال  ۲۰۲۰ایــن خــط عملیاتی شــود.
وی افــزود :بــا احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق ظرفیــت
انتقــال بــرق بــه ارمنســتان بــه یــک هــزار مــگاوات
خواهــد رســید.
وزیــر نیــرو بــه انجــام مذاکــره دربــاره افزایــش میــزان
صــدور گاز ایــران بــه ارمنســتان در ایــن اجــاس اشــاره
کــرد و گفــت :افزایــش میــزان صــادرات گاز بــه صــورت
تهاتــر بــا ســایر کاالهــای مــورد نیــاز ایــران خواهــد بــود.
وی مذاکــره دربــاره افزایــش ارتبــاط کریــدور شــمال
جنــوب بیــن روســیه ،گرجســتان ،ارمنســتان و ایــران
بــرای تبــادل انــرژی را از دیگــر محورهــای ایــن اجــاس
برشــمرد.
وی از مذاکــره بــا طــرف ارمنســتانی در بــاره پایــش
آلودگــی رود ارس بــه عنــوان یکــی دیگــر از محورهــای
ایــن اجــاس خبــر داد.
اردکانیــان بــه تــاش بــرای تشــویق بخــش خصوصــی
کشــورمان بــرای حضــور در منطقــه آزاد تجــاری با کشــور
ارمنســتان اشــاره کــرد و گفــت :بایــد بخــش خصوصــی
بــرای حضــور در بــازار ارمنســتان و از ایــن طریــق ســایر
کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا منســجمتر عمــل
کــرده و از ت ـکروی پرهیــز کنــد.
وزیــر نیــرو بــه صــادرات روزانــه یــک میلیــون متــر مکعب
گاز بــه ارمنســتان اشــاره کــرد و گفــت :ظرفیتهــای
ایــن بخــش بیشــتر اســت بــه نحــوی کــه میتــوان آن را
چهــار برابــر کــرد.
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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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