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 3نکته درباره عملکرد بهتر
بورس انرژی

رضا پدیدار
بایــد بــرای تقویــت بــورس انــرژی ایــن ســه نکتــه را عملــی کــرد .تقویــت و
رشــد کارگــزاری هــا ،برقــراری خطــوط اعتبــاری و راه انــدازی معامــات ســلف
و کاغــذی ،مــی توانــد زمینــه حضــور هرچــه بیشــتر بخــش خصوصــی در بــورس
انــرژی را فراهــم کنــد.
در شــرایط کنونــی عرضــه نفــت ایــران در یــک ســال اخیــر ،بــه کمتریــن میــزان
ممکــن رســیده اســت .ایــن فــروش حداقلــی نفــت بــه دلیــل محدودیــت در جــا
بــه جایــی و مبــادالت پولــی اســت و ایــن مشــکالت بــر کســی هــم پوشــیده
نیســت .امــا از ســوی دیگــر میــزان مصــرف نفــت در ایــران و تبدیــل آن بــه
فــرآورده هــای هیــدرو کربنــی رشــد کــرده اســت .زمانــی میــزان پــردازش و
تبدیــل نفــت خــام بــه فــرآورده هــای هیدروکربنــی در ایــران کمتــر از 1.5
میلیــون بشــکه بــود امــا بــا راه انــدازی پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس و دیگــر
طــرح هــای توســعه ای و تکمیلــی در حــوزه پاالیشــگاهی ،میــزان نفــت خامــی
کــه بــه طــور مســتقیم در ایــران پاالیــش مــی شــود ،بــه  1.8میلیــون بشــکه
رســیده اســت و روزانــه معــادل  400هــزار بشــکه میعانــات گازی در پاالیشــگاه
خلیــج فــارس تبدیــل مــی کنیــم .اکنــون مــازاد تولیــد بنزیــن در ایــران بیــش
از  20تــا  25میلیــون لیتــر در روز اســت کــه ایــن میــزان ،از طریــق بــورس
انــرژی یــا پروتــکل هایــی کــه بــا کشــورهای همســایه داریــم ،مــورد مبادلــه
قــرار مــی گیــرد.
اما چند نکته قابل تامل درباره سازوکار بورس انرژی وجود دارد
نکتــه اول ،تقویــت تعــداد کارگــزاری هــا در بــورس انــرژی بــرای تبــادل نفــت
و فــرآورده هــای هیدروکربنــی و افزایــش تعــداد آن هاســت چراکــه خریــداران
بایــد از طریــق کارگــزاری هــا وارد بــورس انــرژی شــوند.
نکتــه دوم ،ایجــاد خطــوط اعتبــاری در کارگــزاری هــای بــورس انــرژی ایــران
اســت .در همــه جــای دنیــا ،بــورس هــای نفــت و انــرژی مثــل بــورس دبــی،
شــانگهای ،توکیــو و  ...ادامــه در صفحــه 6

ششمین نشست نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

مخالفت قاطع بخش خصوصی با
تصویب الیحه تجارت
نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت شــهریور مــاه خــود ،بــه طــور قاطــع بــا
آنچــه بــه عنــوان الیحــه اصــاح قانــون تجــارت در مجلــس شــورای اســامی در
رونــد تصویــب قــرار گرفتــه اســت ،مخالفــت کــرده و خواســتار خــروج ایــن الیحه از
دســتور کار مجلــس شــدند .اعضــای هیــات نماینــدگان بخــش خصوصــی ،محتــوای
الیحــه در دســت تصویــب را بــرای اقتصــاد کشــور زیانبــار دانســته و اعــام
کردنــد بــرای توقــف رونــد تصویــب آن بــا نهادهــای ذیربــط مکاتبــه میکننــد.
ششــمین نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران ،صبــح سهشــنبه 26
شــهریور مــاه  ،98بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره مرحــوم اســداله عســگراوالدی
آغــاز شــد .در ابتــدای ایــن نشســت ،کلیپــی از عکسهــا و تصاویــر ،ایــن چهــره
باســابقه اتــاق بازرگانــی تهــران پخــش شــد کــه اشــارهای بــه حضــور او در
نشســتها و جلســات مختلــف اتــاق داشــت.
در ایــن نشســت همچنیــن بخشــی از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب در نشســت
اخیرشــان بــا اعضــای هیــات دولــت ،در مــورد اهمیــت توجــه بــه نقدهــا و
پیشــنهادها بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی پخــش شــد کــه بــه ســخنان قبلــی
ایشــان بــرای هیــات دولــت ،پــس از حضــور دبیــر شــورای امنیــت ملــی در اتــاق
تهــران ،رجوعــی مجــدد داشــت؛ کــه ایشــان تاکیــد کردنــد دولــت اتــاق بازرگانــی
و بخــش خصوصــی را ببینــد و صدایشــان را بشــنود و بــا صــدور بخشــنامههای

متعــدد و گاهـاً متناقــض ،در فضــای کســب و کار موانعــی بــه بلنــدای هفــت خــان
یــا هفتــاد خــان ایجــاد نکنــد.
پــس از پخــش ایــن دو کلیــپ ،فریــال مســتوفی ،رئیــس کمیســیون بــازار پــول و
ســرمایه و محمــد الهوتــی ،رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران بــه عنــوان دو ســخنران پیــش از دســتور ،در مــورد دو موضــوع
کانــال مالــی اینســتکس و بیتوجهــی نهادهــای دولتــی بــه قانــون بهبــود محیــط
کس ـبوکار ،ســخن گفتنــد.
اینستکس چگونه کارمیکند؟
رییــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران ،بــه عنــوان اولیــن ســخنران
پیــش از دســتور ایــن نشســت ،گزارشــی دربــاره ابــزار حمایتــی مبــادالت تجــاری
ایــران و اروپــا ،اینســتکس ،ارائــه کــرد .فریــال مســتوفی بــا اشــاره بــه اینکــه آمریکا
بــا خروجــش از برجــام قواعــد بینالمللــی را نقــض کــرده اســت ،گفــت :بــا خــروج
آمریــکا از برجــام ضررهــا و خســارات غیرقابــل جبرانــی از منظــر اقتصــادی و حتــی
بشردوســتانه بــه ایــران وارد شــده و اعضــای ( ۵ +۱بــه غیــر آمریــکا) بــرای حفــظ
برجــام و پایبنــدی بــه تعهــدات اقتصادیشــان راهکارهایــی نظیــر ایجــاد نهــاد
واســط مالــی اسپــیوی ( )SPVرا معرفــی کردنــد .ادامــه در صفحــه 3
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ـا تصویب آمادگــی شــرکتهای اروپایــی بــرای
ـی بـ
ـش خصوصـ
ـع بخـ
ـت قاطـ
مخالفـ
ـارت نماینــدگان بخــش خصوصــی در ورود بــه ســاز و کار اینســتکس رییــس مشروح خبر
ـه تجـ
الیحـ

2

اخبار کوتاه

ـرژی
ـورس انـ
ـر بـ
ـرد بهتـ
ـاره عملکـ
ـه دربـ
 3نکتـ

نشســت شــهریور مــاه خــود ،بــه طــور قاطــع بــا
آنچــه بــه عنــوان الیحــه اصــاح قانــون تجــارت در
مجلــس شــورای اســامی در رونــد تصویــب قــرار
گرفتــه اســت ،مخالفــت کــرده و خواســتار خــروج
ایــن الیحــه از دســتور کار مجلــس شدند.مشــروح

جدیــد اینســتکس در ســفر بــه ایــران و دیــدار بــا
نماینــدگان بخــش خصوصــی از اتاقهــای مشــترک
ایــران و آلمــان و اتــاق بازرگانــی تهــران ،از اعــام
آمادگــی چنــد بانــک اروپایــی بــرای ورود بــه
مکانیــزم مالــی ســاز و کار ویــژه مالــی تجــارت بــا
.
ایــران خبــر داد .مشــروح خبــر

ایــران و روســیه دالر و ســوئیفت را دور

ـل در شــرایطی
ـی تعجیـ
ـارت قربانـ
ـه تجـ
الیحـ
کــه فعــاالن بخــش خصوصــی و کارشناســان
اقتصــادی بــر ضــرورت بــه روز رســانی و
کارآمدســازی قوانیــن قدیمــی اقتصــادی تاکیــد
.
دارنــد مشــروح خبــر

خبــر

میزننــد تهــران -ایرنــا -رئیــس کل بانــک
مرکــزی بــا اشــاره بــه مذاکــره رئیســان جمهــوری
اســامی ایــران و روســیه گفــت :مــا بــه ایــن
ســو حرکــت میکنیــم کــه ســوئیف را دور زده
و مبــادالت از طریــق پیــام رســانهای مالــی و
پولهــای ملــی دو کشــور انجــام شــود .مشــروح هدفگــذاری وزارت نیــرو تبدیــل شــدن
خبــر
بــه هــاب انــرژی منطقــه اســت مدیــر کل
راهبــری و نظــارت بــر انتقــال و توزیــع بــرق وزارت
نقــش اصلــی صنعــت پتـروشـیـمـــی در
نیــرو از هدفگــذاری وزارت نیــرو در صنعــت بــرق
بازگشــت ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصـ
ـاد بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه در
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت پتروشــیمی افــق  ۲۰۳۵خبــرداد مشــروح خبــر
در شــرایط کنونــی کشــور در خــط مقــدم جنــگ
اقتصــادی قــرار دارد ،گفــت :ایــن صنعــت باالتریــن
ـارد
ـه  ۳۷میلیـ
ـیمی بـ
ـت پتروشـ
ـد صنعـ
درآمـ
نقــش را در بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات
محصــوالت بــه چرخــه اقتصــادی کشــور نســبت بــه دالر میرســد تهــران  -ایرنــا  -مدیرعامــل
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت :دو جهــش
واحدهــای دیگــر دارد .مشــروح خبــر
تعریــف شــده در صنعــت پتروشــیمی منجــر بــه
افزایــش درآمــد ایــن صنعــت تــا  ۳۷میلیــارد دالر
خدمــات صنــدوق ضمانــت صــادرات خواهــد شــد و پتروشــیمی بــه اصلیتریــن صنعــت
محــدود بــه جمعــی از صادرکننــدگان کشــور بعــد از صنعــت نفــت تبدیــل میشــود.
.
نیســت عضوهیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت مشــروح خبــر
صــادرات ایــران گفــت :نشســت هــای تخصصــی به
منظــور آشــنایی هرچــه بیشــترکلیه صادرکننــدگان
کشــوراز خدمــات صنــدوق اســت وایــن صنــدوق
نبایــد تنهــا محــدود بــه جمعــی از صادرکننــدگان
.
باشــد .مشــروح خبــر

مذاکــرات ایــران و ترکیــه بــرای ازســرگیری

ـرق مشــروح خبــر
ـارت بـ
تجـ

مذاکــرات هلدینــگ انــرژی ملــی
قرقیزســتان بــا ترکمنســتان در خصــوص
واردات بــرق مشــروح خبــر
ـرق
ـش بـ
ـت از بخـ
ـرای حمایـ
ـه بـ
ـی ترکیـ
آمادگـ
عراق مشروح خبر
ســرمایهگذاری بــرای جهــش در صنعــت
پتروشیمی مشروح خبر
حرکــت الک پشــتی صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی مشــروح خبــر
صــادرات بیــش از  ۳میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون دالر
بــه عــراق ،در  ۵مــاه نخســت ســال مشــروح

خبــر

قــرارداد برقــی عــراق بــا شــورای همــکاری
خلیــج فــارس مشــروح خبــر
ماجــرای خــط  ۴۰۰میلیــارد دالری ایــران و
چیــن مشــروح خبــر
تکذیــب ســرمایهگذاری  ۴۰۰میلیــارد دالری
ـران مشــروح خبــر
ـا در ایـ
چینیهـ
بررســی راهکارهــای توســعه مناســبات ایــران و
ترکیــه تــا مــرز  30میلیــارد دالرمشــروح خبــر
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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 شش /هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهشت

توقــف تصویــب آن شــود .وی بــا اعــام اینکــه تاکنــون،
 331مــاده از ایــن الیحــه توســط نماینــدگان فعلــی مجلــس
شــورای اســامی طــی  10روز تصویــب شدهاســت ،افــزود:
در الیحــه جدیــد تجــارت ،تغییــرات گســترده و ســریع در
متــن الیحــه ارســالی دولــت اتفــاق افتــادهاســت و حــال
آنکــه از ذینفعــان ایــن حــوزه کــه فعــاالن اقتصــادی و نیــز
اقتصاددانــان هســتند ،بــرای تدویــن آن دعــوت نشــده اســت.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس اقتصــادی ،الیحــه جدیــد تجــارت
عمــا اختیــارات قضــات در امــور قضایــی حــوزه تجــارت را
گســترش داده اســت ،در حالــی کــه اگــر ایــن الیحــه بــه
طــور کامــل تصویــب شــود ،آســیبهای اجتماعــی را تشــدید
خواهــد کــرد.

ادامه از صفحه 1
مســتوفی افــزود :نحــوه عملکــرد اسپــیوی هماننــد یــک
بــورس ویــژه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اروپــا پــول نفتــی
کــه از ایــران خریــداریمیکنــد را در اختیــار ایــن نهــاد
گذاشــته و همزمــان پرداخــت کاالهــای مــورد نیــاز ایــران از
ایــن منبــع پرداخــتمیشــود .حــال آنکــه امــکان جانشــین
کــردن دالر بــا یــورو بــرای انجــام مبــادالت مالــی از طریــق
ایــن ابــزار نیــز وجــود دارد.
رئیــس مرکــز خدمــات مشــاوره ســرمایهگذاری اتــاق تهــران
در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکالت شــروع بــه کار اسپ ـیوی
توضیــح داد :در مراحــل بعــد ،انگلیــس ،آلمــان و فرانســه
اینســتکس را بــه عنــوان ابــزار اجرائــی اسپــیوی معرفــی
کردنــد .ایــن مکانیــزم امــکان تجــارت شــرکتهای اروپایــی
بــا ایــران را بــدون اینکــه در معــرض تحریــم آمریــکا قــرار
بگیرنــد،مــیدد .اینســتکس در قالــب یــک شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــا ســرمایه  ۳۰۰۰یــورو در فرانســه
تاســیس شــد و ســه کشــور آلمــان ،فرانســه و انگلیــس از
ســهامداران آن هســتند .در ایــن ســازوکار مبــادالت بــه
یــورو انجــام خواهــد شــد و برخــاف دیگــر روشهــای انجــام
معامــات ،پولــی رد و بــدل نشــده و صرفــا صــادرات کاالهــای
ایرانــی در برابــر دریافــت اقــام بشردوســتانه اســت.
فریــال مســتوفی در ادامــه بــه تفاوتهــای اسپــیوی و
اینســتکس اشــاره کــرد و گفــت :در حالــی کــه اسپــیوی
میکوشــد تــا بــا تحریمهــا مقابلــه کنــد ،اینســتکس اساســا
وظیفــه خــود را مقابلــه بــا تحریمهــا نمیبینــد و بیشــتر
درصــدد جبــران خســارات اســت .اسپــیوی قــرار بــود بــا
کل کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا راهانــدازی شــود امــا
ســهامداران اینســتکس تنهــا ســه کشــور اروپایــی آلمــان،
فرانســه و انگلیــس هســتند .اگرچــه ایــن ظرفیــت وجــود
دارد کــه در آینــده بقیــه کشــورها هــم در صــورت تمایــل
بتواننــد از ایــن مســیر اســتفاده کننــد .همچنیــن اینســتکس
تنهــا شــامل اقــام بشردوســتانه کــه مــورد تحریــم آمریــکا
نیســت،میشــود در حالــی کــه اسپــیوی همــه اقــام را
شــاملمیشــد.
مســتوفی ســپس روی تهدیدهــای اینســتکس دســت
گذاشــت و گفــت :مبهــم بــودن وجــود ســازوکاری بــرای
نظــارت و ارزیابــی بــر شــرکتهایی کــهمیخواهنــد از
طریــق اینســتکس بــه صــادرات و واردات بپردازنــد وعــدم
حضــور نماینــدهای از بخــش خصوصــی در شــرکت ایرانــی
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متناظــر اینســتکس از تهدیدهــای ایــن ســاز و کار اســت.
رییــس مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری اتــاق تهــران بــا
اشــاره بــه انتصــاب ارهــارد میشــائیل بــوک ،دیپلمــات
مجــرب آلمانــی بــه عنــوان ســومین رئیــس اینســتکس ابــزار
امیــدواری کــرد کــه اینســتکس بــه ورود بــه فــاز اجرایــی
نزدیکتــر شــود .او ادامــه داد :در روزهــای گذشــته فرانســه
پیشــنهاد تخصیــص خــط اعتبــاری بــه ایــران ،در صــورت
توافــق آمریــکا ،بــرای پیشخریــد نفــت ایــران بــه ارزش ۱۵
میلیــارد دالر (معــادل  ۷۰۰هــزار بشــکه در روز) را داده اســت
کــه البتــه وزیــر نفــت اعــام کــرده اســت بــا دریافــت ایــن
 15میلیــارد دالر ،ایــران مقــروض خواهــد شــد.
بخــش خصوصــی بــا الیحــه اصــاح قانــون تجــارت
مخالف اســت
رئیــس اتــاق تهــران در ادامــه بــه موضــوع بررســی الیحــه
تجــارت در مجلــس پرداخــت و گفــت :الیحــه تجــارت ســابقه
طوالنــی  85ســاله دارد و بــه عنــوان یــک قانــون مــادر و
مدنــی شــناخته میشــود و همــه کســانی کــه در کســب و
کار دســتی دارنــد بــا ایــن قانــون ســر و کار داشــته و حتــی
تکتــک مــواد آن را حفــظ هســتند و بــا آن کار میکننــد.
بــه نظــر میرســد تغییــر چنیــن قانونــی بــه ســرعت و در
یــک بــازه زمانــی کوتــاه منطقــی نباشــد و نیــاز اســت نظــر
اقتصاددانــان ،حقوقدانــان ،کارشناســان اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی و بــه خصــوص فعــاالن کســب و کار در مــورد قانــون

اخــذ شــود .متاســفانه شــاهد بودیــم کــه بســیار عجوالنــه و
ظــرف چنــد ســاعت  109مــاده ایــن الیحــه تصویــب شــد؛
قطعــا از مجلــس میخواهیــم ادامــه رســیدگی بــه ایــن
الیحــه را متوقــف کنــد چــون ایــن نحــوه رســیدگی بــه
چنیــن الیحــه مهمــی بــه صــاح کشــور نیســت.
نقد محتوایی الیحه جدید تجارت
بررســی الیحــه قانــون تجــارت کــه ایــن روزهــا در مجلــس
شــورای اســامی به ســرعت در حال بررســی و تصویب اســت،
از دیگــر برنامههــای ششــمین جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران بــود .در همیــن رابطــه ،مدیــر و کارشــناس اندیشــکده
حکمرانــی شــریف طــی گزارشــی بــه تشــریح زوایــای پیــدا و
پنهــان ایــن الیحــه پرداختنــد .الیحــه تجــارت کــه بخــش
خصوصــی و اتــاق بازرگانــی نســبت بــه مفــاد تدوینــی آن
انتقــاد جــدی دارنــد ،در حالــی در صحــن مجلــس شــورای
اســامی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفت ـ ه کــه منتقــدان
ایــن الیحــه معتقدنــد کــه تصویــب فــوری و عجوالنــه آن بــه
ضــرر اقتصــاد و تجــارت کشــور اســت.
در آغــاز بررســی الیحــه اصــاح قانــون تجــارت ،ســید
محمــد صادقالحســینی کارشــناس اقتصــادی ،در ســخنانی
بــه آسیبشناســی ایــن الیحــه پرداخــت و بــا بیــان اینکــه
الیحــه جدیــد تجــارت از ایــراد و ابهــام بســیاری برخــوردار
اســت ،پیشــنهاد کــرد کــه اتــاق بازرگانــی تهــران طــی
نامهنــگاری بــا مجلــس ،دولــت و شــورای نگهبــان خواســتار

دولت باید به تصویب این الیحه حساس باشد
محمدحســن مهرفــرد نیــز بــا بیــان اینکــه الیحــه تجــارت از
ناحیــه دولــت بــه مجلــس رفتــه اســت ،گفــت :اکنــون بای ـ د
دولــت نســبت بــه ایــن الیحــه حســاس باشــد و بــا توجــه
بــه حضــور نماینــدگان دولــت در هنــگام تصویــب لوایــح در
مجلــس ،بایــد ببینیــم نماینــده دولــت در بررســی الیحــه
تجــارت چــه کســی بــوده اســت .بــه نظــرمیرســد ،بررســی
ایــن الیحــه از آنجــا کــه مشــمول زمــان شــده ،اهمیــت خــود
را نــزد دولــت از دســت داده اســت .بنابرایــن بــرای توقــف
ادامــه بررســی آن ،الزم اســت حساســیت رییسجمهــور
برانگیختــه شــود.
عباســعلی قصاعــی ،دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران ،بــا اشــاره بــه اینکــه گفتــهمیشــود ،الیحــه تجــارت
بــا اقتبــاس از قانــون مصــر بــه نــگارش درآمــده ،تاکیــد کــرد
کــه قوانیــن مصــر بــه عنــوان بدنامتریــن قوانیــن حقوقــی
و قضایــی در جهــان شــناختهمیشــود .مجیــد صــدری
نیــز خواهــان طــرح فــوری خواســته اتــاق بــا هیــات رییســه
مجلــس شــد.
در پایــان ایــن نشســت و پــس از بحــث و بررســی اعضــای
هیــات نماینــدگان روی چگونگــی بررســی و تصویــب الیحــه
جدیــد تجــارت در مجلــس شــورای اســامی ،نماینــدگان
بخــش خصوصــی مصــوب کردنــد کــه اتــاق بازرگانــی تهــران
مکاتبــات خــود بــا قــوای ســهگانه بــرای توقــف بررســی و
تصویــب آن در مجلــس را بــا فوریــت در دســتورکار قــرار
دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بهبود محیط کسبوکار و توسعه بازار ،در
صدر برنامههای کمیسیون کسبوکارهای
دانشبنیان اتاق ایران

افشــین کالهــی ،رئیــس کمیســیون کســبوکارهای
دانشبنیــان اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه تعامــل و
همافزایــی بــا دســتگاهها و نهادهــای مرتبــط بــا حــوزه
دانشبنیــان اســتراتژی ایــن دوره کمیســیون اســت ،گفــت:
بایــد زبــان و ادبیــات مشــترکی میــان بازیگــران مختلــف
ایــن حــوزه ایجــاد کنیــم تــا بــه تدریــج بــه اهــداف کالن
دسترســی پیــدا کنیــم .خوشــبختانه طــی ســالها برگــزاری
جلســات و پیگیریهــای مــداوم امــروز ادبیــات بخــش
خصوصــی و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در عرصــه دانشبنیــان تقریبـاً
نزدیــک شــده اســت.
رئیــس مجمــع تشــکلهای دانشبنیــان افــزود :در حــال
حاضــر اقبــال عمومــی میــان دســتگاههای مختلــف بــرای
پرداختــن بــه مفهــوم دانشبنیــان بــه وجــود آمــده اســت؛
بایــد ایــن را یــک فرصــت ببینیــم تــا بــا تعامــل بــا نهادهــای
مختلــف در ایــن عرصــه تأثیرگــذار باشــیم و اگــر دســتگاهی
قصــد ارائــه تســهیالت یــا قانونگــذاری دارد بتوانــد بــا
همراهــی مناســب بخــش خصوصــی بــه درســتی ایــن
وظیفــه خطیــر را ایفــا کنــد.
در ادامــه اولویتهــای چهارگانــه فعالیــت کمیســیون
شــرکتهای دانشبنیــان بــرای تعییــن نقشــه راه چهــار
ســال آینــده ،مطــرح و توســط اعضــا بــه بحث گذاشــته شــد.
کالهــی در جمعبنــدی آنچــه در ایــن نشســت مطــرح شــد،
گفــت :قانــون بهبــود مســتمر محیــط کس ـبوکار بخشــی از
مســئولیتهای اتــاق را مطــرح میکنــد .در ایــن راســتا بــه
طــور مشــخص بهبــود محیــط کســبوکار دانشبنیانهــا
را بــا تعریــف نقــش محــوری بــرای اتــاق در اولویــت
فعالیتهایمــان قــرار دادهایــم.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی توســعه بــازار کسـبوکارهای
نــوآور و دانشبنیــان بــا اولویــت صادراتــی نیــز برنامــه
بعــدی و در واقــع هــدف اصلــی کمیســیون کس ـبوکارهای

دانشبنیــان اســت .از ســوی دیگــر در ایــن قالــب ایجــاد
مرکــز نــوآوری اتــاق ایــران ،خواســته معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت کــه بــه کمیســیون
دانشبنیــان محــول شــده تــا بــه بازارســازی شــرکتها و
همــکاری بــا دیگــر بخشهــای اقتصــاد دانشبنیــان کمــک
شــود.
رئیــس کمیســیون کســبوکارهای دانشبنیــان ادامــه داد:
آسیبشناســی نظــام اقتصــاد دانشبنیــان نیــز اولویــت
بعــدی کمیســیون اســت کــه پیــش از ایــن نیــز روی آن
کار شــده اســت تــا در نهایــت بــا اصــاح قوانیــن یــا حتــی
نهادهــا در راســتای بهبــود اکوسیســتم دانشبنیــان قــدم
برداریــم.

بــر اســاس اظهــارات ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
ایــران ،طرحریــزی روشهــای حمایتــی و تأمیــن مالــی
اختصاصــی بــرای شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتاپ هــا
نظیــر  VCو تأمیــن مالــی جمعــی در همــکاری بــا نهادهــای
متولــی نظیــر بانــک مرکــزی ،بــورس ،فرابــورس ،مأموریــت
دیگــری اســت کــه از ســوی هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
بــه کمیســیون ســپرده شــده اســت.
محمدعلــی چمنیــان ،نایــب رئیــس کمیســیون نیــز بــا
تأکیــد بــر اینکــه در حــال گــذار از اقتصــاد ســنتی بــه
مــدرن و نــوآور هســتیم گفــت :بــا وجــود اینکــه ایــن تحــول
بــه گــذر زمــان نیــاز دارد امــا بــرای تســریع ایــن فرآینــد
میتــوان اقدامــات حمایتــی داشــته باشــیم تــا اقتصــاد نــوآور
و نوپــا قــدرت بگیــرد و پــس از رســیدن بــه ثبــات نقــش از
حمایتهــا بایــد کــم رنــگ شــود.
در پایــان مقــرر شــد هیــات رئیســه کمیســیون پــس
از ویرایــش و اعمــال نظــرات عنــوان شــده برنامههــا و
اولویتهــای کمیســیون کســبوکارهای دانشبنیــان را بــه
هیــات رئیســه اتــاق ایــران اطالعرســانی کننــد.

شماره صد و بیست شش /هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهشت

انـرژی

همتی:

ایران و روسیه دالر و
سوئیفت را دور میزنند

تهــران -ایرنــا -رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه
مذاکــره رئیســان جمهــوری اســامی ایــران و روســیه
گفــت :مــا بــه ایــن ســو حرکــت میکنیــم کــه ســوئیف
را دور زده و مبــادالت از طریــق پیــام رســانهای مالــی
و پولهــای ملــی دو کشــور انجــام شــود.
عبدالناصــر همتــی روز چهارشــنبه در حاشــیه نشســت
هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران با اشــاره بــه مذاکرات
رئیــس جمهــوری اســامی ایــران بــا مقامــات روســیه و
ترکیــه ،افــزود :در مذاکــرات رئیــس جمهــوری اســامی
ایــران بــا مقامــات روســیه و ترکیــه ،بحــث اصلــی ایــن
بــود کــه دو کشــور تــاش دارنــد تــا از مبادلــه از طریــق
ســوئیفت و دالر اجتنــاب کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :اکنــون بخــش قابــل توجهــی از
مبــادالت بــا روســیه و ترکیــه از طریــق پــول ملــی اســت.
مبــادالت بــا عــراق نیــز از طریــق پــول ملــی انجــام
میشــود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی تصریــح کــرد :ایــن رونــدی
کــه تحقــق یافتــه را میتوانیــم توســعه دهیــم.
وی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه ایــران بــه تازگــی عضــو
اتحادیــه اوراســیا شــده ،در مذاکــرات بــا رئیــس جمهوری
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روســیه پیشــنهاد دادیــم کــه امــور تجــاری و بانکــی بــا ۶
کشــور عضــو اتحادیــه اوراســیا را از طریــق ایــن ســامانه
مبــادالت بانکــی انجــام دهیــم کــه مــورد تاییــد رئیــس
جمهــوری روســیه قــرار گرفــت.
همتــی اضافــه کــرد :شــرایط جدیــدی در همکاریهــای
بانکــی کشــورهای منطقــه در حــال رخ دادن اســت کــه
در صــدد تقویــت آن هســتیم و بــه تدریــج مبــاالت پــول
ملــی از طریــق پیامرســانهای داخلــی انجــام شــده و
ســوئیفت در آن نقشــی نخواهــد داشــت.
وی گفــت :اقــدام دولــت آمریــکا در وضــع تحریــم و
محدودیتهــا موجــب شــده کــه دالر بــه تدریــج از
صحنــه مبــادالت مالــی حــدف شــود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی دربــاره محــدود شــدن ســقف
ســهامداری در بانکهــا بــه  33درصــد گفــت :بــر اســاس
قانــون ،هیــچ شــخص حقیقــی و حقوقــی و وابســتگان
آنهــا نمیتواننــد در یــک بانــک بیشــتر از  33درصــد
ســهم داشــته باشــند.
همتــی بــا بیــان اینکــه ایــن محدودیــت قبــا  10درصــد
بــود ،افــزود :پشــنهاد شــده اســت کــه بــا تاییــد بانــک
مرکــزی تــا  20درصــد و دوبــاره بــا تاییــد بانــک مرکــزی
بــا شــرایطی بتواننــد  33درصــد ســهم بانــک را در اختیار
داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه طبــق ایــن دســتورالعمل بــه مــدت
 6مــاه فرصــت داده شــده اســت کــه ســهم مــازاد خــود
را بــه فــروش برســانند ،اضافــه کــرد :در صورتــی کــه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی پــس از گذشــت  6مــاه،
بیــش از رقــم تعییــن شــده ســهام داشــته باشــند100 ،
ســود ســهام مــازاد بــه عنــوان مالیــات اخــذ خواهــد شــد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد :همچنیــن بــه ازای
مــازاد ایــن ســهام ،بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
نیابــت داده مــی شــود در مــورد هیــات مدیــره در مجامــع
تصمیمگیــری کنــد.
همتــی خاطــر نشــان کــرد :بنابرایــن عمــا کســانی کــه
بیــش از  33درصــد ســهم داشــته باشــند نــه قدرتــی در
انتخــاب هیــات مدیــره خواهنــد داشــت و نــه میتواننــد
ســود ســهام را کســبکننــد.
وی دربــاره شــمار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارنــده
ســهم بیــش از  33درصــد ،گفــت 6 :مــاه مهلــت تعییــن
شــده اســت تــا ایــن موضــوع ارزیابــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت
پتروشــیمی در شــرایط کنونــی کشــور در خــط مقــدم جنــگ
اقتصــادی قــرار دارد ،گفــت :ایــن صنعــت باالتریــن نقــش را
در بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات محصــوالت بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور نســبت بــه واحدهــای دیگــر دارد و عمــده
ارز حاصــل از محصــوالت خــود را بــه شــبکه نیمــا عرضــه
میکنــد.
بیــژن زنگنــه در مراســم افتتــاح ســیزدهمین نمایشــگاه بیــن
المللــی ایــران پالســت ادامــه داد :در ســال  ۷۶و در دولــت
اصالحــات ارزش محصــوالت پتروشــیمی بــه قیمــت آن زمــان
یــک میلیــارد دالر بــود کــه بــا تــاش دولــت ،وزارت نفــت
و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی در آن دوره توانســتیم
مجموعــه بزرگــی از طرحهــا را آغــاز کنیــم کــه بخشــی تــا
ســال  ۸۴و بخشــی نیــز در ســالهای بعــد بــه نتیجــه رســید.
بــه گفتــه وزیــر نفــت ارزش کنونــی محصــوالت پتروشــیمی
بیــش از  ۱۶میلیــارد دالر اســت کــه در ایــن ســالها
تالشهــای زیــادی بــرای طرحهــای نیمــه تمــام و جدیــد
در صنعــت پتروشــیمی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طرحهــای پــارس جنوبــی و
انجیالهــای  ،۳۲۰۰ ،۳۱۰۰خــارک و پاالیــش گاز بیدبلنــد
خلیــج فــارس در تأمیــن خــوراک مجتمعهــای پتروشــیمی
تعییــن کننــده هســتند ،تصریــح کــرد :طــرح پاالیــش گاز
بیدبلنــد خلیــج فــارس  ۳.۴میلیــون تــن ،انجــیال ۳۲۰۰
هشــت میلیــون تــن ،انجــیال  ۹۰۰ ،۳۱۰۰هــزار تــن،
خــارک  ۲.۴میلیــون تــن ،پاالیشــگاه پارســیان ســپهر ۳.۳
میلیــون تــن و پتروپاالیــش کنــگان  ۳.۵میلیــون تــن در ســال
تولیــد خواهنــد داشــت.
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی
از ســال  ۹۲آغــاز میشــود و تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰پایــان
مییابــد ،گفــت :بــا تحقــق ایــن جهــش ،تولیــد ایــن صنعــت
بــه بیــش از  ۲۵میلیــارد دالر بــا قیمــت پایــه ســال ۹۲
میرســد و ظرفیــت تولیــد صنعــت پتروشــیمی بــه بیــش از
 ۱۰۰میلیــون تــن خواهــد شــد.
زنگنــه تصریــح کــرد ۱۵ :طــرح پتروشــیمی از ابتــدای دولــت
یازدهــم بــه ارزش  ۵.۲میلیــارد دالر بــه بهــره بــرداری رســیده
اســت و  ۲۷طــرح جدیــد نیــز تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰تکمیــل
میشــود.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه جهــش ســوم پتروشــیمی تــا
پایــان ســال  ۱۴۰۴محقــق خواهــد شــد ،گفــت :در ایــن
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جهــش ایجــاد تنــوع خــوراک ،محصــوالت ،تولیــد پروپیلــن
و متنــوع ســازی زنجیــره پاییــن دســت بســیار مــورد تأکیــد
وزارت نفــت اســت و مناســبترین خــوراک اســتفاده از
گازطبیعــی اســت.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه تولیــد اتــان در ســال ۴.۲، ۹۲
میلیــون تــن بــوده ،گفــت :ایــن رقــم در ســال بــه  ۷.۳میلیــون
تــن در ســال  ۹۷رســیدو تــا ســال  ۱۴۰۰بــه  ۱۶میلیــون تــن
میرســد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمایــش ســرزمین مــورد توجــه
وزارت نفــت اســت ،افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه مجتمعهــای
پتروشــیمی بــه آب احتیــاج دارنــد بنابرایــن تصمیــم گرفتــه
شــده در کنــار ســواحل خــزر و بعضــی از مناطــق کشــور کــه
تــوان تأمیــن آب دارنــد بــه شــرط ایجــاد زنجیــره پاییــن
دســت در کنــار آنهــا ،صنعــت پتروشــیمی توســعه یابــد.
زنگنــه هــدف جهــش ســوم صنعــت پتروشــیمی را تــا پایــان
ســال  ۱۴۰۴تحقــق ظرفیــت تولیــد بیــش از  ۱۳۰میلیــون
تنــی بــه ارزش  ۳۷میلیــارد دالر عنــوان کــرد و گفــت :مصــرف
هیدروکربورهــای مختلــف واحدهــای پتروشــیمی حــدودا
معــادل  ۱.۵میلیــون بشــکه خواهــد بــود.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت نفــت هــم اکنــون ۵
میلیــارد دالر خــوراک بــه واحدهــای پایین دســت پتروشــیمی
میدهــد ،اظهــار کــرد :هیــچ صنعتــی در کشــور مشــابه ایــن
صنعــت نداریــم کــه تــا ایــن انــدازه خــوراک بــه واحدهــای
پاییــن دســت خــود بدهــد .البتــه عامــل محدودکننــده در
اختصــاص خــوراک بیشــتر واحدهــای پاییــن دســت نیســتد
بلکــه بایــد بــازار وجــود داشــته باشــد کــه ایــن بــازار نیــز
پارامترهــای متغیــری در کشــور دارد.

انـرژی
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خدمات صندوق ضمانت صادرات محدود به
جمعی از صادرکنندگان نیست
عضوهیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا
تشــریح خدمــات صنــدوق گفــت :نشســت هــای تخصصــی
بــه منظــور آشــنایی هرچــه بیشــترکلیه صادرکننــدگان
کشــوراز خدمــات صنــدوق اســت وایــن صنــدوق نبایــد
تنهــا محــدود بــه جمعــی از صادرکننــدگان باشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران ،ســیدآرش شــهرآئینی در»نشســت تخصصــی بــا
صادرکننــدگان منتخــب کشــور» ،افزود:وظیفــه خــود مــی
دانیــم تــا صادرکننــدگان از هــر طیــف بــا هــر محصــول
در هــر نقطــه از کشــور بــدون محدودیــت بــا خدمــات
صنــدوق آشــنا شــوند و چتــر حمایتــی صنــدوق برجامعــه
صادراتــی کشــور گســترش یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی صنــدوق ،مدیریــت
ریســک صــادرات اســت ،ادامــه داد :در ابزارهــای پرداخــت
بیــن المللــی ،امــن تریــن مکانیــزم اســتفاده از ال ســی و
اعتبــارات اســناد صادراتــی اســت ودر شــرایط فعلــی کــه
امــکان دسترســی بــرای بازکــردن ال ســی وجــود نــدارد
تنهــا ابزارجایگزیــن اســتفاده از خدمــات صنــدوق ضمانــت
صــادرات مــی باشــد .
عضــو هیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا
بیــان اینکــه فــروش اعتبــاری مزیــت رقابتــی صــادرات
ایــران را در بــازار هــای هــدف افزایــش خواهــد داد،
اظهارداشــت :صادرکننــدگان و تجــار مــی تواننــد به شــکل
نســیه و اعتبــاری کاالی خــود را بفروشــند و ریســک آن
را برعهــده صنــدوق بگذارنــد و صنــدوق امــکان فــروش
اعتبــاری را متناســب بــا دوره اعتبــار ،نــوع کشــور هــدف
و اعتبــار خریــدار ،تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد.
شــهرآئینی گفــت :صادرکننــدگان اگــر بخواهنــد خصوصــا
در شــرایط تحریــم عرصــه را از رقبــای خــود بربایند،بایــد

متناســب بــا نــرم هــای تجــارت بیــن المللــی در اعطــاء
مهلــت اعتبــاری بــه خریــداران  ،مزیــت رقابتــی خــود را
ارتقــاء دهنــد .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق از طریــق همتایــان
خــود بــه اطالعــات  ۳۰۰میلیــون خریــدار در سرتاســر
جهــان دسترســی دارد ،افــزود :صادرکننــدگان مــی تواننــد
بــا ارائــه مشــخصات خریــدار بــه صنــدوق از میــزان
اعتبارطــرف تجــاری خــود آگاهــی یافتــه و مطالبــات
خــود را نــزد صنــدوق بیمــه نمایــد .
عضــو هیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
تســهیل خریــد دیــن اســناد صادراتــی  ،تســهیل
دسترســی صادرکننــده بــه ســرمایه در گــردش از طریــق
صــدور ضمانــت نامــه اعتبــاری و بیمــه ســرمایه گــذاری را
از عمــده خدمــات صنــدوق بــرای صادرکننــدگان برشــمرد
.
شــهرآئینی بــا اشــاره بــه تجربــه و ســابقه تاســیس بیــش
از  ۴۶ســال صنــدوق  ،اضافــه کــرد تــاش مــی کنیــم تــا
صادرکننــدگان خــرد و کالن بــا خدمــات صنــدوق آشــنا
شــوند و بــا شــنیدن نظــرات آنهــا خدمــات خــود را بــا
نیازهــای آنهــا تطبیــق دهیــم .
وی افــزود :صنــدوق بــه عنــوان یــک مجموعــه حاکمیتــی
اهــداف ســودآوری نــدارد و تــاش مــی کنیــم تــا نقــش
حمایتــی خــود را در همــه شــرایط بخصــوص در وضعیــت
تحریــم از صادرکننــدگان بــه نحــو مطلــوب تــری
گســترش دهیــم .
در ایــن نشســت صادرکننــدگان مســایل و مشــکالت
موجــود را بــا مدیــران صنــدوق ضمانــت صــادرات در
میــان گذاشــتند و راهکارهــای جدیــد وخدمــات صنــدوق
بــه ایشــان تبییــن شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییــس جدیــد اینســتکس در ســفر بــه ایــران و دیــدار بــا
نماینــدگان بخــش خصوصــی از اتاقهــای مشــترک ایــران
و آلمــان و اتــاق بازرگانــی تهــران ،از اعــام آمادگــی چنــد
بانــک اروپایــی بــرای ورود بــه مکانیــزم مالــی ســاز و کار
ویــژه مالــی تجــارت بــا ایــران ،خبــر داد.
ارهــارد بــوک کــه بــه تازگــی بــه ســمت ریاســت ســاز و کار
مالــی اینســتکس منصــوب شــدهاســت و هماکنــون بــرای
مذاکــره بــا مقامــات دولتــی و نماینــدگان بخــش خصوصی در
تهــران بــه ســر میبــرد ،در نشســتی کــه بــا حضــور اعضــای
هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان ،سرپرســت
معاونــت امــور بینالملــل اتــاق تهــران و نماینــدگان برخــی
شــرکتهای بــزرگ آلمانــی برگــزار شــد ،امیــدواری خــود
نســبت بــه عملیاتیشــدن ایــن ســاز و کار مالــی را اعــام
کــرد و یــادآور شــد کــه در حــال حاضــر برخــی شــرکتهای
اروپایــی درخواس ـتهای خــود را بــرای تبــادل همــکاری بــا
ایــران اعــام کردهانــد.
نماینــدگان بخــش خصوصــی نیــز بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای
موجــود و توانمنــدی بخــش خصوصــی بــر تــاش جــدی
اروپــا بــرای کاربــردی کــردن اینســتکس و دور کــردن آن از
یــک کانــال تشــریفاتی تاکیــد کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در ایــن نشســت،
سرپرســت معاونــت امــور بینالملــل اتــاق تهــران بــا
اشــاره بــه تــوان عملیاتــی اتــاق تهــران بــه عنــوان کانــون
بنگاههــای کوچــک و متوســط ایــران در حــوزه شناســایی و
معرفــی شــرکتها ،گفــت :در صــورت عــدم عملیاتــی شــدن
ایــن ســاز و کار مالــی از ســوی اروپــا و وقتکشــی در آن،
شــرکتهای ایرانــی بــه ناچــار هماننــد دوران تحریمهــای
قبلــی بــا نــگاه بــه شــرق ،مــراودات تجــاری خــود را از طریــق
ایــن کشــورها بــه ســرانجام خواهنــد رســاند.
حســامالدین حــاج بــا بیــان اینکــه اتــاق تهــران در حــال
مطالعــه روی اقــام قابــل تهاتــر از طریــق اینســتکس اســت،
افــزود :براســاس بررس ـیهای بهعمــل آمــده ،بخــش عمــده
صــادرات ایــران بــه اروپــا طــی ســالهای اخیــر بــه نفــت،
محصــوالت خــام معدنــی و فرآوردههــای نفتــی اختصــاص
داشــته اســت ،از همیــن رو ،بــا قــرار گرفتــن ایــن اقــام بــه
همــراه بســیاری از کاالهــای دیگــر در فهرســت تحریمهــای
یکجانبــه ایــاالت متحــده علیــه ایــران ،عمــا بــا صــادرات
ســایر کاالهــا همچــون خشــکبار ،فــرش ،زعفــران و  ...درآمــد
کافــی بــرای تزریــق منابــع بــه صنــدوق و در ازای آن حتــی

انـرژی

شماره صد و بیست شش /هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهشت

6

ادامه از صفحه 1

 3نکته درباره عملکرد بهتر بورس انرژی

آمادگی شرکتهای اروپایی برای
ورود به ساز و کار اینستکس
واردات کاالهــای بشردوســتانه مشــتمل بــر مــواد غذایــی،
محصــوالت کشــاورزی ،دارو و تجهیــزات پزشــکی وجــود
نخواهــد داشــت.
وی افــزود :بــرای راهانــدازی عملیاتــی ایــن ســازوکار ،موضوع
خریــد نفــت از ایــران از طریــق اختصــاص خــط اعتبــاری 15
میلیــارد دالری کــه بــه تازگــی بــاب مذاکــرات آن بــاز شــده
اســت ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
سرپرســت معاونــت امــور بینالملــل اتــاق تهــران در
ادامــه ،افــزود :براســاس  100قلــم عمــده صادراتــی و
وارداتــی کشــور طــی ســالهای اخیــر ،فهرســتی از اقــام
قابــل تهاتــر بــا کشــورهای عضــو  1+4و نیــز بیــش از 20
کشــور دیگــر کــه اغلــب همســایگان ایــران هســتند در اتــاق
بازرگانــی تهــران آمــاده شــده و در مرحلــه دوم در حــال
شناســایی شــرکتهای ایرانــی عالقمنــد بــه صــادرات یــا
واردات ایــن اقــام هســتیم.
بــه گفتــه حــاج ،ایــن شــرکتها بایــد از نظــر آمادگــی
صــادرات ،ارزیابــی ،اعتبارســنجی و رتبهبنــدی شــوند
کــه ایــن امــر در معاونــت امــور بینالملــل اتــاق تهــران
از طریــق تعامــل بــا صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران،
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و نهادهــای
ذیربــط در دســت اقــدام اســت.
در ایــن مالقــات ،مدیرعامــل جدیــد اینســتکس ،ابتــدا
آمادگــی خــود را بــرای مالقــات بــا رییــس و هیــات رییســه
اتــاق تهــران طــی ســفر آتــی خــود در اکتبــر  ،2019اعــام
کــرد و گفــت :اتــاق بازرگانــی تهــران میتوانــد طــی
فراخوانــی درخواســتهای بنگاههــای ایرانــی را احصــا و

بــه شــرکت ایرانــی متناظــر اینســتکس ارائــه دهــد.
ش خصوصــی
ارهــارد بــوک بــا اعــام اینکــه شــرکتهای بخـ 
دو طــرف ،مــی توانندسیاســتگذاران را مجــاب کننــد تــا
گامهــای عملیاتــی در ایــن خصــوص بردارنــد ،افــزود :برخــی
درخواســتها نیــز از طــرف شــرکتهای اروپایــی بــه
دســت مــا رســیده کــه از جملــه آن میتــوان بــه درخواســت
فــروش دام بــه ایــران توســط یــک شــرکت فرانســوی اشــاره
کــرد.
وی افــزود :در حــال حاضــر ضــروری اســت شــرکتهای
شــناخته شــده بینالمللــی همچــون ارنســت انــد یانــگ
( )EYبــرای اعتبارســنجی شــرکتهای کوچــک و
متوســطی کــه بــه منظــور تبــادل تجــاری از طریــق ســازوکار
اینســتکس ثبتنــام میکننــد ،بــه کار گرفتــه شــوند تــا از
هرگونــه ریســک آتــی ناشــی از مجازاتهایــی کــه براســاس
قانــون یــا مقــررات وضــع میشــوند پرهیــز شــود.
بــه گفتــه ارهــارد بــوک ،شــرکتهای بــزرگ دپارتمانهایــی
مجــزا بــرای رعایــت ایــن مقــررات در خــود دارنــد و حتــی
ممکــن اســت خــارج از ایــن ســازوکار هــم فعالیــت خــود را
ادامــه دهنــد ،بنابرایــن در خصــوص شــرکتهای کوچــک
ایــن امــر بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد و پرداخــت
هزینههــای ارزیابــی اعتبــار نیــز بایــد توســط خــود
شــرکتها پرداخــت شــود.
وی همچنیــن خبــر داد کــه در حــال حاضــر برخــی
بانکهــای کوچــک ایتالیایــی ،آلمانــی و فرانســوی بــرای
فعالیــت در بخــش ایجــاد تعــادل مالــی ایــن تهاترهــا اعــام
آمادگــی کردهانــد.

کارگــزاری هــا را ارزیابــی کــرده انــد و ایــن کارگــزاری
هــا بــه خطــوط اعتبــاری تجهیــز شــده انــد .امــا در
بــورس انــرژی مــا ،کارگــزاری هــا خــط اعتبــاری ندارنــد
و نقــدی کار مــی کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه مــی
تــوان بــا برقــراری خطــوط اعتبــاری ،فراینــد معاملــه
را طــی کــرده و پــس از آن پــول را پرداخــت کــه بــه
تســهیل مبــادالت مــی انجامــد.
نکتــه ســوم ،فقــدان معامــات ســلف و کاغــذای اســت.
بــورس جایــی نیســت کــه لزومــا تمــام معامــات در آن
بــه طــور فیزیکــی انجــام شــود بلکــه فعــال اقتصــادی
مــی توانــد بــه بــورس رفتــه ،یــک محمولــه نفتــی را بــا
اوراق ســلف بخــرد بــدون اینکــه آن را جــا بــه جــا کنــد و
زمانــی کــه قیمــت بهبــود یافــت ،اوراق را بفروشــد .ایــن
رونــد رایــج در همــه بــورس هــای جهــان اســت و بــورس
انــرژی بــرای بهبــود عملکــرد خــود بایــد آن را دنبــال
کنــد.
بایــد بــرای تقویــت بــورس انــرژی ایــن ســه نکتــه را
عملــی کــرد .تقویــت و رشــد کارگــزاری هــا ،برقــراری
خطــوط اعتبــاری و راه انــدازی معامــات ســلف و
کاغــذی ،مــی توانــد زمینــه حضــور هرچــه بیشــتر
بخــش خصوصــی در بــورس انــرژی را فراهــم کنــد.
فعــاالن اقتصــادی مــی تواننــد از ایــن طریــق در بــورس
هــای منطقــه ای هــم مبــادالت را دنبــال کننــد .در
اطــراف ایــران نزدیــک بــه  15کشــور قــرار گرفتــه انــد
کــه بــه خریــد محمولــه هــای نفــت ســفید ،گازوییــل و
نفــت خــام ایــران تمایــل دارنــد و ایــن در حالــی اســت
کــه مــازاد گازوییــل ایــران در فصــول غیرکشــاورزی
بیــش از  45میلیــون لیتــر در روز بــوده و دامنــه خوبــی
را بــرای صــادرات فراهــم کــرده اســت .بــا اجــرای نظــام
بهینــه ســازی مصــرف بنزیــن در کشــور ،مــازاد مصــرف
بنزیــن از  25میلیــون لیتــر بــه  50میلیــون لیتــر مــی
رســد و صــادرات ایــن فــرآورده نفتــی بــه معنــای ارزش
افــزوده بیشــتر و درآمــد باالتــر کشــور اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در نشســت اخیــر شــورای روســای اتاقهــای سراســر
کشــور اعتــراض اتــاق ایــران بــه رونــد تصویــب قانــون
تجــارت و بیتوجهــی بــه دیدگاههــای بخــش خصوصــی
مطــرح شــد .روســای اتاقهــای اســتانی در جمعبنــدی
آنچــه در ایــن نشســت عنــوان شــد ،خواســتار توقــف
پیگیــری ایــن قانــون در مجلــس شــدند؛ چراکــه بــه بــاور
آنهــا ابهامــات و نواقــص جــدی در ایــن قانــون مطــرح شــده
کــه نیــاز بــه کار کارشناســی بیشــتری دارد.
روســای اتاقهــای سراســر کشــور در نشســت خــود بــا
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق ایــران از لــزوم پیگیــری
بــرای توقــف ادامــه رونــد تصویــب الیحــه اصــاح قانــون
تجــارت در مجلــس ســخن گفتنــد .آنهــا معتقدنــد آنچــه
در بندهــای ایــن الیحــه آمــده ابهامــات زیــادی دارد و
میتوانــد زمینهســاز سوءاســتفاده و بــروز فســاد بیشــتر
در کشــور شــود .در نتیجــه بعــد از بحــث و بررســی در
مــورد ایــن موضــوع ،پیشــنهاد شــد کــه بــا تهیــه نام ـهای
از ســوی رئیــس اتــاق ایــران بــرای ســران ســه قــوه ،بخــش
خصوصــی خواســته خــود مبنــی بــر توقــف رونــد تصویــب
قانــون تجــارت را اعــام کنــد.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور در ایــن نشســت ضمــن تشــریح جلســاتی کــه
در مــورد موضوعــات مختلــف بــا مســئوالن دولتــی
داشــته از برگــزاری جلســهای بــا حضــور رئیسجمهــور
و مســئوالن شــورای گفتوگــوی اســتانها بــا محوریــت
 5موضــوع کالن اقتصــادی خبــر داد .بــر اســاس اظهــارات
او در جلسـهای بــا وزیــر اقتصــاد در مــورد تقویــت جایــگاه
شــورای گفتوگــو ،تصمیــم گرفتــه شــد آییننامــه
جدیــدی در مــورد شــیوه برگــزاری ایــن نشس ـتها تهیــه
شــود تــا بــر اســاس آن بتــوان کارآمــدی آن را افزایــش
داد .شــافعی گفــت :در حــال حاضــر قواعــد برگــزاری ایــن
شــورا رعایــت نمیشــود و شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی تنهــا بــه یــک نشســت و ســخنرانی
صــرف تبدیــل شــده اســت.
بــه اعتقــاد رئیــس اتــاق ایــران کــه مســئولیت دبیــری
شــورای گفتوگــو را نیــز بــه عهــده دارد ،بایــد در مــورد
چگونگــی حضــور وزرا و میــزان مشــارکت آنهــا در جلســات
شــورا تصمیمگیــری شــود؛ چراکــه در حــال حاضــر برخــی
وزرا کــه اعضــای اصلــی شــورا هســتند در جلســات مربوطه

انـرژی
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قــرار گرفتــه ،گفــت :وقتــی قــرار اســت مطلــب در صحــن
علنــی مطــرح شــود 10 ،روز بــه نماینــدگان مجلــس
فرصــت میدهنــد کــه نظــرات و پیشــنهادهای خــود را در
مــورد آن مطلــب اعــام کننــد و زمانــی کــه نشســت اصلــی
برگــزار میشــود تنهــا همــان افــرادی کــه نظــرات خــود را
کتبــی اعــام کردهانــد میتواننــد صحبــت کننــد.
وی ادامــه داد :در زمــان مطــرح شــدن ایــن الیحــه در
صحــن ،نماینــده اتــاق حضــور داشــت امــا چــون هیــچ
اظهارنظــری در فرصــت  10روزه توســط نماینــدگان ارســال
نشــده بــود ،بنابرایــن در جلســه رســمی مجلــس بحثــی
صــورت نگرفــت و نماینــده اتــاق هــم نتوانســت از نقطــه
نظــرات خــود بــه طــور مؤثــر دفــاع کنــد .در نتیجــه ظــرف
دو ســاعت حــدود  130مــاده بــه تصویــب رســید.
بــه اعتقــاد ایــن فعــال اقتصــادی وجــه حقوقــی ایــن قانــون
بســیار قویتــر از وجــه اقتصــادی آن اســت کــه الزم اســت
مــورد بازنگــری قــرار گیــرد .از طرفــی تمــام روابــط تجــاری
و قراردادهــا در ایــن الیحــه کــه بــه تصویــب نماینــدگان
مجلــس رســیده اســت ،بــه عــرف ارجــاع داده میشــود
شــورای نگهبــان مبنــی بــر اعتــراض بخــش خصوصــی بــه کــه عامــل اصلــی مبهــم بــودن آن اســت .ایــن قانــون
ســرعت بــاالی مجلــس در تصویــب قانونــی بــا ایــن ســطح هیــچ تعریفــی از عــرف ارائــه نمیدهــد و ایــن میتوانــد
زمینهســاز انــواع سوءاســتفادهها شــود.
از اهمیــت و حساســیت ارســال شــده اســت.

مخالفت روسای اتاقهای سراسر کشور
با تصویب الیحه اصالح قانون تجارت
هیــچ مشــارکتی ندارنــد.
گفتنــی اســت بهبــود محیــط کس ـبوکار ،رونــق تولیــد و
رشــد اقتصــادی ،تأمیــن مالــی بنگاههــای اقتصــادی بــدون
اتــکا بــه نظــام بانکــی ،مولدســازی داراییهــای دولــت و در
نهایــت تســهیل تجــارت فرامــرزی ،پنــج موضوعــی هســتند
کــه قــرار اســت در نشــت شــورای گفتوگــو بــا حضــور
رئیسجمهــور و مشــارکت اســتانها ،در قالــب  5کارگــروه
تخصصــی بررســی شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه لــزوم ایجــاد
دبیرخانــه ســه اتــاق در ســطح اســتانها اشــاره و تأکیــد
کــرد :در نشســتی بــا روســای اتــاق اصنــاف و اتــاق تعــاون،
تصمیــم گرفتــه شــد اتحــادی کــه در پایتخــت بیــن ســه
اتــاق ایجــاد شــده اســت در ســطح اســتانها نیــز تســری
پیــدا کنــد .ســازوکار ایــن همــکاری هــم بــه زودی تهیــه و
تدویــن میشــود.
خواســته بخــش خصوصــی توقــف تصویــب قانــون
تجــارت در مجلــس اســت
رئیــس اتــاق ایــران در ادامــه نگاهــی بــه رونــد تصویــب
قانــون تجــارت داشــت و یــادآور شــد نام ـهای بــا امضــای
روســای ســه اتــاق اصنــاف ،تعــاون و بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــه رئیــس قــوه مقننــه و

در ایــن رابطــه احمــد آتــش هــوش ،رئیــس کمیســیون
حقوقــی و حمایــت قضائــی و مقرراتــی اتــاق ایــران و ســهیل
مهرآمیــز ،سرپرســت مدیریــت امــور حقوقــی اتــاق ایــران
کــه وظیفــه پیگیــری رونــد تصویــب ایــن قانــون در مجلــس
را بــه عهــده داشــتند ،گزارشــی در ایــن مــورد ارائــه دادنــد.
طبــق گــزارش ارائــه شــده ،الیحــه قانــون تجــارت در ســال
 84بــه مجلــس رفــت امــا از آن ســال تــا کنــون دســتخوش
تغییــرات اساســی شــده کــه میتــوان ادعــا کــرد دیگــر
الیحــه دولــت نیســت و بــه طــرح تبدیــل شــده اســت.
زمانــی کــه بررســیهای ایــن الیحــه در مجلــس شــروع
شــد نماینــده اتــاق کــه از کمیســیون حمایــت قضائــی اتــاق
ایــران بــود در تمــام نشس ـتها حضــور و مشــارکت فعــال
داشــت .بــا ایــن وجــود چنــدی پیــش بخــش خصوصــی از
طریــق رســانهها متوجــه شــد الیحــه قانــون تجــارت بــرای
تصویــب بــه صحــن علنــی رفتــه و بــا آنچــه در جلســات بــا
هــم بــه توافــق رســیده بودنــد تفــاوت بســیاری دارد.
آتــش هــوش در مــورد ســرعت بــاالی تصویــب بندهــای
ایــن قانــون کــه در محافــل مختلــف مــورد تعجــب همــگان

همایــش توســعه همکاریهــای تجــاری بــا
کشــورهای هــدف  5آذر برگــزار میشــود
تشــریح برنامــه معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران در مــورد
برگــزاری همایــش توســعه همکاریهــای تجــاری بــا
کشــورهای هــدف ،موضــوع دیگــری بــود کــه در ایــن
نشســت مطــرح شــد.
طبــق اظهــارات محمدرضــا کرباســی ،معــاون بینالملــل
اتــاق ایــران از آنجــا کــه تحریمهــا مانــع از فعالیتهــای
تجــاری ایــران بــا کشــورهای مختلــف بــه ویــژه کشــورهای
اروپایــی شــده اســت ،تمرکــز روی کشــورهای همســایه و
نزدیــک بــه ایــران در برنامــه کاری فعــاالن اقتصــادی قــرار
گرفــت .البتــه تــا اواخــر ســال گذشــته دولــت چنــدان
توجهــی بــه ایــن مســئله نداشــت و همچنــان روی بازارهای
اروپایــی متمرکــز بــود تــا اینکــه در نهایــت اوایــل امســال
در بخشــنامهای از ســوی معــاون اول رئیسجمهــور،
همــکاری بــا کشــورهای همســایه ،چیــن و هنــد بــه عنــوان
اولویتهــا در همکاریهــای بینالمللــی اعــام شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
مذاکرات ایران و ترکیه برای ازسرگیری
تجارت برق
وزرای نیــرو و انــرژی ایــران و ترکیــه در نشســت عصــر
امــروز خــود بــر لــزوم انجــام مذاکــرات بــرای ازســرگیری
تجــارت بــرق بیــن دو کشــور و افزایــش دو برابــری ظرفیت
تبــادل بــرق ایــران و ترکیــه تاکیــد کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان کــه بــه همــراه
رئیسجمهــور کشــورمان بــرای شــرکت در پنجمیــن دور
اجــاس ســه جانبــه ســران ایــران ،روســیه و ترکیــه ،وارد
آنــکار شــده اســت ،بــا فاتــح دونمــز ،وزیــر انــرژی ترکیــه
س کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
و رئیــ 
دیــدار کــرد.
در ایــن نشســت دو طــرف ضمــن بررســی فرصتهــای
همــکاری ایــران و ترکیــه در زمینههــای مختلــف انــرژی
بــر لــزوم افزایــش ظرفیــت تبــادل انــرژی بیــن دو کشــور از
 ۶۴۰مــگاوات بــه  1280مــگاوات تاکیــد کردنــد.
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو ،تشــکیل کمیتــه بــازار بــرق در
چارچــوب ســازمان اقتصــادی اکــو و مذاکــرات الزم بــرای
ازســرگیری تجــارت بــرق بیــن دو کشــور از دیگــر مــواردی
بــود کــه در ایــن نشســت مــورد تاکیــد وزرای نیــرو و
انــرژی ایــران و ترکیــه قــرار گرفــت.
همچنیــن در ایــن نشســت تشــکیل کمیتــه فرعــی انــرژی
در زیــر مجموعــه کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی دو کشــور بــرای حمایــت دو دولــت از
شــرکتهای بخــش خصوصــی دو طــرف بــرای حضــور در
بازارهــای منطقــه مــورد تاکیــد طرفیــن قــرار گرفــت.
وزیــر نیــروی کشــورمان در پایــان ایــن نشســت از وزیــر
انــرژی ترکیــه بــرای ســفر بــه تهــران بــه منظــور بازدیــد از
نمایشــگاه بینالمللــی بــرق در آبانمــاه جــاری و انجــام
مذاکــرات الزم بــرای پیگیــری و اجرایــی کــردن مباحــث
یــاد شــده در ایــن نشســت دعــوت بــه عمــل آورد.
افزایش مبادالت ایران و ترکیه با پول ملی
رئیــس کل بانــک مرکــزی از بــاال بــردن حجــم تجــارت
دو کشــور ایــران و ترکیــه و حــل و فصــل مســائل بانکــی
بــه ویــژه ارتبــاط بیشــتر بیــن بانکهــای مرکــزی بــرای

پیگیــری افزایــش مبــادالت بــر اســاس پــول ملــی دو
کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک
مرکــزی در صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت :امــروز ۲۵
شــهریورماه مذاکــرات دوجانبــه روســای جمهــور دو کشــور
ایــران و ترکیــه عمدتــا بــر نحــوهی گســترش روابــط
اقتصــادی و تجــاری و خصوصــا بانکــی دو کشــور متمرکــز
بــود.
تاکیــد بــر بــاال بــردن حجــم تجــارت دو کشــور و حــل
و فصــل مســائل بانکــی بــه ویــژه ارتبــاط بیشــتر بیــن
بانکهــای مرکــزی بــرای پیگیــری افزایــش مبــادالت بــر
اســاس پــول ملــی دو کشــور کــه در حــال حاضــر براســاس
اعــام در حــد  ۳۴درصــد اســت از جملــه ایــن مــوارد بــود.
پیــرو تاکیــد روســای جمهــور دو کشــور موضوعــات بانکــی
را بــا رئیــس بانــک مرکــزی ترکیــه در حاشــیه مذاکــرات
پــی گرفتیــم .الحمــداهلل تفاهمــات خوبــی انجــام شــد
همچنــان مقــرر شــد کــه همــکاران بانــک مرکــزی بتواننــد
در دورههــای آموزشــی بانــک مرکــزی ترکیــه بــرای کســب
مهــارت بیشــتر در عملیــات بــازار بــاز شــرکت کننــد .ترکیه
سالهاســت کــه سیاســت پولــی خــود را بــرای هدفگــذاری
و کنتــرل تــورم از طریــق عملیــات بــازار بــاز و کنتــرل نــرخ
ســود کوتــاه مــدت بانکــی اعمــال میکنــد.

مذاکرات هلدینگ انرژی ملی قرقیزستان با
ترکمنستان در خصوص واردات برق

به گــزارش رســانههای قرقیزســتان ،رئیــس هلدینــگ
انــرژی ملــی قرقیزســتان اعــام کــرد کــه ایــن کشــور
بــرای تأمیــن بــرق مــورد نیــاز خــود در حــال انجــام
مذاکراتــی بــا کشــور ترکمنســتان میباشــد .وی افــزود:
«در صورتــی کــه قیمــت و مــدت زمــان تحویــل بــرق
ن هــا بــرای عرضــه بــرق
مشــخص باشــد ،قزاقهــا و ترکم ـ 
آمــاده هســتند»« .پیــش بینــی میشــود واردات بــرق در
ســال  ،2020یــک میلیــارد کیلــووات ســاعت باشــد ».در
حــال حاضــر ،بــرق ترکمنســتان بــه کشــورهای همســایه
ایــن کشــور ،افغانســتان و ایــران صــادر میشــود .همچنیــن
پروژهــای بــرای ســاخت خــط بــرق ولتــاژ بــاالی 500
کیلوولــت در مســیر ترکمنســتان  -افغانســتان -پاکســتان
( )TAPدر حــال انجــام اســت .چشــم انــداز عرضــه بــرق
بــه بازارهــای کشــورهای قفقــاز و کشــورهای آســیای میانــه
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .پیــش از ایــن گــزارش
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شــده بــود کــه پیــش بینــی میشــود کل بــرق تولیــد شــده
در ترکمنســتان تــا ســال  ،2024تــا  33میلیــارد کیلــووات
ســاعت افزایــش یابــد کــه ایــن رقــم تقریبــاً  30درصــد
از مقــدار تولیــد فعلــی بیشــتر خواهــد بــود .بانــک توســعه
آســیایی  500میلیــون دالر بــرای یــک پــروژه انــرژی
الکتریکــی اختصــاص داده اســت .در ایــن پــروژه خــط
انتقالــی احــداث میشــود .ایــن باعــث افزایــش قابلیــت
اطمینــان در مصــرف انــرژی بــرای مصــرف کننــدگان
داخلــی و همســایگان وارد کننــده بــرق میشــود.
آمادگی ترکیه برای حمایت از بخش برق عراق
وزیــر انــرژی و منابــع انســانی ترکیــه اعــام نمــود کــه
عــراق و ترکیــه توافــق نمودنــد پــس از انجــام بــه روز
رســانیهای مــورد نیــاز بــر روی زیرســاختهای شــبکه بــرق
عــراق ،نســبت بــه تبــادل بــرق اقــدام نماینــد .در مذاکراتــی
کــه مابیــن وزیــر انــرژی ترکیــه و وزیــر بــرق عــراق صــورت
گرفــت ،پــروژ ه هــای مشــترک جدیــد در بخــش بــرق دو
کشــور مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتنــد و وزیــر انــرژی
ترکیــه آمادگــی کشــورش درخصــوص بــه روز نمــودن
زیرســاختها و تجهیــزات بخــش بــرق عــراق بــرای اتصــال
بــه شــبکه ترکیــه را ابــراز نمــود .وی اظهــار داشــت کــه
بــرای توســعه و پیشــبرد پــروژههــای مشــترک بــرق مــا
بیــن دو کشــور بــه روزرســانی زیرســاختهای شــبکه بــرق
عــراق امــری حیاتــی اســت و ترکیــه قــادر اســت در ایــن
راه کشــور عــراق را حمایــت و پشــتیبانی نمایــد .بخــش
ســاخت و ســاز و عمــران بــه همــراه تولیــد کننــدگان
تجهیــزات بــرق در ترکیــه قــادر هســتند بــا همــکاری بــا
بخــش بــرق عــراق کمبــود و نقصــان موجــود در شــبکه
بــرق ایــن کشــور را مرتفــع نماینــد .قابــل ذکــر اســت
کــه ایــن نشســت پــس از نشســت وزیــر انــرژی ترکیــه بــا
وزیــر نفــت عــراق بــرای ســاخت خــط لولــه جدیــد نفتــی
بــه مــوازات خــط لولــه فعلــی مابیــن عــراق و ترکیــه کــه
پــس از جنــگ بــا داعــش بــه شــدت صدمــه دیــده اســت،
صــورت گرفــت.
اتمام کارساخت نیروگاه برق صالحالدین تا سال
2020
انتظــار م ـیرود کار ســاخت نیــروگاه بــرق صالحالدیــن در
اســتان مرکــزی عــراق تــا ســال  2020بــا ظرفیــت 1260
مــگاوات بــه پایــان برســد .در حــال حاضــر ،بــه گفتــه
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شــرکت مهندســی ماشــینآالت چیــن کــه در حــال ســاخت
ایــن نیــروگاه میباشــد ،کار ســاخت ایــن نیــروگاه 80
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت .بــه گفتــه مدیــر
عراقــی ایــن پــروژه ،ایــن نیــروگاه دارای دو واحــد اســت
کــه ظرفیــت هــر کــدام  630مــگاوات اســت .بــه گفتــه وی،
در ایــن پــروژه بیــش از  1200مهنــدس و کارگــر چینــی بــا
همتایــان عراقــی خــود همــکاری میکننــد .وزارت بــرق
عــراق توافقنامـهای بــه ارزش  1 /2میلیــارد دالر بــا شــرکت
مهندســی ماشــین آالت چیــن بــرای ســاخت ایــن پــروژه
امضــاء کــرده اســت.
سرمایهگذاری برای جهش در صنعت پتروشیمی
معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی بــا اشــاره بــه
اینکــه حجــم ســرمایهگذاری طرحهــای جهــش ســوم
صنعــت پتروشــیمی  ۲۳میلیــارد دالر اســت ،گفــت:
حجــم ســرمایهگذاری در دســت اجــرای کنونــی صنعــت
پتروشــیمی  ۴۰میلیــارد دالر اســت .بهــزاد محمــدی دیــروز
در نشســت خبــری بــا اشــاره بــه تأثیــر حایــز اهمیــت
صنعــت پتروشــیمی در اقتصــاد کشــور گفــت :ایــن صنعــت
یــک نظــام اقتصــادی در کشــور اســت کــه روز بــه روز بــا
بهرهبــرداری از طرحهــای جدیــد ،نقــش آن پررنگتــر
میشــود .وی بــه جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی
کــه از ســال  ۹۲فعــال شــدند ،اشــاره و اظهــار کــرد :بــا
برنامهریــزی انجــام شــده و بهرهبــرداری از طرحهــای
جدیــد در جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی ،ظرفیــت تولیــد
ایــن صنعــت تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰بــه  ۱۰۰میلیــون تــن
میرســد و درآمــد  ۱۷میلیــارد دالری کنونــی محصــوالت
پتروشــیمی را بــه  ۲۵میلیــارد دالر میرســاند .معــاون
وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه  ۲۷طــرح
پتروشــیمی از امســال تــا ســال  ۱۴۰۰بــه بهرهبــرداری
میرســد ،افــزود :طرحهــای پتروشــیمی متانــول کاوه،
الفیــن ایــام و متانــول بوشــهر و  PVRتخــت جمشــید
امســال افتتــاح خواهنــد شــد .محمــدی ســال  ۹۹را ســال
پــرکار و پــر رونــق بــرای صنعــت پتروشــیمی عنــوان و
تصریــح کــرد :ســال آینــده  ۱۶طــرح و ســال  ۱۴۰۰هفــت
طــرح دیگــر صنعــت پتروشــیمی بــه بهرهبــرداری خواهنــد
رســید؛ بــا تحقــق جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی تعــداد
مجتمعهــای پتروشــیمی کشــور از  ۵۶بــه  ۸۳مجتمــع
میرســد.
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Short news

Middle East Energy Poised To
Power Global Sector

New identity for long-running Middle
East Electricity platform is a ‘strategic move for industry that goes well
beyond electricity’ – Informa
highly-successful editions, 44 After
Middle East Electricity will evolve
an - 2020 into Middle East Energy in
energetic transformation which aims
to keep the region’s leading power
industry event at the forefront of a
.rapidly-evolving sector
As demand for digitised and renewable
energy solutions increase across the
globe, the future-focused Middle East
Energy platform will debut at Dubai
World Trade Centre (DWTC) from
bringing together ,2020 ,March 5-3
leading lights of the global industry,
from energy ministers and utilities
decision makers to innovative start. ups and future technology providers
Middle East Energy will continue“
to be the global power platform
where international experts, industry
and organisations come to learn,
inspire and do business,” explained
.Konieczna

انـرژی

Ethiopia To Commission New 254MW
Hydro Dam

Once the 254 MW dam project is commissioned, it’s expected to fill a critical gap in Ethiopia’s ongoing efforts
to meet the energy needs of the country’s estimated 105 million people
Ethiopia plans to commission the
Chinese-built 254 megawatts (MW)
Genale Dawa III hydro dam before the
end of 2019, an Ethiopian official said
.on Saturday
Moges Mekonen, Communication
Director at Ethiopia Electric Power,
said the dam being built by the China Gezhouba Group Corporation is
expected to be commissioned before
.the end of 2019
Mekonen said once the 254 MW dam
project is commissioned, it’s expected to fill a critical gap in Ethiopia’s
ongoing efforts to meet the energy
needs of the country’s estimated 105
.million people
The Genale Dawa III hydro project located in southeastern Ethiopia is being built at a cost of around 450 mil.lion U.S. dollars
The energy sector is one of Ethiopia’s
priorities as the country envisages to
become a light manufacturing hub in
Africa and middle-income economy
.by 2025
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Change In Pollution Tax Policy
Necessary To Fast-Track Clean
Energy Adoption - OECD

For international flights and shipping, fuel taxes are zero, meaning
long-haul frequent flyers and cargo
shipping firms are not paying their
fair share, according to the OECD
report
Taxes on pollution from energy
sources in 44 countries that account
for more than 80 per cent of global
emissions are not high enough to
force a reduction of risks and address the ever-rising threat of cli.mate change
About 70 per cent of CO2 emissions
from energy sources within the advanced and emerging economies are
entirely untaxed, giving these countries little incentive to switch to clean
energy, according to a new OECD re’.port titled ‘Taxing Energy Use 2019
Across the 44 countries studied in
the report, 97 per cent of energy-related CO2 emissions, apart from
road transport, are taxed “far below”
the levels that would reflect damage
.to the environment, it said

UAE And Partners To Build Resilient Green Power System For Hurricane-Ravaged Barbuda

The UAE-Caribbean Renewable
Energy Fund is the largest renewable energy initiative of its kind in
the Caribbean region and is a partnership between the UAE Ministry
of Foreign Affairs and International
Cooperation (MoFAIC), Abu Dhabi
Fund for Development (ADFD), and
Abu Dhabi Future Energy Compa)ny (Masdar
The UAE-Caribbean Renewable
Energy Fund (UAE-CREF) has announced a partnership with the
Government of Antigua and Barbuda’s Ministry of Public Utilities, Civil Aviation, Transport and Energy,
the CARICOM Development Fund
(CDF) and the New Zealand Ministry
of Foreign Affairs and Trade (NZMFAT) to restore power to Barbuda
following the near-total destruction
of the island after Hurricane Irma
.struck in September 2017
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شماره صد و بیست شش /هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهشت

محمد امیرزاده ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
در شــرایطی کــه فعاالن بخــش خصوصی و کارشناســان
اقتصــادی بــر ضــرورت بــه روز رســانی و کارآمدســازی
قوانیــن قدیمــی اقتصــادی تاکیــد دارنــد بــه خصــوص
قوانیــن پایــه ای کــه پیشــینه چندیــن و چنــد دهــه ای
دارنــد امــا تعجیــل در اصــاح یکبــاره ایــن قوانیــن هــم
مــی توانــد بــه همــان میــزان مخــرب باشــد و اثــرات
ســوء اقتصــادی بــه کشــور تحمیــل کنــد؛ اتفاقــی کــه
ایــن روزهــا بــرای اصــاح قانــون تجــارت در مجلــس
تحــت عنــوان الیحــه تجــارت در حــال رخ دادن اســت.
چنــد روزی اســت کــه بررســی مــواد الیحــه تجــارت
کــه بــدون شــک اثــرات اقتصــادی گســترده ای در
کشــور خواهــد داشــت در صحــن علنــی مجلــس آغــاز
شــده و حــاال بخشــی از کارشناســان و فعــاالن اقتصادی
معتقدنــد کــه روی ایــن الیحــه بــه میــزان کافــی کار
کارشناســی صــورت نگرفتــه اســت و بررســی و تصویــب
بندهــای آن در ایــن شــرایط و بــا عجلــه در مــاه هــای
پایانــی کار مجلــس بــه صــاح کشــور نیســت .امــا
عجلــه نماینــدگان مجلــس در بررســی و تصویــب مــواد
ایــن الیحــه درنــوع خــود بــی نظیــر بــه نظــر مــی
رســد تــا جایــی کــه یکــی از اعضــای کمیســیون برنامــه
و بودجــه مجلــس از تصویــب  ۱۰دقیقـهای  ۳۳۱مــاده
الیحــه اصــاح قانــون تجــارت در کمیســیون حقوقــی
و قضایــی مجلــس خبــر داده اســت .حســینعلی حاجــی
دلیگانــی همچنیــن گفتــه« :در رســیدگی صحــن
مجلــس بــه الیحــه مزبــور در مــدت دو ســاعت بیــش از
 ۱۰۰مــاده را قرائــت و مصــوب شــد کــه در نــوع خــود
یــک رکــورد محســوب میشــود».
امــا مــواد الیحــه تجــارت در شــرایطی روی دور تنــد
در صحــن مجلــس مصــوب مــی شــود کــه ایــن قانــون
از جملــه قوانیــن زیربایــی و بســیار مهــم کشــور اســت
کــه بنــد ،بنــد و مــاده بــه مــاده آن از اهمیتــی ویــژه
برخــوردار اســت و بــر فضــای اقتصــادی و کســب و کار
کشــور تاثیــرات ریشــه ای خواهــد داشــت .مســعود
خوانســاری رئیــس اتــاق تهــران چنــد روز پیش بــا ابراز
نگرانــی نســبت بــه ایــن شــیوه بررســی الیحــه تجــارت
گفــت «:قانــون تجــارت جــزو قوانیــن زیربنایــی کشــور
اســت .تمــام کســانی کــه در اقتصــاد کشــور دســتی
دارنــد ،بــا آن آشــنا هســتند .چطــور بــدون مشــورت بــا
بخــش خصوصــی  ۶۰۰مــاده قانــون تغییــر میکنــد؟
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حرکت الک پشتی صادرات
خدمات فنی و مهندسی

الیحه تجارت قربانی تعجیل
چــه ضرورتــی بــه ایــن حجــم از شــتابزدگی بــرای
اصــاح ایــن قانــون مهــم وجــود داشــت؟»
عــاوه بــر رئیــس اتــاق تهــران ،رئیــس اتــاق ایــران
غالمحســین شــافعی هــم گفتــه اســت «:تعجیــل
مجلــس در بررســی الیحــه اصالحــی قانــون تجــارت
نگرانکننــده اســت و متأســفانه در فراینــد اصالحــات
قانونــی بــا ایــن اهمیــت ،نظــر فعــاالن اقتصــادی و اتــاق
ایــران گرفتــه نشــده و عجلــه در اصــاح ایــن قانــون،
فعالیتهــای تجــاری را تحتتأثیــر قــرار خواهــد داد».
قانــون فعلــی تجــارت ایــران در ســال  1311یعنــی
دوران پهلــوی اول تصویــب شــده و از آن بهعنــوان
میــراث علیاکبــر داور ،بنیانگــذار دادگســتری نویــن
در ایــران و وزیــر مالیــه رضاشــاه یــاد میشــود.
قانونــی کــه در ســال  1347خورشــیدی بــا اصالحاتــی
در حــوزه شــرکتهای ســهامی مواجــه شــد و از آن
زمــان و بهویــژه پــس از انقــاب همــواره کارشناســان
و فعــاالن اقتصــادی خواســتار بازنگــری در ایــن قانــون
بــود ه و هســتند امــا در فضایــی کارشناســی و منطقــی.
در ســال هــای بعــد از انقــاب نخســتین بــار الیحــه

اصــاح قانــون تجــارت در ماههــای پایانــی دولــت
محمــد خاتمــی ،بــه مجلــس ارائــه شــد امــا رســیدگی
آن بــه عمــر مجلــس هفتــم کفــاف نــداد و در ابتــدای
فعالیــت مجلــس هشــتم ،دوبــاره ایــن الیحــه ایــن بــار
بــه امضــای محمــود احمدینــژاد بــه مجلــس فرســتاده
شــد .ســرانجام پــس از  15ســال در  6دیمــاه ســال
 90مصوبــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس
براســاس اصــل  85قانــون اساســی بــه صحــن ارســال
شــد و مجلــس هــم  23فروردیــن  1391بــا اجــرای
آزمایشــی الیحــه تجــارت بهمــدت 5ســال موافقــت
کــرد و بــه شــورای نگهبــان فرســتاده شــد .البتــه در
نهایــت شــورای نگهبــان هــم بــه اســتناد همــان اصــل
قانــون اساســی ،ضــرورت اجــرای آزمایشــی قانــون را
بــه صــاح ندانســت و الیحــه را بــه مجلــس برگشــت
داد .حــاال مدتــی اســت کــه مجلــس دوبــاره بــه فکــر
رســیدگی بــه الیحــه تجــارت افتــاده اســت امــا فعــاالن
بخــش خصوصــی و کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد
ایــن مهــم بایــد در شــرایطی کامــا کارشناســی و
دقیــق صــورت گیــرد.

مــدت هاســت کــه مشــکالت ایجــاد شــده در مســیر
صــادرات ،بخــش خدمــات فنــی و مهندســی را هــم درگیر
کــرده اســت و اکنــون صــادرات خدمــات فنی و مهندســی
شــرکت هــای ایرانــی بــه کنــدی انجــام شــده و مــی توان
گفــت کــه در آســتانه توقــف قــرار گرفتــه اســت .امــکان
صــدور و تمدیــد ضمانــت نامــه وجــود نــدارد و نقــل
وانتقــال پــول بــه ســختی انجــام مــی شــود .کارفرمایــان
خارجــی بــرای ارجــاع کار بــه شــرکت هــای ایرانــی بــا
محدودیــت رو بــه رو هســتند و طــرح هــای عمرانــی
داخلــی هــم کاهــش یافتــه اســت .در چنیــن شــرایطی
تعجبــی نــدارد کــه بشــنویم کارگــر ایرانــی بــرای کار بــه
کشــور دیگــری مهاجــرت کــرده اســت و بایــد در پــروژه
هــای شــرکت هــای غیرایرانــی کار کنــد .از ســوی دیگــر
افزایــش نــرخ ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی کشــور هــم
بــه انگیــزه کارگــران بــرای مهاجــرت دامــن زده اســت.
کار عزتمنــد کارگــر ایرانــی در هــر جــای جهــان خواســته
همــه اســت امــا امیدواریــم مشــکالت پــروژه هــای
عمرانــی هرچــه زودتــر حــل و فصــل شــود و رونــق بــه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ایــران بــاز گــردد.
اکنــون پــروژه هــای شــرکت هــای ایرانــی در کشــورهایی
مثــل عمــان ،الجزایــر و کامــرون نیمــه کاره مانــده اســت
و ســرعت انجــام کار بــه پاییــن تریــن ســطح ممکــن
رســیده اســت .هرچنــد بارهــا دربــاره حضــور شــرکت
هــای ایرانــی در رونــد بازســازی عــراق و ســوریه شــنیده
ایــم امــا نگــرش هــای دولــت در ایــن بــاره مانعــی بــرای
حضــور شــرکت هــای توانمنــد ایرانــی اســت .دولــت نــگاه
پــروژه محــور دارد و کمتــر بــه کارآفرینــان و شــرکت
هــای بــا ســابقه اعتمــاد مــی کنــد .ایــن در حالــی
اســت کــه شــرکت هــای چینــی و ترکیــه ای بخشــی از
پولــی کــه دولــت هــا مــی خواهنــد از طریــق پــروژه در
اختیارشــان قــرار بدهنــد را در اختیــار مــی گیرنــد تــا بــه
طــور آزاد در کشــورها هتــل ،مراکــز خریــد و واحدهــای
مســکونی بســازند .در ایــن شــرایط راندمــان کار افزایــش
یافتــه و وصــول مطالبــات هــم راحــت تــر اســت.
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صادرات بیش از  ۳میلیارد و ۹۰۰
میلیون دالر به عراق ،در  ۵ماه
نخست سال
حمیــد حســینی دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
عــراق در گفتوگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران دربــاره شــرایط
ویــژه صــادرات ایــران بــه عــراق در ایــام ویــژه اربعیــن ،اظهار
کــرد :در ۵ماهــه نخســت امســال بیــش از  ۳میلیــارد و ۹۰۰
میلیــون دالر بــه عــراق صــادرات داشــتیم کــه چیــزی حــدود
 ۵۰۰میلیــون دالر بیشــتر از ســال گذشــته بــوده اســت.
دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق بــا اشــاره
بــه اینکــه بخشــی از ایــن افزایــش صــادرات نســبت بــه
ســال گذشــته مربــوط بــه صــادرات گاز بــوده اســت ،افــزود:
خوشــبختانه در رونــد صــادرات کاالیــی ،مشــکلی وجــود
نــدارد و رونــد عــادی در جریــان اســت.
حســینی ادامــه داد :صــادرات از مرزهــای کرمانشــاه و
ایــام هماننــد ســال گذشــته ادامــه دارد امــا در کردســتان
بــا کاهــش صــادرات مواجــه هســتیم چــرا کــه دلیــل ایــن
کاهــش صــادرات ،بــه خاطــر بازســازی اولیــه (یکســری
تعمیــرات جزئــی) در مــرز کردســتان آن هــم از طــرف
کشــور عــراق بــوده اســت.
دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق بــا اشــاره
بــه اینکــه ممنوعیــت عــراق صــادرات از مــرز کردســتان ،تنها
بــرای ایــران نیســت و ترکیــه را هــم شــامل میشــود ،اظهــار
کــرد :اخیــرا صــادرات مــرغ و تخــم مــرغ ممنــوع اعــام
شــده اســت ،همچنیــن کشــور عــراق ورود  ۸۳قلــم کاال از
ترکیــه بــه کشــورش را ممنــوع اعــام کــرده اســت.
بــه گفتــه حســینی ،مرزهــا بــه خاطــر عیــد قربــان تقریبــا
تعطیــل بــود امــا بعــد از مراســم روز عاشــورا تــا اربعیــن
زائــران از همــه کشــورهای دنیــا بــه عــراق ســفر میکننــد
و انتظــار مـیرود کــه در شــهریور صــادرات بــه عــراق رشــد
قابــل توجهــی داشــته باشــد.
دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق در ادامــه
از نــرم افــزار مســافرز کــه بــا همــکاری دانشــگاه تهــران
و صرافــان راهانــدازی شــده اســت خبــر داد و تصریــح
کــرد :ایــن نــرم افــزار بــه مســافرانی کــه بــه عــراق ســفر
میکننــد ایــن کمــک را میکنــد کــه بتواننــد ارز مــورد

نیــاز و همچنیــن تهیــه ســیم کارت مــورد نیــاز ســفر را تهیــه
کننــد .از طریــق ایــن نــرم افــزار کــه بــه همــت نخبــگان
ایرانــی طراحــی شــده و توســط بخــش خصوصــی تامیــن
مالــی شــده اســت ،میتــوان موکبهــا را مــکان یابــی
و حمــل و نقــل بــار را انجــام داد ،البتــه ایــن نــرم افــزار
قابلیتهــای دیگــری همچــون رزرو هتــل وخریــد بلیــط را
هــم بــرای زائــران بــه همــراه دارد.

قرارداد برقی عراق با شورای
همکاری خلیج فارس

عــراق قــراردادی بــا شــورای همکاریهــای خلیــج فــارس
بــرای احــداث یــک خــط انتقــال بــرق امضــا کــرد .بــه
گــزارش گالــف نیــوز ،عــراق روز یکشــنبه قــراردادی بــا
شــورای همکاریهــای خلیــج فــارس بــرای یــک خــط
انتقــال بــرق امضــا کــرد .ایــن خــط انتقــال  500مــگاوات
بــرق را بــه شــبکه گســترده ایــن کشــور تــا  2020وارد
میکنــد .وزارت بــرق عــراق اعــام کــرد ایــن خــط انتقــال
 300کیلومتــری از کویــت بــه بنــدر جنوبــی فــاو عــراق
کشــیده میشــود و تأمیــن مالــی آن بــر عهــده شــورای
همکاریهــای خلیــج فــارس اســت .ایــن دومیــن قــراردادی
اســت کــه وزارت بــرق عــراق بــرای تقویــت عرضــه بــرق
ایــن کشــور امضــا کــرده اســت .تولیــد بــرق عــراق زیــر 9
گیــگاوات در روز اســت ،در حالــی کــه تخمیــن زده میشــود
تقاضــای بــرق ایــن کشــور  24گیگابایــت باشــد .لــوای
الخطیــب ،وزیــر بــرق عــراق در حاشــیه کنفرانــس انــرژی در
بغــداد ،ایــن قــرارداد را بــا شــورای همــکاری خلیــج فــارس
امضــا کــرد .الخطیــب گفــت« :ایــن اولیــن قــرارداد در نــوع
خــود بــا شــورای همــکاری خلیــج فــارس اســت» .طبــق
گفتــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس ســاخت ایــن خــط
انتقــال  220میلیــون دالر هزینــه دارد و بــه یــک قــرارداد
جداگانــه بــرای واردات واقعــی نیــاز اســت .رییــس ایــن شــورا
گفــت« :ایــن اولیــن قــدم اســت کــه راه را بــرای مذاکــرات
بیشــتر و پروژههایــی بــا ظرفیــت باالتــر همــوار میســازد
تــا نهتنهــا بــه بغــداد و شــمال عــراق بلکــه بــه ســایر
کشــورها هــم بــرق صــادر شــود» .بغــداد قصــد دارد روابــط
دیپلماتیــک بــا همســایگان عــرب خــود را تقویــت کنــد کــه
شــامل عربســتان و کویــت میشــود ولــی در همیــن حیــن
تمایــل دارد روابــط خــوب خــود را بــا همســایه قدرتمنــدش،

انـرژی

شماره صد و بیست شش /هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهشت

ایــران هــم حفــظ کنــد .ایــن قــرارداد یــک روز پــس از آن
امضــا شــد کــه عــراق یــک قــرارداد  1.3میلیــارد دالری دیگر
بــا مجتمــع صنعتــی زیمنــس آلمــان امضــا کــرده بــود .ایــن
شــرکت قــرار اســت بــا تعمیــر نیروگاههــای بــرق شــهر
بیجــی عــراق کــه بــر اثــر جنــگ آســیب دیدهانــد1.7 ،
گیگابایــت بــرق بــه شــبکه بــرق ایــن کشــور اضافــه کنــد.

ماجرای خط  ۴۰۰میلیارد دالری
ایران و چین

عضــو اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه بــر اســاس مســتندات،
ایــران و چیــن خــط  ۴۰۰میلیــارد دالری را بــرای معامــات
تجــاری برقــرار کردهانــد ،گفــت :بــر ایــن اســاس چینیهــا،
بــدون ورود در مناقصــات بــه پروژههــا ورود میکننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،فریــال مســتوفی ،امــروز ســه
شــنبه  ۲۶شــهریور  ۹۸در جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه بــر اســاس مســتندات،
ایــران و چیــن خــط  ۴۰۰میلیــارد دالری را بــرای معامــات
تجــاری برقــرار کــرده انــد ،گفــت :بــر ایــن اســاس چینیهــا،
بــدون ورود در مناقصــات بــه پروژههــا ورود میکننــد.
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه افــزود :قــرار بــر
ایــن اســت کــه فرانســه  ۱۵میلیــارد دالر بــا تضمیــن خریــد
نفــت ،در قالــب یــک خــط اعتبــاری بــه ایــران بدهــد کــه در
ایــن میــان بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه اگــر امریــکا ایــن
مجــوز را بــرای فرانســه صــادر نکنــد ،کار متوقــف میشــود،
در حالیکــه شــخصا فکــر میکنــم حتــی در صــورت عــدم
موافقــت آمریــکا ،فرانســه میتوانــد ایــن خــط را بــه عنــوان
یــک خــط اعتبــاری میــان بانــک مرکــزی دو کشــور برقــرار
ســازند.
وی تصریــح کــرد :وزیــر نفــت معتقــد اســت کــه اگــر ایــران
ایــن  ۱۵میلیــارد دالر را دریافــت کنــد ،مقــروض میشــود.
مســتوفی گفــت :بــر اســاس مســتندات دریافــت شــده،
ایــران و چیــن یــک قــرارداد  ۴۰۰میلیــارد دالری امضــا
کــرده انــد کــه بــر اســاس آن ،شــرکتهای چینــی بــدون ورود
در مناقصــات کار را بــه عهــده خواهنــد گرفــت .البتــه اتــاق
تهــران شــبهاتی را در ایــن زمینــه داشــت کــه اکنون بخشــی
از مســتندات مرتبــط بــا آن دریافــت شــده اســت کــه نشــان
میدهــد ایــن خــط برقــرار شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :ایــن یــک معاملــه مالــی بــزرگ اســت کــه
بــر اســاس آن ،بــه نظــر مــی رســد کــه ایــران نفــت را  ۲۰تــا
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 ۳۰درصــد ارزانتــر بــه چینیهــا میفروشــد.

تکذیب سرمایهگذاری  ۴۰۰میلیارد
دالری چینیها در ایران

تهــران -ایرنــا رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن خبــر
ســرمایهگذاری  ۴۰۰میلیــارد دالری چینیهــا در ایــران را
تکذیــب کــرد.
روز گذشــته (سهشــنبه) یکــی از اعضــای هیــات نماینــدگان
دربــاره امضــای یــک قــرارداد  ۴۰۰میلیــارد دالری بیــن
ایــران و چیــن ســخن گفــت کــه در برخــی رســانهها بــه
طــور اشــتباه بــا عنــوان خــط اعتبــاری  ۴۰۰میلیــارد دالری
چیــن بــرای ایــران منعکــس شــد.
«مجیدرضــا حریــری» دربــاره صحــت ایــن مطلــب بــه
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا توضیــح داد :ایــن خبــر را یــک
نشــریه غربــی بــه نــام پترولیــوم اکونومیســت حــدود دو
هفتــه گذشــته منتشــر کــرده بــود .در فضایــی کــه بــرای
تشــکیل رابطــه بانکــی دو جانبــه بــا کشــورهای دیگــر
مشــغول مذاکــره هســتیم ،بــه نظــر میرســد ایــن خبــر
یــک شــیطنت رســانهای باشــد.
وی ایــن دســت خبرهــا را پارازیــت خبــری دانســت و افــزود:
عــدد و رقــم و میــزان ســرمایهگذاری اعــام شــده هــم
نشــان م ـیداد ایــن خبــر نمــی توانــد صحیــح باشــد .طــی
ایــن ســالها حتــی مجمــوع ســرمایهگذاریهای مــا در
نفــت و گاز بــه ایــن انــدازه نبــوده کــه در مطلــب یادشــده
عنــوان شــده اســت و میتــوان گفــت اقتصــاد مــا در کوتــاه
مــدت بــا  ۴۰۰میلیــارد دالر خفــه میشــود.
حریــری بــا انتقــاد از مطــرح شــدن ایــن دســت مســائل از
ســوی برخــی اعضــای اتــاق بازرگانــی خاطرنشــان کــرد :اگــر
قــرار اســت دربــاره چنیــن قراردادهایــی حتــی بــا حجمهــای
کوچکتــر از ایــن ســخن گفتــه شــود ،بایــد منابــع رســمی
ماننــد بانــک مرکــزی و وزارت امــور خارجــه کــه مشــغول
مذاکــره هســتند ،آن را اطــاع رســانی کننــد.
وی معتقــد اســت بعضــی خبرهــا در صــورت واقعــی بــودن
هــم مصلحــت نیســت در شــرایط فعلــی خبــری شــود ،ایــن
مســاله کــه کال کــذب بــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن تاکیــد کــرد :دامــن
زدن بــه ایــن جوســازیهای خبــری کار منطقــی نیســت
و افــرادی کــه تریبــون و پســت دارنــد بایــد در ارائــه
مطالبشــان دقــت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هدفگذاری وزارت
نیرو تبدیل شدن به
هابــــ انــرژی
منطقه است
تبریــز -ایرنــا  -مدیــر کل راهبــری و نظــارت بــر انتقــال و
توزیــع بــرق وزارت نیــرو از هدفگــذاری وزارت نیــرو در
صنعــت بــرق بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه
\

در افــق  ۲۰۳۵خبــرداد و گفــت :بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف ،میبایســت تــوان خــود را بــا ایجــاد زیرســاخت
هــای الزم ،افزایــش دهیــم.
عبدالصاحــب ارجمنــد روز ســه شــنبه در جمــع مدیــران
بــرق تبریــز افــزود :هــدف مــا در وزارت نیــرو ایــن اســت
کــه اســتانداردهایی را بــرای شــبکه بــرق کشــور تدویــن
و اجــرا کنیــم تــا کیفیــت بــرق روز بــه روز مســیر بهبــود
را طــی کنــد.
وی گفــت :برآوردهــای مــا نشــان مــی دهــد کــه
کشــورهای همســایه در آینــده بــه صــادرات بــرق مــا
نیــاز خواهنــد داشــت و مــا بایــد بتوانیــم از ایــن فرصــت،
نهایــت اســتفاده را ببریــم.
ارجمنــد بــا بیــان اینکــه استانداردســازی عامــل پیشــرفت
صنعــت بــرق اســت ،اعــام کــرد :بخــش توزیــع ،پویاترین
بخــش صنعــت بــرق کشــور اســت و ایــن ،بــه واســطه
وجــود نیــروی انســانی متخصــص در ایــن بخــش اســت.
وی بــا اشــاره بــه عبــور موفــق از پیــک تابســتان ،۹۸

بررسی راهکارهای توسعه
مناسبات ایران و ترکیه تا
مرز  30میلیارد دالر
بیســت و هفتمیــن نشســت کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و ترکیــه کــه از دوشــنبه
 25شــهریورماه در آنــکارا آغــاز شــده بــود ،پــس از برگــزاری
جلســات متعــدد بــا محوریــت بررســی آخریــن وضعیــت
مناســبات اقتصــادی تجــاری مالــی و بانکــی میــان تهــران و
آنــکارا ،چهارشــنبه  27شــهریورماه بــه کار خــود پایــان داد.
محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر رئیسجمهــور و رئیــس
ایرانــی کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
ایــران و ترکیــه بــا وزیــر انــرژی ترکیــه و همتــای خــود در
کمیســیون مشــترک دو کشــور دیــدار و از برگــزاری موفــق
اجــاس ســه جانبــه ســران ایــران ،ترکیــه و روســیه در
خصــوص وضعیــت ســوریه ســخن گفــت.
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افــزود :برنامــه ریــزی بــه موقــع و همــکاری تمامــی
مشــترکین خانگــی ،صنعتــی ،کشــاورزی و اداری در
زمینــه مدیریــت مصــرف بــرق موجــب شــد تــا بتوانیــم
بــدون خاموشــی از پیــک تابســتان  ۹۸عبــور کنیــم.
وی اعــام کــرد :برنامــه پیــک ســایی و عبــور از پیــک بــار
ســال  ۹۹نیــز تحــت عنــوان برنامــه هــای پیــک ســایی
 ۰۹۹در حــال تدویــن و برنامــه ریــزی اســت و طــی
مــاه هــای آتــی ابــاغ خواهــد شــد تــا اقدامــات الزم در
صنعــت بــرق آغــاز شــود.
تامیــن بــرق شــهرک هــای صنعتــی نیازمنــد احــداث
پســت هــای فــوق توزیــع اســت
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز گفــت:
تامیــن بــرق طــرح هــای توســعه شــهرک هــای صنعتــی
تحــت پوشــش ایــن شــرکت ،نیازمنــد ایجــاد پســت هــای
فــوق توزیــع اســت.
عــادل کاظمــی خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون انــرژی
مــورد نیــاز بســیاری از ایــن شــهرک هــای صنعتــی،

توســط پســت هــای ســیار تامیــن مــی شــود کــه ایــن
موضــوع در آینــده نزدیــک تامیــن بــرق ایــن شــهرک هــا
را بــا مشــکل جــدی مواجــه خواهــد نمــود.
وی بــا گزارشــی از وضعیــت کشــف دســتگاه هــای
اســتخراج ارز دیجیتــال ،اعــام کــرد :تــا کنــون ۲۴۰۰
دســتگاه ماینــر از  ۷۵واحــد کشــف شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح چــاوش در شــرکت هــای
توزیــع بــرق ،اضافــه کــرد :بــه لحــاظ کیفیــت ولتــاژ،
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز در بیــن  ۱۱شــرکت
توزیــع منطقــه دو کشــور ،در رتبــه برتــر قــرار گرفتــه
اســت.
کاظمــی ضمــن معرفــی تعــدادی از ســامانه هــای شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق تبریــز ،گفــت :بیــش از  ۲۰ســامانه
در بخــش هــای مختلــف بهــره بــرداری ،مشــترکین،
مهندســی ،نیــروی انســانی ،مالــی توســط همــکاران ایــن
شــرکت در طــول کمتــر از یــک ســال بهــره بــرداری
شــده اســت.

وی بــه دیــدار پنــج ســال قبــل روســای جمهــور دو کشــور و
هدفگــذاری بــرای تحقــق  30میلیــارد دالر روابــط تجــاری
دو کشــور اشــاره و تصریــح کــرد :علیرغــم فشــارهای
ناشــی از تحریمهــای آمریــکا ،همچنــان فرصتهــا و
ظرفیتهایــی بــرای تحقــق ایــن هــدف وجــود دارد.
واعظــی مهمتریــن اولویــت کمیســیون مشــترک
همکاریهــای ایــران و ترکیــه را تســریع در عملیاتــی
کــردن توافقــات دو کشــور در عرصــه اقتصــادی و تجــاری
دانســت و اضافــه کــرد :ایــران هیــچ محدودیتــی در توســعه
و تعمیــق همــکاری بــا ترکیــه نــدارد و بــا وجــود همــه
مشــکالتی کــه تحریــم غیرقانونــی آمریــکا بــه وجــود آورده
اســت بــا فعالتــر شــدن بخــش خصوصــی بــه همــراه
راهکارهــای ابتــکاری ،مســیر توســعه روابــط ادامــه خواهــد
یافــت.
فاتیــح دونمــز ،وزیــر انــرژی ترکیــه و رئیــس طــرف تــرک
کمیســیون مشــترک همــکاری اقتصــادی دو کشــور نیــز
در جریــان برگــزاری کمیســیون مشــترک ،هدفگــذاری
روســای جمهــور ایــران و ترکیــه بــرای تجــارت ۳۰
میلیــارد دالری در ســال را واقعبینانــه خوانــد و گفــت:
دولــت ترکیــه تمــام تــاش خــود را بــرای حفــظ و توســعه
مناســبات اقتصــادی و تحقــق موافقتنامههــای فیمابیــن
انجــام خواهــد داد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه رئیسجمهــور و مســئوالن
دولــت ترکیــه بارهــا بــه صراحــت اعــام کردهانــد کــه
تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران را قبــول
ندارنــد ،افــزود :اجــاس اخیــر آنــکارا و مالقــات دوجانبــه
جمهــوری اســامی ایــران و ترکیــه نشــان داد کــه اراده
دو دولــت ،توســعه روابــط در همــه عرصههــای سیاســی
و اقتصــادی اســت.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه برگــزار شــد ،بــه طــور
ویــژه دربــاره همکاریهــای بخــش خصوصــی دو طــرف،
مبادلــه هیأتهــای تجــاری ،تبــادل منظــم اطالعــات
در مــورد فرصتهــای ســرمایهگذاری ،همــکاری
در برگــزاری نمایشــگاههای مختلــف در دو کشــور
و رویدادهــای بینالمللــی بــه منظــور بهبــود حجــم
تجــارت بیــن دو کشــور و توســعه روابــط و برگــزاری
جلســات کارشناســی ،توافقــات مثبتــی صــورت گرفــت.
همچنیــن بررســیهای الزم در راســتای رفــع
موانــع بانکــی ،تعرفــهای و گمرکــی بــا هــدف ترفیــع
حجــم تجــارت ،توســعه زمینههــای همکاریهــای
جدیــد و مؤثــر و ایجــاد بســترهای الزم بــرای توســعه
ســرمایهگذاری خارجــی از ســوی دو طــرف انجــام شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران  -ایرنــا  -مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی گفــت :دو جهــش تعریــف شــده در
صنعــت پتروشــیمی منجــر بــه افزایــش درآمــد
ایــن صنعــت تــا  ۳۷میلیــارد دالر خواهــد شــد و
پتروشــیمی بــه اصلیتریــن صنعــت کشــور بعــد از
صنعــت نفــت تبدیــل میشــود.
«بهــزاد محمــدی» امــروز دوشــنبه در نشســتی خبــری
بــا اشــاره بــه اینکــه ســند پتروشــیمی کشــور بــه دلیــل
تاثیــری کــه در اقتصــاد دارد اهمیــت ویــژهای داراســت،
ادامــه داد :تاثیــر پتروشــیمی بــر اقتصــاد امــری تاکیــدی و
اجتنــاب ناپذیــر اســت.
وی افــزود :هــر روز بــر اعتبــار صنعــت پتروشــیمی اضافــه
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وی ســهم صــادرات از تولیــد نهایــی پتروشــیمی را ۲۲.۵
میلیــون تــن عنــوان کــرد و گفــت ۵ :میلیــون تــن از
تولیــدات نیــز در بــورس کاال عرضــه میشــود و  ۲میلیــون
تــن نیــز بــه صــورت اوره بــرای کــود در وزارت جهــاد
کشــاورزی بــه مصــرف میرســد.
محمــدی مجمــوع درآمــد صنعــت پتروشــیمی را ۱۷
میلیــارد دالر دانســت کــه در ســال هــای آینــده و بعــد از
جهــش هــای دوم و ســوم پتروشــیمی در ســال هــای ۱۴۰۰
و  ۱۴۰۴بیشــتر مــی شــود کــه حکایــت از افزایــش نقــش
پتروشــیمی در اقتصــاد کالن کشــور دارد.
وی بــا بیــان اینکــه  ۱۰۸هــزار نفــر در مجموعــه طرحهــا
و مجتمعهــای پتروشــیمی مشــغول بــه کار هســتند،
ادامــه داد :در ســال  ۱۴۰۰ایــن رقــم بــه  ۱۲۳هــزار نفــر
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کــه اکنــون  ۱۶گــروه بومــی و صنعتــی شــده و در کشــور
در حــال تولیــد اســت و  ۹گــروه نیــز تــا ســال ۱۴۰۰
بومیســازی و تجاریســازی خواهــد شــد و  ۱۵گــروه
باقیمانــده در مرحلــه تحقیــق و توســعه هســتند و بعــداز
 ۱۴۰۰در تالشــیم کل کاتالیســتها کشــور تولیــد کنیــم.
وی افــزود :بــا جهشــی را در ســال هــای  ۷۵تــا  ۸۵داشــتیم
،افزایــش ظرفیــت مناســبی بعــد از انقــاب بــه ثبــت رســید
و دو جهــش را تعریــف کردیــم .در جهــش دوم تحقــق
تولیــد  ۱۰۰میلیــون تــن محصــول پتروشــیمی اســت کــه
تــا پایــان  ۱۴۰۰محقــق میشــود و درآمــد پتروشــیمی از
 ۱۷میلیــارد دالر بــا بهرهبــرداری طرحهــا بــه  ۲۵میلیــارد
دالر میســد.

درآمد صنعت پتروشیمی به  ۳۷میلیارد دالر میرسد

بهزاد محمدی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی

میشــود و بــا طرحهایــی برنامهریــزی شــده ایــن نقــش را
پــر رنگتــر خواهیــم دیــد.
محمــدی بــه نقشــه کالن پتروشــیمی بــا توجــه بــه میــزان
خوراکــی دریافتــی از پاالیشــگاههای نفــت و گاز و ان.جــی.
ال هــا (( )NGLکارخانههــای جم ـعآوری گازهــای همــراه
نفــت) و تامیــن و تولیــد نهایــی محصــوالت پتروشــیمی
اشــاره کــرد و گفــت :اکنــون صنعــت پتروشــیمی۳۳ ،
میلیــون تــن خــوراک را از پاالیشــگاه هــای نفــت و گاز
و همچنیــن ان.جــی.ال هــا دریافــت میکنــد کــه ۲۵
میلیــون تــن مربــوط بــه خوراکهــای مســتقیم صنعــت
اســت و  ۸میلیــون تــن نیــز صــرف ســوخت میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حجــم از خــوراک معــادل ۶۵۰
هــزار بشــکه نفــت اســت ،تاکیــد کــرد :ایــن خوراکهــا
بــه  ۵۶مجتمــع در سراســر کشــور ارســال میشــود کــه
شــامل  ۵۴مجتمــع تولیــدی و  ۲مجتمــع نیــز پشــتیانی و
تامینکننــده یوتولیتــی (ســرویسهای جانبــی) هســتند.
معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی ظرفیــت صنعــت در
حــال حاضــر  ۶۵.۸میلیــون تــن اســت کــه در ســال  ۹۲ایــن
ظرفیــت  ۵۷میلیــون تــن بــوده اســت کــه  ۳۱میلیــون تــن
محصــول نهایــی در صنعــت تولیــد میشــود.

خواهــد رســید و اشــتغال غیــر مســتقیم صنعــت پتروشــیمی
بیــش از ایــن اعــداد خواهــد بــود .بــا جهــش در صنعــت
پتروشــیمی  ۸۵۰هــزار نفــر اشــتغال در صنایــع پاییندســت
پتروشــیمی در  ۱۵هــزار بنــگاه فعــال نیــز وجــود خواهــد
داشــت و ایجــاد رونــق در صنعــت پتروشــیمی آهنگــش بــه
آنهــا خواهــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی افــزود :در
بخــش محصــوالت تولیــدی در صنعــت پتروشــیمی  ۴۴نــوع
محصــول شــیمیایی و  ۱۸نــوع محصــول پلیمــری بــا ۳۰۰
گریــد مختلــف تولیــد میشــود کــه در مجمــوع حکایــت از
تولیــد  ۳۵۰نــوع محصــول در صنعــت پتروشــیمی ایــران
دارد کــه نشــاندهنده تــابآور بــودن فــروش و ایجــاد
رونــق در پاییــن دســت صنعــت پتروشــیمی اســت.
وی بــه موضــوع پژوهــش و فنــاوری در پتروشــیمی اشــاره
کــرد و افــزود :پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی در دو حــوزه فعــال اســت کــه یکــی شــامل
بحــث دســت یافتــن بــه دانــش فنــی تولیــد محصــوالت
اســت و از ســوی دیگــر ســاخت کاتالیســت هــای پــر
مصــرف صنعــت پتروشــیمی در دســتور کار قــرار دارد.
بــه گفتــه محمــدی ۴۰ ،نــوع گــروه کاتالیســتی وجــود دارد

معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه در  ۲.۵ســال آینــده
 ۲۷طــرح را بــه بهرهبــرداری میرســد ،ادامــه داد :امســال
 ۴طــرح تانــول کاوه ،ایــام ،بوشــهر و تخــت جمشــید بــه
بهرهبــرداری مــی رســد و در ســال  ۹۹نیــز در رونــق صنعت
پتروشــیمی  ۱۶طــرح در مــدار تولیــد قــرار میگیــرد .در
ســال  ۱۴۰۰نیــز  ۷طــرح بــه بهرهبــرداری میرســد تــا
بــه ظرفیــت  ۱۰۰میلیــون تــن دســت پیــدا کنیــم.
وی گفــت :بــا بهرهبــرداری از ایــن طرحهــا ،تعــداد
مجتمعهــای پتروشــیمی از  ۵۶مجتمــع بــه  ۸۳مجتمــع
میرســد.
محمــدی تعــداد طرحهــا بــرای تحقــق جهــش ســوم
پتروشــیمی تــا ســال  ۱۴۰۴را  ۲۶پــروژه عنــوان کــرد
کــه در مــواردی تــا بیــش از  ۴۵درصــد پیشــرفت دارنــد و
ظرفیــت صنعــت را بــه  ۱۳۳میلیــون تــن میرســانند کــه
ایــن جهــش منجــر بــه افزایــش درآمــد تــا  ۳۷میلیــارد
دالر خواهــد شــد و پتروشــیمی بــه اصلیتریــن صنعــت
کشــور بعــد از صنعــت نفــت تبدیــل میشــود.
وی ادامــه داد :حــدود  ۴۰مجــوز جدیــد صــادر شــده کــه
در مرحلــه تامیــن ســرمایه و تامیــن تکنولــوژی فنــی اســت
و ایــن طرحهــا را از ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

محاسبات جهش دوم و سوم خارج کردهایم.
محمــدی در مــورد نمایشــگاه ایــران پالســت ســیزدهم
نیــز گفــت :مهمتریــن نمایشــگاه داخــل کشــور در حــوزه
پتروشــیمی ایــران پالســت اســت و در دوره پیــش رو۵۷۰ ،
شــرکت داخلــی ۳۵ ،شــرکت خارجــی ۱۲ ،هیــات از ۱۰
کشــور و  ۱۴کشــور مســتقل حضــور خواهنــد داشــت.
وی ایــران پالســت را کانونــی بــرای تولیدکننــدگان صنعــت
پتروشــیمی در برقــراری و تعمیــق ایــن ارتبــاط دانســت و
افــزود:در ایــران پالســت بــا توجهــی کــه اخیــرا وزارت نفــت
بــه اســتارتاپها داشــته فعالتــر برخــورد میکنیــم تــا ایــن
بخــش بــه عنــوان بــازوی کمکــی وزارت نفــت امیدواریــم در
شــرایط فعلــی اثــر بخشــی بیشــتری داشــته باشــند.
معــاون وزیــر نفــت ادامــه داد :درایــن نمایشــگاه همایــش
اکوپــاس بــا حضــور  ۱۱تــن از وزرای نفــت و انــرژی
کشــورهای آســیای میانــه و همســایگان برگــزار میشــود
تــادر زمینــه افزایــش همــکاری و تعامــل بــا پتروشــیمی
ایــران تــاش کنیــم.
وی بــه لــزوم توجــه بــه توســعه کمــی و کیفــی صنعــت
پتروشــیمی اشــاره کــرد و گفــت :بــا توســعه کمــی صنعــت
کــه در ســال  ۱۴۰۴بــه  ۱۳۳میلیــون تــن تولیــد محصــول
میرســیم کــه نســبت بــه  ۶۳میلیــون تــن فعلــی ۱۰۰
درصــد پیشــرفت را نشــان میدهــد.
محمــدی تاکیــد کــرد :عــاوه بــر آن بایــد توجــه کنیــم تــا
توســعه متــوازن و بــر اســاس توجــه بــه بازارهــای جهانــی
صــورت گیــرد و تنهــا توجــه مــا بــرای توســعه صنعــت
پتروشــیمی معطــوف بــه خــوراک در دســترس نباشــد بلکــه
بــا توجــه بــه نیــاز بازارهــای جهانــی ،صــادرات پــر رونــق
داشــته و صنایــع تکمیلــی را گســترش دهیــم .بایــد همزمان
بــه توســعه کیفــی فکــر کنیــم تــا هــم در صــادرات و هــم در
رونــق صنایــع پاییندســتی توفیــق داشــته باشــیم.
وی افــزود :بــا اینــکار از واردات جلوگیــری میکنیــم و
اشــتغال پایــدار در پتروشــیمی نیــز ایجــاد خواهــد شــدتا
در نهایــت بــه توســعه متــوازن ،پایــدار و بــا تــابآوری بــاال
دســت پیــدا کنیــم.
محمــدی بــا بیــان اینکــه بــرای جهــش دوم کــه بــا قطعیــت
بــاال در حــال انجــام اســت مشــکلی در تامیــن مالــی نداریــم،
ادامــه داد ۱۷ :میلیــارد دالر حجــم ســرمایهگذاری در
دســت انجــام اســت و در جهــش ســوم  ۲۳میلیــارد دالر
ســرمایهگذاری پیشبینــی شــده و در مجمــوع در هــر دو

جهــش میتــوان گفــت  ۴۰میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
در دســت اقــدام اســت .همچنیــن تــا تحقــق جهــش دوم،
 ۵میلیــارد دالر ســرمایه نیــاز داریــم کــه منابــع مالــی از
طریــق ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی پیشبینــی
شــده و نگرانــی بــرای تامیــن آن نداریــم.
وی گفــت :در حــال حاضــر در ســه حــوزه اصلــی صنعــت
پتروشــیمی مشــغول فعالیــت هســتیم کــه شــامل هــاب
ماهشــهر بــه عنــوان قدیمیتریــن هــاب ،دو فــاز عســلویه
و پتروشــیمیها در داخــل ســرزمین اســت کــه بــه عنــوان
پاییندســت پاالیشــگاههای نفــت ماننــد شــازند و تبریــز و
همچنیــن طرحهــای خــط لولــه اتیلــن غــرب کــه اغلــب در
حــال تولیــد هســتند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی تاکیــد کــرد:
در مــورد توســعه پتروشــیمی در ســواحل خــزر وزیــر نفــت
نیــز از ســال قبــل روی ایــن موضــوع تاکیــد داشــته تــا بــا
رعایــت مســائل زیســت محیطــی پــروژهای بــا خــوراک گاز
تعریــف شــود .از ســوی دیگــر بایــد طرحــی در دســت اقــدام
قــرار گیــرد کــه تکــرار پذیــر باشــد زیــرا تراکــم جمعیــت در
آن مناطــق باالســت طــرح مناســبی اســت کــه بــه اشــتغال
منطقــه و رونــق آن کمــک کنــد .یــک طــرح بــرای اجــرا در
اســتان گیــان در هفتههــای آتــی رونمایــی میشــود کــه
ســرمایهگذار آن مشــخص شــده اســت.
بــه گفتــه محمــدی توســعه متــوازن یــک شــبه شــکل
نمیگیــرد و نیازمنــد برنامهریــزی جامــع اســت .آنچــه در
 ۱۴۰۰بــه دســت میآوریــم افزایــش ظرفیــت تولیــد اســت
و میتوانیــم در جهــش ســوم روی کیفیــت بهتــر کار کنیــم.
بنابرایــن در طرحهــای  ۲۷گانــه نمیتوانیــم کیفیســازی
را بــه طــور کامــل محقــق کنیــم امــا بــه دنبــال ایجــاد تفکر
ی هســتیم تــا بــه ســمت تولیــد محصــوالت کیفــی حرکــت
کنیــم.
وی افــزود :در واگــذاری طرحهــا بــه شــرکتها بــا دســت
بــاز عمــل نمیکنیــم و طــرح هایــی مجــورز میگیــرد کــه
در پــازل زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی قــرار داشــته
باشــد زیــرا اخیــرا بــا ایــن موضــوع بــا حساســیت بیشــتری
اقــدام کردهایــم.
معــاون وزیــر نفــت گفــت:در مــورد اتــان مــازاد نیــز بایــد
بــه خوراکهــای ترکیبــی فکــر کنیــم و بــه ســمت افزایــش
پلیمرهــا و اروماتیکهــا برویــم .تعــداد زیــادی متقاضــی
طرحهــای الفیــن در کشــور وجــود دارد کــه اتــان مصــرف
میکننــد .عــاوه بــر ایــن بایــد بــه ســمت اســتفاده از
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خــوراک ترکیبــی برونــد و عــاوه بــر اتیلــن و پلــی اتیلــن
بــه ســمت تولیــد پروپــان و آروماتیکهــا حرکــت کنیــم.
وی د ر مــورد اشــتغالزایی طــرح هــای پتروشــیمی نیــز
افــزود :در دولــت و حاکمیــت بــه ایــن امــر اهمیــت داده
میشــود تــا اشــتغال بــاال رود بنابرایــن روی کیفیــت
اشــتغال بایــد کار کنیــم و بیشــتر شــرکتهای ســرمایهگذار
روی ایــن موضــوع توجــه دارنــد تــا ســبد اشــتغال متنــوع
شــده و نیروهــای جــوان و تحصیــل کــرده در کنــار افــراد
مجــرب اســتفاده شــود تــا کیفیــت اشــتغال در کنــار
کمیــت آن مــورد توجــه باشــد.
محمــدی ادامــه داد :همزمــان بــا توســعه بایــد بــه تامیــن
خــوراک فکــر کنیــم .در حــال حاضــر نــگاه بــه تامیــن
خــوراک کالن اســت و ۶طــرح بــرای خــوراک صنعــت
پتروشــیمی دســت اجــرا داریــم کــه  ۳مــورد آن مربــوط بــه
ان.جــی.ال هــا  ۳۱۰۰در منطقــه دهلــران ۳۲۰۰ ،در غــرب
کارون و ان.جــی.ال خــارک مــی شــود .همچنیــن ان.جــی.
ال هــای بــاال دســت پاالیشــگاه گازبیــد بلنــد نیــز در دســت
اقــدام اســت.
وی تاکیــد کــرد :بــا بهرهبــرداری از ایــن  ۶طــرح ظرفیــت
تامیــن خــوراک بــه  ۱۵میلیــون تــن خواهــد رســید و
خــوراک صنعــت پتروشــیمی از  ۶۵۰هــزار بشــکه در
شــرایط فعلــی بــه یــک میلیــون و  ۳۵۰هــزار بشــکه در
ســال  ۱۴۰۴افزایــش پیــدا میکنــد.
محمــدی اتفــاق خصوصیســازی در پتروشــیمی را اتفــاق
مبارکــی دانســت و گفــت :اینــکار دولــت را از تولیــد خــارج
کــرد زیــرا وظیفــه دولــت تهیــه نقشــه توســعه اســت نبایــد
مجــری توســعه باشــد .هــر چقــدر از وظایــف اجرایــی مــا
کــم شــود بهتــر اســت  .وظیفــه مــا در صنعــت پتروشــیمی
ایجــاد نقشــه جامعــی اســت تــا توســعه متــوازن و پایــدار در
ایــن صنعــت ایجــاد کنیــم.
وی ادامــه داد :مــا در جــای درســتی قرارداریــم بایــد فکــر
کنیــم و تــاش کنیــم تــا نقــش رگوالتــوری پــر رنــگ
شــود عــاوه بــر آن نقشــی حمایتــی ،هدایتــی و نظارتــی
بایــد داشــته باشــیم .در واقــع بایــد هدایتگــر صنعــت بــه
ســمت مقاصــد عالی،حمایــت امــور و نظــارت کالن جــزوو
وظایــف مــا اســت زیــرا رگوالتــوری در ایــن معنــا خالصــه
مــی شــود.

الریجانی:
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خارجی ندارد

تهــران – ایرنــا  -رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
پاســخ بــه تذکــر یکــی از نماینــدگان اصولگــرای مجلــس
گفــت :چیــزی بــه نــام اعتبــار یــا وام  ۱۵میلیــارد دالری
در حــال حاضــر وجــود نــدارد کــه شــما اینجــا مــی
گوییــد تــا در رســانه هــا مطــرح شــود.
«علــی الریجانــی» ریاســت مجلــس شــورای اســامی در
جلســه امــروز (ســه شــنبه) در پاســخ بــه تذکــر علــی
ســلیمی نماینــده مــردم محــات در مجلــس گفــت:
«چیــزی بــه نــام اعتبــار یــا وام  ۱۵میلیــارد دالری در
حــال حاضــر وجــود نــدارد کــه شــما اینجــا مــی گوییــد
تــا در رســانهها مطــرح شــود ،مســئله نــه بــه دار اســت
و نــه بــه بــار».
ســخنان رئیــس مجلــس در واکنــش بــه تذکــر علیرضــا
ســلیمی نماینــده مــردم محــات در مجلــس شــورای
اســامی بیــان شــد کــه در تذکــری بــه ســخنان
الریجانــی در مــورد وهــن مجلــس توســط صــدا و ســیما
بــه صــورت غیــر مســتقیم اعتــراض داشــت و از مصادیــق
وهــن مجلــس را مــواردی چــون عــدم اجــرای برجــام و
خــط اعتبــاری  ۱۵میلیــاردی دانســت کــه بــه اعتقــاد
وی نظــرات مجلــس در ایــن مــوارد مــورد نظــر دولــت
قــرار نگرفتــه اســت.
خــط اعتبــاری  ۱۵میلیــارد دالری پیشــنهادی اســت کــه
امانوئــل مکــرون ریاســت جمهــور فرانســه در گفــت و
گــوی تلفنــی بــا رئیــس جمهــور کشــورمان در جهــت
رفــع خســارات خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام مطــرح
کــرد.
محمدجــواد ظریــف روز گذشــته در نیویــورک طــی
مصاحبــه ای بــا رســانه هــا در ایــن موضــوع گفــت:
توافــق  ۱۵میلیــارد دالری فقــط یکــی از چندیــن
خواســته دولــت ایــران از اتحادیــه اروپــا و آمریــکا
اســت .تهــران همچنیــن میخواهــد کــه بتوانــد نفــت
خــود را فروختــه و بــه درآمدهــای ناشــی از فــروش آن
دسترســی داشــته باشــد .ایــن راهــی بــرای فرانســه  -نــه
تنهــا فرانســه بلکــه اتحادیــه اروپــا  -بــود تــا پایبنــدی
بــه برجــام را از ســر گیرنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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کتاب اقتصاد توسعه
اقتصــاد توســعه یکــی از جذابتریــن حوزههــای علــم اقتصــاد اســت و همــان ســواالتی را بررســی میکنــد کــه آدام اســمیت در زمــان
پایهگــذاری علــم اقتصــاد مطــرح کــرد :چــرا برخــی از کشــورها زودتــر از ســایرین توســعهیافته انــد؟ چــرا برخــی کشــورها در فرآینــد
توســعه شکســت خوردهانــد و برخــی دیگــر در مســیر دســتیابی بــه توســعه موفــق بــوده انــد؟
دو جهتگیری پژوهشی جدید در اقتصاد توسعه
دو جهــت گیــری جدیــد و در عیــن حــال قابــل توجــه ،روش تفکــر در مــورد توســعه اقتصــادی را متحــول کــرده اســت .اولیــن رویکــرد بــه
نقــش اساســی نهادهــا در فهــم توســعه و رشــد توجــه دارد .نهادهــا یــا قواعــد بــازی در جامعــه و اقتصــاد ،جهــت تعییــن پرهزینــه یــا کــم
هزینــه بــودن مبــادالت اقتصــادی مثــل خریــد و فــروش کاالهــا و خدمــات یــا اخــذ وام نقــش موثــری را در راه انــدازی یــک کس ـبوکار
ایفــا میکننــد .در برخــی از کشــورها ،نهادهــا مبــادالت اقتصــادی را تســهیل میکننــد و محیطــی را ایجــاد میکننــد کــه در آن از حقــوق
مالکیــت حمایــت شــده و حاکمیــت قانــون رایــج اســت .چنیــن نهادهایــی بــر توســعه اثــر مثبــت دارنــد .در برخــی دیگــر از کشــورها نهادهــا
موجــب دشــواری مبــادالت اقتصــادی میشــوند :ازحقــوق مالکیــت و ســرمایه گــذاری حمایــت نمیشــود ،فســاد رایــج اســت ،ســوء اســتفاده
از قــدرت توســط سیاســتمداران تبدیــل بــه یــک کار متــداول شــده و قوانیــن مخــدوش هســتند و یــا بــه خوبــی اجــرا نمــی شــوند .ایــن
نهادهــا بــر توســعه اقتصــادی اثــر منفــی دارنــد.
نویسنده :جرارد روالند
مترجم :محمد سلیمانی
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