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کشــوری کــه اقتصــاد تــک بعــدی داشــته و عمــده درآمدهایــش متک ــی بــه
نفــت و مشــتقات آن باشــد از بعــد اقتصــادی بســیار آســیب پذیــر بــوده و
بــه راحتــی اقتصــاد تــک بعــدی را مــی تــوان مــورد تحریــم قــرار داد .بــه
عــاوه تــک محصول ــی بــودن اقتصــاد س ــبب م ــی شــود کــه از لحــاظ ریس ــک
تجــاری کشــور در وضعی ــت خط رناک ــی ق ـرار بگی ــرد و بــا نوســانات بــازار نفــت
و انــرژی و چرخــه هــای رونــق و رکــود ایــن بــازار کشــور وارد س راشــیبی و
س ـرباالیی هــای مختلــف شــود .بناب رایــن الزمــه داشــتن اقتصــادی مس ــتحکم
و پویــا برخ ــورداری از س ــبد متنوع ــی از صــادرات مختلــف غی ــر نفت ــی اســت.
در ایــن ش ـرایط نــه فقــط دشــمنان خارج ــی نم ــی تواننــد از ح ربــه تحریــم
اســتفاده کــرده و کشــور را درگیــر بحــران کننــد ،بلکــه ســبب مــی شــود
اقتصــاد از س ــیکل هــای تجــاری اقتصــاد تــک محصول ــی نی ــز در امــان بمانــد
و در دوران هــای مختلــف بــا داشــتن س ــبد متنوع ــی از صــادرات غی ــر نفت ــی
ت ـراز تجــاری خ ــود را همــواره مثب ــت نگــه دارد و ریس ــک هــای تجــاری را بــا
متنــوع ســازی بــه حداقــل برســاند.
در ایــن بــاره الزم اســت کــه دولــت حمایــت هــای خ ــود را از صــادرات غی ــر
نفت ــی افزایــش داده و بــه اصطــاح ف ــرش قرمــز را زی ــر پــای صادرکننــدگان
غیــر نفتــی قــرار دهــد .اولیــن و مهمتریــن نکتــه ایــن امــر جلوگیــری از
ممنوعیــت هــای صادراتــی مختلــف اســت .بــرای بهدســت آوردن بازارهــای
صادرات ــی بعضــا صادرکننــدگان ســال هــا هزینــه ک ــرده و بازارهــای صادرات ــی
ب ـرای خودشــان ایجــاد م ــی کننــد کــه متاســفانه بــا اعمــال ممنوعی ــت هــای
صادرات ــی توســط دولــت یــک ش ــبه تمــام ایــن زحمــات چندســاله از دســت
م ــی رود .راهکار مناس ــبتر تنظی ــم بــازار توســط دولــت در زمــان هــای کمب ــود
کاال اعمــال تعرفــه هــای صادرات ــی و همینطــور اجــازه واردات محصــول اســت
تــا از ایــن طریــق بــه هــدف اصل ــی کــه هــم کنت ــرل بــازار و هــم حمایــت از
صادرکننــده اســت ،توامــان رس ــیدگی شــود .موضــوع مهــم دیگ ــر بحــث بــه
کارگی ــری منابــع بانک ــی ب ـرای ادام ــه در صفحــه 5

محـمد پـارسـا:

درهای بسته
سازمانها به
روی صادرات

بیســت و ســومین ســالروز ملــی صــادرات کــه در روز  ۲۹مهــر
ســالجاری برگــزار خواهــد شــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت ،چراکــه تحریمهــای آمریــکا ابرچالشهــای متعــددی
را بــرای صادرکننــدگان بهوجــود آورده و ایــن روز فرصــت
مناســبی اســت تــا صادرکننــدگان نمونــه بتواننــد از مشــکالت
و دغدغههایشــان صحبــت و دســتگاههای مربوطــه بســترهای
مناســب را جهــت رفــع مشــکالت صادراتــی ایجــاد کننــد.
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران متشــکل از  ۱۹تشــکل
توانمنــد در حوزههــای غیرنفتــی از جملــه صــادرات بــرق و گاز ،صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی بــرای محصــوالت صنعتــی در زمینــه آب و بــرق
و نفــت و گاز و صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در زمینــه فرآوردههــای
پتروشــیمی و پاالیشــگاهها اســت .بهرغــم اینکــه ایــن فدراســیون ســهم
۷۰درصــدی معــادل  ۳۳میلیــارد دالر از صــادرات غیرنفتــی را برعهــده دارد

کــه نشــاندهنده اهمیــت و جایــگاه آن در حــوزه صــادرات اســت ،ولــی در
ســالهای گذشــته حتــی کمرنگتریــن جایــگاه را در ســالروز ملــی صــادرات
نداشــته اســت .رســالت ایــن فدراســیون و فدراســیونهای مشــابه حمایــت
و پشــتیبانی و رفــع موانــع کلیــه شــرکتهای عضــو اســت ولــی درهــای
ســازمانها و دســتگاههای متولــی تولیــد و صــادرات در اکثــر مواقــع بــه
روی آنهــا بســته اســت .مــا بارهــا و بارهــا سیاســتگذاران و متولیــان را
نســبت بــه راهحلهــای مناســب اقتصــادی جهــت رشــد مســتمر اقتصــادی،
اشــتغال پایــدار و اقتصــاد مســتقل از نفــت مــورد خطــاب قــرار دادهایــم ،ولــی
تــا امــروز کوچکتریــن حرکتــی جهــت تعامــل و بررســی ایــن راهحلهــا
از ســوی هیچیــک از دســتگاهها و ســازمانها اتفــاق نیفتــاده اســت.
ایــن فدراســیون برنام ـهای جهــت رونــق تولیــد و افزایــش ســطح اشــتغال
پیشــنهاد کــرده اســت ،بهطــوری کــه تضمیــن میکنیــم اگــر ســازمانها و
دســتگاهها بســیج شــوند آنــگاه تــا ســال  ۱۴۰۴بــه  ۱۲۰میلیــارد دالر و تــا
ســال  ۱۴۱۰بــه  ۲۰۰میلیــارد دالر ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی
درهــای بســته ســازمانها بــه روی
ـادرات بیســت و ســومین ســالروز ملــی صــادرات
صـ

کــه در روز  ۲۹مهــر ســالجاری برگــزار خواهــد
شــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،چراکــه
تحریمهــای آمریــکا ابرچالشهــای متعــددی را
بــرای صادرکننــدگان بهوجــود آورده و مشــروح

خبــر

صــادرات خدمــات فنــی مهندســی بــرق د ر
ســال گذشــته بــه  500میلیــون دالر کاهــش
ـت باقــری در ادامــه کاهــش صــادرات در
ـه اسـ
یافتـ

ایــن صنعــت علیرغــم ظرفیــت هــای بســیار مناســب
موجــود اشــاره کــرد و گفــت :صــادرات خدمــات فنی
مهندســی بــرق مشــروح خبــر

آغــوش بــاز همســایگان بــرای متخصصــان
ایرانــی وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران

بخــش خصوصــی در حوزههــای مختلــف نفــت ،گاز

افزایــش قیمــت بنزیــن بــه شــرط بازگشــت
پــول بــه جیــب مــردم حمیدرضــا صالحــی در مشــروح خبر

گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا ،دربــاره
لــزوم اصــاح قیمــت بنزیــن اظهــار داشــت :نســبت
مصــرف انــرژی در کشــور مــا از نرمهــای همــه
کشــورها باالتــر اســت و قیمتهــا از دولتهــای
گذشــته تاکنــون بــه ســمت منطقــی شــدن حرکــت
نکــرده مشــروح خبــر

مهمتریــن تنگنــای ســاختاری صنعــت ،عــدم
ـت نشســت
ـی اسـ
ـام مالـ
ـب از نظـ
ـه مناسـ
تغذیـ

صبحانــه کاری فعــاالن اقتصــادی بــا وزیــر صنعــت و
معاونانــش ،در اتــاق ایــران برگــزار شــد .غالمحســین
شــافعی در ایــن نشســت تاکیــد کــرد :مشــروح

خبــر

انــرژی خورشــیدی ،از کاالی لوکــس تــا
ضرورتــی اقتصــادی اســتفاده از انرژیهــای

در تعییــن تعرفههــا بــا اتحادیــه اوراســیا
منافــع دو طــرف لحــاظ میشــود هــادی

ــ غیرنفتی
ـعه صادراتــ
ـه راه توسـ
ـیم نقشـ
ترسـ
ـایگان رئیـسکل ســازمان توســعه تجــارت
ـا همسـ
بـ

ـخصوصی مدتــی
ـه بخشـ
ـت بـ
ـد وزارت نفـ
لبخنـ
اســت کــه وزارت نفــت رویکــرد مثبتتــری نســبت
بــه بخــش خصوصــی پیــدا کــرده اســت؛ تــا جاییکــه
برنامههایــی را نیــز بــرای پــر رنگتــر شــدن

اخبار کوتاه
ـی
ـر نفتـ
ـادرات غیـ
ـای صـ
ـر پـ
ـز زیـ
ـرش قرمـ
فـ

بــا همســایهها در بخــش بــرق ارتباطــات وســیعی
دارد ،گفــت :همســایگان مــا از جملــه افغانســتان،
عــراق و غیــره بــا آغــوش بــاز پذیــرای نیروهــای
متخصــص مــا هســتند .مشــروح خبــر

خبــر

انـرژی

و پتروشــیمی تدویــن کــرده اســت .مشــروح خبــر

تجدیدپذیــر و بــه ویــژه انــرژی خورشــیدی در ایــران
اگرچــه تــا پیــش از ایــن چنــدان جــدی گرفتــه
نمیشــد امــا مشــروح خبــر

تیزهــوش در خصــوص توســعه صــادرات غیرنفتــی
ایــران بــه روســیه گفــت :پــس از توافــق بــرای
پیوســتن ایــران بــه مــدت ســه ســال بــه اتحادیــه
اوراســیا ،فرصتــی مغتنــم فراهــم شــد مشــروح
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اعــام کــرد کــه نقشــه راه تنظیــم بــازار و نقشــه
راه توســعه صــادرات بایــد بــه مــوازات هــم شــکل
بگیرنــد کــه یــک مــاه آینــده ایــن اتفــاق خواهــد
افتــاد مشــروح خبــر

ـعه
ـل توسـ
ـران روی ریـ
ـیمی ایـ
ـت پتروشـ
صنعـ

بــه گفتــه مســئوالن ،بــا بهرهبــرداری از  ۵۳طــرح
پتروشــیمی تــا پایــان ســال  ۱۴۰۴ارزش ایــن
محصــوالت بــه  ۳۷میلیــارد دالر خواهــد رســید

مشــروح خبــر

قوانیــن ناســازگار بــا تحریــم موقتــا تعلیــق

شــود مشــروح خبــر

ـه
ـر ادامـ
ـال دیگـ
ـا  ۴سـ
ـران تـ
ـرق از ایـ
واردات بـ
.
مییابــد مشــروح خبــر
ـهام
ـازار سـ
ـزرگ بـ
ـت بـ
ـومین صنعـ
ـا سـ
ـک هـ
بانـ
شدند مشروح خبر
تکریــم کارآفرینــان دلیــل توســعه اقتصــاد

مشــروح خبــر

ـبات
ـعه مناسـ
ـیر توسـ
ـق آباد در مسـ
ـران  -عشـ
تهـ

مشروح خبر

ا

لحــاق بــه اتحادیــه اوراســیا فرصتــی بــرای
توســعه صلــح و دوســتی در منطقــه اســت

مشــروح خبــر

عــراق در حــال ورود بــه باشــگاه غولهــای
ـان مشــروح خبــر
ـی جهـ
نفتـ
دالیــل کاهــش ارزش کاالهــای صادراتــی
بــه رغــم افزایــش وزنــی مشــروح خبــر
ذخیــره  ۱.۳میلیــارد یــورو ارز صادراتــی در
بــازار ثانویــه مشــروح خبــر
انــرژی در ایــران تــا چهــار رقــم قــد
ـد مشــروح خبــر
میکشـ
فرصــت بــزرگ پاالیشــگاهها بــرای جــذب
ـی مشــروح خبــر
نقدینگـ

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مــروح اخبــار بــه صفحــه رشح
کامــل خــر مــورد نظــر دسرتســی پیــدا خواهیــد
کــرد
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پیام باقری

صادرات خدمات فنی مهندسی برق در سال
گذشته  500میلیون دالر کاهش یافته است

فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته ایــران متشــکل از
 ۱۹تشــکل توانمنــد در حوزههــای
غیرنفتــی از جملــه صــادرات بــرق
و گاز ،صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی بــرای محصــوالت صنعتــی
در زمینــه آب و بــرق و نفــت و
گاز و صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی در زمینــه فرآوردههــای
پتروشــیمی و پاالیشــگاهها اســت
صــادرات غیرنفتــی طبــق برنامــه  ۲۰ســاله (بــا تاخیــر ۶
ســاله) دســت پیــدا میکنیــم .اهــداف ایــن برنامه شــامل
 ۷مــورد بــه ایــن شــرح اســت :توســعه صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی ،واگــذاری مبالــغ بلوکهشــده ایــران در
برخــی کشــورها بــه صنــدوق توســعه ملــی و در اختیــار
قــراردادن آنهــا بهصــورت فاینانــس بــه صادرکننــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی ،اســتفاده از منابــع مالــی
حاصــل از صــادرات نفــت خــام ،فلــزات اساســی و...
بــا هــدف ســرمایهگذاری در کشــور واردکننــده و
ایجــاد پروژههــای زیربنایــی ســودده ،برداشــت منابــع
گازی پارسجنوبــی توســط شــرکتهای خصوصــی و
تبدیــل منابــع گاز بــه بــرق بــا ارزشافــزوده باالتــر و
در نهایــت صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه بــه
منظــور تبدیــل ایــران بههــاب انــرژی منطقــه ،اســتفاده
از ظرفیــت خیــل عظیــم فارغالتحصیــان دانشــگاهی
ت شــرکتهای دانشبنیــان
بــا اســتفاده از ظرفیــ 
بــه منظــور صــادرات محصــوالت دانشبنیــان و
ایجــاد درآمدهــای ارزی ،ســرمایهگذاری در صنایــع
پاییندســت پتروشــیمی بــه منظــور تولیــد محصوالتــی
بــا ارزشافــزوده باالتــر و افزایــش ســرمایه صنــدوق
ضمانــت صــادرات و بانــک توســعه صــادرات بــه منظــور
همــوار شــدن مســیر صــادرات .الزمــه تحقــق اهــداف
فــوق پیشبینیپذیــر بــودن اقتصــاد و نــرخ ارز ،از بیــن
رفتــن بســترهای فســادزا از جملــه نظــام ارزی چنــد

انـرژی
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نرخــی و پیمانســپاری ارزی ،واقعــی شــدن قیمــت
ارز و انــرژی و اولویــت قرارگرفتــن مســائل اقتصــادی
در مقایســه بــا مســائل سیاســی اســت .انتظــار م ـیرود
روز ملــی صــادرات فرصتــی باشــد کــه درهــای بســته
ســازمانها و دســتگاهها بــه روی صادرکننــدگان
بــاز شــود تــا آنهــا مشــکالت و دغدغههایشــان را
مطــرح کننــد و راهکارهــای موجــود را ارائــه دهنــد.
ضــروری اســت دولــت زیرســاختهای الزم را فراهــم
آورد ،چراکــه شــعار صــادرات و نامگــذاری روزی بــه
نــام روز ملــی صــادرات بــه تنهایــی هیــچ مشــکلی را
از صادرکننــدگان رفــع نمیکنــد .همچنیــن انتظــار
م ـیرود دولــت در ســالروز ملــی صــادرات فــرش قرمــز
را زیــر پــای صادرکننــدگان غیرنفتــی قــرار دهــد تــا
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مشــتقات آن بــه اقتصــادی
پویــا شــامل ســبد متنوعــی از صــادرات غیرنفتــی
تبدیــل شــود .از ایــن طریــق اســت کــه اقتصــاد کشــور
بــا تحریــم نفتهــای نفتــی آســیبپذیر نمیشــود
و نوســانات بــازار نفــت چرخــه رونــق و رکــود را وارد
سراشــیبی و ســرباالییهای مختلــف نمیکنــد .بــه
بهانــه روز ملــی صــادرات خالــی از لطــف نیســت کــه
بــه متولیــان صــادرات بگوییــم ایــن فدراســیون دوبــاره
آمادگــی خــود را جهــت ارائــه راهکارهــای عالــی اقتصــاد
مقاومتــی و تبییــن راهکارهــای کارشناســی و تاثیرگــذار
در امــر صــادرات اعــام مــیدارد.

نشســت صبحانــه کاری فعــاالن اقتصــادی کشــور
(سهشــنبه 23 ،مهــر مــاه) بــا حضــور رضــا رحمانــی،
وزیــر صمــت و معاونانــش ،هیــأت ریســه و روســای
کمیســیونهای اتــاق بازرگانــی ایــران و نماینــدگان
تعــدادی از تشــکلهای صنعتــی کشــور برگــزار شــد .در
ایــن جلســه پیــام باقــری ،نایــب رئیــس هیاتمدیــره و
نماینــده ســندیکای صنعــت بــرق در هیــأت نماینــدگان
اتــاق ایــران ،چالشهــای واحدهــای تولیــدی صنعــت بــرق
بــه ویــژه مشــکالت قراردادهــای متوقــف ایــن حــوزه را
مطــرح کــرد.
باقــری در ابتــدای ســخنان خــود گفــت :فعــاالن صنعــت
بــرق در طــول  40ســال انقــاب اســامی ،در کنــار دولــت
و مســئولین ایســتادگی کــرده ،فشــارها و نامالیمــات
متعــددی را متحمــل شــدند و دســتاوردهای بزرگــی بــرای
کشــور داشــتند و ایــن صنعــت تعبیــر صحیحــی از اقتصــاد
مقاومتــی بــه عنــوان یــک صنعــت دورنزا و بــرونگــرا و
متکــی بــر ظرفیتهــای داخلــی اســت.
نایــب رئیــس هیاتمدیــره ســندیکا تصریــح کــرد :صنعــت
بــرق نیــز ماننــد بســیاری از صنایــع دیگــر بــا مشــکالت
عدیــدهای مواجــه اســت و حــال مســاعدی نــدارد .علــت
العلــل مشــکالت اصلــی ایــن صنعــت نیــز ریشــه در اقتصــاد
بــرق دارد.
وی ضمــن اشــاره بــه عــدم تــوازن درآمــد و هزینههــای
وزرات نیــرو ،تصریــح کــرد :ایــن عــدم تــوازن بــه ایجــاد
یــک کســری بودجــه گســترده در صنعــت بــرق منجــر
شــده کــه عــاوه بــر افزایــش بدهیهــای وزارت نیــرو،
رکــود مخربــی را هــم در ایــن صنعــت ایجــاد کــرده اســت.

 94حــدود دو و نیــم میلیــارد دالر بــوده امــا بــه علــت
مشــکالت موجــود در صنعــت بــرق در ســال گذشــته
بــه  500میلیــون دالر کاهــش یافتــه اســت .وی افــزود:
ظرفیتهــای بســیار مناســبی در منطقــه و همســایگی مــا
وجــود دارد کــه متاســفانه بــا توجــه بــه مشــکالت بانکــی
و ضمانتنامههــا نتوانســتیم در حــوزه صــادرات از ایــن
ظرفیتهــا و فرصتهــا بهــره الزم را ببریــم.
در ایــن جلســه گزارش مســائل و مشــکالت اصلی در کســب
و کارهــای صنعــت بــرق و مهمتریــن مخاطــرات کســب و
کارهــای بخــش خصوصــی صنعــت بــرق در ســال  98و
راهکارهــای پیشــنهادی و همچنیــن چالشهــای واحدهــای
تولیــدی صنعــت بــرق مرتبــط بــا وزارت صمــت از جملــه
چالــش تامیــن ارز و کارمزدهــای نامتعــارف ،مشــکالت نقــل
و انتقــال ارزی ،ســقف ســفارش نامناســب و تغییــر اولویــت
گروههایــی کاالیــی ،تطویــل فراینــد ترخیــص کاال و عــدم
ارتبــاط گمــرکات و تشــکلها ،عــدم تناســب تعرفههــای
گمرکــی و واردات کاالی مشــابه داخلــی ،عــدم همــکاری
صندوقهــا بــا تهاتــر مطالبــات شــرکتها و عــدم وجــود
نهــاد متولــی پیمانــکاران و مشــاوران صنعــت بــرق توســط
ســندیکا بــه وزیــر صمــت ارائــه شــد.
در ادامــه جلســه اظهــارات نایــب رئیــس ســندیکا دربــاره
چالشهــای صنعــت بــرق از ســوی معــاون امــور صنایــع
وزارت صمــت مــورد تاییــد قــرار گرفــت و ایشــان اعــام
کردنــد کــه وزارت صمــت بــرای پیگیــری مشــکالت
قراردادهــای متوقــف اعضــای ســندیکا و رفــع آنهــا آمادگــی
دارد .از اینــرو مقــرر شــد هفتــه آینــده جلسـهای بــا موضوع
بررســی مشــکالت صنعــت بــرق و قراردادهــای متوقــف در
وزارت صمــت برگــزار شــود.

باقــری در ادامــه کاهــش صــادرات در ایــن صنعــت علیرغــم .-http://www.ieis.ir/fa-news
ظرفیــت هــای بســیار مناســب موجــود اشــاره کــرد و
گفــت :صــادرات خدمــات فنــی مهندســی بــرق در ســال
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آغوش باز همسایگان
برای متخصصان ایرانی
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران بــا همســایهها در
بخــش بــرق ارتباطــات وســیعی دارد ،گفــت :همســایگان مــا
از جملــه افغانســتان ،عــراق و غیــره بــا آغــوش بــاز پذیــرای
نیروهــای متخصــص مــا هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در حاشــیه آییــن افتتــاح
فــاز اول طراحــی ،توســعه و پیادهســازی ســامانه مدیریــت
بهرهبــرداری ،نگهــداری و تعمیــرات واحدهــای نیروگاهــی و
تاســیس و راهانــدازی مرکــز پایــش وضعیــت ،عیبیابــی و
ارائ ـهی خدمــات بــه نــاوگان واحدهــای نیروگاهــی بــا بیــان
اینکــه رونمایــی از پروژههــای مذکــور موجــب افزایــش
بهــرهوری در ایــن صنعــت خواهــد بــود ،گفــت :برآوردهــا
حاکــی از آن اســت کــه درآمــد حاصلــه از ایــن پروژههــا
 ۱۷۰میلیــارد تومــان در ســال اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ارتقــاء تــوان توربینهــای گاز ،کار
ارزشــمندی اســت ،ادامــه داد :ایــن اقــدام باعــث میشــود
بتوانیــم افــت راندمــان کــه ناشــی از تفــاوت شــرایط فشــار،
دمــا و رطوبــت بیــن زمــان طراحــی و اســتفاده داریــم را
جبــران کنیــم.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه رســیدن بــه افزایــش تــوان
حــدود  ۱۰۰۰مــگاوات دســتاورد بزرگــی اســت ،اظهــار کــرد:
در تحریمهــای هوشــمند اقتصــادی دســتاوردهای بزرگــی
خواهیــم داشــت.
اردکانیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه پویــش ایــران – الــف
– ب گفــت :در راســتای ایــن پویــش هــر هفتــه یکــی از
پروژههــای صنعــت آب و بــرق در یکــی از اســتانهای
کشــور افتتــاح خواهــد شــد .نخســتین پــروژه هفتــه گذشــته
در تهــران افتتــاح شــد و پــروژه بعــدی در ایــام خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی

اوراســیا اظهــار کــرد :کشــورهای زیــادی از جملــه هنــد،
مصــر و برخــی از کشــورهای اروپایــی درصــد پیوســتن
بــه ایــن اتحادیــه هســتند .ایــن موضــوع بــرای مــا فرصــت
بینظیــری اســت کــه بتوانیــم از موقعیــت خــاص جغرافیایــی
کشــور اســتفاده کنیــم.
اردکانیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران در بخــش بــرق
بــا همســایهها ارتبــاط خوبــی دارد ،گفــت :کشــورهای
افغانســتان ،عــراق و کشــورهای آســیایی و غیــره بــا آغــوش
بــاز پذیــرای نیروهــای متخصــص مــا هســتند.
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :ایــن موضــوع باعــث میشــود
کمکــم زمینههــای متنــوع حضــور بیگانــگان در منطقــه
کاســته شــود و ایــن یعنــی آرامــش.
امکان خرید خارجی برای نیروگاهها وجود ندارد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــکان خریــد خارجــی بــرای
نیروگاههــا وجــود نــدارد ،توضیــح داد :ایــن موضــوع را بــه
همــه نیروگاههــا اعــام کردهایــم ،مگــر اینکــه بــرای ایــن
خریــد از شــرکت بــرق حرارتــی اجــازه بگیرنــد و چنانچــه
نیــاز آنهــا در داخــل ســاخته نمیشــود ،میتواننــد ایــن
خریــد را انجــام دهنــد.
مدیرعامــل شــرکت تولیــد بــرق حرارتــی ادامــه داد :در ۱۸
مــاه گذشــته  ۷۰۰میلیــارد تومــان قــرارداد امضــاء شــده کــه
بتوانیــم ســاخت داخــل را انجــام دهیــم .ایــن در حالــی اســت
کــه اگــر قــرار بــود نیازهــا را از خــارج تامیــن کنیــم بایــد
 ۱۱۰۰میلیــارد تومــان هزینــه میکردیــم.
طرزطلــب در پایــان از آمادگــی شــرکت تولیــد بــرق حرارتــی
بــرای ســاخت توربینهــای گاز کالس  Fبــا همــکاری مپنــا
و پژوهشــگاه خبــر داد.

انـرژی
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در تعیین تعرفهها با اتحادیه اوراسیا
منافع دو طرف لحاظ میشود
هــادی تیزهــوش در خصــوص توســعه صــادرات غیرنفتــی
ایــران بــه روســیه گفــت :پــس از توافــق بــرای پیوســتن
ایــران بــه مــدت ســه ســال بــه اتحادیــه اوراســیا ،فرصتــی
مغتنــم فراهــم شــد تــا صــادرات کاالی غیرنفتــی ایــران
بــه کشــورهای حــوزه  CISتوســعه پیــدا کنــد.
وی اذعــان داشــت :ایــن توافــق از پنجــم آبــان مــاه اجرایی
خواهــد شــد و تــا امــروز بیــش از یکســال در حــال فراهــم
آوردن بســتر اجرایــی ایــن توافــق بودیــم.
تیزهــوش بــا اشــاره بــه اینکــه تحــت لــوای ایــن توافــق،
فعــاالن اقتصــادی کشــور بــا تعرفــه کمتــری وارد بــازار
منطقــه میشــوند ،گفــت :حضــور در بــازار اوراســیا و
بازارهــای دیگــری کــه مدخــل آنهــا کشــورهای ایــن
حــوزه اســت ،بــه نفــع فعــاالن اقتصــادی ماســت و ایــن
امتیــاز تاثیــر مثبــت خــود را بــر حجــم مبــادالت کاالیــی
خواهــد گذاشــت.
رییــس اتــاق مشــترک ایــران و روســیه در مــورد نقــد
فعــاالن اقتصــادی از رویــه اعمــال تعرفههــا در روســیه
گفــت :بــرای تعییــن تعرفههــا نیازمنــد مذاکــره و تبــادل
نظــر هســتیم؛ تعرفههــا بایــد بــه نوعــی تعییــن شــوند
کــه فعــاالن اقتصــادی دو طــرف بهــره کافــی را از آن
ببرنــد.
وی اظهــار داشــت :قضــاوت در مــورد میــزان تعرفههــا
زود اســت و بایــد تــا پایــان مذاکــرات در ایــن مــورد
صبــر کــرد؛ شــرایط فعلــی کشــور ایجــاب میکنــد بــا
مشــارکت دســتگاههای ذی ربــط ،تصمیمــات عاقالنــه و
دوراندیشــانه در ایــن حــوزه اتخــاذ شــود تــا در نهایــت
رونــق مبــادالت اقتصــادی فــی مابیــن را بــه دنبــال داشــته

باشــد .هــادی تیزهــوش گفــت :بســیاری از کاالهــای مــا
میتواننــد بــه کشــورهای حــوزه  CISصــادر شــوند و
ایــن یــک مزیــت اســت؛ هرچنــد یکــی از عمــده موانــع
توســعه صــادرات کاالی غیرنفتــی ایــران بــه محــدوده
یادشــده ،عــدم برخــورداری از کیفیــت ،اســتاندارد و
بســتهبندی مطلــوب اســت.
تابــان اظهــار امیــدواری کــرد دولــت در فراهــم کــردن
زیرســاختهای یادشــده همراهــی الزم را بــا صادرکنندگان
داشــته باشــد؛ بخــش خصوصــی بــه تنهایــی تــوان ایجــاد
ایــن زیرســاختها را نــدارد.
چیــن نیــز آمــاده پیوســتن بــه اتحادیــه اوراسیاســت؛ ایــن
حــوزه بــازار مصرفــی معــادل  183میلیــون نفــر دارد کــه
در تجــارت بــا ایــن اتحادیــه بســیار بــا اهمیــت اســت؛
براســاس اطالعــات ســازمان توســعه تجــارت و گمــرک
جمهــوری اســامی ،مبــادالت ایــران و اتحادیــه اوراســیا
اکنــون حــدود  ۲.۵میلیــارد دالر اســت کــه پیشبینــی
میشــود بــا برنامهریــزی ایــن عــدد تــا پایــان ســال بــه
 ۱۰میلیــارد دالر برســد.
موافقتنامــه اوراســیا امکاناتــی شــامل تخفیفــات تعرف ـهای
بــرای صادرکننــدگان ایرانــی و امتیــازات خــاص گمرکــی
بــرای  502قلــم کاالی در حوزههــای کشــاورزی،
شــیمیایی ،خدمــات فنــی و مهندســی و  360قلــم کاالی
دیگــر کــه در مجمــوع  862کاال مشــمول تخفیفــات و
امتیــازات ایــن توافقنامــه میشــوند.
از دیگــر دســتاوردهای ایــن توافــق اســتفاده از ارز ملــی در
مبــادالت ملــی فــی مابیــن اســت؛ اتحادیــه اوراســیا ایــن
موضــوع را تــا  70درصــد نهایــی کــرده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدتــی اســت کــه وزارت نفــت رویکــرد مثبتتــری نســبت
بــه بخــش خصوصــی پیــدا کــرده اســت؛ تــا جاییکــه
برنامههایــی را نیــز بــرای پــر رنگتــر شــدن بخــش
خصوصــی در حوزههــای مختلــف نفــت ،گاز و پتروشــیمی
تدویــن کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،توانمندیهــای بخــش خصوصــی طــی
یــک ســال اخیــر تلنگــری شــد تــا وزارت نفــت بــرای
برنامههــای توســعهای روی بخــش خصوصــی حســاب
بیشتــری بــاز کنــد .بهتازگــی نیــز وزیــر نفــت آیتمهــای
حضــور بخــش خصوصــی را نیــز در ایــن صنعــت تشــریح
کــرد.
آنطــور کــه زنگنــه اعــام کــرده هفــت فرصــت بــرای حضــور
بخــش خصوصــی در صنعــت نفــت وجــود دارد و ایــران
همچنــان ظرفیــت فوقالعــادهای بــرای توســعه در بخــش
نفــت و گاز دارد و نفــت میتوانــد پیشــران توســعه و اقتصــاد
کشــور باشــد.
وی معتقــد اســت کــه بخــش خصوصــی میتوانــد در زمینــه
فعالیتهــای پیمانــکاری نقشــی بســزایی داشــته باشــد.
هماکنــون پیمانــکاران  EPCدر صنعــت نفــت در حــال
گرفتــن نقــش قالــب هســتند ،زیــرا بــا توجــه بــه نظــام
اجرایــی نفــت کــه نمیخواهــد کار امانــی انجــام دهــد و
کارهــا را کوچــک کنــد و حتــی عملیــات نگهداشــت تولیــد را
هــم کــه اقدامــی بــود کــه همیشــه بــه صــورت امانــی انجــام
میشــد و چنــد پیمانــکار بــا هــم کار میکردنــد هماکنــون
ایــن نظــام یــک نظــام  EPC/EPDاســت کــه همــه کارهــا
را یــک پیمانــکار از آغــاز زنجیــره تــا انتهــا انجــام میدهــد
و پرداخــت هــم تابــع تولیــد اســت ،نــه فقــط تابــع پیشــرفت
فیزیکــی طــرح.
وزیــر نفــت بــر ایــن بــاور اســت کــه زمینــه فعالیــت
پیمانــکاران در نفــت شــناختهترین زمینــه اســت کــه
مهمتریــن آن در بخــش باالدســت نفــت و کوچکترینهــا
در شــبکههای گازرســانی توزیــع در شــهرها و روستاهاســت
کــه در حــال انجــام اســت.
زنگنــه دربــاره ســرمایهگذاری مســتقیم در صنعــت نفــت
در بخشهــای پتروشــیمی ،پاالیــش و مایعســازی گاز
و زنجیــره پاییندســتی نفــت ،گاز و پتروشــیمی افــزود:
زمینههایــی بســیار خــوب و خوراکهــای باارزشــی
وجــود دارد کــه میتوانیــم بــا ســرمایهگذاری در آنهــا
زنجیــره ارزش را تکمیــل و تــا جایــی کــه ممکــن اســت از
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لبخند وزارت نفت
به بخش خصوصی
خامفروشــی پرهیــز کنیــم.
دربــاره ســاخت تجهیــزات و بهویــژه سیســتمهای
صنعتــی مــورد نیــاز صنعــت نفــت هــم زنگنــه بــا اشــاره بــه
پیشــرفتها و چالشهــای  ۱۰قلــم کاالهــای اولویــتدار
صنعــت نفــت گفــت :بایــد بــا برنامهریزیهــای الزم ایــن
کار را تقویــت و تســریع کنیــم .ایــن کار آثــار مهمــی بــه ویــژه
در ایــن شــرایط بــرای ایجــاد اشــتغال و امیــد دارد.
تقویت ساخت داخل و ایجاد اشتغال و امید
وزیــر نفــت دربــاره بهینهســازی مصــرف انــرژی ادامــه داد:
ایــن مــوردی اســت کــه میتوانســت بــا توجــه بــه مــاده ۱۲
قانــون رفــع موانــع تولیــد حجــم عظیمــی از کار و فعالیــت
را بــرای ســازندگان و شــرکتهای خدمــات مهندســی ایجــاد
کنــد .بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در هدفمنــدی یارانههــا
بــود و اولویتدهــی بــه هدفمنــدی یارانههــا و اختصــاص
منابــع بــرای آن ،ایــن کار تقریبــا جــز در بخــش قراردادهــای
باالدســتی نفــت ( IPCو بیــع متقابــل) و مقــداری هــم در
بخــش گاز ،متوقــف شــد کــه بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه
ویــژه شــود.
وزیــر نفــت دربــاره شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ()E&P
ایرانــی گفــت :وزارت نفــت اســامی  ۱۶ ،۱۵شــرکت را بــرای
فعالیــت در فعالیتهــای اکتشــاف و تولیــد اعــام کــرده
اســت .ایــن شــرکتهای میتواننــد نقــش بســزایی در آینــده
کس ـبوکار صنعــت نفــت داشــته باشــند .حتــی در شــرایط
کنونــی تحریــم نیــز ایــن شــرکتها میتواننــد فعالیــت
خوبــی داشــته باشــند.

قرارگرفتــن بازیگــران خصوصــی و دولتــی نفتــی در
مرکــز نــوآوری صنعــت نفــت
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه وزیــر نفــت بــه آن توجــه
ویــژهای داشــته تأکیــد بــر حمایــت صنعــت نفــت از
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپ و اســتفاده
حداکثــری از ظرفیتهــای ایــن شــرکتها بــوده اســت.
در ایــن بــاره نیــز ابراهیــم طالقانــی  -مدیــر پژوهــش و
فنــاوری شــرکت ملــی نفــت  -بــا اشــاره بــه راهانــدازی مرکــز
نــوآوری صنعــت نفــت در تهــران ،اعــام کــرد :مــا همــکاری
بــا شــرکتهای دانشبنیــان را آغــاز کردهایــم و گامهــای
اولیــه را بــرای همــکاری بــا شــرکتهای دانشبنیــان فعــال
در حــوزه صنعــت نفــت برداشــتهایم و بــا ایــن بخــش
تعامالتــی را داریــم و امیدواریــم آمادگــی خــود را بــرای ایــن
تعامــل افزایــش دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه راهانــدازی مرکــز نــوآوری در شــهر ری
تهــران (زیســت بــوم نــوآوری) ،اظهــار کــرد :در ایــن منطقــه
شــرکتهای دانشبنیــان ،اســتارتاپها ،مشــاوران کســب
و کارهــای نوآورانــه ،شــتابدهندهها و صندوقهــای
ریســکپذیر ( )VCدر کنــار متقاضیــان فنــاوری چــون
شــرکتهای نفــت و گاز قــرار خواهنــد گرفــت و زیســت
بومــی بــرای همــکاری بــا شــرکتهای فنــاور ایجــاد خواهــد
شــد.
واگــذاری چنــد طــرح مهــم همچــون توســعه فــاز  ۱۱پــارس
جنوبــی بــه شــرکت پتروپــارس نشــان از خــوش درخشــیدن
ایــن بخــش در صنعــت نفــت دارد و صحبتهــای مســووالن
نفتــی نیــز حکایــت از یــک تعامــل دوســر بــرد میدهــد.
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تولیــدات و بــه خصــوص تولیــدات صــادرات محــور
اســت .دولــت بایــد بــا کنتــرل بــازار مالــی کشــور
جذابی ــت را از بخــش دالل ــی و ســفته بــازی خــارج ک ــرده
و تولیــد و صــادرات را بــرای ســرمایه گــذاران جــذاب
کنــد .در ایــن ش ـرایط جریــان پول ــی خ ــود بــه خ ــود بــه
ســمت بــازار جــذاب ت ــر (تولی ــد) حرکــت ک ــرده و منابــع
مال ــی نی ــز در خدمــت تولی ــدات در م ــی آینــد.
یکــی از بخــش هایــی کــه پتانســیل هــای ف راوانــی
بــرای صــادرات غیــر نفتــی دارد بحــث صــادرات
خدمــات فن ــی و مهندس ــی اســت .ب ــر اســاس آمارهــای
ارائــه شــده ســاالنه حــدود  300هـزار دانشــجو در رشــته
هــای مهندس ــی در کشــور فــارغ التحصی ــل م ــی شــوند
کــه ایــن خی ــل عظی ــم را هــم م ــی تــوان بــه صــورت
فرصــت و هــم تهدیــد نــگاه کــرد .آنچــه کــه مســلم
اســت ایــن اســت کــه در صــورت اســتفاده درســت از
ایــن تعــداد مهنــدس فــارغ التحصی ــل در کشــور م ــی
تــوان بــه راحت ــی تمــام بازارهــای مهندس ــی منطقــه را
تحــت ســلطه درآورد و از راه صــادرات خدمــات فن ــی و
مهندس ــی بخــش س ــبد صــادرات غی ــر نفت ــی کشــور را
بی ــش از پی ــش تقویــت ک ــرد .الزمــه ایــن ام ــر حمایــت
دولــت و بانــک مرکــزی از شــرکت هــای صادرکننــده
خدمــات فن ــی و مهندس ــی از طریــق ارائــه تس ــهیالت
بــرای دریافــت ضمانــت نامــه هــا و همچنیــن ارائــه
تســهیالت ســرمایه در گــردش و وام تجهیــز کارگاه
اســت.
بــه طــور حتــم بــا بهکارگی ــری یــک سیاســت صحی ــح
اقتصــادی و اســتفاده درســت از ظرفیــت هــای بلقــوه
موج ــود در کشــور م ــی تــوان هرگونــه تهدیــدی را مرتفع
کــرد و بــا بــاال بــردن درآمــد ملــی و افزایــش تولیــد
ناخالــص داخل ــی ســطح رفــاه و رضایتمنــدی در جامعــه
را افزایــش داد.

عضــو دوره هــای اول و دوم شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایلنــا ،دربــاره لــزوم اصــاح قیمــت
بنزیــن اظهــار داشــت :نســبت مصــرف انــرژی
در کشــور مــا از نرمهــای همــه کشــورها باالتــر
اســت و قیمتهــا از دولتهــای گذشــته تاکنــون
بــه ســمت منطقــی شــدن حرکــت نکــرده ٬
رشــد مصــرف بــه صــورت لجــام گســیخته بــاال
رفتــه و بــه روزی رســیدیم کــه متوســط مصــرف
 90میلیــون لیتــر در روز شــده کــه ایــن نگــران
کننــده اســت .مصــرف مــا بــه قــدری اســت کــه
اگــر همیــن رویــه مصــرف ادامــه پیــدا کنــد بــه
شــرایطی میرســیم کــه دوبــاره بایــد واردات
داشــته باشــیم.
وی افــزود :در عیــن حــال نصــف خانوارهــای ایرانــی
اتومبیــل ندارنــد و سوبســید فقــط بــه خانوارهــای توانمنــد
و دارای ماشــین داده میشــود  ٬هــر کــس هــم اتومبیــل
بیشــتری داشــته باشــد سوبســید بیشــتری میگیــرد ،در
رابطــه بــا بنزیــن نســبت بــه دیگــر حاملهــا مثــل آب،
بــرق و گاز بــه دلیــل اینکــه نصــف خانوارهــای ایرانــی
ماشــین ندارنــد ناعدالتــی میشــود ،آیــا ایــن قابــل جبــران
اســت؟ آیــا راهــی وجــود دارد کــه بــه عدالــت نســبی
برســیم؟
عضــو کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران تصریــح کــرد :مــا در ســال
تولیــد و رونــق اقتصــادی هســتیم ،دولــت نیــاز دارد بــه
بخــش تولیــد منابــع مالــی تزریــق کنــد تــا تــورم کنتــرل و
اشــتغال ایجــاد و کیــک اقتصــادی کشــور بزرگتــر شــود ،از
طرفــی ســرمایه گــذاری در کشــور بــا رشــد منفــی روبــرو
اســت و پــول و منابــع بــه کشــور وارد نمیشــود ،بانکهــا
هــم وضعیــت خوبــی ندارنــد ،در رابطــه بــا فــروش نفــت
هــم بــا محدودیــت مواجهیــم .اگــر دولــت بخواهــد منابعــی
بــرای تزریــق بــه بخــش تولیــد ایجــاد کنــد یــا بایــد از
طریــق درآمدهــای غیــر نفتــی برنامهریــزی کنــد ،یــا نــرخ
حاملهــای انــرژی را افزایــش دهــد کــه فقــط بنزیــن
نیســت بــرق ،گاز و آب هــم یارانــه میگیرنــد ،بــه طــوری
کــه بــه گفتــه آقــای الریجانــی  900هــزار میلیــارد تومــان
یارانــه پنهــان میدهیــم و ایــن یعنــی هدردهــی منابــع.
وی بــا بیــان اینکــه بنــا بــر اعــام  IEAایــران  45میلیــارد
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افزایش قیمت
بنزین به شرط
بازگشت پول به
جیب مردم
دالر بــه بخــش آب و بــرق و گاز یارانــه میدهــد ،گفــت:
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن میــزان یارانــه میتوانــد
تبدیــل بــه ارزش افــزوده شــود .ســوال ایــن اســت آیــا
دولتهــا بایــد بگذارنــد منابعــی کــه ســرمایه و متعلــق
بــه مــردم اســت در قیمــت پاییــن بمانــد تــا از بیــن بــرود؟
دولــت میتوانــد درآمدهایــی کــه بابــت افزایــش قیمــت
حاملهــای انــرژی بدســت مــیآورد تبدیــل بــه یارنــه
مســتقیم کــرده تــا بــه جیــب خــود مــردم بــرود و یــا
دســتمزدها بافزایــش یابــد تــا قــدرت خریــد مــردم بــاال
بــرود .انتقــادی کــه هســت اینکــه اگــر افزایــش قیمــت
اعمــال شــود بــه دلیــل اینکــه حقوقهــا پاییــن اســت
بحــران ایجــاد میشــود پــس بایــد بــرای افزایــش قــدرت
خریــد مــردم هــم برنامهریــزی شــود .انتظــار از دولــت ایــن
اســت اگــر افزایــش قیمــت بنزیــن در برنامــه اســت بایــد
افزایــش قــدرت خریــد مــردم را نیــز در نظــر بگیــرد.
صالحــی خاطرنشــان کــرد :راهــکار ایــن اســت کــه اجــازه
بدهیــم قیمتهــا منطقــی ســازی شــود و بخشــی از
درآمدهــای ناشــی از افزایــش قیمــت بیــن مــردم توزیــع
شــود و مابــه التفاوتــی را کــه بابــت افزایــش قیمــت صرفــه
جویــی مــی شــود دولــت صــادر کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :از مســیر تعدیــل قیمت ســوخت 4.7
میلیــارد دالر درآمــد ایجــاد میشــود کــه درآمدهــای آن
میتوانــد بــه جیــب مــردم بــرود و یــا خــرج زیرســاختها،
بهداشــت ،رفــاه مــردم و راه آهــن شــده و پــروژه عمرانــی

را جلــو ببــرد و جلــوی آلودگــی هــوا را هــم بگیــرد چــون
مصــرف پاییــن میآیــد ،آالیندگــی پاییــن آمــده و قاچــاق
هــم کمتــر میشــود.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :بــرآورد میشــود
 4تــا  5میلیــارد دالر قاچــاق ســوخت داشــته باشــیم کــه
تبعــات زیــاد دارد و پولشــویی هــم صــورت میگیــرد کــه
ریشــه آن هــم در قیمــت ســوخت اســت.
وی ادامــه داد :اکنــون دولــت بایــد بیــن مــردم بابــت
افزایــش قیمــت اعتمــاد ایجــاد کنــد ،مجلــس هــم بایــد
تضمیــن بدهــد نظــارت ماهانــه داشــته باشــد تــا دولــت
متعهــد بــه اجــرای طــرح باشــد یعنــی در ازای افزایــش
قیمــت ســوخت ،قــدرت خریــد مــردم بــاال رفتــه و ایــن
مســئله بــدون بحــران منجــر بــه کاهــش مصــرف شــود.
صالحــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه دو نرخــی کــردن باعــث
دالل بــازی و فســاد میشــود ،گفــت :مــا در مقطعــی
نیســتیم کــه بتوانیــم شــاهد قبــول رانــت و فســاد باشــیم،
کشــور جــای تحمــل نــدارد ،امــروز بایــد کاری کنیــم مردم
دنبــال شــغلهایی برونــد کــه موجــب ارزش افــزوده شــود،
بایــد بــه ســمت اقتصــادی برویــم کــه جوابگــوی جمعیــت
 80میلیونــی باشــد ،بایــد جلــوی مســیرهای رانتــی را
بگیریــم ،دو نرخــی کــردن شــغل کاذب ایجــاد میکنــد.
وی گفــت :اکنــون کــه درآمــد نفــت کاهــش یافتــه بایــد به
طــور خودجــوش درآمــد ایجــاد کنیــم ،اعتقــاد ایــن اســت
کــه حاملهــای انــرژی میتواننــد منجــر بــه درآمــد،

6

کســب و کار و رفــاه شــوند بــه شــرطی کــه صادقانــه
برنامههــا اعــام و بــر اجــرا نظــارت درســت صــورت گیــرد.
عضــو کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت :اگــر مدعــی هســتیم کــه
قیمتهــا بایــد واقعــی شــود بایــد تــوان ایــن را داشــته
باشــیم کــه در مســیر مــوازی ،قــدرت خریــد مــردم را بــاال
ببریــم ،در ترکیــه وقتــی سیاســت اصالحــات قیمتهــا
اجــرا شــد هــر ســه مــاه یکبــار حقــوق کارمنــدان بــاال
میرفــت و کارگــر تــرک افزایــش قیمتهــا را احســاس
نکــرد .در کشــور مــا قــرار بــود طبقــه مســتمند را متوســط
کنیــم کــه تولیــد ثــروت کنــد امــا نشــد .قــرار بــود از
طبقــه متوســط کــه مولــد بــوده و تولیــد ثــروت میکننــد
حمایــت کنیــم امــا بــا سیاســتهای هدردهــی و ایجــاد
رانــت باعــث شــدیم طبقــه متوســط و مولــد کشــور نیــز از
اقتصــاد کنــار رفتــه و بــه ســمت فقیــر و مســتمند شــدن
برونــد.
وی تاکیــد کــرد :نیازمنــد یــک برنامــه جامــع هســتیم ،اگــر
مــردم ببیننــد کــه دولــت برنامــه جامــع دارد ،همراهــی
میکننــد ،حتــی اگــر قیمــت بنزیــن واقعــی شــود .چــون
میداننــد آن پــول بــه جیــب خودشــان برمیگــردد ٬
ســهمیه بنــدی مســکن و مقطعــی اســت  ٬مشــکل را حــل
نمیکنــد بلکــه بحــران بزرگتــر میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشســت صبحانــه کاری فعــاالن اقتصــادی بــا وزیــر
صنعــت و معاونانــش ،در اتــاق ایــران برگــزار شــد.
غالمحســین شــافعی در ایــن نشســت تاکیــد کــرد:
تصمیمگیــران اقتصــادی اگــر بــه فکــر بهبــود
وضعیــت اقتصــادی هســتند ،برنامــهای جامــع بــا
مشــارکت نخبــگان و فعــاالن اقتصــادی طراحــی
کننــد.
فعــاالن اقتصــادی ،نماینــدگان تشــکلها در نشســت
صبحانــه کاری بــا رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت از مهمتریــن مشــکالت و دغدغههــای خــود
ســخن گفتنــد .ضــرورت توجــه بــه توســعه صــادرات ،رفــع
موانــع داخلــی ،ضــرورت هماهنگــی سیاســتهای ارزی و
تجــاری ،هدایــت نقدینگــی بــه ســمت بخشهــای تولیــدی
مولــد از مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه از ســوی فعــاالن
بخــش خصوصــی بــه آنهــا پرداختــه شــد.
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران در ابتــدای ایــن
نشســت بــا تاکیــد بــر گســتردگی و چندوجهــی بــودن آثــار
توســعه صنعتــی بــر ابعــاد اقتصــادی کشــور ،خواهــان توجــه
بــه ایــن بخــش بیــش از قبــل شــد .او در همیــن زمینــه
توجــه بــه نظــرات تخبــگان ،فعــاالن اقتصــادی و بخــش
خصوصــی واقعــی را اجتنابناپذیــر قلمــداد و خاطرنشــان
کــرد :در طــول ســالهای گذشــته بخشهــای مختلفــی از
اقتصــاد کشــور ماننــد داللیگــری و واســطهگری بــه بــای
جــان اقتصــاد تبدیــل شــدهاند و در حــال حاضــر هــم بــا
یــک قــرن تاخیــر اقدامــات الزم بــرای اصالحــات اقتصــادی
در حــال انجــام اســت.
شــافعی در ادامــه تصریــح کــرد :تصمیمگیــران اقتصــادی،
واقعــا اگــر امــروز خواهــان بهبــود وضعیــت اقتصــادی
و معیشــت مــردم هســتند ،بایــد در پــی اجــرای کامــل
برنامــهای جامــع وکامــل بــا مشــارکت نخبــگان و فعــاالن
اقتصــادی باشــند .چــرا کــه اگــر وضــع فعلــی تغییــر اساســی
نکنــد و کشــور بهشــت نامولــدان باشــد ،دیگــر نمیتــوان
امیــدی بــه اصــاح اساســی و بهبــود اقتصــادی داشــته
باشــیم.
رئیــس اتــاق ایــران گفــت :اگــر صحبــت از اصــاح نظــام
بانکــی ،نظــام مالیاتــی و خصوصیســازی میشــود ،بایــد
کلیــه ایــن مباحــث در خدمــت و حمایــت از بخشهــای
تولیــدی و خدماتــی واقعــی داخــل باشــد .در حــال حاضــر
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مهمترین تنگنای ساختاری صنعت،
عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است
یکــی از مهمتریــن تنگناهــای ســاختاری صنعــت کشــور،
عــدم تغذیــه مناســب از نظــام مالــی اســت؛ تــا جایــی کــه
شــاهدیم بــا وجــود رشــد نقدینگــی ،آمــار اقتصــادی کشــور
از ورود بخــش کمــی از منابــع مالــی و نقدینگــی موجــود در
اقتصــاد بــه حــوزه تولیــد حکایــت دارد.
او در همیــن زمینــه افــزود :از ســال  ۹۵بــه طــور متوســط
نقدینگــی ســاالنه  ۲۰درصــد رشــد داشــته کــه اگــر ایــن
رقــم در خدمــت تولیــد کشــور قــرار میگرفــت ،اکنــون
نبایــد رشــد اقتصــادی پایینــی داشــتیم .عــاوه بــر ایــن
از ســال  ١٣٨٥تــا  ١٣٩٥ســهم بخــش صنعــت از مانــده
تســهیالت بانکــی از  ٢٨.٥درصــد بــه  ١٨.٥درصــد رســیده
و ســهم صــادرات از مانــده تســهیالت نیــز از  ١.٥درصــد بــه
 ٠.٤درصــد کاهــش یافتــه اســت.
رئیــس اتــاق ایــران در ادامــه صحبتهــای خــود ،توســعه
صــادرات غیرنفتــی را اولویــت اصلــی اقتصــاد کشــور دانســت
و گفــت :اگــر در شــرایط بحرانــی کنونــی ،صــادرات غیرنفتــی
را اولویــت قــرار دهیــم ،سیاس ـتهای ارزی نیــز بایــد بــا آن
هماهنــگ باشــد .بــا ایــن حــال شــاهدیم کــه سیاس ـتهای
تجــاری و ارزی بــا هــم هماهنــگ نیســتند.
شــافعی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه
اوراســیا از وزیــر صنعــت و معاونــان او خواســت تــا دربــاره
کاالهــای مشــمول تعرفــه ترجیحــی در ایــن اتحادیــه ،حتمــا
نظــرات بخــش خصوصــی را لحــاظ کننــد تــا مشــکالت
موجــود دربــاره ترکیــه تکــرار نشــود.
او بــه وجــود برخــی قوانیــن و مقــررات ســختگیرانه در

اقتصــاد ایــران اشــاره و خاطرنشــان کــرد :در شــرایطی کــه با
عنــوان «جنــگ اقتصــادی» توصیــف میشــود ،نبایــد انتظــار
داشــته باشــیم کــه قوانیــن عــادی ،گرهگشــا باشــند؛ بــرای
بهبــود فضــای اقتصــادی کشــور نیازمنــد ایــن هســتیم کــه
برخــی قوانیــن عــادی حــذف شــوند یــا حداقــل بــه مــدت 1
الــی دو ســال بــه تعویــق بیفتــد .در همیــن زمینــه شــافعی
بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد ســهم تســهیالت بانکــی از
بخشهــای مختلــف برداشــته شــده و مســائلی ماننــد
ممنوعالخروجــی و چــک برگشــتی نیــز بــا شــرایط فعلــی
اقتصــاد ایــران تطبیــق داده شــده و مــورد عمــل قــرار گیــرد.
رئیــس اتــاق ایــران پیشــنهاد داد تــا بهمنظــور بررســی و
حــذف قوانیــن دســت و پاگیــر ،کمیتــه مشــترک دولــت و
بخــش خصوصــی تشــکیل شــود.
در ادامــه ایــن نشســت تعــدادی از روســای کمیســیونهای
تخصصــی اتــاق ایــران و نماینــدگان تشــکلهای بخــش
خصوصــی بــه ارایــه نظــرات و بیــان مشــکالت خــود
پرداختنــد.
مشــورت بــا بخــش خصوصــی؛ شــاهبیت درخواســت
فعــاالن اقتصادی
بهــرام شــکوری رئیــس کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی
اتــاق ایــران بهعنــوان اولیــن ســخنران فعــاالن بخــش
خصوصــی بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه مهمتریــن
درخواســت فعــاالن اقتصــادی ،مشــورت بــا آنهاســت،
اظهــار داشــت :بهرغــم تأکیداتــی کــه هــم در قانــون و هــم
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از ســوی رئیسجمهــوری بــرای مشــورت بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی میشــود امــا متأســفانه در عمــل ایــن مهــم
نادیــده گرفتــه میشــود.
رئیــس کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق ایــران،
کلیــد هدایــت ســرمایه بــه بخــش تولیــد کشــور را در گــروی
ایجــاد جذابیــت دانســت و در همیــن زمینــه افزود :متأســفانه
در حــال حاضــر سیاســتهای تنبیهــی جــای معافیتهــا و
مشــوقهای صادراتــی را گرفتــه و همیــن امــر مانــع ورود
ســرمایهگذاران بــه حــوزه معدنــی و صنایــع معدنــی شــده
اســت.
رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی در دســتور کار
وزارت صنعــت
حمیــد زادبــوم رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت کــه
همــراه بــا وزیــر صنعــت در ایــن نشســت حضــور داشــت،
در پاســخ بــه انتقادهــای مطــرح شــده دربــاره مســدود
بــودن ثبــت ســفارش بــرای برخــی کارتهــای بازرگانــی،
اظهــار داشــت :هــم اکنــون در حــال رتبهبنــدی کارتهــای
بازرگانــی بــا همــکاری اتــاق ایــران و مرکــز توســعه تجــارت
الکترونیکــی وزارت صنعــت هســتیم تــا بتوانیــم رتبهبنــدی
تجــار را اعمــال کنیــم کــه بــا ایــن اقــدام میتــوان شــاهد
حــل برخــی مشــکالت پیــش آمــده در ایــن حــوزه باشــیم.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه
اوراســیا و رونــد ســخت مذاکــرات پیــش رو گفــت :طیــف
موافــق و مخالــف گســتردهای در حــوزه اوراســیا و تعرفه های
ترجیحــی مرتبــط بــا ایــران وجــود دارد .از  ۵آبانمــاه کــه
موعــد اجرایــی شــدن ایــن توافقنامــه اســت ،نمیتوانیــم
بــه مــدت شــش مــاه در تعرفههــا تغییــری ایجــاد کنیــم امــا
پــس از آن ایــن اجــازه بــه مــا داده شــده اســت .بایــد توجــه
داشــت کــه تجــارت آزاد بــا ایــن کشــورها را از یکســال
آینــده آغــاز خواهیــم کــرد کــه بــر ایــن اســاس  ۸۰تــا ۸۵
درصــد از کاالهــا را بایــد بــرای تجــارت بــا ایــن کشــورها
آزاد اعــام کــرده و  ۱۵تــا  ۲۰درصــد آنهــا را نیــز خــارج از
آن نــگاه داریــم؛ پــس بایــد از هــم اکنــون بــر روی ترکیــب
فهرســت کاالیــی بــرای یکســال بعــد ،کار کنیــم.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه ســازوکار وزارت صنعــت دربــاره
مجوزهــای نمایشــگاهی اعــام کــرد کــه ایــن فراینــد در
حــال اصــاح و بازســازی از ســوی ســازمان توســعه تجــارت
بــا بهرهگیــری از نظــرات بخــش خصوصــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

داشــته باشــد.

اخـــبــار کــوتـــــاه
قوانین ناسازگار با تحریم موقتا تعلیق شود
غالمحســین شــافعی رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت:
بــا قوانیــن و مقــررات عــادی نمیتــوان شــرایط تحریمــی
کــه همچــون شــرایط جنگــی اســت را اداره کــرد و برخــی
از قوانیــن و مقرراتــی کــه بــا شــرایط کنونــی وفــق ندارنــد،
بایــد موقتــا تعلیــق شــوند.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،غالمحســین شــافعی در جلســه امــروز اتــاق
بازرگانــی ایــران بیــان کــرد :گســتردگی توســعه صنعتــی
بــر ابعــاد اقتصــاد کشــور توجــه بــه ایــن بخــش را بــه واقــع
پررنــگ تــر کــرده اســت کــه بایــد آن را بــه عنــوان یــک
هــدف آگاهانــه در راس سیاســتهای اقتصــادی قــرار داد.
او بــا تاکیــد بــر لــزوم و ضــرورت حضــور بخــش خصوصــی
در تصمیــم گیــری هــای اقتصــادی ،تصریــح کــرد :اگــر
تصمیــم گیــران اقتصــادی خواهــان بهبــود وضعیــت
معیشــت مــردم هســتند بایــد در پــی اجــرای برنامــه ای
کامــل و جامــع بــا مشــارکت نخبــگان و فعــاالن اقتصــادی
کشــور باشــند.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در ادامــه بیــان کــرد:
اصالحــات اقتصــادی در حمایــت از بخــش هــای تولیــدی
واقعــی و خدمــات مولــد بایــد بــه عنــوان اصلــی اجتنــاب
ناپذیــر در دســتور کار واقــع شــود.
شــافعی بــا اعــام اینکــه البتــه وزارت صمــت بــا بخــش
خصوصــی تعامــل خوبــی دارد ،گفــت :ســتاد تســهیل و
رفــع موانــع تولیــد نیــز اقدامــات خوبــی انجــام داده و اتــاق
یــک مطالعــه بــرای اســتفاده بهینــه از خدمــات ایــن ســتاد
آمــاده ارایــه دارد.
رشد نقدینگی باید به سمت تولید بیایید
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ســهم صنعــت از تســهیالت بانکــی
بایــد ارتقــا یابــد ،اضافــه کــرد :رشــد نقدینگــی بایــد بــه
ســمت تولیــد بیاییــد تــا بــه ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغال
کمــک کنــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره بــه موضــوع
پیوســتن کشــورمان بــه اوراســیا ،تصریــح کــرد :بخــش
خصوصــی بایــد در تصمیــم گیــری در ایــن مــورد حضــور

واردات برق از ایران تا  ۴سال دیگر ادامه مییابد
لــوی خطیــب ،وزیــر بــرق عــراق از تــداوم واردات بــرق از
ایــران بــرای ســه تــا چهــار ســال دیگــر خبــر داد.
لــوی الخطیــب وزیــر بــرق عــراق در تازهتریــن ســخنرانی
خــود در مــورد واردات بــرق از ایــران گفــت :مــا بــه تــاش
بــرای تولیــد بــرق و خوکفایــی در ایــن زمینــه ادامــه
میدهیــم امــا در حــال حاضــر ایــن امــر ممکــن نیســت
و ظرفیتهــای مــا پاســخگوی نیــاز هــای مــا در زمینــه
تولیــد بــر ق نیســت .بنابرایــن تــا ســه الــی چهــار ســال
دیگــر بــه واردات بــرق از ایــران ادامــه میدهیــم.
وی هــم چنیــن در مــورد فشــار هــای آمریــکا بــرای مقابلــه
بــا واردات بــرق از ایــران گفــت :مــا بــا همــه کشــورها روابط
متعادلــی داریــم و همــه بایــد بــه آن احتــرام بگذارنــد
بانک ها سومین صنعت بزرگ بازار سهام شدند
آمــار منتشــر شــده رســمی نشــان مــی دهــد «بانــک هــا و
موسســات اعتبــاری» در شــهریور امســال ســومین صنعــت
بــزرگ بــازار ســهام از نظــر ارزش معامــات بــوده انــد.
شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه
وجــوه اســامی بزرگتریــن صنایــع بورســی و فرابورســی
از نظــر ارزش معامــات را در پایــان شــهریور ســال 98
معرفــی کــرد کــه «بانــک هــا و موسســات اعتبــاری» در
جایــگاه ســوم بــزرگ تریــن صنعــت در بــازار ســرمایه قــرار
دارنــد.
نگاهــی بــه جزییــات آمــار عملکــرد صنایــع حاضــر در بــازار
ســهام نشــان میدهــد کــه صنعــت «اوراق تامیــن مالــی»
بــا  85هــزار و 912میلیــارد ریــال درپایــان شــهریور98
درصــدر بزرگتریــن صنعــت بورســی از نظــر ارزش معامــات
ایســتاد.
از ســویی دیگــر ،صنعــت «صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری
قابــل معاملــه» بــا  78هــزار و 659میلیــارد ریــال و «فلزات
اساســی» بــا 53هــزار و  247میلیــارد ریــال در رتبــه هــای
دوم و ســوم قــرار دارنــد.
جایــگاه بانــک هــا و موسســات اعتبــاری :همچنیــن «گــروه
خــودرو و ســاخت قطعــات ،بانــک هــا و موسســات اعتباری،
محصــوالت شــیمیایی ،مــواد و محصــوالت دارویی ،ســرمایه
گــذاری هــا ،محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی بجــز قنــد
و شــکر و اســتخراج کانــه هــای فلــزی» در مــکان هــای

انـرژی
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چهــارم تــا دهــم بزرگتریــن صنایــع بورســی و فرابورســی از
نظــر ارزش معامــات هســتند.
ضعیــف تریــن صنایــع بــازار ســرمایه :بــر اســاس ایــن
گــزارش« ،فعالیــت هــای هنــری ،ســرگرمی و خالقانــه و
ابــزرار پزشــکی ،اپتیکــی و انــدازه گیــری» در رتبــه هــای
انتهایــی ایــن جــدول ایســتادند.
تکریم کارآفرینان دلیل توسعه اقتصاد
رییــس کمیســیون دانشبنیــان اتــاق بازرگانــی ایــران
گفــت :اقتصــاد زمانــی بهبــود پیــدا میکنــد کــه منابــع از
انحصــار دولــت خــارج شــود و منبــع درآمــد دولــت مالیــات
کارآفرینــان باشــد .ایــن امــر منجــر بــه تکریــم کارآفرینــان
خواهــد شــد و آنهــا نیــز بــا ایجــاد ثــروت ،کشــور را بــه
ســمت توســعه حرکــت خواهنــد داد.
افشــین کالهــی در آییــن رونمایــی از اولیــن اپراتــور
خصوصــی پســت کشــور افــزود :اینکــه بخــش خصوصــی
قــرار اســت بــه عنــوان رقیــب در کنار بخــش دولتــی حضور
پیــدا کــرده و فعالیــت کنــد بهشــدت جــذاب اســت .پســت
جــزو ظرفیتهایــی اســت کــه بــه درســتی از آن اســتفاده
نشــده ،نامــه دادن و نامــه گرفتــن فرهنگــی اســت کــه مــا
آن را رفتــه رفتــه فرامــوش کردهایــم .او بــا بیــان اینکــه مــا
در خــروج از انحصــار نیــز عقــب هســتیم ،اضافــه کــرد :در
گذشــته پســت یــک ســازمان انحصــاری بــوده امــا مدتــی
اســت بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بایــد بــرای پیشــرفت
از عمــل کــردن بــه صــورت انحصــاری خــارج شــوند .بــا
تمــام مشــکالتی کــه در کشــور بــرای شــرکت بخــش
خصوصــی و رقابتــش بــا بخــش دولتــی وجــود دارد ،امــا
حضــور شــرکتهای خصوصــی درکنــار بخــش دولتــی
باعــث بهبــود کیفیــت کار آنهــا خواهــد شــد .رییــس
کمیســیون دانــش بنیــان اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :کار
تیمــی کــه بــه واســطه فعالیــت ایــن مجموعــه قــرار اســت
شــکل بگیــرد ،بســیار قابــل توجــه اســت .امیــدوارم فضــای
کســب و کار نیــز بــرای ایــن گــروه در آینــده مناســب باشــد
و روال کارشــان بابــت بروکراس ـیهایی کــه وجــو دارد ،بــه
هــم نریــزد .تغییــرات مدیریتــی در اکوسیســتم اســتارتاپی،
کار را بــرای شــرکتهای نوپــا راحتتــر کــرده اســت.
یــادم اســت ســالها قبــل زمانــی کــه بــا معــاون وزیــر در
ایــن حــوزه جلســه داشــتم ،میگفتــم خــدا کنــد جلســه
زودتــر تمــام شــود .امــا امــروزه از حضــور مدیرانــی در ایــن
حــوزه ســود میبریــم کــه تخصــص خوبــی دارنــد.
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تهران  -عشق آباد در مسیر توسعه مناسبات
تهــران -ایرنــا -ســفر روز گذشــته ( ســه شــنبه) وزیــر راه
وشــهر ســازی بــه عشــق آبــاد بــرای شــرکت در کمیســیون
مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی ایــران و ترکمنســتان
کــه بعــد از وقفــه ای چهارســاله برپــا شــده ،فرصتــی بــرای
بازســازی و شــکل دهــی بــه منظــور توســعه همــکاری بیــن
تهــران  -عشــق آبــاد محســوب مــی شــود.
محمــد اســامی قــرار اســت در ایــن اجــاس ،موضــوع
توســعه مبــادالت تجــاری و اقتصــادی درحــوزه هــای
انــرژی ،ترانزیــت و تجــارت را در قالــب محورهــای اصلــی
کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی مــورد
بررســی قــرار دهــد.
وزیــر راه و شهرســازی بــه عنــوان رئیــس ایرانــی کمیســیون
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی ایــران و ترکمنســتان
روز ســه شــنبه ( دیــروز )در راس هیاتــی بــرای شــرکت
در نشس ـتهای دو جانبــه بــا وزاری حملونقــل و صنعــت
ترکمنســتان ،همچنیــن ســخنرانی در همایــش مشــترک
تجــاری ،بــه عشــق آبــاد ســفر کــرد.
انتظــار مــی رود ســفرهیات ایرانــی بــه ترکمنســتان نقطــه
عطفــی بــرای مبــادالت تجــاری و همــکاری مشــترک بیــن
دو کشــور باشــد.
«رشــید مــردوف» وزیــر خارجــه ترکمنســتان نیــز ریاســت
هیــات کشــور متبوعــش را در نشســت کمیســیون مشــترک
اقتصــادی ایــران و ترکمنســتان بــر عهــده دارد.
اســامی را در ســفر بــه عشــق آبــاد ،نماینــدگان
وزارتخانههــای نفــت ،نیــرو و امــور خارجــه ،همچنیــن
نمایندگانــی از اتــاق بازرگانــی ،بخــش خصوصــی و دو نفــر
از نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی همراهــی
مــی کننــد.
جمهــوری ترکمنســتان بــا  ۵.۷میلیــون نفــر جمعیــت بــه
عنــوان یکــی از پنــج کشــور آســیای مرکــزی ،حــدود هــزار
کیلومتــر مــرز مشــترک زمینــی بــا اســتانهای خراســان
رضــوی ،خراســان شــمالی و گلســتان دارد .فاصلــه زمینــی
عش ـقآباد پایتخــت ترکمنســتان بــا مشــهد  ۲۸۰کیلومتــر
و تهــران  ۹۵۰کیلومتــر اســت.
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Short news

Abu Dhabi Explores Collaboration
Opportunities In Energy Sector
With Russian

Abu Dhabi is exploring how it can
benefit from Russia’s capabilities and
qualified workforce in the sector to
train local professionals and develop
their administrative, technical, and
operational skills
On the side line of the Russian
president Vladimir Putin›s visit to
Abu Dhabi; Eng. Awaidha Murshed
Al Marar, Chairman of the Abu Dhabi
Department of Energy (DoE), met
with Alexander Valentinovich Novak,
Minister of Energy of the Russian
Federation, to discuss opportunities
for collaboration between the emirate
and Russia in the conventional and
.renewable energy sectors
The Russian delegation explored
the strategic projects Abu Dhabi has
launched in the renewable energy
sector, such as the Barakah Nuclear
Power Plant, Noor Abu Dhabi Solar
Power Plant, and the Al Dhafra solar
.project

انـرژی

Three Expanded Power Plants Deliver Additional 1GW To Bolivia

Power plants Termoeléctrica del Sur,
de Warnes, and Entre Ríos inaugurated in August and September. Upgrade
to combined cycle power plants increase the generation capacity by
one gigawatt
With the official inauguration of the
Termoeléctrica de Warnes power
plant in mid-September, all three power plants in Bolivia were inaugurated
within a few weeks in August and
September. Since the contract signing in 2016, Siemens has expanded
Bolivia’s three largest thermal power plants to efficient combined cycle
mode. The power plants are owned
and operated by Ende Andina SAM.
Together, all three add more than one
gigawatt of electrical power to its current maximum capacity and to the
.Bolivian national grid
Siemens has developed a unique“
solution to support Bolivia’s ongoing
efforts to improve access to electricity for its growing population and developing economy,” said Karim Amin,
CEO of Power Generation at Siemens
Gas and Power. “Every society has
its own unique needs. Our diverse
energy portfolio can address these
various needs for the benefit of soci”.eties everywhere
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L&T Bags Lucrative Deals To Build
220kV Substation In UAE And Other Projects In Africa And India

The company said that it has also secured an order for the construction
of two transmission lines- 765 kV
and 400 kV, for high-capacity transmission systems in Gujarat, India
Larsen and Toubro’s (L&T) power transmission and distribution
(PT&D) unit has secured a key contract for the design, supply, and
construction of a 220 kV sub-station
.from the UAE government
L&T’s PT&D unit also announced
that it has secured another order for
the engineering, procurement and
construction of a 400kV overhead
transmission line in Zambezia prov.ince in Mozambique
The completion of this project will
propel the industrial growth of the
central and northern provinces, certain megaprojects as well as eventually facilitate regional interconnectivity with the United Republic of
Tanzania, it said. This link is a part of
the Islamic Development Bank funded Chimuara – Nacala Transmission
.Project

Egyptian President To Meet Ethiopia’s PM Over Nile Dam Impasse

A long-running diplomatic standoff over building and operating the
Grand Ethiopian Renaissance Dam
has heightened tensions between
the two countries. Egypt worries
that the dam will threaten its already scarce water supplies
Egyptian President Abdel Fattah
al-Sisi said on Sunday he would
meet Ethiopian Prime Minister Abiy
Ahmed in Russia to discuss a dispute over a hydropower dam that
the Horn of Africa country is build.ing on the River Nile
A long-running diplomatic standoff over building and operating the
Grand Ethiopian Renaissance Dam
has heightened tensions between
the two countries. Egypt worries
that the dam will threaten its al.ready scarce water supplies
I agreed with the Ethiopian prime“
minister to meet in Moscow and to
discuss the issue to move forward,
and God willing, things will go in a
way that helps to solve this issue in
one way or another,” Sisi said at a
.military forum on Sunday
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تهــران -ایرنــا -اســتفاده از انرژیهــای
تجدیدپذیــر و بــه ویــژه انــرژی خورشــیدی در
ایــران اگرچــه تــا پیــش از ایــن چنــدان جــدی
گرفتــه نمیشــد امــا تقاضــا بــرای احــداث ایــن
نــوع نیروگاههــا حتــی در پشــت بــام منــازل بــا
شــیب مالیــم در حــال افزایــش اســت تــا کــم
کــم ایــن انــرژی را از انــرژی لوکــس بــه ضرورتــی
اقتصــادی تبدیــل کنــد.
ســهم انــرژی هــای تجدیدپذیر در ســبد ســوخت جهــان هر
روز بزرگتــر میشــود کشــورهای جهــان از ســوختهای
فســیلی و حتــی هســتهای بــه ســمت انرژیهــای پــاک
ماننــد انــرژی بــاد و یــا انرژیهــای خورشــیدی میرونــد.

بهتریــن نــوع از ایــن انرژیهــا انتخــاب و در کشــور توســعه
داده شــود.
ایــران در مدارهایــی نزدیــک بــه اســتوا قــرار دارد و بــا توجه
بــه بیابانــی بــودن بخــش بزرگــی از کشــور،در روزهــای
زیــادی از ســال میتوانــد گرمــای خورشــید را در دســترس
داشــته باشــد.
از همیــن رو ،کشــورمان بــا وجــود  ۳۰۰روز آفتابــی از
مجمــوع  ۳۶۵روز ســال در بیــش از دو ســوم مســاحت خــود
و متوســط تابــش نــور خورشــید  ۵/۴تــا  ۵/۵کیلــووات
ســاعت بــر متــر مربــع در روز ،یکــی از کشــورهای بــا
پتانســیل بــاال در زمینــه انــرژی خورشــیدی اســت.
بــا ایــن حــال ایــن انــرژی ســهم کوچکــی در تامیــن
بــرق مــورد نیــاز کشــور دارا اســت و برخــی گرانبــودن
تجهیــزات اولیــه بــرای احــداث نیروگاههــای خورشــیدی را

انـرژی
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مفیــد خواهــد بــود امــا اگــر در اکثــر زمانهــا پشــت بــام
در ســایه قــرار مــی گیــرد نصــب ســلول کاربــردی نــدارد.
البتــه در آپارتمانهایــی کــه چنــد خانــواده در آن زندگــی
میکننــد ،بهتــر اســت بــا هماهنگــی دیگــر ســاکنان از
یــک ســلول مشــترک اســتفاده شــود زیــرا ایــن موضــوع
مقــرون بــه صرفهتــر خواهــد بــود.
نکتــه دیگــر بــه جــز آفتابگیــر بــودن پشــت بــام،
اســتحکام ســاختمان بــرای نصــب تجهیــزات و تعمیــر
اصولــی پشــت بــام پیــش از آغــاز کار اســت .همچنیــن
بایــد مطمئــن بــود کــه درآینــده مانعــی در برابــر تابــش
نــور خورشــید بــر روی آن ایجــاد نخواهــد شــد.
بــا ایــن حــال پیــش از نصــب ســلول خورشــیدی بایــد
میــزان نیــاز بــه انــرژی بــرق محاســبه شــده و بــر اســاس
آن نســبت بــه خریــد و نصــب پنــل خورشــیدی اقــدام

انـرژی خورشیـدی ،از کاالی لوکس تـا
ضرورتـی اقتصـادی
بــا ایــن حــال توجــه بــه مســایل زیســتمحیطی و
همچنیــن پایــداری انرژیهــای تجدیدپذیــر باعــث شــده
تــا در ایــران نیــز اگرچــه دیرتــر از کشــورهای توســعه
یافته،اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر در دســتور
کار قــرار گیــرد ،هــر چنــد کــه همچنــان ایــن گــروه از
انرژیهــا بــه عنــوان منابعــی لوکــس بــه شــمارمیآیند.
ایــن در حالــی اســت کــه توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر
بــه دلیــل آالیندگــی بــاالی انرژیهــای فســیلی نــه یــک
کار لوکــس بلکــه ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه
جهــان بــه ســمت آن رفتــه و در ایــران نیــز چــارهای جــز
حرکــت بــه ســمت توســعه انرژیهــای پــاک و تجدیدپذیــر
نــدارد.
بنابرایــن بایــد تــاش شــود تــا بــا توجــه بــه موقعیــت
جغرافیایــی کشــور و البتــه تکنولوژیهــای روز دنیــا

دلیــل ایــن امــر میداننــد.
در پاســخ بایــد گفــت ،اگرچــه در نــگاه اول هزینــه نصــب
سیســتمهای خورشــیدی بــر روی بــام منــازل مقــرون بــه
صرفــه بــه نظــر نمیرســد امــا بــا گذشــت زمــان و بــه
صفــر رســیدن قبــض بــرق منــزل و حتــی فــروش بــرق
مــازاد بــه شــبکه سراســری و کســب درآمــد ،هزینــه اولیــه
ایــن ســرمایهگذاری توجیهپذیــر میشــود.
امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت .بــا فــرض تامیــن هزینههــای
اولیــه ،در گام بعــد و بــرای نصــب ســلول (پنــل) هــای
خورشــیدی کــه از طریــق آنهــا نــور خورشــید جــذب شــده
و در نهایــت تبدیــل بــه بــرق میشــود ،ابتــدا بایــد دیــد
پشــت بــام خانــه در چــه موقعیتــی قــرار دارد زیــرا اگــر
پشــت بــام بــه گونـهای اســت کــه بــه راحتــی در طــول روز
نــور خورشــید بــه آن میتابــد نصــب ســلول خورشــیدی

شــود ،اگرچــه بــه شــرط داشــتن فضــا و البتــه ســرمایه
الزم ،میتــوان بــرق بیشــتری تولیــد کــرد و بــه شــبکه
سراســری فروخــت.
امــا ســوالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه بــرای
اســتفاده از ایــن انــرژی خــداداد در ابتــدای راه چــه میــزان
ســرمایه مــورد نیــاز اســت.
برآوردهــا نشــان میدهــد ،بــرای تولیــد هرکیلــو وات
ســاعت بــرق در نیروگاهــی کوچــک و البتــه بــا گارانتــی 20
ســاله ،ســرمایه ای بیــن  ۸تــا  ۱۰میلیــون تومان نیاز اســت
کــه از محــل صفــر شــدن قبــض بــرق و البتــه فــروش بــرق
مــازاد قابــل بازگشــت بــه دخــل و خــرج خانوارهــا اســت.
تــا آنجــا کــه «جعفــر محمدنژادســیگارودی» مدیــرکل
روابــط عمومــی ســازمان ســاتبا معتقــد اســت در گذشــته
ایــن ســرمایهگذاری ظــرف  2ســال برگشــت داده میشــد
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امــا در ســالهای اخیــر و بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز و
بــه دنبــال آن افزایــش هزینــه تجهیــزات مــورد نیــاز زمــان
بازگشــت ســرمایه ۴ ،تــا  ۵ســال خواهــد بــود.
وی افــزود :درســال  ۹۵قیمــت خریــد بــرق از ایــن
نیروگاههــا چنــدان مــورد رضایــت مشــترکان نبــود و بــر
همیــن اســاس وزارت نیــرو مصوبــه جدیــد خریــد تضمینــی
بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیــر را صــادر کــرد و براســاس
ایــن مصوبــه قیمــت خریــد تضمینــی بــرق بیــن  ۸۰۰تــا
 ۹۰۰تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت .
مدیــرکل روابــط عمومــی ســاتبا گفــت :بــه رغــم افزایــش
هزینــه ســرمایهگذاری امــا تقاضــا بــرای احــداث ایــن نــوع
نیروگاههــا بــا شــیب مالیــم وجــود دارد.
البتــه بــرای رونــق اســتفاده از انــرژی خورشــیدی ،وزارت
نیــرو تســهیالتی نیــز در نظــر گرفتــه اســت کــه پــس از
نصــب تجهیــزات بــرای اســتفاده از تســهیالت اختصاصــی
وزارت نیــرو بایــد بــا مراجعــه بــه شــرکت هــای توزیــع بــرق
یــا ثبــت نــام از طریــق آدرس پایــگاه اطالع رســانی ســازمان
انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق ایــران،
نســبت بــه بررســی مــدارک ارائــه شــده اقــدام کــرده و پــس
از تاییــد مــدارک ،مجوزهــای الزم را صــادر خواهــد شــد.
پــس از ارائــه مجوزهــا نیــز شــرکت هــای توزیــع نســبت بــه
عقــد قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق تولیــدی اقــدام کــرده
و وبدیــن ترتیــب افــرادی کــه ســاختمان خــود را مجهــز
بــه سیســتم خورشــیدی کردهانــد میتواننــد عــاوه بــر
حــذف قبــض بــرق خــود ،بــرق تولیــدی ســلول خورشــیدی
خانــه خــود را بــه شــبکه سراســری فروختــه و درآمــد
مناســبی هــم کســب کننــد.
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد اکنــون مشــخص اســت کــه
همــه مشــترکان بــرق میتواننــد نیــروگاه خورشــیدی
خانگــی احــداث کننــد البتــه حجــم نیــروگاه ،بــه کنتــور
خانــه بســتگی دارد .بــه طــور مثــال اگــر بــرق خانـهای ۲۵
آمپــر تکفــاز باشــد میتــوان یــک نیــروگاه  ۵.۵کیلوواتــی
احــداث کــرد کــه بــه  ۵۰مترمربــع فضــا در ســقفهای
مســطح و یــا شــیب دار نیــاز دارد.
آخریــن گــزارش ســازمان ســاتبا نیــز نشــان میدهــد
در حــال حاضــر  ۳هــزار و  ۲۸۶نیــروگا ه خورشــیدی
پش ـتبامی در  ۲۹اســتان کشــور بــا مجمــوع ظرفیــت ۳۴
مــگاوات احــداث و بــه بهرهبــرداری رســیده کــه عــاوه بــر
مشــارکت در تامیــن بــرق کشــور ،باعــث ایجــاد اشــتغال و
محرومیتزدایــی ســاکنین مناطــق محــروم شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

الحاق به اتحادیه اوراسیا فرصتی برای
توسعه صلح و دوستی در منطقه است
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه الحــاق کشــورمان بــه اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا طــی هفتههــای آینــده ،گفــت :ایــن
الحــاق فرصــت بینظیــری بــرای کشــورمان و نیــز توســعه
صلــح و دوســتی در منطقــه اســت.
«رضــا اردکانیــان» روز یکشــنبه در مراســم افتتــاح
ســامانه پایــش وضعیــت نیروگاهــی در محــل پژوهشــگاه
نیــرو ،افــزود :الحــاق بــه اتحادیــه اوراســیا بــرای مــا
فرصــت بینظیــری اســت تــا بتوانیــم بــا اســتفاده از
وضعیــت خــاص جغرافیایــی و نیــز ظرفیــت تجدیدپذیــر
نیــروی انســانی موجــود کشــور بــه شــکوفا شــدن بیشــتر
ظرفیتهــا کمــک کنیــم.
وی ایــن مهــم را نیازمنــد ســازماندهی مناســب دانســت
و ادامــه داد :میتــوان در بخــش بــرق از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرد و بــا کشــورهای منطقــه ارتبــاط بهتــری
را ســامان داد.
وزیــر نیــرو گفــت :کشــورهای منطقــه بــا آغــوش بــاز از
متخصصــان ایرانــی اســتقبال میکننــد و کمــک مــا بــه
آنهــا موجــب توســعه صلــح و دوســتی خواهــد بــود.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه تــوان داخلــی در صنعــت بــرق
کشــور و خودکفایــی در ایــن صنعــت ،گفــت :نتایــج
محدودیــت هــای تحمیــل شــده بــه کشــور ،توجــه بیشــتر
بــه تــوان داخلــی و ظرفیــت علمــی کشــور اســت تــا
بتــوان از مجموعــه فعالیــت هــای داخلــی بهرهبــرداری
بیشــتری داشــت.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه افتتــاح ســامانه پایــش وضعیــت
نیروگاهــی  CMو افتتــاح طــرح ارتقــا و تطبیــق بــا
شــرایط محیطــی توربیــن گازی  HASگفــت :ایــن
ســامانه موجــب افزایــش بهــره وری در صنعــت بــرق شــده
اســت.
وی افــزود :بــرآورد اولیــه از ایــن طــرح نشــان مــی دهــد
کــه صرفــه جویــی  170میلیــارد تومانــی در ســال خواهــد
داشــت.
عضــو هیــات دولــت بــه طــرح ارتقــاء و تطبیــق بــا شــرایط
محیطــی توربیــن گازی اشــاره کــرد و خاطرنشــان ســاخت:

ارتقــا تــوان توربیــن هــای گازی موجــب کاهــش افــت
راندمــان نیروگاهــی در شــرایط اقلیمــی مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :رســیدن بــه افزایــش تــوان یــک هــزار
مــگاوات ناشــی از ایــن طــرح دســتاوردی بــزرگ اســت
و زنجیــره ای از اتفاقــات خــوب در جهــت افزایــش بهــره
وری را ایجــاد مــی کنــد.
اردکانیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه راه انــدازی پویــش «الف
ب ایــران» گفــت :هــر هفتــه یکــی از پــروژه هــای آب و
بــرق را افتتــاح خواهیــم کــرد کــه در ایــن هفتــه در ایــام
و در هفتــه هــای بعــد در ســایر اســتانها افتتاحیههایــی
خواهیــم داشــت .
وی افــزود :ایــن افتتاحهــا موجــب افزایــش امیــد واقعــی
در جامعــه شــده و آســایش بیشــتری در همــه مناطــق
کشــور فراهــم خواهــد کــرد.

عراق در حال ورود به باشگاه
غولهای نفتی جهان
عــراق در حــال آمــاده شــدن بــرای ورود بــه باشــگاه
غولهــای نفتــی جهــان اســت .ایــن کشــور کــه تــا
چنــدی پیــش جنــگ داخلــی امانــش را بریــده بــود ،حــاال
بــه مکانــی امــن بــرای ســرمایهگذاران نفتــی جهــان
درآمــده و شــرکتهای اســتخراجکننده و تولیدگــر نفــت
از ایــاالت متحــده و اروپــا و شــرق آســیا ،تولیــد نفــت در
ایــن کشــور را بــه رکــورد تــازهای رســاندهاند.
آنگونــه کــه رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق تهــران بــا اســتناد بــه گــزارش تــازه آژانــس
بینالمللــی انــرژی اعــام کــرد ،تولیــد نفــت عــراق طــی
مــاه ســپتامبر  2019بــه رکــورد  4میلیــون و  970هــزار
بشــکه در روز رسیدهاســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،رضــا پدیــدار بــا
بیــان اینکــه در حــال بــه حداکثــر رســاندن تولیــدات نفــت
خــود اســت و زیربناهــای صادراتــی افزایــش تولیــدات را
نیــز فراهــم کردهاســت ،افــزود :بــر اســاس هدفگــذاری
دولــت عــراق ،ایــن کشــور تــا پایــان ســال  2020میــادی
تولیــد نفــت را بــه  6.2میلیــون بشــکه در روز افزایــش
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خواهــد داد و تــا ســال  2023نیــز ســقف تولیــد نفــت در
ایــن کشــور بــه  9میلیــون بشــکه در روز میرســد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در عیــن حــال بــه
گــزارش دیگــری اشــاره کــرد کــه حکایــت از کاهــش
میــزان تولیــدات نفــت اوپــک کــه بــه گفتــه وی ،طــی
دس ـتکم  17ســال گذشــته بیشــترین میــزان کاهــش را
نشــان میدهــد.
بــه گفتــه پدیــدار ،آمارهــا نشــان میدهــد کــه میــزان
تولیــدات نفــت کشــورهای اوپــک بــه  28میلیــون و 480
هــزار بشــکه در روز رســیده اســت و ایــن در حالــی اســت
کــه دبیــرکل ایــن ســازمان بــزرگ نفتــی بــه تازگــی اعــام
کردهاســت کــه گزینــه کاهــش بیشــتر تولیــد نفــت بــه
میــزان  1.2میلیــون بشــکه در روز روی میــز کشــورهای
عضــو اوپــک قــرار دارد.
وی در عیــن حــال تصریــح کــرد کــه برخــی پیشــنهادهای
ایــن ســازمان از کاهــش  1.8میلیــون بشــکه در روز نیــز
حکایــت دارد.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
همچنیــن بــه گــزارش دیگــری اشــاره کــرد کــه بــر اســاس
آن ،صــادرات نفــت ایــاالت متحــده آمریــکا رکــورد تــازهای
را بــه ثبــت رســانده و بــا افزایــش  1.8میلیــون بشــکه
در روز ،میــزان تولیــدات نفــت ایــن کشــور از مــرز 13.5
میلیــون بشــکه در روز فراتــر خواهــد رفــت.

دالیل کاهش ارزش کاالهای
صادراتی به رغم افزایش وزنی
بــه رغــم افزایــش وزن کاالهــای صادراتــی در نیمــه
نخســت امســال بــه میــزان ۷۰میلیــون تــن نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبل،دلیــل کاهش۱۰.۵درصــدی ارزش
صادرات،تعدیــل پایــه ارزش صادراتــی کاالهــا بــه میــزان
 ۳۰درصــد بــوده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از گمــرک ایــران،
در پــی درخواســت صادرکننــدگان در ارتبــاط بــا افزایــش
هزینــه هــای صــادرات بدلیــل مشــکالت تحریــم و بحــث
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تعهــدات ارزی (بازگشــت ارز صادراتــی) گمــرک ایــران بــا
اســتفاده از ظرفیتهــای قانونــی و طبــق تبصــره مــاده
 ۲۲آییننامــه اجرایــی قانــون امــور گمرکــی ،برمبنــای
تصمیــم کمیتــه مشــترک گمــرک و دســتگاههای
ذیربــط ،میانگیــن پایــه ارزش صادراتی را از ســال گذشــته
تــا امســال  ۳۰درصــد تعدیــل کــرد کــه در صــورت عــدم
اعمــال ایــن تصمیــم ،ارزش صــادرات غیرنفتــی در شــش
ماهــه نخســت ســالجاری از  ۲۰میلیــارد و  ۹۴۸میلیــون
دالر بــه بیــش از  ۲۷میلیــارد دالر میرســید کــه نــه
تنهــا رشــد صــادرات و تــراز مثبــت را بــه دنبــال داشــت،
بلکــه تجــارت خارجــی در بخــش صــادرات را بیــش از ۴
میلیــارد دالر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته (۲۳
میلیــارد و  ۴۱۹میلیــون دالر) افزایــش م ـیداد.
ایــن گــزارش همچنیــن درخصــوص ارتبــاط کاهــش
ارزش صــادرات بــا کماظهــاری میافزایــد :گمــرک طبــق
تبصــره مــاده  ۱۰۷قانــون امــور گمرکــی کــه تبصــرهای
بازدارنــده اســت اشــعار مــیدارد هــرگاه در اظهارنامــه
صادراتــی بیــش از ده درصــد ( ۱۰درصــد) کمتــر یــا
بیشــتر ارزش کاال غیرواقعــی اظهــار گــردد تــا تســهیالت
و مزایــای غیرقانونــی بــرای صاحــب کاال ایجــاد نمایــد،
جریمــهای بیــن ده درصــد ( ۱۰درصــد) تــا صددرصــد
درصــد ( ۱۰۰درصــد) مابهالتفــاوت ارزش اخــذ میشــود.
عــاوه بــر ایــن براســاس مــاده  ۱۰۷قانــون امــور گمرکــی
«هــرگاه ضمــن رســیدگی بــه اظهارنامــه یــا بازرســی
کاالی صادراتــی معلــوم شــود وجوهــی کمتــر از میــزان
مقــرر اظهــار یــا تودیــع گردیــده اســت ،عــاوه بــر اخــذ
مابهالتفــاوت بــه تشــخیص رئیــس گمــرک ،جریم ـهای از
پنــج درصــد ( ۵درصــد) تــا پنجــاه درصــد ( ۵۰درصــد)
مابهالتفــاوت مذکــور دریافــت میشــود.

بنابرایــن گمــرک بــا هرگونــه تخلــف در ایــن زمینــه
برخــورد میکنــد و تبصــره و مــاده فــوق بــه شــکل
دقیــق و کامــل بحــث کماظهــاری یــا بیشبــود
ارزش کاالهــای صادراتــی را مدنظــر قــرار داده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ذخیره  ۱.۳میلیارد
یورو ارز صادراتی
در بازار ثانویه

شــده کــه از ایــن میــزان  ۷.۷میلیــارد یــورو
بــه واردات تخصیــص یافتــه و  1.3میلیــارد یــورو
ذخیــره شــده اســت.

قلــب تأمیــن مالــی ارزی کشــور ،همچنــان در ســامانه
نیمــا میتپــد؛ ســامانهای کــه نمایــه دقیــق آمــاری از
وضعیــت واریــز و برداشــت ارزهــای حاصــل از صــادرات
را بهدقــت ارائــه داده و وضعیــت ارزی کشــور را رصــد
میکنــد .اکنــون ســامانه نیمــا بــه کانــون تأمیــن ارز
واردات کاالهــای اساســی و غیراساســی تبدیــل شــده
و تــا اینجــای کار ،توانســته عملکــرد نســبتاً دقیقــی را
برجــای بگــذارد.
طبــق آخریــن آمــار درج شــده در ســامانه نیمــا۹ ،
میلیــارد یــورو ارز صادراتــی از اول فروردیــن تــا ۲۰
آمارهــای منتشــر شــده از ســوی بانــک مرکــزی مهرمــاه  ۹۸وارد ایــن ســامانه شــده کــه در مقابــل ،برای
نشــان میدهــد از ابتــدای امســال  ۹میلیــارد حــدود  ۷.۷میلیــارد یــورو نیــاز وارداتــی نیــز تأمیــن
یــورو ارز صادراتــی در ســامانه نیمــا فروختــه ارز از ایــن ســامانه صــورت گرفتــه اســت ،پــس یــک
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دنیایاقتصــاد  :رئی ـسکل ســازمان توســعه تجــارت
اعــام کــرد کــه نقشــه راه تنظیــم بــازار و نقشــه
راه توســعه صــادرات بایــد ب ـه مــوازات هــم شــکل
بگیرنــد کــه یــک مــاه آینــده ایــن اتفــاق خواهــد
افتــاد و عــاوه بــر نقشــه راه صــادرات غیرنفتــی،
نقشــه راه بــرای  ۱۵کشــور هــدف نیــز تدوین شــده
اســت .بعــد از آغــاز دور تــازه تحریمهــا ،مــراودات
تجــاری ایــران بــا کشــورهای اروپایــی بــا کاهــش
محسوســی روبــهرو شــد .ایــن موضــوع باعــث
شــد سیاســتگذاران و متولیــان تجــارت کشــور
شــیفت صادراتــی را در دســتور کار قــرار دهنــد و از
کشــورهای اروپایــی بــه ســمت کشــورهای همســایه
کــوچ کننــد .در همیــن راســتا همزمــان بــا ترســیم
نقشــه راه تنظیــم بــازار ،متولیــان بهدنبــال
تدویــن نقشــه راهــی بــرای توســعه صــادرات بــا ابــاغ شــد ،راهبــرد توســعه صــادرات غیرنفتــی را داریــم کــه
همســایگان هســتند.
در برنامــه چهــارم ،پنجــم و ششــم نیــز تکــرار شــده اســت .او
افــزود :منظــور از نقشــه راه اگــر برنامــه عملیاتــی اجرایــی برای
حمیــد زادبــوم ،رئیــسکل ســازمان توســعه تجــارت در راهبردهــا باشــد ،نیــاز بــه تدویــن و تنظیــم دارد اما در شــرایط
یــک برنامــه تلویزیونــی گفــت :بــا داشــتن راهبــرد توســعه کنونــی کــه شــرایط تحریــم و جنــگ اقتصــادی اســت نیــاز بــه
صــادرات غیرنفتــی کشــور کــه از برنامــه ســوم به بعد شــکل نقشــه راه جدیــد منطبــق و متناســب بــا نقشــه تنظیــم بــازار
گرفــت و در ســال  ۹۱بهصــورت مصوبــه از هیــات وزیــران داریــم .رئی ـسکل ســازمان توســعه تجــارت گفــت نقشــه راه

ترسیم نقشه راه توسعه
صادراتــ غیرنفتی
با همسایگان
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حســاب سرانگشــتی نشــان میدهــد کــه در شــرایط
کنونــی ،ســامانه نیمــا هنــوز هــم  ۱.۳میلیــارد یــورو
ذخیــره دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه ارز صادراتــی بهطــور
کامــل واردات را پوشــش داده و بخــش عمــدهای از بــار
دولــت را بــرای تأمیــن منابــع ارزی بــه دوش کشــیده
اســت.
بــر اســاس آمــار ،مجمــوع معامــات فــروش ارز صادراتی
در ســامانه نیمــا از اول فروردیــن  ۹۸تــا  ۲۰مهرمــاه ۹۸
معــادل  ۹میلیــارد و  ۴میلیــون و  ۱۶هــزار یــورو انــواع
ارز بــوده کــه در مقابــل ،مجمــوع معامــات خریــد ارز
بابــت واردات معــادل  ۷میلیــارد و  ۷۰۳میلیــون و ۳۱۰
هــزار یــورو انــواع ارز بــوده اســت.
آنگونــه کــه معامــات نشــان میدهــد ،میانگیــن نــرخ
خریــد دالر در بــازار ثانویــه (نیمــا)  ۱۰هــزار و ۷۹۸
تومــان و میانگیــن نــرخ خریــد یــورو نیــز  ۱۱هــزار و
 ۸۶۲تومــان بــوده و تــا حــدود زیــادی بــه نــرخ بــازار
آزاد و صرافیهــای بانکــی نزدیــک شــده اســت؛ بــه

ایــن معنــا کــه دیــروز ( ۲۰مهرمــاه  )۹۸بــر اســاس
اعــام رســمی صرافیهــای بانکــی ،نــرخ خریــد هــر
دالر آمریــکا (اســکناس)  ۱۰هــزار و  ۴۰۰تومــان و هــر
یــورو (اســکناس) نیــز  ۱۲۵۰۰تومــان بــوده اســت؛
اگرچــه بیشــتر معامــات در ســامانه نیمــا را حوالههــای
ارزی تشــکیل میدهنــد.
همچنیــن میانگیــن نــرخ فــروش دالر در بــازار ثانویــه
 ۱۰هــزار و  ۷۹۴تومــان بــوده و در مقابــل نــرخ فــروش
هــر یــورو نیــز در ایــن بــازار بــه  ۱۱هــزار و  ۸۵۹تومــان
رســیده اســت؛ درحالیکــه صرافیهــای بانکــی روز
گذشــته ایــن نرخهــا را بــه ترتیــب  ۱۰هــزار و ۵۰۰
تومــان و  ۱۲هــزار و  ۶۰۰تومــان بــه ثبــت رســاندهاند.

تنظیــم بــازار و نقشــه راه توســعه صــادرات بایــد بهمــوازات
هــم شــکل بگیرنــد کــه یــک مــاه آینــده ایــن اتفــاق خواهــد
افتــاد و عــاوه بــر نقشــه راه صــادرات غیرنفتــی ،نقشــه راه
بــرای  ۱۵کشــور هــدف نیــز تدویــن شــده اســت .او افــزود:
تنظیــم بــازار داخــل یــک تکلیــف اســت بهواســطه اینکــه
مــا در برابــر مــردم مســوول هســتیم امــا بــا توجــه بــه
مشــکالت ســاختاری ،توســعه صــادرات غیرنفتــی را بایــد
بــا سیاس ـتهای تنظیــم بــازار منطبــق کــرد .بــرای تنظیــم
بــازار داخــل بایــد ممنوعیتهــا و محدودیتهــای صادراتــی
را کــم و بهجــای آن از عــوارض اســتفاده کــرد .در صــورت
داشــتن تولیــد صادراتــی بایــد از حــق صادرکننــدگان بــرای
عــدم ممنوعیــت صادراتــی دفــاع کــرد .فریــد موســوی ،عضــو
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی هــم دربــاره
تدویــن نقشــه راه صادراتــی بــرای  ۱۵کشــور هــدف گفــت:
صــادرات بیشــتر از آنکــه خروجــی واقعیتهــای اقتصــادی
باشــد ،نتیجــه روابــط سیاســی کشورهاســت .موســوی
همچنیــن گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در شــرایط تحریــم
پارامترهــای کنترلنشــدهای بــر حــوزه تجــارت خارجــی
مــا ناظــر اســت ،بایــد بیــش از اینکــه بخواهیــم نقشــه راه
صادراتــی بنویســیم؛ بیشــتر بهفکــر اصــاح و بهبــود شــرایط
موجــود و تقویــت بنگاههــا بــرای نفــوذ در بازارهــای کنونــی

باشــیم .جمشــید نفــر ،رئیسکمیســیون صــادرات اتــاق
بازرگانــی گفــت :نقــش و اهمیــت صــادرات و صادرکننــده
در اقتصــاد ملــی بایــد تبییــن شــود کــه اکنــون در ابتــدای
راه هســتیم .هــر اتفاقــی کــه در اقتصــاد رخ میدهــد اولیــن
مقصــر صادرکننــده شــناخته شــده در صورتــی کــه اصــاح
نــگاه بــه صادرکننــده الزم اســت و تبییــن نقــش صــادرات
و صادرکننــده مهــم اســت .او افــزود :امــروز مهمتریــن
مشــکل جامعــه اشــتغال اســت کــه نیــاز بــه بــازار بــاز دارد.
در صنعــت ،کشــاورزی و  ...تولیدکننــدگان بــا ظرفیــت زیــر
 ۵۰درصــد کار میکننــد کــه بایــد بــا افزایــش ظرفیــت
بــه اشــتغال و صــادرات کمــک کنیــم .جمشــید نفــر در
ادامــه گفــت :مــا هیــچ وقــت بــرای توســعه صــادرات برنامــه
نداشــتیم و ظرفیتهــا را نشــناختیم.
رئیسکمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی گفــت :بهدلیــل
نبــود نــگاه صادراتــی توســعه صادراتــی شــکل نمیگیــرد
چــون بیشــتر از واردات حمایــت شــده بنابرایــن اگــر
حمایتهــای دولتــی از صــادرات بیشــتر بــود شــرکتهای
صادراتــی بــزرگ نیــز تشــکیل میشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انرژی در ایران
تا چهار رقم قد
میکشد
ظرفیــت نیروگاههــای تجدیدپذیــر بــا افزایــش
دو برابــری نســبت بــه ســال گذشــته از مــرز ۸۴۰
مــگاوات گذشــته اســت و بــر اســاس برنامهریــزی
صــورت گرفتــه ،ظرفیــت انرژیهــای پــاک کشــور
تــا پایــان امســال بــه  ۱۰۰۰مــگاوات و تــا پایــان
دولــت دوازدهــم بــه  ۴۰۰۰مــگاوات خواهــد رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــران کشــور پــر پتانســیلی از لحــاظ
انرژیهــای نــو همچــون انرژیهــای خورشــیدی و بــادی
بــوده و پرونــده اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر در ایران
از ســوی دولــت بــه صــورت جــدی درحــال پیگیــری اســت.
تخمیــن زده میشــود بــا شــرایط فعلــی بیــن  ۱۵تــا ۲۰
هــزار مــگاوات ظرفیــت قابــل نصــب نیروگاههــای بــادی
کــه صرفــه اقتصــادی دارنــد ،در ایــران وجــود داشــته باشــد.
ایــن ظرفیــت در رابطــه بــا انــرژی خورشــیدی بــه مراتــب
باالتــر اســت ،چــون نیروگاههــای خورشــیدی محدودیــت
نیروگاههــای بــادی را ندارنــد و در بیشتــر نقــاط کشــور
قابلیــت نصــب نیــروگاه خورشــیدی وجــود دارد.
طبــق آخریــن آمــار ،تاکنــون از منابــع تجدیدپذیــر حــدود
ســه میلیــارد و  ۵۶۶میلیــون کیلــووات ســاعت ،انــرژی
تولیــد شــده کــه ایــن میــزان تولیــد بــرق توانســته از
انتشــار حــدود دو میلیــون و  ۴۶۱هــزار تــن گاز گلخانـهای
در کشــور بکاهــد .ایــن میــزان تولیــد انرژیهــای نــو
باعــث شــده بیــش از یــک میلیــارد مترمکعــب از مصــرف
ســوختهای فســیلی در ایــران کاســته و بیــش از ۷۸۵
میلیــون لیتــر در مصــرف آب نیــز صرفهجویــی شــود.
هماکنــون  ۳۸۰مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر درون کشــور
در حــال احــداث اســت و ظرفیــت نصــب شــده انرژیهــای

انـرژی

شماره صد و بیست هفت /هفته آخر مهر هزار و سیصد نود وهشت

حمیدرضا صالحی ،رییس کمیسیون انرژی
اتاق بازرگانی ایران

نــو بــه  ۷۶۱مــگاوات رســیده اســت .همچنیــن تاکنــون ۱۱۵
نیــروگاه تجدیدپذیــر مگاواتــی در کشــور نصــب شــده و ۳۲
نیــروگاه مگاواتــی دیگــر نیــز در حــال احــداث اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،رضــا اردکانیــان -وزیــر نیــرو-
انرژیهــای تجدیدپذیــر را سیاســت قطعــی مجلــس و دولــت
دانســته و بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت نیــرو نیــز ایــن برنامــه
را بــا جدیــت دنبــال میکنــد ،گفتــه اســت :برنامــه دولــت
ایــن اســت کــه تــا پایــان دولــت دوازدهــم حــدود ۴۰۰۰
مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده تجدیدپذیــر ایجــاد کنــد و
هــم اکنــون نیــز در آســتانه  ۱۰۰۰مــگاوات هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه کشــور مــا در زمینــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر از ظرفیــت باالیــی برخــوردار اســت ،گفــت:
در بخــش بــاد ،حــدود  ۳۰هــزار مــگاوات ظرفیــت مطالعــه
شــده داریــم .هــر چنــد آهنــگ توســعه تجدیدپذیرهــا در
کشــور بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده از جملــه نوســانات
بــازار ارز نســبت بــه گذشــته کنــد شــده ،امــا امیدواریــم بــا
برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه جبــران شــود.
همچنیــن طبــق آخریــن اطالعاتــی کــه از ســوی همایــون
حائــری  -معــاون وزیــر نیــرو  -در امــور بــرق و انــرژی ارائــه
شــده اســت ،وزارت نیــرو در تــاش اســت تــا پایــان دولــت
دوازدهــم ظرفیــت تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر کشــور را
بــه  ۴۰۰۰مــگاوات برســاند.
ایــران از ظرفیتهــای مناســبی در زمینــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر برخــوردار اســت؛ در حــال حاضــر  ۶۰هــزار
مــگاوات پتانســیل انــرژی بــادی و پتانســیل  ۱۵۰هــزار
مگاواتــی انــرژی آفتــاب بــرای ایجــاد مــزارع انــرژی
خورشــیدی نیــز شناســایی شــده اســت.

فرصت بزرگ
پاالیشگاهها برای
جذب نقدینگی

حمیدرضــا صالحــی ،رییــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی ایــران بــر تــوان پاالیشــگاهها
در خصــوص جــذب نقدینگــی ســرگردان جامعــه
تاکیــد کــرد و گفــت :اکنــون مــا در مقطعــی
هســتیم کــه قــرار اســت اجــرای پروژههــای
پتروپاالیشــگاهی بــا ســرمایه مردمــی اجرایی شــود.
ایــن مســاله از ســوی وزارت نفــت ابــاغ شــده کــه
در حــدود ششــصد هــزار میلیــارد تومــان و بــا
خــوراک تقریبــی  ۲میلیــون بشــکه نفــت بــرآورد
شــده اســت.
او ادامــه داد :اگــر میخواهیــم ســراغ ســرمایههای مردمــی
برویــم بایــد از کارهــا و تصمیمــات فعلــی فاصلــه بگیریــم.
تصمیمــات مــا بایــد بــه گونـهای باشــد کــه مــردم احســاس
امنیــت اقتصــادی کننــد تــا در مقابــل ســرمایهگذاری کــه
انجــام میدهنــد ،امیــدوار بــوده و اعتمــاد کافــی داشــته
باشــند.
بــه گفتــه صالحــی ایــن رونــد بایــد جایگزیــن کانالهــای
مالــی ســابق شــود .پولهــای ســرگردان و نقدینگــی
موجــود میتواننــد جــذب ایــن بازارهــا شــوند.
وی افــزود :بایــد قدمهایــی برداشــته شــود کــه اعتمــاد
مــردم هــم افزایــش یابــد و بایــد ایــن ســرمایهگذاریها
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جــذاب باشــند.
صالحــی افــزود :تخصیــص ویــژه خــوراک بــرای پاالیشــگاهها
میتوانــد یــک مزیــت محســوب شــود کــه در ایــن نــوع
مــوارد بایــد ســراغ مشــوقهای خــوراک رفــت .بــه همیــن
جهــت و در ایــن زمینــه بایــد رتبهبندیهــای خاصــی
صــورت بگیــرد.
بــه گفتــه وی شــرکتهایی کــه بــرای تامیــن ســرمایه وارد
بــازار میشــوند ،نقــش بســیار مهمــی دارنــد .آنهــا بــه عنــوان
واســطه میتواننــد دســت بــه ســرمایهگذاری بزننــد .بــه
هرحــال ،هــم از طریــق اوراق و هــم از طریــق بــازار ســرمایه
میتــوان اقدامــات خاصــی در ایــن خصــوص انجــام داد.
وی ادامــه داد :پرداخــت ســود تضمینــی از جملــه امکاناتــی
اســت کــه میتوانــد مــردم را تشــویق کنــد تــا در ایــن
بازارهــا ســرمایهگذاری کننــد لــذا دولــت نیــز در حــد امــکان
بایــد امتیازاتــی را قائــل شــود.
صالحــی در ادامــه گفــت :اگــر پاالیشــگاهها در قالــب طــرح
توجیــه اقتصــادی اجرایــی شــوند مشــخصا پتانســیل خوبــی
خواهنــد داشــت.
بــه گفتــه وی چارچوبهــای موجــود در وزارت نفــت در ایــن
خصــوص بایــد بازتعریــف شــوند .بایــد نــگاه اقتصــادی در ایــن
خصــوص وجــود داشــته باشــد .نــگاه قدیمــی باعــث شــده
قیمــت نهایــی ســرمایهگذاری افزایــش یابــد و حضــور بــرای
ســرمایهگذار بصرفــه نباشــد.
صالحــی گفــت :مــا نیــاز بــه تغییــر نــگاه داریــم تــا
ســرمایهگذار ســرمایه خــود را در حیطــه پاالیشــگاهها بــه
کار بگیــرد .در ایــن صــورت شــاهد جــذب ســرمایه در بخــش
پاالیشــگاه خواهیــم بــود.
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران در خصــوص
واگــذاری ســهام پاالیشــگاههایی کــه در آینــده قــرار اســت
در بــورس عرضــه شــوند گفــت :پاالیشــگاهها بایــد از دســت
دولــت خــارج شــوند .ایــن تصمیــم درســتی اســت کــه دولــت
در خصــوص آن مبــادرت ورزیــده اســت .ولــی بایــد توجــه
کنیــم کــه آیــا ایــن پاالیشــگاه بــه دســت اهلــش میرســد
یــا خیــر.
بــه گفتــه ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی اهالــی ایــن صنعــت
بایــد در پاالیشــگاهها نقــش واقعــی داشــته باشــند .نقــش
مدیریــت و مالکیــت را نبایــد فرامــوش کنیــم .بایــد تصمیمــی
اتخــاذ شــود کــه انســانهای شایســته و دارای اهلیــت و
مدیریــت وارد عرصــه شــوند .مســاله مدیریــت و مالکیــت دو
موضــوع جــدا از هــم هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گفتــه مســئوالن ،بــا بهرهبــرداری از ۵۳
طــرح پتروشــیمی تــا پایــان ســال  ۱۴۰۴ارزش
ایــن محصــوالت بــه  ۳۷میلیــارد دالر خواهــد
رســید و هماکنــون  ۵۶مجتمــع فعــال در صنعــت
پتروشــیمی فعــال اســت کــه ایــن تعــداد بــا
تحقــق طرحهــای جهــش دوم در پایــان ســال
 ۱۴۰۰بــه  ۸۳مجتمــع و خــوراک دریافتــی بــه ۶۲
میلیــون تــن میرســد.
بــه گــزارش ایســنا ،در حــال حاضــر  ۶۴واحــد پتروشــیمی
بــا پیشــرفت  ۲۰تــا  ۹۹درصــد در ایــران درحــال ســاخت
اســت کــه شــش طــرح آن تأمیــن خــوراک بــا ظرفیــت ۱۵
میلیــون تــن و پنــج پــروژه نیــز زیرســاختی اســت و آنطــور
کــه بــرآورد شــده ،ایــن پروژههــا تــا ســال  ۱۴۰۳بــه
بهرهبــرداری میرســد و ظرفیــت تولیــدات پتروشــیمی
کشــور بــا افزایــش  ۹۰تــا  ۹۵درصــدی بــه  ۱۳۰میلیــون
تــن در ســال میرســد.
از ایــن تعــداد ۲۰ ،واحــد اولویــتدار هســتند و تــا ســال
 ۱۴۰۰بــه بهرهبــرداری میرســند کــه ســه مــورد آنهــا
امســال افتتــاح میشــود .بــا افتتــاح ایــن  ۲۰واحــد،
ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور بــه ۹۱
میلیــون تــن ،محصــوالت قابــل فــروش بــه  ۵۱میلیــون
تــن ،درآمــد کشــور بــه  ۲۵میلیــارد دالر و ســهم صــادرات
بــه حــدود  ۱۹میلیــارد دالر میرســد.
صنعــت پتروشــیمی روزانــه  ۶۵۰هــزار بشــکه
معــادل نفــت خــوراک دریافــت میکنــد
از ســوی دیگــر ،صنعــت پتروشــیمی ایــران ســاالنه ۳۳
میلیــون تــن خــوراک معــادل  ۶۵۰هــزار بشــکه نفــت در
روز در قالــب خوراکهــای مختلــف دریافــت میکنــد کــه
 ۷۰درصــد از پاالیشــگاههای گاز ۲۰ ،درصــد از پروژههــای
انجــیال و  ۱۰درصــد از پاالیشــگاههای نفــت دریافــت
میشــود.
توســعه صنعــت پتروشــیمی بیشتــر براســاس خــوراک گاز
توســعه یافتــه اســت کــه ایــن عــدد در شــرایط کنونــی ۷۷
درصــد گاز و  ۲۳درصــد خوراکهــای مایــع اســت و تــا
پایــان ســال  ۱۴۰۴شمســی بــه  ۸۶درصــد خــوراک گازی
و  ۱۴درصــد خوراکهــای مایــع میرســد.
امــا پتروشــیمیهایی کــه بــا خــوراک مایــع کار میکننــد،

اقتصادشــان بــه انــدازه واحدهایــی کــه بــا خــوراک گاز کار
میکننــد ،جــذاب نیســت .بــر ایــن اســاس ،راهبــرد وزارت
نفــت و شــرکت ملــی صنعــت پتروشــیمی اســتفاده از
خوراکهــای ترکیبــی کــه ضمــن اقتصــادی بــودن بتوانیــم
از زنجیــره ارزش هــم تــا محصــوالت پاییندســت پیشــروی
کنیــم.
ظرفیــت تولیــد  ۶۶میلیــون تنــی بــا حجــم ســرمایهگذاری
 ۵۳میلیــارد دالری و درآمــد  ۱۷میلیــارد دالری وضــع
کنونــی صنعــت پتروشــیمی ایــران اســت کــه از مجمــوع
 ۸.۵میلیــون تــن محصولــی کــه در داخــل کشــور بــه

انـرژی
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بیــان اینکــه بــا بهرهبــرداری از  ۵۳طــرح پتروشــیمی تــا
پایــان ســال  ۱۴۰۴ارزش ایــن محصــوالت بــه  ۳۷میلیــارد
دالر خواهــد رســید ،گفتــه اســت :ظرفیــت صنعــت
پتروشــیمی کشــور  ۶۶میلیــون تــن اســت و تــاش
میشــود ایــن مقــدار در ســال  ۱۴۰۴دو برابــر شــود و بــه
 ۱۳۳میلیــون تــن برســد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا افتتــاح  ۲۷طــرح پتروشــیمی
تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰ظرفیــت تولیــد صنعــت پتروشــیمی
بــه  ۱۰۰میلیــون تــن میرســد ،اظهــار کــرد :ارزش
محصــوالت پتروشــیمی (ارزی و ریالــی) کشــور از ۱۷

صنعت پتروشیمی ایران
روی ریل توسعه
فــروش میرســد ۴.۹ ،میلیــون تــن در بــورس عرضــه
میشــود کــه از ایــن  ۴.۹میلیــون تــن  ۱۵هــزار بنــگاه
کوچــک و بــزرگ در  ۱۰حــوزه مختلــف در کشــور فعــال
هســتند.
بــا تحقــق جهــش دوم و در پایــان ســال  ،۱۴۰۰ظرفیــت
تولیــد ایــن صنعــت بــه  ۱۰۰میلیــون تــن بــا حجــم
ســرمایهگذاری  ۷۰میلیــارد دالر خواهــد رســید ،همچنیــن
در پایــان ســال  ۱۴۰۴و تحقــق جهــش ســوم ظرفیــت بــه
 ۱۳۳میلیــون تــن بــا حجــم ســرمایهگذاری  ۹۳میلیــارد
دالر میرســد.
افتتاح  ۵۳طرح پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴
در همیــن رابطــه بهــزاد محمــدی  -معــاون وزیــر نفــت  -بــا

میلیــارد دالر کنونــی بــه مــرز  ۲۴میلیــارد دالر در ســال
 ۱۴۰۰میرســد و بــا بهرهبــرداری از  ۲۶طــرح دیگــر
پتروشــیمی تــا پایــان ســال  ۱۴۰۴ارزش محصــوالت بــه
 ۳۷میلیــارد دالر خواهــد رســید.
وزیــر نفــت نیــز بــه تازگــی اعــام کــرده اســت کــه
جهــش نخســت مــا ایــن بــود کــه بــه حــدود  ۱۸میلیــارد
دالر تولیــد رســیدیم و جهــش دوم مــا را بــه دو برابــر
حــدود  ۳۶میلیــارد دالر میرســاند .جهــش ســوم را
نیــز ســاماندهی میکنیــم تــا تولیــد را بــه نزدیــک ۱۵۰
میلیــون تــن برســانیم کــه ایــن مــوارد بهطــور عمــده
شــامل پتروشــیمیهای الفینــی یــا تولیــد پالســتیک
میشــود .ایــن تحــول بزرگــی اســت کــه اکنــون در
صنعــت پتروشــیمی در حــال انجــام اســت.
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خریــد ســاالنه  ۶میلیــارد دالر خــوراک ازســوی
پا ییند ســتیها
امــا خبــر خــوب وزیــر نفــت در بخــش پتروشــیمی،
خریــد ســاالنه حــدود  ۶میلیــارد دالر خــوراک ازســوی
پتروشــیمیهای پاییندســتی بــود چــرا کــه هیــچ
صنعتــی در کشــور نداریــم کــه بخشهــای پاییــن دســتی
آن  ۶میلیــارد دالر خــوراک از آن تهیــه کننــد تــا بــه
محصــوالت دیگــر تبدیــل شــود ،امــا اینکــه چــرا بــا وجــود
داشــتن ظرفیــت کافــی ،خــوراک بیشتــر نمیخرنــد بــه
دلیــل نبــود بــازار اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دو جهــش در پتروشــیمی رخ داده
اســت کــه یــک جهــش اوایــل دهــه  ۹۰پایــان یافــت و
جهــش دوم تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰اســت ،همچنیــن
مقدمــات ،حرکتهــای اصلــی و طرحهــای جهــش ســوم
آغــاز شــده اســت ،اظهــار کــرد :جهــش ســوم صنعــت
پتروشــیمی تــا ســال  ۱۴۰۵تولیــدات پتروشــیمی را بــه
بیــش از  ۱۳۰میلیــون تــن در ســال بــا ارزش مالــی ۳۷
میلیــارد دالر میرســاند ،افــزود :ارزش جهــش نخســت ۱۵
تــا  ۱۶میلیــارد دالر بــود و جهــش دوم بــه  ۲۵میلیــارد
دالر میرســد.
بــر ایــن اســاس ،اگــر جهــش ســوم صنعــت پتروشــیمی
بــا رونــق تولیــدات صنایــع پاییندســتی همــراه باشــد،
افــزون بــر ایجــاد اشــتغال فــراوان ،ارزش افــزوده بســیاری
را نیــز بــرای کشــور بــه همــراه دارد .بــرای نمونــه از طریــق
طرحهــای جلوگیــری از ســوزاندن گازهــای همــراه ،حجــم
عظیمــی نزدیــک بــه  ۱۰میلیــون تــن خــوراک بــرای
پتروشــیمیها تهیــه میشــود.
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معرفی کتاب

انـرژی

شماره صد و بیست هفت /هفته آخر مهر هزار و سیصد نود وهشت

جایگاه قدرت در معامالت اقتصادی
آدام اســمیت بــا مطــرح کــردن نفــع شــخصی ،زمینــه ســاز دیدگاهــی شــد کــه بــر اســاس آن ،دســت نامرئی بــا تخصص
بهینــه منابــع ،اقتصــاد بــازار را بــه گونــه ای هدایــت مــی کنــد کــه بــه نفــع همــه اعضــای جامعــه باشــد .ایــن دیــدگاه
لزومــا نادرســت نیســت ولــی تنهــا نیمــی از داســتان اســت .همــان گونــه کــه انســان هــا صاحــب دو دســت هســتند،
مــی تــوان دو دســت نامرئــی را نیــز هدایــت گــر نتایــج اقتصــادی دانســت .دســت مــورد اشــاره آدام اســمیت ،بــازار را
بــه ســوی مجموعــه ای ســودمند از نتایــج بهینــه پرتــو هدایــت مــی کنــد و دســت دیگــر ،بــا اعمــال قــدرت ،نتیجــه
پرتــو خاصــی را از میــان مجموعــه هــای ممکــن بــر مــی گزینــد .دســت نخســت ،ترویــج دهنــده کارایــی و ســودمندی
و دســت دوم ،منتفــع کننــده افــراد خــاص ،مادامــی کــه علــم اقتصــاد نقــش قــدرت در تعییــن پیامدهــای اقتصــادی
را نادیــده بگیــرد ،فقــر و محرومیــت تــداوم پیــدا خواهــد کــرد ،در حالــی کــه تعــداد کمــی از افــراد بــه پــاداش هــای
بزرگــی خواهنــد رســید.
مولف-آدام اوزان
مترجم-دکتر سیدمحمدرضا حسینی ؛ مصطفی خدادادی
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