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اصالح کدام سیاست ها برای رشد
صادرات غیرنفتی الزم است؟
فریال مستوفی
بــا وجــود اعمــال سیاســت هــای متفــاوت ،وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت
همچنــان پابرجاســت .رشــد اقتصــادی کشــور هــم بــا وجــود کاهــش ســهم نفــت
بــه شــدت متاثــر از بخــش نفتــی اســت .بــا توجــه بــه تحریــم ،کســری بودجــه
اجتنــاب ناپذیــر اســت و ایــن موضــوع رشــد کل اقتصــاد را تحــت تاثیــر قــرار مــی
دهــد .در ایــن شــرایط ،صــادرات بخــش غیرنفتــی یکــی از مهمتریــن عواملــی
اســت کــه مــی توانــد اقتصــاد کشــور را نجــات دهــد بنابرایــن ،تهیــه ،تدویــن و
اجــرای اصولــی و هدفمنــد برنامــه اقتصــادی بــا حمایــت از بخــش خصوصــی بایــد
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اهــداف دولــت در نظــر گرفتــه شــود .در ایــن زمــان
بخــش خصوصــی بیــش از هــر زمــان دیگــر مــی توانــد بــا دریافــت حمایــت هــای
دولــت در رشــد اقتصــاد کشــور نقــش آفرینــی کنــد .امــا چگونــه و چــه حمایــت
هــای مــورد نظــر بخــش خصوصــی اســت؟
مــرور رونــد کاری بنــگاه هــای اقتصــادی بــه خوبــی نشــان مــی دهــد ،دولــت آن
طــور کــه بایــد از تولیــد حمایــت نکــرده و تزریــق ســرمایه و پرداخــت تســهیالت
بــه مثابــه داروی موقتــی بــرای بعضــی صنایــع عمــل کــرده اســت .بــه طــور مثــال
حمایــت از برخــی صنایــع بــا وجــود تجربــه چندبــاره آن و تخصیــص ارز بــه آنهــا
نتیجــه بخــش نبــوده و نبایــد دوبــاره ایــن مســیر را پیمــود .ایــن صنایــع در طــول
ســال هــای گذشــته بارهــا نقدیندگــی دریافــت کردنــد ،امــا نــه تنهــا در عملکــرد
آن هــا بهبــودی بــه وجــود نیامــده بلکــه از انجــام تعهداتشــان نیــز ناتــوان بودنــد.
مشــکل آن هــا نــه لزومــا تحریــم بلکــه سیاســت هــای غلــط داخلــی بــوده کــه
بایــد اصــاح آن را دنبــال کــرد .امــا کــدام سیاســت هــا؟
یکــی از اصلــی تریــن عوامــل رشــد صــادرات غیرنفتــی ،شــرایط بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات بــه کشــور اســت .هرچنــد سیاســت هــای بــه کار گرفتــه
شــده توســط بانــک مرکــزی در زمینــه تســهیل بازگشــت ارزهــای صادراتــی موثــر
عمــل کــرد امــا موضــوع مهــم ،تضمیــن ادامــه دار بــودن رونــد بازگشــت ارزهــای
صــادرات غیرنفتــی اســت .تنهــا اســتمرار ایــن رونــد اســت کــه مــی توانــد از بــروز
دوبــاره نوســان هــای عجیــب و غریــب و آشــوب زدگــی بــازار جلوگیــری کنــد.
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در حاشیه اختتامیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران

کلید موفقیت صادرات
خدمات فنی و مهندسی
نوزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق ایــران بــا معرفــی
غرفههــای برتــر و برگزیــدگان ایــن دوره ،بــه کار خــود پایــان داد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در مراســم اختتامیــه ایــن
نمایشــگاه بــا تاکیــد بــر اینکــه در صــادرات خدمــات فنی و مهندســی
صنعــت بــرق بایــد اســتراتژی و برنامهریــزی مشــخصی را دنبــال کــرد،
گفــت :در حــال حاضــر بهتریــن فضــا بــرای تمرکــز روی صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی بــرق شــکل گرفتــه اســت.
همایــون حائــری بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :بایــد چهــار موضــوع را در قالــب
برنامهریــزی اســتراتژیک بــرای اخــذ نتیجــه بهتــر در صــادرات مدنظــر قــرار داد.
موضــوع نخســت همافزایــی شــرکتها و بنگاههــای فعــال از نــگاه مدیریــت و
نیــز از نــگاه فنــی اســت .بایــد توجــه داشــت در نــگاه مدیریتــی رقابــت منفــی
وجــود نداشــته باشــد ،زیــرا نهتنهــا بــه کســی کــه رقابــت منفــی میکنــد آســیب
میرســاند ،بلکــه بــه صــادرات کشــور ضربــه وارد میکنــد .همچنیــن در نــگاه
فنــی نیــز بایــد محصــوالت را بــا کمــک چنــد ســازنده بــه یــک محصــول نهایــی
تبدیــل کنیــم کــه ارزشافــزوده داشــته باشــد .حائــری ادامــه داد :دومیــن مــورد
نــوآوری و ارتقــای تکنولــوژی اســت کــه ایــن موضــوع کلیــد موفقیــت صــادرات در

دنیــا محســوب میشــود .در ایــن بیــن ســومین مســاله مطالعــه بازارهــای هــدف
اســت و بایــد کشــورهای هــدف صــادرات مــورد مطالعــه قــرار بگیرنــد؛ چــرا کــه هر
کشــور شــرایط خــاص خــود را دارد .همچنیــن مــورد چهــارم نیــز تدوین نقشــه راه
در ایــن زمینــه اســت .وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری نوزدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت بــرق ایــران گفــت :در ایــن نمایشــگاه حــدود  ۵۰۰شــرکت
داخلــی و خارجــی حضــور داشــتند و میــزان حضــور شــرکتهای دانشبنیــان
نیــز در ایــن دوره چهــار برابــر شــده بــود .امســال اتفــاق جدیــدی در صــادرات رخ
داده و آن ایــن اســت کــه صــادرات تکنولوژیهــای پیشــرفته نیــز رخ داده اســت.
او افــزود :حضــور وزرای کشــورهای ارمنســتان و ســوریه ،برگــزاری هفــت نشســت
تخصصــی و اتفاقــات خــوب دیگــری نظیــر سنکرونســازی شــبکههای بــرق ایــران
و عــراق در حاشــیه نمایشــگاه باعــث شــده اســت تــا ایــن رویــداد بینالمللــی بــا
موفقیــت ســپری شــده و بــرای بیســتمین دوره نمایشــگاه آمــاده شــویم.
مدیرعامــل شــرکت توانیــر هــم در ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر اینکــه توانمندیهای
صنعــت بــرق ایــران جایــگاه ممتــازی در منطقــه دارد ،گفــت :بهعنــوان بخــش
دولتــی صنعــت بــرق عمیقــا معتقــد هســتیم کــه اگــر افتخــاری در ایــن صنعــت
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی
کلیــد موفقیــت صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و

انــرژی در مراســم اختتامیــه ایــن نمایشــگاه بــا
تاکیــد بــر اینکــه در صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی صنعــت بــرق بایــد اســتراتژی و مشــروح

خبــر

پــول افزایــش قیمــت بنزیــن بــه جیــب
ـردد دبیــر کل فدراســیون صــادرات
مــردم برگـ

انــرژی گفــت :باید نســبت بــه اســتفاده از حاملهای
انــرژی تجدیدنظــر کنیــم و راهــی بپیماییــم کــه
بــه افزایــش قــدرت خریــد مــردم منتهــی شــود.

مشــروح خبــر

وصــول یــک میلیــارد دالر مطالبــات برقــی
ایــران از همســایگان مدیرعامــل شــرکت توانیــر
بــا بیــان اینکــه مطالبــات بــرق ایــران از عــراق در
حــال دریافــت اســت،گفت :طــی یــک ســال گذشــته
بالــغ بــر یــک میلیــارد دالر از مطالبــات خــود را از
کشــورهای همســایه وصــول کردهایــم .مشــروح

خبــر

اعــام آمادگــی  ۳۲شــرکت اروپایــی
بــرای حضــور در صنعــت نفــت ایــران

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران
از اعــام آمادگــی  ۳۲شــرکت اروپایــی بــرای
حضــور در صنعــت نفــت ایران خبــر داد مشــروح

خبــر

بررســی افزایــش نــرخ بــازار بــرق۲۵/
درصــد ارزش افــزوده قبــض بــرق بــرای
تجدیدپذیرهــا در نشســتی کــه وزیــر نیــرو بــا

فعــاالن صنعــت بــرق در حاشــیه نوزدهمین نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت بــرق داشــت تولیدکننــدگان بــه
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انـرژی

تشــریح مشــکالت خــود پرداختنــد مشــروح خبــر

اخبار کوتاه

قدمهــای ایــران بــرای تبدیــل شــدن
ـه اردکانیــان خبــر داد
بــه هــاب برقــی منطقـ

کــه ایــران در آســتانه تحقــق یکــی از مهمتریــن اصــاح کــدام سیاســت هــا بــرای
تحــوالت در ارتبــاط بــا بازســازی و توســعه صنعــت رشــدصادرات غیرنفتــی الزم اســت؟
برق عراق است مشروح خبر
مشــروح خبــر

به نام صادرات به کام
خامفروشی یادداشتی از پیام باقری
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محدودیــت تعرفــهای ،مانــع توســعه
صــادرات بــه ســوریه محدودیتهــای ازبکستان مشروح خبر

مســیر تقویــت روابــط تجــاری ایــران-

تعرفــهای ،عــدم ورود صنــدوق ضمانــت صــادرات
بــرای پوشــش ریســکها و عــدم امنیــت
ســرمایهگذاری از مهمتریــن مشــکالتی اســت
کــه مشــروح خبــر

ـش یافت
ـتان افزایـ
ـه ازبکسـ
ـران بـ
ـادرات ایـ
صـ

ایــران در محاصــره کشــورهای پرریســک
.
ـی مشــروح خبــر
صادراتـ
شــبکه بــرق ایــران و عــراق ســنکرون شــد/
یکســان ســازی فرکانــس بــرق دو کشــور

حجــم صــادرات کاالهــای غیرنفتــی بــه ازبکســتان مشــروح خبــر

در ســالهای اخیــر رونــد رو بــه افزایشــی داشــته

ـیبی مشــروح
ـر در سراشـ
ـا قطـ
ـه تجاری بـ
اســت و در جریــان برگــزاری هجدهمیــن اجــاس رابطـ
نخســت وزیــران ســازمان همــکاری شــانگهای ،خبــر
ـی
ـر حمایتـ
ـر چتـ
ـی زیـ
ـوف تولیدی-صادراتـ
صنـ
هشــت ســند  ،مشــروح خبــر
ســازمان توســعه تجــارت مشــروح خبــر
ـای
ـعه همکاریهـ
ـم توسـ
ـل مهـ
ـرژی؛ عامـ
انـ
ایــران بــا همســایه شــمالی یکــی از

گزینههــای روی میــز مذاکــرات اخیــر ســران
کشــورهای ایــران و آذربایجــان گســترش تعامــات
انــرژی مخصوصــا در حــوزه دریــای خــزر ،اکتشــاف
و همچنیــن محیــط زیســت بــوده اســت مشــروح

خبــر

طلســم ســاخت جنجالیتریــن خــط لولــه دنیــا
ـد مشــروح خبر
ـته شـ
شکسـ
دنبــال راهــکار جدیــد بــرای توســعه روابــط
ایــران و اتریــش هســتیم مشــروح خبــر
دور تــازه تبــادل انــرژی ایــران و آذربایجــان

مشــروح خبــر

امــکان وصــل شــدن بــرق ایـــران بــه
همســایههای کشـورهـــای همســایه وزیــر حرکــت موفقیتآمیــز ایــران بــه ســوی

نیــرو بــا تاکیــد بــر ایــن کــه هــدف ایــران تبدیــل
شــدن بــه هــاب انــرژی در منطقــه اســت اظهــار
کــرد :ایــن موضــوع فقــط بــا ســنکرون شــدن
محقــق نمیشــود و مــا میتوانیــم از طریــق
برخــی کشــورهای همســایه بــه همســایههای آنهــا
نیز وصل شــویم .مشــروح خبر

اقتصــاد غیرنفتــی مشــروح خبــر

همکاریهــای برقــی ایــران و ارمنســتان
توســعه مییابــد مشــروح خبــر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و بیست نه  /هفته دوم آبان هزار و سیصد نود وهشت

وی بــا اشــاره بــه تجربــه هــای خــوب صنعــت بــرق در
برخــی بازارهــای آفریقــا خواســتار آن شــد مســئوالن
بــرای توســعه ســهم کشــورمان در بازارهــای آفریقــا تــاش
بیشــتری کننــد.

ادامه از صفحه 1
بســیار مناســب بخــش خصوصــی بــا حــوزه دولتــی بــوده
اســت .محمدحســن متولــیزاده ،موضــوع اقتصــاد بــرق را
اساس ـیترین مســاله ایــن صنعــت برشــمرد و افــزود :دولــت
بــه تنهایــی قــادر بــه حــل ایــن موضــوع نیســت؛ بنابرایــن
نیازمنــد همــکاری هــر چــه بیشــتر تعامــل بخشخصوصــی
و دولتــی بــرای حــل مســائل مرتبــط بــا ایــن حــوزه هســتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای دســتیابی بــه بازارهــای جدید
در صنعــت بــرق چنــد روش شناســایی و مقدمــات اجــرای
آن نیــز آغــاز شــده اســت ،ادامــه داد :برخــی از همســایگان
ایــران بــه دلیــل مــراودات برقــی مطالباتــی دارنــد کــه بــر
اســاس توافــق صــورت گرفتــه مقــرر شــده اســت تــا بخشــی
از ایــن مطالبــات بــه شــکل تجهیــزات در اختیــار کشــورهای
هــدف قــرار بگیــرد.
متولــیزاده ادامــه داد :بــرای ایجــاد بــازار جدیــد درصــدد
توســعه صــادرات و فــروش انــرژی بــه کشــورهای منطقــه
هســتیم .درخواســتی در ایــن ارتبــاط بــه مراجــع قانونــی
ارســال و مجــوز آن دریافــت شــده اســت کــه براســاس ایــن
مجــوز شــرکت توانیــر مســوولیت ایــن مهــم و پوشــش ایــن
خدمــات را بــر عهــده خواهــد گرفــت .مدیرعامــل شــرکت
توانیــر بــا اشــاره بــه افزایــش تعامــل میــان وزارت نیــرو و
فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت بــرق تاکیــد کــرد :یکــی
از مشــکالت مــا تامیــن منابــع بــرای ایجــاد زیرســاخت
شــهرکهای صنعتــی اســت.
:دولــت بایــد بســتر صــادرات را بــرای بخــش
خصوصــی همــوار کنــد
مهنــدس صالحــی ،عضــو هیــات مدیــره و دبیــر کل
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران و
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران :حضــور پررنــگ
فعــاالن صنعــت بــرق در نمایشــگاه بــرق نشــان داد کــه
صنعــت بــرق مــی خواهــد روی پــای خــود بایســتد.
صنعــت بــرق صنعتــی زیرســاختی اســت و توســعه ســایر
صنایــع نیــز وابســته بــه صنعــت بــرق اســت لــذا حــل
مشــکالت ایــن صنعــت بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد.
::نــگاه بــه بــرق بــه عنــوان خدمــات درســت نیســت و بایــد
تغییــر پیــدا کنــد و اقتصــاد بــرق بایــد حــل شــود.
::نیــروی انســانی ارزان و انــرژی مزیــت هــای صادراتــی مــا
هســتند کــه بایــد بــا شناســایی بازارهــای هــدف از ایــن
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* دولت باید بستر صادرات را برای بخش خصوصی هموار کند
* توسعه صادرات نیاز به متولی مشخص دارد
مزیــت هــا بــه درســتی اســتفاده کــرد.
ایــن دولتهــا هســتند کــه در عرصــه صــادرات رقابــت مــی
کننــد پــس مــا در زمینــه صــادرات بــه حمایــت دولــت نیــاز
داریــم و دولــت بایــد بســتر صــادرات را آمــاده کنــد.
امــروز بــرای حضــور در بازارهــا همــه بایــد یکــی شــوند.
دولــت ،بخــش خصوصــی ،اتــاق هــای بازرگانــی و ســندیکاها
همــه بایــد باهــم مشــارکت داشــته باشــند.
امــروز تقویــت بنــگاه هــای صادراتــی بایــد در دســتور کار
قــرار بگیــرد ،بنــگاه هــای صادراتــی و شــرکت هــا هــم بایــد
از رقابــت هــای مخــرب در آنســوی مرزهــا بپرهیزنــد.
توسعه صادرات نیاز به متولی مشخص دارد
نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران گفــت :اکنــون صــادرات کشــور متولــی مشــخصی
نــدارد و بــرای توســعه صــادرات بایــد یــک فــرد مشــخص بــا
اختیــارات کامــل در نهــاد ریاســت جمهــوری تعییــن شــود.
پیــام باقــری افــزود :نبــود نهــاد و فــرد مشــخص بــرای
صــادرات اکنــون موجــب ســردرگمی صــادر کننــدگان شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد ســازمان توســعه تجــارت بیشــتر
واردات محــور اســت ادامــه داد :تعییــن فــردی بــا اختیــارات
کامــل در ریاســت جمهــوری بــرای تســهیل امــور صــادرات
ســهم صــادرات را افزایــش خواهــد داد.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران گفــت :اکنــون
نقشــه راهــی بــرای صــادرات در کشــور وجــود نــدارد و هــر
کــس بــه هــر گونــه کــه صــاح مــی داند اقــدام بــه صــادرات

مــی کند.باقــری افــزود :بایــد بــرای توســعه صــادرات ســند
جامــع راهبــردی تدویــن و براســاس آن اقــدام کــرد.
وی بــر تنظیــم همــه عوامــل بخــش صــادرات بــا هــدف
تســهیل امــور صادراتــی تاکیــد کــرد.
باقــری خاطرنشــان ســاخت :اگــر همــه ایــن امــور محقــق
شــود میــزان صــادرات غیــر نفتــی کشــور افزایــش
چشــمگیری خواهــد یافــت.
بازارهای صادراتی ایران در حال کوچکتر شدن
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه اثر گــذاری
تحریــم هــا بــر بخــش صــادرات کشــور اشــاره کــرد و گفــت:
تحریــم هــا ســبب شــده بازارهــای صادراتــی کشــورمان
کوچکتــر و ســخت تــر شــوند حتــی بازارهــای ســنتی هــم
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه انــد.
بــه گفتــه وی ،رقبــای ایــران از ایــن موضــوع نهایت اســتفاده
را کــرده و دارنــد بازارهــای صادراتــی ایــران را تصاحــب مــی
کنند .
باقــری ادامــه داد :هرچــه چالــش هــای موجــود تــداوم یابــد
امــکان حضــور کشــورمان در بازارهــای جهانــی و منطقــه ای
بیشــتر کاهــش خواهــد یافــت.
بازار آفریغا مغفول مانده است
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در عیــن
حــال از مغفــول مانــدن بازارهــای قــاره آفریقــا خبــر داد
و خاطرنشــان ســاخت :مســئوالن صادراتــی کشــور دربــاره
بازارهــای آفریقــا خــوب عمــل نکــرده انــد.

ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات کفــاف
صادرکننــدگان را نمــی دهــد
نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران بــا بیــان اینکــه ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات
پارســال تنهــا  ۱۰۰میلیــون دالر بــود در حالــی کــه میــزان
صــادرات بــه  ۴۰میلیــارد دالر بالــغ شــد ،گفــت :چگونــه
ایــن صنــدوق بــا چنیــن ســرمایه اندکــی مــی توانــد بــه
کمــک صــادر کننــدگان بشــتابد.
وی افــزود :بایــد ســرمایه ایــن صنــدوق از محــل صنــدوق
توســعه ملــی افزایــش یابــد تــا بتوانــد بــه صادرکننــدگان
کمــک هــای الزم را داشــته باشــد.
باقــری ادامــه داد :زیرســاخت هــای کشــور بــرای صــادرات
درســت تعبیــه نشــده اســت.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران گفــت :اکنــون
بــزرگ تریــن مشــکل واحــد هــای تولیــدی ســرمایه در
گــردش اســت و تــداوم آن صــادرات را هــم بــا چالــش
بیشــتر مواجــه خواهــد کــرد.
وی افــزود :اگــر قــرار اســت اقدامــی بــرای توســعه صــادرات
صــورت گیــرد بایــد ابزارهــای الزم بــرای صــادرات را بــه
درســتی ایجــاد کــرد.
باقــری ادامــه داد :تــداوم ایــن رونــد کنونــی و فشــارهای
تحریمــی صــادرات کشــورمان را بــا مشــکالت جــدی روبــرو
خواهــد ســاخت.
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی هــم کاهــش
یافــت
نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران از کاهــش صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در
کشــور خبــر داد.
وی افــزود :درحالــی کــه ســال  ۹۶حــدود  ۴۹۶میلیــون دالر
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی داشــتیم پارســال ایــن
رقــم در  ۱۰ماهــه بــه  ۱۱میلیــون دالر کاهــش یافــت کــه
نشــان از بــروز مشــکالت اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پول افزایش
قیمت بنزین
به جیب مردم
برگردد

دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت:
بایــد نســبت بــه اســتفاده از حاملهــای انــرژی
تجدیدنظــر کنیــم و راهــی بپیماییــم کــه بــه
افزایــش قــدرت خریــد مــردم منتهــی شــود.
حمیدرضــا صالحــی دربــاره افزایــش قیمــت بنزیــن اظهــار
داشــت :وقتــی اقتصــاد مــا در وضعیــت رکــود تــورمزا بــوده
و بــه نوعــی پویــا نیســت کــه بتوانــد درآمــد و شــغل
ایجــاد کنــد نیــاز اســت کــه درآمدهــا و منابعــی بــه آن
تزریــق شــود ،اکنــون در وضعیتــی هســتیم کــه نظــام
بانکــی نمیتوانــد کمــک کنــد و از طرفــی رشــد ســرمایه
گــذاری هــم در کشــور منفــی اســت ،دولــت بــرای اجــرای
برنامههــای توســعهای ،ایجــاد اشــتغال ،ادامــه حیــات
بنگاههــا ،رونــق اقتصــاد و صنعــت نیازبــه منابــع دارد کــه
ایــن منابــع میتوانــد از افزایــش قیمــت ســوخت مثــل
بنزیــن تامیــن شــود.
وی افــزود :البتــه مســئله افزایــش قیمــت بنزیــن صرفــا
جهــت درآمدزایــی نیســت ،هدردهــی آن نگــران کننــده
اســت مصــرف  ۹۰تــا  ۱۰۵میلیــون لیتــر در روز نشــان
میدهــد کــه بایــد بــه موضــوع ســوخت توجــه شــود ،از
طرفــی یاران ـهای کــه بــرای ســوخت داده میشــود بــرای
همــه یکســان نیســت ،در حــال حاضــر نصــف خانوارهــای
ایــران اتومبیــل ندارنــد و برخــی خانوارهــا مالــک چنــد
اتومبیــل هســتند پــس عدالــت یارانــهای در رابطــه بــا
ســوخت رعایــت نمیشــود.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی خاطرنشــان کــرد:

انـرژی

شماره صد و بیست نه  /هفته دوم آبان هزار و سیصد نود وهشت

وصول یک میلیارد دالر
مطالبات برقی ایران
از همسایگان

افزایــش قیمــت ســوخت کمــک میکنــد کــه مصــرف و
آالیندگــی کــم شــود و عدالــت یارانـهای در کشــور بــه اجــرا
برســد .در ایــن مســیر از همــه مهمتــر همراهــی مــردم
اســت دولــت بایــد برنامـهای داشــته باشــد کــه نشــان دهــد
درآمدهــای حاصــل از افزایــش قیمتهــا بــه جیــب خــود
مــردم برمیگــردد و تخصیــص درآمدهــا منجــر بــه ایــن
میشــود کــه اقتصــاد شــکوفا و متحــول شــود.
وی تصریــح کــرد :بــر اســاس اعــام  IEAمــا بیــش از ۴۵
میلیــارد دالر در ســال یارانــه و بــه نوعــی هدردهــی انــرژی
داریــم و ایــن هدردهــی منبــع بزرگــی اســت کــه در کنــار
یارانههــای آشــکار و پنهــان تــا مــرز  ۹۰۰هــزار میلیــارد
تومــان و دو برابــر بودجــه کشــور هــم میرســد کــه بــا
هنرمنــدی دولتهــا میتوانــد بــه برنامــهای متحــول در
ایجــاد درآمــد و قــدرت خریــد بیشــتر مــردم منجــر شــود.
صالحــی تاکیــد کــرد :نبایــد ایــن منابــع را بــه اســم اینکــه
میخواهیــم بــه مــردم یارانــه بدهیــم از بیــن ببریــم ،ایــن
درآمــد خــود مــردم اســت کــه بایــد تبدیــل بــه زیرســاخت،
افزایــش راندمــان و بــاال رفتــن تولیــد و توســعه شــود .از
دســت رفتــن ایــن منابــع باعــث میشــود اقتصــاد مــا
الغرتــر و فرصــت اینکــه ایــن منبــع خــدادادی منجــر بــه
ارزش افــزوده بیشــتر ،بهبــود شــاخصهای کســب و کار و
بزرگتــر شــدن کیــک اقتصــاد ،درآمدزایــی و افزایــش رفــاه
مــردم شــود ،از بیــن بــرود.
وی یــادآور شــد :بایــد نســبت بــه اســتفاده از حاملهــای
انــرژی تجدیدنظــر کنیــم و راهــی بپیماییــم کــه بــه افزایــش
قــدرت خریــد مــردم منتهــی شــود.

مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا بیــان اینکــه مطالبــات بــرق
ایــران از عــراق در حــال دریافــت اســت،گفت :طــی یــک
ســال گذشــته بالــغ بــر یــک میلیــارد دالر از مطالبــات خــود
را از کشــورهای همســایه وصــول کردهایــم.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمدحســن متولـیزاده امــروز
در حاشــیه نوزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت
بــرق ،تابســتان ســال جــاری را در مقایســه بــا تابســتان
ســال گذشــته گرمتــر دانســت و اظهــار داشــت :بــه دلیــل
ایــن افزایــش دمــای نســبی ،نگرانیهایــی امســال بــرای
تأمیــن بــرق داشــتیم کــه خوشــبختانه بــا همــکاری مــردم و
همچنیــن اجــرای طرحهــای تشــویقی توانســتیم پیــک بــار
مصــرف در ســال جــاری را مدیریــت کنیــم کــه بــا توجــه بــه
ثمــره مثبتــی کــه از روشهــای امســال گرفتیــم ،بــه احتمال
زیــاد ســال آینــده نیــز بــرای مدیریــت پیــک مصــرف بــرق از
همیــن روشهــا اســتفاده میکنیــم و طرحهــای تشــویقی
بــرای کشــاورزان و صنعتگــران را ادامــه میدهیــم.
وی افــزود :امســال بالــغ بــر  ۱۵۰میلیــارد تومــان پــاداش
همــکاری در راســتای اجــرای طــرح مدیریــت مصــرف پیــک
بــار پرداخــت کردهایــم .در ایــن راســتا  ۱۲۰هــزار مشــترک
در بخشهــای صنعــت و کشــاورزی بــرای مدیریــت مصــرف
بــرق در تابســتان بــا شــرکت توانیــر همــکاری کردهانــد کــه
پــاداش مذکــور را بــه آنــان پرداخــت کردیــم.
مدیرعامــل شــرکت توانیــر ،یکــی از اهــداف اجرایــی ایــن
شــرکت بــرای پیــک بــار ســال آینــده را کاهــش ۱۰۰۰
مــگاوات مصــرف در بخــش خانگــی و تجــاری عنــوان کــرد
و گفــت :بــرای اجــرای چنیــن طرحــی ،مشــوقهایی را در
نظــر داریــم کــه ایــن مشــوقها از طریــق شــرکتهای
اســتارتآپی کــه بــا مــردم در ارتبــاط هســتند ،پرداخــت
میشــود و در تــاش هســتیم کــه بــا طراحــی ایدههایــی،
از اســتارتآپها در ایــن زمینــه بهــره ببریــم.
بــه گفتــه متولــیزاده ،بخــش خصوصــی میتوانــد بــا
اســتفاده از قراردادهــای دوجانبــه و بــورس ،بــرق تولیــد
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شــده خــود را بفروشــد .همچنیــن در ایــن حــوزه محدودیتی
بــرای عرضــه و تقاضــای بــرق در بــورس وجــود نــدارد چــرا
کــه دولــت در تــاش اســت کــه نقــش خــود در تولیــد و
فــروش بــرق را کاهــش دهــد.
وی دربــاره پرداخــت مطالبــات بــرق ایــران از عــراق نیــز
توضیــح داد :تفاهمنامــهای کــه دیــروز بــا عــراق امضــاء
شــد ،چندیــن محــور داشــت کــه شــامل تمدیــد قــرارداد،
سنکرونســازی شــبکهها و پرداخــت مطالبــات بــود؛
درحالیکــه طــرف عراقــی طــی ایــن مــدت بــه خوبــی
تعهــدات خــود را اجــرا کــرده و مــا مطالبــات خــود را
دریافــت کردیــم البتــه دریافــت مطالبــات بهطورکلــی یــک
مقولــه جــاری اســت کــه هــر مــاه ادامــه دارد و طــی یــک
ســال گذشــته بالــغ بــر یــک میلیــارد دالر از مطالبــات خــود
را از کل کشــورهای همســایه کــه صــادرات بــرق بــه آنهــا
داریــم ،وصــول کردیــم.
مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش نــرخ
تعرفههــای بــرق تأثیــر چندانــی در کاهــش مدیریــت مصــرف
و تغییــر الگــوی آن نداشــته اســت ،اظهــار داشــت :مــردم
توجــه بیشــتری بــه مصــرف بــرق در الگوهــای مصرفــی
تعییــن شــده دارنــد .در نتیجــه ایــن توجــه مردمــی امســال
نســبت بــه ســال گذشــته  ۱۰درصــد بــه مشــترکینی کــه در
حــد الگــو ،مصــرف میکردنــد ،اضافــه شــد و حتــی بیــش
از ســه میلیــون مشــترک امســال مصــرف خــود را بــه زیــر
الگــو کاهــش دادهانــد.
بــه گفتــه متول ـیزاده ،از  ۳۰میلیــون مشــترک خانگــی۸ ،
میلیــون مشــترک زیــر الگــو مصــرف کــرده و مصرف خــود را
کاهــش دادهانــد کــه بــر اســاس طــرح تشــویقی کــه در نظــر
داشــتیم ،پاداشهــا بــه آنهــا پرداخــت شــد .بــه طــور کلــی
 ۸۵درصــد مــردم ( ۲۵میلیــون مشــترک) در حــد الگــو و ۱۵
درصــد مــردم بیــش از الگــوی تعییــن شــده ،بــرق مصــرف
میکننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :طبــق مطالعاتــی کــه انجــام شــده،
میتوانیــم بــدون کاهــش ســطح رفــاه خانوارهــا ،مصــرف
بــرق را تــا  ۳۰درصــد مدیریــت کنیــم؛ درحالیکــه امســال
نیــز  ۳۸۰۰مــگاوات مصــرف بــرق در ایــام پیــک کاهــش
یافتــه و  ۳۵۰میلیــارد تومــان بــرای ایــن صرفهجویــی بــه
مشــترکینی کــه شــامل ایــن طــرح میشــدند ،پرداخــت
شــد ،حتــی اگــر ایــن اتفــاق نمیافتــاد ،بایــد نیــروگاه،
احــداث و  ۶۰۰۰میلیــارد تومــان بــرای خریــد بــرق پرداخــت
میشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امــروزه اقتصــاد بــه آوردگاه رویارویــی دولتهــا
مبــدل شــده بــه گون ـهای کــه در مقــام تقابــل بــا
یکدیگــر بــا تاســی بــر راهبردهــای گوناگــون و تکیه
بــر نقــاط ضعــف و گلوگاههــای اقتصــادی طــرف
مقابــل ســعی در بــه زانــو درآوردن رقیــب و چیرگی
در تحقــق اهــداف مــورد نظــر دارنــد و کار بــه آنجــا
رســیده کــه از اقتصــاد بهعنــوان ابــزاری بــرای
اعمــال فشــارهای سیاســی و تحمیــل خواســتهها و
انتظــارات اســتفاده میشــود آنچنانکــه در ســطح
بینالملــل شــاهد مصادیــق متعــدد آن هســتیم،
زیــرا تجربــه نشــان داده رویارویــی اقتصــادی در
بلندمــدت خســارات و هزینههــای بــه مراتــب
ســنگینتر بــا آثــار و تبعــات ماندگارتــری را بــرای
کشــور هــدف بــه دنبــال دارد.
به نام صادرات به کام خامفروشی
تحریمهــای اقتصــادی شناختهشــدهترین ابــزار ایــن
رویارویــی بــه شــمار میرونــد کــه کشــور عزیزمــان ایــران
ســالیان ســال بــا آن مواجــه بــوده اســت .تحریمهایــی کــه
بــا نشــانه رفتــن درآمدهــای نفتــی و نظــام بانکــی ،رشــد و
توســعه اقتصــاد کشــور را آمــاج امیــال و اغــراض سیاســی
خــود قــرار دادنــد و البتــه اقتصــاد نفتمحــور بــه تحقــق
چنیــن رویکــردی دامــن زد و شــاخصهای اقتصــادی کشــور
و از جملــه اهــم آن ،رشــد اقتصــادی را تحتالشــعاع قــرار
داد .گرچــه تحریمهــای ظالمانــه بــا هــدف اعمــال فشــار
حداکثــری بــه اقتصــاد کشــور طراحــی شــدهاند لیکــن در
مقابــل ،راهبردهایــی بــرای تخفیــف و حتــی حــذف ایــن
آثــار منفــی وجــود دارنــد کــه الزم اســت در کانــون توجــه
مســووالن کشــور قــرار گیرنــد .بیشــک یکــی از ایــن
راهبردهــا ،توســعه صــادرات اســت .صــادرات بخــش مهمــی
از اقتصــاد را تشــکیل میدهــد و در صــورت برخــورداری از
حمایــت و پشــتیبانی الزم ،بــه ابــزاری قدرتمنــد در مســیر
رشــد و توســعه اقتصــادی تبدیــل میشــود بــه گونــهای
کــه از آن بــه عنــوان موتــور محــرک و پیشــران عبــور از
بحرانهــای اقتصــادی یــاد میشــود و در بســیاری از
کشــورهای پیشــرفته ،محــور اصلــی توســعه بــوده و از
اهمیــت بســزایی در تثبیــت حضــور پررنــگ ایــن دســته از
کشــورها در بازارهــای بینالمللــی برخــوردار اســت.
در ایــران تــا پیــش از تحریمهــا ،صــادرات بــر پایــه نفــت

انـرژی
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اســتوار و فرآینــد ارزآوری در اقتصــاد کشــور عمدتــاً بــر
فــروش نفــت و فرآوردههــای آن متکــی بــود و ســایر
بخشهــای صادراتــی چنــدان مــورد توجــه مســووالن
کشــور واقــع نمیشــدند امــا وابســتگی قیمــت نفــت بــه
تحــوالت بینالمللــی و تاثیــر تحریمهــا بــر کاهــش فــروش
آن ،رفتــه رفتــه توجهــات را بــه ســمت ســایر ظرفیتهــای
صادراتــی کشــور جلــب کــرد تــا آنجــا کــه در شــرایط
کنونــی اقتصــاد کشــور ،توســعه صــادرات غیرنفتــی از اهــم
موضوعــات اقتصــادی و جدیتریــن راهکارهــای مقابلــه بــا
تحریــم و خــروج از بحــران اقتصــادی تلقــی میشــود و
نهتنهــا از دیــدگاه ارزآوری ،بلکــه از منظــر ایجــاد اشــتغال،
رونــق تولیــد و رشــد اقتصــادی نیــز دارای اولویــت اســت.

صــادرات غیرنفتــی یکــی از مباحــث مهــم اقتصــادی
در کشــورهای دارای نفــت اســت کــه بــا رویکــرد تنــوع
و توســعه صــادرات در قبــال صــادرات تکمحصولــی
مطــرح میشــود .بــه عبارتــی صــادرات غیرنفتــی تمــام
ظرفیتهــای صادراتــی را تجمیــع کــرده و بــا اتخــاذ
سیاســتهایی جهــت تنوعبخشــی و همچنیــن بــا رفــع
موانــع و بهکارگیــری رویکردهــای حمایتــی و تشــویقی در
مســیر رفــع وابســتگی بــه اقتصــاد تکمحصولــی مبتنــی
بــر خامفروشــی قــدم برم ـیدارد و بــه همیــن دلیــل رشــد
صــادرات غیرنفتــی و افزایــش ســهم کشــور در تجــارت
جهانــی و بازارهــای بینالمللــی ضرورتــی اجتنابناپذیــر
اســت چراکــه توســعه صــادرات غیرنفتــی ،منجــر بــه تقویــت
تجــارت خارجــی و هدایــت جریــان تولیــد مولــد و تخصیــص

منابــع در مســیری میشــود کــه کشــور در آن از مزیــت
رقابتــی برخــوردار اســت و بالطبــع پشــتیبانی ،حمایــت و
تخصیــص منابــع ایــن گــروه از فعالیتهــا ،ارزآوری و خلــق
ثــروت بیشــتر را بــه ارمغــان مــیآورد .بــا همیــن طــرز
نگــرش ،بســیاری از کشــورهای دنیــا بهویــژه جهــان ســوم
بــه بازنگــری در ســاختار اقتصــادی خــود روی آوردنــد ،امــا
در کشــورمان عــادت بــه خامفروشــی و فرهنــگ نهادینــه
ســالهای متمــادی صــادرات نفــت و فرآوردههــای
نفتــی ســبب شــده همچنــان ســهم خامفروشــی در ســبد
صــادرات غیرنفتــی قابــل اعتنــا باشــد آنچنانکــه هرســاله
در روز ملــی صــادرات ،موفقیتهــای ایــن بخــش از اقتصــاد
کشــور را بــه جشــن مینشــینیم تــا شــاهد تجلیــل از مقــام
ایــن قهرمانــان عرصــه صــادرات کشــور باشــیم آن هــم در
شــرایطی کــه  ۱۲۰میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی در
انتهــای برنامــه ششــم توســعه بــا رشــد ســاالنه  ۱۵درصــد
پیشبینــی شــده حــال آنکــه مدتهاســت صــادرات
غیرنفتــی کشــور در ثلــث ایــن مبلــغ محصــور شــده کــه
ناشــی از عــدم توجــه بــه توســعه صــادرات کاال و خدمــات
بــا ارزش افــزوده باالســت.
الزمــه چنیــن جهشــی در صــادرات غیرنفتــی کشــور ،تغییــر
پارادایــم صادراتــی در گــذار خامفروشــی بــه صــادرات بــا
حداکثــر ارزش افــزوده اســت در غیــر ایــن صــورت صــادرات
غیرنفتــی همــواره همچــون ســالهای قبــل در کانــال
 ۴۰میلیــارددالری محبــوس خواهــد مانــد در حالــی کــه
ایــن فاصلــه را میتــوان بــا رشــد صنایــع مولــد میانــی و
پاییندســت پــر ادامــه در صفحــه بعــد

وجــود دارد کــه بانــک مرکــزی در حــل و فصــل مــراودات
بیــن المللــی بانکــی بــا بخــش خصوصــی بیــش از همیشــه
همــکاری کنــد .صــدور بخشــنامه هایــی کــه مانع صــادرات
اســت ،تعــدد بخشــنامه هــای و تصمیــم هــای ناگهانــی کــه
در تدویــن آن هیــچ نظــری از مخاطــب اصلــی آن یعنــی
بخــش خصوصــی دریافــت نشــده ،آفــت اثرگذاری صــادرات
غیرنفتــی بــر رشــد اقتصــادی کشــور اســت .عــاوه بــر این،
عــدم وجــود زیرســاخت هــای مناســب در زمینــه حمــل و
نقــل ،هزینــه باالیــی بــرای انتقــال کاالهــای صادراتــی بــه
بخــش تولیــد تحمیــل مــی کنــد.
عــدم آگاهــی صادرکننــدگان و واردکننــدگان از تجــارت
بیــن الملــل ،از دیگــر مصائبــی اســت کــه رشــد صــادرات
غیرنفتــی را کنــد مــی کنــد کــه امیدواریــم بــا اهتمــام
اتــاق هــای بازرگانــی بــه برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی،
زمینــه توانمنــدی مدیــران بازرگانــی فراهــم شــود.
آمارهــای شــفافی از ارزهــای صادراتــی ارائــه نمــی شــود
و دســتگاه هــای نظارتــی بایــد در ایــن زمینــه جوابگــو
باشــند.
براســاس قانــون ،اگــر صادرکننــده ای تعهــد ارزی خــود
را رفــع نکنــد ،از ثبــت دوبــاره ســفارش کاال محــروم
مــی شــود .عــدم تمدیــد کارت بازرگانــی و عــدم امــکان
اســتفاده از تســهیالت بانکــی ،و در نهایــت برخــورد
قضایــی ،بــرای چنیــن صادرکننــده ای پیــش بینــی شــده
اســت .امــا نکتــه مهــم ،اجــرای قانــون بــه طــور یکســان
بــرای همــه ،و بــدون تبعیــض اســت .واقعــی شــدن نــرخ
ارز ،واردات بــدون انتقــال ارز بــا شــفافیت بیشــتر مقــررات
و تعبیــه مکانیســم هــای نظارتــی در ایــن زمینــه از دیگــر
اقداماتــی اســت کــه بایــد بــرای رشــد صــادرات غیرنفتــی
دنبــال کــرد.
نمــی تــوان انتظــار داشــت در ثبــات نســبی امــروز ،همــه
ایــن اقدامــات یــک شــبه انجــام شــود .بخــش عمــده ای
از بودجــه کشــور وابســته بــه نفــت اســت امــا بــه دلیــل
تحریــم ،بخشــی از درآمدهــای نفتــی در اختیــار مــا نیســت.
در ایــن شــرایط ،تنهــا مدیریــت درســت اقتصــاد کشــور
اســت کــه مــی توانــد عبــور از ایــن مســیر را بــرای دولــت
و بخــش خصوصــی آســان کنــد ،دو بخشــی کــه بایــد بــا
حمایــت از هــم بــه بهبــود وضعیــت اقتصــاد کشــور کمــک
کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

به نام صادرات به
کام خامفروشی

محصور شدن صادرات غیرنفتی چه تبعاتی دارد؟
کــرد .بــا نگاهــی بــه آمارهــای صادراتــی در سنواتگذشــته
مالحظــه میشــود کــه عمــده صــادرات غیرنفتــی کشــور
بــر مــواد خــام نفتــی و معدنــی متمرکــز بــوده کــه در
پایینتریــن ســطوح خلــق ارزش افــزوده قــرار دارنــد.
محصوالتــی کــه بــا برخــورداری از یارانــه انــرژی اعــم
از گاز ،بــرق ،آب و ایضــاً حمایتهــای ویــژه ،بــه عــوض
ایفــای نقــش ذاتــی خــود کــه همانــا قــرار گرفتــن در راس
هــرم زنجیــره تامیــن اســت ،بــه صــادرات محصــوالت خــود
مبــادرت ورزیــده و ضمــن برخــورداری از انــواع مزایــا از
جملــه مشــوقها و معافیتهــای صادراتــی ،نظــام عرضــه
و تقاضــا را در بــازار داخلــی بــا ســردرگمی مواجــه کــرده
و عمــ ً
ا صنایــع میانــی و پاییندســت را از دسترســی بــه
مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود محــروم میکننــد.
در واقــع صــادرات مــواد خــام بــا حداقــل ارزش افــزوده
بــه نوعــی صــادرات منابــع بــه ثمــن بخــس بــوده و انــرژی
کــه میبایســت محــور توســعه در کشــور باشــد در قالــب
صــادرات اینگونــه محصــوالت ،محــور توســعه ســایرین
شــده اســت .رونــد صــادرات غیرنفتــی در کشــور حاکــی
از گام برداشــتن در مســیر خامفروشــی اســت .میعانــات
گازی ،گاز طبیعــی مایعشــده ،پروپــان ،روغنهــای
ســبک ،متانــول ،اوره ،بوتــان ،مقاطــع فــوالدی و امثالهــم
بــا حداقــل فــرآوری و کمتریــن ارزش افــزوده ،بیشــترین
حجــم صــادرات را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و تاملــی
در اســامی ایــن محصــوالت ،بــه خوبــی رویکــرد صــادرات
غیرنفتــی را در کشــور نمایــان میکنــد .خامفروشــی ضمــن
حــراج منابعــی کــه بــه آینــدگان تعلــق دارد ،کشــور را از

ســود بالقــوهای کــه در فــرآوری ایــن محصــوالت نهفتــه،
نیــز بینصیــب میســازد کــه ناشــی از قرائــت اشــتباه
از مفهــوم صــادرات غیرنفتــی بــوده و در عیــن حــال در
تعــارض آشــکار بــا ادبیــات اقتصــاد مقاومتــی اســت چراکــه
سیاســتگذاری و برنامهریــزی در راســتای افزایــش صــادرات
محصــوالت نهایــی و خلــق ارزش افــزوده بیشــتر و پرهیــز
از خامفروشــی مــورد تاکیــد اقتصــاد مقاومتــی نیــز اســت.
رشــد وزنــی صــادرات غیرنفتــی مادامــی ارزشــمند
خواهــد بــود کــه بــا رشــد ارزشــی همــراه باشــد امــا رونــد
صــادرات غیرنفتــی کشــور مویــد ایــن مطلــب اســت کــه
ارزش کاالهــای وارداتــی بــه کشــور تقریبــاً چهــار برابــر
محصوالتــی اســت کــه تحــت لــوای صــادرات غیرنفتــی
قــرار دارنــد ،یعنــی صــادرات کاالی خــام و فرآورینشــده بــا
ارزش افــزوده پاییــن در قبــال واردات کاالی فرآوریشــده و
بــا ارزش افــزوده بیشــتر .گرچــه مســیر پردس ـتاندازی در
مقابــل صــادرات غیرنفتــی کشــور وجــود دارد لیکــن تاکیــد
بــر ظرفیتهــای قابــل اتــکای داخلــی بــه ویــژه اعتمــاد بــه
بخــش خصوصــی پویــا کــه فعــاالن عرصــه نبــرد اقتصــادی
محســوب میشــوند ،ابــزاری مطمئــن بــرای عبــور از
ایــن چالشهــا خواهــد بــود لیکــن ایــن مهــم مســتلزم
تغییــر نگــرش جــدی و گــذار از خامفروشــی بــه ســوی
صــادرات بــا حداکثــر ارزش افــزوده اســت کــه میتــوان آن
را در بســیاری از صنایــع مولــد کشــور و خدمــات فنــی و
مهندســی و محصــوالت دانشبنیــان بــا تکنولــوژی بــاال و
تولیــدات فرآوریشــده جســتوجو کــرد و مــورد حمایــت
ویــژه قــرار داد.

انـرژی
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شرکت اروپایی برای
حضور در صنعت
نفت ایران
تهــران -ایرنــا -رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی تهــران از اعــام آمادگــی ۳۲
شــرکت اروپایــی بــرای حضــور در صنعــت نفــت
ایــران خبــر داد و گفــت :ایــن شــرکتها بــرای
همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی خواســتار
ضمانــت وزارت نفــت هســتند.
«رضــا پدیــدار» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا بــا اشــاره بــه تمایــل شــرکتهای کوچــک و
متوســط اروپایــی یــا همــان اس .ام .ای هــا در صنعــت
نفــت ایــران ،تاکیــد کــرد :در یــک ســال و نیــم گذشــته
کمیســیون انــرژی اتــاق بــا هیاتهایــی کــه بــه ایــران
میآمدنــد وارد مذاکــره شــد کــه در نهایــت بــه تهیــه
لیســت  ۱۱۴شــرکتی رســیدیم.
وی افــزود :اســامی ایــن شــرکتها در حــوزه انــرژی و
در امــور بینالملــل اتــاق تهــران ثبــت شــد و بــا توجــه
بــه شــرایط اقتصــادی و تحریــم نفــت ایــران ،مکاتبــات
خــود را آغــاز کردیــم.
پدیــدار بــا بیــان اینکــه در نمایشــگاهها و کنفرانسهــای
بینالمللــی مذاکــرات خــود را ادامــه دادیــم ،گفــت :در
نهایــت  ۳۲شــرکت اروپایــی بــرای حضــور در صنعــت
نفــت ایــران اعــام آمادگــی کردنــد تــا عــاوه بــر
مشــارکت در ســاخت و ســرمایه بــه رونــد انتقــال دانــش
فنــی نیــز کمــک کننــد.
وی پیــش شــرط ایــن شــرکتها بــرای همــکاری بــا
صنعــت نفــت ایــران را ضمانــت وزارت نفــت اعــام کــرد

و افــزود :ایــن موضــوع بــا وزیــر نفــت مطــرح شــده تــا
شــرکتهای ایرانــی مــورد تاییــد وزارت نفــت در حــوزه
ســاخت و در پیمانــکاری ضمانــت شــوند.
بــه گفتــه پدیــدار ،وزیــر نفــت ایــن موضــوع را پذیرفتــه
و قــرار اســت معاونــت مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری
وزارت نفــت شــرکتهای ایرانــی را بررســی کــرده و
پــس از تاییــد ،آنهــا را تضمیــن کنــد.
وی ادامــه داد :بــا دریافــت ایــن تضمیــن ،آن را در اختیار
شــرکتهای اروپایــی قــرار میدهیــم و میتــوان در
شــرایط تحریمــی کــه ظرفیــت کار خالــی اســت،رونــق
تولیــد را در کشــور ایجــاد کنیــم.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت:
همچنیــن زمینــه انتقــال دانــش فنــی نیــز ایجــاد
میشــود.
وی نحــوه پرداخــت پــول بــه ایــن شــرکتها را در
قالــب اینســتکس عنــوان کــرد و افــزود :همچنیــن ایــن
شــرکتها پذیرفتنــد کــه خدمــات خــود را در قالــب
تهاتــر بــه ایــران بدهنــد.
پدیــدار تاکیــد کــرد :ایــن شــرکتها از کشــورهای
ایتالیــا ،اســپانیا ،یونــان ،لهســتان ،انگلیــس ،آلمــان،
هلنــد و رومانــی هســتند.
وی ادامــه داد :بــا تضمیــن وزارت نفــت  ۷۵درصــد از
ظرفیــت شــرکتهای پیمانــکاری کــه در حــال حاضــر
خالــی اســت،دوبــاره فعــال میشــود.
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در نشســتی کــه وزیــر نیــرو بــا فعــاالن صنعــت بــرق در
حاشــیه نوزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق
داشــت تولیدکننــدگان بــه تشــریح مشــکالت خــود پرداختند
و وزیــر نیــرو ،معــاون وزیــر نیــرو ،مدیرعامــل شــرکت تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی و یــک عضــو کمیســیون انــرژی
مجلــس بــه مطالبــات بخــش خصوصــی پاســخ دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در حاشــیه نوزدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق در نشســتی کــه
بــا بخــش خصوصــی داشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه ســطح
مشــارکت شــرکتهای داخلــی و خارجــی در ایــن نمایشــگاه
مناســب اســت ،گفــت :مهمانهایــی در ایــن نمایشــگاه
حضــور دارنــد کــه جــزء بازارهــای صنعــت بــرق ایــران بــه
حســاب میآیــد.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری مجلــس شــورای اســامی بــا
دولــت اظهــار کــرد :امــروز نخســتین روز از ســومین ســال
وزارت مــن محســوب میشــود و بایــد بگویــم طــی دو ســال
اخیــر کمیســیون انــرژی مجلــس پشــتیبان وزارت نیــرو بــود.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه دو ســال اخیــر آبــی منحصــر
بــه فردتریــن ســالهای آبــی کشــور بودنــد توضیــح داد:
ســال آبــی  ۹۷-۹۶خشــکترین ســال آبــی  ۵۰ســال اخیــر
و ســال آبــی  ۹۸-۹۷ترتریــن ســال آبــی  ۵۰ســال اخیــر
بودنــد و مدیریــت ایــن دو ســال تجربــه کــم نظیــری بــود.
طبــق گزارشهــای جهانــی نیــز بــه ســختی میتــوان چنیــن
ســالهایی را مدیریــت کــرد.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه مجلــس شــورای اســامی در
دو ســال مذکــور همراهــی همــه جانبـهای بــا دولــت داشــت،
گفــت :میتــوان ایــن را عالمــت بــارز در توســعه یافتگــی
کشــور دانســت .منظــور از توســعه یافتگــی توســعه منابــع
انســانی ،مدیریــت و تــابآوری اســت .امیدواریــم هــر چــه
زودتــر دشــمنان کشــور بــه نقطــه انصــراف برســند.
امیــدواری بــه توســعه همــکاری بیــن بخــش دولتــی
و بخــش خصوصــی
اردکانیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه گــذر از تابســتان ســال
جــاری بــدون خاموشــیهای برنامــه ریــزی شــده اظهــار
کــرد :تابســتان گذشــته درخشــانترین تابســتان در صنعــت
بــرق ،هــم از نظــر میــزان تولیــد و هــم از نظــر مدیریــت
مصــرف بــود و بــه دلیــل پخــش خــوب تولیــد و همچنیــن
مدیریــت مطلــوب مصــرف امــکان خوبــی بــرای صــادرات

انـرژی

شماره صد و بیست نه  /هفته دوم آبان هزار و سیصد نود وهشت

بررسی افزایش نرخ بازار
برق ۲۵/درصد ارزش
افزوده قبض برق برای
تجدیدپذیرها
انــرژی فراهــم شــد .امیــدوارم در ســال جدیــد همــکاری بیــن
بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق بــه نحــو
مناســبتری توســعه پیــدا کنــد.
وی ادامــه داد :ســعی خودمــان را در هــر دو طــرف انجــام
دادیــم کــه ارتباطــات نزدیکتــر شــود و از قبــل نزدیکــی ایــن
ارتباطــات کشــور بهــره بیشــتری ببــرد.
زیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد در بحــث همــکاری واقــع
گرایانــه باشــیم و از همــه توقــع نداشــته باشــیم گفــت :دولــت
دســت همــکاری و مفاهمــه را بــه ســمت دوســتانی در بخــش
غیــر دولتــی دراز میکنــد کــه دیدگاههــای مشــترکی بــا
دولــت در ارتبــاط بــا چالشهــای پیــش رو داشــته باشــند و
پایبنــد بــه دیــوار و مــرز بیــن دو بخــش در زمــان چالــش و
بحــران نباشــند.
موضــوع اقتصــاد بــرق جــز بــا مشــارکت و همــکاری
حــل نمیشــود
اردکانیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه چالشهــای بخــش
خصوصــی در زمینــه اقتصــاد بــرق اظهــار کــرد :ایــن موضــوع
جــز بــا مشــارکت و همــکاری حــل نمیشــود .از میــان گــروه
کثیــر فعــاالن در صنعــت بــرق در بخــش غیر دولتی اشــخاصی
کــه میتواننــد بــرای رفــع ایــن مشــکل همــکاری کننــد پــا
پیــش بگذارنــد و از موضــع آســیب شناســی بــه موضــوع نــگاه
کننــد و بررســی کننــد کــه در کجــا میتــوان دولــت را در
ایــن موضــوع یــاری دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیازمنــد تغییــر پارادایــم ذهنــی در
ایــن زمینــه هســتیم ،گفــت :یــک روش ســنتی بــرای ایــن

موضــوع ایــن اســت کــه دولــت دســتور و بخشــنامه بدهــد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه دولــت در اجــرای ایــن بخــش
همیشــه یکســان عمــل نمیکنــد و بخــش خصوصــی در ایــن
زمینــه بایــد وارد شــود.
بررسی افزایش نرخ بازار برق
در ایــن مراســم همایــون حائــری ،معــاون وزیــر نیــرو در امــور
بــرق و انــرژی از بررســی افزایــش ســقف بــازار بــرق در هیــات
تنظیــم خبــر داد و افــزود :بــه زودی پلــه افزایــش در ایــن
راســتا خواهیــم داشــت و ایــن موضــوع درحــال بررســی اســت
کــه چگونــه افزایــش نــرخ بــازار بــرق رخ دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه حضــور بخــش خصوصــی در قراردادهــای
صنعــت بــرق نیــز درحــال بررســی اســت،اظهار کــرد:
مشــارکت بخــش خصوصــی در پــروژه هــا درحــال حاضــر نیــز
٧٠درصــد اســت،درصدی کــه در بســیاری از کشــورها وجــود
نــدارد.
موضــع مجلــس در مقابــل فعالیــت بخــش خصوصــی
در صنعــت بــرق
در ادامــه حســین امیــری خامکانــی نایــب رئیــس کمیســیون
انــرژی مجلــس بــا اشــاره بــه برگــزاری نوزدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت بــرق گفــت :حضــور بخــش خصوصــی
در ایــن نمایشــگاه و در ایــن جلســه بیانگــر توانمنــدی ایــن
بخــش در صنعــت بــرق اســت.
وی ادامــه داد :بخــش دولتــی و خصوصــی اقتــدار خــود را
در مدیریــت بحــران ســال قبــل و مدیریــت بــار امســال و
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همچنیــن جنــگ اقتصــادی نشــان دادنــد.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا اشــاره بــه برنامــه
ششــم توســعه گفــت :زمانــی کــه الیحــه برنامــه ششــم ارائــه
شــد بســیاری از مــوارد در برنامــه نیامــده بــود امــا اکنــون
ســعی میکنیــم در زنجیــره تولیــد و توزیــع بــرق و همچنیــن
مدیریــت مصــرف و در زمینــه تجدیدپذیرهــا خواســتههای
بخشهــای مختلــف دیــده شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای اینکــه بخــش خصوصــی نقــش
خــود را بــه خوبــی در صنعــت بــرق ایفــا کنــد بایــد فشــار
قیمتــی را از روی دوشــش برداریــم اظهــار کــرد :ایــن موضــوع
چنــد بــار در مجلــس مطــرح شــد کــه قیمــت تکلیفــی شــود
و ســازمان حمایــت مابــه التفــاوت قیمتهــا را بپــردازد.
قانــون حمایــت صنعــت بــرق همچنیــن تاکیــد میکنــد در
نقاطــی کــه انشــعابات تخصیــص میخواهــد دولــت بــار را بــه
دوش بکشــد کــه مجلــس اعــام کــرد بایــد ایــن موضــوع بــه
صورتــی محاســبه شــود کــه میانگیــن آن بیشــتر از هزینــه
نشــود.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه
تــاش شــده  ۷۵درصــد از منابعــی کــه واگــذار میشــود بــه
صنعــت تزریــق شــود اظهــار کــرد :همچنیــن طبــق مــاده ۱۲
بخشــی از تامیــن مالــی بایــد از محــل صرفــه جویــی ســوخت
تامیــن شــود.
امیــری خامکانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه طبــق بنــد «ق» ارتباط
بیــن وزارت نفــت و نیــرو قــوی شــد ،گفــت :امیدواریــم ایــن
ارتبــاط ادامــه داشــته باشــد.
اختصــاص  ۲۵درصــد از محــل ارزش افــزوده در فیــش
بــرق تجدیدپذیرها
وی در ادامــه از تــاش مجلــس بــرای ایجــاد منبعــی بــرای
تجدیدپذیرهــا خبــر داد و گفــت :در تالشــیم  ۲۵درصــد
از محــل ارزش افــزوده در فیــش بــرق بــه تجدیدپذیرهــا
تخصیــص یابــد و همچنیــن تــاش کردیــم مالیــات فقــط
زمانــی گرفتــه شــود کــه پــول کاال بــه تولیــد کننــده پرداخــت
شــده اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه
گام اساســی هوشمندســازی در مدیریــت مصــرف اســت،
گفــت :بایــد بتوانیــم پرمصرفهــا را از بدمصرفهــا تشــخیص
دهیــم و بدمصرفهــا را بــا هوشمندســازی شــبکه مدیریــت
کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
مسیر تقویت روابط تجاری ایران -ازبکستان
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در دیــدار ســفیر
ازبکســتان گفــت :شــرایط تجــارت در ســالهای اخیــر
بیــن ایــران و ازبکســتان نســبت بــه گذشــته تســهیل شــده
و زمینههــای همــکاری بســیاری بیــن دو کشــور وجــود
دارد کــه بایــد بــرای اســتفاده هرچــه بیشــتر از آنهــا تــاش
کنیــم .رضــا رحمانــی در دیــدار بــا بهــادر عبداهللیــف بــا
اشــاره بــه اینکــه دو کشــور ظرفیتهــای باالیــی بــرای
توســعه مناســبات در حــوزه مختلــف دارنــد کــه بایــد مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد ،افــزود :بــرای رفــع موانــع پیـشروی
تجــار آمادگــی کامــل داریــم و بایــد بــا اعــزام هیاتهــای
اقتصــادی ایرانــی و پذیــرش هیاتهــای ازبکســتانی روابــط
اقتصــادی دو طــرف تقویــت شــود .وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت همچنیــن بــر همــکاری و تعامــل بیشــتر بخــش
خصوصــی دو کشــور بهعنــوان بــازوی توانمنــد اقتصــادی
دولتهــا تاکیــد و تصریــح کــرد :افزایــش ســطح مبــادالت
و توســعه مناســبات اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه
از اولویتهــای اصلــی ایــران اســت و بــرای تحقــق ایــن
هــدف بایــد ظرفیتهــا و توانمندیهــا بــه درســتی
شــناخته و معرفــی شــود.
ایران در محاصره کشورهای پرریسک صادراتی
رتبــه ریســک اعتبــار صادراتــی ایــران و اقتصادهــای
همســایه براســاس فهرســت  ۱۸اکتبــر  ۲۰۱۹ســازمان
همــکاری و توســعه اقتصــادی منتشــر شــد .براســاس
گــزارش منتشــر شــده از ســوی معاونــت بررســیهای
اقتصــادی اتــاق بازرگانــی تهــران ،رتبــه ایــران در مقایســه
بــا مــاه ژوئــن همیــن ســال ،بــدون تغییــر مانــده اســت.
بنابرایــن رتبــه ریســک اعتبــاری کشــور  ۶اســت کــه
کشــوری پرریســک محســوب میشــود .رتبــه ریســک
اعتبــاری امــارات  ۲اســت و در واقــع بهتریــن رتبــه را در
ریســک اعتبــار صادراتــی در اختیــار دارد.
ایــن کشــور ،کمریس ـکترین کشــور در میــان اقتصادهــای
همســایه اســت .عربســتان نیــز بــا همیــن رتبــه ،از دیگــر
کشــورهای کمریســک بــرای صــادرات اســت.
قطــر در ریســک اعتبــار صادراتــی رتبــه  ۳را بــه خــود

اختصــاص داده کــه ایــن کشــور هــم از جملــه کشــورهای
کمریســک بــرای صــادرات اســت .امــا تعریــف ارائــه شــده
از رتبههــای ریســک اعتبــار صادراتــی نشــان میدهــد
کــه از رتبــه  ۴تــا  ،۷ریســک اعتبــار صــادرات رو بــه
افزایــش مــیرود .آخریــن آمــار منتشــر شــده حکایــت
از آن دارد کــه عمــان و روســیه دارای ریســک اعتبــار
صادراتــی  ۴هســتند .بــه عبارتــی صــادرات بــه ایــن دو
کشــور ریســک متوســط دارد .پــس از آن بحریــن ،اردن،
ترکیــه ،جمهــوری آذربایجــان و ازبکســتان دارای رتبــه
 ۵هســتند و ریســک رو بــه بــاال را تجربــه میکننــد.
امــا کشــورهای پرریســک بــرای صــادرات براســاس ایــن
گــزارش ،ایــران ،گرجســتان ،ترکمنســتان و ارمنســتان
هســتند کــه رتبــه  ۶را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .هفــت
کشــور در بیــن کشــورهای همســایه ایــران ،دارای رتبــه
اعتبــاری  ۷بــرای صــادرات هســتند .ســوریه ،لبنــان ،یمــن،
عــراق ،افغانســتان ،تاجیکســتان و پاکســتان دارای رتبــه
اعتبــار صادراتــی  ۷هســتند کــه باالتریــن ریســک اعتبــار
صادراتــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .نکت ـهای کــه در
ایــن میــان جالــب بــه نظــر میرســد ،تمرکــز ایــران بــرای
صــادرات بــه کشــورهای همســایه اســت .کشــورهایی کــه
عمدتــا صــادرات بــه آنهــا ریســک باالیــی دارد .البتــه رتبــه
ریســک اعتبــار صادراتــی ایــران هــم بهتــر از آنهــا نیســت.
نگاهــی بــه آمارهــای دولتهــا از ابتــدای دولــت هفتــم
تــا انتهــای دولــت یازدهــم نشــان میدهــد بهتریــن رتبــه
ریســک ایــران در انتهــای دولــت هفتــم (رتبــه  )۴ثبــت
شــده شــده اســت .بدتریــن رتبــه ریســک اعتبــار صادراتــی
نیــز در انتهــای دولــت دهــم (رتبــه  )۷رقــم خــورده اســت.
شبکه برق ایران و عراق سنکرون شد/یکسان سازی
فرکانس برق دو کشور
شــبکه هــای بــرق ایــران و عــراق صبــح امــروز بــا حضــور
وزیــر نیــرو ،مشــاور وزیــر بــرق عــراق و جمعــی از مســئوالن
دو کشــور ســنکرون ســازی و در نتیجــه آن فرکانــس بــرق
دو کشــور یکســان شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،طبــق توافقــی کــه در اواخــر ســال
 ١٣٩٧بیــن وزرای نیــرو و بــرق ایــران و عــراق صــورت
گرفــت ،قــرار شــد ســه برنامــه ســنکرون ســازی شــبکه
بــرق ایــران و عــراق تــا پایــان ســال  ۲۰۱۹میــادی،
کاهــش تلفــات شــبکه بــرق عــراق بــه میــزان  ۳۰درصــد
تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰و جبــران کمبــود تولیــد بــرق عــراق
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تــا پایــان ســال  ۲۰۲۱توســط شــرکتهای ایرانــی انجــام
شــود.
در ایــن راســتا ،ســنکرون ســازی شــبکه بــرق ایــران و
عــراق امــروز صــورت گرفــت.
در اصطــاح تخصصــی ،ســنکرون کــردن بــه معنــی وصــل
کــردن دو شــبکه کامـ ً
ا مجــزا بــه طریقــی کــه هیــچ نــوع
شــدت جریــان ضرب ـهای قابــل مالحظــه ای ایجــاد نشــود
اســت و بدیــن صــورت شــبکه بــرق ایــران و عــراق بــه
یکدیگــر متصــل خواهــد شــد.
رابطه تجاری با قطر در سراشیبی
ایرنــا| رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و قطــر بــا
اعــام اینکــه رابطــه تجــاری بــا قطــر کاهشــی اســت،
گفــت :آمــار تجــارت  ۶ماهــه اول ســال هنــوز بــه صــورت
رســمی اعــام نشــده امــا رایزنیهــا نشــان میدهــد حجــم
تجــارت بــا قطــر در ایــن بــازه زمانــی از  ۱۱۰میلیــون دالر
فراتــر نم ـیرود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل،
رونــد کاهشــی دارد .عدنــان موسـیپور بــا بیــا ن اینکــه
ظریــف در ایــن مــدت ســفرهای زیــادی بــه قطــر داشــته
اســت ،افــزود :از محتــوا و اخبــار ایــن جلســات بیاطالعیــم
امــا متاســفانه انعــکاس آنهــا در مســائل اقتصــادی دیــده
نشــد .او عنــوان کــرد :انتظــار داریــم یکــی از اولویتهــای
ایــن ســفرها حــل مســائل اقتصــادی باشــد ،چــون حیــف
اســت مــراوادات تجــاری بــا کشــور دوســت و همســایه
قطــر باوجــود ظرفیتهــای موجــود در دو کشــور و تمایــل
دو طــرف بــرای کار کــردن بــا یکدیگــر ،در ســطح پاییــن
نگــه داشــته شــود .بــه گفتــه موس ـیپور ،روابــط مالــی دو
کشــور کامــا متاثــر از تحریمهاســت و هیچگونــه رابطــه
بانکــی بیــن قطــر و ایــران وجــود نــدارد .او بــا اشــاره بــه
برگــزاری نمایشــگاه هتلــداری و مــواد غذایــی در قطــر
تصریــح کــرد :از شــرکتهای قدرتمنــد مــواد غذایــی
کــه قــادر بــه رقابــت بــا غولهــای صنعــت غذایــی دنیــا
هســتند ،دعــوت میکنیــم در ایــن نمایشــگاه کــه از تاریــخ
 ۲۰تــا  ۲۳آبــان برگــزار میشــود ،شــرکت کننــد.
صنوف تولیدی-صادراتی زیر چتر حمایتی سازمان
توسعه تجارت
معــاون وزیــر صنعــت از طراحــی میــز صــادرات صنــوف
تولیــدی و خدماتــی در ســازمان توســعه تجــارت خبــر داد و
گفــت :بــر اســاس تاکیــد وزارت صنعــت ،یــک میــز کاالیــی
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ایــن ســازمان بــه صنــوف تولیــدی و خدماتــی اختصــاص
مییابــد.
حمیــد زادبــوم در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر از راه انــدازی
میــز صــادرات صنــوف تولیــدی و خدماتــی خبــر داد و گفت:
بــا تاکیــدات صــورت گرفتــه در راســتای توســعه صــادرات
صنایــع کوچــک و متوســط و بــه خصــوص واحدهــای
صنفــی ،میــز صادراتــی صنــوف تولیــدی و خدماتــی بــزودی
در ســازمان توســعه تجــارت راهانــدازی خواهــد شــد.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود :یکــی
از وظایــف ســازمانهای توســعهای و نهادهــای دولتــی،
حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط اســت کــه بــر ایــن
اســاس ،بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از بنگاههــای کوچک و
متوســط کشــور در صنــوف طبقهبنــدی شــدهاند ،حمایــت
از صنــوف تولیــدی و خدماتــی بــه منظــور رشــد و توســعه
صــادرات غیرنفتــی کشــور مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :بســیاری از صنــوف تولیــدی و خدماتــی
کشــور توانایــی صــادرات دارنــد و بــر ایــن اســاس،
میتواننــد بــا صــادرات هــر چنــد کوچــک خــود ،در
شــکلگیری آمــار توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور
نقــش داشــته باشــند؛ بــه همیــن دلیــل علیرغــم اینکــه در
طبقهبنــدی هــای قبلــی ســازمان توســعه تجــارت صنــوف
دیــده نشــده بودنــد ،اکنــون بــا تاکیــد قائممقــام وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت مبنــی بــر حمایــت از صنــوف
و صــادرات واحدهــای صنفــی ،یکــی از میزهــای کاالیــی
ایــن ســازمان در معاونــت توســعه صــادرات کاال و خدمــات،
بــه صنــوف تولیــدی و خدماتــی اختصــاص خواهــد یافــت.
بــه گفتــه زادبــوم ،بــر ایــن اســاس قــرار اســت کــه اصنــاف
نیــز در ارتبــاط ببیشــتر بــا ســازمان توســعه تجــارت ،از
خدمــات ایــن ســازمان بــه منظــور توســعه صــادرات کاال و
خدمــات خــود اســتفاده کــرده و در جایــی کــه بــا مشــکل
در صــادرات مواجــه هســتند ،مســائل را جهــت حــل بــه
ســازمان توســعه تجــارت ایــران ارجــاع دهنــد.
وی افــزود :راه انــدازی میــز کاالیــی صادرات صنــوف تولیدی
و خدماتــی در شــروع راه قــرار دارد و برنامهریزیهــای
الزم بــرای عملیاتــی شــدن آن ،در حــال انجــام اســت.
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ENEC, Rosatom Renew Cooperation
Prysmian, Siemens Gamesa Sign On Peaceful Nuclear Energy
Global Renewable Energy Cabling
Deal

Prysmian, Siemens Gamesa Sign
Global Renewable Energy Cabling
Deal
Prysmian Group, world leader in the
energy and telecom cable systems
industry, has been awarded a global
contract to supply wind turbine tower
and nacelle cables and assemblies by
Siemens Gamesa Renewable Energy,
world leader in the wind power
.industry
This award reaffirms Siemens
Gamesa and Prysmian Group’s long
and solid history of partnership in
the wind industry and is an important
step in increasing current and future
.growth opportunities
The supply includes products and
services from Prysmian Group’s
wind portfolio of low voltage cables
and assemblies for nacelle platforms,
low voltage cables for towers and
fully terminated medium voltage
assemblies for towers, well renowned
to be specifically designed and
optimised to work with high torsion,
mechanical and chemical resistance
as well as wide temperature
.fluctuations

The MoU establishes a general framework for possible cooperation between parties in numerous spheres,
including the creation of a nuclear
science centre in the UAE, plant development and investment, nuclear
fuel cycle management, training of
UAE nationals, amongst others
The Emirates Nuclear Energy Corporation, ENEC, has renewed its Memorandum of Understanding, MoU, on
cooperation in the field of peaceful
uses of nuclear energy with Rosatom
State Atomic Energy Corporation, ROSATOM. The signing was held in Abu
Dhabi on the sidelines of the official
visit of Russian President Vladimir
.Putin to the United Arab Emirates
The document was signed by Mohamed Al Hammadi, ENEC Chief Executive Officer, and Alexey Likhachev,
ROSATOM Director-General, during
a ceremony attended by senior officials from both organisations. The
agreement signed extends the activities conducted through a previous
.MoU signed in 2017

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

21st WETEX & 4th Dubai Solar
Show Begins With 2,350 Exhibitors From 55 Nations

WETEX and the Dubai Solar Show
act as an integrated platform for
companies and organisations working in these key sectors to promote
their products, services and innovative technologies
The 21st Water, Energy and Environment Technology Exhibition (WETEX) begins tomorrow, under the
directives of His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and under the patronage of
HH Sheikh Hamdan bin Rashid Al
Maktoum, Deputy Ruler of Dubai,
Minister of Finance and President of
DEWA. The exhibition coincides with
the fourth Dubai Solar Show, the re.gion’s largest solar power exhibition
Al Tayer said that the exhibition
continues to expand and flourish
year after year, reinforcing Dubai’s
position and competitiveness and
supporting its leading position as
a global centre for green economy,
while also supporting the Dubai Plan
2021 and the Dubai Clean Energy
Strategy 2050 to provide 75% of Dubai’s total power capacity from clean
.energy by 2050

Lebanon Launches RfP For Feasibility Study Of CSP Plant

The funds for the study have been
secured through the Dutch ministry
of foreign affairs under the grant facility Develop2Build, a programme
administered by the Netherlands
)Enterprise Agency (RVO
The Lebanese Center for Energy
Conservation (LCEC), a government agency, has issued a request
for proposals (RfP) to select a consultancy that will assess the feasibility of installing a concentrated
solar power (CSP) plant in the Her.mel region, Lebanon
The selected consultancy is expected to study the technical aspects of installing a plant of at least
50 MW with possible 7.5 hours of
storage, as well as conduct an environmental and social impact assessment (ESIA) scoping, accord.ing to the RfP
Interested bidders can submit their
proposals to the LCEC offices in
.Beirut by November 26, 2019
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نوزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق ایــران روز
پنجشــنبه بــا حضــور وزرای نیــروی ایــران ،بــرق ســوریه
همچنیــن  ۵۰۰شــرکت داخلــی و خارجــی در تهــران در
حالــی آغــاز بــه کار کــرد کــه بــا وجــود تحریمهــای تــازه
امریــکا کــه پروژههــای عمرانــی را هــدف قــرار گرفتــه بــود،
شــبکههای بــرق ایــران و عــراق سنکرونســازی و فرکانــس
بــرق دو کشــور یکســان شــد .رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو
روز پنجشــنبه در حاشــیه افتتــاح نمایشــگاه صنعــت بــرق
بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه شــاهد رشــد و رونــق ایــن
صنعــت زیربنایــی باشــیم بیــان کــرد :دســتاندرکاران
صنعــت بــرق و انــرژی حضــور فعالــی در بازارهــای منطقــه
دارنــد.
اردکانیــان خبــر داد کــه ایــران در آســتانه تحقــق یکــی
از مهمتریــن تحــوالت در ارتبــاط بــا بازســازی و توســعه
صنعــت بــرق عــراق اســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه از
ایــن فرصــت بــرای ارتبــاط نزدیکتر و توســعه پایــدار منطقه
کــه پیششــرط صلــح پایــدار اســت ،اســتفاده شــود .وی
در خصــوص برنامــه وزارت نیــرو بعــد از کاهــش وابســتگی
بودجــه بــه نفــت بــه خبرنــگاران گفــت :حتــی زمانــی کــه
بودجــه بــر پایــه نفــت نوشــته میشــد مــا متکــی بــه
منابــع داخلــی بودیــم .حــدود  ٢٣هــزار میلیــارد گــردش
مالــی صنعــت بــرق کشــور اســت و ایــن صنعــت متکــی
بــه منابــع خــود و صــادرات تجهیــزات مهندســی اســت .در
بازارهــای منطقــه جایــگاه داریــم و همیــن باعــث میشــود
نگرانــی از بابــت بودجــه نداشــته باشــیم .اردکانیــان در
خصــوص ســهم وزارت نیــرو از بــازار اوراســیا نیــز گفــت:
توجــه و تمرکــز مــا روی  ٨٦٢قلــم کاالیــی اســت کــه از
تخفیــف و معافیــت تعرفـهای برخــوردار اســت و بــه دنبــال
ایــن هســتیم کــه بخــش خصوصــی تجــار و تولیدکننــده
ایرانــی بتوانــد بــه صــورت راحتتــری در بــازار اوراســیا
نقشآفرینــی کنــد.
وزیــر نیــرو گفــت :بــازار  ١٩٠میلیــون نفــری کشــورهای
عضــو اوراســیا بایــد تولیدکننــدگان تجهیــزات برقــی ایــران
را هــم شــامل شــود کــه البتــه در صــورت ارایــه محصــول
بــا کیفیــت و قابــل رقابــت میتواننــد از ایــن امتیــاز
اســتفاده کننــد .یکــی از نــکات قابــل توجــه ایــن نمایشــگاه
حضــور محمــد زهیــر خربوطلــی ،وزیــر بــرق ســوریه و نافــع
عبدالســاده ،معــاون وزیــر بــرق عــراق در مراســم افتتاحیــه
نمایشــگاه بــرق امســال ایــران بــود  .در همیــن راســتا،

انـرژی
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بــه یکدیگــر متصــل خواهــد شــد .در ایــن دوره از نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت بــرق ایــران  36شــرکت از  13کشــور
آلمــان ،ایتالیــا ،چیــن ،روســیه ،فرانســه ،ژاپــن ،انگلســتان،
اســپانیا ،ســوییس ،بلژیــک ،ترکیــه ،فنالنــد و لبنــان حضــور
دارنــد .در ایــن دوره از نمایشــگاه بــرق کارگاههای آموزشــی
«هوشمندســازی شــبکه بــرق کشــور (اهــداف و برنامههــا)
»« ،اســتانداردهای جهانــی تولیــد بــرق حرارتــی و اســتفاده
از آن در نســل جدیــد نیروگاههــای کشــور» و «طرحهــای
نوآورانــه دانــش تحریــم» برگــزار میشــود.

نمایشگاه صنعت برق با حضور مقاماتی از سوریه و عراق افتتاح شد

قدمهای ایران برای تبدیل شدن
به هاب برقی منطقه

خربوطلــی ،وزیــر بــرق ســوریه روز چهارشــنبه در بــدو ورود
بــه ایــران بــه منظــور شــرکت در آییــن افتتــاح نمایشــگاه
بــرق بــا تأکیــد بــر اینکــه پروژههــای برقــی ایــران
هماننــد نیــروگاه الذقیــه در ســوریه بــه صــورت مســتمر
و رضایتبخــش در حــال اجراســت ،گفــت :درصددیــم تــا
در آینــده نزدیــک قراردادهــای جدیــدی میــان دو طــرف
امضــا و راهحلهــای بیشــتری بــرای همکاریهــای
پیــش ِرو دیــده شــود .بــه گــزارش تســنیم ،وزیــر بــرق
ســوریه بــا اشــاره بــه نقــش بســزایی کــه ایــران در ثبــات
و حفاظــت از سیســتم شــبکه بــرق ســوریه داشــته اســت،
گفــت :در تالشــیم بــا اســتفاده از تــوان شــرکتهای ایرانــی
واحدهــای یــک و پنــج نیــروگاه
 400مگاواتــی حلــب را بازســازی کنیــم .وی بــا اشــاره بــه
برنامــه ایجــاد شــبکه س ـهجانبه برقــی میــان ایــران ،عــراق
و ســوریه گفــت :ایجــاد کارخانــه تولیــد مــواد و تجهیــزات
برقــی ،همــکاری بــرای راهانــدازی نیروگاههــای تجدیدپذیــر
ســوریه ،تــاش بــرای خودکفــا شــدن هرچــه بیشــتر صنعت
بــرق ســوریه و همچنیــن ایجــاد کمیتــه مشــترک میــان

وزارتخانههــای نیــرو و بــرق دو کشــور از جملــه توافقــات
میــان ایــران و ســوریه اســت .بــه گفتــه خربوطلــی یکــی از
مهمتریــن مــوارد همــکاری برقــی ایــران و ســوریه ســاخت
نیــروگاه الذقیــه بــود کــه بــه ظرفیــت  ۵۲۶مــگاوات در
حــال احــداث اســت .نافــع عبدالســاده ،معــاون وزیــر بــرق
عــراق نیــز بــه منظــور شــرکت در آییــن ســنکرون کــردن
بــرق ایــران و عــراق بــه تهــران آمــده بــود .بــه گــزارش
ایســنا ،طبــق توافقــی کــه در اواخــر ســال  ١٣٩٧بیــن
وزرای نیــرو و بــرق ایــران و عــراق صــورت گرفــت ،قرار شــد
ســه برنامــه سنکرونســازی شــبکه بــرق ایــران و عــراق
تــا پایــان ســال  ۲۰۱۹میــادی ،کاهــش تلفــات شــبکه
بــرق عــراق بــه میــزان  ۳۰درصــد تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰و
جبــران کمبــود تولیــد بــرق عــراق تــا پایــان ســال ۲۰۲۱
توســط شــرکتهای ایرانــی انجــام شــود .در ایــن راســتا،
سنکرونســازی شــبکه بــرق ایــران و عــراق دیــروز صــورت
گرفــت .در اصطــاح تخصصــی ،ســنکرون کــردن بــه معنــی
وصــل کــردن دو شــبکه کام ـ ً
ا مجــزا اســت بــه طریقــی
کــه هیــچ نــوع شــدت جریــان ضربـهای قابــل مالحظـهای
ایجــاد نشــود و بدیــن صــورت شــبکه بــرق ایــران و عــراق

سیریک در انتظار وام روسیه
دیــروز در حاشــیه نوزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
صنعــت بــرق ایــران ،محســن طرزطلــب ،مدیرعامــل
شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بیــان کــرد :طبــق
آن چیــزی کــه دولــت روســیه بــه ایــران اعــام کــرده قــرار
اســت تــا پایــان مــاه نوامبــر  2019اعتبــار اســنادی وام 1.2
میلیــارد یورویــی دولــت روســیه بــه ایــران بــرای احــداث
نیــروگاه ســیریک بــاز شــود.
مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی اضافــه
کــرد :طبــق مذاکراتــی کــه بــا روســیه انجــام شــده در
صورتــی کــه تــا پایــان مــاه نوامبــر  2019اعتبــار اســنادی
ایــن وام بــاز نشــود دولــت روســیه پیمانــکار را تغییــر
خواهــد داد .طرزطلــب بــا بیــان اینکــه قــرار بــود نیــروگاه
جدیــد ری کــه جایگزیــن نیــروگاه فعلــی خواهــد شــد ،از
محــل وام ژاپــن تأمیــن مالــی شــود ،گفــت :پــس از اینکــه
ژاپنیهــا نســبت بــه تأمیــن مالــی ایــن پــروژه اقــدام
نکردنــد ،اســتفاده از امــکان تهاتــر هزینههــای پــروژه
بــا نفــت خــام کــه طبــق مجــوز قانــون بودجــه بــوده در
دســتور کار قــرار گرفــت و در ایــن زمینــه پیشــنهادات
الزم را بــه دولــت ارایــه کردهایــم و منتظــر پاســخ دســت
انــدرکاران هســتیم ،امــا در صورتــی کــه امــکان تأمیــن
مالــی از محــل تهاتــر نفــت خــام فراهــم نشــود راهکارهــای
دیگــری را بــرای بازســازی نیــروگاه قدیمــی ری اجرایــی
خواهیــم کــرد.
مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی اذعــان
داشــت :بــرای بازســازی نیــروگاه رامیــن اهــواز موافقــت
دولــت روســیه بــرای تخصیــص  353میلیــون یــورو وام
اخــذ شــده و قــرار اســت بــا وام دولــت روســیه ایــن نیــروگاه
قدیمــی بخــاری بازســازی و نوســازی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طلسم ساخت جنجالیترین خط لوله
دنیا شکسته شد
دانمــارک باالخــره بــه شــرکت انــرژی دولتــی گازپــروم
روســیه اجــازه داد خــط لولــه جنجالــی صــادرات گاز را از
مســیر آبهــای ایــن کشــور احــداث کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،موافقــت دانمــارک آخریــن مانــع
رگوالتــوری بــزرگ را بــرای گازپــروم بــه منظــور تکمیــل
خــط لولــه نــورد اســتریم  ۲بــه طــول  ۱۲۳۰کیلومتــر از
کــف دریــای بالتیــک از روســیه تــا آلمــان رفــع کــرد.
تصمیــم دانمــارک کنگــره آمریــکا را تحــت فشــار بیشــتری
قــرا مــی دهــد تــا ســریعا الیحــه تحریمهــا را بــه منظــور
متوقــف کــردن ایــن پــروژه پیــش از تکمیــل شــدن آن،
تصویــب کنــد .واشــنگتن بــه دلیــل نگرانــی نســبت بــه
افزایــش وابســتگی اروپــا بــه انــرژی روســیه ،بــا ایــن پــروژه
مخالفــت کــرده اســت و دونالــد ترامــپ ،رییــس جمهــور
آمریــکا بــه آلمــان توصیــه کــرده بــه جــای گاز روســیه،
واردات گاز طبیعــی مایــع آمریــکا را افزایــش دهــد.
امــا آژانــس انــرژی دانمــارک در بیانیــه ای اعــام کــرد بــا
مســیر  ۱۴۷کیلومتــری خــط لولــه نــورد اســتریم  ۲کــه به
گازپــروم تعلــق دارد ،موافقــت کــرده اســت .ایــن آژانــس
از آوریــل ســال  ۲۰۱۷پیشــنهادهای متعــددی از ســوی
گازپــروم را بررســی کــرده بــود.
والدیمیــر پوتیــن ،رییــس جمهــور روســیه در ســفر بــه
بوداپســت ،از تصمیــم دانمــارک اســتقبال کــرد و بــه
خبرنــگاران گفــت :ایــن کشــور اســکاندیناوی خــود را بــه
عنــوان یــک شــریک بیــن المللــی مســئول نشــان داد کــه
از منافــع و حاکمیــت خــود و همچنیــن منافــع شــرکایش
در اروپــا حمایــت مــی کنــد.
نورداســتریم  ۲مــی توانــد ســاالنه  ۵۵میلیــارد متــر مکعــب
گاز طبیعــی بــه آلمــان برســاند و واردات ایــن کشــور از
روســیه را دو برابــر کنــد.
گازپــروم انتظــار دارد ســاخت ایــن پــروژه کــه  ۷۰درصــد
آن تکمیــل شــده اســت تــا چنــد مــاه آینــده بــه پایــان
برســد.
روســیه از نظــر تاریخــی گاز طبیعــی خــود را از مســیر
اوکرایــن صــادر کــرده کــه در حــال حاضــر از هزینــه هــای

ترانزیــت گاز روســیه ســاالنه دو تــا ســه میلیــارد دالر
درآمــد دارد .امــا مســکو در بحبوحــه تیرگــی روابــط بــا
اوکرایــن ،درصــدد دور زدن خــاک ایــن کشــور و صــادرات
از طریــق خطــوط لولــه ای اســت کــه در بســتر دریــا
احــداث شــده انــد.
آمریــکا تــاش کــرده مانــع تکمیــل ایــن پــروژه شــود و
نماینــدگان ســنا و مجلــس آمریــکا لوایــح جداگانــه ای
را بــرای تحریــم شــرکتهای مشــارکت کننــده در ســاخت
نــورد اســتریم  ۲تهیــه کــرده انــد.
ایــن لوایــح بایــد یکــی شــده و از ســوی نماینــدگان
مجلــس و ســنا بــه تصویــب برســد و ســپس بــا امضــای
ترامــپ ،بــه قانــون تبدیــل خواهــد شــد.
کمیتــه امــور خارجــی ســنا در ژوییــه الیحــه ای را بــرای
تحریــم کشــتیهایی کــه بــه احــداث خطــوط لولــه نــورد
اســتریم  ۲کمــک مــی کننــد ،تصویــب کــرده بــود .تــد
کــروز ،ســناتوری کــه الیحــه تحریمهــا را ارایــه کــرده بــود
در ســپتامبر اظهــار کــرده بــود ایــن تدابیــر موثــر هســتند
زیــرا تنهــا چنــد شــرکت در دنیــا هســتند کــه از فنــاوری
احــداث خطــوط لولــه در بســتر دریــا برخوردارنــد .الیحــه
کــروز هنــوز بــرای بررســی بــه ســنا نرفتــه اســت در حالــی
کــه هنــوز الیحــه مجلــس در جلســه کمیتــه بررســی
نشــده اســت .اعضــای کنگــره آمریــکا همچنــان امیدوارنــد
ایــن الیحــه تصویــب شــود امــا کــروز اظهــار کــرده کــه
زمــان بــرای متوقــف کــردن نــورد اســتریم  ۲بــه ســرعت
ســپری مــی شــود.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،مقامــات اوکرایــن
هفتــه گذشــته بــه کنگــره رفتنــد تــا بــرای قانــون تحریــم
پیشــنهادی البــی کننــد.

دنبال راهکار جدید برای توسعه
روابط ایران و اتریش هستیم
ســلطانی گفت:علیرغــم اینکــه اتریشـیها بــه مشــکالت کار
بــا ایــران در شــرایط تحریــم واقــف هســتند امــا تعــدادی از
فعــاالن اقتصــادی ایــن کشــور خواهــان همــکاری بــا ایــران
هستند .
پــدرام ســلطانی ،رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران
و اتریــش دربــاره ســفر اخیــر هیــات تجــاری ایــران بــه

انـرژی

شماره صد و بیست نه  /هفته دوم آبان هزار و سیصد نود وهشت

اتریــش گفــت :روابــط دو کشــور همــواره از یــک ثبــات
نســبی برخــوردار بــوده و در  ۴۰ســال اخیــر هیچــگاه
چالــش جــدی بیــن ایــران و اتریــش وجــود نداشــته اســت
و فعالیــن اقتصــادی دو کشــور نیــز همــواره بــا یکدیگــر
همــکاری مناســبی داشــتهاند .همیــن عوامــل باعــث شــده
کــه یــک فضــای اعتمــاد خوبــی بیــن دو کشــور شــکل
بگیــرد.
او ادامــه داد :ســه هفتــه پیــش اتــاق بازرگانــی مشــترک
دو کشــور یــک هیــات تجــاری بــه اتریــش فرســتاد کــه
بــا اســتقبال خیلــی خوبــی از ســوی فعــاالن اقتصــادی
ایــن کشــور مواجــه شــد .علیرغــم اینکــه اتریشــیها بــه
مشــکالت کار بــا ایــران و تحریمهــا و تبعــات آن واقــف
هســتند امــا تعــداد زیــادی از فعالیــن اقتصــادی این کشــور
در حوزههــای مختلــف در جلســات و مالقاتهــای هیــات
تجــاری ایــران شــرکت کردنــد و خواهــان همــکاری بــا
ایــران بودنــد.
ســلطانی تصریــح کــرد :مــا نیــز بــه دنبــال راههــای خالقانه
و ابتــکاری هســتیم تــا ایــن روزنــه کوچــک را بــاز نگــه
داریــم و در صــورت امــکان آن را تقویــت کنیــم .مــا اکنــون
بــه دنبــال مدلهایــی هســتیم کــه فــارغ از تعامــات
معمــول بانکــی بتوانیــم بــا فعــاالن اقتصــادی اتریــش کار
کنیــم و در ایــن خصــوص تاکنــون جلســات و فعالیتهــای
خوبــی صــورت گرفتــه اســت.

محدودیتتعرفهای ،مانع
توسعه صادرات به سوریه
محدودیتهــای تعرفــهای ،عــدم ورود صنــدوق ضمانــت
صــادرات بــرای پوشــش ریســکها و عــدم امنیــت
ســرمایهگذاری از مهمتریــن مشــکالتی اســت کــه در
نشســت ماهانــه اعضــای کمیســیون توســعه صــادرات
غیرنفتــی اتــاق ایــران ،بــه عنــوان مهمتریــن موانــع
توســعه صــادرات بــه کشــور ســوریه عنــوان شــد .بــه
بــاور اعضــای کمیســیون توســعه صــادرات غیرنفتــی اتــاق
ایــران ،گســترش صــادرات بــه کشــور ســوریه ،بــه خصــوص
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در گــروی انجــام
رایزنیهــای داخلــی و خارجــی اســت؛ در همیــن راســتا
اعضــای هیاترییســه ایــن کمیســیون ،دعــوت از حســن
داناییفــر دبیــر ســتاد توســعه روابــط اقتصــادی ایــران
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بــا عــراق و ســوریه را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.
در ادامــه ایــن نشســت ،اولویتهــای کمیســیون توســعه
صــادرات غیرنفتــی بــرای دوره جــاری مــورد بررســی
قــرار گرفــت کــه ایــن اولویتهــا عبارتنــد از :تبییــن
نقــش و اهمیــت صــادرات و صادرکننــدگان در توســعه
اقتصــادی ،احصــاء پتانســیلهای صادراتــی کشــور از
طریــق اســتانها و تشــکلهای صادراتــی ،احصــاء موانــع
توســعه صــادرات و ارایــه راهکارهــای عملیاتــی ،بررســی
پتانســیلها و فرصتهــای وارداتــی کشــورهای هــدف و
بازارهــای جدیــد جهــت توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور
بــا اولویــت صــادرات بــه کشــورهای منطقــه فرصتهــای
صادراتــی اســتان کردســتان بــرای صــادرات بــه اقلیــم
کردســتان عــراق بــا توجــه بــه تنشهــای اخیــر ترکیــه،
ایجــاد کمیتههــای مرتبــط در امــر صــادرات ،انجــام
پژوهــش درخصــوص ســهم واردات در صــادرات کشــور
و سیاســتهای کلــی نظــام در امــر صــادرات ،مشــکالت
حمــل و نقــل صادراتــی و پیگیــری تخفیفــات راهآهــن برای
صــادرات ،اظهارنامههــای صادراتــی و مشــکالت مربــوط
بــه آن ،برگــزاری جلســات ادواری در اتاقهــای سراســر
کشــور ، ،ظرفیــت کانتینــری موجــود در کشــور افغانســتان،
عــوارض صادراتــی ،مشــکالت مربــوط بــه ســامانه نیمــا و
عــدم وجــود متقاضــی بــرای ارزهــای عرضــه شــده در ایــن
ســامانه از جملــه مهمتریــن مباحــث دیگــری بــود کــه در
اولیــن جلســه کمیســیون توســعه صــادرات غیرنفتــی اتــاق
ایــران بحــث و بررســی شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دور تازه تبادل
انرژی ایران و
آذربایجان
\حجــم صــادرات کاالهــای غیرنفتــی بــه ازبکســتان در
ســالهای اخیــر رونــد رو بــه افزایشــی داشــته اســت و
در جریــان برگــزاری هجدهمیــن اجــاس نخســت وزیــران
ســازمان همــکاری شــانگهای ،هشــت ســند همــکاری
اقتصــادی و تجــاری میــان ایــران و ازبکســتان مطــرح
خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت (صمــت) ،رضــا رحمانــی «وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت» بــه همــراه اســحاق جهانگیــری «معــاون اول
رییسجمهــوری» در جریــان ســفر بــه ازبکســتان ،در
هجدهمیــن اجــاس نخســت وزیــران ســازمان همــکاری
شــانگهای در مجموعــه کــوک ســرای شــهر تاشــکند
شــرکت کردنــد.
ســازمان همــکاری شــانگهای ســازمانی میاندولتــی اســت
کــه در ســال  ۲۰۰۱توســط کشــورهای چیــن ،روســیه،
قزاقســتان ،قرقیزســتان ،تاجیکســتان و ازبکســتان بــرای
همکاریهــای چندجانبــه امنیتــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
پایهگــذاری شــد و پــس از آن در ســالهای بعــد ،ایــران،
مغولســتان ،پاکســتان ،هنــد ،افغانســتان و بــاروس بــه
عنــوان عضــو ناظــر بــه ایــن ســازمان پیوســتند.
بــر همیــن اســاس ،عضویــت هندوســتان و پاکســتان بــه

وزیــر نیــرو در دیــدار بــا وزیــر انــرژی جمهــوری
آذربایجــان دربــاره از ســرگیری تبــادل انــرژی بیــن دو
کشــور ،تهاتــر گاز بــا بــرق و ســرمایهگذاری جمهــوری
آذربایجــان بــرای احــداث یــک نیــروگاه ۵۰۰
مگاواتــی در آســتارا مذاکــره کــرد .بهگــزارش پایــگاه
اطالعرســانی وزارت نیــرو (پــاون) ،رضــا اردکانیــان

صادرات ایران
به ازبکستان
افزایش یافت
عنــوان عضــو اصلــی ســازمان همــکاری شــانگهای کــه در
ســال  ۲۰۱۵مــورد تاییــد قــرار گرفــت ،در ســال  ۲۰۱۷در
اجــاس ســران کشــورهای عضــو ایــن ســازمان در کشــور
قزاقســتان بــه تصویــب رســید.
جمهــوری اســامی ایــران همــواره بــر ایــن بــاور اســت
کــه راه توســعه و رفــاه کشــورهای منطقــه از مســیر
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری میگــذرد و آمادگــی
دارد تــا بــا ابتــکارات منطق ـهای در ایــن زمینــه همــکاری
الزم را داشــته باشــد.

انـرژی
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کــه بــه همــراه رئیسجمهــور بــرای شــرکت در
هجدهمیــن اجــاس ســران کشــورهای عضــو جنبــش
عــدم تعهــد بــه باکــو مرکــز جمهــوری آذربایجــان
ســفر کــرده اســت ،در نخســتین برنامــه رســمی خــود
بــا وزیــر انــرژی ایــن کشــور دربــاره همکاریهــای
مشــترک گفتوگــو کــرد.
مالقــات وزیــر نیــرو بــا وزیــر انــرژی جمهــوری
آذربایجــان بــا توجــه بــه تاکیــد روســای جمهــور
دو کشــور در جلســه مشــترک مبنــی بــر توســعه
همکاریهــا در زمینــه انــرژی برگــزار شــد .در ایــن
دیــدار ،اردکانیــان و شــهبازوف درخصــوص موضوعاتــی
همچــون از ســرگیری تبــادل انــرژی بیــن دو کشــور،
امــکان ترانزیــت بــرق جمهــوری آذربایجــان بــه ســایر
کشــورها در همســایگی ایــران و در ماههایــی کــه
ایــران نیازمنــد واردات بــرق نیســت ،نهایــی کــردن
مذاکــرات مربــوط بــه هزینههــای ســاخت ســد مــرزی
خداآفریــن روی ارس و تــدارک منابــع مالــی توســط

جمهــوری آذربایجــان بــرای احــداث نیروگاههــای
برقابــی خداآفریــن بــه مذاکــره پرداختنــد .تســریع
در ســاخت مشــترک ســایر ظرفیتهــای برقابــی
روی ارس ،تهاتــر گاز بــا بــرق و ســرمایهگذاری
جمهــوری آذربایجــان بــرای احــداث یــک نیــروگاه
 ۵۰۰مگاواتــی در منطقــه مــرزی آســتارا و همچنیــن
بزرگداشــت پنجاهمیــن ســال همــکاری مشــترک
در بهرهبــرداری از رودخانــه مــرزی ارس از دیگــر
محورهــای گفتوگــوی ایــن دو وزیــر بــود .در ایــن
دیــدار مقــرر شــد قــرارداد مطالعــات همزمانســازی
سیســتم بــرق ایــران و روســیه از مســیر جمهــوری
آذربایجــان ســریعتر توســط جمهــوری آذربایجــان
نیــز امضــا و بــه مهندســان مشــاور ایرانــی طــرح
ابــاغ شــود .بــر ایــن اســاس بــرای پیگیــری توافقــات
انجامشــده معــاون وزیــر انــرژی جمهــوری آذربایجــان
در آذر مــاه بــه تهــران ســفر خواهــد کــرد.

موقعیــت جغرافیایــی ایــران امــکان اتصــال ترانزیتــی
کشــورهای مختلــف در غــرب و شــرق و شــمال و جنــوب
را فراهــم میســازد و کشــورمان عالقمنــد اســت تــا از ایــن
موقعیــت راهبــردی بــرای کمــک بــه توســعه پایــدار و رشــد
کشــورمان و همگرایــی اقتصــادی ســایر کشــورهای منطقــه
بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنــد.
در همیــن راســتا ،بــا ســرمایهگذاری هــای عظیــم،
کریدورهــای مختلــف حمــل و نقــل و ترانزیــت جــادهای
و ریلــی نظیــر کریــدور شــمال – جنــوب ،کریــدور خلیــج
فــارس – دریــای ســیاه ،کریــدور شــرق ایــران بــا محوریــت
توســعه بنــدر چابهــار ،کریدورهــای جــادهای و ریلــی
مصــوب اکــو و همچنیــن کریدورهــای هوایــی بــرای تســهیل
حملونقــل ترانزیتــی ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت ،کشــور ازبکســتان از کشــورهای مهــم و
تاثیرگــذار شــانگهای اســت و جــزو کشــورهای هــدف
صادراتــی ایــران نیــز اســت کــه حجــم صــادرات کاالهــای
غیــر نفتــی بــه ازبکســتان در ســالهای اخیــر رونــد رو بــه
افزایشــی داشــته اســت.
بــر ایــن اســاس حجــم صــادرات غیــر نفتــی بــه ازبکســتان
در شــش ماهــه نخســت امســال حــدود ۱۰۸میلیــون دالر
بــرآورده شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته

کــه  ۶۸میلیــون دالر بــوده ،افزایــش  ۶۰درصــدی داشــته
اســت.
همچنیــن مهمتریــن اقــام صادراتــی ایــران بــه ازبکســتان
شــامل دســتگاه ســنگ شــکن ،ســیمان ،پلــی اتیلــن ،الکیــل
بنــزن خطــی ،قطعــات ماشــین آالت و لولــه پروفیــل و
میلگــرد اســت کــه در  ۶ماهــه نخســت امســال باالتریــن
میــزان اقــام صادراتــی را دســتگاه ســنگ شــکن بــا ۸.۵
میلیــون دالر و لولــه پروفیــل و میلگــرد بــا  ۲میلیــون دالر
بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
شــهرهای ســمرقند و بخــارا و اندیجــان از عمدهتریــن
شــهرهایی هســتند کــه کاالهــای ایرانــی بــه آنهــا صــادر
میشــود و عمدهتریــن واردات ایــران از ازبکســتان پنبــه،
ابریشــم خــام ،ســولفات آمونیــوم ،کلــر پتاســیم و کربنــات
دی ســدیم اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه در جریــان برگــزاری ســیزدهمین
کمیســیون مشــترک همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی
ایــران و ازبکســتان ۸ ،ســند همــکاری در راســتای توســعه
روابــط اقتصــادی و تجــاری تدویــن شــده اســت کــه در
ایــن اجــاس مطــرح خواهــد شــد .ایــن ســندها همــکاری
در حــوزه هــای گمرکــی ،گردشــگری ،بهداشــت ،صنعــت،
معــدن و تجــارت هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انرژی؛ عامل مهم توسعه همکاریهای ایران
با همسایه شمالی

یکــی از گزینههــای روی میــز مذاکــرات اخیــر یافتــه ،امــا تاکنــون شــرایط الزم بــرای بهــره بــرداری از
ســران کشــورهای ایــران و آذربایجــان گســترش ایــن ذخایــر و منابــع مشــترک موجــود در ایــن حــوزه
تعامــات انــرژی مخصوصــا در حــوزه دریــای فراهــم نشــده اســت.
خــزر ،اکتشــاف و همچنیــن محیــط زیســت بــوده
ایــران آمــاده توســعه همــکاری بــا جمهــوری آذربایجــان
اســت.
بهگــزارش ایســنا ،بیســتم اردیبهشــتماه ســال  ۱۳۹۱در عرصههــای اکتشــافاین صحبتهــا در شــرایطی اســت
در عمــق حــدود  ۲۵۰۰متــری دریاچــه خــزر میــدان کــه ایــران در ابتــدای ســال گذشــته ،تفاهمنامــهای
نفتــی «ســردار جنــگل» بــا حــدود دو میلیــارد بشــکه را بــا جمهــوری آذربایجــان در زمینــه بلوکهــای
ذخایــر نفــت درجــا و برخــورداری از نفتــی ســبک و اکتشــافی دریــای خــزر امضــا کــرد تــا شــاید تحولــی
مرغــوب ،بــه فهرســت میادیــن نفتــی فراســاحلی ایــران در فعالیتهــای نفتــی کشــور در خــزر ایجــاد شــود .بــه
اضافــه شــد .بــا وجــود اینکــه برخــی بــر ایــن باورنــد تازگــی نیــز رییــس جمهــوری در هجدهمیــن نشســت
کــه خــزر بــه دلیــل برخــورداری از ظرفیــت هیدروکربوری ســران کشــورهای عضــو جنبــش عــدم تعهــد اعــام
مناســب ،میتوانــد مناطــق نفتخیــز شــمال نــام گیــرد ،کــرد کــه ایــران همــواره آمــاده توســعه و گســترش
امــا میــدان ســردار جنــگل بعــد از گذشــت بیــش از پنــج همکاریهــای دریایــی بــا جمهــوری آذربایجــان در حــوزه
خــزر ،عرصههــای اکتشــاف و همچنیــن محیــط زیســت
ســال همچنــان چشــم انتظــار توســعه نشســته اســت.
دریاچــه خــزر بــه عنــوان بزرگتریــن دریاچــه جهــان و بــا اســت و امیــدوارم هرچــه ســریعتر توافقهــا همســو بــا
در اختیــار داشــتن حجم وســیعی از ذخایــر هیدروکربوری رفــاه و توســعه دو ملــت اجرایــی شــوند.
دنیــا ،از مناطــق بکــر نفــت و گاز بــه شــمار م ـیرود امــا وی بــا اشــاره بــه تقویــت همکاریهــای ســهجانبه در
تاکنــون هیــچ شــرکتی بــه طــور رســمی بــرای ورود بــه منطقــه از جملــه همــکاری ایــران ،آذربایجــان و روســیه،
توســعه خــزر اعــام آمادگــی نکــرده اســت امــا وزارت افــزود :تهــران ،باکــو و مســکو بایــد همکاریهــای
ســهجانبه و مشــترک خــود را گســترش دهنــد.
نفــت بــه دنبــال توســعه نفتــی ایــن منطقــه اســت.
بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد محدودیتهــای علــیاف  -رئیسجمهــوری آذربایجــان نیــز در ایــن
توســعه در خــزر از جملــه موقعیــت جغرافیایــی و بســته دیــدار گفــت :رشــد  ۷۰درصــدی مبــادالت تجــاری دو
بــودن دریــای خــزر و نبــود دسترســی آســان بــه آبهــای کشــور در یکســال رکــوردی درخــور تحســین اســت،
آزاد ،ســختیهای کار در آبهــای عمیــق ،نیــاز اساســی همکاریهــای دو کشــور در چارچــوب کمیســیون
بــه ســرمایه و فنــاوری روزآمــد بــرای فعالیــت در ایــن مشــترک اقتصــادی ،در حوزههــای انــرژی ،بانکــی،
بخــش و نبــود زیرســاختهای مناســب در شــمال کشــور صنعتــی و حملونقــل بــه خوبــی پیــش مــیرود و
باعــث شــده ســرمایه گــذاران خارجــی بــرای حضــور در پیشــرفت در پــروژه کریــدور شــمال  -جنــوب نیــز کامــا
مشــهود اســت.
ایــن بخــش رغبــت زیــادی نداشــته باشــند.
بهــره بــرداری از منابــع هیدروکربــوری موجــود در خــزر بــه گفتــه وی در بخــش همکاریهــای دریایــی در حــوزه
همــواره در دســتور کار کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر خــزر نیــز آذربایجــان همــواره آمــاده توســعه همکاریهــا
قــرار داشــته اســت و ایــران اگرچــه بــا انجــام فعالیتهــای بــا ایــران از جملــه در زمینــه اکتشــاف نفــت اســت.
اکتشــافی در ســال هــای گذشــته ،بــه ذخایــر اثبــات
شــدهای (ســردار جنــگل) در حــوزه خــزر جنوبــی دســت
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حرکت
موفقیتآمیز
ایران به سوی
اقتصاد غیرنفتی
بلومبــرگ بــا اشــاره بــه کاهــش اثــر تحریمهــا و اینکــه
ترمیــم اقتصــاد ایــران از هماکنــون آغــاز شــده اســت
نوشــت :در حــال حاضــر صنعــت نفــت حــدود بیــش از ۲۰
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را تشــکیل میدهــد.
ایــن بــدان معناســت کــه ایــران دیگــر یــک اقتصــاد نفتــی
محســوب نمیشــود .هرچنــد در نــگاه نخســت ممکــن
اســت برآوردهــای منفــی صنــدوق بینالمللــی پــول از رشــد
اقتصــادی ایــران در ســال جــاری میــادی تقویتکننــده
ادعــای دولــت ترامــپ در مــورد «موفقیــت سیاســت فشــار
حداکثــری» بــه نظــر برســد ،امــا پیــش بینــی صنــدوق
بینالمللــی پــول حاکــی از آن اســت کــه بــا وجــود
تحریمهــای امریــکا رشــد منفــی اقتصــاد ایــران در ســال
 2020متوقــف خواهــد شــد و اقتصــاد ایــران مســیر ترمیــم
را بــاز خواهــد یافــت.
بررســی دقیقتــر اقتصــاد ایــران نشــان میدهــد کــه ترمیــم
اقتصــادی در ایــن کشــور از هماکنــون آغــاز شــده اســت و
ثبــات در حــال بازگشــت بــه قیمتهــای مصرفکننــده،
بخــش تولیــد ،تجــارت و بــازار ارز ایــران اســت .بــر خــاف
آنچــه ظاهــرا ممکــن اســت بــه نظــر برســد ،ایــن عالئــم
مثبــت اقتصــادی میتوانــد چشــمانداز مذاکــره میــان
ایــران و امریــکا را تقویــت کنــد .زیــرا ثبــات اقتصــادی
میتوانــد ایــن اطمینــان و اعتمــاد را بــه ایــران ببخشــد کــه
میتوانــد از موضــع قــدرت بــه مذاکــره بــا امریــکا بپــردازد.
مشــخصترین نشــانه ثبــات اقتصــادی تقویــت ارزش ریــال
اســت .از مــاه مــهتاکنــون ،ارزش ریــال ایــران در برابــر
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دالر امریــکا  40درصــد تقویــت شــده اســت .بانــک مرکــزی
ایــران بــا بــه کارگیــری فناوریهــای جدیــد صرافیهــا
را بــه بانکهــا متصــل کــرده و یــک بــازار متشــکل ارزی
ایجــاد کــرده کــه بــه صــورت دیجیتالــی مــورد نظــارت قــرار
میگیــرد و بدیــن طریــق راه بــرای سوءاســتفاده ســفتهبازان
و دالالن از بــازار ارز بســته میشــود .بــه نظــر میرســد کــه
سیســتم جدیــد حتــی بــا اوجگیــری تنشهــای ژئوپلیتیــک
در تابســتان امســال کارایــی خــود را بــه اثبــات رســانده و
توانســته جلــوی نوســانات شــدید بــازار ارز را بگیــرد.
تقویــت ارزش ریــال در کاهــش نــرخ تــورم نیــز موثــر بــوده
اســت .شــاخص قیمــت مصرفکننــده در مــاه ســپتامبر
تنهــا  6.1درصــد رشــد داشــته کــه کندتریــن رشــد از زمــان
برقــراری مجــدد تحریمهــای امریــکا در  18مــاه قبــل بــوده
اســت .عبدالناصــر همتــی ،رییــس کل بانــک مرکــزی ایــران
پیشبینــی کــرده کــه نــرخ تــورم طــی ماههــای آینــده بــاز
هــم کاهــش یابــد.
ثبــات در بــازار ارز ایــران همچنیــن بــه ترمیــم بخــش تولیــد
در ایــن کشــور نیــز کمــک کــرده اســت .بــر اســاس شــاخص
مدیــران خریــد کــه توســط اتــاق بازرگانــی ایــران گــردآوری
شــده ،فعالیتهــای تولیــدی پــس از چنــد مــاه کاهــش در
ابتــدای ســال ،بــه تدریــج در حــال افزایــش اســت .رقــم
شــاخص مدیــران خریــد ایــران در  5مــاه از  7مــاه گذشــته از
رقــم  50فراتــر رفتــه کــه نشــاندهنده ترمیــم بخــش تولیــد
در ایــن کشــور اســت.
بــر اســاس پیشبینیهــا صــادرات غیرنفتــی ایــران در ســال
جــاری میــادی بــه رقــم بیســابقه بیــش از  40میلیــارد دالر
خواهــد رســید .در نتیجــه تــاش دولــت و بخــش خصوصــی
بــرای تقویــت تجــارت منطقــهای ،احتمــاال امســال بــرای
اولینبــار در تاریــخ مــدرن ایــران میــزان صــادرات غیرنفتــی
ایــن کشــور از صــادرات نفتـیاش فراتــر خواهــد رفــت .میــزان
صــادرات نفــت ایــران در نتیجــه تحریمهــای دولــت امریــکا
بــه حــدود  10میلیــارد دالر کاهــش یافتــه اســت.
هرچنــد کاهــش درآمدهــای نفتــی موجــب کــم شــدن
درآمدهــای ارزی ایــران شــده و بــه منابــع درآمــدی دولــت
لطمــه زده اســت ،امــا یــک تطبیــق ســاختاری بیــن
هزینههــای کشــور بــا صــادرات غیرنفتــی کشــور در حــال
انجــام اســت .در حــال حاضــر صنعــت نفــت حــدود بیــش
از  20درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را تشــکیل
میدهــد .ایــن بــدان معناســت کــه ایــران دیگــر یــک
اقتصــاد نفتــی محســوب نمیشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر ایــن کــه هــدف ایــران تبدیــل
شــدن بــه هــاب انــرژی در منطقــه اســت اظهــار کــرد :ایــن
موضــوع فقــط بــا ســنکرون شــدن محقــق نمیشــود و
مــا میتوانیــم از طریــق برخــی کشــورهای همســایه بــه
همســایههای آنهــا نیــز وصــل شــویم.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در مراســم ســنکرون
ســازی شــبکه بــرق ایــران و عــراق در جمــع خبرنــگاران
بــا اشــاره بــه مذاکراتــی کــه ســال گذشــته بیــن مقامــات
و مســووالن ایــران و عــراق د رعرصــه صنعــت بــرق صــورت
گرفــت اظهــار کــرد :ایــن دیــدار منجــر بــه طراحــی
یــک برنامــه ســه ســاله شــد کــه ظــرف ســه ســال در
عرصههــای مختلــف از جملــه ظرفیــت ســازی نیروهــای
انســانی ،کاهــش تلفــات بــرق در شــبکه توزیــع ،احــداث
نیروگاههــا و ســنکرون کــردن شــبکه توزیــع دو کشــور
همــکاری صــورت بگیــرد.
وی ادامــه داد :طبــق توافقــی کــه صــورت گرفتــه بــود
دقیقــا در اول نوامبــر ( ۱۰آبــان) سیســتم بــرق دو کشــور
ســنکرون شــد کــه یکــی از اقداماتــی اســت کــه ایــران
بــرای اســتفاده از ســرمایه گــذاری وســیعی کــه در کشــور
در صنعــت بــرق داشــته بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب
انــرژی در منطقــه انجــام داده اســت.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اولویــت در طــول ســه
ســاله انتقــال دانــش و تجربیــات صنعــت بــرق ایــران بــه
عــراق اســت اظهــار کــرد :تــا زمانــی کــه ایــن کشــور نیــاز
داشــته باشــد و بــه میزانــی کــه بــرای مــا مقــدور اســت
صــادرات بــرق از ایــران بــه عــراق ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
امــکان تبــادل بــرق از طریــق کشــورهای همســایه
بــه کشــورهای دیگــر
اردکانیــان در ادامــه در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی بــر
اقداماتــی کــه ایــران در نظــر دارد بــرای تبدیــل شــدن بــه
هــاب انــرژی در منطقــه انجــام دهــد توضیــح داد :تبدیــل
شــدن بــه هــاب انــرژی محــدود بــه ســنکرون شــدن
نیســت .ایــران امــکان تبــادل انــرژی بــا همــه کشــورهای
همســایه کــه بــا آنهــا دارای مــرز زمینــی اســت را دارد.
وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد :ایــران از طریــق برخــی از کشــورها
امــکان وصــل شــدن بــه همســایگان آنهــا را دارد .بــرای
مثــال خــط  ۴۰۰کیلوولــت بیــن عــراق و ســوریه میتوانــد
بــه شــبکه بــرق ســوریه هــم وصــل شــود .در ایــن راســتا
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همکاریهای برقی ایران و
ارمنستان توسعه مییابد

امکان وصل شدن برق
ایـران به همسایههای
کشـورهـای همسایه
یــک چارچــوب همــکاری در روز آینــده بــا ســوریه امضــا
خواهــد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ســنکرون شــدن دو شــبکه بــرق
فرصــت بیشــتری بــرای همــکاری فراهــم میکنــد اظهــار
کــرد :در ایــن راســتا کشــورهای دیگــر اگــر بخواهنــد بــا
کشــوری کــه شــبکه بــرق آنهــا ســنکرون اســت ارتبــاط
برقــرار کنــد ایــن ارتبــاط یــک ارتبــاط منطق ـهای خواهــد
بــود.
بیــش از  ۹۵درصــد از تجهیــزات صنعــت بــرق
ایــران ســاخت داخــل اســت
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت بــرق ایــران قبــل از
انقــاب گفــت ۴۰ :ســال پیــش فقــط  ۷هــزار مــگاوات
ظرفیــت نصــب شــده در ایــران وجــود داشــت کــه ایــن
ظرفیــت بــرای نیروگاههــای بــود کــه تکنولــوژی هــر کــدام
متعلــق بــه یــک کشــور بــود .در حــال حاضــر ایــران ۸۳
هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده دارد و بیــش از ۹۵
درصــد تجهیــزات صنعــت بــرق ســاخت داخــل اســت.
وزیــر نیــرو بــا بیــان ایــن کــه صنعــت بــرق در ایــران بــه
عنــوان یــک زیــر ســاخت آمــاده حضــور در بازارهــای
منطقــه اســت افــزود :هــر چــه کشــورهای منطقــه در
ایــن زیــر ســاخت خــود اتکاتــر باشــند زمینههــای بــروز
مداخــات از بیــرون کمتــر خواهــد بــود.

اردکانیــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــران بــه کشــورهای
همســایه در ایــن زمینــه بــه عنــوان بــازار نــگاه نمیکنــد
گفــت :نفــع مــا در آســایش کشــورهای همســایه اســت و
در ایــن راســتا لبنــان و ســوریه هــم مســتثنی نیســتند.
دعــوت از ســرمایه گــذاران خارجــی برای ســرمایه
گــذاری در انــرژی تجدیــد پذیــر در ایران
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــران از ظرفیــت خوبــی
بــرای توســعه انــرژی تجدیــد پذیــر برخــودار اســت گفــت:
آمادهایــم تجربیــات خــود در ایــن زمینــه را در اختیــار
کشــورهای همســایه از جملــه عــراق قــرار دهیــم.
وزیــر نیــرو از تصمیــم ایــران بــرای ســنکرون کردن شــبکه
بــرق خــود بــا روســیه خبــر داد و گفــت :بــه دنبــال ایــن
هســتیم کــه شــبکه بــرق خــود را بــا روســیه ســنکرون
کنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه امــکان ســرمایه گــذاری بــرای
ســرمایه گــذاران کشــورهای منطقــه در ایــران بــرای
توســعه تجدیــد پذیرهــا فراهــم اســت گفــت :در ایــن
راســتا از همــه ســرمایه گــذاران دعــوت میکنــم بــرای
ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه طبــق قوانیــن بــه ایــران
بیاینــد و بــا کشــورهای دیگــر بــرای صــادرات برقــی کــه
تولیــد میکنــد قــرارداد امضــا کنــد.

تهــران -ایرنــا -وزیــر مدیریــت منطق ـهای و زیرســاخ 
ت
ارمنســتان ،گفــت :روز شــنبه مالقاتهایــی بــا مقامهــا
و مدیــران برقــی کشــور ایــران خواهــم داشــت کــه
بــا توجــه بــه همکاریهــای مناســب برقــی میــان
دو کشــور امیدواریــم نتایــج ایــن جلســات منجــر بــه
توافقهــای بســیار خوبــی بــرای افزایــش همــکاری
ایــران و ارمنســتان در بخــش انــرژی شــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو ،ســورن
پاپیکیــان ،افــزود :در جریــان بازدیــد از ایــن نمایشــگاه
ارتبــاط خوبــی بــا شــرکتهای صنعــت بــرق ایــران
برقــرار شــده اســت تــا پــس از بازگشــت بــه ارمنســتان
ایــن ارتبــاط در عمــل بــه شــکل کاربردیتــر ادامــه
پیــدا کنــد.
وی بــا اســتقبال از حضــور شــرکتهای ارمنســتانی
بــرای دوره بیســتم نمایشــگاه صنعــت بــرق ایــران،
گفــت :کشــور ارمنســتان بــه عنــوان وارد کننــده
حاملهــای انــرژی همــواره در پــی یافتــن راههــای
جدیــدی بــرای افزایــش همکاریهــا و یافتــن منابــع
انــرژی اســت .از ایــن رو درصددیــم بــا مشــارکت در
ایــن رویــداد بینالمللــی شــاهد انتقــال تجــارب میــان
شــرکتهای دو کشــور باشــیم.
وزیــر مدیریــت منطقــهای و زیرســاخت ارمنســتان بــا
اشــاره بــه سنکرونســازی شــبکه بــرق ایــران و عــراق،
گفــت :ارمنســتان نیــز بــا کشــور عــراق ارتباطــات و
روابــط اقتصــادی بســیار مناســبی دارد و ایــن رونــد
همچنــان در حــال توســعه اســت.
پاپیکیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ارتباطــات بایســتی
از مســیر ایــران عبــور کنــد ،ادامــه داد :همانگونــه کــه
ارمنســتان پلــی بــرای ارتبــاط ایــران بــا گرجســتان و
کشــورهای اتحادیــه اوراســیا اســت ایــران نیــز پلــی
بــرای ارتبــاط هــر چــه بیشــتر ارمنســتان بــا عــراق و
ســایر کشــورهای ایــن منطقــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[شاهد جنگ و اقتصاد[[
مولــف ایــن کتــاب کــه از مدیــران ســابق بانــک مرکــزی ایــران اســت ،اقدامهــای بانــک مرکــزی را در دوران جنــگ
هشــت ســاله ایــران و عــراق بررســی کــرده اســت .ایــن بررســی کــه مســتظهر بــه اطالعــات اقتصــادی ،دادههــای
واکاوی وضــع اقتصــادی و پولــی ایــران را از دهــه  ۵۰و
آمــاری و مشــاهدات و تجربههــای بالواســطه مولــف اســت،
ِ
افزایــش ناگهانــی درآمدهــای نفتــی آغــاز میکنــد ،بــا طرحهــای دولتیســازی اوایــل انقــاب ادامــ ه میدهــد و
بــا تحــوالت دوران جنــگ بــه پایــان میرســاند .در فصــول مربــوط بــه مقاطــع س ـهگانه جنــگ (ابتــدای جنــگ ،دوره
بهبــودی نســبی اقتصــادی ،دوره فرســایش اقتصــادی) فرصتهــای از دســت رفتــه اقتصــادی تحلیــل میشــود .تعمــق
در تجربههــای مطــرح شــده در ایــن کتــاب ،چــراغ راهنمــای مناســبی اســت بــرای فهمیــدن وضــع اقتصــادی امــروز
ایــران.
کتــاب بــا شــرح دشــواریهای اقتصــادی ایــران در ماههــای اول جنــگ آغــاز میشــود :دوم آبــان  ۱۳۵۹شــهر مــرزی
خرمشــهر اشــغال شــد و بــه ایــن ترتیــب بنــدر خرمشــهر بــا بیــش از  ۲۰اســکله ،بــدون اســتفاده ماند.بــه ایــن ترتیــب،
چــارهای جــز آمــاده کــردن بندرهــای نیمهتمــام عبــاس و بوشــهر نبــود؛ ولــی آمادهســازی و اســتفاده از ایــن بندرهــا
بــا دشــواریهایی از قبیــل تکمیــل پــروژه ســاخت آنهــا ،بهرهبــرداری از انبارهــای ذخیــره و فراهــم کــردن وســایل
حملونقــل مــورد نیــاز بــرای ارســال کاالهــا بــه مراکــز مصــرف روب ـهرو شــد .در ایــن شــرایط ،مشــکالت بــا شــروع
ل توجــه ۲۳
رکــود اقتصــادی پیچیدهتــر شــد و تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمتهــای ثابــت ســال  ۱۳۵۹کاهــش قاب ـ 
درصــدی را نشــان داد .در ایــن ســال میــزان نفــت صادراتــی از  ۲/۶میلیــون بشــکه در روز در ســال  ۱۳۵۸بــه  ۹۰۰هــزار
بشــکه در روز کاهــش یافــت کــه منجــر بــه محــدود شــدن دریافتهــای ارزی ناشــی از صــادرات نفــت بــه  ۱۲میلیــارد
دالر شــد .آثــار منفــی فیزیکــی و روانــی شــروع جنــگ غیرمنتظــره ،همــراه بــا شــرایط رکــود اقتصــادی ،چــارهای جــز
برنامهریــزی متناســب بــا موقعیــت جنگــی ،مبنــی بــر ســهمیه بنــدی کاالهــا باقــی نگذاشــت .نگرانــی از تــورم ۲۴
درصــدی ایــن ســال و جس ـتوجو بــرای راهحــل مناســبی جهــت برخــورد بــا آن ،یکــی از بارزتریــن دغدغههــای آن
زمــان بهشــمار میآمــد.
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