انـرژی
شماره یکصد و سی و دو  /هفته دوم دیماه هزار و سیصد نود وهشت

واقعی سازی نرخ ارز
سید رضی حاجیآقامیری

خرده فرمایشهای برخی درباره
وعدههای دولت منطقی نیست

روحانــی ،رئیسجمهــوری در روز ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت:
بعضیهــا بــه دولــت دوازدهــم خطــاب میکننــد و میگوینــد
کــه آن قولهایــی کــه اول دولــت دادیــد چــرا عیــن آن قولهــا را
نمیتوانیــد عمــل کنیــد .مــا در شــرایط صلــح آن قولهــا را داده
بودیــم ،امــا بعــد وارد یــک جنــگ شــدیم .جنــگ را هــم مــا انتخــاب
نکردیــم .در همــه دنیــا شــرایط جنــگ شــرایط ویــژه خــود را دارد.
بخشی از نکات مهم سخنراین روحانی را بخوانید:
 شــرایط عــادی بــا شــرایط جنــگ متفــاوت اســت؛ بعضیهــا بــه دولــت دوازدهــمخطــاب میکننــد و میگوینــد کــه آن قولهایــی کــه اول دولــت دادیــد چــرا
عیــن آن قولهــا را نمیتوانیــد عمــل کنیــد .مــا در شــرایط صلــح آن قولهــا را
داده بودیــم ،امــا بعــد وارد یــک جنــگ شــدیم .جنــگ را هــم مــا انتخــاب نکردیــم.
 ایــن حــرف یــک حــرف منطقــی نیســت کــه برخیهــا کــه بــا دولــت خــردهفرمایــش دارنــد ،بگوینــد در ســال  1395در فروردیــن  ۹۶اینهــا را گفتیــد و
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شــفافیت اقتصــادی ،اصلیتریــن پیشنیــاز رشــد و توســعه اقتصــادی در هــر
ســاختاری اســت و ســرمایهگذاران وقتــی میتواننــد بــا آرامــش خاطــر ســرمایههای
خــود را وارد فعالیتهــای اقتصــادی كننــد كــه شــرایط بــرای آنهــا شــفاف و آینــده
اقتصــادی روشــن باشــد .بــا توجــه بــه مشــكالت ســاختاری كــه اقتصــاد ایــران در
تمــام دهههــای گذشــته بــا آن روبـهرو بــوده و وابســتگی دنبالـهدار بــه درآمدهــای
نفتــی ،عمــا راه را بــر توســعه اقتصــاد غیرنفتــی و پویــا بســته ،ســرمایهگذاران
همــواره بــا تردیدهایــی دربــاره میــزان فضایــی كــه بــرای فعالیــت پیــدا خواهنــد
كــرد ،مواجــه هســتند .از ســوی دیگــر در ماههــای گذشــته بــار دیگــر ایــران بــا
تحریمهــای اقتصــادی امریــكا مواجــه شــده كــه محدودیتهایــی بــرای فعالیــت
اقتصــادی بخــش خصوصــی بــه وجــود آورده اســت .در شــرایطی كــه كشــور امــكان
فــروش گســترده نفــت نــدارد و بایــد بــرای تامیــن نیازهــای ارزی ،بــه صــادرات
غیرنفتــی اتــكا كنــد ،فراهــم كــردن مقدمــات الزم بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن
ظرفیتهــا اهمیــت جــدی دارد .بخــش خصوصــی در ماههــای گذشــته تــاش
كــرده ،خواســتههای خــود و نیازهایــی كــه بــرای گســترش فعالیتهایــش دارد
را ارایــه كنــد كــه یكــی از اصلیتریــن مباحــث مطــرح شــده ،مربــوط بــه نحــوه
مدیریــت بــازار ارز اســت .همانطــور كــه مــا پیشتــر نیــز بارهــا اعــام كــرده
بودیــم ،ارز چنــد نرخــی میتوانــد بــه رانــت و فســاد منجــر شــود كــه نمونههایــی
از ایــن سوءاســتفاده را در ماههــای قبــل دیدیــم.
دیگــر مشــكلی كــه ارز چنــد نرخــی بــه وجــود مــیآورد ،ایجــاد تفــاوت میــان
تولیدكننــدگان اســت .اگــر فــردی بتوانــد از رانــت ارز دولتــی بهرهمنــد شــود
و فــردی دیگــر نــه ،در نهایــت هزینــه تولیــد و قیمتــی كــه ایــن دو تولیدكننــده
بــه بــازار ارایــه میكننــد ،متفــاوت اســت و ایــن قطعــا بــه نفــع اقتصــاد تمــام
نخواهــد شــد .بــه نظــر در چنیــن شــرایطی و بــا توجــه بــه نزدیــك شــدن نــرخ ارز
در بــازار آزاد و بــازار نیمــا ،بحــث حــذف ارز دولتــی و بازگشــت بــه قیمتهــای
بــازار گزینــه مناســب بــرای اقتصــاد ایــران خواهــد بــود .دولــت میتوانــد بــرای
جبــران فشــارهایی كــه بــه اقشــار كــم درآمــد وارد میشــود ،از دیگــر روشهــای
حمایتــی اســتفاده كنــد و در كنــار آن بــا شــفاف كــردن و برابــر كــردن شــرایط،
بــه تولیدكننــدگان اجــازه دهــد كــه قیمتهــای واقعــی عرضــه كننــد .در چنیــن
چارچوبــی ســرمایهگذاران تحلیلــی واقعیتــر از آینــده اقتصــاد دارنــد و بــا تردیــد
كمتــری میتواننــد بــرای آینــده برنامهریــزی كننــد.

فروردیــن  1398لحــن فــرق کــرده اســت .آن شــرایط ،شــرایط صلــح بــود و االن
شــرایط جنــگ اســت .در همــه دنیــا شــرایط جنــگ شــرایط ویــژه خــود را دارد.
از ســال  ۹۷جنگــی را علیــه مــا آغــاز کردنــد کــه یــک جنــگ شــدید همــه جانبــهاقتصــادی اســت .میخواســتند ایــن جنــگ ،جنــگ سیاســی شــود و همــه دنیــا
را وادار کننــد روبــروی مــا و پشــت ســر آنهــا قــرار بگیرنــد کــه ناموفــق بودنــد.
خواســتند ایــن جنــگ را جنــگ حقوقــی کننــد ،یعنــی ســازمان ملــل و نهادهــای
بیــن المللــی مــا را محکــوم کننــد کــه در ایــن هــم ناموفــق بودنــد .در جنــگ
اقتصــادی هــدف آنهــا حاصــل نشــده و حاصــل نخواهــد شــد.
 آمــار مــا در بهــار و تابســتان نشــان داد ،رونــد اشــتغال علیرغــم فشــارها وتحریمهــا درســت بــوده اســت ،وقتــی اشــتغال رونــد خــود را طــی میکنــد،
نشــان میدهــد تولیــد هــم وجــود دارد .تــا تولیــد نباشــد ،اشــتغال هــم نیســت.
مــا توانســتیم تــورم شــدیدی کــه در پایــان پارســال شــروع شــد تــا حــدی دربهــار امســال مهــار کنیــم و نگذاریــم بــا همــان ســرعت حرکــت کنــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی
خــرده فرمایشهــای برخــی دربــاره
ـت روحانــی،
ـی نیسـ
ـت منطقـ
ـای دولـ
وعدههـ

رئیسجمهــوری در روز ملــی صنایــع پتروشــیمی
گفــت ...مشــروح خبــر

اعطــای کارت انــرژی بــه جــای یارانــه
ـوخت رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانی
سـ

ایــران گفــت :بــا توجــه بــه ناعادالنــه بــودن
تخصیــص یارانــه ســوخت و انــرژی بــه شــکل فعلی
و مشــکالتی کــه دولــت در اصــاح ایــن رونــد دارد،

مشــروح خبــر

افغانســتان و ســوریه؛ دو بــازار تــازه
ـران پیــام باقــری نایبرئیــس
صنعــت بــرق ایـ

فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران و رییــس
کمیتــه صــادرات بــرق ســندیکای بــرق ایــران
گفــت مشــروح خبــر

صنعــت بــرق در گــذر زمــان علــی کهفــی
قانــع رئیــس هیاتمدیــره انجمــن صنفــی
کارفرمایــی تابلــو بــرق ایــران مشــروح خبــر

تدویــن نقشــهراه توســعه صــادرات
ـت برق
ـی صنعـ
ـات مهندسـ
ـزات و خدمـ
تجهیـ
ایراننماینــدگان بخــش خصوصــی بــه همــراه

انـرژی

ـش
ـی را افزایـ
ـوان صادراتـ
ـرخ ارز تـ
ـد نـ
ســه ســال متوالــی ،میتواننــد برابــر تفاهمنامــه رشـ
اتــاق و بانــک صــادرات از خدمــات ویــژه بانکــی
داد تاثیــر افزایــش نــرخ ارز بــر تولیــد را میتــوان
بهرهمنــد شــوند .مشــروح خبــر
از دو منظــر بررســی کــرد .از یــک ســو افزایــش
نــرخ ارز بــه بــاال مشــروح خبــر

ـادرات روی
ـعه صـ
ـتاد توسـ
ـکیل سـ
ـرح تشـ
طـ
ـای نفتی
ـت روی درآمدهـ
ـه دولـ
ـابی کـ
میــز معــاون اول قائممقــام وزیــر صنعــت در حسـ
امــور بازرگانــی گفــت :پیشنویــس تشــکیل «ســتاد
ـت «نفــت» طــای ســیاهی اســت
بازکــرده اسـ

توســعه صــادرات» بــا اختیــارات اصــل  ۱۲۷قانــون
اساســی ،بــه معــاون اول رئیسجمهــور ارائــه شــده
اســت .مشــروح خبــر

تهــران در مراســمی کــه توســط اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران و بــا حضــور
مقامــات اســتانی و نماینــدگان بخــش خصوصــی
برگــزار شــد مشــروح خبــر

تجــارت آزاد بــا اوراســیا تــا  3ســال
آینــده رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران

بــا بیــان اینکــه موافقتنامــه ایــران بــا اوراســیا

دولــت بایــد تصــدی گــری خــود را در صنایــع
پتروشــیمی کاهــش دهــد و همانطــور کــه ایــن
موضــوع در برنامــه چهــارم توســعه هــدف گــذاری
شــده بــود ،دولــت دســت خــود را از پتروشــیمی
هــا کوتــاه کند.مشــروح خبــر

پتروشــیمی؛

ارائــه بســتههای مالــی متنــوع بــه
اعضــای اتــاق تهــران بــا اعــام غالمحســین

محصــوالت پتروشــیمی نیــز بــه تبعیــت از تحریــم
نفتــی امریــکا محــدود و ســختتر شــده اســت،

شــریانهای صــادرات
همچنــان باقــی گلوگاههــای صــادرات

مشــروح خبــر

.

ـن تامین
ـن ضامـ
ـیه  -اوکرایـ
ـرارداد گازی روسـ
قـ
انــرژی اتحادیــه اروپــا اســت مشــروح خبــر

اخبار کوتاه
ایــران میتوانــد بــه عنــوان نقطــه اتصــال و
هــاب انــرژی در منطقــه عمــل کنــد مشــروح

خبــر

بازدیــد رییسجمهــور از نمایشــگاه دســتاوردهای

ـیمی مشــروح خبــر
ـت پتروشـ
طــی دو تــا ســه ســال آینــده بــه تجــارت صنعـ
آزاد تبدیــل میشــود گفــت مشــروح خبــر
دولــت بایــد دســت خــود را از صنعــت
پتروشــیمی کوتــاه کنــد رضــا پدیــدار گفــت:

ظرفیــت  ۲۰میلیــارد دالری صــادرات بــه
.
اتحادیــه اوراســیا مشــروح خبــر

کــه بیــش از  100ســال اســت بــا اقتصــاد و تحــوالت
سیاســی ایــران گرهخــورده اســت مشــروح خبــر

ـادرات
ـعه صـ
ـم ،توسـ
ـات از تحریـ
ـا راه نجـ
تنهـ
غیرنفتــی اســت صادرکننــدگان نمونــه اســتان

نماینــدگان دولتــی از وزارت نیرو،ســازمان توســعه
تجــارت ،صنــدوق ضمانــت صــادرات و شــرکت
توانیــر در یــک نشســت تخصصــی و کارشناســی در
اتــاق بازرگانــی تهــران مشــروح خبــر

ملکلــو ،مشــاور امــور بانکــی اتــاق تهــران،
تمامــی اعضــای اتــاق تهــران بــه شــرط عضویــت در
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ـرخ بنزین
ـر نـ
ـتار تغییـ
ـدگان خواسـ
ـی نماینـ
برخـ
.
ـتند مشــروح خبــر
ـه  99هسـ
در بودجـ

تــاش بــرای تســریع در پیگیــری پروندههــای
ـادی مشــروح خبــر
ـاالن اقتصـ
ـی فعـ
قضایـ
ـران
ـم دور زدتهـ
ـل تحریـ
ـوان مثـ
 FATFرا نمیتـ

مشــروح خبــر

ظرفیــت  ۱۲۴میلیــارد دالری صــادرات
بــه کشــورهای همســایه مشــروح خبــر
ـی
ـات فنی و مهندسـ
ـادرات خدمـ
ـرای صـ
تالش بـ
ســاختمان بــه کشــورهای اســامی مشــروح

خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه شــرح
کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا خواهیــد
کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

و امیدواریــم در ســال آینــده ،رشــد اقتصــادی مــا منفــی
نباشــد ،ایــن بــه معنــای ناموفــق بــودن دشــمنان اســت .بــا
رهبــران کشــورهای بزرگــی کــه مالقــات میکنیــم ،همــه
آنهــا میگوینــد هــم آمریــکا اشــتباه کــرده و هــم ناموفــق
بــوده اســت .ایــن حرفهــا از ســوی نزدیکتریــن دوســتان
آمریــکا اســت.
 محاســبه آنهــا ایــن بــود کــه ایــن فشــارها بعــد از پنــج،شــش مــاه موجــب اعتــراض مــردم میشــود و آنهــا بــه
خیابــان آمــده و شــورش و ناآرامــی میشــود .بــر ایــن
اســاس ،فکــر میکردنــد مــردم خواســتار حضــور بیگانــگان
و دشــمنان میشــود و فــرش قرمــز بــرای آنهــا پهــن
میشــود.
 عامــل و گام دوم ،اقدامــات ســرداران جبهــه اقتصــادیاســت ،کســانی کــه بــار فشــار را بــه دوش گرفتنــد .دشــمنان
فکــر کردنــد اگــر درآمــد نفــت خــام مــا را کاهــش دهنــد،
درآمــد ارزی مــا دچــار اختــال میشــود .آنهــا بــه نفــت
خــام فشــار آوردنــد امــا از طــرف دیگــر ،همــه صنعتگــران و
کارآفرینــان مــا تــاش کردنــد.
 پتروشــیمی در خــط مقــدم اســت ،در میــان درآمدهــایصادراتــی غیرنفتــی مــا ،پتروشــیمی براســاس آمارهــا در
خــط جلــو و مقــدم اســت .رئیــس بانــک مرکــزی اعــام
کــرده  ۲۰درصــد درآمدهــای ارزی مــا از ســوی پتروشــیمی
تأمیــن شــده و  ۵۰درصــد ارز ســامانه نیمــا را تأمیــن
میکنــد.
 وقتــی صنعتــی در خــط مقــدم اســت و بــار مســئولیتســنگین کشــور را بــر دوش دارد ،وظیفــه مــا حمایــت اســت،
چــه مــردم ،چــه دســتگاههای اجرایــی ،چــه مجلــس و...
همــه بایــد از کســانی کــه بــه صحنــه آمــده و ایــن افتخــار
بــزرگ را نصیــب صنعــت کشــور کردهانــد ،حمایــت کننــد.
وقتــی از جهــش در صنعتــی ســخن میگوییــم ،یعنــیاز حرکــت عــادی ســریعتر حرکــت میکنــد .راه نمــیرود
بلکــه شــتابان و بــا جهــش حرکــت میکنــد .در جهــش دوم
آمــار و ارقامــی کــه امــروز ارائــه شــد ،بــر ایــن اســاس اســت
کــه تــا پایــان ایــن جهــش محصــوالت پتروشــیمی مــا ۱۰۰
میلیــون تــن میشــود یعنــی دو برابــر آغــاز دولــت یازدهــم
میشــود.
 در آغــاز دولــت یازدهــم تولیــد محصــوالت پتروشــیمی مــا ۵۵میلیــون تــن بــود امــا در پایــان دولــت دوازدهــم ۱۰۰
میلیــون تــن میشــود.

انـرژی
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زنگنه :درآمد صنعت پتروشیمی به  25میلیارد
دالر میرسد
بــه گفتــه زنگنــه ،جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی در ســال
 ۱۴۰۰بــه پایــان میرســد و بــا ریلگــذاری مطمئنــی کــه
دولــت دوازدهــم بــرای جهــش ســوم پتروشــیمی انجــام داده
اســت ،صــادرات ایــن صنعــت طــی پنــج ســال پــس از پایــان
دولــت ،میتوانــد بــه  ۳۷میلیــارد دالر برســد .جهــش ســوم،
کاشــتن بــذر تولیــد بــرای آینــده اســت؛ نــه تنهــا آینــده
صنعــت پتروشــیمی بلکــه آینــده اقتصــاد غیرنفتــی ایــران و
جلوگیــری بیشــتر از خامفروشــی.

ریلگذاری دولت دوازدهم برای جهش
سوم پتروشیمی
بــه گفتــه زنگنــه ،جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی در ســال
 ۱۴۰۰بــه پایــان میرســد و بــا ریلگــذاری مطمئنــی کــه
دولــت دوازدهــم بــرای جهــش ســوم پتروشــیمی انجــام داده
اســت ،صــادرات ایــن صنعــت طــی پنــج ســال پــس از پایــان
دولــت ،میتوانــد بــه  ۳۷میلیــارد دالر برســد .جهــش ســوم،
کاشــتن بــذر تولیــد بــرای آینــده اســت؛ نــه تنهــا آینــده
صنعــت پتروشــیمی بلکــه آینــده اقتصــاد غیرنفتــی ایــران و
جلوگیــری بیشــتر از خامفروشــی.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه تامیــن مطلــوب خــوراک بــرای
پتروشــیمیها در ســالهای اخیــر گفــت :بــه برکــت توســعه
پــارس جنوبــی و دیگــر طرحهــا و دریافــت خــوراک بیشــتر
از ســوی مجتمعهــای پتروشــیمی ،تولیــدات ایــن صنعــت
افزایــش یافــت و بهرغــم فشــار تحریــم پتروشــیمیها وضــع
قابــل قبولــی داشــتهاند.
زنگنــه بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه امســال در فصــل
ســرما ،گاز پتروشــیمیها قطــع نشــد.

بــه گــزارش خبرآنالیــن بــه نقــل از شــانا ،بیــژن زنگنــه
امــروز (دوشــنبه ،نهــم دیمــاه) در دیــدار روحانــی بــا فعــاالن
صنعــت پتروشــیمی در محــل ســالن اجــاس ســران ،بــه
مناســبت گرامیداشــت روز صنعــت پتروشــیمی ایــران افــزود:
از ابتــدای دولــت یازدهــم تاکنــون ،کار کمنظیــری در توســعه
پتروشــیمی و جلوگیــری از خامفروشــی انجــام گرفتــه کــه
ایــن عملکــرد در جهــش دوم پتروشــیمی منعکــس شــده
اســت؛ ظرفیــت تولیــد صنعــت پتروشــیمی تــا ســال ۱۴۰۰
بــه  ۱۰۰میلیــون تــن میرســد کــه نشــاندهنده رشــد
تقریبــا دو برابــری آن در هشــت ســال (دولتهــای یازدهــم
تاسیس انستیتو برای تولید فناورانه محصوالت
و دوازدهــم) خواهــد بــود؛ درآمــد صنعــت نیــز بــه حــدود ۲۵
پتروشیمی
میلیــارد دالر میرســد و بــه ایــن ترتیــب در بخــش ارزشــی
نیــز رشــد بیــش از دو برابــری را شــاهد خواهیــم بــود ،وزیــر نفــت توجــه بــه تنــوع محصــوالت ،اســتفاده بیشــتر
بنابرایــن اصطــاح «جهــش» شایســته چنیــن عملکــردی از خــوراک مایــع و آمایــش ســرزمین را از جملــه مــوارد
مدنظــر در توســعه آینــده صنعــت پتروشــیمی برشــمرد
اســت.
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و افــزود :در ایــن صنعــت ،در حــوزه ســاخت داخــل و
بومیســازی فناوریهــا و پیونــد بــا دانشــگاه کارهــای
بزرگــی شــده از جملــه آنکــه چنــد انســتیتو تاســیس شــده
یــا در حــال تاســیس اســت کــه در حــوزه فناوریهــای
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی فعالیــت میکننــد.
زنگنــه یکــی دیگــر از مســائل مهــم و نیازمنــد توجــه در
صنعــت پتروشــیمی را بحــث تامیــن مالــی عنــوان کــرد
و خواســتار همراهــی بیشــتر بانکهــا در تامیــن مالــی
طرحهــای پتروشــیمی شــد.
وی ایجــاد شــرایط باثبــات بــرای فعالیــت پتروشــیمیها
را نیــز ضــروری دانســت و گفــت :پتروشــیمیها ســربازان
کشــورند؛ پتروشــیمیها رانتخــوار نیســتند و بهتریــن
خدمــات را ارائــه میدهنــد و از منافعشــان نیــز در
مســیر توســعه صنعــت اســتفاده میکننــد .اجــازه دهیــم
پتروشــیمیها کارشــان را انجــام دهنــد ،ایجــاد شــرایط
باثبــات بــه تحقــق اهــداف ایــن صنعــت کمــک میکنــد.
متنوعسازی منابع تامین خوراک پتروشیمیها
زنگنــه در پایــان بــه طرحهــای وزارت نفــت کــه منحصــرا
بــا هــدف تامیــن خــوراک پتروشــیمیها در دســتور کار
قــرار دارد ماننــد طــرح بیدبلنــد ،انجـیال  ،۳۲۰۰انجیال
 ،۳۱۰۰انجــیال خــارک و ...نیــز اشــاره کــرد و گفــت:
بــا تکمیــل و راهانــدازی ایــن طرحهــا ،منبــع خــوراک
قابلتوجهــی بــه جــز پــارس جنوبــی بــرای پتروشــیمیها
ایجــاد و گازهــای مشــعل هــم جم ـعآوری خواهــد شــد.
بــه گفتــه وزیــر نفــت ،بــا ســرمایهگذاریهای هلدینــگ
خلیــج فــارس و مــارون ،تمــام گازهــای فلــر اســتان
خوزســتان جم ـعآوری خواهــد شــد و بــا ادامــه ایــن رونــد
در مناطقــی ماننــد خــارک و ،...همــه گازهــای مشــعل
جمــعآوری خواهــد شــد.
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اعطای کارت
انرژی به جای
یارانه سوخت
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت:
بــا توجــه بــه ناعادالنــه بــودن تخصیــص یارانــه ســوخت و
انــرژی بــه شــکل فعلــی و مشــکالتی کــه دولــت در اصــاح
ایــن رونــد دارد ،اتــاق بازرگانــی بــار دیگــر پیشــنهاد خــود
مبنــی بــر تخصیــص کارت انــرژی بــه سرپرســتان خانــوار
را مطــرح و بررســی کــرده و در صــورت اعــام آمادگــی
دولــت آمــاده اســت ایــن طــرح را ارائــه کنــد.
حمیدرضــا صالحــی ســلمی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :آنچــه کــه از وضعیــت نظــام پرداخــت یارانــه انــرژی
در ایــران بــه دســت میآیــد ایــن اســت کــه بــا وجــود
هزینــه باالیــی کــه دولــت بــرای پاییــن نگــه داشــتن
قیمــت ســوخت و انرژیهایــی همچــون بــرق و گاز
میپــردازد ،امــا در عمــل اقشــار ثروتمنــد از ایــن منابــع
اســتفاده میکننــد و اقشــار کــم درآمــد امکانــات الزم
بــرای بهرهمنــد شــدن از ایــن امتیــازات را ندارنــد .از ایــن
رو از ســالها پیــش بحــث لــزوم اصــاح نظــام پرداخــت
یارانــه انــرژی مطــرح بــوده و ادامــه دارد.
وی ادامــه داد :هرچنــد در ســالهای گذشــته دولــت
برنامههایــی را در ایــن مســیر اجــرا کــرده امــا بــا توجــه
بــه محدودیتهــای موجــود و اشــکاالتی کــه بــه ایــن
برنامــه وجــود داشــته ،اتــاق بازرگانــی همچنــان طــرح
خــود را در زمینــه کارت انــرژی در دســت پیگیــری دارد و
اخیــرا در جلس ـهای در اتــاق بازرگانــی تهــران ایــن بحــث
بــار دیگــر مطــرح شــد.

رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران دربــاره
جزییــات طــرح کارتهــای انــرژی گفــت :مــا اگــر بتوانیــم
تمــام منابــع یارانـهای تخصیصــی بــه هــر فــرد ایرانــی کــه
شــامل یارانــه ســوخت ،بــرق ،گاز و  ...میشــود را تبدیــل
بــه اعتبــاری کنیــم کــه بــه حســاب سرپرســتان خانــوار
واریــز میشــود ،در گام نخســت عدالــت مــورد نظــر در
یارانــه انــرژی را بــه وجــود آوردهایــم و از ســوی دیگــر منابع
ایــن یارانــه را در اختیــار افــراد قــرار دادهایــم تــا بــر اســاس
شــرایط زندگیشــان ،بــرای هزین ـهاش برنامهریــزی کننــد.
صالحــی ادامــه داد :ایــن منابــع میتوانــد بــه شــکل پــول
باشــد یــا بــه شــکل اعتبــار بــه حســاب افــراد ریختــه شــود.
در هــر دو صــورت خانــوادهای کــه نمیخواهــد یــا امکانــات
آن را نــدارد کــه از همــه یارانــه انــرژیاش اســتفاده کنــد،
میتوانــد از طریــق ایــن کارت ،ســهم خــود را خریــد و
فــروش کــرده و انتقــال دهــد و بــه ایــن ترتیــب حمایــت
دولتــی مــورد نیــاز را دریافــت کنــد.
بــه گفتــه وی ،حتــی در مراحــل بعــدی میتــوان بــازاری
بــرای ایــن اعتبــارات انــرژی بــه وجــود آورد و بــا ورود
شــرکتها و نهادهایــی کــه تولیــد ارزش افــزوده میکننــد،
ثــروت آفرینــی کــرد.
صالحــی ایــن را نیــز گفــت کــه دولــت فعــا درخواســتی
بــرای ارائــه ایــن طــرح نداشــته امــا اتــاق بازرگانــی آمــاده
اســت در صــورت اســتقبال برنامــه خــود در ایــن زمینــه را
ارائــه کنــد.

انـرژی

شماره یکصد و سی و دو  /هفته دوم دیماه هزار و سیصد نود وهشت

افغانستان و سوریه؛ دو بازار
تازه صنعت برق ایران

پیــام باقــری نایبرئیــس فدراســیون صــادرات
انــرژی ایــران و رییــس کمیتــه صــادرات بــرق
ســندیکای بــرق ایــران گفــت :حضــور صنعــت
بــرق ایــران در حــال حاضــر در بازارهــای صادراتی
حتــی بازارهــای ســنتی دشــوار شــده و بــه همیــن
دلیــل شــاهد کاهــش صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی هســتیم.
پیــام باقــری ،رئیــس کمیتــه صــادرات بــرق ســندیکای
بــرق ایــران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه رخدادهــای اخیــر عــراق چــه تأثیــری
بــر همکاریهــای صنعــت بــرق دو کشــور داشــته اســت،
اظهــار داشــت :یــک برنامــه  ۳ســاله بــا عــراق در بخــش
صنعــت بــرق داشــتیم کــه بــر اســاس آن قــرار بــود شــبکه
بــرق ایــران و عــراق در ســال نخســت ســنکرون شــود .در
ســال دوم کاهــش تلفــات شــبکه بــرق عــراق و بــرای ســال
ســوم توســعه ظرفیتهــای تولیــد در برنامــه قــرار داشــت؛
در آبــان مــاه ســال جــاری شــاهد ســنکرون اولیــه شــبکه
بــرق ایــران و عــراق بودیــم .اکنــون نیــز پیگیــر انجــام
بقیــه برنامههــا هســتیم ،امــا طبیعتــاً شــرایط سیاســی
عــراق بــر رونــد ایــن قــرارداد تأثیــر گذاشــته اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه شــرایط بــه وجــود آمــده ،ورود
مــا بــه بازارهــای صادراتــی ســختتر شــده اســت .ایــن
ســختی حتــی در بازارهــای ســنتی مــا نیــز وجــود دارد.
طبیعتـاً ایــران از شــرایط بــه وجــود آمــده در عــراق متأثــر
میشــود .ایــن تأثیــر را میتــوان در کاهــش رونــد
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صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی شــاهد بــود.
باقــری نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی
ایــران بــا بیــان اینکــه تمرکــز خــود را بــر صــادرات بــه
افغانســتان و ســوریه گذاشــته ایــم ،گفــت :مــا در پــی
توســعه فعالیتهــای خــود در بازارهــای ســنتی و جدیــد
هســتیم .بــه دنبــال اجــرای ایــن سیاســت ســفرهایی بــه
افغانســتان انجــام و قراردادهایــی نیــز امضــا شــد کــه در
حــال پیگیــری هســتیم .البتــه فضــای سیاســی افغانســتان
نیــز چالشهایــی دارد کــه موجــب ُکندبــودن فعالیتهــا
میشــود .در عیــن حــال ،ســوریه ،بــازار مســتعدی اســت و
از حضــور ایرانیهــا نیــز اســتقبال میکننــد.
نای ـبر ئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران دربــاره
آخریــن وضعیــت قراردادهــای ایــن ســندیکا بــا وزارت نیرو
توضیــح داد :بســیاری از قراردادهــای مــا بــا وزارت نیــرو بــه
دلیــل نوســانات ارزی بــه چالــش خــورده و متوقــف شــده
اســت ،چــرا کــه بنگاههــای اقتصــادی تــوان تأمیــن مالــی
اجــرای ایــن قراردادهــا را نــدارد.
باقــری دربــاره تأثیــر تعرفــه بــرق بــر جــذب ســرمایه
گــذاران بــرای رمزارزهــا گفــت :شــیوه نام ـهای کــه بــرای
تعرفــه بــرق ایــن صنعــت مشــخص شــد تــا حــدی ابهامات
ایــن حــوزه را کــم کــرد و در نهایــت فعالیــت ماینینــگ
رمــزارز را بــه عنــوان صنعــت شــناخت .البتــه ایــن نــرخ
بــرای جــذب ســرمایه گــذار گــران اســت .بــه خصــوص
در شــرایطی ماننــد زمســتان کــه در پیــک مصــرف بــرق
نیســتیم و بــا مــازاد مصــرف رو بــه رو هســتیم.
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صنعــت بــرق ایــران پــس از ســال  ۱۳۵۷بــه دالیل
متعــدد شــاهد رشــد فزایندهای بــوده اســت .اقبال
عمومــی رتبههــای برتــر کنکــور بــه رشــته بــرق،
احتیــاج کشــور بــه بــرق و ســرمایهگذاریهای
گوناگــون در ایــن رشــته و وابســتگی کلیــه صنایع
بــه انــرژی ،همگــی باعــث توجــه و گســترش
صنعــت بــرق در کشــور شــد.اگر بــه دســتاوردهای
ایــن رشــته در ســطح کشــور نگاهــی بیندازیــم،
خواهیــم دیــد در زیرگروههــای مختلــف صنعــت
بــرق ،پیشــرفت قابــل مالحظـهای صــورت گرفتــه
اســت .در بســیاری از تولیــدات ،ســطح تولیــد چــه
از نظــر تولیــد محصــول و چــه از نظــر کیفیــت بــه
درجــهای رســیده کــه تــوان صــادرات آن وجــود
دارد و خریدارانــی در خــارج از مرزهــا ،عالقهمنــد
تصاحــب آن کاالی خــاص هســتند.هر چنــد کــه
ایــران در برخــی از رشــتههای کاالیــی در صنعــت
بــرق واردکننــده اســت ،امــا دلیلــش ناتوانــی در
تولیــد یــا ســاخت آن مــورد خــاص نیســت؛ بلکــه
تعــداد محــدود مصــرف ،تولیــد آن قطعــه خــاص را
غیرتجــاری میکنــد و تولیــد آن توجیــه اقتصــادی
نــدارد .اگــر بخواهیــم در ایــن تولیــدات هــم
پیشــرفتی داشــته باشــیم ،بایــد بــازار مصــرف آن
را افزایــش دهیــم .در واقــع بایــد شــاهد افزایــش
ســطح بــازار و گســتردگی بــازار فــروش و عرضــه
باشــیم.
صنعت برق در گذر زمان
صنعــت تولیــد تابلــو درحالحاضــر بــا یکســوم حجــم
تولیــد کارخانههــای خــود بــرای مصــارف داخلــی کفایــت
کــرده و بــرای بهرهمنــدی از کل تــوان تولیــد بایــد
بازارهــای جدیــدی ایجــاد کنیــم .در وضعیــت کنونــی کــه
جامعــه کاری و تولیــدی بــا نوعــی رکــود و نبــود کار مواجه
اســت ،بایــد از صنعــت دفــاع کــرد .دفــاع از صنعــت دو راه
دارد؛ نخســت در اختیــار قــرار نــدادن ظرفیــت داخلــی
(از واردات کاالهــای تولیــد داخــل جلوگیــری شــود) و
دوم آمــاده شــدن بــرای افزایــش ســطح بــازار مصــرف
یــا بــه تعبیــری ورود بــه بخــش صادراتی.دفــاع از صنعــت
بــه معنــای ایجــاد تعرفههــای معیــن زمــان دار اســت.

انـرژی

صنعت برق در
گذر زمان

معتقــدم در صــورت اجــرای کامــل و درســت مفهــوم
«دفــاع از صنعــت» نــه تنهــا تولیدکننــده داخلــی مجبــور
بــه بهینهســازی و افزایــش راندمــان تولیــد و مصــرف
میشــود ،بلکــه بــا افزایــش بهــرهوری امــکان حضــور
بینالمللــی نیــز افزایــش مییابــد .البتــه بایــد بــه ایــن
نکتــه نیــز اشــاره کنــم چنانچــه حمایــت از یــک صنعــت
بیحــد باشــد ،آن صنعــت تــا ابــد تقاضــای حمایــت از
دولــت را خواهــد داشــت؛ در حالــی کــه ایــن برخــاف
نــام صنعــت اســت .صنعــت یعنــی شــروع از یــک نقطــه و
حرکــت بــا حمایــت ،تکامــل و جداشــدن از چتــر حمایتــی.
اگــر صنعتــی بــا گذشــت یــک زمــان بیحــد و انتهــا
همیشــه منتظــر حمایــت دولتــی باشــد ،نبایــد عنــوان
صنعــت را یــدک بکشــد .صنعــت پــس از بلــوغ بایــد در
مشــارکتهای اجتماعــی ســهیم بــوده و ســهم خــود را
بــه دولــت بــا مالیــات پرداخــت کنــد.
حمایــت بایــد از کانــال تشــکلها هدایــت شــده و میــزان
تعرفههــا ،زمــان تنفــس بــرای جــان گرفتــن صنعــت
و زمــان بلــوغ صنعــت نیــز بایــد مشــخص شــود .اگــر
صنعتــی نتوانســت فاکتورهــای موردنظــر را در بازههــای
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زمانــی معیــن بــه مرحلــه عملیاتــی برســاند بایــد از
حمایــت دولتــی محــروم شــود .هــر خدمــت ،صنعــت و
تکنولــوژی در زمــان خــود نســبت بــه نــوع مشــابه ،صنعت
مشــابه یــا کاالی تولیــدی موجــود در بــازار یــک مزیــت
دارد .مزیــت یعنــی بــرگ برنــده یــک کاال یــا خدمــت
در مقابــل دیگــری و هــر کاال یــا خدماتــی کــه بتوانــد
مزیــت بهتــری ایجــاد یــا کســب کنــد ،احتمــال حضــور
گســتردهتر و بهدنبــال آن زمــان بیشــتری در بــازار
فــروش خواهــد داشــت .همچنیــن هرگونــه خدمــت یــا
تولیــدی کــه نتوانــد مزیتــی نســبی ایجــاد کنــد ،محکــوم
بــه حــذف از بــازار خواهــد بــود .حــال آنکــه حتــی اگــر
جامعــه مجبــور بــه مصــرف باشــد در اولیــن فرصــت
کــه امــکان جایگزینــی داشــته باشــد ایــن کار توســط
مصرفکننــده انجــام خواهــد شــد .هــر کار در ابتــدا از
مرحلــه جنینــی شــروع میشــود و پــس از گذشــت زمــان
معقولــی کــه خــود برحســب نــوع کار میتوانــد دارای
زمانــی خــاص باشــد بــه رشــد و بلــوغ میرســد و پــس
از آن خــود بــا پرداخــت مالیــات حامــی دولــت خواهــد
بــود .در مرحلــه ورود بــه بازارهــای صادراتــی بایــد بــه
فاکتورهــای کیفیــت ،کمیــت ،بهــای تمــام شــده ،انــرژی
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مصــرف شــده و ...دقــت شــود تــا بتــوان در بازارهــای
صادراتــی و در مقابــل رقبــای صنعتــی حاضــر شــد و
رقابــت کرد.یکــی از مشــکالت دیگــری کــه صادرکننــده
و کاالهــای صادراتــی مــا را تهدیــد میکنــد ،نبــود
حمایــت سیاســی در خــارج از مرزهــای کشــور اســت.
بارهــا مشــاهده شــده بــازرگان یــا پیمانــکار و صنعتگــران
مــا در خــارج از کشــور در مناقصــه و پــروژه کاری برنــده
شــده ،امــا بــر اثــر فشــار کشــور ثالــث ،کار از برنــده
مناقصــه کــه ایرانــی بــوده بــه رقیــب واگــذار شــده
اســت .بهعنــوان مثــال ،یکــی از رقبــای مــا در بــازار
عــراق ،ترکیــه اســت .جالــب اســت بدانیــد ترکیــه در
 ۲۲شــهر عــراق رایــزن اقتصــادی دارد در حالــی کــه کل
تعــداد رایزنــان ایرانــی مســتقر در دیگــر کشــورها بــه ۵
تــا  ۶نفــر نمیرســد.در صــادرات بایــد بــه ایــن موضــوع
یعنــی «مزیــت» بــه درســتی اشــراف داشــته باشــیم.
مزیــت افزایــش صــادرات در کشــور مــا یعنــی حرکــت
چرخهــای صنعــت در داخــل کشــور و مزیــت گرفتــن
پــروژه در خــارج کشــور اســتفاده از کاالی تولیــدی
داخلــی اســت .بارهــا دیــده شــده پیمانــکاران ایرانــی
بــرای تهیــه ملزومــات کاری خــود و قطعــات مصرفــی
در خــارج کشــور از کشــورهای همســایه اســتفاده
کردهانــد و نتوانســتهاند از محصــوالت تولیــدی داخلــی
بــه دالیلــی اعــم از فشــار سیاســی یــا عــدم مقبولیــت
کاال یــا برنــد خــاص در کشــور مقصــد بهرهمنــد شــوند.
صــادرات درصنعــت تولیــد تابلــو بــرق یــک امــر مهــم،
واجــب و اساســی اســت .صــادرات ضــرورت اســت نــه
یــک کار فانتــزی ،زیــرا ظرفیتهــای بســیاری در ایــن
صنعــت وجــود دارد و قســمت اعظــم ایــن ظرفیــت
هــم متاســفانه خالــی اســت .بــرای بهرهمنــدی از ایــن
واقعیــت عیــان حتمــا بایــد چــرخ صــادرات هــم در ایــن
صنعــت بــه حرکــت در بیایــد.
علی کهفی قانع
رئیــس هیاتمدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایــی
تابلــو بــرق ایــران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــا اعــام غالمحســین ملکلــو ،مشــاور امــور بانکــی اتــاق
تهــران ،تمامــی اعضــای اتــاق تهــران بــه شــرط عضویــت
در ســه ســال متوالــی ،میتواننــد برابــر تفاهمنامــه اتــاق و
بانــک صــادرات از خدمــات ویــژه بانکــی بهرهمنــد شــوند.
بــا اجــرای تفاهمنامــه همــکاری اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادنوکشــاورزی تهــران و بانــک صــادرات ایــران ،انــواع
بســتههای مالــی و بانکــی متنــوع در اختیــار اعضــای اتــاق
تهــران قــرار گرفتــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،ایــن تفاهمنامــه
کــه اواخــر ســال گذشــته بــه امضــا رســید ،از چنــدی
پیــش وارد مرحلــه اجرایــی شــده و اعضــای اتــاق تهــران
کــه دسـتکم طــی ســه ســال متوالــی حــق عضویــت خــود
را بــه اتــاق تهــران پرداخــت کــرده باشــند ،میتواننــد از
خدمــات مالــی و تســهیالت مــورد توافــق در ایــن تفاهمنامــه
بهرهمنــد شــوند.
مشــاور دبیــرکل اتــاق تهــران در حــوزه خدمــات مالــی و
بانکــی بــا بیــان اینکــه تمامــی شــعب بانــک صــادرات در
سراســر کشــور آمــاده ارائــه خدمــات مبتنــی بــر توافــق فــوق
بــه اعضــای اتــاق تهــران هســتند ،اعــام کــرد کــه بخــش
مشــاوره بانکــی اتــاق تهــران آمــاده پاس ـخدهی بــه ســواالت
و پرســشهای ذینفعــان ایــن تفاهمنامــه اســت.
غالمحســین ملکلــو تصریــح کــرد کــه تمامــی اعضــای
اتــاق تهــران کــه مشــمول ایــن طــرح هســتند ،در صــورت
عــدم رســیدگی بــه درخواســت آنــان از ســوی شــعب بانــک
صــادرات ،میتواننــد مراتــب را جهــت رســیدگی بــه اتــاق
تهــران اطــاع دهنــد.
اعضــای اتــاق تهــران میتواننــد از خدمــات مالــی و بانکــی
منــدرج در ایــن تفاهمنامــه بــه شــرح زیــر بهرهمنــد شــوند:
*اعطــای انــواع تســهیالت ریالــی بــه اعضــای حقیقــی یــا
حقوقــی اتــاق تهــران کــه ســه ســال متوالــی حــق عضویــت
بــه اتــاق تهــران پرداخــت کردهانــد در قالــب یکــی از
عقــود اســامی بــا اولویــت عقــد خریــد دیــن حداکثــر تــا
 10میلیــارد ریــال بــرای هــر شــخص در قبــال حداقــل 10
درصــد وثیقــه گــروه نقــد در حســاب جــاری بــدون دســته
چــک و بــا اخــذ ســایر تضامیــن الزم

ارائه بستههای
مالی متنوع به
اعضای اتاق
تهران
بازرگانــی تهــران تــا حداکثــر ســقف مجــاز تخفیــف کارمــزد
(حداکثــر تــا ســقف  30درصــد) نســبت بــه تعرفــه بانــک
مرکــزی
*کاهش سپردههای نقدی ضمانتنامه:
طبــق تفاهمنامــه منعقــده ،بانــک صــادرات در زمــان صــدور
ضمانتنامــه ریالــی بــرای فعــاالن اقتصــادی معرفــی شــده
از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران ،مبلــغ ســپرده نقــدی را
بــه صــورت  5درصــد نقــدی و  5درصــد ســپرده کوتــاه
مــدت عــادی بــا تنظیــم قــرارداد توثیــق و در خصــوص
ضمانتنامــه تعهــد دیــن بــا اخــذ  10درصــد ســپرده نقــدی
اقــدام خواهــد کــرد.
*کاهش پیشدریافت اعتبارات اسنادی ریالی:
اعمــال  10درصــد پیــش دریافــت ( 5درصــد نقــدی و 5
درصــد ســپرده مــدتدار) در زمــان گشــایش اعتبــار اســنادی
ریالــی بــرای فعــاالن اقتصــادی معرفــی شــده از ســوی اتــاق
تهــران

*عــدم الــزام بــه تودیــع وجــه نقــد بابــت تضمیــن
ارائــه بــرگ ســبز گمرکــی:
*تخفیــف کارمــزد خدمــات بانکــی بــه میــزان  30در خصــوص گشــایش اعتبــارات ارزی بابــت تضمیــن ارائــه
درصــد نســبت بــه تعرفــه بانــک مرکــزی:
بــرگ ســبز گمرکــی اخــذ چــک بــه امضــای متقاضــی و بــا
صــدور تمامــی ضمانتنامههــای ریالــی بــا معرفــی اتــاق ظهرنویســی ضامــن معتبــر قابــل پذیــرش خواهــد بــود.
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تدوین نقشهراه توسعه
صادرات تجهیزات
و خدمات مهندسی
صنعت برق ایران
نماینــدگان بخــش خصوصــی بــه همــراه نمایندگان
دولتــی از وزارت نیرو،ســازمان توســعه تجــارت،
صنــدوق ضمانــت صــادرات و شــرکت توانیــر در
یــک نشســت تخصصــی و کارشناســی در اتــاق
بازرگانــی تهــران ،نتایــج اولیــه یــک طــرح
پژوهشــی در مــورد توســعه صــادرات بــرق و
تجهیــزات وابســته بــه ایــن صنعــت را مــورد
بررســی قــرار دادنــد.
در نشســتی کــه در اتــاق تهــران برگــزار شــد ،ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران از طــرح پژوهشــی توســعه صــادرات
تجهیــزات و خدمــات مهندســی در صنعــت بــرق،
رونمایــی کــرد .ایــن طــرح پژوهشــی بــا حمایــت اتــاق
تهــران و نظــارت معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق
تهــران صــورت گرفتــهاســت و در آن ،نقشــه راه و برنامــه
راهبــردی توســعه صــادرات صنعــت بــرق کشــور تدویــن
شــدهاســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در نشســتی کــه
بــرای بررســی اولیــه ایــن طــرح در محــل اتــاق تهــران
برگــزار شــد و ریاســت آن را مریــم خزاعــی معــاون
بررســیهای اقتصــادی اتــاق تهــران برعهــده داشــت،
مدیــران و پژوهشــگران ســندیکای صنعــت بــرق بــه
تشــریح ایــن طــرح مطالعاتــی پرداختنــد و در جمعــی
کــه صاحبــان کســبوکار و بنگاههــای صنعــت بــرق و
تجهیــزات وابســته بــه ایــن بخــش نیــز حضــور داشــتند،
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ایــن دســتاورد پژوهشــی را مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار
دادنــد.
در ایــن مطالعــه ،وضعیــت صنعــت بــرق در ایــران و چنــد
کشــور منتخــب و نیــز بازارهــای هــدف صادراتــی مــورد
بررســی قــرار گرفتــه و بــا تحلیــل موانــع و فرصتهــای
صادراتــی و ضوابــط و مقــررات جــاری صنعــت بــرق
کشــور ،راهکارهــای توســعه صــادرات کاال و تجهیــزات
برقــی و خدمــات فنــی و مهندســی تببیــن و شناســایی
شــدهاســت.
بــر اســاس ایــن طــرح ،چندیــن ســناریو بــرای توســعه
صــادرات کاال و خدمــات برقــی کشــور بــه دســت آمــد ه
و پیشبینــی شــدهاســت کــه بــا اصالحــات در محیــط
صــادرات بخــش بــرق ،صــادرات ایــن بخــش طــی مــدت
پنــج ســال بــه رقــم  3میلیــارد دالر در ســال برســد.
اتــاق بازرگانــی تهــران بــا حمایــت از تدویــن طــرح
پژوهشــی توســعه صــادرات تجهیــزات و خدمــات مهندســی
در صنعــت بــرق ،قصــد دارد بــا کمــک ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران و نظرخواهــی از فعــاالن بخشخصوصــی ایــن
حــوزه ،توصیههــای سیاســتی مرتبــط بــا توســعه صــادرات
صنعــت بــرق کشــور را اســتخراج و در اختیــار دولــت قــرار
دهــد.
ایــن طــرح پژوهشــی پــس از بررســی بازخوردهــا و
پیشــنهادات کارشناســان و انجــام اصالحــات نهایــی ،از
ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران ،منتشــر خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بهصــورت هفتگــی جهــت بررســی مســائل صادرکننــدگان و
رفــع مشــکالت آنــان ،یــک رســته کاالیــی ،یــک بــازار هــدف
صادراتــی و یــک اســتان را از طریــق تشــکیل جلســه میــز
تخصصــی بــا همراهــی دســتگاهها ،تشــکلها و انجمنهــای
ذیربــط برگــزار کنــد.

قائممقــام وزیــر صنعــت در امــور بازرگانــی گفــت:
پیشنویــس تشــکیل «ســتاد توســعه صــادرات» بــا
اختیــارات اصــل  ۱۲۷قانــون اساســی ،بــه معــاون اول
رئیسجمهــور ارائــه شــده اســت.
بــه گــزارش وزارت صنعــت ،حســین مــدرس خیابانــی
در دومیــن جلســه ســتاد توســعه صــادرات ،بــا اشــاره بــه
تــاش بیوقفــه صادرکننــدگان بــرای تأمیــن نیازهــای ارزی
کشــور ،گفــت :در حــال حاضــر ،بخــش عمــدهای از نیازهــای
ارزی کشــور از محــل منابــع ارزی حاصــل از صــادرات تأمیــن
شــده و بــه همیــن دلیــل ،بایــد صادرکننــدگان را مــورد
حمایــت قــرار داده و موانــع و چالشهــای پیــش روی آنهــا
را نیــز برطــرف کــرد.
وی افــزود :در همیــن راســتا ،بانــک مرکــزی اعــام کــرده
کــه اطالعــات مربــوط بــه تســویه ارزی صادرکننــدگان را
بهصــورت ماهانــه بــه ســازمان امــور مالیاتــی ارائــه خواهــد
داد تــا در ارســال اطالعــات مربــوط بــه بازگشــت ارز صادراتی
آنهــا ،تأخیــری رخ نــداده و اســترداد مالیــات بــر ارزشافــزوده
صــادرات بــا هــدف تقویــت بنیــه نقدینگــی صادرکننــدگان
نیــز بــا کمتریــن تأخیــر انجــام شــود.
قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بیــان کــرد:
در خصــوص ســازوکار اجرایــی بــرای حلوفصــل مســائل
صادراتــی ،بایــد همانطــور کــه در حــوزه بازرگانــی داخلــی،
ســتاد تنظیــم بــازار وجــود دارد ،ســتادی نیــز بــا اختیــارات
کافــی ،امــور مرتبــط بــا تجــارت خارجــی را بهصــورت
هفتگــی و بــا حضــور تمامــی ذینفعــان ،مــرور کــرده و در
مــورد آنهــا تصمیمــات ســریع و الزم را اتخــاذ کنــد .بایــد
توجــه داشــت کــه ایــن موضــوع در حــوزه تنظیــم بــازار
داخلــی بهخوبــی مؤثــر بــوده و بــا اســتفاده مناســب از
همیــن ســازوکارها ،کشــور بــه آرامشــی نســبی رســیده
اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مجموعــه اقدامــات انجــام شــده
در حــوزه بازرگانــی داخلــی ،نتیجــه رصــد ،هماهنگــی و
تصمیمــات مناســب اتخــاذ شــده در ســتاد تنظیــم بــازار
اســت ،تصریــح کــرد :پیشنویــس تشــکیل «ســتاد توســعه
صــادرات» بــا در اختیــار داشــتن اختیــارات اصــل ۱۲۷
قانــون اساســی ،بــه معــاون اول محتــرم رئیسجمهــور ارائــه
شــده و تقاضــا گردیــده تــا ایــن ســتاد بــه ریاســت وزیــر
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طرح تشکیل ستاد توسعه
صادرات روی میز معاون اول
صنعــت ،معــدن و تجــارت و دبیــری ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،مســیر صــادرات کشــور را همــوار کنــد.
تحریــم داخلــی را بــه ایــن شــکل القــا شــده توســط
برخــی ،قبــول نــدارم
قائممقــام وزیــر صنعــت در امــور بازرگانــی در ادامــه بــا
یــادآوری اینکــه صــادرات ایــران در  ۸ماهــه نخســت امســال
بــه لحــاظ وزنــی ،حــدود  ۱۷درصــد رشــد داشــته اســت،
گفــت :موضوعــی تحــت عنــوان تحریــم داخلــی را قبــول
نداریــم ،بلکــه منشــأ فشــارها و دســتورالعملهایی کــه گاه
صــادرات را تحتالشــعاع قــرار میدهــد ،کامــ ً
ا بیرونــی
بــوده و اینطــور نیســت کــه دســتگاههای دولتــی ،فشــار
بیجهــت بــه بخــش تولیــد و صــادرات وارد نماینــد؛ بلکــه
بیشــتر عوامــل بیرونــی اســت کــه منجــر بــه شــکلگیری
دســتورالعملها و بخشــنامهها در حــوزه صــادرات میشــود؛
امــا علیرغــم همــه اینهــا ظرفیتهــا بهگون ـهای اســت کــه
کشــور بــه نحــو مطلوبــی اداره میشــود و چــرخ اقتصــاد در
حــال حرکــت اســت.
هدفگــذاری اســتانی بــرای توســعه صــادرات بــه
کشــورهای همســایه
مــدرس خیابانــی بــا یــادآوری تعــدادی از برنامههــای
اولویــتدار وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در حــوزه
صــادرات خاطرنشــان کــرد :توســعه صــادرات بــه کشــورهای

همســایه ،مطابــق بــا فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و
خواســت دولــت و شــورای عالــی صــادرات بــوده کــه بــر
ایــن اســاس ،مطابــق بــا برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه
از ســوی ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،بــرای دســتیابی
بــه آن ،هدفگذاریهــای دقیقــی انجــام شــده اســت،
بهنحویکــه در هــر یــک از برنامههــای توســعه صــادرات
در الگــوی ملــی ،هدفگذاریهــای اســتانی و برشهــای
کاالیــی نیــز طراحــی و ابــاغ شــده تــا بــا کنــار هــم قــرار
گرفتــن آنهــا ،اهــداف مدنظــر بهمنظــور توســعه و تعالــی
صــادرات کشــور محقــق شــود.
وی همچنیــن از برنامهریــزی بــرای توســعه صــادرات بــه
کشــورهای چیــن ،هنــد و حــوزه اوراســیا خبــر داد و گفــت:
در کنــار رونــق صــادرات بــه کشــورهای همســایه ،تــاش
شــده تــا برنامــه ویــژهای بــرای توســعه صــادرات بــه هنــد،
چیــن و کشــورهای عضــو اوراســیا طراحــی و اجــرا شــود.
نقطــه تمــاس دولــت بــا بخــش خصوصــی تشــکلها هســتند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر
اهمیــت انجمنهــا و تشــکلهای تخصصــی ،نقطــه تمــاس
دولــت بــا بخــش خصوصــی را تشــکلها دانســت و تصریــح
کــرد :وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــراف بــه ایــن
نقــش و جایــگاه ،در تمامــی تصمیمــات خــود نظــرات بخــش
خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی را در قالــب جلســات مشــترک
بــا تشــکلها و انجمنهــای مربوطــه ،مدنظــر قــرار خواهــد
داد و بــر ایــن اســاس ســازمان توســعه تجــارت موظــف اســت

یکپارچهســازی صادرکننــدگان در بازارهــای
صادراتــی هــدف
قائممقــام وزیــر صنعــت در امــور بازرگانــی در ادامــه ســخنان
خــود در خصــوص بــروز برخــی مشــکالت صادراتــی ،افــزود:
بــه علــت تعــدد و تکثــر صادرکننــدگان و واردکننــدگان،
گاهــی اوقــات شــاهد قیمتشــکنی در بازارهــای صادراتــی
بــوده و یــا در مقابــل ،بــرای خریــد کاال از کشــورهای
دیگــر ،هزینههــای گزافــی را نســبت بــه ارزش ذاتــی
کاالهــا میپردازیــم؛ بنابرایــن در ایــن راســتا بایــد سیاســت
یکپارچهســازی مدنظــر قــرار بگیــرد.
ســازمان توســعه تجــارت متولــی خارجــی و حامــی
صادرکننــدگان کشــور اســت
مــدرس خیابانــی در ادامــه بیــان کــرد :ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،حامــی صادرکننــدگان و متولــی حــوزه
تجــارت خارجــی کشــور اســت و صادرکننــدگان بایــد کانــال
ارتباطــی خــود را بــا آن داشــته باشــند.
وی افــزود :مالیــات بــر ارزشافــزوده صــادرات یک مــاه پس از
ارائــه اظهارنامــه صادراتــی بازگــردد وی همچنیــن در خصوص
بازگشــت ارز صادراتــی و اســترداد مالیــات بــر ارزشافــزوده
صــادرات ،گفــت :صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان صادراتــی
در ایــن شــرایط ،همچــون قهرمانــان ملــی هســتند کــه بایــد
تحــت حمایتهــای ویــژه قــرار گیرنــد ،بــه ایــن معنــا کــه
مالیــات بــر ارزشافــزوده صــادرات بایــد مطابــق بــا قانــون،
ظــرف مــدت یــک مــاه ،بــه حداقــل بــرای صادرکننــدگان
نمونــه ،برتــر و شناســنامهدار بازگــردد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :ضمــن اینکــه بانــک مرکــزی
اعــام نمــوده کــه اطالعــات بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
بهصــورت ماهانــه در اختیــار ســازمان مالیــات قــرار میگیــرد
تــا تأخیــر در بازگشــت و اســترداد مالیــات بــر ارزشافــزوده
صادرکننــدگان کاهــش داده شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
ایران میتواند به عنوان نقطه اتصال و هاب انرژی
در منطقه عمل کند
وزیــر نیــرو بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــران میتوانــد بــه
عنــوان نقطــه اتصــال و هــاب انــرژی در منطقــه عمــل کند،
اظهــار کــرد :جــدا از بهرهمنــدی از ایــن مزیــت ،مــی تــوان
از امتیــاز تبــادل و ارتبــاط بــا اتــکا بــه نیروهــای تخصصــی
بــرای حضــور در بازارهــای منطقــه و توســعه عمــران
منطقــه نیــز اســتفاده کــرد.
رضــا اردکانیــان ظهــر امــروز  ۹دیمــاه در آئیــن افتتــاح
نیروگاهــی  ۵۸.۲مگاواتــی «کهربــا» و «کیهــان» بــا اعتبــار
۴هــزار و  ۱۶۰میلیــارد ریــال در شهرســتان رفســنجان
گفــت :در یازدهمیــن هفتــه پویــش «هرهفته_الــف_ب_
ایــران» در شهرســتان رفســنجان حضــور یافتیــم تــا دو
نیــروگاه مقیــاس کوچــک درایــن شهرســتان را افتتــاح
کنیــم.
وی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره مرحــوم آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی عنــوان کــرد :ســرمایهگذاری در
صنایــع زیرســاختی ،یکــی از اصلــی تریــن عرصههــای
ایجــاد امیــد بــرای آینــده و معنــا کــردن تدبیــر بــرای امیــد
در جامعــه اســت.
وزیــر نیــرو بیــان کــرد :در صنعــت بــرق بــا تــاش بخــش
خصوصــی فعــال و پرتــاش ،امــروز کشــور از حیــث
نیازهــای زیرســاختی و طرحهــای توســعهای بــه بینیــاز
دســت پیــدا کــرده بــه طــوری کــه امــروز در آســتانه نصــب
 ۸۳هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق در کشــور هســتیم
شــایان ذکــر اســت کــه در  ۶ســال اخیــر حــدود  ۱۳هــزار
مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور اضافــه شــده
یعنــی هــر ســال  ۲۵درصــد نســبت بــه ســالهای گذشــته
افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی داشــتهایم و تــا ســال ۱۴۰۰
حــدود  ۶هــزار و  ۳۰۰مــگاوات ظرفیــت جدیــد اضافــه
میشــود.
وی ادامــه داد :پیــش بینــی شــده اســت کــه در دولــت
تدبیــر و امیــد در  ۸ســال فعالیــت خــود  ۲۰هــزار مــگاوات
نیــروگاه جدیــد بــه مــدار بهرهبــرداری وارد شــود کــه
نســبت بــه ســالهای قبــل  ۳۸درصــد ســاالنه افزایــش
عملکــرد را نشــان میدهــد.

اردکانیــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــران میتوانــد بــه
عنــوان نقطــه اتصــال و هــاب انــرژی در منطقــه عمــل کنــد،
اظهــار کــرد :جــدا از بهرهمنــدی از ایــن مزیــت ،مــی تــوان
از امتیــاز تبــادل و ارتبــاط بــا اتــکا بــه نیروهــای تخصصــی
بــرای حضــور در بازارهــای منطقــه و توســعه عمــران
منطقــه نیــز اســتفاده کــرد.
بازدید رییسجمهور از نمایشگاه دستاوردهای
صنعت پتروشیمی
رئیسجمهــور در آییــن گرامیداشــت روز صنعــت
پتروشــیمی ایــران از نمایشــگاه تازهتریــن تولیــدات و
دســتاوردها ،فنــاوری هــای نــو و پژوهــش هــای جدیــد در
حــوزه پتروشــیمی کشــور بازدیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا،حجت االســام والمســلمین حســن
روحانــی را در ایــن بازدیــد ،مهنــدس بیــژن زنگنــه وزیــر
نفــت همراهــی مــی کــرد.
روحانــی پــس از ایــن بازدیــد در جمــع مدیــران شــرکت هــا
و فعــاالن صنعــت پتروشــیمی کشــور ســخنرانی مــی کند.
در ایــن مراســم همچنیــن بــا حضــور رییــس جمهــور از
تعــدادی از شــرکت هــای برتــر صنعــت پتروشــیمی کشــور
تجلیــل خواهــد شــد.
برخی نمایندگان خواستار تغییر نرخ بنزین در
بودجه  99هستند
ایســنا | یــک عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه تعــدادی از نماینــدگان بــه دنبــال
تغییــر نــرخ بنزیــن هســتند ،گفــت :عــاوه بــر ایــن تاکیــد
مــا بــر ایــن اســت کــه بایــد عوایــد حاصــل از صــادرات
بنزیــن بــه مــردم برگــردد .اســداهلل قرهخانــی دربــاره طــرح
گمانهزنیهایــی دربــاره احتمــال تغییــر نــرخ بنزیــن
در بودجــه ســال آینــده گفــت :نماینــدگان طرحهــای
مختلفــی بــرای تغییــر نــرخ بنزیــن یــا تکنرخــی کــردن
آن دارنــد؛ برخیهــا بنزیــن  ۲۰۰۰تومانــی و برخیهــا
بــا نــرخ  ۱۶۰۰تــا  ۱۸۰۰را مطــرح میکننــد و همگــی
هــم تاکیــد بــر تــک نرخــی شــدن بنزیــن دارنــد .البتــه
عــدهای میگوینــد چــون تعییــن قیمــت بنزیــن تصمیــم
ســران قــوا بــوده نمیتــوان در قیمــت و مقــدار ســهمیه
تجدیدنظــر کــرد .پیشــنهاد بنــده آن اســت کــه ماهانــه ۵۰
لیتــر مــازاد بــه عنــوان هدیــه بــه مــردم داده شــود.

انـرژی

شماره یکصد و سی و دو  /هفته دوم دیماه هزار و سیصد نود وهشت

تالش برای تسریع در پیگیری پروندههای قضایی
فعاالن اقتصادی
اتــاق بازرگانــی ایــران اعــام کــرده فعــاالن اقتصــادی کــه
بــا پروندههــای قضایــی مواجــه هســتند ،میتواننــد بــا
مراجعــه بــه ایــن اتــاق و ارائــه پروندههایشــان ،در رســیدگی
و حــل و فصــل ایــن پروندههــا ســرعت ببخشــند.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس نامــهای کــه از ســوی
معاونــت امــور اســتانهای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران بــه اتاقهــای بازرگانــی سراســر کشــور
ارســال شــده ،ایــن اتــاق اعــام آمادگــی کــرده کــه بــرای
ســرعت بخشــیدن بــه حــل و فصــل پروندههــای قضایــی
فعــاالن اقتصــادی بــه ایــن فراینــد ورود کــرده و مشــکالت
مربــوط را از طریــق مذاکــره بــا مراجــع ذیربــط پیگیــری
کنــد.
در متــن ایــن نامــه آمــده اســت :بــا توجــه بــه تعامــات
صــورت گرفتــه بــا مراجــع ذیصــاح مبنــی بــر تســریع در
پیگیــری امــور قضایــی فعــاالن اقتصــادی ،چنانچــه اعضــای
آن اتــاق در قــوه قضاییــه دارای پرونــده هســتند کــه بــه
نظــر میرســد ذیحــق هســتند ،حداکثــر تــا پایــان روز
شــنبه  ۱۴دی مــاه  ۹۸بــه ایــن معاونــت منعکــس کننــد
تــا پیگیریهــای بعــدی صــورت پذیــرد.
بــا توجــه بــه گزارشهایــی کــه در ماههــای گذشــته از
وضعیــت اقتصــادی برخــی ســرمایهگذاران در ماههــای
گذشــته منتشــر شــده نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه
برخــی تالطمهــای اقتصــادی در ماههــای اخیــر ،بــرای
تعــدادی از فعــاالن اقتصــادی مشــکالتی بــه وجــود آمــده
بــود ،ایــن کمــک اتــاق میتوانــد برخــی مشــکالت آنهــا را
برطــرف کنــد.
در ماههــای گذشــت دولــت و قــوه قضاییــه نیــز وعــده
دادهانــد مشــکالت موجــود میــان فعــاالن اقتصــادی را بــا
ســرعت بیشــتری پیگیــری و حــل و فصــل کننــد.
 FATFرا نمیتوان مثل تحریم دور زدتهران
 ایرنــا  -عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــرانبــا بیــان اینکــه فهرســت ســیاه  FATFشــوخیبردار
نیســت و ماننــد تحریــم نمیتــوان آن را دور زد ،گفــت:
در صــورت بازگشــت بــه ایــن فهرســت حســاب بســیاری از
شــرکتهای ایرانــی کــه خــارج از کشــور ثبــت شــدهاند،
بســته خواهــد شــد.
«افشــین کالهــی» روز چهارشــنبه در گفتوگــو بــا
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خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا بیــان اینکــه در صــورت
نپیوســتن بــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFفشــارها
مضاعــف میشــود ،افــزود FATF :ســاز و کار مالــی اســت
کــه نــه بــرای ایرانیــان بلکــه بــرای طرفیــن خارجــی
شــرکتهای ایرانــی محدودیــت ایجــاد میکنــد.
وی ادامــه داد :شــاید اکنــون ارتباطــات مالــی بــه روشهــای
مختلــف انجــام شــود و جــرم بــه حســاب نیایــد ،امــا اگــر
در لیســت ســیاه قــرار بگیــرم هــر تراکنشــی کــه یــک
طــرف آن ایرانــی اســت از دیــد مســووالن بانــک میتوانــد
جــرم انگاشــته شــود و مشــکوک بــه حمایــت از تروریســم و
پولوشــویی باشــد .در آن صــورت دیگــر هیــچ کــس تمایــل
نــدارد بــا ایــران تبــادل مالــی انجــام دهــد.
کالهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیــن تحریــم و قــرار گرفتــن در
لیســت ســیاه تفــاوت وجــود دارد ،تصریــح کــرد :فهرســت
ســیاه  FATFشــوخیبردار نیســت و ماننــد تحریــم
نمیتــوان آن را دور زد .اکنــون در شــرایط تحریــم هنــوز
بســیاری از شــرکتها بــا طرفیــن ایرانــی مشــغول فعالیــت
هســتند ،چــرا کــه تحریــم آمریــکا برایشــان مهــم نیســت و
میتواننــد مشکالتشــان را بــه صــورت دیگــری حــل کننــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران خاطرنشــان
کــرد :در صــورت بازگشــت بــه لیســت ســیاه ،تمــام
تراکنشهــا میتوانــد جــرم انگاشــته شــود و مشــکوک بــه
جــرم باشــد .همچنیــن ممکــن اســت حســاب بســیاری از
شــرکتهای ایرانــی کــه خــارج از کشــور ثبــت شــدهاند،
بســته شــود.
وی تصریــح کــرد :ممکــن اســت اکنــون برخــی بانکهــا بــا
مشــتریان ایرانــی تبــادل داشــته باشــند امــا اگــر بــه لیســت
ســیاه بپیوندیــم ،بانکهــا از تــرس اینکــه مشــکلی برایشــان
پیــش نیایــد حســابهای ایرانــی را میبننــد و ممکــن
اســت بــرای یــک تراکنــش پنــج هــزار دالری بــا ایــران
تحــت تعقیــب قضایــی قــرار گیرنــد.
کالهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در صــورت تصویــب FATF
قــرار نیســت گشایشــی حاصــل شــود ،گفــت :بــا تصویــب
ایــن الیحــه ســعی میکنیــم جلــوی بدتــر شــدن اوضــاع را
بگیریــم؛ چــرا کــه در آن صــورت دیگــر هیــچ راه دور زدن و
تعاملــی باقــی نمیمانــد
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Enoc Group Bags Golden Peacock
Towards An Energy Mix: The Role Of Award For Sustainability
Conventional Power Sources In The
Changing Energy Landscape

Rosatom Commissions Phase 1 Of
150MW Wind Project

Since 2014, Enoc Group has reduced
its emission intensity by about 24 per
cent and water intensity by about 17
per cent in its manufacturing and retail facilities
Enoc Group has announced that it
has been awarded the Golden Peacock Award for Sustainability for the
.third year in a row

NovaWind JSC, the wind power division of Russian state-controlled nuclear energy corporation Rosatom,
has commissioned the first phase of
the 150-MW Adygea wind farm in the
.south of Russia
The wind farm’s first 13 turbines,
with an installed capacity of 32.5
MW, have been put into service in
the Republic of Adygea, NovaWind
said last week. Commissioning of
the second and the third phases is
scheduled to take place in January
.2020

While renewable energy generation
continues to gain traction in the region, traditional power generation
from sources such as oil, natural gas
and coal will continue to have a crucial position in the broader energy
mix amid soaring demand for power
Early this year, GE and Japan’s
Sumitomo Corporation reached a
public-private partnership (PPP)
year Power-25 milestone by signing a
Purchase Agreement (PPA) with
the Sharjah Electricity and Water
Authority (SEWA) to develop, build
gigawatt (GW) 1.8 and operate a
combined cycle power plant located
.in Hamriyah
The project will consist of three
combined cycle blocks, the first of
which is expected to come online in
A consortium of banks and JBIC .2021
will co-finance the Project for a total
private-public co-financing amount
.billion 1$ of approximately

Among 228 global applicants, the
group was recognised for its commitment to improving sustainability
standards. Since 2014, Enoc Group
has reduced its emission intensity
by about 24 per cent and water intensity by about 17 per cent in its manufacturing and retail facilities. The
group also launched its Energy and
Efficiency Report, announcing significant savings of Dh71.4 million from
innovative energy efficiency measures implemented over the last five
years, resulting in reducing its ener.gy intensity by 23 per cent
Earlier this year, Enoc Group unveiled
a Ghaf tree inspired service station
for Expo 2020 Dubai

The company still needs to obtain
permits for permanent operation
and the wind farm’s connection to
the wholesale electricity market, NovaWind general director Alexander
.Korchagin stated
Adygea represents NovaWind’s
maiden wind project. By 2023, Rosatom’s wind unit plan to install 1 GW
.of wind farms

Asia-Pacific Power Industry Contracts Up 20% In November 2019

China led the activity in November
2019 with 20 contracts and a share
of 22%, up 13.3% over the previous
month and up 186% when compared with the last 12 month-average, followed by India with 14
contracts and a share of 15.4% and
Pakistan with 12 contracts and a
share of 13.2% during the month
Asia-Pacific power industry contracts activity in November 2019
saw 91 contracts announced,
marking a rise of 20% over the last
12-month average of 76, according
.to GlobalData’s power database
Asia-Pacific power industry contracts in November 2019: China
leads activity
Looking at contracts by country,
China led the activity in November
2019 with 20 contracts and a share
of 22%, up 13.3% over the previous
month and up 186% when compared with the last 12 month-average, followed by India with 14
contracts and a share of 15.4% and
Pakistan with 12 contracts and a
.share of 13.2% during the month
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صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران در مراســمی
کــه توســط اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران و بــا حضــور مقامــات اســتانی و
نماینــدگان بخــش خصوصــی برگــزار شــد ،معرفــی
و مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد .در ایــن مراســم بــر
ضــرورت حــل مشــکالت صادرکننــدگان و اتخــاذ
سیاســتهایی بــرای تشــویق و توســعه صــادرات
غیرنفتــی در شــرایط تحریــم تاکیــد شــد.
اســتان تهــران نیــز در صــادرات کشــور ســهم باالیــی دارد
و بــه همیــن دلیــل پــس از برگــزاری مراســم روز ملــی
صــادرات کــه در آن صادرکننــدگان نمونــه کشــور معرفــی
میشــوند ،ارزیابــی پرونــده صادرکنندگانــی کــه در رقابــت
ملــی معرفــی نشــدهاند امــا در ســطح اســتان دســت پــر
و کارنامــه موفقــی دارنــد ،توســط اتــاق بازرگانــی تهــران
بررســی میشــود .برهمیــن اســاس در مراســمی کــه صبــح
دهــم دی مــاه  98در هتــل ارم برگــزار شــد ،ایــن بنگاههــا
معرفــی و توســط نماینــدگان بخــش خصوصــی و دولــت
مــورد تقدیــر و تجلیــل قــرار گرفتنــد.
راه نجات کشور ،صادرات غیرنفتی است
در ادامــه ایــن جلســه ،مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق
بازرگانــی تهــران نیــز طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه ناامیــدی
نســبی موجــود در جامعــه ،گفــت :برگــزاری چنیــن
رویدادهایــی نشــان میدهــد کــه در همیــن شــرایط،
افــرادی محکــم ایســتادهاند و بــه کشــور خــود عالقهمنــد
هســتند .آنهــامیتواننــد بــه الگویــی بــرای کســانی تبدیــل
شــوند کــه فکــرمیکننــد در ایــن شــرایط نمیتــوان کاری
از پیــش بــرد.
خوانســاری بــا بیــان اینکــه اگــر مســاله تحریمهــا حــل
نشــود ،ســال  1399بهتــر از ســال  1398نخواهــد بــود،
ادامــه داد :الیحــه بودجــه ســال  1399نیــز بــا توجــه بــه
شــرایط تحریمــی تنظیــم نشــده اســت و در ایــن زمینــه
مشــکالتی وجــود خواهــد داشــت.
خوانســاری ســپس بــا اشــاره رشــد منفــی  4.5درصــدی
ســال  1397و پیشبینــی رشــد منفــی  8.5تــا 9.5
درصــدی بــرای ســال  1398گفــت :ارزیابیهــا نشــان
میدهــد اقتصــاد ایــران حــدود  14درصــد کوچــک شــده
و یکــی از راههــای اساســی دور زدن تحریــم ،رشــد صــادرات
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تنها راه نجات از تحریم،
توسعه صادرات غیرنفتی است
غیرنفتــی اســت .در واقــع ،امکانــات و پتانســیلهای کشــور،
ایجــابمیکنــد کــه صــادرات کشــور بیــش از ارقــام کنونــی
باشــد.
او در ادامــه بــه ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت بازار کشــورهای
همســایه اشــاره کــرد و گفــت 15 :کشــور همســایه کــه
 7کشــور محصــور در خشــکی هســتند ،در ســال ،حــدود
یــک هــزار میلیــارد دالر واردات دارنــد و ایــران بایــد بتوانــد
بــا صــادرات کاال و خدمــات ،درصــد باالیــی از نیــاز ایــن
کشــورها را تامیــن کنــد؛ در واقــع پتانســیل صــادرات ۱۰۰
میلیــارد دالری بــه ایــن کشــورها در کشــور وجــود دارد کــه
البتــه مقدمــه آن ،رفــع موانــع موجــود در راه صــادرات اســت.
مســعود خوانســاری در ادامــه گفــت :اگرچــه ،افزایــش
ناگهانــی قیمــت ارز ضربــه بزرگــی بــه اقتصــاد کشــور وارد
کــرد و معیشــت مــردم را تحــت تاثیــر قــرار داد .امــا ایــن
واقعــه ،نشــان داد کــه اگــر قیمــت ارز واقعــی شــود ،میتــوان
بــه تولیــد و صــادرات کشــور تکیــه کــرد و بــه جــای اعطــای
یارانــه بــه کاالهــای خارجــی با ســرکوب قیمــت ارز ،بــا واقعی
کــردن قیمــت ،روی کاالهــای ایرانــی ســرمایهگذاری کــرد.
در واقــع ،از وارداتــی کــه بــا ارز ارزان صــورتمیگرفــت،
جلوگیــری شــد و در عیــن حــال ،کاالهــای صادراتــی ایــران
بــه ســوی رقابتــی شــدن پیــش رفــت.
رییــس اتــاق تهــران افــزود :وقــت آن فــرا رســیده اســت
کــه موانعــی کــه بــر ســر راه صــادرات وجــود دارد ،از میــان
برداشــته شــده و روی تولیــد صادراتمحــور تکیــه شــود.

البتــه همــه مســئوالن حــوزه صــادرات بــه ایــن مســایل
اشــراف داشــته و همــواره مطالبــات بخــش خصوصــی را
مطــرحمیکننــد ،امــا مشــخص نیســت چــرا مشــکالت
موجــود حــل نمیشــود و بــه نظــرمیرســد ،سیســتم
دچــار مشــکل اســت.
aخوانســاری در ادامــه بــه ذکــر مثالــی در مــورد اتخــاذ
تصمیمــات اثرگــذار بــر حــوزه صــادرات بــدون مشــورت
بــا بخــش خصوصــی پرداخــت و گفــت«:در شــهریور مــاه
امســال وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تصمیــم گرفــت
تعرفــه  7الــی  8قلــم کاال را بــه بهانــه اینکــه مــواد خــام
هســتند ،افزایــش دهــد تــا آنهــا را بــه ســمت تولیــد هدایــت
کنــد ،بــر ایــن اســاس ،تعرفــه اقالمــی چــون ســنگآهن و
ســنگهای تزئینــی مشــمول تعرفــه  25درصــدی شــدند.
اتــاق تهــران نیــز بــه ایــن تصمیــم معتــرض شــد امــا ترتیــب
اثــر داده نشــد و ایــن تعرفههــا اعمــال شــد .اوایــل مــاه
جــاری ،ارزیابــی از ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
انجــام گرفــت کــه نشــانمـیداد کــه صــادرات برخــی کاالها
تــا  ۹۰درصــد کاهــش یافتــه اســت .متعاقــب آن ،وزارتخانــه
تصمیــم گرفــت کــه تعرفــه برخــی از ایــن اقــام را از ۲۵
درصــد بــه  ۱۰درصــد کاهــش دهــد .پرســش قابــل تامــل
ایــن اســت کــه اکنــون بایــد دســتگاهی پاســخگو باشــد کــه
اگــر تعییــن تعرفــه  ۲۵درصــدی کارشناســی بــوده ،چــرا
صــادرات  ۹۰درصــد افــت کــرده اســت؛ آن هــم در شــرایطی
کــه صــادرات چنیــن حائــز اهمیــت اســت و کســب هــر یــک
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دالرمیتوانــد مشــکالت زیــادی را حــلکنــد.
خوانســاری بــا بیــان اینکــه بــازی بــا تعرفههــا بــه صــورت
غیرکارشناســی یــا وضــع ممنوعیــت و محدودیــت بــر
صــادرات و واردات برخــی کاالهــا ،ریســک باالیــی دارد و
پشــت آن هــزاران مســاله وجــود دارد ،گفــت :صادرکننــدگان
تــاش میکننــد بــازاری را بــه دســت آورنــد ،امــا برخــی
تصمیمــات ممکــن اســت یــک بنــگاه از عــرش بــه فــرش
بــرده یــا برعکــس عمــل کنــد .مجموعــه تصمیمگیــران
نبایــد بــه صــورت جزیــرهای عمــل کننــد و بهتــر اســت
از ابتــدا بــا بخــش خصوصــی و تشــکلهای تخصصــی،
همفکــری کننــد.
او افــزود :اگــر قــرار اســت ،سیاســتی اعمــال شــود،
دســتکم بــرای آن مهلتــی تعییــن شــود .حتــی آمریــکا
نیــز بــرای اعمــال تحریمهایــش ،شــش مــاه مهلــت تعییــن
میکنــد امــا در داخــل کشــور ایــن اقتضائــات رعایــت
نمیشــود و تصمیمــات تجــاری بــدون مقدمــه اجرایــی
میشــود .در حالــی کــه انتظــار بــر ایــن اســت کــه همــه
تصمیمگیــران ،صادرکننــدگان کشــور را مدنظــر قــرار داده
و از آنهــا نظرخواهــی کننــد .اگــر ایــن موانــع برطــرف شــود،
صــادرات بســیار بیــش از آنچــه اکنــون صــورتمیگیــرد،
جهــش پیــدا خواهــد کــرد.
رئیــس اتــاق تهــران گفــت :انتظــار ایــن اســت ،کــه
تصمیمگیــران صادرکننــدگان را فــرا بخواننــد و بپرســند
بــرای دو برابــر شــدن میــزان صــادرات خــود چــه تمهیداتــی
الزم اســت و بــرای آنهــا فراهــم کننــد .ایــن کار پیچیــدهای
نیســت .در واقــع الزم اســت ،دســتکم دســتگاههای
حاکمیتــی اســتانها بــا صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان
برجســته اســتان خــود در ارتبــاط باشــند و موانــع پیــش
روی آنهــا را برطــرف کننــد.
مســعود خوانســاری در پایــان ســخنان خــود بــار دیگــر
تاکیــد کــرد کــه تنهــا راه نجــات و مفــر کشــور از تحریمهــا،
صــادرات غیرنفتــی اســت.
در ادامــه ایــن نشســت ،صادرکننــدگان نمونــه و شایســته
تقدیــر اســتان تهــران معرفــی و از آنــان تجلیــل شــد.

* همچنیــن شــرکت پــارس تابلــو از اعضــای
شــرکتی فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران در ایــن مراســم بعنــوان
صادرکننــده نمونــه ملــی تقدیــر بعمــل آمــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تجارت آزاد با اوراسیا تا  3سال
آینده

رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا بیــان اینکــه
موافقتنامــه ایــران بــا اوراســیا طــی دو تــا ســه ســال آینــده
بــه تجــارت آزاد تبدیــل میشــود گفــت :وقتــی در فرآینــد
زمــان تجــارت آزاد برقــرار میشــود کاالهــا بــه راحتــی
بیــن ایــران و پنــج کشــور عضــو اتحادیــه تبــادل خواهــد
شــد .بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،حمیــد زاد بــوم از
تبدیــل موافقتنامــه اوراســیا بــه تجــارت آزاد طــی دو تــا
ســه ســال آینــده خبــر داد و افــزود :ایــن موافقــت نامــه
تجــاری بیــن ایــران و پنــج عضــو اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا یعنــی روســیه ،قزاقســتان ،ارمنســتان ،بــاروس
و قرقیزســتان منعقــد شــده اســت .وی اظهارداشــت:
موافقتنامــه مزبــور در مرحلــه نخســت شــامل  862قلــم
کاالســت کــه قــرار بــر اینکــه در فرآینــد زمــان تبدیــل
بــه تجــارت آزاد شــود .رییــس ســازمان توســعه تجــارت
ایــران گفــت :وقتــی موافقتنامــه تجــارت آزاد بیــن
کشــوری بــا یــک منطقــه تجــاری اتفــاق میافتــد بــه
یقیــن در بحــث تجــارت ،ســرمایهگذاریهای مشــترک
ودر یــک کالم روی حرکــت تجــاری و اقتصــادی کشــور
تاثیــر خواهــد گذاشــت .وی افــزود :تبــادل کاالهــا بیــن
ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا اغلــب از
ســوی فعــاالن بخــش خصوصــی صــورت میگیــرد.
زادبــوم اظهارداشــت :نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه ایــران
توانســته در شــرایط ســخت تحریمــی موافقتنامــه مزبــور
را بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا برقــرار کنــد کــه جــای
بســی مباهــات دارد .وی گفــت :هماکنــون ســطح تبــادل
تجــاری ســاالنه ایــن اتحادیــه بــا جهــان  866میلیــارد دالر
اســت .رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود:
واردات ایــن اتحادیــه در ســال بــاالی  400میلیــارد دالر
از دنیاســت .وی اظهارداشــت :ســه کشــور عضــو اتحادیــه
اوراســیا از قبیــل روســیه ،قزاقســتان و ارمنســتان همســایه
ایــران هســتند و ســاالنه بیــش از  400میلیــارد دالر واردات
دارنــد کــه عمــده ایــن واردات مربــوط بــه روســیه اســت.
زاد بــوم تصریــح کــرد :وقتــی در فرآینــد زمــان تجــارت
آزاد برقــرار میشــود کاالهــا بــه راحتــی بیــن ایــران

و پنــج کشــور عضــو اتحادیــه تبــادل خواهــد شــد .وی
ادامــه داد :تبــادل آســان و روانتــر کاال بیــن ایــران و پنــج
کشــور عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا موجــب افزایــش
ســرمایهگذاری متقابــل میشــود.

ظرفیت  ۱۲۴میلیارد دالری
صادرات به کشورهای همسایه
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت میگویــد کــه بــا
وجــود صــادرات  ۲۴میلیــارد دالری ایــران بــه کشــورهای
همســایه ،ایــن بــازار ظرفیــت آن را دارد کــه  ۱۰۰میلیــارد
دالر صــادرات جدیــد در آن صــورت بگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد زادبــوم در مراســم تقدیــر از
صادرکننــدگان اســتان تهــران گفــت :آمارهایــی کــه از
ســال  ۹۷منتشــر شــده نشــان میدهــد کــه بــا وجــود
مشــکالت و محدودیتهایــی کــه اقتصــاد ایــران بــا آن
روبــرو بــوده صادرکننــدگان ایرانــی توانســتهاند عملکــرد
خــود در بازارهــای بینالمللــی را حفــظ کننــد و ایــن
رونــد در ســال جــاری نیــز ادامــه یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد بــه صادرکننــدگان امیــد
بدهــد ،خاطرنشــان کــرد :هــر چنــد در ماههــای گذشــته
تــاش شــده برخــی از مشــکالت صادرکننــدگان برطــرف
شــود امــا همچنــان در حوزههایــی ماننــد بازگشــت ارز و
حمــل و نقــل نیــاز بــه پیگیریهــای جــدی وجــود دارد و
در ایــن زمینــه اســتفاده از ظرفیتهــای بازارهــای منطقــه
اهمیــت زیــادی خواهــد داشــت.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه واردات
بیــش از هــزار و  ۱۰۰میلیــارد دالری کشــورهای همســایه
ایــران در ســال  ۲۰۱۸اظهــار کــرد :بــا وجــود گســتردگی
ایــن بــازار ســهم مــا تنهــا  ۲۴میلیــارد دالر بــوده اســت.
بــا توجــه بــه بررســیهایی کــه مــا انجــام دادهایــم مــا
تــوان آن را کــه  ۱۰۰میلیــارد دالر بــه ایــن صــادرات
اضافــه کنیــم تــا تولیدکننــدگان مــا نگــران بــازار فــروش
کاالهایشــان نباشــند.
زادبــوم میــزان صــادرات غیرنفتــی کشــور در  ۹ماهــه
ابتدایــی امســال را حــدودا  ۳۲میلیــارد دالر اعــام کــرد
و افــزود :مذاکــرات مــا بــرای کاهــش تعرفــه واردات برخــی
کشــورهای همســایه بــرای توســعه بــازار کاالهــای ایرانــی

انـرژی

شماره یکصد و سی و دو  /هفته دوم دیماه هزار و سیصد نود وهشت

ادامــه دارد امــا بایــد در نظــر داشــت کــه کاهــش تعرفــه
بــه صــورت دو طرفــه انجــام شــود و اگــر مــا امتیــازی
میگیریــم بایــد در مقابــل امتیازاتــی را نیــز بــه ایــن
کشــورها بدهیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :بــرای تجــارت آزاد بایــد بیــن ۸۵
تــا  ۹۰درصــد از کاالهــا در فهرســت ایــن تجــارت قــرار
بگیرنــد و از ایــن رو در اجــرای موافقتنامــه عضویــت
در اوراســیا و چــه ســایر موافقتنامههــا کارگروهــی بــا
مشــارکت اتــاق بازرگانــی تشــکیل شــود کــه جمعبنــدی
دربــاره ایــن کاالهــا بــه صــورت دقیــق و هدفمنــد صــورت
گیــرد.

تالش برای صادرات خدمات
فنی و مهندسی ساختمان به
کشورهای اسالمی
دبیــرکل مرکــز مهندســین کشــورهای اســامی از تــاش
ایــران بــرای صــادرات خدمــات فنی و مهندســی ســاختمان
بــه کشــورهای اســامی خبــر داد و گفــت :بــا وجــود فشــار
تحریمهــا میخواهیــم بــازار ســاختمان منطقــه را بــه
دســت بیاوریــم.
بــا توجــه بــه تحریمهــای آمریــکا بانــک مرکــزی نتوانســته
خــط اعتبــاری الزم بــرای ضمانــت صادرکننــدگان ایرانــی
را بــاز کنــد و همیــن مســاله خطــر از دســت رفتــن برخــی
بازارهــای مهــم در عــراق را افزایــش داده اســت .بــا ایــن
حــال دو روز پیــش وزیــر راه و شهرســازی در حاشــیه
نمایشــگاه صنعــت ســاختمان خبــر داد کــه درحــال
رایزنــی بــا کارفرمایــان خارجــی بــرای قبــول تضامیــن
بانــک هــای ایرانــی اســت تــا از ســختی حضــور شــرکت
هــا و مهندســان ایرانــی در پروژههــای ســاخت و ســاز
کشــورهای اطــراف کــم شــود .محمــد اســامی ایــن
توصیــه را بــه جامعــه مهندســین کشــور نیــز داشــت کــه
بــا تجمیــع ســرمایههای خــود بــه صــورت قدرتمنــدی در
بــازار منطقــه حاضــر شــوند تــا در رقابــت بــا شــرکت هــای
عربســتان ،ترکیــه و چیــن حرفــی بــرای گفتــن داشــته
باشــند.
«علــی طبرســتانی» روز چهارشــنبه بــه خبرنــگاران اعــام
کــرد:جامعــه مهندســان نقشــه بــردار ایــران بــا همــکاری و
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حمایــت مرکز مهندســین کشــورهای اســامی و فدراســیون
توســعه علــوم فنــاوری کشــورهای اســامی ،اقــدام بــه
برنامهریــزی جهــت برگــزاری نشســت بــا هــدف توســعه
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی ســاختمان کــرده اســت.
وی افــزود :بــا هــدف صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بــه کشــورهای اســامی برنامهریــزی شــده اســت دومیــن
همایــش شبکهســازی بینالمللــی اقتصــادی بــا هــدف
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی  ۱۶دیمــاه در تهــران
برگــزار شــود.
دبیــرکل مرکــز مهندســین کشــورهای اســامی بــا اشــاره
بــه اینکــه تــاش میشــود ارتقــاء صــدور خدمــات فنــی
مهندســی در کشــور در دســتور کار باشــد ،گفــت :تــاش
میکنیــم ایــن هــدف از طریــق شــرکتها و متخصصــان
ایرانــیمحقــق شــود و در همیــن راســتا الزم اســت ارگانهــا
و ســازمانهای دولتــی نیــز بــه مــا کمــک کننــد.
طبرســتانی بــا اعــام اینکــه در ایــن همایــش از انجمنهــا
و اتحادیههــای فعــال در ایــن حــوزه و ســفرا ورایزنــان
اقتصــادی برخــی کشــورها دعــوت شــده اســت و حضــور
مییابنــد ،گفــت :قــرار اســت بــا نماینــدگان اقتصــادی
کشــورهای اســامی خصوصــا کشــورهای همســایه
و خاورمیانــه و اوراســیا طــی جلســات تخصصــی،
توانمندیهــای فنی-مهندســی بومــی کشــور در معــرض
ارائــه و معرفــی قــرارگیــرد تــا بــه ارتقــای ســطح صــدور
خدمــات فنــی مهندســی منجــر شــو

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ظرفیت  ۲۰میلیارد
دالری صادرات به
اتحادیه اوراسیا
معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران گفــت :ظرفیــت ایــران بــرای صــادرات بــه
کشــورهای اتحادیــه اوراســیا حــدود  ۲۰میلیارد دالر اســت.
بــه گــزارش وزارت صمــت ،مســعود کمالیاردکانــی در
حاشــیه برگــزاری روز ملــی صــادرات در اتــاق بیرجنــد بــا
اعــام ایــن مطلــب افــزود :ایــن اتحادیــه شــامل پنج کشــور

روســیه ،بــاروس ،قزاقســتان ،قرقیزســتان و ارمنســتان
اســت و کل تجــارت خارجــی ایــن پنــج کشــور حــدود ۹۰۰
میلیــارد دالر اســت در حالــی کــه حجــم تجــارت خارجــی
ایــران بــا ایــن اتحادیــه و پنــج کشــور حــدود دو میلیــارد
دالر اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران عمــ ً
ا از پنجــم آبانمــاه
ســال جــاری وارد موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی بــا اتحادیــه
اوراســیا شــده اســت ،افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه اســتان
خراســان جنوبــی عمدتـاً بــا یــک بــازار خــاص کار میکنــد،
ظرفیتهــای بــازار اوراســیا و اتحادیــه اوراســیا میتوانــد
فرصتــی جدیــد بــرای تنوعبخشــی بــه بازارهــای صادراتــی
ایــن اســتان باشــد.
وی خاطرنشــان کــرد :عمــده صــادرات اســتان خراســان
جنوبــی و شهرســتان بیرجنــد متمرکــز بــر بــازار افغانســتان
اســت هــر چنــد بــازار افغانســتان در نــوع خــود یــک بــازار
اســتراتژیک و مهــم بــرای ایــران محســوب میشــود امــا
بیثبــات و ســاختارنیافته اســت از ایــن رو ،تــاش داریــم

\
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران:

دولت باید دست
خود را از صنعت
پتروشیمی کوتاه کند
رضــا پدیــدار گفــت :دولــت بایــد تصــدی گــری خــود را
در صنایــع پتروشــیمی کاهــش دهــد و همانطــور کــه ایــن
موضــوع در برنامــه چهــارم توســعه هــدف گــذاری شــده
بــود ،دولــت دســت خــود را از پتروشــیمی هــا کوتــاه کند.
برنامــه «بــدون خــط خوردگــی» رادیــو گفــت و گــو در
خصــوص نمایشــگاه صنعــت پتروشــیمی و بازدیــد رئیــس
جمهــور از دســتاوردهای ایــن صنعــت بــا دکتــر رضــا
پدیــدار رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران
بــه صــورت تلفنــی گفتگــو کــرد.

انـرژی
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ظرفیتهــای جدیــد صادراتــی را بــه ایــن اســتان معرفــی
کنیــم.
معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران واردات  5کشــور عضــو اتحادیــه اوراســیا
را حــدود  ۳۲۰میلیــارد دالر اعــام کــرد و افــزود :از ایــن
میــزان  ۶۰۰میلیــون دالر ســهم صــادرات ایــران اســت امــا
مطالعــات نشــان میدهــد ظرفیــت ایــران بــرای صــادرات
بــه ایــن کشــورها حــدود  ۲۰میلیــارد دالر اســت .وی ادامــه
داد :البتــه روســیه در ایــن بــازار نقــش عمــده و متمرکــزی
ایفــا میکنــد ،امــا اقــام متنوعــی همچــون مــواد غذایــی،
محصــوالت معدنــی ،مصالــح ســاختمانی و دیگــر کاالهــا را
نیــز میتــوان بــه ســبد صادراتــی ایــران افــزود.
کمالــی اردکانــی بــا تأکیــد بــر ظرفیــت خــوب ایجادشــده
بــرای تجــارت خارجــی کشــورمان ،بــه واســطه موافقتنامــه
تعرفههــای ترجیحــی بــا اوراســیا بیــان داشــت :در حــال
حاضــر بســیاری از تجــار در زمینــه کاهــش تعرفههــای
ترجیحــی در بازارهــای خارجــی مطالبــه دارنــد کــه بــا

انعقــاد ایــن تفاهمنامــه در  ۵۰۲قلــم کاال از ایــن پنج کشــور
ترجیــح تعرفــه گرفتهایــم .وی اضافــه کــرد :بــرای برخــی
از ایــن کاالهــا حتــی تــا  ۹۰درصــد و بهطــور میانگیــن
حــدود  ٥٦درصــد کاهــش تعرفــه گرفتــه شــده اســت.
معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ادامــه داد :شــرکتهایی کــه بــا اعضــای ایــن
اتحادیــه مــراودات تجــاری دارنــد بــه منظــور بهرهمنــدی
از منافــع تجــارت ترجیحــی بایــد از فرمهــای مخصــوص
گواهــی مبــدأ ایــن کشــورها کــه در حــال حاضــر در اتــاق
بازرگانــی منتشــر شــده اســت ،اســتفاده کننــد و در غیــر
ایــن صــورت امــکان اســتفاده از مزایــای ترجیحــات تجــاری
ایــن کشــورها را نخواهنــد داشــت.
کمالیاردکانــی در پایــان گفــت :تجــار آیندهنگــر بایــد
ســبد بازارهــای خــود را توســعه داده و از حالــت تــک
بــازاری خــارج شــوند و کشــورهای اوراســیا میتواننــد
ظرفیــت خوبــی در ایــن زمینــه باشــند.

رضــا پدیــدار در آغــاز بــا بیــان اینکــه پتروشــیمی بــه
عنــوان مهمتریــن صنایــع پاییــن دســتی حــوزه انــرژی
کشــور ارزش افــزوده باالیــی دارد ،گفــت :ارزش افــزوده
اقتصــاد در تولیــد محصــوالت پتروشــیمی در عرصــه ملــی
کشــور عــددی باالتــر از  35درصــد تــا  37درصــد را نشــان
مــی دهــد کــه در مقایســه بــا ســایر صنایــع تولیــدی در
کشــور رقــم باالیــی اســت.
وی همچنیــن بیــان کــرد :محصوالتــی کــه پتروشــیمی
مــی توانــد تولیــد تنــوع باالیــی دارد و اگــر بــه آن
پرداختــه شــود ،مــی توانــد ارزش افــزوده اقتصــادی را بــه
صــورت تصاعــدی بــاال ببــرد .در جهــان  87نــوع محصــول
پتروشــیمی تولیــد و عرضــه مــی شــود کــه در ایــران 37
نــوع محصــول تولیــد مــی شــود .بــر اســاس گزارشــی کــه
معــاون وزیــر نفــت و مدیــر عامــل صنایــع پتروشــیمی
اعــام کــرده اســت تنــوع میــزان محصــوالت را از میزانــی
کــه در حــال حاضــر داریــم ،در ســال هــای آتــی افزایــش
مــی دهیــم تــا بتوانیــم حجــم تولیــد را از  65میلیــون تــن
بیشــتر کنیــم و  75میلیــون تــن در فــاز نخســت و تــا
پایــان برنامــه ششــم بــه  100میلیــون تــن برســانیم.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران تصریــح
کــرد :افزایــش ظرفیــت و افزایــش تنــوع محصــوالت

پتروشــیمی پایــه ،میانــه و نهایــی کــه در صنایــع
گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ،مــی توانــد
جایگزیــن فــروش نفــت خــام در کشــور باشــد و بــه
نوعــی ارزش افــزوده بــرای کشــور ایجــاد کنیــم .ایــن
ارزش افــزوده بــه حــدی اهمیــت دارد کــه یــک بشــکه
نفــت کــه در حــال حاضــر  60دالر اســت در صــورت
فــرآورده شــدن در پتروشــیمی هــا بــه  600دالر افزایــش
پیــدا مــی کنــد و ایــن موضــوع در دیــدار رئیــس جمهــور
نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت.
وی بــا تصریــح بــر اینکــه در فرآینــد اجرایــی و عملیاتــی
کــردن محصــوالت پتروشــیمی هــا ناهمــواری هایــی نیــز
وجــود دارد ،عنــوان کــرد :تامیــن خــوراک پتروشــیمی
هــا یکــی از مســائلی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد و دولــت بایــد نهایــت کمــک خــود را در ایــن
زمینــه بــه پتروشــیمی هــا انجــام دهــد .همچنیــن دولــت
بایــد تصــدی گــری خــودش را در صنایــع پتروشــیمی
کاهــش دهــد و همانطــور کــه ایــن موضــوع در برنامــه
چهــارم توســعه هــدف گــذاری شــده بــود ،دولــت دســت
خــود را از پتروشــیمی هــا کوتــاه کنــد تــا بتوانیــم ســهم
بخــش خصوصــی در صنعــت پتروشــیمی افزایــش دهیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و سی و دو  /هفته دوم دیماه هزار و سیصد نود وهشت

شریانهای صادرات پتروشیمی؛
همچنان باقی

گلوگاههــای صــادرات محصــوالت پتروشــیمی نیــز بــه
تبعیــت از تحریــم نفتــی امریــکا محــدود و ســختتر شــده
اســت ،تــا جاییکــه برآوردهــا حاکــی از کاهــش میــزان
صــادرات ایــن محصــوالت تــا پایــان امســال دارد .ایــن
برآوردهــای تــا جایــی اســت کــه مرکــز مطالعــه زنجیــره
ارزش معتقــد اســت امــروز تحریمهــا صنعــت رو بــه رشــد
پتروشــیمی ایــران را بهطــور جدیــد تهدیــد میکنــد .بــا
ایــن حــال طبــق گفتــه فعــاالن ایــن حــوزه؛ هنــوز بخشــی
از شــریانهای صادراتــی محصــوالت پتروشــیمی بــه قــوت
خــود باقــی هســتند.
مرکــز مطالعــات اســتراتژیک در گزارشــی ،ضمــن بررســی
صنعــت پتروشــیمی ایــران و تحریمهــای امریــکا؛ بــه
تحریــم هلدینــگ خلیجفــارس در خردادمــاه ســال جــاری
اشــاره کــرده و عنــوان میکنــد کــه ایــن اقــدام بــا هــدف
خنثــی کــردن منابــع مالــی بــزرگ و ســودآور گــروه
پتروشــیمی ایــران صــورت گرفــت کــه طــی آن  38شــرکت
تابعــه ایــن هلدینــگ تحریــم شــدند .برایــن اســاس ایــن
مجموعــه حــدود  40درصــد تولیــدات پتروشــیمی کشــور
را برعهــده دارد کــه براســاس تحریــم امریــکا ،هــر گونــه
معاملــه ،خریــد ،ارایــه خدمــات ،دادن خدمــات اعتبــاری و
بیمــه بــه ایــن شــرکتها ممنــوع شــده و هــر گونــه نقــض
آن بــا مجازاتهــای امریــکا روبــرو خواهــد بــود.
مرکــز مطالعــات زنجیــره ارزش بــا اشــاره بــه
هدفگذاریهــای دیــده شــده بــرای صــادرات پتروشــیمی
عنــوان میکنــد کــه باتوجــه بــه تولیــد حــدودا  17میلیــارد
دالری فعلــی صنعــت پتروشــیمی ،قــرار اســت ایــن صنعــت
در جهــش دوم خــود یعنــی تــا پایــان ســال  1400و در
جهــش ســوم (تــا پایــان ســال  )1404بــا افزایــش 117
درصــدی صــادرات همــراه باشــد .در همیــن خصــوص
ایــن مرکــز بــه عنــوان راهــکاری پیشــنهاد میدهــد کــه
شــرکتهای پتروشــیمی بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا اقــدام
بــه امضــای تفاهمنامههــای بلندمــدت تجــاری بــا شــرکای
خارجــی خــود کننــد.
امــا احمــد مهــدوی دبیــر انجمــن کارفرمایــان

صنعــت پتروشــیمی در گفتوگــو بــا روزنامــه «تعــادل»،
ایــن راهــکار را در شــرایط فعلــی غیرمنطقــی عنــوان کــرده
و میگویــد :در شــرایط کنونــی کــه بــا مســاله تحریــم
مواجــه هســتیم اصــا انعقــاد قــرارداد بلندمــدت یــا حتــی
میانمــدت ،کاری نشــدنی اســت .شــاید کشــورهایی مثــل
چیــن و روســیه حاضــر بــه انعقــاد چنیــن قراردادهایــی
باشــند امــا اصــا ایــن موضــوع به صــاح نیســت .در شــرایط
تحریــم نمیتــوان بــرای آینــدهای کــه نمیدانیــم بــه چــه
شــکل خواهــد بــود قــرار دادی بــرای فــروش محصــوالت
پتروشــیمی ببندیــم.
وی در ایــن خصــوص میافزایــد :در حــال حاضــر مــا کار
خودمــان را انجــام میدهیــم و محصوالتمــان را باوجــود
تحریمهــا میفروشــیم .قطعــا تحریمهــا رونــد فــروش
محصــوالت را ســختتر کــرده و هزینــه صــادرات را بــرای
مــا افزایــش داده امــا ایــن شــریان همچنــان بــه قــوت خــود
باقــی اســت.
مرکــز مطالعــات زنجیــره ارزش در گــزارش خــود پیشبینــی
کــرده کــه صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ایــران در ســال
 1400بایــد بــه بیــش از  35میلیــون تــن و در  1404بــه
حــدود  50میلیــون تــن در ســال افزایــش یابــد .در عیــن
حــال ایــن گــزارش عنــوان میکنــد کــه باتوجــه بــه اینکــه
صنایــع میانــی و تکمیلــی پتروشــیمی در کشــور بــه انــدازه
باالدســت ایــن صنعــت رشــد نخواهــد کــرد ،عمــده تولیدات
جدیــد بایــد در بازارهــای خارجــی بــه فروش برســد کــه این
موضــوع مــورد توجــه تحریمهــا قــرار خواهــد گرفــت .در
عیــن حــال باتوجــه بــه اینکــه تنــوع محصــوالت پتروشــیمی
بســیار بیشــتر از ســه مــاده نفــت خــام ،میعانــات گازی و گاز
طبیعــی اســت ،امــا افزایــش تولیــدات پتروشــیمی و نیــاز
مبــرم شــرکتها بــه صــادرات دریایــی ،چالشهایــی پیــش
روی ایــن صنعــت ایجــاد خواهــد شــد کــه بایــد نســبت بــه
آنهــا اقدامــات پیشــگیرانه صــورت گیــرد

رشد نرخ
ارز توان
صادراتی را
افزایش داد
عضــو ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران معتقــد اســت در
شــرایطی کــه قیمــت ارز بــرای دورانــی نســبتا طوالنــی
ثابــت مانــده بــود ،افزایــش نــرخ ارز در ســال گذشــته
تــوان رقابتپذیــری کاالهــای صادراتــی ایــران را
افزایــش داد؛ هرچنــد در بلندمــدت بــرای حفــظ ایــن
بــازار بایــد برنامهریزیهــای جدیــدی در دســتور کار
قــرار گیــرد.
جمشــید عدالتیــان شــهریاری در گفتوگــو بــا
ایســنا ،اظهــار کــرد :تاثیــر افزایــش نــرخ ارز بــر تولیــد
را میتــوان از دو منظــر بررســی کــرد .از یــک ســو
افزایــش نــرخ ارز بــه بــاال رفتــن قیمــت مــواد اولیــه و
محدودیــت دسترســی بــه ایــن مــواد منجــر شــد کــه
بــر تولیدکننــدگان داخلــی فشــار وارد کــرد .اگــر بــه
ایــن هزینــه ،بــاال رفتــن هزینــه تولیــد در بخشهــای
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دیگــر از جملــه افزایــش هزینههــای جــاری و حقــوق
نیــروی انســانی را اضافــه کنیــم ،تصویــری از وضعیــت
ایــن واحدهــا بــه دســت میآیــد.
وی ادامــه داد :در ســوی دیگــر امــا افزایــش نــرخ ارز،
باعــث شــد تولیدکنندگانــی کــه کاالهایشــان امــکان
صــادرات داشــت ،فضــای بهتــری بــرای حضــور در
بازارهــای جهانــی پیــدا کننــد و میــزان رقابتپذیــری
کاالهــای ایــران در بازارهــای منطقــه را افزایــش داد.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی در ماههــای گذشــته،
برخــی کاالهــای تولیــد ایــران در کشــورهای منطقــه
و همســایه تــوان رقابتپذیــری بســیار باالیــی پیــدا
کردهانــد و ظرفیــت تولیــدی خــود را در بازارهــای
بینالمللــی عرضــه کردهانــد.
عدالتیــان بــا بیــان اینکــه بــرای حفــظ شــرایط فعلــی
بایــد دیگــر مشــکالت تولیــد را برطــرف کــرد ،توضیــح
داد :اهــرم رقابتپذیــری قیمتــی یکــی از اهرمهایــی
اســت کــه میتوانــد شــرایط کاالهــای ایــران در
بازارهــای منطقــه را بهبــود ببخشــد امــا از ســوی دیگــر
مــا بایــد ایــن نفــوذ در بــازار را مســتحکم کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :بهبــود کیفیــت کاالهــای ایرانــی
تــا جایــی کــه آنهــا بتواننــد در شــرایط مختلــف
قیمتــی بــا رقبــای خارجیشــان رقابــت کننــد یکــی
از ایــن اصــول مهــم اســت .از ســوی دیگــر افزایــش
ســطرح ف ـنآوری و گســترش ارزش افــزوده کاالهــای
ایرانــی نیــز بــرای دوام در بــازار و جلوگیــری از ورود
دیگــر کشــورها بــه ایــن عرصــه اهمیــت فراوانــی
دارد .در شــرایطی کــه درآمدهــای نفتــی محــدود
شــده ،تکیــه بــر صــادرات غیرنفتــی بهتریــن راهــکار
بــرای حفــظ درآمدهــای ارزی کشــور اســت و در ایــن
مســیر برطــرف کــردن مشــکالت داخلــی و فعالیــت بــا
حداکثــر ظرفیــت اهمیــت فراوانــی دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود خوانســاری رییــس اتــاق
بازرگانــی تهــران روز گذشــته (سهشــنبه) اعــام کــرد
کــه بــا وجــود مشــکالتی کــه گــران شــدن قیمــت ارز
بــرای اقتصــاد ایــران بــه وجــود آورد ،واقعــی شــدن
ایــن نــرخ شــرایط را بــرای صــادرات غیرنفتــی ایــران
بهبــود بخشــید.
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«نفــت» طــای ســیاهی اســت کــه بیــش از  100ســال
اســت بــا اقتصــاد و تحــوالت سیاســی ایــران گرهخــورده
اســت و هرســال یکــی از مهمتریــن نــکات در الیحــه
بودجــه ،وضعیــت درآمدهــای نفتــی و وابســتگی بودجــه
بــه نفــت اســت .امــا بــا توجــه بــه افــت شــدید صــادرات
نفــت بــه دلیــل تحریمهــای اقتصــادی حــاال درآمدهــای
نفتــی بــه یکــی از چالشهــای اصلــی بودجــه ســال آینــده
بــدل شــده اســت .در شــرایطی کــه دولــت در الیحــه
بودجــه ســال آینــده فــروش روزانــه یکمیلیــون بشــکه
نفــت را پیشبینــی کــرده اســت ،مرکــز پژوهشهــای
مجلــس در گزارشــی بــا بررســی موضــوع اعــام کــرده
کــه ایــن میــزان فــروش عم ـ ً
ا تحقــق نخواهــد یافــت و
در ایــن شــرایط غیرواقعــی بــودن ایــن درآمــد میتوانــد
مشــکالتی را بــه همــراه داشــته باشــد.
در ایــن گــزارش نوشتهشــده «:بــر اســاس محاســبات
مفروضــات بودجــه ،ميــزان صــادرات نفــت معــادل
یکمیلیــون بشــكه در روز بــرآورد شــده ،درحالیکــه بــا
توجــه بــه شــرايط فعلــي كشــور بــه نظــر میرســد كــه
بخــش قابلتوجهــی از آن قابــل تحقــق نباشــد».
در الیحــه بودجــه ســال  1399کل کشــور میــزان
صــادرات نفــت خــام ،روزانــه یکمیلیــون بشــکه باقیمــت
هــر بشــکه  50دالر در نظــر گرفتهشــده اســت .بــا ايــن
فــرض ســرجمع منابــع نفتــي حاصــل از صــادرات نفــت
خــام و میعانــات گازي ،خالــص صــادرات گاز طبيعــي
 1399برابــر  22 / 25ميليــارد دالر اســت .ســهم 14 / 5
درصــد شــركت ملــي نفــت از رقــم  ، 22 / 25بــه ميــزان
 2 / 65ميليــارد دالر اســت .همچنیــن ارزش خالــص
صــادرات گاز  4ميليــارد دالر در نظــر گرفتهشــده و ســهم
شــركت ملــي گاز ايــران از ايــن رقــم  0 / 58ميليــارد دالر
محاسبهشــده اســت .عــاوه بــر اینهــا ســهم  36درصــد
صنــدوق توســعه ملــي (از صــادرات نفــت خــام ،ميعانــات
گازي و خالــص صــادرات گاز) برابــر  8 / 01ميليــارد دالر
اســت .منابــع بودجــه عمومــي دولــت از منابــع نفتــي
در اليحــه  11 / 01ميليــارد دالر (معــادل  483هــزار
ميليــارد ريــال) بــرآورد شــده اســت.
امــا در گــزارش مرکــز پژوهشهــا بــا اشــاره بــه
اینکــه درآمدهــای نفتــی بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی
تحققپذیــر نیســت ،آمــده اســت «:بــر اســاس الیحــه
بودجــه اســتقراض دولــت از صنــدوق توســعه ملــي
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قرارداد گازی روسیه-اوکراین ضامن
تامین انرژی اتحادیه اروپا است

حسابی که دولت روی
درآمدهای نفتی بازکرده است
 302.056ميليــارد ريــال (  3 / 56ميليــارد دالر)
پیشبینیشــده اســت .امــا روشــن نيســت كــه در
صــورت عــدم تحقــق صــادرات یکمیلیــون بشــكه نفــت
و درنتيجــه كاهــش منابــع حاصــل از  16واحــد درصــد
اســتقراض از صنــدوق ،آيــا ايــن عــدد كاهــش خواهــد
يافــت يــا صنــدوق مكلــف اســت از محــل ســاير منابــع
ايــن اعتبــار را تأميــن كنــد».
همچنیــن در بخــش دیگــری آمــده اســت «:تحقــق
هزینههــای ســرمایهای شــركت ملــي نفــت ايــران در
ســال آينــده بــه منابعــي وابســته اســت كــه تحقــق آنهــا
دور از انتظــار پیشبینــی میشــود .درنتيجــه میتــوان
گفــت كــه ســهم شــركت ملــي نفــت ايــران از محــل 5
 14 /درصــد كــه خــود را بهصــورت ذخيــره اســتهالک
و اندوختــه قانونــي در منابــع شــركت نشــان میدهــد،
بههیچوجــه نهتنهــا پاســخگوي نيازهــاي ســرمایهای
شــركت نيســت ،بلكــه از عهــده بازپرداخــت بدهیهــای
كالن شــركت نيــز برنمیآیــد .مجمــوع بدهیهــای
شــرکت ملــي نفــت تــا ابتــداي ســال  1397در حــدود
 48 / 66میلیــارد دالر بــوده اســت .ايــن موضــوع در
آينــده نهچنــدان دور صنعــت نفــت كشــور را بــا
مشــكالت عدیــدهای مواجــه خواهــد كــرد .اصلیتریــن
دليــل انباشــت بدهــي كالن از ديــدگاه شــركت ملــي نفــت

ايــن اســت كــه ســرمایهگذاری در مياديــن نفــت و گاز
و بازپرداخــت آنهــا توســط ايــن شــركت انجامشــده
درحالیکــه عوايــد و درآمــد ايــن مياديــن ميــان ايــن
شــركت ،دولــت و صنــدوق توســعه ملــي تقســيم میشــود
و بازپرداخــت هزينــه ســرمایهگذاری بايــد از محــل 100
درصــد درآمدهــاي ميــدان و نهفقــط از ســهم 14 / 5
درصــد شــركت نفــت باشــد».
در کنــار ایــن موضوعــات در بودجــه ســال آینــده
پیشبینیشــده شــرکت ملــی نفــت از محــل
ســرمایهگذاریهای خارجــی و قراردادهــای خارجــی
هــم درآمدهــای کالنــی داشــته باشــد کــه بــه مرکــز
پژوهشهــای مجلــس ایــن درآمدهــا را هــم تحققپذیــر
نمیدادنــد 284 / 03 «:هــزار ميليــارد ريــال از درآمدهــای
شــرکت ملــی نفــت ایــران از محــل وام خارجــي بــوده كــه
پیشبینــی آن از محــل قراردادهــاي فاينانــسEPCF ،
 ،قراردادهــاي بيــع متقابــل  IPCاســت .بــا توجــه بــه
محدودیتهــای پيــش رو ،امــكان انعقــاد قراردادهــاي
نفتــي بــا شــرکتهای نفتــي خارجــي بســيار ضعيــف
میشــود كــه از نشــانههای آن ،خــروج شــرکتهای
نفتــي خارجــي در قراردادهــاي نفتــي فعــال (تنفيــذ
شــده) و تــرک مذاكــره قراردادهــاي در شــرف انعقــاد از
ســوی شــرکتهای نفتــي خارجــي اســت».

بــه گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک ،مــرکل در بیانیــه ای
گفــت :از ایــن کــه یــک و ســال نیــم مذاکــرات انتقــال گاز
روســیه از طریــق اوکرایــن بــا موفقیــت بــه نتیجــه رســید
خوشــحال هســتم .تــداوم انتقــال گاز نشــانه مثبــت و مهمی
بــرای تضمیــن تامیــن گاز اروپــا اســت.
شــرکت روســی گازپــروم و شــریک آن شــرکت «نفــت وگاز
اوکرایــن» روز دوشــنبه  ۹دی ( ۳۰دســامبر) قــرارداد گازی
بیــن دو کشــور را نهایــی کردنــد .در این قــرارداد انتقــال گاز
طبیعــی روســیه از طریــق اوکرایــن بــرای مــدت  ۵ســال
تضمیــن مــی شــود.
این قرارداد از  ۱۱دی (اول ژانویه) به اجرا در می آید.
آلمــان بســیار بــه روســیه بــرای واردات گاز طبیعــی خــود
متکــی اســت .بــه رغــم کاهــش صــادرات گازی روســیه
از ســال ۲۰۱۴میــادی ،ایــن کشــور بزرگتریــن تامیــن
کننــده گاز اتحادیــه اروپــا در نیمــه نخســت ســال ۲۰۱۹
بــوده اســت .روســیه بــا وجــود تحریــم هایــی کــه آمریــکا
علیــه قراردادهــای گازی ایــن کشــور اعمــال کــرده اســت
قــرار اســت یــک خــط لولــه جدیــد گازی زیــر دریایــی را
نیــز تکمیــل کنــد.
روسیه بیش از  ۱۸درصد گاز اروپا را تامین میکند.
توافــق جدیــد گازی بیــن روســیه و اوکرایــن بــا
میانجیگــری اتحادیــه اروپــا و آلمــان حاصــل شــد.
پیــش از ایــن ،تمدیــد و یــا انعقــاد قــرارداد جدیــد گازی
نیــز بــه دلیــل تنشهــای سیاســی بیــن کییــف و مســکو
بــه تعویــق افتــاده بــود .حتــی احتمــال داده میشــد کــه
مناقشــه گازی ســال  ۲۰۰۹تکرار شــود .در آن زمان شــریان
گاز روســیه بــه اروپــا کــه از خــاک اوکرایــن میگــذرد بــه
دلیــل اختــاف دو کشــور بــر ســر قیمــت گاز و ترانزیــت آن
قطــع شــد و زمســتان را بــر اروپائیــان دشــوار کــرد.
آمریــکا تــاش مــی کنــد مانــع از اجــرای ایــن پــروژه شــود،
زیــرا قصــد دارد گاز طبیعــی مایــع خــود را در اختیــار اروپــا
قــرار دهــد .آلمــان بــه تازگــی اعــام کــرد کــه نیــازی بــه
تأمیــن منابــع از ایــاالت متحــده نــدارد و هشــدار داد اگــر
واشــنگتن از برنامــه هــای خــود بــرای مســدود کــردن خــط
لولــه صــرف نظــر نکنــد ،تحریــم هــای تالفــی جویانــه را
اعمــال خواهــد کــرد.
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[[نظریههای اقتصادی توسعه[[
ویژگــی بــارز و متمایــز هانــت ایــن اســت کــه بــا فلســفهی علــم آشناســت و در چارچــوب تحلیلــی فیلســوف علــم
قــرن معاصــر ،تومــاس کوهــن ،بــه بحــث دربــارهی مســائل اقتصــاد توســعه پرداختــه اســت کــه نشــان از نــگاه ژرف و
عمیــق و تحلیــل روشمنــد و هدفمنــد وی دارد .و نیــز بــه دلیــل احاطـهای کــه بــر مباحــث نظریههــای اقتصــاد توســعه
دارد ،تمــام نظریههــای مطرحشــده را ،حتــی آنهایــی کــه در ســایر آثــار کالســیک توســعه ثبــت نشــدهاند ،بــه
بحــث میگــذارد .هانــت ضمــن مــرور تقســیمبندیهای پیشــین ،بنــا بــر دالیلــی کــه اقامــه میکنــد ،تقســیمبندی
جدیــدی را بــا توجــه بــه مفهــوم «پارادایــم» یــا «اگــو» کوهنــی طــرح و در قالــب آن ،بررســی تحلیلــی نظریههــا را
آغــاز میکنــد .وی در ایــن تقســیمبندی ،هفــت الگــوی فکــری را معرفــی و بررســی میکنــد :پارادایــم هســتهی
در حــال گســترش ســرمایهداری ،پارادایــم ســاختارگرایی ،پارادایــم نئومارکسیســتی ،پارادایــم وابســتگی ،پارادایــم
مائوئیســتی ،پارادایــم نیازهــای اساســی و پارادایــم نئوکالســیکی.
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