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تسلط دولت بر بازار ارز کاهش
می یابد؟
پدرام سلطانی

دیــروز الیحــه بودجــه  96تقدیــم مجلــس شــد .بودجــه ای کــه در آن قیمــت
دالر  3300تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت .البتــه مــن از مبنــای ایــن
تصمیــم گیــری مطلــع نیســتم و نمــی دانــم کــه چــرا دولــت ایــن نــرخ را در نظــر
گرفتــه اســت .بــه اعتقــاد مــن تعییــن نــرخ دالر در بودجــه بیشــتر یــک کارکــرد
حســابداری دارد ،از ایــن حیــث کــه بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از منابــع مهــم
دولــت فــروش نفــت اســت و ایــن فــروش هــم بــه دالر انجــام مــی شــود ،دولــت
بایــد عــددی را بــه ریــال در نظــر بگیــرد کــه ایــن عوایــد حاصــل از فــروش نفــت
را محاســبه ریالــی و در بودجــه منظــور کنــد .براســاس مقــررات بودجــه ریــزی
طبیعتــا نحــوه تخصیــص و توزیــع درآمدهــای نفتــی را بودجــه دولتــی و شــرکت
.ملــی نفــت و صنــدوق توســعه ملــی محاســبه و منظــور مــی کننــد
امــا جــدا از ایــن ،بایــد توجــه کــرد نرخــی کــه دولــت در نظــر مــی گیــرد
ســیگنال هایــی بــه بــازار مــی دهــد .ایــن ســیگنال هــا مــی توانــد ایــن باشــد
کــه نــگاه راهبــردی دولــت و بانــک مرکــزی بــه نــرخ ارز در ســال آینــده
چیســت؟ آیــا ایــن نــرخ مبتنــی بــر واقعیــت هــای اقتصــاد کشــور اســت و بانــک
مرکــزی تصمیــم بــر ایــن دارد کــه نــرخ را کنتــرل کنــد؟ آیــا تلقــی و تصــور بــر
ایــن اســت کــه نــرخ ارز بایــد کاهــش یــا افزایــش پیــدا کنــد؟ همــه اینهــا پیــام
.هایــی اســت کــه از ایــن اعــام نــرخ بــه جامعــه متبــادر مــی شــود
ایــن را بایــد یــادآور بشــوم کــه مســئوالن محتــرم اعــم از رییــس کل بانــک
مرکــزی ،وزیــر اقتصــاد و معــاون اول رییــس جمهــوری در صحبــت هایــی کــه
در اواخــر ســال گذشــته و چنــد مــاه ابتدایــی ســال جــاری داشــتند همگــی
بــر تصمیــم دولــت مبنــی بــر تــک نرخــی کــردن ارز تــا پایــان ســال اطــاع
رســانی و تاکیــد کردنــد .امــا االن در ایــن مقطــع بــا اعــام ایــن نــرخ و بــا اظهــار
نظرهایــی کــه اخیــرا ایــن مســئوالن داشــتند ایــن گونــه برداشــت مــی شــود
کــه امســال دولــت از تصمیــم خــودش منصــرف شــده و تــک نرخــی کــردن ارز را
بــه آینــده نامعلــوم موکــول کــرده اســت .حــاال ایــن آینــده هــم مــی توانــد ســال
.بعــدی یــا بــه اقتضــای شــرایط متغیــر باشــد ادامــه در صفحــه 4

پــس از هشـــت ســال اتفــــاق افــــتاد

توافق اوپک برای کاهش تولید نفت

موافقت با تولید ۳.۹میلیون بشکهای ایران

اعضــای اوپــک در یکصــد و هفتــاد و یکمیــن نشســت ایــن ســازمان بــرای
نخســتین بــار از ســال  ٢٠٠٨میــادی بــر ســر کاهــش تولیــد نفــت خــام خــود
بــه اجمــاع رســیدند و از ایــن رو توافــق الجزایــر اجرایــی شــد.
بــه گــزارش مهــر ،اعضــای اوپــک در نشســت دهــم آذرمــاه خــود در ویــن پــس از
ســاعتها گفتوگــو پشــت درهــای بســته بــه ایــن جمــع بنــدی رســیدند کــه
بــرای بهبــود قیمــت و بهبــود شــرایط بازارهــای جهانــی نفــت خــام ،ســقف تولیــد
خــود را کاهــش دهنــد.
اعضــای اوپــک در ایــن نشســت توافــق کردنــد بــه مــدت  ٦مــاه از اول ســال
 ٢٠١٧میــادی روزانــه یــک میلیــون و  ٢٠٠هــزار بشــکه از تولیــد خــود بکاهنــد
و مجمــوع آن را بــه  ٣٢میلیــون و  ٥٠٠هــزار بشــکه در روز برســانند و ایــن
منــوط بــه همــکاری کشــورهای غیرعضــو اوپــک و کاســتن روزانــه  ٦٠٠هــزار
بشــکه نفــت از تولیدشــان اســت.
 ١٤عضــو اوپــک هــم اکنــون روزانــه  ٣٣میلیــون و  ٦٠٠هــزار بشــکه نفــت خــام
تولیــد مــی کننــد .وزیــران نفــت و انــرژی کشــورهای عضــو اوپــک همچنیــن
بــا تولیــد روزانــه ســه میلیــون و  ٩٠٠هــزار بشــکه نفــت خــام ایــران موافقــت
کردنــد.
اعضــای اوپــک بــا ایــن تصمیــم کــه جــدای از مســائل سیاســی رقــم خــورد،
ثابــت کردنــد هنــوز در شــرایط ســخت مــی تواننــد تصمیمهــای مهمــی بگیرنــد

و نقــش مهمــی در بــازار انــرژی جهــان بــازی کننــد.
پیــش بینیهــا حاکــی از آن اســت کــه قیمــت نفــت بــا ایــن تصمیــم اوپــک بــه
محــدوده  ٥٠تــا  ٥٥دالر بــرای هــر بشــکه مــی رســد.
نفت ایران کمبود مشتری ندارد
بــر اســاس ایــن گــزارش وزیــر نفــت کشــورمان پیــش از آغــاز نشســت اوپــک
اعــام کــرد کــه ایــران پیشــنهادهای قابــل قبولــی بــرای مشــارکت در تصمیــم
جمعــی اوپــک دریافــت کــرده اســت .اظهاراتــی کــه از ســوی بســیاری تحلیلگــران
بــازار نفــت بــه عنــوان چــراغ ســبزی بــرای نتیجهبخــش بــودن توافــق اوپــک
تفســیر میشــود.
بیــژن زنگنــه بــه خبرنــگاران گفــت کــه انتظــار خوبــی از نشســت اوپــک دارد و
ایــران پیشــنهادهای قابــل قبولــی دریافــت کــرده اســت؛ هرچنــد ایــران کاهــش
یــا توقــف تولیــد نفــت براســاس ســطوح فعلــی را نمیپذیــرد.
وزیــر نفــت کشــورمان بــا اشــاره بــه گفتوگــوی تلفنــی رئیســان جمهــور ایــران
و روســیه ،گفــت :تصمیمگیــری دربــاره تولیــد نفــت روســیه در اختیــار باالتریــن
مقــام یعنــی آقــای پوتیــن اســت؛ پــس از گفــت و گــوی روحانــی و پوتیــن،
مســئوالن نفتــی روســیه کــه بــا دوســتان مــا یعنــی الجزایــر و ونزوئــا دیــدار
کــرده بودندنظرشــان را تغییــر دادنــد و گفتنــد بــرای همــکاری بــا اوپــک ،تولیــد
خــود را کاهــش مــی دهنــد .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
توافــق اوپــک بــرای کاهــش تولیــد
نفتاعضــای اوپــک در یکصــد و هفتــاد و یکمیــن

نشســت ایــن ســازمان بــرای نخســتین بــار از ســال
 ٢٠٠٨میــادی بــر ســر کاهــش تولیــد نفــت خــام
خــود بــه اجمــاع رســیدند مشــروح خبــر

بــا سیاســتهای فعلــی بــاز هــم نوســان
ـم دبیــر کل فدراســیون صــادرات انرژی
ارزی داریـ

ـران
ـی ایـ
ـادالت برقـ
ـری مبـ
ـش  ۴برابـ
افزایـ

ـان وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه آغــاز دور
و ارمنستــ
جدیــد مذاکــرات اقتصــادی ایــران و ارمنســتان
اعــام کــرد مشــروح خبــر

ورود بخــش خصوصــی بــه مســاله بحــران
آب در کشــوررییس مرکــز ملــی مطالعــات

راهبــردی کشــاورزی و آب اتــاق ایــران ،از برگــزاری
نخســتین کنفرانــس بینالمللــی آب مجــازی در
فروردیــن مــاه ســال آینــده در تهــران خبــر داد.
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انـرژی

اخبار کوتاه
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وزیــر انــرژی عربســتان رئیــس دورهای اوپــک
شــد مشــروح خبــر

حجــم معاملــه بــرق بــورس انــرژی در هفتــه
ـد مشــروح عالقــه ایــران بــرای مشــارکت در ســاخت دو
ـال شـ
ـارد ریـ
ـش از  85میلیـ
ـش ،بیـ
پیـ
پاالیشــگاه نفــت در اندونــزی مشــروح خبــر
خبــر
ـرای
ـواپه بـ
ـی سـ
ـرکت خارجـ
ـی شـ
ـام آمادگـ
اجــرای توافــق اوپــک نوســانات بــازار نفــت را اعـ
ـار
ـرق در چابهـ
ـی بـ
ـروگاه  400مگاواتـ
ـاخت نیـ
سـ
افزایــش میدهــد مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

ـط
ـعه روابـ
ـی توسـ
ـق مبنایـ
ـران 3 :توافـ
ـفیر ایـ
ـر سـ
ـت بـ
ـر مثبـ
ـک اثـ
ـت اوپـ
ـران در نشسـ
ـت ایـ
موفقیـ
اقتصــادی بــا روســیه امضــا شــده اســت
ـازار ارز دارد مشــروح خبــر
بـ

معتقــد اســت تــا زمانــی کــه بــا تزریــق دالرهــای مشــروح خبــر
نفتــی و بــه شــکل مصنوعــی مشــروح خبــر
نیــاز کشــورها بــه افزایــش قیمــت نفــت کاهــش  ۴۰۰میلیــارد تومانــی بودجــه وزارت
ـی آمریکای
ـول نفتـ
ـا غـ
ـکاری بـ
ـاده همـ
ـران آمـ
ایـ
ضمانــت اجــرای تصمیــم اوپــک اســت یک نفــت مشــروح خبــر
ـتان
ـت /عربسـ
ـرد اسـ
ـرد -بـ
ـک بـ
ـق اوپـ
توافـ
جنوبــی شــد مشــروح خبر
بــه ایــن توافــق نیــاز داشــت علــی شــمس کارشــناس حــوزه انــرژی در مــورد تصمیــم اخیــر
اوپــک مبنــی بــر ســهمیهبندی و کاهــش تولیــد افزایــش  ۳۰۰میلیــارد تومانــی بودجــه وزارت
اردکانــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی ،نفــت و
تجــارت  10ماهــه ایــران و ترکیــه بــه هشــت
نیــرو مشــروح خبــر
پتروشــیمی اتــاق بازرگانــی ایــران و مهــدی عســلی ،اعضــا ،اظهــار کــرد مشــروح خبــر
میلیــارد دالر رســید مشــروح خبــر
سرپرســت ســابق اداره کل امــور اوپــک وزارت نفــت

مشــروح خبــر

تاميــن بــرق پايــدار پيشنيــاز رشــد
اقتصــادي راهبــرد صنعتــي در ايــران گاه بــر

مبنــاي واقعيتهــاي اقتصــادي و گاه بــر مبنــاي
عاليــق و ســليقهها تعريــف شــده اســت مشــروح

خبــر

ـتر از
ـرق بیشـ
ـتار خرید بـ
ـاد خواسـ
ـام آبـ
اسـ
ـت -ســفیر پاکســتان در تهــران اعــام
ـران اسـ
ایـ

کــرد  :ســفر هیاتــی از اســام آبــاد بــه ایــران بــرای
بررســی همــکاری هــای برقــی ایــن کشــور بــه
تهــران صــورت مــی گیــرد و مشــروح خبــر
ـتان پــس
ـی عربسـ
ـش ناگهانـ
ـرده نرمـ
ـت پـ
پشـ
از توافــق اوپــک در مــورد کاهــش سطحمشــروح

خبــر

مشــروح خبــر

پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه دنبــال جــذب ۱.۱
ـی
ـن مالـ
ـرارداد تامیـ
ـن قـ
ـن ،دومیـ
ـران و ژاپـ
ـی مشــروح ایـ
ـذاری خارجـ
ـرمایه گـ
ـادر دالر سـ
میلیـ
صنعــت پتروشــیمی را امضــا کردنــد مشــروح
خبــر

خبــر

همــکاری ایــران بــا لورگــی آلمــان بــرای
ســاخت واحدهــای جدیــد پتروشــیمی مشــروح آمادگــی نیوزلنــد بــرای توســعه روابــط
تجــاری و بانکــی بــا ایــران مشــروح خبــر
خبــر
ـت مذاکــره بــا شــرکتهای اروپایــی بــرای
ـی دولـ
ـارد تومانـ
ـزار میلیـ
ـی  ۲۶هـ
ـی نفتـ
بدهـ
بــه خزانــه /مهلــت  ۲ســاله وزارت نفــت بــرای ســاخت و توســعه پاالیشــگاههای ایــران
ـزی مشــروح خبــر مشــروح خبــر
ـک مرکـ
ـات بانـ
ـت مطالبـ
پرداخـ

*

پیــش بینــی درآمــد نفتــی  ۱۱۱هــزار میلیــارد
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
تومانــی در ســال  ۹۶مشــروح خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه

شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
برنامــه بــرق تهــران بــرای اســتفاده از خواهیــد کــرد

انرژیهــای نــو /ارائــه سوبســید بــرای الــزام
ادارات دولتــی مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

با سیاستهای فعلی باز
هم نوسان ارزی داریم

دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی معتقــد اســت
تــا زمانــی کــه بــا تزریــق دالرهــای نفتــی و بــه شــکل
مصنوعــی ،نــرخ دالر پاییــن نگه داشــته شــود شــاهد جهش
و نوســانات نــرخ ارز خواهیــم بــود؛ هــر چنــد ایــن افزایــش
نــرخ دالر بــه طــور طبیعــی بــه نفــع صــادرات خواهــد بــود
و بــا محــدود شــدن واردات فرصــت تنفــس بیشــتری بــرای
تولیــد داخــل فراهــم میشــود.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :تغییــرات و نوســانات نــرخ ارز اتفاقــی اســت کــه
در دولتهــای نهــم و دهــم هــم بــه دلیــل نگــه داشــتن
مصنوعــی نــرخ ارز و عــدم شــناور کــردن آن بــا تــورم
ســاالنه تجربــه شــده بــود.
وی افــزود :ایــن پیشبینــی در اتــاق بازرگانــی صــورت
گرفتــه بــود و بارهــا تاکیــد شــد کــه اگــر دولــت بــر اســاس
همــان روشهــا و بــا تزریــق دالرهــای نفتــی بــه صــورت
مصنوعــی ،نــرخ دالر را پاییــن نگــه دارد،مجــددا بایــد
منتظــر پــرش فنــر ارز باشــیم ،بایــد توجــه داشــته باشــیم
کــه دالر یکــی از مولفههــای اقتصــادی اســت و نمیتــوان
آن را از اقتصــاد جــدا کــرد و نــرخ آن بایــد نســبت بــه تــورم

تعییــن شــود .یعنــی تــورم داخلــی منهــای تــورم خارجــی
بایــد مبنایــی بــرای شــیب افزایــش دالر قــرار بگیــرد.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران بــه
بیــان تاثیــرات منفــی پاییــن نگــه داشــتن مصنوعــی نــرخ
دالر پرداخــت و ادامــه داد :در ســالهای گذشــته ایــن
اتفــاق رخ نــداده اســت و حتــی اگــر متوســط تــور م ســاالنه
را  ۲۵درصــد و تــورم خارجــی را پنــج درصــد لحــاظ کنیــم
بــه طــور طبیعــی بایــد هــر ســال  ۲۰درصــد بــه نــرخ
دالر اضافــه میشــد ،امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد کــه لطمــات
زیــادی بــه تولیــد داخلــی وارد کــرد و بــه اســتحکام
اقتصــادی لطمــه زد.
صالحــی اضافــه کــرد :هــر ســال بــه طــور مصنوعــی بــا
برخــی سیاســتها نــرخ دالر پاییــن نگــه داشــته شــده
اســت .زمانــی میتــوان نــرخ ارز را واقعــی کــرد کــه تولیــد
ملــی و تولیــد ناخالــص ملــی رشــد کنــد و بــا کنتــرل
تــورم ،نــرخ دالر ثبــات پیــدا خواهــد کــرد امــا تــا زمانــی
کــه مبنــای اقتصــاد مــا نفتــی باشــد و اقتصــاد صنعتــی
نباشــد شــاهد ایــن نوســانات خواهیــم بــود.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره
بــه سیاســت بانــک مرکــزی نســبت بــه افزایــش نــرخ دالر
گفــت :مســئوالن بانــک مرکــزی بعــد از افزایــش قیمــت
نفــت ابــراز امیــدواری کردنــد کــه مجــددا بتواننــد نــرخ
دالر را پاییــن بیاورنــد ،همیشــه هــر زمــان درآمدهــای
نفتــی بیشــتر شــده اســت ایــن امــکان بــرای دولــت و بانــک
مرکــزی فراهــم میشــود تــا بــا تزریــق دالر قیمــت را
پاییــن بیاورنــد.
وی همچنیــن دربــاره تاثیــرات افزایــش نــرخ ارز بــر
صــادرات و واردات گفــت :بــه طــور طبیعــی صــادرات
از افزایــش نــرخ ارز بهــره میبــرد و افزایــش نــرخ ارز
میتوانــد صــادرات را تقویــت کنــد امــا طرفــی هــم واردات
محدودتــر خواهــد شــد .ممکــن اســت بــا افزایــش نــرخ دالر
بخشــی از هزینههــای تولیــد بیشــتر شــود امــا از آنجاکــه
واردات کمتــر میشــود فرصــت تنفــس بیشــتری بــرای
تولیــد داخــل خواهــد بــود تــا حداقــل بــازار داخلــی را در
اختیــار بگیــرد.
صالحــی تصریــح کــرد :البتــه همچنــان در شــرایط رکــود به
ســر میبریــم؛ لــذا ابتــدا بایــد بــا اســتفاده از ظرفیتهــا
و اصالحــات اقتصــادی تمرکزمــان را بــرای رکــود خــارج
بذاریــم و بعــد در ایــن صــورت اســت کــه میتوانیــم از
ســایر مولفههــای اقتصــادی بهــره ببریــم.

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

توافق اوپک برای کاهش تولید نفت
موافقت با تولید ۳.۹میلیون بشکهای ایران
زنگنــه در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره ارســال نامــه ای
از ســوی ایــران بــه اوپــک دربــاره لــزوم کاهــش تولیــد
عربســتان ،گفــت :مــن چیــزی ننوشــته ام امــا ایــن روزهــا
نامــه هــای بســیاری میــان اعضــای اوپــک مبادلــه شــده
اســت.
وزیــر نفــت ایــران همچنیــن در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره
قیمــت مطلــوب نفــت از دیــد ایــران ،گفــت :قیمــت نفــت را
بــازار تعییــن مــی کنــد ،نــه ایــران و نــه اوپــک .امــا قیمــت
بــاالی  ٥٠دالر مناســب اســت.
زنگنــه بــا اشــاره بــه تــاش ایــران بــرای افزایــش صــادرات
نفــت پــس از پایــان تحریــم ،گفــت :مــا از جانــب مشــتری
مشــکلی نداریــم و مشــکل ایــن اســت کــه نفــت بیشــتری
بــرای فــروش نداریــم ،مــا هیــچ محدودیتــی از جهــت
مشــتری نداریــم.
چشم انداز بازار نفت امیدوارکننده است
رئیــس ســازمان کشــورهای صــادر کننــده نفــت (اوپــک)
هــم در آغــاز نشســت  ١٧١وزیــران ایــن ســازمان در ویــن
گفــت :نشــانه هایــی از امــکان تــوازن دوبــاره در بــازار عرضــه
و تقاضــای نفــت بــه چشــم مــی خــورد.
محمــد بــن صالــح الســاده تاکیــد کــرد :مــا انتظــار داریــم
کــه در ســال جــاری ( ،)٢٠١٦عرضــه کشــورهای تولیــد
کننــده نفــت غیرعضــو اوپــک تــا  ٨٠٠هــزار بشــکه در روز
کاهــش یابــد.
وی یــادآور شــد :ایــن در حالــی اســت کــه میــزان رشــد
عرضــه ایــن کشــورها در ســال گذشــته ( ،)٢٠١٥یــک
میلیــون و  ٥٠٠هــزار بشــکه در روز بــود .بــه گفتــه
رئیــس اوپــک ،بــر اســاس پیــش بینــی هــا ،رشــد عرضــه
کشــورهای تولیــد کننــده عمــده غیرعضــو اوپــک در ســال
آینــده ( ،)٢٠١٧بالــغ بــر  ٢٠٠هــزار بشــکه در روز خواهــد
بــود.
الســاده افــزود :تقاضــای جهانــی نفــت در ســال هــای ٢٠١٦
و  ٢٠١٧در ســطح مناســب خواهــد بــود .افــزون بــر ایــن

پیــش بینــی مــی شــود کــه رشــد اقتصــاد جهانــی در ســال
هــای  ٢٠١٦و  ٢٠١٧بــه میــزان منطقــی بــه ترتیــب بــه
میــزان  ٢,٩و  ٣.١درصــد ادامــه یابــد.
بــه گفتــه وی ،ذخایــر مــازاد نفــت همچنــان یــک نگرانــی
عمــده اســت.
رئیــس اوپــک تصریــح کــرد :ذخایــر نفــت کشــورهای
عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه بیــش از
 ٣٠٠میلیــون بشــکه باالتــر از میانگیــن پنــج ســاله اســت
و ذخایــر کشــورهای غیــر عضــو ایــن ســازمان نیــز در
ســال هــای اخیــر بــه همــراه ذخایــر نفتــی راهبــردی ایــن
کشــورها ،افزایــش یافتــه اســت.
الســاده افــزود :بــر اســاس تصمیــم نشســت (ســپتامبر)
الجزیــره ،کاهــش ســطح ذخایــر نفــت از اهمیــت بســیار
زیــادی برخــوردار اســت.
بــه گفتــه وی ،بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،بــر اســاس
پیــش بینــی هــا ،تقاضــا بــرای نفــت اوپــک تــا ســال ٢٠٤٠
بــه بیــش از  ١٠٩میلیــون بشــکه در روز خواهــد رســید،
بنابرایــن افزایــش مناســب عرضــه بــه میــزان بیــش از ١٦
میلیــون بشــکه در روز ضــروری اســت.
رئیــس اوپــک یــادآور شــد :ایــن رشــد ،مســتلزم ســرمایه
گــذاری هایــی در بخــش باالدســتی ،میــان دســتی و پائیــن
دســتی صنعــت نفــت اســت .ســرمایه گــذاری کلــی مــورد
نیــاز در بخــش نفــت در دوره منتهــی بــه  ٢٠٤٠نزدیــک
بــه  ١٠تریلیــون دالر بــرآورد مــی شــود.
الســاده گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه ســرمایه گــذاری
هــای جهانــی در بخــش اکتشــاف و تولیــد در ســال هــای
 ٢٠١٥و  ٢٠١٦کاهــش یافتــه اســت و اکنــون برخــی از
ادامــه ایــن وضــع در ســال آینــده ســخن مــی گوینــد.
ادامــه کاهــش ســرمایه گــذاری بــرای ســومین ســال پیاپــی
بــرای صنعــت نفــت بــی ســابقه خواهــد بــود.
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تسلط دولت بر بازار ارز کاهش می یابد؟
پدرام سلطانی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
البتــه ایــن تاخیــر در تــک نرخــی کــردن ارز مــی توانــد
دالیــل متعــددی داشــته باشــد .یکــی از ایــن دالیــل
احتمــاال در پیــش رو بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری
اســت .دولــت هــا یــاد گرفتــه انــد کــه تصمیمــات اساســی
و اصولــی را در ســال منتهــی بــه انتخابــات اجرایــی نکننــد،
چــرا کــه نگــران آثــار و عکــس العمــل مــردم از آن تصمیــم
هســتند .شــاید ایــن اقــدام بــه عنــوان یــک نــگاه سیاســی
و انتخاباتــی نــگاه زیرکانــه ای باشــد امــا بــه عنــوان نــگاه
اقتصــادی مطلــوب یــک کشــور نیســت کــه هرچهــار ســال
یکبــار بــه خاطــر موســوم انتخابــات ،سیاســت هــای اصولــی
تعلیــق و بــه آینــده موکــول شــوند .همچنیــن بایــد توجــه
کــرد کــه ایــن اتفــاق در مقیــاس کوچــک تــر در انتخابــات
مجلــس هــم رخ مــی دهــد .ایــن تعلیــق اقدامــات اساســی
و اصولــی مــی توانــد در هرچهــار ســال ،یــک ســال بــرای
دولــت و  6مــاه بــرای مجلــس رخ دهــد کــه در واقــع
خســارت جبــران ناپذیــری بــرای مســیر توســعه کشــور
ایجــاد مــی کنــد .بــه ایــن ترتیــب هــر  4ســال ،تنهــا مــی
تــوان بــه انــدازه  2ســال و نیــم بــرای اقدامــات اساســی و
.اصالحــات ســاختاری اســتفاده کــرد
همچنیــن دلیــل دیگــر ایــن تاخیــر در تــک نرخــی شــدن
ارز ایــن اســت کــه پیــش بینــی بانــک مرکــزی از ســطح
مــورد نیــاز روابــط بانکــی بیــن ایــران و ســایر کشــورها پــس
از برجــام بــرای فراهــم شــدن زمینــه تــک نرخــی شــدن ارز
درســت از آب درنیامــده اســت .پیــش بینــی هــا بــر ایــن
بــود کــه حتمــا در فاصلــه کمتــر از یــک ســال از اجریــی
شــدن برجــام ســطح مطلوبــی از کارگــزاری بانــک هــای
ایــران و خارجــی داشــته باشــیم ،امــا ایــن ســطح هنــوز بــه
آن میــزان نرســیده و انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا
هــم دورنمــای نامعلــوم و مبهمــی ایجــاد کــرده کــه آیــا در
ادامــه بانــک هــای بیــن المللــی کمــاکان رویکــرد تعاملــی را
در توســعه ارتباطــات بــا بانــک هــای ایرانــی خواهنــد داشــت
یــا نــه .بــه هرحــال بانــک مرکــزی مــی خواهــد ایــن ســطح
از روابــط ایجــاد کنــد و در واقــع ایــن مســاله مقدمــه تــک
.نرخی ارز اســت

طبیعتــا موضــوع دیگــری کــه بــر تعییــن نــرخ ارز و تــک
نرخــی کــردن ارز ســایه انداختــه اســت ،سیاســت ارزی
بــوده کــه در ســه ســال گذشــته دولــت اتخــاذ کــرده اســت.
ایــن سیاســت هــا مبنــی بــر ادامــه سیاســت دو نرخــی و
اعمــال سیاســت ارزی شــناور مدیریــت شــده بــوده کــه بعــد
مدیریتــی آن پررنــگ تــر هــم شــده اســت .بــه هرحــال در
ایــن مــدت نــرخ ارز خــودش را بــا تغییــرات تورمــی اقتصــاد
کشــور منطبــق نکــرده اســت .بــه همیــن جهــت نگرانــی
دولــت از آثــار تغییــرات جهشــی نــرخ ارز آن را در اعمــال
سیاســت تــک نرخــی کــردن ارز محتــاط تــر کرده اســت .در
یــک مــاه گذشــته شــاهد افزایــش ســریعتر نــرخ ارز بــوده
ایــم و در ایــن فضــا اجــرای سیاســت تــک نرخــی کــردن ارز
مــی توانــد بــه افزایــش قیمــت آن دامــن بزنــد و ایــن مســاله
هــم بــرای دولــت نگــران کننــده اســت کــه ثبــات اقتصــادی
کشــور را دچــار چالــش کنــد و کنترلــی کــه در ســه ســال
گذشــته بــر اقتصــاد کالن اعمــال کــرده و ثبــات نســبی کــه
.بدســت آورده را ازدســت بدهــد
بــا ایــن حــال طبیعتــا بایــد بــه ایــن توجــه کــرد کــه چــه
سیاســتی را دنبــال کنیــم .اگــر مدیریــت شــناور مطــرح
باشــد نبایــد تعییــن رقــم انجــام شــود و بایــد بــه ســازو کار
بــازار توجــه کــرد .در همیــن راســتا مدیریــت بــازار ارز بایــد
صرفــا و فقــط زمانــی بــه کار بیایــد کــه در جهــت بحــران
هــای ســاختگی یــا هیجانــات کوتــاه مــدت وارده بــه بــازار
نــرخ ارز باشــد .در ایــن زمــان بانــک مرکــزی بایــد ورود
کوتــاه مدتــی بــرای برگردانــدن آرامــش بــه بــازار ارز داشــته
باشــد و مجــددا بعــد از اینکــه آرامــش بــه بــازار برگشــت
.دوبــاره بــه ســازو کار بــازار بپــردازد
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه عمیقــی کــرد کــه انــدازه اقتصــاد
مــا و ضــرورت هــا و الزامــات حرکــت اقتصــاد مــا و همیــن
طــور درآمدهــای نفتــی در ســال هــای آینــده دیگــر ایــن
ابــزار الزم را بــرای تســلط و چیرگــی دولــت بــه بــازار ارز
نمــی دهنــد .یعنــی درآمدهــا بــه نــرخ واقعــی کاهشــی
اســت حتــی بــا وجــود اینکــه نــرخ ارز بــه حــدود  60دالر
رســیده اســت .درآمدهــا پاییــن اســت و از آن ســو ،انــدازه
اقتصــاد ایــران و نیازهــای مالــی و ارزی اقتصــاد کشــور ایــن
امــکان را نمــی دهنــد کــه دیگــر دولــت بــا پــول نفــت و
درآمدهــای ارزی وابســته بــه نفــت ،بــازار ارز را بــه احاطــه
کامــل داشــته باشــد و آن را فــارق از متغیرهــای اقتصــاد
.هدایــت کنــد

انـرژی
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بــهگــزارش وزارت نیــرو ،حجــم معاملههــای انجــام
شــده نیــز  238هــزار و  276مــگاوات ســاعت بــود
کــه  35هــزار و  280مــگاوات ســاعت آن مربــوط بــه
نمادهــای هفتگــی اســت.

ششــم ،هفتــم و نهــم آذرمــاه حجــم معاملههــای بــرق
انجــامشــده بیــن خریــداران و فروشــندگان در بــورس
انــرژی بــه ترتیــب در نمادهــای کــم بــاری روزانــه و
هفتگــی  30هــزار و  480مــگاوات ســاعت بــا قیمــت
متوســط  347هــزار و  605ریــال بــر مــگاوات ســاعت بــود
و در نمادهــای میــان بــاری روزانــه و هفتگــی بــه  72هــزار
و  228مــگاوات ســاعت بــا قیمــت متوســط  361هــزار و
 154ریــال بــر مــگاوات ســاعت رســید.
همچنیــن در نمــاد بــار پیــک روزانــه  14هــزار و 80
مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  371هــزار و
 195ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمادهــای بــار پایــه
روزانــه و هفتگــی  121هــزار و  488مــگاوات ســاعت بــرق
بــا قیمــت متوســط  359هــزار و  230ریــال بــر مــگاوات
معاملــه انجــام شــد.

اجرای توافق اوپک نوسانات
بازار نفت را افزایش میدهد
رئیــس آژانــس بینالمللــی انــرژی گفــت :بازارهــای
نفتــی ،پــس از نهایــی شــدن توافــق اوپــک بــرای
کاهــش تولیــد نفــت ،نوســان بیشــتری خواهــد
داشــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر و بــه نوشــته روزنامــه
دیلــی میــل ،چــاپ لنــدن« ،فاتــح بیــرول» ،رئیــس
آژانــس بینالمللــی انــرژی ،در کنفرانســی در
پایتخــت اســلواکی ،اعــام کــرد :اگــر قیمــت نفــت بــه
حــدود  ٦٠دالر بــرای هــر بشــکه برســد ،شــرکتهای

بــه گــزارش ایرنــا ،پــس از موافقــت شــورای عالی بــورس و
اوراق بهــادار ،بــورس انــرژی بــه عنــوان چهارمیــن بــورس
کشــور در چهــار بخــش اوراق ســلف بــرق ،اوراق قــرارداد
محــور کاالهــای انــرژی ماننــد زغــال ســنگ ،نفــت و
انــرژی هــای ســبز ماننــد انــرژی هــای خورشــیدی ،در
برنامــه کاری ســال  1390بــازار ســرمایه ایــران قــرار
گرفــت.
قــرار اســت در مرحلــه نخســت ،بــرق بــه صــورت ســلف
مــوازی معاملــه شــود و ســپس ،بــازار مشــتقه شــامل
قــرارداد آتــی ،قــرارداد اختیــار خریــد و معامــات در عرصه
بیــن المللــی فعــال مــی شــود.
شــرکت بــورس انــرژی ،ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،
شــرکت مدیریــت فنــاوری ،شــرکت ســپرده گــذاری
مرکــزی ،شــرکت هــای کارگــزاری ،شــرکت مدیریــت
شــبکه ،شــرکت توانیــر ،مصــرف کننــدگان بــرق و
تولیدکننــدگان بــرق ،بازیگــران بــورس انــرژی در بخــش
معامــات بــرق محســوب مــی شــوند.

آمریکایــی ،تولیــد نفــت خــود را افزایش خواهنــد داد.
وی گفــت :مقــدار قابلتوجهــی نفــت در آمریــکا
وجــود دارد کــه بــا افزایــش قیمــت آن ،آمــاده ورود
بــه بــازار اســت.
بیــرول افــزود :افزایــش قیمــت نفــت بــه بشــکهای
 ٥٥تــا  ٦٠دالر ،بــه ســود تولیدکنندگانــی اســت کــه
نفــت  ٤٥دالری برایشــان باصرفــه نیســت.
اعضــای اوپــک در یــک صــد و هفتــاد و یکمیــن
نشســت ایــن ســازمان در ویــن بــرای نخســتین بــار
از ســال  ٢٠٠٨بــر ســر کاهــش تولیــد نفــت خــام
بــه میــزان یــک میلیــون و  ٢٠٠هــزار بشــکه در روز
بــه اجمــاع رســیدند و توانســتند توافــق ســپتامبر
الجزیــره را در ایــن زمینــه اجرایــی کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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عضــو اوپــک صــورت میگیــرد .ایــران در کاهــش ۴.۵
درصــدی تولیــد نفــت شــرکت نمیکنــد و اگــر میخواهیــم
منافــع ملــی را رعایــت کنیــم بایــد ببینیــم کــه بــا پــول نفــت
چــه میخواهیــم انجــام دهیــم.

علــی شــمس اردکانــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی،
نفــت و پتروشــیمی اتــاق بازرگانــی ایــران و مهــدی
عســلی ،سرپرســت ســابق اداره کل امــور اوپــک
وزارت نفــت در برنامــه «مناظــره» کــه عصــر جمعــه
از شــبکه یــک ســیما پخــش شــد در مــورد اجــاس
اخیــر اوپــک و نتیجــه آن بــه گفتوگــو و مناظــره
پرداختنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،عســلی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن اجــاس،
اوپــک را بــه نقــش تاریخــی خــود بازگردانــد تصریــح کــرد :در
ســپتامبر گذشــته جلســه فوقالعــادهای در الجزایــر توســط
اعضــای اوپــک تشــکیل شــد کــه در آن توافــق کردنــد تولیــد
نفــت اوپــک بــه  ۳۲میلیــون و  ۵۰۰هــزار بشــکه در روز
کاهــش پیــدا کنــد و قــرار شــد در اجــاس بعــدی ،ســهمیه
هــر کشــور مشــخص شــود تــا از ژانویــه  ۲۰۱۷ایــن تصمیــم
اجــرا شــود.
وی افــزود :در اجــاس اخیــر کــه روز چهارشــنبه ۱۰ ،آذر
برگــزار شــد ،مقــرر شــد کــه هــر کــدام از اعضــا بــه جــز
کشــورهای لیبــی ،نیجریــه و اندونــزی ۴.۵ ،درصــد از تولیــد
خــود را کاهــش دهنــد تــا میــزان تولیــد اوپــک بــه ۳۲
میلیــون و  ۵۰۰هــزار بشــکه برســد .ایــن در حالــی اســت کــه
ایــران شــرط کــرده بــود کــه تــا میــزان تولیــدش بــه پیــش از
تحریمهــا بازنگــردد در نظــام ســهمیهبندی شــرکت نخواهــد
کــرد و ایــن شــرط ایــران مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و قــرار
شــد تولیــد ایــران در شــش مــاه ســال جدیــد میــادی ۹۰
هــزار بشــکه در روز افزایــش پیــدا کنــد.
سرپرســت ســابق اداره کل امــور اوپــک وزارت نفــت بــا اشــاره
بــه میــزان تولیــد نفــت ایــران گفــت :میــزان تولیــد فعلــی
نفــت ایــران ســه میلیــون و  ۹۷۵هــزار بشــکه در روز اســت
در حالــی کــه ســهمیه بــرای ایــران در نظــر گرفتــه شــده ســه
میلیــون و  ۷۹۰هــزار بشــکه در روز اســت و ایــن موضــوع
ممکــن اســت ســوءتفاهماتی ایجــاد کنــد .بایــد گفــت ســهمیه
تولیــدی کــه از ســوی اوپــک بــرای ایــران در نظــر گرفتــه
شــده بــر اســاس منابــع ثانویــه اســت .در واقــع تولیــد نفــت
همــه کشــورها بــر اســاس منابــع ثانویــه کــه شــش موسســه
مهــم در دنیــا هســتند تعییــن میشــود و مبنــای اوپــک نیــز
همیــن گــزارش منابــع ثانویــه اســت .طبــق گزارشهــای
منابــع ثانویــه تولیــد نفــت ایــران در حــال حاضــر ســه
میلیــون و  ۷۰۷هــزار بشــکه در روز اســت کــه اگــر  ۹۰هــزار
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در مناظره پیروزی نفتی ایران مطرح شد:

توافق اوپک برد -برد است /عربستان به
این توافق نیاز داشت
بشــکه بــه آن اضافــه شــود تولیــد ایــران حــدود ســه میلیــون
و  ۸۰۰هــزار بشــکه خواهــد شــد.
توافق اوپک؛ برد ـ برد
در ادامــه ،شــمس اردکانــی ،عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی بــا بیــان اینکــه اگــر امــور بــا همافزایــی
پیــش رود توانهــا بیــش از جمــع جبــری خواهــد شــد،
گفــت :برخــی کشــورها سیاســت غلطــی را در اوپــک اتخــاذ
کــرده بودنــد و گمــان میکردنــد اگــر تولیــد را بــه صــورت
ســیل بــاال ببرنــد نتیجــه خوبــی خواهــد داشــت .نفــت
بــرای هــر کشــور یــک ذخیــره ملــی اســت امــا هنگامــی
کــه تولیــد شــود ،تبدیــل بــه کاال خواهــد شــد و هنگامــی
کــه بــازار از تولیــد انباشــته شــود قیمتهــا کاهــش پیــدا
میکنــد .قیمــت نفــت اوپــک نیــز دچــار کاهــش شــده بــود
و ایــن ضــرر متوجــه همــه کشــورها میشــد .بــه همیــن
دلیــل عــدهای متوجــه شــدند کــه ایــن سیاســت کــه توســط
عربســتان پایهریــزی شــده بــود درســت نیســت و ضــرر
فقــط متوجــه ایــران نبــود و بــه کشــورهایی ماننــد روســیه
نیــز ضــرر میرســید .در داخــل کشــور عربســتان هــم
متوجــه شــدند کــه نمیتــوان بــا ایــن قیمــت نفــت ،برنامــه
توســعهای و برنامـهای کــه بــرای ســال  ۲۰۳۰در نظــر گرفتــه
بودنــد را اجــرا کننــد و همیــن موضــوع باعــث همافزایــی و

بــرد ـ بــرد در اجــاس اوپــک شــد.
وی ادامــه داد :بــا اینکــه قــرار اســت نظــام ســهمیهبندی
از ابتــدای ژانویــه اجــرا شــود امــا ایــن تصمیــم باعــث شــد
همیــن حــاال هــم قیمــت نفــت افزایــش پیــدا کنــد و مــن
فکــر میکنــم قیمــت نفــت بــه بــاالی  ۵۵دالر برســد و باقــی
بمانــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی ،نفــت و پتروشــیمی اتــاق بازرگانــی
بــا بیــان اینکــه ســرمایه بــه بخشهــای مختلــف نفــت و گاز
در کشــورهای مختلــف بازمیگــردد ،اظهــار کــرد :عربســتان
بــه ایــن توافــق نیــاز داشــت زیــرا تصمیــم دارد بخــش
عمــدهای از ســهام نفــت آرامکــو را در بــازار بینالمللــی بــه
فــروش برســاند و بــرای اینکــه ایــن ســهام بــه فــروش برســد
بایــد ســودآوری داشــت در حالــی کــه اگــر قیمــت نفــت زیــر
 ۵۰دالر بــود هیــچ ســودی متوجــه آرامکــو نمیشــد امــا
بــه محــض اینکــه توافــق انجــام شــد ســرمایه بــه بازارهــا بــه
طــور عــام و خــاص برگشــت و عربســتان میتوانــد بــرای
ســال  ،۲۰۳۰صــد میلیــارد دالر از فــروش آرامکــو بــه دســت
آورد.
شــمس اردکانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه تصمیــم اخیــر اجــاس
اوپــک بــرای ایــران و اوپــک بــرد بزرگــی محســوب میشــود،
گفــت :اوپــک احیــا شــده و تزریــق ســرمایه در کشــورهای

نقش اوپک در بازار نفت جهانی
در ادامــه ،سرپرســت ســابق اداره کل امــور اوپــک وزارت نفــت
بــا اشــاره بــه ســابقه تشــکیل اوپــک توضیــح داد :اوپــک در
ســپتامبر ســال  ۱۹۶۰و هنگامــی کــه بــازار نفــت در اختیــار
شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی بــود تشــکیل شــد .ایــن
شــرکتها هــم نفــت باالدســتی و هــم نفــت پاییندســتی
را در اختیــار داشــتند و قیمتگــذاری بیــن ایــن شــرکتها
صــورت میگرفــت .در آن زمــان در ایــران کنسرســیوم نفــت
وجــود داشــت کــه اســتخراج نفــت را انجــام م ـیداد .دفتــر
ایــن کنسرســیوم در لنــدن بــود و تنهــا دو شــرکت عامــل
در ایــران بودنــد کــه نفــت را اســتخراج میکردنــد .تعییــن
قیمــت توســط شــرکتهای بینالمللــی باعــث شــد بــه
تدریــج پولــی کــه بــه کشــورهای صاحــب نفــت میدادنــد
کاهــش پیــدا کنــد و بــه همیــن دلیــل نفــت در کشــورهای
مکزیــک ،ونزوئــا و ایــران ملــی شــد.
عســلی ادامــه داد :در آن زمــان ایــران ،عــراق ،عربســتان
و ونزوئــا ســازمان اوپــک را تشــکیل دادنــد و مهمتریــن
نتیجــه ،تشــکیل ایــن ســازمان ایــن بــود که ســایر کشــورهای
صادرکننــده مــواد اولیــه نیــز از اوپــک الهــام گرفتنــد.
وی ادامــه داد :در همــان  ۱۰ســال اول تشــکیل اوپــک،
کشــورهای عضــو اوپــک نفــت خــود را ملــی کردنــد و در
اوایــل دهــه هفتــاد قــدرت اوپــک بــه حداکثــر رســید .در
دهــه دوم سیســتم قیمتگــذاری نفــت از شــرکتهای
بینالمللــی بــه اوپــک منتقــل شــد و در حــال حاضــر نیــز
نقــش اوپــک عــاوه بــر قیمتگــذاری و ســاماندهی صنعــت
نفــت ،مدیریــت عرضــه نفــت اســت .در حــال حاضــر اوپــک
 ۵۳درصــد بــازار نفــت را در اختیــار دارد .مــن بــه آینــده
اوپــک امیــدوارم زیــرا ایــران و عــراق دارای پایینتریــن
هزینــه تولیــد نفــت هســتند.
بــا ســودی کــه از افزایــش قیمــت نفــت حاصــل
میشــود چــه بایــد کــرد؟
در ادامــه عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت نفــت گفــت :اگــر اوپــک حــدود
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برخــوردار بــودن از مزيتهــاي نســبي اســت و وجــود
مزيتهــاي نســبي كــه در ادامــه گفتــه ميشــود ،عامــل
اصلــي موفقيــت صنعــت بــرق كشــور بــوده اســت:
 .1وجــود مــواد اوليــه موردنيــاز :فلزهــاي پايــه ماننــد
فــوالد ،آلومينيــوم ،مــس ،روي و پليمرهــا از مــواد اوليــه
اصلــي مــورد نيــاز صنعــت بــرق هســتند .نعمتهــاي
خــدادادي در ايــن زمينــه موقعيــت ويژهيــي از آن كشــور
مــا كــرده اســت كــه در زيــر بــه برخــي از آنهــا اشــاره
ميكنــم .مقــام هشــتم توليــد ســنگ آهــن در جهــان و
نخســت در خاورميانــه ،مقــام پانزدهــم توليــد جهانــي فوالد
و رتبــه نخســت در خاورميانــه ،مقــام نخســت ذخايــر روي
در جهــان ،نهميــن ذخايــر مــس جهــان و بزرگتريــن در
خاورميانــه ،بزرگتريــن ذخايــر گاز جهــان جهــت فــرآوري
فلزهــاي يادشــده و توليــد محصولهــاي پتروشــيمي
نيــروي كار متخصــص
 .2نيــروي كار متخصــص :برخــاف تصــور بســياري از افــراد،
بــه دليــل مشــكالت ســاختاري و بهــرهوري نامناســب،
نيــروي كار ســاده در ايــران ارزان نيســت ،امــا در مــورد
نيــروي كار متخصــص موضــوع بســيار متفــاوت اســت و
كيفيــت و بهــاي نيــروي كار متخصــص موردنيــاز صنعــت
بــرق در ايــران در ســطح بســيار مناســبي قــرار دارد.

تامين برق پايدار
پيشنياز رشد
اقتصادي

راهبــرد صنعتــي در ايــران گاه بــر مبنــاي واقعيتهــاي
اقتصــادي و گاه بــر مبنــاي عاليــق و ســليقهها تعريــف
شــده اســت و بــه هميــن علــت نيــز شــاهد آن هســتيم
كــه بــا وجــود تخصيــص منابــع كالن مالــي و مديريتــي،
كمــاكان در بســياري از رشــتههاي صنعتــي از رقبــاي
منطقهيــي خــود ماننــد تركيــه و عربســتان ســعودي
فاصلــه داريــم.
امــا از عوامــل مهــم موفقيــت هــر فعاليــت اقتصــادي

 .3بــازار بومــي بــزرگ :كشــور مــا بــا  75000مــگاوات
ظرفيــت نصــب شــده ،مقــام  14در جهــان و نخســت در
خاورميانــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت .احــداث،
نگهــداري و مديريــت نيروگاههــا ،پســتها و ســاير
زيرســاختهاي توليــد ،انتقــال و توزيــع ايــن مقــدار بــرق
بــازار بومــي بزرگــي را در اختيــار شــركتهاي ايرانــي
قــرار داده اســت .داشــتن بــازار بومــي بــا مقيــاس بــزرگ
از مولفههــاي اصلــي رشــد و توســعه هــر صنعــت اســت.
 -4ســيكل بلنــد فنــاوري :شــركتهاي ايرانــي بــه علــت
مشــكالت مديريتــي و مالــي همــواره در تحقيــق ،توســعه و
نــوآوري بــا مشــكالتي روبــه رو بودهانــد و بــه هميــن دليــل
نيــز در رشــتههايي كــه دســتخوش تحولهــاي فنــاوري
بــاال و ســيكل كوتــاه عمــر محصــول هســتند ماننــد لــوازم
الكترونيــك شــخصي ،لــوازم خانگــي و حتــي خــودرو
شــاهد آن هســتيم كــه شــركتهاي ايرانــي يــا اساســا
حضــور معنــاداري ندارنــد يــا محصــول آنهــا از كيفيــت و

انـرژی
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قيمــت مناســبي برخــوردار نيســت و بــدون حمايتهــاي
تعرفهيــي بــاال ،امــكان رقابــت بــا محصولهــاي مشــابه
خارجــي را ندارنــد .صنعــت بــرق از نظــر فنــاوري بــه بلــوغ
رســيده اســت و لــذا دچــار تحولهــاي مــداوم نيســت
 .ايــن مهــم فرصــت الــزام را بــراي مهندســي معكــوس و
رســيدن بــه فنــاوري روز جهــان بــراي شــركتهاي ايرانــي
فراهــم كــرده اســت .مصــداق ايــن ادعــا توليــد توربينهــاي
گازي ،ترانسهــاي قــدرت و كابلهــاي فشــار قــوي بــراي
نخســتينبار در خاورميانــه توســط ايــران اســت و در
بســياري از رشــتهها ،صنعــت بــرق ايــران از نظــر فنــاوري
و مقيــاس توليــد در زمــره  20كشــور نخســت جهــان اســت.
شــواهد ديگــري نيــز وجــود مزيــت نســبي در صنعــت بــرق
ايــران و توانمنــدي شــركتهاي شــاغل در ايــن حــوزه
را تاييــد ميكننــد .متوســط وزنــي تعرفــه گمركــي
تجهيــزات صنعــت بــرق بــا  14درصــد ،پايينتريــن ســطح
بــراي محصــوالت نهايــي در كشــور اســت .همچنيــن بــا
وجــود مشــكالت گوناگــون ماننــد تحريــم ،بحــران بودجــه
وزارت نيــرو و پرداخــت نشــدن مطالبههــاي پيمانــكاران
و توليدكننــدگان ،اجــراي پروژههــاي حوزههــاي توليــد،
انتقــال و توزيــع تاكنــون ادامــه يافتــه و دچــار خاموشــي
و قطــع بــرق كــه از چالشهــاي اجتماعــي و اقتصــادي
بســياري از كشــورهاي منطقــه و حتــي كشــورهايي ماننــد
هنــد اســت ،نشــدهايم .البتــه بــه علــت مشــكالت پيــش
آمــده در ســالهاي پايانــي دولــت دهــم و نبــود هيچگونــه
ســرمايهگذاري جــدي در زيرســاختهاي صنعــت بــرق،
حاشــيه ايمنــي كشــورمان در ايــن حــوزه بــه صفــر رســيده
و احتمــال بــروز خاموشــي افزايــش يافتــه اســت.
ضمــن آنكــه شــاهد آن بودهايــم كــه شــركتهاي فعــال در
صنعــت بــرق ورود جــدي بــه بازارهــاي صادراتــي داشــتهاند
و  99درصــد صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي و بخــش
قابــل توجهــي از صــادرات كاالي صنعتــي كشــور (صــادرات
كاالهــاي غيرنفتــي در ايــران بطــور عمــده متشــكل از
محصولهــاي پتروشــيمي ،ميعانهــاي گازي ،فلزهــاي
پايــه ماننــد مــس و روي و كانيهــا ماننــد ســنگ آهــن و
غيــره اســت كــه همگــي مــواد خــام اســت و ارزش افــزوده و
اشــتغالزايي ناچيــزي در اقتصــاد ملــي ايجــاد ميكننــد)
را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
و امــا در زمــان حاضــر ،بــا توجــه بــه آنكــه وزارت نيــرو بــه
علــت بدهــي  31هــزار ميليــارد تومانــي منتقــل شــده از
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دولــت دهــم ،در اجــراي پروژههــاي جديــد دچــار مشــكل
شــده اســت و بــه علــت ركــود عمومــي حاكــم بــر اقتصــاد
ايــران ،ســرمايهگذاري اندكــي نيــز در ديگــر حوزههــاي
صنعتــي و زيرســاختي انجــام ميشــود.
ايــن در حالــي اســت كــه صنعــت بــرق از دو منظــر اهميــت
اقتصــادي بااليــي دارد .بــرق بــه عنــوان زيرســاختي كليــدي
نقــش پررنگــي در رشــد و توســعه اقتصــادي ايفــا ميكنــد.
تاميــن بــرق پايــدار از پيشنيازهــاي رشــد اســت.
گزارشهــاي نهادهــاي معتبــر مالــي ماننــد بانــك جهانــي
و صنــدوق بينالمللــي پــول عــدم دسترســي بــه انــرژي
الكتريكــي را بــه عنــوان يكــي از داليــل اصلــي عــدم تحقــق
رشــد اقتصــادي بالقــوه كشــورهايي ماننــد هنــد و پاكســتان
شناســايي ميكننــد .امــا زيرســاختهاي گســترده و
باكيفيــت كشــورمان جــزو نقــاط قــوت اقتصــادي شــمرده
ميشــوند .نقطــه قوتــي كــه بايــد از آن پاســداري كــرد و
اجــازه نــداد كــه بــا عــدم ســرمايهگذاري از بيــن بــرود.
منظــر دوم اهميــت توليدكننــدگان و پيمانــكاران ايــن
حــوزه در توســعه صنعتــي كشــور ،ايجــاد اشــتغال بــراي
خيــل عظيــم فارغالتحصيــان دانشــگاهي كشــور و در
نتيجــه رشــد توليــد ناخالــص ملــي اســت .بــا توجــه بــه
توانمنديهــاي صنعــت بــرق و نيــاز بســياري از همســايگان
ايــران بــه كاال و خدمــات صنعــت بــرق ،بــا كمــي حمايــت
و برنامهريــزي منطقــي ميتوانيــم در ميــان مــدت بــه
 10ميليــارد دالر و در بلندمــدت بــه  30ميليــارد دالر
صــادرات دســت پيــدا كنيــم .بــه عنــوان مثــال كشــور
تركيــه بــدون داشــتن ذخايــر مــس بيــش از  2ميليــارد
دالر يــا  15برابــر كشــور مــا ســيم و كابــل صــادر ميكنــد
و هيــچ دليلــي وجــود نــدارد كــه ايــران نيــز در ايــن رشــته
نتوانــد بــه ارقــام مشــابه دســت يابــد .در حــوزه خدمــات
فنــي و مهندســي نيــز بايــد توجــه كنيــم كــه پروژههايــي
ماننــد احــداث نيــروگاه ،پس ـتهاي فشــار قــوي و خطــوط
انتقــال ،هــم داراي ارزش افــزوده بااليــي اســت و هــم از كاال
و نيــروي كار ايرانــي اســتفاده ميكنــد و ميتوانــد ســهم
بســزايي در تحقــق اهــداف دولــت بــراي رشــد اقتصــادي
بيــش از  5درصــد ايفــا كنــد.
نویســنده :عليرضــا كالهــي نايبرييــس
كميســيون تســهيل تجــارت و توســعه صادراتــي
منبع :تعادل
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انـرژی

شماره پنجاه نه //هفته سوم آذر هزار و سیصد نود و پنج

لیالز:

موفقیت ایران در نشست اوپک
اثر مثبت بر بازار ارز دارد

تهــران -ایرنــا -ســفیر پاکســتان در تهــران اعــام
کــرد  :ســفر هیاتــی از اســام آبــاد بــه ایــران
بــرای بررســی همــکاری هــای برقــی ایــن کشــور
بــه تهــران صــورت مــی گیــرد و درخواســت
خریــد بــرق بیشــتر از ایــران را مطــرح کــرد.
اســام آبــاد خواســتار خریــد بــرق بیشــتر از
ایــران اســت
بــه گــزارش ایرنــا« ،آصــف درانــی» عصــر امــروز (شــنبه)
در دیــدار بــا مدیرعامــل شــرکت صانیــر افــزود :منطقــه
«گــوادر» پاکســتان نیــاز بــه بــرق بیشــتری دارد و ایــن
درخواســت از طــرف کشــورش همچنــان وجــود دارد.
درانــی گفت:شــرکت هایــی ماننــد صانیــر چنانچــه تمایــل
بــه ســرمایه گــذاری مســتقیم داشــته باشــند ،ایــن ظرفیت
وجــود دارد تــا پــروژه هایــی در بخــش انــرژی ایــن کشــور
بــدون مناقصــه بیــن المللــی بــه آنهــا واگــذار شــود.
وی ضمــن تقدیــر از اجــرای پــروژه هــای صانیــر در
پاکســتان ،گفــت :حضــور فعــال تــر ایــن شــرکت ،بــرای
اجــرای پــروژه در ایــن کشــور را پیگیــری خواهــد کــرد.
«بهمــن صالحــی» مدیرعامــل صانیــر نیــز در ایــن دیــدار
تصریــح کــرد :اجــرای پــروژه هــای مختلــف توســط صانیــر
در پاکســتان موجــب خــوش نامــی ایــن شــرکت شــده
و همیــن موضــوع فرصــت بســیار مهمــی بــرای طــرف
پاکســتانی اســت.
بــه گفتــه وی ،ســفر حجــت االســام والمســلمین حســن
روحانــی رییــس جمهــوری اســامی ایــران بــه پاکســتان
در فروردیــن امســال و دیــدار بــا رییــس جمهــوری
اســامی پاکســتان ،موضــوع پــروژه انتقــال بــرق زاهــدان-
میرجــاوه و کویتــه مطــرح شــد کــه دو طــرف توافــق
کردنــد صــادرات بــرق از وضــع موجــود بــه ســه هــزار
مــگاوات افزایــش یابــد.
صالحــی خاطرنشــان ســاخت :صانیــر ایــن امــکان را دارد
تــا در یــک همــکاری پیوســته ،ظرفیــت صــادرات بــرق را
بــه پنــج هــزار مــگاوات افزایــش دهــد.
صالحــی بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه موفــق انتقــال بــرق
 500کیلــو ولتــی «شــکارپور» در پاکســتان توســط صانیــر،
از ســفیر ایــن کشــور خواســت بــا توجــه بــه آمادگــی
فاینــاس (تامیــن مالــی) پــروژه ،همــکاری هــا و پیگیــری
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اسالم آباد خواستار خرید برق بیشتر از
ایران است
هــای الزم انجــام شــود.
وی تاکیــد کــرد :تفاهــم نامــه همــکاری بــرای اجــرای
پــروژه انتقــال بــرق در گــوادر پاکســتان پیــش از تحریــم
هــای ظالمانــه غربــی هــا علیــه ایــران بــه امضــا رســیده،
امــا تاکنــون اجرایــی نشــده اســت.
همچنیــن نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران
در ایــن نشســت اضافــه کــرد :صانیــر مجــوز انتقــال 400
مــگاوات بــرق را از شــرکت توانیــر بــرای انتقــال بــه کشــور
پاکســتان در اختیــار دارد کــه در ایــن زمینــه بــرای
احــداث خــط انتقــال آمــاده اجراســت.
«حمیدرضــا صالحــی» تاکیــد کــرد :پاکســتان نیــز بــه
دو بانــک ایــن کشــور اجــازه ارتبــاط بــا صانیــر داده ،امــا
تاکنــون نشــانه هایــی از عملیاتــی شــدن ایــن مهــم و حــل
مشــکالت دیــده نمــی شــود.
بــه گفتــه وی ،پــروژه خــط  220کیلــو ولــت «خــوزدار» و
خــط  220کیلــو ولــت و پســت  ”GISگــوادر» از دیگــر
پــروژه هــای ایــن شــرکت در کشــور پاکســتان اســت کــه
مســیریابی و نقشــه بــرداری ایــن خطــوط انجــام و تحویــل
کار فرمــا شــده ،امــا بــه دلیــل تحریــم هــا علیــه جمهــوری
اســامی ایــران تاکنــون متوقــف مانــده اســت.
اعضــای ایرانــی حاضــر در ایــن نشســت خواســتار آن

شــدند کــه بابــت طلــب صــادرات بــرق ایــران از کشــور
پاکســتان ،صانیــر بــه عنــوان یــک شــرکت بیــن المللــی،
همــکاری هــای خــود را در ایــن کشورگســترش دهــد.
در ایــن دیــدار از طــرف پاکســتانی خواســته شــد کــه
انتقــال بــرق از زاهــدان بــه میرجــاوه و کویتــه بــه عنــوان
یــک پــروژه مســتقل پیگیــری شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،پیــش از ایــن «خواجــه محمــد آصــف»
وزیــر آب و بــرق پاکســتان در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
ایرنــا تصریــح کــرده بــود کــه ایــران بهتریــن گزینــه بــرای
پاکســتان بــرای واردات بــرق ،گاز و نفــت اســت.
وی گفــت :بســتر الزم بــرای افزایــش ایــن رقــم بــه یــک
هــزار مــگاوات و در مراحــل بعــدی بــه ســه هــزار مــگاوات
فراهــم شــده و ایــران بــه عنــوان یــک کشــور همســایه
و همجــوار پاکســتان ،بهتریــن گزینــه و اقتصــادی تریــن
مســیر بــرای پاکســتان در زمینــه واردات گاز ،بــرق و نفــت
اســت.
شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق
ایــران (صانیــر) در  22ســال فعالیــت خــود بیــش از 230
پــروژه در کشــور هــای مختلــف اجرایــی کــرده اســت.
صانیــر اینــک  18پــروژه در  13کشــور جهــان در دســت
اجــرا دارد.

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه شــهید بهشــتی معتقــد
اســت ،موفقیــت ایــران در نشســت ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) آثــار
مثبتــی بربــازار ارز بــه دنبــال دارد و دســت دولــت
را بــرای اعمــال سیاســت هــای اقتصــادی ،ارزی و
پولــی بازتــر مــی کنــد.
بــه دنبــال اعــام خبــر توافــق اوپکــی هــا ،قیمــت نفــت در
بازارهــای جهانــی  10درصــد رشــد کــرد.
تحلیلگــران بــازار انــرژی امیدوارنــد بــا اجــرای تصمیــم
اوپــک و همراهــی غیراوپکــی هــا قیمــت نفــت بــه  50تــا
 55دالر در هــر بشــکه افزایــش یابــد.
«ســعید لیــاز» در گفــت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا دربــاره موفقیــت ایــران در نشســت اوپــک
و تاثیــر آن بــر نــرخ ارز تصریــح کــرد :بــه طــور قطــع آثــار
مثبــت ایــن موفقیــت را در بــازار ارز شــاهد خواهیــم بــود.
بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه ،ایــران از ایــن پــس مــی
توانــد درآمــد نفتــی خــود را بــه صــورت نقــدی وصــول
کنــد و بــه دنبــال آن ،بــازار ارز را کنتــرل کنــد .بــا شــرایط
ایجــاد شــده ،دســت دولــت بــرای اعمــال سیاســت هــای
اقتصــادی ،ارزی و پولــی بازتــر مــی شــود.
لیــاز یــادآور شــد :رییــس جمهــوری در ســفر هفتــه
گذشــته خــود بــه مشــهد عنــوان کــرد بــا وجــود شــرایط
ســخت اقتصــادی ،دولــت موفــق شــده اســت هــر ســال
درآمدهــای ارزی را  20درصــد افزایــش دهــد و همیــن
موضــوع مــی توانــد افــزون بــر تقویــت صنــدوق ذخیــره
ارزی کشــور ،حتــی خســارت هــای وارد شــده بــه اقتصــاد
را در  12ســال گذشــته جبــران کنــد.
ایــن کارشــناس مســایل اقتصــادی گفــت :افزایــش اعتبــار
ایــران در ســطح بیــن الملــل ،گشــایش هــر چــه بیشــتر
اعتبارهــای اســنادی و ارتقــای قــدرت چانــه زنــی کشــور
بویــژه برابــر زیــاده خواهــی هــای آمریــکا در خاورمیانــه ،از
آثــار ایــن موفقیــت اســت و حتــی مــی توانــد گامــی بــرای
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی موردنظــر رهبــر معظــم انقــاب
قلمــداد شــود.
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اخـــبــار کــوتـــــاه
کاهش  ۴۰۰میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت
بودجــه وزارت نفــت در الیحــه پیشــنهادی ســال ۱۳۹۶
حــدود  ۴۰۰میلیــارد تومــان نســبت بــه ســال ۱۳۹۵
کاهــش یافــت.
بـه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس رقــم پیشــنهادی دولــت در
الیحــه بودجــه ســال  ،۱۳۹۶اعتبــار دولتــی وزارت نفــت
 ۱۶۴میلیــارد و  ۳۶۲میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه
شــده اســت ،در حالــی کــه بودجــه ایــن وزارت خانــه در
ســال گذشــته  ۱۶۸میلیــارد و  ۷۳۷میلیــون تومــان بــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــن کاهــش بودجــه در حالــی
رخ داده اســت کــه یــک ردیــف تــازه بــه نــام پژوهشــگاه
ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفــت و گاز بــا بودجــه یــک
میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومانــی بــه بودجــه وزارت نفــت
اضافــه شــده اســت.
افزایش  ۳۰۰میلیارد تومانی بودجه وزارت نیرو
بودجــه \زارت نیــرو در الیحــه پیشــنهادی ســال ۱۳۹۶
حــدود  ۳۰۰میلیــارد تومــان نســبت بــه ســال گذشــته
افزایــش یافــت.
بهگــزارش ایســنا ،براســاس رقــم پیشــنهادی دولــت در
الیحــه بودجــه ســال  ،۱۳۹۶وزارت نیــرو  ۷۵۰۰میلیــارد
تومــان اعتبــار دولتــی خواهــد داشــت و ایــن در حالــی
اســت کــه ســال گذشــته  ۷۲۰۰میلیــارد تومــان بــرای
وزارت نیــرو در نظــر گرفتــه شــد.
در ایــن میــان طبــق الیحــه  ۱۳۹۶دســتگاه اصلــی وزارت
نیــرو  ۱۶۰۰میلیــارد تومــان بودجــه خواهــد داشــت و
ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته بودجــه ایــن
وزارتخانــه  ۸۴۳میلیــارد تومــان بــوده اســت و امســال
نیــز پــس از وزارت نیــرو دســتگاههایی ماننــد موسســه
پژوهشــگاه نیــرو تحقیقــات آب و مرکــز مدیریــت
منطقــهای آب شــهری قــرار گرفتهانــد.
در الیحــه بودجــه ســال  ۱۳۹۶بــرای خریــد تضمینــی
آب اســتحصالی و پســاب تصفیــه شــده از بخــش غیــر
دولتــی  ۱۰۹۴میلیــارد تومــان و بــرای خریــد تضمینــی
بــرق در جزیــره ابوموســی  ۱۰میلیــارد تومــان در نظــر
گرفتــه شــده اســت.

همچنیــن در الیحــه بودجــه  ۱۳۹۶بــرای شــرکت مــادر
تخصصــی مدیریــت تولیــد انتقــال و توزیــع نیــروی
بــرق ایــران (توانیــر)  ۳۰میلیــارد تومــان و شــرکت مــادر
تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتیحــدود ۱۴۳میلیــارد
در نظــر گرفتــه شــد کــه بســیار قابــل توجــه بــود.
همکاری ایران با لورگی آلمان برای ساخت
واحدهای جدید پتروشیمی
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا بــه نقــل از وزارت نفــت،
علــی محمــد بســاق زاده افــزود :بــا هــدف تکمیــل زنجیره
ارزش برنامهریــزی دقیقــی در شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی ایــران شــده اســت کــه از جملــه آن بایــد
بــه همــکاری بــا شــرکت لورگــی بــرای ســاخت واحــد
پلــی پروپیلــن در مشــارکت بــا شــرکت پژوهــش فنــاوری
پتروشــیمی اشــاره کــرد.
وی همــکاری مشــترک لورگــی در ســاخت واحــد پلــی
پروپیلــن را نخســتین همــکاری ایــران در تولیــد ایــن
محصــول دانســت.
عضــو هیــات مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
ایــران بــا اعــام جزییــات ایــن همــکاری گفــت :شــرکت
پژوهــش فنــاوری پتروشــیمی اقــدام بــه احــداث و تولیــد
واحــد تولیــد پلــی پروپیلــن بــه شــکل پایلــوت کــرده کــه
بــا تصمیــم شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی قــرار اســت
میــزان تولیــد در ایــن واحــد بــه  120هــزار تــن در ســال
افزایــش یابــد.
بســاق زاده ادامــه داد :برنامــه ریــزی کنونــی مــا افزایــش
تولیــد پلــی پروپیلــن در شــرکت پژوهــش فنــاوری
پتروشــیمی تــا  500هــزار تــن در ســال اســت .بــر ایــن
اســاس ،بــا شــرکتهای خارجــی از جملــه لورگــی
مذاکــره شــده اســت تــا ایــن ظرفیــت محقــق شــود.
واحــد نیمــه صنعتــی تولیــد پلــی پروپیلــن شــرکت
پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی در مرکــز اراک قــرار دارد
کــه ســاخت آن از مهــر مــاه  ١٣٩١آغــاز و شــهریور مــاه
امســال افتتــاح شــد.
ظرفیــت اســمی تولیــد پروپیلــن کشــور تــا ســال 1392
حــدود  965هــزار تــن بــوده کــه افزایــش ظرفیــت تولیــد
پروپیلــن کشــور در برنامــه ششــم توســعه حــدود چهــار
میلیــون تــن در نظــر گرفتــه شــده اســت.
براســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه ،ظرفیــت تولیــد
پروپیلــن تــا پایــان برنامــه هفتــم توســعه بــه حــدود
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پتروشــیمی خلیــج فــارس را دریافــت کــرده اســت.
هشــت میلیــون تــن خواهــد رســید.
مجمــوع ظرفیــت نصــب شــده صنعــت پتروشــیمی اکنون ارونقــی گفــت ،ونیــران آپادانــا کــه ابتــدا توســط ایــران و
ونزوئــا ایجــاد شــد ،بــه دنبــال تغییــر نــام خــود از طریــق
بــه بیــش از  63میلیــون تــن در ســال رســیده اســت.
ســازمان ثبــت شــرکت هاســت.
پتروشیمی خلیج فارس به دنبال جذب  ۱.۱میلیادر
بدهی نفتی  ۲۶هزار میلیارد تومانی دولت به
دالر سرمایه گذاری خارجی
خزانه /مهلت  ۲ساله وزارت نفت برای پرداخت
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از بلومبــرگ،
مطالبات بانک مرکزی
شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس ایــران در حــال
مذاکــره بــا شــرکت هــای آســیایی بــرای جــذب یــک دولــت در الیحــه بودجــه ســال  ۹۶از برداشــت هــای
میلیــارد یــورو ( 1.1میلیــارد دالر) ســرمایه بــه منظــور بــدون مجــوز از درآمدهــای نفتــی کشــور مجموعــا بــه
توســعه فعالیــت هــای خــود از جملــه یــک پــروژه متانــول میــزان  ۲۶۱هــزار میلیــارد ریــال خبــر داده و پرداخــت
اســت کــه هــدف از آن ارســال محصــول تولیــدی بــه ایــن بدهــی را مــورد تأکیــد قــرار داده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،
چیــن و دیگــر مشــتریان آســیایی اســت.
بــه گفتــه تــورج ســید ارونقــی ،مدیــر عامــل پــروژه دولــت بــا گنجانــدن بنــدی در الیحــه بودجــه ســال 96
متانــول ونیــران آپادانــای پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه میــزان  261هــزار میلیــارد ریــال شــرکت ملــی نفــت
در عســلویه گفــت ،یــک شــرکت ایتالیایــی بــه عنــوان و دولــت را در رابطــه مالــی بــا خزانــه داری کل کشــور
ســرمایه گــذاری احتمالــی در شــرکت« ،جلوتــر از همــه بدهــکار کــرد.
قــرار دارد ».وی از اشــاره بــه نــام شــرکت هــای طــرف در بنــد ز تبصــره یــک الیحــه بــوده ســال  96آمــده اســت:
مذاکــره تــا نهایــی شــدن مذاکــرات خــودداری کــرد« .اجــازه داده مــی شــود نســبت بــه تســویه برداشــت هــای
مرضیــه شــهدایی ،معــاون وزیــر نفــت ایــران و مدیرعامــل بیــش از مجوزهــای قانونــی دولــت طــی ســالهای  87تــا
شــرکت ملــی پتروشــیمی ایــران گفتــه ،صنعــت  91از محــل صــادرات نفــت بــه منظــور تأمیــن بنزیــن
پتروشــیمی ایــران بــرای افزایــش بیــش از دو برابــری و نفــت گاز جمعــاً تــا میــزان دویســت و بیســت و نــه
ظرفیــت تولیــدات شــیمیایی خــود در طــی دهــه آینــده ،هــزار و هشــتصد و هفــده میلیــارد ریــال (بابــت واردات
بــه  60میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی نیــاز دارد .بــه ترتیــب  29924میلیــارد ریــال و  44195میلیــارد
ایــران از زمــان لغــو تحریــم هــا تولیــد نفــت خــام خــود را ریــال بــرای ســالهای  87و  89و بــرای تهاتــر بنزیــن و
افزایــش داده و بــه  4میلیــون بشــکه رســانده ،در حالــی نفــت و گاز از محــل میعانــات گازی در ســالهای  90و
کــه ایــن رقــم در پایــان ســال گذشــته  2.8میلیــون  91بــه مبلــغ  109688میلیــارد ریــال) و همچنیــن مابــه
التفــاوت فــروش داخلــی فــرآورده هــای نفتــی بــا قیمــت
بشــکه در روز بــود.
ارونقــی گفــت ،ونیــران اپادانــا بــه دنبــال تولیــد ســاالنه هــای فــوب خلیــج فــارس طــی ســالهای  86تــا  88تــا
 1.65میلیــون تــن متانــول بــرای صــادرات بــه چیــن و مبلــغ ســی و دو هــزار و ســی و هشــت ملیــارد ریــال در
دیگــر بخــش هــای آسیاســت .متانــول بــه عنــوان ضدیــخ رابطــه مالــی فیمابیــن دولــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و از آن بــه عنــوان بــا خزانــه داری کل کشــور اقــدام شــود».
خــوراک اولیــه تولیــد اســید اســتیک و فورمالدئیــن همچنیــن در بنــد دیگــری ،بــه شــرکت هــای زیرمجموعه
اســتفاده مــی شــود .انتظــار مــی رود ایــن پــروژه هزینــه وزاتــر نفــت اجــازه داده شــده تــا مطالبــات بانکــی خــود را
ای  450میلیــون یورویــی داشــته باشــد کــه  354میلیــون بــا فرجــه ای دو ســاله تســویه کننــد.
یــوروی آن صــرف تامیــن تجهیــزات خواهــد شــد .در در بنــد و تبصــره یــک الیحــه بودجــه آمــده اســت:
مــاه فوریــه ،ژاپــن یادداشــت تفاهمــی را بــرای تامیــن «مطالبــات بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران
مالــی 10میلیــارد دالری پــروژه هــای ایرانــی بــا مشــارکت و بانــک هــای تجــاری بابــت اصــل و ســود تســهیالت
شــرکت هــای ژاپنــی بــه امضــا رســاند .شــرکت ماروبنــی پرداختــی بــه شــرت هــای دولتــی تابعــه وزارت نفــت ،بــه
ژاپــن دو مــاه قبــل ســفارش تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز مــدت دو ســال امهــال مــی شــود .هزینــه هــای امهــال بــر
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عهــده شــرکت ذی نفــع اســت.
پیش بینی درآمد نفتی  ۱۱۱هزار میلیارد تومانی
در سال ۹۶
بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال  ،۹۶کل درامــد حاصــل
از واگــذاری دارایــی هــای ســرمایه(از قبیــل فــروش نفــت)
۱۱۱هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،
بــر اســاس الیحــه بودجــه ای کــه از ســوی دولــت بــه
مجلــس ارائــه شــد مجمــوع درآمدهــای نفتــی کشــور
111هــزار میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده اســت.
بــر مبنــای جــدول شــماره ســه الیحــه بودجــه ســال ،96
کــه بــه موضــوع تملــک و واگــذاری داراییهــای ســرمایه
ای میپــردازد ،منابــع حاصــل از فــروش نفــت و فــراورده
هــای نفتــی 111هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه
شــده اســت .همچنیــن منابــع حاصــل از فــروش امــوال
منقــول و غیــر منقــول هــزار و 550میلیــارد تومــان
پیــش بینــی شــده اســت .همچنیــن کل درآمدهــای
حاصــل از واگــذاری داراییهــای ســرمایه ای 116هــزار
میلیــارد تومــان عنــوان شــده اســت .بــر اســاس ایــن
جــدول منابــع حاصــل از تملــک دارایــی هــای ســرمایه
ای 62هــزار میلیــارد تومــان مــی باشــد.
برنامه برق تهران برای استفاده از انرژیهای نو/
ارائه سوبسید برای الزام ادارات دولتی
ســیدمحمد هاشــمی (مدیرعامــل ســابق شــرکت توزیــع
بــرق تهــران بــزرگ) در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا بــا اشــاره بــه برنامــه بــرق تهــران بــرای اســتفاده
از انرژیهــای نــو گفــت :دولــت بایــد بتوانــد سوبســید
بدهــد تــا در مرحلــه اول خــود ارگانهــای دولتــی ملــزم
شــوند کــه از انرژیهــای خورشــیدی اســتفاده کننــد.
وی تصریــح کــرد :ســال گذشــته  ۷۵۵کیلــو وات در
مجلــس ،وزارت اقتصــاد و دارایــی ،محیــط زیســت،
مــدارس و ســاختمانهای خودمــان نصــب کردیــم کــه
اگــر ایــن رویــه فرهنگســازی شــود و دولــت ادارات
و ســاختمانهای بلندمرتبــه را اجبــار کنــد ،تــا حــدی
امــکان دارد از انرژیهــای نــو اســتفاده کننــد بطــور
مثــال اگــر حتــی  ۱۰کیلــووات بــه عنــوان پایلــوت
فرهنگســازی شــود ،بســیار مناســب اســت.

انـرژی
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هاشــمی بــا بیــان اینکــه نصــب هــر پنــل خورشــیدی
 ۵میلیــون تومــان و بــا ذخیــره ســازی بــه  ۶میلیــون
تومــان میرســد ،اظهــار داشــت :در حــال حاضــر دولــت
انرژیهــای نــو را بــا نــرخ خوبــی میخــرد و نســبت بــه
پارســال  ۲۰درصــد افزایــش یافتــه اســت.

میــادی آغــاز میشــود.
بــر اســاس بیانیــه پایانــی اعضــای اوپــک ،صــد و هفتــاد و
دومیــن نشســت عــادی اعضــای اوپــک  ٢٥مــاه مــه ســال
 ٢٠١٧میــادی (چهــارم خردادمــاه  )٩٦در ویــن برگــزار
میشــود.

‹ژونــان ایگناســیوس› وزیــر انــرژی و منابــع معدنــی
اندونــزی نیــز هفتــه گذشــته از مشــارکت شــرکت هــای
ایرانــی در پــروژه هــای مختلــف اندونــزی از جملــه
احــداث پاالیشــگاه و ســایر زیرســاخت هــای حــوزه نفــت
و انــرژی اســتقبال و حمایــت کــرد

وزیر انرژی عربستان رئیس دورهای اوپک شد
بــه گــزارش ایلنــا ،صــد و هفتــاد و یکمیــن کنفرانــس
عــادی اوپــک در ویــن ،خالــد الفالــح ،وزیــر انــرژی،
صنعــت و منابــع معدنــی عربســتان ،را بــه مــدت
یکســال از یکــم ژانویــه ســال  ،٢٠١٧بــه عنــوان رئیــس
دورهای اوپــک انتخــاب کــرد.
در همیــن حــال ،ســهیل محمــد المزروعــی ،وزیــر
انــرژی امــارات نیــز از یکــم ژانویــه ســال آینــده میــادی
بــه عنــوان نایبرئیــس دورهای اوپــک برگزیــده شــد.
ریاســت اوپــک ،ســمتی تشــریفاتی اســت کــه براســاس
ترتیــب حــروف الفبــا هــر ســال بــه یکــی از کشــورهای
عضــو ایــن ســازمان میرســد؛ وزیــر نفــت و انــرژی آن
کشــور ریاســت کنفرانسهــای ســاالنه اوپــک را عهــدهدار
میشــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،دبیــرکل باالتریــن مقــام اجرایــی
را در دبیرخانــه اوپــک بــر عهــده دارد کــه براســاس اجماع
میــان وزیــران نفــت و انــرژی اوپــک در نشسـتهای ایــن
ســازمان انتخــاب میشــود و مــدت مســئولیت آن ســه
ســال اســت کــه بــا اجمــاع اعضــا بــرای یــک دوره ســه
ســاله دیگــر قابــل تمدیــد خواهــد بــود .محمــد سانوســی
بارکینــدو بــه تازگــی در نشســت  ١٦٩اوپــک در ویــن بــا
اجمــاع میــان اعضــای اوپــک ،بــه ســمت دبیرکلــی ایــن
ســازمان انتخــاب شــد.
اوپــک ســاالنه دو نشســت عــادی یکــی در تابســتان و
دیگــری در زمســتان یعنــی اواخــر هــر ســال میــادی،
در دبیرخانــه دائمــی ایــن ســازمان در ویــن بــا حضــور
وزیــران نفــت و انــرژی کشــورهای عضــو برگــزار مــی
کنــد ،ایــن نهــاد بیــن المللــی هــم اکنــون  ١٤عضــو دارد.
کنفرانــس اوپــک همچنیــن در نشســت  ١٧١این ســازمان
اســتوائو پــدرو ،نماینــده آنگــوال در هیئتعامــل اوپــک را
بــه عنــوان رئیــس هیئــت عامــل ایــن ســازمان و ویلســون
پاســتور ،نماینــده اکــوادور در هیئــت عامــل اوپــک را بــه
عنــوان نایبرئیــس برگزیدنــد کــه دوره مســئولیت آنــان
نیــز یکســاله خواهــد بــود و از یکــم ژانویــه ســال ٢٠١٧

عالقه ایران برای مشارکت در ساخت دو پاالیشگاه
نفت در اندونزی
کواالالمپــور – ایرنــا – وزارت انــرژی و منابــع معدنــی
اندونــزی روز ســه شــنبه از ابــراز عالقــه جمهوری اســامی
ایــران بــرای توســعه دو پاالیشــگاه جدیــد نفــت در ایــن
کشــور جنــوب شــرق آســیا خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا‹ ،ویراتماجــا پوجــا› مدیــرکل بخــش
نفــت و گاز وزارت انــرژی و منابــع معدنــی اندونــزی ،گفت
کــه ایــران خواســتار ســرمایه گــذاری مشــترک با شــرکت
نفــت و گاز ‹پرتامینــا› در پاالیشــگاه ‹بونتانــگ› در شــرق
کالیمانتــان و یــا ایجــاد پاالیشــگاهی بــا توجــه بــه قوانیــن
اندونــزی اســت کــه مالکیــت  100درصــد خارجــی را
تاییــد مــی کنــد.
وی گفــت کــه ظرفیــت پاالیشــگاهی کــه امــکان ســاخت
آن وجــود دارد  300هــزار بشــکه در روز اســت و نفــت
خــام ایــن طــرح ،از ایــران تامیــن مــی شــود.
بــه نوشــته تارنمــای ‹جاکارتــا پســت› ،وی گفــت کــه
ایــن موضــوع هفتــه گذشــته هنــگام بازدیــد یــک هیــات
ایرانــی بــه ریاســت ‹محمــود واعظــی› وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ایــران از اندونــزی ،منتقــل شــد.
هفتــه گذشــته بــا حضــور وزیــر ارتباطــات دوازدهمیــن
اجــاس کمیســیون مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی
ایــران و اندونــزی در جاکارتــا برگــزار و ســند نهایــی آن
امضــا شــد.
ایــن مقــام وزارت انــرژی اندونــزی در ادامــه گفــت که این
کشــور در حــال حاضــر از ایــران گاز مایــع خریــداری مــی
کنــد و برنامــه ریــزی بــرای خریــد نفــت خــام از ایــران در
حــال انجــام اســت.
وی همچنیــن گفــت :ایــران بــرای عرضــه نفــت بــه
اندونــزی بایــد بــرای ایجــاد پاالیشــگاه ایــن نفــت نیــز
ســرمایه گــذاری کنــد.
علــت تاســیس پاالیشــگاه جدیــد نفــت در اندونــزی در
صــورت واردت نفــت خــام از ایــران ،تفــاوت نفــت ایــران
و اندونــزی اســت.

اعالم آمادگی شرکت خارجی سواپه برای ساخت
نیروگاه  400مگاواتی برق در چابهار
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد تجــاری  -صنعتــی
چابهارشــامگاه یکشــنبه پــس از نشســت بــا برنــت
پیئرســون مدیــر اجرایــی شــرکت چنــد ملیتــی ســواپه در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت :بــرای تمــام
ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی زمینــه فعالیــت در
بخــش هــای مختلــف فراهــم اســت و در کمتریــن زمــان
زیرســاخت هــای الزم آمــاده خواهــد شــد.
عبدالرحیــم کــردی افــزود :حــدود  800هکتــار زمیــن
بــرای اجــرای طــرح هــای شــرکت چنــد ملیتــی ســواپه
در منطقــه آزاد چابهــار در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا
فعالیــت هایشــان را آغــاز کننــد.
وی بیــان کــرد :پــس از انجــام تشــریفات قانونــی و
هماهنگــی بــا مســئوالن ذیربــط در مرکــز کشــور طــرح
هــای ایــن شــرکت اجرایــی مــی شــود.
وی ادامــه داد :مدیــران ایــن شــرکت ســرمایه گــذاری
چنــد مــاه قبــل نیــز بــه منطقــه آزاد چابهــار ســفر کردنــد
و بــر اســاس تفاهــم نامــه هــا همــکاری خوبــی داشــته
انــد.
وی گفــت :ســفر دههــا هیــات داخلــی و بیــش از 100
هیــات خارجــی ســرمایه گــذاری نشــان از اهمیــت چابهــار
بــرای فعالیــت هــای تجــاری ،اقتصــادی و خدماتــی دارد
کــه مــی توانــد ســود ســرمایه گــذاری را در کمتریــن
زمــان برگشــت دهــد.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد چابهــار گفــت :ســرمایه
گــذاری در ایــن منطقــه معافیــت مالیاتــی  20ســاله دارد
و ایــن مزایــا در ســرزمین اصلــی وجــود نــدارد.
کــردی افــزود :دولــت در چابهــار در حــال تکمیــل
زیرســاخت هــای ریلــی ،هوایــی و توســعه بنــدر اســت و
ایــن بهتریــن نویــد بــرای حضــور ســرمایه گــذاران داخلــی
و خارجــی بــه حســاب مــی آیــد بــر ایــن اســاس نبایــد
فرصــت حضــور را از دســت دهنــد.
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انـرژی

صندوق ضمانت صادرات و
دوری از رسالت اصلی
محسن بهرامی ارض اقدس

:زنگنه توافق اوپک را تشریح کرد

پشت پرده نرمش
ناگهانی عربستان
پــس از توافــق اوپــک در مــورد کاهــش ســطح تولیــد نفت،
وزیــر نفــت کشــورمان بــا اشــاره بــه نیــاز مبــرم عربســتان
بــه افزایــش قیمــت نفــت گفــت :درک اعضــای اوپــک از
وضعیــت فعلــی بــازار نفــت و اجتنــاب از تصمیــم گیــری
سیاســی منجــر بــه شــکل گیــری توافــق روز چهارشــنبه
هفتــه گذشــته شــد.
بــه گــزارش مهــر ،بیــژن زنگنــه در یــک برنامــه تلویزیونــی
دربــاره دالیــل موفقیــت ایــران در اجــاس اوپــک گفــت:
مــن قبــل از اینکــه بــه اجــاس اوپــک بــروم گفتــم اگــر
عامــل محــرک در ایــن اجــاس سیاســت باشــد کار مــا
خیلــی ســخت اســت .امــا اگــر عامــل محــرک اقتصــاد و
بهبــود کســب و کار باشــد ،احتمــال موفقیــت زیــاد اســت.
وی افــزود :خوشــبختانه بــا وجــود اختالفــات و رقابــت هــا،
توانســتیم بــه نتیجــه خوبــی برســیم کــه ســنگ بنــای آن
در مهــر مــاه گذاشــته شــده بــود .در تاریــخ اوپــک روســیه
هرگــز بــا ایــن اجــاس همــکاری نداشــته اســت ،امــا در
ایــن نشســت روســیه بــا تصمیــم اعضــای اوپــک همراهــی
کــرد.
زنگنــه ادامــه داد :خوشــبختانه بــا سرســختی و مواضــع
منطقــی و اســتداللهایمان بــه توافــق رســیدیم کــه ایــران
کاهشــی در تولیــدات نفتـیاش نداشــته باشــد و صادراتمان
را نیــز افزایــش دهیــم .تــا انتهــای ژوئــن  ۲۰۱۷مــا هیــچ
محدودیتــی بــرای تولیــد نداریــم .روســیه هــم ایــن
موضــوع را پذیرفــت و پوتیــن رییــس جمهــور ایــن کشــور
در گفتوگــو بــا دکتــر روحانــی اعــام کــرد  ۱۰۰هــزار
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افزایش  ۴برابری مبادالت برقی
ایــــران و ارمنستـــان
بشــکه کاهــش تولیــد در نفــت روســیه میدهــد.
زنگنــه بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت نفــت تحــت تاثیــر
تصمیــم اوپــک ،گفــت :شــتاب افزایــش قیمتهــا در ایــن
دو روز بیــش از انتظــار مــا بــوده اســت و هــر بشــکه نفــت
ســبد اوپــک  ۴۵دالر و  ۵۰ســنت فــروش مــی رود کــه
امیدواریــم ایــن قیمــت باالتــر هــم بــرود.
وزیــر نفــت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه عربســتان بــا
توجــه بــه مواضــع سرســختانه خــود ،چطــور بــا ایــن
موضــوع موافقــت کــرد ،تصریــح کــرد :مهــم تریــن چیــزی
کــه در معــادالت بیــن المللــی اثــر دارد ،قدرتــی اســت کــه
مذاکــره کننــده پــای میــز مذاکــره دارد .قــدرت یعنــی
ظرفیــت تولیــد ،مــا نزدیــک بــه یــک ســال اســت داریــم
کلنجــار میرویــم؛ همــه بایــد واقعیــت هــا را بپذیرنــد
و بایــد بــه نوعــی ســعی کنیــم بــه تفاهماتــی در عیــن
رقابــت برسیم،عربســتان هــم نیــاز داشــت قیمــت نفــت
بــاال بــرود.
وی گفــت :ضمــن اینکــه مــا در کشــورمان در حــوزه
اقتصــاد ،رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی داریــم و مثل بســیاری
کشــورها نیســتیم کــه فقــط از طریــق نفــت درآمــد دارنــد.
آنهــا هــم واقعیــات را درک کردنــد و میخواســتند قیمــت
بــاال بــرود و ایــن موفقیــت حاصــل شــد.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال کــه اعضــا بــا
هــم رقابــت داشــته و بعضــا اختالفهــای شــدید سیاســی
وجــود دارد ،امــا مــی تــوان پیــش بینــی کــرد کــه قیمـت
هــر بشــکه نفــت بــاالی  ٥٠دالر در هــر بشــکه بایســتد.

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه آغــاز دور جدیــد مذاکــرات
اقتصــادی ایــران و ارمنســتان اعــام کــرد :بــه زودی
ظرفیــت مبــادالت بــرق بیــن دو کشــور از ۳۰۰
مــگاوات فعلــی بــه  ۱۲۰۰مــگاوات افزایــش مییابــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حمیــد چیتچیــان
امــروز در مراســم آغــاز بــه کار چهاردهمیــن اجــاس
کمیســیون مشــترک ایــران و ارمنســتان و دیــدار
بــا «آشــوت مانوکیــان» وزیــر زیرســاخت انــرژی و
منابــع طبیعــی ارمنســتان گفــت :اجــرای پروژههایــی
همچــون خــط ســوم انتقــال بــرق ،کریــدور ترانزیتــی
شــمال بــه جنــوب و احــداث خــط لولــه از خلیجفــارس
بــه دریــای ســیاه از مهمتریــن محورهــای برگــزاری
چهاردهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک ایــران و
ارمنســتان اســت.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه ســفر رئیسجمهــور
ارمنســتان در آینــدهای نزدیــک بــه تهــران تصریــح
کــرد :بــا ســفر رئیسجمهــور ارمنســتان بــه تهــران،
بهتریــن فرصــت بــرای توســعه همکاریهــای
مشــترک بیــن ایــران و ارمنســتان بــه ویــژه در حــوزه
اقتصــاد و انــرژی اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا تأکیــد بــر اینکــه
هماکنــون ایــران و ارمنســتان از ظرفیتهــای
متعــددی بــرای توســعه و تعمیــق همکاریهــای
دوجانبــه برخــوردار هســتند ،اظهــار داشــت :بــر

ایــن اســاس پیشبینــی میشــود بــا برگــزاری
چهاردهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک بیــن دو
کشــور ،زمینــه بــرای توســعه بیشــتر همکاریهــا
در حوزههایــی همچــون صنایــع ریلــی و هوایــی،
کشــاورزی ،دامپــروری ،آب ،بــرق ،معــدن ،نفــت،
پتروشــیمی و گردشــگری فراهــم شــود.
چیتچیــان همچنیــن بــا اشــاره بــه برقــراری مبــادالت
برقــی بیــن ایــران و ارمنســتان تأکیــد کــرد :بــا ایجــاد
زیرســاختها و احــداث خطــوط جدیــد ،بــه زودی
حجــم و ظرفیــت مبــادالت بــرق و انــرژی بیــن ایــران
و ارمنســتان افزایــش مییابــد.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز ســاخت خــط ســوم انتقــال برق
بیــن ایــران و ارمنســتان بیــان کــرد :بــا بهرهبــرداری
از ایــن پــروژه جدیــد ،ظرفیــت مبــادالت بــرق بیــن
دو کشــور بــا افزایشــی حــدود چهــار برابــری از ۳۰۰
مــگاوات فعلــی بــه  ۱۲۰۰مــگاوات افزایــش مییابــد.
وزیــر نیــرو در پایــان بــا اشــاره بــه آمادگــی جمهــوری
اســامی ایــران بــرای توســعه همکاریهــای اقتصــادی
بــا ارمنســتان خاطرنشــان کــرد :ایــران و ارمنســتان
بــا توجــه بــه برخــورداری از ظرفیــت همســایگی
میتواننــد بیــش از گذشــته نســبت بــه توســعه
همکاریهــا بــا محوریــت اقتصــاد و انــرژی اقــدام
کننــد.
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ایران آماده همکاری با غول
نفتی آمریکای جنوبی شد
دور جدیــد گفتگوهــای نفتــی تهران-برزیلیــا بــا محــور
بازگشــت پتروبــراس برزیــل بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت
فعــال نفتــی آمریــکای جنوبــی بــه بخــش فراســاحلی صنعــت
نفــت ایــران انجــام شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت ،بیــژن
زنگنــه در حاشــیه دیــدار بــا «فرنانــدو بزهــا کولیــو فیلیــو»
وزیــر انــرژی و معــادن برزیــل بــا بیــان اینکــه ایــران و برزیــل
عالقهمنــد بــه توســعه روابــط در بخــش نفــت و گاز هســتند،
گفــت :شــرکتهای برزیلــی و بــ ه ویــژه شــرکت ملــی نفــت
برزیــل (پتروبــراس) تجربــه خیلــی خوبــی در اکتشــاف و
توســعه میدانهــای نفتــی در آبهــای عمیــق دارنــد وبــه
ایــن تجربــه بــرای حــوزه خــزر نیــاز داریــم.
وزیــر نفــت بــا اعــام اینکــه از شــرکتهای برزیلــی بــرای
حضــور و مشــارکت در بخشهــای دریایــی صنعــت نفــت
دعــوت مــی کنیــم ،تصریــح کــرد :عــاوه بــر مشــارکت در
بخــش باالدســتی ،ســاخت  ١٠گــروه کاالیــی مــورد نیــاز
صنعــت نفــت از دیگــر زمینههــای همــکاری ایــران و برزیــل
اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت همچنیــن از آمادگــی ایــران بــرای
حضــور در بخــش پاالیشــی برزیــل خبــر داد و افــزود :البتــه در
ایــن زمینــه بخــش دولتــی نمیتوانــد ســرمایه گــذاری کنــد
امــا آمادگــی تامیــن نفــت خــام ایــن پاالیشــگاهها را دارد کــه
ایــن موضــوع قابــل مطالعــه اســت.
زنگنــه ،دیگــر بخــش همــکاری  ٢کشــور را خریــد خدمــت
عنــوان کــرد و یــادآور شــد :در ایــن بخــش شــرکتهای
برزیلــی در شــرایطی مــی تواننــد بــه ایــران بیاینــد کــه اقــدام
بــه ســرمایه گــذاری کــرده و پایــه گــذار شــرکت مشــترک بــا
همــکاری ایرانیهــا باشــند.
وی ،الزمــه انجــام ایــن کارهــا را روابــط بانکــی مســتحکم
دانســت و تاکیــد کــرد :در ســفری کــه وزیــر امــور اقتصــادی و
دارایــی ایــران بــه برزیــل داشــتند بحثهایــی در ایــن زمینــه
مطــرح شــده کــه قــرار اســت در تهــران ادامــه یابــد.
زنگنــه بــا بیــان اینکــه بــرای مــا مهــم اســت کــه بهعنــوان
یــک پیــش نیــاز روابــط بانکــی قــوی بــا برزیــل برقــرار کنیــم،
بیــان کــرد :برزیــل یــک کشــور مقتــدر و یــک بــازار بــزرگ

صاحــب فنــاوری اســت و بایــد همــکاری درازمــدت ،قــوی و
راهبــردی بــا ایــن کشــور برقــرار کنیــم.

سفیر ایران 3 :توافق مبنایی
توسعه روابط اقتصادی با روسیه
امضا شده است

بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،مهــدی ســنایی در نشســت بــا
دانشــجویان ایرانــی مقیــم روســیه در آســتانه  16آذر روز
دانشــجو در بخشــی از ســخنان خــود گفــت :روابــط ایــران و
روســیه در تمامــی ســطوح سیاســی و اقتصــادی دچــار تحــول
و پیشــرفت بــی ســابقه ای شــده اســت.
وی در ایــن مراســم کــه عصــر شــنبه برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :در ســه ســال گذشــته ،رئیســان جمهــوری ایــران و
روســیه  9بــار بــا یکدیگــر دیــدار کردنــد ،رایزنــی تلفنــی نیــز
در برنامــه هــای کاری قــرار گرفتــه اســت و از ســوی دیگــر،
در حالیکــه رئیســان مجالــس بــرای یــک دهــه دیــداری
نداشــتند ،چندیــن ســفر متقابــل و مذاکــرات در ایــن ســطح
انجــام شــد.
ســنایی همچنیــن بــا اشــاره بــه تحــرک ایجــاد شــده در دیگر
بخــش هــای روابــط ایــران و روســیه ،اظهــار کــرد :وزیــران
دفــاع دو کشــور  12ســال دیــدار و مذاکــره نداشــتند ،ولــی در
ســه ســال گذشــته چندیــن ســفر متقابــل و مذاکــرات مهــم
انجــام شــد .ســفرهای پرشــمار وزیــران دیگــر حــوزه هــا بــه
صــورت متقابــل و تــداوم رایزنــی هــا در ســطوح مختلــف نیــز
نشــانه هــای آشــکاری از تعامــل بــاال بیــن تهــران و مســکو
اســت.
ســفیر ایــران افــزود :روابــط دو کشــور بــه دلیــل اهمیــت
همســایگی ،نقــش آفرینــی منطقــه ای و همچنیــن موقعیــت
راهبــردی بســیار اهمیــت دارد کــه رو بــه پیشــرفت اســت.
ســنایی در ادامــه بــا بیــان اینکــه برنامــه هایــی نیــز تــدارک
دیــده شــده اســت تــا همــکاری هــای اقتصــادی نیــز هــم
ســطح مناســبات عالــی سیاســی شــود ،اظهــار کــرد :بــرای
رســیدن بــه روابــط پویــا تــر بیــن ایــران و روســیه ،دو کشــور
ســه موافقــت نامــه تســهیالت مقــررات گمرکــی در برگیرنــده
برقــراری گــذرگاه ســبز ،اجتنــاب از اخــذ مالیــات مضاعــف
و حمایــت از ســرمایه گــذاری را امضــا کــرده انــد کــه مــی
توانــد زمینــه ســاز رشــد هــر چــه بیشــتر روابــط اقتصــادی
باشــد.

انـرژی
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ســفیر ایــران گفــت :بنــا بــه اعــام مقــام هــای روســی ،روابــط
تجــاری مســکو و تهــران در حالــی بــا افزایــش  80درصــدی
در  9ماهــه گذشــته ســال جــاری میــادی بــه یــک میلیــارد
و  600میلیــون دالر رســیده اســت کــه همزمــان ارزش
مبــادالت اقتصــادی روســیه بــا چیــن ،ویتنــام و هنــد کاهــش
نشــان مــی دهــد.
ســنایی افــزود :در ایــن چارچــوب ،توافــق هــای دو کشــور
در تســهیل صــدور روادیــد ،همــکاری ایــران بــا اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا و گــذرگاه ترانزیتــی شــمال-جنوب نــه
تنهــا روابــط بــا روســیه بلکــه بــا کشــورهای منطقــه را نیــز
افزایــش مــی دهــد.
در پایــان نشســت دانشــجویی بــا ســفیر ایــران کــه در محــل
رزیدانــس ســفارت جمهــوری اســامی ایــران برگــزار شــد،
همچنیــن مســائل و وضعیــت تحصیلــی دانشــجویان ایرانــی
مقیــم روســیه کــه در دانشــگاههای مختلــف ایــن کشــور
تحصیــل مــی کننــد ،مــورد بررســی قــرار گرفــت.
براســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده ،نشســت کمیســیون
مشــترک همــکاری هــای اقتصادی دو کشــور از  21تــا  23آذر
مــاه بــا حضــور هیــات هــای دو کشــور بــه ریاســت مشــترک
محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و
الکســاندر نــوواک وزیــر انــرژی روســیه بــه میزبانــی تهــران
برگــزار مــی شــود.

تجارت  10ماهه ایران و ترکیه
به هشت میلیارد دالر رسید

بــه گــزارش ایرنــا ،رقــم مبــادالت بازرگانــی ایــران و ترکیــه
فقــط در مــاه اکتبــر ســال جــاری بــه  867میلیــون و 640
هــزار دالر رســید کــه نســبت بــه اکتبــر  2015میــادی
 16.3درصــد افزایــش دارد .امــا مهمتریــن نقطــه ای کــه در
مبــادالت بازرگانــی دو کشــور همســایه در  10مــاه نخســت
ســال جــاری میــادی دقــت برانگیــز اســت.
برهــم خــوردن تــوازن تجــاری بــه نفــع ترکیــه اســت  ،در
حالیکــه در  10مــاه ســال  2016میــادی ترکیــه معــادل
 4.3میلیــارد دالر بــه ایــران صــادرات داشــت ،در همیــن
دوره معــادل  3.7میلیــارد دالر از ایــران واردات داشــته اســت.
بررســی هــای خبرنــگار ایرنــا از داده هــای بازرگانــی خارجــی
ترکیــه کــه بــه تازگــی از ســوی موسســه آمــار دولتــی ترکیــه
منتشــر شــد ،نشــان مــی دهــد ،در اکتبــر ســال جــاری
صــادرات ترکیــه بــه ایــران بــا افزایــش قابــل توجهــی بــه
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میــزان  57.2درصــد نســبت بــه اکتبــر ســال گذشــته از 318
میلیــون و  511هــزار دالر بــه  500میلیــون و  830هــزار
دالر رســید.
در مقابــل واردات ترکیــه از ایــران در مــاه اکتبــر ســال جــاری
بــا  14.3درصــد کاهــش از  428میلیــون و  122هــزار دالر
بــه  366میلیــون و  810هــزار دالر رســید.
امــا در بررســی فراینــد 10ماهــه مبــادالت تجــاری دیــده می
شــود کــه در ایــن دوره نیــز صــادرات ترکیــه بــه کشــورمان
 44.6درصــد افزایــش و واردات ایــن کشــور از ایــران نیــز
 29.6درصــد نســبت بــه بــازه زمانــی مشــابه ســال گذشــته
کاهــش دارد.
در  10مــاه نخســت ســال گذشــته صــادرات ترکیــه بــه
ایــران دو میلیــارد و  985میلیــون و  177هــزار دالر بــود
کــه در ایــن دوره بــه چهــار میلیــارد و  316میلیــون و 370
هــزار دالر و واردات ایــن کشــور نیــز از پنــج میلیــارد و 235
میلیــون دالر بــه ســه میلیــارد و  688میلیــون و  30هــزار
دالر رســیده اســت تــا حجــم مبــادالت بازرگانــی ایــران و
ترکیــه در  10مــاه اول ســال بــا افتــی بــه میــزان ( 215.777
میلیــون دالر)  0.03درصــد روبــرو شــود.
ناظــران آگاه در آنــکارا بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 2015
میــادی حجــم مبــادالت بازرگانــی دو کشــور بــا نزدیــک بــه
 29درصــد کاهــش نســبت بــه ســال  ،2014بــه  9میلیــارد
و  761میلیــون و  482هــزار دالر رســیده اســت ،بــا لحــاظ
مبــادالت  10ماهــه ســال جــاری پیــش بینــی مــی کننــد
رقــم ســال جــاری نیــز تغییــر فاحشــی بــا ســال پیــش
نداشــته باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه دو طــرف در هــر فرصتــی بــر
هــدف  30میلیــارد دالری در صــادرات تاکیــد مــی کننــد.
بازرگانــی خارجــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن محرکــه
هــای اصلــی اقتصــاد ترکیــه تحــت تاثیــر تحــوالت در
بازارهــای جهانــی در  10مــاه نخســت ســالجاری میــادی
بــا حــدود  4.5درصــد افــت روبــه رو شــده کــه ایــن افــت در
صــادرات بــه میــزان  2.8درصــد و در واردات بــه میــزان 5.8
درصــد بــوده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا  ،حجــم بازرگانــی خارجــی ترکیــه در 10
ماهــه نخســت ســال گذشــته میــادی برابــر  293میلیــارد و
 675میلیــون دالر بــود کــه در  10مــاه نخســت ســال 2016
میــادی بــه  280میلیــارد و  288میلیــون دالر رســید کــه
مویــد افــت  13.387میلیــارد دالری در بازرگانــی خارجــی
ایــن کشــور در مقایســه بــا دوره قبــل مــی بباشــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران و ژاپن ،دومین
قرارداد تامین مالی
صنعت پتروشیمی را
امضا کردند
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بــه گــزارش ایرنــا ،ایــران ظرفیــت تولیــد ســاالنه بیــش از 63
میلیــون تــن انــواع محصــوالت پتروشــیمی را دارد کــه قــرار
اســت تــا  10ســال آینــده بــه  130میلیــون تــن افزایــش
یابــد.
بــه گفتــه مســئوالن صنعــت پتروشــیمی ،بــرای تکمیــل
طــرح هــای نیمــه کاره صنعــت پتروشــیمی و دســت یابــی
بــه ظرفیــت پیــش بینــی شــده ،بایــد  50تــا  70میلیــارد دالر
در ایــن صنعــت جــذب شــود کــه بــا توجــه بــه محدودیــت
منابــع داخلــی ،بخــش عمــده آن بایــد از منابــع ســرمایه
گــذاری خارجــی تامیــن شــود.
ایــران از طریــق مذاکــره بــا شــرکت هــای بیــن المللــی ،عالوه
بــر جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی ،در پــی واردکــردن
فنــاوری جدیــد ایــن صنعــت و توســعه زنجیــره تولیــد ایــن
صنعــت نیــز اســت.
بــه گــزارش وزارت نفــت ،دومیــن قــرارداد تامیــن منابــع
مالــی از بازارهــای بیــن المللــی بــه شــکل کوتــاه مــدت
(یوزانــس) شــرکت پتروشــیمی هلدینــگ خلیــج فــارس بــا
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شــرکت ژاپنــی ایتوچــو بــه مبلــغ  320میلیــون یــورو
عصــر دیــروز (شــنبه) بــا حضــور عــادل نــژاد ســلیم و وزیــر
مختــار ســفارت ژاپــن و قائــم مقــام شــرکت ایتوچــو در
تهــران امضــا شــد.
عــادل نژادســلیم ،مدیرعامــل شــرکت هلدینــگ خلیــج
فــارس در ایــن مراســم بــه ســابقه همــکاری بــا ژاپنیهــا
در بخشهایــی همچــون پتروشــیمی بندرامــام اشــاره و از
اســتمرار مشــارکت بــا آنهــا اســتقبال کــرد.
نماینــده شــرکت ژاپنــی نیــز با ابراز خرســندی از مشــارکت
بــا ایــران بــه ســابقه همــکاری بــا کشــورمان اشــاره کــرد و
از تصمیــم شــرکت ایتوچــو بــرای توســعه همکاریهــا در
ایــران خبــر داد.
وی ایــران را بــازار توانمنــدی بــرای محصــوالت پتروشــیمی
خوانــد و از امــکان همــکاری بــا کشــورمان در بــازار
محصوالتــی همچــون «پلــی اتیلــن» خبــر داد.
نخســتین قــرارداد تامیــن منابــع مالــی در قالــب یوزانــس
از کشــور ژاپــن و تحــت پوشــش بیمــه صادراتــی نکســی
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( ) NEXIو قــرارداد امضــا شــده بــا «ماروبنــی» در توکیــو
ژاپــن بــه مبلــغ  320میلیــون یــورو امضــا شــده بــود.
شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس پیــش از ایــن اعــام کــرده
بــود :تامیــن منابــع مالــی در قالــب یوزانــس تــا میــزان یــک
میلیــارد یــورو و تامیــن میــان مــدت را بــرای مبلــغ حــدود
 500میلیــون یــورو بــرای امســال در برنامــه دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،عــاوه بــر مذاکــره بــا ژاپنــی هــا ،ایــران
مذاکــرات گســترده را نیــز بــا شــرکت هــای اروپایــی و از
جملــه آلمانــی بــرای جــذب ســرمایه گــذاری انجــام داده
بــه گونــه ای کــه قــرار اســت  12میلیــارد دالر نیــز توســط
شــرکت هــای آلمانــی تامیــن مالــی شــود.
پارســال بیــش از  46میلیــون و  400هــزار تــن محصــول
پتروشــیمی در ایــران تولیــد شــد کــه  ٨٠درصــد ظرفیــت
اســمی ایــن صنعــت را شــامل مــی شــود.
همچنیــن در ســال گذشــته  ١٨میلیــون و  100هــزار تــن
محصــوالت پتروشــیمی صــادر شــد کــه نســبت بــه ســال
 1393رشــد  ٢٣درصــدی را نشــان مــی دهــد.

ورود بخش خصوصی به مساله بحران آب در کشور
رییــس مرکــز ملــی مطالعــات راهبــردی کشــاورزی و آب اتــاق ایــران ،از برگــزاری نخســتین کنفرانــس بینالمللــی آب مجــازی در فروردیــن مــاه ســال آینــده در تهــران خبــر داد.
محمدحســین شــریعتمدار بــا اعــام ایــن خبــر ،گفــت :سیاســت تجــارت آبمجــازي ظــرف دو دهــه اخيــر در جهــان مطــرح شــده اســت کــه در صــورت توافــق و بکارگیــری آن
میتوانــد تقاضــای آب و امنیــت غذایــی را در ســطح کشــورها و جهانــی بهبــود بخشــد.
شــریعتمدار کــه در نشســت اخیــر کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت محیطزیســت و آالیندگــی آن در کشــور ابــراز نگرانــی کــرده بــود،
هماکنــون در حــال تــاش بــرای برگــزاری کنفرانــس بینالمللــی آب مجــازی اســت کــه توأمــان مربــوط بــه مبحــث کالن محیــط زیســت و تجــارت خارجــی اســت .بــه گفتــه وی،
تولیــد انبــوه و اقتصادیتــر کاالهــای اساســی در مناطقــی مســتعد بــا تکیــه بــر ظرفیــت آبــی و اســتفاده از آب ســبز (بــاران) از جملــه خصوصیاتــی اســت کــه تجــارت آب مجــازی
بــا خــود بــه همــراه دارد
شــریعتمدار کــه ریاســت کمیســیون آب ،محیطزیســت و اقتصــاد ســبز اتــاق ایــران را برعهــده دارد ،در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،افــزود :ایــن کنفرانــس بــه دنبــال
آن اســت بــا معرفــی تجــارت آب مجــازی و بحــث در مــورد چالشهــا و در نتیجــه بررســی و معرفــی ایــده ،راهحلهایــی بــرای مقابلــه بــا مشــکالت بحــران اب در ســطوح حوضــه،
ملــی ،منطق ـهای و جهانــی ارائــه کنــد .وی بــا اشــاره بــه مشــارکت اتــاق ایــران بــا وزارتخانههــای جهــاد کشــاورزی و نیــرو و نیــز همــکاری ســازمانهای بینالمللــی از جملــه
فائــو ،یونســکو ،شــورای جهانــی آب و یاســا در برگــزاری ایــن کنفرانــس ،گفــت :بــه ایــن گردهمایــی ،کارشناســان مطــرح بینالمللــی در حــوزه آب و محیطزیســت دعــوت شــده
و ســخنرانی خواهنــد داشــت و مقــاالت تخصصــی نیــز معرفــی و ارائــه خواهــد شــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه محورهــای تببیــن شــده ایــن کنفرانــس بینالمللــی ،تصریــح کــرد کــه برگزارکننــدگان ایــن کنفرانــس در تهــران بــه دنبــال
آن هســتند تــا نقشــه راه آب مجــازی بــرای کشــور را طرحریــزی کننــد .بــه گفتــه شــریعتمدار محورهــای ایــن کنفرانــس «آب مجــازی و امنیــت غذایــی»« ،نقــش تجــارت آب
مجــازی در پاســخ بــه بحــران آب و اثــرات تغییــر اقلیــم»« ،مفهــوم اولیــه تجــارت آب مجــازی ،چالشهــای اخیــر و ضرورتهــای آن»« ،تجــارت آب مجــازی ،شــیوهها ،ابزارهــا،
زیرســاختها و اســتانداردها» و «نقشــه راه آب مجــازی بــرای کشــور میزبــان» اســت.
اولیــن کنفرانــس بینالمللــی آب مجــازی 26 ،و  27فروردیــن مــاه  1396توســط اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران برگــزار خواهــد شــد .ســایت ایــن رویــداد نیــز
بــه آدرس زیــر از هماکنــون فعــال اســت و عــاوه بــر پذیــرش مقــاالت از متقاضیــان حضــور در کنفرانــس نیــز ثبتنــام میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یــک کارشــناس حــوزه انــرژی در مــورد تصمیــم اخیــر
اوپــک مبنــی بــر ســهمیهبندی و کاهــش تولیــد اعضــا،
اظهــار کــرد :همــه اعضــا میداننــد کــه اگــر بــه تعهــدات
خــود پایبنــد باشــند قیمــت نفــت متناســبتر خواهــد
بــود؛ بنابرایــن ســعی میکننــد بــه تعهــدات خــود پایبنــد
بماننــد.
مرتضــی بهروزیفــر در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
اجــاس اخیــر اوپــک اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه کشــورهای
بــزرگ صادرکننــده نفــت میتوانســتیم حــدس بزنیــم
نتیجــه اجــاس اوپــک چــه خواهــد شــد ،زیــرا این کشــورها
نیازمنــد توافــق بودنــد تــا قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی
افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نتیجــه اخیــر اوپــک بــرد – بــرد
بــود ،تصریــح کــرد :توافــق کشــورهای اعضــای اوپــک
بــه بــازار نشــان داد کــه اگــر الزم باشــد ایــن کشــورها
میتواننــد دور هــم جمــع شــوند و بــا یکدیگــر توافــق
کننــد .ایــن توافــق یــک تاثیــر روانــی مثبــت در بــازار ایجــاد
کــرد.
ایــن کارشــناس حــوزه انــرژی بــا اشــاره بــه تصمیــم اوپــک
مبنــی بــر کاهــش یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار بشــکهای
تولیــد نفــت از ابتــدای ســال  ۲۰۰۷میــادی اظهــار کــرد:
اگــر کشــورهای اوپــک از جملــه روســیه بــا ایــن کاهــش
تولیــد موافقــت کنــد و ایــن توافــق ادامــه داشــته باشــد،
قیمتهــا از ســال آینــده میــادی افزایــش پیــدا میکنــد
و بــازار بــه تعــادل میرســد و ممکــن اســت قیمتهــای
جهانــی نفــت روی  ۶۰دالر تثبیــت شــود.
بهروزیفــر در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه تصمیــم اوپــک
ضمانــت اجرایــی نــدارد ،توضیــح داد :تصمیمــات اوپــک از
ســال  ۱۹۶۰کــه تشــکیل شــده هیــچ ضمانــت اجرایــی
نــدارد ،امــا اکنــون همــه اعضــاء میداننــد کــه اگــر بــه
تعهــدات خــود پایبنــد باشــند قیمــت نفــت متناســبتر
خواهــد بــود ،بنابرایــن ســعی میکننــد بــه تعهــدات خــود
پایبنــد بماننــد.
وی در مــورد اینکــه برخــی از کارشناســان عقیــده دارنــد
افزایــش قیمــت نفــت باعــث افزایــش تولیــد نفــت شــیل
آمریــکا میشــود ،توضیــح داد :اگــر بــازار نفــت را طــی
ســه  -چهــار ســال اخیــر بررســی کنیــم متوجــه میشــویم
هنگامــی کــه قیمــت نفــت از  ۱۰۰دالر بــه  ۴۰دالر رســید،

نیاز کشورها به
افزایش قیمت نفت
ضمانت اجرای
تصمیم اوپک است

تولیــد نفــت شــیل آمریــکا تنهــا  ۴۰۰تــا  ۵۰۰هــزار بشــکه
کاهــش پیــدا کــرد .در واقــع حجــم کاهــش تولیــد نفــت از
ذخائــر غیرمتعــارف آمریــکا آنقــدر کــه انتظــار میرفــت،
نبــود.
ایــن کارشــناس حــوزه انــرژی ادامــه داد :زیــرا سیاســت
دولــت آمریــکا چــه دولــت جمهوریخــواه و چــه دولــت
دموکــرات ایــن اســت کــه وابســتگی خــود را بــه نفــت
مخصوصــا نفــت خاورمیانــه کاهــش دهــد .در واقــع آمریــکا
بــه شــدت بــه دنبــال کاهــش وابســتگی و افزایــش تولیــد
داخلــی اســت و بــرای ایــن منظــور یارانــه پرداخــت میکنــد
و تکنولــوژی ارائــه میدهنــد.
بهروزیفــر بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن تصــور کــه نفــت
شــیل از بــازار خــارج شــود یــک تصــور واهــی اســت،
گفــت :مــا در دنیــای انــرژی بــا پدیــدهای بــه نــام ذخیــره
غیرمتعــارف نفــت و گاز مواجــه هســتیم و بایــد بــا آن
تعامــل کنیــم و راهکارهایــی داشــته باشــیم .کشــورهای
تولیدکننــده نفــت بایــد بنــد نــاف اقتصــاد خــود را از نفــت
ببرنــد و ایــران نیــز بایــد ســعی کنــد طــی مــدت  ۱۰تــا ۱۵
ســاله حداکثــر منافــع را از نفــت داشــته باشــد و ایــن منافــع
را در جایــی ســرمایهگذاری کنــد کــه بتوانــد اقتصــاد را از
نفــت جــدا کنــد.

انـرژی

شماره پنجاه نه //هفته سوم آذر هزار و سیصد نود و پنج

آمادگی نیوزلند برای توسعه
روابط تجاری و بانکی با ایران
وزیــر تجــارت و امــور خارجــی نیوزیلنــد بــا بیــان اینکــه
آژانــس اعتبــار صادراتــی مــا ،ایــران را جــزو طرفهــای
قــرارداد خــود گنجانــده گفت:پــس از لغــو تحریمهــا بــر
توســعه روابــط تجــاری و بانکــی بــا ایــران تاکیــد داریــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بانــک مرکــزی،
ولــی اهلل ســیف رئیــس کل بانــک مرکــزی در دیــدار وزیــر
تجــارت و امــور خارجــی نیوزیلنــد بــا اشــاره بــه ســابقه
تاریخــی روابــط تجــاری و بانکــی میــان دو کشــور گفــت:
قبــل از تحریمهــا ۶ ،بانــک نیوزیلنــدی بــا بانکهــای
ایرانــی روابــط کارگــزاری مناســبی ایجــاد کــرده بودنــد
کــه مبیــن قدمــت و عملکــرد شــفاف بانکهــای ایرانــی
نــزد بانکهــای ایــن کشــور اســت .امیــد اســت با برگــزاری
مســتمر چنیــن نشس ـتهایی ،ایــن روابــط کــه بــه دلیــل
اعمــال تحریمهــا متوقــف شــده بــود ،از ســر گرفتــه شــود.
وی افــزود :بــرای تحقــق حجــم ایــدهآل روابــط تجــاری
الزم اســت روابــط مناســبی میــان بانکهــای دو کشــور
برقــرار شــود .بنابرایــن در مرحلــه اول بایــد روابــط بانکــی
متوقــف شــده را از ســر گرفــت.
ولــی الــه ســیف بــا تاکیــد بــر تطابــق اســتانداردها
و مقــررات نظــام بانکــی ایــران بــا اســتانداردهای
بینالمللــی ،خاطرنشــان کــرد :بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران موفــق شــده اســت علیرغــم تحریمهــا
در ســال هــای گذشــته ،نظــام بانکــی ایــران را همســو
بــا تغییــرات اســتانداردها و قوانیــن بینالمللــی هدایــت
کنــد .در ایــن خصــوص مــی تــوان بــه تصویــب قانــون
مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم ( )CFTو قانــون
مبــارزه بــا پولشــویی ( )AMLاشــاره کــرد کــه در حــال
اجــرا هســتند .همچنیــن ســال گذشــته بــرای اولیــن بــار
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی بــرای اجــرا
بــه شــبکه بانکــی ایــران ابــاغ شــد و امســال نیــز بــا
تکمیــل و تطبیــق صورتهــای مالــی بانکهــا بــا ایــن
اســتانداردها ،ایــن رونــد ادامــه یافتــه اســت.
در همیــن زمینــه ،ســیف پیشــنهاد کــرد بانکهــای
نیوزیلنــدی ،در مرحلــه اول روابــط کارگــزاری خــود را بــا
بانکهــای خصوصــی ایــران آغــاز کننــد.
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مذاکره با شرکتهای اروپایی برای
ساخت و توسعه پاالیشگاههای ایران
معــاون شــرکت پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران از مذاکــره بــا شــرکت هــای خارجــی از جملــه
کشــورهای اروپایــی بــرای ســاخت و توســعه پاالیشــگاه
هــای ایــران خبــر داد.
شــاهرخ خســروانی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه تــا کنــون هفــت تفاهــم نامــه و قــرارداد بــا شــرکت
هــای مختلــف چینــی ،ژاپنــی و کــره ای در ایــن زمینــه
بســته شــده اســت ،اظهــار کــرد :ســرمایه گــذاری خارجــی
فرآینــد پیچیــده ای اســت ،زیــرا برخــی از کشــورهایی کــه
قصــد ســرمایه گــذاری دارنــد ضمانــت هــای اجرایــی مــورد
نظــر را مــی خواهنــد تــا امنیــت ســرمایه گــذاری آن هــا
حفــظ شــود.
وی افــزود :از ســوی دیگــر ســرمایه گــذاری خارجــی
فرآینــدی اســت کــه دو تــا ســه وزارت خانــه از جملــه
وزارت نفــت ،وزارت اقتصــاد و دارای  ...درگیــر آن هســتند.
در حــال حاضــر در حــال مذاکــره بــا شــرکت هــای خارجــی
هســتیم و جزییــات هــر مذاکــره ای کــه نهایــی شــود
اعــام خواهــد شــد .در ایــن زمینــه بســیاری از شــرکت
هــای اروپایــی هــم اعــام آمادگــی کــرده انــد و در حــال
مذاکــره بــا ایــن شــرکت هــا هــم هســتیم.
صــادرات  ۴۵۰تــا  ۵۰۰هــزار بشــکه فــرآورده نفتــی
از بنــدر ماهشــهر و بندرعبــاس
معــاون شــرکت پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران در ادامــه بــا اشــاره بــه گســترش اســکله ماهشــهر،
اظهــار کــرد :شــرکت پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای
نفتــی بــرای صــادرات فــرآورده هــای نفتــی دارای دو
اســکله بــزرگ بندرعبــاس و ماهشــهر اســت کــه بــا توجــه
بــه نیازهایــی کــه داریــم درحــال گســترش ،بهبــود و
افزایــش زیرســاخت هــای ایــن اســکله هــا هســتیم.
خســروانی ادامــه داد :در حــال حاضــر بــه طــور متوســط
حــدود  ۴۵۰تــا  ۵۰۰هــزار بشــکه فــرآورده نفتــی از
ایــن دو اســکله صــادر مــی شــود ،امــا ایــن اســکله هــا
بــه زیرســاخت هایــی نیــاز داشــت کــه امــور مربــوط بــه
ایــن زیرســاخت هــا طبــق روال در حــال انجــام اســت و
محدودیتــی بــرای صــادرات از ایــن دو اســکله وجــود نــدارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 5
توافق اوپک برد -برد است
عربستان به این توافق نیاز داشت

در روز تولیــد داشــته باشــد و قیمــت نفــت  ۱۰دالر افزایــش
پیــدا کنــد روزی  ۳۰۰میلیــون دالر بــه کشــورهای اوپــک
تزریــق میشــود کــه در ســال صــد میلیــارد دالر خواهــد
شــد و بایــد دیــد کــه ایــران میخواهــد بــا ایــن صــد
میلیــارد دالر چــه کاری انجــام دهــد.
شــمس اردکانــی ادامــه داد :بایــد توجــه داشــت کــه نحــوه
گرفتــن مالیــات در کشــور در زمــان رکــود بــا زمــان رونــق
فــرق میکنــد .میتوانیــم بــرای نحــوه خــرج ایــن درآمــد
بــا هــم کار کنیــم .مــا بــه دنبــال منافــع عــام و همافزایــی
هســتیم و در مذاکــرات بایــد بررســی کنیــم کــه منافــع
ملــی چیســت .در کشــورها افــرادی هســتند کــه بــا برخــی
سیاس ـتها مخالــف هســتند .عربســتان بــه دنبــال تقلیــد از
ایــران اســت و میخواهــد ســهم دانشــجو در جمعیتــش را
بــاال ببــرد .در ایــران ســالیانه حــدود یــک میلیــون دانشــجو از
دانشــگاهها فارغالتحصیــل میشــوند کــه بــرای ایــن افــراد
بــه کار و اشــتغال نیــاز داریــم و بایــد اشــتغال ایجــاد کنیــم
کــه بــرای ایجــاد اشــتغال بــه ســرمایه نیــاز اســت.
ضمانت اجرای تصمیم اوپک چیست؟
در ادامــه سرپرســت ســابق اداره کل امــور اوپــک وزارت نفــت
در مــورد ضمانــت اجــرای تصمیــم اوپــک توضیــح داد :اوپــک
مجموعـهای از کشــورهای مســتقل اســت کــه به دلیــل منافع
خــود در ایــن ســازمان گــرد هــم آمدهانــد و براســاس همیــن
منافــع بــوده کــه تصمیــم گرفتنــد قســمتی از تولیــد خــود را
کاهــش دهنــد .اوپــک از ســال  ۱۹۸۲تــا ســال  ۲۰۱۱نظــام
ســهمیهبندی داشــت و کمیت ـهای از وزرا تشــکیل شــده بــود
کــه بــر ایــن ســهمیهبندی نظــارت میکــرد .طبــق آمارهــا
کشــورها در مجمــوع  ۶۵درصــد از نظــام ســهمیهبندی را
رعایــت کردنــد و ایــران همیشــه نظــام ســهمیهبندی را بــه
خوبــی رعایــت میکــرده اســت.
عســلی ادامــه داد :بــه طــور کلــی  ۳۰۰میلیــون بشــکه نفــت
مــازاد در انبارهــای تجــاری کشــورهای توســعهیافته وجــود
دارد کــه اگــر اوپــک تصمیــم اخیــر خــود را اجــرا نکنــد بــه
ضــرر همــه خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه تولیــد نفــت عربســتان گفــت :آمارهــا نشــان
میدهــد کــه عربســتان نتوانســته در  ۹مــاه گذشــته تولیــد

 ۱۰میلیــون و  ۷۰۰هــزار بشــکهای خــود را اســتمرار دهــد
و بــه همیــن دلیــل عالقهمنــد اســت تــا تولیــد خــود را
کاهــش بدهــد .از ســوی دیگــر عــراق نیــز قــادر نبــود بــا
ایــن قیمــت نفــت بدهــی خــود را بپــردازد .بایــد امیــدوار بــود
در شــش مــاه آینــده کشــورهای ایــران ،عربســتان ،عــراق،
کویــت و امــارات کــه بزرگتریــن اعضــای اوپــک هســتند
نظــام ســهمیهبندی را رعایــت کننــد و در ایــن شــرایط
کشــورهای دیگــر نیــز رعایــت خواهنــد کــرد.
سرپرســت ســابق اداره کل امــور اوپــک وزارت نفــت بــا اشــاره
بــه وضعیــت نفــت کشــور روســیه گفــت :روســیه بــه انــدازه
نصــف نفــت ثابــت شــده ایــران نفــت دارد امــا نزدیــک بــه
 ۱۱میلیــون بشــکه نفــت و میعانــات تولیــد میکنــد .نفــت
ایــران نزدیــک بــه  ۱۶۰میلیــارد بشــکه اســت و قــادر خواهــد
بــود  ۴میلیــون بشــکه در روز تولیــد کنــد .از ســوی دیگــر
ایــران در  ۲۰ســال گذشــته گاز را بــا فرآوردههــای نفتــی
جایگزیــن کــرده اســت و ایــن فرآینــد را ادامــه میدهــد.
در واقــع میتوانــد هــم نفــت خــام صــادر کنــد و هــم
فرآوردههــای نفتــی.
لــزوم توجــه مجلــس در بودجهبنــدی بــه پــول
فــروش نفــت
رئیــس کمیســیون انــرژی ،نفــت و پتروشــیمی اتــاق
بازرگانــی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا پــول فــروش
نفــت داریــم نــه درآمــد نفتــی ،اظهــار کــرد :بایــد در مــورد
نحــوه اســتفاده از پــول فــروش نفــت متفقالقــول شــویم.
مخصوصــاً در مجلــس کــه بودجهبنــدی میکننــد بایــد
پــول فــروش نفــت تبدیــل بــه ســرمایه و قــدرت ملــی شــود.
جمعیــت ایــران جــوان اســت و ایــن جمعیــت نیــاز بــه
ســرمایه دارد .مــا نبایــد ایــن ســرمایه را خــرج امــور بیهــوده
کنیــم .بایــد پــول فــروش نفــت داخلــی و نفــت صادراتــی
را در حســابهای ســرمایه ببریــم تــا در ســالهای آینــده
خــودش درآمــد داشــته باشــد .هــر نــوع مصــرف جــاری پــول
نفــت چــه فــروش داخلــی و چــه فــروش خارجــی جــرم ملــی
اســت.
شــمس اردکانــی ادامــه داد :در قانــون ملــی شــدن صنعــت
نفــت کــه در ســال  ۱۳۲۹تصویــب شــد گفتــه شــده کــه
نفــت بــرای ســعادت ملــت ایــران ملــی شــد امــا در آن زمــان
ملــی شــدن صنعــت نفــت منجــر بــه ســعادت مــردم نشــد و
در برخــی از برهههــا بــه زور پــول نفــت بــر ملــت حکمرانــی
بــد کردنــد زیــرا بهــای فــروش نفــت بــه ســرمایه تبدیــل
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نشــد .مــا بــرای اســتفاده از درآمــد حاصــل از فــروش نفــت
بــه یــک همافزایــی داخلــی نیــاز داریــم .نبایــد پــول نفــت را
بــه دســت بروکراتهــا بدهیــم.
نبایــد نگــران باشــیم نفــت بــه دســت مجلــس و
بروکــرات ســپرده شــود
در ادامــه سرپرســت ســابق اداره کل امــور اوپــک وزارت
نفــت گفــت :مــن فکــر نمیکنــم خرجکــردن درآمــد
حاصــل از نفــت در راســتای برنامههایــی ماننــد آمــوزش و
پــرورش ،آمــوزش عالــی و بهداشــت و درمــان چیــزی جــز
ســرمایهگذاری باشــد .بهتریــن جایــی کــه میتــوان پــول
نفــت را خــرج کــرد در تربیــت انســان اســت .مطالعــات نشــان
میدهــد در کشــورهایی کــه دموکراســی کامــل وجــود دارد
پــول نفــت با دقــت خــرجمیشــود .همچنیــن در کشــورهایی
کــه پادشــاهی وجــود ماننــد عربســتان پــول نفــت بــاز هــم
بــا دقــت خــرج میشــود امــا در برخــی کشــورها کــه رقابــت
سیاســی وجــود دارد امــا دموکراســی کامــل نیســت ،پــول
نفــت جایــی خــرج میشــود کــه بهینــه نیســت.
وی بــا اشــاره بــه بودجــه ســال  ۱۳۷۷گفــت :در آن زمــان
حســاب ذخیــره ارزی تشــکیل شــد تــا جلــوی نوســانات
قیمــت نفــت را بگیــرد .همچنیــن صنــدوق توســعه ملــی
تشــکیل شــد تــا درآمــد نفــت صــرف پروژههــای بلندمــدت
شــود .مــا در حــال حاضــر صنــدوق توســعه ملــی را داریــم
و میتوانیــم درآمــد نفــت را در پروژههــای بــزرگ خــرج
کنیــم.
وی ادامــه داد :نبایــد اگــر دولــت بخشــی از درآمــد نفتــی را
صــرف آمــوزش و پــرورش و بهداشــت و درمــان کــرد ،بگوییــم
اشــتباه بــوده اســت .مــا میتوانیــم حســاب ذخیــره ارزی را
احیــا کنیــم و نبایــد نگــران باشــیم کــه پــول نفــت را بــه
دســت مجلــس و بروکراتهــا بســپاریم.
پولــی کــه از درآمدهــای نفتــی بــه وزارت نفــت داده
میشــود کافــی نیســت
رئیــس کمیســیون انــرژی ،نفــت و پتروشــیمی اتــاق بازرگانــی
گفــت :نصــف نفــت تولیــدی در پاالیشــگاههای داخلــی در
 ۵۰۰میلیــون متــر مکعــب گاز مصــرف داخلــی اســت کــه بــه
ریــال فروختــه میشــود .در واقــع قیمــت مابهازایــی نیســت.
نصــف پــول نفــت ایــران بــه جایــی مـیرود کــه نبایــد بــرود.
طبــق قانــون قســمتی از پــول فــروش صــادرات نفــت بــه
وزارت نفــت بــرای ســرمایه گــذاری داده میشــود کــه بــه
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نظــر مــن کافــی نیســت.
شــمس اردکانــی در مــورد ضمانــت اجــرای تصمیــم اوپــک
توضیــح داد :ضمانــت اجــرا ایــن اســت کــه کشــورها بایــد
فکــر کننــد منافعشــان تضمیــن میشــود .عربســتان بــرای
منافــع خــود زیــر ظرفیــت تولیــد میکنــد و ایــران در حــد
ظرفیــت خــود تولیــد میکنــد .ایــران نبایــد کاری کنــد کــه
ایــن مســئله تهدیــد تلقــی شــود زیــرا اگــر تهدیــد تلقی شــود
کشــورهای دیگــر جــور دیگــری رفتــار میکننــد.
وی افــزود :بایــد نشــان دهیــم کــه ایــران بــه صداقــت معتقــد
اســت .مــا بایــد بــرای اســتفاده از پــول نفــت خــرد جمعــی
را همانطــور کــه در اوپــک حاکــم کردیــم ،داخــل کشــور هــم
حاکــم کنیــم.
بهترین نحوه استفاده از پول فروش نفت
سرپرســت ســابق اداره امــور اوپــک وزارت نفــت بــا بیــان
اینکــه نحــوه مصــرف درآمــد حاصــل از نفــت و گاز و غیــره
بــه سیســتم کلــی مالیــات کشــور بازمیگــردد ،اظهــار کــرد:
بــر اســاس مالیــات بهینــه بخشــی از درآمــد حاصــل از فروش
منابــع پایانپذیــر صــرف توســعه همــان بخــش میشــود.
طبــق مقالههایــی کــه در دنیــا در مــورد مدیریــت مخــارج
دولــت نوشــته شــده قســمتی از درآمدهــای حاصــل از منابــع
پایانپذیــر بایــد بــرای جلوگیــری از نوســانات قیمــت ذخیــره
شــود و قســمتی دیگــر ایــن اســت کــه بایــد توجــه شــود
ایــن منابــع پایانپذیــر هســتند و همــه ایــن منابــع متعلــق
بــه نســل مــا نیســت .یکســوم اقتصاددانــان اعتقــاد دارنــد
کــه بایــد بخشــی از منابــع بــرای نســل بعــدی نگــه داشــته
شــود کــه صنــدوق توســعه بــرای همیــن موضــوع تشــکیل
شــده اســت.
وی ادامــه داد :بقیــه درآمدهــا بایــد در بودجــه بــه بهتریــن
مصــارف برســد یعنــی بخشهایــی کــه بیشــترین بازدهــی را
بــرای دولــت دارد امــا نکت ـهای وجــود دارد کــه آن اقتصــاد
سیاســی نفــت اســت کــه هــر زمانــی دولــت ســر کار میآیــد
پــول نفــت را بــرای دوره بعــد خــرج میکنــد.
در همیــن راســتا رئیــس کمیســیون انرژی ،نفت و پتروشــیمی
اتــاق بازرگانــی اظهــار کــرد :نفــت کــه بــرای اقتصــاد ملــی
ســرمایهآفرینی میکنــد هماننــد مرغــی اســت کــه تخــم
طــا میگــذارد .اگــر  ۱۴.۵درصــد از پــول فــروش نفــت را
بــه وزارت نفــت بدهنــد تــا وزارت نفــت ســرمایهگذاری کنــد
باعــث میشــود تخــم طــا بیشــتر شــود .بنابرایــن ســهم
خــود نفــت را ابتــدا بایــد تعییــن کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اخالق تولید پول
ه موضــوع پــول و بانکــداری بیــش از هــر موضــوع دیگــری در اقتصــاد پرداختــه شــده اســت ،بــا ایــن حــال بــه دالیلــی میتــوان ادعــا
کــرد کــه صفحــات پیــش روی شــما تکــراری و خســتهکننده نخواهنــد بــود .دلیــل ایــن ادعــا هــم اســتفاده از ســه عنصــری اســت کــه
تــا بــه حــال یــک جــا در کنــار هــم مــورد توجــه قــرار نگرفتهانــد.
اول اینکــه ایــن کتــاب از ســنت واقعگرایــی فلســفی بــرای تحلیــل پــول و بانکــداری بهــره میبــرد .یکــی از بزرگتریــن پیشــگامان
ایــن رویکــرد ریاضـیدان ،فیزیکــدان ،اقتصــاددان و اســقف قــرن چهاردهــم یعنــی نیــکالس اورســم بــوده اســت کــه اولیــن رســاله دربــارۀ
تــورم یــا بــه عبــارت دیگــر اولیــن رســاله دربــارۀ یــک مشــکل اقتصــادی را نگاشــته اســت .اورســم بــه طــور اختصاصــی بــه بحــث تنزیــل
ارزش ســکهها و مشــکالت آن میپــردازد کــه نوعــی از تــورم بــوده کــه اهمیــت چندانــی در عصــر حاضــر نــدارد .بــا ایــن حــال اصولــی
کــه اورســم بــه کار میبنــدد همچنــان بــه روز بــوده و کامـ ً
ا قابــل اســتفاده اســت .رویکــرد اورســم در دنیــای مــدرن امــروزی جــای خــود
را در نوشــتههای مکتــب اتریشــی بــاز کــرده اســت.
تئــوری اتریشــی بانکــداری و پــول دســتوری ،عنصــر دوم تحلیلهــای ماســت .مکتــب اتریشــی بیــش از هــر چیــز بــه عنــوان بــه کارگیرندۀ
اصلــی ســنت واقعگرایــی در اقتصــاد و همچنیــن مدافــع اصلــی سیاس ـتهای بــازار آزاد شــناخته میشــود .هفــت نســل از اقتصاددانــان
اتریشــی بــه توضیــح ایــن مســئله پرداختهانــد کــه چــرا حقــوق مالکیــت خصوصــی میتوانــد فراهمکننــدۀ چارچوبــی بنیــادی بــرای
همکاریهــای اجتماعــی در یــک اقتصــاد بــه واقــع انســانی باشــد .بــه اعتقــاد آنهــا اثــرات ناشــی از تعــرض بــه حقــوق مالکیــت خصوصــی
توســط افــراد حقیقــی و یــا دولــت میتوانــد بهــرهوری را بــه کلــی مختــل کنــد .اتریشــیها پــول و بانکــداری را نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نمیداننــد و اعتقــاد دارنــد کــه بــدون وجــود الزامــات اولیــۀ مالکیــت خصوصــی و قریــن آن یعنــی مســوولیت شــخصی ،تولیــد
پــول تنهــا بــه ابــزاری بــرای اســتثمار و زورگویــی تبدیــل خواهــد شــد .تنهــا پیــش قــدم شــدن آزادانــه و مســووالنۀ افــراد ،ســازمانها
و کارخانههاســت کــه میتوانــد بــه خلــق نوعــی از نهادهــای پولــی بینجامــد کــه بــه واقــع جامعــه و اعضــای آن را منتفــع ســازند.
ســومین عنصــری کــه رویکــرد مــا را متمایــز میســازد ،تحلیــل اخــاق پــول و بانکــداری بــا اســتفاده از روش فلســفی قــرون وســطای
تومــاس آکوینــاس و نیــکالس اورســم اســت .ایــن روش تحلیلــی تــاش میکــرد تــا بصیــرت ارســطویی را بــا ســنت روشــنفکری مســیحیت
پیونــد بزنــد آن هــم بــا ایــن اســتدالل کــه علــم و اخــاق (و بــه شــکل کلیتــر منطــق و اعتقــاد) میتواننــد بــه عنــوان شــاخههایی
مختلــف از یــک نظــام دانایــی واحــد شــناخته شــوند« .مــورای روتبــارد» بــا تاکیــد بــر زمینههــای اخالقــی ،رویکــرد تومیســم (دکتریــن
تومــاس آکوینــس) را تأییــد میکنــد .او تصریــح میکنــد« :قوانیــن طبیعــت از جملــه طبیعــت بشــر ،وســایلی را بــرای اســتدالل انســان
فراهــم آورده تــا بــا اســتفاده از آنهــا اخالقیــات عقالیــی را کشــف کنــد .بــه طــور قطــع خداونــد قوانیــن طبیعــی هســتی را ایجــاد کــرده
و فهــم ایــن قوانیــن طبیعــی چــه فــرد بــه خــدا اعتقــاد داشــته باشــد چــه نــه ،ممکــن بــوده و هســت .بدیــن ترتیــب فهــم اخــاق عقالیــی
بــرای افــراد بــه طــور کامــل برآمــده از یــک ســنت علمــی بــوده و ارتباطــی بــا مســائل ماوراءالطبیعــه نــدارد».
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