انـرژی
شماره نود  //هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و شش

رشد کند صادرات ناشی از یکسان
نبودن نرخ ارز است
عوضمحمد پارسا ِرییس هیت مدیره فدراسیون
صادرات انرژی

مهنــدس محمــد پارســا در گفتوگــو بــا خبرآنالیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه رشــد کنــد
صنعــت عــدم اجــرای سیاســت یکسانســازی نــرخ ارز بــوده اســت ،اظهــار داشــت:
بزرگتريــن دليــل ،روزمرگــی اقتصــاد عــدم اجــرای سیاســت يكســان ســازی نــرخ ارز
اســت ،قــرار بــود نــرخ ارز ســاليانه معــادل تــورم داخلــي منهــای تــورم خارجــي تعديــل
شــود تــا دچــار مشــکالت ناشــی از پاییــن نگــه داشــتن نــرخ ارز نشــویم كــه متأســفانه
چنیــن نشــد.
وی افــزود :بنــگاه هــای مــا در صنعــت بــه جــای اينكــه پــروژه هــای بزرگتــری را بگيرنــد
بــه تدريــج تــوان رقابتــي خــود را بــا شــرکت هــای خارجــی از دســت داده انــد و نمــی
تواننــد در میــدان رقابــت در ســایر کشــورها هــم موفــق عمــل کننــد.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بســیاری از ایــن شــرکت هــا در كشــورهايی هــم
كــه پــروژه هــای بــزرگ را در حــوزه هــای انــرژی و راه و ســاختمان انجــام مــي دادنــد و
رونــد رو بــه رشــد آنهــا نویــد حضــور در پــروژه هــای بزرگتــری را مــی داد ،نتوانســتند
در ميــدان رقابــت موفــق شــوند،تصریح کــرد :نــرخ پاییــن ارز ســبب شــد تــا پــروژه هــای
بــرون مــرزی هــم بــه مشــکل بربخــورد و در نتیجــه نــه تنهــا صــادرات در ايــن حــوزه
هــا شــكل نگرفــت ،بلكــه دســت انــدركاران صنعــت احــداث در داخــل كشــور مواجــه بــا
مشــکالت بســيار بزرگتــری روبــرو شــدند .
او افــزود :بــدون شــک یکــی از مهمتریــن شــروط موفقیــت قوانیــن و برنامــه هــای کوتــاه
مــدت و میــان مــدت اقتصــادی ،پوشــش منافــع عمومــی کشــور و ایجــاد تعــادل در
پارامترهــای متقابــل در قالــب نــگاه درازمــدت بــر اســاس سیاســت هــای کالن اقتصــادی
کشــور اســت.
پارســا خاطرنشــان کرد:ایــن سیاســت هــا بایــد در خدمــت تثبیــت رشــد اقتصــادی باشــد
و عــدم توجــه بــه آنهــا حرکــت اقتصــادی کشــور را دچــار روزمرگــی میکنــد .
او بــا بیــان اینکــه مهمتریــن عوامــل موثــر در تثبیــت رشــد اقتصــادی و بهبــود شــاخص
هــای اقتصــادی ایجــاد زمینــه هــای امنیــت ســرمایه گــذاری اســت،عنوان کرد:البتــه
تجربــه کشــورهای دیگرمــی تــوان اســتفاده کــرد و بــا ایجــاد پوشــش بیمــه هــای
تجــاری از تاثیــر ریســکهای ســرمایه گــذاری از جملــه عــدم دریافــت بــه موقــع
مطالبــات و نوســانات نــرخ ارز بــر امنیــت ســرمایه گــذاری جلوگیــری کــرد.

مشوقهای صادراتی سال ۹۷

توجه بیشتر به
صادرات غیرنفتی
متولیــان بخــش تجــارت کشــور ســازوکار مشــوقهای صادراتــی در ســال  ۹۷را
تشــریح کردنــد .رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران در همایــش تامیــن مالــی
صــادرات از اختصــاص هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان بهعنــوان مشــوق صادراتــی در
بودجــه ســال  ۹۷کل کشــور خبــر داد و گفــت :بخشــی از ایــن رقــم ،کمــک هزینــه
ســود تســهیالت صادراتــی خواهــد بــود ،ایــن درحالــی اســت کــه اگــر بخواهیــم بــه
هــر صادرکننــده  ۲درصــد جایــزه صادراتــی بدهیــم ،بــه  ۴هــزار میلیــارد تومــان
منابــع نیــاز داریــم ،امــا بــه هرحــال کشــور هــم محدودیتهایــی دارد.
مجتبــی خســروتاج بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان بایــد شــرایط رقابتــی را
در دسترســی بــه منابــع تجربــه کننــد ،گفــت :ســامانهای طراحــی شــده تــا
بــه صادرکننــدگان ،مشــاوره خدمــات مالــی داده و بســتههای مالــی را بــرای
شــرکتهای کوچــک و متوســط طراحــی و اطالعرســانی کنــد .ایــن در حالــی
اســت کــه اگــر کاری کــه در بانــک توســعه صــادرات ،صنــدوق ضمانــت صــادرات
و ســازمان توســعه تجــارت طراحــی شــده ،همگــن شــود ،بهطــور قطــع میتــوان

انتظــار داشــت کــه تامیــن مالــی موثــر و مشــاوره در ایــن رابطــه بــه شــرکتها و
صادرکننــدگان صــورت گیــرد .وی افــزود :اولیــن موضــوع در تامیــن مالی صــادرات،
توجــه بــه ســهم و نقــش بانکهــا در ایــن رابطــه اســت ،بــه ایــن معنــا کــه همــه
انتظــار دارنــد ســهم بانکهــا در کمکرســانی بــه ایــن بخــش مشــخص شــود؛
ضمــن اینکــه بایــد بانکهــا مشــخص کننــد کــه چهمیــزان اعتبــارات اســنادی
و ضمانتنامــه بــرای فــروش کاال از بانکهــای داخلــی و خارجــی را میتــوان
بــه صــادرات اختصــاص داد .بنابرایــن بایــد شــرایطی را فراهــم کــرد کــه از محــل
اعتبــار اســنادی از خریــدار ،بخشــی از ســرمایه موردنیــاز را بــرای صادرکننــدگان
فراهــم کــرد .خســروتاج بــا بیــان اینکــه در  ۱۰مــاه ســالجاری ،بــاالی  ۴۲میلیــارد
دالر واردات صــورت گرفتــه اســت کــه  ۵۰درصــد ایــن واردات ،در قالــب مــراودات
بانکــی بــوده اســت ،گفــت ۵۰ :درصــد مابقــی از ارز متقاضــی و آزاد بــوده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر بــرای واردات میتــوان از ال ســی و تســهیالت
بانکــی اســتفاده کــرد ،ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی
توجــه بیشــتر بــه صــادرات غیرنفتــی

مکاتبــات فدراســیون صــادرات انــرژی در
خصــوص توســعه صــادرات غیــر نفتــی

همــکاری دولــت و حمایــت از بخــش خصوصــی
بــا توجــه بــه تــوان بــاالی مهندســان ایرانــی
در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی مــی
توانــد قــدرت ایــن بخــش را مشــروح خبــر

متولیــان بخــش تجــارت کشــور ســازوکار
مشــوقهای صادراتــی در ســال  ۹۷را تشــریح
کردنــد .رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران در
همایــش تامیــن مالــی صــادرات از اختصــاص هــزار
و  ۳۰۰میلیــارد تومــان بهعنــوان مشــوق صادراتــی
ـرخ
ـش نـ
ـی از افزایـ
ـش خصوصـ
ـی بخـ
در بودجــه ســال  ۹۷کل کشــور خبــر داد .مشــروح نگرانـ
خبــر
ســود بانکــی بخــش خصوصــی ایــران ،هــم
امیــدوار اســت کــه بســته جدیــد بانــک مرکــزی بــه
تدویــن سیاســت صــادرات بــرق و گاز بــه نوســان شــدید نــرخ ارز پایــان دهــد و هــم نگــران
گــزارش انــرژی امــروز ،اســحاق جهانگیــری در از اینکــه جــذب ســپردههای مــردم بــا نــرخ ســود
.
ایــن جلســه ،ســاخت نیروگاههــای ســیکل 20درصــد مشــروح خبــر
ترکیبــی و نیــز تبدیــل نیروگاههــای گازی
ـا محدودیت
ـتان بـ
ـرق خوزسـ
ـن بـ
ـرای تامیـ
بــه ســیکل ترکیبــی را از سیاســتها و بـ
اولویتهــای کشــور برشــمرد مشــروح خبــر مواجهیــم معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه
۲هــزار و  ۳۰۰مــگاوات کمبــود تولیــد بــرق داریــم،
الیحــه اصــاح ســاختار دولــت در دســت گفــت :بــرای تامیــن بــرق خوزســتان از شــبکه
بررســی اســت اعضــای کمیســیون انــرژی و سراســری بــا محدودیــت مواجــه هســتیم مشــروح
.
محیطزیســت اتــاق تهــران بــه همــراه رؤســای خبر
برخــی تشــکلهای صنعــت نفــت کشــور در

نشســت بــا رییــس کمیســیون انــرژی مجلــس افزایــش فعالیــت بینالمللــی اتاقهــا در
شــورای اســامی مشــروح خبــر
ســال آینــد روســای اتاقهــای سراســر کشــور
در نشســت بــا هیــات رئیســه اتــاق ایــران موضــوع
ایســت ســرمایهگذاری از ســوی بخشخصوصــی اصــاح قانــون اتــاق را بررســی کردنــد .مشــروح
رئیــس اتــاق تهــران گفــت:در اواســط دهــه  ۱۳۵۰خبر
میــزان ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی معــادل ۱۵
ـال
ـاری امسـ
ـراز تجـ
ـدن تـ
ـی شـ
ـکان منفـ
هــزار میلیــارد تومان بــرآورد شــده مشــروح خبر امـ

 .بــا وجــود رشــد صــادرات غیرنفتــی
هنــد شــریک اســتراتژیک اقتصــادی مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
ایرانهنــد بــرای رســیدن بــه آســیای میانــه بایــد گفــت :در دو ســال گذشــته تــراز تجــاری کشــور

از ایــران عبــور کنــد و ایــران مشــتاق ســرمایه مثبــت شــده و امســال هــم تصــور مــی شــود
گــذاری هنــدی در مناطقــی همچــون چابهــار بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت ارز صــادرات از
 .ســال گذشــته بیشــتر مــی شــود ،مشــروح
اســت .مشــروح خبــر

خبر

شماره هشتاد و نه  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و شش

انـرژی

اخبار کوتاه
قــرارداد تبــادل بــرق و گاز میــان ایــران و
.
ارمنســتان امضــا شــد مشــروح خبــر
ســرمایهگذاری  ۲۰۰میلیــون دالری بــرای
.
توســعه صــادرات مشــروح خبــر
ایــران و فرانســه مناســبات کاری را تقویــت
.
میکننــد مشــروح خبــر
قاطعیــت خصوصیســازی در پــس گرفتــن
.
ســهام از بیتعهدهــا مشــروح خبــر

2

................................ ......
روابــط اقتصــادی ایــران و لهســتان متحــول
.
میشــود؟ مشــروح خبــر
........................
جــذب  ۹.۷میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی در صنعــت مشــروح خبــر
حمایــت  360میلیــون دالری صنــدوق ضمانــت
صــادرات از صادرکننــدگان ایرانــی بــه هنــد

مشــروح خبــر

افزایــش  ۴۶درصــدی ارزش دارایــی
ســرمایه گــذاران خارجــی مشــروح خبــر

افزایــش  1700مگاواتــی پیــک مصــرف بــرق

مشــروح خبــر

.

راهانــدازی « eBayانــرژی» تــا تابســتان

مشــروح خبــر

اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و قطــر
.
تأســیس شــد مشــروح خبــر
وزارت نیــرو رادیــو اینترنتــی راه انداخــت

مشــروح خبــر

نمیتواننــد
ســرمایهگذاران
چــرا
صورتحســاب خریــد بــرق را دریافــت کننــد؟

مشــروح خبــر

اولیــن مزرعــه خورشــیدی در وســط دریــا

مشــروح خبــر.....

...........................

ـران
ـال ایـ
ـی اتصـ
ـرای بررسـ
ـا بـ
ـی اروپـ
آمادگـ
بــه کریــدور گاز جنــوب مشــروح خبــر
..

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صفحه11
ادامهازازصفحه
ادامه
بایــد بــرای صــادرات نیــز ایــن شــرایط را مشــخص کــرد.
همچنیــن معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
صادرکننــدگان بایــد درمــورد قــدرت چانهزنــی در فــروش
کاال بــا خریــداران دقــت الزم را انجــام دهنــد ،ایــن درحالــی
اســت کــه بســیاری از صادرکننــدگان بــدون هزینــه کــرد،
از هنــر اعتبــار خریــدار اســتفاده میکننــد و بنابرایــن
میتواننــد بــدون اینکــه یــک ریــال پــول بگذارنــد ،صــادرات
را موردنظــر قــرار میدهنــد.
وی اظهــار کــرد :همچنیــن صادرکننــدگان بایــد بهســراغ
ســرمایهگذاران برونــد و پــروژه خــوب بــرای صــادرات را
معرفــی کننــد؛ بنابرایــن بایــد بازگشــت ســرمایه را نیــز
مدنظــر قــرار داد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســامانه جدیــد
ســازمان توســعه تجــارت قصــد داریــم کــه شــرکتهای
صادراتــی و پروژههــای صادراتــی خــود را در آنجــا معرفــی
کــرده و در مقابــل ،ســرمایهگذار نیــز پروژههــا را انتخــاب
کــرده و در آن ســرمایهگذاری کنــد؛ پــس بایــد ارتبــاط
صاحبــان پروژههــای صادراتــی را بــا ســرمایهگذاران برقــرار
کــرد .مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات نیــز از اخــذ
مصوبــه اولیــه تاســیس شــعبه ایــن صنــدوق در خــارج از
کشــور خبــر داد و گفــت :رتبــه اعتبــاری ایــران حتمــا بهبــود
خواهــد یافــت .ســیدکمال ســیدعلی در ایــن همایــش اظهــار
کــرد :حــذف پیمــان ارزی در ســال  ،۸۱حرکــت بــه ســمت
یکسانســازی نــرخ ارز و حــذف مقــررات زائــد از مجموعــه
صــادرات کشــور عامــل رشــد تــراز تجــاری بــوده اســت .وی
افــزود :تــراز تجــاری کشــور طــی  ۲ســال گذشــته مثبــت
شــده و امســال نیــز در ســه مــاه آخــر ســال بــا توجــه بــه
افزایــش نــرخ ارز صــادرات بیشــتر خواهــد شــد امــا ممکــن
اســت تــراز تجــاری بــه دلیــل واردات بیشــتر کاهــش یابــد.
ســیدعلی بــا اشــاره بــه ارتقــای رتبــه اعتبــاری ایــران از ۶
بــه  ۵گفــت :رتبــه ایــران در دولــت اصالحــات  ۴بــود و بعــد
از تحریمهــا بــه هفــت رســید و حتــی از رده بنــدی نیــز
خــارج شــدیم امــا پــس از برجــام ایــن رتبــه بهبــود یافتــه و
حتمــا بــه رتبههــای  ۳و  ۴خواهیــم رســید .وی ادامــه داد:
در بررســی شــاخصهای ریســک اعتبــاری در چنــد مــورد از
جملــه وضعیــت خــوب ذخایــر ارزی ،بدهــی  ۳تــا  ۴میلیــارد
دالری کــه هنــوز سررســید نشــده و رشــد اقتصــادی ۱۲
درصــدی کــه البتــه بــه دلیــل افزایــش فــروش نفــت بــوده،
وضعیــت کشــور مــا در مقایســه بــا کشــورهای دارای رتبــه
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تدوین سیاست صادرات برق و گاز

 ۲و  ۳نیــز بهتــر بــود .وی ادامــه داد :در بخــش منابــع
خارجــی در حــوزه فاینانــس و ریفاینانــس قــرارداد خــط
اعتبــار خریــداری کــه مــا بــه کشــورهای دیگــر اعطــا کــرده
ایــم بــرای صــادرات کاال اســت.
وی ادامــه داد :بــه بانــک ملــت ایــروان  ۱۰میلیــون یــورو و
بــه عــراق  ۱۰میلیــون یــورو اختصــاص یافتــه و بــه بانــک
تجــارت پاریــس قــرار اســت خــط اعتبــاری بــرای صــادرات
داده شــود .همچنیــن بــا اگزیــم بانــک نیجریــه ،بانــک
کوبــا ،بانــک اســپانیا و چنــد بانــک دیگــر در حــال مذاکــره
هســتیم .علــی صالحآبــادی نیــز در ایــن همایــش بــا اشــاره
بــه خدمــات بانــک توســعه صــادرات ،اظهــار کــرد :منابــع
مالــی بــرای بخــش صــادرات عمدتــا از منابــع داخلــی و
خارجــی تشــکیل شــده کــه منابــع داخلــی از جملــه منابــع
ریالــی و ارزی بانــک از محــل ســپردهگذاری در بانــک و
منابــع صنــدوق توســعه ملــی اســت .وی افــزود :در بســته
صــادرات غیرنفتــی ســال  ۹۶منابــع صنــدوق توســعه ملــی
ک بــا نــرخ ســود ۱۶
بــا نــرخ ســود  ۱۱درصــد و منابــع بانـ 
تــا  ۱۸درصــد و در مجمــوع بهطــور میانگیــن بــا نــرخ
 ۱۴درصــد در اختیــار صادرکننــدگان قــرار گرفــت .ایــن
مقــام مســوول بانکــی ادامــه داد ۵۰ :درصــد ایــن منابــع
از طــرف صنــدوق توســعه ملــی و همچنیــن معــادل آن را
بانــک تجهیــز منابــع میکننــد و در اختیــار صادرکننــدگان
قــرار میگیــرد

جلســه شــورایعالی انــرژی کشــور ظهــر امــروز
(دوشــنبه) بــه ریاســت معــاون اول رییسجمهــور
برگــزار شــد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،اســحاق جهانگیــری در ایــن
جلســه ،ســاخت نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی و نیــز
تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی را از
سیاســتها و اولویتهــای کشــور برشــمرد و گفــت:
دولــت بــرای ایــن منظــور چارچوبــی را در جهــت حمایــت
و تشــویق ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی تنظیــم کــرده
و بــا وجــود آنکــه درآمــد دولــت در ایــن بخــش کاهــش
پیــدا میکنــد؛ امــا موجــب افزایــش راندمــان خواهــد
شــد.
معــاون اول رییسجمهــور افــزود :الزم اســت بــرای رفــع
مشــکالت بازپرداخــت بــه ســرمایهگذاران ایــن بخــش
تدبیــری اندیشــیده شــود؛ زیــرا ســرمایهگذاران بــا اعتمــاد
بــه دولــت در ایــن بخــش ورود میکننــد و ســازوکار و
نحــوه بازپرداخــت مبلــغ معــادل میــزان صرفهجویــی
انــرژی بــه ســرمایهگذاران و دســتگاه مســئول در ایــن
زمینــه تعییــن شــود.
جهانگیــری از رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه خواســت
جلســهای بــا حضــور نماینــدگان دســتگاههای ذیربــط
در ایــن خصــوص برگــزار کنــد و بــرای تعییــن ســازوکار
بازپرداخــت مبلــغ معــادل میــزان صرفهجویــی انــرژی
بــه ســرمایهگذاران و دســتگاهی کــه متولــی پرداخــت
خواهــد شــد تعییــن تکلیــف کنــد.
معــاون اول رییسجمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه طــرح
موضــوع هماهنگــی بــرای صــادرات بــرق و گاز در جلســه،
خاطرنشــان کــرد :ایــران کشــوری اســت کــه هــم امــکان

صــادرات گاز را داراســت و هــم ظرفیــت تولیــد و صــادرات
بــرق را دارد کــه بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب
در سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر اینکــه
ایــران بایــد تبدیــل ب ـه هــاب انــرژی منطقــه شــود ،الزم
اســت موضــوع صــادرات برق و گاز در جلسـهای کارشناســی
بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گیــرد و ضمــن ارزیابــی همه
ابعــاد و جوانــب موضــوع ،سیاســتی روشــن و شــفاف در
ایــن زمینــه تدویــن گــردد.
رییــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــا تاکیــد
بــر ضــرورت توجــه بــه انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر و
بخصــوص انــرژی خورشــیدی ،از دبیرخانــه شــورا خواســت
موضــوع نحــوه اســتفاده از انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر را
در دســتور کار یکــی از جلســات آتــی شــورا قــرار دهــد تــا
نســبت بــه اتخــاذ سیاســتگذاریهای کالن در ایــن زمینــه
تصمیــم گیــری شــود.
در ایــن جلســه کــه وزرای نیــرو ،نفــت ،امــور اقتصــادی
و دارایــی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت ،جهــاد کشــاورزی،
روســای ســازمانهای انــرژی اتمــی ،برنامــه و بودجــه
و حفاظــت محیــط زیســت و معــاون علمــی و فنــاوری
رییسجمهــور نیــز حضــور داشــتند ،آییننامــه بــازار
بهینهســازی انــرژی و محیــط زیســت مــورد بحــث و
بررســی قــرار گرفــت و نهایــی شــد.
بررســی موانــع اجــرای مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع تولیــد
رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور ،بحث و بررســی
در خصــوص موضــوع هماهنگــی صــادرات بــرق و گاز و ارائه
گــزارش و پیشــنهادهای مرتبــط بــا اصــاح «قانــون اصــاح
الگــوی مصــرف انــرژی» از دیگــر موضوعاتــی بودنــد کــه در
ایــن جلســه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
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الیحه اصالح ساختار
دولت در دست
بررسی است

اعضــای کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق
تهــران بــه همــراه رؤســای برخــی تشــکلهای
صنعــت نفــت کشــور در نشســت بــا رییــس
کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی ،بــه
بیــان مطالبــات و دغدغههــای خــود پرداختــه و
راههــای تعامــل و همراهــی بــرای رفــع موانــع و
مشــکالت بــر ســر راه تقویــت بخــش خصوصــی را
بررســی کردنــد.
طالبــات بخــش خصوصــی روی میــز نماینــدگان
مجلــس
رضــا پدیــدار رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت
اتــاق تهــران در ایــن نشســت ،بــا اشــاره بــه بررســی الیحــه
بودجــه ســال  97کشــور در جلســات اخیــر ایــن کمیســیون
و ارزیابــی آن از ســوی فعــاالن اقتصــادی و تشــکلهای
حــوزه صنعــت نفــت و انــرژی کشــور ،گفــت :پیشــنهادهای

بخــش خصوصــی در رابطــه بــا ایــن الیحــه و بــا محوریــت
تقویــت و بــاور بخــش خصوصــی و افزایــش اســتفاده از تــوان
ایــن بخــش در حــوزه کســب وکار و فعالیتهــای اقتصــادی،
بــه مجلــس ارائــه شــده اســت کــه در ایــن خصــوص،
راهکارهایــی از جملــه حــذف کنترلهــای قیمتــی بــه ویــژه
در حــوزه پتروشــیمی ،پایــش قوانیــن و نظــارت بــر آنهــا،
رفــع مقــررات زائــد و دســت و پاگیــر ،نظــارت دقیــق بــر
آییننامههــای مصــوب و قانونــی و کاهــش فاصلــه کشــور
بــا تحــوالت جهانــی ،بــه عنــوان بخشــی از مطالبــات بخــش
خصوصــی در حــوزه صنعــت نفــت و انــرژی مطــرح شــد.
مهــدی شــریفی نیکنفــس عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران و از اعضــای کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت
ایــن اتــاق نیــز بــا اشــاره بــه ســهم  36درصــدی محصــوالت
پتروشــیمی در صــادرات غیرنفتــی کشــور ،گفــت :در حــال
حاضــر نیــاز بــه ایجــاد ظرفیــت جدیــد در تولید پتروشــیمی
نیســت و تنهــا بایــد خــوراک مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی
را تامیــن کــرد.
شــریفی نیکنفــس بــا انتقــاد از واگــذاری بــه گفتــه وی
غیرتخصصــی واحدهــای پتروشــیمی طــی ســالهای
گذشــته ،افــزود :متاســفانه سیاســت یکپارچــه صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی از ســوی کشــور وجــود نــدارد
و بازارهــای ایــن بخــش در حــال از دســت رفتــن اســت،
از ایــن رو بایــد هرچــه ســریع تــر نســبت بــه تدویــن
دســتورالعملهای یکپارچهســازی صــادرات محصــوالت و
فرآوردههــای نفتــی و پتروشــیمی اقــدام کــرد.
اعطــای مشــوقهای بیشــتر بــه ســرمایهگذاران
خارجــی
نرســی قربــان ،دیگــر کارشــناس ارشــد حــوزه انــرژی نیــز
در ایــن نشســت ،بــا اشــاره بــه برجــام گفــت :تصــور قالــب
در کشــور ،پــس از امضــای برجــام ایــن بــود کــه بخــش
خصوصــی خارجــی بــا دســتور ،بــه ایــران میآیــد در حالــی
کــه ســرمایهگذاران بــا تشــویق بــه بازارهــا ورود پیــدا
میکننــد و نــه دســتور.
وی بــا بیــان اینکــه هــر چــه فاصلــه کشــور بــا دنیــا بیشــتر
شــود ،بخــش خصوصــی متحمــل ضــرر بیشــتری خواهــد
شــد ،افــزود :بــرای جــذب ســرمایهگذاران خارجــی بایــد
مشــوقهای بیشــتری را روی میــز مذاکــره بــا آنــان
گذاشــت و چشــمان خــود را در داخــل کشــور از اینکــه
خارجیهــا منافــع بیشــتری خواهنــد بــرد ،ببندیــم.

انـرژی
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ایست سرمایهگذاری از
سوی بخشخصوصی
رئیــس اتــاق تهــران گفــت:در اواســط دهــه ۱۳۵۰
میــزان ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی معــادل ۱۵
هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده کــه ایــن حجــم
ســرمایهگذاری بــا در نظــر گرفتــن قیمــت ثابــت در ســال
 ۱۳۹۲تقریبــا ثابــت مانــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا و ســیما ،در
ابتــدای ایــن نشســت ،رئی ـساتــاق بازرگانــی تهــران ،بــر
ضــرورت تقویــت تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی
تاکیــد کــرد و گفــت :تقویــت تشــکلها ســببمیشــود
بخــش خصوصــی مطالبــات خــود را بــا صــدای رســاتری
مطــرح کنــد و در تحقــق خواســتهها و انتظاراتــش
موفقتــر باشــد.
مســعود خوانســاری بــا اشــاره بــه ثابــت مانــدن
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی د ر حــدود ســه
دهــه اظهــار داشــت :در اواســط دهــه  ۱۳۵۰میــزان
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی معــادل  ۱۵هــزار میلیارد
تومــان بــرآورد شــده کــه ایــن حجــم ســرمایهگذاری بــا
در نظــر گرفتــن قیمــت ثابــت در ســال  ۱۳۹۲تقریبــا
ثابــت مانــده اســت،این در حالــی اســت کــه نــرخ تولیــد
ناخالــص داخلــی د ر ایــن مــدت دو برابــر شــده اســت.
وی افــزود :در واقــع نتیج ـهای کــه از بررســی ایــن ارقــام
حاصــلمیشــود ،ایــن اســت کــه ســهم بخــش خصوصــی
در اقتصــاد کشــور ثابــت مانــده اســت .یکــی از راهکارهــای
فعــال کــردن و بــاال بــردن ســهم بخــش خصوصــی در
اقتصــاد ،تقویــت تشــکلها و ارتقــای همبســتگی آنهاســت.
ویادامــه داد:ایجــاد تشــکلهای جدیــد ممکــن اســت
مشــکلی را حــل نکنــدبلکــه بــه وجــود آوردن تشــکلهای
قــوی میتوانــد کمککننــده باشــد و انسجامبخشــی
بــه ایــن تشــکلهامیتوانــد بــه ایجــاد صــدای واحــد

در بخــش خصوصــی کمــک کنــد .مهــم ایــن کــه بــرای
شــکلگیری ایــن انســجام نیــاز اســت کــه نقشــه راهــی
ترســیم شــود.

پیگیــری اجــرای قانــون بهبــود مســتمر
فضــای کســب و کار

در ادامــه ایــن نشســت ،غالمرضــا ملکــی ،مدیــر امــور
تشــکلها و مســئولیت اجتماعــی اتــاق تهــران بــا اشــاره
بــه فلســفه شــکلگیری شــورای مشــورتی تشــکلها بــه
پیشــنهاد رییــس اتــاق تهــران گفــت :ایــن شــورا بــه عنوان
باالتریــن مرجــع بــرای بهرهگیــری از ظرفیتهــای قانــون
بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار ایجــاد شــده اســت.
راهبــردی و برنامههــای اتــاق

وی ســپس بــه تدویــن
تهــران در حوزههــای تشــکلهای اقتصــادی بخــش
خصوصــی اشــاره کــرد و گفــت :آییننامــه حمایــت مالــی
ـت رییســه اتــاق تهــران بــه تصویــب
از تشــکلها در هیئـ 
رســیده اســت .همچنیــن واحــد امــور تشــکلهای اتــاق
از طریــق تعامــل بــا تشــکلها ،تکمیــل بانــک اطالعاتــی
ایــن نهادهــای بخــش خصوصــی را دنبــالمیکنــد.
ی هیئــت رئیســه ،افزایــش
ملکــی بــا بیــان اینکــه اســتراتژ 
تشــکلهای اســتانی ثبــت شــده در اتــاق تهــران اســت،
ادامــه داد :اکنــون موافقــت اصولــی  ۲۵تشــکل صــادرو
مجامــع  ۱۷تشــکل نیــز برگــزار شــده اســت .بــر ایــن
اســاس تعــداد تشــکلهای ثبــت شــده در اتــاق تهــران
باعــث افزایــش رتبــه ثبــت تشــکل در بیــن اتاقهــای
ن بــه
اســتانها شــده اســت،ضمن ایــن کــه اتــاق تهــرا 
دنبالعضویــت تشــکلهایی اســت کــه دارای کــد آیســیک
و بــا فعالیتهــای صنفــی و الحــاق تشــکلهای اســتانی
وابســته بــه ســازمان کار و امــور اجتماعــی اســت.
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قرارداد تبادل برق و گاز میان ایران
و ارمنستان امضا شد

رئیــس هیــات داوری اســتصناء گفــت :هنــوز توتــال مشــخص
نکــرده در چــه بخشــی از تجهیــزات ایرانــی اســتفاده
میکنــد ضمــن اینکــه قراردادهایــی کــه ســفارش دادهانــد
محرمانــه اســت.
رضــا پدیــدار ،رئیس هیــات داوری اســتصناء دربــاره مذاکرات
ســازندگان داخلــی بــا شــرکت توتــال اظهــار داشــت :فعــا
توتــال شــرکتهای داخلــی را ارزیابــی میکنــد و تاکنــون
 80شــرکت ســازنده داخلــی را ارزیابــی کــرده اســت.
وی افــزود :ایــن شــرکت فرانســوی برخــی امــا و اگرهــا
را مطــرح کــرده مثــا گفتــه بایــد شــرکتها حسابرســی
شــوند ،اســتاندردها را رعایــت کننــد و گواهینامــه بیــن
المللــی بیاورنــد امــا هنــوز کار شــروع نشــده کــه بگوییــم از
تجهیــزات ســازندگان داخلــی اســتفاده کــرده یــا خیــر.
رئیــس هیــات داوری انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت تصریــح کــرد :اینکــه بگوییــم توتــال قصــد نــدارد از
تجهیــزات ســازندگان داخلــی اســتفاده کنــد ،صحــت نــدارد،
ایــن شــرکت فعــا در حــال بررســی اســت و هنــوز نظــر
نهایــی را اعــام نکــرده اســت.
وی تاکیــد کــرد :تــا ایــن لحظــه از هیــچ مقــام مســئولی
در توتــال و یــا شــرکت ملــی نفــت نشــنیدیم کــه توتــال
شــرکتهای ایرانــی را کنــار گذاشــته و از شــرکتهای
خارجــی اســتفاده مــی کنــد.
پدیــدار خاطرنشــان کــرد :مــا در بخــش  10گــروه کاالی
اســتراتژیک ،تجهیــزات ،تجهیــزات برقــی و شــیرآالت
توانمنــد هســتیم ،بخشــی از  10قلــم کاالی اســتراتژیک
را خودمــان میتوانیــم بســازیم و بطــور کلــی در پــروژه
فــاز  11توتــال بــه طــور میانگیــن میتوانــد  70درصــد
تجهیــزات را از ســاخت ایــران اســتفاده کنــد.
وی یــادآور شــد :هنــوز توتــال مشــخص نکــرده در چــه
بخشــی از تجهیــزات ایرانــی اســتفاده میکنــد ضمــن اینکــه
قراردادهایــی کــه ســفارش دادهانــد محرمانــه اســت.
رئیــس هیــات داوری انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت همچنیــن بیــان کــرد :تاکنــون انــی و کنسرســیوم
پرگــس نیــز بــرای پــروژه هــای  E&Pبــا مــا مذاکراتــی
داشــتهاند.

سرمایهگذاری  ۲۰۰میلیون دالری
برای توسعه صادرات

رئیــس اداره صــادرات بانــک مرکــزی از ســپردهگذاری
 ۲۰۰میلیــون دالری ایــن بانــک نــزد بانــک توســعه
صــادرات خبــر داد و گفــت ۱۵۰ :میلیــون یــورو نیــز در
بحــث ضمانتنامههــای ارزی ،ســرمایهگذاری شــده
اســت.
صمــد کریمــی صبــح امــروز در اولیــن همایــش تامیــن
مالــی صــادرات حضــور یافتــه و بــه ارائــه توضیحاتــی
پرداخــت ،امــا پــس از پایــان ایــن صحبتهــا در شــرایطی
کــه صادرکننــدگان مشــکالت و ســواالت بســیار داشــته و
اهالــی مطبوعــات نیــز پیگیــر طــرح ســواالت خــود بودنــد
بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه از ســوی بانــک مرکــزی تنهــا
مجــاز بــه ارائــه اطالعاتــی در حــد ایــن همایــش بــوده
محــل را تــرک کــرده و پاســخگویی بــه تمــام مشــکالت
صادرکننــدگان را بــه اداره صــادرات بانــک مرکــزی کــه از
قضــا خــود او ریاســت ایــن اداره را برعهــده دارد پــاس داد.
وی در ایــن همایــش اظهــار کــرد :بخــش نفتــی مجــال
و فرصــت پویایــی را از صــادرات غیرنفتــی گرفتــه اســت.
رئیــس اداره صــادرات بانــک مرکــزی در عیــن حــال بــه
تالشهــای صــورت گرفتــه در راســتای توســعه صــادرات
اشــاره کــرد و گفــت :بــا کشــورهایی ماننــد ترکیــه و
پاکســتان ســوآپ ارزی بــه امضــاء رســیده تــا در ایــن
قالــب دو کشــور بتواننــد بــا اســتفاده از منابــع موجــود
روابــط تجــاری خــود را گســترش دهنــد.
کریمــی در عیــن حــال بــه تاثیــر شــوکهای ارزی در
صــادرات کشــورها پرداخــت و گفــت :کشــورهایی کــه
صــادرات قــوی دارنــد شــوکهای ارزی کمتــری را تجربــه
میکننــد.
وی افــزود :اکنــون شــکاف میــان نــرخ ارز آزاد در بــازار و
نــرخ رســمی آن کاهــش یافتــه و در حالــی کــه شــکاف
نســبی ایــن دو بخــش در ســال  ۱۱۲ ،۱۳۹۱درصــد بــود
ایــن رقــم در دیمــاه امســال بــه  ۲۲درصــد رســیده اســت.
رئیــس اداره صــادرات بانــک مرکــزی افــزود :مــا در
سیاســتهای ارزی بــه دنبــال کاهــش نــرخ واقعــی ارز
نیســتیم و سیاســتهای پولــی و ارزی بانــک مرکــزی از
ایــن قــرار اســت کــه اختــاف میــان نــرخ ارز آزاد و رســمی
کمتــر شــود.
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ایران و فرانسه مناسبات کاری را
تقویت میکنند

یــک مقــام ارشــد مالــی فرانســه اعــام کــرد کــه
ایــن کشــور بــا وجــود اعتراضــات دونالــد ترامــپ بــه
توافــق هســتهای ســال  ،2015همچنــان بــه تشــویق
شــرکتهای فرانســوی بــه کار و تعامــل بــا همتایــان
ایرانــی ادامــه خواهــد داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران بــه نقــل از
الجزیــره ،فرانســه و ســایر کشــورهای اروپایــی از زمانــی
کــه توافــق هســتهای ســال  2015را کــه مطابــق آن
تحریمهــای اقتصــادی علیــه ایــران در مقابــل محدودیــت
فعالیــت هســتهای برداشــته میشــد ،بــه ســرانجام رســید،
در تکاپــوی افزایــش مبــادالت تجــاری و اقتصــادی بــا
ایــران هســتند .بــا ایــن همــه دونالــد ترامــپ در آغــاز
ســال جدیــد میــادی قــول داد کــه توافــق هســتهای را
بــه هــم بزنــد و تحریمهــا را علیــه ایــران بــاز گردانــد مگــر
اینکــه فرانســه ،بریتانیــا و آلمــان توافــق را مطابــق دلخــواه
او تغییــر دهنــد .احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه ایــن
تهدیــد ترامــپ تــا مــاه مــه عملــی شــود.
جفــری سلســتین اوربیــن ،مدیــر روابــط دوجانبــه در وزارت
دارایــی فرانســه در جریــان برگــزاری کنفرانــس بانکــی و

مالــی ایــران و اروپــا در پاریــس بــا نادیــده گرفتــن همــه
تهدیــدات ترامــپ گفــت :مــا کمپانیهــا را بــه کار و
ســرمایه گــذاری بــا ایــران تشــویق میکنیــم .مــا در
صحنــه بینالمللــی در یــک بــرزخ قــرار گرفتهایــم .بــرای
هیچکــس قابــل پیشبینــی نیســت کــه پــس از مــاه مــه
چــه رویــدادی رخ خواهــد داد .کمپانیهــای فرانســوی
بــرای تعامــل بــا ایــران بــا یــک ابهــام مواجــه هســتند و
بایــد در ایــن راه همــه جوانــب را بســنجد و هــر احتمالــی
را مــد نظــر قــرار دهنــد.
فرانســه پــس از امضــای برجــام تــاش مســتمری بــرای
تعمیــق مناســبات بــا ایــران بــه عمــل آورده اســت.
صــادرات ایــن کشــور بــه ایــران در  11مــاه نخســت ســال
2017حــدود  120درصــد افزایــش یافــت و بــه 1.29
میلیــارد یــورو رســید .بــه گفتــه اوربیــن واردات فرانســه از
ایــران در همیــن مــدت بــا  80درصــد افزایــش بــه 2.16
میلیــارد یــورو بالــغ شــده اســت
معــاون وزیــر دارایــی فرانســه افــزود :اولویــت کوتاهمــدت
مــا ایــن اســت کــه برنامــه مــدون ســاده و جامعــی را طــی
ســال جــاری پیــاده کنیــم کــه مطابــق آن خــط اعتبــار
یورویــی بــه خریــداران ایرانــی کاالهــای فرانســوی داده
میشــود ،حرکتــی کــه در صــورت اجــرا میتوانــد بــه
عنــوان راهــی بــرای بــه کنــار نهــادن تحریمهــای آمریــکا
تلقــی شــود.

خبر خوش برای صادرکنندگان
مجتبــی خســروتاج) در همایــش تامیــن مالــی
صــادرات اظهــار کــرد :اعتبــاری کــه از ســوی
مجلــس بــرای حمایــت از صــادرات در نظــر
گرفتــه شــده ،بــه گون ـهای اســت کــه امیدواریــم
بخشــی از آن تحــت عنــوان کمــک هزینــه ســود
تســهیالت صادراتــی لحــاظ شــود.
وی افــزود :اگــر حتــی قــرار باشــد بــه هــر
صادرکننــده دو درصــد جایــزه صادراتــی تعلــق
گیــرد بــه  ۴۰۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز
ـم ،امــا بــه هرحــال بایــد پذیرفــت در ایــن
داریـ َ
بخــش محدودیتهایــی وجــود دارد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا
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تاکیــد بــر اینکــه تامیــن مالــی از مهمتریــن
دغدغههــای صادرکننــدگان بــه شــمار مــیرود،
گفــت :اینکــه صــادرات چگونــه میتوانــد
منابــع مــورد نیــاز را تهیــه کنــد موضــوع مهمــی
اســت کــه اگــر بــا ســازوکار تامیــن منابــع مالــی
آشــنایی نداشــته باشــیم ،در فضــای غیررقابتــی
قــرار خواهیــم گرفــت.
خســروتاج همچنیــن اظهــار کــرد :در ســازمان
توســعه تجــارت در ســال جدیــد تمرکــز روی
الگوهــای مالــی و مدلهــای تامیــن منابــع مالــی
متکــی بــر جزئیــات صادرکننــدگان خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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هنــد بــرای رســیدن بــه آســیای میانــه بایــد
از ایــران عبــور کنــد و ایــران مشــتاق ســرمایه
گــذاری هنــدی در مناطقــی همچــون چابهــار
اســت.
ســفر ســه روزه رئیــس جمهــور کشــورمان بــه هنــد کــه
امــروز بــا بازگذشــت حســن روحانــی بــه پایــان مــی رســد،
ســفری اســت کــه عــاوه بــر جنبــه هــای سیاســی منطقــه
ای و جهانــی از اهمیــت بســیار ویــژه اقتصــادی برخــوردار
اســت .هنــد کشــوری اســت کــه بــا جمعیــت حــدود یــک
میلیــارد نفــری خــود یکــی از قطــب هــای مهــم اقتصــادی
جهــان محســوب مــی شــود .کشــوری کــه چنــدی پیــش
مجلــه اکونومیســت رشــد اقتصــادی آن را بــا نشــان
دادن تصویــری از یــک فیــل کــه در حــال پــرواز اســت
و پشــت آن موشــکی بســته شــده بــه نمایــش گذاشــت
طبــق آخریــن آمارهــای بانــک جهانــی ایــن کشــور هــم
اکنــون شــاهد رشــد بیــش از  7درصــد اســت و از ایــن
نظــر جــزو کشــورهای پیــش رو در آســیا و حتــی ســطح
جهــان محســوب مــی شــودو از ایــن نظــر جــزو کشــورهای
پیــش رو در آســیا و حتــی ســطح جهــان محســوب مــی
شــود ،کشــوری کــه پیــش بینــی مــی شــود در آینــده
نزدیــک بســیاری از اقتصادهــای مهــم جهــان را بگیــرد و
در حــال حاضــر نیــز باتوجــه بــه جمعیــت بــاالی آن یکــی
از بزرگتریــن بازارهــای جهــان را داراســت و بســیاری از
شــرکت هــای مهــم دنیــا باتوجــه بــه همیــن فرصــت و
همچنیــن هزینــه پاییــن تولیــد ( بــه خصــوص قیمــت
پاییــن دســتمزد) بــه دنبــال ســرمایه گــذاری در آن
هســتند ،تــا جایــی کــه در ســال هــای گذشــته بســیاری
از شــرکت هــای معتبــر جهــان در حــوزه خودورســازی
کارخانــه هایــی را در ایــن کشــور راه انــدازی کــرده انــد.
امــا در ایــن بیــن ســفر حســن روحانــی بــه هنــد چــه
اهمیــت اقتصــادی بــرای ایــران و هنــد خواهــد داشــت؟
ســوالی کــه در پاســخ بــه آن را بایــد در چنــد کلمــه
خالصــه کــرد و آن«:ســرمایه گــذاری مشــترک» اســت.
کشــور هنــد و ایــران در دو حــوزه اقتصــادی و سیاســی
میتواننــد شــرکای مناســبی بــا هــم باشــند و ســفر
روحانــی در ایــن مقطــع تاریخــی کــه ممکــن اســت ترامــپ
رئیــس جمهــور آمریــکا دســتور خــروج ایــن کشــور از
برجــام را بدهــد ،اهمیــت ویــژه ای بــرای ایــران دارد و

هند شریک استراتژیکــ
اقتصادی ایرانـــ
نشــان دهنــده عالقــه کشــورهای مهمــی همچــون هنــد
بــه ســرمایه گــذاری در ایــران اســت .مســئوالن و مقامــات
سیاســی و اقتصــادی هنــد در طــول مــاه هــای گذشــته
بارهــا بــه ایــران ســفر کــرده انــد و عالقــه بســیاری در
ارتبــاط بــا ســرمایه گــذاری در منطقــه چابهــار ایــران و
ســواحلی بخــش ایرانــی دریــای عمــان نشــان داده انــد.
ســرمایه گــذاری هایــی در حوزهــای بنــادر ،پتروشــیمی
و ..و همچنیــن دسترســی بــه بازارهــای آســیای میانــه و
کشــورهایی همچــون افغانســتان از مهــم تریــن اهــداف
هنــدی هــا بــرای حضــور و ســرمایه گــذاری در بنــدر
چابهــار اســت.
ســفر خــرداد مــاه ســال گذشــته نخســت وزیــر هنــد بــه
ایــران و دیــدار بــا رهبــر معظــم انقــاب ،رئیــس جمهــور
و مقــام هــای عالیرتبــه و امضــای توافقنامــه ســه جانبــه
ترانزیتــی ایــران ،هنــد و افغانســتان هــم همــه در همیــن
راســتا اجرایــی شــد .ســفری کــه نخســتین دیــدار یــک
نخســت وزیــر هنــد در  15ســال گذشــته از ایــران بــود و
در آن  12توافقنامــه در زمینــه هــای سیاســی ،اقتصــادی
و تجــاری امضــا شــد .در واقــع ســفر رســمی روحانــی
بــه هنــد بــه نوعــی دیــدار پــس دادن و پایــدار کــردن
روابطــی اســت کــه شــکل گرفتــه اســت؛ تاجایــی کــه
روز گذشــته  15ســند همــکاری مشــنترک دیگــر هــم
بیــن ایــران و هنــد بــه امضــا رســید .روزنامــه «فایننشــال
اکســپرس» چنــد روز پیــش در گــزارش نوشــت «:انتظــار

مــی رود ســفر روحانــی فرصتــی بــه دو کشــور بدهــد تــا
جدیــد تریــن تحــوالت منطقــه را بررســی کــرده و روابــط
اقتصــادی خــود از جملــه پــروژه بنــدر چابهــار را گســترش
دهنــد ».همچنیــن شــبکه خبــری «ان دی تــی وی» اعــام
کــرد« :مســأله واردات نفــت هنــد از ایــران در طــول دیــدار
حســن روحانــی رئیــس جمهــور ایــران بــا مــودی مطــرح
خواهــد شــد ».هنــدی هــا یکــی از مشــتریان مهــم نفــت
ایــران هســتند و در چنــد ســال گذشــته تــاش کــرده انــد
کــه در برخــی از میادیــن نفتــی و گازی کشــورمان ماننــد
فــرزاد ب حضــور یابنــد و ســرمایه گــذاری کننــد.
اقتصــاد کشــور هنــد متنــوع اســت ،بــه طوریکــه بخــش
هــای مختلــف کشــاورزی ،صنایــع دســتی ،نســاجی،
صنعــت و خدمــات را در بــر میگیــرد .اگرچــه بخــش
اعظمــی از نیــروی کار ایــن کشــور درآمــد خــود را از
بخــش کشــاورزی بدســت میآورنــد ،امــا خدمــات در
اقتصــاد هنــد اهمیــت روزافزونــی پیــدا کــرده اســت و بــا
آغــاز عصــر دیجیتــال و جمعیــت فــراوان تحصیلکــرده و
مســلط بــه زبــان انگلیســی؛ بــه تدریــج اقتصــاد ایــن کشــور
بــه ســمت فنــاروی هــای برتــر حرکــت داده اســت .اتفــاق و
تجربــه ای کــه شــاید در ایــن شــرایط کــه دولــت ایــران بــه
دنبــال توســعه اســتارت آپ هــا و اشــتغال جوانــان در ایــن
حــوزه اســت ،بتوانــد راهگشــای ایــران هــم باشــد .هنــد
یکــی از مهمتریــن صادرکننــدگان نیــروی کار متخصــص
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در زمینههــای خدمــات مالــی و نرمافــزاری ومهندســی
نــرم افــزار اســت؛ در همیــن راســتا و بــرای گســترش
صنعــت فنــاوری و نــوآوری «نارنــدا مــودی» نخســت
وزیــر کنونــی ایــن کشــور پــروژه ای بــه نــام «هنــد
دیجیتــال» را آغــاز کــرده تــا موقعیــت صنعــت فنــاوری
اطالعــات ایــن کشــور را در داخــل و خــارج تثبیــت کنــد.
هنــد احتمــاال طــی  ۱۰ســال آینــده بــا رشــد قــوی
اقتصــادی روبــرو خواهــد شــد و گــوی ســبقت را در تولید
ناخالــص داخلــی از ژاپــن خواهــد ربــود؛ ایــن کشــور در
حــال حاضــر در مســیر رســیدن بــه پنجمیــن اقتصــاد
بــزرگ جهــان تــا ســال  ۲۰۱۹میــادی حرکــت مــی
کند.پیــش از ایــن ،هنــد در میــان کشــورهای بریکــس
(برزیــل ،روســیه ،هنــد ،چیــن و آفریقــای جنوبــی) موفــق
بــه پشــت ســر گذاشــتن برزیــل و روســیه شــده و بعــداز
چیــن خــود را بــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ ایــن گــروه
تبدیــل کــرده اســت؛ اکنــون پیــش بینــی مــی شــود تــا
ســال  ۲۰۱۹میــادی هنــد کشــورهای فرانســه و بریتانیــا
را پشــت ســر بگــذارد و بعــداز آلمــان پنجمیــن اقتصــاد
بــزرگ جهــان شــود.بانک مرکــزی آمریــکا اعــام کــرد.
ایــران بــه هنــد بــه عنــوان یکــی از شــرکای تجــاری
اســتراتژیک نــگاه مــی کنــد .در حــال حاضــر حجــم
تجــارت هنــد و ایــران  13میلیــارد دالر اســت ولــی بــه
گفتــه ســوراب کومــار ســفیر هنــد در تهــران ظرفیــت
تجــاری دو کشــور تــا  30میلیــارد دالر پیــش بینــی مــی
شــود .طبــق آمارهــای گمــرک در هشــت ماهــه ابتــدای
امســال میــزان صــادرات هنــد بــه ایــران  1.6میلیــارد دالر
و میــزان صــادرات ایــران بــه هنــد  1.8میلیــارد دالر بــوده
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جناب آقای دکتر صالح آبادی
مدیریت محترم عامل بانک توسعه صادرات
چنانچــه مســتحضرید توســعه صــادرات غیــر نفتــی در
زمــره تأثیرگذارتریــن راهکارهــای رونــق اقتصــادی قلمــداد
میگــردد کــه همــواره از طــرف مســئولین و مقامــات
کشــور مــورد تأکیــد بــوده و در برنامــه هــای باالدســتی و
سیاســتهای ابالغــی مــورد توجــه واقــع شــده اســت و در
همیــن راســتا صــادرات غیــر نفتــی در حــوزه انــرژی بــه
دلیــل خلــق ارزش افــزوده بــاال و ایضــاً ظرفیــت هــای
معتنابــه موجــود در کشــور از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار
باشــد و فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
متشــکل از  19تشــکل توانمنــد اقتصــادی فعــال در حــوزه
هــای مختلــف انــرژی  ،ضمــن عهــده دار بــودن ســهم قابــل
مالحظــه ای از صــادرات غیــر نفتــی کشــور  ،تحقــق اهــداف
صادراتــی در حــوزه انــرژی را قوی ـاً دنبــال مــی نمایــد.
در عیــن حــال وجــود موانــع و مشــکالت متعــدد در مســیر
فعالیــت بنــگاه هــای اقتصــادی رونــد رشــد و توســعه
صــادرات غیــر نفتــی را تحــت الشــعاع قــرارداده بــه گونــه
ای کــه امــروز شــاهد فاصلــه معنــی دار آمــار صادراتــی
باالخــص
محقــق شــده بــا پتانســیل بالقــوه موجــود
در بخــش تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی حــوزه
انــرژی هســتیم.
در همیــن ارتبــاط نظــر آن بانــک محتــرم را کــه نقشــی
موثــر در پشــتیبانی از صــادرات غیــر نفتــی کشــور بعهــده
دارد بــه نــکات ذیــل جلــب مــی نمایــد:
 -1تأمیــن منابــع مالــی در بازارهــای هــدف صادراتــی در
حــال حاضــر بــه یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر تبدیــل
شــده لــذا انتظــار میــرود نهادهــای حامــی از جملــه بانــک
توســعه صــادرات در تحقــق ایــن امــر گام هــای اساســی
بردارنــد  .بدهیســت افزایــش ســرمایه آن بانــک بــه منظــور
پوشــش وســیع تقاضاهــای موجــود پیــش نیــاز ایــن امــر
خواهــد بــود.
 -2اجبــاری شــدن بیمــه صنــدوق ضمانــت صــادرات
بــا قابلیــت توثيــق در بــازار پــول ضمــن تقویــت جایــگاه
صنــدوق از طریــق فراگیــر شــدن ســطح پوشــش ان بــه
کلیــه پــروژه هــای صادراتــی اعــم از کــم ریســک یــا
پرریســک  ،مســیری مطمئــن بــرای دسترســی فعالیــن
اقتصــادی حــوزه صــادرات بــه منابــع ارزان مالــی خواهــد

انـرژی

شماره هشتاد و نه  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و شش

مکاتبات فدراسیون صادرات انرژی در
خصوص توسعه صادرات غیر نفتی
بــود.
 -3گســترش روابــط کارگــزاری بــا بانــک هــای بازارهــای
هــدف موجبــات صــدور تضامیــن بانکــی  ،گشــایش اعتبــار
و مبــادالت ارز را فراهــم مــی آورد لیکــن در حــال حاضــر
صادرکننــدگان بــا محدودیــت جــدی در ایــن بخــش مواجــه
انــد.
 -4بکارگیــری تمامــی امکانــات و اســتفاده از راهکارهــای
بانکــی بالطبــع منجــر بــه تســهیل رونــد صــادرات مــی
شــود .بعنــوان نمونــه امــکان انتقــال اعتبــارات اســنادی
بــه پیمانــکاران یــا ســازندگان دســت دوم و ســایر روشــهای
کاربــردی اعتبــارات اســنادی در روان ســازی فراینــد هــای
صادراتــی نقــش موثــر دارنــد .همچنیــن در ارتبــاط با LOA
کــه ابــزار مناســبی در بخــش انتقــال عوایــد قــراردادی بــه
حســاب مــی آیــد ،کســر معوقــات واگذارنــده عوایــد توســط
بانــک از محــل  LOAگشــایش یافتــه منجــر بــه ایجــاد
چالــش هــای مالــی جــدی بــرای پیمانــکاران یــا ســازندگان
ذینفــع  LOAو عــدم وثــوق بــه ایــن فراینــد در معامــات
آتــی میگــردد .مصــداق دیگــر کــه مــی تــوان بــه آن اشــاره
نمــود اخــذ وثایــق در قبــال اعطــای وام تجهیــز کارگاه اســت
کــه علیرغــم اتــکاء وام بــه اعتبــار اســنادی گشــایش یافتــه
و حصــول اطمینــان سیســتم بانکــی از محــرز بــودن و ثبــات
اعتبــار اســنادی مربوطــه  ،همچنــان اخــذ وثایــق مضاعــف
از درخواســت کننــده وام در دســتور کار بانــک قــرار میگیــرد
کــه در تمــام مــوارد یــاد شــده و ســایر مــوارد مشــابه انتظــار
میــرود بانــک توســعه صــادرات بعنــوان اگزیــم بانــک فعــال
در ایــن بخــش  ،حداکثــر توجــه را بــه اختصــاص منابــع و

امکانــات بــه ســاده تریــن روش ممکــن معطــوف نمایــد.
 -5نقــش تشــکلها در فراینــد ارزیابــی شــرکت هــای
صادراتــی و صحــه گــذاری بــر احــراز صالحیــت آنهــا نــه تنها
منجــر بــه تســهیل و تســریع اختصــاص تســهیالت صادراتــی
میگــردد بلکــه ضریــب اطمینــان شــبکه بانکــی نیــز در ایــن
خصــوص افزایــش یافتــه و جایگزیــن مناســبی بــرای وثایــق
دریافتــی توســط بانکهــا خواهــد بــود.
بــا عنایــت بــه مراتــب صدراالشــاره  ،ایــن فدراســیون آمادگی
دارد همســو و هــم راســتا بــا سیاســتهای کالن صادراتــی
کشــور  ،نقــش جــدی در تحقــق اهــداف و رویکردهــای آن
بانــک محتــرم در ایــن مســیر ایفــاء نمایــد لــذا بــه همیــن
منظــور پیشــنهاد میگــردد مطالــب مطروحــه در جلســات
حضــوری مــورد بحــث و تبــادل نظــر واقــع گردنــد.
فرصــت را بــرای تشــکر از توجــه خاصــی کــه مبــذول داشــته
و از مســاعدتی کــه مــی فرمائیــد مغتنــم مــی دارد.
جناب آقای انصاری
معاونت محترم اقتصادی وزارت امور خارجه
بــی تردیــد حمایــت و پشــتیانی دولــت از طریــق ســازمانها
و دســتگاه هــای ذیربــط  ،تأثیــر مســتقیم در رشــد صــادرات
کشــور بــه دنبــال دارد و بــه همیــن منظــور نقــش دســتگاه
دیپلماســی در ایــن مســیر بســیار پررنــگ مــی باشــد بــه
ویــژه در شــرایط کنونــی کــه بنــگاه هــای اقتصــادی فعــال
در عرصــه صــادرات بــا مشــکالت و موانــع عدیــده ای در
بازارهــای هــدف مواجــه مــی شــوند کــه از آن جملــه مــی
تــوان بــه عــدم توفیــق در وصــول مطالبــات  ،عــدم انعقــاد
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قــرارداد علیرغــم ارائــه پایــن تریــن قیمــت در مناقصــات،
ایجــاد موانــع گمرکــی و تغییــرات مــداوم تعرفــه هــا  ،بــی
توجهــی بــه تعهــدات قــراردادی  ،پرداخــت پــول محلــی
بــه جــای ارز منــدرج در قــرارداد و مــواردی دیگــر از ایــن
دســت اشــاره نمــود .حــال کــه کشــور در فصلــی حســاس از
دوران اقتصــادی واقــع گردیــده و از صــادرات بعنــوان موتــور
پیشــران بــرون رفــت از رکــود یــاد میشــود انتظــار میــرود
دســتگاه دیپلماســی ضمــن بســیج نمــودن تمــام ظرفیــت ها
و امکانــات در جهــت حمایــت از صادرکننــدگان تجهیــزات و
خدمــات فنــی و مهندســی بخــش انــرژی و رفــع مشــکالت
و موانــع پیــش روی انهــا گام هــای اساســی بــردارد .در
ایــن ارتبــاط ایــن فدراســیون آمادگــی دارد همســو و هــم
راســتا بــا سیاســتهای کالن صادراتــی کشــور  ،نقــش جــدی
در تحقــق اهــداف و رویکردهــای آن وزارتخانــه محتــرم در
ایــن مســیر ایفــاء نمایــد .لــذا بــه همیــن منظــور خواهشــمند
اســت نســبت بــه اختصــاص وقــت مالقــات حضــوری جهــت
تبــادل نظــر در ارتبــاط بــا مراتــب صــدر االشــاره دســتور
مقتضــی صــادر نماییــد.
درپایــان همــکاری دولــت و حمایــت از بخــش

خصوصــی بــا توجــه بــه تــوان بــاالی مهندســان
ایرانــی در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
مــی توانــد قــدرت ایــن بخــش را افزایــش دهــد
تــا صــادرات خدمــات جایگزیــن درآمدهــای
نفتــی شــود .کشــور مــا بــا بهــره گیــری از
تجربیــات دوران ســازندگی و اجــرای طــرح
متعــدد زیربنایــی و توســعه ای و وجــود نیــروی
انســانی متخصــص جــوان و ماهــر بــه جهــت
برخــورداری از موقعیــت اســتراتژیکی ویــژه
اش در منطقــه میتواننــد از مزیــت همجــواری
و مشــترکات فرهنگــی بــا کشــورهایی کــه از
تــوان تکنولــوژی کمتــری نســبت بــه کشــور ما
برخوردارنــد و نیازمنــد بهــره گیــری از خدمــات
دیگــر کشــورها هســتند اســتفاده نمــوده و بــا
ارائــه برنامــه ریــزی جامــع  ،حضــور هدفمنــد
و فعــال شــرکت هــای فنــی و مهندســی ایرانــی
در بــازار کشــورهای منطقــه خصوص ًا کشــورهای
عــراق و افغانســتان را در اولویــت قــرار دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

قاطعیت خصوصیسازی در پس گرفتن سهام از
بیتعهدها
رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی بــا بیــان اینکه مشــکالت
اغلــب شــرکتهای واگــذار شــده بــه دالیلــی خــارج از
اراده مدیریــت رخ داده ،گفــت :بــا همــان قاطعیــت کــه
از خریــداران حمایــت میکنیــم ،در صــورت عــدم ایفــای
تعهــدات ،ســهام واگــذار شــده را پــس میگیریــم.
بــه نقــل از ســازمان خصوصیســازی ،پوریحســینی
پیرامــون دلیــل شکســت در برخــی واگذاریهــا و ناتوانــی
خریــداران در تســویه اقســاط کــه بــه ناچــار عرضــه مجــدد
بلوکهــای مدیریتــی و کنترلــی ایــن داراییهــا را در پــی
داشــته ،گفــت :ایــن موضــوع فقــط مختــص شــرکتهای
خصوصــی شــده نیســت ،بلکــه شــرکتهای اساســاً
خصوصــی ایجــاد شــده و شــرکتهای دولتــی مانــده نیــز
دچــار مشــکالتی میشــوند کــه بعضــاً ایــن مشــکالت
خــارج از اراده مالــکان آن شــرکت اســت.
رییــس کل ســازمان خصوصــی ســازی بــا بیــان اینکــه
بایــد اتفاقهایــی کــه در شــرکت خصوصــی ســازی شــده
پــس از واگــذاری رخ داده را بررســی کــرد کــه آیــا ناشــی
از ضعــف و سســتی مالــکان بــوده یــا خــارج از اراده آنهــا
عنــوان کــرد :بــرای همــه شــرکتهایی کــه دچــار مشــکل
شــدهاند ،از جملــه ذوب آهــن  ،هپکــو ،حمــل و نقــل بیــن
المللــی خلیــج فــارس یــا مخابــرات و غیــره ســاعتها
حــرف دارم.
وی تصریــح کــرد :چــون بــه عنــوان رییــس کل ســازمان
خصوصــی ســازی در مقــام پاســخگو هســتم ،بــه موضــوع
چالشهــای شــرکتهای واگــذار شــده ورود پیــدا کــردم
و فهمیــدم چــه اتفاقــی افتــاده کــه بایــد در مــورد آنهــا
نظــر داد.
پــوری حســینی ادامــه داد :در مــورد واحدهــای خصوصــی
ســازی شــده کــه فرآینــد واگــذاری آنهــا ایــرادی نداشــته،
نوع ـاً بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بــه دلیــل ارادههایــی
خــارج از اراده مدیــران در ایــن شــرکتها اتفاقهایــی رخ
داده کــه جــای مالمــت نیســت.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم دریافــت بازخوردهــای فعــاالن
کســب و کار از ســوی دولــت ،گفــت :ایــن مشــکالت نــه

تنهــا بــرای شــرکتهای اصــل چهــل و چهــاری بلکــه
بــرای شــرکتی کــه خصوصــی متولــد شــده و امــروز بــه
مشــکلی برخــورده نیــز وجــود دارد و عمــده آن مربــوط بــه
دولتمردانــی اســت کــه بایــد بــرای حــل آن یــک تصمیــم
بگیرنــد.
رییــس کل ســازمان خصوصــی ســازی بــا تاکیــد بــر اینکــه
بایــد بــرای تصمیــم گیــری دولتمــردان در حــل مشــکالت
بــا ارائــه راهکارهــا و بازخوردهــای کســب و کار کمــک
کــرد ،اظهــار داشــت :ســازمان خصوصیســازی در جایــی
کــه خریــدار بــه تعهــدات خــود عمــل نمیکنــد ،بــا همــان
قاطعیــت کــه از آنهــا در فرآینــد واگذاریهــا حمایــت
میکــرده بــا همــان قاطعیــت نیــز ســهام واگــذار شــده را
پــس میگیــرد.
افزایش  1700مگاواتی پیک مصرف برق
بــر اســاس آخریــن اطالعــات ثبــت شــده توســط شــرکت
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران ،در تاریــخ  27بهمــن مــاه
جــاری ،میــزان پیــک مصــرف بــرق کشــور در مقایســه بــا
مــدت مشــابه ســال گذشــته ،بــه میــزان  1761مــگاوات
افزایــش داشــته اســت.
پیــک مصــرف بــرق شــبانگاهی کــه در  27بهمــن مــاه
ســال گذشــته 30هــزار و  774مــگاوات بــوده اســت ،در 27
بهمــن مــاه ســال جــاری بــا  1761مــگاوات افزایــش بــه 32
هــزار و  535مــگاوات رســیده اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،مبــادالت بــرق بــا کشــورهای
همســایه نیــز در  27بهمــن مــاه جــاری  1157مــگاوات
گــزارش شــده اســت.
میــزان صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه  685و
میــزان واردات بــرق از همســایگان نیــز  472مــگاوات بــوده
اســت.
الزم بــه یــادآوری اســت ،میــزان ذخیــره بــرق نیروگاههــای
کشــور در شــامگاه  27بهمــن مــاه جــاری  4هــزار و 226
مــگاوات و میــزان مصــرف بــرق صنایــع نیــز در مــدت زمان
ذکــر شــده  4هــزار و  625مــگاوات بــه ثبــت رســیده اســت.
راهاندازی « eBayانرژی» تا تابستان
یــک کنسرســیوم مســتقر در انگلیــس قصــد دارد یــک «
 eBayانــرژی» راه انــدازی کنــد کــه تــا ژوئــن فعالیتــش
را آغــاز خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اویــل پرایــس ،معامــات
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دو ســویه در ایــن ســایت کــه از ســوی شــرکتی بــه نــام
الکتــرون طراحــی شــده اســت ،تــا چنــد مــاه آینــده آغــاز
خواهــد شــد.
ایــن پــروژه یــک بــازار مشــترک بــرای داراییهــای انــرژی
خواهــد بــود تــا بــه ســیگنالهای قیمــت واکنــش نشــان
دهــد.
شــرکت بــرق «یــو کــی پــاور نــت ورکــس» بــا اعــام یــک
برنامــه انعطــاف پذیــر کــه نخســتین در نــوع خــود بــود،
از منابــع انــرژی خواســت خدماتشــان را بــرای حمایــت از
شــبکه توزیــع در طــول مــدت تقاضــای بــاال بــرای بــرق
عرضــه کننــد.
الکتــرون در ســال  ۲۰۱۷یــک کمــک  ۹۰۰هــزار دالری را
بــرای طراحــی ایــن چارچــوب تجــارت انــرژی دریافــت کرد
امــا بــه زودی معلــوم شــد دشــوارترین قســمت کار ،فنــاوری
نبــوده بلکــه جلــب نظــر صنعــت انــرژی بــوده اســت.
ایــن شــرکت مــاه جــاری از پیوســتن  ۹عضــو جدیــد بــه
ایــن کنسرســیوم خبــر داد و بــه گفتــه جوانــا هوبــارد،
مدیرعملیاتــی الکتــرون ،تحــوالت بیشــتری تــا پایــان
امســال در راه خواهــد بــود.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر تأسیس شد
مدیــرکل کشــورهای عربــی  -آفریقایــی معاونــت بینالملــل
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت:
اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و قطــر بــا برگــزاری مجمــع
موســس در اتــاق ایــران تاســیس شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت از اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران« ،شــهرام خاصــی
پــور» در نشســت مجمــع موســس اتــاق مشــترک ایــران و
قطــر ،بــا اشــاره بــه ســوابق روابــط تجــاری و اقتصــادی دو
جانبــه میــان ایــران و قطــر ،حجــم مبــادالت تجــاری میــان
دو کشــور در  9ماهــه گذشــته را بیــش از  200میلیــون
دالر ذکــر کــرد.
وی افــزود :هرچنــد ایــن میــزان نســبت بــه ســال گذشــته
رشــد داشــته اســت ،ولــی بــه هیــچ وجــه متناســب بــا
ظرفیــت هــای موجــود و همچنبــن زمینــه هــای تــازه
بوجــود آمــده بــرای توســعه همــکاری هــای اقتصــادی
میــان ایــران و قطــر نیســت.
خاصــی پــور اســتقبال فعــاالن اقتصــادی از جلســه مجمــع
موســس اتــاق ایــران و قطــر را نشــانه عالقهمنــدی آنهــا بــه
تقویــت همــکاری مشــترک اقتصــادی دو طــرف دانســت.
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در ایــن نشســت ،محمدرضــا قمــی بــه ریاســت مجمــع
انتخــاب شــد و اساســنامه اتــاق هــای مشــترک بازرگانــی
مــورد تصویــب اعضــا قــرار گرفــت و انتخابــات اعضــای
هیــات مدیــره ایــن اتــاق برگــزار شــد.
بــر اســاس آرای اخذشــده در انتخابــات هیــات مدیــره اتــاق
مشــترک ایــران و قطــر ،خورشــید گــزدرازی ،محمــد آیــت
اللهــی موســوی ،عدنــان موســی پــور ،حمیدرضــا ذواالنــوار،
محمــد علــی دیــده روشــن ،امیــر شــهریاری ،علیرضــا
آرحیمــی ،علــی غوابــش ،میلــد ملــک پــور بــه عنــوان
اعضــای اصلــی و عبدالخالــق ســالمی و ســید علــی رضــوی
بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــأت مدیــره انتخــاب
شــدند.
علیرضــا فرهنگجــو و رضــا نعمــت اللهــی نیــز بــه ترتیــب،
منتخــب بــازرس اصلــی و علــی البــدل ایــن اتــاق مشــترک
شــدند.
بــه گــزارش ایرنــا ،نیمــهخــرداد امســال بــود کــه بــا قطــع
روابــط دیپلماتیــک ائتــاف عربــی بــه رهبــری عربســتان بــا
قطــر ،دروازههــای بــازار ایــن کشــور بــه روی صادرکنندگان
کشــورهای منطقــه بویــژه ایــران و ترکیــه بــاز شــد؛ زیــرا
قطــر ســالیانه نزدیــک بــه ســه میلیــارد دالر واردات مــواد
غذایــی دارد کــه پیــش از محاصــره اقتصــادی ،یکســوم
آن را بطــور مســتقیم از طریــق عربســتان و امــارات تامیــن
میکــرد.
آذر مــاه گذشــته چنــد بانــک ایرانــی اقــدام بــه ایجــاد
روابــط کارگــزاری بــا بانــک هــای قطــری کردنــد تــا زمینــه
بــرای توســعه مــراودات تجــاری دو کشــور فراهــم شــود/.
وزارت نیرو رادیو اینترنتی راه انداخت
بــ ه گــزارش انــرژی امــروز ،ایــن رادیــو اینترنتــی در گام
آغازیــن خــود مهمتریــن رویدادهــای خبــری و پیرامونــی
صنعــت آب و بــرق شــامل اخبــار روز صنعــت ،مصاحبههــا
و پیامهــای مهــم را انعــکاس مــی دهــد و بهمــرور،
برنامههــا و بخشهــای خــود را توســعه خواهــد داد.
برنامههــای ایــن رســانه در مرحلــه آزمایشــی ،هــر
روز ســاعت  ۱۲ظهــر بــه مــدت  ۱۵دقیقــه در آدرس
 ir.niroo.irبارگــذاری خواهــد شــد.
در مرحلــه توســعه ایــن رادیــوی اینترنتــی ،نرمافزارهــا
و اپلیکیشــنهای هوشــمند بــرای دسترســی از طریــق
گوشــیهای تلفــن همــراه نیــز بــه ایــن رســانه افــزوده
خواهــد شــد.
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Short news

DEWA, GE collaborate to boost
power supply in Dubai

Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) has revealed that it would
continue to work with GE in various
fields to help bridge the gap between
.power demand and supply in Dubai
This follows a meeting between a high
level delegation from GE and senior
DEWA officials during the World Gov.ernment Summit 2018
During the meeting, DEWA CEO and
MD Saeed Mohammed Al Tayer presented DEWA’s key projects and programmes including the Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Solar Park,
and its efforts in Research and Development (R&D), drones, and 3D
printing. He also talked about DEWA’s achievements in Shams Dubai
initiative, which aims to encourage
building owners to install photovoltaic systems to generate electricity and
.connect them to DEWA’s grid
Al Tayer also talked about the 250MW
hydroelectric pumped-storage station
that will make use of the water stored
in the Hatta Dam, which is the first of
its kind in the GCC countries. He also
referred to the feasibility study that
DEWA launched to develop a 400MW
.hydroelectric pumped-storage island
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Global shifts set to transform the SunPower tops estimates on
healthy demand for solar panels Hydropower is still the cheapest
Middle East energy sector
source of electricity

f natural gas, renewables and electrification, is challenging conventional
approaches and business models in
.the energy value chain
Oil rich nations have a window of opportunity to transform and be well positioned to benefit from this shifting
global energy landscape, according
to recent report ‘The Great Energy
Shift, produced by global strategic
management consultants, A.T. Kear.ney
Eduard Gracia, principal at A.T. Kearney said: ‘Market trends along the
energy value chain are dramatically
changing the landscape. We expect
an energy market characterized by
increased demand in addition to increased electrification, supply fragmentation and consumer power. This
will over time lead to stabilization of
energy prices and a convergence of
energy markets
According the report, three recommendations which will support oilrich nations and national oil companies in the region to effectively
address the global disruptive changes of the energy sector embrace renewables; leverage gas reserves and
.expand down the value chain

d better-than-expected quarterly profit and revenue, adding it would take
measures to mitigate the blow from
tariffs placed on imported solar pan.els by the Trump administration
San Jose, California-based SunPower, which manufactures its solar
modules mainly in the Philippines,
Malaysia and Mexico, is seeking an
exemption from the import tariffs
President Donald Trump imposed on
.imported solar panels in January
Unfortunately, we are already see�“
ing a negative near-term impact from
the ruling as the increased cost due
to import tariffs have delayed certain
2018 projects and made other projects uneconomical,” Chief Executive
Thomas Werner said in a conference
.call
SunPower is considering significant
cost saving initiatives to lower its
overall expense structure, Werner
.added
The company posted an adjusted
revenue of $824 million, beating analysts’ estimate of $791.29 million, ac.cording to Thomson Reuters I/B/E/S
Excluding items, the company earned
25 cents per share in the fourth quarter ended Dec. 31, beating analysts’
.estimate of 11 cents

Despite the wide adoption of other renewable energy sources such
as solar and wind, hydroelectricity
maintains its position as the cheapest
source of electricity globally at a cost
.of US$0.05/kWh
A recent report by the International
Renewable Energy Agency (IRENA),
entitled Renewable Power Generation Costs in 2017 says that the global weighted average levelised cost of
electricity (LCOE) from new projects
commissioned in 2017 was US$0.05/
kWh from hydropower, compared
with US$0.06 for onshore wind, $0.07
for bioenergy and geothermal projects and $0.10 for utility-scale solar
.photovoltaic

Although electricity from hydropower is already cheaper than fossil fuels, the report indicates costs
for other renewables should drop,
as technology improves

Electricity from renewables will soon“
be consistently cheaper than from
fossil fuels,” the report says. “By
2020, all the power generation technologies that are now in commercial
use will fall within the fossil fuel-fired
cost range, with most at the lower end
”.or even undercutting fossil fuels
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بخــش خصوصــی ایــران ،هــم امیــدوار اســت کــه بســته
جدیــد بانــک مرکــزی بــه نوســان شــدید نــرخ ارز پایــان دهد
و هــم نگــران از اینکــه جــذب ســپردههای مــردم بــا نــرخ
ســود 20درصــد ،مبــادا باعــث افزایــش نــرخ ســود تســهیالت
بانکــی شــود و دولــت و بانــک مرکــزی بخواهنــد ایــن هزینــه
را از جیــب تولیــد و بخــش خصوصــی پرداخــت کننــد.
هرچنــد جــذب ســپردهها بــا نــرخ ســود 20درصــد در قالــب
گواهــی ســپرده بانکــی تــا پایــان هفتــه آینــده ادامــه دارد و
پــس از آن نــرخ ســود در بــازار پــول همچنــان 15درصــد
خواهــد بــود ،امــا انتقادهــای فعــاالن بخــش خصوصــی نشــان
میدهــد آنهــا ترســیدهاند کــه مبــادا بانکهــا ،جــذب
ســپرد ه بــا نــرخ 20درصــد را بــه کل ســپردههایی کــه بــا
نــرخ پایینتــر جــذب کردهانــد ،ســرایت دهنــد و فشــار بــر
تولیــد و تجــارت بابــت هزینــه تمامشــده افزایــش یابــد .اوج
ایــن انتقادهــا دیــروز در اتــاق ایــران مطــرح شــد و یکــی
از بانکــداران عضــو پارلمــان بخــش خصوصــی گفــت هزینــه
ناشــی از افزایــش قیمــت تمامشــده پــول را بایــد بانــک
مرکــزی جبــران کنــد؛ مطالب ـهای کــه رئیساتــاق ایــران بــا
صراحــت بیشــتری بیــان کــرد و مشــخص نیســت آیــا بانــک
مرکــزی ایــن انتقادهــا را خواهــد شــنید و بــرای جلوگیــری
از جبــران هزینــه افزایــش نــرخ ســود ســپردهها از جیــب
تولیــد و تجــارت چــارهای اندیشــیده اســت یــا نــه؟
نظــر بخــش خصوصــی را نخواســتند غالمحســین شــافعی،
رئیــس اتــاق ایــران در واکنــش بــه فــروش گواهــی ســپرده
بهمــدت 2هفتــه ،اظهــار کــرد :ایــن سیاســت شــاید در
کوتاهمــدت بتوانــد بــر کنتــرل بــازار اثرگــذار باشــد ،امــا
مــا صراحتــا بــه بانــک مرکــزی اعــام میکنیــم کــه ایــن
تصمیــم شماســت و بــرای اجــرای آن نظــری از بخــش
خصوصــی دریافــت نشــده اســت .وی تأکیــد کــرد5 :درصــد
ســود اضافــهای کــه براســاس سیاســت بانــک مرکــزی بــه
گواهیهــای ســپرده تعلــق میگیــرد نبایــد بــر دوش
فعــاالن اقتصــادی قــرار بگیــرد و کشــیدن جــور ایــن
5درصــد بــا بانــک مرکــزی اســت.
کاهش انگیزه سرمایهگذاران
فریــال مســتوفی ،رئیــس کمیســیون ســرمایهگذاری اتــاق
ایــران ،انتشــار اوراق مشــارکت را بــا ســود ۲۰درصــد کــه
یکــی از راهکارهــای دولــت بــرای مبــارزه بــا افزایــش نــرخ
ارز بــوده اســت ،ضدسیاســتهای تشــویق ســرمایهگذاری

انـرژی
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چرا سرمایهگذاران نمیتوانند
صورتحساب خرید برق را دریافت کنند؟

نگرانی بخش خصوصی از افزایش نرخ
سود بانکی
دانســت و تصریــح کــرد :فرامــوش نکنیــم انتشــار و
فــروش ایــن اوراق میتوانــد منجــر بــه کاهــش رغبــت
ســرمایهگذاری شــود .بــه ایــن ترتیــب مشــکل اشــتغال کــه
بهدنبــال پیــدا کــردن راهحــل بــرای خــروج از بحــران آن
هســتیم ،تشــدید خواهــد شــد .وی تاکیــد کــرد :دولــت بایــد
بــه هنــگام تصمیمگیــری تمــام جوانــب امــر را مــورد توجــه
قــرار دهــد و نمیتــوان بــرای حــل یــک مســئله راهحلــی
ارائــه دهیــم کــه منجــر بــه بــروز مشــکالت دیگــری شــود.
سیاستگذرا و هزینههای آینده
سیاســت جدیــد پولــی و ارزی انگیــزه ســپردهگذاری در
بانکهــا را بــا هــدف جلــب ســود 20درصــد افزایــش داده و
بیــم آن مـیرود هزینــه احتمالــی ایــن سیاســت بــر ترازنامــه
بانکهــا و دخــل و خــرج گیرنــدگان تســهیالت پایــدار
باشــد؛ بهگون ـهای کــه فــروش گواهــی ســپرده 20درصــدی،
روزن ـهای بــرای بانکهایــی شــود کــه بــه دنبــال باالبــردن
نــرخ ســود تســهیالت خــود هســتند .نگرانــی دیگــر در کنــار
بیــم فعــاالن بخــش خصوصــی بــه هشــدارهای کارشناســان
بانکــی برمیگــردد کــه میگوینــد :جــذب ســپرده بــا نــرخ
ســود 20درصــد و پرداخــت تســهیالت بــا نــرخ 18درصــد
کفــه تــرازو را بــه زیــان بانکهــا ســنگینتر خواهــد کــرد؛
مگــر اینکــه آنهــا بتواننــد بــا سیاســت درســت و منطقــی
تســهیالت پرداختــی را مدیریــت و از احتمــال معــوق شــدن
آن جلوگیــری کننــد .بازنــدگان و برنــدگان سیاســت جدیــد
جــذب ســپرده 20درصــدی چــه کســانی هســتند و دود آن
بــه چشــم چــه کســانی خواهــد رفــت؟ فعــا کــه در کوچــه

بانکهــا عروســی اســت؛ شــاید ســال آینــده ،همیــن موقــع
آنهــا عــزادار شــوند.
مکانیسم جبرانی و سیاستهای مکمل
کــورش پرویزیــان ،رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه
اتــاق ایــران و مدیرعامــل بانــک پارســیان هــم اعــام
کــرد :دولــت میگویــد بــرای تعادلبخشــی بــه بــازار ارز
و جلوگیــری از نگرانیهــا بــرای حفــظ ارزش داراییهــا،
برنامهریزیهایــی صــورت داده کــه ایــن برنامههــا شــامل
انتشــار گواهــی ســپرده بــا نــرخ 20درصــد و نــرخ بازخریــد
14درصــد اســت کــه بهمــدت 2هفتــه عرضــه میشــود کــه
انتشــار گواهــی ســپرده بــا شــرایط متفــاوت و پیشفــروش
ســکه بهــار آزادی بهصــورت 6ماهــه و 3ماهــه در شــعب
بانــک منتخــب صــورت میگیــرد .او هــدف را از ایــن طــرح
بازگشــت آرامــش بــه بــازار ارز دانســت و پیشــنهاد داد :بــرای
اجــرای موفــق طــرح فــروش اوراق مشــارکت ،بایــد زمــان
مناســب ،سیاســتهای مکمــل بــرای انقبــاض نقدینگــی،
زمینهســازی بــرای منطقــی کــردن نــرخ ارز پــس از تعدیــل
نســبی در بــازار و پرهیــز از اقدامــات انفعالــی در ایــن رابطــه
را مدنظــر داشــت .وی تاکیــد کــرد :بایــد میــزان هزینــه
اضافــه شــده ناشــی از ایــن تغییــر سیاســتی منظــور شــده
و مکانیســمهای جبرانــی بــرای آن لحــاظ شــود .بهطــور
حتــم بانــک مرکــزی میتوانــد ایــن مکانیســم را اجرایــی
کنــد.
/http://newspaper.hamshahri.org

معــاون وزیــر نیــرو گفــت :در حــال حاضــر تنهــا مشــکل
انرژیهــای تجدیدپذیــر ،عــدم دریافــت عــوارض
لحــاظ شــده در قبــوض مشــترکان بــه منظــور توســعه
تجدیدپذیرهاســت ،چراکــه ایــن مســاله موجــب شــده
بســیاری از ســرمایهگذاران نتواننــد صــورت حســابهای
خریــد بــرق خــود را دریافــت کننــد.
بــه گــزارش ،ســید محمــد صــادقزاده  -مدیرعامــل
ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی
بــرق  -در حاشــیه افتتــاح دهمیــن نمایشــگاه بیــن
المللــی انــرژی هــای تجدیدپذیــر ،بهــره وری و صرفــه
جویــی انــرژی در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه
وزارت نیــرو نزدیــک دو ســال اســت کــه هیــچ تغییــری در
قیمتهــا و شــرایط خریــد تضمینــی بــرق ایجــاد نکــرده
اســت ،اظهــار کــرد :همیــن مســاله موجــب اســتقبال
بســیار خــوب بخــش خصوصــی شــده و بایــد گفــت تنهــا
مشــکل در ایــن حــوزه همــان عــدم تخصیــص مبالــغ
حمایتــی توســط ســازمان برنامــه و بودجــه اســت.
وی ادامــه داد :ایــن مســاله موجــب شــده کــه تعــدادی
از ســرمایهگذاران از ادامــه ســرمایهگذاری در ایــن
عرصــه منصــرف شــوند و صراحتــا بایــد اعــام کــرد کــه
تنهــا مشــکل موجــود در بخــش تجدیدپذیرهــا عــدم
تخصیصهاســت و هیــچ مشــکلی در حــوزه قیمــت
وجــود نــدارد.
رئیــس ســزمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق بــا اشــاره بــه معاهــده پاریــس و مشــارکت
داوطلبانــه ایــران در ایــن معاهــده ،اظهــار کــرد :براســاس
مصوبــه قانــون تعهــد مــا رســیدن بــه تولیــد ۵۰۰۰
مــگاوات بــرق از انــرژی هــای پــاک تــا پایــان برنامــه
ششــم توســعه اســت ،البتــه ایــن مســاله تنهــا بــا اهــداف
بینالمللــی بــه تصویــب نرســیده ،چراکــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر منهــای منافــع جهانــی منافــع بســیار زیــادی
بــرای کشــور دارد.
صــادقزاده ادامــه داد :اگــر انرژیهــای تجدیدپذیــر از
دوران طفولیــت خــود خــارج شــود قطعــا از انرژیهــای
فســیلی اقتصادیتــر خواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن انــرژی
در توســعه ظرفیــت ســوخت کشــور و آزاد ســازی آن
بــرای صــادرات نیــز نقــش مهمــی ایفــا میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اولین مزرعه خورشیدی در وسط
دریا
دولــت هلنــد قصــد دارد دســت بــه احــداث بزرگتریــن
.
مزرعــه خورشــیدی شــناور دنیــا بزنــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از رویتــرز ،بــه نظــر
میرســد هلنــد یــک بــار دیگــر قصــد نشــان دادن تعهــد
جــدی خــود را بــرای یافتــن راه حلهــای انــرژی پایــدار
دارد؛ یــک مزرعــه انــرژی خورشــیدی شــناور کــه در نــوع
خــودش اولیــن اســت و اکنــون در حــال توســعه در ایــن
.
کشــور اســت.
یــک شــرکت هلندی بنــام «اقیانوس انــرژی»(Oceans
 )of Energyکــه سیســتمهای شــناور را بــرای تولیــد
انــرژی پــاک تولیــد میکنــد ،ایــن پــروژه را بــه نــام «
.
 »Solar-at-Seaتوســعه میدهــد.
«آالرد ونهوکــن» ،بنیانگــذار و مدیرعامــل ایــن شــرکت
در مــورد ایــن پــروژه تاریخــی گفــت :آنچــه کــه مــا در
ایــن پــروژه انجــام خواهیــم داد قبــا انجــام نشــده اســت
و اســتثنایی اســت .مــزارع خورشــیدی در حــال حاضــر در
آبهــای نزدیــک ســاحل و در دریاچههــا مســتقر شــدهاند
امــا تاکنــون پــروژهای در وســط دریــا هرگــز انجــام نشــده
اســت ،زیــرا ایــن کار بســیار ســخت اســت.
وی افــزود :بادهــای شــدید و مخــرب و موجهــا ،نیروهایــی
هســتند کــه باعــث میشــوند دیگــران از انجــام ایــن کار
منصــرف شــوند .امــا مــا بــا داشــتن شــرکای بــا صالحیــت
و تکیــه بــر تخصــص صنعــت دریایــی هلنــد ،متقاعــد
..
شــدهایم کــه موفــق خواهیــم بــود
ایــن پــروژه  1.48میلیــون دالر از طــرف وزارت امــور
اقتصــادی و امــور آب و هــوای هلنــد بــرای ســه ســال
.
آینــده دریافــت میکنــد .
ایــن پــروژه بــا همــکاری موسســات تحقیقاتــی،
دانشــگاهها ،شــرکتهای انــرژی و ســازمانهای
..
مختلــف دولتــی انجــام میشــود.
ابتــدا یــک مزرعــه بــا مســاحت  30متــر مربــع بــه صــورت
آزمایشــی نصــب خواهــد شــد تــا در صــورت موفقیتآمیــز
بــودن ،مزرعــه نهایــی کــه  2500متــر مربــع مســاحت
.
خواهد داشــت را تا ســال  2021مســتقر کنند
«ونهوکــن» اعتقــاد دارد احــداث ایــن پــروژه راه را بــرای

انـرژی

شماره هشتاد و نه  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و شش

توســعه و نصــب چندیــن مزرعــه بــزرگ خورشــیدی شــناور
.
همــوار خواهــد کــرد.
بــه اعتقــاد وی ،مزرعــه خورشــیدی شــناور راهــی بــرای
تمــام دنیــا خواهــد بــود ،چــرا کــه بســیاری از جمعیــت
.
زمیــن در مناطــق ســاحلی زندگــی میکننــد.

متصــل شــوند.
در راســتای مرحلــه دوم شــاه دنیــز ،گاز از طریــق توســعه
خــط لولــه قفقــاز جنوبــی و ســاخت خــط لولــه گاز طبیعــی
ترانــس آناتولــی و خــط لولــه ترانــس آدریاتیــک ،بــه
بازارهــای ترکیــه و اروپایــی صــادر خواهــد شــد.

آمادگی اروپا برای بررسی
اتصال ایران به کریدور گاز
جنوبی

روابط اقتصادی ایران و لهستان
متحول میشود؟

نایــب رییــس انــرژی اتحادیــه اروپــا در کمیســیون اروپایــی
در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی در باکــو اعــام کــرد ایــن
بلــوک آمــاده اســت دربــاره امــکان متصــل شــدن ایــران
بــه کریــدور گاز جنوبــی ( )SGCمذاکــره کنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از آذرنیــوز ،مــاروس ســفکوویچ
پــس از چهارمیــن نشســت وزیــران شــورای مشــاوره
کریــدور گاز جنوبــی در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی اظهــار
کــرد :ایــن امــر بــه اســتراتژی ایــران بســتگی دارد زیــرا
در حــال حاضــر ایــن کشــور عمدتــا بــه افزایــش صــادرات
نفــت متمرکــز شــده اســت.
وی گفــت :ابــراز تمایــل کشــورهای مختلــف برای پیوســتن
بــه کریــدور گاز جنوبــی ،گواهــی بــر اهمیــت روزافــزون آن
بــه عنوان یــک زیرســاخت اســتراتژیک اســت.
بــه گفتــه ســفکوویچ ،بــه مــدد ایــن پــروژه ،اروپــا بــه
یــک منطقــه سرشــار از منابــع انــرژی دسترســی خواهــد
داشــت .وی در ادامــه افــزود :بخــش اروپایــی آمــاده اســت
دربــاره فرصتهــای بیشــتر مربــوط بــه کریــدور گاز
جنوبــی مذاکــره کنــد.
ایــن مقــام اروپایــی گفــت :ایــن موضــوع چندیــن بــار بــا
نماینــدگان ایــران در میــان گذاشــته شــده اســت.
کریــدور گاز جنوبــی یکــی از پروژههــای اولویــت دار بــرای
اتحادیــه اروپــا بــوده و امــکان انتقــال  ۱۰میلیــارد متــر
مکعــب گاز آذربایجــان از منطقــه دریــای خــزر از طریــق
گرجســتان و ترکیــه بــه اروپــا را فراهــم میکنــد.
در مرحلــه مقدماتــی ،گازی کــه در راســتای مرحلــه دوم
توســعه میــدان گازی شــاه دنیــز آذربایجــان تولیــد خواهــد
شــد ،منبــع اصلــی پروژههــای کریــدور گاز جنوبــی اســت.
ســایر منبــع در مراحــل بعــد  dمیتواننــد بــه ایــن پــروژه

ســفیر لهســتان در تهرانــا رئیــس اتــاق ایــران دیــدار
میکنــد .سیاســتگذاران لهســتان ســال گذشــته بــا
اجــرای برنامــه  Go Iranنشــان دادهانــد کــه در همــکاری
بــا ایــران جدیــت دارنــد.
ولیــوش گویــو بــا حضــور در اتــاق ایــران در مــورد راهةای
گســترش همکاریهــای اقتصــادی ایــران و لهســتان بــا
غالمحســین شــافعی بــه مذاکــره مــی پــردازد.
ســفیر لهســتان در تهــران پیــش از ایــن از تــاش بــرای
افزایــش 3برابــری حجــم روابــط اقتصــادی بــا ایــران ســخن
گفتــه بــود.
رفــت و آمدهــای اقتصــادی ایــران و لهســتان طــی
ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه اســت و دوکشــور بــه
دنبــال توســعه روابــط اقتصــادی هســتند.
در هفتــه جــاری نمایشــگاه همکاریهــای تجــاری و
فرهنگــی لهســتان در تهــران برگــزار شــد و بخشــی
از توانمندیهــای لهســتان بــرای فعــاالن اقتصــادی و
فرهنگــی ایــران بــه نمایــش درآمــد .همچنیــن همزمــان
بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه ،هیــات  46نفــره اقتصــادی
از لهســتان در ایــران حاضــر شــد تــا راههــای همــکاری
اقتصــادی دو کشــور را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
روابــط عاطفــی و سیاســی ایــران و لهســتان از زمــان جنــگ
جهانــی دوم بــا پذیــرش پناهجویــان لهســتانی در ایــران
قــوت پیــدا کــرد و از آن زمــان دو کشــور همــواره احســاس
مثبتــی نســبت بــه یکدیگــر داشــتهاند.
لهســتان در دو دهــه گذشــته موفــق شــده راهبردهــای
رشــد و توســعه را عملیاتــی کنــد و شــرایط مناســبی را
بــرای فعــاالن اقتصــادی فراهــم کنــد.
ایــران نیــز در دوره پســابرجام موفــق بــه ثبــت رشــد
اقتصــادی  12.5درصــد در ســال گذشــته شــده اســت و
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مراجــع بینالمللــی پیشبینــی رشــد اقتصــادی حــدود 5
درصــد را بــرای دو ســال آینــده داشــتهاند.
سیاسـتگذاران لهســتان ســال گذشــته بــا اجــرای برنامــه
 Go Iranنشــان دادهانــد کــه در همــکاری بــا ایــران
جدیــت دارنــد.
آمــار مرکــز تجــارت بیــن الملــل ( )ITCاز مــراودات
تجــاری دو کشــور نشــان میدهــد کــه ایــران در ســال
 2016معــادل  143میلیــون و  768هــزار دالر به لهســتان
صــادرات داشــته اســت .میــوه و خشــکبار بــه عنــوان
اصلیتریــن کاالی صادراتــی بــه لهســتان ســهم 18
میلیــون و  101هــزار دالری در صــادرات بــه ایــن کشــور
دارد.
در ایــن ســال واردات ایــران از لهســتان  89میلیــون و 550
هــزار دالر بــوده اســت .تجهیــزات الکتریکــی و الکترونیکــی
بــه عنــوان اصلیتریــن کاالهــای وارداتــی از لهســتان
ســهم  21میلیــون و  306هــزار دالری در واردات از ایــن
کشــور دارد.
طــی دیدارهایــی کــه تاکنــون نماینــدگان بخــش خصوصی
دو کشــور داشــتهاند ،بــر ضــروت راهانــدازی خــط پــروازی
مســتیقیم میــان تهــران -ورشــو تاکیــد شــده اســت.
توســعه روابــط بانکــی از دیگــر مــوارد مــورد تاکیــد فعــاالن
اقتصــادی ایــران و لهســتان محســوب میشــود.
دو کشــور تاکنــون مذاکراتــی بــرای همــکاری در زمینــه
دارو ،انــرژی ،کشــاورزی ،مــواد غذایــی و ماشــین آالت
صنعتــی داشــتهاند

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جذب  ۹.۷میلیارد دالر
سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در صنعت

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :در دوره
پســابرجام ،فقــط در حــوزه صنعــت ،معــدن
و تجــارت  ۹.۷میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی ،بــه ثبــت رســیده اســت.
بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،محمــد
شــریعتمداری در جشــنواره قهرمانــان صنعــت گفــت :اگــر
بخواهیــم بــه بازارهــای جهانــی در حــوزه خدمــات فنــی
و مهندســی وارد شــویم بایــد بتوانیــم برندســازی کنیــم،
معــاون فنــی صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران گفــت:
حمایــت ایــن صنــدوق از صادرکننــدگان و ســرمایه
گــذاران ایرانــی در بــازار هنــد در پســابرجام بــا افزایــش
یکصــد میلیــون دالری بــه  360میلیــون دالر افزایــش
یافتــه اســت.
«آرش شــهرآیینی» امــروز (شــنبه) بــا اشــاره بــه ســفر
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی رییــس
جمهــوری بــه هنــد افــزود :در جریــان ســفر خــرداد 95
نخســت وزیــر هنــد بــه ایــران ،تفاهــم نامــه ای بــا حضور
مســئوالن عالــی دو کشــور امضــا شــد کــه بــر مبنــای آن
طرفیــن بایــد بــه تســهیل شــرایط بــرای ارتقــای روابــط
تجــاری تهــران و دهلــی نــو اقــدام مــی کردنــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،پــس از آن هیــات هــای
صنــدوق هــای ضمانــت صــادرات دو کشــور ،دو بــار در
ایــران و هنــد بــا یکدیگــر مالقــات داشــتند تــا زمینــه
ســرمایه گــذاری و افزایــش فعالیــت هــای تجــاری تجــار
دو کشــور را فراهــم کننــد.
عضــو هیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
ادامــه داد :امــروز ایــن همــکاری در ســطح بســیار خوبــی
قــرار دارد و مســئوالن صنــدوق هــای ضمانــت صــادرات
دو کشــور مترصنــد تــا ضمانتنامــه هــا و تســهیالت

ایــن در حالــی اســت کــه صنعتگــران چــون بــه ســختی
کارهــا را بــه پیــش مــی برنــد ،قابــل افتخــار هســتند.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه رشــد
صنعتــی مثبــت  ۶.۵درصــد در ســال گذشــته ،گفــت:
صنعــت ،معــدن و تجــارت رونــد روبــه رشــدی را پشــت
ســر مــی گــذارد و توصیــه مــن بــه همــه صنعتگــران
و فعــاالن اقتصــادی ایــن اســت کــه بــا وجــود همــه
ســختیها خــود را ب ـهروز نگــه دارنــد تــا در دنیــای پــر
رقابــت رقابتــی امــروز بتواننــد رقابــت کننــد.
در حــال راه انــدازی واحدهــای جدیــد صنعتــی در بیــش
از  ۵۰هــزار نقطــه کشــور هســتیم
شــریعتمداری رونــد رو بــه رشــد تقاضــای تاســیس
واحدهــای صنعتــی را بســیار امیــد آفریــن دانســت و
یــادآور شــد :تقاضــای تاســیس واحدهــای صنعتــی در
ده ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ۱۵
درصــد افزایــش داشــته اســت .از ســوی دیگــر در یــک
ســاله گذشــته بــا تصمیــم ســتاد فرماندهــی اقتصــادی

حمایت  360میلیون
دالری صندوق
ضمانت صادرات از
صادرکنندگان ایرانی به
هند

مناســبی بــرای پــروژه هــای مشــترک فراهــم کننــد.
شــهرآیینی بیــان داشــت :در همیــن پیونــد ،امــروز صندوق
ضمانــت صــادرات ایــران در راســتای اهــداف دولــت ایــران
بــرای ارتقــای روابــط بــا هنــد ،سیاســت پوششــی بســیار
منعطفــی را اتخــاذ کــرده و هنــد را در گــروه ســوم ریســک
کشــوری صنــدوق (یعنــی ریســک متوســط بــه پاییــن)
قــرار داده اســت.
وی اضافــه کــرد :صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران،
ســرمایه گــذاری و صــادرات تجــار و بازرگانــان ایرانــی
در هنــد را تــا ســقف  360میلیــون دالر تحــت پوشــش

انـرژی
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نزدیــک بــه  ۴هــزار و  ۷۰۰واحــد تولیــدی بــا پیشــرفت
فیزیکــی بــاالی  ۶۰درصــد را بــه تولیــد برســانیم و در
بیــش از  ۵۰هــزار نقطــه کشــور در حــال راه انــدازی
واحدهــای جدیــد صنعتــی هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در دوره پســابرجام فقــط در حــوزه
صنعــت ،معــدن و تجــارت  ۹.۷میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری مســتقیم خارجــی بــه ثبــت شــورای عالــی جــذب
ســرمایه گــذاری خارجــی رســیده اســت.
در ادامــه ایــن مراســم ،معــاون وزیــر ورزش و جوانــان بــا
تاکیــد بــر رابطــه بیــن ورزش و صنعــت در دنیــای کنونی،
گفــت :بایــد از ایــن رابطــه بــه خوبــی اســتفاده کــرد و
تدابیــری بــرای کمــک کــردن ایــن دو حــوزه بــه یکدیگــر
اندیشــیده شــود.
محمدرضــا داورزنــی بــا بیــان اینکــه ورزش دارای
پارامترهایــی اســت کــه مــی تــوان در حــوزه هــای تولیــد،
اشــتغال ،تولیــد ناخالــص ملــی و صنعــت از آن اســتفاده
کــرد ،افــزود :هــم اکنــون بیــش از  ۱۵میلیــون نفــر در

حــوزه ورزش کشــور از تولیــدات صنعتــی اســتفاده می
کننــد ضمــن اینکــه حــوزه قهرمانــی ورزش مــی توانــد
نقــش بســزایی در ایجــاد برندینــگ صنعــت داشــته
باشــد.
وی بــا اشــاره بــه سیاســت هــای وزارت ورزش در
بحــث برندینــگ صنعــت کشــور گفــت :در ایــن راســتا
تــاش و تشــویق مــی کنیــم و در جایــی هــم اجبــار
مــی کنیــم کــه تمــام رشــته هــای ورزشــی بــه برندهــا
و تولیدکننــدگان داخلــی اعتمــاد کننــد تــا در ایــن
مســیر بتوانیــم نقــش مهمــی در رشــد و توســعه
صنعــت کشــور داشــته باشــیم.
معــاون وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه از
ورزش مــی تــوان بــرای معرفــی و شناســاندن برنــد در
ســطح داخــل و خــارج اســتفاده کــرد ،اظهــار داشــت:
دولــت بایــد بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد کنــد چــرا
کــه بــه طــور قطــع ایــن توانمنــدی در حــوزه داخلــی
وجــود دارد.

قــرار مــی دهــد کــه در مقایســه بــا زمــان پیــش از برجــام،
بیــش از یکصــد میلیــون دالر رشــد داشــته اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،معــاون فنــی صنــدوق ضمانت صــادرات
ایــران اضافــه کــرد :در مقابــل ،صنــدوق ضمانــت صــادرات
هنــد نیــز ایــران را در گــروه ســوم ریســک کشــوری خــود
قــرار داده اســت.
وی خاطرنــان کــرد :اکنــون صنــدوق هــای ضمانــت
صــادرات دو کشــور در پــی شناســایی پــروژه هــای
مشــترک ایرانــی -هنــدی هســتند؛ در ایــن زمینــه هنــدی
هــا بیشــتر مایــل بــه ســرمایه گــذاری در پــروژه هــای
زیربنایــی از جملــه نفــت و گاز ،بنــدر چابهــار و توســعه
ســواحل مکــران هســتند کــه از بُعــد اســتراتژیک بــرای
آنهــا اهمیــت دارد.
بنابــر ایــن گــزارش هنــد بــا بیــش از یــک میلیــارد و
 250میلیــون نفــر جمعیــت ،بــه عنــوان دومیــن کشــور
پرجمعیــت جهــان دارای فرصــت هــای طالیــی بــی
شــماری بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا کشــورهای
مختلــف بویــژه ایــران اســت.
هنــد پــس از چیــن چهارمیــن مصــرف کننــده نفــت
جهــان و دومیــن مشــتری بــزرگ نفــت ایــران اســت.
بــه گفتــه کارشناســان ،حجــم تجــارت بیــن ایــران و هنــد

بــا اســتفاده از طــرح توســعه بنــدر چابهــار ،کریــدور
شــمال و جنــوب و ایجــاد بازارچــه مشــترک ایــران و
هنــد در چابهــار مــی توانــد بــه ســرعت گســترش یابــد.
اکنــون بیشــترین صــادرات ایــران بــه هنــد را پــس
از نفــت بــا  70درصــد ،محصــوالت شــیمیایی و
پتروشــیمی ،قیــر ،خشــکبار ،خرمــا و مقــدار کمــی میــوه
تشــکیل مــی دهــد.
برنــج مهمتریــن محصــول صادراتــی هنــد بــه ایــران
بــوده و ایــن کشــور در ســال هــای گذشــته نزدیــک
بــه یــک میلیــون تــن برنــج باســماتی بــه ایــران صــادر
کــرده اســت.
صادرکننــدگان ایرانــی ،وجــود قوانیــن دســت و پاگیــر
گمرکــی ،تحمیــل هزینــه هــای جانبــی ،تعرفــه بــاالی
گمرکــی و مشــکالت بانکــی را از مهمتریــن عوامــل
افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور مــی داننــد.
بــه گفتــه فعــاالن امــور صادراتــی دو کشــور ایــن
مشــکالت ســبب شــده کــه تجــار ایرانــی ،تــوان رقابــت
بــا کاالهــای کشــورهای دیگــر را کــه بــا هزینــه هــای
گمرکــی بســیار پائیــن و حتــی صفــر وارد بــازار هنــد
مــی شــود ،نداشــته باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کمبود تولید برق داریم
برای تامین برق خوزستان
با محدودیت مواجهیم
معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه ۲هــزار و  ۳۰۰مــگاوات
کمبــود تولیــد بــرق داریــم ،گفــت :بــرای تامیــن بــرق
خوزســتان از شــبکه سراســری بــا محدودیــت مواجه هســتیم
و فقــط میتوانیــم  ۳۳۰۰مــگاوات تامیــن کنیــم و اگــر
ایــن تــوان را افزایــش دهیــم شــبکه کشــور دچــار مشــکل
میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،همایــون حائــری در جلســهای کــه
بــه منظــور بررســی وضعیــت صنعــت بــرق خوزســتان
و آمادگــی بــرای تابســتان  ،۹۷امــروز  ۲۹بهمــن مــاه در
اهــواز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :از اقدامــات بســیار خــوب
انجــام شــده در خصــوص آمادگــی اســتان بــرای مقابلــه بــا
مشــکالت احتمالــی در شــبکه بــرق همزمــان بــا وقــوع پدیده
ریزگردهــا تشــکر میکنــم.
وی بــا بیــان اینکــه ســهم تولیــد نیروگاههــای آبــی
در تولیــد شــبکه بــرق کشــور بســیار بــاال اســت ،افــزود:
شــرایطی کــه در حــال حاضــر ناشــی از خشکســالی بــر روی
شــبکه بــرق پیــش آمــده اســت ،بــا توجــه بــه ســهم بــاالی
تولیــد نیروگاههــای آبــی در تولیــد شــبکه بــرق کشــور
اســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی تصریــح کــرد:
در حــال حاضــر حــدود ۴هــزار مــگاوات کمبــود تولیــد از
واحدهــای بــرق آبــی در کشــور داریــم و ایــن کمبــود تولیــد
تاثیــر بســیاری بــر روی شــبکه بــرق دارد .پیــک مصــرف
در ســال گذشــته ۵۵هــزار و ۴۴۳مــگاوات بــود و ایــن بــه
معنــای آن اســت کــه ظرفیتــی برقــی کــه ســال گذشــته در
اختیــار مــردم قــرار گرفــت  ۵۵هــزار و  ۴۴۳مــگاوات بــود
کــه از ایــن میــزان حــدود ۴هــزار مــگاوات آن را امســال
بایــد کــم کــرد.
حائــری بیــان کــرد :از ســال گذشــته تــا پیــک ســال
آینــده حــدود ۲هــزار و ۵۰۰مــگاوات واحــد حرارتــی وارد
مــدار میشــود کــه از ایــن میــزان بــا توجــه بــه عملکــرد
۷۰درصــدی آنهــا ،حــدود ۱۷۰۰مــگاوات در اختیــار مــا

قــرار میگیــرد و اگــر ایــن عــدد را از عــدد ۴هــزار مــگاوات
کــم کنیــم ،شــاهد آن خواهیــم بــود کــه ۲هــزار و ۳۰۰
مــگاوات کمبــود تولیــد بــرق داریــم و ایــن عــدد بــدون در
نظــر گرفتــن رشــد مصــرف در کشــور اســت.
وی ادامــه داد :اگــر مصــرف مــا ماننــد مصــرف ســال گذشــته
باشــد۲ ،هــزار و ۳۰۰مــگاوات در کل شــبکه بــرق کشــور
کمبــود تولیــد داریــم.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی عنــوان کــرد :اگــر
بخواهیــم از نــگاه بــرق منطقــهای خوزســتان بــه مســاله
کمبــود تولیــد نــگاه کنیــم ،بــا توجــه بــه اینکــه تولیــد بــرق
خوزســتان بــه واحدهــای آبــی متکــی اســت ایــن کمبــود
تولیــد نســبت بــه مصــرف مــردم در خوزســتان حجــم
باالیــی خواهــد داشــت.
حائــری ادامــه داد :فعالیتهــای خوبــی کــه در اســتان
انجــام گرفتــه اســت و پســتهای برقــی کــه در حــال
احــداث هســتند بــرای ســال تابســتان ســال آینــده دســت
مــا را نخواهنــد گرفــت و مربــوط بــه ســال  ۹۸هســتند.
اگــر بخواهیــم نیــاز اســتان را از شــبکه بــرق کشــور تامیــن
کنیــم ،بــا محدودیتهایــی مواجــه هســتیم.
وی گفــت :بــرای تامیــن بــرق خوزســتان از شــبکه کشــوری
بــا محدودیــت مواجــه هســتیم و فقــط میتوانیــم  ۳هــزار
و ۳۰۰مــگاوات تامیــن کنیــم و اگــر ایــن تــوان را افزایــش
دهیــم شــبکه کشــور دچــار مشــکل میشــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی اظهــار کــرد:
بــر اســاس آمــاری کــه بــه مــن دادهانــد ،پیــک مصــرف
خوزســتان  ۸۲۲۰مــگاوات اســت امــا در شــرایط فعلــی ایــن
عــدد حــدود ۲هــزار مــگاوات اســت .ایــن تفــاوت نشــان
میدهــد کــه حــدود ۶هــزار مــگاوات از بــرق مصرفــی در
خوزســتان مربــوط بــه سیســتمهای سرمایشــی اســت.
حائــری بیــان کــرد :اگــر بتوانیــم زمــان کار ادارات را در
فصــل گرمــا در اســتان خوزســتان کاهــش دهیــم ،کاهشــی
در مصــرف بــرق خواهیــم داشــت و میتــوان امیــدوار بــود
کــه میشــود تابســتان ســال آینــده را پشــت ســر گذاشــت.
وی ادامــه داد :اگــر قــرار اســت ایــن اقــدام صــورت گیــرد،
بایــد یــک پایــش جدیتــر از ســال گذشــته انجــام شــود
تــا اگــر ادارهای تعطیــل میشــود ،همــه سیســتمهای
سرمایشــی و نــوری آن خامــوش شــوند در ایــن صــورت
میتــوان انتظــار داشــت تــا تابســتان ســال آینــده را بــه
شــکلی پشــت ســر گذاشــت امــا در غیــر ایــن صــورت
شــرایط شــرایط خوبــی نخواهــد بــود.
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افزایش فعالیت بینالمللی اتاقها در
سال آینده

روســای اتاقهــای سراســر کشــور در نشســت بــا هیــات
رئیســه اتــاق ایــران موضــوع اصــاح قانــون اتــاق را
بررســی کردنــد .بــر ایــن اســاس مقــرر شــد اصــاح
چنــد بنــد از قانــون اتــاق در دســتور کار قــرار گیــرد.
روســای اتاقهــای سراســر کشــور در نشســت بــا هیــات
رئیســه اتــاق ایــران موضــوع اصــاح قانــون اتــاق را مــورد
بررســی قــرار دادنــد .پــس از ارائــه نظــرات از ســوی
تعــدادی از روســای اتاقهــا و اعضــای هیــات رئیســه اتــاق
ایــران ،مقــرر شــد عضویــت فراگیــر اتاقهــا و تأســیس
شــعب آنهــا در اســتانهای مختلــف از طریــق اصــاح
چنــد بنــد از قانــون پیگیــری شــود.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت پــدرام ســلطانی،
نایبرئیــس اتــاق ایــران بــه فعالیتهــای بینالمللــی
اتاقهــای اســتانی اشــاره و تأکیــد کــرد :اتاقهــای معیــن
بایــد بــرای ســال آینــده برنامهریزیهــای خــود را اعــام
کننــد .مــدت فعالیــت آن یکســاله بــوده و ممکــن اســت
از اتاقهــای معیــن بخواهنــد تغییراتــی در رونــد فعالیــت
خــود ایجــاد کننــد .بایــد در ایــن مــورد تــا پایــان ســال
اعــام نظــر کننــد.
وی ادامــه داد :ســال آینــده ســال مهــم و حساســی خواهــد
بــود .الزم اســت فعالیتهــای بینالمللــی خــود را افزایــش
دهیــم و اجــازه ندهیــم درهــای کشــور بســته شــود.
اتاقهــای مــرزی در ایــن رابطــه نقــش بســیار مهمــی
دارنــد.
ســلطانی در ادامــه بــه اظهارنظرهــای اخیــر در خصــوص
اعطــای بخشــی از طرحهــای نیمهتمــام بــه ســازمان
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تأمیــن اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت :واگــذار کــردن
بخــش قابلتوجهــی از طرحهــای نیمهتمــام بــه
ســازمانی ورشکســته میتوانــد مشــکالت عدیــدهای بــه
دنبــال داشــته باشــد.
نایبرئیــس اتــاق ایــران همچنیــن در مــورد انتشــار گواهــی
ســپرده  ۲۰درصــدی و افزایــش نــرخ ســود بانکــی ناشــی از
افزایــش نــرخ ارز ،گفــت :متأســفانه بــه دلیــل افزایــش نــرخ
ارز مجبــور شــدیم راه رفتــه خــود را برگردیــم و ایــن بــه
اقتصــاد کشــور آســیب خواهــد زد.
خوانســاری نایــب رئیــس دیگــر اتــاق ایــران از مؤلفههــای
بــازار آزاد گفــت و بــه اصــول رقابــت تأکیــد و تصریــح کــرد:
واردات یــک وجــه مهــم تجــارت اســت و بایــد در یــک بازار
رقابتــی رقــم بخــورد تــا ســطح تولیــد داخلــی افزایــش
یابــد .اگــر محصــول وارد میشــود و مــورد اســتقبال قــرار
میگیــرد بــه ایــن معناســت کــه بایــد تولیــد داخلــی را
مــورد بازنگــری قــرار دهیــم.
نایبرئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد :همانطــور کــه
میبینیــم محصــوالت لبنــی در ایــران بــا محصــوالت
مشــابه خارجــی خــود رقابــت کردنــد؛ توانســتند بــازار را در
اختیــار بگیرنــد و وارد بازارهــای خارجــی شــوند .ایــن الگــو
در همــه تولیــدات بایــد رعایــت شــود.
نایبرئیــس اتــاق ایــران بــه مســئله ارز اشــاره کــرد و
افــزود :نــرخ ارز بایــد واقعــی شــود .پاییــن نگــه داشــتند
دســتوری نــرخ ارز بــه معنــای آســیب بــه اقتصــاد کشــور
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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افزایش  ۴۶درصدی ارزش دارایی
سرمایه گذاران خارجی

امکان منفی شدن تراز تجاری امسال با وجود رشد
صادرات غیرنفتی
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
گفــت :در دو ســال گذشــته تــراز تجــاری
کشــور مثبــت شــده و امســال هــم تصــور
مــی شــود بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت ارز
صــادرات از ســال گذشــته بیشــتر مــی شــود،
ولــی ممکــن اســت تــراز تجــاری بــه دلیــل
واردات بیشــتر ،منفــی شــود.
ســید کمــال ســید علــی مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران امــروز در همایــش تامیــن مالــی
صــادرات گفــت :ســال 80کــه یکســان ســازی ارز
صــورت گرفــت  3.5میلیــارد دالر کل صــادرات کشــور
بــود و ســالهای متمــادی صادرکننــدگان بــرای
صــادرات بایــد پیمــان مــی ســپردند.
وی بــا اشــاره بــه حــذف پیمــان ارزی در ســال  81و
حــذف مقــررات ارزی و یکســان ســازی نــرخ ارز باعــث
رشــد صــادرات شــد ،گفــت 3 :تــا  9درصــد از تــراز
تجــاری ایــران در ســال هــای  56تــا  69مربــوط بــه
صــادرات اســت .در دو ســال گذشــته تــراز تجــاری مــا
مثبــت شــده و امســال هــم تصــور مــی شــود بــا توجــه
بــه افزایــش قیمــت ارز صــادرات از ســال گذشــته
بیشــتر مــی شــود ،ولــی ممکــن اســت تــراز تجــاری
بــه دلیــل واردات بیشــتر ،منفــی شــود.
ســیدعلی بیــان داشــت :موتــور محرکــه اقتصــاد کشــور
صــادرات اســت و آن مــی توانــد تولیــد را حرکــت
دهــد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت از صــادرات ایــران تصریح
کــرد :تامیــن مالــی صــادرات یعنــی نســیه فروشــی و

یعنــی اینکــه بتوانیــم کاالیمــان را بــه خــارج از کشــور
صــادر کنیــم و خریــداران کاالی مــا یــک ســال و شــش
ماهــه بعــد پــول را بــه مــا بدهنــد و امــا صادرکننــده بــه
محــض صــادرات پــول خــود را بــه صــورت نقــد بگیــرد.
وی گفــت :ســال  69و  68و حتــی در دوران جنــگ
در بانــک مرکــزی خــط اعتبــاری ال ســی هــای
پتروشــیمی بــاز شــد و بعدهــا فاینانــس هــا را انجــام
دادیــم و اگــر امــروز رقــم  14میلیــارد دالر درآمــد ارزی
از صــادرات پتروشــیمی داریــم ،بــه خاطــر آن کار در آن
زمــان بــوده اســت.
وی بیــان داشــت :امــروز در کشــو  2تــا  3درصــد ذخایر
ارزی بدهــی داد امــا در ســال  2002ایــران بزرگتریــن
جــذب کننــده فاینــاس میــان مــدت و بلنــد مــدت در
دنیــا بــوده اســت و از کل فاینانــس کــه  200میلیــارد
دالر بــود  30میلیــارد دالر آن یعنــی  15درصــد کل
فاینانــس هــای بلنــد مــدت و میــان مــدت در دنیــا را
ایــران جــذب کــرده بــود.
ســیدعلی بیــان داشــت 30 :درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی جــی دی پــی هــر کشــور میتوانــد ،بــرای آن
کشــور بدهــی ایجــاد کنــد .در بحــث کاهــش ریســک
کشــوری فاکتورهایــی کــه مــا در دنیــا ارائــه کردیــم در
مقــام مقایســه بــا ســایر کشــورهایی کــه در گــروه  2یــا
 3دارنــد ،ایــران وضعیــت بهتــری داشــته اســت.
وی افــزود :ذخایــر بــاال و بدهــی  3تــا  4میلیــارد دالری
کــه سررســید نشــده وضعیــت رشــد اقتصــادی کــه
ســال گذشــته داشــتیم ،باعــث شــد کــه گــروه ریســک
تجــاری ایــران کاهــش پیــدا کنــد و امیدواریــم در ایــن

زمینــه بــه گــروه  3و  4برســیم.
مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت از صــادرات ایــران بیــان
داشــت :مــا بایــد نســیه فروشــی را فعــال کنیــم و دادن
خــط اعتبــاری بــه بقیــه بانــک هــا در دنیــا بــا عنــوان
اعتبــار خریــدار مــی تواندباعــث شــود کــه صادرکننــده
پــول خــود را نقــد بگیــرد.
وی بیــان داشــت :در صنــدوق ضمانــت صــادرات
اطالعــات مــا بــا موسســات اعتبــار ســنجی دنیــا برقــرار
اســت و مــا میتوانیــم ظــرف یــک هفتــه مشــتری
صادرکننــده را را در هــر کجــای دنیــا اعتبــار ســنجی
کنیــم و ســقف اعتبــاری مشــتری مــد نظــررا اعــام مــی
کنیــم.
ســید علــی گفــت :اگــر صادرکننــده خواســت از شــرکت
و کارخانــهای جنســی را بــه صــورت نســیه دریافــت
کنــد ،ولــی صادرکننــده را آن شــرکت قبــول نداشــت،
صاردکننــده مــی توانــد بــه صنــدوق ضمانــت صــادرات
مراجعــه کنــد و ضمانــت نامــه اعتبــاری و تولیــدی از
مــا بگیــرد و بــه آن هــا تحویــل دهیــد و صادرکننــده
پــس از  6مــاه پــول خــود را بــه طــرف مقابــل بپــردازد
و حتــی اگــر صادرکننــده نتوانســت پــول را بپــردازد،
شــرکت مــی توانــد بــا آن ضمانــت نامــه از صنــدوق
ضمانــت صــادرات پــول خــود را دریافــت کنــد.
وی افــزود :صنــدوق ضمانــت از صــادرات بــرای بیمــه
ریســک ســرمایه گــذاری در کشــور هــم اقداماتــی انجــام
مــی دهــد و مــا ریســک سیاســی آن را بــه عهــده مــی
گیــرد و بــرای کشــور عــراق و افغانســتان یــک درصــد
کارمــزد در ســال از صادرکننــدگان دریافــت میشــود.

ســرمایه گــذاران خارجــی در صنایــع متنــوع بــورس تهــران
حضــور دارنــد بــه طــوری کــه در  ۳۷صنعــت فعــال هســتند
و در پایــان دی نســبت بــه ابتــدای امســال ،ارزش مالکیــت
ســرمایه گــذاران خارجــی۴۶ ،درصــد افزایــش داشــته اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از شــرکت بــورس
تهــران ،حمیــد روح بخــش ،گفــت :ســرمایه گــذاران
خارجــی در  ۱۰ماهــه اول  ۱۳۹۶در بخــش خریــد فعــال
تــر بودنــد بــه طــوری کــه از کل معامــات ســرمایه گــذاران
خارجــی ۵۱ ،درصــد بــه خریــد اختصــاص داشــته و ارزش
معامــات ســرمایه گــذاران خارجــی در  ۱۰ماهــه ســال ۹۶
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل در حــدود  ۶درصــد
کاهــش داشــته اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن مــدت  ۹۴ســرمایه گــذار
خارجــی اقــدام بــه خریــد و فــروش کردنــد کــه از ایــن
تعــداد  ۱۴شــخص حقوقــی و  ۸۰شــخص حقیقــی اســت
روح بخــش بــه ســرمایه گــذاران حقیقــی و حقوقــی اشــاره
کــرد و افــزود :در ایــن مــدت  ۹۳درصــد معامــات ســرمایه
گــذاران خارجــی توســط اشــخاص حقوقــی و مابقــی معــادل
 ۷درصــد توســط اشــخاص حقیقــی خارجــی انجــام شــده
اســت.
وی بــه حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی در صنایــع مختلف
بورســی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :ســرمایه گــذاران
خارجــی در صنایــع متنــوع بــورس تهــران حضــور دارنــد
بــه طــوری کــه در  ۳۷صنعــت فعــال هســتند .همچنیــن
در پایــان دی مــاه نســبت بــه ابتــدای ســال جــاری ،ارزش
مالکیــت ســرمایه گــذاران خارجــی برابــر بــا  ۴۶درصــد
افزایــش داشــته اســت.
ایــن مقــام مســئول در بــورس تهــران افــزود ۹۶ :درصــد
معامــات ســرمایه گــذاران خارجــی بــه ســهام اختصــاص
دارد و مابقــی بــه ترتیــب در اختیــار حــق تقــدم ،اوراق
بدهــی ،صنــدوق قابــل معاملــه و اختیــار معاملــه قــرار دارد.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت بــورس
تهــران در پایــان گفــت :تطبیــق ارزش دارایــی ســرمایه
گــذاران خارجــی بــه تفکیــک صنعــت در  ۳۰دی مــاه
نســبت بــه ابتــدای ســال نشــان مــی دهــد ســرمایه گــذاران
خارجــی در  ۲۲صنعــت بــا افزایــش ارزش دارایــی مواجــه
و در  ۱۵صنعــت بــا کاهــش ارزش دارایــی مواجــه هســتند
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مقدمه ای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی
ایــن کتــاب نســخهای انــدک تغییــر یافتــه از کتابــی اســت کــه ابتــدا بــه زبــان فرانســوی و بــا عنــوان « L, Economie
( » Postkeynesienneپاریــس ،انتشــارات  )2004 ،Le Decouverteچــاپ و منتشــر شــد.
تفکــرات اقتصــادی پســاکینزی ،پادزهــری مؤثــر بــرای رویکــرد «راه دیگــری نیســت» بــه شــمار میرونــد؛ یعنــی ایــن اعتقــاد
مبنایــی کــه تفکــرات اقتصــادی جریــان اصلــی و راهحلهــای بــازار آزاد آن تنهــا راه درک و حــل و فصــل مشــکالت اقتصــادی
هســتند .همچنیــن تفکــر اقتصــادی پســاکینزی ،بنیــان نظــری نیرومنــدی ارائــه میکنــد کــه میتوانــد مبنایــی بــرای نقــد
نظریــه جریــان اصلــی و سیاس ـتهای ریاضتــی آن و همچنیــن حمایــت از پیشــنهاد سیاس ـتهای جایگزیــن و ســادهتر باشــد.
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