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بازگشت ثبات به اقتصاد با تک نرخی
شدن ارز
حمیدرضا صالحی  /عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

بــا توجــه بــه ســابقهای کــه در کشــور داریــم بایــد گفــت هرچنــد ســال
یــک بــار شــاهد پریــدن فنــر ارز هســتیم .در گذشــته از ســوی فعــاالن
اقتصــادی در اتــاق بازرگانــی بــه کــرات نســبت بــه ایــن موضــوع بــه
دولتهــا هشــدار داده شــد کــه پاییــن نگــه داشــتن نــرخ ارز بــه صــورت
تصنعــی و ورود دالرهــای نفتــی بــه اقتصــاد مســیر اشــتباهی اســت و
نبایــد جلــوی افزایــش تدریجــی دالر را بگیرنــد .درواقــع بــه دلیــل در
پیــش گرفتــن سیاســتهای غلــط  ،شــاهد پــرواز قیمــت ارز هســتیم.
بدیهــی اســت زمانــی کــه دولــت بابــت داشــتن منابــع ارزی تحــت فشــار
باشــد ،کنتــرل نوســانات بــرای دولــت ســختتر میشــود .افزایــش
نــرخ ارز بــه  6000تومــان ،اتفاقــی قابــل پیشبینــی بــود و در شــرایط
کنونــی نیــز کــه متأســفانه شــاهد ایــن هســتیم کــه تبــادل ارز بــا خــارج
از کشــور ســخت شــده اســت .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه
افزایــش نــرخ ارز در نهایــت کاهــش ارزش پــول ملــی و بــه مــوازات آن
کاهــش قــدرت خریــد مــردم را بــه دنبــال خواهــد داشــت .بیــش از رفــع
مشــکالت در اقتصــاد ،ریشــهیابی درخصــوص علــت اصلــی مشــکالت
امــری مهــم بــه نظــر میرســد؛ بــه ایــن معنــا کــه اصالحــات ســاختاری
همــواره مغفــول واقــع شــده و بــه صــورت مقطعــی در حــال کاهــش نــرخ
قیمتهــا بهویــژه قیمــت ارز هســتیم کــه بــا ایــن رویــه راه بــه جایــی
نمیبریــم .اقتصــاد کشــور مــا نفتــی و درواقــع تــک محصولــی اســت و
دولتهــا نســخه مناســبی بــرای اصالحــات اقتصــادی و حرکــت بــه ســوی
اقتصــاد آزاد را ایجــاد نکردنــد و بــه نقط ـهای رســیدیم کــه بســیاری راه
رفــع مشــکالت را در برداشــتن صفرهــای پــول ملــی در اقتصــاد دانســتند.
در چنیــن شــرایطی مســؤوالن بایــد از تکــرار سیاســتگذاریهای اشــتباه
گذشــته بپرهیزنــد و بــا اتخــاذ سیاســتهای مناســب ،زمینــه رفــع
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تصمیم اخیر ارزی دولت
تودهنی به آمریکا بود
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تصمیــم دولــت در زمینــه تعییــن نــرخ
ارز گفــت :ایــن تصمیــم بــرای  ۸۰میلیــون ایرانــی مناســب بــود ،شــاید
بــرای بعضــی هــم خــوب نبــود امــا مــا بایــد بــه فکــر اکثریــت باشــیم.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی صبــح امــروز در
نشســت هــم اندیشــی مدیــران ارشــد دولــت تدبیــر و امیــد بــا اشــاره بــه اینکــه
مــن از سیســتم ارزی کشــور ناراضــی بــودم و از سیســتم فعلــی هــم خیلــی خشــنود
نیســتم ،اظهــار کــرد :مــا بایــد بــه سیســتم ســومی برســیم.
وی در ادامــه افــزود :در گذشــته مــا دالر را بــا هواپیمــا وارد کشــور میکردیــم و
آن را بــه بانــک مرکــزی میدادیــم و هــر روز بانــک مرکــزی پولهــا را بــا گونــی
بــه صرافیهــا م ـیداد و معلــوم نبــود صرافیهــا ارز را بــه چــه کســانی میدادنــد.
بانکهــا هــم تماشــا میکردنــد و گاهــی هــم خودشــان از صرافیهــا یــا داللهــا
ارز تهیــه میکردنــد .اکنــون ارز بایــد بــا حوالــه داده شــود .حداکثــر کار هــم بــر
عهــده بانکهاســت .صرافیهــای غیرمجــاز و داللهــا هــم بایــد کنــار گذاشــته
شــوند .در شــرایط قبلــی بــه نیازمنــد واقعــی ارز نمیرســید و ناچــار میشــد بــا
صرافــی یــک جــور دیگــری ببنــدد تــا ارز خــود را بگیــرد و تولیــد راه بیانــدازد یــا
واردات داشــته باشــد.

روحانــی تأکیــد کــرد :مــا بایــد نــرخ واحــدی بــرای ارز میداشــتیم و ایــن کار
ضــروری بــود .گرگهــای خارجــی یــا برخــی افــراد ســودجو شــرایطی بوجــود
آوردنــد و آرامــش بــازار ارز را متزلــزل کردنــد کــه بایــد بررســی شــود چــه مقــدار
فشــار خارجــی ،چــه مقــدار تبلیغــات و چــه مقــدار عوامــل دیگــری کــه مــن
نمیتوانــم بگویــم در ایــن تزلــزل بــازار ارز نقــش داشــتند .مــن نمیخواهــم بگویــم
شــرایط امــروز ارز بهتریــن شــرایط اســت و مــن هــم دنبــال شــیوه دیگــری هســتم،
ولــی در شــرایط فعلــی تصمیمــی کــه گرفتــه شــد کامــا درســت بــود .ایــن تصمیــم
بــه اجمــاع همــه دوســتان اقتصــادی و کارشناســان اتخــاذ شــده اســت .ایــن تصمیــم
بــرای ایــن بــود کــه واردات کاالهــای مــورد نیــاز کشــور راحــت انجــام شــود.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه واردکننــدگان و تولیدکننــده بایــد خیالــش راحــت
باشــد ،خاطــر نشــان کــرد :همــه مــردم هــم بداننــد کســی کــه بهانــه ارزی مـیآورد،
بهانــه او نادرســت اســت .واردکننــده بــا ســقف ســفارش میتوانــد ارز دریافــت کنــد.
بــه تولیــد کننــده هــم ارز الزم داده میشــود و تــا پایــان ســال حداکثــر  ۵درصــد
نــرخ ارز تغییــر خواهــد کــرد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه حمایــت از کاالی ایرانــی یعنــی تأمیــن مــواد اولیــه بــرای
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اخبار اصلی

ـای تعهدات
ـر ایفـ
ـر ارز بـ
ـانات اخیـ
ـر نوسـ
تصمیــم اخیــر ارزی دولــت تودهنــی بــه تاثیـ
آمریــکا بــود رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه بیمههــا بــه گــزارش ایســنا ،پــس از نوســانات اخیــر ارز

تصمیــم دولــت در زمینــه تعییــن نــرخ ارز گفــت :گــر چــه در نهایــت دولــت توانســت ارز را در عــدد ۴۲۰۰
ایــن تصمیــم بــرای  ۸۰میلیــون ایرانــی مناســب تومــان کــه آن را نــرخ تعادلــی تشــخیص داده بــود تثبیــت
.
بــود ،شــاید بــرای بعضــی هــم خــوب نبــود امــا مــا کنــد ،مشــروح خبــر
بایــد بــه فکــر اکثریــت باشــیم .مشــروح خبــر

 .وزیــر نیــرو بهدنبــال تربیــت جدیــد بــرای
نوســان نــرخ ارز؛تهدیــد جــدی تولیدملــی مصرفکننــدگان بــرق دولــت دوازدهــم کــه

نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران بــا بیــان اینکــه مصــرف کننــده
نبایــد «مجبــور» بــه اســتفاده از کاالی ایرانــی
باشــد ،گفــت :مــردم خواهــان کاالی باکیفیــت
و بــا قیمتــی مناســب هســتند مشــروح خبــر

ـق
ـرق در رونـ
ـت بـ
ـم صنعـ
ـیار مهـ
ـش بسـ
نقـ
صنعتــی کشــور همــه پروژههــای صنعــت بــرق

مهــم و تاثیرگذارنــد امــا اجــرای ایــن پروژههــا در
ســال جــاری کار ارزندهتــری اســت ،چراکــه بــه نام
حمایــت از کاالی تولیــد داخلــی نامگــذاری شــده و
نقــش صنعــت بــرق در تامیــن زیرســاختها و رونق
صنعتــی بســیار تاثیرگــذار و مهــم اســت مشــروح
.
خبر

بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام تابســتان و دوران اوج
مصــرف آب و بــرق ،بــه روزهــای ســخت کاری خــود
نزدیــک میشــود از لــزوم ورود «تربیــت جدیــد»
بــه حــوزه مصــرف بــرق بــرای جلوگیــری از
مشــکالت اساســی صحبــت کــرده اســت مشــروح

خبــر

.

ـرژی دکتــر
نبــود اســتارتاپها در حــوزه انـ
ســیروس وطنخــواه در گردهمایــی اســتارتاپهای
حــوزه انــرژی بــا تاکیــد بــر اهمیــت حــوزه انــرژی در
توســعه پایــدار کشــور ،افــزود :علیرغــم تالشهــای
صــورت گرفتــه ،وضعیــت کشــور در دو بخــش عرضــه
و تقاضــا در حوزههــای بهــرهوری ،بهینهســازی و
مصــرف بهینــه وضعیــت مناســبی نــدارد مشــروح

خبــر

.

نقــش تشــکلهای اقتصــادی در حمایــت 
از کاالی ایرانــی حمایــت از تولیــد داخلــی چرخــش روابــط تجــاری ایــران و روســیه
ـران دبیــرکل دفتــر اروپــا و آمریــکای
ـع ایـ
ـه نفـ
همــواره بــه عنــوان یکــی از ارکان تاثیرگــذار بـ
بــر تحقــق برنامههــای توســعه کشــور مــورد ســازمان توســعه تجــارت بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد
تاکیــد و توجــه بــوده اســت .مشــروح خبــر کــه در ســال گذشــته روابــط تجــاری ایــران و روســیه
 .بــه گون ـهای پیــش رفتــه کــه رونــد صــادرات ایــران
ـت از کاالی افزایشــی و صــادرات روســیه کاهشــی شــده اســت.
ـه حمایـ
ـا بیراهـ
ـرکوب قیمت هـ
سـ

ایرانــی اســت صالحــی بــا بیــان اینکــه بــرای مشــروح خبــر

حمایــت مــردم از کاالی ایرانــی ،بایــد تولیــد
کننــدگان بــه ســمت تولیــد کاالی باکیفیــت بــا
قیمــت مناســب برونــد ،تصریــح کــرد مشــروح

خبــر

.
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اخبار کوتاه
حــل مشــکل بانکــی پیــش نیــاز افزایــش
صــادرات مشــروح خبــر

ـاال
ـرای فعـ
ـدد بـ
ـادرات مجـ
ـژه صـ
ـات ویـ
خدمـ
ـی مشــروح خبــر.
ـی و خارجـ
ـادی داخلـ
اقتصـ

تامیــن نیازهــای اساســی جامعــه حیاتیتریــن

ـداد
ـه بغـ
ـب گاز بـ
ـون مترمکعـ
ـادرات  ۱۰میلیـ
صـ
مشروح خبر.

بخــش سیاســتهای جدیــد ارزی مشــروح
خبــر

ـهم
ـش سـ
ـاي افزايـ
ـش راه کارهـ
ـن همايـ
چهارمیـ
بخــش خصوصــي در بازارهــاي بيــن المللــي
انــرژي مشــروح خبــر
برگــزاری مزایــده احــداث خــط لولــه گازی
ـن مشــروح خبــر
بیـ
ـر ارزی
ـت ذخایـ
ـرای تقویـ
ـادرات بـ
ـش صـ
افزایـ

ـای
ـرمایه در انرژیهـ
ـارد دالر سـ
ـذب  ۲.۵میلیـ
جـ
.
تجدیدپذیر مشروح خبر
سرنوشــت صــادرات پــس از داســتان دالر
.
مشــروح خبــر
ـران
ـه ایـ
ـده بـ
ـاه آینـ
ـتان مـ
ـان ترکمنسـ
کارشناسـ
.
میآیند مشروح خبر

مشروح خبر

جــذب ســرمایه  ۲۸میلیــارد دالری پروژههــای
ـا مشــروح خبــر
ـادی در اروپـ
بـ
ـه  ۲.۱میلیــون بشــکه
ـت ایــران بـ
صــادرات نفـ
ـید مشــروح خبــر
رسـ
ـورهای
ـش روی کشـ
ـادی پیـ
ـای اقتصـ
ـش هـ
چالـ
ـه مشــروح خبــر
خاورمیانـ
دولــت «یــورو» را در تکالیــف ارزی جایگزیــن
«دالر» کــرد مشــروح خبــر

ـادرات  LPGمشــروح
ـرای صـ
ـای جدید بـ
بازارهـ
......................
خبر.......

*

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
مــا تأمیــن مــواد اولیــه تولیــد کاالهــا را تضمیــن میکنیــم.
رئیــس جمهــور همچنیــن گفــت :مــا در تولیــد برخــی
کاالهــا اشــکال داریــم و بایــد کاالیــی تولیــد کنیــم کــه
هــم کیفیــت باالیــی داشــته باشــد و هــم قیمــت مناســب،
کــه در ایــن زمینــه بانکهــا اولیــن مســئول هســتند .آمــار
ارائــه تســهیالت بــه بانکهــا در ســال  ،۹۶خوشــحالکننده
نیســت .بانکهــا بایــد در ســریعترین زمــان ممکــن بــه
تولیدکننــدگان وام بدهنــد .مالیــات تولیدکننــده را هــم نبایــد
بــاال بــرد بلکــه بایــد از آنهایــی مالیــات گرفــت کــه تاکنــون
مالیــات ندادهانــد .کســانی هــم کــه مالیــات نمیدهنــد بایــد
بــه مــردم معرفــی شــوند تــا مــردم از آنهــا کاال نخرنــد.
وی تأکیــد کــرد :تصمیــم اخیــر ارزی کار را بــرای قاچــاق
ســخت کــرده اســت .آنهــا هــم کــه میخواهنــد پــول از
کشــور خــارج کننــد دچــار مشــکل شــدهاند .مــا متعهــد
نیســتیم کــه پــول تهیــه کنیــم تــا عــدهای خــارج از کشــور
خانــه یــا ویــا بخرنــد .تصمیــم مــا بــرای  ۸۰میلیــون نفــر
مناســب اســت ،شــاید بــرای بعضــی هــم خــوب نباشــد ولــی
مــا بــه فکــر اکثریــت هســتیم .ایــن تصمیــم در مقطــع فعلــی
الزم بــود .البتــه ممکــن اســت در آینــده شــیوه دیگــری اجــرا
شــود .از ســویی ایــن تصمیــم پیشــاپیش تودهنــی بــرای
تصمیــم آمریــکا در روز  ۲۲اردیبهشــت اســت .تمــام امیــد
آنهــا ایــن بــود کــه علیــه ملــت قــدم بردارنــد تــا بــازار داخلی
بهــم بریــزد .مــن بــه مــردم قــول میدهــم توطئــه دشــمن
نقــش بــر آب شــده و چــه برجــام باشــد چــه نباشــد مــا
مشــکلی نخواهیــم داشــت.
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد تأکیــد کــرد :خــود نظــام آمریــکا
هــم نمیدانــد در  ۲۲اردیبهشــت میخواهــد چــه بکنــد.
آنهــا نمیداننــد ســاعت بعــد رئیــس جمهورشــان چــه
میخواهــد بکنــد .ایــن شــده زندگــی مــردم آمریــکا و ایــن
یکــی از نقــاط بســیار عجیــب در تاریــخ آمریکاســت .مــا هــم
بــرای برجــام برنامههــای الزم را تهیــه کردیــم .دســتورات الزم
بــه ســازمان انــرژی اتمــی هــم داده شــده اســت .مــردم هــم
بداننــد زندگــی و تجــارت آنهــا دچــار مشــکل نمیشــود.
رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه اینکــه مســئوالن در نظــام جمهــوری اســامی ایــران خــادم
و نوکــر مــردم هســتند ،گفــت :مــا بایــد به فکــر مردم باشــیم و
بــرای خدمــت بــه آنهــا تــاش کنیــم .اگــر مدیــر یــا کارمندی
بــه مــردم احتــرام نگذاشــت او نمیتوانــد صاحــب آن صندلــی
و میــز باشــد زیــرا او غاصــب اســت .در گزینشهــا از غســل

و وضــو یــا آبــا و اجــداد و همســایگان ســوال میپرســیم
امــا یــک کلمــه نمیپرســیم کــه آیــا تــو بــه خدمــت بــه
مــردم متعهــد هســتی؟اگر از ســال  58تاکنــون رفتــار مــا
بــا مــردم بهتــر شــده اســت پــس مســیر انقــاب درســت
اســت .اســاس انقــاب ایــن اســت کــه مــا بــه مــردم احتــرام
بگذاریــم و مشــکل مــردم را حــل کنیــم .اگــر دولــت مشــکل
مــردم را کــم کنــد معلــوم اســت مــا انقــاب را فهمیــدهام امــا
اگــر گرههــا را بیشــتر کردیــم معلــوم میشــود در مســیر
انقــاب نیســتیم .اگــر در نظرســنجیها فهمیدیــم مــردم از
مســئوالن بــه خاطــر رفتارشــان راضیتــر شــدهاند پــس
مــا موفــق هســتیم .مــا دشــمن و بدخــواه داریــم امــا بایــد
خودمــان را اصــاح کنیــم..
وی ادامــه داد :مــا بایــد بــه مــردم توضیــح بدهیــم مشــکل
چیســت .اگــر مــردم اطــاع کافــی نداشــته باشــند دیگــران
میتواننــد مــردم را تحریــک کننــد .مــا بــا مــردم کــم حــرف
میزنیــم .مدیــران دولتــی مــا روزه ســکوت گرفتهانــد.
نمیدانــم از چــه میترســند .هــر کــس درپســت مدیریتــی
خــود بایــد بدانــد طبــق قانــون اساســی و وظیفــه شــرعی،
دارای توانمنــدی باالیــی اســت و بایــد بــه وظیفــه خــود
عمــل کنــد و اگــر میترســد و از اخــم ایــن و آن هــراس
دارد ،بایــد کنــار بــرود .واجــب نیســت ایــن افــراد تــا پایــان
چهــار ســال بــر صندلــی خــود بنشــینند.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــران بایــد از اختیــارات خود

انـرژی

شماره نود دو  //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و هفت

کرد؛ تلفــن یــا اخــم
کســی از
نیرووقتــی
کــرد:
اســتفاده کنند،بیــان
مطرح
وزیر
یــک نفــر میترســد و عقبنشــینی میکنــد ایــن صندلــی
مدیریــت بــر او حــرام میشــود ،بنابرایــن بایــد صندلــی را
رهــا کنــد و کنــار بــرود .مــا بــر صندلــی قانــون نشســتهایم،
باالتریــن قــدرت در کشــور قــدرت اجرایــی و باالتریــن بــار ،بــار
مســئولیت نیــز بــر دوش بخــش اجرایــی اســت ،پــس مــا بایــد
محکــم و قاطــع راه خــود را طــی کنیــم.
رئیــس جمهــور همچنیــن اظهــار کــرد :هیــچ دســتگاه نظارتــی
حــق نــدارد در کار اجرایــی دخالــت کنــد .اعــام نظــر اشــکالی
نــدارد ولــی مدیــر بایــد کار خــود را انجــام دهــد .یــک دســتگاه
نظارتــی نوشــته بــود بایــد فــان مــدل هواپیمــا خریــداری
شــود ،مــن نوشــتم بــه تــو چــه ربطــی دارد ،تــو چــه کارهای؟
دســتگاه نظراتــی هــم بایــد طبــق قانــون عمــل کنــد نــه بــر
مبنــای عقــل ناقــص خــود .عقــل ناقــص کــه مبنــای عملکــرد
دســتگاه نظارتــی نیســت بلکــه بایــد در چارچــوب قانــون
حــرف زد .مدیــران دولتــی بــه تهدیــدات اعتنــا نکننــد و اگــر
میترســند بــه آنهــا جــواب بدهنــد بــه مــن بگوینــد کــه
جــواب آنهــا را بدهــم.
روحانــی خاطــر نشــان کــرد :عــدهای کنــار گــود نشســتهاند
و پیشــنهاد میدهنــد ولــی نمیداننــد در گــود چــه خبــر
اســت .مــا رســالت ســنگینی بــر دوش داریــم و بایــد بدانیــم
بــدون حمایــت و اقنــاع مــردم نمیتوانیــم پیــش برویــم.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــران دولتــی بایــد بــا بیــان
و منطــق درســت مــردم را قانــع کننــد ،تصریــح کــرد :مــردم
بهتــر از مــا میداننــد کــه در کشــور کــم آبــی وجــود دارد.
دولــت هــم در جایگاهــی نیســت کــه بــه مــردم بگویــد کــه
خشکســالی داریــم .نصیحــت کار دولــت نیســت .علمــا و ائمــه
جمعــه بلدنــد نصیحــت کننــد .مدیــر اجرایــی بایــد برنامــه
داشــته باشــد .وزیــر نیــرو ،کشــاورزی ،صنعــت و رئیــس
ســازمان محیــط زیســت بایــد برنامــه بدهنــد .بــه مــن گــزارش
دادهانــد کــه کشــور در کــم آبــی اســت ،مگــر مــن نمیدانــم؟
چــرا توضیــح واضحــات میدهیــد؟ بایــد برنامــه ارائــه کنیــد.
توقــع مــردم از مــا نصیحــت و موعظــه نیســت.
وی ادامــه داد :بــرای مقابلــه بــا فســاد هــم بایــد برنامــه داشــته
باشــیم .مثــا راهانــدازی دولــت الکترونیــک فســاد را کمتــر
میکنــد .مــا بایــد بــا برنامــهریــزی درســت و نظــارت درســت
کاری کنیــم کــه فســاد ناممکــن یــا بســیار ســخت شــود .یکــی
از کارهــای ممکــن کــه انجــام دادیــم ایــن بــود کــه بــر مبنــای
عملکــرد بــه دســتگاهها پــول بدهیــم .بــه وزارت اقتصــاد هــم
گفت ـهام پولهایــی کــه بــه دســتگاهها میدهــد بایــد منتشــر

3

شــود تــا مــردم بداننــد .مــردم بایــد ناظــر بــر پــول خودشــان
باشــند.
رئیــس جمهــور خاطــر نشــان کــرد :فضــای مجــازی بــرای
همیــن اســت ،بــرای نظــارت عامــه مــردم اســت .فضــای
مجــازی یعنــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر .بــا گرفتــن
یقــه مــردم و جنــگ و دعــوا کــه امــر بــه معــروف نمیشــود.
موبایــل راه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت .نمیدانــم
چــرا بعضیهــا از موبایــل بدشــان میآیــد .از شــبکههای
اجتماعــی بدشــان میآیــد .از اینکــه مــردم اطالعــات داشــته
باشــند خوششــان نمیآیــد .مــا بایــد بــر مبنــای حقــوق
شــهروندی عمــل کنیــم .اطــاع ،نظــارت و انتقــاد حــق مــردم
اســت .مــردم از مــا انتقــاد کننــد .مــا دل نــازک یــا زودرنــج
نیســتیم کــه بــا یــک انتقــاد آســمان و زمیــن را بــه هــم
ریزیــم .ظاهــرا هــم غیــر از دولــت مــردم نمیتواننــد از جــای
دیگــری انتقــاد کننــد .مــردم از رئیــس جمهــور هــم انتقــاد
کننــد کــه بعضــی هــا از انتقــاد از رئیــس جمهــور خوشــحال
میشــوند .مــا بایــد فضــا را بــرای اطــاع مــردم فراهــم کنیــم.
حــاال اینکــه شــبکهای در کشــور انحصــار نداشــته باشــد حــرف
درســتی اســت ولــی بگذاریــد مــردم زندگــی کننــد.
روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از راههــای تأمیــن
اشــتغال مــا فضــای مجــازی اســت ،خاطــر نشــان کــرد :وزیــر
ارتباطــات اعــام کــرده اســت کــه در فضــای مجــازی بیــش از
دو میلیــون اشــتغال ایجــاد شــده اســت و مــن تأکیــد کــردم
کــه نبایــد بــه اشــتغال مــردم آســیب زده شــود .مــا نبایــد
بیــکاری را اضافــه کنیــم .راهکارهــای مــا هــم بایــد درســت و
دقیــق انتخــاب شــود.
رئیــس جمهــور در بخــش پایانــی صحبتهــای خــود بــا بیــان
اینکــه بــه آینــده کشــور ،نظــام و انقــاب صددرصــد مطمئــن
باشــید ،گفــت :ایــن انقــاب بــه دســت ایــن ملــت بــزرگ و بــا
عنایــت حــق بــه وجــود آمــده اســت و ملــت پــای کار اســت
و از شــعار اول انقــاب یعنــی «اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری
اســامی» دســت برنداشــته اســت .تبلیغــات ســایرین نیــز در
روحیــه مــردم تأثیــری نمیگــذارد .مــا بایــد انســجام و وحــدت
خــود را حفــظ کنیــم و اجــازه ندهیــم کــه شــکافهای جامعــه
بیشــتر شــود .بایــد برادرانــه در کنــار هــم باشــیم .ســال  97از
 96بهتــر خواهــد بــود .مــا امســال رشــد اقتصــادی خواهیــم
داشــت و تــاش میکنیــم تــورم تــک نرخــی باشــد .مــا بایــد
جاذبههــای ســرمایهگذاری را بیشــتر کنیــم و بــا تعامــل
ســازنده بــا جهــان مســیر خــود را دنبــال کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نوسان نرخ ارز؛تهدید
جدی تولیدملی
نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا
بیــان اینکــه مصــرف کننــده نبایــد «مجبــور» بــه اســتفاده از
کاالی ایرانــی باشــد ،گفــت :مــردم خواهــان کاالی باکیفیــت و
بــا قیمتــی مناســب هســتند.
پیــام باقــری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه
صنعــت بــرق جــز محــدود صنایعــی اســت کــه در مــرز
خودکفایــی قــرار دارد ،دربــاره نامگــذاری امســال بــه عنــوان
ســال حمایــت از کاالی ایرانــی گفــت :پیــش از انقــاب و
حتــی ابتــدای انقــاب اســامی در بخــش تجهیــزات و حتــی
خدمــات وابســتگی کامــل داشــتیم .ایــن در حالــی اســت کــه
اکنــون حــدود  ۹۵درصــد تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن صنعــت
در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود .ایــن تولیــدات کیفیــت
مطلوبــی دارد بــه طــوری کــه در بازارهــای صادراتــی اروپــا و
خاورمیانــه رقابــت جــدی بــا نمونــه هــای مشــابه دارنــد.
وی ادامــه داد :عمــده تولیــد محصــوالت داخلــی توســط بخــش
خصوصــی انجــام مــی شــود و در زمینــه کیفیــت محصــوالت
بایــد گفــت ایــران جــزوه  ۱۰کشــور تولیدکننــده توربیــن
هــای نیروگاهــی اســت کــه بخــش خصوصــی در زمینــه
انتقــال فنــاوری هــا و خطــوط تولیــد مــورد نیــاز ایــن تولیــدات
نقــش بــه ســزایی داشــته اســت.
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران بــا
اشــاره بــه شــعار امســال مبنــی بــر حمایــت از کاالی ایرانــی،
افــزود :نهادهــای ذی ربــط کــه بخــش مهمــی را دولــت
تشــکیل مــی دهــد بایــد راهکارهــای عملیاتــی ارائــه داده و
از مســوولیت هــای مربــوط بــه خــود شــانه خالــی نکننــد.

بخــش دیگــری کــه در تحقــق ایــن حمایــت مــی تواننــد
فعالیــت مثمــر ثمــر داشــته باشــند مجلــس شــورای اســامی
بــا نظــارت بــر اجــرای صحیــح قانــون و بخــش خصوصــی در
اســتفاده از ایــن قوانیــن بــرای تولیــد کاال بــا کیفیــت ایرانــی،
مــی توانــد در ایــن تولیــد موثــر باشــد.
طبــق گفتــه نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران حمایــت از کاالی ایرانــی یــک مقولــه دو طرفــه
اســت کــه یــک ســمت آن مربــوط بــه ارائــه دهنــده کاال و
خدمــات اســت و بخــش دیگــر مصــرف کننــده اســت؛ بایــد در
نظــر داشــت کــه مصــرف کننــده نهایــی مجبــور بــه اســتفاده
از کاالی ایرانــی نیســت و خواهــان کاالی باکیفیــت بــا قیمتــی
مناســب اســت .کیفیــت و قیمــت محصــول تولیــد داخــل بایــد
بــه نحــوی باشــد کــه مصــرف کننــده بــه اســتفاده از آن قانــع
شــده و بــه بــاور برســد .بــه ایــن ترتیــب در صورتــی کــه تولیــد
کننــده ایرانــی کاالی بــا کیفیــت مطلــوب ارائــه دهــد بــی
شــک بــازار مصــرف مناســبی هــم در انتظــارش خواهــد بــود.
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه تولیدکننــدگان بایــد کیفیتــی
ارائــه دهنــد کــه مصــرف کننــده رضایــت داشــته باشــد،
تصریــح کــرد :مصــرف کننــده نهایــی تولیــدات صنعــت بــرق،
دولــت اســت .امــا در ایــن صنعــت تنــوع تولیــد زیــاد اســت و
ایــن مســاله ،عرصــه رقابــت را تنــگ تــر مــی کنــد.
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران بــا
اشــاره بــه نقــش حمایتــی و تصــدی گــری دولــت در بخــش
تولیــد ،اظهــار داشــت :مهــم تریــن حمایتــی کــه دولــت مــی
توانــد از تولیــد کاالی ایرانــی داشــته باشــد قابــل پیــش بینــی
کــردن اقتصــاد کشــور اســت .یکــی از مهــم تریــن عوامــل بــی
ثباتــی در اقتصــاد ،بــی ثباتــی نــرخ ارز اســت .تولیدکننــده
ایرانــی بایــد بتوانــد بــرای مــدت زمــان طوالنــی عوامــل موثــر
بــر تولیــد را پیــش بینــی کــرده و بــر اســاس آن ســرمایه
گــذاری و تولیــد را انجــام دهــد در حالــی کــه اخیــرا شــاهد
بــی ثباتــی زیــادی در زمینــه نــرخ ارز کــه یکــی از عوامــل
موثــر در تولیــد اســت ،بودیــم.
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران
برداشــته شــدن ریســک از دوش بخــش خصوصــی را یکــی
دیگــر از عوامــل موثــر در تحقــق حمایــت از کاالی ایرانــی
دانســت و گفــت :مقولــه ای کــه اکنــون بیــن ســندیکای بــرق
ایــران بــه عنــوان متولــی فعــاالن بخــش خصوصی صنعــت برق
بــا وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر مــورد بحــث اســت ،طراحــی
نوعــی قــرارداد اســت کــه در آن ،وضعیــت پرداخــت ریســک
و تعهــدات در همــکاری بــا بخــش دولتــی مشــخص باشــد.

انـرژی
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نقش بسیار مهم صنعت برق
در رونق صنعتی کشور
وزیــر نیــرو گفــت :همــه پروژههــای صنعــت
بــرق مهــم و تاثیرگذارنــد امــا اجــرای ایــن
پروژههــا در ســال جــاری کار ارزندهتــری
اســت ،چراکــه بــه نــام حمایــت از کاالی تولیــد
داخلــی نامگــذاری شــده و نقــش صنعــت بــرق
در تامیــن زیرســاختها و رونــق صنعتــی بســیار
تاثیرگــذار و مهــم اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان شــامگاه  ۲۹فروردین
مــاه در آییــن کلنــگ زنــی پســت و خــط ۴۰۰/۲۳۰ GIS
کیلــو ولــت شــهدای فــوالد خوزســتان در اهــواز اظهــار
کــرد :اســتان خوزســتان از جهــات مختلــف اســتان
ممتــازی اســت و از جهــت تولیــد و مدیریــت انــرژی هــم
ایــن امتیــاز و شــاخص در اســتان فراهــم اســت.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :از لحــاظ دیگــر امســال جــزو
خشــکترین و بــی آبتریــن ســالهای نیــم قــرن
اخیــر کشــور اســت کــه تاثیــر مســتقیمی بــر منابــع
انــرژی بــه خصــوص بــرق آبــی گذاشــته اســت و اگــر
بــا گرمــای بیشــتری نیــز همــراه شــود ،تاثیــر مســتقیمی
بــر مصــرف انــرژی دارد.
اردکانیــان بیــان کــرد :امیدواریــم بــا تالشــی کــه
مجموعــه مدیــران و متخصصیــن انــرژی در ایــن اســتان
اعــم از صنعــت بــرق و ســایر صنایــع دارنــد تابســتانی
بــا مشــکالت کمتــر در پیــش داشــته باشــیم ،عــاوه بــر
گــذران ایــن تابســتان دســتاورد بــزرگ تــر مــا نهادینــه

کــردن رویــه هــای صحیــح تــر مصــرف در جامعــه
صنعتــی و دیگــر گــروه هــای مصرفــی باشــد.
در ادامــه ایــن مراســم محمــود دشــت بــزرگ  -مدیــر
عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان  -نیــز گفــت:
اعتبــار مــورد نیــاز ایــن پــروژه  ۲۳۰۰میلیــارد ریــال
اســت کــه طبــق برنامــه ریــزی هــا تــا پایــان ســال ۹۸
بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
وی ادامــه داد :هــدف از اجــرای ایــن پــروژه انتقــال
بــار شــرکت فــوالد خوزســتان از شــبکه  ۲۳۰بــه ۴۰۰
کیلــو ولــت ،کاهــش بــار پســت اهــواز ،۲تکمیــل کننــده
رینــگ  ۴۰۰اهــواز ،بــرق مطمئــن و پایــدار بــرای فــوالد
و توســعه زیرســاخت هــای شــبکه بــرق اســت.
دشــت بــزرگ بیــان کــرد :در پســت ۴۰۰/۲۳۰ GIS
کیلــو ولــت فــوالد خوزســتان چهــار ترانــس هــر کــدام
بــه ظرفیــت  ۳۱۵مگاولــت آمپــر نصــب خواهــد شــد کــه
در مجمــوع ظرفیــت آن بــه  ۱۲۶۰مگاولــت آمپــر مــی
رســد ،همچنیــن بــرای انتقــال بــار ایــن پســت ،خــط دو
مــداره  ۴۰۰کیلوولــت از پســت اهــواز  ۲بــه پســت فــوالد
خوزســتان بــه طــول  ۴۰کیلومتــر مــدار بــا اعتبــاری
بالــغ بــر  ۳۵۰میلیــارد ریــال همزمــان اجــرا مــی شــود.
مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان ویژگی
ممتــاز ایــن پســت را  GISبــودن آن دانســت و افــزود:
ایــن پســت بــا شــرایط فعلــی خوزســتان منطبــق اســت
و در مقابــل ریزگردهــا مقــاوم اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حل مشکل بانکی پیش نیاز افزایش
صادرات

رییــس کمیســیون صــادرات اتــاق
بازرگانــی ایرانــی گفــت :تــا زمانــی کــه
الزامــات و زیرســاخت صــادرات فراهــم
نشــود ،نمیتــوان انتظــار بهبــود وضعیــت
صــادرات را داشــت.

عدنــان موســی در مــورد میــزان صــادرات در ســال
گذشــته گفــت :تــراز تجــاری کشــور در ســال 1396
منفــی شــد امــا منفــی شــدن تــراز تجــاری جــای
تعجــب نداشــت زیــرا حمایتــی از صــادرات انجــام
نشــده بــود کــه توقــع نتایــج مثبــت از صــادرات
داشــته باشــیم .بــه گــزارش فــارس ،رییس کمیســیون
صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود :اقــدام خاصــی
در ســال گذشــته بــرای حمایــت از صــادرات انجــام
نشــد و حتــی بســته حمایــت از صــادرات در ســال
گذشــته محقــق نشــد و رشــد صــادرات هــم نتیجــه
افزایــش قیمــت ارز در نیمــه دوم ســال  1396بــوده
اســت.
او بــه موضــوع نیمــه تعطیلــی گمــرکات کشــور از
روزهــای پایــان ســال تــا اواســط فروردیــن مــاه اشــاره
کــرد و گفــت :درحالــی کــه یکــی از خواســتههای
صادرکننــدگان در چندیــن ســال اخیــر رســیدگی
بــه ایــن موضــوع بــوده امــا هیچــگاه مشــکل
صادراتکننــدگان در ایــن ایــام حــل نشــده و هیــچ
کار خاصــی بــرای رفــع ایــن مشــکل نیفتــاده اســت.
او گفــت :تــا زمانــی کــه الزامــات و زیرســاختهای
صــادرات از قبیــل مــراودات بانکــی بــا ســایر کشــورها،
زیرســاخت حمــل و نقــل و ...فراهــم نشــود ،نمیتــوان
انتظــار بهبــود وضعیــت صــادرات را داشــت.
موســیپور بیــان کــرد :معیارهــای بازارهــای
خارجــی بــا بازارهــای مــا متفــاوت اســت و رقبــای
مــا در شــرایطی بهتــر از مــا در ایــن بازارهــا فعالیــت
میکننــد و دارای دیپلماســی اقتصــادی هماهنگــی در
بخــش خصوصــی و دولتــی هســتند درحالــی کــه ایــن
هماهنگــی در کشــور مــا وجــود نــدارد.

تامین نیازهای اساسی جامعه
حیاتیترین بخش سیاستهای
جدید ارزی

اســحاق جهانگیــری بــا اشــاره بــه وجــود برخــی کاســتی هــا
در اعمــال سیاســت هــای جدیــد ارزی گفــت :وجــود برخــی
نواقــص در اجــرای سیاســت هــای جدیــد ارزی طبیعــی
اســت امــا دولــت تــاش کــرده تــا در ســریع تریــن زمــان
بــا رفــع کاســتی هــا و تکمیــل پیــش نیازهــا از مشــکالت
پیــش روی تجــار ،فعــاالن اقتصــادی و نیازمنــدان ارز بکاهــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه خوشــبختانه تمهیــدات الزم بــرای
جلوگیــری از افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی و دارو
فراهــم شــده اســت ،اظهــار داشــت :تامیــن نیازهــای اساســی
جامعــه حیاتــی تریــن بخــش سیاســت هــای جدیــد ارزی
اســت و دولــت ضمــن تامیــن  3هــزار میلیــارد تومــان مابــه
التفــاوت قیمــت ارز ،تصمیمــات اتخــاذ شــده را بــه زودی
اجرایــی خواهــد کــرد.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه برخــی گــزارش
هــای نادرســت در خصــوص مشــکل گردشــگران خارجــی
بــرای تبدیــل ارز گفــت :براســاس دســتورالعمل هــای
ابــاغ شــده شــعب منتخــب بانکــی ،ارز افــراد را بــه قیمــت
مصــوب  4200تومــان خریــداری مــی کنــد و هیــچ مشــکلی
در ایــن خصــوص وجــود نــدارد.
وی بــر تــداوم برخــورد نیروهــای اطالعاتــی و انتظامــی بــا
قاچاقچیــان ارز تاکیــد کــرد و گفــت :دولــت بــر اعمــال
سیاســت هــای نویــن ارزی اصــرار دارد و در مقابلــه بــا
قاچاقچیــان ارز کوتــاه نخواهــد آمــد.
دکتــر جهانگیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح
شــده در خصــوص مشــکالت پتروشــیمی هــا ،از وزیــر نفــت
خواســت تــا بــه منظــور حمایــت از ایــن صنعــت راهکارهــای
مــورد نظــر را بــه هیئــت دولــت ارائــه کنــد.
رییــس کل بانــک مرکــزی در ایــن جلســه از مثبــت بــودن
فضــای اقتصــادی کشــور پــس از اعمــال سیاســت هــای
جدیــد ارزی خبــر داد و بــا اشــاره بــه رونمایــی ســامانه
یکپارچــه مدیریــت ارزی کشــور «نیمــا» در روز دوشــنبه،
گفــت :بــا شناســایی مشــکالت و اصــاح دســتورالعمل هــا
تــاش کــرده ایــم تــا از ســردرگمی و بالتکلیفــی تجــار
و مــردم کاســته و حرکــت در مســیر ســاختار جدیــد را
تســهیل کنیــم.

انـرژی

شماره نود دو  //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و هفت
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چهارمین همايش راه کارهاي افزايش سهم بخش خصوصي
در بازارهاي بين المللي انرژي

« چهارمیــن همايــش راه کارهــاي افزايــش ســهم بخــش
خصوصــي در بازارهــاي بيــن المللــي انــرژي » بــا حمايــت
شــرکت ملــي نفــت ،انجمــن هــا و اتحاديــه هــاي مرتبــط
و بــا هــم کاري هلدينــگ بيــن المللــي متاکــو – دانــاک بــا
رويکــرد هــم انديشــي و بررســي سياســت گــذاري هــاي
کالن  ،فرصــت هــا و چالــش هــا در توســعه تعامــات بيــن
المللــي و ارتقــاء نقــش فعــاالن اقتصــادي ايرانــي در بــازار
جهانــي انــرژي و در جهــت بســتر ســازي و بــاال بــردن
ميــزان آمادگــي و بهــره منــدي هــر چــه موثرتــر از فرصــت
هــاي پيــش رو ،هــم زمــان بــا بيســت و ســومین نمايشــگاه
نفــت ايــران ،بــا ســخنراني و حضــور مديــران ارشــد وزارت
نفــت ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،کميســيون انــرژي
مجلــس شــوراي اســامي ،اتــاق بازرگانــي ،صنايــع ،معــادن
شــرکت هــاي بخــش خصوصــي
و کشــاورزي ايــران و
و دولتــي داخلــي و خارجــي ،در تاريــخ هجدهــم اردي
بهشــت مــاه 97در ســالن شــماره يــک محــل دائمــي
نمايشــگاه هــاي بيــن المللــي تهــران  ،از ســاعت 14:00
تــا  18:30برگــزار مــي گــردد

برگزاری مزایده احداث خط لوله گازی بین عمان و ایران
وزیــر نفــت عمــان اعــام کــرد ایــن کشــور قصــد
دارد مــاه آینــده مزایــدهای بــرای پــروژه ســاخت
یــک خــط لولــه گاز طبیعــی زیردریایــی بیــن
ســوهار و ایــران برگــزار کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد بــن حمــد الرومهــی بــه
تامســون رویتــرز گفــت :کار مربــوط بــه مطالعــات
بســتر دریــا ،طراحــی خــط لولــه و تجهیــزات جانبــی
و ایســتگاههای کمپرســور کامــل شــده اســت.
مطبوعــات ایــران هفتــه گذشــته خبــر داده بــود
کــه انتظــار مــیرود تهــران در خصــوص پــروژه
خــط لولــه فراســاحلی بــا همســایه جنوبــی خــود
بــه توافــق نهایــی دســت پیــدا کنــد .ایــن پــروژه
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تــا پایــان ژوئــن گاز طبیعــی ایــران را بــه عمــان
خواهــد رســاند.
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت گفتــه بــود ایــن توافــق
در دو مرحلــه نهایــی خواهــد شــد .مرحلــه نخســت
قــرار اســت تــا پایــان مــه نهایــی شــود و مرحلــه
دوم تــا پایــان ژوئــن امضــا خواهــد شــد.
وزیــر نفــت پنــج شــنبه گذشــته بــرای پیگیــری
مذاکــرات بــا محمــد بــن حمــد الرومهــی بــه عمــان
ســفر کــرده بــود.
وزیــر نفــت عمــان اعــام کــرده اســت هشــت
کنسرســیوم تاکنــون بــرای مشــارکت در ایــن
پــروژه ابــراز تمایــل کردهانــد.
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نقــش تشــکلهای اقتصــادی در حمایــت از کاالی
ایرانــی ســال  ۱۳۹۷هــم بــا محوریــت اقتصــاد
نامگــذاری شــد .رهبــر معظــم انقــاب امســال هــم
مســاله اقتصــاد را یکــی از مهمتریــن محورهــای
سیاســتهای کالن کشــور تعییــن کردنــد تــا
حمایــت از تولیــد داخلــی در راس برنامهریــزی
نهادهــای تصمیمســاز ،قــرار گیــرد .البتــه حمایــت
از تولیــد داخلــی همــواره بــه عنــوان یکــی از ارکان
تاثیرگــذار بــر تحقــق برنامههــای توســعه کشــور
مــورد تاکیــد و توجــه بــوده اســت.
گــواه ایــن مدعــا نامگــذاری تقریبــا مشــابه ســنوات قبــل
بــا عناویــن حمایــت از تولیــد ملــی و تقویــت اقتصــاد
اســت .بــه نظــر میرســد حمایــت از تولیــد داخلــی یکــی
از محورهــای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه
در ســال  ۱۳۹۲بــر اســاس بنــد یــک اصــل  ۱۱۰قانــون
اساســی تعییــن و ابــاغ شــده اســت.
چنانکــه در بنــد هشــتم ابالغیــه آن بــر مدیریــت و اصــاح
الگــوی مصــرف و ترویــج مصــرف کاالهــای داخلــی همــراه
بــا برنامهریــزی بــرای ارتقــاء کیفیــت و رقابــت پذیــری
در تولیــد تاکیــد شــده اســت.اینکه ایــن موضــوع پــس از
گذشــت چنــد ســال همچنــان مــورد تاکیــد قــرار میگیــرد
و رهبــری بــرای تحقــق آن عــاوه بــر مســئوالن ،اینبــار
مــردم را نیــز خطــاب قــرار میدهنــد ،بیانگــر آن اســت کــه
تمــام افــراد جامعــه در قبــال شــعار امســال مســئول بــوده
و بایــد بــرای تحقــق آن نــه تنهــا در ســال جــاری بلکــه در
طــول ســالهای آتــی تــاش کننــد.
رقابتپذیــر کــردن کاالی ایرانــی بــا اجنــاس خارجــی،
انطبــاق تولیــدات داخلــی بــا نیازهــای روز ،ارتقــای کیفیــت
تولیــد داخلــی ،افزایــش تولیــد ،کاهــش قیمــت تمــام شــده
رعایــت ظرافتهــای الزم در تولیــد و رویکردهــای صادراتــی
وظایفــی اســت کــه در راســتای حمایــت از کاالی ایرانــی
بــرای مســئوالن و تولیدکننــدگان تعییــن شــده اســت.
یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه حمایتهــا صرفــا
نبایــد معطــوف بــه کاال باشــد و یقینــا ســایر محصــوالت و
خدمــات بویــژه ،در حوزههــای فنــی ،مهندســی و هایتــک
اســتارتاپها و ...را نیــز در بــر میگیــرد.
تشــکلهای اقتصــادی نیــز بــه عنــوان یکــی از
تاثیرگذارتریــن ارکان و در جایــگاه ســازمانهای میانجــی
میــان دولــت و بخــش خصوصــی (یــا همــان مــردم) در

انـرژی

شماره نود دو  //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و هفت

نادر سیف :

نقش تشکلهای
اقتصادی در حمایت
از کاالی ایرانی

قبــال ایــن هدفگــذاری مســئولند و نقــش مهمــی در
حمایــت از کاال و خدمــات داخلــی دارنــد .نکتــه قابــل
توجــه اینجاســت کــه وظایــف تعییــن شــده برای مســئوالن
و تولیدکننــدگان بــرای تحقــق شــعار ســال و حمایــت از
تولیــدات داخلــی عمدتــا در اهــداف و وظایــف منــدرج
در اساســنامه تشــکلهای اقتصــادی نیــز وجــود دارد و
تقریبــا همــه تشــکلهای اقتصــادی بــر ایــن مهــم تاکیــد
داشــتهاند.
مشــارکت گروهــی در تصمیمســازیها و تصمیمگیریهــا،
تهیــه و تنظیــم پیشنویــس و مصوبــات مرتبــط بــا تولیــد
کاالهــای مربوطــه ،تــاش بــرای ســاماندهی فعالیــت اعضا و
بهبــود کیفیــت تولیــدات ،تــاش برای ســاماندهی و توســعه
صــادرات کاال و خدمــات ،بازاریابــی مســتمر بــا کســب
اطالعــات مربــوط بــه بازارهــای مصــرف و تولیــد بــرای
عرضــه بــه اعضــاء بــا بهرهگیــری از آخریــن رهیافتهــای
جهانــی جهــت نیــل بــه اهــداف قانونــی توســعه صنعتــی و
جهــش صادراتــی ،فراهــم ســازی زمینــه تســهیالت مالــی
در جهــت توســعه فعالیتهــای اعضــا و نیــز تشــویق و
حمایــت از ســرمایهگذاری در آن بخــش از تولیــد کــه
زمینــه افزایــش صــدور کاال یــا خدمــات را فراهــم میکنــد
جــزو وظایــف ذاتــی تشــکلهای اقتصــادی اســت کــه
غالبــا در اساســنامه آنهــا عنــوان شــده اســت.
در ایــن بزنــگاه تشــکلهای اقتصــادی عــاوه بــر اینکــه
میبایســت در خصــوص ارتقــا فرهنــگ مصــرف کاال و

خدمــات تولیــد داخــل برنامهریــزی و اقــدام مؤثــر داشــته
باشــند ،مســئولیت مهمتــری نیــز پیرامــون ارتقــا و بهبــود
کیفیــت کاال و خدمــات تولیــد داخــل برعهــده دارند.البته به
ایــن فهرســت وظایــف میتــوان انجــام تحقیقــات علمــی،
صنعتــی و تجارتــی مــورد نیــاز اعضــا بــا محوریــت تقویــت
و توســعه صــادرات و شــکوفایی اقتصــاد ملــی ،کوشــش
بــرای جــذب ســرمایه ،تکنولــوژی ،مدیریــت ،دانــش فنــی
و نیــروی انســانی ماهــر در جهــت رشــد و توســعه صــادرات
و تقویــت اقتصــاد ملــی کشــور ،جلوگیــری از رقابتهــای
ناســالم اعضــا و ایجــاد ارتبــاط بــا دســتگاههای اجرایــی و
مراکــز قانونگــذاری و ســایر ســازمانها و نهادهــای ذیربــط
بــه منظــور خصوصــی ســازی و  ...را نیــز افــزود.
ایــن مــوارد همگــی اهــداف و وظایــف تعییــن شــده بــرای
تشــکلهای اقتصــادی کشــور از ســوی اتــاق ایــران اســت
کــه بــا وظایــف تعییــن شــده بــرای مســئوالن و مــردم
جهــت حمایــت از کاالی ایرانــی همســویی معنــاداری دارد.
بنابرایــن تشــکلهای اقتصــادی بــا تمرکــز بــر اهــداف
اساســنامهای خــود و تقویــت ارتبــاط بــا دســتگاههای
اجرایــی و مراکــز قانونگــذاری در جهــت کاهــش ریســک
و اتفاقــات ناگهانــی بــازار ،ارتقــا کیفیــت محصــوالت تولیــد
داخــل ،پایــش و پیگیــری ،کاهــش قیمــت تمــام شــده
بــرای تحقــق قوانیــن حمایتــی ،حــذف مقــررات دســت و
پاگیــر ،ایجــاد شــفافیت ،بسترســازی بــرای توســعه روابــط
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بینالمللــی در جهــت انتقــال دانــش و توســعه صــادرات،
حــذف زمینههــای فســاد ،تســهیل دریافــت حمایتهــای
نظــام بانکــی از تولیــد و تامیــن منابــع پولــی مــورد نیــاز
اعضــا ،میتواننــد بســتر حمایــت از کاال و ایرانــی را
فراهــم نماینــد.
بــه عــاوه بررســی تشــکلهای اقتصــادی کشــور
نشــان میدهــد کــه درصــد حائــز اهمیتــی از اعضــای
انجمنهــای کارفرمایــی را شــرکتهای کوچــک و متوســط
تشــکیل میدهنــد .شــرکتهایی کــه در اقتصــاد تمامــی
کشــورها باالخــص کشــورهای در حــال توســعه نقــش مهم
و حیاتــی دارنــد .ويژگيهايــی از قبیــل انعطافپذيــري
در مقابــل تغييــرات بــازار و محيــط ،بــه نتيجــه رســيدن
ســريع فعاليتهــا ،برخــورداري از كاركنانــی بــا انگيــزه
بــاال و همچنیــن ســرمايه اوليــه انــدک مــورد نيــاز ،ایــن
نــوع بنگاههــا را بــه مهمتريــن عامــل رشــد و تحــرك
و توســعه اقتصــادي كشــورها و يــاري دهنــده آنهــا در
مرحلــه گــذار اقتصــادي تبديــل كــرده اســت.
از ایــنرو تشــکلهای اقتصــادی میتواننــد عــاوه بــر
مــواردی کــه بــه آن اشــاره شــد بــا شناســایی نیازهــا
و راهبردهــای بهبــود کســب و کار اعضــای کوچــک
و متوســط خــود ،بــا اســتفاده از ظرفیتهــای اتــاق
بازرگانــی و ارائــه پیشــنهادهای کارشناســی بــه قــوای
ســهگانه ،بــرای اتخــاذ سياســتهاي حمايتــی از آنهــا
و نیــز ایجــاد بســترهای الزم بــرای ارتقــاء توانمنــدی ایــن
بخــش از فعــاالن اقتصــادی ،نقــش موثــری در حمایــت
از ســاخت داخــل و کاالی ایرانــی و همچنیــن افزایــش
اشــتغال پایــدار و توســعه اقتصــادی کشــور ایفــا کننــد.
*معاون تشکلهای اتاق ایران
https://www.khabaronline.ir
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سرکوب قیمت ها
بیراهه حمایت از
کاالی ایرانی است
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت:
حمایــت از کاالی ایرانــی بــدون ایجــاد فضــای رقابتــی و
نقــش تولیدکننــده و مصــرف کننــده در تعییــن قیمــت هــا،
محقــق نخواهــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،انتشــار نامــه فرمــول هــای
پیشــنهادی محاســبه قیمــت فــوالد ،آلومینیــوم و مــس کــه
توســط معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تهیــه شــده
و براســاس آن جایگزینــی ارز مبادلــه ای بــه جــای ارز آزاد
مبنــا قــرار گرفتــه اســت ،طی چنــد روز اخیــر بازتــاب زیادی
در رســانه هــا داشــته اســت و عمــده کارشناســان نیــز ایــن
اتفــاق را رانــت زا و آدرســی غلــط بــرای حمایــت از تولیــد
و کاالی ایرانــی عنــوان کــرده انــد .بــه اعتقــاد کارشناســان،
کاهــش اجبــاری قیمــت محصــوالت تولیدکننــدگان حاصلــی
جــز دو نرخــی شــدن قیمــت هــا ،هجــوم واســطه هــا و حتــی
برخــی واحدهــای تولیــدی بــرای خریــد ارزان قیمــت مــواد
و فــروش در بــازار آزاد یــا صــادرات ،التهــاب بــازار و خــروج
تامیــن نیــاز صنایــع داخلــی از اولویــت تولیدکننــدگان
باالدســت نخواهــد داشــت.

حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت :بــا توجــه بــه نامگــذاری
امســال و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر حمایــت از کاالی
ایرانــی و در راســتای تحقــق ایــن شــعار بایــد شــرایط را
بــرای ایجــاد فضــای رقابتــی و رشــد تولیــد کشــور مهیــا
کنیــم.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع
و معــادن تهــران بــا بیــان اینکــه متاســفانه بعضــا شــاهد
اســتفاده از روش هایــی کــه بــه دور از اصــل هــای اساســی
در اقتصــاد ،تجــارت و کســب و کار اســت هســتیم ،گفــت:
اگــر قــرار بــر نــرخ گــذاری دســتوری در بــازار کاالهــا باشــد
و تولیدکننــده و مصــرف کننــده در قیمــت نهایــی محصــول
براســاس عرضــه و تقاضــا نقــش اصلــی نداشــته باشــند ،هیــچ
حمایتــی درســتی از کاالی ایرانــی رخ نمــی دهــد و برایــن
اســاس بایــد بــه ســمت آزادســازی و واقعــی شــدن قیمــت
هــا حرکــت کنیــم.
عضــو هیــأت مدیــره خانــه صنعــت و معــدن تهــران بــه
بــورس کاال اشــاره کــرد و گفــت :بیــش از یــک دهــه از
تاســیس بــورس فلــزات و کاال در کشــورمان مــی گــذرد و در
ایــن ســال هــا بــرای عبــور از اقتصــاد دســتوری از ظرفیــت
هــای ایــن بــورس اســتفاده شــده اســت .امــروز نیــز بــرای
حمایــت از کاالی ایرانــی و ایجــاد فضــای رقابتــی بایــد از
بســتر بــورس کاال بــه عنــوان بــازاری کــه محــل تالقــی
عرضــه و تقاضــای محصــوالت اســت بهــره بــرد.
صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه در بــورس کاال ،تولیدکننــده و
مصــرف کننــده بــه قیمــت واقعــی کاالهــا دســت پیــدا مــی
کننــد ،افــزود :شــفافیت در اقتصــاد ،کاهــش قیمــت تمــام
شــده و رقابتــی شــدن محصــوالت ایرانــی باعــث مــی شــود
تــا اشــتیاق خریــداران ایرانــی کــه  ۸۰میلیــون هســتند و
بــازار خوبــی را بــرای تولیــدات ایرانــی فراهــم مــی کننــد،
دوچنــدان شــود.
وی اضافــه کــرد :از ســوی دیگــر شــعار ســال کــه توســط
مقــام معظــم رهبــری مطــرح شــده ،توجــه بیشــتر مــردم را
بــه موضــوع حمایــت از تولیــد داخلــی جلــب کــرده اســت
کــه در ایــن صــورت بایــد تولیــد ناخالــص ملــی رشــد کنــد
تــا افزایــش قــدرت خریــد مــردم ،ثبــات ملــی اقتصــاد
کشــور و ثبــات نســبی تــورم ،باعــث ایجــاد رشــد اقتصــادی
و اشــتغال جوانــان شــود.
صالحــی تصریــح کــرد :در رابطــه بــا حمایــت از تولیــد
داخلــی زمانــی مــی تــوان مــردم را معطــوف بــه اســتفاده

انـرژی

شماره نود دو  //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و هفت

از محصــوالت داخلــی کــرد کــه بــه کیفیــت و اســتاندارد
آن محصــوالت توجــه شــود تــا مصــرف محصــوالت داخلــی
رشــد پیــدا کنــد ایــن در حالــی اســت کــه نبایــد بــازار ۸۰
میلیونــی خــود را آمــاده ورود کاالهــای بــی ارزش تــر از
تولیــد کاالهــای داخــل کنیــم.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران اضافــه کــرد :در ایــن
میــان متاســفانه کشــور طــی  ۵۰ســال گذشــته وابســته بــه
درآمدهــای نفتــی بــوده و دولــت هــا بــه دلیــل نگرانــی از
اصالحــات اقتصــادی ،حرکــت بنیــادی در زیرســاخت هــای
اقتصــاد کالن کشــور ایجــاد نکردند.ایــن در حالــی اســت کــه
حمایــت دولــت از صــادرات مــی توانــد در آمــد ارزی خوبــی
در کنــار درآمــد نفتــی بــرای کشــور ایجــاد کنــد امــا تاکنــون
بــه بحــث صــادرات بــه انــدازه واردات توجــه نشــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه شــعار امســال و بــرای اینکــه
بخواهیــم توجــه مــردم را بــه تولیــد داخلــی معطــوف کنیــم
بایــد بــه سیاســت هــای کالن اقتصــادی ،صنایــع پاییــن
دســتی و بــاال دســتی و زیرســاخت هــای اقتصــادی در حــوزه
اقتصــاد کالن ماننــد نــرخ ارز ،ســود بانکــی ،ســود ســپرده و
اصــاح قانــون کار توجــه کنیــم.
صالحــی بــا بیــان اینکــه بــرای حمایــت مــردم از کاالی ایرانی،
بایــد تولیــد کننــدگان بــه ســمت تولیــد کاالی باکیفیــت بــا
قیمــت مناســب برونــد ،تصریــح کــرد :در حــال حاضــر قیمــت
تمــام شــده کاال در کشــور بــاال اســت زیــرا بهــره بانکــی کــه
تولیــد کننــده از بانــک دریافــت مــی کنــد بــاالی  ۲۰درصــد
اســت و ایــن میــزان بهــره نمــی توانــد بــا ســود  ۷درصــدی
کــه در کارخانــه هــا مرســوم اســت همخوانــی داشــته باشــد،
بنابرایــن قیمــت تمــام شــده افزایــش مــی یابــد و تولیــد از
لحــاظ قیمتــی بــاال مــی رود و مــردم کاالهــای بــی کیفیتــی
کــه از نظــر قیمتــی پاییــن تــر از کاالی ایرانــی اســت،
خریــداری مــی کننــد.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران اضافــه کرد:لــذا ضمــن ورود
کاالهــای مشــابه بــا کیفیــت مناســب بایــد نــرخ ارز نیــز
واقعــی شــود و از طرفــی قیمــت تمــام شــده کاهــش یابــد
بدیــن معنــا کــه نــرخ بهــره بانکــی اصــاح و اســتانداردها
تقویــت شــود.
صالحــی در پایــان تاکیــد کــرد :همــه مــوارد بــاال بــا ایجــاد
اقدامــات دســتوری بــرای تنظیــم بــازار راه بــه جایــی نمــی
بــرد و فضــای رقابتــی و شــفاف بــه همــراه حمایــت هــای
ســنجیده تنهــا مســیر تشــویق بــه تولیــدی بیشــتر و بــا
کیفیــت تــر اســت.
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مهــدی پازوکــی» کارشــناس اقتصــادی در گفــت وگــو بــا
گــروه تحلیــل  ،تفســر و پژوهــش هــای خبــری ایرنــا بــا
بیــان اینکــه مهــم تریــن مشــکل اقتصــاد ایــران ایــن اســت
کــه نــگاه راهبــردی بــه منابــع ملــی وجــود نــدارد  ،گفــت
 :برنامــه هــای اقنصــادی تنهــا بــرای رفــع امــور جــاری در
کوتــاه مــدت طراحــی مــی شــود ایــن در حالــی اســت کــه
بــرای موثــر شــدن صنایــع و ســایر بخــش هــای اقتصــادی
بایــد نــگاه توســعه ای داشــت.
وی افــزود :مهــم تریــن اقــدام ایــن اســت کــه ســایر
دســتگاه هــای غیــر اقتصــادی هــم تحقــق اهــداف
اقتصــادی را دنبــال کننــد بــرای مثــال سیاســت خارجــی
بایــد در راســتای اجــرای اهــداف اقتصــادی در چارچــوب
حفــظ خــط مشــی هــای سیاســی گام بــردارد کــه یکــی از
نمونــه از ایــن مشــارکت را مــی تــوان در بــه ثمــر رســیدن
برجــام دانســت .
پازوکــی بــا بیــان اینکــه طبیعــی اســت کــه اقتصاد وابســته
بــه یــک منبــع درآمــدی اقتصــاد ضعیف و شــکننده اســت،
افــزود :در کنــار درآمدهــای ارزی حاصــل از فــروش نفــت
بایــد درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات را تقویــت کــرد.
بــه گفتــه وی  ،افزایــش صــادرات مــی توانــد بــا یــک تیــر
چنــد هــدف تقویــت ذخایــر ارزی ،اشــتغالزایی ،نقــوذ کاالی
ایرانــی بــه بــازار هــای بیــن المللــی ،ثبــات تــراز تجــاری
مثبــت و افزایــش ســرانه درآمــد ملــی را نشــانه بگیــرد.
وی تاکیــد کــرد :دولــت بایــد بــه ســمت نظــام مالیاتــی
کارآمــد پیــش بــرود تــا وابســتگی خــود را بــه درآمدهــای
نفتــی کاهــش دهــد و هزینههــای جــاری را از محــل
فــروش نفــت تامیــن کنــد ،هرچنــد در بخــش هزینههــا
نیــز نیازمنــد برقــراری انضبــاط مالــی اســت و اکنــون
ایــران گــران اداره میشــود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت :از مزایــای بودجــه ســال
 1397کاهــش وابســتگی بودج ـهای بــه نفــت اســت ،زیــرا
ل از نفــت در بودجــه ســال  97رقــم100
درآمــد حاصــ 
هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ایــن
در حالــی اســت کــه در ســال  96ایــن عــدد  114هــزار
میلیــارد تومــان بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

جذب سرمایه  ۲۸میلیارد دالری پروژههای بادی
در اروپا
ســرمایهگذاری در تجهیــزات و مــزارع بــادی جدیــد اروپــا
پــس از افــت شــدید در ســال  ،۲۰۱۷امســال افزایــش
یافتــه و بــه  ۲۸.۷میلیــارد دالر میرســد.
بــه گــزارش ایســنا ،گــروه «وینــد یــوروپ» در گــزارش
مالــی خــود پیــش بینــی کــرده هزینــه روی پروژههــای
بــادی امســال  ۴درصــد رشــد کــرده و بــه  ۲۳.۲میلیــارد
یــورو معــادل  ۲۸.۷میلیــارد دالر میرســد .میــزان
ســرمایهای کــه پروژههــای بــادی در ســال ۲۰۱۷
دریافــت کردنــد بــه دلیــل رویکــرد ایــن بخــش بــه ســوی
مزایدههــای رقابتــی بــه جــای دریافــت یارانههــای
دولتــی ۱۹ ،درصــد کاهــش یافــت.
طبــق برآوردهــا ،انتظــار مـیرود ســرمایهگذاری در ســال
آینــده بــه  ۲۶میلیــارد یــورو افزایــش یافتــه و ســپس در
ســال  ۲۰۲۰بــه  ۲۴.۲میلیــارد یــورو کاهــش پیــدا کنــد.
اروپــا در بخــش نیــروی بــادی ،خانــه شــماری از بازیگــران
بــزرگ جهــان شــامل ســازندگان پــروژه و تولیدکننــدگان
تجهیــزات شــامل وســتاس ،اورســتاد ،زیمنــس گامســا،
 ،ENBWنوردکــس و اینوجــی اســت.
«وینــد یــوروپ» اعــام کــرد ســرمایهگذاری بــه میــزان
 ۲۲.۳میلیــارد یــورو در ظرفیــت بــادی جدیــد ،تاکنــون
بزرگتریــن عامــل محــرک هزینــه روی پروژههــای انــرژی
تجدیدپذیــر در ایــن قــاره در ســال  ۲۰۱۷بــوده اســت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،در بــرآورد هزینــه روی
داراییهــای جدیــد ،فاینانــس مجــدد ،ادغــام و خریــد و
اســتقراض در ایــن صنعــت منعکسکننــده نشــده اســت
و بــا احتســاب ایــن آمــار ،مجمــوع ســرمایهگذاری بــادی
در ســال  ۲۰۱۷بــه  ۵۱.۲میلیــارد یــورو بالــغ شــد کــه
باالتریــن رکــورد بــه شــمار م ـیرود.

تصویب الیحه موافقتنامه بین ایران و ارمنستان
برای احداث نیروگاههای جریانی بر روی
رودخانه ارس

نماینــدگان مجلــس الیحــه موافقتنامــه همــکاری بیــن
ایــران و ارمنســتان دربــاره احــداث و بهرهبــرداری از

نیــروگاه هــای جریانــی بــر روی رودخانــه ارس را تصویــب
کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،الیحــه موافقتنامــه همــکاری بیــن
دولــت جمهــوری اســامی ایــران و دولــت جمهــوری
ارمنســتان راجــع بــه احــداث و بهــره بــرداری از نیــروگاه
هــای جریانــی بــر روی رودخانــه ارس بــا  ۱۶۲رای موافــق،
 ۵رای مخالــف و  ۵رای ممتنــع از مجمــوع  ۱۹۴نماینــده
حاضــر در جلســه بــه تصویــب رســید.
در مــاده واحــده ایــن الیحــه آمــده اســت :موافقتنامــه
همــکاری بیــن دولــت جمهــوری اســامی ایــران و دولــت
جمهــوری ارمنســتان راجــع بــه احــداث و بهــره بــرداری
از نیــروگاه هــای جریانــی بــر روی رودخانــه ارس بــه شــرح
پیوســت تصویــب و اجــازه مبادلــه اســناد آن داده مــی
شــود.
براســاس تبصــره ایــن الیحــه رعایــت اصــول  ۱۲۵ ،۷۷و
 ۱۳۹قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در اجــرای
ایــن موافقتنامــه الزامــی اســت.
صادرات نفت ایران به  ۲.۱میلیون بشکه رسید
ایــران در مــاه مــارس حــدود  ۲میلیــون و  ۱۰۰هــزار
بشــکه نفــت خــام بــه کشــورهای آســیایی و اروپایــی
صــادر کــرده اســت ،پیشبینــی میشــود ایــن رقــم در
مــاه آوریــل افزایــش یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،چیــن و هنــد بزرگتریــن مشــتریان
نفــت ایــران هســتند کــه در مجمــوع بیــش از یــک میلیون
بشــکه نفــت خــام از ایــران دریافــت میکننــد .پیشبینــی
میشــود ایــن رقــم در مــاه آوریــل بــه نزدیــک یــک
میلیــون و  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز برســد و چیــن و
هنــد بــه ترتیــب جایــگاه خــود را ب ـ ه عنــوان نخســتین و
دومیــن واردکننــدگان نفــت ایــران حفــظ کننــد.
توتــال ،شــل ،انــی ،هلنیــک پترولیــوم ،ســاراس و  ...نیــز از
مشــتریان نفــت ایــران در اروپــا هســتند.
براســاس گــزارش وزارت نفــت ،ایــران همچنیــن در مــاه
مــارس حــدود  ۴۰۰هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی
صــادر کــرده اســت کــه کــره جنوبــی بــا خریــد نیمــی از
آن ،بزرگتریــن مشــتری ایــران بــه شــمار میآیــد.
البتــه کرهجنوبــی خواهــان درخواســت میعانــات گازی
بیشــتری از ایــران اســت ،امــا بــه دلیــل افزایــش مصــارف
داخلــی و تخصیــص آن بــه پاالیشــگاه ســتاره خلیــج
فــارس امــکان تحقــق درخواســت کرهجنوبــی از ســوی

انـرژی

شماره نود دو  //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و هفت

ایــران وجــود نــدارد .کــره جنوبــی هــم اکنــون روزانــه
حــدود  ۲۰۰هــزار بشــکه میعانــات گازی از ایــران دریافــت
میکنــد.
چالش های اقتصادی پیش روی کشورهای
خاورمیانه
مدیــر منطقــه خاورمیانــه و آســیای مرکــزی صنــدوق بیــن
المللــی پــول -گفــت کشــورهای صــادر کننــده نفــت بایــد
اصالحــات ســاختاری را بــه پیــش برنــد و اقتصــاد خــود را
متنــوع کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،آقــای ازور اعــام کــرد چشــم انــداز
رشــد اقتصــادی منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا
شــکننده باقــی مانــده اســت و نــرخ رشــد اقتصــادی
ضعیــف تــر از آن اســت کــه بتوانــد بــه دولتهــا بــرای
حــل چالــش بیــکاری کمــک کنــد .ســوال اینجاســت کــه
چــرا منطقــه نمیتوانــد از رشــد جهانــی بهــره گیــرد؟ بــه
عقیــده مــن دالیــل ایــن مســاله نگرانــی هــای امنیتــی،
نیــاز بــه تــداوم تثبیــت اوضــاع مالــی و چشــم انــداز
قیمــت نفــت در میــان مــدت اســت.
رشــد اقتصــادی منطقــه در ســال گذشــته بــه  ۴.۱درصــد
رســید کــه باالتــر از  ۲.۵درصــد ســال  ۲۰۱۶بــود ،امــا
علــی رغــم ایــن عملکــرد امیــدوار کننــده ،فکــر نمیکنــم
کــه ایــن رونــد قابــل حفــظ باشــد و رشــد هــدف گــذاری
شــده منطقــه بــرای ســال جــاری  ۳.۷درصــد اســت.
کشــورهای منطقــه بایــد بخــش خصوصــی را تقویــت
کننــد وگرنــه کاهــش رشــد اقتصــادی اجتنــاب ناپذیــر
خواهــد بــود.
وفــا امــر از کارشناســان صنــدوق بیــن المللــی پــول نیــز
گفــت :افزایــش تنشهــای تجــاری میتوانــد منطقــه را
تهدیــد کنــد چــرا کــه بســیاری از کشــورهای منطقــه و
شــرکای تجــاری آن هــا در قفقــاز ،رابطــه تجاری گســترده
ای بــا چیــن و امریــکا دارنــد .مســاله دیگــری کــه مــی
توانــد رشــد کشــورهای خاورمیانــه را تحــت تاثیــر قــرار
دهــد ،ســختتر شــدن شــرایط اســتقراض اســت کــه
فشــار بــر روی کشــورهایی کــه بــرای بازپرداخــت بدهــی
خــود نیازمنــد تامیــن مالــی هســتند را افزایــش مــی
دهــد .مشــکل ســوم نیــز افزایــش نــرخ بهــره اســت کــه
بــه ویــژه بــرای صادرکننــدگان نفتــی کــه بدهــی برخــی
از آن هــا اکنــون بــه  ۸۰درصــد تولیــد ناخالــص ملــی
رســیده اســت ،مشــکل آفریــن خواهــد بــود.
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دولت «یورو» را در تکالیف ارزی جایگزین
«دالر» کرد
یــأت وزیــران در جلســه روز چهارشــنبه خــود بــه ریاســت
رئیــس جمهــور ،کلیــه وزارتخانــه هــا ،ســازمان ها و شــرکت
هــای دولتــی را موظــف کــرد ارز یــورو را بــه عنــوان ارز مبنا
در تکالیــف ارزی قــرار دهنــد.
بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری،
هیــأت وزیــران در جلســه روز چهارشــنبه خــود بــه ریاســت
حجتاالســام حســن روحانــی رئیــس جمهــور ،کلیــه
وزارتخانــه هــا ،ســازمان هــا و شــرکت هــای دولتــی را
موظــف کــرد ارز یــورو را بــه عنــوان ارز مبنــای گزارشــگری
و انتشــار آمــار ،اطالعــات و دادههــای مالــی خــود مــورد
اســتفاده قــرار دهنــد.
براســاس ایــن تصمیــم ،هیــأت وزیــران کلیــه وزارتخانــه
هــا ،ســازمان هــا و شــرکت هــای دولتــی را موظــف کــرد
ارز یــورو را بــه عنــوان ارز مبنــای گزارشــگری و انتشــار
آمــار ،اطالعــات و دادههــای مالــی خــود مــورد اســتفاده
قــرار دهنــد.
همچنیــن بانــک مرکــزی موظــف شــد از تاریــخ ابــاغ ایــن
مصوبــه ،نــرخ برابــری ریــال در مقابــل یــورو را بــه صــورت
مســتمر اعــام و مدیریــت کنــد.
در ادامــه جلســه ،تعــدادی از پیشــنهادهای دســتگاههای
اجرایــی پــس از بحــث و بررســی بــه تصویــب هیــأت
وزیــران رســید.
بلژیک بهره گیری از انرژی باد را  2برابر می کند
بــه گــزارش رویتــرز ،دولــت بلژیــک اعــام کــرد کــه قصــد
دارد بــه عنــوان بخشــی از برنامــه ایــن کشــور بــرای خــروج
از انــرژی هســته ای ،فضــای کنونــی پــارک هــای بــادی
واقــع در ســواحل دریــای شــمال را پــس از ســال 2020
میــادی  2برابــر کنــد.
ایــن کشــور ،اکنــون دارای چهــار پــارک بــادی فراســاحلی
بــا ظرفیــت تولیــد  871مــگاوات بــرق اســت و مــی خواهــد
ایــن میــزان را تــا مقطــع یــاد شــده بــه  2.2گیــگاوات و تــا
ســال  2030میــادی بــه چهــار گیــگاوات برســاند.
دو نیــروگاه هســته ای بلژیــک بــا مجمــوع ظرفیــت 6
گیــگاوات در پــی بــروز مشــکالت فنــی قــرار اســت در چنــد
ســال آینــده تعطیــل شــود.
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Short news

Siemens to add 700MW to Rumaila
power plant in Iraq

Saudi Arabia receives four bids
for 400MW wind power project

A surge in profits could be an indication that ABB’s turnaround plan
.had started to gain traction
ABB reported its best start to
the year since 2015 on Thursday,
a sign the Swiss engineering
company’s turnaround plan had
.started to gain traction
The power transmission and automation company reported net
profit of $572 million for its first
quarter, beating forecasts of $562
million in a Reuters poll of 24 an.alysts

Open cycle conversion to add
700 megawatts of power generation capacity with 50% increase in
overall plant efficiency

The bidders include ACWA Power, the renewable energy units of
European utilities Electricite de
France and Enel SpA, and Engie
.SA’s International Power

ABB Q1 Profits Exceed Forecasts

Revenue rose 10 percent to $8.63
billion, also beating forecasts for
$8.39 billion. Operational earnings
before interest, tax and amortisation rose to $1.06 billion, while the
margin of 12.3 percent was within
ABB’s target range of 11 to 16 percent. Revenue and operating EBITA were at the highest level since
the first quarter of 2015, when ABB
started implementing its Next Level strategy under Chief Executive
Ulrich Spiesshofer

As Iraq seeks to rebuild its power infrastructure, Siemens is supporting
the country with upgrading one of its
largest gas-fired power plants. The
company has won a contract to add
700 megawatts (MW) to the Rumaila
Gas Power Plant, which currently has
a power generation capacity of 1500
.MW.expand down the value chain
Siemens will supply its highly-efficient SST-5000 steam turbines, ensuring the additional power supply
comes at no extra fuel requirement
while increasing the overall power
plant efficiency to more than 50 percent by converting the facility into
combined cycle mode. This upgrade
delivered by Siemens equipment will
supply around one million Iraqis with
clean and efficient electricity
Siemens was awarded the contract
by Sinohydro, the Chinese stateowned hydropower engineering and
.construction company

Saudi Arabia’s Renewable Energy
Project Development Office (REPDO) has received four bids for the
country’s first 400-megawatt Dumat
.Al Jandal wind plant in Al-Jouf
The bidders include ACWA Power,
the renewable energy units of European utilities Electricite de France
and Enel SpA, and Engie SA’s Inter.national Power
Saudi Arabia, which largely burns oil
to generate power, has set ambitious
targets to add 9.5 Gigawatts of renewables by 2023, as it looks to sell
more of its crude to export markets.
The Saudi energy ministry’s renewables office is expected to tender
3.25GW of solar and 800MW of wind
.capacity this year alone
The bids will remain sealed until the
opening bid ceremony, the statement said. Sources close to the bid
process have revealed that the wind
project is expected to be awarded in
.late June

$60bn worth of nuclear energy
deals signed between Egypt and
Russia

Egypt has signed nuclear energy deals worth tens of billions of
dollars with Russia’s State Atomic
,)Energy Corporation (Rosatom
Egypt has signed lucrative nuclear energy deals with Russia’s State
Atomic Energy Corporation (Rosatom), according to a senior official at
.the company

Alexey Likhachev said that Rosatom
had signed a series of commercial
deals with Egypt, most significantly
the $60 billion contract to construct
the Dabaa nuclear power plant, as
well as its maintenance and supplies
of nuclear fuel, reported the Middle
.East Monitor
These contracts are the first-ever in“
the nuclear industry and are Russia’s
largest non-crude products export
agreement,” Russia Today (RT) quoted Likhachev as saying. “This is certainly a very big contribution to the
development of Russian-Egyptian
relations.or even undercutting fossil
”.fuels
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بــه گــزارش ایســنا ،پــس از نوســانات اخیــر ارز گــر چــه در
نهایــت دولــت توانســت ارز را در عــدد  ۴۲۰۰تومــان کــه آن را
نــرخ تعادلــی تشــخیص داده بــود تثبیــت کنــد ،ولــی بــه هــر
حــال نگرانیهایــی در بیــن بســیاری از فعــاالن اقتصــادی
پیــش آمــد کــه ایــن نــرخ در همیــن حــدود تثبیــت خواهــد
شــد یــا خیــر؟ و در عیــن حــال ایــن ســوال نیــز مطــرح بــود
کــه بخشهایــی از اقتصــاد کــه موظــف بــه ایفــای تعهــدات
ارزی هســتند ،چگونــه ایــن مســئله را ســاماندهی خواهنــد
کــرد؟
یکــی از بخشهــای اقتصــاد ایــران کــه بــا توجــه بــه
تعهــدات طوالنــی مــدت ممکــن اســت از نوســانات ارزی
آســیب ببینــد ،صنعــت بیمــه اســت .ایــن موضــوع بــه ویــژه
در بحــث بیمهنامههــای ارزی مــورد توجــه اســت .از ایــن
منظــر کــه بیمهنامههــا در زمــان صــدور توســط صنعــت
بیمــه بــا نــرخ کمتــری صــادر شــده و طبعــا حــق بیمههــا
بــا نــرخ کمتــری پرداخــت میشــود ،ولــی در آینــده کــه
بیمهگــر بایــد تعهــدات خــود را ایفــا کنــد قیمــت ارز رشــد
کــرده و هزینــهی ســنگینتری بــر صنعــت بیمــهی کشــور
تحمیــل خواهــد شــد.
بــا ایــن حــال بایــد دیــد چنــد درصــد از
بیمهنامههــای کشــور ارزی هســتند؟
طبــق آنچــه اعــام شــده اســت .تعــداد بیمهنامههــای
ارزی چنــدان بــاال نیســت کــه نوســانات ارز صنعــت بیمــه
را دچــار مشــکل کنــد .حســین کریــم خــان زنــد ،مدیرعامــل
بیمــه نویــن مــی گویــد در حــدود ســه یــا چهــار درصــد
بیمهنامههــا ارزی هســتند .بنابرایــن تعــداد بیمــه نامههــای
ارزی انقــدر نیســت کــه نگرانــی جــدی بابــت تعهــدات ارزی
ایجــاد شــود.
همچنیــن برآوردهــا و تجربیــات گذشــته نشــان میدهــد کــه
صنعــت بیمــه تاکنــون کمتــر پیــش آمــده کــه بــا مشــکل
کمبــود ارز روبــهرو شــود و طبــق آنچــه رســول تاجــدار،
مدیرعامــل بیمــه البــرز میگویــد در ســالهای گذشــته
ممکــن اســت صنعــت بیمــه بــا مــازاد ارز روبـهرو باشــد ،ولــی
کمبــود ارز هرگــز مشــکل جــدی بــرای آن نبــوده اســت.
تمهیداتی که بیمهها برای نوسانات ازر اندیشیدند
برخــی شــرکتهای بیمــه کــه بیمهنامــهای ارزی صــادر
کردنــد ،موضــوع مصونیــت از نوســانات ارزی را از طریــق
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ادامه از صفحه 1

بازگشت ثبات به اقتصاد با تک نرخی
شدن ارز

تاثیر نوسانات اخیر ارز بر ایفای
تعهدات بیمهها
صــدور بیمهنامــه در شــرایط صــدور بیمهنامــه کنتــرل
کردهانــد .مثــا وقتــی بیمهنامــه صــادر میشــود ،اگــر
بیمهنامــه ارزی باشــد ،معــادل آن ارز دریافــت شــده و چــون
قانــون اعــداد بــزرگ وجــود دارد ،شــرکت بیمــه بــرای تعــداد
بیشــتری مشــتری بیمهنامــه ارزی صــادر کــرده و از آن ارز
گرفتــه اســت.
تاجــدار در ایــن زمیــن ایــن را هــم اضافــه میکنــد ،کــه مــا
ارز دریافــت شــده را ســپرد ه میکنیــم و از آن بــه عنــوان داد
و ســتد اســتفاده نمیکنیــم و آن را بــرای ایفــای تعهــدات
خــود نگــه میداریــم و در مقابــل شــاید بــه تعــداد معــدودی
مشــتری خســارت پرداخــت میکنیــم و بــه ایــن ترتیــب
هیــچ وقــت بــا کمبــود منابــع ارزی روبــرو نمیشــویم.
برخــی شــرکتهای بیمــه هــم هســتند کــه در موضــوع
ارز ریســک اوپــن نپذیرفتــه و نــرخ را در ابتــدای صــدور
بیمهنامــه میبندنــد .مثــا تاکیــد میشــود کــه شــرکت
بیمــه معــادل ریالــی  ۴۱۰۰تومــان ارز پرداخــت خواهــد کــرد
و بــه ایــن ترتیــب تــاش میکنــد از نوســانات ارز در امــان
بمانــد.
گرچــه طبــق آنچــه مدیــران عامــل بیمههــا اظهــار کردنــد
پیشبینــی نمیشــود بــا نوســانات نــرخ ارز ،صنعــت بیمــه
در ایفــای تعهداتــش دچــار مشــکل شــود ،ولــی بــه هــر حــال
نمیتــوان گفــت کــه صنعــت بیمــه بهطــور کلــی از نوســانات
ارزی اخیــر آســیب میبینــد .در ایــن زمینــه ،خلیــل حســن
زاده  -مدیرعامــل بیمــه خاورمیانــه  -در گفتوگــو بــا ایســنا،
ایــن نکتــه را مطــرح کــرد کــه درســت اســت کــه صنعــت
بیمــه در پرداخــت تعهــدات دچــار مشــکل نمیشــود ولــی
بــه هــر حــال وقتــی ارزش پــول ملــی تضعیــف میشــود هــر
یــک ریالــی کــه میخواهیــد در آینــده بگیریــد ارزش خــود

را از دســت میدهــد و ایــن بــرای صنعــت بیمــه بــد اســت.
او ادامــه داد :در نظــر بگیریــد پولــی کــه قبــا واگــذار شــده
ارزش خــود را از دســت میدهــد و در ایــن خصــوص نیــز
سیاســتها بصــورت کالن اعمــال میشــود .بنابرایــن بــرای
بیمههــا در ســطح خــرد کاری نمیشــود کــرد و تدبیــری
هــم از دســت بیمههــا بــر نمیآیــد .ایــن موضــوع بــه ویــژه
در بخــش بیمههــای زندگــی قابــل توجــه اســت .در نظــر
بگیریــد کــه شــما پولــی بــه شــرکتهای بیمــه دادهایــد تــا
شــرکت بیمــه بــا توجه بــه وضعیــت ســرمایهگذاری در کشــور
و نــرخ بــازده ســرمایهگذاری در ایــران بتوانــد ســرمایهگذاری
کنــد ،عایــدی ایجــاد شــود تــا ســهم انــدک خــود را برداشــته
و ســهم مــردم را بدهــد .بــی ارزش شــدن پــول ملــی در ایــن
پروســه قطعــا بــه ضــرر صنعــت بیمــه اســت.
بــا ایــن حــال مدیــران صنعــت بیمــه میگوینــد علیرغــم
نوســانات اخیــر ارز ،بــه رونــد گذشــته بــه ایفــای تعهــدات
خــود پایبنــد هســتند .در ایــن زمینــه محســن پورکیانــی،
مدیرعامــل بیمــه دولتــی ایــران کــه جــزو شــرکتهایی
اســت کــه بیشــترین بیمهنامههــای ارزی را نســبت بــه کل
بیمههــای کشــور صــادر کــرده چنیــن توضیــح میدهــد:
بــه نظــر نمیرســد کــه شــرکتهای بیمــه در ایفــای
تعهــدات ارزی خــود دچــار مشــکل شــوند .در بیمـهی ایــران
مــا هــر بیمـهای کــه ارزی فروختــه باشــیم بــه صــورت ارزی
هــم تعهــدات آن را پرداخــت میکنیــم.
وی ادامــه داده اســت :مــا همیشــه ســعی کردهایــم در
رســیدگی بــه موقــع بــه خســارتها ســرآمد باشــیم .در
طــی ایــن ســالها هــم هیـچگاه هیــچ خســارتی را بــا تاخیــر
پرداخــت نکردیــم .ایــن رفتــار ،علیرغــم فشــارهای مالــی
بــوده کــه بــه مــا تحمیــل شــده اســت.

بــاال بــردن قــدرت خریــد مــردم را فراهــم نماینــد.
بایــد بــه دور از سیاســتهای پوپولیســتی در
راســتای بهبــود وضعیــت زیرســاختهای اقتصــاد
کالن کشــور پرداخــت .مســائل اقتصــادی بایــد بــه
دور از سیاســیکاری رفــع گردنــد .دوشــنبه شــب
نیــز شــاهد بودیــم کــه معــاون اول رئیسجمهــور
اعــام کــرد ارز ،تــک نرخــی و بــا رقــم  4200تومــان
عرضــه میشــود .در ایــن خصــوص بایــد گفــت
تــک نرخــی کــردن ارز اقدامــی اســت کــه بایــد از
مدتهــا صــورت میگرفــت نــه اینکــه وقتــی بــه
شــرایط بحرانــی نزدیــک شــدیم ،شــاهد تــک نرخــی
شــدن نــرخ ارز باشــیم .تــک نرخــی کــردن اقدامــی
مثبــت در جلوگیــری از کاهــش ارزش پــول ملــی
اســت ،امــا اینکــه آیــا دولــت ایــن تــوان پتانســیل
الزم را دارد کــه تقاضاهــای بــازار را پاســخگو باشــد و
دس ـتهای پشــت پــرده را کوتــاه کنــد ،امــر بســیار
مهمــی اســت .دولــت بایــد در چنیــن شــرایطی بــازار
را تحــت کنتــرل کنــد و در راســتای کاهــش التهابــات
بــازار ارز و نگرانیهــا اقدامــات ســنجیدهای انجــام
دهــد .اکنــون مــردم نســبت بــه دولــت بیاعتمــاد
شــدهاند؛ بــرای نمونــه میتــوان بــه صفهــای
طویلــی کــه امــروز بــرای خریــد ارز شــکل گرفتــه
بــود ،اشــاره کــرد .در ایــن میــان ضــروری اســت کــه
دولــت اقداماتــی را در راســتای اعتمادســازی بیــن
مــردم انجــام دهــد .امیدواریــم کــه نــرخ ارز از مســیر
درســت ،واقعــی شــود نــه اینکــه دســتوری نســبت
بــه کاهــش ایــن نــرخ اقــدام کننــد .بــا کنتــرل قیمــت
ارز ،شــاهد بازگشــت ثبــات و آرامــش خواهیــم بــود.
از ایــن رو در ایــن راســتا دولــت بایــد از افــرادی در
تیــم اقتصــادی اش اســتفاده کنــد کــه سیاس ـتهای
مناســبی را اتخــاذ کــرده و در مســیر درســتی گام
بردارنــد تــا شــاهد تثبیــت قیمتهــا باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بازارهای جدید برای صادرات
LPG
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی گاز گفــت :شــرکت
بازرگانــی گاز وظیفــه صــادرات فرآوردههــای گازی را
برعهــده دارد و اکنــون نیــز در پــی یافتــن بازارهــای
هــدف جدیــد بــرای صــادرات الپیجــی هســتیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از شــرکت ملــی
گاز ،محمدعلــی براتــی ،در حاشــیه ســومین کنفرانــس
 LPGشــرکت کــه دیــروز و امــروز (سهشــنبه و
چهارشــنبه  ۲۸و  ۲۹فروردیــن) در تهــران برگــزار شــد،
گفــت :تمامــی ماموریتهایــی کــه از ســوی شــرکت
ملــی گاز برعهــده شــرکت بازرگانــی گاز در زمینــه
صــادرات  LPGگذاشــته شــد ،بــه خوبــی انجــام شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــازار ایــران ،بــازار بســیار خوبــی
بــرای عرضــه فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی
بــه بازارهــای جهانــی اســت ،تصریــح کــرد :شــرکت
بازرگانــی گاز تــا انتهــای ســال  ،۹۵مســئولیت صــادرات
 LPGفــاز  ۴و  ۵مجتمــع گاز پــارس جنوبــی و گاز مایــع
تولیــدی پاالیشــگاههای فجرجــم و ســرخون و قشــم
را برعهــده داشــت و ایــن مهــم را بــه خوبــی بــه انجــام
رســاند.
براتــی اظهــار کــرد :براســاس مأموریــت محولــه از ســوی
شــرکت ملــی گاز در ســال  ۹۶و اعمــال تغییــرات در
برنامهریــزی صــادرات  ،LPGبازاریابــی و فــروش کل
 LPGپــارس جنوبــی و گوگــرد تولیــد شــده در فازهــای
مختلــف پــارس جنوبــی بــه عهــده شــرکت بازرگانــی
گذاشــته شــد و بــه منظــور تخصصــی کــردن صــادرات،
تأمیــن و فــروش کاالهــای وارداتــی از حــوزه وظایــف
مــا خــارج شــد و در واقــع ،شــرکت بازرگانــی گاز بــه
موقعیــت اصلــی خــود کــه همــان صــادرات فرآوردههــا
بــود بازگشــت.
بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی گاز ،بــر
همیــن اســاس آمــار فــروش و صــادرات  LPGبرخــی از
فازهــای پــارس جنوبــی بــه رشــد صددرصــدی در ســال

 ۹۶رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه «بنتونیــت» محصــول جدیــدی
اســت کــه در شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمینژاد
تولیــد شــده و ارزش افــزوده باالیــی دارد ،گفــت :ایــن
محصــول ترکیبــی از گوگــرد و خــاک بنتونیــت اســت و
در حــال حاضــر در بخــش کشــاورزی ،مشــغول بازاریابی
بــرای ایــن محصــول هســتیم.

صادرات  ۱۰میلیون
مترمکعب گاز به بغداد
مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز گفــت :در افــق ،۱۴۰۴
ظرفیــت انتقــال روزانــه گاز بــه بیــش از یــک میلیــارد و
ظرفیــت ســاالنه بــه  ۴۰۰میلیــارد مترمکعــب میرســد.
بــه نقــل از وزارت نفــت ،ســعید توکلــی ،دربــاره حجــم
انتقــال گاز در ســال ۹۶گفــت :پارســال ،تــا پایــان بهمــن
مــاه ۲۲۶ ،میلیــارد مترمکعــب گاز در شــبکه خطــوط لوله
سراســری کشــور منتقــل شــد .بــر اســاس برنامهریــزی
انجــام شــده تــا ســال  ۱۴۰۴بایــد بــه رقــم انتقــال یــک
میلیــارد و  ۱۶۰میلیــون مترمکعــب گاز در روز دســت
یابیــم.
وی ،افزایــش ظرفیــت انتقــال را از دیگــر اهــداف ایــن
شــرکت عنــوان کــرد و ادامــه داد :بــر اســاس چشـمانداز،
ظرفیــت انتقــال گاز نیــز در موعــد یــاد شــده ،بــه ســاالنه
 ۴۰۰میلیــارد مترمکعــب افزایــش مییابــد ،گرچــه ایــن
رقــم بســته بــه نــوع بهرهبــرداری و آرایــش شــبکه انتقــال
میتوانــد کمتــر یــا بیشــتر باشــد.
صادرات گاز به بغداد ادامه دارد
توکلــی بــا بیــان اینکــه صــادرات گاز بــه بغــداد همچنــان
ادامــه دارد ،اظهــار کــرد :حجــم گاز صادراتــی بــه بغــداد
در برخــی روزهــا  ۱۴میلیــون مترمکعــب بــوده ،امــا بــه
طــور میانگیــن روزانــه حــدود  ۸تــا  ۹میلیــون مترمکعــب
گاز بــه بغــداد صــادر میشــود و اخیــرا در برخــی روزهــا
بــه رقــم  ۱۰میلیــون مترمکعــب نیــز رســیده اســت.
بــه گفتــه وی ،از آنجــا کــه دریافتکننــده گاز ایــران،
نیــروگاه بغــداد اســت ،هرچــه دمــای هــوا در ایــن کشــور
افزایــش یابــد ،میــزان تقاضای بغــداد و صــادرات گاز ایران

انـرژی

شماره نود دو  //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و هفت

نیــز افزایــش مییابــد .از طرفــی همانطــور کــه پیــش از
ایــن نیــز اعــام شــده بــود ،شــرکت ملــی گاز ،در ایســتگاه
شــلمچه گاز مــورد نیــاز نیــروگاه بصــره را آمــاده کــرده و
بــه محــض اعــام طــرف عراقــی ایــن گاز بــه خــاک عــراق
وارد میشــود.

خدمات ویژه صادرات مجدد
برای فعاال اقتصادی داخلی و
خارجی

«هیــأت عمومــی گمــرک قطــر» طــی بیانیــهای از ارائــه
خدمــت جدیــدی تحــت عنــوان «ورود کاال بــرای صــدور
مجــدد» خبــر داده اســت کــه براســاس آن کاالهــای
خاصــی میتواننــد بــدون پرداخــت حقــوق گمرکــی بــه
مــدت شــش مــاه بــا ضمانــت بانکــی بــه قطــر وارد و
مجــددا ً صــادر شــوند.
در حــال حاضــر کاالهایــی کــه میتواننــد بــه ایــن طریــق
وارد قطــر شــده و مجــددا صــادر شــوند ،شــامل وســائل
نقلیــه فصــل  ،)HS( 87مصالــح و ماشــینآالت ســاختمانی،
وســائل برقــی فصــل  84و  85و زیــورآالت و ســاعتهای
ـت .بــه طــور کلــی بهرهگیــری از ایــن امــکان
لوکــس اسـ ًَ
میتوانــد دسترســی صادرکننــدگان ایــن کاالهــا بــه
بازارهــای هــدف را تــا حــدودی تســهیل کنــد.
متقاضیــان میتواننــد در صــورت تمایــل بــه اســتفاده از
ایــن تســهیالت در مــورد مبلــغ حداقــل واردات و صــدور
مجــدداً ،مبلــغ ضمانتنامــه و شــرایط متقاضــی بــه صــورت
برخــط با سیســتم «پنجــره واحــد الندیــب» ()ALNADEEB
تمــاس حاصــل کــرده و درخواســت خــود را تســلیم کننــد.
بــر اســاس آنچــه گمــرک قطــر اعــام کــرده اســت ،ایــن
سیســتم بــر واردات انــواع خودروهــا و وســائط نقلیــه،
ماشــین آالت صنعتــی ،ابــزارآالت و هــر آنچــه کــه بنــد
 87تعرفــه گمرکــی قطــر شــامل آن میشــود ،اعمــال
خواهــد شــد.
شــرایط اســتفاده از ایــن طــرح کــه بــه عنــوان خدمــات
«واردات بــه منظــور صــادرات مجــدد» معرفــی شــده ،بــه
شــرح زیــر اســت:
حداقــل قیمــت کل کاالهــای وارداتــی تجــار طــی ســال 50
میلیــون ریــال قطــری باشــد.
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واردکننــدگان از شــرکتهای متعهــد بــه قوانیــن و
مقــررات قطــر باشــند و در پرونــده و اســناد آنهــا طــی دو
ســال اخیــر ،هیچگونــه نقــض و خــاف گمرکــی وجــود
نداشــته باشــد.
قیمــت یــک محمولــه کمتــر از  30هــزار ریــال قطــری
نباشــد.
ارائــه ضمانتنامــه بانکــی بــه ارزش هزینــه گمرکــی بــرای
واردات ســاالنه کاال بــه طــوری کــه قیمــت ضمانــت بانکــی
کمتــر از یــک میلیــون ریــال قطــری نباشــد.
مبــادالت تجــاری ایــران و قطــر پــس از وضــع تحریــم
علیــه ایــن کشــور رو بــه افزایــش گذاشــته اســت؛ چنانکــه
صــادرات ایــران بــه قطــر در ســال  1396نســبت بــه ســال
 1395دو برابــر شــده و از حــدود  103میلیــون دالر بــه
حــدود  248رســیده اســت .در مقابــل امــا ،ایــران در ســال
 96حــدود  23میلیــون دالر کاال از ایــن کشــور خریــداری
کرده اســت.

رکوردشکنی در پایبندی به
توافق اوپک

گــزارش کســب و کار نیــوز بــه نقــل از شــانا ,کمیتــه
مشــترک وزارتــی نظــارت اوپــک و غیــر اوپــک دیــروز
(جمعــه  ۳۱فروردیــن مــاه) در جــده عربســتان نشســت
داشــت .ایــن نهــاد اعــام کــرد کــه بــر پایــه گــزارش
کمیتــه مشــترک فنــی دربــاره مــاه مــارس ســال ۲۰۱۸
میــادی ،کشــورهای اوپــک و غیــر اوپــک بــه ســطح
پایبنــدی  ۱۴۹درصــدی بــه توافــق جهانــی کاهــش تولیــد
نفــت دســت یافتهانــد کــه باالتریــن رقــم تــا کنــون بــه
شــمار میآیــد.
در بیانیــه کمیتــه یــاد شــده همچنیــن اعــام شــد در
کشــورهای توســعهیافته عضــو در ســازمان توســعه و
همکاریهــای اقتصــادی ،ســطح ذخیرهســازی نفــت از
 ۳میلیــارد و  ۱۲۰میلیــون بشــکه در مــاه ژوئیــه ســال
 ۲۰۱۶میــادی بــه  ۲میلیــارد و  ۸۳۰میلیــون بشــکه در
مــاه مــارس ســال  ۲۰۱۸میــادی کاهــش یافتــه اســت.
بــا ایــن همــه ،اعضــای کمیتــه مشــترک وزارتــی یــادآور
شــدند کــه ســطح ذخیرهســازی کنونــی نفــت در
کشــورهای توســعه یافتــه ،همچنــان باالتــر از میــزان
پیــش از آغــاز ســقوط قیمتهــای نفــت اســت.
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جذب  ۲.۵میلیارد دالر
سرمایه در انرژیهای
تجدیدپذیر

وزیــر نیــرو دولــت دوازدهــم کــه بــا نزدیــک شــدن
بــه ایــام تابســتان و دوران اوج مصــرف آب و بــرق ،بــه
روزهــای ســخت کاری خــود نزدیــک میشــود از لــزوم
ورود «تربیــت جدیــد» بــه حــوزه مصــرف بــرق بــرای
جلوگیــری از مشــکالت اساســی صحبــت کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان کــه بــه روزهــای
ســخت نخســتین ســال صدارتــش بــر وزارت نیــرو
نزدیــک میشــود بــا روزهــای پیچیــدهای روبــرو خواهــد
شــد ،از یکســو کاهــش قابــل توجــه ذخایــر آبــی کشــور
و بارندگیهــا زمینــه را بــرای بــروز مشــکالت جــدی در
حــوزه آب آمــاده کــرده اســت کــه هشــدارهای مشــکالت
حتــی پیــش از فرارســیدن تابســتان ،پیشــاپیش بــا
اعتراضهــا در برخــی اســتانها بــه گــوش میرســد.

ایــران بــا دارا بــودن بیــش از  ۳۰۰روز آفتابــی در
طــول ســال و همچنیــن مناطــق مهیــا بــرای تولیــد
بــرق از بــاد ،ظرفیــت قابــل توجهــی بــرای توســعه
انرژیهــای تجدیدپذیــر دارد کــه در ســالهای
گذشــته نســبت بــه آن توجهــی نشــده بــود.
بــه زعــم کارشناســان صنعــت بــرق ،انرژیهــای
تجدیدپذیــر ارزانتریــن انــرژی در ایــران اســت،
بــه نوعــی کــه هزینــه تمــام شــده یــک کیلــووات
ســاعت بــرق خورشــیدی چهــار ســنت اســت کــه
طبــق پیشبینیهــای صــورت گرفتــه ایــن عــدد
تــا ســال  ۲۰۲۰بــه ســه ســنت و در ســالهای
بعــد بــه  ۲ســنت و کمتــر از آن کاهــش مــی یابــد.
بــه همیــن ســبب ،انرژیهــای تجدیدپذیــر در
ســالهای اخیــر بیــش از گذشــته مــورد توجــه
قــرار گرفتــه و در پنــج ســال اخیــر  ۲.۵میلیــارد

وزیر نیرو بهدنبال
تربیت جدید برای
مصرفکنندگان برق
از ســوی دیگــر ،باتوجــه بــه اینکــه معمــوال در فصــل
تابســتان و دوران اوج مصــرف بــرق ،بخــش قابــل توجهــی
از بــار تامیــن بــرق مــورد نیــاز بــر دوش نیروگاههــای
برقآبــی بــوده اســت ،امســال بــا شــرایط ویــژه منابــع
آبــی کشــور ،امیــد چندانــی بــه رســیدن امــداد از ســوی
ایــن نیروگاههــا نیســت و ایــن مشــکالت اردکانیــان و تیــم
همراهانــش در وزارت نیــرو را دوچنــدان میکنــد ،چــرا
کــه ممکــن اســت مشــکالت تامیــن آب بــا خاموش ـیهای
پراکنــده در برخــی اســتانها همــراه شــود .شــرایط وقتــی
پیچیدهتــر میشــود کــه بدانیــم بــارش هــای اخیــر هــم

انـرژی
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دالر بــرای توســعه ایــن بخــش ســرمایه گــذاری
شــده اســت.
بــر اســاس آمارهــای وزارت نیــرو ۷۰ ،درصــد از
ایــن منابــع (معــادل  ۱,۷۵میلیــارد دالر) از محــل
ســرمایه گــذاری خارجــی و  ۳۰درصــد( معــادل
 ۷۵۰میلیــون دالر) از محــل ســرمایه گــذاری
داخلــی تامیــن شــده اســت.
تــا ســال  ۱۶۵ ،۱۳۹۲مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر
در کشــور احــداث شــده بــود کــه ۱۳۱مــگاوات از
آن بــا ســرمایه گــذاری دولتــی و  ۳۴مــگاوات آن بــا
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اجــرا شــده بــود.
بــه ایــن ترتیــب ،ظرفیــت نیــروگاه هــای تجدیدپذیر
کشــور در مــدت چهــار ســال دولــت یازدهــم۱۷۶ ،
مــگاوات افزایــش یافــت و بــه  ۳۴۱مــگاوات رســید.
از ســال  ۹۲تاکنــون  ۴۷۰مــگاوات انــرژی هــای نــو

در کشــور بــه بهــره بــرداری رســیده کــه ۱۷۱
مــگاوات توســط بخــش دولتــی و  ۳۶۹مــگاوات
توســط بخــش خصوصــی ســرمایه گــذاری شــده
اســت.
حجــم قراردادهــای مبادلــه شــده در بخــش
انــرژی هــای تجدیدپذیــر نیــز از ســال ۱۳۹۲
تاکنــون ۲ ،هــزار و  ۹۶۱مــگاوات افزایــش یافتــه
اســت.
در ایــن مــدت ،توجــه بــه انــرژی هــای
تجدیدپذیــر افزایــش یافــت و تعــداد شــرکتهای
خصوصــی و مشــترکان از چهــار شــرکت بــه
بیــش از  ۳۵۰شــرکت و مشــترک خانگــی در
بخــش انــرژی هــای تجدیدپذیــر فعــال شــدند.

کمــک خاصــی بــه حــل مشــکالت خاموشـیهای احتمالــی
در تابســتان نخواهــد داشــت.
در چنیــن شــرایطی و بــا نزدیکشــدن بــه روزهــای
گــرم ســال ،وزیــر نیــرو امــروز دیــداری بــا مدیــران عامــل
شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق کشــور داشــته و بخشــی
از سیاس ـتهای خــود بــرای عبــور از ایــن دوران ســخت را
تبییــن کــرده اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه «صرفــه جوئــی زمانــی معنــا پیــدا
میکنــد کــه بدمصرفــی وجــود نداشــته باشــد» ،گفتــه
اســت کــه «در صــورت اصــاح بدمصرفــی موجــود بخــش
انــرژی میتــوان منابــع جدیــدی را تامیــن کــرد تــا ایــن
رونــد بتوانــد مــا را از ســرمایهگذاری بــرای تولیــد جدیــد
بینیــاز کنــد« .
امــا وزیــر نیــرو بــرای اصــاح آنچــه «بدمصرفــی»
میخوانــد راه بســیار پیچیــده و ناهمــواری پیــش روی
خــود میبینــد و بایــد دیــد سیاس ـتهای تیــم اردکانیــان
بــرای حــل ایــن معضــل چــه خواهــد بــود .آنطــور کــه
پایــگاه خبــری وزارت نیــرو از ایــن جلســه گــزارش داده
اســت ،او صراحتــا عنــوان کــرده اســت کــه مــدل فعلــی
تامیــن و عرضــه بــرق در کشــور پاســخگوی تقاضــای
موجــود نخواهــد بــود .اردکانیــان معتقــد اســت« :ایــن

تغییــر را یــا بایــد خودمــان زودتــر ایجــاد کنیــم یــا بــه
مــرور زمــان ایــن امــر بــر مــا تحمیــل خواهــد شــد چــرا
کــه منابــع محــدود و تقاضــا رو بــه افزایــش اســت و
مــدل تامیــن و عرضــه پاســخگو نیســت .پیــک ســال ۹۷
فرصــت مناســبی بــرای وارد کــردن برخــی تربیتهــای
جدیــد در صنعــت بــرق کشــور اســت« .
او کــه بــه خوبــی میدانــد «بــه لحــاظ حساســیت بــاالی
عملکــرد صنعــت بــرق ،صحیــح العمــل بــودن آحــاد
دســت انــدرکاران آن بســیار حیاتــی اســت چــرا کــه
هــر نــوع بــی دقتــی در شــیوه عملکــرد مــا میتوانــد
در اعتمــاد میــان مــردم و حکومــت اختــال ایجــاد
کنــد « .کار ســختی پیــش رو دارد تــا بتوانــد از یکســو
همــکاران خــود را بــرای اجــرای برنامههایــی کــه در ســر
دارد هماهنــگ کنــد و از ســوی دیگــر بتوانــد بــا جلــب
اعتمــاد افــکار عمومــی ،آنهــا را بــا تربیــت جدیــد مــورد
نظــر خــود همــراه ســازد .کاری بــه نظــر دشــوار میآیــد،
چــرا کــه تربیتهــای جدیــد مصرفــی هنــوز بــه طــور
روشــن بــرای مــردم تبییــن نشــده و بــا نزدیــک شــدن
بــه آغــاز دومیــن مــاه ســال و رونــد تغییــرات اقلیمــی و
جــوی کشــور ،بــه زودی بایــد شــاهد آغــاز روزهــای گــرم
و اوج گرفتــن افسارگســیخته مصــرف آب و بــرق باشــیم.
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نبود استارتاپها در
حوزه انرژی

بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر ســیروس وطنخــواه در گردهمایــی
اســتارتاپهای حــوزه انــرژی بــا تاکیــد بــر اهمیــت حــوزه
انــرژی در توســعه پایــدار کشــور ،افــزود :علیرغــم تالشهــای
صــورت گرفتــه ،وضعیــت کشــور در دو بخــش عرضــه و تقاضــا
در حوزههــای بهــرهوری ،بهینهســازی و مصــرف بهینــه
وضعیــت مناســبی نــدارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران در شــاخصهایی همچــون
شــدت انــرژی در جایــگاه مطلوبــی قــرار نــدارد ،تاکیــد کــرد:
ادامــه ایــن رونــد مــا را بــه ناکجاآبــاد خواهــد بــرد و شــاید
هماکنــون نیــز بــرده باشــد ،لــذا الزم اســت همــه مــا در هــر
جایگاهــی کــه هســتیم در زمینــه بهــرهوری ،نگهداشــت و
ی کنیــم.
بهینهســازی انــرژی فکــر جــد 
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای انــرژی اضافــه کــرد :ایــن
فکــر کــه تصــور شــود افــرادی هســتند کــه اقداماتــی در ایــن
حــوزه اجرایــی میکننــد ،فکــر درســتی نیســت چــرا کــه در
حــوزه فنــاوری در دنیــا اتفاقــات مهمــی رخ داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه فناوریهــای نویــن ارائهشــده در دنیــا در
حوزههــای انــرژی ،اظهارکــرد :ایــن فناوریهــا ،بنیادهــای
فکــری و اجرایــی کســب و کارهــا را تــا حــدودی عــوض کــرده
اســت کــه از جملــه آن میتــوان بــه فنــاوری  ITاشــاره کــرد
کــه اثــرات آن را در کســب و کارهــا در کشــور میتوانیــم
مشــاهده کنیــم.
وطنخــواه بــا بیــان اینکــه ایــن فناوریهــا ،انگارههــای
ذهنــی را تــا حــدود زیــادی تغییــر داده اســت ،یــادآور
شــد :امــروزه فنــاوری  ITو ســایر فناوریهــای نویــن در
حوزههــای مختلــف از جملــه مســکن ،تغییــرات اساســی
ایجــاد کــرده ،از ایــن رو نشــان میدهــد کــه فناوریهــا
میتواننــد انگارههــای ذهنــی را تغییــر دهنــد.
وی برگــزاری ایــن گردهمایــی را توجــه بیشــتر بــه فناوریهــا
و تغییــر انگارههــای ذهنــی دانســت و افــزود :مــا در تــاش
هســتیم تــا بــا اســتفاده از فناوریهــای نویــن ،رویکردهــای
حــوزه انــرژی را اصــاح کنیــم.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رونــد گذشــته نتیجــهای را در پــی
داشــته اســت کــه هــم اکنــون شــاهد آنیــم و ادامــه داد :از ایــن
رو الزم اســت بــرای اصــاح ایــن رونــد ،فضایــی مناســب بــرای
عرصــه کســب و کارهــای جدیــد ایجــاد کنیــم.
وطنخــواه بهبــود وضعیــت انــرژی در کشــور را در گــرو فعالیت
نقشآفرینــان اصلــی در ایــن حــوزه دانســت و مهمتریــن
بازیگــران اصلــی ایــن عرصــه را آحــاد مــردم ،کســب و کارهــای
خصوصــی و اســتارتاپها بــا ایــده نــو عنــوان کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتارتاپها میتواننــد انگارههــای
ذهنــی مدیــران ســنتی را تغییــر دهنــد ،اظهــار کــرد :بــر
ایــن اســاس الزم اســت فضــا بــرای حضــور و رشــد شــتاب
دهندههــا و کســبوکارهای نویــن ایجــاد شــود ،چــرا کــه
ایــن امــر منجــر بــه تحــول عظیــم در حــوزه انــرژی میشــود.
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای انــرژی بــا تاکیــد بــر اینکــه
حــوزه انــرژی برخــاف ســایر حوزههــا بــا بخشهــای دولتــی
گــره خــورده اســت ،ادامــه داد :ولــی از آنجــا کــه کســب و
کارهــای خصوصــی بــا تــوده مــردم ســر و کار دارنــد؛ از ایــن رو
میتواننــد نقــش مهمــی در بهینــه ســازی مصــرف و انتقــال
انــرژی ایفــا کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه  20درصــد تلفــات انــرژی در بخــش
مســکن اســت ،خاطرنشــان کــرد :در واقــع بخــش مســکن
جایــی اســت کــه مــردم عــادی در آن حضــور دارنــد ،از ایــن رو
رســوخ فنــاوری در ایــن بخــش میتوانــد تحــول عظیمــی در
حــوزه مصــرف انــرژی ایجــاد کنــد.
وطنخــواه اضافــه کــرد :معاونــت علمــی و ســتاد توســعه
فناوریهــای انــرژی بــرای تحقــق بخشــیدن ایــن سیاســت
برنامههایــی را دنبــال کــرده و تــاش میکنــد تــا بــا توســعه
شــتاب دهندههــا و اســتارتاپها افــرادی بــا افــکار نــو را وارد
ایــن عرصــه کنــد.
وی در عیــن حــال بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه انرژی شــتاب
دهندههــا و اســتارتاپهای زیــادی وجــود نــدارد ،اظهارکــرد:
معاونــت علمــی عالقهمنــد اســت کــه شــتاب دهندههــا در
ایــن حــوزه توســعه یابــد و در بخشهایــی چــون حمــل و
نقــل و عرضــه و تقاضــا و همچنیــن بهینــه کــردن فرآیندهــا
نقــش ایفــا کننــد.
دبیــر ســتاد فناوریهــای انــرژی تاکیــد کــرد :معاونــت علمــی
همچنیــن عالقهمنــد اســت کــه بخــش خصوصــی را وارد
عرصههــای انــرژی کنــد و امیــدوار اســت کــه در ایــن نشســت
ت کننــدگان نقــش مهمــی در
بــا تبــادل نظرهــای میــان شــرک 
ایــن عرصــه ایفــا کنــد.
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تاریــخ  ۲۸فروردیــن امســال  ۲۰۶میلیــون و  ۷۰۰هــزار دالر کاال وارد مرزهــای کشــور شــده
کــه وزنــی حــدود  ۱۴۶هــزار تــن داشــته اســت .امــا در همیــن تاریــخ میــزان صــادرات برابــر
بــا  ۱۳۷میلیــون و  ۳۰۰هــزار دالر بــوده اســت کــه  ۳۳.۵۷درصــد کمتــر از واردات بــه شــمار
م ـیرود.
البتــه از نظــر وزنــی ،کاالی صــادره بــه نســبت حجــم بیشــتری داشــته و در ایــن روز بیــش از
 ۲۶۰هزارتــن کاال از مرزهــای ایــران صــادر شــده اســت .بــا ایــن حــال نســبت بــه روزهایــی
کــه بــه تازگــی قوانیــن ارزی مــدون شــده بــود صــادرات رشــد کــرده و بــه نظــر میرســد
ثبــات قیمتهــا باعــث شــده تجــار بتواننــد بــرای ادامــه فعالیتهــای خــود برنامهریــزی
کــرده و بــر اســاس شــرایط جدیــد بــرای خــود تصمیــم بگیرنــد.
ـس
ـی دالر ،پـ
ـای گرانـ
ـور در روزهـ
ـادرات کشـ
ـت واردات و صـ
ـده وضعیـ
ـان دهنـ
ـر نشـ
ـداول زیـ
جـ
ـت:
ـر اسـ
ـای اخیـ
ـرای دالر و روزهـ
ـی بـ
ـرخ  ۴۲۰۰تومانـ
ـام نـ
از اعـ

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که فروردین ماه سال قبل تراز تجاری کشور  ۳۷۵میلیون دالر مثبت
بوده و بر این اساس میزان صادرات کشور به همین اندازه بیش از واردات بوده است.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیــرکل دفتــر اروپــا و آمریــکای ســازمان توســعه تجــارت بر
ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه در ســال گذشــته روابــط تجــاری
ایــران و روســیه بــه گونـهای پیــش رفتــه کــه رونــد صــادرات
ایــران افزایشــی و صــادرات روســیه کاهشــی شــده اســت.
بهــروز حســن الفــت در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــه ارائــه
توضیحاتــی دربــاره وضعیــت بــازار روســیه پرداخــت و گفــت:
بــا توجــه بــه آنکــه هنــوز آمــار نهایــی ســال گذشــته منتشــر
نشــده ،نمیتــوان حجــم دقیــق مبــادالت دو کشــور را اعــام
کــرد ،امــا بــه طــور تقریبــی مبــادالت ایــران و روســیه حــدود
یــک میلیــارد دالر میشــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه در روابــط تجــاری دو کشــور تاکنــون
تــراز بــه نفــع روســیه بــوده ،اظهــار کــرد :در ســال گذشــته
حجــم صــادرات مــا حــدود  ۶۰درصــد افزایــش یافــت ،امــا
ایــن اتفــاق در شــرایطی افتــاد کــه صــادرات روســیه بــه
ایــران حالــت کاهشــی یافتــه و حــدود یــک ســوم کمتــر شــد.
مدیــرکل دفتــر اروپــا و آمریــکای ســازمان توســعه تجــارت
در ارتبــاط بــا عــدم موفقیــت ایــران در کســب ســهمی قابــل
توجــه از بــازار روســیه توضیــح داد :بحــث توســعه صــادرات
بــه بــازاری ماننــد روســیه اینگونــه نیســت کــه یــک شــبه،
یــک ماهــه یــا یــک ســاله محقــق شــود .بــرای توســعه ایــن
روابــط زیرســاختهایی الزم اســت کــه عمدهتریــن آنهــا بــه
داخــل کشــور مربــوط میشــود.
الفــت ادامــه داد :شــرکتها و بنگاههــای مــا بایــد آمادگــی
داشــته باشــند تــا بتواننــد ســهم بیشــتری از بــازار روســیه
را بــه خــود اختصــاص دهنــد تــا زمانــی کــه ایــن آمادگــی
وجــود نداشــته باشــد هرچــه مقامــات و مســئوالن عالقهمنــد
بــه توســعه روابــط باشــند و در ایــن زمینــه تــاش کننــد،
اتفاقــی کــه بایــد نخواهــد افتــاد.
تاثیر تنشهای روسیه و ترکیه بر تجارت ایران
وی اظهــار کــرد :مشــکل مهــم ما برای حضــور در بازار روســیه
آن اســت کــه برخــی از کاالهــای مــا شــرایط و اســتانداردهای
مدنظــر روســیه را نــدارد .البتــه از ســال گذشــته و بــه ویــژه
بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در روابــط روســیه و ترکیــه پیش
آمــد برنامهریزیهایــی صــورت گرفتــه اســت .اکنــون نیــز در
حوزههایــی ماننــد مــواد غذایــی و کشــاورزی راهکارهایــی در
دســتور کار قــرار گرفتــه و مجوزهــای الزم بــرای صــادرات
ایــن کاالهــا بــه بــازار روســیه دریافــت شــده اســت.
مدیــرکل ســازمان توســعه تجــارت افــزود :در حوزههایــی
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کارشناسان ترکمنستان ماه آینده به
ایران میآیند

چرخش روابط تجاری ایران
و روسیه به نفع ایران
ماننــد میگــو ،لبنیــات و شــیالت رشــد قابــل توجهــی در
صــادرات ایــران بــه روســیه مشــاهده مــی شــود ،امــا بــا ایــن
وجــود میتــوان همچنــان حجــم ایــن صــادرات را گســترش
داد.
الفــت اظهــار کــرد :نکتــه دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد بحــث ظرفیــت و تــوان تولیــدی و صادراتــی
بنگاههــای کشــور اســت .بــازار روســیه بــه دلیــل ســاختاری
کــه دارد معمــوال عالقهمنــد بــه واردات کاالهایــی بــا حجــم
و ارقــام بــاال اســت کــه متاســفانه کمتــر پیــش میآیــد
بنگاههــای ایرانــی بتواننــد پاســخگوی ایــن حجــم درخواســت
باشــند حتــی در ســالهای گذشــته گاه کنسرســیومهای
ایرانــی هــم در مــواردی قــادر بــه پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا
نبودهانــد.
وی ادامــه داد :واردات روســیه معمــوال دارای دو فاکتــور اســت
اول آنکــه بازرگانــان ایــن کشــور معمــوال بــا شــرایط و قیمــت
ثابــت کار میکننــد و قراردادهایــی بــا حجــم بــاال منعقــد
میکننــد برهمیــن اســاس در ایــران تعــداد شــرکتهایی
کــه بتواننــد در ایــن حــوزه فعالیــت کــرده و پاســخگوی ایــن
نیازهــا باشــند انــدک اســت.
تغییرات تعرفهای  ۲۵۰تا  ۳۰۰کاال در دستور کار
الفــت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در ســالهای گذشــته
تالشــی بــرای ایجــاد کنسرســیومهای مشــترک صــورت
نگرفتــه ،توضیــح داد :عمــا ایــن کنسرســیومها ایجــاد
نشــدهاند ،چــرا کــه برخــی از بنگاههــا قویتــر و برخــی
ضعیفتــر هســتند و کمتــر پیــش میآیــد کــه شــرکتها
بــه توافقــی برســند کــه موفــق شــوند فــارغ از برنــد خــود
بتواننــد در کنــار یکدیگــر بــرای جــذب ایــن بــازار تــاش

کــرده و تقاضایــی کــه از ســوی کشــور طــرف مقابــل وجــود
دارد را بــا تــوان بــاال و کیفیــت مناســب پاســخگو باشــند.
وی افــزود :برهمیــن اســاس شــاید ایــن مــوارد را بتــوان
مشــکالت پیــش روی تجــارت ایــران و روســیه بــه شــمار آورد.
البتــه بحثهــای تعرفـهای و گمرکــی نیــز نقــش خــاص خــود
را دارد کــه تــاش داریــم در قالــب موافقتنامــه اوراســیا کــه
روســیه هــم عضــو آن اســت تــا حــدودی ایــن تعرفههــا را
کاهــش دهیــم.
مدیــرکل ســازمان توســعه تجــارت اظهــار کــرد :متناســب
بــا اقالمــی کــه در یادداشــتهای تفاهــم مربوطــه مــورد
توجــه قــرار گرفتــه  ۲۵۰تــا  ۳۰۰قلــم بــرای کاهــش تعرفــه
یــا صفــر شــدن تعرفــه در نظــر گرفتــه شــده کــه اغلــب ایــن
مــوارد بــا نــگاه مزیــت اقتصــادی ایــران تعریــف شــده اســت و
فکــر میکنیــم در ســال  ۲۰۱۸بتــوان ایــن توافقنامــه را بــه
امضــای روســای جمهــور چنــد کشــور عضــو رســانده و بــه
مــدت دو ســال ایــران عضــو اتحادیــه اوراســیا شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،پیــش از ایــن نیــز در ارتبــاط بــا تجــارت
ایــران در روســیه مســائلی مطــرح شــده و اینگونــه اظهــار
میشــد کــه بــه دلیــل گرانفروشــی تجــار ایرانــی بــازار ایــن
کشــور همســایه در حــال از دســت رفتــن اســت .نائــب رئیــس
اتــاق مشــترک ایــران و روســیه نیــز بــه تازگــی صــادرات
ایــران بــه روســیه ۳۵۰را میلیــون دالر و رایــزن بازرگانــی
ایــران در روســیه ایــن رقــم را حــدود  ۴۰۰میلیــون دالر اعــام
کــرده انــد کــه بــا اســتناد بــه صحبتهــای مطــرح شــده
دربــاره تبــادالت یــک میلیــارد دالری دو کشــور میتــوان
نتیجــه گرفــت صــادرات روســیه حــدود یــک و نیــم تــا دو
برابــر ایــران اســت.

عراقــی در مــورد اختــاف گازی بیــن ایــران و
ترکمنســتان کــه ســال  ۱۳۹۵ایجــاد شــد ،اظهــار کــرد:
قــرار اســت کارشناســان ترکمنســتان مــاه آینــده بــه
ایــران بیاینــد .در ایــن مــورد بررس ـیها صــورت گرفتــه
و رییــس جمهــور دو کشــور بــه توافــق رســیدند کــه
مذاکــره کننــد .البتــه اگــر ترکمنســتان بخواهــد بــه
دادگاه برویــم خواهیــم رفــت.
وی در مــورد کیفیــت ســوآپ گاز ترکمنســتان ،گفــت:
اگــر ســوآپ گاز آنهــا خــوب نباشــد یــا گاز را قطــع
میکنیــم یــا جریمــه میکنیــم .در حــال حاضــر
کیفیــت گاز آنهــا در حــد جریمــه خــوب اســت .البتــه
قــول دادنــد کیفیــت را بــاال ببرنــد و بعــد از اینکــه
کیفیــت افزایــش یافــت ،جریمــه را کــم میکنیــم.
ایران آماده صادرات گاز به بصره
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا اشــاره بــه
صــادرات گاز بــه عــراق ،اظهــار کــرد :ایــران آمــاده
صــادرات گاز بــه بصــره اســت و هــر زمــان کــه پــولاش
را بدهــد صــادرات را آغــاز میکنیــم.
وی ادامــه داد :تاکنــون عــراق هــر میزانــی کــه گاز
گرفتــه پــول آن را پرداخــت کــرده اســت .در ســال
 ۱۳۹۷بصــره بــه صــادرات گاز اضافــه میشــود.
براســاس ایــن گــزارش عراقــی طــی ســخنرانی کــه
در همایــش داشــت بــا بیــان اینکــه در ســال ۱۳۹۶
گاز حتــی یــک لحظــه هــم قطــع نشــد ،اظهــار کــرد:
شــرکت گاز در ســه محــور مدیریــت تامیــن گاز کشــور،
حضــور فعــال در فرصتهــای مناســب تجــارت جهانــی
گاز و تجدیــد ســاختار صنعــت گاز ماموریــت دارد.
وی ادامــه داد :طــی ســه ســال آینــده میــزان برداشــت
گاز طبیعــی در ســال بــه  ۳۹۰میلیــارد مترمکعــب،
میــزان اتــان از  ۱.۳بــه  ۸.۴میلیــون تــن ،گوگــرد از
 ۱.۴بــه دو میلیــون تــن ،میعانــات گازی از  ۲۲۶بــه ۳۶۰
میلیــون تــن و ال پــی جــی از  ۲بــه  ۱۲میلیــون تــن
خواهــد رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بوکار» اصطالحــی بــس آشــنا و مــورد اســتفاده مکــرر محافــل آکادمیــک و رســانهای اســت .علــت
امــروزه «فضــای کســ 
شــیوع ســریع اســتفاده از ایــن عبــارت ،تعامــل روزمــره همــه فعــاالن اقتصــادی ،سیاستســازان و سیاسـتگذاران بــا محیــط
پیرامونــی و تاثیــر و تاثــر بســیار زیــاد آن بــر تمامــی وجــوه زندگــی اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه اســت،
بهگونــهای مطلوبیــت و روانــی فضــای کســبوکار یکــی از ارکان اساســی توفیــق در تمامــی ابعــاد توســعه قلمــداد میشــود.
ایــن کتــاب حاصــل مطالعــات و بررســیهای فــراوان نویســنده و همچنیــن تدریــس درس «تحلیــل فضــای کســبوکار»
بهعنــوان یکــی از دروس پایانــی دوره کارشناســی ارشــد مدیریــت اجرایــی در ســازمان مدیریــت صنعتــی در دو دهــه گذشــته
اســت .گــردآوری و تدویــن و تحریــر مطالــب کتــاب و ب ـهروزآوری مســتمر آن بــا هــدف کمــک بــه مدیــران اجرایــی و گــروه
تصمیمســازان بــرای پایــش و کمــک بــه بهبــود شــرایط کســبوکار و توفیــق در برقــراری روابــط مطلوبتــر و معقولتــر در
تعامــات روزمــره اجتماعــی از طریــق توســعه بینشهــای فــردی و ارتقــاء ادراکات اجتماعــی ایشــان بــوده اســت.
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