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چین و اروگوئه چگونه موفق به اصالحات
ساختاری در اقتصاد شدند؟
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد

اصالحــات ســاختاری نیازمنــد عمــل کارشناســی ،صبــر ،اســتفاده از
پتانســیل هــای واقعــی و از همــه مهمتــر انگیــزه بــرای بهبــود اســت .بــدون
عنصــر «انگیــزه» ســایر مولفــه هــا هــم بــه کار نمیآینــد .آنچــه مــا بــرای
بهبــود نیــاز داریــم همیــن دو عنصــر اســت ،چراکــه هــم پتانســیلهای
ذاتــی اقتصــادی ،هــم دانــش و نیرویهــای جــوان را در اختیــار داریــم.
ســفر بــه چیــن در کنــار رئیسجمهــور و برخــی اعضــای هیــات دولــت
بــرای شــرکت در اجــاس شــانگهای فرصــت خوبــی بــرای توجــه و درک
یــک اصــل اساســی در توســعه اقتصــادی بــود :اصالحــات ســاختاری
برمبنــای عمــل کارشناســی ،صبــر و انگیــزه ملــی بــرای بهبــود رخ
میدهــد.
چیــن دوران توســعه را طــی کــرده و حــاال جایــگاه مشــخصی در اقتصــاد
جهانــی دارد ولــی همیــن کشــور هــم وقتــی در حــوزهای بــا ضعــف مواجــه
میشــود بــا نهایــت انگیــزه ســعی در رفــع آن میکنــد و اتفاقــا بعــد از
مدتــی از وضعیــت کامــا نامطلــوب بــه موقعیــت کامــا مطلــوب میرســد.
یــک نمونــه ســاده کــه در حاشــیه اجــاس توجــه مــن را جلــب کــرد،
موقعیــت چیــن در تولیــد دی اکســیدکربن در جهــان بــود .آنهــا متهــم
بودنــد کــه در آلودگــی زمیــن نقــش زیــادی دارنــد .یــک دلیــل اصلــی
هــم اینکــه چیــن بزرگتریــن مصــرف کننــده ذغــال ســنگ در جهــان و
دومیــن مصــرف کننــده نفــت اســت.
ایــن موقعیــت بــرای آنهــا نقطــه ضعــف بــود .بنابرایــن بــا صــرف زمــان،
کار کارشناســی و دقــت و مطالعــه موفــق شــدند بعــد از مدتــی رهبــری
انرژیهــای پــاک جهــان را در اختیــار بگیرنــد .نتیجــه اینکــه در حــال
حاضــر چیــن یــک ســوم بــرق حاصــل از بــاد جهــان را در اختیــار دارد،
یــک چهــارم انــرژی خورشــیدی جهــان در ایــن کشــور تولیــد میشــود،
در میــان  10کشــور تولیــد کننــده پنلهــای خورشــیدی رتبــه ششــم را
بدســت آوردهانــد و در بــازار توربینهــای بــادی هــم چهــارم هســتند .در
نهایــت ادامــه در صفحــه 7

رئیس سازمان توسعه تجارت از اعطای
مجوز برای معامله اظهارنامههای
صادراتی خبر داد

بازار دوم ارز در راه است

نشســت خبــری رئیــس ســازمان توســعه تجــارت حــاوی دو خبــر مهــم بــود؛
خبــر اول اعطــای مجــوز بــرای معاملــه اظهارنامههــای صادراتــی اســت کــه بــه
نوعــی بهمنزلــه ایجــاد بــازار دوم بــرای ارز اســت .خبــر دوم آمــار جدیــد از
ثبتســفارشهای واردات از ابتــدای ســال  ۹۷تــا  ۲۰خردادمــاه اســت .مطابــق
صحبتهــای جدیــد مجتبــی خســروتاج ،بــازار جدیــدی بــرای صادرکننــدگان
کاال بــا پایــه غیرنفتــی ایجــاد شــده و آنهــا ملــزم بــه ارائــه ارز بــه چرخــه اقتصــاد
از طریــق ســامانه نیمــا نیســتند .در واقــع بــا ارزشدار شــدن اظهارنامههــای
صادراتــی و تعییــن نــرخ ایــن اظهارنامههــا در خریــد و فــروش میــان واردکننــده
و صادرکننــده بهصــورت توافقــی ،واردکنندگانــی کــه نتوانســتهاند ارز موردنیــاز
خــود را از طریــق ســامانه نیمــا تامیــن کننــد ،میتواننــد از ارز صادراتــی کاالهــا
بــا پایــه غیرنفتــی بهــره گیرنــد .از ســوی دیگــر ،ارزشدار شــدن اظهارنامههــای
صادراتــی ،بــه نوعــی بــه تشــویق صادرکننــدگان منجــر میشــود .جدیدتریــن
آمارهــا در مــورد آخریــن وضعیــت ثبتســفارشهای واردات از ابتــدای امســال
تــا  ۲۰خــرداد نیــز نشــان از اســتقبال واردکنندههــا از ارز یارانــهای دارد .ایــن
موضــوع باعــث شــده اســت کــه در مــدت زمــان مذکــور بیــش از  ۲۵میلیــارد دالر
بــرای  ۲۲۱هــزار و  ۸۲۷قلــم کاال ثبتســفارش صــورت گیــرد .از ایــن میــزان،
بیشــترین ثبتســفارشها بــه لحــاظ ارزشــی بــه کاالهــای واســطهای بــا رقمــی
معــادل  ۱۵میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون دالر اختصــاص دارد.

صحبتهــای جدیــد رئیــس ســازمان توســعه تجــارت حاکــی از آن اســت کــه
بــازار دوم ارز ایجــاد میشــود کــه بــر مبنــای آن بخشــی از صادرکننــدگان
میتواننــد اظهارنامههــای صادراتــی را بــا نــرخ توافقــی بــه واردکننــدگان
بفروشــند .بــر اســاس خبــری کــه از ســوی رئیــس ســازمان توســعه تجــارت
اعــام شــده ،بــازار جدیــدی بــرای صادرکننــدگان کاال بــا پایــه غیرنفتــی ایجــاد
شــده و آنهــا ملــزم بــه ارائــه ارز بــه چرخــه اقتصــاد از طریــق ســامانه نیمــا
نیســتند ،بلکــه اظهارنامــه صادراتــی صادرکننــده میتوانــد بــرای واردات اقــام
خاصــی کــه قــرار اســت بــه زودی اعــام شــود ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
در ایــن بــاره مجتبــی خســروتاج در نشســت خبــری روز گذشــته در رابطــه بــا
ورود ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد کشــور ایــن طــور توضیــح داده
کــه درآمــد ارزی صــادرات کاالهایــی چــون فرآوردههــای نفتــی ،پتروشــیمی،
اقــام معدنــی و فلــزی در ســامانه نیمــا فروختــه میشــود .امــا درآمدهــای
ارزی صــادرات کاالهــای غیرپتروشــیمی و غیرمعدنــی کــه عمدتــا توســط بخــش
خصوصــی محقــق میشــود ،ضرورتــی بــرای ورود بــه سیســتم طراحــی شــده،
نــدارد .وی صــادرات ایــن اقــام را در ســال جــاری بیــن  ۱۰تــا ۱۵میلیــارد دالر
بــرآورد کــرد و معتقــد اســت چنانچــه سیاســتهای تشــویقی بــهکار گرفتــه
شــود ،ایــن رقــم بــه ۲۰میلیــارد دالر نیــز خواهــد رســید .مکانیــزم جدیــد اعــام
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

انـرژی

توســعه همــکاری هــا انجــام داده اند.مشــروح خبر.

بــازار دوم ارز در راه اســت نشســت خبــری
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت حــاوی دو خبــر
مهــم بــود؛ خبــر اول اعطــای مجــوز بــرای معاملــه
اظهارنامههــای صادراتــی اســت کــه بــه نوعــی
بهمنزلــه ایجــاد بــازار دوم بــرای ارز اســت
.
مشروح خبر

ـرای
ـس بـ
ـفارت انگلیـ
ـروه سـ
ـت کارگـ
فعالیـ
تقویــت حضــور شــرکتهای انگلیســی در
ـران رابــرت مــک ایــر ،ســفیر جدیــد انگلیس در
ایـ

در حـوزه گـــاز دچـار خــــود سانسوری
هســتیم دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی

مخاطــرات تجــارت بــا عــراق ســهم تجــار
ایرانــی در بازارهــای عــراق بــا چــه مخاطراتــی
روبهروســت؟ فعــاالن بخــش خصوصــی در
تازهتریــن نشســت خــود تحــوالت بــازار عــراق را بــه
عنــوان یکــی از اصلیتریــن مقاصــد صــادرات کاالی
غیرنفتــی مــورد واکاوی قــرار دادنــد مشــروح

گفــت :بــا توجــه بــه رتبــه اول ایــران در ذخایــر
گازی ،هنــوز نتوانســتهایم بــه عنــوان بازیگــر گازی
مطــرح شــویم و ایــن ریشــه در خــود سانســوری
.
مــا دارد و ســعی کردیم.مشــروح خبــر

قراردادهــای جدیــد نفتــی ایــران کــدام
انــد؟ وعــده امضــای هفــت قــرارداد نفتــی تــا

پایــان شــهریورماه درحالــی از ســوی مســئوالن
داده شــد کــه قــرار نیســت طــرف مذاکره شــرکت
هــای غربــی باشــند و چنانچــه بــه مرحلــه اجــرا
برســند صنعــت نفــت ایــران ســال پــر رونقــی را
.
تجربــه خواهــد کــرد مشــروح خبــر

ـت خواهد
ـد موافقـ
ـش تولیـ
ـا افزایـ
ـک بـ
اوپـ
کــرد بــر اســاس یــک نظرســنجی بلومبــرگ،

اوپــک احتمــاال بــر اختالفــات داخلــی چیــره
شــده و در نشســت رســمی هفتــه آینــده خــود بــا
افزایــش تولیــد بــه منظــور مهــار رشــد بیرویــه
قیمتهــا موافقــت خواهــد کرد.مشــروح خبــر

ـران و اروپا
ـی ایـ
ـر ات نفتـ
ـد مذاکـ
دور جدیـ
آغــاز شــدجذابیت صنعــت پتروشــیمی ایــران

بــه حــدی اســت کــه حتــی تهدیــدات و فشــارهای
آمریــکا نیــز نتوانســته مانــع حضــور شــرکت هــای
بیــن المللــی پتروشــیمی در ایــران شــود و بــه
تازگــی شــرکت هــای اروپایــی مذاکراتــی را بــرای
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تهــران ،صبــح امــروز بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــا غالمحســین
.
شــافعی دیــدار کــرد .مشــروح خبــر

اخبار کوتاه
ـد
ـه هنـ
ـت بـ
ـادرات نفـ
ـدی صـ
ـش  10درصـ
افزایـ
.
مشــروح خبــر
کارگاه آموزشــی توانمندســازی دبیــران
.
مشــروح خبــر

ـه رو
ـات و واردات رو بـ
ـت سفارشـ
ـک ثبـ
ـا ترافیـ
بـ
.
ـم مشــروح خبــر
ـده ایـ
شـ

آخریــن اخبــار از صــادرات گاز بــه بصــره
.
مشــروح خبــر

.

ـچ
ـمت مارپیـ
ـه سـ
ـور بـ
ـاد کشـ
ـت اقتصـ
حرکـ
ـی در یازدهمیــن نشســت کمیســیون بــازار
تورمـ

ـرژی
ـیون انـ
ـد کمیسـ
ـه جدیـ
ـت رئیسـ
ـن هیئـ
تعییـ
.
مجلس مشروح خبر

پــول و ســرمایه اتــاق تهــران چشــمانداز بــازار
ارز ،مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .در
ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــای کمیســیون و
کارشناســان حــوزه ارز و بــازار پــول برگــزار شــد،
.
مشــروح خبــر

ـه دعاوی
ـیدگی بـ
ـعب دادگاه رسـ
ـی شـ
معرفـ
.
ـی مشــروح خبــر
ـش خصوصـ
بخـ

همــکاری اســتراتژیک ایــران و چیــن تحکیــم
.
میشــود مشــروح خبــر

ـرق
ـاده بـ
ـی آمـ
ـای حرارتـ
ـد نیروگاههـ
 ۹۹درصـ
.
ـک مشــروح خبــر
ـان پیـ
ـانی در زمـ
رسـ

خبــر
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کمیتــه مشــترک بازرگانــی ایــران و نــروژ
.
ـر
ـروح خبـ
ـود مشـ
ـکیل میشـ
تشـ
صــادرات ایــران بــه قطــر  ۵برابــر شــد
.
مشروح خبر

مهــم تریــن چالــش ســازندگان ایرانــی
تجهیــزات صنعــت نفــت مشــروح خبــر پایلــوت هوشمندســازی صنعــت بــرق در
ـریح کـ
ـد را تشـ
ـی کننـ
مـ
ـرد مدیرعامل شــرکت خوزســتان اجرایــی میشــود مشــروح خبــر

صنایــع تجهیــزات نفــت مهــم تریــن چالشــی
کــه ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایرانــی
بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد را تشــریح
.
کــرد .مشــروح خبــر

.
ـال ۱۴۰۴
ـای کشورازسـ
ـی نیروگاههــ
ساماندهــ

مشــروح خبــر

.

ـده
ـه آمـ
ـکا چـ
ـه آمریـ
ـای بـ
ـه اروپاییهـ
در نامـ
.
ـود؟ مشــروح خبــر
بـ
ـیلی صادر
ـه شـ
ـران بـ
ـت ایـ
ـه نفـ
ـتین محمولـ
نخسـ
..
ـد مشــروح خبــر
شـ

*

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

ادامه از صفحه 1
از ســوی متولــی تجــارت کشــور نشــان میدهــد کــه
درآمدهــای ارزی صــادرات ایــن اقــام نیــز مشــمول
اســتفاده در چرخــه اقتصــادی کشــور اســت؛ امــا نــه صرفــا
از طریــق ســامانه نیمــا .بــه گفتــه خســروتاج ،بــرای اینکــه
صادرکننــدگان بتواننــد نســبت بــه واردات کاالهــا بــا
واردکننــدگان وارد مذاکــره شــوند ،لیســتی تهیه شــده اســت
کــه منتظــر تاییــد و تصویــب معــاون اول رئیسجمهــور
اســت .وی همچنیــن بــا اعــام ایــن خبــر کــه اظهارنامــه
صادراتــی ارزشدار میشــود ،اعــام کــرده کــه تعییــن نــرخ
ایــن اظهارنامــه در خریــد و فــروش میــان صادرکننــده و
واردکننــده توافقــی خواهــد بــود.
بــه گــزارش «دنیــای اقتصــاد» ،اخیــرا چهــار نامــه از طــرف
اتــاق بازرگانــی ایــران ،اتــاق بازرگانــی تهــران و کنفدراســیون
صــادرات بــه رئیسجمهــور و معــاون اول وی فرســتاده شــد
کــه موضــوع ارزش دار شــدن اظهارنامههــای صادراتــی نیــز
یکــی از محورهــای ایــن نامههــا بــود .در نشســت فعــاالن
بخــش خصوصــی بــا رئیسجمهــور نیــز گفتــه شــد کــه دالر
 ۴۲۰۰تومــان نــرخ ارز صادرکننــده باشــد؛ ولــی مابهالتفاوتــی
کــه توافــق میشــود ،مبنــای نــرخ اظهارنامــه صادراتــی قــرار
گیــرد کــه البتــه عــدد ایــن اظهارنامــه میتوانــد بــر اســاس
عرضــه و تقاضــا در بــازار تعییــن شــود .امــا اینکــه ایــن
توافــق روی چــه عــددی باشــد هنــوز مشــخص نیســت.
بــه گفتــه برخــی از کارشناســان ایــن موضــوع بــه نوعــی
توافــق بیــن صادرکننــده و واردکننــده اســت .بــا ایــن
روش واردکنندگانــی کــه نتوانســتهاند ارز مــورد نیــاز
خــود را از طریــق ســامانه نیمــا تامیــن کننــد ،میتواننــد
از ارز صادراتــی کاالهــای بــا پایــه غیرنفتــی بهــره گیرنــد.
از ســوی دیگــر ،ارزش دار شــدن اظهارنامــه صادراتــی ،بــه
نوعــی بــه تشــویق صادرکننــدگان منجــر میشــود و
مدیریــت واردات بــا نــرخ دالر  ۴۲۰۰تومانــی را نیــز در
پــی خواهــد داشــت .جدیدتریــن آمارهــا در مــورد آخریــن
وضعیــت ثبتســفارشهای واردات از ابتــدای امســال تــا
 ۲۰خــرداد از ســوی رئیــس ســازمان توســعه تجــارت نیــز
اعــام شــد .آمارهایــی کــه نشــان از اســتقبال واردکنندههــا
از ارز یارانــهای دارد .ایــن موضــوع باعــث شــده اســت
کــه از ابتــدای ســالجاری تــا  ۲۰خــرداد بیــش از ۲۵
میلیــارد دالر ثبتســفارش صــورت گیــرد .واردکننــدگان
از ابتــدای امســال تــا  ۲۰خــرداد میتوانســتند در  ۸۲روز
ثبتســفارش کننــد کــه البتــه بعــد از صــدور بخشــنامه

شماره نود چهار  //هفته آخر خرداد هزار و سیصد نود وهفت

انـرژی

وزیر نیرو مطرح کرد؛

ش حــدود ۴روز تعطیــل شــد و پــس
ارزی ،ســایت ثبتــار 
از آن مجــددا سیســتم ثبتســفارش راه افتــاد .بنابرایــن
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه واردکننــدگان در ایــن بــازه
زمانــی ۷۸روزه امــکان ثبتســفارش داشــتهاند؛ یعنــی
بهطــور متوســط روزانــه در ایــن مــدت حــدود  ۳۲۲میلیــون
دالر ثبتســفارش صــورت گرفتــه اســت.
خســروتاج ،معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس
ســازمان توســعه تجــارت روز گذشــته در نشســت خبــری،
میــزان ثبتســفارشها در بخشهــای مختلــف بــه
تفکیــک کاالهــای اساســی ،مصرفــی ،واســطهای ،ســرمایهای
و ســایر کاالهــا را اعــام کــرد .بــر اســاس آمــار ارائــه شــده،
بیشــترین ثبتســفارش انجــام شــده از ابتــدای امســال
تــا  ۲۰خــرداد بــه لحــاظ ارزشــی متعلــق بــه کاالهــای
واســطهای بــا رقمــی معــادل  ۱۵میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون
دالر اســت .پــس از آن کاالهــای ســرمایهای بــا  ۴میلیــارد
و  ۲۸۰میلیــون دالر بیشــترین میــزان ثبتســفارش را بــه
لحــاظ ارزشــی بــه خــود اختصــاص داده اســت .از ســوی
دیگــر بــرای واردات کاالهــای مصرفــی نیــز از ابتــدای امســال
تــا  ۲۰خــرداد  ۲میلیــارد و  ۶۶۲میلیــون دالر ثبتســفارش
شــده اســت .همچنیــن در رده چهــارم کاالهــای اساســی بــا
یــک میلیــارد و  ۷۶۰میلیــون دالر قــرار گرفتــه اســت و ســایر
کاالهــا نیــز بــا یــک میلیــارد و  ۹۱میلیــون دالر در رده آخــر
ثبتســفارشها در ایــن بــازه زمانــی قــرار دارد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در ایــن نشســت بــه
ســواالت و ابهامــات در رابطــه بــا سیاس ـتهای جدیــد ارزی
نیــز پاســخ داد .وی در پاســخ بــه ســوال «دنیایاقتصــاد»
مبنــی بــر اینکــه سیســتم جدیــد ارزی نتوانســته اســت

بخشخصوصــی را راضــی کنــد و اینکــه آیــا دولــت
پیشــنهادهای بخشخصوصــی بــرای اصــاح سیاســت
ارزی را لحــاظ میکنــد یــا خیــر ،گفــت :هــر تصمیمــی
کــه از طــرف دولــت گرفتــه شــود معایــب و امتیازاتــی
دارد .سیاســت جدیــد ارزی بوروکراســی بیشــتری دارد
و دخالتهــای دولــت هــم در آن بیشــتر اســت ،امــا در
شــرایط فعلــی واجــب بــود کــه دولــت ایــن تصمیــم را
بگیــرد .دولــت نمیتوانســت اجــازه دهــد کــه مثــل قبــل از
 ۲۱فروردیــن نــرخ ارز مــدام افزایــش پیــدا کنــد و مطمئنــا
دولــت نمیتوانســت چنیــن اجــازهای بدهــد .البتــه نقــد
بــه ایــن سیســتم جدیــد هــم وجــود دارد ،امــا اجــرای آن
در ایــن شــرایط الزم بــود .معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت اظهــار کــرد :در سیاســت جدیــد ارزی برخــورد
بــا بخشخصوصــی معتــدل بــوده اســت،یعنی در ایــن
سیســتم هــم بــه جایــگاه بخشخصوصــی توجــه شــده و
هــم بــه بخــش دولتــی .بــه گفتــه خســروتاج ،از ابتــدای
امســال تاکنــون  ۹ /۵میلیــارد دالر ارز یارانــهای تخصیــص
یافتــه داریــم کــه از ایــن میــزان  ۷ /۵میلیــارد دالر تامیــن
شــده اســت .دوســتانی کــه بــا ایــن شــیوه جدیــد مخالفــت
میکننــد در واقــع حرفشــان بازگشــت بــه قبــل از ۲۱
فروردیــن اســت .او دربــاره سیاســتهای دولــت در مــورد
نحــوه تامیــن ارز کاالهــای وارداتــی توضیــح داد :اســتفاده
از منابــع ارزی ناشــی از صــادرات نفــت خــام ،بــرای
واردات بخشــی از کاالهــا از طریــق سیســتم بانکــی انجــام
میگیــرد .همچنیــن اســتفاده از منابــع ارزی ناشــی از
صــادرات فرآوردههــای نفتــی ،پتروشــیمی ،اقــام معدنــی
و فلــزی کــه در ســامانه نیمــا فروختــه میشــود در فــاز اول
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حــدود  ۷۰درصــد صــادرات غیرنفتــی را پوشــش میدهــد و
تــا ســقف  ۸۰درصــد قابلافزایــش اســت.
خســروتاج دربــاره اینکــه چــه اقالمــی مشــمول فــروش
ارز صادراتــی آنهــا در ســامانه نیمــا میشــود ،گفــت:
شــرکتهای دولتــی و شــرکتهای وابســته بــه نهادهــای
عمومــی غیردولتــی و شــرکتهای تحــت مدیریــت دولــت
و صادرکننــدگان عمــده مجــاز بــه واگــذاری پروانههــای
صادراتــی خــود بــه واردکننــدگان نیســتند .معــاون وزیــر
صنعــت،معــدن و تجــارت دربــاره معیارهــای منظورشــده در
تهیــه فهرســت اقــام صادراتــی کــه درآمــد ارزی صادراتــی
آنهــا بایــد در ســامانه نیمــا فروختــه شــود ،گفــت:لیســت
کاالهــای منظــور شــده اقالمــی هســتند کــه عمدتــا توســط
شــرکتهای دولتــی و شــرکتهای وابســته بــه نهادهــای
عمومــی غیردولتــی و شــرکتهای تحــت مدیریــت
دولــت صــادر میشــود .همچــون فرآوردههــای نفتــی
و پاالیشــگاهی ،پتروشــیمیها و مــواد معدنــی فلــزی .او
همچنیــن دربــاره اینکــه تکلیــف درآمدهــای ارزی صادراتــی
ســایر کاالهــای غیرپتروشــیمی و غیرمعدنــی چــه خواهــد
بــود،توضیــح داد :صــادرات ســایر اقــام کــه عمدتــا توســط
بخشخصوصــی صــورت میگیــرد ،از اقــام خــرد و بــا ارزش
صادراتــی پاییــن اســت کــه درحالحاضــر ضرورتــی بــرای
ورود آنهــا بــه سیســتم طراحــی شــده نیســت .پیشبینــی
میشــود صــادرات ایــن اقــام در ســالجاری بیــن  ۱۰تــا
 ۱۵میلیــارد دالر باشــد کــه چنانچــه سیاسـتهای تشــویقی
بــه کار گرفتــه شــود بــه  ۲۰میلیــارد دالر خواهــد رســید.
درآمدهــای ارزی صــادرات ایــن اقــام نیــز مشــمول اســتفاده
در چرخــه اقتصــادی کشــور اســت؛ امــا نــه صرفــا از طریــق
ســامانه نیمــا ،بلکــه اظهارنامــه صادراتــی صادرکننــده
میتوانــد بــرای واردات اقــام خاصــی کــه اعــام میشــود
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بــه گفتــه خســروتاج ،بــرای
اینکــه صادرکننــدگان بتواننــد نســبت بــه واردات کاالهــا بــا
واردکننــدگان وارد مذاکــره شــوند ،لیســتی تهیه شــده اســت
کــه منتظــر تاییــد و تصویــب معــاون اول رئیــس جمهــوری
اســت کــه در آینــده نزدیــک اعــام میشــود .معــاون وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت در پاســخ بــه ســوالی دربــاره ارائــه
۲۰درصــد ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی خــارج از ســامانه
نیمــا بــه واردکننــدگان گفــت :اظهارنامــه صادراتــی ارزشدار
میشــود؛ ضمــن اینکــه نــرخ ایــن اظهارنامــه در خریــد و
فــروش میــان صادرکننــده و واردکننــده ،توافقــی خواهــد
بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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دچـار خــود
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دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت :بــا
توجــه بــه رتبــه اول ایــران در ذخایــر گازی ،هنــوز
نتوانســتهایم بــه عنــوان بازیگــر گازی مطــرح
شــویم و ایــن ریشــه در خــود سانســوری مــا دارد
و ســعی کردیــم.
حمیــد رضــا صالحــی ،دبیــر کل فدراســیون صــادرات
انــرژی در مــورد فرصــت برجــام بــرای جــذب شــرکتهای

خارجــی بــه بــازار ایــران گفــت :مســله برجــام فرصــت
مناســبی بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا شــرکتهای خارجــی را
فراهــم کــرد تــا بــا ارایــه جذابیتهــای اقتصــادی کشــور
از ایــن فرصــت طالیــی بــرای پیشــرفت کشــور اســتفاده
کنیــم .حتــی در برخــی بخشهــا موفــق عمــل کــرده
و بــرای نمونــه موفــق بــه انعقــاد قــرارداد بــا پــژو و رنــو
شــدیم بــه طــوری کــه همــکاری بــا رنــو عــاوه بــر پوشــش
نیازهــای داخلــی بســتر صــادرات بــه دیگــر کشــورهای
منطقــه را فراهــم میکــرد.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن بــا اســتفاده از تــوان و پتانســیل
توتــال میتوانســتیم بخشهــای پاییــن دســت نفــت و
گاز را تقویــت کنیــم و خــود صاحــب برنــد و شــرکت هــای
نفتــی نیرومنــد در ایــن زمینــه باشــیم ماننــد پترونــاس
مالــزی یــا  CNPCچیــن و ایــن شایســته کشــور نیســت
کــه بــا وجــود داشــتن منابــع نفــت و گاز فــراوان فاقــد
شــرکت نفتــی تاثیــر گــذار باشــد و در کل برجــام فرصــت
مناســبی بــود تــا بــا افزایــش تبــادالت اقتصــادی عقــب
ماندگیهــای اقتصــادی کشــور را جبــران کنیــم.
وی متذکــر شــد :از ســویی بــرای گســترش زیــر
ســاختهای کشــور ماننــد جــاده و فــرودگاه کــه تقریبــا
 200تــا  300میلیــارد دالر هزینــه بــرآورد میشــود،
میتوانســتیم از پتانســل شــرکتهای عالقمنــد اروپایــی
و شــرقی در ایــن راســتا اســتفاده کنیــم ،هرچنــد اقداماتــی
انجــام شــد کــه متاســفانه خــروج امریــکا از برجــام در ایــن
رونــد اختــال ایجــاد کــرد.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا تاکیــد بــر نقــش
بخــش خصوصــی بــرای کاهــش مشــکالت گفــت :حتــی در
ایــن شــرایط هــم بــا نشــان دادن جذابیتهــای اقتصــادی
کشــور ،تقویــت بخــش خصوصــی ،زیــر ســاختهای
کســب و کار و اســتفاده از اختالفــات تجــاری امریــکا و
اروپــا میتــوان در جــذب شــرکتهای خارجــی موفــق
عمــل کــرد.
صالحــی ادامــه داد :در ســالیان گذشــته شــاهد بودیــم،
بخشهایــی کــه ســابقه همــکاری بــا دولــت را دارنــد
در قبــال اقدامــات خــود از دولــت طلبهــای ســنگینی
دارنــد حتــی وزارتخانههایــی ماننــد نفــت و نیــرو هــم
نمیتواننــد پــول خــود را بــه موقــع از دولــت دریافــت
کننــد .همچنیــن مجموعــهای از عوامــل در ســالهای
اخیــر باعــث شــد تــا بخــش خصوصــی کشــور بــا وجــود
داشــتن تــوان فنــی بــاال نحیفتــر شــود.

انـرژی
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وی تصریــح کــرد :پــس بــا تقویــت و رشــد بخــش
خصوصــی میتــوان خالءهــای موجــود را از بیــن بــرد،
بــرای نمونــه در حــوزه انرژیهــای نــو در صــورت اخــذ
معافیتهــای الزم بــرای ادامــه همــکاری از تــوان ایــن
بخــش میتــوان در راســتای برنــد ســازی در بازارهــای
ایــران و منطقــه اســتفاده کــرد کــه در راســتای تحکیــم
پایههــای برجــام اســت.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا انتقــاد از نبــود
دیپلماســی انــرژی کشــور گفــت :بــا توجــه بــه رتبــه اول
ایــران در ذخایــر گازی ،هنــوز نتوانســتهایم بــه عنــوان
بازیگــر گازی مطــرح شــویم و ایــن ریشــه در خــود
سانســوری مــا دارد و ســعی کردیــم؛ البتــه ســعی در
تعریــف ایــن نقــش بــرای روســیه بودیــم و هیــچ گامــی
بــرای تقویــت سیاســت گازی بــر نداشــته و بــه همیــن
دلیــل شــاهد متضــرر شــدن در ایــن حــوزه هســتیم.
وی یــادآور شــد :بایــد توجــه داشــت کــه بــا توســعه
فازهــای پــارس جنوبــی و تولیــد تقریبــا  800میلیــون
مترمکعــب گاز ،دیگــر نمیتــوان آن را ذخیرهســازی
کــرد و بایــد بــه دنبــال مقاصــد صادراتــی بــود و البتــه
میتوانســتیم در ایــن فرصــت دو ســاله ارتباطــات گازی
را گســترش دهیــم تــا بــا افزایــش وابســتگی دیگــر
کشــورهای منطقــه  ،آرای ایــن کشــور هــا را در مجامــع
بیــن المللــی بــه نفــع خــود ســوق دهیــم.
صالحــی افــزود :عــاوه بــر ایــن اســتفاده از گاز ایــران
همیشــه مــورد تاکیــد اتحادیــه اروپــا بــوده اســت کــه
متاســفانه هیــچ وقــت بــر روی آن تمرکــز و توجــه
نداشــتیم و بــه نوعــی دیپلماســی انــرژی در اولویــت
دســتگاه دیپلماســی و سیاســی کشــور نبــوده اســت کــه
اگــر اینگونــه میبــود اکنــون دســت باالتــر بــا ایــران بــود.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای بــرق متذکــر شــد:
صــادرات بــرق کشــور شــامل چنــد کشــور منطقــه اســت
کــه بیشــترین میــزان آن بــه عــراق اســت و در ایــن
ســالها نتوانســتیم از ظرفیــت کشــور در ایــن حــوزه
بهرهمنــد شــویم.
وی افــزود :در حالیکــه کشــور پاکســتان نیــاز بــه بــرق
صادراتــی مــا دارد ،ســرمایه گذاریهــای چیــن در قالــب
پــروژه «یــک کمربنــد ،یــک جــاده» جایگزیــن بــرق
صادراتــی ایــران شــده اســت .مجموعــه ایــن اقدامــات
نشــان میدهــد اگــر ایــران اقدامــات مقتضــی را انجــام
ندهــد از چرخــه انــرژی منطقــه حــذف خواهــد شــد.
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مطابــق دادههــای منابــع صنعتــی و کشــتیرانی ،بــا
وجــود تهدیــد تحریمهــای تــازه آمریــکا ،واردات روزانــه
نفــت هنــد از ایــران در در مــاه مــی بــه  705هــزار
بشــکه رســید کــه باالتریــن ســطح از ســال  2016بــه
شــمار مــیرود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،از مــاه ژوئــن
واردات نفــت ممکــن بــود بــه علــت خــودداری دو
پاالیشــگاه بــزرگ هنــد از خریــد نفــت ایــران بــه واســطه
فشــار تحریمهــای آمریــکا کاهــش پیــدا کنــد .ایــن دو
پاالیشــگاه مجموعــا  35درصــد ظرفیــت پاالیــش نفــت
هنــد بــا حــدود  5میلیــون بشــکه در روز را در اختیــار
دارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه طــی مــاه مــی رییسجمهــوری
آمریــکا تهدیــد کــرد کــه تحریمهــای تــازهای علیــه
صنعــت نفــت ایــران و بــرای محــدود کــردن صــادرات
آن وضــع میکنــد و بــه همیــن دلیــل احتمــال
میرفــت پاالیشــگاههای هنــد خریــد نفــت از ایــران
را کاهــش دهنــد.
بــا ایــن حــال بــر اســاس گزارشهــای تــازه منتشــر
شــده ،واردات نفــت هنــد از ایــران طــی مــاه مــی 10.2
درصــد نســبت بــه مــاه قبــل بیشــتر شــده و بیــش از
 45درصــد نیــز نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 2017
افزایــش داشــته اســت.
میــزان صــادرات نفــت ایــران طــی مــاه مــی بــه 2.7
میلیــون بشــکه در روز رســیده کــه یــک رکــورد از زمــان
برداشــته شــدن تحریــم هــا بــه شــمار مــی رود.
گفتنــی اســت هنــد واردات نفــت از ایــران را در ســال
مالــی  2017و  2018نیــز در پــی یــک اختــاف بــر
ســر ســرمایه گــذاری در یــک حــوزه گازی کاهــش داده
بــود .از ســوی دیگــر در حالــی کــه هنــد برنامـهای بــرای
کاهــش واردات نفــت از ایــران داشــت بــا موافقــت ایــران
بــه دادن تخفیفهــای حمــل و نقــل دریایــی ایــن
برنامــه کنــار گذاشــته شــد.
هنــد بــه عنــوان ســومین واردکننــده و مصرفکننــده
نفــت در جهــان ،پــس از چیــن دومیــن واردکننــده نفــت
از ایــران بــه شــمار مـیرود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کارگاه آموزشی توانمندسازی دبیران

همکاری استراتژیک ایران و چین
تحکیم میشود

اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
در ادامــه برنامههــای آموزشــی خــود بــرای تقویــت و
توانمندســازی تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی،
اقــدام بــه برگــزاری یــک کارگاه آموزشــی بــرای دبیــران
ایــن تشــکلها کــرده اســت.
ایــن کارگاه آموزشــی توســعه عضویــت در تشــکلها،
بــه هشــت ســاعت آموزشــی و در دو جلســه در روزهــای
چهارشــنبه  23خــرداد و  30خــرداد از ســاعت  9تــا 13
برپــا میشــود.
مخاطبــان ایــن کارگاه آموزشــی اعضــای هیــات رئیســه
و دبیــران تشــکلهای اقتصــادی هســتند و هدایــت
ایــن کارگاه را علیرضــا سیاس ـیراد و ســپهر برزیمهــر
برعهــده دارنــد.
راهبــری تشــکلهای اقتصــادی ،ســاختار مطلــوب اداره
تشــکلها ،موانــع مدیریــت تشــکلها ،اصــول تفویــض
اختیــار و اســتقالل مدیــران ،مــدل بهینــه رابطــه دبیــر
اجرایــی و هیــات مدیــره ،نحــوه تقســیم کار ارکان
تشــکلها ،مهارتهــای کلیــدی مدیــران ،فرآیندهــای
اصلــی تشــکل و  ...از جملــه ســرفصلهایی مــورد
بحــث در ایــن کارگاه آموزشــی اســت.
شــرکت در ایــن کارگاه آموزشــی بــدون هزینــه
اســت امــا شــرکتکنندگان بایــد از تشــکل مربوطــه
معرفینامــه ارائــه دهنــد.
حضــور در کارگاههــای آموزشــی اتــاق تهــران بــا توجــه
بــه محدودیتهــای پذیــرش و ظرفیــت کارگاه بــا در
نظــر گرفتــن اولویــت تکمیــل فرآینــد ثبتنــام مقــدور
خواهــد بــود .متقاضیــان میتواننــد بــرای حضــور در
ایــن دوره فــرم ثبتنــام را از لینــک زیــر دریافــت کــرده
و بعــد از تکمیــل بــه همــراه ســایر مــدارک مــورد نیــاز
بــه نمابــر شــماره  88107762یــا پســت الکترونیــک
بــه آدرس  edu@tccim.irارســال کننــد.
همچنیــن بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر میتــوان
بــا شــمارههای  88107732و  88107723تمــاس
گرفــت.

چیــن و ایــران در جریــان ســفر رییــس جمهــوری اســامی
بــه چیــن ،موافقــت کردنــد همــکاری اســتراتژیک خــود را
تحکیــم کننــد کــه احتمــاال راه را بــرای جریــان پایــدار نفت
میــان دو کشــور همــوار مــی کنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پالتــس ،دیــدار حســن
روحانــی بــا شــی جیــن پینــگ ،رییــس جمهــور چیــن روز
یکشــنبه در حاشــیه اجــاس ســازمان همــکاری شــانگهای
در شــهر ســاحلی کینگدائــو انجــام گرفــت و در شــرایطی
برگــزار شــد کــه ایــران بــا بازگشــت مجــدد تحریمهــای
آمریــکا روبروســت کــه ممکــن اســت صــادرات نفتــش را
متاثــر کنــد.
چیــن بزرگتریــن خریــدار نفــت خــام ایــران اســت و واردات
نفتــش از ایــران را حتــی در اوج تحریمهــای قبلــی علیــه
تهــران در ســال  ۲۰۱۲کاهــش نــداد.
واردات نفــت چیــن از ایــران در ســه ماهــه نخســت ســال
 ۲۰۱۸بــه میــزان  ۱۷.۳درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته افزایــش یافــت و بــه  ۶۵۸هــزار بشــکه در
روز رســید کــه ایــران را ششــمین تامیــن کننــده بــزرگ
نفــت چیــن ســاخت.
بنــا بــر گــزارش خبرگــزاری دولتــی شــینهوا ،شــی و
روحانــی روز یکشــنبه توافــق کردنــد همــکاری دو جانبــه
را افزایــش داده و شــراکت اســتراتژیک جامعــی را دنبــال
کننــد.
شــی خواســتار روابــط سیاســی عمیقتــر میــان دو کشــور
بــرای بــاال بــردن اعتمــاد دوجانبــه اســتراتژیک و افزایــش
مبــادالت در تمامــی ســطوح و ادامــه حمایــت از یکدیگــر در
مســائل مهمــی شــد کــه دربرگیرنــده منافــع طرفیــن اســت.
انتظــار مــیرود جدیدتریــن توافــق ،شــراکت اســتراتژیک
جامــع دوجانبـهای را کــه در جریــان ســفر شــی بــه ایــران
در ســال  ۲۰۱۶ایجــاد شــده بــود ،توســعه دهــد.
اســناد وزارت خزانــه داری آمریــکا نشــان میدهــد
خریــداران بیــن المللــی نفــت ایــران تــا چهــارم نوامبــر
فرصــت دارنــد تــا پیــش از اجــرای تحریمهــا علیــه تهــران،
بــه قراردادهایشــان در بخشــهای نفــت ،انــرژی ،کشــتیرانی
و بیمــه خاتمــه دهنــد.

انـرژی

شماره نود چهار  //هفته آخر خرداد هزار و سیصد نود وهفت

آخرین اخبار از صادرات گاز به
بصره

مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی گاز ایــران آخریــن
اخبــار از آغــاز صــادرات گاز ایــران بــه بصــره را تشــریح
کــرد.
بابــازاده در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه عملیــات
صــادرات گاز از ایــران بــه بصــره از ســوی دو طــرف
بــه پایــان رســیده اســت ،گفــت :ایــن پــروژه در حــال
هماهنگیهــای نهایــی اســت.
وی در مــورد زمــان آغــاز صــادرات گاز نیــز توضیــح داد:
پــس از انجــام ایــن هماهنگیهــا صــادرات بــه زودی آغــاز
خواهــد شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،یکــی از مهمتریــن قراردادهــای
صادراتــی ایــران مربــوط بــه عــراق اســت کــه شــامل
دو بخــش بغــداد و بصــره میشــود کــه صــادرات گاز
بــه بغــداد از تیرمــاه ســال گذشــته آغــاز شــده اســت و
طبــق روال ادامــه دارد .درمــورد بخــش دوم کــه صــادرات
گاز بــه بصــره میشــود ایــران آمادگــی خــود را اعــام
کــرده اســت و بــه گفتــه حســن منتظــر تربتــی بــا آغــاز
بهرهبــرداری از خــط لولــه ششــم سراســری گاز ،ایــران

بــرای تامیــن گاز بصــره آمادگــی دارد .صــادرات گاز بــه
بصــره نیــز در قالــب فــاز دوم صــادرات گاز بــه عــراق
تعریــف شــده کــه از پایانــه شــلمچه و بــا بهرهمنــدی
از ظرفیــت خــط ششــم سراســری ایــران ،انجــام خواهــد
شــد.
همچنیــن حمیدرضــا عراقــی ،معــاون وزیــر نفــت در امــور
گاز از اعــام آمادگــی بصــره بــرای دریافــت گاز ایــران
خبــر داده و گفتــه بــود کــه ایــن امــر پــس از پرداخــت
پــول گاز محقــق میشــود.
بــه گفتــه وی برقــراری صــادرات گاز را در گــرو پرداخــت
هزینــه از ســوی عــراق اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،یکــی از دالیلــی کــه آغــاز
صــادرات گاز ایــران بــه بصــره بــا تاخیــر روبــهرو شــد،
آمــاده نبــودن خطــوط انتقــال گاز در خــاک بصــره بــود،
امــا اکنــون ایــن خطــوط انتقــال گاز آمــاده شــدهاند،
افــزون بــر ایــن شــرایط ســاخت در برخــی نقــاط از
خطــوط انتقــال گاز بصــره بــا ســختیهایی همــراه بــود،
ماننــد ســاخت زیرگــذر کــه ایــن کار نیــز بــا موفقیــت بــه
پایــان رســیده اســت.
قــرار اســت صــادرات گاز ایــران بــه بصــره طــی مراســمی
رســمی آغــاز شــود.

فراخوان ثبتنام در مجمع مؤسس اتاقهای مشترک ایران
با ویتنام ،آفریقای جنوبی و لهستان
امــور بینالمللــی اتــاق ایــران بــا صــدور اطالعی ـهای،
از عالقهمنــدان بــرای حضــور در مجمــع مؤســس
اتاقهــای مشــترک ایــران بــا ویتنــام ،آفریقــای
جنوبــی و لهســتان جهــت انتخــاب اعضــای هیــات
مدیــره دعــوت کــرده اســت.
امــور بینالمللــی اتــاق ایــران بــا صــدور اطالعی ـهای،
از عالقهمنــدان بــرای حضــور در مجمــع مؤســس
اتاقهــای مشــترک ایــران بــا ویتنــام ،آفریقــای
جنوبــی و لهســتان جهــت انتخــاب اعضــای هیــات
مدیــره دعــوت کــرده اســت.
امــور بینالمللــی اتــاق ایــران بــا صــدور اطالعی ـهای،
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از عالقهمنــدان بــرای حضــور در مجمــع مؤســس
اتاقهــای مشــترک ایــران بــا ویتنــام ،آفریقــای
جنوبــی و لهســتان جهــت انتخــاب اعضــای هیــات
مدیــره دعــوت کــرده اســت.
در ایــن اطالعیــه آمــده کــه متقاضیــان میتواننــد بــا
ارســال مــدارک زیــر بــه شــماره نمابــر 88825111
بــرای حضــور در مجامــع یــاد شــده ثبتنــام کننــد:
همچنیــن شــماره تلفــن  85732388بــرای دریافــت
اطالعــات بیشــتر اعــام شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قراردادهای جدید نفتی ایران کدام اند؟

قراردادهای جدید
نفتی ایران کدام اند؟
وعــده امضــای هفــت قــرارداد نفتــی تــا پایــان شــهریورماه
درحالــی از ســوی مســئوالن داده شــد کــه قــرار نیســت
طــرف مذاکــره شــرکت هــای غربــی باشــند و چنانچــه بــه
مرحلــه اجــرا برســند صنعــت نفــت ایــران ســال پــر رونقــی
را تجربــه خواهــد کــرد .طبــق وعــده داده شــده ،بــا یــک
حســاب سرانگشــتی مشــخص میشــود فرصــت باقــی
مانــده بــرای امضــای ایــن هفــت قــرارداد تنهــا ســه مــاه
اســت و ســوال اصلــی اینجــا اســت امضــای هفــت قــرارداد
مذکــور پــای کــدام میادیــن مــی نشــیند؟
بــه گــزارش ایســنا ،بــازار نفــت ایــران بعــد از امضــای برجام
و طــی حــدود ســه ســال گذشــته میزبــان غــول هــای نفتی
جهــان از جملــه توتــال ،شــل ،شــلمبرژه ،انــی ،اینپکــس،
گازپــروم نفــت ،لــوک اویــل ،روس نفــت ،تــات نفــت ،زاروبژ
نفــت ،ســاینوپک ،CNPC ،کوگــس،ONGC، DNO ،
زیمنــس ،وینترســهل ،پرتامینــا ،شــرکت ملــی نفــت
فیلیپیــن ،پترونــاس ،OMV ،مرســک و ...بــود کــه نماینده
کشــورهای فرانســه ،انگلیــس ،ایتالیــا ،ژاپــن ،روســیه،
چیــن ،کــره جنوبــی ،هنــد ،اتریــش ،آلمــان ،اندونــزی،
مالــزی ،دانمــارک و ...هســتند .غــام رضــا منوچهــری،
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت در امــور مهندســی و
توســعه درحالــی از امضــای هفــت قــرارداد نفتــی خبــر داد
کــه ترامــپ هنــوز از برجــام خــارج نشــده بــود .اقدامــی
کــه هرچنــد هنــوز تبعــات آن مشــخص نیســت امــا ادامــه
فعالیــت برخــی از شــرکت هــا از جملــه لــوک اویــل روســیه
را بــا ابهــام مواجــه کــرده اســت.
طبــق آخریــن اخبــار در ســال گذشــته بــرای توســعه
میــدان گازی فــرزاد بــی ،بــا شــرکت  ONGCهنــد بــرای
توســعه میــدان نفتــی یــادآوران ،بــا شــرکتهای ســاینوپک
چیــن و شــل انگلیــس ،بــرای میــدان دال پــری ،بــا شــرکت

ملــی نفــت تایلنــد و شــرکت  OMVاتریــش ،بــرای میدان
کیــش ،بــا شــرکتهای شــل انگلیــس ،گاز پــرم روســیه و
انــی ایتالیــا ،بــرای الیههــای نفتــی پــارس جنوبــی ،بــا
شــرکت مرســک دانمــارک (کــه در حــال حاضــر بخــش
نفتــی ایــن شــرکت توســط توتــال خریــداری شــده اســت)،
بــرای میــدان چنگولــه ،بــا شــرکتهای  DNOنــروژ،
شــرکت ملــی نفــت تایلنــد و گاز پــروم روســیه تفاهــم
نامــه همــکاری امضــا شــده اســت.
همچنیــن بــرای میــدان گازی کیــش ،بــا شــل انگلیــس،
گاز پــروم روســیه و انــی ایتالیــا ،بــرای میــدان پایــدار
غــرب بــا زاروبژنفــت روســیه و  OMVاتریــش ،بــرای
میــدان چشــمه خــوش بــا گاز پــروم روســیه ،پترونــاس
مالــزی و  OMVاتریــش ،بــرای میــدان دارخویــن ،بــا انــی
ایتالیــا و شــرکت ملــی نفــت فیلیپیــن ،بــرای میــدان آبــان،
بــا زاروبژنفــت روســیه و میــدان آذر بــا گاز پــروم روســیه،
بــرای میــدان آق تیمــور و منصــوری ،بــا پرتامینــای
اندونــزی و لــوک اویــل روســیه ،بــرای میــدان دهلــران،
بــا گاز پــروم و تــات نفــت روســیه ،بــرای میــدان بــال بــا
کوگــس کــره جنوبــی و شــرکت ملــی نفــت تایلنــد ،بــرای
بنــد کرخــه بــا  OMVاتریــش ،بــرای میــدان شــادگان
بــا زاروبــژ نفــت روســیه تــات نفــت روســیه ،پرگــس و
شــلمبرژه تفاهــم نامــه همــکاری امضــا شــده اســت.
بــر ایــن اســاس ســال  ۱۳۹۶شــاهد بررســی طرحهــای
توســعهای  ١۸میــدان نفــت و گاز در کمیتــه مشــاورین
مدیریــت مخــازن شــرکت ملــی نفــت ایــران بودیــم کــه
از میــان قــرارداد پنــج میــدان آبــان ،پایــدار غــرب ،ســپهر،
جفیــر و کرنــج امضــا شــد و بــه عبــارت دیگــر  ۱۳میــدان
دیگــر از ایــن لیســت باقــی مــی مانــد.
البتــه بایــد گفــت بــا توقــف فعالیــت هــای شــرکت لــوک
اویــل در روســیه و خریــد شــاخه نفتــی مرســک توســط
توتــال ،تکلیــف فعالیــت ایــن دو شــرکت در میادیــن نفتــی
و گازی ایــران هنــوز مشــخص نیســت.
از ســوی دیگــر شــهنازی زاده ،مدیرعامــل ســابق مدیرعامل
و رییــس هیــات مدیــره شــرکت مهندســی و توســعه نفــت
در آخریــن نشســت خبــری خــود جزییــات تفاهــم نامــه
هــای امضــا شــده بــرای توســعه میادیــن غــرب کارون بــا
شــرکتهای داخلــی و خارجــی را تشــریح کــرد.
درحالــی کــه تنهــا ســه مــاه بــرای امضــای هفــت قــرارداد
نفتــی فرصــت باقــی مانــده اســت هنــوز مشــخص نیســت
کــدام میــدان تعییــن تکلیــف خواهــد شــد.

انـرژی
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در نظرسنجی بلومبرگ پیشبینی شد

اوپک با افزایش
تولید موافقت
خواهد کرد

بــر اســاس یــک نظرســنجی بلومبــرگ ،اوپــک احتمــاال بــر
اختالفــات داخلــی چیــره شــده و در نشســت رســمی هفته
آینــده خــود بــا افزایــش تولیــد بــه منظــور مهــار رشــد
بیرویــه قیمتهــا موافقــت خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،اوپــک و متحدانــش در روزهــای ۲۲
تــا  ۲۳ژوئــن دیدارهــای حساســی را پیــشرو خواهنــد
داشــت ،زیــرا قــرار اســت در توافــق کاهــش تولیــدی
کــه  ۱۸مــاه از اجــرای آن میگــذرد ،بازنگــری شــود.
در حالــی کــه تولیدکنندگانــی کــه قادرنــد تولیدشــان
را احیــا کننــد ،آمــاده انجــام چنیــن کاری هســتند
مخالفتهــای فزاینــدهای از ســوی ســایر تولیدکنندگانــی
کــه نمیتواننــد تولیدشــان را افزایــش دهنــد وجــود دارد.
از  ۳۱تحلیلگــر و معاملهگــری کــه در نظرســنجی جهانــی
بلومبــرگ شــرکت کردنــد ۱۸ ،نفــر پیشبینــی کردنــد
کــه  ۲۴کشــوری کــه در پیمــان کاهــش تولیــد مشــارکت
کردنــد در دیــدار ویــن بــا افزایــش تولیــد موافقــت
خواهنــد کــرد.
از میــان کســانی کــه افزایــش تولیــد ایــن گــروه را
پیشبینــی کردنــد ،اکثــر آنهــا میــزان افزایــش را حــدود
 ۵۰۰هــزار بشــکه در روز بــرآورد کردنــد.
اوپــک و روســیه از اوایــل ســال  ۲۰۱۷گروهــی از
تولیدکننــدگان نفــت موســوم بــه اوپــک پــاس را بــرای
محدودیــت عرضــه بــا هــدف رفــع اشــباع جهانــی هدایــت
کردنــد .اکنــون کــه مــازاد عرضــه تــا حــدود زیــادی
از میــان رفتــه و ریســکهای متوجــه عرضــه نفــت
افزایــش پیــدا کــرده ،آمریــکا اوپــک را بــرای تســهیل
محدودیتهــای تولیــد تحــت فشــار قــرار داده اســت،

زیــرا صعــود قیمتهــای نفــت بــه مــرز  ۸۰دالر در
هــر بشــکه ،تهدیــدی بــرای رشــد اقتصــادی بــه شــمار
مــیرود.
عربســتان ســعودی و روســیه مــاه گذشــته اعــام کردنــد
قصــد دارنــد تولیــد خــود را افزایــش دهنــد.
مقاومت در برابر فشار برای افزایش تولید
بــا ایــن حــال در داخــل اوپــک مقاومتهایــی در برابــر
افزایــش تولیــد نفــت وجــود دارد و ســه تــن از اعضــای
موســس ایــن گــروه شــامل ایــران ،عــراق و ونزوئــا
اســتدالل میکننــد کــه اوپــک نبایــد تســلیم فشــارهای
خارجــی شــود .در میــان ایــن کشــورها ونزوئــا و ایــران در
صــورت افزایــش تولیــد عربســتان ســعودی ،بــا از دســت
رفتــن ســهم بــازار خــود مواجــه خواهــد شــد.
تولیــد ونزوئــا بــه دلیــل بحــران اقتصــادی ســقوط کــرده
اســت در حالــی کــه ایــران در معــرض بازگشــت مجــدد
تحریمهــای آمریــکا قــرار دارد .کشــورهای معــدودی از
میــان ایــن  ۲۴تولیدکننــده قــادر هســتند عرضــه خــود
را افزایــش دهنــد و احتمــاال از ایــن بابــت لطمــه خواهنــد
دیــد ،زیــرا تولیــد باالتــر روســیه و عربســتان ســعودی
قیمتهــا را ضعیــف خواهــد کــرد.
بــا ایــن حــال طبــق ایــن نظرســنجی ،مخالفــت بــا طــرح
عربســتان ســعودی و روســیه بیثمــر خواهــد بــود ،زیــرا
ایــن دو تولیدکننــده بــزرگ بــه راحتــی میتواننــد
تصمیــم بگیرنــد بــدون کســب رضایــت شرکایشــان تولیــد
خــود را افزایــش دهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -جذابیــت صنعــت پتروشــیمی ایــران
بــه حــدی اســت کــه حتــی تهدیــدات و فشــارهای
آمریــکا نیــز نتوانســته مانــع حضــور شــرکت هــای
بیــن المللــی پتروشــیمی در ایــران شــود و بــه
تازگــی شــرکت هــای اروپایــی مذاکراتــی را بــرای
توســعه همــکاری هــا انجــام داده انــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــا وجــود تهدیــدات ترامــپ ،در هفتــه
هــای اخیــر و پــس از خــروج آمریــکا از برجــام ،هیــات هــای
متعــدد پتروشــیمی خارجــی بــه ویــژه اروپایــی بــا مســئوالن
صنعــت نفــت و پتروشــیمی کشــورمان رایزنــی کــرده انــد.
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا  18اردیبهشــت
مــاه امســال بــا تکــرار اتهــام هایــی علیــه ایــران ،از برجــام
خــارج شــد و اعــام کــرد تحریــم هــای یکجانبــه تعلیــق
شــده کشــورش علیــه ایــران را در فرصتــی  90تــا  180روزه
بــاز مــی گردانــد؛ ایــن تصمیــم بــا موضــع گیــری هــای
متعــدد از ســوی کشــورهای مختلــف بویــژه اتحادیــه اروپــا
مواجــه شــد.
بخشــی از ایــن دیدارهــای اخیــر شــرکت هــای اروپایــی بــا
ایــران بــه صــورت محرمانــه انجــام شــده و آن شــرکت هــا،
تمایلــی بــه اعــام نــام شرکتشــان نداشــتند ،امــا شــرکت
هایــی ماننــد «کازالــه» ســوئیس و «ســایپم» ایتالیــا بــدون
نگرانــی اقــدام بــه رایزنــی بــا ایــران کردنــد.
* ایــران و ســوئیس همــکاری هــای بخــش پتروشــیمی را
گســترش مــی دهنــد
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران و شــرکت کازالــه
ســوئیس ،بــه تازگــی بــدون توجــه بــه خــروج آمریــکا از
برجــام و هشــدار ایــن کشــور بــه شــرکت هــای بیــن المللــی
بــرای حضــور در ایــران ،زمینــه هــای گســترش همــکاری
هــای مشــترک را بررســی کردنــد.
«رضــا نــوروززاده» در دیــدار بــا مدیــران ارشــد شــرکت
کازالــه دربــاره فعالیــت هــای ایــن شــرکت در زمینــه دانــش
فنــی و نیــز الیســنس هــای مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی
ایــران مذاکــره و رایزنــی کــرد.
در ایــن دیــدار قــرار شــد کــه شــرکت کازالــه فهرســت
پیشــنهادهای خــود در زمینــه الیســنس هــای جدیــد کــه از
نظــر فنــی و اقتصــادی بــرای طــرح هــای پتروشــیمی ایــران
مناســب اســت ،ارائــه دهنــد.

انـرژی

شماره نود چهار  //هفته آخر خرداد هزار و سیصد نود وهفت

چین و اروگوئه چگونه موفق به اصالحات
ساختاری در اقتصاد شدند؟

پس از خروج آمریکا از برجام؛

دور جدید مذاکر ات نفتی ایران و اروپا
آغاز شد
همچنیــن از شــرکت کازالــه درخواســت شــد تــا همچــون
گذشــته خدمــات فنــی و مهندســی و پشــتیبانی طــرح هایــی
کــه از الیســنس و همچنیــن خدمــات فنــی و مهندســی
کازالــه اســتفاده مــی کننــد را بــا جدیــت ادامــه دهــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه شــرکت کازالــه در شــرایط خــاص
همــکاری هــای مطلوبــی بــا شــرکت هــای ایرانــی داشــته
اســت از ایــن شــرکت درخواســت شــد ایــن همــکاری تــداوم
یافتــه و در ابعــاد وســیع تــری در زمینــه دانــش فنــی و
انتقــال تکنولــوژی ادامــه یابــد.
شــرکت کازالــه ســوئیس بــه طــور کامــل خصوصــی بــوده و
متعلــق بــه هلدینــگ کازالــه اســت کــه دفتــر مرکــزی آن در
شــهر «لوگانــو» ســوییس واقــع شــده اســت.
کازالــه در ســال هــای اخیــر و بــا وجــود تحریــم هــای بیــن
المللــی علیــه کشــورمان ،بــه عنــوان الیسنســور واحدهــای
آمونیــاک در ایــران همــکاری مناســبی بــا شــرکت هــای
پتروشــیمی داشــته اســت.
از جملــه ایــن همــکاری هــا مــی تــوان بــه ارائــه دانــش فنــی
واحدهــای آمونیــاک طــرح هــای اســتانی گلســتان ،لــردگان
و زنجــان و همچنیــن همــکاری بــا بخــش خصوصــی اشــاره
کــرد.
**ایتالیایــی هــا در پــی گســترش روابــط بــا صنعــت
پتروشــیمی ایــران
همچنیــن مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و
مدیــران ارشــد شــرکت ایتالیایــی ســایپم بــه تازگــی زمینــه
هــای همــکاری در صنعــت پتروشــیمی را بررســی کردنــد.
بهینــه ســازی و اصــاح تولیــد ،همــکاری در پتروشــیمی
تبریــز ،پتروشــیمی کرمانشــاه ،واحــد اســتایرن پتروشــیمی

پــارس و واحــد هــای اوره از جملــه محورهــای دیــدار
مقامــات  2شــرکت بــود.
طــرح هــای زیســت محیطــی از جملــه طــرح جمــع آوری
گازهــای همــراه در منطقــه عســلویه ماننــد «انیدریــد
کربنیــک» و گازهــای هیــدروژن و نیتــروژن نیــز از دیگــر
محورهــای مذاکــرات بــود کــه شــرکت ایتالیایــی ،آمادگــی
خــود را بــرای همــکاری اعــام کــرد.
دو طــرف همچنیــن دربــاره پــروژه هــای پاالیشــگاهی
و الیســنس هــا بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختــه و
اعــام کردنــد ،بــرای مشــارکت در پــروژه هــای جدیــد
پاالیشــگاهی کــه در تبریــز و شــیراز در دســت اجــرا اســت
تمایــل بــه همــکاری دارنــد.
شــرکت ســایپم از شــرکت هــای بــزرگ ایتالیایــی اســت کــه
از دهــه  1950فعالیــت خــود را بــه عنــوان پیمانــکار طــرح
هــای خشــکی-دریایی در حــوزه نفــت و گاز آغــاز کــرد؛
ایــن شــرکت هــم اکنــون در  60کشــور جهــان صاحــب
دفتــر اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،ظرفیــت تولیــد  63میلیــون تنــی
محصــوالت پتروشــیمی در کشــور وجــود دارد کــه بــا
تکمیــل و راه انــدازی طــرح هــای نیمــه تمــام ،ظرفیــت
تولیــد بــه  120میلیــون تــن افزایــش پیــدا مــی کنــد و
همچنیــن بــا کلنــگ زنــی واحدهایــی کــه طراحــی آنهــا
انجــام شــده اســت ،ظرفیــت تولیــد پتروشــیمی ایــران بــه
 180میلیــون تــن در ســال مــی رســد.
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ادامه از صفحه 1
چینیهــا بیــش از تمــام کشــورهای جهــان وســیله
نقلیــه برقــی میفروشــند .آنهــا بــرای رســیدن بــه
ایــن موقعیــت انگیــزه داشــتند .امــا رفتــار کارشناســی
و اصالحــی تنهــا بــه چیــن بــا آن تــوان عظیــم
اقتصــادی منحصــر نیســت .مثــال دیگــر وضعیــت
اروگوئــه اســت.
اقتصــاد ایــن کشــور  15ســال متمــادی هیچ رشــدی
نداشــت و بیــن آرژانتیــن و برزیــل درجــا مــی زد یــا
پــس رفــت میکــرد .از ســال  2005رونــد اصالحــی
بــا سیاســت تنــوع بخشــی بــه اقتصــاد ،توجــه بــه
صنایــع نویــن و تســهیل قوانیــن بــرای جذب ســرمایه
گــذاران خارجــی آغــاز شــد .دولــت هــم طــی هشــت
ســال میــزان ســرمایه گــذاری خــود در حــوزه هــای
مربــوط بــه فــن آوری را  73درصــد افزایــش داد و
امــروز کار بــه جایــی رســیده کــه برخــاف آرژانتیــن
و برزیــل ارگوئــه صادرکننــده محصــوالت کشــاورزی
بــا اتــکاء بــه فــن آوری هــای نویــن در تولیــد اســت.
در نتیجــه رفاهــی فراگیــر در کشورشــان ایجــاد شــده
و جمعیــت طبقــه متوســط آنهــا از  39درصــد کل
جمعیــت بــه  71درصــد کل جمعیــت رســیده اســت.
واقعیــت همیــن اســت کــه اصالحــات ســاختاری
نیازمنــد عمــل کارشناســی ،صبــر ،اســتفاده از
پتانســیل هــای واقعــی و از همــه مهمتــر انگیــزه
بــرای بهبــود اســت .بــدون عنصــر «انگیــزه» ســایر
مولفــه هــا هــم بــه کار نمــی آینــد .آنچــه مــا بــرای
بهبــود نیــاز داریــم همیــن دو عنصــر اســت ،چراکــه
هــم پتانســیلهای ذاتــی اقتصــادی ،هــم دانــش و
نیرویهــای جــوان را در اختیــار داریــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
 ۹۹درصد نیروگاههای حرارتی آماده برق رسانی
در زمان پیک
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی گفــت :بــا اقدامــات انجــام شــده در حــال حاضــر
 ۹۹درصــد نیروگاههــای حرارتــی آمــاده برقرســانی در
زمــان اوج مصــرف هســتند.
محســن طرزطلــب در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه آخریــن وضعیــت نیروگاههــای حرارتــی اظهــار کــرد:
در حــال حاضــر وضعیــت نیروگاههــای حرارتــی نســبتا
مناســب اســت و تــا آخــر هفتــه عمــده نیروگاههــای
بــزرگ کار تعمیــر و نگهــداری آنهــا بــه پایــان میرســد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اکثــر نیروگاههــای
حرارتــی تجهیــز و آمــاده برقرســانی در زمــان اوج مصــرف
بــرق شــدهاند ،عنــوان کــرد :ســه نیــروگاه بــه ظرفیــت
 ۱۲۰مــگاوات تــا آخــر خردادمــاه کار تعمیــر آنهــا بــه پایــان
میرســد و در آن زمــان میتوانیــم بــرای زمــان پیــک و
برقرســانی آمادگــی کامــل را داشــته باشــیم.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا خــروج آمریــکا از
برجــام در رونــد کار نیروگاههــای حرارتــی تاثیرگــذار بــوده
اســت گفــت :تاکنــون اثــرات ایــن اتفــاق مشــخص نشــده و
بایــد تامــل کنیــم و ببینیــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد ،امــا
در حــال حاضــر شــرایط کامــا نرمــال اســت.
از ابتــدای ســال تاکنــون تولیــد نیروگاههــای حرارتــی
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود  ۱۴درصــد افزایــش یافتــه
اســت .عــاوه بــر ایــن ،تعمیــرات الزم در ایــن نیروگاههــا
انجــام شــده و بــا توجــه بــه تعمیراتــی کــه انجــام شــده
بهنظــر میرســد مشــکلی در حــوزه خاموشــی بــه وجــود
نیایــد.
تعیین هیئت رئیسه جدید کمیسیون انرژی مجلس
اعضــای هیئــت رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس در
اجالســیه ســوم مجلــس دهــم ،مشــخص شــد کــه بــر ایــن
اســاس فریــدون حســن ونــد بــه عنــوان رئیــس و امیــری
خامکانــی و عــدل هاشــمی بــه عنــوان نــواب اول و دوم ایــن
کمیســیون انتخــاب شــدند.
بــه گــزارش «انــرژی امــروز» ،پــس از برگــزاری انتخابــات

اعضــای هیئــت رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی در اجالســیه ســوم دوره دهــم مجلــس شــورای
اســامی ،نتایــج زیــر حاصــل شــد:
فریــدون حســنوند بــه عنــوان رئیــس کمیســیون انــرژی
انتخــاب و حســین امیــری خامکانــی و عــدل هاشــمی پــور
بــه عنــوان نایــب رئیــس اول و دوم انتخــاب شــدند.
همچنیــن قاســم ســاعدی و کــوروش کــرم پــور حقیقــی بــه
عنــوان دبیــران اول و دوم و همچنیــن ،اســداهلل قــره خانــی
نیــز بــه عنــوان ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس
شــورای اســامی ،انتخــاب شــدند
کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ تشکیل میشود
نشســت هماهنگــی تشــکیل کمیتــه مشــترک بازرگانــی
ایــران  -نــروژ در اتــاق ایــران برگــزار شــد .ایــن نشســت
بــا حضــور  20شــرکت فعــال در حوزههــای نفــت و گاز،
شــیالت ،مــواد غذایــی و حملونقــل بــا نــروژ برگــزار شــد.
محمدرضــا کرباســی ،معــاون بینالملــل اتــاق ایــران ضمــن
اشــاره بــه ظرفیتهــای اقتصــادی نــروژ ،حجــم مبــادالت
دوجانبــه 18میلیــون دالر را بســیار کــم دانســت و بــر
افزایــش تعامــات اقتصــادی بیــن دو کشــور تأکیــد کــرد.
کرباســی از  30شــریک اول تجــاری و  30قــدرت اول
اقتصــاد دنیــا و  15کشــورهای همســایه بــا ایــران بــه
عنــوان کشــورهای هــدف در اتــاق ایــران یــاد کــرد و گفــت:
در اتــاق ایــران از طریــق ســاز و کار تشــکیل اتاقهــای
مشــترک ،کمیتههــای مشــترک و تعییــن اتــاق معیــن
از بیــن اتاقهــای سراســر کشــور ،تــاش شــده اســت در
قالــب یــک تقســیمکار در حــوزه تجــارت خارجــی امــکان
مشــارکت حداکثــری بخــش خصوصــی بــا مســئولیت
مشــخص در مســائل بینالمللــی فراهــم شــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در کمیتههــای مشــترک نماینــدگان
وزارت امــور خارجــه و ســازمان توســعه تجــارت نیــز حضــور
دارنــد ،اظهــار امیــدواری کــرد کــه در کمیتههــای مشــترک
بازرگانــی بــا ترکیبــی از فعــاالن بخــش خصوصــی و دولتــی،
امــکان کمــک بــه توســعه مناســبات دو کشــور و بهبــود
روابــط گامهــای مؤثــری برداشــته شــود.
کرباســی همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا تشــکیل
ایــن کمیتــه و مســاعدتهای وزارت امــور خارجــه در
آینــده شــاهد تأثیرگــذاری مثبــت ایــن کمیتــه مشــترک در
مناســبات تجــاری دو طــرف باشــیم.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت انتقــال موانــع از ســوی فعــاالن و
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توســعه پیگیریهــای ســریع جهــت رفــع روابــط تجــاری و
اقتصــادی دو کشــور و همچنیــن بررســی زمینههای مســتعد
همــکاری بــا دو کشــور و شناســایی راههــای برونرفــت از
فشــارهای تحریمهــای اقتصــادی ،اظهــار کــرد :امیــدوارم
ایــن کمیتــه بتوانــد زمینهســاز توســعه ارتباطــات بــا کشــور
نــروژ در همــه زمینههــا باشــد.
بــه گفتــه معــاون بینالملــل اتــاق ایــران گــزارش جلســه
جهــت انتخــاب اعضــای کمیتــه مشــترک ایــران -نــروژ بــه
هیئترئیســه اتــاق ایــران ارائــه خواهــد شــد.
در ادامــه ایــن نشســت 20 ،نفــر از فعــاالن در حوزههــای
مختلــف ضمــن معرفــی زمینههــای فعالیــت خــود در نــروژ
از مشــکالت و موانــع پیــش روی بــا نــروژ ســخن گفتنــد.
صادرات ایران به قطر  ۵برابر شد
بــر اســاس تازهتریــن آمــار گمــرک از تجــارت خارجــی دو
ماهــه نخســت ســال جــاری ،در ایــن مــدت  ۲۱۶هــزار و
 ۵۸۵تــن کاال بــه ارزش  ۴۷میلیــون و  ۶۶۶هــزار دالر از
ایــران بــه قطــر صــادر شــده اســت کــه رشــد چشــمگیری
را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته نشــان میدهــد.
صــادرات انجــام شــده بــه قطــر از لحــاظ وزنــی  ۱.۱۵درصــد
و از لحــاظ ارزش  ۰.۶۵درصــدQاز کل ارزش صــادرات ایــران
در ایــن مــدت را شــامل میشــود و از ایــن حــث کشــور
قطــر در میــان کشــورهای دریافتکننــده کاال از ایــران در
رتبــه  ۱۹قــرار میگیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه در دو ماهه نخســت ســال گذشــته
 ۱۳۱هــزار و  ۸۱۴تــن کاال از ایــران بــه قطــر صــادر شــده
بــود کــه ارزش آن تنهــا هشــت میلیــون و  ۸۹۹هــزار دالر
بــوده اســت.
صــادرات ایــران بــه قطــر در مــدت مشــابه ســال گذشــته از
لحــاظ وزنــی  ۰.۷۴درصــد و از لحــاظ ارزش  ۰.۱۴درصــد از
کل صــادرات انجــام شــده در مــدت مذکــور بــود.
بــه ایــن ترتیــب مقایســه میــزان صــادرات بــه قطــر در
دوماهــه نخســت ســال جــاری بــا مــدت مشــابه ســال
گذشــته حاکــی از آن اســت کــه صــادرات بــه ایــن کشــور
از لحــاظ وزنــی  ۶۴درصــد و از لحــاظ ارزش بیــش از ۴۳۵
درصــد افزایــش یافتــه اســت.
نکتــه مهــم ایــن آمــار افزایــش قیمــت کاالهــای صادراتــی
بــه قطــر اســت کــه نشــان میدهــد نســبت بــه ســال
گذشــته کاالهــای بــا ارزش باالتــری بــه ایــن کشــور صــادر
شــده اســت.
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پایلوت هوشمندسازی صنعت برق در خوزستان
اجرایی میشود
بــا امضــای تفاهمنامــهای میــان یکــی از شــرکتهای
مســتقر در پــارک فنــاوری پردیــس و معاونــت
علمیوفنــاوری ریاســتجمهوری و شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان خوزســتان ،پایلــوت هوشمندســازی در صنعــت
بــرق اجرایــی میشــود.
بــه گــزارش ایســنا بــا حضــور رییــس پــارک فنــاوری
پردیــس و مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
خوزســتان ،تفاهمنامــه برنامهریــزی و اجــرای پایلــوت
پــروژه «هوشمندســازی و اتوماســیون شــبکه توزیــع بــرق
از طریــق ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور»
تنظیــم شــد و بــه امضــای طرفیــن رســید.
اجــرای پایلــوت ایــن پــروژه در راســتای رفــع نیازهــای
فناورانــه بخشــی از صنعــت بــرق کشــور ،تحقــق تأمیــن
تجهیــزات و ارائــه خدمــات مــورد نیــاز شــرکت توزیــع از
تــوان دانشــی و تولیــدی شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
داخلــی بــوده اســت.
در ایــن پــروژه ،طــرح هوشمندســازی و اتوماســیون شــبکه
توزیــع بــرق در اســتان خوزســتان بــا همــکاری یکــی از
شــرکتهای فنــاوری مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
پردیــس اجرایــی خواهــد شــد.
طــرح هوشمندســازی و اتوماســیون شــبکه ،بــه شــرکت
توزیــع بــرق اســتان خوزســتان امــکان نظــارت از راه دور،
اعمــال فرمــان و کنتــرل تجهیــزات شــبکه را بــهصــورت
آنالیــن ایجــاد میکنــد .بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن اجــزای
شــبکه و مشــترکان بــرق ،بــه کمــک نرمافزارهــای
هوشــمند نســبت بــه بازیابــی خــودکار شــبکه ،پخــش
بــار خــودکار شــبکه ب ـ ه منظــور کاهــش تلفــات و اســتفاده
بهینــه از تجهیــزات نیــز میتــوان اقــدام کــرد.
کاهــش خاموشــی ،کاهــش تلفــات شــبکه ،کاهــش انتشــار
گازهــای گلخانــهای از طریــق اســتفاده از منابــع مختلــف
انــرژی ماننــد منابــع تجدیدپذیــر ،مولدهــای پراکنــده،
مدیریــت مصــرف بــا اســتفاده از وســایل اندازهگیــری
هوشــمند ،افزایــش کیفیــت بــرق ،اســتفاده بهینــه از
زیرســاختهای موجــود و ایجــاد امــکان ارتبــاط دوســویه
بــا مصرفکننــدگان و فــروش بــرق مــازاد بــر مصرفشــان
بــه شــبکه بــرق از مزایــای اجــرای ایــن طــرح اســت
............
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Short news

Oman Edges Closer To North-South
Interconnection Grid

انـرژی

Abu Dhabi Completes Infrastructure Siemens-Gamesa To Accelerate Energy Storage
Project Worth $30mn

ADM said urbanisation is driving
The project will enable the parties the need to build more infrastructo trade electricity in an efficient ture services in the city
and economic manner, improve
future planning of electricity and Abu Dhabi Municipality (ADM) has
reduce the required reserve for the completed a two-year $30m (AED112)
project of road, sewer, and power caelectrical network of each party
Oman is making steps towards
plans for building the North-South
interconnection grid which aims at
reducing generation investments
.and optimal use of natural gas
Oman’s Nama group has held its
last meeting with stakeholders to
present the final results of a study
to explore the possibility of interconnecting power grids between
the North and South areas of the
.Sultanate
Study proposals for the grid interconnection project have also been
.presented
Stakeholders discussed the benefits of the interconnection project, which is expected to support
Oman in achieving its short and
long term strategic and economic
.objectives
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ble construction, as urbanisation in.creases in the UAE capital
ADM’s internal roads and infrastructure project built roads, rainwater
drainage networks, sewers, drinking
water pipelines, telecommunication
lines, and high-voltage power cables
to provide 79 homes in Al Maqta with
.essential utilities
Six power distribution substations
and street light networks have also
.been built
The residential plots on Arabian Gulf
Street span 243,000m² on the north.ern end of Abu Dhabi Island
Construction was carried out in cooperation with ADM and the Abu Dhabi
General Services Company (Musanada). The project was delivered with.out delay
The bridges will also connect nine
traffic intersections to ease conges.tion in the area
The project is scheduled to be com.pleted in 2019

As the cost of wind turbines has
come down, Siemens-Gamesa
believes that it makes sense to
pair them with solar or storage to
create a more consistent source
of powe
Siemens-Gamesa, the world’s largest wind turbine manufacturer is
planning to step up the development
.of battery storage technology
This will be done along the company’s activities in the wind division,
.said it’s head, Marcus Tacke
Tacke said that Siemens Gamesa
will make renewable energy sources
available on demand, even when the
wind was not blowing and the sun
was not shining, thereby requiring
.more resources in storage
The missing part is storage,” Tacke“
said in an interview with the Financial Times. “To unlock the potential
growth limitations, that is the piece
of technology that needs to be devel”.oped
He noted that since the cost of wind
turbines had come down, it made
sense to pair them with solar or
storage to create a more consistent
.source of power

Oman To Build $155mn Desalination Plant

A consortium of ACWA Power
Saudi Arabia, Veolia Middle East
and Dhofar International Development and Investment Holding
Company has been contracted for
the project that will cost $155.5mn
oman Power and Water Procurement
Company (OPWP), a member of Nama
Group, is set to sign agreements for
the construction of the Salalah Water
.Desalination Plant
A consortium of ACWA Power Saudi
Arabia, Veolia Middle East and Dhofar International Development and Investment Holding Company has been
contracted for the project that will
.cost $155.5mn
The project includes the design, construction, ownership, operation, and
maintenance of a highly efficient
drinking water desalination plant us.ing reverse osmosis technology
ACWA Power holds a 50.1 per cent
stake in the project, while Veolia Middle East has 35% and Dhofar International Development and Investment
Holding has 14.9%
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رابــرت مــک ایــر ،ســفیر جدیــد انگلیــس در تهران،
صبــح امــروز بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــا غالمحســین شــافعی
دیــدار کــرد .برجــام ،روابــط دوجانبــه اقتصــادی و
روابــط بانکــی میــان ایــران و اروپــا و برنامههــای
ســفارت انگلیــس بــرای حمایــت از شــرکتهای
کوچــک و متوســط محــور مذاکــرات در ایــن دیــدار
بــود.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور ،در ایــن نشســت از روابــط گســترده و دیرینــه میــان
ایــران و انگلیــس ســخن گفــت و افــزود :متأســفانه بــا آغــاز
تحریمهــا ایــن روابــط کمرنــگ شــد؛ هرچنــد بــا نهایــی
شــدن مذاکــرات هســتهای و امضــای برجــام ،شــاهد بودیــم
کــه هــر کــدام از کشــورها بــه دنبــال راهــی بــرای حضــور
مجــدد در بــازار ایــران بودنــد .البتــه بــه دلیــل وجــود برخــی
مشــکالت ،ایــن کشــورها در احیــای مناســبات خــود چنــدان
موفــق ظاهــر نشــدند .نبودنــد.
وی ادامــه داد :اروپــا و انگلیــس موضعگیریهــای سیاســی
خوبــی نســبت بــه اقدامــات اخیــر آمریــکا و خــروج ایــن
کشــور از برجــام داشــتند امــا ایــن موضعگیریهــا بایــد
نتایــج خــوب اقتصــادی درپــی داشــته باشــد .فقــط بیــان
دیــدگاه کافــی نیســت ،ایــران بایــد در عمــل آنچــه از ســوی
اروپــا و انگلیــس بیــان میشــود را ببینــد.
رئیــس اتــاق ایــران همچنیــن ضمــن اشــاره بــه خــروج
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا و اهمیــت پیــدا کــردن بازارهــای
جدیــد بــرای ایــن کشــور ،تصریــح کــرد :ایــران بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای بســیار خوبــی کــه دارد میتــوان بــازار ایــده
آلــی تلقــی شــود ،ضمــن اینکــه در منطقــه از جایــگاه خوبــی
برخــوردار اســت .حضــور در ایــران بــه معنــای دسترســی
مســتقیم انگلیــس بــه بــازار کشــورهای همســایه و منطقــه
اســت.
شــافعی همچنیــن در مــورد اعــزام و پذیــرش هیــات هــای
تجــاری بیــن دو کشــور از ســوی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران اعــام آمادگــی کــرد.
در ایــن نشســت ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت تبــادل
هیاتهــای اقتصــادی بیــن دو کشــور اعــام شــد کــه 3
هیــات طــی یــک مــاه آینــده از ایــران بــه انگلیــس اعــزام
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ساماندهـی نیروگاههـای کشور
تا سال ۱۴۰۴

فعالیت کارگروه سفارت انگلیس برای
تقویت حضور شرکتهای انگلیسی در ایران
شــوند کــه بــه حوزههــای معــدن ،فنــاوری اطالعــات و
ســامت مربــوط هســتند؛ هیــات معدنــی ایــران بــرای
بازدیــد از نمایشــگاه  HILLHEDو هیــات حــوزه فنــاوری
اطالعــات بــرای بازدیــد از نمایشــگاه  IFSECبــه انگلیــس
ســفر خواهنــد کــرد .همچنیــن هیــات حــوزه ســامت و
خدمــات درمانــی ،هفتــه اول جــوالی بــه ایــن کشــور ســفر
میکننــد و قــرار اســت در حاشــیه ایــن ســفر کنفرانســی بــا
حضــور وزرای بهداشــت دو کشــور برگــزار شــود.
ســفارت انگلیــس در پــی تقویــت حضــور
شــرکتهای کوچــک و متوســط در ایــران
در ادامــه ایــن نشســت رابــرت مکایــر ،ســفیر جدیــد
انگلیــس در تهــران کــه  3مــاه اســت کار خــود را آغــاز
کــرده بــا تأییــد ســخنان شــافعی ،فضــا را بــرای همــکاری
شــرکتهای ایرانــی و انگلیســی همچنــان مناســب ارزیابــی
کــرد و گفــت :در ســفارت انگلســتان ،یــک کارگــروه حرفـهای
و خــوب مشــغول بــه کار اســت و هــدف آنهــا ایجــاد روابــط

مناســب و گســترده تجــاری و اقتصــادی بیــن دو کشــور
اســت .البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه وضعیــت فعلــی
تحــت تأثیــر تصمیمهــای اخیــر آمریــکا قــرار دارد و گــذر از
ایــن شــرایط ســخت و پیچیــده اســت.
وی ادامــه داد :شــاید شــرایط بــا گذشــته متفــاوت باشــد و
ایــن بــار ،ایــران بــا تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا مواجــه
اســت امــا بــه هــر حــال اروپــا نمیتوانــد بــه طــور کامــل
خــروج آمریــکا از برجــام را جبــران کنــد .ایــن نکتــه را هــم

بایــد در نظــر داشــت کــه تعهــد سیاســی اروپــا و انگلیــس
نســبت بــه برجــام بســیار جــدی اســت.
مکایــر تأکیــد کــرد :بایــد واقعگرایانــه فکــر کنیــم و
بدانیــم کــه شــرایط بــرای شــرکتهای مختلــف ســخت
شــده بهویــژه بــرای شــرکتهای نفتــی .بــرای همیــن گــروه
کاری ســفارت انگلیــس تمرکــز خــود را روی شــرکتهای
کوچــک و متوســط گذاشــته و در پــی آن اســت کــه بــا
برقــراری کانالهــای ارتباطــی بانکــی بیــن ایــران و انگلیــس
بــه فعالیــت ایــن شــرکتها در ایــران کمــک کنــد.

برنامــه راهبــردی وزارت نیــرو تا ســال  ۱۴۰۴در راســتای
افزایــش میانگیــن راندمــان بــرق و حــرارت نیروگاههــای
کشــور تدویــن شــده و بــر اســاس مطالعــات صــورت
گرفتــه در ایــن راســتا برنامــهای بــرای بازنشســتگی
واحدهــای قدیمــی بــا راندمــان پاییــن درنظــر گرفتــه
شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا خــروج واحدهــای فرســوده از
شــبکه و احــداث واحدهــای جدیــد کــه دارای راندمــان
باالیــی خواهنــد بــود ،راندمــان تولیــد افزایــش خواهــد
یافــت ،همچنیــن ایــن اقــدام همزمــان موجــب کاهــش
مصــرف ســوخت بــه ازای تولیــد بــرق مســاوی و در
نتیجــه کاهــش آالیندگــی ناشــی از مصــرف ســوخت
کمتــر خواهــد شــد.
البتــه در ایــن بیــن چالــش هایــی نیــز وجــود دارد
کــه بــر اســاس گفتــه هــای غالمرضــا آگاه ،مدیــرکل
دفتــر برنامهریــزی کالن تولیــد شــرکت بــرق حرارتــی
انجــام چنیــن مطالعــات گســتردهای بــا مجموعههــای
گوناگونــی از جملــه بخشهــای مختلــف وزارت نیــرو،
وزارت نفــت ،وزارت راه و شهرســازی مرتبــط اســت و
عــدم وجــود بانــک اطالعاتــی جامــع و کامــل در برخــی
شــرکتها و یــا عــدم امــکان دسترســی بــه بعضــی
اطالعــات بــه دالیــل مختلــف از مهمتریــن چالشهــای
ایــن پــروژه اســت..
بــه گفتــه وی براســاس برنامهریزیهــای صــورت
گرفتــه چهــار واحــد نیروگاهــی تــا تیرمــاه در سیســتان
و بلوچســتان وارد مــدار تولیــد میشــود و پــس از آن
میتــوان نیــروگاه فرســوده در منطقــه را از مــدار خــارج
کــرد.
در حــال حاضــر  ۳۰۰۰هــزار مــگاوات نیــروگاه فرســوده
در سراســر کشــور وجــود دارد کــه طبــق براوردهــای
صــورت گرفتــه پنــج ســال زمــان بــرای جایگزینــی ایــن
نیــروگاه هــا نیــاز اســت عــاوه بــر ایــن نیــز هــر نیــروگاه
جدیــدی کــه احــداث شــود بــه  ۲میلیــارد دالر ســرمایه
نیــاز دارد کــه در صــورت تامیــن ایــن مبلــغ مــی تــوان
بــا نیــروگاه هــای اســقاطی خداحافظــی کــرد.
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افزایش صادرات نفت عراق
به آمریکا
همزمــان بــا توقــف تدریجــی صــادرات نفــت ونزوئــا و عدم
رشــد عرضــه ســایر نقــاط آمریــکای التیــن ،مــوج جدیــد
صــادرات نفــت تــرش ســنگین عــراق بــه پاالیشــگاههای
گلــف کاســت آمریــکا آغــاز شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،جدیدتریــن آمــار اداره اطالعــات
انــرژی آمریــکا نشــان داد عــراق کــه مدتهــا نفــت تــرش
ســنگینتر خــود را بــا گریدهــای مدیــوم مخلــوط
میکــرد ،در مــارس  ۳۰۱هــزار و  ۶۰۰بشــکه در روز نفــت
ســنگین را بــه منطقــه گلــف کاســت آمریــکا صــادر کــرد.
ایــن آمــار باالتریــن میــزان صــادرات نفــت تــرش ســنگین
عــراق بــه گلــف کاســت از ژانویــه ســال  ۲۰۱۷بــه ایــن
طــرف بــه شــمار مــیرود.
طبــق جدیدتریــن آمــار گمــرک و حفاظــت مــرزی آمریــکا،
تــا پایــان مــه حــدود  ۳۵.۵میلیــون بشــکه نفــت ســنگین
بصــره از ســوی پاالیشــگاههای گلــف کاســت وارد شــده
کــه حــدود یــک میلیــون بشــکه در مقایســه بــا پنــج مــاه
نخســت ســال  ۲۰۱۷رشــد داشــته امــا بیــش از دو برابــر
میــزان واردات در مــدت مشــابه ســال  ۲۰۱۶بــوده اســت
کــه طــی مــدت مذکــور ،حــدود  ۱۶.۶میلیــون بشــکه نفــت
ســنگین عــراق وارد شــد.
آمریــکا تــا ســپتامبر ســال  ۲۰۱۵نفــت ســنگین عــراق را
بــه طــور مرتــب وارد نمیکــرد امــا عــراق یکــی از منابــع
اصلــی تامیــن نفــت ســنگین آمریــکا پــس از کانــادا،
مکزیــک ،کلمبیــا و ونزوئــا شــده اســت.
کانــادا همچنــان بزرگتریــن منبــع تامیــن نفــت تــرش
ســنگین اســت .آمریــکا  ۲.۴۲میلیــون بشــکه در روز نفــت
تــرش ســنگین کانــادا را در مــارس وارد کــرد کــه بیــش از
مجمــوع وارداتــش از کشــورهای دیگــر بــود .امــا اختــاف
واردات نفــت ســنگین بیــن عــراق و کشــورهای آمریــکای
التیــن امســال کمتــر شــده اســت و گریــد «بصــره هــوی»
درصــد رو بــه رشــدی از واردات گلــف کاســت را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
حــدود  ۱۵درصــد از کل نفــت تــرش ســنگین کــه در
مــارس بــه گلــف کاســت آمریــکا وارد شــد ،از ســوی عــراق

بــود کــه در مقایســه بــا حــدود شــش درصــد در مــارس
ســال  ۲۰۱۷افزایــش داشــت .در ســه مــاه نخســت ســال
 ۲۰۱۸آمریــکا بــه طــور متوســط حــدود  ۲۵۷هــزار و ۴۰۰
بشــکه در روز «بصــره هــوی» را وارد کــرد کــه  ۱۳درصــد از
کل واردات نفــت ســنگین منطقــه گلــف کاســت بــود.
بــر اســاس گــزارش پالتــس ،رشــد صــادرات نفــت عــراق بــه
آمریــکا تــا حــدودی بــه دلیــل افــت تولیــد و صــادرات نفــت
ونزوئــا بــوده اســت .واردات نفــت تــرش ســنگین ونزوئــا
از ســوی پاالیشــگاههای گلــف کاســت از ابتــدای امســال
تاکنــون بــه  ۲۴۹هــزار و  ۱۰۰بشــکه در روز بالــغ شــده کــه
کمتــر از حــدود  ۵۲۹هــزار و  ۷۶۰بشــکه در روز در مــدت
مشــابه ســال  ۲۰۱۷و  ۶۵۸هــزار بشــکه در روز در ســال
 ۲۰۱۶بــوده اســت.

در نامه اروپاییهای به آمریکا چه
آمده بود؟
چنــدی پیــش خبــری مبنــی بــر نامــه ســه کشــور اروپایــی
بــه آمریــکا منتشــر شــد کــه در آن درخواســت شــده بــود
شــرکتهای اروپایــی کــه بــا ایــران همــکاری دارنــد از
تحریمهــای آمریــکا معــاف شــوند.
کشــورهای اروپایــی و اتحادیــه اروپــا در تالشــی مشــترک
بــرای نجــات توافــق هســتهای همچنــان میکوشــند
شــرکتهای اروپایــی را از تحریمهــای ثانویــهآمریــکا
علیــه ایــران مســتثنا کننــد .مســالهای کــه در تحــرکات
اخیــر ایــن کشــورها از جملــه نــگارش نامــه بــه وزارت
خزانــهداری آمریــکا نیــز دیــده میشــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران بــه نقــل از
بیزینسورلــد ،ســه کشــور رهبریکننــده اتحادیــه اروپــا
بــه همــراه اتحادیــه اروپایــی در نامـهای کــه چنــدی قبــل
بــه طــور مشــترک بــه دولــت دونالــد ترامــپ نوشــتند،
خواســتار حفــظ منافــع امنیتــی متحــدان اروپایــی در
توافــق هســتهای شــده و از ترامــپ خواســتند زیانــی بــه
منافــع امنیتــی اروپاییــان وارد نکنــد.
آنــان در ایــن نامــه اســتدالل کردنــد کــه توافــق هســتهای
ســال  2015بهتریــن گزینــه ممکــن بــرای بازداشــتن
ایــران از دســتیابی بــه ســاح هســتهای اســت و ایــن
توافــق زمانــیمیتوانــد معنــا داشــته باشــد کــه تهــران از
منافــع اقتصــادی منــدرج در آن بهرهمنــد شــود.

انـرژی

شماره نود چهار  //هفته آخر خرداد هزار و سیصد نود وهفت

آنــان همچنیــن هشــدار دادنــد کــه تحریمهــای ثانویــه
آمریــکا ممکــن اســت اروپاییــان را از همراهــی بــا ایــن
کشــور بــاز داشــته و نتواننــد تحریمهــای معنــاداری در
رابطــه بــا ایــران وضــع کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــهآمریــکا از برجــام خــارج شــده
و بــه تهدیــد کــرده اســت کــه تحریمهــای ســنگینی بــر
ایــران بــاز تحمیــل خواهــد کــرد و در عیــن حــال بــه
شــرکتهای اروپایــی هشــدار داده کــه کار بــا ایــران را
متوقــف کننــد.
ایــن نامــه کــه توســط ســه کشــور انگلســتان ،فرانســه و
آلمــان بــه وزارت خزانـهداری و امــور خارجــهآمریکا ارســال
شــده و متــن آن در حســاب تویتــر برونــو لومــر ،وزیــر
دارایــی فرانســه قــرار گرفتــه مهمتریــن تــاش اروپاییــان
بــرای نجــات توافــق هســتهای بــه شــمارمــیرود.
در ایــن نامــه خواســته شــده اســت بخشهایــی ماننــد دارو
و ســامت از تحریمهــای ثانویــه مســتثنا شــده همچنیــن
از دولــتآمریــکا درخواســت شــده بخشهــای کلیــدی
نظیــر انــرژی ،خــودرو ،هوانــوردی غیرنظامــی و زیرســاخت
نیــز از اعمــال تحریــم مصــون باشــند.
همچنیــن ایجــاد کانالهــای بانکــی و مالــی بــا ایــران و
اســتثنا آن از تحریــم نیــز درخواســت شــده اســت.
در بخشــی از ایــن نامــه آمــده اســت« :بــه عنــوان متحــدان
نزدیــک مــا انتظــار داریــم کــه اثــرات غیرعــادی تحریمهای
ثانویــهآمریــکا بــر نهادهــای حقیقــی و حقوقــی اتحادیــه
اروپــا اعمــال نشــود و بنابرایــن مــا چنیــن تلقــی خواهیــم
کــرد کــه ایــاالت متحــده بــه تصمیــم سیاســی مــا و حســن
نیــت عملکردهــای اقتصــادی در محــدوده قانونــی اتحادیــه
اروپــا احتــراممیگــذارد».
بعــد از ارســال ایــن نامــه و انتشــار خبــر آن وزیــر بازرگانــی
آمریــکا اعــام کــرد بســیار بعیــد اســت دونالــد ترامــپ
امــکان وجــود چنیــن معافیتهایــی را بپذیــرد.

نخستین محموله نفت ایران به
شیلی صادر شد
پایــگاه خبــری بلومبــرگ آمریــکا بــا اعــام ایــن خبــر
افــزود :انتظــار مــی رود نفتکــش «مونتــه تولــدو» کــه
ظرفیــت حمــل یــک میلیــون بشــکه نفــت را دارد 12
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ژوئیــه ( 21تیــر) بــه بنــدر «ســن ویســنته» شــیلی برســد.
ایــن نفتکــش در اوایــل مــاه ژوئــن (اواســط خــرداد) پــس
از بارگیــری در بنــدر خــارک ایــران ،خلیــج فــارس را تــرک
کــرده اســت.
«دونالــد ترامــپ» رئیــس جمهــوری آمریــکا مــاه گذشــته
اعــام کــرد لغــو تحریــم هــا علیــه ایــران را تمدیــد نمــی
کنــد.
بلومبــرگ ادعــا کــرد بــا بازگشــت تحریــم هــا مشــخص
نیســت آیــا مشــتریان نفــت ایــران قــادر بــه ادامــه خریــد
از ایــن کشــورند و یــا تــا چــه انــدازه مــی تواننــد از ایــران
نفــت بخرنــد.
آمــار دولتــی شــیلی نشــان مــی دهــد ایــن کشــور در 16
ســال گذشــته از ایــران نفــت نخریــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،چیــن ،هنــد ،کــره جنوبــی و ژاپــن
مشــتریان اصلــی نفــت ایــران هســتند .اتحادیــه اروپــا نیــز
پــس از لغــو تحریــم هــای هســته ای ،خریــد نفــت از ایــران
را از ســر گرفــت و اکنــون بزرگتریــن خریــدار نفــت ایــن
کشــور اســت؛ ایــن اتحادیــه پارســال بــه طــور متوســط 624
هــزار بشــکه در روز نفــت از تهــران خریــداری کــرد.
چیــن فروردیــن مــاه گذشــته معامــات آتــی بــا سیســتم
قیمــت گــذاری یــوان را راه انــدازی کــرد و قــول داده اســت
بــه خریــد نفــت از ایــران کــه بــه احتمــال زیــاد پــول آن را
بــه یــوان پرداخــت خواهــد کــرد ،ادامــه دهــد.
تهــران و مســکو نیــز قــراردادی را امضــا کردنــد که براســاس
آن همــه معامــات بــه جــای اینکــه در قبــال دالر آمریــکا
باشــد بــه صــورت تهاتــری انجــام مــی شــود ،زیــرا هــر دو
کشــور خواهــان کاهــش نفــوذ آمریــکا بــر اقتصادشــان
هســتند.
ایــران نیــز تســویه حســاب قراردادهــای واردات کاال بــه دالر
آمریــکا را ممنــوع و یــورو را جایگزیــن آن کــرد.
برخــی تحلیلگــران معتقدنــد ،یــک میلیــون بشــکه نفــت
در روز کــه تصــور مــی شــود بــا بازگشــت تحریــم هــا از
بــازار خــارج شــود ،ممکــن اســت در عمــل خــارج نشــود،
زیــرا در تجربــه گذشــته تحریــم هــا ،آمریــکا و اتحادیــه
اروپــا هــر دو نفــت ایــران را تحریــم کــرده بودنــد ،امــا ایــن
بــار واشــنگتن در تحریــم نفــت ایــران تنهاســت .کشــورهای
اروپایــی امضاکننــده برجــام بــه وضــوح نشــان داده انــد کــه
از برجــام خــارج نخواهنــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی شعب دادگاه
رسیدگی به دعاوی
بخش خصوصی
در پــی مصوبــه اخیــر شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان تهــران در مــورد
پیگیــری اجــرای قانــون بهبــود مســتمر فضــای
کســب و کار ،رئیسکـــل دادگســـتري اســـتان
تهــران طــی نامــهای بــه رییــس اتــاق تهــران،
شــعب رســیدگی بــه اختالفــات بیــن بخــش
خــود مــا در صنعــت بــرق مــواد اولیــه کلیــدی
داریــم کــه وارداتــی هســتند و خیلــی از تامیــن
کننــده هــای خارجــی اعــام کــرده انــد کــه
تــا قبــل از زمــان شــروع تحریــم هــا هــر چــه
ســفارش صــورت گیــرد را مــی تواننــد پاســخگو
باشــند و بعــد از آن اصــا نمــی داننــد کــه چــه
اتفاقــی مــی افتــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران مــی گویــد نگرانــی
از شــروع تحریــم هــای آمریــکا و اعمــال محدودیــت هــا
از یــک ســوء و سفارشــات کاذب و ســود جویانــه از طــرف
دیگــر باعــث ایجــاد ترافیــک در ثبــت سفارشــات و واردات
کاال بــه داخــل کشــور شــده اســت .علیرضــا کالهــی مــی
گویــد «:آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه بــا ســیل ثبــت
ســفارش هــا رو بــه رو شــده ایــم و تقاضــا واردات در حــال
انفجــار اســت .البتــه بخشــی از آن کاذب هســت و ســود
جویــی محســوب مــی شــود زیــرا افــراد بــه دنبــال آن
هســتند کــه کاالهــا را بــا ارز  4200تومانــی وارد کننــد و
بــا قیمــت بیشــتر در بــازار بفــروش برســانند امــا مشــکل
دیگــر کــه باعــث افزایــش ثبــت ســفارش هــا شــده اســت؛
نگرانــی از شــروع تحریــم هــا و اعمــال محدودیــت هــا
اســت کــه باعــث شــده ثبــت ســفارش هــا بیشــتر شــود و

خصوصــی و دســتگاههاي اجرایــی را معرفــی
کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،نامــه
غالمحســین اســماعیلی بــه مســعود خوانســاری پــس
از آن صــورت گرفــت کــه گــزارش مرکــز پژوهشهــای
مجلــس در مــورد عــدم اجــرا یا اجــرای ناقص اغلــب مواد
و تبصرههــای قانــون بهبــود مســتمر فضــای کس ـبوکار
در نشســت چهــل و پنجــم شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان تهــران قرائــت و پیگیــری
اجــرای مــوادی از آن مصــوب شــد.
در همیــن راســتا در گــزارش مرکــ ز پژوهشهــای
مجلــس از پایــش عملکــرد دســـتگاههاي اجرایــی و
نهادهــاي مســـئول در مــورد مــواد 29گانــه قانــون
بهبــود مســـتمر محیــط کســب وکـــار ،آمــده بــود که به
ی کســب
موجــب مــاده  29قانــون بهبــود مســتمر فضــا 
و کار ،قــوه قضائيــه و دولــت ملــزم شــدهاند اقدامــات

با ترافیک ثبت سفارشات
و واردات رو به رو شده
ایم
همیــن موضــوع بــه خصــوص در حــوزه کاالهــای اســتراتژیک
و مــواد اولیــه صنعتــی و اصلــی کــه ممکــن اســت بعــد از
تحریــم هــا وارداتشــان ســخت شــود ،بیشــتر دیــده مــی
شــود».
او در ادامــه مــی گویــد «:خــود مــا در صنعــت بــرق مــواد
اولیــه کلیــدی داریــم کــه وارداتــی هســتند و خیلــی از
تامیــن کننــده هــای خارجــی اعــام کــرده انــد کــه تــا
قبــل از زمــان شــروع تحریــم هــا هــر چــه ســفارش صــورت
گیــرد را مــی تواننــد پاســخگو باشــند و بعــد از آن اصــا
نمــی داننــد کــه چــه اتفاقــی مــی افتــد .بــرای همیــن مــا در
شــرکت خودمــان مــواد اولیــه کلیــدی وارداتــی را کــه قبــا

انـرژی
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قانونــي الزم را بــراي تنظيــم آييندادرســي تجــاري و
تشــكيل دادگاهــهاي تجــاري بهعمــلآورنــد.
در تبصــره ایــن مــاده آمــده اســت :تــا زمــان تأســيس
دادگاههــاي تجــاري ،جرائــم مرتبــط بــا فعاليتهــاي
تجــاري و اختالفــات بيــن بخــش خصوصــي و
دســتگاههاي اجرائــي حســب مــورد در شــوراهاي حــل
اختــاف يــا شــعب خاصــي كــه رؤســاي دادگســتري
اســتانها بــا رعايــت صالحيــت محلــي در حوزههــاي
قضائــي تعييــن مينماينــد ،رســيدگي ميشــود ».بــا
ایــن حــال گــزارش مرک ـ ز پژوهشهــای مجل ـس نشــان
ن مــاده قانونــی بــه طــور کامــل
مــیداد کــه صــدر ایــ 
اجــرا نشــد ه و تبصــره آن نی ـ ز بــه طــو ر ناقــص اجرایــی
شــده اســت .از ایــن رو اعضــای شــورا بــر پیگیــری بــرای
اجــرای ایــن مــاده قانونــی نیــز تاکیــد کردنــد.
بــه دنبــال قرائــت ایــن گــزارش در جلســه شــورای
گفتوگــوی اســتان تهــران ،غالمحســین اســماعیلی،
س دادگســتری اســتان تهــران ،کــه خــود نیــز از
رییــ 

اعضــای شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان تهــران اســت ،در نامـهای فهرســت
ب رســیدگی بــه اختالفــات بخــش خصوصــی و
شــع 
دســتگاههای اجرایــی را اعــام کــرده اســت.
در ایــن نامــه آمــده اســت« :در حــال حاضــ ر د ر
دادگســتری کل اســتان تهــران ،شــعبه  20دادگاه
عمومــی حقوق ـی تهــران در مجتمــع قضایــی شــهی د
ت بیــن بخــش
ی بــه اختالفــا 
ت رســیدگ 
ی جهـ 
بهشــت 
ی و شــعبه 1045
خصوصــی و دســتگاههای اجرایــ 
دادگاه کیفــری  2تهــران مســتقر در مجتمــع قضایــی
ت رســیدگی بــه جرایـم مرتبــط
ی جهـ 
شــهید قدوسـ 
بــا فعالیتهــای تجــاری و همچنیــن مجتمــع
شــماره  27شــورای حــل اختــاف اســتان تهــران
(ویــژه اصنــاف ،بازاریــان و بازرگانــان ) بــا  28شــعبه
ط
ل مشــغول رســیدگی بــه اختالفــات مرتبــ 
فعــا 
ی و
بــا فعالیتهــای تجــاری بیــن بخــش خصوصــ 
دســتگاههای اجرایــی میباشــند».

بــرای  3،4مــاه معمــوال مــی خریدیــم حــاال بــرای  2ســال
خریــداری مــی کنیــم ».بــه گفتــه او انبــوه تقاضــا باعــث
شــده کــه ســیکل واردات بــه شــدت محــدود و ســخت شــود.

ایــم ،در یــک مرحلــه خودمــان ایــن کار را انجــام دادیــم و
در مرحلــه بعــد هــم تحریــم هــا مانــع شــدند .امــا نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه دوره برجــام و پســاتحریم نتوانســتیم
از ظرفیــت ورد ســرمایه هــای خارجــی و ســرمایه گــذاران
خارجــی بــا القــاء کــردن ایــن فکــر کــه کشــور بــی قانــون
و ثبــات اســت ،اســتفاده کنیــم .اختــاف هــای جناحــی
فضــای مثبتــی کــه ایجــاد شــده بــود را از بیــن بــرد در
حالــی کــه اگــر مــا جــذب ســرمایه گــذار خارجــی کــرده
بودیــم و در ایــن زمینــه موفــق بــود االن ایــن موضــوع
خــود بــه مانعــی بــرای جلوگیــری از عهــد شــکنی هــای
آمریــکا بــدل مــی شــد و قــدرت ایــران را در ســطح بیــن
المللــی بــه نمایــش مــی داد».

کالهــی در ادامــه دربــاره سیاســت هــای ارزی دولــت
مــی گویــد «:مســئله اصلــی ایــن اســت کــه بهــاء کاالهــا
مشــخص نیســت ،تامیــن مــواد اولیــه خیلــی دشــوار شــده
اســت و شــاهد تالطــم هــای جــدی در بــورس کاال و بازارهــا
هســیتم .عمــا اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت کــه متوســط
بهــاء قیمــت تمــام شــده مــواد اولیــه صنایــع االن بــه دالری
 5200تــا  5500تومــان رســیده اســت و ایــن در شــرایطی
اســت کــه امــکان واردات کاال بــا قیمــت  4200تومــان هــم
وجــود دارد و فکــر مــی کنــم ایــن عــدم تعــادل و تــوازن و
اختــاف پتانســیلی کــه دولــت بــا تعییــن یــک نــرخ غیــر
واقعــی بــرای دالر و ارزهــای دیگــر گذاشــته خــود را در
بازارهــا نشــان مــی دهــد».
کالهــی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــران در
جــذب ســرمایه گــذاران خارچــی چقــدر موفــق بــوده اســت
و بــا تحریــم هــا چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد ،مــی گویــد«:
ســرمایه گــذاران خارجــی را مــا در دو مرحلــه فــراری داده

ایــن عضــو هایــت نمیانــدگان اتــاق تهــران مــی گویــد«:
شــما وقتــی در جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی موفــق
نبــوده ایــد چطــور مــی خواهیــد ســرمایه گــذاران خارجــی
را جــذب کنیــد ،مــا بایــد شــرایط و فضــای کســب و کار
را در کشــورمان ســامان دهــی کنیــم .در حــال حاضــر
مشــکالت ارزی یــک ناپایــداری و عــدم اطمینــان جــدی
ایجــاد کــرده و خــود بــه مانعــی اصلــی بــرای جــذب
ســرمایه گــذاران بــدل شــده اســت».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در تازهترین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهران واکاوی شد

مخاطرات
تجارت با عراق

ســهم تجــار ایرانــی در بازارهــای عــراق بــا چــه
مخاطراتــی روبهروســت؟ فعــاالن بخــش خصوصــی
در تازهتریــن نشســت خــود تحــوالت بــازار عــراق
را بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن مقاصــد صــادرات
کاالی غیرنفتــی مــورد واکاوی قــرار دادنــد .بــه گفتــه
آنهــا« ،محدودیتهــای تعرفهیــی و غیرتعرفهیــی بــرای
محصــوالت ایرانــی ،تعرفــه ترجیحــی بیــن عــراق و ترکیــه
و کشــورهای عربــی ،امنیــت شــکننده ،خریدهــای دولتــی،
فســاد اداری ،قوانیــن متغیــر ،اســتراتژی حمایــت از تولیــد
داخــل در عــراق ،عــدم حمایــت از صــادرات در ایــران
متناســب بــا رقبایــی نظیــر ترکیــه در بــازار عــراق و نگرانــی
از حضــور رقبــای اروپایــی ،ســایه ســنگین روابــط سیاســی
بــر مســائل اقتصــادی» را میتــوان از جملــه مخاطــرات
تجــارت بــا عــراق عنــوان کــرد .از همیــنرو پیشــنهادهایی
بــرای حفــظ بــازار عــراق از ســوی آنهــا مطــرح شــد .بررســی
مســائل ارزی صادرکننــدگان از دیگــر محورهــای مهــم ایــن
نشســت بــود .فعــاالن اقتصــادی ،خطــای بــزرگ دولــت در
تدویــن سیاســتهای جدیــد ارزی را اعــام نــرخ 4200
تومانــی بــرای ارز عنــوان کردنــد .از دیگــر انتقــادات آنهــا
بــه دولــت ایــن بــود کــه دولــت ارز  4200تومانــی را بــه
واردات کاالهایــی اختصــاص میدهــد کــه نیــازی بــه ایــن ارز
نــدارد .از ایــن رو ،خواســته فعــاالن بخــش خصوصــی از دولــت
ایــن بــود کــه در وهلــه نخســت بــا اعمــال تحریمهــای
جدیــد ،نــرخ ارز بایــد واقعــی شــود و دو م اینکــه دولــت بــه
صادرکننــدگان اجــازه بدهــد ،ارز خــود را بــه صــورت توافقــی
بــه واردکننــدگان واگــذار کننــد .آنهــا همچنیــن بــا گالیــه از
اینکــه در بالتکیفــی بــه ســر میبرنــد از دولــت درخواســت
کردنــد کــه ابهامــات ارزی را برطــرف ســازد.

تصویر تجارت با عراق
تحــوالت سیاســی اخیــر در عــراق ،کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران را بــر آن داشــت
کــه ضمــن بررســی ایــن تحــوالت ،موقعیــت ایــران در بــازار
ایــن کشــور را بــا حضــور رییــس و عضــو هیاتمدیــره اتــاق
مشــترک ایــران و عــراق مــورد بررســی قــرار دهــد .بــه گزارش
پایــگاه خبــری اتــاق تهــران ،در آغــاز ایــن نشســت ،اشــرف
مرتضایــی ،از کارشناســان کمیســیون تســهیل تجــارت و
توســعه صــادرات ،تحلیلــی از میــزان مــراودات تجــاری ایــران
و عــراق ارائــه کــرد و بــه تشــریح پتانســیلهای صادراتــی
ایــران بــه عــراق پرداخــت .بنابــه اظهــارات او ،مجمــوع
واردات کاالهــای غیرنفتــی عــراق در ســال  2017بیــش از
 32میلیــارد و  212میلیــون دالر بــوده کــه نســبت بــه ســال
 2016بیــش از  20درصــد کاهــش داشــته اســت .واردات
کاالهــای غیــر نفتــی بــه عــراق از  29میلیــارد دالر در ســال
 2010بــا فــراز و نشــیب بــه  40میلیــارد دالر در ســال 2016
رســیده بــود .همچنیــن مطابــق آمارهــا ،آمارهــا ،حجــم واردات
خدمــات فنــی و مهندســی بــه عــراق از  13میلیــارد و 291
میلیــون دالر ســال  2012بــا رونــد صعــودی بــه  14میلیــارد
و  790میلیــون دالر در ســال  2014رســید ،امــا پــس از آن
ســیر نزولــی بــه خــود گرفــت بهطــوری کــه در ســال 2015
ایــن رقــم بــه حــدود  12میلیــارد و 620میلیــون دالر رســید و
بــرآورد ســال  2016هــم کمتــر از  10میلیــارد و  40میلیــون
دالر اســت .بــه گفتــه ایــن کارشــناس اقتصــادی معــادل 87
درصــد از واردات کاال و خدمــات بــه عــراق در ســال 2015
مربــوط بــه خدمــات گردشــگری ( 38درصــد) ،حمــل ونقــل
( 36درصــد) و بیمــه ( 13درصــد) اســت.

انـرژی

شماره نود چهار  //هفته آخر خرداد هزار و سیصد نود وهفت

مشکل کجاست؟
پــس از ارائــه ایــن گــزارش ،اعضــای کمیســیون نیــز بــه بیان
نظــرات خــود پرداختنــد .رییــس کنفدراســیون صــادرات
ایــران معتقــد بــود کــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بــه عــراق بیــش از ســایر حوزههــا نیازمنــد توجــه اســت و
بــرای تقویــت صــادرات ایــن بخــش ،دســتگاه دیپلماســی
نیــز بــه کمــک بیایــد .محمــد الهوتــی ،بــه برقــراری تعرفــه
ترجیحــی میــان عــراق و ســایر کشــورهای عربــی و ترکیــه
اشــاره کــرد و گفــت :نبــود چنیــن تعرفههایــی میــان ایــران
و عــراق ،نشــاندهنده ضعــف دســتگاه دیپلماســی کشــور
در ایــن حــوزه اســت .ضمــن آنکــه در هــر فصــل ،عــراق
بــا اعمــال محدودیتهایــی ،موانعــی در برابــر صــادرات
کاالهــای ایرانــی از جملــه ســیمان ایجــاد کــرده اســت .بــه
نظــر میرســد اکنــون بــا احیــای معاونــت اقتصــادی وزارت
امــور خارجــه بایــد بــه دنبــال برقــراری تعرفههــای ترجیحــی
میــان ایــران و عــراق باشــیم.
آرش شــهرآیینی ،عضــو هیاتمدیــره صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران هــم بــه خدمــات ایــن صنــدوق در حــوزه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه عــراق اشــاره کــرد
وگفــت :مشــکل مــا در عــراق ایــن اســت کــه نمیتوانیــم
خریــداران عراقــی را رتبهســنجی کنیــم .امــا بــرای رفــع
ایــن مســاله ،بــه دنبــال ایجــاد دفتــری در عــراق هســتیم تــا
بــا همــکاری اتاقهــای بازرگانــی دو کشــور بتوانیــم نســبت
بــه اعتبارســنجی شــرکتهای عراقــی اقــدام کنیــم .اســداله
عســگراوالدی ،عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران هــم بــا بیــان اینکــه ایجــاد مراکــز
تجــاری در  6شــهر بــزرگ عــراق مغفــول مانــده ،ادامــه داد:
حضــور در نمایشــگاههای عــراق و برگــزاری نمایشــگاه در
ایــن کشــور نیــز از اهمیــت جــدی برخــوردار اســت .بــه
عقیــده مــن بــرای افزایــش ســهم ایــران در بــازار عــراق،
حداقــل هــر دو مــاه یکبــار بایــد در ایــن کشــور نمایشــگاه
برگــزار کنیــم.
مهــدی شــریفی نیکنفــس ،نایبرییــس کمیســیون کــه
در غیــاب محســن بهرامــی ارض اقــدس ،مدیریــت ایــن
نشســت را نیــز برعهــده داشــت از ضــرورت تقویــت ارتبــاط
بــا بازارهــای منطقــه بــه عنــوان یــک اولویــت ســخن گفــت
و افــزود :ایــن پیشبینــی وجــود دارد کــه ظرفیــت تولیــد
نفــت عــراق افزایــش خواهــد یافــت .بنابرایــن بــا توجــه
بــه دسترســی ایــران بــه آبهــای آزاد و نیــز ظرفیــت
پاالیشــگاههای ایــران ،میتــوان از ایــن ظرفیــت بــرای
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پاالیــش فرآوردههــای صادراتــی عــراق و ســپس صــادرات
آن از ایــران بهــره گرفــت .عبــاس آرگــون نیــز بــه ضــرورت
لغــو روادیــد میــان ایــران و عــراق در جهت توســعه مــراودات
تجــاری اشــاره کــرد.
نگرانی از حضور رقبای اروپایی
در ادامــه یحیــی آلاســحاق عضــو ایــن کمیســیون و رییــس
اتــاق مشــترک ایــران و عــراق هــم بــا اشــاره بــه اینکــه عــراق
جــز بــا چنــد کشــور عربــی ،بــا ترکیــه نیــز تعرفــه ترجیحــی
دارد ،گفــت :ایــران ســال گذشــته حــدود  6میلیــارد دالر کاال
بــه عــراق صــادر کــرد کــه ایــن رقــم بــا احتســاب نفــت و گاز
و پتروشــیمی بــه حــدود  8میلیــارد دالر میرســد .ضمــن
آنکــه صــادرات کاال بــه ایــن کشــور طــی ســال گذشــته
شــش درصــد افزایــش داشــته اســت.
آلاســحاق بــا بیــان اینکــه هدفگــذاری صــادرات 22
میلیــارد دالری بــه عــراق غیرواقعــی نیســت ،بیــان کــرد:
عــراق در ســالهای آینــده بــه بزرگتریــن بــازار منطقــه
تبدیــل خواهــد شــد و ســاالنه  100میلیــارد دالر در ایــن
کشــور ســرمایهگذاری صــورت خواهــد گرفــت .او بــا اشــاره
بــه برخــی نگرانیهــا در مــورد ســهم ایــران در بــازار عــراق
گفــت :بــا وجــود برخــی تبلیغــات ،ســهم ایــران هنــوز
نســبت بــه ترکیــه و عربســتان ســعودی در بــازار عــراق بهتــر
اســت .امــا ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه بــا برقــراری امنیــت
در ایــن کشــور ،حضــور کشــورهای اروپایــی در عــراق افزایش
پیــدا کنــد و ســهم ایــران بــه خطــر بیفتــد .آلاســحاق،
اولویــت دادن بــه مســائل اقتصــادی در رابطــه بــا عــراق و
تغییــر رویکــرد تولیدکننــدگان ایرانــی نســبت بــه عــراق را دو
ضــرورت مهــم برشــمرد .ایــن فعــال اقتصــادی معتقــد اســت
کــه عــراق بــه دنبــال ایــن اســت کــه از کشــوری واردکننــده
بــه کشــوری تولیدکننــده تبدیــل شــود .حتــی اکنــون ایــن
کشــور آمادگــی صــادرات برخــی کاالهــا بــه ایــران را نیــز
دارد .او ســپس یکــی از موانــع توســعه مناســبات اقتصــادی
بــا عــراق را نقــل و انتقــال پــول برشــمرد و در ایــن بــاره
گفــت :تاکنــون بــرای رفــع ایــن مســاله جلســات متعــددی
میــان بانکهــای مرکــزی دو کشــور برگــزار شــده اســت.
یکــی از راهکارهــای مطــرح شــده ،ایــن اســت کــه معامــات
بــر مبنــای دینــار انجــام گیــرد .آل اســحاق ایجــاد مراکــز
تجــاری متعــدد در عــراق بــرای توســعه مــراودات دوجانبــه را
راهگشــا دانســت وگفــت :از ایــن رو ،اتــاق ایــران و عــراق در
حــال تاســیس یــک مرکــز تجــاری در بصــره اســت
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حرکت اقتصاد کشور
به سمت مارپیچ
تورمی در یازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح شد

در یازدهمیــن نشســت کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه
اتــاق تهــران چش ـمانداز بــازار ارز ،مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار گرفــت .در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــای
کمیســیون و کارشناســان حــوزه ارز و بــازار پــول برگــزار
شــد ،بــه رغــم دعــوت قبلــی از مدیــران و کارشناســان
بانــک مرکــزی بــرای نشســت بــا فعــاالن بخــش خصوصــی
و همفکــری پیرامــون وضعیــت مبهــم بــازار ارز و مشــورت
بــرای دســتیابی بــه راهکارهــای دقیــق و ســریع رفــع
مشــکالت موجــود ،نماینــدهای از نهــاد پولــی و بانکــی
کشــور در ایــن جلســه حاضــر نشــد.
بــا ایــن حــال ،علــی ســنگینیان،رییس کمیســیون بــازار
پــول و ســرمایه اتــاق تهــران ،یکــی از تحلیلگــران بــازار ارز
را بــه جمــع فعــاالن اقتصــادی دعــوت کــرد تــا گــزارش
صریــح او ابعــاد مشــکالت ارزی و بحــران پیــش آمــده در
ایــن حــوزه اقتصــادی را بــه نمایــش بگــذارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،میثــم رادپــور،
کارشــناس بــازار ارز در ایــن گــزارش ،بــا اشــاره بــه چهــار
محــرک اصلــی بــازار ارز شــامل عوامــل اقتصــادی ،عوامــل
قانونــی و نظارتــی ،عوامــل سیاســی و عوامــل اجتماعــی،
گفــت :بحــران بدهــی کــه از جملــه عوامــل اقتصــادی
اثرگــذار اســت ،ســایه خــود را بــر بــازار ارز کشــور انداختــه
و بــه آشــفتگی در ایــن بــازار دامــن زده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت یازدهــم عمــده تمرکــز خــود را
بــر کنتــرل و کاهــش نــرخ تــورم قــرار داد ،افــزود :سیاســت
پولــی کــه دولــت یازدهــم بــرای کنتــرل تــورم در پیــش
گرفــت ،بــه بحرانهــای پیــش آمــده در اقتصــاد کشــور
دامــن زد.
ایــن کارشــناس بــازار ارز بــا اشــاره بــه پیامدهــای سیاســت
سالمســازی نقدینگــی کــه از ســوی دولــت یازدهــم در
پیــش گرفتــه شــد ،افــزود :ایــن سیاســت ،بــه افزایــش

بیســابقه شــکاف نــرخ ســود -نــرخ تــورم منجــر شــد
کــه بــه تبــع آن ،کاهــش تعــداد طــرح هــای کســب وکار
توجیهپذیــر و کاهــش نــرخ بــازده اســمی کســب وکار را بــه
دنبــال داشــته اســت.
رادپــور در ادامــه تصریــح کــرد کــه اقتصــاد ایــران مجموعــه
ای از بدهیهــا اســت بــه طــوری کــه بخــش عمــدهای از
ایــن بدهــی ،بــدون پشــتوانه اســت .از ایــن رو بحــران جاری
بدهــی ،یــک بحــران ملــی را رقــم زده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اقتصــاد کشــور هــم
در بحــران ارزی و هــم در بحــران بانکــی بــه ســر میبــرد
کــه منتــج بــه بحرانهــای همــزاد شــده اســت ،افــزود:
آثــار مــورد انتظــار بحــران همــزاد ایــن اســت کــه رشــد
نقدینگــی از کنتــرل خــارج میشــود.
رادپــور افــزود :نظــام اقتصــادی کشــور در حــال حاضــر از
یــک ســو ،درگیــر افزایــش نــرخ تــورم در نتیجــه تحریــک
نــرخ ارز و از ســوی دیگــر افزایــش حجــم نقدینگــی در
نتیجــه بحــران بدهــی شــده اســت کــه ترکیــب ایــن دو
عامــل منجــر بــه ایجــاد مارپیــچ تورمــی شــده اســت.
ایــن تحلیلگــر بــازار ارز در ادامــه ،یکــی از راهکارهــای حــل
و فصــل بحــران کنونــی در اقتصــاد کشــور را نجــات از درون
عنــوان کــرد و گفــت :ایــن راهــکار بــر مبنــای ســوخت
کــردن بدهــی هــا یعنــی عــدم پرداخــت ســود ســپرده هــا،
میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
در ادامــه ایــن نشســت ،اعضــای کمیســیون بــازار پــول و
ســرمایه اتــاق تهــران و دیگــر کارشناســان ایــن حــوزه،
دیدگاههــا و راهکارهــای پیشــنهادی خــود بــرای بــرون
رفــت از بحــران ارزی و بانکــی پیــش آمــده در کشــور را
مطــرح کردنــد .ســید حســین ســلیمی یکــی از راههــای
بــرون رفــت از ایــن بحــران را بهبــود کفایــت ســرمایه
بانکهــا دانســت.
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مهم ترین چالش سازندگان ایرانی تجهیزات
صنعتـــــ نفت
مدیرعامــل شــرکت صنایــع تجهیــزات نفــت
مهــم تریــن چالشــی کــه ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ایرانــی بــا آن دســت و پنجــه نــرم
مــی کننــد را تشــریح کــرد.
محمدتقــی زمــان ســرایی ،مهــم تریــن چالــش
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایرانــی را نــوع
قراردادهایــی کــه امضــا مــی شــود دانســت و توضیــح
داد :قراردادهایــی کــه بــا مــا امضــا مــی شــود بســیار
یــک طرفــه و یــک ســویه اســت .شــرکت هــای ایرانــی
بــه خاطــر اینکــه بتواننــد کار را بگیرنــد بــه هــر نــوع
قــراردادی تــن مــی دهنــد .ایــن قــرارداد یــک طرفــه
اســت و در قــرارداد زمــان دریافــت پیــش پرداخــت
مشــخص نیســت .زمــان اجــرای قــرارداد هــم از زمــان
عقــد قــرارداد اســت درصورتــی کــه اصــا نبایــد بــه
ایــن صــورت باشــد بلکــه بایــد از زمــان دریافتــن پیــش
پرداخــت قــرارداد موثــر باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای دیرکــرد جریمهای شــامل
حــال طــرف قــرارداد نمــی شــود ،اظهــار کــرد :اگــر آن
هــا در پرداخــت تاخیــر کننــد هیــچ جریم ـهای شــامل
حالشــان نمــی شــود امــا اگــر مــا در تحویــل محصــوالت
تاخیــر داشــته باشــیم جریمــه شــامل حــال مــا مــی
شــود .بــه همیــن جهــت طــرف قــرارداد در پرداختهــا
همیشــه تاخیــر دارنــد و ایــن نــوع شــرکت هــا بــرای
اینکــه جریمه نشــوند بــه تســهیالت بانکــی روی آوردند.
در ایــران تســهیالت بانکــی در ســطح ســود قابــل قبــول

و قابــل پرداخــت و کمــک بــه ســاخت داخــل وجــود
نــدارد .حتــی از لیزینــگ هــم بیــن  ۳۱.۵تــا  ۳۳درصــد
اســتفاده کــرده بودنــد .اگــر بخواهیــد از بانــک بگیریــد
 ۲۲درصــد اســت و برخــی هزینــه هــای دیگــر هــم
بــه آن اضافــه مــی شــود و عــدد بســیار باالتــر از ۲۲
درصــد مــی شــود .در صورتــی کــه ســودآوری همچیــن
شــرکت هایــی اصــوال حــدود  ۱۰درصــد اســت .بــا ایــن
حــال بــا نــرخ بهــرهای کــه بانــک هــا طلــب میکننــد
نمــی توانــد جوابگــوی بازپرداخــت وام هــا باشــد .همــه
تولیدکننــدگان داخلــی بــا تســهیالت بانکــی مشــکل
دارنــد.
مدیرعامــل شــرکت صنایــع تجهیــزات نفــت بــا بیــان
اینکــه ایــن مشــکل شــامل حــال قراردادهایــی کــه بــا
طــرف خارجــی امضــا مــی شــود ،نمیشــود ،گفت:ایــن
موضــوع بــرای خارجــی هــا تفــاوت اساســی دارد.
بالفاصلــه بعــد از امضــای قــرارداد بــا طــرف خارجــی
یــک ال ســی بــرای آن بــاز مــی کننــد و طــرف
خارجــی کــه تامیــن کننــده یــا ســازنده محصــول
اســت از طریــق ال ســی همــه ریســک خــود را از بیــن
مــی بــرد .در بهتریــن حالــت بــه مــا  ۲۰درصــد پیــش
پرداخــت داده مــی شــود و اکثــر شــرکت هــای ایرانــی
در تلــه بودجــه گیــر مــی افتنــد .برخــی شــرکت هــای
مــا هــم در ایــن تلــه افتــاده انــد و دولــت بایــد بــرای
ایــن مســاله فکــری کنــد.
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موانع رشد برند
بــرای یــک شــرکت یــا برنــدش تنهــا ســه راه وجــود دارد :رو بــه باال-رشــد؛ رو بــه پاییــن -افــول؛ نــه ایــن و نــه آن-رکــود .
و تنهــا یــک راه همــه افــراد درگیــر ،بهویــژه مالــکان و ســهامداران ،را راضــی میکنــد :رفتــن بــه بــاال ،یعنــی دســتیابی بــه
رشــد .امــا چگونــه شــرکتها و برندهــای آنهــا میتواننــد بارهــا و بارهــا رشــد ایجــاد کننــد  -چــه رشــد در فــروش ،بــازده
یــا ســود؟ نظریــه مربوطــه ســاده اســت :بــا فــروش هــر چــه بیشــتر محصــوالت یــا خدمــات در باالتریــن قیمــت ممکــن  -و بــا
بــه حداقــل رســاندن هزینههــا .ایــن نظریــه را چگونــه عملــی میکنیــد؟ یکــی از راههایــی کــه شــرکتهای موفــق ایــن کار
را انجــام میدهنــد از طریــق ســرمایهگذاری در مدیریــت قــوی برنــد اســت .تمرکــز ایــن کتــاب بــر چنیــن موضوعــی اســت.
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