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راه مبارزه با آثار تحریم
عدنان موسیپور*

ســته حمايــت از توســعه صــادرات غيرنفتــي در حالــی توســط معــاون
اول رييــس جمهــور و رييــس ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي ابــاغ
شــد کــه از یــک طــرف بســته بــا تاخیــر تصویــب شــده و از طــرف دیگــر
عملیاتــی شــدن آن توســط دســتگاههای اجرایــی نیــز ،نیــاز بــه زمــان
دارد کــه ایــن تاخیــر مــی توانــد باعــث کاهــش اثــر بخشــی بســته مذکــور
شــود.
از طــرف دیگــر الزم اســت تــا عملکــرد مشــوقهای ســال  1396مــورد
بررســی کارشناســی قــرار گیــرد و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
ایــن خصــوص همــراه بــا بســته حمایــت از صــادرات ســال  1397گــزارش
عملکــرد ایــن بســته در ســال  1396را نیــز ارائــه کنــد.
بــه نظــر میرســد مشــوقهای در نظــر گرفتــه شــده در ســال 96
نتوانســته محــرک مناســبی بــرای توســعه صــادرات غیرنفتی باشــد و رشــد
صــادرات صــورت گرفتــه در ســال گذشــته ،کمتــر ناشــی از مشــوقهای
هدفمنــد و بیشــتر وابســته بــه افزایــش قیمتهــای جهانــی ،تغییــر ارزش
کاالهــای صادراتــی و افزایــش نــرخ ارز بــوده اســت.
انتظــار مــیرود دولــت بــا ارائــه اســتراتژی مناســب در حــوزه تجــارت
خارجــی ،حمایتهــا و مشــوقها را هدفمنــد و دقیــق اختصــاص دهــد
تــا از توزیــع رانــت و حمایتهــای گســترده و بــی برنامــه مبتنــی بــر
کلیاتــی چــون دانــش بنیــان بــودن و ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر در امــان
بمانــد ،زیــرا اســتراتژی تجــاری هدفمنــد میتوانــد تعییــن کنــد چــه
کاالهایــی میبایســت بــا ارزش افــزوده بــاال صــادر شــوند و چــه کاالهایــی
نیــازی بــه ایجــاد ارزش افــزوده بــرای صــادرات ندارنــد.
در آخریــن نشســت کمیســیون توســعه صــادرات پارلمــان بخــش خصوصی
کشــور بــا حضــور رییــس کمیســیون توســعه اقتصــادی مجلــس« ،آقــای
پــور ابراهیمــی» ادامــه در صفحــه 10

به آینده اقتصاد ایران
امیدوار باشیم
در نشست سیوهفتم هیات نمایندگان اتاق ایران

محمــد جــواد ظریــف کــه ایــن روزهــا مذاکــرات برجامــی بــا
کشــورهای اروپایــی را دنبــال میکنــد ،بــا حضــور در جمــع فعــاالن
بخشخصوصــی بــا نیازهــا و خواســتههای اقتصادگردانــان در زمینــه
دیپلماســی اقتصــادی آشــنا شــد.
نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا ســخنرانی پیــش از دســتور
محســن حاجیبابــا آغــاز شــد و پــس از آن بــا ورود وزیــر امــور
خارجــه و ســخنرانی غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران وارد
دســتور جلســه شــد.
محمدجــواد ظریــف ابتــدا در جایــگاه شــنونده بــه ســخنان فعــاالن
اقتصــادی از بخشهــای مختلــف گــوش ســپرد تــا بــا مشــکالت
بخشخصوصــی در روابــط بیینالمللــی بــه خصــوص پــس از خــروج
آمریــکا از برجــام آشــنا شــود.

ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت:
-1انتظــار داریــم ســازمان تامیــن اجتماعــی در ســال  1397ماننــد ســال گذشــته،
دفاتــر یــک ســال را مــورد بررســی قــرار دهــد.
 -2ایــن بخشــنامه و توافــق دائمــی باشــد و نیــازی بــه ابــاغ هــر ســاله نداشــته
باشــد.
 -3اگــر بــه هــر دلیلــی دفاتــر واحدهــای تولیــد در ســالهای گذشــته بررســی
نشــده ،رســیدگی بــه ایــن دفاتــر عطــف بــه ماســبق نشــود.
 -4تاکیــد بــر رســیدگی دفاتــر بــر مبنــای حقــوق و کارکنــان ایــن واحدهــا صــورت
گیــرد ،مگــر اینکــه کارکنــان واحدهــا شــکایت کننــد؛ در صــورت شــکایت ،حقــوق
شــاکی مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.
-5عملکــرد مدیــران و مســئوالن شــعبی کــه از مــوارد فــوق تخلــف کننــد ،نظــارت
و رســیدگی شــود.

مشکالت بیمهای تولیدکنندگان
محســن حاجیبابــا ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در نطــق پیــش از
دســتور در س ـیوهفتمین نشســت هیــات نماینــدگان بــه مشــکالت حــوزه تولیــد
در ارتبــاط بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت .او در پنــج مــورد خطــاب بــه

تصمیمات سیاسی و اقتصادی همراستا شود
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
در نشســت ســیوهفتم هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران گفــت :رویکــرد خــوب
وزارت امــور خارجــه در ادامــه  در صفحــه  3
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اخبار اصلی

ـیم
ـدوار باشـ
ـران امیـ
ـاد ایـ
ـده اقتصـ
ـه آینـ
بـ

                                            .
ـادی مدیریت
ـای اقتصـ
ـزه هـ
ـرق ،انگیـ
ـی بـ
درخواســت آمریــکا بــرای توقــف واردات ارزانـ
ـرد مشــروح خبــر .
ـی بـ
ـن مـ
ـرف را از بیـ
نفــت ایــران مقــام بلندپایــه وزارت خارجــه مصـ

آمریــکا اعــام کــرد :شــرکتهایی کــه نفــت خــام
ایــران را خریــداری میکننــد بایــد تــا ابتــدای
نوامبــر خریــد نفــت را بــه طــور کامــل متوقــف
کننــد .مشــروح خبــر                                  ..

تصویریــر روشــنی از تعامــات بینالمللــی
ـد یاقــری ،رئیــس
در صنعــت بــرق ارائــه نشـ

صادرکننــدگان واقعــی را از بخشــنامههای
ارزی معــاف کنیدکمیســیون صــادرات اتــاق

ضــرورت تغییــر تعرفههــای تجــاری

حمیدرضــا صالحــی بــا بیــان اینکــه تعرفههــای
تجــاری حتــی گاهــی روســایجمهور کشــورها
را نیــز بــا هــم درگیــر میکنــد ،اظهــار کــرد.:

مشــروح خبــر

.

جــذب  ۴میلیــارد یــورو فاینانــس جدیــد

ـرق رضــا اردکانیــان
ـای آب و بـ
ـرح هـ
ـرای طـ
بـ
وزیــر نیــرو در دوازدهمیــن همایــش بیــن المللــی
انــرژی بــا اشــاره بــه اینکــه در بیــش از یــک ســده
اخیــر انــرژی همــواره مهمتریــن انگیــزه و پیشــران
رقابــت هــا ،همــکاری هــا ،پژوهــش هــا و نــوآوری
هــا و نیــز همچنیــن جنــگ هــا و ســازش هــای
.
بشــری بــوده اســت : ،مشــروح خبــر

ـتان،
ـران ،ارمنسـ
ـور ایـ
ـن  4کشـ
ـرق بیـ
ـال بـ
انتقـ
گرجســتان و روســیه وزیــر نیــرو از بهرهبــرداری

کریــدور شــمال -جنــوب انتقــال بــرق بیــن 4
کشــور ایــران ،ارمنســتان ،گرجســتان و روســیه
تــا شــهریور ســال  98خبــر داد.مشــروح خبــر

انـرژی

اخبار کوتاه

محمــد جــواد ظریــف کــه ایــن روزهــا مذاکــرات
برجامــی بــا کشــورهای اروپایــی را دنبــال میکنــد،
بــا حضــور در جمــع فعــاالن بخشخصوصــی بــا
نیازهــا و خواســتههای اقتصادگردانــان در زمینــه
دیپلماســی اقتصــادی آشــنا شــد مشــروح خبــر

هیــات مدیــره ســندیکاى صنعــت بــرق ایــران در
گفتوگــو بــا خبرنــگار گــروه اقتصــادی ایســکانیوز؛
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه خــروج
آمریــکا از برجــام احتمــال دارد کــه کال برجامــی در
.
کار نباشــد .،مشــروح خبــر
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ایــران در نامـهای  6بنــدی به رئیس ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،خوســتار معافیــت صادرکننــدگان
بخــش خصوصــی واقعــی از بخشــنامههای ارزی
شــدند . .مشــروح خبــر                                              .

حضــور شــرکتهای ایرانــی در طــرح هــای
.
راهســازی تاجیکســتان مشــروح خبــر
قراردادهــای نفــت در حمایــت از ســازندگان
داخلــی تعدیــل شــود مشــروح خبــر
.
ایــران بــرق ارمنســتان را بــه گرجســتان
مشــروح خبــر
صــادر میکنــد
.
سیاســتهای ســاخت نیــروگاه تعدیــل شــد؟
.
مشــروح خبــر

ابالغیــه معــاون اول رییسجمهــور بــرای
ـه
ـه چرخـ
ـادرات بـ
ـل از صـ
ـت ارز حاصـ
برگشـ
اقتصــادی کشــورمعاون اول رییسجمهــور تحریمهــای اخیــر تاثیــری در تبــادالت برقــی
.
ضوابــط چگونگــی برگشــت ارز حاصــل از صــادرات نداشته است مشروح خبر
کاالهــای غیــر نفتــی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
ـق بانکهای
ـران از طریـ
ـت ایـ
ـول نفـ
ـت پـ
را ابــاغ کــرد     مشــروح خبــر                                 .پرداخـ
اروپایــی غیرممکــن اســت مشــروح خبــر

دوراهـــی شــرکتـهــای اروپـایـــی و
ســردرگمی پرریســک یــک مقــام سوییســی

.

ـرژی
ـش انـ
ـوذ در بخـ
ـرای نفـ
ـو بـ
ـه آرامکـ
نقشـ
.
هنــد مشــروح خبــر

از ســردرگمی شــرکتهای اروپایــی بــرای کار
بــا ایــران گفــت و عنــوان کــرد ،شــرکتهای
سوییســی میتواننــد هنــوز بــا ایــران کار
کننــد امــا از آنچــه ممکــن اســت گریبانشــان قائممقــام صنــدوق توســعه ملــی  :ارائــه ۱۵
ـادرات در
ـرای صـ
ـهیالت ارزی بـ
ـارد دالر تسـ
را بگیــرد ،اطــاع ندارنــد .مشــروح خبــر                                                میلیـ
.
ـاری مشــروح خبــر
ـال جـ
 .سـ
حضــور شــرکت ملــی حفــاری در کشــورهای
.
خارجی مشروح خبر

 50میلیــارد دالر صــادرات نفــت  96مشــروح
.
خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
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ادامه از صفحه 1

اهمیــت دادن بــه دیپلماســی اقتصــادی و پیونــد خــوب
آن بــا دیپلماســی سیاســی و توجــه بــه مشــارکت بخــش
خصوصــی جــای تقدیــر دارد.
رئیــس پارلمــان بخشخصوصــی بــا اشــاره بــه مشــکالت
ســاختاری اقتصــاد ایــران اظهــار داشــت :سالهاســت کــه
در ایــران نــوآوری و خالقیــت منشــأ و موتــور خلــق ثــروت
نیســت و بهجــای آن واســطهگری و فــروش ثروتهــای
طبیعــی منبــع اصلــی خلــق ثــروت هســتند بــه همیــن علــت
اقتصــاد مــا بــا مشــکالت جــدی مواجــه اســت.
وی ادامــه داد :بایــد اذعــان داشــت کــه اقتصــاد مــا دچــار
نارســاییهای اساســی و ســاختاری اســت کــه ایجــاد
تنشهــای سیاســی و ایجــاد ســایه تحریمهــا بــر ســر کشــور
طــی چنــد ســال اخیــر صرف ـاً ایــن نارســاییها و مشــکالت
ســاختاری را عیانتــر و آشــکارتر بــه نمایــش گذاشــت.
همانظــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد :نبایــد مســائل
اقتصــادی کشــور را بــه برجــام و امثــال آن گــره زد.
شــافعی افــزود :مســائل و مشــکالت اقتصــادی در داخــل
کشــور نبایــد بهگونــهای طراحــی و موردبحــث قــرار گیــرد
کــه گویــی علتالعلــل تمــام مشــکالت ،تحریمهــا بــوده و بــا
رفــع ایــن تحریمهــا اقتصــاد شــکوفا خواهــد شــد .متأســفانه
بایــد گفــت باگذشــت  12ســال از تحریمهــای هســتهای
اقدامــات ســازندهای بــرای حــل مشــکالت ســاختاری در
حــوزه اقتصــاد کشــور انجــام نشــده اســت .پــس از توافــق
صــورت گرفتــه بــا کشــورهای مقابــل ،بازهــم فرصت داشــتیم
تــا بــا اتخــاذ سیاســتهای صحیــح ،بهموقــع و بــا تکیهبــر
فرمــان اقتصــاد مقاومتــی مقــام معظــم رهبــری دســت بــه
اقدامــات اساســی و اصالحــات ســاختاری و اساســی بــرای
تقویــت اقتصــاد بزنیــم.
رئیــس اتــاق ایــران خطــاب بــه وزیــر امــور خارجــه گفــت:
امــروز امنیــت و اقتــدار سیاســی کشــورها در دنیــا صرفـاً بــه
تــوان نظامــی و تســلیحاتی آنهــا گــره نخــورده اســت بلکــه
ارتبــاط نزدیکــی بــه تــوان اقتصــادی و تولیــدی و صادراتــی
آنهــا نیــز دارد .امــروزه جــذب ســرمایه بــدون حضــور در
جریــان گســترده و پویــای جهانیشــدن اقتصــاد (بــا هــر
عقیــدهای کــه نســبت بــه آن داشــته باشــیم) ممکــن نیســت.
بــرای چنیــن حضــوری بایــد بــر اتحادیههــای منطقــهای
کوچــک و بــزرگ تکیــه زد.
وی ،خــروج ترامــپ از برجــام را یــک بزنــگاه تاریخــی پیــش
روی دولتمــردان دانســت و گفــت :اتخــاذ تصمیمــات صحیــح

انـرژی

تحریمهای بانکی مانع اصلی توسعه صادرات است

و بهموقــع بــرای بهســامت عبــور کــردن از ایــن بزنــگاه
در ایــن لحظــه مهــم تاریخــی میتوانــد تضمینــی مهــم
بهجامعــه و مــردم جهــت دســتیابی بــه آینــدهای روشــن و
همراهــی آنهــا بــا دولتمــردان باشــد .کشــور نیازمنــد اصــاح
و بازبینــی تصمیمــات گذشــته خــود اســت نبایــد مــردم را
ناامیــد کــرد بایــد از فرصــت ســوزی طوالنــی گذشــته دســت
بکشــیم .دفــاع و تکیهبــر تــداوم روندهــای موجــود اقتصــاد،
کشــور را بــه نقــاط نامطمئنتــر ســوق خواهــد داد.
شــافعی گفــت :سالهاســت کــه تصمیــم گیــران تصمیمــات
ســخت امــا اثرگــذار کــه منافــع بلندمــدت کشــور و مــردم را
تأمیــن میکنــد را بــا تعویــق انداختهانــد و صرف ـاً بــا نگاهــی
کوتاهمــدت و تصمیماتــی آســانتر اقــدام بــه تصمیمگیــری
و ارائــه راهــکار کردهانــد .وضعیــت خطیــر کشــور در زمــان
حــال دیگــر مجــال فرصــت ســوزی را نــدارد و بایــد تــن بــه
تصمیمــات ســخت امــا اثربخــش داد .بایــد دیگــر قبــول کنیم
کــه شــرایط غیرعــادی را هی ـچگاه نمیشــود بــا تصمیمــات
عــادی مدیریــت کــرد.
رئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد :نظــام تصمیمگیــری اقتصــادی
مــا نیازمنــد اصــاح اســت .تصمیمــات وزارت خارجــه و نظــام
تصمیمــات اقتصــادی کشــور همراســتا باهــم و در جهــت
تقویــت و افزایــش اقتــدار اقتصــادی و سیاســی کشــور
حرکــت کننــد .بایــد ثبــات سیاســی بــه کشــور بازگــردد و
در یــک فضــای امــن سیاســی و مبتنــی بــر اعتمــاد بــرای
افزایــش تــوان تولیــدی و اقتصــادی کشــور کوشــید تــا شــاهد
حفــظ هــر چــه بیشــتر قــدرت کشــور خــود در منطقــه و
جامعــه بینالملــل باشــیم .راهحــل برگشــت آرامــش و حفــظ
امنیــت از مســیر افزایــش تــوان اقتصــادی کشــور میگــذرد.

                  شماره نود پنج  //هفته اول تیر  هزار و سیصد نود وهفت

وزیر

بــا تصمیمــات منفعــل مقطعــی و کوتاهمــدت دیگــر
نمیشــود بــا مشــکالت فعلــی روبــرو شــد .بــه فرمایــش مقــام
معظــم رهبــری در قضایــای بعــدی بایــد مراقــب بــود تــا ایــن
تجربههــا تکــرار نشــوند و از یــک ســوراخ دو بــار گزیــده
نشــویم.
وی اظهــار داشــت :توقــع بهجــا و منطقــی مــا ایــن اســت
کــه در شــرایط پیــش رو و در مقابــل مضیقههایــی کــه
بــرای فعــاالن اقتصــادی کشــور ایجــاد میشــود ،شــرایط
ســهل بــرای مقابلــه را بــرای آنهــا فراهــم کنیــم .راه مقابلــه
بــا تحریمهــا فراهــم کــردن تســهیالت در کسـبوکار فعــاالن
اقتصــادی اســت نــه اینکــه هــر چــه تحریمهــا افزایــش
یابــد بندهــای جدیــدی بــه دســت خــود بــر پــای فعــاالن
اقتصــادی بســته شــود.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی بیــان داشــت :رفــع
مشــکالت داخلــی بــا فراهــم نمــودن شــرایط مقابلــه بــا
تحریمهــا ،ابتداییتریــن کاری اســت کــه بایــد انجــام شــود.
مــا مصرانــه خواســتاریم کــه تســهیل در مقابــل تحریــم را در
فعالیتهــای اقتصــادی در همــه ابعــاد ســرلوحه کار قــرار
دهیــم.
تحریمهای بانکی مانع اصلی توسعه صادرات است
جمــال رازقــی رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی شــیراز در خصــوص مســائل و مشــکالت صنعــت
و تحریمهــای خارجــی بیــان کــرد :در حــال حاضــر تحری ـم
اقتصــادی و تحریــم بانکــی دو معضــل عمــده فعــاالن
اقتصــادی اســت کــه باعــث شــده بســترهای الزم بــرای
خــروج ســرمایه از کشــور فراهــم نشــود.
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او بــا انتقــاد از عملکــرد دولــت در ایــن خصــوص افــزود:
متاســفانه تــا کنــون اقــدام شایســتهای از ســوی مســئوالن
انجــام نشــده و کاهــش اعتمــاد ســرمایهگذاری خارجــی و
محدودیتهــای صادراتــی تنهــا گوش ـهای از اثــرات ناشــی از
تحریمهــای بانکــی در وضعیــت فعلــی اســت.
اقتصادی داریم که همه به هم بدهکارند
علــی ســنگینیان عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران
طــی ســخنرانی در ایــن نشســت گفــت :مشــکالت نظــام
بانکــی ایــن روزهــا بــر کســی پوشــیده نیســت و متاســفانه
در فضــای اقتصــادی زندگــی میکنیــم کــه دولــت بــه
بانکهــا ،بانکهــا بــه بانــک مرکــزی ،تامیــن اجتماعــی بــه
بیمارســتانها و بــه ایــن ترتیــب همــه بــه هــم ،بدهــکار
هســتند .حجــم ایــن بدهیهــا آنقــدر بــزرگ شــده اســت
کــه ادامــه فعالیــت جــاری کســب و کارهــا را بــا مشــکل
مواجــه کــرده اســت.
او در توضیــح علــت ایجــاد ایــن چرخــه بدهیهــا بیــان
کــرد :دلیــل ایــن امــر کســری بودجــه دولــت ،تــاش دولــت
بــرای جبــران ایــن کســری ،ایجــاد تعــادل در بودجــه از
محــل نپرداختــن ســهم صندوقهــای بازنشســتگی و تامیــن
اجتماعــی ،فــروش اوراق مشــارکت ،اســتقراض از بانــک
مرکــزی و ...بــوده اســت.
ســنگینیان تصریــح کــرد :متاســفانه دولــت بــا هــدف ایجــاد
ایــن تعــادل ،عــدم ثبــات را بــه دیگــر بخشهــا ســرایت داده
و کشــور دچــار ســنت غلطــی شــده اســت کــه همــه از هــم
قــرض میگیرنــد.
بــه اعتقــاد عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ،ایــن عــدم
تعــادل در کشــور ،اثــرات جبرانناپذیــری ابجــاد کــرده
اســت؛ بطوریکــه در حــال حاضــر بانــک ســودده در کشــور
نداریــم و در شــرایطی هســتیم کــه حتــی بــا پــول هــم
نمیتوانیــم پــول دربیاوریــم .از طرفــی تــاش بانــک مرکــزی
بــرای کاهــش نــرخ ســود بیــنبانکــی ،ســبب شــکلگیری
شــکاف دارایــی و بدهــی در بانکهــا شــده اســت و ایــن
نگرانــی وجــود دارد کــه نظــام مالــی دچــار فروپاشــی شــود.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران در پایــان اظهــار کــرد:
در حــال حاضــر درآمدهــا ،کفــاف بدهیهــا را نمیدهــد و
اقتصــاد کشــور بــه شــکلی اســت کــه کاالهــای عــادی مثــل
ماشــین یــا موبایــل جــزو کاالهــای ســرمایهای محســوب
میشــوند .عــاوه بــر ایــن هرکــس بنابــر ســلیقه خــود نــه
براســاس مکانیــزم بــازار  ،ادامــه در صفحــه  7

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیــام باقــری ،رئیــس هیــات مدیــره ســندیکاى صنعــت
بــرق ایــران در گفتوگــو بــا خبرنــگار گــروه اقتصــادی
ایســکانیوز؛ در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه
خــروج آمریــکا از برجــام احتمــال دارد کــه کال برجامــی
در کار نباشــد ،ایــن موضــوع تــا چــه حــدی مــی توانــد
صنعــت بــرق را تحــت تاثیــر قــرار دهــد؟ اظهــار کــرد :بــه
صــورت کالن بایــد گفــت کــه آثــار خــروج امریــکا از برجــام
بــر اقتصــاد کشــور و صنعــت بــرق بایــد مــورد بررســی قــرار
گیــرد.
او تصریــح کــرد :امــروزه شــاهد خــروج امریــکا از برجــام
هســتیم در صورتــی کــه در دوره قبــل مــا بــا تحریــم هــای
فراگیــر و عمومــی از طــرف جامعــه بیــن المللــی دســت
بــه گریبــان بودیــم .بــه طبــع ایــن موضــوع آثــار و تبعــات
گســتردهای را بــر اقتصــاد کشــور در حوزههــای مختلــف از
جملــه صنعــت بــرق خواهــد داشــت.
باقــری تاکیــد کــرد :تفاوتــی کــه امــروز بــا دوره قبــل وجــود
دارد ایــن اســت کــه در حــال حاضــر تنهــا امریــکا از برجــام
خــارج شــده و ســایر کشــورها در ایــن عهــد نامــه پابرجــا
مانــده انــد و نســبت بــه آن خــود را متعهــد مــی داننــد.
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکاى صنعــت بــرق ایــران
افــزود :مذاکــرات اخیــری کــه مســئوالن کشــور بــا اتحادیــه
اروپــا در رابطــه بــا برجــام داشــتهاند حاکــی از پایبنــدی
اروپاییــان نســبت بــه برجــام پایبنــد اســت و خــود را ملــزم
بــه حفــظ برجــام مــی داننــد کــه ایــن امــر مهــم کمــک
موثــری را بــه ایــران مــی کنــد تــا بــه شــرایط قبــل بــاز
نگردیــم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور امریــکا از لحــاظ اقتصــادی
بــه عنــوان قــدرت اقتصــادی دنیــا محســوب مــی شــود بــه
طــور طبیعــی خــروج و عــدم تعهــدش بــه برجــام تاثیــر
خــود را بــر اقتصــاد کشــورها خواهــد گذاشــت ،اظهــار کــرد:
بــا تدویــن راهکارهــا ،رویکردهــا و اســتراتژی هــای جدیــد
مــی تــوان نســبت بــه رویکــرد امریــکا کــه خــاف نــگاه
جامعــه جهانــی اســت فایــق بیاییــم و همچنیــن بــا تقویــت
تبــادالت و مــراودات بیــن المللــی بــا کشــورهای اروپایــی و
ســایر کشــورهای همســایه ،منطقــه و کشــورهایی کــه بــه
لحــاظ اقتصــادی از تــوان باالیــی برخــوردار هســتند مــی
تــوان نقشــه آمریکایــی هــا را نقــش بــرآب کــرد.
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکاى صنعت بــرق ایــران تصریح
کــرد :بــا توجــه بــه تعامــات موجــود بــا اروپاییهــا ،بــه

انـرژی
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تصویر روشنی از
تعامالت بینالمللی
در صنعت برق
ارائه نشد
طــور یقیــن راهــکار و تمهیداتــی در ایــن زمینــه اندیشــیده
مــی شــود بــه عنــوان مثــال ارتبــاط و تعامــل مســتقیم بانـک
مرکــزی ایــران بــا کشــورهای اروپایــی و یــا تبدیــل مــراودات
اقتصــادی از دالر بــه یــورو و دیگــر روش هــا مــی تواند کمک
قابــل توجهــی را در رونــد توســعه اقتصــادی کشــور کنــد تــا
تاثیــر ایــن تبعــات بــه حداقــل برســد .بنابرایــن ،صنعــت
بــرق هــم بــه همیــن ترتیــب اســت البتــه بایســتی مســئوالن
کشــور بــه ایــن موضــوع توجــه جــدی داشــته باشــند.
او ادامــه داد :یکــی از راهکارهــای فایــق آمــدن بــه ایــن
مســئله؛ تقویــت و حمایــت بخــش خصوصــی اســت چــرا
کــه بخــش خصوصــی مــی توانــد در اجرایــی شــدن منویــات
ایــن موضــوع کمــک کنــد .هماکنــون شــاهد هســتیم کــه
بســیاری از نماینــدگان کشــورها بــه ایــران رفــت وآمــد
دارنــد و بخــش انــرژی در صنعــت بــرق اخیــرا ،مذاکراتــی
را بــا بخــش انــرژی اتحادیــه اروپــا انجــام داده کــه در نــوع
خــود مذاکــرت ســازنده ای بــوده اســت.
باقــری افــزود :اگــر بخواهیــم ایــن ارتباطــات را تقویــت و
نگاهمــان را بــه بخــش خصوصــی تغییــر دهیــم مســلما
دولــت هــم میتوانــد بــا تکیــه بــه بخــش خصوصــی موانــع
را پشــت ســر بگــذارد.
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکاى صنعــت بــرق ایــران
بــا تاکیــد بــر مطالبــات انباشــته ای کــه در ایــن حــوزه
وجــود دارد ،گفــت :وزارت نیــرو بدهــی هــای کالنــی را
بــه پیمانــکاران و فعــاالن بخــش خصوصــی دارد کــه عــدم
دریافــت مطالبــات و عــدم جــذب آن توســط فعــاالن بخــش

خصوصــی از یــک طــرف و رکــود حاکــم برفضــای کســب
و کار تصویــری مناســبی را از ایــن صنعــت ارائــه نمــی
کنــد ،ایــن موضــوع باعــث شــده تــا امــروزه شــاهد وجــود
مشــکالت عدیــده در شــرکت هــای کوچــک و بــزرگ فعــال
در صنعــت بــرق باشــیم .ایــن امــر مهــم منتــج بــه کاهــش
ســطح فعالیتهــا یــا ضــرب آهنــگ تولیــد محصــوالت و
حرکــت بــه ســمت بــازار پــول بــرای جبــران کمبودهــای
ســرمایه در گــردش و نقدینگــی و یــا تعدیــل نیــروی
انســانی و ایجــاد بدهــی هــای بانکــی مــی شــود کــه در
نهایــت متاســفانه شــرکت هــا بــا مخاطــرات جــدی در ایــن
حــوزه مواجــه هســتند و گاهــا منجــر بــه تعطیلــی آنهــا
شــده اســت.
باقــری بــا بیــان اینکــه در بخــش کالن صــادرات مشــکالت
عدیــده ای وجــود دارد ،افــزود :فضــای بیــن المللــی تاثیراتی
را برحــوزه صــادرات ایــن صنعــت گذاشــته اســت و از طــرف
دیگــر مشــکل جــدی کــه در مــاه هــای اخیــر در نوســانات
نــرخ ارز شــاهد آن بودیــم .اقتصــاد کشــور را بــه یــک
اقتصــاد غیرقابــل پیــش بینــی تبدیــل کــرده اســت .یکــی
از نــکات بســیار تاثیــر گــذار بــر فعالیتهــای اقتصــادی
پیــش بینــی پذیــر بــودن شــاخص هــای اقتصــادی اســت،
بــه همیــن فعــاالن اقتصــادی دلیــل در کشــور بــا تصویــر
مبهــم و مــه آلــودی از آینــده شــاخص هــای اقتصــادی
مواجــه هســتند و قابلیــت پیــش بینــی آن را ندارنــد.
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکاى صنعــت بــرق ایــران
تصریــح کــرد :در ماههــای اخیــر در حــوزه ارز شــاهد تکــرار
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اتفاقــات ســالهای  89و 90بودیــم تــا جاییکــه نــرخ ارز
بــه دفعــات و بــه صــورت ناگهانــی بــا نوســانات دامنــه دار و
وســیع افزایــش پیــدا کــرد و ایــن افزایــش بــه گونـهای تاثیــر
و تبعــات منفــی خــود را بــر رونــد فعالیتهــای اقتصــادی
مــی گــذارد .کمــا اینکــه االن هــم شــاهد ایــن موضــوع
هســتیم.
او ادامــه داد :متاســفانه ایــن موضــوع از یــک طــرف
عجیــن شــده بــا قراردادهایــی کــه در آنهــا تعدیــل نــرخ
ارز و نــرخ فلــزات و مــواد اولیــه از طــرف کارفرمــا پیــش
کــرات و بــه فــور شــاهد چنیــن
بینــی نمــی شــود و بــه ّ
قراردادهایــی از طــرف کارفرمــا هســتیم کــه بــا بنــگاه هــای
اقتصــادی منعقــد میکننــد .بنابرایــن بــه دلیــل تعبیــه
نشــدن مکانیــزم تعدیــل در قراردادهــا ایــن امــر منجــر بــه
توقــف قــرارداد و عــدم امــکان اجــرای آن توســط بخــش
خصوصــی مــی شــود .بــه طــوری کــه ایــن توقــف کمــا
اینکــه در ســالهای گذشــته اتفــاق افتــاد و تعــداد زیــادی
از قراردادهــای بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق متوقــف
شــد و االن هــم مجــداد علیرغــم تاکیــد زیــادی کــه نســبت
بــه ایــن موضــوع از طــرف فعــاالن ایــن حــوزه وجــود دارد
بازهــم متاســفانه مکانیــزم پیــش بینــی تعدیلهــا بــه ویــژه
در نــرخ فلــزات و ارز و ســایر مــواد اولیــه در قراردادهــا لحــاظ
نمیشــود و مشــکل همچنــان پابرجــا خواهــد مانــد.
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکاى صنعــت بــرق ایــران
افــزود :در بخــش صــادرات وضــع بــه همیــن منــوال اســت،
دولــت نســبت بــه تــک نرخــی شــدن ارز اهتمــام ورزیــده
ولــی بــه دلیــل اینکــه همچنــان شــرایط خریــد و فــروش
ارز چنــدان روشــن نیســت صادرکننــده در تامیــن ارز دچــار
ســردرگمی اســت تــا جاییکــه بــا وجــود صــدور آییــن نامــه
بخشــنامههای متعــددی در ایــن حوزه،تصویــر روشــنی از
ایــن بخــش وجــود نــدارد .از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه
مشــکالتی کــه در حــوزه تعامــات بیــن المللــی وجــود دارد
ایــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه در مجمــوع در حــوزه
تولیــد و صــادرات بــا چالشهــای زیــادی روبــهرو شــویم.
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه امســال ســال حمایــت از کاالی
ایرانــی اســت،گفت :اگــر میخواهیــم تولیــد و صــادرات
در صنعــت بــرق توســعه پیــدا کنــد بایــد زمینــه را بــرای
حمایــت از تــوان داخلــی و توســعه تعامــات بینالمللــی
فراهــم ســازیم در غیراینصــورت ایــن معضــات و موانــع
آثــار و تبعــات نامطلوبــی بــر تولیــد و صــادرات خواهــد
گذاشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ارزانی برق ،انگیزه های اقتصادی
مدیریت مصرف را از بین می برد
تهــران -ایرنــا -مدیــر عامــل شــرکت تولیــد ،انتقــال و
توزیــع نیــروی بــرق ایــران (توانیــر) گفــت :قیمــت پاییــن
بــرق در ایــران انگیــزه هــای اقتصــادی را بــرای مدیریــت
مصــرف از بیــن مــی بــرد.
«آرش کــردی» ر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا افــزود :اگــر مشــترکان بــرق بداننــد بــا مدیریــت
مصــرف انــرژی مــی تواننــد روی اقتصــاد خانــواده اثــر
بگذارنــد ،بــه طــور حتــم بــه آن ســمت حرکــت مــی
ـن بــرق ،ایــن انگیــزه از
کننــد امــا بــا وجــود قیمــت پاییـ ِ
مشــترکان گرفتــه مــی شــود.
وی ادامــه داد :بــا ایــن حــال ،در مدیریــت مصــرف بیشــتر
بــر انگیــزه هــای فرهنگــی تمرکــز داریــم.
مدیــر عامــل توانیــر در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا
قیمــت بــرق امســال بــاز هــم تغییــر مــی کنــد؟ گفــت:
دولــت برنامــه ای بــرای ایــن ماجــرا نــدارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،هیــات وزیــران از ابتــدای اردیبهشــت
مــاه امســال در مصوبــه ای تعرفــه هــای آب و بــرق را
هفــت درصــد افزایــش داد؛ نــرخ هایــی کــه همچنــان
فاصلــه عمیقــی بــا قیمــت هــای تمــام شــده دارنــد.
قیمــت تمــام شــده هــر کیلــووات ســاعت بــرق اکنــون
یــک هــزار و  100ریــال اســت کــه تــا پیــش از تصویــب
هیــات وزیــران متوســط فــروش هــر کیلــووات ســاعت660
ریــال بــود کــه بــا افزایــش کنونــی 46 ،تومــان بــه آن
اضافــه شــد.
بــه عبارتــی دیگــر ،بــا اینکــه قیمــت بــرق هفــت درصــد
افزایــش یافتــه اســت ،وزارت نیــرو بــه ازای هــر کیلــووات
ســاعت بــرق  400ریــال مابــه التفــاوت پرداخــت مــی
کنــد.
مدیــر عامــل توانیــر در بخــش دیگــری از ایــن گفــت و
گــو اظهــار داشــت :پارســال در زمــان پیــک (اوج مصــرف)
مصــرف بــرق چهــار هــزار مــگاوات مدیریــت شــد؛ امســال
مدیریــت  6هــزار مــگاوات برنامــه ریــزی شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــن مدیریــت مصــرف بــا بکارگیــری روش
هایــی در بخــش هــای صنعتــی ،کشــاورزی ،اداری و
خانگــی انجــام مــی شــود.

انـرژی

                  شماره نود پنج  //هفته اول تیر  هزار و سیصد نود وهفت

حضور شرکتهای ایرانی در طرحهای
راهسازی تاجیکستان

قراردادهای نفت در حمایت از
سازندگان داخلی تعدیل شود

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
نیــرو« ،خدایــار خدایارزادهبیــک» وزیــر نقلیــه
تاجیکســتان در دیــدار بــا رضــا اردکانیــان وزیــر
نیــرو کــه در حاشــیه «اجــاس دهــه بینالمللــی
آب ،اقــدام بــرای توســعه پایــدار» در شــهر دوشــنبه
صــورت گرفــت ،ضمــن ابــراز خرســندی از عملکــرد
شــرکتهای ایرانــی در ســاخت تونــل اســتقالل
ایــن کشــور ،خواهــان همــکاری ایــن شــرکتها
در فــاز بعــدی ایــن تونــل شــد کــه شــامل نصــب و
تجهیــزات ایمنــی تونــل اســت.
وی در ایــن بــاره گفــت :از آثــار مثبــت ســاخت
ایــن تونــل  ۵کیلومتــری ،کوتــاه شــدن مســیر
صعبالعبــور بیــن شــهر دوشــنبه و خجنــد اســت
کــه در ارتفــاع  ۳۵۰۰متــری از ســطح دریــا ســاخته
شــده اســت و آثــار اقتصــادی قابــل توجهــی بــرای
تاجیکســتان دارد.
همچنیــن رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو و رئیــس
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و تاجیکســتان
در ایــن دیــدار بــا ابــراز خرســندی از ســطح کنونــی
همکاریهــای تهــران و دوشــنبه اظهــار کــرد:
تاجیکســتان میتوانــد از تجربیــات بســیار خــوب
ایــران در زمینــه ســاخت بزرگراههــا و تونلهــا
بــه ویــژه در مناطــق مرتفــع و کوهســتانی اســتفاده
کنــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد بــه زودی فــاز دوم تونــل
اســتقالل تاجیکســتان بــا حضــور شــرکتهای
فعــال ایرانــی کلیــد بخــورد.
گفتنــی اســت ،اجــاس بینالمللــی دهــه اقــدام
بــرای آب و توســعه پایــدار صبــح دیروز (چهارشــنبه)
بــا حضــور وزیــر نیــروی ایــران و نماینــدگان ۴۱
کشــور و نهــاد بینالمللــی در شــهر دوشــنبه
پایتخــت تاجیکســتان آغــاز بــه کار کــرده اســت.

«رضــا خیامیــان» در گفــت و بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا
افــزود :زمانــی کــه ارز گــران مــی شــود ،ناخــودآگاه بــر
قراردادهایــی کــه پیــش از آن امضــا شــده اســت ،تاثیــر
منفــی مــی گــذارد و باعــث مــی شــود ســازندگان دچــار
مشــکل شــوند و نتواننــد مــواد و تجهیزاتــی مــورد نیــاز
را بــا قیمــت مشــخص تهیــه و تعهــدات را اجــرا کننــد.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
افــزود :بنابرایــن کاال و تجهیــزات تولیــدی را بــا ضــرر
و زیــان تحویــل مــی دهنــد کــه ایــن مســاله ،باعــث
تضعیــف شــرکت هــای ســازنده مــی شــود.
خیامیــان یادآورشــد :البتــه اکنــون نیازهــای ارزی ایــن
صنعــت توســط دولــت در حــال رفــع شــدن اســت و
ارز  4200تومانــی بــه راحتــی بــه واحدهــای ســازنده
تحویــل داده مــی شــود و مشــکل خاصــی در تامیــن ایــن
ارز نیســت.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
دربــاره ابــاغ بخشــنامه «تعدیــل» (بــه روز رســانی
قیمــت هــا) در وزارت نفــت بــرای قراردادهایــی کــه
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پیشــتر امضــا شــده اســت ،گفــت :دولــت در حــال تهیــه
ایــن بخشــنامه اســت و وزارت نفــت اعــام کــرده اســت
بــه واحدهــای ســازنده و تولیدکننــده بــه دلیــل نوســان
قیمــت ارز ،کمــک و تعدیــل را اعمــال مــی کنــد.
خیامیــان ادامــه داد :تعدیــل قراردادهــا بــه رونــد ســاخت
داخــل کمــک کــرده و باعــث منطقــی شــدن قیمــت هــا
مــی شــود.
وی افــزود :ســازندگانی کــه پارســال قــرارداد امضــا کــرده
انــد ،امســال بــه دلیــل رشــد قیمــت دالر ،متضــرر شــده
انــد و نمــی تواننــد بــه تعهــدات خــود کمــک کننــد.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
هشــدار داد :نوســان نــرخ ارز ممکــن اســت ســازندگان
داخلــی را بــه تدریــج از چرخــه تولیــد خــارج کنــد.
بنابرایــن تعدیــل قراردادهــا بــه احیــای شــرکت هــا
کمــک مــی کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،امــکان ســاخت بیــش از  70درصــد
تجهیــزات صنعــت نفــت در داخــل کشــور وجــود دارد
کــه البتــه بخشــی از آن بــه علــت کمبــود نقدینگــی
خالــی مانــده اســت.
مجمــوع ارزش ســرمایه تجهیــزات صنعــت نفــت در
ایــران  400میلیــارد دالر اســت.
ب

ایران برق ارمنستان را به گرجستان صادر میکند
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت :حــدود ۱۰
درصــد از بــرق تهاتــر شــده ارمنســتان را بــرای فــروش بــه
گرجســتان در نظــر گرفتهایــم کــه بــه زودی قــرارداد آن
امضــا میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا عراقــی دربــاره فــروش
بــرق دریافــت شــده از ارمنســتان بــه گرجســتان گفــت:
ارمنســتان در ازای گاز صادراتــی ایــران بــرق تولیــد
میکنــد و بــه شــرکت ملــی گاز تحویــل میدهــد کــه
احتمــال دارد بخشــی از ایــن بــرق را بــه گرجســتان
بفروشــیم.
وی دربــاره مذاکــره بیــن ایــران و گرجســتان بــرای فــروش
بــرق بــه ایــن کشــور ،اظهــار کــرد :مذاکــره میان دو کشــور

بــرای فــروش بــرق تولیــدی ارمنســتان بــه گرجســتان از
ســوی ایــران انجــام شــده اســت کــه بــه زودی قــرارداد آن
امضــا میشــود.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز اظهــار کــرد :از همــه حجم
برقــی کــه از ارمنســتان تحویــل میگیریــم ،حــدود ۱۰
درصــد را بــرای فــروش بــه گرجســتان در نظــر گرفتهایــم.
مطابــق قــرارداد امضــا شــده میــان ایــران و ارمنســتان،
روزانــه بیــش از یــک میلیــون مترمکعــب گاز بــه
ارمنســتان صــادر میشــود و ایــن کشــور در مقابــل بــه
ایــران بــرق تحویــل میدهــد .همــه بــرق ارمنســتان در
اختیــار شــرکت ملــی گاز قــرار میگیــرد و ســپس بــه
توانیــر تحویــل داده میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تاکید کارشناسان بر افزایش جذابیت بازار
ایران برای اروپاییها

ضرورت تغییر
تعرفههای تجاری

محمدباقــر نوبخــت ســخنگوی دولــت در حالــی از ضــرورت
اصــاح برخــی تعرفههــا بــرای جلوگیــری از واردات
غیرضــروری خبــر داده کــه برخــی کارشناســان معتقدنــد
در شــرایط فعلــی کــه تحریمهــای جدیــدی در راه اســت،
یکــی از راهکارهــای تــداوم همــکاری بــا اروپــا کاهــش یــا
حــذف تعرفههــای تجــاری اســت .آنطــور کــه کارشناســان
میگوینــد ،ایــران در جایــگاه کشــورهای دارای باالتریــن
تعرفــه قــرار دارد چراکــه همــواره ســعی داشــته بــا اعمــال
تعرفههــای بــاالی وارداتــی بــرای کاالهایــی همچــون خــودرو
از صنایــع داخلــی حمایــت کنــد .امــا حمایــت تعرفــهای
دولتمــردان در برخــی حوزههــا ماننــد خــودرو نــه تنهــا
منجــر بــه افزایــش کیفیــت کاالهــای تولیــد داخــل نشــده
بلکــه همــواره آشــفتگی بــازار خــودرو و نارضایتــی مــردم را
بــه دنبــال داشــته اســت .از ایـنرو اگرچــه کاهــش تعرفههــا
در مــورد واردات کاالهــای تولیــد مشــابه داخــل میتوانــد
تولیدکننــدگان داخلــی را دچــار مشــکل کنــد امــا در برخــی
دیگــر از حوزههــا میتوانــد بــه اهرمــی بــرای تولیــد کاالی
باکیفیــت و متناســب بــا نیــاز مصرفکننــده تبدیــل شــود
چراکــه انگیــزه تولیدکننــدگان بــرای رقابــت بــا کاالهــای
خارجــی را افزایــش خواهــد داد.
واقعیــت ایــن اســت کــه تعرفههــای تجــاری همــواره نقــش
پــر رنگــی را در حــوزه روابــط سیاســی میــان کشــورها و
همچنیــن روابــط تجــاری دوجانبــه ایفــا میکننــد و
میتواننــد ایــن حوزههــا را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار
دهنــد .همانطــور کــه در حــال حاضــر شــاهد کشــمکش
تجــاری اروپــا و آمریــکا بــر ســر افزایــش تعرفههــای
گمرکــی در مــورد برخــی کاالهــا هســتیم .از ایــن رو بــا
توجــه بــه اینکــه تعرفههــا نقــش قابــل توجهــی را در
روابــط سیاســی و اقتصــادی کشــورها بــه خــود اختصــاص
میدهنــد ،ضــروری اســت کــه حمایتهــای تعرفــهای از

صنایــع داخلــی بــه صــورت هوشــمندانه انجــام شــود تــا بــه
دلیــل حمایــت بیجــا از برخــی صنایــع ،تجــارت خارجــی
ایــران تحتتاثیــر قــرار نگیــرد .آن هــم در شــرایطی کــه
بــه دلیــل تحریمهــای جدیــد آمریــکا ،روابــط تجــاری
ایــران بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا دچــار مشــکل
شــده اســت.
در حــال حاضــر برخــی از کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه
میتــوان بــا تغییــر در تعرفههــای تجــاری ،بــازار ایــران
را بــه بــازاری جــذاب بــرای اروپاییهــا تبدیــل کــرد تــا
شــرکتهای کوچــک ،متوســط و بــزرگ اروپایــی از ادامــه
همکاریهــای اقتصــادی بــا ایــران ســر بــاز نزننــد .اگرچــه
بالفاصلــه پــس از خــروج آمریــکا از برجــام ،بســیاری از
شــرکتهای بــزرگ اروپایــی از ایــران خــارج شــدند .در
همیــن خصــوص رییــس اتــاق مشــترک ایــران و ســوییس
یکــی از راهکارهــای تــداوم همــکاری بــا اروپــا را حــذف
تعرفههــای تجــاری میدانــد و بــر ایــن عقیــده اســت کــه
حــذف ایــن تعرفههــامیتوانــد پاتــک مناســبی در برابــر
تحریمهــای آمریــکا باشــد .اکنــون اروپــا بهرغــم اراده
حفــظ تعامــات اقتصــادی بــا ایــران نمیتوانــد اجبــاری
بــرای همــکاری بخــش خصوصــی خــود بــا شــرکتهای
ایرانــی بگــذارد .بــا ایــن حــال دولتهــامیتواننــد بــازار
ایــران را بــرای شــرکتهای کوچــک و متوســط اروپایــی
جذابتــر کننــد کــه کاهــش یــا حــذف تعرفههــا
میتوانــد یکــی از ابزارهــا در ایــن خصــوص باشــد .بــه
گفتــه شــریف نظامماف ـی ،در شــرایط کنونــی ،بزرگتریــن
هــدف مــا بایــد ایــن باشــد کــه در دو ســال آینــده تــا
برگــزاری انتخابــات بــرای خــود وقــت بخریــم تــا دو ســال
باقیمانــده ریاســتجمهوری ترامــپ بــه اتمــام برســد.
بیآنکــه آســیب جــدی بــه اقتصــاد وارد شــود.
اختالف اروپا و آمریکا بر سر تعرفه
در همیــن خصــوص عضــو کمیســیون توســعه صــادرات اتاق
بازرگانــی تهــران بــه «جهانصنعــت» گفــت :تعرفههــای
تجــاری بــر حــوزه کســبوکار داخلــی کشــور ،تجــارت
خارجــی ،وضعیــت قاچــاق و ...اثرگــذار اســت و مهمتــر از
همــه اینکــه حتــی روابــط سیاســی کشــورها را تحتتاثیــر
قــرار میدهــد .همانطــور کــه شــاهد ایــن بودیــم کــه
اروپــا و آمریــکا در زمینــه مســایل مربــوط بــه افزایــش
تعرفههــای فــوالد و آلومینیــوم دچــار اختــاف شــدند.
حمیدرضــا صالحــی بــا بیــان اینکــه تعرفههــای تجــاری
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حتــی گاهــی روســایجمهور کشــورها را نیــز بــا هــم
درگیــر میکنــد ،اظهــار کــرد :تعرفههــای تجــاری ســود و
ضــرر کشــورها را تحتالشــعاع قــرار میدهــد و میتوانــد
بــر تجــارت خارجــی کشــورها اثــر قابــل توجهــی داشــته
باشــد .بــه گفتــه وی ،در کشــور مــا نیــز در راســتای کنتــرل
و متعادلســازی واردات بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن
صنایــع داخلــی ،تعرفههایــی در نظــر گرفتــه شــده کــه
نقشآفرینــی بســیاری در بــازار دارد.
عضــو هیاتمدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود:
تعرفههــای تجــاری بــرای صنعتگــران کشــور مــا بســیار
قابــل اهمیــت اســت بــه طــوری کــه اگــر تعرفــه واردات
کاالهــای مشــابه تولیــد داخــل پاییــن باشــد ،کشــور بــه
بهشــت واردات بــرای کشــورهایی مثــل چیــن تبدیــل
خواهــد شــد.
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بهشت واردات برای چینیها
صالحــی ادامــه داد :در کشــوری مثــل کشــور مــا کــه دارای
اقتصــاد آزاد نیســت و بــه صــورت یاران ـهای و دولتــی اداره
میشــود ،در مقطعــی از زمــان کــه دالر بــدون توجــه بــه
(تــورم داخلــی منهــای تــورم خارجــی) تعییــن شــد ،کشــور
بــه بهشــت واردات بــرای چینیهــا تبدیــل شــد بــه طــوری
کــه صــدای تولیدکننــدگان داخلــی درآمــد چراکــه قیمــت
کاالهــای چینــی در بــازار کشــور مــا از کاالهــای تولیــد
داخــل ارزانتــر بــود.
نایبرییــس کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران گفــت:
واقعیــت ایــن اســت کــه کاهــش تعرفــه وارداتــی بــرای
برخــی کاالهــا ،افزایــش واردات را بــه دنبــال دارد و از طرفــی
افزایــش تعرفــه بــرای برخــی کاالهــا کــه بــازار داخــل بــه آن
نیــاز دارد ،بــه افزایــش قاچــاق دامــن خواهــد زد ،بــه ایــن
معنــا کــه بــا افزایــش تعرفههــای واردات ،واردکننــدگان
واردات رســمی را کنــار گذاشــته و بــه ســمت راههــای
غیرقانونــی خواهنــد رفــت.
صالحــی بــا بیــان اینکــه بــرای جلوگیــری از ضربــه بــه تولید
داخــل و کاهــش قاچــاق بایــد بــه ســوی اقتصــاد آزاد پیــش
رویــم ،اظهــار کــرد :اگــر اقتصــاد ایــران از حالــت دســتوری
و دولتــی خــارج شــود ،تعرفههــای تجــاری نیــز بــه ابــزاری
کارآمدتــر مبــدل خواهنــد شــد .بــه گفتــه وی ،مــا بایــد بــه
ســمت واقعیســازی قیمتهــا و اقتصــاد آزاد پیــش رویــم
تــا قاچــاق کاهــش یافتــه و اوضــاع تجــارت خارجــی ســر و
ســامان پیــدا کنــد.
آیا خودروسازان موفقی شدیم؟
عضــو کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق تهــران بــا
انتقــاد از تعرفههــای بــاال بــرای واردات برخــی از کاالهــا
افــزود :دولتمــردان بــرای حمایــت از صنایــع خودروســازی
تعرفههــای صددرصــدی را بــرای واردات خــودرو ایجــاد
کردهانــد امــا آیــا اعمــال تعرفههــای بــاال در ایــن حــوزه
توانســته مــا را بــه خودروســازان موفقــی تبدیــل کنــد؟
صالحــی اظهــار کــرد :اینکــه بــرای واردات کاالهــای مشــابه
تولیــد داخــل تعرفههــای بــاال لحــاظ میشــود ،عاقالنــه بــه
نظــر میرســد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بــا حمایــت
بیجــا از برخــی صنایــع همچــون صنایــع خودروســازی از
دســتیابی بــه تولیــد محصــول خــوب و باکیفیــت جلوگیــری
کردهایــم .بنابرایــن بــه نظــر میرســد در حــوزه اعمــال
تعرفههــای تجــاری ،ادامــه در صفحــه 14
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تالش میکند تا بازار را کنترل کند.

انـرژی

                  شماره نود پنج  //هفته اول تیر  هزار و سیصد نود وهفت

ادامه از صفحه 3

هشدار کاهش فروش نفت
رضــا پدیــدار عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران کــه
ســخنرانی خــود را بــا موضــوع مســائل صنعــت نفــت ایــران و
تحریمهــای خارجــی ارائــه داد ،نســبت بــه کاهــش فــروش
طــای ســیاه هشــدار داد و بیــان کــرد :قبــل از طــرح
موضوعــات اصلــی مرتبــط بــا شــرایط تحریــم جدیــد ،انتظــار
مــیرود کــه تیــم اقتصــادی و دیپلماســی کشــور از یــک
طــرف و از طــرف دیگــر حمایــت اتحادیــه اروپــا از حفــظ
برجــام بتوانــد از بحــران در حــال وقــوع جلوگیــری کنــد.
بنابــر گفتههــای عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ،بــا
تحقــق فصــل جدیــد تحریمهــا در ســطح وســیع ،احتمــال
مــیرود بــا کاهــش خریــد قریــب بــه 700هــزار تــا یــک
میلیــون بشــکه نفــت مواجــه شــویم کــه تبعــات بســیاری
در تمامــی بخشهــای اقتصــادی خواهــد داشــت.
پدیــدار بــا بیــان ایــن موضــوع کــه واردات ،نیــاز و زیربنــای
اقتصــاد اســت در پایــان پیشــنهاد داد تــا بــا کاهــش
درآمدهــای نفتــی و توقــف تولیــد ،بــه دنبــال ایجــاد بازارهــا
و مشــتریان جدیــدی در خــارج باشــیم .ضمــن اینکــه بایــد
اعتقــاد ،اعتمــاد و بــاور بــه بخــش خصوصــی تقویــت شــود.
به آینده اقتصاد ایران امیدوار باشیم
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه در واکنــش بــه
اظهــارات فعــاالن بخــش خصوصــی در مــورد وضعیــت
بحرانــی اقتصــاد ایــران ،بســته شــدن راه تنفســی بنگاههــای
تولیــدی و صنعتــی ،افزایــش شــدید نــرخ ارز و قطــع
روابــط اقتصــادی شــرکتهای بــزرگ اروپایــی و آســیایی
بــا ایــران ،خواســتار پایــان دادن بــه پیشبینیهــای
«خودتحققپذیــر» شــد و تأکیــد کــرد :آنچــه امــروز توســط
فعــاالن اقتصــادی پیشبینــی شــود ،فقــط یــک فکــر نیســت
بلکــه میتوانــد بــه راحتــی عملیاتــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلب کــه برخــی از دلواپســان ،قدرت
کشــورها را تنهــا بــه قــدرت نظامــی هــر کشــوری محــدود
میکننــد ،گفــت :درســت اســت کــه قــدرت نظامــی مهــم
اســت امــا زمانــی کــه تعــداد قایقهــا ،تعــداد توپهــای
مســتقر در ایــن قایقهــا و بــرد آن توپهــا اهمیــت داشــت
مربــوط بــه قــرن  18میــادی میشــود و از قــرن بیســتم،
قــدرت اقتصــادی عامــل پیشــرفت و عقبماندگــی کشــورها

هشدار کاهش فروش نفت
شــد.
ظریــف ادامــه داد :امــروز از قــدرت اقتصــادی هــم فراتــر
رفتهایــم و آنچــه حــرف اول را میزنــد ،نفــوذ کالم اســت.
وزیــر امــور خارجــه کشــور در ادامــه بــه عنصــر «بدنامــی»
کــه در دوران تحریــم گذشــته گریبــان گیــر ایــران بــود
اشــاره کــرد و افــزود :در آن ایــام هــر شــرکت خارجــی کــه
قصــد همــکاری بــا ایــران داشــت بایــد هزینــه بدنامــی را
هــم میپرداخــت امــا در وضعیــت کنونــی ایــن هزینــه را
شــرکتهایی بایــد بپردازنــد کــه قصــد همــکاری بــا آمریــکا
را دارنــد .شــاید در کوتاهمــدت ایــن موضــوع چنــدان حائــز
اهمیــت نباشــد امــا در طوالنیمــدت بــه نفــع مــا خواهــد
بــود.
وی رو بــه آنهایــی کــه بــاور دارنــد بــا خــروج آمریــکا از
برجــام بایــد منتظــر شکســت برجــام باشــیم ،تصریــح کــرد:
ایــن فکــر بــه طــور کامــل اشــتباه اســت؛ در طــول همــه
ایــن ســالها ،آمریــکا بارهــا از توافقــات و معاهــدات مختلــف
خــارج شــد ،آیــا ایــن اقــدام بــه معنــای اشــتباه بــودن آن
معاهــدات بــود؟ واضــح اســت کــه نــه .پــس امــروز نبایــد
امیــد را از دســت داد و بــا دســت خــود برجــام را بــه مرحلــه
شکســت برســانیم.
ظریــف یــادآور شــد :اگــر خــود مــا از آینــده اقتصــاد ایــران
ناامیــد شــویم دیگــر هیــچ امیــدی بــه اقتصادهــای دیگــر
نیســت کــه بخواهنــد بــا اقتصــاد ایــران همــکاری کننــد.
فرامــوش نکنیــم کــه ایــن بــار اتحادیــه اروپا پشــت ماســت و
از تحریمهــای اروپــا کــه حتــی در دوران گذشــته ســختتر
از تحریمهــای آمریــکا بــود ،خبــری نیســت.
وزیــر امــور خارجــه کشــور از اقدامــات تحریکآمیــز برخــی
نســبت بــه خــروج آمریــکا از برجــام انتقــاد کــرد و گفــت:

ایــن عــده فرامــوش کردهانــد کــه در گذشــته مــدام
میگفتنــد برجــام هیچچیــز بــرای مــا نداشــته اســت.
وی هــدف آمریــکا از ایــن تحریمهــا را خــروج ایــران از
برجــام دانســت و تصریــح کــرد :ایــن طــور نیســت کــه
ایــران بــه هــر قیمــت در برجــام بمانــد امــا الزم اســت
تــا آنجــا کــه میتوانیــم از مواضــع خــود دفــاع کنیــم .در
حــال حاضــر همــه کشــورها بــه غیــر از آمریــکا ،ســه کشــور
حــوزه خلیجفــارس و رژیــم صهیونیســتی ،حامــی حفــظ
برجــام هســتند .حتــی کانــادا نیــز از ایــن موضــوع حمایــت
میکنــد.
ظریــف همچنیــن از پیشــنهاد بخــش خصوصــی در مــورد
همــکاری بــا شــرکتهای کوچــک و متوســط اروپایــی
نیــز اســتقبال کــرد و گفــت :موتــور محــرک اقتصــاد،
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بنگاههــای کوچــک و متوســط هســتند .ایــن شــرکتها
حتــی میتواننــد جایگزیــن شــرکتهای بــزرگ خارجــی
شــوند .در ایــن برهــه ،اروپــا اعــام کــرده هســتهای تشــکیل
خواهــد داد و در آن تمــام بنگاههــای کوچــک و متوســطی
کــه میتواننــد بــا ایــران کار کننــد را معرفــی میکنــد .ایــن
کار بایــد از طــرف ایــران هــم انجــام شــود.
وی ایجــاد چنیــن هســتهای را وظیفــه اتــاق عنــوان کــرد و
افــزود :اتــاق میتوانــد بــا در اختیــار داشــتن اطالعــات الزم،
چنیــن بانــک اطالعاتــی را تهیــه کنــد و بــه جــای اینکــه
مصرفکننــده باشــد ،بــه صــورت فعــال واحدهــای متناظــر
خــود را در اروپــا شناســایی کــرده و بــا آنهــا وارد کار شــود.
وزیــر امــور خارجــه ایــران تأکیــد کــرد :ایــران بایــد از تمــام
امکانــات بــه وجــود آمــده بهــره ببــرد.
بــه اعتقــاد ایــن مقــام مســئول ،امــروز دنیا بــرای اینکه پشــت
ایــران باشــد دلیــل دارد و میتوانــد از آمریــکا بــه دلیــل اینکه
نظــم لیبــرال بینالمللــی را برهــم زده اســت ،انتقــاد کنــد.
اروپــا  70ســال اســت روی ایــن نظــم ســرمایهگذاری کــرده
و نمیخواهــد منافعــش بــه خطــر بیفتــد.
وی در ادامــه بــه مســائل بانکــی اشــاره کــرد .بــر اســاس
اظهــارات ظریــف مشــکل اصلــی بانکهــای ایــران نبــود
شــفافیت و امکانــات داخلــی اســت کــه ایــن موضوعــات
نمیتوانســت از طریــق برجــام حــل شــود .امــا راهحلهــای
خوبــی بــرای ایــن مشــکل نیــز وجــود دارد کــه بــا همــکاری
مســئوالن ذیربــط در حــال پیگیــری آنهــا هســتیم.
 FATFموضــوع دیگــری بــود کــه وزیــر امــور خارجــه در
مــورد آن صحبــت کــرد .وی تأکیــد کــرد :بــازار نبایــد نگــران
 FATFباشــد چراکــه مســئله پولشــویی و تأمیــن مالــی
تروریســم کــه در قالــب  FATFمطــرح میشــود را نیــز
حــل خواهیــم کــرد.
وزیــر امــور خارجــه کشــور در ادامــه ضمــن تأکیــد بــر جایگاه
بخــش خصوصــی در اقتصــاد و لــزوم حضــور و مشــارکت
آنهــا در مذاکــرات ،تصریــح کــرد :بخــش خصوصــی بایــد بــه
مــا بگویــد کــه بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی بهتــر اســت
بــا کــدام کشــورها وارد مذاکــره شــویم.
ظریــف همچنیــن گفــت :امــروز ایــران از ســوی دشــمنان
هــدف قــرار گرفتــه اســت .کســانی کــه مخالــف روحانــی
هســتند خیــال نکننــد اگــر دولــت روحانــی نباشــد ،آنهــا
موفــق شــدهاند .یــا اگــر نظــام جمهــوری اســامی رفــت
آنهــا بــر ســرکار میآینــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
سیاستهای ساخت نیروگاه تعدیل شد؟
قبــل از شــروع پیــک تابســتان گفتــه میشــد کــه قــرار
اســت در تابســتان ســال جــاری  ۳۰۰۰مــگاوات نیــروگاه
جدیــد وارد مــدار شــود ،امــا اکنــون معــاون وزیــر نیــرو در
امــور بــرق و انــرژی میگویــد کــه تاکنــون  ۲۰۰۰مــگاوات
وارد مــدار شــده و برنامههــا نیــز همیــن بــوده اســت.
همایــون حائــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا ،بــا
بیــان اینکــه تاکنــون  ۲۰۰۰مــگاوات ظرفیــت جدیــد وارد
مــدار شــده اســت ،اظهــار کــرد :بــرای پیــک ســال آینــده
نیــز برنامههایــی را در نظــر گرفتهایــم کــه از پیــک
امســال عملیــات آن آغازمیشــود.
بــه گفتــه وی ،از ابتــدای پیــک امســال تــا ســال بعــد
قــرار اســت  ۳۰۰۰مــگاوات نیــروگاه وارد مــدار شــود کــه
بــرای آن نیــز از هماکنــون برنامهریزیهــای الزم صــورت
گرفتــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه محســن طرزطلــب ،مدیرعامــل
شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی
چنــدی پیــش بــه ایســنا گفــت :طبــق برنامــه ریــزی هــای
صــورت گرفتــه قــرار بــود کــه نیــروگاه هــای جدیــد بــرای
تامیــن نیــاز برقــی کشــور وارد مــدار شــوند کــه پیــش
بینــی مــی شــود نهایتــا تــا انتهــای خــرداد مــاه ایــن
تاتفــاق بیفتــد.
بــه گفتــه وی قــرار بــر ایــن بــود کــه از ســال گذشــته تــا
پیــک امســال  ۳۰۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد وارد مــدار
شــود کــه تــا پایــان ســال قبــل  ۲۰۰۰مــگاوات وارد مــدار
شــد.
تحریمهای اخیر تاثیری در تبادالت برقی نداشته
است
مدیــر عامــل شــرکت توانیــر گفــت :موضــوع صــادرات و
واردات بــرق ارتباطــی بــه تحریــم هــای اخیــر نداشــته و در
حــال حاضــر روابــط ایــران بــا کشــورهای دیگــر در حــوزه
تبــادالت برقــی ماننــد گذشــته اســت.
آرش کــردی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
تبــادالت بــرق ایــران بــا دیگــر کشــورها در دوره
تحریمهــای قبلــی نیــز بــی تاثیــر بــوده اســت ،اظهــار

کــرد :هیــچ مشــکلی در حــوزه تبــادالت برقــی ایــران بــا
دیگــر کشــورها وجــود نــدارد.
بــه گفتــه وی ،مبــادالت برقــی ارتباطــی بــا تحریمهــا
نــدارد چراکــه ایــن موضــوع بــر اســاس نیــاز همســایهها
و نیــاز کشــور صــورت میگیــرد و بــه هیــچ عنــوان بــه
مســائل سیاســی ارتباطــی نــدارد و کامــا موضــوع فنــی
اســت.
وی در خصــوص وضعیــت بدهــی عــراق بــه ایــران در
عــوض بــرق گفــت :در حــال حاضــر برنامــه ریزیهــای
زیــادی را بــرای تســویه بدهــی در نظــر داریــم و بایــد گفــت
کــه شــرایط نرمــال و عــراق در حــال تســویه بدهــی هــای
خــود اســت.
در ایــن راســتا حمیــد رضــا عراقــی مدیرعامــل شــرکت
ملــی گاز ایــران گفــت :حــدود  ۱۰درصــد از بــرق تهاتــر
شــده ارمنســتان را بــرای فــروش بــه گرجســتان در نظــر
گرفتهایــم کــه بــه زودی قــرارداد آن امضــا میشــود.
پرداخت پول نفت ایران از طریق بانکهای اروپایی
غیرممکن است
مقامــات هنــدی اعــام کردنــد :بــا توجــه بــه جلســه ای
کــه بــا بانکــداران فرانســوی ،آلمانــی و بریتانیایــی داشــتند،
امــکان پرداخــت پــول نفــت بــه ایــران از طریــق بانــک
هــای اروپایــی تقریبــا غیــر ممکــن اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،چنــد
منبــع دولتــی هنــد اعــام کردنــد کــه هنــد قصــد دارد
بخشــی از پرداخــت هــای نفتــی خــود بــه ایــران را بــه
روپیــه انجــام دهــد .ایــن تصمیــم در راســتای پیــدا کــردن
راه حلــی بــرای فاصلــه گرفتــن از فشــارهای اقتصــادی
ایــاالت متحــده بــر روی تهــران اســت.
یکــی از منابــع گفــت :مــا بــه دنبــال رونــق بخشــیدن
مکانیــزم روپیــه هســتیم و بایــد خودمــان را آمــاده کنیــم.
منبــع دیگــری گفــت :بانــک مرکــزی هنــد تصمیــم نهایــی
را در مــورد پرداخــت هــا بــه روپیــه در قبــال خریــد نفــت
ایــران را اتخــاذ خواهــد کــرد.
ایــن منبــع خاطــر نشــان کــرد کــه بــا توجــه بــه فرصــت
 ۶۰روزه اعتبــاری پاالیشــگاهای نفتــی هنــد بــرای انجــام
پرداخــت هــای خــود بــه ایــران ،درخواســتی از آنهــا مبنــی
بــر قطــع کــردن واردات نفــت از ایــران نداشــته ایــم.
ایــن منبــع گفــت :بعــد از نشســتی کــه بــا بانکــداران
فرانســوی ،آلمانــی و بریتانیایــی داشــتیم ،هیــات هنــدی
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متوجــه شــد کــه تقریبــا اســتفاده از بانــک هــای اروپایــی
بــرای پرداخــت پــول نفــت بــه ایــران غیــر ممکــن اســت.
پیــش از ایــن «سوشــما ســوآراج» وزیــر خارجــه هنــد در
دیــدار بــا همتــای ایرانــی خــود گفتــه بــود کــه هنــد بــه
تحریــم هــای اقتصــادی آمریــکا علیــه تهــران توجهــی نمــی
کنــد و فقــط تابــع تحریــم هــای ســازمان ملــل اســت.
هنــد ســومین مشــتری بــزرگ نفتــی ایــران اســت و
پاالیشــگاهای ایــن کشــور بــه طــرز قابــل توجهــی وابســته
بــه نفــت خــام ارزان ایــران هســتند و پاالیشــگاه هــای
هنــدی در ســال گذشــته مالــی ایــن کشــور  ۲۷.۲میلیــون
تــن نفــت از ایــران خریــداری کردنــد کــه در مقایســه بــا
مــدت مشــابه ســال قبــل  ۱۱۴درصــد افزایــش نشــان مــی
دهــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،پیــش از ایــن هــم در زمــان دولــت
اوبامــا رییــس جمهــور آمریــکا بــا توجــه تحریــم هــای
اقتصــادی ســال  ۲۰۱۲میــادی علیــه تهــران ،هنــد و ایران
بــرای تســویه حســاب نفتــی از راه هــای جایگزیــن از قبیــل
سیســتم پایاپــای اســتفاده مــی کردنــد و هنــد بــه ارزش
 ۱۰.۵میلیــارد دالر از ایــران کاال وارد کــرد کــه اکثــر آن
نفــت خــام بــود و در مقابــل  ۲.۴میلیــارد دالر کاال بــه
ایــران صــادر کــرد.
نقشه آرامکو برای نفوذ در بخش انرژی هند
شــرکت نفتــی آرامکــوی عربســتان میخواهــد در کل
زنجیــره ارزش بخــش انــرژی هنــد حضــور داشــته باشــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،ایــن شــرکت بــه
جزییــات طرحــش اشــارهای نکــرد امــا اعــام کــرد فــروش
ســوخت یکــی از آنهــا اســت.
امیــن ناصــر ،مدیرعامــل آرامکــو اظهــار کــرد :ایــن شــرکت
ســرگرم بررســی همــه گزینههــا بــرای ورود بــه بخــش
خــرده فروشــی ســوخت از طریــق شــراکت بــا شــرکتهای
نفتــی هنــدی اســت.
آرامکــو و شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی امــارات (ادنــوک)
قــراردادی را امضــا کــرده انــد کــه بــه ادنــوک امــکان
میدهــد در پاالیشــگاهی بــه ظرفیــت  ۱.۲میلیــون بشــکه
کــه در غــرب هنــد پیشــنهاد شــده اســت ،شــراکت کنــد.
هنــد ســومین مصــرف کننــده بــزرگ نفــت جهــان اســت
و  ۸۶درصــد از نیازهــای نفتــی خــود را از کشــورهای
اوپــک وارد میکنــد تــا خــوراک ظرفیــت پاالیــش ۴.۶
میلیــون بشــکه در روز خــود را تامیــن کنــد .ایــن کشــور
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قصــد دارد ظرفیــت پاالیــش خــود را تــا ســال  ۲۰۲۳بــه
 ۶.۲میلیــون بشــکه در روز افزایــش دهــد .آرامکــو ماننــد
ســایر تولیدکننــدگان بــزرگ نفــت خواهــان بهــره بــرداری
از فرصتهــای رشــد تقاضــا و ســرمایهگذاری در ســومین
مصــرف کننــده بــزرگ نفــت در جهــان اســت.
قائممقام صندوق توسعه ملی  :ارائه  ۱۵میلیارد دالر
تسهیالت ارزی برای صادرات در سال جاری
قائــم مقــام صنــدوق توســعه ملــی گفــت :امســال بــا
عاملیــت بانکهــا  ۱۵میلیــارد دالر تســهیالت ارزی بــرای
اهــداف صادراتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
علیرضــا صالــح در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
خبرگــزاری فــارس بــا بیــان اینکــه  20درصــد از منابــع
صنــدوق توســعه ملــی به صــورت تســهیالت ریالــی پرداخت
میشــود ،اظهــار داشــت 80 :درصــد منابــع صنــدوق بــه
صــورت ارزی بــا نــرخ ســود  4درصــد در اختیــار طرحهــا
قــرار میگیــرد.
قائممقــام صنــدوق توســعه ملــی بــا بیــان اینکــه امســال
منابــع ورودی صنــدوق توســعه ملــی خــوب بــوده اســت،
گفــت :هرمــاه ســهم صنــدوق توســعه از درآمــد نفــت و گاز
کــه  30درصــد اســت ،واریــز میشــود.
وی در مــورد پرداخــت منابــع بــرای اشــتغال روســتایی و
عشــایری بیــان داشــت 50 :درصــد در ســال اول یعنــی
 750میلیــون دالر آن بــا قــرارداد عاملیــت بانکهــا
پرداخــت شــد.
صالــح افــزود :بانــک کشــاورزی ،توســعه تعــاون ،پســت
بانــک و صنــدوق کارآفرینــی امیــد در زمینــه اشــتغال
روســتایی و عشــایری فعــال هســتند و جزییــات پرداختــی
و عملکــرد ایــن بخــش توســط ســازمان برنامــه و بودجــه
و وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی رصــد و نظــارت
میشــود.
قائممقــام صنــدوق توســعه ملــی یــادآور شــد :نــرخ
تســهیالت صنــدوق طبــق قانــون صفــر اســت ،امــا بــا
منابــع بانکهــا تلفیــق شــده و بــا نــرخ  6درصــد بــه
طرحهــا پرداخــت میشــود.
وی در مــورد تســهیالت دهــی بــرای ســال  97تصریــح
کــرد 15 :میلیــارد دالر امســال قــرارداد عاملیــت بــا
بانکهــا منعقــد شــده تــا بــا محوریــت صــادرات تســهیالت
ارزی پرداخــت شــود.
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Siemens to supply three large gas
Techno-Engineering Sector Driving turbines to Dubai power plant
Iran’s Electricity Exports

SirajPower Signs Solar Rooftop Deal
With Landmark Group

Siemens has received an order for
three SGT5-4000F gas turbines from
.)United Arab Emirates (UAE
The turbines will be used in Unit H
Phase 4 of the Al Aweer power plant

System expected to generate over
3.4 million KWH of clean energy an
nually

Driven by its vast potential in the
electricity industry, Iran can earn
substantial revenues from regional markets via technical and engineering exports, a member of complex which is located approxiIran Electricity Industry Syndicate mately 35 kilometers from downtown
.said
.Dubai
The country’s income from ex�“
ports in the power industry surged
to a record $2.5 billion in the fiscal
2016-17, over 98% of which fall under technical and engineering activities overseas,” Payam Baqeri,
chairman of Export Promotion
Committee at IEIS, told Financial
.Tribune in a telephone interview
“
Such an experience proves the
country can rely on the sector as
a prospective source of income by
the end of Iran’s 2025 Vision,” he
added. Baqeri noted that studying
the vast potential of neighboring
countries, the sector envisages
increasing the figure to $25-30 billion per annum by the end of the
.plan

DEWA has awarded the project EPC
contract to Siemens in a consortium led by the Egypt-based company
El Sewedy Electric Co SAE (SWDY.
CA) through its subsidiary Elsewedy
.Power
With an electrical generating capacity of about 815 megawatts (MW), the
turbines will increase the total output
of the power plant complex to more
.)than 2.8 gigawatts (GW
The commercial commissioning of
the three gas turbine trains is sched.uled for spring 2020out 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

SirajPower, the Dubai-based joint
venture devoted to net metering and
providing comprehensive turnkey
solutions around solar rooftops in
the United Arab Emirates, has announced the signing of a new solar
rooftop leasing contract with Landmark Group, one of the biggest multinational conglomerates and retail.ers in the region

Saudi Arabia’s ACWA Power Consortium Is Preferred Bidder For
UAQ Desalination Plant

Once completed, the plant in Umm
Al Quwain (UAQ) is expected to process about 45mn gallons of seawater
.a day into potable water
The United Arab Emirates’ Federal Electricity and Water Authority
(FEWA) has selected a consortium
led by ACWA Power and Tecton Engineering and Construction for a sea
water reverse osmosis (SWRO) de.salination project in Umm Al Quwain

Under this new partnership, SirajPower will carry out permitting, design, installation, commission and
operation of Landmark Group’s new
solar system over a period of 20
.years

The consortium was announced as
the preferred bidder following a tender and evaluation of bids by the
Federal Electricity and Water Authority (FEWA). FEWA oversees utilities
.across all the emirates in the UAE

SirajPower will deliver 2.1 MW of
solar energy to Landmark’s Group
warehouse facility located in Dubai
South, and help the company generate over 3.4 million KWH of clean
energy annually resulting in a reduction of the Group’s utility bills as well
.as their carbon footprint

Once completed, the plant in Umm Al
Quwain is expected to process about
45mn gallons of seawater a day into
.potable water
The authority says it will now begin
a final round of contract discussions
with a goal of achieving the financial
close and ancillary documents within
.the third quarter of 2018

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو در دوازدهمیــن همایــش بیــن
المللــی انــرژی بــا اشــاره بــه اینکــه در بیــش از یــک
ســده اخیــر انــرژی همــواره مهمتریــن انگیــزه و پیشــران
رقابــت هــا ،همــکاری هــا ،پژوهــش هــا و نــوآوری هــا و
نیــز همچنیــن جنــگ هــا و ســازش هــای بشــری بــوده
اســت ،گفــت :هیــچ موضوعــی بــه انــدازه دســتیابی بــه
منابــع انــرژی و بهــره بــرداری از آن در تنظیــم سیاســت
هــا ،تدویــن راهبردهــا و اجــرای برنامــه هــای کشــور مهــم
و اثربخــش نبــوده اســت ،اگرچــه دسترســی بــه ایــن منابــع
بســیاری از درهــای توســعه و رفــاه را روی بشــر گشــوده امــا
بهــره بــرداری غیرمدبرانــه از ایــن ابــزار کارآمــد و نادیــده
گرفتــن پیامدهــا و آثــار منفــی آن مــا را در دام مشــکالتی
انداختــه اســت.
وی ادامــه داد :آلودگــی هــای محیــط زیســتی و آثــار ناشــی
از آن ماننــد تغییــرات اقلیــم ،حــوادث طبیعــی و کاهــش
منابــع ارزشــمند زیســتی ماننــد آب هــای ســطحی ،ذخایــر
زیرزمینــی و  ...از پیامدهــای مصــرف بــی حــد و انــدازه
ســوخت هــای فســیلی اســت.
ایــن مقــام مســئول گفــت :هــر پژوهــش و گفتگویــی
پیرامــون انــرژی بــدون توجــه بــه درهــم تنیدگــی آن بــا
مباحــث زیســت محیطــی و مســئله منابــع آب ناکارآمــد
اســت و چــه بســا گامــی بــه ســوی اســتهالک ایــن منابــع
باشــد.
اردکانیــان تصریــح کــرد :امــروز جهــان بیــش از هــر زمــان
دیگــری نیازمنــد همــکاری و همدلــی دولــت هــا ،ملــت هــا،
ســازمان هــا و نهادهــای پژوهشــی بــرای چــاره جویــی در
زمینــه چالــش هــای بــزرگ اســت .بــرای همــه مــا روشــن
اســت کــه دیگــر فاصلــه سیاســی و اختالفــات فرهنگــی و
اجتماعــی در شــرایط تغییــرات اقلیمــی و حــوادث ویرانگــرا
و هوایــی مطــرح نیســت ،چــرا کــه ایــن مخاطــرات زندگــی
همــه مــردم را بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه
صــورت یکســان تهدیــد مــی کنــد .مشــخص اســت کــه
شــرایط سیاســی و اجتماعــی اروپــا در معــرض تنــش هایــی
قــرار گرفتــه کــه ریشــه در مســئله مهاجــران دارد.
وزیــر نیــرو بــه همــکاری جهانــی دربــاره ایــن چالــش
هــا کــه بــا صــرف هزینــه و رنــج در ســالیان طولــی و
در معــرض آســیب قــدرت نمایــی سیاســتمداران شــکل
گرفتــه اشــاره کــرد و اظهارداشــت :بایــد گفــت کــه امــروز
بــا گســترش جنــگ تجــاری ایــن عرصــه بــه مجالــی بــرای

جذب  ۴میلیارد
یورو فاینانس
جدید برای طرح
های آب و برق

تالفــی تبدیــل شــده و آینــده محیــط زیســت جهــان را بــا
مخاطــره روبــرو کــرده اســت.
طبــق گفتــه ایــن مقــام مســئول ،بــا وجــود مشــکالت
و موانــع یــاد شــده یکــی از جهــت گیــری هــای اصلــی
جمهــوری اســامی در حــوزه انــرژی ،ترســیم نقشــه راه
توســعه و پیشــرفت ایــن صنعــت در هماهنگــی بــا تعهــدات
محیــط زیســتی کشــور در جامعــه جهانــی اســت .همــکاری
ایــران بــا نهادهایــی چــون شــورای جهانــی انــرژی ،منشــور
جهانــی انــرژی ،کنفرانــس تغییــرات اقلیمــی و  ...بیانگــر
عــزم جــدی ایــران در ایــن زمینــه اســت.
وی گفــت :ایــران در ســال هــای اخیــر در راســتای کاهــش
انتشــار گازهــای گلخانــه ای و انطبــاق بــا پیامدهــای ناشــی
از تغییــرات اقلیمــی بــر اســاس مســئولیت مشــترک امــا
متفــاوت همــواره از فعالیــت هــای بیــن المللــی حمایــت
کــرده اســت ،در همیــن راســتا بــا عنایــت بــه تــاش هــای
بیــن المللــی در راســتای کنوانســیون تغییــر اقلیــم پروتــکل
کیوتــو و توافقنامــه پاریــس ،برنامــه هــای کاهــش انتشــار
گازهــای گلخانــه ای در قالــب مشــارکت داوطلبانــه و بــه
میــزان  ۱۲درصــد تدویــن شــده اســت.
اردکانیــان همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران دارای
برنامــه راهبــرد ملــی تغییــر اقلیــم اســت ،تصریــح کــرد:
ایــن برنامــه بــا مشــارکت بخــش هــای مختلــف بــوده و
بــه عنــوان یــک برنامــه محیــط زیســتی مکمــل برنامــه
پنجســاله ششــم توســعه اســت کــه مبیــن سیاســت هــای
اطمینــان یافتــن از امنیــت غذایــی ،اســتفاده کارا از آب و
احیــای منابــع آب زیرزمینــی و کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانــه ای اســت.

انـرژی

                  شماره نود پنج  //هفته اول تیر  هزار و سیصد نود وهفت

وزیــر نیــرو ادامــه داد :بــه عنــوان یــک کشــور در حــال
توســعه و بــه منظــور تامیــن نیازهــای رو بــه رشــد خــود
ایــران نیازمنــد توســعه ســریع منابــع تولیــد انــرژی اســت،
بنابرایــن از ســال  ۲۰۱۳دولــت در رویکردهــای توســعه ای
خــود اقتصــادی کــم کربــن را در اولویــت قــرار داده اســت.
از ســویی دیگــر اهــداف ملــی از قبیــل کاهــش یارانــه هــای
انــرژی ،محــدود کــردن آالینــده هــای اصلــی جــو ،ارتقــای
بهــره وری انــرژی ،بهبــود کیفیــت ســوخت و افزایــش
ســهم انــرژی هــای تجدیدپذیــر در ایــن برنامــه لحــاظ
شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،بــا وجــود تــاش و تمایــل
بــه اقــدام در زمینــه اقتصــاد کــم کربــن و دســتیابی بــه
اهــداف آن بــا توجــه بــه جمعیــت جــوان رو بــه رشــد و
نیازهــای توســعه ای از یــک ســو و دسترســی بــه منابــع
غنــی ســوخت هــای فســیلی از ســوی دیگــر ،توســعه ملــی
را متکــی بــه منابــع ســوخت فســیلی و صنایــع انــرژی بــر
کــرده اســت کــه آســیب هایــی را بــه همــراه داشــته و
انتظــار مــی رود بــا اســتفاده از تــوان و ظرفیــت ملــی ایــن
رونــد تغییــر یابــد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه ایــران بــا بهــره گیــری از
منابــع مالــی بانــک هــای توســعه ای ماننــد بانــک توســعه
اســامی ،بانــک توســعه و تجــارت اکــو و بانــک توســعه
زیرســاخت آســیایی تاکنــون پــروژه هایــی بــه ارزش بیــش
از  ۲میلیــارد یــورو را آغــاز و برخــی از آنهــا را تمــام کــرده
اســت ،گفــت :انتظــار مــی رود بیــش از  ۴میلیــارد یــورو
ســرمایه دیگــر بــرای ایــن طــرح هــا از ایــن بانــک هــا
جــذب کنیــم.
وی تصریــح کــرد :در ایــن زمینــه همچنیــن مــی تــوان بــه
جــذب بیــش از  ۲.۷میلیــارد یــورو فاینانــس خارجــی در
طــرح هــای بازیافــت آب و افزایــش راندمــان نیــروگاه هــای
بــرق و بســیاری طــرح هــای زیرســاختی دیگــر اشــاره کــرد.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ســرمایه گــذاری
هــا و ســاخت و ســازها بــه هیــچ وجــه بــه معنــای ایــن
نیســت کــه سیاســت هــای اصلــی بخــش انــرژی محــدود
بــه گســترش زیرســاخت هــای تولیــد و عرضــه مــی شــود،
افــزود :آمــوزش عمومــی و تغییــر فضــای ذهنــی جامعــه
دربــاره مصــرف انــرژی نیــز از جملــه برنامــه هــای موجــود
در ایــن حــوزه اســت کــه در نتیجــه موجــب کاهــش شــدت
مصــرف انــرژی ،کاهــش آلودگــی ،کاهــش تولیــد گازهــای
گلخانــه ای و مهــار بحــران خشکســالی مــی شــود.
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موضــوع بخشــنامه اخیــر ارزی دولــت از منظــر
صادرکننــدگان بــا دقــت و وســواس بســیار
بررســی شــد ،کمیســیون توســعه اقتصادیمجلــس
و کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران ،کامــا
همســو و معتقــد هســتند؛ بــا وجــود اینکــه اقتصــاد
کشــور در حــال پرداخــت هزینههــای ســنگین
افزایــش بیرویــه ارز بــوده و صــد البتــه عــدم
توجــه بــه فریادهــای فعــاالن درد کشــیده بخــش
خصوصــی واقعــی در زمــان مناســب بســتر ســاز این
هزینههایــی اســت کــه اقتصــاد کشــور مــی پــردازد
امــا همچنــان فرصــت باقیســت تــا ایــن شــرایط را
بــه فرصتــی فــرا ملــی در راســتای اعتــای صــادرات
و ســکوی پــرش مبــدل ســازیم.
البتــه ایــن مهــم در شــرایطی قابل اســتحصال اســت
کــه دولــت از صــدور انــواع و اقســام بخشــنامههای
دســت و پــا گیــر و ناهماهنــگ بــا شــرایط موجــود
کشــور خــودداری کــرده و معافیــت بیقیــد و
شــرط صادرکننــدگان بخــش خصوصــی واقعــی
کشــور از بخشــنامههای اخیــر ارزی را صــادر کنــد
و همچنیــن بــازار ثانویــه توســط دولــت بــه رســمیت
شــناخته شــود تــا فعــاالن واقعــی بخــش خصوصــی
بتواننــد در شــرایط تحریــم بــا آزادی عمــل بیشــتری
بــه جنــگ آثــار مخــرب آن بــه ویــژه تحریمهــای
بانکــی برونــد و خواهانیــم کــه دولــت بیــش از ایــن
ســدی بــر توســعه صــادرات نشــود و در ایــن برهــه
حســاس کــه حلقــه تحریــم در حــال تنــگ شــدن
اســت ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه بــا
تســهیل فضــای کســب و کار بــه مبــارزه بــا آثــار
مخــرب تحریــم بپردازیــم و بــا ایجــاد حلقــه اتحــاد
دولــت ،بخــش خصوصــی و مــردم فهیــم بــا قــدرت
از پیــچ و خــم ایــن بحــران هــم عبــور کنیــم.
رییــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران
و رییــس اتــاق مشــترک ایــران و قطــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انتقال برق بین  4کشور ایران،
ارمنستان ،گرجستان و روسیه
پــاون وزیــر نیــرو از بهرهبــرداری کریــدور شــمال -جنــوب
انتقــال بــرق بیــن  4کشــور ایــران ،ارمنســتان ،گرجســتان و
روســیه تــا شــهریور ســال  98خبــر داد.
رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو در حاشــیه پانزدهمیــن اجــاس
کمیســیون مشــترک همــکاری ایــران و ارمنســتان گفــت:
خوشــبختانه مصوبههــای ایــن کمیســیون بــه خوبــی در
مرحلــه اجــرا قــرار دارد از جملــه ســرعت دادن بــه پــروژه
خــط 400کیلوولــت انتقــال بــرق بیــن ایــران و ارمنســتان
کــه در ادامــه شــبکه مــا را بــه گرجســتان و روســیه متصــل
خواهــد کــرد .وزیــر نیــرو از افزایــش صــدور گاز بــه
ارمنســتان نیــز خبــر داد و گفــت :ایــن مــورد از مذاکــرات
امــروز بــود کــه البتــه بایــد دربــاره جزئیــات آن بــا وزارت
نفــت مذاکــره شــود؛ در زمینــه صــدور بــرق در فصــل
زمســتان بــه ارمنســتان نیــز مذاکراتــی انجــام شــد.
شــرکت ملــی نفــت مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب از پایــان مراحــل پیشراهانــدازی و
عملیاتــی شــدن 8پــروژه بــزرگ نمکزدایــی از نفــت
ایــن شــرکت خبــر داد .بیــژن عالیپــور گفــت :راهانــدازی
ایــن طرحهــا افــزون بــر افزایــش تولیــد ،ســبب تثبیــت
ت نفتخــام تولیــدی ،افزایــش مانــور
تولیــد ،ارتقــای کیفیـ 
عملیاتــی ،رفــع محدودیــت تولیــد و همچنیــن امــکان
ترخیــص تاسیســات قدیمــی بــدون تحمــل بــار کاهشــی
بــرای انجــام تعمیــرات اساســی شــده اســت.
پــاون ســامانه ذخیــره و توزیــع اضطــراری آب تهــران
امــروز بــا حضــور محســن هاشــمی رییــس و دیگــر اعضــای
شــورای اســامی شــهر تهــران افتتــاح میشــود .ایــن
ســامانه بــا ظرفیــت 100هــزار لیتــر میتوانــد در شــرایط
بحرانــی و اضطــراری ماننــد زمینلــرزه کــه شــبکه توزیــع
آب شــهری بــا مشــکل مواجــه میشــود بــه مــدت ســه روز
آب مــورد نیــاز 10هــزار نفــر را تامیــن کنــد .هزینــه انجــام
ایــن طــرح نزدیــک بــه  550میلیــون تومــان بــوده اســت.
بــا توجــه بــه برنامهریــزی صورتگرفتــه قــرار اســت،
400ســامانه آبرســانی اضطــراری در دورهیــی سهســاله در
تمــام محــات شــهر تهــران راهانــدازی شــود.

ایرنــا مدیرعامــل گــروه صنعتــی مپنــا گفــت :بــر اســاس
مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد ،بایــد ســرمایهگذاری
انجــام شــده در افزایــش بازدهــی نیروگاههــا از محــل
صرفهجویــی ســوخت جبــران شــود؛ در ایــن ارتبــاط،
طرحهــای افزایــش بازدهــی نیروگاههــا در انتظــار اجــرای
ایــن مــاده قانونــی (مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد)
هســتند .عبــاس علیآبــادی بــا اشــاره بــه طراحــی 20
برنامــه افزایــش راندمــان در نیروگاههــای کشــور گفــت:
ایــن ســرمایهگذاران منتظرنــد تــا نتیجــه اجــرای طرحهــای
افزایــش راندمــان در تعــدادی از نیروگاههــا را مشــاهده و
در صــورت اجــرای مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد،
طرحهــای خــود را اجــرا کننــد.
ایســنا برخــی از مســووالن صنعــت بــرق کشــور بــا ارائــه
رایــگان بــرق بــه مــدارس مخالفــت کردنــد .بــر اســاس
مصوبــه کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس قــرار شــده
تــا ســقف الگــوی مصــرف طــی دســتورالعملی توســط
وزارتخانههــای نیــرو ،نفــت و آموزشوپــرورش ،بــرق
رایــگان بــه مــدارس داده شــود .بــا ایــن وجــود برخــی
مســووالن برقــی نســبت بــه اجــرای ایــن طــرح ناراضــی
هســتند تــا جایــی کــه غالمرضــا خوشخلــق مدیرعامــل
بــرق منطقهیــی تهــران صراحتــا اعــام کــرده کــه هــر چنــد
قانونگــذاران نیتشــان خیــر اســت امــا از اجــرای ایــن مصوبــه
نتیجــه خوبــی نمیگیرنــد ،چراکــه ایــن امــر موجــب عــدم
مدیریــت مصــرف در مــدارس میشــود.

حضور شرکت ملی حفاری
در کشورهای خارجی
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران از مذاکــره ایــران و
عــراق بــرای انجــام عملیــات حفــاری توســط ایــران در ایــن
کشــور خبــر داد.
ســپهر ســپهری درمــورد برنامــه ایــن شــرکت بــرای حضور
در کشــورهای خارجــی توضیــح داد :بــرای تحقــق ایــن
هــدف فعالیتهایــی انجــام شــده اســت .پتانســیل خوبــی
بــرای ایــن موضــوع در کشــور عــراق وجــود دارد .عــراق از
شــرکت ملــی حفــاری دعــوت کــرد تــا در مناقصــات بیــن
المللــی ایــن کشــور شــرکت کنــد.

انـرژی
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وی افــزود :شــرکت ملــی حفــاری در مناقصــات مذکــور
شــرکت کــرده و فعــا در مرحلــه ارزیابــی قــرار دارد .در ایــن
راســتا مذاکــرات مســتقیمی هــم بــا شــرکت حفــاری عــراق
داشــتهایم و آن هــا هــم اعــام آمادگــی کردهانــد کــه بــه
صــورت مشــترک در ایــن زمینــه همــکاری کنیــم .در ایــن
راســتا ســفری بــه عــراق داشــتم و مســتقیم مذاکــره کــردم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــه ایــن پرســش
کــه مذاکــرات مذکــور چــه زمانــی بــه نتیجــه میرســد و
چــه کشــورهای دیگــری هــدف ایــن تعامــل هســتند؟ پاســخ
داد :مشــخص شــدن نتایــج مذاکــرات بــه زمــان نیــاز نیــاز
دارد ،امــا امیدواریــم انجــام شــود .اولویــت مــا بــرای ایــن
هــدف عــراق اســت زیــرا ایــن کشــور پتانســیل بســیار خوبــی
دارد .دیگــر کشــورهای هــدف عمــان و بعــد قطــر هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری
ایــران در اهدافــی کــه بــرای ایــن شــرکت در ســال ۱۳۹۷
تعییــن کــرده بــود بازاریابــی و حضــور در کشــورهای دیگــر
را مطــرح کــرده و اعــام کــرده بــود :امیــدوار اســت کــه
ایــن شــرکت بتوانــد بــا بازاریابــی مناســب ،در طرحهــا و
پروژههــای حفــاری در خــارج از کشــور نیــز حضــور فعالــی
داشــت باشــد.
بود.
کرده
بینی
ش
پی
عراق
را
مقصد
نخستین
سپهری
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت کــه هفتــه گذشــته بــرای

کاهــش تدریجــی صــادرات نفــت ایــران در پیــش نخواهــد
گرفــت ،افزایــش یافــت.
ایــن رویکــرد ســخت در شــرایطی در پیــش گرفتــه شــده کــه
بازارهــای نفــت تعــادل ظریفــی پیــدا کــرده انــد و قیمــت
نفــت در باالتریــن حــد خــود در ســه ســال و نیــم اخیــر
قــرار دارد.
ایــران کــه ســومین تولیدکننــده بــزرگ عضــو اوپــک اســت،
بیــش از دو میلیــون بشــکه در روز صــادرات دارد .اوپــک و
ســایر تولیدکننــدگان نفــت از جملــه روســیه هفتــه گذشــته
توافــق کردنــد پــس از گذشــت  ۱۸مــاه از اجــرای دقیــق
توافــق کاهــش تولیــد ،محدودیتهــای عرضــه را تســهیل
کننــد .ایــن اقــدام بــه منظــور جلوگیــری از رشــد بیرویــه
قیمتهــا بــه دلیــل ســقوط تولیــد ونزوئــا و تحریمهــای
آمریــکا علیــه ایــران صــورت گرفــت.
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا در مــاه مــه بــه
منظــور اعمــال فشــار حداکثــری علیــه ایــران ،از توافــق
هســتهای بینالمللــی بــا تهــران خــارج شــد .در آن زمــان
دولــت وی بــه شــرکتها بــا در نظــر گرفتــن نــوع فعالیــت
تجــاری  ۹۰یــا  ۱۸۰روز مهلــت داد تــا فعالیتهایشــان بــا
همتایــان ایرانــی خــود را خاتمــه دهنــد.

درخواست آمریکا برای توقف
واردات نفت ایران

یــک مقــام بلندپایــه وزارت خارجــه آمریــکا اعــام کــرد:
شــرکتهایی کــه نفــت خــام ایــران را خریــداری میکننــد
بایــد تــا ابتــدای نوامبــر خریــد نفــت را بــه طــور کامــل
متوقــف کننــد ،در غیــر ایــن صــورت بــا تحریمهــای
قدرتمنــد آمریــکا مواجــه خواهنــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســی ان بــی ســی ،ایــن مقــام
آمریکایــی گفــت :وزارت خارجــه در مذاکــرات اخیــر ایــن
پیــام را بــه دیپلماتهــای اروپایــی فرســتاده اســت .دولــت
ترامــپ هنــوز بــا چیــن ،هنــد یــا ترکیــه دربــاره خریــد نفــت
ایــران مذاکــره نکــرده اســت ،امــا قصــد دارد آنهــا را بــرای
توقــف کامــل وارداتشــان تحــت تهدیــد واردات تحــت فشــار
قــرار دهــد .قیمتهــای نفــت بــه دنبــال اعــام ایــن خبــر
کــه نشــان داد دونالــد ترامــپ رویــه دولــت اوبامــا را بــرای

شــرکت در نشســت رســمی اوپــک بــه ویــن رفتــه بــود
در مصاحبــه بــا تلویزیــون بلومبــرگ اظهــار کــرده بــود
تصــور نمیکنــم کــه خریــداران نفــت ایــران بتواننــد از
دولــت آمریــکا معافیــت بگیرنــد تــا پــس از بازگشــت
تحریمهــای دونالــد ترامــپ ،بــه خریــد محمولههــای
نفتــی ادامــه دهنــد.
وزیــر نفــت گفتــه بــود شــرکتهای نفتــی بینالمللــی
بــزرگ رویــا داچ شــل و توتــال فرانســه خریــد نفــت
ایــران را متوقــف کــرده انــد .شــرکتهای نفتــی پــس از
اعمــال فشــار آمریــکا بــرای انتقــال پــول و بــرای بیمــه
حمــل محمولههــای نفتــی ،مشــکالتی پیــدا کردنــد.
تصــور نمیکنــم آنهــا بتواننــد از آمریــکا معافیــت
بگیرنــد .مــا راه دیگــری پیــدا خواهیــم کــرد .وی در
بخــش دیگــری از اظهاراتــش خاطرنشــان کــرده بــود
اکثــر مشــتریان همچنــان نفــت ایــران را خریــداری
میکننــد و راههــای بســیاری بــرای ایــران بــه منظــور
حفــظ تولیــد خــود وجــود دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران در نام ـهای  6بنــدی بــه
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،خوســتار معافیــت
صادرکننــدگان بخــش خصوصــی واقعــی از بخشــنامههای
ارزی شــدند.
موضــوع نامــه کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــه مجتبــی خســروتاج معــاون
وزیــر صنعــت،معــدن و تجــارت« ،تقاضــای معافیــت
بیقیدوشــرط صادرکننــدگان بخشخصوصــی واقعــی از
بخشنامههــای اخیــر ارزی دولــت» ذکــر شــده اســت.
متــن نامــه کمیســیون صــادرات خطــاب بــه
خســروتاج بــه شــرح زیــر اســت:
همانطــور کــه مســتحضرید پیــرو تصمیمــات جدیــد
هیئــت محتــرم دولــت و مصوبههــای بانــک مرکــزی،
موانــع و کمبودهــای جــدی درراه انجــام تجــارت خارجــی
کشــور و بهویــژه صــادرات بــه وجــود آمــده کــه موجبــات
ســخت شــدن جریــان صــادرات و بــاال رفتــن ابهامهــا و
ریس ـکهای متعــددی در بخــش صــادرات گردیــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه نظــرات اتــاق ایــران در مکاتبــه
ای بــه اســتحضار ریاســت محتــرم جمهــور رســیده اســت
لیکــن مــورادی کــه بــه طــور خــاص بخــش صــادرات
کشــور را بــا مشــکالتی مواجــه کــرده بــه شــرح زیــر مــی
باشــد:
فراهم نشدن شرایط تأمین ارز تکنرخی:
در مصوبــات اولیــه و مطابــق اعــام معــاون اول ریاســت
جمهــوری ارز بــه حالــت تکنرخــی درآمــده و بــه هــر
میــزان کــه نیــاز باشــد در اختیــار متقاضیــان قــرار
میگیــرد .موضــوع تکنرخــی نمــودن نــرخ ارز در ایــران،
حتــی در اعالمیــه صنــدوق بینالمللــی پــول نیــز بهعنــوان
تحولــی مثبــت در ســاختار اقتصــادی ایــران مطــرح گردیــد.
بااینحــال متأســفانه بــه علــت عــدم امــکان تأمیــن ارز
متقاضیــان بــه میــزان درخواســتی ،عمــ ً
ا بــازار مــوازی
(آزاد) ارز در داخــل و خــارج از کشــور ایجادشــده اســت کــه
موجبــات ایجــاد رانــت بــرای برخــی دالالن و ســفتهبازان را
پدیــد آورده اســت .دراینارتبــاط بنــا بــه نظــر کمیتــه ارزی
اتــاق بهتــر اســت نــرخ دوم ارز هــم رســمیت پیداکــرده و
خریدوفــروش آن از حالــت قاچــاق خــارج شــود.
اعالم دالر بهعنوان مبنای محاسبات در مصوبهها:

انـرژی
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دغدغههــای کنونــی دولــت محتــرم لــزوم حمایــت از تأمیــن
ارز بــرای ســرمایهگذاری در بازارهــای هــدف بهخصــوص
بــرای مــواردی احســاس میگــردد کــه درآمــد حاصــل از
ســرمایهگذاریهای صادراتــی بــه کشــور و چرخــه اقتصــاد
داخلــی برگردنــد.

در نامه کمیسیون صادرات اتاق ایران به رئیس
سازمان توسعه تجارت مطرح شد

صادرکنندگان واقعی را از
بخشنامههای ارزی معاف کنید

در اعــام قیمــت ارز رســمی مــورد تأییــد دولــت ،دالر آمریــکا
بهعنــوان ارز مبنــا در نظــر گرفتهشــده اســت (کــه البتــه
مبنــای برابــری آن بــا ارزهــای دیگــر هــم بایــد مشــخص
باشــد) .ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــه بخشــنامههای
مصــوب دولــت دالر بایــد ترجیحـاً از تجــارت خارجــی ایــران
حــذف شــود و یــک ارز معتبــر دیگــر ماننــد یــورو جــای آن
را بگیــرد .لــذا بهتــر بــود در کلیــه بخشــنامهها و مصوبههــا
هــم ،همهچیــز بــر مبنــای یــورو بهعنــوان ارز مرجــع اعــام
شــود .البتــه بدیهــی اســت کــه دالر آمریــکا بهعنــوان ارز
معتبــر در تجــارت بینالملــل بهحســاب میآیــد و حــذف
آن اگرنــه غیرممکــن کــه کاری بســیار دشــوار بــه نظــر
میرســد.
قیمتگذاری ثابت صادراتی:
یکــی از مــواردی کــه بیتردیــد صــادرات کشــور را بهویــژه
در بخــش محصــوالت صنعتــی و دارای ارزشافــزوده بــاال (بــا
تنــوع مدلهــای زیــاد) ،بــا مانعــی بــزرگ مواجــه ســاخته
اســت ،ملــزم نمــودن صادرکننــده بــه فــروش محصــوالت
خــود بــا یــک نــرخ ثابــت و تهدیــد آنهــا بــه جریمههــای
ســنگین در صــورت عــدم رعایــت ایــن موضــوع ،اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه صادرکننــده در وضعیــت فعلــی بایســتی
هزینههــای مختلــف خــود را بــا دالر باالتــر از 42000ریــال
و تــورم منبعــث از آن انجــام دهــد .درحالیکــه کــه ملــزم

بــه ارائــه ارز بــا نــرخ 42000ریــال اســت.از طــرف دیگــر
همانطــور کــه مســتحضرید در تجــارت بهویــژه در فضــای
بینالملــل قیمتگــذاری دســتوری ابــدا ً امکانپذیــر
نیســت و صادرکننــده بــر مبنــای قــدرت چانهزنــی خــود
و نیــز راهبردهــای مختلــف در نفــوذ بــه بازارهــا و حفــظ
آنهــا ،قیمــت را در مــورد هــر محصــول تعییــن نمایــد کــه
بدیهــی اســت ایــن قیمــت ممکــن اســت در هــر زمــان و نیــز
در هــر کشــور تغییــر نمایــد و شــرایط شــرکتها ،رقبــا و
مشــتریان در قیمتگــذاری در مــوارد مختلــف بایــد در نظــر
گرفتــه شــود.
عــدم تعیین تکلیــف تخصیــص ارز در ســرمایهگذاری
صادراتی:
در فضــای کنونــی تجــارت جهانــی یکــی از راهکارهــای
موردتوجــه و مؤثــر بــرای توســعه صــادرات ،ســرمایهگذاری
جهــت انجــام بخشــی از فرآینــد تولیــد و فــروش ،در بازارهای
هــدف میباشــد کــه عــاوه بــر ایجــاد درآمدهــای ارزی بــرای
کشــور میتوانــد در توســعه روابــط تجــاری کشــور و تصویــر
ذهنــی مشــتریان در بازارهــای هــدف تأثیــر به ســزایی داشــته
باشــد ..بــر مبنــای آنچــه در مصوبــات و شــیوهنامههای
کنونــی مشــهود اســت هیچگونــه تمهیــدی بــرای تخصیــص
ارز جهــت ســرمایهگذاریهای خــارج از کشــور مشــخص
نشــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه

ابهامات مالیاتی در خریدوفروش ارز با نرخ توافقی:
بنــا بــه اخبــار دریافتــی از ســازمان توســعه تجــارت ایــران،
مقــرر گردیــده اســت کــه کاالهــای صادراتــی بــه ســه
گــروه تقســیم گردنــد ،گــروه اول صــادرات نفــت ،گــروه دوم
صــادرات دولتــی و محصــوالت خــاص (ماننــد میعانــات گازی،
پتروشــیمی ،ســیمان و فــوالد) و گــروه ســوم ســایر اقــام
صادراتــی کــه عمومـاً توســط بخــش خصوصــی واقعــی کشــور
انجامشــده و حــدود  25درصــد ارزش صــادرات را تشــکیل
میدهنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه مــواد اولیــه محصــوالت
تولیــدی و صادراتــی عم ـ ً
ا بــا ارزی گرانتــر از نــرخ دولتــی
تولیــد میشــوند .دراینارتبــاط گــروه ســوم میتوانــد ارز
خــود را بــه نــرخ توافقــی بــه واردکنندگان بــه فروش برســاند.
بااینوجــود دغدغــه واردکننــدگان خریــدار نــرخ توافقــی
ایــن اســت کــه دســتگاه مالیاتــی کشــور ،هزینههــای ناشــی
از تهیــه ارز توافقــی را بــه رســمیت نشــناخته و نــرخ رســمی
را مبنــای محاســبه هزینــه کاالهــای وارداتــی قــرار دهــد.
ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه تردیدهــای زیــادی بــرای
واردکننــدگان در خریــد ارز توافقــی از صادرکننــدگان ایجــاد
شــود .همچنیــن کانالهــای فــروش ارز توافقــی صادرکننــده
بــه واردکننــده نیــز شــفاف نشــده اســت .بدیهــی اســت کــه
بــا توجــه بــه عــرف موجــود در تجــارت بینالملــل ،قیمــت
ارز توافقــی در هــر مــورد ،بهعنــوان تابعــی از منشــأ ارز ،نــوع
ارز و نیــز میــزان مــورد تبــادل ،متفــاوت میکنــد.
عــدم تطابــق میــزان ارز صادراتــی توافقــی بــا میزان
ارز وارداتــی کاالهــای مصرفــی موردنیاز:
عطــف بــه خبــر اعالمشــده دربنــد  ،5ارز موردنیــاز بــرای
واردکننــدگان محصــوالت مصرفــی و لوکــس ،از محــل خریــد
ارز توافقــی از صادرکننــدگان قابــل تأمیــن اســت .از آنجائــی
کــه بــا توجــه آمــار ســالهای اخیــر ،میــزان صــادرات گــروه
ســوم از صادرکننــدگان حــدود  10میلیــارد دالر میباشــد،
پیشفــرض مصوبههــای اخیــر ایــن اســت کــه میــزان
واردات کاالهــای مصرفــی و لوکــس نیــز در همیــن حــدود
اســت .ایــن درحال ـی ادامــه در صفحــه بعــد
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صادرکنندگان واقعی را از بخشنامههای ارزی معاف کنید

کــه اســت کــه اگــر جریــان واردات غیررســمی (قاچــاق) بــا
تمهیــدات دولــت محتــرم ،متوقــف گــردد واردات ایــن اقــام
کــه حــدود  15میلیــارد دالر اســت نیــز بایــد عمدتـاً از محــل
ارز توافقــی تأمیــن گــردد کــه تأمیــن تقاضــای ایــن بخــش از
واردات بــا توجــه بــه میــزان صــادرات گــروه ســوم (بــا نــرخ
توافقی)،کفایــت نمیکنــد.
نیــاز بــه پرداخــت هزینههــای ارزی بــرای امــور
تجــاری ازجملــه حملونقــل
از آنجائــی کــه عمــده پیمانــکاران حملونقــل بینالمللــی
و نیــز ســایر ارائهدهنــدگان خدمــات تجــاری و بازاریابــی،
خدمــات خــود را بــا ارزهــای رایــج بینالمللــی ازجملــه دالر
عرضــه میکننــد ،الزم اســت تمهیــدی اندیشــیده شــود تــا
ارز موردنیــاز بازرگانــان (بهویــژه صادرکننــدگان) بــرای ایــن
مــوارد تأمیــن گــردد.
بــا عنایــت بــه مســائل و موانــع فــوق و بــا توجــه بــه کســب
نظــر از تجــار و فعــاالن صادراتــی ،ادامــه حرکــت چــرخ
صــادرات کشــور روزبــهروز ســختتر و در بعضــی مــوارد
فاقــد توجیــه اقتصــادی هســت لــذا بــه نظــر میرســد بایــد
هــر چــه ســریعتر نســبت بــه ارائــه راهکارهــای ویــژه بــرای
معافیــت بیقیدوشــرط صادرکننــدگان بخــش خصوصــی
واقعــی از بخشنامههــای اخیــر ارزی دولــت تمهیــدات و
تدابیــر مناســب مشــخص و اجــرا شــود و ایــن دســته از
صادرکننــدگان بــا توجــه بــه وجــود تحریمهــای سرســختانه
بینالمللــی حداقــل از مواجهــه بــا موانــع داخلــی ایجادشــده
معــاف گردنــد.
همچنیــن عــاوه بــر مــوارد بــاال و در راســتای بهبــود
راهبــردی وضــع تجــارت کشــور ،بایــد نســبت بــه موضوعــات
زیــر نیــز توجــه و اقدامــات مقتضــی مبــذول گــردد:
تــاش در بهبــود و ثبــات در روابــط بینالملــل کشــور و
کاهــش ریســکهای سیاســی و تجــاری
ایجاد ثبات در سیاستگذاریها و بخشنامههای دولت
بهبــود و رفــع ابهــام از کانالهــای واریــز و انتقــال ارز و نیــز
ســامانه «نظــام یکپارچــه مدیریــت ارز» (نیمــا)

انـرژی

                  شماره نود پنج  //هفته اول تیر  هزار و سیصد نود وهفت

ابالغیه معاون اول رییسجمهور برای برگشت
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
معــاون اول رییسجمهــور ضوابــط چگونگــی
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات کاالهــای غیــر
نفتــی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور را ابــاغ کــرد.
براســاس ایــن ابالغیــه کلیــه صادرکننــدگان بــه غیــر
از صادرکننــدگان فرآوردههــای نفتــی ،پتروشــیمی،
محصــوالت فــوالدی و فلــزات رنگــی کــه فهرســت آنهــا
در تاریــخ  1397/3/13توســط وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت اعــام شــده اســت ،میتواننــد ارز حاصــل از
صــادرات خــود را بــه نــرخ رســمی بــه واردات کاالهــای
گــروه ( )3کــه توســط وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
ابــاغ شــده اســت ،اختصــاص دهنــد.
متــن کامــل ابالغیــه دکتــر اســحاق جهانگیــری بــه شــرح
زیــر اســت:
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی -وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت -وزارت راه و شهرســازی -وزارت اطالعــات-
وزارت کشــور -وزارت دادگســتری -وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی -وزارت جهــاد کشــاورزی -وزارت
نفــت -ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور -ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری -بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران -ســازمان صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی ایــران -ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا
قاچــاق کاال و ارز – دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد
تجــاری -صنعتــی و ویــژه اقتصــادی
در اجــرای تصویــب نامــه شــماره  /4353ت 55300
هـــ مــورخ  1397/1/22و اصالحــات بعــدی آن ،ضوابــط
چگونگــی برگشــت ارز حاصــل از صــادرات کاالهــای
غیرنفتــی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بــه شــرح زیــر
بــرای اجــرا ابــاغ میشــود:

 -1کلیــه صادرکننــدگان بــه غیــر از صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفتــی ،پتروشــیمی ،محصــوالت فــوالدی و
فلــزات رنگــی کــه فهرســت آنهــا در تاریــخ 1397/3/13
توســط وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام شــده
اســت ،میتواننــد ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه
نــرخ رســمی بــه واردات کاالهــای گــروه ( )3کــه توســط
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ابــاغ شــده اســت،
اختصــاص دهنــد و حــق اســتفاده از گواهــی صادراتــی را
در بــازار بــورس بــا نــرخ رقابتــی بــه واردکننــدگان ایــن
گــروه از کاالهــا واگــذار نماینــد.
تبصــره -نحــوه فــروش ارز حاصــل از صــادرات ایــن قبیــل
از کاالهــا و واگــذاری گواهیهــای صادراتــی آنهــا بــه
موجــب دســتورالعملی اســت کــه توســط ســازمان بــورس
اوراق بهــادار و بــا همــکاری بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تــا
پایــان وقــت اداری  1397/4/6ابــاغ خواهــد شــد.
 -2درآمــد حاصــل از فــروش گواهیهــای صادراتــی ایــن
دســته از صادرکننــدگان کــه بــه مصــرف واردات کاالهــای
گــروه ( )3میرســد ،مشــمول معافیــت مالیاتــی درآمــد
حاصــل از صــادرات اســت.
 -3هزینــه خریــد و فــروش گواهیهــای صادراتــی توســط
واردکننــدگان و صادرکننــدگان در بــازار بــورس بــه عنوان
هزینــه قابــل قبــول مالیاتــی خواهــد بود.
 -4ارز مــورد نیــاز کاالهــای تولیــدی صادراتــی از محــل
درآمــد ارزی حاصــل از صــادرات همــان کاالهــا تامیــن
خواهــد شــد.
تبصــره -دســتورالعمل اجرایــی ایــن بنــد تــا 1397/4/20
توســط وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ابــاغ خواهــد
شــد.
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نفت 96
ایرنــا| معــاون مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری وزارت
نفــت گفــت :کل درآمــد ارزی صــادرات کشــور در ســال
گذشــته حــدود 90تــا 95میلیــارد دالر بــود کــه 50
میلیــارد دالر بــه نفــت خــام و 20میلیــارد دالر بــه
فرآوردههــا و پتروشــیمیها تعلــق داشــت.
«حبیــباهلل بیطــرف» در نخســتین کنفرانــس
بینالمللــی مدیریــت یکپارچگــی داراییهــای
فیزیکــی صنعــت نفــت و گاز در بخــش ســاحل و
فراســاحل بیــان کــرد :ســهم نفــت و فرآوردههــای
صنعــت نفــت از ســبد صادراتــی کشــور 70درصــد
اســت.
وی افــزود :نقــش حائــز اهمیــت صنعــت نفــت ایــران
در ســطح جهــان و اوپــک و برخــورداری از حجــم
قابــل توجــه ذخایــر نفــت و گاز نشــاندهنده اهمیــت
مدیریــت داراییهــای فیزیکــی ایــن صنعــت اســت.
وی ادامــه داد :مدیریــت یکپارچگــی داراییهــا در
صنعــت نفــت بــه کاهــش هزینههــا ،افزایــش بهــرهوری،
افزایــش ایمنــی ،مصــرف بهینــه انــرژی و بهبــود تعامل
ســازمان بــا محیــط زیســت میانجامــد .بیطــرف
اضافــه کــرد :مدیریــت یکپارچگــی داراییهــا نــه
تنهــا در داراییهــای فیزیکــی بلکــه دربــاره دیگــر
ســرمایههای ســازمان ازجملــه ســرمایه انســانی و
داراییهــای اطالعاتــی و مالــی نیــز بایــد مــورد توجــه
قــرارگیــرد.
معــاون وزیــر نفــت افــزود :مدیریــت دارای ـی فیزیکــی
بــه ویــژه در فراســاحل صنعــت نفــت بــه واســطه
آســیبپذیری بیشــتر همچنیــن برخــورداری ایــن
بخــش از میلیاردهــا دالر دارایــی اهمیــت فــراوان دارد.
معــاون مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت
اظهــار کــرد :از ایــن رو نظامنامــه مدیریــت داراییهــای
فیزیکــی در ســال  93تدویــن و ابــاغ شــد و تدویــن
نظامنامــه اســتانداردهای ملــی ایــن مقولــه هماکنــون
در دســتور کار اســت.
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ضرورت تغییر تعرفههای تجاری
بایــد حمایــت هوشــمندانه انجــام شــود تــا تولیدکننــدگان
داخلــی نیــز بــرای رقابــت بــا تولیدکننــدگان خارجــی
انگیــزه داشــته باشــند .وی افــزود :اگــر در برخــی حوزههــا،
تعرفههــای وارداتــی را ســاالنه پاییــن بیاوریــم ،صنایــع
داخلــی بــرای رقابــت بــا کاالهــای خارجــی بــه تکاپــو
خواهنــد افتــاد .ایــن در حالــی اســت کــه بــا کاهــش
تعرفههــا ،واردات بــه صــورت قانونــی انجــام میشــود و از
مســیرهای غیرقانونــی کمتــر اســتقبال خواهــد شــد.
اگــر دولــت اجــازه مــیداد ،دالر  5500تومــان بیشــتر
نمیشــد
نایبرییــس کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران همچنیــن در
ادامــه بــا بیــان اینکــه دالر و ارز واقعــی عامــل ارتباطــی مــا
بــا دنیاســت ،گفــت :اگــر دولــت بــه دنبــال ســرکوب نــرخ
ارز نباشــد و اجــازه دهــد دالر جایــگاه واقعــی خــود را در
بــازار پیــدا کنــد ،حتــی دیگــر الزم نیســت از راه تعرفههــا
از صنایــع داخلــی حمایــت کــرد چراکــه تولیدکننــدگان
میتواننــد جنــس باکیفیــت و مطابــق بــا ســلیقه مــردم
تولیــد کننــد .از ایــن رو حتــی اگــر کاالی خارجــی هــم
در بــازار وجــود داشــته باشــد ،مصرفکننــده بــا انتخــاب
خــود کاالی باکیفیــت و بــاب میــل خــود خریــداری خواهــد
کــرد .صالحــی اظهــار کــرد :نــرخ هفــت هــزار تومانــی دالر
در بــازار آزاد و همچنیــن نــرخ  4200تومانــی آن بــرای ارز
تکنرخــی واقعــی نیســت .از ای ـنرو در حــال حاضــر همــه
نگــران آینــده هســتند و نمیداننــد کــه بــازار بــه کــدام
ســمت و ســو پیــش خواهــد رفــت .وی بــا بیــان اینکــه
دولــت ابتــدا اعــام کــرد کــه بــه همــه دالر  4200تومانــی
میدهــد امــا ایــن کار را انجــام نــداد ،گفــت :برخــی صنایــع
بــا تکیــه بــر صحبتهــای دولــت ،ثبــت ســفارش انجــام
دادنــد امــا موفــق بــه دریافــت دالر  4200تومانــی نشــدند.
دبیــرکل فدراســیون انــرژی خاطرنشــان کــرد :البتــه عملکرد
دولــت در مقابلــه بــا فضــای پرتنــش ارزی درســت بــود امــا
اصــرارش بــر نــرخ  4200تومانــی کاری اشــتباه بــود .دولــت
بایــد اجــازه مــیداد تــا دالر در بــازار جایــگاه خــودش را
پیــدا کنــد و بــه نــرخ واقعــی خــود برســد .بــه عقیــده بنــده،
اگــر دولــت بــر ایــن نــرخ پافشــاری نمیکــرد ،قیمــت دالر
در بــازار باالتــر  5400تــا  5500تومــان نمیشــد .امــا حــاال
شــرایطی در بــازار ارز بــه وجــود آمــده کــه نهتنهــا فعــاالن
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ادامه از صفحه 6

دوراهـی شرکتـهای اروپـایـی
و سردرگمی پرریسک

اقتصــادی بلکــه مــردم هــم نگــران هســتند و نمیداننــد
طــی روزهــای آینــده بایــد کاالهــای مــورد نیــاز خــود را بــه
چــه قیمتهــای جدیــدی تهیــه کننــد.
دولت تعرفهها را پایین نمیآورد
در ایــن زمینــه همچنیــن یکــی از اعضــای اتــاق بازرگانــی
ایــران نیــز گفــت :اگــر تعرفههــا در برخــی حوزههــا پاییــن
بیایــد ،بســیاری از مشــکالت حــل میشــود امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه دولــت بــه هیــچ وجــه ایــن کار را انجــام
نمیدهــد.
رضــی حاجیآقامیــری اظهــار کــرد :بــه عنــوان مثــال بــه
دلیــل بــاال بــودن تعرفههــای خــودرو ،طــی هفتههــای
اخیــر شــاهد بــه هــم ریختگــی بــازار خــودرو بودیــم امــا
دولــت در مــورد تعرفههــا هیــچ تغییــری را اعمــال نکــرد.
وی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه اگــر دولــت تعرفههــا
را پاییــن مــیآورد ،میتوانســت از افزایــش قیمتهــای
پیدرپــی در ایــن بــازار جلوگیــری کنــد امــا بــه هــر
حــال بــه نظــر میرســد دولــت هــر طــور شــده تمایــل
دارد از برخــی صنایــع حمایــت کنــد .اگرچــه آنهــا بــا
تمــام حمایتهــای تعرفــهای کــه از آنهــا انجــام میشــود،
توانایــی تولیــد کاالی باکیفیــت و متناســب بــا نیــاز بــازار
داخلــی را ندارنــد.

یــک مقــام سوییســی از ســردرگمی شــرکتهای
اروپایــی بــرای کار بــا ایــران گفــت و عنــوان کــرد،
شــرکتهای سوییســی میتواننــد هنــوز بــا ایــران
کار کننــد امــا از آنچــه ممکــن اســت گریبانشــان را
بگیــرد ،اطــاع ندارنــد.
ســفیر ســابق ســوییس در تهــران و رییــس کنونــی
اتــاق بازرگانــی مشــترک ســوییس و ایــران گفــت:
شــرکتهایی کــه بــا دومیــن اقتصــاد بــزرگ خاورمیانــه
کارمیکننــد امــروز بــا یــک معمــا مواجــه هســتند .بــه
گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران «فیلیــپ ولتــی»
تصریــح کــرد :آنچــه هماکنــون اتفــاقمیافتــد آن
اســت کــه صنایــع صادراتــی زیــر فشــار ریســک قــرار
دارنــد ،ایــن ریســک کــه آیــا کار بــا ایــران را ادامــه
دهنــد یــا ریســک جریمههــای ســنگین و فشــار
بــازوی آهنیــن اقتصــادامریــکا را تحمــل کننــد.
بــه گفتــه «ولتــی» ایــن محاســبات از ســوی بســیاری
از بنگاههــا صــورت گرفتــه و برخــی از آنهــا درحــال
تــرک بــازار ایــران هســتند .وی افــزود :یــک عضــو
اتــاق بازرگانــی ســوییس و ایــران گفتــه اســت کــه
مــامیتوانیــم یــک ماشــین پیشــرفته بــه ایــران
بفروشــیم امــا اینکــه پــس از آن چــه اتفاقــی بــرای
مــا روی میدهــد ،برایمــان ناشــناخته اســت .او گفــت:
متاســفانه ســوییس و اتحادیــه اروپــا قــدرت چندانــی
ندارنــد حتــی بــا وجــود اینکــه بســیار بــر بــیارزش

بــودن تحریمهــای امریــکا تاکیــد کــرده باشــند.
واقعیــت ایــن اســت کــه ترامــپ هیــچ دغدغهیــی
بــرای حفــظ منافــع دیگــران حتــی متحدانــش نــدارد.
«ولتــی» ادامــه داد:امریــکا تــاشمیکنــد ،قوانیــن
داخلـیاش را بــه تمــام جهــان تســری دهــد و از آنجــا
کــه ایــن کار بــا ابزارهــای قانونــی امکانپذیــر نیســت،
تــاشمیکنــد بــا ابزارهــای اقتصــادی منویاتــش
را پیــش بــرد .ایــن ابرقــدرتمیخواهــد ایــران را
کامــا منــزوی کنــد و در ایــن راه فقــط زمانــی موفــق
اســت کــه همــه جهــان تحریمهــا را اجــرا کننــد.
ایــن مقــام سوییســی تصریــح کــرد :تحریمهــا بــرای
کمپانیهایــی کــه در ایــران ســرمایهگذاری کردهانــد
و سرمایههایشــان در ایــران اســت ،مشــکلآفرین
خواهــد بــود؛ زیــرا امــکان برچیــدن ســرمایه در
مــدت 3مــاه وجــود نــدارد .ایــن شــرکتها بــر
ســر یــک دو راهــی قــرار گرفتهانــد ماننــد کمپانــی
لکوموتیوســازی ســوییس کــه بــر ســر ایــن دو راهــی
اســت کــه 120لکوموتیــوش را بــه ایــران بفروشــد و
بــازارامریــکا را از دســت بدهــد یــا از خیــر معاملــه
بگــذرد و «ولتــی» گفــت :طبیعــی اســت کــه ایــران
هــم نمیتوانــد زیــاد منتظــر سوییســیها بمانــد
چراکــه در شــرایط موجــود چیــن خــأ موجــود را پــر
کــرده و بــا بــاال بــردن کیفیــت تولیداتــش قصــد دارد،
جــای شــرکای اروپایــی را بگیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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کتــاب حاضــر بــه بررســی نقــش دولــت در نــوآوری و رشــد اقتصــادی میپــردازد و بیشــک یکــی از مهمتریــن کتابهایــی
اســت کــه در ایــن زمینــه در ســالهای اخیــر منتشــر شــده اســت .ایــن کتــاب تحســینهای مجــات معتبــری ماننــد
فایننشــیال تایمــز و اکونومیســت و اندیشــمندان سرشناســی ماننــد ریچــارد نلســون و دنــی رودریــک را برانگیخــت و بــا
اســتقبال جامعــه دانشــگاهی و سیاســتگذاران روبــرو شــد.
نویســنده کتــاب بــه خوبــی شــرح میدهــد کــه مکانیســم بــازار بــه تنهایــی قــادر بــه ارتقــای نــوآوری نیســت و همــکاری
بخــش خصوصــی و دولــت در ایــن میــان ضــروری اســت .مازوکاتــو همچنیــن نشــان میدهــد کــه حتــی در زمانــی کــه بحــث
جــادوی بــازار از ســوی آمریــکا در ســطح جهــان تبلیــغ میشــده اســت دولــت ایــن کشــور در اقتصــاد نقــش فعالــی ایفــاء
میکــرده اســت .بــا توجــه بــه ایــن مســاله کتــاب حاضــر بــرای اندیشــمندان و سیاســتگذاران ایرانــی حــاوی نــکات ارزنــدهای
اســت و نشــان میدهــد تنهــا بــا تکیــه بــر مکانیســم بــازار و خصوصیســازی نمیتــوان بــه رشــد اقتصــادی دســت یافــت.
در مجموعـهی «توســعه و اندیشــه» کــه کتــاب حاضــر ســومین اثــر آن اســت ،تــاش خواهــد شــد مکاتــب مختلــف اقتصــادی
ازجملــه اتریشــی ،نهــادی ،مارکسیســتی ،شــناختی و رفتــاری معرفــی شــود و مــورد بحــث قــرار گیــرد و موضوعــات مختلفــی
ماننــد عدالــت ،آزادی ،توســعه ،کارآفرینــی ،اقتصــاد دانــش محــور ،مباحــث بــازار پــول و ســرمایه ،نقــش دولــت در توســعه و
غیــره از نــگاه ایــن مکاتــب بررســی شــود.
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