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آزمون و خطا در نظام ارزی
علیرضا کالهی*

بــا نگاهــی بــه تصمیمــات اخیــر دولــت در نظــام ارزی و اصــرار بــر
تثبیــت نــرخ و یــا بهتــر بگوییــم ســرکوب نــرخ ارز ،مبنــای اصولــی
و بلنــد مــدت بــرای اتخــاذ سیاســت هــا مشــاهده نمــی شــود و
همچنــان بــدون مشــورت بــا بخــش خصوصــی انجــام مــی شــود.نتیجه
ایــن مــدل سیاســت گــذار ی را هــم پــس از انتشــار لیســت دریافــت
کننــدگان ارز دولتــی مشــاهد کردیــم کــه چیــزی جــز توزیــع رانــت و
در نهایــت هــدر رفــت منابــع ارزی در پــی نداشــت.
ابالغیــه جدیــد معــاون اول ئیــس جمهــور مبنــی برایجــاد بــورس ارزی
و الــزام صادرکننــدگان و واردکننــدگان بــرای ارائــه و تامیــن ارز خــود
بــر مبنــای قیمــت توافقــی ســوال هــای زیــادی را ایجــاد کــرده اســت.
هرچنــد ایــن پیشــنهاد بــر اســاس نظــر بخــش خصوصــی بــود اســت اما
انتظــار مــی رود نحــوه اعمــال آن بــا نظــرات بخــش خصوصــی نیــز در
یــک جهــت باشــد.
یــک از ســوال هــا ایــن اســت در فشــار هــای حاصــل از تحریــم چقــدر
طــرف خارجــی تمایــل دارد ارز خــود را بــه چرخــه بــورس وارد کنــد
کــه تجربــه نشــان میدهــد نمــی تــوان در ایــن موضــوع چنــدان خــوش
بیــن بــود.
یکــی از مــواردی کــه دولــت مــردان بایــد تمرکــز ویــژه بــر کنتــرل
آن کننــد هدایــت جریــان نقدینگــی و تقاضــای کاذب موجــود در
کشــور اســت چــرا کــه نتایــج هــر سیاســتی در بخــش ارز از ایــن بــازار
کاذب تاثیــر میپذیــرد و مــی توانــد نتایــج هــر تصمیــم مثبتــی را بــا
مخاطــره مواجــه ســازد.این در حالــی اســت کــه بــا شــروع تحریــم هــا
در مــاه نوامبراحتمــاال ایــن تقاضــا هــا قــدری افزایــش یابــد از ایــن رو
مدیریــت منابــع ارزی بایــد براســاس تامیــن نیازهــای ضــروری کشــور
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واکنش معاون اول رییس جمهور به تهدیدهای ترامپ؛

توقف صادرات نفت ایران ادعایی
بیحساب است

سرنوشــت نفــت ایــران در روزهــای اخیــر همــواره در صــدر لیســت
اخبــار جهانــی ایســتاده اســت .درحالــی کــه ترامــپ از طــرق مختلــف
ســعی در حــذف نفــت ایــران از بازارهــای جهانــی و جایگزیــن کــردن
نفــت عربســتان ،روســیه و حتــی نفــت تولیــدی خــود بــا نفــت ایــران
دارد ،صــادرات ایــران همچنــان ادامــه دارد و بــه گفتــه معــاون اول
رییسجمهــو ر توقــف صــادرات نفــت ایــران توســط آمریــکا ادعایــی
واهــی و بیحســاب اســت .

اســحاق جهانگیــری ،روز گذشــته در جریــان ســفر بــه اســتان اصفهــان بــا اشــاره
بــه اینکــه بــر اســاس اعــام آمریــکا ،وزارت خزانــهداری ایــن کشــور بــه اتــاق
جنــگ اقتصــادی علیــه ایــران تبدیــل شــده اســت ،گفــت :مهمتریــن هــدف
آمریــکا ایــن اســت کــه بــه اقتصــاد ایــران آســیب جــدی وارد کــرده و شــرایط
زندگــی را بــر مــردم ایــران تنــگ کنــد تــا دامنــه نارضایتیهــای مــردم گســترش
یافتــه و آمریکاییهــا بتواننــد اهــداف دیگــر خــود را نیــز دنبــال کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه مــا بــه عنــوان مســووالن کشــور و ملــت ایــران بایــد
در مقابــل راهبــرد آمریــکا ،راهبــرد مناســبی در پیــش بگیریــم افــزود :مــا بایــد بــا
مقاومــت ،برنامهریــزی دقیــق و دقتنظــر در اجــرا بتوانیــم برنامههــای آمریــکا را

بــا شکســت مواجــه کــرده و اقتصــاد ایــران را ســرپا نگــه داشــته و زندگــی مــردم
را از آســیب مصــون نگــه داریــم.
معــاون اول رییسجمهــو ر بــا بیــان اینکــه آمریــکا میخواهــد صــادرات نفــت بــه
عنــوان مهمتریــن درآمــد ایــران را تــا آبانمــاه بــه صفــر برســاند ،تصریــح کــرد:
البتــه ایــن ادعایــی واهــی و بیحســاب اســت و عملــی شــدن ایــن ادعــا نیازمنــد
آن اســت کــه کشــورهای دیگــر ناچیــز بــودن خــود را در برابــر آمریــکا بپذیرنــد و
تســلیم شــوند.
جهانگیــری ادامــه داد :تــاش و برنامهریــزی مــا بایــد در نقطــه مقابــل اقدامهــای
آمریــکا باشــد و بایــد تــاش کنیــم نفــت مــورد نیــاز کشــور را تولیــد و مــازاد آن
را صــادر کنیــم.
معــاون اول رییسجمهــو ر عنــوان کــرد :هــدف دیگــر آمریــکا ایــن اســت کــه از
صــادرات کاالهــای مهــم صنعتــی ایــران جلوگیــری کنــد و از صــادرات  ۴۵میلیــارد
دالری کاالی غیرنفتــی کشــور نظیــر فــوالد ،مــس و صنایــع پتروشــیمی ممانعــت
بــه عمــل آورد.
وی بــا اشــاره بــه فشــارهای آمریــکا تصریــح کــرد :اگــر موفــق بــه صــادرات شــویم
هــدف بعــدی آمریــکا ایــن اســت کــه اجــازه ندهــد بــه منابــع مالــی حاصــل از
صــادرات خــود دســت پیــدا کنیــم ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

توقــف صــادرات نفــت ایــران ادعایــی
بیحســاب اســت سرنوشــت نفــت ایــران در

روزهــای اخیــر همــواره در صــدر لیســت اخبــار
جهانــی ایســتاده اســت .درحالــی کــه ترامــپ
از طــرق مختلــف ســعی در حــذف نفــت ایــران
از بازارهــای جهانــی و جایگزیــن کــردن نفــت
عربســتان ،روســیه و حتــی نفــت تولیــدی خــود بــا
.
نفــت ایــران دارد مشــروح خبــر

ـکالت
ـل مشـ
ـرای حـ
ـنهادی بـ
ـته پیشـ
ـه بسـ
سـ
ـرق در گفــت و گــو بــا «مــردم ســاالری
ـت بـ
صنعـ

آنالیــن» در مــورد دالیــل قطعــی بــرق در هفتــه
گذشــته گفــت «:ایــن طــور بــه نظــر مــی رســید
کــه بایــد ایــن اتفاقــات در صنعــت بــرق مــی
افتــاد تــا مســئولین متوجــه اهمیــت مشــکالت
صنعــت بــرق ایــران بشــوند .مشــروح خبــر

.
از ظرفیــت انــرژی ایــران بــرای جــذب
ســرمایهگذاران اروپایــی اســتفاده نشــده
اســت صالحــی بــا بیــان اینکــه رفتارمــان در

مجامــع بینالمللــی بایــد تغییــر یابــد ،اظهــار
کــرد :اگــر دیپلماســی سیاســی در کنــار دیپلماســی
اقتصــادی باشــد و دیپلماســی اقتصــادی منجــر بــه
اخــذ پروژههــای صادراتــی شودمشــروح خبــر

اتریــش بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکای
ـود غالمحســین
ـل میشـ
ـران تبدیـ
ـاری ایـ
تجـ

شــافعی رئیــس اتــاق ایــران کــه در صــدر هیاتــی
 110نفــری از فعــاالن بخــش خصوصــی ،همــراه بــا
رئیسجمهــور بــه اتریــش ســفر کــرده اســت ،در
همایــش تجــاری ایــران و اتریــش در ویــن بــه ایــراد
.
ســخنرانی پرداخــت .مشــروح خبــر

کــدام کشــورها پــای نفــت ایــران
ایستادهاند؟بســیاری از مشــتریان نفــت ایــران

انـرژی

بــا وجــود تهدیدهــا و تالشهــای آمریــکا در
راســتای حــذف نفــت ایــران از بازارهــای جهانــی
همچنــان پــای نفــت ایــران ایســتاده و حمایــت
خــود را از صــادرات نفــت ایــران اعــام کردهانــد.

مشروح خبر
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.

شــایعات صــادرات آب و بــرق واقعــی
ـت وزیــر نیــرو گفــت :بــا اقدامــات انجــام شــده
نیسـ

در حــوزه مدیریــت مصــرف بــرق کــه از  19خردادمــاه
در بخــش دولتــی آغــاز شــد ،تاکنــون  2هــزار
مــگاوات کاهــش مصــرف صــورت گرفتــه کــه ایــن
مســاله بســیار قابــل توجــه است.مشــروح خبــر

بانــک ســرمایهگذاری اروپــا ( )EIBبــا
ـد؟ اتحادیــه اروپــا در
ایــران همــکاری میکنـ

شــرایطی از بانــک ســرمایهگذاری اروپــا خواســته
اســت بــه عنــوان بخشــی از بســته پیشــنهادی
ایــن اتحادیــه بــا ایــران وارد عمــل شــود کــه ایــن
بانــک یــک بــار ایــن درخواســت را رد کــرده بــود
.
مشــروح خبــر

2

اخبار کوتاه
نخســتین همایــش ملــی تشــکلهای اقتصــادی
بخــش خصوصــی  22مــرداد برگــزار میشــود
.
مشــروح خبــر
فرســتاده ویــژه رئیسجمهــور ایــران
بــا آرمــن سرکیســیان رئیسجمهــوری
ارمنســتان گفتوگــو کــرد مشــروح خبــر.

انــرژی خورشــیدی مشــروح خبــر

.

خبــری از صــادرات گاز بــه عمــان نیســت

مشــروح خبــر

.

توتــال بــا خــروج از ایــران  ۴۰میلیــون دالر
..
ـرد مشــروح خبــر
ـرر کـ
ضـ
شــرایط معافیــت شــرکتها از مالیــات و
مصوبــه تشــویق گســترش بــازار ســرمایه
.
تصویــب شــد مشــروح خبــر
بــازار صــادرات غیرنفتــی نبایــد از دســت
.
برود مشروح خبر
ـل
ـت ارز حاصـ
ـان بازگشـ
ـش زمـ
ـه کاهـ
ابالغیـ

از صــادرات را لغــو کنیــد مشــروح خبــر
.

تحریمهــای آمریــکا روابــط اقتصــادی بررســی اصــاح روش تعدیــل نــرخ خریــد
ایــران و روســیه را تقویــت میکنــد تضمینــی بــرق تجدیــد پذیرمشــروح خبــر

کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران در نامــهای 6
بنــدی بــه رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران،
خوســتار معافیــت صادرکننــدگان بخــش خصوصــی
واقعــی از بخشــنامههای ارزی شــدند . .مشــروح

خبــر

.

ـره
ـی تیـ
ـاد جهانـ
ـر اقتصـ
ـر سـ
ـیاه بـ
ـای سـ
ابرهـ
.
تــر شــدهاند مشــروح خبــر
.
نــرخ پایــه بــرای دالر توافقــی حــذف شــد
..
مشــروح خبــر

صــادرات نفــت ایــران تغییــر عمــدهای
نداشــته اســت بیــژن زنگنــه دربــاره مقابلــه آمریــکا درخواســتهای معافیــت از تحریــم
ایــران بــا سیاســتهای نفتــی آمریــکا اظهــار نفتــی ایــران را در نظــر میگیــرد مشــروح
.
کــرد :بــه هرحــال یــک جنــگ تجــاری جریــان خبــر
دارد و در ایــن میــان ،مــا هــم کارهــای خــود را
.
بــه پیــش میبریــم مشــروح خبــر

پنجمیــن کنفرانــس و نمایشــگاه بیــن المللــی
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1

و در ایــن مــورد نظــام بانــک جهانــی را تحــت فشــار قــرار
دهــد تــا جابهجایــی پــول بــرای ایــران غیرممکــن باشــد کــه
البتــه مــا بــرای ایــن مشــکل نیــز راهکارهایــی پیــدا کردهایــم
کــه بــا کشــورهای اروپایــی ،چیــن و روســیه مذاکراتــی انجــام
شــده تــا بتوانیــم جابهجایــی پــول را بــه خوبــی بــه انجــام
برســانیم.
جهانگیــری بــا ابــراز تاســف از کســانی کــه در ایــن شــرایط
بــه دنبــال ســودجویی هســتند ،گفــت :متاســف میشــویم
وقتــی کــه ملــت ایــران در برابــر دشــمنی مثــل آمریــکا
مبــارزه میکنــد ،عــدهای در داخــل کشــور بــه دنبــال
آن هســتند کــه چگونــه میتواننــد جیــب ملــت را غــارت
کننــد کــه البتــه بــا ایــن عــده قلیــل هــم بــه شــکل مناســب
برخــورد خواهــد شــد.
حمایت  5قدرت جهان از نفت ایران
ایــن اتفــاق درحالــی رخ داده اســت کــه ترامــپ از مشــتریان
ایــران خواســته بــود خریــد نفــت از ایــران را تــا آبــان مــاه بــه
صفــر برســانند کــه البتــه بــا مخالفــت بســیاری از کشــورها
روبـهرو شــد .حــدود یــک هفتــه بعــد از تصمیــم ترامــپ پنــج
کشــور حاضــر در توافــق برجــام در بیانیــهای مشــترک در
ویــن از ادامــه فــروش نفــت و گاز ایــران در بازارهــای جهانــی
حمایــت کردنــد.
پنــج کشــور باقیمانــده در توافــق هســتهای بــا ایــران ،روز
 ۱۵تیرمــاه اعــام کردنــد کــه بــا وجــود تهدیــد ناشــی از
تحریمهــای آمریــکا پــس از خــروج آمریــکا از برنامــه جامــع
اقــدام مشــترک (برجــام) ،آنهــا از حــق ایــران بــرای صــادرات
نفــت و گاز حمایــت میکننــد .ســه قــدرت اروپایــی
(انگلیــس ،فرانســه و آلمــان) بــه همــراه روســیه و چیــن در
بیانیـهای مشــترک بــه همــراه ایــران اعــام کردنــد کــه پنــج
کشــور حاضــر در توافــق هســتهای ،بــه همــکاری اقتصــادی
بــا ایــران از جملــه ادامــه صــادرات نفــت و گاز و دیگــر
محصــوالت انــرژی متعهــد میماننــد.
تحریم بیاثر آمریکا علیه نفت ایران
در ایــن راســتا یکــی از مدیــران ارشــد شــرکت ســاینوپک
چیــن نیــز اعــام کــرد کــه تحریمهــای آمریــکا ضــد ایــران،
تاثیــری بــر واردات نفــت چیــن از ایــران نخواهــد داشــت.
بــه گفتــه وی پاالیشــگران چینــی بــرای خریــد نفــت از
ایــران ،از نفتکشهایــی اســتفاده میکننــد کــه تعاملــی بــا
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انـرژی

وزیر نیرو مطرح کرد؛

حمایــت  5قــدرت
جهــان از نفــت ایــران
آمریــکا ندارنــد بنابرایــن ،بــا وجــود تصمیــم آمریــکا بــرای
بازگردانــدن تحریمهــا ضــد ایــران ،واردات نفــت چیــن از
ایــران آســیبی نخواهــد دیــد.
ایــن مدیــر ســاینوپک همچنیــن اعــام کــرد در صورتــی
کــه دولــت چیــن بــرای واردات نفــت از آمریــکا تعرفــه ۲۵
درصــدی وضــع کنــد ،پاالیشــگران چینــی خریــد نفــت از
ایــاالت متحــده را متوقــف میکننــد.
همچنیــن هنــد اعــام کــرد تحریمهــای آمریــکا را کــه
تهدیــد کــرده علیــه کشــورهایی کــه پــس از چهــارم نوامبر به
خریــد نفــت ایــران ادامـه میدهنــد ،وضــع خواهــد کــرد بــه
رســمیت نمیشناســد .ســونجای ســوتهیر ،یکــی از مقامــات
وزارت نفــت هنــد گفــت :هنــد تحریمهــای یکجانبــه را
بــه رســمیت نمیشناســد و تنهــا تحریمهایــی را رعایــت
میکنــد کــه از ســوی ســازمان ملــل متحــد تصویــب
شــد هاند.
ژاپــن و کرهجنوبــی نیــز بــرای پیشــگیری از پیامدهــای
منفــی تحریمهــای ضدایرانــی آمریــکا ،بــا دولــت ایــاالت
متحــده مذاکــره میکنند.یوشــیهیده ســوگا ،دبیــر هیــات
دولــت و ســخنگوی دولــت ژاپــن ،اعــام کــرد ژاپــن و آمریــکا
اکنــون در حــال مذاکــره دربــاره بازگشــت تحریمهــای
آمریــکا ضــد ایــران هســتند .مــا پیامــد اقــدام آمریــکا را
بــا دقــت زیــر نظــر داریــم و تمایــل داریــم بــا کشــورهای
درگیــر ،از جملــه آمریــکا ،مذاکــره کنیــم تــا هیــچ پیامــد
منفــی بــرای شــرکتهای ژاپنــی ایجــاد نشــود.یکی از
مســووالن وزارت انــرژی کرهجنوبــی نیــز اعــام کــرد دولــت

ایــن کشــور بــرای دریافــت معافیــت از تحریمهــای آمریــکا،
بــه مذاکــره بــا واشــنگتن ادامــه میدهد.حتــی خبــری
مبنــی بــر توقــف واردات نفــت ایــران توســط کــره منتشــر
شــد کــه توســط ســفارات ایــن کشــور تکذیــب شــد.
ماهاتیــر محمــد نخســتوزیر مالــزی نیــز در دیــدار روز
گذشــته خــود بــا معصومــه ابتــکار فرســتاده ویــژه حســن
روحانــی و معــاون رییسجمهــور بــر تــداوم همکاریهــای
دو کشــور ایــران و مالــزی تاکیــد کــرد.
از ســوی دیگــر وزیــر انــرژی روســیه در واکنــش بــه اخبــاری
مبنــی بــر اعمــال فشــار آمریــکا بــرای توقــف صــادرات نفــت
ن گفــت :کشــورش توافــق بــا ایــران بــرای واردات نفــت
ایــرا 
خــام در قبــال کاال را از منظــر حقوقــی ارزیابــی خواهــد کــرد.
الکســاندر نــواک گفــت :تفاهمنامـهای کــه بــا ایــران در ســال
 ۲۰۱۴امضــا کردیــم ،همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت.
توافــق تهاتــر نفــت در برابــر کاال از ســال گذشــته آغــاز شــد
و روســیه و ایــران توافــق کردنــد ایــران صــادرات  ۱۰۰هــزار
بشــکه در روز نفــت بــه روســیه را در قبــال دریافــت کاالهــای
مختلــف آغــاز کنــد .امســال نــواک دربــاره تمدیــد ایــن
مکانیســم بــه مــدت پنــج ســال صحبــت کــرد.
نفت ایران جایگزین ندارد
ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از کارشناســان معتقدنــد
اوپــک ظرفیــت مــازاد بــرای جایگزینــی افــت تولیــد نفــت
ایــران را نــدارد و رییسجمهــور آمریــکا بایــد سیاســت خــود
را در قبــال ایــران تغییــر دهد.هنگامــی کــه تحریمهــا علیــه
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ایــران در مــاه نوامبــر اجرایــی شــوند ،تولیدکننــدگان نفــت
ظرفیــت الزم بــرای جبــران افــت تولیــد ایــن کشــور را در
اختیــار ندارنــد .اگــر ترامــپ در توقــف کامــل صــادرات نفــت
ایــران موفــق شــود ،تولیدکننــدگان نفــت بایــد عرضــه روزانــه
دو میلیــون و  ۷۰۰هــزار بشــکه نفــت ایــران را جایگزیــن
کننــد .ایــن حفــرهای بــزرگ اســت کــه پــر کــردن آن دشــوار
اســت.اگر تولیدکننــدگان نفــت نتواننــد ایــن کار را انجــام
دهنــد ،هزینههــا جهــش مییابنــد .طبــق اعــام بانــک
آمریــکا -مریــل لینــچ ،در صــورت توقــف کامــل صــادرات
نفــت ایــران و ناتوانــی عربســتان از جبــران ایــن کاهــش
تولیــد ،قیمــت نفــت بــه  ۱۲۰دالر بــرای هــر بشــکه میرســد.
بانــک آمریکایــی مریــل لینــچ در یادداشــت تحقیقاتی نوشــت:
از نظــر مــا تحریمهــای قبلــی بــه ایــن دلیــل ممکــن شــد
کــه تولیــد شــیل آمریــکا بــا رونــد پرشــتابی رشــد کــرد و
تولیــد و صــادرات لیبــی بهبــود یافــت و جایگزیــن بخشــی از
عرضــه ایــران بــه بــازار شــد .بــه عــاوه ســایر اعضــای اوپــک
از ظرفیــت تولیــد شــناور برخــوردار بودنــد و تقاضــای جهانــی
بــرای نفــت تقریبــا راکــد بــود امــا اکنــون پیشبینــی
میشــود تعــادل در عرضــه و تقاضــای نفــت جهانــی بــه
مــدت یــک ســال و نیــم بــا کمبــود ســاختاری مواجــه شــود.
بــه بیــان دیگــر اگــر عربســتان قــادر بــه پــر کــردن جــای
خالــی نفــت ایــران در بــازار نباشــد ،دولــت آمریــکا احتمــاال
از سیاســت بــه صفــر رســاندن صــادرات نفــت ایــران
عقبنشــینی خواهــد کــرد .در حــال حاضــر شــکاف میــان
عرضــه و تقاضــا بســیار کــم اســت و هــر گونــه شــکاف
عرض ـهای بســیار بــزرگ خواهــد بــود .قطــع صــادرات نفــت
ایــران در وضعیــت فعلــی بــازار نفــت ،موجــب افزایــش شــدید
قیمتهــا خواهــد شــد؛ امــری کــه دولــت ترامــپ احتمــاال
قــادر بــه تحمــل آن نخواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیــام باقــری نایــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای برق
در گفــت و گــو بــا «مــردم ســاالری آنالیــن» در مــورد
دالیــل قطعــی بــرق در هفتــه گذشــته گفــت «:ایــن طور
بــه نظــر مــی رســید کــه بایــد ایــن اتفاقــات در صنعــت
بــرق مــی افتــاد تــا مســئولین متوجــه اهمیــت مشــکالت
صنعــت بــرق ایــران بشــوند .بــروز این مشــکالت بــرای ما
قابــل پیــش بینــی بــود .ســال گذشــته هــم مــا مشــکالت
مشــابه مواجــه بودیــم کــه البتــه بــا راهکارهایــی از آن
عبــور کــردم .پیــش بنــی مــا ایــن اســت کــه امســال تــا
 5000هــزار مــگاوات افزایــش مصــرف خواهیــم داشــت.
یعنــی در پیــک مصــرف کــه هنــوز بــه آن نرســیده ایــم
احتمــاال مصــرف بــرق تــا  60هــزار مــگاوات خواهــد
رســید ».نایــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت
بــرق در مــورد تعــداد ســاعاتی کــه در ســال مصــرف برق
بــه اوج مــی رســد نیــز گفــت «:پیــک مصــرف معمــوال
 220ســاعت در ســال اســت کــه بســته بــه اینکــه دمــای
هــوا در کــدام روزهــا و تــا چــه میــزان افزایــش بیابــد
متغییــر اســت .ممکــن اســت در یــک روز دوســاعت
مصــرف بــرق بــه شــدت افزایــش پیــدا کنــد و در روز
دیگــر چهــار ســاعت یــا بیشــتر».

سه بسته پیشنهادی
برای حل مشکالت
صنعت برق

هفتــه گذشــته و بدنبــال افزایــش بــی رویــه مصــرف برق،
شــاهد قطعــی مکــرر آن در کالن شــهر هــای کشــور
بودیــم .بــر اســاس اخبــار افزایــش مصــرف بــرق در شــهر
هــای ایــران تــا مــرز  56500مــگاوات باعــث ایجــاد
فشــار مضاعــف بــر نیــروگاه هــای کشــور و خــارج شــدن
ناخواســته برخــی از آنهــا از شــبکه تولیــد و توزیــع بــرق
شــده بــود .مشــکلی کــه البتــه در آغــاز هفتــه جــاری بــا
همــکاری شــهروندان و کنتــرل مصــرف بــرق تــا حــدود
زیــادی رفــع شــد.

قیمــت هــا واقعــی نیســت ،ســرمایه گــذاری
متوقــف شــده
صنعــت بــرق بــه عنــوان یــک صنعــت اســتراتژیک
نیازمنــد ســرمایه گــذاری مــداوم اســت .بــر اســاس قانون
برنامــه ششــم توســعه دولــت مکلــف بــه احــداث 5000
هــزار مــگاوات بــرق در هریــک از ســال هــای برنامــه
اســت .بــه گفتــه باقــری ایــن میــزان تولیــد نیازمنــد
ســرمایه گــذاری  3تــا  4میلیــارد یــورو در ســال اســت.
ســرمایه ای کــه نــه دولــت تــوان تامیــن آن را دارد و نــه
بخــش خصوصــی تمایلــی بــرای مشــارکت در آن از خــود
نشــان مــی دهــد .نایــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای
صنعــت بــرق در ایــن مــورد مــی گویــد «:مشــکل اصلــی
در صنعــت بــرق غیــر واقعــی بــودن قیمــت آن اســت.
صنعــت بــرق ایــران هــر ســال بــا افزایــش تقاضــا هفــت
تــا هشــت درصــدی مواجــه اســت .بــرای پاســخگویی
بــه ایــن حجــم از تقاضــا بایــد هرســال  5000مــگاوات
نیــروگاه جدیــد وارد مــدار شــود .وقتــی ایــن میــزان از
تولیــد وارد مــدار نشــود ،در ســاعات پیــک بــه مشــکل
بــر مــی خوریــم .چــون ایــن ظرفیــت نیروگاهــی کــه

انـرژی
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امــروز وارد مــدار مــی شــود ،کفــاف تقاضــا را نمــی دهــد.
منابــع کافــی بــرای احــداث نیــروگاه هــای جدیــد در
اختیــار نیســت و ریشــه ایــن موضــوع در اقتصــاد بــرق
اســت .اقتصــاد بــرق بدلیــل وجــود تفــاوت میــان قیمــت
تمــام شــده و قیمــت تکلیفــی بــه شــدت تضعیــف شــده
اســت .در ایــن اقتصــاد هــر چقــدر بــرق بیشــتر تولیــد
شــود ،وزارت نیــرو بدهــکار تــر مــی شــود .همیــن امــروز
وزارت نیــرو بیــش از ســی هــزار میلیــارد تومــان بدهــی
دارد کــه بیشــتر آن متعلــق بــه پیمانــکاران و نیــروگاه
داران اســت .خــوب وقتــی منابعــی بــرای ســرمایه
گــذاری نشــود در نتیجــه افزایــش تولیــد اتفــاق نمــی
افتــد و نهایتــا شــاهد بــروز قطعــی در مواقــع اوج بحــران
خواهیــم بــود».
راه حل چیست؟
نایــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق
معتقــد اســت کــه راه حــل مشــکالت صنعــت بــرق را
بایــد در ســه بســته مجــزا از هــم در نظــر گرفــت ،او
در ایــن مــورد بــه «مــردم ســاالری آنالیــن» مــی
گویــد «:راه حــل کوتــاه مــدت بــرای کنتــرل مشــکالت
مدیریــت مصــرف اســت .پیــک ســایی در معنــای کاهــش
ســاعت پیــک از طریــق اجــرای چنــد ترفنــد مــی توانــد
بــه کاهــش تقاضــای مصرقــف منجــر شــود .مــا ســال
گذشــته از همیــن راه  5000مــگاوات از مصــرف بــرق را
کاهــش دادیــم .تغییرســاعات ادارات،اســتفاده از ژانراتــور
بــرای مراکــز پرمصــرف ،اورهــال کــردن نیــروگاه هــا
و..راهکارهــای موقــت بــرای رفــع حــل مشــکالت پیــش
آمــده اســت ».او کــه نــام بســته کوتــاه مــدت بــرای
حــل مشــکالت صنعــت بــرق را بســته مدیریــت مصــرف
گذاشــته ،در ادامــه مــی گویــد «:اســتفاده از کنتــور هــای
هوشــمند و اصــوال هوشــمند ســازی شــبکه یکــی از راه
هــای کنتــرل مصــرف بــرق اســت.این موضوع بــه صورت
آزمایشــی در چنــد اســتان اجــرا شــده اســت کــه البتــه به
دالیــل نامشــخص متوقــف شــد .مــا کشــوری مصــرف گرا
هســتیم .شــدت انــرژی در کشــور مــا دو تــا ســه برابــر
کشــورهای توســعه یافتــه اســت .یــک بعــد مدیریــت
مصــرف بــر عهــده خــود مــردم اســت .بعــد دیگــر
مربــوط بــه دولــت اســت .دولــت بایــد زیرســاخت هــای
هوشمندســازی شــبکه را آمــاده کنــد .اســتفاده فراگیــر
از کنتورهــای هوشــمند کــه امــروز در کشــورتولید مــی
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شــود ،راه حــل مناســب بــرای مدیریــت مصــرف اســت.
البتــه در مــورد فرهنــگ ســازی بایــد همچنــان روی
افــکار عمومــی و مســئله آمــوزش شــهروندان کار بشــود.
» باقــری در مــورد بســته دوم پیشــنهادی بــرای عبــور از
مشــکالت صنعــت بــرق گفــت «:بســته دوم مربــوط بــه
اقتصــاد بــرق اســت .بــر اســاس اســناد و قوانین باالدســتی
موجــود ،قیمــت حامــل هــای انــرژی در کشــور بایــد طــی
یــک فرآینــدی ،واقعــی مــی شــد .واقعــی شــدن قیمــت
حامــل هــای انــرژی از جملــه بــرق مبتنــی بــر ظرفیــت
هــای قانونــی در کشــور یــک امــر اجتنــاب نــا پذیــر
اســت .چــون مــا نمــی توانیــم کاالیــی را بــا یــک قیمــت
تولیــد کنیــم و بــا بهایــی کمتــر بــه دســت مصــرف کننده
برســانیم .البتــه آثــار جبرانــی غیــر واقعــی بــودن قیمــت
بــرق در قانــون دیــده شــده اســت .بــر اســاس ماده ششــم
قانــون حمایــت از صنعــت بــرق ،ســازمان برنامــه مکلــف
بــه پرداخــت مابــه التفــاوت قیمــت تکلیقــی بــرق بــا
بهــای تمــام شــده آن شــده اســت .اگــر ایــن مــاده ،در
قوانیــن بودجــه ســنواتی لحــاظ بشــود ،از ایــن مســیر
مــی تــوان آثــار غیرواقعــی بــودن قیمــت هــا کنتــرل
مــی شــود ».نایــب رئیــس هیــات مدیــره صنعــت بــرق
در ادامــه راهــکار ســوم بــرای حــل مشــکالت صنعــت
بــرق گفــت  «:راهــکار ســوم تبــادل بــرق بــا کشــور
هــای همســایه اســت .مــا مــی توانیــم در مواقعــی کــه
در پیــک مصــرف هســتیم از کشــورهای دیگــر کــه در
پیــک مصــرف نیســتند ،بــرق وارد کنیم.بــه عنــوان مثــال
پیــک بــرق بــرای همســایگان شــمالی مــا در زمســتان
اســت و بــرای مــا در تابســتان ،لــذا تبــادل بــرق بــا
همســایگان مــی توانــد برخــی از مشــکالت مــا را حــل
کنــد .ایــن ارتبــاط االن وجــود دارد و فقــط بایــد توســعه
پیــدا بکنــد».
اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه بــا کاهــش مصــرف
در روزهــای اخیــر ،بحــران پیــش آمــده در تامیــن بــرق
کالنشــهرها تــا حــدودی رفــع شــده اســت .بــا ایــن
حــال امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه حــال صنعــت بــرق
کشــورمان خــوب نیســت .اســتفاده از راهکارهایــی کــه
نظیــر انچــه پیــام باقــری در ایــن گفــت و گــو بیــان کــرد،
مــی توانــد راه حلــی مناســب بــرای رفــع مشــکالت ایــن

صنعــت باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نخستین همایش ملی تشکلهای اقتصادی
بخش خصوصی  22مرداد برگزار میشود

فرستاده ویژه رئیسجمهور ایران با آرمن
سرکیسیان رئیسجمهوری ارمنستان گفتوگو
کرد.

نخســتین همایــش ملــی تشــکلهای اقتصــادی بخــش
خصوصــی تحــت عنــوان «تشــکلهای اقتصــادی ایــران،
راهبــران توســعه» بــه همــت اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران 22 ،مردادمــاه همزمــان بــا
روز ملــی «تشــکلها و مشــارکتهای اجتماعــی» برگــزار
میشــود.
نقــش انجمنهــای کســبوکار در توســعهی اقتصــادی
ایــران ،مدیریــت تضــاد منافــع و اجمــاع در تشــکلهای
اقتصــادی (راهبردهــا و تکنیکهــا) ،اهمیــت ســرمایه
اجتماعــی در کارآمــدی و تأثیرگــذاری تشــکلهای
اقتصــادی ،مبانــی و اصــول حکمرانــی خــوب در تشــکلهای
کارفرمایــی ،تشــکلهای اقتصــادی در شــرایط تحریــم
(کارکــرد و ظرفیتهــا) و نقــش تشــکلهای اقتصــادی
در گفتوگــوی مؤثــر دولــت و بخــش خصوصــی 6 ،محــور
نخســتین همایــش «تشــکلهای اقتصــادی ایــران ،راهبــران
توســعه» اعــام شــدهاند.
اســتادان ،پژوهشــگران ،دانشــجویان و فعــاالن در حــوزه
تشــکلها و انجمنهــای کســبوکار کــه مایــل بــه
ارســال مقالــه در محورهــای نامبــرده هســتند تــا پایــان روز
یکشــنبه  31تیرمــاه فرصــت دارنــد ،چکیــده مقالــه خــود را
کــه شــامل عنــوان دقیــق مقالــه ،مشــخصات کامــل مؤلــف
یــا مؤلفیــن بــه همــراه ســوابق تحصیلــی و شــماره تمــاس
اســت ،بــه نشــانی  societies@iccima.irارســال
کننــد.
بــر اســاس اعــام دبیرخانــه ایــن همایــش ،مهلــت ارســال
اصــل مقــاالت ،شــنبه  5مردادمــاه اســت و مقــاالت برگزیــده
پــس از پایــان همایــش ،در نشــریه رســمی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــه چــاپ خواهــد
رســید.
عالقهمنــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر میتواننــد بــا
دبیرخانــه همایــش بــه شــماره  85732471تمــاس بگیرنــد.

وزیــر نیــرو گفــت :بــا توجــه به ســطح بســیار
خــوب مناســبات سیاســی و روابــط دوســتانه
دو کشــور ایــران و جمهــوری ارمنســتان ،الزم
اســت کــه تــاش مســئولین اقتصــادی در
راســتای ارتقــاء تعامــات اقتصــادی میــان دو
کشــور افزایــش یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز
(سهشــنبه ۱۹ ،تیــر) بهعنــوان فرســتاده ویــژه
رئیسجمهــور ایــران بــا آرمــن سرکیســیان
رئیسجمهــوری ارمنســتان دیــدار و گفتوگــو کــرد.
در ایــن دیــدار بــر اهمیــت فعــال کــردن مناطــق آزاد
ارس بــا ُمغــری ،تحکیــم همکاریهــای انــرژی میــان
دو کشــور ،اجــرای خــط ســوم انتقــال بــرق و فعــال
کــردن کریــدور شــمال  -جنــوب و رفــع آلودگــی رود
ارس تاکیــد کــرد.
وی از برخــورد یکجانبــه آمریــکا درخصــوص نقــض
برجــام ابــراز تاســف کــرد و افــزود :نقــض قوانیــن
بینالمللــی توســط آمریــکا موجــب همرأیــی جامعــه
بینالمللــی در حمایــت از برجــام شــده اســت.
در ایــن دیــدار ،رئیسجمهــوری ارمنســتان نیــز
ضمــن اشــاره بــه روابــط دیرینــه دو کشــور دوســت،
از حمایتهــای ایــران در موضوعــات مختلــف از
ارمنســتان تقدیــر کــرد.
آرمــن سرکیســیان حمایــت خــود را از ارتقــای ســطح
روابــط اقتصــادی دو کشــور بــا اجــرای پروژههــای
جــاری بیــن دو کشــور اعــام کــرد و بــا اشــاره بــه
عالقهمنــدی دولــت جدیــد ارمنســتان بــه مســایل
زیســتمحیطی ،ابــراز امیــدواری کــرد موضــوع
آلودگــی رود ارس بــرای همیشــه برطــرف شــود.
وی در ایــن دیــدار ابــراز امیــدواری کــرد ،توافقهــای
بینالمللــی از طــرف همــه کشــورها رعایــت شــود.

تارنمای خبری فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسه ایران

www.fieei.com

انـرژی

شماره نود شش  //هفته سوم تیر هزار و سیصد نود وهفت

از ظرفیت انرژی ایران
برای جذب سرمایهگذاران
اروپایی استفاده نشده است
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه جایــگاه
اول ایــران در زمینــه انــرژی تصریــح کــرد :بایــد ایــن مزیت و
دیگــر مزیتهــا موجــب شــود کشــورهای غربــی امضاکننــده
برجــام احســاس کننــد آینــده اقتصادیشــان بــا ایــران بهتــر
میشــود.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه جایــگاه
اول ایــران در زمینــه انــرژی تصریــح کــرد :بایــد ایــن مزیت و
دیگــر مزیتهــا موجــب شــود کشــورهای غربــی امضاکننــده
برجــام احســاس کننــد آینــده اقتصادیشــان بــا ایــران بهتــر
میشــود.
کمتــر از یــک مــاه تــا پایــان فرصــت  90روزه ترامــپ بــه
شــرکتها بــرای توقــف فعالیتشــان در ایــران مانــده اســت.
بــه دنبــال خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال تحریمهــای
جدیــد علیــه ایــران ،گمانهزنیهــا دربــاره ادامــه
همکاریهــای اقتصــادی بــا اتحادیــه اروپــا در قالــب ایــن
توافقنامــه بینالمللــی ادامــه دارد.
در حالــی کــه ســران کشــورهای اروپایــی مخالفــت خــود را
بــا ایــن اقــدام ترامــپ اعــام میکننــد ،ایــن روزهــا توقــف
فعالیــت برخــی شــرکتهای اروپایــی در ایــران آغــاز شــده
اســت.
حمیدرضــا صالحــی ،عضــئ هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
معتقــد اســت کــه اتحادیــه اروپــا تــاش دارد برجــام را بــه
هــر صــورت کــه شــده حفــظ کنــد .او دربــاره اینکــه چگونــه
ایــران و اروپــا میتواننــد در قالــب ایــن قــرارداد رابطهشــان
را بــا یکدیگــر ادامــه دهنــد بــه «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران»
میگویــد :ایــران بایــد شــرایط اقتصــادی خوبــی فراهــم
کنــد تــا بتــوان ســرمایهگذاران اروپایــی را بــه مانــدن در
ایــران ترغیــب کــرد .بــه عنــوان مثــال بایــد پروژههــای
اقتصــادی و زیرســاختی خــود را بــه ســرمایهگذاران اروپایــی
ارائــه دهیــم.
او تصریــح کــرد :طــی ایــن  10ســال پروژههــای زیربنایــی
انجــام نشــده زیــادی روی زمیــن مانــده اســت کــه میتــوان
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آنهــا را بــه عنــوان پروژههــای جــذاب بــه اروپاییهــا ارائــه
داد تــا بــه مانــدن در برجــام رغبــت پیــدا کننــد.
نایبرئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران بــا تأکیــد بــر
لــزوم تغییــر رویکــرد تیــم اقتصــادی دولــت گفــت :سیاســیون
بایــد بــه دنبــال تقویــت روابــط اقتصــادی بــا اروپــا باشــند و از
ظرفیتهــای آنــان بهرهبــرداری کننــد .در فضــای پســابرجام
بایــد دههــا قــرارداد ماننــد قــرارداد توتــال و رنــو منعقــد
میکردیــم .در همیــن شــرایط فعلــی نیــز اگــر تــاش کنیــم
 20برنــد اروپایــی در ایــران مانــدگار شــوند ،برجــام میتوانــد
ادامــه یابــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه رفتارمــان در مجامــع بینالمللــی
بایــد تغییــر یابــد ،اظهــار کــرد :اگــر دیپلماســی سیاســی در
کنــار دیپلماســی اقتصــادی باشــد و دیپلماســی اقتصــادی
منجــر بــه اخــذ پروژههــای صادراتــی شــود ،آینــده روشــن
خواهــد بــود .از ســوی دیگــر در حوزههــای سیاســی و
بینالملــل نبایــد فضایــی ایجــاد شــود کــه افــکار عمومــی
دنیــا نســبت بــه ایــران نگاهــی ماننــد نــگاه ترامــپ داشــته
باشــد.
نایبرئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران همچنیــن
معتقــد اســت از ظرفیتهــای انــرژی ایــران اســتفاده کافــی
نشــده اســت.
صالحــی بــا اشــاره بــه جایــگاه اول ایــران در زمینــه انــرژی
تصریــح کــرد :بایــد ایــن مزیــت و دیگــر مزیتهــا موجــب
شــود کشــورهای غربــی امضاکننــده برجــام احســاس کننــد
آینــده اقتصادیشــان بــا ایــران بهتــر میشــود .چنانچــه
ایــران حتــی میتوانــد بــه هــاب انــرژی تبدیــل شــده و دیگــر
کشــورها را بــه خــود وابســته کنــد.
او بــه درآمدهــای ارزی ناشــی از نفــت اشــاره کــرد و گفــت:
بخــش عمــدهای از ایــن درآمدهــا بــا دالر اســت و طــی
چنــد مــاه اخیــر شــریانهای ورودی ارز بــا سیاســتهای
آمریــکا محــدود شــده اســت .در نتیجــه طــی ایــن چنــد مــاه
درآمدهــای ارزی بــه صــورت عملیاتــی وارد کشــور نشــد کــه
یکــی از دالیــل افزایــش قیمــت ارز همیــن اســت.
صالحــی بــا تأکیــد مجــدد بــر لــزوم تجدیدنظــر در
سیاس ـتهای غلــط اقتصــادی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر
غربیهــا بیــش از  700هــزار بشــکه نفــت از مــا میخرنــد
کــه اگــر تحریمهــا اجرایــی شــود آنهــا نفــت را نمیخرنــد
و درآمــد نفتــی کاهــش مییابــد .بهتریــن راه ایــن اســت
کــه بخــش خصوصــی در چنیــن شــرایطی صــادرات غیرنفتــی
انجــام دهــد و ایــن امــر نیــاز جــدی بــه حمایــت دولــت دارد.
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غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران کــه در صــدر
هیاتــی  110نفــری از فعــاالن بخــش خصوصــی ،همــراه بــا
رئیسجمهــور بــه اتریــش ســفر کــرده اســت ،در همایــش
تجــاری ایــران و اتریــش در ویــن بــه ایــراد ســخنرانی
پرداخــت.
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران کــه در صــدر
هیاتــی  110نفــری از فعــاالن بخــش خصوصــی ،همــراه بــا
رئیسجمهــور بــه اتریــش ســفر کــرده اســت ،در همایــش
تجــاری ایــران و اتریــش در ویــن بــه ایــراد ســخنرانی
پرداخت.همایــش تجــاری ایــران و اتریــش ،چهارشــنبه 13
تیرمــاه در اتــاق اقتصــاد فــدرال اتریــش بــا حضــور روســای
جمهــور ایــران و اتریش،ســفرای دو کشــور و محمــد جــواد
ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران در ویــن برگــزار شــد و
در ایــن همایــش تجــاری ،غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق
ایــران بــه ســخنرانی پرداخــت.
شــافعی رئیــس اتــاق ایــران در ایــن ســخنرانی تأکیــد
کــرد :پتانســیلهای تجــاری و اقتصــادی ایــران و اتریــش
بهانــدازهای بــرای یکدیگــر شناختهشــده و آمادگــی بــرای
همــکاری در آن زمینههــا وجــود دارد کــه بــدون شــک
بــا کمرنــگ شــدن موانــع تحمیلشــده بــر تجــارت ایــران
بهویــژه موانــع بانکــی ،اتریــش بــه یکــی از بزرگتریــن
شــرکای تجــاری ایــران تبدیــل خواهــد شــد.
متن کامل سخنرانی وی به شرح زیر است:
روســای محتــرم جمهــور ایــران و اتریــش ،ســفرای محتــرم
ایــران و اتریــش ،ریاســت محتــرم اتــاق فــدرال اقتصــادی
اتریــش و حضــار گرامــی،
خوشــحالیم کــه بــار دیگــر هیأتــی بــزرگ از تجــار و صاحبــان
صنایــع ایــران فرصــت دیــدار و مذاکــره بــا همتایــان اتریشــی
خــود را یافتهانــد و از میزبانــی اتــاق فــدرال اقتصــادی
اتریــش و برگــزاری ایــن رویــداد سپاســگزاریم.
اقتصــاد و تجــارت ایــران وارد مرحلــه ویــژهای شــده ،مرحلـه
ای کــه در آن همراهــی و اجرایــی شــدن قولهــای دوســتان
اروپایــی خــود را نیــاز دارد .اتریــش از دوســتان دیرینــه ایــران
و از همراهــان زمــان مشــکالت بــوده اســت .در ســالهای
تحریمهــای ظالمانــه ،همــکاری شایســتهای از ســوی تجــار و
صاحبــان صنایــع اتریشــی در فعالیــت بــا ایــران دیــده شــد،
کــه ایــن همــکاری همــواره بــه نیکــی در ذهــن ایرانیــان بــه
یــاد آورده میشــود .امیدواریــم علیرغــم قوانیــن غیرمعمــول

انـرژی
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رئیس اتاق ایران در همایش تجاری ایران و اتریش

اتریش به یکی از بزرگترین شرکای
تجاری ایران تبدیل میشود

فرامــرزی از ســوی قدرتطلبــان و بیحرمتــی بــه اســتقالل
کشــورها ،بازهــم شــاهد دوســتی و همکاریهــای تجــاری
اتریــش بــا ایــران باشــیم.
در دنیــای امــروز تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری اقتصــاد و
سیاســت بــر یکدیگــر اصلــی بدیهــی و پذیرفتهشــده اســت،
درعینحــال اعتقــاد بــه اســتقالل عمــل اقتصــاد و تجــارت
نیــز وجــود دارد .مــا ،درعینحالــی کــه از دولتهــای خــود
میخواهیــم تــا جامعــه تجــاری را در رفــع موانعــی کــه از
ســوی سیاســت بــر اقتصــاد تحمیلشــده حمایــت و کمــک
نماینــد ،در کنــار تجــار و صاحبــان صنایــع ســایر کشــورها در
جهــت کاهــش موانــع ،تــا رفــع کامــل آنهــا تــاش خواهیــم
نمــود.
امــروز ،اتــاق بازرگانــی ایــران بــا هیأتــی  100نفــره بــه اتــاق
فــدرال اقتصــادی اتریــش آمــده تــا اعــام کنــد علیرغــم
تمامــی مشــکالت و موانعــی کــه بــر تجــارت ایــران اعمــال
میشــود ،عزمــی راســخ در تجــار و صاحبــان صنایــع بــرای
تــداوم همکاریهــای تجــاری بــا اتریــش وجــود دارد .مــا
خواهــان تــداوم ارتباطــات تجــاری بــا اتریــش بهعنــوان یکــی
از بهتریــن شــرکا اروپایــی خــود هســتیم و آمادگــی کامــل
داریــم تــا بــرای پیــدا کــردن راههایــی بــرای فائــق آمــدن
بــر مشــکالت جــاری ،همــکاری نماییــم .اتــاق بازرگانــی ایران
بهعنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران ،بــا تمــام تــاش
و تــوان خــود در خدمــت توســعه روابــط تجــاری و اقتصــادی

ایــران و اتریــش و کمــک بــه کاهــش موانــع موجــود بــر ســر
راه فعالیــت فعــاالن ایــن حــوزه اســت.
همکاریهــای ارزشــمندی درزمینههــای مختلــف میــان
ایــران و اتریــش در جریــان بــوده و امیدواریــم کــه تــداوم
داشــته باشــد .تجــار و صاحبــان صنایــع ایرانــی و اتریشــی
شــناخت خوبــی از یکدیگــر داشــته و همــکاری دو کشــور را
درزمینهٔهــای ارزشــمندی ســاماندهی کردهانــد .پتانســیل
هــای تجــاری و اقتصــادی دو کشــور بهانــدازهای بــرای
یکدیگــر شناختهشــده و آمادگــی بــرای همــکاری در آن
زمینههــا وجــود دارد ،کــه بــدون شــک بــا کمرنــگ شــدن
موانــع تحمیلشــده بــر تجــارت ایــران بهویــژه موانــع بانکــی،
اتریــش بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکای تجــاری ایــران
تبدیــل خواهــد شــد.
خانمها ،آقایان؛
مایلــم اعــام کنــم در هیــات اتــاق بازرگانــی ایــران شــرکت
هــای بــزرگ ،شناختهشــده و فعالــی درزمینههــای انــرژی،
دارو و ســامت ،بانــک و ســرمایهگذاری ،کاغــذ و ســلولز،
ســاختمان ،صنایــع غذایــی و کشــاورزی ،حملونقــل،
صنایــع خــودرو ،صنایــع فــوالد ،توریســم ،راهآهــن و ITC
و  ITوجــود دارنــد .در لیســت ایــن هیــات ،شــرکتهای
متعــددی را خواهیــد دیــد کــه در ســه ســال اخیــر،
قراردادهــای همــکاری و تفاهمنامههــای متعــدد همــکاری
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بــا طرفهــای اتریشــی خــود منعقــد کردهانــد .حتــی
امــروز ،باوجــود بعضــی مشــکالت ،شــرکتهای ایرانــی
و اتریشــی درحالتوســعه همکاریهــای خــود و انعقــاد
تفاهمنامههــای همــکاری و قــرارداد میباشــند .مــا بــه
آینــده امیدواریــم و از دولتهــای خــود نیــز میخواهیــم
کــه بــا از بیــن بــردن موانعــی کــه سیاســت بــر تجــارت و
اقتصــاد تحمیــل کــرده ،آینــدهای روش ـنتر بــرای روابــط دو
کشــور ترســیم نماینــد.
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه شایســته اســت کــه چنــد ماهــی
اســت از ســوی گروهــی از تجــار ایرانــی کــه بــر تجــارت و
ســرمایهگذاری بــا شــرکتها و فعــاالن تجــاری اتریشــی
متمرکــز هســتند ،اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و اتریــش
تشکیلشــده و ایــن تشــکل در تــاش اســت تــا روابــط
تجــاری دو کشــور را متمرکزتــر بهپیــش برنــد .اعضــای
هیــات رئیســه و برخــی از شــرکتهای عضــو ایــن اتــاق
مشــترک در هیــات حضــور دارنــد کــه میتوانیــد در صــورت
تمایــل ،در مذاکــرات رودررو بــا آنــان آشــنا شــوید.
ضمــن تشــکر مجــدد از اتــاق فــدرال اقتصــادی اتریــش
جهــت فراهــم آوردن فرصــت ایــن گردهــم آیــی و آرزوی
موفقیــت بــرای فعــاالن تجــاری ایــران و اتریــش ،از توجــه
شــما تشــکر مینمایــم.
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بســیاری از مشــتریان نفــت ایــران بــا وجــود تهدیدهــا و
تالشهــای آمریــکا در راســتای حــذف نفــت ایــران از
بازارهــای جهانــی همچنــان پــای نفــت ایــران ایســتاده و
حمایــت خــود را از صــادرات نفــت ایــران اعــام کردهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،سرنوشــت نفــت ایــران در روزهــای
اخیــر همــواره در صــدر لیســت اخبــار جهانــی ایســتاده
اســت .درحالــی کــه ترامــپ از طــرق مختلــف ســعی در
حــذف نفــت ایــران از بازارهــای جهانــی و جایگزیــن کــردن
نفــت عربســتان ،روســیه و حتــی نفــت تولیــدی خــود بــا
نفــت ایــران دارد ،صــادرات ایــران همچنــان ادامــه دارد و به
گفتــه بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت تاکنــون تغییــر عمــدهای
در مقــدار تولیــد و صــادرات نفــت ایــران حاصــل نشــده
اســت و ایــران در قبــال اقدامهــای آمریــکا ،برنامههــای
خــود را پیــش خواهــد بــرد.
حمایت پنج قدرت جهان از نفت ایران
ایــن اتفــاق درحالــی رخ داده اســت کــه ترامپ از مشــتریان
ایــران خواســته بــود خریــد نفــت از ایــران را تــا آبــان مــاه
بــه صفــر برســانند کــه البتــه بــا مخالفــت بســیاری از
کشــورها رو بــه رو شــد .حــدود یــک هفتــه بعــد از تصمیــم
ترامــپ پنــج کشــور حاضــر در توافــق برجــام در بیانی ـهای
مشــترک در ویــن از ادامــه فــروش نفــت و گاز ایــران در
بازارهــای جهانــی حمایــت کردنــد.
پنــج کشــور باقیمانــده در توافــق هســتهای بــا ایــران ،روز
 ۱۵تیرمــاه اعــام کردنــد کــه بــا وجــود تهدیــد ناشــی
از تحریمهــای آمریــکا پــس از خــروج آمریــکا از برنامــه
جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) ،آنهــا از حــق ایــران
بــرای صــادرات نفــت و گاز حمایــت میکنند.ســه قــدرت
اروپایــی (انگلیــس ،فرانســه و آلمــان) بــه همــراه روســیه و
چیــن در بیانیـهای مشــترک بــه همــراه ایــران اعــام کردند
کــه پنــج کشــور حاضــر در توافــق هســتهای ،بــه همــکاری
اقتصــادی بــا ایــران از جملــه ادامــه صــادرات نفــت و گاز و
دیگــر محصــوالت انــرژی متعهــد میماننــد.
تحریم بی اثر آمریکا علیه نفت ایران
در ایــن راســتا یکــی از مدیــران ارشــد شــرکت ســاینوپک
چیــن نیــز اعــام کــرد کــه تحریمهــای آمریــکا ضــد
ایــران ،تاثیــری بــر واردات نفــت چیــن از ایــران نخواهــد
داشــت .بــه گفتــه وی پاالیشــگران چینــی بــرای خریــد

انـرژی
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توتال با خروج از ایران ۴۰
میلیون دالر ضرر کرد

کدام کشورها پای نفت
ایران ایستادهاند؟
نفــت از ایــران ،از نفتکشهایــی اســتفاده میکننــد کــه
تعاملــی بــا آمریــکا ندارنــد بنابرایــن ،بــا وجــود تصمیــم
آمریــکا بــرای بازگردانــدن تحریمهــا ضــد ایــران ،واردات
نفــت چیــن از ایــران آســیبی نخواهــد دیــد.
ایــن مدیــر ســاینوپک همچنیــن اعــام کــرد کــه در صورتــی
کــه دولــت چیــن بــرای واردات نفــت از آمریــکا تعرفــه ۲۵
درصــدی وضــع کنــد ،پاالیشــگران چینــی خریــد نفــت از
ایــاالت متحــده را متوقــف میکننــد.
همچنیــن هنــد اعــام کــرد تحریمهــای آمریــکا را کــه
تهدیــد کــرده علیــه کشــورهایی کــه پــس از چهــارم نوامبــر
بــه خریــد نفــت ایــران ادامـ ه میدهنــد ،وضــع خواهــد کــرد
بــه رســمیت نمیشناســد .ســونجای ســوتهیر ،یکــی از
مقامــات وزارت نفــت هنــد گفــت :هنــد تحریمهــای یــک
جانبــه را بــه رســمیت نمــی شناســد و تنهــا تحریمهایــی
را رعایــت میکنــد کــه از ســوی ســازمان ملــل متحــد
تصویــب شــدهاند.
ژاپــن و کــره جنوبــی نیــز بــرای پیشــگیری از پیامدهــای
منفــی تحریمهــای ضدایرانــی آمریــکا ،بــا دولــت ایــاالت
متحــده مذاکــره میکننــد.
یوشــیهیده ســوگا ،دبیــر هیئــت دولــت و ســخنگوی دولــت
ژاپــن ،اعــام کــرد ژاپــن و آمریــکا اکنــون در حــال مذاکــره
دربــاره بازگشــت تحریمهــای آمریــکا ضــد ایــران هســتند.
مــا پیامــد اقــدام آمریــکا را بــا دقــت زیــر نظــر داریــم و
تمایــل داریــم بــا کشــورهای درگیــر ،از جملــه آمریــکا،
مذاکــره کنیــم تــا هیــچ پیامــد منفــی بــرای شــرکتهای
ژاپنــی ایجــاد نشــود.
یکــی از مســئوالن وزارت انــرژی کــره جنوبــی نیز اعــام کرد

دولــت ایــن کشــور بــرای دریافــت معافیــت از تحریمهــای
آمریــکا ،بــه مذاکــره بــا واشــنگتن ادامــه میدهد.حتــی
خبــری مبنــی بــر توقــف واردات نفــت ایــران توســط کــره
منتشــر شــد کــه توســط ســفارات ایــن کشــور تکذیــب شــد.
از ســوی دیگــر وزیــر انــرژی روســیه در واکنــش بــه اخبــاری
مبنــی بــر اعمــال فشــار آمریــکا بــرای توقــف صــادرات نفــت
ایــران ،گفــت :کشــورش توافــق بــا ایــران بــرای واردات نفــت
خــام در قبــال کاال را از منظــر حقوقــی ارزیابــی خواهــد
کــرد .الکســاندر نــواک گفــت :تفاهــم نامـهای کــه بــا ایــران
در ســال  ۲۰۱۴امضــا کردیــم ،همچنــان بــه قــوت خــود
باقــی اســت .توافــق تهاتــر نفــت در برابــر کاال از ســال
گذشــته آغــاز شــد و روســیه و ایــران توافــق کردنــد ایــران
صــادرات  ۱۰۰هــزار بشــکه در روز نفــت بــه روســیه را
در قبــال دریافــت کاالهــای مختلــف آغــاز کنــد .امســال
نــواک دربــاره تمدیــد ایــن مکانیســم بــه مــدت پنــج ســال
صحبــت کــرد.
نفت ایران جایگزین ندارد
ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از کارشناســان معتدنــد
اوپــک ظرفیــت مــازاد بــرای جایگزینــی افــت تولیــد نفــت
ایــران را نــدارد و رئیــس جمهــوری آمریــکا بایــد سیاســت
خــود را در قبــال ایــران تغییــر دهــد.
اگــر تولیدکننــدگان نفــت نتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد،
هزینههــا جهــش مییابنــد .طبــق اعــام بانــک آمریــکا-
مریــل لینــچ ،در صــورت توقــف کامــل صــادرات نفــت ایــران
و ناتوانــی عربســتان از جبــران ایــن کاهــش تولیــد ،قیمــت
نفــت بــه  ۱۲۰دالر بــرای هــر بشــکه میرســد.

توتــال بــا خــارج شــدن از صنعــت نفــت و گاز در
ایــران  ۴۰میلیــون دالر ضــرر کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از تلویزیــون
ب .اف .ام .ت .و .فرانســه ،توتــال بــا خــارج شــدن
از بــازار بهــره بــرداری نفــت و گاز در ایــران چهــل
میلیــون دالر ضــرر کــرد.
ایــران بــه توتــال دو مــاه وقــت داده اســت تــا معافیت
از تحریــم را از واشــنگتن دریافــت کنــد .در غیــر ایــن
صــورت شــرکت نفتــی مرجــع فرانســوی بایــد بهــره
بــرداری از میادیــن گازی در خلیــج (فــارس) را رهــا
کند .
پاتریــک پویانــه رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل
توتــال در پاســخ به ســوالی در شــبکه ار .ت .ال .اعالم
کــردن شــرکت تحــت امــرش چــاره ای جــز خــروج
از بــازار ایــران نــدارد .وی گفــت « :شــما نمــی توانیــد
یــک گــروه بیــن المللــی فعــال ( توتــال) را کــه در
 ۱۳۰کشــور جهــان حضــور دارد ،بــدون دسترســی به
دســتگاه مالیــه آمریــکا اداره کنیــد .بــر ایــن اســاس
قانــون آمریــکا بــر مــا حاکمیــت دارد و مــا بایــد
ایــران را تــرک کنیــم .شــرکتی شــبیه شــرکت مــا
بایــد قوانیــن را رعایــت کنــد .امــا امیــدوارم روزی
بتــوان بــه ایــران بازگشــت».
بــر اســاس ایــن گــزارش؛ بــه گفتــه پاتریــک پویانــه
توتــال بــه دلیــل رهــا کــردن طــرح اش در ایــران
 ۴۰میلیــون دالر را از دســت مــی دهــد .در مقیــاس
توتــال کــه ســاالنه پانــزده میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری دارد ایــن رقــم زیــادی نیســت .بــه دنبــال
خــروج آمریــکا از توافــق برجــام تحریــم هــای تعلیــق
شــده آمریــکا علیــه ایــران دوبــاره بازگشــته اســت.
بــر اســاس اعــام دولــت آمریــکا تحریــم هــا بــرای
قراردادهــای جدیــد بــا ایــران بالفاصلــه اجــرا مــی
شــود و بــرای قراردادهــای قبلــی ،شــرکت هــای
خارجــی صــد و هشــتاد روز زمــان دارنــد تــا
همــکاری بــا ایــران را متوقــف ســازند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
شرایط معافیت شرکتها از مالیات و مصوبه
تشویق گسترش بازار سرمایه تصویب شد
چهارمیــن جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی
بــا حضــور روســای قــوه قضائیــه و مجلــس و بــه ریاســت
رئیــس جمهــور برگــزار و پیشــنهادهایی در جهــت
توســعه اشــتغال ،رونــق تولیــد و بــازار ســرمایه و نیــز
تامیــن تســهیالت الزم بــرای ایــن هــدف در بــازار مالــی
کشــور مطــرح و تصویــب شــد.
در ایــن جلســه کــه روز شــنبه تشــکیل و جمعــی از
مســئولین اقتصــادی کشــور نیــز حضــور داشــتند ،پــس
از گــزارش مســئولین ذیربــط؛ در راســتای گســترش
فرصتهــای شــغلی بــرای جوانــان ،و اجــرای طرحهــای
اشــتغال فراگیــر (کــه در تبصــره  ۱۸قانــون بودجــه ســال
 ۱۳۹۷پیشبینــی شــده اســت) ،پیشــنهادهایی بــرای
تأمیــن بخشــی از منابــع مالــی الزم بررســی و تصویــب
شــد.
همچنیــن در راســتای تشــویق و حمایــت از گســترش
بــازار ســرمایه و هدایــت نقدینگــی بــه ســرمایهگذاری،
بــه پیشــنهاد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،تصویــب
شــد کــه بــه مــدت یــک ســال ،نــرخ مالیــات فــروش
ســهام و حــق تقــدم ســهام از  ۰.۵درصــد ارزش فــروش
بــه  ۰.۱درصــد کاهــش یابــد.
در ادامــه ایــن جلســه بــه منظــور حمایــت عملــی دولــت
از ســرمایهگذاری بــرای توســعه طرحهــا و ایجــاد
فرصتهــای شــغلی بیشــتر توســط بخــش خصوصــی
و غیرخصوصــی ،مصــوب شــد تــا در صورتــی کــه
شــرکتها تصمیــم بگیرنــد بخشــی از ســود تقســیم
نشــده خــود را بــه حســاب ســرمایه منتقــل کننــد و
بــا افزایــش ســرمایه شــرکت ،بــه اجــرای طرحهــای
توســعه بپردازنــد ،از مالیــات بــر درآمــد آن بخــش کــه
بــه افزایــش ســرمایه تخصیــص یافتــه اســت ،معــاف
خواهنــد شــد.
روحانــی در ایــن جلســه ،بــا اشــاره بــه مذاکــرات
خــود بــا مقامــات عالیرتبــه اروپایــی ،در ســفر اخیــر
و گفتگوهــای تلفنــی ،تأکیــد کــرد کــه کشــورهای

اروپایــی ،اراده سیاســی بــرای ادامــه همکاریهــای
اقتصــادی براســاس توافــق هســتهای برجــام دارنــد؛ ولــی
تحقــق ایــن امــر ،نیــاز بــه برداشــتن گامهــای عملــی و
اتخــاذ تصمیمــات اجرایــی مشــخص دارد کــه بایــد در
زمــان تعییــن شــده بــه نتیجــه برســد.
بازار صادرات غیرنفتی نباید از دست برود
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،گفــت :نبایــد بــازار
صــادرات غیرنفتــی مــا کــه حــدود  ۲۰درصــد میشــود،
از دســت بــرود بلکــه بایــد بگذاریــم کار راه بیافتــد.
مســعود کرباســیان وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ظهــر
امروز(چهارشــنبه) در حاشــیه جلســه هیــات دولــت و
در جمــع خبرنــگاران ،پیرامــون واردات برخــی اقــام بــا
ارز  ۴۲۰۰تومانــی اظهــار داشــت :قــرار نیســت بگوییــم
مثــل همــه جــای دنیــا دســتور اداری میدهیــم .بانــک
مرکــزی بایــد ایــن موضــوع را بررســی و اعــام کنــد.
اعطــای دالر  ۴۲۰۰تومانــی بــرای صادرکنندگانــی کــه
عمدتــا مالکیــت آنهــا در اختیــار دولــت نیســت ،حالــت
تشــویقی دارد.
وی افــزود :اقالمــی ماننــد پتروشــیمی خــوراک اولیـهاش
از نفــت اســت و ســهامدار عمــده آن هــم دولــت اســت
امــا میــزان ارز اقــام دیگــر بایــد برگــردد و گــروه دوم را
تعییــن کنــد.
وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد :بخــش دیگــری کــه حــدود
 ۲۰درصــد صــادرات غیرنفتــی مــا را تشــکیل میدهنــد
بازراهایشــان نبایــد از دســت بــرود و بایــد بگذاریــم کار
راه بیفتــد.
کرباســیان پیرامــون شــروع بــه کار بــازار ثانویــه ارز گفت:
مطابــق دســتور آقــای جهانگیــری بــه وزیــر صنعــت و
بانــک مرکــزی ،بــازار ثانویــه از امــروز ایجــاد میشــود.
بــرای جزئیــات آن بایــد صبــر کنیــم.
وی در پایــان گفــت :اوراق ریالــی هــم بــزودی صــادر
خواهــد شــد.
ابالغیه کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از
صادرات را لغو کنید
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران بــا ارســال
نام ـهای بــه مجتبــی خســروتاج ،معــاون وزیــر صنعــت و
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ،توقــف صــدور ابالغیهها
و بخشنامههــای متعــدد علیــه صادرکننــدگان بخــش
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خصوصــی را خواســتار شــد.
در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد ایــران بــا
فــرا رســیدن تحریمهــا روزهــای ســختی بهخصــوص
در کســب و انتقــال درآمدهــای ارزی پیــش رو خواهــد
داشــت ،صادرکننــدگان بخــش خصوصــی یکــی از
عوامــل مؤثــر در پیشــبرد صــادرات و ارزآوری کشــور
عنــوان شــدهاند کــه بایــد از آنهــا حمایــت شــود؛ امــا
موانــع ایجــاد شــده در ابالغیههــای اخیــر از یــک ســو
و تغییــرات مکــرر آنهــا از ســوی دیگــر باعــث افزایــش
ابهامــات و بالتکلیفــی در تصمیمگیــری صادرکننــدگان
بخــش خصوصــی شــده و آنهــا را متمایــل بــه توقــف
جریــان صــادرات کــرده اســت.
در نامــه ارســال شــده تصریــح شــده اســت :جدیدتریــن
تغییــرات مشــکلآفرین بــرای صادرکننــدگان بخــش
خصوصــی ،ابالغیــه اخیــر دولــت مبنــی بــر کاهــش
زمــان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه
اقتصــاد کشــور ،از  6مــاه بــه  2مــاه اســت کــه اجــرای
آن موجــب اخــال جــدی در امــر صــادرات خواهــد شــد؛
چراکــه بســیاری از اقــام صادراتــی کشــور جهــت حفــظ
رقابتپذیــری بهصــورت فــروش اقســاطی ،بلندمــدت و
امانــی در کشــورهای هــدف عرضــه میشــود و حتــی در
بســیاری از فروشهــای نقــدی نیــز پرداخــت مشــتریان
بــا یــک وقفــه زمانــی و پــس از تشــریفات حمــل و تهیــه
اســناد مربوطــه صــورت میپذیــرد و بــر ایــن اســاس
اجــرای ایــن ابالغیــه باعــث کاهــش قــدرت چانهزنــی
صادرکننــدگان و رقابتپذیــری محصــوالت صادراتــی
خواهــد شــد.
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران تأکیــد کــرده
اســت :بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده و تحــت شــرایط
دشــوار تحریمهــای خارجــی و مشــکالت صــادرات
محصــول از مبــدأ ایــران ،ایــن ابالغیــه و مــوارد مشــابه
قبلــی آن ،نهتنهــا موجــب توســعه صــادرات غیرنفتــی
کشــور نمیشــود بلکــه حفــظ ســهم کنونــی ایــن بخــش
از صــادرات کشــور و تــداوم رابطــه بــا شــرکای تجــاری را
نیــز بــا چالــش جــدی مواجــه میســازد؛ ازایـنرو انتظــار
مــیرود سیاســتگذاریهای داخلــی ،آزادی عملــی
حتــی بیــش از گذشــته را بــرای صادرکننــدگان واقعــی
بخــش خصوصــی فراهــم کنــد .خواهشــمند اســت
دســتور معافیــت ایــن گــروه از تمامــی محدودیتهــای
ایجــاد شــده در ابالغیههــا و بخشنامههــای اخیــر
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صادراتــی و ارزی را صــادر کنیــد.
.
بررسی اصالح روش تعدیل نرخ خرید تضمینی
برق تجدید پذیر
بــه دنبــال برنامهریــزی بــرای توســعه انرژیهــای
تجدیــد پذیــر در کشــور بخشــی از مســائلی کــه
ســرمایهگذاران خارجــی ایــن صنعــت بــا آن مواجــه
هســتند در نشســت اخیــر کارگــروه کمیتــه مــاده 12
بررســی شــد .در ایــن نشســت ضریــب تعدیــل بازخریــد
تضمینــی بــرق تجدیــد پذیــر و شــرایط و نحــوه تأمیــن
ارز مــورد توجــه قــرار گرفــت.
اعضــای کارگــروه کمیتــه مــاده  12طــی نشســتی ضریب
تعدیــل بازخریــد تضمینــی بــرق تجدیــد پذیــر و شــرایط
و نحــوه تأمیــن ارز را بررســی کردنــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور نمایندگانــی از ســازمان
انرژیهــای تجدیــد پذیــر و بهــرهوری انــرژی بــرق
ایــران ،ســازمان ســرمایهگذاری خارجــی ،بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران و فعــاالن بخــش خصوصــی
برگــزار شــد ،ابتــدا علــی چاغرونــد ،مدیــر پژوهشهــای
دبیرخانــه کمیتــه اشــارهای بــه اقدامــات فعــاالن بخــش
خصوصــی و لــزوم اصــاح «ضریــب تعدیــل بازخریــد
تضمینــی بــرق تجدیــد پذیــر» داشــت .آنچــه در ایــن
نشســت مــورد تأکیــد قــرار گرفــت ،اصــاح فرمــول
ضریــب تعدیــل بازخریــد تضمینــی بــرق تجدیــد پذیــر
بــود.
تعییــن نــرخ تســعیر ارز منــدرج در ضریــب تعدیــل
بازخریــد تضمینــی بــرق تجدیــد پذیــر مــورد دیگــری
بــود کــه در ایــن جلســه مطــرح و بررســی شــد.
ایــن دو پیشــنهاد از ســوی نماینــده ســاتبا مــورد موافقــت
ضمنــی قــرار گرفــت هرچنــد اعــام کــرد کــه بایــد
بررســیهای بیشــتری انجــام شــود .همچنیــن نماینــده
بانــک مرکــزی نیــز بــر تعییــن نحــوه تأمیــن ارز تأکیــد
داشــت بهنحویکــه ایــن شــبهه بــرای ســرمایهگذار
شــکل نگیــرد کــه نــرخ ارز بانکــی بــه معنــی نــرخ ارز
قابــل تهیــه از بانــک مرکــزی اســت .در نهایــت مقــرر
شــد ایــن دو پیشــنهاد در صحــن کمیتــه مــاده 12
بیشــتر بررســی شــود .در ضمــن بررســی موضــوع تعییــن
نــرخ ارز بــرای نقــل و انتقــاالت ارزی در پروژههــای
نیروگاهــی بــر اســاس فاینانــس خودگــردان نیــز بــه
جلســه کارشناســی دیگــری موکــول شــد.
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Oman Starts Rooftop Solar ConnecTesting Of UAE’s Third Nuclear Reac- tion To Main Grid
tor To Start, Says ENEC

EDF To Develop 10GW Battery Storage Projects

Launched under its renewable energy
initiative ‘Sahim’, the authority seeks
wide-scale deployment of small photovoltaic (PV) systems at residential
premises in Oman

French energy giant to invest $9.9bn
in storage between 2018 and 2035

Emirates Nuclear Energy Corporation says it has achieved a series
of significant milestones in the
construction of Unit 3 of the Barakah Nuclear Energy Plant
Oman’s Authority for Electricity RegENEC said it has successfully
completed the concrete pouring,
installation of the turbine generator, and the internal components
of the reactor vessel, paving the
way for the commencement of
.testing and commissioning
It said construction crews will begin transitioning from Unit 3 to Unit
4, taking with them the lessons
learned during their construction
.of Units 1, 2 and 3
The completion of major construction work on Unit 3 comes about
one year after the completion of
the similar work on Unit 2, and two
years after the completion of the
.same work on Unit 1, ENEC added
.objectives

ulation (AER) has started grid connection for residential solar rooftop
projects, a move that is likely to promote eco-friendly lifestyle as well as
benefit the power sector in the sul
tanate
Launched under its renewable energy
initiative ‘Sahim’, the authority seeks
wide-scale deployment of small photovoltaic (PV) systems at residential
premises in Oman which will enable
customers to slash their annual electricity bills by around 40 per cent as
well as help the country save millions
.in producing gas-fired electricity
A small-scale enterprise Continental
Shelf of Solar Tech, started by 28 year
old engineer, Majid bin Salim Abdullah al Alawi, is one of the first companies to connect residential PV systems to local networks, according to
.Muscat Daily

EDF is planning to develop an additional 10GW of energy storage projects around the world by 2035, on
top of the 5GW already operated by
.the company
The French energy giant said the
move represents an investment of
.$9.9bn over the 2018-2035 period
Projects will be installed globally.
EDF said, however, it aims to become the leader in the residential
sector in France and Europe. Africa
.is also a priority market, it added
New facilities that will be delivered
over the next 12 month include at
least three battery storage facilities
and an extension to battery/solar ini.tiatives in Ghana and the Ivory Coast
EDF said it is also increasing its research and development capabilities
for energy storage, doubling investment to $86.5mn for the 2018-2020
.period

WETEX & Dubai Solar Show 2018 To
Feature Latest Disruptive Innovations

WETEX & Dubai Solar Show will highlight latest developments, investments
and technologies in energy, water, solar, environment and green development sectors
The United Arab Emirates’ FedeDubai
Electricity and Water Authority (DEWA)
is organising the 20th Water, Energy,
Technology, and Environment Exhibition (WETEX) under the directives of
HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vice President and Prime
Minister of the UAE and Ruler of Dubai,
and under the patronage of HH Sheikh
Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai, Minister of Finance
.and President of DEWA
WETEX will be held from 23-25 October 2017 at the Dubai International
Convention and Exhibition Centre. For
the 5th consecutive year, DEWA is organising WETEX under the umbrella of
Green Week, which includes various
environmental activities and events to
raise awareness about the importance
of using energy and water sensibly,
and the key components of sustaina.ble development and green economy
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وزیــر نیــرو گفــت :بــا اقدامــات انجــام شــده در حــوزه
مدیریــت مصــرف بــرق کــه از  19خردادمــاه در بخــش دولتــی
آغــاز شــد ،تاکنــون  2هــزار مــگاوات کاهــش مصــرف صــورت
گرفتــه کــه ایــن مســاله بســیار قابــل توجــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امشــب بــا حضــور در
برنامــه نــگاه یــک بــا بیــان اینکــه در همــه اســتانها ســاعت
کار اداری تغییــر یافــت و همیــن مســاله نیــز موجــب شــد
تــا شــاهد کاهــش بــار در شــبکه باشــیم ،اظهــار کــرد :تنهــا
در تهــران  250اکیــپ بــه منظــور نظــارت بــر نحــوه مصــرف
ادارات دولتــی بســیج و موجــب شــد کــه اکنــون شــاهد کاهش
مصــرف بــرق باشــیم.
بــه گفتــه وی ،اگــر ایــن میــزان صرفهجویــی صــورت
نمیگرفــت عــاوه بــر خاموشــیهای قابــل مالحظــه الزم
بــود کــه بــرای تامیــن ایــن  2هــزار مــگاوات ،یــک میلیــارد و
 600میلیــون یــورو ســرمایهگذاری صــورت بگیــرد.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــه ایــن مســاله کــه از  55هــزار
مــگاوات اوج بــار مصــرف حــدود  21هــزار مــگاوات مربــوط بــه
تجهیــزات سرمایشــی اســت ،عنــوان کــرد :براســاس اطالعــات
منتشــر شــده دمــای آســایش بــدن بیــن  23تــا  25درجــه
تعییــن شــده اســت و اگــر دمــای کولــر گازی از  18درجــه
بــه  25درجــه افزایــش یابــد میتــوان تنهــا از ایــن طریــق 4
هــزار مــگاوات صرفهجویــی را انجــام داد.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه افزایــش دمــا در بســیاری از
مناطــق جهــان موجــب تلفــات متعــدد شــده اســت ،گفــت:
در چهارشــنبه گذشــته در جمهــوری آذربایجــان بــه دلیــل
افزایــش بــار شــبکه ناشــی از دســتگاههای سرمایشــی
بلـکاوت در شــبکه ایــن کشــور صــورت گرفــت کــه تاکنــون
نیــز اثــرات مخــرب آن باقــی مانــده اســت.
وی درخصــوص آخریــن وضعیــت مصــرف بــرق در ایــران
نیــز گفــت :امــروز پیــک بــار  55هــزار و  225مــگاوات ثبــت
شــد و تنهــا در نقــاط مختلــف کشــور شــاهد  1000مــگاوات
خاموشــی بودهایــم کــه امیدواریــم در روزهــای آینــده بــا
افزایــش مدیریــت مصــرف و کاهــش دمــا ایــن میــزان کاهــش
یابــد.
وزیــر نیــرو در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا خاموش ـیها
از قبــل اطالعرســانی نمیشــود ،گفــت :اگــر قــرار باشــد
خاموشــی بــا برنام ـهای صــورت بگیــرد میبایســت از طریــق
شــرکتهای توزیــع اطالعرســانی انجــام شــود امــا گاهــی
اوقــات بــه دلیــل بــروز برخــی حــوادث در شــبکه شــاهد
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کاهش  2هزار مگاوات مصرف برق در کشور

شایعات صادرات آب
و برق واقعی نیست
خاموشــی هســتیم کــه امــکان اطالعرســانی آنهــا وجــود
نــدارد.
اردکانیــان درخصــوص وضعیــت صــادرات بــرق و شــایعاتی
کــه در خصــوص ایــن مســاله طــی روزهــای اخیــر منتشــر
شــده اســت ،تصریــح کــرد :امــکان تبــادل بــرق ایــران بــا
کشــورهای دیگــر وجــود دارد چراکــه مــا قصــد داریــم بــه
عنــوان هــاب انــرژی منطقــه مطــرح شــویم امــا بایــد گفــت
در شــرایط پیــک بــه هیــچ عنــوان صادراتــی از ســوی ایــران
بــه کشــورهای دیگــر صــورت نمیگیــرد.
بــه گفتــه وی ،بــه طــور کلــی ظرفیــت صــادرات 1300
مــگاوات بــرق از ایــران وجــود دارد کــه در زمــان غیرپیــک
بــه کشــورهای عــراق ،پاکســتان و افغانســتان صــادر میشــود
و در حــال حاضــر نیــز از کشــور ترکمنســتان ،آذربایجــان و
افغانســتان حــدود  700مــگاوات بــرق دریافــت میکنیــم.
وی درخصــوص آخریــن وضعیــت آب خوزســتان گفــت:
طرحهــای آبرســانی بــه خوزســتان از حــدود یــک ســال
پیــش آغــاز شــد و بعــد از اینکــه دولــت ایــن طرحهــا را بــه
تصویــب رســاند خردادمــاه ســال گذشــته ایــن طرحهــا بــه
مرحلــه اجــرا درآمــد و توانســتیم  95کیلومتــر خطــوط لولــه
 2هــزار بــا قطــر دو متــر را اجرایــی کنیــم.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در طــول  11مــاه طرحهــای
زیربنایــی خوزســتان در حــوزه آب بــه بهرهبــرداری رســید،
عنــوان کــرد :در روزهــای اخیــر بــه دالیــل مختلــف کیفیــت
آب کارون دچــار مشــکل شــد کــه یکــی از دالیــل آن موضــوع
کاهــش بارانهــا اســت.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه امســال در کشــور نســبت بــه
بلندمــدت شــاهد  30درصــد و نســبت بــه ســال گذشــته
 26درصــد کاهــش بارندگــی هســتیم ،گفــت :در برخــی از

اســتانها همچــون سیســتان و بلوچســتان ،بوشــهر ،فــارس و
کرمــان ایــن میــزان تــا  80درصــد نیــز کاهشــی بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه دالیــل کاهــش کیفیــت آب کارون گفــت:
برداشــتهایی کــه در طــول مســیر صــورت گرفــت موجــب
شــد تــا کیفیــت آبــی کــه بــه پاییندســت منتقــل میشــود،
کاهــش یابــد .عــاوه بــر ایــن نیــز ورود پســابهای مختلــف
و فاضــاب نیــز در کاهــش طعــم و شــوری آب ایــن منطقــه
بیتاثیــر نبــوده اســت.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن پیشــروی آب دریــا
بــه رودخانــه کارون نیــز موجــب کاهــش کیفیــت آب ایــن
رودخانــه شــد امــا بــا پیگیریهــای صــورت گرفتــه و صبــر و
شــکیبایی مــردم توانســتیم اقداماتــی را انجــام دهیــم و بایــد
اعــام کــرد کــه در حــال حاضــر آب ایــن منطقــه بســیار
گــوارا و شــیرین اســت.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه شــایعاتی کــه در ایــن مــدت منتشــر
شــد ،گفــت :عــدهای از افــراد در دور از مــرز ایــران بــه هــوس
افتادنــد تــا از شــرایط پیــش آمــده سوءاســتفاده کننــد .امــا
بــا همــکاری و اقداماتــی کــه صــورت گرفــت خوشــبختانه
توانســتیم در ظــرف زمــان کوتاهــی ایــن مشــکل را برطــرف
کنیــم و طــرح غدیــر  2بــا  550میلیــارد تومــان اعتبــار بــه
طــور کامــل اجرایــی شــد.
وی درخصــوص انتقــال آب بــه کویــت گفــت :شــایعاتی نظیــر
ایــن مســاله کــه ایــران آب را بــه کویــت و یــا بــه کشــورهای
دیگــر صــادر میکنــد بــه طــور کامــل مــورد تکذیــب اســت
امــا مــن انتظــار نــدارم کــه ایــن مســیر شایعهســازی متوقــف
شــود ولــی ایــن انتظــار مــیرود کــه مــردم نســبت بــه
چیزهایــی کــه میشــنوند آگاهتــر باشــند.
وزیــر نیــرو درخصــوص جزئیــات انتقــال آب بــه کویــت اظهــار
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کــرد 15 :ســال پیــش یعنــی در ســال  1382کــه بنــده
معــاون آب وزارت نیــرو بــودم پیشــنهادی درخصــوص انتقــال
آب ایــران بــه کویــت مطــرح شــد و ایــن کشــور نیــز تمایــل
زیــادی بــه واردات آب از ایــران داشــت لــذا تفاهمنامــهای
در ایــن راســتا منعقــد شــد کــه برخــی از افــراد نیــز در آن
زمــان موافــق و برخــی افــراد نیــز مخالــف بودنــد امــا بــه
طــور کلــی بــه دلیــل بحثهــای تغییــر اقلیــم و احتماالتــی
کــه داده میشــد در آینــده کشــور بــا شــرایط خشکســالی
مواجــه باشــد و نتــوان بــه یــک تعهــد بلندمــدت پایبنــد بــود،
هیــچگاه ایــن تفاهمنامــه بــه قــرارداد منجــر نشــد.
اردکانیــان تصریــح کــرد :وزارت نیــرو هیــچ برنام ـهای بــرای
صــادرات آب نــدارد و شــایعاتی کــه در مــورد ایــن مســائل
گفتــه میشــود تنهــا بــه دلیــل کارشــکنی در حــوزه آب
اســت.
وی درخصــوص وضعیــت ســدهای کشــور گفــت :در حــال
حاضــر ســدهای کشــور نســبت بــه ســال قبــل بــا کاهــش 25
درصــدی مخــازن روب ـهرو هســتند .بهگون ـهای کــه از تعــداد
 1157شــهر ،تعــداد  334شــهر بــا جمعیــت  34میلیــون
نفــر بــا مشــکالت کمآبــی مواجــه شــدند کــه بــرای گــذر از
ایــن تنــش آبــی وزارت نیــرو برنامههایــی را در نظــر گرفتــه
اســت.
وزیــر نیــرو کنتــرل کیفیــت آب ،ســرعت بخشــیدن بــه
طرحهــای آبرســانی را جــزء طرحهــای وزارت نیــرو در
ایــن راســتا دانســت و افــزود :دو هفتــه قبــل دولــت اجــرای
 195پــروژه در  280شــهر را بــا ســرمایه یکهــزار و 20
میلیــارد تومــان مــورد تصویــب قــرار داد کــه در حــال
حاضــر نیــز اســتارت اجــرای ایــن طرحهــا زده شــده اســت
کــه امیدواریــم بــا همــکاری و مدیریــت مصــرف مشــترکان
بتوانیــم تابســتان را بــدون مشــکل ســپری کنیــم.
اردکانیــان تصریــح کــرد :اگــر بتوانیــم بهــرهوری آب را در
بخــش کشــاورزی  10درصــد افزایــش دهیــم ،میتوانیــم
نیــاز آب شــرب در بخــش خانگــی ،تجــاری و صنعتــی دو
برابــر جمعیــت فعلــی کشــور پاســخگو باشــیم لــذا الزم اســت
کــه در ایــن حــوزه تمهیــدات الزم اندیشــیده شــود.
بــه گفتــه وی ،الزم اســت کــه جانمایــی صنایــع بــه خوبــی
انجــام شــود و بــه موضــوع آمایــش ســرزمین و آبمحــور در
زمــان اجــرای یــک صنعــت توجــه شــود .چراکــه در شــرایط
کنونــی وضعیــت منابــع آب نمیتــوان نســبت بــه انجــام
اینگونــه کارهــا بیتفــاوت بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بانک سرمایهگذاری اروپا ()EIB
با ایران همکاری میکند؟
اتحادیــه اروپــا در شــرایطی از بانــک ســرمایهگذاری اروپــا
خواســته اســت بــه عنــوان بخشــی از بســته پیشــنهادی
ایــن اتحادیــه بــا ایــران وارد عمــل شــود کــه ایــن بانــک
یــک بــار ایــن درخواســت را رد کــرده بــود.
بــه دنبــال اعــام خــروج آمریــکا از برجــام در اردیبهشــت
مــاه ،اکثــر کشــورهای جهــان و از جملــه  ۲۸کشــور عضــو
اتحادیــه اروپــا ،قویــا ایــن تصمیــم را محکــوم کردنــد و از
ایــران خواســتند تــا بــه پایبنــدی بــه تعهــدات خــود ادامه
دهــد .بــا توجــه بــه اعــام مقامــات کشــورمان مبنــی بــر
باقــی مانــدن در برجــام بــه شــرط تامیــن منافــع ایــران،
مقامــات اتحادیــه اروپایــی بســته پیشــنهادی خــود را
ســرانجام پــس از کــش و قوسهــای فــراوان در جریــان
ســفر رئیــس جمهــوری بــه اتریــش و ســوئیس بــه ایــران
ارائــه کردنــد .بــا وجــود آن کــه هنــوز از مفــاد کامــل ایــن
بســته اطالعــی در دســت نیســت ،امــا آقــای روحانــی در
گفتوگــوی تلفنــی خــود بــا صدراعظــم آلمــان ،ایــن
بســته را ناامیدکننــده خوانــده بــود.
آن طــور کــه مشــخص شــده اســت ،یکــی از مفــاد ایــن
بســته پیشــنهادی ،همــکاری بانــک ســرمایه گــذاری
اروپــا ( )EIBبــا ایــران اســت کــه پارلمــان اروپــا آن
را چهارشــنبه هفتــه پیــش ( ۱۳تیرمــاه) تصویــب کــرد.
بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا بــازوی ســرمایه گــذاری
 ۲۸کشــور عضــو ایــن اتحادیــه محســوب مــی شــود کــه
در ســال  ۱۹۵۸و بــه دنبــال امضــای پیمــان رم تشــکیل
شــد .ایــن بانــک در حــال حاضــر بــزرگ تریــن بانــک وام
دهنــده جهــان محســوب میشــود کــه مقــر آن در کشــور
لوکزامبــورگ اســت.
طبــق اعــام وبســایت رســمی بانــک ســرمایه گــذاری
اروپــا ،ایــن بانــک در چهــار قــاره آســیا ،آفریقــا ،اروپــا
و آمریــکا فعــال اســت و اولویــت هــای آن تامیــن مالــی
پــروژه هــای نوآورانــه ،محیــط زیســتی ،زیرســاختی و
حمایــت از بنــگاه هــای کوچــک و متوســط اســت.
زیگفریــد مورســان ،عضــو حــزب راســت میانــه « مــردم
اروپــا» و یکــی از اعضــای اصلــی پیشــنهاد دهنــده

ایــن طــرح در پارلمــان اروپــا گفتــه کــه مــی خواهیــم
از ظرفیــت بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا بــرای ســرمایه
گــذاری در ایــران در صــورت وجــود پــروژه هــای مناســب
اســتفاده کنیــم.
وی توافــق هســته ای بــا ایــران را بــرای امنیــت اروپــا
خــوب برشــمرده بــود.
تحریــم هــای اولیــه آمریــکا علیــه تهــران از مردادمــاه
اجرایــی خواهــد شــد و همیــن مســاله باعــث شــده اســت
بســیاری از شــرکت هــای اروپایــی فعــال در ایــران بــه
دلیــل تــرس از آمریــکا اعــام کننــد کــه بــازار ایــران را
تــرک مــی کننــد یــا همــکاری هــا بــا ایــران را تعلیــق
میکننــد .
بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا کــه بخشــی از ســهام آن
متعلــق بــه اتبــاع آمریکایــی اســت ،پیشــتر حاضــر بــه
پذیرفتــن پیشــنهاد اتحادیــه اروپــا بــا ایــران نشــده بــود.
برترانــد دو مازیــر (رئیــس کل ایــن بانــک) حــدود یــک
مــاه پیــش در جلســه ای بــا کمیتــه بودجــه پارلمــان اروپــا
گفتــه بــود حفــظ دسترســی ایــن بانــک بــه بازارهــای
ســرمایه آمریــکا بــرای ایــن بانــک حکــم مــرگ و زندگــی
را دارد.
نکتــه مهــم در ایــن میــان آن اســت کــه تصمیــم پارلمــان
اروپــا بــرای همــکاری ایــن بانــک بــا ایــران الــزام آور
نیســت و تنهــا یــک خواســته از ایــن بانــک اســت .بــه
نوشــته یورونیــوز ،ایــن مصوبــه پارلمــان اروپــا از یکــم اوت
(  ۹مــرداد) اجرایــی خواهــد شــد .حــال بایــد تــا آن زمــان
منتظــر مانــد کــه آیــا ایــن بانــک حاضــر بــه تمکیــن از
پارلمــان اروپایــی خواهــد شــد یــا خیــر.
مذاکــرات هیــات هــای کارشناســی ایــران و  ۱+۴تــا
یــک شــنبه ( ۱۷تیرمــاه) در ویــن ادامــه خواهــد داشــت.
همچنیــن فدریــکا موگرینــی -مســئول سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا  -گفــت کــه طبــق توافــق طرفیــن،
کمیســیون هــای مشــترک از جملــه در ســطح وزیــران
کمــاکان تشــکیل جلســه خواهــد داد و تــاش هــای
مشــترک ادامــه مــی یابــد.
بانــک ســرمایهگذاری اروپــا پــس از معاهــده رم ودر ســال
 ۱۹۵۸در بروکســل تأســیس و بعدهــا دفتــر مرکــزی آن بــه
لوکزامبــورگ منتقــل شــد .مأموریــت ایــن نهــاد آن اســت
کــه بــا پشــتیبانی مالــی از پروژههایــی کــه سیاس ـتهای
اتحادیــه اروپــا را توســعه میدهنــد ،اعضــای ایــن اتحادیــه
و نیــز کشــورهای همپیمــان بــا آن را تقویــت کنــد .عمــده

انـرژی
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فعالیــت اقتصــادی ایــن نهــاد اعطــای وام و اعتبــار ،تضمین
ســرمایهگذاری ،تأمیــن حقــوق صاحبــان ســهام و کنــش
هایــی از ایــن دســت اســت.
نــکات اساســی اســتراتژی ایــن نهــاد بــرای اعطــای وام
بــه کشــورهای بیــرون از اتحادیــه اروپــا عبــارت اســت از
توســعه بخــش خصوصــی ،توســعه بخــش مالــی ،توســعه
زیرســاختها ،امنیــت در زمینــه تأمیــن انــرژی ،پایــداری
زیســت محیطــی و تقویــت حضــور اتحادیــه اروپــا .یکــی
دیگــر از فعالیتهــای ایــن بانــک آن اســت کــه بــا
اعطــای وام از منابــع اروپایــی ،ســرمایهگذاریهایی را
کــه پیشــتر بــا مانــع روبــرو بــوده ممکــن میکنــد .ایــن
نهــاد همچنیــن در زمینــه توانایــی مدیریــت پروژههــا و
تســهیالت مالــی خدمــات اداری فراهــم میکنــد.
بیشــتر فعالیــت ایــن بانــک در اتحادیــه اروپــا بــه طــور
مشــخص بــر زمینههایــی همچــون توســعه ابداعــات و
مهارتهــا ،تســهیل دسترســی بــه ســرمایه بــرای کســب
و کارهــای کوچــک ،تقویــت زیرســاختها و پشــتیبانی از
محیــط زیســت متمرکــز اســت.
در ســالهای گذشــته شــماری از ســازمانهای غیــر
دولتــی از سیاســتهای بانــک ســرمایهگذاری اروپــا بــه
دلیــل عــدم شــفافیت انتقــاد کــرده انــد .از ســوی دیگــر
در ســالهای اخیــر عملکــرد ایــن بانــک در کشــورهای
کمتــر توســعه یافتــه ،بهویــژه در آمریــکای جنوبــی بــا
نارضاتــی بعضــی از احــزاب و ســازمانها مواجــه شــده
اســت کــه معتقدنــد وامهــای ایــن بانــک بــه جــای تمرکــز
بــر توســعه ،بــه حســاب شــرکتهای اروپایــی یــا چنــد
ملیتــی واریــز میشــود.

ابرهای سیاه بر سر اقتصاد
جهانی تیره تر شدهاند
رییــس صنــدوق بیــن المللــی پــول نســبت بــه تیــره تــر
شــدن ابرهــای ســیاه بــر ســر اقتصــاد جهانــی بــه دلیــل
باالگرفتــن تنــش جنــگ تجــاری میــان کشــورهای بــزرگ
صنعتــی هشــدار داد.
کریســتین الگارد رییــس صنــدوق بیــن المللــی پــول گفــت:
از آنجایــی کــه تهدیــدات جنــگ تجــاری میــان کشــورهای
صنعتــی بــزرگ جــدی تــر شــده ،ریســک هــای اقتصــاد
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جهانــی در حــال افزایــش اســت.
وی در کنفرانــس خبــری در برلیــن گفــت :ابرهــای تیــره ای
کــه تقریبــا  ۶مــاه پیــش نســبت بــه پدیــدار شــدن آنهــا بــر
ســر افــق اقتصــاد جهانــی هشــدار داده بودیــم ،در حــال تیــره
تــر شــدن هســتند .اظهــارات رییــس صنــدوق بیــن المللــی
پــول بــه دنبــال نشســت  ۲روزه گــروه جــی  ۷بــه میــان آمــد
کــه در آن دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور آمریــکا بــا بــی
محلــی خــود نســبت بــه متحــدان ایــاالت متحــده ،آنهــا را
شــوک زده کــرد.
ترامــپ بعــداز تــرک ایــن اجــاس در پیــام توئیتــری خــود
نخســت وزیــر کانــادا را متهــم بــه ضعیــف و فریبــکار بــودن
کــرد .از طرفــی هــم البــی گــروه جــی  ۷بــرای گرفتــن
معافیــت از تعرفــه واردات فــوالد و آلومنیــوم ناکارآمــد بــود؛
ضمــن اینکــه ترامــپ آنهــا را هــم تهدیــد بــه قطــع کامــل
تجــارت کــرد .آلمــان و فرانســه از عقــب نشــیینی ترامــپ
بــرای حمایــت خــود انتقــاد کردنــد و بــه همــراه بریتانیــا از
حمایــت گــروه جــی  ۷تاکیــد کردنــد.
الگارد بــدون نــام بــردن از ترامــپ گفــت :ریســک هــای
ناشــی از سیاســت حمایتــی در هفتــه هــای اخیــر افزایــش
پیــدا کــرده اســت .رییــس صنــدوق بیــن المللــی تصریــح
کــرد کــه بزرگتریــن و تیــره تریــن ابــر بــر ســر اقتصــاد
جهانــی ،خطــر بدترشــدن اعتمــاد بــا در پیــش گرفتــن
تــاش بــرای بــه چالــش کشــیدن مســیر انجــام تجــارت
اســت کــه در آن روابــط مدیریــت شــده و در ایــن مســیر
چندیــن ســازمان در حــال ایفــای نقــش هســتند.
صنــدوق بیــن المللــی پــول پیــش بینــی کــرد کــه اقتصــاد
جهانــی در ســال جــاری و آینــد میــادی  ۳.۹درصــد رشــد
خواهــد داشــت کــه ســریع تریــن ضــرب آهنــگ رشــد از
ســال  ۲۰۱۱میــادی بــه بعــد محســوب مــی شــود و از
طرفــی هــم در فراســوی ایــن افــق ،افزایــش نــرخ بهــره
توســط بانــک هــای مرکــزی ،کمرنــگ شــدن بســته محــرک
مالــی در ایــاالت متحــده و تــداوم کاهــش تدریجــی رشــد
اقتصــادی چیــن مــی توانــد اقتصــاد جهانــی را تضعیــف کنــد.
 ۱۸۹کشــور عضــو صنــدوق بیــن المللــی پــول هســتند و
در زمــان جنــگ جهانــی دوم بــرای نظــارت بــر روی نظــام
پولــی بیــن الملــل و ارتقــاء سیاســت هــای بــازار آزاد کــه
بــه رشــد اقتصــادی منتهــی شــود ،ایــن نهــاد بیــن المللــی
تاســیس شــد و آمریــکا بزرگتریــن ســهام دار فعلــی صنــدوق
بیــن الملــی پــول
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نرخ پایه برای دالر
توافقی حذف شد

نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران از حــذف نــرخ
پایــه بــرای دالر توافقــی در واردات کاال خبــر داد و
گفــت :مقــرر شــده نــرخ پایــهای در ایــن زمینــه
تعریــف نشــود و صادرکننــدگان و واردکننــدگان بــا
یکدیگــر توافــق کننــد .امــا عرضــه ایــن نــوع دالر در
بــورس بهتــر و شــفافتر بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،طــی هفتههــا و ماههــای گذشــته
دولــت سیاســتگذاری هــا و تصمیمگیریهایــی
بــرای ســاماندهی منابــع ارزی کشــور انجــام داده اســت
و در ایــن زمینــه مقــرر شــد تــا بــرای کاالهــای گــروه
اول دالر  ۳۸۰۰تومانــی بــرای کاالهــای کاالهــای
گــروه دوم دالر  ۴۲۰۰تومانــی و بــرای کاالهــای گــروه
ســوم دالر بــا نــرخ توافقــی بیــن صــادر کننــدگان و
واردکننــدگان تامیــن شــود ،در ایــن زمینــه مقــرر
شــد تــا نــرخ پایــه بــرای دالر توافقــی اعــام شــود و از
طریــق بــورس کاال ایــن دالر بیــن دو گــروه دریافــت
کننــده و عرضــه کننــده مبادلــه شــود امــا چنــدی
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بعــد بــورس کاال از گردونــه خــارج و ســامانه نیمــا و
صرافیهــا جایگزیــن آن شــدند.
عــاء میرمحمــد صادقــی  -نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی
ایــران  -در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت :بــر اســاس
آخریــن اطالعــات و اخبــار بــه دســت آمــده تعییــن
نــرخ پایــه بــرای دالر توافقــی منتفــی و مقــرر شــد ایــن
دالر بیــن صادرکننــدگان و واردکننــدگان بــه صــورت
توافقــی مبادلــه شــود و عرضــه و تقاضــا در ایــن میــان
حکمفرمــا باشــد.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا ایــن
گونــه سیاســتگذاری باعــث ایجــاد نوســان و بــر هــم
خــوردن تعــادل نمیشــود؟ گفــت :بــه هیــچ وجــه
ایــن گونــه نیســت ،چراکــه صادرکننــدگان نمیتواننــد
بــه هــر نرخــی کــه بخواهنــد ارز خــود را بفروشــند.
همچنیــن واردکننــدگان بایــد بــا قیمتــی ایــن ارز را
خریــداری کننــد کــه عرضــه کاالی وارداتیشــان در
بــازار بــه قیمــت مناســب و منطقــی تمــام شــود .در
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غیــر ایــن صــورت بــرای آنهــا صرفــه نخواهــد داشــت و
ارز صادرکننــده روی دســتش میمانــد.
میرمحمــد صادقــی بــا بیــان اینکــه ایــن گونــه تصمیــم
گیــری بــا هــدف کاهــش دخالــت دولــت اتخــاذ شــده
اســت ،گفــت :در ابتــدا مقــرر شــده بــود ایــن ارز در
بــورس مبادلــه شــود امــا پــس از آن ،این تصمیــم گیری
تغییــر کــرد و مبادلـه ارز توافقــی بــرای کاالهــای گــروه
ســوم بــه ســامانه نیمــا و صرافیهــا واگــذار شــد کــه در
واقــع صرافــی هــا نقــش واســطه را در ایــن میــان دارنــد.
امــا بــه نظــر مــن مبادلــه ارزی از طریــق بــورس بهتــر و
شــفاف تــر بــود ،چراکــه آن کســی کــه میخواســت ارز
خــود را بــه واردکننــدهای بفروشــد و واردکننــده نیــز
بــرای خریــد و واردات کاالی خــود بــه بــورس مراجعــه
میکــرد همــه چیــز شــفاف میشــد امــا مشــخص
نیســت کــه چــرا ایــن تصمیــم تغییــر کــرد!

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین
المللی انرژی خورشیدی

 -1طراحی صفرمصرف انرژی با رویکرد
ساختمانهای هماهنگ با فتوولتاییک (ZED
)Approaching BIPV
 -2مدیریت بهینه توان در میکروگرید
هیبریدی شامل منابع تجدیدپذیر بر پایه نرم
افزار مناسب HOMER
در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی
انرژی خورشیدی ( )2018-ICESEبرگزار
میگردد .جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد
سرفصل های دوره و ثبت نام ،لطفا به پوستر
کارگاه های آموزشی و وبسایت مراجعه نمایید.
وبسایتsolariran.org :
ایمیل icese_conf@ut.ac.ir :
شماره تماس66488815 :

آمریکا درخواستهای معافیت از تحریم نفتی ایران را در نظر میگیرد
وزیــر خارجــه آمریــکا ،مایــک پومپئــو ،سهشــنبه شــب
اعــام کــرد کــه ایاالتمتحــده درخواســت برخــی از
کشــورها ب ـرای معــاف شــدن از تحریــم نفتــی ای ـران کــه
از مــاه نوامــر اجرایــی خواهــد شــد را در نظــر میگیــرد.
بــه گــزارش خربنــگار مهــر بــه نقــل از رویــرز ،وزیــر
خارجــه آمریــکا ،مایــک پومپئــو ،سهشــنبه شــب اعــام
کــرد کــه ایاالتمتحــده درخواســت برخــی از کشــورها

بــرای معــاف شــدن از تحریــم نفتــی ایــران کــه از مــاه
نوامــر اجرایــی خواهــد شــد را در نظــر میگیــرد.
پومپئــو طبــق مــن مصاحبــه خــود بــا اســکای نیــوز عربــی
کــه توســط وزارت کشــور آمریــکا منتــر شــده اســت،
گفتــه اســت :چنــد کشــور بــه آمریــکا روی آوردهانــد و از
مــا در ایــن مــورد ،درخواســت معافیــت کردهانــد .مــا ایــن
را در نظــر خواهیــم گرفــت.
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ناتالیــا لیپاتــووا معــاون رئیــس کمیســیون فاینانــس اتــاق
بازرگانــی و صنعــت روســیه کــه بــا هــدف تقویــت روابــط
تجــاری ایــران و روســیه در صــدر هیاتــی تجــاری بــه
اتــاق ایــران آمــده بــود ،چشــمانداز توســعه اقتصــادی
ایــران و روســیه را بســیار مثبــت ارزیابــی کــرد و از تمایــل
شــرکتهای روســی بــرای ســرمایهگذاری در ایــران خبــر
داد.
ناتالیــا لیپاتــووا معــاون رئیــس کمیســیون فاینانــس اتــاق
بازرگانــی و صنعــت روســیه کــه بــا هــدف تقویــت روابــط
تجــاری ایــران و روســیه در صــدر هیاتــی تجــاری بــه
اتــاق ایــران آمــده بــود ،چشــمانداز توســعه اقتصــادی
ایــران و روســیه را بســیار مثبــت ارزیابــی کــرد و از تمایــل
شــرکتهای روســی بــرای ســرمایهگذاری در ایــران خبــر
داد.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ،روز
یکشــنبه میزبــان هیاتــی تجــاری حــدودا  30نفــری از فعاالن
بخــش خصوصــی کشــور روســیه در صنایــع دســتگاههای
ایمنــی ،نســاجی و پارچــه ،موسســه تحقیقاتــی و ارتباطــی،
جنــگلداری ،ماشــینآالت کشــاورزی ،تراکتــور و ...بــود کــه
بــرای اولیــن بــار بــه سرپرســتی ناتالیــا لیپاتــووا معــاون
رئیــس کمیســیون فاینانــس اتــاق بازرگانــی و صنعــت
روســیه بــه تهــران آمــده بودنــد.
هــدف از برگــزاری ایــن نشســت کــه بــه همــت اتــاق
مشــترک ایــران و روســیه تشکیلشــده بــود« ،تقویــت
روابــط اقتصــادی و تجــاری» دو کشــور ایــران و روســیه
اعــام شــد و عــاوه بــر فعــاالن بخــش خصوصــی ایرانــی و
روســی ،هــادی تیزهــوش تابــان رئیــس و فاطمــه مقیمــی از
اعضــای هیــات مدیــره اتــاق مشــترک ایــران و روســیه نیــز
در ایــن جلســه حضــور داشــتند.
فاطمــه مقیمــی عضــو هیــات مدیــره اتــاق مشــترک ایــران
و روســیه در توضیــح هــدف دعــوت ایــن هیــات تجــاری
بــه اتــاق ایــران ،بــه پایــگاه خبــری اتــاق ایــران گفــت:
بخشخصوصــی معتقــد اســت کــه فعالیــت تجــاری بــا
کشــورهای دیگــر میتوانــد بــا ایجــاد صمیمــت در بخــش
اقتصــاد تاثیــرات خوبــی را در حــوزه سیاســی نیــز رقــم بزنــد.
اگــر منافــع اقتصــادی بیــن دو گــروه ایجــاد شــود ،حتمــا
میتــوان از مســائل سیاســی هــم بهرهبــرداری کــرد.
پــس از خوشآمــد گویــی اعضــای هیــات مدیــره اتــاق
مشــترک ایــران و روســیه ،هــر یــک از فعــاالن بخــش
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تحریمهای آمریکا روابط
اقتصادی ایران و روسیه
را تقویت میکند
معاون رئیس کمیسیون فاینانس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه

خصوصــی روســی حاضــر در جلســه اقــدام بــه معرفــی زمینه
فعالیــت شــرکت خــود کردنــد تــا طرفهــای ایرانــی حاضــر
بتواننــد در جلســه  B2Bکــه پــس از پایــان ایــن نشســت
برگــزار شــد ،بــه مذاکــره بــا همتایــان خــود بپردازنــد.
ناتالیــا لیپاتــووا رئیــس کمیســیون فاینانــس اتــاق بازرگانــی
و صنعــت روســیه بــا اشــاره بــه اینکــه بــا خــروج آمریــکا از
برجــام ،انتظــار م ـیرود ســطح روابــط تجــاری و اقتصــادی
ایــران و روســیه بهتــر از قبــل شــود ،بــه «پایــگاه خبــری
اتــاق ایــران» گفــت :خوشــبختانه ایــن آمادگــی و تمایــل
بــرای توســعه همــکاری ،عــاوه بــر بخشخصوصــی ،در
ســاختار دولــت ایــران و روســیه هــم وجــود دارد .ایــران و
روســیه دو شــریک تجــاری باســابقهای هســتند کــه توســعه
روابــط تجــاری آنهــا بــه نفــع هــر دو کشــور خواهــد بــود.
او در ادامــه ضمــن تشــکر از اتــاق مشــترک ایــران و روســیه
کــه باعــث شــد ایــن نشســت برگــزار شــود ،ادامــه داد:
برگــزاری چنیــن رویدادهایــی در تقویــت روابــط تجــاری
دو کشــور بســیار مفیــد اســت .بــرای نمونــه در بازدیــدی
کــه هیــات تجــاری مــا از پــارک فنــاوری پردیــس داشــت،
ظرفیتهــای ایــن پــارک بــرای شــرکتهای خصوصــی مــا
کــه از نزدیــک دســتاوردهای شــرکتهای دانشبنیــان
ایرانــی را میدیدنــد ،جالــب بــه نظــر رســید .همیــن دیــدار
باعــث شــد تــا مدیــران عامــل یکــی از شــرکتهای حاضــر
در هیــات آمادگــی خــود را از برقــراری و توســعه همــکاری
بــا ایــن پــارک اعــام کنــد.
لیپاتــووا تاکیــد کــرد :روســیه ایــران را یکــی از

اســتراتژیکترین شــرکای تجــاری خــود میدانــد و پوتیــن،
رئیــس جمهــور روســیه هــم بســیار از گســترش همــکاری
بــا ایــران حمایــت میکنــد .از طرفــی فکــر میکنــم بــا
اعمــال تحریمهــا از ســوی آمریــکا کــه شــامل کشــور مــا
هــم میشــود ،ضــرروی اســت تــا ســطح همکاریهــا را
بیــش از قبــل توســعه دهیــم.
رئیــس کمیســیون فاینانــس اتــاق بازرگانــی و صنعــت
روســیه بــا بیــان ایــن موضــوع کــه ایــران و روســیه در
زمینههــای کشــاورزی ،آیتــی ،جنگلــداری ،ماشینســازی،
تاســیس کارخانجــات و موسســات مختلــف در ایــران یــا
روســیه ،جــای همکاریهــای بســیاری دارنــد ،تصریــح کــرد:
هــدف اصلــی ســفر مــا بــه ایــران ایــن بــود کــه از یــک
طــرف بتوانیــم شــرکتهای خــود را بــه طرفهــای ایرانــی
معرفــی کنیــم و از طــرف دیگــر بــا شناســایی مهمتریــن
نیازهــای شــرکتهای ایرانــی ،پــس از بازگشــت بــه روســیه
طرفهــای مرتبــط خــود را ترغیــب بــه ســرمایهگذاری
کنیــم.
او همچنیــن گفــت :اگــر موانــع بانکــی میــان ایــران و
روســیه حــل شــود ،شــرکتهای روســی تمایــل زیــادی بــه
همــکاری بــا ایــران دارنــد .کمااینکــه تالشهــای بســیاری از
ســوی دولــت روســیه بــرای حــل ایــن مشــکل و همچنیــن
موانــع گمرکــی انجــام شــده اســت .بــه ویــژه اینکــه بــا
ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری کــه بــه تازگــی قزاقســتان و
چیــن هــم بــه ایــن مناطــق پیوســتهاند ،آینــده روشــنی در
انتظــار روابــط تجــاری دو کشــور اســت.
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و فعــاالن بخــش خصوصــی بتواننــد خــارج از
الزامــات و بروکراســی هــای پیچیــده و زمــان بــر،
ارز حاصــل از صــادرات را از طریــق صرافــی هــای
مجــاز نیــز بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازگرداننــد.
در ایــن مقطــع دســتگاه هــای نظارتــی صرفــا بــر
کنتــرل بــازار نظــارت و بــا متخلفیــن و دالالن
برخــورد کنــد نــه در فراینــد قیمــت گذاری.چــرا
کــه هرگونــه تصمیــم غیــر اصولــی موجــب التهــاب
بیشــتر و افزایــش قیمــت کاذب خواهــد شــد.نکته
قابــل توجــه دیگــر
کــه تصمیــم ســازان بایــد در سیاســت گــذاری
هــای تخصیــص ارز مــورد توجــه قــرار دهنــد
تســهیل شــرایط تخصیــص ارز بــرای تامیــن مــواد
اولیــه تولیــد کننــدگان خصوصــا کاالی صادراتــی
اســت تکمیــل ذنجیــره ارزش افــزوده را بــا اخــال
مواجــه کــرده اســت .بــه طــور مثــال در شــرایط
فعلــی صنعــت بــرق خاصــه تولیــد کننــدگان ســیم
و کابــل در تامیــن برخــی ااقــام وارداتــی خــود
ماننــد عایــق هــای پلیمــری کــه در تولیــد کابــل
هــای فشــار قــوی اســت بــا مشــکل مواجــه انــد
و نتواســتند ارز مــورد نظــر را بــرای تامیــن نیــاز
هــای خــود دریافــت کنــد.
کالم آخــر آنکــه سیاســت گــذاران ارزی بــا معافیت
صادرکننــدگان واقعــی از بخــش نامــه هــا و تامیــن
ارز تولیدکننــدگان بــرای واردات اقــام خــود رونــد
تولیــد در کشــور را ســرعت بخشــند و قبــل از هــر
تصمیمــی طبــق قانــون ابالغــی خــود مشــورت بــا
بخــش خصوصــی را فرامــوش نکننــد .بیتردیــد
کمیتــه ارزی اتــاق ایــران منطبــق بــا نظــر فعــاالن
اقتصــادی و بــا تکیــه بــر انتقــال تجربیــات بخــش
خصوصــی مــی توانــد در جهــت عبــور از موانــع
پیشــرو دولــت را یــاری دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تیرمــاه وارد دهــه ســوم خــود میشــود و هنــوز از
پــروژه صــادرات گاز از ایــران بــه عمــان کــه وعــده
کلیــد خــوردن آن تــا تیرمــاه داده شــده بــود خبــری
نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،صفحــه نخســت صــادرات گاز از
ایــران بــه عمــان در  ۲۵اســفند مــاه ســال  ۱۳۸۳روی
کاغــذ نوشــته شــد امــا بــا گذشــت حــدود  ۱۵ســال
هنــوز بــه مرحلــه اجــرا درنیامــده اســت .ایــن قــرارداد
 ۲۵ســاله بــود و بایــد از ســال  ۲۰۰۸بــا  ۳۰میلیــون
مترمکعــب آغــاز میشــد و در ســال  ۲۰۱۲بــه ۷۰
میلیــون مترمکعــب میرســید.
تــورق فصلهــای ایــن پــروژه حاکــی از آن اســت کــه
هــر بــاز تاریخهــای معینــی بــرای اجــرای آن اعــام
شــده اســت .در همیــن چنــد ســال اخیــر مســئوالن
بارهــا خبــر از کلیــد خــودرن آن داده انــد .در ایــن
راســتا معــاون اول رئیــس جمهــوری ،اوایــل مهرمــاه
ســال  ۱۳۹۵در دیــدار علــی بــن ســعود الســنیدی،
وزیــر بازرگانــی و صنایــع عمــان نفــت ،گاز و انــرژی را
زمینــه هــای مناســب همــکاری میــان ایــران و عمــان
دانســت و گفــت :خوشــبختانه احــداث خــط انتقــال گاز
ایــران بــه عمــان مراحــل نهایــی را طــی میکنــد کــه
بایــد هرچــه ســریعتر موانــع پیــش روی ایــن پــروژه
برطــرف و بــه مرحلــه اجــرا درآیــد .زنگنــه نیــز در
اواخــر ســال  ۱۳۹۵درمــورد صــادرات گاز بــه عمــان
اعــام کــرده بــود مــدل صــادرات گاز بــه عمــان تــا ۱۰
اســفند مشــخص میشــود ،امــا ایــن موضــوع تحقــق
نیافــت.
بیــژن زنگنــه نیــز در برنامــهای کــه بــه عنــوان وزیــر
پیشــنهادی نفــت در دولــت دوازدهــم ارائــه کــرد ذکــر
کــرده بــود صــادرات گاز بــه عمــان از ســال  ۱۳۹۷و
بــا  ۱۰میلیــون مترمکعــب در روز آغــاز خواهــد شــد
کــه ایــن میــزان در ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بــه ۲۵
میلیــون مترمکعــب در روز خواهــد رســید .همچنیــن
در بازههــای زمانــی مختلــف تاکیــد کــرد ایــن موضــوع
دنبــال میشــود و تقریبــا بحــث نقشــهبرداری آن
تمــام شــده اســت .مشــاور اســناد مناقصــه و پیشــنهاد
خــود را تهیــه و ارائــه میکنــد کــه در ایــن زمینــه
مناقصــه برگــزار شــود.

خبری از صادرات
گاز به عمان نیست
در نهایــت در دیــداری کــه بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت
ایــران و محمــد الرومحــی ،وزیــر نفــت عمــان در اواســط
فروردینمــاه ســال جــاری بــا یکدیگــر داشــتهاند
درمــورد جزییــات ایــن پــروژه بــه توافــق رســیدند و
حتــی زمــان آغــاز آن را نهــم تیرمــاه اعــام کردنــد.
نحــوه اجــرای پــروژه مذکــور بــه ایــن صــورت اســت کــه
قــرار اســت گاز از رودان بــه کــوه مبــارک و ســپس بــه
غــرب جاســک منتقــل و پــس از آن بــه عمــان صــادر
شــود .همچنیــن تهــران و مســقط توافــق کردنــد روزانــه
یــک میلیــارد فــوت مکعــب گاز از ایــران بــه عمــان صادر
شــود؛ قــرار اســت بخشــی از ظرفیــت ایــن خــط لولــه در
عمــان بــه گاز طبیعــی مایــع (ال ان جــی) تبدیــل و بــه
بازارهــای هــدف صــادر شــود و باقــی مانــده ظرفیــت
خــط بــه بازارهــای آتــی در کشــورهای جنــوب خلیــج
فــارس اختصــاص یابــد.
بــا اینکــه آخریــن اخبــار در اردیبهشــتماه حاکــی از
نزدیــک شــدن مذاکــرات بــه برگــزاری بــود و قــرار
بــود عمــان در خردادمــاه بــرای پــروژه ســاخت یــک
خــط لولــه گاز طبیعــی زیردریایــی بیــن ســوهار و ایــران
برگــزار کنــد و همچنیــن اعــام شــد کار مربــوط بــه
مطالعــات بســتر دریــا ،طراحــی خــط لولــه و تجهیــزات
جانبــی و ایســتگاههای کمپرســور کامــل شــده اســت،
همچنــان خبــری از اجــرای ایــن پــروژه نیســت
البتــه بــه نظــر نمیرســد ســایه تحریمهــا بــر ســر ایــن
موضــوع باشــد زیــرا وزیــر نفــت عمــان گفــت کشــورش
بــه رغــم تحریمهــای آمریــکا علیــه تهــران ،همچنــان
پیگیــر پــروژه خــط لولــه گاز طبیعــی بــه ارزش ۱.۵
میلیــارد دالر اســت کــه ایــن ســلطان نشــین را بــه
ایــران متصــل میکنــد .البتــه بــا وجــود ایــن کــه
عمــان قصــد دارد بــه پــروژه خــط لولــه گازی ایــران
ت کــه کشــورش نیازمنــد
ادامــ ه دهــد ،الرومحــی گفــ 
اطالعــات بیشــتر دربــاره جزئیــات بیشــتر در مــورد
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران اســت.
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بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا
و ســیما ،بیــژن زنگنــه دربــاره مقابلــه ایــران
بــا سیاســتهای نفتــی آمریــکا اظهــار کــرد:
بــه هرحــال یــک جنــگ تجــاری جریــان دارد
و در ایــن میــان ،مــا هــم کارهــای خــود را بــه
پیــش میبریــم و تاکنــون تغییــر عمــدهای
در مقــدار تولیــد و فــروش نفــت خــام ایــران
حاصــل نشــده اســت.
وی همچنیــن دربــاره سیاســتهای آمریــکا و
توئیتهــای رئیــس جمهــوری ایــن کشــور در مــورد
اعمــال فشــار بــه برخــی اعضــای ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) بــرای افزایــش تولیــد
اظهــار کــرد :اصــل و اســاس اوپــک بــر ایــن اســت
کــه بــازار نفــت ،سیاســی نباشــد و عوامــل سیاســی
در بــازار دخالــت نداشــته باشــند تــا عرضــه و تقاضــا،
قیمــت نهایــی نفــت را تعییــن کنــد.
وزیــر نفــت ادامــه داد :برخــی اقدامهــای سیاســی و
بیثباتیهــا ،ســبب ایجــاد نگرانــی در بــازار نفــت
و افزایــش قیمــت میشــود و از جملــه دســتور
توهینآمیــز ترامــپ بــه برخــی اعضــای اوپــک کــه
توهیــن بــه حاکمیــت ملــی کشــورهای مســتقل عضــو
ایــن ســازمان اســت ،ســبب افزایــش نگرانیهــا در
ایــن بــازار شــده اســت.
برخــورد ترامــپ بــا برخــی کشــورهای عضــو
اوپــک توهینآمیــز اســت
زنگنــه ،اقدامهــای ترامــپ را ســبب افزایــش قیمــت
نفــت در بازارهــای جهانــی عنــوان کــرد و افــزود:
ایــن کــه وی بــه کشــوری مســتقل دســتور میدهــد
تولیــد را بــاال ببریــد ،زیــرا مــن بــا پــول اندکــی کــه
از شــما میگیــرم از شــما محافظــت کــرده و امنیــت
شــما را تامیــن میکنــم ،درســت نیســت .ایــن افــزون
بــر اینکــه بــرای مــردم ایــن کشــورها و حاکمیــت
ملیشــان بســیار توهینآمیــز اســت ،ســبب بــی
ثباتــی در بــازار نفــت هــم میشــود.
وی در خصــوص افــق پیــش روی بــازار جهانــی نفــت و
صــادرات ایــران هــم گفــت :بایــد ببینیــم در ماههــای
آتــی ،چــه تغییــری حاصــل میشــود و بــازار بــه
کــدام ســو مــیرود ،امــا تاکیــد میکنــم کــه وزارت
نفــت و دولــت در قبــال اقدامهــای آمریــکا ،مقابلــه
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کــرده و تمــام تــاش خــود را مصــروف داشــته و دارد
تــا بــازار خــود را حفــظ کنــد.
وزیــر نفــت همچنیــن درخصــوص پیشــنهاد نفتــی
ارائــه شــده در بســته پیشــنهادی اتحادیــه اروپــا بــه
کشــورمان در مذاکــرات اخیــر گفــت :البتــه مــن هنــوز
ایــن پیشــنهاد را ندیــدهام ،امــا همــکاران وزارت امــور
خارجــه آن را دیــده و در ظاهــر از جزئیــات آن هــم
خیلــی راضــی نبودهانــد ،زیــرا مــا از اتحادیــه اروپــا
انتظــار داریــم مســئولیتش را در حفاظــت از برنامــه
جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) انجــام دهــد.
زنگنــه همچنیــن دربــاره موضــع رئیــس جمهــوری در
قبــال صــادرات نفــت ایــران نیــز گفــت :بیانــات و نظــر
رئیــس جمهــوری کامــا روشــن و شــفاف بــود.

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