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فرصتسوزی و عدم تصمیمگیری
بهموقع
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران

مســعود خوانســاری رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران امــروز تمــام اقتصــاد ایــران
معطــل تصمیمــات گرفتـه نشــده و اقدامــات بهســرانجام نرســیده ،اســت .چشــم
دوختــن بــه فضــای بینالمللــی هــم بــه دردی جدیــد بــدل شــده بــا ایــن تصــور
کــه از رهگــذر توافــق و تفاهــم بــا آمریــکا اثراتــی حاصــل شــود کــه دردهــای
اقتصــاد ایــران را ماننــد کیمیــا درمــان کنــد .ولــی همانطــور کــه اکثریــت
اقتصاددانــان و فعــاالن اقتصــادی دلســوز کشــور تاییــد میکننــد ،درمــان درد
مــا نــه در بیــرون مرزهــا ،کــه دقیقــا نــزد مدیــران کشــور اســت .خروجــی
نیــز زمانــی حاصــل میشــود کــه دســت از محافظــهکاری در عمــل برداریــم
و سیاســت «گفتاردرمانــی» را بــرای همیشــه کنــار بگذاریم.شــاید بــا قطعیــت
بتــوان ادعــا کــرد کــه اولیــن مشــکل دولــت یازدهــم و دوازدهــم «کمتــر
شــنیدن» اســت .اتــاق تهــران طــی چنــد ســال گذشــته بــه گــواه بررسـیهای
رســمی حداقــل  ۵۳مرتبــه در مــورد یکسانســازی نــرخ ارز و جهــش ناگهانــی
آن ۳۷ ،بــار در مــورد شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد و  ۴۵مــورد دربــاره بهبــود
فضــای کسـبوکار بــه دولــت راهــکار و نظــر ارائــه دادهاســت .حتــی در حــوزه
زیربخشهایــی ماننــد ممنوعیــت ثبتســفارش واردات خودروهــای خارجــی
بــه دولــت و وزارت صنعــت نامــه رســمی زدهشــد کــه اگــر در همــان زمــان بــه
هشــدار بخشخصوصــی توجــه میشــد ،حواشــی بعــدی پیــش نمیآمــد .در
مــورد حوزههایــی ماننــد صنعــت فــوالد حداقــل  ۴نظــر کارشناســی و دربــاره
صنعــت ســیمان حداقــل  ۷نظــر فنــی ارائــه شــد کــه متاســفانه در کمتــر
مــواردی دولــت بــه ایــن توصیههــا عمــل کــرد .صنایــع دارویــی ،پتروشــیمی و...
هــم بخــش دیگــری از لیســت بلنــد بــاالی نظــرات بخشخصوصــی را تشــکیل
میدهنــد .امــا دولــت در شــرایطی بــه ایــن موضوعــات کمتوجهــی میکــرد و
میکنــد کــه قانــون بهبــود فضــای کسـبوکار بــه صراحــت اشــاره بــه مشــورت
دولــت پیــش از هــر تصمیــم بــا بخشخصوصــی دارد ،ولــی جــای نگرانـی اســت
کــه خروجــی ســالهای گذشــته تنهــا تحقــق کمتــر از  ۳۰درصــدی احــکام
قانــون بهبــود فضــای کسـبوکار بــوده و نادیــده گرفتــن مطلــق اصــل مشــورت
بــا صاحبــان کس ـبوکار بــودهاســت .ادامــه در صفحــه 13

محمدجواد ظریف در جمع فعاالن بخش خصوصی

آمریکا معتاد به تحریم است
محمدجــواد ظریــف طــی ســخنانی در اتــاق ایــران گفــت :همــکاری
بــا شــرکتهای کوچــک و متوســط اروپایــی ،رشــد بخــش خصوصــی
کشــور را بــه دنبــال خواهــد داشــت .وزیــر خارجــه افــزود :مــا
میتوانیــم فشــارهای اقتصــادی را بــه افزایــش تولیــد ملــی و
افزایــش صــادرات غیرنفتــی تبدیــل کنیــم و بــه آمریکاییهــا نشــان
دهیــم کــه بایــد اعتیادشــان را تــرک کننــد چــون دنیــا هــم بــه ایــن
نتیجــه رســید ه اســت.
وزیــر امــور خارجــه در نخســتین همایــش مشــترک ســفرا و رؤســای
نمایندگیهــای ایــران بــا فعــاالن بخــش خصوصــی گفــت :وظیفــه خــود
میدانیــم کــه در خدمــت فعــاالن بخــش خصوصــی و تســهیلکننده فعالیــت
آنــان باشــیم.
محمدجــواد ظریــف بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت در تقویــت مبــادالت تجــاری
بخــش خصوصــی بــا کشــورهای جهــان گفــت :بایــد در ایــن جمــع تاکیــد کنــم
کــه وظیفــه دولــت تصدیگــری در اقتصــاد نیســت ،بلکــه تســهیلکننده در
ایــن حــوزه اســت .در طــول مــدت فعالیــت دولــت هــم تــاش کردیــم تــا ایــن
واقعیــت را نشــان دهیــم.
ظریــف بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد هفتــه اخیــر ایــن ســومین بــار اســت کــه در

جمــع فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور پیــدا میکنــد خاطرنشــان کــرد :برگزاری
چنیــن جلســاتی ابتــکار مهمــی اســت کــه موجــب همراهــی و همــکاری جــدی
بخــش خصوصــی و نمایندگانیهــا مــا در کشــورهای مختلــف میشــود .بایــد
توجــه داشــت کــه مســیر ارتبــاط میــان بخــش خصوصــی و نماینــدگان ایــران در
کشــورهای مختلــف یکطرفــه نیســت .از یکســو مــا بــه اطالعــات شــما نیــاز
داریــم تــا بفهمیــم در چــه حوزههایــی امــکان رقابــت و فعالیــت اقتصــادی وجــود
دارد و از ســوی دیگــر شــما بــه اطالعــات نمایندگیهــای جمهــوری اســامی
ایــران در کشــورهای مختلــف و پیگیریهــای ایــن نمایندگیهــا میتواننــد
انجــام دهنــد ،نیــاز داریــد.
وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه تحریمهــای اعمــال شــده از ســوی آمریــکا
گفــت :اگــر چــه مســیر دشــوار اســت ،امــا معتقدیــم کــه مســیر بــرای ارتقــای
فعالیــت هــای بخــش خصوصــی همــوار اســت .علیرغــم تــوان اقتصــادی آمریــکا،
امــروز ایــن کشــور خــود را در انــزوا احســاس میکنــد و تصــور میکنــد بــرای
نمایــش تــوان اقتصــادی خــود بایــد بــه تحریمهــا متوســل شــود.
ظریــف گفــت :تاریــخ روابــط خارجــی آمریــکا نشــان میدهــد کــه ایــن کشــور
بــه طــور معمــول بیشــترین تحریمهــا را علیــه کشــورهای جهــان اعمــال کــرده
و بــه عبارتــی میتــوان ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـت محمدجــواد
ـه تحریـم اسـ
ـاد بـ
ـکا معتـ
آمریـ
ظریــف طــی ســخنانی در اتــاق ایــران گفــت:
همــکاری بــا شــرکتهای کوچــک و متوســط
اروپایــی ،رشــد بخــش خصوصــی کشــور را بــه
.
دنبال خواهد داشت مشروح خبر

صــادرات نفتــی بــا افــت شــدید مواجــه
نمیشــودرییس اتــاق بازرگانــی ایــران

وضعیــت کنونــی اقتصــاد کشــور از دیــد بخــش
خصوصــی و همچنیــن اثــرات خــروج یکجانبــه
آمریــکا از برجــام را تشــریح و تصریــح کــرد :داد
و ســتدها در حــال انجــام اســت و صــادرات نفتی
بــا افــت شــدید مواجــه نمیشــود .مشــروح

خبــر

.

شــدت مصــرف انــرژی ایــران ۷،برابــر
کشــورهای صنعتــی محمودرضــا حقیفــام،
دربــاره گــزارش شــورای جهانــی انــرژی بــا موضوع
ـرق خانگــی برخــی کشــورها از
مصــرف ســرانه بـ ِ
جملــه ایــران ،اظهــار داشــت مشــروح خبــر.

انتقــاد رییــس مجلــس از سیاســتهای
د اســت
نادرســت ارزی رییــس مجلــس معتقــ 

تلخیهــای اقتصــادی بــا ا ِکــوی زیــاد تبدیــل
بــه یــأس در کشــور شــده؛ از ایــن رو ،علــی
د کــه ســکوت
الریجانــی از دولتیهــا میخواهــ 
خــود را بشــکنند ،بــا مــردم حــرف بزننــد و
د برنامــه شــان بــرای آینــده چیســت
بگوینــ 

مشــروح خبــر

.

کوچــک شــمردن  SMEهــا در ایــران

نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :چــه
شــرکتهای کوچــک و متوســط و چــه شــرکتهای
بــزرگ بــرای تجــارت و تعامــل اقتصــادی نیــاز
بــه زیرســاخت دارنــد ،کــه .مشــروح خبــر

شماره نود هشت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهفت

انـرژی

اخبار کوتاه

2

.
چالشهــای پیــش روی فعــاالن اقتصــادی آمادگــی اتــاق اصنــاف بــرای همــکاری بــا
.
در روابــط تجــاری بــا عراقکمیســیون شــرکتهای خارجــی مشــروح خبــر

میانگین صادرات نفت ایران باالتر از کل سال گذشته
ایستاد مشروح خبر

امضــای  200نماینــده بــرای تغییــر تیــم
.
اقتصادی دولت مشروح خبر

ـکاران
ـه پیمانـ
ـران بـ
ـه ایـ
ـی علیـ
ـای نفتـ
تحریمهـ
آمریکایــی ضربــه میزنــد مشــروح خبــر

ـد
ـد شـ
ـی کنـ
ـورهای اروپایـ
ـادی کشـ
ـد اقتصـ
رشـ
.
مشــروح خبــر

ـت
ـادی اسـ
ـد اقتصـ
ـد رشـ
ـی معتمـ
ـش خصوصـ
بخـ

تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران
کــه از جلســات گذشــته خــود ،آسيبشناســی
بــازار عــراق را آغــاز کــرده بــود ،در چهاردهمیــن
نشســت خــود نیــز بررســی ایــن موضــوع را ادامــه
.
داد .مشــروح خبــر

ـه 7
ـور از منطقـ
ـومگاز کشـ
ـک سـ
ـادرات یـ
صـ
ـورهای همسـ
ـه کشـ
بـ
ـایهمدیر منطقــه  7عملیات کاهــش  ۱۲درصــدی خریــد نفــت
شــهرهای
درصــد
94
گفــت:
ایــران
گاز
انتقــال
پاالیشــگاههای هنــدی از ایــران مشــروح خبــر
منطقــه 7از نعمــت گاز برخوردارنــد .مشــروح خبر
ایــران و ســوریه توافقنامــه راهبــردی
اقتصــادی امضــا میکننــد ســفیر ســوریه

بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی تهــران ،بــا مســعود
خوانســاری دیــدار و گفتوگــو کــرد .در ایــن دیــدار
کــه حــول آغــاز فــاز تــازهای از همکاریهــای
اقتصــادی دوجانبــه بود.،مشــروح خبــر

ـانی
ـران برقرسـ
ـی بحـ
ـراق در پـ
ـرق عـ
ـر بـ
وزیـ
ـد مشــروح خبــر
ـق شـ
تعلیـ

مشروح خبر

«روحانــی» اصالحیــه قانــون اجــرای
سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴را ابــاغ کــرد
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مشــکالت حــوزه صــادرات را نــه در تــوان و قــدرت بــا ســهمیهبندی بــرق موافــق نیســتم مشــروح
یــک وزارتخانــه بلکــه در گــرو همــکاری همــه خبــر
بخشهــای مرتبــط بــا حــوزه صــادرات دانســت و
.
گفــت .مشــروح خبــر
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به عراق مشروح خبر

نیروگاههــای تجدیدپذیــر تنهــا گزینــه
بــرای جبــران کســری بــرق مشــاور عالــی

توســعه روابــط «باکــو» و «اتحادیــه اروپــا»

ایــران (ســاتبا) بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروگاههــای
فســیلی در شــرایط بحــران کــم آبــی کشــور ،بــه
.
آب زیــادی نیــاز دارنــد مشــروح خبــر

چشــم بادامیهــا خواســتگار پــر و پــا قــرص
ـران مشــروح خبــر
ـت ایـ
نفـ

مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر مشــروح خبــر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

ادامه از صفحه 1
گفت که آمریکا معتاد به تحریم است.
ظریــف در ادامــه بیــان کــرد :همراهــی شــورای امنیــت
ســازمان ملــل در تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران،
چتــری بــود تــا ایــن تحریمهــا مقبــول جلــوه کنــد .امــا
امــروز شــرایط بــه گون ـهای دیگــر اســت .امــروز بــرای دنیــا
دشــوار اســت کــه کشــوری ماننــد آمریــکا بخواهــد مدعــی
نمایندگــی نظــام جهانــی شــود .مشــکل امــروز اروپــا و
آمریــکا ایــن اســت کــه آمریــکا اکنــون در برابــر نظــم
لیبــرال اقتصــادی جهانــی ایســتاده؛ نظمــی کــه  ۷۰ســال
بــرای ایجــاد آن تــاش کــرده اســت.
اوگفــت :در گذشــته وقتــی آمریــکا تحریمــی را علیــه ایــران
اعمــال میکــرد کشــورهای دیگــر از جملــه کشــورهای
اروپایــی نیــز نــه تنهــا بعضــا بــا او همراهــی میکردنــد بلکــه
خودشــان نیــز تحریمهــای جدیــدی را اعمــال میکردنــد.
از ســوی دیگــر تحریمهــای شــورای امنیــت علیــه ایــران
نیــز بــود کــه بــه نوعــی بــه تحریمهــای غیرقانونــی کــه
علیــه ایــران وجــود داشــت مقبولیــت جهانــی مــیداد
و آنهــا تحریمهــای غیرقانونــی خــود علیــه ایــران را در
پرتــو تحریمهــای شــورای امنیــت علیــه ایــران بــه پیــش
میبردنــد ولــی امــروز آمریکاییهــا نــه تنهــا امــکان آن
را ندارنــد کــه بقیــه کشــورها و شــرکتهای اقتصــادی را
مجبــور کننــد کــه بــا تحریمهــای آنهــا همراهــی کننــد
و علیرغــم مصوبــه شــورای امنیــت عمــل کننــد ،بلکــه
میبینیــم قطعنامــه  2231شــورای امنیــت از کشــورها
میخواهــد کــه اقداماتــی را انجــام ندهنــد کــه مانــع اجــرای
قطعنامــه  2231شــود.
ظریــف گفــت :اروپــا و فعــاالن اقتصــادی اروپــا بایــد امــروز
تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا میخواهنــد دنبالــهرو منافــع
آمریــکا و بــه عبارتــی شــخص ترامــپ باشــند یــا میخواهنــد
منافــع اروپــا را دنبــال کننــد.
او در ادامــه بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه نبایــد دنیــا را
مجبــور کنیــم کــه بیــن مــا و فشــارهای اقتصــادی آمریــکا
یکــی را انتخــاب کنــد گفــت :معتقــدم شــکافی کــه امــروز
میــان آمریــکا و اروپــا شــکل گرفتــه ،فرصــت جدیــدی بــرای
ماســت .امــا بــر خــاف ســالهای گذشــته ،درایــت حکــم
میکنــد تــا مــا پــل شــکاف و پــل حــل اختالفــات نباشــیم.
امــروز از آفریقــا تــا آمریــکای التیــن و آســیا میداننــد کــه
رونــدی کــه دولــت آمریــکا در پیــش گرفتــه خطرنــاک
اســت و میــزان مقاومــت مــا نیــز بســتگی بــه راههایــی دارد
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اروپــا و فعــاالن اقتصــادی اروپــا بایــد امــروز
تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا میخواهنــد
دنبال ـهرو منافــع آمریــکا و بــه عبارتی شــخص
ترامــپ باشــند یــا میخواهنــد منافــع اروپــا
را دنبــال کننــد.
کــه میخواهیــم اســتفاده کنیــم.
ظریــف گفــت :یکــی از ایــن راههــا بهرهمنــدی از فعالیــت بــا
شــرکتهای کوچــک و متوســط اروپایــی اســت کــه فرصتــی
فراهــم خواهــد کــرد تــا بخــش خصوصــی کشــور رشــد کنــد.
بایــد بتوانیــم از امکانــات اروپاییهــا اســتفاده کنیــم.
وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد :کار بــا شــرکای ســنتی
قطعــا راحتتــر اســت ،امــا در حوزههــای جدیــد حتمــا
شــرکای بهتــری پیــدا خواهــد شــد .بایــد بــا ابتــکار و
نــوآوری از ظرفیتهــا اســتفاده کنیــم .برخــی مواقــع
ظرفیتهــای جدیــد و مشــتریانی پیــدا میشــوند کــه قبــا
فرصــت همــکاری بــا آنهــا نبــود .بــر همیــن اســاس بایــد
ابتــکار بــه خــرج دهیــم.
او بــا تاکیــد بــر زمینههــای پیــشروی صــادرات غیرنفتــی
بیــان کــرد :مطمئــن هســتم کــه امــروز میتوانیــم شــرایط
را بهتــر از قبــل پیــش ببریــم ،چــون دنیــا در کنــار ماســت.
ضمــن اینکــه همــه قــوای کشــور در ایــن شــرایط متحــد
هســتند و منســجمتر شــدهاند .در ایــن راســتا همــکاری
بخــش خصوصــی بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــاز اســت .مــا
میتوانیــم فشــارهای اقتصــادی را بــه افزایــش تولیــد ملــی و
افزایــش صــادرات غیرنفتــی تبدیــل کنیــم و بــه آمریکاییهــا
نشــان دهیــم کــه بایــد اعتیادشــان را تــرک کننــد چــون دنیا
هــم بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا کشــوری هســتیم کــه علیرغــم
فشــارهای آمریــکا از امنیــت برخورداریــم ،افــزود :متاســفانه
امنیــت و مشــروعیت کشــورهای همســایه مــا بــه بیــرون

وابســته اســت ،چنــان کــه مــا از ایــن موضــوع ناراحــت
هســتیم کــه یــک رئیسجمهــور تــازه بــه دوران رســیده
خطــاب بــه کشــورهای همســایه مــا میگویــد کــه اگــر مــا
دو هفتــه از شــما حمایــت نکنیــم شــما باقــی نمیمانیــد.
شــما تصــور کنیــد کــه یــک نفــر بیایــد و بــه شــما بگویــد
کــه اگــر مــن نباشــم شــما حتــی دو هفتــه هــم دوام
نمیآوریــد ،آیــا حاضریــد ایــن حــرف را بــا تمــام منابــع
دنیــا عــوض کنیــد؟
ظریــف ادامــه داد :آمریــکا حــدود  40ســال اســت کــه مــا
را تحریــم کــرده و مــا هــر روز بــر خــاف ایــن تحریمهــا
پیشــرفت کردیــم .اهــل شــعار نیســتم ،امــا بــا همراهــی
مــردم توانســتیم ایــن ســختیها را تحمــل کنیــم .ســربلندی
امــروز بــه راحتــی بــه دســت نیامــده کــه بخواهیــم بــه
راحتــی از دســتش بدهیــم.
در همایــش امــروز ،ســفرا و فعــاالن بخــش خصوصــی در
قالــب  51کارگــروه بــه بررســی مســائل مرتبــط بــا تجــارت
بــا  51کشــور هــدف میپردازنــد .بررســی مشــکالت بانکــی و
راهکارهــای نقــل و انتقــال پــول ،مشــکالت بیمـهای ،مســائل
گمرکــی و حمــل و نقــل ،فعالیــت شــرکتهای کوچــک و
متوســط ،شــرکت در نمایشــگاهها و همایشهــای تجــاری،
حــل و فصــل اختالفــات تجــاری میان تجــار ،و پتانســیلهای
موجــود بــرای انعقــاد موافقــت نامههــای تجــارت ترجیحــی
و تجــارت آزاد جــزو مهمتریــن محورهــای دســتور کار
نشســت کارگروههــا در همایــش امــروز اتــاق ایــران اســت.
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آغاز پايش كارتهای بازرگانی
توسط اتاق تهران

مســعود خوانســاری در واکنــش بــه اتفاقــات روزهــای
گذشــته و بــه منظــور هرچــه بیشــتر شفافســازی و
جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده و تقلــب اعــام کــرد کــه
اتــاق تهــران از هفتــه گذشــته ،فراینــد پایــش کارتهــای
بازرگانــی صــادر شــده توســط خــود را آغــاز کــرده اســت.
رئیــس اتــاق تهــران بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همــواره تمــام
مراحــل قانونــی صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی در ایــن
اتــاق بــه طــور کامــل اجــرا شــده اســت گفــت :بــا توجــه
بــه سیاســتهای ارزی جدیــد ،اقبــال بــه دریافــت کارت
بازرگانــی بســیار زیــاد شــد و ایــن هجــوم کــه ناشــی از
تــاش بــرای دریافــت ارز دولتــی بــود ،ممکــن بــود
شــرایطی ایجــاد کنــد کــه سوءاســتفادههایی نیــز شــکل
بگیــرد .در نتیجــه اتــاق تهــران خــود تصمیــم گرفــت تــا کار
پایــش مجــدد را آغــاز کنــد.
خوانســاری ادامــه داد :در ایــن پایــش مجــدد ،تمــام افــرادی
کــه دارای کارت بازرگانــی بــوده امــا آدرس یــا شــماره
تلفــن و ســایر مــدارک ارائــه شــده توســط آنهــا بــا واقعیــت
تطبیــق نداشــته باشــد ،بــه فوریــت مســدود خواهــد شــد
و در صــورت مشــاهده هــر تخلفــی ،متخلفــان بــه مراجــع
ذیربــط معرفــی خواهنــد شــد.
رئیــس اتــاق تهــران همچنیــن بــا اشــاره بــه
محدودیتهایــی کــه بــه تازگــی از ســوی دولــت بــرای
کاربــرد کارت بازرگانــی اعمــال شــده اســت ،تاکیــد کــرد
کــه پایــش ایــن مســاله در حیطــه مســوولیتهای اتــاق
نیســت مگــر ایــن کــه اطالعــت مربــوط بــه تخصیصهــای
صــورت گرفتــه از ابتــدای ســال در اختیــار اتــاق قــرار گیــرد.
مســعود خوانســاری از بانــک مرکــزی درخواســت کــرد کــه
کلیــه گشــایشهایی کــه از ابتــدای ســال صــورت پذیرفتــه،
بــه اتــاق تهــران اعــام شــود تــا برابــر مصوبــه دولــت مبنــی
بــر محدودیــت در ســقف کارتهــای یکســاله و دوســاله
اقــدام مقتضــی صــورت پذیــرد.
الزم بــه ذکــر اســت ،برابــر محدودیتهایــی کــه دولــت در
کاربــرد کارتهــای بازرگانــی وضــع کــرده اســت دارنــده
کارت بازرگانــی در ســال اول تــا ســقف  500هــزار دالر و در
صــورت عملکــرد مثبــت در ســال دوم تــا ســقف دو میلیــون
دالر اجــازه واردات کاال دارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران وضعیــت کنونــی اقتصــاد
کشــور از دیــد بخــش خصوصــی و همچنیــن اثــرات
خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام را تشــریح و تصریــح
کــرد :داد و ســتدها در حــال انجــام اســت و صــادرات
نفتــی بــا افــت شــدید مواجــه نمیشــود .همچنیــن
تحریــم کامــل صنایــع غیرممکــن اســت ولــی عامــل
افزایــش هزینههــا میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمحســین شــافعی امــروز
(یکشــنبه) در اولیــن همایــش مشــترک ســفرا و رؤســای
نمایندگــی جمهــوری اســامی ایــران بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی کــه بــا حضــور محمدجــواد ظریــف ،وزیــر
امــور خارجــه کشــورمان برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :قصــد
همــکاری اتــاق بازرگانــی ایران و دیپلماســی سیاســی در
ایــن برهــه حســاس از تاریــخ کشــور و در راســتای خنثی
کــردن توطئههــای کشــورهای دیگــر ایــن اســت کــه
بتوانیــم قدمــی بــرای ادای دیــن خــود بــه مــردم برداریم.
عــاوه بــر ایــن ،ســفرا فرصــت بــرای تعامــل رو در رو بــا
بخــش خصوصــی داشــته باشــند تــا مشــکالت آنهــا بــه
راه هــای راحتتــر و ســریعتر حــل شــود .همچنیــن از
فرصــت طالیــی بــرای مدیــران بخــش خصوصی اســتفاده
شــود تــا از تجربــه ســفرای خارجــی ایــران در خــارج از
کشــور بهــره منــد شــوند و قــدم ســازنده بــرای ارتقــای
بخــش خصوصــی در بازارهــای رقابتــی منطقــه و فراتــر
برداریــم.
شــافعی تصریــح کــرد :فقــط بــا تالشهــای مشــترک
اســت کــه میتــوان بــر مشــکالت غلبــه کــرد.
صنفیگــری در زمانهایــی کــه تحریمهــا موقعیــت
مــا را نشــانه گرفتــه ،جــز خســران عواقبــی نخواهــد
داشــت.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران دربــاره وضعیــت کنونــی
اقتصــاد کشــور از دیــد بخــش خصوصــی اظهــار کــرد:
خــروج آمریــکا از برجــام ،ایــران را در شــرایط اقتصــادی
و سیاســی جدیــد قــرار داده و اقــدام ترامــپ ایــن
پرســش را فــرا روی فعــاالن بــازار قــرار میدهــد کــه
«خــروج یکجانبــه آمریــکا از توافــق نامــه برجــام ،شــرایط
کنونــی را تــا چقــدر بــه شــرایط قبــل از برجــام نزدیــک
خواهــد کــرد» .در ایــن راســتا نقــش آفرینــی اتحادیــه
اروپــا و دیگــر شــرکای برجــام در بــاز داشــتن آمریــکا
از اعمــال تحریمهــای همــه جانبــه ،بــه شــدت تحــت
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مدیریــت میشــود .بنابرایــن دولــت از طریــق ابزارهــای
دیپلماســی فضــا را بــرای بهرهبــرداری بخــش خصوصــی
و امکانــات اقتصــادی جهانــی فراهــم میکنــد .اگرچــه
در ســالهای بعــد از برجــام همــکاری هــای ارزشــمندی
بیــن وزارت امــور خارجــه و اتــاق بازرگانــی ایــران برقــرار
بــوده ولــی تــا رســیدن بــه یــک دیپلماســی قــوی و
کارآمــد هنــوز فاصلــه زیــادی باقیمانــده اســت.

صادرات نفتی با افت شدید مواجه نمیشود
تحریم کامل غیرممکن است

تاثیــر قــرار داد.
شــافعی افــزود :بــه رغــم خــروج آمریــکا از برجــام ،ســه
کشــور اروپایــی ،چیــن و روســیه پایبنــدی خــود را بــه
مــردم اعــام کــرده و خواســتار ادامــه پایبنــدی ایــران
بــه تعهــدات برجامــی خــود شــدهاند.
وی یــادآور شــد :ایــران بــرای باقــی مانــدن در برجــام
خواســتار ارائــه تضمینهــای اجرایــی از طــرف اتحادیــه
اروپــا مبنــی بــر تراکــم فعالیــت هــای اقتصادی ایــران در
ســطح بیــن المللــی شــده اســت.
ب
ا پیمــان هــای پولــی دوجانبــه بایــد تحریمهــای
مالــی آمریــکا را بیاثــر کنیــم
رییــس پارلمــان بخــش خصوصــی اظهــار کــرد :واقعیــت
ایــن اســت بــه نظــر میرســد گرههــای ایجــاد شــده
در جریــان ارتباطــات مالــی و بانکــی ایــران بــا دنیــا بــه
ســادگی قابــل گشــایش نباشــد؛ لــذا بایــد بــه فکــر روش
هایــی بــرای بــی اثــر کــردن تحریــم هــای مالــی آمریــکا
باشــیم و از پیمــان هــای پولــی دوجانبــه و فضــای مالــی
ســایر حســابهای بــورس در حــدی کــه بتــوان بــه
آنهــا اعتمــاد کــرد ،اســتفاده کنیــم.
شــافعی اعــام کــرد :تحریمهــا ،فــروش فــوالد ،فلــزات
اساســی ،محصــوالت پتروشــیمی ،پاالیشــی و غیــره را به
دلیــل پراکندگــی فروشــندگان دشــوار کــرده و در واقــع
تجربــه تحریمهــای قبلــی نشــان میدهــد کــه تحریــم

کامــل ایــن گــروه صنایــع تــا حــد زیــادی غیــر ممکــن
اســت و تبعــات تحریــم بیشــتر بــر افزایــش هزینههــای
فــروش بــرای صادرکننــدگان اســت.

صــادرات نفتــی بــا افــت شــدید مواجــه
نمی شــو د
وی بیــان کــرد :درحالــی در شــرایط فعلــی اغلــب
صادرکننــدگان ایرانــی بایــد از ارتباطــات بانکــی محــروم
باشــند ،ولــی بــه فــروش محصــوالت خــود و داد و ســتد
ادامــه دادهانــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه زمــان بنــدی آغــاز
تحریــم هــا مــی تــوان امیــدوار بــود بــرای صــادرات
نفتــی بــا افــت شــدید مواجــه نشــود؛ اگــر چــه قضــاوت
اثــرات دراز مــدت تحریــم هــا نیازمنــد گــذر زمــان اســت
و هزینههــای جانبــی آن قابــل توجــه خواهــد بــود.
شــافعی یکــی از توفیقــات دولــت روحانــی را ورود بــه
بحــث دیپلماســی اقتصــادی دانســت و گفــت :ایــن
موضــوع بــرای اولیــن بــار در ســاختار وزارت امــور
خارجــه گنجانــده شــده اســت .نکتــه مهــم در خصــوص
دیپلماســی اقتصــادی ایــن اســت کــه تمــام فعالیــت
هــای اقتصــادی دولــت بایــد در خدمــت فعــاالن بخــش
خصوصــی ســاماندهی شــود .دیپلماســی اقتصــادی
ترکیــب مفهــوم دولــت و بــازار اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
دیپلماســی وظیفــه دولــت و بــازار نمــاد اصلــی اقتصــاد
کشــور اســت کــه توســط فعــاالن بخــش خصوصــی

اقتصــاد خارجــی بایــد توســط بخــش خصوصــی
اداره شــود؛ نــه در خدمــت بنگاههــا و
شــرکتهای دولتــی قــرار گیــرد
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران انتظــار حــوزه خــود از
دیپلماســی اقتصــادی اینگونــه بیــان کــرد کــه وزارت
امــور خارجــه بــه عنــوان متولــی اصلــی ایــن بحــث،
بایــد فضــا را بــه گونــه ای فراهــم کنــد کــه مذاکــرات
اقتصــادی بــه کمــک فعــاالن اقتصــادی ،بــه شــکلی
تحقــق یابــد کــه اقتصــاد خارجــی کشــور عمــا توســط
بخــش صوصــی اداره شــود؛ نــه در خدمــت بنگاههــا و
شــرکتهای دولتــی قــرار گیــرد.
وی گفــت :هرچنــد مقولــه دیپلماســی اقتصــادی تاکنــون
مغفــول مانــده و تعــداد مذاکــره کننــدگان اقتصــادی در
بخــش خصوصــی و دولتــی کــم بــوده امــا پیشــنهاد
میشــود افــرادی تربیــت و کمیتــهای بــا حضــور
مســئوالن و کارشناســان اتــاق بازرگانــی و نماینــدگان
معاونــت دیپلماســی وزارت امــور خارجــه تشــکیل شــود
تــا بــه ایــن موضــوع بــه طــور تخصصــی رســیدگی کنند.
شــافعی افــزود :امــکان ســنجی برقــراری تجــارت آزاد بــا
کشــورهای هــدف میتوانــد یکــی از دســتاوردهای مهــم
دیپلماســی اقتصــادی در شــرایط کنونــی تلقــی شــود و
اقتصــاد کشــور از طریــق تجــارت و ســرمایه گــذاری بــا
اقتصــاد جهانــی اداره شــود .همچنیــن ضــروری اســت که
دیپلماســی اقتصــادی در هــر دو حــوزه متمرکــز شــود و
قوانیــن و مقــررات مخــل هــر دو طــرف برطــرف شــود تــا
مســیر حضــور در بازارهــای منطقـهای و جهانــی را بــرای
مــا فراهــم کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آمادگی اتاق اصناف برای همکاری با
شرکتهای خارجی

امضای  200نماینده برای تغییر تیم
اقتصادی دولت

ســخنگوی اتــاق اصنــاف ایــران گفــت :تنظیــم بــازار
یکــی از مهمتریــن اقدامــات اتــاق اصنــاف ایــران اســت
و ایــن اتــاق در شــرایط کنونــی بــا قــدرت حرکــت
خواهــد کــرد.
ســخنگوی اتــاق اصنــاف ایــران گفــت :تنظیــم بــازار
یکــی از مهمتریــن اقدامــات اتــاق اصنــاف ایــران اســت
و ایــن اتــاق در شــرایط کنونــی بــا قــدرت حرکــت
خواهــد کــرد .مجتبــی صفایــی ،در گفتوگــو بــا پایــگاه
خبــری اتــاق اصنــاف ایــران گفــت :واحدهــای کوچــک
و متوســط تولیــدی ،توزیعــی و خدماتــی همــواره بایــد
مــورد توجــه و حمایــت دولــت قــرار گیرنــد و معتقــد
هســتیم در صورتــی کــه تســهیالت بــا بهــره منطقــی
بــه آنــان در سراســر کشــور داده شــود ،درصــدی از
مشــکالت بیــکاری در کشــور کاهــش خواهــد یافــت.
او ادامــه داد :واحدهــای صنفــی طــی ســالهای
گذشــته نقــش کلیــدی در رونــد ایجــاد اشــتغال کشــور
داشــتهاند و بــا توجــه بــه ســهم آنــان در اقتصــاد بایــد
مقامــات در تصمیمــات و برنامههــا بیــش از هــر زمــان
بــه اتاقهــای اصنــاف کــه منتخــب آنــان هســتند
اهمیــت دهنــد .صفایــی خاطرنشــان کــرد :برندســازی
و توجــه بــه واحدهــای صنفــی اگــر بــا برنامــه و
اولویتبنــدی در دســتور کار مقامــات امــر قــرار گیــرد،
ســهم اصنــاف در  GDPافزایــش خواهــد یافــت .بنــا
بــه گفتــه صفایــی ،بنــا بــر گفتــه رییسجمهــوری
مبنــی بــر حضــور شــرکتهای کوچــک و متوســط
خارجــی ،اتــاق اصنــاف ایــران بــا توجــه بــه نقشــی کــه
در کشــور دارد میتوانــد بیشــترین میــزان همــکاری بــا
آنــان را داشــته و امیدواریــم در آینــده نزدیــک بتوانیــم
گــره از مشــکالت تولیــد کــه در برخــی واحدهــای
تولیــدی وجــود دارد بــاز کنیــم .بایــد توجــه داشــته
باشــیم کــه اتــاق اصنــاف در ایــن خصــوص از آمادگــی
الزم برخــوردار اســت.

بهدنبــال فشــارها بــر دولــت مبنــی بــر تغییــر تیــم
اقتصــادی یکــی از نماینــدگان تهــران از افزایــش امضاهای
نامهیــی بــه تعــداد  200نفــر خبــر داد کــه براســاس آن،
نماینــدگان از رییسجمهــور میخواهنــد تیــم اقتصــادی
دولــت را تغییــر دهــد.
الیــاس حضرتــی عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس
در گفتوگــو بــا تعــادل بــا اشــاره بــه نامــه نماینــدگان
گفــت :در نامــه نماینــدگان بــه وزیــر یــا وزیــران خاصــی
اشــاره نکردهایــم .او میافزایــد :صبــح امــروز (ســه
شــنبه) بــرای نامهیــی امضــا جم ـعآوری میشــد کــه بــر
اســاس آن ،تغییــر رییــس بانــک مرکــزی کافــی ندانســته
و بــر تغییــر تیــم اقتصــادی دولــت تاکیــد شــده بــود.
بــه گفتــه حضرتــی در ایــن نامــه بــه وزارتخانــه خاصــی
اشــاره نشــده بــود .او دربــاره رویکــرد مجلــس بــه تیــم
اقتصــادی دولــت توضیــح میدهــد :در ایــن ارتبــاط،
طــرح اســتیضاح وزیــر اقتصــاد کــه  90امضــا دارد ،در
کمیســیون اقتصــادی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه
وزیــر نتوانســت نماینــدگان را قانــع کنــد.
در همیــن حــال ابوالفضــل ســروش در گفتوگــو بــا
ایســنا ،بــا بیــان اینکــه امــروز (دیــروز) بــا رییسجمهــور
و دولــت اتمــام حجــت کردیــم و قطعــا وزرای اقتصــاد و
صنعــت ،معــدن و تجــارت را عــوض میکنیــم ،گفــت:
مجلــس بــا رد لوایــح تفکیــک وزارتخانههــای اقتصــادی
بــه روشــنی بــه دولــت میگویــد شــما «ســرخط» را گــم
کردهایــد .رییسجمهــور و تیــم اقتصــادی دولــت ابتــدا
بایــد مبانــی اقتصــاد بحــران زده را ســامان دهنــد بعــد
دنبــال تغییــر ســاختار اداری باشــند.
ایــن عضــو فراکســیون امیــد مجلــس تغییــر رییــس کل
بانــک مرکــزی را بــه تنهایــی رافــع مشــکالت اقتصــادی
کشــور ندانســت و تاکیــد کــرد :اگــر وزرای اقتصــاد ،تعاون
و کار ،صنعــت و معــدن و حتــی رییــس ســازمان برنامــه
و بودجــه توســط رییسجمهــور تغییــر نکننــد قطعــا
مجلــس اســتیضاح و برکنــاری آنــان را اگــر چــه بــرای
کشــور هزینــه ایجــاد میکنــد ،بــه جریــان میانــدازد

انـرژی
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محمودرضــا حقیفــام ،دربــاره گــزارش شــورای جهانــی
ـرق خانگــی برخــی
انــرژی بــا موضــوع مصــرف ســرانه بـ ِ
کشــورها از جملــه ایــران ،اظهــار داشــت :مقایســه مصــرف
ســرانه انــرژی بیــن کشــورها بــدون نــگاه و توجــه بــه
ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPاشــتباه بــوده
و مقایســه از نظــر صرف ـاً میــزان انــرژی مصرفــی ســرانه
خانگــی نمیتوانــد اطالعــات دقیــق و درســتی را نتیجــه
دهــد .بــر ایــن اســاس اصــوالً بایــد کشــورمان از نظــر
مصــرف ســرانه انــرژی را بــا کشــوری کــه  GDPســرانه
نزدیــک بــه ایــران دارد مقایســه کــرد البتــه عواملــی
ماننــد شــرایط محیطــی ،پراکندگــی جغرافیایــی نیــز
درایــن مقایســه بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
ایــن مقــام مســوول بــه مصــرف بــرق در بخــش خانگــی
اشــاره کــرد و عنــوان داشــت :در ایــران خانوارهــا بــرای
دریافــت انــرژی مصــارف مختلــف ،همزمــان از بــرق و
گاز بهــره میبرنــد ،از ایــن رو بــرای مقایســه میــزان بــرق
مصرفــی بــه ازای هــر مشــترک بــا کشــورهایی کــه فقــط
از انــرژی الکتریکــی بهــره میبرنــد بایــد مصــرف گاز بــه
ازای هــر مشــترک بــه معــادل بــرق تبدیــل شــود.
ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه اکثــر
کشــورهای ذکــر شــده (بخصــوص صنعتــی) در گــزارش
شــورای جهانــی انــرژی ،منابــع انــرژی خــود را فقــط از
بــرق دریافــت میکننــد ،تصریــح کــرد :طبــق محاســبات
انجــام گرفتــه بــر اســاس اطالعــات مراکــز معتبــر در
کشــور ،اگــر بخواهیــم میــزان گاز دریافتــی بــه ازای
هــر مشــترک را بــه بــرق معــادل تبدیــل کنیــم ،تقریب ـاً
معــادل  ۱۰هــزار کیلــووات ســاعت مصــرف معــادل ســرانه
گاز مصرفــی مشــترک خواهــد بــود.
معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر بــا بیــان اینکــه
در ایــن حالــت بــه ازای هــر مشــترک خانگــی در ایــران
تقریبـاً  ۱۳هــزار کیلــووات ســاعت میــزان مصــرف ســرانه

خواهــد بــود ،بیــان داشــت :ایــن رقــم بســیار قابــل توجهی
اســت و میشــود آن را بــا کشــورهای دیگــر مقایســه
کــرد .از طرفــی در حــال حاضــر شــدت مصــرف انــرژی در
کشــورمان  ۳برابــر متوســط جهانــی و  ۷برابــر کشــورهای
صنعتــی اســت کــه خــود نشــان دهنــده لــزوم توجــه بــه
بهــرهوری در بخــش مصــرف اســت.
حقــی فــام بــا اشــاره بــه اینکه بــر خــاف موضــوع مطروحه
در برخــی رســانهها مبنــی بــر اینکــه وزارت نیــرو فقــط
مــردم را عامــل افزایــش مصــرف میدانــد ،عنــوان داشــت:
ایــن مطلــب درســت نیســت .مــا اعتقــاد داریــم در تمامــی
مــوارد مرتبــط بــا همــه بخشهــا اعــم از افزایــش راندمــان
تولیــد ،کاهــش تلفــات توزیــع و انتقــال و افزایــش بهــروری
انــرژی در مصــرف بایــد کار کنیــم و بخصــوص در افزایــش
راندمــان تجهیــزات در بخــش مصــرف الزم اســت تمامــی
دســتگاهها و ذینفعــان دخیــل باشــند .در بخشهــای
مربــوط یــه تولیــد ،توزیــع و انتقــال ،برنامههــای مدونــی
صنعــت بــرق بــرای بهســازی و افزایــش راندمــان دارد.
ایــن مقــام مســوول بــه کاهــش میــزان و شــدت انــرژی
کشــورهای صنعتــی اشــاره کــرد و بیــان داشــت :در خیلــی
از ایــن کشــورها میــزان رشــد یــا منفــی شــده یــا ثابــت
اســت کــه ایــن مرهــون بخصــوص افزایــش راندمــان
تجهیــزات در بخــش مصــرف اســت ،بهطــوری کــه میــزان
انــرژی اولیــه آنهــا در حــال کاهــش بــوده و میــزان رشــد
انــرژی الکتریکــی آنهــا تحــت کنتــرل اســت.
ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور در انتهــای ســخنان خــود
بــا اشــاره بــه میــزان رشــد پیــک بــار و رشــد انــرژی
مصرفــی الکتریکــی در شــبکه سراســری ایــران ،گفــت:
حرکــت مســتمر بــرای افزایــش راندمــان تولیــد تــا مصــرف
و نیــز اصــاح الگــوی مصــرف یــک ضــرورت انکارناپذیــر
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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ســنگهای پیــش پــای ســرمایهگذاران اختصــاص داد؛
آنجــا کــه بــه اعتقــا د او نماینـدگان بایـ د در بخــش قوانیــن
مربوطــه بای ـد مشــخص کنن ـ د کــه اگــر کســی خواســت
ســرمایهگذاری کن ـ د بای ـ د بــه کجــا مراجعــه کن ـد؛ چــرا
کــه ایــن مســاله جلــوی فســاد را میگیــرد .وی افــزود:
قانــون مربــوط بــه ایــن بخــش باعــث میشــو د کســی
کــه میخواهــد ســرمایهگذاری کنــ د الزم نیســت کفــش
و
آهنیــن بــه پــا کن ـ د و بــا کارمن ـدان مختلــف کار کن ـ د
تلخیهای اقتصادی تبدیل به یأس شده
ایــن واح ـد درواقــع اجــازات را میگیــر د و آنــگاه جلــوی رییــس مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد :بنـده
رشــوهها گرفــت میشــود.
فکــر میکنــم تلخیهایــی کــه در ایــن مســیرها -کــه
البتــه در طــول انقــاب هــم وجــود داشــته -مق ـداری بــا
بــا ایــن سیاســت ارزی نادرســت صــادرات هــم از اکــوی زیــا د در داخــل ،بــه نوعــی یــأس در کشــور تبدیــل
دســت مـیرود
میکنن ـ د کــه ایــن کار بســیار غلطــی اســت.
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وی ادامــه داد :بـ
وی تصریــح کــرد :دوســتان رســانهیی هــم کــه در مجلــس
وجــود دارد صــادرات میتوانــ د گســترش پیــدا کنــد مــا و مــوارد دیگــر خدمــت میکننــد بایــد توجــه داشــته
کشــوری داریــم کــه  15کشــور همســایه داریــم و از ایــن باشــن د کــه داشــتن اعتبــار بــرای حکومــت و ایجــاد
ظرفیــت میتوانیــم بــرای صــادرات اســتفاده کنیــم.
امیــدواری درســت شــگردی اســت کــه میتوانــد امیــد
رســتی
الریجانــی عنــوان کــرد :وقتــی سیاســت ارزی ناد
دیگــران را از بیــن ببــرد؛ آنهــا از ایــن طریــق میخواهنـد
انتخــاب میکننــد صــادرات هــم از دســت مــیرود امــا لطمــه بزنن ـد .رییــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان
وقتــی سیاســتارزیمان درســت باشــد صــادرات هــم اینکــه نقــاط بســیار برجســتهیی در کشــور وجــود
رونــق پیــدا میکنــد« .بنابرایــن مــا در ایــن زمینــه دارد کــه میتــوان از آنهــا اســتفاده و شــرایط فعلــی را
فرصتهایــی هــم پیــدا میکنیــم .بــه نظــر مــن نتیجــه مطلــوب کــرد،گفــت :نارســاییهایی در حــوزه اقتصــاد
ایــن ،دوره نوســازی اقتصــاد کشــور خواهــ د بــو د یعنــی کشــور وجــود دار د کــه فکــر میکنــم در ایــن رابطــه و در
مــا در ایــن دوره میتوانیــم اقتصــا د کشــور را بــا اتــکا بــه خصــوص ایــن نارســاییها دولــت مق ـدم بــر همــه اســت
خــو د رونــق داده ،خالهــای بــه وجــو د آمـده را رفــع کنیــم چــرا کــه کار اجرایــی بــر عه ـده دولــت اســت .الریجانــی
و جوانهــای مــا شــغل بهتــری پیــدا کننــد».
در همیــن راســتا عنــوان کــر د کــه لزومــی نــدارد قــوه
یگــر
د
کشــورهای
نبایــ د شــغلهایمان را بــه دســت
مقننــه دخالــت اجرایــی کن ـد ،امــا راه را بای ـ د بــرای آنهــا
بدهیــم
درســت کن ـد .ایــن نارســاییها وجــود دار د بنابرایــن هــم
وی تصریــح کــرد :اکنــون بعضــی افــرادی کــه در کشــور دولــت در تغییــرات بایـ د بــه آن توجــه کنـ د و هــم نگاهش
مــا هســتن د بــرای آنهــا صــرف نمیکنــ د و از کشــور نــگاه عجوالنــه نباش ـ د بلکــه در ایــن رابطــه بای ـ د دولــت
خــارج میشــون د بنابرایــن خــأ بــه وجــود آم ـده را بای ـد نگاهــی عادالنــه داشــته باشـد مجلــس هــم حتمــا کمــک
جبــران کــر د تــا شــغل مناســبی بــرای ایــن افــراد بــه خواه ـ د کــرد.
وجــود آیــد .مــا کــه نبایــد شــغلهایمان را در دســت
دیگــران بدهیــم.
با مفسدان اقتصادی و متخلفان برخور د کند
وی افــزود :مــا میتوانیــم روی ایــن مســاله تمرکــز الریجانــی خاطرنشــان کــرد :ممکــن اســت از نظــر آییــن
کنیــم کــه تعریــف ایــن دور و ملزومــات آن چیســت .مــن دادرســی روال ایــن کار طوالنــی باش ـ د کــه متناســب بــا
نمیگویــم کــه مــا از اینهــا اســتقبال کنیــم بلکــه بایــد ایــن زمــان میتــوان شــرایط ویژهیــی قائــل شــد کــه
همــه راههــا را برویــم ،امــا اگــر فشــاری هــم در ایــن دوره اینهــا بــا مفس ـدین برخــورد ج ـدی کنن ـد بای ـ د بــا قــوه
هســت میتوانیــم آن را تبدیــل بــه فرصــت کنیــم.
قضاییــه هــم صحبــت کــر د تــا پرون ـده اینهــا زودتــر چــه
الریجانــی بــر همیــن اســاس اضافــه کــرد :حــال اینکــه در مجلــس و چــه در شــورا پیگیــری شــود تــا مــا بــا
نتیجــه آن چــه خواهــ د بــود مــن فکــر میکنــم ایــران
پایدارتــری خواهــد بــو د یعنــی در ایــن صــورت شــرایط
ایــران دیگــر بــه گونهیــی نخواهـ د بــود کــه طــرف مقابــل
نتوانن ـ د بــا یــک تــکان خــوردن شــرایط اقتصــادی مــا را
بــه هــم بزننـد؛ در ایــن صــورت فضــای آینـده مــا قویتــر
خواه ـ د بــود.

انتقاد رییس مجلس
از سیاستهای
نادرست ارزی

رییــس مجلــس معتقــد اســت تلخیهــای اقتصــادی
بــا ا ِکــوی زیــاد تبدیــل بــه یــأس در کشــور شــده؛ از
ایــن رو ،علــی الریجانــی از دولتیهــا میخواهــد کــه
ســکوت خــو د را بشــکنند ،بــا مــردم حــرف بزننــد و
بگوینـ د برنامــه شــان بــرای آینـده چیســت .او همچنیــن
بــا انتقــاد از سیاســتهای ارزی نادرســت ،پشــت پــرده
تالطمهــای ارزی را افشــا کــرد و دس ـتهای خارجــی را
در ایــن بحــران مقصــر دانســت
الریجانــی کــه روز گذشــته در نشســت فراکســیون
شفافســازی و سالمســازی اقتصــا د و انضبــاط
مالــی ســخن میگفــت ،ابتــدای ســخنان خــود را بــه

6

افــرادی کــه در اقتصــاد کشــور اخــال ایجــاد میکننــ د
یدانیــم
جــدا از تدابیــر اقتصــادی بــا ایــن افــراد کــه م 
اخــال میکننــد برخــور د شــود .وی افــزود :یکــی از ایــن
مــوار د را کــه پیگیــری کردیــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم
شــخصی کــه بــه صحنــه تالطــم ارزی ورو د کــر د اصــل
ریشــه او در کشــور دیگــری بــود .او بــا ارتبــاط بــا آن
یدا د البتــه مــن نمیگویــم
کشــور ایــن کارهــا را انجــام مـ 
همــه اینهــا ماننـ د قصــه ایــن فــر د بــود امــا ریشـهها هــم
درآمـده اســت .رییــس مجلــس شــورای اســامی در خاتمه
ســخنانش خاطرنشــان کــرد :بایـ د قبــول کنیــم در مصافی
هســتیم کــه ابعــاد مختلــف دارد ،لــذا قــوه قضاییــه هــم
بایــ د در ایــن قضیــه برخــور د خیلــی قاطعانــه و انقالبــی
داشــته باش ـ د و اگــر همــه اینهــا دســت بــه دســت هــم
ده ـ د شــرایط بهبــود خواه ـد یافــت.
دولــت در اجــرای طرحهــای عمرانــی اشــتباه
کــرد
الریجانــی افــزود :مــا  600هــزار میلیــارد تومــان طــرح
نیمــه تمــام در کشــور داریــم کــه اگــر مزیــت اقتصــادی
بــرای آنهــا جــور میکردیــم آن را انجــام میدادنــد.
بســیاری از ایــن پروژههــا جنــس اصــل چهــل و چهــاری
اســت یعنــی اگــر مــا میخواســتیم آن را تعییــن تکلیــف
کنیــم بایــد واگذارشــان میکردیــم حــال کــه نداریــم
بای ـد همــان طرحهــای نیمــه تمــام را واگــذار میکردیــم.
وی در همیــن رابطــه تصریــح کــرد :مــا بــه دولــت
اختیــار دادیــم کــه میتوان ـد ایــن طرحهــا را بــه بخــش
خصوصــی واگــذار کنــ د بنابرایــن مــا در مجلــس بــرای
آن تصمیــم گرفتیــم و در شــورای قــوای ســه گانــه هــم
تصمیــم گرفتــه شـ د کــه البتــه بایـ د تصمیــم قانــون شــود
و موقتــا تصمیــم گرفتــه شــد کــه مزیتهایــی قائــل
شــویم بــرای اینکــه کســانی ایــن کار را انجــام دهنــد.
رییــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه ســخنانش
تصریــح کــرد :اینگونــه مســائلی کــه وجــو د دار د مطالبــی
اســت کــه میتوانــد نقدینگــی را بــه ســمت تولیــد و
آبادانــی ببــر د لــذا دولــت بایــ د حتمــا بــا همــت بلنــ د
ایــن کار را دنبــال کنــد .مــن فکــر میکنــم کارهایــی
کــه اکنــون تصمیمگیــری میشــود بایــ د جــدی گرفتــه
شــود،
بــه ویــژه برخــور د بــا افــرا د مفسـ د کــه البتــه قــوه قضاییــه
بــا ایــن افــرا د مفسـد بایـ د برخــور د کنـد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره نود هشت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهفت

رشد اقتصادی کشورهای
اروپایی کند شد

کوچک شمردن
 SMEها در ایران
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :چــه شــرکتهای
کوچــک و متوســط و چــه شــرکتهای بــزرگ بــرای
تجــارت و تعامــل اقتصــادی نیــاز بــه زیرســاخت
دارنــد ،کــه مهمتریــن ایــن زیرســاختها ارتباطــات
بانکــی ،حملونقــل و بیمــه اســت .پــدرام ســلطانی در
گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق ایــران ،بــر ضــرورت
نقشآفرینــی بنگاههــای کوچــک و متوســط در دوره
جدیــد همکاریهــای بینالمللــی اقتصــادی تاکیــد کــرد
و در عیــن حــال از ضعــف ایــن بنگاههــا در ایــران ســخن
گفــت .او بــا تاکیــد بــر ضــرورت ســرمایهگذاری بنگاههــای
کوچــک و متوســط در ایــران ،گفــت :بنگاههــای کوچــک
و متوســط در ایــران بیــش از  80درصــد از بنگاههــای
صنعتــی کشــور را تشــکیل میدهنــد ونقــش حائــز
اهمیتــی در اقتصــاد کشــور دارنــد .خوشــبختانه اخیــرا
توجــه بیشــتری بــه نقشSMEEهــا در ایــران شــده اســت.
ســلطانی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایــن بنگاههــا ،بیــان
کــرد :فضــای کســبوکار SMEeهــای داخلــی متاثــر
از سیاســتگذاریهای دولتــی آســیبپذیر شــده و
متاســفانه در ســالهای گذشــته ،سیاســتهای دولتــی
بهشــدت بــه بنگاههــای کوچــک و متوســط آســیب وارد
کــرده اســت .او توضیــح داد :وقتــی صحبــت از بنگاههــای
کوچــک و متوســط در آلمــان میکنیــم ،ایــن بنگاههــای
کوچــک در مقایســه بــا بنگاههــای بــزرگ میتواننــد
بیــش از  ۱میلیــارد دالر صــادرات داشــته باشــند ،امــا بــا

وجــود ایــن بنــگاه کوچــک نامیــده میشــوند .او افــزود :ایــن
در حالــی اســت کــه انــدازه بنگاهــی در ایــران در مقایســه
بــا کشــورهای توســعهیافته کوچکتــر اســت .بــا همیــن
رویکــرد SME ،هــا در داخــل ایــران کوچــک نگــه داشــته
شــد هاند.
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد :بنگاههــای
کوچــک و متوســط موتــور اشــتغال هســتند و تامینکننــده
صــادرات کاالهــا و خدمــات ویــژه بــرای گروههــای هــدف بــه
شــمار میرونــد .بــا اینحــال چــه شــرکتهای کوچــک و
متوســط و چــه شــرکتهای بــزرگ بــرای تجــارت و تعامــل
اقتصــادی نیــاز بــه زیرســاخت دارنــد کــه مهمتریــن ایــن
زیرســاختها ارتباطــات بانکــی ،حملونقــل و بیمــه اســت.
در شــرایطی کــه بــا خــروج امریــکا از برجــام شــاهد فشــار
بــر اقتصــاد کشــور هســتیم و از طرفــی ایــن ســه زیرســاخت
فراهــم نیســت ،شــرکتهای بــزرگ حاضــر بــه همــکاری بــا
ایــران نخواهنــد بــود .ســلطانی ادامــه داد :بنابرایــن تــاش
ایــران بــرای مذاکــره بــا اتحادیــه اروپــا ایــن اســت تــا بــه
مدلــی بــرای حــل مشــکالت موجــود و تقویــت زیرســاختها
دســت یابیــم .او افــزود :اگــر زیرســاختها فراهــم شــود،
شــرکتهای کوچــک و متوســط هــم میتواننــد از ایــن
پلتفــرم اســتفاده کننــد و اگــر اینچنیــن نشــود،
روشهایــی کوتاهمــدت جایگزیــن خواهــد شــد کــه از
یکطــرف هزینههــا را بــاال میبــرد و از ســوی دیگــر بــا
کاهــش کارآیــی همــراه خواهــد بــود.

بــا نگرانــی از افزایــش دامنــه جنــگ تجــاری بیــن
کشــورهای جهــان ،رشــد اقتصــادی کشــورهای عضــو
منطقــه یــورو در ســه ماهــه دوم ســال  ۲۰۱۸کندتــر شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه،
آمارهــای منتشــره رســمی نشــان میدهــد رشــد
اقتصــادی در  ۱۹کشــور اروپایــی کــه از یــورو بــه عنــوان
واحــد پولــی خــود اســتفاده میکننــد ،بــه  ۰.۲درصــد
کاهــش یافتــه اســت کــه ضعیفتــر از انتظــار فعــاالن
بــازار و  ۰.۱درصــد کمتــر از رشــد بــه ثبــت رســیده در
ســه ماهــه نخســت ســال اســت .نگرانــی از جنــگ تجــاری
شــدیدا بــر چشــم انــداز اقتصــادی اروپــا کــه وابســتگی
زیــادی بــه تجــارت دارد اثــر گذاشــته اســت.
منازعــات تجــاری بــر اطمینــان کســب و کارهــای اروپایی
اثــر گذاشــته اســت .بــا وجــود ایــن رشــد خفیــف ،تولیــد
کارخانههــای اروپایــی در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال
قبــل ۲.۱ ،درصــد افزایــش یافتــه اســت .ماریــو دراگــی-
رئیــس بانــک مرکــزی اروپــا  -دلیــل ایــن کنــدی رشــد
را رشــد غیرمتعــارف ســال گذشــته عنــوان کــرده اســت.
جنیفــر مــک کوئــن  -کارشــناس اقتصــادی ارشــد
موسســه «کپیتــال اکونومیســت»  -هــم در ایــن بــاره
گفــت :هرچنــد کــه نــرخ رشــد فعلــی منطقــه یــورو
در مقایســه بــا رشــد  ۰.۷درصــدی مــدت مشــابه ســال
خیلــی کنــد نشــده اســت امــا بســیار کمتــر از پتانســیل
واقعــی منطقــه یــورو اســت .بــا ایــن حــال بــه عقیــده
مــک کوئــن ،بــه دنبــال ســفر ژان کلــود یونکــر -رئیــس
کمیســیون اروپــا  -بــه واشــنگتن و توافــق بــر ســر از
ســرگیری مذاکــرات تجــاری بیــن آمریــکا و اتحادیــه اروپــا
ایــن امیــد وجــود دارد کــه رشــد اقتصــادی در ســه ماهــه
ســوم ســال افزایــش یابــد بــه شــرطی کــه آتــش بــس
فعلــی بیــن دو طــرف بــر ســر تعرفههــا حفــظ شــود.
بانــک مرکــزی اروپــا اعــام کــرده اســت کــه تــا پایــان
امســال بــه برنامــه محــرک خــود کــه بــا هــدف اســتقراض
ارزان معرفــی شــده اســت ،خاتمــه داده و بــه احتمــال
زیــاد نــرخ بهــره را افزایــش خواهــد داد .اقدامــی کــه
میتوانــد یکــی از دالیــل کنــدی رشــد اقتصــاد منطقــه
یــورو باشــد.
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پاالیشگاههای هندی از ایران

7

پاالیشــگاهها در هنــد کــه بزرگتریــن مشــتری نفــت
ایــران پــس از چیــن اســت ،در آســتانه بازگشــت
تحریمهــای آمریــکا علیــه تهــران ،خریــد نفــت از ایــران
را در ژوئــن نســبت بــه مــاه مــه حــدود  ۱۲درصــد
کاهــش دادنــد امــا میــزان واردات آنهــا حــدود ۵۰
درصــد باالتــر از مــدت مشــابه ســال گذشــته مانــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،نخســتین دور
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران در ششــم اوت بــه
اجــرا گذاشــته میشــود و ســایر تحریمهــا بــه خصــوص
تحریمهــا علیــه بخــش نفــت پــس از یــک مــدت ۱۸۰
روزه کــه در چهــارم نوامبــر بــه پایــان میرســد ،اجرایــی
خواهــد شــد.
بــه گفتــه دارمنــدرا پرادهــان ،وزیــر نفــت هنــد،
پاالیشــگاههای هنــدی حــدود  ۶۶۴هــزار بشــکه در روز
نفــت ایــران را در ژوئــن خریــداری کردنــد.
اگرچــه میــزان خریــد پاالیشــگاههای هنــد نســبت بــه
مــاه مــه کاهــش داشــت امــا در مقایســه بــا ژوئــن ســال
 ۲۰۱۷همچنــان بــاال بــود.
پرادهــان در بیانیــه ای اعــام کــرد پاالیشــگاههای
هنــدی  ۱.۹میلیــون تــن نفــت ایــران را در ژوئــن ســال
 ۲۰۱۷وارد کردنــد و در ژوئــن ســال  ۲۰۱۸بــرای خریــد
 ۲.۸۲میلیــون تــن نفــت ایــران ســفارش دادنــد.
پاالیشــگاههای دولتــی هنــد کــه  ۶۰درصــد از ظرفیــت
 ۵میلیــون بشــکه در روز ایــن کشــور را تشــکیل
میدهنــد ،در ســال مالــی  ۲۰۱۷-۲۰۱۸بــه دلیــل
اختــال بــر ســر حــق توســعه میــدان گازی عظیــم
فــرزاد بــی ،واردات از ایــران را محــدود کردنــد.
بــا ایــن حــال پاالیشــگاههای دولتــی پــس از اینکــه
ایــران حمــل رایــگان و گســترش مــدت اعتبــار بــه ۶۰
روز را پیشــنهاد کــرد ،وارداتشــان را از ســال مالــی کــه از
آوریــل آغــاز شــد ،افزایــش دادنــد.
ایــران در فاصلــه آوریــل تــا ژوئــن دومیــن صادرکننــده
بــزرگ نفــت بــه هنــد پــس از عــراق بــود.
طبــق آمــار نفتکشهــا ،واردات ماهانــه هنــد از ایــران
حــدود  ۱۶درصــد کاهــش داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

وزیر برق عراق در پی بحران برقرسانی تعلیق شد
نخســت وزیــر عــراق بدنبــال بحــران نیــرو و خدمــات
ضعیــف ،پــس از هفتههــا اعتــراض مــردم نســبت بــه
قطعــی مکــرر بــرق ،وزیــر بــرق را از ســمت خــود معلــق
کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،دفتــر نخســت وزیــر عــراق در بیانیهای
اعــام کــرد تعلیــق قاســم الفهــداوی ،وزیــر بــرق تــا زمــان
بــه نتیجــه رســیدن تحقیقــات ادامــه خواهــد داشــت.
الفهــداوی کــه پیــش از ایــن فرمانــدار اســتان انبــار بــود،
در ســال  ۲۰۱۴بــه عنــوان وزیــر بــرق منصــوب شــد.
بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری آنادولــو ،شــهرهای متعــدد
عــراق درهفتههــای اخیــر شــاهد اعتراضــات مردمــی
نســبت بــه خدمــات ضعیــف ،بیــکاری بــاال و قطــع مکــرر
بــرق بودهانــد.
عــراق بــه بیــش از  ۲۳هــزار مــگاوات بــرق در ســاعت
بــرای تامیــن بیوقفــه نیازهــای مســکونی و اداری نیــاز
دارد .امــا ایــن کشــور در حــال حاضــر حــدود ۱۵۹۰۰
مــگاوات بــرق تولیــد میکنــد.
تاکید بخش خصوصی بر ایجاد بازرگانی قوی در
بحث صادرات
اتــاق بازرگانــی تهــران آمادگــی دارد تــا درکنــار شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی و نیــز شــرکت هــای پتروشــیمی
قــرار گیــرد تــا صادراتــی پایــدار و منســجم را هــدف
گــذاری کنــد.
عضــو کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق بازرگانــی و
صنایــع و معــادن تهــران بــا بیــان ایــن کــه بایــد صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی را بیــش از گذشــته افزایــش
دهیــم ،اظهارکــرد :بهتریــن مســیر بــرای رشــد اقتصــادی
کشــور توســعه صنعــت پتروشــیمی و افزایــش صــادرات
اســت و در ایــن راســتا همگرایــی و اتحــاد مــی توانــد رونــد
صــادرات را شــتاب بخشــد.
عــاء میرمحمــد صادقــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه راه
رهایــی از خــام فروشــی و حرکــت بــه ســوی تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی  ،تولیــد هرچــه بیشــتر محصــوالت
پتروشــیمی اســت ،گفــت :امــروز بهتریــن مســیر بــرای
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تولیــد میکننــد در برنامهریزیهــای تامیــن بــرق کشــور
برجســتهتر شــود.
از ایــن رو شــرکت توانیــر ابالغیــه جدیــدی صــادر کــرد
کــه بــر اســاس آن تمامــی شــرکت هــای توزیــع نیــروی
بــرق فرآینــد خریــد تضمینــی بــرق را بــه نمایندگــی از
طــرف ســاتبا بــر عهــده بگیرنــد و بدیــن ترتیــب متقاضیــان
احــداث نیــروگاه هــای محــدود بــه ظرفیــت انشــعاب مــی
تواننــد مطابــق روال گذشــته بــا مراجعــه بــه شــرکت هــای
توزیــع سراســر کشــور کــه اســامی آنهــا در وب ســایت
ســازمان ســاتبا نیــز درج شــده ،اقــدام بــه مبادلــه قــرارداد
و احــداث نیــروگاه کننــد.

رشــد اقتصــادی کشــور توســعه صنعــت پتروشــیمی هــم
دربــاال دســت و هــم در صنایــع تکمیلــی اســت و اتــاق
بازرگانــی آمــاده هرگونــه همــکاری و تعامــل بــا شــرکت
هــای پتروشــیمی اســت .
عضــو کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق بازرگانــی
تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه از گذشــته تــا امروز صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی در صــدر برنامههــای دولتهــا
قــرار داشــته اســت ،افــزود :هــم اکنــون نیــز بایــد صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی را بیــش از گذشــته افزایــش دهیم،
اگــر خواهــان کاهــش خــام فروشــی هســتیم بایــد تولیــد
محصــوالت پتروشــیمی هرچــه بیشــتر افزایــش یابــد.
او بــا بیــان ایــن کــه ایــران جــزو کشــورهای گازخیــز
با سهمیهبندی برق موافق نیستم
جهــان بــه شــمار میآیــد ،افــزود :بهتریــن شــیوه مصــرف
گاز طبیعــی ،اســتفاده از آن بــرای تامیــن خــوراک معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بــا
پتروشیمیهاســت پــس بایــد از ایــن نعمــت خــدادادی ســهمیهبندی بــرق موافــق نیســتم.
محمدرضــا فیــاض در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،در
بــه بهتریــن شــکل بهــره بــرد.
صادقــی تصریــح کــرد :چنانچــه میخواهیــم اقتصــاد رابطــه بــا ســهمیهبندی بــرق در کشــور و تاثیــر آن بــر
کشــور بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی بــه ســوی توســعه گام تولیــد اظهــار کــرد :بــا تدابیــری کــه وزارت نیــرو فراهــم
بــردارد ،بهتریــن راه افزایــش ظرفیــت تولیــد محصــوالت کــرده اســت ،ســعی شــده قطعیهــا ســهمیهبندی شــوند
پتروشــیمی ،تکمیــل زنجیــره ارزش و رشــد صــادرات تــا تأثیــرات آن بــه حداقــل ممکــن برســد.
وی اضافــه کــرد :طبیعتــاً وقتــی یــک واحــد تولیــدی
اســت.
همچنیــن او عنــوان کــرد :کشــورهای بســیاری عالقهمنــد شــرایطی بــرای راهانــدازی دارد ماننــد روشــن کــردن کــوره
بــه ســرمایه گــذاری در صنعــت پتروشــیمی کشــورمان و سیســتم ،اگــر قطعــی بــدون برنامــه باشــد میتوانــد
هســتند و بــا ایجــاد بازرگانــی قــوی در بحــث صــادرات ،تاثیــر داشــته باشــد.
میتوانیــم مشــتریان بســیاری جــذب ایــن صنعــت کنیــم .فیــاض بــا بیــان ایــن کــه بــا ادامــه ایــن رونــد موافــق
نیســتم ،افــزود :شــرایط کشــور ایجــاب میکنــد کــه بــا
خرید تضمینی برق نیروگاههای تجدیدپذیر توسط برنامهریــزی ،ایــن خســارتها را بــه حداقــل ممکــن
برســانیم.
شرکتهای توزیع برق
بــا ابــاغ توانیــر ،شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در خصــوص
فرآینــد خریــد تضمینــی بــرق نیروگاههــای تجدیدپذیــر ایرادهــای ســامانه نیمــا گفــت :بــرای تکمیــل ایــن ســامانه
را بــه نمایندگــی از طــرف ســاتبا بــر عهــده میگیرنــد .همــکاران مــا در بانــک مرکــزی و وزارت صنعــت و معــدن
شــرکت توانیــر بــا ابــاغ بخشــنامهای بــر گســترش بــا هــم همفکــری دارنــد و در حــال بررســی موضــوع
نیروگاههــای تجدیدپذیــر محــدود بــه ظرفیــت انشــعاب هســتند.
بــا همــکاری شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق تاکیــد وی ادامــه داد :امیدواریــم هــر چــه ســریعتر مشــکل ایــن
ســامانه حــل و فصــل شــود.
کــرد.
بــر اســاس اعــام ســاتبا ،خش ـکتر شــدن اقلیــم کــم آب
موافقت سعودیها با فروش ارزانتر برق به عراق
کشــور و محــدود شــدن تامیــن بــرق از نیــروگاه هــای بــرق
آبــی و حرارتــی کــه نیــاز بــه آب دارنــد ســبب شــده اســت عربســتان ســعودی بــا احــداث یــک نیــروگاه خورشــیدی
نقــش نیروگاههــای خورشــیدی کــه بــدون نیــاز بــه آب و صــادرات بــرق بــه عــراق بــا قیمتــی ارزانتــر از قیمــت
بیــش از  ۷۰درصــد بــرق خــود را مــاه هــای گــرم ســال ایــران ،موافقــت کــرد.
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بــه گــزارش ایســنا ،ســخنگوی وزارت بــرق عــراق بــه
بلومبــرگ گفــت :ایــن توافــق کــه هنــوز از ســوی مقامــات
عراقــی تاییــد نشــده اســت ،شــامل احــداث یــک نیــروگاه
 ۳۰۰۰مگاواتــی در عربســتان ســعودی در مــدت یکســال
از امضــای توافــق اســت .عــراق بــرق را بــه قیمــت  ۲۱دالر
بــه ازای هــر مــگاوات ســاعت یــا معــادل یــک چهــارم
پولــی کــه بــرای واردات بــه ایــران پرداخــت میکــرد از
عربســتان ســعودی خریــداری خواهــد کــرد.
عــراق مــاه جــاری شــاهد اعتراضــات مردمــی بــود کــه
نســبت بــه بیــکاری و خدمــات عمومــی نامناســب از جملــه
کمبــود بــرق و آب از زمــان تهاجــم آمریــکا در ســال ۲۰۰۳
ناراضــی بودنــد.
از ســوی دیگــر عــراق در مــاه جــاری خرید بــرق از ایــران را
متوقــف کــرد و بــه ایــن ترتیــب شــکاف میــان تامیــن بــرق
و مصــرف ایــن کشــور افزایــش یافــت کــه بــه قطعیهــای
مکــرر منجــر شــد.
حیــدر العبــادی ،نخســت وزیــر عــراق ،یکشــنبه هفتــه
جــاری قاســم فهــداوی ،وزیــر بــرق عــراق را از ســمت
خــود تعلیــق کــرد تــا دولــت دربــاره علــت ضعیــف بــودن
خدمــات برقرســانی تحقیــق کنــد.
دو هفتــه قبــل عــراق کمیتـهای را بــرای طــرح برنامههایــی
بــه منظــور رســیدگی بــه نگرانیهــای مــردم معتــرض
تشــکیل داد و  ۳.۵تریلیــون دینــار (ســه میلیــارد دالر)
بــرای حمایــت از خدماتــی کــه ایــن مشــکالت را برطــرف
میکنــد ،اختصــاص داد.
توسعه روابط «باکو» و «اتحادیه اروپا»
رییسجمهــوری آذربایجــان گفتــه روابــط باکــو و اتحادیــه
اروپــا بــا موفقیــت توســعه مییابــد .بــه گــزارش آذرتــاج،
الهــام علــی اف در دیــدار بــا تگیــوو کالر نماینــده ویــژه
اتحادیــه اروپــا در امــور قفقــاز جنوبــی و هیــات همــراه
امضــای توافقنامــه اولویتهــای همــکاری میــان جمهــوری
آذربایجــان و اتحادیــه اروپــا را مهــم توصیــف کــرده اســت.
نماینــده ویــژه اتحادیــه اروپــا دوشــنبه در قالــب ســفر
منطقهیــی وارد باکــو شــد .در ایــن دیــدار ،چشــمانداز
روابــط جمهــوری آذربایجــان و اتحادیــه اروپــا ،راهکارهــای
حــل مناقشــه قرهبــاغ ،توســعه همــکاری در حوزههــای
بازرگانــی ،حمــل و نقــل و گردشــگری بررســی شــد.
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SNC-Lavalin Wins $70m Contract To
Egypt’s Burullus Power Plant Inaugu- Build Three Substations In Meydan One
rated

Saudi Arabia Opens Bids For Kingdom’s First Utility-Scale Wind Farm

The substations are expected to be
Burullus Power Plant will rank operational in late 2019
among the most natural gas-fired
combined cycle power plants in the SNC-Lavalin has been awarded a
$70m contract to provide engineer.world
ing and procurement services for
Egyptian President Abdel Fattah the Meydan Group’s Mahra, Jeyad
al-Sisi has inaugurated two of three and Forsan 132/11kV substations
mega power plants in Egypt built by for the Meydan One development in
.Dubai
.Orascom and Siemens
The New Capital and Burullus combined cycle power plants were inau- SNC-Lavalin will undertake the full
design and delivery of all three
.gurated by al-Sisi
The a combined cycle power plants 132/11kV gas insulated switchgear
(GIS) substations, including the
that have a total power generation
civil design and delivery of three
.capacity of 9,600 MW
two-storey buildings, all electrical
«
The execution schedule for both equipment and electro-mechanical
projects was extremely challenging .works
particularly at Burullus, which
was the first project out of the Deliverables for each of the three
three mega power plants to finish substations include the design,
despite the latest start and the procurement, installation and commost difficult site conditions,» missioning of the 132kV and 11kV
said Egyptian construction giant switchgears, 132/11kV 35/50MVA
transformers, shunt reactors, ca.Orascom in a press statement
pacitors, earthing transformers, associated control and protections,
.and remote end integration

Four bids were submitted by
pre-qualified consortiums ACWA
Power, EDF Energies Nouvelles,
Enel Green Power S.p.A. and International Power SA, Dubai branch
.)(ENGIE
saudi Arabia has received four bids
for the first utility-scale wind farm to
.be built in the kingdom
The $500m Dumat Al Jandal wind
farm, located in the northern Al Jouf
region, will generate enough power
to supply up to 70,000 Saudi households and forms part of the country’s wider industrial diversification
.strategy
The Renewable Energy Project Development Office (REPDO) at the
Ministry of Energy, Industry and
Mineral Resources (MEIM) in Saudi
Arabia hosted the bid opening ceremony. The Dumat Al Jandal project is the second tender issued by
MEIM as part of the National Renewable Energy Programme (NREP) under the auspices of the King Salman
Renewable Energy Initiative

Doosan Heavy To Take Part In Oman’s
$200mn Desalination Project

A consortium led by Japanese engineering company JGC Corp. and
Oman’s UICD has clinched the engineering, procurement and construction deal to build a seawater desalination facility in Oman by April 202
south Korea’s Doosan Heavy Industries & Construction Co. will take
part in a 230 billion won ($203.9 million) desalination project in Oman, the
latest in a series of winning streak for
the world’s biggest desalination plant
.builder
The Korean company has said its consortium led by Japanese engineering company JGC Corp. and Oman’s
UICD has clinched the engineering,
procurement and construction deal to
build a seawater desalination facility
.in Oman by April 2021

The consortium members will set
up a special purpose company
called Al Asilah, with JGC to fund
percent, and 20 percent, UIDC 75
percent. The 5 Doosan Heavy
newly established company will be
in charge of overall development
and operation of the plant

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران
کــه از جلســات گذشــته خــود ،آسيبشناســی بــازار عــراق را
آغــاز کــرده بــود ،در چهاردهمیــن نشســت خــود نیــز بررســی
ایــن موضــوع را ادامــه داد .در ایــن نشســت فرصتهــا و
تهدیدهــای فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در بــازار عــراق مــورد
واکاوی قــرار گرفــت و بــر ضــرورت توجــه فعــاالن اقتصــادی و
دولــت بــه ایــن بــازار تاکیــد شــد.
چراغ خاموش کمیسیون مشترک ایران و عراق
در ادامــه ،ســید حمیــد حســینی ،عضــو هیــات رییســه و
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق ،گزارشــی تحلیلــی
دربــاره بــازار عــراق و جایــگاه فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در
ایــن بــازار ارائــه کــرد .او بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات عــراق
در ســال  2017معــادل  56میلیــارد دالر و واردات آن 36
میلیــارد دالر بــوده اســت ،ادامــه داد :هنــد ،کرهجنوبــی ،چین،
یونــان و ایتالیــا بــه عنــوان پنــج مقصــد نخســت صادراتــی
عــراق شــناخته میشــوند .همچنیــن بــه ترتیــب کشــورهای
چیــن ،ترکیــه ،ایــران ،امــارات و روســیه نیــز بیشــترین ســهم
را در بــازار عــراق بــه خــود اختصــاص دادهانــد .چنانکــه چیــن،
 23.5درصــد ،ترکیــه  23درصــد ،ایــران  20درصــد و امــارات
 17درصــد ایــن بــازار را تصاحــب کردهانــد.
حســینی ســپس بــه مبــادالت تجــاری ایــران و عــراق پراخــت
و گفــت :در ســال  ،1396ایــران معــادل شــش میلیــارد و
 425میلیــون دالر بــه عــراق کاال صــادر کــرده و در مقابــل
 77میلیــون دالر از ایــن کشــور کاال وارد کــرده اســت .پنــج
کاالی عمــده صادراتــی ایــران بــه عــراق نیــز شــامل قطعــات
توربینهــای بخــار ،پنیــر ،بســتنی ،ورق و کاشــی بــوده اســت.
او افــزود :عمــده صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه عــراق طــی
ســالهای گذشــته ،کاالهایــی چــون ،ســیمان ،کولرهــای
آبــی ،رب گوجــه فرنگــی ،پنیــر ،بســتنی ،ماســت و برخــی
محصــوالت کشــاورزی نظیــر گوجهفرنگــی و ســیب بــوده
اســت.
او در ادامــه ،چالشهــای موجــود در روابــط تجــاری ایــران
و عــراق را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت :كميســيون عالــي
دو کشــور از ســال  ٩٣تشــکیل نشــده و کمیتــه مشــترك
همكاريهــاي اقتصــادي و بازرگانــي نیــز از ســال  91تشــکیل
جلســه نــداده اســت .بيثباتــي در قوانيــن و مقــررات ،بــه
ویــژه قوانيــن متغيــر گمرکــي و يكســان نبــودن تعرفههــا
و رويههــاي گمرکــي در مرزهــاي ورودي ،فراهــم نبــودن

انـرژی

شماره نود هشت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهفت

چالشهای پیش روی فعاالن اقتصادی
در روابط تجاری با عراق

زيرســاختهاي بانكــي ،بيمــهاي و آزمايشــگاهي ،عــدم
آشــنايي بــا تجــار و صنعتگــران معتبــر و خوشــنام عــراق،
محيط نامســاعد كســب و كار در عــراق و نبود دروازه مشــترك
تجــاري و عــدم عضويــت گمــرک عــراق در كنوانســيونهاي
بينالمللــي (تيــر) و ورود موقــت كاال از جملــه ایــن مشــکالت
اســت.
ضرورت لغو روادید میان ایران عراق
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق در ادامــه ،راهکارهایــی
را هــم بــرای ارتقــای ســطح مناســبات تجــاری دو کشــور
پیشــنهاد کــرد و گفــت :لغــو روادیــد میــان دو کشــور ،یکــی
از مهمتریــن راهکارهــا بــرای بهبــود روابــط تجــاری اســت.
همچنیــن عقــد قــرارداد تعرفــه ترجيحــی ،يكسانســازی
اســتاندارد كااليــی و خدمــات ،تشــكيل شــركتهای
حملونقــل و شــركتهای فنــی و مهندســی مشــترك،
برقــراری رابطــه بانكــی و بيمــهای بيــن دو كشــور ،ايجــاد
دروازه مشــترك تجــاری ،همــكاری و مشــاركت دو كشــور در
راهانــدازی و تاســيس فروشــگاههای زنجيــرهای و واحدهــای
توليــدی و صنعتــی ،برنامهریــزی و زمانبنــدي جهــت
نشســتهاي منظــم بيــن دســتگاههاي دولتــي دو كشــور
خصوصـاً گمــرک ،اســتاندارد ،بهداشــت ،مرزباني و اســتانداران
مــرزي میتوانــد بــه توســعه همکاریهــا کمــک کنــد.
ایــن عضــو هیــات رییســه اتــاق مشــترک ایــران و عــراق از
راهانــدازی قریبالوقــوع مرکــز خدمــات تجــاری در بصــره

خبــر داد و گفــت :شــرکتهای عالقمنــد میتواننــد
ســوئییتهای اداری و اقامتــی ایــن مرکــز را در اختیــار بگیرند.
ضمــن آنکــه بهتــر اســت شــرکتهای ایرانــی از طریــق بصــره
وارد بــازار عــراق شــوند .همچنیــن بــه دنبــال آن هســتیم کــه
اتــاق مبادلــه اظهارنامــه بــرای بــازار عــراق ایجــاد کنیــم .اتــاق
ایــران و عــراق در عیــن حــال ،کتابچ ـهای از اطالعــات مــورد
نیــاز بــرای ســرمایهگذاری در عــراق تهیــه کــرده اســت کــه
میتوانــد مــورد اســتفاده فعــاالن اقتصــادی قــرار گــرد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون ،حــدود  10ســازمان در
مــورد عــراق تصمیمگیــر هســتند ،ادامــه داد :بــرای ایجــاد
وحــدت رویــه ،پیشــنهاد کردیــم کــه ســتاد یــا اتــاق فکــری
از نماینــدگان ایــن نهادهــا و بخــش خصوصــی ایجــاد شــود
و هــر تصمیمــی در مــورد عــراق توســط ایــن ســتاد اتخــاذ
شــود.
کمک دولت به صادرکنندگان خدمات
آرش شــهرآیینی نیــز بــا اشــاره بــه حمایتهــای دولــت از
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی گفــت :دولــت
در ســال  ،1394پــس از آنکــه ایــن شــرکتها در عــراق
بــا مشــکالتی مواجــه شــدند 200 ،میلیــون دالر وام بــدون
هرگونــه وثیقــه و اعتبارســنجی بــه آنهــا اختصــاص داد.
همچنیــن نــرخ پوشــش ریســک صــادرات بــه عــراق بــه یــک
درصــد در ســال کاهــش یافــت.
راســخ نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بخــش خصوصــی
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نبایــد در انتظــار کمکهــای دولتــی بنشــیند و بایــد امــور
خــود را مــورد پیگیــری قــرار دهــد .او گفــت :اگــر غفلــت
کنیــم ،بــازار عــراق را نیــز ماننــد بازارهــای  CISاز دســت
خواهیــم داد.
تشــکیل کنسرســیوم بــرای عبــور از چالــش کمبــود
نقدینگــی
رضــا مونســان نیــز کــه از اتــاق مشــترک ایــران و عــراق در
ایــن نشســت حضــور یافتــه بــود ،گفــت :رویکــرد عــراق بــه
ســوی جــذب ســرمایهگذاری اســت .اگــر رویکــرد فعــاالن
اقتصــادی ایرانــی نیــز مشــارکت در پروژههــای پیمانــکاری
در ایــن کشــور باشــد ،فرصــت بســیاری در عــراق نهفتــه
اســت .چالــش مــا ایــن اســت کــه اکنــون بــا کمبــود
نقدینگــی مواجــه هســتیم .راهــکاری کــه بــرای حــل ایــن
مســاله وجــود دارد ،ایــن اســت کــه کنسرســیومی تشــکیل
شــود کــه انتقــال ســرمایه نقــد بــه ایــن کشــور را بــه حداقــل
برســاند و عمــده آورده آن تــوان فنــی و مهندســی باشــد.
چنانچــه ایــن ایــده عملیاتــی شــود ،بــه الگــوی مناســبی
تبدیــل خواهــد شــد.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه نیــاز عــراق بــه احــداث واحدهــای
مســکونی ،صنعــت ســاختمان در ایــن کشــور را فرصــت
مناســبی بــرای فعــاالن اقتصــادی ایرانــی توصیــف کــرد.
محمدرضــا گنجــی کــه از انجمــن فرآوردههــای لبنــی
کشــور در ایــن نشســت حضــور یافتــه بــود ،ایــن پیشــنهاد
را مطــرح کــرد کــه در مرکــز خدمــات تجــاری کــه قــرار
اســت توســط اتــاق مشــترک ایــران و عــراق راهانــدازی شــود،
بــه جــای شــرکتها ،انجمنهــا حضــور پیــدا کننــد .او
همچنیــن گفــت کــه انســداد مرزهــای مشــترک بــا عــراق
در مناســبتهای مذهبــی ،ضــرر و زیانهــای بســیاری را
متوجــه شــرکتهای لبنــی کــه محصــوالت آنــان فســادپذیر
اســت میکنــد .گنجــی از مشــکالت تامیــن ارز بــرای حضــور
در نمایشــگاههای تخصصــی عــراق نیــز ســخن گفــت.
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق هــم بــا بیــان اینکــه
طرحهــا و برنامههــای بســیاری بــرای توســعه بــازار عــراق
وجــود دارد ،ادامــه داد :بــرای اجــرای ایــن طرحهــا بــا کمبــود
منابــع مواجــه هســتیم .نــه ویتریــن شــرکتهای ایرانــی
در عــراق مطلــوب اســت و نــه مــدل تجــاری ایرانیهــا در
ایــن کشــور روزآمــد اســت .امــا در حــال تــاش هســتیم تــا
ارتبــاط تجــار ایرانــی و عراقــی را متصــل کنیــم .همچنیــن
روی پیونــد صنعتــی بــه شــدت فعــال هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

چشم بادامیها خواستگار پر و
پا قرص نفت ایران
نقشــه ترامــپ بــرای حــذف نفــت ایــران در بازارهــای
جهانــی آنطــور کــه پیــش بینــی میکــرد بــه آســانی
اجرایــی نشــد و بــا مانعــی بــه نــام مخالفــت مشــتریان
ایــران مواجــه شــد .در ایــن میــان چیــن و ژاپــن کــه از
مشــتریان قدیمــی نفــت ایــران هســتند ،بیــش از همــه
بــرای ادامــه واردات نفــت از ایــران کمــر همــت بســتهاند.
بــه گــزارش ایســنا ،تحریــم نفــت ایــران یکــی از مهــم
تریــن فصــل هــای اهــداف ترامــپ بــرای خــروج از برجــام
بــود؛ بــه طوریکــه بــر هــر بنــدی چنــگ زد تــا بتوانــد
نقشــه خــود را اجرایــی کنــد .ترامــپ ابتــدا ســعی کــرد بــا
درخواســت از عربســتان و همراهانــش بــرای افزایــش تولیــد
جــای خالــی کاهــش احتمالــی نفــت ایــران را در اوپــک
بگیــرد و بعــد هــم مهــر تهدیــد خــود را زیــر قــرارداد
صــادرات نفــت ایــران بــه کشــورهای دیگــر زد.
البتــه در آن ســوی ماجــرا عــاوه بــر اینکــه ایــران اعــام
کــرد راهکارهایــی بــرای ادامــه رونــد صــادرات خــود دارد
مشــتریان نفــت ایــران نیــز جلــوی تهدیــد ترامــپ کــم
نیاوردنــد و برخــی آن هــا بــه دنبــال گرفتــن معافیــت از
آمریــکا افتادنــد و برخــی دیگــر هــم بــی توجــه بــه تهدیــد
ترامــپ ،بــه واردات نفــت از ایــران ادامــه دادنــد.
آمریکا هم منتظر افزایش واردات چین از ایران است
چیــن بــه عنــوان بزرگتریــن مشــتری نفــت ایــران
محکمتــر از ســایر خریــداران پــای نفــت ایــران ایســتاده
اســت و بــه نظــر میرســد توجــه چندانــی بــه تصمیــم
آمریــکا نــدارد .حتــی جنــگ تجــاری آمریــکا ضــد چیــن،
انگیــزه چینیهــا را بــرای بیتوجهــی بــه تحریمهــای
آمریکایــی بیشــتر میکنــد.
چیــن بزرگتریــن وارد کننــده نفــت در جهــان اســت و در
ماههــای ژانویــه تــا مــه امســال بهطــور میانگیــن روزانــه
 ۷۱۸هــزار بشــکه نفــت از ایــران وارد کــرده و حــدود یــک
چهــارم از صــادرات نفــت ایــران را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .چیــن واردات خــود را در دوره یــاد شــده حــدود

 ۹,۳درصــد نســبت بــه پارســال افزایــش داده اســت و انتظــار
نمـیرود بـهزودی خریــد خــود را از ایــران کاهــش دهــد
.البتــه بــه نظــر مــی رســد آمریــکا هــم انتظــار دارد پــس از
آغــاز تحریمهــای ضدایران ـیاش ،چیــن واردات نفــت خــود
را از ایــران افزایــش دهــد .ایــن کشــور مدعــی شــده موضــع
چیــن بــه طــور کلــی ایــن بــوده کــه فقــط بــه تحریمهــای
ســازمان ملــل احتــرام میگــذارد و تمایلــی بــه پیــروی از
تحریمهــای دوجانبــه نــداردو در منافــع اقتصــادی محــدود
چنیــن نیســت کــه خریــد نفــت از ایــران را متوقــف کنــد.
معافیــت از تحریمهــای ضــد ایرانــی از اولویتهــای
مهــم ژاپن
از ســوی دیگــر دریافــت معافیــت از تحریــم هــای ضــد
ایرانــی بــه یکــی از اولویتهــای مهــم دولــت ژاپــن تبدیــل
اســت .مقامــات ایــن کشــور اعــام کــرده انــد کــه هرچنــد
از ســوی آمریــکا درخواســتی دریافــت کــرده انــد مبنــی بــر
اینکــه «همــه واردات نفــت از ایــران را متوقــف کننــد»،
امــا ایــن کشــور ،ایــران را یکــی از کشــورهای بســیار مهــم
بــرای تضمیــن امنیــت انــرژی ژاپــن میدانــد .توقــف همــه
صــادرات نفــت ایــران ســبب از دســت رفتــن دو میلیــون و
 ۵۰۰هــزار بشــکه در روز از عرضــه نفــت جهانــی میشــود
کــه نمیتوانــد هضــم شــود و ســبب رشــد شــدید قیمتهــا
میشــود.
واردات نفــت ژاپــن از ایــران در ســال مالــی ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸
میــادی ،بــه بیــش از  ۱۶۵هــزار بشــکه در روز میرســید.
شــرکت هــای ژاپنــی از دولــت ایــن کشــور درخواســت
کــرده انــد بــا آمریــکا دربــاره تحریمهــای ضــد ایرانــی
مذاکــره کننــد.

صادرات یک سومگاز کشور
از منطقه  7به کشورهای
همسایه

مدیــر منطقــه  7عملیــات انتقــال گاز ایــران گفــت94 :
درصــد شــهرهای منطقــه 7از نعمــت گاز برخوردارنــد.
بــ ه گــزارش ایســنا،امیــن عبــادی یکشــنبه  7مــرداد در
جمــع خبرنــگاران ،بــا تأکیــد براینکــه شــرکت انتقــال گاز
حلقــه واســط انتقــال گاز از مبــادی تولیــد بــه مبــادی
مصــرف اســت ،اظهارکــرد :شــرکت انتقــال گاز ایــران دارای

انـرژی

شماره نود هشت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهفت

 10منطقــه در سراســر کشــور اســت کــه منطقــه  7شــامل
 8اســتان همــدان ،مرکــزی ،لرســتان ،ایــام ،کرمانشــاه و
کردســتان ،قزویــن و زنجــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  80ایســتگاه تقویــت فشــار گاز در
کشــور وجــود دارد ،تصریــح کــرد 50 :مرکــز بهرهبــرداری
از خطــوط لولــه وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد  8مرکــز در
حــوزه منطقــه  7اســت.
عبــادی بــا بیــان اینکــه  10درصــد خطــوط انتقــال گاز
کشــور در ایــن منطقــه واقــع شــده اســت ،گفــت 26 :هــزار
و  500کیلومتــر خطــوط انتقــال گاز در کشــور وجــود دارد
کــه  4300کیلومتــر آن در منطقــه  7قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ رشــد انتقــال گاز در منطقــه 7
در ردیفهــای اول و دوم مناطــق کشــور اســت ،افــزود:
در نظــر گرفتــه شــده در  5-4ســال آینــده بــه ردیـف اول
مناطــق  7گانــه کشــور برســیم.
عبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه  7عملیــات انتقــال
گاز ایــران مســئولیت صــادرات گاز بــه کشــورهای همســایه
را برعهــده دارد ،خاطرنشــان کــرد :یــک ســوم صــادرات
گاز کشــور از منطقــه  7بــه کشــورهای همســایه صــادر
میشــود.
مدیــر منطقــه  7عملیــات انتقــال گاز ایــران بــا تأکیــد
براینکــه  13درصــد از گاز تولیــدی کشــور بــه منطقــه 7
تحویــل داده میشــود ،یــادآور شــد :از  155شــهر واقــع
در منطقــه  7عملیــات انتقــال گاز ایــران 145 ،شــهر
گازرســانی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــول خطــوط انتقــال گاز در
منطقــه  150 ، 7هــزار کیلومتــر اســت ،تصریــح کــرد :از
 3-2ســال گذشــته عبــور  2خــط لولــه سراســری کشــور از
غــرب صــورت گرفتــه اســت ،بــه طوریکــه قبــل از ایــن
مــدت خطــوط سراســری کــه از غــرب عبــور کنــد ،وجــود
نداشــت.
عبــادی نشــت گاز را یکــی از مصادیــق پدافنــد غیرعامــل
دانســت و افــزود :عملیــات نشــت یابــی هرســاله انجــام
میشــود ،بهطوریکــه امســال  1000کیلومتــر از خطــوط
منطقــه  7نشــت یابــی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امســال انفجارخاصــی در خطــوط
انتقــال گاز منطقــه  7رخ نــداده اســت ،تأکیــد کــرد:
فرســودگی خطــوط انتقــال گاز در منطقــه  7کمتــر از 3
درصــد اســت کــه برنامــه تعمیراتــی بــرای بهروزرســانی
ایــن خطــوط را داریــم.
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عبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین انتقــال گاز بــه
اســتان مرکــزی صــورت میگیــرد ،یــادآور شــد :در 3
ماهــه ابتــدای امســال  5درصــد افزایــش مصــرف گاز در
اســتان همــدان وجــود داشــت.
مدیــر منطقــه  7عملیــات انتقــال گاز ایــران بــا تأکیــد
براینکــه حریــم خطــوط انتقــال گاز بایــد رعایــت شــود،
اظهارکــرد :متأســفانه برخــی بــه طــور خواســته یــا
ناخواســته وارد حریــم خطــوط انتقــال گاز میشــوند کــه
بایــد در ایــن زمینــه اطالعرســانی و فرهنگســازی شــود
چــرا کــه نزدیــک شــدن بــه ایــن حریــم ممکــن اســت
اتفاقــات جبــران ناپذیــری را بــه دنبــال داشــته باشــد.

میانگین صادرات نفت ایران
باالتر از کل سال گذشته ایستاد

بــه گــزارش ایســنا ،ایــران در چهــار مــاه نخســت امســال
( ،)۹۷بهطــور میانگیــن روزانــه حــدود  ۲میلیــون و ۳۰۰
هــزار بشــکه نفــت خــام بــه مقصــد کشــورهای آســیایی و
اروپایــی صــادر کــرده اســت .میانگیــن صــادرات نفتخــام
ایــران در ســال  ،۹۶بهطــور میانگیــن  ۲میلیــون و ۱۱۵
هــزار بشــکه در روز بــوده اســت.
چیــن و هنــد از بزرگتریــن مشــتریان نفــت خــام
ایــران هســتند کــه پــس از خــروج آمریــکا از برجــام در
 ۱۸اردیبهشــتماه تحــت فشــارهای ایــن کشــور قــرار
نگرفتــه و مصمــم بــه ادامــه واردات نفــت خــود از ایــران
هســتند.
خبرگــزاری اســپوتنیک بــه نقــل از دارمنــدرا پــرادان،
وزیــر نفــت و گاز هنــد بــه تازگــی خبــر داد کــه واردات
نفــت ایــن کشــور از ایــران در مــاه ژوئــن (خــرداد  -تیــر)
نســبت بــه دوره مشــابه پارســال نزدیــک بــه  ۵۰درصــد
افزایــش داشــته اســت.
کــره جنوبــی و ژاپــن نیــز بهعنــوان دیگــر مشــتریان نفــت
و میعانــات گازی ایــران پــس از محدودیتهــای ترامــپ
در پــی دریافــت مجــوز از ایــن کشــور بــرای واردات نفــت
از ایــران هســتند.
بــه نظــر میرســد بــازار نفــت تــوان حــذف نفــت ایــران
را نــدارد ،زیــرا بســیاری از پاالیشــگران بــزرگ آســیایی
پاالیشــگاههای خــود را بــر پایــه نفــت ایــران بنــا نهادنــد.
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تحریمهای نفتی علیه
ایران به پیمانکاران
آمریکایی ضربه
میزند

مهارتهــای مذاکــره هنــد بــه بوتــه آزمــون
گذاشــته شــده و ایــن کشــور همچنــان تــاش
میکنــد بــرای ادامــه صــادرات نفــت از ایــران،
آمریــکا را متقاعــد کنــد.

بخش خصوصی معتمد
رشد اقتصادی است

محمدباقــر نوبخــت ،رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور بــا اعضــای فراکســیون اشــتغال و تولیــد مجلس
شــورای اســامی ،برخــی مســووالن وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی و شــماری از نماینــدگان بانــک هــای
دولتــی دیــدار کــرد .در ایــن جلســه ،آمــار و اطالعــات
مختلفــی از وضعیــت اقتصــادی کشــور منتشــر شــد.
رشــد اقتصــادی  4.٣درصــدی ایــران کــه در گــزارش
فروردیــن مــاه صنــدوق بیــن المللــی پــول تاییــد
شــد ،نتیجــه اعطــای  ١٩هــزار میلیــارد تومــان وام بــه
واحدهــای تولیــدی بخــش خصوصــی و تخصیــص 4٣
هــزار و  5٠٠میلیــارد تومــان تســهیالت بــه طرحهــای
عمرانــی بــود.
.2پارســال همچــون ســال هــای گذشــته  796هــزار
نفــر بــه جمعیــت فعــال (جمعیــت در ســن کار و
جویــای کار) اضافــه شــد.

بــه گــزارش بیزنــس الیــن ،بــا آغــاز شــمارش معکــوس برای
پایــان مهلــت تعییــن شــده از ســوی دونالــد ترامــپ ،رییس
جمهــور آمریــکا بــرای اجــرای تحریمهــای اقتصــادی علیــه
ایــران ،دهلینــو ســرگرم مذاکــره بــا واشــنگتن اســت تــا
اطمینــان حاصــل کنــد کــه در همکاریهــای اقتصــادی
ایــن کشــور بــا ایــران کــه یکــی از ســه صادرکننــده بــزرگ
نفــت بــه هنــد اســت ،خللــی ایجــاد نخواهــد شــد.
مقامــات آگاه از ایــن مذاکــرات بــه بیزنــس الیــن گفتنــد :ما
بــه آمریــکا توضیــح دادیــم کــه نفــت یــک کاالی تجــاری
مهــم میــان هنــد و ایــران اســت .هنــد بایــد اجــازه پیــدا
کنــد تــا بــه تجــارت خــود بــا ایــران ادامــه دهــد.
بــه گفتــه یکــی از ایــن مقامــات ،مســئله تنهــا مربــوط بــه
صــادرات نفــت نیســت .بایــد بــه خاطــر داشــت کــه ۸۰
درصــد از پیمانــکاران و پیمانــکاران فرعــی در صنعــت نفــت
و گاز آمریکایــی بــوده یــا یــک پایــگاه آمریکایــی دارنــد.
بنابرایــن چنیــن تحریمهایــی بــر کل صنعــت اکتشــاف
تاثیــر خواهــد گذاشــت.

.3از میــزان افــرادی کــه بــه جمعیــت فعــال اضافــه
شــدند ٧٩٠ ،هــزار نفــر مشــغول کار شــدند.
شــش هــزار نفــر بــه جمعیــت بیــکار ســه میلیــون و
 200هــزار نفــری اضافــه شــد.
.5بایــد یــک میلیــون فرصــت شــغلی بــرای امســال
ایجــاد شــود.
امســال بــر اســاس اعــام مرکــز آمــار ایــران ،مشــارکت
نســبت بــه بهــار پارســال کــه  4٠.6درصــد بــود.
.7میــزان مشــارکت نســبت بــه بهــار پارســال  ٠.5درصــد
رشــد کــرده اســت.
در بهــار امســال نســبت بــه بهــار پارســال جمعیــت
بیشــتری وارد بــازار کار شــد.
.9نــرخ بیــکاری نســبت بــه بهــار پارســال از  ١٢.6بــه
 ١٢.١تقلیــل یافــت.
در تبصــره  ١٨قانــون بودجــه  13٩٧پیــش بینــی شــده
اســت بــرای یــک میلیــون و  ٣٣نفــر اشــتغال ایجــاد
کنیــم و در ایــن زمینــه  65هــزار و  ٣٠٠میلیــارد تومــان
اعتبــار بــرای  ١4طــرح در نظــر گرفتیــم.

انـرژی

شماره نود هشت  //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهفت

بــا ایــن حــال هندیهــا دربــاره کاهــش خریــد نفــت از
ایــران بیانیــه رســمی نــداده انــد و پاالیشــگاههای هنــدی
بــرای بســتن قراردادهــای جدیــد بــا ایــران اقــدام نکــرده
انــد.
یــک مقــام دیگــر گفــت :بعــاوه مســئله سیاســت خارجــی
دیگــری کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه هنــد تاکیــد
کــرده روابــط دو جانبــه اش بــا ایــران بــه قــوت خــود باقــی
اســت و تحــت تاثیــر روابــط دهلینــو بــا هیــچ کشــور
دیگــری قــرار نمیگیــرد .بنابرایــن اگــر هنــد بــه صــورت
مکتــوب قولــی بــه آمریــکا دهــد بــه معنــای آن اســت کــه
تحریمهــای آمریــکا را پذیرفتــه اســت.
آمریــکا در مــاه مــه خــروج از توافــق هســتهای بــا ایــران
را اعــام کــرد و ترامــپ دســتور بازگشــت تحریمهــای
اقتصــادی شــامل تحریــم صــادرات نفــت علیــه تهــران را
صــادر کــرد.
واردات نفــت هنــد از ایــران رو بــه کاهــش اســت امــا اگــر
پاالیشــگاههای دولتــی کاهــش خریدشــان را آغــاز کننــد
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بــه منزلــه ســیگنالی از یــک تصمیــم سیاســی خواهــد بــود.
در جریــان ســفر دکتــر حســن روحانــی ،رییــس جمهــوری
اســامی ایــران بــه دهلینــو در فوریــه و دیــدار وی بــا
نانــدرا مــودی ،نخســت وزیــر هنــد ،دو طــرف بــرای عمیــق
کــردن همکاریهــای ســرمایهگذاری و تجــاری موافقــت
کردنــد و در ایــن راســتا ،ضــرورت ایجــاد یــک کانــال بانکــی
موثــر بــرای مبــادالت تجــاری را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد.
تصمیــم بــرای دایــر شــدن یــک شــعبه بانــک پاســارگاد در
هنــد در ایــن زمــان گرفتــه شــد.
همچنیــن موافقــت شــد یــک کمیتــه مشــترک مقامــات
دو کشــور بــرای بررســی گزینههــای ممکــن از جملــه
بکارگیــری سیســتم روپیه-ریــال تشــکیل شــود
کارشناســان دربــاره اینکــه آیــا تاســیس شــعبه ایــن بانــک
ایرانــی در هنــد کمــک خواهــد کــرد چالشهــای پرداخــت
پــول حــل شــود ،معتقدنــد کــه ایــن امــر بــه طــور واضــح
نشــان میدهــد کــه هنــد چــه میــزان میخواهــد بــا
ایــران مــراوده داشــته باشــد.

«روحانی» اصالحیه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴را ابالغ کرد

رئیــس جمهــور دو قانــون مصــوب مجلــس شــورای
اســامی را بــرای اجــرا بــه وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ابــاغ
کــرد.
پایگاه اطالع رسانی دولت
حجــت االســام حســن روحانــی رئیــس جمهــور،
دو قانــون مصــوب مجلــس شــورای اســامی را بــرای
اجــرا بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان

برنامــه و بودجــه کشــور ابــاغ کــرد.
بــر ایــن اســاس در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت
و ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران،
رئیــس جمهــور «قانــون اصــاح قانــون اجــرای
سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی» را جهت
اجــرا بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و «قانــون
تمدیــد مهلــت جــذب اعتبــارات تملــک دارایــی هــای
ســرمایه ای و مالــی ســال  ۱۳۹۶کل کشــور» را بــه
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ابــاغ کــرد.
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ســفیر ســوریه بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی تهــران ،بــا
مســعود خوانســاری دیــدار و گفتوگــو کــرد .در ایــن دیــدار
کــه حــول آغــاز فــاز تــازهای از همکاریهــای اقتصــادی
دوجانبــه بــود ،محوریــت بخــش خصوصــی در هرگونــه
تفاهمنامــه همــکاری مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
در آغــاز ایــن دیــدار ســفیر ســوریه بــا اشــاره برقــراری امنیت
نســبی در ســوریه و از آغــاز همکاریهــای راهبــری اقتصــادی
ایــران و ســوریه خبــر داد و گفــت :شــرایط بــرای توســعه
همکاریهــای اقتصــادی فراهــم اســت و دولــت ســوریه
همــکاری بــا بخــش خصوصــی را در اولویــت خــود قــرار داده
اســت .بخــش خصوصــی و دولتــی ایــران میتواننــد شــریک
بازســازی ســوریه در شــرایط کنونــی باشــند.
عدنــان محمــود بــا تاکیــد بــر لــزوم نقشآفرینــی اتــاق
بازرگانــی تهــران در توســعه همکاریهــای اقتصــادی عنــوان
کــرد کــه تــاش دارد تــا تعــدادی از فعــاالن اقتصــادی برتــر
ســوری را بــه تهــران بیــاورد .او افــزود :همچنیــن در مــورد
تشــکیل اتــاق بازرگانــی مشــترک نیــز پیشــنهاد دادهایــم و
امیدواریــم ایــن امــر تســریع شــود.
محمــود بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تمــام راههــا بــرای فعالیــت
بخــش خصوصــی ایــران در ســوریه بــاز اســت ،گفــت :اکنــون
شــرایط امنیتــی فراهــم شــده اســت و مــا هــم از حضــور و
فعالیــت کارآفرینــان ایرانــی و مشــارکت بخــش خصوصــی دو
کشــور اســتقبال میکنیــم .در ایــن مســیر ابــزاری ماننــد
توافقنامــه تجــارت آزاد عربــی را داریــم کــه میتوانــد
بســیار کمککننــده باشــد .بــا توجــه بــه ایــن توافقنامــه
همکاریهــای ایــران و ســوریه از مرزهــای دو کشــور
فراتــر مــیرود و مــا میتوانیــم بــدون هیچگونــه تعرفــه و
عوارضــی ،کاالهــای ایرانــی را بــه بازارهــای عربــی بفرســتیم.
ســفیر ســوریه همچنیــن بــا اعــام ایــن کــه دو کشــور در
مســیر امضــای توافقنامــه راهبــردی اقتصــادی هســتند ،خبــر
داد کــه ایــن توافقنامــه در ســفر بعــدی اســحاق جهانگیــری،
معــاون اول رئیسجمهــور ایــران بــه ســوریه امضــا میشــود.
عدنــان محمــود افــزود :محــور ایــن همکاریهــای راهبــردی
در اقتصــاد نیــز بخــش خصوصــی اســت .بخــش خصوصــی
ایــران بــرای مــا جایــگاه باالیــی دارد و مــا امیدواریــم اتــاق
تهــران بتوانــد مرکــز تشــویق و ترغیــب فعــاالن اقتصــادی
بــه حضــور در ســوریه و مشــارکت بــا فعــاالن ســوری باشــد.
عدنــان محمــود همچنیــن توضیــح داد کــه روابــط اقتصــادی
ایــران ،عــراق ،ســوریه و لبنــان میتوانــد بــا رونــق باالیــی
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شــکل بگیــرد و مســیرهای زمینــی بــرای انجــام مبــادالت بــه
زودی بــا بازگشــت کامــل امنیــت فراهــم میشــود.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری مراســم دیــدار فعــاالن
اقتصــادی بــا ســفرای خارجــی کــه چنــدی قبــل توســط
اتــاق بازرگانــی تهــران ترتیــب داده شــده بــود ،ایــن نشســت
را ابتــکار بســیار موفقــی دانســت و ابــزار امیــدواری کــرد کــه
اتــاق تهــران برگــزاری چنیــن نشسـتهایی را در آینــده نیــز
تکــرار کنــد.
دعوت از اتاق بازرگانی دمشق
رئیــس اتــاق تهــران نیــز بــا خوشــامدگویی بــه ســفیر ســوریه
بــرای حضــور در خانــه فعــاالن بخــش خصوصــی پایتخــت،
تاکیــد کــرد کــه شــرایط کنونــی ســوریه از بعــد اقتصــادی،
نیازمنــد حضــور فعــال بخــش خصوصــی دو کشــور اســت
و الزم اســت بــرای بازســازی و توســعه زیرســاختهای
اقتصــادی ســوریه ،بخــش خصوصی دو کشــور روابط ســازنده
و فعاالن ـهای را آغــاز کننــد.
مســعود خوانســاری بــا اشــاره بــه جدیــت اتــاق تهــران در
توســعه ایــن همکاریهــا گفــت :مــا از چنــدی قبــل در
اتــاق تهــران میــز مســتقلی بــرای ســوریه ایجــاد کردیــم
کــه زمینههــای همــکاری دوجانبــه را ارزیابــی کنیــد.
همچنیــن در نام ـهای بــه رئیــس اتــاق بازرگانــی ســوریه از
ایشــان دعــوت کردیــم کــه بــه همــراه یــک هیــات تجــاری
بــرای گفتوگــو و رایزنــی بــه اتــاق تهــران بیاینــد.
او در مــورد راهانــدازی اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
ســوریه نیــز عنــوان کــرد کــه پایهریزیهــای اولیــه انجــام

شــده و اکنــون اتــاق بازرگانــی در حــال شناســایی فعــاالن
اقتصــادی اســت کــه بــا ســوریه مــراوده داشــته و بــا اقتصــاد
ایــن کشــور آشــنایی دارنــد.
خوانســاری افــزود :بــا توجــه بــه خطــوط اعتبــاری کــه بــرای
همــکاری و مشــارکت ایــران و ســوریه اختصــاص داده شــده
اســت مــا از دولــت ســوریه انتظــار داریــم ،فعــاالن اقتصــادی
صاحبنــام و برنــد را بــه همــکاری بــا بخــش خصوصــی
ایــران تشــویق کنــد .همــکاری دوجانبــه بخــش خصوصــی
موجــب میشــود ایــن همــکاری بلندمــدت و مســتحکم
باشــد.
رئیــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه توافقنامــه راهبــردی
اقتصــادی کــه قــرار اســت بیــن دو کشــور امضــا شــود،
گفــت :خوشــبختانه در ایــن وجــه از همــکاری و توســعه
اقتصــادی ،دولــت و آقــای جهانگیــری اعتقــاد زیــادی بــه
بخــش خصوصــی دارنــد و پیگیــر حضــور بنگاههــای بخــش
خصوصــی بــرای بازســازی و توســعه ســوریه هســتند .مــا
هــم در تــدارک هســتیم تــا بــه زودی پذیــرای بازرگانــان و
صنعتگــران ســوری در اتــاق تهــران باشــیم.
مســعود خوانســاری بــا اســتقبال از پیشــنهاد صــادرات کاالی
ایرانــی از طریــق ســوریه بــه کشــورهای ثالــث از آمادگــی
کامــل اتــاق تهــران بــرای ایجــاد زمینههــای الزم بــرای
گفتوگــو و آشــنایی طرفیــن خبــر داد و گفــت :انتظــار
داریــم کــه بخــش خصوصــی دو طــرف بتواننــد بــدون
مشــکالت بوروکراتیــک بــا یکدیگــر رو در رو گفتوگــو و
همــکاری داشــته باشــند و ایــن زمینــه بایــد از ســوی دولــت
هــر دو کشــور آمــاده شــود.
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بــازار دوم ارز اگرچــه تــا انــدازهای از التهــاب بــازار
کاســته ،امــا کمــاکان بســیاری از نیازهــا بالتکلیــف
مانــده اســت .همیــن فرآینــد را در مــورد پیشفــروش
ســکه هــم کــه عمــا بــدون کارشناســی الزم بــه انجــام
رســید ،میتــوان دیــد .بحــران اقتصــاد ایــران نقدینگــی
اســت .روزانــه یــک هــزار میلیــارد تومــان بــه رقــم
نقدینگــی اضافــه میشــود .پرداخــت  ۳۵هــزار میلیــارد
تومــان بــه صندوقهــای مالــی و اعتبــاری منحــل
شــده ،بیانضباطــی مالــی دولــت ،پرداخــت یارانــه
نقــدی بــه آحــاد مــردم ،بحــران نظــام بانکــی ،کســری
بودجــه دولــت ،متعــادل نکــردن ســاالنه قیمتهــای
حاملهــای انــرژی و ارز و رکــود حاکــم براقتصــاد
همگــی عوامــل موثــری در جهــت رشــد بیمهــار نــرخ
نقدینگــی بهحســاب میآینــد .بــر ایــن اســاس تــا
پایــان ســالجاری بایــد شــاهد رشــد تــورم و تعمیــق
بیشــتر برخــی از بحرانهــای پیــش روی هــم باشــیم.
امــروز دولــت نیــاز بــه گفتوگــو بــا مــردم دارد.
شــهروندان بایــد آگاه شــوند کــه اصالحــات اقتصــادی
بــا دردهــای مقطعــی همــراه اســت ،ولــی نتیجــه
بلندمــدت خواهــد داشــت .بخشخصوصــی بــا وجــود
تمــام نارســاییها در کنــار دولــت آمــاده حرکــت
در مســیر اصالحــات اســت .اینکــه امــروز رفتارهــای
دولــت شــفاف شــده ،قــدم در مســیر تــازه گذاشــته و
ی بــرده ،میتوانــد
بــه شکســت سیاس ـتهای قبلــی پ ـ 
ســرآغاز حرکتهــای معقــول بعــدی باشــد .هنــوز
هــم جــای اصــاح ،بهبــود و امیــد بــه آینــده وجــود
دارد .واقعیــت بــه انــدازهای کــه گاهــی مدیــران دولتــی
تصــور میکننــد پیچیــده نیســت .صاحبــان کس ـبوکار
فضایــی را میخواهنــد کــه در آن بــه نقطــه بازدهــی
بهینــه برســند .آنهــا بــه دنبــال کسـب ســودهای آنــی،
اســتفاده از بینظمــی بــازار و ...نیســتند .شــاید عــدهای
باشــند کــه از ایــن دریــای گلآلــود بــرای خودشــان
ماهیهــای بــزرگ صیــد کننــد ،ولــی آنهــا را نبایــد
بخشخصوصــی مولــد و طرفــدار شــفافیت قلمــداد
کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حســین ســاح ورزی حــل مشــکالت حــوزه صــادرات را نــه
در تــوان و قــدرت یــک وزارتخانــه بلکــه در گــرو همــکاری
همــه بخشهــای مرتبــط بــا حــوزه صــادرات دانســت و
گفــت :نبایــد صــادرات معطــل حــل مشــکالت خــود در
جریــان بروکراســی ادرای باشــد و الزم اســت بــا عزمــی
جــدی بــرای برداشــتن موانــع و مشــکالت صــادرات غیــر
نفتــی وارد عمــل شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه و پیشــرفت کشــور در
گــرو رشــد صــادرات غیــر نفتــی اســت گفــت :صــادرات
غیــر نفتــی بــر خــاف درآمدهــای نفتــی ایــن ظرفیــت را
دارد کــه مســیر پیشــرفت را بــرای ایــران همــوار کنــد؛
کشــورهای متعــددی در دنیــا وجــود دارنــد کــه بــدون
داشــتن منابــع خــدادادی چــون نفــت و گاز و صرفــا بــا اتکا
بــر صــادرات غیــر نفتــی توانســتهاند توســعه اقتصــادی را
بــرای کشــور خــود بــه ارمغــان بیاورنــد.
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران مزیتهــای مهــم
صادراتــی کشــور را بــر شــمرد و گفــت :بــا وجــود
برخــورداری از امتیــاز در بخشهایــی چــون گردشــگری،
دانــش بنیــان و خدمــات فنــی و مهندســی بــه دلیــل
برخــورداری از درآمدهــای نفتــی و ســایه انداختــن آن
بــر مزیتهــای یادشــده نتوانســتهایم از رشــدی در
خــور در ایــن بخشهــا بهــره منــد شــویم .وی بــا اشــاره
بــه سیاســتهای اقتصــادی کشــور ترکیــه در ده ســال
گذشــته گفــت :در حالــی کــه بــه لحــاظ ظرفیتهــا
کشــور ترکیــه بــا ایــران قابــل مقایســه نیســت امــا آمــار
نشــان میدهــد ارزش صــادرات ایــن کشــور بــه رقــم 377
میلیــارد دالر رســیده در حالــی کــه ایــران نزدیــک بــه 45
میلیــارد دالر صــادرات دارد .ایــن در شــرایطی اســت کــه
حجــم صــادرات ایــران بــا وجــود تمــام تغییــرات حــدود
 45میلیــارد دالر اســت.
حســین ســاح ورزی در ادامــه گفــت :بــا وجــود ایــن
شــرایط معتقــدم میتــوان بــا یــک برنامهریــزی دقیــق
و حســاب شــده بــه اهــداف صادراتــی دســت پیــدا کــرد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تاکیــد کــرد:
دولــت بایــد ســعی کنــد قوانیــن و مقرراتــی کــه دســت
و پــای صادرکننــدگان را بســته ،بــاز کنــد ،صادرکننــدگان
کشــور ایــن توانایــی را دارنــد کــه بــا وجــود مشــکالتی کــه
در حــوزه بینالمللــی بــرای صــادرات وجــود دارد ،رقــم
صــادرات کشــور را افزایــش دهنــد .ســاحورزی اظهــار

نایبرییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

باز کردن گره صادرات
در دست همه نهادهای
اقتصادی

داشــت :همــه مســووالن بــر ایــن باورنــد کــه تولیــدی
موفــق اســت کــه ضمــن حضــور در بازارهــای داخلــی
بتوانــد بــه بازارهــای خارجــی نیــز دســت پیــدا کنــد،
در ایــن میــان مرتــب واژهیــی بــه نــام «تولیــد صــادرات
گــرا» را میشــنویم کــه بــرای عملــی شــدن آن اقــدام
موثــری صــورت نمیپذیــرد .نایبرییــس اتــاق بازرگانــی
ایــران عواملــی چــون هزینــه بــاالی نوســازی خطــوط
تولیــد ،نــرخ بــاالی ســود بانکــی ،حمــل و نقــل گــران
و ...را بــه عنــوان موانــع اصلــی بــر ســر راه رقابتــی شــدن
کاالی ایرانــی ،برشــمرد و گفــت :بــا ایــن تفاســیر چگونــه
میتــوان از تولیدکننــده ایرانــی انتظــار داشــت تولیداتــش
صادراتــی باشــد و بتوانــد بــا نمونههــای خارجــی رقابــت
کنــد؛ بنابرایــن پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه همــه تــوان
خــود را در مقولــه صــادرات بــرای رشــد در حوزههایــی
بــه کار ببندیــم کــه مزیــت تولیــد داریــم .عضــو هیــات
رییســه اتــاق بازرگانــی ایــران در ادامــه فقــدان دیپلماســی
اقتصــادی بــرای کشــورها یــک نقــص بــزرگ دانســت و
گفــت :ایــران در شــرایط امــروز در وضعیتــی قــرار دارد کــه
ضــروری اســت منابــع ارزی قابــل توجهــی بــرای تزریــق
بــه اقتصــاد خــود تامیــن کنــد و همیــن باعــث میشــود
ضــرورت ارتقــای تــوان دیپلماســی اقتصــادی ،بیشــتر از
هــر زمــان دیگــری احســاس شــود .وی گفــت واقعیــت ایــن
اســت کــه کیفیــت مناســبات سیاســی بــا دنیــای پیرامــون
و فقــدان احســاس نیــاز بــه ســرمایه و تکنولــوژی خارجــی
موجــب شــده ،ایــران دیرتــر از ســایر کشــورها نســبت بــه
اهمیــت دیپلماســی اقتصــادی اشــراف پیــدا کنــد .در حالــی
کــه تعامــل تیــم دیپلماســی سیاســی کشــور بــا بخــش
خصوصــی شــکل بهتــری بــه خــود گرفتــه و امیداســت بــا
تقویــت ایــن ارتبــاط بتــوان راهکارهــای بهتــری از تلفیــق
تجربــه بخــش خصوصــی و دولــت بــرای عبــور از مشــکالت
حــال حاضــر صــادرات یافــت.
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مشــاور عالــی مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیر
ایــران (ســاتبا) بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروگاههــای فســیلی
در شــرایط بحــران کــم آبــی کشــور ،بــه آب زیــادی نیــاز
دارنــد تــا در زمــان اوج مصــرف و افزایــش دمــا فعــال
باقــی بماننــد ،گفــت :بــرای ســال آینــده حداقــل  ۵هــزار
مــگاوات بــرق نیــاز داریــم کــه تنهــا گزینــه مــا بــرای
رســیدن بــه ایــن عــدد توســعه نیروگاههــای تجدیدپذیــر
اســت.
مهــرداد داوریفــر در میزگــرد «گــذر از خاموشــیهای
تابســتان  ۹۸بــا تکیــه بــر انرژیهــای تجدیدپذیــر»
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر را نــه بــه عنــوان
راهــکار بلکــه تنهــا گزینــه کشــور بــرای عبــور از بحــران
کمبــود بــرق در ســال  ۹۸عنــوان کــرد و افــزود :شــرایط
اقتصــادی امــروز کشــور بــه گونــهای اســت کــه بایــد
در بودجههــا صرفهجویــی شــود؛ از ایــن رو دولــت
نمیتوانــد در امــور عمرانــی ،بودجــه الزم را اختصــاص
دهــد و در حالــی کــه دولــت پــول نــدارد ،بایــد بــرق هــم
تولیــد کنــد.
وی بــا اشــاره بــه قوانیــن باالدســتی کــه اجــازه داده اســت
دولــت محلهایــی را بــرای تامیــن بودجــه و ورود بخــش
خصوصــی بــرای مشــارکت در پروژههــای زیرســاختی
پیشبینــی کنــد ،ایــن امــر را مزیتــی بــرای جــذب
ســرمایههای بخــش خصوصــی دانســت؛ از ایــن رو در
ایــن حــوزه حضــور بخــش خصوصــی پررنگتــر شــده
اســت.
داوریفــر بــا اشــاره بــه تفــاوت ســرمایهگذاری در
نیروگاههــای حرارتــی و تجدیدپذیــر ،خاطــر نشــان کــرد:
اگــر بخواهیــم یــک نیــروگاه هــزار مگاواتــی حرارتــی
احــداث کنیــم ،جایابــی و تامیــن زیرســاخت الزم بــرای
تزریــق بــرق بــه شــبکه  ۲تــا  ۳ســال زمــان و احــداث
خــود نیــروگاه بــه  ۳ســال زمــان نیــاز دارد.
بــه گفتــه وی ،ایــن در حالــی اســت کــه احــداث
نیروگاههــای خورشــیدی  ۱۰مــگاوات بــه صــورت
پراکنــده انجــام شــده و نیــاز بــه تامین زیرســاخت شــبکه
نــدارد .همچنیــن ایــن نیروگاههــا در طــول چنــد مــاه بــه
صــورت مــوازی توســط شــرکتهای مختلــف بــه ســادگی
قابــل احــداث هســتند؛ از ایــن لحــاظ ســرمایهگذاری در
ایــن نــوع نیروگاههــا بهتریــن گزینــه بــرای تامیــن بــرق
مــورد نیــاز در زمــان پیــک مصــرف در تابســتان ۹۸
خواهــد بــود.

14

نیروگاههای
تجدیدپذیر تنها گزینه
برای جبران کسری
برق

مشــاور عالــی مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر
ایــران (ســاتبا) بینیــازی نیروگاههــای تجدیدپذیــر از
زیرســاختهای گــران قیمــت« ،خــط انتقــال» و «پســت»
را از دیگــر مزیتهــای بــرق خورشــیدی عنــوان کــرد و
یــادآور شــد :ماهیــت انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــن اســت
کــه میتوانــد در سراســر کشــور بــه صــورت پراکنــده و
در ســایز کوچــک احــداث شــود و هزینههــای انتقــال
نیــرو در آن حــذف خواهــد شــد .بــه ایــن دالیــل در حــال
حاضــر نیروگاههــای خورشــیدی جوابگــوی نیازهــای
آتــی مــا خواهــد بــود.
وی ،اولیــن شــوک مصــرف بــرق در کشــور را در روز ۱۱
تیرمــاه عنــوان کــرد کــه بعــد از آن خاموشـیها افزایــش
یافــت ،گفــت :تابــش خورشــید در ظهــر تابســتان بــه اوج
خــود میرســد کــه ایــن زمــان مقــارن بــا پیــک مصــرف
بــرق در ایــران اســت؛ بنابرایــن بــا راهانــدازی نیروگاههــای
خورشــیدی ،قــادر خواهنــد بــود در ســاعات پیــک مصرف
مشــارکت باالیــی در تولیــد بــرق پیــک داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه شــبکه فعلــی توزیــع و انتقــال
بــرق کشــور بــدون نیــاز بــه ســرمایهگذاری و احــداث
خطــوط جدیــد ،قــادر بــه جــذب  ۲۰هــزار مــگاوات بــرق
تجدیدپذیــر اســت ،افــزود :بــا توجــه بــه رشــد مصــرف
بــرق در کشــور ،بــرای ســال آینــده حداقــل  ۵هــزار
مــگاوات بــرق نیــاز داریــم ،در حــال حاضــر ظرفیــت ۶۲۰
مگاواتــی از تجدیدپذیرهــا را در حــال بهرهبــرداری داریــم
کــه انتظــار داریــم آن را تــا  ۲هــزار مــگاوات برســانیم.
داوریفــر اضافــه کــرد :اگــر شــرایط اقتصــادی اجــازه
دهــد و  ۷۰درصــد مشــارکت در پیــک را در نظــر بگیریــم،
نیروگاههــای بــادی و خورشــیدی قــادر بــه تامیــن حــدود
 ۱۵۰۰مــگاوات مصــرف بــرق پیــک در ســال  ۹۸هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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کتاب از صفر به یک
راز بــزرگ زمانــه ی مــا ایــن اســت کــه هنــوز هــم عرصــه هــای ناشــناخته ی بســیاری بــرای اکتشــاف وجــود دارد .پیتــر تیــل در کتــاب از
صفــر بــه یــک بــه مخاطبیــن خــود نشــان مــی دهــد کــه چگونــه مــی تــوان راه هــای منحصــر بــه فــرد و مبتکرانــه بــرای خلــق چیزهــای
جدیــد را کشــف کــرد .تیــل اعتقــاد دارد کــه علیرقــم همــه ی پیشــرفت هــا ،بشــر در حــال تجربــه ی رکــودی فناورانــه اســت .فنــاوری
اطالعــات بــه طــرز چشــمگیری بهبــود یافتــه امــا هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه ایــن پیشــرفت هــا فقــط بــه کامپیوترهــا محــدود شــوند.
پیشــرفت مــی توانــد و بایــد در همــه ی زمینــه هــا و کســب و کارهــا اتفــاق بیفتــد .بــه عقیــده ی تیــل ،پیشــرفت از مهمتریــن مهارتــی
کــه هــر رهبــری بایــد آن را فرابگیــرد ،ناشــی مــی شــود :آموختــن فکــر کــردن بــا توجــه بــه شــرایط منحصــر بــه فــرد و متفــاوت هــر
شــخص .کتــاب از صفــر بــه یــک بــا نثــری جــذاب و ســرگرم کننــده بــه روش هــای نویــن تفکــر بــرای نــوآوری و ابتــکار مــی پــردازد.
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