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آشفتگی سیستماتیک در تفکر
اقتصادی کشور
رضا حمزه لو * عضو اتاق بازرگانی

در بودجــه ســال جــاری قیمــت نفــت پایینتــر از قیمــت فــروش فعلــی پیشبینــی
شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه درآمــد دولــت نســبت بهپیشبینیهــای باالتــر
بــوده اســت .دریافتــی ارز حاصــل از نفــت نســبت بــه برنامــه جلوتــر اســت ،امــا
چــرا چنیــن شــرایطی پیــش میآیــد؟
مشــکل اصلــی بــازار و شــرایط اقتصــادی کنونــی کشــور ناشــی از ســوءمدیریت در
بدنــه مدیریــت و تصمیمگیــران در ردههــای مختلــف کشــور اســت .اعالنهــای
غیرواقعــی نــرخ ارز ،بخشــنامههای غیرواقعــی ،بخشــنامههایی کــه قابلیــت
اجرایــی شــدن نــدارد ،بخشــنامههایی کــه مانــع از صــادرات و درآمدهــای ارزی
شــده اســت بهمراتــب آثــار آن بیشــتر از تحریمهایــی اســت کــه در آینــده
نزدیــک اجرایــی خواهــد شــد .تحریمهــای کشــور هنــوز شــروع نشــده و اولیــن
آن در نیمــه مــرداد اجرایــی میشــود ،در نتیجــه اوضــاع آشــفته کنونــی ربطــی
بــه تحریمهــا نــدارد.
بــازار ارز در چنــد وقــت پیــش بــه تعــادل رســیده بــود ،امــا در همــان شــرایط
بخشــنامهای صــادر و نــرخ ارز بهوســیله آن تعییــن شــد .بعــدازآن دیگــر ارزهــا
قاچــاق نــام گرفــت و درنتیجــه صــادرات بــا مشــکل مواجــه شــد و درآمدهــای
ارزی کشــور بهشــدت پاییــن آمــد .در ادامــه بــرای ســامان دادن شــرایط ســامانه
نیمــا تعریــف شــد کــه آنهــم در عمــل و ایــده بهشــدت ناقــص بــود .در گام
بعــدی بــرای ســامانه نیمــا بخشــنامههایی صــادر شــد کــه بهصــورت مکــرر
تغییــر پیــدا کــرد.
در یــک مقطــع کوتــاه ،تخفیــف بیحســابی بــرای یکســری از کاالهــا در کشــور
کــه هیــچ لزومــی نداشــت ،اختصــاص پیــدا کــرد .بــا همیــن تصمیمــات اشــتباه
تقریبــا نیمــی از نیــاز ارزی اقتصــاد بــه علــت بخشــنامههای اشــتباه از کشــور
خــارج شــد .چندیــن هــزار خــودرو در شــرایطی کــه کشــور بــا تحریمهــا روبـهرو
اســت و هیــچ نیــازی بــه آنهــا نــدارد ،ثبتنامشــده و باعــث خــروج ارز از کشــور
شــده ،ایــن تصمیمــات جــز ســو مدیریــت نامــی دیگــر نــدارد .مشــکل بالتکلیفــی
و آشــفتگی کشــور ســوء مدیریــت اســت؛ در زمانــی کــه مــا هنــوز بــا تحریمهــای
جدیــد روبـهرو نشــدیم .ادامــه در صفحــه 4

تعهدات ارزی روحانی به مردم
و فعاالن اقتصادی
رئیسجمهور برنامههای دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را تشریح کرد

ی در
حســن روحانــی ،رئیسجمهــوری در گفتوگــوی زنــده تلویزیونــ 
چنــد بخــش از جملــه خــروج آمریــکا از برجــام و آغــاز تحریمهــای
یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران ،روابــط خارجــی ایــران ،بســته جدیــد
ارزی ،احتمــال تنــش و جنــگ در منطقــه خارمیانــه ســخن گفـت .او در
ایــن گفتوگــو نوســانات ارزی اخیــر در کشــور را ریشــهیابی کــرد
و از نقدینگــی ،مســاله تغییــر انتظــارات و اعتراضــات و همچنیــن
محدودیــت دسترســی بــه منابــع ارزی بــه واســطه اختــاالت در روابــط
بانکــی بــه عنــوان  ۳منشــا آن یــاد کــرد.

روحانــی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه دولــت در تعییــن نــرخ ارز دخالتــی نخواهــد
کــرد و عرضــه و تقاضــا قیمــت آن را مشــخص میکنــد .او متعهــد شــد کــه
دولــت ارز کاالهــای اساســی را بــا نــرخ  ۴۲۰۰تومــان تامیــن خواهــد کــرد.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد کــه ورود ســکه و واردات طــا بــدون مالیــات ارزش
افــزوده آزاد خواهــد بــود .روحانــی همچنیــن متعهــد شــد کــه بانــک مرکــزی
ســپرده هــای ارزی را تضمیــن و ســود آن را بــا ارز بــه ســپرده گــذاران پرداخــت
خواهــد کــرد .او درعیــن حــال بــا توجــه بــه برخــی ســخنان مبنــی بــر احتمــال
جنــگ بــا صراحــت تاکیــد کــرد کــه نشــانهای از جنــگ نمیبین ـد.

مشکالت ارزی و اقتصادی
رئیسجمهــور در بخــش ســوم ایــن گفتوگــو کــه بــه مســائل ارزی و مشــکالت
اقتصــادی اختصــاص داش ـت ،بــا بیــان اینکــه برخــی مشــکالت و بیماریهــای
اقتصــادی داریــم کــه مربــوط بــه ایــن دولــت و دولــت قبــل هــم نیســت ،بلکــه
مربــوط بــه پیــش از انقــاب و برخــی پــس از انقــاب اســت ،افــزود :سالهاســت
مشــکالتی در بانکهــا و موسســات اعتبــاری بــه صــورت مزمــن وجــود دارد کــه
در شــرایطی بــروز و ظهــور مییابــد .روحانــی ادامــه داد :حجــم زیــاد نقدینگــی
از دیگــر مــواردی اســت کــه بــا حرکــت خــود بــه ســمت بازارهــا مشــکالتی را
ایجــاد میکنــد و ایــن موضــوع بــه ایــن علــت اســت کــه اعتمــاد مــردم نســبت
بــه آینــده بــه عللــی متزلــزل میشــود .روحانــی همچنی ـن میــزان دسترســی
بــه ارز و روابــط بانکــی بــا جهــان و تغییــر مســاله ورود اســکناس و طــا بــه
ایــران را از دیگــر عللــی دانســت کــه توقعــات و انتظــارات تورمــیرا تغییــر
میدهــد و شــرایط جدیــدی را ایجــاد میکنــد .رئیسجمهــور اضافــه کــرد:
در آغــاز دولــت یازدهــم قیمــت ارز بــه گون ـهای کاهــش یافــت کــه در پــی آن
بودیــم تــا جلــوی ایــن کاهــش را بگیریــم و علــت آن ایــن بــود کــه مــردم بــه
آینــده امیــدوار و خوشبیــن بودنــد و میدانســتند روابــط مــا بــا جهــان در حــال
بهتــر شــدن اســت ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اخبار اصلی

ـردم و فعاالن
ـه مـ
ـی بـ
ـدات ارزی روحانـ
تعهـ
اقتصــادی حســن روحانــی ،رئیسجمهــوری در
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اخبار کوتاه

کــه خــود بزرگتریــن ضربــه را بــه اشــتغال ملــی میزنــد.

ی در چنــد بخــش از
گفتوگــوی زنــده تلویزیونــ 
جملــه خــروج آمریــکا از برجــام و آغــاز تحریمهــای
یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران ،روابــط خارجــی
ایــران ،بســته جدیــد ارزی ،احتمــال تنــش و جنــگ
در منطقــه خارمیانــه ســخن گف ـت مشــروح خبــر

ســوئیس هــم بــه روابــط اقتصــادیاش بــا
.
ایــران ادامــه میدهــد مشــروح خبــر

ـه
ـدم بـ
ـک قـ
ـران یـ
ـه ایـ
ـم علیـ
ـکا در تحریـ
آمریـ
عقب برگشت مشروح خبر

چهــار فــاز جنــگ تجــاری واکنــش
بــه سیاســتهای تجــاری دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهــوری آمریــکا در چهــار فــاز متفــاوت از
چهــار گوشــه جهــان قابــل مشــاهده شــده اســت

تمایــل بانکهــای اتریشــی بــرای کار بــا
.
ایــران مشــروح خبــر

تاکید اتحادیه اروپا بر حفظ و استمرار صادرات نفت
و گاز ایران مشروح خبر

ـته و بخیالنه
ـگاه بسـ
ـا نـ
ـام را بـ
ـت برجـ
فرصـ
ـم دبیــر کل فدراســیون صــادرات
ـت دادیـ
از دسـ

کاهــش واردات  LNGچیــن از آمریکا مشــروح
.
.
خبــر

خوزســتان در انــرژی هــای تجدیدپذیــر
مســتعد ولــی فقیــر اســت مشــروح خبــر

تــاش بــرای اجرایــی شــدن ســا زوکار

ـرای
ـکا بـ
ـت آمریـ
ـا درخواسـ
ـن بـ
ـت چیـ
مخالفـ
قطــع واردات نفــت از ایــران مشــروح خبــر .

کنسرســیوم آســیایی  7میلیــارد دالر در ایــران
ـد مشــروح خبــر .
ـی کنـ
ـذاری مـ
ـرمایه گـ
سـ

انــرژی گفــت :اقتصــاد ،دنیــای بــده بســتان
اســت بــا نــگاه بســته همــه فرصتهــا از دســت
مــیرود و فقــط خســارت اســت کــه بــه مــردم
.
تحمیــل میشــود .مشــروح خبــر

برنامهریــزی آلمــان بــرای تــداوم
ـران رئیــس اتــاق ایــران
ـا ایـ
ـی بـ
ـط بانکـ
روابـ

در نشســت بــا ســفیر آلمــان در تهــران بــا اشــاره
بــه تاریخچــه همکاریهــای صنعتــی و تجــاری دو
کشــور طــی ســالهای گذشــته از جایــگاه ویــژه
آلمــان در صنعــت کشــور ســخن گفــت مشــروح

خبــر

.

واردکننــدگان و صادرکننــدگان از بســته

جدیــد ارزی چــه میخواهند؟نوســانهای
شــدید نــرخ ارز و التهابهــای بــه وجــود آمــده در
بــازار ارز طــی ماههــای گذشــته ،ســبب شــد تــا
دولــت ناگزیــر اقــدام بــه اتخــاذ تصمیمهایــی در
.
حوزه ارزی کند .مشروح خبر

تخریــب ســاختار مالــی دولــت و ملــت

نتیجــه توزیــع ســوخت در سراســر کشــور بــا قیمــت یکســان
و ارزانتــر از قیمتهــای منطقــهای ،قاچــاق ســوخت بــه
خــارج از کشــور اســت کــه بهــای ایــن صــدور غیرقانونــی
صــرف  18میلیــارد دالر واردات کاالی قاچــاق میشــود

مشروح خبر

مشــروح خبــر

.

برگــزاری نمایشــگاهها توســط تشــکلهایه
گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،شــورای
مشــورتی تشــکلهای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران از ابتــدای ســال جــاری و
بــا هــدف بهرهگیــری از تــوان و ظرفیــت تشــکلها
در مدیریــت اقتصــاد بخشخصوصــی و مشــورتدهی
بــه دولــت و دســتگاههای اجرایــی تشــکیل شــده
.
اســت .مشــروح خبــر

دســتگاه دیپلماســی بــه توســعه مناســبات
ـد مشــروح خبر
ـک کنـ
ـا کمـ
ـا آفریقـ
ـادی بـ
اقتصـ
اکتشــاف نفتــی بــزرگ پاکســتان در نزدیکــی
مــرز ایــران مشــروح خبــر
خریــد تضمینــی بــرق نیروگاههــای
تجدیدپذیــر توســط شــرکتهای توزیــع بــرق

آیــا روســیه بهتــر از اروپــا میتوانــد در
ـاری برسـ
ـران یـ
ـه ایـ
ـا بـ
دوره تحریمهـ
ـاند؟ مشــروح خبــر

هرچنــد توانمنــدی هــای اقتصــادی و سیاســی
اتحادیــه اروپــا بســیار باالتــر از توانمنــدی هــای
روســیه اســت ،امــا مســکو بیــش از اروپــا آمــاده
کمــک بــه تهــران در شــرایط تشــدید تحریــم های
.
آمریکاست.،.مشروح خبر

واگــذاری  ۵۲طــرح آب ،بــرق و فاضــاب بــه
ارزش ۲۰هزارمیلیــارد بــه بخــش خصــوص

مشروح خبر

.
ـت
ـل اداره نیسـ
ـی قابـ
ـک نرخـ
ـا ارز تـ
ـاد بـ
اقتصـ
..
مشــروح خبــر

همــه ارکان دولــت را بــه پایبنــدی جهــت
شایســتهگزینی در انتصــاب مدیــران ملــزم
کنکیــد جمعــی از اعضــای ســتاد نفــت و انــرژی مــدارک گازی ایــران و ترکمنســتان بــه داوری
روحانــی خطــاب بــه رئیسجمهور:مشــروح خبــر رفت مشــروح خبر
اقتصــاد ایــران و ترکیــه مکمــل یکدیگرنــد

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

ادامه از صفحه 1
و ســرمایهها وارد کشــور و شــرایط اقتصــادی بهتــر
میشــو د .
روحانــی ادامــه داد :برخــی از منابــع ارزی مــا نیــز در
مذاکراتــی کــه داشــتیم آزاد میشــد و همــه اینهــا دســت
بــه دســت هــم داد و شــرایط خوبــی را بــه وجــود آورد.
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه مشــکل ارزی از طریــق دو
عامــل در دی مــاه پارســال آغــاز شــد ،گفت ۵ :دی پارســال
اعتراضاتــی از یــک شــهر آغــاز شــد و بــه شــهرهای دیگــر
ســرایت کــرد .رئیسجمهــور گفــت :سوءاســتفادهها را
اگــر از لحــاظ ســازوکار و مدیریتــی نتوانیــم کنتــرل
کنیــم ،بــا دادگاه و پلیــس امکانپذیــر نیســت .روحانــی
افــزود :بعضیهــا دنبــال اغتشــاش و سوءاســتفاده بودنــد،
هــر چــه بــوده مهــار شــد و مــردم هــم احســاس کردنــد
اگــر اعتــراض بحقــی دارنــد ،عــدهای دارنــد سوءاســتفاده
میکننــد و مــردم کامــا بــا دولــت همــکاری کردنــد ،ایــن
فعالیــت و حضــور مــردم بــه داخــل یــک عالمــت مثبــت
داد ،امــا متاســفانه خارجیهــا و مخصوصــا آمریکاییهــا
فکــر کردنــد بــا فشــار بیشــتر میتواننــد مشــکالت
اجتماعــی و اقتصــادی مــا را بیشــتر کننــد .وی گفــت۲۲ :
دی مــاه  ۹۶ترامــپ اعــام کــرد اگــر دیگــران نیاینــد مــن
بــه تنهایــی از برجــام خــارج میشــوم .رئیسجمهــور
افــزود :پــس از آن هــم حــوادث داخلــی و هــم خارجــی
دســت بــه دســت هــم دادنــد و یــک نگرانــی بــرای جامعــه
بــه وجــود آوردنــد و از آن طــرف هــم روابــط بانکــی مــا
بــا دنیــا یــک مشــکالتی پیــدا کــرد؛ از زمانــی کــه ترامــپ
روی کار آمــد بــا شــعارهایی کــه داد و بــا فشــارهایی کــه
آورد بــا تهدیداتــی کــه کــرد همــه اینهــا بــا هــم کنــار هــم
قــرار گرفــت و در فروردیــن یــک التهــاب بــزرگ را شــاهد
بودیــم و یــک جهــش ایجــاد شــد .حســن روحانــی گفــت:
بــر همیــن مبنــا تصمیماتــی اتخــاذ شــد تــا ایــن التهــاب
کنتــرل شــود .ایــن التهــاب قابــل کنتــرل بــود اگــر همــه
بــا هــم همــکاری میکردنــد ،یعنــی خریــدار ارز ،فروشــنده
ارز ،صــراف ،بانــک ،واردکننــده و صادرکننــده اگــر همــه
بــا هــم در کنــار هــم قــرار بگیریــم طــرح میتوانــد بــه
موفقیتهــای خوبــی برســد .وی افــزود :مــا بــه مــردم
گفتیــم هــر چــه میخواهیــد وارد کنیــد مــا بــه شــما بــا
یــک قیمــت مناســب ارز میدهیــم البتــه قیمــت ۴۲۰۰
تومانــی کــه مــا گفتیــم بــه طــور طبیعــی بــر مبنــای
تفاضــل تــورم افزایــش پیــدا خواهــد کــرد امــا عــدهای هــم
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دولت در تعیین نرخ ارز صادراتی دخالتی نمیکند

آمدنــد و ارز گرفتنــد و سوءاســتفاده کردنــد .جنــس را وارد
نکردنــد یــا بخشــی از جنــس را وارد کردنــد و بخشــی از آن
را در بــازار آزاد فروختنــد و مشــکالت دیگــری پیــش آمــد.
رئیسجمهــور گفــت :بنابرایــن طــرح بــه گونــهای شــد
کــه در کنــارش رانــت و فســاد بــه وجــود آمــد .ایــن
همزمــان شــد بــا اردیبهشــت و اعــام آمریــکا مبنــی بــر
خــروج از برجــام و ایــن دو در کنــار هــم قــرار گرفتنــد.
روحانــی افــزود :در خــرداد بــه ایــن ذهنیــت رســیدیم
کــه رونــد بســته پیشــنهادی ارز در شــرایط فعلــی دیگــر
کارآیــی نــدارد .در شــرایط جدیــدی کــه مــا پیــدا کردیــم
و هــم سوءاســتفادههایی کــه انجــام میگیــرد ،ایــن
سوءاســتفادهها را اگــر از لحــاظ ســاز و کار و مدیریتــی
نتوانیــم کنتــرل کنیــم ،بــا دادگاه و پلیــس امکانپذیــر
نیســت؛ یــک بخشــی از آن را میشــود بــا اینهــا برخــورد
کــرد ولــی نمیشــود همــه مــوارد را بــا پلیــس و دادگاه
حــل کــرد و بایــد آنهــا را کنتــرل کنیــم.
دولت در تعیین نرخ ارز صادراتی دخالتی نمیکند
رئیسجمهــور گفــت :دولــت در تعییــن نــرخ ارز در بــازار
ثانویــه دخالتــی نمیکنــد ،چــرا کــه بــازار براســاس عرضــه
و تقاضــا کنتــرل میشــود .روحانــی افــزود :فهرســت اقــام
ممنــوع را قبــا اعــام کردهایــم آن اقــام در جــای خــود
باقــی میمانــد .وی گفــت :اقــام بــر مبنــای چارچوبــی کــه
اعــام شــده اســت بــه بانــک مرکــزی معرفــی میشــوند و
بانــک مرکــزی ارز در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد.

رئیسجمهــور اظهــار کــرد :ارز بــه ایــن صــورت در
میآیــد کــه یــک بخشــی از آن  ۴۲۰۰تومانــی اســت کــه
مــا متعهدیــم آن را تامیــن کنیــم و بخــش دیگــر در بــازار
آزاد مـیرود و قیمــت آن در ایــن بــازار مشــخص میشــود.
روحانــی افــزود :در روزهــای آینــده بــازار خــودش را پیــدا
میکنــد و ممکــن اســت تــا یــک هفتــه طــول بکشــد ولــی
ارز میآیــد در بــازار آزاد و نــرخ متعادلــی پیــدا میکنــد.
رئیسجمهــور گفــت :مــا وارد بــازار آزاد نمیشــویم و در
ایــن نــرخ دخالتــی نمیکنیــم بــه ایــن دلیــل کــه همــه
ارز صادراتــی در ایــن بــازار میآیــد و بــازار را بــا عرضــه
و تقاضــا کنتــرل میکنــد .روحانــی افــزود :از امــروز
فعالیــت صرافیهــا و ورود طــا آزاد میشــود ،بــدون
گمــرک و مالیــات ارزش افــزوده ،بنابرایــن قــدری در کار
تســریع میشــود .رئیسجمهــور در تبییــن بســته ارزی
جدیــد دولــت گفــت :از فــردا صرافیهــا میتواننــد در
چارچوبــی کــه بانــک مرکــزی بــه آنهــا اعــام میکنــد
ارز را در اختیــار متقاضیــان قــرار دهنــد و بانــک مرکــزی
بایــد مــوارد را مشــخص کنــد .روحانــی افــزود :حــدود ۳۶
مــورد نیازمندیهــای ارزی مــردم مشــخص شــده اســت و
اســکناس ایــن ارز در صرافیهــا موجــود خواهــد بــود .وی
گفــت :قبــا اگــر مــردم اســکناس ارز خــود را بــه بانــک
ارائــه میکردنــد ایــن قاچــاق و ممنــوع بــود امــا از فــردا
قاچــاق نیســت و مــردم میتواننــد ارز خــود را بــه بانــک
ارائــه کننــد ،همیــن طــور قبــا بانــک معــادل ایــن ارز را بــه
ریــال محاســبه میکــرد و بــه مشــتری مـیداد امــا االن در
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بســته جدیــد ،هــر کســی اســکناس ارز خــود را در بانــک
ســپردهگذاری کنــد بانــک مرکــزی بــه عهــده میگیــرد
کــه بانــک همــان ارز را بــا ســودی کــه اعــام میشــود
بــه مشــتری تحویــل دهــد و در ایــن زمینــه دولــت و بانــک
مرکــزی متعهــد اســت .رئیــس جمهــور افــزود :همــه
اینهــا در کنــار هــم میتوانــد بــازار را متعــادل کنــد بــه
ایــن دلیــل کــه مــا بــه انــدازه کافــی ارز مــورد نیــاز جامعــه
را داریــم البتــه در تمــام ایــن طرحهــا دولــت و مــردم بایــد
در کنــار هــم قــرار بگیرنــد.
تفاوت اساسی بسته ارزی جدید با گذشته
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما ،رئیسجمهــور
بــا بیــان اینکــه وقتــی مــردم نگــران شــرایط
آینــده هســتند مشــکالتی ایجــاد میشــود،
از ایــن رو بــه فکــر بســته پیشــنهادی جدیــد
افتادیــم ،گفــت :از خــرداد مــاه در دولــت و ســتاد
اقتصــادی میخواســتیم بســته را آمــاده کنیــم
کــه بــه علــت شــرایط موجــود در کشــور و مباحــث
فوتبــال و جامجهانــی و مقــداری هــم بــه خاطــر
آمــاده ســازی بســته ارزی دســت نگــه داشــتیم.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بســته جدیــد
کامــا بــا بســته گذشــته تفاوتهــای اساســی
دارد ،گف ـت :در بســته گذشــته بانــک مرکــزی بــار
ســنگینی از تعهــدات را بــر دوش داشــت و قیمــت
ارز را تعییــن و ایجــاد رانــت میکــرد و مشــکل
داشــت ولــی در شــرایط فعلــی بانــک مرکــزی
نقــش ســبکتری دارد و امــروز در بانــک مرکــزی
بــرای کاالهــای اساسـی ،دارو و تجهیــزات پزشــکی
متعهــد شــده اســت کــه بــا قیمــت متعــادل یــا
ثابــت از فــردا ارز پرداخــت کنــد  .رئیسجمهــور
بــا بیــان اینکــه قبــل از جلســه وزارت جهــاد و
صمــت توافقــات خــود را انجــام دادنــد و فهرســت
جدیــد بــه بانــک مرکــزی اعــام میشــود ،گف ـت:
بــر اســاس آن فهرســت مــردم بایــد اعتمــاد کننــد
کــه نوســانات ارزی تاثیــری نــدارد و ارز بــا قیمــت
مناســب پرداخــت میشــود .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت:
اقتصــاد ،دنیــای بــده بســتان اســت بــا نــگاه
بســته همــه فرصتهــا از دســت م ـیرود و فقــط
خســارت اســت کــه بــه مــردم تحمیــل میشــود.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا ،دربــاره فرصتهــای صادراتــی گاز اظهــار داشــت:
طبــق آخریــن رنکینــگ بیپــی مــا اولیــن ذخایــر گاز
دنیــا را داریــم بــا فرصتهــا و ســرمایه گــزاری کــه در
پــارس جنوبــی داشــتهایم امــروز از مــرز  700تــا 800
میلیــون متــر مکعــب تولیــد گذشــتیم و بــزودی بــه
مــرز یــک میلیــارد میرســیم امــا مصــرف کل کشــور
بــه خاطــر ارزانــی  500میلیــون متــر مکعــب و چنــد
برابــر شــدت مصــرف دنیــا اســت ،بــه طــوری کــه میــزان
مصــرف کل اروپــا بــه ایــران نمیرســد ،بــا ایــن حــال گاز
اضافــه بــرای صــادرات داریــم ،امــا سیاس ـتهای مــا تــا
امــروز رفتــن بــه ســمت صــادرات نبــوده اســت.
وی افــزود :مــا فقــط در یــک مقطــع بــرای ال.ان.جــی
برنامــه ریــزی کردیــم ،کاری کــه قطریهــا چندیــن
ســال پیــش شــروع کردهانــد ،اقتصــاد و انــرژی جــذاب
اســت امــا مســائل سیاســی را در ایــن رابطــه کنــار
میگذاریــم دنیــا امــروز روی اقتصــاد سیاســی اســتوار
اســت ،در ایــران هــم قطعــا اقتصــاد ،سیاســی اســت ،در
تمــام موضوعــات حاملهــای انــرژی و نــرخ آن سیاســت
تصمیــم میگیــرد در مــورد نــرخ ارز روســای جمهــور
اعمــال نظــر میکننــد.
خودسانســوری میکنیــم و میگوییــم بایــد
تابــع روســیه باشــیم
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی تصریــح کــرد:
بایــد پرســید گروههایــی کــه در برجــام مذاکــره کردنــد
چــرا پروژههــای ال.ان.جــی و خــط لولــه گاز را مطــرح
نکردنــد؟ در هــر حــال اکنــون نیــز دیــر نیســت بایــد
زمینــه همــکاری بــا اروپــا فراهــم شــود ،اتحادیــه اروپــا
بارهــا اعــام کــرده و در ایــن خصــوص مصوبــه داشــته که
بــه عنــوان آلترناتیــو بــه جــای روســیه خواهــان گاز ایــران
اســت ،چــرا هــر وقــت صحبــت از صــادرات گاز بــه اروپــا
از دریــای ســیاه شــده خودسانســوری کــرده و گفتهایــم
بایــد تابــع روســیه باشــیم؟
وی یــادآور شــد :مــا همــواره در اتــاق بازرگانــی ،توســعه
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مســیر خطــوط لولــه گاز در اروپــا و منطقــه را مطــرح
کردهایــم امــا موفــق بــه اعمــال نظــر نشــدهایم ،اکنــون
فرصتهــای تجــاری از دســت رفتــه اســت ،بارهــا
موضــوع تبدیــل ایــران بــه هــاب مطــرح شــد ،تمرکــز مــا
روی صــادرات بــا خــط لولــه و شــبکه بــود امــا همیشــه
صــادرات بــه اروپــا از طریــق ال.ان.جــی مطــرح و گفتــه
میشــود خــط لولــه بــه صرفــه نیســت .بایــد بخــش
خصوصــی را در صــادرات گاز و بــرق دخیــل کنیــم ،مــا
میتوانیــم فاینانســور جــذب کنیــم و بــا خــط لولــه
صــادرات داشــته باشــیم
صالحــی گفــت :اگــر گاز اســتحصالی را تبدیــل بــه
نیــروگاه کــرده و بــرق صــادر میکردیــم و یــا صــادرات
بــا خــط لولــه را در ســطح بــاال اجرایــی میکردیــم،
بســیاری از کشــورها بــه مــا وابســته شــده و کســی هــم
نمیتوانســت مــا را تحریــم کنــد ،امــا فرصتهــای
اقتصــادی و صــادرات انــرژی را همــواره از دســت
دادهایــم ،مثــا هنــوز خــط لولــه گاز عمــان عملیاتــی
نشــده و اکنــون شــل و بیپــی در ایــن منطقــه گاز پیــدا
کرد هانــد.
فرصت برجام را از دست دادیم
وی تاکیــد کــرد :در اقتصــاد بایــد ابتــدا روابــط بیــن
الملــل ترمیــم شــود ،نمیشــود مــرداوات بیــن المللــی
قطــع باشــد و بخواهیــم جــذب ســرمایه گــذاری کنیــم،

مــا فرصــت دوســاله برجــام را بدســت آوردیــم امــا آنقــدر
نــگاه بخیالنــه و بســته داشــتیم کــه فرصــت اقتصــادی
انــرژی را روی میــز نگذاشــتیم در حالــی کــه بایــد طــی
ایــن مــدت  200میلیــارد دالر جــذب ســرمایه میکردیــم
تــا امــروز بــه اینجــا نرســیم.
اســتاد از بیــن بــردن منافــع ملــی و ایجــاد عــدم
النفعیــم
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی اظهــار داشــت :هنوز
نگاههــای مــا بــه دنیــا و مباحــث انــرژی قدیمــی اســت
و تغییــرات انجــام نمیشــود ،مــا اســتاد از بیــن بــردن
منافــع ملــی و ایجــاد عــدم النفــع هســتیم ،هیچوقــت از
داشــتههایمان حتــی بــرای سیاســت نتوانســتیم اســتفاده
کنیــم.
عجوالنــه تصمیــم گرفتیــم و امــارات را بــه آغوش
ســعودیها ســپردیم
وی خاطرنشــان کــرد :اگــر خــط لولــه گاز کرســنت بــه
دبــی وصــل بــود و تصمیــم عجوالنــه نمیگرفتیــم و
صــادرات را منتفــی نمیکردیــم آیــا امــروز امــارات در
آغــوش عربســتان بــود؟ دنیــای اقتصــاد دنیــای بــده
بســتان اســت بــا نــگاه بســته همــه فرصتهــا از دســت
م ـیرود و فقــط خســارت اســت کــه بــه مــردم تحمیــل
میشــود.
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در بودجــه ســال جــاری قیمــت نفــت پایینتــر از قیمــت
فــروش فعلــی پیشبینیشــده .بــه ایــن معنــا کــه درآمــد
دولــت نســبت بهپیشبینیهــای باالتــر بــوده اســت.
دریافتــی ارز حاصــل از نفــت نســبت بــه برنامــه جلوتــر
اســت ،امــا چــرا چنیــن شــرایطی پیــش میآیــد؟
دولــت باعــث شــده نابســامانی ارزی ایجــاد شــود .مجــاری
صــادرات غیرنفتــی کشــور کــه در بــازار تعادلــی قیمــت
پیــدا کــرده بــود ،بــا یکســری بخشــنامههای نادرســت
دســتکاری شــده اســت.
آشــفتگی سیســتماتیکی در تفکــر اقتصــادی کشــور
وجــود دارد .هــر روز یــک بخشــنامه و سیاســت جدیــد
از ســمت دولــت و بانــک مرکــزی ابــاغ میشــود و بــه
بــازار ســیگنالهای بــد داده میشــود .در بــازار مغشــوش
و آشــفته بایــد آرامــش داشــت و عملیــات انجــام داد نــه
آنکــه ابالغیــه صــادر کــرد .مــردم بایــد در عمــل ببیننــد؛
نــه آنکــه در بخشــنامههایی کــه صــادر میشــود ،اعــام
شــود کــه خیالتــان راحــت باشــد ،امــا هیچگونــه اجرایــی
وجــود نداشــته باشــد.
عــده زیــادی از شــرایط فعلــی منتفــع شــدهاند .مــردم و
فعــاالن اقتصــادی میخواهنــد کــه ایــن افــراد شناســایی
و معرفــی شــوند .دولــت زمانــی اعــام کــرد کــه مــا بــدون
محدودیــت طــا داریــم و میتوانیــم بــه مــردم بفروشــیم.
نتیجــه آن چــه شــد؟ عــدهای طــا را خریدنــد و از کشــور
خــارج شــدند .بایــد پرســید چــرا چنیــن بخشــنامهای صــادر
میشــود .بعــد از آن ،همــان صادرکننــدگان بخشــنامه اعــام
میکننــد کــه چــرا چنیــن اقدامــی انجامشــده و مالیــات
بــرای افــراد خریــدار ســکه قــرار میدهنــد .مگــر زمانــی
کــه بــه مــردم اعــام شــد میتواننــد ســکه خریــداری
کننــد ،گفتــ ه شــده بــود کــه بایــد مالیــات پرداخــت
کننــد؟ نظــام تصمیمگیــری دولــت بیانــدازه آشــفته
و بههمریختــه اســت .افــرادی کــه از بخشــنامههای
قانونــی صادرشــده اســتفاده کردهانــد ،مفســد اقتصــادی
نــام گرفتهانــد و در مقابــل صادرکننــدگان بخشــنامهها
مصلــح اقتصــادی هســتند؛ در حالــی کــه بایــد مشــخص
شــود مســبب شــرایط فعلــی همیــن افــراد صادرکننــده
بخشــنامهها و اعالنهــا هســتند .در بــازار اقتصــادی فعلــی
دیگــر تجــارت مفهومــی نــدارد و نــام واقعــی آن قمــار شــده
کــه در شــریعت اســام نیــز حــرام اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سوئیس هم به روابط اقتصادیاش با ایران
ادامه میدهد
وزارت امــور اقتصــادی ســوئیس اعــام کــرد شــرایط
نســبت بــه قبــل تغییــری نکــرده اســت و بــه شــرکت هــای
سوئیســی دارای روابــط تجــاری و اقتصــادی بــا ایــران،
مشــاورههای الزم داده خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری ســوئیس ،دور
نخســت اعمــال محدودیتهــای واشــنگتن از امــروز وارد
مرحلــه اجرایــی میشــود .ســه مــاه پیــش دونالــد ترامــپ -
رئیــس جمهــور آمریــکا  -بــا اعــام خبــر خــروج ایــن کشــور
از توافــق اتمــی بیــن ایــران و قدرتهــای جهانــی کــه در
ســال  ۲۰۱۵بــه امضــا رســید ،اعــام کــرد محدودیتهــای
آمریــکا کــه بــه ازای کاهــش غنیســازی و فعالیتهــای
هســتهای ایــران لغــو شــده بــود را مجــددا برقــرار میکنــد.
وزارت امــور اقتصــادی ســوئیس در همیــن راســتا اعــام
کــرد دولــت ایــن کشــور بــه تــاش خــود بــرای در امــان
مانــدن شــرکتهای سوئیســی از پیامدهــای منفــی
محدودیتهــا ادامــه خواهــد داد امــا انتظــار زیــادی نــدارد
کــه موضعگیریهایــش باعــث تغییــر در سیاســتهای
آمریــکا شــود.
گــروه صنایــع «ســوئیس مــن» کــه ائتالفــی از تولیدکنندگان
صنایــع الکتریکــی و مکانیکــی ســوئیس بــه شــمار م ـیرود
نیــز اعــام کــرد انتظــار نــدارد روابــط تجــاری بیــن ایــران
و ســوئیس خیلــی تحــت تاثیــر قــرار گیــرد .ســال گذشــته
ســوئیس  ۵۳۴میلیــون دالر صــادرات بــه ایــران داشــت کــه
تقریبــا  ۶۰درصــد مبــادالت ایــن دو کشــور در دوران اوج
خــود در ســال  ۲۰۰۷اســت.
روز گذشــته نیــز مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا و وزرای امورخارجــه انگلیــس ،فرانســه و آلمــان در
بیانیــه مشــترکی اعــام کردنــد طرفهــای باقــی مانــده
در برجــام متعهــد میشــوند بــه همــکاری بــا یکدیگــر بــر
ســر نگ ـهداری و ایجــاد کانالهــای مالــی کارآمــد بــا ایــران
و تــداوم صــادرات نفــت و گاز ایــن کشــور ادامــه دهنــد .بــه
گفتــه ایــن بیانیــه ایــن اتحادیــه بــه همــکاری بــا کشــورهای
دیگــر کــه متمایــل بــه حفــظ برجــام و روابــط اقتصــادی بــا
ایــران هســتند ،ادامــه خواهــد داد.

تمایل بانکهای اتریشی برای کار با
ایران
والتــر روک  -رئیــس اتــاق اقتصــاد ویــن  -نیــز بــا
ابــراز خرســندی از برگــزاری نشســت مشــترک بــا
هیــأت ایرانــی و تأکیــد بــر ضــرورت تــداوم چنیــن
نشســتهایی بیــن فعــاالن بخــش خصوصــی دو
کشــور اظهــار کــرد :مــن حــدود  16مــاه پیــش بــرای
اولیــن بــار بــه ایــران ســفر کــردم و بهشــدت تحــت
تأثیــر کشــور شــما قــرار گرفتــم .مــا در ایــن مــدت
تالشهایــی را بــرای گســترش روابــط بیــن دو کشــور
انجــام دادهایــم ،امــا هنــوز فاصلــه زیــادی تــا رســیدن
بــه اهــداف تجــاری دوجانبــه داریــم .شــناخت دو
طــرف از یکدیگــر ،پایــه و اســاس تجــارت اســت.
رئیــس اتــاق اقتصــاد ویــن در مــورد مشــکالت ناشــی
از محدودیتهــا علیــه ایــران گفــت :خوشــبختانه دوره
ریاســت جمهــوری ترامــپ چهارســاله اســت و ابــدی
نیســت .مــن نیــز ماننــد شــما امیــدوارم کــه ایــن
دوره ،دوره اول و آخــر ترامــپ باشــد و معتقــدم فعاالن
اقتصــادی بایــد دیــد بلندمــدت داشــته باشــند و از
همیــن حــاال خــود را بــرای دوران پســاترامپ آمــاده
کننــد.
وی در خصــوص مســائل بانکــی و پیشــنهاد ارائــه
شــده از ســوی نایــب رئیــس اتــاق ایــران گفــت:
امــکان خریــد یــک مؤسســه مالــی وجــود دارد و مــا
آمادگــی داریــم بــا همــکاری طــرف ایرانــی چارچوبــی
بــرای ایــن کار تدویــن کنیــم.
رئیــس اتــاق اقتصــاد ویــن اضافــه کــرد :در مذاکراتــی
کــه بــا کنتــرل بانــک اتریــش داشــتهایم آنهــا
اعــام کردنــد حاضرانــد تســویه  80درصــد از حجــم
تجــارت بیــن ایــران و اتریــش را تضمیــن کننــد.
 20درصــد دیگــر نیــز از طریــق یــک شــرکت مالــی
محلــی تضمیــن خواهــد شــد .بانکهــای اتریــش
پیــش از ایــن بــه دلیــل تحریمهــا تردیدهایــی بــرای
ارتبــاط بــا ایــران داشــتهاند ،امــا اکنــون آنهــا تمایــل
دارنــد دوبــاره ایــن ارتبــاط را برقــرار کننــد.

انـرژی
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رئیــس اتــاق ایــران در نشســت بــا ســفیر آلمــان در تهــران
بــا اشــاره بــه تاریخچــه همکاریهــای صنعتــی و تجــاری
دو کشــور طــی ســالهای گذشــته از جایــگاه ویــژه آلمــان
در صنعــت کشــور ســخن گفــت و تصریــح کــرد :در شــرایط
غیرعــادی نیــاز بــه مذاکــره ،بیشــتر میشــود بنابرایــن
بایــد زمین ـهای مهیــا شــود تــا هیــات هــای تجــاری بیــن
دو کشــور بیــش از گذشــته در رفتوآمــد باشــند.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور در نشســتی بــا ســفیر آلمــان در ایــران بــه
محدودیتهــای جدیــد ناشــی از تحریــم کــه بخشــی از
آن فــردا اجرایــی میشــود ،اشــاره و مهمتریــن مســئله
در ایــن حــوزه را مســائل بانکــی عنــوان کــرد و گفــت:
امیدواریــم آلمــان کــه اولیــن شــریک تجــاری ایــران در
اروپــا محســوب میشــود بتوانــد راهحلهایــی را بــرای
نقــل و انتقــاالت بانکــی پیــدا کنــد.
وی بــا ابــراز نگرانــی از برخــی خبرهــا در مــورد توقــف
رونــد انتقــال پــول نقــد از بانکهــای آلمــان ،تأکیــد کــرد:
درخواســت مــا رســیدگی بــه ایــن مســئله و مقابلــه بــا آن
اســت.
رئیــس اتــاق ایــران در ادامــه از شــرایط غیرعــادی حاکــم
بــر اقتصــاد کشــور گفــت و ادامــه داد :در ایــن وضعیــت
اگــر قــرار بایــد ســطح روابــط دو کشــور حفــظ شــود ،بایــد
زمینـهای را فراهــم کنیــم تــا تجــار و فعــاالن اقتصــادی دو
کشــور بیشــتر بــا هــم مذاکــره کننــد .بنابرایــن پیشــنهاد
مــا تســهیل در رفتوآمدهــا و اعــزام و پذیــرش هیــات هــا
تجــاری بیشــتر بیــن دو کشــور اســت.
شــافعی همچنیــن از اعــام موضــع آلمــان بــه نفــع
ایــران هنگامــی کــه آمریــکا از برجــام خــارج شــد ،تشــکر
و قدردانــی کــرد و افــزود :آلمــان در کاهــش ریســک
اقتصــادی ایــران اثرگــذاری مثبتــی داشــت .از طرفــی
علیرغــم مشــکالت و محدودیتهایــی کــه وجــود
داشــت ،شــاهد تــداوم همکاریهــای دو کشــور در دوران
تحریمهــای گذشــته بودیــم .بــا نهایــی شــدن برجــام نیــز
ســطح روابــط ایــران و آلمــان رشــد پیــدا کــرد هرچنــد
جایــگاه اصلــی خــود را بازنیافــت.
در ادامــه میشــائیل کلــور برشــتولد ،ســفیر آلمــان در
تهــران بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه آلمــان ســهم باالیــی
در صنعــت ایــران دارد ،ایــن ســطح همــکاری را برگرفتــه
از اعتمــاد دو طــرف نســبت بــه یکدیگــر دانســت و تأکیــد
کــرد :آلمــان هیــچگاه سیاســت پنهانــی نداشــته و ایــن
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بــاور در ملــت ایــران وجــود دارد.
وی حجــم مبــادالت بیــن دو کشــور را در حــدود 30
میلیــارد یــورو ارزیابــی کــرد و خواســتار بهرهگیــری بیشــتر
از ظرفیتهــای موجــود بــرای توســعه همکاریهــا شــد و
تصریــح کــرد :برجــام توافــق خــوب و ارزنــدهای بــود کــه
بــه ســرانجام رســید امــا بــا کمــال تأســف آمریــکا از آن
خــارج شــد .آلمــان بــه هیــچ وجــه از مســیر آمریــکا در ایــن
رابطــه حمایــت نکــرده و تــاش دارد بــا همراهــی دیگــر
طرفهــای برجــام آن را زنــده نگــه دارد.
ســفیر آلمــان در تهــران از تــاش اروپــا در راســتای بهــره
اقتصــادی ایــران از منافــع برجــام ســخن گفــت و افــزود:
همزمــان بــا آغــاز تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران کــه
بخشــی از آن فــردا اجرایــی میشــود ،اروپــا سیاســتهای
برنامهریــزی شــده خــود را بــرای انســداد تحریمهــا،
عملیاتــی کــرده و تــاش میکنــد همــکاری شــرکتهای
کوچــک و متوســط ایــران بــا کشــورهای اروپایــی از جملــه
آلمــان تــداوم پیــدا کنــد.
برشــتولد افــزود :یکــی از نقــاط مثبــت ایــن بســته
سیاســتی ،حمایــت قاطــع  27کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا
از آن اســت کــه حمایــت آنهــا از کشــور ایــران را نشــان
میدهــد .موضــوع دیگــری کــه بیانگــر تــاش اروپــا بــه
تــداوم همکاریهــا بــا ایــران اســت 5 ،فرونــد هواپیمایــی
بــود کــه روز گذشــته تحویــل ایــران داده شــد
وی در ادامــه بــه مالقاتهایــی کــه قــرار اســت در ســطوح
بــاال بیــن اروپــا ،ایــران ،چیــن و روســیه انجــام شــود،
اشــاره و تصریــح کــرد :امیدواریــم هــر چــه ســریعتر رونــد
همکاریهــا بیــن ایــران و اروپــا مشــخص شــود.
ســفیر آلمــان در تهــران همچنیــن از تــاش ایــن کشــور
بــرای تــداوم فــروش نفــت ایــران و امــکان بازگشــت پــول
آن بــه داخــل کشــور خبــر داد و گفــت :موضــوع برقــراری
روابــط بانکــی نیــز مدنظــر مســئوالن کشــور قــرار دارد و بــه
جــد ایــن مســئله را پیگیــری میکنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نوســانهای شــدید نــرخ ارز و التهابهــای بــه وجــود آمــده
در بــازار ارز طــی ماههــای گذشــته ،ســبب شــد تــا دولــت
ناگزیــر اقــدام بــه اتخــاذ تصمیمهایــی در حــوزه ارزی کنــد.
حــدود  4مــاه از تصمیــم دولــت بــرای تکنرخــی کــردن نــرخ
ارز و ممنوعیــت فــروش آزادانــه ارز میگــذرد .تصمیمــی کــه
از همــان ابتــدا بــا انتقــاد و البتــه هشــدار فعــاالن بخــش
خصوصــی از اتخــاذ ایــن تصمیــم همــراه بــود؛ امــا بــه اعتقــاد
ولیالــه ســیف رئیــس وقــت بانــک مرکــزی «تکنرخــی
کــردن ارز بهتریــن تصمیمــی بــود کــه در آن مقطــع زمانــی
میبایســت گرفتــه میشــد».
دوام نهچنــدان طوالنــی سیاســت تکنرخــی کــردن نــرخ
ارز و تأکیــد بــر بــه رســمیت شــناختن بــازار نیمــه متشــکل
ارز باعــث شــد تــا وزیــر اقتصــادی و دارایــی همزمــان بــا
روز صنعــت و معــدن خبــر از راهانــدازی بــازار ثانویــه دهــد.
بــازاری کــه بــه دنبــال خواســت تجــاری بخــش خصوصــی
در  14تیرمــاه ایجــاد شــد امــا چنــدان مــورد اســتقبال قــرار
نگرفــت.
ابهــام در ســازوکار ایــن بــازار بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی،
عــدم تطابــق نرخهــای اعالمشــده بــا نــرخ واقعــی موجــود
در بــازار ،ضــرورت بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه بــازار
در مــدت کوتــاه ،اتخــاذ سیاســتگذاری دخالتــی بهجــای
نظــارت ،حــذف صرافیهــا از چرخــه اقتصــادی و ...باعــث
شــد تــا انتظــار فعــاالن بخــش خصوصــی از شــکلگیری
بــازار ثانویــه کــه قــرار بــود بســتری شــفاف و قابــل مدیریــت
در حاشــیه بــازار اصلــی ارز باشــد ،بــرآورده نشــود.
تغییــر ریاســت بانــک مرکــزی و تدویــن سیاســت جدیــد ارزی
در بدنــه جدیــد بانــک مرکــزی ،از جدیدتریــن تصمیمهــای
دولــت بــرای مدیریــت بــازار ارز و ایجــاد آرامــش و امنیــت
بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی اســت.
جزئیــات ایــن بســته جدیــد کــه بــه گفتــه اســحاق جهانگیری
معــاون اول رئیسجمهــور قــرار بــود هفتــه گذشــته بهصــورت
کامــل منتشــر شــود ،روز دوشــنبه اعــام میشــود.
«پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» در گفتوگــو بــا برخــی از
اعضــای کمیســیون مدیریــت واردات و همچنیــن کمیســیون
توســعه صــادرات اتــاق ایــران انتظــارات دو طیــف فعــاالن
بخشخصوصــی در حــوزه واردات و صــادرات را دربــاره بســته
جدیــد ارزی جویــا شــده اســت.
ایــن فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد دولــت بهرغــم تاکیداتــی
کــه در ظاهــر بــر مشــورت بــا بخشخصوصــی مطابــق آنچــه

انـرژی
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واردکنندگان و صادرکنندگان از بسته
جدید ارزی چه میخواهند؟

کــه در قانــون «بهبــود مســتمر محیــط کســبوکار» قیــده
شــده ،دارد ،در تصمیمگیریهــا توجهــی بــه نظــرات ایــن
بخــش نــدارد.

موســیپور :بخــش خصوصــی واقعــی از کلیــه
بخشــنامههای ارزی دولــت معــاف شــود
عدنــان موس ـیپور رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
ایــران بــا اشــاره بــه بخشــنامههای صادرشــده از ســوی دولــت
معتقــد اســت از زمانیکــه سیاســت تکنرخــی کــردن نــرخ
ارز در فروردیــن ســال جــاری مصــوب و بهصــورت بخشــنامه
ابــاغ شــد تاکنــون ،شــاهد اثــرات زیانبــار ایــن بخشــنامه
هســتیم.
او بابیــان ایــن موضــوع کــه متأســفانه سیاسـتهای ابالغشــده
یکــی پــس از دیگــری محدودکننــده صادرات کشــور هســتند،
تأکیــد میکنــد :دولــت خــودش بــا سیاســتهای اشــتباه
مانــع از رشــد صــادرات در شــرایطی شــده کــه بــا افزایــش
نــرخ ارز بهتریــن فرصــت بــرای صادرکننــدگان و جهــش
صــادرات اســت.
موســیپور در ادامــه صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه
مهمتریــن انتظــار صادرکننــدگان از سیاســت جدیــد ارزی
توســط بانــک مرکــزی میگویــد :صادرکننــدگان انتظــار
دارنــد تــا از تدویــن سیاســت ارزی بــدون در نظرگرفتــن
مالحظــات صادراتــی جــدا خــودداری شــود .مهمتریــن
مالحظــه ایــن اســت کــه بــه صادرکننــدگان واقعــی کــه ســهم
صــادرات آنهــا در اقتصــاد بیــش از  15میلیــارد دالر اســت،
اختیــار داده شــود تــا ارز حاصــل از صــادرات را بــا روشهــای
خــود بــه بــازار برگرداننــد .عــاوه بــر ایــن ،بخــش خصوصــی

واقعــی بایــد از کلیــه بخشــنامههای ارزی اخیــر دولــت معــاف
شــود.
بــه اعتقــاد رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران،
ایــن تنهــا راهــکار بــرای توســعه صــادرات در شــرایط فعلــی
اســت.

صالحی :بانک مرکزی مستقل از دولت شود
حمیدرضــا صالحــی نایــب رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات
اتــاق ایــران نیــز بیــان میکنــد :ضــروری اســت در تدویــن
بســته جدیــد ارزی بانــک مرکــزی ،سیاســتهایی اتخــاذ
شــود کــه اعتمــاد عمومــی بــه ایــن بانــک افزایــش یابــد .دولت
و بانــک مرکــزی بایــد نشــان دهنــد کــه تمامقــد در میــدان
ارزی کشــور حضــور دارنــد .بــرای نمونــه بهرغــم اینکــه بــازار
ثانویــه  4مــاه دیرتــر از زمانــی کــه فعــاالن بخشخصوصــی
انتظــار داشــتند ایــن بــازار ایجــاد شــود ،آغــاز بــه کار کــرد،
امــا دیدیــم کــه قیمــت ارز برخــاف پیشبینیهــا بــه جــای
اینکــه کاهــش یایــد بــا افزایــش همــراه بــود .بــه ایــن دلیــل
کــه عرضــه در ایــن بــازار کمتــر از تقاضاســت .در همیــن
زمینــه ،ضــروری اســت کــه بانــک مرکــزی بــا نظــارت در ایــن
بــازار ،اختصــاص ارز را بــه گروههــای خاصــی محــدود نکنــد
و تقســیمبندی جدیــدی بــرای اختصــاص ارز صــورت بگیــرد.
صالحــی معتقــد اســت صادرکننــدگان بــرای ادامــه فعالیــت
خــود در شــرایط فعلــی ،نیازمنــد آرامــش و رفــع التهابهــای
موجــود هســتند .تحقــق ایــن هــدف در گــروی عرضــه بیشــتر
ارز در بــازار اســت .ضمــن اینکــه ضــروری اســت بانــک
مرکــزی مســتقل از دولــت عمــل کنــد و اســتقالل ایــن بانــک
بــه رســمیت شــناخته شــود.

6

پیربابایی :بخش خصوصی مجدد مورد غفلت قرار گرفت
ســیامک پیربابایــی نایبرئیــس کمیســیون مدیریــت واردات
اتــاق ایــران در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه انتظــار شــما از
مهمتریــن سیاســتهای جدیــد ارزی چیســت ،بیــان
میکنــد :آنچــه در صحبتهــای رئیــس مجلــس مشــهود
بــود ،بازگشــت بــه سیاســتهای ارزی قبــل از فروردینمــاه
و مدیریــت بــازار بهصــورت شــناور و عــدم دخالــت دســتوری
دولــت بــود .موضوعــی کــه بارهــا در کمیتــه ارزی اتــاق ایــران
بررســی و نتایــج حاصــل از ایــن جلســات بهطــور مکتــوب بــه
مســئولین ابــاغ شــد امــا متأســفانه در همــان زمــان هــم بــه
پیشــنهادهای ارائهشــده از ســوی بخــش خصوصــی توجــه
نشــد .بهرغــم اینکــه رئیسجمهــور هــم بــر نظرخواهــی از
بخــش خصوصــی تأکیــد کردنــد و معتقدیــم اگــر نظــرات
بخــش خصوصــی از همــان ابتــدای تصمیمگیریهــا
موردتوجــه قــرار میگرفــت ،االن شــاهد التهابــات بــه وجــود
آمــده در بــازار نبودیــم ،امــا متأســفانه امــروز شــاهدیم در
تدویــن ایــن سیاســت ارزی جدیــد ،بخــش خصوصــی مجــدد
مــورد غفلــت قرارگرفتــه اســت.
پیربابایــی معتقــد اســت تــا زمانــی کــه نظــر بخــش
خصوصــی بهاصطــاح نامحــرم تلقــی میشــود و در تدویــن
سیاســتهای جدیــد بــه نظــرات فعــان اقتصــادی توجهــی
نمیشــود ،تصمیماتــی گرفتــه خواهــد شــد کــه بههیچوجــه
منطبــق بــا شــرایط فعلــی بــازار نیســت.
صفا :صرافیها به محور مبادالت ارزی کشور بازگردند
محمدرضــا صفــا عضــو کمیســیون مدیریــت واردات معتقــد
اســت :فعــال شــدن صرافیهــای مــورد تأییــد بانــک مرکــزی
و بازگشــت مجــدد آنهــا بــه محــور اصلــی فعالیتهــای
مبــادالت ارزی کشــور ،یکــی از مهمتریــن مــواردی اســت
کــه در تدویــن سیاســتهای جدیــد ارزی بایــد موردتوجــه
بانــک مرکــزی قــرار بگیــرد.
صفــا تأکیــد میکنــد :صادرکننــده و واردکننــده بایــد بتواننــد
ارز مــوزد نیــاز خــود را از طــرق صرافیهــا تهیــه کننــد .یکــی
از مهمتریــن عواملــی کــه در چنــد ســال گذشــته ،باعــث
بــه وجــود آمــدن مشــکالت فعلــی شــده ،عــدم اطمینــان بــه
بخــش خصوصــی در حــوزه صرافیهاســت کــه پیشــنهاد
میشــود ســازوکار فعالیــت صرافیهــا بــه بخــش خصوصــی
واگــذار شــود و دولــت بهعنــوان ناظــر بــر خریدوفــروش
نظــارت کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تخریب ساختار
مالی دولت و ملت

نتیجــه توزیــع ســوخت در سراســر کشــور بــا قیمت یکســان
و ارزانتــر از قیمتهــای منطقــهای ،قاچــاق ســوخت بــه
خــارج از کشــور اســت کــه بهــای ایــن صــدور غیرقانونــی
صــرف 18میلیــارد دالر واردات کاالی قاچــاق میشــود
کــه خــود بزرگتریــن ضربــه را بــه اشــتغال ملــی میزنــد.
نتیجــه توزیــع ســوخت در سراســر کشــور بــا قیمت یکســان
و ارزانتــر از قیمتهــای منطقــهای ،قاچــاق ســوخت بــه
خــارج از کشــور اســت کــه بهــای ایــن صــدور غیرقانونــی
صــرف 18میلیــارد دالر واردات کاالی قاچــاق میشــود
کــه خــود بزرگتریــن ضربــه را بــه اشــتغال ملــی میزنــد.
گرفتــاری مالــی دولــت موجــب بــه فقــر کشــاندن بخــش
خصوصــی در اقتصــاد ملــی ،ب ـیکاری و کاســتی در تولیــد
شــده اســت .عقالیینشــدن مصــارف حاصلــه از منابــع
کشــور ناشــی از قانــون هدفمندکــردن یارانههــای انــرژی
نقطــه کلیــدی ایــن کــژی و کاســتی اســت .بایــد بینیــازان
جامعــه از دریافــت یارانــه نقــدی منــع میشــدند و ایــن
ســهم بــر اعتبــارات خدمــاتدرمانــی طبقــات نیازمنــد و

فقرزدایــی افــزوده میشــد کــه از پشــتیبانی مناســبی در
طبقــات مــردم و در مجلــس محتــرم برخــوردار اســت .ولی در
دولــت محتــرم کســانی کــه جــز نــان کارمنــدی نخوردهانــد،
از اینکــه یارانــه عمومــی نباشــد و بهــای نفــت ،گاز و بــرق
بهجــای پرداخــت یارانــه بــه اغنیــا صــرف ســرمایهگذاری
شــود ،واهمــه دارنــد و ایــن واهمــه را بــه رئیسجمهــور
محتــرم القــا کردهانــد کــه دســت بــه ترکیــب پرداخــت
یارانــه نقــدی نزنــد .فامیلبــازی هــم دولــت را بــه کجراهــه
میکشــاند و نشــانه آن سیاســت کامــا غلــط معادلــه
ارز -ریــال اســت کــه در ماههــای اخیــر اجــرا شــد و 58
میلیــارد دالر ذخایــر ارزی کشــور را در عــرض چنــد مــاه
بــه بــاد داد و البتــه نماینــدگان مجلــس از وزرای مربوطــه
و معاونــان رئیسجمهــور ســؤالی نمیپرســند! اگــر در
بودجهبنــدی کمیســیون تلفیــق بــا ارائــه بندهــای اجرائــی
بهویــژه طرحــی در زمینــه توقــف پرداخــت یارانــه نقــدی
بــه بینیــازان جامعــه اجرائــی میشــد ،منابــع عظیمــی
بــرای ســرمایهگذاری آزاد میشــد و تولیــد و اشــتغال
تحقــق مییافــت .اصــوال دادن یارانــه نقــدی بــه بینیــازان
از ابتــدا قباحــت عقلــی و شــبهه شــرعی داشــته و دارد.
دولتــی کــه حتــی بــرای تعمیــر بخــاری مــدارس اعتبــار
کافــی نــدارد ،چگونــه بــه ثروتمنــدان از بهــای بــرق هدیــه
نقــدی میدهــد؟! وقتــی وزارت نیــرو نمیتوانــد هزینهکــرد
تولیــد بــرق غیردولتــی را پرداخــت کنــد ومیلیاردهــا تومــان
بدهــکار اســت ،ایــن بدهــکار چــرا بایــد صدقــه بدهــد!
اگــر بــا مصوبــه کمیســیون تلفیــق حــدود  40درصــد از
یارانهبگیــران حــذف میشــدند و منابــع صرفهجوییشــده
بــه ســرمایهگذاری ،فقرزدایــی و ارائــه خدماتدرمانــی
تخصیــص مییافــت ،همیــن یــک قلــم جلوگیــری از
هــرزروی ،حــدود 14هزارمیلیــارد تومــان در ســال 1397
ت درمانــی اختصــاص دهــد .از
میتوانســت بــه خدمــا 
طــرف دیگــر ســاالنه از محــل فــروش محصــوالت نفتــی
معــادل  200هــزارمیلیــارد تومــان میتوانســت بــه حســاب
ســرمایه واریــز شــود .آن وقــت بــرای ســاختن انســانها
یعنــی ارزشــمندترین ســرمایه ملــی در ایجــاد ،نگهــداری و
توســعه امکانــات زیربنایــی در مــدارس و دانشــگاهها بیــش
از پیــش اعتبــار جدیــد تخصیــص داده میشــد.
البتــه همیــن مبلــغ بهــای واقعــی گاز مصرفــی و
هدرسوزیهاســت کــه بایــد بــه حســاب ســرمایه بــرود.
حــال بایــد همــت کنیــم تــا ســاختار مالــی دولــت اصــاح
شــود و پــول نفــت ،گاز و بــرق را فقــط بــه حســاب ســرمایه

انـرژی

شماره نود نه  //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود وهفت

منظــور کنــد .فقــط چنــد نکتــه و توصیــه در تصحیــح
یارانههــای نقــدی ارائــه میدهــم کــه در طــرح اولیــه اتــاق
ایــران دربــاره اجرائیــات قانــون هدفمنــدی یارانههــا آمــده
بــود ولــی دولــت قبــل عالمــا و عامــدا بهجــای عمــل بــه آن
توصیههــا ،رویکــرد هــرزروی منابــع و ســرمایههای ملــی
را انتخــاب کــرد و برخــاف عقــل و شــرع یارانــهدادن بــه
اغنیــا را پیشــه کــرد .عــاوه بــر راهکارهــای شایســته اصــاح
ســاختاری مالــی یارانــه بایــد گــردش مالــی یارانهبگیــران در
بانکهــا را مــاک حــذف ایــن یارانههــا شــمرد.
بنابرایــن پیشــنهادهای زیــر را کــه قبــا هــم طــرح کــرده
بــودم ،تجدیــد میکنــم :کســانی کــه در  10ســال گذشــته
خــودروی خارجــی شــمارهگذاری کردهانــد ،از فهرســت
یارانهبگیــران نقــدی حــذف شــوند .چــرا بایــد کســانی کــه
اتومبیــل چندمیلیاردتومانــی و چندصدمیلیونتومانــی
از حســابها و منابــع بعضــا شــبههانگیز بــه دســت آورده
و ســوار میشــوند ،از یارانــه جداگانــه اســتفاده کننــد!؟
کســانی کــه در واحــد مســکونی خــود دوبرابــر متوســط
مصــرف تعرفــه شــرکت آب ،بــرق و گاز مصــرف کردهانــد،
از گرفتــن یارانــه نقــدی حــذف شــوند .کســانی کــه در 10
ســال گذشــته آپارتمــان وســیعتر از  200مترمربــع خریداری
کردهانــد و کســانی کــه در کالنشــهرها در خانــه بزرگتــر
از  400مترمربــع زندگــی میکننــد نیــز بایــد از گرفتــن
یارانــه حــذف شــوند .بــرای کاهــش فقــر نســبی بانــوان
در طبقــات کمدرآمــد جامعــه ،یارانــه نقــدی خانمهــا و
فرزنــدان زیــر هفــت ســال آنهــا بهجــای شــوهر بــه خــود
خانمهــا داده شــود .چــون عــاوه بــر مــوارد اقتصــادی و
جامعهشــناختی ،از لحــاظ شــرعی امــوال خانمهــا مســتقل
از امــوال شــوهران آنهــا اســت و مصوبــه دولــت قبــل ،از ابتــدا
ایــن شــبهه شــرعی پرداخــت حــق زنــان بــه شــوهران را
داشــته اســت .تجدیدنظــر در بهــای بــرق و ســوخت در حــد
قیمتهــای منطقـهای تنهــا راه اصــاح ســاختار مالــی ملــی
و تأمیــن ســرمایه مــورد نیــاز تولیــد و اشــتغال اســت.
تنهــا نتیجــه توزیــع ســوخت در سراســر کشــور بــا قیمــت
یکســان و ارزانتــر از قیمتهــای منطقــهای ،قاچــاق
ســوخت بــه خــارج از کشــور اســت کــه بهــای ایــن صــدور
غیرقانونــی صــرف 18میلیــارد دالر واردات کاالی قاچــاق
میشــود کــه خــود بزرگتریــن ضربــه را بــه اشــتغال ملــی
میزنــد! .دلیلــی مهمتــر از ایــن بــرای اصــاح ســاختار
مالــی ملــی ،از طریــق اصــاح قیمتهــای انــرژی وجــود
نــدارد .در خانــه اگــر کــس اســت،یک حــرف بــس اســت.

7

کاهش واردات  LNGچین از آمریکا

کاربــران نهایــی و تامیــن کننــدگان چینــی متعــدد پیــش
بینــی کردنــد تعرفــه  ۲۵درصــدی کــه دولــت ایــن کشــور
بــرای واردات  LNGآمریــکا پیشــنهاد کــرده اســت،
احتمــاال مانــع خریــد محمولههــای تکــی آمریکایــی در
آینــده نزدیــک خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،وزارت بازرگانــی چیــن جمعــه گذشــته
اعــام کــرد اگــر دونالــد ترامــپ ،رییــس جمهــور آمریــکا،
بــه تهدیــد خــود بــرای تشــدید اختالفــات تجــاری بــا
چیــن ادامــه دهــد ،ممکــن اســت تعرفــه  ۲۵درصــدی
بــرای محمولههــای  LNGآمریــکا وضــع کنــد.
کاربــران نهایــی  LNGچیــن بــه پالتــس اعــام کردنــد
اگــر ایــن تعرفههــا اجرایــی شــوند ،هزینــه  LNGآمریــکا
باالتــر از حــدی خواهــد بــود کــه شــرکتها توانایــی
خریــد محمولههــای تــک را در آینــده نزدیــک داشــته
باشــند.
یــک منبــع در یــک شــرکت دولتــی چینــی گفــت :حتــی
اگــر تقاضــا هــم قــوی باشــد تعرفــه  ۲۵درصــدی چیــزی
نیســت کــه بتوانیــم آن را جــذب کنیــم .بنابرایــن تــا
زمانــی کــه ابهامــات پیرامــون تعرفــه ادامــه پیــدا کنــد،
تردیــد وجــود دارد کــه خریــداران محمولههــای LNG
تکــی زیــادی از آمریــکا خریــداری کننــد.
چیــن در حــال حاضــر شــاهد افــت حجــم واردات LNG
آمریــکا بــوده و طــی ماههــای ژوئــن و ژوییــه مجموعــا
چهــار محمولــه در مقایســه بــا پنــج محمولــه در مــاه مــه
وارد کــرده اســت.
طبــق آمــار «اس انــد پــی گلوبــال پالتــس آنالیتیکــس»،
ایــن کشــور در فاصلــه ژانویــه تــا ژوییــه بیــش از ۱.۸۸
میلیــون تــن  LNGآمریــکا را وارد کــرد در حالــی کــه
میــزان واردات در کل ســال میــادی گذشــته ۱.۶۱
میلیــون تــن بــود.
حتــی اگــر تعرفههــای وارداتــی اجرایــی نشــوند ،ابهــام
پیرامــون تعرفههــا باعــث خواهــد شــد واردکننــدگان
یــا واردات  LNGآمریــکا را متوقــف کننــد یــا آن را بــه
کشــورهای دیگــر بفروشــند.
چیــن در ژوئــن  ۱۴.۶۵میلیــون بشــکه نفــت خــام آمریــکا
را خریــداری کــرد کــه رکــورد باالیــی بــود امــا ایــن حجــم
در ژوییــه بیــش از نیمــی کاهــش یافــت و بــه تنهــا ۶.۹
میلیــون بشــکه رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

مخالفت چین با درخواست آمریکا برای قطع
واردات نفت از ایران
بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از بلومبــرگ ،دو منبــع آگاه اعــام
کردنــد کــه چیــن درخواســت آمریــکا بــرای قطــع واردات
نفــت از ایــران را رد کــرده ،امــا قــول داده اســت کــه واردات
نفــت را افزایــش ندهــد.
آمریــکا در نظــر دارد بــا هــدف اعمــال فشــار بــر تهــران و
کشــاندن ایــن کشــور پــای میــز مذاکــره ،مشــتریان ایــران را
بــه قطــع یــا حداقــل کاهــش چشــمگیر خریــد نفــت از ایــن
کشــور وادار کنــد.
طبــق ایــن گــزارش ،مذاکــرات آمریــکا بــا چیــن و دیگــر
کشــورهای مشــتری نفــت ایــران کمــاکان ادامــه دارد و
«فرانســیس فانــون» معــاون وزیــر انــرژی آمریــکا ،اخیــرا
طــی ســفری بــه چیــن دربــاره موضــوع تحریمهــای ایــران
بــه مذاکــره نشســته اســت.
اگرچــه دولــت «دونالــد ترامــپ» رئیسجمهــوری آمریــکا
سیاســت قطــع کامــل صــادرات نفــت ایــران را دنبــال
میکنــد ،بســیاری از کارشناســان بــر ایــن عقیدهانــد کــه
چنیــن چیــزی عملــی نیســت.
دولــت دونالــد ترامــپ میگویــد کــه اگــر مشــتریان ایــران
نشــان ندهنــد کــه خریــد نفــت ایــران را «بــه شــکل
چشــمگیر» کاهــش دادهانــد ،بــا تحریــم مواجــه خواهنــد
شــد.
دستگاه دیپلماسی به توسعه مناسبات اقتصادی با
آفریقا کمک کند
همزمــان بــا همایــش مشــترک ســفرای ایــران و فعــاالن
بخــش خصوصــی کــه بــه همــت معاون ـت بینالملــل اتــاق
ایــران برگــزار شــد ،ســفرای ایــران در کشــورهای آفریقــای
در قالــب کارگــروه تخصصــی آفریقــا روبــروی فعــاالن
اقتصــادی همــکار بــا ایــن کشــورها نشســتند تــا ضمــن
تبادلنظــر دربــاره زمینههــای همــکاری بــا کشــورهای
آفریقایــی ،راهکارهــای حــل مشــکالتی کــه در ایــن حــوزه
وجــود دارد را نیــز بررســی کننــد.
یکشــنبه هفتــه جــاری ،همایــش مشــترک ســفرا و روســای
نمایندگــی جمهــوری اســامی ایــران بــا فعــاالن اقتصــادی
بــه همــت معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران برگــزار شــد.

در حاشــیه ایــن همایــش ،کارگــروه تخصصــی آفریقــا بــا
حضــور ســفرای ایــران در کشــورهای آفریقــای جنوبــی،
کنیــا ،تانزانیــا ،زیمبــاوه ،زامبیــا ،اوگانــدا ،غنــا ،ســاحلعاج،
گینــه کوناکــری ،کنگــو ،نیجریــه ،مالــی ،موریتانــی ،ســنگال،
ماداگاســکار ،ســیرالئون ،نامیبیــا ،تونــس و الجزایــر و
همچنیــن بــا حضــور مدیــرکل آفریقــا وزارت امــور خارجــه
و روســای اتاقهــای معیــن کشــورهای آفریقایــی ،اتــاق
مشــترک ایــران و آفریقــا و تشــکلهای بخــش خصوصــی
در محــل اتــاق ایــران برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت ســفرای کشــورمان در خصــوص
آخریــن وضعیــت روابــط اقتصــادی و تجــاری کشــور محــل
خدمــت خــود بــا جمهــوری اســامی ایــران اطالعاتــی ارائــه
دادنــد و ســپس در خصــوص چگونگــی برقــراری روابــط
بانکــی و روابــط تجــاری بهصــورت تهاتــر کاال بحــث و
تبادلنظــر بــه عمــل آمــد.
همچنیــن در ایــن جلســه بــه مشــکالت و موانــع پیــش روی
فعالیــن بخــش خصوصــی ازجملــه مســائل بانکی و مشــکالت
حملونقــل مــورد بررســی قــرار گرفــت و هــر یــک از ســفرا
و روســای نمایندگیهــای ایــران در خصــوص فرصتهــا
و امکانــات کشــور محــل مأموریــت خــود توضیحاتــی ارائــه
دادنــد.
در ایــن جلســه بخشهــا و حوزههــای دارای ظرفیــت
همــکاری بــا کشــورهای آفریقایــی شــامل دارو ،تجهیــزات
پزشــکی ،خدمــات فنــی مهندســی ،کشــت فــرا ســرزمینی،
ماشــینآالت کشــاورزی ،لــوازم پالســتیکی ،محصــوالت
پتروشــیمی ،فراوردههــای ســوختی و ساختمانســازی
اعــام و مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در پایــان ضمــن بررســی زمینههــای همــکاری دســتگاه
دیپلماســی و فعــاالن اقتصــادی در کشــورهای آفریقایــی،
بــر لــزوم اســتفاده از دیپلماســی اقتصــادی بــرای توســعه
مناســبات اقتصــادی بــا ایــن کشــورها تاکیــد شــد.
اکتشاف نفتی بزرگ پاکستان در نزدیکی مرز ایران
شــرکت اکســون موبیــل بــه کشــف ذخایــر نفتــی بــزرگ در
پاکســتان نزدیــک مــرز ایــن کشــور بــا ایــران نزدیــک شــده
و ایــن ذخایــر ممکــن اســت حتــی از ذخایــر نفــت کویــت
بزرگتــر باشــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اویــل پرایــس ،عبــداهلل
حســین هــارون ،وزیــر امــور دریایــی و امــور خارجــه
پاکســتان خطــاب بــه مدیــران بازرگانــی در فدراســیون

انـرژی
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اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت پاکســتان گفــت :اکســون
نزدیــک مــرز ایــران عملیــات حفــاری داشــته و ایــن غــول
آمریکایــی نســبت بــه کشــف نفــت خــوش بیــن اســت.
وی در ادامــه افــزود :ســرمایه گــذاران خارجــی عالقمندنــد به
پاکســتان بیاینــد بــه شــرطی کــه ایــن کشــور اســتانداردهای
مــورد نظــر آنهــا را تامیــن کــرده و آنهــا را بــرای ســرمایه
گــذاری جــذب کنــد.
اگــر ایــن اکتشــاف نفتــی همــان طــور کــه پاکســتان انتظــار
دارد ،بــزرگ باشــد ایــن کشــور در رده  ۱۰تولیدکننــده برتــر
دنیــا و باالتــر از کویــت قــرار میگیــرد.
طبــق بــرآورد شــرکت  ،BPمجمــوع ذخایــر نفــت قطعــی
کویــت  ۱۰۱.۵میلیــارد بشــکه در پایــان ســال  ۲۰۱۷بــود.
ذخایــر نفتــی کویــت  ۶درصــد از کل ذخایــر نفــت قطعــی
جهــان بــه شــمار مــیرود و ایــن کشــور را در میــان ۱۰
کشــور دارنــده بزرگتریــن ذخایــر نفــت پــس از ونزوئــا،
عربســتان ســعودی ،کانــادا ،ایــران ،عــراق و روســیه قــرار
میدهــد.
پاکســتان در حــال حاضــر  ۱۵درصــد از تقاضــای نفــت خــود
را بــا تولیــد داخلــی تامیــن میکنــد و  ۸۵درصــد از نیــاز
ایــن کشــور بــا واردات تامیــن میشــود .بــا واردات بــاال و
افزایــش قیمتهــای نفــت در ماههــای اخیــر ،پاکســتان بــا
کســری حســاب جــاری هنگفتــی مواجــه اســت و بخشــی
از ذخایــر ارزی خارجــی خــود را بــرای واردات نفــت هزینــه
میکنــد.
واگذاری  ۵۲طرح آب ،برق و فاضالب به ارزش
۲۰هزارمیلیارد به بخش خصوص
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو در
حاشــیه جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اظهــار
داشــت :در ایــن جلســه ،بحثهــای مربــوط بــه طرحهــای
دولتــی در دســتور کار قــرار گرفــت .مــن از ســوی وزارت
نیــرو گزارشــی ارائــه دادم مبنــی بــر اینکــه  ۵۲طــرح آب،
بــرق و فاضــاب بــه ارزش حــدود  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان
آمــاده واگــذاری اســت.
وی افــزود :مکانیــزم ایــن واگذاریهــا در آییننامــه اجرایــی
تبصــره  ۱۹قانــون بودجــه ســال  ۹۷تبییــن شــده اســت و
مــا هماکنــون بــرای شــکلدادن بــه هیئــت واگــذاری ،در
همــکاری نزدیــک بــا ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار داریــم.
از بخــش خصوصــی دعــوت میکنیــم تــا هرچــه زودتــر در
جریــان جزئیــات ایــن طرحهــا و نحــوه واگذاریهــا قــرار
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بگیرنــد.
اردکانیــان تاکیــد کــرد :جــدای از ایــن  ۵۲طــرح نیمهتمــام،
 ۲۶طــرح مربــوط بــه آب و فاضــاب شــهری هــم بــه ارزش
حــدود یــک هــزار و  ۹۰۰میلیــارد تومــان بــرای همــکاری بــا
بخــش خصوصــی آمــاده شــده اســت .مــا بــه زودی مراســمی
را بــرای امضــای رســمی ایــن طرحهــا برگــزار میکنیــم.
وزیــر نیــرو دربــاره رونــد ســاخت نیــروگاه از ســوی بخــش
خصوصــی گفــت :ایــن مســاله مســیر اصــل  ۴۴قانــون
اساســی را طــی میکنــد کــه ســازمان خصوصســازی
مشــغول راهبــری ایــن طرحهاســت.
اقتصاد با ارز تک نرخی قابل اداره نیست
محمدرضــا پورابراهیمــی در حاشــیه افتتــاح نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت ســاختمان در جمــع خبرنــگاران بــا
اشــاره بــه اعــام سیاسـتهای جدیــد ارزی گفــت :متأســفانه
سیاسـتهای ارزی گذشــته اشــکاالت بســیار زیــادی داشــت
کــه مجموعــه هماهنگــی و مشــورتها بــا فعــاالن اقتصــادی،
بیانگــر ایــن بــود کــه بــا سیاس ـتهای گذشــته نمیتوانیــم
کشــور را بــا یــک نــرخ واحــد ارزی اداره کنیــم .بنابرایــن
از ابتــدا بــه دولــت تذکــر دادیــم کــه سیاســت اشــتباه و
غیرتخصصــی را در پیــش گرفتــه اســت.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی
ادامــه داد :نتیجــه سیاس ـتهای غلــط ارزی موجــب شــد در
بــازه زمانــی بیــش از چهــار مــاه ،هــم در حــوزه تولیــد و هــم
در حــوزه واردات و صــادرات مشــکالتی ایجــاد شــود.
وی افــزود :مشــکالتی کــه در طــول چنــد ماه گذشــته پشــت
ســر گذاشــته شــد ،در نهایــت دولــت هرچنــد بــا تأخیــر امــا
بــا سیاســتهای ارزی مــد نظــر مجلــس ،موافقــت و بــر
اســاس آن ،سیاســتهای جدیــد ارزی را نهایــی کــرد.
پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه اعــام سیاسـتهای جدیــد ارزی
از ســوی رئیــس کل بانــک مرکــزی در شــب گذشــته گفــت:
مــن فکــر میکنــم اگــر سیاسـتهای جدیــد ارزی بــا دقــت
اجــرا شــود ،بخــش زیــادی از مشــکالت در حــوزه تولیــد و
حتــی صــادرات برطــرف خواهــد شــد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی بــا
تأکیــد بــر اینکــه امــکان موفقیتهــای سیاس ـتهای جدیــد
ارزی بســیار زیــاد اســت ،تصریــح کــرد :البتــه مشــروط بــر
اینکــه تمــام سیاســتهای جدیــد بــه صــورت دقیــق و
کامــل اجــرا شــود کــه در ایــن صــورت مطمئــن هســتیم کــه
بــازار ارز از التهابــات فعلــی خــارج میشــود.
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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
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واکنــش بــه سیاســتهای تجــاری دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهــوری آمریــکا در چهــار فــاز متفــاوت از چهــار
گوشــه جهــان قابــل مشــاهده شــده اســت .برخــی کشــورها
همچــون چیــن کــه از قــدرت تجــاری بیشــتری برخوردارند
نهتنهــا در قالــب وضــع تعرفــه بــه اقدامــات تالفیجویانــه
دســت زدهانــد ،بلکــه همچــون خــود ترامــپ تهدیــد بــه
اقدامــات تالفیجویانــه بیشــتر کردهانــد و حتــی لحــن
بیســابقهای را علیــه وی بــهکار بردهانــد.
برخــی دیگــر هنــوز در فــاز اثرپذیــری قــرار دارنــد کــه
از جملــه آنهــا میتــوان بــه آلمــان اشــاره کــرد کــه
بهعنــوان بزرگتریــن اقتصــاد ناحیــه یــورو حــاال در
جدیدتریــن آمــار خــود شــاهد ردپــای اثــرات جنــگ
تجــاری در میــزان تولیــدات کارخانــهای خــود اســت.
برخــی همچــون هندوســتان بــه تاســی از سیاســتهای
ترامــپ ،از یکســو تهدیــد بــه افزایــش تعرفههــا میکننــد
و از ســوی دیگــر از بازبــودن درهــای گفتوگــو ســخن
بــه میــان میآورنــد .برخــی نیــز همچــون روســیه
بــدون توســل بــه تهدیــد و ارعــاب ،مســتقیم وارد فــاز
عملیاتــی میشــوند و تعرفههــای تالفیجویانــه را
اجرایــی میکننــد .همــه اینهــا در شــرایطی اســت کــه
اقتصاددانــان هشــدار میدهنــد کــه جهــان قــادر نیســت
چنیــن جنــگ تمامعیــار تجــاری را تحمــل کنــد .گــروه
اقتصــاد بینالملــل روزنامــه دنیــای اقتصــاد نگاهــی دارد
بــه ایــن تحــوالت.
حمله تند رسانه چینی
روز دوشــنبه رســانه دولتــی چیــن بــا لحنــی غیرمعمــول و
تنــد ،سیاس ـتهای تجــاری ترامــپ را مــورد انتقــاد قــرار
داد .روزنامــه حــزب حاکــم کمونیســت ایــن کشــور در
گزارشــی ،دونالــد ترامــپ را متهــم بــه اجــرای نمایــش درام
خیابانــی و فربینــدهای کــرده اســت کــه آرزو دارد ســایر
کشــورها نیــز در کنــار او در ایــن نمایــش بــازی کننــد.
بــه گــزارش ایــن روزنامــه اداره یــک کشــور ماننــد تجــارت
نیســت و اقدامــات دونالــد ترامــپ اعتبــار ملــی آمریــکا
را بهخطــر انداختــه اســت .بهعــاوه «جنــگ تجــاری»
کــه ایاالتمتحــده علیــه چیــن بــه راه انداختــه ،تجــارت
بینالمللــی را وارد «یــک بــازی بــدون بــرد» کــرده
اســت .در ایــن بــاره خبرگــزاری «رویتــرز» در گزارشــی
مینویســد رســانههای چینــی کــه بهشــدت تحــت
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چهار فاز جنگ تجاری
کنتــرل حــزب حاکــم ایــن کشــور هســتند همــواره آمریــکا
و دولــت ترامــپ را بهخاطــر «جنگتجــاری» میــان دو
غــول اقتصــادی دنیــا ســرزنش کردهانــد ،درحالیکــه
ایــن رســانهها عمدتــا از هــدف قــرار دادن خــود ترامــپ
خــودداری میکردنــد .ایــن بــار امــا روزنامــه خلــق حــزب
کمونیســت چیــن بهشــدت دونالــد ترامــپ را مــورد انتقــاد
قــرار داده اســت.
کاهش تولیدات آلمانی
همزمــان ،جدیدتریــن آمــار حکایــت از آن دارنــد کــه
سفارشــات تولیــدات آلمــان در مــاه ژوئــن تحــت تاثیــر
کاهــش تقاضــای کشــورهای خــارج از ناحیــه یــورو،
ضعیفتــر از انتظــارات عمــل کــرد و بــه پایینتریــن
ســطح از ژانویــه  ۲۰۱۷رســید .بــر اســاس دادههــای
جدیــد «اداره آمــار فــدرال آلمــان» ،سفارشــات جدیــد
بخــش تولیــدی ایــن کشــور کــه در مــاه مــه افزایشــی /۶
 ۲درصــدی را تجربــه کــرده بــود ،در مــاه ژوئــن ۴ ،درصــد
کاهــش یافــت .کارســتن برژســکی ،اقتصــاددان ارشــد
شــرکت خدمــات مالــی «آیانجــی» آلمــان در رابطــه بــا
ایــن کاهــش کمســابقه میگویــد« :آمارهــای ناامیدکننــده
سفارشــات ،نشــانههای اولیــه از اثــرات جنگتجــاری بــر
اقتصــاد آلمــان اســت ».بــه گــزارش «فایننشــال تایمــز»
دلیــل عمــده ایــن امــر ناشــی از کاهــش  ۴ /۷درصــدی
سفارشــات خارجــی بــوده اســت.

روسیه تالفی کرد
در دیگــر گوشــه جهــان ،روز یکشــنبه دولــت روســیه
تعرفههــای  ۲۵تــا  ۴۰درصــدی را بــر طیــف گســتردهای
از کاالهــای وارداتــی از آمریــکا اجرایــی کــرد .مــاه گذشــته
میــادی دیمیتــرAی مــدودف ،نخس ـتوزیر روســیه ،خبــر
از اعمــال تعرفههــای جدیــد علیــه واردات آمریکایــی داده
بــود و اعــام کــرد ایــن تعرفههــا از  ۳۰روز آینــده اجرایــی
خواهنــد شــد .بــه گــزارش خبرگــزاری «شــینهوآ» چیــن،
تعرفههــای مــورد نظــر از روز یکشــنبه اجرایــی شــدند.
ایــن اقــدام دولــت روســیه در تالفــی وضــع تعرفـه فــوالد و
آلومینیــوم دولــت آمریــکا بــود کــه از  ۲۳مــارس اجرایــی
شــده بــود.
رودست هند به ترامپ
دولــت هنــد اعــام کــرد افزایــش تعرفه بــر برخــی کاالهای
وارداتــی آمریکایــی از هجدهــم ســپتامبر الزماالجــرا خواهد
بــود در حالــی کــه دولــت هنــد وضــع تعرفــه اضافــی بــر
کاالهــای وارداتــی آمریکایــی را بــه مــاه آینــده میــادی
یعنــی ســپتامبر موکــول کــرده اســت ،در عیــن حــال
اعــام کــرد بــاب توافــق بــرای پرهیــز از جنــگ تجــاری
میــان دو کشــور بــاز اســت .اختالفــات تجــاری میــان هنــد
و ایاالتمتحــده از زمــان روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ
بــاال گرفتــه اســت .بــه گــزارش «ایبنــا» و بــه نقــل از
«رویتــرز» ،هنــد کــه بزرگتریــن خریــدار بــادام آمریــکا
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اســت ،در مــاه ژوئــن تصمیــم بــه افزایــش تعرفــه واردات
تــا  ۲۰درصــد روی ایــن کاال گرفــت .تجــارت دو کشــور در
ســال  ۲۰۱۶میــادی بــه  ۱۱۵میلیــارد دالر افزایــش پیــدا
کــرد؛ امــا ترامــپ خواهــان کاهــش کســری تــراز تجــاری
 ۳۱میلیــارد دالری آمریــکا بــا هنــد و درحــال فشــار بــه
دهلــی نــو بــرای کاهــش موانــع تجــاری اســت.
درحالحاضــر هنــد بــه اتحادیــه اروپــا و چیــن در راســتای
مقابلــه بــه مثــل در برابــر سیاســت افزایــش تعرفــه ترامــپ
بــر فــوالد و آلومینیــوم پیوســته اســت .همچنیــن هنــد
در یــک اقــدام ســختگیرانه علیــه آمریــکا تصمیــم بــه
افزایــش تعرفــه  ۱۲۰درصــدی بــر واردات گــردوی
ایــن کشــور گرفتــه اســت .البتــه هنــد پیشــنهاد خریــد
محصــوالت نفتــی از آمریــکا را بهمنظــور کمــک بــرای
کمتــر کــردن کســری تــراز تجــاری داده اســت؛ از طرفــی
هــم آمریــکا بزرگتریــن تامینکننــده ســاح هنــد اســت
و شــرکتهای آمریکایــی در معامــات فــروش هواپیمــای
جنگــی ،قراردادهــای میلیــارد دالری دارنــد.
جهان طاقت «جنگتجاری» را ندارد
در بحبوحــه اقدامــات تالفیجویانــه و اوجگیــری تهدیــدات
تجــاری و تعرفــهای ،ســلیم ریحــان ،اســتاد اقتصــاد
دانشــگاه داکا بنــگالدش ،در تحلیلــی کــه در روزنامــه
«دیلــی اســتار» ایــن کشــور بــه چــاپ رســیده اســت
ت «جنگتجــاری» تمامعیــار
مینویســد جهــان طاقــ 
را نــدارد .بــه نوشــته ریحــان ،در ســه دهــه اخیــر ایــده
«جهانیشــدن» و «تجــارت آزاد» مفهــوم غالــب جامعــه
جهانــی بــوده اســت .بهرغــم برخــی محدودیتهــا ،امــا
جهانیشــدن و نظــام تجــارت آزاد در توســعه اقتصــادی،
کاهــش فقــر و تقویــت یکپارچگــی کشــورها نقش بســزایی
داشــته اســت .در ایــن بــاره امــا تنشهــای تجــاری میــان
غولهــای اقتصــادی دنیــا ،شــیپور «جنگتجــاری» را
بهصــدا درآورده اســت کــه اقتصــاد جهــان تــاب آن را
نــدارد .در ایــن بــاره ضــروری اســت در بحبوحــه ایــن
جنــگ ،بــر اهمیــت نظــام تجــاری قانونمحــور تاکیــدی
چندبــاره شــود .درحالحاضــر بــا وجــود چالشهــای
نوظهــور و پیچیــده نظــام تجــاری« ،ســازمان تجــارت
جهانــی» نیــاز بــه احیــای قــوا و تجدیــد نیــرو دارد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدارک گازی ایران و ترکمنستان
به داوری رفت
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
در زمســتان ســال  ۱۳۹۵ترکمنســتان شــیر گاز خــود را
بــر خــاف قــرارداد روی ایــران بســت ،درمــورد آخریــن
وضعیــت اختــاف پیــش آمــده بیــن دو کشــور توضیحاتی
را ارائــه کــرد.
حمیدرضــا عراقــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
اختــاف پیــش آمــده بــه مرحلــه داوری رســیده اســت،
اظهــار کــرد :طــرف ایرانــی و طــرف ترکمنــی هرکــدام
وکیــل و داور انتخــاب کــرده انــد و هــر رایــی کــه از ســوی
داوری داده شــود بــرای دو طــرف الزماالجــرا اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن داوری بحــث محکومیــت
هیــچ کشــوری مطــرح نیســت ،توضیــح داد :بحــث
مقــداری کــه مــا طلــب داریــم و مقــداری کــه آن
هــا ادعــا دارنــد و مقــداری کــه آن هــا طلــب دارنــد و
مقــداری کــه مــا ادعــا داریــم اســت .در نهایــت بــر اســاس
دفاعیــات هــر دو کشــور یــک مبلغــی تعییــن شــده و رای
صــادر میشــود .بحــث ایــن اســت کــه در نهایــت چقــدر
از ادعاهــای مــا و چقــدر از ادعاهــای آنــان منطقــی اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــه ایــن ســوال کــه
آیــا تاریخــی بــرای اعــام نتیجــه از ســوی داور تعییــن
شــده اســت یــا نــه ،پاســخ داد :مــدارک ارائــه شــده اســت
و زمــان را داوری تعییــن مــی کنــد امــا معمــوال بــه یــک
تــا دو ســال زمــان نیــاز دارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ترکمنســتان طبــق توافقــی در
ســال  ،۱۹۹۷بــه ایــران گاز صــادر کــرده امــا تقریبــا هــر
ســال در طــول زمســتان گاه و بیــگاه قیمتهــای خــود
را افزایــش داد .ایــن کشــور در ســال  ۲۰۰۶صــادرات بــه
ایــران را متوقــف کــرد و خواســتار افزایــش  ۹برابــری
قیمــت شــد و ایــران بــرای مــدت کوتاهــی قیمتهــای
باالتــر را پذیرفــت .اقدامــی کــه زمســتان ســال ۱۳۹۵
نیــز توســط ترکمــن هــا صــورت گرفــت امــا ایــن بــار
بــا ایســتادگی ایــران رو بــه رو شــدند و تعامــل گازی دو
کشــور قطــع شــد .از آنجایــی کــه قطــع گاز جــزو بندهــای
قــرارداد بیــن ایــران و ترکمنســتان نبــود شــرکت ملــی

گاز ایــران ضمــن اینکــه اقــدام بــه آمادهســازی مــدارک
الزم بــرای ارائــه بــه داوری بیــن المللــی کــرد اعــام کــرد
ترجیــح مــی دهــد ایــن اختــاف بــا مذاکــره برطــرف شــود.

اقتصاد ایران و ترکیه مکمل
یکدیگرند

محمدرضــا کرباســی در دیــدار بــا رایزنــان بازرگانــی ترکیــه
در ایــران بــا تاکیــد بــر هدفگــذاری تجــارت بیــش از ۲۰
میلیــارد دالر میــان ایــران و ترکیــه در ســالهای آینــده
گفــت :بــا برنامهریــزی مناســب و پتانســیلهای موجــود
در دو کشــور بایــد ایــن امــر را هــر چــه ســریعتر محقــق
کنیــم.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران روز گذشــته طــی
دیــدار بــا چنگیــز گورســل رایــزن ارشــد بازرگانــی و عبداله
اوســکای رایــزن جدیــد بازرگانــی کشــور ترکیــه در ایــران
گفــت :دو کشــور ایــران و ترکیــه عــاوه بــر اشــتراکات
فرهنگــی و تاریخــی در ســازمانهای منطقــهای از جملــه
اکــو  ،دی  8و  OICعضــو هســتند کــه ایــن موضــوع بــا
بهرهبــرداری از پتانســیلهای دو کشــور ،بــه تقویــت هــر
چــه بیشــتر روابــط ایــران و ترکیــه کمــک خواهــد کــرد.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران در ایــن دیــدار بــا
تاکیــد بــر هدفگــذاری تجــارت بیــش از  ۲۰میلیــارد
دالر میــان ایــران و ترکیــه در ســالهای آینــده گفــت:
بــا برنامهریــزی مناســب و پتانســیلهای موجــود در دو
کشــور بایــد ایــن امــر را هــر چــه ســریعتر محقــق کنیــم.
چراکــه اقتصــاد دو کشــور ایــران و ترکیــه مکمــل هــم
هســتند.
کرباســی بــا اشــاره بــه کاهــش حجــم تبــادل هیاتهــای
تجــاری طــی دو ســال گذشــته بــر گســترش ظرفیــت
اتاقهــای مشــترک دو کشــور تاکیــد کــرد .عــاوه بــر
ایــن ،بــه گفتــه او موافقتنامــه داوری کــه در ســالهای
گذشــته بیــن دو اتــاق ایــران و اتحادیــه اتاقهــای
بازرگانــی و بــورس کاالهــای ترکیــه (  ) TOBBبــه امضــا
رســیده اســت ،بــه فعــاالن اقتصــادی دو کشــور بــرای ورود
بــه عرصــه تجــارت اطمینــان الزم را میدهــد.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران اظهــار کــرد :الزم
اســت در اقــام توافقنامــه تجــارت ترجیحــی بازنگــری
صــورت بگیــرد کــه در ایــن زمینــه بــا تاییــد فعــاالن

انـرژی
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اقتصــادی دو کشــور ،اتــاق ایــران آمادگــی خــود را بــرای
همــکاری بــا اتــاق ترکیــه اعــام میکنــد.
مبادلــه گردشــگر میــان دو کشــور از دیگــر مــواردی بــود
کــه در ایــن جلســه بــه آن پرداختــه شــد .در همیــن
زمینــه ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران پیشــنهاد
ایجــاد تورهــای تلفیقــی یــا ترکیبــی از جهــان را داد.
در ادامــه ایــن نشســت ،چنگیــز گورســل رایــزن ارشــد
بازرگانــی ترکیــه در ایــران ضمــن قدردانــی از فعالیتهــای
اتــاق ایــران در همــکاری بــا کشــور ترکیــه ،گفــت :تهیــه
نفــت خــام و گاز طبیعــی از ایــران بــه دلیــل همســایگی بــا
ترکیــه اهمیــت ویــژه ای دارد.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه عالقهمنــدی ترکهــا بــه بازدیــد
از ایــران بیــان کــرد :موقعیــت ویــژه و جغرافیایــی ایــران
و همچنیــن فرهنــگ غنــی ایــران در ایــن عالقهمنــدی
تاثیرگــذار اســت.
او همچنیــن پیشــنهاد داد تــا ایــران از تجربــه ترکیــه در
صنعــت گردشــگری بهــره بگیــرد.
ســرمایهگذاری و برندســازی مشــترک باهــدف صــادرات بــه
کشــورهای منطقــه ،بازســازی کشــور ســوریه بــا مشــارکت
ایــران و ترکیــه ،عملیاتــی نمــودن پــروژه هــای مشــترک
زیربنایــی ،اجرایــی شــدن توافقنامــه شــهرکهای
صنعتــی ،مذاکــرات مقامــات بانکــی دو کشــور در تســریع
روابــط کارگــزاری بــا اســتفاده از ارزهــای ملــی ایــران و
ترکیــه و تاکیــد بــر تدویــن یــک برنامــه اصولــی میــان
ایــران و ترکیــه از دیگــر مــواردی بــود کــه در ایــن نشســت
بــه آنهــا پرداختــه شــد.

آمریکا در تحریم علیه ایران یک
قدم به عقب برگشت
پیــکان تیــز تحریمهــای نفتــی از ســوی آمریــکا علیــه
ایــران بــا همراهــی نکــردن مشــتریان نفتــی ایــران بــا ایــن
کشــور کنــد شــده اســت و آمریــکا کــه پیــش از ایــن از
مشــتریان نفــت ایــران خواســته بــود واردات نفــت را بــه
طــور کامــل متوقــف کننــد و هیــچ معافیتــی در برنامـهاش
نبــود ،حــاال در حــال بررســی معافیــت مشــتریان نفــت
ایــران از تحریمهــا اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،اوایــل تیرمــاه بــود کــه یــک مقــام
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بلندپایــه وزارت خارجــه آمریــکا اعــام کــرد :شــرکتهایی
کــه نفــت خــام ایــران را خریــداری میکننــد بایــد تــا
ابتــدای نوامبــر خریــد نفــت را بــه طــور کامــل متوقــف
کننــد ،در غیــر ایــن صــورت بــا تحریمهــای قدرتمنــد
آمریــکا مواجــه خواهنــد شــد.
تصمیــم ترامــپ نشــان مــیداد بــر خــاف اوبامــا ،قصــد
کاهــش پلکانــی صــادرات نفــت ایــران را نــدارد .دولــت
اوبامــا در دوران تحریمهــای قبلــی از خریــداران خواســته
بــود واردات نفــت ایــران را هــر  ۱۸۰روز بــه میــزان ۲۰
درصــد کاهــش دهنــد ،امــا وزارت خارجــه آمریــکا ایــن
بــار تاییــد کــرد خریــداران نفــت ایــران بایــد خریدشــان
را بــا هــدف رســاندن بــه صفــر ،تــا چهــارم نوامبــر کاهــش
دهنــد .دولــت ترامــپ تاکیــد کــرد انتظــار نــدارد بــه
شــرکتهایی کــه نفــت ایــران را خریــداری میکننــد یــا
در صنعــت انــرژی ایــن کشــور ســرمای ه گــذاری میکننــد
هیچگونــه معافیتــی اعطــا کنــد.
هرچنــد اعمــال تحریمهــا در دولــت ترامــپ ســختگیرانهتر
بــه نظــر میرســید امــا دولــت آمریــکا در زمــان اوبامــا بــه
ســرعت توانســت صــادرات نفــت ایــران را کاهــش دهــد،
زیــرا تــا حــدود زیــادی از حمایــت متحــدان اروپایــی خــود
برخــوردار بــود .کشــورهای اروپایــی نیــز تحریمهــای خــود
را علیــه صــادرات نفــت ایــران اعمــال کــرده بودنــد کــه
خریــد ایــن قــاره را در ظــرف مــدت شــش مــاه بــه صفــر
رســانده بــود .امــا ایــن بــار انگلیــس ،فرانســه و آلمــان و
اتحادیــه اروپــا بــا خــروج ترامــپ از توافــق هســتهای بــه
شــدت مخالفــت کــرده و تدابیــری را بــرای حمایــت از
شــرکتهای خــود در برابــر تحریمهــای ثانویــه وضــع
کردنــد .ایــن تحریمهــای ثانویــه شــرکتهایی را کــه
بــا نهادهــای ایرانــی تحــت تحریــم همــکاری میکننــد
مجــازات کــرده و مانــع دسترســی آنهــا بــه بــازار آمریــکا و
سیســتم مالــی بینالمللــی میشــود.
از ســوی دیگــر مشــتریان ســنتی نفــت ایــران هــم همچنان
پــای نفــت ایــران ایســتاده انــد .حتــی چیــن میــزان واردات
نفــت از ایــران را افزایــش داده اســت و صــادرات نفــت
ایــران بــه هنــد و کــره جنوبــی همچنــان ادامــه دارد و بــا
وجــود اینکــه آمریــکا قاطعانــه تصمیــم بــه حــذف نفــت
ایــران گرفتــه بــود امــا اکنــون بعــد از گذشــت یــک مــاه از
تصمیــم مذکــور مذاکــره دربــاره معافیــت محــدود بــرای
واردکننــدگان نفــت خــام ایــن کشــور ادامــه دارد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

خوزستان در انرژی
های تجدیدپذیر
مستعد ولی فقیر است

اهــواز ـ مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان از
فقیــر بــودن ایــن اســتان در زمینــه انــرژی هــای تجدیدپذیر
بــا وجــود اســتعداد بــاال خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمــود دشــت بــزرگ عصــر
یکشــنبه در جلســه کارگــروه مقابلــه بــا ریزگردهــا در
خوزســتان اظهــار کــرد :وقایعــی مثــل بهمــن ســال گذشــته

نیاز  ۷هزار میلیارد تومانی
برای تامین نیاز مصرف برق
کشور

مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی گفــت :براســاس برنامهریزیهــای صــورت
گرفتــه بــرای پیــک ســال آینــده میتوانیــم ۵۰۰۰
مــگاوات نیــروگاه را وارد مــدار کنیــم کــه شــرط الزم
انجــام ایــن کار تامیــن بیــش از  ۴۰۰۰میلیــارد تومــان
اســت؛ همچنیــن  ۳هــزار میلیــارد تومــان هــم بــرای
تعمیــرات نیروگاههــای موجــود نیــاز اســت.
محســن طرزطلــب در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا بیــان
اینکــه در حــال حاضــر وضعیــت نیروگاههــای حرارتــی
کشــور قابــل قبــول اســت ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر
تولیــد نیروگاههــای حرارتــی نســبت بــه ســال گذشــته
شــش درصــد افزایــش داشــته کــه ایــن مســئله شــرایط
را بــرای گــذر از پیــک تابســتان آســانتر کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه برنامههــای صنعــت بــرق بــرای گــذر
از پیــک ســال آینــده عنــوان کــرد :برنامهریزیهــای

کــه کل شــبکه بــرق برخــی شــهرهای اســتان بــا مشــکل
مواجــه شــد ،تبعــات خوبــی نــدارد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــول شــبکه انتقــال و توزیــع بــرق
خوزســتان هشــت هــزار و  ۷۰۰کیلومتــر اســت ،تصریــح
کــرد ۲۱۰ :پســت انتقــال و فــوق توزیــع داریــم کــه در
ســطح اســتان پراکنــده هســتند .همچنیــن از نظــر میــزان
تولیــد بــرق ،رتبــه اول را در ایــران بــه خــود اختصــاص
دادیــم و از نظــر ظرفیــت انتقــال و فــوق توزیــع شــبکه نیــز
رتبــه دوم را داریــم و بــه همیــن میــزان آســیب پذیــری را
در پــی دارد.
دشــت بــزرگ بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن نیــروگاه آبــی و
حرارتــی خاورمیانــه در خوزســتان راه انــدازی شــده اســت،
گفــت :در بســیاری از شــاخص هــا مقــام اولــی را داریــم
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه راه انــدازی اولیــن پســت
 GISاشــاره کــرد ولــی بــا ایــن وجــود عقــب ماندگــی هــای
بســیاری داریــم.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت :یکــی
متعــددی بــرای ایــن مســاله صــورت گرفتــه اســت و در
بحــث نیروگاههــای حرارتــی افزایــش تــوان نیروگاههــا
را در دســتور کار قــرار دادهایــم امــا بایــد گفــت کــه ایــن
مســئله نیــاز شــدیدی بــه تامیــن منابــع دارد.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی ،بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت
گرفتــه و برآوردهــای انجــام شــده ،بــرای ایجــاد ۵۰۰۰
مــگاوات نیــروگاه جدیــد بــه میلیاردهــا تومــان ســرمایه
نیــاز داریــم کــه اگــر تامیــن مالــی صــورت گیــرد،
میتوانیــم ســال آینــده را بــا رعایــت مدیریــت مصــرف
بــدون مشــکل پشــت ســر بگذاریــم.
طرزطلــب بــا اشــاره بــه اهمیــت بحــث تعمیــرات
نیروگاههــا نیــز گفــت :بعــد از پایــان پیــک بایــد تعمیــرات
نیــروگا ه را نیــز در دســتور کار قــرار دهیــم عــاوه بــر
ایــن بایــد بــه مســئله خریــد از خــارج و مــوارد دیگــر در
تجهیــز نیروگاههــا نیــز توجــه کــرد.
بــه گفتــه وی ،اولویــت اول مــا ایــن اســت کــه
نیروگاههــای فعلــی را در مــدار نگــه داریــم و بعــد از آن
بتوانیــم نیروگاههــای جدیــد را وارد مــدار کنیــم و بایــد
گفــت کــه بــرای حفــظ نیروگاههــای جدیــد یعنــی انجــام
تعمیــرات نیروگاههــا بــه  ۳۰۰۰میلیــارد تومــان ســرمایه
نیــاز داریــم.

انـرژی

شماره نود نه  //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود وهفت

از مــواردی کــه در ســال بهمــن  ۹۵باعــث قطــع سراســری
بــرق در اســتان شــد ایــن اســت کــه  ۹هــزار و  ۵۰۰مقــره
ســرامیکی داریــم کــه بایــد بــا مقــره هــای ســیلیکونی
تعویــض شــوند کــه هفــت هــزار مــورد آن عــوض شــد.
دشــت بــزرگ افــزود :بعــد از مصوبــه ای کــه در ســال
گذشــته داشــتیم یــک هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان بــه
بــرق اختصــاص داده شــد کــه تاکنــون اختصــاص داده
نشــده اســت؛ در ســال گذشــته فقــط  ۱۲.۵میلیــارد تومــان
از منابــع عمومــی جــذب نکــرده ایــم.
وی افــزود :امســال بــا پیگیــری اســتاندار  ۵۰میلیــون دالر
را بــه مــا اختصــاص دادنــد کــه تــاش مــی شــود تــا بــا ارز
ســه هــزار و  ۵۰۰تومانــی معــادل آن را در اختیــار مــا قــرار
دهنــد.
دشــت بــزرگ بــا اشــاره بــه اینکــه  ۶هــزار مــگاوات نیــروگاه
ضــرب االجلــی بــرای خوزســتان نیــاز داریــم ،تاکیــد کــرد:
در خصــوص نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر در خوزســتان فقیــر
هســتیم و بــا وجــود عالقمنــدی ســرمایه گــذاران ،هیــچ
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شــرایط یــا تمهیــدات ویــژه ای بــرای فعالیــت آنهــا ایجــاد
نشــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان اظهــار کــرد:
در حــال حاضــر بــرای نیروگاهــی کــه بــرای تصفیــه خانــه
آب اهــواز پیــش بینــی شــده بــود نیــز اعتبــاری اختصــاص
داده نشــده و کار تعطیــل شــد؛ تقاضــا مــی کنیــم بــا توجــه
بــه شــرایط ویــژه خوزســتان مجــوزی بــرای تأســیس
نیگــروگاه  DGاختصــاص دهنــد.
دشــت بــزرگ گفــت :طــی  ۸۹روز اســتان خوزســتان
ظهرهــا تعطیــل شــده و بــه اقتصــاد اســتان ضربــه وارد شــد؛
ایــن تعطیلــی هــا نیــز بــه دلیــل ظرفیــت کــم تولیــد بــرق
در اســتان اســت.در دو دهــه گذشــته دو شــوک بــه اقتصــاد
اســتان وارد شــده و در صنعــت بــر هــر ســال افزایــش
قیمــت داشــته ولــی نقدینگــی هــا را نداشــتیم.
وی تاکیــد کــرد :بــرای جبــران عقــب ماندگــی هــا در
صنعــت بــرق خوزســتان بایــد پنــج هــزار میلیــارد تومــان
بــه بــرق اســتان اختصــاص دهنــد

تاکید اتحادیه اروپا بر حفظ و استمرار صادرات نفت و گاز ایران

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از رویتــرز،
اتحادیــه اروپــا امــروز اعــام کــرد :بــه شــدت از
وضــع دوبــاره تحریمهــای آمریکاعلیــه ایــران
متأســف اســت و ایــن نهــاد بــه همــراه دیگــر
امضاکننــدگان برجــام تــاش میکننــد کــه
مســیرهای مالــی بــا ایــران را بــاز نگــه دارنــد.
نهــاد سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در
بیانی ـهای اعــام کــرد :اعضــای باقیمانــده برجــام

متعهــد شــدهاند بــه همــراه هــم بــرای حفــظ
و نگهــداری مســیرهای مؤثــر مالــی بــا ایــران
و اســتمرار صــادرات نفــت و گاز ایــران تــاش
کننــد.
آمریــکا پیــش از ایــن اعــام کــرد قصــد دارد
تحریمهــای علیــه ایــران را از ایــن هفتــه
اجرایــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،شــورای مشــورتی
تشــکلهای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران از ابتــدای ســال جــاری و بــا هــدف بهرهگیــری از تــوان
و ظرفیــت تشــکلها در مدیریــت اقتصــاد بخشخصوصــی
و مشــورتدهی بــه دولــت و دســتگاههای اجرایــی تشــکیل
شــده اســت.
در نشســت اخیــر اعضــای هیــات مدیــره شــورای مشــورتی
تشــکلهای اتــاق تهــران بــا هیــات رییســه ایــن اتــاق ،ابتــدا
اعضــای ایــن شــورا بــه طــرح دیدگاههــا و نظــرات خــود
پرداختنــد و ســپس اعضــای هیــات رئیســه اتــاق تهــران بــا
اعــام حمایــت از شــورای مشــورتی تشــکلها ،بــر برنامهریــزی
ایــن اتــاق بــرای توســعه و تقویــت تشــکلها و ورود ایــن بخش
از اقتصــاد کشــور بــه تصمیمســازیها تاکیــد کردنــد.
محمدرضــا مرتضــوی ،رییــس شــورای مشــورتی تشــکلهای
اتــاق تهــران ،بــا ارائــه گزارشــی از رونــد شــکلگیری ایــن
نهــاد و عملکــرد آن طــی چهــار مــاه گذشــته افــزود :تشــکلها
و اتحادیههــای عضــو اتــاق بازرگانــی از توانمنــدی و ظرفیــت
باالیــی برخــوردار هســتند و شــورای مشــورتی تشــکلها
میتوانــد بــه عنــوان بــازوی مشــورتی و اجرایــی اتــاق
بازرگانــی نقــش خــود را در راســتای اهــداف بخــش خصوصــی
در حوزههــای اقتصــادی ایفــا کنــد.
مرتضــوی ســپس یکــی از اقدامــات مشــترک میــان اتــاق
تهــران و تشــکلها را ارزیابــی عملکــرد و رفتــار ســازمان
بــورس در طــی دســتکم دو ســال اخیــر عنــوان کــرد و
خواســتار بررســی و تحلیــل نقــاط ضعــف و قــوت ایــن نهــاد از
ســوی بخشخصوصــی شــد.
علــی نقیــب دیگــر عضــو شــورای مشــورتی تشــکلهای اتــاق
تهــران و از مدیــران باســابقه صنعتــی در بخــش خصوصــی کــه
انجمــن صنایــع شــوینده و بهداشــتی را هدایــت میکنــد نیــز،
بــه شــرایط پیــش آمــده بــرای اقتصــاد کشــور بــه ویــژه طــی
ماههــای اخیــر اشــاره و بــر نقــش تشــکلها در برونرفــت از
مشــکالت داخلــی تاکیــد کــرد.
وی افــزود :در صورتــی کــه تشــکلها و اتحادیههــا بــا
حمایتهــای درســت و بــه موقــع ،قــدرت واقعــی خــود را بــه
دســت آورنــد ،بــا کمــک ایــن بخشهــا میتــوان برونرفــت
از مشــکالت داخلــی در حــوزه اقتصــاد و رفــع موانــع موجــود
را تضمیــن کــرد.
همچنیــن در ایــن جلســه ،دیگــر اعضــای شــورای مشــورتی
تشــکلهای اتــاق تهــران دیدگاههــای خــود را مطــرح

انـرژی
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تالش برای اجرایی شدن سازوکار
برگزاری نمایشگاهها توسط تشکلها
کردنــد .کاوه زرگــران دبیــرکل کانــون انجمنهــای صنایــع
غذایــی ایــران و عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــر
حمایــت اتــاق بازرگانــی از برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی
توســط تشــکلها تاکیــد کــرد.
رضــا پدیــدار دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران و از
اعضــای هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران اســت تالشهــای صــورت گرفتــه از ســوی اتــاق
تهــران در جهــت حمایــت از تشــکلها و بهویــژه راهانــدازی
خانــه تشــکلها را قابــل تقدیــر دانســت.
تجهیز تشکلها برای نقشآفرینی در اقتصاد کشور
در ادامــه ایــن نشســت ،رییــس اتــاق تهــران طــی ســخنانی
یکــی از اولویتهــای کاری ایــن اتــاق در دوره هشــتم هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی را کمــک بــه تشــکلها بــرای
دســتیابی بــه توانمنــدی بیشــتر و نقشآفرینــی ملمــوس در
سیاســتگذاریها و تصمیمســازیها عنــوان کــرد .مســعود
خوانســاری راهانــدازی خانــه تشــکلها از ســوی اتــاق تهــران
را در همیــن راســتا دانســت و تصریــح کــرد کــه بــا تجهیــز
یــک ســاختمان در مرکــز تهــران ،تشــکلها مــکان مناســبی
بــرای رســیدگی بــه امــور خــود بــه دســت آوردهانــد.
مســعود خوانســاری ســپس بــا اشــاره بــه تصویــب آییننامــه
حمایــت از تشــکلها در هیــات رییســه اتــاق تهــران،
خاطرنشــان کــرد کــه بــر اســاس ایــن آییننامــه ،برنامههــای
توانمندســازی و توســعهای تشــکلها در حوزههــای مختلــف
از جملــه حــوزه نرمافــزار ،پژوهــش و آمــوزش ،برگــزاری
نمایشــگاهها و نیــز تهیــه بانــک اطالعاتــی در دســتورکار
قــرار گرفتــه اســت .وی از دیگــر برنامههــای اتــاق تهــران
بــرای کمــک بــه تشــکلها را ارائــه تســهیالت بــرای خریــد

ســاختمان اداری تشــکلها عنــوان کــرد
خوانســاری در ادامــه بــه اشــاره بــه درخواســت تشــکلها بــرای
واگــذاری برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی بــه ایــن بخــش،
افــزود :در ایــن رابطــه در اتــاق تهــران جلســات کارشناســی
زیــادی برگــزار شــده اســت و در حــال حاضــر نیــز اتــاق تهــران
ایــن آمادگــی را دارد تــا طــرح مــدون شــورای تشــکلها
در رابطــه بــا ایــن موضــوع را در اختیــار دولــت قــرار داده
و بــرای تحقــق ایــن خواســته ،آن را از طریــق معــاون اول
رییسجمهــوری پیگیــری کنــد.
تشــکیل کارگــروه ســتاد مقابلــه بــا تحریمهــا در اتــاق تهــران و
دعــوت از اعضــای شــورای مشــورتی تشــکلهای اتــاق تهــران
بــرای مشــارکت در نشسـتهای ایــن کارگــروه ،تاکیــد دوبــاره
بــر حمایــت اتــاق تهــران از تشــکلها و اقدامــات ایــن اتــاق
بــرای توانمندســازی ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور ،درخواســت
از شــورای مشــورتی تشــکل هــا بــرای ارائــه پیشــنهادها و
ســاز و کار تقویــت تشــکلها و تدویــن طــرح جامــع اجرایــی
واگــذاری برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی بــه تشــکلها
از ســوی شــورای مشــورتی تشــکلهای اتــاق تهــران بــرای
عملیاتــی کــردن آن از طریــق رایزنــی بــا دولــت ،از موضوعاتــی
بــود کــه توســط اعضــای هیــات رئیســه اتــاق تهــران در دیــدار
بــا اعضــای شــورای مشــورتی تشــکلها مــورد بحــث و تبــادل
نظــر قرارگرفــت.
شــورای مشــورتی تشــکلهای اتــاق تهــران متشــکل از 9
عضــو اســت کــه همگــی از مدیــران باســابقه تشــکلی و از
فعــاالن اقتصــادی در رشــتههای مختلــف هســتند و هماهنگــی
فعالیتهــای تشــکلهای بخــش خصوصــی بــا اتــاق بازرگانــی
تهــران را در جهــت تقویــت توانمنــدی و اثرگــذاری تشــکلها
پیگیــری میکننــد.
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کنسرسیوم آسیایی  7میلیارد دالر
در ایران سرمایه گذاری می کند
تهــران -ایرنــا -ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ گفــت :توافــق بــا یــک کنسرســیوم آســیایی
(چینــی -فیلیپینــی) بــرای حضــور در صنعــت
پتروشــیمی ایــران نهایــی شــده اســت کــه مجمــوع ارزش
ســرمایه گــذاری آنهــا بــه هفــت میلیــارد دالر خواهــد
رســید.
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻤﺮﺍﺩ امروز(دوشــنبه) ﺩــﺭ گفــت و گو ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ
اقتصادــی ایرنــا دربــاره جدیدتریــن ســرمایه گــذاری هــا
دــر صنعــت پتروشــیمی ایــران ،بیــان داشــت :یــک
کنسرســیوم آســیایی بــرای ســرمایه گــذاری دــر ایــران
بســیار جدــی اســت و حتــی شــرکت خــود را دــر داخــل
کشــور بــه ثبــت رســانده و اکنــون آخریــن اقدامــات بــرای
واگــذاری پــروژه دــر حــال انجــام اســت.
وی تاکیــد کــرد ایــن شــرکت آمادگــی دــارد بــه ســرعت
وارد کار اجرایــی شــود و اکنــون زمیــن ســاخت ایــن
مجتمــع نیــز مشــخص شــده اســت.
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ
یادــآوری کــرد :ایــن شــرکت چینــی قصــد دــارد همــه
زنجیــره تکمیلــی «متانــول» را بســازد کــه یکــی از پــروژه
هــای آن تبدیــل مســتقیم گاز بــه ام.یی.جــی اســت و
فنــاوری ســاخت ایــن واحــد نیــز خودــش بــه کشــور وارد
مــی کنــد.
«شــرکت نامبردــه دــر ایــران بــه ثبــت رســیده و مجمــوع
ارزش ســاخت ایــن طــرح پتروشــیمی هفــت میلیــارد
دــار اســت کــه  2میلیــارد و  800میلیــون دــار از آن
دــر فــاز نخســت هزینــه مــی شــود».
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــران جــزو معدــود کشــورهایی اســت
کــه همــه ابــزار ،ظرفیتهــا و منابــع مــورد نیــاز بــرای
یــک صنعــت پتروشــیمی ســودآور و فعــال را دــر اختیــار
دــارد و مزیــت هــای آن قابــل مقایســه بــا هیــچ کشــور
دیگــری نیســت.
ظرفیتهــا و جذابیتهــای ســرمایهگذاری دــر صنعــت
پتروشــیمی ایــران بــه حدــی فــراوان اســت کــه گاهــی از
آن بــه عنــوان بهشــت آیندــه صنعــت پتروشــیمی جهــان
نــام میبرنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جمعی از اعضای ستاد نفت و انرژی روحانی خطاب به رئیسجمهور:

دوازدهمیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری در حالــی بــا
پیــروزی جنابعالــی همــراه شــد کــه بــه طــور یقیــن انتظــار
جامعــه رای دهنــده از شــما و تیــم همراهتــان تحــول در
اداره کشــور و اســتفاده از رویکردهــای کارآمــد و روزآمــد و
فرصــت دادن بــه اندیش ـههای جدیــد نخبــگان جامعــه بــود.
چینــش وزیــران و معاونــان آنــان و نیــز انتخــاب اســتانداران
و بازگشــت طیــف وســیعی از مدیــران بازنشســته کــه در ادوار
گذشــته مدیریــت و تفکــر آنهــا در مناصــب اجرایــی کشــور
آزمــون خــود را پــس داده بــود ،نــه تنهــا امیــد بــه تحــول
در مدیریــت دولــت را کمرنــگ کــرد کــه بــه دلیــل عــدم
شایســته گزینــی  -کــه بــه واســطه تعامــل برخــی دولتمــردان
بــا معــدود نماینــدگان مجلــس یــا گروههــای سیاســی ایجــاد
شــد  -نارضایتــی در بدنــه دســتگاههای اجرایــی بویــژه در
کارشناســان و مدیــران جــوان و خــاق ایــن مجموعههــا هــم
افزایــش یافــت.
بــا شــروع ســال ششــم از فعالیتهــای دولــت و خــروج امریــکا
از برجــام ،وقــوع بحرانهــای ارزی و اقتصــادی و چالشهــای
جدیــد نســبت گذشــته ،اکنــون ناتوانــی تیــم مدیریــت مــورد
اشــاره بــه طــور کامــل عیــان شــده اســت بــه طــوری کــه
در مــدت کوتاهــی سیســتم اقتصــادی کشــور بــه تنگنــای
شــدیدی دچــار شــد و در نهایــت جنابعالــی و مجموعــه اتــاق
فکــر شــما را بــه ســمت دگرگونــی در تیــم مدیریتــی دولــت
ســوق داد .اگرچــه شــما میتوانســتید بــه طــور فعاالنــهای
نســبت بــه ایجــاد تغییــرات موثــر در دولــت اقــدام کنیــد
امــا در نهایــت ایــن فشــارهای بیرونــی بــود کــه ســبب ســاز
ایــن تصمیــم خیــر شــد .در همیــن راســتا بــا تصویــب اصــاح
قانــون عــدم بکارگیــری بازشســتگان بخشــی از تغییــرات
بســیار ضــروری در دولــت انجــام خواهــد شــد امــا در همیــن
مســیر هــم تهدیدهــای جــدی نهفتــه اســت.
اقــدام قابــل تقدیــر مجلــس شــورای اســامی در تصویــب
قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان ،فرصتــی جدیــد را
بــرای ایجــاد تغییــر و تحــول در فضــای مدیریــت کشــور
ایجــاد کــرده اســت و همــه ارکان کشــور بویــژه وزارتخانــه
هــای نفــت و نیــرو بایــد ملــزم شــوند بــا مبنــا قــرار دادن
ضــرورت اهتمــام بــه شــرایط و وضعیــت کنونــی کشــور ،بــا
شایســته گزینــی و انتخــاب و انتصــاب مدیرانــی بــا انگیــزه،
فــارغ از هرگونــه رانــت و ارتباطهــای ویــژه و فشــار بعضــی
گروههــای قدرتمنــد در دولــت ،نهادهــا و حتــی مجلــس
شــورای اســامی ،امیــد بــه تحــول را بــه جامعــه بازگرداننــد.

همه ارکان دولت را به پایبندی
جهت شایستهگزینی در انتصاب
مدیران ملزم کنکید

همــگان امــا بایــد توجــه داشــته باشــند کــه تحــوالت پیــش
رو در عرصــه مدیریــت کشــور همــان انــدازه کــه میتوانــد
فرصتــی مناســب بــرای ایجــاد امیــد در فضــای مدیریــت
کشــور و جامعــه باشــد ،در صــورت انتخابهــای رانتــی
و میــدان دادن بــه افــراد بــر اســاس ارتباطــات سیاســی،
شــخصی ،شــراکتهای اقتصــادی و صنعتــی نــه تنهــا نیــاز
سیســتم را بــه مدیــران تحولگــرا و شایســته بــرآورده نمیکنــد
کــه بــه تهدیــدی جــدی و از دســت رفتــن امیــد انــدک باقــی
مانــده و ســلب اعتمــاد مــردم بــه تحــول واقعــی در مدیریــت
کشــور بــدل مــی شــود.
اگــر در دور جدیــد تحــوالت قــرار بــه اســتفاده از نیروهــای
شایســته و تحــول گــرا در عرصــه مدیریــت کشــور اســت ،بایــد
ایشــان را فراتــر از دایــره محــدود نیروهــای موجــود در دولــت،
دســتگاههای اجرایــی و بــه ویــژه اطرافیــان آنهــا جســتجو
کــرد .زیــرا اینــان بــه طــور معمــول همانهایــی هســتند کــه در
مصــدر امــور نتوانســتهاند رضایتمنــدی جامعــه را از عملکــرد
خویــش کســب کننــد و حتــی آشــکار شــدن بعضــی از ایــن
روابــط در انتصابهــا بــه نارضایتــی جامعــه دامــن زده و بــاز
هــم خواهــد زد.
دولتمــردان و بــه ویــژه رییــس جمهــوری محتــرم بایــد بداننــد
کــه نتایــج تصمیــم و رفتارهــای ناصــواب در شــرایط بحرانــی
کشــور ،بــه مراتــب تاثیــری مخربتــر و ناامیــد کنندهتــر
نســبت بــه شــرایط کــم بحــران تــر گذشــته خواهــد داشــت و
چنانچــه ایــن فرصــت تحــول و اصــاح مغتنــم شــمرده نشــود،
بــه تهدیــدی جــدی مبــدل خواهــد شــد و باقیمانــده امیــد و
اعتمــادی را کــه اصلیتریــن ســرمایه کشــور بــرای مقابلــه
بــا بحرانهــای پیــش رو خواهــد بــود ،از بیــن مــی بــرد .از
جنابعالــی انتظــار مــی رود ،بــا احتــرام بــه رای و نظــر مــردم،
همــه ارکان دولــت را بــه پایبنــدی بــه شایســته گزینــی در
انتصــاب مدیــران ملــزم کنیــد.
در پایــان الزم اســت از تــاش ریاســت محتــرم جمهــوری در
شــفاف ســازی الیحــه بودجــه کشــور ،دســتور بــرای اعــام نــام
دریافــت کننــدگان ارز دولتــی و نیــز مبــارزه بــا فســاد تقدیــر
شــود.

انـرژی

شماره نود نه  //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود وهفت

هرچنــد توانمنــدی هــای اقتصــادی و سیاســی
اتحادیــه اروپــا بســیار باالتــر از توانمنــدی هــای
روســیه اســت ،امــا مســکو بیــش از اروپــا آمــاده
کمــک بــه تهــران در شــرایط تشــدید تحریــم
هــای آمریکاســت.
بــه گــزارش المانیتــور ،بیــژن نامــدار زنگنــه ،وزیــر نفــت
ایــران روز  23جــوالی بــرای مذاکــره بــا همتــای روس
خــود بــه مســکو ســفر کــرد .بــرای مســکو ،هــدف از ایــن
نشســت از جملــه نشــان دادن ایــن موضــوع بــود کــه
کرملیــن ایــن تصمیــم اســتراتژیک را اتخــاذ کــرده کــه
شــرکت هــای مهــم انــرژی خــود را در ایــران حفــظ
کنــد .دو طــرف همچنیــن در خصــوص همــکاری هــا
در زمینــه مجمــع کشــورهای صــادر کننــده گاز و طــرح
هــای روســیه بــرای تبدیــل توافــق اوپــک پــاس بــه
یــک توافــق دائمــی رایزنــی کردنــد
بــه رغــم عملکــرد ناامیــد کننــده رهبــران اروپایــی ،ایران
هنــوز از ایــن ایــده دســت بــر نداشــته کــه اتحادیــه اروپــا
ممکــن اســت بــه تهــران در دور زدن تحریــم هــای
آمریــکا یــا حداقــل کاهــش اثــرات مخــرب آن یــاری
برســاند .امــا تهــران در عیــن حــال بــه شــکلی فعاالنــه در
حــال کار بــر روی یــک پــان دیگــر اســت .اگــر بروکســل
نتوانــد در ایــن زمینــه بــه ایــران کمــک کنــد ،جمهــوری
اســامی مــی توانــد قراردادهــای خــود بــا طــرف هــای
روس را افزایــش دهــد .روس هــا بــه وضــوح اعــام کــرده
انــد کــه قصــد دارنــد بــه رغــم تحریــم هــا حضــور خــود
در اقتصــاد ایــران را ادامــه دهنــد .در نــگاه نخســت،
اروپــا بــرای ایــران از جذابیــت بیشــتری برخــوردار اســت.
اروپایــی هــا از نظــر اقتصــادی و سیاســی توانمندتــر از
روســیه هســتند و در حافظــه تاریخــی مــردم ایــران،
روابــط گذشــته ایــن کشــور بــا اروپــا دارای لحظــات
ناخوشــایند و نامطلــوب بســیار کمتــری نســبت بــه روابط
تهــران و مســکو اســت .امــا در عرصــه عمــل وضعیــت
اندکــی پیچیــده تــر از اینهاســت.
اقدامــات اتخــاذ شــده از ســوی اتحادیــه اروپــا بــرای
کمــک بــه ایــران در قابــل یــک اقــدام مشــترک اروپایــی
انجــام خواهــد شــد .بــه بیــان دیگــر ،اعضــای اتحادیــه
اروپــا ابتــدا بایــد بــه یــک اجمــاع داخلــی دســت یابنــد.
امــا ظاهــرا اختالفــات آشــکاری در مــورد انگیــزه هــا و
مواضــع طــرف هــای اروپایــی در قبــال ایــران وجــود
دارد کــه کمکــی بــه اتحادیــه اروپــا بــرای دســتیابی بــه
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یــک پــان واحــد نمــی کنــد .کشــورهایی نظیــر ایتالیــا،
اســپانیا ،یونــان و دانمــارک بــه دلیــل انگیــزه هــای
اقتصــادی واقعــا عالقمنــد بــه حفــظ روابــط بــا ایــران
مــی باشــند .بــرای آلمــان ،فرانســه ،اتریــش و انگلیــس،
عوامــل سیاســی نیــز بــه انــدازه عوامــل اقتصــادی در
اتخــاذ رویکــردی در قبــال ایــران تاثیرگذارنــد .بــه
عــاوه ،برخــی از اعضــای اتحادیــه اروپــا نظیــر لهســتان
از تصمیــم ترامــپ در قبــال تهــران حمایــت مــی کننــد.
ورشــو نــه تنهــا مــی خواهــد وفــاداری خــود بــه آمریــکا
را نشــان دهــد ،بلکــه معتقــد اســت کــه بــا کمــک بــه
تشــدید فشــارهای آمریــکا علیــه ایــران ،ایــن کشــور مــی
توانــد متحــد ایــران در خاورمیانــه یعنــی روســیه را نیــز
مرعــوب ســازد .در کل ،اروپایــی هــا راه درازی را بــرای
آمــاده ســاختن یــک برنامــه اقــدام موثــر و جــدی در
قبــال ایــران پیــش رو دارنــد.
ایــن گــزاره هــا موجــب مــی شــود تــا مســکو بتوانــد بــه
راحتــی گزینــه هــای خــود بــرای همــکاری هــای نزدیک
تــر بــا تهــران را بــه پیــش ببــرد .ســفر مــاه جــاری علــی
اکبــر والیتــی ،مشــاور ارشــد رهبــر معظــم ایــران بــه
مســکو نــه تنهــا دارای پیــام هــای سیاســی اســت ،بلکــه
بــا هــدف رایزنــی در خصــوص شــرایط حــول برجــام و
گزینــه هــای موجــود رای کمــک بــه توســعه بخــش
انــرژی ایــران و تضمیــن صــادرات نفــت ایــران صــورت
گرفتــه اســت.
در مجمــوع بایــد گفــت ،هرچنــد توانمنــدی هــای
اقتصــادی و سیاســی اتحادیــه اروپــا بســیار باالتــر از
توانمنــدی هــای روســیه اســت ،امــا مســکو بیــش از
اروپــا آمــاده کمــک بــه تهــران در شــرایط تشــدید
تحریــم هــای آمریکاســت.

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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