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|| روزنامه جوان |  شماره 5499  1440 صف��ر   13  |  1397 آب��ان  اول  سه ش��نبه   صداي شکست تحريم نفت ايران
دیروز وزیر نفت سعودی به دنیا تفهیم کرد که با آنکه این کشور همه 
تالشش را برای حفظ ثبات بازار نفت خواهد کرد، اما این کار آسانی 
نیست و نفت 100 دالری محتمل است. همزمان وزارت خزانه داری 
امریکا خبر داد که به خریداران نفت ای�ران، معافیت خواهد داد. 
ظریف نیز گفت که ایران هم نفتش را می فروشد و هم اقتصاد خود را 
اداره می کند. در عین حال یک منبع موثق به »جوان« گفت نهایت 
تالش امریکا فقط می توان�د 20 تا 30 درصد ف�روش نفت ایران را 
تحت تأثیر قرار دهد و حتی برخی آسیایی  ها که اخیراً واردات نفت 
را از ایران به صفر رسانده اند، به زودی خرید آن را از سر می گیرند.
 به گزارش رويترز، خالد الفالح، وزير نفت عربس��تان در سايه تشديد 
اوضاع بين المللي اين كشور به دليل قتل جمال خاشقچي، روزنامه نگار 
سعودي گفت: دولت س��عودي تمايلي به تكرار تحريم نفتي غرب كه 
در س��ال ۱۹۷۳ اتفاق افتاد، ندارد.   از س��وي ديگر چندين سناتور و 
نماينده مجلس امريكا پيشنهاد دادند كه عربستان مورد تحريم قرار 
گيرد و س��عودي ها نيز گفته اند هر گونه تحري��م را با اقدامي جدي تر 

پاسخ خواهد داد.  
الفالح ادامه داد: اين اتفاق نيز به پايان خواهد رسيد، اما عربستان همواره 
يك كشور مسئول بوده است و ما سال هاست كه از سياست هاي نفتي خود 
به صورت مسئوالنه به شكل يك ابزار اقتصادي استفاده و آن را از سياست 
خارجي خود جدا كرده ايم.   اگر قيمت نفت در بازار جهاني افزايش يابد، 

رشد اقتصاد جهاني را كاهش داده و به ركود منجر خواهد شد. 
هفته گذشته مديرعامل شبكه سعودي العربيه طي گزارشي هشدار داد 
اعمال تحريم عليه رياض مي تواند به فاجعه اقتصادي در جهان منجر شده 
و قيمت نفت را به ۲۰۰ دالر در هر بشكه افزايش دهد.  در سال ۱۹۷۳ و 
زماني كه عربستان كشورهايي نظير كانادا، ژاپن، هلند، انگليس و امريكا را 
به دليل حمايت از اسرائيل در جنگ اعراب تحريم كرد، يك بحران بزرگ 
نفتي شكل گرفت. در آن زمان قيمت نفت به شدت افزايش يافت و چند 
سال بعد نيز با پيروزي انقالب اسالمي در ايران مجدداً بازار شاهد افزايش 

قيمت نفت بود.   
وزير نفت عربستان با اش��اره به تحريم هاي نفتي عليه ايران گفت: هيچ 
تضميني وجود ندارد كه در پس اين اتفاق قيمت نف��ت در بازار جهاني 
افزايش نيابد.  وي در پاسخ به اينكه آيا جهان مي تواند از رسيدن قيمت 
نفت به ۱۰۰ دالر جلوگيري كند، گفت: من هيچ تضميني نمي دهم؛ چراكه 
نمي توانم پيش بيني كنم چه اتفاقي براي ديگر كشورهاي توليدكننده نفت 
خواهد افتاد.  الفالح تأكيد كرد: ما تحريم نفتي عليه ايران را پيش رو داريم و 
هيچ كس نمي تواند حدس بزند چه اتفاقي براي صادرات نفت ايران خواهد 
افتاد، از طرفي امكان كاهش بالقوه توليد نفت كش��ورهايي نظير ليبي، 
نيجريه، مكزيك و ونزوئال نيز وجود دارد.    اگر ۳ ميليون بشكه از عرضه نفت 
جهاني كاهش يابد، ما نمي توانيم اين كاهش را جبران كنيم. بنابراين به 
سمت استفاده از نفت انبارشده خود خواهيم رفت.   ما به زودي توليد نفت 
خود را از ۱۰/۷ ميليون بشكه كنوني به ۱۱ ميليون بشكه در روز افزايش 
خواهيم داد و رياض ظرفيت رسيدن به ۱۲ ميليون بشكه توليد نفت در 
روز را دارد و امارات نيز مي تواند ۲۰۰ هزار بشكه به توليد نفت خود بيفزايد.  
ما ظرفيت افزايش توليد محدودي داريم و هم اكنون از بخش قابل توجهي 
از آن استفاده مي كنيم، اما اگر ديگر كشورها در كنار تحريم ايران عرضه 
نفت خود را كاهش دهند، ما مجبور خواهيم شد از تمام ظرفيت مازاد خود 

استفاده كنيم. 
 تحریم نفت ایران نگراني قابل مالحظه بازار نفت شده است

در همين حال  به گزارش رويترز، فاتح بيرول، رئيس آژانس بين المللي 
انرژي نيز گفت: نگران نيست كه عربستان سعودي در پاسخ به هرگونه 
تحريم احتمالي به خاطر قتل جمال خاش��قچي، توليد نفت را كاهش 
دهد، ولي تأكيد كرد تحوالت سياسي بر بازار انرژي تأثير مي گذارد.  بازار 
نفت نگران است عربستان س��عودي، بزرگ ترين صادر كننده نفت خام 
جهان هر گونه اقدام تنبيهي قدرت هاي جهان را به خاطر مرگ خاشقچي 
در كنسولگري عربستان در استانبول تالفي كند. بيرول در پاسخ به اين 
نگراني ها گفت: » مسائل ژئوپليتيكي و غير انرژي زيادي وجود دارد كه بر 

بازار نفت هم تأثير خواهد گذاشت«. 
  بازگشت آسیایی ها 

يك منبع موثق نيز به »جوان« گفت: برخی آسيايی ها  كه اخيراً  خريد نفت 
ايران را متوقف كرده  بودند، به زودی واردات نفت از ايران را از سر می گيرند و 

صادرات نفت ايران فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد تحت تأثير قرار می گيرد. 
    امریکا: به خریداران نفت ایران معافیت مي دهیم 

وزير خزانه داري امريكا با عقب نش��يني از سياس��ت به صفر رس��اندن 
صادرات نفت ايران گفت:  كشورش در نظر دارد واردكنندگان نفت ايران 
را از تحريم ها مع��اف كند. خريداران نفت ايران بايد بيش��تر از رقم ۲۰ 
درصدي كه در سال هاي۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ملزم بودند، واردات نفت ايران 
را كاهش دهند تا بتوانند از معافيت هاي امريكا برخوردار شوند.  استيون 
منوچين گفت: قيمت نفت تا حاال باال رفته است ،بنابراين معتقدم بازار 
نفت پيش بيني كرده است روند كاهش صادرات نفت ايران تا چه حدي 
پيش مي رود. من انتظار ندارم در ماه نوامبر صادرات نفت ايران به صفر 
برسد، اما انتظار دارم در نهايت به صفر برسد. حتي اكنون شاهد كاهش 

قابل مالحظه اي در صادرات نفت ايران بوده ايم. 
   ظریف: هم نفت  مي فروشیم و هم اقتصادمان را حفظ  می کنیم

در همين راستا  محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان در گفت وگويی  
تأكيد كرد ايران در شرايط فعلي، هم مي تواند نفت خود را بفروشد و هم 
قادر است اقتصاد خود را حفظ كند.  ظريف همچنين گفت: دولت امريكا 
مي تواند با بازگشت به توافق هسته اي لغو تحريم هايي كه پس از آن عليه 

ايران اعمال كرد، راه را براي مذاكره با تهران هموار كند. 

جعفر تکبيري

دولت در حوزه مالیات، بهره مالکانه، عوارض 
ناش�ي از صادرات، ن�رخ خ�وراك و نهادهاي 
تولی�د، محیط زیس�ت، تس�هیالت بانکي بر 
ش�رکت هاي صادرات محوري که براي تعادل 
بازار ارز همکاري نمي کنند، سختگیري کند. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، برخ��ي از صنايع و 
ش��ركت هاي صادرات محور تص��ور مي كنند 
كه اقتصاد ايران را اجاره كرده اند، زيرا بررسي 
صورت هاي مالي اين شركت ها نشان مي دهد 
ارزهاي خ��ود را به كش��ور وارد نمي كنند، در 
حالي كه تمامي فرايند تولي��د در ايران انجام 
ش��ده ولي عوايد ناش��ي از صادرات به اقتصاد 
اي��ران بازنمي گ��ردد، از اين رو كارشناس��ان 
اقتص��ادي از دول��ت انتظار دارن��د كه قيمت 
نهاده هاي توليد اين صناي��ع و ماليات و بهره 
مالكانه و عوارض ناش��ي از صادرات را افزايش 
دهد تا از اين محل دهها ه��زار ميليارد تومان 

درآمد تحصيل شود. 
نگهداري ارز ناشي از صادرات در حساب هاي 
خارجي يا سرمايه گذاري در خارج از كشور در 
شرايطي از سوي برخي از شركت هاي فعال در 
حوزه صنايع صادرات محور مانند پتروشيمي، 
فوالد، معدن، س��نگ آهن و م��واد غذايي به 
عنوان يك استراتژي دنبال مي شود كه برخي از 
شركت هاي فعال در صنايع فوق تصور مي كنند 
اقتصاد ايران را اجاره كرده اند، از اين رو پيشنهاد 
مي شود شركت هايي كه در ورود ارزهاي ناشي 
از صادرات محصوالت به سامانه نيما كوتاهي، 
قصور و بهانه جويي مي كنند با سياس��ت هاي 
تنبيهي چون تسويه سريع تسهيالت دريافتي 

از بانك هاي جمهوري اسالمي ايران، ماليات و 
بهره مالكانه و عوارض ناشي از صادرات مضاعف 
و افزايش بهاي سوخت و نهادهاي توليد مواجه 
ش��وند.  بازار ارز اي��ران دو عرضه كننده دارد 
كه يكي از آنها دولت اس��ت به جهت صادرات 
نفت و ديگري ص��ادرات غير نفتي مي باش��د 
كه البته دول��ت نيز از صناي��ع صادرات محور 
غير نفتي سهم دارد، اما مسئله اين است كه در 
طرف عرضه ارز عده اي شركت صادراتي تصور 
مي كنند كه بهاي ارز با ايجاد شوك و موج هاي 
مكزيكي به طور مجدد س��ر از ارق��ام ۱۹تا ۲۰ 
هزار تومان درمي آورد و اين ش��ركت ها بدون 
هيچ گونه فعاليت عملياتي تنها از محل تسعير 
نرخ ارز با سودآوري شديد روبه رو مي شوند، اين 
در حالي اس��ت ك��ه سياس��تگذار عمومي در 
چنين ش��رايطي بايد با انواع و اقسام ابزارها به 
سادگي اين شركت ها را به وارد كردن ارزها يا 
فروش حواله اي اين ارزها در خارج از كشور در 

قيمت هاي معقول تعادلي وادارد. 
گفتني است كه بسياري از شركت هاي صنايع 
صادرات محور كه در بازار سرمايه حضور دارند 
صرفاً از محل تسعير نرخ ارز سهامشان در بازار 
با رشد مواجه شده و مورد اقبال سرمايه گذاران 
قرار گرفته اند، از اي��ن رو انتظار مي رود صنايع 
فوق براي بي اثر كردن تحريم ها و تعادل واقعي 
ب��ازار ارز روند منطقي را در ح��وزه بازار ارز در 
پيش بگيرند، زي��را ايجاد وقف��ه در عرضه ارز 
مي تواند اين ب��ازار را با توجه ب��ه تهديد هاي 
مكرر امريكايي ها با نوس��ان هاي غير منطقي 

همراه كند. 

 س�هم پتروش�یمي های 53 درصدي در 
تأمین بازار ثانویه

بر اساس اين گزارش ش��اهد اختالف نظرهايي 
در رابطه با عملكرد و رفتار ش��ركت هاي دولتي 
و خصوص��ي و عمومي صادرات مح��ور در بازار 
ارز هس��تيم، به طوري كه هر يك ديگري را به 
ك��م كاري در عرض��ه ارز به ب��ازار داخلي متهم 
مي كند و در فضاي غير شفافي كه از بانك مركزي 
آغاز مي شود تا شركت هاي صادرات محور را در 
بر مي گيرد، به درس��تي نمي ت��وان در رابطه با 

عملكرد ها در بازار ارز قضاوت كرد. 
از اول فروردي��ن تا ۲۳ مهر ماه امس��ال ارز كل 
صادرات محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي 
پليمري ايران ح��دود ۷ ميليارد و ۲۱۵ ميليون 
دالر بوده كه با كس��ر ص��ادرات ريال��ي ارزش 
صادرات پتروش��يمي حدود ۷ ميلي��ارد و ۲۵ 
ميليون دالر برآورد مي شود كه تقريباً ۵ميليارد 
دالر ارز پتروشيمي ها به بازار داخلي ورود پيدا 

كرده است. 
 انتق�اد بخش خصوص�ي از ذخی�ره ارز 

توسط پتروشیمي ها
با اين ح��ال نايب رئيس ات��اق ايران با اش��اره 
ب��ه گاليه ه��اي مقام��ات كش��ور در خصوص 
ع��دم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توس��ط 
صادركنندگان گفت: اين گاليه ها بيشتر معطوف 

به شركت هاي خصولتي و دولتي ها است. 
حس��ين س��الح ورزي در گفت و گو ب��ا يكي از 
سايت هاي داخلي با بيان اينكه از لحاظ حجم، 
ميزان صادرات پتروشيمي ها در مقايسه با بخش 
خصوصي بسيار بيشتر است، اظهار كرد: حجم 

صادرات بخش خصوصي رقم زيادي نيست و از 
طرفي بيشتر اين رقم به صورت ارز يا واگذاري 
به ساير واردكنندگان به چرخه اقتصادي كشور 

باز مي گردد. 
عضو اتاق ايران با اشاره به مقاومت پتروشيمي ها 
در خصوص پيمان س��پاري ارزي تصريح كرد: 
بخش عم��ده اي از پتروش��يمي ها معتقدند كه 
ارز حاص��ل از صادرات خ��ود را بايد ب��راي روز 
مب��ادا، تأمين تجهي��زات و طرح توس��عه خود 

حفظ كنند. 
 در شرايطي كه كارشناسان اقتصادي معتقدند 
رشد بهاي ارز سودآوري صدها درصدي را براي 
صنايع صادرات محور ايجاد كرده است، ولي برخي 
از اين شركت ها همكاري خوبي براي تعادل بازار 
ارز ندارند، از اين رو پيشنها د مي شود كه در حوزه 
ماليات، عوارض، بهره مالكانه، تسهيالت بانكي، 
سوخت، نهاده هاي توليد و محيط زيست به صنايع 
صادرات محوري چون فوالد، پتروشيمي، سنگ 
آهن، محصوالت مواد غذايي س��ختگيري هاي 
جدي شود كه اين سختگيري ها بي شك مي تواند 
براي دولت دهها هزار ميليارد تومان منابع ايجاد 
كند.  در عين حال كارشناسان پيشنهاد مي كنند 
كه ش��ركت هايي ك��ه موظف به عرض��ه كاال در 
ب��ورس كاال بودند با توجه به اخت��الف نرخ ها در 
بورس و ب��ازار آزاد دالالن محصوالتش��ان مورد 
شناس��ايي قرار گيرد متأسفانه س��ازمان بورس 
اوراق بهادار و بورس كاال طي ماه هاي گذشته در 
انتشار اسامي خريداران محصوالت پتروشيمي، 
فوالدي و كشاورزي بس��يار كوتاهي كردند و به 
نظر مي رسد ورود دادستان و مدعي العموم براي 
شناسايي دالالني كه طي ماه هاي گذشته صدها 
ميليارد تومان به دليل اختالف قيمت ها س��ود 

كرده اند، ضروري است. 
 فرمول جدید نرخ خوراك 

 هيئت وزيران نرخ تس��عير ارز براي محاس��به 
قيم��ت خ��وراك پااليش��گاه ها و فرآورده هاي 
تحويلي پااليش��گاه ها را از فردا ب��ر مبناي دالر 
۴۲۰۰ تومان��ي و مابه التف��اوت آن با متوس��ط 
ماهانه نرخ ارز در س��امانه نيما تعيين كرد.  در 
مصوبه هيئت وزيران پيرامون تعيين نرخ تسعير 
ارز براي محاسبه قيمت خوراك پااليشگاه )نفت 
خام و ميعان��ات گازي( و فرآورده هاي تحويلي 
از پااليشگاه ها به ش��ركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران كه روز گذشته توسط 
مع��اون اول رئيس جمهوري ابالغ ش��د، آمده 
است:» از ابتداي آبان ماه سال جاري نرخ تسعير 
ارز براي محاس��به قيمت خوراك پااليشگاه ها 
)نف��ت خ��ام و ميعان��ات گازي( و فرآورده هاي 
تحويلي از پااليش��گاه ها به شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران )پنج فرآورده 
اصلي و سوخت هوايي(، برابر با متوسط ماهانه 

نرخ ارز در سامانه نيما خواهد بود«. 
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر متوسط نرخ 
يورو در سامانه نيما حدود ۹۴۰۰ و متوسط نرخ 

دالر در اين سامانه ۸۰۰۰ تومان است. 

كوتاهي صنايع صادرات محور در عرضه ارز
 به بازار داخلي ادامه دارد

وضع سیاست هاي تنبیهي براي شرکت هایي که ارزشان را از بازار داخلي دریغ مي کنند

احتمال كاهش ۵ تا ۱۰ درصدي
 قيمت آهن در بازار

رئیس اتحادیه فروش�ندگان آه�ن با بیان اینکه ه�م اکنون قیمت 
آهن در ب�ورس کاال 4200 هزار تومان اما در ب�ازار آزاد 4500 تا 4۶00 
تومان اس�ت، گفت: ب�ا افزایش عرض�ه کاال در بورس ب�ه طور حتم 
قیمت آه�ن در ب�ازار آزاد 5 تا 10 درص�د کاهش پی�دا خواهد کرد. 
به گزارش »تسنيم«، محمد آزاد با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت هاي 
كاذب بازار آهن تا حدودي از بين رفته است، اظهار داشت: سقف قيمت 
در بورس كاال لغو شده و همين امر عاملي ش��ده تا قيمت ها در بورس به 
بازار آزاد نزديك شود.  وي با بيان اينكه هم اكنون قيمت آهن در بورس 
كاال ۴۲۰۰ هزار تومان اما در ب��ازار آزاد ۴۵۰۰ تا ۴6۰۰ تومان به فروش 
مي رسد، گفت: مهم ترين مش��كل امروز بازار آهن عرضه ناكافي كاال در 
بورس كاالس��ت؛ چراكه اين موضوع جوابگوي تقاضاي بازار را نمي دهد.  
رئيس اتحاديه فروش��ندگان آهن تصريح كرد: اگر عرضه كاال در بورس 
افزايش پيدا كند، به طور حت��م قيمت آهن در ب��ازار آزاد ۵ تا ۱۰ درصد 

كاهش پيدا خواهد كرد. 

هشدار کانون صرافان به اعضا  
 برای دالالن ارزی وثيقه بگذاريد

 مجوزتان باطل می شود 
کان�ون صراف�ان ای�ران ب�ا ص�دور اطالعی�ه اي ب�ه اعض�اي 
خ�ود هش�دار داد، هیچگون�ه اقدام�ي جه�ت وثیقه س�پاري 
ندهن�د.  انج�ام  ارزي  دالالن  آزادک�ردن  ب�راي 
 به گزارش »مهر«، كانون صرافان ايران با صدور اطالعيه اي به اعضاي خود 
هشدار داد هيچگونه اقدامي جهت وثيقه سپاري براي آزادكردن دالالن 
ارزي انجام ندهند، در غير اين صورت مجوزشان توسط بانك مركزي ابطال 
خواهد شد.  در اين اطالعيه آمده است: » با توجه به اينكه حضور دالالن ارز 
باعث بهم ريختن نظام ارزي و اقتصادي كشور شده است، از صرافان محترم 
تقاضامنديم در صورت دستگيري اين عناصر از آزادكردن آنها به قيد وثيقه 
جداً خودداري نمايند. لذا از ام��روز۱۳۹۷/۰۷/۳۰ هر كدام از صرافان كه 
مبادرت به انجام اين امر نمايند، مجوز فعاليت شان توسط بانك مركزي 

ابطال خواهد گرديد.«

تالش مجلس براي كاهش پلکاني
 تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي

یک عضو کمیس�یون صنای�ع مجلس با بی�ان اینکه بای�د به جاي 
خودروهاي بنزین�ي از خودروهاي هیبریدي اس�تفاده کرد، گفت: 
در ص�ورت تصویب نهایي ط�رح س�اماندهي بازار خ�ودرو، تعرفه 
واردات خودروه�اي هیبری�دي پلکان�ي کاه�ش مي یاب�د. 
به گزارش »تسنيم«، رامين نور قلي پور با اشاره به بررسي طرح ساماندهي 
بازار خودرو در كميسيون صنايع مجلس اظهار داشت: بايد تالش شود 
با سياستگذاري مناسب استفاده از خودروهاي هيبريدي در كشور مورد 
حمايت قرار گيرد.   وي افزود: بايد در كنار تقويت توليد خودروهاي با 
كيفيت در داخل، براي واردات خودروهاي پاك سياست هاي تشويقي 
به كار گيريم، به اين معن��ي كه خودروهاي هيبريدي ب��ا تعرفه پايين 
يا در نهايت با صفرش��دن تعرفه هاي گمركي وارد ش��وند كه اين مهم 
بايد براس��اس سياست هاي كش��ور اتخاذ ش��ود.  اين عضو كميسيون 
صنايع مجلس تصريح كرد: الزم اس��ت تا به جاي خودروهاي بنزيني 
از خودروهاي هيبريدي اس��تفاده كرد؛ چراكه اين اق��دام از هر لحاظ 
به ويژه كاه��ش آلودگي هوا و كاهش مصرف س��وخت هاي فس��يلي 
مؤثر اس��ت.  قلي پور ب��ا بيان اينكه در طرح س��اماندهي ب��ازار خودرو 
سياست هاي تشويقي براي استفاده از خودروهاي هيبريدي به كار گرفته 
شده است، گفت: در اين طرح سياست هاي تشويقي به گونه اي پيش بيني 
شده كه شاهد كاهش تدريجي تعرفه واردات خودرو به صورت پلكاني 

باشيم تا در نهايت بتوانيم اين تعرفه را به صفر برسانيم.
 

واردات پوشاك ممنوع شد
 ولي قاچاق متوقف نشد

دبی�ر اتحادی�ه تولی�د و ص�ادرات نس�اجي و پوش�اك ب�ا 
اع�الم اینک�ه ممنوعی�ت واردات پوش�اك باع�ث ش�ده ت�ا 
بهان�ه ع�دم برگ�زاري جلس�ات دس�تورالعمل س�اماندهي 
عرضه کنن�دگان پوش�اك خارج�ي ایج�اد ش�ود، گفت: بای�د 
فکر اساس�ي ب�راي تأمین م�واد اولی�ه واحدهاي تولیدي ش�ود. 
به گزارش »تسنيم«، سعيد جاللي قديري با اش��اره به اينكه براساس 
اولويت بندي كاال واردات پوشاك ممنوع اس��ت، اظهار داشت: برخي 
تصور مي كنند چون واردات پوش��اك ممنوع اس��ت پس حجم قاچاق 
پوشاك هم كاهش پيدا مي كند، در حالي كه همچنان قاچاق پوشاك 
صورت مي گيرد و خبري از برخورد نيست.  دبير اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك با اعالم اينكه ممنوعيت واردات پوشاك باعث شده تا 
بهانه عدم برگزاري جلسات دس��تور العمل ساماندهي عرضه كنندگان 
پوشاك شركت هاي خارجي در كشور ايجاد شود، افزود: در حال حاضر 
بازار پوشاك همچنان با قاچاق كاال رو به رو است و اگر در تأمين مواد اوليه 
واحدهاي توليدي داخلي مساعدتي انجام شود، خطر افزايش قاچاق در 

سطح بازار و تعطيلي واحدهاي توليدي به وجود خواهد آمد. 
وي تصريح كرد: روند تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي بسيار كند است 
كه همين امر در كنار نوسانات نرخ ارز، عدم ترخيص كاالها از گمركات بر 

حجم مشكالت واحدهاي توليدي اضافه كرده است. 

معاون وزیر نیرو در امور برق، اقتصاد کشور را متکي بر مواد 
اولیه دانس�ت و گفت: با توجه ب�ه اینکه مواد اولی�ه را بدون 
تبدیل به محص�ول نهایي، به ف�روش مي رس�انیم، بهترین 
صادراتي که مي تواند منافع ملي را محقق کند، برق اس�ت. 
به گزارش »ايرنا«،همايون حائري در س��ي و س��ومين همايش 
بين المللي ب��رق در محل پژوهش��گاه ني��رو اظهار داش��ت: در 
صنعت برق مواد اوليه را تبديل به برق و س��پس صادر مي كنيم؛ 

بنابراين درآمده��اي حاصل از صادرات برق، از ارزش��مندترين 
درآمدهاست. 

معاون وزي��ر نيرو اف��زود: در اب��ر چالش ها، با نزديك ش��دن به 
محدوديت ها، بايد مس��يرمان را تغيير دهيم، زيرا در مسير قبلي 

حركت كردن، نمي تواند مسئله ما را حل كند. 
معاون وزير نيرو ب��ا اعالم اينكه براي تغيير در اين مس��يرها ۱۰ 
شاخص در نظر گرفته ايم، نخستين ش��اخص را »تغيير آرايش 

بخش برق« بيان كرد و ش��اخص بعدي در فضاي جديد، درصد 
انرژي توليدش��ده بدون استفاده از سوخت فس��يلي است؛ اين 
شاخص از كس��ر بخش هاي نيروگاهي بخار، آبي و اتمي، بر كل 

انرژي هاي مصرفي به دست مي آيد.«
حائري اظهار داشت: »ميزان حمايت مؤثر از بخش خصوصي و 
جلب مشاركت آنها و ميزان اس��تفاده از توانايي ها و دارايي هاي 

موجود، از ديگر شاخص هاي تغيير نگاه در صنعت برق است. «

به جای نفت خام فرآورده صادر می کنیم 

معاون وزير نيرو: »برق« بهترين صادرات براي حمايت از منافع ملي است

   انرژي

هادی غالمحسینی
  گزارش یک

–


