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شفافیت اقتصاد با دریافت مجوز از
طریق درگاه ملی
رضا پدیدار

عــدم اجــرای کامــل قانــون اســتفاده از درگاه ملــی مجوزهــا بــه اقتصــاد
ضربــه میزنــد و صــدور مجــوز تنهــا از طریــق درگاه ملــی مجوزهــا
یــک ضــرورت اســت .قانــون الــزام دســتگاهها بــه اســتفاده از درگاه ملــی
مجوزهــای کشــور مزایــای بیشــماری بــرای اقتصــاد ایــران دارد .در قانــون
تســهیل صــدور مجوزهــای مصــوب مجلــس ،دریافــت مجــوز افــراد بــرای
شــروع فعالیــت جدیــد نبایــد بیشــتر از یــک مــاه طــول بکشــد .امــا در
عمــل ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت .بـه طــور کلــی رویههــای اداری در کشــور
در ارتبــاط بــا کســب و کارهــا بســیار ســخت اســت .عــدم اجــرای کامــل
قانــون اســتفاده از درگاه ملــی مجوزهــا بــه اقتصــاد کشــور ضربــه شــدیدی
وارد میکنــد و بایــد بــرای رفــع آن چارهاندیشــی شــود .بایــد درگاه ملــی
مجوزهــا تنهــا درگاه صــدور مجوزهــا باشــد .در حــوزه صــدور مجوزهــای
کســب و کار در حــال حاضــر دو روش قابــل پیگیــری اســت .روش اول
اینکــه ،ایجــاد درگاه ملــی مجوزهــا بــه نحــوی کــه مــردم تنهــا بــه ایــن
درگاه مراجعــه کننــد و مراجــع صــدور مجــوز نیــز اطالعــات مــورد نیــاز
خــود را در همیــن درگاه از مــردم دریافــت کننــد ،در دســتور کار قــرار بگیرد.
در روش دوم ،هــر دســتگاه بــرای خــودش درگاه مجــزا دارد و فرآیندهــای
خــود را ذیــل آن جلــو میبــرد .در ایــن رویکــرد مــردم بــرای اخــذ مجــوز
کســب و کار بایــد بــه دســتگاههای مختلــف مراجعــه کننــد .االن روش دوم
در کشــورمان اجــرا میشــود .ایــن روش بــه رونــد طوالنــی صــدور مجوزهــا،
اعمــال ســلیقه شــخصی مدیــران ،بهرهمنــدی روســای ادارات و مســووالن
از امضاهــای طالیــی و مســائل دیگــر منجــر شــده و گرفتاریهایــی بــرای
متقاضیــان بــه وجــود آورده اســت .ایــن مشــکالت باعــث شــد بــه ســمت
روش اول برویــم .در همیــن ارتبــاط ،مجلــس مصوب ـهای را مبنــی بــر الــزام
دســتگاهها بــه اســتفاده از درگاه ملــی مجوزهــای کشــور بــه عنــوان تنهــا
بســتر صــدور مجوزهــای کســب و کار تصویــب کــرد و اجــرای آن را بــه
وزارت اقتصــاد ســپرد .قــرار بــود نهایتــا تــا خــرداد ســال جــاری تمامــی
مجوزهــا تنهــا از ایــن بســتر صــادر شــود .ادامــه در صفحــه 7

ت های تجارت
فرص 
بـا شانگهایــــ

در گـفـتــوگـو بـا فـعـاالن اقـتـصـادی

ایــران عضــو پیمــان شــانگهای شــد .ابراهیــم رئیســی ،رئیسجمهوری
ایــران در چنــد روز گذشــته بــه ازبکســتان ســفر کــرد تا با کشــورهای
عضــو شــانگهای دیــدار کنــد .دیــداری کــه در نهایــت بــه عضویــت
ایــران در ایــن پیمــان منتــج شــد .پیمــان شــانگهای ،یــک پیمــان
سیاســی -امنیتــی اســت کــه در راســتای توســعه آن پروتکلهــای
فرهنگــی ،اقتصــادی و دیپلماتیــک طراحــی شــده اســت .در همیــن
راســتا ایــران نیــز در کنــار رویکردهــای سیاســی ،بهدنبــال
بهرهگیــری از ایــن پیمــان بــرای توســعه مبــادالت تجــاری اســت ،از
ایـنرو رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفتــه اســت« :رئیسجمهــور
پیشــنهاد داده کــه بحــث تجــارت آزاد در حــوزه شــانگهای دنبــال
شــود ».بررســیها نشــان میدهــد تجــارت ایــران در ۵ماهــه
نخســت امســال بــا اعضــای شــانگهای ۳۱درصــد رشــد و ۱۷میلیــارد
دالر ارزش داشــته اســت .در همیــن رابطــه «دنیایاقتصــاد» بــا

فعــاالن اقتصــادی درخصــوص شــروط بهرهمنــدی تجــاری و اقتصــادی
از پیمــان شــانگهای صحبــت کــرده اســت.
فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد کــه پیمــان شــانگهای در صورتیکــه طبــق
ســازوکارهای اقتصــادی پیــش بــرود ،بــه توســعه تجــارت کشــور کمــک خواهــد
کــرد .اگــر در آنســوی ســکه پیمــان شــانگهای ،مســایل سیاســی نســبت بــه
ـان نیــز تاثیــر بســزایی در
مســایل اقتصــادی در اولویــت قــرار بگیرنــد ،ایــن پیمـ 
توســعه اقتصــاد و تجــارت کشــور نخواهــد داشــت .در عیــن حــال نمیتــوان از
پتانســیلهای نهفتــه در بــازار اعضــای شــانگهای گذشــت .حــدود یکچهــارم
اقتصــاد جهــان و خشــکیهای زمیــن ،در اختیــار کشــورهای عضــو ایــن پیمــان
اســت .همچنیــن ایــن کشــورها ،حــدود ۴۰درصــد از جمعیــت دنیــا را در خــود
جــای دادهانــد .کارشناســان سیاســی و اقتصــادی اعــام میکننــد بحــران میــان
دو کشــور روســیه و اوکرایــن ،تاثیــرات منفــی بــر روابــط کشــورها میگــذارد ،در
واقــع در چنیــن شــرایطی نشســت ادامــه در صفحــه 2
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ادامه از صفحه 1
شــانگهای نمیتوانــد بــر مجمععمومــی ســازمانملل اثــر
بگــذارد .همچنیــن ســازمان شــانگهای بــرای رشــد خــود
نیــاز دارداختالفــات درونــی را کنــار بگــذارد .بــرای مثــال
هنــد و پاکســتان  -دو عضــو ایــن ســازمان -بــا یکدیگــر
اختالفــات اساســی دارنــد و همچنیــن چیــن و هنــد نیــز
دارای اختالفــات هســتند .ایــن کشــورها بایــد بــه کمــک
دیگــر کشــورهای عضــو شــانگهای ،اختالفــات خــود را حــل
کننــد تــا در مجمععمومــی ســازمانملل بــا یکدیگــر
متحــد عمــل کننــد.
مذاکره برای تجارت آزاد
علیرضــا پیمانپــاک ،رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در
یــک برنامــه تلویزیونــی درخصــوص پیمان شــانگهای ســخن
گفــت .بــه گفتــه او ،ایــران در چنــد مــورد تاکیداتــی داشــت
کــه یکــی از ایــن مــوارد ،تجــارت کاال بــود تــا از فرصــت
اجــاس اســتفاده و بــرای توســعه تجــارت بیــن کشــورهای
عضــو شــانگهای اقدامــات الزم انجــام شــود .ایــران طــی
سالگذشــته رشــد قابلتوجهــی درخصــوص تجــارت بــا
اعضــای شــانگهای داشــت .بــه گفتــه او ،در جلســاتی کــه
رئیسجمهــور بــا روســای کشــورهای عضــو شــانگهای
داشــتند ،بــر توســعه تجــارت و رفــع موانــع و چالشهــا
تاکیــد شــد .در بحــث مالــی و بانکــی بــا کشــورهایی مثــل
روســیه ،بــاروس و قزاقســتان ،اقدامــات خوبــی انجــام شــد
تــا از مســیرهای جایگزیــن اســتفاده شــود .پیمانپــاک
یــادآوری کــرد :موضــوع دیگــری کــه رئیسجمهــور
مطــرح کــرد ،اســتفاده از ظرفیتهــای ترانزیتــی بیــن
اعضــای ســازمان شــانگهای اســت ،مــا کریــدور شــمال-
جنــوب را داریــم و در چندمــاه اخیــر بــر آن تمرکــز کردیــم
و ظرفیتهــای ترانزیتــی را توســعه دادیــم امــا حجــم کار
وســیع اســت و نیازمنــد مشــارکت اعضــای شــانگهای اســت.
در حالحاضــر ظرفیتهایــی را بــرای توســعه کاالیــی
داریــم امــا وقتــی بخواهیــم تجــارت را بــا کشــورهای عضــو
شــانگهای توســعه دهیــم بایــد زیرســاختهایمان را توســعه
دهیــم و ابزارهایــی ماننــد کشــتی ،واگــن و ...نیــاز داریــم.
پیمانپــاک دربــاره تشــکیل بــازار بــرق منطقــه شــانگهای،
گفــت :رئیسجمهــور اشــارهای بــه ایــن موضــوع داشــتند
کــه بایــد ســازوکاری بــرای همکاریهــای پایــدار در حــوزه
امنیــت انــرژی تعریــف شــود؛ همچنیــن بــه موضوعاتــی

ماننــد ســامت و اســتفاده از ظرفیتهــای ایــران در حــوزه
ســامت تاکیــد کــرد ،تــا صــادرات تجهیــزات پزشــکی،
داروهــای بیوتکنولــوژی و خدمــات گردشگریســامت بــه
کشــورهای عضــو شــانگهای توســط ایــران صــورت گیــرد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــه مذاکــره درخصــوص
حــذف دالر و یــورو از مبــادالت تجــاری بــا اعضــای پیمــان
شــانگهای نیــز اشــاره و عنــوان کــرد کــه بــه طرفهــای
مقابــل پیشــنهاد اســتفاده از بیمههــا و کانالهــای مالــی
جدیــد کــه بانــک مرکــزی ایــران در نظــر گرفتــه ،ارائهشــده
اســت.
فعاالن اقتصادی چه میگویند؟
فعــاالن اقتصــادی درخصــوص منفعــت اقتصــادی پیوســتن
بــه پیمــان شــانگهای بــا «دنیایاقتصــاد» گفتوگــو
کردهانــد .رضــا پدیــدار ،رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی تهــران در همینبــاره میگویــد :تعــداد
پیمانهــای منطقــهای در ســطح دنیــا بســیار زیــاد اســت.
بــرای مثــال در قارههــای مختلــف آمریــکا ،اروپــا ،آفریقــا و
شرقآســیا نیــز شــاهد چنیــن پیمانهایــی هســتیم .نکتــه
مهــم دربــاره چنیــن پیمانهایــی ایــن اســت کــه اگــر
ســایه ســنگین سیاســت بــر ســپهر ایــن پیمانهــا نباشــد،
ایــن پیمانهــا میتواننــد موجــب توســعه تجــاری کشــور
شــوند ،در غیــر اینصــورت و اگــر ســایه سیاســت بــر ایــن
پیمانهــا بیفتــد ،موجــب میشــود ســازوکارهای اقتصــادی
از جملــه عرضــه و تقاضــا ،کاربــرد خــود را از دســت بدهنــد
و مســایل شــکلی سیاســی بــه خــود بگیرنــد .در اینصــورت،

پیمــان از ســازوکارهای اقتصــادی دور میشــود و ایــن
پیمانهــا بــرای مــا بهــرهای نخواهــد داشــت.
نایبرئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران
نیــز در همیــن مــورد پاســخ میدهــد :پیمــان شــانگهای
یــک پیمــان امنیتــی و اقتصــادی اســت .هــر نــوع پیمانــی
کــه موجــب گســترش رابطــه کشــور مــا بــا دیگر کشــورهای
بینالمللــی شــود ،مفیــد خواهــد بــود .ایــران بــا عضویــت
در ایــن پیمانهــای منطقــهای و بینالمللــی خواهــد
توانســت قــدرت اقتصــادی خــود را افزایــش داده و اینگونــه
کشــورهای دیگــر دنیــا نتواننــد بهراحتــی اقــدام بــه تحریــم
ایــران کننــد .در اینگونــه مبــادالت ،حتــی میتوانیــم
بــا بقیــه کشــورهای عضــو ،تبــادل دانــش داشــته باشــیم.
چنیــن رویکردهایــی بهطــور کلــی ســودمند خواهنــد بــود.
محمدرضــا نجفیمنــش ،رئیــس کمیســیون تســهیل
کســبوکار اتــاق تهــران اظهــار میکنــد :پیمانهــای
اقتصــادی ،اقتصــاد کشــور مــا را بــه دیگــر کشــورها متصــل
خواهــد کــرد .پیــش از ایــن هــم پیمانــی بــا نــام ســنتو
میــان کشــورهای ایــران ،ترکیــه ،پاکســتان و عــراق بــود کــه
فعــال نشــد .مــا تــا ایــن لحظــه تقریبــا در هیــچ پیمــان
اقتصــادی نبودهایــم .کشــورهای آمریکایــی ،اروپایــی و
حتــی آفریقایــی هــر کــدام ،پیمانهــای منطقــهای خــود
را دارنــد .اخیــرا ایــران نیــز تــاش کــرده تــا در پیمــان
اوراســیا و شــانگهای حضــور بهعمــل آورد .نجفیمنــش
همچنیــن یــادآوری میکنــد :پیمــان شــانگهای ،یــک
پیمــان سیاســی-امنیتی اســت .پیمــان اوراســیا نیــز صرفــا
یــک پیمــان اقتصــادی اســت .پیوســتن بــه ایــن پیمانهــا
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و ســازمانهای بینالمللــی بــه نفــع ماســت و میتوانــد
باعــث شــود مــا بهراحتــی تحتتاثیــر تحریــم قــرار نگیریــم.
بهمــن عشــقی ،دبیــرکل اتــاق تهــران در همینبــاره بیــان
میکنــد :ایــران در حالحاضــر عضــو ناظــر پیمــان شــانگهای
اســت و اگــر بتوانــد عضــو دائــم ایــن پیمــان شــود ،بهشــدت
اقتصــاد ایــران را تحتتاثیــر قــرار میدهــد .اوراســیا و
شــانگهای هــر دو پیمانهایــی هســتند کــه در صــورت
انعقــاد ،اقتصــاد کشــور را رونــق میبخشــند ،زیــرا بــا وجــود
اینکــه ایــن پیمــان ابعــاد امنیتــی نیــز دارد ،تجــارت آزاد را
تشــویق و ترویــج میکنــد .محمــود نجفیعــرب ،رئیــس
کمیســیون اقتصــاد ســامت اتــاق تهــران ،ضمــن اظهــار
بیاطالعــی ،گالیــه میکنــد :تــا جایــی کــه مــن میدانــم
اصــا اتاقهــا در جریــان ایــن پیمانهــا قــرار نگرفتهانــد و
اعضــای اتــاق نمیداننــد جزئیــات ایــن پیمانهــا چیســت.
مهــدی کرمیپــور مقــدم ،فعــال اقتصــادی و دبیــر ســابق
اتــاق ایــران و عــراق نیــز اظهــار میکنــد :ایــران از چنــد
ســالپیش اقداماتــی بــرای عضویــت در پیمــان شــانگهای
انجــام داده بــود و ایــن اقدامــات ســنجیده بودنــد زیــرا اگــر
مقدمــات عضویــت در ایــن پیمــان را فراهــم نکــرده بودیــم،
نمیتوانســتیم بــه ایــن ســرعت عضــو پیمــان شــویم.
همیــن حــاال هــم عضویــت رســمی در ایــن پیمــان زمانبــر
خواهــد بــود زیــرا حــدود  ۴۵تــا  ۵۰توافــق در ایــن پیمــان
وجــود دارد کــه در مبــارزه بــا افراطگرایــی و جداییطلبــی
اســت کــه بایــد منتظــر بمانیــم مجلــس هــم آنهــا را تاییــد
کنــد .از ســوی دیگــر عضویــت مــا بایــد تــا دســامبر تاییــد
شــود و در ایــن مــدت نبایــد هیچیــک از کشــورهای
عضــو شــانگهای بــا عضویــت مــا مخالفــت کننــد .از ســوی
دیگــر طبــق اساســنامه ایــن پیمــان ،کشــوری کــه مــورد
تحریمهــا قــرار گرفتــه باشــد ،نمیتوانــد عضــو پیمــان
شــانگهای شــود .مــا هــم پیــش از ایــن بــه همیــن دلیــل
مشــکالتی بــرای عضویــت در ایــن پیمــان داشــتیم ،امــا
برجــام بــه ایــران کمــک کــرد کــه بتوانــد مراحــل عضویــت
در ایــن پیمــان را بــا موفقیــت پشتســر بگــذارد .ازآنجایــی
کــه هنــوز برجــام موضوعیــت خــود را دارد ،کمــک میکنــد
کــه عضویــت ایــران در ایــن پیمــان دچــار مشــکل نشــود.
بهعبارتــی دیگــر میتــوان گفــت کــه برخــاف آنچــه کــه
برخــی از مدعیــان میگوینــد ،برجــام یکــی از کلیدهــای
عضویــت در شــانگهای بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دبیــرکل و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــا
اشــاره بــه برنامهریزیهــای انجــام شــده بــرای
حضــور هیاتهــای تجــاری ایرانــی در بیســتمین
نمایشــگاه صنعــت بــرق قزاقســتان گفــت :ایــن
نمایشــگاه دروازه ورود صنایــع حــوزه انــرژی ایــران
بــه کشــورهای مشــترکالمنافع اســت.

داشــته باشــند.
وی در ادامــه افــزود :قزاقســتان در میــان کشــورهای
مشــترک المنافــع( )CISحضــور دارد و بــه همیــن دلیــل
میتوانــد جایــگاه مناســبی بــرای معرفــی محصــوالت
ایرانــی در کشــورهای ایــن حــوزه ایجــاد کنــد.
دبیــرکل و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران گفــت :کشــور قزاقســتان از لحــاظ
فراوانــی معــدن و منابــع نفتــی دارای منابــع زیــادی اســت و

انـرژی

شماره دویست و هفت  /هفته آخر شهریور هزار و چهارصد یک

از طریــق ایــن نمایشــگاه در حــوزه  CISبــه دســت آورنــد.
صالحــی در مــورد توانمندیهــای تولیــدی و صنعتــی
البــرز بــرای اعــزام بــه بیســتمین نمایشــگاه صنعــت بــرق
قزاقســتان گفــت :شــرکتهای متقاضــی حضــور در ایــن
نمایشــگاه ظرفیتهــای خوبــی در زمینههــای مختلــف از
جملــه ســاخت کلیــد و پریــز هوشــمند و یــا باتریســازی
دارنــد کــه بــرای صــادرات بســیار مناســب اســت.
وی ادامــه داد :البــرز صنایــع قدرتمنــد بــا تولیــدات بــا

قزاقستان دروازه ورود صنایع حوزه
انرژی ایران به کشورهای مشترکالمنافع

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کــرج ،حمیدرضــا صالحی،
دبیــرکل و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران ،در حاشــیه نشســت بــا فعــاالن
حــوزه صنعــت بــرق و انــرژی اســتان جهــت اعــزام بــه
بیســتمین نمایشــگاه صنعــت بــرق قزاقســتان کــه در محــل
اتــاق بازرگانــی البــرز برگــزار شــد ،گفــت :بــا برنامهریــزی
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــه
عنــوان بزرگتریــن تشــکل صادراتــی کشــور در ایــن حــوزه
فرصــت حضــور در چنیــن نمایشــگاهی فراهــم شــده اســت
تــا در قالــب آن تولیدکننــدگان صنایــع انــرژی کشــور
بتواننــد بــازار مناســبی بــرای عرضــه محصــوالت خــود

در قیــاس بــا دیگــر کشــورهای حــوزه  CISمیــزان تولیــد
ناخالــص داخلــی باالتــری دارد.
وی بــا ایــن توضیــح کــه بیســت ســال از برگزاری نخســتین
دوره نمایشــگاه صنعــت بــرق قزاقســتان میگــذرد ،افــزود:
ایــن نمایشــگاه بازدیدکنندگانــی از نقــاط مختلــف جهــان
دارد و محــل بســیار مناســبی بــرای نمایــش توانمندیهــای
صنعــت انــرژی ایــران اســت ،از طرفــی چــون قیمــت تمــام
شــده تولیــدات ایرانــی در قیــاس بــا نمونههــای مشــابه
خارجــی رقابتپذیــر و مناســب و در عیــن حــال بــا
کیفیــت مطلــوب و مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا
اســت ،در نتیجــه صنعتگــران مــا میتواننــد بــازار خوبــی را

کیفیــت و تــوان بــاالی صادراتــی دارد ،بــه همیــن دلیــل
در اعــزام هیــات تجــاری بــه قزاقســتان در ثبتنــام از
متقاضیــان ســهم قابــل توجهــی را بــه فعــاالن اقتصــادی
البــرز تخصیــص میدهیــم.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه تحریمهایــی کــه علیــه روســیه
اعــام شــده اســت ،قزاقســتانیها تمایــل زیــادی دارنــد
کــه شــرکتهای ایرانــی در بــازار ایــن کشــور ســهم خوبــی
داشــته باشــند ،از طریــق ایــن کشــور بــه چیــن و روســیه
نیــز میتوانیــم صــادرات مطلــوب انجــام دهیــم.
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گزارش فعالیتهای مربوط به هیئت
بازدید از نمایشگاه های قزاقستان
نـازنـیـن گـرجـی

بیســت و هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی
نفــت و گاز قزاقســتان  KIOGEو بیســتمین
نمایشــگاه بــرق قزاقســتان POWEREXPO
بطــور همزمــان در روزهــای  6تــا  8مهرمــاه
امســال در آلماتــی برگــزار مــی شــوند.
بدیهــی ســت کــه آشــنایی بــا دســت انــدر کاران،
شــرکت هــا و بازیگــران حــوزه انــرژی در کشــور
قزاقســتان و اســتفاده از فرصــت همزمانــی ایــن
دو نمایشــگاه مــی توانــد فرصــت کــم نظیــری را
در اختیــار صنعــت گــران ایرانــی و فراهــم آوردن
امــکان صــادرات خدمــات مهندســی انــرژی و
محصــوالت و کاالهــای مربوطــه قــرار دهــد.
در کنــار پتانســیل هــای تعامــل بــا صنایــع انــرژی
قزاقســتان ،بایــد از فرصــت طالیــی ناشــی از انتقــال
ظرفیــت بــاالی اقتصــاد روســیه بــه قزاقســتان ،ناشــی
از تحریــم هــای گســترده غــرب علیــه روســیه ،نــام
بــرد کــه باعــث شــده تــا روســیه از بــازار قزاقســتان بــه
عنــوان پــل ارتباطــی بــا جهــان خــارج اســتفاده کنــد.
خوشــبختانه روابــط سیاســی میــان دو کشــور ایــران و
قزاقســتان هــم در حال حاضــر در بهتریــن وضعیت خود
قــراردارد .لغــو روادیــد بــرای اتبــاع ایرانــی و برقــراری
پروازهــای هفتگــی ،خــود شــاهدی بــر ایــن مدعا اســت.
در راســتای ماموریــت فدراســیون در گســترش بازارهای
صــادرات انــرژی و جلــب حضــور گســترده فعالیــن
بخــش انــرژی در ایــن دو نمایشــگاه همزمــان و ایجــاد
تمــاس هــا و تعامــات ســازنده بــا مقامــات قزاقســتانی
اقدامــات الزم شــروع شــده و بــا همــکاری بــی دریــغ
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
فعالیــت هــای همــه جانبــه ای را بــرای تشــکیل یــک
هیئــت بازدیــد کننــده از ایــن نمایشــگاه هــا پیگیــری
نمــوده کــه خوشــبختانه بــا اســتقبال شــرکت هــا و
تشــکل هــای فعــال در زمینــه انــرژی مواجــه شــده
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشســت کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران برگــزار
شــد؛ دســتور جلســه اول ایــن نشســت «بررســی
شــیوهها و رفــع موانــع تأییــد صالحیــت فنــی
ایمنــی پیمانــکاران بــود .در ابتــدای ایــن نشســت
بهــزاد محقــق حضــرت ،عضــو کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران دربــاره گواهینامــه صالحیــت فنــی
و ایمنــی پیمانــکاران « »HSEگفــت :در فرآینــد
اخــذ گواهینامــه صالحیــت فنــی و ایمنــی
پیمانــکاران ،شــرکتها بــه دو دســته ،آنهایــی
کــه پیمــان ندارنــد و آنهایــی کــه پیمــان دارنــد،
تقســیم میشــوند تفــاوت دارد .شــرکتهایی
کــه پیمــان دارنــد ،حجــم اطالعــات هویــت افــراد
فعــال در آن بســیار باالســت و وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی هــم بــه ایــن اطالعــات دسترســی
دارد ،امــا اینکــه دوبــاره ایــن اطالعــات بــه
روشهــای مختلــف در ســایت بارگــذاری شــود،
کاری زمانبــر اســت .همچنیــن ایــن اطالعــات در
جاهــای مختلــف در دولــت ثبتشــده و بــه ایــن
شــیوه محرمانگــی اطالعــات هــم از بیــن م ـیرود.
دســتور دوم ایــن نشســت «بررســی تهاتــر نفــت بــا
مطالبــات بخــش خصوصــی» ایــن بــود؛ نجفــی دراینبــاره
گفــت :بعــد از بحــث و نشســتهای متعــدد قــرار
شــده کــه مطالبهگــران بخــش خصوصــی کــه صــورت
وضعیتهایشــان قطعــی شــده ،بتواننــد بــه وزارت نفــت
مراجعــه کــرده و اوراق را تحویــل وزارت نفــت دهنــد.
فدراســیون صنعــت نفــت ایــران بــا تعامــل بــا وزارت نفــت
ایــن اوراق را بــه بانــک گردشــگری داده و ضمانتنامــه
ســهماهه تحویــل بگیرنــد .تــا تسویهحســابها ســرعت
بگیــرد و شــروع کار از هفتــه آینــده خواهــد بــود .کل
فرآینــد بهطــور کامــل طــی شــده و ایرادهــای ممکــن رفــع
شــده و ایــن مشــمول مــرور زمــان نشــده اســت.
بعــد از آن زیدیفــرد گفــت :بعــد از پیگیریهــای متعــدد
امــکان تهاتــر فــرآورده نفتــی طبــق قانــون برنامــه و بودجــه
وجــود نــدارد؛ ایــن موضــوع را بــا صــورت نفــت خــام مطرح
کردیــم کــه درنهایــت عنوانشــده کــه در بخــش تهاتــر بــا
ســازمان برنامــه و بودجــه توافــق شــود تــا میــزان و حجــم
تهاتــر را ســازمان برنامــه و بودجــه مشــخص کنــد؛ عملــی
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استقبال شرکتهای خارجی برای
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ایران

فریبــرز کریمایــی از حجــم مطالبــات
بــرق و پتروشــیمی از وزارت نفــت گفــت

مطالبه پتروشیمی از
وزارت نفت  35هزار
میلیارد تومان است

شــدن ایــن موضــوع حتمــی اســت .از طرفــی وزارت نفــت
ســعی میکنــد ایــن مســئله را حــل کنــد و بــا توجــه بــه
بدهیهــای وزارت نفــت بــه بخــش خصوصــی ایــن مســئله
عملیاتــی شــود.
بعــد از آن رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران گفــت:
تقاضــای بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه مســئله تهاتــر
بدهیهــا بــدون پــاسکاری بیــن ســازمانها و وزارتخانــه
حــل شــود.
همچنیــن حمیدرضــا صالحــی ،نایبرئیــس اتــاق
ایــران از رفتارهــای وزارت نفــت گالیــه کــرد کــه
چندیــن اســت کــه مطالبــات بخــش خصوصــی
بــه تعویــق افتــاده اســت؛ اصــ ً
ا مــا نمیدانیــم
مقاومــت دولــت و وزارت نفــت بــرای چیســت و چــرا اجــازه
نمیدهنــد پروژههــای اقتصــادی در حــوزه بهینهســازی
بــه نتیجــه برســد .پیشــنهاد مــا ایــن بــود وزارت نفــت
بدهــی بخــش خصوصــی را یــا بهصــورت نقــدی پرداخــت
کنــد یــا ســوخت بدهــد .مــا درنهایــت از خیــر دریافــت
نقــدی بــه دالیلــی گذشــتیم؛ البتــه امــکان خریدوفــروش
گواهــی ســوخت در بــورس انــرژی وجــود دارد .تمــام
کارهــای مــا در حــوزه بهینهســازی مختــل شــده اســت.
در ادامــه فریبــرز کریمایــی ،قائممقــام دبیــرکل انجمــن

صنایــع پتروشــیمی از حجــم مطالبــات بــرق و پتروشــیمی
زا وزارت نفــت گفــت .مطالبــه پتروشــیمی از وزارت نفــت
 35هــزار میلیــارد تومــان اســت .ســازمان برنامــه و بودجــه
رد بودجــه ســال جدیــد مطالبــات شــرکتهای پتروشــیمی
را در برنامــه گنجانــده اســت ولــی ایــن فقــط ردیــف
بودجــه اســت .هــر جــا عــدم پرداختــی اتفــاق میافتــد
بحــث ســازمان برنامــه و بودجــه مطــرح میشــود .مطالبــه
ب ـهروز شــده مــا حــدود یــک میلیــارد دالر اســت و همــه
ایــن شــرکتهایی کــه مطالبــه دارنــد ،در بــورس هســتند.
بــا ایــن شــرایط جدیــد ،هیــچ ســرمایهگذاری وارد حــوزه
پتروشــیمی نمیشــود .بایــد تکلیــف ایــن مطالبــات
مشــخص شــود.
در ایــن نشســت بــه معوقــات مطالبــه انــرژی تجدیدپذیرهــا
هــم اشــاره شــد .نصــرتاهلل ســیفی ،مشــاور عالــی
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران دربــاره ضمانتنامههایــی
گفــت کــه بــا فدراســیون نفــت امضــا کردهانــد تــا مطالبــات
بخــش خصوصــی از وزارت نفــت بهصــورت ضمانتنامههــا
پرداخــت شــود .بایــد از بســترهای موجــود بــرای حــل
مشــکالت پیمانــکاران بهــره بــرد.
در پایــان نجفــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی تأکیــد کــرد:
انحصارگرایــی بــه مصلحــت کشــور نیســت

تهــران -ایرنــا -مدیــرکل دفتــر مدیریــت طرحهــای
تجدیدپذیــر ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و
بهــرهوری بــرق ایران(ســاتبا) از اســتقبال شــرکتهای
خارجــی بــرای ســرمایهگذاری در ایــران خبــر داد
و گفــت :مشــکلی از بابــت ورود و یــا ســرمایهگذاری
کشــورهای خارجــی بــرای توســعه نیروگاههــای
تجدیدپذیــر در کشــورمان وجــود نــدارد.
محمدنــژاد ســیگارودی در گفتوگــوی اختصاصــی بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،اظهــار کــرد :همزمــان بــا
برپایــی دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،بهــرهوری و صرفهجویــی انــرژی ایــران
جلسـهای بــا نماینــدگان ســفارت هلنــد و نیــز نماینــده
یــک شــرکت دولتــی چیــن فعــال در بخــش انرژیهــای
تجدیدپذیــر برگــزار شــد کــه آنهــا درخواســت مشــارکت
در توســعه نیروگاههــای تجدیدپذیــر کشــورمان را
داشــتند.
وی ادامــه داد :نماینــدگان شــرکت دولتــی چیــن تمایــل
دارنــد هــم در بخــش تولیــد تجهیــزات مرتبــط بــا
نیروگاههــای تجدیدپذیــر و هــم ســرمایهگذاری در
ایــن زمینــه ،مشــارکت داشــته باشــند.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت طرحهــای تجدیدپذیــر
ســاتبا خاطرنشــان کــرد :باتوجهبــه بحــث تحریمهــا و
محدودیتــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ،آنهــا دنبــال
شــرایط خاصــی کــه اطمینــان بخــش بــرای حضورشــان
باشــد ،هســتند.
محمدنــژاد گفــت :مــا در ســاتبا بــرای توســعه
نیروگاههــای تجدیدپذیــر توســط بخــش خصوصــی و یــا
مشــارکت خارجــی ،مشــکلی از بابــت ورود یــا مشــارکت
ســرمایهگذار خارجــی نداریــم.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت طرحهــای تجدیدپذیــر ســاتبا
گفــت :انتظــار ســرمایه گــذران خارجــی از دو جهــت
اســت ،نخســت آنکــه ســرمایهگذاری آنهــا در داخــل
کشــور حمایــت شــود یــا اطمینانــی داده شــود کــه
سرمایهگذاریشــان حفــظ خواهــد شــد و دوم اینکــه
بازگشــت ســرمایه و در آمــد آنهــا بــه کشورشــان ممکــن
خواهــد بــود.
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رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه
اهــداف برنامــه ششــم توســعه محقــق نشــد ،گفــت:
طبــق اعــام بانــک مرکــزی در  ۵ســاله برنامــه
ششــم ،در خوشــبینانه تریــن حالــت  ۴۵میلیــارد
دالر ســرمایه از کشــور خــارج شــده اســت
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،مســعود خوانســاری
در جلســه هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران
بــا اشــاره بــه سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم
توســعه اظهــار کــرد :از جملــه بندهــای مهــم در
برنامــه هفتــم توســعه ،پیشــرفت اقتصــادی تــوأم
بــا عدالــت بــا نــرخ رشــد اقتصــادی متوســط ۸
درصــد در طــول برنامــه و بــا تاکیــد بــر افزایــش
بهــره وری کل عوامــل تولیــد و تــک رقمــی کــردن
تــورم طــی  ۵ســال آینــده اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــه برنامــه ششــم توســعه
اشــاره کــرد و افــزود :هــدف گــذاری در برنامــه ششــم
بــرای رشــد اقتصــادی ۴۶.۹ ،درصــد بــود امــا آنچــه محقــق
شــد  ۳.۴۴درصــد بــود .از ســویی دیگــر شــاهد بودیــم کــه
میانگیــن رشــد ســالیانه تــورم بــاال بــود بــه گونــهای کــه
قیمتهــا در طــول پنــج ســال معــادل  ۴.۷۶درصــد برابــر
شــده کــه نشــان دهنــده وضعیــت بســیار نابهنجــار و عــدم
ثبــات اقتصــادی در کشــور اســت.
وی تاکیــد کــرد :ایــن امــر موجــب عــدم صرفــه اقتصــادی
در بخشهــای مولــد بــوده و ســرمایهها را بــه ســمت
بخشهــای غیرمولــد ســوق داده اســت.
خــروج ســاالنه  ۹میلیــارد دالر ســرمایه از کشــور در
خوشــبینانه تریــن حالــت
خوانســاری ادامــه داد :وضعیــت تشــکیل ســرمایه ثابــت
ناخالــص بــه عنــوان یکــی از عوامــل رشــد اقتصــادی در
ســالهای گذشــته کاهــش شــدیدی یافتــه اســت و فقــط
خــروج ســرمایه طبــق اعــام بانــک مرکــزی در  ۵ســاله ۴۵
میلیــارد دالر یعنــی ســاالنه بیــش از  ۹میلیــارد دالر بــوده
اســت .البتــه بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از اقتصــاد مــا
غیرشــفاف اســت بنابرایــن یقینـاً رقــم خــروج ســرمایه بیــش
از  ۹میلیــارد دالر در ســال اســت.
وی اضافــه کــرد :بــه عــاوه میــزان موجــودی ســرمایه در

انـرژی
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ســالهای گذشــته کاهــش یافتــه اســت ،بــه نحــوی کــه
در ســالهای اخیــر میــزان جــذب ســرمایه جدیــد تکافــوی
میــزان ســرمایه موجــود را در کشــور نکــرده اســت ،در حالــی
کــه بــر اســاس اهــداف در نظــر گرفتــه شــده در برنامــه
ششــم موجــودی ســرمایه بایــد ســاالنه  ۲۱.۴درصــد رشــد
پیــدا میکــرد کــه در عمــل در طــول برنامــه پنــج ســاله
ششــم  ۲۸.۸درصــد کاهــش داشــته اســت یعنــی ســاالنه
معــادل  ۵.۷۶درصــد کاهــش یافتــه اســت.
رشد بهره وری صفر بوده است
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه وضعیــت رشــد
بهــره وری ،گفــت :رشــد بهــره وری از دو طریــق حاصــل
میشــود یکــی از طریــق تزریــق ســرمایه و نیــروی کار
بیشــتر بــه سیســتم اقتصــادی و دوم از طریــق اســتفاده بهتر
از ســرمایهها و نهادهایــی کــه در اختیــار اســت .در برنامــه
ششــم مقــرر بــوده اســت کــه رشــد ســالیانه بهــره وری
معــادل  ۲.۸درصــد باشــد کــه متأســفانه در طــول برنامــه
پنجــم توســعه ششــم رشــدی برابــر صفــر داشــته اســت.
ایــن امــر نشــان دهنــده ایــن امــر اســت کــه در اقتصــاد
ایــران بســیاری از ســاختارهای موجــود مشــوق بهــره وری
نبــوده و یــا حداقــل ســاز و کار بــا بهــره ور نیســت.

وی اظهــار داشــت :بهــره وری بنگاههــا از طریــق نــوآوری،
بهبــود فرآیندهــا ،آمــوزش نیــروی انســانی ،مدیریــت
هزینههــا ،انتقــال فنــاوری و نظایــر آن افزایــش مییابــد
و در نهایــت منجــر بــه افزایــش بهــره وری در کل اقتصــاد
میشــود.
پرداخت  ۷۶میلیارد دالر سوبسید انرژی در سال
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران تصریــح کــرد :ســهم بــاالی
بخــش عمومــی در اقتصــاد ایــران بــا توجــه بــه کمبــود
بهــره وری و کارایــی در بخــش عمومــی نســبت بــه بخــش
خصوصــی موجــب کاهــش رشــد بهــره وری شــده اســت.
وی گفــت :ســاختار سیاســتهای حمایتــی بــه گونــهای
اســت کــه انگیــزه افزایــش راندمــان را در بخشهــای
مختلــف اقتصــاد از بیــن میبــرد .مداخلــه قیمتــی دولــت
و پاییــن نگــه داشــتن قیمتهــا در بخشهــای تولیــدی
و مخصوصــاً انــرژی باعــث عــدم توجــه بــه انــرژی نــو در
کشــور در مقایســه بــا ســایر کشــورها شــده اســت بــه
نحــوی کــه در ســال  ۲۰۱۴ســهم تولیــد ایــران از مجمــوع
تولیــد انرژیهــای نــو در ایــران کمتــر از یــک دهــم درصــد
بــوده اســت و در مقابــل کشــورهای هنــد  ۱۱درصــد برزیــل
 ۶درصــد و پاکســتان  ۶درصــد ســهم داشــته اســت.
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خوانســاری افــزود :افزایــش بهــره وری انــرژی در بخشهــای
خانگــی ،حمــل و نقــل و صنعــت نیــز کامــ ً
ا وابســته بــه
اصــاح قیمتهــا در بــازار انــرژی اســت .بــرآورد ســازمان
برنامــه و بودجــه ایــن اســت کــه  ۷۶میلیــارد دالر سوبســید
انــرژی در ســال پرداخــت میکنیــم.
افت شدید سرمایه اجتماعی در طول برنامه ششم
وی در ادامــه اظهــار کــرد :اگــر بــه صــورت خالصــه جمــع
بنــدی کنیــم در برنامــه ششــم توســعه نــاکام بــوده ایــم؛
در طــول ایــن برنامــه بــا افــت شــدید ســرمایه اجتماعــی
مواجــه شــدیم و ایــن امــر باعــث شــده کــه ســرمایه گــذاری
کاهــش یابــد و یــا ســرمایه گذاریهــای صــورت گرفتــه در
بخشهــای غیرمولــد انجــام شــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود :از ســویی دیگــر شــاهد
خــروج ســرمایه بودیــم کــه آفــت بزرگــی بــوده کــه همچنان
هــم ادامــه داشــته اســت .همچنیــن خــروج نیروهــای زبــده
کشــور را شــاهد بودیــم کــه فقــط در ســال گذشــته ۱۶۰
متخصــص قلــب از کشــور خــارج شــده انــد .متأســفانه در
همــه بخشهــا چنیــن رونــدی وجــود داشــته اســت.
خوانســاری گفــت :مدیریــت غلــط در مباحــث اقتصــادی،
تصــدی گــری دولــت و اقتصــاد دولتــی ،تحریــم و عــدم
انتقــال تکنولوژیهــای جدیــد کــه باعــث کاهــش راندمــان
و کاهــش بهــره وری شــده اســت از جملــه عواملــی هســتند
کــه موجــب شــده روز بــه روز بــازار رقابتــی را در جهــان از
دســت بدهیــم.
وی افــزود :تحریــم عــاوه بــر هزینههــای باالیــی کــه بــرای
واردات و صــادرات بــه وجــود آوردهــف موجــب عــدم النفــع
هایــی بــرای اقتصــاد نیــز شــده اســت کــه شــاید رقــم ایــن
عــدم النفــع هــا ســاالنه بیــش از  ۱۰۰هــا میلیــارد دالر
باشــد .تنهــا در ارتبــاط بــا رقــم صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی کــه ســاالنه  ۵میلیــارد دالر داشــتیم ،در ســال
گذشــته بــه  ۳۰۰تــا  ۴۰۰میلیــارد دالر رســیده اســت.
خوانســاری تاکیــد کــرد :لــذا مســئوالن و هیــأت دولــت
بــرای اجــرای برنامــه هفتــم بایــد قطعـاً ناکامیهــای برنامــه
ششــم را در نظــر داشــته باشــند تــا بــه اهــداف برنامــه
هفتــم دسترســی یابنــد.
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ت وچهارمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق
بیسـ 
ایــران در نبــود غالمحســین شــافعی ،بــه ریاســت
حســین ســاحورزی ،نائــب رئیــس اول اتــاق ایــران
برگــزار شــد.
حســین ســاحورزی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه مهمتریــن
اتفــاق هفتههــای اخیــر ،گفــت :ابــاغ سیاســتهای کالن
برنامــه هفتــم توســعه مهمتریــن خبــر ایــن روزهاســت کــه
شــاکله آن بــر رشــد مبتنــی بــر بهــرهوری تکیــه دارد و بــرای
تحقــق ایــن آرمــان و هــدف بایــد هرکــدام از ارکان فعــال
در ســپهر اقتصــاد کشــور ،مســئولیتها و اقداماتــی را بــر
عهــده بگیرنــد.
او توجــه بــه عقالنیــت و ثبــات در تصمیــم ســازی و
تصمیمگیــری و کاهــش مداخلــه جویــی در همــه ارکان
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی را از وظایــف حاکمیــت در
ایــن مســیر عنــوان کــرد و افــزود :بســنده کــردن حاکمیــت
و دولــت بــه نقــش سیاســتگذاری بهجــای تصدیگــری و
اجــرا ،حرفــی اســت کــه همیشــه از ســوی بخــش خصوصــی
مطــرح شــده و ایــن بــار و اینجــا هــم بــر آن تأکیــد میکنیم.
پیشــنهادهای بخــش خصوصــی در چارچــوب
سیاســتهای کالن برنامــه هفتــم
نائــب رئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد :اصــول برنامــه هفتــم
بــرای حاکمیــت ،یــک قطبنمــا بــرای  5ســال آینــده اســت
و شــکوفایی ،رشــد ،ســامت ،بهــرهوری و همــه کلیدواژههــای
مهــم ایــن ســند باالدســتی ،منــوط و مشــروط بــه امیــد و
اعتمــاد عمومــی ،ثبــات و آرامــش اجتماعــی اســت و تحقــق
آن بــه رســانه قدرتمنــد و دانشــگاه منتقــد و بــه امنیــت
فراگیــر نیــاز دارد.
ســاح ورزی بــا تأکیــد بــر اهمیــت اعتمــاد عمومــی و
آرامــش اجتماعــی در تحقــق اهــداف باالدســتی ،گفــت:
متأســفانه در ایــن روزهــا اتفاقــی را در کشــور شــاهد هســتیم
کــه یکــی از دخترانمــان جــان خــود را از دســت داده کــه
باعــث جریحــهدار شــدن روح جامعــه شــده اســت؛ ایــن
نشــان میدهــد کــه بیــن امیــد ،ســرمایهگذاری و امنیــت
پیونــد ناگسســتنی وجــود دارد .خوشــبختانه رئیسجمهــور
محتــرم دســتور پیگیــری بــه وزیــر کشــور دادهانــد و بخــش
خصوصــی هــم امیــدوار اســت کــه گــزارش کاملــی از تخلــف
احتمالــی در ایــن زمینــه ارائــه شــود.

در
بیستوچهارمین
نشست هیات
نمایندگان
اتاق ایران چه
گذشت؟

نایبرئیــس اتــاق ایــران در ادامــه ،بــا بیــان اینکــه
عالمتدهیهــای نظــام قیمــت در بــازار بهصــورت اصولــی
و عمومــی بــه ســمت بهــرهوری مجموعــه عوامــل تولیــد
اســت ،گفــت :بــا وجــود ایــن ،حکمرانــان بــه اســم اعمــال
سیاسـتهای رفاهــی در رونــد ایــن ســیگنال رســانی ایجــاد
اختــال میکننــد و بهاینترتیــب سیاســتهای رفاهــی
حتــی اگــر موفــق بــه برقــراری عدالــت شــوند  -کــه البتــه
نخواهنــد شــد  -آنچــه عادالنــه توزیــع میکننــد فقــر اســت
نــه ثــروت.
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او ادامــه داد :مســئله دیگــر در حــوزه مســئولیتهای رفــع موانــع برقــراری روابــط عــادی بــا قدرتهــای بــزرگ
حاکمیــت ایــن اســت کــه رشــد بهــرهوری مجمــوع عوامــل اقتصــاد جهــان ،ایــن فرصتهــا ،چنــدان هــم راهگشــا
تولیــد جــز بــا تکیهبــر خلــق صرفــه ناشــی از مقیــاس و نخواهنــد بــود.
محــدوده بــه دســت نمیآیــد و دسترســی بــه صرفــه
مقیــاس و محــدوده نیــز جــز بــا اتصــال بــه زنجیــره ارزش بررسی اصالح آییننامه و اساسنامه اتاق مشترک
جهانــی تولیــد و تجــارت بــه دســت نمیآیــد کــه متأســفانه در بخــش دیگــری از ایــن نشســت اصــاح آییننامــه و
ایــن اتصــال فعــ ً
اساســنامه اتــاق مشــترک مــورد بحــث و گفتوگــو قــرار
ا معطــل عوامــل سیاســی اســت.
گرفــت و یــاوری ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران
ســازماندهی صنعتــی بنگاههــا ،زیرســاخت ورود بــه دراینبــاره گزارشــی ارائــه داد.
بــر اســاس اظهــارات یــاوری ،موضــوع اصــاح آییننامــه
بــازار تولیــد و تجــارت جهانــی اســت
نایبرئیــس اتــاق ایــران ،وظایــف فعــاالن اقتصــادی بــرای تنهــا از ســوی دبیرخانــه شــورای عالــی نظــارت درخواســت
تحقــق اهــداف برنامــه توســعه را نیــز تشــریح کــرد و گفــت :شــده و هــدف بهبــود عملکــرد اتاقهاســت .بایــد توجــه
فعــاالن اقتصــادی نبایــد فعالیتهــای توســعهای و اصــاح داشــت کــه از تصویــب آییننامــه موجــود فقــط ســه ســال
ســاختاری در بنگاههــا را بــه حــل مشــکالت سیاســی منــوط میگــذرد و شــاید برخــی از اتاقهــای مشــترک یــک ســال
و معطــل بگذارنــد؛ چراکــه مــا در اینطــرف هــم کارهــای هــم کمتــر باشــد کــه اســاسنامههای خــود را طبــق ایــن
نکــرده بســیاری داریــم کــه پیشنیــاز اتصــال بــه زنجیــره آییننامــه تصویــب کردنــد.
او ادامــه داد :تصمیمگیرنــده اصلــی دراینارتبــاط اعضــای
جهانــی تولیــد و تجــارت اســت.
بــه گفتــه ســاح ورزی ،ســازماندهی صنعتــی بنگاههــای هیــات نماینــدگان هســتند و بــه همیــن منظــور طبــق
ایرانــی عمومــاً متناســب بــا شــرایط حضــور در بازارهــای قانــون موضــوع اصــاح را بــه رأی میگذاریــم تــا طبــق
جهانــی نیســت و مــا بایــد پیــش و بیــش از مطالبــه گــری از نظــر اعضــای هیــات نماینــدگان عمــل کنیــم.
دولــت ،نســبت بــه ســهم خــود ،حســاس و مســئول باشــیم .در ایــن زمینــه ،امیــر عابــدی ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران
او ادامــه داد :موضــوع دوم اهمیــت مســئولیتهای اجتماعــی و قزاقســتان ،محمدرضــا نجفیمنــش ،عضــو هیــات رئیســه
بنگاههــا در ایــن شــرایط ســخت اســت .دولــت نشــان داده اتــاق مشــترک ایــران و فرانســه و کیــوان کاشــفی ،رئیــس
اســت کــه عالقهمندیهــای جــدی بــرای اصــاح ســاختار اتــاق مشــترک ایــران و ســوریه نقطــه نظــرات خــود را مبنــی
اقتصــاد کالن دارد؛ امــا طبیعت ـاً انجــام ایــن جراحــی بــرای بــر عــدم لــزوم اصــاح ایــن آییننامــه مطــرح کردنــد.
بدنــه جامعــه بســیار دردنــاک خواهــد بــود .توجــه و تأکیــد در نهایــت ایــن موضــوع  ۷۹درصــد آرای اعضــای هیــات
بنگاههــای اقتصــادی بــه مســئولیت اجتماعــی ممکــن نماینــدگان را کســب کــرد و بنابرایــن اصــاح آییننامــه و
اســت در نقــش یــک ُمســکن ،عبــور از ایــن شــرایط دشــوار اســاسنامه اتاقهــای مشــترک از دســتور کار خــارج شــد.
را تســهیل کنــد؛ امــا بایــد ایــن نکتــه در نظــر داشــت کــه
مســئولیت اجتماعــی بایــد بــا اســتراتژی توســعه بنــگاه تذکرهای یک دقیقهای
یکپارچــه شــود و فعالیــت مســئولیت اجتماعــی بــا صدقــه در بخــش تذکرهــای یــک دقیقــهای مرتضــی میــری،
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران گفــت :الگــوی
و پــول پاشــی اشــتباه گرفتــه نشــود.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه اســتقبال بخــش خصوصــی از رفتــار حاکمیــت بــا مــردم نیــاز بــه اصــاح دارد وگرنــه
پیوســتن ایــران بــه پیمــان شــانگهای ،گفــت :تــاش بــرای فــرار ســرمایه بیشــتری خواهیــم داشــت .اصــاح نظــام
بهبــود روابــط بــا اوراســیا در دولــت ســیزدهم میتوانــد بــا بودجهریــزی در ســالهای آینــده خروجــی کمیتــه اصــاح
تقویــت ترانزیــت ،توســعه کســبوکارهای پــردازش کاال و بــود کــه امیدواریــم ســالهای آینــده هــم ادامــه یابــد.
صــادرات مجــدد و فرصــت ایجــاد هــاب منطقـهای خدمــات همچنیــن یــک عضــو دیگــر از هیــات نماینــدگان اتــاق
فنــی ،فرصتهــای بســیاری بــرای کشــور فراهــم کنــد؛ امــا ایــران گفــت :بــرای توســعه صــادرات بــه کشــورهای هــدف
بایــد توجــه دولتمــردان را بــه ایــن نکتــه جلــب کــرد کــه صادراتــی ،اتــاق ایــران بخشــی از هزینههــا را متحمــل شــود
بــدون حــل مشــکالت رقابتپذیــری اقتصــادی در داخــل و و اتــاق ایــران بــه ایــن حــوزه کمــک ویــژهای بکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ادامه از صفحه 1

رضا پدیدار

شفافیت اقتصاد با
دریافت مجوز از
طریق درگاه ملی

امــا بــا اتمــام مهلــت مقــرر بــرای ســامان دادن بــه ایــن
موضــوع توســط وزارت اقتصــاد ،درگاه ملــی مجوزهــای
کشــور تبدیــل بــه یــک کنتــور شــده اســت و مجوزهــا
همچنــان از درگاههــای تخصصــی و مــوازی صــادر
میشــود .نظــرات رضــا پدیــدار ،عضــو اتــاق بازرگانــی
ایــران را در ایــن خصــوص جویــا شــدیم کــه در ادامــه
میآیــد.
اگــر ایــن قانــون بــه درســتی اجــرا شــود میتوانــد تــا
حــد زیــادی بــه تســهیل فضــای کســب و کار در کشــورمان
کمــک کنــد .امــا متاســفانه مــا همیشــه در حــوزه اجــرا
مشــکل داشــتهایم .قوانیــن خــوب در کشــورمان وجــود
دارنــد ،امــا در مرحلــه اجــرا مســاله داریــم و عملکــرد
خوبــی از خودمــان نشــان ندادهایــم .اســتفاده از درگاه
ملــی مجوزهــای کشــور نیــز یــک قانــون خــوب اســت کــه
متاســفانه در مرحلــه اجــرا بــه مشــکل خــورد و آن طــور
کــه انتظــار داشــتیم امــور پیــش نرفــت .وزارت اقتصــاد
بایــد تــا مهلتــی کــه برایــش مقــرر شــده بــود ایــن کار
را انجــام م ـیداد و تمامــی مجوزهــا تنهــا از درگاه ملــی
مجوزهــای کشــور صــادر میشــد امــا هنــوز میبینیــم
کــه دســتگاههای مختلــف بــه صــورت مــوازی بــه صــدور
مجــوز اقــدام میکننــد.

وزارتخانههــای مختلــف آییننامههــای متفاوتــی صــادر
میکننــد و خودشــان هــم ســردرگم هســتند و نمیداننــد
کــه چــه کاری بایــد انجــام بدهنــد و کــدام بخشــنامه
اولویــت دارد .ایــن موازیکاریهــا و تناقضــات بایــد رفــع
شــود .ایــن شــرایط بــه بخــش بازرگانــی و صنعــت کشــور
بســیار لطمــه میزنــد ،زیــرا مــا هنــوز نتوانســتهایم
رویههــای ثابتــی ایجــاد کنیــم .عــدم اجــرای صحیــح
قوانیــن موجــود باعــث بــروز مشــکالت مختلــف شــده و
جامعــه زیانهایــش را متحمــل میشــود.
در قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای مصــوب مجلــس،
دریافــت مجــوز افــراد بــرای شــروع فعالیــت جدیــد نبایــد
بیشــتر از یــک مــاه طــول بکشــد .امــا در عمــل ایــن اتفــاق
نیفتــاده اســت .ب ـ ه طــور کلــی رویههــای اداری در کشــور
در ارتبــاط بــا کســب و کارهــا بســیار ســخت اســت .عــدم
اجــرای کامــل قانــون اســتفاده از درگاه ملــی مجوزهــا بــه
اقتصــاد کشــور ضربــه شــدیدی وارد میکنــد و بایــد بــرای
رفــع آنهــا چارهاندیشــی شــود .بایــد درگاه ملــی مجوزهــا
تنهــا درگاه صــدور مجوزهــا باشــد.
هــر چــه در اجــرای قوانیــن مربــوط بــه تســهیل فضــای
کســب و کار تعلــل کنیــم ،جامعــه بیشــتر تاوانــش را
میپــردازد .رونــق اقتصــادی در گــروی اصــاح ایــن
روندهــای وقتگیــر و بروکراســی عریــض و طویــل اســت.

رییس سازمان توسعه تجارت:

هدفگذاری
برای صادرات
 ۷۵میلیارد
دالری
رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیــد پذیــر
میگویــد :برنامــه احــداث  ۵۵۰مــگاوات نیــروگاه
پشــتبامی میشــود در بخــش حمایتــی شــامل
بهزیســتی و کمیتــه امــداد و احــداث  ۱۰۰مــگاوات
در بخــش غیــر حمایتــی تدویــن شــده اســت.

معــاون وزیــر نیــرو گفــت :تقاضــا بــرای احــداث
نیروگاههــای پشــتبامی وجــود دارد و در حــال حاضــر
برنامــه احــداث  ۱۱۰هــزار واحــد پنــج کیلوواتــی کــه
معــادل  ۵۵۰مــگاوات میشــود را در بخــش حمایتــی
کــه شــامل بهزیســتی و کمیتــه امــداد اســت و برنامــه
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احــداث  ۱۰۰مگاواتــی در بخــش غیــر حمایتــی را تدویــن
کرد هایــم.
محمــود کمانــی ،رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیــد
پذیــر در خصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه
توســعه انرژیهــای خورشــیدی در بخــش خانگــی،
اظهــار کــرد :خریــد بــرق در بخــش حمایتــی بــه ازای
هــر کیلــووات ســاعت  ۲۲۰۰تومــان اعــام شــده ،مشــوق
بعــدی اعطــای وامهــای کمبهــره اســت کــه بانکهایــی
کــه در بودجــه تعییــن شــده موظــف بــه تأمیــن منابــع
هســتند و بخشــی نیــز از ســوی منابــع نهادهــای حمایتــی
تأمیــن خواهــد شــد.
احداث  ۹۰مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور
وی بــا بیــان اینکــه بــرای بخشهــای غیــر حمایتیهــا
نیــز در حــال تغییــر نــرخ هســتیم و بحــث خریــد بــرق
مطــرح اســت ،اظهــار کــرد :خوشــبختانه در پرداخــت
بهموقــع خریــد بــرق در بخــش انشــعابی تأخیــری
نداشــتیم ،تاکنــون در بخــش خانگــی  ۹۰مــگاوات در
 ۸۰۰۰واحــد نصــب شــده درمجمــوع در ســال گذشــته
 ۲۰مــگاوات بــه ظرفیــت انشــعاب خانگــی اضافــه شــد
کــه در مقیــاس خــود عــدد قابلتوجهــی اســت .در
بخــش خانگــی انشــعابها در حــد  ۵کیلــووات تــا ۲۰
کیلــووات هســتند.
رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیــد پذیــر بــا اشــاره بــه
مشــوقهایی کــه بــرای توســعه تجدیدپذیرهــا لحــاظ
شــده اســت ،اظهــار کــرد :مهمتریــن مشــوق خریــد بــرق
بــا قیمــت مناســب اســت ،در ایــن شــرایط ســرمایهگذار
تمایــل بــه ســرمایهگذاری خواهــد داشــت ،در همیــن
راســتا در مناقصــات برگــزار شــده قیمــت را  ۶.۹ســنت
در نظــر گرفتیــم کــه بهصــورت ارزی در زمــان پرداخــت
محاســبه میشــود و نوســانات ارزی نیــز روی آن تأثیــری
نــدارد.
بــه گفتــه کمانــی مشــوق بعــدی زمیــن بــوده که بــا روش
جدیــد بــا کمــک اســتانداریها زمیــن را در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن تحویــل میدهیــم ،بحــث مطالعــات اتصــال
بــه شــبکه نیــز مطــرح اســت در ایــن مــدل جدیــد یــک
مطالعــه اولیــه انجــام میدهیــم و ســرمایهگذار میتوانــد
بهراحتــی مجــوز الزم را اتخــاذ کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نایبرئیــس اتــاق ایــران در پاســخ بــه شــایعه
برداشــتن محدودیــت دو دورهای ریاســت اتاقهــا
گفــت :آییننامــه اجرایــی اتاقهــا هیــچ تغییــری
نکــرده و هیــات رئیســه اتــاق ایــران موافــق تغییــر
آییننامــه هیــات نماینــدگان نیســت.
نایبرئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه تغییــرات آییننامــه
اجرایــی قانــون اتاقهــای بازرگانــی گفــت :بهموجــب بنــد
(ه) مــاده  ۱۶قانــون اتــاق بازرگانــی ،صنایــعو معــادن و
کشــاورزی ایــران ،تهیــه ،پیشــنهاد و اصالحــات بعــدی
آییننامههــای اجرایــی ایــن قانــون ازجملــه وظایــف
هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران اســت کــه بایــد توســط ایــن
رکــن تهیــه و بــه شــورای عالــی نظــارت پیشــنهاد شــود.
بنابرایــن اساس ـاً موضــوع برداشــتن محدودیــت ریاســت دو
دورهای توســط هیــات رئیســه اتــاق ایــران کام ـ ً
ا کــذب و
در ادامــه ســناریوی تخریــب ایــن نهــاد قانونــی اســت.
حســین ســاحورزی در گفتوگــو بــا ایســنا افــزود :تهیــه
و اصــاح پیشنویــس آییننامههــا از طریــق کارگروهــی
منتخــب از اعضــا هیــات نماینــدگان صــورت میگیــرد کــه
در صــورت تصویــب در صحــن هیــات نماینــدگان بــرای
شــورای عالــی نظــارت ارســال میشــود .ایــن رویــه قانونــی
پابرجاســت و هیــات رئیســه اتــاق ایــران نیــز نهتنهــا بــه
آن پایبنــد اســت کــه مخالــف تغییــرات پیدرپــی در
آییننامــهای اســت کــه هنــوز یــک دوره از تصویــب آن
نگذشــته اســت .همــه بهخوبــی میدانیــم و میبینیــم
کــه ایــن روزهــا از هــر مستمســک و ســوژه بیربــط
و حتــی مضحــک اســتفاده میشــود و ســعی دارنــد بــا
انتســاب اتهامــات نــاروا از فســاد و گمشــدن پولهــا
گرفتــه تــا تقصیــر تغییــرات اقلیمــی و تهدیــدات امنیتــی
را بــه ســمت هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران نشــانه
برونــد و بــا تخریــب بهزعــم خــود آنهــا را خســته و ناچــار
بــه کنارهگیــری کنــد.
ســاحورزی دربــاره تاریخچــه تغییــرات آییننامــه گفــت:
در حقیقــت آخریــن بــار اصالحــات در «آییننامــه تشــکیل
و نحــوه فعالیــت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران و اتاقهــای
شهرســتان» بــر اســاس روال قانونــی در هیــات نماینــدگان
تهیهشــده و در جلســه مورخــه  ۳۱شــهریور  ۱۳۹۸شــورای

عالــی نظــارت بــه تصویــب رســیده و از آن تاریــخ تاکنــون
هیــچ تغییــری در آن بــه وجــود نیامــده اســت .بهموجــب
تبصــره ذیــل مــاده شــش ایــن آییننامــه ،اعضــای هیــات
نماینــدگان نمیتواننــد بیــش از دو دوره عهــدهدار ســمت
ریاســت اتــاق ایــران تهــران و شهرســتانها شــوند.
نایبرئیــس اتــاق ایــران اظهــار کــرد :درحالیکــه فقــط
حــدود پنــج مــاه دیگــر انتخابــات اتاقهــای سراســر کشــور
برگــزار میشــود ،نظــرات گوناگونــی پیرامــون آییننامــه
هیــات نماینــدگان و انتخابــات آتــی مطــرح میشــود.
برخــی معتقدنــد بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز ســه ســال از
آخریــن اصالحــات آییننامــه مربوطــه نگذشــته اســت لــذا

انـرژی

شماره دویست و هفت  /هفته آخر شهریور هزار و چهارصد یک

تغییــرات مکــرر و متعــدد ضــرورت نداشــته و بایســتهتر
و شایســتهتر ایــن اســت کــه کمــاکان تــا زمانــی کــه
هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــه جمعبنــدی کامــل و
دقیقــی در مــورد ضــرورت اصــاح در آییننامــه مذکــور
نرســیدهاند ،لزومــی بــه تغییــر و اصــاح آن نیســت
و قاعدتــاً بنــد مربــوط بــه محدودیــت بیــش از دو دوره
ریاســت اتــاق ایــران و شهرســتانها موضــوع تبصــره ذیــل
مــاده  ۶آییننامــه مذکــور ،کمــاکان بــه قــوت خــود باقــی
اســت و تغییــری نخواهــد کــرد.
او گفــت :گروهــی دیگــر از جامانــدگان و منتقــدان انتخابات
دوره قبــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران ،بعــد از نتیجــه نگرفتــن از طــرح دعــاوی و شــکایات

هیاترئیسه اتاق ایران
موافق تغییر آییننامه
هیات نمایندگان نیست
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متعــدد در محاکــم دادگســتری و ناامیــدی و ناکامــی از
قانوننویســی جدیــد بــرای اتــاق ،حــاال عالقهمندنــد
بــا جوســازی و تحــت تأثیــر قــرار دادن اعضــای شــورای
عالــی نظــارت ،شــاید مســیری جدیــد و کوتاهتــری بــرای
دســتیابی بــه خواســتههای خــود از طریــق تدویــن
آییننامههــای جدیــد بــه دســت آورنــد کــه بــا توجــه بــه
نــص صریــح قانــون و مســیر تعیینشــده در قانــون اتــاق
بازرگانــی ایــن موضــوع چنــدان ممکــن و میســر بــه نظــر
نمیرســد.
نایبرئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه دیــدگاه برخــی از
اعضــای هیــات نماینــدگان اظهــار کــرد :تعــداد دیگــری هم
از اعضــای هیــات نماینــدگان بــا اســتناد بــه اســتداللهای
حقوقــی بــر ایــن باورنــد چــون در متــن قانــون محدودیتــی
بــرای طــول مــدت ریاســت بــر اتاقهــا و کاندیداتــوری
بــرای ایــن ســمت آورده نشــده ،قاعدت ـاً آییننامــه اجرایــی
نمیتوانــد فراتــر از قانــون عمــل کنــد .بنابرایــن چنیــن
محدودیتــی باعــث ســلب حقــوق اعضــا میشــود بــه
همیــن خاطــر در طــول  ۷-۶ســال گذشــته ایــن ایــراد
را وارد کــرده و تقاضــای حــذف ایــن محدودیــت را از
آییننامــه داشــتهاند.
ســاحورزی تأکیــد کــرد :واقعیــت ماجــرا ایــن اســت کــه
نهتنهــا هیــچ طــرح یــا پــروژهای از ســمت هیــات رئیســه
اتــاق بــرای حــذف تبصــره ذیــل مــاده  ۶آییننامــه یــا
برداشــتن محدودیــت دو دورهای وجــود خارجــی نــدارد،
بلکــه اکثریــت هیــات رئیســه اتــاق بــر ایــن باورنــد کــه
مادامیکــه هیــات نماینــدگان بــه جمعبنــدی و تصمیــم
نرســیدهاند ،ضــرورت و عجلــهای بــرای تغییــر یــا اصــاح
در آییننامــه وجــود نــدارد .بــه طبــع وقتــی آییننامــه
اجرایــی تغییــری نکنــد محدودیــت دو دورهای ریاســت بــر
اتاقهــا همچنــان پایــدار و پابرجاســت .درنتیجــه ضمــن
تکذیــب شــایعات اخبــار کــذب و تحلیلهــای نادرســت،
الزم بــه تأکیــد مجــدد اســت کــه اوالً تغییــر و اصــاح
در آییننامــه اجرایــی از وظایــف و اختیــارات هیــات
نماینــدگان اســت و نــه هیــات رئیســه و ثانیـاً هیات رئیســه
موافــق بــه تغییــر یــا تهیــه آییننامــه جدیــدی نیســت.
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بیمههای صادراتی جایگزین LC
LC
صادراتی
های
بیمه
جایگزینشد
ایرانی و روسی
تجار
برای
برای تجار ایرانی و روسی شد
بــه نقــل از ســازمان توســعه تجــارت ،نظــر بــه
ضــرورت ایجــاد ســازوکارهای مالــی و تســهیل و
فراهــم کــردن ضمانتهــای الزم جهــت توســعه
تجــارت بیــن دو کشــور و پــس از  ۳مــاه بحــث
و بررســی و نشســتهای کارشناســی ،در روز
پنجشــنبه  ۱۷شــهریورماه قــراردادی میــان
صنــدوق ضمانــت صــادرات و صنــدوق بیمههــای
بــزرگ صــادرات روســیه منعقــد شــد.
«علیرضــا پیمانپــاک» معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان
توســعه تجــارت کــه بــرای راهانــدازی مرکــز تجــاری
ایــران در روســیه و همچنیــن افتتــاح نمایشــگاه تخصصــی
صنعــت ســاختمان ایــران در محــل مرکــز نمایشــگاهی
( )CROCUS EXPOشــهر مســکو ،بــه روســیه ســفر
کــرده اســت ،بــا بیــان ایــن خبــر اظهــار کــرد :ایــن قــرارداد
بــا هــدف کمــک بــه تجــار دو کشــور ،بــرای اســتفاده از
بیمههــای صادراتــی بهعنــوان جایگزینــی بــرای ،LC
اخــذ ضمانتهــای الزم و کاهــش ریســک تجــارت میــان
دو کشــور بــه امضــای طرفیــن رســید.
وی همچنیــن افــزود :بــر ایــن اســاس ،تمامــی تجــار ایرانــی
در زمــان فعالیــت و همــکاری بــا تجــار و شــرکتهای
روســی ،میتواننــد طرفیــن مــورد معاملــه خــود را بــه
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران معرفــی کننــد تــا ایــن
صنــدوق طبــق توافــق بــا بیمههــای روســی ،از یکســو
نســبت بــه اعتبارســنجی و ایجــاد حــد اعتبــاری بیم ـهای
بــرای شــرکتهای روســی و از ســوی دیگــر نســبت بــه

صــدور بیمهنامــه بــرای طرفهــای ایرانــی اقــدام الزم را
انجــام دهــد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در ادامــه خاطرنشــان کرد:
تجــار ایرانــی بــا اســتفاده از ایــن بیمهنامــه میتواننــد بــا
خیــال آســوده و راحــت کاالی خــود را بــه روســیه صــادر
کــرده و در ایــن مســیر از بیمههــا و تضامیــن صنــدوق
ضمانــت صــادرات بهرهمنــد شــوند.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن تجــار و شــرکتهای روســی
صادرکننــده محصــوالت بــه ایــران نیــز میتواننــد تجــار
و شــرکتهای ایرانــی طــرف معاملــه خــود را معرفــی
کــرده و صنــدوق ضمانــت صــادرات در قبــال اعتبارســنجی
شــرکتهای ایرانــی ،بــرای طرفهــای روس از طریــق
صندوقهــای ضمانتنامــه روســی ،ضمانتنامــه و
بیمهنامــه صــادر کــرده تــا فراینــد واردات از روســیه هــم
تســهیل شــود.
پیمانپــاک بــا تاکیــد بــر اینکــه قــرارداد منعقــد شــده
میــان صنــدوق ضمانــت صــادرات و صنــدوق بیمههــای
بــزرگ صــادرات روســیه ،حــد اعتبــاری نــدارد و میتواننــد
تــا ســقف یــک میلیــارد دالر هــم بیمهنامــه صــادر کنــد،
گفــت :ایــن اقــدام در راســتای تالشهــای ســازمان
توســعه تجــارت و صنــدوق ضمانــت صــادرات بــرای
تســهیل تجــارت میــان دو کشــور ایــران و روســیه منعقــد
شــده اســت.

انـرژی
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اهمیت عضویت در سازمان
شانگهای دستاورد اقتصادی
است ،نه عضویت صرف
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق گفــت :وقتــی در
ســازمانی مثــل شــانگهای عضــو رســمی مــی شــویم بایــد
از همــه مزایــای ســازمان و پیمــان بهــره منــد شــویم کــه
تحقــق ایــن موضــوع وابســته بــه اجمــاع همــه اعضــاء
اســت.
بــه گــزارش اخبــار صنعــت ،یحیــی آل اســحاق در گفــت و
گــو بــا اخبــار صنعــت درخصــوص بهــره منــدی از عوایــد
الحــاق ایــران بــه ســازمان همــکاری هــای شــانگهای
گفــت :مســاله الحــاق ایــران بــه شــانگهای یــا ســازمان
بیــن المللــی جهانــی ،اقتضائــات و الزاماتــی دارد.در وهلــه
اول کــه از آن بــه عنــوان الیــه اول تفاهــم و توافــق یــاد
مــی شــود ایــران بایــد عضــو ســازمان هــای همــکاری بیــن
المللــی اقتصــادی شــود کــه از ایــن مرحلــه عبــور کــرده
ایــم بنابرایــن تــا کنــون اخــذ موافقتنامــه بــه عنــوان گام
اول برداشــته شــده اســت.
وی در ایــن بــاره خاطــر نشــان کــرد :مســاله مهــم ایــن
اســت کــه عضویــت مــا در ســازمانهای همــکاری منطقــه
ای یــا بیــن المللــی وابســته بــه رعایــت الزاماتــی اســت .بــه
عنــوان اولیــن الــزام وقتــی در ســازمانی مثــل شــانگهای
عضــو رســمی مــی شــویم بایــد از همــه مزایــای ســازمان و
پیمــان بهــره منــد شــویم کــه تحقــق ایــن موضــوع وابســته
بــه اجمــاع همــه اعضــاء اســت.
آل اســحاق در ایــن بــاره خاطــر نشــان کــرد :بــه ایــن معنــا
کــه همــه اعضــا یعنــی  ٩عضــو شــانگهای بایــد ضمــن
قبــول عضویــت ایــران در ایــن ســازمان بــه یــک اجمــاع
بــرای همــکاری بــا مــا برســند بــه طــوری کــه در موافقــت
نامــه هــای تجــاری خــود ســهمی بــه ایــران بدهنــد.
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق بیــان داشــت :بــه
عنــوان مثــال ،مســوولین بازرگانــی کشــورهای عضــو
شــانگهای مثــل روســیه ترکمنســتان یــا چیــن بــا
مســوولین بازرگانــی ایــران بــر ســر یــک میــز بــرای تعییــن
تعرفــه کاالهــای وارداتــی و صادراتــی دو جانبــه بنشــینند و

مشــخص کننــد کــه کاالیــی کــه از دو کشــور وارد و صــادر
مــی شــود چــه تعرفــه ای خواهــد داشــت.
آل اســحاق در ایــن بــاره تصریــح کــرد :وقتــی ایــن موافقت
حاصــل شــود و مشــخص شــود مــا چــه میــزان از ایــن
کشــورها واردات خواهیــم داشــت و آنهــا چــه میــزان بــه
مــا کاال صــادر مــی کننــد آن زمــان مــی تــوان گفــت مــا
بــه توافــق عملیاتــی رســیده ایــم ،در ایــن زمــان اســت
کــه ریــز توافــق نامــه هــا نوشــته مــی شــود آن زمــان مــی
تــوان گفــت در تجــارت موفــق شــده ایــم.
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق گفــت :تــا زمانــی
کــه ایــن توافقنامــه انجــام نشــود بــه ایــن معناســت کــه
علــی رغــم الحــاق بــه ســازمان همــکاری شــانگهای ،مــا
اول راه هســتیم و ایــن همــکاری عملیاتــی نخواهــد شــد.
ایــن همــکاری وقتــی عملیاتــی میشــود کــه بــا  ٩کشــور
در خصــوص تعرفــه کاالهــای وارداتــی و صادراتــی توافــق
کنیــم و در یــک رنــج قیمتــی بــه توافــق برســیم.
وی در ایــن بــاره خاطــر نشــان کــرد :بنابرایــن تــا زمانــی
کــه ایــن  9کشــور بــا هــم بــه توافــق نرســند دســتاورد
اقتصــادی از عضویــت در ایــن ســازمان بــرای مــا حاصــل
نمــی شــود ،بنابرایــن الیــه اقتصــادی در ایــن بخــش بــرای
مــا عملیاتــی نشــده اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــا وجــود تحریمهــا
امــکان همــکاری کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری
شــانگهای بــا ایــران وجــود دارد ،گفــت :قطعــا برخــی
کشــورها منافــع و مضراتــی کــه از همــکاری بــا یــک کشــور
تحریمــی نصیــب آنهــا مــی شــود را مــورد ســنجش قــرار
مــی دهنــد لــذا محاســبه مــی کننــد کــه مثــا در تجــارت
بــا ایــران تــا چــه انــدازه از تحریــم هــا یــا مانــع تراشــی
هــای آمریــکا زیــان مــی بینند،اگــر ایــن زیــان جــدی
نباشــد قطعــا مایــل بــه همــکاری بــا ایــران خواهنــد بــود.
یحیــی آل اســحاق در ایــن بــاره توضیــح داد :بــه طــور
میانگیــن نمــی تــوان گفــت تحریــم هــای آمریــکا مانــع
همــکاری اقتصــادی کشــورهای مختلــف بــا ایــران شــده
اســت چــرا کــه امــروز اقتصــاد بزرگــی مثــل چیــن و
روســیه بــا مــا همــکاری مــی کننــد بنابرایــن در وهلــه
اول عضویــت ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای قــدم
رو بــه جلویــی اســت امــا بعــد از آن بایــد کار بــه فعالیــت
هــای اقتصــادی و تجــاری کشــیده شــود تــا از عوایــد
اقتصــادی عضویــت در ایــن ســازمان بهــره منــد شــویم.

انـرژی

شماره دویست و هفت  /هفته آخر شهریور هزار و چهارصد یک

پاکستان به دنبال جذب  ۵میلیارد
دالر از کشورهای خلیج فارس
است
وزیــر دارایــی پاکســتان انتظــار دارد کــه کشــورش ســرمایه
گذاریهایــی بــه ارزش  5میلیــارد دالر از قطــر ،امــارات و
عربســتان ســعودی دریافــت کنــد.
بــه گــزارش ایلنــا از خلیــج آنالیــن ،مفتــاح اســماعیل،
وزیــر دارایــی پاکســتان انتظــار داشــت کــه کشــورش
ســرمایه گذاریهایــی بــه ارزش  5میلیــارد دالر از قطــر،
امــارات و عربســتان ســعودی دریافــت کنــد.
اســماعیل گفــت« :قطــر بــه دنبــال یــک طــرح  ۳میلیــارد
دالری بــرای ســرمایهگذاری در بــازار ســهام و نیروگاههــای
انــرژی خورشــیدی و گاز طبیعــی مایــع اســت.
وی افــزود :بانــک توســعه آســیایی بــرای شــروع پروژههــا
در پاکســتان یــک و نیــم میلیــارد دالر بودجــه اختصــاص
خواهــد داد.
وی بــا ابــراز خــوش بینــی نســبت بــه حمایــت کشــورهای
جهــان از کشــورش ،گفــت :بــا کمــک کشــورهای دوســت
و ســازمانهای بیــن المللــی از تمــام مشــکالتی کــه بــا آن
روبــرو هســتیم عبــور خواهیــم کــرد.
در  19آگوســت ،بلومبــرگ بــه نقــل از وزیــر دارایــی
پاکســتان اعــام کــرد کــه عربســتان ســعودی ،امــارات
متحــده عربــی و قطــر  4میلیــارد دالر بــرای کمــک بــه
پاکســتان بــرای پــر کــردن شــکاف مالــی و افزایــش ذخایــر
خارجــی در اختیــار پاکســتان قــرار خواهنــد داد.
شــیخ تمیــم بــن حمــد آل ثانــی امیــر قطــر روز  7آگوســت
بــا شــهباز شــریف نخســت وزیــر پاکســتان در مــورد روابــط
دوجانبــه و اقتصــادی دو کشــور و تعــدادی از مســائل
منطق ـهای و بیــن المللــی مــورد عالقــه مشــترک گفتگــو
کــرد.
رســانههای پاکســتانی در ژوئیــه گذشــته اعــام کردنــد
کــه کــه اســام آبــاد بــا گرفتــن وام چنــد میلیــارد دالری از
ابوظبــی بــه دنبــال وامهــای خارجــی بــرای نجــات اقتصــاد
رو بــه زوال خــود اســت.
اداره ملــی مدیریــت بالیــای طبیعــی در پاکســتان هفتــه
گذشــته اعــام کــرد کــه تعــداد قربانیــان ســیل ویرانگــر
کــه از اواســط ژوئــن در ایــن کشــور رخ داده بــه 1481
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افزایــش یافتــه کــه بحــران اقتصــادی در ایــن کشــور را
تشــدید کــرده اســت.

سرمایه گذاری  ۱۰.۳میلیارد
دالری قطر در ترکیه
رئیــس دفتــر ســرمایه گــذاری ریاســت جمهــوری ترکیــه بــا
تاکیــد بــر اینکــه ســرمایه گــذاری مســتقیم قطــر در ترکیــه
بیــش از  10میلیــارد دالر اســت ،از ســرمایه گــذاران قطــری
خواســت در چندیــن بخــش نوظهــور در داخــل کشــورش
ســرمایه گــذاری کننــد.
بــه گــزارش ایلنــا از روزنامــه الریــای ،احمــد بــوراک داغلــی
اوغلــو ،رئیــس دفتــر ســرمایه گــذاری ریاســت جمهــوری
ترکیــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرمایه گــذاری مســتقیم قطــر
در ترکیــه بیــش از  10میلیــارد دالر اســت ،از ســرمایه
گــذاران قطــری خواســت در چندیــن بخــش نوظهــور در
داخــل کشــورش ســرمایه گــذاری کننــد.
بــه گــزارش ایــن روزنامــه قطــری ،داغلــی اوغلــو روز
یکشــنبه گفــت :روابــط بســیار خوبــی بــا قطــر داریــم و
بــر اســاس دادههــای بانــک مرکــزی ترکیــه ،تــراز ســرمایه
گــذاری مســتقیم خارجــی از قطــر بــه ترکیــه بالــغ بــر
 10.3میلیــارد دالر در پایــان دســامبر 2021اســت .حــدود
 3میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی از قطــر
بــه ترکیــه تــا پایــان ژوئــن گذشــته وارد شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرمایه گذاریهــای قطــر در
ترکیــه ادامــه دارد و رو بــه رشــد اســت ،خاطرنشــان کــرد:
هــر ســاله ســرمایه گذاریهــای جدیــد قطــری در ترکیــه
انجــام میشــود کــه روابــط همــکاری بیــن دو کشــور را
تقویــت میکنــد.
وی تمایــل خــود را بــرای ســرمایه گــذاری بیشــتر قطــر در
بخــش هــای «امــاک ،گردشــگری ،مالــی ،تولیــد ،فنــاوری،
اســتارت آپهــا ،زیرســاختها و غیــره» ابــراز کــرد.
شــایان ذکــر اســت کــه قطــر و ترکیــه روابــط رو بــه رشــدی
دارنــد کــه در بســیاری از زمینههــا بــه ویــژه ســرمایه
گــذاری ،امنیــت و دفــاع بــه مشــارکت راهبــردی دســت
یافتهانــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

ضرورت توسعه
آزمایشگاهها
در صنعت برق

یکــی از ایــن صنایــع حیاتــی در ایــن رابطــه ،صنعت
خدمــات آزمایشــگاهی اســت کــه بــا فعالیــت
طبــق اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی ،نیــروی
محرکــه بســیاری از نوآوریهــای علمــی و فنــاوری
بــه شــمار مــیرود و فعالیــت ایــن آزمایشــگاهها
بــا دارا بــودن امکانــات مناســب بــرای انجــام
آزمونهــای مختلــف و ارائــه نتایــج آزمایشــگاهی
مــورد تاییــد ســبب انعــکاس نقــاط قــوت و ضعــف
محصــوالت بــه محققــان و ســازندگان جهــت بهبود
کیفیــت میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور
مــا تجهیــزات و امکانــات ســازمان ملــی اســتاندارد
پاســخگوی انجــام آزمایشهــای صنایــع مختلــف
نیســت ،آزمایشــگاههای مرجــع کیفیتســنجی
توســط شــرکتهای دانشبنیــان راهانــدازی
شــده کــه میتواننــد بــا ارائــه گواهینامههــای
معتبــر عــاوه بــر ارتقــای کیفــی ،در زمینــه
صــادرات محصــوالت داخلــی نقشآفریــن باشــند
و خوشــبختانه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری نیــز بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع و
حمایتهــای مالــی و تســهیالتی الزم ،زمینــه را
بــرای اســتقبال شــرکتهای تولیدکننــده از ایــن
آزمایشــگاهها فراهــم آورده اســت.

هســتند کــه انجــام آنهــا در ایــران امکانپذیــر نبــوده و
شــرکتها بهرغــم تحریمهــا و هزینههــای حملونقــل
بــاال مجبــور بــه ارســال محصــوالت بــه کشــورهای اروپایــی
هســتند .البتــه بــرای راهانــدازی آزمایشــگاه اتصــال کوتــاه
اقــدام و ســرمایهگذاری کردهایــم امــا بــه حجــم بســیار
باالیــی از ســرمایهگذاری نیــاز داریــم کــه جــز بــا حمایــت
جــدی دولــت انجــام ایــن کار امکانپذیــر نیســت.

شــرکت آزمایشــگاههای صنایــع انــرژی (اپیــل) یکــی از
شــرکتهای فعــال آزمایشــگاهی اســت کــه بــا مشــارکت
دانشــگاههای امیرکبیــر ،تهــران ،علــم و صنعــت ،شــهید
بهشــتی و شــرکتهای معتبــر صنعتــی باهــدف ایجــاد یــک
مرکــز معتبــر آزمــون ،بازرســی و صــدور گواهینامــه باقابلیت
ردیابــی بینالمللــی ایجادشــده اســت .ایــن مجموعــه
بهعنــوان آزمایشــگاه دارای گواهینامههــای بینالمللــی،
مــورد تاییــد شــرکت ملــی نفت ،شــرکت ملــی گاز ،ســازمان
ملــی اســتاندارد ،شــرکت توانیــر ،ســازمان تنظیــم مقــررات
رادیویــی ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
ســازمان غــذا و دارو ،گمــرکات کشــور و … اســت .در
همیــن راســتا مدیرعامــل شــرکت آزمایشــگاههای صنایــع
انــرژی (اپیــل) میگویــد :اگرچــه بســیاری از آزمایشهــا
توســط ایــن مجموعــه انجــام میشــود ،امــا تجهیزاتــی
ماننــد تابلــوی بــرق عــاوه بــر تســتهایی کــه بایــد در
ایــران انجــام دهنــد ،نیازمنــد تســتهای اتصــال کوتــاه

ســید محســن میــر صــدری در ادامــه اظهــار کــرد :صنــدوق
پژوهــش و فنــاوری صنعــت بــرق و انــرژی (بــه نمایندگــی
از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی) تســهیالت مطلوبــی در
اختیــار ایــن شــرکت قــرار داده کــه بــرای بازپرداخــت
آن نیــز مشــکلی وجــود نــدارد ،امــا در ارائــه وثایــق بــا
چالشهــای مختلفــی مواجــه اســت .درواقــع برخــی
صندوقهــا وثیقــه ملکــی یــا ضمانــت تعهــد پرداخــت
میخواهنــد کــه تعــداد وثیقــه ملکــی بــرای مــا بهعنــوان
یــک شــرکت دانشبنیــان محــدود اســت .همچنیــن بــرای
نــوع دوم ضمانــت نیــز کــه بــه بانــک مراجعــه میکنیــم،
مطــرح میشــود برابــر بــا مبلــغ تســهیالت و ســود آن
بایــد در بانــک ســپردهگذاری شــده تــا ضمانتنامــه
صــادر شــود .البتــه برخــی از صندوقهــا ماننــد صنــدوق
فناوریهــای نویــن هــم بــرای ارائــه ایــن ضمانتنامههــا
ایجــاد شــدهاند امــا شــرایط موردنظــر آنهــا هــم بهســختی
قابــل تامیــن اســت .در ادامــه مشــروح گفتوگــوی
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«دنیایاقتصــاد» بــا سیدمحســن میــر صــدری ،مدیرعامــل
آزمایشــگاه صنایــع انــرژی (اپیــل) را کــه بهمنظــور
آشــنایی مخاطبــان بــا فعالیتهــا و چالشهــای پی ـشروی
ایــن شــرکت ترتیــب داده شــده ،میخوانیــد.
در مــورد زمینــه فعالیــت شــرکت بــرای مخاطبــان توضیح
د هید .
شــرکت آزمایشــگاه صنایــع انــرژی (اپیــل) در ســال
 1379باهــدف راهانــدازی یــک آزمایشــگاه بینالمللــی در
کشــور تاســیس شــد و از ســال  1383فعالیــت را بهطــور
رســمی آغــاز کــرد تــا بــا راهانــدازی آزمایشــگاههای
تخصصــی بتوانــد در مســیر صــدور گواهــی معتبــر بــرای
تولیدکننــدگان و بینیــازی آنهــا از شــرکتهای خارجــی
قــدم بــردارد؛ بــه ایــن منظــور  12آزمایشــگاه عمومــی و
 27آزمایشــگاه تخصصــی توســط ایــن شــرکت دانشبنیــان
راهانــدازی شــده و بــه صنایــع مختلفــی ازجملــه بــرق،
نفــت ،گاز ،مخابــرات ،پتروشــیمی ،تجهیــزات پزشــکی و
گمــرکات کشــور خدمــات ارائــه میکنــد.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه آزمایشــگاه اپیــل
بهصــورت همزمــان از ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران،
نهــاد اعتباربخشــی بینالمللــی روســیه (عضــو شــبکه
جهانــی  ،)ILACنهــاد اعتباربخشــی بینالمللــی هنــد
(عضــو شــبکه جهانــی  ) IAFو  IMQایتالیــا تاییدیــه دارد
و در ســه زمینــه تســت ،بازرســی و صــدور گواهــی فعالیــت
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میکنــد کــه کمتــر شــرکتی در ایــران از چنیــن شــرایطی
برخــوردار اســت .بهطــور نمونــه عــاوه بــر آزمایــش
محصــوالت ازنظــر شــاخصهایی ماننــد ضــد انفجــار
بــودن ( )Exو ایمنــی عملکــردی ( )SILدر صنایــع نفــت
و گاز ،بــرق ،پزشــکی و خــودرو خطــوط تولیــد شــرکتها
را بــرای صــدور گواهینامــه مــورد بررســی قــرار میدهیــم
و بــر اســاس نتایــج آزمایــش محصــول و ممیــزی خطــوط
تولیــد ،گواهــی معتبــر و قابــلارائــه در کشــورهای دیگــر
بــرای آنهــا صــادر میشــود.
نکتــه مهــم اینکــه اگرچــه بســیاری از آزمونهــا در کشــور
قابــل انجــام اســت ،امــا بهطورکلــی آزمونهــای اتصــال
کوتــاه کــه تجهیــزات آزمایشــگاهی آن در داخــل کشــور
وجــود نــدارد ،بایــد در کشــورهای دیگــر انجــام شــود
کــه در ایــن خصــوص بــا توجــه بــه ارتباطــات گســترده
بــا آزمایشــگاههای اروپایــی و همچنیــن دفاتــری کــه در
ایــن کشــورها تاســیس کردهایــم ،محصــوالت را بــه کشــور
مقصــد ارســال میکنیــم و مدیریــت ایــن آزمونهــا را
از طریــق دفاتــر خارجــی شــرکت انجــام میدهیــم کــه
نهایتــا نتیجــه بــه مــا ارائــه میشــود .از دیگــر اقدامــات
قابلتوجــه شــرکت آزمایشــگاه صنایــع انــرژی (اپیــل)
میتــوان بــه تدویــندههــا اســتاندارد ملــی و بینالمللــی
و تســت کدهــای اضطــراری گوشــیهای موبایــل در
گمــرک اشــاره کــرد.
قطعــا شــرکتهای دانشبنیــان دیگــری در ایــن زمینــه
فعالیــت میکننــد .عملکــرد شــما چــه تفاوتــی نســبت
بــه ســایرین دارد؟
اولیــن تفــاوت مجموعــه مــا مربــوط بــه فعالیــت در هــر
ســه زمینــه تســت ،بازرســی و صــدور گواهــی اســت.
تفــاوت دیگــر ایــن مجموعــه بــا ســایر شــرکتهای
مشــابه ایــن اســت کــه آزمایشــگاه مــا توســط یکنهــاد
اعتباربخشــی عضــو « »ILACو نهــاد صــدور گواهــی
مــا از نهــاد اعتباربخشــی « »IAFارزیابــی و مــورد
تاییــد قرارگرفتــه ،بهگونــهای کــه گواهیهــای صــادره
توســط ایــن مجموعــه دانشبنیــان ،بینالمللــی و کامــا
قابلردیابــی اســت؛ بنابرایــن چنانچــه شــرکت داخلــی از
اپیــل گواهــی دریافــت کنــد ،میتوانــد در خــارج کشــور آن
را ارائــه کنــد .مزیــت دیگــر ایــن شــرکت دانشبنیــان ایــن
اســت کــه ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در ونــدور لیســت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری قــرار دارد کــه باعــث
میشــود تــا شــرکتهای دانشبنیانــی کــه از خدمــات مــا
اســتفاده میکننــد ،ســاالنه تــا 300میلیــون تومــان بــرای
هزینــه خدمــات آزمایشــگاهی و تــا ســقف 200میلیــون
تومــان بــرای دریافــت گواهــی ،از حمایتهــای بالعــوض
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بهرهمنــد شــوند ،درواقــع
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا ایــن طــرح
بــه شــرکتها اعــام میکنــد کــه محصــول باکیفیــت
تولیــد کننــد و نگــران گواهیهــای کیفــی بــرای صــادرات
نباشــند.
فعــاالن صنعــت بــرق عنــوان میکننــد کــه تجهیــزات
موردنیــاز بــرای آزمایــش محصــوالت آنهــا در برخــی مــوارد
در آزمایشــگاه اپیــل وجــود نــدارد و مجبــور هســتند بــرای
دریافــت گواهینامــه ،تجهیــزات خــود را بــه آزمایشــگاههای
خارجــی ارســال کننــد .از ایــنرو چالــش اصلــی شــما
بــرای تجهیــز آزمایشــگاهی کــه تمــام نیازمندیهــای
تولیدکننــدگان صنعــت بــرق را پوشــش دهــد ،چیســت؟
تجهیزاتــی ماننــد تابلــوی بــرق عــاوه بــر آزمونهایــی کــه
بایــد در ایــران انجــام دهنــد ،نیازمنــد آزمونهــای اتصــال
کوتــاه هســتند کــه انجــام آنهــا در ایــران امکانپذیــر
نیســت و شــرکتها بهرغــم تحریمهــا و هزینههــای
حملونقــل بــاال مجبــور بــه ارســال محصــوالت بــه
کشــورهای اروپایــی هســتند .ازایــنرو مــا بــا توجــه بــه ایــن
مســاله بــرای راهانــدازی آزمایشــگاه اتصــال کوتــاه اقــدام و
ســرمایهگذاری کردهایــم ،امــا انجــام ایــن طــرح نیازمنــد
حجــم باالیــی از ســرمایهگذاری بــوده و شــیوه کارکــرد
آن نیــز متفــاوت از ســایر آزمایشگاههاســت کــه جــز بــا
حمایــت دولــت انجــام ایــن کار امکانپذیــر نخواهــد بــود.
بهطــور نمونــه در کــرج ایــن طــرح را آغــاز کردیــم امــا
بــه دلیــل نیــاز بــه انشــعاب بــرق قــوی قابــل انجــام نبــود.
بــه همیــن دلیــل بــه پیشــنهاد بــرق منطقــهای زنجــان در
شــهرکآیتــی و مجــاورت پســت شــهید غایتــی قطعــه
زمینــی خریــداری شــد تــا مجوزهــای احــداث شــبکه و
پســت را دریافــت کنیــم ،امــا واقعیــت این اســت کــه آنقدر
هزینههــای ایــن انشــعابها بــاال بــوده کــه راهانــدازی ایــن
آزمایشــگاه را امکانپذیــر نکــرد و تنهــا راه تحقــق ایــن امــر
نیــز حمایــت دولــت بــوده ،چراکه عــاوه بــر ســرمایهگذاری

صــورت گرفتــه250 ،میلیــارد تومــان دیگــر بــرای ایــن
طــرح نیــاز اســت .از ســوی دیگــر بررســیها حاکــی از
آن اســت کــه اگــر تســهیالت بانکــی نیــز دریافــت شــود،
ســریعتر از  10ســال آینــده نمیتــوان ایــن تســهیالت را
تســویه کــرد ،چراکــه عمــا ایــن آزمایشــگاهها زودبــازده
نیســتند.
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه در صــورت ایجــاد ایــن آزمایشــگاه،
عــاوه بــر هزینههــای راهانــدازی ،بایــد هزینههــای
چندمیلیــارد تومانــی بــا عنــوان گواهــی ظرفیــت و گواهــی
اتصــال بــه شــبکه ،بــه وزارت نیــرو نیــز پرداخــت شــود کــه
در تــوان ایــن مجموعــه نیســت و چنانچــه دولــت بخواهــد
ایــن آزمایشــگاه بســیار کاربــردی بــرای صنایــع در کشــور
راهانــدازی شــود ،بایــد یــا از ایــن عــوارض چشمپوشــی
کنــد یــا اجــازه بدهــد در قالــب مشــارکت مدنــی از محــل
درآمدهــای آتــی آزمایشــگاه هزینههــا پرداخــت شــود.
البتــه بهرغــم اینکــه وزیــر نیــرو قــول مســاعدت دادهانــد،
امــا نیازمنــد همــکاری بیشــتر در الیههــای میانــی بــا ایــن
آزمایشــگاه هســتیم .بهعنــوانمثــال ،مطــرح کردنــد کــه
میتــوان هزینههــا را بهصــورت دوســاله تقســیط کــرد،
در حالــی کــه فقــط دو ســال زمــان بــرای بهرهبــرداری
ایــن آزمایشــگاه الزم اســت کــه در طــول ایــن مــدت نیــز
عمــا درآمــدی بــرای پرداخــت وجــود نــدارد.
از ســویی دیگــر بــر اســاس برآوردهــا حــدود  24مــگاوات
بــرق بــرای انجــام آزمونهــا نیــاز اســت و بــه ازای هــر
مــگاوات بایــد حــدودا 4میلیــارد تومــان بابــت گواهــی
ظرفیــت بــه بــورس انــرژی پرداخــت کــرد .ایــن در حالــی
اســت کــه اتصــال آزمایشــگاه اپیــل بــه شــبکه بــرق بســیار
کوتاهمــدت اســت ،چراکــه تســتها ظــرف چنــد ثانیــه
قابــل انجــام بــوده و چنانچــه در طــول روز بــرق موردنیــاز
بــه مــدت یــک تــا دو ســاعت در اختیــار ایــن مجموعــه
قــرار گیــرد ،تمــام تســتهای موردنظــر را میتــوان انجــام
داد .ضمــن اینکــه در طــول ایــن مــدت یکــی دو ســاعت
هــم شــبکه بهصــورت مــداوم اســتفاده نمیشــود .ایــن
در حالــی اســت کــه در کشــورهای توســعهیافته دولــت
اینگونــه ســرمایهگذاریها را انجــام داده و راهبــری آن را
بــه بخــش خصوصــی متخصــص واگــذار میکنــد؛ بنابرایــن
اگــر دولــت مــا را در ایــن مســیر حمایــت کنــد ،میتوانیــم
ظــرف دو ســال آینــده مشــکل آزمایشــگاهها را بــرای ایــن
صنعــت رفــع کنیــم.

انـرژی
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چنــدی پیــش عنــوان کردیــد کــه برخــی از شــرکتها کــه
قراردادهــای صادراتــی منعقــد میکننــد ،محصوالتشــان
طبــق نتایــج آزمایشهــا از کیفیــت الزم برخــوردار اســت،
امــا در زمــان اجرایــی شــدن قراردادهــا ،عمــا محصــوالت
بــدون کیفیــت صــادر میشــوند .در ایــن خصــوص آیــا
همــکاری شــما بــا ســازمان ملــی اســتاندارد نتیجــه الزم را
بــه همــراه داشــته اســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ریســک کارکــرد
تجهیــزات ،اســتانداردهای جهانــی در خصــوص نحــوه
ارزیابــی تجهیــزات راهــکار ارائــه میکننــد .بهطــور نمونــه
ممکــن اســت کــه اســتاندارد ،فقــط تســت یــک نمونــه و
دریافــت مــدارک فنــی از تولیدکننــده موردنظــر را کافــی
بدانــد ،امــا در مــورد تجهیــزات بــا ریســک بــاال عــاوه بــر
بررســی نمونــه ،خــط تولیــد هــم کامــا بررســی میشــود و
همچنیــن ســاالنه یکبــار بهصــورت مراقبتــی خــط تولیــد
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد ،کمــا اینکــه ایــن اقــدام در حــال
حاضــر در مــورد تجهیــزات ضــد انفجــار انجــام میشــود.
درواقــع در خصــوص ارزیابــی محصــوالت و خــط تولیــد و
صــدور گواهینامــه محصــول ،توانســتهایم بعــد از دو ســال
تــاش ،گواهینامــه  17065 ISO IECرا از یکنهــاد
بینالمللــی عضــو  IAFدریافــت کنیــم و در ادامــه نامــهای
از ســوی معاونــت ماشــینآالت و تجهیــزات وزارت صمــت و
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه مدیــران
شــرکتهای نفــت ،گاز ،توانیــر ،وزارت صمــت ،ســاتبا،
ایمیــدرو ،ایــدرو و ...ارســال شــد کــه از ایــن امــکان (بــرای
ـم شــده) ،اســتفاده کننــد تــا از
اولیــن بــار در ایــران فراهـ 
شــرکتهای خارجــی بینیــاز شــوند .نکتــه مهــم اینکــه
اســتفاده از خدمــات ایــن شــرکت دانشبنیــان ،ایــن
اســت کــه تحــت حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
نهــاد علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری قــرار دارد ،امــا
بــاوجــود ایــن در زمینــه تجهیــزات صنعــت بــرق کــه
آزمونهــای اتصــال کوتــاه نیــاز دارنــد ،بــه دلیــل نبــود
امکانــات و شــرایط دچــار مشــکل هســتیم.
بهطــور مثــال تجهیزاتــی ماننــد تابلــو بــرق و کلیــد
تســتهای متعــددی دارنــد کــه ازلحــاظ تعــدادی
20درصــد از آزمونهــا مرتبــط بــا اتصــال کوتــاه هســتند،
امــا ازلحــاظ هزینــه ،قیمــت آنهــا چنــد برابــر قیمــت
تســتهایی اســت کــه در ایــران انجــام میشــوند.
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درصورتیکــه بــا همــکاری دســتگاههای ذیربــط بــرای
راهانــدازی آزمایشــگاه موردنظــر ازجملــه وزارت نیــرو ،انجــام
برخــی آزمونهــا حتــی بــا پرداخــت کمتــر از 10درصــد
ایــن مبالــغ نیــز امکانپذیــر اســت.
چــه چالشهــا و مشــکالتی داریــد و انتظــار شــما از
وزارت نیــرو چیســت؟
ارتبــاط مــا بــا مجموعــه وزارت نیــرو بســیار تنگاتنــگ
بــوده و خوشــبختانه ایــن مجموعــه بــرای انجــام آزمــون
و صــدور گواهینامــه بــرای ایــن وزارتخانــه بــه رســمیت
شــناخته میشــود؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای
توســعه فعالیتهــا نیــاز بــه تســهیالت و منابــع مالــی
داریــم .البتــه صنــدوق پژوهــش و فنــاوری صنعــت بــرق
و انــرژی (بــه نمایندگــی از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی)
تســهیالت مطلوبــی در اختیــار ایــن شــرکت قــرار داده کــه
بــرای بازپرداخــت آن نیــز مشــکلی وجــود نــدارد ،امــا در
ارائــه وثایــق بــرای اخــذ تســهیالت جدیــد بــا چالشهــای
مختلفــی مواجــه هســتیم .در واقــع برخــی از صندوقهــا
وثیقــه ملکــی یــا ضمانــت تعهــد پرداخــت میخواهنــد
کــه عمــا موضــوع را بــا چالــش جــدی مواجــه میکنــد.
نکتــه دیگــر اینکــه در خصــوص احــداث آزمایشــگاه قــدرت
و تجدیدپذیــر مشــکالتی وجــود دارد.
مســاله اول اینکــه حجــم بــازار و تقاضــا در ایــران در
مقایســه بــا میــزان ســرمایهگذاری انــدک اســت کــه
حــل ایــن مشــکل نیازمنــد همــکاری در تامیــن وثایــق
یــا تخفیفهــای پرداخــت حقــوق دولتــی بــه وزارت
نیــرو اســت .ضمنــا ورود صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
بــه پروژههــای احــداث آزمایشــگاههای مرجــع در قالــب
هــم ســرمایهگذاری (بــه جــای تســهیالت) ،میتوانــد
کارگشــا باشــد .عــاوه بــر ایــن شــرکتهای دانشبنیــان
امــروزه دچــار مشــکالت بیمــه و مالیــات هســتند؛ بــه
ایــن معنــا کــه در بحــث مالیــات شــرکتهای خدماتــی
از دانشبنیــان نــوع یکبــهدو تبدیلشــدهاند و یکــی از
چالشهــای جــدی ایــن مجموعــه طــی دو ســال اخیــر نیــز
حــذف معافیــت مالیاتــی اســت .از طرفــی دیگــر افزایــش
تعرفههــای خدمــات تناســبی بــا نــرخ تــورم نــدارد و
بهرغــم بهــای بســیار پاییــن خدمــات ایــن آزمایشــگاه
نســبت بــه دیگــر کشــورها ،میــزان افزایــش نــرخ در ســال
 1401حــدود 25درصــد بــوده اســت.
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بهــار امســال ،فصــل برداشــت و ســوددهی پتروشــیمیها
بــود .جیــم کریــن ،کارشــناس خاورمیانــه در دانشــگاه
رایــس ،میگویــد« :ایــن بســیار قابلتوجــه اســت کــه
روســیه توانســته عربســتان ســعودی را در کنــار خــود نگــه
دارد ».هــدف پوتیــن ایــن اســت کــه بیــن ایــاالت متحــده
قــرار گیــرد و متحدانــش و پوتیــن در رابطــه بــا عربســتان
.ســعودی در حــال پیشــرفت اســت
بــا وقــوع جنــگ اوکرایــن و تحریــم نفتــی روســیه توســط
اتحادیــه اروپــا ،بحــران انــرژی بــه اوج خــود رســید کــه
برنــدگان و بازندگانــی را در پــی داشــت .موسســه مشــاوره
در گزارشــی بــا عنــوان «برنــدگان  SolutiEnانــرژی
و بازنــدگان ایرانــی از بحــران انــرژی در جهــان» بــه
بررســی ســود و ضــرر شــرکتهای پتروشــیمی ایــران
در مواجهــه بــا بحــران انــرژی پرداختــه اســت .قیمــت
متانــول صادراتــی ایــران بــه صــورت کلــی همبســتگی
باالیــی بــا قیمــت نفــت خــام و زغــال ســنگ چیــن دارد،
امــا طــی یــک ســال اخیــر و بــا بــروز بحــران در بازارهــای
جهانــی انــرژی ،تاثیرپذیــری قیمــت متانــول از زغــال
ســنگ چیــن بیشــتر از نفــت خــام بــوده اســت .طــی ایــن
مــدت قیمــت نفــت خــام نســبت بــه میانگیــن پنجســاله
۶۵درصــد افزایــش ،قیمــت زغــال ســنگ چیــن حــدود
۴۰درصــد افزایــش و قیمــت متانــول صادراتــی ایــران
چیــن) نســبت بــه میانگیــن ۵ســاله خــود حــدود( CFR
۳۰درصــد افزایــش داشــته اســت .شــرکتهای متانولــی
یکــی از ســودآورترین شــرکتهای حاضــر در بــازار بــورس
بودهانــد .امــا در یــک ســال اخیــر حداقــل دو عامــل

قطعــی گاز در زمســتان و جــا مانــدن قیمــت متانــول
از افزایــش قیمتهــای جهانــی ایــن رونــد چندســاله را
.دگرگــون کــرد
میانگیــن حاشــیه ســود ســه پتروشــیمی متانــول حاضــر
در بــورس در زمســتان  ۱۴۰۰کاهــش یافــت و بــا بهبــود
اندکــی در قیمــت متانــول و همچنیــن اعمــال ســقف بــر
قیمــت خــوراک گاز طبیعــی ،ایــن میانگیــن حاشــیه ســود
در بهــار  ۱۴۰۱بــه ۲۸درصــد افزایــش یافــت .تاثیرپذیــری
بــاالی اوره از قیمتهــای گاز طبیعــی و البتــه تنگنــای
بــازار نهادههــا و محصــوالت کشــاورزی باعــث شــده
قیمــت اوره صادراتــی ایــران برخــاف متانــول ،جهــش
قابلتوجهــی را تجربــه کنــد .نــرخ خــوراک گاز طبیعــی
بــه دلیــل اتصــال بــه نــرخ  ۴هــاب گازی بــه نوعــی
نماینــده تحــوالت قیمتــی گاز طبیعــی در بــازه موردنظــر
.است
طــی مــدت یکســاله اخیــر قیمــت اوره صادراتــی ایــران
همــگام بــا نــرخ خــوراک پتروشــیمی نســبت بــه میانگیــن
۵ســاله خــود حــدود ۱۶۰درصــد رشــد داشــته اســت.
جهــش ۳برابــری نــرخ خــوراک گاز طبیعــی واحدهــای
اورهای ایــران در یــک ســال اخیــر ســبب شــد بخــش
عمــده رشــد درآمــدی ایــن شــرکتها در قالــب بهــای
تمامشــده تعدیــل شــود .در شــرایطی کــه میانگیــن
حاشــیه ســود  ۴شــرکت اورهســاز حاضــر در بــورس در
 ۵ســال اخیــر ۴۵درصــد بــوده اســت ،ایــن شــاخص در
زمســتان  ۱۴۰۰در ســطح ۵۶درصــد و در بهــار  ۱۴۰۱بــه
۶۴.درصــد افزایــش یافتــه اســت
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تــا بــه زعــم خــود قــدرت خریــد آنهــا را ارتقــا دهــد .امــا
موضــوع بــه همیــن ســادگیها نیســت .افزایــش قیمــت
بنزیــن باعــث افزایــش قیمــت مجموعــه کاالهــا و خدمــات
در کشــور میشــود .هزینــه زندگــی را بــاال میبــرد ،تــورم
را افزایــش میدهــد ،بــر شــکاف طبقاتــی میافزایــد،
گرانــی را عمــق میبخشــد و در کل باعــث افزایــش
مشــکالت مــردم میشــود .امــا ایــن فشــارها ظاهــرا بــرای
تصمیمســازان اقتصــادی اهمیتــی نــدارد .موضــوع مهــم از
نظــر آنــان ،ارایــه بیــان کاری اســت .اینکــه نتیجــه ایــن

نظــام یارانــهای در هــر اقتصــادی در کنــار نظامــات
بانکــی و مالیاتــی یکــی از ســه رکــن اصلــی تحــول در
هــر اقتصــادی اســت .در واقــع ،کشــورها از طریــق ایــن
مثلــث تــاش میکننــد رونــد توزیــع ثــروت و منابــع را
ســاماندهی کننــد .در اقتصــاد ایــران امــا ایــن مثلث ریشــه
در بســیاری از مشــکالت اقتصــادی کشــورها دارد .اینکــه
فقــر در جامعــه ایرانــی در حــال گســترش اســت .تــورم رو
بــه ســمت صعــود دارد .فســاد ریشــه دوانــده و تولیــد قــادر
بــه بهبــود وضعیــت خــود نیســت ناشــی از نارســاییهایی
اســت کــه ایــن نظامــات از آن برخوردارنــد .بنابرایــن
زمانــی کــه یکــی از مقامــات دولتــی در خصــوص اصــاح
نظــام یارانـهای ســخن میگویــد ،مخاطــب ناخــودآگاه بــه
یــاد اهمیتــی کــه ایــن اصــاح دارد ،میافتــد .امــا بایــد
دیــد آیــا نشــانههای یــک چنیــن اصــاح و تغییــری در
نظــام تصمیمســازیهای اقتصــادی دولــت نمایــان شــده
اســت یــا نــه؟ یعنــی آیــا دولــت در مســیر تصمیمــات
قبلــیاش دســت بــه اقداماتــی زده اســت کــه از بطــن
آن بتــوان پیشبینــی کــرد کــه اصــاح نظــام یارانــهای
نتایــج مناســبی دارد یــا نــه .آخریــن اصالحاتــی کــه طــی
ماههــا و ســالهای اخیــر دولــت بــه ســمت آن حرکــت
کــرد و نتایــج فاجعهبــاری داشــت ،تصمیمــی بــود کــه
ذیــل عنــوان اصــاح نظــام توزیــع یارانــه رســانهای شــد.
پــروژهای کــه هرچنــد مقامــات دولتــی تــاش داشــتند آن
را بــا عنــوان «اصــاح» معرفــی کننــد ،امــا بــرای مــردم
معنایــی جــز طــرح «آزادســازی قیمتهــا» نداشــت و
تبعــات فراوانــی را بــر زندگــی مــردم تلنبــار کــرد .بنابرایــن
وقتــی از اصــاح نظــام پرداخــت یارانــهای ســخن گفتــه
میشــود ،امــا نشــانهها برخــاف آن اســت ،نگرانــی
ایجــاد میکنــد .حــال بــا بررســی نشــانهها بایــد دیــد
اصــاح نظــام یارانــهای از نظــر دولتیهــا چــه معنایــی
دارد و از نظــر مــردم و کارشناســان چــه معنایــی؟

تصمیمــات چــه بــوده و چــه تاثیــری داشــته ،مهــم نیســت.

از منظــر دولــت ،اصــاح نظــام پرداخــت یارانــه یعنــی
گــران کــردن بنزیــن بــرای افزایــش درآمدهــا .دولــت
تصــور میکنــد بــا گــران کــردن بنزیــن میتوانــد منابــع
بیشــتری بــه دســت بیــاورد و از طریــق بخشــی از آن
کســری بودج ـهاش را پوشــش دهــد .البتــه بخــش دیگــر
آن را نیــز میــان دهکهایــی از مــردم توزیــع میکنــد

در واقــع دولتهایــی کــه در ازای افزایــش ناچیــز
یارانههــا ،اقــدام بــه گــران کــردن حاملهــای انــرژی در
کشــور میکننــد یــک ریــال در جیــب مــردم میگذارنــد
و بعــد ۱۰۰۰ریــال برمیدارنــد .تنهــا حســن یــک چنیــن
برنامههایــی نیــز آن اســت کــه باعــث میشــود مقامــات
دولتــی (همانطــور کــه وزیــر اقتصــاد پیشــتر گفتــه بــود)
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بداننــد هــر ایرانــی چنــد نــان میخــورد؟ امــا واقعیــت آن
اســت کــه ایــن نــوع برنامهریزیهــا بــرای عمــوم مــردم
فایــدهای نــدارد .وقتــی اینقــدر بــدون منطــق میتــوان
برنامهریــزی کــرد ،چــرا دولــت کل پــول فــروش نفــت را
حســاب نکنــد و ســپس آن را تقســیم بــر جمعیــت همــه
ایرانیــان کــرده و بــه هــر ایرانــی معــادل دالری آن را
پرداخــت نکنــد .قبــا بــه ایــن نکتــه اشــاره کــردهام کــه
هــر ثانیــه تاخیــر در احیــای برجــام حداقــل ۱۱۰۰دالر
زیــان نصیــب کشــور میکنــد .ایــن عــدد جــدا از ســایر

دکتر پیمان مولوی

اصالح نظام
پرداخت یارانه؟
ظرفیتهــای اقتصــادی ،تجــاری ،صنعتــی ،کشــاورزی و...
کشــور اســت .قبــل از اصــاح نظــام یاران ـهای ،کشــور بــه
اصــاح نظــام تصمیمســازیهای اقتصــادی نیــاز دارد
تــا آزمــون خطــا در اقتصــاد ایــن کشــور خاتمــه پیــدا
کنــد .بــا ایــن توضیحــات معتقــدم قبــل از هــر تصمیمــی،
دولــت بایــد جزییــات آن را بــرای رســانهها و کارشناســان
مشــخص کنــد .بایــد معلــوم شــود منظــور از اصــاح نظــام
یاران ـهای چیســت تــا اشــتباهات قبلــی تکــرار نشــود.
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ایران قدرت نخست منطقه
در تولید برق است
مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل گفــت :اکنــون
ایــران قــدرت اول منطقــه در تولیــد بــرق اســت و بــا
تبــادل انــرژی الکتریکــی بــا کشــورهای عضــو ســازمان
شــانگهای قــدرت تولیــد بــرق کشــورمان را بیــش از
پیــش خواهــد شــد.
«محمدعلــی فرحناکیــان» روز چهارشــنبه در
گفتوگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا
افــزود :پیمــان شــانگهای نصــف جمعیــت کل جهــان
را در خــود جــای داده و عالوهبــرآن از نظــر تولیــد
بــرق قدرتهــای بزرگــی نظیــر چیــن بــا ظرفیتهــای
تولیــد هــزاران هــزار مــگاوات دارد.
وی ادامــه داد :ســه کشــور ایــران ،هندوســتان و روســیه
از جملــه کشــورهای بــزرگ و قدرتمنــد تولیــد بــرق در
ســازمان همکاریهــای شــانگهای هســتند و کشــورمان
در ایــن بیــن جــزو معــدود کشــورهایی اســت کــه از
ظرفیــت ســوختهای فســیلی خوبــی برخــوردار اســت.
مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل خاطرنشــان
ســاخت :اکنــون ظرفیــت تولیــد بــرق در کشــورمان
خــوب اســت و تــاش دولــت ســیزدهم بــرای ایجــاد
ظرفیــت تولیــد بیــش از  ۳۰هــزار مــگاوات در طــی ۴
ســال آینــده ایــران را بــه قــدرت برتــر در تولیــد بــرق
تبدیــل خواهــد کــرد.
فرحناکیــان گفــت :اکنــون کشــورمان قــدرت نخســت
تولیــد بــرق در منطقــه اســت کــه بــا فراهــم شــدن
امــکان تبــادل انــرژی بــا کشــورهای عضــو ســازمان
شــانگهای ایــن قــدرت بیشازپیــش افزایــش خواهــد
یافــت.
فرحناکیــان شــبکه بــرق کشــورهای عضــو ســازمان
شــانگهای را مــورد اشــاره قــرارداد و گفــت:
پیشبینیهــا و چشــمانداز جهــان آن اســت کــه تــا
ســال  ۲۰۵۰بخــش قابلتوجهــی از انــرژی جهــان از
طریــق شــبکههای بــرق تبــادل شــود.
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[[تاریخ مختصر اندیشههای اقتصادی[[
تاریــخ مختصــر اندیشـههای اقتصــادی مقدمـهای بــرای ورود بــه تاریــخ وســیع عقایــد اقتصــادی اســت .هــدف کتــاب
مــرور کلــی و مختصــر مهمتریــن مکاتــب اقتصــادی از آغــاز تاکنــون اســت .هــر فصــل کتــاب یــک نظــام اقتصــادی
را شــرح میدهــد .مختصــر بــودن کتــاب بهدلیــل تمرکــز بــر آراء تعــداد اندکــی از مهمتریــن نظریهپــردازان هــر
مکتــب اســت .عقایــد اقتصــادی قبــل از کالســیکها ،اقتصــاد سیاســی کالســیکها ،اقتصــاد نئوکالســیک ،مکاتــب
تاریخــی و نهادگرایــی ،اقتصــاد کالن پولــی ،مکاتــب حدیــد ،و تحــول مکتــب کالســیک مهمتریــن فصــول کتــاب را
تشــکیل میدهنــد .مطالــب کتــاب یــک پیشــنیاز ضــروری بــرای بســیاری از درسهــای رشــتهی اقتصــاد اســت.
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