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جلسه اعضاء هیئت مدیره فدراسیون با آقای دکتر انصاری ( معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه )

هزینه سیاسینگری خطی:
انزوای اقتصاد ایران
فرهاد فزونی

نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت ماهانــه خــود در اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در حالــی کــه چهرههــا و نهادهــای سیاســی
تــا توانســتهاند از تریبونهــای بیشــمار خــود بــر طبــل مخالفــت بــا الحــاق
بــه  FATFکوفتهانــد ،رودربایســتی ،مالحظهگــری بیمــورد و بیعملــی را
کنــار گذاشــتند و بــه صراحــت عنــوان کردنــد کــه عــدم پیوســتن بــه FATF
برابــر بــا فــرو رفتــن قطعــی و طوالنیمــدت در انــزوای مالــی بینالمللــی اســت
آن هــم در شــرایطی کــه تحریمهــای مالــی ایــاالت متحــده و عقــب بــودن
نظــام بانکــی کشــور از اســتانداردهای جهانــی بانکــداری ،بیــش از هــر زمــان
دیگــری بــر گلــوی مــراودات مالــی خارجــی کشــور پنجــه افکنــده اســت و
تــداوم آن بــدون تردیــد باعــث ســختیهای بیشــتر بــرای فعــاالن اقتصــادی و
بــه تبــع آن ،اقتصــاد کشــور خواهــد ش ـد
نماینــدگان بخــش خصوصــی در حالــی قاطعانــه بــه صــدور ایــن بیانیــه رای
دادنــد و آن را تاییــد کردنــد کــه بیســتم خردادمــاه ســالجاری نماینــدگان
مــردم در مجلــس شــورای اســامی در نشســتی کــه در هیاهــو و بلــوای
سیاســیاش صدابهصــدا نمیرســید و بیــش از منطــق اقتصــادی و منافــع
ملــی ،حــاوی بیمنطقــی سیاســی و منافــع خطــی و فــردی بــود ،در نهایــت
بــه مســکوت مانــدن دو ماهــه تصمیمگیــری در ایــن خصــوص رای دادنــد؛
فرصتــی کــه ســر آمــده و تعلــل در تعییــن تکلیــف آن بیــش از ایــن جایــز
نیســت.
بــه نظــر میرســد در ایــن تصمیــم اقتصــادی و سیاســی دو نکتــه حائــز
اهمیــت وجــود داشــته باشد؛نخســت آنکــه نماینــدگان بخــش خصوصــی کــه
در شــرایط تحریــم از آنهــا بــه عنــوان ســرباز ،ژنــرال ،فرمانــده ،پیادهنظــام،
ســوارهنظام ،بســیجیهای خــط اول جبهــه جنــگ اقتصــادی و ...یــا بــه عبــارت
ســادهتر لشــکر حاضــر در نبــرد اقتصــادی یــاد میشــود ،بــا درک کامــل
از اوضــاع اقتصــادی کشــور و آگاهــی از مضــار فــراوان عــدم تصویــب ایــن
مقــررات بینالمللــی ،بــا دیــدی کارشناســی و خــارج از حــب و بغــض سیاســی،
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صدور خدمات فنی و مهندسی بهترین و یک
ضرورت برای بقای دولت ها می باشد

جلســه اعضــاء هیئــت مدیــره فدراســیون بــا آقــای دکتــر انصــاری
( معاونــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ) در روز شــنبه 97/06/03
ســاعت  10:00در دفتــر ایشــان برگــزار شــد و مــوارد مطروحــه زیــر
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت:
مهندس محمد پارسا :
بــا توجــه بــه تحریــم هــای قبــل ایــن بــار پیــش بینــی بهتــری از تحریــم جدیــد
قاعدتــاً بایــد داشــته باشــیم .در برخــی پــروژه هــا در کشــورهای هــدف بــه
دلیــل عــدم حمایــت هــای مســئولین و از جملــه بانــک هــا شــرکت هــای ایرانــی
بــا مشــکالت بــه بقــای خــود در پــروژه هــا مواجــه بــوده و هســتند.
در خصــوص تحریــم هــا پیشــنهاد مــی شــود در کشــورهایی کــه منابــع مالــی
وجــود دارد و امــکان ورود آن بــه کشــور نمــی باشــد .مبلــغ ارزی آن در کشــور
مبــدأ بــه پیمانــکاران جهــت احــداث نیــروگاه اختصــاص داده شــود و در کشــور
صنــدوق توســعه صــادرات کــه شــرکت مذکــور فاینانــس نمــوده دریافــت شــود.
در واقــع بــا ایــن روش مــا در راســتای درآمــد صادراتــی پایــدار حرکــت مــی
کنیــم.

درآمــد صادراتــی پایــدار مــی توانــد بــه ایــن نحــو اجــرا شــود کــه هــر کجــا
دولــت جهــت فــروش نفــت و ورود آن بــه کشــور دچــار مشــکل شــد ،در آن
کشــورها پــروژه صادراتــی پایــدار تعریــف کنیــم یــا اینکــه نفــت و یــا بخشــی
از مســئولیت هــای فــروش نفــت شــرکت هــای ایرانــی بــه عهــده بگیرنــد و بــه
جــای اینکــه پــول را بــه کشــور بازگردانیــم در همــان کشــور جهــت ســاخت
نیــروگاه ولــی در قالــب صنــدوق توســعه صــادرات کــه پــول حاصــل از نفــت
ســوق داده شــود بــه صنــدوق توســعه صــادرات ،اگــر در طــول دوران ریاســت
جمهــوری  6ســاله آمریــکا اقدامــی صــورت نگیــرد جهــت مبــارزه بــا تحریــم
پــول هــای مــا در کشــورهای مختلــف عم ـ ً
ا قفــل شــده و غیــر قابــل اســتفاده
مــی باشــد.
بــا ایــن روش پیشــنهادی درآمدهــا تبدیــل بــه پاالیشــگاه  ،نیــروگاه و یــا مواردی
کــه بــرای مــا درآمــد ایجــاد میکنــد صــرف شــده و ظــرف چنــد ســال تبدیــل
بــه پــروژه کنیــم ،البتــه ایــن موضــوع را بایــد طبــق ســتاد تدابیــر ویــژه مطــرح
و پیگیــری کــرد.
در بحــث خدمــات فنــی و مهندســی بحــث آب و بــرق شــرکت هــای مــا توانایــی
تجهیــزات ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

کجــا ایســتادهایم؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش
بایــد از مقایســه اعــداد و شــاخصهای کالن
اقتصــادی کمــک بگیریم.مشــروح خبــر .
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مرکــز فنــاوری انــرژی راهانــدازی میشــود
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باشــد جلســه اعضــاء هیئــت مدیــره فدراســیون  6پیشــنهاد اتــاق ایــران بــرای تغییــر
بــا آقــای دکتــر انصــاری ( معاونــت اقتصــادی در سیاســتهای ارزی ،تجــاری و
دالر از مبــادالت تجــاری ایــران و عــراق
وزارت امــور خارجــه ) در روز شــنبه  97/06/03قیمتگــذاری در زنجیــره صنعــت
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.
اول رئیــس جمهــور ،بــا اشــاره بــه مشــکالت ایجــاد مشــروح خبــر
شــده بــرای صنایــع کوچــک و متوســط و مصــرف
کننــده نهایــی زنجیــره صنعــت پتروشــیمی ناشــی
از سیاســتهای ارزی ،تجــاری و قیمتگــذاری در
ایــن صنعــت ،خواســتار تغییــر ایــن سیاســتها
شــد و در ایــن رابطــه راهکارهایــی پیشــنهاد
.
کردمشــروح خبــر

شــروط موفقیــت بســتههای حمایــت از
تولیــد حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق ایــران معتقــد اســت در
شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران دولــت بایــد
راســا در بحــث اعطــای وام بــه تولیدکنندگان
وارد شــود و مابهالتفــاوت ارزی را پوشــش
.
دهــد ،مشــروح خبــر
عالقهمنــدی نــروژ بــرای ادامــه
همکاریهــای تجــاری بــا ایــران رییــس
ـام توسـ
ـت خـ
ـروش نفـ
ـع فـ
ـا و موانـ
مزایـ
ـط کمیتــه مشــترک بازرگانــی ایــران و نــروژ ضمــن
بخــش خصوصــی تحریمهــای نفتــی آمریــکا تاکیــد بــر توســعه تعامــات تجــاری و اقتصــادی
علیــه ایــران از آبانمــاه بــه صــورت رســمی آغــاز
میشــود و برخــی کارشناســان اســتفاده از تــوان
بخــش خصوصــی بــرای صــادرات نفــت خــام را
بــرای گــذر از شــرایط تحریــم پیشــنهاد کردهانــد.
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درآمــد  ۴.۱میلیــارد دالری در ازای
ـرق شــرکت هــای فعــال صنعــت آب
ـادرات بـ
صـ

.

مشــروح خبــر

.

و بــرق در دوره زمانــی ســال  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۶بیــش
از پنــج میلیــارد دالر قــرارداد صــدور خدمــات
فنــی و مهندســی منعقــد کــرده انــد کــه مشــروح

خبــر

.

خطــر دولــت بــزرگ بــرای بخــش
خصوصــی چهــل ســال از پیــروزی انقــاب
میگــذرد و ســوال اینجاســت کــه درحالحاضــر

کشــورمان بــا کشــور نــروژ بــه عنــوان کشــوری
.
دارای توانمندی مشروح خبر

رئیــس کل بانــک مرکــزی ضمــن اشــاره بــه اینکــه
ذخایــر ارزی عیــن نامــوس ایــن بانــک بــوده و از
آن بــرای خــرج در بــازار اســتفاده نمیکنــد مگــر

مشــروح خبــر

ایــران خواســتار تســریع در اجــرای خــط
ســوم انتقــال بــرق از ارمنســتان شــد بــه

گــزارش روز جمعــه ایرنــا ،رمضانعلــی ســبحانی
فــر کــه در راس هیاتــی بــه ارمنســتان ســفر
کــرده اســت بــا «آرا بابلویــان» رئیــس مجلــس
ملــی ارمنســتان گفــت وگــو کرد.مشــروح خبــر .
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مشــروح خبــر

.

پژوهشــگاه نیــرو؛ میزبــان بزرگتریــن
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برق مشروح خبر

احــداث نیروگاههــای حقیقــی و مجــازی
.
بــرای ســال  ۹۸مشــروح خبــر

اســتفاده شــرکتهای اروپایــی کوچــک از
فرصــت تحریــم بــرای همــکاری بــا ایــران

مشــروح خبــر

.

زمینههــای همــکاری ایــران در روســیه بــا
کشــورهای ثالــث بررســی شــد مشــروح خبــر
ـران در دوران
ـادی ایـ
ـط اقتصـ
ـد در روابـ
نقش هنـ
ـد مشــروح خبــر
جدیـ
نخســتین نمایشــگاه صنعــت گاز ایــران گشــایش
ـت مشــروح خبــر
یافـ
روســیه و جمهــوری آذربایجــان  10ســند
همــکاری امضــا کردنــد مشــروح خبــر

.

مذاکــره بــا عــراق بــه خاطــر یــک میلیــارد
.
دالر مشروح خبر
توســعه روابــط اقتصــادی دو کشــور بــا
برقــراری نظــام تهاتــر کاال مشــروح خبــر
قطــار توســعه تجدیدپذیرهــا وارد ریــل شــد

مشــروح خبــر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
(  %95تولیدات داخلی ) و ارائه آن را دارند .
مهندس حمید رضا صالحی :
در ابتــدا آقــای مهنــدس صالحــی از آقــای انصــاری
ضمــن تقدیــر و تشــکر از ایشــان جهــت معرفــی آقــای
کــوزه چــی در همایــش دیپلماســی اقتصــادی در توســعه
صــادرات غیــر نفتــی ،گزارشــی از کارهــای انجــام شــده و
در دســت اقــدام  ،معرفــی اعضــاء فدراســیون مطالبــی را
مطــرح نمودنــد.
در خصــوص بحــث اعتمــاد مســئولین جهــت احــداث
پاالیشــگاه مــی توانــد ســرمایه هــای ایــران در کشــورهای
خارجــی را جــزو ســرمایه بانــک مرکــزی مــی باشــد،
ســرمایه را بــه بانــک توســعه صــادرات ارائــه دهــد جــزو
ســرمایه بانــک توســعه قــرار بگیــرد و بانــک مذکــور کــه
خــود یــک بانــک دولتــی مــی باشــد پــس از دریافــت،
بانــک توســعه ایــن پــول را بــه عنــوان  LONDمــی دهــد
بــه کشــور هــدف و پیمانــکاران ایرانــی در غالــب یــک
مناقصــه پــروژه را انجــام مــی دهنــد .بــه عنــوان مثــال
پــروژه ای در کشــور ارمنســتان کــه  %77آن را بانــک
توســعه صــادرات وام داده اســت .مــا مــی توانیــم پولهــای
خــارج کشــور را در بانــک مرکــزی ســرخط موضــوع
تشــکیل و در ردیــف ســرمایه خارجــی قــرار دهیــم و پــس
از آن بــه عنــوان ســرمایه بانــک توســعه صــادرات قــرار داد.
بــا توجــه بــه ســرعت زیــاد گســترش قطــب هــای عمــده
در بازارهــای جهانــی  ،در هــر عرصــه ای کــه پایــگاه هــای
حضــور و تســلط بــر بــازار از دســت داده شــود ،بــاز پــس
گیــری آنهــا بســیار دشــوار و در مــوارد ناممکــن خواهــد
بــود.
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی بــه عنــوان بخــش
مهمــی از صــادرات غیــر نفتــی کشــور کــه بــه دلیــل
ایجــاد ارزش افــزوده قابــل توجــه آن مــی تــوان نــام
مهمتریــن بخــش را بــه آن داد  .جهــت رشــد و بقــای
خدمــات فنــی و مهندســی بایســتی ســرمایه گــذاری
هــا را در کشــورهای دیگــر بیشــتر کنیــم و فدراســیون بــه
عنــوان یکــی از متولیــان ایــن امــر در بخــش خصوصــی
و اتــاق بازرگانــی موضــوع را دنبــال و بــه عنــوام مطالبــه
بــه ســمت جلــو حرکــت و از مســئوالن پیگیــر مــی شــود
در ادامــه صحبــت مــواردی کــه فدراســیون پیگیــر و در
دســتور کار خــود دارد عبارتنــد از:

بحــث تبدیــل ایــران بــه هــاب انــرژی
یکــی از اهــداف اصلــی فدراســیون
مــی باشــد
-1بحــث تبدیــل ایــران بــه هــاب انــرژی کــه یکــی
از اهــداف اصلــی فدراســیون مــی باشــد.
-2بحث کلیدور شمال به جنوب
-3در حــال اجــرا شــدن بــرق ارمنســتان و بــرق
رســانی کشــور پاکســتان تــا نــوار مــرزی
-4تأمیــن گاز کشــورهای همســایه و پــس از آن بــه
اروپــا و همچنیــن بحــث گاز کــه بایســتی بــه عنــوان
آن اجــراء شــود.
پروتــکل
-5احداث خط زیر دریایی
-6در نظــر گرفتــن هــاب بانکــی در کشــورهای
هــدف جهــت صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
-7اعــزام هیأتهایــی در کشــورهای هــدف جهــت
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
-8عضویــت ایــران در بانــک توســعه مثــل
کشــورهای آفریقایــی – هنــد (  ) EFTBکــه ایــران
عضویــت افتخــاری داشــته باشــد.
مهندس پیام باقری :
بیشــتر مشــکالت در حــوزه فنــی و مهندســی بــه بانــک هــا
مربــوط مــی شــود  ،بــا توجــه بــه اینکــه منابــع رســوب شــده
کشــور در بازارهــا بســیار بــاال مــی باشــد مســتلزم راهــکار
جامعــی مــی باشــد تــا ایــن منابــع بــه صــورت درســت و
اصولــی اســتفاده گــردد.
ظرفیــت صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در بهتریــن
حالــت در ســنوات گذشــته  4میلیــارد دالر بــوده امــا در
ســال گذشــته کاهــش چشــمگیر در حــدود  800میلیــون

انـرژی

شماره صد و یک  //هفته اول شهریور هزار و سیصد نود وهفت

فنــی و مهندســی
خدمــات
دالر داشــته اســت .
کرد؛
صــادراتمطرح
وزیر نیرو
عمدتــاً در ســالهای گذشــته در حــوزه بــرق اتفــاق افتــاده
بعنــوان نمونــه درســال  ،94حــدود  2.5م دالر صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی داشــتیم کــه بیــش از  %98آن در
حــوزه محقــق شــده اســت کــه ایــن موضــوع حکایــت از ایــن
دارد یــک مزیــت رقابتــی جــدی کشــور در بخــش انــرژی
بویــژه بــرق مــی باشــد.
ارزش افــزوده ایجــاد شــده صــادرات مــا در حــوزه بــرق 8
برابــر متوســط صنعــت اســت .بنابرایــن توجــه بــه ظرفیــت
هــای داخلــی در ایــن حــوزه حائــز اهمیــت اســت .در ســال
گذشــته کشــورهای همســایه  300میلیــارد دالر واردات
داشــتند کــه ســهم جمهــوری اســامی ایــران در ایــن بخــش
حــدود  13/5میلیــارد دالر بــوده ،در واقــع کمتــر از %5
تقاضــای کشــورهای همســایه را در حــوزه صــادرات پوشــش
دادیــم کــه ایــن ادعــا خــود بیانگــر ایــن اســت کــه اگــر
بتوانیــم بــه کشــورهای همســایه بخــش صــدور خدمــات
فنــی و مهندســی را تقویــت کنیــم گام بزرگــی برداشــته ایــم.
مــا بایســتی بــه کشــورهای منطقــه وصــل شــویم و از فرصــت
هــا درســت اســتفاده کنیــم .بــه عنــوان مثــال درمقابــل
بدهــی گاز و بــرق بــه کشــور ترکمنســتان مــی توانیــم
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و تجهیــزات صنعــت بــرق
و یــا نفــت را بــه ایــن کشورتوســعه دهیــم ،اینهــا فرصــت
هایــی مــی باشــند کــه اگــر توجــه ویــژه ای بــه آن نشــود
از دســت مــی رودنــد و دیپلماســی صادراتــی نقــش تعییــن
کننــده ای در تحقــق ایــن اهــداف خواهــد داشــت.
ـادی وزارت امور
ـت اقتصـ
ـاری ( معاونـ
ـر انصـ
دکتـ
ـه ) :
خارجـ
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی بهتریــن و تنهــا راه
ابــزار بــرای بقــای دولــت هــا مــی باشــد .خدمــات فنــی و
مهندســی یــک ضــرورت در کشــور مــی باشــد اگــر بخواهیــم
در آینــده در کشــورهای هــدف منجملــه ســوریه بمانیــم و
مــا را در آن کشــور نگــه دارد بخــش صــدور خدمــات فنــی
و مهندســی مــی باشــد و خدمــات فنــی و مهندســی یــک
ضــرورت سیاســی مــی باشــد.
بایســتی مکانیزمــی در خصــوص پولهــای کشــورها در
بازارهــای هــدف تعریــف شــود ،و نقــل و انتقــاالت مســتلزم
هزینــه هایــی مــی باشــد در واقــع عمــده ایــن بحــث هــا
تعهــدات مالــی و حســن اعتمــادی مــی باشــد کــه الزم اســت
صــورت گیــرد .از طرفــی در برخــی از کشــورها مــا چندیــن
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میلیــارد دالر طلــب داریــم کــه از طریــق بانــک مرکــزی
مــی تــوان بــا کمــک بانــک هــای آن کشــورها تعامالتــی
را داشــته باشــد ولــی مانعــی کــه وجــود دارد و بانــک
مرکــزی اعــام مــی دارد بایســتی مرجعــی وجــود داشــته
باشــد کــه اگــر اتفاقــی صــورت گیــرد پاســخگو باشــد و یــک
بــازوی اجرایــی مــی طلبــد و ایــن امــر توســط آقــای دکتــر
جهانگیــری کــه بــه عنــوان فرمانــده اقتصــادی مــی باشــد که
بــه عنــوان یــک مجــری مــی توانــد ایــن اعتمــاد را بیــن
دســتگاهها بوجــود بیــآورد.
در حــال حاضــر فصــل  ،فصــل خدمــات فنــی و مهندســی
مــی باشــد ضمینــه در دولــت و مجلس وجــود دارد وبایســتی
اآلن شــرکت هــا اقــدام کننــد  .تفکــر را بایــد عــوض کنیــم
در واقــع در کشــورهایی کــه بحــث امنیــت را برقــرار کردیــم
آالن بایــد بحــث ســازندگی را انجــام داد .پــس از جنــگ
بایســتی شــرکت هــای مطــرح ایرانــی را در کشــورهای
هــدف همچــون کشــورهای ســوریه و عــراق معرفــی و بحــث
ســازندگی را در پیــش بگیریــم .در کشــور ســوریه کــه بــا
توجــه بــه جنــگ و ویرانــی هــا ،مهاجرینــی بــرای بازگشــت
بــه ســرزمین خــود نیــاز بــه مســکن ،جــاده  ،آب  ،بــرق و
امکانــات رفاهــی دارنــد ،پــس مــی طلبــد خدمــات فنــی و
مهندســی جهــت ســازندگی در ایــن کشــورها پیــش قــدم
شــوند و تنهــا راه بقــاء در کشــورهایی همچــون ســوریه
و عــراق پــس از بحــث نظامــی صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی مــی باشــد کــه بایــد شــرکت هــا را در ایــن جهــت
ســوق داده شــود.
کشــورهایی همچــون ســوریه اســتقبال مــی کننــد از شــرکت
هــای ایرانــی ولــی تمــام اینهــا مســتلزم بحــث مالــی مــی
باشــد کــه بایــد پیگیــر و رفــع گــردد.
جهــت محقــق شــدن صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و
بــا توجــه بــه اینکــه فدراســیون در ایــن حــوزه مشــارکت
فعالــی را دارد پیشــنهادات خــود را مکتــوب نوشــته و ارائــه
دهنــد و توانایــی هایــی را کــه مــی تواننــد داشــته باشــند را
مطــرح نماینــد و معاونــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه از
ریاســت محتــرم ســتاد مقاومتــی آقــای دکتــر جهانگیــری
ایــن پشــنهادات را مطــرح و پیگیــری مــی کنــد .همــه
مالحظــات بایــد در طــرح گذاشــته شــود و اگــر کمیتــه ای
تشــکیل شــود تمــام مالحظــات بررســی و چــاره اندیشــی
شــود  .اگــر مقامــات را خــوب توجیــه کنیــم حتمــاً بــه
میــدان مــی آینــد.
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حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
ایــران معتقــد اســت در شــرایط فعلــی اقتصــاد
ایــران دولــت بایــد راســا در بحــث اعطــای وام بــه
تولیدکننــدگان وارد شــود و مابهالتفــاوت ارزی را
پوشــش دهــد ،چراکــه بانکهــا بهعنــوان یــک
بنــگاه اقتصــادی نمیتواننــد بــه ایــن موضــوع ورود
پیــدا کننــد.
بــا توجــه بــه شــرایط خــاص اقتصــادی بســتههای
حمایتــی از تولیــد و تولیدکننــدگان بایــد بــا در
نظــر گرفتــن موضوعــات ویــژه کــه درنهایــت ســبب
تســهیل بخــش تولیــد میشــود تدویــن شــوند.
اگــر بــه منــوال گذشــته حرکــت شــود نمیتوانیــم
بــه تولیــد کشــور رونــق خاصــی ببخشــیم .یکــی از
موضوعــات مهمــی کــه امــروز تولیدکننــدگان مــا بــا
آن ســروکار دارنــد ،مســئله ارائــه وام بــا بهرههــای
بــاالی بانکــی اســت کــه بــا توجــه بــه بــاال بــودن
هزینــه تمامشــده محصــوالت هیــچ تولیدکننــدهای
نمیتوانــد موتــور تولیــدش را روشــن نگــه دارد.
بنابرایــن ضمــن اینکــه الزم اســت دولــت بــه بخــش
تولیــد کشــور یارانههــای ویــژه اختصــاص بدهــد،
بایــد درآمدهــای خوبــی هــم نصیبــش شــود.
یعنــی دولــت هــم بایــد درآمــد داشــته باشــد و هــم
درآمدهــای خــودش را بجــا خــرج کنــد .درنتیجــه
مــن فکــر میکنــم بســتههای حمایتــی دولــت تنهــا
هزینــهای نیســت ،میتوانــد درآمــدی هــم باشــد.
هــدف هــر دوی ایــن بســتهها بایــد روشــن کــردن
موتــور تولیــد باشــد اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد اشــتغال
افزایــش پیــدا میکنــد و قیمــت ارز پاییــن میآیــد.
دولــت بایــد ایــن موضــوع را لحــاظ کنــد کــه آیــا
قــرار اســت بــه منــوال گذشــته رفتــار و منابــع در
اختیــارش را توزیــع کنــد یــا اینکــه قــرار اســت منابع
جدیــدی بــرای خــودش تولیــد کنــد .همانطــور کــه
گفتــم دولــت خــودش بایــد در بحــث اعطــای وام بــه
تولیدکننــدگان وارد شــود و مابهالتفــاوت ارزی را
پوشــش دهــد ،چــون بانکهــا بهعنــوان یــک بنــگاه

انـرژی
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شروط موفقیت
بستههای حمایت
از تولید

اقتصــادی نمیتواننــد بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا
کننــد .بنابرایــن نــگاه دولــت درمــورد برخــی منابــع
درآمــدی مثــل حاملهــای انــرژی کــه خــودش را
از آنهــا محــروم کــرده اســت بایــد اصالحــی باشــد.
موضــوع دیگــری کــه بایــد در بســتههای حمایتــی
موردتوجــه قــرار گیــرد ،مالیــات بــر ارزشافــزوده
اســت.
بــه دلیــل شــرایطی کــه امــروز در اقتصــاد مــا وجــود
دارد ،نبایــد ایــن نــوع مالیــات هر ســال افزایــش پیدا
کنــد تــا تولیدکننــدگان بتواننــد چــرخ تولیدشــان را
بــه حرکــت دربیاورنــد .دولــت بایــد اجــازه تنفــس
بــه واحدهــای تولیــدی بدهــد تــا آنهــا هــم بتواننــد
روی پــای خودشــان بایســتند و بــه تعطیلی کشــانده
نشــوند .اینگونــه اقدامــات میتوانــد بــرای رونــق
صنعــت کشــور مؤثــر واقــع شــود و هزینــه تمامشــده
تولیــد را کاهــش دهــد .همچنیــن در زمینــه بیمــه
و اعطــای طلــب تولیدکننــدگان و پیمانــکاران بایــد
کارهــای اصالحــی و تکمیلــی انجــام شــود .افــزون
بــر اینهــا ،بایــد بــه موضــوع عرضــه و تقاضــا توجــه
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شــود.
همچنیــن بایــد در قانــون کار اصالحاتــی صــورت
بگیــرد تــا چالشهــای موجــود در فضــای کسـبوکار
رفــع شــوند .اخیــرا ً تولیدکننــدگان مــا در مــورد بنــد
 5بســته جدیــد ارزی بــا مشــکالتی مواجــه شــدند
کــه الزم اســت حتمــاً اینگونــه مــوارد در تدویــن
بســتههای جدیــد لحــاظ شــوند .بــه نظــر میرســد
تغییــر نــگاه دولــت بــرای ســاماندهی بــه همــه اموری
کــه بــه آنهــا اشــاره داشــتم اهمیــت زیــادی دارد.
در ضمــن تدویــن هــر کــدام از بســتههای
حمایتــی بــدون مشــورت و نظرخواهــی از بخــش
خصوصــی پایــان روشــنی نــدارد و اشــتباه اســت.
مث ـ ً
ا فعــاالن اقتصــادی تاکیــد داشــتند کــه دولــت
اصــرار زیــادی بــر ارز  4200تومانــی نداشــته باشــد و
خطــرات آن را گوشــزد کردنــد ،امــا متأســفانه توجــه
الزم صــورت نگرفــت و نتیجــهای کــه حاصــل شــد
نتیجــه خوبــی نبــود .خواهــش مــا ایــن اســت کــه
در تدویــن بســتههای جدیــد حتمــاً بــه نظــرات و
پیشــنهادهای بخــش خصوصــی توجــه شــود.

ایــن کنوانســیون را اکیــدا توصیــه کردهانــد .کاش
نماینــدگان سیاســی نیــز عینــک ایدئولوژیــک خــود را
بردارنــد و بــا ذرهبیــن خردگرایــی و منطــق اقتصــادی
بــه جزییــات ایــن مســاله دقیــق شــوند تــا تصمیــم
درســتی بگیرنـد .در ایــن مســیر قطعــا نماینــدگان بخش
خصوصــی بــه عنــوان مشــاور در کنــار آنــان خواهنــد
بــود تــا پــرده برافتــد کــه تابوهایــی کــه از توصیههــای
 FATFســاخته و پرداختــه شــده اســت فاصلــه زیــادی
بــا واقعیتهــای موجــود دارد و در عمــل نیــز پیوســتن
بــه ایــن گــروه بــه معنــای اجــرای تمــام و کمــال
توصیههــا نیســت.
دوم ،حافــظ میگویــد «هــر ســخن وقتــی و هــر نکتــه
مکانــی دارد» .متاســفانه دیــر جنبیدنهــا و بیعملــی
تــا رســیدن کارد بــه اســتخوان انــگار بــرای مــا بــه یــک
قاعــده عوضنشــدنی تبدیــل شــده اســت کــه عــدول از
آن ناممکــن جلــوه میکنــد .حضــور در یــک نهــاد یــا
مجمــع بینالمللــی در زمانــی مناســب ،نهتنهــا مــا را
از مظــان اتهــام و معــرض ســوءظن بــه دور مـیدارد کــه
حافــظ و ضامــن اعتبــار خواهــد بــود .بــه یــاد بیاوریــم
کــه در راه پیوســتن بــه  FATFهمــان دشــمنانی کــه
آنــان را در نبــرد اقتصــادی در برابــر خــود میبینیــم ،از
مدتهــا قبــل زمینهچینــی و مانعتراشــیها را آغــاز
کردهانــد و تــاش میکننــد تــا بــا ســوق دادن کشــور
بــه گرفتــن تصمیمــی غلــط ایــران را در فهرســت ســیاه
ایــن گــروه بینالمللــی قــرار دهنــد .دقــت شــود کــه
در بیــن ســه عضــو ناظــر کنونــی  ، FATFدو عضــو آن
رژیــم صهیونیســتی و عربســتان ســعودی هســتند کــه
از هیــچ اقدامــی بــرای منــزوی کــردن ایــران فروگــذار
نخواهنــد کــرد .پــس نبایــد بــا ندانــمکاری اجــازه داد
آنــان در نیــت خــود موفــق شــوند .در شــرایطی کــه هنوز
اجمــاع ایــن نهــاد در راســتای منافــع مــا و تعلیــق تــداوم
حضــور ایــران در فهرســت ســیاه اســت بایــد نــان را بــه
ایــن تنــور داغ چســباند .هزینــه سیاســینگری خطــی،
میتوانــد بــه قیمــت یــک انــزوای مالــی الاقــل بــه مــدت
یــک دهــه بــرای اقتصــاد ایــران تمــام شــود کــه تحمــل
تبعــات آن بــرای ملــت ایــران دشــوار خواهــد بــود.
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انگلیس در تالش برای حفظ روابط تجاری
و بانکی با ایران

دالر از مبادالت تجاری ایران و عراق
حذف شد

مقامــات وزارت خارجــه و خزانــه داری انگلیــس بــا
همتایــان ژاپنــی خــود دیــدار کــرده انــد تــا در مــورد
تحریــم هــای ایــران کــه توســط دونالــد ترامــپ بعــد از
خــروج ایــن کشــور از توافــق هســته ای ایــران اعمــال
شــده انــد بــه بحــث و گفتگــو بنشــینند.
انگلیــس در مــورد تحریــم هــای ایــران از توکیــو
نظرخواهــی کــرده زیــرا ژاپــن ســابقه امضــای قراردادهــای
نفتــی مســتقل بــا ایــران را دارد و همچنیــن در دوره
قبلــی تحریــم هــا قــرار داد هــای بیمــه بــا ایــران را انجــام
داده اســت.
انگلیــس نیــز بــه دنبــال معافیــت هــای مشــابه اســت تــا
بتوانــد از ایــران نفــت وارد کنــد و ومبــادالت بانکــی و
قراردادهــای پوشــش بیمــه ای بــرای تانکرهــای ایرانــی را
ادامــه دهــد .بــه گــزارش تایمــز ،خــروج ترامــپ از توافــق
هســته ای ایــران باعــث بــه وجــود آمــدن اختــاف بیــن
آمریــکا و اروپــا شــده و کشــورهای اروپایــی اعــام کــرده
انــد کــه خواهــان حفــظ ایــن توافــق هســتند.
تحریــم هــای جدیــد چالــش بزرگــی را در راه توســعه
میــدان گازی رام در دریــای شــمال قــرار داده اســت.
مالکیــت ایــن میــدان گازی بــه طــور مســاوی بین شــرکت
ملــی نفــت ایــران و و شــرکت نفتــی انگلیســی بریتیــش
پترولیــوم تقســیم شــده اســت.
تایمــز احتمــال مــی دهــد کــه انگلیــس در حــال بررســی
گزینــه ای اســت کــه بتوانــد عوایــد مالــی ایــران از ایــن
میــدان را در صندوقــی ســرمایه گــذاری نمایــد تــا بعــد از
برداشــته شــدن تحریــم هــا ایــران بتوانــد از آن اســتفاده
نمایــد.
فیلیــپ هامونــد وزیــر خزانــه داری انگلیــس مــاه قبــل بــا
اســتیو منوچــن وزیــر خزانــه داری آمریــک در اجــاس
گــروه  20در بوینــس آیــرس دیــدار کــرد و بــه گفتــه
تایمــز ایــن دو در مــورد تحریــم هــای ایــران گفتگــو
کردنــد.
در طــی ایــن دیــدار منوچــن بــه انگلیــس اطمینــان داده
کــه بــه «موضعــی منطقــی» در مــورد تحریــم هــا ایــران
دســت خواهنــد یافــت.

رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق تاکیــد کــرد کــه
دالر از مبــادالت تجــاری ایــران و عــراق حــذف شــده و
تجــارت بــا یــورو ،ریــال و دینــار انجــام مــی شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از پژوهشــکده
پولــی و بانکــی ،یحیــی آل اســحاق دربــاره چگونگــی
مبادلــه پــول بیــن ایــران و عــراق گفــت :معامــات دالری
بیــن ایــران و عــراق حــذف شــده و بیشــتر مبــادالت بــا
ارزهــای یــورو ،ریــال و دینــار عــراق انجــام مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :بخــش دیگــری از مبــادالت بیــن
صادرکننــدگان ایرانــی بــا تجــار عراقــی بــه شــکل تهاتــر
کاال یــا توافقــی اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی در پاســخ بــه این
ســوال کــه چــه میــزان از مبــادالت تجــاری ایــران و عراق
از طریــق سیســتم بانکــی انجــام مــی شــود ،اظهــار کــرد:
بــا وجــود حجــم  ۸میلیــارد دالری تجــارت بیــن ایــران و
عــراق ،انتقــال پــول بیــن دو کشــور از طریــق بانــک هــا
بســیار کــم اســت.
آل اســحاق بــه بیــان موانــع هــر دو طــرف بــرای تاســیس
بانــک مشــترک پرداخــت و گفــت :حــل مســائل بانکــی
بایــد جــزء اولویــت هــای اصلــی اقتصــاد ایــران باشــد
زیــرا در بدتریــن شــرایط  ۸میلیــارد دالر تجــارت بــا
عــراق داریــم.
وی ،عــراق را دومیــن کشــور از نظــر تجــاری بــا ایــران
بعــد از چیــن عنــوان کــرد و توضیــح داد :صــادرات ایــران
بــه عــراق بســیار متفــاوت از صــادرات بــه چیــن اســت
زیــرا بیشــتر صــادرات ایــران بــه چیــن را محصــوالت
پتروشــیمی تشــکیل مــی دهــد ولــی تجــار ایرانــی از رب
گوجــه فرنگــی تــا مصالــح ســاختمانی بــه عــراق صــادر
مــی کننــد کــه اشــتغال زایــی باالیــی دارد.
رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق گفــت :اگرچــه
رییــس جمهــور ،معــاون اول و محمــد نهاوندیــان معــاون
اقتصــادی رییــس جمهــوری بــر حــل مشــکالت بانکــی
بیــن ایــران و عــراق بــرای توســعه صــادرات تاکیــد دارنــد
ولــی ایــن موضــوع همچنــان در حاشــیه قــرار گرفتــه
اســت.

انـرژی

شماره صد و یک  //هفته اول شهریور هزار و سیصد نود وهفت

مزایا و موانع فروش نفت خام
توسط بخش خصوصی

تحریمهــای نفتــی آمریــکا علیــه ایــران از
آبانمــاه بــه صــورت رســمی آغــاز میشــود
و برخــی کارشناســان اســتفاده از تــوان بخــش
خصوصــی بــرای صــادرات نفــت خــام را بــرای
گــذر از شــرایط تحریــم پیشــنهاد کردهانــد.
پیشــنهادی کــه هرچنــد مزایایــی دارد امــا در
حــال حاضــر ناممکــن بــه نظــر میرســد.
در ایــن راســتا رضــا پدیــدار ،کارشــناس ارشــد حــوزه
انــرژی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه ســاختار
فــروش بینالمللــی در ایــران مطابــق ضوابــط و مقــررات
امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت اســت درمــورد
محدودیــت هــای فــروش نفــت خــام توســط بخــش
خصوصــی توضیــح داد :طبــق ایــن ســاختار صرفــا امــور
بینالملــل ماموریــت فــروش نفــت را دارد .در ایــن فرآینــد
چنــد موضــوع مهــم مطــرح اســت .نخســت قیمــت ،دوم
حجــم صادراتــی و نکتــه ســوم شــیوه معامالتــی پرداختــی
اســت.
وی افــزود :از ســوی دیگــر اگــر فــردی قصــد داشــته باشــد
در تجــارت صنعــت نفــت و حــوزه صــادرات نفــت خــام
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فعالیــت کنــد بایــد بــا یــک پاالیشــگاه قــرارداد داشــته
باشــد .زمانــی کــه نفــت بــه بــورس بــرده مــی شــود همــه
ســهامداران بــا پاالیشــگاه قــرارداد ندارنــد .نکتــه دوم ایــن
اســت کــه قیمــت پای ـهای را امــور بیــن الملــل شــرکت
ملــی نفــت ایــران اعــام کــرده و روی قیمــت خــودش
ایســتاده اســت درحالــی کــه ســاختار بــورس عرضــه و
تقاضــا اســت و قیمــت افزایــش یــا کاهــش پیــدا میکنــد.
ایــن کارشــناس ارشــد حــوزه انــرژی بــا اشــاره بــه حجــم
و شــیوه پرداخــت اظهــار کــرد :قیمــت محمولــه هایــی کــه
توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای عرضــه نفــت خــام
مطــرح مــی شــود بــا میانگیــن قیمــت  75دالر نفــت عــدد
بزرگــی اســت .شــیوه پرداخــت و جابهجایــی ایــن پــول بــا
توجــه بــه محدودیتهــا تعریــف نشــده اســت.
پدیــدار بــا تاکیــد بــر اینکــه زیربنــای الزم بــرای حضــور
بخــش خصوصــی کــه بتوانــد محمولــه هــای کوچــک تــر
بــا شــیوه پرداخــت ســهل تــر یــا مکانیــزم هایــی کــه
نظــام پولــی و بانکــی کشــور تعریــف کنــد وجــود نــدارد،
تصریــح کــرد :عمــا فــروش نفــت ایــران از طریــق بخــش
خصوصــی در حــال حاضــر مقــدور نیســت.
وی در ادامــه درمــورد مزایــای فــروش نفــت خــام توســط
بخــش خصوصــی توضیــح داد :زمانــی کــه وارد معامــات
خــرد میشــوید ریســک هــا کاهــش مییابــد .بــرای
مثــال ریســک فــروش ،ریســک خطــر پرداخــت و...
کاهــش مییابــد .از ســوی دیگــر در روابــط بیــن الملــل
محدودیتهــا بــرای ارگانهــای رســمی اســت.
ایــن کارشــناس ارشــد حــوزه انــرژی ادامــه داد :روابــط
رســمی و غیــر رســمی بخــش خصوصــی بــا تجــارت
جهانــی بســیار گســترده تــر اســت تــا بخــش دولتــی.
بخــش دولتــی محدودیــت هایــی دارد کــه عمــا اجــازه
نمــی دهــد بتوانــد بــه صــورت فعــال قــدرت چانــه زنــی
داشــته باشــد .درحالــی کــه ایــن موضــوع راز موفقیــت
بخــش خصوصــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــرکت هــای فعــال صنعــت آب و بــرق در دوره زمانــی
ســال  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۶بیــش از پنــج میلیــارد دالر قــرارداد
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی منعقــد کــرده انــد کــه
ایــن میــزان از صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی تقریبــا
 ۷۰درصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی کشــور
را پوشــش مــی دهــد و در ایــن دوره زمانــی حــدود ۴.۱
میلیــارد دالر صــادرات بــرق نیــز صــورت پذیرفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
یکــی از مهمتریــن حــوزههــای صــادرات غیرنفتــی ایــران
محســوب میشــود .در ســالهای اخیــر نیــز صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی بــا حمایــت دولــت و تــاش
بخــش خصوصــی از رشــد مناســبی بــه ویــژه در حــوزه
صنعــت آب و بــرق برخــوردار بــوده ،بــه گونــهای کــه
براســاس آمــار ارائــه شــده توســط ســازمان توســعه تجــارت،
پروژههــای مربــوط بــه صنعــت آب و بــرق طــی ســنوات
اخیــر ســهم بســیار باالیــی از صــادرات ایــن حــوزه را بــه
خــود اختصــاص داده و در ســالهای گذشــته همــواره
رتبــه اول را در در ایــن بخــش کســب کــرده اســت.
ت هــای
بــا توجــه بــه شــرایط ســالهای اخیــر شــرک 
ایرانــی جهــت صــدور تجهیــزات و خدمــات فنــی و
مهندســی بــا برخــی چالــش هــا مواجــه بودهانــد و ایــن
ت هــا علیرغــم ایــن چالشهــا بــه وجــود آمــده
موفقیــ 
اســت .همچنیــن جایــگاه صنعــت آب و بــرق در زمینــه
صــدور کاال و تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی
منحصــر بــه فــرد بــوده و در صورتــی کــه موانــع صادراتــی
موجــود از جملــه مســائل و مشــکالت موجــود بانکــی بــر
طــرف شــود ،شــرکتها انگیــزه بیشــتری بــرای حضــور
در بازارهــای هــدف صــادرات پیــدا کــرده و رقــم قابــل
توجهــی از صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را بــه خــود
اختصــاص خواهنــد داد.
عــاوه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه پتانســیل بســیار بــاالی
صنعــت آب و بــرق در صــدور کاالهــا ،تجهیــزات و خدمــات
فنــی و مهندســی شــرکت هــای ایرانــی بایــد مــورد حمایت
بیشــتری قــرار گرفتــه و از موانــع عبــور کننــد .البتــه وزارت
نیــرو فعالیــت هــای شــرکتهای صنعــت آب و بــرق در
صــدور خدمــات فنــی ومهندســی را بــا همــکاری تشــکل
هــای مربوطــه رصــد کــرده و پیگیــر مســائل و مشــکالت
آنهــا بــا همــکاری دســتگاه هــای ذیربــط اســت.
از ســوی دیگــر اجــرای پــروژه هــای بــرون مــرزی صنعــت

درآمد ۴.۱
میلیارد دالری
در ازای صادرات
برق
آب و بــرق عــاوه بــر فوایــد اقتصــادی و ارز آوری بــرای
کشــورمان موجــب شــده کــه از لحــاظ جایــگاه سیاســی و
اجتماعــی وجهــه ایــران در جامعــه بیــن المللــی نیــز ارتقــاء
یابــد .عــاوه بــر اینکــه بــا افزایــش فعالیــت بــرون مــرزی
شــرکت هــای ایرانــی توانمنــدی هــای فنــی و اجرایــی ایــن
شــرکت هــا در ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی و تامیــن
تجهیــزات بیــش از پیــش بــرای ســایر کشــورها آشــکار
میشــود.
در همیــن راســتا وزارت نیــرو همــواره ســعی کــرده تــا

انـرژی

شماره صد و یک  //هفته اول شهریور هزار و سیصد نود وهفت

شــرکت هــای ایرانــی خصوصــاً شــرکت هایــی کــه دارای
عملکــرد موفقــی در زمینــه اجــرای پــروژه هــای بــرون
مــرزی هســتند را از طریــق برگــزاری کمیســیون هــای
مشــترک اقتصــادی ،شــرکت در نمایشــگاههای بیــن
المللــی ،اعــزام هیئــت هــای کارشناســی ،مالقــات هــای
رســمی سیاســی و اقتصــادی و از طریــق نمایندگــی هــای
ایــران در ســایر کشــورها بــه آنــان معرفــی و در ایــن
راســتا بســتر مناســب را بــرای معرفــی توانمنــدی هــای
شــرکت هــای صــادر کننــده خدمــات فنــی و مهندســی در
کشــورهای هــدف فراهــم کنــد.
هــم اکنــون شــرکتهای ارائــه کننــده خدمــات فنــی و
مهندســی صنعــت آب و بــرق کشــور بــا حمایــت وزارت
نیــرودر کشــورهای عــراق و ســوریه «بــه عنــوان بزرگتریــن
بــازار بالقــوه « و در ترکمنســتان ،افغانســتان ،آذربایجــان،
ارمنســتان ،پاکســتان ،تاجیکســتان ،ازبکســتان ،ســریالنکا،
اوگانــدا ،نیجریــه ،اتیوپــی ،عمــان و هنــد تعــداد  ۵۸پــروژه
مختلــف را کــه تعــدادی از آنهــا از ســالهای قبــل آغــاز
شــده ،در دســت اجــرا دارنــد.
همچنیــن بنابــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ،طــی
ســال هــای اخیــر وزارت نیــرو حائــز رتبــه برتــر بــوده بــه
گونــه ای کــه ســهم بخــش نیــرو (صنعــت آب و بــرق) از
کل صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی کشــور بــه شــرح
جــدول زیــر اســت
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یادآوری  3نکته درباره کارت
بازرگانی

.1کارت بازرگانــی یــک بــار مصــرف وجــود نــدارد .دبیرکل
اتــاق تهــران بــه طــور هفتگــی آمــار صــدور کارت بازرگانی
را اعــام مــی کنــد .کارت یــک بــار مصــرف موضوعیــت
نــدارد و وجــود آن را بــه هیــچ عنــوان تاییــد نمــی کنیــم.
.2در فراینــد صــدور کارت بازرگانــی بــه طور سیســتماتیک
یــا ریشــه ای مشــکلی وجــود نــدارد کــه بــه تخلف آتــی از
آن دامــن بزنــد .اگــر بــر حســب تصــادف در ایــن مرحلــه
مشــکلی پیــش آمــده اتــاق بازرگانــی بــه طــور جــدی
پیگیــر بــوده و مشــکل را حــل و فصــل کــرده اســت .اتــاق
تهــران پیشــتاز پیگیــری و نظــارت بــر فراینــد صــدور
کارت اســت و زودتــر از دســتگاه هــای حاکمیتــی ،حقوقــی
و قضایــی مشــکالت در ایــن زمینــه را رصــد و منعکــس
کــرده اســت .بــا توجــه بــه همــه تــاش هــای انجــام شــده
نمــی پذیریــم کــه کســی از صــدور کارت یکبــار مصــرف
بگویــد یــا برخــی تخلــف هــا را بــه فراینــد صــدور کارت
نســبت دهــد .در اتــاق تهــران هوشــیارانه نظــارت مــی
کنیــم کــه مشــکلی رخ ندهــد.
.3بســیاری معتقدنــد کــه کارت بازرگانــی یــک مجــوز
زائــد در فضــای کســب وکار ایــران اســت و در بســیاری از
کشــورهای توســعه یافتــه چنیــن مجــوزی بــرای تجــارت
وجــود نــدارد .هیــچ فعــال بخــش خصوصــی حامــی تعــدد
و تکثــر مجوزهــا نیســت امــا در مــورد کارت بازرگانــی
بــا توجــه بــه شــرایط زیرســاخت هــا و بعضــی مســائل
فرهنگــی نمــی تــوان بــه راحتــی حکــم بــه حــذف کارت
داد .در ایــران بــا توجــه بــه واقعیــت هــا بایــد جایــگاه
و ابــزاری بــرای رصــد تجــارت وجــود داشــته باشــد .در
کشــورمان هنــوز بــه جایــی نرســیدیم کــه در زمینــه
صــادرات و واردات خودتکلیفــی کنیــم و ادعــا کنیــم کــه
مــی دانیــم چــه مــی کنیــم .تــا زمانــی کــه زیرســاخت هــا
بــرای فعالیــت شــرکت هــا در زمینه تجــارتِ بــدون نظارت
فراهــم شــود ،کارت بازرگانــی بایــد بمانــد .از ســوی دیگــر
بســیاری از مشــکالت کنونــی تجــارت ریشــه در فرهنــگ
هــا و هنجارهــای حاکــم در فضــای کســب وکار دارد کــه تا
اصــاح ایــن هنجارهــا و جــرح و تعدیــل بعضــی فرهنــگ
بــه وجــود مجــوزی بــه نــام کارت بازرگانــی در فضــای
ســیده فاطمــه مقیمــی
کســب وکار نیــاز داریــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

خطر دولت
بزرگ برای
بخش خصوصی

چهــل ســال از پیــروزی انقــاب میگــذرد و ســوال اینجاســت
کــه درحالحاضــر کجــا ایســتادهایم؟ بــرای پاســخ بــه
ایــن پرســش بایــد از مقایســه اعــداد و شــاخصهای کالن
اقتصــادی کمــک بگیریــم .درآمــد ســرانه کشــور ســال ۹۲
(بــه قیمــت ثابــت ســال  ۲ )۸۳میلیــون تومــان بــود کــه
نســبت بــه ســال  ۵۶کــه ایــن عــدد  ۳ /۴۱میلیــون تومــان
بــرآورد میشــد ،تــا حــدودی کاهــش یافتهاســت .البتــه
ایــن آمــار مربــوط بــه دوران پیــش از تحــوالت ارزی اخیــر
میشــود.
چنانچــه جهــش ناگهانــی نــرخ ارز در ســال جدیــد هــم
در ایــن محاســبات دیــده شــود ،میــان ایــن دو نــرخ
تفــاوت فاحشــی بهوجــود خواهــد آمــد .همچنیــن حجــم
ســرمایهگذاری در زمینــه ماشــینآالت بخشخصوصــی در
ســال  ۵۶معــادل  ۱۴هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه ایــن
رقــم بــاز هــم بــه قیمــت ثابــت در ســال  ۹۲تقریبــا بــه
همیــن میــزان یعنــی  ۱۴ /۶هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد

شــده اســت؛ یعنــی در بهتریــن حالــت بازهــم بــه همــان
موقعیــت ســال  ۵۶بازگشــتهایم
ســومین شــاخص کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،ضریــب
جینــی اســت کــه ایــن شــاخص هــم براســاس آخریــن
برآوردهــای مربــوط بــه ســال  ۹۰نســبت بــه ســال  ۵۶بــه
میــزان بســیار کمــی بهبــود یافتــهاســت .معیارهایــی ماننــد
بدمســکنی ،حاشیهنشــینی و خــط فقــر هــم تــا حــدودی
تصویــری واضــح از وضعیــت رفــاه عمومــی کشــور نشــان
میدهــد .بهطــور خــاص طــی دو دهــه گذشــته ریــزش
جمعیــت طبقــه متوســط بــه طبقــه پاییندســتیتر موجــب
ایجــاد شــکافهای عمیــق رفاهــی شــدهاســت .بــرای فهــم
دقیــق ایــن موضــوع میتــوان بــه رشــد آمــار حاشیهنشــینی
توجــه داشــت؛ بهطوریکــه طــی یــک دوره زمانــی ۲۰
ســاله ،رشــد حاشیهنشــینی بیــش از دوبرابــر بــوده اســت.
البتــه در شــاخصهایی ماننــد بهداشــت و درمــان ،آمــوزش
و پــرورش ،آمــوزش عالــی ،موقعیــت علمــی و بهبــود کیفیــت
زندگــی رشــدهای قابلتوجهــی بهدســت آمــده اســت.
بهطــور خــاص برخــی شــاخصها ماننــد میــزان مالکیــت
مســکن ،بهرهمنــدی مــردم از خــودروی شــخصی ،دسترســی
بــه اینترنــت و موبایــل ،دسترســی روســتایی بــه راههــای
آســفالته ،دسترســی بــه تلفــن ثابــت و امکانــات مســتقر در
منــازل مســکونی ماننــد حمــام ،آشــپزخانه و بهرهمنــدی از
امکانــات رفــاه شــخصی ماننــد تلویزیــون و ...در مقایســه بــا
دوره مــورد بررســی بهشــدت رشــد داشــت ه اســت.
امــا در حــوز ه خــاص اجتماعــی کــه نمایانگــر وضعیــت
رفتــاری و اخالقــی جامعــه اســت ،متاســفانه بازهــم پســرفت
صــورت گرفتــه اســت .آمارهــا نشــان میدهــد طــی ســال
پایانــی دهــه پنجــاه تعــداد زندانیــان کشــور  ۱۷هــزار نفــر
بــوده کــه ایــن عــدد درحالحاضــر  ۲۷۰هــزار نفــر یعنــی ۱۵
برابــر بــرآورد میشــود .درحالــی کــه طــی ایــن دوره زمانــی
جمعیــت کشــور بــا رشــد  ۲ /۵برابــری از متوســط  ۳۵میلیون
نفــر بــه  ۸۰میلیــون نفــر رســیدهاســت .شــاخصهای
دیگــری ماننــد تعــداد پروندههــای قضایــی ،چکهــای
برگشــتی ،ورشکســتگی و نزاعهــای خیابانــی هــم موقعیــت
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور را نمایــان میســازد .بررســی
وضعیــت شــاخصهای زیســتمحیطی ماننــد آلودگــی و
خشکســالی هــم تاییــد میکنــد میــزان اســتفاده یــا اســتفاده
ناصحیــح از منابــع کشــور موجــب تضعیــف محیــط زندگــی
عمومــی مــردم شــد ه اســت .در مــورد شــاخص آلودگــی مــوارد
موثــری ماننــد تولیــد خودروهــای آالینــده ،اســتفاده از بنزیــن

انـرژی

شماره صد و یک  //هفته اول شهریور هزار و سیصد نود وهفت

آالینــده وارداتــی یــا داخلــی ،فعالیتهــای صنعتــی آالینــده،
نبــود ســاختار حملونقــل عمومــی بــه منظــور تشــویق
جامعــه بــه اســتفاده از ایــن امکانــات و در نهایــت فقــدان
سیاســتگذاریهای بلندمــدت و موثــر همگــی کشــور را
بــه ایــن نقطــه رســاند ه اســت .عــاوه برآنچــه بیــان شــد
میتــوان بــه مــوارد دیگــری هــم اســتناد کــرد کــه نظــام
اقتصــادی را بــه خطــر انداختــه اســت:
 -۱متاســفانه فســاد ماننــد موریانــه بــه تمــام ارکان کشــور
رخنــه کــرده و تقریبــا کمتــر فعالیتــی میتــوان یافــت
کــه بــه روال عــادی بــه ســرانجام برســد .البتــه فســادهای
ســازمانیافته خــود حکایــت دیگــری دارد.
-۲کاهــش اعتمــاد عمومــی نســبت بــه نظــام تصمیمگیــری
کشــور چنــان وســیع شــده کــه دیگــر هیــچ تحلیلگــری
قــدرت تکذیــب آن را نــدارد.
امــا بهطــور کلــی عوامــل ناکارآمــدی نظــام اقتصــادی کشــور
را در  ۵عنــوان میتــوان خالصــه کــرد:

-۱حاکمیت دوگانه
-۲وجود دولت بزرگ و ناکارآمد
-۳ارگانهای تصمیمگیری متعدد
-۴عدم ارتباط صحیح بینالمللی
-۵اقتصاد دولتی
البتــه بایــد دقــت کــرد کــه مهمتریــن عامــل در شــکلگیری
وضعیــت امــروز کشــور ،فــارغ از شــعارها و برنامههــا ،بیمیلــی
دولتهــا بــه حضــور موثــر بخشخصوصــی در عرصــه
اقتصــاد اســت .متاســفانه نــگاه چپگرایانــه اوایــل انقــاب
در ســالهای بعــدی و بــا وجــود تاکیــد اســناد باالدســتی
بــه خصوصیســازی همچنــان تــداوم یافتــه و مانــع از
شــکلگیری اقتصــاد متکــی بــه بخشخصوصــی شدهاســت.
امــا در عــوض دولــت روزب ـهروز بــزرگ و بزرگتــر شــده و در
تمــام شــئون زندگــی مــردم نقــش پیــدا کردهاســت.
درحالحاضــر و حتــی بــا وجــود چندینبــار بازنگــری
در سیاســتهای خصوصیســازی ،همچنــان دولــت و
شــرکتهای شــبهدولتی رقبــای اصلــی بخشخصوصــی
بهشــمار میآینــد .نکتــه قابلتوجــه اینکــه دولتــی کــه
متکــی بــه بخشخصوصــی نیســت خــود را بینیــاز از
دریافــت مشــورت از صاحبــان کســبوکار میدانــد و در
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نهایــت تصمیماتــی را بــه اجــرا میگــذارد کــه هــم خــود
و هــم جامعــه از آن زیــان میبیننــد .نمونــه بــارز چنیــن
رفتــاری مربــوط بــه مصوبــات اخیــر دولــت درخصــوص ارز
اســت .در طــول  ۵ســال گذشــته پارلمــان بخشخصوصــی
بارهــا در مــورد ســرکوب قیمــت ارز و عــدم کنتــرل نقدینگــی
بــه دولــت هشــدار داد امــا کوچکتریــن توجهــی صــورت
نگرفــت تــا بحــران ارزی بهــار امســال رخ داد و دولــت
مجبــور شــد بــه اتخــاذ تصمیمهــای غیرکارشناســی و بــدون
مشــورت درخصــوص ارز و ســکه دســت بزنــد .البتــه مدتــی
بعــد و بازهــم بــا تاخیــر دولــت متوجــه خطــای خــود شــد
ولــی متاســفانه زمانــی از اثــرات ایــن تصمیــم اشــتباه اطــاع
یافــت کــه  ۱۵میلیــارد دالر ارز سوبســیدی پرداخــت شــده
بــود .مابهالتفــاوت پرداخــت ایــن ارز بــا قیمــت بــازار حــدود
 ۸۰هــزار میلیــارد تومــان یعنــی بیــشاز یکســال بودجــه
عمرانــی کشــور بــرآورد میشــود.
نتیجــ ه اینکــه دولــت بــزرگ و عــدم رشــد بخشخصوصــی
بیثباتــی در اقتصــاد را بهوجــود آوردهاســت .در محیــط
ناســالم و هــوای آلــوده علــف هــرز رشــد میکنــد و
بخشخصوصــی ســالم و مولــد نمیتوانــد بــه حیــات پویــا
و رو بــه رشــد ادامــه دهــد ،در نتیجــه جامعــه نیــز نســبت
بــه تمــام فرآیندهــای اصالحــی بیاعتمــاد میشــود ،چراکــه
محصــول رفتارهــا را در گســترش فســاد و رانــت ارزیابــی
میکنــد .اگرچــه در تمــام ســالهای بعــد از انقــاب بهطــور
متوســط رشــد اقتصــادی بیــن  ۲تــا  ۳درصــد بــوده امــا ایــن
رشــد بــه توســعه پایــدار منتهــی نشــده چراکــه عنصــر اصلــی
توســعه ،حضــور کارآفرینــان ســالم و مولــد اســت کــه هــم
رقابــت را گســترش میدهنــد ،هــم بــه شــفافیت کمــک
میکننــد و هــم بهصــورت درونــی بــه مبــارزه بــا عناصــر
فســادآمیز مخــل فضــای کســبوکار میپردازنــد .بهطــور
نمونــه بایــد توجــه کــرد کــه کشــورهایی ماننــد چیــن،
کرهجنوبــی ،ترکیــه ،ســنگاپور و مالــزی هیچکــدام بــدون
اتــکا بــه بخشخصوصــی توســعه پیــدا نکردنــد .امــروز ثبــات
کشــور در گــرو اتحــاد ملــی اســت .حاکمیــت بایــد بپذیــرد
کــه از بخشخصوصــی بهعنــوان بازیگــر موثــر و کلیــدی
اســتفاده کنــد .حضــور صاحبــان کســبوکار در فرآیندهــای
اقتصــادی کشــور موجــب شــفافیت بیشــتر ،کاهــش میــزان
فســاد و بهبــود روابــط اقتصــادی بــا دیگــر کشــورهای جهــان
میشــود .در ایــن دوره حســاس نبایــد ایــن مزیتهــا نادیــده
مســعود خوانســاری
گرفتــهشــود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
استفاده شرکتهای اروپایی کوچک از فرصت تحریم
برای همکاری با ایران
معــاون یــک شــرکت نفتــی ایرانــی بــه اســپوتنیک گفــت بــا
شــرکت  EDLآلمــان توافــق همــکاری در بخــش نفــت را
بــا هــدف بهبــود کیفیــت تولیــد موادخــام از جملــه روغــن
موتــور و روغنهــای صنعتــی امضــا کــرده انــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود احمــدزاده گفــت :متاســفانه بــه
دلیــل محرمانــه بــودن اطالعــات نمیتوانــم رقــم دقیــق ایــن
قراردادهــا را بگویــم .شــرکت  EDLآلمــان روابــط قــوی بــا
ایــران دارد و بــه مــدت حــدود  ۲۰ســال در خاورمیانــه و
ایــران فعالیــت کــرده اســت .ایــن شــرکت عالقمنــد بــه
ادامــه همــکاری بــا ایــران اســت .بــا ایــن حــال دولــت
آلمــان و اتحادیــه اروپــا بــه ایــن شــرکتها اجــازه داده انــد
بــا ایــران همــکاری کننــد و از برخــی از ایــن شــرکتها
حمایــت کــرده انــد تــا محدودیتهــای آمریکایــی روی
فعالیــت آنهــا تاثیــری نگــذارد.
وی گفــت :شــرکتش از آغــاز مذاکــرات دربــاره مشــکل
تحریمهــا بــا ایــن شــرکتها صحبــت کــرده اســت و
خوشــبخانه شــرکت  EDLتحریمهــا را مشــکلی نمیدانــد
بنابرایــن هــر دو طــرف توافــق همــکاری را امضــا کردنــد.
وی معرفــی فناوریهــای جدیــد بــا هــدف بهبــود کیفیــت
تولیــد را از جملــه بخشهــای همــکاری میــان ایــن
شــرکتها عنــوان کــرد.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد شــرکت مــا قصــد دارد
پــروژه ای را بــه اتفــاق شــرکت  EDLاجــرا کنــد کــه
مزایــای مالــی بســیاری بــرای ایــران خواهــد داشــت .بــا
خــروج شــرکتهای بــزرگ از ایــران ،شــرکتهای اروپایــی
کوچــک کــه تمایــل بــه همــکاری دارنــد ،ایــن موضوعــی را
فرصتــی بــرای گرفتــن جــای رقیبــان بزرگشــان میبیننــد.
زمینههای همکاری ایران در روسیه با کشورهای ثالث
بررسی شد
معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران در سلســله نشســتهای
تخصصــی بــا هــدف توســعه روابــط تجــاری بــا دیگــر
کشــورها در دوران تحریــم ،زمینههــای همــکاری ایــران در
روســیه بــا کشــورهای ثالــث را بررســی کــرد.

نشســت هماندیشــی فعــاالن اقتصــادی در خصــوص یافتــن
راهکارهــای توســعه مــراودات تجــاری ایــران در روســیه بــا
کشــورهای ثالــث صبــح روز یکشــنبه بــا حضــور محمدرضــا
کرباســی معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران برگــزار شــد.
نشســت مذکــور ،دومیــن جلســه از مجموعــه نشســتهای
تخصصــی معاونــت امـــور بینالملــل اتــاق ایــران بــود کــه
بــا هــدف شناســایی مشــکالت و طــرح راهکارهــای موجــود
در جهــت بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور ناشــی از خــروج
یکجانبــه دولــت آمریــکا از برجــام و آغــاز تحریمهــای
ثانویــه برگــزار شــد.
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر کشــور معاونــت
بینالملــل اتــاق ایــران بــا همــکاری اتاقهــای مشــترک
اقــدام بــه برگــزاری سلســله نشســتهای تخصصــی بــا
هــدف ارائــه راهــکار بــرای توســعه فعالیــت اقتصــادی در ایــن
شــرایط کــرده اســت.
در نشســت اخیــر کــه بــا همــکاری اتــاق ایــران و روســیه
برگــزار شــد ،فعــاالن اقتصــادی کشــور در تجــارت بــا روســیه
و همچنیــن نماینــدگان تشــکلهای فعــال روســیه در زمینــه
مــواد غذایــی ،لبنیــات ،نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،غــات و
خــوراک دام بــه بحــث و تبادلنظــر در خصــوص تقویــت
روابــط تجــاری بــا کشــور روســیه و بهرهبــرداری از ایــن
ارتبــاط در همــکاری بــا دیگــر کشــورها پرداختنــد.
نقش هند در روابط اقتصادی ایران
در دوران جدید
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر کشــور معاونــت
بینالملــل اتــاق ایــران بــا همــکاری اتاقهــای مشــترک
اقــدام بــه برگــزاری سلســله نشس ـتهای تخصصــی باهــدف
ارایــه راهــکار بــرای توســعه فعالیــت اقتصــادی در این شــرایط
کــرده اســت .ســومین نشســت از سلســله نشســتهای
تخصصــی ایــن معاونــت بــا همــکاری اتــاق ایــران و هنــد
بــا حضــور محمدرضــا کرباســی معــاون امــور بینالملــل
اتــاق ایــران و فعــاالن اقتصــادی ایــران و هنــد برگــزار شــد.
حاضــران در ایــن نشســت بــر اهمیــت نــگاه بــه منطقــه
شــرق در شــرایط جدیــد اقتصــادی ایــران و بهخصــوص نقــش
موثــری کــه کشــور هنــد بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خود
میتوانــد در توســعه روابــط ایــران بــا کشــورهای هــدف ایفــا
کنــد ،تأکیــد کردنــد .بــر همیــن اســاس زمینههــای توســعه
همــکاری دو کشــور و ارایــه راهحلهــای نویــن و کاربــردی
از منظــر تحریــم بــرای تقویــت ایــن روابــط بررســی شــد.
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بــه یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون مکعــب در روز افزایــش
نخستین نمایشگاه صنعت گاز ایران گشایش یافت
نخســتین نمایشــگاه صنعــت گاز ایــران و همایــش بیــن مــی یابــد.
المللــی «تــوان ســاخت داخــل ،بومــی ســازی فنــاوری هــا تاکنــون بــه بیــش از  ۲۲میلیــون و  ۳۵۶هزار و  ۶۶۵مشــترک
و آینــده صنعــت گاز» بــا حضــور  ۷۰شــرکت از(شــنبه) در معــادل  ۷۰میلیــون نفر در کشــور گازرســانی شــده اســت.
محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی شــهر آفتــاب آغــاز بــه
«مینیالان جی» به مناقصه رفت
کار کــرد.
«محمــد رئــوف قــادری» مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای ایســنا .نماینــده و معــاون پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی
بیــن المللــی شــهر آفتــاب در آییــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه بــا گاز ایــران از برگــزاری مناقصــه تکمیــل نخســتین واحــد
بیــان اینکــه دنیــا بــه گاز ایــران نیــاز دارد ،گفــت :ایــران بــه مینــی ال ان جــی در کشــور خبــر داد .پاکسرشــت در
عنــوان بزرگتریــن دارنــده ذخایــر گازی جهــان بایــد زودتــر نخســتین نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت گاز ایــران از
امضــای ســه قــرارداد میــان مــدت بــا دانشــگاهها خبــر داد و
ایــن رویــداد نمایشــگاهی را برگــزار میکــرد.
وی بــا انتقــاد از اقتصــاد دولتــی گفــت :ایــن نــوع اقتصــاد گفــت :قــرار اســت بــا همــکاری دانشــگاه تهــران واحــد مینــی
اجــازه فعالیــت بــه بخــش خصوصــی را نمیدهــد؛ در واقــع ال ان جــی تکمیــل شــود کــه در حــال برگــزاری مناقصــه آن
بخــش خصوصــی در یــک رقابــت نابرابــر بــا بخــش دولتــی هســتیم .همچنیــن بــا همــکاری پژوهشــگاه صنعــت نفــت در
حــال بومــی ســازی فناوریهــای فــراورش گاز و همچنیــن
قــرار دارد.
قــادری افــزود :هزینــه تمــام شــده پــروژه هــای دولتــی بــه بــا همــکاری یکــی دیگــر از دانشــگاهها در حــال توســعه
حــدی اســت کــه فشــار ســنگینی را بــر اقتصــاد تحمیــل ابزارهــای هوشمندســازی بــرای صنعــت گاز هســتیم.
کننــد ،بنابرایــن بایــد در بخــش هــای مختلــف بــه تقویــت نماینــده و معــاون پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی گاز
ایــران در ادامــه از راهانــدازی نهــاد صــدور گواهــی کیفیــت
بخــش خصوصــی توجــه شــود.
«ارائــه توانمنــدی هــای ایــران و کشــورهای صاحــب نــام در در صنعــت نفــت خبــر داد و افــزود :ایــن گواهــی نامــه بــا
صنعــت گاز و زنجیــره ارزش آن از طریــق برگــزاری یــک همــکاری ســازمان اســتاندارد و راهبــردی وزارت نفــت از
رویــداد کامــا تخصصــی ،تبییــن قابلیــت هــای ایــران بــه طــرف معاونــت پژوهشــی راهانــدازی خواهــد شــد.
دلیــل جایــگاه برتــر در ذخایــر گازی جهــان و معرفــی فرصــت
هــای ســرمایه گــذاری و همــکاری هــای مشــترک در صنعــت روسیه و جمهوری آذربایجان  10سند همکاری امضا
کردند
گاز کشــور ،زمینــه ســازی تجاری-صنعتــی بــرای توســعه
صنعــت گاز ،صــادرات آن و انتقــال فنــاوری در چارچــوب بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا بــه نقــل از دفتــر مطبوعاتــی
سیاســت هــای ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه ششــم کاخ کرملیــن ،والدیمیــر پوتیــن و الهــام علــی یــف در پایــان
توســعه و همچنیــن راهبردهــا و برنامــه هــای کالن و ارتقــاء دیــدار امــروز بیانیــه مشــترکی صــادر کردنــد کــه در آن بــه
جایــگاه ایــران در برگــزاری رویدادهــای تــزاز اول انــرژی» از اولویــت هــای همــکاری اقتصــادی دو کشــور نیــز اشــاره شــد.
جملــه اهــداف برگــزاری ایــن نمایشــگاه اعــام شــده اســت .ایجــاد مناســب تریــن شــرایط بــرای همکاریهــای تجــاری دو
ایــن نمایشــگاه از  ۱۰تــا  ۱۳شــهریور در محــل نمایشــگاه کشــور ،افزایــش ظرفیــت هــای ترانزیتــی و حمــل و نقــل
در راهگذرهــای بیــن المللــی حمــل و نقــل ،ایجــاد طــرح
هــای بیــن المللــی شــهر آفتــاب تهــران برپاســت.
امــروز در حاشــیه ایــن نمایشــگاه همایــش تخصصــی «تــوان هــای تولیــدی مشــترک در بخــش هــای مهــم اقتصــادی
ســاخت داخــل ،بومــی ســازی فنــاوری هــا و آینــده صنعــت و صادراتــی دو کشــور و همــکاری در عرصــه هــای انســانی
ازجملــه ورزش ،گردشــگری و آمــوزش از جملــه اســنادی بــود
گاز» برگــزار مــی شــود.
بــا راه انــدازی فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی ،ظرفیــت کــه دو طــرف امضــا کردنــد.
تولیــد گاز کشــور افــزوده و زمینــه بــرای افزایــش صــادرات ریانووســتی اعــام کــرد کــه در قالــب تفاهمــات امــروز،
شــرکت دولتــی روس نفــت نیــز قــرارداد همــکاری بــا شــرکت
فراهــم شــده اســت.
اکنــون ظرفیــت تولیــد گاز کشــور بــه روزانــه  ۸۵۰میلیــون نفــت دولتــی جمهــوری آذربایجــان امضــا کــرد.
مترمکعــب رســیده اســت کــه تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه
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Oman To Build Two New Independent
Dubai Seeks To Develop Electricity And Water Projects
Water Sector Standard

Oman’s ONEIC Bags $3mn Power
Transmission Deal For Mazoon

The two proposed water desalinaNew standard is a key pillar in ad- tion plants will have a combined
vancing risk management stand- capacity to produce 250,000 cubic
ards and addressing any problems, meters of water per day
constraints or gaps in existing globOman Power and Water Procureal standards and practices
ment Company (OPWP) has initiatThe Dubai Electricity and Water ed the per-qualification process for
Authority (DEWA) has announced developers to set-up two new indea collaboration with the British pendent water projects (IWPs) in Al
Standards Institute (BSI) to set up .Batinah region

The contractor will set up a 33kV
and a 11kV electricity transmission
line for primary power substations
in Al Dakhiliyah

the world’s first Publicly Available
Standard (PAS) standard to support
best utility risk management practices for the electricity and water
.sector

The move, part of DEWA’s efforts to
consolidate its global positioning
and achieve its vision to become a
sustainable innovative world-class
utility, comes just over a year after the Authority participated in
an international workshop in London aimed at harmonising the new
standard by bringing together major utilities in America and Europe
to gain consensus on the effectiveness of the specified standards

The two proposed water desalination plants will have a combined
capacity to produce 250,000 cubic
meters of water per day and will
be located at North Al Batinah and
.Barka
OPWP announced the qualification
process for developers through the
launch of a request for qualification
.(RfQ) tender
The RfQ documents will be available for purchase till 16 August and
developers will have the opportunity till 16 September to submit the
bids for the per-qualification process, Muscat Daily reported

Oman National Engineering and
Investment Company (ONEIC) has
been awarded a $2.8m (OMR1.1m)
contract to build power feeders for
.Mazoon Electricty Company
The contractor will set up a 33kV
and a 11kV electricity transmission
line for primary power substations
in Al Dakhiliyah, a governorate in
.central Oman
Work on its one-year contract with
national power distributor Mazoon
.will begin on 16 August
It is at least the third contract to
build electricity transmission lines
in Oman that ONEIC has won this
.year
Mazoon awarded ONEIC a $5.1m
(OMR1.9m) contract to construct
electricity power feeders in June.
This came a month after ONEIC won
a contract worth $70,469 (OMR295,
861) to build an unknown number
of transmission lines for Mazoon in
.May

China’s Hanergy Eyes Middle East Renewables Market

Hanergy, a clean energy company,
has expressed its desire to enter markets in the Middle East, starting with
the UAE
Hanergy, a Chinese clean energy company, has expressed its desire to enter markets in the Middle East, starting
.with the UAE
During a meeting in Beijing, company
officials said that the Emirati market
is very important to them and is a key
part of their global strategy, adding
that there is considerable global demand for their products, state news
.agency WAM reported
They added that the UAE is among the
leading countries that prioritise clean
energy while pointing out that Masdar
.City in Abu Dhabi is proof of this

The Beijing-based company, which
has 15,000 employees worldwide,
is active in thin-film solar energy,
which is used to produce clean energy. It is also active in research as
.well as in manufacturing
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رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران بــا ارســال نامــهای بــه معــاون
اول رئیــس جمهــور ،بــا اشــاره بــه مشــکالت ایجــاد
شــده بــرای صنایــع کوچــک و متوســط و مصــرف
کننــده نهایــی زنجیــره صنعــت پتروشــیمی ناشــی
از سیاســتهای ارزی ،تجــاری و قیمتگــذاری در
ایــن صنعــت ،خواســتار تغییــر ایــن سیاســتها
شــد و در ایــن رابطــه راهکارهایــی پیشــنهاد کــرد.
غالمحســین شــافعی در نامــه خــود بــه اســحاق جهانگیــری
همچنیــن بــه پیشــنهادهای  10گانــه ســال گذشــته اتــاق
ایــران در زمینــه ســاماندهی زنجیــره ارزش پتروشــیمی و
صنایــع فــوالدی کشــور اشــاره کــرده و خواســتار توجــه
دولــت بــه ایــن پیشــنهادها و اجــرای آنهــا شــده اســت.
متــن کامــل نامــه غالمحســین شــافعی بــه اســحاق
جهانگیــری بــه ایــن شــرح اســت:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیسجمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام،
همانطــور کــه مســتحضرید زنجیــره صنعــت پتروشــیمی
کشــور همــواره بــا مشــکالتی روبــرو بــوده اســت کــه
بهواســطه سیاســتهای ارزی و تجــاری و همچنیــن
قیمتگــذاری دســتوری در ماهـهای اخیــر بســیار برجســته
و حــاد شــدهاند .از یکســو تخصیــص خــوراک گاز بــه نــرخ
معــادل هــر دالر  38000ریــال بــه ایــن صنعت شــائبه رانت
دارد و از ســوی دیگــر نرخگــذاری محصــوالت پتروشــیمی
در بــورس کاال بــر مبنــای نــرخ معــادل هــر دالر 42000
ریــال موجــب ایجــاد رانــت دیگــری در توزیــع و فــروش
محصــوالت شــده اســت کــه علیرغــم نیــت دولــت محتــرم
در بهــره جســتن صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی از
ایــن قیمــت و بالنتیجــه کاهــش قیمــت تمــام شــده تولیــد
ایشــان و تســری قیمــت بــه مصــرف کننــده نهایــی ،ایــن
اتفــاق نیفتــاده اســت و بــا کمال تأســف در روشهایــی کام ٌ
ال
غیــر قابــل دفــاع ،رانــت فــروش محصــوالت پتروشــیمی در
بــورس کاال تنهــا نصیــب عــدهای تولیدکننــده نمــا شــده
اســت کــه بــا در دســت داشــتن پروانههــای بهرهبــرداری

انـرژی
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اولیــه پتروشــیمی بــه جهــت حفــظ رقابــت پذیــری
تولیــد صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی .الزم بــه
ذکــر اســت در صــورت تحقــق ایــن بنــد ،دولــت
محتــرم میتوانــد معــادل اثــر هزینــهای آن را در
تعییــن نــرخ خــوراک واحدهــای پتروشــیمی لحــاظ
و تعدیــل الزم را بــه عمــل آورد.

 6پیشنهاد اتاق ایران برای تغییر در
سیاستهای ارزی ،تجاری و قیمتگذاری
در زنجیره صنعت پتروشیمی
واحدهــای غیــر فعــال و بــه شــیوههای غیــر شــفاف ،ایــن
محصــوالت را در بــورس خریــداری کــرده و بــا قریــب بــه
 %100ســود آنهــا را در بــازار آزاد بــه فــروش میرســانند
و خریــدار ایــن کاال در بــازار آزاد ،تولیدکنندههــای واقعــی
هســتند کــه سرشــان از ایــن قیمتگــذاری دســتور بــی
کاله مانــده اســت.
همچنیــن توجیــه بــاالی صــادرات مــواد اولیــه پتروشــیمی
ناشــی از تولیــد بــا خــوراک  3800تومانــی و صــادرات بــه
مأخــذ قریــب بــه  8000تومــان (ســنا) و بعضــ ٌا باالتــر،
منطــق عرضــه کافــی ایــن مــواد در بــازار داخــل را بــه
کلــی از بیــن بــرده اســت و واحدهــای پتروشــیمی را بیــش
از گذشــته بــه ســمت صــادرات مــواد مــورد نیــاز تولیــد
داخــل ســوق داده اســت.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
بــه عنــوان نهــاد باالدســتی بخــش خصوصــی و تشــکل
تشــکلهای کل زنجیــره تولیــد ،تأمیــن و عرضــه ایــن
حــوزه ،بــر اســاس بررســیهای بــه عمــل آمــده در
کمیســیون مربوطــه و جمعبنــدی در هیــأت رئیســه،
معتقــد اســت کــه شــیوه کنونــی نــه تنهــا موجــب تضییــع
حقــوق دولــت و ســرمایه کشــور گردیــده بلکــه هیــچ
فایــدهای را نیــز بــرای صنایــع کوچــک و متوســط ،مصــرف
کننــده نهایــی و شــهروندان بــه همــراه نیــاورده اســت و لــذا
بــه جــد خواســتار اصــاح ســریع وضعیــت کنونــی اســت
و در ایــن راســتا پیشــنهادهای زیــر را تقدیــم مینمایــد:

یــادآوری مینمایــد کــه اتــاق ایــران پــس از یــک
کار پژوهشــی و کارشناســی  18ماهــه گزارشــی را
بــرای ســاماندهی زنجیــره ارزش پتروشــیمی و صنایــع
فــوالدی کشــور تهیــه و در  10بنــد پیشــنهادهایی
را تقدیــم نمــوده بــود کــه در ســال گذشــته اطــاع
رســانی و تقدیــم دفتــر جنابعالــی نیــز گردیــد و
خوشــبختانه بــا نظــر مثبــت کارشناســان و مشــاورین
آن دفتــر مواجــه شــد .امــا از آن زمــان تاکنــون
 -1تغییــر نــرخ خــوراک واحدهــای پتروشــیمی از اقدامــی روی آن بــه عمــل نیامــده اســت .بندهــای
معــادل دالر  38000ریــال بــه نــرخ بــازار ثانویــه
 5و  6فــوق الذکــر برگرفتــه از بســته مذکــور اســت و
-2غییــر نــرخ محاســبه فــروش مــواد پتروشــیمی در ایــن اتــاق کمــاکان انتظــار تصمیمگیــری و اجرایــی
بــورس کاال از معــادل دالر  42000ریــال بــه نــرخ شــدن کلیــه بندهــای پیشــنهادی منــدرج در گــزارش
بــازار ثانویــه
خــود را دارد.

-3برداشــتن ســقف رقابــت قیمــت در بــورس کاال
بــرای جلوگیــری از شــکل گیــری رانــت جدیــد در
عرضــه محصــوالت پتروشــیمی
-4غربالگــری پروانههــای بهرهبــرداری صنایــع پاییــن
دســتی بــا اتــکا بــه اظهارنامههــای مالیــات بــر ارزش
افــزوده دارنــدگان ایــن پروانههــا ،بــه نحــوی کــه فعــال
بــودن واحــد مربوطــه بــا احــراز فــروش محصوالتــش و
وصــول و واریــز مالیــات ارزش افــزوده مزبــور احــراز و
پروانههــای صــوری از رده خــارج گــردد.
-5لغــو معافیــت مالیاتــی صــادرات مــواد اولیــه
پتروشــیمی بــه جهــت برابــر شــدن مطلوبیــت فــروش
ایــن مــواد در داخــل کشــور بــا صــادرات آنهــا
-6لغــو اســترداد مالیــات ارزش افــزوده صــادرات مــواد

در پایــان ضمــن اســتدعای تســریع در اجــرای مــوارد
پیشــنهادی ،آمادگــی کارشناســان و تشــکلهای مربوطــه
اتــاق ،بــرای ارائــه توضیحــات بیشــتر و مــورد مشــورت
قــرار گرفتــن پیــش از اتخــاذ تصمیماتــی بــا چنیــن آثــار
گســتردهای را اعــام مینمایــد.
مزیــد تاییــدات جنابعالــی را از خداونــد قــادر ســبحان
مســئلت دارم.
غالمحسین شافعی
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکره با عراق به خاطر
یک میلیارد دالر
بــا اتمــام خاموشــی هــا در کشــور ،فصــل جدیــدی از
صــادرات بــرق آغــاز شــده و در حــال حاضــر ایــران بــه
کشــورهای افغانســتان ،پاکســتان و عــراق بــرق صــادر
میکنــد .ایــن در شــرایطی اســت کــه اکنــون عــراق
بیــش از یــک میلیــارد دالر بــه ایــران بدهــی دارد .البتــه
بــر اســاس اظهــارات وزیــر نیــرو قــرار شــده مذاکراتــی بــا
عراقــی هــا بــرای تســویه بدهــی صــورت گیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،صــادرات بــرق بــه عــراق در ماههــای
گذشــته شــایعات متعــددی را ایجــاد کــرد؛ تــا جایــی
کــه عدهــای علــت خاموشــی هــا را همیــن مســاله
میدانســتند و معتقــد بودنــد کــه دولــت بایــد صــادرات
بــه ایــن کشــور را متوقــف کنــد .در آن زمــان حقــی
فــام  -ســخنگوی صنعــت بــرق ،صراحتــا اعــام کــرد کــه
صحبتهایــی کــه اخیــرا در خصــوص توقــف صــادرات
بــرق بــه عــراق از ســوی ایــران مطــرح میشــود ،اساســا
پایــه و اســاس درســتی نــدارد و علــت اصلــی ایــن مســاله
تنهــا نیــاز کشــور در زمــان پیــک (اوج مصــرف) اســت،
چــون در زمــان پیــک بــه دلیــل افزایــش مصــرف داخــل،
برنامهریــزی بــرای صــادرات صــورت نمیگیــرد.
رضــا اردکانیــان  -وزیــر نیــرو ،نیــز پیــش از ایــن در
مــورد توقــف صــادرات بــرق بــه عــراق گفتــه بــود کــه
طبــق توافقنامــه ،در شــرایط ضــروری ،اولویــت بــا تامیــن
نیازهــای داخــل کشــور اســت.
اکنــون کــه زمــان پیــک ســپری شــده اســت ،بــار دیگــر
اســتارت صــادرات بــرق از ایــران زده شــد و علــی رغــم
بدهیهــای عــراق ،بــاز هــم ایــران بــه ایــن کشــور بــرق
صــادر میکنــد.
وزیــر نیــرو در ایــن بــاره گفتــه کــه میــزان مطالبــات
ایــران از عــراق بــه رقــم قابــل مالحظــهای رســیده
اســت و در حــال حاضــر عراقیهــا شــروع بــه بازپرداخــت
بدهیهایشــان کــرده و امیدواریــم وزارت بــرق عــراق هــر
چــه زودتــر برابــر تعهــد نســبت بــه پرداخــت بدهیهــای

خــود ســرعت داشــته باشــند ،چــون از جملــه مــواردی
اســت کــه بــه توســعه ارتباطــات منجــر میشــود.
وی ادامــه داد :در ایــن خصــوص از وزیــر جدیــد انــرژی
عــراق در آغــاز فعالیــت دعــوت کردیــم کــه بــه ایــران
بیایــد و مذاکــرات ادامــه پیــدا کنــد.
در حــال حاضــر ایــران بــه کشــورهای افغانســتان،
پاکســتان و عــراق بــرق صــادر میکنــد و از ترکمنســتان و
ارمنســتان در مواقــع لــزوم بــرق را وارد مــی کنــد .عــاوه
بــر ایــن تمهیداتــی بــرای مذاکــره بــا کشــورهای ترکیــه
و آذربایجــان بــرای صــادرات بــرق در حــال انجــام اســت.

توسعه روابط اقتصادی دو کشور
با برقراری نظام تهاتر کاال
ســفیر پاکســتان در تهــران در مالقــات بــا رییــس اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بــر
گســترش مناســبات تجــاری میــان دو کشــور تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در ایــن دیــداری
کــه در محــل اتــاق تهــران انجــام شــد ،خانــم رفعــت
مســعود کــه بــه تازگــی مســئولیت ســفارت پاکســتان در
تهــران را برعهــده گرفتــه اســت ،طــی ســخنانی بــا اشــاره
بــه مواضــع نخســتوزیر جدیــد پاکســتان مبنــی بــر
توســعه روابــط ایــن کشــور بــا همســایگان و بــه طــور ویــژه
ایــران ،تصریــح کــرد کــه اتــاق بازرگانــی تهــران میتوانــد
در توســعه مناســبات اقتصــادی و تجــاری میــان دو کشــور
نقــش کلیــدی داشــته باشــد.
رفعــت مســعود ،ضمــن بیــان اینکــه در پیشــینه تاریخــی
دو کشــور ایــران و پاکســتان ،مناقشــات سیاســی دیــده
نمیشــود ،گفــت :متاســفانه تجــارت میــان دو کشــور
عمدتـاً بــه صــورت قاچــاق و از راههــای غیــر قانونــی صورت
میگیــرد در حالــی کــه دولتهــا و بخــش خصوصــی دو
کشــور بایــد تــاش کننــد ،مــراودات بازرگانــی و اقتصــادی
بــر مســیر قانونــی خــود قــرار گیــرد.
وی بــر تســهیل در قوانیــن و مقــررات تجــاری و بازرگانــی
میــان دو کشــور تاکیــد کــرد و اصــاح برخــی تعرفههــا
را در توســعه مناســبات ضــروری دانســت .ســفیر پاکســتان
در تهــران همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی اقــدام
تســهیلی بــرای کمــک بــه رفــت و آمــد بیشــتر تجــار

انـرژی

شماره صد و یک  //هفته اول شهریور هزار و سیصد نود وهفت

ایرانــی بــه ایــن کشــور از ســوی دولــت پاکســتان صــورت
گرفتــه اســت ،خواســتار کاهــش برخــی ســختگیریها
در قوانیــن و رویههــا از ســوی طــرف ایرانــی شــد.
رییــس اتــاق تهــران نیــز در ایــن مالقــات ،بــا اشــاره بــه
حســن روابــط سیاســی میــان دو کشــور ایــران و پاکســتان،
گفــت :بــا ایــن وجــود ،دو کشــور هنــوز نتوانســتهاند از
روابــط حســنه سیاســی بــرای توســعه مناســبات اقتصــادی
اســتفاده کننــد.
مســعود خوانســاری ،بــا بیــان اینکــه برخــی از محصــوالت
تولیــدی پاکســتان از طریــق کشــورهای دیگــر وارد بــازار
ایــران میشــود ،افــزود :در اتــاق تهــران مطالعــه دقیقــی
روی کاالهــای دارای مزیــت بــرای هــر دو کشــور صــورت
گرفتــه اســت کــه میتــوان از ایــن طــرح مطالعاتــی بــرای
بســط و توســعه مناســبات تجــاری دو طــرف اســتفاده کرد.
وی ســپس افــزود :از جملــه اقداماتــی کــه میتوانــد بــه
گســترش روابــط اقتصــادی میــان ایــران و پاکســتان کمــک
کنــد ،برقــراری تهاتــر و تبــادل کاال بــا کاال میــان دو کشــور
اســت .رییــس اتــاق تهــران افــزود :در ایــن رابطــه ،اتــاق
تهــران میتوانــد مکانیــزم آن را طراحــی و بــا همــکاری
دولــت آن را اجرایــی کنــد.

عالقهمندی نروژ برای ادامه
همکاریهای تجاری با ایران
رییــس کمیتــه مشــترک بازرگانــی ایــران و نــروژ
ضمــن تاکیــد بــر توســعه تعامــات تجــاری و اقتصــادی
کشــورمان بــا کشــور نــروژ بــه عنــوان کشــوری دارای
توانمنــدی و تکنولــوژی پیشــرفته در حوزههــای نفــت،
گاز ،پتروشــیمی ،حمــل و نقــل ،هوانــوردی ،شــیالت
وکشــاورزی ،کشــتیرانی و کشــتی ســازی و انرژیهــای
تجدیــد پذیــر ،گفــت :نشســتهایی از ســوی کمیتــه
مشــترک ایــران و نــروژ در اســلو بــا تمرکــز بــر
حوزههــای شــیالت ،کشــتیرانی ،نفــت ،گاز و انــرژی ،دارو
و آموزشهــای دانشــگاهی برگــزار شــده کــه حاصــل
ایــن مذاکــرات اســتقبال ایــن کشــور از همکاریهــای
مشــترک در بخشهــای
یــاد شــده اســت.داوود حیــدری افــزود :بــه درخواســت
معاونــت بیــن الملــل اتــاق بازرگانــی ،کمیتــه مشــترک
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بازرگانــی ایــران و نــروژ ،برنامــه مدونــی را بــرای
شناســایی شــرکتهای نــروژی کــه در شــرایط پیــش \
رو و تحریمهــای امریکایــی بــه همکاریهــای خــود بــا
ایــران ادامــه میدهنــد را در دســت طراحــی دارد.
حیــدری بــا تقدیــر از عملکــرد وزارت امــور خارجــه در
توســعه همکاریهــای دوجانبــه بیــن ایــران و نــروژ از
برگــزاری همایــش فرصتهــای ســرمایهگذاری ایــران
و نــروژ خبــر داد و گفــت :عــاوه بــر حوزههــای یــاد
شــده ،پیــرو دســتور مقــام معظــم رهبــری بــرای توســعه
اقتصــادی و بالفعــل کــردن ظرفیــت ســواحل مکــران ،این
موقعیــت وجــود دارد در بخــش پــرورش ماهــی در قفــس
و تولیــد بچــه ماهــی از تــوان تکنولوژیکــی و دانــش فنــی
کشــور نــروژ در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــم .بــه گفتــه
رییــس کمیتــه مشــترک بازرگانــی ایــران و نــروژ ،کشــور
نــروژ در بخــش دریانــوردی و کشــتی ســازی ،شــیالت و
آبزیــان و صنایــع فــات قــاره و زیربســتر ،دارای مقــام باال
در ســطح دنیاســت .همچنیــن بخشهــای انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،تحقیقــات بیوتکنولــوژی و ســرطان شناســی
از دیگرحوزههــای پیشــرفته در نــروژ اســت .وی بــا
تاکیــد بــر اهمیــت موضــوع تامیــن مــواد غذایــی بــرای
ایــران ،از طریــق محصــوالت شــیالتی گفــت :ایــران بــا
محدودیتهــای اســتفاده از منابــع آب شــیرین ناشــی
از خشکســالیهای شــدید یــک دهــه اخیــر مواجــه
اســت و بابرخــورداری از ویژگیهــای اقلیمــی دریــای
خــزر ،خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــا داشــتن 4011
کیلبومتــر نــوار ســاحلی ،میتوانــد بــا همــکاری بــا
کشــور نــروژ کــه ســابقه درخشــانی در حــوزه صنایــع
دریایــی و آبــزی پــروری دارد ،امــکان بالقــوه بهــره منــدی
از ایــن امتیــاز افزایــش تولیــد آبزیــان دریایــی را بالفعــل
برســاند.حیدری بــه هــدف گــذاری برنامــه ششــم توســعه
در حــوزه شــیالت بــرای دســتیابی بــه  200هــزار تــن
تولیــد ماهــی تــا  1400گفــت :ایــران از گونههــای بومــی
بــا ارزش اقتصــادی بــاال برخــوردار اســت و عــاوه بــر ایــن
ضــرورت کاهــش فشــار صیــد بــر ذخایــر آبزیــان دریایــی
احســاس میشــود و تشــکلهای صیــد و صیــادی ،آبــزی
پــروری و صادرکننــدگان آبزیــان بــا اســتفاده از تخصــص
ودانــش فنــی کشــور نــروژ در ایــن حــوزه میتوانــد بــه
هــدف گذاریهــای انجــام شــده در ایــن بخــش برســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قطار توسعه تجدیدپذیرها وارد
ریل شد

برنامهریــزی و هدفگــذاری بــرای توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر در دولــت دوازدهــم ،دســتیابی بــه 4000
مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر بــوده کــه ایــن هــدف
بخشــی از هــدف تصویــب شــده بــرای برنامــه ششــم
توســعه اقتصــادی ایــران اســت و مقــرر شــده کــه در
پایــان ســال  1400ایــن عــدد بــه  5000مــگاوات برســد.
بــه گــزارش ایســنا ،با آغــاز به کار دولــت یازدهم ،سیاســت
وزارت نیــرو بــرای توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر،
عم ـ ً
ا بــه واســطه حضــور مــردم و ســرمایهگذاری بخــش
غیردولتــی (اعــم از ســرمایهگذاران داخلــی ،خارجــی یــا
مشــارکت) تنظیــم شــد .در ایــن راســتا بــا اســتفاده از
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــت
علمیوفنــاوری ریاســتجمهوری از راهانــدازی مرکــز
فنــاوری انــرژی بــرای نخســتین بــار خبــر داد تــا
در ایــن مرکــز اســتارتآپها ،شــتابدهندهها و
شــرکتهای دانشبنیــان حــوزه انــرژی گــرد هــم
جمــع شــده و بــرای توســعه بــازار خــود فعالیــت کننــد.
کامبیــز مهــدیزاده از راهانــدازی نخســتین مرکــز
فنــاوری انــرژی خبــر داد و اظهــار کــرد :ایــن مرکــز بــه
زودی بــا حمایــت ســتاد و بخــش خصوصــی راهانــدازی
میشــود تــا تمامــی اســتارتآپها ،شــتابدهندهها
و شــرکتهای دانشبنیــان حــوزه انــرژی بــه صــورت
متمرکــز فعالیــت خــود را در آن ادامــه دهنــد.
مهــدیزاده راهانــدازی ایــن مرکــز را گامــی بــرای
ســاماندهی فعالیتهــا در حــوزه انــرژی دانســت و ادامــه
داد :ایــن مرکــز مکانــی بــرای ارایــه نوآوریهــای حــوزه
انــرژی اســت تــا شــرکتهای حاضــر در آن ایدههــا و
توانمندیهــای خــود در ایــن حــوزه را عرضــه کننــد.
بــرای راهانــدازی ایــن مرکــز بخــش خصوصــی همچــون
اســتارتآپها و شــتابدهندهها اعــام آمادگــی
بــرای ســرمایهگذاری کردهانــد و زیرســاختها بــرای

ظرفیتهــای منــدرج در قانــون اصــاح الگــوی مصــرف،
خریــد تضمینــی بــرق تجدیدپذیــر از بخــش غیردولتــی
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن راهکارهــای توســعه
نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر در دســتور کار اصلــی ســازمان
انرژیهــای نــو ایران(ســانا) قــرار گرفــت و متعاقــب آن
بــا تشــکیل ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق (ســاتبا) بــه ایــن ســازمان واگــذار شــد.
ایــن تغییــر رویکــرد باعــث شــد تــا تنهــا ظــرف مــدت
کمتــر از چهــار ســال ظرفیــت نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر
در کشــور بــه میــزان بیــش از  330مــگاوات افزایــش
یافتــه و تــا پایــان ســال  1396بــه رقــم  545مــگاوات

انـرژی

شماره صد و یک  //هفته اول شهریور هزار و سیصد نود وهفت

برســد .ایــن افزایــش عــاوه بــر آنکــه از رشــد باالیــی
برخــوردار بــوده ،بــرای دولــت هزینــه بســیار کمتــری
نیــز در برداشــته چــرا کــه تمامـاً ایــن افزایــش ظرفیــت از
ســوی بخــش خصوصــی بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
در ایــن مــدت تعــداد شــرکتهای خصوصــی و مشــترکان
از چهــار شــرکت بــه بیــش از  1063شــرکت اعــم از
نیــروگاه هــای بــزرگ و کوچــک پشــت بامــی رســید.
از دیگــر اقدامــات و دســتاوردهای مهــم صــورت گرفتــه
کــه میتــوان از آن بــه عنــوان پشــتیبان و عامــل اصلــی
افزایــش ظرفیــت نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر نــام بــرد،
ایجــاد تعرفههــای متنــوع بــرای قراردادهــای خریــد
تضمینــی بــرق تجدیدپذیــر بــود کــه همیــن امــر ســبب
شــد تــا میــزان قراردادهــای منعقــده افزایــش یافتــه
و ایــن امــر باعــث شــد ظــرف مــدت کوتــاه تــری بــا
ســرمایهگذاری بخــش غیردولتــی ،ظرفیــت نیــروگاه هــای
منصوبــه افزایــش یابــد.
یکــی از اقدامــات بــارز انجــام شــده در طــی ســال هــای
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تجدیدپذیــر مگاواتــی ،مشــارکت مــردم در احــداث
نیروگاههــای خورشــیدی پشــت بامــی بــوده اســت .بنابــر
آمــار اخــذ شــده تــا پایــان ســال  1396حــدود 1000
واحــد نیروگاهــی خورشــیدی پشــت بامــی از طریــق
فرآینــد خریــد تضمینــی بــرق توســط مشــترکین و عمدتـاً
در مناطــق محــروم کشــور احــداث شــده اســت.
در ادامــه مشــارکت ســرمایهگذاران بخــش غیردولتــی
و مــردم در احــداث نیروگاههــای تجدیدپذیــر کــه طــی
ســالهای اخیــر آغــاز شــده شــاهد تکمیــل فعالیــت
هایــی هســتیم کــه بــر اســاس برنامهریزیهــای انجــام
شــده در حــال تکمیــل و احــداث نیروگاههــای مربوطــه
اســت؛ لــذا از ابتــدای ســال  1397تــا پایــان خردادمــاه
شــاهد بــه بهرهبــرداری رســیدن بیــش از  81مــگاوات
نیــروگاه تجدیدپذیــر در کشــور بــوده و پیشبینــی
میشــود تــا انتهــای ســال  1397ظرفیــت تجمعــی
منصوبــه نیروگاههــای تجدیدپذیــر بــه حــدود 1000
مــگاوات برســد.
بــه رشــد بــود ،بــرای توســعه بــازار حمایــت میشــوند.
پــس در ایــن مرکــز ایدههــا جمــع آوری میشــود تــا
بــرای صنعتــی شــدن آنهــا اقدامــات الزم انجــام شــود.

مرکز فناوری انرژی راهاندازی میشود
راهانــدازی مرکــز فراهــم شــده اســت.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــت علمی
بــا اشــاره بــه اینکــه تبدیــل شــرکتهای کوچــک حــوزه
انــرژی بــه شــرکتهایی بــزرگ از اهــداف فعالیــت ایــن
مرکــز اســت ،بیــان کــرد :ایــن مرکــز بســتری را فراهــم
میکنــد تــا شــرکتهای توانمنــد امــا کوچــک بــه
شــرکتهایی قدرتمنــد تبدیــل شــوند و بــازار خــود را
توســعه دهنــد؛ در ایــن صــورت بــا فعالیــت خــود بــه

اقتصــاد کشــور نیــز نفــع میرســانند.
وی همچنیــن عنــوان کــرد :اســتارتآپها،
شــتابدهندهها و شــرکتهای عالقهمنــد بــه فعالیــت
در حــوزه انــرژی میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســتاد
توانمنــدی و ایدههــای خــود را ارایــه دهنــد و پــس از
بررســی توســط تیــم کارشناســی بــه آنهــا فرصــت حضــور
در مرکــز و حمایــت بــرای توســعه فعالیــت و ایدهشــان
داده میشــود .در ادامــه نیــز اگــر رونــد فعالیــت آنهــا رو

مهــدیزاده در بخــش بعــدی ســخنان خــود بــه
فعالیتهــای ســتاد در دور جدیــد اشــاره کــرد و
گفــت :در ســتاد بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا بــا
ســاماندهی فعالیتهــای دورههــای گذشــته زمینــه
را بــرای توســعه فعالیتهــا فراهــم کنیــم .بنابرایــن
سرنوشــت تمــام پروژههــای ســتاد مشــخص میشــود
تــا بــا تغییــر مدیریتهــا افــراد جدیــد دچــار چالــش
نشــوند .همچنیــن جدولــی آمــاده شــده تــا از ایــن پــس
میــزان پیشــرفت پروژههــا مشــخص باشــد کــه در چــه
وضعیتــی قــرار دارنــد.
وی بــه اســتفاده از دســتاوردهایی همچــون اســکن کــد
و هولوباکــس در ســتاد نیــز اشــاره کــرد کــه دسترســی
بــه آخریــن اخبــار و دســتاوردهای حــوزه انــرژی را
آســان میکنــد و بــه نوعــی صرفهجویــی در وقــت و
هزینــه را بــرای عالقهمنــدان در ایــن حــوزه بــه دنبــال
دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس کل بانــک مرکــزی ضمــن اشــاره بــه اینکــه ذخایــر
ارزی عیــن نامــوس ایــن بانــک بــوده و از آن بــرای خــرج در
بــازار اســتفاده نمیکنــد مگــر در شــرایط خــاص ،عنــوان
کــرد :برخــاف نظــر برخــی کــه معتقدنــد از گروههــای
خاصــی نظــر میخواهیــم اینگونــه نیســت و مــن کســی
نیســتم کــه القــا پذیــر باشــم ،میدانــم کــه چگونــه بایــد
در اقتصــاد کالن و پــول کار کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی در بیســت و نهمیــن
همایــش بانکــداری اســامی عمــده اظهاراتــش را بــه جلســه
اخیــر مقــام معظــم رهبــری و هیــات وزیــران اختصــاص داد
و بــا اشــاره بــه شــرایط موجــود ارزی گفــت کــه ایــن فضــا
محصــول ناتــرازی عمیــق سیســتم بانکــی و رشــد نقدینگــی
و اصــرار بــرای ادامــه آن اســت .اگــر ایــن رونــد بــه بــی
برنامهگیهــای سیســتم ارزی اضافــه شــود عامــل اثرگــذار
شــرایط موجــود اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا «فشــاری کــه آمریــکا در حــوزه ارزی
و نقــل و انتقــال بــرای مــا داشــت درســت نبــود خــود را در
تلــه سیاســت ایــن کشــور قــرار دهیــم» گفــت :در ایــن
شــرایط ارز تــک نرخــی نمیتوانســت کارایــی داشــته و
موفــق باشــد از ایــن رو سیاســت ارزی تغییــر کــرد.
همتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ذخایــر ارزی نامــوس بانــک
مرکــزی اســت و بــا سیاســتی کــه در حــال اجــرا داریــم
بتوانیــم آن را حفــظ و افــزوده کنیــم .گفــت :هــدف اصلــی
عــدم اســتفاده از ارز بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل بازار اســت
و تــا حــد ممکــن ایــن کار را نخواهیــم کــرد ،از ارز نفتــی
فقــط بــرای تامیــن کاالی اساســی اســتفاده خواهــد شــد
مگــر در شــرایط خــاص .ایــن در حالــی اســت کــه ســاالنه
حــدود  ۴۰میلیــارد دالر ارز ناشــی از صــادرات غیرنفتــی
وجــود دارد کــه مــی توانــد بــرای تامیــن بــازار کافــی باشــد.
بازار را روزانه رصد میکنم
وی بــا بیــان اینکــه مــا در نــرخ بــازار ثانویــه دخالــت
نمیکنیــم ،گفــت :امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه
کنتــرل و دخالتــی در بــازار نداریــم بلکــه حتمــا آن را بــه
طــور روزانــه رصــد میکنیــم و حتــی اگــر الزم باشــد ،از
طریــق عرضــه و تقاضــا در آن دخالــت خواهیــم داشــت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه نحــوه معامــات
ارزی گفــت :اکنــون حــدود  ۹۷درصــد مبــادالت ارزی کــه
عمــده آن حوالــه اســت در بــازار ثانویــه و در ســامانه نیمــا

همتی:

ذخایر ارزی
ناموس بانک
مرکزی است

انجــام میشــود و تنهــا ســه درصــد در صرافیهــا شــکل
میگیــرد .بنابرایــن نرخــی کــه در ســامانه ســنا وجــود دارد
فرآینــد نــرخ معامــات در نیمــا و صرافیهاســت و طبیعــی
اســت کــه ایــن نــرخ بــه نیمــا نزدیکتــر باشــد.
انتقاد تند همتی به بانکها
در ادامــه ســخنرانی رئیــس کل بانــک مرکــزی بحــث
حاکمیــت شــرکتی و اهمیــت اســتقرار آن در بانکهــا بــرای
افزایــش شــفافیت در عملکــرد آنهــا مطــرح شــد.
همتــی بــا اشــاره بــه بحــث ترازنامــه بانکهــا گفــت:
متاســفانه اکنــون بانکهــا درگیــر ناتــرازی ترازنامههــا
هســتند کــه ایــن مشــکالت بســیاری را ایجــاد کــرده و از
ســویی بــه ســمت اضافــه برداش ـت از بانــک مرکــزی آنهــا
را ســوق داده اســت .از ســویی عمــده نقدینگــی امــروزی از
ســود بانکــی نشــأت گرفتــه کــه بایــد گفــت رشــد ســریع
شــبه پــول بــه دلیــل مســابقه بیانتهــا و بــی ضابطــه
بانکهــا در ســود بــوده اســت .در حالــی کــه نبایــد آنهــا
بیکفایتــی خــود را از طریــق اضافــه برداشــت از بانــک
مرکــزی جبــران کننــد و شــخصا اجــازه چنیــن کارهایــی
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را دیگــر بــه بانکهــا نخواهــم داد .ایــن در حالــی اســت
کــه اضافــه برداشــت بانکهــا در تیرمــاه امســال نســبت بــه
تیرمــاه پارســال  ١٨.٢درصــد رشــد داشــته و اگــر بدهــی
بانکهــا بــه بانــک مرکــزی در ضریــب فزاینــده ضــرب شــود
صــد هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی اضافــه شــده اســت.
وی یــادآور شــد :بانکهــا بایــد بــا ضابطــه و در چارچــوب
حرکــت کــرده و جســارت طراحــی در این سیســت م را داشــته
باشــیم در غیــر ایــن صــورت ادامــه رونــد موجــود موجــب بــه
پاییــن کشــیده شــدن کل نظــام اقتصــادی خواهــد شــد.
احتمال تغییرات در ضوابط سود بانکی
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار در ادامــه بــه جریــان ســود
بانکــی و ســپردهگیری بانکهــا اشــاره کــرد و گفــت :در
مــدت اخیــر بانکهــا دســت بــه تغییراتــی در ســود زدنــد
کــه ایــن بــه معنــی مجــوز بانــک مرکــزی نیســت .مــا فقــط
از آنهــا خواســتیم تــا ســپردههای حــد فاصــل دوم تــا
یازدهــم شــهریورماه ســال گذشــته را تمدیــد کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تصمیــم گیــری در مــورد ســود بانکــی
در دســتور کار قــرار دارد ،افــزود :احتمــاال در رابطــه بــا
ســپردههای مــدتدار تصمیمگیــری خواهــد شــد و بعیــد
نیســت کــه ســپردههای دو تــا ســه ســال بــار دیگــر بــه
شــبکه بانکــی بازگــردد .البتــه در ایــن مــورد بایــد نظــرات
ت درســت را اتخــاذ کنیــم تــا بتوانیــم
را بررســی و سیاســ 
کمتریــن ریســک را متحمــل شــویم.
القاپذیر نیستم
در ادامــه همتــی بــه موضــوع اســتفاده از روشهــای جدیــد
بــرای سیســتم بانکــی و همچنیــن اســتفاده از نظــرات
کارشناســانه اشــاره کــرد و گفــت :بــر خــاف آنچــه کــه
میگوینــد مــا از گروههــای خاصــی نظــر میخواهیــم
اینگونــه نیســت و مــن کســی نیســتم کــه القــا پذیــر
باشــم .بلکــه خــود تجربــه  ۳۰ســاله در نظــام بانکــی داشــته
و میدانــم کــه چگونــه بایــد در اقتصــاد کالن و پــول کار
کــرد .بنابرایــن ایــن گونــه نیســت کــه کســی بخواهــد بــه
مــن بگویــد کــه چــه کار کنــم یــا چــه کار نکنــم بلکــه از
دیدگاههــا و نظــرات متفــاوت و نقــاط مشــترک آن اســتفاده
خواهــم کــرد.
وی تاکیــد کــرد :مــن از نظــر تمــام گروههــا از چــپ تریــن
تــا راس ـتترین اســتفاده میکنــم و ایــن جزئــی از اســتقالل
بانــک مرکــزی اســت.
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پژوهشگاه نیرو؛ میزبان بزرگترین
گردهمایی فعاالن استارتاپی نانو در
صنعت برق

کــی از بزرگتریــن گردهماییهــای فعــاالن اســتارتاپی
کشــور در حــوزه فنــاوری نانــو در ششــمین کنفرانــس
تخصصــی فنــاوری نانــو در صنعــت بــرق برگــزار خواهــد
شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز توســعه فنــاوری نانــو در صنعــت
بــرق و انــرژی پژوهشــگاه نیــرو در نظــر دارد همزمــان بــا
برگــزاری ششــمین کنفرانــس تخصصــی فنــاوری نانــو
کــه طــی روزهــای  30مهرمــاه تــا دوم آبــان مــاه امســال
در محــل پژوهشــگاه نیــرو برگــزار میشــود ،یکــی از
بزرگتریــن گردهماییهــای فعــاالن اســتارتاپی کشــور در
حــوزه فنــاوری نانــو را برگــزار کنــد.
تقویــت اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور در حــوزه نانــو ،برق و
انــرژی ،ایجــاد فضــای تبــادل نظــر و گفتوگــو ،بسترســازی
جهــت ایجــاد ارتبــاط ســازنده میــان صاحبــان ایــده ،فعــاالن
حــوزه اســتارتاپ و صندوقهــای ســرمایهگذاری و در
نهایــت بــه اشــتراکگذاری دانــش و تجربــه نوآورانــه ،از
اهــداف مهــم ایــن رویــداد اســتارتاپی اســت.
ایــن اســتارتاپ در قالــب فعالیتهایــی نظیــر برگــزاری
پنلهــای تخصصــی فنــی در حــوزه نانــو ،اختصــاص فضــای
نمایشــگاهی جهــت حضــور اســتارتاپها و ارائــه دســتاوردها
و ایدههــای نویــن خــود ،برگــزاری جلســات نشســت و
هماندیشــی بــا نماینــدگان شــرکتهای متخصــص و
نقشآفریــن در فضــای اســتارتاپی ،برگــزاری کارگاههــای
آموزشــی بــا محوریــت رونــد شــکلگیری اســتارتاپهای
حــوزه نانــو ،بــرق و انــرژی ،بررســی پیشــرانها و موانــع
اســتارتاپهای ایــن حــوزه ،چالشهــای موجــود،
علــل موفقیتهــا و شکســتهای اســتارتاپها و
شــتابدهندههای ایــن حــوزه در ایــران برگــزار خواهــد
شــد.
بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی پژوهشــگاه نیــرو،
اســتارتاپهای فعــال در زمینههــای مختلــف نانــو کــه
بتواننــد کاربــرد محصول/ایــده خــود را در حــوزه بــرق
و انــرژی توســعه دهنــد ،میتواننــد بــا حضــور در جمــع
فعــاالن و صاحبنظــران حــوزه اســتارتاپ و نانــو تکنولــوژی
در ایــن رویــداد ،از ایــن فرصــت بــرای معرفــی کســب و کار
خــود اســتفاده کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران خواستار تسریع در اجرای خط سوم
انتقال برق از ارمنستان شد
بــه گــزارش روز جمعــه ایرنــا ،رمضانعلــی ســبحانی فــر
کــه در راس هیاتــی بــه ارمنســتان ســفر کــرده اســت بــا
«آرا بابلویــان» رئیــس مجلــس ملــی ارمنســتان گفــت
وگــو کــرد.
ســبحانی فــر در ادامــه بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه
و تاریخــی میــان دو کشــور اظهــار داشــت :جمهــوری
اســامی ایــران و ارمنســتان دارای روابــط بســیار نزدیــک
بــوده و همیشــه در مشــکالت کنــار یکدیگــر بــوده انــد
و هــم اکنــون نیــز دو کشــور بایــد بــه همــکاری مســتمر
بــا یکدیگــر ادامــه دهنــد.
رئیــس گــروه دوســتی پارلمانــی ایــران بــا اشــاره
بــه عــزم مقــام هــای دو کشــور بــرای توســعه روابــط
فیمابیــن گفــت :مجالــس ایــران و ارمنســتان مــی
تواننــد بــا تصویــب قوانیــن ســودمند بــه توســعه روابــط
دو جانبــه از جملــه در زمینــه ســرمایه گــذاری ،گمرکــی،
انــرژی ،حمــل و نقــل ،تجــارت و بازرگانــی کمــک کننــد.
ســبحانی فــر خواســتار تســریع در اجــرای خــط ســوم
انتقــال بــرق ،ســرمایه گــذاری در منطقــه آزاد مغــری و
همــکاری دو کشــور در تاســیس نیــروگاه هــای برقابــی،
بــادی و خورشــیدی در ارمنســتان شــد.
وی ضمــن ابــراز آمادگــی ایــران بــرای افزایــش صــادرات
گاز بــه ارمنســتان ،ادامــه داد :همــکاری دو کشــور در
امــر بازســازی و عمــران کریــدور شــمال – جنــوب،
اجرایــی کــردن موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی فیمابیــن
و حــذف عــوارض جــاده ای تاثیــر بســزایی در توســعه
روابــط خواهــد داشــت.
رئیــس مجلــس ملــی جمهــوری ارمنســتان نیــز بــا
اشــاره بــه روابــط نزدیــک ،دوســتانه و صمیمــی میــان

دو کشــور کــه ریشــه در روابــط دیرینــه دو ملــت دارد،
اظهــار داشــت :روابــط بــا جمهــوری اســامی ایــران
بــرای مــا بســیار مهــم بــوده و هیــچ گاه تحــت تاثیــر
شــرایط منطقــه ای قــرار نگرفتــه اســت.
بــه گفتــه بابلویــان ،دو کشــور همیشــه در زمــان هــای
ســخت در کنــار یکدیگــر بــوده و بــه هــم کمــک کــرده
انــد.
رئیــس مجلــس ملــی ارمنســتان همچنیــن افــزود :روابط
دو کشــور باثبــات و پایــدار بــوده و هــر تغییــری در
ارمنســتان رخ دهــد در روابــط میــان دو کشــور تاثیــری
نخواهــد داشــت .وی همچنیــن گفــت کــه ســال آینــده
در راســتای توســعه روابــط دوجانبــه بــه تهــران ســفر
خواهــد کــرد.
بابلویــان اظهــار داشــت :مباحــث مربــوط بــه گمــرک،
حمــل و نقــل و ترانزیــت میــان ایــران و ارمنســتان
بســیار مهــم اســت و مجالــس دو کشــور مــی تواننــد
عــاوه بــر همــکاری در توســعه زیرســاخت هــای انــرژی،
توســعه روابــط تجــاری و بازرگانــی را نیــز در دســتور کار
خــود قــرار دهنــد.
وی ادامــه داد :ایــران مــی توانــد بــا اســتفاده از فرصــت
هــای اتحادیــه اورآســیا بــه توســعه روابــط خــود بــا ایــن
اتحادیــه و اتحادیــه اروپــا از طریــق ارمنســتان مبــادرت
کنــد.
ارمنســتان بــا حــدود  30هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت
و ســه میلیــون نفــر جمعیــت در منطقــه قفقــاز کــه پــس
از فروپاشــی شــوروی در ســال  )1370( 1991اســتقالل
یافــت ،بــا ترکیــه ،گرجســتان ،جمهــوری آذربایجــان و
ایــران هــم مــرز اســت.

انـرژی

شماره صد و یک  //هفته اول شهریور هزار و سیصد نود وهفت
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احداث نیروگاههای
حقیقی و مجازی
برای سال ۹۸
وزیــر نیــرو گفــت :فعالیتهــای عمرانــی و توســعه ای
کشــور نیازمنــد بــرق پایــدار و مطمئــن اســت و در ایــن
مســیر بایــد عــاوه بــر ســاخت نیروگاههــای حقیقــی،
بــا مدیریــت مصــرف بتوانیــم ظرفیــت جدیــد بــرق را بــه
شــکل نیــروگاه مجــازی ایجــاد کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان صبــح امــروز در آئین
افتتــاح  ۵۷پــروژه شــبکههای انتقــال فــوق و توزیــع
بــرق تهــران بــا بیــان اینکــه تابســتان امســال را بــدون
مشــکل در شــبکه بــرق رســانی پشــت ســر گذاشــتیم،
اظهــار کــرد :دشــمنان ایــن نظــام قصــد داشــتند بــا
برنامهریزیهــای ســنگین خــود در صنعــت آب و بــرق
کشــور اختــال ایجــاد کننــد کــه بــا هوشــیاری مــردم،
مدیریــت درســت مســئوالن ،اســتانداران ،تدبیــر مقامــات
و همــکاری رســانه نقشــه شــوم آنهــا نقــش بــر آب شــد
و بــاز تیرشــان بــه هــدف ننشســت.
وی افــزود :در کنــار اینکــه تابســتان کــم حادثــه ای را
پشــت ســر گذاشــتیم ،بایــد گفــت کــه تجربــه بســیار
زیــادی بــرای ســال آینــده کســب کردیــم و هــم اکنــون
دســت انــدرکار احــداث نیروگاههــای حقیقــی و مجــازی
هســتیم کــه نیــروگاه حقیقــی توســط متخصصــان
صنعــت بــرق کشــور و مجــازی توســط مــردم بــا اصــاح
الگــوی مصــرف و مدیریــت صحیــح بــرق انجــام میشــود.
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :مدیریــت مصــرف امســال
باعــث شــد تــا اوج بــار کاهــش پیــدا کنــد و همــهٔ
مــردم در سراســر کشــور از نعمــت بــرق برخــوردار شــوند.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه فعالیتهــای عمرانــی و
توســعه ای کشــور نیازمنــد بــرق پایــدار و مطمئــن
اســت ،اظهــار کــرد :در ایــن راســتا بایســتی بــه نحــو
مناســب رو بــه جلــو حرکــت داشــته باشــیم تــا بــا برنامــه

ریزیهــای صــورت گرفتــه بتوانیــم در ســال پیــش رو بــه
اتــکا ظرفیتهــای داخلــی و همــت متخصصــان صنعــت
بــرق کشــور ،ایــن ظرفیتهــا را بیــش از پیــش افزایــش
داده و بــرق پایــداری را در هــر زمــان داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه شــعار امســال کــه حمایــت از کاالی
ایرانــی نــام گرفتــه اســت ،عنــوان کــرد :یکــی از
ارزشــمندترین کاالهــای ایرانــی ،حــس تعلــق خاطــر
مــردم مــا بــه کشــور خودشــان اســت و شــاید یکــی از
هــدف گذاریهــای اصلــی دشــمنان انقــاب آســیب
زدن بــه همیــن حــس تعلــق بــوده کــه بایــد از ایــن
حــس بــه عنــوان یــک کاالی منحصــر بفــرد ایرانــی
محافظــت کنیــم.
وزیــر نیــرو افــزود :دشــمن بــا برنامهریزیهــای خــود
تــاش دارد تــا ایــن حــس را تضعیــف کنــد و امــروز بایــد
گفــت ایــن حــس تعلــق خاطــر اســت کــه موجــب شــده
بیــداری گســترده ای در منطقــه شــکل بگیــرد.
اردکانیــان بــه اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و بیــان کــرد:
مــا بــه جــای فرصــت زمانــی چنــد برابــر و صــرف
هزینههــای ســنگین توانســتیم بــا بهــره گیــری از
امکانــات بالاســتفاده در انبارهــای تجهیــزات خــود ،کار
ارزشــمندی را در مســیر اقتصــاد مقاومتــی ایجــاد کنیــم
کــه امــروز نمونــه ای از آن را در افتتــاح ایــن پــروژه
میبینیــد .
وی ادامــه داد :در ایــام تعطیــات نــوروز امســال ،همکاران
مــا در حــوزه آب و بــرق بــا ذوق و شــوق فــراوان و تــاش
شــبانه روزی خــود تــاش کردنــد تــا مــردم در آســایش
و رفــاه کامــل بــه ســر ببرنــد و همیــن شــوق آنهــا نیــز
بــه دســتگاههای دیگــر انتقــال داده شــد کــه ثمــرات آن
بــه بــار نشســته اســت.
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اقتصاد در یک درس
«اقتصــاد در یــک درس» بیتردیــد یکــی از مهمتریــن کتابهــای اقتصــادی قــرن بیســتم اســت .ایــن کتــاب ،مهمتریــن و مســتدلترین
ـاب بحرانهــای حتمــی
مباحــث تاریــخ معاصــر جهــان را در نقــد اقتصــاد دولتــی در بــر دارد و تحقــق همــه پیشبینیهــای آن دربـ ِ
ـین شــارحان و منتقــدان تاریــخ تفکــر اقتصــادی را برانگیختــه اســت .هنــری هازلیــت در کتــاب اقتصــاد در یــک
اقتصــاد دولتــی ،تحسـ ِ
درس ،کــه در واقــع حــاوی درسهــای پرشــمار اســت ،بــا زبانــی ســاده کــه بــرای متخصصــان و افــراد عــادی قابــل فهــم اســت نشــان
میدهــد کــه تخصیــص منابــع اقتصــادی توســط دولتهــا و قطــع یــد بازیگــران خصوصــی موجــب کشــیده شــدن پــرده جهــل بــر
روابــط اقتصــادی میشــود و منابــع کمیــاب را تلــف میکنــد .همیــن جنبــه کار هازلیــت اســت کــه نــام او را درکنــار اقتصاددانــان بزرگــی
ماننــد کارل منگــر و لودویــگ فــون میــزس قــرار داده اســت.
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