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دشواری «بخش خصوصی» بودن
حسین حقگو ،تحلیلگر اقتصادی

متاســفانه امــا گویــا ایــن وضعیــت ســخت و دشــوار کمتــر از ســوی دولتمــردان
درک و فهــم میشــود .چراکــه در غیــر ایــن صــورت منطــق حکــم میکــرد در
شــرایط شــدتگیری فشــار خارجــی ،فشــارهای داخلــی کاهــش و فضــا بــرای
ابتــکار عمــل و فعالیــت بنگاههــای تولیــدی فراهــم شــود ،امــری کــه کمتــر شــاهد
آنیــم .بنگاههایــی کــه شــریانهای حیاتــی تولیــد کار و ثــروت کشــورند همچنــان
در فضایــی پرابهــام نســبت بــه سیاســتهای آینــده دولــت گــذران میکننــد و و
زیــر فشــارهای مختلــف روز بــه روز از تــوان آنهــا کاســته میشــود.
نارضایتــی از ایــن وضعیــت را میتــوان در ســخنان رییــس اتــاق ایــران در جلســه
اخیــر هیــات نماینــدگان ایــن نهــاد مشــاهده کــرد .آقــای شــافعی از وجــود مشــکل
در ســه ســطح :قواعــد بــازی حاکــم بــر اقتصــاد ،اقتصــاد کالن و اقتصــاد خرد ســخن
گفــت و اینکــه «هنگامــی کــه مــا در ســطح اولیــه و قواعــد بــازی حاکــم بــر اقتصــاد
کشــور دچــار مشــکل هســتیم ،نمیتوانیــم تنهــا بــا مــدد گرفتــن از راهحلهایــی
کــه در ســطح اقتصــاد کالن ارایــه میشــوند ،هماننــد اصــاح متغیرهــای پولــی و
مالــی یــا قیمتــی ،مشــکالت کشــور را حــل کنیــم ».وی افــزوده اســت «واقعیــت
ایــن اســت کــه مشــکالت اقتصــادی کشــور از قواعــد بــازی نامطلوبــی حاصــل شــده
کــه خــود عامــل ایجــاد مشــکالت بعــدی هســتند و هــر کوشــش بــرای اصــاح آن را
بیاثــر میکننــد ».رییــس پارلمــان بخــش خصوصــی بطــور مشــخص منظــور خــود
از قواعــد بــازی نامطلــوب را «عــدم تمرکــز در ســاختار تصمیمگیــری اقتصــادی،
عــدم بهــره گرفتــن از تجربــه صاحبــان دانــش و عمــل ،قــرار دادن پایههــای موتــور
خلــق ثــروت بــر فعالیتهــای نامولــد و رانتــی بــه جــای نــوآوری و فعالیتهــای
مولــد صنعتــی و در نهایــت همســو نبــودن سیاســت خارجــی بــا سیاســت اقتصادی»
عنــوان کــرده و برونرفــت از ایــن وضعیــت را بــا «بازبینــی قواعــد بــازی ترســیم
شــده در اقتصــاد کشــور و اصــاح آنهــا و پرهیــز از تکیــه بــه راهحلهایــی اســت کــه
خــود معلــول ایــن قواعــد بــازی هســتند» امکانپذیــر دانســته اســت.
بدینترتیــب ســخنگوی بخــش خصوصــی کشــور تحــوالت نگرشــی و اصالحــات
بنیادیــن و ســاختاری در عرصــه اقتصــادی را خواســتار شــده اســت کــه بــا گفتــار
و عملکــرد مســووالن کشــور کــه عمدتــا در پــی تثبیــت یــا حداکثــر دســتکاری
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در بیست و چهارمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور مطرح شد

توفیق صادرات بدون تولید و پشتوانه قوی
امکانپذیر نیست

بیســت و چهارمیــن همایــش توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور
بــا عنــوان «دیپلماســی اقتصــادی» در تبریــز و بــا حضــور رئیــس
اتــاق ایــران ،دســتیار ویــژه وزیــر صنعــت ،مدیــرکل بنــدر ترابــزون
ترکیــه ،رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی آذربایجــان شــرقی و همچنیــن
سرپرســت اســتانداری آذربایجــان شــرقی و نماینــده ولیفقیــه در
ایــن اســتان برگــزار شــد.
تاکیــد بــر لــزوم حمایــت جــدی دولــت از بخــش خصوصــی ،تکنرخــی شــدن
ارز ،مشــارکت دادن بخــش خصوصــی در تصمیمگیریهــا و اســتفاده از نظــرات
کارشناســی اتاقهــای بازرگانــی از ســوی دولــت ،جــزو مهمتریــن خواســتههای
فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی در ایــن همایــش بــود.
نظرات بخش خصوصی در تصمیمگیریها لحاظ شود
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در بیســت و چهارمیــن
همایــش ملــی توســعه صــادرات غیرنفتــی بــا اشــاره بــه توصیــه راهبــردی رهبــر
معظــم انقــاب در دیــدار هفتــم شــهریورماه بــا هیــات دولــت مبنــی بــر اینکــه

«دولــت ســخنان اتــاق بازرگانــی را بخوانــد ،بشــنود و ببینــد» گفــت :توصیــه
و توجــه مقــام معظــم رهبــری ،مایــه امیــدواری بخــش خصوصــی بــرای یافتــن
نقــش مؤثــر در تصمیمگیریهــای اقتصــادی شــد امــا هنــوز برخــی اقدامــات
غیرکارشناســی از ســوی مســئوالن اقتصــادی کشــور انجــام میشــود کــه برخــاف
منافــع اقتصــاد و نظــر بخــش خصوصــی اســت.
غالمحســین شــافعی بــا اشــاره بــه خبــری مبنــی بــر اینکــه گمــرکات کشــور
بــه گمــرکات تخصصــی در صــادرات تبدیــل شــدهاند ،ایــن تصمیــم را عجوالنــه
دانســت و افــزود :انتظــار داریــم دولــت تعجیــل و دســتپاچگی را کنــار بگــذارد و بــه
تأکیــد مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر توجــه بــه بخــش خصوصــی عمــل کنــد.
شــافعی نداشــتن برنامــه مــدون و کارشناســی را عامــل اصلــی بالتکلیفــی صــادرات
عنــوان کــرد و گفــت :همــه ایــن مشــکالت از آنجــا نشــات میگیــرد کــه مــا
برنامــه مشــخصی بــرای اصــاح وضعیــت اقتصــادی کشــور نداریــم و اگــر مباحثــی
مطــرح میشــود ،ایــن مباحــث بیشــتر از آنکــه برنامــه اقتصــادی باشــند ،ابــزاری
هســتند کــه فکــر میکنیــم میتواننــد مــا را بــه توســعه اقتصــادی برســانند.
او تأکید کرد :توفیق صادرات  .ادامه در صفحه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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انـرژی

عملکــرد ســامانه نیمــا ،محــور هجدهمیــن نشســت
اخبار اصلی
کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
توفیــق صــادرات بــدون تولیــد و پشــتوانه اتــاق تهــران بــود .نشســتی کــه بــه صحنــه
انتقــادات متقابــل فعــاالن اقتصــادی و مدیر ســامانه
ـت بیســت و چهارمیــن
قــوی امکانپذیــر نیسـ
.
همایــش توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور بــا نیما تبدیل شــد مشــروح خبر
عنــوان «دیپلماســی اقتصــادی» در تبریــز و بــا
حضــور رئیــس اتــاق ایــران ،دســتیار ویــژه وزیــر ابرچالشهــای فضــای کســبوکار بخــش
صنعــت ،مدیــرکل بنــدر ترابــزون ترکیــه ،رئیــس انــرژی کشــوردر نشســت نماینــدگان بخــش
انجمــن صنایــع غذایــی آذربایجــان شــرقی و خصوصــی در کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران
همچنیــن سرپرســت اســتانداری آذربایجان شــرقی پیشــنهاد فــروش نفــت بــه اســپانیا و اســتفاده از
و نماینــده ولیفقیــه در ایــن اســتان برگــزار شــد .منابــع آن بــرای خریــد از ایــن کشــور و اتحادیــه
.
اروپا مطرح شــد. .مشــروح خبر
مشروح خبر

2

ســرمایهگذاری در تجدیدپذیرهــا اوج گرفــت

اخبار کوتاه

نوســان نــرخ ارز کــم شــود مشــروح خبــر
.
 CNPCرســما جایگزیــن توتــال شــد مشــروح
خبــر
پیشبینــی افزایــش صــادرات نفــت ایــران بــه
ـن مشــروح خبــر
چیـ

مشــروح خبــر

.

74درصــد ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور
.
برنگشــت .مشــروح خبــر

ـیمی
ـت پتروشـ
ـعه صنعـ
ـرای توسـ
ـد بـ
گام بلنـ
.
ـران .مشــروح خبــر
در ایـ

همــکاری آلمــان و فرانســه در ایجــاد کانــال
مالــی اتحادیــه اروپــا بــرای ایــران مشــروح

.

اســتاندارد؛ بــرگ برنــده صــادرات فنــی دولــت تعجیــل و دســتپاچگی در اقتصــاد را خبــر
ـذارد غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق
ـار بگـ
مهندســی ایــران اســتپیام باقــری عضــو کنـ
ایــران در در بیســت و چهارمیــن همایــش ملــی مشــکل امریــکا بــا نیــاز عــراق بــه انــرژی
هیــات مدیــره فــدراســـیون صـــادرات انـــرژی و
صنایــع وابســـته ایـــران در ایــن زمینه گفــت :بطور توســعه صــادرات غیرنفتــی بــا ابــراز امیــدواری ایران مشروح خبر

کلــی در بخــش صــادرات بخصــوص کاال یــا خدمــات نســبت بــه اینکــه دولــت طبــق توصیــه مقــام
فنــی و مهندســی موضــوع اســتاندارد ،مبحثــی معظــم رهبــری ،گفــت :انتظــار داریــم .مشــروح
بســیار کلیــدی اســت مشــروح خبــر
خبــر

افزایــش خریــد نفــت ژاپــن از ایــران مشــروح
.
خبــر

ارز بایــد تــک نرخــی شــود حمیدرضــا صــادرات  500میلیــون دالری خدمــات
ـاری سرپرســت
ـال جـ
ـی در سـ
ـی ومهندسـ
صالحــی از اعضــای کمیســیون توســعه صــادرات فنـ

ـت مشــروح
ـش یافـ
ـد افزایـ
ـرق  ۲درصـ
ـوارض بـ
عـ
.
خبــر

اتــاق بازرگانــی ایــران ،افزایــش ناگهانــی نــرخ ارز ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا بیــان اینکــه
غیرقابــل پیشبینــی و بیــش از حــد تصــور بــود ،در  8مــاه ابتــدای امســال صــادرات خدمــات فنــی
مشــروح خبــر
 .و مهندســی  500میلیــون دالر بــوده اســت ،گفــت:
ظرفیــت کشــور قطعــا از ایــن رقــم بیشــتر اســت.

ـه معنـ
ـزی بـ
ـک مرکـ
ـد بانـ
ـنامه جدیـ
بخشـ
ـای مشــروح خبــر
ـت
ـی اسـ
ـای صادراتـ
ـن بازارهـ
ـت رفتـ
از دسـ
رئیــس اتــاق ایــران و چیــن گفــت :بخشــنامه پانزدهمیــن اجــاس همکاریهــای
جدیــد بانــک مرکــزی نــه تنهــا تســهیل کننــده اقتصــادی ایــران و روســیه در تهــران
صــادرات نیســت بلکــه قطــع کننــده صــادرات برگــزار میشــود وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر
.

و از دســت رفتــن بازارهــای صادراتــی اســت
مشــروح خبــر
.

اصــاح نرخهــای پایــه گمرکــی ،ارزش
صــادرات را واقعــی میکنــد بررســی

اینکــه پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری دو کشــور،
ســال جــاری شمســی در تهــران برگــزار خواهــد
شــد ،بــر توســعه همکاریهــای ایــران و روســیه در
عرصههــای مختلــف تاکیــد کــرد مشــروح خبــر

عــراق چگونــه صدرنشــین مقاصــد صادراتــی
ـد؟ مشــروح خبر
ایران شـ
صــادرات ایــران بــه کشــورهای منطقــه انــدازه
ـت مشــروح خبــر
ـه اروپاسـ
اتحادیـ
ـت؟
ـکالتی روبهروسـ
ـه مشـ
ـا چـ
ـی بـ
ـام مدیریتـ
نظـ

مشــروح خبــر

منابــع مالــی دولــت بــا نــوآوری بخــش خصوصــی ادغــام
.
شــود مشــروح خبــر
عضویــت در پیماننامــه اوراســیا فرصتــی بــرای
رشــد صــادرات بــه روســیه استمشــروح خبــر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

ادامه از صفحه 1
بــدون تولیــد و پشــتوانه قــوی امکانپذیــر نیســت و بــرای
صــادرات قــوی بایــد یــک تولیــد قــوی داشــته باشــیم کــه
اقتصــاد مقاومتــی میتوانــد اهــرم قــوی تولیــد و صــادرات
باشــد.
شــافعی در خصــوص رفتارهــای اقتصــادی مدیــران ارشــد
اقتصــادی کشــور گفــت :برنامهریــزان و سیاســتگذاران
در موضــوع اقتصــاد بــا یــک دســت گلــوی خــود را
فشــار میدهنــد و بــا دســت دیگــر طلــب کمــک
میکننــد بهطوریکــه ازیکطــرف شــعارهایی از قبیــل
صادرکننــدگان ســربازان فــداکار و ســرداران شــریف
اقتصــادی کشــور هســتند میشــنویم و از طــرف دیگــر
صادرکننــدگان متهــم هســتند کــه ارز صادراتــی را به کشــور
برنمیگرداننــد؛ درحالیکــه صادرکننــدگان ارز حاصــل از
صــادرات را همیشــه بــه کشــور برگرداندهانــد و بــرای تــداوم
فعالیــت خــود چــارهای جــز ایــن نداشــتهاند.
رئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد :ســهم صــادرات ایــران از کل
صــادرات در تجــارت جهانــی فقــط  0.24درصــد اســت کــه
ایــن رقــم در مقابــل وســعت بازارهــای جهانــی اص ـ ً
ا رقــم
قابلتوجهــی نیســت آنهــم بــرای کشــوری ماننــد ایــران
کــه دارای ظرفیتهــای بیهمتــای اقتصــادی و تجــاری
اســت و بایــد مــورد بهرهبــرداری قــرار گیــرد.
بندر ترابزون ترکیه؛ دروازه ورود ایران به اروپا
مدیــرکل بنــدر ترابــزون ترکیــه نیــز بهعنــوان یکــی از
ن همایــش ملــی توســعه صــادرات غیرنفتــی ایــران
ســخنرانا 
در تبریــز ،بــا اشــاره بــه مشــترکات فرهنگــی ایــران و ترکیه،
بنــدر ترابــزون را دروازه بنــدری ورود ایــران بــه اروپــا خواند و
گفــت :در قراردادهــای بیــن دو کشــور ایــن بنــدر بهصــورت
بنــدر مشــترک در راســتای توســعه اقتصــادی دو کشــور
شــناخته شــده و مــا حاضریــم بــرای گســترش همکاریهــا،
موانــع موجــود را همــوار کنیــم.
مظفــر آرمیــش افــزود :ترابــزون بــا تاریخــی  4هزارســاله،
دروازه دریایــی بــر روی جــاده ابریشــم بــوده و بــا دارا بــودن
موقعیــت جغرافیایــی اســتراتژیک در دوران عثمانــی قریــب
بــه  16سرکنســولگری در ایــن شــهر وجــود داشــت کــه
درگــذر زمــان فقــط کنســولگری ایــران در آن باقیمانــده
اســت و بــه همیــن دلیــل ،ایــران از جایــگاه ویــژهای در نــزد
ملــت و دولــت ترکیــه برخــوردار اســت.
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بنــدر ترابــزون ترکیــه؛ دروازه ورود
ایــران بــه اروپــا

مدیــر بنــدر ترابــزون در خصــوص گســترده بــودن روابــط
دوجانبــه ایــران و ترکیــه گفــت :در زمــان جنــگ تحمیلــی
بنــدر ترابــزون بهعنــوان یــک بنــدر لجســتیک بــرای ایــران
ایفــای نقــش میکــرد و اکنــون اتــاق بازرگانــی ترابــزون و
تبریــز روابــط گســتردهای بــا هــم دارنــد کــه تحریــم بــرای
آن معنایــی نــدارد.
بــه گفتــه او بنــدر ترابــزون همیشــه بــا آغــوش بــاز از تجــار
ایرانــی اســتقبال میکنــد و دو طــرف بایــد تــاش کننــد
تــا مشــکالت موجــود بهمنظــور گســترش روابــط دوجانبــه
مرتفــع شــود.
آرمیــش یــادآور شــد :اردوغــان پــس از انتخابــش بــه ریاســت
جمهــوری ترکیــه ،اولیــن ســفر خارجــی خــود را ایــران
انجــام داد و در ایــن ســفر قــراردادی مبنــی بــر بهرهبــرداری
از بنــدر ترابــزون بهصــورت مشــترک منعقــد شــد.

بخــش خصوصــی و همفکــری و همافزایــی بــا ایــن بخــش
اســت.
نجفــی بازنگــری قوانیــن و اصــاح آنهــا بــر اســاس شــرایط
روز بهمنظــور حمایــت از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
را از دیگــر برنامههــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
خوانــد.
مشــاور وزیــر صنعــت تأکیــد کــرد :در دوره فعلــی وظیفــه
خــود میدانــم کــه بهعنــوان رابــط و هماهنگکننــده
ایفــای نقــش کنــم و امیــدوارم بتوانــم همدلــی و همافزایــی
الزم در راســتای توســعه اقتصــادی کشــور را فراهــم آورم.
نجفــی بــا تأکیــد بــه ارتبــاط هــر چــه بیشــتر بــا کشــورهای
همســایه از جملــه ترکیــه ،بیــان کــرد :بنــدر ترابــزون
ظرفیــت و فرصــت خوبــی بــرای صــادرات محصــوالت و
کاالهــای تولیــد کشــور اســت
مشــاور و دســتیار ویــژه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق آمــار و ارقــام موجــود در زمینــه
صــادرات کشــاورزی و معدنــی ظرفیــت بزرگــی داریــم ،گفت:
توســعه مراکــز مبادلــهای در کشــورهایی از جملــه آلمــان،
ترکیــه ،کــره ،ژاپــن و ...از جملــه راهبردهــای دیپلماســی
اقتصــادی کشــور اســت.

صــادرات غیرنفتــی کشــور از مــرز  30میلیــارد دالر
گذشــت
مشــاور و دســتیار ویــژه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
نیــز در ایــن همایــش گفــت :در هشــتماهه ســال جــاری
 30میلیــارد دالر صــادرات در کشــور انجــام گرفتــه اســت
کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل13/3
توســعه صــادرات غیرنفتــی ،نیازمنــد دیپلماســی
درصــد افزایــش داشــته اســت.
صــادق نجفــی افــزود :وزیــر جدیــد صنعــت جلــب اعتمــاد اقتصــادی قــوی اســت
صاحبــان صنعــت و تولیــد کشــور را مدنظــر قــرار داده و سرپرســت اســتانداری آذربایجــان شــرقی نیــز بــا تأکیــد بــر
دومیــن اســتراتژی وزیــر او نیــز اهمیــت دادن بــه فعــاالن ضــرورت توجــه بــه توســعه صــادرات غیرنفتــی در کشــور
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گفــت :دیپلماســی اقتصــادی در داخــل و خــارج نقــش
تعیینکننــدهای در توســعه صــادرات غیرنفتــی دارد ازایـنرو
مــا نیازمنــد تقویــت دیپلماســی اقتصــادی خــود در ســطح
ملــی و بینالمللــی هســتیم.
جــواد رحمتــی در بیســت و چهارمیــن همایــش ملــی توســعه
صــادرات غیرنفتــی در تبریــز ،افــزود :امــروز بایــد دســتگاه
دیپلماســی بــا تالشــی مضاعــف فضــا را در آنطــرف مرزهــا
بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان مــا تصویــب کنــد و
ایــن مهــم بــا تعامــل دوجانبــه میســر خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد :امــروز بایــد حاکمیــت دیپلماســی
مناســبی را بــدون جناحبنــدی جدیــدی در دنیــا بــا
عقالنیــت و تعامــل ایجــاد کنــد.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت اقتصــادی حاکــم بــر کشــور
گفــت :امــروز دوران ســختی را میگذرانیــم کــه بــه اعتقــاد
مــن وضعیــت حاکــم حاصــل از ســوء مدیریتــی اســت کــه
داشــتهایم و راهحــل ایــن مشــکالت نیــز بــه مدیریــت
برمیگــردد.
سرپرســت اســتانداری آذربایجــان شــرقی افــزود :افــراد بایــد
در سیســتم دولتــی مســئولیتهای خــود را درســت انجــام
داده و پاســخگوی عملکــرد خــود باشــند .امــروز معنــا نــدارد
بخــش دولتــی از گمرکــی گلهمنــد باشــد کــه زیرمجموعــه
دولــت اســت.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت مبــارزه بــا فســاد در سیســتم
اداری گفــت  :فســاد حاکــم در سیســتم اداری قابلانــکار
نیســت ،ایــن فســاد کمــر کشــور را دارد میشــکند.
رحمتــی حمایــت همهجانبــه از فعــاالن بخــش خصوصــی را
ضــروری دانســت و گفــت :کســی کــه در شــرایط فعلــی کار
تولیــدی میکنــد کارش از عبــادت باالتــر اســت ،و کســی
کــه بــرای معیشــت حداقلــی مردمــی تــاش میکنــد بایــد
موردحمایــت و احتــرام قــرار گیــرد.
رحمتــی خواســتار ورود و جــدی دولــت بــه بحــث موانــع و
مشــکالت فعالیتهــای بخــش خصوصــی در امــر صــادرات
شــد و گفــت :بهعنــوان کارگــزار دولــت درخواســت دارم ایــن
موانــع را برطــرف کنیــم ،درد دلهایــی کــه توســط فعــاالن
بخــش خصوصــی مطــرح میشــود بایــد در جمعهــای
تخصصــی تبدیــل بــه راهکار شــده و ایــن راهکارهــا بــه
دســتورالعمل تبدیــل شــود و از طریــق ارائــه لوایــح بــه
مجلــس موانــع قانونــی نیــز حــل شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

استاندارد؛ برگ
برنده صادرات
فنی مهندسی
ایران است
موضــوع اســتاندارد و استانداردســازی کاال و خدمــات در
دنیــای تجــاری بــه عنــوان یکــی از حلقههــای اصلــی
واســط میــان تولیدکننــده و خریــدار اســت ،از ایــن رو اغلــب
کشــورهای صادرکننــده در تــاش هســتند ایــن حلقههــا
مقــاوم و مســتحکمتر ایجــاد کننــد تــا صادرکننــدگان
بتواننــد براســاس آن بــه بــازار هــدف خــود راهیابنــد.
بــه گــزارش جامجــم آنالیــن ،پیــام باقــری عضــو هیــات
مدیره فــدراســـیون صـــادرات انـــرژی و صنایع وابســـته
ایـــران در ایــن زمینــه گفــت :بطــور کلــی در بخــش
صــادرات بخصــوص کاال یــا خدمــات فنــی و مهندســی
موضــوع اســتاندارد ،مبحثــی بســیار کلیــدی اســت ،بــه ایــن
دلیــل کــه اصــوال خریــداران براســاس اســتانداردهای مــورد
نظرشــان اقــدام بــه خریــد یــا دریافــت خدمــات میکننــد.
باقــری در ادامــه افــزود :در صنایعــی مثــل صنعــت بــرق
کــه معمــوال بــا تکنولوژیهــای بــاال ســروکار دارنــد ،ایــن
محصــوالت کاربــردی دارنــد کــه اســتراتژیک و دارای
اهمیــت اســت و بــه قــول معــروف بــا جــان و مــال مــردم
ســروکار دارد ،بنابرایــن نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه
تولیدکننــدگان حتمــا بایســتی از یــک اســتانداردهایی
تبعیــت کنــد و خوشــبختانه ایــران در ایــن بخــش بســیار
قدرتمنــد عمــل کــرده اســت.
وی تاکیــد کــرد :بــه عنــوان مثــال کشــورمان در صنعــت
بــرق بــه جایگاهــی رســیده کــه محصوالتــش از مقبولیــت

الزم و متناســب بــا اســتاندارد بینالمللــی روانــه بازارهــای
صادراتــی میشــود .بــه صورتــی کــه میتــوان گفــت حتــی
نســبت بــه بســیاری از رقبــای منطق ـهای خــود در صنعــت
بــرق جلوتــر هســتیم.
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای بــرق ایــران
معتقــد اســت ،توجــه تولیدکننــدگان ایرانــی در بخــش
خدمــات فنــی مهندســی بــه اســتانداردهای داخلــی و
خارجــی باعــث شــده تــا امــروز قاطعانــه بتــوان گفــت
اســتاندارد نقطــه قوتــی بــرای تولیدکننــدگان کشــورمان
در ایــن بخــش شــناخته میشــود کــه نبایــد آن را در
موفقیتهــای موجــود نادیــده گرفــت.
وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه اصــوال اســتاندارد عجیــن
بــه صــادرات اســت بــه خبرنــگار مــا گفــت :بــا درنظــر
گرفتــن ایــن ارتبــاط غیرقابــل انــکار الزم اســت نــه تنهــا
تولیدکننــدگان بلکــه مســئوالن و ســازمان ملــی اســتاندارد
نیــز دائمــا بــا اســتفاده از ارتباطــات بیــن المللــی نســبت
بــه بروزرســانی خــود در ایــن اســتانداردها اقــدام کنــد و در
تمامــی محصــوالت چــه بــرای داخــل مرزهــا و چــه بــرای
بازارهــای صادراتــی بــه نوعــی تولیدکننــدگان را در راســتای
موفقیــت هدایــت کنــد.
باقــری دربــاره اینکــه برخــی تولیدکننــدگان بــه موضــوع
اســتاندارد بیتوجهــی میکننــد ،نیــز گفــت :اگرچــه
تولیدکننــدگان بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد
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اســتانداردهای مــورد نیــاز بــازار هدفشــان را رعایــت کننــد،
امــا نبایــد از جایــگاه مصرفکننــدگان یــا خریــداران غافــل
بشــویم ،بــه ایــن دلیــل کــه اگــر خریــداران تــن بــه اســتفاده
از کاالهــای غیراســتاندارد ندهنــد قطعــا تولیــد کننــدگان
نیــز ملــزم بــه رعایــت اســتانداردهای مــورد نظــر میشــود،
امــا متاســفانه در ایــران هنــوز ایــن فرهنــگ ایجــاد نشــده
اســت.
عضــو هیــات مدیــره فــدراســـیون صـــادرات انـــرژی و
صنایــع وابســـته ایـــران معتقــد اســت :البتــه ایجــاد چنیــن
فرهنگــی در میــان مصرفکننــدگان داخلــی ایــران
میتوانــد منجــر بــه حمایــت دقیــق و منطقــی از کاالهــای
ایرانــی نیــز باشــد ،بــه ایــن ترتیــب کــه وقتــی بــازار تقاضــا
تولیدکننــده را ملــزم بــه رعایــت اســتانداردهای مناســبی
کــرده باشــد قطعــا محصــول بــدون کیفیــت روانــه بــازار
نخواهــد شــد و همیــن نکتــه بــه صــورت غیــر مســتقیم
حمایــت از کاالی ایــران خواهــد بــود.
باقــری گفــت :حمایــت اســتاندارد از کاالی ایرانــی اینگونــه
اســت کــه وقتی نشــان اســتاندارد بــر کاال یــا خدماتی ســایه
افکنــده باشــد ،قطعــا عاملــی در ایجــاد اطمینــان خاطــری
قابــل قبــول بــرای دریافــت کننــده خدمــات یــا خریــدار کاال
خواهــد بــود کــه ایــن اطمینــان میتوانــد بــه تحکیــم و
افزایــش ســهم بــازار ســوژه مــورد نظــر منجــر شــود.
وی معتقــد اســت البتــه موضــوع فرهنــگ خریــد و اســتفاده
از کاالی اســتاندارد از ســوی مشــتریان دســتاورد دیگــری
دارد کــه میتــوان از آن بــه تعامــل بیشــتر تولیدکننــدگان
بــا ســازمانهای مرتبــط در ایــن زمینــه دانســت .بــه
صورتــی کــه تولیدکننــدگان بــرای دســتیابی بــه اســتاندارد
مــورد نظــر بــازار هدفشــان قطعــا بایــد ارتبــاط بیشــتری بــا
نهــاد مرتبــط یعنــی ســازمان ملــی اســتاندارد داشــته باشــد
و ایــن ارتبــاط میتوانــد منجــر بــه بهبــود اســتانداردهای
موجــود و مــورد نیــاز باشــد.
بــه گفتــه باقــری اصــوال هرچــه ارتبــاط میــان تولیــد
ن ملــی اســتاندارد بیشــتر باشــد،
کننــدگان بــا ســازما 
قطعــا زمینــه توســعه و گســترش اســتانداردهای مــورد
نیــاز تولیــدات مختلــف نیــز ایجــاد خواهــد شــد؛ کــه اولیــن
دســتاورد و شــاید نــا ملموستریــن آن بهینــه شــدن
قوانیــن اســتانداردی بــه صــورت نــا خــودآگاه بــرای تولیدات
مختلــف باشــد کــه در بازارهــای مختلــف میتوانــد هماننــد
خدمــات فنــی و مهندســی کشــورمان بــرگ برنــده باشــد.
عماد عزتی  /جام جم آنالین
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فاصلـهای کــه بــا تغییــرات اخیــر کابینــه و خــروج تعــدادی
از حامیــان و پشــتیبانان بخــش خصوصــی و اقتصــاد آزاد و
رقابتــی از دولــت تشــدید هــم شــده اســت.
در مجمــوع بهنظــر میرســد بخــش خصوصــی کشــور
بــرای آنکــه بمانــد و نمیــرد و مهمتریــن نهــاد آن یعنــی
اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و کشــاورزی کــه
مشــاور ســه قــوه نیــز اســت ،بــرای آنکــه بــه مســوولیت
ســازمانی خــود عمــل نمایــد ،میبایســت یــک بــار دیگــر
و اینبــار پایــهای و اصولیتــر دیدگاههــای خــود بــرای
تدبیــر اقتصــاد کشــور و راهکارهــای خــروج از چالشهــای
دامنگیــر آن را در قالــب بیانیــهای تحلیلــی رســما منتشــر
و بــر ســر تحقــق ایــن خواســتها و مطالبــات پایمــردی
کــرده و اقــدام بــه چانهزنــی بــا دولــت و ســایر نهادهــای
حاکمیتــی نمایــد (اتاقهــای ایــران و تهــران طــی ســال
اخیــر و ســال گذشــته البتــه حداقــل  4بیانیــه مفصــل در
مــورد مســائل و مشــکالت خــود و خواســتها و مطالبــات
شــان منتشــر کردهانــد و در آنهــا بــه مــواردی همچــون
وجــود فســاد و بورکراســی حجیــم و دخالتهــای اختــال
زای دولــت و نبــود آزادی و رقابــت اقتصــادی و نظایــر آن
پرداختهانــد) .
تحقــق ایــن مهــم البتــه در گــرو انســجام فکــری و ســازمانی
اتاقهاســت کــه ایــن نیــز خــود بــا آسیبشناســی عملکــرد
و بازآرایــی و ســازماندهی بخــش خصوصــی امکانپذیــر اســت
کــه البتــه ایــن همــه کاری اســت ســخت دشــوار و پیچیــده.
ســخت و دشــوار بــرای «بخــش خصوصــی» بــودن و مانــدن!
شــاید فرصــت باقیمانــده تــا انتخابــات آتــی اتاقهــا فرصتــی
باشــد مغتنــم بــرای چارهاندیشــی و تجمیــع نیروهــا بــرای
تحقــق ایــن ضرورتهــا .
بــه هــر حــال تــداوم ایــن وضعیــت و عــدم چارهاندیشــی
عاجــل ،هــر روز از وزن بخــش خصوصــی واقعــی میکاهــد
تــا جایــی کــه بیــم آن م ـیرود هــم ســو بــا کاهــش ســهم
ایــن بخــش در تولیــدات صنعتــی ،جــز مقــام و جایگاهــی
تشــریفاتی در عرصــه اقتصــادی و سیاســی نصیــب ایــن
بخــش نشــود.دولت نیــز امــا نمیتوانــد خــود را از مســوولیت
و عواقــب تــداوم ایــن وضعیــت برکنــار بدانــد و میبایســت
بــا تغییــر روش ،گوشــی بــرای شــنیدن و دســت و دلــی
بــرای فهــم و عمــل بــه ایــن خواســتها و مطالبــات داشــته
باشــد و خردجمعــی را بــر سیاس ـتگذاری دســتوری ارجــح
شــمارد!
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بخشنامه جدید بانک
مرکزی به معنای از
دست رفتن بازارهای
صادراتی است
رئیــس اتــاق ایــران و چیــن گفــت :بخشــنامه جدیــد
بانــک مرکــزی نــه تنهــا تســهیل کننــده صــادرات
نیســت بلکــه قطــع کننــده صــادرات و از دســت رفتــن
.
بازارهــای صادراتــی اســت
بانــک مرکــزی بــه تازگــی در بخشــنامه ای چگونگــ 
ی
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــ ه اقتصــادی
کشــور را ابــاغ کــرد؛ طبــق ایــن بخشــنامه همــه
صادرکننــدگان کاال و خدمــات مکلــف بــه ارائــه تعهــد
بابــت برگشــت ارز حاصــل از صــادرات خــود بــه چرخــه
اقتصــادی کشــورند ،همچنیــن بانــک مرکــزی مکلــف
اســت بــه طــور صــرف بــرای واردات کاال و خدمــات
صادرکنندگانــی تخصیــص و تأمیــن ارز کنــد کــه نحــوه
بازگشــت ارز آنهــا بــه چرخــه اقتصــادی کشــور مطابــق
ســاختار مربوطــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
صادرکنندگانــی باشــد کــه مجمــوع صــادرات ســاالنه آنهــا
تــا یــک میلیــون یــورو ،بیــش از یــک میلیــون یــورو تــا
ســه میلیــون یــورو ،بیــش از ســه میلیــون یــورو تــا 10
میلیــون یــورو و بیــش از  10میلیــون یــورو مشــخص
شــده اســت.
براســاس ایــن بخشــنامه ،همــه صــادرات انجــام شــده از
 22فروردیــن مــاه  97مشــمول ایــن مصوبــه اســت.
در ایــن مــورد اســداهلل عســگر اوالدی رئیــس اتــاق ایــران
و چیــن اظهــار داشــت :بخشــنامه جدیــد بانــک مرکــزی
نــه تنهــا تســهیل کننــده صــادرات نیســت بلکــه قطــع
کننــده صــادرات و از دســت رفتــن بازارهــای صادراتــی
اســت.

وی افــزود :براســاس ایــن بخشــنامه ،بایــد صادرکننــده
پــول را بــه نیمــا وارد کشــور کنــد در حالــی کــه ســامانه
نیمــا از نظــر خریــداران خارجــی شــناخته شــده نیســت
و صادرکننــده ای نمــی توانــد بــا ارز نیمایــی پــول وارد
کشــور کنــد؛ در واقــع شــرکت هــای وابســته بــه دولــت
مــی تواننــد بــا ســامانه نیمــا کار کننــد.
وی افــزود :بــرای صــادرات بایــد بانــک مرکــزی بانکــی را بــه
مــا معرفــی کنــد تــا پــول واریــز شــود در غیــر ایــن صــورت
از مــا جنــس خریــداری نمــی کننــد.
عســگر اوالدی بــر ایــن بــاور اســت کــه بخــش عمــده
صادرکننــدگان بخــش کشــاورزی و مــواد غذایــی بــه ویــژه
خشــکبار کشــور خــرده پــا هســتند و در صــورت ادامــه
اجــرای ایــن بخشــنامه بــه طــور حتــم صــادرات بــه جــز
پتروشــیمی هــا و فلــزات رنگیــن متوقــف و بیــکاری
افزایــش مییابــد.
وی تصریــح کــرد :طبــق نظــر بانــک مرکــزی این بخشــنامه
از  20فرودیــن مــاه معتبــر اســت در حالــی کــه قانــون
عطــف مــا بــه ســبق نمــی شــود و بایــد در ابتــدای مهرمــاه
اجرایــی مــی شــد؛ در واقــع ایــن اقــدام غیرقانونــی اســت.
عســگر اوالدی گفــت :بــا وجــود شــرایط ســخت صــادرات در
تحریــم هــا و بخشــنامه هــای اخیــر دولــت 20 ،روز اســت
کــه صــادرات را تعطیــل کــرده و کاری انجــام نمــی دهیــم.
وی اظهارداشــت :تصویــب چنیــن بخشــنامه هایــی مــی
توانــد شــرایط را بــرای ایجــاد قاچــاق کاال در زمینــه هــای
مختلــف از مرزهــای غیرقابــل کنتــرل فراهــم کنــد کــه ایــن
مشــکل بزرگــی بــرای کشــور خواهــد بــود.
وی از تصمیــم گیــری هــای یــک شــبه و پشــت درهــای
بســته انتقــاد کــرد و افــزود :در هفتــه هــای اخیــر ،حداقــل
ســه بــار تقاضــای دیــدار بــا وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
داده امــا ایشــان اعــام کــرده انــد کــه فرصــت بــرای
مالقــات ندارنــد؛ وقتــی بــرای صادرکننــده فرصــت ندارنــد
پــس بهتــر اســت صادرکننــده بــرود و اســتراحت کنــد.
ایــن فعــال اقتصــادی ،معرفــی یــک بانــک توســط بانــک
مرکــزی و ارایــه پروانــه صادرکننــدگان بــه واردکننــدگان
بــا نــرخ توافقــی را تنهــا راهــکار حیــات صــادرات ایــران
دانســت و گفــت :واردکننــدگان وقتــی مــی تواننــد بــا ارز
نیمایــی واردات انجــام دهنــد ،هرگــز بــه دنبــال دریافــت
پروانــه از صادرکننــدگان بــا ارز آزاد نمــی رونــد کــه حداقــل
روی هــر دالر چهــار هــزار تومــان متضــرر شــوند بنابرایــن
بایــد نــرخ توافقــی باشــد.

انـرژی
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ارز باید تک نرخی شود
حمیدرضــا صالحــی از اعضــای کمیســیون
توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران،
افزایــش ناگهانــی نــرخ ارز غیرقابــل
پیشبینــی و بیــش از حــد تصــور بــود،
بنابرایــن الزم بــود کــه نــرخ آن کاهــش
ـک
ـا تـ
ـد بـ
ـت بایـ
ـرایط دولـ
ـد .در ایـ
یابـ
ـن شـ َ
نرخــی کــردن ارز و حــذف ســامانه نیمــا،
بــازار ارز را مدیریــت کنــد.
بــه دنبــال رونــد نزولــی نــرخ دالر در دو هفتــه
اخیــر و رســیدن آن بــه مــرز  ۱۲هــزار تومــان،
اکثــر کارشناســان و فعــاالن حــوزه اقتصــاد؛ علــت
ایــن نوســانات را مســائل سیاســی بیــان کــرده
و معتقدنــد کــه پارامترهــای اقتصــادی تاثیــر
چندانــی در کاهــش یــا افزایــش نــرخ ارز نــدارد.
در ایــن رابطــه حمیدرضــا صالحــی  -عضــو
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بزرگانــی ایران-
در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :همانطــور کــه
بــرای همــه واضــح اســت ،بعــد از آنکــه دولــت
نــرخ ارز را  ۴۲۰۰تومــان اعــام کــرد ،شــوکی
عظیــم بــه اقتصــاد کشــور و فعــاالن اقتصــادی وارد
شــد .ایــن تصمیــم کــه بــدون مشــورت بــا بخــش
خصوصــی و حتــی کارشناســان صــورت گرفــت،
باعــث شــد بــا فاصلــه بســیار زیــادی نــرخ ارز بــاال

بــرود.
وی افــزود :افزایــش ناگهانــی قیمــت ارز بــرای
هیچکــس قابــل پیشبینــی نبــود و گمانهــا بــر
ایــن اســاس بــود کــه نهایتــا در بدتریــن حالــت،
نــرخ ارز در حــد  ۶۰۰۰و  ۷۰۰۰تومــان افزایــش
یابــد؛ بنابرایــن در حــال حاضــر نیــز معتقدیــم کــه
نــرخ ارز بایــد رونــد نزولــی را ادامــه دهــد تــا بــه
قیمــت متعــادل خــود رســیده و تثبیــت شــود.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تهــران تصریــح کــرد :دولــت بایــد عرضــه عمــده
ارز را مدیریــت کــرده و نــرخ ارز در بــازار آزاد و
ســامانه نیمــا یکــی شــود .در واقــع ارز نیمایــی
بایــد حــذف شــود؛ چــرا کــه ارز نیمایــی کاربــرد
آنچنانــی نداشــته و خروجــی نیــز نــدارد.
صالحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد بــرای
مدیریــت بــازار ارز بــه ســمت تــک نرخــی شــدن
آن گام بــردارد ،گفــت :تــک نرخــی شــدن ارز
بســیار کمککننــده بــه بهبــود فضــای کســب و
کار بــوده و صــادرات را نیــز رونــق میبخشــد.
عضــو کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی
ایــران تصریــح کــرد :اگــر رونــد افزایشــی نــرخ ارز
مجــددا تکــرار شــود ،ثبــات در فضــای کســب و کار
از بیــن رفتــه و اوضــاع اقتصــادی خــراب میشــود.
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بررســی عملکــرد ســامانه نیمــا ،محــور هجدهمیــن نشســت
کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران
بــود .نشســتی کــه بــه صحنــه انتقــادات متقابــل فعــاالن
اقتصــادی و مدیــر ســامانه نیمــا تبدیــل شــد .فعــاالن اقتصادی
بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن ســامانه ،بســتر مناســبی بــرای
تبــادل ارز میــان صادرکننــدگان و واردکننــدگان فراهــم
نکــرده و امیرحســین شــکوهی ،مدیــر ایــن ســامانه نیــز از
اینکــه صادرکننــدگان ارز حاصــل از صادراتشــان را در ایــن
ســامانه اظهــار نمیکننــد ،انتقــاد کــرد .در ایــن نشســت
همچنیــن کاهــش صــادرات طــی شــش مــاه گذشــته نیــز
مــورد آسیبشناســی قــرار گرفــت.
در ابتــدای ایــن جلســه ،محســن بهرامــی ارض اقــدس کــه
ریاســت کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات را
بــر عهــده دارد ،بــا بیــان اینکــه صــادرات متوقــف نشــده بلکــه
دشــوارتر شــده اســت ،ادامــه داد :مهتریــن دالیلــی کــه کاهش
صــادرات را در پــی داشــته ،مســایلی چــون پیمانســپاری
ارزی و باالبــودن قیمتهــای پایــه گمرکــی بــوده اســت.
احتمال کاهش ارزش صادرات
در ادامــه حســن ولیبیگــی ،عضــو هیــات علمــی موسســه
مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی بــا اشــاره بــه وضعیــت
تجــارت خارجــی ایــران در هفــت مــاه گذشــته ،از رشــد 13
درصــدی صــادرات خبــر داد و گفــت 14 :قلــم از اقالمــی کــه
رشــد صــادرات را تجربــه کردهانــد 36 ،درصــد صــادرات
کشــور را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .ضمــن آنکــه  7قلــم از
ایــن اقــام دارای پایــه نفتــی هســتند .در نتیجــه ایــن ســوال
مطــرحمیشــود کــه آیــا بــاال بــودن پایــه صادراتــی ،منجــر به
بــاال رفتــن رقــم صــادرات شــده اســت؟ در چنیــن شــرایطی،
احتمــال اینکــه بــا اصــاح نرخهــای پایــه صادراتــی ،صــادرات
ایــن اقــام کاهــش پیــدا کنــد ،بســیار اســت.
محمــود اســتقالل ،رییــس کمیســیون صــادرات انجمــن
صنایــع لــوازم خانگــی نیــز از کاهــش صــادرات لــوازم خانگــی
ســخن گفــت و افــزود :رقــم صــادرات لــوازم خانگــی در شــش
ماهــه ســال جــاری 143 ،میلیــون دالر بــرآورد شــد .در حالــی
کــه ارزش صــادرات ایــن بخــش در مــدت مشــابه ســال قبــل
معــادل  147میلیــون دالر بــه ثبــت رســیده اســت.
آمارهای غیرواقعی از صادرات
ســیدرضی حاجیآقامیــری ،عضــو کمیســیون تســهیل
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اصالح نرخهای پایه گمرکی ،ارزش
صادرات را واقعیمیکند

بررسی عملکرد سامانه نیما  ،محور هجدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بود.
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه
جلســه مشــترکی کــه بــا حضــور صادرکننــدگان ،وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت و نیــز رییـسکل بانــک مرکــزی
بــرای تغییــر رویــه بازگشــت ارز صادراتــی برگــزار شــده
اســت ،گفــت :ارزش صــادرات بخــش خصوصی حدود شــش
میلیــارد دالر بــرآورد شــده و درخواســت مــا ایــن بــود کــه
صــادرات بخــش خصوصــی واقعــی از پیمانســپاری ارزی
معــاف شــود.
او ســپس گفــت کــه در ایــن جلســه ،مقــرر شــد کــه
صادرکنندگانــی کــه کمتــر از یــک میلیــون دالر کاال صــادر
میکننــد ،از ارائــه ارز بــه ســامانه نیمــا معــاف شــوند و
خــارج از ســامانه نیمــا ارز خــود را بــه واردکننــدگان
بفروشــند .صادرکنندگانــی کــه ارزش صــادرات آنهــا حــدود
یــک تــا  ۳میلیــون دالر اســت ۵۰ ،درصــد ارز خــود را
در ســامانه نیمــا عرضــهمیکننــد و آنهــا کــه صادراتشــان
بیــن  ۳تــا ۱۰میلیــون دالر اســت نیــز بــرای  70درصــد ارز
خــود تعهــد ارزیمیســپارند .همچنیــن صادرکنندگانــی
کــه ارزش صــادرات آنهــا بیــش از  ۱۰میلیــون دالر اســت،
بایــد 90درصــد ارز خــود را در ســامانه نیمــا عرضــه کننــد.
میــری بــا اشــاره بــه اینکــه گفتــه میشــود ارز
پتروشــیمیها بازگشــته و ارز فوالدیهــا هنــوز بازنگشــته
اســت ،ادامــه داد :مســئوالن انتظــار بازگشــت ارزی را
دارنــد کــه واقعیــت نــدارد .بــه نظــرمیرســد مشــکل در
آمارهایــی اســت کــه از میــزان صــادرات ارائــهمیشــود.

علیرضــا کالهــی صمــدی بــا انتقــاد از رفتــار بانکهــای
عامــل در مواجهــه بــا فعــاالن اقتصــادی گفــت :بانکهــا
ریــال صادرکننــدگان را بلوکــهمیکننــد تــا ارز خــود را
بیــاورد و ایــن اجحــاف در حــق صادرکننــدگان اســت.
احتمــال تغییــر جغرافیــای صــادرات پــس از اعمال
تحر یمها
در ادامــه ،محمــد الهوتــی بــا اشــاره بــه اینکــه چیــن
در رده دوم مقاصــد صادراتــی قــرار گرفتــه و عــراق بــه
جایــگاه نخســت صعــود کــرده اســت ،گفــت :امــارات
بــا وجــود آنکــه بــا ایــران روابــط خصمانــهای دارد ،در
جایــگاه ســوم مقاصــد صادراتــی قــرار گرفتــه اســت و
ایــن خطرنــاک اســت .بنابرایــن فعــاالن اقتصــادی بایــد
بــه فکــر جایگزینهایــی باشــند.
او افــزود :نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
بهرغــم کاهــش وزنــی صــادرات ،ارزش آن حــدود 13
درصــد رشــد داشــته اســت کــه ایــن در مقابــل کاهــش
واردات رخ داده اســت.
رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت وتوســعه صــادرات
نیــز گفــت :گــزارش ارائــه شــده مربــوط بــه شــش مــاه
نخســت ســال اســت کــه هنــوز تحریمهــا اعمــال نشــده
بــود ،پــس از اعمــال تحریمهــا ،احتمــاال جغرافیــای
صــادرات تغییــر میکنــد و مــا بایــد از تشــکلها
بخواهیــم کــه پیشــنهادات خــود را بــرای توســعه صــادرات

در شــرایط تحریــم ارائــه کننــد.
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دولت راه صادرات را باز کند
محمــود اســتقالل نیــز بــر ایــن عقیــده بــود کــه بانــک
مرکــزی ســاز وکاری بــرای فــروش قســطی ،فــروش
امانــی ،عــدم پرداخــت خریــدار و تهاتــر چنــد جانبــه در
ســامانه نیمــا طراحــی نکــرده اســت.
او بــا انتقــاد از خودتحریمیهــا گفــت :اکنــون بــه جــای
اینکــه بــرای محدودیتهــای لجســتیکی و تراکنشهــای
بانکــی بــه دلیــل اعمــال تحریمهــا چــارهای بیندیشــیم
بایــد بــه فکــر محدودیتهــای داخلــی صــادرات باشــیم.
اســتقالل افــزود :اکنــون بــه دلیــل عــدم قطعیتهایــی
کــه در جامعــه و اقتصــاد وجــود دارد ،بســیاری درصــدد
تبدیــل داراییهــای خــود بــه دالر برآمدهانــد .دولــت
نبایــد بــرای جبــران مشــکالت ناشــی از افزایــش تقاضــای
دالر بــه صادرکننــدگان فشــار وارد کنــد .در عیــن حــال،
دولــت بایــد بــه ایــن مســاله توجــه کنــد کــه اقتصــاد در
شــرایط رکــود تورمــی قــرار دارد و بــازار داخلــی اشــباع
شــده اســت .بنابرایــن واحدهــای تولیــدی اگــر نتواننــد
صادرکننــد ،رو بــه تعطیلــی خواهنــد رفــت .در واقــع
چنانچــه دولــت بــه اعمــال فشــار بــر صادرکننــدگان ادامه
دهــد ،بــا خیــل بیــکاران مواجــه خواهــد شــد .بنابرایــن
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه دولــت صادرکننــدگان
غیرنفتــی را کــه ارزش صــادرات آنهــا حــدود  6میلیــارد
دالر اســت از پیمانســپاری ارزی معــاف کنــد و اجــازه
دهــد کــه صــادرات بــه هــر طریقــی انجــام گیــرد.
رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران نیــز اشــکال دولــت را تاخیــر در تصمیمگیری
دانســت و گفــت :تحــوالت بــا ســرعت اتفــاقمیافتــد و
عکسالعملهــا ســرعت الزم را نــدارد.
محســن بهرامــی ارض اقــدس ،در پایــان ایــن نشســت
بــا جمعبنــدی ســخنان مطــرح شــده ابــراز امیــدواری
کــرد کــه بــا برگــزاری جلســاتی از ایــن دســت کــه منجــر
بــه شــناخت بهتــر از مســایل اقتصــادی و بــاز شــدن
دیدگاههــای دولــت بــا بخــش خصوصــی و آشــکار شــدن
نقــاط ضعــف میشــود ،ســرعت تصمیمگیــری در دولــت
نیــز افزایــش یابــد
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در نشســت نماینــدگان بخــش خصوصــی در
کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران پیشــنهاد فــروش
نفــت بــه اســپانیا و اســتفاده از منابــع آن بــرای
خریــد از ایــن کشــور و اتحادیــه اروپــا مطــرح شــد.
بیســت و هفتمیــن نشســت کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق تهــران بــا موضــوع بررســی مهمتریــن
مشــکالت و چالشهــای صنعــت نفــت و انــرژی بخــش
خصوصــی برگــزار شــد.
در آغــاز ایــن نشســت رضــا پدیــدار بــا اشــاره بــه بررســی
مشــکالت ایــن حــوزه در نشســتهای تخصصــی ایــن
کمیســیون و مطالعــات صــورت گرفتــه پیرامــون راهکارهــای
عملیاتــی بــرای حــل ایــن موانــع ،تصریــح کــرد کــه گزارشــی
جامــع از چالشهــای موجــود در فضــای کســب وکار حــوزه
انــرژی کشــور و راهکارهــای پیشــنهادی بــرای عبــور از ایــن
مشــکالت تهیــه و در اختیــار هیــات رییســه اتــاق تهــران
قــرار گرفتــه اســت.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران در
عیــن حــال خاطرنشــان کــرد کــه مطالعــات گــردآوری شــده
کمیســیون در اختیــار انجمنهــا و تشــکلهای مرتبــط
بــا صنعــت نفــت و انــرژی کشــور قــرار گرفتــه و نظــرات
کارشناســان ایــن حــوزه نیــز پیرامــون راهکارهــای خــروج از
مشــکالت گــردآوری شــده اســت.
وی در همیــن رابطــه یــادآور شــد کــه قیمتگذاریهــای
دســتوری ،تحریمهــای بینالمللــی و نهادههــای
پیمانســپاری ،رکــود حاکــم بــر فعالیــت بنگاههــا و
مطالیــات معــوق ایــن بخــش از جملــه چالشهــای بخــش
خصوصــی در فضــای کســبوکار انــرژی کشــور اســت.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
ســپس بــا بیــان اینکــه در شــرایط وجــود التهــاب حاکــم
بــر مدیریــت اقتصــادی کشــور ،تعییــن راهکارهــای عبــور از
مشــکالت توســط بخــش خصوصــی ضــروری و حیاتی اســت،
افــزود :در چنیــن شــرایطی ،رشــد کارآمــد بخــش خصوصــی،
محیــط کســب وکار مناســب و ثبــات در سیاســتهای
اقتصــادی کشــور ،از جملــه جدیتریــن خواســتهها و
مطالبــات بخــش خصوصــی اســت.
پدیــدار در ادامــه بــه گــزارش اخیــر آژانــس بینالمللــی
انــرژی اشــاره کــرد و گفــت :بــر اســاس ایــن گــزارش،
رونــد افزایشــی تقاضــای نفــت در جهــان تــا ســال 2027

انـرژی
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ابرچالشهای
فضای کسبوکار
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نوسان نرخ ارز کم شود

میــادی دوام دارد امــا از ایــن ســال تــا  2040رونــد نزولــی
در تقاضــای نفــت در جهــان حاکــم خواهــد شــد.

مالــی و همچنیــن بیــکاری از جدیتریــن ریســکهای
محیــط کســب وکار در کشــور اســت.

ریســکهای کســبوکار در ایــران از نــگاه مجمــع
جهانــی اقتصــاد
در ادامــه ،محمــد چگینــی مشــاور عالــی کمیســیون انــرژی
و محیــط زیســت اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه انتشــار گــزارش
اخیــر مجمــع جهانــی اقتصــاد بــا عنــوان ریســکهای
کســب وکار در جهــان ،گفــت :بــر اســاس ایــن گــزارش 10
ریســک عمــده محیــط کســب وکار در ســطح جهانــی شــامل
بیــکاری ،ضعــف حکمرانیهــای ملــی ،شــوک قیمتــی انــرژی،
بحرانهــای مالــی ،حمــات ســایبری ،عــدم ثبــات اجتماعــی،
ضعــف مکانیزمهــای مالــی ،ضعــف زیرســاختهای حســاس
و کنترلکننــده ،ضعــف حکمرانیهــای منطق ـهای و جهانــی
و حمــات تروریســی در ســطح جهانــیمیشــود.
او همچنیــن جدیتریــن ریســکهای محیــط کســب وکار
در حــوزه خاورمیانــه بــه نقــل از گــزارش مجمــع جهانــی
اقتصــاد را شــوک قیمتــی انــرژی ،بیــکاری ،حمــات
تروریســتی ،ضعــف حکمرانــی ،بحرانهــای مالــی ،حمــات
ســایبری ،تــورم غیرقابــل مدیریــت ،بحــران ،تجــارت قاچــاق
و ضعــف مکانیزمهــای مالــی عنــوان کــرد.
مشــاور عالــی کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
تهــران ســپس بــه پنــج ریســک عمــده محیــط کســب وکار
در ایــران بــر اســاس ایــن گــزارش اشــاره کــرده و افــزود :بــر
ایــن اســاس ،بحــران آب ،تــورم غیرقابــل مدیریــت ،تعارضــات
بیــن دولتیهــا ،بحرانهــای مالــی ،ضعــف مکانیزمهــای

 28چالــش و راهــکار بــرای کســب وکار بخــش
خصوصــی
در ادامــه ایــن نشســت ،عضــو هیــات مدیــره انجمــن
شــرکتهای مهندســی و پیمانــکاری نفــت ،گاز و پتروشــیمی
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه بررســی گــزارش و مطالعــات
کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران دربــاره
چالشهــای و مشــکالت فضــای کســب وکار بخــش
خصوصــی در حــوزه انــرژی کشــور توســط ایــن انجمــن و
برخــی دیگــر از تشــکلهای صنعــت نفــت ،تصریــح کــرد
کــه در ایــن خصــوص  28چالــش و راهــکار رفــع آن از ســوی
انجمــن اَپــک ( )APECتببیــن و شناســایی شــده اســت.
محمدرضــا طبی ـبزاده بــا بیــان اینکــه یکــی از چالشهــای
ایــن حــوزه ،عــدم شفافســازی در قراردادهــای همســان در
صنعــت نفــت اســت ،گفــت :از جملــه راهکارهای پیشــنهادی،
ایــن اســت کــه وزارت نفــت بــرای ایجــاد ســامانه تعدیــل
بــرای فهــارس بهــای صنعــت نفــت اقــدام کنــد.
وی افــزود :تشــکیل یــک کارگــروه بــرای بررســی قوانیــن
باالدســتی موجــود بــه منظــور بــاز کــردن اعتبــار اســنادی
ریالــی توســط دولــت بــرای پرداخــت مطالبــات بــه
پیمانــکاران ،از دیگــر راهکارهــای بــه دســت آمــده از ســوی
انجمنهــا و تشــکلهای حــوزه صنعــت نفــت و گاز و انــرژی
بــوده اســت.

رییــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران
معتقــد اســت کــه در حــال حاضــر آینــده اقتصــادی کشــور
بــرای فعــاالن اقتصــادی مبهــم اســت .اگرچــه فعــاالن
اقتصــادی خواســتار ایــن موضــوع هســتند کــه نــرخ ارز
بــاز هــم ثابــت مانــده یــا حداقــل بــا نوســانات کــم پیــش
رود .عدنــان موس ـیپور همچنیــن دالیلــی را بــرای نزولــی
شــدن نــرخ ارز در هفتههــای اخیــر ،مطــرح کــرد .نــرخ
دالر در هفتــه جــاری ثبــات نســبی خــود را حفــظ کــرده و
در شــعب ارزی بانکهــا در کانــال  ۱۱هــزار تومــان قــرار
گرفتــه اســت .البتــه بــه گفتــه برخــی فعــاالن اقتصــادی،
افزایــش ناگهانــی نــرخ ارز در ماههــای گذشــته غیرقابــل
پیشبینــی و بیــش از حــد تصــور بــود ،بنابرایــن الزم بــود
کــه نــرخ آن کاهــش یابــد .البتــه برخــی از کارشناســان
معتقدنــد پارامترهــای اقتصــادی تاثیــر چندانــی در کاهــش
یــا افزایــش نــرخ ارز نداشــته اســت .در ایــن رابطــه
موس ـیپور اظهــار کــرد :بــا دیــد کلــی بــه شــرایط حــال
حاضــر اقتصــاد کشــور میتــوان گفــت در حــوزه نــرخ ارز
عواملــی کــه منجــر بــه نوســان ارز در ماههــای گذشــته
شــدند ،همچنــان وجــود دارنــد و بــه نظــر میرســد کــه
رونــد نزولــی آن در هفتههــای اخیــر ،متأثــر از مســائل
سیاســی باشــد .البتــه ممکــن اســت همراســتا نبــودن
اروپــا بــا امریــکا از علــل کاهــش نــرخ ارز در هفتههــای
اخیــر باشــد .او افــزود :از دیگــر عللــی کــه شــاید بــر
کاهــش نــرخ ارز موثــر بــوده اســت ،پیچیــده شــدن تصمیم
رییــس کل بانــک مرکــزی مبنــی بــر تغییــرات در نحــوه
بازگشـت ارزهــای حاصــل از صــادرات و معافیــت بخشــی از
صادرکننــدگان از پیمانســپاری ارزی بــوده اســت؛ چراکــه
بــه واســطه تغییــرات در حــوزه صــادرات ،میــزان عرضــه
ارز و ارزآوری بــه کشــور بیشــتر میشــود .ضمــن اینکــه
خــود صــادرات نیــز بــا آرامــش بیشــتر انجــام میشــود.
بنابرایــن همــه ایــن مــوارد میتوانــد زمینهســاز کاهــش
نــرخ ارز باشــد .رییــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
بازرگانــی ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه پاییــن آمــدن نــرخ ارز
و البتــه ثابــت مانــدن آن خواســته تمــام فعــاالن اقتصــادی
اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه نــرخ ارز بازهــم کاهــش
یابــد ،ثابــت مانــده یــا حداقــل قابــل پیشبینــی باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
 CNPCرسما جایگزین توتال شد
باشــگاه خبرنگاران|وزیــر نفــت گفــت :شــرکت CNPC
چیــن رســما جایگزیــن توتــال بــرای توســعه فــاز ۱۱
پــارس جنوبــی شــده ،امــا عمــا شــروع بــه کار نکــرده
اســت.
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه خــروج توتــال از
پــروژه توســعه فــاز  11پــارس جنوبــی ،گفــت :شــرکت
 CNPCچیــن رســما جایگزیــن توتــال بــرای توســعه
فــاز  11پــارس جنوبــی شــده ،امــا عمــا شــروع بــه کار
نکــرده اســت.
وزیــر نفــت افــزود :بایــد بــا شــرکت چینــی CNPC
مذاکــره شــود تــا مشــخص شــود فعالیــت عملیاتــی و
اجرایــی را از چــه زمانــی آغــاز میکنــد.
زنگنــه اواخــر مردادمــاه ســال  97اعــام کــرده بــود کــه
شــرکت توتــال بــه صــورت رســمی قــرارداد توســعه فــاز
 11پــارس جنوبــی را تــرک کــرده اســت.
شــرکت توتــال فرانســه بــه دنبــال اجــرای مجــدد
تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران مجبــور شــد از پــروژه
توســعه فــاز  11پــارس جنوبــی کنــار بــرود .بــر اســاس
پیشبینیهــای صــورت گرفتــه در قــرارداد ،مقــرر
شــد شــرکت  CNPCچیــن کــه شــریک دوم قــرارداد
توســعه فــاز  11پــارس جنوبــی بــود ،جایگزیــن توتــال در
ایــن قــرارداد شــود.
پیشبینی افزایش صادرات نفت ایران به چین
ایرنــا| مرکــز تحلیلــی اساندپــی گلوبــال پالتــس امریــکا
طــی گزارشــی عنــوان کــرد ،رونــد حجــم واردات نفتــی
چیــن از ایــران نشــان میدهــد کــه بایــد در مــاه اکتبــر
شــاهد واردات  599هــزار بشــکه و در مــاه نوامبــر 646
هــزار بشــکه در روز نفــت خــام توســط چیــن از ایــران
باشــیم .واردات نفتــی چیــن از ایــران در  9مــاه ســال
جــاری بــا افزایــش چهــار درصــدی همــراه بــوده و انتظــار
مـیرود بــا توجــه بــه معافیــت شــش ماهــه امریــکا بــرای
ادامــه خریــد نفــت ،واردات نفتــی چیــن در ماههــای
آخــر ســال افزایــش یابد.اگــر چــه تاکنــون حجــم
دقیــق واردات نفتــی چیــن از ایــران مشــخص نیســت

امــا تحلیلگــران انــرژی بــر ایــن باورنــد کــه شــرکتهای
چینــی بتواننــد در مــدت معافیــت قراردادهــای خوبــی بــا
ایــران بــرای واردات نفــت بــه امضــا برســانند.بر اســاس
گــزارش گمــرک چیــن ،واردات نفتــی ایــن کشــور از
ایــران در ســال جــاری  4.1درصــد افزایــش یافتــه و بــه
میــزان  23.52میلیــون لیتــر یــا  631هــزار بشــکه در روز
رســیده اســت.اضافه برایــن ،بــا توجــه بــه آنکــه ایــران در
چنــد مــاه اخیــر قبــل از بازگشــت تحریمهــای امریــکا
ذخایــر زیــادی از نفــت خــام در کشــور چیــن انباشــته
کــرده اســت ،بایــد گفــت کــه انتظــار مــیرود ایــران
بتوانــد در ماههــای اکتبــر و نوامبــر حجــم باالیــی از
نفــت خــام را بــه مناطــق شــمال شــرقی چیــن وارد کنــد.
همکاری آلمان و فرانسه در ایجاد کانال مالی
اتحادیه اروپا برای ایران
آلمــان و فرانســه احتمــاال در طرحــی مشــترک ،میزبانــی
کانــال مالــی اتحادیــه اروپــا را بــر عهــده خواهنــد گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روزنامــه والاســتریت
ژورنــال از بروکســل ،در ایــن طــرح اگــر فرانســه میزبــان
ایــن کانــال مالــی شــود ،یــک مقــام آلمانــی ریاســت آن را
برعهــده خواهــد گرفــت و اگــر ایــن مســئولیت را آلمــان
برعهــده بگیــرد ،ریاســت کانــال مالــی را یــک مقــام
فرانســوی بــر عهــده خواهــد گرفــت.
بــر اســاس گــزارش یورونیــوز ،کانــال مالــی اتحادیــه
اروپــا بــرای معاملــه بــا ایــران موســوم بــه  ،SPVکانالــی
خواهــد بــود کــه تجــارت میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا
در شــرایطی کــه آمریــکا ایــران را تحریــم کــرده اســت،
تســهیل خواهــد کــرد.
ایــن کانــال مالــی تالشــی اســت از ســوی اتحادیــه
اروپــا بــرای نجــات برجــام کــه در ســال  ۲۰۱۵میــان
قدرتهــای جهانــی و ایــران امضــاء شــد .بــا خــروج
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا
از ایــن توافــق ،اتحادیــه اروپــا تــاش دارد بــا بــاز کــردن
مســیری ویــژه و خــارج از نفــوذ ایــاالت متحــده آمریــکا
بــرای معامــات تجــاری بــا ایــران ،تهــران را تشــویق کنــد
کــه همچنــان پایبنــد بــه برجــام باقــی بمانــد.
پیــش از ایــن برخــی کشــورهای اروپایــی از جملــه
اتریــش و لوکزامبــورگ حاضــر بــه میزبانــی ایــن کانــال
ویــژه مالــی نشــدند.
دلیــل عــدم رغبــت برخــی کشــورهای اروپایــی بــرای
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میزبانــی ایــن کانــال ویــژه ،هــراس آنهــا از تحریمهــای
ایــاالت متحــده آمریکاســت .اروپــا نگــران اســت کــه اقدام
بــه بــاز کــردن ایــن کانــال مالــی باعــث تحریــک آمریــکا
و اقدامــات تنبیهــی واشــنگتن علیــه بانکهایــی شــود
کــه قــرار اســت در ایــن نظــام مالــی بــا ایــران کار کننــد.
مشکل امریکا با نیاز عراق به انرژی ایران
ایلنــا| کنســول امریــکا در بصــره اعــام کــرد کــه
واشــنگتن در حــال بررســی راهــکاری بــرای مشــکل
عــراق در زمینــه خریــد انــرژی از ایــران پــس از اعــام
دور جدیــد تحریمهــا در بخــش نفــت ایــن کشــور اســت.
بــه گــزارش بغــداد پســت« ،تیمــی دیویــس» کنســول
امریــکا در بصــره در کنفرانســی مطبوعاتــی بــا اشــاره بــه
اینکــه واشــنگتن از نیــاز بخــش صنعــت عــراق بــه انــرژی
صــادر شــده از ایــران آگاه اســت ،گفــت« :کنســولگری
امریــکا بــه دلیــل عالقــه شــدید بــه آینــده صنعــت عــراق
مذاکــره بــا مقامهــای واشــنگتن و شــرکای آن در بغــداد
را بــرای دســتیابی بــه راهحلــی در ایــن زمینــه ادامــه
میدهــد».
عــراق در حــال حاضــر هــزار و  ۳۰۰مــگاوات بــرق از
ایــران خریــداری میکنــد و همچنیــن بــرای راهانــدازی
نیروگاههــای خــود نیــز نیازمنــد واردات گاز از ایــن
کشــور اســت ،بــه گون ـهای کــه ایــن واردات بــرای رفــع
کمبــود دراز مــدت بــرق در عــراق ضــروری اســت.
واشــنگتن پنجــم مــاه نوامبــر تحریمهــای جدیــدی را
علیــه دو بخــش پولــی و نفتــی ایــران وضــع کــرد.
افزایش خرید نفت ژاپن از ایران
ایلنــا| بــا توجــه بــه معافیتهــای نفتــی اعطــا شــده
از ســوی امریــکا ،بارگیــری نفتــی ژاپــن از ایــران در
ماههــای آینــده بــه اوج خــود میرســد .بــه گــزارش
رویتــرز ،اتحادیــه نفتــی ژاپــن اعــام کــرد کــه بارگیــری
نفــت ایــران در ماههــای ژانویــه و مــارس بــه بیشــترین
حــد خــود خواهــد رســید .همچنیــن در ایــن گــزارش
گفتــه شــده اســت کــه ژاپــن بــه دنبــال تمدیــد
معافیتهــا اســت؛ چــرا کــه بــا وجــود محدودیتهــای
اعمــال شــده از ســوی امریــکا نقــل و انتقــال مالــی پــس
از پایــان ایــن معافیتهــا ســخت خواهــد شــد .بــر اســاس
گــزارش رویتــرز« ،تاکاشــی تیســوکیوکا» رییــس اتحادیــه
نفتــی ژاپــن ،گفــت :برخــی از انتقالهــای جدیــد نفتــی
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ایــران از ژاپــن ممکــن اســت تــا مــاه دســامبر هــم بــه
طــول بینجامــد.
ژاپــن امیــدوار اســت کــه بتوانــد باقــی مانــده حجــم
قــرارداد خــود از نفــت ایــران را در دوره معافیــت
خریــداری کنــد.
تیســوکیوکا گفــت کــه امیدواریــم بتوانیــم تمــام مقــدار
قیــد شــده در قــرارداد را خریــداری کنیــم هــر چنــد
مقــدار آن مشــخص نیســت.
ظرفیت انرژی بادی در فرانسه سه برابر میشود
فرانســه بــا هــدف افزایــش ســهم تجدیدپذیرهــا در ســبد
انــرژی ایــن کشــور بــه  ۴۰درصــد ،قصــد دارد ظرفیــت
نیــروی بــادی را تــا ســال  ۲۰۳۰ســه برابــر کنــد و تولیــد
نیــرو بــا انــرژی خورشــیدی را افزایــش دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،امانوئــل مکــرون ،رییــس جمهــور
فرانســه اظهــار کــرد دولــت هزینــه بــرای توســعه
تجدیدپذیرهــا را ســاالنه از پنــج بــه هشــت میلیــارد یــورو
افزایــش خواهــد داد و مجموعــه هزینــه در ایــن زمینــه را
در فاصلــه ســال  ۲۰۱۹تــا  ۲۰۲۸بــه  ۷۱میلیــارد یــورو
میرســاند.
فرانســه کــه بــه انــرژی هســتهای وابســته اســت ،در
زمینــه اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیرهــا ،از دیگــر
کشــورهای اروپایــی عقــب بــوده و تنهــا حــدود  ۲۰درصــد
از بــرق مــورد مصــرف ایــن کشــور از تجدیدپذیرهــا تولیــد
میشــود.
مکــرون در اظهاراتــی در تلویزیــون فرانســه گفــت:
تــا ســال  ۲۰۳۰تولیــد مــزارع بــادی در خشــکی ســه
برابــر خواهــد شــد و میــزان انــرژی کــه از فوتوولتائیــک
خورشــیدی تولیــد میشــود ،پنــج برابــر افزایــش خواهــد
یافــت.
فرانســه در مســیر رســیدن بــه هــدف خــود بــرای ایجــاد
 ۱۵گیــگاوات ظرفیــت نیــروی بــادی تــا پایــان ســال قــرار
دارد امــا نصــب پنلهــای خورشــید  ۱۰.۲گیــگاوات از
میــزان هــدف گــذاری شــده عقــب مانــده اســت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،رییــس جمهــور فرانســه
قــول داد دولــت قیمــت نیــرو از پروژههــای تجدیدپذیــر
را بــرای مصــرف کننــدگان پاییــن نگــه دارد.
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Short news

Prysmian, GCC lab to cooperate on
grids monitoring services

Pry-cam technology for partial discharge measurements acknowledged as the ultimate resource for
the effective management of electrical systems
Prysmian Group, world leader in the
energy and telecom cable systems
industry, has signed a non-binding
Memorandum of Understanding
(MoU) with GCC Electrical Equipment Testing Laboratory (GCC Lab)
- a testing facility for power transmission and distribution cables and
accessories located in Dammam
(Saudi Arabia) - for a joint technical
cooperation aimed at developing
services associated to testing, inspection and certification activities
in the GCC region
More specifically, Prysmian will cooperate with GCC Lab to perform
Partial Discharge (PD) tests - based
on the Group’s proprietary PRY–
CAM wireless technology - on behalf of third parties, both inside and
.outside GCC Lab

انـرژی

Bright Outlook For Clean Energy

The improving economics of both
generation technologies and storage, as well as increasing public
support suggest that the sector remains well placed to thrive
Renewable power generation capacity will grow by 13.3% in 2018
to 154.6GW, according to new research from analysts Frost & Sulli.van
The research group says that investment in renewable energy will
hit $228.3bn in 2018, with growth
slightly down on 2017 as a result of
China’s decision to slow the rate of
.growth in its solar sector
The Chinese government’s an�”
nouncement of modifications to its
solar policy dramatically changed
the projections the renewable industry had for 2018 and the following
years,” says Maria Benintende, Energy & Environment Senior Indus.try Analyst at Frost & Sullivan
Nonetheless, solar will still represent the lion’s share of new capacity at almost 90GW, with another
.53GW coming from wind
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Schneider Electric highlights the
importance of energy efficiency

Innovation Day Dubai Showcases
Energy Efficiency Across Energy
Generation, Power Distribution, and
Managing Individual Buildings
Energy efficiency is a major investment point for every step in the energy process -- from energy generation
in power plants, to Smart Cities with
connected grids for energy transmission, down to monitoring and
repairing electrical infrastructure in
individual buildings, says Schneider
.Electric
Schneider Electric, a solutions provider for digital transformation of
energy management and automation
expects to support energy efficiency
.efforts in UAE
Boosted by the UAE Energy Strategy,
which aims to generate 50 percent of
its energy from clean energy, and the
Dubai Clean Energy Strategy, which
aims to generate 75 percent of energy requirements from clean sources by 2050, the UAE hosts $72bn
worth of energy investment to 2022,
according to a recent report by the
Arab Petroleum Investments Corpo.)ration (APICORP

GE Signs $60mn Deal To Supply Equipment For The 330MW TEL Power Plant

The TEL Power Plant is owned by Thar
Energy Limited - a consortium of the
Hub Power Company Limited (Hubco),
Fauji Fertilizer Limited (FFC) and China Machinery & Engineering Corpora)tion (CMEC
GE Power (NYSE: GE) announced that
it has won equipment and services
deals worth more than $60mn to power and provide critical maintenance
services for a period of 12 years for
the 330 megawatts (MW) Thar Energy
.Limited (TEL) Power Plant in Pakistan

The collaboration further demonstrates GE’s advanced technologies and reinforces its leadership
as a trusted partner throughout the
.lifecycle of a power plant
Under the Multi-Year Agreement
(MYA), GE will provide critical services to support maintenance outages, including the supply of spare
parts, on-site inspections and advisory services for improved operations of both the boiler and steam
turbine generator at the TEL power
.plant for 12 years
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غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران در
بیســت و چهارمیــن همایــش ملی توســعه صــادرات
غیرنفتــی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکــه
دولــت طبــق توصیــه مقــام معظــم رهبــری ،گفــت:
انتظــار داریــم در ایــن شــرایط حســاس ،شــاهد
اقدامــات غیــر کارشناســی مســئوالن اقتصــادی
کشــور نباشــیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
در خصــوص اقدامــات غیــر کارشناســی مســئوالن اقتصــادی
کشــور گفــت :در اخبــار شــنیدم کــه گمــرکات کشــور را
گمــرکات تخصصــی در صــادرات کردهانــد و ایــن یــک
تصمیــم عجوالنــه اســت و انتظــار داریــم دولــت تعجیــل و
دســتپاچگی را کنــار بگــذارد و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری
مبنــی بــر توجــه بــه بخــش خصوصــی را اجــرا کنــد.
غالمحســین شــافعی در بیســت و چهارمیــن همایــش
ملــی توســعه صــادرات غیرنفتــی کــه بــا عنــوان همایــش
«دیپلماســی اقتصــادی» در تبریــز برگــزار شــد ،افــزود:
رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار خــود بــا هیــات دولــت
در هفتــم شــهریورماه تاکیــد کردنــد کــه «دولــت ســخنان
اتــاق بازرگانــی را بخوانــد ،بشــنود و ببینــد» چــرا کــه
غیبــت نظــرات بخــش خصوصــی در تصمیمگیریهــا
مشــهود بــود.
شــافعی بــا تاکیــد بــر اینکــه توصیــه و توجــه مقــام معظــم
رهبــری ،مایــه امیــدواری بخــش خصوصــی شــد کــه در
تصمیمگیریهــای اقتصــادی نقــش موثــری پیــدا کنــد،
خواســتار عمــل بــه ایــن توصیــه راهبــردی شــد.
رئیــس اتــاق ایــران در ادامــه بــا بیــان اینکــه در ســه
الگــوی مطــرح شــده بــرای صــادرات بیــن زمیــن و آســمان
ماندهایــم ،گفــت :همــه ایــن مشــکالت از آنجــا نشــات مــی
گیــرد کــه مــا برنامــهای بــرای حــل مســائل و مشــکالت
اقتصــادی کشــور نداریــم.
الگوهــای توســعه اقتصــای را مــی تــوان بــه طــور کلــی در
ســه دســته توســعه درونگــرا ،برونگــرا و مختلــط تقســیم
کــرد کــه الگــوی درونگــرا یعنــی تکیــه بــر امکانــات
داخلــی و راهبــرد جایگزینــی واردات در اقتصــاد کشــور را
بارهــا تجربــه و تکــرار کردهایــم؛ امــا از اجــرای ایــن الگــو در
عرصــه جهانــی ،نــه تنهــا نفعــی نبردیــم بلکــه زیــان قابــل
توجهــی نیــز دیدهایــم.
شــافعی همچنیــن بــا اشــاره بــه الگــوی اقتصــاد آزاد
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رئیس اتاق ایران در همایش ملی توسعه
صادرات غیرنفتی کشور

دولت تعجیل
و دستپاچگی
در اقتصاد را
کنار بگذارد

و مالکیــت خصوصــی و نقــش حداکثــری و پیونــد بــا
اقتصــاد جهانــی ،ادامــه داد :از ایــن الگــو نیــز نتوانســتیم
نتایــج ارزنــدهای را بــه دســت بیاوریــم چــرا کــه در عمــق
اندیشــههای خــود اعتقــادی بــه آن نداشــتیم.
رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه در ســه الگــوی مطــرح
شــده بیــن زمیــن و آســمان ماندهایــم ،گفــت :همــه
ایــن مشــکالت از آنجــا نشــات مــی گیــرد کــه مــا برنامــه
مشــخصی بــرای اصــاح وضعیــت اقتصــادی کشــور نداریــم
و اگــر مباحثــی مطــرح مــی شــود ،ایــن مباحــث بیشــتر از
آنکــه برنامــه اقتصــادی باشــند ،ابــزاری هســتند کــه فکــر
میکنیــم میتواننــد مــا را بــه توســعه اقتصــادی برســانند.
او ادامــه داد :توفیــق صــادرات بــدون تولیــد و پشــتوانه
قــوی امکانپذیــر نیســت و بــرای صــادرات قــوی بایــد
یــک تولیــد قــوی داشــته باشــیم کــه اقتصــاد مقاومتــی
میتوانــد اهــرم قــوی تولیــد و صــادرات باشــد.
شــافعی در خصــوص رفتارهــای اقتصــادی مدیــران ارشــد
اقتصــادی کشــور گفــت :برنامهریــزان و سیاســتگذاران
در موضــوع اقتصــاد بــا یــک دســت گلــوی خــود را فشــار
میدهنــد و بــا دســت دیگــر طلــب کمــک میکننــد
بــه طوریکــه هــر مشــکلی کــه ایجــاد میشــود ناشــی از
اقدامــات و رفتارهــای خودمــان اســت.

او اظهــار کــرد :مــا از یــک طــرف شــعارهایی از قبیــل
صادرکننــدگان ســربازان فــداکار و ســرداران شــریف
اقتصــادی کشــور هســتند میشــنویم و از طــرف دیگــر
صــادر کننــدگان متهــم هســتند کــه ارز صادراتــی را بــه
کشــور بــر نمیگرداننــد؛ در حالــی کــه صادرکننــدگان ارز
حاصــل از صــادرات را همیشــه بــه کشــور برگرداندهانــد و
بــرای تــداوم فعالیــت خــود چــارهای جــز ایــن نداشــتهاند.
رئیــس اتــاق ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه در بخــش تولیــد
و صــادرات بــا وجــود مســائل و مشــکالت یــک فرصــت
بیبدلیــل بــه وجــود آمــده اســت کــه خودمــان ایــن
فرصــت را میســوزانیم ،گفــت :در حــال حاضــر در صنعــت
پوشــاک بــا وجــود همــه مشــکالت فرصــت بیبدیــل ایجــاد
شــده کــه حتــی قاچــاق نیــز نمیتوانــد بــا آن مقابلــه کنــد
کــه البتــه ایــن شــامل تولیــدات دیگــری هــم میشــود.
شــافعی تاکیــد کــرد :صــادرات در بیشــتر مــوارد توجیــه
ارزی دارد امــا آنقــدر کــه برخــی مســووالن دربــاره آن
حرفهــای حماســی میزننــد ،نیســت؛ چراکــه ســهم
صــادرات ایــران از صــادرات در تجــارت جهانــی فقــط 0.24
درصــد اســت و ایــن رقــم در مقابــل وســعت بازارهــای
جهانــی اصــا رقــم قابــل توجهــی نیســت آن هــم بــرای
کشــوری ماننــد ایــران کــه دارای ظرفیتهــای بیهمتــای
اقتصــادی و تجــاری اســت و بایــد مــورد بهــره بــرداری قــرار
گیــرد.

معــاون وزیــر نیــرو از افزایــش دو درصــدی منابــع عــوارض
بــرق خبــر داد و گفــت :هیــات دولــت بــا پیشــنهاد وزیــر
نیــرو مبنــی بــر افزایــش منابــع عــوارض بــرق از هشــت
بــه  ۱۰درصــد موافقــت کــرد و ایــن موضــوع بــه تصویــب
رســید.
ســیدمحمد صــادقزاده در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :وزیــر نیــرو بــا توجــه بــه اهمیــت انــرژی تجدیدپذیر
و برقرســانی روســتایی و همچنیــن تاثیــرات بســیار
مهــم ایــن مســاله در کاهــش مشــکالت زیسـتمحیطی و
تامیــن بــرق در ایــام پرمصــرف ســال ،روز سهشــنبه بــه
هیــات وزیــران پیشــنهاد افزایــش عــوارض بــرق را ارائــه
کــرد.
وی افــزود :ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال هیــات دولــت
و ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار گرفــت و بدیــن ترتیــب
منابــع عــوارض بــرق دو درصــد افزایــش یافــت.
رییــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــن عــدد تــا
چــه میــزان میتوانــد در افزایــش بودجــه تجدیدپذیرهــا
تاثیرگــذار باشــد ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر ۱۵۰۰
میلیــارد تومــان اعتبــار از طریــق عــوارض بــرق بــه
تجدیدپذیرهــا اختصــاص مییابــد کــه بــا تصویــب ایــن
مصوبــه میــزان اعتبــار ایــن بخــش بــه  ۲۰۰۰میلیــارد
تومــان افزایــش مییابــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســاله موجــب افزایــش اعتبــار
 ۲۵درصــدی تجدیدپذیرهــا میشــود ،تصریــح کــرد:
عــددی کــه در قبــوض مشــترکان افزایــش مییابــد
بســیار ناچیــز اســت و بــا توجــه بــه مزیتهایــی کــه
ایــن مســاله بــرای مــردم بــه دنبــال دارد قابــل شــمارش
نیســت.
صــادقزاده بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی نیروگاههــای
خورشــیدی و گازی گفــت :در ظهــر و غــروب تابســتان
تولیــد بــرق توســط ایــن نیروگاههــا صــورت میگیــرد
کــه ایــن بــازه زمانــی دقیقــا موقعــی اســت کــه نیروگاههــا
بــا مشــکل تامیــن بــرق مواجــه هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عراق چگونه صدرنشین مقاصد
صادراتی ایران شد؟
ســیدحمید حســینی معتقــد اســت عــراق میتوانــد در
دوران تحریــم عــاوه بــر ایــن کــه بــازار مناســبی بــرای
کاالهــای ایرانــی باشــد ،از طریــق دسترســیهایی کــه
بنــادر کشــورهای ثالــث دارد ،نیازهــای ایــران را نیــز
تامیــن کنــد.
بررســی آمــار صــادرات غیرنفتــی ایــران طــی هفــت
ماهــه نخســت ســال  1397حکایــت از آن دارد کــه
کشــور عــراق در جایــگاه نخســت مقاصــد صادراتــی
ایــران قــرار گرفتــه اســت .عــراق کــه در مــدت مشــابه
ســال  1396در ردیــف ســوم مقاصــد صادراتــی ایــران
قــرار داشــت ،در ســال  97رقیــب قدرتمنــد خــود ،یعنــی
چیــن را کنــار زده و صدرنشــین شــده اســت.
ایــن گــزارش همچنیــن نشــان میدهــد کــه  21درصــد
صــادرات ایــران بــه عــراق صــورت گرفتــه و مقایســه
ارزش دالری صــادرات ایــران بــه عــراق در هفــت ماهــه
نخســت ســال  1397نســبت بــه ســال  1396معــادل 55
درصــد رشــد نشــان میدهــد .امــا صدرنشــینی عــراق در
میــان کشــورهای هــدف صادراتــی چــه معنــا و مفهومــی
دارد؟
ســیدحمید حســینی ،دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و
عــراق بــر ایــن بــاور اســت کــه عــراق میتوانــد بــه یکــی
از مقاصــد عمــده کاالهــای صادراتــی ایــران در بلندمــدت
تبدیــل شــود و آمــار تجــارت خارجــی ایــران طــی شــش
مــاه گذشــته نیــز نشــان داده کــه عــراق از چنیــن
ظرفیتــی برخــوردار اســت .او در ادامــه گفــت :از یــک
منظــر ،عــراق قــادر اســت بــا امــارات رقابــت کنــد و از
منظــر دیگــر ،احتمــاالً بتــوان در شــرایط تحریــم ،بخشــی
از نیازهــای کشــور را بــا توجــه بــه منابــع مالــی کــه از
تجــارت بــا عــراق بــه دســت میآیــد ،از طریــق ایــن
کشــور کــه بــه بنــادر اردن ،ترکیــه و کویــت دسترســی
دارد ،تامیــن کــرد.
او در تحلیــل دالیــل افزایــش صــادرات ایــران بــه
عــراق گفــت :یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن رشــد،
میتوانــد ناشــی از آن باشــد کــه صادرکننــدگان بــه
دلیــل اعمــال تحریمهــا ،کاالهــای خــود را از طریــق

عــراق صــادر میکننــد .در عیــن حــال ،بــازار عــراق پــس
از داعــش ،ثبــات پیــدا کــرده و وضعیــت اقتصــادی ایــن
کشــور تــا حــدودی بهبــود یافتــه اســت .بدیــن ترتیــب،
رشــد صــادرات ایــران بــه عــراق ممکــن اســت بــه دلیــل
افزایــش مصــرف عراقیهــا رخ داده باشــد.
امــا عامــل دیگــری کــه حســینی آن را در افزایــش واردات
عــراق از ایــران اثــر گــذار دانســت ،افزایــش قیمــت ارز
در ایــران و رقابتــی شــدن کاالهــای ایرانــی اســت .او بــا
بیــان اینکــه کاهــش ارزش پــول ملــی و افزایــش قیمــت
ارز ،کاالهــای ایرانــی را رقابتیتــر کــرده اســت ،افــزود:
مســئوالن میخواهنــد ایــن مســاله را القــا کننــد کــه
افزایــش نــرخ ارز ،تاثیــری بــر صــادرات کاال نداشــته اســت.
در حالــی کــه رشــد صــادرات بــه کشــورهایی نظیــر عــراق،
افغانســتان و روســیه کــه کمتــر از تحریمهــای ایــران
تبعیــت کردهانــد ،قابــل لمــس اســت .در واقــع بــه دنبــال
افزایــش قیمــت ارز در ایــران ،کاالهــای ایرانــی نیــز در ایــن
بازارهــا رقابتیتــر شــدهاند .امــا از آنجــا کــه افزایــش
قیمــت ارز در کشــور ،همــواره بــا تشــدید تحریمهــا و
محدودیتهــا همــراه بــوده ،برخــی تصــور میکننــد کــه
تعدیــل نــرخ ارز اثــری بــر صــادرات نــدارد.
ایــن عضــو هیــات رییســه اتــاق ایــران و عــراق بــا بیــان
اینکــه ،صــادرات بــه عــراق در کمتــر از  8مــاه توانســته
رکــورد ســال گذشــته را نیــز کســب کنــد ،ادامــه داد:
ایــران در مقابــل صــادرات بــه عــراق ،واردات قابــل توجهــی
از ایــن کشــور نــدارد .در حالــی کــه میتــوان بخشــی از
نیازهــای وارداتــی کشــور را در شــرایط تحریــم از طریــق
عــراق تامیــن کــرد .آن هــم در شــرایطی کــه عراقیهــا
تاکنــون ،عالقــهای بــه همراهــی بــا تحریمهــای آمریــکا
نشــان ندادهانــد.
ســیدحمید حســینی گفــت :افزایــش واردات از ایــن کشــور،
مســتلزم آن اســت کــه بــه گمــرکات مجــوز واردات نیــز
ارائــه شــود و صادرکننــدگان ،بتواننــد از محــل ارزی کــه
در عــراق دارنــد کاال وارد کننــد .اکنــون صادرکننــدگان
دینــار خــود را بــه صرافــان میدهنــد و ریــال دریافــت
میکننــد .درحالــی کــه میتواننــد دینــار را بــه ســایر
ارزهــا تبدیــل کــرده و کاالی مــورد نیــاز را چــه از مــرز
عــراق و چــه از ســایر مرزهــا وارد کننــد .البتــه الزم اســت
کــه بانــک مرکــزی دینــار را بــه رســمیت بشناســد تــا اگــر
صادرکننــدهای نمیخواهــد از محــل صــادرات خــود کاال
وارد کنــد ،بتوانــد دینــارش را در ســامانه نیمــا عرضــه کنــد.

انـرژی
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در ایــن صــورت بایــد بانکهایــی در عــراق فعــال شــوند و
دینــار را از صادرکننــده دریافــت کننــد.

صادرات ایران به کشورهای
منطقه اندازه اتحادیه اروپاست
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس شــورای
اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه برگــزاری نمایشــگاه ایــران
اکســپو میتوانــد زمینــه توانمنــدی هــای جمهــوری اســامی
را در صنعــت صــادرات تقویــت کنــد گفــت :ایــران دارای
موقعیــت ژئوپلیتیکــی در خاورمیانــه اســت و نبایــد ایــن
فرصــت را از دســت دهــد و دولــت بایــد برنامــه ریــزی هــای
جامعــی را در ایــن خصــوص طراحــی و اجــرا کنــد.
محمــد جــواد جمالــی نوبندگانــی در نمایشــگاه ایــران
اکســپو ۲۰۱۸برگــزاری ســومین دوره از نمایشــگاه توانمنــدی
هــای صاراتــی جمهــوری اســامی ایــران را یــک فرصتــی
بســیار ارزشــمند بــرای صنایــع داخلــی برشــمرد و گفــت:
برپایــی چنیــن نمایشــگاهی مــی توانــد جایــگاه صنعــت
کشــور را بــرای تمامــی دنیــا نمایــان کنــد.
وی افــزود :اگرچــه ایــن مــدل نمایشــگاه بــا اســتقبال و و
حضــور کشــورهای بــه نــام روبــرو شــده امــا بایــد گفــت کــه
ایــن اتفــاق خــود ســبب ســاز ایــن اســت کــه جایــگاه دانــش
و تکنولــوژی جمهــوری اســامی ایــران بــرای دنیــا بســیار
بــاال اســت.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس در ادامــه بــا بیــان اینکــه
اســتعمار غــرب در صــدد اســت کــه بــا هــر ترفنــدی شــرایط
اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران را ضعیــف کنــد اظهــار
کــرد :برگــزاری نمایشــگاه ایــران اکســپو  ۲۰۱۸و حضــور
 ۸۰کشــورجهان در ایــن رویــداد خــود ســند عیــان شکســت
تفکــرات امریکایــی هــا اســت؛ ضمــن آنکــه حضــور ایــن
کشــور هــا بــا ســطوح مختلــف محصــوالت و کاالهــا نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه امریکاییهــا نتوانســتند کشــورهای
اروپایــی را راســتای تحریــم جمهــوری اســامی ایــران همــراه
کنــد.
جمالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا عــاوه بــر فرصــت هــای
صادراتــی محصــوالت مــان بــه سراســر جهــان نبایــد از
فرصــت هایــی همچــون کشــورهای همســایه خــود غفلــت
کنیــم تصریــح کــرد :یکــی از مهمتریــن زمینــه هــا بــرای
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ارتقــای صنعــت صــادرات کشــور توجــه بــه کشــورهایی بــا
مــرز هــای مشــترک مــان اســت چــرا کــه ایــن نزدیکــی \v
موجــب پاییــن بــودن هزینــه هــای جانبــی بــه خصــوص
هزینــه حمــل و نقــل اســت و قیمــت تمــام شــده آن نســبت
بــه مســیرهای دورتــر کمتــر خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :ایــن رویــه باعــث خواهــد شــد تــا قیمــت
تمــام شــده بــه دالیــل روشــن پاییــن تــر از حــد خــود باشــد
و بــازار هــدف میتوانــد اســتقبال بهتــری را در خصــوص
خریــد کاالهــای بــا کیفیــت صــورت دهــد.
عضــو هیــات رییســه کمیســیون امنیــت ملــی افــزود :تقریبــا
صــادرات مــا بــه کشــورهایی ماننــد عــراق بــه انــدازه کل
اتحادیــه اروپــا اســت از طرفــی نبایــد مــا فریــب ایــن وســعت
را بخوریــم و در صــدد ایــن باشــیم تــا هرچــه بیشــتر کیفیــت
هــا را بــاال ببریــم و بــا مزیــت هــای باالیــی اجنــاس خــود را
نســبت بــه دیگــر اجنــاس متمایــز کنیــم.
جمالــی نوبندگانــی در پایــان مســائل درمانــی ،نانــو
تکنولــوژی ،صنعتــی خــرد ،صــادرات و خدمــات مهندســی
را از مهمتریــن محورهــای افزایــش تــوان صادراتــی ایــران
دانســت و اظهــار کــرد :ایــن محورهــا جــزو مهمتریــن
نیــاز جامعــه هــدف بــرای صــادرات اســت و امیدواریــم بــا
برنامهریزیهایــی کــه صــورت خواهــد گرفــت صنعــت
صــادرات مــا هــر چــه بیشــتر و بهتــر تقویــت شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نظام مدیریتی با چه مشکالتی روبهروست؟
مســعود خوانســاری ،مشــکالت موجــود در نظــام
مدیریتــی ،دیــر تصمیــم گرفتــن یــا تصمیــم نگرفتــن
را یــک چالــش بــزرگ خوانــد کــه تبعــات زیــادی در
پــی دارد.
دوازدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت اســتراتژیک
یــا حمایــت و پشــتیبانی اتــاق بازرگانــی تهــران ،در ســالن
همایشهــای اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد .در ایــن
کنفرانــس یــک روزه کــه توســط انجمــن مدیریــت راهبــردی
ایــران برپــا شــده بــود ،کارشناســان و صاحبنظــران داخلــی
و خارجــی در ســه بخــش ســخنرانی و دو پانــل تخصصــی
نظــرات خــود را بــرای حاضــران و شــرکتکنندگان تشــریح
کردنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز بــه عنــوان ســخنران
اختتامیــه در ایــن کنفرانــس حضــور یافــت و در ســخنانی بــا
اشــاره بــه مشــکالت موجــود در نظــام مدیریتــی از تبعــات و
پیامدهــای ایــن مشــکالت در حوزههــای مختلــف بــه ویــژه

منابع مالی دولت با نوآوری
بخش خصوصی ادغام شود

ســورنا ســتاری در نهمیــن همایــش و نمایشــگاه بیــن
المللــی هوایــی ایــران بــا تأکیــد بــر لــزوم حمایــت از
اســتارتاپهای بخــش خصوصــی حــوزه هــوا و فضــا
گفــت :تــا زمانــی کــه منابــع مالــی دولــت بــا نــوآوری
بخــش خصوصــی ادغــام نشــود نمــی تــوان فعالیــت
هــای ایــن بخــش را از آنچــه هســت ،توســعه بیشــتری
داد .بــه عنــوان مثــال در بخــش هوانــوردی نظامــی بــا
نــوآوری هایــی کــه انجــام شــده و بخــش خصوصــی در
آن دخالــت داده شــد بــه جایــی رســیدیم کــه جنگنــده
هــای مــا عمـ ً
ا همــه اجزایــش تولیــد داخل شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در بیــن چنــد کشــور اول دنیــا
در زمینــه تولیــد پهپــاد (پرنــده هدایــت پذیــر از دور)
هســتیم کــه مدیــون بخــش خصوصــی اســت ،گفــت:
حمایــت از پهپادهــا و توســعه بخــش هوافضــا جــزء

اقتصــاد ســخن گفــت.
مســعود خوانســاری معضــل تصمیــم نگرفتــن یــا دیــر تصمیــم
نگرفتــن را یکــی از مشــکالت اصلــی نظــام مدیریتــی خوانــد
و گفــت :بــا گذشــت چهــار دهــه هنــوز در مــورد مســایل
مهمــی چــون نظــام ارزی و قیمــت انــرژی و یارانــه آن تصمیــم
مشــخصی گرفتــه نشــده اســت و اقتصــاد دائمــا از ایــن ناحیــه
ضربــه میخــورد .هــر دولتــی کــه ســرکار میآیــد ســعی
میکنــد قیمــت ارز را ثابــت نگــه دارد امــا پــس از مدتــی،
نهایتــا ایــن ســرکوب منجــر بــه جهــش بــزرگ در قیمــت ارز
میشــود کــه نتیجــه آن بیثباتــی اقتصــاد کالن اســت.
او افــزود :پــس از مدتــی تصمیــم نگرفتــن و تعلــل در
تصمیمگیــری ،نهایتــا شــاهد اتخــاذ سیاســتی هســتیم کــه
هــم بــه تولیــد و هــم بــه تجــارت ضربــه میزنــد و مجــدد
بایــد منتظــر گذشــت زمــان زیــادی بــرای اصــاح خطــا
خوانســاری همچنیــن بــا اشــاره بــه پژوهشــی کــه اتــاق
تهــران دربــاره قیمــت بنزیــن انجــام داده اســت عنــوان
اولویــت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
اســت.
ســتاری ادامــه داد :در ایــن ســالها تــاش کردیــم تــا
اســتارت آپ هــای هوافضــا توســعه یابــد و بــازار ایــن حــوزه
در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار بگیــرد.
بــه گفتــه وی ،عــاوه بــر نهادهــای نظامــی بخــش
هوانــوردی ،ســازمان هواپیمایــی کشــوری و حــوزه
هوانــوردی غیــر نظامــی نیــز مــی توانــد از خدمــات شــرکت
هــای دانــش بنیــان ایــن حــوزه اســتفاده کنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تصریــح کــرد:
موضــوع تأییــد و ارائــه اســتارت آپ هــای تولیــد هواپیمــا
و قطعــات آن از تولیــدات شــرکت هــای دانــش بنیــان را
در ســازمان هواپیمایــی کشــوری پیگیــری مــی کنیــم و بــه
پیشــرفت هــای خوبــی رســیده ایــم ضمــن اینکــه صــادرات
محصــوالت هوایــی دانــش بنیــان نیــز در دســتور کار
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری قــرار داشــته
و جــزء اولویــت هــای ماســت.

انـرژی
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کــرد کــه نتیجــه تصمیــم نگرفتــن و سیاســت نامشــخص
در مــورد یارانــه انــرژی ایــن اســت کــه دهــک برخــوردار
 25برابــر طبقــه فقیــر از یارانــه انــرژی بهرهمنــد میشــود.
او گفــت :متاســفانه مســاله الحــاق بــه کنوانســیون مبــارزه بــا
تامیــن مالــی تروریســم هــم دچــار همیــن مشــکالت در نظــام
تصمیمگیــری کشــور شــده اســت.
رئیــس اتــاق تهــران بــاور نداشــتن بــه بخــش خصوصــی را
مشــکل بــزرگ دیگــری قلمــداد کــرد کــه باعــث تضعیــف
اقتصــاد ایــران شــده اســت و بــه خصــوص در دورههــای
ســختی ماننــد تحریــم باعــث تشــدید مشــکالت شــده اســت.
مســعود خوانســاری گفــت :انتظــار بخــش خصوصــی این اســت
کــه در دوره ســخت تحریــم ،و بــا وجــود تمــام مشــکالتی کــه
از ایــن ناحیــه بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل میشــود ،راه بــرای
صــادرات غیرنفتــی و توســعه آن بــا بهرهگیــری از جهــش نــرخ
ارز هموارتــر شــود تــا حداقــل اقتصــاد ایــران بتوانــد از ایــن
بزنــگاه و فرصــت ایجــاد شــده در میانــه فشــارهای ســنگین،
نهایــت بهــره را ببــرد.
پــس از ســخنان رئیــس اتــاق تهــران ،بــا حضــور او و تنــی
چنــد از چهرههــای شــاخص و ســخنرانان ایــن کنفرانــس از
برگزیــدگان و حامیــان دوازدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی
مدیریــت اســتراتژیک تجلیــل شــد.

عضویت در پیماننامه اوراسیا فرصتی
برای رشد صادرات به روسیه است
هــادی تیزهــوش تابــان ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و
روســیه کــه موفــق بــه دریافــت نشــان پوتیــن از ســفیر
جمهــوری فــدرال روســیه شــد ،از برنامههــای ایــن اتــاق
بــرای توســعه ســطح مناســبات ایــران و روســیه ســخن
گفــت و تأکیــد کردرئیــس اتــاق مشــترک ایــران و روســیه
کــه روز گذشــته طــی نشســتی در اتــاق ایــران موفــق بــه
دریافــت نشــان پوتیــن از ســفیر جمهــوری فــدرال روســیه
شــد بــا اشــاره بــه اقدامــات خوبــی کــه در حــوزه زیرســاختی
بــه منظــور حــل مشــکالت صــادرات بــه روســیه انجــام شــد،
تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه موافقــت روســیه در مــورد عضویت
ایــران در پیماننامــه اوراســیا ،زمین ـهای فراهــم میشــود تــا
صــادرات برخــی کاالهــا بــه روســیه کــه امــروز توجیــه نــدارد،
امکانپذیــر شــود.
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سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها
اوج گرفت

رییــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق از افزایــش ســرمایهگذاریها در انرژیهــای
تجدیدپذیــر خبــرداد و افــزود :بــا توجــه بــه اتفاقــات اخیــر
تمایــل بــرای ســرمایهگذاری در تجدیدپذیرهــا افزایــش
یافتــه اســت.
ســیدمحمد صــادقزاده در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه امــروزه بــه دلیــل مزیتهــای تجدیدپذیــر تمایــل
بــرای توســعه ایــن صنعــت نیــز افزایش یافتــه اســت ،اظهار
کــرد :اشــتغالزایی بســیار بــاالی ایــن صنعــت موجــب شــده
تــا در طیفهــای مختلــف شــاهد ســرمایهگذاری در ایــن
عرصــه باشــیم.
وی افــزود :در حــال حاضــر نیروگاههــای کوچــک پنــج
مگاواتــی نیــز در ایــن حــوزه وجــود دارنــد و بهطــور کلــی
بایــد گفــت کــه طیــف وســیعی از اقشــار مختلــف بــه
عرصــه تجدیدپذیرهــا وارد شــدهاند.
رییــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق بــا تاکیــد بــه اهمیــت انــرژی بــرق در توســعه
و زیرســاخت یــک کشــور ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر
یــک اجمــاع ملــی در تجدیدپذیرهــا شــکل گرفتــه چــرا
کــه دولــت و تمــام اعضــای دولــت بــه دنبــال توســعه
تجدیدپذیرهــا هســتند.
صــادقزاده بــا اشــاره بــه اتفاقنظــر قــوه مقننــه،
مجلــس شــورای اســامی و قــوه قضاییــه بــرای توســعه
تجدیدپذیرهــا ،تصریــح کــرد :صراحتــا بایــد گفــت کــه
یــک اجمــاع ملــی بــرای توســعه تجدیدپذیرهــا شــکل
گرفتــه اســت.
بــه گفتــه رییــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و
بهــرهوری انــرژی بــرق نقدینگــی ســرگردان جامعــه کــه
تاکنــون مشکلســاز شــده بــود اکنــون بــه ســمت توســعه
تجدیدپذیرهــا کــه مزیتهــای فراوانــی را بــه دنبــال دارد
رفتــه اســت.

وی بــا اشــاره بــه تمایــل مشــترکان و مــردم نیــز بــرای
ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه ،گفــت :تنهــا خواســته
مــردم از دولــت ایــن اســت کــه هزینههــا در زمــان
محــدود تامیــن شــود کــه بــا اقدامــات اخیــر دولــت
میتــوان ایــن وعــده را نیــز بــه ســرمایهگذاران داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات
 500میلیون دالری
خدمات فنی ومهندسی
در سال جاری

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا بیــان اینکــه در
 8مــاه ابتــدای امســال صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
 500میلیــون دالر بــوده اســت ،گفــت :ظرفیــت کشــور قطعــا
از ایــن رقــم بیشــتر اســت.
محمدرضــا مــودودی در اولیــن نشســت هــم اندیشــی
سراســری توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی گفــت:
تحریمهــا دو هــدف اصلــی را دنبــال میکنــد کــه یکــی
افزایــش مصــارف ارزی از طریــق واردات کاالهــای لوکــس و
غیــر ضــروری بــه کشــور و دوم محدودیــت تولیــد منابــع
ارزی از طریــق جلوگیــری از صــادرات اســت ،بنابرایــن فرآینــد
تحریمهــا تنهــا چیــزی را کــه هــدف قــرار داده ،تجــارت
خارجــی کشــور اســت و بنابرایــن نقــش مــا در ایــن نشســت
هــا ایــن اســت کــه چگونــه بتوانیــم توطئــه علیــه ملــت ایــران
را بــی اثــر کنیــم.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بیــان داشــت :بنابرایــن
ضــرورت دارد تــا از تمــام ظرفیــت هــای نــرم و ســخت در
حــوزه فعالیــت اقتصــادی اســتفاده کنیــم تــا آثــار تحریــم را
بــه حداقــل برســانیم و یکــی از بخــش هــای مهــم آن بخــش
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی اســت.
مــودودی بــا اشــاره بــه رویکــرد خــود در زمینــه صــادرات
اظهــار داشــت :نــگاه مــا از حالــت بخشــی بــه فراینــدی اســت
و در ایــن بخــش میخواهیــم تیمــی تشــکیل شــود کــه در
هــر تصمیمــی کل فرآینــد از تولیــد تــا مصــرف و صــادرات
رصــد شــود.
وی اظهــار داشــت :بــه عنــوان مثــال هــر تصمیمــی کــه بــرای
صــادرات یــا توقــف صــادرات یــک کاال اتخــاذ مــی شــود ،بایــد
کل زنجیــره در آن مدنظــر قــرار گیــرد و از همفکــری آن هــا
اســتفاده شــود و در یــک فرآینــد بهتریــن نقطــه هــای هــر
زنجیــره بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
مــودودی بــا اشــاره بــه توانایــی هــای بخــش خصوصــی بیــان

داشــت :بخــش خصوصــی زمانــی مــی توانــد بــه اهــداف خــود
دســت یابــد کــه بخــش دولتــی از آن حمایــت و پشــتیبانی
کنــد و ایــن انتظــار ،انتظــار درســتی نیســت کــه بگوییــم
بخــش خصوصــی در بازارهــای جهانــی رقابــت پذیــر باشــد،
ولــی ســاختارهای پشــتیبانی داخلــی مــا بــه ویــژه در بخــش
دولــت و حاکمیــت رقابــت پذیــر نباشــد ،وقتــی بخــش
خصوصــی رقابــت پذیــر اســت کــه دولــت مــا هــم رقابــت
پذیــر باشــد و بانــک و صنــدوق و ضمانــت صــادرات هــم
رقابــت پذیــر باشــد و در غیــر ایــن صــورت انتظــار بیهــوده
ای اســت کــه از بخــش خصوصــی بخواهیــم صالبــت در بــازار
جهانــی داشــته باشــد ،امــا مــا بــا کمتریــن حمایــت بخواهیــم
ایــن مســیر را فقــط رصــد کنیــم.
وی بیــان داشــت :براســاس آمارهایــی کــه به ســازمان توســعه
تجــارت اعــام شــده صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در
 8ماهــه امســال تقریبــا  500میلیــون دالر بــوده و ایــن رقــم
بســیار کمتــر از ظرفیــت مــا اســت.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران اظهــار داشــت:
بخشــی از ایــن جهــت اســت کــه بخــش خصوصــی پروژههــای
امــا گــزارش نمیدهــد و مــا مطئمــن هســتیم کــه عــدد
صادراتــی مــا در ایــن بخــش بیشــتر از ایــن رقــم اعــام شــده
اســت.
وی گفــت :مهمتــر از همــه اینکــه صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی شــاید یکــی از خــاص تریــن
بخــش هــای اقتصــادی مــا اســت کــه بــه بحثهــای
اقتصــاد جهانــی گــره خــورده اســت .
سرپرســت ســازمان توجــه تجــارت بیــان داشــت :نمونــه
هایــی در عــراق و افغانســتان وجــود دارد کــه آمریکایــی
هــا پروژههایــی داشــته انــد کــه توســط بخــش خصوصــی
ایرانــی بــه صــورت پیمانــکار آن را انجــام داده اســت بنابرایــن
مطمئــن هســتیم کــه ایــن بخــش بــه صــورت مشــخص قابــل
محدودیــت نیســت و آنچــه تــا امــروز نتوانســته اقتصــاد ایــن
مملکــت را قفــل کنــد بعــد از ایــن هــم نخواهــد توانســت.
مــودودی بیــان داشــت :در بحــث مشــوق هــای صادراتــی
ســهم بخــش خدمــات فنــی و مهندســی بــه صــورت جایــزه
مســتقیم حــدود  400میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت و
بــا توجــه بــه اینکــه ســهم  1300میلیــارد تومانــی را از مشــوق
هــا صادراتــی داریــم ،امیدواریــم ایــن امــر تــا پایــان ســال
محقــق شــود و امیدواریــم بــرای ســال آینــده هــم بــا توجــه
بــه تمدیــد آن بــرای ســال آینــده هــم بتوانیــم از ایــن مشــوق
بهــره بگیریــم.

انـرژی
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74درصد ارز
حاصل از صادرات
به کشور برنگشت
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت :بــا
وجــود اجــرای پیمانســپاری ارزی ،از  ۲۷میلیــارد دالر
صــادرات کاالهــای کشــور در ســال جــاری فقــط هفــت
میلیــارد دالر بــه کشــور برگشــته و  74درصــد از کل ایــن
ارز ،معــادل  20میلیــارد دالر بــه کشــور برنگشــته اســت.
محمدرضــا مــودودی از تحریمهــا اقتصــادی بهعنــوان
جنــگ مــدرن آمریــکا علیــه کشــورمان یــاد کــرد و
گفــت :هــدف تحریمهــا کاهــش درآمــد ارزی و در
مقابــل افزایــش مصــارف ارزی ایــران اســت.
او مدیریــت ارز کشــور را مهمتــر از بحــث صــادرات
عنــوان کــرد و گفــت :چرخــه معیشــت اقشــار جامعــه
بــه وجــود ارز در داخــل کشــور وابســته اســت اگــر
ارز نداشــته باشــیم اقتصــاد کشــور بــا مشــکل مواجــه
میشــود.
مــودودی اضافــه کــرد :آمریــکا ســالها بــرای تســلط بــر
جهــان بــه ایجــاد زیرســاختهای ارتباطــی و مبادالتــی
ماننــد جیپــیاس بــرای کشــتیهای حملونقــل،
پایــه مبادالتــی دالر بــرای تجــارت جهــان ،ســوئیفت،
نرمافزارهــای اینترنــت و غیــره اقــدام کــرده و
گلوگاههــای تبــادالت جهانــی را بــه دســت گرفتــه
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اســت.
او بــا اشــاره بــه انتقــاد تجــار نســبت بــه تعهــد و
پیمانســپاری ارزی صادرکننــدگان گفــت :بــا توجــه
بــه ایــن پیمانســپاری و تعهدهــای ارزی بازهــم از ۲۷
میلیــارد دالر صــادرات کاالهــای کشــور در ســال جــاری
فقــط هفــت میلیــارد دالر برگش ـتخورده و ایــن نشــان
میدهــد برخــی صادرکننــدگان ارزهــا را برنمیگرداننــد.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران در ادامــه بــا
بیــان اینکــه پنــج روش بــرای بازگردانــدن ارز صادراتی در
نظــر گرفتــه شــده اســت ،گفــت :ســران ســه قــوه ،بانــک
مرکــزی را مســئول مدیریــت ارزی و سیاســتگذاری در
ایــن حــوزه کردهانــد.
بــه گفتــه مــودودی ،وزارت خانههــا تابــع
سیاســتگذاریهای بانــک مرکــزی هســتند و در
ممنوعیــت صــادرات برخــی از کاالهــا هیــچ نقشــی
ندارنــد.
او بــا اشــاره بــه انتقــاد صادرکننــدگان نســبت بــه
تصمیمــات خلقالســاعه از ســوی مدیــران بــرای
ممنوعیــت صــادرات بیــان داشــت :مســئوالن ارشــد نظــام
بیشــتر بــه نیازهــای داخلــی کشــور توجــه میکننــد
زیــرا کمبــود کاال در داخــل کشــور هزینههــای روانــی و
معیشــتی زیــادی بــه دنبــال خواهــد داشــت.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه نبــود آمــار از نیازهــای
داخلــی ،کشــور را بــا  ۲معضــل بــزرگ مواجــه کــرده
گفــت :اگــر مقــدار نیــاز داخلــی بــه یــک کاال در کشــور
مشــخص باشــد ،دولــت و بخــش خصوصــی بهراحتــی
نســبت بــه تنظیــم بــازار و صــادرات اقــدام میکننــد.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران در ادامــه
گفــت :تحریمهــا تبعاتــی بــرای کشــور دارد و از طرفــی
میتــوان بــا مدیریــت آن یــک فرصــت طالیــی بــرای
تقویــت تولیــدات داخلــی را فراهــم کــرد.
مــودودی ادامــه داد :ایــران نوزدهمیــن بــازار بــزرگ
جهــان ،رتبــه  ۱۸درآمــد ناخالــص و در فنــاوری و نانــو
رتبــه چهــارم جهــان را دارد و ایــن ظرفیتهــا نشــان
میدهــد بــا تــاش و ســعی میشــود تولیــدات داخلــی
ارتقــا و تقویــت کــرد و نیــاز داخلــی را برطــرف کنیــم.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت:
صــادرات غیرنفتــی کشــور  ۱۳.۵درصــد امســال نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته و عــراق
بــا  ۵.۵میلیــارد دالر مقصــد اول صــادرات ایــران اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پانزدهمین اجالس همکاریهای اقتصادی
ایران و روسیه در تهران برگزار میشود
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه پانزدهمیــن اجــاس
کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری
دو کشــور ،ســال جــاری شمســی در تهــران برگــزار
خواهــد شــد ،بــر توســعه همکاریهــای ایــران و روســیه
در عرصههــای مختلــف تاکیــد کــرد.
بهگــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز در بــدو ورود
بــه مســکو در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه
مســئولیت کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی و تجــاری ایــران و فدراســیون روســیه مهرمــاه
ســال جــاری بــه پیشــنهاد وزیــر امــور خارجــه و تصویب
هیــات وزیــران بــه وزارت نیــرو محــول شــده اســت،
اظهــار کــرد :ایــن ســفر بهمنظــور پاســخ بــه دعــوت
وزیــر انــرژی روســیه و مذاکــره بــا مقامــات ارشــد
ایــن کشــور از جملــه وزیــر قفقــاز شــمالی ،رئیــس
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و گفتوگــو بــا شــرکتها
و موسســات بانکــی ایــن کشــور بــه منظــور پیگیــری
توافقــات و مذاکــرات تفصیلیتــر انجــام شــده اســت.
بــر اســاس اطالعــات ســایت وزارت نیــرو ،وی بــا اشــاره
بــه اینکــه پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری دو کشــور ،ســال
جــاری شمســی در تهــران برگــزار خواهــد شــد ،ادامــه
داد :بــا موضعگیریهــای خوبــی کــه دولــت روســیه

بــه ویــژه در هفتههــای اخیــر در پــی اتفاقــات ناشــی
از خــروج یکجانبــه و غیرقانونــی ایــاالت متحــده از
برجــام اتخــاذ کــرده اســت ،امیدواریــم زمینــه همــکاری
در عرصههــای مختلــف توســعه بیشتــری پیــدا کنــد.
وزیــر نیــرو صبــح امــروز بــه منظــور دیــدار بــا مقامــات
دولتــی روســیه و هماهنگــی بــرای برگــزاری پانزدهمیــن
اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
دو جانبــه در تهــران وارد فــرودگاه شــرمتیوای مســکو
شــد و در نخســتین روز ســفر دو روزهاش بــه روســیه
نشسـتهای مشــترکی بــا الکســاندر نــواک  -وزیــر انــرژی
و ســرگی چباتاریــف  -وزیــر امــور قفقــاز شــمالی روســیه
خواهــد داشــت .همچنیــن براســاس برنامهریزیهــا،
عصــر امــروز مصاحبــهای بــا خبرگزاریهــای روســیه
خواهــد داشــت.
اردکانیــان در راس هیاتــی  ۱۰نفــره بهعنــوان مســئول
کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری
ایــران و فدراســیون روســیه راهــی این کشــور شــده اســت
تــا ضمــن دیــدار بــا مقامــات دولتــی روســیه ،مقدمــات
برگــزاری پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی دو جانبــه در تهــران را فراهــم
کنــد
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وزیــر نفــت چنــد روز پیــش اعــام کــرد در حــال
حاضــر ارزش محصــوالت پتروشــیمی تولیــدی در
کشــور حــدود  ۲۰میلیــارد دالر اســت کــه ایــن رقــم
میتوانــد بــه بیــش از  ۴۰میلیــارد دالر برســد.
تعــدد هلدینــگ هــا و مجتمعهــای پتروشــیمی در کشــور
یکــی از اصلیتریــن موانــع پیــش روی توســعه ایــن صنعــت
در کشــور بــه شــمار مــیرود ،صنعتــی کــه بــا توجــه بــه
ظرفیتهــا و پتانســیلهای ایــران میتوانــد بــه یکــی از
موفقتریــن صنایــع کشــور تبدیــل شــود و حتــی جایگزیــن
درآمدهــای صــادرات نفــت خــام از کشــور باشــد .بــه
اعتقــاد کارشناســان در صــورت تجمیــع هلدینــگ هــای
پتروشــیمی در کشــور در قالــب یــک یــا چنــد هلدینــگ
اصلــی گام موثــری در پیشــبرد اهــداف توســعه ایــن صنعــت
برداشتهشــده اســت .اتفاقــی کــه وزیــر نفــت بیــژن نامــدار
زنگنــه هــم بــا آن موافــق اســت .او چنــد روز پیــش اعــام
کــرد «:موافــق تجمیــع پتروشــیمیهای فعــال باهــم امــا
نــه در قالــب شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ()NPC
هســتم».
در هفتههــا و روزهــای گذشــته در کنــار موضــوع
بازگردانــدن ارز صادراتــی پتروشــیمیها ،مهمتریــن
موضوعــی کــه ایــن صنعــت را خبرســاز کــرده ،تجمیــع
هلدینــگ هــای پتروشــیمی اســت ،اتفاقــی کــه اگــر رخ دهد
میتوانــد بــرای ایــن صنعــت در کشــورمان تاریخســاز شــود
و حتــی نقطــه شــروعی بــرای تجمیــع بســیاری از صنایــع
دیگــر باشــد کــه در حــال حاضــر بــا چالشهــای بســیاری
روبــهرو هســتند ماننــد صنعــت خــودرو ،صنعــت تولیــد
لوازمخانگــی و ...یکــی از مشــکالت اصلــی صنایــع در ایــران
هماکنــون تعــدد شــرکتهای کوچــک و متوســط و نبــود
هلدینــگ هــای بــزرگ اســت؛ بــرای مثــال در کشــور مــا
بیــش از  200شــرکت تولیدکننــده لوازمخانگــی وجــود
دارد درصورتیکــه در کشــور آلمــان بهعنــوان یکــی از
بزرگتریــن تولیدکننــدگان لوازمخانگــی در جهــان کمتــر
از  5شــرکت اصلــی در ایــن زمینــه فعــال هســتند.
البتــه دراینبیــن شــرکتها و هلدینــگ هــای مهــم
پتروشــیمی کشــور هــم بــا تجمیــع موافــق هســتند و حتــی
مذاکراتــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت .چنــدی
پیــش و در جریــان کنگــره نفــت و نیــرو جعفــر ربیعــی
مدیرعامــل هلدینــگ خلیجفــارس بــا اشــاره بــر ایــن
نکتــه کــه تجمیــع هلدینــگ هــا میتوانــد قــدم موثــری
در قدرتمنــد ســازی ایــن صنعــت داشــته باشــد ،گفــت:
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برای توسعه صنعت
پتروشیمی در ایران

تنهــا زمانــی میتوانیــم پــای میــز مذاکــره بــرای فــروش
محصــوالت حــرف خــود را بــه کرســی بنشــانیم کــه در یــک
مجموعــه واحــد و قدرتمنــد متمرکــز باشــیم .او همچنیــن
بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه تعــدد هلدینــگ هــا در
اکثــر مواقــع ســبب چنددســتگی تصمیمــات و نبــود رأی
واحــد در برابــر برنامهریزیهــا بــوده گفــت :چالــش اصلــی
بــر ســر راه ایــن مجمــع گســتردگی شــرکتهای تحــت
پوشــش هلدینــگ اســت .بهطــور مثــال برنامهریــزی بــرای
ادغــام هلدینــگ خلیــج فــارس و تاپیکــو از پنــج مــاه پیــش
آغازشــده امــا بــه دلیــل تعــدد شــرکتهای زیرمجموعــه
ایــن هلدینــگ هــا و نحــوه ارزشگــذاری ایــن شــرکتها،
تجمیــع بســیار زمانبــر خواهــد بــود .همچنیــن در ایــن
همایــش مخدومــی مدیرعامــل هلدینــگ پتروشــیمی
تاپیکــو هــم بــه اختــال توســعه در صنعــت پتروشــیمی
بــه دلیــل پراکندگــی هلدینــگ هــا اشــاره کــرد و گفــت:
بــه نظــر میرســد ادغــام هلدینــگ هــای مربــوط در یــک
مجموعــه اصلــی بســیار میتوانــد در امــر توســعه ایــن
صنعــت مهــم و تأثیرگــذار باشــد .پراکندگــی شــرکتهای
زیرمجموعــه باعــث هــدر رفــت وقــت و انــرژی بــرای
مدیریــت ایــن شــرکتهای متنــوع میشــود .اگــر بتوانیــم
بهجــای هلدینــگ هــای متعــدد در صنعــت پتروشــیمی،
هلدینــگ هــای متنــوع در صنایــع مختلــف داشــته باشــیم،
بــا ســرعت بیشــتر بــه اهــداف توســعهای درزمینــهٔ تولیــد
و فــروش خواهیــم رســید .بهطــور مثــال تجمــع شــرکت
الستیکســازی در یــک هلدینــگ الستیکســازی
میتوانــد ایــن صنعــت را قدرتمندتــر ســازد.
بــه اعتقــاد کارشناســان هلدینــگ هــا و شــرکتهای
پتروشــیمی در ایــران زمانــی میتواننــد بــا هلدینــگ هــای
بــزرگ جهانــی همچــون ســابیک عربســتان رقابــت کننــد
کــه شــرکتهای پتروشــیمی در یــک مجموعــه بــزرگ
ادغــام شــوند و قدرتــی جهانــی پیــدا کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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امنیت انرژی
کتــاب امنیــت انــرژی نوشــتۀ عبــاس ملکــی ،بــهصــورت متــوازن و همـ ه جانبــه ،بــه مفاهیــم مختلــف امنیــت انــرژی میپــردازد و ابعــاد
گوناگــون آن را بررســی میکنــد .همچنیــن ،نظریــات مطــرح در زمینــه امنیــت انــرژی را در مــورد ایــران آزمایــش میکنــد.
انســان بــرای همــه فعالیتهایــش بــه محــرک نیــاز دارد .یکــی از محرکهــای فعالیتهــای مــا ّد ِی انســان ،انــرژی اســت .بــ ه وســیله
ـرژی ناشــی از تغذیــه اســت کــه میتوانیــم زنــده بمانیــم و فکــر کنیــم؛ ب ـ ه وســیله حاملهــای انــرژی اســت کــه میتوانیــم آب را تــا
انـ ِ
قلــه کــوه بــاال ببریــم و بــا ســرعت برقآســا از هــر نقطــه زمیــن و فضــا بــه محــل دیگــری برویــم .گرچــه مصــرف انــرژی دارای پیامدهــای
ط زیســت و آینــده کــره خاکــی مــا نامطبــوع اســت ،امــا بیتردیــد ،زیســتن بــدون انــرژی
متعــدد اســت کــه برخــی از آنهــا بــرای محیـ 
ناممکــن اســت.
دسترســی بــه انــرژی یکــی از نیازهــای انســان بــرای زندگــی و توســعه اســت .جوامعــی کــه بــه انــرژی دسترســی کمتــر یــا ســختتری
داشــتهاند ،از رشــد و توســعه ســریع بازماندهانــد .نتیجــه ایــن اســت کــه اســتفاده از انــرژی نیازمنــد تالشهــای همهجانبــه و مــداوم
جوامــع بشــری اســت .منابــع انــرژی بــرای انســان فعلــی ،چنــدان متنــوع و نامحــدود نیســت .پــس انــرژی کاالی کمیابــی اســت کــه بــرای
دسترســی بــه آن بایــد برنامهریــزی کــرد .بــرای اســتفاده از انــرژی بهصــورت مؤثــر و بــا تلفــات کمتــر ،بــه سیاس ـتگذاری نیــاز داریــم.
«امنیــت انــرژی» علمــی اســت کــه بــه سیاس ـتگذاران ،تصمیمگیــران ،مدیــران بنگاههــای اقتصــادی و کارشناســان امــکان میدهــد در
عرضــه و تقاضــای انــرژی موشــکافی کننــد و جلــوی هرگونــه وقفــه یــا قطــع جریــان انــرژی را بگیرنــد .روشهــای متعــددی در ایــن رشــته
مــورد بحــث قــرار میگیــرد .بـ ه دلیــل توســعه ایــن علــم در غــرب کــه عمدتـ ًا بــا مباحــث تأمیــن ســهل و مــداوم عرضــه و تنوعگرایــی
ی کــه محققــان کشــورهای تولیــد
حاملهــای انــرژی درگیــر بودهانــد مفهــوم امنیــت عرضــه بیشــتر توســعه پیــدا کــرده اســت .در حال ـ 
ـال توســعه جــای میگیرنــد ،در توســعه مفهــوم امنیــت تقاضــا کمتــر کار کردهانــد
کننــدۀ نفــت ،کــه عموم ـ ًا در دســته کشــورهای در حـ ِ
و در ایــن زمینــه ادبیــات کمتــری وجــود دارد.
عبــاس ملکــی ،نویســنده ایــن کتــاب ،تــاش کــرده کــه از روش مطالعــه مــوردی ( )Case Studyخواننــده را بــا مفاهیــم امنیــت انــرژی
آشــنا کنــد .بــه نظــر میرســد مفاهیــم و فرایندهــای درون بحــث امنیــت انــرژی آنچنــان پیچیــده و مشــکل اســت کــه دیگــر روشهــای
علمــی کمتــر میتوانــد در درک و فهــم آنهــا مفیــد واقــع شــود.
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