انـرژی
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نشست صبحانه کاری فعاالن بخش خصوصی با وزیر نیرو

تجار خوشنام مغلوب شدهاند
عليرضا کالهي صمدي

کاهــش صــادرات در آبانمــاه را ميتــوان از دو بعــد بررســي کــرد.
يکــي از داليــل ايــن کاهــش ،تحريــم اســت .تحريــم ،نقــل و انتقــال
بانــک و پرداختهــا را بــا مشــکل مواجــه کــرد .از طرفــي خريــداران
عمــدهاي کــه فلــزات پايــه و مــواد پتروشــيميرا از ايــران خريــداري
ميکردنــد ،بــه دليــل تهديدهــاي آمريــکا ميترســند ارتبــاط تجــاري
مســتقيم بــا ايــران داشــته باشــند .همچنيــن دســتورالعملهايارزي
ايــران و تغييــرات پياپــي آن صادرکننــدگان را ســردرگم و آنهــا را
دچــار بالتکليفــي کــرده اســت بــه گونــهاي کــه تــرس از صــادرات
دارنــد .مديريــت داخلــي و عــدم ثبــات قوانيــن و شــرايط بينالمللــي
باعــث عقــب نشســتن حتــي خريــداران کوچــک کاالهــاي ايرانــي شــده
اســت .کشــورهاي خارجــي کــه معامــات کوچکــي داشــتند ،نميتواننــد
بــه طــور مســتقيم بــا ايــران وارد معامــات بانکــي شــوند .خريــداران
محصــوالت توليدکننــدگان و صادرکننــدگان بــزرگ نيــز ،بــا تهديدهــاي
آمريــکا وادار بــه عقبنشــيني شــدهاند .از ســوي ديگــر برخــي
توليدکننــدگان کــه صادرکننــده نيــز هســتند ،بــه علــت مشــکالت ورود
مــواد اوليــه درگمــرک کاهــش صــادرات داشــتند .دس ـتاندازهايي کــه
بــه علــت پيمانســپاري ارزي و تخصيــص ارز و پرداخــت مابهالتفــاوت
ارزي ايجــاد شــد ،بســياري از واردکننــدگان را دچــار مشــکالت جــدي
کــرد و مــواد اوليــه آنهــا در گمــرک متوقــف شــد .مشــکالت مربــوط به
واردکننــدگان را نيــز ميتــوان بــهداليــل داخلــي و خارجــي نســبت
داد .از يــک ســو بــه دليــل تغييــرات قوانيــن ،مــواد اوليــه واردشــده
بــه کشــور از گمرکهــا ترخيــص نشــد و آنهــا را دچــار مشــکالت
عديــدهاي کــرد .از طرفــي در حــال حاضــر تامينکننــدگان خارجــي بــه
ســختي بــا شــرکتهايايرانــي کار ميکننــد .آنهــا بــه طــور مســتقيم
باتجــار ايرانــي وارد همــکاري نميشــوند و از طريــقواســطهها
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ایجاد بازار آب و انرژی در
شرایط تحریم یک ضرورت است

رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو در نشســت صبحانــه کاری بــا فعــاالن
بخــش خصوصــی در حــوزه انــرژی ،آب و بــرق پیشــنهاد داد کــه تــا
پایــان شــهریور ســال  98در بــازه زمانــی هــر  2مــاه یکــی از اعضــای
معرفــی شــده از ســوی اتــاق در نشســت هیــات مدیــره یکــی از
شــرکتهای پنجگانــه مــادر تخصصــی وزارت نیــرو حضــور پیــدا
کنــد .در انتهــا جمعبنــدی ایــن مشــارکت و میــزان اثرگــذاری آن را
بررســی خواهیــم کــرد.

نماینــدگان تشــکلها و فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی در حــوزه انــرژی ،آب
و بــرق در نشســت صبحانــه کاری بــا وزیــر نیــرو از دغدغههــا و مشــکالت خــود
ســخن گفتنــد .توجــه جــدی ایــن وزارتخانــه بــه آنچــه از طــرف تشــکلهای
تخصصــی بــه عنــوان نظــرات مشــورتی ارائــه میشــود ،دعــوت از نماینــدگان آن
در نشســتهای تصمیمگیــری ،ایجــاد بــازار شــفاف و هدفمنــد آب و اســتفاده
دقیقتــر از توانمندیهــای بخــش خصوصــی در اجــرای انــواع پروژههــای ایــن
بخــش ،مهمتریــن خواســتههای بخــش خصوصــی بــود کــه در ایــن نشســت

عنــوان شــد.
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران بــه اقداماتــی کــه طبــق قانــون باید توســط
اتــاق ایــران در زمینــه کشــاورزی و آب انجــام میشــد ،اشــاره کــرد و گفــت :مرکــز
ملــی مطالعــات راهبــردی آب و کشــاورزی بایــد توســط اتــاق ایــران دایــر میشــد
کــه خوشــبختانه زودتــر از زمــان تعییــن شــده در قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کسـبوکار توانســتیم ایــن مرکــز را ایجــاد کنیــم .تاکنــون مطالعــات و فعالیتهــای
پژوهشــی ایــن مرکــز ،دســتاوردهای مؤثــر و خوبــی بــه دنبــال داشــته اســت.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور در ادامــه بــه ضــرورت واگــذاری
فعالیتهــای مربــوط بــه حــوزه آب بــه بخــش خصوصــی اشــاره و تصریــح کــرد:
بــا موافقــت شــما ،کارگــروه خصوصیســازی آب شــکل گرفتــه اســت ،امیــدوارم
ایــن کارگــروه بتوانــد نتایــج قابــل قبولــی در راســتای اهــداف خــود بــه دســت آورد.
شــافعی همچنیــن اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود در مــاده  12قانــون رفــع موانــع
تولیــد را ضــروری خوانــد و افــزود :متأســفانه ظرفیتهــای ایــن قانــون مــورد غفلــت
قــرار گرفتــه اســت .از طرفــی ایجــاد بــازار انــرژی و آب درخواســت دیگــری اســت
کــه بخــش خصوصــی بــه جــد آن را دنبــال میکنــد .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـرایط تحریم
ـرژی در شـ
ـازار آب و انـ
ـاد بـ
ایجـ
یــک ضــرورت اســترضا اردکانیــان ،وزیــر

انـرژی

بــزرگ بــودن دولــت ،چالــش بخــش
خصوصــی بــرای نقشآفرینــی در اقتصــاد

دهههاســت کــه گرایشــی جهانــی بهســوی
خصوصیســازی چــه در کشــورهای توســعهیافته و
چــه در کشــورهای درحالتوســعه دیــده میشــود
.
کــه دلیــل .. ....مشــروح خبــر

نیــرو در نشســت صبحانــه کاری بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی در حــوزه انــرژی ،آب و بــرق پیشــنهاد داد
کــه تــا پایــان شــهریور ســال  98در بــازه زمانــی هر
 2مــاه یکــی از اعضــای معرفــی شــده از ســوی اتــاق
در نشســت هیــات مدیــره یکــی از شــرکتهای ینســتکس تردیــد شــرکتهای اروپایــی
پنجگانــه مــادر تخصصــی وزارت نیــرو حضــور پیــدا بــرای همــکاری بــا ایــران را از بیــن
میبــرد بــه گفتــه ســفیر انگلیــس در تهــران
کنــد .مشــروح خبــر
شــرکتهای زیــادی در اروپــا تمایــل بــه همــکاری
.
ایــران هــاب تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر تجــاری بــا ایــران دارنــد؛ مشــروح خبــر
در منطقــه لیــا میبــان -ســفیر اتریــش در
ـه
ـران بـ
ـتن ایـ
ـات پیوسـ
ـدن مقدمـ
ـم شـ
ایــران از یازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی انــرژی فراهـ
ـیا وزیــر نیــرو اعــام کــرد کــه
ـه اوراسـ
هــای تجدیدپذیــر بازدیــد کــرد ..مش��روح خب��ر اتحادیـ
 .بــا وجــود شــرایط تحریــم و محدودیتهایــی کــه
ـات  11اسـ
ـری در انتخابـ
ـد رأیگیـ
فرآینـ
ـفند علیــه اقتصــاد ایــران بــه وجــود آمــده ،مقدمــات
ـت؟به گــزارش روابــط عمومــی الزم بــرای پیوســتن بــه اتحادیــه اوراســیا فراهــم
ـه اسـ
ـاه چگونـ
مـ
.
اتــاق تهــران ،انتخابــات نهمیــن دوره هیــات شده است .مشروح خبر
نماینــدگان اتــاق تهــران در حالــی روز شــنبه یازدهم
اســفندماه از ســاعت  8صبــح تــا  18عصــر در محــل دعــوت از بخــشخصوصــی ایــران بــرای
هتــل اللــه تهــران برگــزار میشود:،مش�رـوح خب��ر ســرمایهگذاری در غــرب آفریقــا مدیــر

ا

.
ـک
ـیر کوچـ
ـدار از مسـ
ـعه پایـ
ـر توسـ
امروزهـ
ســازی دولتهــا و افزایــش ســهم بخــش
ـذارد حمیدرضــا صالحــی دبیــر
خصوصــی میگـ
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اجرایــی اتــاق بازرگانــی آلمــان و ایــران گعلــی
بــادار کامــارا در دیــدار بــا مســعود خوانســاری از
بخــش خصوصــی ایــران بــرای ســرمایهگذاری
و فعالیــت در حوزههــای بهداشــت و آمــوزش
در ایــن کشــور دعــوت کرد.مشــروح خبــر

کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران  :عبــور اقتصــاد از دولتــی بــه آزاد ،مســتلزم
.
اســت
بازتعریــف شــاخصهای فضــای کســب و کار
بانــک مرکــزی :شــرکت متناظــر بــا
مشروح خبر
 .اینســتکس در حــال تاســیس اســت  22روز
بعــد از ثبــت اینســتکس در فرانســه ،بانــک مرکزی
ـفاف و شـ
ـد  ،شـ
ـی کارآمـ
ـاق بازرگانـ
اتـ
ـجاع در اطالعیــهای اعــام کــرده اســت کــه شــرکت
میخواهیــم پیــام باقــری نایبرئیــس متناظــر بــا ســازوکار مالــی ویــژه اروپــا بــرای
ســندیکای صنعــت بــرق و نایبرئیــس فدراســیون همــکاری بــا ایــران «در جریــان تاســیس» اســت و
«بــه زودی» معرفــی خواهــد شــد .مش��روح خب��ر
صــادرات انــرژی .مشــروح خبــر

.

2

اخبار کوتاه
ـال
ـی فعـ
ـی و مهندسـ
ـرکتهای فنـ
ـی ارزی شـ
بدهـ
در خــارج از کشــور امهــال میشــود مشــروح

خب��ر

انجمن صنفي
كارفرمايي
صنعت
پتروشيمي

.

دولــت بــرای ســرمایهگذاری در طرحهــای
ـارد اوراق
ـزار میلیـ
ـار  ۳۵هـ
ـه انتشـ
ـف بـ
ـی مکلـ
نفتـ
مالــی شــد مش��روح خب��ر
توافــق میلیــاردی قطــر بــا آمریکاییهــا بــرای
توســعه انــرژی مش��روح خب��ر
هشــدار اتــاق مشــترک ایــران و عمــان دربــاره
همایشهــای توجیهــی بــدون مجــوز مشــروح

خبــر

ـگاوات
ـت 250مـ
ـد با ظرفیـ
ـروگاه جدیـ
ـداث نیـ
احـ
ـتان مش��روح خبــر
در ارمنسـ
ـادرات
ـش صـ
ـرای افزایـ
ـتان بـ
ـای تاجیکسـ
برنامههـ
ـتان مش��روح خب��ر
ـتان و ازبکسـ
ـه افغانسـ
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هــاب انــرژی قصــد دارد تــا در هــر شــماره بــه
معرفــی یکــی از تشــکل هــای  عضــو  فدراســیون
صــادرات انــرژی  بپــردازد.

امضــای توافقنامــه بــرق مابیــن ایــران و عــراق

مشــروح خبــر

.

تشــکیل کنســریوم بــرای ورود بــه بازســازی
عراق مشروح خبر
آمادگــی فرســتادن  ۱۲۰۰نیــروی متخصــص
برقــی بــه عــراق ،عمــان و لبنــان مشــروح

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
در شــرایط کنونــی کــه کشــور دچــار محدودیتهــای ناشــی
از تحریــم شــده ،اقداماتــی ماننــد ایجــاد بــازار آب و انــرژی
میتوانــد ظرفیتهــای موجــود در کشــور کــه تــا امــروز از
آنهــا غافــل بودهایــم را بــه کار گیــرد.
رئیــس اتــاق ایــران مجــدد بــر لــزوم خصوصیســازی
مدیریــت حــوزه آب تأکیــد کــرد.
ـد
ـا بایـ
ـه بخشهـ
ـه در همـ
ـرف جامعـ
ـوی مصـ
الگـ
اصالح شــود
رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو نیــز شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد
کشــور را ویــژه خوانــد و بــر ضــرورت همکاریهــای بیشــتر
بیــن بخــش خصوصــی و دولــت تأکیــد کــرد .وی تصریــح
کــرد :دشــمنان بــر اســاس مفروضاتــی مشــخص ،تحریمهــا
را طراحــی میکننــد و تــا زمانــی کــه ایــن مفروضــات وجــود
داشــته باشــند ،تحریمهــا میتوانــد مؤثــر باشــد .بــرای
همیــن اولیــن اقــدام مــا بایــد رســیدگی بــه همیــن مســائل
باشــد .اگــر بتوانیــم مشــکالت و نواقــص موجــود در اقتصــاد را
برطــرف کنیــم بــه تدریــج تحریمهــا هــم بیاثــر میشــود.
وی یکــی از ضعفهــای عمــده در کشــور را الگــوی نامناســب
مصــرف دانســت و تأکیــد کــرد :برطــرف کــردن ایــن مشــکل
در کوتــاه مــدت اتفــاق نخواهــد افتــاد .بــرای ایــن منظــور
بایــد برنامهریــزی هدفمنــد و مشــخصی ارائــه داد و از تمــام
ظرفیتهــا بهــره گرفــت.
ایــن مقــام مســئول اصــاح تعرفههــا و واقعــی کــردن بهــای
آب و بــرق بــرای اقتصــادی شــدن ســرمایهگذاری در ایــن
حوزههــا را جــزو برنامــه کاری ایــن وزارتخانــه برشــمرد و
تشــریح کــرد :در عرصــه نیروگاههــای تجدیــد پذیــر و
انــرژی پــاک بــه کار عمومــی نیــاز اســت .توجیهپذیــر شــدن
ایــن بخــش بــرای ســرمایهگذاری از جملــه اقداماتــی اســت
کــه بایــد انجــام شــود.
وزیــر نیــرو حضــور در بــازار منطقــه را از دیگــر برنامههــای
اولویـتدار ایــن وزارتخانــه دانســت و افــزود :بــرای موفقیــت
در ایــن بخــش بایــد برنامهریــزی و حرکــت هدفمنــدی و
جمعــی داشــته باشــیم.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه تاکنــون
هزینههــای قابلتوجهــی در منطقــه خــرج شــده و بایــد
از آنهــا بهرهبــرداری مفیــد و مؤثــر کــرد ،پیگیــری الحــاق
ایــران بــه پیمــان اوراســیا کــه توافقهــای اولیــه آن انجــام
شــده و منتظــر تصویــب الیحــه آن در مجلــس هســتیم را

ظرفیت بخش خصوصی را نادیده نگیرید

نیــز مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت :از آنجــا کــه بــه عنــوان
وزیــر نیــرو مســئول کمیســیون مشــترک ایــران و روســیه نیز
هســتم ،بــه جــد موضــوع الحــاق و آمــاده کــردن ملزومــات
آن را پیگیــری میکنــم .در ایــن زمینــه نیــاز جــدی بــه
همکاریهــای بخــش خصوصــی داریــم.
بــر اســاس اظهــارات وی اواخــر خــرداد مــاه اجالســی در
مــورد همیــن موضــوع در ایــران برگــزار میشــود .قــرار
اســت در ایــن اجــاس همــکاری بــا مناطــق قفقــاز شــمالی
نیــز مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ظرفیت بخش خصوصی را نادیده نگیرید
در ادامــه مشــکالت و پیشــنهادهایی کــه از ســوی بخــش
خصوصــی مطــرح بــود توســط نماینــدگان تشــکلهای
تخصصــی مطــرح شــد.
علــی شــمس اردکانــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران ظرفیتهــای بینظیــر ایــران در بخــش
انرژیهــای پــاک و تجدیــد پذیــر بــه ویــژه در بخــش
نیروگاههــای خورشــیدی را مــورد توجــه قــرار داد و گفــت:
اگــر بتوانیــم ترتیــب پرداخــت ســهم ایــن واحدهــا از آنچــه
بــه طــور مســتقیم توســط مــردم داده میشــود ،را ســامان
دهیــم و فرآینــد ســرمایهگذاری در ایــن بخــش را آســانتر
کنیــم ،بــه طــور حتــم اقبــال بــرای ســرمایهگذاریهای
داخلــی و حتــی خارجــی بیشــتر میشــود.
وی همچنیــن بــا توجــه بــه مجــوز اخیــر بانــک مرکــزی
پیشــنهاد داد :در حــوزه انــرژی میتوانیــم پــول مجــازی
تعریــف کنیــم ،بدیــن ترتیــب عــاوه بــر حــل چالشهــای
موجــود در مســیر جــذب ســرمایهها ،محدودیتهــای ناشــی

شماره صد و دوازده  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود وهفت

انـرژی

وزیر نیرو مطرح کرد؛

علی شمس اردکانی :
ظرفیتهــای بینظیــر ایــران در بخــش
انرژیهــای پــاک و تجدیــد پذیــر بــه ویــژه
در بخــش نیروگاههــای خورشــیدی را
مــورد توجــه قــرار داد و گفــت :اگــر بتوانیــم
ترتیــب پرداخــت ســهم ایــن واحدهــا از
آنچــه بــه طــور مســتقیم توســط مــردم
داده میشــود ،را ســامان دهیــم و فرآینــد
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش را آســانتر
کنیــم ،بــه طــور حتــم اقبــال بــرای
ســرمایهگذاریهای داخلــی و حتــی
خارجــی بیشــتر میشــود.
از تحریمهــا نیــز برطــرف میشــود.
اســماعیل مســگرپور ،رئیــس فدراســیون صنعــت آب ایــران از
وزیــر نیــرو خواســت کــه ســطح روابــط بیــن ایــن وزارتخانــه
و بخــش خصوصــی باالتــر بــرود .وی همچنیــن درخواســت
کــرد :در مــورد واگــذاری طرحهــای نیمهتمامــی کــه در
ایــن حــوزه وجــود دارد ،مشــوقهای ویــژهای منظــور شــود
تــا بخــش خصوصــی انگیــزه پیــدا کنــد و ســرمایه خــود را در
مســیر تکمیــل ایــن پروژههــا بــه کار گیــرد.
وی همچنیــن از اهمیــت واقعــی شــدن بهــای آب ســخن
گفــت و تأکیــد کــرد :ایــن مهــم میتوانــد توســط بخــش
خصوصــی انجــام شــود بــه شــرط اینکــه ایــن حــوزه نیــز
ماننــد حــوزه بــرق بــه بخــش خصوصــی ســپرده و تبدیــل
بــه صنعــت شــود.
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ســید مهــدی طبیــب زاده ،رئیــس اتــاق کرمــان از توافــق
دولــت در مــورد اعطــای مشــوقها بــه واحدهایــی کــه
بتواننــد در مصــرف انــرژی خــود صرفهجویــی کننــد و
اجرایــی نشــدن ایــن موضــوع خبــر داد.
ایــن فعــال اقتصــادی همچنیــن از بیتوجهــی مســئوالن بــه
موضــوع آب بــه ویــژه در برخــی از اســتانها ماننــد کرمــان
و عــدم ارائــه برنامــهای ویــژه بــرای مدیریــت منابــع آبــی
کشــور انتقــاد کــرد .بــر اســاس اظهــارات طبیــب زاده هنــوز
ابتدائــی تریــن موضوعــات در ایــن حــوزه هــم تغییــر نکــرده
و مســئوالن نتوانســتهاند بــه وعدههــای خــود عمــل کننــد.
علــی بخشــی ،رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران خواســتار اصــاح تعرفههــای بــرق شــد و از ایجــاد
نظــام رگالتــوری در ایــن بخــش حمایــت کــرد .بــه بــاور
وی ایــن اقــدام میتوانــد مشــکالت موجــود را بــه صــورت
ریشــهای برطــرف کنــد.
ایــن فعــال اقتصــادی در ادامــه رابطــه حقوقــی کــه بیــن
دولــت و بخــش خصوصــی وجــود دارد را یکطرفــه و متغیــر
توصیــف کــرد و گفــت :زمانــی کــه کوچکتریــن تغییــری
در نظــام اقتصــادی اتفــاق میافتــد و یــا در نــرخ ارز جهشــی
اتفــاق میافتــد ،تمــام قراردادهایــی کــه بیــن دولــت و بخــش
خصوصــی منعقــد شــده ،کارآیــی خــود را از دســت میدهنــد.
در مــورد ایــن یکجانبهگرایــی بایــد بازنگــری کنیــم.
محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران یــادآور شــد:
علیرغــم وجــود تحریمهــا ،همچنــان راهکارهایــی بــرای
مقابلــه بــا مشــکالت وجــود دارد امــا بــه دلیــل پایبنــدی
بــه عادتهــای خــود نمیتوانیــم از ایــن راهکارهــای بهــره
ببریــم.
وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه طــی ســالهای گذشــته
توانمنــدی ســازمانهای زیرمجموعــه وزارتخانــه بســیار
افزایــش پیــدا کــرده اســت ،گفــت :متأســفانه ایــن تــوان
بــاال بــا کمبــود منابــع مالــی مواجــه اســت و بــرای همیــن
نمیتوانــد کارســاز باشــد .در ایــن شــرایط هنــر مــا ایــن
اســت کــه بتوانیــم ایــن قــدرت عمــل را بــه نقدینگــی موجود
در ســطح جامعــه پیونــد دهیــم .حتــی راههایــی هســت کــه
میتوانیــم منابــع مالــی خارجــی را نیــز بــه کار بگیریــم.
بــر اســاس اظهــارات وی تبصــره  19و مــاده  12قانــون رفــع
موانــع تولیــد دو ظرفیتــی هســتند کــه هنــوز از آنهــا اســتفاده
نکردهایــم .اتــاق ایــران آمادگــی دارد بــه دولــت کمــک کــرده
و بــا هــم ایــن گــره را بــاز کننــد.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،انتخابــات
نهمیــن دوره هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در
حالــی روز شــنبه یازدهــم اســفندماه از ســاعت 8
صبــح تــا  18عصــر در محــل هتــل اللــه تهــران
برگــزار میشــود ،کــه بــرای اولیــن بــار رأیگیــری
ایــن دوره از انتخابــات بــه صــورت الکترونیکــی
خواهــد بــود.
ابراهیــم بهادرانــی ،رییــس انجمــن نظــارت بــر انتخابــات
نهمیــن دوره هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،در تشــریح
فرآینــد رأیگیــری انتخابــات دوره نهــم ،گفــت :فعــاالن
اقتصــادی بــا در دســت داشــتن کارت بازرگانــی یــا کارت
عضویــت معتبــر از اتــاق تهــران امــکان ورود بــه محــل
رأیگیــری را خواهنــد داشــت.
وی بــا ایــن توضیــح کــه بــر اســاس بنــد  5 /6آییننامــه
تشــکیل و نظــارت بــر اتاقهــای بازرگانــی سراســر کشــور،
تنهــا دارنــدگان کارت بازرگانــی و عضویــت حقیقــی یــا
حقوقــی اجــازه رأی خواهنــد داشــت ،افــزود :در ایــن دوره
از انتخابــات نیــز بــه ماننــد ادوار گذشــته ،رأیدهــی غیابــی
و ارائــه وکالتنامــه قابــل پذیــرش نیســت لــذا صرفــاً بــه
دارنــده کارت بازرگانــی و عضویــت اجــازه رأیدهــی داده
خواهــد شــد.
بهادرانــی افــزود :در روز انتخابــات و بــا شــروع ســاعت
بازگشــایی محــل اخــذ رأی ،ابتــدا تطبیــق کارت بازرگانــی
یــا عضویــت حقیقــی و حقوقــی بــا دارنــده آن توســط
اپراتورهــای مســتقر در محــل انتخابــات صــورت میگیــرد
و در صــورت تطابــق عکــس و مشــخصات کارت بــا دارنــده
آن ،وی بــه زونهــای ســهگانه بــرای دریافــت کارت
الکتــرال راهنمایــی میشــود .در ایــن قســمت ،ســابقه کارت
بازرگانــی یــا عضویــت فعــال اقتصــادی و تطبیــق میــزان
ســابقه مســتمر بــر اســاس آییــن نامــه ،از ســوی اپراتورهــا
صــورت گرفتــه و پــس از احــراز ســابقه الزم ،کارت بازرگانــی
یــا عضویــت فــرد رأیدهنــده دریافــت و بــه جــای آن کارت
الکترونیکــی مخصــوص رأیدهــی بــه وی اعطــا میشــود،
در غیــر اینصــورت و اگــر میــزان ســابقه دارنــده کارت
بازرگانــی و عضویــت حقوقــی کمتــر از یکســال و عضویــت
حقیقــی کمتــر از  18مــاه باشــد بــه وی اجــازه ورود بــه
زونهــای اصلــی رأیگیــری داده نمیشــود.
وی در ادامــه افــزود :افــرادی کــه بــه آنهــا کارت الکتــرال داده
میشــود ،بــه یکــی از زونهــای اصلــی رأیگیــری راهنمایــی
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فرآیند
رأیگیری در
انتخابات 11
اسفند ماه چگونه ایران هاب تولید انرژی
تجدیدپذیر در منطقه
است؟

4

اشتفان شولتز با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک
نیروی محرک در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در
خاورمیانه تبدیل شده است

شــده و در ایــن محــل ،فــرد رأیدهنــده پشــت دســتگاه ثبت
رأی قــرار گرفتــه و کارت الکتــرال را روی قســمت مخصــوص
آن قــرار میدهــد .بــه ایــن ترتیــب ،دســتگاه الکترونیکــی
اخــذ رأی فعــال میشــود .در ایــن مرحلــه ،فــرد رأیدهنــده
کــد نامــزد یــا نامزدهــای مــورد نظــر خــود را وارد کــرده و
پــس از رویــت نــام و تصویــر نامــزد و اطمینــان از انتخــاب،
کدهــای بعــدی را وارد میکنــد .در نهایــت بایــد اتمــام
رایگیــری را دوبــار فشــار دهــد .پــس از آن ،رأی او در
حافظــه دســتگاه ثبــت و برگــه چاپــی رأی وی نیــز صــادر و
وارد صنــدوق میشــود .در ایــن مرحلــه ،فرآینــد اخــذ رأی
بــه پایــان رســیده و فــرد رأیدهنــده بــه ســمت میــز تحویــل
کارت الکتــرال و دریافــت کارت بازرگانــی یــا عضویــت خــود
راهنمایــی میشــود و پــس از پذیرایــی در مرحلــه آخــر ،از
محــل رأیگیــری خــارج میشــود.
رییــس انجمــن نظــارت بــر انتخابــات اتــاق تهــران در پایــان
بــه صاحبــان رأی در ایــن انتخابــات توصیــه کــرد زمــان
شــروع و پایــات مهلــت رأیگیــری در روز یــازده اســفندماه
جــاری را بهگونـهای مدیریــت کننــد تــا از ازدحــام در محــل
رأیگیــری جلوگیــری شــود.
او تاکیــد کــرد برابــر مقــررات آییننامــه دارنــدگان
کارتهــای بازرگانــی و عضویــت حقوقــی معتبــر بــا حداقــل
یکســال ســابقه میتواننــد در انتخابــات شــرکت کننــد.
مــدت دوره عضویــت صرفــا بــرای کارتهــای عضویــت
حقیقــی  18مــاه در نظــر گرفتــه شــده اســت.

اقتصادآنالیــن لیــا میبــان -ســفیر اتریــش در ایــران از
یازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی انــرژی هــای تجدیدپذیــر
بازدیــد کــرد.
اشــتفان شــولتز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران بــه عنــوان
یــک نیــروی محــرک در زمینــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر
در خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت گفــت :سیاســت ایــران
تنــوع بخشــی در ســبد انــرژی اســت کــه سیاســت بســیار
قابــل توجهــی اســت .ایــران ظرفیــت بســیار زیــادی از منابــع
هیدروکربــن را در خــود جــای داده اســت.
وی در ادامــه گفــت :تمایــل ایــران بــرای گــزار بــه ســمت
انــرژی هــای تجدیدپذیــر ایــن کشــور را بــه هــاب انــرژی در
منطقــه تبدیــل کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اتریــش مســاله آمریــکا در تــرک
برجــام را نادیــده گرفتــه اســت گفــت :پاســخ اتریــش بــه
تــرک آمریــکا از برجــام ایجــاد یــک شــبکه  9بخشــی از
جملــه در ایــران اســت و هــدف اتریــش تــاش بــرای کمــک
بــه ایــران در راســتای اســتفاده از اســتانداردهای فنــی اســت
تــا بتوانــد ایــن اســتانداردها را در راســتای تعامــات منطقــه
ای تبدیــل کنــد و اعتمــاد و اعتبــار خــود را افزایــش دهــد.
ســفیر اتریــش بــا اشــاره بــه اینکــه انــرژی هــای پــاک بــه
یــک بخــش بالقــوه در همــکاری هــای ایــران و اتریــش
تبدیــل شــده اســت گفــت :انجمــن انــرژی ویــن در ســال
 2018یــک قــرار داد تامیــن مالــی در زمینــه مطالعــات

امــکان ســنجی انــرژی هــای تجدیدپذیــر رادر ایــران بــه
مرحلــه اجــرا رســانده اســت کــه در مــاه هــای آینــده
فعالیــت ایــن مرکــز در ایــران اجــرا خواهــد شــد.
هــدف از تاســیس ایــن مرکــز ایجاد ادغــام بازارهــای منطقه
ای در جهــت انــرژی هــای پایــدار و ایجــاد تکنولــوژی و
خدمــات مرتبــط در زمینــه آب و هواســت .مرحلــه بســیار
مهــم ایــن مرکــز ایجــاد سیاســت هــای اســتانداردا و مشــوق
هــای منطقــه ای از طریــق داده هــای قابــل اطمینــان اســت.
ســفیر اتریــش بــا اشــاره بــه اینکــه انــرژی هــای پــاک در
اولویــت سیاســت هــای همــکاری بیــن المللــی ایــن کشــور
اســت گفت:ظهــور جوامــع انــرژی تجدیدپذیــردر  6منطقــه
جهانــی بخشــی از سیاســت هــای خارجــی اتریــش اســت و
ســعی دارد بــه برنامــه توســعه اســتراتژیک انــرژی در ایــن
بخــش بپــردازد.
اشــتفان شــولتز در خاتمــه گفــت :انــرژی پــاک بــه
یــک محــرک مهــم در خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت و
اتریــش قصــد دارد بــا تاســیس موسســات مختلــف از ایــن
بخــش حمایــت و بــا یــک سیســتم دیپبماتیــک اتــرژی
هــای تجدیدپذیــر را بــه ایــران تزریــق کنــد .ایــن ایــده
اســتراتژیک نوســاختارگرایی در بخــش امنیــت و توســعه
همــه جانبــه اســت و بــا دیــدگاه جــز بــه کل در تــاش
اســت تــا ظرفیــت هــا را در زمینــه هــای جزئــی و ایجــاد
شــرکت هــای کوچــک در ایــران گســترش دهــد.
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حمیدرضــا صالحــی دبیــر کل فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران  :عبــور

اقتصــاد از دولتــی بــه آزاد ،مســتلزم بازتعریــف
شــاخصهای فضــای کســب و کار اســت .در ایــن
مســیر ایجــاد شــفافیت اقتصــادی در بخشهــای
مختلــف و همچنیــن فراهــم آوردن بســتر رقابــت
پذیــری بخــش خصوصــی و جلوگیــری از رانــت
خــواری مهمتریــن مولفههــای رســیدن بــه یــک
.
اقتصــاد آزاد و توســعه یافتــه اســت.
برنامــه و اهــداف شــما بــرای مبــارزه بــا فســاد
چیســت؟
پیــش از هــر چیــز بایــد ایــن مســاله را مــد نظــر قــرار
دهیــم کــه فســاد زاییــده رانــت اســت .در حقیقــت وقتــی
رانــت بــه تمــام طبقــات اجتماعــی رســوخ میکنــد،
فســاد در تمــام الیههــای آن قابــل مشــاهده و لمــس
اســت .بــه همیــن دلیــل یکــی از مهمتریــن برنامههــای
بنــده تــاش بــرای کاهــش رانــت ،مهیــا کــردن فضــا بــرای
رقابــت ســالم و ایجــاد زمینــه برابــر و یکســان بــرای همــه
فعــاالن بخــش خصوصــی اســت .در ایــن میــان البتــه بهــره
منــدی برابــر و یکســان از یارانههــا بــه ویــژه در حــوزه
انــرژی از اهمیــت و ضــرورت بســیاری برخــوردار اســت .بــه
گفتــه رییــس مجلــس شــورای اســامی در حــال حاضــر
رقمــی بالــغ بــر  ۹۰۰هــزار میلیــارد تومــان یارانــه پنهــان
انــرژی بــه بخشهــای مختلــف داده میشــود .ایــن رقــم
بــه خــودی خــود زمینــه ســاز رانــت و فســاد در اقتصــاد
کشــور اســت؛ لــذا بیــش از هــر چیــز بایــد تــاش کنیــم
زمینههــای رانــت را محــدود کــرده و از بیــن ببریــم .تنهــا
از ایــن طریــق میتوانیــم بــه ســمت توانمندســازی بخــش
خصوصــی و افزایــش قــدرت اقتصــادی جامعــه گام برداریم.
کاهــش رانــت خــواری در حــوزه اقتصــاد کشــور میتوانــد
مــردم را کــه صاحبــان اصلــی بخــش خصوصــی اقتصــاد
محســوب میشــوند ،بــه ســمت خوداتکایــی هدایــت
کــرده و زمینــه را بــرای بهبــود فضــای کســب و کار و
آزادســازی اقتصــاد کشــور فراهــم کنیــم.
اتاقهــای بازرگانــی بایــد ارتقــای جایــگاه بخــش خصوصــی
در حــوزه تصمیــم ســازیها و سیاســتگذاریهای کشــور
را بــه عنــوان یــک برنامــه کلیــدی مــد نظــر قــرار داده و آن

امروزهر توسعه پایدار از مسیر
کوچک سازی دولتها و افزایش
سهم بخش خصوصی میگذارد
رابــه صــورت جــدی دنبــال کننــد .تنهــا درایــن صــورت
اســت کــه میتوانیــم بــه رونــق و شــکوفایی اقتصــادی
کشــور در آینــده امیــد داشــته باشــیم.
برنامههــا و اهــداف شــما بــرای کمــک بــه بخــش
خصوصی چیســت؟
افزایــش ســهم بخــش خصوصــی در اقتصــاد ملــی کشــور
کــه امــروز بســیار انــدک اســت ،بایــد بــه عنــوان یکــی از
اصلیتریــن اهــداف اتــاق بازرگانــی مــد نظــر قــرار گیــرد.
در حــال حاضــر دولــت متولــی  ۸۰درصــد اقتصــاد ایــران
اســت ،لــذا مطالبــه گــری ســهم بخــش خصوصــی از
دولتــی کــه هــر روز بــر حجمــش افــزوده میشــود ،بایــد
یکــی از دســتور العملهــای اصلــی اتــاق بازرگانــی باشــد.
بــه عــاوه موضــوع افزایــش اثرگــذاری بخــش خصوصــی
در تصمیــم ســازیهای دولــت و مجلــس ،از طریــق اتــاق
بازرگانــی امــکان پذیــر اســت و بایــد از ایــن ظرفیــت
بــه درســتی بهــره بــرد .ظرفیــت ســازی بــرای ایــن
ســهم خواهــی و اثرگــذاری از جملــه وظایفــی اســت کــه
اتاقهــای بازرگانــی بــر عهــده دارنــد .اتــاق بازرگانــی بایــد
قــادر باشــد ســاختارهای اقتصــاد کشــور را بازآفرینــی
کــرده و زمینــه را بــرای عبــور از اقتصــاد دولتــی بــه
اقتصــاد آزاد فراهــم کنــد .مــن بــر ایــن بــاورم کــه اتــاق

میتوانــد یکــی از اصلیتریــن بازیگــران بــرای عبــور کــم
هزینــه از ایــن مقطــع حســاس اقتصــادی باشــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز توســعه پایــدار از مســیر
کوچــک ســازی دولتهــا و افزایــش ســهم بخــش
خصوصــی میگــذارد؛ لــذا چــارهای جــز واگــذاری تصــدی
گــری دولــت بــه ایــن بخــش وجــود نــدارد .البتــه ایــن
واگذاریهــا تنهــا در صورتــی منجــر بــه توســعه میشــود
کــه بخــش خصوصــی توانمنــد شــده و ظرفیتهــای
اقتصــادی و رقابتــی در کســب و کارهــای خصوصــی ایجــاد
شــود و اتــاق در ایــن مســیر نقشــی کلیــدی ایفــا میکنــد،
چــرا کــه قــادر اســت بــا حاکمیــت و دولــت ســادهتر از
ســایر تشــکلهای بخــش خصوصــی ارتبــاط برقــرار کــرده
و چانــه زنــی کنــد.
وجــود ارتباطــی ســازمان یافتــه و هدفمنــد بیــن اتــاق
بازرگانــی و حاکمیــت میتوانــد در نتیجــه بخــش
بــودن پیگیــری مطالبــات برحــق بخــش خصوصــی
اثرگــذاری مســتقمی داشــته باشــد؛ لــذا تمرکــز جــدی بــر
توانمندســازی تشــکلهای بخــش خصوصــی بــه منظــور
تقویــت کســب و کارهــای ایــن حــوزه بایــد در دســتور کار
نهمیــن دوره هیــات نماینــدگان اتاقهــای بازرگانــی قــرار
گیــرد ،چــرا کــه اتــاق تنهــا بــا توانمنــد ســازی بخــش
خصوصــی و تشــکلها میتوانــد نقــش واقعــی خــود را
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در شــکوفایی اقتصــاد ملــی و اشــتغال کشــور ایفــا کنــد.
برنامــه و اهــداف شــما بــرای کمــک بــه آزادســازی اقتصــاد
چیســت؟
عبــور اقتصــاد از دولتــی بــه آزاد ،مســتلزم بازتعریــف
شــاخصهای فضــای کســب و کار اســت .در ایــن مســیر
ایجــاد شــفافیت اقتصــادی در بخشهــای مختلــف و
همچنیــن فراهــم آوردن بســتر رقابــت پذیــری بخــش
خصوصــی و جلوگیــری از رانــت خــواری مهمتریــن
مولفههــای رســیدن بــه یــک اقتصــاد آزاد و توســعه یافتــه
اســت .البتــه افزایــش قــدرت آزادی تجــاری در پرتــو بهبــود
مســتمر فضــای کســب و کار از دیگــر الزامــات کاهــش
قــدرت اقتصــاد دولتــی اســت.
فرامــوش نکنیــم کــه شــاخص دویینــگ بیزینــس در
کشــور مــا  ۱۳۰اســت کــه اصــا مناســب کشــوری ماننــد
ایــران بــا  ۸۰میلیــون نفــر جمعیــت نیســت .بــرای بهبــود
ایــن شــرایط بایــد از در کنــار دولــت فضــای رانــت را
محــدود کــرده و شــرایطی برابــر بــرای بهــره بــرداری برابــر
بنگاههــای اقتصــادی از فرصتهــای تجــاری را فراهــم
کنیــم .آزادســازی اقتصــادی بــه معنــای ایجــاد زمینههــای
توســعه بــه دور از اقتصــاد دســتوری و سیاســی اســت بــه
گونــهای بنگاههــای اقتصــادی فرصتهــای الزم بــرای
رشــد و توســعه گســترده را در اختیــار داشــته باشــند.
رســیدن بــه ایــن جایــگاه بیــش از هــر چیــز بــه اصالحــات
زیرســاختهای اقتصــادی کشــور نیــاز دارد.
تــا زمانــی کــه مــا یــک اقتصــاد دولتــی وابســته بــه
درآمدهــای نفتــی داریــم ،رســیدن بــه تجــارت آزاد امــکان
پذیــر نیســت .البتــه تغییــر یــک اقتصــاد دولتــی بــه آزاد
و تبدیــل دولــت توزیــع گــرا بــه یــک دولــت رگوالتــور ،در
کوتــاه مــدت امــکان پذیــر نیســت .ایــن مســیر طوالنــی نیاز
بــه یــک بخــش خصوصــی دارد کــه محــور ایــن تغییــرات
باشــد و بــرای گــذر از ایــن مرحلــه حســاس در کنــار
دولــت قــرار گیــرد .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه بخــش
خصوصــی میتوانــد در پرتــو آزادســازی اقتصــادی ،نقشــی
اساســی در اقتصــاد آینــده و شــکوفایی ملــی ایفــا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســاعت-24آقای باقــری شــما نایبرئیــس
ســندیکای صنعــت بــرق هســتید کــه یکنهــاد
مدنــی شــاخص کارفرمایــی شــده اســت و از ســوی
دیگــر نایبرئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی
هســتید کــه ایــن نهــاد مدنــی نیــز بایــد دو مقولــه
بســیار بااهمیــت انــرژی و صــادرات را رشــد داده و
ســامان دهــد .ارزیابــی شــما از دومســاله یادشــده در
شــرایط فعلــی چیســت؟
بــه نظــر میرســد بهجــای بررســی دو مســئله انــرژی و
صــادرات کــه هرکــدام بهجــای خــود اهمیــت دارنــد بهتــر
اســت تصویــری از شــرایط کالن اقتصــاد بــرای عالقهمنــدان
ترســیم شــود .واقعیــت ایــن اســت کــه اقتصــاد ایــران در
ســطح کالن خــود از دو جهــت کلــی ارزیابــی شــاخصهای
اقتصــادی و رویههــای سیاس ـتگذاری در موقعیــت مناســبی
قــرار نــدارد .مــن از اینکــه ایــن وضعیــت براقتصادایــران
حاکــم شــده بهعنــوان یــک فعــال اقتصــادی آشــنا بــا
ظرفیتهــای معتنابــه کشــور بســیار متأثــرم و میدانــم
همــه فعــاالن اقتصــادی نیــز از ایــن وضعیــت ناراحــت
هســتند .آمارهــای مربــوط بــه رونــد نزولــی رشــد اقتصــادی
و مهمتــر از آن ،رشــد منفــی ســرمایهگذاری حاکــی از
ایــن اســت کــه متغیرهــای کالن اقتصــادی در موقعیــت
دشــواری قــرار دارنــد .نــرخ منفــی ســرمایهگذاری یعنــی
اینکــه صاحبــان منابــع مالــی و ســرمایهگذاران داخلــی و
خارجــی ،فضــای کسـبوکار در ایــران را نامناســب تشــخیص
میدهنــد  .نــرخ بیــکاری بهویــژه در جوانــان فارغالتحصیــل
دانشــگاهها  ،رونــد کاهنــده صــادرات در صنایــع و تولیــدات
بــاارزش افــزوده بــاال  ،نــرخ شــتابان تــورم و رکــود حاکــم
بــر صنایــع کشــور ازجملــه نــکات دیگــر نگرانکننــده
اقتصــاد ایــران هســتند .از ســوی دیگــر سیاســتهای ارزی
 ،سیاســتهای پولــی و مالــی و سیاســتهای تجــاری
و صنعتــی متناقــض و ســردرگم ،شــرایط را بــرای فعالیــن
بخــش خصوصــی دشــوار و غیرقابلپیشبینــی کــرده اســت.
بــر ایــن چالشهــا اگــر پیامدهــای تحریــم را نیــز اضافــه
کنیــم خواهیــم دیــد فعالیتهــای اقتصــادی در کشــور بــا
چــه شــرایط بغرنجــی دســتبهگریبان اســت .وقتــی نــرخ
رشــد اقتصــادی از طــرف نهادهــای بینالمللــی و همچنیــن
مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــرای ســال آینــده و پ ـسازآن
منفــی پیشبینیشــده  ،بدیهــی اســت کــه دخلوخــرج
دولــت  ،بنگاههــا و خانــوار بــا مشــکل مواجــه شــده و دولــت

انـرژی
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خودشــان بــه تناقــض هــا دامــن مــی زننــد .ایــن وضعیــت
بایــد بــه یــک هماهنگــی کالن برســد تــا بتــوان کاری کــرد.

پیام باقری نایبرئیس سندیکای صنعت برق
و نایبرئیس فدراسیون صادرات انرژی

اتاق بازرگانی کارآمد  ،شفاف و
شجاع میخواهیم

نیــز دچــار کســری بودجــه میشــود و بالطبــع از پــس
پرداخــت بدهیهــای خــود بــه بخــش خصوصــی ازجملــه
شــرکتهای فعــال در صنعــت بــرق بــر نخواهــد آمــد و
ایــن شــرکتها هــم قــادر بــه تأدیــه بدهــی هــای خــود
بــه بانــک هــا نبــوده نتیجت ـاً بانکهــا نیــز از پــس پرداخــت
بدهــی هایشــان بــه بانــک مرکــزی بــر نمیاینــد کمااینکــه
هــم اکنــون شــاهد ایــن وضعیــت هســتیم و در ایــن شــرایط
فضــای کســب و کار از تعــادل خــارج شــده و بنگاههــای
اقتصــادی نیــز بــا شــرایط ســختی رو بــه رو هســتند.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت روز  30دی در اتــاق
بازرگانــی ایــران خطــاب بــه فعــاالن اقتصــادی
تاکیدکــرد قــدرت خریــد مــردم کاهــش یافتــه و
ایــن موضــوع بــه تولیــد داخــل لطمــه میزنــد لــذا
شــرکتها میبایســت صــادرات را بطــور جــدی در
دســتور کار قــرار دهنــد امــا ســوال اینجاســت کــه
ایــا شــرایط بــرای صــادرات آمــاده هســت ؟ ایــا
دولــت نقــش خــود را در حمایــت از توســعه صــادرات
بدرســتی ایفــاء نمــوده اســت ؟ آیــا دولــت موانــع را
از پیــش پــای صادرکننــدگان برداشــته اســت ؟
واقعیــت اینســت کــه پیــش از ایــن نیــز آگاهــان و فعــاالن
اقتصــادی درایــن بــاره بــه اجمــاع رســیده بودنــد کــه مــا
در شــرایط رکــود تورمــی قــرار داریــم و ســال اینــده شــدت
ان بیشــتر خواهــد شــد و حتــی نشــریه معتبــر اکونومیســت
از کاهــش بیــش از پیــش قــدرت خریــد مــردم نوشــته اســت

امــا بــه نظــر میرســد توســعه صــادرات نیازمنــد تجدیــد
نظــر اساســی در رویکــرد و سیاســتهای مســئولین و تغییــرات
جــدی در مناســبات بیــن المللــی دارد .ســندیکای صنعــت
بــرق و فدراســیون صــادرات انــرژی بــه مثابــه تشــکل
هــای تخصصــی و صاحــب نظــر ،در هــر دو حــوزه انــرژی
و صــادرات تحلیــل هــا و راهکارهــای کارشناســانه و مطالعــه
شــده ای ارایــه کــرده انــد .درحــال حاضــر اینکــه بانــک
مرکــزی اصــرار دارد صادرکننــدگان ارز حاصــل از صــادرات
را بــه نــرخ نیمایــی دراختیــار ســامانه نیمــا قــرار دهنــد بــا
وجــود نقــل وانتقــال پردردســر ارز حاصــل از صــادرات کارهــا
را پیچیــده تــر کــرده اســت .امــا نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه نبایــد ناامیــد شــویم و کار را رهــا کنیــم بلکــه بخــش
خصوصــی ،دولــت و همــه دســت انــدرکاران فعالیتهــای
اقتصــادی بایــد بــا اتــکاء بــه نقطــه نظــر مشــترک کارشناســی
بــه راهکارهــای مناســب دســت یابنــد امــا متاســفانه بهویــژه
در ماههــای اخیــر تجربــه نشــان داده مســیر ایــن تعامــل
ســخت تــر و پیچیــده تــر مــی شــود کــه بــه صــاح اقتصــاد
کشــور نیســت گرچــه اتــاق ایــران و تهــران از جایــگاه بخــش
خصوصــی بــرای دســتیابی بــه اینگونــه تعامــات بــا دولــت
درعرصــه هــای گوناگــون ازجملــه رســیدن بــه تصمیماتــی
موجــه و اجرایــی در حــوزه ارز بســیار تــاش نمودنــد امــا
مســئولین ظاهــرا ً وقعــی بــه نظــرات بخــش خصوصــی نمــی
نهنــد کــه ایــن مهــم مــورد نقــد رئیــس اتــاق ایــران در
خصــوص بودجــه هــم در جلســه  ٣٠دی قــرار گرفــت کــه
نشــان میدهــد دســتگاههای دولتــی بــا عــدم هماهنگــی بیــن

بــا توجــه بــه اینکــه از اتــاق بــازرگان ایــران و تهران
یادکردیــد و بــا توجــه بــه اینکــه انتخابــات اتــاق
هــای بازرگانــی نزدیــک اســت می خواســتم نظرشــما
را دربــاره کارنامــه اتــاق بدانیــم و اینکــه ســندیکای
صنعــت بــرق درایــن زمینــه فعالیــت خاصــی دارد؟
مــن بهمــراه بســیاری از فعالیــن اقتصــادی در ســندیکای
بــرق و فدراســیون صــادرات انــرژی از مدتهــا قبــل بــه ایــن
نتیجــه رســیده بودیــم کــه بایــد درانتخابــات دوره جدیداتــاق
هــا فعالتــر از همیشــه حضــور داشــته باشــیم لــذا مــن نیــز
بــه همیــن منظــور ثبــت نــام کــردم .اتــاق هــای بازرگانــی
صنایــع و معــادن و کشــاورزی بایــد بــا حضــور پــر قــدرت
فعالیــن بخــش خصوصــی بیــش از پیــش تقویــت شــوند تــا
نقــش بخــش خصوصــی در مراکــز تصمیــم ســاز و تصمیــم
گیــر برجســته تــر شــود و بــا حضــور موثــر ،دولــت را در
مســیر سیاســتگذاری صحیــح یــاری کننــد بــه گونــه ای کــه
منافــع همــه اعــم از دولــت ؛ بنگاههــا و خانــواده ها در مســیر
منافــع ملــی شــکل بگیــرد  .ایــن یــک راهبــرد اســت کــه باید
الزامــات آن رعایــت شــود .یکــی از الزامــات ایــن اســت کــه
بخــش خصوصــی و بطریــق اولــی اتاقهــا بــه تعاملــی ســازنده
بــا همــه ارکان دولــت برســند و ایــن امــر محقــق نخواهد شــد
مگــر اینکــه اتــاق هــای بازرگانــی بــرروی امــور کارشناســی
از طریــق بکارگیــری تمــام تــوان و ظرفیــت موجــود بخــش
خصوصــی متمرکــز شــود و اتــاق مظهــر بخــش خصوصــی
منســجم و یکپارچــه باشــد چراکــه اگــر دولــت پــی ببــرد
کــه نهادهــا و تشــکل هــای بخــش خصوصــی میــان خــود
اختــاف نظــر و زاویــه رویکــردی جــدی دارنــد بالطبــع بــه
نقطــه نظــرات و خواســته هــای بخــش خصوصــی ترتیــب
اثــر الزم را نخواهــد داد لــذا تعــارض منافــع میــان فعــاالن
خصوصــی نبایــد بــه شــاکله و کیــان ایــن بخــش آســیب
بزنــد .اتــاق بازرگانــی بایــد بــا تشــکلهای ذیربــط خــود کــه
بدنــه جامعــه هســتند بــه هــر شــکل کــه شــده پیونــد برقــرار
کنــد تــا درمیــان افــکار عمومــی جایگاهــش باز ســازی شــود.
اتــاق بازرگانــی بایــد شــجاع  ،شــفاف و کارآمــد باشــد لــذا
الزم اســت تــاش بــرای نیرومندتــر کــردن اتــاق هــا دردوره
جدیــد فعالیــت در دســتور همــه کاندیداهــا قــرار گیــرد .
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معنای واقعی کوچکسازی دولت
در حالیکــه مخالفــان کوچکســازی دولــت تصــور میکننــد
کوچــک کــردن دولــت بــه معنــی ضعیــف کــردن آن اســت،
صاحبنظــران اقتصــادی تاکیــد دارنــد هــدف کوچــک کــردن
دولــت قــوی ســاختن آن اســت .بــر ایــن اســاس ،مقصــود از
کوچــک کــردن دولــت صرفـاً ایــن نیســت کــه از مداخالتــش
کاســته شــود بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه از بروکراســی
دولتــی کاســته شــده و بیــکاری پنهــان در ســازمانهای
دولتــی مرتفــع شــود.
در همیــن زمینــه ،علــی ســرزعیم اقتصــاددان و معــاون امــور

بزرگ بودن دولت،
چالش بخش خصوصی
برای نقشآفرینی در
اقتصاد
اقتصــاد و برنامهریــزی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
معتقــد اســت« :آرمــان کوچــک کــردن دولــت همزمــان بــا
آرمــان قــوی کــردن دولــت دنبــال میشــود .قــوی شــدن
دولــت بــه معنــی آن اســت کــه دولــت بتوانــد بهدرســتی
کارویژههــای خــود را در اقتصــاد ایفــا کنــد .بهعنوانمثــال،
اگــر وظیفــه تأمیــن امنیــت بــر عهــده دولــت اســت ،دولــت
قــوی اســت کــه میتوانــد ایــن مهــم را محقــق گردانــد.
دولــت ضعیــف فــارغ از کوچــک یــا بــزرگ بــودن نمیتوانــد
امنیــت را برقــرار ســازد».
سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور
بهرغــم اظهارنظرهــای متفاوتــی کــه در ارتبــاط بــا ســهم
و نقــش بخــش خصوصــی در پیشــبرد اهــداف اقتصــادی
کشــور ارائــه میشــود ،امــا آمارهــای منتشرشــده در
خصــوص جایــگاه بخــش خصوصــی در اقتصــاد بیشــتر برپایــه
گمانهزنــی بــوده اســت تــا مســتندات دقیــق.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــا همــکاری پژوهشــکده آمــار
اقــدام بــه تهیــه گزارشــی جامــع در خصــوص «محاســبه
ســهم ارزشافــزوده بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور بــرای
ســالهای  1392و  »1393کــرده اســت.
ایــن گــزارش بــه منظــور محاســبه ســهم ارزشافــزوده بخــش
خصوصــی در اقتصــاد ایــران دادههــای زیــر را مــورد بررســی
قــرار داده اســت:
«کل اعتبــارات تخصیصیافتــه بــه دســتگاههای دولتــی

منبع اتاق ابران

دهههاســت کــه گرایشــی جهانــی بهســوی خصوصیســازی
چــه در کشــورهای توســعهیافته و چــه در کشــورهای
درحالتوســعه دیــده میشــود کــه دلیــل آن بــروز مشــکالتی
از قبیــل زیانهــای انباشــته شــرکتهای دولتــی ،کمیــت
و کیفیــت پاییــن محصــوالت تولیــدی شــرکتها و اتــاف
منابــع تولیــدی ناشــی از عملکــرد شــرکتهای دولتــی بــوده
اســت .در ایــران نیــز از دهــه  ۵۰تــا بــه امــروز ،مهمتریــن
مســئله اقتصــادی ،تعریــف صحیــح نقــش دولــت در اقتصــاد
بــوده اســت.
«کوچکســازی و خــروج دولــت از تصدیگــری» از
مهمتریــن انتظــارات بخــش خصوصــی و از جملــه
اساســیترین اقداماتــی اســت کــه دولــت میتوانــد در
راســتای حمایــت از توســعه تولیــد و اشــتغال انجــام دهــد.
ایــن موضــوع بارهــا از ســوی فعــاالن بخــش خصوصــی
در تریبونهــای مختلــف و در حضــور مدیــران ارشــد
اجرایــی کشــور اعــام شــده اســت .غالمحســین شــافعی
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی نیــز بارهــا تاکیــد کــرده
اســت کــه «وظیفــه اصلــی دولــت سیاســتگذاری اســت
و تصدیگــری و اداره کــردن بنگاههــای اقتصــادی از کار
دولــت خــارج اســت» .شــافعی معتقــد اســت پدیــده کوچــک
کــردن دولــت در کشــور در حــال حاضــر بــه یــک موضــوع
متناقــض در ســطح کالن تبدیلشــده اســت؛ درحالیکــه
همــواره از کوچــک شــدن دولــت در اقتصــاد صحبــت
میشــود امــا همــواره شــاهد بــزرگ شــدن و افزایــش ســهم
دولــت و واگــذاری نهادهــای دولتــی بــه بخشهــای خــاص
و شــبهدولتی هســتیم کــه پاســخگوی نیــاز جامعــه نیســت
و مشــکالت و ناهنجاریهایــی را بــرای جامعــه بــه وجــود
آورده اســت.

انـرژی

شماره صد و دوازده  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود وهفت

توســط اداره کل تمرکــز و تلفیــق حســابها و روشهــای
حســابداری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در قالــب
اعتبــارات هزینــهای و اعتبــارات تملــک داراییهــای
ســرمایهای»
«شــهرداریها عملکــرد هزینههــای جــاری و ســرمایهای و
نیــز درآمدهــای کل شــهرداریها در قالــب بیــان آنهــا»،
صورتهــای مالــی ســازمانهای ارائهدهنــده خدمــات
تأمیــن اجتماعــی شــامل ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان
بیمــه خدمــات درمانــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و
ســازمان بازنشســتگی کشــوری»
«صورتهــای مالــی همــه شــرکتهای دولتــی کــه بخــش
اصلــی آن از طریــق ســازمان حسابرســی تأمینشــده اســت»
«صورتهــای مالــی و اطالعــات ثبتــی نهادهــای عمومــی
غیردولتــی»
نهادهــا و اطالعــات مرتبــط بــا هریــک از آنهــا که پژوهشــکده
آمــار بــه منظــور بررســی ســهم نقــش بخــش خصوصــی و
دولتــی در اقتصــاد کشــور مــورد توجــه قــرار داده ،در جــدول
زیــر خالصــه شــده اســت:
بــر مبنــای محاســبات بینالمللــی و بــا تاکیــد اتــاق ایــران،
دادههــای جمعآوریشــده بــر اســاس دو روش مدیریــت و
مالکیــت بررسیشــده اســت .بــر همیــن مبنــا ،ارزشافــزوده
بخــش خصوصــی از دیــدگاه مالکیــت در ســال  5 ،92میلیــارد
و  460میلیــون و  790هــزار و  861میلیــون ریــال و در ســال
 6 ،93میلیــارد و  97میلیــون و  635هــزار و  668میلیــون
ریــال از مجمــوع  12میلیــارد و  206میلیــون و  878هــزار
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و  157میلیــون ریــال (در ســال  )92و  12میلیــارد و 881
میلیــون و  940هــزار و  233میلیــون ریــال (در ســال )93
بــوده اســت.
درحالیکــه نتایــج محاســبه ســهم ارزشافــزوده بخــش
خصوصــی در اقتصــاد کشــور نشــان میدهــد در ســالهای
 92و  ،93ســهم بخــش خصوصــی بــر اســاس دو رویکــرد
مالکیــت و مدیریــت بــه ترتیــب  ۴۷.۳۳ ،۴۳.۰۳ ،۴۴.۷۴و
 ۴۵.۷۶بــوده اســت کــه در ظاهــر عــددی بــزرگ اســت،
امــا فعــاالن اقتصــادی تاکیــد میکننــد اگــر ســهم اقتصــاد
معیشــتی را از درصدهــای متعلــق بــه بخــش خصوصــی در
اقتصــاد کــم و بــا بزرگتریــن اقتصادهــای دنیــا مقایســه
کنیــم ،درمییابیــم کــه ســهم بخــش خصوصــی بنگاهــی در
اقتصــاد ایــران بســیار کــم و چیــزی در حــدود  20درصــد
اســت.
رونــد متناقــض کوچکســازی باسیاســتهای کلــی
اصــل  ۴۴قانــون اساســی
پدیــده کوچکســازی دولــت در ســال  ،1384بــا ابــاغ
سیاســت اصــل  44قانــون اساســی از ســوی رهبــری شــکلی
قانونــی بــه خــود گرفــت .بــر مبنــای ایــن ابــاغ بــه ســران
قــوای س ـهگانه و رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
نظــام اقتصــادی ایــران بــه ســه بخــش دولتــی ،تعاونــی و
خصوصــی تقســیم و حــدود هــر بخــش مشخصشــده اســت؛
تاکیــد اصلــی ایــن سیاســت بــر توانمندســازی بخشهــای
خصوصــی و تعاونــی بــر ایفــای فعالیتهــای گســترده و اداره
بنگاههــای اقتصــادی بــزرگ اســت و تغییــر نقــش دولــت از
مالکیــت و مدیریــت مســتقیم بنگاههــا بــه سیاســتگذاری،
هدایــت و نظــارت ،توانمندســازی بخشهــای خصوصــی و
تعاونــی ،جهتگیــری خصوصیســازی در راســتای افزایــش
کارآیــی و رقابتپذیــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
بــا گذشــت حــدود  14ســال از ابالغ ایــن سیاســت و همچنین
مصوبــه مجلــس در خصــوص کوچکســازی دولــت متناســب
بــا برنامــه ششــم توســعه ،امــا فعــاالن اقتصــادی تاکیــد
دارنــد خصوصــی ســازی یکــی از برنامههــای دولــت طــی
چنــد ســال گذشــته بــوده امــا تــا کنــون موفــق بــه عملیاتــی
کــردن ایــن مهــم نشــده اســت؛یکی از مهمتریــن دالیــل ایــن
موضــوع همانطــور کــه فرهــاد دژپســند در مراســم معارفــه
خــود اظهــار کــرده ،تاکیــد دولــت بــر واگــذاری شــرکتهای
دولتــی بــه جــای واگــذاری مدیریــت و شــراکت بــا بخــش
خصوصــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

بدهی ارزی شرکتهای فنی و مهندسی فعال در خارج
از کشور امهال میشود
نماینــدگان در مصوبــه ای مقــرر کردنــد بدهــی ارزی شــرکت
هــای فنــی و مهندســی فعــال در خــارج از کشــور امهــال
شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی
صبــح امــروز (شــنبه) و در جریــان بررســی جزئیــات الیحــه
بودجــه  ۹۸بنــدی را بــه تبصــره  ۸الیحــه بودجــه الحــاق
کردنــد کــه براســاس آن بانــک مرکــزی بــرای شــرکتهای
صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی کــه در خــارج از
کشــور فعالیــت میکننــد و از ارز دولتــی اســتفاده میکننــد
جهــت تســویه بدهــی مهلــت بیشــتری در نظــر میگیــرد.
نماینــدگان مجلــس بــا  ۱۳۴رأی موافــق ۵۲ ،رأی مخالــف
و  ۸رأی ممتنــع از مجمــوع  ۲۲۰نماینــده حاضــر بــه ایــن
پیشــنهاد رأی دادنــد.
امیــری خامکانــی در ایــن بــاره گفــت کــه بــا تصویــب ایــن
حکــم ،شــرکتهای مذکــور میتواننــد ارز صادراتــی خــود را
بــه کشــور برگرداننــد.
دولت برای سرمایهگذاری در طرحهای نفتی مکلف به
انتشار  ۳۵هزار میلیارد اوراق مالی شد
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی دولــت را مکلــف بــه
انتشــار  ۳۵هــزار میلیــارد ریــال اوراق مالــی اســامی بــرای
ســرمایه گــذاری در طــرح هــای نفــت و گاز کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در
جلســه علنــی نوبــت صبــح امــروز (سهشــنبه) مجلــس ،بنــد
(ط) تبصــره  ۵الیحــه بودجــه ســال  ۹۸را بررســی کــرده و آن
را بــه تصویــب رســاندند.
بــر اســاس ایــن بنــد بهمنظــور ســرمایهگذاری در طرحهــای
نفــت و گاز بــا اولویــت میادیــن مشــترک وزارت نفــت و
طرحهــای زیربنایــی و توســعهای ،وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،وزارت نیــرو و وزارتخانههــای مذکــور از طریــق
شــرکتهای تابعــه ذیربــط و بــا تصویــب شــورای اقتصــاد،
مکلــف شــدند اوراق مالــی اســامی (ریالــی یا ارزی) در ســقف
ســی و پنــج هــزار میلیــارد ( )۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال
منتشــر کننــد و بازپرداخــت اصــل و ســود ایــن اوراق توســط
شــرکتهای مذکــور از محــل افزایــش تولیــد همــان میادیــن

(بــرای طرحهــای وزارت نفــت) و عایــدات طــرح (بــرای
طرحهــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت) را تضمیــن کننــد.
توافق میلیاردی قطر با آمریکاییها برای
توسعه انرژی
شــرکت قطــر پترولیــوم قراردادهــای مقدماتــی بــه ارزش بیــش
از  ۹میلیــارد ریــال قطــر ( ۲.۴۷میلیــارد دالر) بــا شــرکتهای
خدمــات نفتــی شــلومبرگر و بیکرهیــوز بــرای تقویــت صنعــت
انــرژی داخلــی امضــا کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،قطــر کــه بزرگتریــن صادرکننــده LNG
جهــان اســت ،بــا بایکــوت تجــاری برخــی از کشــورهای عربــی
مواجــه بــوده و میخواهــد وابســتگی بــه واردات را کاهــش داده
و تولیــد داخلــی را بــاال ببــرد.
ســعد الکعبــی ،مدیرعامــل قطــر پترولیــوم در مراســم امضــای
تفاهــم نامــه بــا شــرکتهای شــلومبرگر و بیکرهیــوز گفــت:
در راســتای وظیفــه ملــی بــرای توســعه صنعــت انــرژی در
قطــر و تقویــت خودکفایــی ،الزم دانســتیم بســیاری از صنایــع
حمایــت کننــده در بخــش انــرژی را داخلــی کنیــم.
توافقهــای مقدماتــی شــامل ســرمایه گــذاری در تأسیســات
تولیــد ،آمــوزش و توســعه اســت.
کعبــی همچنیــن اعــام کــرد شــرکت خدمــات نفتــی «مــک
درمــوت» نیــز یــک توافــق جوینــت ونچــر بــا شــرکت حمــل
انــرژی نقیــات قطــر بــرای ســاخت ســکوهای دریایــی بــرای
ســاختارهای ســاحلی و فراســاحلی امضــا کــرده اســت.
وی بــدون اشــاره بــه تاریــخ مشــخصی ،اعــام کــرد انتظــار
دارد قطــر پــس از ســاخت صنعــت انــرژی داخلــی ،بــا
جایگزیــن کــردن واردات حــدود  ۹میلیــارد ریــال در ســال
صرفهجویــی کنــد.
هشدار اتاق مشترک ایران و عمان درباره همایشهای
توجیهی بدون مجوز
در پــی برگــزاری همایشهایــی بــا عنــوان آشــنایی بــا بــازار
عمــان در برخــی شــهرها از جملــه اصفهــان ،اتــاق مشــترک
بازرگانــی ایــران و عمــان بــا انتشــار اطالعیــهای نســبت بــه
ثبــت نــام فعــاالن اقتصــادی و پرداخــت وجــه بــرای حضــور در
ایــن همایشهــا هشــدار داد
طبــق اعــام اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان طــی
هفتــهای اخیــر برخــی افــراد و شــرکتهای ســودجو بــا
اســتفاده از نــام و لوگــوی اتــاق مشــترک ایــران و عمــان اقــدام
بــه برگــزاری گردهماییهایــی بــرای عالقهمنــدان تجــارت
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بــا عمــان کردهانــد کــه هیــچ گونــه ارتباطــی بــا ایــن اتــاق
مشــترک ندارنــد.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :در حالــی کــه اتــاق مشــترک
بازرگانــی ایــران و عمــان متولــی اصلــی برقــراری ارتبــاط میــان
فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی کشــور بــا تجــار عمــان
اســت ،بــه تازگــی برخــی شــرکتها بــه بهانــه برگــزاری
برنامههــای فرهنگــی و حضــور تجــار عمانــی در ایــران ،ضمــن
دریافــت مبالــغ قابــل توجهــی ،مدعــی برگــزاری همایشهــای
آشــنایی بــا عمــان هســتند کــه اتــاق مشــترک ایــران و عمــان
ضمــن اعتــراض بــه ایــن حرکــت ناهماهنــگ کــه ســردرگمی
عمانیهــا را بــه همــراه داشــته ،اعــام مــیدارد ایــن اتــاق
مشــترک تنهــا مرجــع رســمی و شــناخته شــده بــرای فعالیــت
بخــش خصوصــی دو کشــور اســت و تاکنــون در راســتای
اهــداف خــود بــا همــکاری اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی اســتانها بــه طــور رایــگان اقــدام بــه
برگــزاری همایشهــای توجیهــی کــرده اســت .لــذا از تجــار
و ســرمایه گــذاران عالقهمنــد بــه فعالیــت در حــوزه عمــان
تقاضــا میشــود قبــل از هــر اقدامــی صحــت برگــزاری ایــن
همایشهــا را از اتــاق مشــترک ایــران و عمــان جویــا شــوند.
احداث نیروگاه جدید با ظرفیت 250مگاوات در
ارمنستان
دولــت ارمنســتان قــراردادی را بــا دو شــرکت ایتالیایــی رنکــو
(( )Rencoفعــال در زمینــه اســتخراج معــادن و مــواد
معدنــی ،ســاخت تجهیــزات دفاعــی و محصــوالت فلــزی) و
شــرکت (( )Armpowerفعــال در زمینــه خدمات مهندســی،
شــهای انــرژی ،نفــت و گاز) در
احــداث و ارائــه خدمــات در بخ 
خصــوص احــداث نیــروگاه امضــاء کــرد .احــداث ایــن نیــروگاه
جدیــد بــا  250مــگاوات ظرفیــت نزدیــک نیــروگاه حرارتــی
ایــروان آغــاز مــی شــود .ایــن نیــروگاه یــک نیــروگاه گازســوز
ســیکل ترکیبــی خواهــد بــود .عملیــات احــداث ایــن نیــروگاه
بالفاصلــه پــس از حــل و فصــل مســائل مالــی آن در دو مــاه
آینــده شــروع خواهــد شــد .ســرمایه گــذاری اجــرای پــروژه
حــدود  250میلیــون دالر و مــدت زمــان احــداث  26مــاه
خواهــد بــود.
برنامههای تاجیکستان برای افزایش صادرات برق به
افغانستان و ازبکستان
بــه گفتــه رئیــس شــرکت ملــی بــرق تاجیکســتان در روز
چهارشــنبه  13فوریــه ،تاجیکســتان قصــد دارد در ســال
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 ،2019صــادرات بــرق خــود را بــه افغانســتان و ازبکســتان
افزایــش دهــد .وی گفــت کــه مذاکــرات بــا بخــش انــرژی
افغانســتان و ازبکســتان در مــورد حجــم و قیمــت تأمیــن منابع
انــرژی صــورت میگیــرد .در اوج تولیــد بــرق (فصــل بهــار و
تابســتان) ،ایــن کشــور میتوانــد بــرق بیشــتری را نســبت
بــه ســال گذشــته بــه افغانســتان و ازبکســتان صــادر نمایــد.
طبــق توافقنامههــای اولیــه ،برنامهریــزی بــرای عرضــه 2/3
میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق بــه کشــورهای همســایه،
یعنــی  6/1میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق بــرای هــر کشــور
صــورت گرفتــه اســت .بــه گفتــه وی ،ایــن کشــور در ســال
 48/1 ،2018میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق بــه قیمــت 2
ســنت بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت بــه ازبکســتان صــادر
کــرده اســت .بــه گفتــه مقامــات انــرژی تاجیکســتان ،در ســال
جــاری در ارتفاعــات ایــن کشــور بــرف زیــاد اســت و ظرفیــت
جدیــد تولیــد بــرق ایــن اجــازه را میدهــد تــا افزایــش
تولیــد بــرق را در فصــل بهــار و تابســتان داشــته باشــد .بــه
گفتــه وزارت بــرق و منابــع آبــی ایــن کشــور ،بیــش از 4/2
میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق در ســال  2018صــادر شــده
و تاجیکســتان حــدود  77میلیــون دالر از ایــن صــادرات بــه
دســت آورده اســت .در ســال گذشــته ،هزینــه هــر کیلــووات
ســاعت بــرق بــرای افغانســتان بــه میــزان  11/4ســنت و بــرای
ازبکســتان  2ســنت بــوده اســت .بــرق ایــن کشــور بیشــتر
توســط نیروگاههــای برقآبــی تولیــد میشــود
امضای توافقنامه برق مابین ایران و عراق
طبــق اعــام وزیــر بــرق عــراق ،توافقنامــه بــرق مــا بیــن ایــران
و عــراق امضــاء گردیــد .بــه گفتــه وی ،در ایــن توافقنامــه بــه
همــکاری میــان دو کشــور در فناوریهــای جدیــد انــرژی و
تبــادل دانــش و تجربــه بــا طــرف ایرانــی اشــاره شــده اســت.
همچنیــن روز سهشــنبه  5فوریــه ،رؤســای بانکهــای مرکــزی
ایــران و عــراق توافقنام ـهای را جهــت تســهیل حــل و فصــل
بدهیهــای بغــداد بــه تهــران امضــاء کردنــد .بدهیهــای
عــراق بــه ایــران بــه ارزش  2میلیــارد دالر بــه جهــت واردات
بــرق و گاز و ســایر کاالهــا بــه ایــن کشــور در طــی سـالهای
گذشــته میباشــد .عــراق سالهاســت کــه بــرای مقابلــه بــا
کمبــود بــرق 1000 ،مــگاوات بــرق از ایــران وارد مینمایــد.
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UAE’s Masdar, Korea Energy Agency
GE Provides A 9E Gas Turbine For Partner To Boost Renewable Energy
Iraq’s Al Qudus Power Plant

EDF To Develop 10GW Battery Storage Projects

Masdar and KEA aim to establish
a strategic partnership to encourage renewable energy investment
in Korea and to develop a number
of renewable energy projects using
solar, wind, energy storage, floating solar power and waste-to-energy technologies
asdar, the Abu Dhabi Future Energy Company, has signed a memorandum of understanding with the
Korea Energy Agency (KEA) for renewable energy collaboration and
investment between South Korea
.and the UAE

French energy giant to invest
$9.9bn in storage between 2018
and 2035
EDF is planning to develop an
additional 10GW of energy storage projects around the world by
2035, on top of the 5GW already
.operated by the company

GE will also service up to seven
GE 9E gas turbines at the facility
throughout 2019, including maintenance, supply of parts and rehabilitation
Delivering on its commitment to
support the development of Iraq’s
energy infrastructure, GE Power (NYSE: GE) has provided an
advanced 9E gas turbine to the
ministry of electricity’s (MoE) Al
.Qudus Power Plant
GE will also service up to seven
GE 9E gas turbines at the facility
throughout 2019, including maintenance, supply of parts and reha.bilitation
GE is installing the new gas turbine at the site and it is expected
to generate up to an additional
125 megawatts (MW) of electricity. The service agreement will enhance the reliability of operations
at the plant, helping to maintain
a stable supply of up to 875 megawatts (MW) of power over the
.course of the coming year

Masdar and KEA aim to establish
a strategic partnership to encourage renewable energy investment
in Korea and to develop a number
of renewable energy projects using
solar, wind, energy storage, floating solar power and waste-to-ener.gy technologies, among others
Masdar is proud to collaborate“
with industry leaders and like-minded companies that share the same
values and goals as Masdar,” said
Mohamed Jameel Al Ramahi, Mas.dar’s chief executive

The French energy giant said the
move represents an investment of
$9.9bn over the 2018-2035 period
Projects will be installed globally. EDF said, however, it aims to
become the leader in the residential sector in France and Europe.
Africa is also a priority market, it
.added
New facilities that will be delivered
over the next 12 month include at
least three battery storage facilities and an extension to battery/
solar initiatives in Ghana and the
.Ivory Coast
EDF said it is also increasing its
research and development capabilities for energy storage, doubling investment to $8

Global Investments In Renewable Energy Expected To Surge By $210bn By
2024

Backing for renewable energy assets is set to rise 10% with gridscale PV the most attractive opportunity among investors surveyed
for a new report
Backing from institutional investors for renewable energy generation capacity is likely to rise $210bn
over the next five years, with utility-scale PV capturing a 43% slice,
according to a new report from Oc.topus Investments
Respondents to The green investor: why institutional investing
holds the key to a renewable energy future, cited solar as of interest
more often than was the case for
rival renewable technologies. The
number of respondents that would
not consider investing in grid-scale
solar was the smallest recorded,
.according to PV-magazine
For the purposes of the report, Octopus surveyed investors with and
without renewable energy holdings, and with a total asset volume
.of $6.8 trillion
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انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي در يك
نگاه
تجــارب كشــورهاي مختلــف جهــان در عبــور از اقتصــاد
دولتــي و جــذب مشــاركت حداكثــري و موفقيــت آميــز
بخــش خصوصــي در عرصــه اقتصــاد نشــان داده اســت كــه
فراهــم نمــودن بســترهاي مناســب بــراي ايجــاد يــك تعامــل
منطقــي و همگــرا بيــن دولــت و بخــش خصوصــي يكــي از
مهــم تريــن و تاثيــر گذارتريــن مولفــه هــا در مرحلــه گــذار
اقتصــادي محســوب مــي گــردد .بــدون شــك ايــن تعامــل
و همگرايــي ايجــاد نخواهــد شــد مگــر از طريــق شــناخت
دقيــق و همــه جانبــه دولــت و بخــش خصوصــي از يكديگــر،
بــه عبــارت ديگــر اســتفاده از ابزارهــاي موجــود در راســتاي
شناســايي ســاختاري اقتصــاد ،مهــم تريــن وظيفــه دســتگاه
هــاي دولتــي و كارگــزاران بخــش خصوصــي بــراي پيشــبرد
اهــداف اقتصــادي و دســتيابي بــه توســعه صنعتــي اســت.در
ســال هــاي اخيــر صنعــت پتروشــيمي كشــور نيــز كــه يكــي
از بخــش هــاي پيشــرو در واگــذاري بــه بخــش خصوصــي
بــوده اســت از ايــن امــر مســتثنا نبــوده و نيازمنــد نگرشــي
همــه جانبــه و شــناختي فراگيــر از ســوي دولــت و صاحبــان
ســرمايه اســت و ايــن مهــم قطعــا كليــد توســعه پايــدار و
اســتمرار جــذب هــر چــه بيشــتر ســرمايه هــا در ايــن
صنعــت خواهــد بــود.از هميــن رو در ســال  1388فعــاالن
بخــش خصوصــي صنعــت پتروشــيمي كشــور بــراي شــناخت
دقيــق و همــه جانبــه اقتصــاد ايــن بخــش و دســتيابي بــه
يــك تعامــل منطقــي و همگــرا بــا دولــت اقــدام بــه تاســيس
تشــكلي صنفــي در قالــب يــك انجمــن نمودنــد كــه مهــم
تريــن خصوصيــت آن فراگيــر بــودن آن در عرصــه چرخــه
كامــل توليــدات پتروشــيمي اســت.انجمن صنفــي كارفرمايــي
صنعــت پتروشــيمي بــا گســترش ســريع فعاليــت هــاي خــود
در ســال هــاي اخيــر و بــا بيــش از  64شــركت عضــو از
جايــگاه ويــژه اي در ضنعــت پتروشــيمي كشــور برخــوردار
اســت و بــه عنــوان بزرگتريــن تشــكل صنفــي كشــور در ايــن
حــوزه توانســته بــه تعامــات ســازنده و كارآمــدي بــا اركان
حاكميتــي و اجرايــي ايــن صنعــت اعــم از ســرمايه گــذاران و
دســتگاه هــاي دولتــي و غيــر دولتــي مرتبــط دســت يابــد و
از ايــن رو در حــال حاضــر در تنظيــم سياســت هــا و تصميــم
ســازي هــاي كالن ايــن حــوزه و ترســيم چشــم انــداز آن نيــز
ايفاگــر نقــش مهمــي اســت.بدون شــك تقويــت ايــن تشــكل
صنفــي و اســتفاده از توانمنــدي هــا و پتانســيل هــاي نهفتــه
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در آن مــي توانــد بــه عنــوان گامــي بلنــد از ســوي بخــش
خصوصــي در حركتــي پرشــتاب بســوي اهــداف تعييــن
شــده در سياســت هــاي كلــي اصــل  44قانــون اساســي و
در چارچــوب سياســت هــاي كلــي اقتصــاد مقاومتــي كــه
از ســوي مقــام معظــم رهبــري ابــاغ گشــته اســت تلقــي
گــردد .در ايــن انجمــن مديــران بيــش از  64شــركت بــزرگ
توليــد كننــده محصــوالت واســطه اي و نهايــي پتروشــيمي
گــرد هــم آمــده انــد تــا بــا تعامــل و همفكــري بــا يكديگــر و
بــا يــك زبــان مشــترك ضمــن انجــام فعاليــت هــاي صنفــي
در جهــت تحقــق و حفــظ منافــع جمعــي ،دولــت را در فراهم
آوردن زمينــه هــا و بســترهاي مناســب در عبــور موفقيــت
آميــز از مرحلــه گــذار اقتصــادي يــاري دهنــد باشــد تــا ايــن
هــدف مقــدس محقــق گــردد.
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تجار خوشنام مغلوب شدهاند

معاملههــاي ايرانيهــا بــا خارجيهــا رقــم
ميخــورد .هميــن موضــوع نيــز زمينهســاز
بســياري از مشــکالت اســت ... .امــا بــه اعتقــاد
نگارنــده ،رونــد کاهــش صــادرات متوقــف شــده و
در رونــد فعلــي حرکــت صــادرات ادامــه خواهــد
داشــت و بيــش از ايــن شــاهد کاهــش صــادرات
نخواهيــم بــود .امــا در ايــن شــرايط ممکــن
اســت صادرکننــدگان خوشــنام کنــار برونــد .زيــرا
قوانيــن دســت و پاگيــر اجرايــي هميشــه ايــن اثــر
را داشــته اســت .وقتــي قوانيــن را بــدون روش
اجــراي درســت وضــع ميکننــد ،ماننــد تعرفــه
بــاالي موبايــل بــه بهانــه توليــد ملــي ايــن محصول،
منجــر بــه ايــن ميشــود کــه بــازار رســميو تجــار
خوشــنام کنــار برونــد و بــازار بــه دســت کاالي
قاچــاق ايــن محصــوالت ميافتــد .در صــادرات هــم
هميــن اتفــاق ميافتــد .وقتــي قوانيــن نادرســت و
غيراجرايــي در صــادرات وضــع ميشــود ،بخــش
خصوصــي آســيب ميبينــد .معافيــت گمرکــي
بــراي صادرکننــدگان کوچــک باعــث ميشــود کــه
بــازار بــه دســت صادرکننــدگان ناشــي بيفتــد .کمــا
اينکــه چنيــن شــرايطي در بــازار آب معدنــي ايــران
در عــراق رخ داده اســت .بــه دليــل اينکــه صــادرات
زيــر يــک ميليــون دالر از ماليــات معــاف بــوده،
شــرکتهايخردهپــا کــه ســطح فروششــان تــا
ايــن انــدازه بــوده ،بــا فکــر اينکــه دالر آزاد بــه
دســت ميآورنــد ،آب معدنــي را بــا قيمــت ارزان بــه
عــراق ارســال کردهانــد .بســياري از شــرکتهاي
کوچــک سيســتم محاســباتي درســتي ندارنــد کــه
بداننــد چــه ميکننــد .نتيجــه ايــن اقــدام ايــن
بــود کــه قيمــت کاالي ايرانــي در بــازار مقصــد
ســرکوب شــده اســت و شــرکتهايبرنــد ايرانــي
نميتواننــد محصــول خــود را بــا قيمــت واقعــي
عرضــه کننــد.
منبع :اتاق تهران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اینستکس تردید شرکتهای اروپایی
برای همکاری با ایران را از بین
میبرد
بــه گفتــه ســفیر انگلیــس در تهــران شــرکتهای
زیــادی در اروپــا تمایــل بــه همــکاری تجــاری بــا ایــران
دارنــد؛ اینســتکس پاســخ بــه بخشــی از تردیدهــای ایــن
شــرکتها بــرای تــداوم ارتبــاط تجــاری بــا ایــران اســت.
روز چهارشــنبه گذشــته ،ســفیر انگلســتان در ایــران،
بــه شــرح داســتان انگلیســی «اینســتکس» پرداخــت.
بــر مبنــای اظهــارات مــک ایــر ،برخــاف آنچــه عنــوان
میشــود ،پیوســتن ایــران بــه  FATFهرگــز بــه عنــوان
یــک «پیــش شــرط» بــرای عملیاتــی شــدن کانــال ارتبــاط
مالــی از ســوی اروپــا مطــرح نبــوده اســت ،بلکــه پیوســتن
بــه ایــن معاهــدQه بیــن المللــی یــک رویــه اســتاندارد
جهانــی اســت کــه نــه تنهــا پتانســیل ارتبــاط مالــی بیــن
ایــران و اروپــا را تقویــت میکنــد ،بلکــه تــوان ایــران بــرای
پررنــگ کــردن نقــش خــود در عرصــه اقتصــاد بیــن المللــی
را نیــز افزایــش میدهــد.
ســفیر انگلســتان در ایــران بــه بررســی زوایــای ،ابــزار
جدیــد اروپــا بــرای تــداوم تجــارت بــا ایــران پرداخــت .بــه
عقیــده «رابــرت مــک ایــر» ابــزار معرفــی شــده از ســوی
اتحادیــه اروپــا ،در واقــع تالشــی از ســوی اروپــا در راســتای
تعهــدات خــود بــرای حفــظ برجــام پــس از خــروج یکجانبه
آمریــکا از برجــام اســت .بــه عقیــده ســفیر انگلســتان در
ایــران ،بــر خــاف آنچــه کــه برخــی از رســانهها و مقامــات
در ایــران مطــرح میکننــد ،رعایــت ملزومــات اســتاندارد
برقــراری ارتبــاط مالــی بــا ایــران ،از جملــه FATF
نــه یــک پیــش شــرط تحمیــل شــده بــه ایــران از ســوی
اتحادیــه اروپــا ،بلکــه رویــهای مرســوم و بیــن المللــی
بــرای همــکاری مالــی شــفاف بیــن تمامــی شــرکای مالــی
و تجــاری اســت و تصویــب آن میتوانــد ایــران را بــه
بازیگــری قدرتمندتــر در حلقــه مالــی جهانــی تبدیــل
کنــد .بــه گفتــه مــک ایــر ،اینســتکس در شــرایط فعلــی در
فــاز اولیــه قــرار دارد و در صــورت همراهــی ســایر کشــورها
ایــن ابــزار در فازهــای بعــدی میتوانــد بــه کانالــی بــرای
دور زدن قانونــی تحریمهــای آمریــکا تبدیــل شــود .بــه

عقیــده ســفیر انگلســتان ایــن ابــزار مالــی کارکــرد شــفاف
و مشــخصی دارد و هــدف آن همــان طــور کــه بارهــا اشــاره
شــده تــداوم همــکاری تجــاری اروپــا و ایــران در بســتری
شــفاف و مبتنــی بــر اســتانداردهای جهانــی اســت.
شکل اجرای اینستکس
بــه گفتــه ســفیر انگلیــس در تهــران ،ســرمایه اولیــه
تخصیــص داده شــده از ســوی ســه کشــور اروپایــی در واقع
یــک «الــزام قانونــی» بــرای راه انــدازی ایــن شــرکت خاص
منظــور بــوده اســت .بــه گفتــه مــک ایــر ایــن کانــال مالــی
در فــاز نخســت قــرار دارد و در حــال حاضــر نمیتــوان
راجــع بــه شــکل نهایــی عملیاتــی آن نظــر قطعــی داد.
ســرمایه تخصیــص داده شــده در واقــع تنهــا ســرمایه
مــورد نیــاز بــرای آغــاز کار ایــن کانــال مالــی اســت و
دیپلماتهــای اروپایــی بــه خصــوص دیپلماتهــای ســه
کشــور آلمــان ،فرانســه و انگلســتان در حــال رایزنــی بــرای
جلــب نظــر بانکهــای اروپایــی بــرای پیوســتن بــه ســاز و
کار معرفــی شــده اســت.
ســفیر انگلســتان تاکیــد دارد کــه برخــاف تصــور ابتدایــی
شــکل گرفتــه ایــن کانــال مالــی در واقــع یــک بانــک
نیســت بلکــه بــه عنــوان یــک مکمــل در کنــار نظــام
بانکــی قــرار میگیــرد .مکملــی کــه در حــال حاضــر در
فــاز ابتدایــی قــرار دارد و بــرای ترســیم شــکل نهایــی
آن بایــد منتظــر طــی شــدن فازهــای بعــدی و عملیاتــی
شــدن ایــن ســاز و کار بــود .چراکــه ایــن ســازوکار در واقــع
موجودیتــی اســت کــه بــه مــوازات عبــور هــر یــک از ایــن
فازهــا تقویــت خواهــد شــد ،آنچــه کــه مشــخص اســت
ایــن اســت کــه اینســتکس در حــال حاضــر در فــاز ابتدایــی
قــرار دارد و در فــاز بعــدی وارد مرحلــه عملیاتــی شــدن
خواهــد شــد .البتــه مــک ایــر عقیــده دارد کــه اظهارنظــر
قطعــی راجــع بــه شــکل و خــط زمانــی توســعه و تکمیــل
ایــن ابــزار در حــال حاضــر امــکان پذیــر نیســت .بــه گفتــه
ســفیر انگلســتان ،مقامــات اروپایــی بایــد در هــر مرحلــه
راجــع بــه اقدامــات مراحــل آتــی تصمیــم گیــری کننــد،
تــا نهــاد راه انــدازی شــده بــه تدریــج بــا همراهــی ســایر
کشــورهای اروپایــی و پــس از آن ســایر کشــورهای دنیــا
تکمیــل و تکمیلتــر شــود .ســازماندهی ایــن نهــاد مالــی
نیــز همزمــان بــا ســپری شــدن هــر یــک از فازهــای پیــش
بینــی شــده بــه روز خواهــد شــد .البتــه ســفیر انگلســتان
معتقــد اســت کــه در شــرایط فعلــی ،نمیتــوان بــه طــور

انـرژی

شماره صد و دوازده  //هفته اول اسفند هزار و سیصد نود وهفت

قطــع راجــع بــه زمــان آغــاز بــه کار ایــن کانــال مالــی
ســخن گفــت .چراکــه راه انــدازی ایــن کانــال در شــرایط
فعلــی نیازمنــد تحقــق برخــی از پیــش زمینههــا از جملــه
راه انــدازی یــک طــرف همــکار در ایــران اســت کــه البتــه
در ایــن زمینــه ســه کشــور اروپایــی در حــال بررســی ابعــاد
فنــی راه انــدازی ســمت ایرانــی اینســتکس بــا مقامــات
ایرانــی هســتند.

تشکیل کنسریوم برای ورود به
بازسازی عراق
رضــا مونســان در خصــوص ظرفیتهــا و فرصتهــای
حضــور در بــازار عــراق گفــت :صنــدوق بازســازی مناطــق
آســیب دیــده از تروریســم عــراق ،آســیبی کــه جنــگ بــا
داعــش بــه ایــن کشــور وارد آورده را رقمــی نزدیــک بــه
 45میلیــارد دالر بــرآورد کــرده اســت و پیــش بینیهــا
نشــان میدهــد ایــن کشــور بــرای بازســازی بــه حــدود
 88میلیــارد دالر نیــاز دارد.
رییــس کمیســیون فنــی و مهندســی اتــاق بازرگانــی
مشــترک ایــران و عــراق ،بــازار عــراق را زمینــی باتالقــی
توصیــف کــرد کــه فرصتهــای بیشــماری در آن
وجــود دارد امــا دویــدن در آن کنــد اســت .وی در ادامــه
چشــمانداز کوتاهــی از وضعیــت اقتصــادی عــراق ارایــه
کــرد و گفــت :چندیــن ســال اســت کــه تــورم در عــراق
بیــن 1تــا 2درصــد بــوده و از رشــد اقتصــادی مثبــت و
نــرخ بهــره بانکــی بیــن  4تــا  6درصــد برخــوردار اســت؛
دینــار عــراق ،ارزی دارای ارزش اســت کــه بــا دالر فیکــس
شــده و بــه همیــن دلیــل بانــک مرکــزی پذیرفــت تــا در
مبــادالت بــا ایــن کشــور از دینــار عــراق اســتفاده کنــد؛
از طرفــی بــا وجــود فــروش  4.5میلیــون بشــکه نفــت در
روز و کســب درآمــد ارزی ســاالنه بالــغ بــر  120میلیــارد،
ایــن کشــور بــا کســری بودجــه دســت بــه گریبــان اســت.
مونســان گفــت :عمــده ســرفصلهای بودجــه در عــراق
در مباحــث امنیتــی تعریــف میشــود و بــه دلیــل عــدم
فعالیــت بخــش خصوصــی در ایــن کشــور ،اکثــر جمعیــت
ایــن کشــور از دولــت حقــوق دریافــت میکننــد لــذا بــا
وجــود پــول فــراوان در بیــن مــردم ،دولــت عــراق کســری
بودجــه دارد کــه ایــن موضــوع باعــث شــده کــه عــراق در
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حــوزه بازســازی بــه ســمت و ســوی جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی تمایــل پیــدا کنــد .وی گفــت :اتــاق بازرگانــی \v
مشــترک ایــران و عــراق مشــخصا در حــوزه خدمــات
فنــی و مهندســی ســرفصلهایی را از جملــه تهیــه پرتــال
جامــع صنعــت ســاختمان بــه زبانهــای عربــی و کــردی
در قالــب وب ســایت و اپلیکیشــن تعریــف کــرده اســت کــه
هــدف از آن ارتبــاط مســتقیم بخــش خصوصــی ایــران و
عــراق اســت؛ ایــده دیگــری کــه از چنــد مــاه پیــش دنبــال
میکنیــم ،موضــوع تشــکیل کنسرســیوم از شــرکتهای
ســاختمانی بــرای ورود بــه حــوزه بازســازی و انبوهســازی
درعــراق اســت .مونســان یــادآور شــد :الزم بــه ذکــر اســت
کــه بــا وجــود ظرفیتهایــی کــه در بخــش انبوهســازی
در عــراق وجــود دارد ،ایــن پروژههــا چنــدان از جنــس
مناقصــه و بودجــه نیســتند ،بلکــه بیشــتر رنــگ و بــوی
ســرمایهگذاری دارنــد؛ در تمــام ســرفصلهای موجــود در
عرصــه بازســازی ،بطــور خــاص انبوهســازی ،بانکهــای
عراقــی مکلــف شــدهاند بیــن  70تــا  80درصــد هزینــه
مســکن را بــه افــراد در قالــب وام اعطــا کنند و ایــن تصمیم
بــه تنهایــی یــک فرصــت بینظیــر در حــوزه انبوهســازی
ایجــاد کــرده اســت؛ حــال آنکــه ســایر پروژههــا از چنیــن
امکانــی برخــوردار نیســتند .وی گفــت :ایــده مــا این اســت
کــه بــا شناســایی پروژههــای مختلــف ،امــکان ســنجی،
اطالعــات الزم را جمــعآوری کــرده و در ادامــه فراینــد
حضــور شــرکتهای ایرانــی را در ایــن پروژههــا تســهیل
کنیــم؛ نکتــه مهــم در ایــن میــان ایــن اســت کــه بــرای
شــروع پــروژه  10تــا  20درصــد نیــاز بــه تامیــن مالــی
داریــم کــه بــرای آن راهکارهــای مختلــف از جملــه منابــع
صنــدوق توســعه ملــی ،روشهــای تهاتــری و ظرفیــت
صندوقهــای ســرمایهگذاری در نظــر گرفتهایــم .رضــا
مونســان یــادآور شــد :در کنــار ایــن تصمیمــات ،در نظــر
داریــم یــک شــرکت مدیریــت صادراتــی ،شــعبههای
فــروش مصالــح ســاختمانی در عــراق ،برنامــه آمــوزش
خدمــات فــن و مهندســی در ایــن کشــور راهانــدازی کنیــم.
رییــس کمیســیون فنــی ومهندســی اتــاق مشــترک ایــران
و عــراق اظهــار امیــدواری کــرد بــا حمایتهــای دولــت و
نیــز مشــارکت بخــش خصوصــی بتوانیــم ســهم شایســتهای
از بــازار بازســازی عــراق را از آن خــود کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فراهم شدن مقدمات پیوستن ایران به
اتحادیه اوراسیا

وزیــر نیــرو اعــام کــرد کــه بــا وجــود شــرایط
تحریــم و محدودیتهایــی کــه علیــه اقتصــاد
ایــران بــه وجــود آمــده ،مقدمــات الزم بــرای
پیوســتن بــه اتحادیــه اوراســیا فراهــم شــده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان صبــح امــروز
(سهشــنبه) در جلســهای بــا فعــاالن بخــش خصوصــی و
اتــاق بازرگانــی ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه محدودیتهــا
و تحریمهایــی کــه امــروز علیــه اقتصــاد ایــران شــکل
گرفتــه ،بــرای دولــت همــکاری نزدیــک و گســترده بــا
بخــش خصوصــی اهمیــت بســیاری دارد و در زمینــهی
پیوســتن بــه اتحادیــه اوراســیا نیــز اتــاق بازرگانــی نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم تغییــر در الگــوی مصــرف بــه
عنــوان یکــی از نقــاط ضعــف اقتصــاد ایــران توضیــح داد:
تحریمهــا بــا هــدف ضربــه زدن بــه اقتصــاد ایــران از

سامانه آنالین استعالم
رایدهندگان نهمین دوره
انتخابات اتاقهای سراسر
کشور راهاندازی شد

ســامانه آنالیــن اســتعالم رایدهنــدگان نهمیــن دوره
انتخابــات اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
سراســر کشــور طبــق مصوبــه شــورای عالــی نظــارت و
انجمــن نظــارت بــر انتخابــات راهانــدازی شــد.
ســامانه اســتعالم در آدرس http://voter.
 chambertrust.irدر دســترس قــرار گرفتــه و شــامل
اســامی تمامــی افــراد مجــاز بــه رای دهــی بــه تفکیــک 34
اتــاق شهرســتان اســت .در روز رایگیــری ،احــراز صالحیــت
رای دهنــدگان بــر اســاس اســتعالم از ســامانه مذکــور انجــام
خواهــد شــد.

نقــاط ضعــف پیگیــری میشــوند و از ای ـنرو تــاش بــرای
اصــاح الگــوی مصــرف کــه در بیانیــه اخیــر مقــام معظــم
رهبــری نیــز بــر آن تاکیــد شــده ،اهمیــت بســیاری دارد.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :در ایــن زمینــه بخــش خصوصــی
بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن پایههــای اقتصــاد ایــران
پیــش از ایــن ،غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ،خواســته بــود بــه
منظــور برقــراری فرصــت مناســب و برابــر در دسترســی آزاد
بــه اطالعــات بــرای کلیــه داوطلبــان عضویــت در نهمیــن
دوره هیــات نماینــدگان و همچنیــن شــفافیت در برگــزاری
انتخابــات ،فهرســت افــراد مجــاز بــرای رای دادن منتشــر
شــود.
طبــق تصویــب انجمــن نظــارت بــر انتخابــات ،حدنصــاب
ســابقه دارنــدگان کارتهــای عضویــت حقیقــی بــرای
شــرکت در انتخابــات ،از  12مــاه بــه  18مــاه افزایــش پیــدا
کــرده اســت .تاریــخ شــاخص بــرای تعییــن افــراد مجــاز3 ،
روز قبــل از برگــزاری انتخابــات یعنــی روز  8اســفند 1397
بــوده اســت.
انتخابــات نهمیــن دوره هیاتهــای نماینــدگان اتاقهــای
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی سراســر کشــور ،از
ســاعت  8الــی  18روز شــنبه  11اســفندماه  1397در محــل
اتــاق هــای شهرســتان برگــزار میشــود.
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نقشــی مهــم دارد و امیدواریــم بــا در کنــار هــم قــرار
گرفتــن ظرفیتهــای دولــت و بخــش خصوصــی شــرایط
بــرای اصــاح الگــوی مصــرف فراهــم شــود.
برنامهریــزی جــدی بــرای اصــاح تعرفــه آب و
بــرق
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو برنامــهای را بــا
هــدف مدیریــت همزمــان عرضــه و تقاضــا تعریــف کــرده
و در اختیــار مجلــس شــورای اســامی و دولــت قــرار
داده اســت ،تصریــح کــرد :در ایــن زمینــه ،مرکــز امــور
اجتماعــی آب و انــرژی در وزارت نیــرو ،کار خــود را آغــاز
کــرده کــه امیدواریــم بــا همــکاری بخــش غیردولتــی
اهــداف آن پیگیــری شــود .همچنیــن وزارت نیــرو در
زمین ـهی اصــاح تعرفــه آب و بــرق نیــز برنامهریزیهــای
جــدی داشــته کــه امیدواریــم در آینــده نفــع ایــن موضوع
از طریــق ســرمایهگذاری مجــدد در ایــن بخــش خــود را
نشــان دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط تحریــم افزایــش ســرمایه
گــذاری در طرحهــای زیرســاختی اهمیــت زیــادی دارد،
توضیــح داد :یکــی از ایــن اولویتهــا در حــوزه مشــارکت
بــا کشــورهای خارجــی تعریــف میشــود کــه پیوســتن
بــه اتحادیــه اوراســیا جزیــی از ایــن برنامــه اســت.
وزیــر نیــرو اظهــار کــرد :بــا پیگیریهــای صــورت گرفتــه
در خردادمــاه ســال آینــده ،جلسـهای بــا محوریــت ایــران
در ایــن اتحادیــه برگــزار خواهــد شــد کــه امیدواریــم
نتیجــه آن درنهایــت بــه نفــع هدفگذاریهــای کالن
اقتصــادی کشــور باشــد.

fieei.ir
www.fieei.ir
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آمادگی فرستادن  ۱۲۰۰نیروی
متخصص برقی به عراق ،عمان و
لبنان
عضــو انجمــن انرژیهــای تجدیدپذیــر گفــت :ایــن
آمادگــی وجــود دارد کــه فارغالتحصیــان صنعــت بــرق
را بهطــور رایــگان در بخــش نیروگاههــای خورشــیدی
آمــوزش دهیــم و بــرای انجــام پروژههــای مختلــف بــه
لبنــان ،عــراق و عمــان صــادر کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،بهــزاد علــی محمدی امــروز در حاشــیه
یازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر
بهــرهوری و صرفهجویــی انــرژی در جمــع خبرنــگاران و در
پاســخ بــه ســوال ایســنا دربــاره ظرفیــت صــادرات انــرژی
خورشــیدی در ایــران اظهــار کــرد :پیشبینــی مــا ایــن
اســت کــه بتوانیــم  ۱۰۰هــزار پــروژه در ســال را اجرایــی
کنیــم .ایــن عــدد برابــر اســت بــا  ۵۰۰مــگاوات کــه اگــر
ایــن امــر تحقــق یابــد ،قطعــاً پتانســیلهای موجــود در
نیروگاههــای ســوالر نیــز افزایــش پیــدا میکنــد.
وی بــا تاکیــد بــه ایــن مســاله کــه در حــال حاضــر بــا
چالشهایــی در صنعــت انــرژی تجدیدپذیــر روبــهرو
هســتیم گفــت :بزرگتریــن چالــش ،گــران شــدن
تجهیــزات نیروگاهــی در پــی افزایــش نــرخ ارز اســت کــه
ایــن مســاله میتوانــد بــا افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی
از ســوی وزارت نیــرو ،تــا حــد زیــادی ســامان یابــد.
او در بخــش دیگــر از صحبتهــای خــود بــا بیــان اینکــه
طــی ســالهای اخیــر توانســتهایم خدمــات خــود را در
راســتای اجــرای نیروگاههــای خورشــیدی توســعه دهیــم
ابــراز کــرد :یکــی از ایــن اقدامــات ایجــاد نخســتین ســامانه
ملــی نیروگاهــی بــوده کــه تمامــی المانهــای مؤثــر
در تولیــد نیروگاههــا را رصــد میکنــد کــه بــا ســطح
دسترســیهای متفــاوت بــرای کاربرهــا تعریــف شــده
اســت.
علــی محمــدی بــا بیــان اینکــه تاکنــون موضوعــی
تحــت عنــوان شناســنامه بــرای نیروگاههــا وجــود نداشــت
گفــت :ایجــاد ســامانهای بــرای صــدور شناســنامه بــرای
نیروگاههــای خورشــیدی آغــاز شــده و تمامــی جزئیــات
یــک نیــروگاه و جزئیــات اقداماتــی کــه روی آن نیــروگاه
انجــام میشــود ،قابــل دسترســی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دعوت از بخشخصوصی ایران برای
سرمایهگذاری در غرب آفریقا
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ِ
خدمت بخش
در
خصوصی

علــی بــادار کامــارا در دیــدار بــا مســعود
خوانســاری از بخــش خصوصــی ایــران بــرای
ســرمایهگذاری و فعالیــت در حوزههــای
بهداشــت و آمــوزش در ایــن کشــور دعــوت
کــرد.
ســفیر کشــور ســیرالئون در مالقــات بــا رییــس اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران از
بخــشخصوصــی ایــران بــرای ســرمایهگذاری ،تامیــن
و تجهیــز بخشهــای مختلــف اقتصــادی ایــن کشــور
دعــوت کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران« ،علــی بــادار
کامــارا» کــه بــه تازگــی اســتوارنامه خــود را تقدیــم
رییسجمهــوری ایــران کــرده و بــه ســفارت ســیرالئون
در ایــران آمــده اســت ،در گام نخســت رایزنیهــای
اقتصــادیاش اتــاق بازرگانــی تهــران را انتخــاب کــرد و
طــی دیــدار بــا مســعود خوانســاری زمینههــای توســعه
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری کشــورش بــا ایــران
را تشــریح کــرد.
وی بــا اشــاره بــه روی کار آمــدن دولــت جدیــد
ســیرالئون بــا شــعار توســعه آموزشــی و ســامت در
ایــن کشــور ،گفــت :بخــش درمــان و ســامت کشــور
ســیرالئون نیــاز بــه توســعه دارد و بــه همیــن منظــور،
بخــش خصوصــی فعــال ایــران در حــوزه ســامت
میتوانــد بــه تجهیــز بیمارســتانها و مراکــز درمانــی
ایــن کشــور کمــک کنــد.
علــی بــادار کامــارا بــا بیــان اینکــه دولــت جدیــد
ســیرالئون ،درهــای ایــن کشــور را بــه روی
ســرمایهگذاران خارجــی بــاز کــرده اســت ،افــزود :ایــن
کشــور در زمینــه صــادرات برخــی کاالهــا از جملــه
کاکائــو ،دانههــای روغنــی و همچنیــن برخــی مــواد
معدنــی بــه ایــران ،میتوانــد همکاریهــای تجــاری دو
جانبــه را گســترش دهــد.

رییــس اتــاق تهــران نیــز در ایــن دیــدار ،بــا اشــاره بــه
حجــم روابــط تجــاری دو کشــور بــه میــزان محــدود
کمتــر از یــک میلیــون دالر در ســال ،از آمادگــی ایــن
اتــاق بــرای اعــزام و پذیــرش هیاتهــای تجــاری
میــان دو کشــور بــرای شناســایی ظرفیتهــای
همــکاری دو جانبــه خبــر داد.
مســعود خوانســاری یکــی از حوزههــای توانمنــد
بخــش خصوصــی ایــران را بخــش درمــان و ســامت
عنــوان کــرد و یــادآور شــد کــه بنگاههــای فعــال
ایــن حــوزه میتواننــد در تجهیــز مراکــز درمانــی
ســیرالئون نقــش بســزایی ایفــا کننــد.
در ایــن نشســت کــه معــاون امــور بینالملــل اتــاق
بازرگانــی تهــران نیــز حضــور داشــت ،مقــرر شــد
بــا همــکاری شــرکتها و بنگاههــای فعــال ایرانــی
در حــوزه ســامت و درمــان ،زمینههــای حضــور و
فعالیــت بخــش خصوصــی در زمینههــای مختلــف
ایــن حــوزه در ســیرالئون مــورد بررســی قــرار گیــرد
تــا نخســتین پلــه بــرای توســعه روابــط دوجانبــه
دو کشــور باشــد ،روابطــی کــه میتوانــد منجــر بــه
انتفــاع دوجانبــه بــرای رشــد و توســعه مــراودات
تجــاری شــود.

در حالــی کــه دوره هشــتم هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران بــه پایــان خــود نزدیــک میشــود،
گزارشــی از خالصــه عملکــرد اتــاق در چهــار
ســال گذشــته منتشــر شــده اســت.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران در
روزهــای پایانــی چهارمیــن ســال دوره هشــتم هیــات
نماینــدگان خــود ،گــزارش خالص ـهای از عملکــرد اتــاق
تهــران را طــی چهــار ســال گذشــته منتشــر کــرد.
ایــن گــزارش کــه بــا پیــام رئیــس ،معرفــی اتــاق و اعضای
هیــات نماینــدگان شــروع میشــود ،عملکــرد اتــاق را
براســاس ســه محــور راهبــردی بــا عناویــن «نقشآفرینــی
در تصمیمســازیها و سیاســتگذاریهای اقتصــادی»،
«توســعه همگرایــی و تقویــت صــدای بخــش خصوصــی»
و «توانمندســازی بخــش خصوصــی» تقســیم و در هــر
محــور بــا شــاخصها و مولفههایــی عملکــرد اتــاق را
بــرای اعضــای خــود تشــریح کــرده اســت.
اتــاق تهــران در چهــار ســال گذشــته بــرای نقشآفرینــی
موثــر در تصمیمســازیها و سیاســتگذاریهای
اقتصــادی از ابــزاری چــون شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی ،کمیســیونهای هشــتگانه،
جلســات هیــات نماینــدگان و نظرســنجیها دورهای
بهــره بــرده اســت .در ایــن نشســتها نظــرات بخــش
خصوصــی ،دریافــت ،ویرایــش و پاالیــش شــده و بــرای
ارائــه بــه مراجــع ذیصــاح آمــاده شــده اســت .ایــن
نظــرات بــا تحلیلهــای کارشناســی توســط نخبــگان و
نماینــدگان بخــش خصوصــی همــراه بــا ارائــه راهکارهــای
اجرایــی بــه قــوای ســهگانه و ســایر نهادهــای مربوطــه
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ارائــه شــده اســت .ضمــن ایــن کــه پــس از طــی مراحــل
دریافــت و ارســال نظــرات و راهکارهــا ،از ســوی اتــاق
تهــران پیگیریهــای الزم بــرای حصــول بــه نتیجــه نیــز
صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن اتــاق تهــران بــرای
اثرگــذاری بیشــتر بارهــا میزبــان مســووالن و کارشناســانی
از قــوای ســهگانه و ســازمانها و نهادهــای تصمیمگیــر و
تصمیمســاز بــوده اســت تــا بتوانــد نظــر بخــش خصوصــی
را بهتــر و دقیقتــر منتقــل کنــد و همچنیــن تــاش
کــرده تــا از حضــور نماینــدگان بخــش خصوصــی در
مجامــع و نشس ـتهای مرتبــط بــا دســتگاههای اجرایــی و
حاکمیتــی حداکثــر بهــره را ببــرد.
اتــاق تهــران همچنیــن بــرای توســعه همگرایــی و تقویــت
صــدای بخــش خصوصــی تمرکــز خــود را روی رویکــرد
تشــکلگرایانه و افزایــش مشــارکت بخــش خصوصــی در
فعالیتهــای اقتصــادی گذاشــت و ســعی کــرد عــاوه
بــر تقویــت ابزارهــای اطالعرســانی خــود ماننــد ســایت،
نشــریه ،کتــاب ،موشــنگرافی ،نشســتهای راهبــردی و
فضــای مجــازی ،از رســانههای تخصصــی اقتصــادی نیــز
کمــک بگیــرد و رابطهای ســالم و شــفاف در راســتای ترویج
فرهنــگ توســعه اقتصــادی بــا محوریــت بخــش خصوصــی
را در پیــش بگیــرد .در ایــن حــوزه همچنیــن تالشهایــی
بــرای همگرایــی در بیــان مطالبــات بخــش خصوصــی
صــورت گرفتــه و ســعی شــده اســت از کارآفرینــی معرفــی
و کارآفرینــان واقعــی تقدیــر و تجلیــل شــوند.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
در چهــار ســال گذشــته بخــش عمــدهای از تــوان خــود
را معطــوف بــه توانمندســازی بخــش خصوصــی کــرده
اســت؛ ایــن اقدامــات بنیادیــن اتــاق بــا آموزشهــای
برنامهریزیشــده و هدفمنــد ،توســعه مهارتهــای
حرفـهای مبتنــی بــر نظــام شایســتگی ،ســازماندهی نحــوه
ارائــه خدمــات مشــاوره در حوزههــای مختلــف ،رصــد
تحــوالت محیــط خــرد و کالن اقتصــاد بــرای ارتقــا آگاهــی
و افزایــش قــدرت تصمیمگیــری اعضــا ،زمینهســازی
توســعه همکاریهــای کســبوکارهای ســنتی بــا
کســبوکارهای نوآورانــه ،دانشبنیــان و اســتارتآپی،
توانمندســازی بخــش خصوصــی در تعامــات بینالمللــی
و بهبــود ارائــه خدمــات بــرای حضــور در حــوزه تجــارت
کشــور تجلــی یافتــه کــه امیــد اســت نــه فقــط متضمــن
منافــع کوتاهمــدت بــرای بخــش خصوصــی کشــور باشــد،
کــه در بلندمــدت نیــز آثــار مفیــد آن مشــهود گــردد.
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بانک مرکزی:
شرکت متناظر با
اینستکس در حال
تاسیس است
 22روز بعــد از ثبــت اینســتکس در فرانســه ،بانــک
مرکــزی در اطالعی ـهای اعــام کــرده اســت کــه شــرکت
متناظــر بــا ســازوکار مالــی ویــژه اروپــا بــرای همــکاری بــا
ایــران «در جریــان تاســیس» اســت و «بــه زودی» معرفــی
خواهــد شــد.
در اطالعیــه بانــک مرکــزی آمــده اســت«:با اینکــه ابــزار
اعــام شــده از طــرف ســه کشــور اروپایــی بــرای تجــارت و
کانــال مالــی بــا ایــران بســیار کمتــر از تعهــد اروپایــی هــا
بــرای جلوگیــری از شکســت برجــام مــی باشــد ،لیکــن
بــرای نشــان دادن تعامــل بــه زودی شــرکت متناظــر بــا
آن را کــه در جریــان تأســیس مــی باشــد ،جهــت شــروع
همــکاری بــا اروپــا معرفــی مــی کنــد».
گام بانــک مرکــزی ایــران در تاســیس نهــاد متناظــر
اینســتکس کامــل کننــده ســازوکار ســازوکار مالــی ویــژه
اروپــا بــرای ادامــه مبــادالت تجــاری بــا ایــران خواهــد بــود
کــه پیــش از ایــن در بیانیــه ســه کشــور اروپایــی نیــز بــه
آن اشــاره شــده بــود.
ســیزدهم بهمنمــاه بــود کــه اروپاییهــا باالخــره  4مــاه
پــس از اعــام تصمیمشــان بــرای مقابلــه بــا تحریمهــای
ثانویــه آمریــکا ،ســازوکار ویــژه مالــی خــود بــرای تجــارت
بــا ایــران موســوم بــه «اینســتکس» را راهانــدازی کردنــد.
اینســتکس یــا  INSTEXمخفــف عبــارت Instrument
 in Support of Trade Exchangesبــه معنــای
«ابــزار پشــتیبانی مبــادالت تجــاری» اســت .اینســتکس در
پاریــس و در چارچــوب قوانیــن فرانســه ثبــت شــده اســت.
غیــر از فرانســه ،آلمــان و انگلیــس نیــز ســهامداران اصلــی
آن هســتند امــا دیگــر کشــورهای اروپایــی و کشــورهای

جهــان از جملــه چیــن و روســیه نیــز میتواننــد وارد آن
شــوند .ســرمایه اولیــه ایــن شــرکت  3هــزار یــورو اســت کــه
از ســوی وزارت اقتصــاد فرانســه تأمیــن شــده اســت.
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در خیابــان برســی پاریــس جایــی کــه ســاختمان وزارت
اقتصــاد فرانســه قــرار دارد ثبــت شــده اســت .اینســتکس
بانــک محســوب نمیشــود و یــک «شــرکت تســویه مالــی»
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن شــرکت وظیفــه تســویه
حســاب بیــن شــرکتهای ایرانــی و اروپایــی کــه در زمینــه
صــادرات و واردات بــه یکــی از دو مقصــد را دارنــد بــه عهــده
خواهــد داشــت.
اینســتکس موسس ـهای اســت کــه ایــن اجــازه را میدهــد
کــه بــدون انجــام مــراودات مالــی بیــن ایــران و اتحادیــه
اروپــا تجــارت همچنــان صــورت گیــرد .یــک شــرکت
ایرانــی کاالیــی بــه اروپــا صــادر میکنــد و در قبــال
آن اعتبــاری بــه دســت مــیآورد کــه خــود او یــا یــک
واردکننــده ایرانــی میتوانــد از آن بــرای واردات کاال از
اروپــا بــه ایــران اســتفاده کنــد؛ بــدون اینکــه پولــی بیــن
طرفیــن مبادلــه شــود .در مقابــل ،همیــن ســازوکار بــرای
صادرکننــدگان و واردکننــدگان اروپایــی نیــز میتوانــد
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .طبــق بیانیــه مشــترکی کــه از
ســوی وزرای خارجــه  3کشــور تأســیس کننــده اینســتکس
صــادر شــده ،ایــن نهــاد در مرحلــه نخســت ،روی مبادلــه
مــواد غذایــی ،محصــوالت کشــاورزی ،دارو و تجهیــزات
پزشــکی متمرکــز خواهــد شــد .آنهــا همچنیــن اعــام
کردهانــد کــه کشــورهای دیگــر نیــز میتواننــد در ادامــه
کار وارد اینســتکس شــوند.

انـرژی
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مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت بــا تاکیــد بــر لــزوم
تقویــت بخــش خصوصــی در صنعــت نفــت ،گفــت :از
مجمــوع  ۲۵۰ذخیــره نفتــی  ۱۲۰و از مجمــوع  ۱۳۰ذخیــره
گازی  ۱۰۰ذخیــره توســعه پیــدا نکردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیدصالح هنــدی در ششــمین کنگــره
صنعــت حفــاری و ســومین کنگــره اکتشــاف و تولیــد بــا
بیــان اینکــه صنعــت نفــت در پیدایــش ،پیــروزی ،اســتمرار
و اســتحکام انقــاب اســامی نقــش روشــنی داشــته اســت،
اظهــار کــرد :علیرغــم همــه فشــارها در داخــل و خــارج،
صنعــت نفــت طــی ایــن ســالها ســرپا ایســتاده اســت و
اینکــه بعــد از گذشــت  ۴۰ســال دشــمنان بــرای ضربــه
زدن بــه کشــور صنعــت را هــدف قــرار میدهنــد ،نشــان
میدهــد کــه ایــن صنعــت وظیفــه خــود را انجــام داده
اســت.
مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکــه
 ۸۰درصــد از گازی کــه تولیــد میشــود ،بعــد از انقــاب
اســامی کشــف شــده اســت ،گفــت :ایــران تــا  ۲۰ســال
دیگــر نفــت دارد ،امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و همــواره صــادرات
حتــی در ســختترین شــرایط هــم ادامــه داشــت.
جایــگاه نفتــی کشــور نســبت بــه ذخایــر مناســب
نیســت
هنــدی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه گفتههــای فــوق بــه
ایــن معنــی نیســت کــه صنعــت نفــت نمیتوانســت بهتــر از
ایــن عمــل کنــد ،اظهــار کــرد :جایــگاه صنعــت نفــت کشــور
نســبت بــه اینکــه در مجمــوع نخســتین دارنــده ذخایــر
نفتــی و گازی اســت ،در شــأنش نیســت .اینکــه مــا از نظــر
ذخایــر در رتبــه نخســت قــرار داریــم ،بســیار لغزنــده اســت و
ایــن میــزان در ضریــب تولیــد وجــود نــدارد و در رزرو جــزو
اعــداد پاییــن هســتیم.
بــه گفتــه مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ،صنعــت نفــت
ایــران بعــد از گذشــت  ۴۰ســال نیــاز بــه زایــش و رویــش
مجــدد دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت ملــی نفــت بایــد تبدیــل
بــه یــک واحــد کس ـبوکار شــود ،توضیــح داد :بایــد یــک
فــرق اساســی بیــن شــرکت ملــی نفــت و ثبــت احــوال وجود
داشــته باشــد و تعادلــی بیــن ورودی و خروجــی این شــرکت
برقــرار شــود .شــرکت ملــی نفــت بــه یــک حکمرانــی خــوب
نیــاز دارد .شــرکت ملــی نفــت بــا توجــه بــه حجــم ذخایــر
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بخشی از ذخایر نفتی
و گازی ایران توسعه
پیدا نکرده است
نفتــی و گازی نمیتوانــد طبــق اســتانداردهای بینالمللــی
کار نکنــد.
بخــش خصوصــی بایــد بــه صــورت جدیتــر وارد
صنعــت شــود
هنــدی بــا تاکیــد بــر لــزوم تقویــت بخــش خصوصــی اظهــار
کــرد :بــه نظــر مــن مــردم بــرای اداره کــردن خــود در همــه
عرصههــا ،ذیصالحتــر از دولــت هســتند و بایــد اجــازه
دهیــم بخــش خصوصــی بــه صــورت جدیتــر وارد صنعــت
نفــت شــود.
مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ادامــه داد :طبــق آمارهــا
از مجمــوع  ۲۵۰رزرو نفتــی  ۱۲۰و از مجمــوع  ۱۳۰رزرو
گازی ۱۰۰ ،عــدد توســعه نیافتهانــد و حجــم بســیار زیــادی
نفــت و گاز دارنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه بســیاری از میادیــن بــرای
بخــش پرهزینــهای ماننــد شــرکت ملــی نفــت منطقــی
نیســت ،گفــت :امــا توســعه ایــن میادیــن بــرای بخشهــای
خصوصــی توجیــه دارد.
هنــدی بــا اشــاره بــه افزایــش تولیــد نفــت در آمریــکا،
ادامــه داد :آمریــکا ،زیرســاختها را مهیــا و زمینهــا را بــه
صــورت هکتــاری بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرد و بعــد
از اینکــه بخــش خصوصــی ذخایــر را توســعه داد نفــت را
از آنهــا خریــد.
بــه گفتــه مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ،منابــع
نامتعــارف مطلوبــی در ایــران وجــود دارد و بایــد حفــاری
شــده تــا تثبیــت شــوند ،امــا در اولویــت شــرکت ملــی نفــت
قــرار ندارنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیــاز بــه تحــول برنامهریــزی
راهبــردی در شــرکت ملــی نفــت وجــود دارد ،اضافــه کــرد:
در نظــام مالــی هــم نیــاز جــدی بــه تحــول وجــود دارد .ایــن
بــه معنــی تحــول در مدیریــت مالــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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اقتصاد ایران بدون نفت
کتــاب اقتصــاد ایــران بــدون نفــت نوشــته ی حســین نفیســی راد تحلیــل و نگاهــی دقیــق بــه چشــم انــداز اقتصــاد ایــران بــدون نفــت مینــدازد .ایــن کتــاب
قطعــا بــرای اســتفاده دانشــجویان ارشــد و دکتــری پیشــنهاد مــی گــردد.
بقــای اقتصادهــا در دنیــای امــروز وابســته بــه بــه توســعه اســت و رقابــت جهانــی بــرای ایــن بقــا در دو مقولــه خالصــه مــی شــود :ظرفیــت اقتصــادی و
تــوان تولیــد .حیــات اقتصــادی ایــران طــی یــک قــرن گذشــته بــه نفــت وابســته بــوده و ایــن مــاده ی طبیعــی کــه عمــده منبــع درآمــد کشــور را تشــکیل
میدهــد تمامــی جنبــه هــای زندگــی اجتماعــی و سیاســی مــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت چنانکــه در حــال حاضــر افــت قیمــت نفــت زنــگ
خطریســت بــرای بقــای اقتصــاد جامعــه و از ســوی دیگــر ترمــزی ســت در مســیر چشــم انــداز توســعه ی ایــران .بــرای درک آثــار و تبعــات اقتصــاد نفتــی بــه
دانــش آکادمیــک در حــوزه ی اقتصــاد نیــازی نیســت ،ایــن اثــرات بــرای هــر شــهروند متوســطی قابــل لمــس اســت.
این کتاب به بررسی علمی و آماری تمام آنچه گفته شد می پردازد و امید است که مفید فایده واقع شود.
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