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اقتصاد نیازمند درمان است،
نه تسکین

حمیدرضا صالحی [عضو هیأتمدیره فدراسیون
صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
حمیدرضــا صالح ــی عضــو هی ــات نماینــدگان اتــاق ته ـران در یادداشــتی تاکید
ک ــرد :در ش ـرایط تحریــم ه ــر سیاســتی کــه ط ــرف خارج ــی علی ــه مــا در پیش
م یگی ــرد ،مــا هــم بایــد یــک ب رنامــه ب ـرای خنث یســازی آن پی ــاده کنی ــم .بــه
اعتقــاد یــن فعــال اقتصــادی ،مــا بایــد در یــک نس ــخه اصول ــی ش ـرایط اقتصــاد
را بــه ســمتی پی ــش ببریــم کــه نی ــازی بــه تصمیمــات مــوردی و مقطع ــی
نداشــته باش ــیم.
پــس از تشــدید تحریمهــا ،در کنــار دولــت ،فعــاالن اقتصــادی هــم طبــق
تجارب ــی کــه دارنــد پیشــنهاداتی را ب ـرای تس ــهیل رونــد تجــارت ای ـران مط ــرح
م یکننــد .یکــی از ایــن پیشــنهادات بــه نخــوردن مهــر ویــزای ایــران در
پاس ــپورت بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی خارج ــی م ربــوط م یشــود تــا ادامــه
همــکاری آنهــا بــا آمریــکا دچــار مشــکل نشــود .حــال گذشــته از مس ــائل مل ــی
و میهن ــی ،اگ ــر بخواهی ــم از دیــدگاه اقتصــادی بــه ایــن موضــوع نــگاه کنی ــم
بایــد توجــه داشــت کــه در ش ـرایط تحریــم ه ــر سیاســتی کــه ط ــرف خارج ــی
علی ــه مــا در پی ــش م یگی ــرد ،مــا هــم بایــد یــک ب رنامــه ب ـرای خنث یســازی
آن پیــاده کنیــم .حــال کاخ ســفید تصمیــم گرفتــه اســت افــرادی را کــه
در پاس ــپورت آنهــا مه ــر وی ـزای ای ـران ثب ــت شــده در کشــور خــود راه ندهــد.
حــال اگ ــر بــه طــور منطق ــی بــه ماج ـرا نــگاه کنی ــم ،متوجــه م یشــویم کــه
اقتصــاد آمریــکا یکــی از بزرگتریــن اقتصادهــای دنیــا بــه شــمار مــیرود و
عقــل ســلیم ایجــاب م یکنــد کــه بازرگانــان منافــع خ ــود را در نظ ــر بگی رنــد.
درواقــع نم یتــوان از آنهــا انتظــار داشــت کــه بی ــن دو اقتصــاد ای ـران و آمریــکا
کــه حجــم آنهــا قابــل مقایس ــه نیس ــت ،کشــور مــا را ب ـرای م ـراوده تجــاری
انتخــاب کننــد .بــه ه ــر حــال تحریمهــا فشــارهایی را بــه آنهــا وارد م یکنــد؛
بــا اینکــه شــرکتهای بزرگــی هماننــد رنــو و پــژو خواســتار مانــدگاری در
ای ـران بودنــد ،امــا همانطــور کــه مشــاهده کردیــم پ ــس از بازگشــت تحریمهــا
ب رای حفظ ارزش سهام خود ادامه در صفحه 5

اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم به میزبانی مشهد برگزار شد

در نشست هیات نمایندگان اتاق
ایران چه گذشت؟

در اولیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در دوره نهــم ،اصــول
 9گانــه و نقشــه راه اتــاق ایــران در ایــن دوره اعــام شــد .همچنیــن
موضــوع حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی از اقتصــاد مطــرح شــد کــه اعضــای
هیــات نماینــدگان ،خواســتار حــذف ایــن نــوع ارز از اقتصــاد شــدند.

اصول 9گانه اتاق ایران در دوره نهم
در ابتــدای اولیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران در دوره نهــم ،غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران از
اولویتهــای اتــاق ایــران در دوره جدیــد ســخن گفــت و همچنیــن برنامههــای
9گان ـهای کــه بــرای دوره نهــم هیــات نماینــدگان منظــور شــده اســت را اعــام
کــرد.
رئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه وضعیــت خــاص اقتصــاد کشــور در شــرایط
تحریــم ،اعــام کــرد اتــاق ایــران در دوره نهــم بــه دنبــال نقشآفرینــی بیشــتر
در تصمیمســازیهای اقتصــادی کشــور و همچنیــن اصالحــات درون ســازمانی
اســت.
شــافعی در نشســت هیــات نماینــدگان کــه بــه میزبانــی اتــاق مشــهد برگــزار شــد

گفــت« :در یــک ســال اخیــر بخشــی از سیاس ـتگذاریها و ارائــه راهکارهــا بــرای
حــل و فصــل مشــکالت پیــش آمــده ناشــی از تحریمهــا از طریــق آزمــون و
خطــا و بــا هزینههــای هنگفــت بــرای همــه بــه ویــژه تولیدکننــدگان و قشــر
آســیب پذیــر جامعــه صــورت گرفــت .اتــاق نهــم بــا بهکارگیــری خــرد و تجربــه
و بهرهگیــری از دانــش نخبــگان دانشــگاهی و فعــاالن اقتصــادی بایــد بیــش از
گذشــته در تصمیــم ســازی هــای اقتصــادی نقــش آفرینــی کننــد و توصیههایــی
نــه بــر منفعــت گروهــی خــاص ،کــه براســاس تجربــه و منافــع ملــی ارائــه دهــد».
پرداختــن بــه شــفافیت در اقتصــاد ایــران و در فعالیتهــای اتــاق ،مطالبهگــری
بــرای تقویــت رویکردهــای تولیدمحــور ،توانمندســازی بخــش خصوصــی واقعــی و
همچنیــن اجــرای صحیــح مــواد  ۲و  ۳قانــون بهبــود مســتمر محیــط کسـبوکار،
پیگیــری اقدامــات الزم بــرای توســعه صــادرات ،تأســیس مرکــز پژوهشهــای اتــاق
ایــران و اســتفاده از سیســتمهای جدیــد برنامهریــزی در اتــاق ایــران دیگــر
اولویتهــای اعــام شــده از ســوی غالمحســین شــافعی بــود.
شــافعی تاکیــد کــرد :اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در دوره
نهــم بــه دنبــال تحــول اســت .بازبینــی در نگرشهــا ،رویههــا و ســاختارها از
جملــه اقداماتــی اســت ادامــه در صفحــه3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـران
ـاق ایـ
ـدگان اتـ
ـات نماینـ
ـت هیـ
در نشسـ
چــه گذشــت؟ در اولیــن نشســت هیــات

معــدن و تجــارت عنــوان کــرد کــه امســال
یکــی از محورهایــی کــه در ایــن وزارتخانــه در
حــال پیگیــری اســت ،بحــث تامیــن مالــی و
ســرمایهگذاری بــه غیــر از بانکهــا اســت..

مشــروح خبــر

نماینــدگان اتــاق ایــران در دوره نهــم ،اصــول 9
گانــه و نقشــه راه اتــاق ایــران در ایــن دوره اعــام
شــد. .مشــروح خبــر

دولتزدگــی در پارلمــان بخــش
خصوصــی اصطالحــی رایــج اســت کــه اتــاق

تشــکیل وزارت بازرگانــی در دســتور
کار دولــت قــرار گرفــت معــاون پارلمانــی

خبــر

مشــروح خبــر

ترکیــب کمیســیونهای تخصصــی اتــاق
ایــران در دوره نهــم مشــخص شــد اعضــای

ریاســتجمهوری از در دســتور کار قــرار گرفتــن
تشــکیل وزارت بازرگانــی در دولــت خبــر داد.

بازرگانــی را خصوصیتریــن بخــش دولــت و
دولتیتریــن بخــش خصوصــی مینامــد .مشــروح

وزارت نیــرو میخواهــد بخــش خصوصــی
را از صنعــت بــرق بیــرون کنــد اعضــای

هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران در دوره نهــم بــه بررســی عنوان
کمیســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران پرداختنــد
و در نهایــت  18عنــوان کمیســیون بــرای ایــن دوره
تصویــب شد..مشــروح خبــر

.

ضــرورت واگــــذاری پاالیشگــــاهها
ـن رییــس کمیســیون انــرژی و
ـل فــ
ـه اهــ
بـ

تشــکلهای خصوصــی تولیدکننــده بــرق ضمــن
اعــام اینکــه وزارت نیــرو رقیــب این تشکلهاســت
از عملکــرد ایــن وزارتخانــه انتقــاد و اعــام کردنــد

مشــروح خبــر

قوانیــن حمایتــی حضــور مؤثــر و پررنــگ
ـی اکبــر افشـــار دبیر
ـن المللـ
ـای بیـ
در بازارهـ

انجمــن شــرکت هــای مهندســی و ســاخت (صنایــع
نفــت و نیرو)..مشــروح خبــر

.

ـرق در
ـت بـ
ـت و صنعـ
ـاد نفـ
چشـمانداز اقتصـ
ایراننماینــدگان بخــش خصوصــی در کمیســیون

انــرژی و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
اشــاره بــه وضعیــت تولیــد ،تقاضــا و ذخایــر اثبــات
شــده نفــت و چشــمانداز بــازار آن در ســالهای
آینــده ،بــر ضــرورت تدویــن یــک اســتراتژی دقیق
و تبییــن جایــگاه بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت
تاکیــد کردنــد ..مشــروح خبــر

هدفمــان تامیــن مالــی و ســرمایهگذاری
بــه غیــر از بانکهاســت وزیــر صنعــت،

محیطزیســت اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه مــاده
 40قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل
 44قانــون اساســی ،از پیشــنهاد اتــاق بازرگانــی
تهــران بــه هیــات اجرایــی واگذاریهــا: ...

مشــروح خبر

وزارت نفــت بــر طبــل جهانــی شــدن
ـی کوبدکارشــناس ســازمان برنامــه
قیمتهــا مـ

و بودجــه گفــت :وزارت نفــت بیشــتر برنامــه
ریــزی هــای خــود را در جهــت افزایــش درآمــد
مجموعــه خــود طراحــی مــی کنــد و بــر طبــل
جهانــی شــدن قیمــت هــا در داخــل مــی کوبــد.

مشــروح خبــر
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انـرژی

2

اخبار کوتاه

ـید مشــروح
ـارد دالر رسـ
ـه  ۱۰میلیـ
ـان بـ
صادراتمـ
خبــر
موافقــت بــا نــرخ صادراتــی بــرق بــرای
بیتکوین مشروح خبر
هیــات تجــاری اتــاق ایــران بــرای حضــور در
«همایــش اقتصــادی خــزر» بــه ترکمنســتان
مـیرود مشــروح خبــر
ادامــه صــادرات پتروشــیمی ایــران بــه ســه
قــاره جهــان مش��روح خب��ر
دالر بــه کانــال  ۱۲هــزار تومانــی بازگشــت

مشــروح خبــر

ـرکت
ـش ســرمایه شـ
ـت بــا افزایـ
موافقــت دولـ
.
ملــی نفــت ایــران مشــروح خبــر
ـتان
ـراق و افغانسـ
ـه عـ
ـادرات بـ
ـک صـ
کاهش ریسـ
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هــــاب انــرژی قصــد دارد تــا در هــر شــماره
بــــه معرفــــی یکــــی از تشــــکل هــــای عضــو
فدراســــیون صــــادرات انــــرژی بپــــردازد

*

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

شماره صد و بیست دو //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهشت

صــادرات غیرنفتــی؛ حقوقــی و حمایتهــای قضائــی و
مقرراتــی؛ حملونقــل و لجســتیک؛ صنایــع؛ فنــاوری و
ارتباطــات؛ کســبوکارهای دانــش بنیــان؛ کشــاورزی ،آب
و صنایــع وابســته؛ گردشــگری و کســبوکارهای وابســته؛
محیــط زیســت و توســعه پایــدار؛ مالیــات ،کار و تامیــن
اجتماعــی؛ معــادن و صنایــع معدنــی؛ بازرگانــی داخلــی؛
اقتصــاد کالن؛ مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی»

ادامه از صفحه 1
که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد.
بــه گفتــه او ،شــرایط حــال حاضــر اقتصــاد کشــور ضــرورت
پررنــگ شــدن نقــش اتــاق در تصمیــم ســازی هــا و تعامــل
بیشــتر بــا حاکمیــت را دو چنــدان کــرده اســت .بــر اســاس
اظهــارات شــافعی ،مطالبــه گــری در راســتای توانمندســازی
بخــش خصوصــی واقعــی اولویــت
مهــم بعــدی اتــاق اســت .اتــاق ایــران مشــاور ســه قــوه
بــوده و بایــد تــاش کنــد تــا بــا ارائــه نظــرات کارشناســی
بــه دولــت ،بســتر مناســبی را بــرای ورود بخــش خصوصــی
واقعــی ایجــاد کنــد.
وی ادامــه داد :مطالبــه گــری در خصــوص اجــرای صحیــح،
مؤثــر و بــه موقــع مــواد  ۲و  ۳قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســبوکار نیــز در دســتور کار اتــاق نهــم قــرار خواهــد
داشــت .انتظــار مـیرود در تدویــن قوانیــن و مقــررات و آییــن
نامههــا نظــرات اتــاق و تشــکلهای اقتصــادی بــه موقــع و
در زمــان مناســب پرســیده شــود تــا بخــش خصوصــی نیــز
زمــان کافــی بــرای اعــام نظــر و ارائــه نظــرات کارشناســی
داشــته باشــد .متاســفانه در اکثــر مــوارد در دقیقــه  ۹۰از
اتــاق نظرخواهــی میشــود.
وی افــزود :پیگیــری اقدامــات الزم بــرای توســعه صــادرات
نیــز در برنامــه کاری مــا در دوره نهــم در نظــر گرفتــه شــده
اســت .تدویــن برنامههــای توســعه صــادرات در روابــط
خارجــی ،اولویــت قــرار دادن کشــورهای همســایه و منطقــه
در راســتای گــذر از شــرایط تحریــم کــه بــرای آن ســاز و
کار تجــارت تهاتــری بــا تجــار بخــش خصوصــی کشــورهای
هــدف بــه ویــژه از طریــق اختصــاص مشــوقهای صادراتــی
مدنظــر اســت ،رفــع موانــع خودســاخته موجــود و بازاریابــی
تشــکلها و صادرکننــدگان بخــش خصوصــی از جملــه
راهکارهایــی هســتند کــه بــرای توســعه صــادرات موردنظــر
هســتند.
بــه گفتــه او ،حرکــت بــه ســمت رویکردهــای آینــده نگــر
نیــز در دســتور کار اتــاق نهــم قــرار دارد .بــر اســاس اظهــارات
شــافعی ،یکــی از مهمتریــن ابزارهــای برنامهریــزی جدیــد
بــه ویــژه در شــرایط بــی ثبــات فعلــی تدویــن ســناریوهای
مختلــف بــرای وضعیــت اقتصــادی در آینــده و داشــتن برنامــه
اقــدام مشــخص اســت .اتــاق نهــم بایــد ایــن توانمنــدی را
در خــود ایجــاد کنــد کــه بــر اســاس ســناریوهای مختلــف،
شــرایط اقتصــادی را پیشبینــی و بــر اســاس احتمــال وقــوع
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هــر یــک از ســناریوها پیشــنهادات سیاســی و اقدامــات الزم
را ارائــه دهــد.
رئیــس اتــاق ایــران گفــت :محــور بعــدی فعالیتهــای اتــاق
نهــم ،تأســیس پژوهشــکده اتــاق بــر اســاس اســتانداردهای
یــک پژوهشــکده علمــی اســت .در ایــن رابطــه بازبینــی
ســازمانی مرکــز تحقیقــات اتــاق بــر اســاس اســتانداردهای
بینالمللــی معتبــر و اقــدام بــرای ایجــاد یــک پژوهشــکده
توانمنــد و علمــی در دســتور کار قــرار دارد .بــر ایــن اســاس،
مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران بــه یــک مرکــز مرجــع
تبدیــل خواهــد شــد.
غالمحســین شــافعی اظهــار داشــت :اســتفاده از سیســتمهای
جدیــد برنامهریــزی در اتــاق نهــم نیــز بایــد مــورد توجــه
باشــد .امــروز در ســازمانها ،ابزارهــای جدیــد مدیریــت
بــه کار گرفتــه میشــود تــا بتواننــد در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن نســبت بــه تغییــرات محیطــی واکنــش نشــان داده
و اقدامــات الزم بــرای تقابــل بــا وضعیــت جدیــد را در قالــب
پروژههــای اصــاح و بهبــود صــورت دهنــد.
کمیسیونهای اتاق ایران در دوره نهم
در ادامــه ایــن نشســت اعضــا پــس از قرائــت ســوگندنامه دوره
نهــم بــه بررســی عنوانهــای کمیســیونهای تخصصــی اتــاق
ایــران پرداختنــد .بــر ایــن اســاس پــس از بحــث ،بررســی و
رایگیــری ،عنــوان کمیســیونهای تخصصــی دوره نهــم از
ســوی هیــات نماینــدگان مشــخص شــد .ابتــدا  17عنــوان
کمیســیون بــه بحــث گذاشــته شــد .عنوانهــای انــرژی،

احــداث و خدمــات فنــی مهندســی ،بــازار پــول و ســرمایه،
تســهیل تجارت و مدیریت واردات ،توســعه صــادرات غیرنفتی،
حقوقــی و حمایتهــای قضائــی و مقرراتــی ،حملونقــل و
لجســتیک ،صنایــع ،فنــاوری و ارتباطــات ،کســبوکارهای
دانــش بنیــان ،کشــاورزی و صنایــع وابســته ،گردشــگری و
کســبوکارهای وابســته ،محیــط زیســت و توســعه پایــدار،
مالیــات ،کار و تامیــن اجتماعــی ،معــادن و صنایــع معدنــی،
بازرگانــی داخلــی و کمیســیون تلفیــق ،پیشــنهاد و بــه رای
گذاشــته شــد .پــس از اعــام نظــر اعضــای هیــات نماینــدگان
 18عنــوان بــا کســب  ۸۶درصــد آرا ،تصویــب شــد .در مــورد
تشــکیل کمیســیون تلفیــق بــه صــورت جدگانــه رایگیــری
شــد کــه بــا رای منفــی اکثریــت اعضــا مواجــه شــد.
در ادامــه در مــورد تشــکیل کمیســیون اقتصــاد کالن بــه
پیشــنهاد اعضــا رایگیــری شــد کــه بــا کســب ۶۵درصــد
آرا ،تصویــب شــد .همچنیــن ایجــاد کمیســیون مســئولیت
اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی نیــز بــا نظــر اعضــای هیــات
نماینــدگان بــه رای گذاشــته شــد کــه بــا کســب  ۷۶درصــد
تصویــب شــد.
در ادامــه مباحــث ،عنــوان« آب» نیــز بــه کمیســیون
کشــاورزی اضافــه شــد.
بــر ایــن اســاس  18کمیســیون تخصصــی کــه نســبت بــه
دوره هشــتم ،تغییراتــی دارد و یــک عنــوان کمتــر خواهــد
بــود ،بــه شــرح زیــر تشــکیل خواهــد شــد:
«انــرژی؛ احــداث و خدمــات فنــی مهندســی؛ بــازار پــول
و ســرمایه؛ تســهیل تجــارت و مدیریــت واردات؛ توســعه

ضرورت حذف ارز  4200تومانی
در بخــش بعــدی ایــن نشســت منیــره امیرخانلــو ،سرپرســت
معاونــت اقتصــادی اتــاق ایــران گزارشــی از لــزوم حــذف دالر
 ۴۲۰۰تومانــی از اقتصــاد ایــران ارائــه داد.
بــر اســاس اظهــارات وی چهــار دلیــل عمــده بــرای حــذف
ایــن حمایــت ارزی مطــرح اســت .وی دلیــل اصلــی اعطــای
ارز  ۴۲۰۰تومانــی را تــاش دولــت بــرای کنتــرل تــورم
عنــوان کــرد کــه ایــن هــدف محقــق نشــد .امیرخانلــو ادامــه
داد :در ایــن دوره کاالهــای اساســی حــدود  ۵۳درصــد تــورم
را تجربــه کــرد کــه بیانگــر عــدم موفقیــت اجــرای ایــن
سیاســت بــود.
سرپرســت معاونــت اقتصــادی اتــاق ایــران ،همچنیــن انحــراف
منابــع ارزی و گســترش فســاد و رانتجویــی ،تضعیــف تولیــد
ملــی و افزایــش احتمــال کســری و تهدیــد پایــداری مالــی
بودجــه در صــورت تــداوم اجــرای ایــن سیاســت را بــه عنــوان
دالیــل ضــرورت حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی عنــوان کــرد.
پــس از ایــن گــزارش ،بیانیــه اتــاق ایــران در ایــن زمینــه بــه
رای گذاشــته شــد کــه کلیــات آن مبنــی بــر ضــرورت حــذف
ارز  4200تومانــی از اقتصــاد ایــران بــا  ۸۷درصــد آرا تصویــب
شــد امــا مقــرر شــد تــا در جزئیــات ایــن بیانیــه اصالحاتــی
صــورت گیــرد (کــه شــامل حــذف بنــد  7و اصــاح بنــد 2
میشــود) و پــس از آن انتشــار یابــد.
در ادامــه نشســت هیــات نماینــدگان گــزارش بــازرس و
حســابرس قانونــی اتــاق در مــورد صــورت مالــی ســال ۱۳۹۷
ارائــه شــد .همچنیــن گــزارش تفریــغ بودجــه ســال ۹۷
توســط علیرضــا اشــرف ،دبیــرکل اتــاق ایــران ارائــه شــد کــه
در نهایــت هــر دو گــزارش بــا کســب  ۷۲درصــد آرا ،تصویــب
شــد.
در نهایــت موسســه همیارحســاب بــا کســب  ۶۹درصــد آرا
بــه عنــوان حســابرس و بــازرس قانونــی ســال  ۹۸اتــاق ایــران
انتخــاب شــد.
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تشکیل وزارت
بازرگانی در دستور
کار دولت قرار گرفت
معــاون پارلمانــی ریاســتجمهوری از در دســتور کار
قــرار گرفتــن تشــکیل وزارت بازرگانــی در دولــت خبــر
داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،حســینعلی امیــری بــا اعــام ایــن خبــر گفــت:
تشــکیل وزارت بازرگانــی در اولویــت بــرای دولــت و
رییسجمهــور اســت.
او ادامــه داد :پیــش از ایــن تشــکیل ایــن وزارت بــا ارایــه
طرحــی از ســوی نماینــدگان در کمیســیون اجتماعــی
مطــرح و تصویــب شــد ،امــا پــس از آن دولــت از هیــات
رییســه مجلــس خواســت کــه اجــرای ایــن طــرح بــه
دلیــل اینکــه آمادگــی بــرای تشــکیل وجــود نــدارد ،بــه
زمــان دیگــری موکــول شــود تــا تمهیــدات بــرای آن
انجــام شــود.
معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه
انســجام در بخــش بازرگانــی وجــود نــدارد ،توضیــح
داد :بخــش بازرگانــی بــه صــورت پراکنــده از ســوی
دســتگاههای مختلــف پیگیــری میشــود و از ایــن رو
نظــام توزیــع بــا مشــکالت زیــادی روبــرو شــده اســت.
امیــری ادامــه داد :هیــچ دســتگاهی در کشــور مخالــف
تشــکیل ایــن وزارتخانــه نیســت و دســتور رییسجمهــور
بــرای تشــکیل ایــن وزارت بــه جــد پیگیــری میشــود،
اگرچــه تعــدادی از نماینــدگان مجلــس ،بــه دالیــل
کارشناســی و برخــی بدالیــل سیاســی ،مخالــفایــن
طــرح هســتند.
معــاون پارلمانــی ریاســتجمهوری از نماینــدگان
پارلمانــی دســتگاهها و وزارتخانههــای مختلــف خواســت

کــه در ایــن زمینــه بــا نماینــدگان مجلــس مذاکــره کننــد
و بــا دالیــل کارشناســی آنهــا را متقاعــد کننــد ک ـ ه بــه
ایــن طــرح در صحــن علنــی مجلــس رای بدهنــد.
وی حضــور منظــم وزرا در مجلــس و دیــدار بــا نماینــدگان
مختلــف و کمیســیونهای مربوطــه را مــورد تاکیــد
قــرار داد و از معاونــان پارلمانــی خواســت کــه حضــور
مقتدرتــری در مجلــس داشــته باشــند.
امیــری بــه اصــاح آییننامــه داخلــی مجلــس در ســال
گذشــته و تبدیــل آن بــه طــرح اشــاره کــرد و گفــت:
براســاس ایــن قانــون اگــر چــه دارای اشــکاالتی اســت و
خــاف قانــون اساســی اســت ،بایــد گــزارش  ۶ماهــه بــه
مجلــس از ســوی دســتگاهها ارایــه شــود.
او خطــاب بــه معاونــان پارلمانــی گفــت :دولــت دارای
مســئولیتهای جمعــی اســت و طرحهایــی کــه
نماینــدگان مجلــس تاییــد میکننــد ،دســتگاهها دارای
حــق نظــر و رای هســتند و بایــد مکاتبــات نماینــدگان در
ایــن زمینــه بــه موقــع از ســوی دســتگاهها پاســخ داده
شــود.
معــاون پارلمانــی ریاســتجمهوری اظهــار کــرد:
دســتگاهها نبایــد وظایــف بخشــی خــود را اولویــت قــرار
دهنــد و زیبنــده اســت کــه همافزایــی در مجموعــه
دولــت انجــام شــود.
وی در نشســت شــورای معاونیــن و مدیــران کل امــور
مجلــس وزارتخانههــا و دســتگاههای مختلــف کــه صبــح
امــروز بــه میزبانــی وزارت صنعــت در حاشــیه نمایشــگاه
«فرصتهــای ســرمایهگذاری ســاخت داخــل و رونــق
تولیــد» برگــزار شــد ،ســخن میگفــت.

انـرژی

شماره صد و بیست دو //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهشت

خرید برندهای خارجی که
از کاالهای ایرانی استفاده
میکنند،مهمترین راهکار
حفظ بازارهای صادراتی
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت معتقــد اســت بــرای
آنکــه بــازار کاالهــای صادراتــی ایــران حفــظ شــود ،ورود
بــه عرصههایــی همچــون خریــد برندهــای خارجــی کــه
از کاالهــای ایرانــی اســتفاده میکننــد ،راهــکاری مهــم و
قابــل تامــل اســت.
محمدرضــا مــودودی اظهــار کــرد :ایــران در صــادرات
برخــی کاالهــا از مزیــت نســبی و منابــع قابــل توجهــی
برخــوردار اســت .بــرای مثــال مــا در عرصــ ه نفــت و گاز
و کاالهــای حاصــل از آنهــا همچــون صنعــت پتروشــیمی،
یــک مزیــت مهــم و قابــل اتــکا داریــم .از ســوی دیگــر
برآینــدی کــه از مشــتریان پتروشــیمی ایــران بــه دســت
میآیــد ،مثبــت اســت و ایــن نشــاندهنده محبوبیــت
کاالهــای مــا در ایــن بخــش اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای تضمیــن شــدن بــازار کاالهــای
مزیــتدار بایــد شــیوههای تجــاری مختلــف اجرایــی
شــود ،گفــت :بــرای توســعه صــادرات پتروشــیمی از یــک
ســو بایــد زنجیــره تولیــد کاالیــی گســترش پیــدا کنــد
کــه ایــن مســئله در سیاســتهای صنعتــی کالن کشــور
تعریــف میشــود و از ســوی دیگــر بایــد سیاســتهای
تجــاری بــه ســمت افزایــش نفــوذ کاالهــای ایرانــی حرکــت
کنــد.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت در توضیــح ایــن
رویکــرد خاطرنشــان کــرد :امــروز بســیاری از کشــورهای
جهــان بــرای آنکــه صــادرات خــود را تضمیــن کننــد،
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بــه ســراغ خریــد برندهــا و کارخانههایــی میرونــد کــه
اصلیتریــن مشــتری محصوالتشــان هســتند .بــا ایــن اتفــاق
هدایــت کارخانـهای که مشــتری صادراتی آن کشــور اســت،
در اختیــار خودشــان قــرار میگیــرد و صــادرات تضمیــن
خواهــد شــد .مــا اگــر بتوانیــم تنهــا در حــوزه پتروشــیمی
و بــا مشــتریان منطق ـهای چنیــن سیاســتی را بــه پیــش
ببریــم ،قطعــا یــک بــرد اقتصــادی مهــم خواهیــم داشــت.
مــودودی بــا بیــان اینکــه سیاســتهای اقتصــادی
داخلــی نمیتوانــد بــدون توجــه بــه شــرایط منطقــهای
و جهانــی اتخــاذ شــود ،توضیــح داد :حفــظ کیفیــت و
ارائــه محصوالتــی کــه نیــاز روز بــازار اســت ،موضوعــی
مهــم اســت کــه در حفــظ بازارهــای صادراتــی بیشــترین
اهمیــت را دارد .جــدای از آن اتفاقاتــی کــه داخــل کشــور
صادرکننــده میافتــد نیــز بــر بــازار صادراتــی تاثیــر
مســتقیم میگــذارد .هرچــه ثبــات اقتصــادی و قیمتــی
حفــظ شــود ،میــزان اعتمــاد مصرفکننــده بــه کاالهــای
صادراتــی افزایــش خواهــد یافــت.
وی خاطرنشــان کــرد :بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای
حفــظ تــوان صادراتــی خــود بــر وابســتگیهای متقابــل
تاکیــد میکننــد .اینکــه کشــوری بــرای بلندمــدت روی
محصــوالت مــا حســاب کنــد و در ازای آن بخشــی از
نیازهــای وارداتــی مــا را نیــز تضمیــن کنــد ،قطعــا اتفاقــی
مثبــت در مســیر توســعه صــادرات غیرنفتــی خواهــد بــود.
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اعضــای تشــکلهای خصوصــی تولیدکننــده بــرق ضمــن
اعــام اینکــه وزارت نیــرو رقیــب ایــن تشکلهاســت از
عملکــرد ایــن وزارتخانــه انتقــاد و اعــام کردنــد کــه معتقد
هســتند وزارت نیــرو میخواهــد بخــش خصوصــی را از
صنعــت بــرق بیــرون کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ابراهیــم خوشگفتــار  -نایبرئیــس
هیاتمدیــره ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده بــرق -
در نشســت خبــری کــه عصــر روز گذشــته برگــزار شــد،
بــا بیــان اینکــه لیســتی از نیروگاههــا تهیــه شــد تــا از
صنــدوق توســعه ملــی وام بگیرنــد اظهــار کــرد :بــا اینکــه
ایــن لیســت بــه صنــدوق ارائــه شــد نیروگاههایــی کــه نــام
آنهــا در لیســت ذکــر شــده بــود وامــی دریافــت نکردنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت نیــرو قصــد دارد بخــش
خصوصــی را از صنعــت بــرق بیــرون کنــد اظهــار کــرد:
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی اعــام کــرد کــه ایــن شــرکت حاضــر اســت بخش
بخــار و گاز نیروگاههــای دولتــی را بــه بخــش خصوصــی
واگــذار کنــد امــا نرخــی پیشــنهاد کردنــد کــه مــا حاضریــم
هــر چــه داریــم را بــه آنهــا واگــذار کنیــم!
نایبرئیــس هیاتمدیــره ســندیکای شــرکتهای
تولیدکننــده بــرق در ادامــه بــا اشــاره بــه فرآینــد اخــذ
وام بــرای نیروگاههــای حرارتــی گفــت :نیروگاههایــی کــه
موفــق بــه اخــذ وام شــدند بــا نــرخ ارز  ۳۴۰۰تومــان وام
گرفتنــد و در نظامنامــه صنــدوق توســعه ملــی نیــز ذکــر
شــده اســت ( IRRنــرخ بــازده داخلــی) بایــد حداقــل
 ۱۵درصــد باشــد ،روزی هــم کــه میخواســتند ارز را
تخصیــص دهنــد بانــک مرکــزی اعــام کــرده بــود کــه
نــرخ ارز مبادلــهای خواهــد بــود.
خوشگفتــار ادامــه داد :در آن زمــان نــام حــدود ۲۵
نیــروگاه خورشــیدی و حــدود  ۱۸نیــروگاه  CHPدر
فهرســت درخواســت دهنــدگان بــرای اخــذ وام بــود کــه از
ایــن تعــداد ،تنهــا دو نیــروگاه خورشــیدی و حــدود چهــار
نیــروگاه  CHPموفــق بــه اخــذ وام از صنــدوق شــدند.
وی بــا اشــاره بــه «آییننامــه اجرایــی تبصــره ( )۱۴مــاده
واحــده قانــون بودجــه ســال  »۱۳۸۹کــه دولــت در ۱۹
تیــر مــاه ســال جــاری ابــاغ کــرده اســت ،گفــت :در بنــد
پ مــاده  ۲ایــن مصوبــه ذکــر شــده کــه بــرق تولیــدی
نیــروگاه اتمــی بوشــهر بــه ازای هــر کیلوواتســاعت
 ۱۰۰تومــان اســت و وزارت نیــرو موظــف اســت ماهانــه
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ادامه از صفحه 1

اقتصاد نیازمند درمان است ،نه تسکین

وزارت نیرو میخواهد
بخش خصوصی را از
صنعت برق بیرون کند
ایــن مبلــغ را بــا نیــروگاه مذکــور تســویه حســاب کنــد.
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــا مــا هــم بــه همیــن شــکل
برخــورد کننــد.

میلیــارد تومــان کاســته شــده و اگــر  ۲۵۰میلیــارد تومــان
باقیمانــده تقســیم بــر  ۱۳هــزار تومــان نــرخ ارز شــود ۳۰
میلیــون یــورو بازپرداخــت ســالیانه آن اســت.

تشــریح زیــان دهــی بخــش خصوصــی در
نیروگاههــای خورشــیدی و حرارتــی
نایبرئیــس هیاتمدیــره ســندیکای شــرکتهای
تولیدکننــده بــرق در ادامــه در تشــریح علــت زیاندهــی
بخــش خصوصــی در نیروگاههــای خورشــیدی توضیــح
داد :اگــر بخــش خصوصــی بــرای تاســیس یــک نیــروگاه
خورشــیدی هشــت میلیــون یــورو ســرمایهگذاری کــرده و
ایــن مبلــغ را از صنــدوق گرفتــه باشــد ،بایــد  ۹.۶میلیــون
یــورو پــس بدهــد کــه اگــر ایــن مبلــغ در  ۱۳هــزار تومــان
قیمــت ارز ضــرب شــود حاکــی از آن اســت کــه ۱۲۰
میلیــارد تومــان بایــد بازپرداخــت شــود .در حالــی کــه
درآمــد چنیــن نیروگاهــی در ســال حــدود  ۱۶میلیــارد
تومــان اســت و  ۱۰ســال طــول میکشــد تــا پــول
ســرمایهگذار بازگــردد.
خوشگفتــار در مــورد نیروگاههــای حرارتــی توضیــح
داد :یــک نیــروگاه حرارتــی  ۳۲۰میلیــارد تومــان درآمــد،
 ۴۰میلیــارد تومــان بهرهبــرداری ۳۲ ،میلیــارد تومــان
اســتهالک دارد کــه در جمــع  ۷۰میلیــارد تومــان از ۳۲۰

وزارت نیرو رقیب بخش خصوصی است
خوشگفتــار در ادامــه گفــت :مشــکل مــا ایــن اســت کــه
متولــی مــا وزارت نیــرو اســت کــه خــود را در رقابــت بــا
مــا میبینــد .مــا بــرای حــل مشــکالتمان بایــد دســت بــه
دســت هــم دهیــم.
سندیکایشــرکتهای
هیاتمدیــره
نایبرئیــس
تولیدکننــده بــرق بــا اشــاره بــه نوســانات نــرخ ارز گفــت:
پرایــد تــا چنــد ســال اخیــر  ۱۶میلیــون بــوده و اکنــون ۴۸
میلیــون تومــان اســت .قیمــت نــان از اردیبهشــت ســال
جــاری تــا امــروز حداقــل  ۱۰۰۰تومــان گرانتــر شــده
اســت .در واقــع همــه کاالهــا در کشــور گرانتــر شــدهاند،
امــا بایــد پرســید چــرا وزارت نیــرو قیمــت بــرق را گــران
نمیکنــد یــا بــه هــر طریــق پاســخگوی تولیدکننــدگان
بــرق نیســت.
بــه گفتــه وی ،موضــوع حضــور بخــش خصوصــی در
نیروگاههــا ماننــد یــک کالف ســردرگم شــده و دولــت
ل و نیــم بعــد
تــاش میکنــد آن را بــاز نکنــد تــا یــک ســا 
دولــت بعــدی ایــن مشــکل را حــل کنــد.

دیگ ــر چــارهای جــز ت ــرک ای ـران نداشــتند .چهبس ــا بــا
ق رارگرفتــن در فهرســت تحریــم آمریــکا آنهــا هــم پ ــس
از مدتــی بــه مــرز ورشکســتگی م یرســیدند و دیگــر
همــکاری آنهــا بــا ای ـران هــم نفع ــی ب ـرای مــا نداشــت.
پــس نم یتــوان بــر آنهــا خــرده گرفــت کــه چــرا در
مقابــل خواســتههای آمریــکا تس ــلیم شــدهاند .بــه ه ــر
حــال در ش ـرایط کنون ــی ایــن تدبی ــر اندیش ــیده شــده
کــه ب ـرای اینکــه همــکاری بــا ای ـران جذابی ــت خــود را
بــرای خارج یهــا از دســت ندهــد ،در پاســپورت آنهــا
زمانــی کــه وارد خــاک ایــران م یشــوند مهــر نخــورد.
البتــه ایــن ام ــر بــه خواســته آنهــا هــم بس ــتگی دارد .اما
در ایــن بی ــن بایــد توجــه داشــت کــه همــه ایــن عوامــل
مــوردی هســتند و شــاید بهصــورت مقطعــی بتواننــد
راهگشــا باشــند ،امــا بهصــورت اصولــی نم یتــوان
اقتصــاد را بــه شــکل پنهانــی پیــش بــرد .مــا بــرای
اینکــه اقتصــاد پویــا و فعال ــی داشــته باش ــیم و بتوانی ــم
در بازارهــای جهان ــی خــودی نشــان دهی ــم الزم اســت که
شــفافیت را س ـرلوحه اقتصــاد خــود ق ـرار دهی ــم .ایــن امر
نــه مس ــالهای و نــه امنیت ــی اســت؛ بلکــه اصــول اقتصــاد
ایجــاب م یکنــد کــه شــفافیت بهعنــوان اولویــت
فعالی تهــا قــرار بگیــرد .درنتیجــه مــا بایــد در یــک
نســخه اصولــی شــرایط اقتصــاد را بــه ســمتی پیــش
ببریــم کــه نی ــازی به ایــن تصمیمــات مــوردی و مقطعی
نداشــته باش ــیم .اگ ــر ام ــروز دشــمن یهای آمریــکا مــا را
بــه ایــن ســمت کشــانده کــه ه ــر روز سیاســت جدیــدی
را اعمــال کنی ــم و آن را در ت ـرازوی آزمــون و خطــا ق ـرار
دهی ــم ،از دولــت انتظــار م ـیرود کــه ب ـرای ایــن مس ــاله
چــارهای بیندیشــد .بــه هــر حــال مــا نم یتوانیــم تــا
ســالهای ســال در ب رابــر هــر سیاســت خصمانــه
آمریــکا راهــکاری بــرای دورزدن تحریــم بیندیشــیم یــا
منتظــر پایــان دوره رئی سجمهــوری ت رامــپ بنشــینیم.
چــه کســی م یدانــد کــه او یــا همحزبــان او در
دورههــای بعــدی بــه کرس ــی کاخ ســفید تکی ــه نزننــد؟
درنتیجــه امی ــد م ـیرود اکنــون تصمیم ــی اتخــاذ شــود
کــه بــه نفــع اقتصــاد و تمــام شــهروندان باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وجــود قوانیــن ،مقــررات ،آئیــن نامــه هــا ،دســتورالعمل هــا
و بخشــنامه هــا فرصــت هایــی اســت کــه مــی تــوان از آنهــا
در اقدامــات مرتبــط بــا حضــور هرچــه بیشــتر و مؤثرتــر در
بازارهــای بیــن المللــی انــرژی ســود بــرد.
قانــون بــرای کارآفرینــان و تولیــد کننــدگان و بــه ویــژه
صادرکننــدگان و از همــه مهمتــر صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی کــه نیــاز بــه حمایــت دارنــد ،یــک فرصت
اســت ،بــه شــرطی کــه نخســت بــه مرحلــه اجــرا در بیاینــد.
دوم ،درســت و کامــل اجــرا شــوند و ســوم انجــام دو مرحلــه
قبلــی مــورد پایــش دقیــق قــرار گیــرد.
در زمینــه حضــور در بازارهــای بیــن المللــی برخــی بندهــا و
مــواد اســناد باالدســتی و قوانیــن و مقــررات بــه شــرح زیــر
مــرور مــی شــوند.

قوانین حمایتی
حضور مؤثر
و پررنگ در
بازارهای بین
المللی
اکبـــر افشـار
دبیـــــر انجمـن
شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)

 - 1اسناد باالدستی
 1-1سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مصوب
1392/11/29
بنــد  -10حمایــت همهجانبـه هدفمنــد از صــادرات کاالهــا
و خدمــات بــه تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارزآوری
مثبــت از طریــق:
• تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
• برنامهریــزی تولیــد ملــی متناســب بــا نیازهــای
صادراتــی ،شــکلدهی بازارهــای جدیــد ،و تنــوع بخشــی
پیوندهــای اقتصــادی بــا کشــورها بــه ویــژه بــا کشــورهای
منطقــه.
• ایجــاد ثبــات رویــه و مقــررات در مــورد صــادرات بــا
هــدف گســترش پایــدار ســهم ایــران در بازارهــای هــدف.
بنــد  -12افزایــش قــدرت مقاومــت و کاهــش آســیبپذیری
اقتصــاد کشــور از طریق:
•mتوســعهی پیوندهــای راهبــردی و گســترش همــکاری و
مشــارکت بــا کشــورهای منطقــه و جهــان بویژه همســایگان.
اســتفاده از دیپلماســی در جهــت حمایــت از
•
اقتصــادی.
هدفهــای
اســتفاده از ظرفیتهــای ســازمانهای بینالمللــی و
منطقــهای.
سیاســت هــای کلــی برنامــه ششــم
2-1
توســعه مصــوب 1394/4/9
بنــد  -4توســعهی پیوندهــای اقتصــادی و تجــاری متقابــل
و شــبکهای کشــور بهویــژه بــا کشــورهای منطقــهی
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آســیای جنــوب غربــی ،تبدیلشــدن بــه قطــب تجــاری و
ترانزیتــی و انعقــاد پیمانهــای پولــی دو و چندجانبــه بــا
کشــورهای طــرف تجــارت در چارچــوب بندهــای  ۱۱ ،۱۰و
 ۱۲سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی.
کمــی نظــام جامــع صنعــت بیمــه
بنــد  -7ارتقــاء کیفــی و ّ
و ابزارهــای آن (بازارهــای رقابتــی ،بیمــهی اتکایــی و )...بــا
مشــارکت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجــی
بهمنظــور توســعهی ســرمایهگذاری و ثبــات و پایــداری
و کاهــش خطرپذیــری فعالیتهــای تجــاری و اقتصــادی
کشــور.
بنــد  -8جــذب ســرمایهی ایرانیــان خــارج از کشــور و
ســرمایهگذاران خارجــی بــا ایجــاد انگیــزه و مشــوقهای
الزم.
بنــد  -2-10ارائـهی تســهیالت از منابــع صنــدوق توســعهی
ملــی بــه بخشهــای غیردولتــی بهصــورت ارزی.
بنــد  -60اولویــت دادن بــه دیپلماســی اقتصــادی بــا هــدف
توســعهی ســرمایهگذاری خارجــی ،ورود بــه بازارهــای
جهانــی و دســتیابی بــه فنــاوری بــرای تحقــق اهــداف
اقتصــاد مقاومتــی و ســند چشــمانداز.
بنــد  -66حمایــت قضائــی مؤثــر در تضمین حقــوق مالکیت
و اســتحکام قراردادهــا بهمنظــور توســعهی ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاری خارجــی
 -2قوانین و آئین نامه ها
قانــون احــکام دائمــی برنامــه هــای
1-2
توســعه مصــوب 1395/11/10
ماده   16بند خ 
اعطــای تســهیالت صــادرات خدمــات فنــی
-3
و مهندســی بــه شــرکتهاي خصوصــي و تعاونــي ايرانــي
کــه در مناقصههــاي خارجــي برنــده ميشــوند از طريــق
منابــع خــود يــا تســهيالت اتحاديــهاي (ســنديکايي)
ماده  20بند پ 
اولویــت در پرداخــت تســهیالت توســط بانکهــا و مؤسســات
مالــی و اعتبــاری در شــرايط مســاوي بــه ترتيــب بــراي
ســرمايه در گــردش مــورد نيــاز صادرکننــدگان ،ســرمايه
در گــردش مــورد نيــاز توليدکننــدگان کاالهــا يــا خدمــات
صادراتــي ،ســرمايهگذاري بــراي توليــد يــا تجــارت كاالهــا
يــا خدمــات صادراتــي ،ســرمايهگذاري بــراي توليــد كاالهــا
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و يــا خدمــات داراي بــازار و قابــل فــروش در داخــل كشــور
بــا ســودآوري بيشــتر ميباشــد.
ماده  23بند الف
هرگونــه وضــع مالیــات یــا عــوارض بــرای صــادرات کاالهای
مجــاز و غيريارانـهاي و جلوگيــري از صــادرات هرگونــه کاال
بهمنظــور تنظيــم بــازار داخلــي ممنــوع اســت
قانــون برنامــه ششــم توســعه مصــوب
2-2
1 395 /12 /14
ماده 4
بنــد پ :اولویــت اقتصــادی در سیاســت خارجــی کشــور
بــا هــدف جــذب دانــش و نــوآوري از کشــورهاي صاحــب
فنــاوري و توســعه بازارهــاي صادراتــي (کااليــي و کشــوري)
خدمــات فنــي و مهندســي و كاالهــاي ايرانــي ،اعــزام نيروي
كار ،جــذب اســاتيد و متخصصــان بــراي آمــوزش و انتقــال
فــن و فنــاوري (تكنولــوژي) بــراي نيروهــاي ايرانــي ،تــاش
بــراي الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــي بــراي جلوگيــري
از اعمــال تبعيضهــاي نــاروا عليــه صــادرات ايــران بــا
رعايــت مصالــح كشــور
بنــد ث :جــذب شــرکتهای معتبــر جهانــی و منطقـهای در
زنجیــره توليــد داخلــي بــه شــکل مســتقيم و بــا اولويــت
مشــارکت بــا ســرمايهگذاران و توليدکننــدگان داخلــي
بهمنظــور افزايــش توانمنــدي ،رقابتپذيــري و صــادرات
كاالهــا و خدمــات توليــدي بــا رفــع موانــع قانونــي و
حقوقــي براســاس عــزت ،حكمــت و مصلحــت و مشــروط
بــه عــدم نفــوذ فرهنــگ غربــي
بنــد ر :دولــت مجــاز اســت بــرای تأمیــن مالــی خارجــی
طرحهــاي اقتصــادي بخــش غيردولتــي کــه توجيــه فنــي،
اقتصــادي آن بــه تصويــب شــوراي اقتصــاد رســيده باشــد،
تضاميــن الزم توســط بانــک عامــل و يــا ســازمانهاي
توســعهاي را تضميــن نمايــد.
ماده 105
بنــد پ :تقویــت دیپلماســی اقتصــادی بــا تمرکــز بــر ورود
بــه بازارهــاي جهانــي بــراي صــادرات کاال و خدمــات فنــي و
مهندســي ،تأميــن مالــي و جــذب ســرمايهگذاري خارجــي
و دســتيابي بــه فناوريهــاي نويــن و ايجــاد زمينههــاي
الزم برايحضــور بخــش غيردولتــي در ديگــر کشــورهاي
منطقــه و کشــورهاي جنــوب ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

غربــي آســيا بهويــژه كشــورهاي همســايه و اســامي در
چهارچــوب سياســتهاي كلــي اقتصــاد مقاومتــي
بنــد ت :وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا همــکاری
وزارت امــور خارجــه مکلــف اســت ظــرف مــدت یکســال
از زمــان الزماالجــراء شــدن ایــن قانــون ،رایزنــان بازرگانــي
در ســفارتخانههاي ايــران در کشــورهايي كــه بــر اســاس
آمــار گمــرك بيشــترين رابطــه تجــاري بــا ايــران را دارنــد
بــه گونــهاي تعييــن كنــد كــه كليــه ايــن افــراد داراي
تحصيــات مرتبــط بــا حوزه¬هــاي اقتصــادي بــوده و بــه
زبــان انگليســي يــا كشــور هــدف تســلط كامــل داشــته
باشــند .مــدت خدمــت ايــن افــراد دو ســال اســت .وزارت
امــور خارجــه
بــا همــكاري وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گــزارش
ســاالنه اجــراي ايــن حكــم را بــه مجلــس شــوراي اســامي
ارائــه كنــد.
بنــد ث :حمایــت همــه جانبــه از حقــوق ایرانیــان خــارج
از کشــور و جلــب مشــارکت آنهــا در توســعه و پیشــرفت
کشــور.
3-2قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار
مصــوب 1390/11/16
ماده -9
وزارت امــور خارجــه موظــف اســت ظرفیتهــای روابــط
خارجــی و نمایندگــی هــای سیاســی کشــور در خــارج را
در خدمــت تولیدکننــدگان داخلــی و ســرمایه گــذاران در
ایــران و بــه ویــژه صادرکننــدگان کاالهــا و خدمــات قــرار
دهــد.
ماده -10
وزارت امــور خارجــه موظــف اســت بــا انجــام اقداماتــی از
قبیــل لغــو روادیــد تجــاری بــا کشــورهای طــرف تجــاری،
تنظیــم توافقــات صــدور روادیــد تجــاری بلندمــدت و
پرتــردد و نظایــر آن ،ترتیبــی اتخــاذ نمایــد تــا اخــذ
روادیــد تجــاری بــرای صادرکننــدگان کاالهــا و خدمــات
فنــی مهندســی از ایــران و نیــز تــردد و اقامــت داوطلبــان
ســرمایه گــذاری خارجــی و مرتبطیــن آنهــا در کشــور ،بــه
ســهل تریــن و ســریع تریــن شــکل ممکــن محقــق شــود.

4-2آئیــن نامــه اجرایــی مــاده  9قانــون بهبــود
مســتمر محیــط کســب و کار مصــوب 1393/5/26
ماده -2
وزارت امــور خارجــه در راســتای سیاســت هــای توســعه
روابــط اقتصــادی ،ظرفیــت هــای روابــط خارجــی و
توانمنــدی هــای سیاســی و کارشناســی ،نمایندگــی هــا را
بــه گونــه ای مدیریــت و هدایــت نمایــد تــا حــوزه هــای
اولویــت دار ذیــل بــه صــورت عملیاتــی مــورد حمایــت و
پشــتیبانی قــرار گیرنــد.
الــف ـ تســهیل برگــزاری همایــش هــای داخلــی و
خارجــی ،معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و تجــاری
ایــران در کشــورهای هــدف موضــوع تبصــره ( )۱مــاده ()۳
ایــن آییــن نامــه و اطــاع رســانی درخصــوص برگــزاری
رویدادهــای اقتصــادی مهــم در ایــن کشــورها
ب ـ تســهیل و زمینــه ســازی بــرای اعــزام هیــأت هــای
ســرمایه گــذاری و تجــار خارجــی بــه کشــور و پذیــرش
هیــأت هــای اقتصــادی و تجــار ایرانــی در کشــورهای هــدف
پ ـ اطــاع رســانی و بازاریابــی فرصــت هــای ســرمایه
گــذاری و تجــاری ایــران در کشــورهای هــدف از طریــق
شناســایی و برقــراری ارتبــاط بــا شــرکت هــای ســرمایه
فرســت ،بازرگانــان و شــرکت هــای تجــاری در این کشــورها
ت ـ تســهیل صــدور خدمــات فنــی و مهندســی شــرکت
هــای ســرمایه گــذاری و تجــاری ایــران در کشــورهای
هــدف از طــرق مختلــف از جملــه شناســایی و برقــراری
ارتبــاط بــا شــرکت هــای ســرمایه فرســت ،بازرگانــان و
شــرکت هــای تجــاری در ایــن کشــورها
ث ـ تســهیل صــدور کاال و محصــوالت تولیدکننــدگان
داخلــی از طــرق مختلــف از جملــه شناســایی و معرفــی
نیازهــا و اولویــت هــای وارداتــی بــازار کشــورهای هــدف،
نحــوه ورود در ایــن بازارهــا و چگونگــی حضــور رقبــای
ایــران و دیگــر صادرکننــدگان بــه دســتگاه هــای اجرایــی
و اتــاق هــا
ج ـ بهــره گیــری از ظرفیــت هــای فنــی ،مالــی و تخصصــی
ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور و شــرکای خارجــی آنهــا در
فعالیــت هــای اقتصــادی داخــل کشــور از طریــق شناســایی
ایرانیــان مقیــم در کشــورهای محــل اقامــت و تســهیل و
هماهنگــی برقــراری ارتبــاط آنهــا بــا دســتگاه هــای اجرایــی
و اتــاق هــا
چ ـ تســهیل در فراینــد تأمیــن و تجهیــز منابــع مالــی

انـرژی

شماره صد و بیست دو //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهشت

و ســرمایه گــذاری خارجــی از طــرق مختلــف از جملــه
شناســایی و معرفــی بخــش هــا و حــوزه هــای ســرمایه
فرســتی ،شــرکت هــای ســرمایه فرســت و بانــک هــا و
مؤسســات مالــی اعتباردهنــده در کشــورهای هــدف بــه
دســتگاه هــای اجرایــی و اتــاق هــا
ح ـ حمایــت کنســولی از فعــاالن اقتصــادی و نیــروی کار
ایرانــی و دفاتــر بازرگانــی ،بازاریابــی و ســرمایه گــذاری اتــاق
هــا در خــارج از کشــور و در صــورت لــزوم انجــام پیگیــری
هــای مقتضــی تــا حصــول نتیجــه؛
خ ـ تســهیل ســاماندهی اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از
کشــور بــا هماهنگــی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی.
ماده -4
دســتگاه هــای اجرایــی و اتــاق هــا موظفنــد هــر ســاله
اولویــت هــای خــود در حــوزه هــای تولیــدات مشــارکتی،
جــذب ســرمایه ،جــذب گردشــگر ،صــدور کاال و خدمــات
فنــی و مهندســی و همچنیــن بــازار کار را بــه منظــور
هماهنگــی مســتمر و در جهــت اســتفاده از ظرفیــت هــای
روابــط خارجــی در کشــورهای هــدف در اختیــار وزارت
امــور خارجــه قــرار دهنــد .در ســال اول ،موعــد مقــرر بــرای
ارائــه اولویــت هــا یــک مــاه پــس از ابــاغ ایــن آییــن نامــه
خواهــد بــود.
ماده 5
بــه منظــور تمرکــز اطالعــات قوانیــن و مقــررات اقتصــادی،
تجــاری ،خدمــات فنــی و مهندســی و گردشــگری در
ارتبــاط بــا کشــورهای مختلــف و همچنیــن تجــار ،ســرمایه
گــذاران و تولیدکننــدگان داخلــی و خارجــی و ایرانیــان
مقیــم خــارج از کشــور ،بانــک اطالعــات اقتصــادی در وزارت
امــور خارجــه بــا همــکاری نمایندگــی هــا ،دســتگاه هــای
اجرایــی و اتــاق هــا ایجــاد خواهــد شــد .طــرح ایجــاد بانــک
اطالعاتــی ظــرف ســه مــاه پــس از ابــاغ ایــن آییــن نامــه،
توســط دبیرخانــه تهیــه و جهــت تصویــب بــه کارگــروه
ارائــه مــی گــردد.
ماده -7
وزارت امــور خارجــه و اتــاق هــا بــه منظــور برقــراری ارتباط
و تعامــل مؤثــر اقــدام بــه برگــزاری جلســات مشــترک
ادواری مــی نماینــد.
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ماده -8
وزارت امــور خارجــه در راســتای اســتفاده حداکثــری
از ظرفیــت هــای اقتصــادی ســازمان هــای منطقــه ای،
فرامنطقــه ای و مؤسســات وابســته ،بــه منظــور تحقــق
درخواســت هــای اعــام شــده از ســوی دســتگاه هــای
اجرایــی و اتــاق هــا در حیطــه وظایــف و اختیــارات قانونــی
خــود اقــدام نمایــد.
ماده -10
در راســتای هماهنگــی و اجــرای مــواد ()۸( ،)۵( ،)۴( ،)۳
و ( )۹ایــن آییــن نامــه کارگروهــی در وزارت امــور خارجــه
بــه ریاســت قائــم مقــام وزیــر امــور خارجــه و بــا حضــور
معاونــان وزارتخانــه هــای امــور اقتصــادی و دارایــی ،صنعت،
معــدن و تجــارت و نماینــدگان تــام االختیــار اتــاق هــا در
ســطح رییــس یــا یکــی از نــواب بــه عنــوان اعضــای ثابــت
و حســب مــورد نماینــدگان ســایر دســتگاه هــای اجرایــی
ذی ربــط در ســطح معاونــان وزارتخانــه تشــکیل مــی شــود.
بــا مــرور همیــن چنــد بنــد و مــاده و آئیــن نامــه،
ناگفتــه پیداســت کــه اگــر ایــن قوانیــن و آئیــن
نامــه بــه مرحلــه اجــرا در بیاینــد و درســت هــم
اجــرا شــوند ،چــه تحولــی در صــادرات و بــه ویــژه
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و چــه فرصتــی
بــرای شــرکت هــای ایرانــی فراهــم خواهــد شــد.
راه بــی نیــازی بــه درآمدهــای نفتــی فقــط
جلوگیــری از خــام فروشــی ،کــه بعضــ ًا هــم
اجتنــاب ناپذیــر اســت ،نیســت بلکــه یکــی از
مطمئــن تریــن راههــا حضــور در بازارهــای بیــن
المللــی و وابســته شــدن بــازار کشــورهای خارجــی
بــه حضــور متخصصــان ایرانــی و کاالهــای خــوب
ایرانــی اســت .صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
تحریــم پذیــر نیســت و رونــق دهنــده اقتصــاد
است.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
صادراتمان به  ۱۰میلیارد دالر رسید
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع گمــرک ایــران گفــت:
صــادرات ســه مــاه ابتدایــی ســال جــاری در کشــور بــدون
احتســاب میعانــات گازی بــا یــک رونــد افزایشــی در
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه  ۱۰میلیــارد
دالر رســیده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــد ذاکــری در مراســم تودیــع و
معارفــه ناظــر گمــرکات اســتان بوشــهر عنــوان کــرد :بــا
وجــود اینکــه میــزان صــادرات بــدون احتســاب میعانــات
گازی ســیر صعــودی داشــته اســت امــا بــا احتســاب
میعانــات گازی شــاهد کاهــش  ۶درصــدی آن بودهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه گمــرک توانســته در تمــام زمینههــا
نقــش آفرینــی کنــد ،خاطرنشــان کــرد :عمــده کاالهــای
صادراتــی کشــور در ســه ماهــه اول ســال جــاری منابــع
معدنــی ،پالســتیک ،و پتروشــیمی بــوده اســت.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع گمــرک ایــران بــا تاکیــد
بــر نــگاه تســهیلگرانه عنــوان کــرد :در گمــرک بیشــترین
بحــث تســهیلگری در تجــارت و اســتفاده از همــه ظرفیــت
هــای قانونــی بــرای کمــک بــه صنعــت و تجــارت اســت.
ذاکــری بیــان کــرد :کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس،
کشــورهای اروپایــی و چیــن عمــده مقصــد کاالهــای
صادراتــی ایــران در طــی ایــن مــدت بــوده انــد.
ایــن مســئول گمرکــی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده واردات
کشــور کاالهــای اساســی موردنیــاز اســت ،ادامــه داد :در
ســال گذشــته تــراز تجــاری کشــور مثبــت بــوده اســت،
بنابرایــن تــاش میشــود ایــن رونــد در ســال جــاری نیــز
حفــظ شــود.
وی خطــاب بــه مســئوالن اســتان بوشــهر تاکیــد کــرد:
فعالیــت گمــرک بــه عنــوان یــک واحــد اقتصــادی نیازمنــد
کمــک همــه نهادهــا و دســتگاه هــای نظارتــی اســت ،لــذا
ســعی داریــم از تمــام ظرفیــت هــای قانونــی اســتفاده کنیم
تــا در ســخت تریــن شــرایط نیــز تســهیل کننــده باشــیم.
موافقت با نرخ صادراتی برق برای بیتکوین
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی از موافقــت
بــا نــرخ صادراتــی بــرق بــرای اســتخراج ارز مجــازی و

بیتکویــن در کمیســیون اقتصــادی دولــت خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،همایــون حائــری در حاشــیه مراســم
رونمایــی از طــرح روشــنا در جمــع خبرنــگاران بــا تاکیــد
بــر اینکــه امســال بــرای تامیــن بــرق کشــور بــا مشــکل
مواجــه نبودیــم ،گفــت :در ســال جــاری بــا برنامــه ۰۹۸
کــه از ســال گذشــته آغــاز شــد و بــا پایــش و اندازهگیــری
میــزان مصــرف بــرق مشــکل خاصــی در تامیــن بــرق وجــود
نداشــت و امیدواریــم مدیریــت مصــرف نهادینــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بــا مدیریــت مصــرف
 ۲۰۰۰مــگاوات در پیــک بــار صرفهجویــی صــورت گرفــت،
اظهــار کــرد :بــرای تامیــن ایــن  ۲۰۰۰مــگاوات بایــد یــک
نیــروگاه  ۳۰۰۰مگاواتــی تاســیس میشــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی امســال
 ۳۰۰۰مــگاوات در مصــرف صرفهجویــی صــورت گرفــت.
حائــری در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع اســتخراج ارز
مجــازی و بیتکویــن در کشــور گفــت :آن چیــزی کــه
بــرای وزارت نیــرو مهــم اســت ،بحــث قیمــت اســتخراج ارز
مجــازی اســت .دســتگاههای ماینــر انــرژی زیــادی مصــرف
میکننــد و اســتهالک باالیــی دارنــد.
وی ادامــه داد :بــرای ارز مجــازی نــرخ صادراتــی در
کمســیون اقتصــادی دولــت تصویــب و مطــرح شــده و در
انتظــار تصویــب هیــات دولــت اســت .البتــه نــرخ صادراتــی
بنــا بــه پارامترهــای مختلفــی از جملــه قیمــت ســوخت در
خلیــج فــارس متفــاوت اســت امــا تغییــرات آن بــاال نیســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا تاکیــد بــر
اینکــه هــر فــردی کــه میخواهــد از دســتگاههای
اســتخراج ارز مجــازی اســتفاده کنــد ،بایــد مجــوز بگیــرد،
گفــت :هــر فعالــی کــه مجــوز نداشــته باشــد ،برقــی کــه
مصــرف میکنــد ،غیرمجــاز اســت.
حائــری بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار بــود  ۵۲۰۰مــگاوات بــه
تولیــد بــرق کشــور اضافــه شــود ،گفــت :بــه  ۳۰۰۰مــگاوات
آن تاکنــون دســت یافتهایــم.
هیات تجاری اتاق ایران برای حضور در «همایش
اقتصادی خزر» به ترکمنستان میرود
همزمــان بــا برگــزاری نخســتین همایــش اقتصــادی خــزر در
ترکمنســتان طــی روزهــای  20و  21مــرداد  ،1398هیاتــی
متشــکل از فعــاالن بخــش خصوصــی از ســوی اتــاق ایــران
بــه ایــن کشــور اعــزام میشــود.
طبــق اعــام معاونــت بیــن الملــل اتــاق ایــران ،ایــن

انـرژی
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همایــش طــی روزهــای  20و  21مــرداد ســال جــاری در
شــهر آوازه ترکمنســتان برگــزار مــی شــود .ســران دولتهــا
و فعــاالن اقتصــادی از  5کشــور ترکمنســتان ،روســیه،
آذربایجــان ،قزاقســتان و ایــران در ایــن همایــش حضــور
خواهنــد داشــت و همایــش تجــاری ،نمایشــگاه ،مذاکــرات
چندجانبــه و دوجانبــه جــزو بخشهــای جانبــی همایــش
خواهــد بــود.
معاونــت بیــن الملــل اتــاق ایــران از فعــاالن بخــش خصوصی
فعــال در زمینــه هــای حمــل و نقــل (بــه ویــژه حمــل و
نقــل دریایــی) ،گردشــگری ،صنایــع غذایــی ،انــرژی ،مصالــح
ســاختمانی ،معــدن و ســرمایهگذاری مشــترک بــرای
حضــور در هیــات تجــاری اعزامــی از ســوی ایــران دعــوت
کــرده اســت.
در حاشــیه همایــش اقتصــادی خــزر ،دو نمایشــگاه
«فناوریهــای نویــن» و «ترکمــن صحراســی» بــا حضــور
فعــاالن اقتصــادی  5کشــور برگــزار خواهــد شــد .موضــوع
نمایشــگاه اول فناوریهــای نویــن در حــوزه تجــارت
و نمایشــگاه دوم خودروهــای ســواری ،مســافربری،
خودروهــای ســنگین و ماشــینآالت ویــژه ،طراحیهــای
نویــن ماشینســازی ،جدیدتریــن طراحیهــای صوتــی و
ویدیوئــی ،سیســتمهای امنیتــی و دزدگیــر خــودرو اســت.
ادامه صادرات پتروشیمی ایران به سه قاره جهان
 ایرنــا -مدیــرکل گمــرک پــارس جنوبــی بــا اشــاره بــهرونــد تجــارت خارجــی از ایــن گمــرک ،گفــت :یــک میلیــون
و  ۵۷۰هــزار تــن صــادرات غیرنفتــی بــه ارزش بــاالی ۷۰۰
میلیــون دالر از گمــرک پــارس جنوبــی بــه مقصــد  ۳قــاره
دنیــا در خــرداد امســال انجــام شــده اســت.
احمــد پورحیــدری ،مدیــرکل گمــرک پــارس جنوبــی در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا بیــان ایــن
مطلــب ادامــه داد :خــرداد امســال در مجمــوع  ۱۰هــزار تــن
کاال از ایــن گمــرک وارد کشــور شــده کــه ارزشــی ۴۳۰
میلیــون دالری دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم واردات در خــرداد امســال
از نظــر ارزش  ۲۹۰درصــد بیشــتر از خــرداد ســال ۹۷
بــوده افــزود :مبــدا واردات کاال بــه ایــران بیشــتر کشــورهای
ایتالیــا ،آلمــان ،چیــن ،امــارات ،اســپانیا و کرهجنوبــی بــوده
اســت.
پورحیــدری بیشــترین واردات را مربــوط بــه شــیرآالت
گازی ،اتصــاالت کــوره ،لولــه ،تلمبههــای توزیــع ســوخت،
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اجــزا و قطعــات توربیــن گازی و خازنهــای ثابــت برقــی
عنــوان کــرد.
وی افــزود :در زمینــه صــادرات غیرنفتــی از ایــن گمــرک
کــه شــامل محصــوالت پتروشــیمی بــه جــز میعانــات گازی
میشــود ،در خــرداد یــک میلیــون و  ۵۷۰هــزار تــن
صــادرات بــه ارزش بــاالی  ۷۰۰میلیــون دالر صــورت گرفتــه
کــه از نظــر وزنــی  ۲۳درصــد و از نــظ ارزش  ۲درصــد رشــد
را نشــان میدهــد.
مدیــرکل گمــرک پــارس جنوبــی مقاصــد اصلــی صادراتــی
ایــران از ایــن گمــرک را هنــد ،موزامبیــک ،آفریقــای
جنوبــی ،ازبکســتان ،آذربایجــان ،ارمنســتان ،گرجســتان و
امــارات دانســت و ادامــه داد :صــادرات زمینــی از ایــن گمرک
بــه کشــورهای عــراق ،افغانســتان و ترکیــه نیــز در جریــان
بــوده و همچنیــن کشــوهای چیــن ،رومانــی ،قرقیزســتان،
تایــوان ،کویــت ،قطــر ،عمــان ،پاکســتان و ایتالیــا نیــز
میزبــان محصــوالت پتروشــیمی ایــران بودهانــد.
ادامــه صــادرات پتروشــیمی ایــران در حالــی بــه ســه قــاره
جهــان در جریــان اســت کــه آمریــکا بــا هــدف افزایــش
فشــار بــر ایــران ،از  ۱۷خــرداد تحریــم صنعــت پتروشــیمی
را نیــز در دســتور کار قــرار داد .تحریمــی کــه بــه گفتــه
اغلــب کارشناســان نمیتوانــد عملــی شــود زیــرا تنــوع
محصــوالت و مشــتریان پتروشــیمی امــکان تحریــم را بــه
حداقــل میرســاند.
دالر به کانال  ۱۲هزار تومانی بازگشت
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،در جریــان معامــات امــروز ســه
شــنبه یکــم مردادمــاه  ۹۸در صرافیهــای بانکــی ،قیمــت
هــر دالر آمریــکا در دو کانــال  ۱۱هــزار تومانــی بــرای خریــد
و  ۱۲هــزار تومانــی بــرای فــروش در حرکــت اســت کــه
بــر ایــن اســاس قیمــت هــر اســکناس دالر بــرای خریــد
 ۱۱,۹۰۰تومــان و بــرای فــروش  ۱۲هــزار تومــان اســت.
همچنیــن نــرخ یــورو نیــز در ادامــه حرکــت آرام خــود در
بــازار ،بــرای خریــد  ۱۳,۷۰۰تومــان و برای فــروش ۱۳,۸۰۰
تومــان اســت.
نــرخ دالر در بــازار آزاد نیــز همپــای صرافیهــا بــا رشــد ۵۰
تــا  ۱۵۰تومانــی مواجــه بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی در کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد،
تقاضــا و ذخایــر اثبــات شــده نفــت و چشــمانداز بــازار آن
در ســالهای آینــده ،بــر ضــرورت تدویــن یــک اســتراتژی
دقیــق و تبییــن جایــگاه بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت
تاکیــد کردنــد .اعضــای ایــن کمیســیون همچنیــن بــا
بررســی چشــمانداز صنعــت بــرق از تثبیــت قیمــت و عــدم
پرداخــت مطالبــات کــه بــه کاهــش ســرمایهگذاری و تولیــد
بــرق منجــر شــده اســت ،انتقــاد کردنــد.
در ســومین نشســت کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق
تهــران ،فعــاالن اقتصــادی و نماینــدگان تشــکلهای انــرژی
یــک بــار دیگــر پیرامــون برنام ـه ســاالنه ایــن کمیســیون بــه
بحــث و گفتوگــو نشســتند و راهکارهــا و پیشــنهادهای
خــود را بــرای تدویــن نقشــه راه ایــن کمیســیون بــه اشــتراک
گذاشــتند.
در ایــن نشســت همچنیــن ،رییــس کمیســیون انــرژی و
محیطزیســت اتــاق تهــران بــا اســتناد بــه منابــع بینالمللــی،
گزارشــی از جغرافیــای عرضــه و تقاضــای نفــت خــام در جهان
ارائــه کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،رضــا پدیــدار بــا
بیــان اینکــه در حــوزه عرضــه جهانــی نفــت خــام طــی ســال
 2018تــا  2019میــادی ،منطقــه خاورمیانــه بــا 30.9
میلیــون بشــکه در روز ،در جایــگاه نخســت جهانــی قــرار
دارد ،افــزود :آمریــکای شــمالی بــا  22.8میلیــون ،روســیه بــا
 14.6میلیــون ،آفریقــا بــا  8.4میلیــون ،آســیا بــا  7.5میلیــون،
آمریــکای جنوبــی بــا  6.6میلیــون و اروپــا بــا  3.5میلیــون
بشــکه در روز در رتبههــای بعــدی عرضهکننــدگان جهانــی
نفــت خــام هســتند.
وی میــزان کل عرضــه جهانــی نفــت خــام را  94.3میلیــون
بشــکه در روز اعــام کــرد و افــزود :جغرافیــای تقاضــای نفــت
خــام طــی ســال  2018-2019را نیــز آســیا بــا  35.4میلیــون،
آمریــکای شــمالی بــا  24.9میلیــون ،اروپــا بــا  15.2میلیــون،
خاورمیانــه بــا  8.6میلیــون ،آمریــکای جنوبــی بــا  7میلیــون،
روســیه بــا  5میلیــون و آفریقــا بــا  4.1میلیــون بشــکه در روز
و مجمــوع  100.2میلیــون بشــکه در روز ،تشــکیل میدهــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ســپس تصریــح کــرد
کــه اختــاف عرضــه و تقاضــای جهانــی نفــت خام و ســنگینی
ســمت تقاضــا ،حاکــی از ایــن اســت کــه همچنــان اقتصــاد
مناســبی را میتــوان بــرای نفــت تصــور کــرد.

انـرژی

شماره صد و بیست دو //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهشت

چشمانداز اقتصاد نفت و
صنعت برق در ایران
پدیــدار در عیــن حــال بــه گــزارش اخیــر موسســه
مککنــزی ،بزرگتریــن ذخایــر نفــت خــام جهــان بــه ترتیــب
بــه کشــورهای ونزوئــا بــا  300.9میلیــون ،عربســتان بــا
 266.5میلیــون ،کانــادا بــا  169.7میلیــون ،ایــران بــا 158.4
میلیــون و عــراق بــا  142.5میلیــون بشــکه تعلــق دارد.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول  40ســال اخیــر ،ایــران
در حــدود  1300میلیــارد دالر درآمــد نفتــی داشــتهاســت،
افــزود :بــر اســاس مطالعــات موسســه مککنــزی ،اقتصــاد
ایــران تــا ســال  2050میــادی کمــاکان وابســتگی خــود را
بــه منابــع هیدروکربــوری حفــظ خواهــد کــرد و ایــن در حالــی
اســت کــه گزارشهــای بینالمللــی تاکیــد دارد کــه طــی
ســالهای  2030تــا  ،2050تقاضــای نفــت خــام رو بــه رشــد
خواهــد بــود.
وی ســپس افــزود :بــا ایــن اوصــاف ،بایــد بــرای بخــش
خصوصــی فعــال کشــور در حــوزه انــرژی ،اســتراتژی دقیقــی
را تدویــن و جایــگاه بخشخصوصــی در ایــن عرصــه را
شناســایی کــرد.
مطالبــات چنــد هــزار میلیــاردی صنعــت بــرق از
دولــت
در ایــن جلســه همچنیــن ،نایبرییــس فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران از میــزان مطالبــات
بخشخصوصــی از وزارت نیــرو تــا پایــان ســال  1395بــه

ارزش  17هــزار میلیــارد تومــان خبــر داد و گفــت :ایــن در
حالــی اســت کــه میــزان بدهــی وزارت نیــرو بــه نظــام بانکــی
در حــدود  18هــزار میلیــارد تومــان و بــه ســایر دســتگاهها
نیــز بیــش از  6هــزار میلیــارد تومــان اســت.
پیــام باقــری بــا بیــان اینکــه ســاالنه نیــاز بــه احــداث  5هــزار
مــگاوات نیــروگاه جدیــد در کشــور بــا ســرمایهگذاری 5
میلیــارد یورویــی وجــود دارد ،افــزود :در پنــج ســال اخیــر،
کمتــر از  2هــزار مــگاوات بــرق وارد مــدار شدهاســت.
وی ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت اقتصــاد صنعــت
بــرق ،مســاعد نیســت افــزود :تثبیــت قیمــت حاملهــای
انــرژی طــی ســالهای اخیــر ،میــخ آخــری بــود کــه بــر
تابــوت صنعــت بــرق زده شــد.
نایبرییــس فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران افــزود :ایــن ســندیکا گزارشهــای مطالعاتــی مفصلــی
در زمینــه اصــاح ســاختار اقتصــادی صنعــت بــرق بــه
ســرانجام رســانده اســت.
همچنیــن ،مهــراد عبــاد عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای دنیــا بــا
شــتاب باالیــی بــه ســمت اســتفاده از انــرژی هیــدورژن در
حــال حرکــت هســتند ،گفــت :ایــن انــرژی ،جــزو پاکتریــن
ســوخت جهــان محســوب میشــود و بــا توجــه بــه ظرفی ـت
منابــع ایــران ،در کشــور نیــز میتــوان بــر روی ایــن حــوزه
ســرمایهگذاری کــرد.
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موافقت دولت با افزایش سرمایه شرکت
ملی نفت ایران

هیئــت وزیــران بــا پیشــنهاد وزارت نفــت مبنــی
بــر افزایــش ســرمایه شــرکت ملــی نفــت ایــران از
محــل اندوختــه ســرمایهای موافقــت کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
نفــت ،هیئــت دولــت در جلســه عصــر یکشــنبه
( ۳۰تیرمــاه) بــه ریاســت حســن روحانــی ،رئیــس
جمهــوری ،بــا پیشــنهاد وزارت نفــت مبنــی بــر
افزایــش ســرمایه شــرکت ملــی نفــت ایــران از
محــل اندوختــه ســرمایهای تــا ســقف مبلــغ
یــک میلیــون و  ۲۸۴هــزار و  ۸۶۰میلیــارد ریــال
منقســم بــه  ۱۲۸میلیــون و  ۴۸۶هــزار ســهم ۱۰
میلیــون ریالــی موافقــت کــرد.
هیئــت وزیــران همچنیــن بــا هــدف راهبــری
توســعه ســواحل مکــران و بــه منظــور بهرهبــرداری
کامــل از اســتعدادهای ســواحل جنــوب شــرقی
کشــور ،بهرهمنــدی جامعــه محلــی و اســتفاده از
ســرمایهها و فرصتهــای بینالمللــی ،تشــکیل
شــورای توســعه ســواحل مکــران را بــه تصویــب
رســاند.
هیئــت دولــت در ادامــه ،آییننامــه اجرایــی
مربــوط بــه تعییــن فهرســت و میــزان عــوارض
کاالهایــی را کــه مصــرف آنهــا منجــر بــه تولیــد
پســماند مخــرب محیــط زیســت میشــود،
تصویــب کــرد.
منابــع درآمــدی حاصــل از ایــن آییننامــه بــرای
بازیافــت پســماندهای حاصــل از کاالهــای مزبــور
(ایجــاد تاسیســات منطقــهای تبدیــل پســماند
بــه مــواد و انــرژی) بــا اولویــت مشــارکت بخــش
غیردولتــی (حداقــل مشــارکت بخــش غیردولتــی
 ۶۰درصــد) تخصیــص داده میشــود تــا بــر
اســاس نــرخ هزینــه مدیریــت پســماند هزینــه
شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آشنایی با انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
صنعــت لــوازم خانگــی یکــی از رشــتههای شــتاب دهنــده
توســعه صنعتــی اســت.صنعتی متنــوع بــا کاربردهــای
گوناگــون کــه بهصــورت گســترده عــاوه بــر اســتفاده
وســیع خانگــی و تأمینکننــده نیــاز ضــروری و غیــر قابــل
اجتنــاب خانوادههــا ،در بخشهــای اداری و تجــاری
کاربــرد دارد و ســهم بســیار وســیعی از بــازار را بهخــود
اختصــاص داده اســت .صنعتــی کــه بــرای صنایــع فــوالد،
پتروشــیمی ،مــس و ...ارزش افــزوده ایجــاد میکنــد .بــا
توجــه بــه ایــن ویژگیهــا ،ایجــاد فضــای کســب و کار
مطلــوب بــرای تعالــی و تکامــل ایــن صنعــت -بوجــود
آوردن شــرایط مناســب بــرای ســرمایهگذاری و توســعه
واحدهــای صنعتــی -بررســی قوانیــن و مصوبــات مرتبــط
بــا تولیــد ،تعرفــه ،مســائل پولــی و صــادرات و ...توســعه
فرهنــگ صنعتــی -تقویــت بخشهــای تحقیــق و توســعه
و ارتقــاء ســطح مدیریــت در ایــن بخــش -توســعه و
اســتفاده از تکنولــوژی پیشــرفته و جــذب فـنآوری -تولیــد
محصــوالت رقابتــی قابــل رقابــت بــا محصــوالت خارجــی-
توســعه صــادرات ،و ...محــور و مرکــز ثقــل برنامههــای
انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی بشــمار میآینــد.
”انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران“ نــام جدیــد تشــکلی
اســت کــه بیــش از ســه دهــه فعالیــت هدفگــرا و مؤثــر را
بــا بهرهگیــری از خــرد جمعــی و برخــورداری از مدیریــت
دانشمحــور و جامعنگــر در کارنامــه موفــق خــود ثبــت
کــرده اســت؛ تشــکلی کــه بــا احســاس مســئولیت در برابــر
نیازهــای ایــن صنعــت در شــرایط گوناگــون و پایبنــدی
بهرســالت خویــش در رفــع مشــکالت ایــن صنعــت و گــذر
از بحرانهــا ،تالشــی چشــمگیر داشــته و دوران نویــن
فعالیــت خــود را بهاســتناد بنــد(ک) مــاده( )5قانــون اتــاق
بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران مصــوب 15/12/1369
و تحــت نظــارت اتــاق ایــران بــا اهــداف و اصــول وظایــف
منطبــق بــر اساســنامه ایــن انجمــن ادامــه میدهــد.
موضــوع فعالیــت :انجمــن تشــکلی اســت صنفــی ،غیــر
تجــاری ،غیــر انتفاعــی و غیــر سیاســی کــه از طریــق
مطالعــه ،تحقیــق ،مشــاوره ،برنامهریــزی و آمــوزش
بهمنظــور پیشــرفت امــور صنعتــی ،تولیــدی و حرفــهای و
بهبــود فرآوردههــای صنایــع لــوازم خانگــی فعالیــت نمــوده

انـرژی

شماره صد و بیست دو //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود وهشت

توســعه و تعمیــق پیونــد بیــن علــم و صنعــت در واحدهــای
صنعتی
ترویــج و توســعه مدیریــت دانــش محــور در صنایــع لــوازم
خانگــی
ایجــاد زمینههــا و امکانــات مناســب و مطلــوب بــرای
تولیــد محصــوالت رقابتــی
شناســایی و بررســی مشــکالت اساســی و نقــاط ضعــف و
قــوت ایــن صنعــت بــه منظــور برنامــه ریــزی جامــع بــرای
توســعه و رشــد کمــی و کیفــی لــوازم خانگــی

انجمن صنایع
لوازم خانگی
ایران

اصول وظایف انجمن
 .1بررســی ،تحقیــق و شــناخت دائــم و مســتمر مســائل
مختلــف جــاری و آینــده واحدهــای تولیدکننــده لــوازم
خانگــی و صنایــع وابســته ب ـهآن از طریــق اخــذ گزارشــات
الزم و بازدیــد.
 .2تهیــه آمارهــای دقیــق و مســتمر از ماشــینآالت،
نیــروی شــاغل و مــورد نیــاز ،ظرفیــت تولیــدی موجــود و
بالقــوه ،مــواد اولیــه و کاالهــای نیمــه ســاخته و قطعــات
مــورد مصــرف ،نــوع و میــزان تولیــد هــر یــک از مصنوعــات،
و دیگــر مــوارد الزم بهتفکیــک در هــر واحــد.
 .3بررســی ،تحقیــق و شــناخت نیازهــای جامعــه و
طبقهبنــدی انــواع مختلــف لــوازم خانگــی ،مــورد نیــاز
هماهنــگ بــا الگــوی مصــرف.
 .4بررســی و تجزیــه و تحلیــل آمــار و اطالعــات گــردآوری
شــده.
 .5تشــکیل آرشــیو آمــار و اطالعــات بهمنظــور اســتفاده در
برنامهریزیهــا و تهیــه طرحهــای الزم
و.......

و بههیــچ حــزب و جمعیــت سیاســی وابســتگی نداشــته و
آدرس  :تهــران  -خیابــان دکتــر بهشــتی  -خیابــان
نخواهــد داشــت.
صابونچــی (مهنــاز ســابق)  -کوچــه مبینــی  -پــاک - 8
کدپســتی1533676411:
اهداف انجمن صنايع لوازم خانگی ايران
تقویــت روحیــه تشــکل گرایــی و بهــره گیــری از خــرد تلفــن–88513216 – 88744576 –88746839 :
88513557
جمعــی
افزایش بهره وری فرآیندهای تولید
بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و افزایــش کارایــی و راندمــان نمابر88744463 :
ایمیلinfo@ihai.org.ir :
در صنایــع لــوازم خانگــی
توســعه بــازار لــوازم خانگــی در داخــل و خــارج از کشــور وب سایت www.ihai.org.ir :
بــا بهــره گیــری از اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی و
دانــش فنــی
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کاهش ریسک صادرات به عراق و
افغانستان

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
بــا اشــاره بــه حمایــت از صادرکننــدگان
گفــت:
فــارس مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
بــا اشــاره بــه حمایــت از صادرکننــدگان گفــت:
در راســتای کاهــش ریســک تجــاری و سیاســی
صادرکننــدگان بــه عــراق و افغانســتان ایــن صنــدوق
دفاتــر خــود را در دو کشــور مذکــور بــه زودی
راهانــدازی میکنــد .افــروز بهرامــی بــا بیــان اینکــه
عملکــرد صنــدوق صــادرات ایــران در  3ماهــه ابتــدای
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
103درصــد رشــد داشــته اســت ،افــزود :صنــدوق
ضمانــت صــادرات تمــام تــاش خــود را انجــام داده
تــا در شــرایط تحریــم خدمــات متنوعتــری را بــه
صادرکننــدگان ارایــه دهــد ،بطــوری کــه در حــوزه
بــازار ســرمایه هــم وارد شــدهایم و بــرای تامیــن
مالــی صــادرات اقدامــات موثــری انجــام میدهیــم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دفتــر ایــن صنــدوق تــا 2
هفتــه دیگــر در عــراق افتتــاح میشــود و بعــد از
آن دفتــر افغانســتان راهانــدازی خواهــد شــد ،عنــوان
کــرد :ورود صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــه
بــازار ســرمایه در حــوزه تامیــن منابــع مالــی و
ســرمایه در گــردش بنگاههــای صادراتــی اســت
کــه ایــن اتفــاق بــرای اولینبــار در کشــور افتــاده
اســت .مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
بیــان کــرد :قطع ـاً تاســیس دفاتــر صنــدوق ضمانــت
صــادرات در بازارهایــی مثــل عــراق و افغانســتان در
افزایــش صــادرات غیــر نفتــی موثــر اســت؛ زیــرا یکــی
از مشــکالت صادرکننــدگان بــه ویــژه صادرکننــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی ریســک تجاری و سیاســی
صــادرات بــوده اســت .بنابرایــن بــرای کاهــش ایــن
ریســکها صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا
اعتبارســنجی شــعب خــود را در کشــورهای عــراق و
افغانســتان ایجــاد میکنــد کــه قطعــا اثــرات مفیــد
آن آشــکار میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت عنــوان کــرد کــه
امســال یکــی از محورهایــی کــه در ایــن وزارتخانــه
در حــال پیگیــری اســت ،بحــث تامیــن مالــی و
ســرمایهگذاری بــه غیــر از بانکهــا اســت.
رضــا رحمانــی ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بــا حضــور
در شــبکه اول ســیما در برنامــه «نــگاه یــک» از برنامههــای
ایــن وزارتخانــه بــرای رونــق تولیــد ،اقدامــات بــرای تامیــن
کاالهــای اساســی بــا اولویــت رونــق تولیــد بــه گفتوگــو
پرداخــت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار کــرد :اینکــه امســال
بــه عنــوان ســال رونــق تولیــد نامگــذاری شــده اســت؛ در
واقــع نشــاندهنده جهــت حرکــت توســط مقــام معظــم
رهبــری اســت .راهــکار حــل مشــکالت اساســی کشــور
همچــون اشــتغال جوانــان و رفــع معضــل بیــکاری ،مســائل
تــورم ،تامیــن معیشــت مــردم ،حفــظ ارزش پــول ملــی ،قطــع
وابســتگی کشــور و  ...در گــرو توجــه بــه رونــق تولیــد اســت
کــه شــاید از نظــر تئــوری الزم اســت کــه بایــد توجهــات
بیشــتری روی آن صــورت گیــرد .امــروز اســتراتژی اقتصــاد
کالن کشــور مــا ،رونــق تولیــد اســت کــه اگــر توســط تمامــی
افــرادی کــه بــه نحــوی بــا آن در ارتبــاط هســتند ،پذیرفتــه
شــود؛ بســیاری از مشــکالت اقتصــادی حــل خواهــد شــد.
وی افــزود :بــه صــورت جزئیتــر میتــوان گفــت بــرای
آنکــه هــر تولیــدی بخواهــد پابرجــا باشــد؛ الزم اســت
کــه بــه ســه موضــوع «تامیــن مــواد اولیــه»« ،نقدینگــی»
و «کنتــرل بــازار» توجــه ویــژه صــورت گیــرد .بایســتی
مــواد اولیــه بــه موقــع رســیده ،ســرمایه در گــردش تامیــن
شــود؛ کــه ایــن دو مــورد همچــون مثــال «رســیدن آب بــه
مزرعــه اســت» .عالوهبــر ایــن بــرای هــر کاالیــی ضــروری
اســت کــه بــازار فــروش داشــته باشــد .اتــاق بازرگانــی مرکــز
پژوهشــی دارد کــه هــر ســهماه یکبــار از تشــکلهای
مختلــف نظرســنجی کــرده و جمعبنــدی آن را منتشــر
میکنــد .طبــق آخریــن اظهارنظــر تولیدکننــدگان ،تامیــن
نقدینگــی ،عــدم ثبــات مقــررات و رویههــا و عــدم ثبــات
قیمــت مواداولیــه از مشــکالت و موانــع اصلــی تولیــد اســت.
ایــن موضوعــی اســت کــه همــه واحدهــا از جملــه وزارت
صنعــت ،دولــت ،بانــک مرکــزی ،ســازمان حمایــت و ...روی
آن اختالفنظــر نداشــته و آن را قبــول دارنــد.
رحمانــی در رابطــه بــا اینکــه قــرار اســت ایــن مشــکالت
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هدفمان
تامین مالی و
سرمایهگذاری به
غیر از بانکهاست
چگونــه حــل شــود تــا «تولیــد پویــا» صــورت گیــرد؟؛ گفــت:
نهتنهــا شــخص بنــده و همــه دوســتان مــا در جریــان
ایــن مشــکالت هســتیم؛ بلکــه مــا نیــز بــا ایــن مشــکالت
و در همیــن کشــور زندگــی میکنیــم .در بحــث مشــکالت
کوتاهمــدت 68 ،تــا  70درصــد اتفاقنظــر وجــود دارد کــه
نقدینگــی و تامیــن مالــی اولویــت اول همــه واحدهــا اســت.
حتــی در ســایر کشــورها نیــز ایــن موضــوع وجــود دارد .امــا
آیــا مــا منابــع مالــی داریــم یــا خیــر؟ نظــام مالــی صنعــت ما
و تامیــن مالــی مــا 80 ،درصــد وابســته بــه بانــک اســت کــه
از تفاوتهــای مــا بــا ســایر کشــورها بــه شــمار میآیــد.
کشــورهای دیگــر بــه بازارهــای ســرمایه وابســتهاند امــا
صنعــت ایــران بــه بــازار پولــی و بانکــی وابســته اســت؛ البتــه
امســال یکــی از محورهایــی کــه در وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت در حــال پیگیــری اســت ،بحــث تامیــن مالــی و
ســرمایهگذاری بــه غیــر از بانکهــا اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تاکیــد کــرد :همچنیــن در
حــال حاضــر پیگیــری میشــود کــه چطــور میتــوان از
بازارهــای ســرمایه ،اســتفاده کنیــم؛ کــه البتــه ایــن اتفــاق
در مــورد اســتفاده از صندوقهــای توســعه اســتانی مطــرح
شــده کــه امســال بــرای اولینبــار در ســه اســتان آغــاز شــده
اســت؛ و لیکــن اجــرای ایــن طرحهــا کمــی زمانبــر خواهــد
بــود .امــا در حــال حاضــر بحــث مهــم مــا ایــن اســت کــه
آیــا منابعــی کــه وجــود دارد ،بــه صــورت درســت تخصــص
داده میشــود یــا خیــر؟ طبــق قانــون حداقــل 40درصــد
تســهیالت نظــام بانکــی بایــد بــه حــوزه صنعــت و معــدن

تخصــص داده شــود .آیــا ایــن اتفــاق رخ میدهــد؟ از نظــر
مــا کــه خیــر .در حــال حاضــر ایــن رقــم تخصیــص در حــدود
 27درصــد اســت؛ چراکــه بــه گمــان خــود میخواهنــد بیــن
بخشهــای مختلــف تعــادل برقــرار باشــد.
وی تاکیــد کــرد :اینکــه دشــمنان مــا در زمینگیــر
کــردن صنعــت مــا موفــق نشــدهاند بــه ایــن دلیــل اســت
کــه تولیدکننــدگان مــا بــا وجــود تمــام مشــکالت ،خــود
را ســرپا نگــه داشــته و همچــون یــک رزمنــده در جبهــه
اقتصــادی فعــال عمــل کردهانــد .در حــال حاضــر افزایــش
نقدینگــی از معضــات بــزرگ کشــور اســت کــه ســوق آن
بــه هــر ســوی ،آن را ویــران میکنــد؛ از نگرانیهــای اصلــی
اقتصاددانهــای مــا اســت؛ لــذا ایــن حجــم از نقدینگــی
بایــد بــه ســمت رونــق تولیــد هدایــت شــود تــا منجــر بــه
تولیــد کاال و خدمــات شــده و ایــرادات را صفــر یــا حداقــل
ناچیــز کنــد؛ لــذا الزم اســت حتــی بانکهــای خصوصــی
کــه طــی ســالهای اخیــر کمتــر از بانکهــای دولتــی بــه
کمــک تولیــد آمدهانــد؛ اکنــون توجــه بیشــتری کــرده و
بــه ایــن ســمت حرکــت کننــد .همــه مــا بایــد بــه ایــن بــاور
برســیم کــه نیــاز کشــور در حــال حاضــر رونــق تولیــد اســت
کــه البتــه پیششــرط آن ،تامیــن نقدینگــی و ســرمایه در
گــردش اســت کــه در درازمــدت حــل خواهــد شــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه در رابطــه بــا آثــار
مثبــت ثبــات نــرخ ارز در صنعــت ،گفــت :همیشــه فراتــر از
موضــوع نــرخ ارز ،تثبیــت آن بــوده اســت .درســت اســت
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کــه بــه دلیــل شــرایط تحریمــی ،واحدهــای صنعتــی دچــار
مشــکل شــدهاند؛ امــا از ســوی دیگــر ایــن شــرایط کمــک
کــرده تــا دســتگاهها و واحدهــای مختلــف صنعتــی بــه
ســمت تولیــد داخــل حرکــت کننــد .بنابرایــن میتــوان بــه
جــرأت گفــت کــه بهطــور کلــی شــرایط تحریمــی جدیــد
بــه نفــع تولیــد ملــی اســت .درســت اســت کــه هزینههــا
افزایــش چشــمگیری داشــته یــا تامیــن مــواد اولیــه بــا
مشــکل روبــهرو بــوده؛ امــا ایجــاد فرصــت بــرای توســعه
تولیــد داخــل نیــز کــرده اســت.
رحمانــی افــزود :امســال چندیــن برنامــه بــرای توســعه تولیــد
داخــل ارائــه شــده اســت کــه در آن نهضــت ســاخت داخــل
نهادینــه شــده اســت .چناچــه وزارت صنعــت از تولیــد هــر
کاالیــی در هــر کجــای کشــور خبــردار شــود کــه بــه حــد
کافــی تولیــد میشــود؛ حتمــا جلــوی واردات آن را خواهــد
گرفــت .از ســال گذشــته هــر کاالیــی کــه واردات آن ممنــوع
شــده اســت ،بــه حــد نیــاز و کافــی در داخــل توانایــی تولیــد
داشــته اســت .در ســال گذشــته بهطــور میانگیــن  22درصــد
واردات کاال کاهــش داشــته اســت کــه البتــه ایــن رقــم
در کاالهــای مصرفــی بــه بیــش از  31درصــد و در مــواد
اولیــه بیــش از  12درصــد نیــز میرســد کــه نشــاندهنده
جهتگیــری مــا در کاهــش واردات و افزایــش زمینههــای
تولیــد ملــی اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام کــرد :امســال نیــز
هدفگــذاری شــده تــا کاالهایــی همچــون خــودرو ،لــوازم
خانگــی ،صنایــع فلــزی و ســایر مــواردی کــه توانایــی تولیــد
در داخــل را دارنــد؛ وارداتشــان ممنــوع شــود و هرآنچــه
کــه وارد میشــود بــرای افزایــش آگاهــی و آشــنایی
تولیدکننــدگان داخلــی باشــد تــا بتــوان کیفیــت محصــوالت
تولیــد داخــل را افزایــش دهیــم .در حــال حاضــر نیــز در
بســیاری از رشــتهها ،کیفیــت محصــوالت تولیــدی مــا بــه
قــدری باالســت کــه صــادر نیــز میشــوند؛ لــذا در شــرایط
جدیــد بایــد نهضــت ســاخت داخــل را جــدی بگیریــم .حتــی
در نمایشــگاه فرصتهــای ســاخت داخــل و رونــق تولیــد
کــه امســال برگــزار شــده ؛ بــرای اولینبــار اســت کــه بدیــن
شــکل اتفــاق افتــاده اســت؛ چراکــه تاکنــون نمایشــگاههای
مــا عرضــه محــور بودنــد؛ امــا اینبــار تقاضامحــور برگــزار
میشــوند .محصوالتــی کــه در گذشــته وارد شــده ،بــرای
تولیدکننــدگان عرضــه میشــود تــا هرکــس کــه توانایــی
ســاخت داخــل آن را داشــته خــود را معرفــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

گزارشی از تعادل نیوز
اصطالحــی رایــج اســت کــه اتــاق بازرگانــی را خصوصیترین
بخــش دولــت و دولتیتریــن بخــش خصوصــی مینامــد.
در حقیقــت قــرار اســت اتــاق بازرگانــی بــه محلــی بــرای
صحبــت میــان دولــت و بخــش خصوصــی تبدیــل شــود امــا
بــه جــای آن بعضــی وقتهــا شــاهد ایــن مســاله هســتیم
کــه اتــاق بیشــتر بــه محلــی بــرای تأمیــن نظــرات دولــت
تبدیــل میشــود .ایــن مســاله پیــش از ایــن در اتــاق
اصنــاف بــه شــکلی جدیتــر دیــده شــده بــود .ســاختار
نظارتــی دولــت بــه گون ـهای اســت کــه دولتهــا میتواننــد
هیــات رییســه مــورد نظــر خــود را در راس اتــاق بنشــانند.
از ســوی دیگــر حضــور دولتمــردان در راس اتــاق و ســپس
رفتــن آنهــا بــه دولــت باعــث شــد کــه بســیاری از آنهــا بــه
فکــر اســتفاده از پتانســیلهای اتــاق بــرای دیکتــه کــردن
نظــرات خــود باشــند .قســمتی از بدنــه اتــاق هــم بــرای
گرفتــن قــدرت بــا آنهــا همــراه شــده اســت .اصــوال البــی
بــه تنهایــی ابــزار مهمــی اســت امــا مشــکل آن جایــی آغــاز
میشــود کــه بدنــه اصلــی اتــاق بــه دلیــل نــگاه دولــت
کارکــرد خــود را از دســت دهــد و تشــکلها عمــا بــه یــک
بــیکاری و بیعملــی دچــار شــوند.
در قالــب بخــش خصوصــی نظــر دولتیهــا را
میگو ییــم
در همیــن رابطــه ســیدعلی کهفــی قانــع رییــس
هیاتمدیــره انجمــن تولیدکننــدگان تابلوهــای
بــرق ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش خصوصــی نبایــد
دنبــال تاییــد دولتیهــا باشــد ،گفــت :مشــکالت و موانــع
بخــش خصوصــی روشــن اســت .در کمیســیونها و
جلســاتی کــه برگــزار میشــود نیــز ایــن مشــکالت مــورد
بررســی قــرار میگیــرد و راهکارهــای مشــخصی هــم
دارد .اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی
بایــد فــارغ از اینکــه دولــت و فــان نهــاد دولتــی بــا فــان
راهــکار موافــق اســت یــا نــه ،نظــرات خــود را ارایــه بدهــد.
بــه عبارتــی هیــات رییســه اتــاق نبایــد در بیــان مطالبــات
واقعــی بخــش خصوصــی دچــار مصلحــت اندیشــی شــود.
وی در ادامــه مطلــب فــوق افــزود :چــه دولــت بــا نظــرات
بخــش خصوصــی موافــق باشــد و چــه مخالفــت ،اتــاق
بازرگانــی یــک رســالت بیشــتر نــدارد و آن هــم ارایــه
نظــرات بــه دولــت بــر اســاس چارچوبــی کــه در قانــون
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تعریــف شــده اســت .امــا گاهــی ایــن نظــرات تحــت تاثیــر
فــان نهــاد دولتــی یــا بــه دلیــل دنبالـهروی برخــی از اعضــا
از دولتیهــا ،تغییــر پیــدا میکنــد .رییــس هیاتمدیــره
انجمــن تولیدکننــدگان تابلوهــای بــرق بــا تاکیــد بــر
اینکــه بخــش خصوصــی توانایــی کافــی بــرای بررســی
مســائل و اشــراف بــر آن را دارد ،ادامــه داد :گاهــی پیــرو
مصلحــت اندیشــیها و تاثیرپذیــری از دولــت ،درقالــب
بخــش خصوصــی حرفهــای دولتیهــا را میگوییــم یــا
نظــرات مــا تکــرار همــان حرفهایــی اســت کــه از ســوی
نهادهــای دولتــی گفتــه میشــود .در حالــی کــه هیــچ نظــر
کارشناســیای پشــت ایــن حرفهــا نیســت.
برخــی انجمنهــا در اتــاق کامــا خنثــی عمــل
می کننــد
بخــش دیگــری از ایــن مشــکل خــود را در مــدل بیعملــی
اتــاق و تشــکلها نشــان میدهــد .وقتــی بخــش خصوصــی
انگیــزهای بــرای حرکــت نــدارد و تصمیمــات میــان دولــت و
اتــاق گرفتــه میشــود طبیعــی اســت کــه تشــکلها هــم
خنثــی عمــل میکننــد .در همیــن رابطــه مرتضــی شــاه
حســینی رییــس هیاتمدیــره انجمــن واردکننــدگان برنــج
ایــران گفــت :فقــدان مطالبهگــری در اتــاق و انجمنهــا
بزرگتریــن چالــش و مشــکلی اســت کــه در بخــش
خصوصــی کشــور وجــود دارد .بزرگتریــن مســاله اتــاق
بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه نــه
انجمنهــا و تشــکلهای زیرمجموعــه آن و نــه خــود اتــاق

بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی ،مطالبهگــر قــویای
نیســت .برخــی از مجموعههــا و انجمنهــا در اتــاق کامــا
خنثــی عمــل میکننــد.
رییــس هیاتمدیــره انجمــن واردکننــدگان برنــج ایــران
بــا بیــان اینکــه اتــاق پتانســیل خوبــی بــرای اعــاده حقــوق
بخــش خصوصــی و دفــاع از آن دارد کــه بایــد از آن بهــره
بگیــرد ،اظهــار کــرد :اگــر هیــات رییســه اتــاق و در کنــار آن
انجمنهــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود دولــت را تحــت
فشــار قــرار دهنــد ،خیلــی از مســائل کشــور حــل میشــود.
تســامح و مــدارا بــا نهادهــای تصمیمگیــر حداقــل در ارتبــاط
بــا امــوری کــه پیگیــری زیــاد پارلمــان بخــش خصوصــی را
میطلبــد بــه صــاح بخــش خصوصــی ،تولیــد و صنعــت
کشــور مــا نیســت .در حــال حاضــر وضعیــت اقتصــادی
کشــور بــا چنــد ســال گذشــته کامــا فــرق دارد .حــاال
بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه اتــاق فعــال و پویــا نیــاز
داریــم .از آنجایــی کــه مهمتریــن مســوولیت پارلمــان بخــش
خصوصــی انتقــال نظــرات و پیشــنهادات بخــش خصوصــی و
همچنیــن تشــکلها و انجمنهــا اســت ،در ایــن راســتا بایــد
قــدرت چانهزنــی ایــن نهــاد افزونتــر از همیشــه باشــد.
اتــاق بازرگانــی بایــد نهــادی تصمیمگیــر در عرصــه
اقتصادی باشــد
البتــه بخشــی از هیــات نماینــدگان دفاعیاتــی در خصوصــی
نحــوه ارتبــاط دولــت و اتــاق دارنــد .ســونیا اندیــش عضــو
هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا تاکیــد بــر قــدرت داشــتن
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اتــاق از حیــث تصمیمگیــری در عرصــه اقتصــاد کشــور
گفــت :یکــی از مــواردی کــه در ایــن دوره بایــد مــورد
اهتمــام جــدی هیــات رییســه قــرار گیــرد دســت یافتــن
اتــاق بــه قــدرت اجرایــی و فراتــر از نقــش مشــورتی کنونــی
اســت.
اندیــش در گفتوگــو بــا «تعــادل» در تحلیــل اتــاق ایــران
و فعالیتهــای آن در ایــن دوره اظهــار داشــت :بــا توجــه
بــه وضعیــت اقتصــادی حاکــم ،اولویتــی کــه اتــاق بایــد بــه
آن بپــردازد ایــن اســت کــه در نهادهــای تصمیمگیــر نــه
تنهــا بــه عنــوان نهــاد مشــورتی بلکــه بــه عنــوان نهــادی
بــا داشــتن حــق رای و تصمیمگیرنــده در عرصــه اقتصــادی
ظاهــر شــود ،شناســایی اتــاق بــه عنــوان یکــی از نهادهــای
تصمیمگیرنــده بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد و در
ایــن راســتا دولــت بایــد بیــش از پیــش ،بخــش خصوصــی،
ســندیکاها و تشــکلها و در راس آن اتــاق بازرگانــی را
بــه عنــوان بزرگتریــن نماینــده تشــکلها کــه متشــکل
از اتاقهــای شهرســتانها اســت بــه رســمیت شــناخته و
بــه آن اختیــارات دهــد تــا در تصمیمگیریهــا تاثیرگــذار
باشــند.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :البتــه
طــی چنــد ســال اخیــر دولــت بــه ایــن نتیجــه رســیده
اســت کــه بایــد پایــش را از مســائل اقتصــادی بیــرون
بکشــد .وی اظهارنظــر درخصــوص هیــات رییســه را بــا
توجــه بــه آغــاز نشــدن دوره ماموریتشــان زود هنگام دانســت
و اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه برنامههــای ارایــه شــده در
هیــات رییســه کنونــی عمــده تمرکــز بــر رفــع نقــاط ضعــف
عملکــرد اتــاق در دوره قبــل ،تعامــل بیشــتر بــا اعضــای اتــاق
و همچنیــن اعضــای هیــات نماینــدگان و تــاش در جهــت
تغییــر عنــوان اتــاق از نهــادی مشــورتی بــه عنــوان نهــادی
تصمیمگیرنــده در عرصــه اقتصــادی بــوده اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تبریــز بــا بیــان اینکــه نســبت
بــه اعضــای جدیــد هیــات رییســه اتــاق ایــران شــناخت
کافــی دارد ،خاطرنشــان ســاخت :امیدواریــم کــه بتواننــد در
جمــع اعضــای هیــات رییســه موثــر واقــع گردنــد البتــه از
نظــر مــن موضــوع رییــس محــوری چنــدان مطــرح نیســت
زیــرا هیــات رییســه خروجــی و بــرآورد هیــات نماینــدگان
هســتند و ایــن هیــات در حقیقــت انعکاسدهنــده مســائل
مطــرح درکمیســیونها و تعامــل بــا آنهــا در جهــت پیشــبرد
اهــداف اتــاق اســت.
/http://www.taadolnewspaper.ir
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ضرورت
واگــذاری
پاالیشگــاهها
به اهـل فـن
\

اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در دوره نهــم
بــه بررســی عنــوان کمیســیونهای تخصصــی
اتــاق ایــران پرداختنــد و در نهایــت  18عنــوان
کمیســیون بــرای ایــن دوره تصویــب شــد.
اولیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در دوره
نهــم بــه میزبانــی مشــهد مقــدس برگــزار شــد.
یکــی از موضوعاتــی کــه در ایــن نشســت مــورد بحــث و
بررســی قــرار گرفــت ،عنــوان کمیســیونهای تخصصــی
بــود.
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران در دوره نهــم بــه بررســی
ن کمیســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران پرداختنــد.
عنــوا 
بــر ایــن اســاس پــس از بحــث ،بررســی و رایگیــری،
عنــوان کمیســیونهای تخصصــی دوره نهــم از ســوی
هیــات نماینــدگان مشــخص شــد .ابتــدا  17عنــوان
کمیســیون بــه بحــث گذاشــته شــد .عنوانهــای انــرژی،
احــداث و خدمــات فنــی مهندســی ،بــازار پــول و ســرمایه،
تســهیل تجــارت و مدیریــت واردات ،توســعه صــادرات
غیرنفتــی ،حقوقــی و حمایتهــای قضائــی و مقرراتــی،

در حالــی کــه واگــذاری بخشــی از ســهام پاالیشــگاهها
و پتروشــیمیها در دســتورکار دولــت قــرار گرفتــه
اســت ،کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
پیشــنهاد کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه مطالبــات
بــاالی بنگاههــای حــوزه انــرژی از دولــت ،بخشــی از
ایــن واگــذاری بــا توجــه بــه اهلیــت بســتانکاران ،بابــت
رد دیــون در اختیــار ایــن بنگاههــا قــرار گیــرد.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
بــا اشــاره بــه مــاده  40قانــون اجــرای سیاســتهای
کلــی اصــل  44قانــون اساســی ،از پیشــنهاد اتــاق
بازرگانــی تهــران بــه هیــات اجرایــی واگذاریهــا
مبنــی بــر واگــذاری بخشــی از ســهام پاالیشــگاهها و
شــرکتهای پاالیشــی بــه بخشخصوصــی بابــت رد
دیــون خبــر داد.
توگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق
رضــا پدیــدار در گف 
تهــران ،بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ایــن مــاده از قانــون
اصــل  ،44هیــات واگــذاری وظیفــه قیمتگــذاری

ترکیب کمیسیونهای
تخصصی اتاق ایران
در دوره نهم مشخص
شد
حملونقــل و لجســتیک ،صنایــع ،فنــاوری و ارتباطــات،
کســبوکارهای دانــش بنیــان ،کشــاورزی و صنایــع
وابســته ،گردشــگری و کســبوکارهای وابســته ،محیــط
زیســت و توســعه پایــدار ،مالیــات ،کار و تامیــن اجتماعــی،
معــادن و صنایــع معدنــی ،بازرگانــی داخلــی و کمیســیون
تلفیــق ،پیشــنهاد و بــه رای گذاشــته شــد .پــس از اعــام
نظــر اعضــای هیــات نماینــدگان  18عنــوان بــا کســب ۸۶
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بنگاههــا و تعییــن تکلیــف بنگاههــای مشــمول واگــذاری
را برعهــده دارد ،افــزود :بــه دنبــال درخواســتهای
قبلــی اتــاق بازرگانــی مبنــی بــر واگــذاری بخشــی از
ســهام شــرکتهای پاالیشــی و پاالیشــگاهها بابــت
رد دیــون بــه بخشخصوصــی ،هیــات واگــذاری طــی
مصوبــهای واگــذاری بخشــی از ســهام پتروشــیمی
هلدینــگ خلیجفــارس را در دســتورکار قــرار داد و در
فــاز اول ،قــرار شــد بخشــی از ســهام پاالیشــگاه الوان و
پاالیشــگاه شــیراز از طریــق بــورس واگــذار شــود.
وی بــا ایــن توضیــح کــه توصیــه اتــاق بازرگانــی
تهــران در خصــوص واگــذاری  20درصــد از ســهام ایــن
شــرکتها بــه فعــاالن اقتصــادی کــه بــا دولــت قــرارداد
دارنــد ،همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت ،افــزود:
بــا ایــن واگذاریهــا ،عــاوه بــر آنکــه دولــت بدهــی
خــود بــه بخشخصوصــی را تســویه خواهــد کــرد ،امــور
اجرایــی ایــن پاالیشــگاهها نیــز بــه اهــل فــن ســپرده
خواهــد شــد و زمینــه ارتقــای بهــرهوری صنایــع ایــن
درصــد آرا ،تصویــب شــد .در مــورد تشــکیل کمیســیون
تلفیــق بــه صــورت جدگانــه رایگیــری شــد کــه بــا رای
منفــی اکثریــت اعضــا مواجــه شــد.
در ادامــه در مــورد تشــکیل کمیســیون اقتصــاد کالن بــه
پیشــنهاد اعضــا رایگیــری شــد کــه بــا کســب ۶۵درصــد
آرا ،تصویــب شــد .همچنیــن ایجــاد کمیســیون مســئولیت
اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی نیــز بــا نظــر اعضــای هیــات
نماینــدگان بــه رای گذاشــته شــد کــه بــا کســب  ۷۶درصــد
تصویــب شــد.
در ادامــه مباحــث ،عنــوان «آب» نیــز بــه کمیســیون
کشــاورزی اضافــه شــد.
بــر ایــن اســاس  18کمیســیون تخصصــی کــه نســبت بــه
دوره هشــتم ،تغییراتــی دارد و یــک عنــوان کمتــر خواهــد
بــود ،بــه شــرح زیــر تشــکیل خواهــد شــد:

انرژی
احداث و خدمات فنی مهندسی
بازار پول و سرمایه
تسهیل تجارت و مدیریت واردات
توسعه صادرات غیرنفتی
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بخــش فراهــم میشــود.
رئیــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
عنــوان کــرد کــه بــرای پیگیــری جــدی ایــن پیشــنهاد
کــه میتوانــد کارســاز باشــد ،نامــهای از ســوی اتــاق
بازرگانــی تهــران بــه مقصــد ریاســتجمهوری ارســال
خواهــد شــد.

حقوقی و حمایتهای قضائی و مقرراتی
حملونقل و لجستیک
صنایع
فناوری و ارتباطات
کسبوکارهای دانش بنیان
کشاورزی ،آب و صنایع وابسته
گردشگری و کسبوکارهای وابسته
محیط زیست و توسعه پایدار
مالیات ،کار و تامین اجتماعی
معادن و صنایع معدنی
بازرگانی داخلی
اقتصاد کالن
مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی
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وزیر کشور:

کارشــناس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت :وزارت نفــت
بیشــتر برنامــه ریــزی هــای خــود را در جهــت افزایــش
درآمــد مجموعــه خــود طراحــی مــی کنــد و بــر طبــل
جهانــی شــدن قیمــت هــا در داخــل مــی کوبــد.
برنامــه «صبــح و گفتگــو» بــا موضــوع راهکارهــای
اصــاح ســاختار بودجــه ای در ارتبــاط تلفنــی بــا محمــد
خدابخشــی ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجــه
مجلــس و همــت قلیــزاده کارشــناس ســازمان برنامــه و
بودجــه از شــبکه رادیویــی گفــت و گــو پخــش شــد.
خدابخشــی در برنامــه «صبــح و گفتگــو» درخصــوص
ســه راهــکار پیــش بینــی شــده بــرای اصــاح ســاختاری
بودجــه گفــت :اصــاح ســاختار بودجــه در جلســه روز
یکشــنبه صحــن علنــی مجلــس مــورد بررســی قــرار
گرفــت .مطالــب مــورد بحــث در مجلــس محرمانــه نبــود
و توســط ســازمان برنامــه و بودجــه ،مرکــز پژوهــش هــای
مجلــس و دیــوان محاســبات منتشــر شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع فــروش نفــت مهــم
تریــن بحــث مجلــس در اصــاح ســاختار بودجــه بــود،
افــزود :منابــع بودجــه عمومــی کشــور از ســه روش
فــروش نفــت خــام و میعانــات گازی ،مالیــات و فــروش
اوراق و واگــذاری هــا تأمیــن مــی شــود کــه نیازمنــد
اصالحــات اســت.
ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفت :در
شــرایطی کــه روابــط ایــران بــا برخــی کشــورهای منطقــه
و آمریــکا تغییــر کــرده از مبحــث نفــت بــه عنــوان یــک
اهــرم علیــه جمهــوری اســامی ایــران اســتفاده مــی
شــود بنابرایــن کاهــش وابســتگی بودجــه عمومــی کشــور
بــه ایــن منبــع ضــروری اســت.
خدابخشــی بــا بیــان اینکــه چهــار محــور اصالحــات
ســاختاری بودجــه توســط ســازمان برنامــه و بودجــه
تبییــن شــده متذکــر شــد :اعتقــاد بخــش هایــی از دولــت
بــه عــدم امــکان انجــام اصالحــات ســاختاری بودجــه
آســیب زننــده اســت.
ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس اظهــار
داشــت :برخــی از اصالحــات بایــد بــه صــورت فــوری
انجــام شــود و بــرای برخــی از مــوارد دیگــر نیــز بایــد
برنامــه ریــزی میــان مــدت انجــام داد.
همچنیــن در ادامــه «صبــح و گفتگــو» ،قلیــزاده بودجــه

بیت کوین فعال غیرقانونی است

وزارت نفت بر طبل جهانی
شدن قیمتها می کوبد
را اصلــی تریــن حلقــه ارتباطــی بیــن حاکمیــت و مــردم
دانســت و گفــت :بخــش عمــده ای از مســائل بودجــه ای
مــا انباشــت ناکارآمــدی هایــی اســت کــه در ســنوات
طوالنــی صــورت گرفتــه و وابســتگی بودجــه بــه درآمــد
نفتــی نیــز بــه قبــل از انقــاب برمــی گــردد.
کارشــناس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا تأکیــد بــر اینکــه
بودجــه بایــد بــه ســطح افــکار عمومــی کشــیده و شــفاف
ســازی شــود افــزود :بودجــه مســئله محرمانــه ای نــدارد و
همــه بایــد از آن خبــر داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه راهکارهــای بلندمــدت اصــاح ســاختار
بودجــه ای یــادآور شــد :ایــن راهکارهــا در چهــار محــور
تقویــت نهــادی بودجــه ،هزینــه کــرد کاال ،درآمدزایــی
پایــدار و ثبــات ســازی اقتصــاد کالن طراحــی شــده انــد.
قلیــزاده مهــم تریــن گــره بودجــه بنــدی را مربــوط بــه
مبحــث نفــت دانســت و گفــت :فرمــول هــای زیــادی در
ســالهای مختلــف اجرایــی شــده اســت ۱۴,۵ .درصــد از
درآمــد حاصــل از صــادرات و فــروش هــر بشــکه فــراورده
نفتــی متعلــق بــه شــرکت ملــی نفــت و  ۸۵,۵درصــد هــم
متعلــق بــه دولــت اســت و ایــن رابطــه درصــدی ،اخــال
عظیمــی در نظــام اقتصــادی ایــران ایجــاد کــرده اســت.

وی ادامــه داد :ایــن رابطــه مالــی عــاوه بــر خدشــه
دار کــردن رابطــه نفــت بــا توســعه ،مســائل بودجــه ای
شــرکت ملــی نفــت را نیــز دچــار معضــات و ابهــام کــرده
اســت.
کارشــناس ســازمان برنامــه و بودجــه ،نحــوه تعییــن
درصــد درآمــد نفتــی را عامــل رویکــرد درآمدزایــی وزارت
نفــت در برنامــه هــای ریــزی دانســت و گفــت :وزارت نفت
بیشــتر برنامــه ریــزی هــای خــود را در جهــت افزایــش
درآمــد مجموعــه خــود طراحــی مــی کنــد و لــذا از ایــن
روســت کــه پیوســته بــر طبــل جهانــی شــدن قیمــت هــا
در داخــل مــی کوبــد.
قلیــزاده شــفافیت بودجــه را اولیــن عامــل در کارایــی
بودجــه مطــرح کــرد و گفــت :تــا زمانــی کــه بودجــه
شــفاف ســازی نشــود پاســخگویی ،مطالبــه و تحلیــل و
برنامــه ریــزی اقتصــادی بــه درســتی انجــام نخواهــد شــد.
کارشــناس ســازمان برنامــه و بودجــه در خاتمــه متذکــر
شــد :مقــام معظــم رهبــری تنهــا بــه اصــاح ســاختار
بودجــه ای دولــت تاکیــد نکردنــد بلکــه نظــر ایشــان بــه
بحــث اصــاح ســاختار بودجــه کشــور اســت.
/http://radiogoftogoo.ir

وزیــر کشــور دربــاره فعالیــت در حــوزه بیــت کویــن
در ایــران گفــت :مقــرر شــده بــود وزارت امــور اقتصاد
و دارایــی دســتورالعملی تهیــه کنــد تــا متناســب بــا
آن دســتورالعمل ،مجــوز فعالیــت داده شــود و تــا
زمانــی کــه آن دســتورالعمل تهیــه نشــده ،از نظــر مــا
غیرقانونــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در
حاشــیه ســیامین جلســه ســتاد اطالعرســانی
و تبلیغــات اقتصــادی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
گــزارش پیگیریهــای مصوبــات جلســات پیشــین،
در هــر جلســه ســتاد انجــام میشــود ،اظهــار کــرد:
در ایــن زمینــه ،همــکاری و هماهنگــی خوبــی میــان
دســتگاهها وجــود دارد.
وی افــزود :در ایــن جلســه ،مســئله گمرکهــا بــه
عنــوان یکــی از موضوعــات مــورد نگرانــی همــه
اعضــا در بحــث ترخیــص کاالهــای موجــود مجــددا
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نماینــدگان ایــن نهــاد
نیــز توضیحــات خــود را ارائــه کردنــد و مقــرر
شــد جلســاتی بــا هماهنگــی دســتگاههای معیــن
گذاشــته شــود و انشــاءاهلل اطالعــات و آمــار دقیقــی
داده شــود تــا کاالهایــی کــه در معــرض آســیب
هســتند بــا اولویــت ترخیــص شــود.
وی ضمــن اشــاره بــه بررســی مجــدد موضــوع بیــت
کویــن در ســیامین جلســه ســتاد اطالعرســانی و
تبلیغــات اقتصــادی کشــور گفــت :گزارشــی در ایــن
خصــوص ارائــه شــد و اطالعــات اساســی ایــن حــوزه
جمــعآوری شــده اســت .پیشتــر ایــن مقــرر شــده
بــود وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی دســتورالعملی
تهیــه کنــد تــا متناســب بــا آن دســتورالعمل ،مجــوز
فعالیــت داده شــود و تــا زمانــی کــه آن دســتورالعمل
تهیــه نشــده ،از نظــر مــا غیرقانونــی اســت و حتم ـاً
برخــورد الزم خواهــد شــد .امیدواریــم بــا تصویــب
دســتورالعمل ایــن مســئله ســاماندهی شــود.
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اقتصاد کالن مدرن
کتــاب اقتصــاد مــدرن مشــتمل بــر گفتوگویــی بــا اقتصاددانــان بــزرگ ایــن مکاتــب ،تصویــری بدیــع از نــوع گفتمــان و
تلقــی مکاتــب مختلــف اقتصــادی را ارائــه میدهــد .ایــن گفتوگوهــا در کتــاب «اقتصــاد کالن مــدرن» نوشــته اســنودون و
ویــن بــه چــاپ رســیده و در ایــن جــا ترجمــه شــده اســت .اگرچــه ایــن مصاحبههــا چندیــن ســال پیــش انجــام شــده امــا
از نظــر اهمیــت و بیــان تاریــخ مکاتــب اقتصــادی از جایــگاه پراهمیتــی برخــوردار اســت و خوانــدن ایــن کتــاب بــه تمامــی
عالقهمنــدان و محققــان رشــته اقتصــاد و کســانی کــه میخواهنــد بــا اقتصــاد امــروز آشــنا شــوند ،توصیــه میشــود.
علــم اقتصــاد امــروز مدیــون اقتصاددانانــی اســت کــه خــود یــا بنیانگــذار مکتــب فکــری در اقتصــاد بودهانــد یــا از مشــاهیر
آن .جــان مینــارد کینــز بــا کتــاب «نظریــه عمومـی» خــود زمانــی کــه جهــان وامانــده در رکــود بــزرگ بــود ،پایهگــذار شــاخهای
از علــم اقتصــاد شــد ،کــه امــروز از آن بــا اقتصــاد کالن یــاد میشــود .اقتصــاد کالن کینــز بــر ایــن محــور بــود کــه بــر خــاف
آنچــه اقتصاددانــان پیــش از کینــز معتقــد بودنــد ،وضعیــت رکــودی میتوانــد تعــادل پایــداری از اقتصــاد باشــد کــه بــازار
توانایــی تســویه ایــن بیــکاری را نداشــته باشــد و بــرای خــروج از رکــود نیــاز بــه مداخلــه دولــت اســت تــا بــا مدیریــت تقاضــا،
تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش و اقتصــاد از رکــود خــارج شــود .تــا دهــه  ،1970اقتصــاد کالن معــادل چنیــن دیــد کینــزی
بــود .امــا در دهــه  1970بــا شــوکهای هزینـهای کــه ایجــاد شــد ،اقتصــاد کینــزی بــه چالــش کشــیده شــد و گروههــای رقیــب
ســر برآوردنــد...
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