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قوانین پایدار پیششرط صادرات
مهدی معصومیاصفهانی

در مــورد ايــن پرســش کــه چــه بايــد ک ــرد تــا بتواني ــم صــادرات پايــدار داشــته
باش ــيم؛ آنچــه بــه ذهــن مــن م يرســد و همــواره تاکي ــد ک ــردهام ايــن اســت
کــه اگ ــر مــا قواني ــن پايــدار داشــته باش ــيم صادراتمــان هــم پايــدار م يشــود.
اگــر بــا هــر تغييــري کــه در راس يــک وزارتخانــه اتفــاق ميافتــد ،شــاهد
تغييــر قوانيــن باشــيم طبيعــي اســت کــه صادراتمــان رونــق نم يگيــرد،
هرچنــد در داخــل بتــوان کارهاي ــي را انجــام داد.
صــادرات بــه ب رنامههــاي بلندمــدت نيــاز دارد و در ايــن مســير ،شــناخت
بازارهــاي جهان ــي م يتوانــد کمککننــده باشــد .مادام ــي کــه مــا يــک ب رنامــه
پنــج ســاله -ده ســاله نداشــته باشــيم ،صــادرات انجــام نم يشــود .اگــر االن
آمــاري از مي ـزان صــادرات منتش ــر م يشــود (بــه غي ــر صــادرات ميعانــات گازي
يــا پتروش ــيمي) ،معمــوال فصل ــي ،اتفاق ــي يــا بــه نوع ــي بــه صــورت قاچــاق و
غيررســمي اســت؛ چــون ب رنامــه بلندمدت ــي در ايــن زمينــه وجــود نــدارد .ب ـراي
مثــال ،در بخــش کشــاورزي نم يتــوان از ب رنامــه 20ســاله در زمينــه صــادرات
گوجهف رنگ ــي آگاه شــد تــا ب ــر اســاس آن کشــاورزان يــا صادرکننــدگان خودشــان
را تجهي ــز کننــد .بناب رايــن ،تــا زمان ــي کــه قواني ــن بلندمــدت و پايــداري وجــود
نداشــته باشــد ،البتــه مــن خــودم بــه ايــن موضــوع خوش ــبين نيس ــتم ،خيل ــي
نبايــد توقع ــي از بخــش صادراتمــان داشــته باش ــيم.
منظــور از قواني ــن پايــدار ايــن اســت کــه تمــام قوانين ــي کــه ب ـراي صــادرات
وضــع م يشــود ،بايــد ثبــات داشــته باشــند و پايــدار بماننــد .اينکــه گفتــه
شــود صــادرات فــان کاال ممنــوع اســت ،بــا تعرفــه آزاد اســت يــا گفتــه شــود
در فصــل خاصــي آزاد اســت ،فرقــي نم يکنــد ،اگــر بــه آن دســت نزننــد و
بــراي مثــال تــا مــدت  10ســال دچــار تغييــر نشــود ،جــواب م يگيريــم .در
ايــن صــورت تکلي ــف صادرکننــدگان هــم مشــخص م يشــود؛ اينکــه دنب ــال چــه
کاالي ــي برونــد کــه صــادرات آن آزاد باشــد يــا اگر کيفي ــت و قيمت کاال مناســب
نيســت ،پارامترهــا را اصــاح کننــد و در نتيجــه تــوان صادراتــي مشــخص
م يشــود و ب ــر اســاس آن امــور پي ــش م ـيرود ادامــه در صفحــه5

دو نشست جداگانه میان اعضای هیات نمایندگان
تهران با متولیان وزارت صمت برگزار شد

 5چالش صنعتگران؛
 5پیشنهاد دولتمردان
متولیــان وزارت صمــت ،ایــن روزهــا در نشســتهای متعــدد بــا
فعــاالن اقتصــادی بــه دنبــال تعامــل بیشــتر بــا بخــش خصوصــی
و حــل وفصــل مشــکالت صاحبــان کســب وکارهــا هســتند.
در یــک نشســت ،وزیــر صمــت کــه بــه تازگــی میزبــان برخــی از هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران بــود ،در جمــع آنهــا از واگــذاری و تفویــض بیشــتر
اختیــارات بــه تشــکلهای بخــش خصوصــی خبــر داد .از ســوی دیگــر،
معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت هــم کــه در نشســت دیگــری در جمــع
اعضــای کمیســیون صنعــت اتــاق تهــران ،پــس از شــنیدن مشــکالت اعضــاء،
چنــد پیشــنهاد عملیاتــی بــرای حــل چنــد چالــش اساســی صنعتگــران
رونمایــی کــرد .نخســتین پیشــنهاد بــرای حــل مشــکالت ســرمایه در گردش
بنگاههــا« ،افزایــش ســهم تســهیالت بخــش صنعــت» بــود .پیشــنهاد دیگــر،
امــا «امــکان گشــایش اعتبــارات داخلــی بــه شــرط امــکان تنزیــل بــرای
شــرکتهای بــزرگ از ســوی بانــک مرکــزی» بــود ،کــه مــورد اشــاره قــرار
گرفــت .همچنیــن بــا توجــه اینکــه «اخــذ ســپرده ریالــی معــادل  35درصــد
از واحدهــای تولیــدی بــرای تضمیــن واردات» ،مشــکالتی را بــرای فعــاالن
اقتصــادی رقــم زده؛ پیشــنهاد معــاون وزیــر صمــت ایــن بــود کــه بانکهــا
میتواننــد متناســب بــا اعتبــار واردکننــدگان ،از ســایر تضامیــن و وثایــق

مناســب جهــت تضمیــن ارایــه پروانــه گمرکــی اســتفاده کننــد« .ریســک
بــاالی انتقــال پــول» از دیگــر چالشهایــی بــود کــه راهحــل آن بــه گفتــه
فرشــاد مقیمــی ،ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی بــا ایجــاد یــک حســاب
واســط در ســامانه ،هنگامــی کــه انتقــال ارز و نیــز وصــول ریالــی آن از
ســوی طرفیــن صــورت پذیرفــت ،ارز و وجــه را بــه حســاب طرفیــن ذینفــع
آزادســازی کنــد« .تعلیــق مــاده  5مکــرر قانــون اصــاح چــک تــا پایــان
ســال  »98بــه دلیــل اینکــه فعالیــت غالــب واحدهــای تولیــدی را بــا چالــش
جــدی مواجــه کــرده ،از دیگــر پیشــنهادهایی بــود کــه از ســوی معــاون وزیــر
صنعــت مطــرح شــد.
تفویض اختیار در دستور کار
برخــی از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــه تازگــی بــه دیــدار وزیــر
صنعــت ،معــدن وتجــارت رفتنــد تــا از مشــکالتی کــه بنگاههــای بخــش
خصوصــی بــا آن درگیــر هســتند ،ســخن بگوینــد ودر عیــن حــال بــه یــک
اجمــاع بــرای رفــع موانعــی کــه بــر ســر راه کســبوکار بنگاههــا وجــود
دارد ،برســند .وزیــر صنعــت ،معــدن وتجــارت در جمــع فعــاالن اقتصــادی بــا
اشــاره بــه اینکــه صنعــت ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

 5چالــش صنعتگــران؛  5پیشــنهاد
دولتمــردان متولیــان وزارت صمــت ،ایــن

روزهــا در نشســتهای متعــدد بــا فعــاالن
اقتصــادی بــه دنبــال تعامــل بیشــتر بــا بخــش
خصوصــی و حــل وفصــل مشــکالت صاحبــان
کســب وکارهــا هســتند .در یــک نشســت ،وزیــر
صمــت کــه بــه تازگــی میزبــان برخــی از هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران بــود .مشــروح خبــر

آمــاده همــکاری بــا اتــاق بازرگانــی
بــرای رفــع مســائل کارت بازرگانــی
هســتیم معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری دربــاره

تخلفهایــی کــه بــه واســطه شــرایط موجــود شــکل
گرفتــه و حاشــیههای آن بــه کارتهــای بازرگانــی
ســرایت کــرده اســت ،گفــت . :مشــروح خبــر

ـرای تدوین
ـران بـ
ـاق ایـ
ـی اتـ
ـام آمادگـ
اعـ
ـی رئیــس اتــاق ایــران
ـعه صنعتـ
ـتراتژی توسـ
اسـ

گفــت :مــا در صنعــت اعــام کردهایــم کــه اتــاق
بازرگانــی آمــاده اســت اســتراتژی توســعه صنعتــی
کشــور را تدویــن کنــد ،بــه شــرطی کــه دولــت و
مجلــس بــه اتــاق ماموریــت بدهند.مشــروح خبــر
تناقضهــای حقوقــی تحریــم ظریــف علــی
شــمساردکانی ،نماینــده اســبق ایــران در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل در روزنامــه ایــران نوشــت،
براســاس چــه ضابطــهای دولــت امریــکا وزیــر
خارجــه ایــران را تحریــم کــرده است؟.مشــروح

خبــر

.

ـدف
ـران ،هـ
ـی ایـ
ـد صادراتـ
ـتراتژی جدیـ
اسـ
 15کشــور همســایه محمدرضــا مــودودی،

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ،اســتراتژی
جدیــد کشــور بــرای صــادرات کاال بــه  15کشــور
.
همس ــایه را تش ــریح کرد.مشــروح خبر

ـور
ـن انرژی کشـ
ـا در تامیـ
ـهم تجدیدپذیرهـ
سـ
چقــدر اســت؟یشبینیها حاکــی اســت کــه در
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انـرژی

آینــده نــه چنــدان دور انرژیهــای تجدیدپذیــر
جــا پــای فســیلیها خواهنــد گذاشــت و نفــت
و گاز در ســبد انــرژی جهانیــان ســهمی نخواهــد
داشــت .مش��روح خب��ر

قوانیــن پایــدار پیششــرط صــادرات

 ۹کشــور همســایه مشــتری بنزیــن ایــران
میشــوند رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق

در شــرایط تحریــم ،بخــش خصوصــی پیشــران

بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه آغــاز عرضــه
بنزیــن در بــورس انــرژی گفــت :از  ۱۵کشــور
همســایه  ۹،کشــور بــه دلیــل کیفیــت بــاال و
قیمــت رقابتــی مایــل بــه خریــد بنزیــن از ایــران
هســتند مش��روح خبر

مجــوز برگــزاری نمایشــگاهها بــرای
ـود حســن احمدیــان ،عضــو
ـادر شـ
ـکلها صـ
تشـ

هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران تاکیــد
دارد کــه ســازمان توســعه تجــارت بایــد هــر چــه
ســریعتر امضــای طالیــی صــدور مجــوز برگــزاری
نمایشــگاه را حذف کند مش��روح خبر

بایــد یــک اجمــاع فراجناحــی بــرای
ـرد نایــب رئیــس
ـکل بگیـ
ـی شـ
ـاد غیرنفتـ
اقتصـ

کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا
تاکیــد بــر ایــن کــه زمینــه شــکل گیــری اقتصــاد
غیــر نفتــی داشــتن اقتصــاد پویــا و فعــال اســت بیان
کــرد :بایــد بــرای ایجــاد اقتصــاد غیــر نفتــی یــک
اجمــاع ملــی خــارج از دیدگاههــای سیاســی ایجــاد
شــود تــا دیگــر شــاهد معطــل مانــدن تصمیمــات
کارشناســی بــرای ســاماندهی امــور نباشــیم.

مشــروح خبــر

 8سیاســت جایگزیــن بــرای حــذف دالر
 4200بخــش خصوصــی بــا انتشــار بیانیــهای از

دولــت خواســتار توقــف تخصیــص دالر  4200تومانــی
شــد .پیشنویــس ایــن بیانیــه در نشســت روز 30
تیرمــاه هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــه رای
گذاشــته شــد ،مشــروح خبــر

2

اخبار کوتاه
مش��روح خبر

اقتصاد کشور است مشروح خبر

انجمن صنعت بانکرینگ
ایران صفحه 10

دارنــدگان کارت بازرگانــی از واگــذاری کارت
ـد مش��روح خبــر
ـودداری کننـ
ـر خـ
ـه غیـ
ـود بـ
خـ

اکســپو دوبــی ســکو پرتــاب صــادرات مشــروح
خبــر
ـدور خدمات
ـرای صـ
ـی بـ
ـوریه فرصتـ
ـازی سـ
بازسـ
ـی مش��روح خب��ر
ـی -مهندسـ
فنـ
ـال
ـران جهت ارسـ
ـی ایـ
ـن صادراتـ
ـن بنزیـ
 ۵۰۰۰تـ
بــه مقصــد ســه کشــور معاملــه شــد مشــروح

خبــر

هلدینگهــای ســرمایهگذاری در صنعــت
ـود مشــروح خبر
ایجاد شـ
ـو همچنان
ـران  -باکـ
ـای تهـ
ـط و همکاریهـ
روابـ
ـترش استمش��روح خب��ر
ـال گسـ
در حـ
ـروژه
ـارد دالر پـ
ـراق ۱.۸ ،میلیـ
ـی عـ
ـگ داخلـ
جنـ
ـرد مشـ�روح خبـ�ر
ـف کـ
ـداث را متوقـ
ـت احـ
صنعـ
ـادر
ـرژی صـ
ـورس انـ
ـق بـ
ـران از طریـ
ـن ایـ
بنزیـ
شــد مش��روح خبــر
ـی تامین
ـه منابعـ
ـف از چـ
ـورهای مختلـ
ـرق کشـ
بـ
ـود؟ مش��روح خبــر
میشـ

*

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 سه /هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهشت

ادامه از صفحه 1
کشــور نیــاز بــه تحــول اســتارتآپی دارد ،گفــت :در
صــادرات غیرنفتــی کشــور ،صنایــع دانشبنیــان نقــش
کمرنگــی دارنــد کــه ایــن خطرآفریــن اســت .او ســپس
یکــی از برنامههــای جــدی وزارت صمــت در ایــن دوره
را تفویــض بخــش عمــدهای از اختیــارات و وظایــف ایــن
وزارتخانــه عنــوان کــرد وگفــت :همانطــور کــه از چنــدی
پیــش اختیــار ثبتســفارشها بــه اســتانها واگــذار
شــد ،بــه دنبــال آن هســتیم تــا دامنــه تفویــض وظایــف
ایــن وزارتخانــه را گســتردهتر کنیــم .در مقابــل ،فرزیــن
فردیــس نایــب رییــس کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و
تحــول دیجیتــال اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق
تهــران در تــاش اســت در دوره کنونــی ،آییننامــه و
قانــون مرتبــط بــا ســرمایهگذاری خطرپذیــر شــرکتی
را تدویــن کنــد ،از وزیــر صمــت خواســت ایــن اتــاق و
کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و تحــول دیجیتــال را در
طراحــی و تدویــن ایــن قانــون همراهــی کنــد .محمــد
اتابــک ،نایبرییــس اتــاق تهــران هــم در ســخنان
کوتاهــی ،از آمادگــی ایــن اتــاق بــرای همکاری بــا وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در جهــت تدویــن ســند ملــی
تحــول دیجیتــال خبــر داد .امــا در بخــش دیگــری از این
نشســت ،کاوه زرگــران ،رییــس کمیســیون کشــاورزی و
صنایــع تبدیلــی اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه دســتورالعمل
اخیــر معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره توقــف
ثبــت ســفارش کاالهــای بخــش کشــاورزی و غذایــی بــه
دلیــل تغییــرات ایجــاد شــده در قانــون انتــزاع ،افــزود:
طــی ســه هفتــه اخیــر ،بانــک مرکــزی مانــع تخصیــص
ارز مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی شــده و بــا توجــه
بــه عــدم ثبــت ســفارشهای اخیــر ،در آینــده نزدیــک
بایــد شــاهد تبعــات منفــی ایــن اتفاقــات در بــازار داخــل
باشــیم .زرگــران بــه فریــز  300میلیــون دالر ارز در
شــرکت پشــتیبانی امــور دام هــم اشــارهای کــرد و افــزود:
در صورتیکــه ایــن منابــع در اختیــار بخشخصوصــی
قــرار گیــرد ،میتــوان در تامیــن کاالهــای اساســی
مــورد نیــاز کشــور ســریعتر اقــدام کــرد.
چند پیشنهاد از سوی معاون وزیر
از ســوی ،اعضــای کمیســیون صنعــت ومعــدن اتــاق
بازرگانــی تهــران ،همچنیــن در نشســت دیگــری بــا معــاون

آماده تفویض بیشتر وظایف وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستیم
امــور صنایــع وزارت صمــت ،بــه واکاوی مشــکالت تولیــد و
صنعتگــران پرداختنــد .در ایــن نشســت ،فرشــاد مقیمــی،
معــاون امــور صنایــع وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
یکــی از مشــکالت عمــده صنعــت ،را «تامیــن ســرمایه در
گــردش» عنــوان کــرد وگفــت :بــا وجــود افزایــش شــدید
هزینههــای تولیــد و نیــاز واحدهــا بــه تســهیالت ،ســرمایه
در گــردش متناســب بــا شــرایط موجــود ،ســهم تســهیالت
ایــن بخــش از کل تســهیالت پرداختــی بانکهــا طــی
ســالهای  1390-97از حــدود  31درصــد بــه 27.5
درصــد کاهــش یافتــه ،کــه ایــن موضــوع مغایــر بــا اهــداف
برنامــه ششــم توســعه و ظرفیتهــا و انتظــارات از بخــش
تولیــد اســت.مقیمی افــزود :پیشــنهاد اصالحــی ارایــه شــده
ایــن اســت کــه از ســال  1398ســهم تســهیالت بخــش
صنعــت از کل تســهیالت پرداختــی بانکهــا مطابــق مــاده
 46قانــون برنامــه ششــم توســعه بــه  40درصــد افزایــش
یابــد کــه البتــه ایــن  40درصــد نیــز مســاله صنعــت را
حــل نمیکنــد؛ چــرا کــه هزینههــای تولیــد حــدود
 200تــا  300درصــد رشــد داشــته اســت .او بــه ضــرورت
تامیــن زنجیــره تامیــن شــرکتهای بــزرگ از طریــق
گشــایش اســناد اعتبــاری داخلــی ( )LCاشــاره کــرد
وگفــت :شــرکتهای قطعهســازی و شــرکتهای فعــال
در زنجیــره تامیــن واحدهــای بــزرگ کشــور اطمینانــی
از وصــول مطالبــات خــود از واحدهــای بــزرگ نداشــته و
زمانبنــدی ایفــای تعهــدات ایشــان مشــخص نیســت .از

ایــن رو پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی بــا
ارایــه تمهیــدات الزم ،امــکان گشــایش اعتبــارات داخلــی
بــه شــرط امــکان تنزیــل را بــرای شــرکتهای بــزرگ
مهیــا کند.مقیمــی بــا اشــاره بــه «اخــذ ســپرده ریالــی
معــادل  35درصــد از واحدهــای تولیــدی بــرای تضمیــن
واردات» گفــت :طبــق تبصــره ( )4بنــد (ی) بخــش اول
مقــررات ارزی ،واردکننــدگان ملــزم بــه ســپردن تضامیــن
و وثائــق الزم معــادل  35درصــد ارز تخصیــص داده شــده
بــرای واردات هســتند .در حــال حاضــر و طبــق رویــه
بانکهــا ،واردکننــدگان ملــزم بــه ارایــه تضامیــن ریالــی
در ایــن زمینــه هســتند و ســایر تضامیــن مــورد پذیــرش
بانکهــا قــرار نمیگیــرد و ایــن مســاله منجــر بــه فشــار
مضاعــف بــر واحدهــای تولیــدی جهــت تامیــن منابــع
ریالــی مــورد نیــاز و اخــال در فرآینــد تامیــن و واردات
مــواد اولیــه و کاالهــای اساســی شــده اســت .در حالــی
کــه اجــرای تبصــره ( )4بنــد (ی) بخــش اول مقــررات
ارزی لزومـاً بــه مفهــوم اخــذ ســپرده ریالــی بــه میــزان 35
درصــد نیســت و بانکهــا میتواننــد متناســب بــا اعتبــار
واردکننــدگان ،از ســایر تضامیــن و وثایــق مناســب از قبیــل
ضمانــت صندوقهــای حمایتــی ،بیمههــای ضمانتــی و
...جهــت تضمیــن ارایــه پروانــه گمرکــی اســتفاده کننــد.
بــه گفتــه او ،در صــورت «اجــرای مــاده  5مکــرر قانــون
اصــاح چــک» فعالیــت غالــب واحدهــای تولیــدی دچــار
چالــش حــاد خواهــد شــد و تبعــات آن بــر رونــد فعالیــت
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واحدهــا اثــر خواهــد گذاشــت .بنابرایــن پیشــنهاد ایــن
اســت کــه اجــرای ایــن مــاده تــا پایــان ســال  98تعلیــق
شــود و همچنیــن ،واحدهــای تولیــدی مشــمول ایــن مــاده
نباشــند .او افــزود :ایــن قانــون ،قانــون خوبــی اســت امــا
مناســب شــرایط امــروز نیســت.مقیمی همچنیــن ،ریســک
بــاالی انتقــال پــول را بــه عنــوان یکــی دیگــر از چالشهــای
فعــاالن اقتصــادی برشــمرد وگفــت :بــا توجــه بــه شــرایط
تحریــم ،واحدهــای تولیــدی بــرای انتقــال پــول در وجــه
طرفهــای خارجــی از طریــق صرافیهــا اقــداممیکننــد
کــه ایــن موضــوع عــاوه بــر هزینههــای بــاال ،ریســک
ســوخت کل پــول و متضــرر شــدن واحدهــا را در پــی دارد
ر ایــن خصــوص تاکنــون بــه دلیــل تخلفــات انجــام شــده
توســط برخــی از صرافیهــا ،واحدهــای مختلــف تولیــدی
متضــرر شــدهاند .از ایــن رو ،پیشــنهاد شــده ،کــه بانــک
مرکــزی بــا ایجــاد یــک حســاب واســط در ســامانه،
هنگامــی کــه انتقــال ارز و نیــز وصــول ریالــی آن از ســوی
طرفیــن صــورت پذیرفــت ،ارز و وجــه را بــه حســاب طرفین
ذینفــع آزادســازی کنــد.او بــه اهتمــام وزارت صنعــت بــه
توســعه ســاخت داخــل اشــاره کــرد وگفــت :در ایــن حــوزه
 2هــزار نیــاز شناســایی شــده ،کــه نیازهــا بعضــا منجــر
بــه انعقــاد قــرارداد شــده اســت .مقیمــی از صــدور مجــوز
بــرای راهانــدازی مرکــز ســاخت داخــل هــم خبــر داد و
بــه بازنگــری تعرفههــا بــرای ســال  1398اشــاره کــرد و
از فعــاالن اقتصــادی خواســت کــه چنانچــه هــر تعرف ـهای
نیــاز بــه اصــاح داشــت بــه وزارتخانــه منعکــس کننــد .در
ایــن میــان فعــاالن بخــش خصوصــی ،بــه بیــان مشــکالتی
در زمینههــای مختلــف پرداختنــد« .نحــوه تخصیــص
دالر  4200تومانــی ،ضــرورت ردیابــی قاچاقچیــان در
نظــام بانکــی ،حــل مشــکالت زیربنایــی ،کــم بــود ســهم
صنایــع از منابــع ارزان ،بیســامانی بخــش حمــل و نقــل،
موضــع وزارت صنعــت در قبــال خودتحریمیهــا رمزارزهــا
چیســت» از مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه از ســوی آنهــا
مطــرح شــد.
تعادل نیور
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آماده همکاری با اتاق بازرگانی برای
رفع مسائل کارت بازرگانی هستیم
معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری دربــاره تخلفهایــی کــه
بــه واســطه شــرایط موجــود شــکل گرفتــه و حاشــیههای
آن بــه کارتهــای بازرگانــی ســرایت کــرده اســت ،گفــت:
تغییــرات و نوســانات بــازار ارز باعــث شــده کســانی کــه
حرفــه و کارشــان حــوزه تجــارت نیســت ،از هویــت تجــاری
اســتفاده کننــد کــه لزومــا مجــاز و قانونــی نبــوده اســت.
بــه گــزارش روز سهشــنبه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران« ،لعیــا جنیــدی» دربــاره کارتهــای
بازرگانــی گفــت :معتقــدم کارت بازرگانــی ابــزار شناســایی
کســی اســت کــه میخواهــد در حــوزه تجــاری و اقتصــادی
فعالیــت کنــد .مثــل کســی کــه معلــم یــا کارمنــد ســازمانی
اســت و کارت شناســایی ســازمانی دارد .کارت بازرگانــی
کارت شناســایی فعــاالن حــوزه اقتصــادی اســت.
وی معتقــد اســت دولــت بایــد در پــی تســهیل امــور مربــوط
بــه کارت بازرگانــی باشــد و اتاقهــای بازرگانــی را از ایــن
منظــر مــورد حمایــت قــرار دهــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه مشــکالت پیشآمــده در
حــوزه کارت بازرگانــی ادامــه میدهــد :آن چیــزی کــه در
ایــن مقطــع زمانــی باعــث وضــع مقــررات مزاحــم شــده بــه
مجموعــه شــرایط برمیگــردد .تغییــرات و نوســانات بــازار ارز
باعــث شــده کســانی کــه نمیخواهنــد ایــن هویــت حرفـهای
را داشــته باشــند و اص ـ ً
ا حرفــه و کارشــان حــوزه تجــارت
نبــوده ،از هویــت تجــاری اســتفاده کننــد .اســتفادههایی کــه
نمیشــود گفــت لزوم ـاً مجــاز و قانونــی بــوده اســت.
بــه گفتــه جنیــدی ایــن مســاله ســبب شــده کــه
محدودیتهــا و مقــررات وضــع شــده باعــث تزاحــم در
حــوزه کارت بازرگانــی پیــش بیایــد.
وی ادامــه میدهــد :گاهــی اوقــات وقتــی شــرایط اقتصــادی

یــک کشــوری دچــار نوســانات میشــود ،مشــکالتی پیــش
میآیــد و دولــت تــاش میکنــد وضعیــت را ســاماندهی
کنــد .گاهــی در ایــن ســاماندهی مقــررات مزاحــم هــم وضــع
میشــود کــه بهمحــض اینکــه ثباتــی پیــش میآیــد ،بایــد
ایــن وضعیــت بــه حالــت اول برگــردد.
جنیــدی خاطرنشــان کــرد :بــه نظــر مــن اآلن بــا توجــه بــه
اینکــه در بســیاری از حوزههــا ثبــات ایجــاد شــده ،میتــوان
مجــددا ایــن شــرایط و مقــررات را مــورد بازبینــی قــرار داد.
تــا جایــی کــه ممکــن اســت مــی تــوان مقــررات را ســهل و
ســاده کــرد و میــزان ایــن مقــررات را کاهــش داد تــا اصــل
کار و فعالیــت اقتصــادی تســهیل شــود.
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه هیاتهــای
مقرراتزدایــی ادامــه میدهــد :بایــد هیاتهــای
مقرراتزدایــی مجمــوع مقــررات مربــوط بــه ایــن حــوزه را
ببیننــد و مقــررات مزاحــم را دور بریزنــد.
وی گفــت :اگــر مســاله کارت بازرگانــی حــاد شــده ،خــوب
اســت کــه اتــاق ایــران پیشــنهادی در ایــن چارچــوب بــرای
رفــع مشــکل ارائــه دهــد؛ یعنــی اگــر مجمــوع مقــررات
مزاحــم زیــاد اســت و اگــر نیــاز دارد و فکــر میکنــد کــه اول
بایــد معاونــت حقوقــی بــرای شــفاف شــدن مســئله کمــک
بکنــد مــا آمادگــی ایــن کار را داریــم .اآلن کــه معاونــت
حقوقــی رئیسجمهــوری همــکاری مســتمر و نظاممنــد بــا
اتــاق دارد ،میتواننــد نمایندگانــی از اتــاق بیاینــد و در ایــن
کارگروههایــی کــه بــه ایــن منظــور تشــکیل دادهایــم ،مســاله
را تبییــن و تشــریح کننــد .مــا میتوانیــم در ایــن چارچــوب
کار را برایشــان شــفاف کنیــم .درنتیجــه نماینــدگان اتــاق
ایــران نیــاز ندارنــد کــه بــرای مقرراتزدایــی بهجــای
دیگــری برونــد.

انـرژی
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اعالم آمادگی اتاق ایران برای
تدوین استراتژی توسعه صنعتی
رئیــس اتــاق ایــران گفــت :مــا در صنعــت اعــام کردهایــم
کــه اتــاق بازرگانــی آمــاده اســت اســتراتژی توســعه
صنعتــی کشــور را تدویــن کنــد ،بــه شــرطی کــه دولــت و
مجلــس بــه اتــاق ماموریــت بدهنــد.
بــه گــزارش ایســنا -غالمحســین شــافعی در شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی
در محــل اتــاق بازرگانــی ،اظهــار کــرد :توصیــف مــا از
صنعــت درســت نیســت و آنچــه در رابطــه بــا صنعــت و
رونــد آن ادعــا میکنیــم ،بــا آمارهــای رســمی کشــور
تفــاوت دارد و عــدد صحیحــی را نشــان نمیدهــد .ســهم
صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمتهــای ســال
 ،۱۳۹۰از  ۱۴.۴درصــد در ســال  ۱۳۹۳بــه  ۱۲.۲درصــد
در ســال  ۱۳۹۷رســیده و نشــاندهنده رونــد منفــی رشــد
صنعــت در کشــور اســت.
وی افــزود :رشــد اقتصــادی بــدون نفــت  -۲.۴بــوده
امــا رشــد صنعــت بــه تنهایــی  -۶.۵اســت یعنــی رونــد
حرکــت صنعــت مــا پایینتــر از رونــد رشــد اقتصــاد بــوده
و نــرخ رشــد تشــکیل ســرمایه ثابــت در ماشــینآالت در
ســال  ۱۳۹۷معــادل  -۶.۹درصــد اســت یعنــی مــا شــدیدا
بــا کاهــش ســرمایهگذاری واقعــی در بخــش صنعــت
مواجــه هســتیم.
رئیــس اتــاق ایــران بیــان کــرد :صنعــت مــا علیرغــم
تمــام بحثهــا و گفتوگوهــا حــال و روز بــدی دارد و
موضــوع مــورد توجــه ایــن اســت مســیری کــه تاکنــون
صنعــت پیمــوده ،مســیر درســتی نبــوده و مهمتریــن
مســالهای کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه مــا
نیازمنــد بازنگــری اساســی در سیاســتگذاری و ســاختار

حــوزه صنعــت هســتیم.
شــافعی خاطرنشــان کــرد :تعریــف مــا از صنعــت درســت
نیســت زیــرا صنعــت بــه پایــداری توســعه اقتصــاد کشــور
کمــک خواهــد کــرد کــه  ۴۰درصــد مجموعــه صنعــت
ســاخت داخــل کشــور باشــد امــا مــا اکثــرا صنایــع
مونتــاژ را بــه توســعه اقتصــادی کشــور مرتبــط میکنیــم.
امیــدوارم کــه بــا توجهــات مجلــس و کمیســیون یــک بــار
مســیر حرکــت را تدویــن و تصویــر کــرده و بــر اســاس
آن حرکــت کنیــم زیــرا هیــچ کشــوری بــدون تولیــد و
صنعــت بــه توســعه نرســیده اســت.
وی اضافــه کــرد :برنامهریــزی در کشــور بــه گونـهای بــوده
کــه ممکــن اســت یــک بخــش مســئولیتهایی داشــته
باشــد امــا اختیــارات الزم را نــدارد و ایــن ســبب میشــود
کــه نتوانیــم بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنیــم .منابــع
ارزی مــا از شــروع برنامــه اول توســعه از ســال  ۱۳۶۸تــا
 ،۱۳۹۶حــدود ســه هــزار و  ۲۰۳میلیــارد دالر بــوده و
بــا ایــن رقــم نتوانســتهایم  ۳۰میلیــون شــغل را ایجــاد
کنیــم ،در صورتــی کــه چیــن بــا منابــع  ۳۲۰میلیــارد
دالر ۲۰۰ ،میلیــون شــغل ایجــاد کــرده اســت.
رئیــس اتــاق ایــران تصریــح کــرد :تــا زمانــی کــه مشــکل را
پیــدا نکنیــم ،مســائل مــا حــل نخواهــد شــد .مــا قهرمــان
اتــاف منابــع مخصوصــا در بخــش صنعــت در کشــور بــوده
و هســتیم ،همچنیــن مــا در صنعــت اعــام کردهایــم کــه
اتــاق بازرگانــی آمــاده اســت اســتراتژی توســعه صنعتــی
کشــور را تدویــن کنــد ،بــه شــرطی کــه دولــت و مجلــس
بــه اتــاق ماموریــت بدهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

علــی شــمساردکانی ،نماینــده اســبق ایــران در
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در روزنامــه ایــران
نوشــت ،براســاس چــه ضابطــهای دولــت امریــکا
وزیــر خارجــه ایــران را تحریــم کــرده اســت؟
ظاهــرا ً هیــچ ضابطـهای بــرای ایــن تصمیــم وجــود نــدارد.
رئیــس جمهــوری و وزیــر خارجــه امریــکا در حــوزه حقــوق
بینالملــل هیــچ خــط فکــری مشــخصی ندارنــد .اینــان
گرفتــار تناقــض عقلــی ،علمــی و عــدم درک واقعیتهــا
در روابــط بینالملــل هســتند .ایــن حالــت را میتــوان
پارانویــای روابــط بینالملــل خوانــد .بنابرایــن اینــان بــا
دانایــان حقــوق بینالملــل مخالفــت وهمــی دارنــد کــه
برخوردشــان بــا محمدجــواد ظریــف نقطــه اوج ایــن
مخالفــت اســت.
وزیــر خارجــه امریــکا ادعــا میکنــد کــه ضوابــطتــردد
دیپلماتهــای کشــورهای عضــو ســازمان ملــل بــرای
حضــور در نیویــورک را وزارت خارجــه امریــکا تعییــن
میکنــد .
طبــق قــرارداد تأســیس ســازمان ملــل ،امریــکا در اکتبــر
 ۱۹۴۷قــراردادی بــا ایــن ســازمان امضــاء کــرد کــه
«قــرارداد بــا دولــت میزبــان» نامیــده شــد .طبــق ایــن
قــرارداد دولــت امریــکا متعهــد اســت از دخالــت در
امــور ایــن ســازمان و انجــام وظایــف دولتهــای عضــو و
نماینــدگان آنهــا خــودداری کنــد .ولــی در عمــل امریــکا
بــا سوءاســتفاده از متــن ایــن توافقنامــه میگویــد« :هرجــا
دولــت امریــکا تشــخیص دهــد حضــور نماینــدهای از
کشــوری موجــب خلــل در امنیــت ملــی امریــکا میشــود
اجــازه حضــور او را بــرای ورود بــه خــاک امریــکا نمیدهــد
یــا میتوانــد حضــور آن نماینــده را بیــن فــرودگاه و حــوزه
ســاختمان ســازمان ملــل محــدود کنــد ».در ایــن تناقــض
دولــت امریــکا هــم مدعــی ،هــم قاضــی و هــم مجــری
اســت!! کــه مانــع فعالیــت دیپلماتیــک کشــورها در
ســازمان ملــل میشــود.
تحریــم وزیــر خارجــه ایــران نمونــه خــاص نقــض قــرارداد
الزم االجــرای بینالمللــی اســت .حیلــه تحریــم اشــخاص،
ســازمانها ،بنگاههــا و کشــورها را در امریــکا تشــکیالت
صهیونیســم بینالملــل برنامهریــزی و اجــرا میکننــد.
اصــوالً تحریــم از نظــر حقــوق بینالملــل عمومــی زمانــی
میتوانــد مشــروعیت داشــته باشــد کــه براســاس منشــور

انـرژی
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تناقضهای حقوقی
تحریم ظریف

ملــل متحــد و بویــژه فصــل هفتــم آن در شــورای امنیــت
ســازمان تصویــب شــده باشــد و لــذا تحریمهــای یکطرفــه
امریکایــی غیرقانونــی و براســاس زورمــداری انجــام
میشــود کــه بــا متــد هژمونیهــای پولــی و نظامــی بــه
کشــورها تحمیــل میشــود .ایــن تناقــض تحمیــل تحریــم
را امریــکا بــا سوءاســتفاده از روابــط تجــاری خــود بــا
کشــورهای ثالــث پیــش میبــرد کــه بــه ویژگــی اجرایــی
دولتهــای امریکایــی در ۳۰ســال اخیــر تبدیــل شــده
اســت.
در اســرائیل چنــد صــد خبــره مالــی ،اطالعاتــی ،نظامــی،
حقوقــی روی پروژههــای تحمیــل ضعــف بــر جمهــوری
اســامی ایــران کار میکننــد .آنهــا تعییــن کردهانــد
کــه معاونــت مربــوط بــه تحریــم در وزارت خزانــهداری
امریــکا در اختیــار عوامــل اســرائیل باشــد .ســالیانی اســت
کــه ایــن معاونــت را افــراد دو تابعیتــی از خانوادههــای
یهودیهــای دستراســتی امریکایــی -اســرائیلی عهــده
دار بودهانــد .ایــن اتفاقــی نیســت کــه افــرادی ماننــد
اســتوارت لــوی ،دیویــد کوهــن و اکنــون هــم یــک زن کــه
از دو تابعیتیهــای اســرائیلی -امریکایــی هســتند ،پســت
معاونــت وزارت خزانــهداری امریــکا بــرای همکاریهــای
بینالمللــی (بخوانیــد طراحــی و اجــرای تحریمهــا در
جهــت منافــع اســرائیل) را در ســالهای اخیــر بهعهــده
داشــتهاند .در ایــن بخــش از وزارت خزانــهداری امریــکا
 ۱۵۰۰کارشــناس خبــره کار میکننــد .همــکاران آنهــا
هــم در کشــورهای دیگــر  ۱۰۰۰نفــر هســتند کــه تعــداد
فعالیــن در ســازمانهای مافیایــی اســرائیل در ایــن زمینــه

بــرای مــن دانســته نیســت.
تحریــم دکتــر ظریــف نشــان ضعــف مطلــق دیپلماســی
امریکاســت .وقتــی وزیــر خارجــه امریــکا اعــام میکنــد
آقــای دکتــر ظریــف طــرف مناســب آنهــا نیســت و ایشــان
تهدیــدی علیــه سیاســتهای امریکاســت کــه حتــی
ناتوانــی پمپئــو در مقابــل ظریــف صــدای رســانههای
دستراســتی امریــکا ماننــد فاکسنیــوز را هــم درآورده
اســت .ایــن نشــان میدهــد کــه ظریــف نــه تنهــا در
صحنــه دیپلماســی حریــف قــدری اســت بلکــه تعامــل
او حتــی بــا رســانههای امریکایــی قویتــر از پمپئــو
اســت کــه بــا زبــان مــادریاش ماننــد کــودکان صحبــت
میکنــد .ایــن نشــان میدهــد کــه ظریــف بــه امنیــت
جهانــی کمــک میکنــد .حتــی اصحــاب علــم و فکــر و
عقــل در امریــکا از افزایــش نفــوذ نئوکانهــا در نقــض
معاهــدات بینالمللــی اظهــار نگرانــی میکننــد .برخــی
میگوینــد تحریــم دیپلماتهــا یعنــی رویگردانــی از
دیپلماســی و روی آوردن بــه جنگافــروزی اســت.از
ســوی دیگــر تیــم تصمیمگیــری سیاســتخارجی در
ایــران یکدســت اســت و مثــل امریــکا تیــم در خفــا یــا
بهقــول دکتــر ظریــف تیــم  Bنــدارد کــه براســاس مــزاج
تنــدروان عربســتان و اســرائیل عمــل کننــد و خــرج آن از
جیــب مالیــات دهنــده امریکایــی برآورنــد .اعــام امریــکا
بــرای صالحیــت یــا توانایــی کارگــزاران دولتهــای دیگــر
مصــداق آشــکار دخالــت در امــور داخلــی کشــوری دیگــر
و نقــض آشــکار منشــور ملــل متحــد و ضوابــط حقــوق
بینالملــل اســت.
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ادامه از صفحه 1

قوانین پایدار پیششرط صادرات

 .وقتــي قوانيــن پايــدار نيســت؛ نبايــد توقــع داشــته
باشــيم صادراتــي هــم انجــام شــود.
در ضمــن الزم اســت مــا در کشــورمان شــرکتهاي
تاميــن صــادرات داشــته باشــيم؛ چنيــن شــرکتهايي
کارشــان صــادرات و تجــارت اســت و ســفارشدادن
بــه شــرکتهاي توليــدي کوچــک و متوســط کــه بــر
اســاس اســتانداردهايي کــه کشــور مقصــد نيــاز دارد،
کاال را توليــد کننــد .شــرکت کوچــک نم يتوانــد ايــن
زيرســاخت را ف راهــم کنــد ،حتمــا مــا بــه شــرکتهاي
واســطهاي ني ــاز داريــم کــه کارشــان تجــارت بي نالملــل
باشــد .البتــه شــرکتهاي بــزرگ ايــن بخــش را در
خودشــان ايجــاد کردهانــد امــا شــرکتهاي کوچــک
نم يتواننــد ايــن امکانــات را ف راهــم کننــد .اهميــت
ايــن موضــوع بــر کســي پوشــيده نيســت کــه مــا در
کشــورمان ب ـراي توســعه صــادرات نيازمنــد ش ــرکتهاي
تامي ــن صــادرات هس ــتيم .صــادرات ب ـراي ه ــر کشــوري
داراي اهمي ــت واف ــري اســت؛ بهويــژه ام ــروز کــه مــا بــا
محدوديتهــاي زيــادي در عرصــه اقتصــادي مواجهايــم،
ارز حاصــل از صــادرات م يتوانــد بــه رونــق اقتصــادي
کشــورمان کمــک کنــد .بناب رايــن در ايــن مســير بايــد
تس ــهي لگري کني ــم و موانــع را برداريــم .ســال گذشــته
شــاهد تغيي ــر مــداوم قواني ــن بوديــم کــه ايــن موضــوع
فعاليــت صادرکننــدگان را ســخت کــرده بــود .بناب رايــن
ثب ــات در قواني ــن ،م يتوانــد بــه يــاري فعــاالن اقتصــادي
و صادرکننــدگان مــا بيايــد تــا آســوده خاطــر بتواننــد
ام ــر صــادرات را انجــام دهنــد و دلنگ ران ــي در ايــن بــاره
نداشــته باشــند .ايــن موضــوع مهم ــي اســت کــه حتمــا
بايــد در مــورد آن چارهانديشــي شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همــکاری جدیــد محــور افزایــش صــادرات اســت بهگونــهای
کــه تاجــران فــارغ از تحریمهــا فعالیتهــای خــود را در
کشــورهای همســایه توســعه دهنــد .در ایــن میــان بــازار
بحریــن و عربســتان کــه خیلــی وقــت اســت بــه آنهــا صادراتــی
نداشــتیم ،دیــده خواهــد شــد.
مســئوالن میگوینــد اســتراتژی مــا ،صــادرات به  15+2کشــور
اســت یعنــی بهغیــر از عــراق ،امــارات ،افغانســتان ،ترکیــه،
پاکســتان ،فدراســیون روســیه ،آذربایجــان ،ترکمنســتان،
عمــان ،کویــت ،قطــر ،ارمنســتان ،قزاقســتان ،بحریــن و
عربســتان ،کشــورهای هنــد و چیــن هــم در بســته صادراتــی
ایــران جــدی گرفتــه خواهنــد شــد.
محمدرضــا مــودودی ،سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت،
دربــاره اســتراتژی جدیــد کشــور بــرای صــادرات کاال بــه
 15کشــور همســایه گفــت :از آنجــا کــه کشــور در شــرایط
تحریمــی بــه ســر میبــرد و بــرای جابهجایــی کاال بــا کشــتی
دشــواریهایی وجــود دارد منطــق حکــم میکنــد کــه مــا
صــادرات بــه کشــورهای همســایه را بــا جدیــت دنبــال و بــرای
آن برنامهریــزی کنیــم .حرکــت بــه ایــن ســمت آثــار منفــی
تحریــم را بــه حداقــل میرســاند.
وی افــزود :در حــال حاضــر ســهم ایــران از صــادرات بــه
کشــورهای همســایه  2درصــد اســت؛ در اســتراتژی جدیــد
کــه دو ســاله در نظــر گرفتــه شــده میخواهیــم ایــن ســهم
را بــه  4درصــد برســانیم .یعنــی تــا دو ســال آینــده حجــم
صــادرات ایــران بــه  15کشــور همســایه از  24میلیــارد دالر
بایــد بــه  48میلیــارد دالر برســد .ایــن در حالــی اســت کــه
ســال گذشــته ایــران  44میلیــارد دالر صــادرات داشــته اســت.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت اذعــان داشــت :در
اســتراتژی جدیــد صــادرات بــه  15کشــور همســایه،
جهتگیــری وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بهگونــهای
اســت کــه صــادرات بــه ســایر کشــورها از جملــه هنــد و چیــن
حفــظ شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای صــادرات بــه کشــورهای همســایه
چنــد ســؤال مطــرح اســت کــه بایــد بــرای آن تدبیرهــای الزم
اتخــاذ شــود ،تصریــح کــرد :ســؤال اول ایــن اســت کــه آیــا بــه
طــور خــاص میتوانیــم نیــاز وارداتــی کشــورهای همســایه را
تأمیــن کنیــم و دوم اینکــه کشــورمان پتانســیل صادراتــی در
حجــم وســیع دارد یــا خیــر؟ مــا میخواهیــم صــادرات بــه
عــراق را کــه اکنــون  9میلیــارد دالر اســت طی دو ســال به 18
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استراتژی جدید
صادراتی ایران ،هدف
 15کشور همسایه
محمدرضــا مــودودی ،سرپرســت ســازمان
توســعه تجــارت ،اســتراتژی جدی ــد کش ــور
ب ــرای صــادرات کاال ب ــه  15کش ــور همس ــایه
را تش ــریح ک ــرد.

میلیــارد دالر برســانیم .بــا ایــن تفاســیر در کــدام محصــوالت
تــوان صادراتــی داریــم؟ بــرای ســبد کاالیــی جدیــد برنامـهای
تعریــف شــده اســت یــا خیــر؟ و آیــا تــوان صادراتــی مــا بــه
گونــهای اســت کــه بتوانیــم بــا صادرکننــدگان کشــورهای
هــدف رقابــت کنیــم؟ ایــن ســؤاالتی اســت کــه در اســتراتژی
جدیــد صــادرات بایــد پاســخ داده شــود.
وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر شــریک اول تجــاری عــراق،
ایــران اســت و دومیــن ترکیــه و ســومین کشــور چیــن اســت.
حــال بایــد دیــد کــه مــا چگونــه میتوانیــم بــا وضعیتــی کــه
پیــش رو داریــم فعالیــت کنیــم.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت اذعــان داشــت :میــزان
واردات افغانســتان از ایــران  3میلیــارد دالر اســت ایــن در
حالــی اســت کــه کل واردات ایــن کشــور  7میلیــارد دالر
اســت .نزدیــک بــه  42درصــد بــازار افغانســتان دســت ایــران
اســت امــا ایــن عــدد بــا توجــه بــه پتانســیل صادراتــی ایــران
بســیار کــم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از بازارهایــی کــه بــه آن توجــه
نشــده بــازار روســیه اســت ،تصریــح کــرد :ایــن کشــور 200
میلیــارد دالر واردات دارد امــا ســهم صادراتــی مــا بــه روســیه
بیــن  700تــا  800میلیــون دالر اســت.
تجار از پس بازار کشورهای همسایه برنیامدند
بررســی آخریــن وضعیــت تجــارت خارجــی ایــران بــا 15
کشــور همســایه نشــان میدهــد کــه تجــار ایرانــی نتوانســتند

بهخوبــی از بــازار آنهــا اســتفاده کننــد .میــزان واردات 15
کشــور همســایه از دنیــا در حــدود  1180میلیــارد دالر و
میــزان صــادرات  15کشــور همســایه بــه دنیــا در حــدود
 1300میلیــارد دالر اســت .بــا توجــه بــه ایــن اعــداد و ارقــام
ســهم صــادرات غیرنفتــی ایــران از بــازار  15کشــور همســایه
(نســبت بــه واردات آنهــا از جهــان)  2درصــد اســت.
بررســی رونــد تاریخــی همــکاری ایــران بــا کشــورهای
همســایه نشــان میدهــد کــه در ســال گذشــته ارزش
صــادرات ایــران بــه  15کشــور همســایه  24.1میلیــارد دالر
بــوده کــه درصــد تغییــرات آن نســبت بــه ســال قبــلاش
مثبــت  3درصــد بــوده اســت.
سهم  54درصدی ایران با کشورهای هسمایه
در ایــن میــان ارزش واردات از  15کشــور همســایه در ســال
گذشــته  11.5میلیــارد دالر بــوده کــه کاهــش  23درصــدی
را نســبت بــه ســال  97نشــان میدهــد .بــا ایــن توضیحــات
حجــم تجــاری ایــران بــا همســایگان ســال گذشــته 35.6
درصــد و تــراز تجــاری  12.6درصــد بــوده اســت.
آمــار دیگــری کــه در تجــارت بــا کشــورهای همســایه قابــل
تأمــل اســت ســهم  15کشــور از کل صــادرات ایــران 54
درصــد اســت کــه ایــن عــدد معــادل  2درصــد از کل واردات
 15کشــور دنیــا اســت.در ایــن میــان تــراز تجــاری مــا بــا 11
کشــور همســایه مثبــت و بــا  4کشــور شــامل امــارات ،ترکیــه،
روســیه و عربســتان منفــی اســت.

6

طبــق آخریــن آمارهــا بیشــترین درصــد صــادرات ایــران
بــه کشــورهای همســایه بــه عــراق  37درصــد ،پاکســتان
 36درصــد و عمــان  32درصــد بــوده اســت .از اتفاقهــای
دیگــری کــه در تجــارت بــا کشــورهای همســایه رخ داده
کاهــش  83درصــدی صــادرات بــه عربســتان بــوده اســت.
نگاهــی گــذرا بــه مبــادالت تجــاری ایــران بــا  15کشــور
همســایه هــم نشــان میدهــد کــه اگــر زودتــر نســبت بــه
اصــاح صــادرات اقــدام نکنیــم ،نمیتــوان ســهم فعلــی را در
بــازار کشــورهای همســایه حفــظ کــرد.
طــی یــک ماهــه ســالجاری ،ارزش صــادرات ایــران بــه عــراق
 389میلیــون دالر ،امــارات  231میلیــون دالر ،افغانســتان
 140میلیــون دالر ،ترکیــه  119میلیــون دالر ،پاکســتان 76
میلیــون دالر ،فدراســیون روســیه  26میلیــون دالر ،آذربایجــان
 20میلیــون دالر ،ترکمنســتان  11میلیــون دالر ،عمــان 10
میلیــون دالر ،کویــت  10میلیــون دالر ،قطــر  8میلیــون
دالر ،ارمنســتان  6میلیــون دالر ،قزاقســتان  6میلیــون دالر
و بحریــن  0.5میلیــون دالر بــوده اســت .بــا توجــه بــه شــرایط
سیاســی ایــران بــا عربســتان ،صادراتــی بــه ایــن کشــور
صــورت نگرفتــه اســت .جمــع کلــی ارزش صــادرات ایــران بــه
 14کشــور همســایه  1051میلیــون دالر اســت.
در مقابــل صــادرات ،ارزش واردات طــی یــک ماهــه
ســالجاری از کشــورهای همســایه منهــای بحریــن و
عربســتان در مجمــوع  796میلیــون دالر بــوده اســت .ارزش
واردات ایــران از عــراق  6میلیــون دالر ،امــارات  338میلیــون
دالر ،افغانســتان  0.2میلیــون دالر ،ترکیــه  346میلیــون دالر،
پاکســتان  29میلیــون دالر ،فدراســیون روســیه  62میلیــون
دالر ،آذربایجــان  0.9میلیــون دالر ،ترکمنســتان  0.9میلیــون
دالر ،عمــان  9میلیــون دالر ،کویــت  0.8میلیــون دالر ،قطــر
 0.3میلیــون دالر ،ارمنســتان  0.4میلیــون دالر ،قزاقســتان 3
میلیــون دالر بــوده اســت.
تراز مثبت تجاری با کشورهای همسایه
بهصــورت کلــی ارزش صــادرات ایــران بــه کشــورهای
همســایه  29درصــد کاهــش داشــته و واردات آنهــا  22درصــد
افزایــش داشــته اســت .طبــق آخریــن بررســیهای صــورت
گرفتــه تــراز تجــاری یــک مــاه بــا  15کشــور همســایه ایــران
مثبــت  255درصــد اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یشبینیهــا حاکــی اســت کــه در آینــده نــه
چنــدان دور انرژیهــای تجدیدپذیــر جــا پــای
فســیلیها خواهنــد گذاشــت و نفــت و گاز در
ســبد انــرژی جهانیــان ســهمی نخواهــد داشــت.
در ایــن راســتا ایــران قدمهــای اولیــه بــرای
فراهــم کــردن بســتر تجدیدپذیرهــا برداشــته
و طبــق آخریــن آمــاری کــه از ســوی وزیــر
نیــرو اعــام شــده اســت تــا پایــان امســال ۳۰۰
مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر جدیــد وارد مــدار
خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــران کشــور پــر پتانســیلی از لحــاظ
انرژیهــای نــو ماننــد انرژیهــای خورشــیدی و بــادی
اســت .تخمیــن زده میشــود بــا شــرایط فعلــی بیــن ۱۵
تــا  ۲۰هــزار مــگاوات ظرفیــت قابــل نصــب نیروگاههــای
بــادی کــه صرفــه اقتصــادی دارنــد ،در ایــران وجود داشــته
باشــد .ایــن ظرفیــت در رابطــه بــا انــرژی خورشــیدی بــه
مراتــب باالتــر اســت ،چــون نیروگاههــای خورشــیدی
ت نیروگاههــای بــادی را ندارنــد و در بیشتــر
محدودیــ 
نقــاط کشــور قابلیــت نصــب نیــروگاه خورشــیدی وجــود
دارد.
در ســال  ،۲۰۱۷معــادل  ۸۱درصــد انــرژی مــورد نیــاز
جهــان از انرژیهــای فســیلی تأمیــن شــده اســت و ایــن
میــزان در  ۲۳ســال آینــده بــه  ۷۶درصــد میرســد .طبــق
برآوردهــای انجــام شــده ،ایــن میــزان در بدتریــن حالــت
بــه  ۵۶درصــد خواهــد رســید .انتظــار مــیرود تقاضــای
جهانــی انــرژی بیــن ســالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۴۰هــر ســال
 ۱۱درصــد افزایــش یابــد و بــه طــور کلــی  ۲۸درصــد
رشــد داشــته باشــد.
نقش تجدیدپذیرها در جهان
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر یــا پــاک در جهــان،
روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و در همیــن راســتا،
قیمــت پنلهــای خورشــیدی رو بــه کاهــش و ظرفیــت
تأمیــن انــرژی از نــور خورشــید شــدت یافتــه اســت؛
بهگونــهای کــه طبــق مطالعــات صــورت گرفتــه،
پیشبینــی میشــود کــه طــی پنــج ســال آینــده،
پنلهــای خورشــیدی بیشتــری در جهــان نصــب شــود
تــا جایــی کــه ظرفیــت آن بــه یــک تریلیــون وات خواهــد

انـرژی
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سهم تجدیدپذیرها در تامین
انرژی کشور چقدر است؟
رســید.
ایــن در شــرایطی اســت کــه یــک تریلیــون وات انــرژی
مــورد نیــاز یــک ســوم کل جمعیــت آمریکاســت ،همچنیــن
پیشبینــی شــده کــه تــا ســال  ۲۰۲۳حــدود  ۲۰درصــد
کل پنلهــای خورشــیدی در جهــان در کشــورهای
آســیایی چــون چیــن ،هنــد و ژاپــن نصــب خواهــد شــد.
چیــن و ژاپــن تــا دو ســال آینــده نیمــی از تأسیســات
پنــل خورشــیدی را راهانــدازی خواهنــد کــرد و آمریــکای
شــمالی و اروپــا تــا  ۲۰۲۳در حــدود  ۲۸درصــد ســهم بازار
پنلهــای خورشــیدی را بــه خــود اختصــاص خواهنــد داد.
طبــق ایــن پیشبینیهــا ،ظرفیــت پنلهــای خورشــیدی
در خاورمیانــه از ســه درصــد کنونــی بــه  ۹درصــد کل
جهــان خواهــد رســید .دلیــل اصلــی ایــن انتقــال بــه
انــرژی خورشــیدی ،افزایــش تقاضــای بــرق در جهــان
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه پنلهــای خورشــیدی
قیمــت هزینههــای تولیــد بــرق را کاهــش میدهــد ،هــر
روز قیمــت تولیــد بــرق از ایــن طریــق رقابتیتــر خواهــد
شــد و راهانــدازی نیروگاههــای خورشــیدی هــر روز مقــرون
بهصرفهتــر میشــود.
برنامه دولت برای تجدیدپذیرها
هرچــه از میــزان تقاضــای جهــان بــرای انرژیهــای
فســیلی کاهــش یابــد ،میــزان تقاضــا بــرای تجدیدپذیرهــا
افزایــش مییابــد .در ایــن میــان نمیتــوان ظرفیــت
بــاالی ایــران در حــوزه تجدیــد پذیرهــا را نادیــده

گرفــت .البتــه بیشــتر برنامهریــزی دولــت بــرای تشــویق
و ترغیــب ســرمایهگذاران بــه ســرمایهگذاری در ایــن
زمینــه و از طرفــی هــم سیاســتگذاری بــرای توســعه
بــوده اســت؛ یعنــی سیاســت فعلــی دولــت احــداث
مســتقیم نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی توســط خــود
دولــت نیســت ،لیکــن مــواردی را بــه صــورت پایلــوت
ماننــد نیروگاههــای بــادی منجیــل و دیزبــاد نیشــابور و
نیروگاههــای خورشــیدی در ســمنان و یــزد اجــرا کــرده
اســت.
رونــدی کــه در دو ســال اخیــر در پیــش گرفتــه شــده ،بــه
تعریــف تعرفههــای جذابــی بــرای خریــد بــرق تضمینــی
تجدیدپذیرهــا منجــر شــده اســت کــه ایــن امــر باعــث
تســریع در توســعه احــداث نیروگاههــای تجدیدپذیــر بــه
خصــوص نیروگاههــای خورشــیدی فتولتائیــک توســط
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی شــده و تاکنــون ظرفیــت
قابــل توجهــی از نیروگاههــای خورشــیدی فتوولتائیــک در
ایــران نصــب شــده اســت.
چــرا فرآینــد احــداث نیروگاههــای بــادی
طوالنیتــر اســت؟
راه انــدازی یــک نیــروگاه بــادی بــه برداشــت اطالعــات
آمــار لحظ ـهای بــاد توســط ایســتگاههای بادســنجی نیــاز
دارد کــه ایــن داده برداریهــا بایــد حداقــل یــک ســال
باشــد .همچنیــن بایــد در زمینهــا و نقــاط خاصــی کار
شــود ،بنابرایــن بــه دلیــل زمانبــر بــودن و پیچیــده بــودن
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کار در زمینــه نیروگاههــای بــادی رونــد توســعه کندتــری
داشــتهاند.
البتــه بایــد گفــت یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی کــه اکنون
در مســیر توســعه نیروگاههــای بــادی قــرار دارد ،بحــث
فاینانــس و مســائل بانکــی اســت کــه کار را مشــکل کــرده
اســت؛ یعنــی اگــر کســانی بخواهنــد در زمینــه انــرژی
بــادی یــا حتــی خورشــیدی فعالیــت کننــد ،بایــد بتواننــد
از بانکهــا وام بگیرنــد کــه گرفتــن وام در کشــور بــرای
کار در حــوزه انــرژی بســیار ســخت اســت و از آنجــا کــه
کارمــزد بانکهــا در ایــن زمینــه بســیار بــاال و غیرمعمــول
اســت ،ســرمایهگذاران امــکان ســرمایهگذاری در ایــن
زمینــه را کمتــر پیــدا میکننــد.
ســرمایهگذاران خارجــی هــم کــه میتواننــد از بانکهــای
خارجــی وام بگیرنــد یــا فاینانــس دریافــت کننــد ،بــه
علــت محدودیتهــای بینالمللــی ایجــاد شــده اخیــر تــا
حــدودی نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه شــاید از نظــر
بینالمللــی بــا مشــکالتی مواجــه شــوند کــه ایــن مســائل
نیــز تــا حــدودی کار را کنــد کــرده اســت .امــا در کل
راهبــرد و سیاســتی کــه دولــت در پیــش گرفتــه اســت
قطع ـاً بــه زودی منجــر بــه احــداث نیروگاههــای بــادی و
خورشــیدی در ســطح وســیع در کشــور میشــود .البتــه
اگــر مســائل جدیــدی پیــش نیایــد.
به مدار آمدن  ۳۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
طبــق آخریــن آمــاری کــه از ســوی رضــا اردکانیــان-
وزیــر نیــرو -در ایــن حــوزه ارائــه شــده اســت تــا پایــان
امســال  ۳۰۰مــگاوات نیــروگاه تجدیــد پذیــر جدیــد وارد
مــدار خواهــد شــد .بــه گفتــه وی ،حــدود  ۸۰درصــد
نیروگاههــای تجدیدپذیــر کشــور در مــدت زمــان فعالیــت
دولــت تدبیــر و امیــد وارد مــدار شــده و ایــن رونــد
همچنــان توســعه پیــدا خواهــد کــرد .وزیــر نیــرو همچنیــن
بــر اینکــه توجــه بــه انرژیهــای نــو جــزو اولویتهــای
برنامــه دولــت و وزارت نیــرو اســت و ایــن رونــد همچنــان
توســعه پیــدا خواهــد کــرد تاکیــد کــرد و گفــت :در حــال
حاضــر  ۱۱۵نیــروگاه تجدیدپذیــر بــه ظرفیــت ۷۵۰
مــگاوات در کشــور بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
در شرایط تحریم ،بخش خصوصی پیشران اقتصاد
کشور است
رضــا رحمانــی ،وزیــر صنعــت در ســومین جلســه شــورای
عالــی نظــارت بــر اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران گفــت :در شــرایط تحریمــی جدیــد بخــش
خصوصــی بایــد پرچـمدار عبــور از ایــن شــرایط و حرکــت بــه
ســمت توســعه و پیشــرفت باشــد.
رضــا رحمانــی ،وزیــر صنعــت ،در ســومین جلســه شــورای
عالــی نظــارت بــر اتــاق ایــران بیــان کــرد :اگــر اتــاق و بخــش
خصوصــی در ایــن شــرایط ســخت تحریــم ،پــای کار نبودنــد
و بــا مشــکل مواجــه مــی شــدیم و در ایــن شــرایط تــوان
بخــش خصوصــی پیشــران اقتصــاد کشــور اســت.
او فعــال شــدن تشــکلها و بخــش خصوصــی را از راهکارهــای
مقابلــه بــا تهاجــم اقتصــادی دانســت و تصریــح کــرد :در روند
فعالیــت بخــش خصوصــی بایــد تســهیل ایجــاد شــود و در
ایــن راســتا بایــد نقــش و جایــگاه اتــاق در تصمیــم گیــری و
تصمیــم ســازی و پیگیــری امــور بیشــتر شــود.
رحمانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر
اینکــه بــه بخــش خصوصــی نیــاز داریــم ،اضافــه کــرد :یــک
الــزام و ضــرورت اســت کــه ایــن بخــش پــای کار بیایــد و در
شــرایط تحریمــی جدیــد بایــد بخــش خصوصــی پرچــم را در
دســت بگیــرد.
او همچنیــن تأکیــد کــرد کــه آمادگــی تفویــض اختیــارات
بــه انجمنهــا و تشــکلهای بخــش خصوصــی هــم در
تصمیمگیــری و هــم اجــرا را داریــم.
گفتنــی اســت کــه در ایــن جلســه آییــن نامــه اجرایــی
عضویــت در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و مــوارد
اصالحــی مــورد موافقــت اعضــای حاضــر واقــع شــد
دارندگان کارت بازرگانی از واگذاری کارت خود به
غیر خودداری کنند
کارت بازرگانــی خــود را بــرای انجــام امــور تجــاری در
اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد و از کارت دیگــران نیــز بــرای
امــور بازرگانــی خــود اســتفاده نکنیــد.
بــا توجــه بــه برخــی سوءاســتفادهها از کارتهــای بازرگانــی

در فرآینــد واردات کاال بــه کشــور در ســالهای گذشــته و
بــروز مصادیقــی از تخلــف و صــادرات غیرمتعــارف در یــک
ســال اخیــر ،از طــرف اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران و ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان تهــران بــه کلیــه اعضــای اتــاق توصیــه شــده اســت
کــه از واگــذاری کارت بازرگانــی خــود بــه غیــر خــودداری
کــرده و بــرای انجــام امــور تجــاری خــود نیــز از کارت
دیگــران اســتفاده نکننــد.
الزم اســت توضیــح داده شــود کــه واگــذاری کارت بازرگانــی
بــه دیگــران و اســتفاده از کارت دیگــران بــرای انجــام
مــراودات تجــاری ،میتوانــد عواقــب حقوقــی و قضایــی بــرای
دارنــدگان کارت بازرگانــی و فعــاالن اقتصــادی بــه همــراه
داشــته باشــد.
کمیتــه پایــش کارتهــای بازرگانــی اســتان تهــران در نامهای
بــه اتــاق بازرگانــی خواســتار تاکیــد مجــدد عواقــب قانونــی
ناشــی از هرگونــه واگــذاری کارت بــه غیــر و اطالعرســانی
گســترده آن شــده اســت.
فعــاالن اقتصــادی در نظــر داشــته باشــند کــه بــا توجــه بــه
اینکــه کلیــه فرآیندهــای صــدور و تمدیــد کارت عضویــت
و بازرگانــی در اتــاق تهــران بــه صــورت الکترونیکــی انجــام
میگیــرد ،در صــورت کامــل بــودن مــدارک ،در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن ،کارت بازرگانــی بــرای متقاضیــان صــدور
و تمدیــد کارت صــادر میشــود و نیــازی بــه اســتفاده از
کارت دیگــران وجــود نــدارد .همچنیــن دارنــدگان کارت
نبایــد تحــت هیــچ شــرایطی کارت خــود را بــرای انجــام امــور
تجــاری در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد.
اکسپو دوبی سکو پرتاب صادرات
ایلنــا رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و امــارات گفــت :بــا توجــه
بــه تغییــر رفتــار بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی کشــورهای
حــوزه خلیــج فــارس بــه نظــر میرســد ،ســایر کشــورهای
منطقــه نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند؛ کشــوری کــه
شــمال خلیــج فــارس و دریــا عمــان را در اختیــار دارد ،راه
ارتباطــی بــه آســیای میانــه و قفقــاز اســت و یــک بــازار ۸۰
میلیونــی دارد را نمیتــوان نادیــده گرفــت .فرشــید فرزانــگان
دربــاره آخریــن وضعیــت تجــارت بیــن دو کشــور گفــت :بــه
نظــر میرســد ،ایــن روزهــا فضــا نســبت بــه گذشــته بهتــر
شــده و حاکمــان امــارات بــه ایــن واقعیــت رســیدهاند کــه
نمیتواننــد کشــوری بــا ظرفیــت ایــران را از معامــات
و معــادالت اقتصــادی منطقــه حــذف کننــد و راهــی جــز
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تعامــل ندارنــد .او ادامــه داد :عــاوه بــر اخبــاری کــه در
حــوزه تعامــات مالــی منتشــر شــده ،ســختگیریهای
دولــت امــارات در دیگــر حوزههــا نیــز کاهــش داشــته
اســت .فرزانــگان بــا اشــاره بــه نمایشــگاه اکســپو  ۲۰۲۰کــه
در فرودیــن مــاه ســال آینــده در دوبــی برگــزار میشــود،
گفــت :اکســپو بزرگتریــن رویــداد نمایشــگاه جهــان اســت
کــه جمعیتــی بیــن  ۴۰تــا  ۵۰میلیــون نفــر از آن بازدیــد
میکننــد و بــا توجــه بــه اینکــه در وضعیــت پیــش آمــده
بــرای اقتصــاد کشــور ،صــادرات بهتریــن راه بــرای خــروج از
رکــود اســت؛ بنابرایــن ایــن نمایشــگاه بهتریــن فرصــت بــرای
ارایــه توانمندیهــای کشــور اســت .بایــد توجــه داشــت کــه
منطقــه خلیــج فــارس بیشــترین حجــم واردات مــواد غذایــی
در جهــان را دارد .
بازسازی سوریه فرصتی برای صدور خدمات فنی-
مهندسی
رئیــس ســتاد توســعه روابــط اقتصــادی ایــران بــا عــراق و
ســوریه گفــت :ســوریه اکنــون نیــاز بــه بازســازی دارد کــه
ایــن موضــوع ،فرصــت مناســبی بــرای شــرکتها بــه ویــژه
بخــش خصوصــی ایــران در بــازار ســوریه اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صداوســیما؛ حســن
دانایــی فــر در حاشــیه همایــش آشــنایی بــا فرصتهــای
ســرمایه گــذاری و تجــارت بــا ســوریه گفــت :تجربــه خوبــی
از همــکاری در روابــط اقتصــادی بــا عــراق داشــتیم کــه
میتوانیــم ایــن تجربــه گرانبهــا را بــه رابطــه بــا ســوریه نیــز
منتقــل کنیــم.
وی اضافــه کــرد :ســوریه کــه جغرافیــای منحصــر بــه فــردی
در آبهــای مدیترانــه ،جنــوب اروپــا ،شــمال آفریقــا و جهــان
عــرب دارد ،نیازمنــد بازســازی اســت کــه در ایــن بــاره
ســازماندهیها و صحبتهایــی در ســطح سیاســی و اجرایــی
بــه عمــل آمــده و هماهنگیهایــی نیــز صــورت گرفتــه اســت
تــا بخــش خصوصــی مــا از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد.
دانایــی فــر افــزود :همایــش آشــنایی بــا فرصتهــای ســرمایه
گــذاری و تجــارت بــا ســوریه ،بخــش خصوصــی مــا را بــا
نیازهــای ســوریه آشــنا و زمینــهای فراهــم میکنــد کــه
بتوانیــم در ســوریه حضــور موثرتــری داشــته باشــیم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همــه زمینههــای اقتصــادی،
صنعتــی و تجــاری بــه ویــژه در زمینــه خدمــات فنــی و
مهندســی میتوانیــم بــا ســوریها همــکاری کنیــم گفــت:
شــرکتهای ایرانــی میتواننــد در صــادرات خدمــات فنــی
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و مهندســی ،بازســازی صنایــع و کشــاورزی تجربههــا و
توانمندیهــای خــود را بــه ســوریه انتقــال دهنــد ضمــن
اینکــه از نظــر سیاســی زمینــه بــرای فعالیــت شــرکتهای
ایرانــی در ســوریه فراهــم اســت.
رئیــس ســتاد توســعه روابــط اقتصــادی ایــران بــا عــراق و
ســوریه گفــت :بنــا نیســت در ســوریه ســرمایه گــذاری کنیــم
و یــا مبالغــی را آنجــا هزینــه کنیــم بلکــه بناســت از امکانــات
شــرکتهای خصوصــی بــرای اجــرای طرحهــا در ســوریه
اســتفاده و ارزآوری کنیــم ،زیــرا بســیاری در منطقــه و دنیــا
منتظرنــد وارد بــازار ســوریه شــوند.
وی گفــت :شــرایط کنونــی بــه گونــهای اســت کــه
شــرکتهای مــا بــرای حضــور در بــازار ســوریه در اولویــت
هســتند و ســوریها نیــز آمادگــی دارنــد از شــرکتهای مــا
اســتقبال کننــد.
 ۵۰۰۰تن بنزین صادراتی ایران جهت ارسال به مقصد
سه کشور معامله شد
بــرای اولیــن بــار در رینــگ صادراتــی بــورس انــرژی ایــران،
 ۵۰۰۰تــن بنزیــن صادراتــی ایــران جهــت ارســال بــه مقصــد
ســه کشــور معاملــه شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بــورس انــرژی ،برای
اولیــن بــار در رینــگ صادراتــی بــورس انــرژی ایــران برابــر بــا
 ۵۰۰۰تــن بنزیــن اکتــان  ۹۵شــرکت ملــی پخــش فــرآورده
هــای نفتــی ایــران بــه مقصــد ســه کشــور افغانســتان،
ارمنســتان و اقلیــم کردســتان عــراق پــس از رقابــت ،بــه
قیمــت میانگیــن هــر تــن  ۷۵میلیــارد و  ۹۶میلیــون و ۶۸۱
هــزار و  ۶۶ریــال معــادل بــا  ۶۳۰دالر و  ۶۳ســنت معاملــه
شــد.
ارزش ایــن معاملــه  ۳۷۵میلیــارد و  ۴۸۳میلیــون و ۴۰۸
هــزار و  ۳۰۰ریــال اســت .از نــکات قابــل توجــه در عرضــه
ایــن محصــول ،وجــود تقاضــای  ۱۵هــزار تــن در برابــر عرضــه
 ۵۰۰۰تــن در ســامانه معامــات رینــگ صادراتــی بــورس
انــرژی بــود.
ایــن اتفــاق یکــی از مهــم تریــن رویدادهــای بــازار نفــت
ایــران بــرای بنزیــن ســوپر تولیــدی کشــور در بازارهــای
صادراتــی اســت کــه بــا رقابــت دو خریــدار خارجــی بالفاصلــه
خریــداری شــد.
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Short news

Kenya Court Blocks East Africa's
First Coal Plant

The project has outraged activists,
who say clean renewable sources are
becoming ever cheaper and note that
Kenya already derives much of its energy from hydro and thermal
Kenya›s environment court blocked
recently the construction of a coalfired power station on the country›s
idyllic Indian Ocean coast, in a
move hailed as a major victory by
campaigners fighting a years-long
.battle against the scheme
The fossil-fuel project -- the first of
its kind in East Africa -- has outraged
activists, who say clean renewable
sources are becoming ever cheaper
and note that Kenya already derives
much of its energy from hydro and
.thermal
billion-2$ The government argues the
billion-euro) initiative, a Chinese--1.7(
financed venture between a Kenyan
firm and Oman›s Gulf Energy, will
help secure energy needs, spur
growth and create jobs in one of
.Kenya›s least developed areas

انـرژی

EGA Signs SNC-Lavalin For Three-Year
Master Services Agreement

SNC-Lavalin will provide multi-disciplinary engineering services to Emirates Global Aluminium
SNC-Lavalin has been awarded a
three-year Master Services Agreement by Emirates Global Aluminium
(EGA) to provide engineering and project management support services to
complement its existing resources in
delivering operations capital projects
at EGA’s Al Taweelah and Jebel Ali
smelter Complexes, and Al Taweelah
.alumina refinery
Under this agreement, SNC-Lavalin
will provide integrated engineering
services covering all multi-disciplinary aspects related to power plant,
energy distribution, water desalination, aluminum smelting, casting and
carbon plants of EGA’s Al Taweelah
and Jebel Ali smelter complexes. This
mandate will also include delivering
multi-disciplinary engineering services pertaining to Al Taweelah alumina
.refinery
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Siemens Gamesa Awarded The
Largest Repowering Order To
Date In North America By MidAmerican Energy

The company will supply and install
163 SG 2.7-129 wind turbines, operating at 2.38 MW and 18 previously
sold SWT-2.3-108 wind turbines to
repower the Rolling Hills wind project (429.3 MW), with an option for 12
additional wind turbines
Siemens Gamesa has been selected
by MidAmerican Energy Company
for the Rolling Hills wind power project for a total of 429.3 MW, the largest repowering order to date in North
America. The company will repower
the project with 163 SG 2.7-129 and
18 previously sold SWT-2.3-108 wind
.turbines
Rolling Hills is located in Adair, Adams and Cass counties in Iowa and
currently features 193 SWT-2.3-101
turbines. The repowering project
includes replacement of the blades,
hubs and nacelles for all units, and
top tower sections for the SG 2.7-129
units. Commissioning of the project
.is expected for late 2021

Panasonic Solar PVs Picked For
Ikea, Carrefour At Dubai Festival
City

Solar power also to be integrated
into Al Futtaim Real Estate’s Festival Plaza mall in Dubai, which is
due to open in Q4 2019
Dubai Festival City Mall will install
solar panels on the roofs of its Ikea
and Carrefour stores to generate
6.4 GWh of solar power, making
up 30% of their total electricity requirements, with the energy initiative also planned to be integrated
into Al Futtaim Real Estate’s Festival Plaza mall in Jebel Ali, due to
.open in Q4 2019
Panasonic’s photovoltaic (PV) panels will be used for the retrofit pro.ject
Commenting on the move, director
of UAE shopping centres at Al Futtaim Real Estate, Steven Cleaver,
said: “We are a conscious company and are always looking for sustainable solutions for our custom.ers and retailers
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تعریف بانکرینگ
بانکرینــگ ( )Bunkeringاصطالحــی اســت کــه بــرای
عملیــات سوخترســانی بــه کشــتیها و ســایر شــناورها
در دریــا بــکار میــرود .بــه عبــارت دیگــر ،بانکرینــگ
بــه مثابــه پمــپ بنزیــن دریائــی بــرای خردهفروشــی
فرآوردههــای ســنگین پاالیشــی (از جملــه نفتکــوره
ونفتــگاز) جهــت تامیــن ســوخت کشــتیها مــی باشــد.
امــروزه فعالیــت بانکرینــگ بــه یــک صنعــت تبدیــل شــده
اســت زیــرا مجموعهــای ازعملیــات نفتــی (ذخیرهســازی
مــواد ،انتقــال و بارگیــری درخشــکی) و عملیــات دریائــی
(حمــل موادنفتــی ،تحویــل بــه کشــتیهای عبــوری) و
در کنــار آن ارائــه خدمــات جانبــی گســترده دیگــری بــه
کشــتیها را در بــر میگیــرد کــه جملگــی آنهــا موجبــات
رونــق و شــکوفایی بنــادر یــک کشــور را ازجهــات مختلــف
فراهممــی آورد.

بازار خدمات جانبی صنعت بانکرینگ

ماموریت :
تحقــق بنــد ب مــاده  48قانــون برنامــه ششــم توســعه در
خصــوص توســعه صنعــت بانکرینــگ .

وظایف و اهداف انجمن :

انجمن صنعت
بانکرینگ ایران

ســوخت رســانی دریایــی ،ظرفیــت بســیار خوبــی در اختیــار
دیگــر فعــاالن اقتصــادی جهــت بهــره گیــری از فرصــت
ارائــه خدمــات جانبــی بــه کشــتیهای پهلــو گرفتــه در بنــادر
ســوخت رســان فراهــم مــی نمایــد .حجــم بــازار خدمــات
جانبــی صنعــت بانکرینــگ منطقــه حــدود 15درصــد بــازار
بانکرینــگ را دربرگرفتــه و شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــد:
تامین آذوقه
تامین آب آشامیدنی
خدمات تعویض خدمه کشتی
خدمات پشتیبانی فنی
خدمات بازرسی فنی کشتی ها
تهیه قطعات یدکی موردنیازکشتی ها
خدمــات پزشــکی :هرکشــتی باتوجــه بــه کالس خــود ،
نیازهــای پزشــکی متقاوتــی دارد.
تامین روغن وروان کننده های موتورکشتی ها
وسائل ایمنی خدمه کشتی
جمع آوری پسماندها و زباله های کشتی ها

صنعــت بانکرینــگ ایــران بــه اســتناد بنــد ( ک ) مــاده
 5قانــون اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران و همچنیــن مــاده  5قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســب و کار بــه شــماره ثبــت  36767بــه عنــوان یکــی از
تشــکل هــای اقتصــادی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران در مــرداد مــاه ســال  94تاســیس گردیــد.

انجمــن صنعــت بانکرینــگ ایــران در راســتای اجــرای
بنــد ب مــاده  48قانــون برنامــه ششــم توســعه انجمــن

چشم انداز :
ارتقــاء جایــگاه ایــران بــه هــاب منطقــه ای صنعــت
بانکرینــگ .

انجمن صنعت بانکرینگ ایران

انـرژی

شماره صد و بیست سه /هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهشت

آدرس:تهــران ،خيابــان ,ولیعصر،باالتــر از
دســتگردی،خیابان بابــک بهرامی،پــاک ،74طبقه
همکف،انجمــن صنعــت بانکرینــگ ایــران .
ایمیلbunkering.iran@gmail.com :
وب سایت www.iranbunkering.ir :

 -1تــاش بــرای ســاماندهی امــور مرتبــط بــا صنعــت
بانکرینــگ .
 -2حفــظ ،حمایــت و توســعه صنعــت بانکرینــگ در کشــور
و توســعه روز افــزون ســهم کشــور از ایــن صنعــت در بــازار
منطقــه بــر اســاس الزامــات پیــش بینــی شــده در قانــون
برنامــه ششــم توســعه .
 -3مشــارکت گروهــی در تصمیــم ســازی هــا و تصمیــم
گیــری هــا و تهیــه و تنظیــم پیشــنهادهای مرتبــط بــا
صنعــت بانکرینــگ .
 -4ایجــاد ارتبــاط بــا بانــک هــا و ســازمان هــای اعتبــاری
کشــور و همچنیــن ســازمان هــای مالــی و پولــی بیــن
المللــی در قالــب قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران بــا
هــدف تســهیل و گســترش خدمــات و تســهیالت مالــی
بــه اعضــاء و جلــب مســاعدت ســازمان هــا و ارگان هــای
ذیربــط دولتــی بــرای مســاعدت در ایــن امــر .
 -5ایجــاد بانــک اطالعاتــی در زمینــه هــای مرتبــط بــا
اهــداف و وظایــف انجمــن و اطــاع رســانی از طریــق ایجــاد
شــبکه اطــاع رســانی و نشــر کتــب ،مجــات و بروشــورهای
تخصصــی و تبــادل اطالعــات مربوطــه و پیشــرفت هــای
علمــی و تکنولــوژی مرتبــط بــا صنعــت بانکرینــگ .
 -6انجــام فعالیــت هــای علمــی و تحقیقاتــی مرتبــط بــا
ماموریــت انجمــن در داخــل و خــارج کشــور .
 -7حمایــت از منافــع مشــترک اعضــاء و ارائــه خدمــات
حقوقــی و مشــورتی بــه ایشــان .
 -8تشــویق و حمایــت از ســرمایه گــذاری مشــترک در
صنعــت بانکرینــگ .
 -9ایجــاد فرصــت هــای همــکاری و توســعه فعالیــت بــرای
اعضــاء .
 -10مشــارکت در تدویــن و اجــرای اســتانداردهای موردنیاز
و انجــام کنتــرل هــای کیفــی و رتبــه بنــدی هــای مــورد
نیــاز .
بانکرینــگ و همچنیــن معرفــی اعضــاء بــه وزارتخانــه هــا
و ســازمان هــای مختلــف جهــت اســتفاده از خدمــات و
تســهیالت قابــل ارائــه .
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هلدینگهای سرمایهگذاری در صنعت
ایجاد شود
دیــرکل دفتــر طرحهــا و تأمیــن مالــی وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت گفــت :بخــش صنعــت و معــدن نیازمنــد
ســرمایهگذاریهای بــزرگ اســت و در همیــن جهــت بایــد
هلدینگهــای ســرمایهگذاری ایجــاد شــود.
علیرضــا هــادی در گفتوگــو بــا شــاتا عنــوان کــرد:
براســاس سیاســتهای اصــل  44قانــون اساســی ،دولــت
ورود خــود را بــه بخــش ســرمایهگذاری کاهــش داده و
بخــش خصوصــی در ایــن موضــوع میــداندار اســت .نقــش
دولــت در ســرمایهگذاری ،در بخــش سیاســتگذاری،
برنامهریــزی و هدایــت اســت لــذا در تشــکیل
هلدینگهــای اســتانی برایــن اســاس عمــل میکنیــم.
او تأکیــد کــرد :دولــت در هلدینگهــای اســتانی کــه
تشــکیل خواهــد شــد ،هیــچ ســهم و حضــوری نــدارد و
تنهــا در شــکل دهــی آن همراهــی میکنــد .در تشــکیل
هلدینگهــای اســتانی از معتمدیــن و ســرمایهگذاران
محلــی اســتفاده میکنیــم؛ چراکــه آنــان بــه دلیــل تعلقــات
منطقــهای وبــرای ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصــادی در
اســتان خــود ،انگیــزه الزم را دارند.مدیــرکل دفتــر طرحهــا
و تامیــن مالــی گفــت :بــا تشــکیل هلدینگهــا ،ســرمایه
و نقدینگــی موجــود در کشــور بــه ســمت تولیــد هدایــت
میشــود .وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در زمینــه
مجوزهــا و مشــوقها و اولویتهــای تســهیالت ،از ایــن
هلدینگهــا حمایــت میکنــد .ایــن موضــوع بــا همــکاری
ســازمان بــورس دنبــال میشــود و در مراحــل بعــد از
ســرمایههای مردمــی نیــز اســتفاده میشــود.
او توضیــح داد :امســال بــرای  3اســتان برنامهریــزی کردهایم
تــا ایــن هلدینگهــا شــکل بگیــرد ولــی محدودیتــی بــرای
تشــکیل هلدینگهــا در دیگــر اســتانها نیــز نداریــم.
در اســتان یــزد ،جلســاتی را بــا ســرمایهگذاران برگــزار
کردیــم و در اســتانهای آذربایجــان شــرقی و خراســان
رضــوی نیــز ایــن برنامــه دنبــال میشــود .بــرای تشــکیل
هلدینگهــای اســتانی بایــد اســتاندار و مدیــران اســتانی
همــت ویــژهای بــه خــرج دهنــد تــا شــاهد شــکل دهــی
آن باشــیم .در تشــکیل هلدینگهــا ،حتمــا توجیــه فنــی
و اقتصــادی و ســود ده بــودن آن مدنظــر قــرار خواهــد
گرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 ۹کشور همسایه مشتری بنزین
ایران میشوند
تهــران  -ایرنــا  -رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
تهــران بــا اشــاره بــه آغــاز عرضــه بنزیــن در بــورس انــرژی
گفــت :از  ۱۵کشــور همســایه  ۹،کشــور بــه دلیــل کیفیــت
بــاال و قیمــت رقابتــی مایــل بــه خریــد بنزیــن از ایــران
هســتند کــه بــه دلیــل تحریمهــا ایــن معامــات در قالــب
تهاتــر و یــا بــا پــول محلــی انجــام خواهــد شــد.
«رضــا پدیــدار» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا بــا بیــان ایــن مطلــب ادامــه داد :اگــر محدودیتهــای
تحریــم کــم شــده و مبــادالت پولــی روان شــود ،تمــام ۱۵
کشــور همســایه بــه ســمت بــازار ایــران میآینــد.
وی افــزود :نخســتین محمولــه بنزیــن در بــورس انــرژی
بــه مقصــد افغانســتان و دومیــن محمولــه بــه مقصــد اقلیــم
کردســتان عــراق اســت .مقاصــد بعــدی بنزیــن صادراتــی
نیــز پاکســتان و ارمنســتان خواهــد بــود.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه تمایــل
ترکیــه ،آذربایجــان و اربیــل عــراق بــرای واردات گازوئیــل،
تاکیــد کــرد :یکــی از کشــورهای جنوبــی حاشــیه خلیــج
فــارس نیــز مشــتری گازوئیــل و نفــت کــوره ایــران اســت.
پدیــدار گفــت :پیشــنهاد عرضــه بنزیــن در بــورس انــرژی از
ســوی بخــش خصوصــی مطــرح شــد و ســال گذشــته نیــز
از رئیــس بــورس انــرژی دعــوت شــد تــا در کمیســیون
انــرژی اتــاق حاضــر شــود.
وی افــزود :اگــر دولــت بخواهــد عرضــه فــرآورده هــای
نفتــی در بــورس انــرژی موفــق باشــد بایــد تصدیگــری
را کنــار بگــذارد.
پدیــدار بــا بیــان اینکــه در فــروش فرآوردههــای نفتــی و
نفــت خــام در بــورس انــرژی دســتورالعمل بــه نحوی اســت
کــه پــول بــه صــورت نقــد پرداخــت شــود،تاکیــد کــرد :بــا
توجــه بــه اینکــه محمولههــای عرضــه شــده در بــورس
انــرژی بــاالی هــزار تــن اســت بــه دلیــل تالطمهــای
اقتصــادی بخــش خصوصــی تــوان محــدودی دارد.
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون انــرژی اتاق تهــران ،پیشــنهاد
بخــش خصوصــی بــرای ســرعت گرفتــن معامــات در ایــن
زمینــه ایجــاد خــط اعتبــاری اســت تــا بــا توجــه بــه

نامالیماتــی کــه در جریــان صــادرات بــه دلیــل تحریمهــا
وجــود دارد،حضــور بخــش خصوصــی تقویــت شــود.
وی راهحــل ســنجش فعــاالن بخــش خصوصــی را توجــه
بــه پیشــینه آنهــا دانســت و گفــت :البتــه نمیخواهیــم
خاطــرات تلــخ گذشــته تکــرار شــود و بابــک زنجانیهــا
بــه ایــن عرصــه برگردنــد بنابرایــن بایــد از بــروز هــر گونــه
رانــت جلوگیــری کنیــم.
پدیــدار ادامــه داد :فعــاالن اقتصــادی در حــوزهصــادرات
فرآوردههــای نفتــی در بخــش خصوصــی اتحادیــه
رســمی دارنــد کــه میتوانــد یکــی از راههــای شناســایی
صادرکننــدگان واقعــی باشــد تــا اســناد الزم را بــه بانــک
یــا بــه بــورس ســپرده و خــط اعتبــاری بگیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــیوه معامــات در بورسهــای
جهــان بــه شــکلی کــه در ایــران انجــام میشــود نیســت،
افــزود :بــه دلیــل همیــن شــیوه معامالتــی اســت کــه نفــت
خــام نیــز در بــورس خریــدار نــدارد.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت :در کارگزاریهــای
بــورس نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه همــه کارگزاریهــا
اســناد اعتبــاری ارائــه کــرده و در مــدت معیــن اســناد را
مبادلــه و حســاب را تســویه کننــد.
وی تاکیــد کــرد:در معامــات بــورس انــرژی نیــز بایــد
شــرایط بــه ســمتی بــرود کــه بازپرداخــت پــول محمولــه
بــه تحویــل کاال بــه خریــدار و دریافــت پــول انجــام شــود
امــا مشــکل اینجاســت کــه بــرای اینــکار خــط اعتبــاری
نداریــم.

روابط و همکاریهای تهران -
باکو همچنان در حال گسترش
است

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه افزایــش
چشــمگیر ســطح روابــط و همکاریهــای جمهــوری
اســامی ایــران و جمهــوری آذربایجــان در زمینههــای
اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی ،تاکیــد کــرد :روابــط و
همکاریهــای تهــران  -باکــو علیرغــم تحریمهــای
آمریــکا ،بیــش از گذشــته در ابعــاد مختلــف گســترش
یافتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس
جمهــوری روز شــنبه در حاشــیه دیــدار بــا «شــاهین

انـرژی

شماره صد و بیست سه /هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهشت

مصطفییــف» وزیــر اقتصــاد جمهــوری آذربایجــان ،در
گفتوگویــی بــه برگــزاری اجــاس س ـهجانبه ســران ســه
کشــور جمهــوری اســامی ایــران ،جمهــوری آذربایجــان
و فدراســیون روســیه هفتــه آینــده در ســوچی روســیه
اشــاره و تاکیــد کــرد :امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن نشســت
همکاریهــای ســه کشــور در ابعــاد مختلــف بهویــژه
حجــم روابــط بیــن ســه کشــور بیــش از پیــش توســعه
یابــد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد :خوشــبختانه
بــا اتصــال راهآهــن آســتارا – آســتارا و ایجــاد ترمینــال در
خــاک ایــران ،فعالیت در کریدور شــمال – جنوب گســترش
یافتــه اســت .امیــدوارم بــا تکمیــل ایــن کریــدور از طریــق
عملیاتــی شــدن خــط آهــن رشــت  -آســتارا ،اتصــال بــرق
ســه کشــور بــه یکدیگــر ،ارتقــای همکاریهــای گمرکــی و
افزایــش حجــم روابــط تجــاری ،ورزشــی و گردشــگری کــه
از اهــداف مهــم نشســت ســوچی اســت ،شــاهد گســترش
همــکاری هرچــه بیشــتر ســه کشــور همســایه باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه روابــط همهجانبــه تهــران  -باکــو
و همچنیــن افزایــش بیــش از دوبرابــری مبــادالت
تجــاری دو کشــور نســبت بــه ســال گذشــته ،افــزود:
تهــران و باکــو در زمینههــای داروســازی ،خودروســازی،
ســرمایهگذاریهای مشــترک ،مســایل منطقــهای و
همکاریهــای مــرزی همکاریهــای بســیار خوبــی دارنــد.
واعظــی گفــت :برگــزاری  12دیــدار دوجانبــه بیــن روســای
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری آذربایجــان طــی
پنــج ســال گذشــته نشــانگر پایهریــزی روابــط مناســب
بیــن دو کشــور اســت.
واعظــی همچنیــن از جمهــوری آذربایجــان بــه دلیــل
نجــات خدمــه کشــتی ایرانــی «شــباهنگ» در دریــای خــزر
و کمکهــای انجــام شــده قدردانــی کــرد.
وزیــر اقتصــاد جمهــوری آذربایجــان نیــز در ایــن دیــدار
بــا ابــراز خرســندی از گســترش روابــط و اعتمــاد متقابــل
بیــن دو دولــت و دو ملــت ،بــر ضــرورت افزایــش و تقویــت
ایــن پیوندهــا و دوســتیها تاکیــد کــرد و گفــت :تحریــم و
فشــارهای آمریــکا تاثیــری بــر گســترش روابــط دو کشــور
نداشــته اســت.
مصطفییــف بــا اشــاره بــه افزایــش دوبرابــری حجــم
مبــادالت بیــن دو کشــور نســبت بــه ســال گذشــته،
گفــت :حضــور شــرکتهای ایرانــی در آذربایجــان افزایــش
قابلتوجهــی داشــته اســت.
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جنگ داخلی عراق ۱.۸ ،میلیارد
دالر پروژه صنعت احداث را
متوقف کرد

عضــو هیــات مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران گفــت :پــروژه هــای  ۵۰شــرکت
بــزرگ ایرانــی در صنعــت احــداث بــه ارزش یــک میلیــارد
و  ۸۰۰میلیــون دالر از ســال  ۲۰۱۲در عــراق تاکنــون بــه
دلیــل جنــگ داخلــی ایــن کشــور و اعمــال تحریمهــای
آمریکاییهــا بــا توقــف و خســارت روبــرو شــده اســت.
«فرزیــن مهدیــار» در نشســتی خبــری افــزود :برخــی
ب پیمانــکاران و
کشــورها در قالــب پرداخــت صورتحســا 
نیــز اعطــای وام از صنعــت احــداث حمایــت میکننــد کــه
ترکیــه از جملــه آنهاســت.
مهدیــار اضافــه کــرد :اعضــای ایــن انجمــن از دولــت
اســتمداد میطلبــد تــا بــرای نجــات ایــن صنعــت در عــراق
کــه امــروز  ۸۰درصــد ظرفیــت پیمانــکاری کشــور را بــه
خــود مشــغول ســاخته ،تدبیــر الزم را اتخــاذ کنــد.
وی یــاداور شــد :شــرکت هــای ایرانــی فعــال در عــراق در
ســال  ۹۴پــس از پیگیــری یــک ســاله از وام  ۲۰۰میلیــون
دالری برخــوردار شــدند و توانســتند بدهیهایشــان را
پرداخــت کننــد و از شــرایط بحرانــی خــارج شــوند ،امــا
امــروز وام  ۲۰۰میلیــون دالری بــا بهــره ســالیانه هفــت
درصــدی و کارمــزد ،ســر رســید شــده و بــه حــدود  ۵۰۰تــا
 ۶۰۰میلیــون دالر افزایــش یافتــه و بــه عبارتــی خســارات
ایــن شــرکتها بیــن  ۵۰۰تــا  ۶۰۰میلیــون دالر اســت و
پیمانــکاران را بدهکارتــر کــرد.
ایــن عضــو هیــات مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران اضافــه کــرد :امســال ،دولــت عــراق
پیمانــکاران کشــورهای مختلــف را بــرای آغــاز پروژههــا
فراخوانــد ،امــا بــدون توجــه بــه خســارتهای وارد شــده،
بــه دلیــل تحریمهــا عالقـهای بــه کار بــا ایرانیهــا نداشــت
و از طرفــی دولــت ایــران موضــوع خســارات پیمانــکاران را
در عــراق پیگیــری نمیکنــد و جــزو اولویتهــا نیســت.
مهدیــار اضافــه کــرد :انتظــار مـیرود دولــت بــرای جبــران
ایــن خســارت هــا و مطالبــه هــا پیگیــری انجــام دهــد تــا
شــرکتها را از ایــن وضعیــت نجــات دهیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش ایســنا ،امــروز چهارشــنبه  9مــرداد مــاه
 1398عرضــه هــای متنوعــی در رینــگ بیــن الملــل
بــورس انــرژی ایــران از ســوی پاالیشــگاه هــا و شــرکت
پخــش فــرآورده هــای نفتــی صــورت گرفــت کــه در
راس آن معاملــه  3000تــن بنزیــن صادراتــی ایــران
بــرای نخســتین بــار در صنعــت نفــت کشــور قابــل
توجــه بــود.
در ســاعت  ۱۴امــروز نخســتین محمولــه  ۱۰هــزار تنــی
بنزیــن صادراتــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای
نفتــی ایــران در حالــی روانــه رینــگ بیــن الملــل بــورس
انــرژی شــد کــه در نهایــت  ۳۰۰۰تــن از ایــن محمولــه
بــه مقصــد بازارهــای صادراتــی معاملــه شــد.
 ۷۰۰۰تــن الباقــی ایــن محمولــه نیــز بــه روز معامالتــی
شــنبه هفتــه آینــده موکــول شــده اســت.
بــرای اولیــن بــار در تاریــخ صنعــت نفــت ایــران قیمــت پایــه هــر تــن از ایــن محصــول  ۵۸۱دالر تعییــن
بنزیــن در بــورس انــرژی ایــران عرضــه و بــه شــد و محدودیتــی بــرای رقابــت بــر ســر قیمــت پایــه
میــزان  ۳۰۰۰تــن بــه فــروش رفــت.
تعییــن شــده وجــود نداشــت.

بنزین ایران
از طریق بورس
انرژی صادر شد

\

حســن احمدیــان ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران تاکیــد دارد کــه ســازمان توســعه
تجــارت بایــد هــر چــه ســریعتر امضــای طالیــی
صــدور مجــوز برگــزاری نمایشــگاه را حــذف کنــد
چــرا کــه ابــزار نمایشــگاه بــرای فعــاالن اقتصــادی
از جایــگاه اصلــی خــود خــارج شــده و صــدور
مجــوز بــرای برگــزاری نمایشــگاه ،تحــت تاثیــر
ی قــرار گرفتــه
مســایل شــخصی ،سیاســی و رابطـها 
اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه
فعــاالن اقتصــادی نیــاز دارنــد کــه از طریــق تبلیغــات بــا
جامع ـ ه مخاطــب خــود ارتبــاط برقــرار کننــد ،گفــت :یکــی
ل و چــه در خــارج
از ابزارهــای ایــن ارتبــاط چــ ه در داخــ 
ی بــه صــادراتمیشــود ،فضــای
ا ز کشــور کــه منتهــ 
نمایشــگاهی اســت .بازدیــد از نمایشــگاههای داخلــی و
خارجــی در شــمار برنامههــای اغلــب فعــاالن اقتصــادی
قــرار دارد .امــا متاســفانه ایــن ابــزار نمایشــگاه از جایــگاه
اصلــی خــود خــارج شــده و صــدور مجــوز بــرای برگــزاری
آن ،تحــت تاثیــر مســایل شــخصی ،سیاســی و رابطــهای
قــرار گرفتــه اســت.
حســن احمدیــان در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق

مجوز برگزاری
نمایشگاهها برای
تشکلها صادر شود
بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه متولــی صــدور مجــو ز
نمایشــگاههای تخصصــی چــه در داخــل و چــه در خــارج،
ســازمان توســعه تجــارت اســت ،ادامــه داد :دریافــت مجــوز
بــرای برگــزاری نمایشــگاه ،گویــی دچــار پدیــده امضــای
طالیــی اســت؛ غافــل ا ز اینک ـه تســهیل برگــزاری نمایشــگاه،
یکــی از مهمتریــن ابزارهــا بــرای توســعه تجــارت و نیــز یکــی
از بهتریــن ویترینهــا بــرای فــروش و صــادرات اســت .در
واقــع ،فعــاالن اقتصــادی بــرای دریافــت مجــوز برگــزاری
ب در مقابــل
ن رقیــ 
نمایشــگاه ،گــروه دیگــری را بــه عنــوا 
خــودمیبیننــد کــه ایــن گــروه مجریــان برگــزاری نمایشــگاه
ی اندیشــد.
هســتند و فقــط بــه منافــ ع خــودمــ 
او افــزود :ســازمان توســعه تجــارت مجــوز برگــزاری نمایشــگاه
را صرفــاً بــه مجریهــامیدهــد؛ در حالــی کــه دیــدگاه مــا

انـرژی
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حداقــل حجــم خریــد بــرای کشــف قیمــت و همچنیــن
حجــم خریــد بــه ترتیــب یکصــد تــن بــود و محــل
تحویــل آن از انبــار پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس
تعییــن شــده اســت.

در ایــن روز همچنیــن نفــت گاز (گازوئیــل) ایــران از
انبــار نفــت مشــهد بــه مقصــد افغانســتان بــه میــزان 5
هــزار تــن و قیمــت پایــه هــر تــن  485دالر بــا هــدف
صــادرات در بــورس انــرژی عرضــه میشــود.
شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی
اســتقبال کمنظیــری از عرضــه فرآوردههــای خــود در
بــورس انــرژی بــا هــدف صــادرات داشــته اســت و امیــد
مــی رود بــا تــداوم عرضــه هــا  ،ســایر فــرآورده هــای
نفتــی و پاالیشــی نیــز در ایــن بــازار بــه طــور گســترده
عرضــه شــود.
مــی تــوان گفــت بــورس انــرژی بــه عنــوان یــک بــازار
متشــکل و تحــت نظــارت فرصــت خوبــی بــرای ســایر
فعــاالن انــرژی بویــژه توانیــر و نیــروگاه هــای بــرق و
همچنیــن فعــاالن صنعــت ذغــال ســنگ تلقــی مــی
شــود تــا ضمــن افزایــش تــاب آوری اقتصــاد ایــران از
تهدیــد هــا فرصــت بســازند.

ایــن اســت کــه مجــوز بایــد بــ ه تشــکلهای مربوطــه داده
شــود.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه
صــدور مجــوز بــرای تشــکل ،منافــع برگــزاری نمایشــگاه را
میــان همــه اعضــای ایــن تشــکل توزیــعمیکنــد ،توضیــح
داد :رویــه صحیــح ایــن اســت کــه تشــکل مجــو ز برگــزاری
را دریافــت کنــد و ســپس ایــن تشــکل در مرحلــه بعــد ،بــا
یــک مجــری مناســب قــرارداد منعقــدمیکنــد .امــا ســازمان
توســعه تجــارت عکــس ایــن رویــه را در پیــش گرفتــه و
تشــکلها بایــد بــا مجــری کــه از ســوی ســازمان تعییــن
شــده همــکاری کننــد.
او افــزود :در حــال حاضــر مجریــان برگــزاری نمایشــگاه،
ط خوبــی بــا ســازمان دارنــد و شــبهاتی وجــود دارد کـه
ارتبــا 
در ازای دریافــت مجــوز نمایشــگاه ،هزینههایــی پرداخــت
میشــود .در واقــع ،ظاهــرا پولهــای زیــادی رد و بــدل
میشــود و ایــن فشــار زیایــد را بــه کســانی کــه در نمایشــگاه
شــرکت میکننــد ،وارد میکنــد.

در ایــن کمیتــه حــذف شــد .اکنــون پیشــنهاد مــا ایــن
اســت کــه نماینــدگان ســازمان توســعه تجــارت ،شــرکت
نمایشــگاهها ،اتــاق بازرگانــی تهــران و تشــکل مربوطــه در
ایــن کمیتــه حضــور یابنــد و پــس تعییــن شــاخصهایی
بــرای ارزیابــی تشــکلهای داوطلــب برگــزاری نمایشــگاه،
بــرای تشــکلی کــه امتیــاز کیفــی و کمــی الزم را کســب
کــرد ،مجــوز برگــزاری نمایشــگاه صــادر شــود ،پــس از آن
نیــز ایــن تشــکل بــا یــک مجــری نمایشــگاهی قــرارداد
منعقــدمیکنــد.
ت بــه ایــن
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان توســعه تجــار 
مجــوز بــه مثابــه یــک امضــای طالیــیمینگــرد ،ادامــه داد:
مجــری انتخــاب شــده بــرای نمایشــگاه مبلمــان خانگــی کــه
بــه زحمــت توانســتیم مجــوز آن را بــرای شــش مــاه دیگــر
دریافــت کنیــم ،بیشــترین زحمتــی کــه بــرای صنعــت
مبلمــان کشــیده ،ایــن اســت کــه یــک دســت مبلمــان
بــرای خان ـهاش خریــداری کــرده اســت.
احمدیــان بــا بیــان اینکــه ایــن مســاله بــه تمــام صنایــع
و صنــوف تعمیــم یافتــه اســت ،گفــت :ســازمان توســعه
تجــارت ،صرفــا خــود را در ایــن زمینــه تصمیمگیرنــده
میدانــد و ایــن نگــرش بــه توســعه تجــارت و صــادرات
آســیب میزنــد.

عرضه های هفته بعد
گفتنــی اســت شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآوردههــای نفتــی ،یکشــنبه هفتــه آینــده نیــز 10
هــزار تــن بنزیــن بــا اکتــان  91را بــه قیمــت پایــه هــر
تــن 581دالر و نیــز بنزیــن بــا اکتــان  95بــه حجمهــای
 3هــزار و  5هــزار تــن بــه نــرخ پایــه هــر تــن  630دالر
بــا هــدف صــادرات عرضــه میکنــد.
شــرکت پاالیــش پخــش همچنیــن نفــت ســفید را در
یکشــنبه هفتــه آینــده در قالــب چهــار محمولــه و حجــم
کلــی  3هــزار تــن و قیمــت پایــه هــر تــن  578دالر
بــا هــدف صــادرات در رینــگ صادراتــی بــورس انــرژی
عرضــه میکنــد.

احمدیــان بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود  10ســال قبــل ،نماینده
اتــاق تهــران در کمیتــه برگــزاری و نظــارت نمایشــگاهی
عضویــت داشــت و بــه تدریــج نقــش اتــاق کمرنــگ شــد
افــزود :از حــدود  4ســال  5ســال قبــل نیــز نماینــده اتــاق

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برق کشورهای مختلف از چه
منابعی تامین میشود؟
ســهچهارم افزایــش تولیــد بــرق در جهــان مربــوط بــه
چیــن ،هنــد و ژاپــن اســت .تولیــد بــرق در ایــاالت متحــده
بــه دلیــل کاهــش تقاضــا ،کاهــش یافتــه و در روســیه
ثابــت باقــی مانــده اســت .امــا تولیــد بــرق در خاورمیانــه و
در ایــران ،افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،زغالســنگ بــا ســهمی برابــر بــا ۳۸.۱
درصــد ،مهمتریــن منبــع تولیــد بــرق اســت؛ گاز طبیعــی
( ۲۳.۲درصــد) و هیدروالکتریســیته ( ۱۵.۹درصــد) در
مرتبــه بعــدی قــرار دارنــد .بیــش از  ۲۰درصــد بــرق
جهــان از منابــع تجدیدپذیــر تولیــد میشــود و ایــن رقــم
دائــم در حــال رشــد اســت .در حالــی کــه ســهم انــرژی
هســتهای در تولیــد بــرق ۳.۴ ،درصــد و زغــال ســنگ ۳.۱
درصــد کاهــش یافتــه اســت.
امــا در ســال  ۲۰۱۸حــدود  ۲۵۴میلیــارد کیلووات ســاعت
از بــرق ایــاالت متحــده از نیــروی بــادی تولیــد شــد.
بریتانیــا کــه یازدهمیــن کشــور پرمصــرف جهــان اســت،
بیــش از یکچهــارم ( ۲۶درصــد) از بــرق مصرفــی خــود
را از منابــع تجدیدپذیــر تامیــن میکنــد .برزیــل تقریبــا
سـهچهارم ( ۷۴درصــد) از بــرق مصرفــی خــود را از منابــع
تجدیدپذیــر تامیــن میکنــد .کانــادا بــا فاصلــه نزدیــک
( ۶۳درصــد) در مقــاوم دوم قــرار دارد .تولیــد بــرق از
منابــع تجدیدپذیــر در عربســتان صعــودی -چهاردهمیــن
مصرفکننــده بــزرگ بــرق در جهــان -صفــر اســت.
در کــره جنوبــی نیــز تنهــا دو درصــد بــرق از منابــع
تجدیدپذیــر تولیــد میشــود.
تولید برق از انرژی هستهای
نیروگاههــای هســتهای در ده ـه  ۱۹۸۰بــه ســرعت رشــد
کردنــد ،چراکــه بعــد از بحرانهــای نفتــی دهــه ،۱۹۷۰
کشــورها بــه دنبــال کاهــش وابســتگی به ســوخت فســیلی
بودنــد .بــا ایــن حــال بعــد از خرابیهــای ناشــی از زلزلــه
و تســونامی در ســواحل اقیانــوس آرام در شــمال ژاپــن،

بیشــتر کشــورها ،ایمنــی راکتورهــای هســتهای خــود را
مــورد بازبینــی قــرار دادنــد .حتــی کشــورهایی مثــل
آلمــان و ایتالیــا تصمیــم گرفتنــد پروژههــای نیروگاههــای
هســتهای خــود را بــه حــال تعلیــق درآورنــد.
بــر اســاس اعــام منابــع اینترنتــی ،در حــال حاضــر،
انــرژی هســتهای حاصــل از  ۴۵۰راکتــور نیــرو در ۳۰
کشــور جهــان ،حــدودا  ۱۱درصــد از بــرق جهــان را
تامیــن میکنــد ۱۶ .کشــور بــرای تامیــن دســتکم
یکچهــارم از برقشــان بــه نیــروی هســتهای وابســتهاند.
کانــادا بــا  ۱۹راکتــور هســتهای ۱۵ ،درصــد و مکزیــک بــا
دو رآکتــور ،حــدودا  ۶درصــد از بــرق خــود را از منابــع
هســتهای تامیــن میکننــد .تعــداد راکتورهــای فعــال
آمریــکا از  ۱۰۴راکتــور در ســال  ۲۰۱۲بــه  ۹۹راکتــور
رســیده کــه امــروزه  ۲۰درصــد از بــرق کشــور را تامیــن
میکننــد .گاز طبیعــی ارزان ،آزادســازی بــازار ،تخصیــص
یارانــه بــه منابــع تجدیدپذیــر و کمپینهــای سیاســی از
جملــه عوامــل موثــر در ایــن زمینــه بودهانــد.
آرژانتیــن ســه راکتــور و برزیــل دو راکتــور دارد کــه بــه
ترتیــب  ۵درصــد و  ۳درصــد از بــرق ایــن کشــورها را
تامیــن میکننــد .فنالنــد چهــار راکتــور فعــال دارد کــه
 ۳۳درصــد از بــرق کشــور را تامیــن میکننــد .در حالــی
کــه چیــن بــا  ۳۸راکتــور هســتهای فعــال ،حــدود  ۴درصــد
از بــرق خــود را از انــرژی هســتهای تامیــن میکنــد.
فرانســه  ۵۸راکتــور هســتهای دارد کــه نزدیــک بــه ۷۲
درصــد از بــرق ایــن کشــور را تامیــن میکننــد.
از ســوی دیگــر  ۳۵راکتــور هســتهای روســیه ۱۸ ،درصــد
از بــرق ایــن کشــور را تولیــد میکننــد .نقطــه قــوت
روســیه ،صــادرات متخصــص بــرای ســاخت رآکتورهــای
جدیــد اســت .صنعــت هســتهای ملــی ایــن کشــور در
انجــام پروژههــای جدیــد در برخــی کشــورها نقــش دارد.
پاکســتان بــا پنــج نیــروگاه ۶ ،درصــد از بــرق خــود را از
انــرژی هســتهای تامیــن میکنــد.

انـرژی

شماره صد و بیست سه /هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود وهشت

امیری خامکانی:

باید یک اجماع
فراجناحی برای
اقتصاد غیرنفتی شکل
بگیرد

نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه زمینــه شــکل گیــری اقتصــاد غیــر
نفتــی داشــتن اقتصــاد پویــا و فعــال اســت بیــان کــرد :بایــد
بــرای ایجــاد اقتصــاد غیــر نفتــی یــک اجمــاع ملــی خــارج از
دیدگاههــای سیاســی ایجــاد شــود تــا دیگــر شــاهد معطــل
مانــدن تصمیمــات کارشناســی بــرای ســاماندهی امــور
نباشــیم.
حســین امیــری خامکانــی در گفــت و گــو بــا ایســنا با اشــاره
بــه زیرســاختهای الزم بــرای شــکل گیــری اقتصــاد غیــر
نفتــی بیــان کــرد :اقتصــاد غیــر نفتــی چیــزی نیســت کــه
بــا یــک حکــم بتــوان آن را اجرایــی کــرد .اقتصــاد غیــر
نفتــی نیــاز بــه شــکل گیــری یــک اقتصــاد پویــا و فعــال
دارد کــه گــردش مالــی در ارکان مختلــف کشــور ،ایجــاد
شــده و ســاختار درآمدهــای غیــر نفتــی از جملــه مالیــات ،و
عــوارض شــکل بگیــرد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :بــرای داشــتن اقتصــاد غیــر نفتــی
بایــد بتــوان بــر روی درآمدهــای مالیاتــی و عوارضهــا
حســاب کــرد .بایــد جلــوی فرارهــای مالیاتــی گرفتــه شــود.
ارکانــی کــه اقتصــاد کشــور را تشــکیل میدهنــد ،نظیــر
بانکهــا و دســتگاههای نظارتــی بایــد ســاز و کار خــاص
خــود را داشــته باشــد.
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی در
ادامــه تصریــح کــرد :زمانــی کــه فضــای کســب و کار کشــور
رونــق بگیــرد ،وب بحــث تعرفههــا و کنتــرل واردات محقــق
شــود ،الیههــای اقتصــاد غیــر نفتــی شــکل گرفتــه اســت .از
ســوی دیگــر بحــث یارانههــا نیــز در شــکل گیــری اقتصــاد
غیــر نفتــی موثــر اســت .ایــن کــه اقتصــاد کشــور تــا چــه
انــدازه بایــد بــه یارانــه وابســته باشــد خــود تاثیــر بســزایی
دارد.
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وی در ادامــه تاکیــد کــرد :زمانــی کــه مــا یــک اقتصــاد فعال و
پویــا در کشــور داشــته باشــیم ،و بتوانیــم بــر روی درآمدهــای
مالیاتــی و عوارضــی حســاب بــاز کنیــم میتوانیــم بــه ســمت
اقتصــاد غیــر نفتــی برویــم .آن گاه میتــوان درآمدهــای
نفتــی را صــرف زیــر ســاختها کــرد و شــاهد گــردش مالــی
در کشــور بــود .چــرا کــه بــا راه افتــادن پروژههــا درآمدهــای
مالیاتــی نیــز افزایــش یافتــه و ایــن گونــه عمــا کشــور از
نفــت مســتقل میشــود.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــا بایــد هــر چــه
ســریعتر بــه ســمت اقتصــاد غیــر نفتــی برویــم بیــان کــرد:
شــروع اقتصــاد غیــر نفتــی بــا دســتور مقــام معظــم رهبــری
از اصــاح ســاختار بودجــه اســت کــه در ایــن اصــاح
بایــد ســاختار بانکهــا نیــز اصــاح شــود تــا بتوانیــم بــر
روی درآمدهــای غیــر نفتــی کشــور نیــز حســاب کنیــم.
پیچیدگیهایــی کــه در سیســتم اجرایــی کشــور وجــود دارد
باعــث شــده تــا مــا در ایــن ســالها از مســیر جدایــی اقتصــاد
از نفــت فاصلــه بگیریــم.
وی افــزود :متاســفانه هــر بخشــی از کشــور کــه ســامان دهــی
میشــود بــا ســایر بخشهــا همســان نیســت .از یــک ســو
بــه ســمت نظاممنــدی گمرکهــا میرویــم و از ســوی
دیگــر واردات و صــادرات بــا یکدیگــر تنظیــم نمیشــود.
عــدهای معتقدنــد اگــر وزارت بازرگانــی ایجــاد شــود واردات
و صــادرات نیــز تنظیــم میشــود .امــا عــدهای دیگــر
میگوینــد صرفــا بروکراســی بیشــتر خواهــد شــد.
وی در ادامــه بــا تاکیــد لــزوم اصــاح نظــام بانکــی بــرای
ایجــاد اقتصــاد غیــر نفتــی بیــان کــرد :متاســفانه در خصــوص
بانکهــا مــا نتوانســتهایم رســالتی را کــه در خیلــی از
کشــورهای توســعه یافتــه ،بانکهــا انجــام میدهنــد را بــر
دوش بانکهــای خــود بگذاریــم .موسســات اعتبــاری در
کشــور ســاخته شــدهاند کــه امــروز خــود وبــال گــردن
بانکهــا شــدهاند .بایــد یــک اراده ملــی بــرای ایجــاد اقتصــاد
غیــر نفتــی شــکل بگیــرد.
امیــری در خاتمــه بــا تاکیــد بــر لــزوم همصدایــی احــزاب
رســانهها و دســتگاهها و نهادهــای اجرایــی و نظارتــی بــرای
شــکل گیــری اقتصــاد جــدا از نفــت بیــان کــرد :امــروز برخــی
از تصمیمهــا کــه در کشــور بــا نظــرات کارشناســی گرفتــه
میشــود متاســفانه درگیــر اختالفــات احــزاب و گروههــای
کشــور شــده و زمــان از دســت مـیرود .تــا یــک اجمــاع ملــی
خــارج از دیدگاههــای سیاســی ایجــاد نشــود ،نمیتــوان بــه
ســمت اقتصــاد غیــر نفتــی رفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخــش خصوصــی بــا انتشــار بیانیــهای از دولــت خواســتار
توقــف تخصیــص دالر  4200تومانــی شــد .پیشنویــس
ایــن بیانیــه در نشســت روز  30تیرمــاه هیــات نماینــدگان
اتــاق ایــران بــه رای گذاشــته شــد ،امــا از آنجــا کــه برخــی
از اعضــای هیــات نماینــدگان در مــورد بندهــای ایــن بیانیــه
مســائلی را مطــرح کردنــد ،مقــرر شــد جزییــات بیانیــه
مجــددا مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و ســپس منتشــر شــود.
از همیــن رو ،اتــاق ایــران روز گذشــته در بیانی ـهای رســمی،
براجــرای سیاســت ارز تــک نرخــی در بلندمــدت از طریــق
کاهــش شــکاف نــرخ بــازار نیمــا و بــازار آزاد ،تاکیــد کــرد.
بیانیــه پارلمــان بخــش خصوصــی« ،افزایــش تــورم ،گســترش
رانــت و فســاد در جامعــه و کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه تــوان
سیاس ـتگذاری دولــت و همچنیــن تضعیــف تولیــد داخلــی»
را نشــانههای ناکارآمــدی سیاســتهای ارزی دولــت دانســته
و خواســتار اصــاح ایــن سیاس ـتها شــده اســت .بــه همیــن
منظــور ،اتــاق ایــران بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی،
اجــرای  8مــورد را بــه عنــوان سیاســت جایگزیــن تخصیــص
ارز ترجیحــی ،توصیــه کــرده اســت کــه در متــن گــزارش
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت.
ماجرای تخصیص دالر  4200؟
فروردیــن مــاه ۹۷؛ براســاس تصمیــم دولتمــردان همــه
گروههــای کاالیــی وارداتــی مشــمول دریافــت دالر ۴۲۰۰
تومانــی شــدند .سیاســت ارزی کــه ســر وصــدای زیــادی هــم
بــه پــا کــرد و برخــی آن را از همــان ابتــدا یــک پروژه شکســت
خــورده نامیدنــد .امــا ایــن سیاســت براســاس پیشبینیهــا،
از همــان ابتــدا دچــار کژکارکــرد شــد؛ بهطوریکــه متولیــان
امــر ناچــار شــدند در اواخــر تیرمــاه در بخشــنامه دیگــر
اقــدام بــه گروهبنــدی کاالهــای وارداتــی کننــد .بــه موجــب
ایــن تصمیــم ،کاالهــا در  4گــروه فهرســتبندی شــدند.
برایــن اســاس ،در گــروه یــک؛ «کاالهــای اساســی و دارو و
تجهیــزات پزشــکی» جــا گرفــت کــه تامیــن ارز آن از منابــع
بانــک مرکــزی صــورت میگرفــت .گــروه دوم؛ «کاالهــای
واســطهای و ســرمایهای» را در بــر میگرفــت کــه تامیــن
ارز آنهــا از طریــق ارز صادراتــی پتروشــیمی و فــوالد و ...در
ســامانه نیمــا بــه قیمــت  ۴۲۰۰تومــان انجــام میشــد .امــا
گــروه ســوم؛ «کاالهــای مصرفــی» را پوشــش مــیداد کــه
نــرخ توافقــی بــازار نیمــا محــل تامیــن ارز بــرای ایــن گــروه
کاالیــی در نظــر گرفتــه شــده بــود .در نهایــت «کاالهــای

ممنوعههــای وارداتــی» در گــروه چهــارم قــرار گرفتنــد .امــا
ایــن گروهبنــدی هــم راه بــه جایــی نبــرد و نظــر متولیــان
امــر را جلــب نکــرد .همیــن شــد کــه در میانــه مردادمــاه 97
بخشــنامه دیگــری از ســوی هیــات وزیــران منتشــر شــد کــه
بــه موجــب آن کاالهــای وارداتــی بــه دو گــروه «اقــام اساســی
واقــام غیرضــرور» تقســیم شــدند؛ گــروه نخســت مشــمول
دریافــت دالر  4200تومانــی از بانــک مرکــزی شــدند و گــروه
دوم ارز مــورد نیــاز خــود را از بــازار نیمــا بــا نــرخ توافقــی
تامیــن میکردنــد.
در ایــن میــان البتــه بعضــا جابهجاییهایــی صــورت
میگرفت.امــا در تمــام ایــن مــدت ،فعــاالن اقتصــادی خواهــان
حــذف دالر  4200تومانــی از صحنــه اقتصــاد بودنــد؛ آنهــا
کــه بارهــا نســبت بــه تبعــات چنــد نرخــی بــودن ارز و دادن
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نخســتین نشســت دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
در مشــهد در  30تیرمــاه بــه تصویــب اعضــا رســیده بــود،
بــا هــدف اصــاح سیاس ـتهای ارزی  8پیشــنهاد بــه دولــت
ارایــه شــده اســت.
بیانیه الزام حذف دالر  4200تومانی
متــن کامــل بیانیــه اتــاق ایــران بــه ایــن شــرح اســت« :اقتصاد
کشــور از ســال گذشــته بهواســطه نقــض برجــام ،تحمیــل
دور جدیــد تحریمهــا ومحدودیتهــای ایجادشــده در عرصــه
تعامــات خارجــی ،بــا شــرایط جدیــدی مواجــه گردیــد کــه
همیــن امــر محیــط کسـبوکار فعــاالن اقتصــادی را دشــوارتر
و پیچیدهتــر از گذشــته کــرده اســت .نوســانات شــدید نــرخ
ارز و ســیر صعــودی افزایــش قیمتهــا ،از ســال  97موجبــات

 8سیاست جایگزین برای
حذف دالر 4200

یارانــه دولتــی بــرای واردات هشــدار داده بودنــد ،دلیــل اصلــی
مخالفــت خــود را رانــت و فســادی میداننــد کــه بــه ســبب
ارز ارزان در اقتصــاد ایجــاد شــده اســت .هــر چنــد ذینفعــان
دالر دولتــی مدافــع حــذف آن هســتند ،امــا همچنــان برخــی
از مقامــات مصــر بــه تخصیــص دالر  4200تومانــی هســتند.
بهطوریکــه قائــم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی نیــز
بــه تازگــی در نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران تاکیــد
کــرد کــه برنامــهای بــرای حــذف دالر  4200تومانــی در
دســتور کار قــرار نــدارد .ایــن درحالــی اســت کــه پارلمــان
بخــش خصوصــی در تازهتریــن اقــدام بــه انتشــار بیانیــهای
8بنــدی در مــورد حــذف دالر دولتــی از چرخــه اقتصــاد کــرده
اســت .ایــن بیانیــه بااشــاره بــه جایــگاه اتــاق ایــران بــه عنــوان
نماینــده بخــش خصوصــی و مشــاور قــوای ســهگانه ،بــر
ضــرورت تعامــل موثــر دولــت وبخــش خصوصــی وبهرهگیــری
از ظرفیتهــای فکــری وفنــی فعــاالن اقتصــادی در کلیــه
مراحــل تصمیمگیــری و سیاســتگذاری بــا هــدف فائــق
آمــدن بــر مشــکالت و زمینهســازی بــرای رونــق تولیــد تاکیــد
کــرده اســت .در متــن بیانیــه اتــاق ایــران کــه پیــش از ایــن در

تحلیــل تــوان تولیــد داخــل و تضعیــف قــدرت خریــد خانــوار را
فراهــم کــرده اســت .در ایــن شــرایط ،اتــاق ایــران بــه عنــوان
نماینــده بخــش خصوصــی و مشــاور قــوای محتــرم س ـهگانه،
اعتقــاد دارد فائــق آمــدن بــر انبــوه مشــکالت موجــود و
زمینهســازی بــرای رونــق تولیــد؛ آنچنانکــه مــورد نظــر رهبــر
فرزانــه انقــاب قــرار دارد ،در گــرو تعامــل موثــر دولــت و بخش
خصوصــی و بهرهگیــری از ظرفیتهــای فکــری و فنــی فعــاالن
اقتصــادی در کلیــه مراحــل تصمیمگیــری و سیاســتگذاری
اســت .در همیــن راســتا بــا توجــه بــه محدودیــت در منابــع
ارزی کشــور و ضــرورت مدیریــت صحیــح ایــن منابــع در
شــرایط پیــشرو ،اتــاق ایــران توجــه دولــت را بــه مــوارد ذیــل
معطــوف م ـیدارد».
در بنــد نخســت ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه تخصیــص
منابــع قابــل توجــه ارز ترجیحــی در ســال گذشــته ،در تحقــق
هــدف حفــظ قــدرت خریــد خانوارهــا در برابــر تورمهــای
فزاینــده ،موفــق عمــل نکــرده اســت .شــاهد ایــن امــر ،تفــاوت
نهچنــدان محســوس تــورم کاالهــای اساســی و غیراساســی
در ســال  97اســت.بند دیگــر ایــن بیانیــه ایــن موضــوع را مورد

14

اشــاره قــرار میدهــد کــه تفــاوت معنــادار نــرخ ارز ترجیحــی
بــا نرخهــای نیمایــی و آزاد ،بــه گســترش رانــت و فســاد در
جامعــه و کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه تــوان سیاس ـتگذاری
دولــت ،منجــر شــده اســت .افزایــش محســوس واردات برخــی
کاالهــای اساســی در ســال  97نســبت بــه ســنوات گذشــته و
تفــاوت در قیمــت توزیــع دولتــی و آزاد اقــام مصرفی اساســی،
انعکاســی از فســاد شــکلگرفته در اثــر سیاســتگذاری
نامطلــوب ارزی اســت .همچنیــن در بنــد  3ایــن بیانیــه آمــده
اســت کــه اجــرای سیاســت تخصیــص ارز یارانـهای ،در مواردی
تضعیــف تولیــد داخلــی را نیــز در پــی داشــته اســت .شــرایط
رقابتــی نابرابــر تولیدکننــدگان کاالهــای مشــابه اقــام اساســی
وارداتــی از دالیــل ایــن امــر اســت .نظــر بــه مــوارد فوقالذکــر،
ناکارآمــدی سیاســت تخصیــص ارز یارانـهای در بــرآورد اهــداف
مــورد نظــر دولــت ،محــرز اســت .بــر همیــن اســاس ،اتــاق
ایــران بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی ،اجــرای  8مــورد
را بــه عنــوان سیاســت جایگزیــن تخصیــص ارز ترجیحــی،
توصیــه میکنــد.
پیشنهادهای اتاق
 -1توقــف تخصیــص ارز  4200تومانــی -2 ،حرکــت بــه
ســوی اجــرای سیاســت تکنرخــی در بلندمــدت از طریــق
کاهــش شــکاف بــازار نیمــا و بــازار آزاد در کنــار اخــذ مالیــات
بــر عایــدی ســرمایه از معامــات ارزی بابــت مابهالتفــاوت
نــرخ ارز -3 ،تخصیــص منابــع ایجادشــده از محــل حــذف ارز
ترجیحــی بــه پرداخــت یارانــه نقــدی بــه اقشــار آســیبپذیر
و کمــک بــه تولیــدات ملــی مبتنــی بــر برنامــه مشــخص،
 -4تمرکــز بــر شناســایی دقیــق جامعــه هــدف خانــوار در
راســتای پرهیــز از تکــرار تجربیــات غلــط گذشــته در زمینــه
پرداخــت یارانــه همگانــی -5 ،پرداخــت تســهیالت ســرمایه
در گــردش بــه واحدهــای تولیــدی ،بازپرداخــت بدهیهــای
دولــت بــه بخــش خصوصــی ،بانکهــا و تأمیــن اجتماعــی از
محــل ســایر منابــع آزادشــده ناشــی از حــذف ارز یارانـهای-6 ،
تعییــن دقیــق نیازهــای وارداتــی و هماهنگــی دســتگاههای
درگیــر بــا فرآینــد تخصیــص ارز و واردات در راســتای مدیریــت
صحیــح ثبــت سفارشــات و جلوگیــری از پیدایــش زمینههــای
رانتجویــی -7 ،حداقلســازی حقــوق ورودی مــواد اولیــه
و ماشــینآالت مــورد نیــاز بخــش تولیــد کشــور .8 ،افزایــش
ســهم واردات در مقابــل صــادرات در بســته ارزی بانــک
مرکــزی بــه منظــور زمینهســازی بــرای بازگردانــدن کلیــه
ارزهــای صادراتــی بــه داخــل کشــور.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تحلیل داده های اقتصادی
در ایــن کتــاب مهــمتریــن الگوهــای اقتصادســنجی مــدرن بررســی مــیشــود .پنــج فصــل اول کتــاب بــه مفاهیــم همبســتگی و
رگرســیون اختصــاص یافتــه اســت .درک ایــن مفاهیــم بنیــان درک ســایر مفاهیــم اقتصادســنجی اســت .از ایــنرو کتــاب تاکیــد
زیــادی بــر ایــن دو مفهــوم دارد .رگرســیون چندگانــه در فصــل ششــم و متغیرهــای مجــازی در فصــل هفتــم مــورد بررســی
قــرار گرفتــهانــد .در فصــل هشــتم الگوهــای انتخــاب کیفــی معرفــی مــیشــود .فصــلهــای نهــم تــا دوازدهــم بــه الگوهــای
ســریزمانــی اختصــاص دارد .در ایــن فصــلهــا مفاهیمــی نظیــر ریشــه واحــد ،هــمانباشــتگی ،علیــت گرنجــر و تصحیــح خطــا
بررســی مــیشــود .فصــل ســیزدهم بــه برخــی محدودیــتهــا نظیــر داد ه هــای سانسورشــده مــیپــردازد .کتــاب بــا پیوســتی
پیرامــون نحــوه مقالــه نویســی پایــان مــییابــد.
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