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چرا بنگاهداری مبتنی بر رانت
در حال رواج است؟

یادداشت محسن جاللپور درباره فساد و رانت

حجــم اعــداد و ارقام ــی کــه ایــن روزهــا دربــاره فس ــاد برخ ــی چهرههای سیاس ــی-
اقتصــادی مطــرح م یشــود ،واقعــاً تکاندهنــده اســت .غیرقابلتصــور اســت
کــه ف ــردی از راههــای قانون ــی بــه چنی ــن ارقام ــی نزدیــک شــود .اعــدادی کــه
هــوش از ســر انســان م یب رنــد بهجــای خــود ،اقتصــاد ایــران ایــن روزهــا بــه
آزمایشــگاهی تبدیــل شــده کــه م یشــود در آن بــه تماشــای انــواع بازیهــای
مجرمانــه اقتصــادی نشس ــت.
آنچــه ایــن روزهــا در دادگاههــا م یگــذرد فقــط بخــش آشــکار فس ــاد گس ــترده
در ســاختار اقتصــاد ای ـران اســت کــه امیدواریــم مب ــارزه بــا آن ادامــه پی ــدا کنــد
امــا ایــن یــک واقعیــت اســت کــه دســتگاه قضائــی و ســایر دســتگاههای
تصمی ــم گی ــر بایــد فک ــری بــه حــال سیاس ـتهایی کننــد کــه فس ــاد آفریــن
هس ــتند.
ایــن واقعی ــت را بایــد پذیرفــت کــه فس ــاد ،زد و بنــد و رشــوه همچــون موریانــه
در حــال خــوردن پایههــای نظــام اداری کشــور اســت و بــه نظ ــر م یرســد ایــن
ســاختار معی ــوب جــز تولی ــد و خلــق فس ــادهای بــزرگ هی ــچ خروج ــی نــدارد
چــون تــا زمان ــی کــه سیاس ـتهای مبتن ــی ب ــر توزیــع منابــع چنــد قیمت ــی و
اعطــای مجموعـهای از مجوزهــای اقتصــادی توســط مدی ـران دولت ــی ادامــه پی ــدا
کنــد ،فس ــاد کاهــش پی ــدا نخواهــد ک ــرد.
رقابــت ب ــر س ــر دریافــت انــواع رانــت و منابــع چنــد قیمت ــی باعــث شــده بنگاهها
فک ــر کننــد بهت ــر اســت بهجــای تــاش ب ـرای بازاریاب ــی و افزایــش به ــرهوری ،یــا
بــا مدی ـران مس ــتقر دولت ــی ط ــرح دوســتی بلندمــدت بریزنــد یــا س ـراغ مدی ـران
بازنشس ــته امــا بانفــوذ دولت ــی برونــد تــا در چانهزن ــی بــا دولــت دســت بــاال را
داشــته باشــند .دلی ــل بهکارگی ــری رســمی و غیررســمی سیاســتمداران و دالالن
سیاســی و افــراد ذینفــوذ توســط برخــی بنگاههــای ای رانــی ایــن اســت کــه
م یخواهنــد در چانهزن ــی ب ـرای دریافــت رانــت از قافلــه عقــب نماننــد .بدتریــن
عارضــه ایــن اســت کــه مس ــئله فس ــاد در نظــام اداری باعــث شــده بنگاههــای
ســالم نی ــز بــه بیمــاری دچــار شــوند .ادام ــه در صفحــه 5

دومین «همایش تشکلهای اقتصادی ،راهبران

ایجاد تشکلهای
اقتصادی وظیفه
دولت نیست

دومیــن «همایــش تشــکلهای اقتصــادی ،راهبــران توســعه» بــه
مناســبت روز ملــی تشــکلهای اقتصــادی بــا حضــور اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیسجمهــور و جمعــی از وزرای دولــت در
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران برگــزار شــد.
رئیــس اتــاق ایــران در ایــن همایــش گفــت :ایجــاد تشــکلهای
اقتصــادی کار دولــت نیســت.
علیرضــا اشــرف دبیــر کل اتــاق ایــران بهعنــوان اولیــن ســخنران ایــن همایــش،
ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضــران بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه تشــکلها
بهعنــوان نهادهــای مدنــی نقــش مهمــی در توســعه کس ـبوکارها دارنــد ،افــزود:
یکــی از مهمتریــن شــروط تحقــق توســعه پایــدار ،بهرهمنــدی از ظرفیتهــای
تشــکلهای اقتصــادی اســت .چراکــه بــا ورود تشــکلهای بخــش خصوصــی بــه
اجــرای سیاس ـتهای تجــاری و تولیــدی قطع ـاً جلــوی شکســت ایــن سیاس ـتها
گرفتــه خواهــد شــد.
اشــرف تصریــح کــرد :بخــش خصوصــی بهواســطه ارتبــاط مســتقیمی کــه بــا
جامعــه تولیــدی و همچنیــن کارشناســان دارد ،شــفافترین اطالعــات را بــه دولــت
ارایــه میکنــد؛ بــه شــرط اینکــه ایــن اطالعــات در مواقــع بحرانــی موردتوجــه
قــرار گیــرد؛ امــا متأســفانه یکــی از ضعفهــای اساســی ایــن اســت کــه معمــوالً

بعــد از تصمیمگیــری بــه دنبــال اصــاح برمیآییــم.
دبیــر کل اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه تشــکلهای بخــش خصوصــی
بیــش از دولــت قــدرت پیشبینــی مســائل کالن اقتصــادی رادارنــد ،خاطرنشــان
کــرد :ضــروری اســت همانطــور کــه قانــون گــذار جایــگاه تشــکلها را تعریــف
کــرده و آنهــا را بــه رســمیت شــناخته اســت ،نقــش آنهــا را در نظــرات و اجــرای
تصمیمــات نیــز مــورد توجــه قــرار دهــد .چراکــه مــا بایــد در عرصــه تصمیمگیــری
هــا نیــز حضــور داشــته باشــیم و از مــا نظرخواهــی شــود.
ضــرورت مشــارکت تشــکلهای اقتصــادی ،جلوگیــری از موازیســازی تشــکلها
و گســترش نقــش تشــکلها در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران ،اصلیتریــن خواســتههایی اســت کــه بــه اعتقــاد دبیــرکل اتــاق ایــران
انتظــار مــی رود بــا همراهــی دولــت و اتــاق ایــران امــکان دســتیابی بــه آنهــا
فراهــم شــود.
بیش از  200تشکل ،رتبهبندی و جایگاه آنها مشخص شده است
در ادامــه ،محمدرضــا انصــاری نایــب رئیــس اتــاق ایــران و رئیــس انجمــن
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــه
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ایجــاد تشــکلهای اقتصــادی وظیفــه
دولــت نیســت دومیــن «همایــش تشــکلهای

اقتصــادی ،راهبــران توســعه» بــه مناســبت روز
ملــی تشــکلهای اقتصــادی بــا حضــور اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیسجمهــور و جمعــی از
وزرای دولــت در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران برگــزار شــد .مشــروح خبــر

بخــش خصوصــی از فرصــت اشــتغال در
صنعــت بــرق افغانســتان اســتفاده کنــد

نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران
گفــت :امــکان حضــور بخــش خصوصــی ایــران
در پروژههــای برقــی افغانســتان ،فضــای مثبــت
کســب و کار و اشــتغال بــرای فعــاالن ایــن صنعــت
ایجــاد کــرده اســت .مشــروح خبــر
ـد وزیــر
ـته شـ
ـرق شکسـ
ـادرات بـ
ـورد صـ
رکـ
نیروگفــت:در  ۱۰ســال اخیــر رشــد بــار پیــک
کشــور حــدود  ۵.۲۲درصــد بــوده اســت امــا

مشــروح خبــر

.

دولــت بخــش خصوصــی را در آمریــکای
التیــن رهــا کــرده اســت رئیــس کمیســیون

انــرژی اتــاق بازرگانــی بیــان کــرد :دولــت بایــد
بخــش خصوصــی را در ســفر بــه کشــورهای
آمریــکای التیــن همــراه کنــد امــا متاســفانه بخــش
خصوصــی را رهــا کــرده اســت  .مشــروح خبــر

تعــادل امــروز اقتصــاد ایــران نتیجــه
فعالیتهــای بخــش خصوصــی اســت

معــاون اول رئیسجمهــور بــه عنــوان ســخنران
پایانــی «همایــش تشــکلهای اقتصــادی ،راهبــران
توســعه» از برخــی پیچیدگیهــا و ســختیهایی
کــه هنــگام تصمیمگیــری بــه ویــژه در شــرایط
اعمــال انــواع فشــارها و تحریمهــا بــه وجــود
.
میآیــد ،مشــروح خبــر
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انـرژی

از

بخشخصوصــی
آسیبشناســی
عــدم توســعهیافتگی در ایــران مســعود

خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران در
همایــش توانمندســازی ســرمایه انســانی بــا اشــاره
بــه وضعیــت اقتصــادی و شــاخصهای کالن اقتصــاد
کشــور عنــوان کــرد مشــروح خبــر

آغــاز واگــذاری پروژههــای جدیــد
نفتــی بــه بخشخصوصــی نماینــدگان

بخــش خصوصــی در کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان ایــن کــه
ســهم بخــش خصوصــی واقعــی در صنعــت بــرق
کشــور کمتــر از  15درصــد اســت بــه مشــکالت و
چالشهــای پیــش روی ایــن صنعــت پرداختنــد.

مشــروح خبــر

شــرایط فــروش بــرق بــه وزارت نیــرو

ســخنگوی صنعــت بــرق ضمــن تشــریح تغییــر
تعامــل ایــن صنعــت بــا بخــش خصوصــی بــرای
تاســیس نیــروگاه ،از شــرایط و چگونگــی فــروش
بــرق بــه وزارت نیــرو خبــر داد.مشــروح خبــر

ـران
ـاد ایـ
ـه اقتصـ
ـبت بـ
ـادی نسـ
ـی اعتمـ
بـ
مانــع اصلــی حضــور ســرمایه گــذاران

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران مــی گویــد
انــواع فاکتورهایــی کــه نســبت بــه عــدم اطمینــان
از شــرایط اقتصــادی در کشــورما وجــود دارد
باعــث شــده کــه نــه ســرمایه گــذار داخلــی و
نــه خارجــی تمایــل چندانــی بــه حضــور در بــازار
ایران نداشــته باشــد .مشــروح خبر

افزایــش حجــم روابــط تجــاری ایــران و
ـر
ـارد دالر امکانپذیـ
ـا  3میلیـ
ـتان تـ
ترکمنسـ
اســت معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران در

حاشــیه نخســتین نشســت اقتصــادی دریــای خزر
در ترکمنســتان ،بــا معــاون اتــاق بازرگانــی ایــن
کشــور دیــدار و گفتوگــو کــرد ،.مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه

ـایهها
ـط همسـ
ـد واردات کاال توسـ
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
توســعه دموکراســی ،تعــداد تشــکلها هــم بیشــتر شــده
اســت ،گفــت :تشــکلها پــل ارتباطــی میــان فعــاالن
اقتصــادی و تصمیمگیــران هســتند و دولــت بــا بهرهگیــری
از نظــرات تحلیــل شــده از ســوی تشــکلها ایــن فرصــت
را دارد تــا بــه حــل مشــکالت پرداختــه و عملکــرد بهتــری
داشــته باشــد.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش تشــکلها در اتــاق ایــران،
اظهــار کــرد :خوشــبختانه بــا پیگیریهــای انجــام شــده،
بیــش از  ۲۰۰تشــکل ،رتبهبنــدی شــدند و جایگاهشــان
مشــخص شــده اســت .در گام بعــدی اتــاق ایــران در نظــر
دارد تــا نقــش تشــکلها را بواســطه اهمیتــی کــه در فضــای
اقتصــادی و همچنیــن اشــتغال دارنــد ،شناســایی کنــد.
بــه اعتقــاد انصــاری رمــز موفقیــت تشــکلها ،حضــور
افــرادی بــه عنــوان اعضــای آنهاســت کــه بــا کنــار گذاشــتن
منافــع شخصیشــان ،بــه نفــع جمــع نظــر بدهنــد و دولــت
نیــز بــه جــای دعــوت از اشــخاص ،بایــد از نظــر نهادهــا
اســتفاده کنــد.
علیرضــا نبــی دبیــرکل و عضــو هیــت مدیــره انجمــن
دارنــدگان نشــان اســتاندارد هــم کــه بــه عنــوان دیگــر
نماینــده تشــکلها بــه ســخنرانی پرداخــت ،بــر ضــرورت
واگــذاری امــور از ســوی دولــت بــه بخــش خصوصــی تاکیــد
و خواهــان بهرهمنــدی از ظرفیتهــای تشــکلهای بخــش
خصوصــی شــد.
ایجاد تشکلهای اقتصادی وظیفه دولت نیست
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران نیــز ضمــن
قدردانــی از توجــه ویــژه معــاون اول بــه بخــش خصوصــی
و حضــور ایشــان در مراســم روز ملــی تشــکل هــا ،تشــریح
کــرد :تشــکل هــای اقتصــادی ســازمان هــای خودجــوش و
غیردولتــی هســتند کــه بــر اســاس نیــاز و بــه منظــور فعالیت
در زمینــه هــای مختلــف اقتصــادی بــه صــورت داوطلبانــه بــه
وجــود آمــده انــد.
او ادامــه داد :تشــکل ،تــاس هــای متفــرق بنــگاه هــای
اقتصــادی را یکپارچــه و هدفمنــد ســاخته و بــه عنــوان نهــاد
واســط و پــل ارتباطــی بیــن مــردم و دولــت ،بــا برنامــه ریــزی
و ســازماندهی مناســب ،حرکــت بــه ســمت اهــداف توســعه
ای را تســهیل مــی کنــد.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور بــا بیــان ایــن

انـرژی

شماره صد و بیست چهار /هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهشت

تجلیل از پیشکسوتان
و اتاقهای پیشرو در
تشکلگرایی

مطلــب کــه تشــکل هــای اقتصــادی مــی تواننــد صــدای
بخــش خصوصــی باشــند و بــا انعــکاس نظــرات فعــاالن
اقتصــادی بــه دولــت در بهبــود کیفیــت تصمیمــات ،اثرگــذار
باشــند ،تصریــح کــرد :ایــن ســازمان هــای مــردم نهــاد کــه
نمایندگــی بخشــی از فعــاالن اقتصــادی را بــه عهــده دارنــد
بــا حضــور در مراجــع تصمیــم گیــری و انتقــال اطالعــات
و تجربیــات انباشــت شــده بــه غنــای تصمیــم ســازی هــای
دولــت مــی افزاینــد و بــا بهــره گیــری از تجــارب متخصصــان
و بــا دسترســی بــه اطالعــات و رویدادهــای واقعــی مــی
تواننــد مانــع از تصمیــم گیــری هــای اشــتباه شــوند و بــه
بهبــود قانــون و ارتقــای آن کمــک ویــژه کننــد.
بــه اعتقــاد شــافعی تشــکل هــا بــا احاطــه ای کــه بــه رشــته
فعالیــت هــای متعــدد در جامعــه دارنــد مــی تواننــد نقــش
ارشــادی و هدایتــی بــرای انباشــت ســرمایه در بخــش هــای
مختلــف ایفــا و عــدم تــوزان موجــود در ایــن حــوزه هــا را
تعدیــل کننــد.
رئیــس اتــاق ایــران همچنیــن از تجمــع ســرمایه هــا در بخش
هــای غیرمولــد انتقــاد کــرد و گفــت :متاســفانه امــروز شــاهد
آن هســتیم کــه بخــش بزرگــی از ســرمایه هــا در بخــش
هــای غیرمولــد یــا بخــش هایــی کــه بــازار از آنهــا اشــباع
شــده ،تجمــع یافتــه و بخــش هــای صنعتــی و مولــد مهجــور
مانــده انــد .توســعه تشــکل هــا مــی توانــد در هدایت ســرمایه
گــذاران ،موثــر بــوده و از اتــاف منابــع محــدود کشــور در
حــوزه هایــی کــه نقشــی در توســعه ندارنــد ،جلوگیــری کنــد.

شــافعی خاطرنشــان کــرد :بهــره منــدی از فوایــد تشــکل هــا
درجامعــه بــه خــودی خــود ایجــاد نمــی شــود؛ بلکــه نیازمنــد
ایجــاد فضــای مناســب بــرای حضــور فعــال آنهــا اســت .ایجاد
محیطــی مناســب و مســاعد بــرای نقــش آفرینــی تشــکل
هــای اقتصــادی جــزو وظایــف ملــی بــه شــمار مــی آیــد کــه
بایــد تمــام بخــش هــای جامعــه و بــه ویــژه حاکمیــت در بــه
وجــود آوردن آن بــه زعــم خــود تــاش کننــد.
او بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه میــزان و حــدود نقــش آفرینی
تشــکل هــای اقتصــادی بــا ســاختار دولــت هــا در ارتبــاط
اســت ،بهــره منــدی از مشــارکت فعــال تشــکل را منــوط بــه
وجــود فضــای حمایتــی قابــل قبــول از ســوی حاکمیــت
دانســت؛ بنابرایــن او از دولــت محتــرم درخواســت کــرد تــا در
اجــرای قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار بــه نقــش
اتــاق و تشــکل هــا بیشــتر از گذشــته اهمیــت دهــد.
شــافعی تصریــح کــرد :در ایــن رابطــه انتظــار داریــم کــه
طبــق مــواد  2و  3قانــون بهبــود مســترم محیــط کســب وکار،
نظــرات اتــاق هــا و تشــکل هــای اقتصــادی در تدویــن قوانیــن
و آئیــن نامــه هــا بــه موقــع و در زمــان مناســب دریافــت
شــود تــا بخــش خصوصــی زمــان کافــی بــرای اعــام نظــرات
کارشناســی داشــته باشــد.
وی در ادامــه از زحمــات جنیــدی ،معــاون حقــوق
رئیسجمهــور بــه دلیــل همراهیهایــی کــه بــا اتــاق ایــران
داشــتند و بخشــنامهای کــه بــه ســازمانهای دولتــی مبنــی
بــر لــزوم اجــرای مــاده  2و  3قانــون توســط آنهــا ،صــادر
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شــد ،تشــکر کــرد.
رئیــس اتــاق ایــران در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از
اقــدام برخــی ســازمانها در انتخــاب نماینــدگان بخــش
خصوصــی و مشــورت گرفتــن از آنهــا ،انتقــاد کــرد و گفــت:
بعضــی از محافــل تصمیــم ســازی خــود راســا نماینــده بخــش
خصوصــی را انتخــاب میکننــد .ایــن رویــه موردقبــول بخــش
خصوصــی نیســت و نماینــدگان اتــاق بایــد توســط خــود اتــاق
انتخــاب و بهطــور رســمی معرفــی شــوند.
شــافعی همچنیــن بــه مــاده  5قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کس ـبوکار کــه بــه اتــاق مأموریــت داده تــا کار ســاماندهی
تشــکلها را بــه انجــام برســاند ،اشــاره و تأکیــد کــرد:
اتــاق ایــران بایــد نســبت بــه ادغــام تشــکلهای مــوازی و
شناســایی خألهــای تشــکلی و ایجــاد آنهــا اقــدام کنــد کــه
در ایــن راســتا مصمــم بــه انجــام تکلیــف قانونــی خــود اســت.
رئیــس اتــاق ایــران یــادآور شــد :ایجــاد تشــکلهای اقتصــادی
کار دولــت نیســت .امیــدوارم بــه ایــن موضــوع توجــه جــدی
شــده و ایــن وظیفــه بــه اتاقهــا واگــذار شــود .ســازمانهای
دولتــی بایــد از حضــور در ایــن وادی اجتنــاب کننــد .الزم
اســت از وزارت کشــور در ایــن مــورد تشــکر و اســتدعا کنــم
ایــن موضــوع را بــه بعضــی از وزارتخانههــا تذکــر دهــد کــه
اســتفاده ابــزاری از تشــکلهایی کــه خــود دولــت آنهــا را
ایجــاد کــرده اســت ،فاجعــهای بــزرگ بــوده و بایــد بــا آن
مقابلــه کــرد.
وی همچنیــن بــه شــرایط جنگــی موجــود اشــاره و تصریــح
کــرد :فعــاالن اقتصــادی در مقابــل ضربههایــی کــه از ســوی
دشــمن وارد میشــود ،ایســتادهاند امــا گاهــی شــاهد وارد
آمــادن ضربههایــی از پشــت هســتند کــه مقابلــه بــا آنهــا
ســختتر اســت.
تجلیــل از پیشکســوتان و اتاقهــای پیشــرو در
تشــکلگر ا یی
در ایــن مراســم همچنیــن از محمدرضــا انصــاری ،رئیــس
انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی مهندســی ،علــی
شــمس اردکانــی ،رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و
واردکننــدگان ماشــینآالت ســنگین معدنــی و راهســازی و
عباســعلی قصائــی ،رئیــس انجمــن صنایــع چینــی ایــران بــه
عنــوان پیشکســوتان حــوزه تشــکل هــا و از پنــج اتــاق تهــران،
همــدان ،اصفهــان ،مشــهد و کرمــان بــه ترتیــب بــه عنــوان
اتاقهــای پیشــرو در حــوزه تشــکلگرایی ،تجلیــل شــد.
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رکورد صادرات
برق شکسته شد
وزیــر نیروگفــت:در  ۱۰ســال اخیــر رشــد بــار
پیــک کشــور حــدود  ۵.۲۲درصــد بــوده اســت
امــا در تابســتان ســال جــاری بــدون اعمــال
خاموشــی و افزایــش مصــرف بــرق در بخــش
صنایــع رشــد اوج بــار تنهــا حــدود یــک
درصــد بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
رضــا اردکانیــان ،در همایــش روابــط عمومیهــای
وزارت نیــرو و نخســتین جشــنواره ارزیابــی روابــط
عمومیهــای صنعــت آب و بــرق بــا بیــان ایــن مطلــب
گفــت :ســال گذشــته در چنیــن ایامــی حــدود هشــت
هــزار مــگاوات کمبــود تولیــد بــرای تابســتان ۹۸
پیشبینــی شــده بــود و براســاس برنامهریــزی انجــام
شــده مقــرر شــده بــود تــا پنــج هــزار مــگاوات از ایــن
کمبــود بــا افزایــش واحدهــای تولیــدی و بــه مــدار
آمــدن نیروگاههــای جدیــد و ســه هــزار مــگاوات
باقیمانــده را نیــز بــا اجــرای  ۱۱برنامــه مدیریــت
مصــرف در سراســر کشــور عملیاتــی کنیــم تــا بتوانیــم
پیــک تابســتان  ۹۸را بــا خاموشــی صفــر بــه پایــان
برســانیم.
وی ادامــه داد :امــروز مفتخــرم بــه عنــوان نماینــده
کســانی کــه در چرخــه مدیریــت توامــان تولیــد و
مصــرف در حــال فعالیــت هســتند اعــام کنــم کــه
پیــک تابســتان  ۹۸را بــا موفقیــت کامــل برنامــه
 ۰۹۸و بــدون خاموشــی ســپری کردهایــم .در ۱۲
اســتان کشــور بــا بهرهبــرداری از  ۱۵نیــروگاه جدیــد

انـرژی

شماره صد و بیست چهار /هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهشت

4

بخش خصوصی از
فرصت اشتغال در
صنعت برق افغانستان
استفاده کند

توانســتهایم بــه رکــورد ســه هــزار و  ۲۵۰مگاواتــی
افزایــش تولیــد در طــول یــک ســال دســت پیــدا کنیــم
کــه ایــن اتفــاق در طــی ســالیان اخیــر بیســابقه بــوده
اســت .همچنیــن بــا رفــع موانــع تولیــد و نــوآوری در
م نیروگاههــای موجــود حــدود  ۵۷۰مــگاوات
سیســت 
بــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور افــزوده شــده اســت.
برایــن اســاس حــدود ســه هــزار و  ۸۰۰مــگاوات از
هدفگــذاری پنــج هــزار مگاواتــی افزایــش تولیــد
پیــک  ۹۸از ایــن طریــق محقــق شــده اســت و مابقــی
کمبــود در ایــن بخــش توســط نیروگاههــای برقآبــی
بــه ویــژه واحدهــای اســتان خوزســتان جبــران شــده
اســت.

کابــل -ایرنــا -نایــب رئیــس فدراســیون
صــادرات انــرژی ایــران گفــت :امــکان حضــور
بخــش خصوصــی ایــران در پروژههــای
برقــی افغانســتان ،فضــای مثبــت کســب و کار
و اشــتغال بــرای فعــاالن ایــن صنعــت ایجــاد
کــرده اســت.

رشــد یــک درصــدی پیــک مصــرف بــرق در
کشــور /رکــورد صــادرات بــرق شکســته شــد
اردکانیــان اظهــار کــرد :در  ۱۰ســال اخیــر رشــد بــار
پیــک کشــور حــدود  ۵.۲۲درصــد بــوده اســت امــا
در تابســتان ســال جــاری بــدون اعمــال خاموشــی و
افزایــش مصــرف بــرق در بخــش صنایــع رشــد اوج بــار
تنهــا حــدود یــک درصــد بــوده اســت .همچنیــن بــه
ســبب امکانــات فراهــم شــده و بارشهــای مناســب
ســال آبــی جــاری توانســتهایم تعهــدات صــادرات
انــرژی بــه همســایگان خــود را نیــز انجــام بدهیــم.
بــه طــوری کــه در بــازه زمانــی اول خــرداد تــا ۲۰
مردادمــاه حــدود  ۲.۳میلیــارد کیلــووات ســاعت انــرژی
صــادرات بــرق داشــهایم کــه ایــن میــزان بیشــترین
مقــدار صــادرات در ســالهای اخیــر بــوده اســت.

«پیــام باقــری» کــه معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو
را در ســفر بــه افغانســتان همراهــی میکنــد ،امــروز
(یکشــنبه) در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اعزامــی ایرنــا،
افــزود :فعــاالن صنعــت بــرق ایــران میتواننــد از ایــن
فرصــت فراهــم شــده بــرای حضــور در پروژههــای
کشــور افغانســتان گامــی در جهــت آبــادی و راحتــی
مــردم ایــن کشــور بردارنــد.
وی ادامــه داد :ســندیکای صنعــت بــرق بــه عنــوان
نماینــده بخــش خصوصــی ایــران و بــازوی عملیاتــی
و اجرایــی در ســفر مقامهــای وزارت نیــرو بــه
افغانســتان حضــور دارد و ایــن حضــور کمــک
موثــری در انجــام مذاکــرات و اجرایــی شــدن اهــداف
مذاکرههــا اســت.
باقــری خاطرنشــان ســاخت :ایــن حضــور بــه طــور

قطــع فضــای مناســبی بــرای کســب و کارهــای
صنعــت بــرق و بــه خصــوص اعضــای ســندیکای
صنعــت بــرق اســت کــه فرصتهــای کاری زیــادی
بــرای کل فعــاالن صنعــت بــه همــراه خواهــد داشــت.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ادامــه
داد :در ایــن دو روز بــا مقامهــای وزارت بــرق و انــرژی
و شــرکت برشــنای افغانســتان مذاکــرات ســازندهای
صــورت گرفــت کــه هــم در افزایــش ارتبــاط بیــن دو
کشــور موثــر اســت و هــم فرصــت گرانبهایــی اســت
تــا اعضــای ســندیکای صنعــت بــا توجــه بــه نیازهای
افغانســتان بــا حضــور موثــر در ایــن پروژههــا نقــش
مثبتــی در توســعه افغانســتان داشــته باشــند.
وی بــه نــگاه مثبــت وزیــر نیــرو بــرای حضــور
بخــش خصوصــی و نیــز نــگاه مثبــت مقامهــای
افغــان اشــاره کــرد و گفــت :ایــن نگاههــای مثبــت
و تعامــل ســازنده آثــار مثبتــی هــم بــرای بخــش
خصوصــی و هــم اجرایــی شــدن اهــداف کشــورمان
در پروژههایهــای بــرون مــرزی اســت.
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رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی بیــان کــرد:
دولــت بایــد بخــش خصوصــی را در ســفر بــه کشــورهای
آمریــکای التیــن همــراه کنــد امــا متاســفانه بخــش
خصوصــی را رهــا کــرده اســت.
برنامــه «گفــت و گــوی اقتصــادی» بــا موضــوع ظرفیــت
هــای مغفــول صادراتــی بــه کشــورهای آمریــکای
التیــن بــا حضــور مهنــدس حمیدرضــا صالحــی رئیــس
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی و دبیــر فدراســیون
صــادرات انــرژی و مرتضــی حاجــی آقــا میــری عضــو
هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
فــرش دســتبافت ایــران از شــبکه رادیویــی گفــت و گــو
پخــش شــد.
صالحــی بــا اشــاره بــه اهمیــت رابطــه تجــاری ایــران
بــا کشــورهای آمریــکای التیــن گفــت :کشــور مــا در
آینــده ای نــه چنــدان دور بــا مشــکالت نفتــی مواجــه
خواهــد شــد و بایــد آمادگــی الزم بــرای حضــور در همــه
بازارهــای جهــان را داشــته باشــد.
وی بــا تصریــح بــر مزیــت هــای بــاالی ایــران در حــوزه
فنــی مهندســی بیــان داشــت :مــا در اغلــب مناقصــات
بــه دلیــل نیــروی انســانی ارزان قیمــت و دیگــر مزایــا،
بــا حداقــل  ۲۰درصــد اختــاف در مناقصــات برنــده مــی
شــویم.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ،بــازار کشــور
ونزوئــا بــرای ایــران را یــک ظرفیــت خوانــد و متذکــر
شــد :البتــه عــدم ثبــات و مشــکالت ایــن کشــور اجــازه
ســرمایه گــذاری و حضــور بــه مــا را نمــی دهــد .رابطــه
بانکــی بــا کشــورهای آمریــکای التیــن بــه منظــور
صــادرات بــه ایــن کشــورها ،رابطــه سیاســی و تهیــه
ویــزا ،پــرواز هوایــی مســتقیم و دیگــر تســهیالت در ایــن
کشــور از جملــه مطالبــات بخــش خصوصــی و تجــار
ایرانــی اســت.
دبیــر فدراســیون صــادرات انــرژی بــا تأکیــد بــر اینکــه
ارتبــاط اقتصــادی بــا هــر یــک از کشــورهای آمریــکای
التیــن بایــد بــا دســتورالعمل تعریــف شــده و نــگاه
متفــاوت صــورت گیــرد ،افــزود :ارتبــاط بــا ایــن کشــورها
بــه طــور کلــی در راســتای منافــع ملــی ایــران بــوده و
فرصــت خوبــی بــرای بخــش خصوصــی اســت.
صالحــی بــا تصریــح بــر نبــود زیرســاخت هــای اقتصــادی
الزم در ایــران بــرای صــادرات گفــت :همیــن میــزان

انـرژی

شماره صد و بیست چهار /هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهشت

دولت بخش
خصوصی را در
آمریکای التین رها
کرده است
حداقلــی صــادرات بــه کشــورهای آمریــکای التیــن هــم
نتیجــه روابــط سیاســی مناســب دولــت بــوده وگرنــه
ایــران فاقــد زیرســاخت هــای الزم بــرای صــادرات اســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی بــا تأکیــد بــر
اینکــه دولــت بایــد بخــش خصوصــی را در ســفر بــه
کشــورهای آمریــکای التیــن همــراه کنــد افــزود :هــرگاه
دولتهــا در گرفتــن بــازار بــا یکدیگــر رقابــت کننــد بنــگاه
هــای تولیــدی آنهــا نیــز موفــق خواهنــد شــد امــا دولــت
مــا بخــش خصوصــی را رهــا کــرده اســت.
صالحــی مطــرح کــرد :رئیــس جمهــور بایــد یــک
معاونــت صــادرات غیرنفتــی تشــکیل دهــد و
تمــام دســتگاه هــا زیرمجموعــه آن قــرار گیرنــد.
در ادامــه ایــن «گفــت و گــوی اقتصــادی» ،حاجــی
آقــا میــری ،صــادرات بــه آمریــکای التیــن را بــه دلیــل
اختالفــات فرهنگــی و مســافت طوالنــی ،پیچیده و دشــوار
خوانــد و گفــت :ســهم کوچــک صــادرات کاال از ایــران
بــه کشــورهای آمریــکای التیــن بــه همیــن خاطــر اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حضــور ایــران در هــر یــک از
کشــورهای آمریــکای التیــن بایــد بــا مطالعــه خــاص
و برنامــه ریــزی جامعــی همــراه باشــد افــزود :کشــور
صنعتــی برزیــل بــه دلیــل توســعه یافتگــی مــی توانــد
مشــتری کاالهــای مــا باشــد و ونزوئــا بــا ســطح پاییــن
تــری از توســعه یافتگــی مــی توانــد صنعــت و خدمــات
مهندســی مــا را دریافــت کنــد.

عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان فــرش دســتبافت ایــران صــادرات
غیرنفتــی را بــرای اقتصــاد ایــران امــری حیاتــی دانســت
و بیــان کــرد :اگــر تولیــدات ایــران در شــرایط فعلــی
صــادرات محــور نباشــد بــه تدریــج بازارهــای داخلــی
خــود را از دســت خواهــد داد.
حاجــی آقــا میــری بــا اشــاره بــه نقــش رایزنــان ایرانــی
در گســترش روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای دنیــا گفــت:
ســفارتخانه هــای ایــران طــی چهــل ســال بعــد انقــاب،
وظایــف سیاســی و امنیتــی داشــتند و بــه امــورات
اقتصــادی نپرداختنــد ،بــه همیــن خاطــر تعــداد رایــزن
هــای فعــال تجــاری ایــران طــی ســالهای اخیــر بــه
تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم نمــی رســد.
عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان فــرش دســتبافت ایــران همچنیــن مطــرح
کــرد :رایزنــان بازرگانــی ایــران بایــد ایــن گزارشــات را
کانالیــزه کننــد تــا بــه دســت بخــش خصوصــی برســد.
حاجــی آقــا میــری بــا تصریح بــر وجــود بخــش خصوصی
ضعیــف در حــوزه صــادرات بیــان داشــت :وقتــی موضــع
صادراتــی و تولیــدی کشــور بــه دلیــل مشــکالت تأمیــن
اجتماعــی و مالیــات و دولــت درگیــر شــده و رابطــه
بانکــی نــدارد انتظــار قــدرت گرفتــن بخــش خصوصــی
بیجاســت.
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چرا بنگاهداری مبتنی بر رانت در حال
رواج است؟

«راب ــرت لیتــان» و «ایــان هــث وی» در مقال ـهای کــه در
مجلــه هــاروارد بیزینــس منتشــر کردهانــد بــه نتایــج
نگ رانکننــدهای دســت یافتهانــد .آنهــا معتقدنــد
پیونــد سیاســتمداران فاســد و بنــگاهداران رانــت جــو
هــر روز محکمتــر م یشــود و شــمار فعــاالن اقتصــادی
رانتجــو در حــال افزایــش مــداوم اســت .بنگاهدارانــی
کــه از نفــوذ ش ــرکای سیاس ــی خــود اســتفاده م یکننــد
تــا از رانتهــای اقتصــادی بهرهمنــد شــوند حتــی در
اقتصادهــای مبتن ــی ب ــر س ــرمایهداری هــم نگ ران ــی ایجــاد
کردهانــد.
از ســوی دیگــر« ،رابــرت لیتــان» و «ایــان هــث وی»
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه کارآفرینــی مولــد کــه
بــا خلــق محصــوالت و خدمــات جدیــد و بهتــر بــرای
همــگان ثروتآفرینــی م یکنــد رو بــه زوال اســت.
در ای ـران هــم ایــن رابطــه بــه اشــکال مختلــف بیان شــده
اســت .از جملــه مس ــعود نیل ــی اعتقــاد دارد چنانچــه نظام
خلــق ث ــروت یــا همــان بنــگاهداری اقتصــادی ،در تملــک
نظــام خلــق قــدرت و حکم رانــی سیاســی قــرار گیــرد،
فجایــع بــزرگ رفاهــی ناشــی از فســاد و ناکارایــی بــه
وجــود خواهــد آمــد.
بــه گفتــه دکت ــر نیل ــی ،نظــام کس ـبوکار و بنــگاهداری،
نظــام خلــق و انباشــت «ثــروت» اســت کــه در آن،
تولیدکننــدگان ،محصــوالت رقابتــی تولیــد م یکننــد و
لــذا همــواره در مع ــرض تهدیــد از جانــب رقب ــای بالفعــل
و بالقــوه خــود ق ـرار دارنــد .ســود و زیــان و ورشکس ــتگی و
تعطیلــی و همزمــان راهانــدازی کســبوکارهای جدیــد،
در ذات کارک ــرد ایــن نظــام ق ـرار دارد.
در مرتبــهای باالتــر نســبت بهنظــام کســبوکار ،نظــام
سیاس ــی ق ـرار دارد کــه در آن« ،قــدرت» سیاس ــی خلــق و
حفاظــت م یشــود .ایــن نظــام برخــاف نظــام کس ـبوکار،
محصولــی انحصــاری و جمعــی تولیــد م یکنــد و بــه
همیــن دلیــل تج ربــه بشــری بــه ایــن نتیجــه رســیده
اســت کــه الزم اســت انــواع م راقب تهــا و نظارتهــای
عمومــی مبتنــی بــر شــفافیت و پاســخگویی در آن
تعبی ــه شــود .بهگون ـهای کــه قــدرت سیاس ــی درنتیجــه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــور
بــه عنــوان ســخنران پایانــی «همایــش
تشــکلهای اقتصــادی ،راهبــران توســعه» از
برخــی پیچیدگیهــا و ســختیهایی کــه هنــگام
تصمیمگیــری بــه ویــژه در شــرایط اعمــال انــواع
فشــارها و تحریمهــا بــه وجــود میآیــد ،ســخن
گفــت .بــه اعتقــاد ایــن مقــام مســئول بایــد در
ایــن وضعیــت ســه موضــوع مهــم را در نظــر
گرفــت؛ اول معیشــت و رفــاه مــردم کــه بســیار
تعیینکننــده اســت .دوم مســئله ارز و در نهایــت
منابــع و درآمدهــای دولــت کــه بــه شــدت کاهش
یافتــه اســت.
او در مــورد تعبیــر رئیــس اتــاق ایــران در مــورد تیرهایــی
کــه از نیروهــای خــودی ،بخــش خصوصــی را آزار
میدهــد ،گفــت :فعــاالن اقتصــادی در جبهــه مقاومــت
در برابــر تحریمهــا ،خطشــکنی میکنــد ،اینکــه از
داخــل آنهــا را مــورد فشــارهای مضاعــف قــرار دهیــم،
خیانــت بــه کشــور اســت .مگــر مــا مــرده باشــیم کــه ایــن
گونــه اتفاقهــا بیفتــد .آنچــه بخــش خصوصــی را آزار
میدهــد ،اعمالــی اســت کــه بــه نظــر میرســد اگــر در
وضعیــت خــاص امــروز رعایــت نشــود بــا برخــی مشــکالت
پیچیدهتــر مواجــه میشــویم.
بــه اعتقــاد جهانگیــری ،تمــام بخشهــا و دســتگاههای
دولتــی در تــاش هســتند کــه بــه نفــع منافــع کشــور
عمــل کننــد و هیــچ کــس جرئــت نمیکنــد بــه بخــش
خصوصــی آســیبی بزنــد چراکــه اگــر قــرار باشــد تســهیل
در اقتصــاد اتفــاق بیفتــد بــا همــت فعــاالن اقتصــادی
محقــق میشــود.
معــاون اول رئیسجمهــور از بینتیجــه مانــدن
تالشهــای دشــمن در ســاقط کــردن ایــران ســخن گفــت
و ادامــه داد :دشــمنان زمانیکــه متوجــه شــدند نمیتواننــد
بــه هــدف خــود در ســاقط کــردن ایــران برســند ،اعــام
کردنــد کــه هــدف آنهــا فروپاشــی اقتصــاد ایــران بــود کــه
خوشــبختانه ایــن هــدف هــم محقــق نشــد.
او تأکیــد کــرد :شــوک بزرگــی در نتیجــه اعمــال
تحریمهــا بــر اقتصــاد ایــران وارد آمــد کــه همــه آن هــم
متوجــه سیاســتهای تحریمــی نبــود ،بلکــه اشــتباهات
گذشــته مــا نیــز در ایــن شــرایط اثرگــذار بــود .امــا

انـرژی

شماره صد و بیست چهار /هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهشت

تعادل امروز
اقتصاد ایران نتیجه
فعالیتهای بخش
خصوصی است
امــروز بعــد از گذشــت یــک ســال بــه نقطــه تعادلــی در
اقتصــاد رســیدیم کــه ارزشــمند اســت .عالمتهایــی کــه
از تعــادل و ثبــات در اقتصــاد دیــده میشــود نتیجــه
تالشهــای بخــش خصوصــی اســت.
جهانگیــری در ادامــه از ســرمایهگذاری اندکــی کــه در
طــول چنــد ســال اخیــر در کشــور اتفــاق افتــاده اظهــار
نگرانــی کــرد و گفــت :بایــد بیرغبتــی بخــش خصوصــی
بــرای ســرمایهگذاریهای جدیــد را آسیبشناســی
کــرده و علتهــا را درمــان کنیــم .حفــظ امنیــت و
حرمــت ســرمایهگذار دو رکــن اصلــی هســتند کــه نبایــد
از آنهــا غفلــت کــرد .متأســفانه فســاد گســتردهای اقتصــاد
کشــور را در برگرفتــه کــه شــرایط را ســختتر کــرده
اســت .بــه طــور حتــم مقابلــه بــا ایــن شــرایط بــه عــزم
عمومــی نیــاز دارد.
آنچــه در ایــن نشســت از دیــدگاه جهانگیــری مــورد توجه
قــرار گرفــت ،اســتفاده از تــوان و ظرفیــت آحــاد جامعــه
و بــه ویــژه تشــکلها بــود .بــه بــاور او هیــچ کشــوری
نمیتوانــد بــه تنهایــی و تنهــا بــا تکیــه بــر دولــت خــود
بــه توســعه دســت پیــدا کنــد.
معــاون اول رئیسجمهــور امیــدواری بــه آینــده و اعتمــاد
را دو اصلــی مــورد نیــاز در دل جامعــه دانســت و تأکیــد

کــرد :اگــر نخبــگان یــک کشــور نســبت بــه آینــده ناامیــد
شــوند ،کل جامعــه امیــد و اعتمــاد خــود را از دســت
خواهنــد داد .بنابرایــن امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری
بــه امیــد و همبســتگی اجتماعــی نیــاز داریــم .بایــد بــرای
ارتقــاء ســطح مشــارکت عمومــی تــاش کــرد و آن را
جــدی گرفــت.
وی بــه بخشــنامهای کــه در مــورد اجــرای مــواد  2و
 3قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســبوکار توســط
دســتگاههای دولتــی ،ابــاغ کــرده بــود ،اشــاره و عنــوان
کــرد :ایــن بخشــنامه صــادر شــد و در حــال حاضــر
کمیســیونهای دولــت هــم بــه هنــگام تصمیمگیــری
از نظــرات اتــاق اســتفاده میکننــد .امــروز بــرای اجرایــی
شــدن صددرصــدی ایــن بخشــنامه ،تصمیــم گرفتــم
بنــد دیگــری هــم بــه آن اضافــه کنــم مبنــی بــر اینکــه
اگــر بخــش خصوصــی اعــام کنــد موضوعــی از ســوی
دســتگاههای دولتــی بــدون مشــورت گرفتــن از او بــه
جمعبنــدی رســیده ،از ورود آن بــه جلســه هیــات
دولــت ممانعــت میکنــم تــا بعــد از اعــام نظــر بخــش
خصوصــی ،مجــدد مطــرح شــود.
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یادداشت تفاهم ایران و افغانستان
امکان تبادل برق را فراهم میکند
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو گفــت :امضــای
یادداشــت تفاهــم همکاریهــای برقــی بیــن ایــران
و افغانســتان ،امــکان تبــادل بــرق بیــن دو کشــور را
فراهــم خواهــد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
نیــرو ،همایــون حائــری در حاشــیه امضــای
یادداشــت تفاهــم همکاریهــای برقــی بیــن ایــران و
افغانســتان ،افــزود :ایــن یادداشــت تفاهــم همــکاری
در  ۲۰اســفند تهیــه شــده و روابــط همــکاری بســیار
نزدیکــی را بــرای دو کشــور بــه دنبــال خواهــد
داشــت .در ایــن یادداشــت تفاهــم زمینههــای
گســتردهای بــرای همــکاری تعریــف شــده اســت
کــه مــی توانــد ارتبــاط صنعــت بــرق دو کشــور را
پررنــگ تــر ســازد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی از جملــه
موضوعــات ایــن یادداشــت تفاهــم را ســنکرون
کــردن شــبکه بــرق دو کشــور و افزایــش ارتباطــات
الکتریکــی عنــوان کــرد.
وی افــزود :ایــن یادداشــت تفاهــم مــی توانــد باعــث
حمایــت از بخشهــای خصوصــی دو کشــور شــود؛
بــه گونـهای کــه هــم بخــش خصوصــی ایــران بتوانــد
در پروژههــای افغانســتان مشــارکت داشــته باشــد و
هــم بخــش خصوصــی افغانســتان در صنعــت بــرق
ایــران فعالیــت کنــد .ایــن یادداشــت تفاهــم ارتبــاط
فنــی را بیــن صنعــت دو کشــور نزدیــک تــر خواهــد
کــرد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول از نــگاه اقتصــادی
ایــن یادداشــت تفاهــم هــم تبــادل بــرق را بیــن دو
کشــور امکانپذیــر خواهــد کــرد و هــم شــرایطی
ایجــاد میکنــد کــه افغانســتان بتوانــد بــا ایــران
و هــم بــا کشــور ترکمنســتان ارتبــاط الکتریکــی
داشــته باشــد؛ ایــن یادداشــت تفاهــم تجــارت بــرق
را تســریع مــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران در همایش
توانمندســازی ســرمایه انســانی بــا اشــاره بــه وضعیــت
اقتصــادی و شــاخصهای کالن اقتصــاد کشــور عنــوان کــرد
کــه نهــاد دولــت در دریافــت و پــردازش مشــکالت ضعیــف
عمــل میکنــد و نتیجــه ایــن ضعــف در خــروج ســرمایه و
مهاجــرت نیــروی انســانی خــود را نشــان داده اســت
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن  و کشــاورزی
تهــران طــی یــک ســخنرانی در ســومین مجمــع هماهنگــی
ش خصوصــی بــا محوریــت ارزیابــی و توانمندســازی
بخــ 
ســرمایههای انســانی ،بــه آسیبشناســی عــدم تــوازن میــان
ظرفیتهــای اقتصــادی و فنــی در کشــور بــا توســعهنیافتگی
ایــران پرداخــت و مخاطبــان خــود در ایــن گردهمایــی و
ش خصوصــی را بــه همفکــری و مشــارکت بــرای
جامعــه بخ ـ 
آسیبشــنایی راه و روشهایــی کــه بهخصــوص در طــول
چهــار دهــه گذشــته در کشــور در پیــش گرفتــه شدهاســت،
فراخوانــد.
مســعود خوانســاری کــه بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان اصلــی
ایــن گردهمایــی در ســالن اجــاس ســران دعــوت شــده
بــود ،ضمــن بیــان ظرفیتهــا و توانمندیهایــی کــه در
کشــور وجــود دارد و بــه زعــم وی ،از آن بــه خوبــی اســتفاده
نشدهاســت ،مشــکالت و آســیبهایی کــه مانــع بهکارگیــری
ایــن توانمندیهــا و حرکــت کشــور بــه ســمت توســعه
شدهاســت را برشــمرد.
دارا هستیم اما عقب ماندهایم
رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران در ایــن همایــش ،بــه گوشـهای
از ظرفیتهــای اقتصــادی و موقعیــت سوقالجیشــی ایــران
در منطقــه اشــاره کــرد و گفــت :وجــود مرزهــای آبــی و
خاکــی بــا نزدیــک بــه  15کشــورهای همســایه ،دسترســی بــه
بــازار  400میلیــون نفــری از همســایگان ،دارا بــودن یکــی از
بزرگتریــن ذخایــر گازی و نفتــی در جهــان و از همــه مهمتــر،
وجــود نیــروی جــوان و تحصیلکــرده تنهــا بخــش کوچکــی از
ظرفیتهــای ســرزمین ایــران اســت امــا پرســش ایــن اســت
کــه چــرا بــا وجــود چنیــن قابلیتهایــی کــه بســیاری از
کشــورهای جهــان از آن بیبهــره و حتــی در حســرت آن
هســتند ،ایــران هنــوز نتوانســته در جایــگاه واقعــی خــود
بایســتد؟
مســعود خوانســاری بــا اشــاره بــه اینکــه درآمــد ســرانه
کشــور در مقایســه بــا  40ســال گذشــته ،افزایــش نداشــته

انـرژی
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آسیبشناسی
بخشخصوصی از
عدم توسعهیافتگی در
ایران
و نــرخ بیــکاری بنــا بــر آمــار دولــت ،نزدیــک بــه  12درصــد
اســت ،افــزود :مهاجــرت نخبــگان از کشــور در حــال حاضــر
بــه معضــل بزرگــی بــرای کشــور بــدل شــده و ایــن در حالــی
اســت کــه شــاهد فــرار ســرمایه نیــز هســتیم بــه طــوری کــه
بررســیها نشــان میدهــد کــه از ســال  1390بــه بعــد،
متوســط ســرمایهگذاری در کشــور منفــی بــودهاســت.
وی در ادامــه بــه افزایــش ضریــب جینــی در اقتصــاد کشــور
طــی ســالهای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت :در حوزههــای
اجتماعــی نیــز نشــانههای خوبــی از وضعیــت موجــود دیــده
نمیشــود بــه طــوری کــه آمارهــای گویــای آن اســت کــه
در حــال حاضــر نزدیــک بــه  17میلیــون پرونــده قضایــی در
دادگاههــای کشــور وجــود دارد و بــه تعبیــری  35میلیــون
خانــوار در کشــور را درگیــر کردهاســت.
رییــس اتــاق تهــران ســپس بــا بیــان اینکــه ســاالنه حــدود
 900هــزار میلیــارد تومــان یارانــه آشــکار و پنهــان در کشــور
پرداخــت میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه همچنــان
شــاهد نارضایتــی طبقــات اجتماعــی در کشــور هســتیم ،افزود:
یــک پرســش اساســی ایــن اســت کــه چــرا دیگــر کشــورها
کــه از منابــع طبیعــی و انســانی ایــران برخــوردار نبودهانــد
و مردمانــش بــه انــدازه شــهروندان ایرانــی ،یارانــه دریافــت
نکردهانــد ،در طــول دهههــای اخیــر بــا شــتاب فزاینــدهای
مســیر توســعه را طــی کردهانــد و امــروز بــا فاصلــه چشــمگیر
از ایــران ،در ردههــای برتــر اقتصــادی جهانــی قــرار گرفتهانــد؟
وی افــزود :در طــول چهــار دهــه گذشــته ،کشــور شــاهد
مهاجــرت طبقــات مختلــف جامعــه بــوده اســت امــا بــه تازگــی
پزشــکان کشــور نیــز بــه صــف مهاجــران اضافــه شــدهاند.

خوانســاری یکــی از دالیــل اصلــی آغــاز مهاجــرت پزشــکان بــه
خــارج از کشــور را ســقوط ارزش پــول ملی و نوســانات بــازار ارز
عنــوان کــرد و افــزود :در حالــی در داخــل کشــور نــرخ ویزیــت
پزشــکی بــر مبنــای محاســبه ارز خارجــی ،کمتــر از  5دالر
اســت کــه متوســط ایــن نــرخ در کشــورهای اطــراف بــه 60
دالر میرســد
ضعف کشور در نظام حقوقی و مالکیت
خوانســاری ســپس بــه بیــان مشــکالت و موانعــی کــه از نظــر و
دیــدگاه وی ،عامــل پیدایــش عقبماندگیهــا و کاســتیهای
امــروز کشــور اســت ،پرداخــت و از بخــشخصوصــی خواســت
بــرای رفــع ایــن مشــکالت و زدودن غبــار ناکامیهــا از پیکــره
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور ،پیشقــدم شــود.
رییــس اتــاق تهــران یکــی از مشــکالت جــدی کــه بــه ویــژه
بخشخصوصــی بــا آن دســت بــه گریبــان اســت را نظــام
حقوقــی و مالکیتــی عنــوان کــرد و گفــت :نظــام مالکیتــی
هیــچگاه در طــول دســتکم یکصــد ســال گذشــته در
ایــران مــورد توجــه قــرار نگرفتــهاســت و در حالــی طــی اواخــر
دوره پهلــوی دوم بــا اصالحــات ارضــی ،مالکیتهــا دســتخوش
تغییــرات جــدی شــد کــه پــس از انقــاب اســامی نیــز ایــن
ش خصوصــی بــا مصــادره کارخانههــا
حقــوق اولیــه بــرای بخ ـ 
و واحدهــای تولیــدی توســط دولــت ،نادیــده گرفتــه شــد.
وی بــا بیــان اینکــه امنیــت ســرمایهگذاری در کشــور هنــوز
دچــار بحــران اســت ،افــزود :چــرا در ایــران هنــوز صاحبــان
ســرمایه و ثــروت از اعــام داراییهــای خــود ابــا دارنــد در
حالــی کــه ایــن رویــه در جهــان بســیار مرســوم و جــزو
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افتخــارات مالــکان ثــروت بــه حســاب میآیــد؟ یــک دلیــل
آن در ایــران ،تــرس و نگرانــی اســت کــه فعــاالن اقتصــادی از
احتمــال آســیبدیدن بــه ســرمایه و ثــروت خــود بــه دلیــل
نبــود امنیــت و قوانیــن مالکیــت دارنــد.
در فقدان دیپلماسی اقتصادی بهسر میبریم
نایبرییــس اتــاق ایــران در ادامــه ســخنانش ،فقــدان
دیپلماســی اقتصــادی را آفــت دیگــری دانســت کــه بــر
گریبــان کشــور ســنجاق شــده و چــارهای بــرای آن اندیشــیده
نشدهاســت .خوانســاری افــزود :اگــر قــرار اســت کــه در
جامعــه جهانــی قــد علــم کنیــم ،بایــد دســت از جزیــرهای
عمــل کــردن برداریــم و بــه جامعــه جهانــی اقتصــاد بپیوندیــم.
وی ســپس بــه طــور نمونــه بــه عــدم الحاق کشــور بــه FATF
و بحــث و جــدل میــان سیاســتگذاران و تصمیمگیــران
کشــور بــر ســر آن ،اشــاره کــرد و گفــت :در حــال حاضــر بــه
جــز ایــران و دو یــا ســه کشــور دیگــر ،تمامــی کشــورهای
جهــان بــه ایــن کنوانســیون ملحــق شــدهاند.
او بــا ایــن توضیــح کــه هیــچ کشــور توســعهیافتهای در جهــان
بــدون ســرمایهگذاری خارجــی بــه ایــن موفقیــت دســت
نیافتــهاســت ،افــزود :اگــر قــرار اســت کشــور بــه رشــد 8
درصــدی در اقتصــاد دســت یابــد ،راهــی جــز بــه کارگیــری
ســرمایهگذاری خارجــی وجــود نــدارد و در ایــن میــان ،بایــد
بــه ســمت ســرمایه ایرانیــان خــارج از کشــور نیــز توجــه
داشــت و راه ورود آن بــه داخــل کشــور را همــوار کــرد.
تفکر سوسیالیستی بر اقتصاد حاکم است
رییــس اتاق تهــران در ادامــه ،حاکم بــودن تفکر سوسیالیســتی
بــر اقتصــاد کشــور را معضــل و آفــت دیگــری دانســت کــه بــه
زعــم وی ،بــا وجــود اعمــال قانــون سیاس ـتهای کلــی اصــل
 44قانــون اساســی ،همچنــان ســیطره آن بــر اقتصــاد کشــور
حفــظ شدهاســت.
خوانســاری بــا بیــان اینکــه از بــار دخالــت دولــت در اقتصــاد
کاســته نشدهاســت ،افــزود :در حالــی بودجــه دولــت در ســال
جــاری رقمــی معــادل  447هــزار میلیــارد تومــان اســت
کــه بودجــه شــرکتهای دولتــی بــه عــددی معــادل 1277
هــزار میلیــارد تومــان میرســد و شــرکتهای ایــن بخــش
همچنــان بــه رقابــت بــا بخشخصوصــی مشــغول هســتند و
حــال آنکــه بــر اســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه ،بازدهــی
شــرکتهای خصوصــی هفــت برابــر شــرکتهایی اســت کــه
توســط دولــت اداره میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران انتخاب شد
دبیــرکل و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
وصنایــع وابســته ایــران ،رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران شــد
انتخابــات هیــات رییســه کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بیســت و ششــم مــرداد
مــاه برگــزار شــد.
بــر ایــن اســاس مهنــدس حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات
مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی  ،بــه عنــوان رییــس
و مهنــدس نجفــی و مهنــدس حضرتــی بــه عنــوان نــواب
رییــس ایــن کمیســیون برگزیــده شــدند.
همایش فرصتهای تجارت با بلغارستان  2شهریور در
اتاق ایران برگزار میشود
همایــش معرفــی فرصتهــای تجــارت و ســرمایهگذاری بــا
بلغارســتان ،بــا حضــور ســید محمدجــواد رســولی محالتــی
ســفیر ایــران در صوفیــه ،شــنبه  2شــهریور  1398در اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران برگــزار
میشــود.
همایــش معرفــی فرصتهــای تجــارت و ســرمایهگذاری بــا
بلغارســتان ،بــا حضــور ســید محمدجــواد رســولی محالتــی
ســفیر ایــران در صوفیــه ،شــنبه  2شــهریور  1398در اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران برگــزار
میشــود.
در ایــن همایــش کــه از ســوی کمیتــه مشــترک بازرگانــی
ایــران و بلغارســتان برگــزار میشــود ،ســفیر ایــران دربــاره
زمینههــای مســاعد تجــاری در بخــش هــای مختلــف
صنعتــی ،معدنــی و کشــاورزی ،توضیحاتــی را ارائــه خواهــد
کــرد و بــه پرســش هــای حاضــران پاســخ خواهــد داد.
طبــق اعــام ایــن کمیتــه ،مهمتریــن زمینــه هــای صادراتــی
ایــران بــه بلغارســتان شــامل صنایــع پتروشــیمی (قیــر،
پارافیــن) ،صنایــع پالســتیک ،مصالــح ســاختمانی (ســیمان،
ســنگ و ســرامیک ،چینــیآالت و شــیرآالت بهداشــتی)،
شیشــه ســاختمانی و محصــوالت شیشــهای ،صنایــع
روشــنایی ،مــواد معدنــی ،مــواد غذایــی ،کابلهــای صنعتــی،
خشــکبار و دارو بــوده و در زمینههــای واردات نیــز ،صنایــع

انـرژی
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لبنــی ،جرثقیــل و لیفتــراک ،انــرژی تجدیــد پذیــر ،صنایــع
غذایــی ،باطریســازی ،دخانیــات ،ماشــینآالت کشــاورزی،
رباتهــا و کلیدهــای صنعتــی ،واشــرهای صنعتــی،
پمپهــای هیدرولیــک ،پروفیــل  PVCو ترانســفورماتور
حوزههــای اصلــی فعالیــت اســت.
همایــش معرفــی فرصتهــای تجــارت و ســرمایهگذاری بــا
بلغارســتان ســاعت  14در طبقــه هشــتم ســاختمان اصلــی
اتــاق ایــران برگــزار میشــود.

حائــری و هیــات همــراه صبــح و عصــر امــروز دیدارهایــی بــا
مقامهــای افغــان در زمین ـ ه بــرق و مــوارد مرتبــط داشــتند.
بررســی نحــوه تبــادالت برقــی از اهــداف ایــن ســفر عنــوان
شــده اســت.
ایــران در حــال حاضــر بــا برخــی کشــورهای همســایه ماننــد
ارمنســتان و عــراق مبــادالت برقــی دارد و بــا گســترش ایــن
روابــط بــا ســایر همســایگان مــی توانــد بــه هــاب انــرژی و
بــرق منطقــه تبدیــل شــود.

رییس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران انتخاب شد
نایــب رئیــس و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی وصنایــع وابســته ایــران ،رییــس
کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران شــد
انتخابــات هیــات رییســه کمیســیون اقتصــاد کالن
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
امــروز بیســت و هفتــم مــرداد مــاه برگــزار شــد.
بــر ایــن اســاس دکتــر علــی شــمس اردکانــی  ،نایــب رئیــس
هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی  ،بــه عنــوان
رییــس ایــن کمیســیون برگزیــده شــدند.

ایران و افغانستان برای ترانزیت برق توافق کردند
کابــل  -ایرنــا -معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو گفــت:
همــکاری در زمینــه ترانزیــت بــرق بیــن کشــورهای منطقــه،
تامیــن بخشــی از تجهیــزات بــرق افغانســتان و بازســازی
تجهیــزات صنعــت بــرق ایــن کشــور از جملــه مفــاد توافــق
هــای امــروز بــا مقامــات افغانســتان اســت.
همایــون حائــری در حاشــیه نشــت بــا رئیــس شــرکت
برشــنای افغانســتان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا افــزود :توافــق هــای ســازنده و موثــری در ارتقــای
ســطح فعالیتهــای برقــی بیــن ایــران و افغانســتان حاصــل
شــد.
وی افــزود :توافــق هــای صــورت گرفتــه بــا طــرف هــای
افغــان در راســتای مفــاد کمیســیون مشــترک و ارتقــای
همکاریهــای موثــر در بخــش بــرق و انــرژی اســت.
وی ادامــه داد :در ادامــه توافــق هــای صــورت گرفتــه در
ســفر اخیــر رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو بــه افغانســتان
جلســه هــای کاری بیــن طــرف هــای ایرانــی و افغــان برگــزار
شــد کــه در آنهــا بــه توافــق هــای ســازنده ای در راســتای
ارتقــای همکاریهــای برقــی دســت یافتــه شــد.
حائــری احــداث خطــوط انتقــال بــرق بــرای ارتبــاط برقــی
دو کشــور را از جملــه مفــاد ایــن توافــق هــا برشــمرد.

ایران و افغانستان برای احداث خط انتقال برق زرنج
به توافق رسیدند
کابــل -ایرنــا -ایــران و افغانســتان بــرای احــداث خــط انتقال
بــرق زرنــج بــه مرکــز والیــت (اســتان) نیمــروز افغانســتان
بــه توافــق عملــی دســت یافتنــد.
«همایــون حائــری» معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــروی
ایــران و «امــان اهلل غالــب» رئیــس شــرکت برشــنای
افغانســتان توافــق کردنــد کار اجــرای ایــن خــط ۲۲۰
کیلوولــت در هفتــه آینــده آغــاز شــود.
بــا انجــام ایــن پــروژه عــاوه بــر اینکــه مــردم زرنــج از نعمــت
روشــنایی بــرق پایــدار برخــوردار میشــوند زمینــه تســریع
در تجــارت و ترانزیــت میــان دو کشــور از چابهــار فراهــم
میشــود.
ســفر معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو بــه کابــل یکــی ار
توافقهــای «رضــا اردکانیــان» و «وزیــر نیــرو» و «رئیــس
کمیســیون مشــترک ایــران و افغانســتان» بــا مســئوالن
کشــور افغانســتان در ســفر اخیــر وی بــه کابــل اســت.
«همایــون حائــری» بــه همــراه «محمــد حســن متولــی
زاده» ،مدیرعامــل شــرکت توانیــر امــروز بــه افغانســتان ســفر
کردنــد.

ماجرای اختالف سازمان توسعه تجارت با تشکلها
چیست؟
ایرنــا  -عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران گفــت :بعــد از مدتهــا ســازمان
توســعه تجــارت نهایتــا کارگروهــی تشــکیل داده و مدعــی
اســت کــه نمایندگانــی از فعــاالن بخــش خصوصــی در
آن حضــور دارنــد .در صورتــی کــه افــراد حاضــر در ایــن
کارگــروه بیشــتر از جنــس ســازمان توســعه هســتند و
نماینــده تشــکلها و حتــی اتــاق بازرگانــی در آن حضــور
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ندارنــد
مدتهاســت کــه موضــوع مجــوز برگــزاری نمایشــگاهها
بــه میــدان نبــرد بــرای تشــکلها و ســازمان توســعه
تجــارت تبدیــل شــده و همــواره تشــکلها خواســتار ایــن
بودهانــد کــه مجــوز برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی بــه
آنهــا ارائــه شــود .نهایتــا پــس از پیگیریهــای تشــکلها،
ســازمان توســعه تجــارت کارگروهــی تخصصــی تشــکیل داد
کــه بــر فراینــد برگــزاری نمایشــگاهها نظــارت کنــد.
در ایــن رابطــه «ســعید یزدانفــر» ،سرپرســت معاونــت
توســعه صــادرات کاال و خدمــات ایــن ســازمان بــه خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا گفــت :چهــار مــاه اســت کــه ایــن کارگــروه
تشــکیل شــده و نماینــدگان اتحادیههــا نیــز در آن حضــور
دارنــد .در ایــن گارگــروه تخصصــی همــه مــوارد مثــل ســابقه
تشــکلها بررســی شــده و ســپس تصمیمگیــری میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه اصــل بــر حمایــت از تشکلهاســت امــا
ســاز و کار در کارگــروه مشــخص میشــود ،تاکیــد کــرد:
نــگاه کارگــروه تخصصــی اســت ،نــه اینکــه نــگاه شــخصی یــا
مــوردی بــه یــک فراینــد داشــته باشــد .تصمیمــات ســازمان
تخصصــی و حرفــهای بــوده و از هــر مجموعــهای بتوانــد
بــرای افزایــش صــادرات فعالیــت کنــد ،حمایــت میکنــد.
ای در حالــی اســت کــه بــه گفتــه یکــی از اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران هیــچ یــک از تشــکلها در ایــن کارگــروه نماینــدهای
ندارنــد.
«حســن احمدیــان» در ایــن رابطــه بــه خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا توضیــح داد :بعــد از مدتهــا ســازمان توســعه
تجــارت نهایتــا کارگروهــی تشــکیل داده و مدعــی اســت
کــه نمایندگانــی از مجریهــای نمایشــگاهی در آن حضــور
دارنــد .در صورتــی کــه افــراد حاضــر در ایــن کارگروه بیشــتر
از جنــس ســازمان توســعه هســتند و نماینــده تشــکلها
و حتــی اتــاق بازرگانــی در آن حضــور ندارنــد و بنابرایــن
مجــری برگــزاری نمایشــگاهها بــدون مشــورت تشــکلها
تعییــن میشــود.
وی ادامــه داد :مــا میگوییــم اساســا بایــد مجــوز برگــزاری
نمایشــگاهها بــه تشــکلها داده شــود ،امــا ســازمان مجــوز
را بــه یــک مجــری میدهــد و از تشــکلی میخواهنــد کــه
بــر رونــد کار نظــارت کنــد .مــا مــی گوئیــم اول تشــکل بعــد
مجــری امــا اعتقــاد آنهــا برعکــس اســت.
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Short news

Tender Floated For 146MW Of
Solar, Diesel And Storage Hybrid
Projects At 11 Sites In Oman

The Rural Areas Electricity Company
indicated that all 11 projects will be
awarded to a single bidder
The development of photovoltaic
power projects and battery energy
storage system is required at
locations in Madha, Masrooq, Mittan,
Al Mazyunah, Farshat Qatbeet, Al
Hallaniyat, Hasik, Hitam, Al Khadrah,
.Al Khuwaimah, and Masirah
Further
work
includes
the
development of two greenfield diesel
generation power projects at two of
the sites – namely Madha and Mittan
- and the replacement and addition of
.a new diesel generator
Further
work
includes
the
development of two greenfield diesel
generation power projects at two of
the sites – namely Madha and Mittan
- and the replacement and addition of
.a new diesel generator
It also stated that it would not consider
bids from applicants who cannot
demonstrate a history of delivering
hybrid power systems comprising
solar PV and diesel generator sets
for an aggregate capacity of at least
.5MW

انـرژی

Russia’s Rosatom Interested In Bulgaria Nuclear Plant Tender

Bulgaria is seeking a strategic investor for its revived Belene project on
the Danube, which is estimated to
cost at least 10 billion euros ($11.1
)billion
Bulgaria is seeking a strategic investor for its revived Belene project on
the Danube, which is estimated to
cost at least 10 billion euros ($11.1
)billion
Bulgaria is seeking a strategic investor for its revived Belene project on
the Danube, which is estimated to
cost at least 10 billion euros ($11.1
.)billion
Sofia cancelled the project in 2012 after failing to find investors and as it
faced pressure from the United States
and the European Union to limit Bulgaria’s energy dependence on Russia, which had been under contract to
.build the plant
The deadline for submitting letters
of interest for investing in the project
.was to expire on Monday
A Rosatom spokesman declined to
provide further details of the compa.ny’s application

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ACWA Power Compares 3 Bids To
Supply Production Units For Luxor
Power Station

ACWA Power seeks to settle on the
best technical offer before the completion of the financial closure of the
project, which is targeted to be completed during the second quarter of
next year
ACWA Power is comparing three
bids from Siemens, General Electric,
and Mitsubishi Electric to supply
production units for its 2.25GW Lux.or power plant
Informed sources told Daily News
Egypt that the company is still studying the bids to choose the best
equipment and units that produce
electricity with the highest efficiency
and technology in accordance with
the agreed standards with the Minis.try of Electricity
The sources pointed out that ACWA
Power seeks to settle on the best
technical offer before the completion of the financial closure of the
project, which is targeted to be completed during the second quarter of
.next year

ABB Collaborates With Hitachi To
Advance Digitization In Utilities

Utilities will use the MMS to enable
efficient procurement of balancing
capacity and energy
ABB and Hitachi have announced
a collaboration to advance Japan’s
electricity balancing market system, allowing for market transactions in an increasingly digital en.vironment
To achieve more efficient and reliable operations, Hitachi has ordered
the ABB Ability Network Manager
Market Management System (MMS),
a software solution for the electrici.ty balancing market system
The MMS consists of a set of advanced applications that support a
wide range of market-related func.tions and modern IT infrastructure
The system will be adapted to the
specific requirements of the Japanese electricity balancing market,
which TEPCO Power Grid and Chubu Electric Power Company are
developing on behalf of the countrywide Transmission System Op.erators

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی در کمیســیون انــرژی
و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان
ایــن کــه ســهم بخــش خصوصــی واقعــی در صنعــت
بــرق کشــور کمتــر از  15درصــد اســت بــه مشــکالت
و چالشهــای پیــش روی ایــن صنعــت پرداختنــد.
پنجمیــن نشســت کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق
تهــران در حالــی برگــزار شــد کــه مدیــر پشــتیبانی ســاخت
و تامیــن کاالی نفــت بــا حضــور در ایــن جلســه ،از چندیــن
پــروژه کــه بــه تازگــی طــی بخشــنامه وزرات نفــت واگــذاری
آن بــه بخشخصوصــی اعــام شــدهاســت ،رونمایــی کــرد.
رامیــن قلمبــر در ایــن جلســه کــه مدیــران تشــکلهای
بخــش انــرژی ،پیمانــکاران و ســازندگان صنعــت نفــت نیــز
در آن حضــور داشــتند ،از گشــایش الســی ریالــی بــرای
برنــدگان مناقصــات ایــن پروژههــا خبــر داد.
در ایــن نشســت ،ابتــدا رییــس کمیســیون انــرژی و
محیطزیســت اتــاق تهــران کــه مدیــر پشــتیبانی ســاخت و
تامیــن کاالی نفــت را بــرای تشــریح پروژههــای موجــود بــه
اتــاق تهــران دعــوت کــرده بــود ،در توضیحاتــی بــه بخشــنامه
ت ملــی نفــت
اخیــر وزیــر نفــت پیرامــون اولویتهــای شــرک 
اشــاره و ایــن اولویتهــا را افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت
خــام میادیــن مشــترک غــرب کارون ،ســاخت خــط لولــه
گــوره – جاســک ،پایانــه صادراتــی نفــت خــام در بنــدر
جاســک و تکمیــل ظرفیــت و راهانــدازی فازهــای 22 ،14،13
و  24پــارس جنوبــی عنــوان کــرد.
رضــا پدیــدار بــه پــروژه انتقــال نفــت خــام گــوره بــه جاســک
اشــاره کــرد و بــا ایــن توضیــح کــه ایــن خــط لولــه از ســه
اســتان بوشــهر ،فــارس و هرمــزگان عبــور خواهــد کــرد،
افــزود :بنــا بــر اعــام وزارت نفــت ،ارزش تقریبــی ایــن پــروژه
 2میلیــارد دالر بــرآورد شــده و طــول ایــن خــط لولــه انتقــال
نزدیــک بــه یــک هــزار کیلومتــر اســت و از طریــق ایــن خــط
لولــه ،روزانــه یــک میلیــون بشــکه انــواع نفــت خــام ســبک
و ســنگین میدانهــای جنوبغربــی کشــور بــه ســواحل
جنــوب شــرقی منتقــل میشــود.
بــه گفتــه وی ،بــر اســاس اعــام شــرکت ملــی نفــت،
ذخیرهســازی و صــادرات نفــت خــام انتقالــی از ایــن خــط
لولــه از طریــق پایانــه صادراتــی جاســک انجــام خواهــد شــد.

معرفی پروژههای واگذاری به بخشخصوصی
مدیــر پشــتیبانی ســاخت و تامیــن کاالی نفــت نیــز در ایــن
نشســت ،توضیحاتــی در خصــوص پروژههــای اولویتبنــدی
شــده شــرکت ملــی نفــت ایــران کــه طــی بخشــنامه وزیــر
نفــت قــرار اســت بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود ،ارائــه
کرد.رامیــن قلمبــر بــه پــروژه خــط لولــه انتقــال نفــت خــام
گوره-جاســک اشــاره کــرد و بــا اعــام اینکــه طــول ایــن
خــط لولــه حــدود  1030کیلومتــر اســت ،گفــت :تمامــی
ایــن خطــوط لولــه از داخــل کشــور تامیــن میشــود .بــه
گفتــه وی ،در حــدود  200دســتگاه پمپــاژ ایــن مســیر نیز از
ســوی شــرکتهای داخلــی تامیــن خواهــد شــد.
وی ســپس بــه پــروژه ســاخت و احــداث  33مخــزن نفتــی

آغاز واگذاری
پروژههای
جدید نفتی به
بخشخصوصی
در مناطــق نفتخیــز کشــور اشــاره کــرد و افــزود :از ایــن
تعــداد ،قــرارداد  10پــروژه بــا بخشخصوصــی منعقــد شــده
اســت تــا اوایــل شــهریورماه امســال نیــز قــرارداد  10پــروژه
دیگــر آن امضــا خواهــد شــد .بــه گفتــه قلمبــر ،بــا احــداث
ایــن مخــازن ،روزانــه  280هــزار بشــکه بــه تولیــدات نفــت
ایــران افــزوده خواهــد شــد.
تغییرات در الیحه بودجه
رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
در ادامــه بــه خبــر دیگــری در ارتبــاط بــا آمادگــی دولــت
بــرای واگــذاری  11هــزار مــگاوات نیــروگاه دولتــی بــه
ش وزارت نیــرو
بخشخصوصــی اشــاره کــرد و گفــت :گــزار 
نشــان میدهــد کــه ســهم دولــت در نیروگاههــای بــرق

انـرژی
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 33درصــد اســت کــه بنــا بــه گفتــه مقامــات دولتــی ،ایــن
میــزان بایــد بــه  17درصــد کاهــش پیــدا کنــد.
در همیــن ارتبــاط ،حمیدرضــا صالحــی نایــب رییــس
اول کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق
تهــران ،آمــار مربــوط بــه ســهم دولــت در نیروگاههــای
بــرق را نادرســت دانســت و گفــت :بخــش خصوصــی واقعــی
کمتــر از  15درصــد در نیروگاههــای بــرق کشــور ســهیم
اســت و بخشهــای عمومــی و خصولتیهــا ســهم بــاال را در
ایــن حــوزه در دســت دارنــد.
چالشها و راهکارهای صنعت برق
بخــش دیگــر پنجمیــن نشســت کمیســیون انــرژی و
محیطزیســت اتــاق تهــران بــه ارائــه گزارشــی از چالشهــای
کلیــدی واحدهــای تولیــدی صنعــت بــرق اختصــاص داشــت.
پیــام باقــری نایــب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق یکــی
از چالشهــای ایــن بخــش را تامیــن مــواد اولیــه و ثبــت
ســفارش عنــوان کــرد و گفــت :تخصیــص ارز نیمایــی بــرای
واردات مــواد اولیــه بــا دشــواری و صــرف زمــان بســیار زیــاد
همــراه اســت و در قالــب ارزهــای مرســوم ماننــد یــورو انجــام
نمیشــود و بانکهــای عامــل ،شــرکتها را ملــزم بــه
پرداخــت هزینــه تبدیــل ارز اولیــه بــه ارز موجــود میکننــد.
وی همچنیــن مشــکالت اعتبــار اســنادی ،متناســب نبــودن
تعرفــه و ممنوعیــت واردات مــواد اولیــه ،غیرواقعــی بــودن
قیمــت پایــه صادراتــی برخــی تجهیــزات صنعــت بــرق و نیــز
عــدم امــکان دریافــت گواهینامههــای تســت تجهیــزات بــه
علــت تحریــم را از دیگــر چالشهــای ایــن بخــش عنــوان
کــرد.
وی ســپس بــه برخــی راهکارهــای پیشــنهادی بــرای رفــع
چالشهــای کنونــی واحدهــای تولیــدی صنعــت بــرق
اشــاره کــرد و تــاش حداکثــری بــرای تحقــق قانــون
حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــد و خدماتــی کشــور،
حمایــت هدفمنــد از محصــوالت ســاخت داخــل صنعــت
بــرق ،اصــاح تعرفههــای گمرکــی بــا رویکــرد حمایــت
واقعــی از شــرکتهای ســاخت داخــل ،جلوگیــری از واردات
کاالهــای دارای مشــابه ســاخت داخــل و افزایــش ســطح
ارائــه تســهیالت بانکــی بــه  75درصــد مبلــغ ارزی میــزان
فــروش ســال قبــل شــرکتها را از جملــه راهکارهــای
پیشــنهادی ایــن صنعــت بیــان کــرد.
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پیش شرطهای موفقیت عرضه بنزین در
بورس انرژی
تهــران -ایرنــا -دبیــر اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای
نفتــی بــا اشــاره بــه اینکــه عرضــه بنزیــن در بــورس
میتوانــد بــه صــادرات ایــن محصــوالت کمــک کنــد،
گفــت :اگــر ایــن عرضــه بــا تاییــد وزارت نفــت در بــورس
انجــام شــود و رقبــای خارجــی نیــز نتواننــد حضــور پیــدا
کننــد ،میتوانــد موفقیــت آمیــز باشــد.
«حمیــد حســینی» روز سهشــنبه در گفتگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا ادامــه داد:ایــن موضــوع کــه شــرکت ملــی
پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران پذیرفتــه تــا
محصــوالت صادراتــی خــود را در بــورس عرضــه کنــد
میتوانــد بــه افزایــش صــادرات منجــر شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــورس نبایــد تنهــا واســطه معاملــه
باشــد ،افــزود :بایــد امکاناتــی فراهــم شــود تــا بــورس انرژی
بــه عــوان کانــال صادراتــی ،محمولههــا را تحویــل مشــتری
دهــد تــا بــا شــفافیت یکســان ،پاالیشــگاههای مختلــف
نتواننــد اعمــال ســلیقه کننــد.
حســینی تاکیــد کــرد :بنابرایــن بــورس نبایــد فقــط
کاغــذی باشــد و در طوالنــی مــدت بایــد در مرزهــای
کشــور زیرســاختهایی ماننــد انبارهــای فــرآورده را ایجــاد
کنــد تــا از قاچــاق ایــن محصــوالت جلوگیــری شــود.
وی بــا اشــاره بــه کیفییــت بنزیــن و گازوئیــل ایــران گفــت:
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد ،خریــد بنزیــن و گازوئیــل بــا
اســتقبال روبــرو خواهــد شــد.
حســینی ادامــه داد :بــا ایــن حــال ،حضــور مســتقیم تجــار
کشــورهای همســایه ماننــد عــراق یــا افغانســتان ،فرصــت
تجربــه آمــوزی را از ایرانیــان میگیــرد و اجــازه رشــد بــه
شــرکتهای ایرانــی را نمیدهــد.
بــه گفتــه حســینی نبایــد تجــار ایرانــی را از چرخــه عرضــه
فرآوردههــا حــذف کنیــم تــا مشــتریان خارجــی از طریــق
شــرکتهای ایــران بحــث خریــد فرآوردههــا را دنبــال
کننــد.
وی از مذاکــره بــا طــرف عراقــی بــرای پذیــرش ضمانــت
صنــدوق ضمانــت صــادرات بــه جــای بانکهــای ایرانــی
خبــر داد و گفــت :مذاکراتــی انجــام شــده و امیدواریــم
زودتــر بــه نتجــه برســد زیــرا بــازار عــراق فرصــت خوبــی
بــرای کار شــرکتهای ایرانــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دعوت وزیر برق افغانستان از
بخش خصوصی ایران
کابــل -ایرنــا -وزیــر بــرق و انــرژی افغانســتان از فعــاالن
بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ایــران بــرای تولیــد بــرق
در ایــن کشــور دعــوت کــرد و گفــت :دولــت افغانســتان از
حضــور ســرمایهگذاران ایرانــی حمایــت میکنــد.
« محمــد گل خلمــی» روز یکشــنبه در گفــت و گــوی
اختصاصــی بــا خبرنــگار اعزامــی ایرنــا ،افــزود :افغانســتان
بــازار خــود در زمینــه تولیــد بــرق از منابــع داخلــی را بــاز
کــرده و تاکنــون پنــج شــرکت  ۳۷۰میلیــون دالر در ایــن
زمینــه ســرمایهگذاری کردهانــد.
وی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس افغانســتان آمــاده اســت
اگــر شــرکتهای ایرانــی تمایــل داشــته باشــند از تــوان
آنهــا اســتفاده کنــد.
وزیــر بــرق و انــرژی افغانســتان نیــاز ایــن کشــور بــه
انــرژی بــرق را زیــاد توصیــف کــرد و خاطرنشــان ســاخت:
هنــوز فقــط  ۴۰درصــد مــردم ایــن کشــور از انــرژی بــرق
برخوردارنــد.
گل خلمــی گفــت :بنابرایــن شــرکتهای ایرانــی میتواننــد
از ایــن فرصــت بــه خوبــی اســتفاده کننــد ضمــن اینکــه
نیــاز بــه بــرق در افغانســتان روز افــزون اســت.
وی بــه برگــزاری کمیســیون مشــترک ایــران و افغانســتان
در چنــدی پیــش اشــاره کــرد کــه در آن مقــرر شــده بــود
یــک هیــات تخصصــی و اجرایــی از ایــران بــرای بررســی
طــرح هــا و عملیاتــی کــردن آنهــا بــه افغانســتان ســفر
کننــد.
وزیــر بــرق و انــرژی افغانســتان ادامــه داد :ایــن هیــات
بــه سرپرســتی معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــروی ایــران
بــه افغانســتان آمــد و جلســات خوبــی نیــز برگــزار و
توافقهایــی حاصــل شــد.
بــه گفتــه وی ،ایــران ظرفیتهــای زیــادی در بخــش بــرق
دارد کــه میتــوان از آنهــا بــرای تولیــد بــرق در افغانســتان
اســتفاده کــرد تــا مــردم ایــن کشــور هــم از بــرق برخــوردار
شو ند .
گل خلمــی افــزود :بازســازی و تعمیــر تجهیــزات فرســوده،
بازســازی ژنراتورهــای آســیب دیــده از جنــگ افغانســتان

و یــاری بــه افغانســتان بــرای توانمنــدی در بخــش بــرق
بخشــی از مذاکــرات بــا هیــات ایرانــی اســت.
وزیــر افغــان بــه تــاش بــرای اتصــال شــبکه بــرق ایــن
کشــور بــا ایــران اشــاره کــرد و گفــت :ایــن اتصــال بــرای
دو کشــور میتوانــد مهــم باشــد.
گل خلمــی ادامــه داد :همچیــن افغانســتان میتوانــد
نقــش یــک رابــط خــوب را بیــن ایــران و کشــورهای
آســیای مرکــزی ایفــا کنــد و در زمانــی کــه کشــورهای
آســیایی در پیــک تولیــد هســتند و ایــران در پیــک مصــرف
مــازاد تولیــد آنهــا را بــه ایــران برســاند و نیــز در زمــان
نیــاز کشــورهای آســیایی بــرق ایــران را بــه آنهــا برســاند.
وزیــر بــرق و انــرژی افغانســتان اتصــال برقــی کشــورهای
همســایه را مهــم دانســت و گفــت :ایــن اتصــال ثبــات
منطقــهای بــه همــراه دارد.

شهرکهای مرزی مشترک با
کشورهای همسایه احداث
میشود
محســن صالحینیــا ،مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک
و شــهرکهای صنعتــی میگویــد :احــداث شــهرکهای
مــرزی مشــترک بــا کشــورهای همســایه خصوصـاً ترکیــه،
عــراق و جمهــوری آذربایجــان در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی ایــران از احــداث شــهرکهای مــرزی مشــترک
بــا کشــورهای همســایه خبــر داد و گفــت :در حــال حاضــر
 ۳کشــور ترکیــه ،عــراق و آذربایجــان بــرای موضــوع
شــهرکهای مــرزی مشــترک بــا ایــران در نظــر گرفتــه
شــد هاند.
محســن صالحینیــا امــروز ( ۲۷مردادمــاه) در مراســم
افتتــاح پروژههــای عمرانــی در شــهرک صنعتــی شــوش،
اظهــار کــرد :یکــی از اهدافــی کــه در شــهرکهای
صنعتــی بــه دنبــال آن هســتیم ایــن اســت کــه مســائل
زیســتمحیطی بهخوبــی رعایــت شــود .در ایــن زمینــه
امــروز شــاهد ســاخت و افتتــاح تصفیهخانــه فاضــاب
شــهرک صنعتــی شــوش هســتیم.
وی افــزود :در سیاســتهای کالن وزارت صنعــت بــه

انـرژی
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دنبــال حمایــت از اســتقرار واحدهــای تولیــدی در
شــهرکهای صنعتــی هســتیم زیــرا در شــهرکها
میتوانیــم بهصــورت متمرکــز عمــل و زیرســاختها را
نیــز تکمیــل کنیــم.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی ایــران تصریــح کــرد :در شــهرکهای صنعتــی بــا
توجــه بــه تمرکــز در اســتقرار واحدهــا بهخوبــی میتــوان
مشــکالت آنهــا را رصــد کــرد و ازایــنرو از اســتقرار
واحدهــای تولیــدی در شــهرکهای صنعتــی حمایــت
میکنیــم.
صالحینیــا عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه تجربیــات
کشــورهای توســعهیافته ایــن امــر یــک نتیجــه مثبــت
دارد و عــاوه بــر تأمیــن زیرســاختها میتوانیــم زمینــه
را بــرای توســعه توانمندیهــای واحدهــای تولیــدی،
حمایــت از خوشــههای صنعــت و ...فراهــم کنیــم.
وی ادامــه داد :امیدواریــم بــرای توســعه واحدهــای صنعتــی
مســتقر در شــهرک صنعتــی شــوش و همچنیــن حــل
مشــکالت ایــن واحدهــا اقدامــات مؤثــری را انجــام دهیــم.
معــاون وزیــر صنعــت بــا اشــاره بــه بحــث شــهرکهای
مــرزی مشــترک ،عنــوان کــرد :در حــال حاضــر  ۳کشــور
ترکیــه ،عــراق و آذربایجــان بــرای بحــث شــهرکهای
مــرزی مشــترک بــا ایــران در نظــر گرفتــه شــدهاند.
صالحینیــا ادامــه داد :در ایــن زمینــه یکســری تســهیالت
در ایــران بــرای ســرمایهگذاران آن کشــور فراهــم خواهــد
شــد و بالعکــس آن در کشــور مدنظــر نیــز تســهیالتی بــرای
ســرمایهگذاران ایرانــی فراهــم میشــود.
وی گفــت :در حــال حاضــر در خصــوص دو شــهرک بــا
کشــور آذربایجــان تفاهمنامــه منعقــد شــده اســت و
در ایــن زمینــه تجربیــات خوبــی بهدســتآمده کــه
میتــوان بــرای دیگــر شــهرکهای مــرزی مشــترک نیــز
اســتفاده کــرد.
او اظهــار کــرد :بــرای اســتان خوزســتان نیــز ایــن آمادگــی
وجــود دارد کــه شــهرک صنعتــی موردنظــر را انتخــاب و
بهطــرف عراقــی معرفــی کــرد تــا بحــث شــهرکهای
مــرزی مشــترک در اســتان خوزســتان نیــز پیگیــری و
پیــش رود.
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کاهش رشد اقتصادی کشورهای
اروپایی
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از مرکــز آمــار اتحادیــه اروپــا،
متوســط رشــد اقتصــادی  ۱۹کشــور عضــو منطقــه یــورو
و  ۲۸کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا تــا پایــان ســه ماهــه
دوم ســال  ۲۰۱۹بــه  ۰.۲درصــد رســیده اســت کــه در
مقایســه بــا رشــد  ۰.۴درصــدی ســه ماهــه نخســت ســال
نصــف شــده اســت .رشــد اقتصــادی ســاالنه تعدیــل شــده
بــا نــرخ تــورم اعضــای اتحادیــه اروپــا تــا پایــان مــاه ژوئــن
بــه  ۱.۳درصــد و در ســطج منطقــه یــورو بــه  ۱.۱درصــد
رســیده اســت.
در بیــن کشــورهای مختلــف ،باالتریــن رشــد اقتصــادی در
بیــن کشــورهای اروپایــی در ســه ماهــه دوم ســال متعلــق
بــه مجارســتان بــا  ۱.۱درصــد بــوده اســت و پــس از ایــن
کشــور ،رومانــی بــا  ۱درصــد و فنالنــد بــا  ۰.۹درصــد قــرار
دارنــد .از طــرف دیگــر کمتریــن رشــد فصلــی ثبــت شــده
مربــوط بــه انگلیــس بــا منفــی  ۰.۲درصــد بــوده اســت و
پــس از ایــن کشــور ،ســوئد بــا منفــی  ۰.۱درصــد و ایتالیــا
بــا صفــر درصــد قــرار دارنــد.
در بیــن دیگــر کشــورهای اروپایــی ،رشــد اقتصــادی
بلژیــک  ۰.۲درصــد ،دانمــارک  ۰.۸درصــد ،اســپانیا ۰.۵
درصــد ،فرانســه  ۰.۲درصــد ،هلنــد  ۰.۵درصــد و اتریــش
 ۰.۲درصــد بــوده اســت .مرکــز آمــار اتحادیــه اروپــا رشــد
اقتصــاد آمریــکا را نیــز در ســه ماهــه دوم ســال معــادل ۰.۵
درصــد بــرآورد کــرده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت منطقــه یــورو شــامل  ۱۹کشــور
بلژیــک ،آلمــان ،اســتونی ،ایرلنــد ،یونــان ،اســپانیا ،فرانســه،
ایتالیــا ،قبــرس ،لتونــی ،لیتوانــی ،لوکزامبــورگ ،مالــت،
هلنــد ،اتریــش ،پرتغــال ،اســلوونی ،اســلواکی و فنالنــد
اســت کــه از یــورو بــه عنــوان واحــد پولــی خــود اســتفاده
میکننــد .اتحادیــه اروپــا نیــز دارای  ۲۸عضــو اســت کــه
شــامل  ۱۹کشــور عضــو منطقــه یــورو بــه عــاوه انگلیــس،
بلغارســتان ،مجارســتان ،لهســتان ،دانمــارک ،ســوئد،
کرواســی ،جمهــوری چــک و رومانــی اســت.
نــرخ رشــد اقتصــادی هــم در ســطح منطقــه یــورو و هــم
در ســطح اتحادیــه اروپــا در مقایســه بــا رشــد ثبــت شــده
مــدت مشــابه ســال گذشــته تغییــری نکــرده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همچنــان بالغبــر  ۸۰درصــد از تجــارت جهــان در ســطح
منطق ـهای انجــام میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه
ســهم کاالهــای ایرانــی در بــازار منطقــه ،تنهــا ســه
درصــد از کل واردات همســایهها را تشــکیل میدهــد.
محمدرضــا مــودودی افــزود :ایــران بایــد تــاش کنــد بــا
برقــراری پیمانهــا و قراردادهــای جدیــد ،بــه ســمت
تعرفــه ترجیحــی حرکــت کنــد و از ایــن طریــق نفــوذ
خــود در منطقــه را بــاال ببــرد.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه دو
گــروه متفــاوت از همســایههای ایــران ،تصریــح کــرد:
گروهــی از همســایگان مــا در شــرایطی نیســتند کــه
بتــوان بــا آنهــا تجــارت بــا تعرفــه ترجیحــی را پیــش
بــرد .بــرای مثــال افغانســتان یــا عــراق در حــال حاضــر
کاالی صادراتــی خاصــی ندارنــد کــه بتــوان در ازای
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت گفــت :امــروز دریافــت امتیــاز صادراتــی ،بــرای واردات کاالهایشــان
آمارهــای تجــارت جهانــی نشــان میدهــد کــه بــا وجــود امتیــازی در نظــر گرفــت .جــدای از آن ایــران حضــوری
عضویــت  ۱۶۴کشــور در ســازمان تجــارت جهانــی ،قدرتمنــد در ایــن بازارهــا دارد و در صــورت حفــظ
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ســخنگوی صنعــت بــرق ضمــن تشــریح تغییــر
تعامــل ایــن صنعــت بــا بخــش خصوصــی بــرای
تاســیس نیــروگاه ،از شــرایط و چگونگــی فــروش
بــرق بــه وزارت نیــرو خبــر داد.
مصطفــی رجبــی مشــهدی در گفتوگــو بــا ایســنا،
بــا اشــاره بــه قراردادهــای صنعــت بــرق بــا بخــش
خصوصــی اظهــار کــرد :قراردادهــای متنوعــی در ایــن
حــوزه وجــود دارد امــا متعارفتریــن قــرارداد ECA
یــا همــان توافــق تبدیــل انــرژی اســت .در ایــن قــرارداد
بــرای هــر مترمکعــب گاز پنــج تومــان بــه نیروگاههــا
فروختــه میشــود و هفــت ســال بــه صــورت تضمینــی
از آنهــا بــرق میخریــم .نــرخ خریــد تضمینــی بــرق
هماننــد گذشــته حــدود  ۱۰۰تومــان اســت و هــر
کیلــووات ســاعت آن را بــه مــردم بــه طــور متوســط ۷۵
تومــان میفروشــیم .ایــن فرآینــد باعــث شــده بــه دلیــل
مابهتفــاوت نرخــی کــه تکلیــف شــده اســت بــا نرخــی
کــه میفروشــیم ،بــدون اثــر نــرخ گاز  ،بــه صــورت
مطالبــات مــا از دولــت باقــی بمانــد.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق از دولــت بالــغ بــر ۲۰
هــزار میلیــارد تومــان طلــب دارد ،گفــت :ایــن درحالــی
اســت کــه ســال قبــل بیــش از  ۱۱هــزار میلیــارد تومــان

شرایط فروش برق به
وزارت نیرو
را بــا دولــت توســط اوراق تســویه کــه در بودجــه پیشبینــی
شــده بــود تســویه کردیــم .اگــر تولیدکننــدگان بــرق بدهــی
بانکــی داشــتند ،بدهــی آنهــا را بــا مطالبــه خودمــان از
دولــت تهاتــر میکردیــم .درحــال حاضــر بــه پیمانــکاران
بالــغ بــر  ۳۰هــزار میلیــارد تومــان بدهــکار هســتیم کــه
بخشــی از ایــن بدهــی مربــوط بــه نیروگاههــای بخــش
خصوصــی اســت کــه از مــا طلــب دارنــد.
او ادامــه داد :در واقــع نتوانســتیم پــول برقــی کــه بــه مــا
فروختهانــد را پرداخــت کنیــم .بخشــی از ایــن بدهــی هــم
مربــوط بــه پیمانکارانــی اســت کــه در کار احــداث شــبکه و
پســت هــای انتقــال و توزیــع هســتند .اگــر بانکهــا کمــک
کننــد و صنــدوق توســعه وام دهــد ،شــاید ورود بخــش
خصوصــی بــه نیروگاهســازی اقتصــادی باشــد.

انـرژی

شماره صد و بیست چهار /هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهشت

هشــیاری میتــوان همیــن شــرایط را حفــظ کــرد.
مــودودی ادامــه داد :برخــی از دیگــر کشــورها همچــون
ترکیــه جــزو بهتریــن گزینههــای ایــران بــرای تجــارت
بــا تعرفــه ترجیحــی هســتند .بــا وجــود انتقاداتــی کــه
صــورت گرفتــه ،قــراردادی کــه از چنــد ســال قبــل
میــان ایــران و ترکیــه نهایــی شــده ،بههیچعنــوان
منفــی نیســت و نتایــج مثبــت خــود را نشــان داده اســت.
وی دراینبــاره توضیــح داد :در طــول ســه ســال،
میــزان صــادرات ترکیــه بــه ایــران تنهــا  ۲۰۰میلیــون
دالر افزایــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر مــا
قــرارداد جدیــدی امضــا نمیکردیــم نیــز همیــن روال
اتفــاق میافتــاد .ایــن در حالــی اســت کــه صــادرات مــا
بــه ترکیــه افزایــش یافتــه اســت .جــدای از آن کاالهــای
وارداتــی مــا از ترکیــه ،در گروههایــی بودنــد کــه تعرفــه
بســیار پایینــی داشــتند .یعنــی مــواد اولیــه یــا کاالهایــی
کــه ورودشــان بــه کشــور نیــاز بــود .ازای ـنرو بــا کنــار
گذاشــتن تعرفههــا یــا تغییــر در آنهــا ،اتفــاق منفــی رخ
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد صنعــت بــرق وضعیــت
مطلــوب نــدارد افــزود :ســالی  ۵۰۰۰میلیــارد تومــان
بدهــی بــه دلیــل مــا بهالتفــاوت ایجــاد میشــود کــه بــا
فرصتهــای قانونــی ماننــد اوراق تســویه در ســال ۱۳۹۷
مــی تــوان بخشــی را تســویه کــرد.
برگزاری مناقصه برای بخش خصوصی
ســخنگوی صنعــت بــرق درمــورد نحــوه تعامــل ایــن صنعت
بــا بخــش خصوصــی توضیــح داد :درحــال حاضــر خریــد
تضمینــی طبــق روال قبــل اســت .درواقــع تــا کنــون از
آنهــا بــرق را بــه صــورت تضمینــی خریــداری میکردیــم
و از ایــن بــه بعــد هــم بــه همیــن روال اســت ،امــا بــا ایــن
تفــاوت کــه در ابتــدای کار مناقصــه برگــزار میکنیــم.
بــرای مثــال اعــام میکنیــم تصمیــم بــه تاســیس نیــروگاه
بــرای تامیــن بــرق یــک منطقــه خــاص داریــم و متقاضیــان
در مناقصــه شــرکت میکننــد و قیمــت میدهنــد .کســی
کــه کمتریــن قیمــت را پیشــنهاد کنــد برنــده خواهــد شــد.
رجبــی ادامــه داد :نیروگاههایــی کــه دوره پنــج یــا هفــت
ســالهخریــد تضمینــی از آنهــا تمــام میشــود بایــد بــرق
خــود را در بــازار عمــده فروشــی بــرق ،بــه فــروش برســانند.
در بــازار عمــده فروشــی قیمــت بــرق حــدود  ۵۰تــا ۶۰
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نــداد و حتــی بــه تعمیــق حضــور ایــران در بــازار ترکیــه
کمــک کــرد.
مــودودی خاطرنشــان کــرد :بــرای آنکــه بــازار کاالهــای
صادراتــی ایــران ،تضمیــن شــود بایــد از تمــام ابزارهــا
اســتفاده کنیــم و یکــی از بهتریــن گزینههــا در ایــن
زمینــه ،اســتفاده از ظرفیــت بــازار کشــورهای همســایه
اســت.
جدیدتریــن آمارهــای تجــاری ایــران نشــان میدهــد
در کنــار چیــن ،عــراق و ترکیــه اصلیتریــن شــرکای
تجــاری کشــور هســتند.
آمارهــای تجــاری حاکــی از آن اســت تــراز تجــاری
ایــران در تجــارت بــا بســیاری از کشــورهای همســایه،
مثبــت بــوده و میــزان صــادرات کشــور بــه آنهــا از
واردات بیشــتر بــوده اســت.

تومــان و گاز  ۵۰ریــال اســت .آنهــا گاز را میگیرنــد
و تبدیــل انــرژی میکننــد و در نهایــت بــرق تحویــل
مــی دهنــد .کار در بــازار عمــده فروشــی بــه ایــن
صــورت اســت کــه بــازار بــه نمایندگــی از طــرف مصــرف
کننــدگان بــرای هــر ســاعت مناقصــه برگــزار میکنــد و
همــه نیروگاههــای ایــران در آن شــرکت میکننــد و بــه
مصــرف کننــده بــه صــورت عمــده مــی فروشــد .در آن
ســوی ماجــرا تعرفــه تعییــن کننــده اســت.
وی از سبکســازی بــازار عمــده فروشــی بــرق خبــر
داد و اظهــار کــرد :کاری کــه قصــد داریــم انجــام دهیــم
ایــن اســت کــه بــازار عمــده فروشــی کــه توســط دولــت
برگــزار میشــود را ســبک میکنیــم .شــرکت مدیریــت
شــبکه بــرق برگــزار کننــده مناقصــه اســت .بــرای ایــن
منظــور از ســاز و کار بــورس اســتفاده مــی کنیــم تــا
فروشــنده و خریــدار خودشــان باهــم بــه توافــق برســند.
در فــاز اول بــرای مشــترکین بــاالی پنــج مــگاوات صنعتی
مقــررات را ابــاغ میکنیــم و بعــد از آن شــرایط را بــرای
مشــترکین زیــر پنــج مــگاوات فراهــم میکنیــم .در ایــن
شــرایط مصــرف کننــده میتوانــد برنامهریــزی کنــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کارتهای بازرگانی
اجارهای مرهون تصمیمات
ارزی است

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه پدیــده
کارتهــای موســوم بــه «اجــارهای» ،گفــت :ظهــور  6هــزار
و  447کارت بازرگانــی جدیدالــورود کــه ســابقه صــادرات
نداشــتند ،مرهــون بعضــی تصمیمــات ارزی اســت .دارنــدگان
حقیقــی و حقوقــی ایــن کارتهــا ،درمجموع  5.4میلیــارد دالر
صــادرات انجــام دادنــد .محمدرضــا مــودودی که در کمیســیون
تجــارت اتــاق مشــهد ســخن میگفــت ،ایــن نکتــه را هــم
اضافــه کــرد کــه «فقــط از  445مــورد از همیــن کارتهــای
بازرگانــی ،نزدیــک بــه  4.7میلیــارد دالر صــادرات انجــام
گرفتــه بــود کــه آمــار نگرانکننــدهای بــه شــمار میآیــد
و اگــر سیاســتهای ارزی تعدیــل نمیشــد ،ایــن آمــار بــه
 15میلیــارد دالر هــم میرســید و چهبســا تعــداد کارتهــای
صادراتــی جدیدالــورود نیــز افزایــش مییافــت ».سرپرســت
ســازمان توســعه تجــارت ایــران در ادامــه و در واکنــش بــه
انتقــادات فعــاالن اقتصــادی ،عنــوان کــرد :بــا وجــود اینکــه در
مرکــز تالشهایــی بــرای رفعورجــوع مســائل میشــود امــا
فعــاالن اقتصــادی همچنــان بــا مشــکالتی دســتبهگریبان
هســتند .البتــه نبایــد فرامــوش کرد که مــا در جنــگ اقتصادی
بــه ســر میبریــم و نمیتوانیــم بــا الگوهــای شــرایط صلــح،
اقــدام و عمــل کنیــم .مــودودی در واکنــش بــه گالیههــای
صادرکننــدگان از بخشــنامههای ارزی نیــز گفــت :در شــرایط
جنــگ اقتصــادی دشــمن بهگونــهای عمــل میکنــد کــه
بیشــترین مصــرف ارز را داشــته باشــیم؛ کمــا اینکــه بخشــی
از مشــکالت ناشــی از سیاســتگذاریهایی بــوده کــه در
مقاطعــی انجــام گرفتهانــد و همــه مــا بــدان اذعــان داریــم.
البتــه اینکــه بگوییــم نیــت سیاســتهای مذکــور آســیب
زدن بــه تجــارت خارجــی کشــور بــوده ،صحیــح نیســت؛
بــه نظــرم هنــوز بــه درک و فهــم متقابــل بــرای اینکــه در
تصمیمگیریهــا ســریعتر ،بهموقعتــر و دقیقتــر عمــل
کنیــم ،نرســیدهایم و همیــن امــر تبعاتــی را رقــم زده اســت.
او در پاســخ بــه انتقاداتــی کــه در خصــوص پُرشــماری
بخشــنامههای صــادره مطــرح میشــوند ،تصریــح کــرد:
واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر بخشــنامهای صــادر میشــود،

بــه خاطــر نیازهایــی اســت کــه متأثــر از تحریمهــا و شــرایط
غیرعــادی شــکل گرفتهانــد؛ بااینحــال بررســی مــا نشــان
میدهــد کــه تعــداد بخشــنامههای صــادره توســط ســازمان
توســعه تجــارت در یــک ســال گذشــته حــدود  13مــورد بــوده
کــه عــدد باالیــی نیســت .از ســویی ،اغلــب مــواردی کــه در
ایــن بخشــنامهها ممنــوع کردیــم؛ بــه دو عامــل اصلــی ارتبــاط
داشــت؛ نخســت اینکــه اگــر از ســایر ابزارهــا نظیــر «عــوارض»
اســتفاده میکردیــم ،بایــد درخواســت مصوبــه شــورای اقتصــاد
را ارایــه میدادیــم کــه مجــال ایــن موضــوع در جلســات
شــورای مذکــور فراهــم نیامــد .نکتــه دیگــر آنکــه ،بخشــی
از ممنوعیتهــا ،بــه چالشهــای بــازار در شــرایط جنــگ
اقتصــادی و اهمیــت تأمیــن کاال بــرای مصــرف داخلــی مربــوط
میشــد .درواقــع ناگزیــر بودیــم بــه ایــن مســاله تــن بدهیــم.
مــودودی یــادآور شــد :در خصــوص بخشــنامههای ارزی بــا
وجــود اینکــه نشســتهای تخصصــی متعــددی داشــتیم و
رویکــرد خــود را بــه دفتــر معاونــت اقتصــادی رییسجمهــور
منعکــس کردیــم امــا نهایت ـاً ماحصــل پیگیریهــای مــا را بــه
شــورای عالــی ســران ســه قــوه فرســتادند و درنهایــت طبــق
شــنیدههای مــا بازهــم رأی بــه بانــک مرکــزی داده شــد و
عم ـ ً
ا ایــن موضــوع از عهــده مــا خــارج شــده اســت .رییــس
ســازمان توســعه تجــارت ابــراز امیــدواری کــرد :بــا رویکــردی
کــه بانــک مرکــزی در راســتای مدیریــت ارزی و حفــظ بخــش
صادراتــی پیــش گرفتــه اســت ،وضعیــت صادرکننــدگان
بهبــود یابــد زیــرا هــدف مــا جلوگیــری از آســیب دیــدن
صادرکننــدگان شناســنامهدار اســت تــا از شــرایط موجــود
عبــور کنیــم .مــودودی در واکنــش بــه اظهــارات برخــی فعاالن
اقتصــادی دربــاره ممنوعیتهــا و محدودیتهــا نیــز گفــت:
همــه اینهــا مغایــر بــا روح قانــون بــوده و ترجیــح مــا ایــن
اســت کــه سیاس ـتهای ارزی بــه ســمت تشــویق و دلگرمــی
صادرکننــدگان واقعــی پیــش بــرود تــا آنهــا بــا عالقــه بیشــتری
در ایــن عرصــه فعالیــت کننــد .او ادامــه داد :آمارهــا گویــای
وضعیــت خــاص مــا در عرصــه تجــارت بینالمللــی اســت،
تعــداد اقــام صادراتــی مــا در ســبد صادراتــی بســیار محــدود
بــوده و در حــال حاضــر تنهــا  400شــرکت در کشــور وجــود
دارنــد کــه بیــش از  10میلیــون دالر صــادرات دارنــد .بــرای
افزایــش تعــداد ایــن شــرکتها نیازمنــد زمــان و برنامهریــزی
بلندمــدت هســتیم .رییــس ســازمان توســعه تجــارت افــزود:
تعــداد صادرکنندگانــی کــه بیــش از  10میلیــون دالر در حــوزه
افغانســتان صــادرات دارنــد ،تنهــا  60نفــر اســت و ســهم آنهــا
نیــز بیــش از  2.5میلیــارد دالر از کل صــادرات کشــور اســت.

انـرژی

شماره صد و بیست چهار /هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهشت

علیرضا کالهی:

بی اعتمادی نسبت
به اقتصاد ایران مانع
اصلی حضور سرمایه
گذاران

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران مــی گویــد انــواع
فاکتورهایــی کــه نســبت بــه عــدم اطمینــان از شــرایط
اقتصــادی در کشــورما وجــود دارد باعــث شــده کــه نــه
ســرمایه گــذار داخلــی و نــه خارجــی تمایــل چندانــی بــه
حضــور در بــازار ایــران نداشــته باشــد .علیرضــا کالهــی
مــی گویــد «:مــا بعــد از امضــای توافــق هســتی ای و
برجــام بــا مــوج گســترده ای از تقاضــای شــرکت هــای
بــزرگ و صاحــب برنــد رو بــه رو بودیــم کــه تمایــل
شــدیدی بــه حضــور در ایــران و ســرمایه گــذاری داشــتند
و بررســی هایشــان بــرای ورود بــه بــازار ایــران را هــم
شــروع کــرده بودنــد .در هــر ســمینار و کنفرانســی کــه
بودیــم عالقــه شــدید ایــن شــرکت هــا بــرای مذاکــره بــا
طــرف هــای ایرانــی را مــی دیدیــم و حتــی نمایندگانشــان
را بــه تهــران مــی فرســتادند و صــف کشــیده بودنــد بــرای
برقــراری ارتبــاط بــا شــرکت هــای ایرانــی .ایــن برندهــا و
شــرکت هــای بــزرگ صحبتــی کــه مــی کردنــد و اتفاقــا
درســت هــم هســت ایــن بــود کــه ایــران آخریــن اقتصــاد
بــزرگ دســت نخــورده جهــان اســت».
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران قابلیــت هــای اقتصــادی
بســیار باالیــی دارد؛ گفــت «:کشــورما از نظــر منابــع
طبیعــی ،نیــروی انســانی ماهــر و جــوان ،موقعیــت
ژئوپلتیــک و ژئواســتراتژیک 16 ،همســایه در قلــب
خاورمیانــه و نقطــه اتصــال ایــران و اروپــا مــی توانــد هــاب
منطقــه باشــد و ایــن را شــرکت هــای بیــن المللــی بعــد
از امضــای برجــام بــه خوبــی درک کــرده بودنــد ولــی
متاســفانه در درجــه اول مشــکالت اقتصــادی در داخــل
و در درجــه دوم فشــارهای ترامــپ و خــروج آمریــکا از
برجــام موضــوع را بــه شکســت کشــاند و در حــال حاضــر
تمایــل جــدی بــرای حضــور و ســرمایه گــذاری در ایــران
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وجــود نــدارد».
کالهــی بــه ســرمایه گــذاری دربخــش انــرژی هــای تجدیــد
پذیــر و شــرایط ایــران اشــاره کــرد و گفــت «:ایــران یکــی
از بهتریــن موقعیــت هــا را بــرای تولیــد بــرق خورشــیدی
در مقایســه بــا کشــورهایی مثــل امــارات دارد زیــرا مــا
تابــش آفتــاب بســیار زیــاد و هــوای شــفافتری داریــم و
هــم بــه دلیــل بــاال بــودن ارتفــاع فــات قــاره ای باوجــود
تابــش بــاال دمــای متوســطمان پاییــن تــر از کشــورهای
همســایه اســت و ایــن شــرایط ایــده آلــی را ایجــاد مــی
کنــد زیــرا هــر چقــدر دمــا باالتــر مــی رود ،راندمــان پنــل
هــا افــت مــی کنــد ،بنابرایــن ایــران پتانســیل خوبــی در
ایــن حــوزه دارد و تــا قبــل از خــروج آمریــکا از برجــام
شــاهد بودیــم کــه ســرمایه گــذاران تمایــل زیــادی بــرای
ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه داشــتند امــا عمــا همــه
چیــز متوقــف شــده اســت .در حالــی کــه کنسرســیومی
از ســرمایه گــذار خارجــی در کشــور امــارات آمــده انــد و
یــک نیــروگاه بســیار بــزرگ ( 1100مــگاوات) ســاخته انــد
و دولــت امــارات حتــی یــک ریــال پــول تخصیــص نــداده
اســت و تنهــا تعهــد دولــت امــارات خریــد تضمینــی بــرق
بــه مبلــغ  2دالر و  4ســنت اســت در صورتــی کــه در ایــران
وزارت نیــرو بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر ایــن شــرایط را قائــل شــده اســت کــه افــراد
بتواننــد وام بگیرنــد و تــا محــدوده  500تومــان هــم حاضــر
اســت انــرژی را خریــداری کنــد ولــی کســی حاضــر بــه
ســرمایه گــذاری نیســت».
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه
اینکــه عــدم تمایــل شــرکت هــای خارجــی بــرای ســرمایه
گــذاری در ایــران در کنــار خــروج آمریــکا از برجــام بــه
عوامــل متعــددی بــاز مــی گــردد ،گفــت «:فراهــم نبــودن
فضــای کلــی کســب و کار در ایــران ،سیســتم بیمــار بانکــی
ایــران و نــرخ بــاالی تامیــن ســرمایه ،عــدم اطمینــان بــه
ســرمایه گــذاری در ایــران نســبت بــه کشــورهای دیگــر،
بــی ثباتــی اقتصــادی و قیمــت ارز ،نداشــتن رتبــه اعتبــار
بیــن المللــی و ..باعــث شــده کــه مــا شــاهد ایــن باشــیم
کــه حتــی ســرمایه گــذاران داخلــی و ایرانیانــی کــه در
خــارج از کشــور هســتند تمایلــی بــه ســرمایه گــذاری در
ایــن شــرایط نداشــته باشــند ،پــس بنابرایــن نبایــد انتظــار
داشــت کــه ســرمایه گــذار خارجــی در کشــورما ســرمایه
گــذاری کنــد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران در حاشــیه
نخســتین نشســت اقتصــادی دریــای خــزر در
ترکمنســتان ،بــا معــاون اتــاق بازرگانــی ایــن
کشــور دیــدار و گفتوگــو کــرد .محمدرضــا
کرباســی مســائلی نظیــر تســهیل صــدور ویــزا،
برقــرار پــرواز مســتقیم و تســهیل در حــوزه
حملونقــل ،ترانزیــت و تهاتــر کاال را ازجملــه
مــواردی دانســت کــه بایــد بــرای توســعه روابــط
دوجانبــه در نظــر گرفتــه شــود.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران در دیــدار بــا معــاون
اتــاق بازرگانــی ترکمنســتان ،بــا اشــاره بــه برگــزاری
نمایشــگاه فناوریهــای نویــن در ایــن کشــور ،گفــت:
بخــش خصوصــی دو کشــور عالقهمنــد بــه اســتفاده از
فرصتهــای موجــود بــرای توســعه روابــط هســتند و
برگــزاری ایــن نمایشــگاه یــک شــروع بــزرگ بــرای ایــن
کار اســت.
محمدرضــا کرباســی در ایــن دیــدار کــه در حاشــیه
نخســتین نشســت اقتصــادی دریــای خــزر در ترکمنســتان
برگــزار شــد گفــت :خاصیــت فعــاالن بخــش خصوصــی
ایــن اســت کــه در همــکاری بــا همتایــان خــود در
دیگــر کشــورها ،اشــکاالت یکدیگــر را بهخوبــی متوجــه
میشــوند و بــرای رفــع ایــن اشــکاالت،عملگرایانه رفتــار
میکننــد .
او بــا بیــان اینکــه فعــاالن بخــش خصوصــی همــواره بــه
دنبــال طراحــی مســیرهای برد-بــرد بــرای همکاریهــای
اقتصــادی هســتند ،تصریــح کــرد :ایــران و ترکمنســتان
همــواره روابــط گــرم و صمیمــی داشــتهاند و در ســال
 2014نیــز روابــط تجــاری  2میلیــارد دالری را تجربــه
کردهانــد ،امــا از ایــن ســال بــه بعــد حجــم تجــارت دو
کشــور رو بــه کاهــش گذاشــته اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه ظرفیتهــای اقتصــادی خوبــی میــان دو کشــور
وجــود دارد.
کرباســی ادامــه داد :امــروز شــاهدیم کــه حجــم روابــط
ایــران و ترکمنســتان بــه حــدود  250میلیــون دالر رســیده
کــه اصـ ً
ن رو پیشــنهاد
ا شایســته دو کشــور نیســت .از ایـ 
میکنــم اتاقهــای بازرگانــی دو کشــور وارد صحنــه
شــوند و بــا بهرهبــرداری از فرصتهــای موجــود ،زمینــه

را بــرای بهبــود روابــط تجــاری فراهــم کننــد.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه
الزامــات افزایــش حجــم تجــارت دوجانبــه میــان ایــران
و ترکمنســتان ،گفــت :افزایــش دوبــاره حجــم مبــادالت
نیازمنــد بسترســازی اســت و یکــی از اولویتهــا ایــن
اســت کــه اتاقهــا پیگیــر تســهیل رفتوآمــد تجــار بخــش
خصوصــی دو کشــور باشــند .ایــران و برخــی کشــورهای
همســایه بــا تســهیل موضــوع روادیــد دســتاوردهای
خوبــی در حــوزه تجــارت داشــتهاند و ایــن همــکاری بــا
ترکمنســتان نیــز قابــل تحقــق اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه فع ـ ً
ا ایــران بــا کشــورهای هممــرز
ازجملــه ترکیــه  10میلیــارد دالر ،بــا عــراق بیــش از 15
میلیــارد دالر و بــا افغانســتان  4میلیــارد دالر روابــط تجاری
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قــرار گیــرد .او افــزود :یکــی از بهتریــن روشهــا بــرای
افزایــش حجــم تجــارت دو کشــور ،ایجــاد مکانیســم تهاتــر
کاالســت کــه میتوانــد بــه افزایــش مبــادالت اقتصــادی
منجــر شــود و درعینحــال بــه تعــادل تجــاری میــان دو
کشــور نیــز کمــک میکنــد.
او ادامــه داد :موضــوع ســرمایهگذاری مشــترک بــرای تولیــد
کاالهــای موردنیــاز دو کشــور و تأمیــن نیازهــای ایــران و
ترکمنســتان از ایــن محــل نیــز از زمینههــای مســتعد برای
همــکاری دوجانبــه اســت ،ضمــن اینکــه ســرمایهگذاری
مشــترک نشــان از عــزم و عالقهمنــدی  2کشــور بــرای
توســعه همکاریهــا دارد.
بــه گفتــه کرباســی ،شــرکتها و تشــکلهای عضــو اتــاق
ایــران ایــن آمادگــی را دارنــد کــه در ســرمایهگذاری و

افزایش حجم روابط تجاری
ایران و ترکمنستان تا 3
میلیارد دالر امکانپذیر است
دارد ،اظهــار کــرد :مــا بــا ترکمنســتان نیــز هممــرز
هســتیم و معتقدیــم بــا اســتفاده از ظرفیتهــای دو کشــور
میتــوان دوره جدیــدی در روابــط اقتصــادی دوجانبــه
آغــاز کــرد و بــاور داریــم کــه میتــوان روابــط تجــاری را
بــه  3میلیــارد دالر افزایــش داد.
از دیگــر مــواردی کــه ازنظــر معــاون امــور بینالملــل
اتــاق ایــران بایــد در روابــط بــا ترکمنســتان مدنظــر قــرار
گیــرد ،تســهیل تــردد کامیونهــا بــرای حمــل بــار میــان
دو کشــور و همچنیــن ترانزیــت کاالســت و اتاقهــای
بازرگانــی بایــد بــرای متقاعــد کــردن دولتهــا و حــذف
موانــع ایــن حــوزه تــاش کننــد.
کرباســیان همچنیــن بحــث تســهیل مــراودات تجــار دو
کشــور را از جملــه مســائلی دانســت کــه بایــد مــورد توجــه

تولیــد مشــترک بــا همتایــان ترکمنســتانی همــکاری
کننــد.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه ســابقه پروازهــای مســتقیم میان
ایــران و ترکمنســتان گفــت :میتوانیــم دوبــاره خطــوط
پــرواز مســتقیم را ایجــاد کنیــم تــا تجــار دو کشــور بــدون
دغدغــه نســبت بــه توســعه همکاریهــا اقــدام کننــد.
تــاش ترکمنســتان بــرای جلــب شــرکتهای
ایرانــی
در ادامــه معــاون اتــاق بازرگانــی ترکمنســتان نیــز مســئله
ویــزا را یکــی از مســائل مهــم میــان دو کشــور عنــوان کــرد
و گفــت :در ایــن زمینــه مــا میتوانیــم خواســتههای تجــار
را بــا وزارت خارجــه در میــان بگذاریــم و پیگیــر تســهیل
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آن باشــیم بهگون ـهای کــه تجــار بتواننــد بــرای شــرکت در
تمــام فعالیتهایــی کــه در ترکمنســتان برگــزار میشــود
بهراحتــی ویــزا بگیرنــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه تجــار دو کشــور کارهایــی بــرای
بهبــود روابــط انجــام دادهانــد ،افــزود :مــا هــم بایــد بــرای
افزایــش مناســبات تــاش کنیــم و در کنــار فعــاالن
اقتصــادی بمانیــم تــا افــت تجــارت دو کشــور کــه بــا
ظرفیتهــا همخوانــی نــدارد ،بهســرعت جبــران شــود.
معــاون اتــاق بازرگانــی ترکمنســتان بــا اشــاره بــه برگــزاری
دو نمایشــگاه فناوریهــای نویــن و ترکمــن صحراســی
گفــت :در ســالهای نهچنــدان دور  250شــرکت در
نمایشــگاههای ترکمنســتان شــرکت میکردنــد امــا در
شــرایط فعلــی ایــن تعــداد بــه  30شــرکت هــم نمیرســد.
بــه گفتــه او بــه نظــر میرســد افــول روابــط تجــاری ایــران
و ترکمنســتان بیــش از اینکــه بــه مســائلی نظیــر ویــزا ربط
داشــته باشــد ناشــی از نبــود عالقهمنــدی شــرکتهای
ایرانــی در حضــور در ترکمنســتان اســت.
او تأکیــد کــرد :مــا میتوانیــم بــرای حضــور شــرکتهای
ایرانــی در نمایشــگاهها تســهیالتی در نظــر بگیریــم
مشــروط بــر اینکــه تعــداد شــرکتها افزایــش پیــدا کنــد.
کرباســیان در پاســخ بــه معــاون اتــاق بازرگانی ترکمنســتان
در مــورد کاهــش عالقــه شــرکتهای ایرانــی بــرای حضــور
در ایــن کشــور گفــت :اینکــه حضــور شــرکتهای ایرانــی
در ایــن نمایشــگاهها کمرنــگ شــده ،دالیلــی دارد ازجملــه
اینکــه گــزارش شــرکتکنندگان در نمایشــگاههای قبلــی
حاکــی از آن اســت کــه مجوزهــای الزم بــرای حضــور آنهــا
در ترکمنســتان صــادر نشــده اســت.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بحــث ســرمایهگذاری
مشــترک در پروژههــای مختلــف را جــدی بگیریــم،
افــزود :بــا ایــن اقدامــات یقین ـاً عالقهمنــدی شــرکتهای
ایرانــی بــرای حضــور در نمایشــگاههای ترکمنســتان نیــز
دوچنــدان خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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جناب آقای دکتر شمس اردکانی
جناب آقای مهندس صالحی
انتصاب به جا و شایسته شما عزیزان را بعنوان ریاست کمیسونهای اقتصاد کالن و انرژی اتاق بازرگانی ایران
ی های بر جسته در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و میهن
که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگ 
اسالمی است تبریک عرض نموده  ،موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم
روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی ایران
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