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بخش خصوصی چه میگوید؟
حسین حقگو
کارشناس اقتصاد

کشــور بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد وجــود کارآفرینــان و ســرمایهگذارانی
بــرای ایجــاد رشــد اقتصــادی باثبــات و بــاال ،توســعه زیرســاختها و ایجــاد کار
بــرای میلیونهــا ایرانــی بهویــژه بیــش از پنــج میلیــون جــوان تحصیلکــرده
جــوان ،فراهـمآوردن کاالهــای مــورد نیــاز مــردم و رفــع محرومیتهــای منطقـهای
و بهرهبــرداری صحیــح از منابــع غنــی معدنــی و ...اســت .ضرورتهایــی کــه
جــز از راه امنیــت خاطــر و اطمینــان از تضمیــن حقــوق مالکیتهــای مشــروع و
اســتحکام قراردادهــا بهعنــوان بســترهای توســعه و رشــد بنگاههــای اقتصــادی و
صنعتــی حاصــل نمیشــود.
بخــش خصوصــی و نهادهــا و تشــکلهای اقتصــادی و صنعتــی وابســته بــه آن و از
جملــه مهمتریــن آنهــا یعنــی اتاقهــای بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی
ایــران و تهــران و شهرســتانها دیدگاههــا ومواضــع خــود و نیــز خواســتهها و
مطالباتشــان را طــی ســالیان و بهویــژه در یکــی ،دو دهــه اخیــر در قالــب کتــاب،
بیانیــه ،ســخنرانی و مصاحبههــای رؤســا و اعضــای خــود بیــان کردهانــد و از
طریــق رفتــار و عملکــرد خــود بهدنبــال تحــول اقتصــادی و صنعتــی کشــور در
آن سمتوســو بودهانــد.بــر ایــن اســاس بدیهــی مینمایــد وقتــی قــرار بــر نقــد
بخــش خصوصــی اقتصــاد کشــور و دســتهبندی بخشهــا و جریانهــای درونــی
آن اســت ،ایــن مواضــع و دیدگاههــا و رفتارهــا و عملکردهــا مبنــا قــرار بگیرنــد و
نــه ذهنیــات و باورهــای مــورد پســند فــرد منتقــد.
براســاس بیانیههــا و ســخنرانیها و ...بخــش خصوصــی واقعــی کشــور در همــه
ایــن ســالها بهدنبــال ایجــاد شــفافیت و بــازار رقابتــی و مقابلــه بــا انحصــار
بــوده اســت؛ اینکــه دولتهــا پاســخگوی سیاستهایشــان باشــند و رفتــاری
پیشبینینشــدنی کــه بزرگتریــن تهدیــد هرگونــه ســرمایهگذاری اســت،
از خــود بــروز ندهنــد .بخــش خصوصــی واقعــی بــر نظــام حکمرانــی معتبــر و
توانمنــد ،محیــط باثبــات اقتصــاد کالن ،تعامــل پایــدار و متــوازن بــا جهــان ،تجهیز
و تخصیــص مطلــوب سرمایـــه انســانی و بهکارگیــری دانــش در اقتصــاد ،نظــام
مؤثـــر مقابلــه بــا فقـــر ،ادامــه در صفحــه 6

نشست شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران برگزار شد

راهکارهای رونق تولید به روایت
بزرگان بخشخصوصی

در تازهتریــن نشســت شــورای عالــی پیشکســوتان اتــاق ایــران،
تشــکیل دبیرخانــه و نظمدهــی بــه جلســات شــورا و ترتیــب مالقــات
اعضــای شــورا بــا مقــام معظــم رهبــری و رئیسجمهــور بــه منظــور
انتقــال مشــکالت و تشــریح راهکارهــای مقابلــه بــا آن ،مــورد تأکیــد
قــرار گرفــت.
اعضــای شــورای عالــی پیشکســوتان طــی نشســتی بــا محوریــت بررســی راههــای
رســیدن بــه رونــق تولیــد ،از بیتوجهــی دولــت بــه مســئله تولیــد انتقــاد کردنــد.
بــه بــاور آنهــا نــه تنهــا حمایــت الزم از تولیــد نمیشــود بلکــه موانــع و ســدهای
جدیــدی در برابــر آن قــرار میدهنــد کــه مقابلــه بــا آنهــا تولیدکننــده را مأیــوس
و ناامیــد میکنــد.
بیاعتمــادی و نبــود امیــد در جامعــه دو ضایعــه جــدی هســتند کــه از ســوی
برخــی از پیشکســوتان حــوزه اقتصــاد بــه عنــوان اصلیتریــن موانــع در برابــر
رونــق تولیــد خودنمایــی میکنــد .در ایــن راســتا پیشــنهاد داده شــد قبــل از هــر
اقدامــی ،راهکارهایــی بــرای امیدبخشــی بــه جامعــه و بــاال بــردن ســطح اعتمــاد
عمومــی پیــدا شــود.
البتــه پیــش از اینکــه موضــوع رونــق تولیــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،غالمحســین
شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران بــه جایــگاه کارآفرینــان در جامعــه و الگوســازی

از زندگــی ایــن افــراد اشــاره کــرد و گفــت :گــروه زیــادی از جوانــان امــروزی،
اینگونــه فکــر میکننــد کــه بعــد از فارغالتحصیلــی از دانشــگاه بایــد شــغل
درخــوری پیــدا کــرده و یــا ســرمایهای در اختیــار بگیرنــد تــا پیشــرفت کننــد؛ ایــن
در حالــی اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از کارآفرینــان موفــق امــروز ،کسـبوکار
خــود را از هیــچ شــروع کردهانــد .شــورای پیشکســوتان ایــن مأموریــت را بــه
عهــد ه دارد تــا خودبــاوری الزم را بیــن ایــن جوانــان ایجــاد کنــد و الگــوی مناســبی
از صاحبــان صنایــع و کارآفرینــان ارائــه دهــد.
وی همچنیــن بــر اهمیــت مستندســازی فعالیتهــا و شــیوه زندگــی پیشکســوتان
اقتصــاد تأکیــد و خاطرنشــان کــرد :بایــد ســعی کنیــم موفقیتهــای موجــود در
صحنــه اقتصــادی کشــور را بــه نس ـلهای آینــده منتقــل کنیــم و از ایــن افــراد،
الگوهــای ملــی بســازیم و بــه جامعــه عرضــه کنیــم.
حضور جدیتر اتاق ایران در صحنه اقتصادی
در عیــن حــال محمدرضــا نعمــت زاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در دولــت
یازدهــم بــه آمارهــا اشــاره کــرد و بــا اســتناد بــه آن گفــت :متأســفانه از شــروع
ســال  98تــا بــه امــروز قــدم مؤثــری در راســتای رونــق تولیــد برداشــته نشــده
اســت ادامــه در صفحــه 3
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اخبار کوتاه

راهکارهــای رونــق تولیــد بــه روایــت ضمانــت صــادرات ایــران در گــزارش مختصــری کــه از بخــش خصوصــی چــه میگویــد؟ مشــروح
بــزرگان بخشخصوصــی در تازهتریــن نشســت عملکــرد خــود منتشــر کــرده ،بــه معرفــی خدمــات خبــر

شــورای عالــی پیشکســوتان اتــاق ایــران ،تشــکیل خــود بــه صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصادیپرداختــه
دبیرخانــه و نظمدهــی بــه جلســات شــورا و ترتیــب
.
مشــروح خبــر
مالقــات اعضــای شــورا بــا مقــام معظــم رهبــری
و رئیسجمهــور بــه منظــور انتقــال مشــکالت و
تشــریح راهکارهــای مقابلــه بــا آن ،مــورد تأکیــد ایــران  ٢.۵برابــر متوســط دنیــا انــرژی
بــرق مصــرف مــی کنــد رئیــس کمیســیون
قرارگرفت.مشــروح خبــر
انــرژی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ومعــادن ایــران-
ـداری دبیــرکل و عضــو هیأتمدیــره فدراســیون
ـرای پایـ
ـی بـ
ـادرات غیرنفتـ
ـت صـ
تقویـ
رشــد اقتصــادی ایــران یادداشــتی از محمــد صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته در گفتگــو
پارســا /عضــو دوره اول و دوم شــورای گفتوگــوی پایــگاه خبــری آب و انــر ِژی مشــروح خبــر .

دولــت و بخــش خصوصــی ریاســت هیــات مدیــره

ـران علیرغم
ـی ایـ
ـوالت نفتـ
ـادرات محصـ
ـداوم صـ
تـ

تحریمهــا مشــروح خبــر

نیــروگاه  1400مگاواتــی ســیریک بــا وام دولــت
روســیه ســاخته میشــود مشــروح خبــر

ـد مشــروح
ـادر شـ
ـاز صـ
ـازار بـ
ـات بـ
ـتور عملیـ
دسـ
خبــر
اســتفاده از درآمــد صادراتــی بــرق و گاز در
عــراق نیازمنــد رایزنــی قــوی اســت مشــروح

فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران مشــروح خبــر تمدیـــد کـــارت بازرگانــی بــر اســاس
ـادی انجام شــ
ـاالن اقتصــ
ـدی فعـ
رتبهبنــ
ـود خبــر
روســای کمیســیون همکاریهــای تهــران اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ـت
ـن عدالت اسـ
ـن عیـ
ـرخ بنزیـ
ـازی نـ
ـی سـ
ـه ایــران بــه دولــت پیشــنهاد کــرد کــه از ایــن پــس ،واقعـ
و مســکو بــر تســریع پروژههــای دوجانبـ
ـد ایرنــا -وزیــران نیــرو و انــرژی کارتهــای بازرگانــی تنهــا در صورتــی تمدیــد شــوند مشــروح خبــر
ـد کردنـ
تاکیـ
ایــران و روســی در نشســتی مشــترک بــر لــزوم کــه فعــاالن اقتصــادی صاحــب کارت از ســوی «مرکــز

ـکه مشــروح خبــر
ـرخ دالر و سـ
ـش نـ
ـل کاهـ
تســریع در اجــرای پروژههــای دو جانبــه از ملــی رتبهبنــدی اتــاق ایــران» رتبهبنــدی شــده دالیـ
.
جملــه ســاخت نیــروگاه  1400مگاواتــی ســیریک باشــند .مشــروح خبــر
هرمــزگان و پــروژه برقســازی راهآهــن گرمســار

خواســته ایــران از اروپــا :خــط اعتبــاری بــه
ارزش صــادرات نفتــی مشــروح خبــر

ـفورماتور
ـد ترانسـ
ـت تولیـ
ـران در رده نخسـ
 اینچــه بــرون تاکیــد کردند.مشــروح خبــر  .ایــرق عضــو ســندیکای بــرق از دســتیابی ایــران
بـ
ـترش بــه فنــاوری تولیــد انــواع ترانســفورماتورهای بــرق آمادگــی ایــران و ســوریه بــرای گســترش
ـرای گسـ
ـتان بـ
ـران و افغانسـ
ـق ایـ
توافـ
همــکاری در صنعــت بــرق بــه نقــل از پایــگاه خبــرداد و گفــت :هــم اکنــون متخصصــان ایرانــی همکاریهــای بانکــی مشــروح خبــر

خبــری ســندیکای صنعــت بــرق ایــران مهنــدس در دو زمینــه ســاخت و تعمیــرات ترانســفورماتورها
پیــام باقــری ،نایــب رئیــس فـــدراســـیون صـــادرات حــرف اول را مــی زننــد .مشــروح خبــر
انــــرژی و صـــــنایع وابســـته ایـــران و نایب رئیس سندیکای
صنعــت بــرق ایــران بــا اشــاره بــه ســفر دو روزه چالــش هــای پیــش روی فعــاالن صنعــت
هیاتــی از مقامــات وزارت نیــروی ایــران بــه نفــت ،گاز و انــرژی کشــور در شــرایط
تحریــم محمــد رضــا طبیــب زاده عضــو
افغانســتان ،گفــت .....مشــروح خبــر
هیأتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و
ابزارهــای شــشگانه صنــدوق ضمانــت صنایــع وابســته در گفتگــو پایــگاه خبــری آب و
.
ـم صنــدوق انــر ِژی مشــروح خبــر
ـا تحریـ
ـه بـ
ـرای مقابلـ
ـادرات بـ
صـ

بخشــنامههای تجــارت خارجــی بازنگــری
میشــود مشــروح خبــر
کاهــش  ۷۶درصــدی تجــارت کاالیــی ایــران
و اتحادیــه اروپــا در  ۶ماهــه نخســت ۲۰۱۹

مشــروح خبــر

*

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

شماره صد و بیست پنج /هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود وهشت

در جامعــه دارنــد ،ســخنان خــود را بــه گــوش مســئوالن
برســانند و نــگاه آنهــا را نســبت بــه آینــده روشــن کننــد.
کاشــفی در ادامــه از تحلیــل رفتــن ســرمایههای انســانی
در کشــور ســخن گفــت و افــزود :امــروز بایــد تصمیمــات
بزرگــی در کشــور بگیریــم در حالــی کــه بــا تحلیــل
ســرمایههای انســانی مواجــه هســتیم ،چگونــه میتــوان
در وضعیــت تصمیــم بــزرگ گرفــت؟
عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران همچنیــن افزایــش
هجمههــا علیــه بخــش خصوصــی و لــزوم مقابلــه بــا آنهــا
را مــورد توجــه قــرار داد.

ادامه از صفحه 1
و بعیــد میدانــم در مــدت باقــی مانــده از ســال نیــز
اتفــاق خاصــی در ایــن حــوزه بیافتــد .در نتیجــه بــه نظــر
میرســد بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی امــروز ،بخــش
خصوصــی بایــد از ظرفیــت خــود اســتفاده کنــد و بــا تولیــد
فکــر و اندیشــه ،یاریرســان دولــت باشــد.
وی از شــیوه مقابلــه دولــت بــا مســئله فســاد نیــز انتقــاد
کــرد و افــزود :بســتن حســابهای تولیدکننــدگان و
کارآفرینــان بــه دلیــل مســائل مالیاتــی در وضعیــت امــروز
اقتصــادی راهحــل مناســبی نیســت .بهتــر اســت دولــت در
ایــن رابطــه از تجربیــات موفــق ســایر کشــورها اســتفاده
کنــد.
نعمــت زاده همچنیــن پیشــنهاد داد :اگــر اتــاق ایــران
جدیــت و عــزم خــود را نشــان دهــد و پیگیر مســائل باشــد،
مســئوالن دولتــی را بــه ســمت رونــق تولیــد ســوق خواهــد
داد .الزم اســت اتــاق بــا شــدت و حــدت بیشــتری در
صحنــه اقتصــادی حضــور داشــته باشــد تــا فرصتهــای
اندکــی کــه در اختیــار داریــم ،از دســت نــرود.
روحیــه بخشــیدن بــه جامعــه فعــاالن اقتصــادی را
جــدی بگیریــم
یحیــی آل اســحاق کــه ایــن روزهــا ریاســت اتــاق مشــترک
ایــران و عــراق را بــه عهــدهدارد ،روحیــه بخشــیدن بــه
جامعــه فعــاالن اقتصــادی را اقــدام مهــم و اساســی ارزیابــی
کــرد و گفــت :انســان امیــدوار علیرغــم همــه نارســائیها
میتوانــد مســیر پیشــرفت و توســعه را پیــدا کنــد.
متأســفانه امــروز یــاس و ناامیــدی گســترش پیــدا کــرده
و میتوانــد آثــار منفــی خــود را بهجــا بگــذارد .اگــر ایــن
حــس در زیرمجموعههــای تولیــد و صنعــت هــم رســوخ
کنــد ،آثــار مخربتــری در پــی خواهــد داشــت.
ایــن فعــال اقتصــادی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه تجربیــات
خــود در قــدم اول بایــد روحیههــا را حفــظ کنیــم .او
همچنیــن از برخوردهــای حســاب نشــده و سیاســی بــا
فســاد موجــود در فضــای اقتصــادی بــه عنــوان بزرگتریــن
اشــتباه جــاری در کشــور یــاد کــرد و خواســتار پایــان دادن
بــه ایــن نــوع برخوردهــا شــد.
حرمت و جایگاه بخش خصوصی را حفظ کنید
مســعود خوانســاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران نیــز بــا تأییــد
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ســخنان آلاســحاق از لــزوم پاشــیدن بــذر امیــد بیــن آحــاد
جامعــه و مجموعــه کارآفرینــان ســخن گفــت .بــه بــاور
او نیــز اگــر نســبت بــه ایــن مســئله بیتوجــه باشــیم،
بهتدریــج بــا مشــکالت پیچیدهتــری مواجــه میشــویم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر حفــظ حرمــت
و جایــگاه بخــش خصوصــی در ســطح کشــور تأکیــد کــرد
و گفــت :متأســفانه در چنــد ســال گذشــته اقدامــات ســوئی
علیــه بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی صــورت گرفتــه
کــه بایــد بــا آنهــا مقابلــه و جایــگاه بخــش خصوصــی را
حفــظ کــرد.
فرصتها را راحت از دست میدهیم
ســید حمیــد حســینی ،عضــو شــورای عالــی پیشکســوتان و
دبیــر اتــاق مشــترک ایــران و عــراق از بیتوجهــی مســئوالن
و حتــی بخــش خصوصــی نســبت بــه فرصتهایــی کــه
در اطرافمــان وجــود دارد ،انتقــاد کــرد و گفــت :از زمانــی
کــه درگیریهــای بیــن هنــد و پاکســتان شــدت گرفتــه،
تجــارت بیــن ایــن دو کشــور بــا تعرفههــای بــاال انجــام
میشــود کــه توجیــه اقتصــادی خــود را از دســت دادهانــد.
ایــران میتوانســت از ایــن موقعیــت بهــره ببــرد و بــه
عنــوان واســطه ،تجــارت بیــن ایــن دو کشــور را دنبــال
کنــد.
وی ادامــه داد :در مرزهــای غربــی کشــور هــم شــاهد
تیرگــی روابــط ترکیــه و عــراق هســتیم و بــه همیــن دلیــل

واردات  82درصــد از کاالهــای ترکیـهای بــه عــراق ممنــوع
شــده اســت ،از جملــه مــرغ ،تخممــرغ ،آرد ،حبوبــات و
غیــره .چــرا ایــران از ایــن فرصــت اســتفاده نمیکنــد و
بــازار عــراق را بــه دســت نمیگیــرد؟
دیدگاههــای بخــش خصوصــی را بــا مســئوالن
درمیــان بگذاریــم
کیــوان کاشــفی ،عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران بــا
توجــه بــه ایــن کــه هــدف اصلــی از تشــکیل شــورای عالــی
پیشکســوتان اســتفاده از شــأن و جایــگاه تکتــک اعضــای
آن بــرای پیشــبرد اهــداف بخــش خصوصــی و حمایــت
از جایــگاه آنهــا بــود ،تصریــح کــرد :در ایــران فرآینــد
تصمیمگیــری و اقنــاع بســیار پیچیــده و طوالنــی شــده
اســت .تجربــه نشــان میدهــد کــه اگــر اهمیــت مســئلهای
مشــخص شــود میتوانیــم بــه راحتــی بــه کمــک مذاکــره
آن را دنبــال کنیــم و بــه نتیجه برســانیم؛ یک روز موســیقی
در ایــن کشــور حواشــی بســیاری داشــت ،بــا مذاکــره آن
را بــرای همیشــه حــل کردیــم و امــروز هیــچ مشــکلی بــا
آن نداریــم .در مــورد موضــوع هســتهای هــم دیدیــم کــه
مذاکــرات بــه نفــع ایــران تمــام شــد و توانســتیم بــه برجــام
برســیم.
او از اعضــای شــورای پیشکســوتان درخواســت کــرد کــه
نقــش خــود را در ایــن برهــه حســاس جــدی بگیرنــد
چراکــه ایــن افــراد میتواننــد بــا توجــه بــه شــأنی کــه

بــرای رســیدن بــه رونــق تولیــد راهحــل ارائــه
دهیــم
در ادامــه عــاء میرمحمدصادقــی ،رئیــس شــورای عالــی
پیشکســوتان بــا توجــه بــه عنــوان ســال و تأکیــد مقــام
معظــم رهبــری بــر رونــق بخشــیدن بــه تولیــد ،تصریــح
کــرد :فعــاالن اقتصــادی بــرای رســیدن بــه رونــق تولیــد،
نقــش مهمــی بــه عهدهدارنــد .در ایــن مــدت اقــدام
شایســتهای بــرای تحقــق رونــق تولیــد صــورت نگرفتــه و
ایــن مایــه تأســف اســت.
وی ادامــه داد :شــاید دولــت اهتمــام خاصــی نســبت بــه
مســئله تولیــد نــدارد امــا شــورای عالــی پیشکســوتان نبایــد
کنــار بنشــیند بلکــه بــا توجــه بــه تجربــه و دانشــی کــه
در اختیــار داریــم میتوانیــم راهکارهــای عملیاتــی پیــدا
کــرده و بــه صــورت مــداوم بــه شــیوههای مختلــف بــه
دولــت پیشــنهاد کنیــم.
بــه بــاور میرمحدصادقــی موانــع در برابــر تولیــد بســیار
زیــاد اســت و وظیفــه ایــن شوراســت کــه بــرای بهبــود
اوضــاع اقتصــادی راهحــل پیــدا کــرده و پیشــنهاد کنــد.
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تقویت صادرات
غیرنفتی برای
پایداری رشد
اقتصادی ایران
محمــد پارســا /عضــو دوره اول و دوم شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ریاســت
هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران
صــادرات غیرنفتــی ،بهخصــوص صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی یکــی از مهمتریــن مســیرهایی اســت کــه ایجــاد
اشــتغال پایــدار کــرده و از مهاجــرت نخبــگان بــه کشــورهای
غربــی تــا انــدازهای جلوگیــری میکنــد 30 .ســال قبــل،
زمــان ریاس ـتجمهوری تورگــوت اوزال در ترکیــه و هاشــمی
رفســنجانی در ایــران ،شــرایط شــرکتهای خدمــات فنــی و
مهندســی  2کشــور تقریبــا یکســان بــود ولــی بهدلیــل حضــور
نداشــتن شــرکتهای اروپایــی در ایــران ،شــرکتهای
خدمــات فنــی و مهندســی در ایــران مســئولیتهای بســیار
زیــادی را بــر عهــده گرفتنــد و بهویــژه در بخشهــای نفــت
و گاز ،پتروشــیمی ،آب و بــرق ،متــرو و حملونقــل ریلــی
شــرکتهای ایرانــی تجربــه بســیاری کســب کردنــد .حــال
ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه بــا وجــود ایــن شــرایط چــرا
ترکهــا رقــم صــورت وضعیــت صادراتــی ساالنهشــان بــه
70میلیــارد دالر رســیده اســت و مــا ایرانیهــا در بهتریــن
شــرایط بیــش از  10میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی نداشــتهایم؟ در همیــن شــرایط تحریــم هــم کــه
البتــه اعتقــاد دارم دولــت بایــد بــه ســرعت از آن خــارج شــود
پتانســیل همیــن میــزان صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
را داریــم چراکــه هــم پتانســیل ســرمایه انســانی مــورد نیــاز

را داریــم و هــم طــی  40ســال تحریــم ،شــرکتهای ایرانــی
تجــارب کافــی را در خدمــات فنــی و مهندســی کســب
کردهانــد.
دولــت بایــد اقتصــاد را برتــر از مســائل سیاســی و امنیتی بداند
و بــا تقویــت اقتصــاد ملــی و اقتصاد منطقـهای در حــوزه اکو و
خاورمیانــه بــا اقتصــاد قــوی و تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی
منطقـهای در نفــت و گاز و بــرق بتوانــد صــادرات و خصوصــا
فــروش بــرق در منطقــه را در اختیــار داشــته باشــد .بدیهــی
اســت کــه بایــد بــرای نیروگاههــا و ســازندگان نیروگاههــا از
گاز میادیــن مشــترک اســتفاده شــود و قیمــت بــرق صادراتــی
ایــران ارزانتریــن در منطقــه باشــد تــا بتوانــد بــازار فــروش
بــرق را در پاکســتان ،هندوســتان ،افغانســتان ،عــراق ،ترکیــه،
ســوریه ،اردن ،لبنــان و مصــر در اختیــار بگیــرد.
زیرســاختهای صــادرات زمانــی مهیاســت کــه بیمــه
صنــدوق ضمانــت صــادرات ،کامــل و مــورد تأییــد بانکهــا
باشــد و جایگزیــن وثائــق شــود تــا صادرکننــدگان بتواننــد بــا
اتــکا بــه بیمــه ،ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز را از بانکهای
داخلــی یــا حتــی خارجــی تامیــن کننــد و همچنیــن دولــت
تعهــد بدهــد کــه نــرخ ارز را واقعــی و ســاالنه نــرخ آن را
همپــای تــورم تعدیــل کنــد ،بهنحــوی کــه اقتصــاد ایــران
حتیاالمــکان قابــل پیشبینــی باشــد .در ایــن شــرایط
اســت کــه میتــوان امیــدوار بــود صــادرات غیرنفتــی تقویــت
و رشــد اقتصــادی پایــدار در کشــور برقــرار شــود.
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روسای کمیسیون همکاریهای تهران
و مسکو بر تسریع پروژههای دوجانبه
تاکید کردند
ایرنــا -وزیــران نیــرو و انــرژی ایــران و روســی
در نشســتی مشــترک بــر لــزوم تســریع در
اجــرای پروژههــای دو جانبــه از جملــه ســاخت
نیــروگاه  1400مگاواتــی ســیریک هرمــزگان و
پــروژه برقســازی راهآهــن گرمســار  -اینچــه
بــرون تاکیــد کردنــد.
بــه گــزارش دوشــنبه شــب پایــگاه اطــاع رســانی
وزارت نیــرو« ،رضــا اردکانیــان» وزیر نیــروی جمهوری
اســامی ایــران در جریــان ســفر خــود بــه روســیه بــا
«الکســاندر نــواک» وزیــر انــرژی ایــن کشــور دیــدار و
ت وگــو کــرد.
گف ـ 
روســای کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
و تجــاری دو کشــور در ایــن نشســت در خصــوص
موضوعــات مختلفــی از جملــه پیگیــری پروژههــای
دوجانبــه و توافقــات صــورت گرفتــه در پانزدهمیــن
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و روســیه کــه
خردادمــاه امســال در شــهرهای تهــران و اصفهــان
برگــزار شــده بــود بــه مذاکــره پرداختنــد.
در ایــن نشســت آخریــن وضعیــت ســاخت نیــروگاه
 1400مگاواتــی ســیریک اســتان هرمــزگان با اســتفاده
از وام دولــت روســیه و پــروژه برقســازی راهآهــن
گرمســار -اینچــه بــرون مــورد بررســی قــرار گرفــت و
دو طــرف بــر لــزوم تســریع در رونــد اجــرای ایــن دو

پــروژه مهــم تاکیــد کردنــد.
وزیــر انــرژی روســیه بــا ابــراز خرســندی از اتمــام
فراینــد قانونــی داخلــی ایــران بــه منظــور پیوســتن
ایــن کشــور بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ،گفــت:
طبــق توافــق هــای صــورت گرفتــه مقــرر شــده کــه
از چهــارم آبانمــاه موافقتنامــه موقــت تجــارت آزاد
میــان ایــران و اوراســیا وارد فــاز اجرایــی و عملیاتــی
شــود.
نــواک در ایــن دیــدار خواســتار اجرایــی شــدن
موافقتنامــه ســه جانبــه ایــران ،روســیه و قزاقســتان
بــه منظــور ورود موقــت گنــدم ،ترانزیــت و ســوآپ آن
شــد کــه ایــن مهــم نیــز بــا قــول مســاعد اردکانیــان
و پیگیــری جــدی از ســوی طــرف ایرانــی همــراه بــود.
وزیــر انــرژی روســیه همچنیــن بــا اســتقبال از
همکاریهــای دو طــرف در زمینــه هوافضــا خواســتار
همــکاری دوجانبــه در حوزههــای انــرژی دیجیتــال
شــد کــه ایــن مهــم مــورد اســتقبال طــرف ایرانــی
قــرار گرفــت.
همچنیــن در پایــان ایــن نشســت نیــز اردکانیــان از
وزیــر انــرژی روســیه بــرای شــرکت در نوزدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی بــرق ایــران دعــوت بــه عمــل
آورد کــه ایــن امــر نیــز بــا اســتقبال طــرف روســی
همــراه بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بــه نقــل از پایــگاه خبــری ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران مهنــدس پیــام باقــری ،نایــب رئیــس

فــــــــــدراســــــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع

وابســـته ایـــــــــران و نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت برق
ایــران بــا اشــاره بــه ســفر دو روزه هیاتــی از مقامــات وزارت
نیــروی ایــران بــه افغانســتان ،گفــت :ایــن ســفر بــه دنبــال
توافقهــای صــورت گرفتــه در ســفر آقــای دکتــر اردکانیــان،
وزیــر نیــرو و رئیــس کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران
و افغانســتان بــه کابــل برنامهریــزی شــد  .وزیــر نیــرو
کــه ریاســت کمیســیون همکاریهــای اقتصــادی ایــران و
افغانســتان را بــه عهــده دارد ،چنــد هفتــه اخیــر در صــدر
هیاتــی بــه کابــل ســفر کــرده و در دیدارهایــی بــا رئیــس
جمهــوری ،رئیــس اجرایــی دولــت وحــدت ملــی و وزیــران
آب و انــرژی و مالیــه افغانســتان ،گســترش مناســبات
اقتصــادی دو کشــور بــه ویــژه در زمینــه آب و انــرژی را
پیگیــری کــرد.
وی ادامــه داد :در ایــن ســفر آقــای مهنــدس حائــری معــاون
بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو ،آقــای مهنــدس متولــیزاده
مدیرعامــل شــرکت توانیــر و بنــده بــه عنــوان نماینــده
بخــش خصوصــی و نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران بــه همــراه دســتیار ویــژه وزیــر نیــرو در
امورافغانســتان و ســایر نفــرات حضــور داشــتیم و جلســات
ســازندهای بــا وزارت انــرژی افغانســتان و شــرکت برشــنا
انجــام شــد.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا تاکیــد
بــر اینکــه مذاکــرات خوبــی بیــن ایــران و افغانســتان در
حــوزه صنعــت بــرق صــورت گرفــت ،تصریــح کــرد :آقــای
خلمــی سرپرســت وزارت انــرژی و آقــای امــاناهلل غالــب
رئیــس شــرکت برشــنا و تمــام مدیــران و معاونــان وزارت
انــرژی و برشــنا در جلســات حضــور یافتنــد و مذاکــرات
طرفیــن منجــر بــه امضــای یادداشــت تفاهمــی در 20
محــور مختلــف شــد.
مهنــدس باقــری افــزود :تقویــت شــبکه ارتباطــی بــرق دو
کشــور از طریــق ســنکرون کــردن ،ترانزیــت بــرق از طریــق
ایــران و یــا از طریــق افغانســتان بــه کشــورهای آســیای
مرکــزی و شــرق ایــران ،گســترش خطــوط انتقــال بیــن
دو کشــور ،کاهــش تلفــات شــبکه توزیــع بــرق افغانســتان،
فــروش تجهیــزات ســاخت ایــران و برطــرف کــردن نیازهای
افغانســتان در رابطــه بــا تجهیــزات صنعــت بــرق ،راهانــدازی

توافق ایران و
افغانستان برای
گسترش همکاری
در صنعت برق
خطــوط تولیــد مشــترک و ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی در راهانــدازی خطــوط تولیــد تجهیــزات ،تعمیــر
ترانسهــای معیــوب و راهانــدازی توربینهــا ،دعــوت از
متخصصــان بــرق افغانســتان بــرای شــرکت در دورههــای
آموزشــی ایــران و  ...از محورهــای اصلــی یادداشــت تفاهــم
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال وزارت انــرژی و شــرکت برشــنای
افغانســتان از حضــور بخــش خصوصــی در پروژههــای
بــرق ایــن کشــور ،تاکیــد کــرد :جایــگاه ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی در ایــن
مذاکــرات قابــل تامــل بــود .وزارت انــرژی و برشــنا از حضــور
بخــش خصوصــی ایــران در پروژههــای آن کشــور اســتقبال
کــرده و بــر اعتمــادی کــه بــه لحــاظ کیفیــت و قابلیــت بــه
تجهیــزات ســاخت ایــران داشــتند ،تاکیــد کردنــد.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران تصریــح کــرد:
ارتباطــات و توافقــات دو کشــور ایــران و افغانســتان بــرای
شــرکتهای ایرانــی فرصــت بســیار مغتنمــی اســت تــا
از پتانســیلهای موجــود اســتفاده کــرده و بــا ورود بــه
پروژههــای ایــن کشــور و یــا فــروش تجهیــزات و ارائــه
خدمــات خــود حداکثــر اســتفاده را ببرنــد.
مهنــدس باقــری ادامــه داد :بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم کشــور
افغانســتان و کمبــود جــدی بــرق در ایــن کشــور ،مســئوالن
وزارت انــرژی و برشــنا از بخــش خصوصــی ایــران دعــوت

کردنــد کــه حضــور پررنگتــری در پروژههــای افغانســتان
داشــته باشــند .شــرایط صنعــت بــرق در افغانســتان بــه
گونـهای اســت کــه فقــط  40درصــد مــردم از نعمــت بــرق
برخــوردار هســتند لــذا زمینــه مســتعد و مســاعدی بــرای
رشــد در ایــن حــوزه وجــود دارد .برنامههــای وزارت انــرژی
و برشــنا نیــز بــرای توســعه در ایــن بخــش جــدی اســت و
منابعــی هــم بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت .برایــن
اســاس بخــش خصوصــی و شــرکتهای ایرانــی بایــد بــا
اتــکا بــه توانمندیهــای خــود و شــناخت نیازهــا و بــازار
کشــورهای همســایه تمــام تــاش خــود را بــرای افزایــش
صــادرات خدمــات ،تجهیــزات و انــرژی بــه کار گیرنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســهم صــاردات مــا نســبت بــه
کشــورهای همســایه متناســب بــا ظرفیتهایمــان نیســت،
اظهــار کــرد :مــا ظرفیــت و مزیــت رقابتــی باالیــی نســبت
بــه همســایگان در حــوزه صــادرات داریــم کــه در صــورت
برنامهریــزی درســت میتوانیــم بــا توســعه صــادرات
غیرنفتــی تحریمهــا را نیــز پشــت ســر بگذاریــم .ایــن
موضــوع بایــد یکــی از سیاســتهای دولــت در توســعه
صــادرات غیرنفتــی باشــد و همــه نهادهــای مرتبــط و
ذیربــط نیــز بایــد همــکاری و پشــتیبانی الزم را داشــته
باشــند.
نایب رئیسفـــــــــدراســــــــــــیون صـادرات انــــــرژی
و صـــــنایع وابســـته ایـــــــــران افــزود :طبیعتــا حضــور
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ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در ایــن نــوع ســفرها در
اجرایــی شــدن توافقــات بیــن دو دولــت بــه عنــوان بــازوی
توانمنــد اجرایــی و عملیاتــی بســیار مثمــر ثمــر اســت و
منجــر بــه ایجــاد فرصتهــای جدیــد در ایــن بــازار و
بازارهــای دیگــر میشــود کــه شــرکتهای ایرانــی بایــد
بهــره الزم را ببرنــد.
مهنــدس باقــری بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از راههــای
عبــور از بحــران اقتصــادی امــروز ،پرداختــن حرفهایتــر
بــه موضــوع صــادرات غیرنفتــی اســت ،ادامــه داد :صنعــت
بــرق از ظرفیتهــای خوبــی برخــوردار اســت و امکانــات
خوبــی در بخــش خصوصــی ایــن صنعــت وجــود دارد
کــه شــرکتهای بخــش خصوصــی میتواننــد آن را بــه
عینیــت و فعلیــت برســانند .شــرکتهای ایرانــی بایــد بــا
برنامهریــزی درســت ســازوکارهای الزم را آمــاده کــرده
و بــا حضــور در بازارهــای هــدف و شــناخت نیــاز آنهــا،
صــادرات را توســعه دهنــد.
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکا ادامــه داد :تمــام
هــدف حضــور نماینــده ســندیکا در ســفرها ایــن اســت کــه
شــناخت دقیقــی از وضعیــت کشــور هــدف کســب کــرده و
بــا انتقــال تجــارب و اطالعــات ،اعضای ســندیکا را در مســیر
رســیدن بــه اهــداف خــود پشــتیبانی و حمایــت کنــد .هــم
ســندیکا و هــم کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکا آمادگــی
الزم را بــرای انتقــال تجــارب بــه شــرکتها بــرای ورود بــه
عرصــه صــادرات دارنــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط امــروز
فضــای کســب و کار ،مســیر صــادرات هــم چنــدان ســاده
نیســت و مشــکالت و موانعــی وجــود دارد امــا شــرکتهای
ایرانــی بــا توجــه بــه ظرفیتهــا و توانمندیهــای خــود
میتواننــد موفــق عمــل کننــد کــه مصادیقــی از عملکــرد
مثبــت اعضــای ســندیکا در ایــن عرصه وجــود دارد و نشــان
میدهــد بــا وجــود مشــکالت متعــدد ،تمــام تــاش خــود
را بــه کار گرفتــه و موفــق شــدهاند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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شماره صد و بیست پنج /هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود وهشت

بخش خصوصی چه میگوید؟

صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در گــزارش
مختصــری کــه از عملکــرد خــود منتشــر کــرده ،بــه
معرفــی خدمــات خــود بــه صادرکننــدگان و فعــاالن
اقتصــادی پرداختــه و خبــر داده اســت کــه پوشــش
ریســک ایــن صنــدوق در ســال  97بیــش از 33
درصــد نســبت بــه ســال قبــل رشــد داشــته اســت
صنــدوق ضمانــت صــادرات طــی نام ـهای بــه اتــاق بازرگانــی
تهــران کــه بــه امضــای افــروز بهرامــی ،رئیــس هیــات مدیــره و
مدیرعامــل ایــن صندوق رســیده اســت ،گــزارش اقدامــات و نیز
خدمــات قابــل ارائــه بــه صادرکننــدگان را اطالعرســانی کــرد.
بــر اســاس آنچــه در ایــن گــزارش مــورد اشــاره قــرار گرفتــه
اســت ،حجــم کلــی پوشــش بیم ـهای و تضمینــی صنــدوق در
چهــار ماهــه ابتدایــی ســال جــاری بــه میــزان  818میلیــون
دالر رســیده اســت کــه رشــد  88درصــدی نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال  1397را نشــانمیدهــد.
صنــدوق ضمانــت ایــران بــه عنــوان تنهــا موسســه بیمــه اعتبــار
صادراتــی ( )ECAایــران کــه همتــای موسســاتی هــم چــون
ساینوشــور چیــن ،ســاچه ایتالیــا و هرمــس آلمــان بــه شــمار
مـیرود ،بــا پوشــش ریسـکهای سیاســی و تجــاری صــادرات،
توانســته اســت بــه عنــوان ســپر دفاعــی صــادرات در جنــگ
اقتصــادی ،اثــرات نامطلــوب تحریمهــا را بــر بخــش صــادرات
غیرنفــت تــا حــدود قابــل توجهــی خنثــی کنــد.
بــر ایــن اســاس ،حجــم کلــی پوش ـشهای ریســک صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران از طریــق صــدور بیمهنامــه و
ضمانتنامــه اعتبــاری در ســال  1397بالــغ بــر 2290میلیــون
دالر بــوده کــه رشــد  33درصــدی نســبت بــه ســال  1396و
 228درصــدی نســبت بــه ســال  1393را نشــانمیدهــد.
همچنیــن ،حجــم عملکــرد پوششــی در بخشهــای بیمــه
نامههــای اعتبــار صادراتــی کوتاهمــدت بــا رکــورد 850
میلیــون دالر ،رشــد 130درصــدی نســبت بــه ســال 1396
و 1600درصــدی نســبت بــه ســال  1393دارد.
ایــن گــزارش ســپس بــه خدمــات قابــل ارائــه صنــدوق
میپــردازد کــه «ایجــاد مزیــت صادراتــی بــرای کاالهــا
و خدمــات ایرانــی»« ،تســهیل دسترســی صادرکننــدگان
بــه تامیــن مالــی ارزانقیمــت صادراتــی»« ،صــدور
ضمانتنامههــای الزم بــرای مناقصــات خــارج از کشــور»،
«بیمــه مطالبــات مــدتدار صادرکننــدگان و تبدیــل آن بــه
نقدینگــی»« ،ســرمایهگذاری صادراتــی در خــارج از کشــور»

ابزارهای ششگانه صندوق ضمانت
صادرات برای مقابله با تحریم
و «شــناخت بازارهــا و مشــتریان خارجــی» از جملــه ایــن
خدمــات اســت .بــرای مثــال ،صنــدوق ضمانــت صــادرات در
بخــش «ایجــاد مزیــت صادراتــی بــرای کاالهــا و خدمــات
ایرانــی» بــا پوشــش بیمــهای ،امــکان فــروش مــدتدار کاال
و خدمــات بــه خریــدار خارجــی را بــرای صادرکننــده ایرانــی
فراهــم میکنــد.
همچنیــن صنــدوق ،صادرکننــده را در مقابــل ریســک قصــور
و عــدم بازپرداخــت طــرف خارجــی ناشــی از ریســکهای
سیاســی و تجــاری محافظــتمیکنــد .افــزون بــر ایــن،
تســهیل تامیــن مالــی ارزانقیمــت صادراتــی بــه ایــن نحــو
اســت کــه بــا ضمانتنامههــای اعتبــاری صنــدوق ،سیســتم
بانکــی بــا  2درصــد تخفیــف در نــرخ ســود ،صادرکننــده را
تامیــن مالــی میکنــد .همچنیــن ،صنــدوق در شــرایط
تحریــم ،بــه عنــوان جایگزیــن نظــام بانکــی ،ضمانتنامههــای
الزم بــرای ورود پیمانــکاران ایرانــی بــه مناقصــات خارجــی را
فراهــممیکنــد.
بــر اســاس آنچــه در ادامــه ایــن گــزارش آمــده ،صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران ،شــش ابــزار پوششــی را بــرای مقابلــه
بــا تحریــم مــورد اســتفاده قــرارمیدهــد کــه ایــن ابزارهــا
شــامل «پوشــش ریســکهای اصلــی ناشــی از تحریــم»،
«ایجــاد امنیــت در تجــارت تهاتــری بــا همــکاری ایمیــدرو»،

«تســهیل واردات مــواد اولیــه و ماشــینآالت تولیدکننــدگان
صادراتــی»« ،صــدور ضمانتنامههــای مســتقیم مــورد نیــاز
پیمانــکاران بــرای ورود بــه مناقصــات خارجــی بــه جــای
سیســتم بانکــی»« ،گســترش دسترســی صادرکننــدگان بــه
تامیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه» و «تســهیل و ایجــاد
مزیــت بــرای فــروش کاال در بــورس کاال و انــرژی در رینــگ
صادراتــی بــه صــورت مــدتدار» اســت.
مقایســه عملکــرد صندوقهــای ضمانــت صــادرات کشــورهای
صادراتمحــور شــرق و جنــوب شــرق آســیا و ایــران در ســال
 2018نیــز نشــانمیدهــد کــه پوشــش صنــدوق ضمانــت
صــادرات چیــن بــا  2487میلیــارد دالر صــادرات معــادل
19درصــد ،کرهجنوبــی بــا  605میلیــارد دالر صــادرات برابــر
 20درصــد ،ژاپــن بــا صــادرات  738میلیــارد دالری حــدود 7
درصــد ،هنــد بــا  326میلیــارد دالر صــادرات بــه میــزان 10
درصــد و پوشــش صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا 39
میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی حــدود  6درصــد اســت.
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محیــط زیســت متـــوازن و بهرهبــرداری بهینــه از ذخایــر
معدنــی و نظایــر آن تأکیــد کــرده اســت .بهراســتی
کدامیــک از ایــن خواســتها غیرمنطقــی و ضــد ارزشــی
و در جهتــی غیــر از جهــت منافــع جمعــی و ملــی اســت
کــه ایــن روزهــا افــرادی بخــش خصوصــی را بــه آن
متهــم میکننــد؟! آیــا اینکــه خواســته شــود قیمــت ارز
تکنرخــی یــا یارانههــای ریالــی بهجــای رانتهــای
ارزی پرداخــت شــود یــا نظــام قیمتگــذاری اصــاح و از
قیمتگــذاری دســتوری و برخوردهــای تعزیراتــی پرهیــز
شــود یــا آزادســازی اقتصــادی و ایجــاد فضــای رقابتــی و
ممنوعیــت رقابــت بخشهــای دولتــی و شــبهدولتی بــا
بخــش خصوصــی در عرصــه اقتصــادی درخواســت شــود،
خواســتهای نامعقــول اســت؟!
یــا اینکــه اگــر گفتــه شــود همــه فعــاالن اقتصــادی
بایــد مالیــات و عــوارض خــود را بپردازنــد یــا کاهــش
سیاســتزدگی در نظــام اداری و مبــارزه جــدی بــا
فســاد اداری و ارتقــای کیفیــت مقــررات بوروکراســی،
مطالبــه و بازبینــی حجــم و انــدازه و ســاختار دولــت و
حــذف دســتگاههای مــوازی غیرضــرور و هزینههــای
زائــد درخواســت شــود ،آیــا غیرمنطقــی اســت یــا برعکــس
آدرسدقی ـقدادن بــرای پیشــرفت و برونرفــت از چرخــه
عقبماندگــی و توســعهنیافتگی و صنعتزدایــی؟!
چنــان کــه دربــاره خصوصیســازیهای انجامشــده
(سیاس ـتهای اصــل  )44هــم بخــش خصوصــی اصیــل و
نهادهــای نمایندگیکننــده آن ماننــد اتاقهــای بازرگانــی
و صنایــع و معــادن و کشــاورزی و هــم کارشناســان
برجســته اقتصــاد آزاد بارهــا از اجــرای نادرســت ایــن
سیاســتها انتقــاد کــرده و خواســتار اجــرای صحیــح
آنهــا بودهانــد .اینــان مخالفــت خــود را بــا ورود مســتقیم
نهادهــا بــه حــوزه بنــگاهداری کــه پشــتوانه و نفــوذ
چشــمگیری دارنــد ،ابــراز کــرده و ایــن مداخــات را
ســبب تضعیــف ایفــای درســت نقــش سیاســتگذاری
و نظــارت توســط نهادهــای دولتــی و بهمحاقرفتــن
اصــول شــفافیت و رقابــت دانســتهاند .متأســفانه کاهــش
کارآمــدی بنگاههــای اقتصــادی و صنعتــی و افزایــش
قیمــت کاالهــا و محصــوالت و فشــار بــر مصرفکننــدگان
کــه عمدتــا ناشــی از سیاس ـتگذاریهای غلــط دولتــی و
طــی ســالیان بــوده اســت ،ادامــه در صفحــه 14

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع
ومعــادن ایــران -دبیــرکل و عضــو هیأتمدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
دبیــر و عضــو هیــأت مدیــره ســندیکایصنعــت بــرق ایــران عضــو هیــات امنــاء جامعــه
فارغالتحصیــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
جنــاب آقــای مهنــدس صالحــی ،ســال گذشــته،
حــوزه تخصصــی خــود را چگونــه ارزیابــی مــی
کنیــد؟
کشــور مــا در حــوزه گاز بــر اســاس رنکینــگ ( BP
بریتیــش پترولیــوم ) رتبــه اول جهــان و در حــوزه نفــت در
رتبــه ســوم جهــان قــرار گرفتــه اســت  .در حــوزه انــرژی
خورشــیدی حــدود  ٣۰۰روز آفتــاب در کشــور داریــم و
تقریبــا  ٣۰الــی  ٣۵هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد انــرژی
خورشــیدی و حــدودا ً بــه همیــن مقــدار ظرفیــت تولیــد
انــرژی بــادی را در کشــور دارا هســتیم .در حــوزه صنعــت
بــرق حــدود  ٨۰هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده
داریــم کــه نصبــت بــه جمعیــت  ٨۰میلیونــی رتبــه خوبــی
در ســطح منطقــه و جهــان اســت .مــا در حــوزه بــرق موفق
شــدیم بــر اســاس سیاســتهای دولتهــای وقــت زمینــه ورود
بخــش خصوصــی را فراهــم آوریــم بــه گونــه ای کــه بــا
افتخــار مــی تــوان گفــت مــا صنعــت بــرق داریــم.
در حــوزه آب نیــز بــا توجــه بــه اقلیــم آب و هــوای ایــران،
ظرفیــت هــای خوبــی ایجــاد گردیــده کــه نمونــه ای از آن
مــی تــوان بــه ســاخت ســد هــا و تصفیــه خانــه هــا بــه
دســت توانمنــد ایرانــی هــا اشــاره کــرد .بــا وجــود ایــن
توانمنــدی و پتانســیل ایجــاد شــده ،همــواره مشــکالتی
گریبانگیــر صنعــت انــرژی بــوده کــه باعــث از بیــن رفتــن
ایــن ظرفیــت هــا شــده اســت و اگــر زودتــر بــرای ایــن
موضــوع راه حلــی نیاندیشــیم ،دچــار مشــکل اساســی
خواهیــم شــد و بــه زمیــن خــوردن صنایــع خواهــد
انجامیــد.
لطفــا در مــورد ایــن مشــکالت اساســی کــه
گریبــان صنعــت مــا را گرفتــه بیشــتر توضیــح
مــی دهیــد؟
بــه عنــوان نمونــه ،قیمــت یــک لیتــر آب معدنــی تقریبــا
 ٢۰۰۰تومــان اســت در صورتــی کــه قیمــت یــک

انـرژی
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ایران ٢.۵
برابر متوسط
دنیا انرژی برق
مصرف می کند
مترمکعــب آب شــرب شــهری حــدودا  ۵۰۰تومــان اســت.
یعنــی اگــر آب شــرب بــه قیمــت آب معدنــی عرضــه گــردد
تقریبــا قیمــت آن بــرای یــک متــر مکعــب برابــر  ٢میلیــون
تومــان خواهــد بــود .ایــن تفــاوت قیمــت در یــک جــا
ضربــه خــود را بــه صنعــت آب و دیگــر صنایــع خواهــد
زیــرا صنایــع هماننــد رشــته هــای زنجیــر بــه هــم وابســته
هســتند .نمــی تــوان گفــت چــون مــا دارای انــرژی ارزان
هســتیم بایــد آن را از بیــن بــرده و یــا هــدر بدهیــم.
بــه عنــوان مثالــی دیگــر ،ایــران  ٢.۵برابــر متوســط دنیــا
انــرژی بــرق مصــرف مــی کنــد تــا انجــا کــه بــه دلیــل
ارزان بــودن بــرق ،پــروژه هــای کاهــش تلفــات بــه خوبــی
اجــرا نمــی شــوند ،ایــن موضــوع باعــث کاهــش بهــره وری و
کاهــش راندمــان سیســتم و افزایــش هــدر روی ایــن انــرژی
خواهــد بــود .و یــا در صنعــت آب ،کــه حــدودا  ٣۰درصــد
از آب در شــبکه لولــه کشــی بــه هــدر مــی رود  .ایــن بــدان
معنــی اســت تــا موضوعــی ارزش اقتصــادی نداشــته باشــد
نمــی تــوان آن را رشــد و توســعه داد .بایــد بــه ایــن بــاور
رســید کــه اگــر بخواهیــم از داشــته هــای خــود اســتفاده
کنیــم نبایــد آن را بــه هــدر بدهیــم.
دبیــرکل و عضــو هیأتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته افزودنــد ،بــه نظــر مــن یارانــه دادن بایــد
تعریــف درســت داشــته باشــد و درآمــدی کــه از افزایــش

قیمــت هــای حامــل هــای انــرژی بدســت مــی آیــد را
صــرف افزایــش رفــاه و قــدرت خریــد مــردم گــردد تــا ایــن
افزایــش قیمــت هــا و افزایــش ســطح حقــوق و دســتمزد
بــه نقطــه تعادلــی برســد کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان
کشــور ترکیــه را نــام بــرد .بایــد اجــازه داد ایــن فضــا بــه
ســمت رقابتــی تــر شــدن حرکــت کنــد تــا اقتصــاد پویــا و
چابــک شــود .در یــک اقتصــاد رانتــی و توزیــع گــرا درصــد
مشــارکت مــردم کــم خواهــد بــود  .بــه عنــوان مثــال در
حــوزه انــرژی از هــر ســه نفــر یــک نفــر در ایــن حــوزه
مشــارکت مــی نمایــد  .مــا بایــد تمــام تــاش خــود را بــکار
بریــم تــا از ایــن مریضــی کــه حــدودا  ۶۰الــی  ٧۰ســال
اســت اقتصــاد ایــران بــه آن دچــار شــده و در حــال نابــود
کــردن ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای مــا اســت ،خالصــی
یابیــم.
عضــو هیــأت مدیــره خانــه صنعــت و معــدن تهــران بیــان
داشــتند ،مســیر و سیاســت هــدر روی منابــع و عــدم
اســتفاده صحیــح از اقتصــاد انــرژی باعــث جــان نگرفتــن
بخــش خصوصــی شــده اســت زیــرا در دنیــای امــروز
تصــدی گــری اقتصــادی در دســت بخــش خصوصــی و
رگوالتــوری آن در دســت دولــت هــا اســت
( رگوالتــوری در معنــا و کاربــرد یعنــی تنطیــم چیــزی
و یــا رفتــاری بــه قصــد اصــاح و رســیدن بــه حــد
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مطلــوب و رگوالتــور یــا مقرراتگــذار ،کســی اســت کــه
تالشــش بــرای کنتــرل و بــه قصــد اصــاح میباشــد.
همــه بخشهــای اقتصــادی نیــاز بــه تنظیــم کننــده یــا
رگوالتــور دارنــد تــا از ایجــاد اغتشــاش در آن جلوگیــری
بــه عمــل آیــد .امــا رگوالتــوری معنــای دیگــری هــم دارد،
در مهندســی کنتــرل بــه معنــای تنظیــم و در مدیریــت بــه
معنــای مقــررات اســت ).و تــا زمانــی کــه نگذازیــم بخــش
خصوصــی جــان بگیریــد و قدرتمنــد شــود توقــع مــا از
دولــت افزایــش پیــدا مــی کنــد .زیــرا بخــش خصوصــی بلــد
اســت چگونــه از منابــع کــم ارزش آفرینــی کنــد در صورتــی
کــه دولــت بــرای تجــارت ســاخته نشــده اســت و دولــت
بایــد شــرایطی را ایجــاد کنــد تــا تصــدی گــری اقتصــاد،
توســط بخــش خصوصــی انجــام پذیــرد.
دبیــرکل و عضــو هیأتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته افزودنــد ،یکــی از مســایل مهــم بــازار
کشــور اســت ،بــه نظــر مــن بــازار  ٨۰میلیونــی بایــد در
دســت خــود ایرانــی هــا باشــد ،ولــی بــه دلیــل سیاســت
هــای غلــط اقتصــادی و توزیــع گــرا ،عمــا بــازار ایــران
بیشــتر در اختیــار کشــورهایی هماننــد چیــن و هنــد و ...
مــی باشــد و ایــران بــه بهشــت واردات آن کشــورها تبدیــل
شــده اســت زیــرا مــا در مــراودات بیــن المللــی و بدســت
آوردن بازارهــای خارجــی دچــار مشــکل شــده ایــم.
هــر گاه حــرف از تولیــد بــه میــان می آیــد ،بــرای جلوگیری
از تــورم بایــد بازارهــای بــزرگ تــر از ایــران را مــد نظــر قرار
دهیــم زیــرا بــا افزایــش تولیــد شــاهد کاهــش قیمــت هــا
و شــکوفایی اقتصــاد و رونــق اقتصــادی خواهیــم بــود .مــن
اعتقــاد دارم کشــور ایــران بایــد اقتصــادی چندیــن برابــر
امــروز داشــته باشــد و ...
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
تداوم صادرات محصوالت نفتی ایران
علیرغم تحریمها
تحریمهــا تأثیــر چندانــی بــر صــادرات محصــوالت نفتــی
ایــران نگذاشــته اســت؛ محصوالتــی ماننــد گازوئیــل و گاز
مایــع ایــران کمــاکان صــادر میشــود.
در حالیکــه تحریمهــای آمریــکا علیــه صــادرات نفــت ایــران
ادامــه دارد ولــی فــروش محصــوالت نفتــی ایــران بــه 500
میلیــون دالر در مــاه رســیده اســت کــه رقــم باالیــی محســوب
میشــود.
بــر اســاس آخریــن آمــار صــادرات محصــوالت نفتــی ایــران
بیــن  400هــزار تــا  500هــزار بشــکه در روز اســت .ایــران
در مــاه آگوســت بیــش از  230هــزار بشــکه در روز گازوئیــل
بــه امــارات متحــده عربــی صــادر کــرده کــه  220هــزار بشــکه
بیشــتر از صــادرات ایــران در مــاه جــوالی اســت .هــم چنیــن
ایــران در جــوالی  514هــزار تــن گاز مایــع صــادر کرده اســت
کــه معــادل  200هــزار بشــکه در روز میشــود .بیشــتر گاز
مایــع ایــران توســط چیــن خریــداری شــده اســت.
نیروگاه  1400مگاواتی سیریک با وام دولت روسیه
ساخته میشود
وزیــر نیــرو در ورود بــه مســکو گفــت :در ایــن ســفر امضــای
الحاقیــه بــه قــرارداد احــداث نیــروگاه  ۱۴۰۰مگاواتی ســیریک
اســتان هرمــزگان بــا اســتفاده از وام دولــت روســیه مــورد
بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو کــه بــه همــراه محمدجــواد
ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه راهــی روســیه شــده ،در بــدو ورود
بــه مســکو گفــت :در ایــن ســفر طــی نشســتی بــا وزیــر انــرژی
روســیه تصمیمــات اتخــاذ شــده در پانزدهمیــن اجــاس
کمیســیون مشــترکهای همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری
ایــران و روســیه کــه خردادمــاه امســال بــه میزبانــی شــهرهای
تهــران و اصفهــان برگــزار شــده بــود پیگیــری خواهــد شــد.
رئیــس کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و
تجــاری ایــران و روســیه افــزود :از جملــه ایــن مباحــث
امضــای الحاقیــه بــه قــرارداد احــداث نیــروگاه  ۱۴۰۰مگاواتــی
ســیریک اســتان هرمــزگان اســت کــه بــا وام دولــت روســیه
احــداث خواهــد شــد.

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد روز اخیــر مراحــل
نهایــی الحــاق ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا طــی
شــده اســت ،گفــت :در حــال حاضــر تشــریفات قانونــی ایــن
امــر کامــل شــده اســت و در جریــان ایــن ســفر نیــز طــی
نشســتی بــا مدیــرکل اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا مراحــل
عملیاتــی کــردن ایــن موافقتنامــه مــورد بحــث و بررســی قــرار
خواهــد گرفــت.
اردکانیــان پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
را اتفاقــی مهــم برشــمرد و افــزود :شــاید بــرای اولیــن بــار
اســت کــه ایــران در یــک پیمــان منطقــهای اقتصــادی بــه
شــکل فعــال وارد میشــود و ایــن مهــم پنجــره موثــری بــرای
همکاریهــای منطقــهای خواهــد بــود.
رئیــس کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و تجاری
ایــران و روســیه بــا تاکیــد بــر اینکــه در طــی چندمــاه اخیــر به
اذعــان مقامــات و بخــش خصوصــی دو کشــور تحــوالت خوبــی
در ایــن کمیســیون صــورت گرفتــه اســت ،گفــت :کمیســیون
مشــترک ایــران و روســیه نقــش بســیار مثمرثمــری را بــرای
فعــال کــردن عضویــت ایــران در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
ایفــا کــرده اســت چــرا کــه روســیه بازیگــر اصلــی ایــن
اتحادیــه مهــم منطق ـهای اســت.
دستور عملیات بازار باز صادر شد
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت کــه ایــن نهــاد مصمــم بــه
تغییــر کانــال انتقــال اثــر پــول پرقــدرت بــه نقدینگــی بــا
راهانــدازی عملیــات بــازار بــاز اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه هرگونه کســری
بودجــه دولــت بــه صــورت مســتقیم و یــا از طریــق ترازنامــه
بانکهــا منجــر بــه انبســاط ترازنامــه بانــک مرکــزی میشــود،
گفــت« :بدیهــی اســت اگــر بانــک مرکــزی روی ترازنامــه
کنتــرل نداشــته باشــد بــه ســختی میتوانــد نقدینگــی را بــا
ابــزار و غیرموثــر ســپرده قانونــی و مدیریــت و جیرهبنــدی
اعتبــارات کنتــرل کنــد.
عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل بانــک مرکــزی در پیامــی
اینســتاگرامی بــا بیــان اینکــه ترازنامــه بانــک مرکــزی یــا
همــان حجــم پــول پرقــدرت از دو مســیر بــزرگ میشــود،
نوشــت« :یــک مســیر افزایــش خالــص خریــد ارزهــای خارجــی
توســط بانــک اســت .ایــن ارزهــا عمدتــا مربــوط بــه درآمدهای
نفتــی دولــت صنــدوق توســعه ملــی هســتند .ایــن بســط
ترازنامــه مربــوط بــه عرضــه بــرونزای ذخایــر اســت .یــک
مســیر دیگــر افزایــش بدهــی بانکهــا یــا دولــت بــه بانــک
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مرکــزی اســت .ایــن افزایــش بدهــی مربــوط بــه تقاضــای
درونزای اقتصــاد اســت».
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه هرگونــه
کســری بودجــه دولــت بــه صــورت مســتقیم و یــا از طریــق
ترازنامــه بانکهــا منجــر بــه انبســاط ترازنامــه بانــک مرکــزی
میشــود ،ادامــه داد« :بدیهــی اســت اگــر بانــک مرکــزی
روی ترازنامــه کنتــرل نداشــته باشــد بــه ســختی میتوانــد
نقدینگــی را بــا ابــزار و غیرموثــر ســپرده قانونــی و مدیریــت و
جیرهبنــدی اعتبــارات کنتــرل کنــد.
بــه همیــن دلیــل بانــک مرکــزی مصمــم بــه تغییــر کانــال
انتقــال اثــر پــول پرقــدرت بــه نقدینگــی بــا راهانــدازی عملیــات
بــازار بــاز اســت» .همتــی اضافــه کــرد« :بــا ایــن روش بانــک
مرکــزی هماننــد تجربــه بســیاری از بانکهــای مرکــزی
دنیــا بــه جــای کنتــرل مقــدار پــول بــه کنتــرل قیمــت پــول
میپــردازد .لــذا قطــع ارتبــاط بیــن حجــم پــول پرقــدرت بــا
نقدینگــی بــا اجــرای کانــال نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی و
اجــرای عملیــات بــازار بــاز حاصــل خواهــد شــد».
او در پایــان ایــن پیــام اینســتاگرامی خاطرنشــان کــرد:
«یــاری و مســاعدت همکارانــم در بخــش هــای مرتبــط
دولــت بــرای کنتــرل و جبــران کســری بودجــه از طریــق
انتشــار تدریجــی ولــی محتاطانــه اوراق خزانــه و نیــز مدیریــت
اضافهبرداشــتهای بانکهــا شــرط مهــم موفقیــت اســت.
بانــک مرکــزی از تمــام ابزارهــای خــود بــرای مهــار تــورم
بهــره میگیــرد».
قانون صندوق ضمانت صادرات بازنگری میشود
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا اشــاره بــه
بازنگــری در قانــون صنــدوق ضمانــت صــادرات از پوشــش
یــک میلیــارد دالر ریســک شــرکتهای صادراتــی کشــور در
 ۵مــاه نخســت امســال خبــر داد .افــروز بهرامــی بــا بیــان اینکه
بازنگــری در قانــون ایــن صنــدوق در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت ،افــزود :در نیــم قــرن اخیــر تحــوالت زیــادی در تجــارت
خارجــی و قوانیــن بینالمللــی رخ داده و حتــی شــاهد ظهــور
اســتارتhپها و شــرکتهای دانشبنیــان در ایــن بخــش
بودهایــم؛ امــا قانــون اداره صنــدوق ضمانــت صــادرات مربــوط
بــه ســال  51اســت و یــک بــار هــم در ســال  75بازنگــری
شــده ،تغییــر اساســی نداشــته اســت و متاســفانه متناســب بــا
نیازهــای روز صادرکننــدگان و بــه خصــوص شــرایط تحریــم و
محدودیتهــای بینالمللــی امــروز کشــورمان نیســت .بهرامــی
ادامــه داد :بــر همیــن اســاس نخســتین برنامــه مــا ،بازنگــری
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در قوانیــن صنــدوق ضمانــت و بــه روز کــردن راهبردهــای ایــن
صنــدوق بــرای توســعه حمایتهــا از صادرکننــدگان اســت؛
بــه همیــن منظــور بــه دنبــال آن هســتیم کــه نظــرات بخــش
خصوصــی کــه در صحنــه عمــل حضــور دارنــد را بشــنویم و
ایــن نظــرات را در بهبــود اداره صنــدوق ضمانــت صــادرات
لحــاظ کنیــم.
استفاده از درآمد صادراتی برق و گاز در عراق نیازمند
رایزنی قوی است
ســید حمیــد حســینی ،ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان
فــرآورده هــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی در گفتگــو بــا خبرنــگار
مهــر بــا اشــاره بــه توافــق ایــران و عــراق بــرای واریــز درآمــد
صــادرات بــرق و گاز ایــران بــه عــراق در بانــک  ،TBIگفــت:
عــراق اساســا نظــام بانکــی قــوی در شــمایل آنچــه در ایــران
دربــاره آن صحبــت مــی کنیــم نــدارد و برعکــس نظــام صرافــی
قــوی ای دارد .تنهــا بانکــی کــه در عــراق در امــورات بیــن
المللــی فعــال بــوده و درآمدهــای نفتــی و ال ســی هــای عــراق
در آن وجــود دارد بانــک  TBIاســت.
وی افــزود :بــه گفتــه برخــی ،ســهامداران ایــن بانــک آمریکایــی
هســتند ،امــا نیــم نگاهــی بــه اســناد مالکیتــی ایــن بانــک
نشــان مــی دهــد کــه چنیــن نیســت؛ امــا موسســه جی.پــی
مــورگان بخشــی از درآمــد خــود را بــرای نگهــداری بــه ایــن
بانــک ســپرده اســت.
بــه گفتــه رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق ،در
مــاه مبــارک رمضــان رییــس بانــک مرکــزی ایــران توافقــی را
بــا وزیــر امورخارجــه عــراق در رابطــه بــا ایــن موضــوع امضــا
کــرد کــه بــه تصویــب هیــات دولــت عــراق هــم رســید و ســاز
و کار آن مشــخص شــد .امــا بــرای اینکــه بتوانیــم از پــول خــود
در عــراق اســتفاده کنیــم نیازمنــد البــی گــری قــوی هســتیم.
حســینی اظهــار داشــت :بایــد بــرای خریــد کاالهــای مــورد
نیــاز خــود از تجــار عراقــی اســتفاده کنیــم تــا نیازمــان برطــرف
شــود ،امــا در ایــن راســتا هیــچ تالشــی از ســوی ایــران نشــده
اســت.
وی حجــم معامــات بخــش دولتــی را  ٤-٥میلیــارد دالر
دانســت و ادامــه داد :دولــت هــا مبــادالت مالــی خــود را
در چارچــوب نظــام بانکــی انجــام مــی دهنــد و در حقیقــت
تمایلــی بــه اســتفاده از سیســتم صرافــی هــا ندارنــد ،امــا
حجــم معامــات بخــش خصوصــی کــه حــدود  ١٠تــا ١٥
میلیــارد دالر اســت از طریــق سیســتم صرافــی بــدون هیــچ
مشــکلی در حــال انجــام بــوده و هســت.
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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

اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــه دولت
پیشــنهاد کــرد کــه از ایــن پــس ،کارتهــای بازرگانــی تنهــا
در صورتــی تمدیــد شــوند کــه فعــاالن اقتصــادی صاحــب
کارت از ســوی «مرکــز ملــی رتبهبنــدی اتــاق ایــران»
رتبهبنــدی شــده باشــند.
بــر اســاس پیشــنهاد اتــاق ایــران ،همچنیــن مــدت زمــان
اعتبــار کارت بازرگانــی هنــگام تمدیــد ،بــه طــور مســتقیم بــه
رتبــه داده شــده توســط ایــن مرکــز ،بســتگی خواهــد داشــت.
اتــاق ایــران طــی مصوبــهای ،فهرســت مشــوقها و الزامــات
پیشــنهادی مرکــز ملــی رتبــه بنــدی را بــا هــدف تعییــن
ســطح و مرزبنــدی میــان فعــاالن واقعــی و شــرکتهای
صــوری ،تصویــب کــرده اســت.
طبــق اعــام مرکــز ملــی رتبــه بنــدی ،مــوارد تصویــب شــده
بــه منظــور اجــرای قانــون رتبهبنــدی فعــاالن اقتصــادی و
بــرای تشــویق و الــزام بنگاههــای اقتصــادی بــه انجــام فرآینــد
رتبهبنــدی بــه زودی اجرایــی میشــود .همچنیــن مــواردی
نیــز بــرای تصویــب در ســطح دســتگاههای اجرایــی کشــور
بــه دولــت پیشــنهاد شــده اســت.
بــه گفتــه امیــن اهلل فرهــادی مدیرعامــل مرکــز ملــی
رتبهبنــدی اتــاق ایــران ،تمــام زیرســاختهای نرمافــزاری
و ســختافزاری رتبهبنــدی آمــاده و فرآینــد آزمایشــی
طــرح رتبهبنــدی بــا موفقیــت اجــرا شــده اســت .فرهــادی
در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» گفــت:
پیشبینــی میشــود کــه بــا الزامــی شــدن رتبهبنــدی
دارنــدگان کارتهــای بازرگانــی ،تحــول بزرگــی در
شفافســازی فضــای اقتصــاد و تجــارت پدیــد آیــد و بســتر
الزم جهــت حمایــت از فعــاالن اقتصــادی فراهــم شــود.
مشوقها و الزامات مصوب اتاق ایران
در مصوبــات هیــات رئیســه اتــاق ایــران بــه منظــور ایجــاد
مشــوقها و الزامــات رتبهبنــدی در ســطح اتــاق ایــران
آمــده اســت کــه از ایــن پــس ،تنهــا دارنــدگان رتبههــای
برتــر بــرای حضــور در ترکیــب هیاتهــای تجــاری اعزامــی
اتــاق ایــران و اتاقهــای وابســته معرفــی میشــوند.
همچنیــن از دارنــدگان رتبههــای برتــر بــرای شــرکت در
جلســات کمیســیونهای تخصصــی اتاقهــا و اتاقهــای
مشــترک دعــوت خواهــد شــد .افــزون بــر ایــن ،غرفههــای
نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی بــا حمایــت مالــی اتــاق
ایــران ،بــه دارنــدگان رتبههــای برتــر اختصــاص داده

میشــود و اتاقهــای مشــترک ملــزم شــدهاند تــا از معرفــی
بنگاههــای فاقــد رتبــه در مــراودات تجــاری پرهیــز کننــد.
در حــوزه تشــویقی بســته اتــاق ایــران ،مصــوب شــده کــه بــا
برنامهریزیهایــی کــه در آینــده داده میشــود ،بخشــی از
هزینــه رتبهبنــدی متقاضیــان بــه عنــوان یارانــه از ســوی
اتــاق ایــران و بــرای مــدت  2ســال پرداخــت شــود .از ســوی
دیگــر ،بــه شــرکتهای رتبهبنــدی شــده در حــوزه حمــل
و نقــل بینالملــل امتیــازات تخفیفــی بــرای دریافــت مجــوز
کارنــه تیــر داده خواهــد شــد.
تقدیــر و اعطــای جوایــز بــه دارنــدگان رتبههــای برتــر،
معرفــی دارنــدگان رتبههــای برتــر بــه جشــنوارههای
ملــی و بینالمللــی ،ارســال مطالعــات اقتصــادی اتاقهــا

تمدیـد کـارت
بازرگانی بر اساس
رتبهبنـدی فعاالن
اقتصـادی انجام
شـود

بــه بنگاههــای رتبهبنــدی شــده و درج اطالعــات حرفــهای
دارنــدگان رتبههــای برتــر در وب ســایت اتــاق ایــران از
دیگــر مشــوقهای رتبهبنــدی اســت.
پیگیــری بــرای اصــاح آییننامــه اجرایــی قانــون مقــررات
صــادرات و واردات جهــت رتبهبنــدی هنــگام تمدیــد کارت
بازرگانــی و افزایــش مــدت زمــان اعتبــار کارت بازرگانــی
جهــت اشــخاص رتبهبنــدی شــده نیــز مهمتریــن بخــش
ایــن مصوبــه اســت.
بــر اســاس آییننامــه اجرایــی قانــون مقــررات صــادرات و
واردات ،اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران
و اتــاق تعــاون موظــف هســتند تــا اشــخاص و شــرکتها را
رتبهبنــدی کــرده و کارت بازرگانــی بــر اســاس رتبهبنــدی
یــاد شــده بــه مــدت بیــش از یــک ســال تــا پنــج ســال

انـرژی
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تمدیــد شــود .اکنــون و بــا مصوبــه جدیــد ،ایــن آییننامــه
اصــاح و جزئیــات بیشــتری بــرای الــزام بــه رتبهبنــدی بــه
آن افــزوده خواهــد شــد.
پیشنهادهای اتاق ایران به دولت
در بخــش دیگــر مشــوقها و الزامــات رتبهبنــدی در
ســطح دســتگاههای اجرایــی ،بــه دولــت پیشــنهاد شــده
تــا فقــط دارنــدگان رتبههــای برتــر در فرآینــد ترخیــص و
ارزیابــی کاالهــا از خــط ســبز گمرکــی بهرهمنــد شــده و
ایــن رتبههــا بــرای دریافــت تســهیالت صادراتــی بــه بانــک
توســعه صــادرات ایــران معرفــی شــوند .همچنیــن تســهیالت
حمایتــی بــرای بازســازی و نوســازی واحدهــای تولیــدی از
ســوی وزارت صمــت بــه دارنــدگان رتبههــای برتــر داده
شــود و رتبههــای برتــر بــرای حضــور در فرآینــد صادرکننــده
نمونــه بــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران معرفــی شــوند.
در همیــن راســتا ،تاکیــد شــده کــه بــا بانــک مرکــزی
تفاهمنامــه همــکاری منعقــد شــود تــا شــبکه بانکــی کشــور
رتبهبنــدی اتــاق ایــران را در اعتبارســنجی خــود مــاک
عمــل قــرار دهــد و بنگاههــای اقتصــادی دارای رتبههــای
برتــر بــرای اخــذ تســهیالت مالــی و اعتبــاری در اولویــت
بانکهــا قــرار گیرنــد .افــزون بــر ایــن انعقــاد تفاهمنامــه
همــکاری بــا ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه منظــور
تقســیط مالیــات پرداختــی و حــذف حسابرســی مجــدد
رتبههــای برتــر ،انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــرای تقســیط بیمــه پرداختــی و حــذف
بازرســی دفاتــر بنگاههــای اقتصــادی دارای رتبههــای برتــر
و انعقــاد تفاهمنامــه بــا ســایر نهادهــای مرتبــط در راســتای
تســهیل و توســعه کســب و کار دارنــدگان رتبههــای برتــر در
حــوزه تجــارت خارجــی از دیگــر پیشــنهادهای اتــاق ایــران
بــه دولــت اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،معاونــت فنــی اتــاق ایــران و مرکــز ملــی
رتبهبنــدی موظــف شــدهاند کــه نســبت بــه تنظیــم ضوابــط
مــورد نیــاز بندهــای تصویــب شــده اقــدام کننــد؛ همچنیــن
در خصــوص مشــوقها و الزامــات رتبهبنــدی در ســطح
دســتگاههای اجرایــی کشــور هــم مقــرر شــده تــا مــوارد
گفتــه شــده در قالــب یــک پیشــنهاد توســط مرکــز ملــی
رتبهبنــدی و معاونــت فنــی اتــاق ایــران تنظیــم و جهــت
تصویــب بــه دولــت ارســال شــده تــا پیگیریهــای الزم بــرای
تصویــب آن ،انجــام شــود.
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عضو کمیسیون انرژی مجلس:

واقعی سازی نرخ بنزین عین
عدالت است

حســن بهــرام نیــا گفــت :مــا بایــد بــه ســمت واقعــی
ســازی قیمــت بنزیــن حرکــت کنیــم و ایــن عیــن عدالــت
اســت.
بهــرام نیــا پاییــن بــودن قیمــت بنزیــن در مقــام مقایســه
بــا کشــورهای همســایه را ناشــی از کاهــش ارزش پــول
کشــور دانســت و گفــت :در حــال حاضــر یارانــه انــرژی
پنهــان بیــن دهــک اول تــا دهــک دهــم  10برابــر تفــاوت
دارد.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه
یارانــه هــای انــرژی پنهــان بایــد صــرف زیرســاخت هــای
حمــل و نقــل ریلــی و جــاده ای و غیــره شــود افــزود:
صحبــت هایــی در مجلــس و دولــت دربــاره افزایــش
نــرخ بنزیــن شــده و در جلســه مشــترک بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم کــه قیمــت بنزیــن افزایــش پیــدا نکنــد البتــه
ایــن تغییــر قطعــا بایــد اعمــال شــود امــا بــازه زمانــی آن
فعــا مشــخص نیســت.
بهــرام نیــا بــا بیــان اینکــه ارزش فعلــی بنزیــن بابــت
مصــرف مصــرف کننــدگان از یــک لیتــر آب هــم کمتــر
اســت گفــت :ایــن موضــوع بــه وضعیــت معیشــت و درآمد
مــردم برمــی گــردد.
ایــن نماینــده مجلــس احصــاء و اســتفاده از کارت ســوخت
را یکــی از راه هــای مدیریــت مصــرف بنزیــن عنــوان کــرد
و گفــت :دولــت یــک بــازه زمانــی را بــرای دریافــت کارت
ســوخت مشــخص کــرد امــا بــا ایــن وجــود برخــی موفــق
بــه دریافــت کارت ســوخت نشــدند.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس متذکــر شــد :در حــال
حاضــر ســازوکار فشــار دولــت و مجلــس مبنــی بــر اینکــه
حداکثــر تــا  30لیتــر ســوخت مــی تــوان از کارت ســوخت
جایــگاه هــا اســتفاده کــرد یــک ســازوکار مدبرانــه و
حســاب شــده اســت و مــردم هــم بایــد تمکیــن کننــد.
بهــرام نیــا در پایــان مصاحبــه بــا رادیــو گفــت وگــو اظهــار
داشــت :مــا بایــد بــه ســمت واقعــی ســازی قیمــت بنزیــن
حرکــت کنیــم و ایــن عیــن عدالــت اســت.
/http://radiogoftogoo.ir

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دالیل کاهش نرخ دالر و سکه

نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق معتقــد اســت
آنچــه در روزهــای گذشــته در بــازار ارز و طــا رخ داده
حاصــل جــو روانــی مثبــت شــکل گرفتــه در جامعــه اســت
و نمیتــوان بــرای آن دالیــل اقتصــادی قطعــی پیــدا کــرد.
ســید حمیــد حســینی دبیــرکل اتــاق بازرگانــی مشــترک
ایــران و عــراق اظهــار کــرد :همانطــور کــه پیــش از ایــن
ســابقه داشــته ،وقتــی در جامعــه چنــد خبــر امیدوارکننــده
منتشــر میشــود ایــن موضــوع بــه کاهــش نــرخ ارز در
بــازار ختــم شــده و بــرای چنــد روز رونــد نرخهــا کاهشــی
میشــود.
بــه گفتــه وی ،در طــول روزهــای گذشــته بحثهایــی کــه
دربــاره احتمــال مذاکــرات سیاســی و بهبــود اوضــاع اقتصادی
مطــرح شــده ،اصلیتریــن دالیــل بــرای شــکلگیری جــو
روانــی مثبــت در بــازار بــوده اســت.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه نــرخ ارز تــا کجــا و چــه زمانــی کاهشــی
خواهــد مانــد؟ تاکیــد کــرد :اگــر بنــا باشــد نرخهــا بــه
شــکل قطعــی کاهــش یابنــد بایــد در اقتصــاد یــک تغییــرات
اساســی ببینیــم ،امــا آنچــه کــه در روزهــای گذشــته رخ
داده ،بیشــتر حاصــل یــک جــو روانــی مثبــت اســت.
حســینی اضافــه کــرد :در کنــار جــو روانــی وقتــی کــه
نخســتین ســیگنالها از بــازار بــرای آغــاز رونــد کاهشــی
دیــده میشــود ،بســیاری از مــردم عــادی نیــز کــه بخشــی
از ســرمایه خــود را تبدیــل بــه ارز یــا طــا کردهانــد ،بــه
بــازار هجــوم میآورنــد تــا از ضــرر بیشــتر جلوگیــری کننــد.
از ایــنرو بخشــی از دلیــل کاهــش نرخهــا در روزهــای
گذشــته نیــز فروشــنده شــدن مــردم بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود بهبــود رونــد بازگشــت ارزهــای
صادراتــی ،آمارهــای دو مــاه گذشــته رشــد صــادرات را نشــان
نمیدهــد ،توضیــح داد :از زمانــی کــه نــرخ بــازار آزاد بــا
ســامانه نیمــا بــه هــم نزدیــک شــد ،صادرکننــدگان بــرای
بازگشــت ارزشــان بیــش از گذشــته تشــویق شــدند زیــرا
دیگــر ابهامهایــی کــه دربــاره چگونگــی قیمتگــذاری ارز
وجــود داشــت ،در شــرایط فعلــی دیــده نمیشــود.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق خاطرنشــان
کــرد :بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در
حــوزه صــادرات وجــود دارد و محدودیتهایــی کــه اقتصــاد

ایــران بــا آنهــا روبهروســت ،آمارهــای چنــد هفتــه گذشــته
رشــد صــادرات را نشــان نمیدهــد و در صــورت تــداوم
کاهشیشــدن نــرخ ارز ،ایــن موضــوع نیــز کــه در ماههــای
قبــل جنبــه مشــوق صــادرات را داشــت تاثیــر کمتــری
خواهــد داشــت.
در چنــد هفتــه اخیــر نــرخ ارز و طــا در بــازار نزولــی شــده و
در هفتــه جــاری نیــز ایــن رونــد ادامــه پیــدا کــرده؛ بطوریکه
دالر وارد کانــال  ۱۰هــزار تومــان و ســکه وارد کانــال ســه
میلیــون تومــان شــده اســت.

خواسته ایران از اروپا :خط
اعتباری به ارزش صادرات نفتی
عبــاس عراقچــی ،معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه ایــران
دیــروز بــه ایرنــا اعــام کــرد ،طــرف امریکایــی در خصــوص
مســاله فــروش نفــت ایــران از خــود انعطافهایــی نشــان
داده اســت.وی افــزود« :در مجمــوع در یــک ســال گذشــته
سیاســت خارجــی مــا یــک سیاســت بســیار پــرکار و فعالــی
در عرصههــای مختلــف بــود بــرای اینکــه در مقابــل ایــن
سیاســت حداکثــری ،سیاســت جمهــوری اســامی ایــران
سیاســت مقاومــت و بســیج حداکثــری امکانــات بــوده
اســت».به گــزارش اســپوتنیک ،معــاون سیاســی وزارت
امــور خارجــه ایــران خاطرنشــان کــرد« :راهــی کــه مــا
جلــوی پــای اروپاییهــا گذاشــتهایم ،ایــن اســت کــه یــا
بــا اخــذ مجــوز از امریــکا بــرای شــرکتهای خودشــان
از مــا نفــت بخرنــد و اگــر نمیتواننــد ،دولتهــای آنهــا
معــادل همــان مقــدار نفتــی کــه مــا بایــد بفروشــیم
خطــوط اعتبــاری ،اعتبــارات صادراتــی یــا بــه هرشــکلی کــه
خودشــان میداننــد در اختیــار جمهــوری اســامی ایــران
قــرار دهنــد چــرا کــه بــدون انجــام اینهــا بازگشــت مــا بــه
اجــرای کامــل برجــام ممکــن نخواهــد بود».پیــش از اعــام
بازگشــت تحریمهــای نفتــی ایــران از ســوی دونالــد ترامــپ،
رییسجمهــور امریــکا ،ایــران حــدود  836هــزار بشــکه در
روز نفــت بــه پاالیشــگاههای اروپایــی در ایتالیــا ،اســپانیا،
یونــان ،فرانســه ،هلنــد و ترکیــه میفروخــت .ســهم ترکیــه
از نفــت ایــران حــدود  256هــزار بشــکه در روز بــود ،امــا
آمــار تفکیکــی  580هــزار بشــکه در روز نفــت صادراتــی
ایــران بــه دیگــر کشــورهای اروپایــی منتشــر نشــده اســت.
پــس از اعــام امریــکا مبنــی بــر بازگردانــدن تحریمهــای
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نفتــی ایــران در اردیبهش ـتماه ســال  ،97فرانســه ،اســپانیا
و هلنــد بــه ســرعت بــه دنبــال جایگزیــن نفــت ایــران رفتــه
و خریــد نفــت ایــن کشــور را متوقــف کردنــد .آبانمــاه
همــان ســال کــه امریــکا معافیتهایــی را بــرای  8خریــدار
نفتــی ایــران در نظــر گرفــت ،نــام ایتالیــا و یونــان نیــز در
فهرســت  8خریــدار دیــده میشــد ،امــا بــه گفتــه بیــژن
زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران ایــن دو کشــور بــا وجــود اخــذ
معافیــت از تحریمهــای امریــکا ،واردات نفــت خــود از ایــران
را متوقــف کردنــد و بدینترتیــب ،از میــان واردکننــدگان
نفــت اروپایــی ،تنهــا ترکیــه بــه خریــد نفــت خــود از ایــران
ادامــه داد.

آمادگی ایران و سوریه برای
گسترش همکاریهای بانکی

بــه گــزارش بانــک مرکــزی ،عبدالناصــر همتــی در دیــدار
بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی ســوریه بــا تاکیــد بــر اینکــه
ایــران آمادگــی دارد تجربیــات خــود را در زمینــه فنــاوری
اطالعــات در اختیــار شــبکه بانکــی ســوریه قــرار دهــد گفــت:
امیدواریــم بــا توســعه روابــط بانکــی دو کشــور بتوانیــم
فضــای مناســبی بــرای فعــاالن اقتصــادی دو کشــور ایجــاد و
تجــارت خارجــی دو کشــور رونــق گیــرد.
وی در خصــوص توســعه روابــط کارگــزاری شــبکه بانکــی
ایــران و ســوریه گفــت :ایــن اقــدام ،گام الزم بــرای تســهیل
امــور بانکــی صادرکننــدگان و پیمانــکاران ایرانــی در کشــور
ســوریه اســت.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــه موضــوع تولیــد در ایــران پرداخــت و گفــت :در
حــال حاضــر تولیــد در ایــران مســیر رونــق را در پیــش
گرفتــه و در کنــار آن نیــز آمارهــا حاکــی از رشــد صــادرات
غیــر نفتــی اســت.
وی افــزود :بایــد اقدامــات دو جانبــه بانکــی را اجرایــی و
عملیاتــی کنیــم.
همتــی بــا بیــان اینکــه ایــران در زمینــه فنــاوری بانکــی و
چــاپ اســکناس خودکفــا و پیشــرو اســت گفــت :در ایــن
زمینــه ایــران آمادگــی دارد بــه ســوریه از لحــاظ کارشناســی
و انتقــال تجربیــات کمــک کنــد ،ضمــن اینکــه در بخــش
فنــاوری اطالعــات بــا توجــه بــه پیشــرفت هــای قابــل توجــه
ایــران ایــن ظرفیــت وجــود دارد کــه سیســتم نظامهــای
پرداخــت ســوریه بــا کمــک ایــران راهانــدازی و تقویــت شــود.
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رئیــس کل بانــک مرکــزی ســوریه نیــز در ایــن دیــدار بــا
تاکیــد بــر اینکــه ســوریه بســیار مشــتاق اســت بــا بانــک
هــای ایرانــی همــکاری کنــد ،گفــت :بــا گشــایش حســاب
هــای بانکــی دو طرفــه ،اطمینــان بیشــتری بــرای فعــاالن
اقتصــادی ایجــاد خواهــد شــد ضمــن اینکــه ایــده تشــکیل
یــک کمیتــه مشــترک بانکــی بــرای پیگیــری مــوارد ،توافقــی
ســودمند اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ســوریه در خصــوص همــکاری
در زمینــه فنــاوری بــا بانکهــای ایرانــی گفــت :مشــتاق
هســتیم در ایــن زمینــه از تجربیــات کشــور شــما اســتفاده
کنیــم.
وی افــزود :همچنیــن در زمینــه صنعــت چــاپ اســکناس
بــا توجــه بــه توانمنــدی هــای ایــران مایــل هســتیم بــا
اعــزام گــروه کارشناســی ســوریه بــه ایــران از نزدیــک بــا
ظرفیتهــای ایــران در ایــن حــوزه آشــنا شــویم.

بخشنامههای تجارت خارجی
بازنگری میشود
«مــدرس خیابانــی» روز دوشــنبه در حاشــیه جلســه معارفــه
سرپرســت جدیــد ســازمان توســعه تجــارت گفــت :بــه خاطــر
شــرایط ارزی ،سیاســتهای کشــور وارد موضــع جدیــدی
شــد و طبیعــی بــود گاهــی دســتورالعملهای متعــارض
صــادر شــود .سیاســتهای جدیــد بــر مبنــای محدودیــت
بخــش ارزی کشــور بــوده اســت.
وی ادامــه داد :قــرار اســت تمــام دســتورالعملهای دوره
جدیــد دوبــاره بررســی شــده و آنهایــی کــه متضــاد یــا مانــع
صــادرات هســتند ،بازنگــری شــود و آنهایــی کــه قابلیــت
داشــته باشــد باطــل و بقیــه اصــاح میشــود.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــنامههای
متناقــض چنــدان زیــاد نیســت ،خاطرنشــان کــرد :ایــن
بخشــنامه هــا چنــدان نیــز متعــدد نیســتند ولــی اگــر بــا
بخشــنامههای صــادر شــده ،ضــرر و زیانــی متوجــه تولیــد
شــده باشــد از جبــران آن دریــغ نمیکنیــم.
مــدرس خیابانــی دربــاره زمــان بازنگــری ایــن بخشــنامهها
گفــت :تــا آخــر شــهریور مــاه بایــد تمــام دســتورالعملهای
متناقــض مربــوط بــه تجــارت خارجــی یعنــی صــادرات و
واردات کــه بــه گمــرک ابــاغ شــده ،اصــاح یــا حــذف شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کاهش  ۷۶درصدی
تجارت کاالیی ایران
و اتحادیه اروپا در ۶
ماهه نخست ۲۰۱۹

تجــارت کاالیــی (صــادرات و واردات) ایــران و اتحادیــه
اروپــا در  ۶ماهــه نخســت ســال  ۲۰۱۹حــدود ۲.۶
میلیــارد یــورو بــوده کــه نســبت بــه  ۶ماهــه نخســت
ســال قبــل از آن ( ۱۰.۷میلیــارد یــورو) حــدود ۷۶
درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ایــن کاهــش هــم در اقــام کاالیــی صــادرات ایــران بــه
اتحادیــه اروپــا و هــم در اقــام کاالیــی وارداتــی ایــران
از ایــن اتحادیــه مشــهود اســت .تــراز تجــاری ایــران بــا
اتحادیــه اروپــا نیــز کــه در نیمــه نخســت ســال ۲۰۱۸
مثبــت و حــدود  ۱.۵میلیــارد یــورو بــوده ،در  ۶ماهــه
نخســت ســال  ۲۰۱۹دارای کســری و بــه حــدود منفــی
 ۱.۷میلیــارد یــورو رســیده اســت.

معاونــت بررسـیهای اقتصــادی اتــاق تهــران در گزارشــی
بــه بررســی تجــارت ایــران بــا اتحادیــه اروپــا در  ۶ماهــه
نخســت ســال  ۲۰۱۹پرداختــه و نوشــته اســت :ارزش

چهــار مقصــد صادراتــی ایــران بــه اتحادیــه
اروپــا
 ۴مقصــد عمــده صادراتــی ایــران بــه اتحادیــه اروپــا در
شــش ماهــه نخســت ســال  ۲۰۱۹بــه ترتیــب ارزش

\

ایران در رده
نخست تولید
ترانسفورماتور برق
عضــو ســندیکای بــرق نیــز از دســتیابی ایــران بــه
فنــاوری تولیــد انــواع ترانســفورماتورهای بــرق
خبــرداد و گفــت :هــم اکنــون متخصصــان ایرانــی
در دو زمینــه ســاخت و تعمیــرات ترانســفورماتورها
حــرف اول را مــی زننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
ســید زمــان حســینی ،معــاون هماهنگــی انتقــال توانیــر در
بازدیــد از ترانــس بازســازی شــده توســط بخــش داخلــی
بــا اشــاره بــه تــوان بــاالی شــرکت هــای فنــی و مهندســی
ایــران جهــت حضــور در بازارهــای صادراتــی ،گفــت :بــه
عنــوان نماینــده بخــش دولتــی از تمامــی فعالیــت هــا در
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صــادرات کشــورهای آلمــان ،ایتالیــا ،بلژیــک و اســپانیا
بودهانــد .بــا ایــن حــال ،در نیمــه نخســت ســال جــاری
میــادی ،صــادرات ایــران بــه بیشــتر کشــورهای عضــو
ایــن اتحادیــه (بــه جــز  ۶کشــور) کاهــش یافتــه اســت.
بیشــترین کاهــش صــادرات ایــران در  ۶ماهــه اول ســال
 ۲۰۱۹نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ۲۰۱۸مربــوط بــه
کشــورهای فرانســه ،یونــان ،هلنــد و اســپانیا بــوده اســت.
همچنیــن موثرتریــن عامــل در کاهــش صــادرات ایــران
بــه ایــن اتحادیــه ،کاهــش صــادرات ایــران به کشــورهای
ایتالیــا (بــا ســهم حــدود منفــی  ۲۷.۶۰درصــد) ،اســپانیا
(بــا ســهم منفــی  ۱۹.۷درصــد) ،فرانســه (بــا ســهم
منفــی  ۱۸.۸درصــد) و یونــان (بــا ســهم حــدود منفــی
 ۱۶درصــد) بــوده اســت.
براســاس ایــن گــزارش در  ۶ماهــه نخســت ســال ۲۰۱۹
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ،۲۰۱۸صــادرات ایــران
بــه کشــورهای بلژیــک ،رومانــی ،بلغارســتان ،دانمــارک،
لتونــی و قبــرس افزایــش یافتــه اســت.

چهــار مبــدا عمــده واردات ایــران از اتحادیــه
اروپــا
چهــار مبــدا عمــده وارداتــی ایــران از اتحادیــه اروپــا در
نیمــه نخســت ســال  ۲۰۱۹بــه ترتیــب ارزش واردات
شــامل آلمــان ،ایتالیــا ،هلنــد و فرانســه هســتند .در ۶
ماهــه نخســت ســال  ۲۰۱۹واردات ایــران از بیشــتر
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــه جــز  ۲کشــور
بلغارســتان و قبــرس کاهــش یافتــه اســت.
بیشــترین کاهــش واردات ایــران در  ۶ماهــه نخســت
ســال جــاری میــادی ،بــه ترتیــب مربــوط به کشــورهای
لتونــی ،ســوئد ،اســلواکی ،رومانــی و اســپانیا بــوده اســت.
همچنیــن موثرتریــن عامــل در کاهــش واردات ایــران
از اتحادیــه اروپــا ،کاهــش واردات از کشــورهای آلمــان
(بــا ســهم حــدود منفــی  ۱۴درصــد) ،ایتالیــا (بــا ســهم
حــدود منفــی  ۹درصــد) ،فرانســه (بــا ســهم حــدود
منفــی  ۶درصــد) و اســپانیا (بــا ســهم حــدود منفــی ۵
درصــد) بــوده اســت.

ایــن حــوزه حمایــت مــی کنیــم.
آرش آقایــی فــر ،عضــو ســندیکای بــرق نیــز از
دســتیابی ایــران بــه فنــاوری تولیــد و بازســازی انــواع
ترانســفورماتورهای توزیــع و قــدرت بــرق خبــرداد و گفــت:
هــم اکنــون متخصصــان ایرانــی در دو زمینــه ســاخت و
تعمیــرات ترانســفورماتورها حــرف اول را در خاورمیانــه
مــی زننــد .بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان گفــت در زمینــه
ســاخت و بازســازی انــواع ترانســفورماتورهای شــبکه بــرق
فاصلــه ای بــا رقبــای بیــن المللــی خــود نداریــم و اکنــون
مــی تــوان بــه جرئــت اعالم کــرد کــه جــزو کشــورهای رده
اول در زمینــه فنــاوری هــای مرتبــط بــا ترانســفورماتورهای
قــدرت در دنیــا هســتیم.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه متخصصــان ایرانــی
بــه فنــاوری تعمیــرات ترانســفورماتورهای هایتــک شــبکه
بــرق دســت یافتــه انــد ،اظهــار داشــت :دیگــر زمــان حضور
متخصصــان خارجــی بــرای انجــام تعمیــرات ترانــس هــای
بــرق در ایــران گذشــته اســت وجوانــان ایرانــی توانســته
انــد حتــی در برخــی مــوارد از رقبــای خارجــی خــود نیــز
در منطقــه پیشــی بگیرنــد .قطعــه ســازان درصنعــت
ترانســفورماتورهم توانســته انــد در ایــن خصــوص بــه
خودکفایــی برســند و در اکنــون در منطقــه خاورمیانــه در
رده نخســت قــرار داریــم.

ایــن عضــو ســندیکای بــرق هزینــه پاییــن تعمیــرات
انــواع ترانــس و الکتروموتورهــای صنعتــی را از جملــه
نقــاط قــوت صنعــت ترانــس ایــران برشــمرد و گفــت :در
حــال حاضــر تعمیــرات ترانــس در ایــران بــا یــک ســوم
هزینــه نســبت بــه ســایر رقبــای منطقــه ای انجــام مــی
شــود .
وی ارائــه گارانتی(تضمیــن و اســتفاده از قطعــات بــا
کیفیــت در تعمیــر ترانــس هــای بــرق) را نیــز بــه عنــوان
دیگــر نقطــه قــوت شــرکت هــای داخلــی برشــمرد و
تاکیــد کــرد :همــه ایــن مــوارد باعــث شــده تــا ایــران
از پتانســیل خوبــی بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب
تعمیــرات ترانســفورماتور و انــواع الکتروموتورهــا در
منطقــه خاورمیانــه برخــوردار باشــد.
آقایــی فــر همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه هــم اکنــون
در حــدود  10شــرکت معتبــر در زمینــه تعمیــرات ترانس
در داخــل کشــور فعالیــت مــی کننــد ،ادامــه داد :نقطــه
ضعــف ایــن صنعــت نداشــتن تجربــه کافــی در زمینــه
بازاریابــی بیــن المللــی و مشــکالت گمرکــی و بانکــی
اســت کــه بــا رفــع ایــن مشــکالت مــی تــوان بــا گرفتــن
ســفارش تعمیــرات ترانــس از کشــورهای دیگــر ،نســبت
بــه ارز آوری بــدون فــروش مــواد خــام یــا محصــول بــرای
کشــور اقــدام کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــازار پــول کشــور خصوصــا بانــک هــای داخلــی و بطــور
اخــص بانــک هــای خصوصــی قبــول و تمایــل ندارنــد کــه
بــه عنــوان بــازوی تامیــن کننــده مالــی درپــروژه هــا در
کنــار کنسرســیوم پیمانــکاران و در قالــب روش EPCF
قــرار گیرنــد.
بــا توجــه بــه حجــم و ســطح پــروژه هــای بــزرگ (Mega
 )projectدرکشــور مــن جملــه پــروژه های گازی عســلویه
و محــدود بــودن حجــم امکانــات مالــی داخلــی بانکی کشــور
 ،بانــک هــا نیــاز مبــرم بــه تجمیــع امکانــات مالــی بانــک هــا
( Syndicateنمــودن بانــک هــا) دارنــد .ایــن خواســته
بخــش خصوصــی تــا چــه میــزان از نظــر قوانیــن داخلــی
بانکــی در کشــور قابــل عمــل مــی باشــد؟ وآیــا بانــک هــای
داخلــی (قوانیــن بانــک مرکــزی) مــا درایــن مــورد تجربــه

انـرژی

شماره صد و بیست پنج /هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود وهشت

مــا معتقدیــم درکشــور مــا بعلــت عــدم اعمــال نــگاه هــای
اســتراتژیک اشــاره شــده در ســند چشــم انــداز نظــام قوانین
مالــی کشــور خصوصــا بانکهــا دارای توانمنــدی هــای الزم
بــرای پشــتیبانی از بخــش خصوصــی را ندارنــد .
مــا اعتقــاد داریــم بــدون ایجــاد  Plat formهــای الزم
صحیــح و منطقــی تاکیــدات ذیــل توســط دولــت کارا
نخواهــد بــود.
الــف :دولــت بــه پیمانــکاران تاکیــد مــی نمایــد کــه از
فضــای موجــود یعنــی تامیــن منابــع مالــی در اجــرای پــروژه
هــا حداکثــر اســتفاده را بــه عمــل آورنــد.
ب :وابســتگی خــودرا از سیســتم پرداخــت هــای دولتــی
قطــع و ارتبــاط مالــی خــود را بــا دولــت حــذف نماینــد و بــا
بانــک هــا طــرف باشــند.
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اســت .و در واقعیــت امــر موجــب برهــم خــوردن Turn
 over /Cash Flowپیمانــکاران و نهایتــا تاخیــر در
اجــرای پــروژه هــا و در غایــت امــر ایجــاد مشــکالت عدیــده
بیــن طرفیــن قــرارداد گردیــده اســت.
سیســتم بانکــی و مالــی دولــت بــا کــدام موانــع تاکنــون
مواجــه بــوده اســت کــه موضــوع افتتــاح اعتبــار ريالــی (LC
ريالــی) ،علیرغــم تاکیــدات روشــن در قوانیــن باالدســتی از
ســال هــای قبــل و خصوصــا در قانــون برنامــه پنــج ســاله
پنجــم توســعه کشــور ســامان نیافتــه اســت .علیرغــم
تاکیــدات همــه قوانیــن و ضوابــط باالدســتی مــا در ســه
دهــه گذشــته توافــق بیــن بانکهــا بــرای افتتــاح اعتبــار
اســنادی میســر نگردیــده اســت کــدام طــرف مقصــر ایــن
کار مجریــان  /کارفرمایــان یــا بانکــی سیســتم اســت.

چالش های پیش روی فعاالن صنعت نفت ،گاز
و انرژی کشور در شرایط تحریم
عملــی و ملموســی بــرای ورود بــه پــروژه هــای کالن را
دارنــد؟

محمد رضا طبیب زاده

عضو هیات مدیره فـــدراســیون صـادرات
انـرژی و صنایع وابسـته ایـران

ما اعتقاد داریم که
الــف :احالــه تعهــد تامیــن منابــع مالــی توســط دولــت بــه
پیمانــکاران و رو در رو قرارگرفتــن پیمانــکاران بــا بانــک هــا
صحیــح و منطقــی نیســت.
ب :اصلــح ایــن اســت کــه پیمانــکاران بــه وظایــف مشــخص
خــود درحــوزه صنعــت احــداث در اجــرای پــروژه هــا عمــل
نماینــد و تــوان خــود را در ایــن محــور صــرف نماینــد و
تامیــن منابــع مالــی پــروژه هــا بــه روش هــای مختلــف
(مــن جملــه افتتــاح اعتبــار اســنادی ارزی  /ريالــی )LC
بیــن بانــک هــا و دولــت حــل و فصــل شــود.
پ :ورود انــواع اوراق قرضــه  ،خزانــه و نظایــر ان بعنــوان
روش تامیــن منابــع مالــی توســط دولــت در شــرایط حــال
بــه صــاح کار و اجــرای پــروژه هــای کشــور نیســت و
نتیجــه مطلوبــی نخواهــد داشــت.

مــا اعتقــاد داریــم در نــرم هــای بین المللــی و اســتانداردهای
جهانــی شــرکت هــای پیمانــکاری بــرای دریافــت پشــتیبانی
مالــی از بانــک هــا پــس از ورود بــه مناقصــات و برنــده
شــدن در آن و عقــد قــرارداد بــا کارفرمایــان بــا قــرار دادن
«قــرارداد امضــاء و تائیــد شــده کارفرمــا» ( قراردادهــای
 )Bankableبــر روی میــز بانــک هــا بــه راحتــی اقــدام
بــه دریافــت منابــع و پشــتیبانی مالــی بــه منظــور ورود بــه
اجــرای پــروژه هــا مــی نماینــد .در شــرایط حــال کشــور
ایــن شــرایط حاکــم نیســت.
 irwena.irچالــش هــای پیــش روی فعــاالن حاضــر در
صنعــت نفــت گاز و انــرژی کشــور در شــرایط تحریــه از
دیربــاز بحــث تامیــن منابــع مالــی در پــروژه هــا از مشــکالت
و معضــات اصلــی و جــدی بــوده اســت و عــاوه بــر آن بــاز
بــه علــت عــدم تخصیــص بــه موقــع منابــع مالــی بــه پــروژه
هــا صــورت کارکردهــای ماهیانــه پیمانــکاران()Invoicing
و بــه طــور کلــی مطالبــات مالــی آنهــا در مقابــل قــرارداد
و کارفرمایــان همــواره بــا تاخیــر جــدی و طوالنــی مواجــه

گرچــه در فرمــت اســناد قانونــی قراردادهــا خصوصــا در
صنعــت  ،گاز  ،پتروشــیمی مبلــغ پیمــان بــه صــورت ارزی
نوشــته میشــود و در ایــن ارتبــاط کارفرمایــان موظــف انــد
بــدون درج و اعمــال هیــچ پیــش شرطی(شــرط ضمــن
عقــد) در قــرارداد و اجبــار پیمانــکار بــه قبــول ان ،ارز بــا
منبــع خارجــی مــورد نیــاز پــروژه هــا بــا شــرایط مطمئــن
پرداخــت Secured means of paymentدر اختیــار
پیمانــکاران قــرار دهنــد ولــی متاســفانه در قراردادهــا
کارفرمایــان اعــام مــی نماینــد کــه مبلــغ قــرارداد را هــر
وقــت تمایــل داشــتند بــه صــورت معــادل ريالــی انهــم
بــه نــرخ تســعیر ارز رایــج بانکــی ( کــه قطعــا بــا بــازار
ازاد مبادلــه ای متفــاوت اســت )ارائــه دهنــد کــه ایــن امــر
بــا ماهیــت مالــی و حقوقــی بــرای اجــرای قــرارداد ارزی
پیشــنهادی پیمانــکار تفــاوت هــای جــدی و فاحــش دارد .
متقابــا پیمانــکاران در تامیــن کاال و تجهیــزات پــروژه هــا
درقــرارداد ريالــی نیــز نیــاز بــه ارز بــا منبــع خارجــی دارنــد
و در

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــن ارتبــاط ســازندگان تولیــدات داخلــی ( Local
 )Contentهمــواره درخواســت ارز خارجــی بــرای
تامیــن بخشــی از کاالی بــا مبــدا داخلــی دارنــد در ایــن
بــاره پیمانــکاران دچــار چالــش میباشــند  .چــه راهــکاری
بایســتی بــرای حــل ایــن معضــل دیــده شــود.
در طــول دوران تحریــم از اوایــل  ٢۰۰۵میــادی افتتــاح
اعتبــار اســنادی ارزی ( ) LCتوســط بانکهــای داخلــی مــورد
تاییــد ســازندگان خارجــی قــرار نداشــت کــه ایــن مســاله
در شــرایط موجــود بســیار حادتــر گردیــده اســت و لــذا
پیمانــکار میبایســتی بــا روش  Back To Backاقــدام
بــه بــاز نمــودن اعتبــار اســنادی در یکــی از بانکهــای مــورد
تاییــد ســازندگان خارجــی از منابــع چینــی ،تــرک ،روس،
بــاروس و نظایــر ان از طریــق  Commissionerهــا کار
را دنبــال نمایدکــه ایــن مســیر دارای بــار مالــی ( %١۰یــا
بیشــتر بســته بــه شــرایط ریســک مالــی کشــور ) و بعضــی
مــوارد شــاید بیشــتر عــاوه بــر شــرایط قــرارداد بــرای
پیمانــکاران هزینــه در برداشــت کــه باعــث جــدل هــای
قــراردادی جــدی پیمانــکاران بــا کارفرمایــان را موجــب شــد
بــار مالــی ایــن نــوع هزینــه هــا بــه چــه صــورت بایســتی در
قراردادهــا دیــده شــود هیــچ قانــون و ضابطــه باالدســتی در
مــورد قبــول ان توســط دولــت در دســت نیســت .
کاهــش ارزش پــول ملــی در مقابــل ارزهــای خارجــی در
ســالهای اخیــر بــه عنــوان چالــش دیگــر در بخــش مالــی
پــروژه هــا بــه وجــود امــد گرچــه ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی بخشــنامه ای در ایــن مــورد صــادر نمــوده
( موضــوع بخشــنامه نحــوه تاثیــر آثــار ناشــی از افزایــش
قیمــت ارز در قراردادهــا بــا قیمــت ثابــت ) ولــی اعمــال
چنیــن بخشــنامه هایــی تاکنــون پاســخگوی نیــاز هــای
واقعــی پیمانــکاران نبــوده اســت .
 .پیمانــکاران بخــش خصوصــی در شــرایط حــال و تحریــم به
دنبــال دریافــت قراردادهــای  Bankableکــه همخوانــی
بــا نرمهــای بیــن المللــی اســت میباشــند .بدیــن معنــی کــه
کارفرمایــان بایســتی قراردادهــا را در حــوزه توزیــع ریســک
و مســئولیت بــه نحــوی متعــادل تنظیــم نماینــد کــه همــه
ریســک هــا متوجــه پیمانــکار نباشــد نــه بــه فرمــی کــه در
شــرایط حــال همــه ریســک هــا متوجــه پیمانــکار اســت.
بانکهــای خصوصــی و دولتــی  ،در شــرایط حــال و در
اجــرای پروژچــه هــای  EPCFدرک همخــوان بــا فضــای
پیمانــکاری در صنعــت احــداث بــرای تامیــن منابــع مالــی و

حضــور در کنــار انهــا و بــه صــورت عضــوی از کنسرســیوم
یــا  Joint Ventureندارنــد و عمدتــا اعــام مــی نماینــد
کــه بــه علــت قوانیــن باالدســتی بانکــی ( قوانیــن بانــک
مرکــزی) چنیــن شــرایط جــاری نیســت .ایــا ایــن ادعــا
صحیــح اســت ؟ و اگــر صحیــح اســت دولــت و بانــک
مرکــزی چــه بایــد بــرای اصــاح ایــن چالــش هــا انجــام
دهنــد.
پیمانــکاران بخــش خصوصــی درخواســت دارنــد کــه دریافت
تضامیــن از پیمانــکاران بــه صورتــی کــه هــم اکنــون در
قوانیــن جــاری کشــور اســت بــه نحــوی بــا قوانیــن بیــن
المللــی همخــوان شــود .بــه عنــوان نمونــه هزینــه هــای
ضمانــت نامــه پیمانــکاران یــا دریافــت وام از بانکهــا Self
 Financingقابــل مقایســه بــا هزینــه هــای مشــابه در
پــروژه هــای بیــن المللــی نیســت سیســتم بانکــی بــرای
تقلیــل ایــن هزینــه هــا بایســتی راهــکار عملــی ارائــه دهــد.
در شــرایط حــال موضــوع تحریــم هــای بیــن المللــی همــه
جانبــه دولــت ایــاالت متحــده امریــکا و خــروج شــرکتها و
ســازندگان بیــن المللــی ( IOCهــا ) از صنعــت نفــت بســیار
اثرگــذار در ادامــه کار پــروژه هــای صنعــت نفــت گردیــده
اســت نمونــه ان در ایــن اواخــر خــروج شــرکت Total
فرانســه از پــروژه فــاز  ١١پــارس جنوبــی کشــور اســت.
عــدم عالقــه منــدی صاحبــان ســرمایه بــرای حضــور در
بــازار ایــران و افزایــش نــرخ ریســک در مبــادالت تجــاری
بــا ایــران بعلــت نــزول فاحــش رتبــه بنــدی اعتبــاری ایــران
(  )International Credit Ratingدر ســالهای اخیــر
قابــل توجــه اســت.
افزایــش محدودیــت هــای بســیار جــدی در صــدور خدمــات
فنــی مهندســی هــم از منظــر تبــادالت مالــی بیــن بانکــی
و توزیــع تضامیــن قابــل قبــول کارفرمایــان و هــم از منظــر
تامیــن کاال و تجهیــزات توســط پیمانــکاران ایرانــی از
معضــات و چالــش هــای جــدی اســت .
عــدم امــکان و دســتیابی بــه پتانســیل هــا و امکانــات
صنــدوق توســعه ملــی بــا توجــه بــه ســاختار و اساســنامه
ان تنهــا بــرای حضــور کارافرینــی بخــش خصوصــی کشــور.
عــدم اطمینــان پیمانــکاران بــه وضعیــت اینــده مناقصــات و
پــروژه هــا و تضعیــف روحیــه بخــش خصوصــی در نــگاه بــه
اینــده بــازار کار در کشــور.
عــدم اســتقبال دولتهــا و ذینفعــان بازارهــای هــدف ســایر
کشــورهای منطقــه از شــرکتهای ایرانــی فعــال در صنعــت
احــداث بــه منظــور صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در

انـرژی
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کشــورهای هــدف همچــون کشــور عــراق  ،افغانســتان یــا
کشــورهای . CIS
افزایــش ریســک نوســانات نــرخ ارز و عــدم اطمینــان از
اینــده ارزش پــول ملــی در تعییــن و بــراورد قیمــت پــروژه
هــا و مناقصــات صنعــت احــداث و صنعــت نفــت .
افزایــش زمــان اجــرای پــروژه هــا و توقــف تعــداد زیــادی
از قراردادهــای در دســت اجــرا بــه علــت عــدم تزریــق و یــا
کاهــش نقدینگــی توســط کارفرمایــان و مجریــان.
ورود مجریــان دولتــی بــه خلــع یــد پیمانــکاران بعلــت عــدم
تــوان و حــل و فصــل مشــکالت بســیار زیــاد قراردادهــا از
منظرهــای مختلــف بــرای پاســخگویی بــه مســئولیتهای
قــراردادی خــود وســردرگمی  ،تاخیــر در تصمیــم گیــری
و همچنیــن افزایــش حجــم تصمیــم گیــری هــای مقطعــی
بــدون توجــه بــه عواقــب بلنــد مــدت ان توســط مدیــران و
مجریــان دولتــی.
افزایــش بــی رویــه خــروج کارشناســان و متخصصــان
بخــش خصوصــی از بــازار کســب و کار صنعــت احــداث و
نفــت بعلــت تعطیلــی پــروژه هــای کشــور و افزایــش نــرخ
مهاجــرت ســرمایه هــای نیــروی انســانی تربیــت شــده
حاضــر در صنعــت احــداث.
ادامــه محدودیتهــا در تامیــن کاالهــا و تجهیــزات صنایــع
نفــت  ،گاز و پتروشــیمی و در نتیجــه افزایــش هزینــه هــای
تامیــن و نیــز افزایــش زمــان ورود کاال به کشــور و مشــکالت
جــدی در محدودیــت در سیســتم حمــل و نقــل دریایــی
و افزایــش ریســک در تامیــن کاال و تجهیــزات وارداتــی
بعلــت عــدم ورود دســتیابی سیســتم هــای بیــن المللــی
و از طرفــی محــدود بــودن تــوان و انــواع سیســتم هــای
جمــل و نقــل داخلــی و اتــکاء ان بــه حمــل و نقــل هــای
بیــن المللــی.
پاییــن بــودن کیفیــت و اســتاندارد کاالهــا و تجهیــزات
وارداتــی صنعــت و انــرژی بــه علــت عــدم همــکاری
ســازندگان معتبــر و صاحــب نــام بیــن المللــی بــا بــازار
ایــران خصوصــا از کشــور چیــن.
مشــکل اساســی ورود کاال و تجهیــزات از خــارج از کشــور
بعلــت مشــکالت عدیــده قوانیــن گمرکــی جــاری در انطباق
بــا شــرایط ویــژه موجــود  .گرچــه ایــن اواخــر مســئوالن
گمــرک کشــور توجــه بــه حــل مشــکل ورود کاال نمودنــد
ولــی ایــن شــرایط بــه هیــچ وجــه کافــی نیســت .
منبع  :پایگاه خبری آب و انرژی
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بخش خصوصی چه میگوید؟

فضــا را بــرای انتشــار گفتارهــای ضدتوســعهای فراهــم
کــرده اســت تــا دردی بــر دردهــای اقتصــاد کشــور
افــزوده شــود و بــا رانتخــوار و وابســته معرفیکــردن
کارآفرینــان و صاحبــان بنگاههــای اقتصــادی و صنعتــی
(عــادل مشــایخی  -شــرق )98/5/12 -و ایجــاد موجهــای
تبلیغاتــی ،ایــن انــدک رمــق باقیمانــده در ایــن بنگاههــا
نیــز بیــش از پیــش تحلیــل رود.
ایــن در حالــی اســت کــه کشــورمان بیــش از هــر زمــان
دیگــری نیازمنــد وجــود کارآفرینــان و ســرمایهگذارانی
بــرای ایجــاد رشــد اقتصــادی باثبــات و بــاال ،توســعه
زیرســاختها و ایجــاد کار بــرای میلیونهــا ایرانــی
بهویــژه بیــش از پنــج میلیــون جــوان تحصیلکــرده
جــوان ،فراه ـمآوردن کاالهــای مــورد نیــاز مــردم و رفــع
محرومیتهــای منطقــهای و بهرهبــرداری صحیــح از
منابــع غنــی معدنــی و ...اســت .ضرورتهایــی کــه جــز
از راه امنیــت خاطــر و اطمینــان از تضمیــن حقــوق
مالکیتهــای مشــروع و اســتحکام قراردادهــا بهعنــوان
بســترهای توســعه و رشــد بنگاههــای اقتصــادی و
صنعتــی حاصــل نمیشــود! مشــکل کســانی کــه
امــروز بــر بخــش خصوصــی کشــور میتازنــد و آن را
بــا ســرمایهداری دولتــی و شــبهدولتی یکــی تصویــر
میکننــد آن اســت کــه اینــان بــه «تولیــد» اعتقــادی
ندارنــد و ایــن امــر بــرای آنــان اصــوال موضوعیتــی نــدارد
و دغدغــه آنــان صرفــا «توزیــع» اســت؛ امــا توزیــع چــه؟
درآمدهــای نفتــی؛ «بهدلیــل وجــودنفــت ...چگونگــی
انباشــت ســرمایه بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی در
کشــور مــا مطــرح نبــود و مســئلهای حلشــده بــود...
اگــر بــه ابتــدای بحــث بازگردیــم ،ســؤال ایــن اســت کــه
مگــر بخــش خصوصــی واقعــی چــه میگویــد کــه انــکار
میشــود رانتجــو و وابســته و ...نمایانــده میشــود؟
آیــا منطــق گفتوگــو حکــم نمیکنــد کــه منتقــدان
بهجــای باورهــای خــود ،در بســتر واقعیــت عینــی و
زمینــی و در چارچــوب مســائل و مشــکالت موجــود بــا نقد
مواضــع و دیدگاههــای بخــش خصوصــی و تشــکلهای
وابســته بــه آنــان کــه حــی و حاضرنــد و ارائــه راهکارهــای
مشــخص خــود بــرای حــل مســائل و مشــکالت و ب ـهدور
از شــعارزدگی ،امــکان ســنجش ســره از ناســره و توســعه و
پیشــرفت ایــن ســرزمین را فراهــم آورنــد؟!

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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مزایا و مشکالت جامعه تجاری
ایــن کتــاب شــرحی اســت بــر مقابلــه فکــری اســمیت و روســو کــه از خــال مکتوبــات ایــن دو متفکــر اســتخراج شــده اســت.
مولــف کتــاب معتقــد اســت بحــث بــر ســر مزایــا و مشــکالت لیبرال-کاپیتالیســم یکــی از داغتریــن و گســتردهترین بحثهــای
اقتصــادی جهــان امــروز اســت؛ ایــن بحثهــا نهتنهــا دریافــت مــا از جهــان را شــکل میدهنــد ،بلکــه مشــخص میکننــد
چطــور میخواهیــم ایــن جهــان را بهبــود بخشــیم و چطــور بایــد بــا مشــکالت جهــان در حــال توســعه مقابلــه کنیــم .یکــی از
ـه
ـع جامعـ
ـن مدافـ
ـاید مهمتریـ
ـن و شـ
ـر اولیـ
ـه تفکـ
ـه بـ
ـت کـ
ـن اسـ
ـث ،ایـ
ـن بحـ
ـردن ایـ
ـن کـ
ـرای روشـ
ـا بـ
ـمندترین رویکردهـ
ارزشـ
اقتصــادی ،یعنــی آدام اســمیت بــاز گردیــم و در مقابــل بــه اولیــن و مهمتریــن منتقــد آن ،ژانژاک روســو نیــز بپردازیــم.
نویسنده   :دنیس سی.راسموسن
مترجم   :شیرین سادات صفوی
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