انـرژی

همتی:

در حاشیه تحریمها
محمد پـارسا

در دورانــی کــه گروههــای فعــال سیاســی و اقتصــادی بــر ســر مذاکــره
یــا عــدم مذاکــره بــا غــرب بــه بحــث و جــدل میپردازنــد ،فرامــوش
کردهایــم کــه ســاختارهای اشــتباه در اقتصــاد کالن کشــور در مقایســه
بــا تحریمهــای ظالمانــه آســیبهای بیشــتری را بــه اقتصــاد کشــور
وارد کــرده اســت .حتــی اگــر در مذاکــرات موفــق باشــیم و شــرایطی بــه
وجــود آیــد کــه تمــام تحریمهــا برداشــته شــود آنــگاه بــا کــدام ســاختار
میتوانیــم عقبماندگیهــای اقتصــادی ســالهای گذشــته را جبــران
کــرده و بــه افقهــای روشــن دســت پیــدا کنیــم؟ اصــاح ســاختار
پیشنیــاز هــر حرکتــی اســت و بــرای همیــن قانــون و دولــت بایــد کمــک
کننــد تــا قبــل از هرچیــز ســاختارها اصــاح شــود و سیاسـتهای درســت
اتخــاذ شــود .ســاختار اشــتباه یعنــی اختصــاص دادن یارانــه بــرای اقــام
مصرفــی همچــون بــرق ،گاز ،ســوخت ،بنزیــن و ....زیــرا دهکهــای بــاالی
جامعــه کــه مصــرف بیشــتری دارنــد یارانــه بیشــتری نســبت بــه دهکهای
پایینــی دریافــت میکننــد کــه ایــن امــر بــا اصــول اقتصــادی و اســامی و
اهــداف برنامــه جامــع کشــور در تضــاد اســت .وقتــی از اصــاح ســاختارها
صحبــت میکنیــم یعنــی اینکــه دولــت قیمتهــای انــرژی را واقعــی کنــد
و بجــای یارانــه کــه عمدت ـاً بــرای اقشــار پردآمــد جامعــه قابــل اســتفاده
اســت ،کارت انــرژی توزیــع کنــد تــا دهکهــای پایینــی کــه شــرایط و
امکانــات الزم را بــرای مصــرف انــواع انــرژی ندارنــد بتواننــد ســهمیه خــود
را در بــورس انــرژی یــا بــازار آزاد بــه دهکهــای باالیــی بفروشــند و از
ایــن طریــق بــرای خودشــان درآمــدی داشــته باشــند .شــاید توزیــع کارت
انــرژی و واقعــی کــردن قیمــت انــرژی در نــگاه اول بنظــر برســد کــه بــه
دهکهــای مختلــف جامعــه آســیب وارد میکنــد ولــی فــروش انــرژی
مــازاد بــرای دهکهــای پاییــن جامعــه ایجــاد درآمــد میکنــد و تغییــری
در ســبد کاالی آنهــا ایجــاد نمیکنــد و همچنیــن ســبب میشــود تــا
اقشــار پــر مصــرف جامعــه بــه دنبــال ادامــه در صفحــه 5

 ۷۱درصد ارز
صادراتی به
کشور بازگشت

تهــران -ایرنــا -رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت کــه از بیســت و یکــم
فروردیــن مــاه پارســال و زمــان ابــاغ سیاس ـتهای جدیــد ارزی تــا
ســی و یکــم اردیبهشــت مــاه امســال  ۷۱درصــد ارز صادراتــی بــه
کشــور بازگشــته اســت.
«عبدالناصــر همتــی» امــروز (یکشــنبه) در چهارمیــن جلســه هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی ایــران ،افــزود :در مــدت یــاد شــده
صادرکننــدگان کشــور  ۴۵میلیــارد یــورو ارز وارد کشــور کردنــد ،امــا بــا توافقــی
کــه بــا کمیتــه بازگشــت ارز صادراتــی داشــتیم مقــرر شــد گمــرک  ۲۰درصــد
پایههــای صادراتــی را پایینتــر محاســبه کنــد کــه در نتیجــه صــادرات یادشــده
بــه  ۳۵میلیــارد یــورو کاهــش مییابــد.
وی بیــان داشــت :بــا در نظــر گرفتــن  ۲میلیــارد یــورو دیگــر کــه در حقیقــت
صــادرات ریالــی بــود ،میتــوان گفــت  ۷۱درصــد ارز صادراتــی در مــدت یــاد
شــده بــه کشــور بازگشــته اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت :امــروز رونــد بازگشــت ارز بــه کشــور روان شــده
و حتــی عرضــه ارز از تقاضــای آن پیشــی گرفتــه اســت.
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تقاضای ارز یک میلیارد دالر کمتر از عرضه
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :میــزان تقاضــای ارز نزدیــک بــه یــک میلیــارد
دالر کمتــر از عرضــه آن اســت زیــرا نرخــی کــه صادرکننــدگان بــرای ارز قــرار
دادهانــد ،واردکننــدگان حاضــر بــه خریــد نیســتند و صادرکننــدگان بایــد در نــرخ
خــود تعدیــل کننــد.
وی در ادامــه بــا تبریــک بــه تولیــد کننــدگان ،صــادر کننــدگان و وارد کننــدگان
کاال و خدمــات گفــت :موفقیــت امــروز در حفــظ نظــام جمهــوری اســامی و
ثبــات کشــور مدیــون فعالیــت شماســت و هدفــی کــه دشــمنان و بــه ویــژه
آمریــکا در نابــودی جمهــوری اســامی بــا فروپاشــی اقتصــادی کشــور داشــتند
محقــق نشــد.
همتــی افــزود :امــروز در شــرایط ثبــات نســبی و آرامــش بــازار بــه ســر مــی بریــم
و بانــک مرکــزی در حــدی کــه تــوان و اختیــار دارد بــه دنبــال حــل مشــکالت
اســت ،هــر چنــد در ایــن زمینــه محدودیتهایــی داریــم کــه در برخــی مــوارد
قــادر بــه اعــام آنهــا نیســتیم.
وی در خصــوص ســامانه نیمــا اطهــار داشــت :اصــرار بانــک مرکــزی ایــن اســت
کــه صادرکننــدگان هــر طــور راحــت هســتند ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی
ـور
ـی به کشـ
ـد ارز صادراتـ
ـی  ۷۱:درصـ
همتـ
ـت رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت کــه از
بازگشـ

بیســت و یکــم فروردیــن مــاه پارســال و زمــان
ابــاغ سیاســتهای جدیــد ارزی تــا ســی و یکــم
اردیبهشــت مــاه امســال  ۷۱درصــد ارز صادراتــی به
کشــور بازگشــته است.مشــروح خبر

موانــع و چالشهــای توســعه صــادرات
ـورمدیرعامل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
کشـ

بــا اشــاره بــه موانــع و چالشهــای توســعه صــادرات
کشــور ،گفــت :برنام ـهای بلندمــدت و راهبــردی بــه
سیاســتگذاریهای کالن تجــاری نشــده مشــروح

خبــر

ـات
ـادرات خدمـ
ـعه صـ
ـم توسـ
ـن مزاحـ
قوانیـ
ـود  دبیــر کل انجمن
ـذف شـ
ـی حـ
ـی مهندسـ
فنـ

صــادر کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ایــران
از وزارت اقتصــاد و دارایــی خواســت تــا بــا حــذف
مقــررات مزاحــم ،فعالیــت در ایــن بخــش از اقتصاد
کشــور تســهیل شــود مشــروح خبر

هــدف اصلــی افزایــش تعرفــه آب و بــرق
ـت نایــب رئیــس
اصــاح روش پرمصــرف هاسـ

هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران
بــا بیــان اینكــه افزایــش تعرفــه آب و بــرق اثــر
چندانــی بــر اقتصــاد خانوارهــای رعایــت كننــده
الگــوی مصــرف ندارد ،مشــروح خبــر

ضــرورت بازمهندســی ارتبــاط وزارت
ـی نهمیــن نشســت
نفــت بــا بخــش خصوصـ

کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق بازرگانــی
تهــران بــا حضــور دو عضــو هیــات مدیــره
فدراسیون صـــادرات انـرژی و صـنایع وابسـته ایـران
و  ....مشــروح خبــر

انـرژی

سرنوشــت مبهــم تهاتــر نفــت بــرای
پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران بــرق گــر

چــه ایــن اقــدام نمــی توانــد مســیر ســریعی بــرای
رســیدن بخــش خصوصــی بــه مطالبــات معطــل مانده
در دولــت باشــد ،امــا مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
در حاشیه تحریمها مشروح خبر
تفاهمنامــه داخلیســازی  ۶۰میلیــون یورویــی

ـه
ـش هزینـ
ـا کاهـ
ـه بـ
ـری بودجـ
ـران کسـ
جبـ
ـه انـ
ـاح یارانـ
ـت و اصـ
دولـ
ـرژی نایــب رئیــس تجهیــزات پتروشــیمی منعقــد شــد مشــروح
ـع
مجمـ
ـر
اخیـ
ـزارش
گـ
ـه
بـ
ـاره
اشـ
ـا
بـ
ـران
ایـ
اتــاق
خبــر

جهانــی اقتصــاد از شــاخص رقابتپذیــری جهانــی،
گفــت مشــروح خبــر

برنامــه ایــران بــرای بازســازی صنعــت
ـراق دبیــر ســندیکای صنعــت بــرق بــا
بــرق عـ

بیــان اینکــه مشــخص نیســت چــرا عــراق بــرای

بخش خصوصی
و مـوانـــع
و چالـشهای
یادداشتی از....
صادراتــــ رضا پدیدار  
صفحه 14

صــادرات بایــد بــه عــزم ملــی تبدیــل شــود

مشــروح خبــر

2

.

ـه واقعی
ـرژی بـ
ـورس انـ
ـرق در بـ
ـم بـ
ـه کـ
عرضـ
شــدن قیمتهــا کمــک نمیکنــد مشــروح

اجرایــی شــدن تفاهمنامــه امضــا شــده بــا ایــران خبــر

در زمینــه بــرق جدیتــی نشــان نمیدهــد ،گفــت:
کارگروهــی مشــروح خبــر

ـت
ـار بازگشـ
ـاره آمـ
ـاد دربـ
ـح وزارت اقتصـ
توضیـ
ارز صادرکننــدگان بــه کشورمشــروح خبــر

ــ مرکــزی بـــرای رونــق صــادرات
بانکـ
ـک
ـ
بان
کل
ـس
ـ
رئی
ـد
ـ
کنـ
ی
م
ـاش
ـ
ت
ـی
ـ
غیرنفت
مشــروح خبــر

آخریــن وضعیــت صــادرات بــرق بــه افغانســتان

مرکــزی  ،بانــک مرکــزی بــرای رونــق صــادرات
غیرنفتــی ،ورود ارز آن بــه چرخــه اقتصــاد
کشــور ،مشــروح خبــر

تمدیــد معافیــت آمریــکا بــرای واردات گاز و
ـران مشــروح خبــر
ـرق ایـ
بـ

ـادی
ـگ اقتصـ
ـکان جنـ
ـوک پیـ
ـدگان نـ
صادرکننـ
هســتند معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان

کاهــش  ١٠رتبــهای شــاخص رقابــت پذیــری
ایــران مشــروح خبــر

اینکــه صــادر کننــدگان در نــوک پیــکان جنــگ
اقتصــادی علیــه کشــورمان هســتند ،تصریــح کــرد

مشــروح خبــر

دریچــه گفتوگــو نبایــد بســته شــود

مراســم روز ملــی صــادرات در ســال جــاری
بــه تعویــق افتــاده اســت ،مراســمی کــه فــارغ
از حواشــی آن دریچــهای ،هرچنــد کوچــک
بــرای گفتوگــو و تعامــل بخــش خصوصــی بــا
سیاستگذار است،مشروح خبر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مــروح اخبــار بــه صفحــه رشح
کامــل خــر مــورد نظــر دسرتســی پیــدا خواهیــد
کــرد
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هســتند ،امــا از طرفــی بــه بانــک مرکــزی انتقــاد مــی شــود
کــه مراقــب رشــد جریــان نقدینگــی باشــد.

ادامه از صفحه 1
ارز را بــه چرخــه اقتصــادی بازگرداننــد ،نــه اینکــه حتمــا به
بانــک مرکــزی داده یــا از ســامانه نیمــا وارد کشــور کنند.
ایــن مقــام مســوول گفــت :صادرکننــدگان مــی تواننــد ارز
صادراتــی خــود را بــه صــورت نقــدی بــه کشــور وارد کــرده
یــا صــرف ثبــت ســفارش کاالهــا و ماشــین آالت مــورد نیــاز
خــود کننــد.
رییــس کل بانــک مرکــزی در عیــن حــال یــادآور شــد:
برخــی خواهــان مهلــت بیشــتر بــرای بازگشــت ارز بــه
داخــل کشــور هســتند ،مــا نیــز در عــوض میخواهیــم بــه
بانــک مرکــزی مهلــت بدهیــد کــه بتوانیــم ارز در اختیــار
واردکننــدگان قــرار بدهیــم.
وی گفــت :زمانــی ســالیانه  ۴۰تــا  ۵۰میلیــارد دالر
صــادرات نفتــی داشــتیم و هــر زمــان کــه اراده میکردیــم
میتوانســتیم از آن بــرای انجــام امــور تخصیــص بدهیــم ،امــا
امــروز نمــی توانیــم.
همتــی هشــدار داد :شــرایط آرام فعلــی و مدیریــت بــازار
ارز و پــول نبایــد مــا را بــه اشــتباه بینــدازد کــه توطئــه
دشــمنان بــه پایــان رســیده بلکــه امــروز تحریمهــا بــه
اوج خــود رســیده و در همیــن نقطــه اوج باقــی مانــده و
دشــمنان بــا تمــام قــوا در حــال ادامــه دادن آن هســتند.
اختصاص  ۲۰میلیارد دالر برای کاالهای وارداتی
وی گفــت :امــروز بانــک مرکــزی کمتــر بــه دنبــال انجــام
عملیــات و بیشــتر بــه دنبــال مدیریــت بــه ویــژه از طریــق
شــبکههای غیــر تحریمــی اســت و یــاد گرفتــه ایــم تجــارت
بــدون تحریــم انجــام دهیــم.
ایــن مســئول ادامــه داد :در هفــت مــاه گذشــته بیــش از ۲۰
میلیــارد دالر تأمیــن کاالهــای وارداتــی انجــام دادیــم ،در
حالــی کــه صــادرات نفــت ایــران بــه شــدت افــت کــرده و
ایــن مهــم یــک پیــروزی بــزرگ در تنظیــم اقتصــاد کشــور
اســت.
وی بیــان داشــت :امــروز رشــد غیرنفتــی کشــور مثبت اســت
کــه نشــاندهنده خــوب بــودن سیاســت هــای تعریــف شــده
اســت و در تالشــیم از پتانســیل عظیــم بخــش خصوصــی
بــرای اداره کشــور اســتفاده کنیــم.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه ســفر اخیــر خــود بــه کویــت
و دیــدار بــا تنــی چنــد از از روســای بانــک هــای مرکــزی
کشــورهای همســایه ،حــوزه خلیــج فــارس و مالــزی اشــاره
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کــرد و گفــت :همــه آنــان اعتــراف کردنــد کــه بــه دنبــال
فرصتــی بــرای از ســرگیری کار بــا ایــران هســتند.
وی افــزود :گشــایش هــای خوبــی در حــال اتفــاق افتــادن
اســت و کارهــای خوبــی بــا کشــورهای منطقــه انجــام مــی
شــود و نشــان مــی دهــد کــه کشــور از حالــت بحــران
خــارج شــده اســت ،امــا نبایــد کار را رهــا کنیــم ،زیــرا فشــار
دشــمنان همچنــان پابرجاســت.
همتــی گفــت :در ایــن شــرایط برخــی اصــرار دارنــد کــه
آنطــور کــه مــا مــی خواهیــم عمــل شــود ،مــا سیاســتگذار
هســتیم و مســئول سیاســت هــای ارزی و نمــی توانیــم بــر
اســاس منافــع یــک فــرد یــا گــروه تصمیــم بگیریــم.
وی تاکیــد کــرد کــه «مــن رئیــس بانــک مرکــزی ۸۳
میلیــون نفــر ایرانــی هســتم ،نــه رئیــس بانــک مرکــزی یــک
نفــر صادرکننــده » و هنــوز هــم برخــی فشــار مــی آورنــد که
نــرخ ارز را از آنچــه هســت باالتــر ببریــم.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :اگــر نــرخ ارز را بــاال ببریــم،
آنانــی کــه درآمدهــای ثابــت دارنــد لــه مــی شــوند و مــا در
مقابــل ایــن افــراد وظیفــه داریــم.
وی گفــت« :خیلــی هــا بــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی انتقــاد
داشــتند ،مــن نیــز بــا آن موافــق نبــودم ،امــا سیاســت
دولــت اســت و مــن رئیــس کل بانــک مرکــزی هســتم نــه
رئیــس جمهــوری».
همتــی بــه مطــرح شــدن اســتقالل بانــک مرکــزی از ســوی

برخــی اشــاره کــرد و گفــت :ایــن حــرف درســت اســت،
بــه اســتقالل کارشناســی بانــک مرکــزی معتقــدم امــا نــه
اینکــه حــرف فقــط حــرف بانــک مرکــزی باشــد.
وی اظهــار داشــت :بانــک مرکــزی میتوانــد توصیــه
کارشناســانه داشــته باشــد ،امــا وقتــی قانــون چیــز دیگــری
باشــد نمــی توانــد خــاف قانــون عمــل کنــد.
در نرخ ارز دخالت نمی کنیم
رئیــس کل بانــک مرکــزی در ادامــه گفــت :از روز نخســت
هــم گفتیــم کــه در نــرخ ارز دخالــت نمیکنیــم و بانــک
مرکــزی بــرای بــازار ،نــرخ تعییــن نمیکنــد.
وی بیــان داشــت :صفــی کــه امــروز بــرای دریافــت ارز
کاالهــای اساســی در بانــک مرکــزی هســت ۱۰ ،برابــر صــف
ســامانه نیمــا اســت و علــت اینکــه بــازار تــکان نمیخــورد
بــه دلیــل برگشــتن ورق در ســامانه نیمــا اســت.
همتــی افــزود :معتقدیــم امــروز جنــگ اقتصــادی بــرای
ایــران در اوج خــود اســت و بانــک مرکــزی نمــی توانــد
اجــازه دهــد هــر کاالیــی وارد کشــور شــود.
تاسف از اقتصاد بانک محور
وی گفــت :امــروز بســیاری واحدهــای تولیــدی و صنعتــی به
دلیــل افزایــش قیمــت هــا و بــاال رفتــن نــرخ دســتمزدها،
خواهــان دریافــت نقدینگــی و ســرمایه در گــردش باالتــری

رئیــس کل بانــک مرکــزی بیــان داشــت :بــازار ســرمایه نیــز
قــادر بــه تامیــن  ۱۰درصــد نقدینگــی مــورد نیــاز نیســت و
از طرفــی اقتصــاد کشــور بانــک محــور شــده اســت و بایــد
شــیوه هــای جدیــدی بــه کار بگیریــم.
وی بــه طراحــی طــرح «گام»اشــاره کــرد و ادامــه داد :در
ایــن طــرح بــه بانــک هــا اجــازه داده مــی شــود تــا بــه
مشــتریانی کــه مــی شناســند گواهــی (هماننــد ال ســی
داخلی)بدهنــد کــه نوعــی اعتبــار اســت تــا آن را در اختیــار
افــراد و شــرکت هایــی کــه نهــاده در اختیارشــان مــی
گذارنــد قــرار بدهنــد تــا از ایــن طریــق مشــکل نقدینگــی
شــان حــل شــود.
همتــی خاطرنشــان کــرد :بــه زودی ایــن طــرح در شــورای
پــول و اعتبــار نهایــی خواهــد شــد.
وی همچنیــن در پاســخ بــه بــاال بــودن نــرخ هــای ســود
بانکــی و تســهیالت ،گفت«:یکــی از آرزوهایــم ایــن اســت
کــه نــرخ ســود بانکــی در ایــران همچــون بســیاری دیگــر از
کشــورها پاییــن باشــد ،امــا بــا وجــود نــرخ تــورم بــاالی ۳۵
درصــدی امکانپذیــر نیســت».
ایــن مســئول تاکیــد کــرد :دلیــل تــورم نیــز فقــط بانــک
هــا نیســتند ،بلکــه متاثــر از اصالحــات ســاختاری ،بودجــه
و غیــره نیــز هســت.
وی بــا اشــاره بــه حداقــل شــدن ســرعت گــردش پــول در
کشــور ،گفــت:در مقابــل ضریــب فزاینــده پولــی بــه ۷.۲
درصــد و حداکثــر خــود رســیده اســت.
همتــی بیــان داشــت :هــر چنــد شــرایط اقتصــادی کشــور
مناســب نیســت ،امــا بــه معنــای ناتوانــی در حــل مشــکالت
نیســت.
وی بــه شــهریور مــاه پارســال و تصمیــم بــرای قبــول
مســئولیت بانــک مرکــزی اشــاره کــرد کــه عــده ای آن را
تصمیمــی احمقانــه برمــی شــمردند ،امــا گفــت :بــا ســخنان
رهبــر معظــم انقــاب کــه محکــم جلــو برویــد»و همچنیــن
حمایــت هــای رئیــس جمهــوری ،امــروز همــه بــه ایــن
نتیجــه رســیده انــد کــه بایــد از بانــک مرکــزی بــه عنــوان
محــور سیاســت هــای پولــی و ارزی کشــور حمایــت کــرد.
وی تاکیــد کــرد :امــروز ســاختار اقتصــادی کشــور قابلیــت
اصــاح دارد ،امــا بایــد همــه کمــک کنیــم تــا دوبــاره بــه
شــرایط گذشــته بازنگــردد.
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نامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
به وزیر اقتصاد؛

موانع و چالشهای
توسعه صادرات کشور
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا اشــاره
بــه موانــع و چالشهــای توســعه صــادرات کشــور ،گفــت:
برنامــهای بلندمــدت و راهبــردی بــه سیاســتگذاریهای
کالن تجــاری نشــده و سیاســتگذاری مدونــی بــرای
سیاســتهای تجــاری کشــور وجــود نــدارد.
افــروز بهرامــی در گفتوگــو بــا فــارس در مــورد موانــع
و چالشهــای توســعه صــادرات کشــور ،گفــت :یکــی
از چالشهــای مهــم سیاســتگذاری تجــاری کشــور،
نبــود سیاس ـتگذار واحــد و اجرایــی در ایــن حــوزه اســت.
او افــزود :متاســفانه نگاهــی بلندمــدت و راهبــردی بــه
سیاســتگذاریهای کالن تجــاری نشــده و سیاســتگذاری
مدونــی بــرای سیاســتهای تجــاری کشــور وجــود نــدارد.
بهرامــی بــا اشــاره بــه عــدم انســجام نهــادی در حــوزه
سیاســتگذاری تجــاری بیــن داشــت :بــا وجــود اینکــه
ســازمان توســعه تجــارت ایــران نهــاد اصلــی سیاسـتگذار در
حــوزه تجــارت خارجــی اســت شــورای عالــی اقتصــاد ،ســتاد
هماهنگــی روابــط اقتصــادی خارجــی ،دســتگاههای متولــی
کمیســیونهای مشــترک و ...در خصــوص مدیریــت بخــش
سیاســتهای تجــاری کشــور نقشآفرینــی میکننــد و
برایــن اســاس متولــی واحــد سیاســتگذاری و اجرایــی در
حــوزه تجــارت کشــور وجــود نــدارد .مدیرعامــل صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران بــا اشــاره بــه ضعــف بنگاههــای

اقتصــادی کوچــک و متوســط در صــادرات کــه منجــر بــه
حضــور کمرنــگ آنهــا در بازارهــای بینالمللــی شــده اســت،
گفــت :ایــن موضــوع ناشــی از عــدم تمرکــز برنامههــای
توســعهای مختلــف کشــور بــر سیاسـتهای جایگزیــن واردات
اســت .او بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاسـتهای صنعتــی و تجــاری
براســاس اســتراتژی جایگزیــن وارداتــی اســت ،اظهــار کــرد:
همچنیــن سیاســت خارجــی کشــور بــر اســتراتژی خودکفایــی
تاکیــد دارد بنابرایــن تولیــدات کشــور صــادرات محــور نیســت
و عمــده صــادرات کشــور را محصــوالت پتروشــیمی و فلــزی
تشــکیل میدهــد .بهرامــی بــا تاکیــد بــر تنــوع در محصــوالت
صــادرات گفــت :بــا توجــه بــه ایــن مقولــه ،صــادرات کمتــر
تحــت تاثیــر نوســان قــرار میگیــرد .او افــزود :حمایتهــای
تعرفـهای و غیــر تعرفـهای چنــد دهــه اخیــر کــه بــه حمایــت
از تولیــد صــورت گرفتــه نــه تنهــا منجــر بــه افزایــش صــادرات
نشــده بلکــه کاهــش واردات را هــم در پی نداشــت.او در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه در چنیــن شــرایطی چــه اقداماتــی بــرای
توســعه صــادرات بایــد انجــام داد ،بیــان داشــت :قطعــات در
چنیــن شــرایطی تغییــر رویکــرد بنگاههــای تولیــدی از تامیــن
نیــاز داخــل بــه حضــور در بازارهــای بینالمللــی رقابــت بــا
رقبــای قدرتمنــد کار ســادهای نیســت بنابرایــن بــه نظــر
میرســد توســعه صــادرات پایــدار و حضــور در بازارهــای
بینالملــل بایــد بــا تدویــن نقشــه راه توســعه تجــارت
خارجــی انجــام شــود.

قوانین مزاحم توسعه
صادرات خدمات فنی
مهندسی حذف شود
دبیــر کل انجمــن صــادر کننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســی ایــران از وزارت اقتصــاد و دارایــی
خواســت تــا بــا حــذف مقــررات مزاحــم ،فعالیــت
در ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور تســهیل شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از انجمــن صــادر
کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ایــران؛ بهمــن
صالحــی بــا اشــاره بــه اصــل  ۴۴قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران گفــت :بــرای توانمنــد ســازی شــرکت
هــای صــادر کننــده خدمــات فنــی و مهندســی نیازمنــد
بازنگــری در قوانیــن و مقــرارات و همــکاری بیشــتروزارت
اقتصــاد و دارایــی و نهادهــای تصمیــم گیرنــده هســتیم.
وی تصریــح کــرد :باتوجــه بــه بودجــه بنــدی دولــت بــرای
ســال جدیــد بــدون نفــت  ،بایــد از شــرکت هــای بــزرگ
و فعــال در ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور بــرای ارز آوری
حمایــت شــود.
بــه گفتــه صالحــی ،شــرکت هــای اســتارتاپ بــه منظــور
مجــال بــرای توســعه فعالیــت هــای خودشــان در بازارهای
جهانــی بــه خصــوص منطقــه  ،نیازمنــد حمایــت هــای
قانونــی و حــذف قوانیــن دســت و پــا گیــر توســط دولــت
هســتند.
دبیــر کل انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی بــا اشــاره بــه یــک نمونــه از توانمنــدی هــای
ایــران در ایــن بخــش بــه کشــور عــراق اشــاره کــرد و
گفــت :ایــران ظرفیــت اجــرای بیــش از  ۲۰میلیــارد دالر

پــروژه در کشــور عــراق را دارد.
صالحــی اضافــه کــرد :صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
جــزء  ۱۰پیشــرانه هــای اقتصــادی کشــور مــی باشــد کــه
بــرای تقویــت ایــن بخــش نیــاز جــدی بــه اصــاح قوانیــن
ومقــررات  ،حــذف مقــررات مزاحــم و متوقــف کــردن
برخــی از قوانیــن دســت و پــا گیــر هســتیم.
بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه شــرایط و مشــکالت منطقــه و
جهــان  ،امــروزه هــر بشــکه نفــت حــدود  ۶۲دالر فروختــه
و ارز آوری دارد  ،در صورتــی کــه صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی و اجــرای پــروژه در کشــور هــای منطقــه نــه
تنهــا در توســعه سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی مؤثــر
اســت ،بلکــه ارزآوری بســیار خوبــی بــرای کشــور خواهــد
داشــت.
دبیــر کل انجمــن صــادر کننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی ایــران تاکیــد کــرد  :تقویــت شــرکت هــای
بــزرگ و اســتارتاپ هــا توســط دولــت و نهــادی هــای
تصمیــم گیــر بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
بــه کــم کــردن بیــکاری در کشــور و بــه تقویــت صــدور
کاالهــای بــا ارزش افــزوده بــاال نیــز کمــک خواهنــد کــرد.
گفتنــی اســت انجمــن صــادر کننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی ایــران بــا دو دهــه فعالیــت بیــش از  ۲۴۰عضــو
فعــال در بخشــهای مختلــف پیمانــکاری ،تاسیســات ،راه
و ســاختمان ،نیروگاهــی ،طراحــی و مشــاوره در کشــور و
خــارج از کشــور فعالیــت دارنــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا ، -نایــب رئیــس هیــات مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران بــا بیــان اینكــه
افزایــش تعرفــه آب و بــرق اثــر چندانــی بــر اقتصــاد
خانوارهــای رعایــت كننــده الگــوی مصــرف نــدارد،
گفت:هــدف اصلــی ایــن افزایــش اصــاح روش
پرمصــرف هــا بــا پرداخــت هزینــه اســت
«پیــام باقــری» روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا افــزود :افزایــش تعرفــه آب و بــرق بــرای
بخــش پرمصــرف جامعــه حداقــل انتظــاری اســت كــه حتــی
جامعــه هــم بــا آن موافــق اســت ،كســانی كــه بیشــتر از
الگوهــای تعییــن شــده مصــرف مــی كننــد ،بایــد هزینــه
ایــن نــوع رفتارهــای خــود را بپردازنــد.
بــه گفتــه وی ،ضمــن آنكــه متعــادل شــدن قیمــت انــرژی
نیــازی اســت كــه مــی توانــد بــه بهبــود روش هــای مصــرف
بیانجامــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنا،هیــات وزیــران 27
اســفند مــاه پارســال بــه پیشــنهاد وزارت نیــرو و ســازمان
برنامــه و بودجــه كشــور ،تعرفههــای آب و بــرق مشــتركان
پرمصــرف را اصــاح كــرد.
هیــات وزیــران در جلســه  19اســفند  1397مقــرر كــرده
بــود تــا بهــای آب شــرب و بــرق از ابتــدای اردیبهشــت ســال
 98ســالیانه بــه میــزان هفــت درصــد افزایــش یابــد.
«ســام امینــی» ،عضــو كمیســیون انــرژی مجلــس هــم 16
اردیبهشــت مــاه جــاری در ایــن ارتبــاط بــه ایرنــا گفــت:
تــاش بــرای افزایــش قیمــت بــرق و آب متوقــف شــده
اســت.
نایــب رئیــس ســندیكای صنعــت بــرق ایــران خاطرنشــان
ســاخت :ایــن افزایــش هفــت درصــد بــرای عمــوم و 16
درصــدی كــه پرمصــرف محســوب مــی شــوند و گروه ســومی
كــه پرمصــرف تریــن (بــا ســهم یــك درصــد) هســتند تــا
 23درصــد بــرای آنهــا تعرفــه پیــش بینــی شــده و ایــن نیــز
عــدد قابــل توجهــی نســبت بــه فاصلــه معنــا داری كــه امــروز
بیــن قیمــت تمــام شــده و قیمــت تكلیفــی اســت ،شــامل
نمــی شــود در عیــن حــال ایــن افزایــش بــار اقتصــادی
چندانــی هــم بــر روی دوش مصــرف كننــده ،نمــی گــذارد.
متــن مصوبــه ســال گذشــته دولــت بــه ایــن شــرح اســت،
بهــای آب شــرب و بــرق از ابتــدای اردیبهشــت ســال ۱۳۹۸
ســاالنه بــه میــزان هفــت درصــد افزایــش مییابــد.
بــا هــدف مدیریــت مصــرف و بازدارندگــی مصــارف

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

در حاشیه تحریمها

هدف اصلی افزایش
تعرفه آب و برق اصالح
روش پرمصرف هاست
غیرضــرور ،عــاوه بــر میــزان افزایــش ایــن تصویبنامــه ،از
ابتــدای خــرداد مــاه ،ســاالنه شــانزده درصــد بــه خالــص
صورتحســاب آب و بــرق مصــارف خانگــی (بــدون احتســاب
آبونمــان ،مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض) مشــتركین
بــاالی الگــوی مصــرف افــزوده میشــود .فاضــاب بهــا،
مشــمول افزایــش موضــوع ایــن بنــد نیســت.
باقــری گفــت :ایــن تعرفــه هــا حــدود یــك هــزار و 500
تومــان هزینــه بــه هــر فــرد تحمیــل مــی كنــد و چنانچــه
خانــواده ســه نفــره درنظــر گرفتــه شــود ،كمتــر از پنــج هــزار
تومــان براســاس ســهم هفــت درصــد بــه ســبدهزینه آنهــا
تحمیــل مــی شــود كــه در ایــن شــرایط اقتصــادی عــدد
چنــدان قابــل توجهــی نیســت.
ایــن فعــال صنعــت بــرق ایــران اضافــه كــرد :ســهم ســبد
خانوارایرانــی از هزینــه بــرق ســهم پائینــی اســت بــه گونــه
ای كــه یــك درصــد ســبد هزینــه خانــوار مربــوط بــه بــرق
مــی شــود در حالــی كــه ایــن ســهم در كشــورهای صنعتــی
و توســعه یافتــه حــدود هفــت درصــد اســت و بــرق حجــم
قابــل توجهــی در ســبد خانــوار آنجــادارد زیــرا كاالیــی گــران
اســت .
بــه اعتقــاد وی ،افزایــش قیمــت هفــت درصــدی اثــری در
اقتصــاد خانــوار نــدارد ،امــا ممكــن اســت تبعــات اجتماعــی
در بــر داشــته باشــد و اكنــون متوقــف شــده اســت.
باقــری بــا بیــان اینكــه ایــن افزایــش خیلــی كمــك موثــری
بــرای صنعــت بــرق نیســت ،گفــت :ایــن رویــه افزایــش
قیمــت بایــد حفــظ شــود ،زیــرا طبــق قانــون هدفمنــدی
یارانــه هــاو قانــون برنامــه ششــم توســعه ( )1396 -1400

ایــن اجــازه بــه وزارت نیــرو بــرای افزایــش قیمــت داده شــده
اســت.
نایــب رئیــس ســندیكای صنعــت بــرق ایــران گفــت :مخالفت
مجلــس بــا ایــن افزایــش قیمــت بــا روح قانونــی كــه خــود
مصــوب كــرده انــد ،مغایــرت دارد و نیــز مانــع طــی شــدن
یــك رویــه مطلــوب مــی شــود ،ضمــن اینكــه هــدف ایــن
افزایــش بیشــتر بخــش پرمصــرف جامعــه اســت.
وی افزود:كســانی كــه كمتــر از الگــوی مصــرف انــرژی
اســتفاده مــی كننــد ،هزینــه ای برآنهــا تحمیــل نمــی
شــود ،امــا مشــتركان پــر مصــرف كــه بیشــتر از قشــر مرفــه
جامعــه هســتند ،ایــن  23درصــد بــا آنكــه نقــش چندانــی در
اقتصــاد آنهــا نــدارد ،كمتــر از 20درصــد جمعیــت را شــامل
مــی شــوند.
بــه گفتــه باقــری ،مخالفــت مجلــس بــا ایــن افزایــش كــه
مصــوب شــده ،جــای ســوال دارد و افــزود :پــر مصــرف هــا
بایــد معــادل قیمــت تمــام شــده را پرداخــت كننــد كــه ایــن
بــا توجــه بــه رقــم قابــل توجــه آن مــی توانــد بــه وزارت
نیــرو بــرای تامیــن منابــع مالــی كمــك كنــد ،جامعــه هــم
قبــول دارد كــه آنهایــی كــه خــارج از الگــو مصــرف مــی
كننــد بــا یــد هزینــه بدهنــد .
نایــب رئیــس ســندیكای صنعــت بــرق گفــت :انتظــار مــی
رود مجلــس افزایــش تعرفــه بــرای بخــش پرمصــرف جامعــه
را قبــول كنــد ،زیــرا منابــع نخواهیــم نداشــت و نبــود منابــع
منجــر بــه كاهــش ســرمایه گــدازی مــی شــود و در نتیجــه
بنــگاه هــا بــا مشــكل روبــرو مــی شــوند و آثــار آن بدتــر
اســت.

صرفهجویــی در انــرژی باشــند .پیشــنهادات
زیــادی بــرای اصــاح ســاختارها وجــود دارد کــه در
مقایســه بــا مذاکــره بــا دیگــر کشــورها بســیار کار
راحتــری اســت و منافــع بیشــتری را بــرای کشــور
بوجــود م ـیآورد .فرامــوش نشــود کــه مصلحتهــای
اقتصــادی بایــد بــه مصلحتهــای سیاســی ارجحیــت
داشــته باشــد چراکــه اگــر ســاختارها اصــاح شــوند و
شــرایط الزم پدیــد آیــد آنــگاه بنگاههــای اقتصــادی
کشــور میتواننــد پروژههــای زیرســاختی از جملــه
خدمــات فنــی و مهندســی را در بــازار خاورمیانــه و
دیگــر کشــورها انجــام دهنــد و روابــط خــود را بــا
آنهــا عمیقتــر کننــد .از ایــن طریــق قــدرت ایــران
در منطقــه بیشــتر شــده و در کنــار اهــداف اقتصــادی
بــه اهــداف سیاســی دســت مییابیــم.
محمــد پارســا رئیــس هیــات مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت خــود کــه
بــا حضــور ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس
شــورای اســامی همــراه بــود ،بــه مســاله عــدم
اجــازه دولتهــا بــه بخــش خصوصــی بــرای
نقشآفرینــی در حــوزه نفــت و انــرژی پرداختنــد
و از واگــذاری پاالیشــگاهها بــه شــبهدولت انتقــاد
کردنــد .ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس نیــز
معتقــد بــود دولــت بایــد ارتبــاط خــود بــا بخــش
خصوصــی را براســاس الزامــات روز ،دوبــاره تعریــف
و تبییــن کنــد.
نهمیــن نشســت کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق بازرگانــی تهــران بــا حضــور دو عضــو هیــات مدیــره
فدراسیون صـادرات انـــرژی و صـنایع وابسـته ایـران
و همچنیــن بــا حضــور ســخنگوی کمیســیون انــرژی
مجلــس برگــزار شــد او نیــز همصــدا بــا فعــاالن اقتصــادی،
از اینکــه دولتهــا در ایــران اجــازه قدرتیابــی بــه
بخشخصوصــی ندادهانــد ،انتقــاد کــرد و نجــات اقتصــاد
ش خصوصــی
ن دادن بــه بخــ 
کشــور را در توجــه و میــدا 
دانســت.
اســداله قرهخانــی آنچــه کــه بــه عنــوان خصوصیســازی در
صنعــت نفــت و انــرژی کشــور اتفــاق افتــاده را فاجعهآمیــز
عنــوان کــرد و بــر ایــن روایــت صحــه گذاشــت کــه در
قالــب خصوصیســازی ،بخــش عمــدهای از پاالیشــگاههای
کشــور بــه بخشهــای وابســته بــه دولــت و حاکمیــت
واگــذار شــدهاســت .او در همیــن رابطــه بــه واگذاریهــا
در ســیراف در جنــوب کشــور اشــاره کــرد و بــه گفتــه
وی ،اکثــر پاالیشــگاههای ایــن منطقــه بــه غیــر بخــش
خصوصــی واگــذار شــده اســت.
در ایــن جلســه همچنیــن ،گزارشــی بــا موضــوع «مهندســی
ایرانــی؛ دارایــی اســتراتژیک ملــی» کــه از ســوی انجمــن
شــرکتهای مهندســی و ســاخت صنایــع نفــت و نیــرو
تدویــن و تنظیــم شــده ،مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفــت.
تهاتر مطالبات پیمانکاران وزارت نیرو با نفت
در ابتــدای نشســت نهــم کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق تهــران ،رضــا پدیــدار ،رییــس ایــن کمیســیون بــه
برخــی اخبــار و اتفاقــات روزهــای اخیــر در حــوزه نفــت

انـرژی

شماره صد و بیست هشت /هفته آاول آبان هزار و سیصد نود وهشت

ضرورت بازمهندسی ارتباط
وزارت نفت با بخش خصوصی

و انــرژی اشــاره کــرد و در همیــن رابطــه ،مصوبــه اخیــر
وزارت نیــرو پیرامــون تهاتــر مطالبــات پیمانــکاران و
ســازندگان صنعــت بــرق از محــل نفــت خــام را بازخوانــی
کــرد و گفــت :ایــن مصوبــه در حالــی ســرانجام از ســوی
وزارت نیــرو ابــاغ شــد کــه اتــاق بازرگانــی تهــران و
کمیســیون انــرژی ایــن اتــاق طــی همفکــری فعــاالن
اقتصــادی و تشــکلهای صنعــت بــرق ،روی روشهــای
پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران از وزارت نیــرو از طریــق
تهاتــر بــه جمعبنــدی رســیده و ایــن پیشــنهاد از ســوی
اتــاق تهــران بــه دولــت ارائــه شــده بــود.
بــا بخشخصوصــی واقعــی ،تحریمهــا بــه
ســراغمان نمیآمــد
ســخنگوی کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران نیــز در
ایــن نشســت ،واگــذاری امــور بــه بخشخصوصــی را
بــه مصلحــت کل کشــور دانســت و نتایــج حاصــل از
بیاعتمــادی بــه بخشخصوصــی را در ناکامیهــای
اقتصــادی کــه امــروز کشــور بــه آن گرفتــار شــدهاســت،
عنــوان کــرد.
اســداله قرهخانــی بــا بیــان اینکــه بخــشخصوصــی از
تــوان مهندســی و اداره بهتــر امــور ،کارآمدتــر از دولــت
ش
اســت ،افــزود :بــرای تفســیر و توجیــه اینکــه چــرا بخ ـ 
خصوصــی در دنیــای امــروز نقــش تعیینکننــده در
سرنوشــت کشــورها دارد ،کافــی اســت گریــزی بــه

توافقنامــه برجــام بزنیــم کــه بهرغــم امضــای آن از
ســوی دولتهــای اروپایــی ،نــاکام بودهاســت چــرا کــه
دولتهــای اروپایــی تاکیــد میکننــد شــرکتهای
اروپایــی تابــع سیاســتهای دولتهــا نیســتند و منافــع
حضــور در بــازار آمریــکا را قربانــی همــکاری بــا ایــران در
شــرایط تحریــم نمیکننــد.
ش خصوصــی اجــازه
وی افــزود :اگــر مــا در ایــران بــه بخ ـ 
میدادیــم کــه در حــوزه نفــت و انــرژی ،بــه طــور واقعــی
ورود پیــدا کنــد و ایــن شــرکتها بــه عقــد قــرارداد تجــاری
بــا شــرکتهای خارجــی از اروپــا اقــدام و تضامیــن و
تعهــدات کافــی نیــز دریافــت میکردنــد ،امــروز بــا عقــب
ش خصوصــی
نشســتن دولتهــای اروپایــی در برجــام ،بخـ 
ایــن کشــورها گریبــان دولتهــای خــود را میگرفــت و
هشــدار م ـیداد کــه در صــورت قطــع همــکاری بــا ایــران
متحمــل خســارت و لطمــات جــدی خواهنــد شــد و از ایــن
رو نمیتواننــد بــا تحریمهــا همراهــی کننــد.
خــوراک بــه نــرخ  5ســنت بــه بخــشخصوصــی
داده شــود
بــه گفتــه وی ،در مناســبات میــان وزارت نفــت بــا بخــش
خصوصــی نیــز بایــد بازتعریفهایــی مبتنــی بــر حمایــت
از بنگاههــای بخــش خصوصــی صــورت گیــرد ،افــزود:
بخشخصوصــی در حالــی بــرای برخــی پروژههــای بــزرگ
نفتــی اعــام آمادگــی کــرده و تعهــد اجــرا و ســرمایه را داده
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اســت کــه دولــت بــا ایجــاد هلدینــگ خلیجفــارس ،عم ـ ً
ا
ایــن پــروژه را در چمبــره خــود درآورده و اجــازه نفــس
کشــیدن را از بخــش خصوصــی گرفتــه اســت.
وی افــزود :بــا تکمیــل فازهــای پــارس جنوبــی ،میــزان
تولیــد گاز طبیعــی در کشــور بــه حــدود یــک میلیــارد
مترمکعــب در روز خواهــد رســید در حالــی کــه خــط لولــه
صلــح بــه ســرانجام نرســید و بــازار عــراق نیــز ظرفیــت
محــدودی دارد ،بنابرایــن تولیــدات گازی ایــن منطقــه را
بــه ناچــار بایــد در پاالیشــگاههای داخلــی بــه کار گرفــت و
بــرای آنکــه بخــش خصوصــی رغبــت ورود بــه ایــن عرصــه
را داشــته باشــد نیــز بایــد قیمــت گاز تخصیــص داده شــده
بــه ایــن بخــش را تــا حتــی  5ســنت کاهــش داد.
آییننامــه دولــت بــرای محدودیــت بیشــتر بخــش
خصو صــی
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس در ادامــه افــزود :در
مجلــس قانونــی در ارتبــاط بــا اســتفاده از ســرمایههای
بخــش داخلــی بــا تنفــس خــوراک از طریــق صنــدوق
توســعه ملــی وضــع کــرده اســت امــا دولــت آییننام ـهای
بــرای آن تدویــن کــرده کــه منجــر بــه محدودیــت بیشــتر
بــرای بخــش خصوصــی شــده اســت و قطعــاً شــرکتها
تمایلــی بــه ورود بــه ایــن عرصــه را نخواهنــد داشــت.
قرهخانــی بــا بیــان اینکــه دولــت فربــه اســت و هنــر پــول
درآوردن را نیــز نــدارد ،گفــت :دولــت روی گــران فروختــن
خــوراک گاز بــرای کســب درآمــد خــود تمرکــز کــرده اســت
حــال آنکــه بایــد بــا اعطــای امتیــازات خــاص در شــرایط
ویــژه کنونــی ،بــه بخــش خصوصــی و شــرکت هــا اجــازه
فعالیــت بیشــتر در عرصــه فــروش نفــت و فرآوردههــای
نفتــی دهــد تــا از محــل دریافــت مالیــات ،کســری منابــع
خــود را جبــران کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،در
اواســط تیــر مــاه ســال گذشــته اســحاق جهانگیــری معــاون
اول ریاســت جمهــوری در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی از برنامــه دولــت بــرای تامیــن کاالهــای وارداتــی
بــا اســتفاده از ســازوکار تهاتــر رونمایــی کــرده و اعــام
کــرد کــه کارگروهــی تحتعنــوان «کمیتــه تهاتــر» بــا
عضویــت وزارتخانههــای نفــت ،صنعــت ،معــدن و تجــارت،
امــور خارجــه ،امــور اقتصــادی و دارایــی ،جهــاد کشــاورزی
و ســازمان برنامــه و بودجــه تشــکیل خواهــد شــد .معــاون
اول رئیــس جمهــور اعــام کــرد الزم اســت کارگروهــی بــا
محوریــت وزارت نفــت تشــکیل شــود تــا بــرای تهاتــر نفــت
بــا کاالهــای اساســی برنامهریــزی و ســازوکار آن تعییــن
و نتیجــه تصمیمــات گــزارش شــود .بــر ایــن اســاس قــرار
شــد تادیــه مطالبــات بخــش خصوصــی از دولــت نیــز از ایــن
مســیر میســر شــود.
اگــر چــه ایــن اقــدام نمــی توانــد مســیر ســریعی بــرای
رســیدن بخــش خصوصــی بــه مطالبــات معطــل مانــده در
دولــت باشــد ،امــا بــه هــر حــال مــی توانســت امیــدی بــرای
پیمانــکاران بــزرگ بخــش خصوصــی ایجــاد کنــد .در پــی
ایــن اقــدام دولــت ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی نیــز
در راســتای برنامــه دولــت و حمایــت از بخــش خصوصــی و
بهمنظــور فراهــم کــردن شــرایط الزم بــرای اجــرای تهاتــر
نفــت توســط دولــت ،بنــدی در قانــون بودجــه  98گنجاندنــد
تــا بــر اســاس بنــد «ی» از تبصــره ( )1قانــون بودجــه ۹۸
بــه دولــت اجــازه داده شــود بدهیهــای قطعــی خــود بــه
پیمانــکاران و شــرکتهای خصوصــی را تــا مبلــغ  40هــزار
میلیــارد تومــان از محــل تحویــل نفــت خــام بــر اســاس
قیمــت بــورس انــرژی یــا قیمــت منطق ـهای تســویه کنــد.
ایــن اقــدام باعــث شــد پیمانــکاران بــزرگ بخــش خصوصــی
در صنعــت بــرق کــه مطالبــات زیــادی از وزارت نیــرو داشــتند
امیــدوار شــدند تــا از ایــن مســیر مطالبــات خــود را تســویه
کننــد.
ایــن قانــون نیازمنــد تدویــن یــک آئیــن نامــه از ســوی
ســازمان برنامــه و بودجــه اســت امــا بــه نظــر میرســد
ایــن اقــدام پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد چــرا کــه
اکثــر پیمانــکاران بــرق کــه از وزارت نیــرو مطالبــه دارنــد
شــرکتهای کوچکــی هســتند و تجرب ـهای دربــاره معامــات
نفــت و ورود بــه بــازار بینالمللــی فــروش نفــت نارنــد.
برخــی فعــاالن صنعــت بــرق از جملــه پیــام باقــری

انـرژی

شماره صد و بیست هشت /هفته آاول آبان هزار و سیصد نود وهشت

اختالف نظر وزرای
نفت و نیرو

سرنوشت مبهم تهاتر نفت برای
پرداخت مطالبات پیمانکاران برق
نایبرئیــس ســندیکای صنعــت بــرق نیــز بــر ایــن بــاور
هســتند کــه احتمــاال تهاتــر نفــت خــام نیــز بــه سرنوشــت
فــروش نفــت خــام در بــورس دچــار خواهــد شــد.
* اختــاف نظــر وزرای نفــت و نیــرو دربــاره پرداخــت
مطالبــات پیمانــکاران در قالــب تهاتر
رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو بعــد از اینکــه وزیــر نفــت گفتــه
بــود «تهاتــر نفــت بــا بدهــی بخــش خصوصــی اجــرا شــدنی
نیســت» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
فــارس گفتــه بــود تــاش خواهــد کــرد در ایــن خصــوص بــا
زنگنــه وزیــر نفــت جلســه ای تشــکیل دهــد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه مــی تــوان بخــش قابــل توجهــی
از مطالبــات پیمانــکاران بخــش خصوصــی بــرق را از طریــق
تهاتــر نفــت خــام تســویه کــرد ،گفــت :تســویه مطالبــات
پیمانــکاران بخــش خصوصــی بــرق از طریــق تهاتــر نفــت از
پیمانــکاران واجــد شــرایط آغــاز مــی شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن خصــوص قطعــا جلســات
مشــترکی بــا وزیــر نفــت برگــزار خواهــد کــرد اظهــار داشــت:
تــاش مــا ایــن اســت و امیدواریــم کــه ایــن برنامــه بــه شــکل
مناســبی انجــام شــود و بخــش قابــل توجهــی از بدهــی هــای
خــود را بــه بخــش خصوصــی پرداخــت کنیــم.
*نایــب رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی :تهاتــر نفــت خــام بــرای پیمانــکاران بــزرگ
مفیــد خواهــد بــود

پیــام باقــری نایــب رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
فــارس در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا تهاتــر نفــت خــام
مســیر و روش خوبــی بــرای پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران
بخــش خصوصــی بــرق خواهــد بــود گفــت :امیــد اســت کــه
تهاتــر نفــت خــام باعــث نشــود تــا از مســیر اصلــی حــل بحران
اقتصــادی و کــم کــردن مشــکالت اقتصــادی بخــش خصوصــی
دور شــویم امــا بــه هــر حــال بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن
اقــدام شــاید شــامل حــال یــک طیــف خاصــی از پیمانــکاران
بــرق بخــش خصوصــی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تهاتــر نفــت خــام بــرای پرداخــت
مطالبــات پیمانــکاران بخــش خصوصــی شــرکتهای بــزرگ
و خصولتــی میتواننــد از آن برنامــه اســتفاده کننــد ،اظهــار
داشــت :در حــال حاضــر  70تــا  80درصــد اعضــای ســندیکای
بــرق شــرکتهای کوچــک و متوســط هســتند و بــه نظــر
نمیرســد بتواننــد از چنیــن امکاناتــی اســتفاده کننــد؛ بــه
هــر حــال ایــن امــکان میتوانــد ظرفیــت خوبــی باشــد امــا
بایــد بــرای پرداخــت مطالبــات بــه دنبــال یــک نســخه کامــل
حرکــت کنیــم چــرا کــه ایــن برنامــه تنهــا توســط شــرکتهای
بــزرگ و توانمنــد امــکان اجــرا دارد.
باقــری ادامــه داد :بایــد بــه دنبــال نســخه هــای عمومــی
تــری بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی و پرداخــت مطالبــات
پیمانــکاران بخــش خصوصــی بــرق حرکــت کنیــم امــا بــه هــر
حــال ایــن برنامــه تهاتــر نفــت خــام مــی توانــد تــا حــدودی
مشــکالت را آن هــم بــرای برخــی شــرکتهای بــزرگ
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کاهــش دهــد.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا تاکیــد بــر اینکــه
امیــدوار هســتیم سرنوشــت تهاتــر نفــت خــام هماننــد خریــد
و فــروش نفــت در بــورس کــه در برهــه ای مطــرح شــد امــا
بــه جایــی نرســید ،نشــود تاکیــد کــرد :نقدینگــی و ســرمایه
در گــردش موضوعــی اســت کــه در دســته اصلــی مشــکالت
فعالیــن اقتصــادی اســت پــس اگــر ایــن موضــوع را بــه تهاتــر
نفــت خــام گــره بزنیــم آن دســته از پیمانــکاران و شــرکت
هــای کوچــک بــی نصیــب مانــده و شــرکتهای بــزرگ کــه
امکانــات خــاص دارنــد مــی تواننــد از ایــن امــکان اســتفاده و
مطالبــات خــود را تســویه کننــد.
وی ادامــه داد :امیدواریــم مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد
در صنعــت بــرق کــه عملیاتــی نشــده اجرایــی شــود تــا
مشــکالت ایــن صنعــت کمتــر و کمتــر شــود.
وی دربــاره ایــن موضــوع کــه قــرار بــود وزیــر نیــرو بــا وزیــر
نفــت در خصــوص تهاتــر نفــت خــام مذاکــره کننــد ،گفــت:
معمــوال موضوعاتــی کــه فراتــر از یــک دســتگاه قــرار اســت
رخ دهــد بــه پیچیدگــی در تصمیمگیــری دچــار مــی شــود.
*مدیــر عامــل شــرکت بــرق حرارتــی :آییننامــه
تهاتــر بایــد تدویــن شــود
محســن طرزطلــب مدیــر عامــل شــرکت بــرق حرارتــی نیــز
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس
در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا اقدامــی بــرای پرداخــت
مطالبــات پیمانــکاران بــزرگ بــرق بــا دریافــت نفــت خــام
انجــام شــد ،گفــت :هــر مســیری کــه بتوانــد مطالبــات
پیمانــکاران بــرق را کاهــش دهــد و تســویه کنــد مــی توانــد
مناســب و مفیــد باشــد امــا بــه هــر حــال ایــن اقــدام نیازمنــد
تدویــن آئیــن نامــه از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه اســت.
وی افزود:بــه هــر حــال ایــن اقــدام کار ســاده ای نیســت و هــر
پیمانــکاری نیــز نمــی توانــد آنــرا انجــام دهــد.
طرزطلــب ادامــه داد:در تبصــره یــک بنــد ی پیــش بینــی
شــده تــا  40هــزار میلیــارد تومــان از ایــن محــل ،تســویه و
در اختیــار پیمانــکاران قــرار گیــرد بنابرایــن ایــن اقــدام بابــت
مطالبــات پیمانکارانــی کــه طرحهــای تملــک دارایــی ســرمایه
را انجــام میدهنــد ،اگــر بتواننــد نفــت دریافــت کننــد بــا
ـجل شــده تــا پایــان
یــک ســازوکاری در قبــال مطالبــات مسـ ّ
ســال گذشــته ،نفــت خــام دریافــت کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

تفاهمنامه داخلیسازی  ۶۰میلیون یورویی تجهیزات
پتروشیمی منعقد شد
سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت (صمــت) در مراســم امضــای تفاهمنامــه
داخلیســازی تجهیــزات صنایــع پتروشــیمی در راســتای
نهضــت ســاخت داخــل گفــت :توســعه صنایــع در حــوزه
پتروشــیمی و نفــت و گاز یکــی از اولویتهــای توســعه
ســاخت داخــل و تحقــق خودکفایــی در ایــن بخــش اســت
و ایــن تفاهمنامــه در راســتای تحقــق اهــداف توســعه و
تعمیــق ســاخت داخــل اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،مهــدی صادقــی نیارکــی افــزود :زنجیــره ارزش
محصــوالت پتروشــیمی و صنایــع تبدیلــی یکــی از
اولویتهــای کشــور در جهــت ســاخت داخــل محســوب مــی
شــود.
وی ادامــه داد :ماشــین ســازی و تجهیــزات ،موتــور محرکــه
صنعــت و دارای ارزش افــزوده باالیــی اســت و ایــن شــاخه
معیــاری بــرای توســعه صنعتــی یــک کشــور محســوب مــی
شــود و در همیــن زمینــه حــدود  ۳هــزار و  ۵۰۰واحــد
تولیــد صنایــع و تجهیــزات در کشــور وجــود دارد.
صادقــی نیارکــی گفــت :تاکنــون دو میــز تخصصــی در
حــوزه خودروســازی بــا امــکان کاهــش ارزبــری ۱۰۷
میلیــون یــورو برگــزار شــده و همچنیــن بــا پیگیــری هــای
انجــام شــده در صنایــع مختلــف کشــور بیــش از  ۲هــزار
نیــاز صنعتــی شناســایی شــده اســت.
سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت صمــت تصریــح
کــرد :تفاهمنامــه امــروز میــان شــرکت هــای آذرآب اراک
و ماشــین ســازی اراک بــا شــرکت مهندســی و ســاختمان
صنایــع نفــت بــه ارزش  ۶۰میلیــون یــورو منعقــد مــی
شــود.
صادقــی نیارکــی خاطرنشــان کــرد :ایــن تفاهمنامــه بــرای
ســاخت تجهیــزات ثابــت پتروشــیمی کیــان و دهلــران بــه
امضــای طرفیــن مــی رســد.
وی افــزود :توســعه داخلــی ســازی در ایــن پــروژه مشــترک
بــرای تجهیــزات پتروشــیمی دهلــران بیــش از  ۶۲درصــد
و بــرای پتروشــیمی کیــان  ۵۵درصــد هــدف گــذاری شــده

ا ست .
سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت صمــت اعــام
کــرد ۱۸ :طــرح بــا بیــش از  ۹میلیــارد یــورو در صنعــت
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی هــم اکنــون در حــال اجراســت
کــه بــه صــورت متوســط  ۶۰درصــد ماشــین آالت و
تجهیــزات آنهــا توســط ســازندگان ایرانــی تامیــن مــی
شــود.
زادبوم در مصاحبه با رادیو گفت وگو:
صادرات باید به عزم ملی تبدیل شود
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره
بــه فعالیــت  ۲۰رایــزن اقتصــادی بصــورت ســاالنه در
کشــورهای هــدف صادراتــی ایــران گفــت :صــادرات بایــد
بــه عــزم ملــی تبدیــل شــود.
حمیــد زادبــوم در مصاحبــه بــا برنامــه «صبــح و گفــت
وگــو» رادیــو گفــت وگــو بــا اشــاره بــه اینکــه فرهنــگ
صادراتــی بــرای صــادرات بایــد ارزش قائــل شــود و مــردم
نیــز آن را امــری مثبــت تلقــی کننــد ،افــزود« :بــر اســاس
آئیــن نامــه مصــوب دولــت صادرکننــده هــا را مورد تشــویق
قــرار دادیــم و در ســال هــای اخیــر بــه مدلــی جدیــد بــا
مشــورت بخــش خصوصــی رســیده ایــم».
معــاون وزیــر صنعــت میــزان ارزش صــادرات و ارزش
افــزوده ،تنــوع در بــازار و کاال را اصلــی تریــن مصادیــق
صادرکننــده نمونــه دانســت و افــزود« :بــر ایــن اســاس هــر
ســاله  ۵۰نفــر از تجــار نمونــه را تکریــم مــی کنیــم».
زادبــوم بــا بیــان اینکــه جامعــه صادرکننــدگان کشــور
بــزرگ نیســت ،تصریــح کــرد« :بایــد بســیاری صنایــع
کوچــک را در امــر صــادرات حمایــت کنیــم و از طرفــی
دانــش صادراتــی را گســترش دهیــم تــا ایــن افــراد بعنــوان
صادرکننــده نمونــه انتخــاب شــوند».
رئیــس کل ســازمان توســعه صــادرات ایــران صادرکننــدگان
اعظــم اقتصــاد کشــور را محــدود دانســت و افــزود« :بایــد
صــادرات را بــه عــزم ملــی تبدیــل کنیــم».
زادبــوم در مصاحبــه بــا رادیــو گفــت وگــو ادامــه داد:
«امســال در زمــان مناســبی تکریــم صادرننــدگان نمونــه را
جشــن خواهیــم گرفــت».
وی بــا اشــاره بــه ســال رونــق تولیــد اظهــار کــرد« :بایــد بــه
ســمت تولیــد صادراتــی حرکــت کنیــم؛ واال کاالی اضافــی
اگــر صــادر شــود یعنــی بــر اســاس نظریــه هــای هــزاران
ســال پیــش حرکــت کــرده ایــم».

انـرژی
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زادبــوم خاطرنشــان کــرد« :برنامــه ریــزی هــا دفعتــا نیســت قیمــت واقعــی وجــود نــدارد.
کــه بــا یــک برنامــه ریــزی دســت بــه معجــزه بزنیــم؛
توضیح وزارت اقتصاد درباره آمار بازگشت ارز
بخــش اعظــم ایــن کار نیــز در اختیــار بخــش خصوصــی
صادرکنندگان به کشور
اســت و ایــن فکــر بایــد در جامعــه فراگیــر شــود کــه بــرای
تهــران  -ایرنــا  -وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی در اطالعیــه
بازاریابــی و تولیــد تصمیمــات جدیــد گرفتــه شــود».
معــاون وزیــر صنعــت اضافــه کــرد« :اولویــت اول اینســت ای دربــاره اظهــارات وزیــر اقتصــاد در حاشــیه جلســه اخیــر
کــه بــه بــازار داخــل توجــه کنیــم و بــا برنامــه ریــزی بــرای شــورای گفــت وگــوی دولت و بخــش خصوصــی در خصوص
آمــار بازگشــت ارز صادرکننــدگان بــه کشــور توضیحاتــی را
تولیــد صادراتــی موانــع را برطــرف ســازیم».
زادبــوم در بخشــی دیگــر از مصاحبــه بــا رادیــو گفــت وگــو ارائــه کــرد.
افــزود« :ســازمان توســعه تجــارت هــم و غــم خــود را بــر آن بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت امــور اقتصــادی و
گذاشــته تــا بخــش صادراتــی را تکمیــل نمایــد و هــم اینــک دارایــی ،در جلســه اخیــر شــورای گفــت وگــوی دولــت
ســاالنه بیــن  ۱۵تــا  ۲۰رایــزن اقتصــادی را در کشــورهای و بخــش خصوصــی نماینــده بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران اطالعاتــی از میــزان برگشــت ارز حاصــل از
هــدف در دســتور کار داشــته ایــم».
صــادرات غیــر نفتــی ارائــه کــرد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز در حاشــیه جلســه و بــا
عرضه کم برق در بورس انرژی به واقعی شدن
اســتناد بــه آمــار ارائــه شــده ،میــزان بازگشــت ارز حاصــل
قیمتها کمک نمیکند
تهران-ایرنــا -رئیــس هیاتمدیــره ســندیکای شــرکتهای از صــادرات را مناســب ارزیابــی کــرد.
تولیدکننــده بــرق گفــت :عرضــه کــم و محــدود بــرق در آمــاری کــه از ســوی ایشــان ارائــه شــده مبتنــی بــر ایــن
بــورس انــرژی هیــچ کمکــی بــه واقعــی و رقابتــی شــدن اســت کــه میــزان صــادرات غیــر نفتــی کشــور در  ۱۸مــاه
گذشــته معــادل  ۶۱میلیــارد دالر بــوده کــه  ۲۷میلیــارد آن
قیمتهــا نمیکنــد.
«محمــد علــی وحدتــی» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار در ســامانه نیمــا ثبــت شــده اســت .رقــم فــوق بــه مفهــوم
اقتصــادی ایرنــا افــزود :زمانــی قیمــت بــرق واقعــی و ایــن اســت کــه در مــدت یــاد شــده حــدود  ۴۵درصــد از ارز
رقابتــی خواهــد بــود کــه حجــم قابــل قبولــی از بــرق در صادراتــی بــه کشــور بازگشــت داده شــده اســت.
الزم بــه توضیــح اســت کــه رفــع تعهــد ارزی بــه مفهــوم
بــورس انــرژی عرضــه و خریــداری شــود.
وی افــزود :اکنــون یــک یــا دو درصــد بــرق از بــورس الــزام صادرکننــدگان بــه بازگشــت کل ارز حاصــل از
خریــداری میشــود کــه ایــن درصــد ناچیــز تاثیــر چندانــی صــادرات نبــوده و بانــک مرکــزی مطابــق مقــررات،
تعدیالتــی در ایــن زمینــه در نظــر مــی گیــرد.
در واقعــی بــودن نرخهــا نــدارد.
وحدتــی در بــاره وضعیــت عرضــه بــرق در بــورس انــرژی مهمتریــن تعدیلــی کــه الزم اســت درایــن خصــوص
گفــت :ایــن میــزان بســته بــه اعتبــاری اســت کــه شــرکت لحــاظ شــود بخشــی از ارز حاصــل از صــادرات اســت
توانیــر بــرای ایــن موضــوع قــرار میدهــد و هرچــه شــرکت کــه صادرکننــده الــزام بــه بازگشــت آن نــدارد و در حــال
توانیــر اعتبــار الزم را افزایــش دهــد میــزان عرضــه بــه حاضــر ایــن ســهم بــرای بیشــتر صادرکننــدگان  ۲۰درصــد
اســت .بــه طــور طبیعــی ،اگــر تعدیــات فــوق لحــاظ شــوند
بــورس هــم باالتــر خواهــد رفــت.
رئیــس هیاتمدیــره ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده درصــد رفــع تعهــد ارزی از درصــد بازگشــت ارز بیشــتر
بــرق ادامــه داد :بــه تازگــی مقــرر شــده تــا صنایــع بــزرگ خواهــد شــد.
بــرق مــورد نیــاز خــود را از بــورس انــرژی خریــداری کننــد ضمــن آنکــه آنچــه در جلســه مــورد تاکیــد ایشــان بــوده
اگــر چنیــن اتفاقــی رخ دهــد میتــوان انتظــار داشــت ناظــر بــر اهمیــت بازگشــت ارز صادراتــی بــه کشــور بــرای
حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور و ابــراز امیــدواری وزیــر
رقابــت واقعــی صــورت گیــرد.
وی افــزود :اکنــون بــه دلیــل اینکــه خریــداران کمــی بــرق از همــکاری بخــش خصوصــی اســت و اشــاره ایشــان بــه
مــورد نیــاز را از بــورس انــرژی خریــداری میکننــد و مناســب بــودن بازگشــت ارز صــادرات بــه کشــور مویــد ایــن
از طــرف دیگــر عرضــه زیــاد اســت رقابــت واقعــی بــرای امــر اســت.
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Short news

ENEC, Rosatom Renew Cooperation
Prysmian, Siemens Gamesa Sign On Peaceful Nuclear Energy
Global Renewable Energy Cabling
Deal

Prysmian, Siemens Gamesa Sign
Global Renewable Energy Cabling
Deal
Prysmian Group, world leader in the
energy and telecom cable systems
industry, has been awarded a global
contract to supply wind turbine tower
and nacelle cables and assemblies by
Siemens Gamesa Renewable Energy,
world leader in the wind power
.industry
This award reaffirms Siemens
Gamesa and Prysmian Group’s long
and solid history of partnership in
the wind industry and is an important
step in increasing current and future
.growth opportunities
The supply includes products and
services from Prysmian Group’s
wind portfolio of low voltage cables
and assemblies for nacelle platforms,
low voltage cables for towers and
fully terminated medium voltage
assemblies for towers, well renowned
to be specifically designed and
optimised to work with high torsion,
mechanical and chemical resistance
as well as wide temperature
.fluctuations

The MoU establishes a general framework for possible cooperation between parties in numerous spheres,
including the creation of a nuclear
science centre in the UAE, plant development and investment, nuclear
fuel cycle management, training of
UAE nationals, amongst others
The Emirates Nuclear Energy Corporation, ENEC, has renewed its Memorandum of Understanding, MoU, on
cooperation in the field of peaceful
uses of nuclear energy with Rosatom
State Atomic Energy Corporation, ROSATOM. The signing was held in Abu
Dhabi on the sidelines of the official
visit of Russian President Vladimir
.Putin to the United Arab Emirates
The document was signed by Mohamed Al Hammadi, ENEC Chief Executive Officer, and Alexey Likhachev,
ROSATOM Director-General, during
a ceremony attended by senior officials from both organisations. The
agreement signed extends the activities conducted through a previous
.MoU signed in 2017

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

21st WETEX & 4th Dubai Solar
Show Begins With 2,350 Exhibitors From 55 Nations

WETEX and the Dubai Solar Show
act as an integrated platform for
companies and organisations working in these key sectors to promote
their products, services and innovative technologies
The 21st Water, Energy and Environment Technology Exhibition (WETEX) begins tomorrow, under the
directives of His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and under the patronage of
HH Sheikh Hamdan bin Rashid Al
Maktoum, Deputy Ruler of Dubai,
Minister of Finance and President of
DEWA. The exhibition coincides with
the fourth Dubai Solar Show, the re.gion’s largest solar power exhibition
Al Tayer said that the exhibition
continues to expand and flourish
year after year, reinforcing Dubai’s
position and competitiveness and
supporting its leading position as
a global centre for green economy,
while also supporting the Dubai Plan
2021 and the Dubai Clean Energy
Strategy 2050 to provide 75% of Dubai’s total power capacity from clean
.energy by 2050

Lebanon Launches RfP For Feasibility Study Of CSP Plant

The funds for the study have been
secured through the Dutch ministry
of foreign affairs under the grant facility Develop2Build, a programme
administered by the Netherlands
)Enterprise Agency (RVO
The Lebanese Center for Energy
Conservation (LCEC), a government agency, has issued a request
for proposals (RfP) to select a consultancy that will assess the feasibility of installing a concentrated
solar power (CSP) plant in the Her.mel region, Lebanon
The selected consultancy is expected to study the technical aspects of installing a plant of at least
50 MW with possible 7.5 hours of
storage, as well as conduct an environmental and social impact assessment (ESIA) scoping, accord.ing to the RfP
Interested bidders can submit their
proposals to the LCEC offices in
.Beirut by November 26, 2019

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نایــب رئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه گــزارش
اخیــر مجمــع جهانــی اقتصــاد از شــاخص
رقابتپذیــری جهانــی ،گفــت :در ایــن گــزارش
وضعیــت رقابتپذیــری کشــورهای مختلــف جهــان
ازجملــه ایــران در ســال  2019بــر اســاس  12مضمــون
و  103شــاخص موردبررســی قرارگرفتــه اســت و
متأســفانه رتبــه ایــران بــا  10مرتبــه نــزول بــه رتبــه
 99از بیــن  144کشــور رســیده اســت.
مســعود خوانســاری در نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق تهران
کــه صبــح امــروز برگــزار شــد ،افــزود :رتبــه ایــران در ســال
 1390یعنــی  8ســال پیــش  62بــوده و ایــن بــه معنــی 37
پلــه ســقوط اســت و نشــان میدهــد  37کشــور از مــا جلــو
زده و پیــش افتادهانــد .ضعیفتریــن رتبههایــی کــه مــا در
بررســی شــاخص رقابتپذیــری کســب کردهایــم مربــوط بــه
کار آیــی بــازار کار ،وضعیــت اقتصــاد کالن ،وضعیــت بــازار
محصــول ،وضعیــت پویایــی کســبوکار و وضعیــت نهادهــا
بــوده اســت و رتبــه مــا در ایــن چنــد شــاخص بیــن  130تــا
 140اســت و همیــن باعــث شــده کــه رتبــه کلــی کشــورمان
هــم بهشــدت تنــزل پیــدا کنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
در ادامــه بــه گزارشهایــی کــه صنــدوق بینالمللــی پــول
و بانــک جهانــی از وضعیــت اقتصــادی جهــان و کشــورها
منتشــر کردهانــد ،اشــاره کــرد و گفــت :در ارتبــاط بــا رشــد
اقتصــادی جهــان (در ســال  )2019طبــق گــزارش صنــدوق
بینالمللــی پــول شــاهد رونــد نزولــی و کاهــش  0.6درصــدی
نســبت بــه ســال قبــل خواهیــم بــود و بــرای ســال آینــده هــم
پیشبینــی رشــد اقتصــادی  3درصــد را داشــتهاند.
خوانســاری ادامــه داد :صنــدوق بینالمللــی پــول بــرای
ایــران در ســال جــاری رشــد اقتصــادی نزولــی و منفــی 9.5
درصــدی را پیشبینــی کــرده اســت ،همچنیــن پیشبینــی
بانــک جهانــی از رشــد اقتصــادی ایــران در ســال جــاری هــم
رونــد نزولــی و منفــی  8.7درصــد را نشــان میدهــد .بانــک
جهانــی همچنیــن تــورم امســال ایــران را  38درصــد ،ســال
 1399را  29درصــد و بــرای ســال  1400را  22.7درصــد
پیشبینــی کــرده اســت و ایــن نشــان میدهــد کــه مــا در
ســال جــاری و دو ســال آینــده همچنــان بــا یــک رکــود و
تــورم روب ـهرو باشــیم.
او عمدهتریــن چالشهایــی کــه پیشبینیشــده اقتصــاد
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ایــران بــا آنهــا روب ـهرو شــود را «افزایــش رکــود تورمــی در
صــورت ادامــه محدودیــت صــادرات نفــت»« ،اســتمرار کاهــش
ارزش پــول ملــی»« ،افزایــش هزینههــای دولــت»« ،محــدود
شــدن تــوان بانکهــا در تســهیل فعالیتهــای اقتصــادی»،
«افزایــش بیــکاری» و «گســترش نــرخ فقــر» اعــام کــرد.
رئیــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه ایــن پیشبینــی گفــت:
دولــت در ســال جــاری بــا کســری بودجــه باالیــی روبــهرو
اســت و بــرای جبــران و تأمیــن ایــن کســریها دولــت
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی و توزیــع اوراق مشــارکت و قرضه
را پیشبینــی کــرده اســت .در ارتبــاط بــا مالیــات اگرچــه کــه
کاری خوبــی اســت ولــی آن چیــزی کــه ســابقه ایــن موضــوع
نشــان میدهــد در شــرایط مشــابه دولــت عمدتـاً فشــار خــود
را بــرای گرفتــن مالیــات روی بنگاههــا و شــرکتهایی وارد
میکنــد کــه داری شناســنامه هســتند؛ کمــا اینکــه در  6مــاه
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او گفــت :طبــق پیشبینیهــا کســری بودجــه دولــت در
ســال جــاری بیــن  100تــا  150هــزار میلیــارد تومــان خواهــد
بــود کــه البتــه بــا توجــه بــه اصالحیــه بودجــه و کاهــش
ســقف آن ایــن عــدد کاهــش خواهــد یافــت و ادامــه داد :در
ســال  1394کــه هیــات نماینــدگان تغییــر کــرد و مــا در اتــاق
مســتقر شــدیم ،پیشبینــی کردیــم کــه اگــر بــه همیــن روال
پیــش برویــم یعنــی افزایــش نقدینگــی؛ دچــار یــک جهــش
ناگهانــی ارز میشــویم کــه درنهایــت شــاهد آن بودیــم و
حــاال هــم پیشبینــی میکنــم کــه اگــر قــرار باشــد کســری
بودجــه را دوبــاره از طریــق انتشــار اوراق مشــارکت و قرضــه
از بانــک مرکــزی و ...تأمیــن کنیــم حتم ـاً  3ســال دیگــر بــا
همیــن شــرایطی کــه در ســال  1397تجربــه کردیــم و جهــش
ارز رخ داد ،روب ـهرو خواهیــم شــد.

نایب رئیس اتاق ایران مطرح کرد

جبران کسری بودجه با کاهش
هزینه دولت و اصالح یارانه انرژی
گذشــته هــم عملکردشــان ایــن موضــوع را نشــان میدهــد
و ایــن میتوانــد خداینکــرده باعــث شــود کــه فشــار
بیشازانــدازه بــه بنگاههــا وارد شــود و همیــن بنگاههایــی
کــه در حــال کار هســتند هــم بــا فشــارهای جدیــد تعطیــل
شــوند و بــا رکــورد بیشــتری روب ـهرو شــویم.
خوانســاری در خصــوص انتشــار اوراق مشــارکت نیــز تصریــح
کــرد :اتفاقــی کــه در ایــن حــوزه رخ میدهــد ایــن اســت کــه
فقــط مقــداری از بدهــی را دولــت از ســال جــاری بــه ســال
بعــد یــا بعدتــر میانــدازد ،تقریب ـاً شــبیه همیــن روالــی کــه
در ســالهای گذشــته هــم اتفــاق افتــاده اســت و درنهایــت
باعــث افزایــش تــورم در ســال جــاری و ســالهای بعــد
خواهــد شــد و پیشبینــی میشــود همــان اتفاقــی کــه در
ســال  1397بــرای ارزش پــول و جهــش ناگهانــی ارز رخ داد
در ســال  1400و  1401هــم دوبــاره اتفــاق خواهــد افتــاد و
مــا شــاهد یــک افزایــش ناگهانــی قیمــت ارز و افــت شــدید
ارزش پــول ملــی خواهیــم بــود.

رئیــس اتــاق تهــران بــا طــرح ایــن ســؤال بــا توجــه بــه
شــرایط چــه بایــد کــرد؟ ادامــه داد :آخریــن گــزارش ســازمان
برنامهوبودجــه نشــان میدهــد کــه دولــت  1300هــزار
میلیــارد تومــان یارانــه آشــکار و پنهــان در ســال پرداخــت
میکنــد یعنــی بــه هــر نفــر در ســال حــدود  16میلیــون
تومــان یارانــه پرداخــت میشــود و ایــن پــول اصــ ً
ا
در چرخــه اقتصــادی کشــور جــاری نیســت و یارانــهای
غیرعادالنــه ،بــدون هــدف و میتــوان گفــت فســاد انگیــز
اســت؛ بــرای نمونــه میتــوان بــه ادامــه تخصیــص ارز 4200
تومــان اشــاره کــرد .چنــد روز پیــش آقــای همتــی رئیـسکل
بانــک مرکــزی هــم در جلســه اتــاق ایــران اشــاره کردنــد کــه
در حــال حاضــر بــرای ارز نیمایــی تقاضــا وجــود نــدارد و
عرضــه بیــش از تقاضــا شــده اســت ولــی بــرای ارز 4200
تومانــی صــف طوالنــی و تقاضــا دههــا برابــر آن چیــزی کــه
دولــت منابــع دارد .البتــه طبیعــی اســت کــه فاصلــه بیــن
 4200تومــان تــا  12هــزار تومــان قیمــت ارز هــم تقاضــا را
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زیــاد میکنــد و هــم فســاد برانگیــز اســت.
خوانســاری افــزود :هماکنــون تقریبــاً یارانههایــی کــه
اختصــاص پیــدا میکنــد چــه ارزی در نظــر گرفتــه شــوند
و چــه غیــر ارزی در چرخــه تولیــد و توســعه اقتصــاد کشــور
نیســتند و همیــن موضــوع ضربــه جــدی را بــه اقتصــاد کشــور
وارد میکنــد .پیشــنهاد مــا بــه دولــت محتــرم ایــن اســت کــه
تغییراتــی در نحــوه تخصیــص یارانــه بــه وجــود بیایــد؛ ممکــن
اســت بهیکبــاره امــکان اصــاح ایــن موضــوع وجــود نداشــته
باشــد ولــی بهتــر اســت قســمتی از ایــن یارانــه بهعنــوان
یارانــه نقــدی بــه افــراد پرداخــت شــود و بخشــی از آنهــم
در چرخــه اقتصــاد بچرخــد و جــاری شــود ،ایــن موضــوع
میتوانــد اثــرات بســیار مثبتــی در اقتصــاد کشــور داشــته
باشــد.
او تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر کشــور
بــا تحریمهــای شــدیدی روبــهرو اســت و امــکان صــادرات
نفــت وجــود نــدارد؛ دو راهــکار پیــش روی مــا وجــود دارد
یکــی افزایــش صــادرات غیرنفتــی و دیگــری افزایــش تقاضــا
در داخــل کشــور .واقعــاً بایــد مشــخص شــود کــه موانــع
اصلــی کــه ســر راه صادرکننــدگان وجــود دارد چیســت و
آنهــا برداشــته شــوند و رونــد صــادرات را تســهیل کنیــم
کــه باعــث افزایــش تولیــد در داخــل کشــور میشــود از
ســوی دیگــر تقاضــا در داخــل را بایــد بــاال بــرد ،کاری کــه
هماکنــون آلمــان و چیــن انجــام میدهنــد ،فکــر میکنــم
اگــر مــا بتوانیــم در داخــل کشــور تقاضــا را افزایــش دهیــم
و قــدرت خریــد مــردم را کــه در دو ســال گذشــته کاهــش
پیداکــرده اســت جبــران کنیــم و افزایــش دهیــم بــا اقداماتــی
ماننــد پرداخــت یارانــه نقــدی ،میتوانیــم رکــود کنونــی را
کاهــش دهیــم و تقاضــا را بــاال ببریــم.
خوانســاری ادامــه داد :هماکنــون فصــل بســتن بودجــه
اســت و تأمیــن کســری خــود را نشــان میدهــد ،انتظــار مــا
از دولــت ایــن اســت کــه دوبــاره دنبــال ایــن نباشــند کــه
دســت در جیــب بانــک مرکــزی کننــد و یــا بــا اوراق مشــارکت
و قرضــه کســریها را جبــران کننــد بلکــه بــا اصــاح کاهــش
هزینههــای دولــت ،اصــاح یارانههــا و اصــاح بودجــه
نهادهــا و شــرکتها دولتــی مقــدار زیــادی از کســریها را
جبــران کننــد .اگــر بــه ایــن نــکات کــه اشــاره کــردم توجهــی
نشــود مــا دوبــاره در ســه یــا چهــار ســال آینــده بــاز شــاهد
جهــش قیمــت ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی خواهیــم بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آخرین وضعیت صادرات برق به
افغانستان
افغانســتان در لیســت مشــتریان برق ایران جــا دارد و ایران
هــم قصــد دارد دامنــه ایــن تعامــل را بــا فــروش بلندمــدت
بــرق بــا افزایــش میــزان صــادرات ،حــل نیازمندیهــای
صنعــت بــرق افغانســتان ،تعمیــر و نگ ـهداری نیروگاههــا،
کاهــش هــدر رفــت انــرژی و ...گســترش دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اواخــر مردادمــاه ســال جــاری بــود کــه
مدیــران ارشــد صنعــت بــرق بــا هــدف افزایــش تبــادالت
برقــی بیــن دو کشــور بــه افغانســتان ســفر کردنــد .ســفری
کــه طــی آن تفاهمنامــهای بــرای توســعه همکاریهــای
دوجانبــه در زمینــه صنعــت بــرق امضــا شــد .طــی ایــن
تفاهــم ،دو طــرف بــر گســترش همکاریهــای دوجانبــه
در زمینههــای «بازســازی و تعمیــر تجهیــزات فرســوده
انتقــال بــرق»« ،ســاخت خــط زرنــج»« ،ســنکرون کــردن
شــبکههای دو کشــور» و دیگــر مســایل مبتالبــه صنعــت
بــرق تاکیــد کردنــد و قــرارداد صــادرات بــرق ایــران بــه
افغانســتان بــرای یــک ســال دیگــر تمدیــد شــد.
همچنیــن یادداشــت تفاهــم همــکاری که در  ۲۰اســفندماه
تهیــه شــده بــود کــه امــکان تبــادل بــرق بیــن دو کشــور را
فراهــم میکــرد ،در ایــن ســفر امضا شــد .در این یادداشــت
تفاهــم همچنیــن زمینههــای گســتردهای بــرای همــکاری
تعریــف شــده اســت کــه میتوانــد ارتبــاط صنعــت بــرق
دو کشــور را پررنگتــر ســازد .از جملــه موضوعــات ایــن
یادداشــت تفاهــم ســنکرون کــردن شــبکه بــرق دو کشــور
و افزایــش ارتباطــات الکتریکــی بــود.
طبــق آنچــه گفتــه شــد ،ایــن یادداشــت تفاهــم میتوانــد
باعــث حمایــت از بخشهــای خصوصــی دو کشــور شــود؛
بــه گون ـهای کــه هــم بخــش خصوصــی ایــران بتوانــد در
پروژههــای افغانســتان مشــارکت داشــته باشــد و هــم
بخــش خصوصــی افغانســتان در صنعــت بــرق ایــران
فعالیــت کنــد .در واقــع ایــن تفاهــم ارتبــاط فنــی را بیــن
صنعــت دو کشــور نزدیکتــر خواهــد کــرد.
امکان افزایش انتقال برق به افغانستان
در ایــن راســتا ،رضــا اردکانیــان در گفتوگــو بــا ایســنا،

بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران طبــق قــرارداد بــرق را بــه
افغانســتان صــادر میکنــد ،اظهــار کــرد :صــادرات طبــق
روال انجــام میشــود ،امــا میــزان آن نســبت بــه نیــاز
وســیع افغانســتان بــه ایــران محــدود اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســفری کــه بــه کابــل داشــت ،گفــت:
در ســفرم اخیــرم بــه کابــل و همچنیــن هیــات همــراه
شــامل مدیــران ارشــد صنعــت بــرق مذاکــرات خوبــی در
ایــن راســتا انجــام شــد و امــکان افزایــش انتقــال بــرق بــه
افغانســتان وجــود دارد.
وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر اگــر نیــاز
افغانســتان بــه بــرق را در نظــر بگیریــم ،میزانــی کــه ایــران
بــه ایــن کشــور بــرق صــادر میکنــد ،بخــش کمــی را
شــامل میشــود.

متدید معافیت آمریکا برای واردات
گاز و برق ایران

آمریــکا یــک معافیــت  ۱۲۰روزه بــه عــراق صــادر کــرد که
بــه ایــن کشــور اجــازه مــی دهــد بــا وجــود تحریمهــای
آمریــکا ،بــه واردات بــرق و گاز طبیعــی ایــران ادامــه دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا
اعــام کــرد ایــن معافیــت تضمیــن مــی کنــد کــه عــراق
قــادر اســت نیازهــای انــرژی کوتــاه مــدت خــود را تامیــن
کنــد و همزمــان اقداماتــی را بــرای کاهــش وابســتگی
خــود بــه واردات انجــام دهــد .مــا بــا دولــت عــراق مرتبــا
در تعامــل هســتیم تــا از تدابیــری کــه خودکفایــی انــرژی
ایــن کشــور را بهبــود مــی بخشــند ،حمایــت کنیــم.
بــر اســاس گــزارش پالتــس ،ایــن پنجمیــن معافیتی اســت
کــه آمریــکا از زمــان وضــع تحریمهــا علیــه ایــران ،بــرای
عــراق صــادر کــرده اســت .اولیــن معافیتــی کــه وزارت
خارجــه آمریــکا بــرای عــراق صــادر کــرد ۴۵ ،روزه و دو
معافیــت بعــدی  ۹۰روزه بــود و یــک معافیــت  ۱۲۰روزه
هــم در ژوئــن صــادر شــد.
عــراق بــا وجــود ذخایــر انــرژی گســتردهای کــه دارد،
بــرای تأمیــن خــوراک شــبکه بــرق خــود بــه واردات گاز
ایــران بــه شــدت وابســته اســت .واردات گاز و بــرق حــدود
یــک ســوم از تقاضــای ایــن کشــور بــرای  ۱۴۰۰۰مــگاوات
را تشــکیل میدهــد .در ماههــای تابســتان کــه از ژوئــن
آغــاز میشــود و دمــای هــوا در عــراق افزایــش پیــدا
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میکنــد ،تقاضــا در شــبکه بــه  ۲۴۰۰۰مــگاوات در روز
میرســد.

برنامه ایران برای بازسازی
صنعت برق عراق

دبیــر ســندیکای صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه مشــخص
نیســت چــرا عــراق بــرای اجرایــی شــدن تفاهمنامــه امضــا
شــده بــا ایــران در زمینــه بــرق جدیتــی نشــان نمیدهــد،
گفــت :کارگروهــی در وزارت نیــرو بــرای آغــاز همــکاری
همهجانبــه ایــران و عــراق در زمینــه بــرق تشــکیل شــده
اســت.
ســپهر برزیمهــر بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود  ۸مــاه پیــش
بــا امضــای دو تفاهمنامــه و یــک قــرارداد فصــل جدیــدی
از همــکاری همهجانبــه بیــن ایــران و عــراق در زمینــه
بــرق آغــاز شــد ،گفــت :در بهمــن مــاه ســال گذشــته
وزرای نیــروی ایــران و عــراق در پایــان ســفر ســه روزه
«لــوی خطیــب» وزیــر بــرق عــراق و هیــات همــراه بــه
تهــران دو تفاهمنامــه و یــک قــرارداد در زمینــه بــرق بــه
امضــا رســاندند؛ امــا تکلیــف ایــن تفاهمنامههــا مشــخص
نیســت و احتمــاال فشــار آمریــکا باعــث شــده تــا عــراق
جدیتــی بــرای اجرایــی شــدن ایــن تفاهمنامــه از خــود
نشــان ندهــد .وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در وزارت
نیــرو کارگروهــی بــرای محقــق شــدن ایــن تفاهمنامــه
تشــکیل شــده تــا تفاهمنامــه بــه ســمت انعقــاد قــرارداد و
آغــاز همــکاری حرکــت کنــد ،گفــت :ایــران در تفاهمنامــه
امضــا شــده در بهمــن مــاه ســال گذشــته اعــام آمادگــی
کــرد تــا صنعــت بــرق عــراق را بازســازی کنــد .بنابرایــن
امیــد اســت تــا عراقیهــا هــم جدیــت خــود را در ایــن کار
بیشــتر کننــد .برزیمهــر در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
تمدیــد  ۱۲۰روزه آمریــکا بــرای واردات بــرق از ایــران از
ســوی عــراق را چگونــه تحلیــل میکنیــد؛ گفــت :شــبکه
بــرق عــراق دچــار مشــکالت عدیــدهای اســت و بــا  ۳مــاه
مهلــت نمیتوانــد ترمیــم پیــدا کنــد؛ چــرا کــه عــراق بــا
کاهــش عرضــه بــرق مواجــه اســت .وی بــا بیــان اینکــه در
خوشبینانهتریــن حالــت احــداث نیــروگاه  ۳ســال زمــان
میبــرد ،اظهــار کرد:کســری بــرق در کشــور عــراق بــه
گونــهای اســت کــه بــا مهلتهــای ســه ماهــه نمیتوانــد
ایــن کســری را جبــران کنــد؛ حــال ایــن مشــکل بایــد از
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ســوی ایــران بــه فرصــت تبدیــل شــود و جــای خــود را
بــرای تامیــن انــرژی ایــن کشــور تثبیــت کنــد .بــرزی مهــر
بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران تنهــا نبایــد بــه فــروش بــرق بــه
عــراق اکتفــا کنــد ،افــزود :ایــران در کنــار فــروش بــرق بــه
عــراق بایــد بــه احــداث نیــروگاه و کاهــش تلفــات بــرق در
شــبکه ایــن کشــور اقــدام کنــد .بــر اســاس ایــن گــزارش،
رضااردکانیــان ،وزیــر نیــروی ایــران در نشســت امضــای
ایــن تفاهمنامههــا در ۱۹بهمــن مــاه ســال گذشــته گفتــه
بــود درصــدد ایــن هســتیم کــه نقــش منحصربــه فــردی
را در بازســازی صنعــت بــرق عــراق ایفــا کنیــم .ایــن
عضــو کابینــه دولــت از برنامــه دو کشــور بــرای ســنکرون
کــردن شــبکه بــرق دو کشــور خبــر داده و گفتــه بــود :در
توافقنامــه فــی مــا بیــن ســاخت نیروگاههــا و بازســازی
نیروگاههــا و شــبکه بــرق آســیبدیده عــراق در جنــگ ۴
ســاله مــردم ایــن کشــور بــا تروریس ـتهای بینالمللــی و
کاهــش تلفــات انــرژی در سیســتم بــرق عــراق دیــده شــده
اســت .طبــق آخریــن آمــار رســمی  ۸۲درصــد بــرق عــراق،
از گاز تامیــن میشــود کــه ایــن رقــم در ســال ۲۰۲۷
میــادی بــه  ۸۴درصــد خواهــد رســید .عــراق طــی دو
ســال آینــده ســه نیــروگاه جدیــد را بــه مــدار خواهــد آورد
کــه بــرای تامیــن گاز مــورد نیــاز آن ،بــه ســمت جمــع
آوری گازهــای همــراه از میادیــن نفتــی خــود رفتــه اســت
تــا پــس از پایــان یافتــن قــرارداد خــود بــا ایــران ،از ایــن
منابــع بهــره ببــرد .برآینــد وضعیــت صنعــت بــرق عــراق
از وابســتگی ایــن کشــور بــه گاز ایــران بــرای تامیــن بــرق
و توانایــی ایرانــی هــا در حــوزه ســاخت و توســعه صنعــت
نیروگاهــی ایــن کشــور حکایــت دارد.
عــراق بیــن  ۵۰۰مــگاوات و  ۱۲۰۰مــگاوات بــرق  -کــه
بــه ترتیــب بــرای زمســتان و تابســتان از ایــران دریافــت
میکنــد -حــدود ۱ /۲میلیــارد دالر در هــر ســال هزینــه
مــی کنــد .از ســویی دیگــر بــر اســاس گــزارش وضعیــت
مصــرف انــرژی جهانــی کــه شــرکت بریتیــش پترولیــوم
منتشــر میکنــد ،صــادرات گاز ایــران بــه عــراق بــه ۱۵۴
میلیــون فــوت مکعــب در روز ( ۱۳درصــد ذخایــر گاز حــال
حاضــر عــراق) رســیده اســت کــه ایــن میــزان صــادرات گاز
بــه عــراق اجــازه تولیــد حداقــل هــزار مــگاوات دیگــر بــرق
را میدهــد و برنامههایــی نیــز وجــود دارد کــه آن را بــه
۴هــزار مــگاوات برســاند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بانکـ مرکزی
بـرای رونق
صادرات غیرنفتی
تالش میکنـد
\ بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن بــه نقــل از پایــگاه
اطــاع رســانی دولــت ،دکتــر اســحاق جهانگیــری در
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع صــادرات،
گفــت :همــه دســتگاهها و نهادهــای کشــورکه در حــوزه
صــادرات مســئولیت دارنــد بایــد ضمــن حمایــت از تجــار
و صــادر کننــدگان کشــور ،زمینــه افزایــش صــادرات غیــر
نفتــی را بیــش از پیــش فراهــم کننــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه صــادر
کننــدگان در نــوک پیــکان جنــگ اقتصــادی علیــه
کشــورمان هســتند ،تصریــح کــرد :بــا وجــود همــه
تحریمهــا و فشــارهای ظالمانــه میــزان صــادرات کشــور
در شــش ماهــه نخســت امســال نســبت بــه شــش ماهــه
نخســت ســال  ،۱۳۹۷بــه لحــاظ وزنــی بیــش از ۲۲
درصــد افزایــش داشــته اســت کــه بیانگــر تــاش مجدانــه
بخــش خصوصــی و دولتــی کشــور بــرای پیــروزی در ایــن
رویارویــی اقتصــادی اســت.
وی یکــی از اهــداف ایجــاد مناطــق آزاد را کمــک بــه
صــادرات کشــور توصیــف کــرد و اظهــار داشــت :مدیــران
مناطــق آزاد کشــور بایــد برنامــه ریــزی ویــژهای بــرای
افزایــش صــادرات از ایــن مناطــق انجــام دهنــد تــا تعــادل
و تــوازن الزم میــان صــادرات و واردات کشــور بوجــود

تهــران  -ایرنــا -رئیــس کل بانــک مرکــزی در پســتی
در اینســتاگرام نوشــت :بانــک مرکــزی بــرای رونــق
صــادرات غیرنفتــی ،ورود ارز آن بــه چرخــه اقتصــاد
کشــور ،کمــک بــه تســهیل واردات کاالهــای ضــروری
و ســرمایه ای و ایجــاد ثبــات و آرامــش در اقتصــاد
تــاش میکنــد.
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا« ،عبدالناصــر همتــی»

صادرکنندگان نوک
پیکان جنگ اقتصادی
هستند

آیــد.
دکتــر جهانگیــری افــزود :بطــور طبیعــی کشــورهای
همســایه اصلیتریــن بازارهــای محصــوالت صادراتــی
کشــور هســتند و حتم ـاً بایــد مناطــق آزاد بــرای حضــور
مؤثــر تولیــدات شــرکتهای ایرانــی در کشــورهای عــراق،
افغانســتان ،ترکیــه ،همســایگان جنوبــی و کشــورهای
آســیای میانــه هدفگــذاری کننــد و دولــت نیــز در ایــن
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نوشــت :از حــدود  ۵۰ســال پیــش ،کــه نفــت ،ســهم
غالــب تولیــد و صــادرات را در اقتصــاد ایــران داشــت،
تــا بــه امــروز کــه نفــت ،کمتــر از یــک ســوم صــادرات
را تشــکیل مــی دهــد ،بــه هــر دلیــل دولــت نتوانســته
اســت بودجــه خــود را از نفــت جــدا کنــد.
همتــی ادامــه مــی دهد،رشــد اقتصــادی کشــور نیــز بــا
وجــود کاهــش ســهم نفــت بــه شــدت متاثــر از بخــش
نفتــی اســت و اثــر مســتقیم تحریــم هــا ،کاهــش رشــد
بخــش نفتــی و کاهــش منابــع بــرای بودجــه دولــت
اســت کــه ایــن دو ،بــا هــم ،بخــش غیــر نفتــی اقتصــاد
و رشــد کل اقتصــاد را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد.
بــه اعتقــاد همتــی ،آنچــه بانــک مرکــزی بــا سیاســت
هــای پولــی و ارزی خــود مــی توانــد انجــام دهــد،
ایجــاد ثبــات و کمــک بــه رونــق بخــش غیــر نفتــی
اســت .رشــد بخــش نفتــی ،برونــزا اســت و بــه تولیــد
و صــادارت نفــت بســتگی دارد و سیاســت هــای بانــک
مرکــزی بــر رشــد درونــزا و غیــر نفتــی موثــر اســت.

وی در ادامــه آورده اســت :همانگونــه کــه پیشــتر بیــان
کــردم ،تــاش بانــک مرکــزی بــر رونــق صــادرات غیــر
نفتــی ،ورود ارز آن بــه چرخــه اقتصــاد کشــور ،کمــک
بــه تســهیل واردات کاالهــای ضــروری و ســرمایهای
و ایجــاد ثبــات و آرامــش در اقتصــاد متمرکــز شــده
اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی یــادآور شــده اســت؛
وضعیــت ســامانه نیمــا و پیشــی گرفتــن عرضــه ارز
نســبت بــه تقاضــای آن نشــان مــی دهــد کــه بــا همت
صادرکننــدگان و تمهیــدات واردات ،بــه لطــف خــدا
از ایــن دوره ســخت نیــز بــه ســامت عبــور خواهیــم
کــرد و بدیهــی اســت در صــورت بازگشــت بــه شــرایط
طبیعــی اقتصــادی ،بانــک مرکــزی نیــز سیاســت هــای
اصالحــی و احتیاطــی خــود را ادامــه داده و از تکــرار
تجربــه هــای تلــخ گذشــته ،حتــی االمــکان پرهیــز
خواهــد کــرد.

زمینــه اقدامــات الزم را انجــام خواهــد داد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه رونــق
صــادرات میتوانــد کمبودهــای ارزی را جبــران کنــد،
گفــت :در شــرایط کنونــی کــه درآمدهــای ارزی کشــور
بــه دلیــل تحریمهــای نفتــی کاهــش یافتــه اســت بایــد
از ایــن فرصــت بهــره جســته و بــا تقویــت بخــش صــادرات
غیــر نفتــی ارز مــورد نیــاز کشــور را تأمیــن کنیــم.
دکتــر جهانگیــری بــا قدردانــی از صادرکننــدگان کشــور در
روز ملــی صــادرات ،اظهــار امیــدواری کــرد؛ مراســم تجلیــل
از صــادر کننــدگان نمونــه کشــور بــه زودی برگــزار شــود.
در ایــن جلســه کــه وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی،
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،نفــت ،دادگســتری ،رئیــس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و اســتانداران خوزســتان
و سیســتان و بلوچســتان نیــز حضــور داشــتند ،تعــدادی
از پیشــنهادات و درخواســتهای مطــرح شــده در
جلســه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و پــس
از توضیحــات مرتضــی بانــک مشــاور رئیــس جمهــور و
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری ،صنعتــی و ویــژه
اقتصــادی بــا ایــن درخواســتها موافقــت شــد.
در ایــن نشســت صورتهــای مالــی ســال  ۹۷ســازمانهای
مناطــق آزاد ارونــد ،انزلــی ،ارس ،کیــش ،قشــم و ماکــو

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و بــه تصویــب رســید.
الحــاق اراضــی اســتحصالی توســط ســازمان بنــادر و
دریانــوردی بــه محــدوده منطقــه آزاد تجــاری ،صنعتــی
انزلــی ،نصــاب معامــات ســازمانهای مناطــق آزاد تجــاری
ـ صنعتــی ،تعییــن نماینــده مجمــع عمومــی در هیئــت
تــرک تشــریفات مناقصههــای ســازمان مناطــق آزاد ،طــرح
جامــع منطقــه ویــژه اقتصــادی نمیــن ،تغییــر گرایــش مجاز
منطقــه ویــژه اقتصــادی بانــه ،اصــاح مــاده  ۱۵مقــررات
صــادرات ،واردات و امــور گمرکــی مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی ،تغییــر محــدوده منطقــه ویــژه اقتصــادی شــوش،
انتقــال بخشــی از اعتبــار ردیــف  ۴۲۴۰۰۰بودجــه ســازمان
مناطــق آزاد کیــش بــه ردیــف  ،۴۲۶۰۰۰اصــول طراحــی
ســاختار و ضوابــط تشــکیالتی ســازمانهای مناطــق آزاد
تجــاری ـ صنعتــی ،تعییــن ســازمان مســئول منطقــه ویــژه
اقتصــادی بروجــرد ،مجــوز آغــاز بــه کار احــداث فــرودگاه
منطقــه آزاد چابهــار و افزایــش تعرفــه هزینــه خدمــات
مناطــق ویــژه اقتصــادی از دیگــر موضوعــات مطــرح شــده
در ایــن جلســه بــود کــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر بــه
تصویــب رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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رییس اتاق تهران اعالم کرد

کاهش  ١٠رتبهای شاخص رقابت پذیری ایران
رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران با
بیــان اینکــه طبــق قانــون برنامــه ششــم قــرار بــر ایــن بــود
کــه وزارت امــور اقتصــادی و داراریــی در پایــان شــهریورماه
گزارشــی از شــاخص رقابــت پذیــری در اقتصــاد ایــران را ارائه
دهــد امــا هنــوز ایــن کار صــورت نگرفتــه اســت ،گفــت :هنوز
مــا مطلــع نیســتیم کــه آیــا ایــن گــزارش آمــاده شــده یــا
خیــر ،امــا هفتــه گذشــته مجمــع جهانــی اقتصــاد ،گــزارش
رقابــت پذیــری را بــرای ســال  ۲۰۱۹اعــام کــرده کــه بــر
اســاس آن از  ۱۱۲مضمــون و  ۱۰۳شــاخص ،رتبــه ایــران بــا
 ۱۰درجــه کاهــش بــه  ۹۹رســیده اســت.
وی افــزود :در ســال  ۹۰رتبــه ایــران  ۶۲بــوده امــا اکنــون ۳۷
کشــور از مــا جلوتــر آمــده انــد ضمــن اینکــه ضعیــف تریــن
رتبــه هــا در حــوزه کارآیــی بــازار کار ،وضعیت اقتصــاد کالن،
بــازار محصــوالت و پویایــی نهادهــا بــوده اســت کــه رتبــه مــا
در ایــن شــاخص هــا  ۱۳۰تــا  ۱۴۰بــه ثبــت رســیده اســت.
خوانســاری بــا بیــان اینکــه صنــدوق بیــن المللــی پــول
گــزارش رشــد اقتصــادی جهــان در ســال  ۲۰۱۹را اعــام
کــرده ،خاطرنشــان کــرد :رشــد اقتصــادی دنیــا بــا کاهــش ۶
دهــم درصــد معــادل  ۳درصــد پیــش بینــی شــده اســت امــا
ایــران رونــد نزولــی را در پــی گرفتــه و منفــی  ۹۵درصــد را
تجربــه خواهــد کــرد در حالــی کــه بانــک جهانــی همیــن
شــاخص را منفــی  ۸.۷درصــد پیــش بینــی کــرده اســت.
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :در ادامــه
تــورم پیــش بینــی شــده بــرای ســال  ۹۸را معــادل ۳۸
درصــد ،ســال  ۹۹معــادل  ۲۹درصــد و ســال  ۱۴۰۰معــادل
 ۲۲.۷درصــد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در صــورت تــداوم محدودیــت هــای
ناشــی از صــادرات نفــت کمــاکان رکــود تورمــی اســتمرار
خواهــد داشــت ،تصریــح کــرد :محــدود شــدن تــوان بانکهــا
در تشــکیل فعالیــت هــای اقتصــادی قطعــا بیــکاری را
افزایــش داده و نــرخ فقــر نیــز باالتــر خواهــد رفــت ضمــن
اینکــه دولــت امســال بــا کســری بودجــه باالیــی برخــوردار
بــوده و بــرای تامیــن کســری هــا بایــد یــا از افزایــش
درآمدهــای مالیاتــی بهــره گیــرد یــا توزیــع اوراق مشــارکت

و قرضــه را ادامــه دهــد.
وی گفــت :افزایــش درآمدهــای مالیاتــی راهــکار خوبــی
اســت امــا عمدتــا فشــار بــر روی بنگاههــا و شــرکت هــای
شناســنامه وارد خواهــد آمــد همانطــور کــه در نیمــه اول
امســال نیــز چنیــن شــرایطی حاکــم شــده اســت.
وانســاری افــزود :در رابطــه بــا انتشــار اوراق مشــارکت نیــز
بدهــی هــای دولــت را بــه ســال بعــد موکــول مــی کنیــم کــه
اگــر قــرار باشــد از بانــک مرکــزی ایــن موضــوع تامیــن شــود
بــه طــور قطــع در  ۴ســال آینــده بــا مشــکالت جهــش ارزی
مواجــه خواهیــم بــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :در ســال  ۹۲ارزش پــول
ملــی کاهــش یافتــه و بــا افزایــش قیمــت ارز مواجــه بودیــم
کــه همیــن موضــوع در ســال  ۹۷نیــز تکــرار شــد و اگــر
سیاســت هــا بــه درســتی اعمــال نشــود در ســال  ۱۴۰۰تــا
 ۱۴۰۱مجــدد بــا افزایــش قیمــت ارز و افــت ارزش ریــال
مواجــه خواهیــم بــود.
خوانســاری گفــت :ســازمان برنامــه اعــام کــرده  ۱۳۰۰هــزار
میلیــارد تومــان یارانــه آشــکار و پهنــان پرداخــت میشــود
کــه ســهم هــر نفــر ســاالنه  ۱۶میلیــون تومــان اســت در
حالــی کــه ایــن پــول در چرخــه اقتصــاد کشــور نیســت و
یارانــه غیرعادالنــه ،غیــر هدفمنــد و فســادانگیز را توزیــع مــی
کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در صــورت کاهــش درآمدهــای نفتــی دو
راهــکار بــرای جبــران کســری بودجــه دولــت وجــود دارد،
خاطرنشــان کــرد :افزایــش صــادرات غیرنفتــی و بــاال بــردن
ســطح تقاضــا در داخــل مــی توانــد راهکارهــای موثــر باشــد.
ضمــن اینکــه یارانــه نقــدی را بــه صــورت مســتقیم بــه اقشــار
نیازمنــد پرداخــت نماییــم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون
فصــل تدویــن بودجــه بــوده و انتظــار مــا از دولــت آن اســت
کــه دســت در جیــب بانــک مرکــزی نکنــد بلکــه از طریــق
کاهــش هزینــه دولــت ،اصــاح یارانــه هــا و اصــاح بودجــه
شــرکت هــای دولتــی ایــن منابــع را تامیــن نمایــد.

چرا برگزاری مراسم روز ملی صادرات
مهم است

دریچه گفتوگو
نباید بسته شود
مراســم روز ملــی صــادرات در ســال جــاری
بــه تعویــق افتــاده اســت ،مراســمی کــه فــارغ
از حواشــی آن دریچــهای ،هرچنــد کوچــک
بــرای گفتوگــو و تعامــل بخــش خصوصــی
بــا سیاســتگذار اســت ،دریچــهای کــه نبایــد
مســدود شــود کــه هــر چــه بازتــر ،بهتــر.
صــادرات غیرنفتــی کشــور کــه طــی دو ســال گذشــته
اتفاقــات عجیــب و بدیعــی را از ســر گذرانــده و بــه
گفتــه فعــاالن اقتصــادی بــا روزهــای خوشــش نیــز
فاصلــه گرفتــه ،حــاال گرامیداشــت خــود را نیــز در
هالــهای از ابهــام میبینــد.
بــر اســاس تقویــم رســمی کشــور ،روز  29مهرمــاه هــر
ســال مصــادف اســت بــا روز «صــادرات» و دس ـتکم
طــی دو دهــه گذشــته ،در مراســمی کــه عالیتریــن
مقــام دولتــی بــه همــراه اعضــای کابینــه و جمــع
زیــادی از فعــاالن بخشخصوصــی در آن حضــور دارد،
ایــن روز گرامــی داشــته شــده و از صادرکننــدگان
نمونــه ملــی در آن ســال تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل
میآیــد.
امــا امســال آنطــور کــه ســازمان توســعه تجــارت
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ایــران اعــام کــرد ،مراســم روز ملــی صــادرات در
تاریــخ همیشــگی آن ،یعنــی امــروز ،برگــزار نمیشــود
و طبــق اطالعیـهای کــه روی وبســایت ایــن ســازمان
آمــده ،ایــن مراســم بــه روز دیگــری موکــول شدهاســت.
بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،تاریــخ دقیــق برگــزاری گرامیداشــت
توســومین ســالروز ملــی صــادرات «متعاقبــاً»
بیس 
اعــام خواهــد شــد و مقــرر شــده کــه ایــن مراســم
«پــس از مــاه صفــر ،ایــام عــزاداری اباعبــداهلل الحســین
(ع) ،رحلــت پیامبــر اکــرم (ص) ،شــهادت امــام رضــا(ع)
و شــهادت امــام حســن مجتبــی (ع) برگــزار شــود».
همچنیــن ســازمان توســعه تجــارت ایــران در ایــن
اطالعیــه کــه از ســوی روابــط عمومــی ایــن ســازمان
منتشــر شــده ،آورده اســت «بــا توجــه بــه برنامههــای
ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،بــه زودی ،منطبــق بــا
نقشــه راه تنظیــم بــازار ،تحــوالت مثبــت و چشـمگیری
را در بخــش صــادرات شــاهد خواهیــم بــود».
مراســم روز ملــی صــادرات طــی ســالهای اخیــر
معمــوالً بــا نقــد فعــاالن اقتصــادی بــه شــیوه برگــزاری
مراســم ،دعــوت مهمانــان و حتــی ســازوکار انتخــاب
ش
صادرکننــده نمونــه بــوده اســت ،بــا ایــن حــال بخ ـ 
خصوصــی همیشــه ایــن فرصــت را غنیمــت شــمرده
و در مراســم روز ملــی صــادرات ،راهکارهــای خــود
بــرای بهبــود سیاسـتها و تصمیمــات اعمــال شــده در
حــوزه صــادرات و تجــارت خارجــی را بــا دولتمــردان
بــه اشــتراک گذاشــته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه طــی ســال جــاری ،وضــع
عــوارض و تعرفــه ،ممنوعیتهــا و محدودیتهــا
در صــادرات برخــی اقــام ،باعــث ســردرگمی و
نااطمینانــی فعــاالن اقتصــادی شــده اســت .روز ملــی
صــادرات کــه برگــزاری آن بــه تعویــق افتــاده اســت،
نــه صرفـاً از بــاب برگــزاری مراســم ،ســخنرانی و تقدیــر
از صادرکننــدگان ،کــه از بــاب بــاز شــدن دریچــه
گفتوگــو حائــز اهمیــت اســت و امیــد اســت کــه
برنامــه برگــزاری آن در اســرع وقــت اعــام و بــرای ایــن
روز خــاص ،بــا مشــارکت و همــکاری بخــش خصوصــی،
برنامــه مناســبی تدویــن شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخش خصوصی
و مـوانـــع
و چالـشهای
صادراتــــ
یادداشتی از....
ــــ رضا پدیدار
هدفگذاریهــای خــرد و کالن کشــور در
برنامههــای توســعهای ،نشــانگر دســتیابی بــه
رشــد فزاینــده برنامههــای اجرایــی و عملیاتــی
بهویــژه در توســعه صــادرات کاال و خدمــات
غیرنفتــی اســت کــه در دو دهــه اخیــر همــواره از
اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده اســت.
باتوجــه بــه مســائلی کــه در زمینــه موانــع و مشــکالت
برنامههــای صادراتــی مطــرح میشــود ،ضــرورت دارد
پــارهای از موانــع اصلــی را مطــرح کــرد تــا از ایــن منظــر
بتــوان گامــی بــرای عبــور از مشــکالت پیــش رو برداشــت.
پیــش از هــر اقدامــی بــرای برونرفــت از شــرایط فعلــی
اقتصــاد ،بایــد عوامــل محیطــی و محاطــی موجــود را در
پایــش محیــط فضــای کسـبوکار بهویــژه در اجــرای اصــل
 ۴۴قانــون اساســی مــورد توجــه قــرار داد.
پــول گــران ،بــاال بــودن بهــره بانکــی و نیــز محدودیــت
ســقف اعتبــارات بانکــی شــرایط ناهمــواری را فراهــم آورده
اســت .براســاس گزارشهــای رســیده از مراجــع رســمی
کشــور بنگاههــای صادراتــی و تولیــدی بدهیهــای ارزی،

ریالــی و چکهــای برگشــتی بســیاری دارنــد و همیــن
موضــوع هــم بــه مانــع اصلــی شــبکه بانکــی بــرای حمایــت
از تولیــد و صــادرات کشــور تبدیــل شــده اســت .عــاوه
بــر آن نظــام مالیاتــی کشــور دومیــن چالــش تولیــد و
صــادرات بهشــمار م ـیرود چراکــه در هیــچ جــای جهــان
تولیــد محصــول آنقــدر صرفــه اقتصــادی نــدارد کــه
 ۲۵درصــد آن را مالیــات بپردازنــد و در کنــار آن هــم ۹
درصــد بهعنــوان مالیــات ارزش افــزوده مطالبــه شــود.
بــا ایــن شــرایط تولیدکننــدگان داخلــی قــدرت رقابــت در
بازارهــای خارجــی را ندارنــد و عرصــه بــرای شــرکتهای
تولیــدی کــه میتواننــد صادرکننــده خوبــی باشــند تنــگ
میشــود یــا حتــی در برخــی مــوارد بــه ورطــه توقــف
و ورشکســتگی کشــیده میشــوند .مشــکل بعــدی در
تولیــد و صــادرات کشــور نظــام تامیــن اجتماعــی اســت،
بهطــوری کــه ایــن بخــش مهمتریــن چالــش بعــد از
چالــش مالــی در شــرکتهای ایرانــی بهشــمار مــیرود،
چراکــه بــا پرداخــت دســتکم  ۲۳درصــد حــق بیمــه
کارگــر ازســوی کارفرمــا در عمــل هزینههــای تولیــد و
صــادرات افزایــش چشــمگیری مییابــد و قــدرت رقابــت
در ایــن مســیر از فعــاالن اقتصــادی ســلب میشــود .عــاوه
بــر مــوارد پیشگفتــه و برپایــه گزارشهــای ارائهشــده
ازســوی اتاقهــای بازرگانــی کشــور ،نظــام گمرکــی هــم
بهنوبــه خــود مشــکالتی را بــرای صــادرات ایجــاد کــرده
کــه کمــاکان ادامــه دارد و مبتالبــه ســایر مســیرهای
فعالیتــی در ایــن زمینــه نیــز هســت .بهعــاوه اینکــه
ســامانه جامــع تجــارت و آمــاده نبــودن زیرســاختهای
الزم نیــز مشــکالتی را بــرای صادرکننــدگان ایجــاد کــرده
اســت .در کنــار تمــام مــوارد یادشــده عضــو نبــودن در
ســازمان تجــارت جهانــی ،منجــر بــه ازدســت دادن یــا
تضعیــف پایگاههــا و بازارهــای صادراتــی ایــران شــده،
ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای عضــو ایــن ســازمان
یــا از پرداخــت تعرفههــای گمرکــی معــاف هســتند یــا
تعرفههــای  ۳یــا  ۴درصــدی میپردازنــد کــه در مقابــل
تعرفههــای  ۲۰درصــدی مــا بهشــدت هزینــه صــادرات را
کاهــش میدهــد .همچنیــن بهدلیــل تحریمهــا و برقــرار
نبــودن روابــط بانکــی بــا بانکهــای بــزرگ ،صادرکننــدگان
مــا بــرای وارد کــردن پــول حاصــل از صــادرات بــه کشــور
مجبــور هســتند از طریــق صرافیهــا اقــدام کننــد کــه ایــن
کار هزینــه بازگشــت پــول را بســیار افزایــش میدهــد.
همچنیــن در ایــن فرآینــد هزینــه تبدیــل ارز بــه ریــال در
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شــبکه بانکــی مــا از شــبکه صرافــی بســیار گرانتــر اســت
و نــرخ توافقــی کــه بانــک مرکــزی برمبنــای آن عمــل
میکنــد غیررقابتــی اســت.
تعییــن دســتوری نــرخ ارز یکــی دیگــر از مــوارد اصلــی یــا
تاثیرگــذار در فرآینــد توســعه صــادرات کشــور بهشــمار
مــیرود .نــرخ ارز هــر ســال بایــد براســاس مابهالتفــاوت
تــورم داخلــی و خارجــی تغییــر کنــد و نــرخ دســتوری
ت چانهزنــی و تــوان صادراتــی ایــران را
نمیتوانــد قــدر 
در بازارهــای جهانــی حفــظ کنــد .بهعــاوه اینکــه در
فرآینــد صــادرات کاال و خدمــات نــرخ ارز بایــد تکنرخــی
و واقعــی باشــد ،چراکــه چندنرخــی بــودن ارز قــدرت
پیشبینــی آینــده بــازار و برنامهریــزی و محاســبه
ریســک را مختــل میکنــد .کرایــه حمــل کاالهــای
صادراتــی نیــز باالســت و دولــت بــرای کاهــش هزینــه
صــادرات بایــد بــه ایــن بخــش یارانــه بدهــد .همچنیــن
دولــت بایــد بــا پرداختهــای مربــوط بــه مشــوقهای
صادراتــی ،بــه رقابتــی شــدن صــادرات کمــک کنــد .ایــن
کار میتوانــد بــه صادرکننــده کمــک کنــد تــا بــا اعمــال
تخفیــف در مناقصههــای بینالمللــی برنــده شــود.
در تمــام کشــورهای جهــان ،سیاســت در خدمــت
اقتصــاد اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور مــا
هزینههــای ناشــی از تصمیمهــای سیاســی را بخــش
اقتصــاد میپــردازد .بــرای عبــور از بحرانهــای برنامــهای
یــا اجرایــی بــا هــدف توســعه صــادرات غیرنفتــی راهــی
جــز همدلــی و همــکاری بــاالی دولــت بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی نیســت؛ بنابرایــن میــزان تعامــل و همــکاری،
مشــورت ،تبادلنظــر و رایزنیهــای دولــت بایــد بــا
اتاقهــای بازرگانــی بهعنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور بیــش از گذشــته شــود .ایــن در حالــی اســت که در
بســیاری از مواقــع نظــرات بخــش خصوصــی فقــط شــنیده
میشــود و دعــوت از بخــش خصوصــی بــرای حضــور در
جلســهها تنهــا بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه جلســ ه
اســت و در نهایــت نظــر آنهــا در تصمیمهــای دولــت بــرای
تمهیــد بســته حمایــت از صــادرات لحــاظ نمیشــود .در
کالم پایانــی اینکــه از طریــق توســعه صــادرات اســت کــه
اقتصــاد مــا بــا اقتصــاد جهانــی پیونــد میخــورد و تنهــا از
طریــق اقتصــاد جهانــی اســت کــه میتوانیــم خــود را بــه
جهانیــان معرفــی کنیــم.
منبع :روزنامه گسترش صمت
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رشد  ۵۰درصدی انرژی تجدیدپذیر
تا پنج سال دیگر
آژانــس بینالمللــی انــرژی ( )IEAاعــام کــرد
ظرفیــت نیــروی تجدیدپذیــر جهانــی تحــت تاثیــر
نصــب تاسیســات فوتوولتائیــک خورشــیدی در خانههــا،
ســاختمانها و صنعــت ،تــا پنــج ســال دیگــر  ۵۰درصــد
رشــد خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،مجمــوع ظرفیــت تولیــد نیــرو از
منابــع تجدیدپذیــر در مقایســه بــا  ۲.۵تــراوات در ســال
گذشــته ،بــه میــزان  ۱.۲تــراوات تــا ســال  ۲۰۲۴رشــد
خواهــد کــرد کــه معــادل مجمــوع ظرفیــت نیــروی
نصــب شــده در آمریــکا اســت.
طبــق گــزارش ســاالنه  IEAاز انرژیهــای تجدیدپذیــر
جهانــی ،فوتوولتائیــک خورشــیدی حــدود  ۶۰درصــد و
نیــروی بــادی در خشــکی  ۲۵درصــد از ایــن رشــد را
تشــکیل خواهــد داد.
ســهم تجدیدپذیرهــا در تولیــد نیــرو از  ۲۶درصــد فعلــی
بــه  ۳۰درصــد در ســال  ۲۰۲۴رشــد خواهــد کــرد.
کاهــش هزینههــای فنــاوری و سیاســتهای موثرتــر
دولتــی ،باعــث شــده اســت از زمــان گــزارش ســال
گذشــته  ،IEAپیشبینیهــای باالتــری بــرای
بکارگیــری ظرفیــت تجدیدپذیرهــا مطــرح شــود.
فاتــح بیــرول ،مدیراجرایــی  IEAاظهــار کــرد:
تجدیدپذیرهــا در حــال حاضــر دومیــن منبــع بــزرگ
بــرق در جهــان هســتند امــا اگــر بخواهیــم بــه اهــداف
جــوی بلندمــدت دســت پیــدا کنیــم ،بایــد بکارگیــری
آنهــا تســریع شــود .بــا ادامــه کاهــش هزینههــا ،انگیــزه
روزافزونــی بــرای بکارگیــری فوتوولتائیــک خورشــیدی
وجــود دارد.
هزینــه تولیــد بــرق از فوتوولتائیــک خورشــیدی توزیــع
شــده در خانههــا ،ســاختمانها و صنعــت ،اکنــون
پایینتــر از قیمــت فــروش بــرق در بیشــتر کشــورها
اســت.
طبــق گــزارش  ،IEAپیشبینــی میشــود هزینههــای
تولیــد فوتوولتائیــک خورشــیدی تــا ســال  ۲۰۲۴بــه
میــزان  ۱۵تــا  ۳۵درصــد دیگــر کاهــش پیــدا کنــد و
بکارگیــری ایــن فنــاوری جذابتــر شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی

شماره صد و بیست هشت /هفته آاول آبان هزار و سیصد نود وهشت

[[شاهد جنگ و اقتصاد[[
مولــف ایــن کتــاب کــه از مدیــران ســابق بانــک مرکــزی ایــران اســت ،اقدامهــای بانــک مرکــزی را در دوران جنــگ
هشــت ســاله ایــران و عــراق بررســی کــرده اســت .ایــن بررســی کــه مســتظهر بــه اطالعــات اقتصــادی ،دادههــای
واکاوی وضــع اقتصــادی و پولــی ایــران را از دهــه  ۵۰و
آمــاری و مشــاهدات و تجربههــای بالواســطه مولــف اســت،
ِ
افزایــش ناگهانــی درآمدهــای نفتــی آغــاز میکنــد ،بــا طرحهــای دولتیســازی اوایــل انقــاب ادامــ ه میدهــد و
بــا تحــوالت دوران جنــگ بــه پایــان میرســاند .در فصــول مربــوط بــه مقاطــع س ـهگانه جنــگ (ابتــدای جنــگ ،دوره
بهبــودی نســبی اقتصــادی ،دوره فرســایش اقتصــادی) فرصتهــای از دســت رفتــه اقتصــادی تحلیــل میشــود .تعمــق
در تجربههــای مطــرح شــده در ایــن کتــاب ،چــراغ راهنمــای مناســبی اســت بــرای فهمیــدن وضــع اقتصــادی امــروز
ایــران.
کتــاب بــا شــرح دشــواریهای اقتصــادی ایــران در ماههــای اول جنــگ آغــاز میشــود :دوم آبــان  ۱۳۵۹شــهر مــرزی
خرمشــهر اشــغال شــد و بــه ایــن ترتیــب بنــدر خرمشــهر بــا بیــش از  ۲۰اســکله ،بــدون اســتفاده ماند.بــه ایــن ترتیــب،
چــارهای جــز آمــاده کــردن بندرهــای نیمهتمــام عبــاس و بوشــهر نبــود؛ ولــی آمادهســازی و اســتفاده از ایــن بندرهــا
بــا دشــواریهایی از قبیــل تکمیــل پــروژه ســاخت آنهــا ،بهرهبــرداری از انبارهــای ذخیــره و فراهــم کــردن وســایل
حملونقــل مــورد نیــاز بــرای ارســال کاالهــا بــه مراکــز مصــرف روب ـهرو شــد .در ایــن شــرایط ،مشــکالت بــا شــروع
ل توجــه ۲۳
رکــود اقتصــادی پیچیدهتــر شــد و تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمتهــای ثابــت ســال  ۱۳۵۹کاهــش قاب ـ 
درصــدی را نشــان داد .در ایــن ســال میــزان نفــت صادراتــی از  ۲/۶میلیــون بشــکه در روز در ســال  ۱۳۵۸بــه  ۹۰۰هــزار
بشــکه در روز کاهــش یافــت کــه منجــر بــه محــدود شــدن دریافتهــای ارزی ناشــی از صــادرات نفــت بــه  ۱۲میلیــارد
دالر شــد .آثــار منفــی فیزیکــی و روانــی شــروع جنــگ غیرمنتظــره ،همــراه بــا شــرایط رکــود اقتصــادی ،چــارهای جــز
برنامهریــزی متناســب بــا موقعیــت جنگــی ،مبنــی بــر ســهمیه بنــدی کاالهــا باقــی نگذاشــت .نگرانــی از تــورم ۲۴
درصــدی ایــن ســال و جس ـتوجو بــرای راهحــل مناســبی جهــت برخــورد بــا آن ،یکــی از بارزتریــن دغدغههــای آن
زمــان بهشــمار میآمــد.
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