انـرژی
شماره صد و ســی  /هفته دوم آذر هزار و سیصد نود وهشت

بخش خصوصی؛ رقیب یا رفیق؟
محسن خلیلی عراقی

قتصــاد ایــران در طــول  ۱۰۰ســال گذشــته همــواره دولتســاالر بــوده و ایــن
امــر ســبب مشــکالتی همچــون بیــکاری ،تــورم بــاال ،پاییــن بــودن ســطح درآمــد
ســرانه ،پاییــن بــودن بهــرهوری ،پاییــن بــودن ســطح پسانــداز و ســرمایهگذاری
و ...شــده اســت .حــل ایــن مشــکالت نیــز از طریــق محــور بــودن بخــش خصوصــی
در فعالیتهــای اقتصــادی کشــور امکانپذیــر اســت؛ بهنحویکــه دولــت صرفــا
سیاســتگذار باشــد و تصدیگریهــا بــه بخــش خصوصــی ســپرده و حضــور ایــن
بخــش در تصمیمســازیها و چــه بســا در بعضــی تصمیمگیریهــا بــه رســمیت
شــناخته شــود.
بنابرایــن اساس ـیترین و ســختترین گام در مســیر بهبــود فضــای کس ـبوکار کــه
رتبــه کشــور در آن بســیار نامناســب اســت (رتبــه  ۱۲۸در بیــن  ۱۹۰کشــور) در
همیــن معضــل فــوق و بــه «رســمیت» شــناخته نشــدن بخــش خصوصــی خالصــه
میشــود .ایــن مهــم بــا موانــع ذهنــی و عینــی بســیاری هــم در ســطح دولتهــا و
هــم در ســطح اجتمــاع و بعضــا نخبــگان مواجــه اســت .چنانکــه در تبلیغــات رســمی
هنــوز کارخان ـهدار و فعــال بخــش خصوصــی «نقــش منفــی» و «آدم بــد» فیلــم و
سریالهاســت .در جامعــه نیــز بــه تبــع ایــن فضاســازیها ،فعــال اقتصــادی عمدتــا
ســودجو و ســوداگر و در تلقــی بعضــا روشــنفکری نیــز متاســفانه نمــاد وابســتگی بــه
خــارج و اســتثمارگر و...
رد پــای ایــن نــگاه و نگــرش بــه فعــال اقتصــادی را در همیــن روزهــای اخیــر و
ب ـهراه افتــادن مــوج مبــارزه بــا افزایــش قیمتهــا و گرانفروشــی و ...قابلمشــاهده
اســت؛ درحالیکــه چنــد دهــه اســت کــه همچــون روز روشــن شــده کــه تــورم بــا
گرانفروشــی متفــاوت اســت و ریشــه تــورم ،افزایــش حجــم پــول یــا همــان نقدینگی
و ایــن نیــز بــه ســبب کســری بودجــه و افزایــش مصــارف بــر مداخــل دولتهاســت،
بــاز شــاهد بگیــر و ببنــد و ســرکوب قیمتهــا هســتیم .تکــرار و تــداوم ایــن خطــا آن
هــم طــی چنــد دهــه و بهرغــم تضــاد آن بــا دانــش و تجربــه بشــری ممکــن نیســت،
مگــر آنکــه ایــن بــاور وجــود داشــته باشــد کــه بخــش خصوصــی و فعــال اقتصــادی
مســتقل از دولــت ،اهلیــت و اصالــت نــدارد و بهعبارتــی «غیرخــودی» اســت!
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محمد پارسا رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات
انرژی و صنایع وابسته ایران

هزارتـوی
خصوصی سازی

طبــق اصــل  ۴۴قانــون اساســی بــه دولــت اجــازه داده شــد تــا از طریــق واگــذاری
فعالیــت هــا و بنــگاه هایــش بتوانــد موجــب توســعه بخــش خصوصــی شــود .در
همیــن راســتا سیاســتگذاری هــا بــه شــکلی بــود کــه در ابتــدا انحصــارات از بیــن
بــرود و آزادســازی قیمــت هــا شــکل بگیــرد و در نهایــت فرآیندهــای مربــوط بــه
خصوصــی ســازی انجــام شــود .همچنیــن مقــرر شــده بــود تــا صنــدوق هــای
بازنشســتگی ،شــرکت هــا و هلدینــگ هــای دولتــی و شــبه دولتــی تــا ۲۰درصــد
ســهام بنــگاه هــا را مالــک شــوند ولــی آنچــه امــروز مشــاهده مــی کنیــم بــا
آن تصمیماتــی کــه اتخــاذ شــد کامــا متفــاوت اســت .وقتــی اولیــن گام هــای
خصوصــی ســازی جــدی گرفتــه نشــود و سیاســتگذاری هــای درســت در ایــن
خصــوص اتفــاق نیفتــد ،آنــگاه خصوصــی ســازی تنهــا در حــد شــعار باقــی مــی
مانــد و وضعیــت بــه گونــه ای مــی شــود کــه بنــگاه هــای خصوصــی تــوان رقابــت
نخواهنــد داشــت .بــه عنــوان مثــال مجلــس شــورای اســامی در مــورد انحصــارات
اشــتباهاتی مرتکــب شــد و بســترهایی را فراهــم کــرد تــا دوبــاره صنــدوق هــای
بازنشســتگی ،شــرکت هــا و هلدینــگ هــای دولتــی و شــبه دولتــی بتواننــد تــا ۴۰
درصــد ســهام بنــگاه هــا را در اختیــار خــود داشــته باشــند در حالــی کــه بایــد
تــا  ۲۰درصــد را مالــک مــی شــدند .یــا در نمونــه دیگــر دولــت در واقعــی کــردن

قیمــت هــا مســیر اشــتباهی را پیــش گرفــت ،چراکــه تــاش کــرد بــا اســتفاده
نادرســت از ارز نفتــی و پاییــن نگهداشــتن قیمــت ارز بــا تــورم مقابلــه کنــد در
حالــی کــه بارهــا اشــاره کردیــم واقعــی نبــودن قیمــت ارز یــا بــه عبــارت دیگــر
پاییــن بــودن قیمــت ارز مبادالتــی نســبت بــه قیمــت واقعــی آن ســبب مــی شــود
تــا انگیــزه صــادرات بــرای بنــگاه هــای خصوصــی از بیــن بــرود و تولیدکننــدگان
خارجــی در مقایســه بــا تولیدکننــدگان داخلــی منفعــت بیشــتری در بــازار ایــران
کســب کننــد .همیــن دو نمونــه مذکــور ســبب شــده تــا بنــگاه هــای خصوصــی
ضعیــف شــوند و فرصــت هــای شــغلی زیــادی از بیــن بــرود در حالــی کــه ایــران
بــا خروجــی نزدیــک بــه یــک میلیــون فــارغ التحصیــل دانشــگاهی بــه شــدت نیــاز
بــه فرصــت هــای شــغلی جدیــد دارد .باتوجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی کــه در
ســال هــای گذشــته تجربــه کردیــم و مطابــق مــدل هــای ســهامداری کــه دیگــر
کشــورهای در حــال توســعه پیــاده ســازی کــرده انــد نیــاز اســت دوبــاره یــادآوری
کنیــم کــه کلیــد حــل مشــکالت اقتصــادی در دســت بنــگاه هــای خصوصــی اســت
و ایــن دیــدگاه ضــرورت آن را مــی رســاند کــه مفاهیــم خصوصــی ســازی دوبــاره
مــرور و بســترهای الزم جهــت پیــاده ســازی آن ایجــاد شــود .بارهــا و بارهــا تاکیــد
شــده کــه  ...ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـازی طبــق اصــل ۴۴
ـی سـ
ـوی خصوصـ
هزارتــ
قانــون اساســی بــه دولــت اجــازه داده شــد تــا
از طریــق واگــذاری فعالیــت هــا و بنــگاه هایــش
بتوانــد موجــب توســعه بخــش خصوصــی شــود.

مشروح خبر

پیشــنهاد کاهــش  250تومانــی قیمــت
ســیانجی اردشــیر دادرس ،رییــس ســابق

انجمــن صنفــی ســیانجی کشــور معتقــد اســت
رونــد افزایــش تقاضــا بــرای ایــن ســوخت در
ماههــای آینــده ادامــه خواهــد داشــت مشــروح

خبــر

بــا جزیــرهای شــدن نمیتــوان رشــد
اقتصــادی داشــت حمیدرضــا صالحــی در

گفتوگــو بــا ایلنــا در مــورد اهمیــت پیوســتن
بــه پیمــان  FATFگفــت :اگــر بخواهیــم بــا ســایر
کشــورها روابــط بانکــی داشــته باشــیم مشــروح

خبــر

واگــذاری برگــزاری مراســم روز ملــی
ـی رضــا رحمانــی
ـاق بازرگانـ
ـه اتـ
ـادرات بـ
صـ

دوشــنبه  ۱۱آذر  ۹۸در مراســم روز ملــی صــادرات
گفــت :ایــام روز ملــی صــادرات ،دهــه آخــر مــاه
صفــر بــود و برخــی درخواســت داشــتند کــه
ایــن مراســم بــه بعــد از ایــن مــاه منتقــل شــود؛

مشــروح خبــر

ظرفیــت ســالیانه پنــج میلیــارد دالری
صــادرات تجهیــزات صنعــت نفــت رییــس

هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ایــران گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
پنــج میلیــارد دالر در ســال ظرفیــت صــادرات
تجهیــزات صنعــت نفــت در کشــور وجــود دارد،

مشــروح خبــر

عــدم اصــاح قیمــت بــرق بــه رشــد
خاموشــیها منتهیمــی شــود سیاســت

دولتهــا در ســالهای اخیــر در زمینــه اصــاح
نــرخ حاملهــای انــرژی بــه ایــن صــورت بــوده
کــه مشــروح خبــر

ـتید
ـر صادرکنندگان بایسـ
ـت سـ
ـید و پشـ
نترسـ

محمدرضــا انصــاری ،دوشــنبه  ۱۱آذر  ۹۸در بیســت و
ســومین مراســم روز ملــی صــادرات ایــران بــا بیــان
اینکــه هنــوز ادبیــات صــادرات غیرنفتــی و توجــه آن
بــرای پیشــبرد اهــداف توســعه اقتصــادی در ایــران
شــناخته شــده نیســت،گفت مشــروح خبــر

ـیا
ـا اوراسـ
ـارت بـ
ـت تجـ
ـرای تقویـ
ـزام بـ
 5الـ

«همایــش ایــران و اوراســیا» ،روز گذشــته در محــل
ســازمان توســعه تجــارت بــا حضــور متولیــان تجاری
برگزار شــد .مشــروح خبر

اســتقرار نظــام رگوالتــوری مســتقل در
صنعــت انــرژی بــا چــه موانعــی مواجــه
اســت؟ نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت

مشــترک کمیســیونهای «صنعــت و معــدن»
و «انــرژی و محیــط زیســت» اتــاق بازرگانــی
تهــران ،بــه بررســی مســاله ضــرورت وجــود نظــام
تنظیمگــری در صنعــت بــرق پرداختنــد مشــروح

خبــر
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انـرژی

از تشــکیل مرکــز تجــاری ایــران و اوراســیا در
ارمنســتان خبــر داد و گفتبــه همســایههای آنهــا
نیز وصل شــویم .مشــروح خبر

ـتان
ـران و تاجیکسـ
ـن ایـ
ـکاری بیـ
ـعه همـ
توسـ
در زمینههــای مختلــف وزیــر نیــرو از توســعه

همــکاری بیــن ایــران و تاجیکســتان در زمینههــای
کشــاورزی ،بهداشــت ،ســامت ،آمــوزش ،حمــل و
.
نقل و  ...خبر داد .مشروح خبر

راهانـــدازی دفتر تجاری ایــــران و اوراســیا
در ارمنســتان رئیــس اتــاق بازرگانــی ارمنســتان

چیستـان هدردهـی
آب درکویــــر

یادداشتــی از علی شمـس اردکـانی
صفحه 7

اخبار کوتاه
ـراف
ـی در اطـ
ـگاه ایرانـ
ـک پتروپاالیشـ
ـاخت یـ
سـ
ـاه مشــروح خبر
کرمانشـ
جزئیــات وام پنــج میلیــارد دالری ایــران از

ـیه مشــروح خبر
روسـ

.

ـران
ـتن ایـ
ـرای پیوسـ
ـوری بـ
ـتور رییسجمهـ
دسـ
بــه ســازمان تجــارت جهانــی مشــروح خبــر

.

ـای
ـه کاالهـ
ـران بـ
ـون دالری ایـ
ـف  ۱.۵میلیـ
تخفیـ
ـیا مشــروح خبــر
ـی اوراسـ
صادراتـ
حضــور فعــال شــرکتهای فنــی و مهندســی
ایــران در بخــش آب و بــرق تاجیکســتان

مشــروح خبــر

ـازمان
ـران سـ
ـت سـ
ـه نشسـ
ـس بیانیـ
پیشنویـ
ـد
شـ
ـی
نهایـ
گاز
ـده
صادرکننـ
ـورهای
کشـ
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و نیجریــه
ـع
مجمـ
ـو
عضـ
ـورهای
کشـ
ـرژی
انـ
و
ـت
نفـ
ـران
وزیـ
تشــکیل میشــود مشــروح خبــر

کشــورهای صادرکننــده گاز (جیییســیاف)
یــک روز پیــش از برگــزاری نشســت ســران
جیییســیاف در ماالبــو گینهاســتوایی،
پیشنویــس بیانیــه پایانــی نشســت ســران ایــن
مجمــع را نهایــی و تدویــن کردنــد .مشــروح خبــر

2

ـک
ـش یـ
ـا افزایـ
ـود بـ
ـارد دالر سـ
ـب  ۱۲میلیـ
کسـ
درصــدی ســهم ایــران در صــادرات مشــروح

خبــر

ـط
ـادی توسـ
ـاالن اقتصـ
ـدی فعـ
ـازوکار رتبهبنـ
سـ
اتــاق ایــران قانونــی اســت مشــروح خبــر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســهمیهبندی بنزیــن و افزایــش قیمــت آن ،همزمــان بــا
کاهــش مصــرف ایــن ســوخت احتمــاال بــا افزایــش تقاضــا
بــرای س ـیانجی همــراه خواهــد شــد ،کمااینکــه در طــول
همیــن مــدت کوتــاه از اجــرای سیاســت جدیــد ســوختی
دولــت ،ایــن اتفــاق هــم افتــاده و تقاضــای روزانــه سـیانجی
حــدود  2میلیــون متــر مکعــب افزایــش یافتــه اســت.
کمااینکــه اردشــیر دادرس ،رییــس ســابق انجمــن صنفــی
سـیانجی کشــور معتقــد اســت رونــد افزایــش تقاضــا بــرای
ایــن ســوخت در ماههــای آینــده ادامــه خواهــد داشــت .او در
گفتوگــو بــا «روزنامــه تعــادل» از پیشــنهادات فعــاالن ایــن
صنــف بــرای کاهــش قیمــت س ـیانجی و حمایــت از ایــن
صنعــت در راســتای سیاســتهای اصــاح ســوخت کشــور
نیــز میگویــد کــه مشــروح آن را در اینجــا میخوانیــد.
بــه دنبــال افزایــش قیمــت بنزیــن و ســهمیهبندی آن
انتقاداتــی نســبت بــه نحــوه اجــرای ایــن تصمیــم و عــدم
تناســب میــزان افزایــش قیمــت آن بــا ســایر حاملهــای
انــرژی مطــرح شــد .همیــن موضــوع موجــب شــده کــه
بهطــور مشــخص تقاضــا بــرای اســتفاده از ســیانجی بــه
یکبــاره افزایــش یابــد.
اســفندماه ســال گذشــته 9موضــوع افزایــش قیمــت بنزیــن
در جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخشخصوصــی
مطــرح شــد و در آنجــا صحبــت بــر ایــن بــود کــه قیمــت
چهــار حامــل انــرژی ،متناســب بــا یکدیگــر افزایــش پیــدا
کنــد .ضمــن آنکــه تاکیــد بــر ایــن بــود هرگونــه افزایــش
قیمــت حاملهــای انــرژی براســاس نظــرات کارشناســی
صــورت گیــرد .امــا متاســفانه در تصمیــم اخیــر بــرای افزایــش
قیمــت بنزیــن ،شــاهد آن بودیــم کــه از دیــدگاه و نظــرات
متخصصــان و صاحبنظــران اســتفاده نشــد.
آژانــس بینالمللــی انــرژی ،ســه فرمــول مشــخص بــرای
افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی را پیــش رو قــرار داده
اســت .یکــی تناســب قیمــت عرضــه داخلــی بــا قیمــت
منطقــه (بــرای ایــران فــوب خلیجفــارس) و نــرخ صادراتــی
آن اســت کــه ایــن موضــوع صرفــه قاچــاق ســوخت را از
بیــن میبــرد .دوم میــزان عرضــه و تقاضــای داخلــی اســت
کــه بایــد باالنــس و متناســب بــا یکدیگــر باشــد .فرمــول
ســوم هــم مربــوط بــه نســبت قیمــت حاملهــای انــرژی
بــه یکدیگــر اســت .مثــا قیمــت بنزیــن بــه ســیانجی و
گازوئیــل و برعکــس کــه قیمــت اینهــا بایــد متناســب بــا
یکدیگــر تعییــن شــود .امــا همانطــور کــه شــاهد بودیــم در

پیشنهاد
کاهش 250
تومانی قیمت
سیانجی

تصمیــم اخیــر ایــن اتفــاق نیفتــاد.

بهرغــم آنکــه طبــق اظهــارات شــما پیــش
از اجــرای ایــن تصمیــم از متخصصــان مربوطــه
نظرخواهــی صــورت نگرفتــه ،در حــال حاضــر
پیشــنهاد مشــخصی در اینبــاره داریــد کــه بتــوان
آن را بــه دولــت ارایــه داد؟
بلــه .پیشــنهاد مــا ایــن اســت معــادل ســهمیهای کــه بــرای
بنزیــن صــرف میشــد ،بــرای تامیــن کارت ســوخت رایــگان
بــه خودروهــای دوگانهســوز اختصــاص یابــد کــه ایــن موضوع
باعــث میشــود افزایــش هزینــه در بخــش حملونقــل
مســافر و کاال نداشــته باشــیم .در حــال حاضــر حملونقــل
مســافر و کاالی درون شــهری بــه سـیانجی اختصــاص دارد
و در بخــش خــارج شــهر نیــز از گازوئیــل اســتفاده میشــود.
هماکنــون  90درصــد تاکس ـیهای کشــور گازســوز هســتند
و  75درصــد ســوخت بخــش حملونقــل عمومــی نیــز از
طریــق ســیانجی تامیــن میشــود.
یعنــی مشــخصا پیشــنهاد شــما ایــن اســت کــه
بخشــی از منابــع حاصــل از افزایــش قیمــت بنزیــن
بــه تامیــن ســوخت رایــگان ســیانجی اختصــاص
یابــد؟
ببینیــد؛ در حــال حاضــر طبــق محاســبات مــا بــا سیاســت
اتخــاذ شــده ،میانگیــن افزایــش قیمــت بنزیــن 1500
تومانــی و  3000تومانــی ،حــدود  2575تومــان اســت کــه
برایــن اســاس بهطــور متوســط قیمــت بنزیــن حــدود 155
درصــد افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن طبــق بــرآوردی

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

هزارتـوی خصوصی سازی

کــه داشــتیم ،حــدود  35درصــد مصــرف بــه بنزیــن
 1500تومانــی و  65درصــد نیــز بــه بنزیــن  3000تومانــی
اختصــاص خواهــد داشــت .مــا در گذشــته بــا بنزیــن 1000
تومانــی ،حــدود  29هــزار میلیــارد تومــان فــروش داشــتیم
کــه بــا افزایــش قیمــت اخیــر ،میــزان فــروش کل حــدود
 52هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود کــه یــک تفــاوت
 23هــزار میلیــارد تومانــی در درآمــد کســب شــده از محــل
فــروش بنزیــن ایجــاد خواهــد شــد .پیشــنهاد مــا ایــن اســت
کــه اگــر  10درصــد از ایــن منابــع بــه صنعــت س ـیانجی
اختصــاص یابــد ،میتوانیــم بــه خودروهــای دوگانهســوز بــه
جــای یارانــه نقــدی ،ســوخت ســیانجی رایــگان بدهیــم.
خــب ایــن منابــع در صــورت تخصیــص میتوانــد
بــه شــیوه دیگــری نیــز در بخــش ســیانجی
هزینــه شــود ،مثــا باتوجــه بــه پیشبینــی افزایــش
تقاضــا بــرای ایــن ســوخت ،قیمــت گاز ســیانجی
کاهــش پیــدا کنــد.
بلــه .مــا پیشــنهادی هــم داشــتیم کــه در صــورت تخصیــص
 10درصــد از درآمــد حاصــل از تفــاوت فــروش قیمــت
بنزیــن بــه بخــش س ـیانجی ،میتــوان قیمــت ایــن گاز را
از  500تومــان بــه  250تومــان کاهــش بدهیــم .در صــورت
اجــرای ایــن پیشــنهاد ،تقاضــا بــرای س ـیانجی بــه مراتــب
افزایــش بیشــتری خواهــد داشــت .کمااینکــه در حــال حاضــر
نیــز پیشبینــی میشــود تقاضــا بــرای ایــن ســوخت از 20
تــا  22میلیــون مترمکعــب فعلــی بــه حــدود  30میلیــون
مترمکعــب در طــول ماههــای آتــی برســد.

در اولیــن گام خصوصــی ســازی بایــد اصــول آزادســازی
قیمــت هــا رعایــت شــود و در همیــن راســتا دولــت بایــد
قیمــت ارز را بــر مبنــای تولیــد صــادرات محــور تعییــن
کنــد تــا انگیــزه بنــگاه هــا جهــت صــادرات افزایــش یابــد
و همچنیــن قیمــت ارز طبــق قانــون برنامــه هــر ســاله
مطابــق تــورم داخلــی منهــای تــورم خارجــی تعدیــل شــود
تــا تولیدکننــده بــه یــک بــاره بــا چهــار برابــر شــدن نــرخ ارز
در تامیــن ســرمایه در گــردش خــود بــا مشــکل مواجه نشــود.
صادرکننــده در بــازه هــای زمانــی کــه ارز بــه یــک بــاره بــاال
مــی رود ،نمــی توانــد ســرمایه در گــردش را تامیــن کنــد و
بانــک هــا نیــز عمــا قــادر بــه چهــار برابــر کــردن ناگهانــی
ســرمایه در گــردش بنــگاه هــا نیســتند .ایــن در حالــی اســت
کــه بنــگاه هــا تکنولــوژی و دانــش تولیــد را دارنــد ولــی بــه
دلیــل مشــکالت تورمــی و ســرمایه در گــردش نمــی تواننــد
صــادرات را انجــام دهنــد و در نهایــت ضعیــف مــی شــوند.
نقــش سیاســتگذاری در خصوصــی ســازی آنقــدر اهمیت دارد
کــه دولــت عــاوه بــر واگــذاری بنــگاه هــای تحــت تملــک
خــود نیــاز اســت اقتصاد کشــور و سیاســتگذاری هــای مربوط
بــه آن را بــه تیــم کارشناســان اقتصــادی بخــش خصوصــی
واگــذار کنــد و نهادهایــی از جملــه مجلــس و دولــت تنهــا
بــه عنــوان ناظــر روی سیاســت هــا ایفــای نقــش کننــد.
خصوصــی ســازی بنــگاه هــای اقتصــادی و سیاســتگذاری از
ســوی کارشناســان بخــش خصوصــی منجــر مــی شــود تــا
اقتصــاد قابــل پیــش بینــی شــود ،ســرمایه خارجــی جــذب
شــود و صــادرات غیرنفتــی توســعه یابــد .همچنیــن از مهــم
تریــن دســتاوردهای خصوصــی ســازی مــی تــوان بــه جبــران
 ۱۴ســال عقــب ماندگــی از رشــد اقتصــادی مطابــق برنامــه
 ۲۰ســاله اشــاره کــرد کــه اگــر خصوصــی ســازی واقعــی
اتفــاق بیفتــد حداقــل  ۵درصــد رشــد اقتصــادی ســاالنه از
طریــق ســرمایه هــای خارجــی و حــدود  ۲.۵تــا  ۳درصــد
رشــد اقتصــادی ســاالنه از طریــق افزایــش بهــره وری محقــق
مــی شــود .در مســیر خصوصــی ســازی و رشــد اقتصــادی
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اقتصــاد بایــد بــر سیاســت
ارجحیــت داشــته باشــد و روابــط مــا بــا کشــورهای دوســت
و همســایه گســترش یابــد تــا بتوانیــم امنیــت و بــه تبــع آن
زمینــه صــادرات را از طریــق افزایــش قــدرت اقتصــادی و
کمــک بــه رشــد و توســعه کشــورهای هــدف میســر کنیــم.
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بستن مسیر  FATFیعنی بستن دیگر
مسیرهای اقتصاد * با جزیرهای شدن
نمیتوان رشد اقتصادی داشت

حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا ایلنــا در مــورد
اهمیــت پیوســتن بــه پیمــان  FATFگفــت :اگــر
بخواهیــم بــا ســایر کشــورها روابــط بانکــی داشــته باشــیم،
صــادرات غیرنفتــی خــود را گســترش دهیــم و درآمدهــای
ارزی را بــه داخــل انتقــال دهیــم یــا قــادر بــه دریافــت
ضمانتنامههــای بانکــی باشــیم بایــد بــه پروتکلهــای
جهانــی ماننــد  FATFبپیوندیــم و اگــر ایــن امــر نیازمنــد
زیرســاختها باشــد آنهــا را فراهــم کنیــم.
وی ادامــه داد :بایــد توجــه داشــت کــه اگــر ایــن مســیر
بســته شــود بســیاری از مســیرهای اقتصــادی نیــز
بــرای مــا بســته میشــود و نمیتوانیــم آن طــور کــه
هدفگــذاری کردهایــم بــه ســمت اقتصــاد غیرنفتــی گام
برداریــم .بایــد بــا مطالعــه در ایــن پروتکلهــا مشــارکت
داشــته باشــیم و بــا در نظــر گرفتــن منافــع و مصالــح ملی
بــه ســمت یــک تفاهــم برد-بــرد حرکــت کنیــم.
صالحــی تصریــح کــرد :بایــد در دنیــای کنونــی هنــر
اســتفاده از فرصتهــا را داشــته باشــیم و نبایــد فرامــوش
کــرد کــه خــروج از ایــن پروتکلهــا و بــه جزیــره تبدیــل
شــدن ،نمیتوانــد موجــب رشــد اقتصــادی کشــور شــود.
اگــر بــه دنبــال گرفتــن بازارهــای بــزرگ هســتیم بایــد
کیفیــت کاالهــا را افزایــش دهیــم ،نبایــد بــه گونــهای

باشــد کــه قیمــت تمــام شــده کاالهــا بــاال رفتــه و حتــی
بازارهــای داخــل را نیــز از دســت بدهی ـم.
عضــو اتــاق بازرگانــی افــزود :چــون در شــرایط عــدم
ارتبــاط بــا بانکهــای خارجــی ،گرفتــن بازارهــای خارجــی
دشــوار خواهــد شــد ،تیــراژ تولیــد کاهــش یافتــه و ایــن
یعنــی افزایــش قیمــت و غیررقابتــی شــدن اســت .حتــی
رفتــه رفتــه بــرای حفــظ بــازار داخلــی و حضــور در رقابــت
شــاهد کاهــش کیفیــت محصوالتمــان هــم خواهیــم بــود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی خاطــر نشــان کــرد :در مــورد
 FATFنبایــد بــه گون ـهای تصمیــم گرفتــه شــود کــه در
آینــده فرصتهــای اقتصــادی بــر روی مــا بســته شــود
و فعــاالن کشــور نتواننــد بــه بازســازی اقتصــاد کشــور
کمــک کننــد .بایــد توجــه داشــت کــه طبــق فرمایــش
مقــام رهبــری اقتصــاد مقاومتــی درونزا و بروننگــر
اســت ،درونزا اســت تــا ظرفیتهــای داخلــی تقویــت
و از آنهــا اســتفاده بهینــه شــود و بــرونزا بــودن هــم
بــه معنــی ارتبــاط و حضــور در بازارهــای خارجــی و بــه
طبــع حفــظ مــراودات بانکــی بــرای اخــذ بازارهــا اســت.
یــک توافــق خــوب و بــرد بــرد میتوانــد کمــک کنــد
از وضعیــت فعلــی بــه ســمت فرصتهــای اقتصــادی
مناســب حرکــت کنیــم .
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واگذاری برگزاری مراسم روز
ملی صادرات به اتاق بازرگانی
رضــا رحمانــی دوشــنبه  ۱۱آذر  ۹۸در مراســم روز ملــی
صــادرات گفــت :ایــام روز ملــی صــادرات ،دهــه آخــر مــاه
صفــر بــود و برخــی درخواســت داشــتند کــه ایــن مراســم
بــه بعــد از ایــن مــاه منتقــل شــود؛ امــا دلیــل مهــم ایــن
بــود کــه شــخصا بــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران اعــام
کــرده بــودم کــه اتــاق بازرگانــی بایــد متولــی برگــزاری روز
ملــی صــادرات شــود ،همانطــور کــه روز صنعــت و معــدن
نیــز از ســوی خانــه صنعــت و معــدن برگــزار میشــود؛
پــس احســاس کــردم کــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران
ایــن خواســته را نادیــده گرفتــه اســت ،امــا امــروز هــم
اگرچــه خواســته مــن بــه صــورت کامــل اجرایــی نشــده،
امــا بــه هــر حــال روز ملــی صــادرات بــا همــکاری اتــاق
بازرگانــی ایــران برگــزار شــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :سیاســت وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــن اســت کــه بخــش خصوصی
محــور کار باشــد و اعتقــاد مــن فراتــر از ایــن بــوده و
معتقــدم کــه یکــی از راهکارهــای پایــان دادن بــه تحریــم،
حضــور مــردم و بخــش خصوصــی در صحنــه اســت؛ ایــن
در حالــی اســت کــه امــروز هــم بــه رئیــس اتــاق بازرگانــی
ایــران اعــام میکنــم کــه از امــروز ،مراســم روز ملــی
صــادرات را بــه اتــاق بازرگانــی ایــران تحویــل میدهیــم.
مــا هــم در کنــار شــما هســتیم.
رحمانــی بــا بیــان اینکــه رشــد وزنــی صــادرات ۱۷
درصــد مثبــت بــوده اســت ،گفــت :مبنــای محاســبه ارز
در گمــرکات جابجــا شــده اســت ،امــا مــن از وضعیــت

صــادرات راضــی نیســتم .ایــن در حالــی اســت کــه تــا
ســال  ۱۴۰۰میــزان صــادرات بــه کشــورهای همســایه
بایــد دو برابــر شــود؛ یعنــی بایــد بــه کشــورهای همســایه
 ۲۴میلیــارد دالر صــادرات داشــته باشــیم .البتــه ظرفیــت
اوراســیا را هــم نبایــد

وزیــر صنعــت در خصــوص قــرارداد تجــارت ترجیحــی
ایــران بــا اوراســیا گفــت :میانگیــن تخفیفــی کــه اتحادیــه
اوراســیا بــه ایــران بــرای صــادرات کاالهــا داده ۵۶ ،درصــد
بــوده و مــا هــم میانگیــن  ۳۲درصــد تخفیــف گمرکــی بــه
ایــن بخــش دادهایــم ،ایــن در حالــی اســت کــه کشــوری
مثــل چیــن  ۲۰۰۰میلیــارد دالر واردات دارد و از کاالهــای
ایرانــی نیــز اســتقبال مــی کنــد .از ایــن رقــم  ۷۰۰میلیــارد
دالر کاالهایــی اســت کــه ایــران مــی توانــد بــه چیــن
صــادرات داشــته باشــد.
وی افــزود :توســعه صــادرات جــزو هفــت محــور اجرایــی
وزارت صنعــت اســت کــه ذیــل آن  ۴برنامــه داریــم کــه
یکــی از آنهــا ،توســعه تجــارت بــا کشــورهای همســایه
اســت.
رحمانــی گفــت :امســال و ســال آینــده ،صــادرات پیشــران
اقتصــاد ایــران اســت و قــدرت خریــد مــردم نیــز کاهــش
یافتــه و منجــر بــه رکــود شــده اســت .در ایــن میــان بایــد
صــادرات کاالهــای کیفــی بایــد رونــق یابــد .در غیــر ایــن
صــورت دروازه صــادرات بســته خواهــد شــد.
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ساخت یک پتروپاالیشگاه ایرانی
در اطراف کرمانشاه

رییــس هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه پنــج میلیــارد دالر در ســال ظرفیــت
صــادرات تجهیــزات صنعــت نفــت در کشــور
وجــود دارد ،تقاضــای مــا از دولــت ایــن اســت کــه
روی ایــن موضــوع ســرمایهگذاری کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیروس تــاالری امــروز در نشســت
خبــری بــا اشــاره بــه ظرفیــت صــادرات تولیــد کننــدگان
تجهیــزات صنعــت نفــت در داخــل کشــور بــا بیــان اینکــه
در شــرایط فعلــی کشــور نیازمنــد تعامــات ســازنده بیــن
بخــش خصوصــی ،اقتصــاد کالن ملــی و دولــت هســتیم،
اظهــار کــرد :اکنــون ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
ایــران بــه مرحلـهای رســیدهاند کــه در دهــه  ۷۰رســیدن
بــه ایــن نقطــه تنهــا یــک رویــا بــود.
رییــس هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ایــران بــا بیــان اینکــه  ۶۵درصــد نیــاز
صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی صاحــب فنــاوری
و تکنولــوژی بومــی اســت ،اظهــار کــرد ۲۰ :درصــد
نیازهــای ایــن ســه حــوزه توســط ســازندگان مــا بــا انجــام
مهندســی معکــوس و تکنولــوژی بومــی خلــق شــده اســت
و در مجمــوع ظرفیــت ایــن وجــود دارد کــه  ۸۵درصــد
از نیازهــای نفــت و گاز و پتروشــیمی در داخــل کشــور
تولیــد شــود.
وی ادامــه داد ۱۵ :درصــد باقیمانــده بــه ایــن دلیــل اســت
کــه احتمــاال بخشــی از تکنولــوژی فنــی و بخشــی از مــواد
اولیــه را در اختیــار نداریــم البتــه هیــچ کشــوری وجــود
نــدارد کــه صفــر تــا  ۱۰۰تجهیــزات خــود را در داخــل
تولیــد کنــد ،چــرا کــه تولیــد کننــدگان بــه صــورت یــک
زنجیــره بــه یکدیگــر متصــل هســتند و معنــای خودکفایــی
نیــز ایــن نیســت کــه تمــام بخشهــا در داخــل کشــور
تولیــد شــود.
رییــس هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ایــران تصریــح کــرد :بــه طــور میانگیــن
نیازمندیهــا بــه مــواد اولیــه خارجــی در بیــن ســازندگان
زیــر  ۳۰درصــد اســت یعنــی  ۷۰درصــد از تولیــد
کننــدگان مــواد اولیــه خــود را از طریــق منابــع داخلــی
تامیــن میکنــد و بایــد بگویــم کــه در حــوزه ســاخت
تجهیــزات مــورد نیــاز صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی
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ظرفیت سالیانه پنج میلیارد دالری
صادرات تجهیزات صنعت نفت
یــک انقــاب صنعتــی رخ داده اســت.
تــاالری بــا اشــاره بــه ایــن مســاله کــه جلــوی واردات
 ۱۲۲کاالیــی کــه در داخــل کشــور تولیــد میشــود
گرفتــه شــده اســت ،گفــت :کیفیــت محصــوالت مــا در
حــد محصــوالت اروپایــی اســت امــا بــه دلیــل اینکــه
اســتانداردهای جهانــی را نداریــم تاکنــون نتوانســتهایم در
حــوزه صــادرات ورود پیــدا کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه جلسـهای کــه بــا مقــام معظــم رهبــری
داشــتهاند ،گفــت :در ایــن جلســه اعــام کردهایــم کــه
بــرای حضــور در بازارهــای منطقــهای و جهانــی تجمیــع
و همسوســازی همــه ظرفیتهــای ملــی در حــوزه نفــت،
گاز و پتروشــیمی از طراحــی و مهندســی گرفتــه تــا
ســاخت تجهیــزات ،نصــب و ســاختمان بایــد ســرلوحه
همکاریهــای فراگیــر ملــی بــا مدیریــت وزارت نفــت و
مشــارکت فعــال همــه صنــوف و انجمنهــای ذیربــط قــرار
گیــرد تــا از ایــن طریــق نقــاط ضعــف و قــوت داشــتههای
ملــی آشــکار شــود.
رییــس هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ایــران افــزود :عــاوه بــر ایــن ظرفیتهــای
مختلــف در تناظــر چندجانبــه بــا هــم بــه همافزایــی
بینجامــد و ثالثــا ،هلدینگهــای توانمنــد ای پــی ســی از
دل آنهــا جهــت انجــام پروژههــای بــزرگ و حضــور در

بازارهــای منطقــهای ایجــاد شــود.
تــاالری بــا اشــاره بــه لــزوم تشــکیل شــورای راهبــردی
تکمیــل و توســعه زنجیــره ارزش اقتصــادی خبــر داد و
گفــت :الزم اســت تــا ایــن شــورا بــا مشــارکت وزارت
اقتصــاد و دارایــی ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،وزارت
نفــت ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
بانــک مرکــزی و نماینــدگان بخــش صنعــت و تولیــد
ایجــاد شــود.
در ادامــه خیامیــان  -نایــب رییــس انجمــت ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت  -ضمــن انتقــاد از وضعیــت
موجــود بــرای تولیدکننــدگان تجهیــزات صنعــت نفــت
گفــت :تقاضــای مــا ایــن اســت کــه بــا تولیدکننــدگان
داخلــی نیــز ماننــد خارجیهــا برخــورد شــود و ســازوکاری
کــه بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه میشــود را نیــز بــرای
بخــش داخلــی لحــاظ کننــد.
بــه گفتــه وی دولــت بایــد ســازوکاری را بــه کار گیــرد
تــا بتوانــد بــا تقویــت بخــش تولیــد میــزان اشــتغال را
نیــز افزایــش دهــد ،بــه ویــژه اینکــه در حــال حاضــر
در صنایــع پاییندســتی پتروشــیمی میتوانیــم شــرایط
بســیار خوبــی را در حــوزه توســعه تولیــد و اشــتغال بــه
وجــود آوریــم.

رییــس هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ایــران از ســاخت یــک پتروپاالیشــگاه
کامــا بومــی در داخــل کشــور خبــر داد.
ســیروس تــاالری در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
جزییــات ایــن طــرح ،اظهــار کــرد :محــل اجــرای ایــن
طــرح اطــراف کرمانشــاه اســت کــه اگــر محقــق شــود،
در واقــع یکــی دیگــر از ظرفیتهــای ملــی کشــور
آشــکار میشــود.
وی یکــی دیگــر از طرحهــای صــد درصــد بومــی
صنعــت نفــت را ســاخت فــاز چهــارم پاالیشــگاه ســتاره
خلیــج فــارس اعــام و اظهــار کــرد :ســه فــاز ایــن طرح
بــا موفقیــت انجــام شــده و تمــام زیرســاختهای فــاز
چهــارم نیــز محیــا اســت و تنهــا منتظــر تامیــن خوراک
هســتیم ،کــه اگــر خــوراک تامیــن شــود امکان ســاخت
صــد درصــد داخلــی وجــود دارد کــه بــرای ایــن پــروژه
نیــز بــا یــک پیمانــکار صحبــت شــده اســت.
نیازمندی ۳۰درصدی به مواد اولیه خارجی
رییــس هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت ایــران تصریــح کــرد :بــه طــور میانگیــن
نیازمندیهــا بــه مــواد اولیــه خارجــی در بیــن
ســازندگان زیــر  ۳۰درصــد اســت؛ یعنــی  ۷۰درصــد
از تولیدکننــدگان مــواد اولیــه خــود را از طریــق منابــع
داخلــی تامیــن میکننــد و بایــد بگویــم کــه در حــوزه
ســاخت تجهیــزات مــورد نیــاز صنایــع نفــت و گاز و
پتروشــیمی یــک انقــاب صنعتــی رخ داده اســت.
ممانعــت از واردات  ۱۲۲قلــم کاالی نفتــی تولیــد
داخلــی
تــاالری بــا اشــاره بــه اینکــه جلــوی واردات ۱۲۲
کاالیــی کــه در داخــل کشــور تولیــد میشــود ،گرفتــه
شــده اســت ،گفــت :کیفیــت محصــوالت مــا در حــد
محصــوالت اروپایــی اســت ،امــا بــه دلیــل اینکــه
اســتانداردهای جهانــی را نداریــم تاکنــون نتوانســتهایم
در حــوزه صــادرات ورود کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمدرضــا انصــاری ،دوشــنبه
 ۱۱آذر  ۹۸در بیســت و ســومین مراســم روز ملــی صــادرات
ایــران بــا بیــان اینکــه هنــوز ادبیــات صــادرات غیرنفتــی و
توجــه آن بــرای پیشــبرد اهــداف توســعه اقتصــادی در ایــران
شــناخته شــده نیســت ،گفــت :یــک کار مشــترک بــرای
رونــق تولیــد در تمامــی کشــورهایی صــورت گرفتــه کــه
آن هــم ،توجــه بــه توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت؛ در
حالیکــه در ایــران هنــوز از راهکارهایــی اســتفاده نشــده تــا
صــادرات کشــور توســعه یابــد.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود :مکانیــزم هــای
اســتفاده از اســتعداد ملــی در توســعه صــادرات غیرنفتــی را
بایــد بــا بهــره گیــری از تجربیــات ســایر کشــورها بــه کار
بســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی کشــورها صــادرات
را در باالتریــن ســطوح اجرایــی کشــور خــود قــرار داده و
وزارتخانــهای بــرای صــادرات غیرنفتــی داشــتهاند؛ ایــن در
حالــی اســت کــه ســازمان توســعه تجــارت خیلــی اکنــون بــا
عالقــه عمــل میکنــد.
وی تصریــح کــرد :بــا  ۱۰۰میلیــون دالری کــه ســرمایه
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اســت ،نمــی تــوان در دنیــا
حــرف بــرای رقابــت در شــرایط ســخت جهانــی زد ،ایــن در
حالــی اســت کــه هــم اکنــون ضمانتنامــه گرفتــن از صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران ،جواهــر شــده اســت؛ ایــن در حالــی
اســت کــه اگــر جایــی از کشــور نمــی توانیــم از ســرمایه
هــای بلوکــه شــده خــود اســتفاده کنیــم ،مــی توانیــم بــا
افزایــش ســقف ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
کار را بــرای صادرکننــدگان همــوار کنیــم.
بــه گفتــه انصــاری ،اگــر بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه
صــادرات را رونــق دهیــم ،بایــد ســرمایه صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران را افزایــش دهیــم ،ایــن در حالــی اســت کــه
ترکیــه و عربســتان بــه ترتیــب  ۲میلیــارد و  ۴میلیــارد دالر
را بعنــوان ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات خــود قــرار
داده انــد ،ایــن در حالــی اســت کــه بــا مصوبــه مجلــس قــرار
بــر ایــن بــود کــه یــک درصــد از حقــوق ورودی کاالهــای
وارداتــی غیراساســی بــه عنــوان مشــوق صادراتــی اختصــاص
یابــد ،امــا بعــد از مصوبــه مجلــس کــه چیــزی حــدود ۱۳۰۰
میلیــارد تومــان را بــرآورد کــرده بــود ،امــا متاســفانه بعــد از
گذشــته چنــد ســال هنــوز عملیاتــی نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جایــزه صادراتــی تاثیــر مناســبی
بــر روی صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی داشــته اســت،
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نترسید و
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پشت سر
به رشد خاموشیها
صادرکنندگان
منتهیمی شود
بایستید

اظهــار داشــت :رشــد  ۴۵درصــدی صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی کــه بــا عنــوان شــدن جایــزه  ۸درصــدی
بــرای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی رخ داد ،مرهــون
اختصــاص ایــن مشــوق بــوده اســت کــه متاســفانه هــم اکنون
ایــن رونــد متوقــف شــده اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه
مجلــس مصــوب کــرده و بودجــه آن نیــز تــا  ۶۰۰میلیــارد
تومــان نیــز دریافــت شــده؛ امــا بــه دلیــل اینکــه متاســفانه
نتوانســتیم آن را هزینــه کنیــم ،دوبــاره بــه خزانــه برگشــت.
رئیــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
خاطرنشــان کــرد :وقتــی کــه ایرانــی بیــرون از کشــور ۸۰۰
میلیــارد دالر را در یــک شــرکت مدیریــت میکنــد ،چــرا در
ایــران نمــی توانــد توســعه اقتصــادی داشــته باشــد ،ایــن در
حالــی اســت کــه در همیــن شــرایط ســخت ،صادرکننــدگان
در حــال صــادرات هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه بایــد
پشــت ســر  ۸هــزار صادرکننــده ایســتاد ،آنهــا را حمایــت
کــرد و اجــازه دهنــد کــه صــادرات غیرنفتــی کــرده و ارز آن
را بــه کشــور برگرداننــد
نایــب رئیــس اتــاق ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه دولتمــردان
تمــام قــد بایــد در حمایــت از صادرکننــدگان و توســعه
صــادرات غیرنفتــی کشــور گام بردارند،خطــاب بــه اعضــای
کابینــه گفت:نترســید و پشــت ســر صادرکنندگانتان بایســتید.
ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون بســیاری از اعضــای دولــت
یــا کارمنــدان دولتــی مــی ترســند کــه بــه صادرکننــدگان
نمونــه و بــزرگ کشــور ،خدمــات بدهنــد چراکــه بــه شــدت
فضــای ســنگینی در ادارات دولتــی حاکــم اســت و برخــی
مــی ترســند کــه بــرای حمایــت از صادرکننــدگان ،زیــر
ســوال برونــد.

سیاســت دولتهــا در ســالهای اخیــر در زمینــه اصــاح
نــرخ حاملهــای انــرژی بــه ایــن صــورت بــوده کــه
نــرخ ایــن حامــل حــدود چندیــن ســال (حــدود  6تــا 7
ســال) ثابــت باقــی میمانــد و یکبــاره افزایــش چندیــن
درصــدی در ایــن قیمتهــا صــورت میگیــرد کــه همیــن
موضــوع بــه افزایــش بیشــتر تــورم دامــن میزنــد .قطعــا
ایــن نــوع اصــاح نــرخ حاملهــای انــرژی ماننــد آنچــه
کــه اخیــرا در خصــوص بنزیــن صــورت گرفــت ،تبعــات
اقتصــادی ســنگینی بــرای کشــور بــه همــراه دارد .آنچــه
مســلم اســت ،افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی بایــد
بــه صــورت پلهکانــی و متناســب بــا تــورم ســاالنه تغییــر
کنــد تــا یارانـهای کــه پرداخــت میشــود کارآمدتــر گــردد.
مــا خواســتار آن نیســتیم شــیوهای کــه در اصــاح قیمــت
بنزیــن صــورت گرفــت ،بــرای بــرق هــم اعمــال شــود
بــا ایــن حــال اگــر دولــت اقدامــی اساســی در راســتای
اصــاح قیمــت بــرق انجــام ندهــد ،در ســالهای آتــی
بــا مشــکالت عدیــدهای در ایــن حــوزه روبــرو خواهیــم
شــد .در حــال حاضــر قیمــت بــرق عرضــه شــده در کشــور
بــا قیمــت واقعــی آن تفــاوت زیــادی دارد .قیمــت واقعــی
بــرق بــرای مصرفکننــده حــدود  12تــا  16ســنت
(مشــابه آنچــه در ترکیــه عرضــه میشــود) اســت در
حالــی کــه هزینــه فــروش بــرق از ســوی نیروگاههــا،
هزینــه نگهــداری و بهرهبــرداری نیروگاههــا را هــم
تامیــن نمیکنــد .در حــال حاضــر قیمــت خریــد بــرق
حــدود  70تــا  130تومــان اســت کــه پــول همینهــا
را هــم دولــت نمیتوانــد پرداخــت کنــد و بــه تبــع آن
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معمــوال نیروگاههــا از دولــت طلبــکار هســتند .ادامــه ایــن
وضعیــت لطمــه بــه اقتصــاد ملــی را در پــی خواهــد داشــت
زیــرا بــا ایــن شــرایط کســی حاضــر بــه ســرمایهگذاری در
بخــش نیروگاههــای بــرق نخواهــد بــود و تــداوم آن بــه
افزایــش بیشــتر خاموشــیها طــی ســالهای آتــی منجــر
خواهــد شــد .ســال گذشــته مــا بــا حــدود  9هــزار مــگاوات
کســری بــرق در کشــور روبــرو بودیــم کــه در نتیجــه آن
بــرای جلوگیــری و کاهــش خاموشــی منــازل مــردم،
مجبــور بــه انتقــال ایــن خاموشــی بــه برخــی از کارخانههــا
و واحدهــای تولیــدی شــدیم کــه همیــن موضــوع بــر تولیــد
ناخالــص داخلــی تاثیرگــذار بــود .بــا ادامــه سیاســتهای
نادرســت در زمینــه قیمــت بــرق و قیمــت ایــن حامــل
انــرژی ،میــزان خاموشــیها در ســالهای آتــی رو بــه
افزایــش خواهــد بــود.
عــدم افزایــش قیمــت بــرق بــه زیــان خــود مــردم نیــز
خواهــد بــود زیــرا بــا ادامــه شــرایط کنونــی روزی آنقــدر
قطعــی بــرق خواهیــم داشــت کــه خــود مــردم در زندگــی
روزمــره خــود دچــار مشــکل خواهنــد شــد .بهتریــن شــیوه
در ایــن خصــوص آن اســت کــه بایــد در یــک برنامــه چنــد
ســاله مثــا هفــت ســاله ،بــه صــورت ســاالنه و پلهکانــی
افزایــش قیمــت بــرق صــورت گیــرد تــا در ســال هفتــم
قیمــت بــرق واقعــی شــود .در عیــن حــال همانطــور کــه
اشــاره شــد ،ادامــه وضعیــت فعلــی و تثبیــت قیمــت بــرق،
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش را بحرانــی خواهــد ســاخت.
مشــخصا میــزان ســرمایهگذاری بخشخصوصــی در
صنعــت بــرق طــی ســال جــاری بســیار انــدک بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از آنجــا کــه در دنیــای معاصــر آب و هــوا دیگــر مجانــی
نیســتند و شــکل کاالیــی دارنــد ،صرفهجویــی در هزینــه
واقعــی آب و هــوا میتوانــد هزینــه تغییــر شــیوهها را
تأمیــن کنــد .قیمتگــذاری در حیطــه تخصــص مهندســان
آب نیســت و بهــای آن را بایــد بــر اســاس ارزش مابازایــی
( )Opportunity Costبــه دســت آورد.
واژه بیابــان -بیآبــان -گویــای طبیعــت بیآبــی در زبــان
فارســی و در پهنههــای ســرزمینهای ایرانــی از کردســتان
ســوریه تــا کاشــغر در غــرب چیــن اســت؛ چنانکــه
امیرالشــعرای دوره ســلجوقی ،معــزی فرمــوده«:از حلــب تــا
کاشــغر میــدان ســلطان ســنجر اســت».
همــه میدانیــم کــه آب در کویــر (بیابــان) کمیــاب و نایــاب
اســت .ایرانیــان چنــد هــزار ســال قبــل از کشــف رابطــه
کمیابــی و قیمــت توســط آدام اســمیت ،مبــدع علــم اقتصاد
مــدرن ،میدانســتند آب کمیــاب گــران اســت .اختــراع
قنــات ،ســرداب و آســیای بــادی عمــودی(Persian
 )Wheelنشــانه نبــوغ پیشــینیان مــا در تمــدن ایرانــی
و قــرون گذشــته بــرای مبــارزه بــا خشکدســتی طبیعــت
بــوده است.متأســفانه سیاســتهای اجرائــی مربــوط بــه
مصــرف آب در ایــران ،از زمــان تشــکیل وزارتخانــه آب و
بــرق در دهــه  ،1340باوجــود کوشــش فــراوان در ایجــاد
شــبکههای نویــن آبیــاری ،ســاخت ســدها و آبخوانهــا
برخــاف هــدف ،بیابانزایــی را گســترش داده و بــه
کمیابــی آب در ســرزمین مــا افــزوده اســت.
ایــن میراثــی نامتناســب از نســل حاضــر بــا دســتاوردهای
گذشــته ایرانیــان در کار آب اســت .قناتهــای خشــکیده
در سراســر ایرانزمیــن و بهویــژه در یــزد ،بهتریــن گــواه
ناکارآمــدی و نادرســتی سیاســتها و رویکردهــای نســل
حاضــر دربــاره آب زندگیآفریــن بــوده اســت .البتــه
بوروکراتهــا کمــاکان خــود را مالــک ایــن مهــم میداننــد؛
بــدون آنکــه مفاهیــم توســعه و آمایــش را آموختــه
باشــند()1؟! اکنــون وزیــر محتــرم نیــرو بــا دیــد علمــی ،در
پــی جســتوجوی راه عاقالنــه و اقتصــادی بــرای کاهــش
مصــرف آب در اســتان کویــری یــزد هســتند .ایــن وظیفــه
همــگان اســت کــه بــرای پاســخ دادن بــه پرســش وزیــر
محتــرم بکوشــیم .پیشــنهاد مــن هــم مثــل جنــاب وزیــر
خنککــردن ســاختمانها در اســتان یــزد ،بــدون اســتفاده
از کولــر آبــی اســت .وزیــر محتــرم بهدرســتی اعتــراض دارد
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چیستان
هدردهی آب
در کویر
کــه چگونــه در شــهر یــزد  400هــزار کولــر ،در ماههــای
طوالنــی گرمــی هــوا ،میلیونهــا مترمکعــب آب «هــدر»
میدهنــد .اگــر جنــاب وزیــر جویــای راهحــل هســتند،
پیشنیــاز رهایــی از هدردهــی آب در کویــر قیمتگــذاری
صحیــح آب کمیــاب در کشــور اســت.
از آنجــا کــه در دنیــای معاصــر آب و هــوا دیگــر مجانــی
نیســتند و شــکل کاالیــی دارنــد ،صرفهجویــی در هزینــه
واقعــی آب و هــوا میتوانــد هزینــه تغییــر شــیوهها را
تأمیــن کنــد .قیمتگــذاری در حیطــه تخصــص مهندســان
آب نیســت و بهــای آن را بایــد بــر اســاس ارزش «مابازایــی
( Opportunity Costبــه دســت آورد .تئوریهــای
پروفســور هتلینــگ ( )Hotelingراهگشــای خــوب ایــن
مــدل قیمتگــذاری بــرای ذخایــر کاهنــده در مقــدار و
تمامشــدنیها اســت .براســاساین بایــد قیمتگــذاری
آب در ایــران بهویــژه در کویــر را بــا محاســبه معکــوس
قیمــت آب شــرب تجــاری (آب در بطــری) بـ ه دســت آورد؛
چــون آبــی کــه در کولرهــای آبــی مصــرف میشــود ،آب
تصفیهشــده قابــل نوشــیدن اســت .پــس از اینکــه قیمــت
آب معلــوم شــد ،طبــق مــاده  12قانــون حمایــت از تولیــد
میتــوان معــادل قیمــت نهایــی ایــن آب کمیــاب را بهعنــوان
کاالی صرفهجوییشــده صــرف تأمیــن هزینههــای
ســرمایهای شــیوه جایگزیــن کرد.البتــه بــرای تفهیــم قیمتی
آب نــزد مردمــان ،حداقــل بایــد یــک ســال کار اجتماعــی/

اقتصــادی گســترده و فراگیــری بهصــورت کمپیــن ملــی
انجــام شــود .مثــا بایــد ارزش فعلــی ()Present Value
را از دیــد تعهــد اجتماعــی نســل حاضــر بــرای زندگــی و
رفــاه نس ـلهای آتــی بــا همــگان بــه گفتوگــو گذاشــت و
آمــوزش داد .بایــد اطالعرســانی و آمــوزش را ب ـ ه گونههــای
مختلــف در محافــل ،جرایــد و رســانهها مــرور و پیگیــری
کنیــم تــا بتوانیــم کارایــی اقتصــادی آب ،انــرژی و ســرمایه
را افزایــش داده و بــه اشــتغالزایی و افزایــش تولیــد ملــی
کمــک کنیــم .مبــادا شــتابزدگی و بیبرنامگــی موجــب
شــود کــه ماننــد اصــاح ضــروری قیمــت بنزیــن در ورطــه
پوپولیســم افتــد.
پیشنهاد حاضر بر دو اصل بنا شده است:
 .1جانشــینکردن کولرهــای آبــی بــا بازگشــت بــه سیســتم
ســردابی و بادگیــری معکــوس بــه کمــک کمپرســور
یخچالــی روی اصــل کارنــو ( )Carnotدر انتقــال ســرما
و گرمــا
 .2بــه کارگیــری هــوای ســردابی و قناتــی بــا هــوای آزاد
محیــط بهعنــوان منبــع بــرودت در فصــل گرمــا و منبــع
گرمایــش در فصــل ســرما ،بــا کمــک پمــپ حرارتــی
(.)Heat Pump
ویژگــی پمــپ حرارتــی کــه نمونــه آن در همــه یخچالهــای
برقــی خانگــی وجــود دارد ،در ایــن اســت کــه میتوانــد
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بــرودت را بــا فشــار کمپرســور از محیــط گرمتــر بــه محیــط
ســردتر مجــاور منتقــل کنــد .البتــه اگــر هــوای محیــط
تأمینکننــده بــرودت (مثــل هــوای داخــل ســردابهای
یــزد) یــا در هــر مــکان کــه از عمــق هشــتمتری زمیــن
بتوانــد مبادلــه هــوا کنــد ،از درجــه هــوای مطلــوب کمتــر
باشــد ،کارایــی بــرق مصرفــی در پمــپ حرارتــی بــرای
خنککــردن فضــای کار و نشــیمن بســیار باالتــر مــیرود.
فــرض کنیــد در یــک روز گــرم تابســتانی درجــه حــرارت
در یــزد بــاالی  40درجــه ســانتیگراد و گرمــای مطلــوب
در محــل کار و نشــیمن  25درجــه باشــد .میدانیــم در ایــن
حالــت هــوای ســرداب بیــش از  10درجــه از هــوای محیــط
ســردتر اســت .بنابرایــن بایــد مکنــده هــوا بــرای پمــپ
حرارتــی را از ســرداب یــا چــاه قنــات گذاشــت و بــا هزینــه
کــم در گرمــای قلباالســد یــزد فضاهــای زیســتی را خنــک
کــرد و در حــد مطلــوب نگــه داشــت.
خانههــای قدیمــی در مناطــق گرمســیری هــوا را از
ســردابها میگذراندنــد و حتــی بــدون نیــاز بــه بادبــزن
هــوای طبقــه همکــف را تــا حــدی خنــک میکردنــد.
در شهرســتان اردکان یــزد قناتــی وجــود داشــت کــه در
10متــری عمــق خانههــا گــردش میکــرد کــه دمــای هــوا
و آب موجــود در دهلیــز و پایابهــای آن در طــول ســال
ثابــت و  20درجــه بــود .ایــن دهلیزهــا پناهــگاه ســاکنان
خانــه در روزهــای گــرم ســال بــود .ایــن ســرمایه ملــی بــا
ســازههای آجــری و راهپلههــای وســیع در زیرزمیــن بــه
یــک حــوض خانــه و پایــاب منتهــی میشــد .هرچنــد آن
قنــات را نســل مــا خشــکانده ولــی هــوای خنــک کمــاکان
در 10متــری پاییــن وجــود دارد کــه بــا یــک هواســاز
بهســادگی قابلانتقــال بــه ســطح زمیــن اســت .جالــب
اینکــه همیــن هــوا در روزهــای ســرد ســال همــان درجــه
حــرارت حــدود  20درجــه ســانتیگراد را دارد کــه میتوانــد
بــا یــک پمــپ حــرارت بــا مصــرف بــرق بســیار کــم ،منبــع
حــرارت خوبــی بــرای ســاختمانها باشــد بــدون اینکــه
ســوخت مســتقیما صــرف ایجــاد گرمــا و تولیــد گازهــای
گلخانـهای شــود .البتــه پمپهــای حرارتــی چنــد فصلــی بــا
یــک والــو برگشــتپذیر میتواننــد در طــول ســال ســرما
و گرمــای مطلــوب را تأمیــن کننــد؛ بــدون اینکــه ذرهای آب
مصــرف کننــد.
کتــاب «فهــم توســعه» اثــری جــاودان از اســتادم پروفســور
داگالس نــورث خواندنــی اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
جزئیات وام پنج میلیارد دالری ایران
از روسیه
تهران-ایرنــا -وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه وام پنــج میلیــارد
دالری روســیه بــه ایــران گفــت ۲.۲ :میلیــارد دالر از ایــن
وام دریافــت شــده و قــرار اســت  ۲.۸میلیــارد دالر باقــی
مانــده در آینــده پرداخــت شــود.
«رضــا اردکانیــان» روز چهارشــنبه در حاشــیه نشســت
هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی
دربــاره درخواســت وام دو میلیــارد دالری از روســیه
خاطرنشــان کــرد :ایــن موضــوع در راســتای تکمیــل
بهرهبــرداری ایــران از وام پنــج میلیــارد دالری اســت کــه
ســال  ۹۵دربــاره آن تصمیمگیــری شــده بــود.
وی در ایــن زمینــه تصریــح کــرد :در آن ســال مجلــس
بــه دولــت اجــازه قانونــی داد تــا ســقف پنــج میلیــارد
دالر از وام دولتــی و کمبهــره روســیه اســتفاده کنــد .از
 ۲.۲میلیــارد دالر ایــن وام بــا توافــق دولــت روســیه بــرای
عملیاتــی کــردن دو طــرح برقــی کــردن راه آهــن اینچــه
برون-گرمســار و احــداث نیــروگاه  ۱۴۰۰مگاواتــی ســیریک
در هرمــزگان اســتفاده شــد.
ایــن مقــام مســئول اعــام کــرد کــه قــرار اســت مبلــغ ۲.۸
میلیــارد باقــی مانــده ،بــرای اجــرای چهــار طــرح اســتفاده
شــود.
اردکانیــان دربــاره ایــن طرحهــا توضیــح داد :راهآهــن
زاهدان-بیرجنــد ،نیــروگاه برقآبــی گتونــد علیــا بــه
ظرفیــت  ۶۴۰مــگاوات و همچنیــن بازســازی نیــروگاه
رامیــن اهــواز و افزایــش ظرفیــت بــه میــزان  ۱۶۰مــگاوات
از جملــه ایــن طرحهاســت.
وی طــرح چهــارم را تامیــن بیــش از هــزار واگــن متــرو
بــرای کالنشــهرها اعــام کــرد کــه قانــون ســاخت داخــل
در آن رعایــت میشــود.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،مذاکــرات از هفتههــای آینــده بــرای
تبدیــل ایــن توافــق بــه قــرارداد انجــام میشــود.
دبیرکل اتحادیه اوراسیا هفته آینده به تهران میآید
وزیــر نیــرو همچنیــن اعــام کــرد کــه دبیــرکل اتحادیــه
اوراســیا بــه همــراه وزیــران عضــو ایــن دبیرخانــه هفتــه
آینــده بــه تهــران میآیــد.

دستور رییسجمهوری برای پیوستن ایران به
سازمان تجارت جهانی
رییــس ســازمان توســعه تجــارت از دســتور رییسجمهــوری
بــه وزیــر صمــت بــرای پیگیــری پیوســتن ایــران بــه
ســازمان تجــارت جهانــی خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد زادبــوم در بیســت و ســومین
ســالروز ملــی صــادرات گفــت :امــروز تکمیــل زنجیــره تولید
و ارتقــا تــوان صادراتــی کشــور اهمیــت بســیار زیــادی دارد
کــه در ایــن راســتا برنامهریــزی هــای گســتردهای آغــاز
شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،یکــی از برنامهریــزی هــای کالن صــادرات
کشــور توجــه بــه بــازار کشــورهای همســایه اســت و
پیشبینــی میکنیــم در کنــار ظرفیــت  ۲۴میلیــارد
دالری صــادرات امــروز ،میتــوان میــزان صــادرات بــه
کشــورهای همســایه را تــا  ۱۰۰میلیــارد دالر افزایــش داد.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت افــزود :دو ســوم صــادرات
کاالهــای غیرنفتــی بــا ارزش افــزوده پاییــن بــوده کــه
برنامهریــزی بــرای صــادرات محصــوالت بــا ارزش افــزوده
بــاال در دســت انجــام اس ـت.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر  ۲۴میلیــارد دالر صــادرات
ســال گذشــته ۱۰۰ ،میلیــارد دالر ظرفیــت صادراتــی بــه
کشــورهای همســایه شناســایی شــده اســت.
معــاون وزیــر صمــت تصریــح کــرد :رویکــرد ویــژه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت و ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،در ســال جــاری توســعه صــادرات بــه  ۱۵کشــور
همســایه بــرای رســیدن بــه یــک جهــش صادراتــی اســت.
در مراســم بیســت و ســومین ســالروز ملــی صــادرات کــه
بــا حضــور معــاون اول رییسجمهــوری ،معــاون علمــی
و فنــاوری رییسجمهــوری و وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت برگــزار شــد ،از  ۴۴صادرکننــده نمونــه و ممتــاز
ســال  ۱۳۹۸تجلیــل بــه عمــل آمــد.
تخفیف  ۱.۵میلیون دالری ایران به کاالهای
صادراتی اوراسیا
رئیــس کل گمــرک ایــران اعــام کــرد کــه در حــدود یــک
ماهــی کــه از آغــاز اجــرای توافقنامــه مشــترک ایــران و
اوراســیا میگــذرد ،گمــرک بــه کاالهــای صادراتــی ایــن
اتحادیــه بــه ایــران یــک و نیــم میلیــون دالر تخفیــف داده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی میراشــرفی در همایــش
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«تجــارت بــا اوراســیا» اعــام کــرد :بــا وجــود اینکــه مــا
تخفیفهــای خــود بــه اوراســیا را آغــاز کردهایــم امــا
هنــوز صادرکننــدگان ایرانــی نتوانســتهاند تخفیفــات الزم را
در ایــن زمینــه دریافــت کننــد ،کــه احتمــاال علــت آن نهایی
نشــدن صــدور گواهــی از مبــدأ در چارچــوب همکاریهــای
ایــن اتحادیــه بــوده اســت.
بــه گفتــه وی ،پیشبینــی میشــود کــه ظــرف روزهــای
آینــده بــا انجــام پیگیریهــای الزم صادرکننــدگان ایرانــی
هــم تخفیفــات الزم را بگیرنــد و حتــی بــرای آنهــا کــه
در یــک مــاه گذشــته کاالیشــان را صــادر کردهانــد نیــز
تــا  ۱۲مــاه زمــان باقــی خواهــد مانــد تــا از ایــن تخفیــف
بهرهمنــد شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز نــگاه ایــران بــرای توســعه
تجــارت خــود بــه ســمت شــرق اســت ،اظهــار کــرد :مــا در
ســالهای گذشــته بــا روســیه ،چیــن و هنــد همکاریهــای
خوبــی داشــتهایم و عضویــت در اوراســیا میتوانــد بــه مــا
کمــک کنــد کــه در همــکاری بــا دیگــر کشــورهای منطقــه
نیــز رشــدی قابــل توجــه پیــدا کنیــم.
رئیــس کل گمــرک ایــران بــا بیــان اینکــه امــروز تجــارت
بینالمللــی ســهم قابــل توجهــی از اقتصــاد کشــورها را
بــه خــود اختصــاص داده اســت ،گفــت :امــروز مجمــوع
 GDPکشــورهای جهــان  ۸۵هــزار میلیــارد دالر تخمیــن
زده میشــود کــه از ایــن عــدد  ۲۰هــزار میلیــارد دالر
بــه تجــارت بینالمللــی مرتبــط اســت .در ایــن حــوزه
اســتفاده از پیمانهــای منطقــهای و گســترش همــکاری
بــا همســایگان اهمیــت زیــادی دارد و ایــران نیــز بــه ایــن
مســئله توجهــی ویــژه داشــته و خواهــد داشــت.
حضور فعال شرکتهای فنی و مهندسی ایران در
بخش آب و برق تاجیکستان
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه در تــاش بــرای گشــایش
پروندههــای جدیــد همکاریهــای اقتصــادی میــان ایــران
و تاجیکســتان هســتیم ،گفــت :همزمــان بــا برگــزاری
کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور
در تهــران درصــدد فراهــم کــردن زمینههــای متنوعتــری
بــرای همکاریهــای اقتصــادی هســتیم.
رضــا اردکانیــان در حاشــیه مراســم افتتــاح ســیزدهمین
اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
و تجــاری ایــران و تاجیکســتان بــا حضــور در جمــع
خبرنــگاران ،گفــت :ایــن اجــاس بــا حضــور وزیــر آب و
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انــرژی تاجیکســتان و هیئــت بلندپایـهای از معاونــان بانــک
مرکــزی ،وزارت حمــل و نقــل ،انــرژی ،آمــوزش و پــرورش
و ...در تهــران در حــال برگــزاری اســت تــا مســائل گذشــته
و برخــی مشــکالتی کــه در پروژههــای در دســت انجــام
وجــود دارد حــل و فصــل شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در تــاش بــرای گشــایش
پروندههــای جدیــد همکاریهــای اقتصــادی بــه ویــژه در
بحــث خدمــات فنــی و مهندســی هســتیم ،عنــوان کــرد:
بخــش خصوصــی ایــران هــم در بخــش انــرژی و هــم در
بخــش آب حضــور فعالــی در کشــور تاجیکســتان دارد و
پنــج کمیتــه طــی امــروز و فــردا در حاشــیه برگــزاری
کمیســیون مشــترک بــه بررســی پروژههــای میــان دو
کشــور خواهنــد پرداخــت.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه بازدیدهــای مهمــی بــرای
هیئــت تاجیکســتانی در بخــش آب و بــرق ترتیــب داده
شــده اســت ،گفــت :عــاوه بــر ایــن وزیــر آب و انــرژی
تاجیکســتان دعــوت جمهــوری اســامی را بــرای عضویــت
در شــورای حــکام مرکــز منطق ـهای مدیریــت آب پذیرفتــه
اســت.رئیس کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
ایــران و تاجیکســتان افــزود :اجــاس شــورای حــکام ایــن
مرکــز نیــز پنجشــنبه ایــن هفتــه در تهــران بــا حضــور وزرا
و مقامــات  ۱۵کشــور و حــدود  ۱۰ســازمان منطقــهای و
بینالمللــی تشــکیل میشــود کــه وزیــر آب و انــرژی
تاجیکســتان نیــز در ایــن اجــاس حضــور خواهــد داشــت.
اردکانیــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه اینکــه تاجیکســتان از باالتریــن پتانســیل تولیــد
انــرژی برقآبــی در دنیــا برخــوردار اســت ،گفــت :بــا
اینکــه ایــن کشــور دارای وســعت کوچکــی اســت ،حــدود
 ۱۵درصــد ذخایــر برقآبــی دنیــا در ایــن کشــور نهفتــه
اســت .بدیــن منظــور ایــن مهــم ســرمایهگذاری باالیــی را
بــه لحــاظ دانــش فنــی و حضــور شــرکتها بــرای احــداث
پروژههــای بــزرگ میطلبــد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر شــرکتهای ایرانــی در
پروژههــای بزرگــی از جملــه ســد و نیــروگاه «راغــون»
حضــور فعالــی دارنــد کــه دولــت تاجیکســتان نیــز
رضایــت بســیار باالیــی از عملکــرد شــرکتهای ایرانــی در
پروژههــای ایــن کشــور داشــته اســت.
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Key Utility Trends In Automated
Siemens Delivers World’s First HL- Home And Power Industry Revealed
Class Gas Turbine To Power Station By GlobalData
In US

Power Ledger Secures First Commercial Customer In Canberra,
Australia

Italy’s Enel To Add 5.7GW Wind Capacity By 2022

GlobalData has identified the key utility sector trends that will impact the
automated home and power industry
The automated home market passed
$23bn in 2018 and is expected to
reach $75bn by 2025, having grown
at a compound annual growth
rate (CAGR) of 18%, according to
GlobalData, a leading data and ana.lytics company

Three parties will trade excess solar
energy between one another at a single site through a shared photovoltaic (PV) system and battery
Energy trading software company
Power Ledger has secured its first
commercial deployment for its peerto-peer (P2P) platform in Australia’s
.capital city

Enel’s wind capacity is set to rise
from 10.7GW in 2019 to 16.4GW
in 2022, with solar climbing from
2.8GW to 8.8GW in the same period
Italian utility Enel has announced
plans to invest €11.5 billion over the
next three years to grow its renewable capacity by 14.1GW, including
.5.7GW of wind

In partnership with an Australian
commercial renewable energy company EPC Solar Group, Power Ledger’s software will be installed at a
commercial site tenanted by window
supplier, Dowell Windows, where the
site’s owner and Dowell Windows
will share a common renewable en.ergy supply
Using Power Ledger’s technology,
the parties will be able to save on
electricity bills by trading the solar
energy generated from the rooftop
photovoltaic (PV) system between
.each other
Power Ledger is developing the“
energy model of the future, putting
control in the hands of consumers,”
.said Dr Green

In a Capital Markets Day presentation outlining its 2020-2022 industrial plan, Enel said renewables
capacity rose to an estimated 50%
of its total energy assets in 2019,
and will shoot past conventional
.generation to hit 60% by 2022
Capacity and production from coal
plants is expected to fall by 61%
and 74% respectively, compared to
.2018
Enel’s wind capacity is set to rise
from 10.7GW in 2019 to 16.4GW
in 2022, with solar climbing from
2.8GW to 8.8GW in the same peri.o d
Production from wind farms is
forecast to increase from 29.6TWh
.to 52.2TWh

The new unit is expected to start operating in early 2020. It will operate in
simple-cycle mode during a four-year
testing process at the Duke Energy
station
Siemens has delivered its firstever HL-class gas turbine to Duke
Energy’s Lincoln County Combustion
Turbine generation station, located
.near Denver, North Carolina
The HL-class gas turbine was derived
from proven Siemens H-class
technology in what the company
calls “an evolutionary development
step.” The advanced air-cooled gas
turbine is a next-generation design
that uses a series of new, but already
tested technologies, such as “superefficient internal cooling features for
blades or vanes and an advanced
combustion system to increase firing
.temperature,” Siemens said
To validate the new HL technology,
it first underwent component and
prototype
testing
at
Siemens’
facilities in Germany. This month,
ton turbine-340 workers lifted the
onto its foundation at the Lincoln
.County site

The company’s latest report, ‘Automated Home and Utilities – Thematic Research’, states that much of
that growth will be driven by smart
thermostats, which are becoming
increasingly common as consumers and governments look to control
energy consumption. Many utilities
have already entered the home rooftop solar and storage market and the
.energy management systems market
Utilities have slowly shifted from
being just electricity suppliers to innovating new business avenues by
offering a wide array of energy and
other products and services to exist.ing customers
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«همایــش ایــران و اوراســیا» ،روز گذشــته در محــل
ســازمان توســعه تجــارت بــا حضــور متولیــان
تجــاری برگــزار شــد.
در ایــن همایــش ،رونــد تجــارت بــا اتحادیــه اوراســیا مــورد
واکاوی قــرار گرفــت و الزامهــای تقویــت توافقنامــه تجــاری
بــرای حرکــت بــه ســمت تجــارت آزاد بــا ایــن اتحادیــه
اقتصــادی معرفــی شــد .بنابــه اظهــارات قائممقــام وزیــر
صمــت در امــور بازرگانــی« ،فراهــم ســاختن زیرســاختهای
بانکــی و تقویــت و توســعه آن»« ،حــذف دالر و بــه رســمیت
شــناختن ارزهــای رســمی کشــورهای طــرف قــرارداد
اوراســیا بــا ایــران»« ،ایجــاد مکانیــزم تهاتــر کاال بــه کاال
و مبادلــه کاالیــی بیــن دو طــرف» « ،ضــرورت توســعه
صنعــت گردشــگری و اعــزام هیاتهــای تجــاری و برگــزاری
نمایشــگاههای مشــترک میــان ایــران و اوراســیا» 5گام
مهــم بــرای توســعه تجــارت بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه
اوراســیا ،بــه شــمار مـیرود .از آنســو« ،برونیــکا نیکیشــینا»،
وزیــر تجــارت اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از تمایــل بازرگانــان
اتحادیــه اوراســیا بــرای تجــارت بــا ایــران خبــر داد و تاکیــد
کــرد کــه فشــارهای سیاســی و مداخــات ســایر کشــورها،
موجــب ایــن توافقنامــه تجــاری نخواهــد شــد .البتــه در ایــن
میــان رییــس کل گمــرک یــک گلــه از طــرف مقابــل داشــت
و عنــوان کــرد کــه در یکمــاه گذشــته بیــش از 1.5میلیــون
دالر از کاالهــای وارداتــی کشــورهای عضــو اوراســیا از
تخفیفــات ترجیحــی کاالیــی ایــران برخــوردار شــدهاند؛ امــا
کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا ،ایــن مزیــت را بــرای
تجــار ایرانــی قائــل نشــدهاند.
تجارت با اوراسیا در آینه آمار
براســاس آمارهــا ،ایــران در ســال  ۲۰۱۸حــدود  ۹۲۰میلیــون
دالر صــادرات بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا داشــته و در مقابــل نیــز حــدود  1.7میلیــارد دالر
واردات از ایــن اتحادیــه داشــته اســت؛ ایــن یعنــی تجــارت
 2.6میلیــارد دالری ایــران بــا بلــوک اقتصــادی اوراســیا کــه
قطعــا میتوانــد بهمیــزان قابلتوجهــی افزایــش یابــد.
همچنیــن در  ۷مــاه نخســت امســال صــادرات ایــران بــه
کشــورهای عضــو اوراســیا بــا  ۵۲درصــد رشــد بــه ۴۹۰
میلیــون دالر رســید و واردات ایــران از اعضــای ایــن اتحادیــه

انـرژی
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بــا  ۳درصــد کاهــش از  ۷۹۲بــه  ۷۶۸میلیــون دالر رســید.
ســهم ایــران از کل حجــم تجــارت اوراســیا  ۳دهــم درصــد و
ســهم اوراســیا از کل تجــارت ایــران بــا جهــان  ۲درصد اســت
کــه بــا امضــای قــرارداد موقــت تجــارت آزاد ایــران بــا اوراســیا
دوطــرف در تــاش بــرای ارتقــای ایــن ســهم هســتند .در
همیــن حــال ،براســاس گفتههــای قائــم مقــام وزیــر صمــت،
ســطح مبادلــه تجــاری ایــران بــا اوراســیا میتوانــد بــه ۳۰
میلیــارد دالر افزایــش پیــدا کنــد .او ســهم کنونــی ایــران از
مبــادالت  ۹۰۰میلیــارد دالری کشــورهای اوراســیا بــا دنیــا را
تنهــا  ۲.۶میلیــارد دالر عنــوان کــرده و میگویــد :بــر ایــن
اســاس ســهم ایــران ســه دهــم درصــد از مجمــوع تجــارت
ایــن اتحادیــه بــا دنیاســت ضمــن اینکــه حجــم تجــارت
کشــورهای عضــو اوراســیا بــا مــا حــدود دو درصــد اســت
و ایــن توافقنامــه تجــاری میتوانــد باعــث شــود ،مبــادالت
تجــاری در حــوزه صــادرات و واردات ارتقــا یابــد .او تاکیــد
دارد کــه جایــگاه اوراســیا و اعضــای آن در تجــارت جهانــی
از یــک ســو و جایــگاه ایــران در تولیــد انــواع محصــوالت
مختلــف از «معــدن ،خرمــا ،پســته تــا مــس» از ســوی دیگــر
میتوانــد بــه ارتقــای ســطح تجــارت دو طــرف کمــک کنــد.
بــه گفتــه او ،امــروز از ســهم  2درصــدی تجــارت اوراســیا بــا
ایــران ۵۰درصــد مربــوط بــه روابــط ایــران بــا روســیه بــوده
کــه از تجــارت بــا ایــن کشــور نیــز  ۵۰درصــد در حیطــه
محصــوالت کشــاورزی قــرار میگیــرد کــه امیــد اســت از
قبــل ایــن توافقنامــه تعرفــه ترجیحــی ،حــوزه کاالهــای

صنعتــی در کنــار کاالهــای کشــاورزی تقویــت شــود.
موانع تجارت با اوراسیا چیست
در همیــن حــال ،قائــم مقــام وزیــر صمــت در «همایــش
تجــاری ایــران و اوراســیا» یکــی الــزام مهــم بــرای اجرایــی
شــدن کامــل توافقنامــه تجــاری ایــران و اوراســیا را «فراهــم
ســاختن زیرســاختهای بانکــی و تقویــت و توســعه آن»
دانســت و گفــت :ایجــاد شــعب بانکهــای ایرانــی در
اوراســیا و اعــام آمادگــی مجموعــه سیســتم بانکــی کشــور
بــرای همــکاری مشــترک بــا بانــک اوراســیا از جملــه ایــن
الزامــات اســت چــرا کــه نقــل و انتقــاالت پــول ایجــاد زمینــه
افتتــاح اســناد تجــاری بــرای مبــادالت بســیار مهــم بــه شــمار
م ـیرود کــه اتفــاق معنــاداری در روابــط رخ دهــد .حســین
مــدرس خیابانــی ،گام دوم را «حــذف دالر و بــه رســمیت
شــناختن ارزهــای رســمی کشــورهای طــرف قــرارداد اوراســیا
بــا ایــران» دانســت و تاکیــد کــرد کــه ایــران موضــوع حــذف
دالر را بــا بســیاری از کشــورها از جملــه روســیه شــروع کــرده
و بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا ســایر کشــورها نیــز بایــد
زمینــه را بــرای اســتفاده از ارزهــای ملــی طرفیــن فراهــم
کنــد .او در ادامــه ،الــزام ســوم بــرای گســترش روابــط تجــاری
ایــران بــا اوراســیا را «ایجــاد مکانیــزم تهاتــر کاال بــه کاال و
مبادلــه کاالیــی بیــن دو طــرف» دانســته و معتقــد اســت کــه
عــاوه بــر سیســتم بانکــی و افتتــاح «الســی» بایــد بتــوان
زمینــه تهاتــر کاال را هــم فراهــم کــرد.
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او الــزام چهــارم بــرای گســترش تبــادالت تجــاری را صنعــت
گردشــگری و ضــرورت توســعه آن عنــوان کــرد و افــزود :بــه
دلیــل پیشــینههای فرهنگــی ،حســن همجــواری ،منافــع
مشــترک منطق ـهای و شــرایط ژئوپلیتیــک ظرفیــت مبادلــه
گردشــگر بــه شــکل مناســبی فراهــم اســت و میتــوان
در زمینــه ارتقــای تبــادل تجــاری بــه ایــن ســمت گام
برداشــت .در ایــن راســتا بایــد تصمیــم در صــدور روادیــد
بیــن دو طــرف و اعطــای ویزاهــای تجــاری ،گردشــگری و
گردشــگری ســامت در دســتور کار قــرار گیــرد .او از موافقــت
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییسجمهــور بــا تامیــن
بودجــه اســتقرار رایزنــان بازرگانــی در اوراســیا خبــر داد و
گفــت :الــزام پنجــم در حــوزه موفقیــت توافقنامــه تجــاری
ایــران و اوراســیا اعــزام هیاتهــای تجــاری و برگــزاری
نمایشــگاههای مشــترک میــان ایــران و اوراســیا و ایــن
موضــوع میتوانــد زمینــه حضــور شــرکتهای دو طــرف در
کشــورهای یکدیگــر را فراهــم آورد کــه بنــا بــر اعــام شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ایــران مقــرر شــده
تــا نمایشــگاه اختصاصــی بیــن ایــران و اوراســیا بــا هــدف
شــناخت تجــارت میــان دو طــرف برگــزار شــود.
بــه گفتــه او ،دفتــر دایمــی کشــورهای اوراســیا بــرای پیشــبرد
اهــداف در ســازمان توســعه تجــارت تشــکیل شــده اســت.
در عیــن حــال برشهــای اســتانی از توافقنامــه تجــاری
ایــران و اوراســیا از ســوی ســازمان توســعه تجــارت تهیــه
شــده تــا براســاس آن میــز اوراســیا در ســازمانهای صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتانها شــکل گیــرد و تبــادل تجــاری بــا
کشــورهای هــدف را هدایــت و تســهیل کنــد.
مــدرس خیابانــی تاکیــد کــرد کــه فــارغ از تحریــم امریــکا،
کشــورها بــر اســاس منافــع ملــی خــود ،روابــط تجــاری بــا
ایــران را گســترش میدهنــد .او بــا برشــمردن امتیــازات
ایــن توافقنامــه تجــاری توضیــح داد :بــر خــاف تحریمهــای
امریــکا ،ایــران مســیر توســعه تجــارت بــا دنیــا را ادامــه داده
و پیوســتن بــه بلوکهــای تجــاری و پیمانهــای منطقــهای
را بــا قــدرت دنبــال میکنــد و نمونــه آن ،اعضــای اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا هســتند کــه بــر اســاس آمارهــا ،رشــد
تبــادالت تجــاری بــا ایــران را در دســتور کار دارنــد.
بــه گفتــه او ،ایــران بالفاصلــه بعــد از تشــکیل اتحادیــه
اوراســیا در ســال  ۲۰۱۵میــادی جلســات و مذاکــرات خــود
را بــرای انعقــاد قــرارداد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تفاهمنامــه بــا ایــن اتحادیــه آغــاز کــرده و ایــن در
شــرایطی اســت کــه بــه لحــاظ جمعیــت  ۱۸۰میلیــون نفــری
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه و ســهم قابــل توجــه آنهــا
در تولیــد نفــت ،گاز و انــرژی دنیــا میتــوان نســبت بــه
شــکلگیری یــک قطــب اقتصــادی بــزرگ در دنیــا امیــدوار
بــود .او بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد ظــرف  3ســال آتــی بتــوان
بــه توافقنامــه کامــل تجــارت آزاد دســت یافــت ،گفــت :همــه
ارکان مدیریتــی کشــور بــر اجــرای کامــل ایــن توافقنامــه بــا
هــدف ارتقــای ســطح تجــاری میــان ایــران بــا پنــج کشــور
عضــو تاکیــد داشــته و ایــن اراده از ســوی طــرف مقابــل نیــز
وجــود دارد .او بــا تاکیــد بــر اینکــه مداخلــه خارجــی بــر
اجــرای کامــل ایــن توافقنامــه خللــی وارد نمیکنــد ،توضیــح
کــرد کــه بــر اســاس تاکیــدی کــه کشــورهای عضــو اتحادیــه
اوراســیا دارنــد اجــازه اختــال در اجــرای ایــن توافقنامــه بــا
فشــارهای خارجــی نخواهنــد داد.
البتــه از نــگاه او ،ارتقــای ســطح مبــادالت تجــاری بــا اوراســیا
مســتلزم توســعه زیرســاختهای تجــاری در زمینههــای
«بانکــی ،بیمـهای ،گمرکــی ،حمــل و نقــل ،ترانزیــت ،مســائل
فنــی ،اســتاندارد و ضوابــط بهداشــتی و ســامت» اســت.
بــه اعتقــاد مــدرس خیابانــی ،هــدف اصلــی عقــد قــرارداد بــا
اوراســیا حضــور طرفهــای تجــاری و بخشهــای خصوصــی
کشــورهای دو طــرف اســت و علیرغــم اینکــه تعرفــه حاضــر
محــدود بــه  ۸۶۲قلــم کاال بــوده ،امــا ایــن میتوانــد یــک
چــراغ راهنمــا و مقدمــهای باشــد کــه تجــار هــر دو طــرف
شــناخت بیشــتری از نــوع تقاضاهــا و تبــادالت تجــاری
پیــدا کــرده و ســطح مبــادالت تجــاری بهطــور قطــع بــه
ایــن تعــداد اقــام محــدود نخواهــد شــد .مــدرس خیابانــی
همچنیــن بــا بیــان اینکــه همزمــان بــا انعقــاد قراردادهــای
تجــاری تفاهمنامههــای حــوزه اســتاندارد نیــز در دســتور
کار قــرار گرفتــه تــا تجــار و بازرگانــان در ایــن رابطــه دچــار
مشــکل نشــوند ،توضیــح داد :انعقــاد تفاهمنامههــای
بخــش اســتاندارد بــرای رعایــت ضوابــط فنــی ،بهداشــتی و
ســامت بیــن دو طــرف در دســتور کار اســت و خوشــبختانه
بــا تفاهمنام ـهای کــه در حــوزه قائــم مقــام وزارت صمــت بــا
موسســه ملــی اســتاندارد بــه امضــا رســیده و قــرار بــر ایــن
اســت کــه بــه تناســب تمامــی تفاهمنامههــای تجــاری در
بخــش تجــارت بــا طرفهــای خارجــی ،موافقــت نامههــای

انـرژی

شماره صد و ســی  /هفته دوم آذر هزار و سیصد نود وهشت

«همایش ایران و اوراسیا» ،روز گذشته در محل
سازمان توسعه تجارت با حضور متولیان تجاری
برگزار شد
حــوزه اســتاندارد نیــز بــه امضــا برســد.

کاغذهــای ســربرگ داری را تبــادل کنیــم.

موانع سیاسی بیاثر است
البتــه ایــن همایــش پذیــرای وزیــر تجــارت اتحادیــه اقتصادی
اوراســیا بــود« .برونیــکا نیکیشــینا» ،در ابتــدای ســخنان
خــود از افزایــش  ۲۷درصــدی واردات کشــورهای عضــو ایــن
اتحادیــه از ایــران خبــر داد و گفــت :تعرفههــای ترجیحــی در
گمــرکات کشــورهای عضــو عملیاتــی شــد .او بــا تاکیــد بــر
اینکــه فشــارهای سیاســی و مداخــات ســایر کشــورها منجــر
بــه توقــف اجرایــی شــدن توافقنامــه تجــاری ایــران و اوراســیا
نخواهــد شــد ،توضیــح داد :از زمانــی کــه هنــوز توافقنامــه
تجــارت ترجیحــی میــان ایــران و اوراســیا اجرایــی نشــده
بــود ،تجــار ایــن کشــورها عالقهمنــد بــه تجــارت بــا ایــران
بودنــد .همچنیــن در زمــان کوتاهــی کــه ایــن توافقنامــه بــه
امضــا رســیده ،ســطح مناســبات اقتصــادی بــه خوبــی پیــش
رفتــه و بــر ایــن اســاس مذاکراتــی هــم آغــاز خواهــد شــد تــا
بتوانیــم ســطح توافقنامــه تجــارت ترجیحــی را بــه تجــارت
آزاد ارتقــا دهیــم .بنابــه توضیحــات او ،توافقنامههــای الزم
بــه صــورت رســمی امضــا شــده و کشــورهای عضــو اتحادیــه
اوراســیا میتواننــد راجــع بــه واردات ایــران اقــدام کننــد،
ضمــن اینکــه گمــرکات کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه نیــز
تعرفههــای ترجیحــی را اعمــال خواهنــد کــرد .نیکیشــینا
ایــن را هــم گفــت کــه از وزارت امــور خارجــه ایــران نیــز
نامــهای دریافــت شــده کــه تعرفههــای ترجیحــی در
گمــرکات ایــران نیــز بــرای کشــورهای عضــو اتحادیــه
عملیاتــی شــده اســت .البتــه ایــن در حالــی اســت کــه بــه
گفتــه او ،اکنــون بــرای صــدور گواهینامههــای مبــدا نیــز
مشــکالتی وجــود دارد و در آینــده نزدیــک اطالعــات آن را
نیــز در اختیــار ایــران قــرار خواهیــم داد .نیکیشــینا ،افــزود:
اکنــون  ۳۴منطقــه مختلــف عضــو اتاقهــای بازرگانــی ایــران
در زمینــه صــدور گواهــی مبــدا هســتند و امیدواریــم بتوانیــم
در زمینــه صــدور گواهینامــه مبــدأ نیــز بــه صــورت فیزیکــی،

کاهش ایستایی کاالها
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ،مهــدی میراشــرفی،
رییــس کل گمــرک کشــور نیــز بــا بیــان اینکــه اکنــون کل
تولیــد ناخالــص دنیــا  85هــزار میلیــارد دالر اســت ،گفــت :از
ایــن میــزان بیــش از  20هــزار میلیــارد دالر حجــم تجــارت
دنیــا اســت کــه  25درصــد کل تولیــد دنیــا در قالــب تجــارت
را تشــکیل میدهــد .او بــا پیشبینــی اینکــه در آینــده
اقتصــاد دنیــا چندقطبــی خواهــد شــد ،افــزود :از ســوی دیگــر
پیشبینــی میشــود کــه رشــد اقتصــادی در ســالهای
آینــده بــا ســختی انجــام میشــود کــه در ایــن شــرایط
کشــورها بــرای کاهــش زیــان بایــد آمــاده باشــند و یکــی
از اقدامــات بــرای کاهــش زیــان کشــورهای دنیــا در آینــده
را پیمانهــای تجــاری منطق ـهای عنــوان کــرد .بــه گفتــه او،
بــرای ایــران پیمــان تجــاری بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
میتوانــد ظرفیــت باالیــی بــرای توســعه تجــارت و کاهــش
زیــان در آینــده باشــد .براســاس اظهــارات رییــس گمــرک،
پیشبینیهــا نشــان میدهــد ،مراکــز تجــاری از کشــورهای
ل اســتریت در حــال حرکــت بــه ســمت شــرق دنیا
غربــی و وا 
از جملــه «چیــن و هنــد» اســت و قابلیتــی کــه حضــور در
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــرای ایــران ایجــاد میکنــد
زمانــی بیشــتر قابــل درک اســت کــه بدانیــم ایــران در تقاطــع
تجــاری شــمال بــه جنــوب (ســنپترزبورگ و بمبئــی) و
شــرق بــه غــرب (شــانگهای و اروپــا) قــرار دارد .او بــا بیــان
اینکــه نــگاه ایــران در بخــش خارجــی نــگاه بــه شــرق اســت،
اظهــار کــرد :بــا ایــن نــگاه بایــد از فرصتــی کــه اتحادیــه
تجــاری اوراســیا بــرای مــا ایجــاد کــرده ،بهــره ببریــم ،تــا
در آینــده تجارتــی حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم .او
میگویــد :بــرای کســب حداکثــر منفعــت از موقعیتــی کــه
توافقنامــه اوراســیا بــرای مــا ایجــاد کــرده ،بایــد در کنــار
تخفیفــات ترجیحــی تعرفههــای گمرکــی اقدامــات دیگــر
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بــرای تســهیل تجــارت بــا کشــورهای عضــو صــورت پذیــرد.
براســاس دادههــای میراشــرفی ،بــرآورد میشــود بــه ازای هــر
یــک روز توقــف کاال در مکانهــای گمرکــی یــک درصــد بــه
قیمــت نهایــی کاالهــا اضافــه شــود .از همیــن رو ،بــرای بــه
حداقــل رســاندن ایســتایی کاال در حــال اتخــاذ تصمیمــات
همــکاری بــا وزارت گمــرک اوراســیا هســتیم .او تاکیــد کــرد
کــه بــا عملکــرد خــوب طرفیــن موافقتنامــه اقتصادی اوراســیا
روی کاغــذ نمانــده و بــه مرحلــه اجــرا بهطــور موثــر برســد.
میراشــرفی در عیــن حــال ایــن موضــوع را نیــز مــورد اشــاره
قــرار داد کــه در یکمــاه گذشــته بیــش از  1.5میلیــون دالر
از کاالهــای وارداتــی کشــورهای عضــو اوراســیا از تخفیفــات
ترجیحــی کاالیــی برخــوردار شــدهاند ،امــا براســاس
توافقنامــه بیــن طرفیــن ،امــا کشــورهای طــرف ایــن مزیــت را
بــرای تجــار مــا قائــل نشــدند .بــه گفتــه او ،بــرای برخــورداری
تجــار مــا از تخفیفــات ترجیحــی نیــاز بــه  34مهــر گواهــی
مبــدا بــر اســناد بــوده کــه اخیــرا اجرایــی شــده و امیدواریــم
بــا توجــه بــه مدتزمــان توافقنامــه  12ماهــه ،تخفیفــات
ترجیحــی بــرای تجــار مــا نیــز در یــک ماهــه گذشــته
اجرایــی و هزینههــای مربوطــه بــه آنهــا برگردانــده شــود.
از آنســو ،حمیــد زادبــوم ،رییــس ســازمان توســعه تجــارت،
در اظهاراتــی عنــوان کــرد کــه ایــن موافقتنامــه فرصــت
گســترش روابــط تجــاری ایــران بــا ایــن اتحادیــه را افزایــش
داده و در همیــن راســتا برنامههــای ویــژهای را تــا ســال
 ۱۴۰۰طراحــی و اجــرا خواهیــم کرد.بــه گفتــه زادبــوم،
بــه زودی در جلســهای کــه بــا وزرای اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا خواهیــم داشــت ،گفتوگوهایــی را در مــورد ارایــه
راهکارهــای الزم بــرای افزایــش تبــادالت تجــاری خــود بــا
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه انجــام خواهیــم داد .او تاکیــد
کــرد کــه قصــد داریــم تــا ســه ســال آینــده بــه ســمت صفــر
کــردن تعرفههــای گمرکــی بــرای توســعه تجــارت خارجــی
بــا ایــن اتحادیــه پیــش برویــم ،امــا بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف بایــد زیرســاختها الزم بــا همــکاری کشــورهای عضــو
اتحادیــه اوراســیا فراهــم شــود و بــا آنهــا بــه نتیجــه الزم
برســیم .او معتقــد اســت کــه بعضــی از زیرســاختهای الزم
شــامل حمــل و نقــل و حــل مســائل بانکــی اســت .عــاوه
بــر آن بــر اســاس قوانیــن بینالمللــی بایــد ســایر لــوازم
روابــط تجــاری بــا ایــن اتحادیــه جهــت گســترش توســعه
ایــن روابــط انجــام شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت مشــترک
کمیســیونهای «صنعــت و معــدن» و «انــرژی و محیــط
زیســت» اتــاق بازرگانــی تهــران ،بــه بررســی مســاله ضرورت
وجــود نظــام تنظیمگــری در صنعــت بــرق پرداختنــد و بــا
نقــد نهــاد شــورای رقابــت ،خواهــات تغیــر ســاختار ایــن
نهــاد و تبدیــل آن بــه یــک نهــاد رگوالتــور مســتقل شــدند.
نشســت مشــترک کمیســیون صنعــت و معدن و کمیســیون
انــرژی اتــاق تهــران بــه منظــور بررســی «ضــرورت تاســیس
رگوالتــور مســتقل در صنعــت بــرق» برگــزار شــد؛ نشســتی
کــه البتــه مباحــث مطــرح شــده در آن بــه ســمت و ســوی
موانــع اســتقرار نظــام رگوالتــوری مســتقل در صنعــت
انــرژی و نیــز ضعــف عملکــرد شــورای رقابــت ســوق یافــت.
در عیــن حــال فعــاالن اقتصــادی حاضــر در ایــن نشســت،
شــفافیت را بــه عنــوان رکــن اساســی رگوالتــوری مســتقل
در کشــور معرفــی کــرده و آن را یکــی از مطالبــات بخــش
خصوصــی خواندنــد.
در آغــاز ایــن جلســه ،مهمتریــن تحــوالت اقتصــادی
و صنعتــی هفتههــای اخیــر توســط حســین حقگــو،
کارشــناس کمیســیون صنعــت و معــدن مــورد اشــاره قــرار
گرفــت و پــس از آن محمدرضــا زهرهونــدی ،رییــس ایــن
کمیســیون بــه دســتور ایــن نشســت پرداخــت و گفــت:
صرفــه اقتصــادی انــرژی از الزامــات توســعه اســت و وجــود
یــک نهــاد تنظیمگــر مســتقلمیتوانــد در دســتیابی بــه
ایــن توجیهپذیــری موثــر واقــع شــود .پــس از ایــن مرحلــه
اســت کــهمیتــوان بــه ســوی اهــداف عالــی صنعــت انــرژی
گام برداشــت.

دم اجرای قانون رگوالتوری در کشور

در ادامــه ،رضــا پدیــدار ،رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق تهــران ،عنــوان کــرد کــه در دوره قبــل ایــن
کمیســیون ،مطالعــه و پژوهشــی در ارتبــاط بــا اســتقرار
نظــام رگوالتــوری در انــرژی توســط کارگروهــی کــه
ریاســت آن را مهــدی شــریفی نیکنفــس ،از اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران ،برعهــده داشــت ،صــورت گرفتــه
اســت .او افــزود :رگوالتــوری و فقــدان آن در کشــور ،یــه
یــک درد و حــس مشــترک تبدیــل شــده اســت و بهرغــم
آنکــه در برنامههــای باالدســتی نیــز بــر آن تاکیــد شــده،
امــا همچنــان دســتاندازهایی بــرای دســتیابی بــه ایــن
نظــام در کشــور وجــود دارد.

انـرژی

شماره صد و ســی  /هفته دوم آذر هزار و سیصد نود وهشت

در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن»
و «انرژی و محیط زیست» اتاق تهران بررسی شد

استقرار نظام رگوالتوری مستقل در
صنعت انرژی با چه موانعی مواجه است؟

فریــدون اســعدی ،مدیــر دفتــر انــرژی مرکــز پژوهشهــای
مجلــس شــورای اســامی ،نیــز بــا بیــان اینکــه بیــش از یــک
دهــه از تدویــن قانــون رگوالتــوری در کشــور میگــذرد امــا
هنــوز نهــاد آن شــکل نگرفتــه اســت ،گفــت :ایجــاد ایــن
نهــاد بــا تهیــه پیشنویــس ،در دســتورکار کمیســیون
اقتصــادی دولــت قــرار گرفتــه اســت.

در ساختار شورای رقابت تجدیدنظر صورت گیرد

در ادامــه ایــن جلســه ،فریبــرز کریمایــی ،قائممقــام
انجمــن کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی ،بــه ایــرادات
ســاختاری شــورای رقابــت اشــاره کــرد و گفــت پروندههــای
متعــددی از جملــه در حــوزه قیمتگــذاری خــودرو و
محصــوالت پتروشــیمی در شــورای رقابــت بــاز شــده کــه
بــه نتیجــه نرســیده اســت .بــرای مثــال بررســی پرونــده اوره،
حــدود شــش ســال در شــورا بــه درازا کشــید و در نهایــت
نیــز بــه نتیجــه نرســید .از ایــن رو الزم اســت در ســاختار
شــورای رقابــت تجدیدنظــر صــورت گیــرد .همچنیــن ایــن
نهــاد در زمینــه اســتقالل و اختیــار نیــز دچــار مشــکل اســت
کــه اگــر برطــرف نشــود ،بــه بیراهــه خواهــد رفــت.

او در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه وجــود
تحریمهــا و مشــکالت ناشــی از آن در اقتصــاد ایــران ،ایــن
پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا ایــن امــکان وجــود دارد
کــه در شــرایط تحریــم یــک نهــاد رگوالتــوری ایجــاد شــود؟
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران و رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران،
نیــز ســاختار شــورای رقابــت را دارای ایــراد و اشــکال
دانســت و بــا بیــان اینکــه بیشــترین تمرکــز ایــن شــورا
روی خــودرو اســت ،افــزود :اتــاق بازرگانــی بایــد تــاش
کنــد تــا حضــورش در ایــن شــورا را تقویــت کنــد و موضــوع
مطالبهگــری از ایــن شــورا بایــد جــزو برنامههــای اتــاق
بازرگانــی باشــد.

ریشههای بحران صنعت برق

در ادامــه ایــن نشســت ،رحیــم قرآنــی ،پژوهشــگر مرکــز
پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،بــه ارائــه گزارشــی
در بــاب ضــرورت تاســیس رگوالتــور مســتقل در صنعــت
بــرق پرداخــت .او در ابتــدا مســایلی چــون «ضعــف نظــام
تعرفهگــذاری»« ،تغییــرات ســاختاری ناقــص در صنعــت
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بــرق»« ،نبــود برنامهریــزی کلنگــر» و «ضعــف در
سیاسـتگذاری و نظــارت» را بــه عنــوان ریشـههای بحــران
صنعــت بــرق برشــمرد و گفــت :ایــن مســایل بــه دلیــل عدم
تفکیــک وظایــف حاکمیتــی از وظایــف تصدیگــری پدیــد
آمــده اســت؛ بــه نحــوی کــه در ایــران ،زیرســاخت قانونــی
و نهادهــای الزم بــرای انجــام وظایــف حاکمیتــی در صنعــت
بــرق بــه صــورت کارآمــد شــکل نگرفتهانــد و مهــم تریــن
تفــاوت بیــن ســاختار بــرق ایــران و کشــورهای پیشــرفته
وجــود نهــاد تنظیمگــر مســتقل و قدرتمنــد اســت.
او در ادامــه بــا تبییــن مفهــوم رگوالتــور مســتقل گفــت:
منظــور از نهــادی مســتقل ،نهــادی اســت کــه در چهارچــوب
قانــون ،اقــدام بــه وضــع مقــررات (دســتورالعملهای
الزماالجــرا) و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و مقــررات
میکنــد .هــدف اصلــی از تنظیــم مقــررات و حتــی وضــع
قوانیــن ،دســتیابی بــه ســود اجتماعــی بهینــه در بلندمــدت
اســت.
قرآنــی ســپس «تعییــن تعرفههــای بــرق»« ،نظــارت
بــر هزینههــای شــرکتها»« ،برنامهریــزی کلــی
بــرای سیســتم بــرق و سیاســتگذاری بــرای دســتیابی
بــه اهــداف»« ،نظــارت بــر تغییــرات بــزرگ ســاختاری
شــرکتها ماننــد ادغــام ،خریــد»« ،نظــارت بــر بازارهــای
انــرژی» و «نظــارت بــر شــرکتهای فعــال در صنعــت
بــرق» را بــه عنــوان محــدوده عملکــرد ایــن نهــاد رگوالتــور
مســتقل مــورد اشــاره قــرار داد.
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر ،ویژگیهــای اساســی رگوالتــور،
داشــتن اســتقالل عملکــردی ،دارا بــودن اختیــارات قضایــی
و اجرایــی کافــی جهــت برخــورد بــا متخلفــان ،دریافــت
اطالعــات کامــل مالــی و فنــی دقیــق از تمامــی بازیگــران
و شــرکتهای موجــود در صنعــت بــرق و تعییــن تعرفــه و
نظــارت بــر عملکــرد بــر اســاس اطالعــات دریافتــی اســت.
او ضعــف عملکــرد شــورای رقابــت در ایــران را بــه عنــوان
نهــاد رگوالتور«عــدم دسترســی بــه اطالعــات مــورد نیــاز» و
«نبــود تخصــص کافــی بــرای تنظیــم مقــررات صنعــت برق»
دانســت و گفــت :محققــان بــر ایــن باورنــد کــه شــورای
رقابــت از لحــاظ قانونــی دارای ظرفیــت مناســبی اســت.
بنابرایــن ،بایــد تــاش شــود تــا تــوان اجرایــی ایــن شــورا
بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل از طریــق رفــع ضعفهــای
آن تقویــت شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کمیسیون مشترک اقتصادی ایران
و نیجریه تشکیل میشود

تهــران -ایرنــا -رســانههای نیجریــهای گــزارش دادنــد؛
نیجریــه و ایــران بــا تشــکیل کمیســیونی دوجانبــه بــرای
ارتقــای تجــارت ،ســرمایهگذاری ،کشــاورزی و انتقــال
فنــاوری موافقــت کردنــد.
تارنمــای «پــی ام نیــوز» نیجریــه شــامگاه جمعــه نوشــت:
«مــاالم گاربــا شــهو» ســخنگوی ریاســت جمهــوری
نیجریــه در بیانیــهای اعــام کــرد کــه ایــن توافــق در
جریــان دیــدار «محمــدو بوهــاری» رییــس جمهــوری
نیجریــه و «محمدرضــا نهاوندیــان» معــاون اقتصــادی
رییــس جمهــوری اســامی ایــران در گینــه اســتوایی
حاصــل شــد.
نهاوندیــان بــرای حضــور در پنجمیــن نشســت ســران
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز ( )GECFکــه جمعــه
هشــتم آذرمــاه برگــزار شــد بــه «ماالبــو» پایتخــت گینــه
اســتوایی ســفر کــرده اســت.
ســخنگوی ریاســت جمهــوری نیجریــه گفــت :دیــدار
بوهــاری و نهاوندیــان در حاشــیه پنجمیــن نشســت ســران
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز برگــزار شــد.
بوهــاری گفــت کــه ســرعت تحــول در صنعــت نفــت و گاز
ایــران در مقایســه بــا ســالهای دهــه  ۱۹۷۰کــه وی وزیــر
نفــت نیجریــه بــود ،او را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
وی تأکیــد کــرد :مــن بــرای تشــکیل کمیســیون مشــترک
ســخت تــاش خواهــم کــرد .مــا بــه عقــب رجعــت کــرده
و بخشهایــی را کــه در آنهــا منافــع مشــترک داریــم،
شناســایی خواهیــم کــرد.
بوهــاری افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه  ۹۵درصــد جمعیــت
(ایــران) بــه شــبکه گازرســانی متصــل شــده اســت ،مــا
عالقــه خاصــی بــه نحــوه اســتفاده شــما از گاز داریــم.
بوهــاری بــا بیــان اینکــه «تکامــل صنعــت گاز نیجریــه ُکند
اســت» تأکیــد کــرد :مــا بــا شــما بــرای مهــار و اســتفاده از
گاز نیجریــه همــکاری میکنیــم .مــن بســیار تحــت تأثیــر
قــرار گرفتـهام.
رییــس جمهــوری نیجریــه ضمــن ابــراز خرســندی
نســبت بــه ارتبــاط نزدیکــی کــه در زمــان فعالیتــش در

وزارت نفــت بــا ایــران برقــرار کــرده بــود ،از دســتاوردهای
ایــران در صنایــع نفــت و گاز ،تولیــد بــرق ،کشــاورزی و
پتروشــیمی تمجیــد کــرد.
بوهــاری همچنیــن از اقــدام ایــران در شکســت دادن داعش
در عــراق و ســوریه تمجیــد کــرد و گفــت کــه محــروم
شــدن تروریســتها از چاههــای نفتــی کــه در اختیــار
داشــتند ،باعــث شــد تــا آنهــا از منابعــی کــه بــرای حمایــت
از «بوکوحــرام» اســتفاده میکردنــد ،بینصیــب شــوند.
بــه نوشــته رســانههای نیجریـهای ،نهاوندیــان نیــز در ایــن
دیــدار بــا تأکیــد بــر اینکــه دو کشــور میتواننــد کارهــای
زیــادی انجــام دهــد ،افــزود :مــا میتوانیــم معجــزه کنیــم.
وی از حوزههــای پتروشــیمی ،بــرق ،کشــاورزی آبــی و
صنعــت بــه عنــوان چهــار بخــش بــزرگ بــرای همــکاری
اقتصــادی میــان نیجریــه و ایــران نــام بــرد.
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــوری ایــران همچنیــن
بــا اشــاره بــه نابــودی داعــش در عــراق و ســوریه ،بــرای
همــکاری در زمینــه تالشهــای ضدتروریســتی اعــام
همــکاری کــرد.
وزیــران نفــت و انــرژی کشــورهای عضــو مجمع کشــورهای
صادرکننــده گاز (جیییســیاف )GECF-یــک روز
پیــش از برگــزاری نشســت ســران ایــن مجمــع در ماالبــو
گینــه اســتوایی ،پیشنویــس بیانیــه پایانــی نشســت
ســران را نهایــی و تدویــن کردنــد.
«محمدحســین عادلــی» نماینــده وزیــر نفــت و ریاســت
هیــأت ایرانــی شــرکتکننده در ایــن نشســت ،روز
پنجشــنبه (هفتــم آذرمــاه) در نشســت فوقالعــاده وزارتــی
مجمــع ســازمان کشــورهای صادرکننــده گاز بــر اهمیــت
همــکاری اعضــا و جایــگاه قــاره آفریقــا در گســترش
مناســبات بــا ایــن مجمــع تأکیــد و از میزبانــی مطلــوب
گینــه اســتوایی بــرای برگــزاری رویدادهــای دومیــن
ســمینار بینالمللــی گاز ،نشســتهای تخصصــی جانبــی
ســمینار ،نشســت فوقالعــاده وزارتــی و پنجمیــن نشســت
ســران قدردانــی کــرد.
در نشســت فوقالعــاده وزارتــی جیییســیاف کــه
کشــورهای الجزایــر ،بولیــوی ،مصــر ،گینــه اســتوایی،
جمهــوری اســامی ایــران ،لیبــی ،نیجریــه ،قطــر ،روســیه،
ترینیــداد و توباگــو ،امــارات و ونزوئــا ،بــه عنــوان  ١٢عضــو
اصلــی و آنگــوال ،جمهــوری آذربایجــان ،عــراق ،قزاقســتان،
نــروژ ،عمــان و پــرو ،بــه عنــوان اعضــای ناظــر حضــور
داشــتند ،عادلــی ،نماینــده وزیــر نفــت ،ریاســت هیــات

انـرژی

شماره صد و ســی  /هفته دوم آذر هزار و سیصد نود وهشت

ایرانــی شــرکتکننده در ایــن نشســت را بهعهــده داشــت.
کشــورهای عضــو مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز۴۴ ،
درصــد تولیــد گاز جهــان ٦٧ ،درصــد ذخایــر گازی جهــان،
 ۶۴درصــد ســهم انتقــال گاز بــا خــط لولــه و  ۶۶درصــد
تجــارت گاز طبیعــی مایــع (الانجــی) را در اختیــار دارنــد.

پیشنویس بیانیه نشست سران
سازمان کشورهای صادرکننده
گاز نهایی شد

تهران-ایرنــا -وزیــران نفــت و انــرژی کشــورهای عضــو
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز (جیییس ـیاف) یــک
روز پیــش از برگــزاری نشســت ســران جیییســیاف در
ماالبــو گینهاســتوایی ،پیشنویــس بیانیــه پایانــی نشســت
ســران ایــن مجمــع را نهایــی و تدویــن کردنــد.
محمدحســین عادلــی روز پنجشــنبه (هفتــم آذرمــاه) در
نشســت فوقالعــاده وزارتــی مجمــع ســازمان کشــورهای
صادرکننــده گاز (جیییســیاف) در ماالبــو بــر اهمیــت
همــکاری اعضــا و جایــگاه قــاره آفریقا در توســعه مناســبات
بــا ایــن مجمــع تاکیــد و از میزبانی مطلــوب گینه اســتوایی
بــرای برگــزاری رویدادهــای دومیــن ســمینار بینالمللــی
گاز ،نشســتهای تخصصــی جانبــی ســمینار ،نشســت
فوقالعــاده وزارتــی و پنجمیــن نشســت ســران تشــکر و
قدردانــی کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت ،هــر یــک از وزیــران نفــت و انــرژی
کشــورهای عضــو جیییســیاف دیدگاههــای خــود را
بــرای تهیــه پیشنویــس بیانیــه پایانــی نشســت ســران
عنــوان و آن را بــرای تحویــل بــه نشســت ســران نهایــی
کردنــد.
در نشســت فوقالعــاده وزارتــی جیییســیاف کــه
کشــورهای الجزایــر ،بولیــوی ،مصــر ،گینــه اســتوایی،
جمهــوری اســامی ایــران ،لیبــی ،نیجریــه ،قطــر ،روســیه،
ترینیــداد و توباگــو ،امــارات و ونزوئــا ،بــه عنــوان  ١٢عضــو
اصلــی و آنگــوال ،جمهــوری آذربایجــان ،عــراق ،قزاقســتان،
نــروژ ،عمــان و پــرو ،بــه عنــوان اعضــای ناظــر حضــور
داشــتند ،عادلــی ،نماینــده وزیــر نفــت ،ریاســت هیئــت
ایرانــی شــرکت کننــده در ایــن نشســت را بهعهــده داشــت.
در حاشــیه نشســت فوقالعــاده وزارتــی جیییســیاف،
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نماینــده وزیــر نفــت ایــران بــا گابریــل امبــاگا اوبیانــگ
لیمــا ،وزیــر معــادن و منابــع طبیعــی گینــه اســتوایی
دربــاره همکاریهــای دوجانبــه بهویــژه در حــوزه نفــت و
گاز گفتوگــو کــرد و بــا دیگــر وزیــران شــرکتکننده در
نشســت بــه بحــث و رایزنــی پرداخــت و بــه اتفــاق اعضــای
هیئــت ایرانــی نیــز از تأسیســات گاز طبیعــی مایــع شــده
(الانجــی) گینــه اســتوایی بازدیــد کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،دومیــن ســمینار بیــن المللــی
گاز روز چهارشــنبه (ششــم آذرمــاه) در شــهر ماالبــو گینــه
اســتوایی بــا ســخنرانی وزیــر معــادن و منابــع طبیعــی گینه
اســتوایی و یــوری ســنتورین ،دبیــرکل جیییســیاف
برگــزار شــد؛ فرانچســکو پاســکوال اوبامــا ایســوئی ،نخســت
وزیــر گینــه اســتوایی و شــهردار ماالبــو از ســخنرانان
رســمی ایــن ســمینار بودنــد.
براســاس ایــن گــزارش ،پنجمیــن نشســت ســران مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز امــروز (جمعــه ،هشــتم آذرمــاه)
برگــزار میشــود ،محمدرضــا نهاوندیــان ،معــاون اقتصــادی
رئیــس جمهــوری ،نماینــده حســن روحانــی ،رئیــس
جمهــوری ،در ایــن نشســت خواهــد بــود.
کشــورهای عضــو مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز ۴۴
درصــد از تولیــد گاز جهــان ٦٧ ،درصــد از ذخایــر گازی
جهــان ۶۴ ،درصــد از ســهم انتقــال گاز بــا خــط لولــه و ۶۶
درصــد از تجــارت گاز طبیعــی مایــع شــده (الانجــی) را در
اختیــار دارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کسب  ۱۲میلیارد دالر
سود با افزایش یک
درصدی سهم ایران
در صادرات

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران ،بــا اشــاره بــه
اینکــه ســهم ایــران از صــادرات بــه  ۱۵کشــور همســایه
تنهــا  ۲درصــد اســت ،گفــت :اگرچــه با  ۱۵کشــور همســایه
هســتیم ،امــا متاســفانه تنهــا دو درصــد از ســهم صــادرات
بــه ایــن کشــورها را بــه خــود اختصــاص داده ایــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت صــادرات
\تهــران -ایرنــا -رئیــس اتــاق بازرگانــی ارمنســتان از تشــکیل
مرکــز تجــاری ایــران و اوراســیا در ارمنســتان خبــر داد و
گفــت :هــدف از ایجــاد ایــن مرکــز ،برگــزاری نمایشــگاه
دائمــی محصــوالت ایرانــی و معرفــی آنهــا بــه عالقهمنــدان
همــکاری بــا ایــران اســت و همچنیــن ایــن مرکــز بــه طــور
مســتقیم بــا کارخانههــای ایرانــی در ارتبــاط خواهــد بــود.
«مارتیــن سرگســیان» روز چهارشــنبه در دیــدار بــا رئیــس
اتــاق بازرگانــی ایــران ضمــن اشــاره بــه عالقــه شــرکتهای
ارمنســتانی بــه توســعه مبــادالت تجــاری بــا ایرانیــان،
تأکیــد کــرد :شــرکتهای ایرانــی میتواننــد بــا انتقــال
بخشــی از خــط تولیــد خــود بــه ارمنســتان ،تولیــدات خــود
را بــدون هزینــه گمــرک بــه بــازار اوراســیا صــادر کننــد.
وی بــا اشــاره بــه راهانــدازی مرکــز تجــاری ایــران و اوراســیا
در کشــور ارمنســتان ،از آمادگــی خــود بــرای ســرمایهگذاری
یــک میلیــون دالری در ایــن پــروژه خبــر داد.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی ایــران ،سرگســیان خاطرنشــان
کــرد :ایــران در زمانــی کــه ارمنســتان در محاصــره اقتصادی
قــرار گرفتــه بــود بــه کمــک ایــن کشــور آمــد و ارمنســتان
را از بنبســت نجــات داد؛ ارمنســتان هی ـچگاه ایــن کمــک
ایــران را فرامــوش نمیکنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ارمنســتان از برگــزاری اجــاس

ایــران ،افــروز بهرامــی در حاشــیه مراســم بیســت و ســومین
ســالروز ملــی صــادرات ،در گفــت وگــو بــا واحــد مرکــزی
خبــر ،افــزود :در صورتیکــه ایــران بتوانــد ســهم خــود را
تنهــا بــا یــک درصــد بیشــتر بــه  ۳درصــد افزایــش دهــد
میتوانــد  ۱۲میلیــارد دالر بیشــتر از ایــن بــازار را عایــد
خــود کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه از میــان  ۱۵کشــور ذکــر شــده ۷
کشــور بــا رتبــه  ۷دارای باالتریــن ریســک کشــوری بــه
لحــاظ صــادرات هســتند ،گفــت :از آنجایــی کــه صــادرات به
ایــن کشــورها و بــه دســت آوردن ســهم صادراتــی آنهــا
نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت بــه صادرکننــدگان
پیشــنهاد میکنیــم تــا از خدمــات صنــدوق ضمانــت
صــادرات اســتفاده کننــد.
وی افــزود :در صــورت اســتفاده صادرکننــدگان از خدمــات
ایــن صنــدوق ،همــه ریس ـکهای تجــاری آنهــا پوشــش
داده میشــود.
بهرامــی بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت بــرای تقویــت صــادرات
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بــه کشــورهای همســایه گفــت :در راســتای ایــن دســتور
و مصوبــه هیئــت وزیــران بــرای حمایــت از صادرکننــدگان
بــه  ۷کشــور پرخطــر ،نــرخ کارمزدهــای آنهــا نیــز بــه
نصــف کاهــش مییابــد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا اشــاره
بــه شــرایط کنونــی عــراق افــزود :کشــور عــراق بــرای
بازســازی خــود حداقــل بــه  ۱۰۰میلیــارد دالر نیــاز دارد
و اگــر ایــران حتــی  ۱۰درصــد در ایــن بازســازی ســهم
داشــته باشــد میتوانــد بــه میــزان  ۱۰میلیــارد دالر
خدمــات فنــی و مهندســی بــه ایــن کشــور صــادر کنــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه عــراق جزو کشــورهایی
بــا ریســک  ۷اســت در صورتــی کــه صادرکننــدگان مایــل
بــه انجــام صــادرات بــه ایــن کشــور باشــند میتواننــد بــا
برخــورداری از مزیــت کارمزدهــای کــه بــه نصــف کاهــش
یافتــه اســت در شــرایط انتخــاب مشــابه بــا کشــورهایی
قــرار گیرنــد کــه دارای ریســک  ۲هســتند.
بهرامــی تاکیــد کــرد :بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه

داشــت کــه متنــوع ســازی در مقاصــد صادراتــی بایــد از
ضروریــات باشــد و تنهــا روی عــراق نیــز تمرکــز نکنیــم.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران گفــت :در حال
حاضــر همــه بــه ایــن مســاله اذعــان دارنــد کــه صــادرات بــه
خصــوص صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه کشــورهای دیگــر
بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت ،بنابرایــن بایــد بــرای تقویــت ایــن بخــش تــاش
زیــادی صــورت گیــرد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه شــرایط تحریــم و جنــگ
اقتصــادی علیــه ایــران گفــت :برگــزاری اینگونــه همایشهــا
بــا ایجــاد فرصتــی جهــت تبــادل نظــر متولیــان در امــر
صــادرات بــا صادرکننــدگان در راســتای حــل مشــکالت
آنهــا بســیار کارســاز اســت و از ســوی دیگــر فرصــت بســیار
مناســبی اســت تــا از صادرکننــدگان برتــر کشــورمان کــه
در شــرایط جنــگ اقتصــادی نابرابــر بــه میــدان آمــده انــد و
موفــق عمــل میکننــد ،قدردانــی شــود.

ماشــینآالت کشــاورزی ،راهســازی و ساختمانســازی
فعالیــت میکردنــد و از بازدیدهــای خــود از چنــد کارخانــه
ایرانــی خبــر دادنــد .همچنیــن قــرار اســت فــردا از چنــد
کارخانــه در اســتان البــرز دیــدن کننــد.
همزمــان بــا ایــن دیــدار ،زنــان کارآفریــن ارمنســتانی و
روســی در همایشــی کــه بــه همــت کانــون زنــان بــازرگان
ایــران برگــزار شــده بــود ،شــرکت کردنــد.
برقــراری روابــط تجــاری بــه کمــک تهاتــر و ایجــاد صنــدوق
مشــترک ســرمایهگذاری
«غالمحســین شــافعی» رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی
کشــور نیــز بــا اشــاره بــه روابــط گســترده سیاســی بیــن
دو کشــور ،ســطح مناســبات اقتصــادی ایــران و ارمنســتان
را بســیار انــدک و غیرقابــل توجیــه دانســت و گفــت :ایــن
ســئوال اساســی وجــود دارد کــه چــرا علیرغــم نزدیکــی
فرهنگــی ،ظرفیــت همســایگی ،وجــود تفاهمنامههــای
متعــدد و روابــط سیاســی گســترده ،میــزان مبــادالت و
ســرمایهگذاریهای مشــترک بیــن ایــران و ارمنســتان
محــدود اســت .اگــر ایــن مســئله را آسیبشناســی کنیــم،
میتوانیــم راهحــل مناســبی بــرای آن در نظــر بگیریــم.

بــه همــت بخــش خصوصــی آن اتفــاق افتــاده اســت ،تصریــح
کــرد :ارمنســتان در ایــن مــدت رشــد خوبــی در حــوزه
صنایــع کوچــک و متوســط و حــوزه معــدن داشــته و بــه
طــور متوســط نــرخ رشــد بــاالی  ۶درصــد را تجربــه کــرده
اســت.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور زمینههــای
همــکاری بیــن ایــران و ارمنســتان را متنــوع توصیــف
کــرد و افــزود :حملونقــل و ترانزیــت ،حــوزهای اســت کــه
میتــوان بــا تمرکــز بــر روی آن ســطح مناســبات را افزایــش
داد و کشــورهای هــای اوراســیا را بــه بــازار منطقــه متصــل
کــرد.
شــافعی بــه موضــوع تهاتــر بــه عنــوان یــک راهحــل مناســب
بــرای برقــراری روابــط تجــاری اشــاره و تأکیــد کــرد :در ایــن
حــوزه ایــران بــا روســیه بــه تفاهمهــای خوبــی رســیده
اســت .بنابرایــن ارمنســتان و دیگــر کشــورهای اوراســیا
میتواننــد یــا از طریــق تهاتــر و یــا در قالــب یــک همــکاری
ســهجانبه بیــن ایــران ،روســیه و کشــور مــورد نظــر بــا
یکدیگــر همــکاری کننــد.
وی در ادامــه بــه رئیــس اتــاق ارمنســتان پیشــنهاد
داد :صنــدوق مشــترک تهاتــر کاال و صنــدوق مشــترک
ســرمایهگذاری را بیــن دو کشــور ایجــاد کننــد.

روســای اتاقهــای بازرگانــی اتحادیــه اوراســیا در ارمنســتان
در اردیبهشــت  ۹۹خبــر داد و از رئیــس اتــاق ایــران دعــوت
کــرد تــا در ایــن اجــاس حضــور داشــته باشــند.
سرگســیان در مــورد چگونگــی رســیدگی بــه برخــی
مشــکالت احتمالــی کــه در روابــط تجــاری بیــن فعــاالن
اقتصــادی بــه وجــود میآیــد ،اســتفاده از ظرفیــت مراکــز
داوری مســتقر در اتاقهــا را پیشــنهاد داد.
فعــاالن اقتصــادی کــه در ایــن ســفر رئیــس اتــاق
ارمنســتان را همراهــی میکردنــد در حــوزه تراکتورســازی ،وی بــا اشــاره بــه نــرخ بــاالی رشــد اقتصــادی ارمنســتان کــه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آئیننامه اجرایی پتروپاالیشگاهها
چهارشنبه به هیات وزیران میرود
آییــن نامــه اجرایــی احــداث پتروپاالیشــگاهها چهارشــنبه
 ۱۳آذر مــاه از کمیســیون اقتصــادی دولــت جهــت تصویــب
بــه هیــات وزیــران ارســال مــی شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بــا بازگشــت مجــدد تحریــم ها و
اعمــال محدودیــت بــرای خریــد نفــت ایــران ،وزارت نفــت با
چالــش رو بــه رو شــد .بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار بنزین از
ایــن دایــره خــارج مانــد .بــه ایــن ترتیــب کــه بــا راه انــدازی
کامــل پاالیشــگاه میعانــات گازی ســتاره خلیــج فــارس ،از
ســویی محــل مناســبی بــرای مصــرف میعانــات گازی کشــور
کــه خریــد آن تحریــم شــده بــود ،ایجــاد شــد و از طرفــی
دیگــر نیــاز کشــور بــه واردات بنزیــن از بیــن رفــت .در ایــن
بیــن بایــد فکــری بــه حــال نفــت تولیــدی کشــور نیــز کــرد.
در زمانــی کــه خــام فروشــی نفــت بــه مشــکل خــورده،
بهتریــن روش تبدیــل ایــن نفــت بــه فــرآورده هایــی بــا
ارزش افــزوده بیشــتر اســت.
اعمــال تحریمهــای نفتــی در ســال جــاری بیــش از
پیــش ضــرورت توســعه ظرفیــت پاالیــش نفــت در
کشــور را عیــان کــرد .پاالیشــگاههای داخــل بهدلیــل
طراحیهــای قدیمــی و تولیــد مقادیــر بــاالی نفــت کــوره
حاشــیه ســود بســیار پایینــی دارنــد .حــال آنکــه کشــورهای
دیگــر بــا احــداث نســل جدیــد پاالیشــگاهها موســوم بــه
پتروپاالیشــگاهها کــه از ادغــام پاالیشــگاه و پتروشــیمی
حاصــل میشــوند  -حتــی بــا تامیــن خــوراک آنهــا از
طریــق واردات نفــت  -وارد چرخــه پرســودی شــده انــد .کــه
اهمیــت دوچنــدان توســعه نســل جدیــد پاالیشــگاهها در
کشــورمان را نشــان میدهــد.
مجلــس شــورای اســامی چنــد مــاه قبــل طــرح احــداث
پتروپاالیشــگاه بــا اســتفاده از ســرمایه مردمــی را بــه تصویب
رســاند امــا بــه مرحلــه اجــرا درآمــدن ایــن طــرح ،نیازمنــد
تدویــن و تصویــب آییــن نامــه اجرایــی آن در دولــت اســت.
 ۱۳آبــان مــاه ســال جــاری ،بیــژن زنگنــه ،در پاســخ بــه
خبرنــگار مهــر دربــاره آخریــن وضعیــت آییــن نامــه طــرح
پتروپاالیشــگاه هــا گفــت :حــدود یــک ماهــی اســت کــه
ایــن آئیــن نامــه را تدویــن کــرده و بــه دولــت فرســتاده ایــم.

وی درمــورد اینکــه آیــا امــکان کلیــد خــوردن طــرح ســیراف
بــا اســتفاده از تنفــس خــوراک ،مشــابه طــرح پتروپاالیشــگاه
هــا وجــود دارد ،اظهــار داشــت :بلــه ،ممکــن اســت؛ چراکــه
کارهــای بانکــی طــرح ســیراف تقریبــا بــا کمــک بانــک
مرکــزی و بانکهــای عامــل انجــام شــده و رونــد وام گرفتــن
بــرای ایــن طــرح از ســوی بانکهــای مختلــف در حــال انجــام
و تقریبــا نهایــی شــده اســت.
زنگنــه گفــت :مــا مــی توانیــم نزدیــک بــه  ۲۰هــزار میلیــارد
تومــان از بانکهــا بــرای ایــن طــرح وام بگیریــم؛ ایــن در
حالــی کــه منبــع تامیــن ارز ایــن طــرح نیــز پیــش بینــی
شــده و همــه اینهــا بــه معنــای انجــام مرحلــه نخســت یــک
پتروپاالیشــگاه اســت.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه همیــن پرســش توضیــح داد:
حــدود  ۸تــا  ۸.۵میلیــون تــن نفتــای ســبک و ســنگین در
ایــن طــرح تولیــد میشــود کــه بــرای مرحلــه بعــدی آن،
پتروشــیمی هایــی را طراحــی کردیــم کــه در بخــش پاییــن
دســتی ،محصــوالت بــا ارزشــی را تولیــد مــی کنــد.
تغییر آرایش در سیراف
یــک مقــام آگاه در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره آخریــن
وضعیــت آییــن نامــه اجرایــی پتروپاالیشــگاهها گفــت :آییــن
نامــه اجرایــی پتروپاالیشــگاه هــا چهارشــنبه  ۱۳آذر مــاه
ســال جــاری از کمیســیون اقتصــادی هیــات دولــت بــه
هیــات وزیــران ارســال مــی شــود.
وی ادامــه داد :البتــه آن آییــن نامــه پــس از بررســی و
تصویــب هیــات وزیــران ،بایــد بــه تاییــد رییــس مجلــس
شــورای اســامی هــم برســد.
وی افــزود :وزارت نفــت در نظــر دارد تــا مجموعــه ســیراف
را بــه اجــرای ایــن طــرح اختصــاص دهــد و بــه ایــن منظــور
نیــز در حــال بررســی مجــدد ایــن طــرح اســت .بــا همیــن
هــدف ســرمایه گــذاری درخواســت خــوراک ترکیبــی اتــان
و میعانــات گازی را دارد کــه البتــه در انتظــار نهایــی شــدن
آییــن نامــه اجرایــی اســت.

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

بخش خصوصی؛ رقیب یا رفیق؟

نخبــگان تغییــر نکنــد و «حقــوق مالکیــت» محتــرم
شــمرده نشــود و بخــش خصوصــی در جایــگاه مناســب و
شایســته خــود قــرار نگیــرد و بعضــا «غیــر» یــا «رقیــب»
دولتهــا فــرض شــود ،انتظــار هــر گونــه بهبــودی در فضــای
کســبوکار و ایجــاد رشــد و توســعه اقتصــادی ،انتظــاری
بیهــوده و دور از ذهــن اســت.
بــه قــول یکــی از اقتصاددانــان فرهیختــه کشــورمان
مهمتریــن گــره ذهنــی تصمیمگیــران اقتصــادی شــاید
ایــن تصــور نادرســت اســت کــه تــاش بخــش خصوصــی
الزامــا در جهــت مصلحــت عمومــی نیســت و اساســا قــدرت
اقتصــادی بخــش خصوصــی تهدیــدی بالقــوه بــرای قــدرت
سیاســی مســتقر و اقتــدار ملــی اســت .در ایــن تلقــی بخــش
خصوصــی بهدنبــال منافــع خــود اســت و منافــع ملــی بــرای
وی در اولویــت قــرار نــدارد .درحالیکــه بــه هیچوجــه
چنیــن نیســت و فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان بنگاههــا
بــا پیگیــری منافــع فــردی خــود در نهایــت در خدمــت کل
جامعــه و منافــع جمعــی قــرار میگیرنــد .مــوارد خــاص کــه
اقتصادانــان از آن بــا عنــوان «شکســت بــازار» نــام میبرنــد؛
نیــز ایــن اصــول پایــهای علــم اقتصــاد را نقــض نمیکنــد
و فقــط اســتثنائاتی اســت کــه حکــم بــر صحــت قاعــده
میدهــد .بنابرایــن منافــع ملــی در گــرو آزادی بخــش
خصوصــی بــرای فعالیــت اقتصــادی در همــه زمینههاســت.
بنابرایــن ریشــه ایــن معضــل ســخت جــان و بدگمانــی
بــه بخــش خصوصــی و رقیــب و نــه رفیــق پنداشــتن آن
بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی از اواســط دهــه پنجــاه
خورشــیدی قابلتحلیــل اســت .دورهای کــه بــا مبــارزه
بــا گرانفروشــی و ســلب حقــوق مالکیــت و حــق مبادلــه
آزاد آغــاز شــد و طــی ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی و افزایــش نقــش دولــت در اقتصــاد و گســترش
تصدیهــای دولتــی ایــن مشــکل حادتــر و منجــر بــه ملــی
شــدن بســیاری از صنایــع و مصادرههــای فــراوان شــد کــه
بــه حجــم تصدیهــای دولــت افــزود.
اگــر در ســالهای اوایــل انقــاب رکــن «مالکیــت خصوصــی»
بــود کــه بــا قانــون حفاظــت بهشــدت مــورد تهدیــد و آســیب
قــرار گرفــت کــه خوشــبختانه بــا تمهیــدات مســووالن
انقــاب و نظــام ،ایــن رویــه اصــاح شــد ،در ســالهای
بعــد از آن ،امــا رکــن دیگــر آزادی اقتصــادی یعنــی «آزادی
مبادلــه» بــوده اســت کــه بــا ســازوکار «قیمتگــذاری» و
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«تعزیــرات» و ...مــورد بیمهــری قــرار گرفتــه و ایــن بعــد
مالکیــت اکنــون نیــز بــا تشــدید فشــارهای ظالمانــه خارجــی،
در معــرض آســیبهای جدیتــر قــرار دارد .در واقــع اگــر در
بدایــت انقــاب اثبــات «مالکیــت» مشــکل اساســی صاحبــان
بنگاههــای اقتصــادی بــود و بــه رســمیت شــناختن ایــن حــق
و در اختیــار گرفتــن ســند مالکیــت موفقیتــی بــزرگ بــود
کــه بهتدریــج حاصــل شــد ،امــا پــس از آن ،ایــن «اعمــال»
مالکیــت یعنــی حــق تعییــن قیمــت محصــوالت و کاالهــای
تولیــدی کــه حاصــل مالکیــت اســت ،مشــکل اساســی بــوده
کــه صاحبــان بنگاههــا را بــا تنگناهــای بســیار روبـهرو کــرده
اســت .بهعبارتــی وقتــی دولــت روی کاالهــا در جامعــه
قیمتگــذاری میکنــد ،بــه ایــن معناســت کــه حــق مبادلــه
بیــن خریــدار و فروشــنده را مختــل کــرده اســت .یعنــی
دولــت بــا قیمتگــذاری حــق مالکیــت و حــق مبادلــه
داوطلبانــه را نقــض میکنــد.
عالوهبــر «تضمیــن حقــوق مالکیــت» در ابعــاد گفتــه
شــده فــوق ،شــاخصهای کلــی فضــای کســبوکار اعــم از
آغــاز کســبوکار ،کســب مجــوز ،ثبــت داراییهــا ،کســب
اعتبــارات ،حمایــت از ســرمایهگذاری ،مالیــات ،تجــارت،
اجــرای قراردادهــا و ورشکســتگی و دریافــت انــرژی بــرق و
مــوارد دیگــر از جملــه «برقــراری محیــط بــا ثبــات (غیــر
تورمــی) اقتصــاد کالن» و «برقــراری محیــط آزاد بــرای
مبــادالت اقتصــادی و تنظیــم انحصــارات» را بایــد افــزود
کــه ضــرورت انجــام فعالیتهــای اقتصــادی و صنعتــی و
تجــاری در هــر جامع ـهای اســت .در واقــع بــا سیاس ـتهای
متناقــض ،یــک شــبه و دســتوری و محدودکننــده نمیتــوان
بــازی اقتصــاد را در ابعــاد جهــان امــروز شــکل داد و امــکان
ســرمایهگذاری و تصمیمگیــری در امــور اجرایــی را بــرای
فعــال اقتصــادی فراهــم آورد.
امــروز بــدون محــور قــرار دادن «بخــش خصوصــی» و «بنگاه»
اقتصــادی آنچنانکــه «مایــکل پورتــر» بــه آن تاکیــد
میکنــد و بــر اهمیــت «اقتصــاد خــرد» پــای میفشــارد،
بــدون وجــود بنگاههــای پیشــرفته و توانمنــد ،توســعهای
اتفــاق نمیافتــد .خانــه را آجرهــای آن و تکــه تکــه اجــزای
ریـــز آن میســازد .البتــه نقشــه ،زمیــن و فونداســیون و...
نیــز اهمیــت خــود را دارد .در نهایــت آنکــه بایــد «حقــوق
مالکیــت» را محتــرم شــمرد« ،بخــش خصوصــی» را بــه
رســمیت شــناخت و در چارچــوب فضــای رقابتــی و در تعامــل
بــا جهــان و فراهــم ســاختن شــاخصهای محیــط کسـبوکار
امــکان رشــد و توســعه بنگاههــا را فراهــم آورد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو از توســعه همــکاری بیــن ایــران و تاجیکســتان
در زمینههــای کشــاورزی ،بهداشــت ،ســامت ،آمــوزش،
حمــل و نقــل و  ...خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در مراســم گشــایش
رســمی ســیزدهمین اجــاس مشــترک جمهــوری اســامی
ایــران و جمهــوری تاجیکســتان کــه بــا حضــور وزیــر انــرژی
و ذخایــر آبــی تاجیکســتان برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر اینکــه
ایــران و تاجیکســتان از مشــترکات فرهنگــی و تاریخــی
فراوانــی بهرهمنــد هســتند اظهــار کــرد :بــر ایــن اســاس
میتوانیــم در ســایه اراده مقامــات دو کشــور ســطح روابــط
و همــکاری را بــه درجاتــی باالتــر ارتقــاء دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه دوازدهمیــن اجــاس مشــترک کــه در
آبــان ســال  ۱۳۹۶در شــهر دوشــنبه برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :در ایــن اجــاس توافقــات خوبــی حاصــل شــد امــا
اجــرای آن از نتیجــه مطلوبــی برخــوردار نبــود و مــا بــه
عنــوان روســای کمیســیون دو کشــور بایــد هــر چــه ســریعتر
موانــع را برطــرف کنیــم .در حــال حاضــر حجــم مبــادالت
تجــاری دو کشــور از ســطح مطلوبــی برخــوردار نیســت و بــا
اهــداف تعییــن شــده دو دولــت فاصلــه زیــادی دارد.
وزیــر نیــرو در مــورد موضوعاتــی کــه دو کشــور در مــورد
آن مذاکــره خواهنــد کــرد ،توضیــح داد :اقــدام عملــی در
ارتبــاط بــا صــورت مالــی پروژههــا ،همکاریهــای بانکــی،
تســهیل فعالیــت ســرمایه گــذاران در تاجیکســتان ،همــکاری
آموزشــی و کار تکمیــل پــروژه تونــل اســتقالل از جملــه ایــن
موضوعــات اســت.
بــه گفتــه اردکانیــان همچنیــن زمینــه بــرای توســعه
همکاریهــای آتــی در حوزههــای کشــاورزی ،بهداشــت،
ســامت ،همکاریهــای آبــی و آموزشــی ،حمــل و نقــل،
فنــاوری اطالعــات و تبــادالت الکتریکــی بایــد فراهــم شــود.
مذاکــره بــرای پروژههــای نیروگاههــای بــرق آبــی
و کشــت فراســرزمینی
اردکانیــان در حاشــیه ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران بــا
تاکیــد بــر توســعه روابــط بیــن دو کشــور اظهــار کــرد :در
حــال حاضــر معاونیــن وزرای مختلــف تاجیکســتان از جملــه
حمــل و نقــل ،انــرژی ،آمــوزش و پــرورش و همچنیــن
هیاتــی از بانــک مرکــزی ایــن کشــور در تهــران حضــور
دارنــد کــه ضمــن بررســی مســائل گذشــته مشــکالتی کــه
در برخــی پروژههــای در دســت انجــام وجــود دارد برطــرف
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سازوکار رتبهبندی فعاالن
اقتصادی توسط اتاق ایران
قانونی است

توسعه همکاری بین ایران و
تاجیکستان در زمینههای مختلف

شــود و همچنیــن پروژههــای جدیــدی در بحــث خدمــات
فنــی و مهندســی بررســی شــود.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش خصوصــی ایــران
در بخــش انــرژی حضــور فعالــی دارد ،اظهــار کــرد :در ایــن
راســتا چهــار یــا پنــج کمیتــه فنــی امــروز و فــردا بیــن دو
کشــور برگــزار میشــود و همچنیــن بازدیدهــای مهمــی
بــرای هیــات تاجیکســتانی در بخشهــای آب و بــرق ترتیــب
داده شــده اســت.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن موضوعــات وزیــر انــرژی و
ذخائــر آبــی تاجیکســتان دعــوت ایــران بــرای عضویــت در
شــورای حــکام مرکــز منطق ـهای مدیریــت آب کــه اجــاس
آن پنجشــنبه در تهــران بــا حضــور وزرا و مقامــات ۱۵
کشــور و حــدود  ۱۰ســازمان منطقــهای و بینالمللــی
برگــزار میشــود پذیرفــت.
عالقــه ایــران بــه حضــور در تاجیکســتان بــرای
تولیــد انــرژی پــاک و برقآبــی
اردکانیــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه تاجیکســتان از باالتریــن
پتانســیل تولیــد انــرژی پــاک و برقآبــی در دنیــا برخــوردار
اســت ،اظهــار کــرد :حــدود  ۱۵درصــد ذخائــر بــرق آبــی
دنیــا در ایــن کشــور نهفتــه اســت و ســرمایهگذاری بــاال و
دانــش فنــی و حضــور شــرکتها بــرای احــداث پروژههــا در
ایــن راســتا را میطلبــد.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :همچنیــن ایــن کشــور بــازار خوبــی
بــرای محصــوالت مختلــف مــورد نیــاز مــردم اســت .در
ایــن راســتا موضــوع کشــت فراســرزمینی کــه بــه دلیــل

محدودیــت آبــی از موضوعــات مــورد عالقــه ایــران محســوب
میشــود نیــز زمینــه خوبــی را در تاجیکســتان دارد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور شــرکتهای ایرانــی در پــروژه
نیــروگاه راغــون تاجیکســتان گفــت :در حــال حاضــر رضایت
باالیــی از عملکــرد ایــن شــرکتها وجــود دارد بــا ایــن حــال
روابــط موجــود متناســب بــا ظرفیتهــای مذکــور و اراده
سیاســی دو کشــور نیســت.

تاکید بر توسعه روابط دو کشور
اردکانیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در کمیســیون مشــترک
دو کشــور ســعی میشــود زمینههــای متنوعتــری بــرای
همکاریهــای اقتصــادی فراهــم شــود ،ادامــه داد :البتــه
زمینــه بــرای همــکاری در ســایر بخشهــا از جملــه
گردشــگری ،بهداشــت و درمــان و مســائل فرهنگــی نیــز
وجــود دارد.
در ادامــه عثمــان علــی عثمــانزاده وزیــر انــرژی و ذخائــر
آبــی تاجیکســتان بــا ابــراز رضایــت از فعالیـت شــرکتهای
ایرانــی در تاجیکســتان در پروژههــای مختلــف اظهــار کــرد:
قــرار اســت در مذاکراتــی کــه بیــن مقامــات دو کشــور در
ایــن اجــاس انجــام میشــود خریــد بــرق ســاختمان تونــل
اســتقالل و غیــره مــورد بررســی قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد :شــرکتهای ایرانــی در تاجیکســتان
پروژههــای زیــادی اجــرا کردهانــد و شــرکتهای
مهندســی و ســاختمانی ایــران در نیــروگاه راغــون
تاجیکســتان فعالیــت خوبــی دارنــد.

نایبرئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی
ایــران گفــت :برخــاف هجمههــا و حملههــای صــورت
گرفتــه نســبت بــه مرکــز رتبهبنــدی اتــاق ایــران،
بایــد گفــت کــه فعالیتهــای صــورت گرفتــه بــرای
رتبهبنــدی فعــاالن اقتصــادی توســط اتــاق بازرگانــی
نهتنهــا غیرقانونــی نیســت ،بلکــه تکلیــف تصریــح شــده
قانونــی و در راســتای وظایــف و مأموریتهایــی اســت
کــه قانونگــذار بــه اتــاق ایــران محــول کــرده اســت.
حســین ســاحورزی افــزود :بــر اســاس جــز  4بنــد الــف
مــاده  4قانــون اصــاح قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان
تولیــدی داخــل ،قانونگــذار اتــاق ایــران را موظــف
کــرده اســت کــه نســبت بــه رتبهبنــدی فعــاالن
اقتصــادی و بنگاههــا و اعــام لیســت رتبهبنــدی آنهــا
اقــدام کنــد؛ بــه همیــن منظــور مرکــز رتبهبنــدی
اتــاق اقــدام بــه تعییــن رتبهبنــدی حرفـهای و بنگاهــی
اعضــای خــود و فعالیــن اقتصــادی بــا بررســی عملکــرد
حرفـهای و تخصصــی بنگاههــا از منظــر تــوان اقتصــادی
و ریســک مالــی ،موقعیــت رقابتــی محیــط کس ـبوکار،
مدیریــت و صالحیــت حرفــهای ،مســئولیتپذیری
اجتماعــی و مشــتری مــداری ،رتبهبنــدی میکنــد.
بــه گفتــه او ،بدیهــی اســت ایــن فعالیــت کامـ ً
ا منطبــق
بــر قانــون و بــر اســاس مأموریــت محولــه قانونــی اســت.
نایبرئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد :رتبهبنــدی
اعتبــاری کــه توســط ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
انجــام میشــود موضــوع جداگانــهای اســت کــه بــر
اســاس قانونــی دیگــر بــه ســازمان بــورس محــول شــده
و اساسـاً ســازمان بــورس در جایــگاه یــا موقعیت تفســیر
قانــون یــا تعییــن تکلیــف بــرای ســایر دســتگاهها
نیســت و بــه نظــر میرســد اعــام موقــع و انتشــار
بیانیــه ســازمان بــورس بــر اســاس سوءبرداشــت و عــدم
دقــت کافــی بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[ناگفتههای بورس ایران[[
بــازار ســهام نبــض و نماگــر اقتصــاد اســت ،گروهــی هــم آن را «دماســنج اقتصــاد» لقــب دادهانــد .بــازار ســهام بــا
هریــک از ایــن القــاب و نامهــا کــه خوانــده شــود ،بــازاری هوشــمند و زنــده اســت کــه در آن حرفهــا و خبرهــا ،بــه
ســرعت بــرق و بــاد میپیچــد و کوچکتریــن تغییــرات در حوزههــای مختلــف ،بــه تندبادهایــی تبدیــل میشــود
کــه فعــاالن بــازار و ذینفعــان و مقامهــای مســوول را بــه تکاپــو میانــدازد .ایــن کتــاب شــرح دهــه پرتحــول بــورس
ایــران ( )۱۳۹۳-۱۳۸۴اســت و مولــف کــه خــود در ایــن دوران ســکاندار ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــوده اســت ،بــه
عنــوان منبــع دســت اول ،تلــخ و شــیرین ایــن دوران را روایــت میکنــد.
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