انـرژی
شماره یکصد و سـی و یک  /هفتـه اول دی هزار و سیصد نود وهشت

پیوستن به FATF؛ اختیار یا
اجبار

عباس آرگون ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
امــروزه بــا گســترش موضــوع جهانــی شــدن ،مرزهــای سیاســی و اقتصــادی بیــن
کشــورها کمرنــگ شــده و وابســتگی کشــورها بــه یکدیگــر بــه جهــت رونــد رو
بــه رشــد حجــم مبــادالت کاالهــا و خدمــات و تنــوع آن ،کــه بــا توســعه ســریع
فنــاوری همــراه شــده ،افزایــش یافتــه و موجــب ادغــام بازارهــای جهانــی شــده
اســت ،ازایـنرو ایجــاد ســازمانهای بینالمللــی بــرای نظــارت بــر روابــط بانکــی
و نقــل انتقــال پــول بهمنظــور ارتقــا شــفافیت ،امــری غیرقابلانــکار اســت.
بــا درک ضــرورت اقتصــاد جهانــی و جامعــه بینالمللــی بــرای جلوگیــری از ورود
منابــع مالــی نادرســت (حاصــل از معامالتــی ماننــد قاچــاق مــواد مخــدر و )...بــه
زنجیــره اقتصــاد در دنیــا ،گــروه ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFدر ســال ۱۹۸۹
میــادی بــا هــدف توســعه و پیشــرفت واکنــش بینالمللــی نســبت بــه مســئله
پولشــویی و مبــارزه بــا آن از ســوی کشــورهای گــروه  ۷شــکل گرفــت.
همچنیــن در ســال  ،۲۰۰۱ایــن گــروه بــا گســترش مأموریــت خــود ،مبــارزه
بــا تأمیــن مالــی تروریســم را نیــز بــه مأموریتهــای خویــش اضافــه کــرد.
درگــذر زمــان ،فعالیتهــای ایــن گــروه گســتردهتر شــد و درنتیجــه در ســال
 ۲۰۱۲مقابلــه بــا تأمیــن مالــی فعالیتهــای اشــاعهای نیــز بــه مأموریــت ایــن
گــروه الحــاق شــد و در همیــن ســال ایــن گــروه آخریــن ویرایــش توصیههــای
خــود را بــرای مقابلــه بــا جرائــم مالــی (تأمیــن مالــی تروریســم ،تأمیــن مالــی
فعالیتهــای اشــاعهای ،پولشــویی و …) را بــا عنــوان «اســتانداردهای
بینالمللــی در مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم و اشــاعهگری»
منتشــر کــرد.
در حــال حاضــر گــروه اقــدام مالــی بهعنــوان یــک مجموعــه سیاســتگذار،
کارشناســان حقوقــی ،مالــی و ضابطــان قـــانون را در کنـــار هـــم قـــرار میدهــد
تــا در قوانیــن و مقــررات کشــورهای عضــو کنوانســیون ،اصالحــات الزم را
پدیــد آورنــد .ایــن گــروه همــواره میــزان پیشــرفت کشــورهای عضــو در زمینــه
پیادهســازی توصیههــای اعالمــی را رصــد میکنــد.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه مــا در حــال حاضــر برخــاف تعهــدات ایجــاد
شــده در قالــب برجــام ،بــا تحریمهــای ادامــه در صفحــه 4

پیام باقری ،نایبرئیس رئیس هیات مدیره فدراسیون
صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

تصویر صنعت برق در
الیحه بودجه ۹۹

بودجــه یکــی از مهمتریــن اســناد سیاســتهای مالــی و اقتصــادی
بســیاری از دولتهــا از جملــه دولــت ایــران بهشــمار مــیرود .درجــه
اهمیــت بــاالی ایــن ســند بــه ایــن دلیــل اســت کــه مهمتریــن
ابــزار دولــت بــرای تحقــق سیاســتهای مالــی و اقتصــادی محســوب
میشــود و بــ ه نوعــی چشــمانداز یــک ســال اقتصــاد کشــور را
پیــشروی فعــاالن اقتصــادی و تمامــی عواملــی کــه در ارتبــاط بــا
مســائل اقتصــادی فعالیــت دارنــد قــرار میدهــد.
جزئیــات الیحــه بودجــه ســال  ۹۹نشــان میدهــد بودجــه کل ســال آینــده بــا
رقمــی بالــغ بــر  ۴۸۴هــزار میلیــارد تومــان بســته شــده اســت .اینکــه در مفــاد
بودجــه  ۹۹بــرای صنعــت بــرق چــه جزئیاتــی گنجانــده شــده پرسشــی اســت کــه
در گــزارش ایــن هفتــه «دنیایاقتصــاد» بــه آن پرداختــه شــده اســت .بــرای بررســی
چنــد و چــون وضعیــت بودجــه بــرق در ســال آینــده در گفتوگویــی بــا پیــام
باقــری ،نایبرئیــس هیاتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران جزئیــات آن زیــر ذرهبیــن قــرار گرفتــه اســت.باقری نخســتین نقــد جــدی بــه
بودجــه ســال آینــده را از ایــن جهــت وارد میدانــد کــه نظــرات بخشخصوصــی
صنعــت بــرق نــه در جلســات کارشناســی و نــه در جلســات اصلــی تصمیمگیــری

تاثیرگــذار نبــوده اســت .هــر چنــد بــه اعتقــاد او همچنــان ایــن فرصــت وجــود
دارد تــا بخشخصوصــی بــا حضــور در جلســات مجلــس و جلســات مرتبــط در
کمیســیونهای تخصصــی نظــرات و ایدههــای خــود را بیــان کننــد.
امــا نقــد جــدی دوم ایــن فعــال اقتصــادی بــه تمرکــز سیاسـتگذاران در تخصیــص
منابــع بــه نهادهــای ذیربــط ارتبــاط دارد .او در ایــن خصــوص میگویــد :ســند
مالــی دولــت (بودجــه) شــاید در ظاهــر بــا تمرکــز روی چارچــوب تخصیــص منابــع
بــه نهادهــای ذیربــط بــرای اداره کشــور و اقتصــاد کشــور بســته شــده باشــد،
امــا نکت ـهای کــه بایــد روی آن تمرکــز بیشــتری داشــت ایــن موضــوع اســت کــه
ایــن ســازوکار بــرای فعــاالن بخشخصوصــی از جنبــه اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .دلیــل آن هــم بســیار روشــن اســت؛ زیــرا اقتصــاد مــا یــک اقتصــاد دولتــی
و نفتمحــور اســت و چنیــن اقتصــادی بدونشــک تمــام کالبــد بازیگــران خــود
بهویــژه بخشخصوصــی را تحتالشــعاع قــرار میدهــد .نفــوذ دولــت در بخــش
اقتصــاد کشــور تاثیــر گســترده و عمیقــی روی فعالیتهــای بخشخصوصــی
بهویــژه فعــاالن صنعــت بــرق بهعنــوان یــک بخــش زیربنایــی دارد .در ایــن میــان
فضــای کســبوکار هــم در چنیــن شــرایطی ملتهــب خواهــد شــد و عمدهتریــن
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـه ۹۹
ـه بودجـ
ـرق در الیحـ
ـت بـ
ـر صنعـ
تصویـ

مشــروح خبــر

قــرارداد صــادرات بــرق بــه عــراق تمدیــد
ـد وزیــر نیــرو از تمدیــد صــادرات بــرق ایــران به
شـ

ـران
ـت ایـ
ـاری بازگشـ
ـرهای تجـ
ـا و اگــ
امـ
ـاه  FATFشــایعه بازگشــت
بــه لیســت سیــ

مشــروح خبــر

ایــران بــه لیســت ســیاه بــه ســرعت دســت بــه
دســت شــد و پذیــرش آن بــرای مــردم چنــدان
دشــوار نبــود ،چــرا کــه  FATFدر جلســه روز
جمعـه خــود اعــام کــرده اگــر ایــران تــا فوریــه
 ۲۰۲۰میــادی (چهــار مــاه دیگــر) ،کنوانســیون
پالرمــو را اجرایــی نکنــد مشــروح خبــر
ـد اینکــه
ـف کنـ
ـت را متوقـ
ـع رانـ
ـت توزیـ
دولـ
توقــع داشــته باشــیم بــا برخــورد دســتگاه قضایــی
بــا فســاد و مفســدان کــه در حــال حاضــر در حــال
انجــام اســت ،ریشــه فســاد در کشــور از بیــن
بــرود ،بســیار تصــور ناپختــهای اســت و مشــروح

خبــر

اختصــاص  ۲۵۰میلیــون یورویــی صنــدوق
توســعه بــه طرحهــای آب و بــرق معــاون

برنامهریــزی و اقتصــادی وزارت نیــرو گفــت۲۵۰ :
میلیــون یــورو از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــه
طرحهــای اولویــتدار آب و بــرق اختصــاص داده
شــد.؛ مشــروح خبر

توانمنــدی خدمــات فنــی و مهندســی در
ســاخت مســکن محمدرضــا انصــاری بــا اشــاره

بــه توافــق بیــن ایــران و ســوریه گفــت :ایــران از
توانمنــدی بســیار باالیــی در حــوزه ســاخت مســکن
برخــوردار بــوده مشــروح خبــر

انـرژی

افزایــش مبــادالت تجــاری بــا ازبکســتان کشــور ،دیگــری نیــازی بــه ارائــه عــدم سوءپیشــینه
رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت :از ســوی متقاضــی دریافــت یــا تمدیــد کارت
دو کشــور ایــران و ازبکســتان در جهــت توســعه و عضویــت اتــاق بازرگانــی وجــود نــدارد .مشــروح
.
تقویــت هــر چــه بیشــتر همکاریهــای اقتصــادی ،خبــر

بودجــه یکــی از مهمتریــن اســناد سیاســتهای
مالــی و اقتصــادی بســیاری از دولتهــا از جملــه
دولــت ایــران بهشــمار مــیرود .درجــه اهمیــت
بــاالی ایــن ســند بــه ایــن دلیــل اســت که مشــروح

خبــر
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صفحه 7

ـای
ـان از بدهیهـ
ـارد تومـ
ـزار میلیـ
ـویه  11هـ
عــراق خبــر داد و گفــت :ایــران یــک ســند همکاری تسـ
ســه ســاله بــا عــراق بــرای کمــک بــه صنعــت بــرق پیمانــکاران صنعــت آب و بــرق مشــروح خبــر
ایــن کشــور در ابعــاد مختلــف امضــا کــرده اســت.
پوشــش تجــاری کشــورهای همســایه و هنــد

برنامــه بلندمــدت بــرای همکاریهــای و چیــن در اولویــت اســت مشــروح خبــر
.
ـن
ـتان تدویـ
ـران و ارمنسـ
ـن ایـ
ـادی بیـ
اقتصـ
تــاش بــرای افزایــش  ۵۰۰میلیــون دالری
ـتان
ـ
ارمنس
در
ـران
ـ
ای
ـفیر
ـ
س
ـا
ـ
ایرن
ـز
ـ
تبری
ـود
شـ
ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات مشــروح
گفــت :برنامــه بلندمــدت بــرای همکاریهــای خبــر

.

اقتصــادی بلنــد مــدت بیــن ایــران و ارمنســتان
بایــد تدویــن شــود .مشــروح خبــر
ـل
ـور از محـ
ـی کشـ
ـون یورویـ
ـد  ۱۴۰میلیـ
درآمـ
ـع مشــروح خبــر
ـادرات گاز مایـ
صـ

ـت
ـش یافـ
ـد افزایـ
ـرق  ۱۲۰درصـ
ـادرات بـ
صـ

مدیــر عامــل شــرکت توانیــر گفــت :میزان صــادرات تــراز مثبــت  ۱.۲میلیــارد دالری تجــارت ایــران
بــرق در کشــور نســبت بــه گذشــته افزایــش بــا ترکیــه مشــروح خبــر
داشــته ،بهگونــهای کــه در ســال  ۱۳۹۸شــاهد
ـرق
افزایــش  ۱۲۰درصــدی رشــد خالــص صــادرات بـ
بخشــنامه ارزی بــا مصوبــات شــورای گفتوگــو
هســتیم .مشــروح خبــر
همخــوان نیســت مشــروح خبــر
خاموشــی در انتظــار صنعــت بــرق نایــب دلیــل توقــف فعالیــت مرکــز رتبهبنــدی
رییــس ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده اتــاق ایــران چیســت؟ مشــروح خبــر
صنعــت بــرق گفــت :در شــرایط فعلــی و درصــورت
حــل نشــدن مشــکالت تحمیــل شــده بــه صــادرات غیرنفتــی  ،98مــرز  44میلیــارد دالر را
نیروگاههــا ،نیروگاههــای بخــش خصوصــی کــه  ۶۰رد مــی کنــد؟ شــروح خبــر
درصــد تولیــد را برعهــده دارنــد ،تــوان ادامــه کار
نخواهند داشــت .مشــروح خبر

آییننامــه نحــوه عضویــت در اتاقهــای
بازرگانــی اصــاح شــد بــر اســاس آییننامــه

جدیــد نحــوه عضویــت در اتاقهــای بازرگانــی

*

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

ادامه از صفحه 1
کــه دولــت در یــک فضــای اقتصــاد دولتــی بهعنــوان
خریــدار و مصرفکننــده نهایــی در بســیاری از فعالیتهــا
بهویــژه فعالیتهــای زیرســاختی ماننــد بــرق ،آب ،راه و...
بهشــمار میرود.بهگفتــه نایبرئیــس ســندیکای بــرق
ایــران ،پیمانــکاران ،مشــاوران و ســازندگانی کــه در ایــن حــوزه
فعالیــت دارنــد بــه توانمندیهــای دولــت در اســتفاده از
خدمــات و محصــوالت تولیدیشــان وابســته هســتند .بنابرایــن
کمبــود منابــع در بودجــه تاثیــر بســیار گســترده و عمیقــی در
فعالیتهــای اقتصــادی ماننــد صنعــت بــرق بهجــا خواهــد
گذاشــت .ایــن وابســتگی باعــث شــده فعــاالن بخشخصوصــی
همــواره بــه جزئیــات بودجــه توجــه ویــژهای داشــته باشــند.
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه از ســوی باقــری مــورد توجــه
قــرار گرفــت ،رونــد بودجهنویســی طــی ســالهای اخیــر
اســت .او در اینبــاره معتقــد اســت :همــواره در بودجــه بــا
کســریهای سیســتماتیک مواجــه هســتیم .شــاید دلیــل
اصلــی ایــن کمبــود منابــع ،بهنوعــی بــه یــک اشــتباه تاریخــی
بازمیگــردد .بودجهنویســی متاســفانه در کشــور مــا بــر مبنــای
مصــارف تعریــف میشــود نــه بــر مبنــای منابــع .طبیعتــا بــرای
اینکــه دخــل و خــرج بــا یکدیگــر همخوانــی داشــته باشــند،
نخســتین اقــدام بــرآورد منابــع در اختیــار اســت تــا بتــوان
براســاس آن مخــارج را تنظیــم کــرد .امــا روش بودجهنویســی
در کشــور مــا کامــا برعکــس ایــن مکانیــزم تعریــف شــده
اســت .سیاســتگذاران ابتــدا مصــارف را تبییــن و ســپس
بــر مبنــای مصــارف ،منابــع را تعریــف میکننــد .ایــن روش
ب ـ ه اعتقــاد بســیاری از اقتصاددانــان و تحلیلگــران غیرواقعــی
و خوشبینانــه اســت .باقــری معتقــد اســت در بودجههــای
گذشــته و در بودجــه ســال  ۹۹هــم ایــن نــگاه خوشبینانــه
دولــت در حــوزه درآمدهــا کامــا محســوس اســت .بهعنــوان
مثــال در بودجــه  ۹۹درآمــد کشــور از محــل فــروش یــک
میلیــون بشــکه نفــت در نظــر گرفتــه شــده اســت ،حــال
اینکــه بســیاری از کارشناســان تحقــق ایــن میــزان فــروش
نفــت را پیشبینــی نمیکننــد و دقیقــا از همیــن نقطــه
کســری بودجــه آشــکار و نمایــان میشــود .بــه اعتقــاد او
ایــن اشــکال یــک اشــکال تاریخــی در بودجهنویســی ماســت
و قدمــت چندیــن ســاله دارد .دلیــل ظهــور ایــن ســاختار در
بودجهنویســی از آنجــا نشــات میگیــرد کــه در گذشــته
منابــع نفــت سرشــاری در کشــور وجــود داشــت و همیــن
موضــوع باعــث شــده اســت هیـچگاه بــه منابــع توجهــی نشــود
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و بــا وجــود بــروز بســیاری مشــکالت از جملــه تحریمهــا ایــن
فرهنــگ همچنــان بــه قــوت خــود باقــی بمانــد .باقــری معتقــد
اســت ایــن ســازوکار یــک کســری سیســتماتیک در بودجــه
ایجــاد میکنــد و ایــن کســری بهنظــر میرســد در بودجــه
ســال  ۹۹هــم نمایــان شــود.
نایبرئیــس ســندیکای صنعــت بــرق در ادامــه بــه عواقــب
تعریــف ایــن ســاختار پرداخــت و گفــت :کاهــش بودجــه
عمرانــی و در عیــن حــال افزایــش بودجــه جــاری مهمتریــن
آســیب چنیــن شــیوه بودجهنویســی در کشــور اســت و
اقتصادمــان را بــه یــک اقتصــاد نامتــوازن بــدل میکنــد و آثــار
خــود را در پروژههــای زیربنایــی کشــور از جملــه صنعــت بــرق
خواهــد گذاشــت .بهرغــم اینکــه بایــد هــر ســال متناســب
بــا تقاضــای ایجــاد شــده در صنعــت بــرق ،حــدود  ۵هــزار
مــگاوات نیــروگاه جدیــد وارد مــدار شــود امــا بهدلیــل کمبــود
منابــع بهطــور متوســط در ســالهای اخیــر رقمــی برابــر بــا
 ۲هــزار مــگاوات وارد مــدار شــده اســت .ایــن درحالــی اســت
کــه از یکســو توســعه پروژههــای زیربنایــی رونــد کاهشــی
و نزولــی دارنــد و از ســوی دیگــر بدهیهــای دولــت بــه
بخشخصوصــی در حــوزه بــرق ایجــاد شــده و انباشــت
بدهــی بــه وجــود آمــده اســت .نتیجــه اینکــه مســیر توســعه
صنعــت بــرق تحتالشــعاع قــرار میگیــرد و در نهایــت بــا
یــک اقتصــاد ناپایــدار و متزلــزل روب ـهرو خواهیــم شــد.
بــه عقیــده باقــری در عیــن حــال رونــدی کــه در کاهــش
بودجههــای عمرانــی و افزایــش بودجــه جــاری اتفــاق افتــاده
اســت باعــث بــزرگ شــدن بخــش جــاری و در نهایــت بــزرگ
شــدن دولــت میشــود؛ موضوعــی کــه کامــا بــا جزئیــات
برنامــه ششــم توســعه در تضــاد قــرار میگیــرد .او در ادامــه
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بــرای عبــور از ایــن چالــش میگویــد :بــرای جبــران ایــن
کمبــود ،یکــی از اقداماتــی کــه دولــت در بودجــه ســال ۹۹
مدنظــر قــرار داده اســت رفتــن به ســمت بــازار بدهی و انتشــار
اوراق اســت تــا از طریــق انتشــار اوراق بــرای بدهیهــا و تهاتــر
بدهیهــا بــا مطالبــات تدبیــری اندیشــیده باشــد .البتــه ایــن
سیاســت دولــت نتایــج خوبــی بــه دســت نیــاورده و بــه نوعــی
انتقــال بدهیهــا بــه آینــده و ایجــاد تعهــد بــرای دولتهــای
بعــدی را رقــم زده اســت .ایــن سیاســت شــاید بــرای برخــی
نهادهــای شــبهدولتی و شــرکتهای بــزرگ کارکــرد داشــته
باشــد ،امــا طبیعتــا بــرای شــرکتهای کوچــک و متوســط
کارکــردی نخواهــد داشــت .زیــرا اوال ایــن اوراق نــرخ
تنزیــل بســیار زیــادی دارنــد و ایــن نــرخ تنزیــل بــا جریــان
نقدشــوندگی شــرکتهای کوچــک و متوســط تناســبی نــدارد؛
در عیــن حــال شــرکتهای کوچــک و متوســط چنیــن بدهــی
بزرگــی ندارنــد کــه بخواهنــد بدهیهایشــان را تهاتــر کننــد.
بهنوعــی میتــوان گفــت ایــن روش کارآمــد نیســت .حــال
اینکــه دولــت قریــب بــه دوســوم درآمدهــای خــود را از محــل
واگــذاری داراییهــای مالــی از محــل فــروش ایــن اوراق در
نظــر گرفتــه اســت؛ یعنــی حــدود  ۸۰هــزار میلیــارد تومــان.
در صورتــی کــه ســقف انتشــار اوراق در برنامــه ششــم توســعه
۵۰هــزار میلیــارد تومــان اســت .بــه ایــن معنــا کــه از ســقف
برنامــه در نظــر گرفتــه شــده هــم باالتــر اســت و ایــن موضــوع
نشــان میدهــد کــه دولــت بــه نوعــی بــرای آینــده ایجــاد
تعهــد میکنــد و ظاهــرا هــم دغدغــهای بــرای ایــن مســاله
نــدارد.
نایبرئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی در ادامــه بــه
اشــکاالت ایــن نــوع بودجهنویســی اشــاره کــرد و گفــت:
اکنــون شــاهد ایــن مســاله هســتیم کــه یــا بســیاری از
شــرکتهای کارفرمایــی در مناقصــات خــود از مکانیزمهــای
پرداخــت ماننــد سیســتم اوراق اســتفاده میکننــد و ایــن
موضوعــی اســت کــه مــورد اســتقبال بخشخصوصــی قــرار
نمیگیــرد یــا روشهــای دیگــری ماننــد مشــارکت عمومــی-
خصوصــی در طرحهــای نیمهتمــام اســتفاده میشــود .امــروز
بالــغ بــر  ۸۰هــزار طــرح نیمهتمــام در کشــور وجــود دارد کــه
تــا قبــل از افزایــش نــرخ ارز حــدود  ۵۰۰هــزار میلیــارد تومــان
بــرای بــه اتمــام رســاندن ایــن طرحهــا پیشبینــی میشــد
کــه درحالحاضــر بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز و جهشــی
کــه داشــته اســت بــه نظــر میرســد ایــن عــدد بســیار
بیشــتر خواهــد بــود و رقــم کوچکــی نخواهــد بــود .دولــت
در بودجــه ســنواتی در تبصــره  ۱۹ســعی داشــته کــه از طریــق
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ایجــاد فضــای مشــارکت بخشخصوصــی و عمومــی بتوانــد
ایــن طرحهــا را بــه ســرانجام برســاند ،امــا ارزیابیهــا نشــان
میدهــد کــه موفــق نبــوده اســت زیــرا ســاختار حقوقــی و
بوروکراسـیهای اداری ســاختار مناســبی نیســت و یــک مــدل
مالــی مناســب بــرای بازدهــی ســرمایه بخشخصوصــی وجــود
نــدارد و ســاختارهای بانکــی هــم شــرایط تامیــن مالــی بــرای
ایــن طرحهــا بهوجــود نمــیآورد .در ایــن میــان نوســاناتی
کــه در اقتصــاد کشــور غیرقابــل پیشبینــی اســت ماننــد
نــرخ ارز ،نــرخ نهادههــا و ...قیمــت طرحهــا را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد و ریســک بهرهبــرداری را افزایــش میدهــد.
بنابرایــن یتــوان گفــت ایــن روشهــا در بودجــه ســالهای
قبــل تکــرار شــده و روشهایــی اســت کــه چنــدان کارکــردی
در صنعــت بــرق نداشــته اســت.باقری در ادامــه اضافــه کــرد:
از ســوی دیگــر رشــد منابــع حاصــل از واگذاریهــا یــا همــان
واگذاریهــای گنجانــده شــده در اصــل  ۴۴حــدود ۱۴۶
درصــد در بودجــه قــرار گرفتــه اســت کــه نشــان میدهــد
بــا رشــد ایــن منابــع مواجــه هســتیم .ایــن موضــوع بیانگــر آن
اســت کــه نیــت دولــت از واگــذاری کســب درآمــد اســت در
صورتــی کــه ایــن موضــوع بــدون اینکــه اهلیــت را کنتــرل
کنیــم و آینــده آن واگــذاری برایمــان مهــم باشــد اصــل ۴۴
را تحتالشــعاع قــرار میدهــد.
نایبرئیــس ســندیکای صنعــت بــرق یکــی دیگــر از
بخشهایــی را کــه بــه اعتقــاد او دولــت بــه آن تکیــه کــرده
و مبلــغ قابلتوجهــی هــم بــرای آن در بودجــه دیــده اســت،
مالیــات میدانــد .بــه اعتقــاد او تقریبــا  ۵۴درصــد منابــع
بودجــه متکــی بــه درآمدهــای دولــت اســت ،از جملــه
درآمدهــای مالیاتــی و درآمدهــای حاصــل از فــروش امــوال
کــه بیــش از نصــف درآمدهــای دولتــی بــوده اســت .درآمــد
از محــل مالیــات طبیعتــا موضــوع مطلــوب اقتصــادی اســت
امــا مشــروط بــر اینکــه از روش درســت آن انجــام شــود و
بــا یــک ســاختار مالیاتــی صحیــح ،افزایــش پایــه مالیاتــی و
گرفتــن مالیــات از تمــام عوامــل مخاطــب اخــذ مالیــات آن را
افزایــش داد .بــه گفتــه باقــری افزایــش مالیــات بــدون نــگاه بــه
ســاختار مالیاتــی طبیعتــا آن بخــش از اقتصــاد کشــور را تحــت
فشــار قــرار میدهــد کــه بخــش شناســنامهدار اقتصــاد کشــور
اســت و عرصــه را بیشــتر بــر آنهــا تنــگ میکنــد ،در صورتــی
کــه آنهــا مالیاتشــان را پرداخــت میکننــد .امــا بخشــی کــه
مالیــات نمیدهنــد و فرارهــای مالیاتــی اتفــاق میافتــد در
بخــش فعالیتهــای اقتصــادی زیرزمینــی یــا قاچــاق ،طبیعتــا
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــایعه بازگشــت ایــران بــه لیســت ســیاه بــه
ســرعت دســت بــه دســت شــد و پذیــرش آن
بــرای مــردم چنــدان دشــوار نبــود ،چــرا کــه
 FATFدر جلســه روز جمعـ ه خــود اعــام کــرده
اگــر ایــران تــا فوریــه  ۲۰۲۰میــادی (چهــار مــاه
دیگــر) ،کنوانســیون پالرمــو را اجرایــی نکنــد،
اقدامــات تقابلــی ایــن نهــاد بازخواهنــد گشــت.
حــاال بعــد از چنــد بــار تمدیــد مهلــت ایــران
از ســوی گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،ایــن زمــان
ششــمین و آخریــن مهلــت ایــران بــرای تامیــن
خواســتههای کارگــروه اقــدام مالــی بــه
حســاب مــیرود.
ایــن اتفــاق دلهــرهای بــه جــان فعــاالن اقتصادی
و بازرگانــان انداخــت کــه اگــر ایــن اتفــاق روزی
جامعــه عمــل بپوشــد ،چــه آینــدهای در انتظــار
تجــارت و کسبوکارشــان خواهــد بــود.
«عدنــان موســیپور» ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و
قطــر در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع
تجــارت بــه ایرنــا گفــت :تجــارت یــک فعالیــت بیــن
المللــی اســت و در بــازه فعلــی ،تنهــا راهــکار نجــات
کشــور تقویــت تولیــد و صــادرات عنــوان میشــود.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر  ۹۰درصــد رونــد صــادرات
در فضــای بینالمللــی انجــام میشــود و بــرای صــادرات
بایــد ابزارهایــی داشــته باشــیم کــه بتوانیــم بــا بقیــه
رقبــا ماننــد ترکیــه رقابــت کنیــم.
موســیپور یکــی از مهمتریــن ابزارهــای رقابــت را
مــراودات مالــی عنــوان کــرد و افــزود :تجــار در ایــن
بخــش بــا مشــکالت بســیاری مواجــه هســتند .ایــن
موضــوع باعــث شــده برخــی از تجــار کاالیشــان را بــه
قیمــت پایینتــری عرضــه کننــد؛ بــا وجــود اینکــه
قیمــت تمــام شــده کاال بســیار باالســت.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد :همچنیــن مشــکالت
مالــی باعــث خروج فعــاالن اقتصــادی از بعضــی بازارهای
صادراتــی و حتــی افــت برنــد تجاری کشــور شــده اســت
کــه یــک ســرمایه ملــی بــه حســاب مــیرود .اگــر
اقدامــات تســهیلگر انجــام نشــود نبایــد انتظــار داشــت
کــه بــه اهــداف اقتصــادی دســت یابیــم.
موســیپور معتقــد اســت در صــورت بازگشــت ایــران

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

پیوستن به FATF؛ اختیار یا اجبار

اما و اگـرهای
تجاری بازگشت
ایران به لیست
سیـاه FATF
بــه لیســت ســیاه  FATFشــرایط بخصــوص بــرای
صــادرات بــه کشــورها غیرهمســایه بــه شــدت ســختتر
خواهــد شــد.
قطع همکاری ایران با شرکای تجاری در صورت
بازگشت به لیست سیاه
«حمیدرضــا صالحــی» ،رییــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز در ایــن رابطــه بــه
ایرنــا گفــت :در آخریــن اظهــار نظــری کــه از
ســوی ایــن نهــاد کنتــرل و نظــارت بــر مبــادالت
بانکــی ( )FATFتشــکیل شــده بــود بــه ایــران
فرصــت دوبــاره داده شــد تــا بررس ـیهای الزم را
انجــام دهــد ،امــا االن بــا شــایعاتی مواجــه شــده
ایــم کــه ممکــن اســت ایــران بــه لیســت ســیاه
بــرود.
وی بــا بیــان اینکــه احتمــال تحقــق ایــن شــایعه
نگرانیهایــی بــرای فعــاالن اقتصــادی بوجــود آورده
اســت ،افــزود :تبــادالت مالــی و بانکــی صادرکننــدگان
بــه دلیــل تحریمهــا و همچنیــن نپذیرفتــن پالرمــو بــا
اختــال مواجــه شــده اســت ،بــا ایــن حــال روزنههایــی
وجــود داشــت و بانکهــای خارجــی بــا بعضــی
شــرکتهای ایرانــی تعامــل دارنــد.

صالحــی معتقــد اســت اگــر وارد لیســت ســیاه شــویم،
همیــن ارتبــاط را هــم از دســت خواهیــم داد و بنگاههــای
بخــش خصوصــی نمیتواننــد بــا شــرکای خــود تبــادل
مالــی داشــته باشــند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد از
حضــور در نهادهــای بینالمللــی دور شــویم ،خاطرنشــان
کــرد :هیــچ کشــوری بــدون اینکــه بــه بازارهــا وصــل
شــده باشــد نمیتوانــد مســائل و معیشــت ملتــش را
حــل کنــد .از ســوی دیگــر بــرای اتصــال بــه بازارهــای
دنیــا نیــز بایــد رابطــه بانکــی داشــته باشــیم.
صالحــی ادامــه داد :نهادهایــی زیرمجموعــه ســازمان
ملــل بــرای کنتــرل ارتباطــات بانکــی تشــکیل شــدهاند
و فقــط بــرای ایــران نیســت .بایــد آگاهانــه از مزیتهــای
آن اســتفاده کنیــم و اگــر جایــی بخواهنــد از اطالعــات
ســوء اســتفاده کننــد بایــد جلــوی آن گرفتــه شــود.
وی معتقــد اســت در صــورت بازگشــت ایــران به فهرســت
ســیاه ایــن نهــاد ،ممکــن اســت موقعیــت و رابطــه ایــران
بــا شــرکای تجــاری خــود بــه قطــع همــکاری منجــر
شــود.
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار
کــرد :اقتصــادی کــه دنبــال آن هســتیم بــرای جمعیــت
 ۸۰میلیــون نفــری ،اقتصــادی نیســت کــه بــا دور زدن
تحریمهــا بتوانیــم مشــکالت را حــل کنیــم.

گســترده دولــت آمریــکا علیــه کشــورمان مواجــه
هســتیم و دولــت متخاصــم آمریــکا بــا تــاش حداکثری
بــه دنبــال بســتن همــه منافــذ ارتباطــات بینالمللــی
در زمینههــای گوناگــون بــه روی کشــورمان بــوده
و خواســتار قطــع کامــل تجــارت مــا را بــا دیگــر
کشــورهای جهــان و منــزوی کــردن ایــران در جامعــه
جهانــی اســت.
یکــی از روزنههایــی کــه میتوانــد در شــرایط فعلــی
و آینــده کشــور بســیار اثرگــذار باشــد ،و شــرایط را
از وضعیــت فعلــی دشــوارتر نکنــد ،مســئله پیوســتن
کشــورمان بــه  FATFاســت .در ایــن شــرایط
میبایســت تــاش کــرد کــه راههــای تجــاری خــود را
بــا ســایر کشــورهای دنیــا حفــظ کــرده و بــا کاهــش
تنشزایــی بــه ســمت تنشزدایــی در حــوزه سیاســت
خارجــی ،بــه حرکــت خــود ادامــه داده و روابطمــان را
بــا کشــورهای جهــان توســعه دهیــم .چراکــه رعایــت
مقــررات بینالمللــی بــا حفــظ منافــع ملــی منافاتــی
نــدارد و میتــوان هماننــد ســایر کشــورها ضمــن حفــظ
اســتقالل ،در مجامــع و کنوانســیونهای بینالمللــی
هــم حضــور داشــت و نبایــد بــا حضــور نیافتــن خــود،
بهانههــای بیشــتری بــه مخالفــان و بدخواهــان کشــور
داد.
بدیهــی اســت در صــورت ورود بــه لیســت ســیاه کــه
بــه نظــر یــک خــود تحریمــی اســت ،عــاوه بــر محــروم
کــردن کشــور از دسترســی بــه منابــع و امتیــازات
جهانــی ،تبعــات مختلفــی را برایمــان بــه دنبــال خواهــد
داشــت کــه در رأس آنهــا میتــوان بــه قــرار گرفتــن
ایــران در فهرســت کشــورهای بــا ریســک بــاال ،در
مظــان اتهــام قــرار گرفتــن از منظــر پولشــویی و نبــود
شــفافیت بــدون بهرهمنــدی از مزایــای آن ،تحــت تأثیــر
قــرار گرفتــن مــراودات مالــی و بانکــی و ...اشــاره کــرد.
در نتیجــه بایــد ضمــن بررســی غیرسیاســی و
کارشناســی و فنــی موضــوع ،منافــع و مصالــح ملــی
کشــور و مــردم کــه تحــت تأثیــر شــدیدترین تحریمهــا
قــرار دارنــد بــر هــر مصلحتــی در ایــن حــوزه ارجحیــت
داشــته باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اینکــه توقــع داشــته باشــیم بــا برخــورد دســتگاه قضایــی
بــا فســاد و مفســدان کــه در حــال حاضــر در حــال انجــام
اســت ،ریشــه فســاد در کشــور از بیــن بــرود ،بســیار
تصــور ناپختــهای اســت و مــا را بــه ســمت آدرس غلــط
ســوق میدهــد .در حــال حاضــر آنچــه از اهمیــت زیــادی
برخــوردار اســت پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه تولیــد
فســاد از کجاســت و چــه چیــزی باعــث ایجــاد آن میشــود.
در واقــع بــرای جلوگیــری از گســترش فســاد در کشــور و
رخــت بربســتن ایــن معضــل از اقتصــاد کشــور بایــد با منشــأ
فســاد کــه همــان رانــت و تصمیمــات رانتزاســت ،برخــورد
شــود .در غیــر ایــن صــورت برگــزاری همایشهایــی نظیــر
همایــش مبــارزه بــا فســاد نمیتوانــد آنطــور کــه بایــد و
شــاید راهگشــا باشــد.
برگــزاری همایشهایــی در رابطــه بــا فســاد و بررســی
راهکارهــای کاهــش ایــن معضــل اقتصــادی از ســوی
نهادهــای مختلــف از آنجــا بــاارزش و مهــم تلقــی میشــود
کــه بخشهــای میدانــی کــه در حــوزه تجــاری و اقتصــادی
کشــور بــه طــور جــدی حضــور دارنــد میتواننــد
مســائل و مشــکالتی را کــه درگیــر آن هســتند بــه طــور
مشــخصتری بــه گــوش دولتمــردان برســانند .امــا ســوالی
کــه در ایــن خصــوص مطــرح میشــود ایــن اســت کــه
آیــا همایشهایــی کــه طــی ســالهای اخیــر در خصــوص
موضوعاتــی همچــون فســاد برگــزار شــده اســت ،توانســته
کارایــی الزم را داشــته باشــد یــا خیــر .بــه عبــارت دیگــر
اگــر نتیجــه مناســبی از برگــزاری چنیــن همایشهایــی
حاصــل نشــده اســت ،بایــد روال کار را تغییــر دهیــم و بــه
طــور جــدی بــرای مبــارزه بــا ریشــه فســاد کــه همــان رانــت
اســت ،وارد عمــل شــویم.
اولیــن گامــی کــه بایــد در راســتای جلوگیــری از افزایــش
فســاد در اقتصــاد کشــور برداشــته شــود ایــن اســت کــه
تولیــد رانــت را کــم کنیــم .بــه عبــارت دیگــر در شــرایط
فعلــی نبایــد اجــازه دهیــم کــه هیــچ ارگان و دســتگاهی
تصمیماتــی را اتخــاذ کنــد کــه بــه دنبــال آنهــا زمینــه بــرای
تولیــد رانــت مهیــا شــود.
در واقــع زمانــی فضــای رقابتــی در کشــور شــکل میگیــرد
کــه رانــت بــه عنــوان ریشــه اصلــی فســاد برچیــده شــود.
بــه ایــن ترتیــب میتــوان توقــع داشــت کــه همــه در زمیــن
مســابقهای برابــر کــه در آن رانــت و نابرابــری وجــود نــدارد،
تــاش کننــد و در فضایــی کــه در آن رقابتپذیــری وجــود
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تسویه  11هزار میلیارد تومان از
بدهیهای پیمانکاران صنعت آب
و برق

دولت توزیع رانت
را متوقف کند
دارد بــه نتیجــه مطلــوب برســند .در غیــر ایــن صــورت بــا
دلســردی فعــاالن اقتصــادی روب ـهرو خواهیــم شــد کــه در
حــال حاضــر شــاهد ایــن هســتیم کــه ایــن اتفــاق افتــاده
اســت.
توزیــع رانــت و خــروج از فضــای رقابتپذیــری در درجــه
اول آســیب خــود را متوجــه بخــش خصوصــی خواهــد کــرد
و مشــکالت زیــادی را بــرای ایــن بخــش بــه وجــود خواهــد
آورد .ایــن در حالــی اســت کــه در ادامــه توزیــع رانــت بــه
کلیــت اقتصــاد کشــور لطمــه خواهــد زد؛ موضوعــی کــه
دولــت بــه شــدت نســبت بــه آن بیتوجــه اســت و حتــی
بــرای ســال آینــده نیــز تصمیماتــی را اتخــاذ کــرده اســت
کــه نشــان میدهــد قــرار نیســت توزیــع رانــت در کشــور
متوقــف شــود.
در حــال حاضــر شــاهد ایــن هســتیم کــه در برخــی
سیاس ـتها و قوانیــن جــای پــای رانــت وجــود دارد و قــرار
نیســت سیســتم توزیــع رانــت برچیــده شــود .به ایــن ترتیب
اگــر بپذیریــم کــه ریشــه همــه فســادها در کشــور بــه توزیــع
رانــت برمیگــردد بنابرایــن نمیتــوان توقــع کاهــش فســاد
در کشــور را داشــت همانطــور کــه در الیحــه بودجــه ۹۹
نیــز بــار دیگــر صحبــت از ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه میــان آمــده
و زمینــه تولیــد رانــت بــرای افزایــش فســاد در کشــور بــرای
ســال آینــده نیــز فراهــم شــده اســت آن هــم بــا وجــود

اینکــه ســال گذشــته شــاهد دخالــت مفســدان در سیســتم
توزیــع مــواد غذایــی در کشــور بودیــم.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ،در شــرایط فعلــی الزم اســت
در تمامــی الیحههــا ،قوانیــن و بودجــه بــه جلوگیــری از
توزیــع رانــت توجــه شــود .در واقــع هــر جــا قــرار اســت
تصمیمــی اقتصــادی اتخــاذ شــود کــه میتوانــد بــرای
عــدهای تبعیــض و تهدیــد و بــرای عــدهای فرصــت و امتیــاز
ایجــاد کنــد ،بایــد بــا آنهــا مقابلــه کــرد چــرا کــه همیــن
تصمیمــات رانــتزای دولتمــردان اســت کــه باعــث شــده
فســاد در کشــور بــا قــدرت بیشــتری روبـهرو شــود .در ایــن
میــان ســمینارهایی کــه توســط اتــاق بازرگانــی برگــزار
میشــود ،میتوانــد باعــث شــود کــه از ایــن پــس چــراغ
هشــدار بخــش خصوصــی در مقابلــه بــا جاهایــی کــه در آن
رانــت توزیــع میشــود بــه ســرعت روشــن و در نهایــت بــا
انجــام آنهــا در زمــان الزم مخالفــت شــود.
در آخــر ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت در صورتــی کــه بــا
ریشــه اصلــی فســاد کــه همــان رانــت اســت برخــورد شــود،
قطعــا میتــوان نتایــج بهتــری را در راســتای مبــارزه بــا
فســاد بــه دســت آورد .امــا اگــر بخواهیــم بــه ریشــه همــه
مشــکالت اقتصــادی کــه همــان رانــت و فســاد اســت
بیتوجهــی کنیــم بایــد گفــت کــه نهتنهــا آدرس غلطــی
دریافــت کردهایــم بلکــه حتــی راه را نیــز اشــتباه رفتهایــم.

وزیــر نیــرو گفــت :بــا اســتفاده از ســازوکارهای قانونــی
بودجــه ســال گذشــته و امســال توانســتیم بیــش از
 11هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات پیمانــکاران و
ســازندگان صنعــت آب و بــرق را تســویه کنیــم کــه
ادامــه خواهــد داشــت.
رضــا اردکانیــان امــروز  3دی مــاه در جریــان مراســم
بهرهبــرداری از پســت زکریــا و ابوطالــب مشــهد در
جمــع خبرنــگاران ،اظهــار کــرد :تاکنــون در پویــش هــر
هفتــه الــف ب ایــران از  227پــروژه وعــده داده شــده تــا
پایــان ســال 86 ،پــروژه را بــا ســرمایهگذاری بیــش از
 7هــزار میلیــارد تومــان در  18اســتان کشــور افتتــاح
کردیــم.
وی در خصــوص مطالبــات نیــروگاه فردوســی ،گفــت:
بحــث مطالبــات ،بحــث جــدی اســت و از حــدود  2ســال
پیــش کــه خدمــت خــود را شــروع کــردم ،شــاید بیــش از
 40هــزار میلیــارد تومــان بدهیهــای صنعــت آب و بــرق
بــه پیمانکاران و ســازندگان بــود .وزارت نیــرو از بدهکاران
معتبــر اســت ،طلبــکاران در عیــن مطالبــه ،مشــتاق ادامه
و انجــام کارهــای جدیــد هســتند ،زیــرا اطمینــان دارنــد
کــه ایــن صنعــت ،زیربنایــی بــوده ،نقــش مهــم و موثــری
دارد و نمیتــوان کار را تعطیــل کــرد.
اردکانیــان افــزود :پرداخــت مطالبــات آنهــا بــا تــاش
شــبانهروزی دولــت و وزارت نیــرو در دســتور کار قــرار
دارد ،بــه عنــوان نمونــه موفــق شــدیم بــا اســتفاده از
ســازوکارهای قانونــی بودجــه ســال گذشــته و امســال
بیــش از  11هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات را تســویه
کنیــم کــه ادامــه خواهــد داشــت .در خصــوص نیــروگاه
فردوســی نیــز بحــث جابهجایــی تجهیــزات بــه طــور
کلــی بحــث مختــص یــک نقطــه نیســت ،امــا موضــوع
را پیگیــری خواهیــم کــرد تــا مشــکالت پیمانــکار ایــن
نیــروگاه تخفیــف پیــدا کنــد و تعهداتــش را بــه موقــع
انجــام دهــد.
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معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزارت نیــرو گفــت۲۵۰ :
میلیــون یــورو از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــه طرحهــای
اولوی ـتدار آب و بــرق اختصــاص داده شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیرو ،محســن
بختیــار ،بــه تحلیــل توزیــع اعتبــارات وزارت نیــرو در الیحــه
بودجــه  ۹۹پرداخــت و افــزود :در الیحــه بودجــه ســال آینــده
بــرای وزارت نیــرو و واحدهــای زیرمجموعــه حــدود  ۴۵هــزار
میلیــارد تومــان اعتبــار شــامل منابــع تملــک داراییهــای
ســرمایهای ،هزینــهای ،ردیفهــای متفرقــه و منابــع آب و
بــرق پیشبینــی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات طرحهــای تملــک
داراییهــای ســرمایهای وزارت نیــرو و دســتگاههای
اجرایــی زیرمجموعــه در الیحــه بودجــه ســال آینــده بــه
حــدود  ۹هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت ،گفــت :ســهم
طرحهــای فصــل منابــع آب از ایــن رقــم  ۶هــزار و ۲۰۰
میلیــارد تومــان ،فصــل انــرژی  ۵۰۰میلیــارد تومــان و فصــل
آب و فاضــاب دو هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان اســت.
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزارت نیــرو ادامــه داد:
در الیحــه بودجــه  ۹۹حــدود هشــت هــزار میلیــارد تومــان
اعتبــار هزینــهای ،یارانــهای و عمرانــی دیگــر از محــل
عــوارض آب و بــرق ،ردیفهــای یارانــهای و ردیفهــای
متفرقــه بــرای وزارت نیــرو و شــرکتهای زیرمجموعــه آن
بــه منظــور تکمیــل طرحهــای در دســت اجــرا ،خریــد
تضمینــی آب از ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی و بــاز
پرداخــت تعهــدات دولــت بــه پیمانــکاران و ســرمایهگذاران
خصوصــی اختصــاص یافتــه اســت.
بختیــار بــا اشــاره بــه اختصــاص حــدود  ۲۶هــزار میلیــارد
تومــان از مصــارف تبصــره  ۱۴بــرای بازگشــت منابــع بــه
صنعــت آب و بــرق ،افــزود :در الیحــه بودجــه  ۹۹توجــه
ویــژهای در توزیــع اعتبــارات بــه تأمیــن نیازهــای آب شــرب
شــهرها و روســتاها ،اقدامــات حاکمیتــی بــرای تعادلبخشــی
و جبــران تــراز منفــی آبهــای زیرزمینــی ،مصوبــات
ســفرهای اســتانی مقــام معظــم رهبــری و دولــت تدبیــر و
امیــد و طرحهــای قابــل بهرهبــرداری در ســال آینــده شــده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اختصــاص  ۲۵۰میلیــون یــورو از محــل
صنــدوق توســعه ملــی بــه طرحهــای اولویـتدار آب و بــرق،
عنــوان کــرد :از ایــن رقــم  ۱۵۰میلیــون یــورو بــرای تســریع
در تکمیــل طرحهــای آبرســانی بــه روســتاها ۵۰ ،میلیــون
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میلیون یورویی
صندوق توسعه به
طرحهای آب و برق

یــورو بــرای پایــداری و ارتقــای کیفــی آب شــرب شــهرهای
دارای تنــش آبــی و حــدود  ۵۰میلیــون یــورو بــرای مقابلــه بــا
اثــرات مخــرب ریزگردهــا و تأثیــر آن بر شــبکه بــرق اختصاص
یافتــه اســت .در الیحــه بودجــه ســال آینــده منابــع مالــی
مطمئــن بــرای حمایــت از توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر
و شــبکه بــرق روســتایی بــا اســتفاده از ظرفیتهــای قانــون
حمایــت از صنعــت بــرق و قانــون تشــکیل ســازمان ســاتبا بــا
اخــذ  ۱۰درصــد مبلــغ بــرق مصرفــی تــا ســقف دو هــزار و
 ۱۵۰میلیــارد تومــان پیشبینــی شــده اســت.
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزارت نیــرو افــزود :در
الیحــه بودجــه ســال  ۹۹ضمــن پیشبینــی انتشــار ۶,۵۰۰
میلیــارد تومــان اوراق مالــی اســامی بــه صــورت ریالــی بــا
تضمیــن شــرکتهای دولتــی بــرای اجــرای طرحهــای
عمرانــی خــود ،مجــوز انتشــار  ۵۵هــزار میلیــارد تومــان اوراق
مالــی اســامی نیــز بــه صــورت ریالــی و ارزی بــا تضمیــن
دولــت بــرای تکمیــل طرحهــای نیمــه تمــام و پرداخــت
مطالبــات پیمانــکاران ،مشــاوران و تأمیــن کننــدگان تجهیزات
و همچنیــن ســایر هزینههــای طرحهــا و پروژههــا از جملــه
تملــک اراضــی داده شــده اســت.
ایــن مقــام مســؤول بــا اشــاره بــه اینکــه در الیحــه بودجــه
ســال آینــده  ۲هــزار میلیــارد تومــان اوراق تســویه خزانــه
بــرای واگــذاری بــه طلبــکاران پیشبینــی شــده اســت،
اظهــار کــرد :یکــی از نــکات الیحــه بودجــه ســال ۹۹
اســتفاده از ظرفیــت اوراق تســویه خزانــه تــا ســقف  ۲هــزار
میلیــارد تومــان بــرای تهاتــر بدهیهــای قطعــی دولــت بــه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و مؤسســات عمومــی غیردولتــی
بــا مطالبــات قطعــی معــوق دولــت از اشــخاص مزبــور خواهــد
بــود کــه در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مربــوط تــا پایــان
ســال  ۹۸ایجــاد شــده اســت.

توانمندی خدمات فنی و
مهندسی در ساخت مسکن
محمدرضــا انصــاری بــا اشــاره بــه توافــق بیــن
ایــران و ســوریه گفــت :ایــران از توانمنــدی بســیار
باالیــی در حــوزه ســاخت مســکن برخــوردار بــوده
و فرصــت پیــش رو در ســوریه بــرای ایــران بســیار
ارزشــمند اســت .وی افــزود :پتانســیل موجود در کشــور
مــا بــه لحــاظ مــواد اولیــه و دانــش و تخصــص مــورد
نیــاز جوابگــوی ظرفیــت و نیــاز کشــور ســوریه در حــوزه
مســکن بــوده و از اســتانداردهای بینالمللــی برخوردارنــد.
انصــاری بــا تاکیــد بــر لــزوم فراهــم کــردن ســاز و کار
حضــور نیــروی توانمنــد ایرانــی اعــم از شــرکتهای
خدمــات فنــی و مهندســی و ســایر بخشهــای مرتبــط
بــا حــوزه مســکن در کشورســوریه ،گفــت :بهرهبــرداری
مــا از بــازار ســوریه بســیار قابــل دســترس اســت چــرا کــه
در عیــن برخــورداری از تخصــص و تــوان کافــی ،خدمــات
مــا در مقایســه بــا رقبــل بســیار ارزان اســت.
رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران در مــورد مشــکالت شــرکتهای خدمــات فنــی و
مهندســی گفــت :تامیــن مالــی پروژههــا از عمدهتریــن
مشــکالت شــرکتهای خدمــات فنــی و مهندســی اســت
کــه بایــد هرچــه ســریعتر و قبــل از آغــاز طرحهــای
بــزرگ در ســوریه ،حــل شــود .وی خاطرنشــان کــرد:
ســوریه بــه لحــاظ تامیــن مالــی ضعیــف اســت و اگــر قــرار
باشــد در ایــن بخــش ســهمی از ظرفیــت بــازار ســوریه
داشــته باشــیم الزم اســت راهــکاری بــرای ایــن مســاله

اندیشــیده شــود .بــه گفتــه انصــاری دولــت دو طــرف
بــرای حــل مشــکل تامیــن مالــی پروژههــای عمرانــی در
حــال برنامهریــزی و رایزنــی هســتند تــا بــه زودی شــاهد
تســریع انجــام طرحهایــی از جملــه طــرح ســاخت کســکن
در ســوریه باشــیم .بــه گفتــه معــاون وزیــر مســکن و
خدمــات عمومــی ســوریه پرونــده 26منطقــه از مناطــق
توســعه ســاخت و ســاز بــرای اجــرای طرحهــا در چارچــوب
ســاخت مناطــق مســکونی در ســطح ســوریه بــه پایــان
رســیده اســت .چنــدی پیــش مــازن اللحــام در گفتوگــو
بــا رادیــو تاجیکــی صــدای خراســان بــا اشــاره بــه ســفر
اخیــر هیــات ایرانــی بــه ســوریه گفــت :در مــورد ســاخت
 30هــزار واحــد مســکونی در اســتانهای مختلــف ســوریه
بــا طــرف ایرانــی توافقاتــی انجــام شــده اســت کــه شــامل
ارایــه تســهیالت الزم بــرای تاســیس شــرکتهای مشــترک
ایرانــی ســوری در زمینــه ســاخت ،تعمیــر ،راهســازی،
پلســازی ،زیرســاختهای حمــل و نقــل ،تحقیــق و
مشــاوره و خدمــات مهندســی بــر اســاس قوانیــن جــاری
دو کشــور میشــود.
اســفندماه ســال گذشــته طــی چهاردهمیــن نشســت ایــران
و ســوریه کــه بــا حضــور معــاون اول رییسجمهــور ،وزیــر
راه و شهرســازی و فعــاالن صنعــت ســاختمان در کشــور
ســوریه صــورت گرفــت ،تفاهمنام ـهای بــرای ســاخت ۲۰۰
هــزار واحــد مســکونی در دمشــق بــه امضــا رســید.
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رضــا پدیــدار عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران در یادداشــتی بــا اشــاره بــه تحــوالت
اخیــر در حــوزه نفــت ،نوشــته اســت :بــازار
اقتصــادی ایــران میتوانــد بــا حفــظ بازارهــای
منطقــهای و نیــز تهاتــری اروپــا ،ثبــات را بــه
بازارهــای داخلــی خــود برگردانــده و ایــن مهــم
موقعیــت ارزی و ذخایــر آن را بــرای اجــرای
طرحهــای توســعهای حفــظ و پایــدار نمایــد.
برگــزاری اجــاس  177ســازمان اوپــک در ویــن و
نتایــج حاصــل از نشســتهای تخصصــی کارشناســان
و نیــز جلســه رســمی وزرای  14کشــور تولیــد کننــده
نفــت ،رویکردهــای جدیــدی را بــرای عرضــه کننــدگان
و نیــز تقاضــا کننــدگان نفــت خــام حاصــل آورد .تــداوم
محدودیــت درتولیــد و نیــز افزایــش آن از  1.2میلیــون
بشــکه در روز بــه  1.7میلیــون بشــکه در روز نشــانگر
اقتــدار اعضــای اوپــک اســت .چــرا کــه محافــل خبــری
و بویــژه خبرگــزاری رویتــرز ،میانگیــن قیمــت شــاخص
نفــت خــام برنــت در ســال  2020میــادی را در محــدوده
 60دالر در هــر بشــکه اعــام نمــوده بــود کــه پــس از
انتشــار تصمیــم ســران اوپــک عجوالنــه و بــا نگاهــی دیگر
اعــام نمــود کــه بــر اســاس نظرســنجیهای صــورت
گرفتــه ،میانگیــن قیمــت نفــت فــوق بــه باالتــر از  65دالر
در هــر بشــکه خواهــد رســید .بــد نیســت بدانیــد کــه
میانگیــن قیمــت ایــن شــاخص در ســالجاری میــادی
تاکنــون حــدود  64دالر بــرای هــر بشــکه بــوده اســت.
در ایــن صــورت و بــا توجــه بــه ضریــب رشــد اقتصــادی
جهــان کــه براســاس گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول
در ســال آینــده میــادی بــه باالتــر از  2.1درصــد خواهــد
رســید میتــوان گفــت کــه رشــد تقاضــای روزانــه نفــت
در ســال پیــش رو بیــن یــک تــا  1.5میلیــون بشــکه
خواهــد بــود .بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه مصــرف
نفــت خــام جهــان کــه در حــال حاضــر برابــر  95میلیــون
بشــکه در روز میباشــد بــه مــرز یکصــد میلیــون بشــکه
در روز خواهــد رســید .در ایــن ارتبــاط و بــا توجــه بــه
ســناریوهای پیــش روی دولــت مبنــی بــر تولیــد 2.8
میلیــون بشــکهای در روز در گام اول و ســپس افزایــش
آن بــه ســطح  3.8میلیــون بشــکه در روز بــه شــرط
فراه ـمآوری زمینههــای جــذب منابــع تهاتــری از طریــق
نظــام مالــی  /تجــاری اروپــا موســوم بــه اینســتکس و نیــز

انـرژی

شماره یکصد و سـی و یک  /هفتـه اول دی هزار و سیصد نود وهشت

نفت در
2020
بهرهگیــری از ظرفیتهــا و پتانســیل بخــش خصوصــی
از طریــق بــورس انــرژی میتــوان گفــت کــه آینــده ارز
در ایــران اگــر چــه بطــور مســتقیم در مبــادالت مالــی
قــرار نــدارد ،ولــی بــا ایجــاد یــک تــوان اقتصــادی تهاتــری
میتــوان ضمــن ثبــات بخشــیدن بــه نــرخ ارز ،نوســانات
غیــر متحمــل و ناگهانــی را از بســتر آن دور ســاخت .در
همیــن ارتبــاط دولــت امریــکا اعــام کــرده کــه کاهــش
ســطح ذخایــر بیــش از ســطح انتظــار بــازار خواهــد بــود
و علــت آن افزایــش ســطح واحدهــای پاالیشــی تــا ســطح
ظرفیــت کامــل بــرای تولیــد فرآوردههــای نفتــی اســت،
بــه طریقــی کــه مصــرف کننــدگان انتظــار کاهــش بیشــتر
قیمــت نفــت را ندارنــد و بــه خریــد بیشــتر و افزایــش
تقاضــا روی خواهنــد آورد .بــه گــزارش ســایت خبــری
اویــل پرایــس ،در صــورت عــدم کاهــش (بیشــتر) تولیــد
نفــت توســط اوپــک در ســال  ،2020ذخایــر نفــت خــام
جهــان افزایــش قابــل توجهــی پیــدا میکنــد و بــه دنبــال
آن قیمــت نفــت کاهــش خواهــد یافــت .امــا بــا اتخــاذ
تصمیــم راهبــردی و کلیــدی اعضــای اوپــک و نیــز موافقت
تعــدادی از اعضــای غیــر اوپکــی و در رأس آنهــا کشــور
روســیه موســوم بــه ائتــاف اوپکیهــا و غیــر اوپکیهــا
مبنــی بــر تمدیــد و افزایــش ســطح تولیــدی خــود بــرای
حفــظ تعــادل بــازارو اطمینــان از یــک قیمــت ثابــت و یــا
رو بــه رشــد نفــت در ســال آینــده میــادی میتوانــد

دورنمــای روشــنی را بــرای کشــورهای تولید کننــده فراهم
آورد .برخــی از کارشناســان پیشبینــی کــرده بودنــد کــه
در صــورت عــدم تثبیــت تولیــد و یــا کاهــش بیشــتر تولید
اعضــای اوپــک ،ســطح قیمتهــا بشــدت کاهــش یافتــه
و موجــب خســارات جبــران ناپذیــری بــرای اقتصادهــای
نفتــی و کشــورهای عمــده تولیــد کننــده نفــت خواهــد
شــد .تحقیقــات صــورت گرفتــه در مرکــز بررســیهای
اقتصــادی اوپــک نشــانگر آن اســت کــه بمنظــور اطمینــان
از یــک بــازار متعــادل الزم اســت اعضــای اوپــک و نیــز
غیــر اوپکیهــا موســوم بــه اوپــک پــاس تولیــد خــود
را بــه زیــر ســطح تولیــد  28.9میلیــون بشــکهای حفــظ
نمــوده تــا پیشبینیهــای صــورت گرفتــه ناشــی از
عرضــه و تقاضــای کشــورهای عضــو و غیــر عضــو بــا توجــه
بــه تأثیــر قوانیــن جدیــد ســازمان بینالمللــی دریانــوردی
بــر جریــان نفــت خــام مــد نظــر قــرار گرفتــه شــود .ضمنـاً
حســب شــواهد و اطالعــات غیــر رســمی اعــام شــده پــس
از برگــزاری اجــاس اخیــر اوپــک ،وزیــر انــرژی عربســتان
نیــز اعــام کــرد کــه ایــن کشــور عــاوه بــر کاهــش یــک
میلیــون و  700هــزار بشــکهای تولیــد نفــت اوپــک و
غیــر اوپــک کــه بهصــورت رســمی توافــق شــده اســت
بــه تنهایــی  400هــزار بشــکه دیگــر از تولیــد نفــتاش
را کــم میکنــد .بــا ایــن حســاب کاهــش تولیــد نفــت
اوپــک و غیــر اوپــک بــه رقمــی حــدود  2میلیــون و 100
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هــزار بشــکه در روز میرســد ،ایــن اظهــار نظــر در اولیــن
رویکــرد خــود بــازار نفــت را تحریــک کــرد و قیمــت هــر
بشــکه نفــت خــام برنــت دریــای شــمال را بــه باالتــر از 65
دالر رســاند .البتــه ایــن اعــام و عملــی شــدن آن منــوط
بــه اجــرای تصمیــم مهــم اوپــک بــرای همــه کشورهاســت
کــه بایــد ســهمیه خــود را کاهــش داده و بــه آن پایبنــد
باشــند .در غیــر ایــن صــورت عربســتان ایــن مهــم را
متوقــف خواهــد کــرد .تأثیــر ایــن اقــدام در بــازار منطقــه
خاورمیانــه و بویــژه تولیــدات محــدود ایــران میتوانــد
شــرایط بــازار ارز را تثبیــت کــرده و اقتصــاد ایــران را
از نامالیمــات تغییــرات پــی در پــی ارز مصــون دارد.
اطالعــات بدســت آمــده از ســوی کارشناســان اقتصــادی
در ســازمانهای متبوعــه نشــانگر آنســت کــه تثبیــت و
یــا افزایــش بهــای نفــت خــام اگــر چــه از لحــاظ درآمــدی
بــرای ایــران نمیتوانــد تأثیــر بســیاری را داشــته باشــد
ولــی از لحــاظ روحــی و روانــی بــازار میتوانــد شــرایط
مســاعد تــری را بــرای دســتیابی بــه منابــع ارزی تهاتــری
فراهــم کنــد .در ایــن صــورت پیشبینــی میشــود منابــع
ارزی غیــر مســتقیم فــروش نفــت در قالــب توافقنامــه بــا
اروپــا بــه باالتــر از  12میلیــارد دالر برســد کــه میتوانــد
بــرای تأمیــن کاالهــای ضــروری و یــا اســتراتژیک بطــور
کامــل پاســخگو باشــد .عــاوه بــر آن و در صــورت تــداوم
تصمیــم مهــم اوپــک و نیــز رونــد افزایشــی مصــرف نفــت
خــام مطابــق آنچــه از نظــر گذشــت ،میتــوان شــرایط
مــوزون قیمــت ارز را انتظــار داشــت .در ایــن حالــت
ادامــه ســرمایه گذاریهــا در بخــش باالدســتی نفــت و
یــا حفــظ وضعیــت موجــود میتوانــد ضریــب اطمینــان
بخشــی در تــداوم تثبیــت بازارهــای داخلــی و ســپس
منطق ـهای را داشــته باشــد .بــر پایــه تصمیــم متخــذه در
اجــاس  177اوپــک کــه بــا حضــور  23کشــور تولیــد
کننــده نفــت اوپکــی و غیــر اوپکــی تشــکیل شــد ،وزرای
ایــن کشــورها تصمیــم گرفتنــد در ســال آینــده میــادی
بــه ســطح کاهــش  1.7میلیــون بشــکهای پایبنــد بــوده و
معافیــت کشــورهای ایــران ،ونزوئــا و لیبــی را مــد نظــر
خــود داشــته باشــند .در ایــن شــرایط میتــوان گفــت
کــه بــازار اقتصــادی ایــران میتوانــد بــا حفــظ بازارهــای
منطقــهای و نیــز تهاتــری اروپــا ،ثبــات را بــه بازارهــای
داخلــی خــود برگردانــده و ایــن مهــم موقعیــت ارزی و
ذخایــر آن را بــرای اجــرای طرحهــای توســعهای حفــظ
و پایــدار نمایــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
پوشش تجاری کشورهای همسایه و هند و چین در
اولویت است
باتوجــه بــه افزایــش نــرخ ارز بــرای پرداخــت دســتمزد
رایزنــان بــرای ســازمان آســان نیســت امــا تــاش مــی
کنیــم شــرایط حضــور رایزنــان ایــران در کشــورهای دیگــر
را فراهــم کنیــم.
پــروژه تقویــت رایزنــان بازرگانــی کــه در مــاه هــای آغازیــن
پســابرجام کلیــد خــورد ،پــس از خــروج ایــاالت متحــده
آمریــکا از معاهــده برجــام بــا مشــکالتی رو بــه رو شــد.
از ســوی دیگــر افزایــش نــرخ ارز تــوان مالــی ســازمان
توســعه تجــارت را بــرای پوشــش هزینــه هــای رایزنــان در
کشــورهای اروپایــی ســخت کــرد .اکنــون رایزنــی بازرگانــی
ایــران در چــه شــرایطی اســت؟
بــه گفتــه حمیــد زادبــوم ،رییــس ســازمان توســعه تجــارت،
رایزنــان بازرگانــی کــه پیشــتر در کشــورهای اروپایــی بــرای
کمــک بــه صادرکننــدگان ایرانــی فعالیــت مــی کردنــد،
اکنــون در ســازمان توســعه تجــارت دبیــر میــز تخصصــی
کشــورها هســتند .ایــن افــراد موظــف بــه ارائــه خدماتــی
هســتند کــه در کشــور مقصــد بــه صادرکننــدگان ارائــه
مــی کردنــد.
زادبــوم دربــاره رونــد اعــزام رایزنــان گفت«:رایزنــان
بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت بایــد بــه انــدازه زمــان
ماموریــت در کشــور خارجــی در ایــران خدمــت کننــد و
دوبــاره اعــزام شــوند تــا فرصــت بیــن همــکاران توزیــع
شــود .ایــن رونــدی اســت کــه در مــورد دیپلمــات هــای
وزارت امورخارجــه هــم وجــود دارد».
رایزنــان بازرگانــی ایــران در کشــورهای ایتالیــا و روســیه،
آذربایجــان و بــاروس در ســال گذشــته بــه دلیل مشــکالت
تامیــن ارز و پرداخــت دســتمزد بــه کشــور بازگشــتند.
مشــکلی کــه هــم چنــان پابرجاســت .حمیدزادبــوم بــه
ســایت خبــری اتــاق تهــران گفت«:باتوجــه بــه افزایــش
نــرخ ارز بــرای پرداخــت دســتمزد رایزنــان بــرای ســازمان
آســان نیســت امــا تــاش مــی کنیــم شــرایط حضــور
رایزنــان ایــران در کشــورهای دیگــر را فراهــم کنیــم».
ایــران اکنــون در ترکیــه ،ارمنســتان ،پاکســتان ،افغانســتان
و عــراق رایــزن بازرگانــی دارد .بــه گفتــه مســئوالن ســازمان

توســعه تجــارت ،بهبــود روابــط تجــاری بــا کشــورهای
همســایه و هنــد و چیــن در اولویــت ایــن ســازمان اســت.
تالش برای افزایش  ۵۰۰میلیون دالری سرمایه
صندوق ضمانت صادرات
تهــران  -ایرنــا  -رییــس صنــدوق ضمانــت صــادرات بــا
اشــاره بــه افزایــش  ۱۰۰میلیــون یورویــی بودجــه ایــن
صنــدوق در الیحــه بودجــه  ۹۹گفــت :در تــاش هســتیم
کــه ایــن مبلــغ را بــه  ۵۰۰میلیــون دالر برســانیم.
«افــروز بهرامــی» روز پنجشــنبه بــا اشــاره بــه الیحــه
بودجــه  ۹۹کشــور گفــت :خوشــبختانه توانســتیم در الیحــه
بودجـهای کــه بــه مجلــس ارائــه شــد ،از محــل درآمدهــای
ســال  ۹۹صنــدوق توســعه ملــی  ۱۰۰میلیــون یــورو
افزایــش ســرمایه داشــته باشــیم کــه امیدواریــم بتوانیــم
ایــن رقــم را بیشــتر کنیــم.
وی ادامــه داد :بــر اســاس اســتانداردهای دنیــا حداقــل
یــک درصــد میــزان صــادرات بایــد میــزان ســرمایه
صندوقهــای ضمانــت صــادرات باشــد .بنابرایــن تنهــا بــا
احتســاب صــادرات غیــر نفتــی ،ســرمایه صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران بایــد  ۵۰۰میلیــون یــورو باشــد.
بهرامــی میــزان ســرمایه کنونــی صنــدوق را  ۱۰۰میلیــون
دالر اعــام کــرد و افــزود :حتــی بــا افزایــش  ۱۰۰میلیــون
یورویــی ســرمایه بــاز هــم بــه اســتاندارد دنیــا نمیرســد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت کشــورهای دیگــر گفت :ســرمایه
صنــدوق ضمانــت صــادرات عربســتان چهــار میلیــارد دالر و
بــرای ترکیــه دو میلیــارد دالر اســت کــه همچنــان فاصلــه
معنــاداری از آنهــا داریــم.
رییــس صنــدوق ضمانــت صــادرات معتقد اســت در شــرایط
فعلــی اقتصــادی کشــور کــه منابــع مالــی زیــادی در اختیــار
دولــت نیســت ،همیــن رقــم هــم بهتــر از هیــچ اســت.
بهرامــی اظهــار کــرد :اگرچــه اکنــون در صنــدوق کفایــت
ســرمایه نداریــم و بــر اســاس اســتاندارد بایــد  ۱۰برابــر
میــزان فعلــی پوشــش ریســک بدهیــم ،امــا کار را متوقــف
نکردهایــم و همچنــان بــه صادرکننــدگان خدمــات ارائــه
میدهیــم.
درآمد  ۱۴۰میلیون یورویی کشور از محل صادرات
گاز مایع
رئیــس کمیســیون اصــل نــودم مجلــس بــا تاکیــد بــر
ضــرورت تــداوم صــادرات گاز مایــع گفــت کــه بــا همــکاری

انـرژی
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وزارت نفــت  ۳۷۷هــزار متــر مکعــب از گاز مایــع تبدیــل
و صــادر شــده و  ۱۴۰میلیــون یــورو عایــد کشــور شــده
اســت.
داوود محمــدی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
جلســه عصــر امــروز (دوشــنبه) کمیســیون اصــل نــودم
قانــون اساســی مجلــس شــورای اســامی بــرای بررســی
عــدم ارائــه تســهیالت الزم بــرای بهــره گیــری از ظرفیــت
کشــور جهــت صــادرات گاز مایــع گفــت :در ایــن جلســه
کــه بــا حضــور معاونــان وزارت نفــت ،مســئوالن شــرکت
ملــی گاز ایــران ،شــرکت نفــت گاز پــارس و شــرکت توســعه
گاز کشــور برگــزار شــد ،بهــره گیــری از ظرفیتهــای
کشــور بــرای اســتفاده از گازهــای همــراه یــا گازهــای
مایــع و تبدیــل آنهــا و صــادرات آنهــا بــه ســایر کشــورها در
شــرایط تحریــم مــورد بررســی قــرار گرفــت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط تحریــم نبایــد گازهــای
مایــع را هــدر بدهیــم ،افــزود :اخیــرا بــا کمــک بخــش
خصوصــی گازهــای مایــع تبدیــل و بــه کشــورهای دیگــر
صــادر شــدهاند کــه آورده فراوانــی نیــز بــرای کشــور
داشــته اســت.
محمــدی یــادآور شــد :از ســال  ۹۷تــا کنــون  ۷کشــتی
گاز مایــع تبدیلــی ،صــادر شــده اســت و ایــن جلســه
بــرای ارائــه تســهیالت جهــت اجــرای فازهــای ۲۰ ،۱۳
و  ۲۴تشــکیل شــد کــه بــه جــای ســوزاندن ایــن گازهــا
کــه آلودگــی محیــط زیســتی نیــز دارد بــه  LPGتبدیــل
شــده و در تزریــق بــه شــبکه از آن اســتفاده شــود چــرا کــه
بخشــی از ســرمایه هــای ملــی اســت.
رئیــس کمیســیون اصــل نــود بــا اشــاره بــه ارائــه راهکارهای
الزم بــرای ارائــه تســهیالت بــه بخــش خصوصــی بــرای
تــداوم صــادرات گاز مایــع در جلســه کمیســیون ،ادامــه
داد :اصــل موضــوع جمــع آوری گازهــای مایــع کــه در
مشــعلها مــی ســوزد در برنامــه ششــم توســعه تأکیــد
شــده و جــزو سیاســتهای کالن کشــور اســت چــرا کــه
ســوخت ایــن گازهــا باعــث مشــکالت زیســت محیطــی
میشــود در حالــی کــه میتــوان از آن بــه عنــوان ســرمایه
ملــی اســتفاده کــرد.
بــه گفتــه وی ،تاکنــون بــا همــکاری وزارت نفــت  ۳۷۷هــزار
متــر مکعــب از ایــن گاز تبدیــل و صــادر شــده اســت و ۱۴۰
میلیــون یــورو عایــد کشــور شــده اســت کــه ایــن رونــد باید
ادامــه یابد.
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تراز مثبت  ۱.۲میلیارد دالری تجارت
ایران با ترکیه
جدیدتریــن آمــاری کــه از تجــارت ایــران بــا ترکیــه در ۱۰
ماهــه ابتدایــی ســال  ۲۰۱۹منتشــر شــده ،نشــان میدهــد
کــه بــا وجــود کاهــش تعامــات تــراز تجــاری ایــران در
تجــارت بــا ایــن کشــور مثبــت اســت.
هرچنــد بــا تحریــم صــورت گرفتــه از ســوی آمریــکا فــروش
نفــت و فرآوردههــای نفتــی ایــران بــه ترکیــه کاهــش جــدی
داشــته و همیــن موضــوع تاثیــر خــود را بــر آمــار نهایــی
تجــارت دو کشــور نشــان میدهــد ،امــا همچنــان برآوردهــا
حاکــی از مثبــت بــودن تــراز تجــاری ایــران در رابطــه بــا ایــن
شــریک تجــاری مهــم منطقــه اســت.
طبــق آمارهــای ارائــه شــده از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران
در  ۱۰ماهــه ابتدایــی ســال  ،۲۰۱۹ایــران از ترکیــه حــدود
 ۱.۹میلیــارد دالر واردات داشــته کــه ایــن عــدد در قیــاس بــا
دو میلیــارد دالر مــدت مشــابه ســال قبــل میــادی کاهــش
حــدودا پنــج درصــدی را نشــان میدهــد.
صــادرات ایــران بــه ترکیــه در ایــن مــدت حــدودا نصــف شــده
کــه بخــش قابــل توجهــی از آن بــه دلیــل کاهــش فــروش
نفــت و فرآوردههــای نفتــی بــه ترکیــه بــوده اســت و بــه
ایــن ترتیــب احتمــاال در صــادرات غیرنفتــی عملکــرد ایــران
در ســال  ۲۰۱۹در تجــارت بــا ترکیــه بهبــود یافتــه اســت.
در  ۱۰ماهــه ابتدایــی امســال ایــران بــه ترکیــه  ۳.۱میلیــارد
دالر صــادرات داشــته و بــه ایــن ترتیــب تــراز تجــاری بــا
ترکیــه مثبــت  ۱.۲میلیــارد دالر بــوده اســت.
در ســالهای گذشــته تجــارت مشــترک ایــران و ترکیــه در
ســال  ۱۳.۷ ،۲۰۱۴میلیــارد دالر بــوده و باالتریــن عملکــرد
مشــترک تجــاری در ســالهای گذشــته بــه شــمار میرفــت.
در ســال  ۲۰۱۷نیــز بــار دیگــر رونــد تجــاری دو کشــور مثبت
شــده ،امــا در دو ســال اخیــر و تحــت تاثیــر تحریمهــای
آمریــکا آمــار تعامــات کلــی پاییــن آمــده اســت.
بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه اعــام دولــت ترکیــه مبنــی
بــر اینکــه از تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران تبعیــت
نمیکنــد بــه نظــر میرســد ترکیــه در حــال حاضــر بــه
عنــوان یکــی از اصلیتریــن شــرکای تجــاری ایــران نــام
خــود را ثبــت کــرده اســت.
در آمارهایــی کــه از تجــارت ایــران در ســال جــاری منتشــر
شــده پــس از چیــن و عــراق ،ترکیــه یکــی از اصلیتریــن
مقاصــد کاالهــای صادراتــی ایــران بهشــمار مــیرود.
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Europe Power Industry Tenders
Middle East And Africa Power In- Dips 32% In Q3 2019
dustry Tenders Up 32% In Q3 2019

Saudi’s ACWA Power To Drive Solar Energy Development In Ethiopia

Poland led the activity in Q3 2019 with
75 tenders and a share of 37.1%, up
3.1% over the previous quarter and
down 31% when compared with the
last four-quarter average, followed by
Germany with 14 tenders and a share
of 6.9% and Russian Federation with
nine tenders and a share of 4.5% during the quarter
Europe power industry tenders activity in Q3 2019 saw 202 tenders announced, marking a drop of 32% over
the last four-quarter average of 296,
according to GlobalData’s power da.tabase

The PV projects are estimated to
power 750,000 homes in Ethiopia
and offset 320,000 tonnes of carbon
dioxide per year
ACWA Power, a leading international developer and operator of power
generation and water desalination
projects, signed two long-term power purchase agreements (PPA) with
Ethiopia’s state-owned electricity
producer Ethiopian Electric Power
(EEP) for two 125 MWac solar photovoltaic (PV) projects at USD 2.526
.cents/kWh over 20 years

South Africa led the activity in Q3
2019 with 226 tenders and a share of
44.8%, up 12.4% over the previous
quarter and up 92% when compared
with the last four-quarter average, followed by Oman with 87 tenders and
a share of 17.2% and Namibia with 31
tenders and a share of 6.1% during
the quarter
Middle East and Africa power industry
tenders activity in Q3 2019 saw 505
tenders announced, marking a rise of
32% over the last four-quarter average of 382, according to GlobalData’s
power database. Europe power industry tenders in Q3 2019: Poland leads
activity
Middle East and Africa power industry tenders in Q3 2019: South Africa
leads activity
Looking at the last four-quarter average, South Africa held the top spot
with 118 tenders, followed by Oman
with 38 and Saudi Arabia with 23 ten.ders
Thermal is top technology area for
tenders in Q3 2019

Europe power industry tenders in Q3
2019: Poland leads activity
Looking at tenders by country, Poland led the activity in Q3 2019 with
75 tenders and a share of 37.1%, up
3.1% over the previous quarter and
down 31% when compared with the
last four-quarter average, followed by
Germany with 14 tenders and a share
of 6.9% and Russian Federation with
nine tenders and a share of 4.5% dur.ing the quarter

Implementation Agreements were
also signed with the Government of
Ethiopia, represented by the Ministry
.of Finance
ACWA Power won the bid for the two
PV plants of 125 MWac each during
the first round of Ethiopia’s solar programme organised by the PPP-DG
under the new PPP law, and signed
a Letter of Intent with the Ministry of
.Finance and EEP in October 2019

Siemens Gamesa Extends Its
€2.5bn Syndicated Financing Facility, Linking It To ESG Criteria

The company has extended the
maturity of its syndicated facility
to December 2024, securing more
flexible conditions thanks to its investment grade credit rating
Siemens Gamesa has strengthened
its long-term funding structure by
securing an improvement in the
conditions of its main financing
facility and incorporating sustainability criteria. The operation was
highly successful, securing commitments from 22 banks and being
.more than 50% oversubscribed
Specifically, the company has extended the maturity of its €2.5bn
syndicated facility, arranged in May
2018 with various domestic and international banks. This consists of
a €500mn loan and a €2 billion, multi-currency, revolving credit facility,
maturing in 2022 and 2024, respectively. The funds will be used to finance recurring activity, which is
.now covered for the next 5 years
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رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت:
دو کشــور ایــران و ازبکســتان در جهــت توســعه و
تقویــت هــر چــه بیشــتر همکاریهــای اقتصــادی،

بخشنامه ارزی با مصوبات شورای
گفتوگو همخوان نیست

رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت :دو
کشــور ایــران و ازبکســتان در جهــت توســعه و تقویــت
هــر چــه بیشــتر همکاریهــای اقتصــادی ،بازرگانــی و
ســرمایهگذاری بلندمــدت اراده و عــزم جــدی دارنــد .بــه
گــزارش شــاتا ،حمیدزادبــوم در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه
اختصاصــی توانمندیهــای جمهــوری اســامی ایــران در
تاشــکند ازبکســتان بیــان کــرد :مراتــب تشــکر خــود را از
دولــت ازبکســتان بــرای پذیــرا بــودن مــا در اینجــا اعــام
م ـیدارم .وی در خصــوص ســطح مــراودات دو کشــور ایــران
و ازبکســتان ،تصریــح کــرد :ســطح خــوب روابــط سیاســی
و حمایــت از دیدگاههــا و مواضــع دو کشــور در مجامــع
بینالمللــی و منطقــهای و همچنیــن اشــتراکات دینــی و
فرهنگــی فــی مابیــن ،موجبــات همکاریهــای مشــترک
در تمامــی زمینههــای تجــاری ،اقتصــادی ،علمــی ،فنــی،
صنعتــی ،معدنــی و فرهنگــی را فراهــم آورده اســت .رییــس
کل ســازمان توســعه تجــارت در ادامــه گفــت :برگــزاری
ســیزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک دو کشــور و
در حاشــیه آن وجــود دو رویــداد مهــم از جملــه برگــزاری
نمایشــگاه اختصاصــی توانمندیهــای جمهــوری اســامی
ایــران در تاشــکند و همایــش تجــاری ایــران و ازبکســتان
همگــی مویــد اراده و عــزم جــدی دو کشــور در جهــت
توســعه و تقویــت هــر چــه بیشــتر همکاریهــای اقتصــادی،
بازرگانــی و ســرمایهگذاری بلندمــدت اســت .زادبــوم بــا بیــان
اینکــه طبیعــی اســت کــه همــه توانمندیهــای جمهــوری
اســامی ایــران در ایــن نمایشــگاه قابــل نمایــش نیســت،
گفــت :شــرکتهای ایرانــی در حوزههــای مختلــف از جملــه
مصالــح ســاختمانی ،دارو و تجهیــزات پزشــکی ،مــواد غذایــی،
کشــاورزی ،شــیمیایی و پتروشــیمی در ایــن نمایشــگاه
حضــور دارنــد کــه نشــانگر تمایــل و عالقهمنــدی آنهــا
بــرای توســعه همــکاری بــا ازبکســتان اســت و امیدواریــم
ایــن رویــداد فرصــت مغتنمــی بــرای توســعه همکاریهــای
بخــش خصوصــی دو کشــور باشــد .وی بــا اعــام اینکــه در دو
ســال گذشــته همــکاری میــان شــرکتهای ازبکــی و ایرانــی
افزایــش یافتــه اســت ،ادامــه داد :ایــن افزایــش بــر حجــم
مبــادالت دو کشــور تاثیــر نهــاده اســت کــه مــا در ســال

نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران میگویــد :هــر
چنــد در یکــی از جلســات اخیــر شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی دربــاره بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات مصوباتــی نهایــی شــد ،امــا بخشــنامه جدید
بانــک مرکــزی مطابقتــی بــا ایــن مصوبــات نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،حســین ســاحورزی در حاشــیه
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در
جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :طبــق بخشــنامههای
موجــود صادرکننــدگان موظــف هســتند ارز حاصــل
از صــادرات خــود را بــه کشــور بازگرداننــد و براســاس
تصمیــم گذشــته ،زمــان بازگشــت ایــن ارز تــا  ۴مــاه
در نظــر گرفتــه شــده اســت .درخواســتها ایــن بــود
کــه بــا بازگشــت ایــن ارز باقیمانــده مالیــات بــر ارزش
افــزوده بــه آنهــا بازگردانــده شــود کــه بانــک مرکــزی
در بخشــنامه خــود هیــچ اشــارهای بــه ایــن موضــوع
نمیکنــد .بــه گفتــه وی ،در حــال حاضــر در بخشــنامه
صرفــا تمدیــد زمــان بازگشــت ارز تــا پایــان دیمــاه قید
شــده و صادرکنندگانــی کــه در ایــن مــدت ارزشــان را
بازگرداندنــد تنبیــه نخواهنــد شــد .نایبرییــس اتــاق
بازرگانــی ایــران اعــام کــرد :ایــن بخشــنامه در حالــی
اجرایــی شــده کــه در جلســه  ۸۹شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی دو مصوبــه در ایــن زمینــه
نهایــی شــده بــود کــه از طــرف وزارت اقتصــاد نیــز
تاییداتــی را دریافــت کــرد امــا در بخشــنامه بانــک
مرکــزی در ایــن زمینــه صحبتــی مطــرح نشــده
اســت .ســاحورزی خاطرنشــان کــرد :موضــوع اخــذ
مفاصاحســاب ضمانتنامههــا و اعتبــارات اســنادی نیــز
یکــی دیگــر از مســائلی بــود کــه بخــش خصوصــی آن را
پیگیــری میکــرد ،امــا ابالغیــه جدیــد بانــک مرکــزی
فقــط تمدیــد ایــن ضمانتنامههــا را مدنظــر قــرار داده
و بــرای صــدور گواهینامههــای الزم در ایــن حــوزه
هیــچ صحبتــی نمیکنــد.

افزایش مبادالت تجاری با ازبکستان
 2019نســبت بــه  2018جلــو رفتیــم و امیدواریــم در ســال
 2020نیــز بتوانیــم بــا تــاش و کوشــش مضاعــف بخــش
خصوصــی دو کشــور بــاز هــم در توســعه مناســبات اقتصــادی
و تجــاری افزایــش داشــته باشــیم.
رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا تأکیــد بــر
اهمیــت برگــزاری نمایشــگاهها در توســعه روابــط فــی
مابیــن ،گفــت :از دولــت ازبکســتان و بخــش خصوصــی ایــن
کشــور بــرای شــرکت در نمایشــگاههای ایــران دعــوت بــه
عمــل میآوریــم و مــا میزبــان و پذیــرای آنهــا خواهیــم
بــود .زادبــوم در پایــان بــا بیــان اینکــه برگــزاری کمیســیون
مشــترک ،نمایشــگاه و ایــن رویــداد تجــاری مقدمـهای بــرای
ســفر رییسجمهــور ایــران بــه ازبکســتان خواهــد بــود،
اضافــه کــرد :از رییسجمهــور ایــران و ازبکســتان بــرای
توســعه روابــط میــان دو کشــور تشــکر دارم.
آمادگی برای گسترش همکاریهای نمایشگاهی
از ســوی دیگــر ،مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی جمهــوری اســامی ایــران در آســتانه ســفر
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه اجــاس کمیســیون
همکاریهــای مشــترک ایــران و ازبکســتان و در خصــوص
آغــاز بــه کار نمایشــگاه معرفــی توانمندیهــای صنعتــی ایران
در تاشــکند ،گفــت :ایــن نمایشــگاه بــا دســتور وزیــر صمــت
و درخواســت ســفارت ازبکســتان در تهــران در ســریعترین
زمــان ممکــن برنامهریــزی و در دســتور کار قــرار گرفــت.

بــه گــزارش شــاتا ،حســینزاده افــزود :اولیــن نمایشــگاه
اختصاصــی ایــران در ازبکســتان بــا همراهــی بیــش از ۱۰۰
هیــات تجــاری و حضــور  37شــرکت ایرانــی ،امــروز آغــاز بــه
کار خواهــد کــرد و انتظــار م ـیرود در چارچــوب دیدارهــای
 ،BTBموافقتنامههــای خوبــی بیــن طرفهــای ایرانــی
و ازبکــی منعقــد شــود .وی ادامــه داد :قطعــا بــا راهانــدازی
خــط مســتقیم پــروازی بیــن ایــران و ازبکســتان شــرایط
بــرای آغــاز همکاریهــای تجــاری و گردشــگری بیــن دو
کشــور بیــش از پیــش فراهــم میشــود .حســینزاده اضافــه
کــرد :امیــدوارم رونــد برگــزاری نمایشــگاههای اختصاصــی
ایــران در کشــور ازبکســتان تــداوم داشــته باشــد و همچنیــن
از شــرکت هــای ازبکســتانی بــرای مشــارکت و حضــور در
نمایشــگاههای بینالمللــی ایــران در تهــران دعــوت بــه
عمــل میآوریــم تــا بتواننــد توانمندیهــای خــود را در
کشــورمان عرضــه دارنــد تــا زمینــه همکاریهــای تجــاری
دو طــرف بیــش از پیــش ارتقــا یابــد .مدیرعامــل شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ایــران تصریــح کــرد:
آمادگــی کامــل بــرای امضــای موافقــت نام ـهای در راســتای
اهــدای فضــای تهاتــری نمایشــگاهی بیــن دو کشــور وجــود
دارد .حســینزاده در پایــان خاطرنشــان کــرد :از روســای
جمهــوری دو کشــور و وزرای صمــت ایــران و معــاون وزیــر
ســرمایهگذاری و تجــارت خارجــی ازبکســتان آقــای فــورکات
رحیــماف بــرای ایجــاد فرصتهــای همــکاری دو طــرف و
تجــار ایرانــی و ازبکســتانی تشــکر میکنــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قرارداد صادرات برق به عراق
تمدید شد
وزیــر نیــرو از تمدیــد صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق خبــر
داد و گفــت :ایــران یــک ســند همــکاری ســه ســاله بــا
عــراق بــرای کمــک بــه صنعــت بــرق ایــن کشــور در ابعــاد
مختلــف امضــا کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،رضــا اردکانیــان در حاشــیه
ســی و چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی بــرق بــا بیــان
اینکــه ایــران یــک ســند همــکاری ســه ســاله بــا عــراق
بــرای کمــک بــه صنعــت بــرق ایــن کشــور در ابعــاد
مختلــف امضــا کــرده اســت ،اظهارداشــت :صــادرات بــرق
موضوعــی اســت کــه در انتهــای آن ســند قیــد شــده و تــا
زمانــی کــه آنهــا بــه بــرق ایــران نیــاز دارنــد مــا بــه ایــن
کشــور بــرق صــادر کنیــم.
وی اضافــه کــرد :قــراردادی کــه ایــران بــا دولــت عــراق
امضــا کــرده اســت مثــل تمــام قراردادهــا ســاالنه اســت
چــون بودجــه عــراق نیــز ســاالنه اســت.
وزیــر نیــرو از تمدیــد صــادرات بــرق ایــران خبــر داد و
گفــت :طبــق برنامــه پیشبینــی شــده ،سیســتم بــرق
عــراق و ایــران حــدود یــک مــاه پیــش ســنکرون شــده
و در ارتبــاط بــا صنعــت بــرق ایــن دو کشــور سیســتم
برقشــان بــه هــم پیوســته اســت.
اردکانیــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه اینکــه بودجــه  ۹۹بــا بودجــه  ۹۸تفــاوت معنــاداری از
لحــاظ منابــع آب و بــرق ندارد،گفت:صنعــت بــرق بــه میزان
زیــاد و صنعــت آب هــم همینطــور بــه منابــع داخلــی
متکــی اســت یعنــی بــه فــروش آب و بــرق متکــی هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش بــرق  ۲۳هــزار میلیــارد تومــان
و بخــش آب  ۵تــا  ۶هــزار میلیــارد تومــان فــروش دارنــد،
تصریــح کــرد :بنابرایــن قانــون بودجــه بــه مــا کمــک
میکنــد ولــی بیــش از آنکــه منابــع بــه مــا کمــک کنــد
ایــن ســازوکار و راهکارهــا هســتند کــه بــه مــا کمــک
میکننــد.
وزیــر نیــرو افــزود :بــه عبــارت دیگــر راهکارهــای قانونــی
بــه مــا امــکان میدهــد کــه مث ـ ً
ا امســال مثــل پارســال

تبصــرهای وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه از مــا میخواهنــد
کنتورهــای هوشــمند را بــرای پرمصرفهــا تــدارک ببینیــم.
ایــن یــک ســازوکار اســت و موجــب میشــود کــه مصــرف
کاهــش یابــد و باعــث میشــود کــه مــا بدانیــم در چــه
ســاعاتی پرمصرفهــا شــامل چــه تعرفــهای میشــوند.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :مــواردی کــه در مجلــس
تصویــب میشــود بیشــتر در ســازوکارهای قانونــی بــه مــا
کمــک کنــد کــه بتوانیــم صنعــت آب و بــرق را بــه خوبــی
اداره کنیــم.
اردکانیــان گفــت :بــر اســاس مصوبــه دولــت در ســال ،۹۶
اعــام شــد بــرای ســالهای آینــده وزارت نیــرو مجــاز
نیســت کــه بیــش از  ۷درصــد قیمــت آب و بــرق را بــرای
کســانی کــه الگــوی مصــرف را رعایــت میکننــد افزایــش
دهــد.

برنامه بلندمدت برای
همکاریهای اقتصادی بین
ایران و ارمنستان تدوین شود

تبریــز  -ایرنــا  -ســفیر ایــران در ارمنســتان گفــت :برنامــه
بلندمــدت بــرای همکاریهــای اقتصــادی بلنــد مــدت
بیــن ایــران و ارمنســتان بایــد تدویــن شــود.
عبــاس بدخشــان ظهــوری ،روز پنجشــنبه در دیــدار بــا
رئیــس و اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز
افــزود :شــناخت بیشــتر ظرفیــت هــای اقتصــادی و تجــاری
کشــور ارمنســتان از طریــق فعــاالن اقتصــادی کشــور
الزمــه توســعه همــکاری هــای دو جانبــه اســت.
وی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه موقعیــت راهبــردی
کشــور ،از ظرفیــت هــای اقتصــادی  ۲کشــور در گســترش
همــکاری هــای دو جانبــه بهــره بــرداری مناســبی بعمــل
نیامــده اســت.
بدخشــان ظهــوری ،بــا اشــاره بــه حضــور ایــران در اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا ،گفــت :بــا شــناخت بیشــتر از بــازار
ارمنســتان و تولیــد و صــادرات محصوالتــی بــا کیفیــت و
دارای اســتاندارهای جهانــی در مقایســه بــا ســایر رقبــای
تجــاری کــه در بــازار ایــن کشــور حضــور دارنــد مــی تــوان
ســهم بیشــتری از بــازار ایــن کشــور را بــرای کشــور و
اســتان کســب کــرد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکیــد

انـرژی

شماره یکصد و سـی و یک  /هفتـه اول دی هزار و سیصد نود وهشت

بــر بهــره منــدی مناســب فعــاالن اقتصــادی و تجــاری
کشــور از فرصــت حضــور ایــران در اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا ،گفــت :دســتگاه دیپلماســی کشــور بایــد شــرایط و
بســترهای الزم بــرای حــل مســائل و مشــکالت پیــش روی
فعــاالن اقتصــادی در ســایر کشــورها را فراهــم کنــد.
یونــس ژائلــه ،افــزود :عواملــی ماننــد ناآشــنایی فعــاالن
اقتصــادی و تجــاری کشــور با قوانیــن و مقررات کشــورهای
مقصــد ،عــدم پشــتیبانی مناســب دســتگاه دپیلماســی از
فعــاالن اقتصــادی و تجــاری ،تعــرض بــه منافــع اقتصــادی
و تجــاری فعــاالن اقتصــادی ایــران در خــارج از مرزهــای
جغرافیایــی و در بازارهــای هــدف از جملــه مــوارد و دلیــل
توســعه نیافتگــی همــکاری هــای دو جانبــه اســت.
وی اظهــار داشــت :عوامــل و دالیــل طــرح شــده از یــک
طــرف و بــی ثباتــی در تصویــب و اجــرای قوانیــن و
بخشــنامه هــای داخلــی ســبب مــی شــود تــا نتــوان بــه
طــور شایســته از منافــع ملــی کــه اولویــت اصلــی فعــاالن
اقتصــادی اســت در بازارهــای خارجــی حراســت کــرد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه حضــور ایــران
در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و اینکــه ارمنســتان تنهــا
راه زمینــی بــرای همــکاری اقتصــادی بــا اعضــای اتحادیــه
اســت ،گفــت :بــا همــکاری هــای اعضــای اتحادیــه امــکان
توســعه اقتصــادی اعضــای حاضــر در ایــن اتحادیــه
اقتصــادی بیــش از پیــش افزایــش مــی یابــد.
ژائلــه ،فلســفه همــکاری هــای اقتصــادی و تجاری کشــورها
را کســب ســود دو جانبــه دانســت و یــادآوری کــرد :تــداوم
همــکاری هــای بلنــد مــدت اقتصــادی و تجــاری بــا توجــه
بــه ایــن فلســفه امــکان پذیــر مــی شــود و بایــد تــاش
کــرد از ظرفیــت هــای دو جانبــه و چنــد جانبــه کشــورها
در ایــن راســتا بهــره بــرداری کــرد.
وی ایجــاد مراکــز کشــت صنعــت مبتنــی بــر کشــت فــرا
ســرزمینی در ارمنســتان را از فرصــت هــا و پتانســیل هــای
موجــود در راســتای گســترش همــکاری هــای دو جانبــه
خوانــد و اظهــار داشــت :همــه کشــورها در تــاش هســتند
بــا تجــارت بــرون مــرزی ســود مناســبی از محصــوالت
تولیــدی خــود اخــذ کننــد ولــی کشــورهایی در ایــن
مســیر موفــق خواهنــد شــد کــه در ایــن نــوع اقدامــات
بــرای ســایر کشــورها هــم ســود متقابــل (بــرد -بــرد) در
نظــر گیرنــد.
ژائلــه ،برنامــه ریــزی عملیاتــی بــرای گســترش روابــط
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اقتصــادی و تجــاری بــا کشــورهای منطقــه و بخصــوص
کشــورهای همســایه را الزمــه موفقیــت در تجــارت خوانــد
و افــزود :بایــد بــا همــکاری و هــم افزایــی تمــام نهادهــا
و ســازمانهای کشــور امــکان اجرایــی کــردن برنامــه هــای
ارائــه شــده بــه منظــور حضــور موفــق و موثــر در بازارهــای
منطقــه ای و جهانــی فراهــم کــرد.

دلیل توقف فعالیت مرکز
رتبهبندی اتاق ایران چیست؟

غالمحســین شــافعی در نام ـهای بــه رییــس ســازمان
بازرســی کل کشــور اعــام کــرده فعــا فعالیــت مرکــز
ملــی رتبهبنــدی اتــاق بازرگانــی ایــران متوقــف شــده
و تــا زمــان بررســی تمــام ابعــاد ماجــرا و دریافــت نظــر
مراجــع رســمی ،ایــن مرکــز فعالیــت نخواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در شــرایطی کــه مرکــز رتبهبنــدی
اتــاق بازرگانــی ایــران فعالیــت خــود را در حــوزه
رتبهبنــدی شــرکتهای اقتصــادی آغــاز کــرده بــود،
 ۲۹آبــان امســال ،ســازمان بــورس در اطالعیــهای
اعــام کــرد کــه هرگونــه فعالیــت رتبهبنــدی توســط
اشــخاص ،بــدون اخــذ مجــوز از ایــن ســازمان ممنــوع
اســت.
ایــن اطالعیـه در حالــی منتشــر شــد کــه پیــش از این
ســازمان بازرســی کل کشــور نیــز در نامـهای بــه وزیــر
امــور اقتصــادی و دارایــی ،فعالیــت مرکــز رتبهبنــدی
اتــاق ایــران را کــه منجــر بــه تاســیس  ۱۶شــرکت
و موسســه رتبهبنــدی شــده بــود را غیرقانونــی و
ذیــل عنــوان تســهیل مــال از طریــق فریــب مــردم
بــه اختیــارات واهــی و امیــدواری بــه امــور غیرواقــع،
تعریــف کــرد و تــداوم فعالیتهــای آن را غیرقانونــی
اعــام کــرد.
بــه دنبــال ایــن کــش و قوسهــا ســرانجام غالمحســین
شــافعی  -رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران  -اعــام کــرد
کــه تــا زمــان مشــخص شــدن تفاســیر قانونــی و
دریافــت نظــر نهایــی از مراجــع رســمی ،فعالیــت مرکز
رتبهبنــدی اتــاق بازرگانــی متوقــف خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات برق
 ۱۲۰درصد
افزایش یافت

مدیــر عامــل شــرکت توانیــر گفــت :میــزان
صــادرات بــرق در کشــور نســبت بــه گذشــته
افزایــش داشــته ،بهگونــهای کــه در ســال
 ۱۳۹۸شــاهد افزایــش  ۱۲۰درصــدی رشــد خالــص
صــادرات بــرق هســتیم.
\ آمــار گمــرک نشــان مــی دهــد ،میــزان صــادرات غیرنفتــی
در هشــت مــاه گذشــته از ســال جــاری بــه  27میلیــارد
دالر رســیده اســت .مســئوالن دولتــی از ثبــات بخشــنامه
ای و ثبــت رقمــی نزدیــک بــه  44میلیــارد دالر بــرای
صــادرات غیرنفتــی در ســال جــاری مــی گوینــد .ایــن
درحالــی اســت کــه بــه گفتــه فعــاالن بخــش خصوصــی،
 15ارگان در امــر تجــارت دخالــت مــی کننــد کــه فراینــد
صــادرات و واردات را طوالنــی تــر کــرده اســت.
براســاس جدیدتریــن آمــار گمــرک ایــران ،میزان صــادرات
غیرنفتــی در پایــان هشــت مــاه گذشــته از ســال جــاری
بــه  27میلیــارد دالر و میــزان واردات بــه 28.3میلیــارد
دالر رســیده اســت .میــزان صــادرات غیرنفتــی از نظــر
وزنــی در ایــن بــازه زمانــی  88هــزار تــن بــوده کــه در
مقایســه بــا عــدد  75هــزار تــن در مــدت مشــابه در ســال
گذشــته 16 ،درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.
آمــار گمــرک نشــان مــی دهــد در هشــت مــاه گذشــته از
ســال جــاری 22 ،هــزار تــن کاال بــه ارزش  28.3میلیــارد
دالر بــه کشــور وارد شــده اســت کــه ایــن میــزان نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از یــک میلیــارد
دالر کاهــش از نظــر ارزشــی را نشــان مــی دهد .در هشــت
مــاه گذشــته از ســال  21.7 ،97هــزار تــن کاال بــه ارزش

محمدحســن متولــیزاده ،مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا
بیــان اینکــه سیاســت صنعــت بــرق ،توســعه صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی و از جملــه توســعه صــادرات
بــرق بــه کشــورهای همســایه اســت ،اظهــار کــرد:
میــزان صــادرات بــرق در کشــور نســبت بــه گذشــته
افزایــش داشــته ،بهگونــهای کــه در ســال  ۱۳۹۸شــاهد
افزایــش  ۱۲۰درصــدی رشــد خالــص صــادرات بــرق
هســتیم .باتوجــه بــه نیازهــای کــه در منطقــه وجــود دارد
و نیازمنــدی کشــورهای همســایه ،زیرســاختهای الزم
را بــرای توســعه انــرژی فراهــم میکنیــم و بــر اســاس
ظرفیتهــای موجــود صــادرات بــرق را پیــش میبریــم.
او بــا اشــاره بــه کشــورهایی کــه ایــران بــا آنهــا تبــادالت
الکتریکــی دارد ،گفــت :بــا تمــام کشــورهایی کــه مــرز
خاکــی داریــم ،ارتبــاط الکتریکــی برقــرار کردهایــم،
بهگونـهای کــه بــه تعــدادی از ایــن کشــور هــا بــرق صــادر
میکنیــم و بــا تعــدادی ترانزیــت یــا بــه عبارتــی خریــد و
فــروش بــرق داریــم.

صادرات غیرنفتی
 ،98مرز  44میلیارد
دالر را رد می کند؟

انـرژی

شماره یکصد و سـی و یک  /هفتـه اول دی هزار و سیصد نود وهشت

او دربــاره میــزان صــادرات بــرق نیــز تصریــح کــرد:
باتوجــه بــه اینکــه میــزان صــادرات بــرق متناســب بــا
زمــان تغییــر میکنــد ،نمیتــوان عــدد دقیقــی در ایــن
بــاره اعــام کــرد امــا در مجمــوع بایــد گفــت کــه نســبت
بــه گذشــته میــزان صــادرات بــرق افزایــش یافتــه اســت.
در ایــن بــاره ،رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو نیــز بــه
تازگــی اعــام کــرد کــه اکنــون ایــن ظرفیــت را داریــم
کــه بــا افغانســتان ،آذربایجــان ،ترکمنســتان ،پاکســتان،
ارمنســتان ،ترکیــه و عــراق تبــادل انــرژی داشــته باشــیم.
در حــال حاضــر در برخــی کشــورها در طــول ســال و در
برخــی کشــورها در بخشــی از ســال کــه نیــاز بــه بــرق
دارنــد ،صــادرات داریــم کــه ایــن یــک منبــع درآمــد
اســت کــه صنعــت بــرق را میتوانــد ســرپا نگــه دارد
و مــردم در همــه ســاعات شــبانهروز از ایــن نعمــت
برخــوردار باشــند کــه بــا توجــه بــه ایــن ظرفیتهــا
لــزوم توجــه بــه مدیریــت مصــرف را نشــان میدهــد.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات بــرق بــه عــراق
 29.8میلیــارد دالر بــه ایــران وارد شــده بــود .بــه عبــارت
دیگــر میــزان واردات کشــور در  ۸مــاه امســال از لحــاظ
وزنــی افزایــش  ۱.۵درصــدی و از لحــاظ ارزش نیــز کاهــش
 ۴.۸درصــدی داشــته اســت .چیــن اولیــن مقصــد کالهــای
صادراتــی ایــران اســت .عــراق ،امــارات ،ترکیــه و افغانســتان
در رده هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد .چیــن هــم چنیــن
اولیــن کشــور صادرکننــده بــه ایــران اســت و امــارات ،ترکیــه،
هنــد و آلمــان دیگــر مبــادی وارداتــی بــه ایــران بودنــد.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت در آذرمــاه در گفــت وگــو
بــا دنیــای اقتصــاد پیــش بینــی کــرد کــه صــادرات غیرنفتــی
ایــران بــه رقمــی نزدیــک بــه  44میلیــارد دالر در ســال 98
برســد یعنــی بــه میــزان صــادرات غیرنفتــی ثبــت شــده در
ســال  .97بــه گفتــه رییــس ســازمان توســعه تجــارت در
ســال گذشــته بخشــنامه هــای زیــادی صــادر شــده امــا در
ســال جــاری تعــدد بخشــنامه هــا کمتــر شــده اســت .در
واقــع براســاس آمــاری کــه مســعود خوانســاری رییــس اتــاق
تهــران از صــدور بخشــنامه هــا در ســال گذشــته گفتــه ،در
ســال  ،97طــی پنــج مــاه 40 ،بخشــنامه تدویــن شــده بــود.
در ســال گذشــته بارهــا صادرکننــدگان و فعــاالن بخــش
خصوصــی نســبت بــه تصمیمــات ناگهانــی مســئوالن وزارت
صمــت اعتــراض کــرده بودنــد.
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گفــت :قراردادهایــی کــه بــا دولــت عــراق داریــم ،ماننــد
همیشــه قــرارداد ســاالنه اســت چــرا کــه بودجــه آنهــا نیــز
بــه صــورت ســاالنه بســته میشــوند ،امــا مــا یــک ســند
همــکاری ســه ســاله را بــرای کمــک بــه صنعــت بــرق عــراق
در ابعــاد مختلــف تدویــن کردیــم کــه بــه موضــوع صــادرات
نیــز اشــاره شــده و صــادرات بــرق بــه عــراق تمدیــد خواهــد
شــد ضمــن اینکــه طبــق برنامــه پیشبینــی شــده
سیســتم بــرق ایــران و عــراق ســنکرون شــده و صنعــت
بــرق ایــن دو کشــور بــا یکدیگــر در ارتبــاط اســت.

زادبــوم در ایــن بــاره بــه دنیــای اقتصــاد گفــت« :اینکــه
برخــی عنــوان میکننــد کــه جلــوی صــادرات مــا را
میگیریــد و مشــکل ایجــاد میکنیــد ،اشــتباه اســت.
ایــن اســتنباط اشــتباهی اســت کــه برخــی فکــر میکننــد
مــا یکشــبه تصمیــم میگیریــم و فــردا اجــرا میکنیــم.
در هــر صــورت مســوولیتی کــه وزارت صمــت دارد ،هــم
تنظیــم بــازار داخــل را برعهــده دارد و هــم مدیریــت
صــادرات و واردات را .بنابرایــن ممکــن اســت تصمیماتــی
گرفتــه شــود کــه متاثــر از شــرایط ویــژه کنونــی اســت؛
امــا در ســال  ۹۸تعــدد بخشــنامهها بــه حداقــل رســید و
حتــی در زمینــه ارزی فقــط یــک بخشــنامه داشــتیم .مــا
نیــز ســعی میکنیــم ایــن رونــد را ادامــه دهیــم».
ثبــات بخشــنامه ای درحالــی مــورد اشــاره سیاســتگذاران
و مســئوالن دولتــی قــرار گرفتــه کــه بــه گفتــه مســعود
خوانســاری ،رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران ١٥ ،ارگان در
امــور واردات و صــادرات دخالــت مــی کننــد .خوانســاری
در همایــش مبــارزه بــا فســاد گفــت« :دخالــت  15ارگان
در امــر تجــارت باعــث شــده ،ورود یــا صــادرات کاال مــاه
هــا طــول بکشــد درحالیکــه ایــن فراینــد در کشــورهای
دیگــر یــک روزه انجــام مــی شــود».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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مکانیزم بودجهنویسی صنعت برق
ســازماندهی مناســب اســت تــا دولــت بتوانــد بــه ایــن بخــش
از بودجــه کشــور تکیــه کنــد.
مکانیزم بودجهنویسی صنعت برق
باقــری معتقــد اســت در مجمــوع بایــد بــه چنــد نکتــه در
بودجــه دقــت و تمرکــز شــود .بــه اعتقــاد او بــرای موضــوع
بودجــه بــه یــک تغییــر پارادایــم در کشــور نیــاز اســت کــه
بیشــتر جنبــه تغییــرات رویکــردی در بودجهنویســی دارد .اوال
بایــد بودجــه را بــر مبنــای منابــع موجــود تنظیــم کــرد ،نــه
بــر مبنــای مصــارف .بــه اعتقــاد او اگــر بتــوان ایــن پارادایــم را
تغییــر داد ،بایــد بــه ظرفیتهــای کشــور در حــوزه اقتصــادی
بیشــتر توجــه و حوزههایــی کــه ارزشافــزوده و ثــروت
بیشــتری خلــق میکننــد را تقویــت کــرد .از جملــه ایــن
توجهــات بایــد ایــن باشــد کــه تولیــد ملــی تقویــت شــود تــا
رشــد اقتصــادی را در پــی داشــته باشــد .باقــری معتقــد اســت
رشــد اقتصــادی بهتنهایــی کمــک میکنــد اقتصــاد کشــور در
مســیر درســت قــرار گیــرد و حتــی از ایــن محــل درآمدهــای
مالیاتــی بهنوعــی افزایــش پیــدا میکنــد و بخــش درآمــدی
دولــت هــم بــدون اینکــه بــه نفــت وابســتگی داشــته باشــد
تقویــت میشــود .او در بخــش دیگــری از اظهاراتــش عنــوان
کــرد :بخــش دیگــری کــه بــا تغییــر پارادایــم بــه مــا کمــک
میکنــد ،توجــه بیشــتر بــه ظرفیتهــای صادراتــی اســت؛
بهویــژه در صنعــت بــرق کــه توانایــی صادراتــی در بخــش
تجهیــزات و در بخشخدمــات دارد کــه متاســفانه ظرفیــت
بســیار قابلتوجهــی از آن مغفــول مانــده اســت.
بــه اعتقــاد باقــری انــرژی بــرق قابلیــت صــادرات بــه اعــدادی
بیــش از آنچــه امــروز اعــام میشــود را دارد امــا بــه دلیــل
اینکــه کامــا در تملــک دولــت قــرار دارد صــادرات انــرژی بــرق
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت و مــا امــروز از ظرفیتهــای
درآمدزایــی در ایــن حــوزه محرویــم شــدهایم .تغییــر پارادایــم
کمــک میکنــد کــه مــا نخســت بــه منابعمــان نــگاه
کنیــم و بعــد مصــارف را تعریــف کنیــم .همچنیــن ســبب
میشــود زمانــی کــه بــا کمبــود منابــع مواجــه میشــویم،

هزینههــا بهویــژه هزینههــای دولــت براســاس برنامــه
ششــم توســعه کاهــش پیــدا کنــد .براســاس برنامــه ششــم
توســعه پیشبینــی شــده دولــت هزینههــای خــود را ۱۵
درصــد کاهــش دهــد در صورتــی کــه هزینههــای دولــت در
بودجههــای ســنواتی بــا ســرعت رو بــه افزایــش اســت .بخــش
قابلتوجهــی از ایــن هزینههــا بــه شــرکتهای دولتــی
بازمیگــردد کــه تقریبــا  ۷۴درصــد بودجــه را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد و هزینههــای آنهــا نســبت بــه بودجــه
امســال  ۱۶درصــد افزایــش یافتــه اســت .دولــت بایــد در ایــن
بخشهــا هزینههــای خــود را کاهــش دهــد و بــه نوعــی خــود
را بــا شــرایط اقتصــادی کــه بــا آن مواجــه هســتیم تطبیــق
دهــد .بــه اعتقــاد نایبرئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی
ایــران کوچــک شــدن دولــت و واگــذاری تصدیگریهــا
و رفتــن بــه ســمت امــور حاکمیتــی ،پرداختــن بــه مســائل
اصــل  ۴۴بــا روح اصلــی واگذاریهــا بــه اشــخاص دارای
اهلیــت ،اصــاح ســاختار مالیاتــی از طریــق افزایــش نــرخ پایــه
مالیاتــی و اخــذ مالیــات از تمــام پایههــای مالیاتــی موجــود
و ایجــاد یــک ســاختار شــفاف و توانمنــد و بــه نوعــی ایجــاد
دولــت الکترونیــک موثــر خواهــد بــود.از همــه مهمتــر حرکــت
بــه ســمت واقعــی کــردن قیم ـت حاملهــای انــرژی و حــذف
یارانههــای پنهــان کــه ایــن بخــش هــم منابــع زیــادی را بــه
خــودش اختصــاص داده اســت یکــی دیگــر از مســیرها خواهــد
بــود .در عیــن حــال قوانیــن باالدســتی مثــل برنامــه پنجــم
و ششــم یــا قانــون هدفمنــدی ایــن اجــازه را میدهــد کــه
کمکــم بــه ســمت آزاد کــردن قیمــت حاملهــای انــرژی
حرکــت کنیــم .در صورتــی کــه مشــاهده میشــود در بخــش
بــرق همچنــان رشــد ۷درصــدی قیمــت بــرق در نظــر گرفتــه
شــده اســت و ایــن طبیعتــا اقتصــاد بــرق را ماننــد ســالهای
گذشــته تحتتاثیــر قــرار خواهــد داد و اشــکاالتی را بهوجــود
میآورد.البتــه بســیار شایســته اســت کــه بتوانیــم وابســتگی
بخشخصوصــی را بــه دولــت کــم کنیــم و درآمدهــای
بخشخصوصــی بــه دولــت وابســته نباشــد .ایــن کار بــه
زیرســاختهایی نیــاز دارد کــه مهمتریــن پارامتــر آن حرکــت
اقتصــاد دولتــی بــه ســمت اقتصــاد آزاد اســت.

شماره یکصد و سـی و یک  /هفتـه اول دی هزار و سیصد نود وهشت

خاموشی در انتظار
صنعت برق
نایــب رییــس ســندیکای شــرکتهای
تولیدکننــده صنعــت بــرق گفــت :در شــرایط فعلــی
و درصــورت حــل نشــدن مشــکالت تحمیــل شــده
بــه نیروگاههــا ،نیروگاههــای بخــش خصوصــی
کــه  ۶۰درصــد تولیــد را برعهــده دارنــد ،تــوان
ادامــه کار نخواهنــد داشــت .ایــن مســاله تبعــات
منفــی زیــادی را متوجــه صنعــت بــرق میکنــد و
درنهایــت ســبب کاهــش انگیــزه بخــش خصوصــی
و بــه تبــع آن وقفــه در تامیــن بــرق پایــدار و آغــاز
خاموشــیها در پیــک مصــرف و آثــار اجتماعــی
آن میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،حســنعلی تق ـیزاده امــروز در نشســت
خبــری بــا بیــان اینکــه براســاس آخریــن ارزیابیهــای
صــورت گرفتــه در حــال حاضــر بیــش از  ۶۵درصــد
نیروگاههــای حرارتــی کشــور متعلــق بــه بخــش غیردولتــی
اســت ،اظهــار کــرد :ســرمایهگذاریهای اخیــر طرحهــای
نیروگاهــی غالبــا بــا اســتفاده از تســهیالت ارزی از صنــدوق
توســعه ملــی انجــام شــده اســت ،امــا ایــن در حالــی اســت
کــه ســرمایهگذاران بــرای بازپرداخــت اقســاط بــا مشــکالت
جــدی مواجــه هســتند .ثابــت مانــدن نــرخ بــرق از ســوی
وزارت نیــرو از یکســو و افزایــش شــدید نــرخ ارز طــی دو
ســال گذشــته از طــرف دیگــر توانایــی ایــن شــرکتها را
در بازپرداخــت اقســاط غیرممکــن کــرده اســت.
وی ادامــه داد :بــرای مثــال متوســط رقــم ســرمایهگذاری
بــرای احــداث یــک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــا ظرفیــت
 ۴۸۴مــگاوات حــدود  ۳۱۰میلیــون یــورو اســت و ســرمای ه
گــذار بایــد تســهیالت اخــذ شــده را بــه همــراه ســود
متعلقــه طــی  ۵.۵ســال و بــا اقســاط ســالیانه حــدود ۶۰
میلیــون یــورو بازپرداخــت کنــد.
نایــب رییــس ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده صنعــت
بــرق بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه مطالعــات اقتصــادی
و توجیهــی ایــن نیروگاههــا بــدون پیشبینــی جهــش
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ناگهانــی و بیــش از ســه برابــری نــرخ ارز و همچنیــن ثابــت
مانــدن نرخهــای بــازار بــرق تهیــه شــده و در شــرایط
موجــود درآمــد حاصــل از فــروش بــرق ایــن نیروگاههــا
بــه صــورت تضمینــی و پــس از آن در بــازار بــرق کــه نــرخ
آن توســط وزارت نیــرو مدیریــت میشــود ،بــه هیــچ وجــه
جوابگــوی بازپرداخــت تســهیالت نیســت ،تصریــح کــرد:
همچنیــن عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات ناشــی از
فــروش بــرق در ســالهای  ۱۳۹۷ – ۱۳۹۴فرصــت تامیــن
ارز بــا نرخهــای قبــل از افزایــش و پرداخــت اقســاط در
زمــان سررســید را از تولیــد کننــدگان گرفتــه اســت.
تقـیزاده بــا اشــاره بــه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای جبران
تبعــات افزایــش نــرخ ارز در نیروگاههایــی کــه تســهیالت
خــود را از صنــدوق توســعه ملــی دریافــت کردهانــد ،اظهــار
کــرد :بــا توجــه بــه افزایــش ناگهانــی نــرخ ارز ،تبدیــل
بدهــی ارزی ســرمایه گــذاران بــه ریــال بــا نــرخ زمــان
گشــایش و اعمــال بهــره بــه ایــن بدهیهــا بــا نرخهــای
رســمی ،تامیــن مابهالتفــاوت نــرخ ارز رســمی بــا نرخهــای
نیمایــی بــرای اقســاط معــوق و اصــاح نرخهــای خریــد
تضمینــی و بــازار جهــت ایجــاد امــکان بازپرداخــت اقســاط
آتــی راهکارهایــی اســت کــه در ایــن زمینــه میتوانــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن افزایــش دوره خریــد
تضمینــی واحدهــای نیروگاههــا بــه نحــوی کــه مــدت
اضافــه شــده موجــب اصــاح درآمــد نیروگاههــا و توانایــی
آنهــا در بازپرداخــت اقســاط مطابــق بــا جــدول بازپرداخــت
شــود ،یکــی دیگــر از برنامههایــی اســت کــه میتــوان بــه
آن اشــاره کــرد؛ عــاوه بــر ایــن تخصیــص  ۳۰درصــد از ارز
حاصــل از صــادرات بــرق بــرای بازپرداخــت اقســاط ســرمایه
گذارانــی کــه تســهیالت خــود را از صنــدوق توســعه ملــی
دریافــت کردهانــد ،از دیگــر راهکارهایــی اســت کــه در ایــن
حــوزه ارائــه کردهایــم و امیــد داریــم کــه در بودجــه ســال
 ۱۳۹۹مشــکالت موجــود در ایــن حــوزه برطــرف شــود.
نایــب رییــس ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده صنعــت
بــرق بــا بیــان اینکــه در صنعــت بــرق حــدود  ۲۲میلیــارد
دالر ســرمای ه گــذاری بخــش غیردولتــی صــورت گرفتــه
اســت ،گفــت :در حــال حاضــر بیــش از  ۵۰درصــد ظرفیــت
نصــب شــده نیروگاهــی دســت بخــش غیردولتــی و بیــش
از  ۶۰درصــد تولیــد نیــز برعهــده ایــن بخــش اســت ،امــا
بــه دلیــل مشــکالتی کــه بــه وجــود آمــده ،حــدود یکســال
اســت کــه هیــچ نیــروگاه جدیــدی ایجــاد نشــده اســت
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بــر اســاس آییننامــه جدیــد نحــوه عضویــت در
اتاقهــای بازرگانــی کشــور ،دیگــری نیــازی بــه
ارائــه عــدم سوءپیشــینه از ســوی متقاضــی دریافــت
یــا تمدیــد کارت عضویــت اتــاق بازرگانــی وجــود
نــدارد.
شــورای عالــی نظــارت بــر اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران آییننامــه جدیــد نحــوه عضویــت
در اتاقهــای بازرگانــی کشــور را ابــاغ کــرد .ایــن آییننامــه
کــه جایگزیــن آییننامــه مصــوب ســال  1374شدهاســت،
مــرداد مــاه امســال بــه تصویــب شــورای عالــی نظــارت بــر
اتــاق ایــران رســیده و طــی آن نحــوه پذیــرش ،تمدیــد و
تجدیــد عضویــت در اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
وکشــاورزی ایــران تــا تســهیل و در عیــن حــال هدفمنــد
شــده اســت.
بــر اســاس ایــن آییننامــه شــرط ارائــه عــدم سوءپیشــینه
از ســوی متقاضــی دریافــت یــا تمدیــد کارت عضویــت اتــاق
بازرگانــی حــذف شــده اســت .همچنیــن متقاضــی کارت
عضویــت اتــاق بازرگانــی از ایــن پــس ،دیگــر الزامــی بــه ارائــه
اســناد مالکیــت بــرای معرفــی دفتــر کار نــدارد .حــذف الــزام
متقاضــی کارت عضویــت اتــاق بازرگانــی بــه ارائــه گواهــی
عــدم سوءپیشــینه یکــی از درخواســتها و پیشــنهادهای
اتــاق بازرگانــی تهــران بــود کــه بــر اســاس آییننامــه
جدیــد ،ایــن الــزام برداشــته شدهاســت.
بــا ایــن حــال ،در آییننامــه جدیــد متقاضــی دریافــت یــا
تمدیــد کارت عضویــت حقیقــی و حقوقــی اتــاق بازرگانــی
بایــد اســناد مربــوط بــه فعالیــت اقتصــادی و تجــاری خــود را
ارائــه دهــد .بر اســاس بنــد ( )4مــاده ( )1این آییننامــه« ،دارا
بــودن پروانــه فعالیــت اقتصــادی اعــم از تولیــدی ،توزیعــی،
کشــاورزی ،خدماتــی و خدمــات وابســته ایــن فعالیتهــا و
ســایر فعالیتهایــی کــه از ســوی وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی بــه عنــوان رشــتههای اشــتغال معرفــی شــدهاند» و
همچنیــن «ارائــه معرفینامــه از پارکهــای علــم و فنــاوری
و مراکــز رشــد یــا گواهــی ثبــت در دفتــر تجــاری از حــوزه
مربوطــه» بــرای متقاضیــان صــدور یــا تمدیــد کارت عضویــت
حقیقــی و حقوقــی الزامــی شدهاســت .بــر ایــن اســاس ،در
غیــر مــوارد فــوق ،ارائــه گواهــی ثبــت در دفاتــر تجارتــی از
حــوزه مربوطــه الزامــی اســت.
همچنیــن در آییننامــه جدیــد نحــوه عضویــت در اتاقهــای

آییننامه نحوه عضویت در
اتاقهای بازرگانی اصالح شد

بازرگانــی ،بنــد مربــوط بــه «داشــتن بــرگ پایــان خدمــت
نظــام وظیفــه یــا بــرگ معافیــت بــرای آقایــان مشــمول»
کــه در آییننامــه مصــوب ســال  1374جــزو شــروط اولیــه
دریافــت کارت عضویــت اتــاق بازرگانــی آمــده بــود ،حــذف
شــدهاســت.
حذف معرف برای دریافت کارت عضویت
در آییننامــه جدیــد نحــوه عضویــت در اتاقهــای ایــران،
حداقــل ســن بــرای صــدور یــا تمدیــد کارت عضویــت حقیقی
و حقوقــی بــه  20ســال کاهــش یافتهاســت .در آییننامــه
مصــوب قبلــی ،حداقــل ســن  23ســال تمــام شــرط اولیــه
پیــش پــای متقاضــی دریافــت کارت عضویــت بــود.
همچنیــن در آییننامــه جدیــد «دارا بــودن حداقــل مــدرک
تحصیلــی دیپلــم» جــزو شــروط صــدور کارت عضویــت
حقیقــی و حقوقــی اســت در حالــی کــه در آییننامــه قبلــی،
شــرط مــدرک تحصیلــی بــرای متقاضیــان کارت عضویــت
اتــاق بازرگانــی وجــود نداشــت.
از دیگــر شــروط حــذف شــده در ایــن آییننامــه کــه طــی
اصالحی ـهای بــه آن اضافــه شــده بــود ،حــذف «فــرم تاییــد
صالحیــت اخالقــی توســط دو نفــر از دارنــدگان کارت
عضویــت» اســت و بــه ایــن ترتیــب ،متقاضــی دریافــت کارت
عضویــت حقیقــی و حقوقــی دیگــر نیــازی بــه معــرف نــدارد.
ممنوعیــت عضویــت کارکنــان دولــت در اتاقهــای
بازرگانــی
بــر اســاس آییننامــه جدیــد ،کارمنــدان دولــت نمیتواننــد

بــه عضویــت اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی در آینــد .در تبصــره  4ایــن آییننامــه آمــده
اســت« :شــاغلین تمــام وقــت ،مســتخدمین وزارتخانههــا و
ســازمانهای دولتــی و نیروهــای مســلح و قــوای ســهگانه
نمیتواننــد بــه عضویــت اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی درآینــد و چنانچــه پــس از صــدور کارت
عضویــت ،رابطــه اســتخدامی مذکــور کشــف یــا ایجــاد شــود،
کارت عضویــت صــادر شــده لغــو خواهــد شــد».
بــا ایــن حــال ،بــر اســاس تبصــره دیگــری در ایــن آییننامــه،
«نماینــدگان منصــوب دولــت در هیــات نماینــدگان
اتاقهــای تهــران و ایــران از ایــن قاعــده مســتثنی خواهنــد
بــود .ایــن در حالــی اســت کــه در آییننامــه مصــوب ســال
 ،1374بنــد الــزامآور مربــوط بــه عــدم عضویــت کارکنــان
دولتــی در اتاقهــای بازرگانــی وجــود نداشــت.
صدور کارت حقوقی تنها به نام مدیرعامل
بــر اســاس آییننامــه جدیــد ،عضویــت افــراد حقوقــی در
اتاقهــای بازرگانــی نیــز دســتخوش برخــی تغییــر و اصــاح
شدهاســت .بــر ایــن اســاس ،مدیرعامــل شــخص حقوقــی
عــاوه بــر آنکــه بایــد حائــز شــرایط داشــتن حداقــل 20
ســال ســن و داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی دیپلــم
باشــد ،ارائــه تصویــر اساســنامه از ســوی وی نیــز بــه شــروط
اولیــه دریافــت یــا تمدیــد کارت عضویــت حقوقــی اضافــه
شد هاســت.
همچنیــن بــر اســاس آییننامــه جدیــد« ،رییــس هیــات
مدیــره» دیگــر نمیتوانــد بــه نمایندگــی از شــرکت
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متقاضــی صــدور یــا تمدیــد کارت عضویــت حقوقــی شــود
و بــر طبــق تبصــره ( )1ایــن آییننامــه «کارت عضویــت
اشــخاص حقوقــی ،بــه نــام شــخص حقوقــی صــادر میشــود
و نــام مدیرعامــل بــه عنــوان نماینــده آن بــر روی کارت
عضویــت درج و عکــس وی الصــاق خواهــد شــد».
از دیگــر مــوارد حــذف شــده در آییننامــه جدیــد ،صــدور
کارت عضویــت حقوقــی بــرای شــعب شــرکتها در
اســتانهای غیــر از محــل ثبــت آن ،اســت .بــر اســاس
آییننامــه قبلــی ،اشــخاص حقوقــی کــه محــل ثبــت شــرکت
آنــان در اســتان مربوطــه بــود امــا در ســایر اســتانها نیــز
شــعبه داشــته و در روزنامــه رســمی شــرکت نیــز ثبــت شــده
بــود ،میتوانســتند بــرای نماینــده شــعب خــود در اســتان
دیگــر نیــز تقاضــای صــدور کارت عضویــت حقوقــی کننــد
امــا ایــن بنــد ،در آییننامــه جدیــد حــذف شدهاســت.
حذف سوابق در صورت عدم تمدید پس از  2سال
همچنیــن بــر اســاس آییننامــه جدیــد نحــوه عضویــت در
اتاقهــای بازرگانــی ،مــدت اعتبــار کارت عضویــت حقیقــی
یــا حقوقــی بنــا بــه درخواســت متقاضــی ،حداقــل یــک و
حداکثــر  5ســال اســت در حالــی کــه بــر اســاس آییننامــه
قبلــی ،کارت عضویــت حقیقــی و حقوقــی تنهــا یکســاله
صــادر میشــد.
از دیگــر مفــاد اضافــه شــده بــه آییننامــه جدیــد کــه
در آییننامــه مصــوب ســال  1374وجــود نداشــت ،بنــد
(ب) تبصــره  3ایــن آییننامــه اســت.بر اســاس ایــن
بنــد از آییننامــه «چنانچــه دارنــدگان کارت عضویــت
پــس از اتمــام مــدت اعتبــار ،حداکثــر ظــرف مــدت 2
ســال از تاریــخ انقضــا ،اقــدام بــه تمدیــد عضویــت نکننــد،
میبایســت مجــددا تمامــی مراحــل صــدور کارت عضویــت
را طــی کننــد ».همچنیــن «تاریــخ صــدور کارت جدیــد،
مبــدا اعتبــار کارت عضویــت خواهــد بــود و فــرد متقاضــی
میبایســت عــاوه بــر حــق عضویتهــای مســتمر ،ورودیــه
را نیــز پرداخــت کنــد».
بــه ایــن ترتیــب ،بــر اســاس ایــن بنــد از آییننامــه در
صــورت عــدم تمدیــد عضویــت از ســوی متقاضــی بــه
مــدت  2ســال ،ســوابق قبلــی عضویــت شــخص حقیقــی یــا
حقوقــی نیــز عمــ ً
ا حــذف خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی

شماره یکصد و سـی و یک  /هفتـه اول دی هزار و سیصد نود وهشت

[[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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