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آیا مشارکت در انتخابات تغییراتی در
سیستم مدیریتی کشور ایجاد میکند؟

محمد پارسا ،رئیس هیئت مدیره فدراسیون
صادرات انرژي و صنایع وابسته ایران

انتخابــات یکــی از شــاخصهای توســعه سیاســی و مفســر نقــش مــردم
در حکومــت محســوب میشــود .آنچــه توانســته افــراد را تشــویق کنــد تــا
در انتخابــات شــرکت کــرده و بــه منتخــب موردنظــر رأی دهنــد ،شــرایط
اجتماعــی ،محیطــی ،اقتصــادی و فرهنگــی افــراد رأیدهنــده اســت .در
 ۴۰ســال اخیــر اکثــر افــراد جامعــه در دههــا انتخابــات مجلــس و ریاســت
جمهــوری و شــوراهای شــهر مشــارکت کردهانــد و انتظــار رشــد و شــکوفایی
اقتصــادی را داشــتهاند .متأســفانه چیــزی کــه شــاهد آن هســتیم ایــن اســت
کــه ،دورههــای مختلــف مجلــس و روســای جمهــوری مختلــف بــرای مــردم
و ســطح رفــاه زندگــی آنهــا و عدالــت اجتماعــی مطلــوب نبــوده اســت .در
ایــن دوران همگــروه اصولگــرا داشــتیم هــم اصالحطلــب ولــی هیــچ گروهــی
نتوانســت بــا رشــد اقتصــادی مناســب ســطح درآمــد ســرانه را بــاال ببرنــد
البتــه جنــگ و دشــمنی برخــی از کشــورها هــم از عوامــل عــدم رشــد
اقتصــادی بــوده کــه میتوانســتیم بــه خاطــر رشــد اقتصــادی کشــورمان و
افزایــش ســطح رفــاه افــراد جامعــه از آن اجتنــاب کنیــم .خصوص ـاً در زمــان
حکمرانــی آقــای دکتــر روحانــی کــه ایشــان از ابتــدا قــول روابــط بینالمللــی
خــوب را داده بودنــد.
بااینحــال چگونــه میخواهیــم الگویــی بــرای کشــورهای منطقــه شــویم
اگــر نتوانیــم بــا اینهمــه منابــع زیرزمینــی و نخبــگان دانشــگاهی وضعیــت
مطلوبتــری در ســطح زندگــی مــردم ایجــاد کنیــم .چــرا بایــد نخبههــای
مــا بــا مهاجــرت بــه کانــادا ،اســترالیا ،اروپــا و آمریــکا عوامــل رشــد اقتصــادی
آن کشــورها شــوند درحالیکــه کشــور مــا روی آنهــا ســرمایهگذاری کــرده
اســت .بــه نظــر میرســد فیلترهــای نظارتــی مربــوط بــه تعییــن نماینــدگان
مجلــس نیــاز بــه بازبینــی جــدی دارد چراکــه یــک روز شــورای نگهبــان
میگویــد حــدود  ۲۰درصــد نماینــدگان فعلــی بــه دلیــل فســاد مالــی رد
صالحیــت شــدهاند .البتــه مــن در جایگاهــی نیســتم کــه توصیــه کنــم بایــد
حتم ـاً در انتخابــات مجلــس رأی بدهیــم ادامــه در صفحــه 3

ایران در انتظار
رکورد تولید
روزانه یک میلیارد
مترمکعب گاز
علــی شــمس اردکانــی رئیــس کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق
ایــران و نایبرئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران
در یادداشــتی در روزنامــه ایــران نوشــته اســت :بــا آغــاز
شــمارش معکــوس بــرای تولیــد یــک میلیــارد متــر مکعبــی گاز،
بایــد بــه ســمت کاهــش شــدت مصــرف ایــن ســوخت پــاک نیــز
قــدم برداشــت؛ مــا گرفتــار هدرســوزی گاز شــدهایم و متأســفانه
تعریــف درســتی از مصــرف انــرژی تولیــدی در کشــور نداریــم.
رئیسجمهــوری ،روز گذشــته در اجتمــاع بــزرگ مــردم تهــران در مراســم
راهپیمایــی چهلویکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی یــک خبــر
مهــم درخصــوص تولیــد گاز بــه زبــان آورد و آن را افتخارآمیــز نامیــد.
آنطــور کــه آقــای روحانــی میگویــد «در پایــان امســال بــه واســطه

فعالیتهــای در حــال اجــرا ،تولیــد گاز کشــور بــه هــزار میلیــون متــر
مکعــب در روز میرســد ».بــه ایــن معنــی کــه ایــران هــزار میلیــون متــر
مکعــب گاز بــرای مصــرف در داخــل کشــور و صــادرات خواهــد داشــت».
رئیسجمهــوری در ایــن ســخنرانی آمــاری را بیــان کــرد کــه نشــاندهنده
افزایــش تــوان تولیــد گاز کشــور در ســالهای پــساز انقــاب بــود.
آقــای روحانــی میگویــد کــه «میــزان تولیــد گاز در زمــان پیــروزی انقــاب
 ۱۱۰میلیــون متــر مکعــب در روز و در شــروع بــه کار دولــت یازدهــم۶۲۵ ،
میلیــون متــر مکعــب در روز بــوده اســت ».ایــن ارقــام نشــان میدهــد کــه
پایــان ســال میــزان تولیــد گاز کشــور نســبت بــه  4دهــه قبــل ،تقریب ـاً 9
برابــر میشــود و بیــش از  400میلیــون متــر مکعــب آن در دولــت تدبیــر
و امیــد رقــم خــورده اســت .البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در
ابتــدای انقــاب ،تولیــد گاز کشــور بیشــتر از نــوع گازهــای همــراه نفــت
بــود ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی
ایــران در انتظــار رکــورد تولیــد روزانــه
یــک میلیــارد مترمکعــب گاز علــی شــمس

ـول در خصــوص نقــش پــول و
ـو پــ
ـه محـ
چرخـ
ماهیــت آن در اقتصــاد اختالفنظرهــای بســیاری
وجــود دارد؛ ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه
سیاســتهای پولــی اتخــاذ شــده تــا چــه میــزان
توانســته تــورم را کاهــش دهــد مشــروح خبــر

انـرژی
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اخبار کوتاه

آیــا مشــارکت در انتخابــات تغییراتــی
در سیســتم مدیریتــی کشــور ایجــاد
میکنــد؟ مشــروح خبــر

اردکانــی رئیــس کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق
ایــران و نایبرئیــس فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران در یادداشــتی
در روزنامــه ایــران نوشــته اســت مشــروح خبر

ورود کمیســیون تلفیــق بــه دعــوای رتبــه
بنــدی دعــوای رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی همایــش همکاریهــای گمرکــی ایــران و
.
گویــا قــرار نیســت پایــان یابــد .در حالــی کــه روســیه مشــروح خبــر

شــرط باقــی مانــدن ایــران در بــازار
صادراتــی بــرق اینکــه بگوییــم بــرای تامیــن گاز

ـف
ـا متوقـ
ـراق فعـ
ـران و عـ
ـی ایـ
ـه برقـ
تفاهمنامـ
ـت مشــروح خبــر
اسـ

نیروگاههــا دچــار مشــکل هســتیم و بــرق صادراتــی
را کاهــش دهیــم قطعــا اثــرات بســیار منفــی در عرصــه
بینالمللــی دارد بهویــژه اکنــون کــه در شــرایط
تحریــم هســتیم مشــروح خبــر

ـدوق
ـدازی صنـ
ـرای راهانـ
ـوز بـ
صــدور مجـ
مالــی صنعــت نفــت وزیــر نفــت از صــدور

مجــوز راه انــدازی صنــدوق پژوهــش و فنــاوری
صنعــت نفــت بــا همــکاری وزارت علــوم و صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی خبــر داد و گفــت مشــروح

خبــر

بــه نظــر میرســید دیگــر بحــث رتبهبنــدی
کارتهــای بازرگانــی توســط اتــاق بازرگانــی ایــران
.
منتفــی اســت مشــروح خبــر

ـراق از
ـت عـ
ـد معافیـ
ـرای تمدیـ
ـکا بـ
ـرط آمریـ
شـ
.
ـرژی ایران مشــروح خبــر
واردات انـ

توســعه روابــط بــا کشــورهای حــوزه
اوراســیا بــه چــه زیرســاختهایی نیــاز
دارد؟ عبدالناصــر همتــی ،رییــسکل بانــک
مرکــزی ،بــه تازگــی در پســتی اینســتاگرامی تنصــف ظرفیــت تولیــد داخــل صنعــت نفــت
ـت مشــروح خبــر
ـی اسـ
از برگــزاری جلســهای بــا حضــور رییــس اتــاق خالـ

بازرگانــی ایــران و روســای اتاقهــای مشــترک
ایــران و کشــورهای اوراســیا خبــر داد مشــروح

خبــر

کاهــش ســرمایهگذاری اشــتغال را تهدیــد
میکنــد رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران

بخشــنامه اســترداد مالیــات ارزش افــزوده
صــادرات ســال  ٩٧پرداخــت مالیــات بــر ارزش

معتقــد اســت ســرمایهگذاری در کشــور از میــزان
اســتهالک کمتــر شــده و همیــن مســئله میتواند
در ســالهای آینــده بــه رشــد اقتصــادی و
اشــتغال کشــور آســیب بزنــد .مشــروح خبــر

آمادگــی پرداخــت تســهیالت بــه اعضــای
اتــاق تهــران از ســوی شــعب بانــک
صــادرات مدیــر شــعب منطقــه مرکــز تهــران

ـه دارد
ـال ادامـ
ـان سـ
ـا پایـ
ـادرات تـ
ـد صـ
رشـ

افــزوده صــادرات در سراســر کشــور آغــاز شــد.

مشــروح خبــر

بانــک صــادرات ،از آمادگــی شــعب ایــن بانــک
بــرای خدماترســانی و تســهیالتدهی برابــر
تفاهمنامــه منعقــد شــده بیــن اتــاق تهــران و
بانــک صــادرات خبــر داده اســت .مشــروح خبــر

معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در پاســخ
بــه ایــن پرســش کــه آیــا بــا وجــود تحریمهــا
میتــوان بــه آینــده صادراتــی کشــور خوشــبین
بــود گفــت . .:مشــروح خبــر

ســاخت دکل در ایــران آرزوی صنعــت نفــت
ـود مشــروح خبــر
بـ
پاکســتان ،بــازار فراموششــده صادرکننــدگان
ایرانــی مشــروح خبــر
نگرانــی فعــاالن اقتصــادی دربــاره فشــارهای
مالیاتــی ســال  99بیمــورد اســت مشــروح

خبــر

رویــداد «توســعه فنــاوری در صنعــت
بــرق» برگــزار میشــود مشــروح خبــر

مسیرهای
رونق صادرات
خدمات فنی
و مهندسی
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محمدرضــا انصــاری نایبرییــس اتــاق
صفحه 14
بازرگانــی ایــران

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مــروح اخبــار بــه صفحــه رشح
کامــل خــر مــورد نظــر دسرتســی پیــدا خواهیــد
کــرد
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ایران در انتظار رکورد تولید روزانه
یک میلیارد مترمکعب گاز
و اکنــون ایــران بــه واســطه توســعه میادیــن مســتقل
و مشــترک گازی یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ گاز
جهــان اســت .ایــران دارنــده بزرگتریــن ذخایــر گازی
جهــان در کنــار روســیه اســت و اینکــه امــروز یکــی
از تولیدکننــدگان بــزرگ گاز جهــان هســتیم نیــز
بهخاطــر وجــود ایــن ذخایــر در کشــور اســت امــا
توجــه بــه یــک نکتــه ضــرورت دارد؛ اینکــه افزایــش
برداشــت گاز طبیعــی در کشــور مــا در اوج تحریمهــا
و فشــارهای خارجــی رقــم خــورده اســت .مســألهای
کــه کشــورهای دیگــر تولیدکننــده گاز بــا آن مواجــه
نبودهانــد .امــا ســؤال اینجاســت کــه آیــا توانســتهایم
ارزش
بیــن نســلی ایــن حجــم عظیــم گاز تولیــدی در کشــور
را حفــظ کنیــم؟ متأســفانه پاســخ ایــن ســؤال منفــی
اســت .مــا همانقــدر کــه در افزایــش تولیــد گاز طبیعی
در تمــام ایــن ســالها موفــق بــوده ایــم ،در کاهــش
شــدت مصــرف ایــن ســوخت پــاک و تبدیــل آن بــه
ارزش افــزوده ضعیــف عمــل کردهایــم.
در دنیــا بــه شــاخص شــدت مصــرف انــرژی توجــه
ویــژهای میشــود .مــدام در کشــورهای توســعه یافتــه
جهــان محاســبه میشــود کــه چقــدر تولیــد ملــی
کشــور در مقابــل افزایــش مصــرف یــک واحــد انــرژی
ماننــد گاز طبیعــی بیشــتر شــده اســت .برنامهریزیهــا
بــر ایــن محــور اســت کــه ایــن افزایــش شــدت مصــرف
انــرژی بیشــتر در رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و
ســرمایه گذاریهــای اقتصــادی ظاهــر شــود تــا
مصــرف .امــا در ایــران افزایــش مصــرف گاز ،نمــود
ویــژهای در بخــش مصــرف دارد .بهطــوری کــه اخیــرا ً
اعــام شــد بخــش خانگــی  600میلیــون متــر مکعــب
گاز در روز از حجــم گاز تولیــدی کشــور را بــه خــود
اختصــاص داده اســت و بــه نوعــی در حال هدر ســوزی
اســت .ایــن حجــم از مصــرف گاز در بخــش خانگــی بــه
هیــچ عنــوان بــا قواعــد اقتصــادی همخوانــی نــدارد .مــا
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گرفتــار هدرســوزی گاز شــدهایم و متأســفانه تعریــف
درســتی از مصــرف انــرژی تولیــدی در کشــور نداریــم.
بــه همیــن خاطــر اســت کــه زمســتانها و بــا افزایــش
مصــرف گاز در کشــور ،گرفتــار آلودگــی هــوا میشــویم
و نــه تنهــا ثــروت کشــور را تبدیــل بــه دود میکنیــم،
بلکــه هزینــهای بیــش از آن بــه خاطــر تولیــد دی
اکســید کربــن و آلودهســازی کــره زمیــن بهخــود
تحمیــل میکنیــم .درحالــی کــه ضــرورت دارد نــگاه
مــا بــه نفــت و گاز ،مبتنــی بــر کاالهــای ســرمایه زا
باشــد .یعنــی بــه ازای افزایــش تولیــد گاز و مصــرف آن
بایــد تولیــد و اشــتغال نیــز رشــد کنــد.
اکنــون بــا آغــاز شــمارش معکــوس بــرای تولیــد یــک
میلیــارد متــر مکعبــی گاز ،الزم اســت کــه بــه ایــن
موازنــه توجــه بیشــتری کنیــم .آییــن نامههــا و قوانیــن
مربــوط بــه بهبــود مصــرف ســوخت را بازآرایــی و اجرای
آنهــا را الزامــی کنیــم .گاز را بهجــای هدرســوزی
در خانههــا بــه ســوختی بــرای اشــتغالزایی و ایجــاد
ســرمایه بــرای نســلهای بعــد تبدیــل کنیــم .از گاز
بهعنــوان ابــزاری بــرای چســبندگی اقتصــادی و چانــه
زنیهــای بینالمللــی اســتفاده کنیــم.
متأســفانه نــوع نــگاه مــا ب ـهگاز باعــث شــد کــه قطــر،
کشــور رقیــب در میــدان گازی پــارس جنوبــی ،امــروز
بازیگــر اصلــی بــازار گاز باشــد .امــا ایــران نیــز بایــد بــه
ایــن معــادالت بــا جدیــت بیشــتری ورود پیــدا کنــد و
بــا ظرفیــت تولیــدی کــه ایجــاد شــده اســت ،ســهمی
در بــازار بینالمللــی گاز بگیــرد .آن زمــان اســت کــه
میتوانیــم بــه افزایــش تولیــد گاز کشــور افتخــار کنیــم.
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آیا مشارکت در
انتخابات تغییراتی
در سیستم مدیریتی
کشور ایجاد میکند؟
امــا معتقــدم اگــر حداقــل  25درصــد ســاختار
نماینــدگان مجلــس از اقتصاددانــان ،متخصصــان و
کارآفرینــان معتقــد بــه بخــش خصوصــی نباشــند
مجلــس جدیــد هــم تغییــری در رشــد و رفــاه مــردم
نخواهــد داشــت و ســرمایه اجتماعــی ازدســترفته
بازنخواهــد گشــت .بــه نظــر میرســد حیاتــی اســت کــه
در تهــران و شهرســتانها چنیــن افــرادی را شناســایی
کنیــم و بــا فیلترهــای تائیــد صالحیــت کمککننــده
بــه ایــن اهــداف ،جناحبندیهایــی را تغییــر داده و
بــا حمایــت از اقتصــاد بخــش خصوصــی واقعــی بــا
تشــکیل یــک فراکســیون قــوی فقــط دنبــال اقتصــاد
رقابتــی (و نــه رانتــی) باشــیم .در اقتصــاد رقابتــی توجــه
شــود کــه بــرای جلوگیــری از فســاد بایــد بســتر آن
خشــکانده شــود یعنــی همــه قیمتهــا رقابتــی و آزاد
شــود .بهطــور طبیعــی وقتــی همــه بنگاههــای دولتــی
و شــبهدولتی خصوصــی شــوند دولــت در همــه آنهــا
شــریک اســت و  ۲۵درصــد ســود آنهــا متعلــق بــه دولــت
اســت .بگذاریــم اینیــک دوره چندســاله متخصصیــن
ایــن مملکــت را اداره کننــد ،برمبنــای علــم اقتصــاد
کالن سیاســتگذاری کنیــم ،دامنــه بــازار خودمــان را
بــه حــوزه فرهنگــی ایــران قدیــم و خاورمیانــه و شــمال
آفریقــا توســعه دهیــم و در همــه ایــن کشــورها بــا توجــه
بــه مزیــت رقابتیشــان ســرمایهگذاری کنیــم و نهایتــاً
بــه یــک بــازار مشــترک ،بزرگتــر و وســیعتر از بــازار
فعلــی برســیم و هــاب انــرژی در منطقــه شــویم .مطمئنـاً

مســیر رشــد اقتصــادی از ایــن طریــق بهتریــن مســیر
حفــظ امنیــت کشــورمان اســت چراکــه بــا یــک اقتصــاد
قــوی میتوانیــم بــا زورگوییهــا مبــارزه کنیــم .چــرا
تابهحــال کارشناســی انجامنشــده کــه مشــخص شــود
چــرا برخــی از صنایــع کامــ ً
ا نابودشــدهاند .تشــکلها
و همچنیــن اتاقهــا بایــد خودشــان را مســئول ایــن
نابســامانیها بداننــد چراکــه بهعنــوان جامعــه مدنــی
خــوب هماننــد حکومتیــان بــه روزمرگــی دچــار
شــدهاند و در زمانهــای مناســب راهحــل مناســب
پیشــنهاد ندادهانــد .آیــا غیرازایــن اســت کــه بایــد بــه
گــروه باتجربــه اقتصاددانــان و کارآفرینهــای غیــر
رانتــی مراجعــه کنیــم کــه در مجلــس و دولــت کرســی
مدیریتــی داشــته باشــند .بنابرایــن اگــر بتوانیــم حامیــان
خصوصیســازی واقعــی را در کشــاورزی دامــداری و
صنایــع مختلــف شناســایی کنیــم و بــه آنهــا رأی داده
شــود شــاید بهتدریــج راه درســت در اقتصــاد پیــدا شــود،
اقتصــاد بــر سیاســت ارجحیــت پیــدا کنــد و اقتصــاد قوی
ضامــن تأمیــن امنیــت کشــورمان و کشــورهای منطقــه
شــود .مــن امیــدوارم کــه حــدود  ۵۰0۰تشــکل فعــال در
حــوزه صنعــت احــداث و انــرژی بــه ایــن یادداشــت مــن
فکــر کننــد و اگــر توانســتند افــراد صاحــب صالحیتــی را
کــه بــه آنهــا متخصــص میگوییــم را شناســایی کننــد و
بــه ایــن افــراد رأی بدهنــد شــاید اینگونــه بتــوان درد
بیدرمــان اقتصــاد ایــن کشــور را درمــان کــرد و از فــرار
مغزهــا جلوگیــری نمــود.
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انتخاب پیام باقری به عنوان نایب
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

شرط باقی ماندن ایران در
بازار صادراتی برق
اینکــه بگوییــم بــرای تامیــن گاز نیروگاههــا دچــار
مشــکل هســتیم و بــرق صادراتــی را کاهــش دهیــم
قطعــا اثــرات بســیار منفــی در عرصــه بینالمللــی دارد
بهویــژه اکنــون کــه در شــرایط تحریــم هســتیم .نبایــد
خودمــان بــه ایــن چالشهــا دامــن بزنیــم .بــه گــزارش
ایلنــا ،وزیــر نفــت در آخریــن اظهــارات خــود دربــاره تامیــن
گاز نیروگاههــا گفتــه اســت :طراحــی مــا بــرای تامیــن گاز
بــه ایــن شــکل اســت کــه ابتــدا بایــد گاز خانگی ،ســپس گاز
عمومــی ،صنایــع کوچــک ،پتروشــیمیها و در اولویــت آخــر
نیروگاههــا قــرار دارنــد بنابرایــن اولیــن جایــی کــه زمانــی
بــا کاهــش گاز مواجــه میشــویم قطعــی اعمــال میشــود،
نیروگاههــا هســتند ،چــون ســوخت دوم دارنــد .او بــا توجــه
بــه افزایــش مصــرف گاز بــه خصــوص در بخــش خانگــی
از نیروگاههــا خواســته اســت صــادرات را نــه تنهــا اضافــه
نکننــد بلکــه کاهــش دهنــد .در ایــن شــرایط وزیــر نیــرو از
عــدم امــکان صــادرات بــرق ابــراز نگرانــی کــرده و گفتــه
اســت :شــرایط بــه نحــوی اســت کــه بــا مصــرف خانگــی
گاز بــه مــا گفتــه میشــود بــرق را صــادر نکنیــد ،اگــر بــرق
صــادر نشــود مــا چگونــه میتوانیــم جــواب تعهــدات خــود
را بدهیــم در حالــی کــه تنهــا اتــکای جــدی ارزی مــا بــه
صــادرات بــرق اســت.
ایــن موضــوع بــه حــدی جــدی و حتــی نگرانکننــده
شــده کــه روز گذشــته ســخنگوی صنعــت بــرق از اعمــال
خاموشــیهای اضطــراری ناشــی از محدودیــت تامیــن
ســوخت نیروگاههــا خبــر داده کــه مهمتریــن عامــل
ایــن ماجــرا افزایــش مصــرف گاز در بخــش خانگــی کــه

البتــه بخشــی نیــز بــه ســرمای شــدید و یکبــاره هــوا در
بخشهایــی از کشــور بــر میگــردد .بــه گفتــه یــک عضــو
هیاتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی عــدم عمــل بــه
تعهــدات صادراتــی وجهــه کشــور را آن هم در شــرایط ســخت
تحریــم بهشــدت دچــار خدشــه میکنــد .کــه البتــه همــه
ایــن مشــکالت بــه بهینــه نشــدن مصــرف انــرژی در تمامــی
حوزههــا برمیگــردد کــه سالهاســت در کشــور مــا حــل
نشــده باقــی مانــده و اگــر هــم ارادهای بــر آن بــوده بــا فــراز
و فــرود باالیــی مواجــه بــوده اســت .پیــام باقــری دربــاره
تبعــات وقفــه در صــادرات بــرق بــه لحــاظ بینالمللــی
اظهــار داشــت :صــادرات کاال ،خدمــات و بــرق در قالــب یــک
قــرارداد بینالمللــی منعقــد میشــود کــه دو طــرف نســبت
بــه هــم تعهــد دارنــد و ایــن طــور نیســت کــه هــر زمــان
کــه صــاح دانســتیم بــه اختیــار خودمــان بــه تعهداتمــان
عمــل نکــرده و ترمهــای یــک قــرارداد بینالمللــی را رعایــت
نکنیــم .وی افــزود :صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه
تابــع مقــررات و تعهداتــی اســت کــه دو طــرف بایــد رعایــت
کننــد در حــال حاضــر مــا بیشــترین صــادرات بــرق را بــه
کشــور عــراق داریــم کــه زمــان پیــک مصــرف دو کشــور
هــم یکســان اســت البتــه طبــق توافــق رقــم صــادرات یــک
عــدد قطعــی نیســت و شــناور اســت و در دو فصــل زمســتان
و تابســتان فــرق دارد .امــا در هــر حــال مــا نمیتوانیــم از
عــددی کــه اعــام کردهایــم کمتــر صــادر کنیــم .اینکــه
بگوییــم بــرای تامیــن گاز نیروگاههــا دچــار مشــکل هســتیم
و بــرق صادراتــی را کاهــش دهیــم قطعــا اثــرات بســیار منفــی
در عرصــه بینالمللــی دارد بهویــژه اکنــون کــه در شــرایط

تحریــم هســتیم .نبایــد خودمــان بــه ایــن چالشهــا دامــن
بزنیــم .عضــو هیاتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
تصریــح کــرد :در تابســتان  97وقتــی بــا کمبــود تولیــد بــرق
و خاموشــی برنامهریــزی شــده در کشــور مواجــه شــدیم،
صــادرات بــرق بــه عــراق نیــز قطــع شــد و اتفاقاتــی در
عــراق افتــاد کــه تبعــات اجتماعــی ســنگینی داشــت کــه
بــرای کشــور مــا خــوب نبــود ،پــس از آن ایــن مســاله
انگیــزهای شــد کــه عــراق بــه ایــن ســمت بــرود کــه اگــر
ایــران بــه مــا بــرق نــداد آن را از کجــا تامیــن کنــم .مــا
نبایــد خودمــان محــرک چنیــن تصمیماتــی شــویم.
وی ادامــه داد :اکنــون نگاههــا در حــوزه بینالملــل ســمت
مــا اســت و مــراودات بیــن مــا و عــراق فقــط متوجــه ایــن
دو کشــور نیســت بلکــه تمــام دنیــا بــه ایــن روابــط نــگاه
میکننــد .مــا نبایــد نســبت بــه تعهــدات خودمــان بــه
گونــهای عمــل کنیــم کــه بهانــهای بــرای بــرای دیگــران
باشــد .زیــرا یکــی از کشــورهایی کــه بــرای پنجمیــن بــار
از تحریــم معافیــت گرفــت ،صــادرات گاز و بــرق بــه عــراق
اســت بنابرایــن بــه لحــاظ بینالملــل عمــل بــه ایــن تعهــد
اهمیــت باالیــی دارد ،مــا نبایــد کشــورهای منطقــه را نســبت
بــه خــود بیاعتمــاد کنیــم بهویــژه در شــرایط فعلــی کــه
در فضــای بینالمللــی نیــاز بــه همراهــی و همســویی
کشــورهای دیگــر داریــم.
باقــری یــادآور شــد :مــا نبایــد بــه ایــن دلیــل کــه در حــوزه
گاز بــا چالــش مواجهیــم صــادرات بــرق را تحتالشــعاع
قــرار دهیــم چــرا کــه آثــار و تبعــات بینالمللــی آن
جبرانناپذیــر اســت.
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پیــام باقــری ،نایــب رئیــس هیئــت مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــرا ن و نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران بــه عنــوان نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی
و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی ،کشــاورزی،
صنایــع و معــادن تهــران انتخــاب شــد  .جلســه
انتخــاب اعضــای هیــات رییســه کمیســیون انــرژی
و محــی طزیســت اتــاق تهــران نوزدهــم خــرداد
 98برگــزار شــده بــود امــا بــا انصــراف یکــی از
نــواب رئیــس کمیســیون ،مجــددا انتخاباتــی بــه
همیــن منظــور در جلســه مــورخ بیســت و هشــتم
بهمــن مــاه برگــزار و آقــای مهنــدس پیــام باقــری؛
نایــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکا بــه عنــوان
نایــب رئیــس کمیســیون مذکــور انتخــاب شــد.
گفتنــی اســت اتــا قهــای بازرگانــی مهمتریــن
شــاهراه ارتباطــی بخــش خصوصــی بــا بدنــه
تصمــی مســاز کشــور محســوب میشــوند .در ایــن
میــان نقــش اتــاق بازرگانــی تهــران بــه عنــوان
یکــی از بــزر گتریــن و پیشــروترین اتــا قهــای
بازرگانــی سراســر کشــور ،بســیار تاثیرگــذار اســت .
شــناخت وســیع و عمیــق مهنــدس باقــری نســبت
بــه صنعــت بــرق و انــرژی کشــور و چــال شــهای
گســترده بخــش خصوصــی و همچنیــن ســابقه
در حــوزه فعالــی تهــای تشــکلی ،صنعــت بــرق
ایــران از دالیــل انتخــاب ایشــان بــه ســمت نایــب
رئیســی کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران بــوده اســت .
بــدون شــک بــا حضــور مهنــدس باقــری بــه عنــوان
نماینــده بخــش خصوصــی صنعــت بــرق در ترکیب
هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران،
امــکان پیگیــری دغــدغ ههــا و چــال شــهای فعــاالن
ایــن صنعــت بــه شــکلی اثربــخ شــتری فراهــم
خواهدشد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نفــت از صــدور مجــوز راه انــدازی صنــدوق
پژوهــش و فنــاوری صنعــت نفــت بــا همــکاری
وزارت علــوم و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
خبــر داد و گفــت :ســرمایه اولیــه ایــن صنــدوق
 ۱۰۰میلیــارد تومــان اســت کــه ایــن میــزان قابــل
افزایــش اســت.

انـرژی

شماره یکصد و سی و چهار  /هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود وهشت

صدور مجوز برای
راهاندازی صندوق
مالی صنعت نفت

بــه گــزارش ایســنا ،مهنــدس زنگنــه در گردهمایــی
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتاپهای صنعــت نفــت
و ارائــه نیازهــای فناورانــه ،تمرکــز وزارت نفــت را حمایــت
از شــرکتهای دانــش بنیــان نــام بــرد و افــزود :زمانــی
کــه مــا در ایــن مســیر گام برداشــتیم ،متوجــه شــدم کــه
ســازوکارهای زیــادی در ایــن زمینــه طراحــی شــده اســت
ولــی از آن جایــی کــه در ایــن ســازوکارها دســتگاههای
اصلــی متقاضــی و عرضــه کننــده حضــور ندارنــد،
شــرکتهای دانــش بنیــان نتوانســتند بــه طــور کامــل از
ایــن ســازوکارها بهــره منــد شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات وزارت نفــت بــرای همــکاری
بــا دانشــگاهها و شــرکتهای دانــش بنیــان خاطــر نشــان
کــرد :در ســالهای گذشــته متوجــه شــدیم کــه در
دانشــگاهها رشــتههای مرتبــط بــا حوزههــای باالدســتی
صنعــت نفــت در دانشــگاهها وجــود نــدارد ،از ایــن رو بــا
همــکاری وزارت علــوم در ســال  ۷۶اقــدام بــه راه انــدازی
رشــتههای مرتبــط بــا ایــن حوزههــا کردیــم.
زنگنــه بــا تاکیــد بــر این کــه در ایــن راســتا آزمایشــگاههای
دانشــگاهها ،ســرمایه گــذاری و توســعه یافتنــد خاطــر
نشــان کــرد :عــاوه بــر آن بــه منظــور تربیــت اســتاد،
عــدهای را بــه خــارج اعــزام کردیــم و بــا ایــن اقدامــات یــک
جریــان زنــده فعــال از فــارغ التحصیــان ایــن حوزههــا
ایجــاد شــد ،بــه گونــهای کــه بــه اتــکای ایــن آموزههــا،
کرســی هــای علمــی در دانشــگاهها ایجــاد شــد.

وی بهینــه ســازی انــرژی را حــوزه بــی انتهــا توصیــف
کــرد کــه کشــور در آن ضعفهــای اساســی دارد و ادامــه
داد :مــا بــرای حمایــت از اســتارتاپها در گام اول اقــدام
بــه راه انــدازی پــارک فنــاوری در منطقــه ری بــه وســعت
 ۱۸هکتــار کردهایــم کــه فــاز اول آن ظــرف چنــد مــاه
آینــده آمــاده میشــود و شــرکتهای دانــش بنیــان و
اســتارتاپها نیــز در آن اســتقرار مییابنــد.

وزیــر نفــت ایجــاد انســتیتوهای نفــت در دانشــگاهها
بــه منظــور انجــام پژوهــش و مطالعــه در صنعــت نفــت
را از دیگــر اقدامــات ایــن وزارت خانــه نــام بــرد و اظهــار
کــرد :عــاوه بــر آن بــا انعقــاد قرادادهــای بــا دانشــگاهها
پــروژه ازیــاد برداشــت از مهــم تریــن میادیــن نفتــی را بــه
دانشــگاهها واگــذار کردیــم.
زنگنــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نتایــج ایــن پــروژه میتوانــد

وزیــر نفــت همچنیــن از صــدور مجــوز راه انــدازی صنــدوق
پژوهــش و فنــاوری صنعــت نفــت در روز گذشــته خبــر داد
و گفــت :ایــن مجــوز بــا همــکاری وزارت علــوم و صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی ایجــاد شــده اســت ،ســرمایه اولیــه
آن  ۱۰۰میلیــارد تومــان و ایــن میــزان نیــز قابــل افزایــش
اســت.
زنگنــه همچنیــن بــا اشــاره بــه اقــدام ایــن وزارت خانــه

عــدد بزرگــی بــه ثــروت ملــی اضافــه کنــد یــادآور شــد:
نفــت یــک ثــروت ملــی اســت و بــا ارتقــای دانایــی
مــردم آنهــا از مــا مطالبــه میکننــد و امضــای ایــن
تفاهمنامههــا در ایــن راســتا انجــام شــده اســت.
زنگنــه بــا اشــاره بــه چالشهــای غیــر مهندســی وزارت
نفــت گفــت :قاچــاق ســوخت یــک چالــش اصلــی اســت
کــه ربطــی بــه عملیــات مهندســی و ســاخت داخــل نــدارد
ولــی نیــاز بــه سیســتمهای دارد کــه در ایــن راســتا
اســتارتاپها میتواننــد یــاور مــا باشــند.

بــرای انتخــاب اســتارتاپهای برتــر اظهــار کــرد :در
ایــن رویــداد دو روزه درصددیــم  ۱۰۰اســتارتاپ را طــی
فرآینــدی انتخــاب و بــا اســتقرار آنهــا در پــارک فنــاوری
صنعــت نفــت حمایتهــا از آنهــا صــورت میگیــرد.
زنگنــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه عــاوه بــر آن مــا سیســتم
تضمیــن خریــد بــرای بــار اول فعــال خواهیــم کــرد و ایــن
امــر شــامل تولیــد کاال و خدمــات میشــود.
وی همچنیــن از برنامههــای ایــن وزارت خانــه در زمینــه
ایجــاد فرصتهــای مطالعاتــی بــرای اســاتید و دانشــجویان
فعــال در صنعــت نفــت خبــر داد و اظهــار کــرد :همچنیــن
دســتورالعمل بــرای اعطــای پژوهانــه بــه اســاتید و
دانشــجویان ایــن حــوزه صــادر شــده اســت.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه دســتاوردهای جدیــد محققــان
ایــن صنعــت گفــت :تفاهــم نامــه تولیــد کک اســفنجی و
ســوزنی بــه امضــا رســیده اســت ،ایــن دانــش فنــی از ســوی
پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــرای تولیــد فــوالد و آلومینیــوم
بــوده اســت و قــرار اســت بــا حمایــت مالــی پاالیشــگاههای
بنــدر عبــاس و اراک بــه تولیــد برســد.

همایش همکاریهای گمرکی
ایران و روسیه
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اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
بــا هــدف شناســایی و رفــع چالشهــای موجــود در
تجــارت بــا روســیه ،همایشــی بــرای آشــنایی فعــاالن
اقتصــادی بــا رویههــای گمرکــی روســیه برگــزار
میکنــد؛ ایــن ناآشــنایی مشــکالت زیــادی بــرای
صادرکننــدگان کاالی ایرانــی بــه روســیه ایجــاد کــرده
اســت.
معاونــت امــور بینالملــل اتــاق تهــران بــا همــکاری
موسســه آمــوزش و توســعه منابــع انســانی اتــاق تهــران
یــک ســمینار آموزشــی بــرای تبییــن ســازوکار پذیــرش
اســناد تجــاري قابــل معاملــه توســط گمــرکات کشــور
روســیه ،مشــکالت و چالشهــاي موجــود و رویههــاي
جــاري گمرکــی در ایــن کشــور برگــزارمیکننــد.
ایــن همایــش روز دوشــنبه  12اســفند مــاه  1398بــا
حضــور مدیرانــی از گمــرك مســـکو ،گمــرک ایــران،
وزارت نیــرو و ســفارت روســیه از ســاعت  9صبــح تــا
 17در اتــاق بازرگانــی تهــران برگــزارمیشــود.
بــر اســاس آنچــه در اطالعیــه معاونــت بینالملــل اتــاق
تهــران مــورد اشــاره قــرار گرفتــه ،در ایــن ســمینار
یــکروزه ،موضوعاتــی چــون اظهارنامــه وارداتــی
روســیه و تفــاوت آن بــا اظهارنامــه صادراتــی ایــران،
ارزشگــذاري کاالهــاي صادراتــی ،نحــوه ترخیــص
کاالهــاي فاسدشــدنی ،ورود موقــت کاال بــه روســیه
جهــت تعمیــر ،حضــور در نمایشــگاه و شــرکت در
پروژههــا ،تزانزیــت کاال از روســیه ،تبــادل گواهــی مبــدا
و الزامــات گمــرك روســیه در چگونگــی تنظیــم آن و
نهایتـاً جایــگاه اقتصــادي روســیه در اتحادیــه اقتصــادي
اوراســیا مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
اعضــای اتــاق تهــران ،فعاالن اقتصــادی و عالقمنــدان به
تجــارت بــا روســیه کــه تمایــل دارنــد بــا حضــور در این
همایــش ،از رویههــای گمرکــی روســیه مطلــع شــوند،
میتواننــد بــا مراجعــه بــه لینــک زیــر ثبتنــام کننــد.
عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر میتواننــد
بــا معاونــت امــور بینالملــل اتــاق تهــران بــه شــماره
 88725269تمــاس بگیرنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پــس از مدتهــای پیگیــری نماینــدگان بخــش
خصوصــی در کمیســیونهای تخصصــی اتــاق
بازرگانــی تهــران و ایــران و تشــکلهای بخــش
خصوصــی چــون کنفدراســیون صــادرات ایــران،
بخشــنامه اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده
صــادرات ابــاغ شــد .ایــن بخشــنامه از امــروز 27
بهمــن مــاه  98اجرایــی میشــود.
پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده صــادرات در سراســر
کشــور آغــاز شــد .پــس از پیگیریهــای مســتمر اتــاق
بازرگانــی و کنفدراســیون صــادرات ایــران در حــوزه رفــع
مشــکل صادرکننــدگان در دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده
صــادرات ســال  ،٩٧باالخــره ســازمان امــور مالیاتــی ،بخشــنامه
اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان در ســال
 ٩٧را بــرای اجــرا بــه تمامــی ادارات مالیاتــی اســتانها ابــاغ
کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتاق تهــران بــه نقــل از خبرگزاری
مهــر ،ســازمان امــور مالیاتــی در بخشــنامهای ،جزئیــات شــیوه
بازگشــت مالیــات بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان بــرای
صــادرات ســال  ۹۷را ابــاغ کــرد.
در متن این بخشنامه آمده است:
«نظــر بــه اینکــه اطالعــات نهایــی بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات صادرکننــدگان در عملکــرد ســال  ۱۳۹۷بــه تفکیــک
نــام صادرکننــدگان (اشــخاص حقیقــی و حقوقــی) ،شــماره
یــا شناســه ملــی و میــزان ارزی (یــورو) صــادرات بــه همــراه
میــزان برگشــت ارز (یــورو) بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
توســط صادرکننــدگان توســط بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران اعــام شــده اســت ،لــذا مقــرر مــیدارد:
ادارات امــور مالیاتــی رســیدگی بــه پروندههــای مالیاتــی
صادرکننــدگان را در اولویــت قــرار داده و در رســیدگی بــه
پروندههــای مالیــات بــر ارزش افــزوده دوره چهارگانــه
ســال  ۱۳۹۷صادرکننــدگان در ابتــدای امــر اعتبــار مالیاتــی
(مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده پرداختــی بابــت خریــد
کاالهــای صــادر شــده از مودیــان مشــمول نظــام مالیــات
بــر ارزش افــزوده) را مــورد بررســی قــرار داده و مبلــغ اعتبــار
مالیاتــی قابــل پذیــرش را تعییــن نماینــد .ســپس بــا مراجعــه
بــه ســامانه ویرایــش و اســتخراج اطالعــات مودیــان مالیاتــی

بخشنامه استرداد
مالیات ارزش
افزوده صادرات

سال ٩٧

بــر اســاس نســبت منــدرج در فیلــد درصــد اعتبــار مالیاتــی
قابــل اســترداد  /درصــد بهرهمنــدی از نــرخ صفــر مالیاتــی
کــه در ســامانه مذکــور درج گردیــده ،میــزان مالیــات و
عــوارض ارزش افــزوده قابــل اســترداد را تعییــن و بــا رعایــت
ســایر مقــررات مســترد نماینــد.
همچنیــن در رســیدگی بــه پروندههــای مالیــات بــر عملکــرد
نیــز اعمــال هــر گونــه نــرخ صفــر و معافیتهــای مالیاتــی
بــرای درآمدهــای حاصــل از صــادرات کاال و خدمــات
میبایســت بــر اســاس همیــن درصــد صــورت پذیــرد.
شــایان ذکــر اســت درصــد اعتبــار مالیاتــی قابــل اســترداد
و درصــد بهرهمنــدی از نــرخ صفــر مالیاتــی متناســب بــا
میــزان برگشــت ارز بــر اســاس بســته سیاســتی رفــع تعهــد
ارز صادراتــی ســال  ۱۳۹۷صادرکننــدگان ضمیمــه نامــه
شــماره  ۹۸/۶۵۶۹۵مــورخ  ۹۸.۲.۳۱بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران بــه صــورت سیســتمی محاســبه و در فیلــد
درصــد اعتبــار مالیاتــی قابــل اســترداد  /درصــد بهرهمنــدی
از نــرخ صفــر مالیاتــی نمایــش داده شــده اســت ،بنابرایــن
از تاریــخ صــدور ایــن دســتورالعمل نیــازی بــه محاســبات
تعییــن درصــد اســترداد مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده
موضــوع مــاده  ۱۳قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و درصــد
اعمــال نــرخ صفــر مالیاتــی بــا رعایــت مقــررات مربــوط
بــرای تعییــن مالیــات بــر درآمــد ناشــی از صــادرات موضــوع
فــراز دوم بنــد  ۷قســمت الــف و بندهــای  ۲و  ۳قســمت
ب دســتورالعمل شــماره  ۲۰۰/۹۸/۵۱۶مــورخ ۱۳۹۸.۶.۱۱
نمیباشــد .همچنیــن مفــاد نامــه شــماره  /۲۶۹/۴۰۲۰د
مــورخ  ۱۳۹۸.۸.۲۸دفتــر رســیدگی و اســترداد مالیــات بــر
ارزش افــزوده کان لــم یکــن تلقــی میشــود.

انـرژی

شماره یکصد و سی و چهار  /هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود وهشت

آمادگی پرداخت
تسهیالت به اعضای اتاق
تهران از سوی شعب
بانک صادرات

مدیــر شــعب منطقــه مرکــز تهــران بانــک صــادرات،
از آمادگــی شــعب ایــن بانــک بــرای خدماترســانی و
تســهیالتدهی برابــر تفاهمنامــه منعقــد شــده بیــن اتــاق
تهــران و بانــک صــادرات خبــر داده اســت.
بانــک صــادرات ایــران از پرداخــت تســهیالت بــه اعضــای
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران در
تمامــی شــعب ایــن بانــک برابــر متــن تفاهمنامــه دوجانبــه
خبــر داد.
بــر اســاس تفاهمنامــه همــکاری میــان اتــاق بازرگانــی
تهــران و بانــک صــادرات ایــران کــه تیــر مــاه ســال جــاری
بــه امضــا رســید ،اعضــای اتــاق تهــران کــه شــامل شــرایط
منــدرج در تفاهمنامــه باشــند ،میتواننــد از خدمــات و
تســهیالت مالــی منــدرج در ایــن تفاهمنامــه برخــوردار
شــوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،ایــن تفاهمنامــه
در نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در  25تیــر
مــاه  98توســط مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق تهــران،
و حجتالــه صیــدی ،رئیــس بانــک صــادرات ،امضــا شــد و
کمــی بعــد اجرایــی شــد کــه طــی خبرهــای مختلــف بــه
اطــاع اعضــای اتــاق تهــران رســانده شــد.
اکنــون نیــز محمــد رضوانــی ،مدیــر شــعب منطقــه مرکــز
تهــران بانــک صــادرات ،طــی نام ـهای بــه اتــاق تهــران از
تــدوام فرآینــد اجرایــی ایــن تفاهمنامــه خبــر داده و اعــام
کــرده اســت کــه ارائــه خدمــات و همــکاری بــرای اعطــای
تســهیالت بــه اعضــای معرفــی شــده از ســوی اتــاق تهــران
در دســتورکار تمامــی شــعب بانــک صــادرات ایــران قــرار
گرفتــه اســت.
بــه همیــن منظــور ،تمامــی اعضــای اتــاق تهــران کــه بــر
اســاس مفــاد ایــن تفاهمنامــه حداقــل طــی سهســال
پیاپــی حــق عضویــت خــود را بــه اتــاق تهــران پرداخــت
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کــرد ه باشــند میتواننــد از خدمــات مالــی و پولــی مــورد
توافــق بــا بانــک صــادرات بهرهمنــد شــوند.
همچنیــن اعضــای اتــاق تهــران میتواننــد ســواالت خــود
در ایــن بــاره را بــا غالمحســن ملکلــو ،مشــاور امــور
بانکــی اتــاق تهــران بــه صــورت حضــوری یــا تمــاس
تلفنــی مطــرح کننــد.
خدمــات مالــی و بانکــی منــدرج در تفاهمنامــه
اتــاق تهــران و بانــک صــادرات بــه شــرح زیــر
اســت:
*اعطــای انــواع تســهیالت ریالــی بــه اعضــای حقیقــی
یــا حقوقــی اتــاق تهــران کــه ســه ســال متوالــی حــق
عضویــت بــه اتــاق تهــران پرداخــت کردهانــد در قالــب
یکــی از عقــود اســامی بــا اولویــت عقــد خریــد دیــن
حداکثــر تــا  10میلیــارد ریــال بــرای هــر شــخص در قبــال
حداقــل  10درصــد وثیقــه گــروه نقــد در حســاب جــاری
بــدون دســته چــک و بــا اخــذ ســایر تضامیــن الزم
*تخفیــف کارمــزد خدمــات بانکــی بــه میــزان 30
درصــد نســبت بــه تعرفــه بانــک مرکــزی :صــدور تمامــی
ضمانتنامههــای ریالــی بــا معرفــی اتــاق بازرگانــی تهــران
تــا حداکثــر ســقف مجــاز تخفیــف کارمــزد (حداکثــر تــا
ســقف  30درصــد) نســبت بــه تعرفــه بانــک مرکــزی
*کاهــش ســپردههای نقــدی ضمانتنامــه :طبــق
تفاهمنامــه منعقــده ،بانــک صــادرات در زمــان صــدور
ضمانتنامــه ریالــی بــرای فعــاالن اقتصــادی معرفــی
شــده از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران ،مبلــغ ســپرده
نقــدی را بــه صــورت  5درصــد نقــدی و  5درصــد ســپرده
کوتــاه مــدت عــادی بــا تنظیــم قــرارداد توثیــق و در
خصــوص ضمانتنامــه تعهــد دیــن بــا اخــذ  10درصــد
ســپرده نقــدی اقــدام خواهــد کــرد.
*کاهــش پیشدریافــت اعتبــارات اســنادی ریالــی :اعمــال
 10درصــد پیــش دریافــت ( 5درصــد نقــدی و  5درصــد
ســپرده مــدتدار) در زمــان گشــایش اعتبــار اســنادی
ریالــی بــرای فعــاالن اقتصــادی معرفــی شــده از ســوی
اتــاق تهــران
*عــدم الــزام بــه تودیــع وجــه نقــد بابــت تضمیــن ارائــه
بــرگ ســبز گمرکــی :در خصوص گشــایش اعتبــارات ارزی
بابــت تضمیــن ارائــه بــرگ ســبز گمرکــی اخــذ چــک بــه
امضــای متقاضــی و بــا ظهرنویســی ضامــن معتبــر قابــل
پذیــرش خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در خصــوص نقــش پــول و ماهیــت آن در اقتصــاد
اختالفنظرهــای بســیاری وجــود دارد؛ ایــن موضــوع
نشــان میدهــد کــه سیاس ـتهای پولــی اتخــاذ شــده تــا
چــه میــزان توانســته تــورم را کاهــش دهــد ،بــه بهبــود
رشــد اقتصــادی کمــک کنــد و توزیــع درآمــد را بــه نحــو
آحــاد جامعــه بهبــود بخشــد .در چیســتی ایــن موضــوع
میتــوان دو نظریــه عرضــه درونزای پــول و عرضــه
بــرونزای پــول را مطــرح کــرد و بــه ایــن پرســش اساســی
پاســخ داد کــه آیــا عرضــه پــول تحــت کنتــرل سیاســتگذار
پولــی قــرار دارد و یــا بایــد آن را متغیــری بــرونزا معرفــی
کــرد؟
بــرای پــول و ماهیــت آن در اقتصــاد میتــوان دو نقــش
متمایــز قائــل شــد؛ جریــان غالــب اقتصــادی کــه برگرفتــه
از نظریــه کاالیــی پــول اســت ،پــول را متغیــری غیــردرونزا
میدانــد .دیــدگاه درونزایــی پــول امــا در مقابــل دیــدگاه
برونزایــی قــرار میگیــرد و بــر نظریــه اعتبــاری پــول
تاکیــد مـیورزد .اینکــه در یــک اقتصــاد پــول درونزا باشــد
یــا بــرونزا ،بــر کارکــرد ابزارهــای سیاســت پولــی تاثیــر
گذاشــته و میــزان اثربخشــی آن بــر شــرایط اقتصــادی را
تغییــر میدهــد.
نظریــه پولــی درونزا از جملــه مســائل پرکاربــرد در ادبیــات
اقتصــادی پساکینزیهاســت .بــه موجــب ایــن نظریــه،
اعتبــارات بانکــی ماندههــای پولــی را تعییــن میکنــد و
بــه عبارتــی پایــه پولــی معلــول اعتبــارات بانکــی اســت؛
از ایــن منظــر میتــوان اعــام کــرد کــه سیاســتگذار
نمیتوانــد حجــم پــول اقتصــاد را کنتــرل کنــد .امــا
نظریــه بــرونزای پــول کــه جریــان غالــب اقتصــادی را نیــز
تشــکیل میدهــد ،جهــت علیــت را از ماندههــای پولــی
بــه وامهــای بانکــی میدانــد ،بــه طــوری کــه سیاســتگذار
پولــی و بانــک مرکــزی میتوانــد بــه راحتــی دســت بــه
کاهــش و افزایــش حجــم پــول در اقتصــاد بزنــد.
دیدگاه برونزا و نظریه کاالیی پول
طرفــداران ایــن نظریــه پولــی بــا صراحــت اعــام میدارنــد
کــه عرضــه پــول در اقتصــاد مســتقیما توســط بانــک
مرکــزی انجــام میشــود .بــه نظــر میرســد دیــدگاه
بــرونزای حاکــم ،نــگاه کاالیــی بــه پــول دارد و بــر ایــن
عقیــده اســت کــه همچــون دیگــر کاالهــا ،بــرای پــول نیــز
میتــوان مطلوبیــت نهایــی تعریــف کــرد .نــگاه کاالیــی
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بــه پــول در نظریــات بانکــی نیــز هویــدا شــده و بانــک را
واســطهگر بیچــون و چــرای مالــی معرفــی میکنــد.
مطابــق ایــن نظریــه ،از آنجــا کــه پــول خــود یــک کاالی
قابــل مبادلــه و دارای ارزش در اقتصــاد اســت ،میتوانــد
بــه ایفــای نقــش واســطهگری مالــی در اقتصــاد بپــردازد.
در ایــن شــرایط بانکهــا مطابــق نقــش واســطهگری مالــی
خــود در اقتصــاد ،بــه جمــعآوری ســرمایههای مردمــی
مبــادرت ورزیــده و منابــع مالــی خــود را تجهیــز میکننــد
و بــه دنبــال آن اســت کــه فرآینــد تخصیــص منابــع از
ســوی بانکهــا و بــه بیانــی اعطــای وام و تســهیالت بــه
متقاضیــان آغــاز میشــود.
دیدگاه درونزا و نظریه اعتباری پول
طرفــداران ایــن نظریــه پولــی امــا اعــام میدارنــد کــه
مقامــات پولــی بــه راحتــی قــادر بــه کنتــرل حجــم پــول
در اقتصــاد نیســتند .ایــن نظریــه پــس از آن وارد حــوزه
مکاتــب اقتصــادی شــد کــه ظهــور پــول بانکــی و ایفــای
نقــش اعتبــاری آن نشــان داد کــه پــول نمیتوانــد
مابــهازای کاالیــی در اقتصــاد داشــته باشــد .طرفــداران
ایــن نظریــه میگوینــد کــه بــا افزایــش تقاضــای اعتبــارات
بانکــی ،بانــک مرکــزی بــرای تامیــن نقدینگــی موردنیــاز
بانکهــا ،اقــدام بــه اعطــای اعتبــار بــه آنهــا میکنــد و
بــه ایــن ترتیــب بــه افزایــش پایــه پولــی در اقتصــاد دســت
میزنــد .بــه ایــن ترتیــب پایــه پولــی درونزا تعریــف

انـرژی
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میشــود و در پاســخ بــه تقاضــای منابــع مالــی از ســوی
بانکهــا افزایــش مییابــد.
جریان غالب اقتصادی در ایران
بــه نظــر میرســد جریــان غالــب اقتصــادی در ایــران متاثــر
از دیــدگاه بــرونزای پــول اســت ،بــه طــوری کــه دفــاع از
نظریــه کاالیــی پــول را امکانپذیــر میکنــد .از یــک ســو
عرضــه پــول در اقتصــاد ایــران متاثــر از درآمدهــای نفتــی و
در اختیــار دولــت اســت و از ایـنرو بــر پایــه پولــی و حجــم
پــول عرضــه شــده در اقتصــاد تاثیــر میگــذارد .از ســوی
دیگــر شــورای پــول و اعتبــار نــرخ ســود بانکــی را تعییــن
میکنــد و طرفــی میــزان اعطــای اعتبــارات بانکــی در
اختیــار مقامــات پولــی قــرار دارد و بــه ایــن ترتیــب کنتــرل
میــزان ذخایــر پولــی از ســوی آنهــا ممکــن میشــود.
در ایــن فضــا فعــاالن تولیــدی بــرای اینکــه در جریــان
فعالیتهــای اقتصــادی قــرار گیرنــد ،اقــدام بــه دریافــت وام
و اعتبــار از بانکهــا میکننــد و عرضــه پــول در اقتصــاد
را تغییــر میدهنــد.
بــه نظــر میرســد دیــدگاه حاکــم بــر اقتصــاد ایــران عاملــی
جــدی در افزایــش حجــم نقدینگــی و افزایــش ضریــب
فزاینــده پولــی شــده اســت .اگرچــه حجــم پــول عرضــه
شــده از ســوی بانکهــا بــه دلیــل افزایــش تقاضــای
اعتبــارات بانکــی از ســوی بنگاههــای اقتصــادی انجــام
میشــود ،بــا ایــن حــال حجــم پــول راه یافتــه بــه اقتصــاد
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اغلــب اثــرات معکوســی برجــای گذاشــته اســت .وجــود نرخ
تــورم بــاال در اقتصــاد ایــران معلــول نــوع نــگاه حاکــم بــر
حــوزه سیاســتگذاری پولــی اســت ،بــه طــوری کــه اعطــای
هویــت کاالیــی بــه پــول ،کنتــرل حجــم پــول موجــود در
اقتصــاد را غیرممکــن کــرده و مســیر یکطرفــه تزریــق
پــول از بانکهــا بــه اقتصــاد را همــوار کــرده اســت.
بایدهای محو پول در اقتصاد
تاکیــد بــر نقــش واســطهگری مالــی بانکهــا در اقتصــاد
نیــز نتیجــه دیگــر ایــن نــوع از سیاســتگذاری پولــی اســت،
براســاس ایــن موضــوع مادامــی کــه بانکهــا بــه ایفــای
نقــش واســطهگری در اقتصــاد ناچــار باشــند ،جریــان
حرکــت اعتبــارات از بانــک مرکــزی بــه بانکهــا و از
بانکهــا بــه اقتصــاد خواهــد بــود .در ایــن شــرایط نــه تنهــا
اعتبــارات تزریــق شــده بــه اقتصــاد نمیتوانــد کمکــی بــه
محــو پــول موجــود در اقتصــاد کنــد ،بلکــه زمینههــای
الزم بــرای افزایــش ســرعت گــردش پــول را نیــز فراهــم
میکنــد.
از ایــن منظــر میتــوان بــه مســاله اضافهبرداشــت بانکهــا
از بانــک مرکــزی اشــاره داشــت .از آنجــا کــه مطابــق ایــن
نظریــه بانــک مرکــزی عرضــه پــول را در اقتصــاد کنتــرل
میکنــد و افزایــش و کاهــش حجــم پــول از ســوی
سیاســتگذار پولــی انجــام میگیــرد ،افزایــش برداشــت
بانکهــا از منابــع بانــک مرکــزی بــه میــان میآیــد.
در صورتــی کــه نــگاه سیاســتگذار بــه عرضــه پــول در
اقتصــاد تغییــر کنــد ،میتــوان کارکــرد پــول در اقتصــاد
را تغییــر داد .بــه ایــن ترتیــب در شــرایطی کــه نظریــه
اعتبــاری پــول بــر اقتصــاد ایــران حاکــم شــود ،پــول بــه
مقاصــد اصلــی اقتصــادی و در جریــان فعالیتهــای
اقتصــادی قــرار میگیــرد .بدیهــی اســت در ایــن شــرایط
بازپرداخــت بدهــی بنگاههــای تولیــدی بــه بانکهــای
وامدهنــده نیــز ممکــن میشــود و میتــوان بــرای محــو
پــول در اقتصــاد اظهــار امیــدواری کــرد و بــه بیانــی چرخــه
محــو پــول در اقتصــاد را تکمیــل کــرد.
منبع :
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اخـــبــار کــوتـــــاه
تفاهمنامه برقی ایران و عراق فعال متوقف است
رییــس کمیتــه صــادرات ســندیکای بــرق ایــران گفــت:
یــک بخــش از تفاهمنامــه برقــی ایــران و عــراق انجــام و
باقــی بخــش هــا بــه دلیــل تغییــرات سیاســی اقتصــادی
عــراق فعــا متوقــف شــده اســت.
پیــام باقــری ،رئیــس کمیتــه صــادرات ســندیکای بــرق
ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره آخریــن وضعیت
تفاهمنامــه برقــی بیــن ایــران و عــراق گفــت :بــه دلیــل
شــرایط سیاســی و تحــوالت عــراق ،اجــرای ایــن تفاهمنامــه
فع ـ ً
ا متوقــف شــده اســت .چــرا کــه تغییــرات در کابینــه
ایــن دولــت میتوانــد بــر ایــن تفاهمنامــه تأثیرگــذار باشــد
و مــا منتظــر اقدامــات الزم از ســوی عراقیهــا هســتیم.
وی افــزود :منتظریــم تــا شــرایط سیاســی عــراق بــه ثبــات
برســد و مــا مواضــع خــود را پیگیــری کنیــم .امــا از ایــن
تفاهمنامــه تنهــا یــک بخــش کــه ســنکرون کــردن شــبکه
برقــی دو کشــور تــا پایــان  ۲۰۱۹میــادی بــود انجــام شــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســؤول در آبــان امســال بــا حضــور
مقامــات ایرانــی و عراقــی شــبکه بــرق دو کشــور ســنکرون
شــد .امــا بخــش بعــدی ایــن تفاهمنامــه مربــوط بــه
کاهــش تلفــات شــبکه بــرق عــراق اســت کــه بایــد در ســال
 ۲۰۲۰میــادی انجــام شــود و بــا وجــود اینکــه مقدمــات
آن فراهــم شــده و برنامــه اجرایــی آن از ســوی ایــران ارائــه
شــده امــا فع ـ ً
ا بــه دلیــل شــرایط عــراق متوقــف اســت.
باقــری اظهــار داشــت :ایــران در حــال پیگیــری امضــای
تفاهمنامــه ای بــا ســوریه ،مشــابه تفاهمنامــه بــا عــراق
اســت کــه در همیــن ارتبــاط چنــدی پیــش یــک هیــأت
کارشناســی بــا همراهــی وزارت نیــرو بــرای بررســی
بیشــتر اوضــاع صنعــت بــرق ســوریه بــه ایــن کشــور اعــزام
شــد هاند.
وی گفــت :زمانــی کــه ایــن هیــأت بازگردنــد ،مقامــات بلنــد
پایــه دولتــی و خصوصــی ایــران بــه ســوریه میرونــد تــا
یــک پروتــکل مشــابه آنچــه بــا عــراق داریــم ،امضــا کنیــم.
شرط آمریکا برای تمدید معافیت عراق از واردات
انرژی ایران
ایســنا  :آمریــکا یــک معافیــت  ۴۵روزه صــادر کــرد کــه بــه

عــراق اجــازه میدهــد بــا وجــود تحریمهــای واشــنگتن
علیــه بخــش انــرژی ایــران ،بــه خریــد گاز و بــرق از
همســایه خــود ادامــه دهد.ســخنگوی وزارتخارجــه آمریــکا
در بیانیــهای اعــام کــرد آمریــکا یــک معافیــت  ۴۵روزه
صــادر کــرده کــه بــه عــراق اجــازه میدهــد پــول واردات
بــرق از ایــران را بپــردازد.
تحلیلگــران پیشبینــی کــرده بودنــد آمریــکا ممکــن اســت
در واکنــش بــه رای پارلمــان عــراق بــرای خــروج نیروهــای
آمریکایــی کــه در واکنــش بــه اقــدام تروریســتی هوایــی
آمریــکا در بــه شــهادت رســاندن ســردار ســلیمانی صــورت
گرفــت ،معافیــت عــراق بــرای واردات بــرق و گاز از ایــران را
تمدیــد نکنــد و اجــازه دهــد ایــن معافیــت در هفتــه جــاری
منقضــی شــود .ایــن رای باعــث شــده بــود دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهــور آمریــکا عــراق را بــه تحریــم تهدیــد کنــد.
ایــن ششــمین دور معافیتــی اســت کــه آمریــکا از زمــان
وضــع تحریــم علیــه صنعــت انــرژی ایــران در نوامبــر ســال
 ،۲۰۱۸بــرای عــراق صــادر کــرده اســت .پــس از نخســتین
دور معافیــت کــه  ۴۵روزه بــود ،وزارتخارجــه آمریــکا دو
معافیــت  ۹۰روزه و دو معافیــت  ۱۲۰روزه در ژوئــن و اکتبــر
ســال گذشــته صــادر کــرده بــود .پیــش از ایــن آمریــکا از
عــراق خواســته بــود نشــان دهــد کــه وابســتگی بــه واردات
گاز و بــرق ایــران بــرای تامیــن بــرق موردنیــاز خــود را
کاهــش میدهــد و بــا شــرکتهای آمریکایــی قــرارداد
ببندد.ایــن بــار هــم وزارتخارجــه آمریــکا اعــام کــرد ایــن
معافیــت کــه شــرایط دشــواری را تعییــن کــرده اســت،
تضمیــن میکنــد کــه عــراق قــادر خواهــد بــود نیازهــای
انــرژی کوتاهمــدت خــود را تامیــن کنــد و بــرای کاهــش
وابســتگی بــه واردات انــرژی ایــران گام برم ـیدارد.
نصف ظرفیت تولید داخل صنعت نفت خالی است
تســنیم| رییــس هیاتمدیــره انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه ادامــه ورود بیرویــه
تجهیــزات خارجــی بــه صنعــت نفــت گفــت :در حــال
حاضــر نیمــی از ظرفیــت ســازندگان داخلــی تجهیــزات
صنعــت نفــت خالــی اســت و حتــی کارگــران ماهــر کشــور
نیــز از طــرف شــرکتها و کشــورهای خارجــی جــذب
میشــوند .مجیــد محمدپــور رییــس هیاتمدیــره انجمــن
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت اظهــار داشــت :در حــال
حاضــر بــه دانــش طراحــی ،مهندســی و ســاخت  60درصــد
تجهیــزات صنعــت نفــت در داخــل کشــور دسترســی کامــل
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پیــدا کردهایــم بهطوریکــه در ایــن تجهیــزات نــه تنهــا
ظرفیــت تامیــن نیــاز صنعــت نفــت را داریــم بلکــه اقــدام
بــه انتقــال تکنولــوژی و صــادرات خدمــات فنی  -مهندســی
بــه خــارج از کشــور را نیــز داریــم .وی افــزود :درخصــوص
 20درصــد تجهیــزات صنعــت نفــت امــکان دسترســی را از
طریــق مهندســی معکــوس و مشــارکت بــا طــرف خارجــی
داریــم و درخصــوص  20درصــد مابقــی نیــز بــه دلیــل
مقــدار تقاضــای بــازار و مقیــاس تولیــد و میــزان ســوددهی،
هنــوز در زمینــه ســاخت داخــل ورودی صــورت نگرفتــه
اســت .رییــس هیاتمدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت درخصــوص مشــکالت ســاخت داخــل در ایــن
صنعــت گفــت :کاهــش بخــش تقاضــا یکــی از مهمتریــن
مشــکالت اســت بهطوریکــه اکنــون  49درصــد ظرفیــت
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت در داخــل کشــور در
اختیــار صنعــت نفــت کشــور اســت ،یــک درصــد در اختیــار
صــادرات اســت و  50درصــد ظرفیــت خالــی اســت و در
عیــن حــال مــا شــاهد خریدهــای بیرویــه خارجــی در
زمینــه تامیــن تجهیــزات صنعــت نفــت هســتیم .وی بــا
اشــاره بــه بحــث ورشکســتگی صنعــت ســاخت تجهیــزات
در داخــل کشــور گفــت :یــک زمانــی میگفتنــد فقــط
نخبههــا از کشــور میرونــد امــا اکنــون شــاهد ایــن
هســتیم کــه ســرمایهگذاران ،کارخانههــا را تعطیــل کــرده
و ســرمایههای خــود را بــه خــارج از کشــور میبرنــد.
ساخت دکل در ایران آرزوی صنعت نفت بود
ایسنا/خوزســتان وزیــر نفــت گفــت :ســاخت دکل در ایــران
یکــی از آرزوهــای صنعــت نفــت بــود کــه امــروز محقــق
شــده اســت.
بیــژن زنگنــه در آییــن افتتــاح و راهانــدازی دکل حفــاری
 ۷۲فتــح ســاخت جهــاد دانشــگاهی کــه امــروز ۲۹
بهمــن مــاه در اهــواز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :بــا توجــه
بــه ظرفیتهــای کشــور بــرای ســالهای طوالنــی بــه
تجهیــزات حفــاری و جنبــی آن نیازمنــد هســتیم و ســاخت
دکل در ایــران یکــی از آرزوهــای صنعــت نفــت بــود کــه
امــروز محقــق شــده اســت.
وی افــزود :یــک دکل یــک کارخانــه ســیار اســت کــه
میتــوان آن را از جایــی بــه جــای دیگــر انتقــال داد.
هزینــه ســاخت بســیاری از کارخانههــا کمتــر از هزینــه
ســاخت یــک دکل اســت و ســاخت یــک دکل نفتــی دارای
اهمیــت بســیاری اســت.
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وزیــر نفــت تصریــح کــرد :از جهــاد دانشــگاهی کــه
سرســختانه عمــل کــرد تــا شــاهد ســاخت دکل حفــاری
در درون کشــور باشــیم تشــکر میکنــم .همــه بایــد
سرســختانه عمــل کننــد تــا بتوانیــم موفــق عمــل کنیــم و
در ایــن زمینــه جهــاد دانشــگاهی سرســختانه عمــل کــرد
تــا توانســت در زمینــه ســاخت دکلهــا موفــق شــود.
زنگنــه عنــوان کــرد :تقاضــا دارم کــه جهــاد دانشــگاهی ایــن
کار را ادامــه دهــد و عمــق ســاخت را بیشــتر کننــد تــا عالوه
بــر بحــث ســاخت دکل ،بحــث تعمیــر و ســایر موضوعــات را
بــه عنــوان مســایل آینــده دنبــال کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک دکل تجهیــزات مختلفــی دارد
کــه میتــوان آنهــا را ســاخت ،گفــت :وظیفــه مــا اســت
کــه بــرای کارخانههــای داخلــی کار ایجــاد کنیــم.
زنگنــه افــزود :اهــواز بعــد از اصفهــان و اراک از نظــر
تجهیــزات صنعتــی یکــی از قطبهــای مهــم کشــور
اســت و بایــد بــرای ایــن کارخانههــا کار ایجــاد و از آنهــا
حمایــت کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتاپها در برنامــه وزارت نفــت اســت،
عنــوان کــرد :جهــاد دانشــگاهی خوزســتان در بحــث
ســاخت برخــی از قطعــات از جملــه متههــای حفــاری
اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت.
زنگنــه افــزود :ســاخت دکل فقــط بــرای ایــران نیســت.
وقتــی بتوانیــم دکل بــا اســتانداردهای بینالمللــی بســازیم
در ادامـ ه خواهیــم توانســت دکل و خدمــات مرتبــط بــا آن
را صــادر کنیــم و بایــد از ایــن فرصتهــا بهــره ببریــم.
وی خاطرنشــانکرد :اکنــون در تحریمهــا هســتیم امــا
ایــن مســایل بــا تدبیــر نظــام و مقاومــت مــردم میگــذرد و
در ایــن زمینــه بایــد از فرصتهــا اســتفاده کــرد.
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Short news

Transmission And Distribution InENGIE Commissions 250MW Kadapa dustry Faces Barriers To Implement
Critical Digitalisation Measures To
Solar Power Plant
Accelerate Global Energy Transition,
Says Report

Emicool-Powered Cooling Plant
At Expo 2020 To Energise Three
Metro Stations At Expo Line 2020

Over 1 million panels and over 2700
string inverters were installed with
1.9 million safe manhours put by over
1200 skilled and unskilled manpower
in a site spread across 1250 Acres
ENGIE announced the full commissioning of the 250 MW solar project in
.Andhra Pradesh, India

Emicool’s energisation of the RTA
stations for the Expo line 2020 is in
anticipation of three mega metro stations: DWTC, DIP, and the Golf State
Emirates District Cooling, Emicool,
a leading district cooling service
provider in the region and a wholly-owned subsidiary of Dubai Investments, is progressing steadily
with the completion of the district
cooling plant at the Expo 2020 site,
which will provide 60,000 tonnes of
refrigeration, TR, as total productive
capacity across all phases. The first
phase of the plant is currently opera.tional, providing 20,000 TR

The 200 MW phase was commissioned ahead of schedule in May
2019 and this milestone supports ENGIE’s ambition to be a major renewables development partner as India
becomes one of the fastest growing
.countries in global energy transition
The remaining 50 MW were recently commissioned to the existing 200
MW capacity, in order to provide pow.er to circa 400,000 people
ENGIE was awarded the Kadapa project in April 2017. The signing of the
25-year power purchase agreement
with National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) was announced
at the inauguration of the Mirzapur
.solar power plant in March 2018

Just over half (52%) of Distribution
Network Operators have digitalisation as a core part of their publicly stated strategy, falling to 39% for
Transmission System Operators
Barriers in implementing vital digitalization measures in the transmission
and distribution (T&D) industry could
hold back the success of the global
energy transition. This is just one of
the findings from a new DNV GL report Digitalization and the future of
power grids which surveyed nearly
2000 engineers and senior executives
from start-ups to large corporations
.in the energy sector
Nonetheless, stakeholders in the
T&D industry are fully aware of the
perceived benefits of digitalization
with Transmission System and Distribution Network Operators listing the
following top 3 digital technologies
as making an impact on their indus:try

The Expo Village, Dubai South Mall,
and the Conference and Exhibition
Centre at the Expo site as well as the
Roads & Transport Authority (RTA)
station and the Project Star mall area
will be covered by the district cooling plant. The artificial intelligence
element incorporated into the design has afforded the plant a dynam.ic presence given its unique shape

Utilities Need To Exploit The Deluge Of Data Set To Grow In 2020 As
Smart Device Sales Soar, Reveals
GlobalData

Cloud computing, machine learning, Internet of Things (IoT), robotics, blockchain and cybersecurity
are being deployed by utilities in
their operations
Big data analytics has emerged in
response to the exponential growth
in data and the utility industry, like
most other industries, has started
to make several transformations
with the use of modern devices,
says GlobalData, a leading data
.and analytics company
Cloud computing, machine learning, Internet of Things (IoT), robotics, blockchain and cybersecurity
are being deployed by utilities in
their operations. These technologies are the big current and future
investment avenues for utilities
and they all have one thing in common: they generate a huge amount
.of data
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دعــوای رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی گویــا
قــرار نیســت پایــان یابــد .در حالــی کــه بــه نظــر
میرســید دیگــر بحــث رتبهبنــدی کارتهــای
بازرگانــی توســط اتــاق بازرگانــی ایــران منتفــی
اســت و حتــی هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی در
مصوب ـهای رای بــه انحــال ایــن مرکــز داد امــا بــه
نظــر میرســد تــاش بــرای ادامــه فعالیــت ایــن
نهــاد کمــاکان ادامــه دارد .اینبــار کمیســیون
تلفیــق مجــددا بحــث مرکــز رتبهبنــدی در قالــب
جدیــدی مطــرح شــده و تفویــض مجــدد اختیــار
رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی و صــدور مجــوز
بــرای موسســات رتبهبنــدی بــه بهانــه گــزارش
جــزء  ۴بنــد (الــف) مــاده  ۴قانــون حداکثــر
اســتفاده از تــوان تولیــدی و بــا اســتناد مــاده ۱۰
آییننامــه اجرایــی مقــررات صــادرات و واردات
مصــوب کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
اختــاف میــان وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا
اتــاق بازرگانــی در رتبهبنــدی عمــا پــای ســازمان
بــورس و ســپس ســازمان بازرســی را بــه ایــن دعــوا
بــاز کــرده بــود و عمــا اتــاق مجبــور بــه انحــال
مرکــز ملــی رتبهبنــدی شــد.
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق
کمیســیون تلفیــق درحالــی مجــدد اختیــار رتبهبنــدی
کارتهــای بازرگانــی را در قالــب الیحــه بودجــه ســال۹۹
بــه اتــاق بازرگانــی ایــران ســپرده کــه ســازمان بازرســی
ورود اتــاق و تشــکیل مرکــز ملــی رتبهبنــدی راغیرقانونــی
دانســت .مرکــز ملــی رتبهبنــدی اتــاق بازرگانــی ایــران در
حالــی منحــل اعــام شــده اســت کــه اکنــون ،نماینــدگان
کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس ،بــه پیشــنهاد اتــاق
بازرگانــی ایــران ،بنــد الحاقــی ذیــل تبصــره  ۱۹الیحــه
بودجــه بــه منظــور تفویــض مجــدد اختیــار رتبهبنــدی
کارتهــای بازرگانــی و صــدور مجــوز بــرای موسســات
رتبهبنــدی بــه بهانــه گــزارش جــزء  ۴بنــد (الــف) مــاده
 ۴قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و بــا اســتناد
مــاده  ۱۰آییننامــه اجرایــی مقــررات صــادرات و واردات
مصــوب کــرده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه قوانینــی کــه بــر اســاس آنهــا،
اتــاق بازرگانــی ایــران خواســتار تصویــب ایــن بنــد در قانــون
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ورود کمیسیون تلفیق به دعوای رتبه بندی

ورود کمیسیون تلفیق به
دعوای رتبه بندی
بودجــه ســال  ۹۸شــده بــود ،قبـ ً
ا منســوخ اعــام شــده بود؛
ضمــن اینکــه معاونــت حقوقــی رییسجمهــور بــا اصــرار بــر
نظــر ســابق خــود مبنــی بــر نســخ بندهــای قانونــی مــورد
اســتناد اتــاق بازرگانــی در زمینــه رتبهبنــدی کارتهــای
بازرگانــی و متولــی بــودن وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
در ایــن زمینــه ،عمــل رتبهبنــدی را امــری حاکمیتــی
دانســته بــود .ایــن موضــوع در حالــی رخ میدهــد کــه
پــس از کــش و قوسهــای فــراوان دربــاره رتبهبنــدی
کارتهــای بازرگانــی و بــا توجــه بــه سوءاســتفادههای
مختلــف در قالــب کارتهــای بازرگانــی اجــارهای کــه منجــر
بــه فــرار مالیاتــی ،بدهــی گمرکــی ،قاچــاق کاال و نابســامانی
بــازار ارز شــده ،معاونــت حقوقــی ریاســتجمهوری بــا در
نظــر گرفتــن بندهــای قانونــی مختلــف از جملــه جــز  ۴بنــد
(الــف) مــاده  ۴قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و
خدماتــی و حمایــت از کاالی ایرانــی ،عمــل رتبهبنــدی را بــا
توجــه بــه تأخیــر آن در انتخــاب مشــتریان و تصمیمگیــری
دســتگاههای اجرایــی ،امــری حاکمیتــی دانســت.
دیدگاه سازمان بازرسی
همیــن چنــد وقــت پیــش بــود کــه پــس از مکاتبــات

ســازمان بازرســی کل کشــور مبنــی بــر غیرقانونــی بــودن
اقدامــات اتــاق بازرگانــی در زمینــه تأســیس مرکــز ملــی
رتبهبنــدی اتــاق ایــران و صــدور مجــوز بــه  ۱۶شــرکت
تحــت عنــوان موسســه رتبهبنــدی و اطالعیــه ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار در ایــن زمینــه ،ابتــدا رییــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران طــی
نام ـهای بــه رییــس ســازمان بــورس اعــام کــرده بــود کــه
رتبهبنــدی اتــاق بازرگانــی بــه اســتناد بندهــای قانونــی
مثــل مــاده  ۱۰آییننامــه اجرایــی قانــون مقــررات صــادرات
و واردات ،مــاده  ۵قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی
و مــاده  ۹قانــون ارتقــای ســامت اداری و مقابلــه بــا فســاد
کامــ ً
ا قانونــی اســت.
ایــن نامهنــگاری در حالــی رخ میدهــد کــه تمامــی ایــن
بندهــای قانونــی ،ســالها پیــش طــی اســتعالم از معاونــت
حقوقــی رییسجمهــور منســوخ اعــام و متولــی رتبهبنــدی
کارتهــای بازرگانــی بــه اســتناد قانــون مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز و آییننامــه اجرایــی آن ،وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت اعــام شــده بــود.
پــس از ایــن ،اتــاق بازرگانــی در عقبنشــینی آشــکار
طــی مکاتبــهای بــه ســازمان بازرســی کل کشــور ،ضمــن
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پذیــرش نظــر آن ســازمان ،دســتور توقــف فعالیــت مرکــز
ملــی رتبهبنــدی اتــاق ایــران را صــادر کــرد و در نهایــت،
پــس از شــکایت ســازمان بــورس و ورود دســتگاه قضایــی
کــه منجــر بــه ممنوعالخــروج شــدن مدیرعامــل مرکــز و
تمامــی موسســات ذیــل آن و احضــار آنهــا بــه دادســرا شــد،
هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی ایــران مجبــور بــه انحــال
مرکــز مذکــور شــد.
ســازمان بازرســی کل کشــور نیــز در مکاتبــات خــود،
بــه حساســیت و تأثیرگــذاری بــاالی رتبهبنــدی در
تصمیمگیــری نهادهــای حاکمیتــی بانکهــا ،ســازمان
امــور مالیاتــی ،گمــرک و وزارت صمــت اشــاره و ضمــن
ابــراز نگرانــی از تکــرار تجربــه فاجعهبــار موسســات مالــی
و اعتبــاری غیرمجــاز ،اعــام کــرده بــود کــه «تــاش مرکــز
ملــی رتبهبنــدی اتــاق ایــران بــرای توافــق بــا دســتگاههایی
از جملــه ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،موجــب شــده کــه علیرغــم
مکاتبــه و هشــدار ایــن ســازمان ،دامنــه فعالیــت مرکــز
مزبــور طــی چنــد هفتــه بــه شــکل نگرانکننــدهای
گســترش یابــد ،بــه گونـهای کــه تقریبـاً بــا مجمــوع فعالیــت
دوســاله آن برابــری میکنــد و بــا ادعــای توافــق بــا مراجــع
حاکمیتــی و طــرح ادعــای واهــی برخــورداری شــرکتهای
دارای رتبــه از آن مرکــز از تســهیالت و امکانــات حمایتــی
در حــوزه صــادرات ،دریافــت ارز ،تســهیالت بانکــی ،امــور
گمرکــی ،بیمــه ،مالیــات ،مبالــغ هنگفتــی از شــرکتهای
مختلــف دریافــت نمایــد کــه تمامــی ایــن اقدامــات طبــق
اســتداللهای مطرحشــده در نامــه قبلــی ،تحــت عنــوان
تحصیــل مــال نامشــروع قابــل پیگــرد قانونــی اســت.
منبع  :تعادل نیوز

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پاکستان ،بازار فراموششده
صادرکنندگان ایرانی

پاکســتان همســایه شــرقی ایــران کــه در طــول ســال
بیـشاز  ۶۰میلیــارد دالر واردات دارد؛ کمتــر از یکدرصــد
ایــن نیــاز خــود را از طریــق محصــوالت ایرانــی پوشــش
میدهــد .براســاس بررســیهای انجــام شــده از ســوی
اتــاق بازرگانــی تهــران؛ پاکســتان در ســال ۸۴ ،۲۰۱۸
میلیــارد دالر تجــارت خارجــی داشــته کــه از ایــن عــدد
 ۲۴میلیــارد دالر مربــوط بــه صــادرات ایــن کشــور و ۶۰
میلیــارد دالر بــه واردات ایــن کشــور اختصــاص دارد .بــا
وجــود مــرز زمینــی مشــترک میــان ایــران و پاکســتان و
نزدیکــی فرهنگــی و اقتصــادی ،آمارهــای تجــارت میــان
دو کشــور نشــان میدهــد کــه عــدد بســیار محــدودی
صــادرات و واردات میــان ایــن دو همســایه در جریــان
اســت .براســاس برآوردهــای صنــدوق بینالمللــی پــول،
اقتصــاد پاکســتان در ســال  ۲۰۱۸رشــد  ۵.۵درصــدی
داشــته و نــرخ تــورم نیــز در آن  ۵.۲درصــد بــوده اســت.
همچنیــن ایــن کشــور در ســالهای گذشــته بــا افزایــش
میــزان صــادرات و واردات روبــرو بــوده کــه در ایــن بیــن
ســرعت بــاال رفتــن واردات بســیار بیشــتر از صــادرات
بــوده اســت .بررســیها نشــان میدهنــد در ســال ۲۰۱۸
پاکســتان در حــوزه نفــت خــام و روغــن حاصــل از مــواد
معدنــی قیــری بیشــترین واردات را داشــته کــه ارزش آن
حــدودا پنــج میلیــارد دالر بــوده اســت .بیشــترین صــادرات
در ایــن حــوزه بــه پاکســتان را امــارات متحــده عربــی،
عربســتان ســعودی و قطــر انجــام دادهانــد .مهمتریــن
کاالی صادراتــی پاکســتان نیــز برنــج نیمــه ســفید شــده یــا
کامــل ســفید شــده بــوده کــه بــا ارزش  ۱.۸میلیــارد دالر
ســهم  ۷.۴درصــدی در صــادرات ایــن کشــور داشــته اســت.
عمــده صــادرات پاکســتان بــه ایــاالت متحــده امریــکا بــوده
کــه بــه تنهایــی  ۱۶درصــد از کل ایــن آمــار را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .چیــن ،انگلســتان ،افغانســتان،
آلمــان و امــارات متحــده عربــی نیــز دیگــر کشــورهایی
هســتند کــه بیشــترین صــادرات پاکســتان بــه آنهــا انجــام
شــده اســت .امــا چیــن اصلیتریــن کشــور صادرکننــده
کاال بــه پاکســتان بــوده اســت و بــه تنهایــی حــدود ۲۴

درصــد از بــازار پاکســتان را در اختیــار خــود گرفتــه اســت،
پــس از آن امــارات متحــده عربــی و عربســتان ســعودی در
رتبههــای بعــدی هســتند .بررســی اصلیتریــن شــرکای
تجــاری پاکســتان نشــان میدهــد کــه ایــران بیــن آنهــا،
جایــگاه قابــل توجهــی نــدارد .در ســال  ۲۰۱۸پاکســتان
حــدودا  ۲۲۸میلیــون دالر بــه ایــران صــادرات داشــته کــه
حــدود  ۰.۱درصــد از ارزش کل صــادرات ایــن کشــور را
تشــکیل میدهــد .ایــران نیــز در ایــن ســال  ۳۷۴میلیــون
دالر بــه پاکســتان صــادرات داشــته کــه تنهــا  ۰.۶درصــد
از کل واردات پاکســتان را شــامل میشــود .کاغــذ و مقــوا
اصلیتریــن کاالهــای صادراتــی پاکســتان بــه ایــران
را شــامل شــده و برخــی گازهــای نفتــی عمدهتریــن
صــادرات ایــران بــه پاکســتان را تشــکیل دادهانــد.

توسعه روابط با کشورهای حوزه
اوراسیا به چه زیرساختهایی
نیاز دارد؟

عبدالناصــر همتــی ،رییــسکل بانــک مرکــزی ،بــه

تازگــی در پســتی اینســتاگرامی از برگــزاری جلس ـهای بــا
حضــور رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و روســای اتاقهــای
مشــترک ایــران و کشــورهای اوراســیا خبــر داد و اعــام
کــرد کــه مقــرر شــده ،بانــک مرکــزی برخــی نیازهــای
مربــوط بــه نقــل و انتقــال ارز و تســویه حســاب بیــن
صادرکننــدگان و واردکننــدگان را تامیــن و تســهیالت الزم
را بــرای آنهــا فراهــم کنــد.
بــا ایــن حــال جزییــات بیشــتری از ایــن نشســت منتشــر
نشــده اســت و هرویــک یاریجانیــان ،رییــس اتــاق مشــترک
ایــران -ارمنســتان کــه در ایــن نشســت حضــور داشــت،
در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،بــه بیــان
ایــن نکتــه بســنده کــرد کــه بانــک مرکــزی بــا دعــوت
از روســای اتاقهــای مشــترک حــوزه اوراســیا درصــدد
یافتــن راهحلهایــی بــرای توســعه مــراودات مالــی بــا
کشــورهای ایــن منطقــه اســت.
یاریجانیــان افــزود :برگــزاری ایــن جلســه بــرای ایجــاد
فضــای همفکــری بــا بخــش خصوصــی ،نشــاندهنده
اهمیــت توســعه روابــط تجــاری بــا پنــج کشــور اوراســیا
نــزد حاکمیــت ،دولــت و بانــک مرکــزی اســت .بانــک

انـرژی

شماره یکصد و سی و چهار  /هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود وهشت

مرکــزی ظاهــرا بــه دنبــال آن اســت تــا از طریــق مشــورت
بــا روســای اتاقهــای مشــترک ،زمین ـهای را فراهــم کنــد
کــه ایــران ســهم بیشــتری از بــازار ایــن کشــورها را
تصاحــب کنــد.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در خصــوص
دســتاوردهای موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران
و اتحادیــه اوراســیا بــا عضویــت کشــورهای روســیه،
قزاقســتان ،بــاروس ،ارمنســتان و قرقیزســتان کــه از آبــان
ل جــاری وارد مرحلــه اجــرا شــده اســت ،گفــت :از
ســا 
چهــار دهــه گذشــته تاکنــون ،موافقنامــه اوراســیا نخســتین
پیمــان منطقـهای محســوب میشــود کــه ایــران بــه طــور
رســمی بــه آن پیوســته اســت .در عیــن حــال ایــن پیمــان
منطقــهای ،بســیار جــوان اســت و هنــوز زیرســاخت و
امکانــات کشــور بــرای بهرهبــرداری حداکثــری از ایــن
توافقنامــه کافــی نیســت .در ایــن توافقنامــه از اتحادیــه
اوراســیا حــدود  500قلــم کاال و از ســوی ایــران حــدود
 300قلــم کاال بــرای برخــورداری از تعرفــه ترجیحــی
معرفــی شــده و بــه نظــر میرســد ،تاکنــون ،دســتاوردهای
تعرفــه ترجیحــی بیشــتر بــه نفــع طــرف مقابــل بوده اســت.
بــا ایــن حــال ایــن انتظــار وجــود دارد کــه بــه مــرور زمــان
تجــار و صادرکننــدگان مــا بتواننــد بیــش از گذشــته از
تعرفههــای ترجیحــی ایــن موافقتنامــه بهرهمنــد شــوند.
او یکــی از دالیــل تحقــق نیافتــن دســتاوردهای بیشــتر
را نبــود ســازوکارهای مالــی مناســب دانســت و گفــت:
تــا زمانــی کــه تجــار دو طــرف نتواننــد بــه راحتــی بــا
بانکهــای طــرف مقابــل ارتبــاط برقــرار کننــد ،ابزارهــای
اندکــی بــرای دسترســی بــه بازارهــا در اختیــار آنهاســت.
بنابرایــن راهانــدازی یــک مکانیــزم مالــی مشــترک بــا
کشــورهای اوراســیا کــه پــول قابــل مبادلــه در آن غیــر
از یــورو و دالر باشــد ،احتمــاالً دســتاوردهای بهتــری را
بــرای کشــور مــا بــه همــراه خواهــد داشــت؛ چنانچــه،
پــول ملــی یکــی از ایــن کشــورها (روســیه ،قزاقســتان،
بــاروس ،ارمنســتان و قرقیزســتان) مبنــای معاملــه قــرار
گیــرد ،صــادرات و واردات میــان ایــران و کشــورهای عضــو
اتحادیــه اوراســیا ،رشــد چشــمگیری را تجربــه خواهــد
کــرد.
رییــس اتــاق مشــترک ایــران و ارمنســتان ادامــه داد :طــی
ایــن مــدت ،واردات کاالهــای اســتراتژیک از کشــورهای
حــوزه اوراســیا چشــمگیر بــوده امــا در مقابــل ،کاالهایــی
بــا ارزش افــزوده پاییــن از ایــران بــه ایــن کشــورها صــادر
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شــده اســت .بنابرایــن بــه نظــر میرســد ،آن طــور کــه
شایســته اســت ،مــا تاکنــون از ایــن پیمــان بــه نفــع خــود
اســتفاده نکردهایــم .هرویــک یاریجانیــان در ادامــه بــا
اشــاره بــه ضعــف زیرســاختها بــرای افزایــش مبــادالت
تجــاری میــان ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا،
گفــت :از میــان کشــورهای حــوزه اوراســیا ،ایــران تنهــا بــا
ارمنســتان دارای مــرز خاکــی اســت و بــه همیــن ســبب این
کشــور بــه عنــوان کریــدور جنــوب بــه شــمال ،ایــران را بــه
کشــورهای حــوزه اوراســیا متصــل میکنــد .امــا جــاده
ترانزیتــی ایــران و ارمنســتان بــا مشــکالت عدیــدهای رو
بــه رواســت.
از ایــن رو الزم اســت بــا ســرمایهگذاری مشــترک یــا
جــذب ســرمایهگذار ،زیرســاختهای جــادهای را توســعه
ببخشــیم .در واقــع ،اکنــون تنهــا راه اتصــال مــا بــه ایــن
کشــورها جــاده اســت و بــه نظــر میرســد توســعه
زیرســاختهای جــادهای ،نخســتین گام بــرای افزایــش داد
و ســتدها باشــد .او ادامــه داد :در عیــن حــال ایــران از نظــر
برخــورداری از پــرواز مســتقیم بــه ایــن کشــورها نیــز در
مضیقــه اســت .بــه طــوری کــه جــز پــرواز مســتقیم بــه
روســیه و یــک پــرواز مســتقیم نصفــه و نیمــه بــه ارمنســتان
بــه هیــچ یــک از ایــن کشــورها از جملــه قزاقســتان و
بــاروس کــه یــک کشــور صنعتــی اســت ،پــرواز مســتقیم
نداریــم و چنانچــه بازرگانــان بخواهنــد بــه پایتخــت ایــن
کشــورها دسترســی داشــته باشــند ،بــا مشــکل مواجــه
میشــوند کــه ضــرورت دارد ایــن مســاله نیــز حــل شــود.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران ،گام دوم
تقویــت روابــط تجــاری بــا ایــن کشــورها را تســهیل
مــراودات مالــی دانســت و گفــت :در حــال حاضــر ،نقــل
و انتقــاالت بــه صــورت چمدانــی یــا از طریــق صرافیهــا
انجــام میگیــرد کــه اگــر مکانیــزم جدیــدی از ســوی
بانــک مرکــزی بازتعــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نگرانی فعاالن اقتصادی
درباره فشارهای
مالیاتی سال 99
بیمورد است
فرهــاد دژپســند ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در نــود
و ســومین نشســت شــورای گفتوگــو بــا توجــه بــه
نگرانــی فعــاالن اقتصــادی از شــرایط مالیاتــی ســال  99و
اعمــال فشــار بیشــتر روی بخــش خصوصــی شناســنامهدار
و افزایــش درامدهــای مالیاتــی دولــت ،خاطرنشــان کــرد:
ســازمان امــور مالیاتــی هرگــز بــه دنبــال آن نیســت کــه

در مســیر حداکثــر ســازی وصــول ،اصــول را زیرپــا بگــذارد
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در نشســت اخیــر
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــه
فعــاالن اقتصــادی واقعــی و همــراه کــه خوشحســاب و
شناســنامهدار هســتند ،اطمینــان داد کــه نبایــد نگــران
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی دولــت در ســال  99باشــند،
چراکــه رویکــرد دولــت بــه هیچوجــه ایــن نیســت کــه
گــروه از فعــاالن اقتصــادی را تحــت شــکنجه قــرار دهــد.
وی از نگرانــی فعــاالن اقتصــادی نســبت بــه افزایــش
درآمدهــای مالیاتــی بــر اســاس بودجــه  ۹۹ســخن گفــت
و خاطرنشــان کــرد :هیــچ نگــران نباشــید .چــون رویکــرد
دولــت ایــن اســت کــه حتــی یــک ریــال هــم خــارج از
چارچــوب قانــون از مؤدیــان دریافــت نکنــد .در واقــع دولــت
بــه دنبــال تحقــق درآمــد مالیاتــی بــا فشــار بیشــتر بــه
بخــش خصوصــی شناســنامهدار و همــراه نیســت.
ایــن مقــام مســئول راه افزایــش درآمدهــا را در مقابلــه
بــا فرارهــای مالیاتــی ،تعریــف پایههــای جدیــد مالیاتــی

\
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

کاهش
سرمایهگذاری
اشتغال را تهدید
میکند
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت
ســرمایهگذاری در کشــور از میــزان اســتهالک کمتــر
شــده و همیــن مســئله میتوانــد در ســالهای آینــده
بــه رشــد اقتصــادی و اشــتغال کشــور آســیب بزنــد.
بــه گزارش ایســنا ،مســعود خوانســاری امروز در نشســت
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بیــان کــرد:
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و ســاماندهی معافیتهــا دانســت و تأکیــد کــرد :در
ایــن مســیر از اتــاق ایــران هــم خواســتیم کــه در حــوزه
شناســایی راههــای فــرار مالیاتــی بــه مــا کمــک کنــد تــا
بــه شــیوه اصولــی مانــع از ایــن پدیــده شــویم.
دژپســند تصریــح کــرد :ســازمان امــور مالیاتــی هرگــز بــه
دنبــال آن نیســت کــه در مســیر حداکثــر ســازی وصــول
مالیــات ،اصــول را زیرپــا بگــذارد بلکــه بــه دنبــال آن
هســتیم کــه مالیــات را بــه ابــزار اقتصــادی تبدیــل کنیــم.
مبــارزه بــا فعالیتهــای اختــال زا و ایجــاد تنشهــای
غیرمنطقــی در بــازار ارز و ســکه موضوعــی اســت کــه بــه
کمــک ابــزار مالیــات دنبــال میکنیــم ،ایــن کار بــه نفــع
بخــش خصوصــی نیــز هســت.

عــدم اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده تــا زمانــی کــه
ارز صادراتــی بــه کشــور برنگشــته اســت را نادرســت و
غیرمنطقــی دانســت و تأکیــد کــرد :ایــن اقــدام دولــت
بــرای بخــش خصوصــی مشکلســاز شــده اســت .امــروز
کــه واحدهــای اقتصــادی بــا مشــکل تأمیــن مالــی مواجــه
هســتند ،اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده را منــوط بــه
بازگشــت ارز کردهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه بازگشــت
ارز هــم بــه ســختی اتفــاق میافتــد.
بــه بــاور او پیونــد ایــن دو موضــوع اقــدام نادرســتی اســت
کــه از ســوی دولــت حمایــت میشــود.
دژپســند در واکنــش بــه اظهــارات شــافعی ،یــادآور
شــد :ایــن سیاســت را بــرای وصــول مالیــات در نظــر
نگرفتهایــم ،بلکــه برعکــس ،ابــزاری بــرای بازگشــت ارز
بــه چرخــه اقتصــادی اســت .وقتــی میگوییــم صــادرات
موتــور رشــد اقتصــاد اســت ،بــه ایــن معناســت کــه
موجــب بهبــود روشهــا ،کاهــش هزینههــای تولیــد و
رقابتپذیــری میشــود.

بررســی از وضعیــت ســرمایهگذاری بیــن ســالهای ۷۵
تــا  ۸۴نشــان میدهــد کــه نــرخ آن بیــش از  ۳۰درصــد
از تولیــد ناخالــص داخلــی بــوده اســت .امــا ایــن عــدد در
ســال  ۹۷بــه  ۱۸درصــد ایــن تولیــد کاهــش پیــدا کــرده
اســت کــه در بلندمــدت میتوانــد موضوعــی خطرنــاک
بــرای آینــده اقتصــاد باشــد.
بــه گفتــه وی ،در شــرایطی کــه بــه دلیــل تحریمهــا
امــکان افزایــش ســرمایه گــذاری خارجــی وجــود نــدارد،
بایــد تــاش شــود مقدمــات ســرمایه گــذاری داخلــی
فراهــم شــود کــه متاســفانه در ســال  ۹۸شــرایط بــرای
جــذب ایــن ســرمایهگذاران وجــود نداشــت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه برخــی
آمارهــای کــه از شــاخصهای کالن اقتصــادی کشــور
ارائــه شــده ،توضیــح داد :براســاس آن چــه کــه از ســوی
مرکــز آمــار عرضــه شــده در  ۹ماهــه ابتدایــی امســال
رشــد اقتصــادی بــا احتســاب نفــت  ۷.۶درصــد منفــی
و بــدون نفــت صفــر درصــد بــوده اســت .در حوزههــای
اقتصــادی مــا بــا رشــد منفــی در صنایــع و معــادن و
همچنیــن خدمــات مواجــه بودیــم و بخــش کشــاورزی
بــا رشــد  ۳.۲و ســاختمان بــا  ۹.۶ســهم قابــل توجهــی

در صفــر شــدن ایــن آمــار داشــتهاند.
وی ادامــه داد :یکــی از اصلــی تریــن مســائلی کــه
اقتصــاد ایــران بــا آن مواجــه بــوده ،بحــث نــرخ پاییــن
بهــره وری اســت .متاســفانه در  ۴۰ســال گذشــته ایــن
عــدد بســیار پاییــن بــوده و در ســال  ۹۷در بخــش
صنعــت بــه منفــی  ۹درصــد رســیده اســت .رتبــه مــا
در دو شــاخص مبــارزه بــا فســاد و بهبــود فضای کســب
و کار نیــز در میــان کشــورهای دنیــا چنــدان مثبــت
نیســت.
خوانســاری بــا بیــان ایــن کــه در صــورت برطــرف
نشــدن برخــی از مشــکالت کاهــش تولیــد اتفــاق
خواهــد افتــاد ،بیــان کــرد :در ســال  ۹۸نــرخ تــورم
تولیــد کننــده بــه حــدودا  ۶۰درصــد رســید .ایــن در
حالــی اســت کــه همچنــان نــرخ تســهیالت تولیــد
بســیار بــاال اســت .مــا امیدواریــم دولــت بــا تصمیــم
گیــری مناســب ماننــد ترخیــص بــه موقــع کاالهــا از
گمــرک و جلوگیــری از زیــان دادن تولیــد کننــدگان،
شــرایط را بــرای تــداوم فعالیــت آنهــا فراهــم کنــد.

منــوط کــردن اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده
بــه بازگشــت ارز ،منطقــی نیســت
در ایــن بیــن غالمحســین شــافعی ،رئیــس پارلمــان بخــش
خصوصــی ایــن اقــدام ســازمان امــور مالیاتــی در مــورد
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رویداد
«توسعه فناوری در صنعت برق»
برگزار میشود

رویــداد «توســعه فنــاوری در صنعــت بــرق» بــا هــدف ارائــه
ایدههــای فناورانــه در راســتای رفــع مشــکالت صنعــت
بــرق در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی برگــزار میشــود.

بــه گــزارش ایســنا ،در رویــداد «توســعه فنــاوری در صنعــت
بــرق»  ،بخشــی از نیازمندیهــای صنعــت بــرق کشــور در
حوزههــای «تولیــد ،انتقــال و توزیــع» معرفــی خواهنــد
شــد.
در ایــن رویــداد کــه بــا همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و وزارت نیــرو برگــزار میشــود،
شــرکتهای دانشبنیــان و فناورانــی کــه بهتریــن
پیشــنهادها و راهکارهــای فناورانــه را بــرای حــل مســائل
مطروحــه ارائــه کننــد ،فرصــت همــکاری تجــاری بــا
شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت نیــرو را خواهنــد یافــت.
ایــن رویــداد یــک رویــداد مبتنــی بــر تقاضــای فنــاوری
اســت کــه هدف آن حــل مســائل و پاســخگویی بــه نیازهای
فناورانــه صنعــت بــرق کشــور بــا اســتفاده از توانمنــدی
و ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور و ایجــاد
همــکاری تجــاری بیــن ایــن شــرکتها و مجموعههــای
تابعــه وزارت نیــرو اســت.
در ایــن رویــداد ،بخشــی از نیازمندیهــای صنعــت بــرق
کشــور در حوزههــای «تولیــد ،انتقــال و توزیــع» معرفــی
خواهنــد شــد و شــرکتها و فناورانــی کــه بهتریــن
پیشــنهادها و راهکارهــای فناورانــه را بــرای حــل مســائل
مطروحــه ارائــه کننــد ،فرصــت همــکاری تجــاری بــا
ت هــای زیرمجموعــه وزارت نیــرو را خواهنــد یافــت.
شــرک 

بخشهــای مختلــف ایــن رویــداد شــامل «نمایشــگاه
نیازمندیهــای صنعــت بــرق و توانمندیهــای
شــرکتهای دانشبنیــان»« ،نشســتهای معرفــی
نیازهــای فناورانــه صنعــت بــرق و جلســات حاشــیهای
 « ،»B2Bنشســت معرفــی توانمندیهــای شــرکتهای
دانشبنیــان صنعــت بــرق و جلســات حاشــیهای ،»B2B
«نشســتهای مذاکــره تجــاری بــا هــدف همکاریهــای
فناورانــه»« ،نشسـتهای انتقــال تجربــه بیــن شــرکتهای
دانشبنیــان» اســت و شــرکت در همــه بخشهــای بــرای
همــه عالقهمنــدان آزاد اســت.
در ایــن رویــداد شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور صنعــت
بــرق امــکان ارائــه هــر نــوع ایــده عملیاتــی بــرای مدیریــت
مصــرف بــرق در ســاعات پیــک را دارنــد.

بــا توجــه بــه هماهنگــی انجــام شــده بیــن معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت نیــرو ،ایدههــا و
پیشــنهادات در ایــن خصــوص طــی مــدت مشــخص بعــد
از رویــداد جمـعآوری و در صــورت دارا بــودن قابلیــت اجــرا
پیــش از تابســتان  99بــا مشــارکت ارائــه دهنــده پیشــنهاد
عملیاتــی خواهنــد شــد.
ایــن رویــداد دو روزه  5و  6اســفند مــاه  1398در محــل
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی توســط ســتاد توســعه
فناوریهــای حــوزه انــرژی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و بــا همــکاری توانیــر و ســاتکاب از
مجموعــه وزارت نیــرو برگــزار میشــود.

انـرژی
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رشد صادرات
تا پایان سال
ادامه دارد
همیشــه نــوک تحریمهــا متوجــه تجــارت خارجــی
و فرآیندهــای تجــاری ایــران بــوده اســت؛ چراکــه
صــادرات و واردات همیشــه رگ حیاتــی تجــارت ایــران
بــوده و بهخصــوص در شــرایط فعلــی ،گــردش ارز
احیاگــر تجــارت خارجــی اســت .آمارهــای  10ماهــه
نشــان میدهــد بهرغــم ســختترین تحریمهــا ،وزن
صــادرات ایــران  ٢٠درصــد رشــد کــرده اســت .حــال
ممکــن اســت ایــن ســوال در اذهــان عمومــی ایجــاد
شــود کــه آیــا رونــد صعــودی صــادرات تــا پایــان ســال
ادامــه دارد؟
در همیــن حــال ،معــاون اســتانها و تشــکلهای
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بــا وجــود تحریمهــا
میتــوان بــه آینــده صادراتــی کشــور خوشــبین بــود
بــه اگزیمنیــوز گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی
پیــش آمــده ناشــی از تحریمهــا و افزایــش فشــارهای
بینالمللــی رونــد صادراتــی کشــور چنــدان قابــل
پیشبینــی نیســت امــا کمــاکان بــه دو دلیــل همچنــان
بــه رونــد صعــودی صــادرات خوشــبین هســتیم .مظفــر
علیخانــی بــا اشــاره بــه وضعیــت صــادرات در ماههــای
پایانــی ســال اظهــار کــرد :خوشــبختانه هــر ســاله در
ماههــای پایانــی ســال رونــد صادراتــی مــا رشــد
چش ـمگیری دارد .موضــوع دوم ایــن اســت کــه کشــور
روز بــه روز در حــوزه مدیریــت تحریــم راهکارهــای
جدیــدی را نمایــان میکنــد .یعنــی بــرای دسترســی بــه

بازارهــای صادراتــی جدیــد ،همچنین انتقــال ارز و تامین
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم بــه اقداماتــی همچــون تهاتــر
و تجــارت مــرزی گامهایــی را برداشــتهایم .بنابرایــن در
ماههــای آینــده هــم شــاهد رشــد بخــش صــادرات
هســتیم.
وی در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی بــر اینکــه آیــا
در ماههــای آتــی هــم چیــن شــریک نخســت تجــاری
ایــران اســت؟ گفــت :موضــوع کرونــا و شــرایطی کــه در
چیــن ایجــاد شــده در حــال مدیریــت اســت .تجربــه
نشــان داده بخشخصوصــی مــا بخــش خصوصــی
چابــک و هوشــمندی اســت .بــه هــر حــال فعــاالن
بخشخصوصــی چنانچــه بــا ایــن نــوع چالشهــا
مواجــه میشــوند بــا برنامهریزیهــای بــه موقــع
آیندهنگــری کــرده و بازارهــای دیگــر را در دســتور کار
خــود قــرار میدهنــد.
معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــه تشــدید تحریمهــا و بــه
دنبــال آن از دســت رفتــن بازارهــای اروپایــی و امریکایی
اشــاره کــرد و گفــت :در زمانهــای گذشــته تجــار
ایرانــی روابــط خوبــی بــا کشــورهای اســترالیا ،کانــادا و
 ...داشــتند امــا بــا تشــدید تحریمهــا مبادلــه کاالیــی
ایــران بــا ایــن کشــورها خاتمــه یافــت؛ ایــن در حالــی
اســت کــه فعــاالن بخشخصوصــی بــه ســرعت بازارهــای
نامبــرده کردنــد.
دیگــر آســیایی را جایگزیــن کشــورهای ُ
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مسیرهای
رونق صادرات
خدمات فنی
و مهندسی

محمدرضــا انصــاری نایبرییــس اتــاق بازرگانــی
ایــران گفــت :خدمــات فنــی و مهندســی از ظرفیــت
بــاالی صادراتــی برخــوردار اســت ،امــا در ســایه
تحریــم عمیــق و همچنیــن فقــدان پشــتیبانیهای
الزم در داخــل کشــور از ایــن صنعــت ،روزگار خوبــی
را ســپری نمیکنــد.

بــه گفتــه نایبرییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســی ،در صــورت وجــود مناســبات سیاســی خــوب بــا
ســایر کشــورها میتــوان تــا مبلــغ  35میلیــارد دالر در ســال،
خدمــات فنــی و مهندســی را بــه ســایر کشــورها صــادر کــرد و
بســتر مناســبی را نیــز بــه ایــن ترتیــب بــرای صــادرات ســایر
کاالو خدمــات فراهــم کــرد ،امــا آنچــه مــا امــروز مشــاهده
میکنیــم ایــن اســت کــه در شــرایط دشــوار فعلــی تنهــا
امــکان صــادرات  6تــا  7میلیــارد دالر وجــود دارد و تحقــق
همیــن رقــم صــادرات نیــز در گــرو توجــه ویــژه دولــت بــه رفع
تنگناهــای ایــن بخــش خواهــد بــود.
انصــاری در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه آثــار منفــی تحریــم
بــه کاهــش رقــم صــادرات محــدود نشــد ،اظهــار کــرد :بــه
گونــهای کــه متاثــر از تحریــم ،ضمانتنامههــای بانکهــای
ایرانــی در خــارج از کشــور فاقــد اعتبــار الزم هســتند ،در
نتیجــه مشــکالتی را بــرای ایــن صنعــت ایجــاد میکنــد.
البتــه بــه گفتــه او ،بــرای رفــع چالــش ضمانتنامههــا،
راهکارهایــی وجــود دارد کــه در ایــن رابطــه میتــوان بــا
ســایر کشــورها از جملــه تعــدادی از کشــورهای آســیای میانــه،
برخــی از کشــورهای آفریقایــی و چنــد کشــور حــوزه خلیــج
فــارس توافقاتــی را انجــام داد کــه بــر اســاس آن کشــورهای
مقصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی موافقــت کننــد
تــا صنــدوق ضمانــت صــادرات بــه جــای بانکهــا ،ضمانتنامــه
صــادر کنــد.
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود :خوشــبختانه ایــن
اقــدام تــا حــدودی عملــی نیــز شــده اســت ،امــا همچنــان در
راســتای رفــع چالشهــای ایــن صنعــت ،همــت و همــکاری
کمیســیون مشــترک خدمــات فنــی و مهندســی ،بانــک
مرکــزی و وزارت خارجــه الزامــی اســت و تنهــا در ایــن صــورت
اســت کــه تســهیل رونــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
میســر خواهــد شــد.
بــه گفتــه انصــاری مشــکل دیگــری کــه گریبانگیــر خدمــات
فنــی و مهندســی شــده ،قطــع شــدن مشــوقهای صادراتــی
از ســال  90تاکنــون اســت .در واقــع از ســال  81مشــوقهای
صادراتــی بــه خدمــات فنــی و مهندســی تعلــق میگرفــت
کــه نقــش بســیار مثبتــی در افزایــش و بهبــود رونــد صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی داشــت ،امــا در ایــن میــان پرداخت
مشــوقهای صادراتــی از ســال  90ملغــی شــد و زمینــه ســاز
کاهــش انگیــزه صادرکننــدگان و مشــکالتی از ایــن دســت
شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه انصــاری ،مبلــغ
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در صــورت وجــود مناســبات
سیاســی خــوب بــا ســایر کشــورها
میتــوان تــا مبلــغ  35میلیــارد دالر
در ســال ،خدمــات فنــی و مهندســی
را بــه ســایر کشــورها صــادر کــرد
و بســتر مناســبی را نیــز بــه ایــن
ترتیــب بــرای صــادرات ســایر کاالو
خدمــات فراهــم کــرد ،امــا آنچــه
مــا امــروز مشــاهده میکنیــم
ایــن اســت کــه در شــرایط دشــوار
فعلــی تنهــا امــکان صــادرات  6تــا 7
میلیــارد دالر وجــود دارد
مشــوقهای صادراتــی ایــن بخــش بــاال نیســت و قابلیــت
گنجانــدن در بودجــه ســاالنه کشــور را در صــورت موافقــت
دولــت داشــت ،امــا بــا نگاهــی بــه بودجــه ســال  99میتــوان
جــای خالــی مشــوقهای صادراتــی ایــن بخــش را احســاس
کــرد .بهطــور کلــی بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی میتــوان
بــا دادن مشــوقهای صادراتــی بــه بخــش فنــی و مهندســی
حتــی بــه صــورت ملــک و ...ضمــن کاهــش مشــکالت و
ترغیــب صادرکننــده بــه صــادرات ،زمینــه را نیــز بــرای تحقــق
میــزان صــادرات  6تــا  7میلیــارد دالری کاال و خدمــات ایــن
بخــش فراهــم کــرد.
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در محــور دیگــری از
صحبتهــای خــود ،بروکراســی و پیامدهــای مشــکل ســاز
آن نیــز ،را زنجیــر دیگــری دانســت کــه بــر دســت وپــای
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ســنگینی
میکنــد؛ در نتیجــه ضــروری اســت کــه در ایــن زمینــه
نیــز تســهیالتی صــورت گیــرد .از طرفــی در اولویــت قــرار
دادن پرداخــت معوقههــای ایــن بخــش در گــزارش عملکــرد
ســال  98از ســوی دولــت بــه منظــور حــل مشــکالت مالــی و
توســعه صــادرات الزامــی اســت.
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در ادامــه بــا بیــان اینکــه
در راه دشــوار کنونــی صــادرات ،ســنگ اندازیهــای دولــت
کــم نیســت ،اظهــار کــرد :بــه گون ـهای کــه شــرایط ناهمــوار
کنونــی و رونــد نامناســب صادراتــی مویــد لــزوم همــکاری هــر
چــه بیشــتر دولــت و بانــک مرکــزی بــا صادرکننــدگان اســت،
بهویــژه کــه بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز ،صــادرات ارزش
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و اهمیــت مضاعــف پیــدا میکنــد ،امــا در ایــن میــان ســخن
از تعییــن مهلــت نهایــی بــرای رفــع تعهــد ارزی بــه میــان
میآیــد .انصــاری در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بســتری
فراهــم کــرد تــا صادرکننــده بــا فــراغ بــال بتوانــد بــه صــادرات
بپــردازد و انــرژی خــود را بــرای مبــارزه در بازارهــای هــدف آن
ســوی مرزهــای کشــور ذخیــره کنــد ،گفــت :ایــن در حالــی
اســت کــه از داخــل مرزهــای کشــور بــا چالــش رفــع تعهــد
ارزی بــرای وی دردســرآفرینی میکنیــم .رییــس انجمــن
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ،همچنیــن اظهــار
کــرد :میتــوان اطمینــان داشــت کــه جــز در مــوارد معــدود،
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ،ســرمایههای خــود
را در داخــل کشــور بــه کار میگیرنــد ،در نتیجــه تــرس از
عــدم بازگردانــی ارز بــه چرخــه اقتصــادی کشــور غیرمعقــول
بــه نظــر میرســد .از ســویی در حالــی کــه بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای بــاالی صادراتــی در صنایــع مختلــف و بهطــور
خــاص خدمــات فنــی و مهندســی ،میتــوان رقــم فعلــی
صــادرات را تــا چنــد برابــر افزایــش داد ،بــه افزایــش 20
درصــدی صــادرات خشــنود و قانــع میشــویم.
انصــاری در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود عنــوان کــرد:
صادرکننــدگان کشــور بــا همتایانــی از دیگــر کشــورها رقابــت
میکننــد کــه از حمایــت همهجانبــه دولــت خــود از جملــه
معافیــت مالیاتــی برخوردارنــد ،در حالــی کــه در ایــران بــه
تازگــی معافیتهــای مالیاتــی بــه محــل بحثــی مابیــن دولــت،
مجلــس و بخــش خصوصــی تبدیــل شــده اســت.
او افــزود :در واقــع در کشــورهای سراســر دنیــا ایــن مهــم از
ســالها پیــش محقــق شــده بــود ،امــا در ایــران هنــوز هــم
بــا اجرایــی شــدن تبصــره  8قانــون بودجــه ســال  98مواجــه
میشــویم کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــر صادرکننــدگان
تحمیــل میکنــد .بــه عبارتــی در شــرایطی کــه میتوانیــم
بــا حمایــت و پشــتیبانی و بسترســازی داخلــی ،صادرکننــدهای
توانــا بــرای حضــور در بازارهــای بینالمللــی بســازیم بــا عــدم
حمایــت و ایــن قبیــل ســنگ اندازیهــا تــوان رقابتــی وی را
کاهــش میدهیــم.
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در پایــان عنــوان کــرد :بــا
وجــود چالشهــای یــاد شــده هنــوز هــم میتــوان بــه شــرط
توجــه ویــژه دولــت ،شــاهد افزایــش رقــم صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی در ایــام پایانــی ســال و همچنیــن ســال
آینــده باشــیم .چــرا کــه خدمــات فنــی و مهندســی نســبت بــه
ســایر کاالهــا و خدمــات هزینــه کمتــری دارد و ارزانتــر تولیــد
میشــود و از پتانســیل توســعه صــادرات برخــوردار اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[شاهد جنگ و اقتصاد[[

هــدف کتــاب اقتصــاد رفتــاری ،تبییــن حوزههــای مشــترک اقتصــاد و روانشناســی اســت و ادوارد کارترایــت بنــای کار را بــر عمومــی
کــردن دانــش اقتصــاد و فراتــر بــردن آن از دایــره اقتصــاد خواندههــای متخصــص گذاشــته اســت.
در خــال دهههــای گذشــته ،اقتصــاد رفتــاری علــم اقتصــاد را بــه شــدت متحــول ســاخته اســت .اقتصــاد رفتــاری بــا شــناخت
حقایقــی همچــون آنکــه انســانها گاهــی اشــتباه میکننــد ،مراقــب یکدیگــر هســتند ،و برخــاف آنچــه اقتصاددانــان بــ ه طــور
مرســوم پنداشــتهاند ،بیعاطفــه و حســابگر نیســتند ،انســان را بــه متــن علــم اقتصــاد بازگردانــده اســت .ایــن نتایــج چنــان مهیــج و
خیــره کنندهانــد کــه نــگاه مــا بــه رفتــار اقتصــادی انســانها را بــه کلــی تغییــر داده اســت .کتــاب اقتصــاد رفتــاری (Behavioral
 )Economicsتــاش میکنــد تــا علــت چنیــن تغییــر نگرشــی را توضیــح دهــد.
کتابــی کــه در دســت شماســت ،یافتههــا و دریافتهــای اقتصــاد رفتــاری را بــه شــکلی قابــل فهــم بیــان کــرده و ایدههــای مهمــی
ی گریــزی و یادگیــری را بــه تفصیــل توضیــح میدهــد .بــرای
همچــون حســابداری ذهنــی ،نظریــه چش ـمانداز ،تــورش حــال ،نابرابــر 
آنکــه بدانیــم چــرا اقتصــاد رفتــاری بــرای درک دنیــای پیرامــون مــا ضــروری اســت ،کاربردهــای ایــن علــم در زمینههــای مختلفــی
همچــون حراجهــا ،ســقوط بازارهــای ســهام ،صدقــه و خیــرات ،مراقبتهــای بهداشــتی ،پسانــداز بــرای دوران بازنشســتگی ،شــکاف
جنســیتی ،اعتیــاد و بســیاری از موضوعــات متنــوع دیگــر تشــریح شــده اســت.
موضــوع جدیــد و جالــب توجــه دیگــر ،علــم اقتصــاد مبتنــی بــر عصبشناســی اســت کــه در ایــن کتــاب ب ـ ه طــور تفصیلــی بــدان
پرداختــه شــده اســت .نقــش تکامــل و فرهنــگ در شــکلگیری رفتــار نویــن اقتصــادی نیــز فصلــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
توجــه بــه عوامــل شــادیبخش و روشهــای ترغیــب مــردم بــه زندگــی شــادتر از دیگــر موضوعــات مــورد بررســی در کتــاب اقتصــاد
رفتــاری اســت .تمامــی مباحــث فــوق در کنــار هــم ،کتــاب حاضــر را بــه متنــی روان ،جامــع و ارزشــمند بــرای تمامــی دانشــجویان
بــدل ســاخته اســت .ادوارد کارترایــت ( ،)Edward Cartwrightنویســندۀ ایــن اثــر ،مــدرس اقتصــاد دانشــگاه کِنــت در کانتربــری
بریتانیاســت.
در بخشی از کتاب اقتصاد رفتاری میخوانیم:
بایــد پذیرفــت کــه حتــی ســادهترین تصمیمهــای اقتصــادی بــا لــذات بســیار پیچیدهانــد .بــه عنــوان مثــال ،فــرض کنیــد کــه
خریــداری در یــک مغــازه خواربارفروشــی ،قفســه برشــتوک صبحانــه را بــرای انتخــاب یکــی از آنهــا ورانــداز میکنــد .آیــا او بایــد
همــان برشــتوکی را بخــرد کــه همیشــه میخــرد؟ آیــا او بایــد برشــتوک جدیــدی را امتحــان کنــد کــه فروشــگاه بــه تازگــی معرفــی
کــرده اســت؟ آیــا خریــد برشــتوکی کــه پیشــنهاد ویــژه [بــا تخفیــف مناســب] فروشــگاه اســت ،بهتــر نیســت؟ یــا آنکــه او بایــد
وسوســه شــده و برشــتوکی را بخــرد کــه شــانس برنــده شــدن جایــزه یــک آخــر هفتــه در جزایــر کارائیــب را برایــش بــه ارمغــان آورد؟
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