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گامهای بلندتری برای توسعه صادرات
باید برداشته شود

حسین سالحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

فعــاالن اقتصــادی و بازرگانــی و صنعتــی ایرانــی کــه در کشــور مانــده و بــا همــه
ســختیها فعالیــت میکننــد پذیرفتهانــد در چارچــوب قانــون و مقــررات موجــود و
بــا همیــن مدیــران و دولــت دولتمــردان فعالیــت کننــد و البتــه همــواره میکوشــند
تــا جایــی کــه ممکــن اســت دولــت را متوجــه نقــاط ضعفشــان کننــد و نکاتــی را
بــرای بهبــود وضعیــت یــادآور شــوند.
اکثریــت فعــاالن اقتصــادی ایــران نیــک میداننــد کــه قوانیــن موجــود بــه برخــی
از مدیــران ارشــد اقتصــادی -سیاســی اجــازه نمیدهــد حتــی اگــر اندیشــههای
بازتــری بــرای پیشــرفت امــور اقتصــادی دارنــد آنهــا را اجرایــی کننــد.
یکــی از مدیــران ارشــد سیاســی -اقتصــادی دولــت فعلــی بــدون تردیــد آقای اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور اســت کــه کارنامــه و ســابقه روشــنی در اداره
صنعــت ایــران دارد .ایــن مدیــر ارشــد دولــت یازدهــم و دوازدهــم بیشــترین حضــور
جــدی در اتــاق بازرگانــی را داشــته و دشــواری فعالیتهــای بخــش خصوصــی را از
نزدیــک میشناســد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بارهــا تصریــح کــرده اســت مشــارکت واقعــی و گســترده
بخــش خصوصــی در تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری هــای اجرایــی بــرای عبــور
از توســعه نیافتگــی اقتصــاد ایــران و بــرای ســپری کــردن کلیش ـهها یــک ضــرورت
تمــام عیــار اســت و دولــت تنهــا بایســتی بــه سیاســتگذاریها بپــردازد.
بــا ایــن همــه امــا همیــن مقــام ارشــد اجرایــی وقتــی قــرار اســت تصمیمــی اتخــاذ
شــود راهــی نــدارد جــز اینکــه همیــن مقــررات و قانونهــای نــه چنــدان کارســاز
فعلــی را بــرای اجــرا ابــاغ کنــد ،در حالــی کــه شــاید میدانــد ابــاغ ایــن دســتورات
فایــده و ثمــرهای و نتیج ـهای نــدارد.
یکــی از ایــن دســتورها کــه بــه تازگــی بــه امضــای آقــای جهانگیــری رســیده اســت
دربــاره جوایــز صادراتــی اســت.
دولتهــای ایــران در دهههــای اخیــر هرجــا و هرزمــان کــه صــادارت نفــت بــه
بــن بســت رســیده اســت ،بــرای تشــویق بازرگانــان بــه صــادرات بــا هــدف جانشــین
ســازی بــرای درآمدهــای نفتــی از مشــوقی بــه نــام جایــزه صادراتــی اســتفاده
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بهــار رســتاخیز زمیــن و نویدبخــش افــکار نــو و تصمیمــات نــو
بــرای آینــده اســت ،آینــدهای کــه همــه امیــد داریــم بهتــر از
گذشــته باشــد .جهــان بــدون تغییــر یعنــی ســکون کــه بهتبــع آن
رکــود در تأمیــن نیازهــای بشــر را ب ـ ه دنبــال خواهــد داشــت.
امــروز در مقــام مقایســه ،اقتصــاد ســبز بهرغــم حســن نیــت و
تــاش فــراوان ،آن کارآمــدیای را کــه خواهانــش بــوده بهطــور
کامــل بهدســت نیــاورده اســت .لــذا بــا نگاهــی تــازه و تغییــر
طیــف بــه اکوسیســتم (بــا نــوآوری در بهکارگیــری جامعــهای
متشــکل از گیاهــان و جانــوران و میکــرو ارگانیزمهــا) میبینیــم
کــه اقتصــاد آبــی بهطــور اطمینانبخــش بــه بازتولیــد میپــردازد
بهنحویکــه اکوسیســتمها میتواننــد ســیر تکاملیشــان
را نگهدارنــد تــا همــه بتواننــد از منابــع بیپایــان آفرینــش،
ســازگاری و فراوانــی طبیعــت بهرهمنــد شــوند.
در خاتمــه بــا تبریــک ســال نــو و حرکــت بــه ســمت اقتصــاد
آبــی و بــا عبــور موفقیتآمیــز از بحــران کرونــا ،ســر ســبزی
جــاودان و شــادی اندیشـهای پویــا ،آزادی و برخــورداری از همــه
نعمتهــای خــدادادی را آرزومنــدم.
محمد پارسا
رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

پاســخ بخــش خصوصــی اروپــا بــه
ـران :بــه دنبــال
درخواســت رئیــس اتــاق ایـ

نامهنــگاری رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا رئیــس
انجمــن اتاقهــای بازرگانــی و صنعتــی اروپــا دربــاره
کمــک بــه ایــران بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا،
اکنــون رئیــس ایــن نهــاد بینالمللــی بــه درخواســت
غالمحســین شــافعی پاســخ داده مشــروح خبــر

بخــش خصوصــی مــی توانــد بــه ایــران
کمــک کندگســترش دامنــه ویــروس مشــهور

بــه کرونــا عــاوه برناراحتــی و دلهــره اجتماعــی
– بهداشــتی بــرای ایرانیــان و ســایر جامعــه
هــای انســانی  ،اقتصادایــران را نیــز زیــر ضــرب
قرار داده مشــروح خبر

ـته؛ دولت
ـا بسـ
ـه روی مـ
ـا را بـ
ـا مرزهـ
کرونـ
ـت
ـاد و صنعـ
ـتاد اقتصـ
ـی سـ
ـش خصوصـ
و بخـ
تشــکیل دهنــد رئیــس کمیســیون انــرژی

اتــاق بازرگانــی دربــاره تأثیــر شــیوع کرونــا بــر
صــادرات انــرژی خبــر داد :در حــوزه انــرژی،
امــور مربــوط بــه خدمــات فنــی و مهندســی
بیشــترین تأثیــر را از ایــن ســختگیریها
داشــتهاند ،مشــروح خبــر

دیپلماســی فعــال بخــش خصوصــی علیــه
ـا اتــاق ایــران
ـران کرونـ
ـه بحـ
ـم در میانـ
تحریـ

بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی ،عــاوه بــر
حمایــت از اقدامــات وزارت بهداشــت در داخل ،تالش
کــرده اســت طــی مکاتبــه بــا نهادهــای تجــاری
بینالمللــی از مشــروح خبــر

افــزودن بحــران کرونــا بــه بنــد
«فورسمــاژور» قراردادهــا رییــس اتــاق

بازرگانــی تهــران ،در نامـهای بــه حســن روحانــی،
رییسجمهــور ،پیشــنهاد کــرد مســاله کرونــا در

انـرژی
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قراردادهــا بهویــژه در حــوزه تولیــد و خدمــات حمایتــی بخــش خصوصــی از کادر درمــان کشــور
فنــی و مهندســی ، ،از ابتــدای اســفند مــاه  ۹۸در مقابلــه بــا کرونــا کــه در اســفند مــاه انجــام
شــرایط «فورسمــاژور» در نظــر گیــرد .مشــروح شــد ،مشــروح خبــر

خبــر
آییننامــه نحــوه عضویــت در اتاقهــای
ـد شــیوه اتــاق بازرگانــی
پســاکرونا چالــش اول ســال  1399کرونــا بازرگانــی اصــاح شـ

مســاله یــک کشــور و یــک اقتصــاد نیســت ولــی
اقتصادهــای متفــاوت بــرای ایــن مســاله راهکارهــای
مختلفــی را در پیــش گرفتهانــد .هرچنــد هنــوز همــه
کشــورها درگیــر کاهــش شــیوع هســتند و محاســبه
دقیقــی از میــزان خســارتها صــورت نگرفتــه
اســت ،مشــروح خبــر
ـن
ـم تریـ
ـی؛ از مهـ
ـاد داخلـ
ـه اقتصـ
ـه بـ
توجـ
الزامــات جهــش تولیــد برنامــه «صبــح و
ـه دولـ
ـران بـ
ـی تهـ
ـاق بازرگانـ
ـنهاد اتـ
پیشـ
ـت گفتگــو» بــا موضــوع الزامــات تحقــق شعارســال
ـا کرونـ
ـه بـ
ـرای مقابلـ
بـ
ـا اتــاق بازرگانــی تهران (جهــش تولیــد) در کشــور و در ارتبــاط تلفنــی
بــا ارائــه یــک بســته پیشــنهادی بــه دولــت بــا مهنــدس حمیــد زادبــوم معــاون وزیــر صنعــت
طرحهــای تولیــد و کوتاهمــدت خــود بــرای و معــدن و تجــارت و سرپرســت ســازمان توســعه
کاهــش اثــرات اقتصــادی ویــروس کرونــا در ایــران تجــارت از آنتــن رادیویــی گفــت و گــو پخــش
را ارائــه کــرد .مشــروح خبــر
.
شــد .مشــروح خبــر
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عرضــه حاملهــای جدیــد انــرژی در ســال ۹۹

مشــروح خبــر

ـت برق
ـبه قیمـ
ـوه محاسـ
ـری در نحـ
ـه تغییـ
ـچ گونـ
هیـ
ـت مشــروح خبــر
ـداده اسـ
رخ نـ

بــرای گرفتــن اختیــارات قانونــی از جملــه در
موضــوع رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی ،از طریــق
فشــار و البــی در کمیســیونهای مجلــس مــورد
.
اعتــراض قــرار گرفته اســت .مشــروح خبــر

ضربــه کرونــا بــه اقتصــاد جهــان بهمراتــب
شــدیدتر از رکــود بــزرگ اســت رئیــس

اخبار کوتاه

صنــدوق بینالمللــی پــول بــا اشــاره بــه
بیســابقه بــودن بحــران اقتصــادی ناشــی از
گامهــای بلندتــری بــرای توســعه صــادرات
پاندمــی کرونــا ،عواقــب آن را بهمراتــب بدتــر و
ـود مشــروح خبــر
ـته شـ
ـد برداشـ
شــدیدتر از بحــران مالــی جهــان در ســال  ۲۰۰۸بایـ
توصیــف کرد.مشــروح خبــر
تصــادرات بنزیــن؛ کلیــد طالیــی روزهــای
کرونایــی مشــروح خبــر

ـا
ـه بـ
ـرای مقابلـ
ـیا بـ
ـژه اوراسـ
ـات ویـ
اقدامـ
ـا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا کــه ایــران
کرونـ
آغــاز بــه کار مجــدد بنــگاه هــا و ضــرورت
نیــز از چنــد مــاه قبــل رســما بــه عضویــت در
آن در آمــده اســت ،بــرای عبــور از مشــکل کرونــا انجــام اقدامــات حفاظتــی و بهداشــتی مشــروح
.
طرحهایــی جــدی را در دســتور کار خــود دارد .خبــر

مشــروح خبــر
از «اینســتکس» راضــی نیســتیم مشــروح خبــر
.
فعــاالن بخــش خصوصــی بــرای مقابلــه
ـد
ـق تولیـ
ـع رونـ
ـی از موانـ
ـی» یکـ
ـای طالیـ
امضاهـ
ـه کردند؟اتــاق بازرگانــی تهــران
ـا چـ
ـا کرونـ
بـ
میگویــد پــس از نهایــی شــدن گام نخســت در کشــور اســت مشــروح خبــر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دنیــای اقتصــاد  :بــه دنبــال نامهنــگاری رئیــس
اتــاق بازرگانــی ایــران بــا رئیــس انجمــن اتاقهــای
بازرگانــی و صنعتــی اروپــا دربــاره کمــک بــه ایــران
بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ،اکنــون رئیــس
ایــن نهــاد بینالمللــی بــه درخواســت غالمحســین
شــافعی پاســخ داده و اعــام کــرده اســت کــه شــبکه
اتاقهــای بازرگانــی اروپــا بــرای کاهــش بحــران
کرونــا در ایــران تــاش خواهــد کــرد.
در اواخــر اســفند ســال گذشــته ،رئیــس اتــاق
بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی ایــران در نامــهای بــه
کریســتوف الیتــل ،رئیــس انجمــن اتاقهــای بازرگانــی و
صنعــت اروپــا ( )Eurochambresبــا اشــاره بــه شــیوع
ویــروس کرونــا و نیــاز بــه تجهیــزات درمانــی در ایــران،
خواســتار توجــه اتاقهــای بازرگانــی اروپــا بــه مســوولیت
اجتماعــی خــود در برابــر تحریمهــای ناعادالنــه آمریــکا علیــه
ایــران شــد .در بخشــی از نامــه رئیــس اتــاق ایــران تصریــح
شــده بــود؛ شــیوع ویــروس موســوم بــه کوویــد  ۱۹-ســامتی
مــردم ایــران را بــه شــدت بــه مخاطــره انداختــه اســت .عــاوه
بــر ایــن ،تحریمهــای غیرقانونــی آمریــکا بــه شــکل جــدی
مانــع از تالشهــا بــرای تامیــن داروهــا و تجهیــزات پزشــکی
مــورد نیــاز جهــت مقابلــه موثــر بــا شــیوع ایــن بیمــاری
شــدهاند .ایــن تحریمهــا مصــداق بــارز نقــض ابتداییتریــن
اصــول انســانی هســتند .بنابرایــن انتظــار مــیرود آن دســته
از اتاقهــای بازرگانــی کــه ایفــای مســوولیتهای اجتماعــی
خــود را جــدی میگیرنــد ،در راســتای انجــام رســالت
اجتماعــی خــود بــه دولتهــای متبوعشــان فشــار آورنــد
تــا بــا کاســتن از تاثیــرات ناشــی از تحریمهــا ،بــه ویــژه
تحریمهــای مرتبــط بــا واردات دارو و تجهیــزات پزشــکی،
شــرایط را بــرای مــردم ایــران بهبــود بخشــند .شــافعی در ایــن
نامــه از الیتــل خواســته بــود کــه از طریــق انجــام مذاکــرات بــا
اتاقهــای بازرگانــی اتحادیــه اروپــا و آگاه کــردن آنهــا نســبت
بــه شــرایط ،امــکان تامیــن دارو و تجهیــزات و دســتگاههای
پزشــکی را بــرای ایــران فراهــم آورد .شــافعی خطــاب بــه
الیتــل گفتــه بــود :ایــن انتظــار وجــود دارد کــه شــما نیــز از
طریــق انجــام مذاکــرات بــا اتاقهــای بازرگانــی اتحادیــه اروپــا
و آگاه کــردن آنهــا نســبت بــه شــرایط ،امــکان تامیــن دارو
و تجهیــزات و دســتگاههای پزشــکی بــرای ایــران را فراهــم
کنیــد .از ایــن رو بیصبرانــه منتظــر اقــدام عاجــل و دریافــت
نظــرات شــما پیرامــون ایــن مســاله هســتم.
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جهش تولید با افزایش ظرفیت
پاالیشی و پتروشیمی

پاسخ بخش خصوصی اروپا به
درخواست رئیس اتاق ایران
بــه دنبــال ارســال ایــن نامــه رئیــس انجمــن اتاقهــای
بازرگانــی و صنعــت اروپــا متقابــا بــا ارســال نامــهای بــه
مطالبــه رئیــس اتــاق ایــران پاســخ داده اســت .کریســتوف
الیتــل اعــام کــرده اســت کــه شــبکه اتــاق اروپایــی تمــام
تــاش خــود را بــرای کاهــش بحــران کرونــا در ایــران و جهــان
بــه کار میگیــرد و از تالشهــای اتحادیــه اروپــا بــرای ارائــه
کمکهــای انســان دوســتانه بــه ایــران حمایــت میکنــد.
ایــن مقــام بخــش خصوصــی اروپــا تاکیــد کــرده اســت کــه
بخــش تجــاری اروپــا چــه در گذشــته و چــه در زمــان حــال،
از تالشهــای اتحادیــه اروپــا بــرای ارائــه کمکهــای انســان
دوســتانه بــه ایــران حمایــت میکنــد و همــواره ایــن راه را
ادامــه خواهــد داد .الیتــل همچنیــن اطمینــان داده اســت کــه
شــبکه اتــاق اروپایــی تمــام تــاش خــود را در جهــت کاهــش
بحــران کرونــا در ایــران و ســایر نقــاط جهــان انجــام خواهــد
داد .در متــن نامــه رئیــس انجمــن اتاقهــای بازرگانــی و
صنعــت اروپــا آمــده اســت :ضمــن سپاســگذاری از نامــه مــورخ
 ۱۷مــارس  ۲۰۲۰جنابعالــی ،مایلــم در ابــراز نگرانــی شــما
نســبت بــه بحــران عظیــم انســانی ،یعنــی همهگیــری کوویــد
 ۱۹در سراســر جهــان ،ازجملــه ایــران ســهیم باشــم .بــه نظــر
مــن ایــن همهگیــری جهانــی نیازمنــد اقدامــی هماهنــگ
و منســجم جهانــی اســت .او ادامــه میدهــد :اروپــا نیــز
بــه شــدت تحــت تاثیــر ایــن بیمــاری بــوده و ســازمانهای
اروپایــی بــه همــراه کشــورهای عضــو و شــبکه اتاقهــا
هماکنــون بــا بهکارگیــری کلیــه معیارهــای در دســترس،
اقدامــات الزم نســبت بــه حــل بحران دارویــی موجــود را به کار

بســته و همچنیــن درصــدد حــل پیامدهــای اقتصادی ناشــی از
ایــن بیمــاری همهگیــر در اروپــا و جهــان بــه بهتریــن شــیوه
ممکــن هســتند .مــن بهطــور کامــل از بحــران بهداشــت و
ســامتی ایــران کــه ناشــی از ایــن همهگیــری جهانــی اســت،
آگاهــی دارم و مســلما درخواســت شــما پیرامــون دسترســی
بــه دارو و تجهیــزات پزشــکی را بــا شــبکه اتــاق اروپایــی بــه
اشــتراک خواهــم گذاشــت .ارائــه کمکهــای بشردوســتانه
بــه ایــران بــهویــژه در بحــران کنونــی از دیــد اتحادیــه اروپــا
بــه دور نمیمانــد .درواقــع مــا بهعنــوان بخــش تجــاری
اروپــا چــه در گذشــته و چــه در زمــان حــال ،از تالشهــای
اتحادیــه اروپــا بــرای ارائــه کمکهــای انســان دوســتانه بــه
ایــران حمایــت میکنیــم و همــواره ایــن راه را ادامــه خواهیــم
داد .الیتــل اضافــه میکنــد :بهعــاوه مایلــم پیشــنهاد کنــم
کــه در پلتفــرم جهانــی اتــاق جسـتوجو کــرده و اقداماتــی را
کــه بهعنــوان جامعــه جهانــی تجــارت درخصــوص دسترســی
بهتــر بــه دارو ،تجهیــزات پزشــکی و محصــوالت ضــروری
بهداشــتی بــا اقدامــات هماهنــگ و هدفمنــد چندجانبــه
قابلارائــه اســت ،بررســی کنیــد .مجــددا مراتــب سپاســگزاری
خــود را بــه دلیــل بــذلتوجــه جنابعالــی نســبت بــه ایــن
موضــوع اعــام میکنــم و مایلــم بــه شــما اطمینــان دهــم
کــه شــبکه اتــاق اروپایــی تمــام تــاش خــود را در جهــت
کاهــش ایــن بحــران انســانی در ایــران و ســایر نقــاط جهــان
در قالــب همهگیــری کوویــد  ۱۹بــه عمــل خواهــد آورد.
امیــدوارم همکاریهــای دوجانبــه و جهانــی در جهــت مبــارزه
بــا بحــران فراگیــر ســامتی بــه بهتریــن نحــو ادامــه یابــد.

شــانا  :عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت :یکــی
از راهکارهایــی کــه ســبب جهــش تولیــد در صنعــت
نفــت میشــود ،افزایــش ظرفیــت تولیــد صنایــع
پاالیشــی و پتروشــیمی اســت کــه بایــد بــه آن توجه
شــود.جالل میرزایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه میتــوان
بــا فــروش فرآوردههــای نفتــی ســبب تحقــق
نامگــذاری ســال شــد ،گفــت :میتــوان بــا تبدیــل
موادخــام بــه محصــوالت ،نهتنهــا در تولیــد جهــش
ایجــاد کــرد ،بلکــه ایــن موضــوع ســبب ایجــاد ارزش
افــزوده و افزایــش اشــتغال نیــز میشــود ،همچنیــن
آســیبپذیری کشــور را در زمــان تحریــم تــا حــد
قابلتوجهــی کاهــش میدهــد .وی افــزود :در
حــوزه انــرژی جهــش تولیــد بیشــتر در بحــث تولیــد
محصــوالت اهمیــت دارد و باتوجــه بــه اینکــه اکنــون
در فــروش نفــت بــا مشــکالتی روبــهرو هســتیم،
امــا در فــروش محصــوالت مشــکل خاصــی وجــود
نــدارد کــه الزم اســت بــه ایــن مهــم توجــه شــود.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه در
گذشــته نیــز کــم و بیــش بــرای فــروش محصــوالت
مشــکلی وجــود نداشــت ،تصریــح کــرد :بــه همیــن
دلیــل هرچــه بتوانیــم تولیــد فرآوردههــای نفتــی و
پتروشــیمی را افزایــش دهیــم ،در واقــع بــه نوعــی
تحریمهــا را بیاثــر و ثــروت بیشــتری را نصیــب
کشــور کردهایــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ادامه از صفحه 1

گســترش دامنــه ویــروس مشــهور بــه کرونــا
عــاوه برناراحتــی و دلهــره اجتماعــی –
بهداشــتی بــرای ایرانیــان و ســایر جامعــه هــای
انســانی  ،اقتصادایــران را نیــز زیــر ضــرب قــرار
داده وهــرروز کــه ســپری مــی شــود آســیب
هــای بیشــتری را بــر بخــش هــای گوناگــون
وارد مــی کنــد.
دولــت ایــران درایــن روزهــای ســنگین و نفــس گیــر
دنبــال ایــن اســت کــه آســیب هــای احتمالــی را
شناســایی و راههایــی بــرای عــادی شــدن کســب وکار
ایرانیــان پیداکنــد .تجربــه دهــه هــای تــازه ســپری
شــده نشــان مــی دهــد در بدتریــن شــرایط اقتصادایران
نهــاد دولــت بیشــترین نیرویــی کــه مــی توانســت
فراهــم کنــد از محــل درآمــد صــادرات نفــت وتزریــق
دالر و ریــال هــای بــه دســت آمــده از ایــن محــل
بــوده اســت .مجموعــه رخدادهــای سیاســت خارجــی
ایــران و مناســبات سیاســی داخلــی امــا وضعیــت را بــه
ایــن نقطــه کشــانده اســت کــه دســت کــم درکوتــاه
مــدت امیــدی بــه کســب درآمــد از ایــن محــل نیســت.
ســقوط قیمــت نفــت دربــازار جهانــی بــه مــرز هــر
بشــکه  20دالر و ســقوط تقاضــا ی جهانــی بــه میــزان
 10میلیــون بشــکه درروز و همچنیــن تشــدید تحریــم
هــا و ســقوط فــروش نفــت ایــران دربازارهــای عــادی
جهــان تنهــا نیــروی دراختیــار دولــت را نیــز بــه ســمت
صفــر کشــانده اســت .دولــت ایــران ایــن روزهــا حتــی
توانایــی تامیــن نیازهــای مالــی تعهــد شــده در بودجــه
ســال  1399را نیــز از دســت داده و بــا توجــه بــه
شــرایط ایــن روزهــا شــاید تنهــا بــا افزایــش نقدینگــی
بــدون پشــتوانه بتوانــد برخــی از تعهــدات بودجــه ای
را تامیــن کنــد .درچنیــن موقعیــت خطرناکــی کــه
کســب وکار و معیشــت میلیونهــا ایرانــی تهدیــد مــی
شــود و ســونامی بیــکاری درراه اســت چــه مــی تــوان
کــرد؟ بدتریــن اتفــاق ایــن اســت کــه اجــازه دهیــم
یــاس و ناامیــدی برمجموعــه دولــت و ملــت اســتیال
یافتــه و بــا دســت روی دســت گذاشــتن و حســرت
خــوردن شــاهد زمینگیــر شــدن ایــن مــرزو بــوم
باشــیم .ایــن راه البتــه منطقــی نیســت و عقــل ســالم و
دلســوزی بــه ایــن ســرزمین آن را تجویــز نمــی کنــد.

گامهای بلندتری برای توسعه
صادرات باید برداشته شود

بخش خصوصی می تواند
به ایران کمک کند

راه درســت و برپایــه خــرد امــا فرمــان مــی دهــد همــه
توانایــی هــا و نیروهــای پنهــان و پیــدای جامعــه ایرانــی
بــرای رســیدن بــه روزهــای روشــن و عبــور ازناخوشــی
هــا درنقطــه عمــل وحرکــت قــرار بگیرنــد .راســت و
درســت و بــی پــروا اگــر بگوییــم  .امــروز ایــن واقعیــت
درایــران دیــده نمــی شــود و راه بــرای بــه کارافتــادن و
حرکــت بــدون دســت انــداز همــه نیروهــای ایرانــی در
هرزمینــه بــاز نیســت .بــه طــور مثــال مــی توانیــم بــه
اقتصادایــران نــگاه کنیــم و از ســر اشــاره بــه گســتره
و ژرفــای توانایــی هــای بیکارمانــده آن چشــم بدوزیــم.
آیــا راه بــرای دویــدن و جهــش بــرای بخــش خصوصــی
ایــران بــاز اســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه چنیــن
نیســت .بخــش خصوصــی ایــران شــامل هــزاران هــزار
بنــگاه کوچــک و بــزرگ بــا ســابقه و کارنامــه هــای
گوناگــون درایــن ســالها درپشــت درهــای بســته شــده
اقتصــاد دولتــی گیــر افتــاده و نیــروی فــوق العــاده
ای را بــرای زنــده مانــدن و عبــور از دســت اندازهــای
دولــت ســاخته کــرده انــد .نیــروی بخــش خصوصــی در
ایــران بــه دلیــل اســتیالی بــدون چــون و چــرای دولــت
و دیــوان ســاالران وابســته بــه قــدرت درآمــد بــاد آورده
صــادرات نفــت دهــه هــای پرشــماری اســت نفــس
چــاق نکــرده و راســتی آزمایــی نشــده و تمریــن بــزرگ
شــدن نکــرده اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه

توانایــی هــای آن بــه چشــم نیامــده اســت .در ایــن
روزهــای عجیــب اقتصــاد ایــران امــا فرصــت تاریخــی
و نایابــی پیــش آمــده اســت کــه نهادهــای حکومتــی
و دولتــی اندیشــه هــای پیشــین را دور انداختــه و بــا
چشــمهایی بــاز بــه دور و پیرامــون نــگاه کــرده و راه را
بــرای راســتی آزمایــی بخــش خصوصــی همــوار ســازند.
بــا توجــه بــه حضــور چندیــن دههــای کــه فعالیــت
دربخــش خصوصــی بریــم فراهــم کــرده و بــا توجــه بــه
انگیــزه هــای نیرومنــد بنگاههــای خصوصــی و نیــروی
بزرگــی کــه تجربــه و دانــش بخــش خصوصــی فراهــم
کــرده اســت تردیــد نــدارم مــی توانیــم از ایــن روزهــای
ســخت عبــور کنیــم .ایــن روزهــای راســتی آزمایــی را
جــدی بگیریــم.
مهندس محمد پارسا
رییــس هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
ایــران

دولــت فعلــی نیــز بــه ویــژه بــا توجــه بــه اینکــه بــه روزهــای
ســخت در صــادرات نفــت و حتــی فراوردههــای پتروشــیمی
رســیده اســت امســال زودتــر دســت بــه کارشــده تــا بــا ابالغ
دســتور العمــل جوایــز صادراتــی ســال  ۱۳۹۹راه را بــرای
تشــویق بیشــتر صــادرات همــوار کنــد .ضمــن احتــرام فــوق
بــه آقــای جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور در ایــن
بــاره یــاد آور میشــویم کــه بــه هــر دلیــل هنــوز تکلیــف
جوایــز صادراتــی قبلــی مشــخص نشــده اســت و بازرگانــان
هنــوز چشــم بــه راه تأمیــن اعتبــارات هســتند.
واقعیــت ایــن اســت کــه میــزان جایــزه ،روشهــای پرداخــت
و دیــوان ســاالریهای بازدارنــده و البتــه شــرایط دیگــر
موجــب شــدهاند ایــن عنصــر تشــویقی بــه ناکارآمــدی
برســد.
ایــن روزهــا همــه بــه خوبــی میدانیــم صــادرات کاالهــا و
خدمــات غیــر از نفــت و فرآوردههــای بالفصــل آنهــا ،تنهــا
مجــرای تأمیــن ارز و تثبیــت شــرایط بــازار ارز در ســال پــر
مخاطــره  ۱۳۹۹اســت.
از معــاون اول رئیــس جمهــور و نیــز از مدیــران مربوطــه
انتظــار مـیرود گامهــای بلنــد تــری بــرای توســعه صــادرات
بردارنــد.
درحــال حاضــر صادرکننــدگان ایــران زیــر فشــار خــورد
کننــدهای قــرار دارنــد کــه از دســتورهای چنــد گانــه
نهادهــای مالــی ،پولــی ،تجــاری کــه بعض ـاً بــا راهبردهــای
توســعه صــادرات تناقــض دارنــد و نیــز بــا یکدیگــر نیــز
ناســازگاری دارنــد تبعیــت محــض کــرده و در ایــن شــرایط
عمــل کننــد.
ایــن شــرایط ســخت بــه اضافــه راههــای مســدود شــده بــرای
ابتکارهــای احتمالــی بــه دلیــل سیاســت خارجــی و نیــز
عــدم عضویــت ایــران در نهادهــای پولــی و بانکــی جهانــی و
مناســبات پــر نوســان بــا طرفهــای تجــاری کار صــادرات را
ســخت کردهانــد و بــه نظــر میرســد بایــد نیــروی سیاســی
دولــت بــرای بــاز کــردن ایــن گرههــا متمرکــز شــود.
صــادرات ،در دنیــای پــر از رقابتهــای آنــی و نفــس گیــر
دههــا هــزار شــرکت بــزرگ و کوچــک مجهــز بــه نیــروی
پشــتیبانی کننــده دولتهــا ،کار ســختی اســت کــه فراتــر از
دادن جایــزه صادراتــی بــه روشهــای فعلــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرناپــاس -رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی دربــاره تأثیــر شــیوع کرونــا بــر
صــادرات انــرژی خبــر داد :در حــوزه انــرژی،
امــور مربــوط بــه خدمــات فنــی و مهندســی
بیشــترین تأثیــر را از ایــن ســختگیریها
داشــتهاند ،بهطــوری کــه حتــی مــواردی
داشــتهایم کــه در خــارج از کشــور بــه مشــکل
خوردهانــد و مقــداری از کاالهــای آنهــا متوقــف
شــده اســت.
حمیدرضــا صالحــی ،دبیــرکل فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران گفــت :اکنــون بســیاری
از کشــورهای دنیــا درگیــر ایــن بیمــاری هســتند ،ولــی
چــون ایــران یکــی از مراکــز شــیوع آن شــده ،بســیاری
از کشــورها ناگزیــر شــدند مرزهــای خــود را ببندنــد.
نیازمنــد یــک پروتــکل امنیتــی بهداشــتی
بــرای دیپلماســی اقتصــادی هســتیم
وی در گفتوگــوی خــود بــا ایرناپــاس افــزود :بــرای
اینکــه بتوانیــم وضعیــت را بــه حالــت عــادی برگردانیــم،
راههایــی وجــود دارد ،از جملــه اینکــه بــا کشــورهای
همســایه دیپلماســی اقتصــادی خــود را در قالــب
یــک پروتــکل امنیتــی و بهداشــتی تعریــف کنیــم تــا
بهتدریــج بتوانیــم تجــارت بــا آنهــا را روان کنیــم.
عــراق مرزهــا را بــاز کــرده و ایــن امــر میتوانــد بــه
مابقــی کشــورها هــم تعمیــم پیــدا کنــد.
بــه گفتــه صالحــی بــرای عبــور از ایــن وضعیــت نیازمند
همــکاری بیشــتر بخــش خصوصــی و در صــدر آن ،اتــاق
بازرگانــی و دولت هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه «تمــام فضــای اقتصــاد از اصنــاف تــا
بــازار ،تقاضــا کاهــش پیــدا کــرده و همینطــور بســیاری
از بنگاههــای کوچــک و متوســط کــه نیــاز بــه مــواد
اولیــه خارجــی دارنــد ،اکنــون بــا کمبــود ایــن مــواد
مواجــه هســتند» ،افــزود :الزم اســت همــه دولتهایــی
کــه کشورشــان درگیــر ایــن ویــروس اســت ،بــرای
بخــش اقتصــادی و صنعــت هــم ســتادی تشــکیل دهند
تــا از ایــن طریــق از زیــان بیشــتر بنگاههــای اقتصــادی
خــود جلوگیــری کننــد .بــه هــر حــال بایــد همانطــور
کــه خواهــان ســامتی مــردم هســتیم ،نســبت بــه

انـرژی
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صادرات بنزین؛ کلید طالیی
روزهای کرونایی

کرونا مرزها را به روی ما بسته؛
دولت و بخش خصوصی ستاد
اقتصاد و صنعت تشکیل دهند
بنگاههــای اقتصــادی هــم حســاس باشــیم کــه ایــن
امــر همــکاری دولــت و دیگــر دســتگاهها را میطلبــد.
بــه بنگاههــای اقتصــادی هــم مثــل موضــوع
ســامت حســاس باشــیم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه «دســتوالعملهایی بــرای بــه
تعویــق انداختــن سررســید قســط وامهــا صــادر شــده»،
اضافــه کــرد :همینطــور صحبتهایــی دربــاره
کاهــش فشــار مالیاتــی بــر بنگاههــا شــنیده میشــود.
ایــن موضوعــات در وضعیــت فعلــی میتوانــد بــرای
جلوگیــری از آســیب مالــی بنگاههــا بســیار مهــم باشــد.
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران توضیــح داد کــه «ورود کاالهــا در حــال
حاضــر نســبت بــه گذشــته متفــاوت شــده اســت؛
علیالخصــوص مــواد غذایــی کــه قبــل از ورود از نظــر

بهداشــتی بررســی میشــوند».
وی افــزود :برخــی کشــورها مــرز خــود را بــا ایــران
کامــ ً
ا بســتهاند ،حتــی افــرادی داریــم کــه در آن
ســمت مرزهــا قرنطینــه شــده و نمیتواننــد بــه ایــران
برگردنــد.
صالحــی راجــع بــه ایــن محدودیتهــا در حــوزه
انــرژی نیــز توضیــح داد :در حــوزه انــرژی امــور مربــوط
بــه خدمــات فنــی و مهندســی بیشــترین تأثیــر را از
ایــن ســختگیریها داشــتهاند ،بهطــوری کــه حتــی
مــواردی داشــتهایم کــه در خــارج از کشــور بــه مشــکل
خوردهانــد و مقــداری از کاالهــای آنهــا متوقــف شــده
اســت .ادامــه فعالیــت در پروژههایــی کــه در عــراق
و ارمنســتان داشــتیم ،ســخت شــده ،امــا اینهــا دائــم
نخواهــد بــود و بــا پروتکلهایــی کــه تعریــف خواهنــد
کــرد ،وضعیــت بهتــر میشــود.

کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه کاهــش مصــرف بنزیــن
در شــرایطی کــه کشــور تبعــات ویــروس کرونــا را تجربــه
میکنــد ،میتوانــد فرصتــی بــرای افزایــش صــادرات و
درآمدهــای دولــت باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،خودکفایــی در تولیــد بنزیــن یکــی از
اهــداف وزارت نفــت طــی چنــد ســال اخیــر بــوده کــه بــر
اســاس آن میــزان تولیــد بنزیــن در کشــور بــه مــرور زمــان
افزایــش یافتــه و اکنــون ایــن فــرآورده نفتــی در لیســت
اقــام صادراتــی قــرار گرفتــه اســت و آنطــور معــاون اول
رییسجمهــور نیــز اعــام کــرده ،تحریمهــا تاثیــری بــر
ایــن موضــوع نخواهــد داشــت.
اواخــر ســال  ۱۳۹۷بــود کــه بــا افتتــاح فــاز ســوم
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس ،ایــران در تولیــد بنزیــن
خودکفــا شــد و توانســت دروازههــای واردات ایــن فــرآورده
اســتراتژیک را ببنــدد .اکنــون نیــز شــاهد افزایــش تولیــد
ایــن فــرآورده هســتیم؛ تاجایــی کــه تابســتان ســال
گذشــته باالتریــن رقــم تاریخــی تولیــد بنزیــن در ایــران
ثبــت شــد.
ســهمیه بنــدی بنزیــن از یــک ســو و شــیوع ویــروس
کرونــا از ســوی دیگــر میــزان مصــرف ایــن فــرآورده نفتــی
را کاهــش داده کــه مــی تــوان از ایــن شــرایط بــه عنــوان
یــک فرصــت بــرای کشــور یــاد کــرد.
حســین آقایــان  -کارشــناس ارشــد حــوزه انــرژی و
ســوخت  -دربــاره ایــن موضــوع بــه ایســنا ،گفــت :هرچنــد
کــه دســت ایــران در صــادرات همچــون کشــورهای دیگــر
بــاز نیســت امــا بــاز هــم در صــادرات بنزیــن نســبت بــه
نفــت خــام جــای ســخن بیشــتری دارد و اکنــون مــی
توانــد از ایــن فرصــت بــرای افزایــش درآمــد اســتفاده
کنــد.

ایــن کارشــناس حــوزه انــرژی گفــت :باتوجــه بــه
محدودیــت هــا یکــی از مشــکالتی کــه وجــود دارد
ذخیــره ســازی بنزیــن تولیــدی اســت؛ لــذا بایــد بــه
دنبــال مشــتری و ایجــاد درآمــد بــرای کشــور بــود و
دولــت بایــد بــه صــادرات بنزیــن توجــه بیشــری داشــته
باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران،
بخــش خصوصــی نیــز همپــای دولــت وارد میــدان
شــد تــا بــه ســهم خــود در مهــار ایــران بیمــاری
همهگیــر اقــدام کنــد .اتــاق ایــران بــه عنــوان
نماینــده بخــش خصوصــی ،عــاوه بــر حمایــت
از اقدامــات وزارت بهداشــت در داخــل ،تــاش
کــرده اســت طــی مکاتبــه بــا نهادهــای تجــاری
بینالمللــی از جملــه اتــاق بازرگانــی بینالمللــی
و انجمــن اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت اروپــا ،در
ایجــاد اجمــاع جهانــی بــرای رفــع تحریــم هــای
آمریــکا علیــه ایــران ،به صــف دســتگاه دیپلماســی
کشــور بپیونــدد.
دیپلماســی فعــال بخــش خصوصــی در بحــران کرونــا تــا
اینجــای کار توانســته اســت موافقــت حداکثــری نهادهــای
تجــاری بینالمللــی را کســب کنــد .رئیــس اتــاق ایــران در
نامههایــی جداگانــه بــه رئیــس اتــاق بازرگانــی بینالمللــی
( )ICCو رئیــس انجمــن اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت
اروپــا ( ،)Eurochambresهمراهــی ایــن دو نهــاد بــرای
رفــع محدودیتهــای تحریــم علیــه ایــران را خواســتار شــده
بــود؛ چراکــه ایــن محدودیتهــا مســتقیماً مبــارزه بــا کرونــا
در ایــران را مختــل کــرده اســت.
غالمحســین شــافعی در جایــگاه رئیــس اتــاق ایــران و رئیــس
کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی بینالمللــی در نامــهای بــه
پــال پولمــن ،رئیــس اتــاق بازرگانــی بینالمللــی (،)ICC
مســاعدت ایــن نهــاد بینالمللــی و جامعــه جهانــی بــرای
ارســال تجهیــزات پزشــکی بــه ایــران در شــرایط تحریمهــای
ظالمانــه را خواســتار شــد.
ایــن نامــه کــه در  20اســفند  98نگاشــته شــد ،اســتقبال و
همراهــی اتــاق بازرگانــی بینالمللــی ( )ICCرا بــه همــراه
داشــت و باعــث شــد ایــن اتــاق در نامــهای سرگشــاده از
رهبــران  20اقتصــاد بــزرگ جهــان ( )G20بخواهــد در
راســتای کمــک بــه مهــار ویــروس کرونــا ،تمامــی اقــام
پزشــکی ،داروهــا ،ضدعفونیکنندههــا ،صابــون و لــوازم
بهداشــت شــخصی را از ممنوعیتهــا و تعرفههــای تجــاری
محدودکننــده معــاف کننــد.
در ادامــه ،شــافعی در  27اســفند  98نام ـهای خطــاب بــه کریســتوف
الیتــل ،رئیــس انجمــن اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت
اروپــا ( ،)Eurochambresارســال کــرد و ضمــن ابــراز
نگرانــی نســبت بــه کمبــود تجهیــزات و داروهــای مقابلــه

دیپلماسی فعال
بخش خصوصی
علیه تحریم در
میانه بحران
کرونا

بــا کرونــا در ایــران ،خواســتار توجــه اتاقهــای بازرگانــی
اروپــا بــه مســئولیت اجتماعــی خــود در برابــر تحریمهــای
ناعادالنــه آمریــکا علیــه ایــران شــد.
ایــن نامــه نیــز بــا پاســخگویی مســتقیم رئیــس انجمــن
اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت اروپــا ()Eurochambres
مواجــه شــد .الیتــل در پاســخ بــه نامــه شــافعی اعــام
کــرد :کــه شــبکه اتــاق اروپایــی تمــام تــاش خــود را بــرای
کاهــش بحــران کرونــا در ایــران و جهــان بــه کار میگیــرد
و از تالشهــای اتحادیــه اروپــا بــرای ارائــه کمکهــای
انســان دوســتانه بــه ایــران حمایــت میکنــد.
در یــک مــاه گذشــته کــه شــیوع بیحدومــرز ویــروس
کرونــا در کشــورهای مختلــف ازجملــه ایــران تشــدید
شــده ،رایزنیهــای دیپلماتیــک نیــز در جهــان افزایــش
پیــدا کــرده و کشــورهای مختلــف بــه دنبــال جــذب
همراهــی حداکثــری بینالمللــی بــرای مقابلــه بــا اپیدمــی
کرونــا بودهانــد .در ایــن میــان دیپلماســی اتــاق ایــران
بــرای تســهیل مقابلــه بــا کرونــا نیــز بــه عنــوان بخشــی
از مســئولیت اجتماعــی بخــش خصوصــی فعــال شــده و
تــاش بــرای بــه ثمــر رســاندن آن همچنــان ادامــه دارد.
در ســوی دیگــر ماجــرا ،دســتگاه دیپلماســی کشــور و وزیــر
امــور خارجــه نیــز تــاش مــی کنــد جهــان را از تأثیــر
مخــرب تحریمهــای آمریــکا بــر حــوزه غــذا و دارو و تأمیــن
اقــام موردنیــاز بــرای مقابلــه بــا کرونــا آگاه کنــد .حرکتــی
کــه بــه نظــر میرســد بــه صــورت جــدی بــا توییــت
محمدجــواد ظریــف در اواخــر اســفندماه آغــاز شــده اســت
و همچنــان ادامــه دارد.
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افزودن بحران کرونا به بند
«فورسماژور» قراردادها
رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران ،در نامــهای بــه حســن
روحانــی ،رییسجمهــور ،پیشــنهاد کــرد مســاله کرونــا
در قراردادهــا بهویــژه در حــوزه تولیــد و خدمــات
فنــی و مهندســی ، ،از ابتــدای اســفند مــاه  ۹۸شــرایط
«فورسمــاژور» در نظــر گیــرد .مســعود خوانســاری،
در نام ـ ه خــود بــه رییسجمهــور ،بــا اشــاره بــه اینکــه
بحــران شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور ،اقتصــاد
بنگاههــای تولیــدی و خدمــات فنــی و مهندســی را
آســیبپذیر کــرده و در چنیــن شــرایطی ،تعهــد انجــام
کار در بــازه زمانــی منعقــده در قراردادهــا چالشبرانگیــز
شــده اســت ،از حســن روحانــی درخواســت کــرد تــا
بــازه زمانــی شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور بــه عنــوان
یکــی از شــروط فورسمــاژور در قراردادهــای منعقــده
میــان دســتگاههای اجرایــی بــه عنــوان واگذارنــدگان
کار بــا پیمانــکاران اضافــه شــود .متــن نامــه بــه ایــن
شــرح اســت« :احترامــا ،همانگونــه کــه مســتحضرید،
بحــران شــیوع ویــروس کرونــا نــه تنهــا ســامت آحــاد
جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار داده ،بلکــه اقتصــاد کشــور
و بــه ویــژه بنگاههــای تولیــدی و خدمــات فنــی و
مهندســی کــه بــا انعقــاد قــرارداد ،متعهــد انجــام کار

در بــازه زمانــی مشــخصی شــدهاند را نیــز بهشــدت
آســیبپذیر کــرده اســت بــه نحــوی کــه بیشــترین
تأثیــر مســتقیم وضعیــت موجــود در بنگاههــای مــورد
اشــاره مربــوط بــه تأخیــر ناخواســته در زمــان اجــرای
پــروژه و افزایــش هزینههــای مترتــب ناشــی از تهدیــد
منابــع انســانی و شــاغالن در پروژههــا و الــزام بــه
رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی اســت ».خوانســاری
در ادامــه ایــن نامــه ،پیشــنهاد اتــاق تهــران بــه عنــوان
نماینــده بخشخصوصــی کشــور بــرای رفــع مشــکالت
پیشآمــده در ایــن ارتبــاط را مطــرح و تصریــح کــرد:
«بــا عنایــت بــه تعریفــی کــه ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی کشــور از شــرایط فورسمــاژور (شــرایط
غیرمترقبــه از قبیــل ســیل ،زلزلــه ،جنــگ ،بیمــاری
و غیــره) دارد ،یکــی از بندهــای قراردادهــای منعقــده
فیمابیــن دســتگاههای اجرایــی (واگذارنــدگان کار)
بــا پیمانــکاران بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده
میشــود ،لــذا خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد
بــازه زمانــی بحــران مذکــور کــه ابتــدای آن اســفند
 ۹۸بــوده لیکــن انتهــای آن نامعلــوم ،جــزو شــرایط
فروسمــاژور اعــام شــود

پساکرونا چالش
اول سال 1399

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کرونــا مســاله یــک کشــور و یــک اقتصــاد نیســت ولــی
اقتصادهــای متفــاوت بــرای ایــن مســاله راهکارهــای
مختلفــی را در پیــش گرفتهانــد .هرچنــد هنــوز همــه
کشــورها درگیــر کاهــش شــیوع هســتند و محاســبه
دقیقــی از میــزان خســارتها صــورت نگرفتــه اســت ولــی
بســیاری از هماکنــون بــه فکــر برنامههایــی بــرای جبــران
زیــان اقتصــادی و جلوگیــری از بــه رکــود رفتــن اقتصــاد
خــود هســتند .رییــس اتــاق ایــران و چیــن میگویــد
پیشبینیهــا حاکــی از کاهــش دو درصــدی رشــد
اقتصــادی چیــن در ســال جــاری اســت .بــه گفتــه حریــری
هــر چنــد در ابتــدا برآوردهــا از باالتــر بــودن میــزان ایــن
کاهــش حکایــت میکــرد ،امــا دولــت ایــن کشــور اعــام
کــرده کــه بــا برنامهریــزی از کاهــش بیشــتر رشــد اقتصــادی
جلوگیــری میکنــد .هــر چنــد ایــن کاهــش رشــد در
وضعیــت اقتصــادی چیــن در ســالهای گذشــته کــم
ســابقه بــوده اســت .امــا ســوال ایــن اســت کــه مــا بــرای
جلوگیــری از رکــود چــه برنامــهای داریــم.
اقتصادی با مشکل مزمن رکود
اقتصــاد ایــران حتــی قبــل از کرونــا بــا مشــکل رکــود روبــرو
بــود .امــا کرونــا وضعیــت را بدتــر کــرده اســت .شــیوع
ویــروس کرونــا در اســفند مــاه امســال توانســته تقاضــای
اصنــاف مختلــف را بیــن  ۳۵تــا  ۱۰۰درصــد کاهــش دهــد.
بــر اســاس گــزارش دفتــر امــور اقتصــادی و سیاســتهای
تجــاری وزارت صنعــت،معــدن و تجــارت بخــش خدمــات
گردشــگری و باشــگاههای ورزشــی بــا کاهــش صددرصــدی
درخواســتها ،فعالیتشــان بــه صفــر رســیده اســت.
فعالیــت تاالرهــای پذیرایــی ،فســت فودهــا و لبنیــات
فروشهــای ســنتی نیــز در پــی شــیوع ویــروس کرونــا ۹۰
درصــد کاهــش داشــته اســت .رســتورانها و چلوکبابیهــا
نیــز بــه ترتیــب بــا کاهــش  ۸۰و  ۷۵درصــدی مشــتری
مواجــه شــدهاند .ایــن در حالــی اســت کــه رییــس اتحادیــه
دارنــدگان رســتوران و ســلف ســرویس حــدود یــک هفتــه
بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران از کاهــش  ۳۰تــا ۳۵
درصــدی فــروش رســتورانها خبــر داده بــود .ایــن رکــود
میتوانــد باعــث مشــکالت جــدی در ســه ماهــه اول بهــار
شــود .آیــا دولــت برنام ـهای بــرای حــل ایــن مشــکل دارد؟
منبع http://www.taadolnewspaper.ir :

اقتصاد پیش از این هم آسیبپذیر بود
یــک کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس
کرونــا در ایــران و جهــان گفــت :ایــن روزهــا کشــور بــا بحران
بســیار جــدی روبروســت و امیــدوارم بــا تدبیــر مســووالن
ذیربــط و همــت و همراهــی مــردم ،از ایــن شــرایط ســخت
بــا کمتریــن خســارت عبــور کنیــم .اســماعیل افشــار بــا
بیــان اینکــه همــه بخشهــای کشــور بایــد بــا الگوبــرداری
از پزشــکان و پرســتاران ،بــا شــناخت دقیــق وظایفشــان ،در
کنــار هــم بــرای حــل ایــن بحــران کــه تمــام زندگــی مــردم
ایــران را تحتالشــعاع قــرار داده ،تــاش کننــد ،اظهــار کــرد:
ماههــا بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم درگیــر کرونــا
و خســارتهایش خواهیــم بــود و درســت اســت کــه امــروز
تمــام توجههــا بــه عبــور از دوران پیــک بیمــاری و کنتــرل
شــیوع ویــروس کرونــا معطــوف شــده اســت ،امــا قطعــا
یــک مدیریــت جامــع و همهجانبهنگــر ،بایــد بــرای تمــام
ابعــاد ایــن بحــران راهحــل پیشبینــی کنــد تــا بــا کمتریــن
آســیب از ایــن دوران گــذر کنیــم ،چــرا کــه اقتصــاد در دوران
پســاکرونا بــا بحرانهــای جدیتــری روبــرو خواهــد شــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی افــزود :اگــر قــرار گرفتــن در
لیســت ســیاه  FATAو پیشبینــی کســری بودجــه ۱۳۹۹
هــم مــورد توجــه قــرار دهیــم ،روزهــای ســخت آینــده قابــل
شبیهســازی اســت ،امــا بــا یــک مدیریــت جامــع و اثرگــذار،
میتــوان سیاســتهای صحیحــی را بــرای دوران پســاکرونا

انـرژی

شماره یکصد و سـی و پنج  /هفتـه سوم فروردین هزار و سیصد نود ونود و نه

اتخــاذ کــرد تــا از تهدیدهــا ،فرصــت ســاخت.
افشــار در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه بیشــتر بــه
کســب و کارهــای پلتفرمــی و خــروج از کســب وکارهــای
ســنتی ،خاطرنشــان کــرد :در ایــن میــان بنگاههــای
اقتصــادی کوچــک و متوســط کــه حــدود  ۴۰درصــد تولیــد
ناخالــص کشــور را هــم در اختیــار دارنــد ،در صــف اول فشــار
اقتصــادی ناشــی از کرونــا قــرار گرفتهانــد و ممکــن اســت
حتــی بــا ورشکســتگی و تعطیلــی روبــرو شــوند.
دومینویی که به بنگاههای بزرگ میرسد
افشــار ادامــه داد :البتــه توجــه شــود کــه بحــران اقتصــادی
پســاکرونا فقــط بــه بنگاههــای کوچــک و متوســط ختــم
نمیشــود ،بلکــه ایــن بحــران ماننــد دومینــو بــه ســطح
بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی ،شــرکتهای پیشــرو در
عرصــه تجــارت بینالمللــی و ســاختارهای اقتصــاد کالن
و بــاال دســتی نظیــر نظــام بانکــی و مالــی کشــور منتقــل
خواهــد شــد.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی گفــت :همــه ایــن شــرایط ،اتخــاذ
سیاس ـتهای حمایتــی از ســوی دســتگاههای حاکمیتــی را
ضــروری میکنــد تــا بــا تدویــن بســتههای قانونــی و مالــی،
از زمینگیــر شــدن بنگاههــای اقتصــادی جلوگیــری شــود،
ایــن بســته حمایتــی بایــد در شــورای هماهنگــی اقتصــادی
ســران ســه قــوه بــه تصویــب برســد تــا تمــام دســتگاهها بــا
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ســرعت ،عملیاتــی کننــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی در ادامــه بــه معضــل زیــان
شــرکتهای دولتــی و ضــرورت اصــاح ایــن ســاختار بــه
خصــوص در شــرایط خــاص اقتصــادی پرداخــت و گفــت:
طبــق آمــار رســمی بهطــور نمونــه در ســال  ۱۳۹۶در حالــی
کــه پیشبینــی شــده بــود تنهــا  ۱۰شــرکت زیــانده بــا
 ۴۵۰۰میلیــارد تومــان زیــان وجــود داشــته باشــد ،امــا در
عمــل بــه  ۹۶شــرکت زیــانده بــا  ۵۰هــزار میلیــارد تومــان
زیــان بــر دوش اقتصــاد ایــران رســیدیم.
افشــار بــا بیــان اینکــه پیشبینــی شــده در ســال ۱۳۹۹
شــاهد  ۱۰۶شــرکت دولتــی زیــانده باشــیم ،اظهــار کــرد :در
عیــن حــال دیــوان محاســبات پیشبینــی کــرده از مجمــوع
 ۳۸۱شــرکت ،بیــش از  ۲۰۰شــرکت دولتــی زیــانده باشــند
و ایــن ارقــام تــا قبــل از بحــران کرونــا بــوده و قطعــا شــاهد
شــرایط حادتــری خواهیــم بــود ،بنابرایــن بــا توجــه بــه
شــرایط اقتصــادی کشــور و بــه خصــوص حملــه کرونــا بــه
اقتصــاد ،جراحــی بــزرگ در ســاختار مدیریتــی شــرکتهای
دولتــی ،بیــش از گذشــته ضــرورت مییابــد و چــه بســا
ایــن شــرایط ،بتوانــد زمینــه را بــرای یــک تصمیمگیــری
جســورانه بــر مبنــای کار کارشناســی همهجانبــه ،بــه
منظــور عبــور از ایــن پیــچ تاریخــی فراهــم کنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بحــران اقتصــادی ناشــی از
کرونــا در دنیــا نیــز ،تصریــح کــرد :کرونــا اقتصــاد جهــان
را هــم بــا بحــران روبــرو کــرده ،بــه نحــوی کــه پیشبینــی
میشــود رشــد اقتصــادی جهــان هــم از  ۳بــه  ۲.۵درصــد
کاهــش پیــدا کنــد؛ در واقــع ایــن همــان مقــداری اســت کــه
صنــدوق بینالمللــی پــول آن را مســاوی بــا رکــود جهانــی
پیشبینــی کــرده اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی افــزود :ضمــن اینکــه برخــی
ســازمانهای اقتصــادی بینالمللــی هــم بحــران اقتصــادی
ناشــی از کرونــا را بــا بحــران  ۲۰۰۹اروپــا مقایســه و
چهبســا بدتــر از آن میداننــد کــه همــه ایــن اطالعــات
و پیشبینیهــا حکایتگــر ایــن اســت کــه کرونــا اقتصــاد
دنیــا را هــم بهشــدت گرفتــار کــرده اســت.
افشــار بــه ضــرر چندصــد میلیــارد دالری چیــن و کاهــش
 ۴۰۰میلیــارد دالری ارزش بــورس شــانگهای اشــاره کــرد و
گفــت :در حالــی کــه رشــد اقتصــادی چیــن ،بیــش از شــش
درصــد بــرای ســال  ۲۰۲۰بــرآورد شــده بــود ،اکنــون حداقل
بــه پنــج درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ اقتصــادی کــه
بیــش از  ۱۵درصــد اقتصــاد جهــان را در اختیــار دارد.
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اخـــبــار کــوتـــــاه
آغاز به کار مجدد بنگاه ها و ضرورت انجام اقدامات
حفاظتی و بهداشتی
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بــا توجه
بــه شــروع تدریجــی فعالیــت بنگاههــا و واحدهــای اقتصــادی
در اطالعی ـهای کــه بــا همــکاری کارشناســان تدویــن شــده
اســت ،از اقدامــات ضــروری بهداشــتی آغــاز بــه کار مجــدد
بنگاههــا نوشــت.
اتــاق بازرگانــی تهــران کــه در روزهــای گذشــته گام دوم
اقدامــات خــود در مقابلــه بــا کرونــا را در حــوزه حمایــت از
کسـبوکارها و بازگشــت بــه کار تدریجــی و براســاس اولویــت
رشــته فعالیتهــای مختلــف اقتصــادی نشســتهایی را
برگــزار کــرده اســت ،در اطالعی ـهای از بنگاههــای اقتصــادی
خواســت آغــاز بــه کار مجــدد ،یــا ادامــه کار و فعالیــت خــود
را ،کامــا منطبــق بــر اصــول و پروتکلهــای محافظتــی و
بهداشــتی پیــش ببرنــد.
اتــاق تهــران در ایــن اطالعیــه هفــت بنــدی بــا اشــاره بــه
لــزوم آمــوزش اقدامــات ضــروری بهداشــتی بــه کارکنــان،
عنــوان کــرده اســت کــه بنگاههــا بایــد پروتکلهــای
مقــررات و راهنمــای کار را کــه توســط مرکــز ســامت
محیــط و کار وزارت بهداشــت و درمــان تدویــن شــده اســت،
دریافــت کــرده و مدنظــر قــرار دهنــد.
متــن کامــل اطالعیــه اتــاق تهــران بــه شــرح زیــر
اســت:
اعضای محترم اتاق تهران
بــا ســام و احتــرام ،بــا توجــه بــه آغــاز فعالیتهــای اقتصادی
در ســال جدیــد ،پروتــکل پیشــنهادی فعالیــت در واحدهــای
صنعتــی ،خدماتــی و معدنــی اســتان بــه شــرح زیــر اعــام
میشــود .امیــد اســت توجــه فعــاالن اقتصــادی بــه مــوارد
ذیــل از بــروز مشــکالت آتــی در خصــوص توســعه و شــیوع
بیمــاری کرونــا و تبعــات اداری آن جلوگیــری کنــد:
-1ابتــدا بایــد فــرض کــرد همــه همکارانــی کــه بعــد از
تعطیــات بــه محــل کار میآینــد ناقــل یــا مبتــا بــه کرونــا
هســتند( .مگــر بــه مــرور خــاف آن بــه روشهایــی کــه در
ادامــه میآیــد بــه اثبــات برســد).
-2کلیــه پرســنل بهتــر اســت فــرم خوداظهــاری را کــه
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اســت ،در حضــور نماینــده شــرکت تکمیــل و امضــا کــرده و
تحویــل واحــد اداری دهنــد.
-3راســتیآزمایی تبســنجی توســط نماینــده شــرکت
انجــام شــود.
-4حتمــا دســتکش ،ماســک و مــواد ضدعفونیکننــده بــرای
مصــرف حداقــل دو مرتبــه در شــیفت در اختیــار همــگان
قــرار گیــرد.
-5در دو هفتــه اول اجــرای طــرح ،از کمــک همکارانــی کــه
بــا سرکشــی تماموقــت از بــروز ســهلانگاری یــا تعمــد
احتمالــی برخــی از پرســنل جلوگیــری کننــد ،اســتفاده شــود.
-6کارفرمایــان ،بــا ارایــه آموزشهــای الزم از نحــوه اســتفاده
و تعویــض و نیــز دورانــدازی ماســک و دســتکش توســط
پرســنل یقیــن حاصــل نماینــد .در ادامــه توصیــه کارشناســی
آن اســت کــه چنانچــه مســائل بهداشــتی و مراقبتــی و
حفــظ فواصــل بــهدرســتی انجــام شــود هرگــز یــک نفــر
از کارمنــدان یــا کارگــران ناقــل یــا مبتــا امــکان شــیوع و
ابتــای دیگــر کارگــران را فراهــم نمینماینــد.
-7آخریــن ویرایــش پروتکلهــای مقــررات و راهنمــای کار
در محیطهــای کســبوکار در وبســایت «مرکــز ســامت
محیــط و کار» قــرار دارد.
از «اینستکس» راضی نیستیم
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه اروپــا بــه
تعهــدات کامــل خــود در حــوزه انــرژی و حمــل و نقــل پایبند
باشــد ،تصریــح کــرد :مــا از اینســتکس راضــی نیســتیم ولــی
آن را بــه فــال نیــک مــی گیریــم تــا بدیــن وســیله دیگــر
تعهــدات آنهــا اجــرا شــود.
موســوی در مــورد اقدامــات آمریــکا علیــه کشــورمان ،اظهــار
داشــت :کمتریــن توقــع از جامعــه جهانــی و کشــورهای
مســتقل کــه ادعــای تمــدن دارنــد ایــن اســت ،تحریــم هــای
یکجانبــه و قلدرمابانــه آمریــکا کــه مغایــر بــا قطعنامــه ۲۲۳۱
اســت را رعایــت نکننــد.
وی افــزود :در شــرایطی کــه قــرار داریــم و همــه دنیــا
نیازمنــد منابعــی بــرای مقابلــه بــا آثــار و تبعــات شــیوع ایــن
ویــروس ،انتظــار داریــم موانــع دسترســی ایــران بــه امــوال
خــود برداشــته شــود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در مــورد برخــی مقامــات
ارشــد کشــورمان در مــورد عــدم تاثیــر تحریــم بــر روی
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پروســه مقابلــه بــا کرونــا ،گفــت :مــن مخالــف ایــن موضــوع
هســتم .کشــور مــا تحــت شــدیدترین تحریــم هــا اســت و بــر
خــاف ادعــای آمریــکا کــه مــی گویــد دارو تحریــم نیســت،
راه هــای ورود ایــن مــوارد بــه کشــور بســته اســت.
موســوی افــزود :امــا بــه ایــن دلیــل کــه مــا ســال هــا در
شــرایط تحریــم قــرار داشــتیم و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری
بــرای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی ،مــا بــا اســتفاده از منابــع و
نیــروی داخلــی بــر ایــن تهدیــد غلبــه کــرده ایــم.
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد مــا درون زا اســت و مــا بــا
پشــتوانه داخلــی بــر مشــکالت غلبــه مــی کنیــم ،گفــت :امــا
ایــن نکتــه را بایــد بگویــم کــه بــا کمــک خارجــی و رفــع
برخــی نیازمنــدی هــای داخلــی مــی توانیــم راحــت تــر
مشــکالت را برطــرف کنیــم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در مــورد درمــان اتبــاع
خارجــی مبتــا بــه کرونــا در ایــران ،اضافــه کــرد :دو دســته
شــاید در ایــران مبتــا بــه کرونــا شــده انــد .گروهــی کــه بــه
قصــد زیــارت آمــده بودنــد کــه طبیعــی اســت ایــن افــراد بــا
مراجعــه بــه مراکــز درمانــی ،خدمــات درمانــی دریافــت مــی
کننــد.
موســوی بــا بیــان اینکــه گــروه دوم مهمانــان مــا هســتند
کــه از جملــه مــی تــوان بــه دوســتان خــوب افغــان اشــاره
کــرد ،افــزود :مســافران زیارتــی بعــد از درمــان بــه کشــورهای
خــود برگشــتهاند .بســیاری از کســانی کــه بــا بســته شــدن
مرزهــا در داخــل کشــور گرفتــار شــده بودنــد ،بــه رغــم برخی
کارشــکنی هــا و بــا تــاش مســتمر تــاش کردیــم مشــکالت
را حــل کنیــم.
امضاهای طالیی» یکی از موانع رونق تولید در کشور
است
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران ،تاکیــد کــرد :بــرای تحقــق رونــق تولیــد در کشــور
بایــد بســاط «امضاهــای طالیــی» و توزیــع رانــت در کشــور
جمــع شــود .
حمیدرضــا صالحــی ،در مصاحبــه بــا ویــژه برنامــه شــعار ســال
« فــردای روشــن » کــه از آنتــن رادیــو گفــت و گــو پخــش
مــی شــد ،بــا بیــان اینکــه بــرای تحقــق جهــش تولیــد در
کشــور بایــد زیرســاختهایی در اقتصــاد کالن کشــور در ایــن
زمینــه فراهــم شــود ،اظهــار کــرد :یکــی از زیرســاخت هــا در
ایــن حــوزه رقابتــی کــردن حــوزه هــای اقتصــاد و تولیــد در
کشــور اســت.
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وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه نظــام بانکــی کشــور در ارائــه
تســهیالت بانکــی بایــد همــکاری بیشــتری بــا تولیدکننــدگان
داشــته باشــد ،ادامــه داد :دولــت بــرای تامیــن مالــی تولیــد
کننــدگان مــی توانــد از نقدینگــی موجــود در کشــور اســتفاده
کنــد و پــول هــای ســرگردان را بــه ســمت تولیــد ســوق
دهــد ،البتــه در ایــن زمینــه ضــروری اســت کــه دولــت ایــن
تضمیــن را بــه مــردم بدهــد کــه پولــی کــه در زمینــه تولیــد
ســرمایه گــذاری مــی شــود بازگشــت پیــدا مــی کنــد و ایــن
خــود باعــث ترغیــب بــه مــردم ســمت ســرمایه گــذاری در
حــوزه تولیــد میشــود بــه جــای اینکــه پــول هایشــان را بــه
ســمت دالل بــازی ســوق دهنــد .
ایــن فعــال اقتصــادی همچنیــن در ادامــه صحبــت هــای
خــود بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــرای حرکــت بــه ســمت تولیــد
واقعــی در کشــور ،بایــد جلــوی توزیــع رانــت و امضاهــای
طالیــی گرفتــه شــود  ،گفــت :رانــت موجــود در اقتصاد کشــور
 ،زمینــه را بــرای فســاد ،دالل بــازی و ایجــاد شــغل هــای
کاذب فراهــم مــی کنــد و ســرمایهگذاران بــرای حضــور در
عرصــه تولیــد ســرخورده و مایــوس مــی شــوند.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران همچنیــن
بــا تاکیــد بــر اینکــه در زمینــه تولیــد بایــد نــگاه صــادرات
محــور داشــته باشــیم  ،ادامــه داد :وقتــی تولیــد بــرای خــارج
از کشــور داشــته باشــیم ،ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه
تیــراژ تولیــد در کشــور بــاال بــرود و ایــن خــود زمینــه را بــرای
پاییــن آمــدن قیمــت تولیــد و تــاش بــرای افزایــش کیفیــت
کاالهــای تولیــدی فراهــم مــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــازار هــای خوبــی در
منطقــه بــرای تولیــدات ایرانــی وجــود دارد کــه از جملــه ایــن
بازارهــا ،بــازار عــراق اســت و بایــد حتمــا آن را حفــظ کنیــم،
تصریــح کــرد :مــی توانیــم تولیــدات خــود را بــه کشــورهای
فراتــر از منطقــه یعنــی کشــورهای آفریقایــی نیــز صــادر
کنیــم و ایــن نیازمنــد ایــن اســت کــه روابــط بیــن الملــل
خــود را گســترش دهیــم و اجــازه ندهیــم کــه تحریمهــا
بــر روی روابــط ایــران بــا دیگــر کشــورها در ایــن حــوزه اثــر
منفــی بگــذارد .
صالحــی در پایــان صحبتهــای خــود بــار دیگــر تاکیــد
کــرد  :نمــی توانیــم صحبــت از تولیــد کنیــم و فقــط بــازار
داخلــی را در نظــر داشــته باشــیم ،بلکــه همانطــور کــه اشــاره
شــد بــرای پاییــن آمــدن قیمــت تولیــد و افزایــش کیفیــت
کاالهــای تولیــدی میبایســت نــگاه صــادرات محــور داشــته
باشــیم.
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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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و سـی و پنج  /هفتـه سوم فروردین هزار و سیصد نود ونود و نه

عرضه حاملهای جدید
انرژی در سال ۹۹

اتــاق بازرگانــی تهــران بــا ارائــه یــک بســته پیشــنهادی
بــه دولــت طرحهــای تولیــد و کوتاهمــدت خــود بــرای
کاهــش اثــرات اقتصــادی ویــروس کرونــا در ایــران را ارائــه
کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،براســاس اطالعــات ارائــه شــده در ایــن
بســته ،اتــاق بازرگانــی پیشبینــی کــرده در صورتــی کــه
شــیوع ایــن ویــروس در مــدت زمــان کوتاهمــدت بیــن ســه
تــا شــش مــاه باشــد دولــت بایــد در چنــد حــوزه اقدامــات
حمایتــی را در دســتور کار قــرار دهــد کــه بــه وســیله آن
تبعــات اقتصــادی ایــن ویــروس کاهــش یابــد.
برایــن اســاس دو نــوع حمایــت اصلــی بایــد در دســتور
کار قــرار گیــرد؛ حمایــت نخســت معطــوف بــه کمــک بــه
کاهــش شــیوع بیمــاری و حفــظ ســامت افــراد جامعــه و
کمــک دوم در حــوزه اقتصــاد بــرای کاهــش اثــرات منفــی
ایــن ویــروس خواهــد بــود.
اتــاق بازرگانــی در ادامــه ایــن بســته بــه شــرایط خاصــی
کــه کرونــا بــرای اقتصــاد ایجــاد کــرده اشــاره کــرده و
آورده اســت بــا توجــه بــه اینکــه فراگیــری ایــن ویــروس
هــم بــه بخــش عرضــه و هــم به بخــش تقاضــا آســیب وارد
کــرده ،صــرف سیاسـتهای کالســیک تحریــک عرضــه یــا
تقاضــا مناســب نخواهــد بــود و بایــد شــرایط را پیچیدهتــر
دیــد .همچنیــن بــا توجــه بــه کاهــش شــدید درآمدهــای
نفتــی بایــد در حــوزه درآمدهــای دولــت نیــز تجدیدنظــر
صــورت گیــرد.
کمــک بــه بنگاههــا ،کمــک بــه تامیــن معــاش حداقلــی
خانوادههــای ایرانــی ،کاهــش عــدم اطمینــان در آینــده
اقتصــاد و برنامهریــزی هــدف بــرای عبــور از ایــن شــرایط
اولویتهایــی اســت کــه بخــش خصوصــی اجــرای آن را
بــه دولــت پیشــنهاد کــرده اســت.
پــس از بررســی کلیــات شــرایط موجــود اتــاق بازرگانــی
پیشــنهادهای اجرایــی خــود در کوتــاه مــدت را ارائــه
کــرده اســت کــه ایــن پیشــنهادها بــا هــدف مقابلــه بــا
رکــود و کاهــش تولیــد ،افزایــش بیــکاری و همچنیــن
افزایــش فقــر در دســتور کار قــرار میگیــرد.
در حــوزه معیشــت خانــوار اتــاق پیشــنهاد کــرده کــه بــه
خانوارهــای آســیب دیــده از ایــن بحــران کارت اعتبــاری
خریــد یــک میلیــون تومانــی بــرای هــر نفــر ارائــه شــود.
برایــن اســاس ایــن کارت نــه پــول نقــد اســت و نــه

پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران به
دولت برای مقابله با کرونا
تســهیالت بانکــی بــه حســاب میآیــد بلکــه بــه وســیله
آن افــراد میتواننــد از فروشــگاههای زنجیــرهای مــواد
غذایــی و مایحتــاج اصلــی خــود را تامیــن کننــد.
اتــاق پیشــنهاد کــرده کــه ایــن کارت اعتبــاری در دو
نوبــت بــه ایــن اقشــار ارائــه شــود کــه بخــش نخســت آن
در فروردینمــاه و بخــش دوم در خردادمــاه خواهــد بــود
و در هــر مرحلــه  ۵۰۰هــزار تومــان بــه ازای هــر نفــر
در اختیــار ایــن خانوارهــا قــرار گیــرد .دوره تنفــس ایــن
تســهیالت شــش ماهــه در نظــر گرفتــه میشــود و پــس
از آن در  ۱۲قســط بازپرداخــت صــورت میگیــرد .یارانــه
ماهانــه افــراد ضمانــت بازپرداخــت ایــن تســهیالت در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
اتــاق بازرگانــی همچنیــن بــه خانوارهایــی اشــاره کــرده
کــه نیــاز بــه کمــک نقــدی بالعــوض بــرای خریــد مــواد
غذایــی و ضــروری خــود دارنــد بــر ایــن اســاس ایــن
گروههــا میتواننــد در ســطوح مختلــف شناســایی شــده
و بــه صــورت ماهیانــه کمکهایــی را دریافــت کنــد .اتــاق
پیشبینــی کــرده کــه در ایــن مرحلــه بــرای حــدود هفــت
میلیــون نفــر در ســه ســطح کمکهــای ماهیانــه  ۷۵هــزار
تومــان ۱۵۰ ،هــزار تومــان و  ۲۵۰هــزار تومــان بــه ازای
هــر نفــر واریــز شــود.
اقشــار دهکهــای یــک تــا ســه جامعــه کــه درآمــد ثابــت
ندارنــد و تحــت پوشــش بیمــه نیســتند کارگــران روزمــزد

و کسـبوکارهای خــرد و همچنیــن اقشــار تحــت حمایــت
دولــت در قالــب کمیتــه امــداد و بهزیســتی میتواننــد در
ایــن بســتر قــرار گیرنــد.
اتــاق بازرگانــی در ادامــه بــه سیاســتهای مــورد نیــاز
دولــت در حمایــت از بنگاههــای اقتصــادی اشــاره کــرده
اســت برایــن اســاس کمــک بــه بنگاههایــی کــه بــه اجبــار
تعطیــل شــدهاند اصلیتریــن اولویــت خواهــد بــود .تقبــل
بخشــی از حقــوق افــراد شــاغل در ایــن بنگاههــا ،اعطــای
تــا ســقف  ۵۰۰میلیــون تومــان خــط اعتبــاری مشــروط
بــه حفــظ حداقــل  ۹۰درصــد نیــروی کار تــا شــهریورماه،
پرداخــت ســهم کارفرمــا از تامیــن اجتماعــی بــرای مــدت
حداقــل ســه مــاه و حمایــت از افــراد پرریســک کــه امــکان
حضــور در محیــط کار را ندارنــد اولویتهایــی اســت کــه
اتــاق در ایــن حــوزه مطــرح کــرده اســت.
همچنیــن بــرای بنگاههــای آســیب دیــده تحــت تاثیــر
کرونــا نیــز افزایــش شــش ماهــه مهلــت زمــان پرداختــی
بیمــه و مالیــات ،ارائـهی خدمــات درمانــی به آنهــا و تامین
ســرمایه در گــردش بنگاههــای فعــال دیگــر اولویتهایــی
اســت کــه اتــاق بازرگانــی بــه دولــت پیشــنهاد داده اســت.
در بخــش پایانــی ایــن بســته بــه دولــت پیشــنهاد شــده
کــه بــا آزادســازی مرحلـهای ســهام عدالــت و وضــع کردن
مالیــات بــر تــردد خودروهــا و شــیوههایی ماننــد بــه ایــن
کســری درآمــدی خــود را تــا حــدی جبــران کــرده و بــه
اقتصــاد کشــور کمــک کنــد تــا از ایــن دوران عبــور کنــد
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مدیرعامــل بــورس انــرژی بــا بیــان اینــک بــا
پذیرشهــای جدیــد ،کاالهــای جدیــدی هــم بــه
متقاضیــان حاملهــای انــرژی عرضــه میکنیــم،
گفــت :در ســال  98بالــغ بــر  6.7میلیــون تــن فــرآورده
فروختیــم.
ســیدعلی حســینی در گفتوگــو بــا ایلنــا ،دربــاره
برنامههــای بــورس انــرژی بــرای ســال  99اظهــار
داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه ســال  99ســال جهــش
تولیــد نامگــذاری شــده ،مــا هــم عالقهمندیــم کــه در
ارایــه خدمــات جهــش داشــته باشــیم ،البتــه خدمــات
مــا تابــع برخــی مولفههــا اســت کــه ســعی میکنیــم
آنهــا را تقویــت کنیــم .وی افــزود :تــاش مــا ایــن اســت
کــه در ســال جدیــد ،میــزان و ترکیــب عرضههــا را
بهینــه کنیــم ،ســال گذشــته خریــداران زیــادی از
داخــل و خــارج از کشــور بــه مــا پیوســتند ،امســال
هــم ســعی میکنیــم در ایــن بخــش تنــوع و تعــدد
بیشــتری داشــته باشــیم .همچنیــن ســعی مــا بــر ایــن
اســت کــه در برخــی فرآوردههــای قابــل عرضــه نیــز
متناســب بــا ذائقــه بــازار تنــوع بیشــتری ایجــاد کنیــم.
مدیرعامــل بــورس انــرژی در ادامــه گفــت :ســعی مــا
در ســال جــاری ایــن اســت کــه بــا پذیرشهــای
جدیــد ،کاالهــای جدیــدی هــم بــه متقاضیــان
حاملهــای انــرژی عرضــه کنیــم ،عــاوه بــر آن بــا
پذیــرش شــرکتهای جدیــد ســعی خواهیــم کــرد
عرضهکننــدگان جدیــدی را در بــورس داشــته باشــیم.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه شــبکه فــروش و
بازاریابــی در بورسهــا عمدتــا از طریــق ایســتگاههای
کاری کارگــزاران انجــام میشــود ،ســعی میکنیــم
کارگــزاران جدیــد را بــه عضویــت بگیریــم و چنانچــه
کارگــزاران فعلــی هــم بخواهنــد ایســتگاه کاری جدیــد
افتتــاح کننــد ،شــرایط را تســهیل خواهیــم کــرد.

وی خاطرنشــان کــرد :مــا در ســال  98بالــغ بــر
 6.7میلیــون تــن فــرآورده فروختیــم کــه عمدتــا
صادراتــی هســتند ،امیدواریــم در ســال  99هــم بــا
همیــن قــوت تکــرار شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ضربه کرونا به اقتصاد جهان بهمراتب
شدیدتر از رکود بزرگ است
رئیــس صنــدوق بینالمللــی پــول بــا اشــاره بــه
بیســابقه بــودن بحــران اقتصــادی ناشــی از پاندمــی
کرونــا ،عواقــب آن را بهمراتــب بدتــر و شــدیدتر از
بحــران مالــی جهــان در ســال  ۲۰۰۸توصیــف کــرد.
کریســتالینا جورجیــوا ،رئیــس صنــدوق بینالمللــی
پــول در نشســت مطبوعاتــی صنــدوق بینالمللــی پــول،
گفــت :در تاریــخ صنــدوق هرگــز ســابقه نداشــته کــه
اقتصــاد جهــان در چنیــن رکــودی فــرو بــرود.
او کــه در مقــر ســازمان بهداشــت جهانــی در ژنــو صحبت
میکــرد ،ایــن برهــه را «تاریکتریــن ســاعت بشــریت
و تهدیــدی بــزرگ بــرای تمــام جهــان خوانــد؛ بره ـهای
کــه ایســتادگی ،اتحــاد و محافظــت از آســیبپذیرترین
شــهروندان را از جانــب مــا میطلبــد.
جورجیــوا در ادامــه گفــت کــه صنــدوق بینالمللــی پــول
بهمنظــور تســکین و تعدیــل عواقــب اقتصــادی ناشــی از
شــیوع کرونــا کــه تاکنــون بیــش از یکمیلیــون نفــر
را در سرتاســر جهــان آلــوده کــرده و بالغبــر  ۵۵هــزار
تــن را بــه کام مــرگ کشــانده اســت ،در حــال همــکاری
بــا بانــک جهانــی و ســایر مؤسســات مالــی بینالمللــی
اســت.
بنــا بــه گفتــه او ،ایــن نهــاد جهانــی بانکهــای
مرکــزی کشــورهای توســعهیافته را تشــاوق میکنــد
تــا از اقتصادهــای نوظهــور و کشــورهای درحالتوســعه
حمایــت کننــد.
جورجیــوا دراینبــاره افــزود :دغدغــه اصلــی مــا در ایــن
بحــران ایــن اســت کــه بــه رونــد تأمیــن اعتبــار و کمــک
بــه کشــورها ب ـهاوژه اقتصادهــای نوظهــور و کشــورهای
درحالتوســعه ،ســرعت ببخشــیم؛ کشــورهایی کــه
بــا نیازمندیهــای قابلتوجــه و فزاینــدهای مواجــه
هســتند.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق بینالمللــی
پــول صنــدوق اضطــراری یــک تریلیــون دالری در
اختیــار دارد ،گفــت :مــا آمادهایــم تــا جایــی کــه الزم

اســت از ایــن بودجــه اســتفاده کنیــم.
بــر اســاس اظهــارات جورجیــوا تاکنــون بیــش از ۹۰
کشــور بــرای بهرهمنــدی از بودجههــای اضطــراری
صنــدوق بینالمللــی پــول درخواســت دادهانــد.
او تأکیــد کــرد :هرگــز چنیــن تقاضــای فزاینــدهای را
بــرای اســتفاده از بودجــه اضطــراری ندیدهایــم.
او از کشــورهایی کــه از ایــن بودجــه بهرهمنــد
میشــوند خواســت تــا از آن بــرای پرداخــت دســتمزد
پزشــکان ،پرســتاران و ســایر خدمــه و کارکنــان فعــال در
بخــش بهداشــت و همچنیــن ســایر مایحتــاج بهداشــتی
اســتفاده کننــد.
تــدروس آدهانــوم دبیــر کل ســازمان بهداشــت جهانی در
همیــن نشســت مطبوعاتــی بــه کشــورهایی کــه خیلــی
زود نســبت بــه برداشــتن محدودیتهــای طراحیشــده
بهمنظــور مهــار شــیوع کرونــا اقــدام کردهانــد ،در
خصــوص افزایــش احتمــال تجربــه «رکــود اقتصــادی
بهمراتــب شــدیدتر و طوالنیتــر» هشــدار داد.
تــدروس گفــت :همــه مــا از پیامدهــای عمیــق اجتماعــی
و اقتصــادی ایــن پاندمــی آگاه هســتیم .درنهایــت
بهتریــن راه بــرای کشــورها بهمنظــور پایــان دادن بــه
محدودیتهــا و تعدیــل تأثیــرات اقتصــادی آن ،حملــه
بــه اوروس اســت.
جورجیــوا در ادامــه گفــت کــه کشــورهای درحالتوســعه
ســختترین ضربــه را از شــیوع کرونــا متحمــل شــدهاند
و نســبت بــه ســایرین اغلــب از منابــع کمتــری بــرای
محافظــت از خــود برابــر پیامدهــای اقتصــادی چنیــن
بحرانهایــی ،برخــوردار هســتند.
او گفــت :میدانیــم کــه در بســیاری از کشــورها
سیســتمها و زیرســاختهای بهداشــتی ضعیــف اســت.
بــه گفتــه رئیــس صنــدوق بینالمللــی پــول،
ســرمایهگذارانی کــه همزمــان بــا تســریع شــیوع
کرونــا ،بــا بیــرون کشــیدن ســرمایه و پــول خــود
از کشــورهای آســیبپذیر ،بهاصطــاح «پــرواز بــه
امنیــت» را انتخــاب کردنــد ،خســارت واردشــده بــه
ایــن کشــورها را دوچنــدان میکننــد؛ بــر اســاس آمــار
جورجیــوا در جریــان شــیوع کرونــا ســرمایهگذاریهایی
بــه ارزش نزدیــک بــه  ۹۰میلیــارد دالر از کشــورهای
درحالتوســعه و اقتصادهــای نوظهــور خارجشــدهاند.
جورجیــوا تأکیــد کــرد کــه ایــن رقــم بهمراتــب بیشــتر

انـرژی
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از آن چیــزی اســت کــه در بحــران مالــی جهــان راو داد
و برخــی از کشــورها بهشــدت بــه صــادرات کاال وابســته
هســتند و بــا توجــه بــه رونــد ریزشــی قیمتهــا ،آنهــا
دوبــاره ضربــه خواهنــد خــورد.
او افــزود :درســت همانطــور کــه اوروس بــه افــرادی
کــه بیماریهــای زمینــهای دارنــد ،ضربــه ســختتری
وارد میکنــد ،بحــران اقتصــادی نیــز بــه اقتصادهــای
آســیبپذیر خســارت بیشــتری وارد مــیآورد.

اقدامات ویژه اوراسیا برای
مقابله با کرونا
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا کــه ایــران نیــز از چنــد مــاه
قبــل رســما بــه عضویــت در آن در آمــده اســت ،بــرای
عبــور از مشــکل کرونــا طرحهایــی جــدی را در دســتور
کار خــود دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس اطالعــات ارائــه شــده از
ســوی ســازمان توســعه تجــارت ،کمیســیون اقتصــادی
اوراســیا و کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا،
مجموعــه اقداماتــی را در قالــب یــک بســته ،بــرای حفــظ
ثبــات اقتصــادی ،تجــارت دو جانبــه کاال ،آزادی حرکــت
نیــروی کار در حــوزه اوراســیا در شــرایط شــیوع بیمــاری
کوویــد_ ۱۹تدویــن میکننــد.
طبــق آنچــه کــه وزیــر تجــارت اوراســیا گفتــه ،بــا
توجــه بــه افــت بازارهــای داخلــی و جهانــی ،نیازمنــد بــه
بازنگــری اســتراتژیها و سیاســتهای خــود هســتیم.
در همیــن رابطــه کمیســیون اقتصــادی اوراســیا تصمیــم
دارد اقدامــات مناســبی را بــرای پاســخگویی ســریع بــه
فضــای جدیــد اقتصــادی اتخــاذ و سیســتم موثــری بــرای
برقــراری ثبــات ایجــاد کنــد .مجموعــه اقدامــات دارای
اولویــت شــامل کنتــرل دقیــق سیاســتهای گمرکــی
و تعرفــهای بــرای گروههــای کاالیــی منتخــب ،کنتــرل
و هماهنگــی اقدامــات بــا هــدف جلوگیــری از فروپاشــی
بازارهــای داخلــی ،اقدامــات بــا هــدف تثبیــت اوضــاع
بازارهــای مالــی اســت.
جبــران خســارت بــه زنجیرههــای تولیــد در بازارهــای
داخلــی و همچنیــن شــرکتهای صادراتمحــور بــه
عنــوان اقدامــات کوتاهمــدت در نظــر گرفتــه شــده
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اســت .در همیــن راســتا ،تصمیــم گرفتــه شــده کــه تعرفه
واردات بــرای تعــدادی از کاالهــا ماننــد اجــزا و قطعــات
(کاالهــای واســطهای) ،مــواد اولیــه و خــام کاهــش یابــد.
ایــن اقــدام میتوانــد بــه جبــران خســارتهای جــاری و
آینــده شــرکتهای تولیــدی در جهــت حفــظ عملکــرد
خــود کمــک کنــد.
در همیــن زمینــه میخاییــل میاســنیکوویچ ،رئیــس
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا نیــز شــورای هماهنگــی را
بــرای تدویــن اقدامــات واکنــش ســریع جهــت مقابلــه بــا
شــیوع بیمــاری کوویــد _  ۱۹ایجــاد کــرد کــه شــامل
وزرای همــکاری گمرکــی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا،
وزیــر اطالعــات و فـنآوری ارتباطــات ،وزیــر همگرایــی و
اقتصــاد کالن ،وزیــر اقتصــاد و سیاسـتهای مالــی ،وزیــر
قوانیــن فنــی و وزیــر تجــارت ایــن اتحادیــه اســت.
اهمیت پیوستن به اتحادیههای اقتصادی
هــادی تیزهــوش تابــان – رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران
و روســیه – در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد :در
شــرایط فعلــی پیوســتن بــه اتحادیههــای اقتصــادی
اهمیــت بســیاری دارد و از زمانــی کــه ایــران بــه اتحادیــه
منطقــهای اوراســیا پیوســته ،توانســتهایم در حــوزه
صــادرات کاال بــا برخــی تخفیفهــای تعرفــهای کار
کــرده و میــزان تجــارت خــود بــا کشــورهای عضــو ایــن
اتحادیــه را افزایــش دهیــم.
بــه گفتــه وی ،در شــرایط بحــران و تغییــر وضعیــت
اقتصــاد نیــز معمــوال اعضــای اتحادیههــا تصمیماتــی
مشــترک میگیرنــد تــا ضمــن حفــظ بــازار ،از تبعــات
مشــکالت بــه وجــود آمــده بکاهنــد.
گفتنــی اســت ،ایــران از آبــان ســال  13۹۸رســما
عضویــت آزمایشــی خــود در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
را آغــاز کــرد و بناســت ظــرف ســه ســال ،ایــن عضویــت
بــه شــکل دائــم در بیایــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فعاالن بخش
خصوصی برای
مقابله با کرونا
چه کردند؟
\ تهــران -ایرنــا -توانیــر در پاســخ بــه تــداوم انتشــار
شــایعات در فضــای مجــازی مبنــی بــر افزایــش قیمــت
بــرق مصرفــی مشــترکان ناشــی از حــذف قبــض کاغــذی،
اعــام کــرد :هیــچ گونــه تغییــری در نحــوه محاســبه
قیمــت بــرق رخ نــداده و اقــام عــوارض و آبونمــان
همچنــان براســاس مبلــغ صورتحســاب و تعــداد روزهــای
دوره قرائــت محاســبه میشــود.
شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت تولیــد ،انتقــال و توزیــع
نیــروی بــرق ایران(توانیــر) روز پنجشــنبه اعــام کــرد:
پیــرو طــرح حــذف قبــض کاغــذی بــرق کــه پــس از
اطــاع رســانی هــای گســترده توســط مجموعــه صنعــت
بــرق از ابتــدای مهرمــاه ســال  ۹۸بــه اجــرا درآمــد،
شــایعاتی بــا متنــی یکســان در چنــد نوبــت در فضــای
مجــازی منتشــر شــده اســت کــه ایــن شــرکت بــه منظــور
شــفاف ســازی و جلوگیــری از نگرانــی هموطنــان ،نســبت
بــه انتشــار توضیــح و روشــنگری درایــن خصــوص اقــدام
کــرده اســت کــه آخریــن مــورد آن نیــز مربــوط بــه اوایــل
دی مــاه  ۹۸بــود.
تاکیــد میشــود کــه در ایــن طــرح ،فقــط قبــض کاغــذی
بــرق حــذف شــده و هیــچ گونــه تغییــری در نحــوه
محاســبه قیمــت برق رخ نــداده و اقــام عــوارض و آبونمان

اتــاق بازرگانــی تهــران میگویــد پــس از نهایــی
شــدن گام نخســت حمایتــی بخــش خصوصــی
از کادر درمــان کشــور در مقابلــه بــا کرونــا کــه
در اســفند مــاه انجــام شــد ،تــا  ۱۲فروردیــن،
محمولههــای جدیــدی بــرای ارســال بــه
بیمارســتانها در سراســر ایــران نهایــی شــده
اســت.
فرزیــن فردیــس ،عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران و ســخنگوی
پویــش نفــس اتــاق بازرگانــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا ،در
ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت :فعــاالن بخــش خصوصــی کــه
بــا محوریــت و مدیریــت اتــاق بازرگانــی تهــران از همــان
روزهــای آغازیــن اعــام رســمی ورود ویــروس کرونــا بــه
کشــور تــاش خــود را بــرای کمــک بــه کنتــرل شــیوع
ایــن ویــروس خطرنــاک آغــاز کردنــد ،موفــق شــدهاند
تاکنــون عــاوه بــر سیاســتگذاریهای داخلــی در راســتای
کاهــش تــردد و مراجعــه فعــاالن اقتصــادی ،دورکاری
کارکنــان ،تغییــر خطــوط تولیــد و افزایــش تولیــد اقــام

هیچ گونه تغییری
در نحوه محاسبه
قیمت برق رخ
نداده است

انـرژی
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مــورد نیــاز بــرای کنتــرل و درمــان کرونــا ،اقدامــات
موثــری دیگــری ماننــد تامیــن و توزیــع اقــام مــورد
نیــاز کادر درمــان در بیمارســتانها در اســتانهای
مختلــف ،کمــک بــه راهانــدازی کلینیــک نفــس بــرای
ویزیــت ســرپایی افــراد مشــکوک بــه ابتــا ،راهانــدازی
خــط تولیــد لبــاس مخصــوص کادر درمــان بــا همــکاری
ســازمان انــرژی اتمــی و  ...نیــز بــه انجــام رســانند.
بــه گفتــه وی ،در کنــار محمولههایــی کــه در اســفند
امســال بــه تعــدادی از اســتانهای درگیــر بــا کرونــا
فرســتاده شــده بــود ،تــا  ۱۲فروردیــن امســال نیــز
محمولههــای جدیــد بــه  ۱۸۵بیمارســتان ارســال شــده
اســت.
فردیــس توضیــح داد :فعــاالن بخــش خصوصــی در قالــب
اتــاق بازرگانــی تهــران ،کمپیــن نفــس و بنیــاد یــاران
عشــق (متشــکل از فعــاالن بخــش خصوصــی) تــا روز
 ۱۲فروردیــن مــاه توانســتهاند نزدیــک بــه  ۲۵۰هــزار
عــدد انــواع البســه شــامل  ۱۶هــزار  ۴۸۱عــدد محافــظ

صــورت ۱۷ ،هــزار و  ۱۰۴عــدد عینــک ۵۳ ،هــزار و ۳۸۲
ماســک ســهالیه ۶۱ ،هــزار  ۹۰۰ماســک ۱۰ ،N۹۵
هــزار و  ۵۰۰عــدد کاله ۳۴۲۵ ،عــدد کاله تمــام فیلتــر،
 ۱۷هــزار و  ۹۳۵دســت لبــاس یکســره یکبــار مصــرف
(گان) ۱۳ ،هــزار و  ۹۱۱دســت لبــاس مخصــوص کرونــا
(اورآل) ۷۰۴۰ ،دســت ســت کامــل حفاظتــی (گان،
شــلوار ،کاله ،کاور و کفــش) ۸۰ ،دســت لبــاس مخصــوص
آیســییو ۲۱ ،هــزار و  ۳۵۰جفــت دســتکش جراحــی
و  ۲۵هــزار جفــت دســتکش معاینــه بــرای اســتفاده
کادر درمــان بیمارســتانها ،تامیــن و بــا هماهنگــی
دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــه مراکــز درمانــی در ۲۱
اســتان ارســال کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اتاقهــای بازرگانــی ایــران و تهــران
در نخســتین روزهــای اســفند امســال ،ضمــن لغــو کلیــه
برنامههــای حضــوری خــود ،اعــام کردنــد کــه بخــش
خصوصــی تــاش میکنــد در کنــار دولــت بــا شــیوع
ویــروس کرونــا مقابلــه کنــد.

همچنــان براســاس مبلــغ صورتحســاب و تعــداد روزهــای
دوره قرائــت محاســبه میشــود و کاهــش یــا افزایــش طــول
دوره قرائــت ،اثــری در افزایــش بهــای بــرق مصرفــی نخواهــد
داشــت و صورتحســاب بــرق مصرفــی نیــز از طریــق پیامــک
بــه شــماره تلفــن همــراه اعــام شــده از ســوی مشــترکان کــه
در سیســتم هــای شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق ثبــت
شــده اســت ،ارســال خواهــد شــد.
مشــترکان گرامــی بــه منظــور مشــاهده قبــض بــرق خــود
مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه هــای اینترنتــی شــرکت
هــای توزیــع نیــروی بــرق اســتان متبــوع ،نســبت بــه
مشــاهده تصویــر قبــوض بــرق خــود کــه هماننــد قبــض
کاغــذی پیشــین بــوده و امــکان چــاپ و مقایســه بــا ارقــام و
صــورت حســاب هــای گذشــته را دارد ،اقــدام کننــد.
صنعــت بــرق بــا توجــه بــه شــرایط کشــور در مبــارزه بــا
ویــروس کرونــا ،نیــز بــا ایفای ســهم خــود بــرای قطــع زنجیره
انتقــال ،همــه خدمــات را خــود بــه صــورت الکترونیکــی ارائــه
داده و حتــی قرائــت قبــض بــرق را نیــز براســاس روش هایــی
کــه اطــاع رســانی خواهــد شــد ،بــا کمــک خــود مشــترکان و
بــدون حضــور مامــور قرائــت انجــام خواهــد داد و در مجمــوع
ایــن طــرح بــه عنــوان یکــی از نــکات ارزشــمند صنعــت بــرق
در مبــارزه بــا کرونــا محســوب میشــود چــرا کــه از صــدور

قبــض کاغــذی و حضــور مامــوران بــرای قرائــت کنتــور
جلوگیــری شــده و راه انتقــال از ایــن طریــق نیــز شکســته
میشــود.
صنعــت بــرق در خــط مقــدم خدمــت رســانی بــه مــردم،
بیمارســتان هــا و همــه دســتگاه هــای خدمــات رســان
قــرار دارد و در ایــن شــرایط کــه توصیــه بــه خانــه مانــدن
همــه مــردم میشــود ،بیــش از  ۲۰هــزار نفــر از کارکنــان
توانیــر ،در نقــاط مختلــف کشــور بــه صــورت همزمــان
مشــغول بــه کار هســتند ،تــا هیــچ مشــکلی در تامیــن
بــرق پایــدار بــرای بیمارســتان هــا ،مــردم و  ...بــه وجــود
نیایــد.
توانیــر درخواســت کــرده اســت در ایــن شــرایط کــه
نیازمنــد آرامــش هســتیم ،از انتشــار اخبــاری کــه باعــث
تشــویش اذهــان مــردم مــی شــود پرهیــز شــود.
توانیــر همچنــان اعــام کــرده اســت صنعــت بــرق،
پیگیــری قانونــی و قضایــی از شــایعه ســازان و انتشــار
دهنــدگان شــایعه هــای ایــن چنینــی کــه تاکنــون چندین
بــار تکذیــب و نســبت بــه شــفاف ســازی آن اقــدام شــده
اســت ،حــق خــود مــی دانــد و در صــورت تکــرار ،نســبت
بــه شــکایت قضایــی اقــدام خواهــد شــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــیوه اتــاق بازرگانــی بــرای گرفتــن اختیــارات
قانونــی از جملــه در موضــوع رتبهبنــدی
کارتهــای بازرگانــی ،از طریــق فشــار و البــی در
کمیســیونهای مجلــس مــورد اعتــراض قــرار
گرفتــه اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،سوءاســتفاده وســیع از
کارتهــای بازرگانــی در ســالهای اخیــر ،زمینهســاز
بــروز مفاســد و تخلفــات متعــدد از جملــه قاچــاق کاال و
ارز ،فــرار مالیاتــی گســترده ،انباشــت بدهیهــای گمرکــی
و سوءاســتفادههای ارزی (بــا فــرار از رفــع تعهــد ارزی
واردات یــا عــدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات) شــده
اســت.
بــه همیــن منظــور ،رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی و
بهرهگیــری تصمیمگیــران از اطالعــات بــه دســت آمــده
در مراحــل مختلــف تجــاری از جملــه ثبــت ســفارش ،اخــذ
مجوزهــای الزم و تخصیــص ارز بــه عنــوان تنهــا راهــکار
پیشــگیری از وقــوع تخلفــات و مفاســد مرتبــط بــا کارت
بازرگانــی ضــروری اســت.
ســامانه یکپارچــه اعتبارســنجی و رتبهبنــدی مبنــای
احــراز اهلیــت بازرگانــان
در همیــن راســتا نماینــدگان مجلــس در بنــد (ت) مــاده
 ۶قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز« ،ســامانه یکپارچــه
اعتبارســنجی و رتبهبنــدی اعتبــاری» را بــه عنــوان یکــی
از زیرســامانههای ســامانه جامــع تجــارت بــه منظــور
ســاماندهی کارتهــای بازرگانــی و پیشــگیری از بــروز
تخلفــات و قاچــاق پیشبینــی کــرده و ایــن ســامانه از
دیمــاه  ۹۷طبــق مصوبــه هیئــت دولــت و متعاقــب آن
ابــاغ وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مبنــای احــراز
اهلیــت بازرگانــان هنــگام ثبــت ســفارش و ســپس
تخصیــص ارز قــرار گرفتــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه اتــاق بازرگانــی طــی ســالهای
اخیــر همــواره بــا انجــام مــوازی کاری تــاش داشــته اســت
ضمــن جلوگیــری از اجــرای موفــق ســامانه یکپارچــه
اعتبارســنجی و رتبهبنــدی اعتبــاری ،رتبهبنــدی
کارتهــای بازرگانــی را تحــت اختیــار خــود قــرار دهــد.
عمل رتبهبندی امری حاکمیتی است
تالشهــای اتــاق بازرگانــی بــرای در اختیــار قــرار گرفتــن

انـرژی

شماره یکصد و سـی و پنج  /هفتـه سوم فروردین هزار و سیصد نود ونود و نه

آییننامه نحوه عضویت در
اتاقهای بازرگانی اصالح شد
رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی بســیار گســترده و
متنــوع بــوده کــه از مهمتریــن ایــن اقدامــات میتــوان بــه
دســتکاری و تغییــر در الیحــه بودجــه اشــاره کــرد.
بــر همیــن اســاس اتــاق بازرگاتــی بــا البیگــری در
کمیســیون تلفیــق ،موفــق شــد در قالــب یــک بنــد الحاقــی
در تبصــره  ۱۹الیحــه بودجــه ســال  ۹۹بــه خواســته
خــود برســد ،بــه طــوری کــه مطابــق ایــن بنــد ،اختیــار
رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی عم ـ ً
ا بــه اتــاق بازرگانــی
ایــران اعطــا شــد امــا در نهایــت شــورای نگهبــان بــا ایــن
بنــد مخالفــت کــرده و آن را دارای ماهیتــی غیــر بودجـهای
و مغایــر بــا اصــل  ۵۲قانــون اساســی دانســت.
فــارغ از عــدم ارتبــاط موضــوع رتبهبنــدی بــه قانــون بودجــه
کــه مغایــر بــا سیاسـتهای کلــی نظــام قانونگــذاری اســت،
اهمیــت ایــن موضــوع از جهــت تأثیــر بــاالی رتبهبنــدی در
تصمیمگیــری نهادهــای حاکمیتــی ماننــد وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،بانــک مرکــزی اســت کــه بــه ویــژه در
ثبــت ســفارش و تخصیــص ارز بســیار حائــز اهمیــت بــوده و
نیازمنــد رعایــت کامــل مالحظــات حاکمیتــی اســت.
بــر اســاس اظهارنظــر اخیــر معاونــت حقوقــی ریاســت
جمهــوری بــه شــماره  ۴۱۳۹۴/۱۳۱۵۷۱مــورخ
/۱۴/۱۰ ۱۳۹۸عملرتبهبنــدی بــه دلیــل تأثیــر در
تصمیمگیــری دســتگاههای اجرایــی ،امــری حاکمیتــی
تلقــی شــده و بــر ایــن اســاس حتــی طبــق سیاس ـتهای
کلــی اصــل  ۴۴نیــز قابــل واگــذاری بــه بخــش غیردولتــی
نیســت

همچنیــن تخلفــات مرکــز رتبهبنــدی اتــاق ایــران در
ماههــای اخیــر بــه حــدی رســید کــه پــس از شــکایت
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از مرکــز ملــی رتبهبنــدی
اتــاق ایــران و احضــار مدیــران و حتــی شــخص رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ،هیئــت
رئیســه اتــاق ایــران مجبــور بــه انحــال ایــن مرکــز شــد
ولــی اتــاق بازرگانــی همچنــان بــه دنبــال گرفتــن اختیــار
رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی و ادامــه فعالیتهــای
قبلــی خــود اســت.
اشکاالت بند الحاقی اتاق بازرگانی چه بود؟
از ســوی دیگــر متــن پیشــنهادی اتــاق بازرگانــی کــه در
قالــب بنــد الحاقــی تبصــره  ۱۹بــه الیحــه بودجــه اضافــه
شــده بــود ،گذشــته از محتــوا حتــی از نظــر شــکلی نیــز
دچــار اشــکاالت واضــح و متعــدد اســت ،در ایــن متــن
آمــده اســت:
«اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن کشــاورزی ایــران موظف
اســت بــه منظــور تحقــق اهــداف منــدرج در جــز  ۴بنــد
«الــف» مــاده  ۴قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی
و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالهــای ایرانــی مصــوب
 ۱۳۹۸/۲/۱۵و آئیننامــه اجرایــی مــاده  ۱۰قانــون مقــررات
صــادرات و واردات ،گــزارش رتبهبنــدی تولیدکننــدگان
کاال و عرضهکننــدگان و پیمانــکاران طراحــی -ســاخت
و رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی را کــه رأســاً یــا از
طریــق مؤسســات مــورد تأییــد خــود انجــام میدهــد ،بــر
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اســاس ضوابــط مــورد عمــل خــود هــر  ۶مــاه یکبــار
بــه کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات و اقتصــادی
مجلــس شــورای اســامی اعــام کنــد».
در ایــن متن کلمــه «خدمــات» در عبــارت «تولیدکنندگان
کاال ،عرضهکننــدگان خدمــات و پیمانــکاران طراحــی-
ســاخت» مذکــور در ابتــدای جــز  ۴بنــد (الــف) مــاده  ۴از
قلــم افتــاده و عبــارت «بــر اســاس ضوابــط مــورد عمــل»
کــه احتمــاالً منظــور ضوابــط رتبهبنــدی بــوده ،اشــتباهاً
بــرای اعــام گــزارش بیــان شــده کــه معنــی آن مشــخص
نیســت.
شــیوه تکــراری اتــاق بازرگانــی بــرای گرفتــن اختیــارات
قانونــی
بنــد الحاقــی تبصــره  ۱۹الیحــه بودجــه ،اولیــن تــاش
اتــاق بازرگانــی بــرای تصویــب قانــون و گرفتــن اختیــار
رتبهبنــدی نبــوده و ایــن اتفــاق ،ســال گذشــته نیــز در
خــال اصــاح قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی
و خدماتــی کشــور عین ـاً تکــرار شــده بــود .نکتــه جالــب
توجــه ایــن اســت کــه اتــاق بازرگانــی در ایــن بنــد الحاقــی
بــه الیحــه بودجــه نیــز بــه بهانــه گــزارش جــز بنــد (الــف)
مــاده  ۴قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و
خدماتــی کشــور ،قصــد داشــت اختیــار قانونــی جدیــدی
در خصــوص رتبهبنــدی کارتهــای بازرگانــی و صــدور
مجــوز بــرای مؤسســات فعــال در ایــن زمینــه ،بــرای خــود
ایجــاد کنــد.
مــروری بــر چگونگــی تصویــب جــز  ۴بنــد (الــف) مــاده
 ۴قانــون جدیــد حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی
و خدماتــی کشــور ،نشــانگر تــاش حداکثــری اتــاق
بازرگانــی بــرای تأمیــن منافــع خــود از طریــق تغییــر
مقــررات کشــور اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه بنــد
مربــوط بــه رتبهبنــدی اتــاق بازرگانــی در قانــون قبلــی
حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور کــه
در قالــب تبصــره مــاده  ۵بــه قانــون اضافــه شــده بــود ،بــه
دلیــل عــدم ارتبــاط موضوعــی بــه قانــون مذکــور و اساسـاً
نظــام ارجــاع کار ،هی ـچگاه اجرایــی نشــد؛ زیــرا در حــوزه
نظــام ارجــاع کار ،طبــق مــاده  ۲۲قانــون برنامــه و بودجــه
مصــوب  ،۱۳۵۱دســتگاههای اجرایــی سالهاســت
صالحیــت شــرکتهای پیمانــکار و مشــاوره را براســاس
رتبهبنــدی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور احــراز
میکننــد ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آییننامه نحوه عضویت در
اتاقهای بازرگانی اصالح شد

و رتبهبنــدی اتــاق بازرگانــی در ایــن زمینــه محلــی از
اعــراب ندارد.بــه همیــن دلیــل ،بنــد مربــوط بــه رتبهبنــدی
در طــرح اولیــه کمیتــه تخصصــی مربــوط بــه تدویــن قانون
جدیــد ،حــذف شــد امــا اتــاق بازرگانــی علیرغــم مخالفــت
دســتگاههای متولیــو نماینــده دولــت ،ایــن بــار از طریــق
کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی _کــه مصوبــات
آن نیــز غالبــاً بــدون رعایــت قانــون آئیننامــه داخلــی
مجلــس از جهــت دارا بــودن نصــاب نماینــدگان و رأیگیری
اســت_ ،جزئــی ذیــل بنــد (الــف) مــاده  ۴در قانــون اضافــه
کــرد .همچنیــن ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز بــه منظــور
جلوگیــری از آســیب بــه رتبهبنــدی آن ســازمان ،پیشــنهاد
اضافــه کــردن یــک تبصــره مفصــل ذیــل ایــن جــز را ارائــه
کــرد.
در ادامــه ایــن موضــوع در صحــن علنــی مجلــس بــه
دلیــل اشــکاالت متعــدد و ایجــاد انحصــار ،مــورد ایــراد
نماینــدگان قــرار گرفتــه و بــه کمیســیون ارجــاع شــد امــا
علیرغــم مخالفــت نماینــدگان در صحــن علنــی مبنــی
بــا اصــل وجــود ایــن جــز الحاقــی ،ایــن جــز بــا انجــام
برخــی اصالحــات در کمیســیون ویــژه بــرای تصویــب بــه
صحــن علنــی مجلــس ارســال و پــس از آن مــورد تصویــب
قــرار گرفــت .امــا ایــن پایــان کار نبــود و شــورای نگهبــان
بــه دلیــل تفویــض کامــل اختیــار رتبهبنــدی و عــدم
تعییــن ضوابــط و چارچــوب مشــخص بــرای رتبهبنــدی،
آن را مغایــر اصــل  ۸۵قانــون اساســی اعــام نمــود .ایــن
بــار کمیســیون بــه منظــور رفــع ایــراد شــورای نگهبــان،
آئیننامــهای در انتهــای متــن پیشبینــی و نهایتــاً بــا
اضافــه شــدن نزدیــک بــه یــک صفحــه بیربــط بــه متــن
قانــون ،متــن زیــر بــه تصویــب رســید:
جــز  ۴بنــد (الــف) مــاده  ۴قانــون جدیــد حداکثــر
اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور:
نســبت بــه درج رتبهبنــدی تولیدکننــدگان کاالهــا،
عرضهکننــدگان خدمــات و پیمانــکاران طراحــی -ســاخت
در ســامانه موضــوع جــز ( )۱ایــن بنــد کــه توســط مراجــع
ذیصــاح قانونــی غیردولتــی ،ســازمانهای نظــام
مهندســی و اتــاق ایــران انجــام میشــود ،اقــدام کنــد .نحــوه
رتبهبنــدی و تعییــن فهرســت مراجــع ذیصــاح قانونــی
غیردولتــی بــرای رتبهبنــدی در هــر حــوزه تخصصــی اعــم

از طرحهــای دولتــی و غیردولتــی موضــوع ایــن قانــون بــر
اســاس ضوابــط شــامل ســطح تحصیــات اعضــای هیئــت
مدیــره و مدیــر عامــل ،ســوابق کاری شــرکت ،تــوان مالــی
و فنــی و امکانــات نرمافــزاری و نیــروی انســانی متخصــص
تعییــن میشــود .آئیننامــه اجرایــی ذیربــط بــا مشــارکت
اتاقهــا ،ســازمانهای نظــام مهندســی کشــور و کانــون
عالــی انجمنهــای صنفــی کارفرمایــی ایــران حداکثــر
ظــرف مــدت ســه مــاه پــس از الزماالجــرا شــدن ایــن
قانــون تهیــه میشــود و بــه تصویــب هیئــت وزیــران
میرســد.
تبصــره  -۱تشــخیص صالحیــت و طبقهبنــدی مهندســان
مشــاور و پیمانــکاران طرحهــای تملــک داراییهــای
ســرمایهای (عمرانــی) ،موضــوع مــاده ( )۲۲قانــون برنامــه
و بودجــه کشــور مصــوب  ۱۳۵۱/۱۲/۱۰بــا اصالحــات
و الحاقــات بعــدی و وظایــف موضــوع مــاده ( )۳۴قانــون
احــکام دائمــی برنامههــای توســعه کشــور مصــوب
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،جهــت
افزایــش کارآمــدی و اثربخشــی طــرح (پــروژه) هایــی کــه
از وجــوه عمومــی اســتفاده میکننــد و طرحهــای تملــک
داراییهــای ســرمایهای بــا رعایــت قانــون نحــوه اجــرای
سیاســتهای کلــی اصــل چهــل و چهــارم ( )۴۴قانــون
اساســی بــر عهــده ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اســت
و فهرســت مربوطــه جهــت درج در ســامانه موضــوع ایــن
مــاده بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام میشــود.
آسیبهای جدی البیگری در نظام قانونگذاری
بــه گــزارش مهــر ،علیرغــم رفــت و برگش ـتهای متعــدد
قانــون جدیــد حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتی
کشــور ،حتــی اشــکاالت نگارشــی متــن پیشــنهادی اتــاق
بازرگانــی در قانــون ابالغــی وجــود دارد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه جملــه دوم اشــاره کــرد« :نحــوه رتبهبنــدی و
تعییــن فهرســت مراجــع … تعییــن میشــود» و همچنیــن
عبــارت «ســازمانهای نظــام مهندســی» کــه در جملــه
ابتدایــی بــدون واژه «کشــور» و در جملــه پایانــی بــه همــراه
ایــن واژه ذکــر شــده ،اشــاره کــرد .بدیهــی اســت کــه ایــن
نحــوه قانونگــذاری نهتنهــا شایســته نیســت ،بلکــه مغایــر
بــا سیاســتهای کلــی نظــام قانونگــذاری ابالغــی مقــام
معظــم رهبــری اســت.

انـرژی

شماره یکصد و سـی و پنج  /هفتـه سوم فروردین هزار و سیصد نود ونود و نه

توجه به اقتصاد
داخلی؛ از مهم ترین
الزامات جهش تولید

برنامــه «صبــح و گفتگــو» بــا موضــوع الزامــات
تحقــق شعارســال (جهــش تولیــد) در کشــور و
در ارتبــاط تلفنــی بــا مهنــدس حمیــد زادبــوم
معــاون وزیــر صنعــت و معــدن و تجــارت و
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت از آنتــن
رادیویــی گفــت و گــو پخــش شــد.
زادبــوم در مصاحبــه بــا رادیــو گفــت و گــو اظهــار کــرد:
مجموعــه اقداماتــی کــه در ســالهای اخیــر در کشــورمان
انجــام شــده تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیــل کــرده اســت،
ماننــد کاهــش شــدید درآمدهــای نفتــی و محــدود شــدن
منابــع ارزی کــه فرصتــی را بــرای توجــه بیشــتر بــه
اقتصــاد و تولیــد داخــل و عــدم توجــه بــه واردات از ســایر
کشــورها بــه ایــران فراهــم کــرد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتمرار ایــن
اقدامــات را بــرای حرکــت بــه ســمت جهــش تولیــد
ضــروری خوانــد و افــزود :افزایــش تولیــد بــا جهــش تولیــد
متفــاوت اســت و یکــی از مهــم تریــن الزامــات جهــش
تولیــد توجــه بــه اقتصــاد داخلــی و خــروج از وابســتگی
اقتصــاد کشــورمان بــه خــارج اســت.
وی توجــه بــه اقتصــاد داخلــی ،کاهــش واردات
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غیرضــروری و تعریــف جایگزیــن بــرای درآمدهــای نفتــی
را از جملــه وظایــف وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و
ســازمان توســعه در ایــن راســتا برشــمرد و گفــت :توجــه
ویــژه بــه صــادرات غیرنفتــی نیــز از دیگــر الزامــات بــرای
تحقــق جهــش تولیــد اســت.
زادبــوم همچنیــن مطــرح کــرد :گرچــه کاهــش ارزش پــول
ملــی اثــر مخربــی بــر کاهــش قــدرت خریــد مــردم داشــته
و دارد امــا در عیــن حــال فرصــت مناســبی بــرای صــادرات
و تغییــر الگوهــای مصــرف داخلــی و افزایــش درآمــد ارزی
اســت.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت پشــتیبانی هــای
مقرراتــی و تغییــر و ســاده ســازی مقــررات مربوطــه را
ضــروری خوانــد و گفــت :همانطــور کــه مجلــس دهــم
همراهــی خوبــی بــا وزارت صمــت داشــت  ۱۸۳تــن از
نماینــدگان منتخــب مجلــس یازدهــم نیــز بــا نامــه ای بــه
مقــام معظــم رهبــری بــرای تحقــق شــعار ســال (جهــش
تولیــد) اعــام آمادگــی کردنــد.
وی اضافــه کــرد :ســازمان توســعه تجــارت ایــران نیــز بــه
عنــوان متولــی بخــش تجــارت خارجــی برنامــه هــای ســال
گذشــته خــود را بــا قــدرت بیشــتری ادامــه مــی دهــد و
بــرای توجــه بــه بازارهــای همســایه و رشــد صــادرات نیــز
الزامــات و برنامــه هایــی را از جملــه در حــوزه قوانیــن و
مقــررات و لجســتیک صــادرات تدویــن کــرده و اقدامــات
مطالعاتــی گســترده ای را هــم بــر قوانیــن و مقــررات
موجــود انجــام داده کــه ایــن مطالعــات در ســال جــاری
هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تأکیــد بــر
لــزوم اســتفاده از ظرفیــت  ۸۰میلیونــی بازارهــای ایــران
و افزایــش صــادرات بیــان کــرد :مقــام معظــم رهبــری
امســال نیــز بــا تاکیــد بــر جهــش تولیــد ســعی کردنــد کــه
تمرکــز تــوان مدیریتــی کشــورمان را افزایــش دهنــد تــا
تصمیــم گیــران اقتصــادی و بخــش خصوصــی بــه خوبــی
در ایــن راســتا حرکــت کننــد.
زادبــوم در پایــان ایــن مصاحبــه رادیویــی ،توجــه ویــژه بــه
بخــش خصوصــی در شــرایط تحریــم هــای شــدید نفتــی
و لــزوم ایجــاد درآمدهــای ارزی را وظیفــه ملــی و مذهبــی
تصمیــم گیــران دولتــی دانســت و گفــت :همــه مــا امســال
بایــد  ۱۰برابــر کار و تــاش کنیــم و تصمیــم گیــران
بخــش دولتــی نیــز بــا  ۱۰برابــر کــردن تــاش خــود بایــد
بــه بخــش خصوصــی کمــک کنــد.

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