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صندوق توسعه ملی
برای نجات اقتصاد ملی بیاید

عباس آخوندی
آخونــدی در وبســایت خــود نوشــته اســت :پیــش از ارزیابــی بســته حمایتی
اعــام شــده از ســوی دولــت ضــرورت دارد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه
کــم توجهــی و یــا عــدم تناســب تدابیــر اتخــاذی و انــدازهی فاجعــه و یــا
اقــدام دیرهنــگام میتوانــد منجــر بــه مخاطــره افتــادن همبســتگی ملــی
شــود .دولــت معــادل ریالــی  ۲۰میلیــارد دالر اوراق مشــارکت بــه پشــتوانه
داراییهــای صنــدوق انتشــار دهــد.
کرونــا عرضــه و تقاضــا راهمزمــان تحــت تاثیــر قــرار داده و اقتصــاد را بــه
ســمت یــک رکــود تورمــی ســخت بــه پیــش میرانــد .بــا توجــه بــه آثــار
مســتقیم کرونــا بــر اشــتغال کــه بــرآورد میشــود بــه بیــکاری  ۳میلیــون
شــاغل موجــود و تعطیلــی هــزاران کارگاه و بنــگاه کوچــک و متوســط
بیانجامــد کــه ممکــن اســت بــرای مدتهــا نتواننــد فعــال شــوند ،مداخلــه
فــوری و هدفمنــد دولــت را ضــروری ساختهاســت.
ام ـ ِر مقابلــه بــا آثــار کرونــا مــورد توجــه تمــام دولتهــا در سراســر جهــان
قــرار گرفتهاســت .پیــش از ارزیابــی بســته حمایتــی اعــام شــده از ســوی
دولــت ضــرورت دارد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه کــم توجهــی و یــا عــدم
تناســب تدابیــر اتخــاذی و انــدازهی فاجعــه و یــا اقــدام دیرهنــگام میتوانــد
منجــر بــه مخاطــره افتــادن همبســتگی ملــی شــود .لــذا ،حفــظ همبســتگی
اجتماعــی برتریــن راهبــردی اســت کــه بایــد در ارائــه هــر سیاســتی مــورد
توجــه قــرار گیــرد .در همیــن راســتا ،جانمای ـهی سیاس ـتهای پیشــنهادی
بایــد اهــداف اجتماعــی و افزایــش ســرمایهی اجتماعــی دولــت و گســترش
امنیــت ،صلــح و امیــد اجتماعــی در ســطح ملــی باشــد .تنهــا در ایــن صــورت
ّ
اســت کــه اقتصــاد میتوانــد مــورد بازآفرینــی قــرار گیــرد و از ایــن دوران
ســخت عبــور کنــد.
بــه گمــان مــن ،بســته یکصــد هزارمیلیــاردی دولــت و جــدول توزیــع آن
هیــچ تناســبی بــا میــزان عمــق فاجعــه نــدارد .مشــخصا پیشــنهاد مــن
انتشــار معــادل ریالــی دســتِکم  ۲۰میلیــارد دالر اوراق مشــارکت بــه
پشــتوانهی داراییهــا ادامــه در صفحــه 4

نامه فدراسیون صادرات
انرژی وصنایع وابسته ایران
به دفتر مقام معظم رهبری
برخــود الزم دیدیــم در چنیــن لحظــات سرنوشــت ســاز کــه بــه
جهــت اضطــرار از شــرایط بوجــود آمــده بــر اثــر ورود و اثــرات
وســیع ویــروس کرونــا در ســطح بیــن المللــی مــن جملــه در
کشــور عزیزمــان ایــران اســامی و بــه منظــور دریافت اســتعانت
و کمــک  ،فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته اقــدام
بــه تقدیــم ایــن مرقومــه نمــوده اســت .
جهــت اســتحضار اعــام مــی نمایــد کــه فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته متشــکل از  17تشــکل بــزرگ صنعــت و بیــش از 30
شــرکت وابســته بــه صنعــت اســت کــه در برگیرنــده اکثریــت شــاغلین
دربخــش عمــده فعالیــت هــای صنعــت احــداث و بــه ویــژه پــروژه هــای
صنایــع نیــرو  ،نفــت ،گاز و پتروشــیمی مــی باشــند  .اعضــای فدراســیون
ک ً
ال بــه امــر صــادرات انــرژی بــه خــارج از کشــور و بــه اقصــی نقــاط
جهــان مــی باشــند کــه بعنــوان یکــی از معبرهــای بســیار حســاس صــدور
خدمــات فنــی مهندســی عمــل مــی نماینــد .

لــذا در ایــن ارتبــاط بــه مــواردی جهــت اطــاع و کســب و دریافــت
نظــرات حضرتعالــی ارائــه و درخواســتهای ذیــل تقدیــم مــی شــود :
 -1شــیوع ویــروس کرونــا در عرصــه فضــای جامعــه جهانــی ،تغییــرات
جــدی و بنیــادی در همــه بخشــهای زندگــی روزمــره آحــاد جامعــه ایجــاد
کــرده اســت و دو مســئله اســتراتژیک اقتصــاد و ســامت جامعــه بصــورت
تنگاتنــگ در گــرو ایــن پدیــده مهــم و حیاتــی در مقابــل هــم عمــل مــی
نماینــد .قطعـاً حفــظ ســامت جامعــه مــی توانــد در اولویــت اول و باالتــر
از اقتصــاد قــرار گیــرد .
-2در راهکارهــای اســتراتژیکی کــه هــم اکنــون در ســطح جهانــی و در
همــه کشــورهای پیشــرفته و غیــر پیشــرفته مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت  ،یــک راهــکار میانــی بــا توجــه بــه امکانــات و شــرایط اجتماعــی آن
کشــور مــورد عمــل قــرار گرفتــه اســت .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

راهکارهایــی بــرای رســیدن بــه جهــش
ـد امگــذاری هوشــمندانه ســال  99توســط
تولیـ

رهبــر معظــم انقــاب بــه ســال «جهــش تولیــد»،
حرکتهــای مهــم و تحــول جامعــه را در ســال
کنونــی جهتدهــی میکنــد مشــروح خبــر

آمادگــی ضمانــت صادرکننــدگان در بــازار
ســرمایه را داریممدیرعامــل صنــدوق ضمانــت

صــادرات گفــت :اگــر قــرار اســت بــرای طرحهــای
صــادرات محــور در حــوزه ســرمایه ثابــت و ســرمایه
در گــردش از منابــع بــازار ســرمایه اســتفاده شــود،

مشــروح خبــر

رابطــه دولــت و بخــش خصوصــی هنــوز
بــه انــدازه کافــی نیستحســن روحانــی،

رئیسجمهــور ،در نخســتین شــب مــاه مبــارک
رمضــان در دیــدار از نماینــدگان و فعــاالن بخــش
خصوصــی ،تاکیــد کــرد کــه رابطــه دولــت و بخــش
خصوصــی هنــوز بــه انــدازه کافــی تقویــت نشــده
ر
است.مشــروح خبــر

وابســتگی انــرژی عــراق بــه ایــران
ســرانجام پایــان مییابــد عضــو هیــات

مدیــره و دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی
ایــران معتقــد اســت عــراق بــه ســرعت بــا ایجــاد
زیرســاختها بــه ســوی بینیــازی از ســوی
انــرژی ایــران در حرکــت اســت مشــروح خبــر

ر
شــرایط تــردد تجــار بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بــه زودی اعــام
میشــود معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت

امــور خارجــه کشــورمان بــا بیــان ایــن کــه
نمایندگیهــای ایــران در حــال مذاکــره بــا مقامــات
خارجــی بــرای تــردد تجــار و بازرگانــان هســتند،

مشــروح خبــر

چالــش تجدیدپذیرهــا بــا  FATFپیــام
باقــری نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران در گفتوگــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا ،دربــاره مشــکالت
احتمالــی در پیــک مصــرف بــرق تابســتان ســال
جــاری اظهــار داشــت مشــروح خبــر

ـادرات ایران
ـت صـ
ـدوق ضمانـ
ـتیبانی صنـ
پشـ
از توســعه صادراتــی صنعــت آب و بــرق

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران گفت:در
ســالی کــه بــه عنــوان جهــش تولیــد نامگــذاری
گردیــده انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه و توســعه همــکاری
بــا شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت ســاخت و تهیــه
.
کاالی آب و بــرق مــی تواندمشــروح خبــر

تــداوم اجــرای پــروژه انتقــال بــرق میــان
ایــران -ارمنســتان تهــران -ایرنــا -ســفیر
ارمنســتان در ایــران اعــام کــرد کــه اجــرای
پــروژه انتقــال بــرق میــان ارمنســتان -ایــران
ادامــه دارد .مشــروح خبــر

اعتــراض بخــش خصوصــی بـــه
ـی تهران
ـت ارز صادراتـ
ـتورالعمل بازگشـ
دسـ

 ایرنــا  -رییــس اتــاق ایــران بــا ارســال نامـهای بهبانــک مرکــزی ،اعتــراض بخــش خصوصی را نســبت
بــه حــذف تعدیــل  ۲۰درصــدی بــرای صــادرات
ســالهای  ۹۸و  ۹۹اعــام کرد.مشــروح خبــر

رســیدگی بــه پیشــنهادهای مالیاتــی اتــاق
تهــران در دولــت معــاون اول رییــس جمهــور

در پاســخ بــه نامــه اخیــر رئیــس اتــاق بازرگانــی
تهــران کــه در آن راهکارهایــی بــرای ادامــه حیــات
بنگاههــای اقتصــادی در دوره کرونــا پیشــنهاد
.
شــده بــود ،مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه
آمریــکا معافیــت عــراق بــرای خریــد بــرق
از ایــران را تمدیــد کــرد مشــروح خبــر
.
افزایــش ســقف پوشــش بیمــه نامــه هــای
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در شــرایط
.
ـا مشــروح خبــر
کرونـ

آخریــن وضعیــت صــادر ات گاز ایران مشــروح
خبــر
مســوول تامیــن بــرق بــرای رمــز ارزهــا
مشــخص شــد مشــروح خبــر
صــادرات فرآوردههــای نفتــی کشــور ادامــه
دارد مشــروح خبــر
بخــش صنعــت؛ رکــورددار مصــرف بــرق

مشــروح خبــر

حفــاری دایامونــد آفشــور؛ دومیــن قربانــی
بــزرگ ریــزش نفــت مشــروح خبــر

فاجعــه در کمیــن اقتصــاد آلمــان مشــروح
خبــر
کمــک  150میلیــارد تومانــی بخــش خصوصــی
بــرای مبــارزه بــا کرونــا مشــروح خبــر

.
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پیشنهاد  ۳۰بندی
اتـاق ایران به دولت
بـرای حمایت از
تولید در گذر از
بحران کرونا ـــــــــ
صفحه 13
ــــــــــــــــــــــ

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه شــرح
کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا خواهیــد
کــرد
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ادامه از صفحه 1
قطعــا قبــول و تاییــد مــی فرماینــد کــه ازاد گذاشــتن
مــردم بــرای شــرایط کســب و کارشــان خصوصــاً در
مــورد طبقــات مســتضعف و خــرده پــای جامعــه بــرای
امــرار معــاش خــود در مبتــا شــدن بــه ایــن ویــروس
خطرنــاک بــه صــورت جمعــی و مــرگ و میــر آنهــا از
نــگاه دیــن مبیــن اســام و عــرف هــای جهانــی روش
تاییــد شــده ای نیســت و متقاب ـ ً
ا ایجــاد شــرایط
مطمئــن بــرای بــه حد صفــر و یــا بــه حداقــل درآوردن
مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا امــکان پذیــر نخواهــد
بــود ،لــذا بــه نظــر میرســد ایجــاد راهــکار بینابینــی می
توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
-3بــه منظــور پاســخگویی بــه نیازهــای مــردم تهــی
دســت جامعــه تــا رهــا شــدن از معضــات ناشــی
از ویــروس کرونــا بــرای جلوگیــری از مــرگ و میــر
غیرمنطقــی و رهــا شــده مــردم عزیــز ایــران اســامی
 ،نیــاز اســت بــا توجــه بــه شــرایط خــاص کشــورمان
کــه از نظــر مســائل مالــی و اقتصــادی بــه ویــژه تحریــم
هــای بســیار جــدی و ظالمانــه بیــن المللــی و بــروز
جنــگ اقتصــادی و در نتیجــه بلوکــه شــدن امکانــات
مالــی ایــران و اثــر آن بــر کســری بودجــه دولــت ،
بودجــه اضطــراری خــارج از بودجــه دولــت بــا هــدف
مبــارزه بــا شــرایط بــه وجــود آمــده از شــیوع ویــروس
کرونــا  ،اختصــاص یابــد .
-4پیشــنهاد مــا بــر ایــن اســت کــه مقــام معظــم
رهبــری موافقــت بفرماینــد از صنــدوق توســعه یــا
منابــع مالــی قطــب هــای اقتصــادی در اختیــار،
منابــع مالــی الزم بــه ایــن امــر اختصــاص یابــد تــا
انشــاهلل بتوانیــم بــا درایــت و راهنمایــی هــای مقــام
معظــم رهبــری از ایــن خطــر جهانــی عبــور نماییــم
و بــه دنیــا ثابــت کنیــم کــه مــا در شــرایط ســخت
تحریــم توانســته ایــم بــر مشــکالت خــود فائــق آییــم .
مســئوالن ایــن فدراســیون آمــاده انــد کــه در صــورت
اجــازه ،حضــورا ً توضیحــات بیشــتر بــرای جزییــات امــر
و کمــک هــای فکــری تقدیــم نماینــد .
شــایان ذکــر اســت فدراســیون در ارتبــاط بــا
راهکارهــای بــرون رفــت از وضــع فعلــی و کمک
بــه تحقــق شــعار» جهــش تولیــد» بــه ریاســت
محتــرم جمهــور تقدیــم خواهــد نمــود .

انـرژی
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نامگــذاری هوشــمندانه ســال  99توســط رهبــر
معظــم انقــاب بــه ســال «جهــش تولیــد»،
حرکتهــای مهــم و تحــول جامعــه را در ســال
کنونــی جهتدهــی میکنــد و تحقــق آن
در کنــار برنامهریــزی دقیــق و هوشــمندانه
نیــاز بــه تــاش و همــت چنــد برابــری تمامــی
دســتاندرکاران ،فعــاالن و بنگاههــای
اقتصــادی و بانکهــا در بخشهــای دولتــی و
خصوصــی دارد.
اعتقــاد فعــاالن اقتصــادی کشــور براســاس تجربیــات
کشــورهایی کــه مســیر توســعه را در ســالهای گذشــته
بخوبــی طــی کردهانــد ،ایــن اســت کــه بــه ثمــر
نشســتن «جهــش تولیــد» در گــرو اجــرای درســت
«جهــش صــادرات» اســت و بــدون توســل بــه تجــارت
خارجــی ،ادامــه رونــد تکامــل اقتصــادی تا حــدی دور از
دســترس اســت .دولــت راهــی نــدارد جــز آمادهســازی
زیرســاخت صــادرات غیرنفتــی چراکــه متکــی بــودن به
صــادرات نفــت و بیثباتــی درآمدهــای صادراتــی آن در
کشــور ،آثــار ســویی بــر جــای گذاشــته اســت و بنابراین
اقتصــاد مــا بایــد بهدنبــال تثبیــت درآمدهــای ارزی
حاصــل از صــادرات بــوده تــا بتواننــد بــر مشــکالت
ناشــی از بیثباتــی ایــن درآمدهــا پیــروز شــود .ایــن
مهــم ،بــا انــدک تغییــر و اصــاح در برخــی از قوانیــن
کشــور و کاهــش بروکراســی ،شــدنی اســت .توجــه بــه
صــادرات خدمــات بهعنــوان یکــی از کارآمدتریــن انــواع
صــادرات میتوانــد از محوریــت سیاســتگذاریهای
توســعه اقتصــادی باشــد .در ایــن میــان بــا توجــه بــه
ماهیــت گونههــای متعــدد صــدور خدمــات ،توجــه
بــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در مقایســه
بــا ســایر صــور خدمــات از جایــگاه ویــژهای برخــوردار
اســت.
توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســایه
رونــق تولیــد و خدمــات امکانپذیــر اســت .درنهایــت
افزایــش صــادرات خدمــات بــه کشــورهای درحــال
توســعه اجــازه میدهــد کــه استراتژیهایشــان را
توســعه دهنــد و از تکیــه کــردن تنهــا بــر کشــاورزی و
منابــع ملــی بــرای رشــد ،فاصلــه بگیرنــد .تــا از ایــن راه
منابــع ارزی خــود را متنــوع ســاخته و ثبــات درآمدهای

راهکارهایی برای رسیدن
به جهش تولید

ارزی خــود را ایجــاد و حفــظ کننــد .بــا توجــه بــه تــوان
بالقــوه و اســتعدادهای داخلــی جمهــوری اســامی ایــران،
ضــرورت دارد کــه از فرصتهــای موجــود در حــوزه
خدمــات فنــی و مهندســی ،بــه نحــو بهینــه اســتفاده
کــرد .چنانچــه موضــوع صــادرات کاال و خدمــات تســهیل
شــود در مــدت زمــان کوتــاه شــاهد جهــش در صــادرات
و تولیــدات داخلــی خواهیــم بــود.
بنابرایــن زیرســاخت الزم بــرای شــرکتهای صادرکننــده
خدمــات ازجملــه بــرای شــرکتهای بــزرگ و نمونــه
صادراتــی کشــور و اســتانی بایــد فراهــم باشــد .یکــی
از مشــکالت عمــدهای کــه در ایــن بخــش وجــود دارد،
مشــکل ضمانتنامــه اســت کــه دولــت در حمایــت از
پروژههــای صادراتــی بایــد در هــر قــرارداد  20تــا 35
درصــد ســرمایه در گــردش 10 ،درصــد ضمانــت حســن
انجــام کار 10 ،درصــد ضمانتنامــه پیشپرداخــت،
 20درصــد وام تجهیــز کارگاه را بــا معرفــی کمیســیون
مــاده  19و تشــکل مربوطــه ،بــرای بانکهــا ضمانــت
کنــد و بــا حمایــت از شــرکتهای بیمــه ،بیمــه پــروژه

مــا را اجبــاری کنــد .چراکــه بــا توجــه بــه موضــوع
تحریمهــای ظالمانــه و عــدم پذیــرش FATF
کــه شــرکتهای ایرانــی را ناچــار میســازد بــرای
ضمانتنامــه ،حســن انجــام کار و پیشپرداخــت و
درصــد وام تجهیــز کارگاه ،جمع ـاً  9۰درصــد از پــروژه
را وام بگیرنــد و در ایــن شــرایط ســخت تحریــم ســعی
میکننــد پروژههــای بــزرگ را در منطقــه اکــوCIS ،
و خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بگیرنــد.
طبــق نظــرات مهــم رهبــر معظــم انقــاب در ارتبــاط
بــا جهــش تولیــد ،ایــن جهــش را تنهــا بــا صــادرات،
ازجملــه صــادرات خدمــات فنــی مهندســی بایــد
تبدیــل بــه فرصــت انجــام کار در منطقــه کنیــم و
الزمــه عملــی شــدن جهــش در تولیــد ایــن اســت کــه
بــا کشــورهای دنیــا ازجملــه همســایگان دور و نزدیــک
روابــط سیاســی دوســتانهای داشــته باشــیم.
محمد پارسا /رئیس هیأتمدیره فدراسیون صادرات انرژی
و صنایع وابسته
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مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :اگــر
قــرار اســت بــرای طرحهــای صــادرات محــور در
حــوزه ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش از منابــع
بــازار ســرمایه اســتفاده شــود ،مــا ایــن آمادگــی این
را داریــم تــا نقــش رکــن ضامــن جهــت بازپرداخــت
اســتقراض را داشــته باشــیم.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :اگــر قــرار
اســت بــرای طرحهــای صــادرات محــور در حــوزه ســرمایه
ثابــت و ســرمایه در گــردش از منابــع بــازار ســرمایه اســتفاده
شــود ،مــا ایــن آمادگــی ایــن را داریــم تــا نقــش رکــن ضامــن
جهــت بازپرداخــت اســتقراض را داشــته باشــیم تــا از ایــن
طریــق بتوانیــم بــه تســهیل منابــع مالــی از طریــق بــازار
ســرمایه کمــک کنیــم.
افــروز بهرامــی در خصــوص رونــد صــادرات در ســال جــاری
گفــت :بــا توجــه بــه همــه تحریمهــا ،محدودیتهــای بانکــی
و مــراودات بینالمللــی در ســال گذشــته بــه  128کشــور
دنیــا صــادرات داشــتیم و توانســتیم حــدود  41میلیــارد و
 370میلیــون دالر درآمــد صادراتــی کســب کنیــم ،مــا تــاش
میکنیــم ایــن رونــد را حفــظ و حتــی افزایــش دهیــم.
بهرامــی ادامــه داد :براســاس گــزارش بخــش چشــم
اندازهــای اقتصــادی بانــک جهانــی بــا وجــود کرونــا و قیمــت
نفــت ،کــه بــرای کشــورهای صــادر کننــده نفــت در آســیای
میانــه پیشبینــی کــرده اســت ،ایــران کمتریــن آســیب را در
مجمــوع صــادرات خــود خواهــد دیــد .البتــه ایــن بــه معنــای
عــدم تاثیرپذیــری نیســت بلکــه بــه معنــای تاثیرپذیــری کــم
نســبت بــه ســایر کشورهاســت .بــرای مثــال؛ اگــر ایــن تاثیــر
در کشــور مــا منفــی  2درصــد باشــد ایــن میــزان بــرای
کویــت بــه منفــی  21درصــد خواهــد رســید.
وی شــروط رســیدن بــه میــزان صــادرات هدفگــذاری
شــده را حفــظ رونــد صادراتــی بیــان کــرد و ادامــه داد :بــرای
رســیدن بــه میــزان صادراتــی هدفگــذاری شــده ابتــدا نیــاز
اســت کــه دسترســی بــه منابــع مالــی تســهیل شــود ،زیــرا
صادرکننــدگان بــرای توســعه صــادرات خــود بــه منابــع مالــی
نیــاز دارنــد .توجــه شــود کــه ســهم صــادرات در تســهیالت
نظــام بانکــی مــا  2درصــد اســت ،بــه معنــای دیگــر  2درصــد
مانــده تســهیالت بانکــی بــه صــادرات اختصــاص مییابــد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه شــعار جهــش تولیــد یکــی از عوامــل
موثــر در آن تحریــک تقاضــای خارجــی و صــادرات اســت و

طبیعتــا ســهم  2درصــد بســیار ناچیــز اســت.
بهرامــی ادامــه داد :یکــی دیگــر از مــواردی کــه میتوانــد
بــه صادرکننــدگان کمــک کنــد افزایــش ســرمایه صنــدوق
ضمانــت صــادرات اســت کــه ایــن میــزان حــدود 120
میلیــون دالر و نزدیــک بــه  0.3درصــد صــادرات غیرنفتــی
اســت .آیــا صندوقــی کــه قــرار اســت در شــرایط تحریــم
حامــی صــادرات کشــور باشــد و تمــام ریس ـکهای سیاســی
و تجــاری کشــور را پوشــش دهــد ،بایــد ســرمایه آن 0.3
درصــد صــادرات غیرنفتــی باشــد؟
وی ادامــه داد :خوشــبختانه بــا پیگیریهــای انجــام شــده و
تــاش آقــای مــدرس خیابانــی در بودجــه ســال  99حــدود
 100میلیــون یــورو بــرای افزایــش ســرمایه صنــدوق در نظــر
گرفتــه شــده اســت .البتــه ایــن میــزان نیــز در راســتای
افزایــش تولیــد ناچیــز اســت.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات بــه کارگیــری
روشهــای نویــن تامیــن مالــی صــادرات را از راهکارهــای

انـرژی
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توجــه شــود کــه بخــش عمــدهای از صــادرات غیرنفتــی مــا
حاصــل ســرمایهگذاریهای دهههــای قبــل اســت.
وی ادامــه داد :اگــر بتوانیــم مشــکالت مطــرح شــده را رفــع
کنیــم ،بــر طبــق پیشبینــی بانــک جهانــی و همانطــور
کــه علیرغــم همــه پیشبینیهــای منفــی حاصــل از
تحریمهــا و خــروج آمریــکا از برجــام در ســال گذشــته،
توانســتیم بــه صــادرات  40میلیــارد دالری دســت یابیــم،
بنابرایــن میتوانیــم ایــن میــزان را در ســال جــاری حفــظ
کــرده و یــا حتــی افزایــش داده و بــه توســعه صــادرات و
شــعار جهــش تولیــد دســت یابیــم.
بهرامــی در خصــوص ایــن کــه بــازار ســرمایه چطــور
میتوانــد در خدمــت صــادرات باشــد ،نیــز گفــت :در تمــام
دنیــا بــرای ســرمایهگذاری ثابــت در پروژههــا و طرحهــای
صــادرات محــور از بــازار ســرمایه اســتفاده میشــود و فقــط
بــرای ســرمایه در گــردش بــه ســراغ نظــام بانکــی میرونــد،
متاســفانه ایــن مســئله در کشــور مــا برعکــس عمــل شــده و

آمادگی ضمانت صادرکنندگان
در بازار سرمایه را داریم
دیگــر دسترســی بــه هدفگــذاری صادراتــی بیــان کــرد و
گفــت :بــا تمهیداتــی کــه بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد
انجــام داده اســت امیدواریــم بتوانیــم از روشهــای نویــن
بــازار ســرمایه بــرای تامیــن مالــی و تســهیل دسترســی بــه
منابــع مالــی صادرکننــدگان اســتفاده کنیــم.
وی مشــکالت مربــوط بــه حمل و نقل را از مشــکالت اساســی
صادرکننــدگان بیــان کــرد و گفــت :امســال بایــد تمــام تــاش
خــود را بــرای توســعه زیرســاختها ،پایانههــای صادراتــی و
ایجــاد خطــوط مشــترک کشــتیرانی قــرار داده و بــا برخــی
از طرفهــای تجــاری شــرکتهای مشــترک حمــل و نقــل
ایجــاد کنیــم.
بهرامــی راهــکار توســعه صادراتــی دیگــر را ایجــاد ســرمایه
گــذاری جدیــد بیــان کــرد و افــزود :ســرمایهگذاری یکــی
از مســائل مهمــی اســت کــه در صــادرات تاثیرگــذار اســت،

عمــده اقتصــاد مــا بانــک محــور اســت و ایــن مســئله منجــر
بــه عــدم تــوان پاســخگویی نظــام بانکــی و دسترســی بــه
تامیــن منابــع مالــی شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :بایــد تــاش کنیــم از ابزارهــای نویــن بــازار
و انتشــار اوراق صکــوک اســتفاده کنیــم .صنــدوق ضمانــت
صــادرات ضمــن تامیــن منابــع مالــی ســرمایه در گــردش
بنگاههــای صــادرات محــور در کنــار نظــام بانکــی ،آمادگــی
ورود بــه بــازار ســرمایه را نیــز دارد .اگــر قــرار اســت بــرای
طرحهــای صــادرات محــور در حــوزه ســرمایه ثابــت و
ســرمایه در گــردش از منابــع بــازار ســرمایه اســتفاده شــود،
مــا ایــن آمادگــی ایــن را داریــم تــا نقــش رکــن ضامــن
جهــت بازپرداخــت اســتقراض را داشــته باشــیم تــا از ایــن
طریــق بتوانیــم بــه تســهیل منابــع مالــی از طریــق بــازار
ســرمایه کمــک کنیــم.
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صندوق توسعه ملی
برای نجات اقتصاد ملی بیاید

صنــدوق توســعه ملــی و تخصیــص آن جهــت حمایــت
از خانوارهــا و کس ـبوکارهای کوچــک و متوســط بــا
هــدف حفــظ ســطح اشــتغال موجــود اســت .ایــن
میــزان چیــزی در حــدود  ۵درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی ایــران بــه قیمــت اســمی اســت .توجــه
داریــم کــه مابقــی کشــورها میــزان مداخالتشــان تــا
۲۰درصــد  GDPنیــز پیشبینــی شدهاســت.
اگــر فرصتــی دســت داد ،مســتقال در بــاره اقتصــاد
سیاســی حســاب ذخیــره ارزی پیشــین و صنــدوق
توســعه ملــی ،نــرخ بهــرهوری و ذینفعــان ســودبرده
از آن خواهــم نوشــت .عجالتــا ،نکتــه مــورد تاکیــد
مــن ایــن اســت کــه اگــر ایــن صنــدوق امــروز بــه داد
مــردم ایــران نرســد پــس کــی میخواهــد بهطــور
مؤثــر عمــل کنــد .چــه توســعهای مؤثرتــر از حفــظ
کلیــت همبســتگی اجتماعــی و اقتصــاد ملــی ایــران
ّ
وجــود دارد؟ چــه طــرح و پــروژهای وجــود دارد کــه
از نجــات اقتصــاد ایــران از وضعیــت وجــود مهمتــر
باشــد؟
دیگــر آنکــه پیشــنهاد انتشــار ایــن اوراق کــه
میتوانــد بــا دالر هــج و ریســک تغییــر قیمــت ارز
پوشــش دادهشــود و در برابــر ســود آن بســیار پاییــن
و دورهی بازگشــت آن نیــز بســیار طوالنــی منظــور
گــردد .پیشــنهادی در همیــن ســیاق در ســال ۱۳۹۳
بــه رییــس جمهــور بــرای بازپرداخــت بدهیهــای
دولــت دادم کــه اگــر عمــری بــود در بــاره آن بیشــتر
خواهــم نوشــت .در هــر صــورت ،بــه نظــر مــن
کاربســت ایــن راهــکار از توســل مســتقیم بــه منابــع
بانــک مرکــزی کــم زیانتــر اســت و فراتــر آنکــه
دســت بانــک مرکــزی را بــرای اجــرای عملیــات بــازار
بــاز بانکــی میگشــاید و میتوانــد در هدفگــذاری
تــورم نیــز بــکار آیــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حســن روحانــی ،رئیسجمهــور ،در نخســتین شــب
مــاه مبــارک رمضــان در دیــدار از نماینــدگان و فعاالن
بخــش خصوصــی ،تاکیــد کــرد کــه رابطــه دولــت و
بخــش خصوصــی هنــوز بــه انــدازه کافــی تقویــت
نشــده اســت.
برابــر روال و ســنت هــر ســال افطــار رئیسجمهــور بــا
نماینــدگان و فعــاالن بخــش خصوصــی ،امســال نیــز
نخســتین دیــدار حســن روحانــی در مــاه مبــارک رمضــان
بــه بخــش خصوصــی اختصــاص یافــت؛ دیــداری کــه در
آن روســای اتاقهــای بازرگانــی تهــران و ایــران ،برخــی از
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،روســای تشــکلها و
تعــدادی از فعــاالن اقتصــادی حضــور داشــتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران بــه نقــل از پایــگاه
خبــری رئیسجمهــور ،در ایــن دیــدار که مســعود خوانســاری
و غالمحســن شــافعی ،روســای اتاقهــای بازرگانــی تهــران
و ایــران حضــور داشــتند ،نماینــدگان بخــش خصوصــی از
راهکارهــای کاهــش آســیبهای کرونــا بــه اقتصــاد ماننــد
بهرهگیــری از مزایــای دورکاری ،اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت
بخــش خصوصــی ،تقویــت دولــت الکترونیــک گفتنــد و
راههایــی بــرای تقویــت بخشهــای مختلــف تولیــدی و
تجــاری ماننــد حمایــت از بنگاههــای کوچــک و متوســط
عرضــه کردنــد.
در ایــن نشســت رئیــس اتــاق تهــران نیــز بــر ضــرورت
اســتفاده از بــازار ســهام و پیشــنهاد عرضــه ســهام عدالــت
ســخن گفــت .محمدرضــا بهرامــن ،محمــد الهوتــی و مهــدی
معصومــی ،از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در
بخشهــای معــدن ،صــادرات و تولیــد طیــور و نهادههــای
وابســته حضــور داشــتند.
حســن روحانــی نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر ایــن کــه
رابطــه دولــت و بخــش خصوصــی هنــوز بــه قــدر کافــی
نیســت ،از ضــرورت برگــزاری منظــم و پربــار نشســتهای
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی گفــت.
رئیسجمهــور همچنیــن از بخــش خصوصــی خواســت تــا
در نامههــای ارســالی بــه دولــت پیشــنهادهای شــفاف و
روشــنی داشــته باشــد و در مــورد تحــوالت بــورس ،بانــک،
امــوال مــازاد و ایجــاد اعتمــاد بــه فعــاالن اقتصــادی راهــکار
ارائــه دهــد.

انـرژی

شماره یکصد و سـی و هفت  /هفتـه دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

رابطه دولت و بخش خصوصی
هنوز به اندازه کافی نیست

گزیــدهای از مهتریــن نــکات ســخنان رئیسجمهــور
در دیــدار بــا نماینــدگان بخــش خصوصــی را در
ادامــه میخوانیــد:
*همــه شــما میدانیــد کــه قبــل از تحریــم اخیــر یعنــی
ســال  ،97چقــدر اعتبــار بانکهــا آمــده بــود کــه پرداخــت
شــود؛ یعنــی بانکهــای بــزرگ دنیــا متعهــد شــده بودنــد
کــه  30 ،20 ،10میلیــارد بــرای پروژههــای مختلــف اعتبــار
در اختیــار مــا بگذارنــد و اینهــا یــک مرتبــه قطــع شــد و
وقتــی ارتبــاط مــا بــا بانکهــای دنیــا قطــع میشــود،
فشــار اقتصــادی وارد میشــود؛ وقتــی فشــار بــر صــادرات
و روابــط بانکــی مــا وارد میشــود ،ایــن مشــکل بــزرگ بــود
و در کنــارش ایــن مشــکل هــم افــزوده شــده اســت؛ خیلــی
جاهــای دنیــا یــک مشــکل ،دو مشــکل دارنــد و مــا یــک
مشــکل اضافــه داریــم.
*شــما ممکــن اســت بگوییــد اعتبــار یــا وام و تســهیالتی
کــه بانــک میدهــد بــه انــدازه کافــی نیســت ،امــا بانکهــا
دســت روی دســت نگذاشــتند .آمدنــد بــه صحنــه و وارد
شــدند .اینکــه در یــک لحظــه ،در یــک شــب  17هــزار
میلیــارد تومــان بــه حســاب مــردم واریــز میشــود و در هفتــه
بعــد بقیــه اینهــا تــا حــدود  24 ،23هــزار میلیــارد تومــان بــه
حســاب مــردم واریــز میشــود و  24هــزار میلیــارد تومــان
تقاضــا ایجــاد میشــود ،ایــن بــرای کشــور مــا مهــم اســت.
ممکــن اســت بعضیهــا بگوینــد یــک میلیــون کــم اســت؛
راســت میگوینــد ،امــا بــرای خیلــی از خانوادههــا ،یــک

میلیــون در ایــن شــرایط ســخت مهــم اســت؛ حــاال تــوان مــا
ایــن مقــدار بــوده اســت.
*در دولــت در نقطــهای بودیــم کــه از مــا خواســته شــد
نیازمندیهــای داخلــی را میتوانیــم تأمیــن کنیــم و مــواد
ضدعفونــی و لــوازم بهداشــتی را میتوانیــم صــادر کنیــم و
دولــت بــه وزیــر صمــت ایــن اجــازه را داد کــه واحدهــای
تولیــدی کــه مــازاد تولیــد میکننــد بتواننــد صــادر کننــد.
ایــن خیلــی مهــم اســت؛ از آن روز اولــی کــه نیازمنــد بودیــم
و نیازمندیهــای فــوری داشــتیم تــا امــروز  2مــاه بیشــتر
نشــده اســت؛ امــروز در یــک نقط ـهای قــرار گرفتیــم کــه در
برخــی از اقــام حتــی قــدرت صــادرات هــم داریــم.
*میخواهــم نکتــهای خدمــت همــه کارآفرینــان و
مســئولین عزیــز عــرض کنــم کــه تــاش شــبانهروزی
میکننــد و مــا نامههایشــان را دریافــت میکنیــم و نقطــه
نظراتشــان را میخوانیــم و اســتفاده مــی کنیــم :امــروز
بــه یــک تحــول در بخــش تولیــد نیــاز داریــم ،یعنــی ممکــن
اســت چیــزی دیــروز تولیــد میکردیــم کــه بــازار داشــته امــا
در شــرایط امــروز ممکــن اســت بــازار نداشــته باشــد ،خــط
تولیــد را بایــد عــوض کنیــم نبایــد معطــل شــویم.
*بــر مبنــای شــرایط بدبینانــه کــه بــا ایــن ویــروس دســت
بــه گریبانیــم تــا چنــد مــاه دیگــر و شــاید تــا آخــر ســال و
نمیدانیــم و بــرای مــا روشــن نیســت ،تولیــد و خــط تولیــد
را بایــد بــر مبنــای بلندمــدت یــک مقــداری برنامهریــزی
کنیــم .االن خیلــی چیزهــا اســت کــه در منطقــه نیــاز اســت
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و کشــورهای اطــراف نیــاز دارنــد و بــه راحتــی میتوانیــم
صــادر کنیــم.
*هنــوز هــم رابطــه بخــش خصوصــی مــا بــا دولــت بــه
انــدازه کافــی نیســت و ایــن خیلــی بــد اســت .مشــکل مــا بــه
اعتقــاد مــن از اینجــا نشــأت میگیــرد .اگــر در ایــن جلســه
گفتــه میشــود کــه آینــده بــرای بخــش دامــداری ،مرغــداری
مــا بــرای مــواد و نهادههایــش ،فــروشاش ،بــازارش و تقاضــا
شــفاف نیســت در حالــی کــه بــرای مــن االن شــفاف اســت
پــس معلــوم اســت کــه رابطــه مــن و بخــش خصوصــی بــا
فاصلــه اســت و ایــن فاصل ـهای کــه در کرونــا گفتیــم و بایــد
مراعــات کنیــم بــرای اینجــا نیســت .اینجــا بایــد ارتبــاط مــا
بســیار ارتبــاط نزدیکــی باشــد .اینجــا دیگــر فاصلــه اجتماعــی
و فاصلــه هوشــمند نداریــم ،بایــد ارتبــاط هوشــمند داشــته
باشــیم بایــد بــا هــم رابطــه داشــته باشــیم ،رابطــه فــوری
داشــته باشــیم.
*بانکهــا را اختصــاص دهیــم بــه بنگاههــای کوچــک و
متوســط و بــرای بنگاههــای بــزرگ ،بــورس بایــد بــه صحنــه
بیایــد و معتقــدم ،اگــر ارتبــاط بانــک بــا بخــش خصوصــی
و ارتبــاط بــورس بــا بانــک خصوصــی را نزدیکتــر کنیــم،
برندهایــی در کشــور مــا هســتند کــه در میــان مــردم اعتبــار
دارنــد یعنــی بــه محــض اینکــه اعــام کننــد کــه اوراق بــرای
مــن اســت و بــه اســم مــن اســت ،مــردم میآینــد .گاهــی
وقتهــا شــاید نیــازی از حمایــت بانــک در بعضــی از مــوارد
نداشــته باشــد.
*پیشــنهادها معمــوالً در ایــن وادی اســت ،مالیــات دیرتــر
گرفتــه شــود ،مالیــات بخشــوده شــود ،تســهیالت بانکــی
بیشــتر شــود و حتــی یــک نفــر برایــم نوشــته بــود کــه
شــما ایــن  5میلیــارد وامــی کــه میخواهیــد از صنــدوق
بینالمللــی بگیریــد را اینجاهــا خــرج کنیــد ،مثــل اینکــه
مســلم شــده کــه مــا گرفتیــم ،آوردیــم و در جیــب ماســت.
*خواهــش میکنــم کــه یــک مقــداری پیشــنهادها در ایــن
راه و در ایــن راســتا بیایــد کــه چــه تحوالتــی میتوانیــم
ایجــاد کنیــم .دولــت بایــد چــه کنــد .بــورس و بانــک بایــد
چــه کار کند.آنهایــی کــه امــوال مــازاد دارنــد ،بایــد چــه کار
کننــد .چگونــه صحنــه را عــوض کنیــم و اعتمــاد دهیــم.
خیلــی مهــم اســت بــه یــک تولیدکننــده اعتمــاد دهیــم و
بــه او بگوییــم نهــاده تــا پایــان ســال میرســد و بــه شــایعات
توجــه نکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عضــو هیــات مدیــره و دبیــرکل فدراســیون
صــادرات انــرژی ایــران معتقــد اســت عــراق
بــه ســرعت بــا ایجــاد زیرســاختها بــه ســوی
بینیــازی از ســوی انــرژی ایــران در حرکــت اســت
و ایــران بایــد از هماکنــون بــه فکــر بازارهــای
جایگزیــن باشــد.
آنطــور کــه در خبرهــا و برخــی رســانههای خارجــی آمده،
ایــاالت متحــده آمریــکا از دولــت عــراق خواســته اســت تــا
بــرای تامیــن انــرژی ایــن کشــور بــه دنبــال جایگزیــن
ایــران باشــد و از ایــن پــس گاز و بــرق مــورد نیــاز خــود
را از کشــورهای دیگــر خریــداری کنــد .اگرچــه تــا پایــان
مــاه جــاری ،مــدت زمــان معافیــت عــراق از تحریمهــای
آمریــکا بــرای واردات گاز و بــرق از ایــران پایــان مییابــد،
امــا نایبرئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت کــه
ایــن معافیــت تمدیــد خواهــد شــد هرچنــد ممکــن اســت
طــی توافــق دولتهــای آمریــکا و عــراق ،مــدت زمــان آن
کوتاهتــر شــود.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق
تهــران ،بــا اشــاره بــه اینکــه نقصــان در زیرســاختهای
انــرژی در کشــور عــراق و همچنیــن جمعیــت رو بــه
افزایــش ایــن کشــور ،وابســتگی عــراق بــه تامیــن انــرژی
از ایــران را پررنــگ کــرده اســت ،خاطرنشــان کــرد کــه در
صــورت قطــع یــا کاهــش خریــد گاز ایــران توســط ایــن
کشــور ،تکمیــل پروژههــای نیروگاهــی عــراق بــه تاخیــر
جــدی خواهــد افتــاد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان
اینکــه احتمــال دارد معافیــت عــراق از تحریمهــای آمریــکا
بــرای خریــد گاز و بــرق از ایــران تمدیــد شــود ،افــزود :بــا
توجــه بــه شــتاب کشــور عــراق در تجهیــز زیرســاختهای
انــرژی ،روزی خواهــد رســید کــه ایــن کشــور بینیــازی
خــود از گاز و بــرق ایــران را اعــام کنــد ،بنابرایــن ایــران
بایــد از هماکنــون در تــاش بــرای جایگزینــی بــازار
صادراتــی انــرژی عــراق باشــد.
صالحــی در ایــن رابطــه بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه
ایــران بایــد خــود را بــه عنــوان بازیگــر قــوی تامیــن و
تبــادل گاز در منطقــه آمــاده کنــد ،افــزود :همانطــور کــه
نماینــدگان اتحادیــه اروپــا نیــز اذعــان کردهانــد ،گاز ایــران
میتوانــد آلترنانیــو گاز روســیه در اروپــا باشــد ،از ایــن رو

وابستگی انرژی
عراق به ایران
سرانجام پایان
مییابد

مســئوالن دولــت بایــد بــه طــور جــدی وارد عمــل شــده و
بــرای نقشآفرینــی ایــران در تامیــن گاز منطقــه و خــارج
از آن ،برنامهریــزی کننــد.
وی افــزود :در ایــن رابطــه ،بخــشخصوصــی ایــران در
حــوزه انــرژی ایــن تــوان و خواســته را دارد که با مشــارکت
دولــت ،صــادرات انــرژی ایــران را ســامان دهــد و ایــران بــه
هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل شــود.

انـرژی
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شرایط تردد تجار با
رعایت پروتکلهای
بهداشتی به زودی
اعالم میشود

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه
کشــورمان بــا بیــان ایــن کــه نمایندگیهــای
ایــران در حــال مذاکــره بــا مقامــات خارجــی بــرای
تــردد تجــار و بازرگانــان هســتند ،گفــت :شــرایط
تــردد تجــار و صادرکننــدگان بــا رعایــت پروتــکل
هــای بهداشــتی بــه زودی اعــام مــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا،غالمرضا انصــاری در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه بــا توجــه بــه بازگشــایی مرزهــا همچنــان
تجــار و صادرکننــدگان بــه شــکل انفــرادی حــق تــردد را
در شــرایط ویــروس کرونــا ندارنــد و چــه تدابیــری بــرای
رفــع ایــن مســئله در ســتاد اندیشــیده شــد؟ گفــت :بیشــتر
مرزهــای مــا بــه جــز بــا ترکمنســتان بــاز اســت و تــردد
کاالیــی در آن جریــان دارد.
وی افــزود :ترکمنســتان نــه تنهــا بــر روی کشــور مــا بلکــه
بــر روی بقیــه کشــورها نیــز بســته اســت؛ بــه دلیــل اینکــه
بــه نقــل از مقاماتشــان هیــچ مــورد کرونایــی در ایــن کشــور
مشــاهده نشــده ،امــا ســایر مرزهــا بــاز اســت.
انصــاری افــزود :در تمــام مرزهــای غربــی ،شــرقی ،جنــوب
و شــمال مــا کاال در حــال رفــت و آمــد اســت امــا بــرای
تجــارت تنهــا نمیشــود بــه حمــل و نقــل کاال اکتفــا کــرد
و بایــد افــراد حضــور داشــته باشــند و تجــارت انجــام دهنــد؛
امیدواریــم بحثهایــی را بــا کشــورهای همســایه بــرای
عــادی ســازی تــردد بیــن مرزهــا بخصــوص بــرای تــردد
افــراد داشــته باشــیم .
وی کــه در حاشــیه جلســه ســتاد هماهنگــی روابــط
اقتصــادی خارجــی بــا خبرگــزاری صــداو ســیما مصاحبــه
مــی کــرد گفــت  :خوشــبختانه وزارت بهداشــت در ایــن
راســتا اقداماتــی داشــته و پروتکلهایــی بــرای مــا ارســال

کــرده و مــا نیــز آن را بــه دیگــر کشــورهای دنیــا و
ســفارتخانههایمان در خــارج از کشــور ارســال کردهایــم.
نماینــدگان مــا نیــز بــا مقامــات آن کشــورها مذاکــرات
خــود را آغــاز کردنــد کــه چگونــه دو طــرف میتواننــد
راهکارهایــی پیــش بینــی کننــد کــه تــردد افــراد را داشــته
باشــیم .
انصــاری ادامــه داد  :بطــور معمــول در ابتــدا کار را بــرای
راننــدگان و تجــار آغــاز خواهیــم کــرد .هــم اکنــون بــرای
مرزهــای شــرقی کشــورمان از جمله افغانســتان و پاکســتان
پروتکلهایــی را معرفــی کردهایــم و تجــار و بازرگانــان
افغانــی میتواننــد بــا پروتکلهــای الزم بــه کشــورمان
ورود کننــد و ایــن موضــوع را بــرای دیگــر کشــورها نیــز
خواهیــم داشــت.
معــاون وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد :مذاکــرات
نماینــدگان مــا بــا کشــورهای خارجــی بــرای پروتکلهــای
بهداشــتی تــردد تجــار و راننــدگان بــه منظــور تــردد
افــراد آغــاز شــده اســت و افــراد میتواننــد بــرای کســب
اطالعــات بیشــتر و نتایــج ایــن مذاکــرات بــه ســایت وزارت
امــور خارجــه مراجعــه و اطالعــات الزم را از طریــق ایــن
ســایت دریافــت کننــد .
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان تصریــح کــرد  :وضعیــت
کشــورها بــر اســاس شــرایط ویــروس کرونــا متفــاوت اســت
االن در جمهــوری اســامی ایــران زندگــی همــراه بــا کرونــا
ادامــه دارد امــا در برخــی کشــورها نگرانــی هایــی وجــود
دارد و بــا توجــه بــه مذاکراتــی کــه بــا کشــورها داریــم بایــد
ایــن اعتمــاد را ایجــاد کنیــم کــه مــی شــود بــا کنتــرل
ویــروس کرونــا ترددهــای الزم را بــرای افــراد ایجــاد کــرد و
امیدواریــم هــر چــه زودتــر ایــن موضــوع انجــام شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیــام باقــری نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران در گفتوگــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا ،دربــاره مشــکالت احتمالــی
در پیــک مصــرف بــرق تابســتان ســال جــاری اظهــار
داشــت :حــدود  10درصــد منابــع تولیــد بــرق مربــوط
بــه نیروگاههــای برقابــی اســت کــه ارتبــاط مســتقیم
بــه میــزان بارندگــی و حجــم ذخایــر ســدهای کشــور
دارد ،یکــی از دالیلــی کــه در تابســتان  97بــا بحــران
خاموشــی مواجــه شــدیم ،از مــدار خــارج شــدن
نیروگاههــای برقابــی بــه دلیــل کــم بارشــی بــود .امــا
ســال گذشــته و جــاری بارندگــی مناســب بــود و پیــش
بینــی میشــود کــه همچنــان ادامــه داشــته باشــد و
بــه گفتــه متخصصیــن امــر کشــور وارد ترســالی شــده
و آب و هــوای تغییــر کــرده اســت .بنابرایــن برقابیهــا
میتواننــد از میــزان تقاضــا در پیــک تابســتان پشــتیبانی
کننــد ،امــا بــاز هــم بــا کمبــود مواجهیــم کــه بخشــی
بــا صرفــه جوییهــای پیکســایی مدیریــت میشــود.
چرا تابستان خاموشی نداریم؟
وی افــزود :در ســال  98بالــغ بــر  5تــا  6هــزار مــگاوات
پیکســایی و صرفهجویــی در مصــرف داشــتیم.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن شــرایط و نیروگاههــای
جدیــد کــه وارد مــدار شــدهاند اگــر اتفــاق جدیــدی
نیفتــد و بارندگیهــا هــم بــه همیــن ترتیــب ادامــه
یابــد ،در ســال  99بــا خاموشــی برنامهریــزی شــده،
مواجــه نمیشــویم و بــدون مشــکل از پیــک تابســتان
عبــور میکنیــم.
کمک برقابیها به صنعت برق ادامه دارد
بــه گفتــهی نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
بازرگانــی تهــران نیروگاههــای برقابــی را نمیتــوان بــه
ســادگی از مــدار خــارج کــرد ،زیــرا اکنــون حــدود 10
درصــد ظرفیــت بــرق کشــور از محــل ایــن نیروگاههــا
اســت و نبــود آنهــا مشــکل جــدی بــرای تقاضــای
جــاری کشــور بویــژه در دوران پیــک بوجــود م ـیآورد،
امــا حرکــت بــه ســمت نیروگاههــای تجدیدپذیــر یکــی
از راههایــی اســت کــه میتوانیــم مســیر توســعه را
تغییــر دهیــم.

انـرژی
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قوانیــن کشــور از جملــه برنامــه ششــم هــم نســبت بــه
ایــن قضیــه تاکیــد شــده اســت.
الزام تولید  5هزار مگاوات برق پاک
وی تاکیــد کــرد :بنــا بــر ایــن اســت تــا پایــان برنامــه
ششــم حــدود  5هــزار مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر وارد
مــدار شــده باشــد یعنــی ســالی  1000مــگاوات بایــد
اســتفاده شــود ،امــا مــا از برنامــه عقــب هســتیم در
صورتــی کــه اگــر طبــق برنامــه ســالی  1000مــگاوات
وارد مــدار میشــد بایــد حداقــل  3هــزار مــگاوات
بــرق تجدیدپذیــر بــه ظرفیــت کشــور کشــور اضافــه
میکردیــم.

چالش
تجدیدپذیرها
با FATF

سوختهای فسیلی برای رفتن آماده شوند
وی در ادامــه دربــاره لــزوم عبــور از ســوختهای فســیلی
و مایــع در نیروگاههــا گفــت :بســیاری از کشــورهای دنیــا
کــه از منابــع ســوختهای فســیلی محــروم هســتند
بــه ســمت اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر بویــژه
خورشــیدی و بــادی اقدامــات بســیاری را بــا ســرعت بــاال
رقــم زدهانــد ،امــروز تکنولــوژی تجدیدپذیرهــا پیشــرفت
کــرده و قیمــت تمــام شــده پاییــن آمــده اســت و
هــر قــدر بــه جلــو حرکــت میکنیــم اقتصادیتــر
میشــوند و قیمتهــا در حــال رقابــت بــا قیمــت بــرق
فســیلی اســت.

تاکید برنامه ششم بر تجدیدپذیرها
باقــری خاطرنشــان کــرد :انرژیهــای تجدیدپذیــر از
نظــر ســازگاری بــا محیــط زیســت در درجــه اول قــرار
دارنــد و منجــر بــه کاهــش آلودگــی در کشــورها از
جملــه ایــران میشــوند ،اکنــون چــون بخــش عمــدهای
از آلودگــی در کشــور بــه دلیــل اســتفاده از ســوخت
فســیلی در نیروگاههــای حرارتــی اســت ،بنابرایــن
حرکــت بــه ســمت تجدیدپذیرهــا یــک الــزام اســت و در

پیــام باقــری نایــب رئیس
فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته:
ایــران مــا از برنامــه تولیــد
بــرق از تچدیدپذیرهــا
عقــب هســتیم در صورتــی
کــه اگــر طبــق برنامــه
ســالی  1000مــگاوات
وارد مــدار میشــد بایــد
حداقــل  3هــزار مــگاوات
بــرق تجدیدپذیــر بــه
ظرفیــت کشــور کشــور
اضافــه میکردیــم.

چالش تجدیدپذیرها با موانع داخلی و FATF
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران
یــادآور شــد :کشــور مــا از پتانســیل باالیــی در حــوزه
تجدیدپذیــر برخــوردار اســت .ولــی متناســب بــا ایــن
ظرفیــت از آن اســتفاده نکردیــم ،بایــد در ایــن زمینــه
اقــدام جــدی صــورت گیــرد ،مســیر را بــرای ســرمایه
گــذاران بــاز کنیــم ،البتــه ایــن مســئله در حالــی اســت
کــه مــا تحریــم هســتیم و موضــوع  FATFهــم مزیــد
بــر علــت شــده اســت و شــرایط را بــرای ســرمایه گــذار
ســختتر و رغبــت بــرای ورود کمتــر شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه چالشهــای بخــش صــادرات تصریــح
کــرد :عمدهتریــن چالــش اینکــه روابــط کارگــزاری بیــن
بانکــی بــا کشــورهایی کــه هــدف صادراتــی تجهیــزات
مــا هســتند وجــود نــدارد و یــا حداقلــی اســت و ایــن
باعــث میشــود نقــل و انتقــال پــول ،گشــایش اعتبــار
و گرفتــن ضمانتنامــه دچــار مشــکل شــود و نتوانیــم
از ایــن امکانــات و ســرویسها اســتفاده کنیــم ،ایــن
موضوعــات باعــث میشــود آمارهــا در حــوزه صــادرات
بــا نــزول جــدی مواجــه شــود ،چالشهایــی کــه وجــود
دارد کــه کار را بــرای صادرکننــدگان فــوق العــاده
مشــکل کــرده و آمــار صادراتــی نزولــی اســت .در صورتی
کــه صنعــت بــرق در صــادرات خدمــات فنی و مهندســی
پیشــرو بــوده و در حــوزه تجهیــزات هــم ظرفیتهــای
خوبــی وجــود دارد ،ولــی بهــره بــردن از ایــن ظرفیتهــا
مســتلزم بــاز شــدن مســیرها اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
آمریکا معافیت عراق برای خرید برق از ایران را
تمدید کرد
خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل از یــک مقــام ارشــد وزارت
امــور خارجــه آمریــکا گــزارش داد ،واشــنگتن معافیــت
عــراق بــرای خریــد بــرق از ایــران را بــرای یــک بــازه زمانــی
 ۳۰روزه تمدیــد کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن مقــام آمریکایــی کــه رویتــرز بــه
نامــش اشــارهای نکــرده ،اعــام کــرد کــه ایــاالت متحــده
معافیــت عــراق از تحریمهــا بــرای خریــد بــرق از ایــران را
تمدیــد کــرده اســت امــا ایــن تمدیــد ایــن بــار بــرای یــک
بــازه زمانــی کوتاهتــر یعنــی  ۳۰روز انجــام شــده اســت.
او ادامــه داد ،بــه محــض آن کــه «دولتــی معتبــر» در عــراق
تشــکیل شــود ،واشــنگتن امــکان تمدیــد مجــدد ایــن
معافیــت را بررســی خواهــد کــرد.
ایــن مقــام آمریکایــی گفــت :وزیــر (امــور خارجــه آمریــکا)
بــا ایــن تمدیــد کوتاهمــدت موافقــت کــرد تــا زمــان الزم
بــرای تشــکیل دولتــی معتبــر فراهــم باشــد.
او افــزود ،ایــن معافیــت در  ۲۶مــه بــه پایــان خواهــد
رســید .معافیتهــای قبلــی بــرای دورههــای دســتکم
ســه ماهــه اعطــا میشــد.
ایــن مقــام وزارت امــور خارجــه آمریــکا مدعــی شــد :بــه
محــض ایــن کــه دولــت جدیــد روی کار بیایــد ،وزیــر امــور
خارجــه امــکان تمدیــد معافیــت و بــازه زمانــی آن را دوبــاره
ارزیابــی خواهــد کــرد و بــه دنبــال تــداوم همــکاری مــا بــا
دولــت عــراق در راســتای کاســتن از وابســتگی بغــداد بــه
واردات غیرقابلاطمینــان انــرژی ایــران خواهــد بــود.
افزایش سقف پوشش بیمه نامه های صندوق ضمانت
صادرات ایران در شرایط کرونا
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در راســتای توســعه
صــادرات کشــور و بــا توجــه بــه ضــرورت حمایــت از
صادرکننــدگان آســیب دیــده از بحــران ویــروس کرونــا
ســقف پوشــش بیمــه نامــه هــای صادراتــی را افزایــش داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران ،بــا توجــه بــه تصمیــم هیــات مدیــره صنــدوق،
ضمــن افزایــش  ۵درصــدی پوشــش بیمــه نامــه هــا در

شــرایط فعلــی ریســک هــای سیاســی از  ۹۵درصــد بــه
 ۱۰۰درصــد و ریســک هــای تجــاری از  ۹۰درصــد بــه ۹۵
درصــد افزایــش مــی یابــد.
همچنیــن براســاس مصوبــه دیگــری مهلــت ســقف هــای
اعتبــاری تعییــن شــده بــرای خریــداران خارجــی و ســقف
هــای اعتبــاری صادرکننــدگان متقاضــی اســتفاده از
خدمــات ضمانــت نامــه ای افزایــش یافــت .
هیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در
تصمیــم دیگــری تمهیــدات الزم حهــت تمدیــد ضمانــت
نامــه هــای سررســید شــده و امهــال بدهــی صادرکننــدگان
بــه صنــدوق را فراهــم نمــود .
گفتنــی اســت صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــه منظور
تحقــق جهــش تولیــد بســته حمایتــی را در جهــت کاهــش
آثــار زیــان بــار تحریــم بــرای ســال جــاری طراحــی نمــوده
کــه پوشــش  ۲.۳میلیــارد دالری ریســک صادراتــی کاالهــا
 ،پوشــش  ۷۰۰میلیــون دالری ضمانــت نامــه هــای اعتبــار
صادراتــی و صــدور ضمانــت نامــه هــای مســتقیم مــورد
نیــاز پیمانــکاران بــرای ورود بــه مناقصــات خارجــی بخشــی
از ایــن بســته حمایتــی اســت .
همچنیــن همــکاری بــرای اجــرای کامــل بســته حمایــت
از صــادرات ابالغــی ســال  ۹۸و پرداخــت یارانــه کارمــزد /
حــق بیمــه بــه صادرکننــدگان ،تجهیــز منابــع مالــی جدیــد
بــرای صــادرات و همــکاری بــا موسســات همتــا بــرای
طراحــی جانشــین محصــوالت بانکــی در شــرایط تحریــم
را مــی تــوان از جملــه ابزارهــای ایــن بســته حمایتــی
برشــمرد.
آخرین وضعیت صادر ات گاز ایران
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت :در حال
حاضــر ایــران بــه عــراق و ارمنســتان صــادرات گاز دارد و
طبــق پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه تــا خــرداد مــاه
صــادرات گاز بــه ترکیــه نیــز از ســر گرفتــه خواهــد شــد.
مهــدی جمشــیدی دانــا در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه صــادرات گاز بــه ترکیــه بــه دلیــل انفجــار خــط
لولــهای کــه گاز ایــران را بــه ترکیــه وارد میکــرد ،از
دوازدهــم فروردیــن متوقــف شــد ،اظهــار کــرد :از آن زمــان
تاکنــون همچنــان صــادرات قطــع اســت و تــا زمــان رفــع
مشــکل صــادرات آغــاز نخواهــد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا
شــرکت ترکیهــای کــه طــرف قــرارداد مــا اســت ،عملیــات

انـرژی

شماره یکصد و سـی و هفت  /هفتـه دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

بازســازی را بــه کنــدی پیــش میبــرد ،تصریــح کــرد:
درخواســت خــود را بــه طــرف ترکیــهای بــرای بازدیــد از
محــل انفجــار ارســال کــرده و منتظــر پاســخ آنهــا هســتیم.
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران افــزود :پیــش
بینــی میشــود کــه تــا آخــر خردادمــاه عملیــات تعمیــرات
انجــام شــود.
جمشــیدی دانــا دربــاره وضعیــت صــادرات گاز ایــران بــه
دیگــر کشــورها نیــز ،گفــت :در حــال حاضــر روزانــه ۳۰
میلیــون متــر مکعــب گاز بــه عــراق صــادر میشــود .بــه
ارمنســتان نیــز صــادرات جزئــی در قالــب تهاتــر گاز بــا
بــرق داریــم.
گفتنــی اســت ،خــط لولــه گاز صادراتــی ایــران بــه ترکیــه
در بامــداد روز  ۱۲فروردیــن ســال جــاری بــرای یازدهمیــن
بــار در  ۱۵ســال گذشــته منفجــر شــد .امــری کــه جریــان
گاز را بیــن ایــران ترکیــه متوقــف کــرده اســت.
مسوول تامین برق برای رمز ارزها مشخص شد
تهــران -ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد
و انتقــال بــرق ایران(توانیــر) مســوول تامیــن بــرق بــرای
مراکــز اســتخراج ارزهــای مجــازی را منصــوب کــرد.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه پایــگاه اطــاع رســانی شــرکت
مادرتخصصــی تولیــد ،توزیــع و انتقــال نیــروی بــرق ایــران،
«محمــد حســن متولــی زاده »بــا صــدور حکمــی «محمــد
خــدادادی بهلولــی» را بــه عنــوان مجــری تامیــن بــرق
مراکــز اســتخراج رمــز ارزهــا منصــوب کــرد.
پارســال اســتخراج کننــدگان رمــرز ارزهــا بــرای تامیــن
بــرق مــورد نیــاز خــود بــا مشــکل روبــرو شــدند و شــرکت
توانیــر فعالیــت آنهــا را بــا محدودیــت روبــرو کــرد.
شــرکت توانیــر اعتقــاد داشــت ایــن مراکــز نبایــد در زمــان
اوج بــار ،بــرق مصــرف کننــد.
بخش صنعت؛ رکورددار مصرف برق
پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو  :آمــار تفصیلــی صنعــت
بــرق ایــران در ســال  ۹۸حاکــی اســت مصــرف بــرق
مشــترکان صنعتــی در ســال گذشــته بــا  ۰ /۷درصــد
رشــد بــه  ۳۴ /۷درصــد رســید کــه باالتریــن ســهم مصــرف
مشــترکان بــرق در ســال رونــق تولیــد محســوب میشــود.
مطابــق ایــن آمــار ،ســهم مصــرف بــرق مشــترکان خانگــی
طــی  ۱۰ســال گذشــته هیچگونــه افزایشــی نداشــته و
رشــد صفــر درصــدی نشــان میدهــد .ایــن ســهم در بیــن
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مشــترکان عمومــی رونــد کاهشــی داشــته و بــا  ۰ /۲درصــد
رشــد منفــی از  ۹ /۳درصــد در ســال  ۹۷بــه  ۹ /۱درصــد
در ســال گذشــته رســید .شــاخص متوســط مصــرف بــرق
مشــترکان در ایــن گــزارش  ۷هــزار و  ۴۱۲کیلووات ســاعت
اعــام شــده کــه نســبت بــه ســال قبــل آن  ۱۳۵کیلــووات
ســاعت رشــد نشــان میدهــد .همچنیــن متوســط مصــرف
بــرق مشــترکان خانگــی بــا  ۶۸کیلــووات ســاعت افزایــش
از  ۲هــزار و  ۹۶۰کیلــووات ســاعت در ســال  ،۹۷بــه ۳
هــزار و  ۲۸کیلــووات ســاعت در ســال گذشــته رســید .ایــن
گــزارش همچنیــن از بهبــود رونــد مصــرف بــرق در بخــش
روشــنایی معابــر کشــور حکایــت دارد و ســهم مصــرف در
ایــن بخــش بــا  ۰ /۱درصــد کاهــش از  ۱ /۹درصــد ســال
 ۹۷بــه  ۱ /۸درصــد در ســال گذشــته رســید و مصــرف
بــرق ســایر مصــارف بــا  ۰ /۱درصــد افزایــش ،رشــد /۴
 ۷درصــدی نشــان میدهــد و همچنــان بهطــور متوســط
رشــد  ۰ /۱درصــدی ایــن بخــش طــی  ۱۰ســال گذشــته
تــداوم دارد .آمــار تفصیلــی صنعــت برق در ســال  ۹۸نشــان
میدهــد ســهم مصــرف بــرق مشــترکان کشــاورزی ۰ /۵
درصــد کاهــش داشــته کــه نســبت بــه کاهــش متوســط /۲
 ۰درصــدی مصــرف ایــن بخــش طــی  ۱۰ســال گذشــته،
کاهــش بیشــتری نشــان میدهــد و در عیــن حــال ســهم
بــرق مصرفــی مشــترکان صنعتــی بــا  ۰ /۷درصــد رشــد
نســبت بــه ســال  ،۹۷بــه  ۳۴ /۷درصــد رســید .رشــد
مصــرف ایــن بخــش مهــم تولیــدی طــی ســال  ۹۸در
مقایســه بــا متوســط مصــرف  ۱۰ســاله  ۸۷تــا  ۹۷نیــز
بــه میــزان  ۰ /۵درصــد افزایــش یافتــه کــه نشــان از رونــق
بخــش صنعــت در ســال گذشــته دارد.
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Short news

The Shape of Things to Come

Like everyone else, Iranians observed
the extraordinary U.S. oil market
events of 20th & 21st April 2020 and
wondered what on earth was going
on, and what it means for Iran’s future
as a major oil producer. In Tehran, in
October 2008 I recall similar astonishment as the global dollar financial
system experienced a meltdown from
.which Iran was safely insulated
It has been said that history does not
repeat itself, but it does rhyme. Once
again, Iran is insulated from market turmoil through US financial and
physical oil market sanctions and is
‘on the outside looking in’. Global
lockdowns are believed to have cut
oil product demand by up to 30m barrels per day and this demand shock
is propagating up the supply chain
of refineries and oil distribution sys.tems to producers at the well
The story of a so-called oil war between Saudi Arabia and Russia aimed
at killing off US shale oil production
is a myth: the true struggle for market share appears to be an attempt
by a US/Saudi Arabia partnership to
out-compete Russian oil sales to Eu.rope and elsewhere

انـرژی

Iran-Armenia power transmission
project underway despite pandemic

TEHRAN - Armenia’s Ambassador
to Iran Artashes Toumanian said on
Monday that the two countries’ joint
electricity transmission project is underway despite the coronavirus out.break, IRNA reported
Iran-Armenia joint projects have not“
been shut down, and preparations
have been underway to dispatch 60
people [from Iran] to Armenia for
working on the third power transmission line between the two countries,”
Toumanian said in an online meeting
on the impacts of the COVID-19 out.break in the region
Iran and Armenia have been cooperating for years in gas and electricity
swap, and two-way economic and political ties have grown in tandem with
.an increase in trade
Back in July 2019, the two countries
signed a memorandum of understanding (MOU) in Tehran to expand
economic cooperation, especially in
.the field of energy
The MOU was signed by Iranian Energy Minister Reza Ardakanian and
Armenian Deputy Prime Minister
Mher Grigoryan at the end of the 16th
Iran-Armenia Joint Economic Com.mittee meeting

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Iran’s daily gas exports to Iraq at
32 mcm

National Iranian Gas Company
(NIGC) Dispatching Director Mehdi
Jamshidi-Dana said the country is
exporting 32 million cubic meters
(mcm) of natural gas to Iraq on a dai.ly basis
Mentioning the incident in the
Iran-Turkey gas pipeline, Jamshidi-Dana said “although the exports
to Turkey are still halted but our ex”.ports to Iraq continues
As reported, Iran’s gas export to Turkey was halted on March 31, for the
11th time in the last 15 years due to
.an explosion
According to the official, the Turkish
side has not determined the schedule for the construction and repairing the pipeline due to the coronavi.rus outbreak
Jamshidi-Dana further mentioned
the gas supply to the power plants,
saying that every day, 190 mcm of
gas is also supplied to the country’s
.power plants
He further noted that since the beginning of the spring and with the
temperature rising, the country’s
daily gas consumption has fallen to
.250 mcm

Investment in Iranian ports up
61% in a year

Iran’s Ports and Maritime Organization (PMO)’s Deputy Head for Ports
and Economic Affairs Farhad Montaser Kouhsari says investment in
the country’s ports increased by
61 percent in the previous Iranian
calendar year (ended on March 19)
compared to its preceding year,
.IRIB reported
According to the official, in the past
few years, PMO has changed its
approach and strategies from authority and ownership to supervision and support and that has had
a great impact on the involvement
of the private sector in the port projects and has increased the level of
.investments
This change in approach has had a“
positive effect on the private sector
performance and has encouraged
investors to engage in economic
activities in the country’s ports,”
.Kouhsari said

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران گفت:در
ســالی کــه بــه عنــوان جهــش تولیــد نامگــذاری
گردیــده انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه و توســعه همــکاری
بــا شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت ســاخت و
تهیــه کاالی آب و بــرق مــی توانــد کمــک موثــری
در تحریــک تقاضــای خارجــی و صــادرات در حــوزه
خدمــات فنــی و مهندســی نمایــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران ،افــروز بهرامــی در مراســم امضــای ایــن تفاهــم نامــه
گفت:صنعــت آب و بــرق بــه عنــوان کاالی اساســی پیــش نیــاز
همــه فعالیتهــای اقتصــادی و تولیــدی اســت کــه خوشــبختانه
بــا پیشــرفت هــای حاصــل شــده در ایــن صنعــت تــوان بزرگــی
در صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و بخصــوص ســاخت
تمــام بخــش هــای نیروگاهــی و صــادرات آن به ســایر کشــورها
ایجــاد گردیــده اســت .بطوریکــه آب و بــرق در صــدر صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور بــا اســتانداردهای جهانــی
و قابــل رقابــت بــا معــروف تریــن برندهــای دنیــا قــرار دارد .
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اظهارداشــت:
اســتراتژی مشــترک صنــدوق وســاتکاب حضــور موثــر در
کشــورهای همســایه مــی باشــد و حمایــت وپشــتیبانی
ســاتکاب از بخــش خصوصــی و شــرکتهای دانــش بنیــان
بــرای حفــظ موفقیــت و نفــوذ در بازارهــای صادراتــی و نیــز
حمایــت صنــدوق از ایــن شــرکتها بــرای پوشــش ریســک
هــای صادراتــی و تامیــن مالــی در کنــار هــم ظرفیــت بســیار
مناســبی بــرای تســهیل صــادرات را فراهــم مــی آورد.
بهرامــی اضافــه کرد:ریســک هــای سیاســی و تجــاری از عمــده
دغدغــه هــای بخــش خصوصــی مــی باشــد کــه صنــدوق
مــی توانــد بــا پوشــش ایــن ریســک هــا و تامیــن منابــع
مالــی ظرفیــت هــای خوبــی را بــرای بخــش خصوصــی بــه
منظورحضــور درایــن بازارهــا ایجــاد کنــد .
وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق تــاش کــرده در شــرایط فعلــی
بــا کاهــش فرانشــیز و بخشــودگی جرایــم تســهیالتی را بــه
صادرکننــدگان ارائــه دهــد ،ابرازامیــدواری کــرد همــکاری ایــن
دو مجموعــه بتوانــد باعــث افزایــش صــادرات بخصــوص بــه
کشــورهای همســایه و رونــق و جهــش تولیــد شــود .
محمــد ولــی عــاء الدینــی  ،رئیــس هیــات مدیــره ومدیرعامــل
شــرکت ســاتکاب نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه
صنعــت آب و بــرق در حــال حاضــر بــا اســتانداردهای بیــن

انـرژی
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صادرات فرآوردههای نفتی
کشور ادامه دارد

پشتیبانی صندوق ضمانت صادرات ایران
از توسعه صادراتی صنعت آب و برق
المللــی توانایــی فعالیــت در خــارج از کشــور را دارد ،گفــت:
امــروزه تجهیــزات صنعــت آب و بــرق  ۹۵الــی  ۹۸درصــد در
داخــل کشــور تولیــد مــی شــود.
عــاء الدینــی بــا اشــاره بــه ســهامداری ســاتکاب در بیــش از
 ۲۰۰شــرکت تخصصــی  ،افــزود :یکــی از ایــن شــرکتها مپنــا
اســت کــه جــزء چهــار شــرکت برتــر نیــروگاه ســاز گازی دنیــا
اســت .
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش خدمــات فنــی و مهندســی
شــرکت هــای ایرانــی متخصصــی بــه عنــوان مشــاور در پــروژه
هــای خارجــی حضــور دارند،ادامــه داد:ســاتکاب تــاش کــرد
خــاء هــای بوجــود آمــده را جهــت فعالیــت هرچــه بهتــر
شــرکتهای ایرانــی در بازارهــای خارجــی برطــرف کنــد.
مدیرعامــل ســتکاب یکپارچــه ســازی نظــام بیمــه  ،توســعه
صــادرات  ،حمایــت از ســاخت داخــل و یکپارچــه ســازی
فنــاوری اطالعــات از عمــده محورهــای عملیاتــی ســاتکاب
برشــمرد وابــراز امیــدواری کــرد حمایــت صنــدوق بتوانــد
بــرای حضــور شــرکتها دربازارهــای جهانــی درشــرایط فعلــی
راهگشــا باشــد .
عــاء الدینــی تصریــح کــرد :آب و بــرق زیرســاخت همــه
فعالیــت هــا اســت و تعامــل بــا صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران در ســال جهــش تولیــد مــی توانــد خدمــات بزرگــی را
بــه صنعــت آب و بــرق ارائــه کنــد.
ســید آرش شــهر آئینی،عضــو هیــات مدیــره صنــدوق نیــز در
ایــن مراســم گفــت :بیــش از  ۵۰درصــد پرتفــوی صنــدوق در
حــوزه صنعــت آب و بــرق اســت وایــن همــکاری طرفیــن مــی
توانــد خدمــت رســانی بــه شــرکتهای فعــال در صنعــت آب و

بــرق و همچنیــن خــاء هــای فنــی ارزیابــی و امــکان ســنجی
پــروژه هــا را تســهیل نمایــد.
حجــت الــه حســینی ،از اعضــای دیگــر هیــات مدیــره صنــدوق
نیــز در ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر عملیاتــی شــده ایــن تفاهــم
نامــه هــا گفــت :انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای
طرفیــن بــا عملیاتــی شــدن تفاهــم نامــه بطــور دقیــق در
جهــت توســعه صــادرات فعالیــت هــا ادامــه یابــد .
وی بــا اشــاره بــه جنبــه حمایتــی صنــدوق ضمانــت صــادرات
افــزود:در شــرایط فعلــی کــه بیمــه هــا قــادر بــه پوشــش
ریســک هــا نیســتند بایــد از ظرفیــت صنــدوق در راســتای
توســعه صــادرات اســتفاده کــرد.
محســن حســن الفــت دیگــر عضوهیــات مدیــره صنــدوق نیــز
اظهارداشــت :بــا توجــه بــه تحریــم هــا و کاهــش فــروش نفــت
اســتفاده از صنعــت آب و بــرق بــرای صــادرات مــی توانــد
جایگزیــن قابــل توجهــی بــرای درآمــد کشــور باشــد ،بخصــوص
اینکــه نیــاز کشــورهای همســایه نیــز مــی باشــد.
هــدف از ایــن تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک در زمینــه
حمایــت از توســعه صــادرات غیــر نفتــی  ،افزایــش ســرمایه
گــذاری خارجــی و تامیــن  ،تجهیــز منابــع مالــی بــرای
صادرکننــدگان وســرمایه گــذاران ایرانــی در حــوزه ســاخت و
تهیــه کاالی آب وبــرق و انــرژی کشــور و اســتفاده از ظرفیــت
هــای اقتصــادی  ،پژوهشــی وبازاریابــی طرفیــن در افزایــش
ضریــب نفــوذ خدمــات بیمــه اعتبــار صادراتــی و ارتقــاء شــبکه
توزیــع خدمــات و جــذب و نگهداشــت مشــتریان جدیــد
وفعلــی وفرهنــگ ســازی در ایــن زمینــه اســت

ایرنــا -ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای
نفتــی بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات فرآوردههــای نفتــی
ایــران ادامــه دارد ،گفــت :مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه
گمــرک ایــران بــا قیمتهــای جدیــد نفــت تطبیــق نــدارد
و پیمــان ســپاریهای ارزی را بــا همــان قیمــت نفــت ۶۵
دالری انجــام میدهــد.
حمیــد حســینی امــروز (یکشــنبه) در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا بیــان اینکــه در تالشــیم تــا
بــا همــکاری گمــرک و وزارت نفــت ایــن قیمــت هــا اصــاح
شــود ،تاکیــد کــرد :صــادرات فراوردههــا ادامــه دارد .در
عــراق نیــز از ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان قرنطینــه کاهش
پیــدا کــرده و مصــرف افزایــش خواهــد داشــت .در اقلیــم
کردســتان ایــن کشــور نیــز در روزهــای آینــده اوضــاع
عــادی خواهــد شــد.
بــه گفتــه حســینی صــادرات پتروشــیمی ،فرآوردههــای
نفتــی ،گاز و بــرق ایــران در مجمــوع ســاالنه  ۲۵میلیــارد
دالر بــرآورد میشــود کــه  ۱۲میلیــارد آن مربــوط بــه
پتروشــیمی ۸ ،میلیــارد فرآوردههــای نفتــی ،یــک میلیــارد
دالر صــادرات بــرق و مابقــی مربــوط به صــادرات گاز اســت.
وی افــزود :قیمتگــذاری ایــن محصــوالت همگــی وابســته
بــه نفــت اســت و زمانــی کــه قیمــت نفــت کاهــش پیــدا
میکنــد ،قیمــت ایــن محصــوالت نیــز بــا افــت همــراه
خواهــد بــود.
قیر از بنزین گرانتر شد
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفتــی
گفــت :فرآوردههــای ســنگین کمتریــن کاهــش قیمــت را
داشــته انــد تــا آنجــا کــه اکنــون قیمــت قیــر از قیمــت
بنزیــن بیشــتر اســت.
بــه گفتــه حســینی ،بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت
احتمــال میدهیــم کــه هفــت تــا هشــت میلیــارد دالر
از مجمــوع صــادرات فــرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی
ایــران کــم شــود کــه حکایــت از کاهــش  ۳۲درصــدی
ارزش صــادرات ایــن محصــوالت دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تداوم اجرای پروژه انتقال برق میان
ایران -ارمنستان
تهــران -ایرنــا -ســفیر ارمنســتان در ایــران اعــام کــرد کــه
اجــرای پــروژه انتقــال بــرق میــان ارمنســتان -ایــران ادامــه
دارد.
بــه گــزارش تارنمــای نیــوز ارمنســتان ،آرتاشــس تومانیــان
روز گذشــته (دوشــنبه) طــی نشســتی آنالیــن در مــورد
تاثیــر شــیوع کرونــا در منطقــه خاطــر نشــان کــرد کــه
پروژههــای ایــران و ارمنســتان تعطیــل نشــدهاند و
آمادگیهــا بــرای اعــزام  ۶۰نفــر بــه ارمنســتان در مــورد
پــروژه احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق میــان دو کشــور
در جریــان بــوده اســت.
وی تاکیــد کــرد کــه ایــران نیــز تمایــل بــه اجــرای ایــن
پــروژه دارد.
ایــران و ارمنســتان کــه دهــه هاســت روابــط دوســتانه ای
داشــته انــد که دو کشــور در مســیر یــک روابط اســتراتژیک
گام برمــی دارنــد .ایــران در ســال ۲۰۱۷میــادی بــه عنوان
ششــمین شــریک تجــاری مهــم ارمنســتان معرفــی شــد و
در ســال  ۲۰۱۸ایــران بــه پنجمیــن شــریک تجــاری مهــم
ایــروان ارتقــا یافــت.
نیکــول پاشــینیان نخســت وزیــر ارمنســتان از زمــان
حضــورش در ایــن ســمت همــواره بــر گســترش روابــط بــا
تهــران در حــوزه هــای مختلــف بــه ویــژه بخــش اقتصــادی
تاکیــد کــرده اســت .مقامــات ایــران و ارمنســتان بارهــا بــر
ایــن موضــوع تاکیــد داشــته انــد کــه روابــط اقتصــادی
دوجانبــه پتانســیل و ظرفیتهــای زیــادی دارد کــه بایــد
در مســیر توســعه هــر چــه بیشــتر تبــادالت اقتصــادی از
آن بهــره بــرد .پاشــینیان اواســط اســفند  ۱۳۹۷بــه تهــران
ســفر کــرد و دیدارهایــی بــا مقامــات ارشــد جمهــوری
اســامی ایــران داشــت .وی در ایــن ســفر ضمــن اســتقبال
از گســترش همــه جانبــه روابــط دوجانبــه ،تاکیــد کــرد
کــه روابــط بــا ایــران بخــش مهمــی از سیاســت خارجــی
ارمنســتان محســوب مــی شــود.
ایــران و ارمنســتان در حالــی بــه دنبــال گســترش ســطح
تجــارت دوجانبــه بــه بیــش از  ۳۲۰میلیــون دالر هســتند
کــه مــی تواننــد در زمینــه هایــی همچــون کشــاورزی،

دامپــروری ،افزایــش تبــادالت گاز و بــرق و حــوزه انــرژی
در مســیر توســعه مناســبات گام بردارنــد.
ارمنســتان تــوان تبدیــل شــدن بــه یکــی از مســیرهای
اصلــی ترانزیــت منابــع انــرژی و کاال از خلیــج فــارس بــه
مقصــد دریــای ســیاه و از آنجــا بــه کشــورهای اروپایــی را
دارد .ارمنســتان بــا قــرار گرفتــن در ُکریــدور خلیــج فــارس
 دریــای ســیاه بــه عنــوان کوتاهتریــن مســیر اســتراتژیکبــرای دسترســی اتحادیــه اروپــا بــه بازارهــای آســیا و
بالعکــس ،بــه یــک بازیگــر مهــم تبدیــل شــده اســت .ایــن
مــی توانــد مســاله ای مهــم بــرای ایــران در ایــن شــرایط
اقتصــادی محســوب شــود .گســترش فعالیــت هــا در
منطقــه آزاد اقتصــادی ‹مغــری› نیــز از جملــه اقدامــات در
مســیر گســترش روابــط اقتصــادی خواهــد بــود.

حفاری دایاموند آفشور؛ دومین
قربانی بزرگ ریزش نفت

غــول حفــاری دایامونــد آفشــور پــس از شــرکت وایتینــگ
پترولیــوم بــا درخواســت حمایــت در برابــر ورشکســتگی،
دومیــن قربانــی بــزرگ ســقوط بــازار نفــت در آمریــکا لقــب
گرفــت.
شــرکت حفــاری دایامونــد کــه کوهــی از بدهــی دارد،
اعــام کــرده کــه تقاضــا بــرای حمایــت از ورشکســتگی
ناشــی از ســقوط بیســابقه قیمتهــای نفــت بــوده و
وخامــت وضعیــت صنعــت نفــت در ماههــای اخیــر شــدت
گرفتــه اســت.
بــه گــزارش بلومبــرگ ،حداقــل هفــت شــرکت نفتــی در
آمریــکای شــمالی از ابتــدای امســال پیشازایــن کــه
شــاخص وســت تگــزاس اینترمدیــت هفتــه گذشــته منفــی
شــود ،اعــام ورشکســتگی کردنــد .ایــن امــر باعــث شــده
اســت طلبــکاران بــرای پیگیــری مطالباتشــان دســت نگــه
دارنــد زیــرا نمیخواهنــد داراییهایــی را مصــادر کننــد کــه
در بحبوحــه نابــودی تقاضــا بــر اثــر شــیوع پاندمــی کرونــا
عم ـ ً
ا هیــچ ارزشــی ندارنــد.
شــرکت دایامونــد اعــام کــرد تــاش کــرده کــه بــرای
جلوگیــری از فاجعــه و اجتنــاب از ورشکســتگی تــاش
کــرده اســت کــه اســتقراض کنــد امــا موفــق نشــده اســت.
عــدم مزیــت ایــن شــرکت نســبت بــه ســایر شــرکتهای
حفــاری ،تمرکــز روی فعالیــت حفــاری فراســاحلی بــود کــه

انـرژی

شماره یکصد و سـی و هفت  /هفتـه دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

بســیار گرانتــر از حفــاری در خشــکی اســت و زیانهــای
مالــی را بــرای شــرکتهایی کــه در ایــن حــوزه متمرکــز
بودهانــد ،شــدیدتر کــرده اســت.
ناظــران بــازار پیــش بینــی میکننــد کــه ورشکســتگیهای
بیشــتری در راه اســت .شــرکت مشــاوره ریســتاد انــرژی
هشــدار داده کــه اگــر قیمــت نفــت حــدود  ۲۰دالر در هــر
بشــکه بمانــد ۵۳۳ ،شــرکت نفتــی آمریکایــی ورشکســته
خواهنــد شــد.
آرتــم آبرامــوف ،مدیــر تحقیقــات شــیل در ریســتاد انــرژی
اوایــل مــاه جــاری اظهــار کــرد بــود نفــت  ۳۰دالری کامـ ً
ا
بــد اســت و زمانــی کــه نفــت بــه  ۲۰دالر یــا حتــی ۱۰
دالر ســقوط کنــد ،یــک کابــوس بــه معنــای واقعــی خواهــد
بــود .در نفــت  ۱۰دالری تقریبـاً همــه شــرکتهای اکتشــاف
و تولیــد آمریکایــی کــه بدهــی ســنگین دارنــد ،خواســتار
حمایــت در برابــر ورشکســتگی طبــق قوانیــن ایــن کشــور
خواهنــد شــد.
در نظرســنجی هفتــه گذشــته شــرکت «موتلــی فــول»
از کارشناســان انــرژی دربــاره شــرکتهایی کــه احتمــاالً
خواســتار حمایــت در برابــر ورشکســتگی خواهنــد شــد ،نام
دایامونــد آفشــور بــه چشــم میخــورد .ســه شــرکت دیگــر
کــه بیشــتر در معــرض ورشکســتگی هســتند ،چســاپیک
انــرژی ،اکســیدنتال پترولیــوم و کالــون پترولیــوم هســتند.
طبــق گــزارش جمعــه گذشــته شــرکت خدمــات انــرژی
بیکرهیــوز ،شــمار دکلهــای حفــاری نفــت آمریــکا در
آوریــل بیشــترین کاهــش را از ســال  ۲۰۱۵داشــته اســت
و شــرکتهای حفــاری شــمار دکلهــای نفــت و گاز را بــه
رکــورد پایینــی کاهــش دادهانــد .شــرکتهای حفــاری
شــمار دکلهــای نفــت را در هفتــه منتهــی بــه  ۲۴آوریــل،
 ۶۰حلقــه کاهــش دادنــد و شــمار آنهــا را بــه  ۳۷۸حلقــه
رســاندند کــه پایینتریــن میــزان از ژوییــه ســال ۲۰۱۶
بــوده اســت.

فاجعه در کمین اقتصاد
آلمان

موسســه اقتصــادی آلمــان نســبت بــه کوچــک شــدن ۶.۶
درصــدی اقتصــاد ایــن کشــور بــر اثــر کرونــا هشــدار داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،موسســه اقتصــادی
آلمــان در گزارشــی ناامیدکننــده هشــدار داد کــه بــزرگ
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تریــن اقتصــاد اروپــا بــر اثــر کرونــا امســال  ۶.۶درصــد
کوچــک خواهــد شــد و بازگشــت فعالیــت هــای اقتصــادی
بــه ســطح پیــش از زمــان کرونــا تــا پایــان ســال ۲۰۲۱
ممکــن نخواهــد بــود.
در ســه ماهــه نخســت امســال رشــد اقتصــادی آلمــان بــه
منفــی  ۱.۹درصــد رســید کــه ایــن رقــم ممکــن اســت در
ســه ماهــه دوم ســال بــه رم بــی ســابقه منفــی  ۱۲.۲درصــد
برســد
ایــن موسســه هــم چنیــن اعــام کــرده اســت کــه
نظرســنجی از شــرکت هــای آلمانــی نشــان مــی دهــد کــه
اطمینــان آن هــا نســبت بــه چشــم انــداز اقتصــاد ایــن
کشــور بــه پاییــن تریــن ســطح تاریــخ خــود رســیده اســت
و شــواهد حاکــی از آن اســت کــه ورود اقتصــاد آلمــان بــه
یــک رکــود عمیــق تقریبــا اجتنــاب ناپذیــر اســت.
دولــت آلمــان بــرای حمایــت از بخــش هــای مختلــف
اقتصــاد ایــن کشــور تاکنــون  ۷۵۰میلیــارد یــورو در نظــر
گرفتــه و رونــد بازگشــایی تدریجــی کســب و کارهــا در
بخشــی از مناطــق ایــن کشــور آغــاز شــده اســت.
آنــگال مــرکل ،صدراعظــم آلمــان نیــز در اظهاراتــی مشــابه
هشــدار داده تهدیــد کرونــا بــرای اقتصــاد کامــا واقعــی
اســت و مــردم بایــد فاصلــه گــذاری اجتماعــی را کامــا
رعایــت کننــد.
پیــش از ایــن نیــز گــروه مشــاوران اقتصــادی آلمــان بــا
هشــدار نســبت بــه همــه گیــری کرونــا در ایــن کشــور
نوشــت کــه رشــد بزرگتریــن اقتصــاد اروپــا در ســال جــاری
ممکــن اســت بــه منفــی  ۵.۴درصــد برســد.
هــر چنــد آلمــان در مقایســه بــا دو اقتصــاد بــزرگ دیگــر
اروپــا یعنــی انگلیــس و فرانســه وضعیــت بهتــری دارد امــا
ایــن کشــور هنــوز هــم یکــی از کانــون هــای جــدی درگیــر
بــا کرونــا در ایــن قــاره اســت و دولــت مجبــور شــده تــا
مــدارس ،فروشــگاه هــا و باشــگاه هــای ورزشــی را بــرای
جلوگیــری از شــیوع بیشــتر بیمــاری تعطیــل کنــد.
تاکنــون بیــش از  ۲۵هــزار آلمانــی بــه کرونــا مبتــا شــده
انــد کــه در ایــن بیــن بیــش از  ۶۱۰۰نفــر جــان خــود را از
دســت داده انــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رسیدگی به پیشنهادهای مالیاتی
اتاق تهران در دولت
س جمهــور در پاســخ بــه نامــه اخیــر
معــاون اول رییـ 
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران کــه در آن راهکارهایــی
بــرای ادامــه حیــات بنگاههــای اقتصــادی در دوره
کرونــا پیشــنهاد شــده بــود ،از وزیــر اقتصــاد
خواســت بــا توجــه بــه اهمیــت پیشــنهادهای ارائــه
شــده از ســوی اتــاق تهــران ،نســبت بــه حــل مــوارد
درخواســت شــده اقــدام کنــد.
مســعود خوانســاری ،بــه تازگــی در نامــهای بــه اســحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رییسجمهــور و رییــس ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،شــش راهــکار مرتبط بــا حمایت
مالیاتــی از بنگاههــای اقتصــادی پیشــنهاد کــرد؛ بنگاههایــی
کــه طــی دس ـتکم دو مــاه اخیــر کسبوکارشــان بــه دنبــال
شــیوع ویــروس کرونــا و سیاســتهای پیشــگیری ،مختــل
شــدهاســت( .اینجــا بخوانیــد)
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،رییــس اتــاق تهــران
در ایــن نامــه ،از معــاون اول رییسجمهــور خواســته بــود تــا
عملیــات وصــول و اجــرای مالیــات از بنگاههــای آســیبدیده
بــه طــور موقــت در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری متوقــف
شــود .ایــن نامــه توســط معــاون اول رئیسجمهــور بــا تاکیــد
بــر ایــن کــه «مســاله مهمی اســت ،جهــت بررســی ،اقــدام الزم
و اعــام نتیجــه» بــه فرهــاد دژپســند ،وزیــر امــور اقتصــادی و
دارایــی ارجــاع شــده اســت.
همچنیــن رونوشــتی از ایــن نامــه بــرای ســعید شــیرکوند،
معــاون هماهنگــی و نظــارت اقتصــادی و زیربنایــی معــاون اول
رئیسجمهــور ارســال شــده اســت .اســحاق جهانگیــری در ایــن
رونوشــت از معــاون خــود خواســته ایــن مســاله را «پیگیــری و

بــه حــل مــوارد درخواســتی کمــک کنــد».
در نامــه مســعود خوانســاری بــه اســحاق جهانگیــری ،شــش
راهــکار بــرای تســهیل مالیاتــی بنگاههــای اقتصــادی در
شــرایط کنونــی ،بــه شــرح زیــر پیشــنهاد شــده بــود:
 -۱مواعــد مقــرر در مــواد ( )۱۰۰و ( )۱۱۰قانــون مالیاتهــای
مســتقیم ،موضــوع تســلیم اظهارنامههــای مالیاتــی مودیــان
حقیقــی و حقوقــی ،همچنیــن گزارشــات موضــوع مــواد (۱۶۹
مکــرر) و ( )۲۷۲قانــون مذکــور و اظهارنامــه مالیاتــی موضــوع
مــاده ( )۲۱قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده ،در ســال ۱۳۹۹
بــه مــدت  ۳مــاه تمدیــد شــود.
 -۲متناســب بــا تمدیــد درخواســتی در بنــد یــک نامــه حاضر،
مواعــد موضوعــه رســیدگی مالیاتــی قانــون مالیاتهــای
مســتقیم و قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده ،حســب مــورد
بــه مــدت  ۳مــاه تمدیــد شــود.
 -۳سررســید و مهلــت مقــرر در بخشــنامه اخیــر ســازمان
امــور مالیاتــی ،موضــوع نحــوه بخشــودگی جرایــم مالیاتــی
قابــل بخشــش تــا پایــان شــهریورماه ســال  ۱۳۹۹تمدیــد
شــود.
 -۴عملیــات وصــول و اجــراء مالیــات موقتــا در  ۶ماهــه اول
ســال  ۱۳۹۹متوقــف شــود.
 -۵سررســید پرداخــت اقســاط بدهــی قطعــی مالیاتــی
مودیــان در ســال  ۱۳۹۹بــه مــدت  ۳مــاه تمدیــد شــود.
 -۶مقــررات مربــوط بــه تعییــن خســارت بنگاههــای
اقتصــادی جهــت برخــورداری از تســهیالت مــاده  ۱۶۵قانــون
مالیاتهــای مســتقیم ،بــا رعایــت مــواد  ۳ ،۲ ،۱قانــون بهبــود
مســتمر فضــای کســب و کار ،تدویــن و تصویــب شــود.

انـرژی

شماره یکصد و سـی و هفت  /هفتـه دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

اعتراض بخش
خصوصی بـه
دستورالعمل
بازگشت ارز
صادراتی
تهــران  -ایرنــا  -رییــس اتــاق ایــران بــا ارســال
نامــهای بــه بانــک مرکــزی ،اعتــراض بخــش
خصوصــی را نســبت بــه حــذف تعدیــل ۲۰
درصــدی بــرای صــادرات ســالهای  ۹۸و ۹۹
اعــام کــرد.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه اتــاق ایــران« ،غالمحســین
شــافعی» بــا ارســال نام ـهای بــه «عبدالناصــر همتــی»
حــذف تعدیــل  ۲۰درصــدی بــرای صــادرات ســالهای
 ۹۸و  ۹۹را بــر خــاف رایزنیهــای صــورت گرفتــه
اعــام کــرد و تاکیــد داشــت ایــن اقــدام موجــب ضــرر
هنگفــت صادرکننــدگان میشــود.
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او در ایــن نامــه اظهــار داشــت :اقــدام بانــک مرکــزی
از یــک ســو باعــث ســلب اعتمــاد بخــش خصوصــی و
صادرکننــدگان نســبت بــه سیاســتهای دولــت و بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و از ســوی دیگــر باعــث
دلســردی صادرکنندگانــی میشــود کــه در دوران ســخت
تحریــم و علیرغــم محدودیتهــای بیســابقه دولــت
در فــروش نفــت ،ارز حاصــل از صــادرات را بــه کشــور
بازگردانــده و توانســتند بخشــی از چالشهــای مرتبــط بــا
ل و انتقــال پــول و تأمیــن نیازهــای ارزی کشــور را
نقــ 
برطــرف کننــد.
بــه گفتــه شــافعی ۲۰ ،درصــد تعدیــل پیشبینیشــده
نــه یــک لطــف بــه صادرکننــدگان ،بلکــه محلــی بــرای
پوشــش نرخهــای پایــه صادراتــی بــه دلیــل عــدم امــکان
قیمتگــذاری دقیــق ،افزایــش هزینــه حوالهجــات ارزی
بــه دلیــل تحریمهــای تحمیلــی و عــدم امــکان اســتفاده
از سیســتم بانکــی اســت.
رئیــس اتــاق ایــران ،در رونوشــت ایــن نامــه ،رئیــس
ســازمان برنام ـ ه و بودجــه ،وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی
و وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت را مــورد خطــاب قــرار
داده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــه دنبــال الــزام صادرکننــدگان
بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات خــود بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور از روز  ۲۲فروردیــن  ۱۳۹۷بانــک
مرکــزی ،نحــوه بازگشــت ایــن ارزهــا را مشــخص کــرد.
مطابــق بــا تصمیمــات کمیتــه موضــوع مــاده «»۲
مصوبــات چهاردهمیــن جلســه «شــورای عالــی هماهنگــی
اقتصــادی» «بســته سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات در ســال  ۱۳۹۸و نحــوه رفــع تعهــدات ارز
صادراتــی ســال  ۱۳۹۷صادرکننــدگان» بــرای ســال ۱۳۹۹
تمدیــد شــده اســت ،بــه طــوری کــه نحــوه بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات ســال  ،۱۳۹۹هماننــد ســال  ۱۳۹۸و
نحــوه رفــع تعهــد ارزی ســال  ۱۳۹۸بــا رعایــت شــرایط
اعالمــی بــرای ســال  ۱۳۹۷خواهــد بــود.
همچنیــن صادرکننــدگان بــه منظــور بهرهمنــدی از
هرگونــه نــرخ صفــر و معافیتهــای مالیاتــی و نیــز
اســترداد مالیــات و عــوارض موضــوع مــاده ( )۱۳قانــون
مالیــات بــر ارزش افــزوده ،تــا پایــان تیرمــاه ســال ۱۳۹۹
مهلــت دارنــد نســبت بــه ایفــای تعهــدات ارزی صادراتــی
ســال  ۱۳۹۸خــود اقــدام کننــد.
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انـرژی

شماره یکصد و سـی و هفت  /هفتـه دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

کســبوکارهای اقتصــادی در  10طبقــه شــغلی،
نوشــت :ایــن دســتهبندی عمدتــ ًا اصنــاف
و مشــاغل را در برمیگیــرد و حمایــت از
کســبوکارهای تولیــدی عمدتــ ًا مغفــول مانــده
اســت.
غالمحســین شــافعی در ایــن نامــه تمهیــدات دولــت
بــرای حمایــت از آن دســته کســبوکارهای تولیــدی
و خدمــات پشــتیبان تولیــد خواســتار شــد کــه قبــل از
شــیوع ویــروس کرونــا در اقتصــاد کشــور فعــال بودهانــد
و از ظرفیتهــای باالیــی بــرای رونقبخشــی بــه اقتصــاد
برخــوردار هســتند؛ امــا بــه علــت شــیوع کرونــا در کشــور
بــا زیــان اقتصــادی مواجــه شــد ه و دارای اســناد مثبتــه
بــرای اثبــات تحمیــل زیــان هســتند.
در ایــن راســتا مجموعــه پیشــنهادها و راهکارهــای
پارلمــان بخــش خصوصــی مشــتمل بــر  30بنــد بــرای
ش ـشماهه نخســت ســال جــاری بــه دولــت ارائــه شــده
اســت کــه مســائلی در حــوزه مالیــات ،بیمــه ،تســهیالت
بانکــی ،مجــوز کســبوکار ،دولــت الکترونیــک و  ...را در
برمیگیــرد.
 -1تعویــق در ارائــه اظهارنامــه ،ترازنامــه ،حســاب ســود
و زیــان متکــی بــه دفاتــر و اســناد اشــخاص حقوقــی تــا
متــن کامــل نامــه غالمحســین شــافعی ،رئیــس پایــان شــهریورماه 1399
اتــاق ایــران بــه حســن روحانــی ،رئیسجمهــوری  -2تمدیــد مهلــت بخشــودگی جرائــم مــواد (،)169
اســامی ایــران بــه ایــن شــرح اســت:
( )193( ،)197( ،)199( ،)190مربــوط بــه قانــون
جناب آقای دکتر روحانی
مالیاتهــای مســتقیم و قانــون مالیــات بــر ارزشافــزوده
ایران
اسالمی
ریاست محترم جمهوری
تــا پایــان شــهریورماه  1399در صــورت تــداوم وضعیــت
با اهداء سالم و تحیات
شــیوع کرونــا
همانگونــه کــه مســتحضر هســتید ،شــیوع ویــروس
 -3اســترداد حداقــل  50درصــد از مالیات بــر ارزشافزوده
کرونــا در اواخــر ســال گذشــته و تــداوم آن در شــرایط
صادرکننــدگان در ســال  1398بهصــورت علیالحســاب
حاضــر ،بهواســطه دامــن زدن بــه تعطیلــی گســترده
و بــدون رفــع تعهــد ارزی
کســبوکارها ،اقتصــاد کشــور را وارد رکــود عمیقتــری
کــرده اســت کــه در نــوع خــود بیســابقه بــوده و ایــن  -4اســتمهال حداقــل شــشماهه تقســیط پرداخــت
شــوک عظیــم در کنــار شــرایط تحریمــی حاکــم بــر بدهیهــای مالیاتــی دورههــای گذشــته واحدهــای
اقتصــاد کشــور ،نوســانات گســترده در نــرخ ارز ،ســیر تولیــدی و خدمــات پشــتیبان ،آســیبدیده از شــیوع
صعــودی افزایــش قیمتهــا و ،...فشــار مضاعفــی را بــر کرونــا
 -5اســتمهال پرداخــت مالیــات بــر ارزشافــزوده متعلقــه
فعالیــن اقتصــادی وارد ســاخته اســت.
از اســفندماه  1398لغایــت حداقــل تــا پایــان شــهریورماه
ت محتــرم وزیــران در مصوبــه مــورخ  11فروردیــن  1399و تقســیط بازپرداخــت ماهانــه از مهرمــاه  1399بــه
هیــا 
 ،99بــه شــماره /1677ت  57435ه ،بخشهــا و بعــد ،بــدون اخــذ جریمــه دیرکــرد
کســبوکارهای اقتصــادی مشــمول انــواع حمایتهــا را  -6لغــو جلســات هیأتهــا و رســیدگی مالیاتــی کلیــه
در  10طبقــه شــغلی در نظــر گرفتــه اســت کــه بیشــتر ،مؤدیــان حداقــل تــا پایــان خردادمــاه  ،1399در صــورت
اصنــاف و مشــاغل را در برمیگیــرد و بــر اســاس آن،
حمایــت از کســبوکارهای تولیــدی عمدتــاً مغفــول
مانــده اســت.
در ایــن راســتا ،اتــاق ایــران بهعنــوان پارلمــان بخــش
خصوصــی مجموعــه پیشــنهادهایی را بهمنظــور حمایــت
از «واحدهــای تولیــدی و خدمــات پشــتیبان تولیــد
کــه قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا در اقتصــاد کشــور
فعــال بودهانــد و از ظرفیتهــای باالیــی بهمنظــور
رونقبخشــی بــه اقتصــاد برخــوردار هســتند؛ امــا بــه علــت
شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور بــا زیــان اقتصــادی مواجــه
شــد ه و دارای اســناد مثبتــه بــرای اثبــات تحمیــل زیــان
میباشــند» ،بــه شــرح ذیــل ارائــه میکنــد.
شــایان توجــه اســت کــه مجموعــه راهکارهــای موردنظــر
بــرای شـشماهه اول ســال  1399ارائــه شــده و ضــروری
اســت در شــهریورماه بــا توجــه بــه وضعیــت کشــور ،در
مــورد توقــف یــا ادامــه راهکارهــا تــا رســیدن بــه شــرایط
عــادی اقتصــادی تصمیمگیــری شــود

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

پیشنهاد  ۳۰بندی
اتاق ایران به دولت
برای حمایت از
تولید در گذر از
بحران کرونا
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران بــا ارســال نامــهای بــه حســن روحانــی،
رئیسجمهــور ،بــا اشــاره بــه اینکــه مصوبــه
هیــات وزیــران بــرای حمایــت از بخشهــا و

13

تــداوم شــیوع کرونــا
 -7اعطــای معافیــت و یــا تخفیــف مالیــات بــه میــزان
حداقــل  5درصــد بــرای ســال 1398
 -8تمدیــد یــا تجدیــد کلیــه مجوزهــای کســبوکار
اشــخاص حقوقــی ،عــاوه بــر اشــخاص حقیقــی بــدون
نیــاز بــه اخــذ گواهــی مالیاتــی موضــوع مــاده ()186
قانــون مالیاتهــای مســتقیم
 -9اســتمهال ســهم حــق بیمــه کارفرمــا (شــامل حــق
بیمــه بازنشســتگی ،بیــکاری و حــوادث ناشــی از کار) از
اســفندماه  1398تــا پایــان شــهریورماه  1399و تعییــن
تکلیــف بــرای تقســیط بازپرداخــت ایــن بدهــی از مهرماه
 1399و بــدون اخــذ جریمــه دیرکــرد
 -10تخفیــف حداقــل  5درصــدی حــق بیمــ ه ســهم
کارفرمــا (ســهم  23درصــد) از اســفندماه  1398تــا
شــهریورماه 1399
 -11اســتمهال حداقــل شــشماهه تقســیط پرداخــت
بدهیهــای تأمیــن اجتماعــی دورههــای گذشــته
واحدهــای تولیــدی و خدمــات پشــتیبان تولیــد،
آســیبدید ه از شــیوع کرونــا
 -12توقــف بازرســی دفاتــر قانونــی مؤسســات تــا پایــان
برنامــه ششــم بهاســتثنای پیمانکارانــی کــه صــدور
مفاصــا حســاب آنهــا منــوط اســت بــه بازرســی دفاتــر
قانونــی
 -13در نظــر گرفتــن یــک دوره تنفــس از اســفندماه
 1398تــا پایــان شــهریورماه  1399و تقســیط بازپرداخت
اصلوفــرع تســهیالت بانکــی از مهرمــاه  1399بــه بعــد،
بــدون اخــذ جریمــه دیرکــرد
 -14اعطــای تســهیالت ســرمایه در گــردش بــا شــرایط
ســهل و نــرخ حمایتــی بــرای آن دســته از واحدهــای
تولیــدی و خدمــات پشــتیبان تولیــد کــه بــه دلیــل
کاهــش فــروش ناتــوان از پرداخــت دیــون و تســویه
چکهــای صادرهانــد
 -15حــذف اخــذ ســپرده در بانکهــای عامــل بــرای
تخصیــص ارز و در عــوض اخــذ تضمینهــا و وثایــق
ملکــی مکفــی
 -16آزادســازی بخشــی از ســپردههایی کــه بابــت
دریافــت تســهیالت از سیســتم بانکــی بلوکــه شــده اســت
و دریافــت ادامــه در صفحــه بعــد
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تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل
 -17تعویــق یــا کاهــش انــواع هزینــه هــای اداری
و دفتــری در شــشماهه اول ســال  1399در صــورت
تــداوم شــیوع کرونــا در کشــور (شــامل انــواع هزینــه هــا
و عــوارض مرتبــط بــا قبــوض آب ،بــرق ،گاز ،فاضــاب،
پســماند و)...
 -18اســتمهال حقــوق ورودی و عــوارض وارداتــی آن
دســته از کاالهایــی کــه بــرای ادامــه حیــات و فعالیــت
واحدهــای تولیــدی و خدمــات پشــتیبان تولیــد موردنیــاز
اســت و در زنجیــره تأمیــن آنهــا اختــال ایجــاد شــده و
یــا عرضــه آنهــا در بــازار دچــار کمبــود شــده اســت (بــا
ارائــه اســناد و مــدارک) بــرای مــدت حداقــل ش ـشماهه
و بــدون پرداخــت جریمــه دیرکــرد
 -19اعــام شــرایط موجــود بهعنــوان شــرایط فــورس
مــاژور از تاریــخ اول اســفندماه  1398تا حداقــل خردادماه
 1399و الــزام دســتگاههای اجرائــی بــه اعمــال شــرایط
فــورس مــاژور در قراردادهــای خــود بــا فعــاالن اقتصــادی
 -20الــزام دســتگاههای اجرایــی بــه تعدیــل مناســب
مــدت و مبلــغ قراردادهــای خــود بــا فعــاالن اقتصــادی بــه
جهــت شــرایط فــورس مــاژور در جهــت حفــظ و حمایــت
از حقــوق ایشــان و جلوگیــری از ورشکســتگی آنهــا
 -21عــدم شــمولیت محرومیتهــا و ممنوعیتهــای
ناظــر بــر چکهــای برگشــتی از ابتــدای اســفندماه 1398
تــا پایــان شــهریورماه  ،1399در صــورت تــداوم شــیوع
ویــروس کرونــا
 -22تمدیــد یــا تجدیــد کلیــه مجوزهــای کسـبوکارهای
تولیــد بــرای یــک دوره شـشماهه منتهــی بــه شــهریورماه
 1399در صــورت تــداوم وضعیــت شــیوع کرونــا ،مشــروط
بــه عــدم تخلــف صاحــب کســبوکار و بــدون نیــاز بــه
مراجعــه بــه ادارات دولتــی و بــدون نیــاز بــه اخــذ گواهــی
پرداخــت مالیاتــی
 -23تعویــق مهلــت مجامــع عمومــى شــرکتها تــا
پایــان مهرمــاه  ١٣٩٩بــرای کلیــه شــرکتها چــه
بورســی و چــه غیــر بورســی
 -24تجدیدنظــر در خصــوص هزینــه حــق توقــف مــورد
مطالبــه از صاحبــان کاال توســط نماینــدگان خطــوط
کشــتیرانی بــا توجــه بــه طوالنــی شــدن رونــد تخلیــه کاال

در مبــادی ورودی بــه دلیــل شــیوع کرونــا
 -25کاهــش بوروکراســی تخصیــص ارز بــه واحدهــای
تولیــدی و خدمــات پشــتیبان تولیــد آســیبدیده از
شــیوع ویــروس کرونــا بهمنظــور واردات مــواد اولیــه
موردنیــاز در فرآینــد تولیــد
 -26توســعه زیرســاختهای فنــاوری در کشــور و
افزایــش پهنــای بانــد از ســوی وزارت ارتباطــات بهمنظــور
بهرهبــرداری بهینــه و حداکثــری از تجــارت الکترونیــک و
حرکــت بــه ســمت کســبوکارهای اینترنتــی
 -27توســعه دولــت الکترونیــک و کاهــش بوروکراســی
اداری در ارائــه خدمــات مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت
کســبوکارها (بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری)
بهویــژه امــور مرتبــط بــا بیمــه تأمیــن اجتماعــی و
مالیــات تــا زمــان تــداوم شــیوع ویــروس کرونــا
 -28عــدم افزایــش بهــای محصــوالت و مــواد اولیــه
تولیــدی بنگاههــای بــزرگ دولتــی بــه مــدت شــش مــاه
 -29الــزام دولــت در خصــوص تصویــب مصوبـهای مبنــی
بــر عــدم تعهــد کارفرمایــان و رفــع تکلیــف از ایشــان
نســبت بــه پرداخــت هزینههــای درمــان کارگــران در
صــورت ابتــا بــه بیمــاری کرونــا و یــا پرداخــت دیــه
بــه علــت فــوت کارگــران ،ناشــی از بازگشــایی واحدهــای
تولیــدی بــر اســاس مصوبــه ســتاد کرونــا
 -30شفافســازی و اطالعرســانی عمومــی در خصــوص
نحــوه و میــزان ارائــه حمایتهــا و تســهیالت و پیگیــری
ســازوکارهای نظارتــی ســختگیرانه بهمنظــور جلوگیــری
از رانتجویــی و بــروز رفتارهــای فرصتطلبانــه
امیــد مــیرود در ســایه هماهنگــی و همــکاری قــوا 
ی
ســه¬گانه و همدلــی دولــت و بخــش خصوصــی ،بســتر
مناســب بــرای کنتــرل پیامدهــای مخــرب شــیوع ایــن
بیمــاری بــر کســبوکارهای اقتصــادی فراهــم گــردد.
در ایــن راســتا اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و
کشــاورزی ایــران آمادگــی خــود را بــرای ارائــه هرگونــه
نظــر مشــورتی و کارشناســی اعــام مــیدارد.

انـرژی

شماره یکصد و سـی و هفت  /هفتـه دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

کمک  150میلیارد
تومانی بخش
خصوصی برای
مبارزه با کرونا
همکاریــی صمیمانــه و فعاالنــه روســای اتاقهــای بازرگانــی
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی سراســر کشــور ،اعضــای
هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ،اعضــای هیــات نماینــدگان
اتاقهــای اســتانی و فعــاالن اقتصــادی خیراندیــش باعــث
شــد تــا بخــش خصوصــی بتوانــد در حرکتــی ارزشــمند
و بینظیــر ،در کنــار تالشهــای شــبانهروزی دولــت
و کادر درمــان کشــور خصوصــا پزشــکان و پرســتاران
ایثارگــر قــرار گیــرد .مجمــوع اقــام و تجهیــزات اهدایــی
بخــش خصوصــی شــامل اتــاق ایــران ،اتــاق هــای اســتانی،
فعــاالن اقتصــادی و جامعــه نیکــوکاری ابــرار تاکنــون،
بیــش از  152میلیــارد و  100میلیــون تومــان بــوده اســت.
بــا شــیوع ســریع ویــروس کرونــا در کشــور و مشــخص
شــدن ابعــاد و تبعــات ایــن بیمــاری مرگبــار بــر ســامت
مــردم و جامعــه و از ســویی حجــم قابــل توجــه و گســترده
نیازمندیهــا بــه اقــام و تجهیــزات بهداشــتی و پزشــکی
بــه منظــور پیشــگیری ،مبــارزه و درمــان ایــن بیمــاری،
اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
کشــور تــاش کردنــد در راســتای ایفــای نقــش مســئولیت
اجتماعــی و بــا اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای قابــل
توجــه مجموعــه هــای خــود و فعــاالن اقتصــادی ،همــراه با
دولــت محتــرم و حــوزه درمــان کشــور ،بــه مبــارزه بــا ایــن
بیمــاری بپردازنــد.
همکاریــی صمیمانــه و فعاالنــه روســای اتاقهــای
بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی سراســر کشــور،
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ،اعضــای هیــات
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نماینــدگان اتاقهــای اســتانی و فعــاالن اقتصــادی
خیراندیــش باعــث شــد تــا بخــش خصوصــی بتوانــد در
حرکتــی ارزشــمند و بینظیــر ،در کنــار تالشهــای
شــبانهروزی دولــت و کادر درمــان کشــور خصوصــا
پزشــکان و پرســتاران ایثارگــر قــرار گیــرد.
در همیــن ارتبــاط و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،ســتاد
و کمیتههــای مبــارزه بــا کرونــا در اتــاق ایــران و تهــران و
دیگــر اتــاق هــای اســتانی تشــکیل شــد تــا برنامــه ریــزی
و اقدامــات الزم در جهــت تامیــن تجهیــزات بهداشــتی و
پزشــکی مــورد نیــاز مراکــز درمانــی ،ضدعفونــی مراکــز
حســاس و نیــز یــاری رســاندن بــه اقشــار آســیب دیــده
را آغــاز کننــد.
در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
مقــرر شــد پشــتیبانی بــا در نظــر گرفتــن بودجــه مصــوب،
بــه دو صــورت انجــام پذیــرد:
الــف :بــا توجــه بــه اعــام نیــاز اتــاق هــا ،خریــد مســتقیم
اقــام و تجهیــزات پزشــکی و بهداشــتی بــا اســتفاده از
ظرفیــت تشــکل هــای تخصصــی حــوزه تجهیزات پزشــکی
و ارســال آن هــا بــه اتــاق هــای ذیربــط
ب :پرداخــت هزینــه خریــد اقــام و تجهیزاتــی کــه توســط
اتــاق هــای اســتانی (بنــا بــه اعــام نیــاز دانشــگاه هــای
علــوم پزشــکی) تهیــه و اهــدا شــده اســت
در همیــن ارتبــاط مبلغــی بالــغ بــر  23میلیــارد تومــان
از ســوی اتــاق ایــران جهــت تهیــه و خریــد تجهیــزات و
اقــام مــورد نیــاز (عمدت ـاً ســرمایه ای) هزینــه شــد:
حمایت و اقدامات اتاقهای بازرگانی استانی
اتاقهــای اســتانی عــاوه بــر حمایتهــای مالــی اتــاق
ایــران کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ،بــه طــور مســتقل
و بــا همراهــی فعــاالن اقتصــادی اســتان هــای ذیربــط ،در
خریــد اقــام و تجهیــزات ســرمایه ای و مصرفــی بــه شــرح
ذیــل و تحویــل آن بــه مراکــز درمانــی اقــدام کردنــد.
بنــا بــه آمــار اســتان هایــی کــه گزارشهــا و اقدامــات
خــود را اعــام کردهانــد ،بالــغ بــر  ۱۲۷میلیــارد تومــان در
ایــن ارتبــاط هزینــه شــده اســت کــه حــدود  ۴۰میلیــارد
تومــان آن ســهم اتاقهــا بــوده اســت .اعــداد وارقــام و
میــزان حمایــت هــا در گزارشهــای تکمیلــی افزایــش
خواهــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[سرمایهگذار هوشمند :اصول سرمایهگذاری بر اساس ارزش ذاتی[[
در کتــاب ســرمایهگذار هوشــمند :اصــول ســرمایهگذاری بــر اســاس ارزش ذاتــی نوشــته بنجامیــن گراهــام ،میآموزیــد
کــه خریــد و فــروش ســهام نــه تنهــا بــر پایــه شــانس و اقبــال نیســت ،بلکــه نیــاز بــه صبــر و دانــش خوبــی از بــازار
دارد.
در واقــع شــما نیــازی بــه تحلیلهــای بســیار و بــازی بــا ارقامهــای ســنگین هــم نداریــد ،فقــط بایــد اصولــی را بدانیــد
کــه بــر اســاس آنهــا بتوانیــد باالتریــن ســود را از ســهامهایتان ببریــد .ســرمایهگذاری در بــازار بــورس و اوراق
بهــادار میتوانــد زندگــی مالــی خوبــی بــرای شــما بســازد ،امــا بــه شــرط آنکــه بدانیــد چطــور بایــد ســرمایهگذاری
کنیــد .وارن بافــت میکروکتــاب ســرمایهگذار هوشــمند ( )The Intelligent Investorرا بهتریــن میکروکتــاب بــرای
ســرمایهگذاری میدانــد و از میکروکتابهــای مرجــع و بســیار مهــم در بــازار بــورس و ســرمایهگذاری شــناخته
میشــود.
یــک ســرمایهگذار باهــوش و زیــرک در فرآینــد ســرمایهگذاریهایش بســیار بــا دقــت عمــل میکنــد .هــر چــه
اصولــی کــه بــرای ســرمایهگذاری اســتفاده میکنیــد عقالنیتــر باشــد ،اســتراتژی ســرمایهگذاریتان بــه نتایــج
بهتــری منجــر میشــود .اگــر قصــد داریــد بــا ســرمایهگذاری در بــازار بــورس یــا ســایر اوراق بهــادار بــه درآمــد قابـل
توجهــی دســت پیــدا کنیــد ،بایــد فعالیتهایتــان را بــر اســاس اصــول عقالنــی و درســت کسـبوکار ســاماندهی کنیــد.
اصول اساسی در سرمایهگذاری هوشمندانه شامل موارد زیر است که باید به یاد داشته باشید:
 .1کسبوکاری را که در آن سرمایهگذاری میکنید به خوبی بشناسید.
 .2بدانید چه کسی کسبوکار را اداره میکند.
 .3برای کسب درآمد در بلندمدت سرمایهگذاری کنید و خرید و فروشهای سریع انجام ندهید.
 .4به عقالنیت خودتان اعتماد داشته باشید.
 .5سرمایهگذاریها را با توجه به ارزش ذاتیشان انتخاب کنید ،نه براساس محبوبیتشان.
 .6همیشه با یک حاشی ه امنیت سرمایهگذاری کنید.
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