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انـرژی
شماره یکصد و پنجاه و دوم  /هفتـه دوم شهریور هزار و سیصد نود و نه

ماجرای برق رایگان هنوز مبهم است

حمیدرضا صالحی
آیــا دولــت بــرای افزایــش تــوان صادراتــی و کســب درآمــد بیشــتر بــه دنبــال
کاهــش مصــرف بــا تشــویقی بــرق رایــگان اســت؟ آیــا در شــرایطی کــه نیــروگاه
هــا و پیمانــکاران بخــش خصوصــی بــا مطالبــات معــوق دســت و پنجــه نــرم
مــی کننــد ،شایســته اســت کــه وزارت نیــرو بــه مشــترکان بــرق مجانــی عرضــه
کنــد؟ همــه نگرانــی هــا و نقدهــای مطــرح شــده تــا زمانــی کــه وزارت نیــرو
برنامــه روشــن خــود را بــرای حرکــت بــه ســمت واقعــی ســازی قیمــت هــا
اعــام نکنــد ،رواســت و بایــد بــه آن توجــه کــرد.
طــرح بــرق امیــد بــرای  8.5میلیــون خانــوار ایرانــی ،حرکتــی مثبــت بــرای
بهبــود الگــوی مصــرف اســت امــا در شــرایطی کــه وزارت نیــرو ،ایــن طــرح را بــه
عنــوان یکــی از گام هــای حرکــت بــه ســمت واقعــی ســازی قیمــت انــرژی در
کشــور در نظــر گرفتــه و ابهامــات آن را در برنامــه خــود رفــع کنــد .باتوجــه بــه
شــکنندگی اقتصــاد انــرژی در کشــور و واقعــی نبــودن قیمــت هــا ،نگرانــی هــای
طــرح شــده دربــاره بــرق رایــگان قابــل تامــل اســت و وزارت نیــرو بــه عنــوان
متولــی صنعــت بــرق کشــور بایــد بــه آن توجــه کنــد.
پــس از گذشــته بیــش از یــک هفتــه از اشــاره رییــس جمهــور بــه بــرق رایــگان
بــرای خانوارهــای کــم مصــرف ،نقدهــای بســیاری بــه ایــن طــرح وارد شــده
اســت .آیــا دولــت بــرای افزایــش تــوان صادراتــی و کســب درآمــد بیشــتر بــه
دنبــال کاهــش مصــرف بــا تشــویقی بــرق رایــگان اســت؟ آیــا در شــرایطی کــه
نیــروگاه هــا و پیمانــکاران بخــش خصوصــی بــا مطالبــات معــوق دســت و پنجــه
نــرم مــی کننــد ،شایســته اســت کــه وزارت نیــرو بــه مشــترکان بــرق مجانــی
عرضــه کنــد؟ همــه نگرانــی هــا و نقدهــای مطــرح شــده تــا زمانــی کــه وزارت
نیــرو برنامــه روشــن خــود را بــرای حرکــت بــه ســمت واقعــی ســازی قیمــت هــا
اعــام نکنــد ،رواســت و بایــد بــه آن توجــه کــرد.
براســاس قوانیــن باالدســتی صنعــت بــرق کــه در مجلــس شــورای اســامی
تصویــب شــده ،وزارت نیــرو بایــد ســاالنه اعــام کنــد کــه مابــه التفــاوت بــرق
قیمــت تعیینــی و تکلیفــی چــه بــوده و بــه عبــارت ســاده تــر ،بایــد بگویــد
چقــدر بــه هــر کیلــووات ادامــه در صفحــه 10

پیشنهاد به نمایندگان
دوره یازدهم مجلس
شورای اسالمی
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

وضعیــت فعلــی کســب و کار نشــان دهنــده وضــع بــد آنســت  ،از مجلــس
یازدهــم انتظــار میــرود بــا اقداماتــی  ،کســب و کار را از ایــن وضعیــت خــارج
کنــد  .نماینــدگان بــه خوبــی اطــاع دارنــد کــه در حــال حاضــر( بــه نظــر
می رســد )کمبــود قانــون بــرای تســهیل در امــور کســب و کار وجــود نــدارد
 ،امــا آن چــه کــه بیشــتر بــه اجــرای بهینــه فعالیت هــای اقتصــادی لطمــه
مــی زنــد عــدم اجــرا یــا اجــرای ناقــص و ســلیقه ای قوانیــن و مقــررات اســت
 .بــه همیــن منظــور پیشــنهاد مــی شــود  ،مجلــس در برنامــه چهارســاله
خــود بیشــترین همــت را بــه وظیفــه نظارتــی اختصــاص دهــد  ،بــا انجــام
نظــارت عــاوه بــر اجــرای درســت قوانیــن ،کمبودهــا و چالــش هــای قوانیــن
موجــود نیــز آشــکار خواهــد شــد  .بــه عنــوان نمونــه یکــی از قوانینــی کــه
در ســهولت کســب و کارهــا بســیار موثــر اســت  « ،قانــون بهبــود مســتمر
محیــط کســب و کار مصــوب  »1390/11/16اســت  ،از مجلــس انتظــار مــی
رود کــه نقــش نظارتــی خــود را در اجــرای بنــد بنــد ایــن قانــون بــه ویــژه

مــواد  9 ، 3 ، 2و  10بــه طــور کامــل ایفــاء نمایــد  .همچنیــن مــی تــوان
بــه نظــارت بــر اجــرای قانــون حداکثــر  ،قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده
و ...اشــاره کــرد .
یکــی دیگــر از خواســتها از مجلــس بررســی قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه
منجــر بــه انجــام نظــارت و بازرســی توســط دســتگاه هــای مختلــف مــی
شــود  ،تعــدد عوامــل نظارتــی دســتگاه هــای مختلــف  ،متاســفانه موجــب
عــدم تحــرک در دســتگاه هــای اجرایــی شــده بــه طریقــی کــه مســئوالن از
تــرس عوامــل بازرســی و نظــارت چنــد الیــه  ،جــرأت انجــام کار یــا نــوآوری
را ندارنــد .
اجــرای صحیــح قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل  44قانــون
اساســی و ســعی در اصــاح واگذاریهــا  ،چگونگــی تأمیــن ارز بــا قیمــت
مشــخص برایپــروژه هــای پاالیشــگاهی و پتروشــیمی  ،قوانیــن حمایتــی در
مــورد بیمــه و مالیــات  ،ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1

ایجــاد تســهیالت بــرای بازنشســتگان بخــش خصوصــی
از دیگــر خواســتها از مجلــس اســت .
بــه طــور کلــی  ،انتظــار از مجلــس تصویــب تعــداد
زیــاد قوانیــن نیســت  ،بلکــه اجــرای صحیــح همیــن
قوانیــن موجــود  ،حــذف برخــی مــوارد مخــل کســب
و کار قوانیــن موجــود  ،رفــع نواقــص قوانیــن موجــود
بــا اضافــه کــردن یــک یــا چنــد مــاده و تبصــره و یــا
اصــاح عبارتــی آنهــا  ،بیشــترین کمــک را بــه تســهیل
در امــور فعالیتهــای اقتصــادی و در نتیجــه رونــق تولیــد
مــی نمایــد .
یکــی دیگــر از درخواســتها  ،ســاده نویســی و شــفاف
نویســی قوانیــن اســت  ،بــه نظــر مــی رســد عــدم ســاده
نویســی و عــدم شــفا ف نویســی و از همــه بدتــر ســعی
بــی مــورد در کوتــاه نویســی مــواد قانونــی  ،متاســفانه
دســتگاه هــای اجرایــی و عوامــل اجرایــی را در اجــرای
قوانیــن دچــار مشــکل نمــوده کــه خــود یکــی از عوامــل
ایجــاد فســاد شــده اســت  .همچنیــن بعضــاً مشــاهده
مــی شــود کــه بــه دلیــل عــدم شــفافیت در انشــای
قوانیــن و عــدم ســاده نویســی و انجــام کوتــاه نویســی
بــرای یــک مــاده چنــد ســطری  ،صفحــات زیــادی
تفســیر و بخشــنامه  ،آییــن نامــه و غیــره صــادر مــی
شــود و از همــه بدتــر عوامــل اجرایــی را وادار بــه تفســیر
بــه رای نمــوده کــه خــود یکــی از عوامــل فســاد بــه
ویــژه در قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه مســائل مالــی یــا
منافعــی در اجــرای آنهــا وجــود دارد .
بــه قلــم مهنــدس اکبــر افشــار عضــو هیــأت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران

 2.4میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی مصوب شد
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی گــزارش داد کــه در  ۴مــاه
نخســت ســال جــاری  ۲.۴میلیــارد دالر بــرای طرحهــای
ســرمایهگذاری خارجــی مصــوب شــد.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی گــزارش داد ،در ســال 98
بالــغ بــر  5میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی مصــوب
شــده اســت.جزییات ایــن گــزارش نشــان میدهــد ،در 4
مــاه نخســت ســال جــاری نیــز میــزان ســرمایهگذاری
مصــوب در کشــور بــه حــدود  2.4میلیــارد دالر رســیده
اســت.
تعــداد  590فرصــت ســرمایهگذاری در ســطح کشــور
شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد  192فرصــت
ســرمایهگذاری پاالیــش شــدند و دارای اســتانداردهای
الزم و انجــام بازاریابــی بینالمللــی اســت.این گــزارش
نشــان میدهــد ،در بــازه زمانــی شــهریورماه  98تــا
 15مــرداد مــاه  99بــه میــزان  63.28میلیــون یــورو
تســهیالت از بانــک توســعه اســامی جــذب شــده اســت.از
دیگــر اقدامــات در حــوزه ســرمایهگذاری خارجــی زمــان
صــدور مجــوز ســرمایهگذاری خارجــی از  45روز بــه 22
روز کاری کاهــش یافــت.
یکــی از شــاخصهای مهــم ،رقــم جــذب شــده
ســرمایههای خارجــی اســت کــه صنــدوق بینالمللــی
پــول نیــز گــزارش آن را منتشــر میکنــد و ایــن وزارتخانــه
در ایــن زمینــه اطالعاتــی منتشــر نکــرده اســت.مصوب
شــدن طرحهــای ســرمایهگذاری لزومــا بــه معنــای
جــذب ایــن منابــع نیســت و شــرایط و ثبــات اقتصــادی بــه
ویــژه در حــوزه ارز و فرآیندهــای اداری بیشــترین نقــش را
در ایــن زمینــه ایفــا میکنــد.
همچنیــن در  10ســال اخیــر در مقاطعــی بیــش از 15
میلیــارد دالر طــرح ســرمایهگذاری خارجــی مصــوب
شــده بــود کــه در باالتریــن رقــم عملکــردی ،جــذب
ســرمایه حــدود  5میلیــارد دالر ثبــت شــده اســت.عالوه
بــر ایــن نیــز ســهم ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و
فاینانــس (وام خارجــی) در ایــن گــزارش مشــخص نشــده
اســت.

انـرژی
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صنعت برق در
حال گذار از نرخ
یارانهای به نرخ
واقعی است

حمیدرضــا صالحــی ،دبیــر کل فدراســیون صــادرات
انــرژی و عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
عنــوان میکنــد کــه بــه نظــرمیرســد ،دولــت بــه
موجــب طــرح بــرق امیــد ،قصــد دارد از بخشــی از
درآمــد خــود صرفنظــر کنــد تــا قیمــت بــرق را در
بخشهــای دیگــر بــه ســمت واقعیســازی ســوق
دهــد.
بــه موجــب طــرح موســوم بــه «بــرق امیــد» کــه از دو مــاه
دیگــر کلیــد خواهــد خــورد ،هشــت میلیــون خانــوار یــا 30
میلیــون مشــترک بــرق از تخفیــف  100درصــدی در مصرف
بــرق برخــوردار خواهــد شــد .از زمانــی کــه دولتمــردان از
ایــن طــرح رونمایــی کردهانــد ،برخــی کارشناســان از آن
دفــاع کــرده و گروهــی در صــف مخالفــان «بــرق امیــد»
ایســتاده انــد.
موافقــان بــر ایــن باورنــد کــه چنیــن طرحــیمیتوانــد بــه
اصــاح الگــوی مصــرف بینجامــد و مخالفــان نیــز معتقدنــد
کــه اگــر دولــت اهتمــام خــود را بــه رشــد اقتصــادی معطوف
کنــد ،مــردممیتواننــد بــا عــزت هزینــه خدمــات مصرفــی
خــود را بپردازنــد .امــا پرســش قابــل تامــل ایــن اســت کــه
اجــرای طــرح بــرق امیــد در نهایــت چــه دســتاوردی بــه
همــراه خواهــد داشــت؟
عضــو کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی
تهــران امــا پیشبینــی دارد کــه ایــن طــرح بــه کاهــش
شــدت مصــرف بــرق و واقعیســازی قیمــت بــرق کمــک
خواهــد کــرد.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق
بازرگانــی تهــران گفــت :ایــن طــرح بــرای حــدود 8.5
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میلیــون خانــوار کــه بــرق کمتــری مصــرفمیکننــد ،اجــرا
میشــود و ممکــن اســت خانوارهایــی را کــه بــرق بیشــتری
مصــرفمیکننــد ،ترغیــب کنــد کــه بــرای برخــورداری از
مزایــای ایــن طــرح مصــرف خــود را کاهــش دهنــد .ایــن
الگویــی اســت در برخــی کشــورها از جملــه ترکیــه نیــز
بــرای دهکهــای پاییــن جامعــه در نظــر گرفتــه شــده و
اجــرامیشــود.
او بــا بیــان اینکــه «بــازار انــرژی نیازمنــد ســاماندهی اســت»
ادامــه داد :ایــران بــا  83هــزار مــگاوات نیــروگاه نصــب شــده،
از بزرگتریــن تولیدکننــدگان بــرق در منطقــه اســت .پیــک
مصــرف در کشــور مــا بــه  60هــزار مــگا واتمیرســد.
یکســوم مصــرف بــرق در بخــش مســکونی رخمیدهــد،
یکســوم در بخــش صنعــت و یکســوم مصــرف نیــز در
بخــش تجــاری و اداری صــورتمیگیــرد و طــرح بــرق
امیــد مصــرف بــرق در بخــش مســکونی را هــدف قــرار داده
اســت.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای بــرق ادامــه داد :ایــن 8.5
میلیــون خانــوار ،ســهم باالیــی در درآمــد دولــت ندارنــد و
بــه نظــرمــیرس ،دولــت از درآمــد خــود در ایــن بخــش
صرفنظــر کــرده تــا قیمــت بــرق را در بخشهــای دیگــر
بــه ســمت واقعیســازی ســوق دهــد .اگــر ایــن طــرح روی
مصــرف بــرق در دهکهــای باالتــر اثــر بگــذارد و شــدت
مصــرف را در ایــن طبقــات کاهــش دهــد ،دولــت را تــا
حــدودی بــه اهدافــش نزدیــک کــرده اســت.
صالحــی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از ظرفیــت بــورس انــرژی
بــرای واقعیســازی قیمــت بــرق مکمــل طــرح بــرق امیــد
خواهــد بــود ،افــزود :مقــرر شــده اســت ،بــرای مصــارف بیش
از  5مــگاوات در صنعــت ،قیمــت بــرق در بــورس انــرژی
تعییــن شــده و ایــن مصــارف از حیطــه قیمتگــذاری وزارت
نیــرو خــارج شــود .بــه ایــن ترتیــب کــه نیروگاههــای بــرق
بخــش خصوصــی در تعامــل بــا مصرفکننــدگان بیــش از 5
مــگاوات بــر اســاس عرضــه و تقاضــا کشــف قیمــت کننــد.
ایــن روش بــه واقعیســازی قیمــت بــرق کمــکمیکنــد.
در واقــع بــورس انــرژی ،یکــی از ابزارهــای واقعیســازی
نــرخ بــرق خواهــد بــود.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا تاکیــد بــر اینکــه
صنعــت بــرق یــک صنعــت زیرســاختی اســت و نبایــد
آســیب ببینــد ،ادامــه داد :صنعــت بــرق در ایــران در حــال
گــذار از نــرخ یارانـهای بــه ســمت نــرخ واقعــی اســت و ایــن
مرحلــه ممکــن اســت چنــد ســال بــه طــول بیانجامــد.
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حضــور جنــاب حجــت االســام و المســلمین
محمــدی گلپایگانــی
ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری
با سالم و تقدیم احترام؛
ضمــن اعتــذار از تصدیــع اوقــات حضرتعالــی ،نظــر بــه
اهمیــت ســند همــکاری  25ســاله ایــران و چیــن الزم
مــی دانــد عرایضــی بــه شــرح ذیــل تقدیــم و توجــه
خــاص حضرتعالــی را بــه ایــن ســند مهــم و طوالنــی
مــدت جلــب نمایــد:
بــا تاســی از سیاســت هــای دولــت جمهــوری اســامی
در طــول  40ســال گذشــته و بــا اتــکا بــه راهبــرد کلــی
«نــه شــرقی نــه غربــی جمهــوری اســامی» و بــه طــور
شــاخص در طــول  8ســال دفــاع مقــدس نابرابــر بــا
عــراق و تقدیــم دالور مــردان شــهید در ایــن راه ،مــا
وجبــی از خــاک مقــدس جمهــوری اســامی ایــران را بــه
هیــچ کشــوری نخواهیــم داد و بــا حفــظ منافــع ملــی و
نــگاه بــرد  -بــرد و بــا ایــن نیــت همــه مــا ایرانیــان بــه
کلیــه توافقــات نظــام بــا کشــورهای خارجــی مــن جملــه
ســند همــکاری جامــع  25ســاله ایــران و چیــن نــگاه
میکنیــم.
مســتحضرید کــه ســندی بــا نــام «مشــارکت جامــع
راهبــردی بیــن جمهــوری خلــق چیــن و جمهــوری
اســامی ایــران» در  21دی مــاه ( 1394ژانویــه 2016
) بــا حضــور رئیــس جمهــوری خلــق چیــن در ایــران
بیــن روســای دو کشــور امضــا و مبادلــه گردیــد .در بنــد
ششــم ایــن ســند بــه ضــرورت ایجــاد مکانیــزم و فراهــم
آوردن زیرســاختهای الزم بــرای توســعه در چشــم انــداز
 25ســاله بیــن دو کشــور تاکیــد شــد .
متأســفانه در طــول گذشــت زمــان نزدیــک بــه  5ســال
از تاریــخ فــوق تــا حــال اقداماتــی در ایــن مــورد توســط
مســئوالن ذیربــط صــورت نگرفــت ولــی اخیــرا در خرداد
مــاه ســال جــاری ســندی بــا عنــوان ویرایــش نهایــی «
برنامــه همــکاری جامــع
 25ســاله ایــران وچیــن « توســط وزارت امــور خارجــه
در فضــای مجــازی پخــش شــد ولــی تاکنــون تاییــد و
تکذیــب بــرای ســند منتشــر شــده توســط مســئوالن
وزارت امــور خارجــه صــورت نگرفتــه اســت.
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته متشــکل
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سند برنامه همکاری جامع
 25ساله ایران و چین
از  21تشــکل بخــش خصوصــی واقعــی در حــوزه صنعــت
احــداث و انــرژی بــا عالقــه ،حساســیت و جدیــت کامــل
محتویــات ایــن ســند مهــم و راهبــردی طوالنــی مــدت
کشــور را دنبــال مینمایــد .نظــرات اجمالــی ذیــل
جهــت جلــب توجــه حضرتعالــی و حســب مــورد صــدور
دســتورات اکیــد بــه تصمیــم گیــران اصلــی کشــور در
مــورد ســند فــوق الذکــر را اســتدعا و درخواســت دارد:
الــف :در جــای جــای ســند  18صفحــه ای براحتــی
دیــده میشــود کــه مبــادالت بیــن دو کشــور در همــه
ارکان فعالیــت جــاری کشــور و در همــه نقــاط کشــور
حوزههــای اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی صــورت
خواهــد گرفــت.
ب :تجربیــات  4دهــه گذشــته توســط بخــش خصوصــی
واقعــی بــا صاحبــان صنایــع کشــور چیــن در انجــام پروژه
هــا بدرســتی نشــان داده اســت کــه در تبــادالت بیــن دو
کشــور بایســتی اســناد و مــدارک رد و بــدل شــده بیــن
طرفیــن بصــورت کامــا حقوقــی ،شــفاف ،غیــر قابــل
تعبیــر نوشــته و تدویــن شــود .در غیــر اینصــورت ادامــه
کار مشــترک بــا نوســانات بســیار شــدید و اختالفــات
جــدی بیــن دو طــرف مواجــه خواهــد شــد.
پ :گرچــه در متــن ســند حاضــر روشــی بــرای موضــوع

غیــر قابــل اجتنــاب حــل اختــاف بیــن طرفیــن پیــش
بینــی شــده ولــی بــه بــاور مــا حــل اختــاف در ایــن
ســند بایســتی بــا نظامــات بیــن المللــی همخوانــی و
قابــل اجــرا باشــد.
ت :بــه اســتحضار حضرتعالــی میرســاند ایــن چنیــن
توافــق هایــی توســط کشــور چیــن بــا متجــاوز از 111
کشــور جهــان در قــاره هــای مختلــف تاکنــون منعقــد
گردیــده و جــا دارد مســئوالن وزارت امــور خارجــه از
روش هــای اجرایــی و عملــی کشــور چیــن در ســایر
قراردادهــای مشــابه در تهیــه ســند نهایــی اســتفاده
نماینــد.
ث :بخــش خصوصــی چنیــن مــی پنــدارد کــه متــن ایــن
ســند توســط مســئوالن وزارت امــور خارجه بــدون حضور
بخــش خصوصــی و البتــه بــدون تعریــف صحیــح جایــگاه
بخــش خصوصــی واقعــی در ایــن ســند صــورت گرفتــه
و بــه روال همــه کشــورهای جهــان بایســتی ایــن اجــازه
بــه کارشناســان بخــش خصوصــی واقعــی داده شــود کــه
در تهیــه و تدویــن ایــن ســند بــرای تهیــه نســخه نهایــی
بیــن طرفیــن حضــور فعــال داشــته باشــند.
ج :در کلیــه بخــش هــای تولیــدی ،خدمــات فنــی
مهندســی و ســایر بخــش هــای همــکاری بیــن دو کشــور

مشــارکت بایســتی بــا بخــش خصوصــی واقعــی ایرانــی
بصــورت  50-50در نظــر گرفتــه شــود.
چ :در شــرایط کنونــی بــازار ســازمان همــکاری اقتصــادی
( ،)ECOبــازار منطقــه خاورمیانــه ،بــازار کشــورهای
مســتقل مشــترکالمنافع ( ،)CISشــمال آفریقــا،
کشــورهای حــوزه اســامی همــواره بــازار بالفعــل
شــرکتهای ایرانــی بــوده و خواهــد بــود .شــرکتهای
ایرانــی عالقــه منــد مشــارکت بــا شــرکتهای
چینــی خواهنــد بــود ولــی شــرکتهای چینــی کــه بــا
شــرکتهای ایرانــی مشــارکت دارنــد نبایــد بصــورت
مســتقل در منطقــه فعالیــت کننــد.
در خاتمــه اســتدعا دارد دســتور بفرماییــد امضــای نهایــی
ایــن ســند مهــم اســتراتژیک در ابتــدا بــرای مــدت 10
ســال بهنحــوی تهیــه و تنظیــم شــود کــه انشــا اهلل
چنانچــه روابــط تجــاری بــا ســایر کشــورهای جهــان
درآینــده برقــرار گردیــد ،بتوانیــم در کنــار کشــور چیــن،
ایــن توافقهــای همــکاری را بــرای تعــادل و ایجــاد
رقابــت بــا ســایر کشــورهای ازاد جهــان نیــز منعقــد
نماییــم.
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علــی بمــان اقبالــی زارچ در یادداشــتی بــرای
دیپلماســی ایرانــی مــی نویســد :ایــران بــا
جغرافیــای چندیــن برابــری بســیاری از کشــورهای
اروپایــی بیــش از  ۶۵برابــر اتحادیــه اروپایــی منابــع
ســوخت هــای فســیلی دارد و در قــرن بیســتم
از تامیــن کننــدگان شــاخص انــرژی اروپــا بــوده
ولــی از ابتــدای هــزاره ســوم اتحادیــه بــه بهانــه
هــای چندگانــه حقــوق بشــری ،برنامــه صلــح آمیــز
هســته ای ،صنایــع دفاعــی و موشــکی و محــور
مقاومــت و بویــژه تبعیــت از آمریــکا همــکاری انــرژی
بــا کشــورمان را محــدود کــرده و اگــر چــه در اســناد
خــود از الجزایــر ،ترکیــه ،آذربایجــان ،ترکمنســتان،
خاورمیانــه و برخــی کشــورهای آفریقایــی نــام بــرده
و در نســخه قدیمــی ســند نیــز از ایــران نیــز بــه
عنــوان یــک طــرف بالقــوه راهبــردی در تامیــن
انــرژی اروپــا نــام بــرده شــده بــود ،امــا در ســند
جدیــد نــام کشــورمان حــذف شــده و تنهــا عبــارت
«برخــی تامینکننــدگان بالقــوه دیگــر انــرژی» قیــد
شــده اســت.
دیپلماســی ایرانــی :اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان بزرگتریــن
مجموعــه اقتصــادی و تجــاری عرصــه گیتــی از اواخــر هــزاره
دوم تــاش مضاعفــی را بــرای ارتقــاء نقــش بیــن المللــی خود
آغــاز کــرده و انــرژی شــاهرگ حیاتــی ایــن نهــاد مهــم اســت
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و رفــاه مــردم ،صنعــت و اقتصــاد وابســته بــه منابــع انــرژی
امــن ،مطمئــن و پایــدار اســت .در همیــن راســتا منشــور
انــرژی را در ســال  1994تصویــب و اجــرای آن از ســال
 1998شــروع شــده اســت؛ بنابرایــن موضــوع انــرژی یکــی از
بزرگتریــن چالشهایــی اســت کــه اروپــا در هــزاره ســوم
میــادی بــا آن مواجــه اســت و چنــد دهــه طــول خواهــد
کشــید تــا سیســتمهای انــرژی در مســیر امــن و مطمئــن
قــرار گیــرد؛ در عیــن حــال کــه در دهــه هــای آینــده
بخــش انــرژی اروپــا بــه حــدود بیــش از یکهــزار میلیــارد
دالر ســرمایهگذاری نیازمنــد اســت .ایــن ســرمایهگذاری
نیــز هــم جهــت متنــوع کــردن منابــع موجــود و همچنیــن
جایگزیــن کــردن تجهیــزات ایــن بخــش بــرای کاهــش قابــل
توجــه آالیندگــی هــای زیســت محیطــی و تمرکــز بیشــتر بــر
انــرژی هــای پــاک اســت .اتحادیــه اروپــا امــروز در وضعیتــی
اســت کــه بایــد سیاســتهای انــرژی را توســعه دهــد و در خصــوص مصــرف انــرژی همچنــان بخــش حمــل و نقــل
تصمیماتــی کــه در بخــش سیاســتهای انــرژی توســط بزرگتریــن مصرفکننــده نهایــی انــرژی اســت .کل میــزان
اعضــا گرفتــه میشــود بــر دیگــر اعضــا اثرگــذار خواهــد انــرژی نهایــی کــه توســط بخــش حمــل و نقــل اســتفاده
بــود .ترکیــب بهینــه انــرژی کــه شــامل توســعه ســریع شــده ،افــزون بــر میــزان اســتفاده شــده توســط دیگــر
بخــش انرژیهــای جایگزیــن نیــز هســت؛ حداقــل نیازمنــد بخشهــای صنعتــی اســت لــذا اتحادیــه تمرکــز جــدی بــر
بازارهــای قــارهای اســت.
بخــش حمــل و نقــل بویــژه حمــل و نقــل ریلــی و وســایل
نقلیــه فــوق کــم مصــرف دارد .موضــوع مهــم اینکــه نفــت
اتحادیــه اروپــا از طرفــی همچنــان تــا  2030مجبــور اســت همچنــان بیشــترین شــدت مصــرف را در تولیــدات اتحادیــه
رونــد صعــودی وارادات انــرژی را دنبــال کنــد و ســه راهبــرد اروپــا در میــان ترکیبــات ســوخت مصرفــی دارد .بطوریکــه
اساســی در برنامــه انــرژی دهــه هــای آینــده در دســتور روزانــه  18میلیــون بشــکه نفــت تامیــن کننــده نیازهــای
کار دارد کــه هــدف آن تضمیــن امنیــت انــرژی ،ارتقــاء بهــره اساســی اســت و ایــن مقــدار بــه ترتیــب  %30از روســیه و
وری و ســازگاری حداکثــری بــا مولفــه هــای زیســت محیطــی کشــورهای شــوروی ســابق؛  %25از خاورمیانــه؛  %20آفریقــا
اســت؛ و جهــت موفقیــت سیاس ـتهای انــرژیاش ضــرورت و  %5از آمریــکا بــوده و مابقــی تولیــد داخلــی اتحادیــه اســت.
دارد همچنــان بــازار جذابــی بــرای شــرکتها باشــد تــا در همچنیــن ســهم انــرژی هســتهای و گاز از هــزاره ســوم  2تــا
زمانــی کــه رقابــت بــرای منابــع انــرژی جهانــی افزایــش  6درصــد افزایــش داشــته اســت .در حــال حاضــر کشــورهای
یافتــه اســت ،اســتراتژیهای جدیــد انــرژی بــادی خــط اروپایــی نوعــی وابســتگی کشــوری و یــا منطقــه ای در تامیــن
مش ـیهای تعییــن شــده توســط کمیســیون اروپــا را تقویــت انــرژی دارنــد ،بــرای مثــال اســتونی ،لتونــی ،ایرلنــد و فنالنــد
کنــد .خصوصــا تــا زمانــی کــه انــرژی مهمتریــن بخــش از بــه طــور کامــل تنهــا بــه یــک عرضــه کننــده گاز وابســته
هزینههــای صنایــع را تشــکیل میدهــد .از طــرف دیگــر هســتند در حالــی کــه یونــان و اتریــش حــدود  80درصــد
اتحادیــه اروپــا تاکنــون بــا وجــود اینکــه حــدود  ۲۰درصــد بــه همــان عرضهکننــده انحصــاری گاز وابســتگی دارنــد و
کل انــرژی مصرفــی را بــه خــود اختصــاص داده نتوانســته آلمــان بــه عنــوان قــدرت فاخــر و یکــه تــاز صنعتــی اروپــا
بــه میــزان قــدرت اقتصــادیاش ،در بازارهــای جهانــی بیشــترین وابســتگی نفتــی و گازی بــه روســیه دارد .بــه طــور
انــرژی اثرگــذار باشــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه بزرگتریــن کلــی اتحادیــه سیاســت همــکاری انــرژی خــود بــا مناطــق
واردکننــده انــرژی در جهــان اســت در مقابــل عواملــی کــه جغرافیایــی جهــان طبــق میــزان وابســتگی تعریــف کــرده
عرضــه انــرژی را تهدیــد میکننــد بســیار آســیبپذیر بــوده و روســیه در جایــگاه الویتــی بــوده و منطقــه خاورمیانــه در
و منابــع و ذخایــر نفــت منطقــه اتحادیــه اروپــا محــدود و بــه جایــگاه بعــدی قــرار دارد کــه در ایــن منطقــه توجــه ویــژه
تناســب ذخایــر دنیــا ،در ســطح بســیار پایینــی قــرار گرفتــه
اســت .بــه طــور کلــی میــزان ذخایــر تثبیــت شــده نفــت
اتحادیــه کمتــر از یــک درصــد کل ذخایــر جهــان اســت و
بــا توجــه اطالعــات منابــع مختلــف همچــون ژورنالهــای
گاز و نفــت ،میــزان ذخایــر گازی بــه میــزان  1/4درصــد کل
ذخایــر جهــان اســت .همچنیــن منابــع ذغالســنگ 80
درصــد از ذخایــر فســیلی اروپــا را تشــکیل میدهــد .ایــن
ذخایــر هرچنــد در مقایســه بــا کل منابــع جامــد و فســیلی
جهــان ســهم کمــی را داراســت ،امــا بــرای اروپــا بســیار مهــم
اســت .البتــه بــا توجــه بــه گســترش اتحادیــه بــه شــرق قــاره
ســبز و کشــف ذخایــر جدیــد گاز در بســتر دریــای ســیاه و
دریــای مدیترانــه احتمــاال تغییراتــی در ایــن درصدهــا بویــژه
در موضــوع گازحاصــل خواهــد شــد.
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ای بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــه دلیــل موقعیــت
راهبــردی ،بــازار صــدور کاال و تجهیــزات نظامــی و وجــود
ذخایــر عظیــم نفــت و گاز هســت .در عیــن حــال کــه خلیــج
فــارس همچنیــن نقطــه پیونــد ســه قــاره اروپــا ،آســیا و
افریقــا محســوب شــده و نزدیــک بــه  65درصــد از ذخایــر
نفتــی جهــان در ایــن منطقــه واقــع اســت .نیــاز روزافــزون
کشــورهای صنعتــی بــه انــرژی و بهویــژه نفــت ،ایــن منطقــه
را همچنــان کانــون توجهــات قدرتهــای بــزرگ قــرار داده
اســت .دنیــای صنعتــی امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه
منابــع گوناگــون انــرژی نیازمنــد اســت و در ایــن میــان نفــت
خــام و گاز طبیعــی از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد.
در مــورد همــکاری هــای ایــران بــه عنــوان یکی از غنــی ترین
کشــورهای جهــان از لحــاظ ذخایــر نفــت و گاز و اتحادیــه
اروپــا بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن قطــب هــای صنعتــی
در جهــان کــه وابســتگی شــدیدی بــه واردات منابــع انــرژی
دارد؛ بایــد اذعــان کــرد کــه شــرایط موجــود امیدوارکننــده
نیســت و از طرفــی نفــت ،گاز و ســایر مشــتقات بخــش عمــده
ای از بــازار صــادرات کشــورمان را بــه خــود اختصــاص داده و
ایــن موضــوع باعــث وابســتگی شــدید ایــران بــه درآمدهــای
ارزی حاصــل از فــروش ایــن محصــوالت شــده اســت و از
طــرف دیگــر بــا وجــود ذخایــر عظیــم ایــران و نزدیکــی
جغرافیایــی بــه اتحادیــه اروپــا ،مبــادالت طرفیــن در زمینــه
انــرژی در ســطح مناســبی قــرار نــدارد .ایــران بــا جغرافیــای
چندیــن برابــری بســیاری از کشــورهای اروپایــی بیــش از 65
برابــر اتحادیــه اروپایــی منابــع ســوخت هــای فســیلی دارد و
در قــرن بیســتم از تامیــن کننــدگان شــاخص انــرژی اروپــا
بــوده ولــی از ابتــدای هــزاره ســوم اتحادیــه بــه بهانــه هــای
چندگانــه حقــوق بشــری ،برنامــه صلــح آمیــز هســته ای،
صنایــع دفاعــی و موشــکی و محــور مقاومــت و بویــژه تبعیــت
از آمریــکا همــکاری انــرژی بــا کشــورمان را محــدود کــرده
و اگــر چــه در اســناد خــود از الجزایــر ،ترکیــه ،آذربایجــان،
ترکمنســتان ،خاورمیانــه و برخــی کشــورهای آفریقایــی
نــام بــرده و در نســخه قدیمــی ســند نیــز از ایــران نیــز بــه
عنــوان یــک طــرف بالقــوه راهبــردی در تامیــن انــرژی اروپــا
نــام بــرده شــده بــود ،امــا در ســند جدیــد نــام کشــورمان
حــذف شــده و تنهــا عبــارت «برخــی تامینکننــدگان بالقــوه
دیگــر انــرژی» قیــد شــده اســت .طبــق همیــن راهبــرد بــوده
کــه نقــش کشــورمان در طــرح هــا و برنامــه هــای تامیــن
انــرژی بویــژه خطــوط لولــه تقریبــا بــه هیــچ رســیده اســت
موضوعــی کــه در بخــش بعــدی بــه آن مــی پردازیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه دنبــال انتقــال فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی
بــه ســامانه جامــع تجــارت و مشــخص شــدن ایــرادات ایــن
ســامانه و موانعــی کــه در صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی
ایجــاد کــرده بــود ،کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران ،بیســتمین نشســت خــود را بــه ایــن
مســاله اختصــاص داد و بــا دعــوت از مقامــات ذیربــط بــه
بررســی ایــن مســاله پرداخــت .ســاعاتی پــس از برگــزاری ایــن
نشســت ،و در پــی نامــه چنــدی قبــل رئیــس اتــاق بازرگانــی
تهــران بــه سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ایــن
وزارتخانــه طــی ابالغیــهای بــه ســازمان توســعه تجــارت،
اعــام کــرد کــه ســامانه قبلــی صــدور کارت بازرگانــی تــا دو
مــاه دیگــر فعــال اســت.
در آغــاز بیســتمین نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت و
توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،محمــد الهوتــی ،رئیــس ایــن
کمیســیون بــا اشــاره بــه مســائل و مشــكالت فرآينــد صــدور و
تمديــد كارتهــاي بازرگانــي گفــت :ســال جــاری بــه عنــوان
ســال جهــش تولیــد نامگــذاری شــده و انتظــار ایــن بــود کــه
بــا توجــه بــه شــرایط ارزی کشــور ،صــادرات و تولیــد صــادرات
محــور بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار میگرفــت.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای دو قانــون رفــع موانــع
تولیــد و قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار کــه از
ســوی دولــت مغفــول واقــع شــده و بــه طــور کامــل اجــرا
نشــده اســت ،گفــت :مدتــی اســت کــه صــدور کارت بازرگانــی
بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و ســامانه جامــع
تجــارت واگــذار شــده و اکنــون شــکایتهای متعــددی بــه
مــا منعکــس میشــود کــه فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت
دچــار مشــکل بــوده و زمانبــر اســت .یعنــی اگــر در صــورت
کامــل بــودن مــدارک ،فرآینــد تمدیــد کارت بازرگانــی ،پنــج
روز کاری بــه طــول میانجامیــد امــا حــاال دارنــدگان کارت
بازرگانــی مدتهــا در انتظــار تمدیــد کارت هســتند .ایــن در
حالــی اســت کــه ایــن کارتهــا دارای ســابقه بــوده و بارهــا
تمدیــد شــدهاند.
الهوتــی ســپس بــه برخــی ایــرادات فنــی صــدور و تمدیــد
کارت در ســامانه جامــع تجــارت اشــاره کــرد و گفــت :بــه
عنــوان مثــال بــرای تمدیــد کارت بازرگانــی ســند منگولـهدار
مــورد قبــول واقــع نمیشــود و بایــد تکبرگــی شــود یــا
از یــک مدیرعامــل  62ســاله ،کارت پایــان خدمــت مطالبــه
میشــود .یــا در مــورد کارتهایــی کــه صاحبــان آنهــا از
میــان بازاریــان اســت ،ملــک معرفــی شــده یــا وقفــی بــوده

مسئولیت صدور
و تمدید کارت
بازرگانی به
اتاقها بازگردد
یــا دارای ســرقفلی اســت کــه چنــد نســل دســت بــه دســت
شــده اســت و اکنــون از ایــن مــوارد ،قــرارداد اجــاره بــا کــد
رهگیــری خواســته شــده اســت.
صدور کارت بازرگانی توسط اتاقها قانونی شود
در ادامــه محمدرضــا بهزادیــان ،عضــو کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران هــم گفــت :اختیــار
صــدور کارت بازرگانــی کــه در ســال  1372توســط اتاقهــا
اخــذ شــده ،در توافق شــهریور ســال گذشــته بــه دولــت واگذار
شــده اســت و هیــات رئیســه اتــاق ایــران کــه نســبت بــه ایــن
واگــذاری بــا وزارت صمــت و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال
و ارز توافــق کــرده بایــد بــه هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
پاســخگو باشــد .همچنیــن بهتــر اســت بخــش خصوصــی
پیشــنهادی بــه مجلــس ارائــه کنــد تــا بــا تصویــب قانــون،
امــر صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی بــه صــورت قانونــی بــر
عهــده اتاقهــا قــرار گیــرد.
ایرادات فنی سامانه جامع تجارت
در ادامــه ایــن جلســه ،اعظــم رضایــی ،مدیــر عضویــت ،کارت
بازرگانــی و گواهــی مبــدا بــه ایــرادات فنــی ســامانه جامــع
تجــارت بــرای تمدیــد و صــدور کارت بازرگانــی طــی  48روز
گذشــته اشــاره کــرد؛ مشــکالتی از قبیــل نبــود پشــتیبانی
مناســب ،عــدم دسترســی کارشناســان اتــاق بــه اســتعالمات
ســامانه تجــارت ،حــذف ســابقه افــراد از ســامانه و البتــه
مشــکالت مربــوط بــه اســناد مالکیــت.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و دوم  /هفتـه دوم شهریور هزار و سیصد نود و نه

معــاون کســب و کار اتــاق بازرگانــی ایــران بــا
اشــاره بــه فهرســت  21هــزار نفــری بانــک
مرکــزی کــه بــه تعهــدات ارزی خــود عمــل
نکردهانــد ،گفــت 10 :هــزار نفــر از ایــن تعــداد
فاقــد کارت بازرگانــی هســتند.
ســرویس اقتصــادی جــوان آنالیــن :بــه گــزارش اتــاق
بازرگانــی ایــران علــی مالیــی بــا ارائــه گزارشــی از
آمــار بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات طــی دو ســال
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موقــت کاالهــا اختصــاص دارد کــه تــا قبــل از ســال
 ،97بخشــی از کاالهــا بهصــورت مــواد اولیــه وارد
کشــور شــده و پــس از آنکــه بحــث تعهــد ارزی مطــرح
شدهاســت ایــن کاالهــا صــادر شــدهاند کــه طبیعتــاً
نبایــد مشــمول تعهــد ارزی شــوند.
وی افــزود :ضمــن اینکــه بیشــتر کاالهایــی کــه امــروز
بایــد تعهــد ارزی خــود را ایفــا کننــد ،ماننــد فــرش،
بهصــورت امانــی صــادر میشــوند کــه ســه مــاه

 10میلیارد دالر ارز صادرات
کاالهای دولتی به کشور بازنگشت

گذشــته گفــت :متأســفانه بــرآورد بانــک مرکــزی مبنــی
بــر عــدم بازگشــت  27میلیــارد دالر ارز حاصــل از
صــادرات نادرســت اســت .ایــن در حالــی اســت کــه 30
درصــد صادراتــی کــه ارز آن بازنگشــته اســت بــدون
کارت بازرگانــی و از طریــق بازارچههــای مــرزی و کارت
پیلــهوری صــورت گرفتهاســت.
معــاون کســب و کار اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود :طبــق
گفتــه مســئوالن بانــک مرکــزی ،مبلــغ  27میلیــارد دالر
ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
بازنگشــته اســت کــه بــر اســاس پیگیریهــای اتــاق
ایــران و برآوردهــای صــورت گرفتــه از نهادهــای
مختلــف از جملــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
ایــن رقــم درســت نیســت.
مالیــی افــزود 10 /5 :میلیــارد دالر از ایــن عــدد مرتبــط
بــا صــادرات کاالهــای دولتــی اســت کــه نبایــد در
جمــع مذکــور محاســبه و بــه حســاب بخــش خصوصــی
نوشــته شــود .عــاوه بــر ایــن ،طبــق محاســبه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بایــد حــدود  16 /8میلیــارد
دالر ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور برگــردد کــه
محاســبه ایــن عــدد هــم بــا توجــه بــه سیاســتهای
غلــط در پیشگرفتــه شــده صحیــح نیســت .بــه ایــن
دلیــل کــه بخشــی از ارزی کــه امــروز ادعــا میشــود
بایــد بــه چرخــه اقتصــادی کشــور برگــردد بــه ورود

مــدت بســیار کوتاهــی بــرای دریافــت و بازگردانــدن ارز
حاصــل از صــادرات آنهــا بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
اســت .مالیــی بــا اشــاره بــه فهرســت منتشرشــده از
ســوی بانــک مرکــزی و اعــام اســامی صادرکنندگانــی
کــه ارز حاصــل از صــادرات را بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور برنگرداندهانــد ،گفــت :در ایــن فهرســت
اســامی  21هــزار صادرکننــده بــه اصطــاح متخلــف
دیــده میشــود کــه در جلســاتی کــه اتــاق ایــران بــا
نماینــدگان ســازمان توســعه تجــارت داشــت ،مشــخص
شــد کــه از ایــن تعــداد حــدود  15هــزار نفــر هیــچ
ارزی را بــه کشــور برنگرداندهانــد کــه از ایــن  15هــزار
نفــر هــم تنهــا  5هــزار نفــر کارت بازرگانــی داشــتهاند.
معــاون کســبوکار اتــاق ایــران خاطــر نشــان کــرد:
اینکــه گاهــی میبینیــم اتــاق بهعنــوان مقصــر در
صــدور کارت بازرگانــی یــا دارنــدگان کارت بازرگانــی
متخلــف معرفــی میشــود ،اجحــاف بــه صادرکننــدگان
واقعــی و بخــش خصوصــی اســت؛ چراکــه همانطــور
کــه آمــار هــم نشــان میدهــد دوســوم رقمــی کــه بــر
اســاس اعــام بانــک مرکــزی هیــچ ارزی به کشــور وارد
نکردهانــد ،اصــ ً
ا کارت بازرگانــی ندارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــر اســاس آمــار ســال  ،1393ســهم بخــش خصوصــی
بــر اســاس رویکــرد مالکیــت 47.33و بــر اســاس
مدیریــت  45.76بــوده اســت .فعــاالن اقتصــادی
تاکیــد میکننــد اگــر ســهم اقتصــاد معیشــتی را از
درصدهــای متعلــق بــه بخــش خصوصــی در اقتصــاد
کــم کنیــم ،درمییابیــم کــه ســهم بخــش خصوصــی
بنگاهــی در اقتصــاد ایــران بســیار کــم و چیــزی در
حــدود  20درصــد اســت.
دولــت یکبــار بــرای همیشــه اقتصــاد را بــه بخــش
خصوصــی واقعــی واگــذار کنــد  27دی 1397
حکمرانــی غلــط در نظــام ســامت مانــع رشــد بخــش
خصوصــی شــده اســت  25دی 1397
دهههاســت کــه گرایشــی جهانــی بهســوی خصوصیســازی
چــه در کشــورهای توســعهیافته و چــه در کشــورهای
درحالتوســعه دیــده میشــود کــه دلیــل آن بــروز مشــکالتی
از قبیــل زیانهــای انباشــته شــرکتهای دولتــی ،کمیــت
و کیفیــت پاییــن محصــوالت تولیــدی شــرکتها و اتــاف
منابــع تولیــدی ناشــی از عملکــرد شــرکتهای دولتــی بــوده
اســت .در ایــران نیــز از دهــه  50تــا بــه امــروز ،مهمتریــن
مســئله اقتصــادی ،تعریــف صحیــح نقــش دولــت در اقتصــاد
بــوده اســت.
«کوچکســازی و خــروج دولــت از تصدیگــری» از مهمتریــن
انتظــارات بخــش خصوصــی و از جملــه اساســیترین
اقداماتــی اســت کــه دولــت میتوانــد در راســتای حمایــت
از توســعه تولیــد و اشــتغال انجــام دهــد .ایــن موضــوع
بارهــا از ســوی فعــاالن بخــش خصوصــی در تریبونهــای
مختلــف و در حضــور مدیــران ارشــد اجرایــی کشــور اعــام
شــده اســت .غالمحســین شــافعی رئیــس پارلمــان بخــش
خصوصــی نیــز بارهــا تاکیــد کــرده اســت کــه «وظیفــه اصلــی
دولــت سیاســتگذاری اســت و تصدیگــری و اداره کــردن
بنگاههــای اقتصــادی از کار دولــت خــارج اســت» .شــافعی
معتقــد اســت پدیــده کوچــک کــردن دولــت در کشــور در
حــال حاضــر بــه یــک موضــوع متناقــض در ســطح کالن
تبدیلشــده اســت؛ درحالیکــه همــواره از کوچــک شــدن
دولــت در اقتصــاد صحبــت میشــود امــا همــواره شــاهد بزرگ
شــدن و افزایــش ســهم دولــت و واگــذاری نهادهــای دولتــی
بــه بخشهــای خــاص و شــبهدولتی هســتیم کــه پاســخگوی
نیــاز جامعــه نیســت و مشــکالت و ناهنجاریهایــی را بــرای
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جامعــه بــه وجــود آورده اســت.
معنای واقعی کوچکسازی دولت
در حالیکــه مخالفــان کوچکســازی دولــت تصــور میکننــد
کوچــک کــردن دولــت بــه معنــی ضعیــف کــردن آن اســت،
صاحبنظــران اقتصــادی تاکیــد دارنــد هــدف کوچــک کــردن
دولــت قــوی ســاختن آن اســت .بــر ایــن اســاس ،مقصــود از
کوچــک کــردن دولــت صرفـاً ایــن نیســت کــه از مداخالتــش
کاســته شــود بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه از بروکراســی
دولتــی کاســته شــده و بیــکاری پنهــان در ســازمانهای
دولتــی مرتفــع شــود.
در همیــن زمینــه ،علــی ســرزعیم اقتصــاددان و معــاون امــور
اقتصــاد و برنامهریــزی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
معتقــد اســت« :آرمــان کوچــک کــردن دولــت همزمــان بــا
آرمــان قــوی کــردن دولــت دنبــال میشــود .قــوی شــدن
دولــت بــه معنــی آن اســت کــه دولــت بتوانــد بهدرســتی
کارویژههــای خــود را در اقتصــاد ایفــا کنــد .بهعنوانمثــال،
اگــر وظیفــه تأمیــن امنیــت بــر عهــده دولــت اســت ،دولــت
قــوی اســت کــه میتوانــد ایــن مهــم را محقــق گردانــد.
دولــت ضعیــف فــارغ از کوچــک یــا بــزرگ بــودن نمیتوانــد

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و دوم  /هفتـه دوم شهریور هزار و سیصد نود و نه

امنیــت را برقــرار ســازد».
سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور
بهرغــم اظهارنظرهــای متفاوتــی کــه در ارتبــاط بــا ســهم و
نقــش بخــش خصوصــی در پیشــبرد اهــداف اقتصــادی کشــور
ارائــه میشــود ،امــا آمارهــای منتشرشــده در خصــوص جایــگاه
بخــش خصوصــی در اقتصــاد بیشــتر برپایــه گمانهزنــی بــوده
اســت تــا مســتندات دقیــق.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــا همــکاری پژوهشــکده آمــار
اقــدام بــه تهیــه گزارشــی جامــع در خصــوص « محاســبه
ســهم ارزشافــزوده بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور بــرای
ســالهای  1392و  »1393کــرده اســت.
ایــن گــزارش بــه منظــور محاســبه ســهم ارزشافــزوده بخــش
خصوصــی در اقتصــاد ایــران دادههــای زیــر را مــورد بررســی
قــرار داده اســت:
«کل اعتبــارات تخصیصیافتــه بــه دســتگاههای دولتــی
توســط اداره کل تمرکــز و تلفیــق حســابها و روشهــای
حســابداری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در قالــب اعتبارات
هزینــهای و اعتبــارات تملــک داراییهــای ســرمایهای»
«شــهرداریها عملکــرد هزینههــای جــاری و ســرمایهای و
نیــز درآمدهــای کل شــهرداریها در قالــب بیــان آنهــا»،
صورتهــای مالــی ســازمانهای ارائهدهنــده خدمــات
تأمیــن اجتماعــی شــامل ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان
بیمــه خدمــات درمانــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و
ســازمان بازنشســتگی کشــوری»
«صورتهــای مالــی همــه شــرکتهای دولتــی کــه بخــش
اصلــی آن از طریــق ســازمان حسابرســی تأمینشــده اســت»
«صورتهــای مالــی و اطالعــات ثبتــی نهادهــای عمومــی
غیردولتــی»
نهادهــا و اطالعــات مرتبــط بــا هریــک از آنهــا کــه پژوهشــکده
آمــار بــه منظــور بررســی ســهم نقــش بخــش خصوصــی و
دولتــی در اقتصــاد کشــور مــورد توجــه قــرار داده ،در جــدول
زیــر خالصــه شــده اســت:
بــر مبنــای محاســبات بینالمللــی و بــا تاکیــد اتــاق ایــران،
دادههــای جمعآوریشــده بــر اســاس دو روش مدیریــت و
مالکیــت بررسیشــده اســت .بــر همیــن مبنــا ،ارزشافــزوده
بخــش خصوصــی از دیــدگاه مالکیــت در ســال  5 ،92میلیــارد
و  460میلیــون و  790هــزار و  861میلیــون ریــال و در ســال
 6 ،93میلیــارد و  97میلیــون و  635هــزار و  668میلیــون
ریــال از مجمــوع  12میلیــارد و  206میلیــون و  878هــزار
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و  157میلیــون ریــال (در ســال  )92و  12میلیــارد و 881
میلیــون و  940هــزار و  233میلیــون ریــال (در ســال )93
بــوده اســت.
درحالیکــه نتایــج محاســبه ســهم ارزشافــزوده بخــش
خصوصــی در اقتصــاد کشــور نشــان میدهــد در ســالها
 92بــر اســاس رویکــرد مالکیــت و مدیریــت 43.03 ، 44.74
و همچنیــن در ســال  93براســاس دو رویکــرد مذکــور بــه
ترتیــب  47.33و  45.76بــوده کــه در ظاهــر هــم عــدد
بزرگــی اســت ،امــا فعــاالن اقتصــادی تاکیــد میکننــد اگــر
ســهم اقتصــاد معیشــتی را از درصدهــای متعلــق بــه بخــش
خصوصــی در اقتصــاد کــم و بــا بزرگتریــن اقتصادهــای دنیــا
مقایســه کنیــم ،درمییابیــم کــه ســهم بخــش خصوصــی
بنگاهــی در اقتصــاد ایــران بســیار کــم و چیــزی در حــدود
 20درصــد اســت.
رونــد متناقــض کوچکســازی باسیاســتهای کلــی
اصــل  44قانــون اساســی
پدیــده کوچکســازی دولــت در ســال  ،1384بــا ابــاغ
سیاســت اصــل  44قانــون اساســی از ســوی رهبــری شــکلی
قانونــی بــه خــود گرفــت .بــر مبنــای ایــن ابــاغ بــه ســران
قــوای س ـهگانه و رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
نظــام اقتصــادی ایــران بــه ســه بخــش دولتــی ،تعاونــی و
خصوصــی تقســیم و حــدود هــر بخــش مشخصشــده اســت؛
تاکیــد اصلــی ایــن سیاســت بــر توانمندســازی بخشهــای
خصوصــی و تعاونــی بــر ایفــای فعالیتهــای گســترده و اداره
بنگاههــای اقتصــادی بــزرگ اســت و تغییــر نقــش دولــت از
مالکیــت و مدیریــت مســتقیم بنگاههــا بــه سیاســتگذاری،
هدایــت و نظــارت ،توانمندســازی بخشهــای خصوصــی و
تعاونــی ،جهتگیــری خصوصیســازی در راســتای افزایــش
کارآیــی و رقابتپذیــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
بــا گذشــت حــدود  14ســال از ابالغ ایــن سیاســت و همچنین
مصوبــه مجلــس در خصــوص کوچکســازی دولــت متناســب
بــا برنامـه ششــم توســعه ،امــا فعــاالن اقتصــادی تاکیــد دارنــد
خصوصــی ســازی یکــی از برنامههــای دولــت طــی چنــد ســال
گذشــته بــوده امــا تــا کنــون موفــق بــه عملیاتــی کــردن ایــن
مهــم نشــده اســت؛یکی از مهمتریــن دالیــل ایــن موضــوع
همانطــور کــه فرهــاد دژپســند در مراســم معارفــه خــود اظهــار
کــرده ،تاکیــد دولــت بــر واگــذاری شــرکتهای دولتــی بــه
جــای واگــذاری مدیریــت و شــراکت بــا بخــش خصوصــی
اســت.
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در نشســت کارگــروه تخصصــی شــورای گفتوگــو پــس از
بررســی علــت عــدم صــدور پروانــه فعالیــت شــرکتهای
تولیدکننــده بــرق در شــهرکهای صنعتــی و بــا توجــه بــه
تأکیــد شــرکت توانیــر مبنــی بــر وجــود ابهامــات قانونــی
بــه عنــوان دلیــل عــدم صــدور پروانــه و از طرفــی رد ایــن
مســئله از ســوی وزارت نیــرو ،قــرار شــد ،شــرکتهای
درگیــر مشــکل خــود را طــی نامــه رســمی از وزارت نیــرو
اســتعالم کننــد.
در کارگــروه تخصصــی شــورای گفتوگــو علــت عــدم صدور
پروانــه شــرکتهای تولیدکننــده بــرق در شــهرکهای
صنعتــی کــه طبــق تفاهمنامــه بیــن وزارت نیــرو و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت و سیاسـتهای اصــل  44مبنــی
بــر واگــذاری بخشــی از فعالیتهــای دولتــی بــه بخــش
خصوصــی ،ایجــاد شــدهاند ،بررســی شــد .در ایــن رابطــه
وزارت نیــرو معتقــد اســت هیــچ ابهــام قانونــی وجــود نــدارد
و بــر اســاس تفاهــم انجــام شــده و قوانیــن موجــود ،هــر
شــخصیت حقوقــی بــا در اختیــار داشــتن اســتانداردها
میتوانــد در حــوزه توزیــع بــرق ورود کنــد در عیــن حــال
شــرکت توانیــر قائــل بــه وجــود برخــی ابهامــات قانونــی
بــوده و بــه همیــن دلیــل چنــد ســالی اســت کــه پروانــه
ایــن شــرکتها صــادر نشــده اســت.
طبــق قانــون ،وزارت نیــرو بــه اســتناد گــزارش شــرکت
توانیــر اقــدام بــه صــدور پروانــه میکنــد .بــر همیــن
اســاس در نشســت کارگــروه تخصصــی شــورای گفتوگــو،
نماینــده وزارت نیــرو از شــرکتهایی کــه بــا عــدم صــدور
پروانــه مواجــه شــدند خواســت تــا طــی مکاتبـهای رســمی
بــا ایــن وزارت خانــه ،علــت را جویــا شــده و نتیجــه را
دریافــت کننــد.
طبــق اظهــارات نماینــده شــرکت توانیــر بــه دلیــل برخــی
ابهامــات قانونــی ،امــکان صــدور پروانــه ایــن شــرکتها
وجــود نــدارد و الزم اســت بــرای ادامــه کار ،برخــی تغییرات
در قوانیــن موجــود صــورت گیــرد .در حــال حاضــر نظــام
رگالتــوری بــرای توزیــع بــرق توســط بخــش خصوصــی
وجــود نــدارد.
در همیــن رابطــه ،حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون
انــرژی اتــاق ایــران از واقعــی ســازی قیمــت بــرق در حــوزه
بــرق صنعتــی و تــاش دولــت در راســتای مشــارکت جــدی
بخــش خصوصــی در ایــن وادی ســخن گفــت و تأکیــد

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و دوم  /هفتـه دوم شهریور هزار و سیصد نود و نه

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگو مطرح شد

سنگاندازی توانیر در برابر
صدور پروانه فعالیت شرکتهای
تولیدکننده برق

کــرد :ایــن خواســته دولــت در حــوزه بــرق صنعتــی ،بــه
مرحلــه عملیاتــی نزدیــک شــده و بــه زودی تولیــد بــاالی
 5مــگاوات وارد بــورس میشــود و قیمتهــا بــر اســاس
عرضــه و تقاضــا ،تعییــن خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :بــدون شــک در ایــن مســیر بــه ابزارهایــی
نیــاز داریــم کــه همیــن مشــارکت شــرکتهای خصوصــی
در توزیــع بــرق شــهرکهای صنعتــی میتوانــد بــه عنــوان
طــرح پایلــوت در نظــر گرفتــه شــود .بــه هــر حــال الزم
اســت ،کار را از یــک نقطــه آغــاز کنیــم و درســت نیســت
بــه دلیــل برخــی تخلفــات در یــک شــرکت خــاص ،مانــع
اجــرای کل پــروژه خصوصیســازی در حــوزه توزیــع بــرق
شــویم.
ایــن فعــال اقتصــادی از شــرکت توانیــر خواســت اگــر
ابهامــی هــم در قانــون وجــود دارد ،بــرای برطــرف کــردن
آن اقــدام کنــد چراکــه مســکوت مانــدن ایــن موضــوع بــه

حــل آن کمکــی نمیکنــد و در نهایــت منجــر بــه عــدم
تمایــل بخــش خصوصــی بــرای مشــارکت در ایــن حــوزه
خواهــد شــد.
محســن عامــری ،مدیــر دبیرخانــه شــورای گفتوگــو در
تشــریح مشــکل بــه وجــود آمــده ضمــن نگاهــی بــه فرآینــد
خصوصیســازی و تأکیــد قوانیــن بــر ایــن اصــل ،گفــت:
طبــق تفاهــم بیــن وزارت نیــرو و وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،بســتر بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی در
تولیــد بــرق مــورد نیــاز در شــهرکهای صنعتــی ،تســهیل
شــد .از زمــان انعقــاد تــا تفاهمنامــه کــه حــدود  10ســال
قبــل اتفــاق افتــاد ،هــر ســال پروانــه فعالیــت شــرکتهای
ســرمایهگذار ،صــادر میشــد تــا چنــد ســال گذشــته کــه
بــه دالیلــی ایــن پروانــه صــادر نشــده اســت.
وی تصریــح کــرد :بخــش خصوصــی بــا توجــه اظهــارات
شــرکت توانیــر مبنــی براینکــه دســتورالعمل مشــخصی در
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ایــن رابطــه وجــود نــدارد ،آمادگــی خــود را اعــام کــرده تــا
بــا همــکاری دســتگاههای مربــوط در تدویــن آن مشــارکت
کنــد .در ایــن حــوزه انجمــن تولیدکننــدگان ترکیبــی نیــرو،
حــرارت و بــرودت ایــران حضــور فعالــی دارد.
بــر اســاس آنچــه در ایــن نشســت عنــوان شــد و ضمــن
تأکیــد نماینــده معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری بــر
غیرمســتدل بــودن اظهــارات شــرکت توانیــر در مــورد
وجــود ابهامــات قانونــی ،مدیــر دبیرخانــه شــورای گفــت
وگــو ایــن پیشــنهاد را مطــرح کــرد کــه کارگروهــی زیرنظــر
وزارت نیــرو و بــا حضــور نماینــده شــرکت توانیــر ،انجمــن
تولیدکننــدگان ترکیبــی نیــرو ،حــرارت و بــرودت ایــران،
معاونــت حقوقــی رئیسجمهــور ،کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران و ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی
بــه منظــور شناســایی ابهامــات موجــود تشــکیل شــود و
دســتورالعمل مشــخصی را بــرای ایــن حــوزه تدویــن کنــد.
در نهایــت بــا توجــه بــه نــگاه وزارت نیــرو نســبت بــه
ایــن موضــوع مبنــی بــر اینکــه هیچگونــه ابهامــی
وجــود نــدارد و طبــق تفاهمنامــه ،قانــون سیاســتهای
اصــل  44کــه یــک قانــون باالدســتی اســت و بــا اســتناد
بــه رویکــرد کلــی دولــت بــر مشــارکت جــدی بخــش
خصوصــی در حــوزه تولیــد و توزیــع آب و بــرق و از طــرف
دیگــر وجــود دســتورالعمل صــدور پروانــه توزیــع ،بایــد
پروانــه شــرکتهای مذکــور ،صــادر شــود ،ایجــاد چنیــن
کارگروهــی نیــاز نیســت .بــرای پیگیــری ایــن مســئله نیــز
الزم اســت ،شــرکتهای درگیــر ،علــت صــادر نشــدن
پروانــه خــود را طــی نام ـهای رســمی از وزارت نیــرو جویــا
شــوند.
البتــه قــرار شــد در صــورت حــل نشــدن مســئله ،پیشــنهاد
تشــکیل کارگــروه ،اجرایــی شــود.
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تهــران -ایرنــا -وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق
عــراق بــا گاز ایــران فعــال اســت ،ادامــه داد :اســتفاده از گاز
ایــران بــرای عــراق هــم بســیار صرفــه اقتصــادی دارد ،زیــرا
گاز طبیعــی ،جایگزیــن گازوییــل میشــود کــه قیمــت آن
بیــش از دو برابــر قیمــت گازی اســت کــه ایــران بــه آنهــا
میفروشــد.
بــه گــزارش وزارت نفــت« ،بیــژن زنگنــه» در حاشــیه مالقــات
عمومــی بــا مــردم بــا اشــاره بــه اینکــه مقــام معظــم رهبــری
در دیــدار هفتــه گذشــته بــه مناســبت هفتــه دولــت کــه بــه
صــورت ویدئــو کنفرانســی برگــزار شــد بــر دیــدار چهــره بــه
چهــره بــا مردم بــا مراعــات پروتــکل بهداشــتی تاکیــد کردند،
یــادآوری کــرد :البتــه مالقــات عمومــی بــا مــردم از مدتهــا
پیــش در برنامــه وزارت نفــت قــرار داشــته اســت ،امــروز بــا
حــدود هشــت نفــر بــه صــورت تــک بــه تــک مالقــات داشــتم
کــه ارتباطــی بــا کارهــای اداری جــاری نداشــت.
وی ضمــن مطلــوب و مفیــد خوانــدن ایــن مالقــات مردمــی
کــه از شــاخههای مختلــف و بــه صــورت اتفاقــی انتخــاب
شــده بودنــد بــر تــداوم آن تاکیــد کــرد و گفــت :ایــن افــراد
براســاس ســامانه ارتبــاط بــا وزیــر نفــت کــه مدتهاســت
راهانــدازی شــده ثبتنــام کــرده بودنــد و مشــکالت خــود
را عنــوان کردنــد ،بعضــی از ایــن چالشهــا راهحلهایــی
داشــت کــه بــه آنهــا ارائــه شــد ماننــد اجــاره شــناورهای
ایرانــی.
زنگنــه خاطــر نشــان کــرد :وزارت نفــت از اســاس اجــاره
شــناورهای خارجــی را ممنــوع کــرده و اجــاره شــناور ســاخت
داخــل را در اولویــت قــرار داده اســت .دســتور دادم اگــر
اشــکالهایی در اجــرا وجــود دارد رفــع شــود.
کاهش ذخیره بنزین ایران به دلیل افزایش صادرات
زنگنــه بــه ایــن پرســش کــه وزیــر نفــت عــراق عنــوان کــرده
اســت کــه نیــازی بــه گاز ایــران نــدارد و تــا چنــد وقــت
دیگــر آن را قطــع مــی کنــد ،پاســخ داد :نــه چنیــن ســخنی
نگفتهانــد ،عراقــی هــا میداننــد هیچکــس در منطقــه نیســت
کــه گاز مــورد نیــاز آنهــا را تأمیــن کنــد ،آنهــا قراردادهایــی
بــرای تولیــد گاز در عــراق امضــا کردهانــد زیــرا بــه هــر حــال
عــراق ظرفیتهایــی بــرای تولیــد گاز دارد و میتوانــد از
آن اســتفاده کنــد امــا اینهــا زمانبــر اســت و هــم اکنــون
عراقیهــا راغــب هســتند کــه مقــدار زیــادی از ایــران گاز

انـرژی
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صنعت برق عراق با
گاز ایران فعال است

دریافــت میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق عــراق بــا گاز ایــران فعــال
اســت ،ادامــه داد :بــرای عــراق هــم بســیار اقتصــادی اســت
زیــرا گاز طبیعــی جایگزیــن فــرآورده نفــتگاز میشــود و
قیمــت آن بیــش از دوبرابــر قیمــت گازی اســت کــه ایــران بــه
آنهــا میفروشــد بنابرایــن چنیــن حرفــی کــه عــراق احتیــاج
بــه گاز ایــران نــدارد را نشــنیدم و همچنیــن موضوعــی را هــم
نگفتهانــد.
وزیــر نفــت دربــاره اینکــه آیــا ذخیرهســازیهای بنزیــن
ایــران هماکنــون بــه باالتریــن ســطح رســیده اســت ،پاســخ
منفــی داد و گفــت :ذخیرهســازیهای بنزیــن ایــران در
اردیبهشــت و اوایــل خردادمــاه بــه بیــش از  ۵میلیــارد لیتــر
رســیده بــود ،امــا اکنــون بــا توجــه بــه صادراتــی کــه انجــام
شــده ،پاییــن آمــده اســت.

سیانجی اولویت وزارت نفت
وزیــر نفــت توســعه صنعــت سـیانجی (گاز طبیعــی فشــرده)
در ســطح خودروهــای عمومــی ماننــد اتوبوسهــای شــهری
را از دیگــر مــوارد مطــرح شــده عنــوان کــرد و گفــت :ایــن
موضــوع نیــز قــرار شــد کــه پیگیری شــود ،امــا پیشــنهاد دادم
کــه نشســت بعــدی را بــا انجمــن جایگاهــداران س ـیانجی
داشــته باشــند کــه حرفهــای یکدیگــر را از نزدیــک بشــوند
زیــرا سـیانجی از مســائل اولویـتدار در وزارت نفــت اســت.
زنگنــه بــه مذاکــره بــا چنــد شــرکت دانــش بنیــان کــه در

ســاخت تجهیــزات و ارائــه خدمــات فعــال بودنــد اشــاره و
تصریــح کــرد :همــه تجهیــزات عنــوان شــده مــورد نیــاز
وزارت نفــت بــود و مقــرر شــد کــه پیگیــری شــوند؛ اگــر اثبات
شــود کــه شــرکتی کاری را میتوانــد انجــام دهــد وزارت نفــت
بهطــور حتــم از خریــد مشــابه خارجــی آن ممانعــت میکنــد
و ایــن بــه عنــوان یــک اصــل در وزارت نفــت اســت؛ اگــر
تجهیــزی کــه در ایــران ســاخته شــود بــا کیفیــت باشــد جلــو
وارداتــش گرفتــه میشــود.
وی ادامــه داد :ایــن موضــوع بــر شــرکتهای غیردولتــی نیــز
ماننــد پتروشــیمیها و یــا پاالیشــگاهها نیــز جــاری و حاکــم
اســت و تنهــا بــرای شــرکتهای دولتــی اجــرا نمیشــود
بهویــژه در شــرایط کنونــی کــه مشــکالت اشــتغال در کشــور
وجــود دارد بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد.
باال رفتن کیفیت با رقابت
زنگنــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه برنامــه وزارت نفــت
بــرای حمایــت از شــرکتهای ایرانــی بهمنظــور اجــرای
پــروژه در کشــورهای خارجــی چیســت؟ افــزود« :بزرگتریــن
حمایتــی کــه وزارت نفــت میتوانــد از شــرکتهای ایرانــی
داشــته باشــد ایــن اســت کــه ایــن شــرکتها مرجــع داشــته
باشــند یعنــی فعالیتهایــی در ایــران داشــته باشــند کــه
قابــل ارائــه بــه شــرکتهای خارجــی باشــد چــه در ســاخت
و چــه در ارائــه خدمــات».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رقابــت ســبب باالرفتــن کیفیــت
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تولیــد میشــود ،گفــت :حضــور خارجیهــا هماکنــون در
ایــران بســیار کــم شــده و رقابــت باالیــی در کشــور وجــود
نــدارد .البتــه موضــوع خوبــی نیســت ،امــا ایــن موقعیــت
فرصتــی بــرای رشــد شــرکتهای ایرانــی فراهــم کــرده
اســت.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه تجهیــزات ســاخت داخــل مــورد
نیــاز صنعــت نفــت بهطــور حتــم بررســی میشــود و اگــر
مســئله وجــود نداشــته باشــد بیشــک خریــد و واردات آنهــا
ممنــوع میشــود ،اظهــار کــرد :ســازمان صــدور گواهــی
کیفیــت حرکــت بســیار مهمــی اســت کــه دو هفتــه پیــش
آغــاز شــد ،ایــن ســازمان بــه مصرفکننــدگان اطمینــان
میدهــد کاالیــی کــه در داخــل ســاخته شــده اســت
اســتانداردهای مــورد نیــاز صنعــت نفــت را دارد.
وی گفــت :هیــچ ســازمانی بــا وجــود ریس ـکهای بســیار در
تولیــد ،تجهیــزی را کــه بــرای نخســتین بــار ســاخته شــده
اســت بــه کار نمیگیــرد مگــر اینکــه نهــادی بیطــرف،
حرفــهای و تخصصــی ایــن توانایــی و اســتاندارد بــودن آن
را تاییــد کنــد.
وزیــر نفــت افــزود :ســازمان صــدور گواهــی کیفیــت بــه ایــن
منظــور راهانــدازی شــده و حرکتــی بســیار بــزرگ و مهــم و
همســو بــا اهــداف حمایــت از ســاخت داخــل و بهرهگیــری
بیخطــر و آرامشبخــش از تجهیــزات ســاخت شــرکتهای
ایرانــی اســت.
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وزیــر نیــرو در ســفر بــه یــزد ،موافقتنامــه
کشــورمان بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا
را موقتــی خوانــد و گفــت :تنهــا یــک ســال
ک تمــام بخشهــای
فرصــت داریــم تــا بــا کمــ 
کشــورمان بــرای الحــاق دائــم ایــن توافــق تــاش
کنیــم.
«رضــا اردکانیــان» امــروز دوشــنبه هفدهــم شــهریورماه
در چهاردمیــن نشســت ســتاد راهبــردی و مدیریــت
اقتصــاد مقاومتــی اســتان یــزد کــه در ســالن کوثــر
اســتانداری برگــزار شــد ،کاهــش نــرخ بیــکاری در اســتان
را رضایتبخــش خوانــد و بــا اشــاره بــه ســخنان یکــی از
مدیــران اســتانی کــه یــزد را بهشــت ســرمایهگذاری ایران
ذکــر کــرد ،گفــت :ایــن عنــوان بالقــوه نیــز دلگــرم کننــده
اســت ولــی بایــد اهتمــام داشــت بهشــت ســرمایهگذاری
نبایــد بیــکار داشــته اســت و ایــن مهــم نیــز شایســته
ایــن ســرزمین بــا توجــه بــه توانمندیهــا ،تجــارب و
پیشــینه تاریخــیاش اســت.
وی از مســئوالن اســتان یــزد خواســت تــا بــرای کســب
نــرخ بیــکاری صفــر در اســتان یــزد هدفگــذاری کننــد
چــرا کــه ایــن کار شــدنی اســت و بایــد گامهای بلنــدی را
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در پیــش گرفــت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه
پیشــنهاد راهکاریهــای بهرهمنــدی و همــکاری اســتان
یــزد بــا موافقتنامــه اتحادیــه اوراســیا نیــز اظهــار کــرد:
خوشــبختانه تحــول بزرگــی شــروع شــده و پیشــرفتهای
خوبــی از آبانامــه  ۹۸تاکنــون در مقایســه بــا یکســال قبل
از آن در رابطــه بــا صــادرات کشــورمان بــه کشــورهای
عضــو اوراســیا اتفــاق افتــاده اســت.
اردکانیــان افــزود :آنچــه کــه در حــال حاضــر وجــود دارد
تنهــا یــک موافقتنامــه موقــت اســت و از آبانمــاه امســال
فرصتــی یــک ســاله داریــم تــا مذاکــرات را بــرای الحــاق
دائــم آن داشــته باشــیم واال در همــان قالــب موفقتنامــه
موقــت ،متوقــف خواهــد شــد.
وی بــر فعالیــت تمــام بخشهــای کشــور حتــی در
اســتانهای کشــور و بــه ویــژه اســتانهایی ماننــد یــزد و
کرمــان کــه ظرفیتهــای خوبــی دارنــد ،در جهــت دائمــی
شــدن ایــن موافقتنامــه تاکیــد کــرد و یــاداور شــد:
البتــه همیــن موافقتنامــه نیــز براســاس مالحظاتــی از
ســوی اتحادیــه اوراســیا مــورد اقبــال قــرار گرفتــه اســت

انـرژی
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یکسال فرصت داریم تا موافقتنامه
اتحادیه اوراسیا را دائمی کنیم

واال قریــب  ۴۰کشــور دیگــر در صــف انتظــار ایــن توافــق
قــرار داشــتند لــذا اگــر بازارهــای کشــورمان تثبیــت و
پایمــان در ایــن موافقتنامــه محکــم نشــود بــا روانــه
شــدن ســیل امکانــات و حضــور شــرکتها و بــاز شــدن
پــای قیمتهــای تمــام شــده و رعایــت اســتانداردها،
وضعیــت خوبــی نخواهیــم داشــت پــس بایــد از روز بــه
روز فرصتهــای پیــش رو بهتریــن اســتفاده را داشــته
باشــیم.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه شــکلگیری تشــکلی در ایــن
رابطــه در اســتان یــزد ،همــکاری ایــن هســته بــا نماینــده
وزارت نیــرو موضــوع ایــن موافقتنامــه را نظــر بــه
برگــزاری اجــاس شــانزدهم اقتصــادی ایــران و روســیه
کــه در فدراســیون روســیه انجــام میشــود را توصیــه
کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر پیگیــری رفــع مشــکالت مطــرح شــده
از ســوی بخشهــا و فعــاالن اقتصــادی اســتان،پیرامون
موضــوع طــرح شــده در مــورد منابــع داخلــی بخــش
بــرق ،گفــت :در ســال جهــش تولیــد ســعی شــده تــا
برخــی روشهــا در وزارت نیــرو نســبت بــه گذشــته
اصــاح شــود و بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه انــرژی
بــرق در برخــی مســائل بــه عنــوان بخــش مولــد تســهیل
صــورت گیــرد ولــی بخشــی از کار در ارتبــاط بــا ســازمان
برنامهریــزی و بودجــه اســت.

وی بــا بیــان ایــن کــه صنعــت بــرق متکــی بــه منابــع
داخلــی اســت ،اظهــار کــرد :برخــاف مســیر تعییــن
شــده در قانــون ،بخــش قابــل توجهــی از ایــن منابــع در
حبــس اســت و ســازمان برنامهریــزی و بودجــه بایــد در
ایــن زمینــه کمــک کنــد.
ارکانیــان در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت :حتــی
در شــرایط تحریمهــا ،بــه لطــف منابــع ارزنــده و نیــروی
انســانی موجــود بــه عنــوان اصلیتریــن ثــروت در
کشــورمان ،دســتاوردهای وســیعی حاصــل شــده ولــی بــا
ایــن حــال در بخشهایــی نیــز خیلــی عقــب هســتیم
کــه بایــد ایــن عقــب افتادگــی را جبــران کنیــم تــا بــه
اهــداف عالیــه دســت یابیــم تــا مجموعــه فعالیتهایمــان
موجــب رضایتمنــدی در جامعــه شــود.
وزیــر نیــرو در پایــان بــه ضعــف کشــور در حوزه پــردازش
دادههــا بــه عنــوان یــک علــم اذعــان کــرد و گفــت :ایــن
ضعــف کــه موجــب شــده تــا بــه خوبــی نتوانیــم دادههــا
و آمارهایمــان را پــردازش و عرضــه کنیــم بایــد درمــان
شــود تــا روشهــا و بیانهایمــان در انتهــای روز منجــر
بــه احســاس رضایتمنــدی و خوشــبختی در جامعه شــود.
وزیــر نیــرو در ســفر نیــم روزه بــه یــزد  13طــرح صنعــت
بــرق اســتان یــزد را در نوزدهمیــن هفتــه از پویــش #
هــر هفتــه -الــف -ب -ایــران مــورد بهرهبــرداری قــرار
خواهــد داد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ گفــت:
در تهــران بیــش از  ۸۰درصــد مشــترکان خانگــی
الگــوی مصــرف را رعایــت مــی کننــد امــا مســاله طــرح
بــرق امیــد نیــاز بــه ارزیابــی و طبقــه بنــدی مشــترکان
از حیــث مصــرف دارد تــا مشــخص شــود چنــد درصــد
تهرانــی هــا شــامل ایــن طــرح مــی شــوند امــا نهایتــا
طــرح بــرق امیــد تــا آبــان مــاه اجرایــی خواهــد شــد.
حســین صبــوری بــا بیــان اینکــه اســتان تهــران دارای
دوشــرکت شــهر تهــران و شهرســتان هــای تهــران
اســت ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر همــکاران مــا بــه
دنبــال شناســایی مشــترکان پرمصــرف و کــم مصــرف
بــرای طــرح بــرق امیــد هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس آمــار موجــود در شــهر
تهــران بیــش از  ۸۰درصــد مشــترکان خانگــی الگــوی
مصــرف را رعایــت مــی کننــد ،افــزود :گــروه کــم
مصــرف و کــم مصــرف کــه در بــرق امیــد مطــرح شــده
بــا ایــن موضــوع متفــاوت اســت و بایــد بررســی هــای
الزم صــورت گیــرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ بــا
اشــاره بــه مشــترکان پــر مصــرف تهرانــی گفــت :بــر
اســاس آمــاری کــه تــا کنــون اخــذ شــده کســانی
کــه الگــو مصــرف را رعایــت نمــی کننــد جــزء پــر
مصــرف هــا هســتند کــه در تهــران حــدود  ۲۰درصــد
مشــترکان را شــامل مــی شــود.
صبــوری بــا بیــان اینکــه طبــق مصوبــه دولــت کــم
مصــرف هــا شــامل تخفیــف صــد درصــدی طــرح بــرق
امیــد مــی شــوند ،تصریــح کــرد :تعریــف مشــترک کــم
مصــرف در هــر منطقــه متفــاوت اســت بــه طــور مثــال
بــرای تهــران یــک نــوع محاســبه و بــرای خوزســتان
یــک نــوع محاســبه دیگــر لحــاظ مــی شــود
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ بــا بیان
اینکــه تــا آبــان مــاه ایــن طــرح اجرایــی خواهــد شــد،
گفــت :بــرق امیــد شــامل کــم مصــرف هــا اســت و
حتمــا شــامل حــال اســتان تهــران نیــز خواهــد شــد
و اگــر مشــترکان خــوش مصــرف نیــز مصــرف خــود
را مدیریــت کننــد مــی تواننــد در ایــن دســته قــرار
بگیرنــد و ایــن موضــوع تنهــا بســتگی بــه میــزان
مصــرف مشــترکان دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز
ایــران بــا اشــاره بــه توســعه پــارس جنوبــی و
افزایــش تولیــد گاز در کشــور گفــت :صــادرات گاز
در  ۷ســال گذشــته  ۸۸درصــد افزایــش داشــته
اســت.
«حســن منتظــر تربتــی» امــروز (دوشــنبه)در حاشــیه
مراســم بهــره بــرداری از طرحهــای گازرســانی در اســتان
کرمانشــاه در جمــع خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر اینکــه برنامه
افتتــاح گازرســانی بــه شــهر نودشــه و  ۸۱روســتای اســتان
کرمانشــاه در قالــب پویــش ســبز کــه از چنــد هفتــه
گذشــته آغــاز شــده ،برگــزار شــد ،ادامــه داد :اســتانهایی
کــه در زمینــه گازرســانی بــه مــرز  ۹۵درصــد میرســند
را بــه عنــوان اســتان ســبز میدانیــم و برنامــه افتتــاح
گازرســانی بــه شــهرها و روســتاها را در برنامــه داریــم.
وی افــزود :اســتان کرمانشــاه نیــز امــروز بــا بهرهبــرداری از
ایــن شــهر و  ۸۱روســتا بــه مــرز  ۹۵درصــد نزدیــک شــد.
همچنیــن برنامــه گازرســانی بــه تعــداد زیــادی روســتا در
دســت اجــرا داریــم کــه تــا پایــان امســال و ســال آینــده
بــه اتمــام میرســد.
تربتــی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث گازرســانی روســتایی
اتفاقــات خوبــی افتــاده و ســرعت خوبــی پیــدا کــرده
اســت ،ادامــه داد :گازرســانی بــه شــهرها در بســیاری از
اســتانها تمــام شــده و بــه دنبــال توســعه گازرســانی بــه
روســتاهای باقیمانــده هســتیم.
وی گفــت :اهمیــت ایــن موضــوع از ایــن بابــت اســت کــه
همــه منابــع مالــی از محــل صرفهجویــی در ســوخت
مایــع تامیــن شــده و نــه تنهــا بــار مالــی بــرای دولــت
نداشــته بلکــه درآمدزایــی نیــز داشــته اســت.
بــه گفتــه تربتــی در ســالهــای گذشــته  ۱۰میلیــارد
دالر درآمــد ارزی از محــل صــادرات گازوئیــل،گاز مایــع و
نفــت کــوره عایــد کشــور شــده و ایــن درآمــد ادامــه دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا  ۴میلیــارد دالر مجمــوع
هزینههایــی اســت کــه در قالــب بنــد ق بــرای گازرســانی
انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات گاز بــه ترکیــه،عــراق،
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان ادامــه دارد ،گفــت:
توســعه پــارس جنوبــی و شــروع صــادرات گاز بــه عــراق
باعــث شــد تــا صــادرات گاز در مقایســه بــا ســال ،۹۲

رشد ۸۸
درصدی
صادرات گاز
در هفت سال
گذشته

بیــش از  ۸۸درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
معــاون وزیــر نفــت افــزود :روزانــه بســته بــه مقادیــر مــورد
نیــاز خریــداران ،گاز صــادر میشــود.
وی میــزان گاز تحویلــی در قــرارداد بــه ترکیــه را ۳۰
میلیــون متــر مکعــب عنــوان کــرد و ادامــه داد :بــر اســاس
قــرارداد صــادرات گاز بــه عــراق نیــز  ۵۵میلیــون متــر
مکعــب اســت.
تربتــی میــزان متوســط صــادرات گاز در تابســتان را روزانــه
 ۷۵میلیــون متــر مکعــب اعــام کــرد.
وی در پاســخ بــه ایرنــا در مــورد ســبز شــدن اســتانهای
باقیمانــده تــا پایــان ســال نیــز گفــت :تقریبــا بــه جــز
اســتانهای سیســتان و بلوچســتان،کرمــان وهرمــزگان
باقــی اســتانها شــامل  ۲۸اســتان تــا پایــان ســال ســبز
میشــوند.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و دوم  /هفتـه دوم شهریور هزار و سیصد نود و نه

اختصاص یک درصد از ورودیهای صندوق
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
وزیــر اقتصــاد گفــت :اگــر بــازار ســرمایه قــوام پیــدا کنــد،
اشــتغال و تولیــد بــاال مـیرود و بــرای رونــق اقتصــاد مفیــد
اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،فرهــاد دژپســند وزیــر اقتصــاد
پیــش از ظهــر امــروز (چهارشــنبه) در حاشــیه جلســه
هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه وضعیــت
بــازار بــورس ،اظهــار کــرد :شــرایط بــازار ســرمایه بــا
شــرایط کلــی اقتصــاد متناســب اســت .مــا یــک دوره رونــق
داشــتیم و چنــد هفتـهای اســت کــه نوســان بیشــتر شــده
اســت.
دژپســند گفــت :نوســان در ذات بــورس اســت و فعــاالن
بــورس هــم بایــد بــازار را میــان مــدت و بلنــد مــدت
ببیننــد .در شــرایط فعلــی صنایــع بورســی رشــد واقعــی
شــأن در مــرداد مــاه بالــغ بــر  ۲درصــد بــوده اســت،
زیــرا شــرکتهای بررســی شــده هســتند .مــا بــرای بــازار
ســرمایه در همیــن مــدت ،بهتریــن مصوبــات را اخــذ
کردیــم.
وی ادامــه داد :اگــر شــرکتهای بورســی افزایــش ســرمایه
بدهنــد ،بــا ســلب حــق تقــدم ،میتواننــد  ۲۰درصــد از
درآمــد مشــمول مالیــات را بــا نــرخ صفــر حســاب کننــد.
ایــن یــک امتیــاز بســیار عالــی و یــک ســیگنال مثبــت
اســت .مــا از نظــر قوانیــن و مقــررات و تســهیل ورود و
خــروج در بــازار ســرمایه ،بهتریــن حالــت را در چنــد ســال
اخیــر ایجــاد کردیــم.
وزیــر اقتصــاد گفــت :شــرکتهای دولتــی و بخــش
عمومــی موظــف هســتند تــا  ۲۵درصــد ســهام خــود را
شــناوری عرضــه کننــد .تاکنــون مقرراتــی وضــع شــده تــا
فعالیــت بــورس را بــا رونــق بیشــتری مواجــه کنــد.
دژپســند تاکیــد کــرد :فعــاالن بورســی و مــردم نگرانــی
دارنــد ولــی بــا کمــی تأمــل برخــورد کننــد .بایــد حســاب
و کتــاب در بــازار ســرمایه داشــته باشــیم .در بــورس
محاســبات لحظههــا نیســت بلکــه محاســبات دوره هاســت.
وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد :یکــی دیگــر از تصمیمــات اخیــر
اختصــاص یــک درصــد از ورودیهــای صنــدوق توســعه
ملــی بــه صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه اســت .از ســال ۹۴
تصویــب شــده بــود و باالخــره قــرار شــد کــه ایــن مصوبــه
اجرایــی شــود.
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ســاعت بــرق یارانــه داده اســت بــا ایــن حــال ایــن ارقــام
هیــچ گاه بــه طــور شــفاف اعــام نشــده اســت .باوجــود
چنیــن ابهاماتــی ،حرکــت هــای وزارت نیــرو ناشــناخته
ارزیابــی شــده و بــه نگرانــی بیشــتر فعــاالن صنعــت بــرق
دامــن مــی زنــد ،وگرنــه بــرق رایــگان بــرای مشــترکان
کــم مصــرف ،تنهــا در ایــران انجــام نمــی شــود بلکــه
کشــوری مثــل ترکیــه ســال هاســت بــرای دهــک هــای
آســیب پذیــر و کــم مصــرف بــرق رایــگان در نظــر
گرفتــه اســت.
شــفاف ســازی ،ابهــام زدایــی و واقعــی ســازی قیمــت هــا
مســیری اســت کــه چــاره ای جــز عبــور از آن نداریــم.
ایــن دوره گــذار را بایــد طــی کــرد چراکــه دیگــر خبــری
از درآمدهــای نفتــی سرشــار نیســت کــه سیاســت هــای
گذشــته را پوشــش بدهــد .دولــت در همــه حرکــت هــای
اقتصــادی اش بایــد ابهــام زدایــی کنــد تــا مــردم بداننــد
ارزش افــزوده ناشــی از اجــرای سیاســت هــا بــه توســعه
اقتصــادی کشــور و بهبــود شــرایط زندگــی آن هــا منجــر
شــده اســت .تنهــا بــا شــفاف ســازی و ابهــام زدایــی
اســت کــه مــردم بــا سیاســت هــای اقتصــادی دولــت هــا
همراهــی مــی کننــد .مــردم زمانــی کــه بداننــد فوایــد
ناشــی از ایــن سیاســت هــا بــه جیــب آن هــا بــاز مــی
گــردد ،بــه بهتریــن همــراه دولــت در مرحلــه عملیاتــی
شــدن سیاســت هــا تبدیــل مــی شــوند .طــی یــک
ســال گذشــته ،همراهــی مــردم بــه نــازل تریــن ســطح
رســیده و اعتمــاد آن هــا بــه کنــش هــای دولــت از بیــن
رفتــه اســت .سیاســت هــای دولــت مــورد نقــد مــردم
اســت درحالیکــه دولــت مــا نخســتین دولــت مجــری این
سیاســت هــا نیســت .بایــد بــا گفــت وگــوی مســتقیم بــا
مــردم ایــن اعتمــاد را بازســازی کــرد و از برنامــه هــای
شــفاف و روشــن گفــت .امــروز در مــورد همــه حرکــت
هــای اقتصــادی و اجرایــی بــرای همــه اقشــار مــردم،
اعــم از فــارغ التحصیــان دانشــگاهی و نخبــگان ،تــا
کســبه کوچــه و بــازار پرســش هایــی ایجــاد شــده و
بالتکلیفــی در جامعــه مــوج مــی زنــد .رفــع ابهــام هــا
از ســوی مســئوالن دولتــی مــی توانــد بــا کاســتن از
ایــن بالتکلیفــی ،بــه بازســازی اعتمــاد مــردم و ســرمایه
اجتماعــی هــم کمــک کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
حجم سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت ،معدن
و تجارت  ۲برابر شد
 تــا پایــان مــرداد مــاه امســال  ۴۹طــرح صنعتــی،
معدنــی و تجــاری بــه ارزش  ۸۵۰میلیــون دالر در هیئــت
ســرمایهگذاری خارجــی مصــوب شــده کــه بــه لحــاظ تعــداد
و حجــم بــه ترتیــب  ۳۲و  ۹۷درصــد نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت؛ بهطورریکــه
در پنــج ماهــه اول ســال گذشــته ســرمایهگذاری خارجــی
در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت شــامل  ۳۷طــرح بــه
ارزش  ۴۳۱میلیــون دالر بــوده اســت.
در ایــن میــان آمارهــا نشــان میدهــد کــه در ایــن مــدت
 ۶۰طــرح ســرمایهگذاری خارجــی بــه ارزش ۲۴۰۰
میلیــون دالر در کل بخشهــای اقتصــادی کشــور تصویــب
شــده و بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت  ۲۶درصــد از
ســرمایهگذاری خارجــی مصــوب را در پنــج ماهــه اول
امســال بــه خــود اختصــاص داده اســت.
همچنیــن در ایــن مــدت بخــش صنعــت بــا  ۴۱طــرح ۸۳.۶
درصــد از ســرمایهگذاری خارجــی را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .در بخــش معــدن و تجــارت نیــز بــه ترتیــب
پنــج و ســه طــرح تصویــب شــده کــه یعنــی بــا  ۱۰.۲و
 ۶.۲درصــد از کل ســرمایهگذاری خارجــی را بــه خــود
اختصــاص دادنــد.
بــر اســاس ایــن آمــار از بیــن  ۴۹طــرح یــاد شــده ۲۶
طــرح بــه ارزش  ۷۲۸میلیــون دالر در حــال طــی مراحــل
اجرایــی و  ۲۳طــرح بــه ارزش  ۱۲۲میلیــون دالر در حــال
بهرهبــرداری اســت.
چهــار گــروه نخســت ســرمایهپذیر نیــز شــامل ســاخت
مــواد و محصــوالت شــیمیایی ،ســاخت فلــزات اساســی،
ســاخت محصــوالت غذایــی و انــواع آشــامیدنیها و ســاخت
ماشــینآالت و تجهیــزات طبقهبنــدی نشــده در جــای
دیگــر اســت کــه بــه ترتیــب  ۳۲ ،۴۵ ، ۴۰۵و  ۲۶میلیــون
دالر از ســرمایهگذاری خارجــی را بــه خــود اختصــاص
دادنــد.
آلمــان ،امــارات متحــده عربــی ،چیــن و ترکیــه نیــز چهــار
کشــور نخســت ســرمایهگذار هســتند کــه بــه ترتیــب ،۳۴۱
 ۳۲ ،۵۴و  ۳۰میلیــون دالر از حجــم ســرمایهگذاری خارجــی
مربــوط بــه آنهــا بــوده اســت.

تشریح آخرین وضعیت ارزهای بازگشته
صادرکنندگان
مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران اظهــار داشــت ۲۰۵۶ :صادرکننــده شــامل
 ۱۴۳۵واحــد تولیــدی و  ۶۲۱واحــد غیــر تولیــدی بــا
صــادرات  ۷.۵میلیــارد یــورو در ســال  ۹۷و  ۶.۶میلیــارد
یــورو در ســال  ۹۸و بــا ایفــای تعهــد ارزی  ۱۲.۷میلیــارد
یــورو نســبت بــه رفــع کامــل تعهــدات ارزی خــود اقــدام
کرد هانــد.
احســان قمــری در گفتوگــو بــا ایلنــا در مــورد آخریــن آمــار
و ارقــام بازگشــت ارز صــادرات اظهــار داشــت :بــر اســاس
آخریــن گزارشــات و آمارهــای موجــود ۲۰۵۶ ،صادرکننــده
شــامل  ۱۴۳۵واحــد تولیــدی و  ۶۲۱واحــد غیــر تولیــدی
بــا صــادرات  ۷.۵میلیــارد یــورو در ســال  ۹۷و  ۶.۶میلیــارد
یــورو در ســال  ۹۸و بــا ایفــای تعهــد ارزی  ۱۲.۷میلیــارد
یــورو نســبت بــه رفــع کامــل تعهــدات ارزی خــود اقــدام
کردهانــد کــه الزم اســت از ایــن گــروه از صادرکننــدگان بــه
نحــو مقتضــی تقدیــر شــود.
قمــری ادامــه داد :ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه عنوان
متولــی تجــارت خارجــی کشــور و بــر اســاس وظایــف محوله
منــدرج در اساســنامه ،تشــویق و ترغیــب صادرکننــدگان را
در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .بنابرایــن پرداخــت
ل جــاری بــا دو اولویــت ایفــای
مشــوقهای صادراتــی در ســا 
تعهــدات ارزی و همچنیــن زیرســاختهای صادراتــی انجــام
خواهــد شــد .ضمــن آنکــه طــی فراخوانــی از صادرکننــدگان
خوشــنام درخواســت خواهــد شــد تــا نســبت بــه اعــام
پیشــنهادات خــود در چارچــوب بســته حمایــت از صــادرات
غیرنفتــی و واعــام برنامههــای ترویجــی خــود اقــدام کننــد.
مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران از تشــکیل شــورای سیاس ـتگذاری تشــویق
صادرکننــدگان بــا ایفــای کامــل تعهــدات ارزی در ســازمان
توســعه تجــارت ایــران خبــر داد و خاطــر نشــان ســاخت:
 ۲۰۵۶صادرکننــدهای کــه نســبت بــه ایفــای تعهــدات
ارزی خــود اقــدام کردهانــد بــر اســاس میــزان صــادرات
در شــش گــروه طبقــه بنــدی شــده و بــر ایــن اســاس
بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه صادرکننــدگان بــا صــادرات
کمتــر از یــک میلیــون یــورو و کمتریــن فراوانــی مربــوط
بــه صادرکننــدگان بیــن  ۵۰و صــد میلیــون یــورو اســت
کــه  ۱۳واحــد تولیــدی و  ۴واحــد غیــر تولیــدی مجموعــا
 ۱.۱میلیــارد یــورو معــادل  ۸درصــد از صــادرات گــروه را بــه
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خــود اختصــاص دادهانــد.
وی افــزود :همچنیــن  ۸۵۷واحــد تولیــدی صادراتــی و
 ۴۷۶واحــد غیــر تولیــدی بــا صــادرات  ۳۸۷میلیــون یــورو
کمتریــن میــزان صــادرات را بــه خــود اختصــاص دادهانــد
کــه صادرکننــدگان ایــن دســته کمتــر از یــک میلیــون یــورو
صــادرات داشــتهاند.
جزئیات محدودیت تازه برای صادرکنندگان
از ســال  ۹۷بحــث ممنوعیتهــای صادراتــی در فضــای
تجــاری کشــور مطــرح شــد ،بهطــوری کــه چنــد هفتــه
یکبــار لیســتی از ممنوعیتهــای صادراتــی اعــام و اعمــال
میشــد .ایــن اقــدام منجــر بــه آشــفتگی و بــر هــم خــوردن
نظــام صادراتــی شــد و صادرکننــدگان از مســیر طبیعــی
فعالیــت خــود خــارج شــدند .بــه تدریــج در ســال  ۹۸و بعــد
از آن در ســال  ۹۹سیاســتگذار از سیاســت ممنوعیــت
صادراتــی فاصلــه گرفــت و اکنــون بــه محــدود کــردن دایــره
صادرکننــدگان اقــدام کــرد ه اســت .مطابــق اعــام مدیــرکل
دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمــت ،بــرای
جلوگیــری از سوءاســتفاده احتمالــی و انباشــتگی تعهــدات
ارزی تــا اطــاع ثانــوی صــدور مجــوز مــوردی بــرای
صادرکننــدگان مبتــدی ممنــوع شــده اســت .ایــن تصمیــم
در حالــی اتخــاذ شــده اســت کــه در تیــر مــاه امســال،
حمیــد زادبــوم ،رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت اعــام
کــرد کــه  ۲۵۰۰کارت بازرگانــی غیرتولیــدی از ســوی
دســتگاههای ذیربــط بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت.
همچنیــن وزارت صمــت بــه صادرکنندگانــی کــه هنــوز
رفــع تعهــد ارزی نکردهانــد ،طــی پیامکــی اعــام کــرد
کــه کارت بازرگانــی آنــان بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت.
ایــن وزارتخانــه هشــدار داده بــود چنانچــه صادرکننــدگان
در مهلــت تعییــن شــده نســبت بــه رفــع تعهــد ارزی خــود
اقــدام نکننــد ،کارت بازرگانیشــان باطــل خواهــد شــد.
البتــه متولیــان در آن زمــان اعــام کردنــد کــه کارتهــای
بازرگانــی واحدهایــی کــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
آنهــا بــرای ســال  ۹۷و  ۹۸تقریبــا صفــر بــوده ،تعلیــق
خواهــد شــد.
تداوم فعالیت سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی به
مدت دو ماه
سرپرســت وزارت صمــت در نامـهای بــه رئیــس کل ســازمان
توســعه تجــارت ایــران دســتور داد تــا ســامانه قبلــی صــدور
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کارت بازرگانــی بــه مــدت دو مــاه دیگــر ،بــه مــوازات ســامانه
جدیــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،جعفــر ســرقینی ،سرپرســت وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در ابالغیــهای بــه رئیــس کل
ســازمان توســعه تجــارت ایــران تصریــح کــرد :ایجــاد و
اســتقرار ســامانه یکپارچــه اعتبارســنجی و رتبهبنــدی
اعتبــاری بــرای صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی ،بــه دقــت
عمــل و شــفافیت در ایــن خصــوص کمــک شــایانی کــرده؛
لــذا بــه منظــور رفــع ایــرادات و نواقــص احتمالــی ســامانه و
در نظــر گرفتــن آن دســته از متقاضیــان و فعــاالن اقتصــادی
کــه تاکنــون بــه فرآینــد ســامانه جدیــد آشــنایی و تســلط
پیــدا نکردهانــد ،ضــروری اســت ترتیبــی اتخــاذ شــود تــا بــه
مــدت دو مــاه ،هــر دو ســامانه بــه صــورت همزمــان و بــه
مــوازات ،بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.
وی همچنیــن اعــام کــرده اســت :محدودیــت ارائــه خدمات
و تســهیالت بــه صادرکنندگانــی کــه نســبت بــه بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات خــود اقــدام نکردهانــد ،برابــر بــا
توافقــات بــه عمــل آمــده میــان ســازمان توســعه تجــارت
ایــران و بانــک مرکــزی ،بــه قــوت خــود باقــی خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طــی ماههــای اخیــر دولــت اعــام کــرد کــه برنامــه
ویــژهای بــرای حمایــت از صــادرات غیرنفتــی از منابــع
محــل صنــدوق توســعه ملــی دارد .منابعــی کــه بــه دو گــروه
اعتبــار ارزی و ریالــی تقســیم میشــود .بــر ایــن اســاس از
ســوی متولیــان وزارت صمــت اعــام شــده بــود کــه بــرای
ســال  ۹۹یــک میلیــارد یــورو از محــل صنــدوق توســعه
ملــی بــرای حمایــت از صادرکننــدگان در قالــب اعتبــار و وام
ارزی تخصیــص داده خواهــد شــد.
اثر معکوس محدودیت در مشوقهای صادراتی
امــا اکنــون مشــاور عالــی اتــاق بازرگانی تهــران این پرســش
را مطــرح کــرده اســت کــه آیــا بــا توجــه بــه کاهــش ورودی
ارزهــای حاصــل از فــروش نفــت بــه محــل صنــدوق توســعه
ملــی ،امــکان حمایــت از صادرکننــدگان بخــش خصوصــی
وجــود دارد یــا خیــر؟ ابراهیــم بهادرانــی اعــام کــرده اســت
پیــش از ایــن از مجمــوع درآمــد ارزی کشــور (نفتــی و
غیرنفتــی)  ۶۰تــا  ۷۰میلیــارد دالر بــه هزینههــای جــاری
کشــور اختصــاص پیــدا میکــرد و حــدود  ۲۰تــا  ۳۰میلیارد
دالر مــازاد دیگــر آن بــه حســاب صنــدوق ذخیــره ارزی واریز
میشــد ،امــا در حــال حاضــر بــا کاهــش درآمــد نفتــی و
غیرنفتــی ،تزریــق منابــع جدیــد بــه صنــدوق مزبــور بــا مانع
جــدی مواجــه شــده اســت .یکــی از نتایــج اتفــاق مذکــور
ایــن اســت کــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه برنامههــای
سیاســتگذار بــرای رشــد صــادرات غیرنفتــی در شــرایط
فعلــی بــا خدشــه مواجــه شــود .بنــا بــه اظهــارات مشــاور
عالــی اتــاق بازرگانــی تهــران ،صــادرات غیرنفتــی کشــور در
چهــار مــاه نخســت امســال  ۴۰درصــد کاهــش پیــدا کــرده
اســت و ایــن موضــوع از آن جهــت دارای اهمیــت اســت
کــه دولــت بایــد از طریــق منابــع حاصــل از فروش صــادرات
غیرنفتــی در شــرایط فعلــی ،واردات مــواد اولیــه و ملزومــات
خطــوط تولیــد را تســهیل کنــد .از ســوی دیگــر آمارهــای
تجــارت خارجــی نشــان میدهــد در پنــج ماهــه ســال
 ،۹۹صــادرات خالــص مــرداد برابــر بــا  ۲میلیــارد و ۲۰۰
میلیــون دالر بــوده اســت ،در حالــی کــه در تیــر امســال،
ارزش صــادرات معــادل  ۲میلیــارد و  ۳۳۶میلیــون دالر رقــم
خــورده بــود .بنابرایــن میــزان صــادرات مــرداد نســبت بــه
تیــر رونــد کاهشــی داشــته اســت .از ســوی دیگــر میــزان
صــادرات در پنــج مــاه  ۹۹نســبت بــه پنــج مــاه  ،۹۸معــادل
 ۶میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون دالر کاهــش یافتــه اســت.
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ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ۱۵۰
میلیون تن میرسد

اثر معکوس محدودیت در
مشوقهای صادراتی

آمارهایــی کــه صحبتهــای مشــاور اتــاق تهــران مبنــی
بــر کاهــش صــادرات را تاییــد میکنــد .امــا پاســخ فعــاالن
اقتصــادی بــه ایــن پرســش کــه آیــا تخصیــص اعتبــار ارزی
از محــل صنــدوق توســعه ملــی امکانپذیــر اســت یــا خیــر،
ایــن اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بخــش محــدودی از ایــن
منابــع محقــق خواهــد شــد ،امــا بــا وجود ایــن شــرایط فعلی
میتوانــد یــک فرصــت خــوب بــرای یــک تغییــر شــیفت بــه
توســعه صــادرات غیرنفتــی باشــد .چــرا کــه وابســتگی بــه
ارزهــای حاصــل از فــروش نفــت بــه حداقــل رســیده اســت.
بنابرایــن و از ایــن منظــر محــدود شــدن درآمدهــای نفتــی
و کمتــر شــدن تزریــق منابــع بــه صنــدوق توســعه ملــی
بــا هــدف حمایــت از صادرکننــدگان ،بــه یــک تیــغ دولبــه
میمانــد کــه از یکســو ممکــن اســت صــادرات غیرنفتــی
را در مســیر نزولــی قــرار دهــد و از ســوی دیگــر میتوانــد
از مســیر قطــع وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی ،شــرایط را
بــرای رشــد صــادرات غیرنفتــی فراهــم کنــد.

نگاهی به سیاست اعتبار ارزی ۹۹
تخصیــص اعتبــار ارزی از ســوی صنــدوق توســعه ملــی بــا
هــدف فراهــم آوردن ســرمایه در گــردش صادرکننــدگان،
روانســازی تجــارت و تقویــت ارزآوری در دســتورکار
سیاســتگذار در ســالجاری قــرار گرفتــه اســت .در
خــرداد مــاه امســال از ســوی متولیــان وزارت صمــت اعــام
شــد کــه بــرای ســال  ۹۹یــک میلیــارد یــورو از محــل
صنــدوق توســعه ملــی بــرای حمایــت از صادرکننــدگان

در قالــب اعتبــار و وام ارزی و بــه شــکل اعتبــار خریــدار
و اعتبــار فروشــنده تخصیــص داده خواهــد شــد .ایــن
روش حمایتــی در ســالهای گذشــته نیــز مــورد اســتفاده
قــرار میگرفتــه اســت ،بهطــوری کــه ســه ســال پیــش
هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی بــا اســتفاده از همیــن
روش تــا ســقف  ۲میلیــارد دالر بــه صادرکننــدگان اعتبــار
تخصیــص داده بــود .مطابــق توضیــح متولیــان تجــاری،
محــل تامیــن اعتبــارات ارزی بســته حمایــت از صــادرات
غیرنفتــی« ،صنــدوق توســعه ملــی» خواهــد بــود کــه
البتــه بررســی روال ســالهای اخیــر نشــان میدهــد
صادرکننــدگان تمایــل چندانــی بــه اســتفاده از منابــع ارزی
نداشــتهاند و بیشــتر بــه دنبــال منابــع ریالــی بودهانــد.
بــا وجــود ایــن پیشبینــی سیاســتگذار ایــن اســت کــه
بــرای ســال  ۹۹رقــم یــک میلیــارد یــورو بهطــور کامــل
بــرای صادرکننــدگان تامیــن شــود .روال تخصیــص منابــع
ارزی از ســوی صنــدوق توســعه ملــی بــه ایــن صــورت
اســت کــه از محــل اعتباراتــی کــه در ســالهای گذشــته
بــه صادرکننــدگان تخصیــص داده و صادرکننــدگان در ایــن
مــدت آن مبالــغ را بازپرداخــت کردهانــد ،مجــددا بــه
همــان صادرکننــدگان یــا بــه صادرکننــدگان جدیــد اعتبــار
تخصیــص میدهــد .در واقــع صنــدوق توســعه ملــی از
منابــع قبلــی خــود کــه در اختیــار صادرکننــدگان قــرار داده
بــوده ،مجــددا اســتفاده و اقــدام بــه بازچرخانــی اعتبــارات
میــان صادرکننــدگان میکنــد.

معــاون وزیــر نفــت گفــت :ظرفیــت تولیــد صنعــت
پتروشــیمی در افــق  ۱۴۰۵بــا اجــرای طرحهــای
راهبــردی ،پیشــران و خــوراک ترکیبــی بــه ســاالنه ۱۵۰
میلیــون تــن خواهــد رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت،
بهــزاد محمــدی در جریــان بازدیــد از واحــد اراک یکــی
از شــرکتهای پتروشــیمی بــا مــروری بــر اهــداف
جهــش دوم و ســوم صنعــت پتروشــیمی ،اظهــار کــرد:
بــا برنامهریزیهــای راهبــردی کــه انجــام شــده ،ایــن
نویــد را میتــوان داد کــه صنعــت پتروشــیمی بــه ســمت
هوشمندســازی بیشــتر ســوق پیــدا کــرده اســت و بــر
ایــن مبنــا مســیر توســعه ایــن صنعــت تــابآوری باالتــر و
آســیبپذیری کمتــری خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تکمیــل طرحهــای فعــال و
در حــال اجــرا در قالــب جهــش دوم و ســوم و اجــرای
راهبردهــای برنامهریزیشــده تعــداد مجتمعهــای
پتروشــیمی کشــور بــه  ۱۳۴مجتمــع و ظرفیــت تولیــد
بــه  ۱۵۰میلیــون تــن در ســال  ۱۴۰۵میرســد ،افــزود:
بــا سیاســتگذاریهای انجامشــده تعریــف طرحهــای
جدیــد پتروشــیمی بــه ســمت اســتفاده از خوراکهــای
پایــه ایــن صنعــت نظیــر متانــول ســوق داده خواهــد شــد.
توسعه طرحهای پلیپروپیلنی با دانشفنی ایرانی
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــر نقــش
پررنــگ و تأثیرگــذار ایــن شــرکت در مســیر توســعه
هوشــمند و پایــدار صنعــت پتروشــیمی تأکیــد کــرد و
گفــت :بــا تالشهــای شــرکت پژوهــش و فنــاوری در
تأمیــن کاتالیســتهای مهــم ،کشــور از واردات بینیــاز
و اتفاقهــای بســیار مهــم و ارزنــدهای در ایــن حــوزه
محقــق میشــود.
محمــدی بــا بیــان اینکــه توســعه طرحهــای
تولیــد پروپیلــن در بخشهــای فرآینــدی و تأمیــن
کاتالیســتهای مــورد نیــاز هماکنــون بــا دانــش فنــی
ایرانــی در مجتمعهــای پتروشــیمی اجــرا میشــود،
افــزود :واحــد نیمهصنعتــی تولیــد پروپیلــن از متانــول در
منطقــه ماهشــهر و واحــد پلیپروپیلــن صنعتــی در مرکــز
اراک فعــال هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معــاون اقتصــادی وزارت امــور خارجــه در جلســه
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
اردبیــل شــرکت کــرد .در ایــن جلســه اتــاق بازرگانــی
اردبیــل درخواســت  ۱۳بنــدی بخــش خصوصــی در مــورد
چالشهــای ارزی ،مشــکالت صــادرات و واردات ،مســایل
لوانتقــال پــول و مــواردی از ایــن دســت را
مرتبــط بــا نق 
تشــریح کــرد .رئیــس اتــاق اردبیــل در ایــن نشســت گفــت:
زمانــی کــه بخشــنامه پیمانســپاری ارزی ابــاغ شــد مــا از
رئیــس بانــک مرکــزی خواســتیم کــه صادرکننــدگان زیــر
یــک میلیــون دالر از آن معــاف شــوند کــه مــورد موافقــت
قــرار گرفــت امــا  ۹مــاه بعــد دوبــاره ایــن قانــون برداشــته
شــد و مشــکالتی را بهوجــود آورد و االن عــده کثیــری از
صادرکننــدگان اســتان بهخاطــر ایــن موضــوع بــا مشــکل
تعلیــق کارت بازرگانــی مواجهنــد.
حســین پیرمــوذن در جلســه شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اردبیــل گفــت :اغلــب
صادرکننــدگان اســتان کــه اکثــرا هــم صادرکننــدگان
محصــوالت کشــاورزی هســتند بــه خاطــر بخشــنامههای
خلقالســاعه بانــک مرکــزی بــا مشــکل تعلیــق کارت
بازرگانــی مواجهنــد.
وی در جلســهای کــه بــا حضــور معــاون اقتصــادی وزارت
امــور خارجــه برگــزار میشــد ،تاکیــد کــرد :بدهــی ارزی
و پیمانســپاری ارزی تفــاوت ماهیتــی دارنــد ،نبایــد
صادرکننــدگان مــا کــه در زمینــه پیمانســپاری ارزی
دچــار مشــکل هســتند بدهــکار ارزی تلقــی شــوند.
پیرمــوذن تصریــح کــرد :صادرکننــدگان اســتان اردبیــل کــه
اکثــرا هــم صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی را شــامل
میشــوند ،صادرکننــدگان زیــر یــک میلیــون دالر هســتند
و اکثــرا هــم بهصــورت ریالــی بــا کشــور آذربایجــان
معاملــه میکننــد ،پیمانســپاری ارزی درخصــوص ایــن
نــوع صــادرات جایگاهــی نــدارد .رئیــس اتــاق اردبیــل
تصریــح کــرد :بــازار کشــور آذربایجــان بــرای مــا بــازار
مهمــی اســت کــه بیــش از  ۷۰درصــد صــادرات اســتان
را دربرمیگیــرد ،اگــر بهخاطــر تعلیــق کارت بازرگانــی یــا
قیمــت تعرفــهای گمــرک نتوانیــم محصــوالت کشــاورزی
از جملــه ســیبزمینی را بــه ایــن کشــور صــادر کنیــم،
کشــاورزان مــا بــا مشــکل جــدی روبــهرو خواهنــد شــد.
وی در حضــور غالمرضــا انصــاری ،معــاون اقتصــادی وزارت

امــور خارجــه گفــت :تقاضــای مــا از معاونــت اقتصــادی
وزارت امــور خارجــه تــاش بــرای معافیــت صادرکننــدگان
خــرد از پیمانســپاری ارزی اســت ،ایــن در حالــی اســت
کــه کل صــادرات غیرنفتــی اســتان بیشــتر از  ۳۵میلیــون
دالر نیســت.
رئیــس اتــاق اردبیــل افــزود :در ســالهای اخیــر و پــس از
ایجــاد معاونــت اقتصــادی بــرای وزارت امــور خارجــه ،تاثیــر
تالشهــای ایــن معاونــت در شــرایط اقتصــادی و سیاســی
کنونــی بــرای افزایــش روابــط اقتصــادی مشــهود بــوده
اســت کــه امیدواریــم ایــن تاثیرگــذاری در شــرایط ســخت
موجــود ادامــه داشــته باشــد .پیرمــوذن نامـهای را بهعنــوان
درخواســت بخــش خصوصــی از دولــت در  ۱۳بنــد تقدیــم
معــاون اقتصــادی وزارت امــور خارجــه کــرد.
ایــن نامــه در پــی برگــزاری جلســه شــورای گفتوگــوی

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و دوم  /هفتـه دوم شهریور هزار و سیصد نود و نه

و ماشــینآالت .درخواســت ســوم؛ معافیــت بازگردانــدن
ارز حاصــل از صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع
تبدیلــی .درخواســت چهــارم؛ ایجــاد مکانیزمهــای بانکــی
بــرای پرداخــت ارز حاصــل از صــادرات در کشــورهای
هــدف صادراتــی از طریــق کارتهــای اعتبــاری یــا صرافــان
تعییــن شــده دولتــی و نیمهدولتــی .درخواســت پنجــم؛
آزادســازی واردات مــواد اولیــه و تجهیــزات و ماشــینآالت
واحدهــای تولیــدی بــدون انتقــال ارز .درخواســت ششــم؛
کارآمــد کــردن ســامانه بانــک مرکــزی بــرای انجــام
تســویه تعهــدات ارزی .درخواســت هفتــم؛ تــک نرخــی
کــردن ارز و حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی .درخواســت هشــتم؛
آزادســازی فــوری کارتهــای تعلیــق شــده و اصــاح
قوانیــن صــادرات و دادن فرصــت بــرای تســویههای ارزی.
درخواســت نهــم؛ بازگردانــدن اختیــارات صــدور کارت

درخواست  ۱۳بندی بخش
خصوصی از معاون اقتصادی
وزارت خارجه

دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اردبیــل در ســفر
انصــاری ،معــاون اقتصــادی وزارت امــور خارجــه بــه اردبیــل
و بــه منظــور توجــه بــه ضــرورت بررســی سیاســتهای
برگشــت ارز صادراتــی و اتخــاذ راهحلهــای واقعبینانــه
بــرای مشــکالت عدیــده پیــش روی فعــاالن اقتصــادی
و واحدهــای تولیــدی صادراتگــرا و پیگیــری از طریــق
مســووالن کشــوری بــه معــاون اقتصــادی وزیــر امــور
خارجــه ارائــه شــد .در ایــن نامــه بــه  ۱۳درخواســت اشــاره
شــده اســت :درخواســت اول؛ واقعــی کــردن قیمتهــای
پایــه کاالهــای صادراتــی و بهروزرســانی توســط کمیتــه
قیمتگــذاری ســازمان توســعه تجــارت و گمــرک
جمهــوری اســامی ایــران .درخواســت دوم؛ ایجــاد مکانیــزم
تســویه تعهدهــای ارزی صــادرات بــا واردات مــواد اولیــه

بازرگانــی بــه اتاقهــای بازرگانــی بهعنــوان مشــاور ســه
قــوه و دســتگاههای دولتــی .درخواســت دهــم؛ جلوگیــری
از صــدور بخشــنامههای مکــرر و متناقــض بانــک مرکــزی
و دســتگاههای دولتــی درمــورد نــرخ ارز ،مقــررات صــادرات
و درخواســت نظــر بخــش خصوصــی طبــق قانــون بهبــود
مســتمر محیــط کســب و کار قبــل از صــدور بخشــنامهها.
درخواســت یازدهــم؛ فرصــت شــش ماهــه بــه تجــار
و صنعتگــران بابــت برگشــت ارز حاصــل از صــادرات.
درخواســت دوازدهــم؛ معافیــت صادرکننــدگان زیــر یــک
میلیــون یــورو از تعهــد بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات
و درخواســت ســیزدهم؛ ایجــاد و تقویــت کنسرســیومهای
صادراتــی و حمایــت ویــژه از آنهــا.

سازمان ملی استاندارد ایران در راس
بهترین ها از نگاه بخش خصوصی
قرار گرفت
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براســاس نتایــج دومیــن دوره اجــرای طــرح ارزیابــی
عملکــرد دســتگاههای اجرایــی کشــور در ســال
 1600 ، 1398فعــال اقتصــادی از مجمــوع ســه
اتــاق بازرگانــی ،تعــاون و اصنــاف ایــران ،عملکــرد
 44دســتگاه اجرایــی و نهــاد (  18دســتگاه اصلــی
 23 ،دســتگاه فرعــی و  3اتــاق ) را در اردیبهشــت
و خــرداد ســال جــاری مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد.
غالمحســین شــافعی ،رییــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع  ،معــادن و کشــاورزی در نامــه ای بــه
سیاســتگذاران درمــورد وضعیــت محیــط کســب و
کار در کشــور اعــام داشــته ،ســهولت در فرآیندهای
اداری و ســرعت در ارائــه خدمــات ،کیفیت رســیدگی
بــه درخواســت هــای قانونــی مراجعــان ،نحــوه رفتــار
بــا فعــاالن اقتصــادی و تکریــم اربــاب رجــوع و
شــفافیت و اطــاع رســانی در زمینــه ارائــه خدمــات
از معیارهــای مــورد ارزیابــی در ایــن طــرح بــود.
فعــاالن اقتصــادی مشــارکت کننــده در ایــن ارزیابــی
از عملکــرد ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ،ســازمان
بهزیســتی کشــور و وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی بیشــترین میــزان
رضایــت را داشــته انــد.
در ایــن نامــه ابــراز امیــدواری شــده اســت ،نتایــج
ایــن طــرح بتوانــد میــزان پاســخگویی دســتگاههای
اجرایــی در قبــال عملکــرد خــود در جهــت بهبــود
فضــای کســب و کار را افزایــش داده و بــا ایجــاد
رقابــت بیــن دســتگاههای اجرایــی بــرای کســب
رضایــت بیشــتر فعــاالن اقتصــادی ضمــن ارتقــای
جایــگاه بیــن المللــی کشــورمان ،موجبــات دســتیابی
بــه محیطــی مناســب بــرای ســرمایه گــذاری و انجام
کســب و کار در کشــور را فرآهــم آورد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طرح «برق امید»
حداکثرتا دوماه
آینده اجرایی
میشود
\

رئیــسکل ســازمان توســعه تجــارت در گفتوگــو بــا
«دنیایاقتصــاد» درخصــوص دســتور جدیــد سرپرســت
وزارت صمــت اظهــار کــرد :ســامانه اتــاق بازرگانــی و
ســامانه وزارت صمــت بــه یکدیگــر متصــل اســت و در
کنــار هــم بــرای صــدور کارت اقــدام میکننــد .البتــه
ایــن الــزام ایجــاد شــده کــه نقطــه شــروع بــرای صــدور
کارت بازرگانــی از وزارت صمــت باشــد کــه یــک عــدهای
نســبت بــه ایــن قضیــه مقاومــت کردهانــد .در حــال
حاضــر مســیری بــرای کارت بازرگانــی میــان ســازمان
توســعه تجــارت ،دفتــر مقــررات صــادرات و واردات و
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز تعریــف شــده اســت
کــه از طریــق آن عمــل میشــود .او افــزود:ایــن دســتور
را بــه مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک دادهام کــه
هــم از مســیر قبــل فرآینــد صــدور کارت اتفــاق بیفتــد
و هــم از مســیر ســامانه جامــع تجــارت ایــن امــکان
فراهــم باشــد .قــرار نیســت مــا هــر روز کارت بازرگانــی
صــادر کنیــم ،یکــی از مشــکالتی کــه تجــارت کشــور بــا
آن مواجــه اســت ایــن اســت کــه همــه انتظــار دارنــد کــه
بــرای تمامــی افــراد کارت صــادر شــود .ایــن طــور نیســت
کــه یــک عــدهای صــف بســته باشــند و مــا هــم بــه آنهــا
کارت بدهیــم .زادبــوم عنــوان کــرد :کارت بازرگانــی ماننــد
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تهــران  -ایرنــا  -معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی
گفــت :طــرح «بــرق امیــد» حداکثــر تــا دومــاه آینــده
اجرایــی خواهدشــد.
«همایــون حائــری» روز دوشــنبه در گفــت و گــوی
اختصاصــی بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود :برآوردهای
انجــام شــده بــرای اجــرای طــرح «بــرق امیــد» نشــان
میدهــد هشــت میلیــون و  500هــزار مشــترک خانگــی
شــامل ایــن طــرح میشــوند.
وی ادامــه داد :بــر اســاس مصوبــهای کــه دوم شــهریور
مــاه امســال از هیــات وزیــران دریافــت شــد مقــرر اســت
طــرح بــرق امیــد اجرایــی شــود و برایــن اســاس اکنــون
تهیــه دســتورالعملهای اجرایــی ایــن مصوبــه دردســت
اقــدام اســت.
حائــری گفــت :کمیتههایــی در وزارت نیــرو بــرای بررســی
چگونگــی اجــرای طــرح تشــکیل شــده و بررســیهای
الزم درحــال انجــام اســت و حداکثــر تــا دومــاه آینــده
ایــن طــرح اجرایــی خواهــد شــد .

معــاون وزیــر نیــرو در بــاره محــل تامیــن پاداشهــای در
نظــر گرفتــه شــده در اجــرای طــرح خاطرنشــان ســاخت:
تخفیــف و پاداشــی کــه بــه ایــن هشــت و نیــم میلیــون
مشــترکی کــه الگــوی مصــرف را در مقادیــر مشــخص
شــده رعایــت میکننــد از محــل صرفــه جویــی هایــی
کــه در صنعــت بــرق ایجــاد میشــود جبــران خواهــد
شــد.
وی بــه ورود کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد و گفــت:در بحــث تهیــه
دســتورالعملهای اجرایــی روز شــنبه در کمســیون
انــرژی مجلــس حضــور یافتــه و دربــاره جزییــات طــرح
و اینکــه چگونــه اجــرا خواهــد شــد توضیــح داده شــد تــا
بتــوان بــا هــم فکــری اعضــای ایــن کمیســیون طــرح را
بهتــر اجرایــی کــرد.
حائــری بــا تاکیــد براینکــه بــر اســاس مصوبــه هیــات
وزیــران ایــن طــرح بایــد حداکثــر دومــاه آینــده اجرایــی
شــود از همفکــری اعضــای کمیســیون انــرژی مجلــس در

اجــرای طــرح اســتقبال کــرد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در بــاره اینکــه
آیــا ایــن طــرح شــامل بخشهــای کشــاورزی و صنعــت
هــم میشــود گفــت :طــرح بــرق امیــد بــرای مشــترکان
خانگــی اســت کــه الگوهــای مصــرف را رعایــت میکننــد
و شــامل بخشهــای صنعــت و کشــاورزی نمیشــود.
وی ادامــه داد :طــرح بــرق امیــد همچنیــن شــامل اقامــت
ســراهای گردشــگری ،هتلهــا و ویالهــا و ســاختمانهایی
کــه مــورد اســتفاده قــرار نمیگیرنــد نخواهــد شــد .در
ایــن طــرح مشــترکان خانگــی بــه ســه دســته پرمصــرف،
خــوش مصــرف و کــم مصــرف تقســیم بنــدی شــده و کــم
مصــرف هــا از پرداخــت ۱۰۰در صــد قبــوض بــرق معــاف
خواهنــد شــد.
بــه زودی از طریــق تلفــن بــه همــه مشــترکان خانگــی
اعــام خواهــد شــد کــه در کــدام گــروه مصــرف قــرار
دارنــد تــا اقدامهــای الزم را بــرای اســتفاده از مزایــا،
منافــع و پــاداش ایــن طــرح انجــام دهنــد.

صدور کارت
بازرگانی از دو مسیر

گواهینامــه نیســت ،بلکــه کارتــی اســت کــه بایــد بــه
افــراد خــاص داده شــود .مگــر کارت بازرگانــی وســیلهای
اســت کــه بــرای آن صــف ایجــاد شــود؟ چنیــن چیــزی
وجــود نــدارد .مگــر طــی هــر مــاه چنــد تاجــر در کشــور
اضافــه میشــود کــه میگوینــد بــرای دریافــت آن صــف
ایجــاد شــده اســت؟ اصــا صفــی وجــود نــدارد بــرای
گرفتــن کارت بازرگانــی .اصــا چنیــن موضوعــی صحــت
نــدارد کــه چنــد هــزار نفــر پشــت ســامانه جامــع تجــارت
بــرای دریافــت کارت مانــده باشــند .اصــا امکانپذیــر
نیســت .اگــر ایــن گونــه بــود کــه بایــد ظــرف یکســال
چندیــن هــزار کارت بازرگانــی صــادر میشــد .رئیــس
کل ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد :وزارت صمــت کار
مســتقلی در زمینــه کارت بازرگانــی انجــام نمیدهــد،
بلکــه در کنــار اتــاق بازرگانــی ایــن کار را پیــش میبــرد.
از اتــاق بازرگانــی میتــوان پرســید کــه ســاالنه چنــد
کارت بازرگانــی صــادر میشــود و چنــد کارت بازرگانــی
تمدیــد میشــود .ایــن طــور نیســت کــه هــر روز چنــد
هــزار نفــر درخواســت کارت بازرگانــی بدهنــد و ســازمان
توســعه تجــارت یــا اتــاق بازرگانــی هــم بخواهنــد بــرای
آنهــا کارت صــادر کننــد .مگــر مــا چــه تعــداد واجــد
شــرایط داریــم؟اقتصــاد ایــران آیــا ظرفیــت دارد کــه
چنــد هــزار تقاضــا بــرای کارت بازرگانــی داده شــود؟ البته

موضــوع صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی یــک بحــث
اســت ،موضــوع تعلیــق کارت بازرگانــی بهدلیــل عــدم
ایفــای تعهــد ارزی یــک موضــوع دیگــر اســت .عــدهای
ایــن دو موضــوع را بــا هــم قاطــی میکننــد .بحــث
صــدور و تمدیــد کارت بایــد در یــک چارچــوب مشــخص
قانونــی انجــام شــود .طبیعتــا ســازمان توســعه تجــارت در
بحــث کارت بازرگانــی یــک سیاســت انقباضــی در پیــش
گرفتــه اســت،مــا بایــد براســاس قوانیــن و مقــررات
صــادرات و واردات عمــل کنیــم ،مــا حتمــا بــرای صــدور
کارت بازرگانــی ســختگیری خواهیــم کــرد ،چــرا کــه
تجــارت مــا بایــد توســط کســانی کــه واجــد شــرایط
هســتند انجــام شــود .طبیعــی اســت کــه ســازمان
توســعه تجــارت و اتــاق بازرگانــی در ایــن مســیر حرکــت
میکننــد .صــدور کارت یــک امتیــاز ویــژه نیســت.
آنچــه حدفاصــل صــدور یــا عــدم صــدور کارت بازرگانــی
اســت قانــون اســت .در حــال حاضــر نیــز بــا روشهــای
الکترونیکــی بررســیهای دقیقــی بــرای صــدور کارت
انجــام میشــود ،لــذا ســرعت صــدور کارت بــاال رفتــه
اســت .ایــن جــای اعتــراض نــدارد .ایــن مطالبــه ناحقــی
اســت کــه یــک عــد ه تصــور میکننــد مــا وظیفــه داریــم
بــرای همــه کارت صــادر کنیــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکرات مصر برای آغاز
صادرات برق
مصــر بــا بهــره گیــری از مزیــت خــود بــه عنــوان
تولیدکننــده انــرژی تجدیدپذیــر ارزان ،مذاکــرات بــرای
فــروش بــرق بــه اروپــا و آفریقــا را آغــاز کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ایمــان ســلیمان ،مدیرعامــل صنــدوق
ســرمایه دولتــی مصــر اظهــار کــرد :ایــن کشــور کــه مــازاد
تولیــد بــرق دارد ،کشــورهای پرمصــرف بــرق در شــمال
را بــه عنــوان مشــتریان احتمالــی مــی بینــد .مصــر مــی
توانــد از طریــق احــداث یــک کابــل زیردریایــی بــه قبــرس
و یونــان ،بــه اروپــا بــرق صــادر کنــد.
وی گفــت :مــا ســرگرم مذاکــره بــا ســرمایه گــذاران
زیرســاخت ،مشــاوران و معاملــه گــران انــرژی اروپــا بــرای
ارزیابــی عالقمنــدی و اقتصــادی بــودن ایــن پروژه هســتیم.
خــط انتقــال بــرق ،مصــر را بــه هــاب تامیــن نیــروی
تجدیدپذیــر بلندمــدت بــرای اروپــا تبدیــل مــی کنــد.
صــادرات بــرق بــرای مصــر کــه در حــال حاضــر بــه یــک
صادرکننــده گاز طبیعــی تبدیــل شــده اســت ،مــی توانــد
منبــع درآمــد خوبــی باشــد .ایــن کشــور واقــع در شــمال
آفریقــا حــدود  ۵۰گیــگاوات ظرفیــت تولیــد نیــرو دارد
کــه یــک پنجــم آن مــازاد اســت و مدتهــا از نیروگاههــای
گازســوز و بــرق آبــی اســتفاده کــرده و اســتفاده از منابــع
دیگــر را هــم افزایــش داده اســت .حــدود  ۸.۶درصــد از
بــرق ایــن کشــور توســط تجدیدپذیرهــا تولیــد مــی شــود
و مصــر افزایــش ظرفیــت تولیــد تجدیدپذیرهــا بــه ۲۰
درصــد تــا ســال  ۲۰۲۲و افزایــش دو برابــری آن تــا ســال
 ۲۰۳۵را هــدف گرفتــه اســت.
ظرفیــت بــرق مصــر در ســالهای اخیــر بــا ســه نیــروگاه
برقــی کــه بــا همــکاری شــرکت زیمنــس ســاخته شــد،
یــک پــارک خورشــیدی چهــار میلیــارد دالری کــه یکــی از
بزرگتریــن مــزارع خورشــیدی جهــان اســت و یــک مزرعــه
بــادی تقویــت شــده اســت .ایــن کشــور در ســال ۲۰۱۷
قــراردادی بــه ارزش  ۳۰میلیــارد دالر بــا روســیه بــرای
ســاخت نخســتین نیــروگاه هســته ای شــمال آفریقــا بــه
ظرفیــت  ۴.۸گیــگاوات را امضــا کــرد.
مصــر امــروز در حالــی مــازاد تولیــد بــرق پیــدا کــرده کــه

پیــش از ســال  ۲۰۱۳بــه دلیــل رشــد ســریع جمعیــت،
بــا کمبــود تامیــن نیــرو دســت و پنجــه نــرم مــی کــرد و
قطعیهــای مکــرر بــرق باعــث نارضایتــی داخلــی شــده بــود.
مدیرعامــل صنــدوق ســرمایه دولتــی مصــر اظهــار کــرد
کــه ایــن صنــدوق بــا وزارت بــرق بــرای جــذب ســرمایه
گــذاران بــرای طرحهــای صادراتــی توافــق کــرده اســت.
شــبکه بــرق مصــر بــه لیبــی و اردن متصــل شــده و ایــن
کشــور اکنــون قصــد دارد بــرق مــورد نیــاز اقتصادهــای آن
ســوی مدیترانــه را تامیــن کنــد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،مصــر ســال گذشــته
یــک توافــق اولیــه بــا قبــرس و یونــان داشــت و اکنــون
بــه دنبــال یافتــن کســانی اســت کــه بتواننــد بــه همــراه
صنــدوق ســرمایه دولتــی ایــن کشــور در خــط انتقــال
بــرق ســرمایه گــذاری و در ســاخت آن مشــارکت کننــد.
مرحلــه اولیــه ایــن پــروژه  ۲.۵میلیــارد یــورو هزینــه دارد و
ظرفیــت انتقــال آن  ۱۰۰۰مــگاوات اســت.

وضعیت وخیم اقتصادی اروپا
مرکــز آمــار اتحادیــه اروپــا از منفــی باقــی مانــدن رشــد
اقتصــادی کشــورهای اروپایــی خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز آمــار اتحادیــه اروپــا گــزارش
بازبینــی شــده خــود از رشــد اقتصــادی کشــورهای اروپایــی
در دومیــن فصــل ســال  ۲۰۲۰را منتشــر کــرد کــه بــر ایــن
اســاس متوســط رشــد اقتصــادی  ۱۹کشــور عضــو منطقــه
یــورو و  ۲۷کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا بــه ترتیــب منفــی
 ۱۱.۸درصــد و منفــی  ۱۱.۴درصــد بــوده اســت کــه ایــن
رشــد در مقایســه بــا متوســط رشــد ســه ماهــه نخســت در
منطقــه یــورو  ۸.۱درصــد و در ســطح اتحادیــه اروپــا ۸.۲
درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت .ایــن بدتریــن عملکــرد
اقتصــادی کشــورهای اروپایــی از زمــان تاســیس اتحادیــه
اروپــا محســوب مــی شــود.
هــم چنیــن رشــد اقتصــادی در دوازده مــاه منتهــی بــه
ژویــن در ســطح منطقــه یــورو بــه طــور متوســط منفــی
 ۱۴.۷درصــد ودر ســطح اتحادیــه اروپــا بــه طــور متوســط
منفــی  ۱۳.۹درصــد بــوده اســت.
در بیــن کشــورهای اروپایــی ،بیشــترین رشــد اقتصــادی
در ســه ماهــه نخســت ســال متعلــق بــه فنالنــد بــا منفــی

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و دوم  /هفتـه دوم شهریور هزار و سیصد نود و نه

15

 ۶.۳درصــد بــوده اســت و پــس از ایــن کشــور ،لیتوانــی بــا اســپانیا منفــی  ۱۰.۹درصــد و ایتالیــا منفــی  ۱۱.۲درصــد
منفــی  ۶.۴درصــد و اســتونی بــا منفــی  ۶.۵درصــد قــرار بــرآورد شــده اســت
دارنــد .از طــرف دیگــر کمتریــن رشــد اقتصــادی مربــوط
بــه اســپانیا بــوده اســت کــه رشــد منفــی  ۱۸.۵درصــدی را
تجربــه کــرده اســت .رشــد کرواســی نیــز طــی ایــن مــدت
منفــی  ۱۴.۹درصــد و مجارســتان منفــی  ۱۴.۵درصــد
انــدازه گیــری شــده اســت.
در بیــن دیگــر کشــورهای اروپایــی ،رشــد ســه ماهــه دوم دنیایاقتصــاد  :رئی ـسکل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
ایتالیــا منفــی  ۱۷.۷درصــد ،بلژیــک منفــی  ۱۴.۴درصــد ،در نشســت مشــترک مجــازی بــا همتــای اتریشــی خــود
اتریــش منفــی  ۱۲.۹درصــد ،آلمــان منفــی  ۱۱.۳درصــد و کــه بهمنظــور ارزیابــی وضعیــت کمیســیون مشــترک
اقتصــادی و نقشــه راه همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور
هلنــد منفــی  ۹درصــد انــدازه گیــری شــده اســت.
در بیــن بخشهــای مختلــف ،رشــد مخــارج نهایــی برگــزار شــد ،ضمــن اشــاره بــه رونــد همکاریهــای مثبــت
مصرفــی خانوارهــا در ســطح منطقــه یــورو منفــی  ۱۲.۴و اثربخــش توافقــات و تفاهمــات در چارچــوب نقشــه راه
درصــد و در ســطح اتحادیــه اروپــا منفــی  ۱۲درصــد بــوده اقتصــادی دو کشــور گفــت :بهرغــم وجــود تحریمهــا و
اســت .ایــن رقــم بــرای ســرمایه ثابــت ناخالــص بــه ترتیــب تاثیــرات آن بــر مبــادالت تجــاری از جملــه فــروش نفــت
همچنــان زمینههــای مســاعدی جهــت توســعه روابــط
منفــی  ۱۷درصــد و منفــی  ۱۵.۴درصــد بــوده اســت.
منطقــه یــورو شــامل  ۱۹کشــور بلژیــک ،آلمــان ،اســتونی ،اقتصــادی وجــود دارد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
ایرلنــد ،یونــان ،اســپانیا ،فرانســه ،ایتالیــا ،قبــرس ،لتونــی ،ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،حمیــد زادبــوم در ایــن
لیتوانــی ،لوکزامبــورگ ،مالــت ،هلنــد ،اتریــش ،پرتغــال ،نشســت مشــترک مجــازی بــر لــزوم ایجــاد تغییراتــی
اســلوونی ،اســلواکی و فنالنــد اســت کــه از یــورو بــه عنــوان در ترکیــب کارگروههــای نقشــه راه بــرای دوره -۲۰۲۱
واحــد پولــی خــود اســتفاده میکننــد .اتحادیــه اروپــا  ۲۰۲۲تاکیــد و بیــان کــرد :آمــاده پذیــرش پیشــنهادها
نیــز دارای  ۲۷عضــو اســت کــه شــامل  ۱۹کشــور عضــو و نظــرات طــرف اتریشــی هســتیم و امیدواریــم تــا پایــان
منطقــه یــورو بــه عــاوه بلغارســتان ،مجارســتان ،لهســتان ،ســالجاری میــادی ایــن ســند بــرای دوره جدیــد بــه
دانمــارک ،ســوئد ،کرواســی ،جمهــوری چــک و رومانــی امضــا برســد .فراوشــر ،مدیــرکل اقتصــادی بینالملــل
وزارت دیجیتالســازی و اقتصــاد اتریــش نیــز بــا اشــاره
اســت.
پیشــتر کمیســیون اروپــا در گزارشــی هشــدار داده بــود بــه فعالیــت رضایتبخــش کارگروههــا بــا ســاختار اصلــی
رکــود اقتصــادی کشــورهای اروپایــی بدتــر از چیــزی آن اعــام موافقــت و بــر لــزوم ارزیابــی عملکــرد کارگروههــا
خواهــد بــود کــه پیشتــر تصــور میشــد .طبــق بــرآورد بهطــور مــوازی در ایــران و اتریــش تاکیــد کــرد .طرفیــن
صــورت گرفتــه توســط کمیســیون اروپــا ،متوســط رشــد گفتوگــو ضمــن ابــراز امیــدواری نســبت بــه از بیــن رفتــن
اقتصــادی امســال  ۲۷کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا منفــی مشــکالت ایجــاد شــده ناشــی از ویــروس کرونــا ،آمادگــی
 ۸.۳درصــد خواهــد بــود کــه در صــورت تحقــق ،بدتریــن خــود را بــرای برگــزاری اجــاس کمیســیون مشــترک دو
عملکــرد اقتصــادی ایــن کشــورها از زمــان تشــکیل اتحادیه کشــور بهصــورت حضــوری یــا مجــازی در نیمــه نخســت
ســال آتــی اعــام کردنــد.
تاکنــون بــوده اســت.
همچنیــن انتظــار مــیرود متوســط رشــد اقتصــادی ۱۹
کشــور عضــو منطقــه یــورو منفــی  ۸.۷درصــد باشــد.
وضعیــت بــرای کشــور تــازه جــدا شــده از اتحادیــه یعنــی
انگلیــس از ایــن هــم وخیمتــر خواهــد بــود و پیشبینــی
میشــود اقتصــاد ایــن کشــور در ســال جــاری ۹.۷۵
درصــد کوچــک شــود .در بیــن دیگــر اقتصادهــای بــزرگ
اروپایــی ،رشــد اقتصــادی فرانســه منفــی  ۱۰.۶درصــد،
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[[ تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران[[
در کتــاب پیــش رو دکتــر نیازمنــد بنیانگــذار ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــه روایــت زندگــی مدیریتــی
خــود ،چگونگــی شــکل گیــری تکنوکراســی در ایــران در ســال هــای  ،1341-1348نحــوه ی تأمیــن اورانیــوم بــرای
نیــروگاه هســته ای ایــران و روشــن کــردن گوشــه هایــی ثبــت نشــده از تاریــخ توســعه صنعتــی ایــران در دهــه چهــل
مــی پــردازد.
علیاصغرســعیدی جامعهشــناس ایرانــی و دانشــیار و مدیــر گــروه برنامهریــزی و رفــاه اجتماعــی دانشــکده علــوم
اجتماعــی دانشــگاه تهــران اســت .وی دوره کارشناســی علــوم اجتماعــی را در دانشــگاه تهــران ( ،)۱۳۶۸کارشناســی
ارشــد جامعهشناســی را در همیــن دانشــگاه ( )۱۳۷۱و دکتــری جامعهشناســی از دانشــگاه لنــدن ( )۱۳۷۸گذراندهاســت.

تهران خیابان سمیه بعد از چهارراه دکتر مفتح کوچه جلیل مژدهی شماره 1طبقه 2
کدپستی 1991644791
تلفن88825110-88305258-021 :
www.fieei.ir
info@fieei.com

16

