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علت دو ناکامی بزرگ
حسين حقگو

دو نهــاد حاکمیتــی در هفتــه گذشــته از دو شکســت در تحقــق اهــداف
توســعهای کشــور خبــر دادنــد .دیــوان محاســبات اعــام کــرد تنهــا  ۳۵درصــد
احــکام برنامــه ششــم توســعه بهطــور کامــل محقــق شــده و  ۶۵درصــد احــکام
ایــن برنامــه یــا نصفــه نیمــه یــا اصــا اجرایــی نشــده اســت .نتیجــه آنکــه بــه
جــای رشــد اقتصــادی  ۸درصــدی هــدف برنامــه ،در عمــل طــی ســالهای
 ۱۳۹۶لغایــت  ۱۳۹۸نــرخ رشــد اقتصــادی کشــور بــه ترتیــب  ۳ /۷درصــد،
 -۵ /۴درصــد و  -۶ /۵درصــد بــوده اســت .همچنیــن بهجــای نــرخ تــورم /۸
 ۸درصــدی هدفگــذاری شــده ،تــورم بــاالی  ۳۰درصــد و بــه جــای رشــد
بهــرهوری  ۲ /۸درصــدی رشــد منفــی  ۶درصــدی و ...را شــاهد بودهایــم.
در خبــر دیگــر مرکــز پژوهشهــای مجلــس در گزارشــی اعــام کــرد کــه از
بهمــن  ۹۴تــا شــهریور امســال دســتاورد هیــات مقرراتزدایــی از کسـبوکارها
تصویــب تنهــا یــک مقــرره و پیشــنهاد اصــاح یــک آییننامــه اجرایــی و
لغــو چهــار بخشــنامه و یــک دســتورالعمل بــوده اســت .در حالــی کــه ایــن
هیــات طبــق مــاده  ۷قانــون اجــرای سیاســتهای اصــل  ۴۴بایــد :شــرایط و
بوکار را بــه نحــوی ســاده کنــد کــه
فرآینــد صــدور یــا تمدیــد مجوزهــای کسـ 
بوکار در صــورت ارائــه مــدارک مصــرح در پایــگاه
هــر متقاضــی مجــوز کســ 
اطالعرســانی مجوزهــای کس ـبوکار ،بتوانــد در حداقــل زمــان ممکــن ،مجــوز
موردنظــر خــود را دریافــت کنــد و ایــن امــر ســبب تســهیل امــر ســرمایهگذاری
و تولیــد شــود.
علــت ایــن دو ناکامــی بــزرگ و ناکامیهایــی از ایــن دســت را بایــد در ایــن
معضــل اساســی دانســت کــه متاســفانه فضــای سیاســی کشــور بــه هیچوجــه
بــرای تحقــق اهــداف و برنامههــای توســعه اقتصــادی آرایــش و ســامان نیافتــه
اســت .یعنــی سیاســت نــه فقــط موانــع موجــود بــر ســر توســعه اقتصــادی را بــر
نداشــته و بــر نمـیدارد ،بلکــه خــود هــر روز موانــع جدیــدی را نیــز بــر ســر راه
اقتصــاد و بهبــود فضــای کس ـبوکار ایجــاد میکنــد.
در واقــع اهــداف سیاســی آنچنــان بــر فضــای کشــور حاکــم شــده اســت کــه
شکســت فاجعهبــار مهمتریــن ادامــه در صفحــه 5

در دوازدهمین نشست هیات
نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

غالمحســین شــافعی در نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا انتقــاد از
پیشــنهاد تغییــر ماهیــت حقوقــی اتــاق ایــران بــه بخــش عمومــث غیردولتــی کــه
از ســوی عــدهای مطــرح شــده اســت ،گفــت :آیــا عقــای کشــور اجــازه خواهنــد
داد بــا تغییــر ماهیــت حقوقــی اتــاق بــه موسســه عمومــی غیردولتــی زمینــه
دخالتهــا در نهــاد بخــش خصوصــی فراهــم شــود؟

رئیــس اتــاق ایــران در دوازدهمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در
نقــد طرحــی کــه بــا عنــوان «اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران و الحاقــات بعــدی آن» تهیــه شــده ،ســخن گفــت و از تدویــن
نظــرات کارشناســی بــرای اصــاح قانــون اتــاق خبــر داد.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــه طــور
طبیعــی در کار هــر ســازمانی ،مشــکالتی وجــود دارد ،تصریــح کــرد :شــاید ایــن
ویژگــی کشــورهای درحالتوســعه باشــد کــه همــه از هــم در حــال انتقــاد
هســتند .دربــاره اتــاق هــم نیــز اشــکاالتی وجــود دارد؛ امــا بایــد دیــد چقــدر از
ایــن اشــکاالت ناشــی از نقــص قانــون اســت؟
بــر اســاس گفتههــای او بخــش خصوصــی در ماههــای اخیــر دوره ســخت
و حمالتــی نــاروا را پشــت ســر گذاشــت؛ مشــکالت پیشآمــده دربــاره چنــد
شــرکت دولتــی واگذارشــده بــه بخــش خصوصــی و ابطــال برخــی قراردادهــای

واگــذاری ،وارد شــدن اتهامــات بــدون ارائــه مــدارک روشــن و دقیــق بــه
صادرکننــدگان بخــش خصوصــی دربــاره بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات،
کنــار گذاشــتن بخــش خصوصــی در تصمیمســازیها برخــاف قوانیــن رایــج
کشــور و در نهایــت انتشــار یــک نامــه بیهویــت بــا امضــای «کارگــروه اصــاح
قانــون اتــاق ایرانـــی»
رئیــس اتــاق ایــران بــا تاکیــد بــر نواقــص و اشــکاالت پرشــماری کــه در ایــن
طــرح وجــود دارد ،گفــت :طرحــی کــه در مجلــس مطــرح شــده در مقابــل قانــون
فعلــی اتــاق چنــد گام روبــه عقــب اســت .برخــاف انتظــار تهیــه کننــدگان طــرح
مذکــور ،اگرچــه کلیــات طــرح تصویــب شــده ،امــا مالحظــه کردنــد کــه حتــی
یــک نفــر از نماینــدگان کمیســیون اقتصــادی در موافقــت بــا مفــاد طــرح صحبــت
نکردنــد.
او ضمــن تقدیــر از نماینــدگان مجلــس کــه در تحلیلهــای خــود ،تقویــت بخــش
خصوصــی را گوشــزد کردنــد ،گفــت :رئیــس کمیســیون اقتصــاد مجلــس بارهــا
تاکیــد کــرده کــه تنهــا اصالحاتــی مــورد موافقــت کمیســیون قــرار خواهــد
گرفــت کــه موجــب تقویــت بخــش خصوصــی و ارتقــای جایــگاه اتــاق ایــران
شــود.
رئیــس اتــاق ایــران بــا تاکیــد بــر اشــکاالتی کــه ممکــن اســت در کار هــر
ســازمانی وجــود داشــته باشــد ،ادامــه در صفحــه 2
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نبایــد نســبت بــه ایــن موضــوع ،موضــع گرفــت.
مســعودی عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران نیــز گفــت:
حــرف مــن خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی اســت؛ همــه گروههــا وقتــی منافعشــان بــه خطــر
میافتــد بــه مجلــس روی میآوردنــد .نماینــدگان محتــرم
مجلــس کــه قانــون گــذاری میکننــد اجــازه ندهنــد توســط
گروهــی یــا طیفــی خــاص مدیریــت شــوند .مــن از دوســتان
خواهــش میکنــم همچنــان بــه فرمــوده امــام خمینــی (ره)
در رأس امــور باشــند .در طــرح اصــاح قانــون اتــاق هــم
نظــر مــا ایــن اســت کــه کمکهــای نهادهــای متعــدد در
اتــاق نبایــد بــه معنــای دخالــت آنهــا تلقــی شــود.

ادامه از صفحه 1
تصریــح کــرد :شــاید ایــن ویژگــی کشــورهای درحالتوســعه
باشــد کــه همــه از هــم انتقــاد میکننــد .دربــاره اتــاق نیــز
اشــکاالتی وجــود دارد ،امــا چقــدر از ایــن اشــکاالت ناشــی از
نقــص قانــون اســت؟ چقــدر ناشــی از تحریــم اســت؟ چقــدر
ناشــی از ضعــف مدیریــت اتــاق اســت؟ آیــا فضــای نامناســب
بیانیــه و بیانیــه بــازی و انتشــار اطالعــات ســر تــا پــا غلــط
اجــازه بررســیهای دقیــق و علمــی قانــون را میدهــد؟
او همچنیــن از منظــر بینالمللــی نیــز بــه موضــوع نــگاه
کــرد .بــه گفتــه شــافعی بایــد توجــه داشــت کــه اتــاق
ایــران ،عضــو اتــاق بازرگانــی بینالمللــی اســت .بــا توجــه
بــه معیارهــای چندگانــهای کــه در ســطح بینالمللــی
دربــاره ایــران و عربســتان و غیــره وجــود دارد ،ایــن احتمــال
هســت کــه چنیــن تغییراتــی مدنظــر بدخواهــان کشــور قرار
گیــرد و بــه لحــاظ اساســنامهای مشــکالت جدیــدی را بــرای
ادامــه عضویــت اتــاق و اســتفاده از ارتباطــات بینالمللــی و
درنهایــت بــر ســر راه تجــارت کشــور ایجــاد شــود .آیــا در
فضــای تحریمــی و آینــده نهچنــدان روشــن ،ایــن موضــوع
بــه نفــع کشــور خواهــد بــود؟
طرح تغییر اتاق ایران دربرگیرنده تناقضهاست
محمــد قاســمی ،رئیــس مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران
در تشــریح طــرح اصــاح قانــون اتــاق ایــران کــه در مجلــس
و بــا نظــر  ۵۵نماینــده مطــرح شــده ،گفــت :طــرح مذکــور
را بــر اســاس منطــق و اصــول حقوقــی بررســی کردیــم.
ایــن طــرح ابتــدا  ۱۱مشــکل را برمیشــمارد و در ادامــه
پیشــنهادهایی را بــرای حــل آنهــا مطــرح میکنــد .از جملــه
ایــرادات اصلــی کــه در ایــن طــرح مــورد توجــه قــرار گرفتــه
بــه عــدم شــفافیت و عــدم مشــارکت معطــوف اســت.
بــر اســاس اظهــارات او ،ســه نکتــه برجســته در ایــن طــرح
آمــده اســت؛ نکتــه اول تغییــر ماهیــت حقوقــی اتــاق
و تبدیــل آن بــه موسســه عمومــی غیردولتــی ،نکتــه دوم
حضــور اجزایــی از حاکمیــت در شــورای نظــارت و نکتــه
ســوم هــم تغییــر فرآینــد انتخابــات اتــاق اســت.
قاســمی تاکیــد ایــن طــرح بــر اینکــه اتــاق ایــران بــه عنــوان
یــک نهــاد تنظیمگــر اقتصــادی و بازرگانــی در کلیــت
شــناخته میشــود و در جزئیــات بــر دخالتهــای دولتــی
و ســایر ارکان حکومتــی تمرکــز دارد را رفتــاری متناقــض
توصیــف کــرد.
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بــه بــاور او کلیــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی امــروز در
مظــان اتهــام غیرشــفاف بــودن هســتند ،پــس چگونــه
ایــن افــراد بــا تبدیــل اتــاق ایــران بــه موسس ـهای عمومــی
غیردولتــی دنبــال شــفافیت میگردنــد .ایــن تغییــر منجــر
بــه شــفافیت نخواهــد شــد .از ســوی دیگــر جنــس و نــوع
مدیریــت ایــن نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــا اتــاق ایــران
ســنخیت نــدارد .نــوع تشــکیل و اداره آنهــا بــا اتــاق متفــاوت
اســت.
رئیــس مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه قانــون
ســامت اداری تاکیــد کــرد :در ایــن قانــون از اتــاق ایــران
بــه عنــوان موسســه خصوصــی حرفـهای کــه عهــدهدار یــک
یــا چنــد امــر عمومــی اســت ،یــاد شــده اســت .از طــرف
دیگــر بــه نظــر میرســد ایــن طــرح ،اتــاق ایــران را بــه
ســمت سیاســی شــدن ســوق میدهــد و تنهــا فرآینــد
انتخابــات را پیچیــده میکنــد.
قاســمی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه تــاش مرکز
پژوهشهــای انــاق ایــران در راســتای تهیــه طــرح بازطراحی
الگــوی مدیریــت اتــاق ایــران بــا رویکــرد شبکهســازی
و عضوگیــری فراگیــر اشــاره و تصریــح کــرد :ایــن اولیــن
طرحــی اســت کــه بــه همــت مرکــز پژوهــش هــای اتــاق
ایــران آمــاده شــده اســت .رویکــرد ایــن طــرح بــه ســمت
کاهــش وابســتگی بــه کمکهــای دولتــی و درآمدهــای
اجبــاری اســت .بایــد درآمدهــای اختیــاری مبتنــی بــر
ارائــه خدمــات جــذاب را افزایــش دهیــم تــا صــدای بخــش
خصوصــی بلندتــر شــنیده شــود.
او معتقــد اســت اگــر بــا رویکــرد تقویــت بخــش خصوصــی،

دیدگاههــای کارشناســی اعضــای هیــات نماینــدگان را
دربــاره اصالحــات الزم در قانــون اتــاق ایــران دریافــت
کنیــم ،بــه ســر منــزل مقصــود میرســیم.
نسبت به اصالح قانون اتاق ایران موضع نگیریم
ســیدحمید حســینی در ایــن نشســت اظهــار کــرد :نظــارت
بــر اتــاق ایــران تــا چــه انــدازه تــرس دارد کــه بــا پیشــنهاد
تبدیــل اتــاق ایــران بــه نهــاد عمومــی غیردولتــی ،شــاهد
بــروز ایــن واکنشهــا هســتیم.
او معتقــد اســت کــه اگــر قــرار باشــد تــا اصالحــی در اتــاق
ایــران شــکل گیــرد ،ایــن اصــاح از دل نقدهــا بیــرون
خواهــد آمــد.
حســینی ادامــه داد :شــورای عالــی نظــارت بــر اتــاق در
حــال حاضــر کامــا دولتــی اســت؛ از طرفــی در قانــون هــم
بــه صراحــت بیــان شــده ،اتــاق ایــران موسســه غیرانتفاعــی
اســت .بنابرایــن تــرس از تبدیــل اتــاق ایــران بــه نهــاد
عمومــی غیردولتــی بــه چــه دلیــل اســت؟
او تاکیــد میکنــد :ماهیــت اتــاق مشــخص نیســت .مــا نــه
انجمــن کارفرمایــی هســتیم و نــه موسســه خصوصــی .بلکــه
اتــاق ایــران موسس ـهای اســت کــه جــزو حاکمیــت بــوده و
وظایــف آن هــم بایــد در همیــن راســتا باشــد.
حســینی بــه انتقــاد از عــدم اصــاح قانــون اتــاق ایــران بــه
رغــم تصویــب پیشنویــس آن پرداخــت و در عیــن حــال از
عملکــرد شــورای عالــی نظــارت گالیــه کــرد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تاکیــد کــرد اصــاح
قانــون اتــاق ایــران باعــث اصــاح ســاختار آن خواهــد شــد و

قدردانی از مجلس
در انتهــای نشســت ،غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق
ایــران بــا تقدیــر از اعضــای هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران
بــه خاطــر مشــارکت در ایــن نشســت فوقالعــاده ،تاکیــد
کــرد :بــار دیگــر از اظهــارات نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی قدردانــی میکنــم .بــه آقــای قــادری کــه طــراح
اصلــی ایــن طــرح اســت هــم در نشســتی گفتــم کــه شــما
از مبدعــان قانــون بهبــود محیــط کســب و کار در ایــران
بودیــد .میدانیــم کــه نیــت ایشــان خیــر اســت .آقــای
قــادری در کمیتــه مــاده  12حضــوری فعاالنــه و دلســوزانه
داشــتند و قدمهــای موثــری بــرای رفــع موانــع کسـبو کار
برداشــتند .ممکــن اســت اطالعــات ناقصــی در اختیار ایشــان
قــرار داده باشــند .در صحبتهایــی کــه بــا ایشــان داشــتیم،
اطمینــان دادیــم کــه اطالعــات درســت در اختیارشــان قــرار
دهیــم.
شــافعی همچنیــن در ادامــه خطــاب بــه برخــی اعضــای
پارلمــان بخشخصوصــی گفــت :مــا اگــر قاعــده دموکراســی
را قبــول داریــم بایــد بــه انتخــاب اکثریــت احتــرام بگذاریــم
و همــه نقدهــای مــا در جهــت اصــاح رویههــای اتــاق
باشــد .البتــه در ایــن نشســت مــن شــاهد چنیــن روحیـهای
بــودم و امیــدوارم ایــن شــرایط ادامــه داشــته باشــد تــا باهــم
اقتصــاد کشــور را اصــاح کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیشگفتار:
قبــل از انقــاب اســامی مــدارس مهندســی ایــران فــارغ
التحصیالنــی بــه جامعــه کارافرینــی تقدیــم مــی نمودنــد
کــه قابــل قیــاس بــا فضــای اموزشــی فعلــی در کشــور
نیســت  .پــس از انقــاب اســامی ایــران و در ایــن چنــد
دهــه بــا ورود و تاســیس دانشــگاه ازاد اســامی در اقصــی
نقــاط ایــران تعــداد فــارغ التحصیــان در رشــته هــای
مختلــف مهندســی صنعــت احــداث  ،مدیریــت و اقتصــاد
بســیار رو بــه افزایــش گذاشــت و عــاوه بــر ان مــدارس
مهندســی قدیمــی در ایــران نیــز بــا بســط و گســترش
بســیار زیــادی مواجــه گردیــد و تعــدا فــارغ التحصیــان
دانشــگاه قدیمــی از حــد  20-100نفــر بــه شــاید 6-5
برابــر تغییــر یافتــه اســت  .در شــرایط کنونــی درصــد فــارغ
التحصیــان دانشــگاه هــای مختلــف ازاد در اقصــی نقــاط
ایــران درصــد بســیار باالیــی از کل فــارغ التحصیــان در
کشــور مــی باشــند .
در ایــن مقالــه هــدف مقایســه بیــن توانمنــدی فــارغ
التحصیــان داشــنگاه ازاد اســامی بــا ســایر دانشــگاه هــای
دولتــی نیســت .بــدون شــک همــه کســانیکه در فضــای
اجــرای پــروژه هــا درچنــد دهــه گذشــته حضــور داشــتند
بــا ایــن نــگاه نگارنــده کــه مــا فــارغ التحصیــان مهنــدس
توانمنــد از دانشــگاه ازاد اســامی بســیار داریــم .هــدف از
نــگارش ایــن متــن ورود بــه اســاس و خصوصیــات فنــی و
بعضــا مدیریتــی یــک مهنــدس اســت  .ایــن مقالــه قبــا
توســط اینجانــب در مجــات مهندســی ســالهای گذشــته
چــاپ شــد ولــی نظــر بــه اهمیــت ان نگارنــده بــا اصالحاتــی
در مقالــه قبلــی بــر ان شــد کــه بــاز مجــددا مــروری بــه ان
بنمایــم.
مقدمه :
بارهــا نگارنــده از خــود ســوال نمــوده اســت مهنــدس چــه
خصوصیاتــی دارد؟ و بــه چــه کســی بایســتی مهنــدس
گفــت ؟ چــه رســالتی بــه عنــوان یکــی از اعضــای جامعــه
و از احــاد ملــت بــر عهــده مهنــدس گذاشــته شــده اســت
؟ و نهایتــا نقــش او در ســاخت و ســاز و کارافرینــی در
جامعــه و متعاقــب ان ایجــاد خیــر و برکــت بــرای خــود و
هــم وطنــان خــود در کشــور چیســت؟ و ســواالت عدیــده
دیگــری منجملــه ســواالت و چالــش هــای ذیــل پیــش روی
نگارنــده اســت.

انـرژی
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یادداشــتی ا ز ر ضا طبیــب زاده به مناســبت روز مهندس

مهندس سازنده ،
مهندس کارافرین کیست
ایــا مــن بــا گذرانــدن فــی المثــل دوران چنــد ســاله
دانشــگاهی مــی توانــم جایــگاه مهنــدس را اشــغال نمایــم و
باالتــر از ان بــا تخصــص و مهارتهــای احتمــاال باالتــری بــه
مــن دکتــر خطــاب شــود؟
ایــا احــاد جامعــه مــی تواننــد بــدون دغدغــه از عنــوان
مهنــدس بــه راحتــی و هــر طــور کــه خواســتند و نیــت
کننــد اســتفاده نماینــد ؟
بــه چــه میزان مثــل قدیمــی دود چراغ خــوردن  ،اســتخوان
خــرد کــردن و در نهایــت مــوی ســفید کــردن بــرای اشــغال
و احــراز چنیــن عنــوان شایســته و بلنــد مهنــدس بایســتی
مــورد قبــول جامعــه باشــد؟
چــرا در شــرایط حــال کشــور از ایــن عنوانهــا بــه نادرســت
توســط بعضــی افــراد فرصــت طلــب اســتفاده میشــود؟ و
مــاال» شــرایط دوغ و دوشــاب در هــم امیختــه شــده اســت .
جامعــه بــا کســانیکه از ایــن عناویــن بــه نادرســتی اســتفاده
میکننــد چــه رفتــاری بایســتی داشــته باشــد ؟ و چه کســی
در ایــن حــوزه مســئول و پاســخگو اســت ؟ و ایــا نبایســتی
ایــن افــراد بخاطــر ســوء اســتفاده از ایــن عناویــن مهــم
اجتماعــی و ارزشــی پاســخ گــو باشــند؟ چــه عموم ـاً ایــن
افــراد صالحیــت اســتفاده از جایــگاه مقــدس مهنــدس را
ندارنــد و بــرای نیــل بــه اهــداف شــخصی و خــاص خــود
بــه جعــل ایــن عناویــن بصــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم
وارد میشــوند و بــه جعــل مــدرک مهندســی نیــز اقــدام مــی
نماینــد و در سیســتم کارهــای قــوای ســه گانــه نیــز وارد
مــی شــوند .
نگارنــده بــه جــد موافــق و همــراه بــا اســتفاده کامــل و
صحیــح از عناویــن علمــی  /دانشــگاهی و اجرایــی بــرای

ارزش گــذاری بــرای اعتــای نــام مهنــدس در جامعــه
بــوده و هســتم و معتقــدم بایســتی از قشــر زحمــت کــش
 ،خــدوم  ،تالشــگر  ،ســازنده و کارافریــن هــم بــا عنــوان
مهنــدس و هــم بــا روش هــای دیگــر نــام بــرد و همــواره
تجلیــل نمــود .
ب
ا ارائــه مقدمــه فــوق الذکــر بــرای ورود بــه بحــث اصلــی
تعاریفــی را تقدیــم میکنــم :
تعریف ساده مهندس در کتب لغت :
در کتــب لغــت مرجــع فارســی و انگلیســی بــرای تعریــف
مهنــدس چنیــن نوشــته شــده اســت :
نقل از کتاب لغت دکتر معین :
مهنــدس یعنــی  ،انــدازه گیرنــده  ،عالــم هندســه ،
متخصــص ایجــاد طــرح هــای کارهــای ســاختمانی و
معمــاری  ،یــا راهســازی یــا کشــاورزی  ،یــا ســاختن انــواع
ماشــین  ،خبیــر و بصیــر در امــور مجــاری قنــات و معمــار
نقل از کتاب لغت مرجع OXFORD
①Someone Whose job is to design, build,
and repair roads , bridges, machines , etc
②someone who controls the engines on a
. ship , airplane, or train
نقل از کتاب مرجع : BLACK’S LAW
The art and science by which mechanical
properties of matter are made useful to
. man in structures and machines
نقــل از کتــاب لغــت مرجــع THE LEXICON
WEBSTER
DICTIONARY

One Who devises designs or builds
;according to the practices of engineering
one who operates a machine or
locomotive; a person who skillfully
. managers a project
در تمامــی مبانــی لغــت بــرای عنــوان مهنــدس بــا
محوریــت ســاخت و ســاز و کار افرینــی و بــا اعمــال
مدیریــت خصوصیــات و اســتنتاج هــای شــاخصی بشــرح
ذیــل تعریــف و قبــول میشــود .
الــف :مهنــدس شــخصی اســت ســازنده ،خبیــر ،اگاه
متفکــر بــا دانــش در حــوزه ســاخت و ســاز و کارافرینــی
کــه بایســتی بــا بکارگیــری اخــاق و مدیریــت در تمــام
فضاهــای زیــر ســاخت هــای جامعــه حضــور روشــن و فعــال
دارد .قطعــا در ایــن مبانــی تنهــا نــگاه بــه حضــور مهنــدس
در ســاخت و ســاز و ســاختمان ،پــل  ،ســد و پاالیشــگاه و
نظایــر ان بــه صــورت مجــرد نیســت بلکــه نــگاه بــه فضــای
مهــم مدیریــت ،ســاماندهی و انجــام چنیــن امــوری از
خصوصیــات یــک مهنــدس کارافریــن اســت .
ب :قطعــا مهنــدس بایســتی دارای مدیریــت ســاماندهی ،
فرماندهــی  ،توانمنــدی الزم بــرای ایجــاد ســاختار الزم در
حــوزه ســاخت و ســاز و کارافرینــی در همــه مــوارد مــن
جملــه صنعــت باشــد .بــه بــاور نگارنــده نقــش واقعــی
مهنــدس در فضــای کســب و کار و در اجــرای پــروژه هــای
عمرانــی و صنعتــی را میتــوان بــا حضــور و نقــش یــک
رهبــر ارکســتر ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مقتــدر مقایســه نمــود .رهبــر ارکســتر بــا مهــارت کامــل و
ضمــن تعلیــم وآمــوزش بــه افــراد تیــم خــود جایــگاه افــراد
تیــم خــود در کنســرت ،بــر کار انهــا نظــارت مســتقیم و
لحظــه بــه لحظــه مــی نمایــد تــا یــک شــاهکار موســیقی
بــه گــوش بیننــده و شــنونده در کنســرت خــود و بــا
کیفیــت بــاال برســاند .
پ  :تاکیــد دارم مهنــدس بایســتی متعهــد بــه اخــاق
حرفــه ای بــرای حفــظ منافــع ملــی ،محیــط زیســت و
فرهنــگ جامعــه خــود باشــد.لذا هریــک از مــا اگــر چنیــن
ادعایــی داریــم و صفــت مقــدس مهنــدس را بــا خــود یــدک
میکشــیم بایســتی از خــود ســوال کنیــم ،ایــا بــه واقــع
دارای چنیــن خصیصــه هایــی شایســته هســتیم ؟
بحث مقاله
بــا توجــه بــه پــاره ای از مصادیــق فــوق نگارنــده در نظــر
دارد بــه نحــوی بــه خصوصیــات اجمالــی مهنــدس ورود
نمایــد و ضمــن ارائــه بعضــی از پرســش هــا از خواننــدگان
در انتهــا نظــرات خــود را بــا خواننــدگان گرانقــدر تقدیــم
نمایــم .
نگارنــده اعتقــاد دارد اگــر بــه فــردی بــه نحــوی در جامعــه
و بــا قبــول بعضــی از رانــت هــا بــه او عنــوان مهنــدس یــا
دکتــر میدهنــد و اگــر بــه واقــع صالحیــت انــرا نــدارد بایــد
شــهامت انــرا داشــته باشــد و خــود از ان تبــری جویــد و بــا
شــهامت بــه جامعــه و اطرافیــان خــود اعــام نمایــد کــه
مــن دارای چنیــن جایــگاه نیســتم.
نگارنــده مقالــه در دوران بعــد از انقــاب بــا دیــدن بعضــی
ســریالها و فیلــم هــای تهیــه شــده توســط صــدا و ســیما
بــا ایــن نــگاه (ســهوی یــا عمــدی) مواجــه شــد کــه بــه
رییــس قافلــه قاچاقیــان و خالفــکاران در ســریالها بــا عنــوان
مهنــدس یــا دکتــر خطــاب میشــد .یــا هــر کار غیــر قاعــده
و غیــر اصولــی کــه توســط مدیــران در بخــش دولــت انجــام
میشــد و مــی خواســتند بــرای ان عنوانــی جــا بیندازنــد از
عنــوان مهندســی کــردن موضــوع یــا مهندســی معکــوس
کــردن موضــوع اســتفاده مــی نمودنــد  .ایــن مــوارد یعنــی
خدشــه بــه جایــگاه مهنــدس بعنــوان یــک فــرد زحمتکــش
و خــدوم در جامعــه اســت .
مــا مهندســان تــک تــک رســالت و ماموریــت بــرای حفــظ
و صیانــت از نــام و جایــگاه مقــدس مهنــدس در جامعــه را

داریــم و مــا هســتیم کــه بایســتی بــا سیســتم رفتــاری و
عملکردمــان در جامعــه بــه قســم خــورده شــده در ابتــدای
شــروع کار مومــن و معتقــد بــوده و از وارد شــدن خدشــه و
الودگــی بنــام مهنــدس خــودداری نماییــم .
ارزش هــای یــک مهنــدس همچــون صداقــت ،درســتکاری،
امانتــداری  ،صالحیــت حرفــه ای رفتــار و مراقبتهــای حرفــه
ای از فضــا و جایــگاه مهنــدس البتــه بــا نــگاه بــه اعتــای
منافــع ملــی و محیــط زیســتی اینــده اســت و نگارنــده بــه
ان اعتقــاد راســخ دارد و معتقــد اســت همــه مــا مهندســان
بایســتی بــا ارزش هــای واالی فــوق الذکــر بطــور کامــل
اشــنا شــویم و ســپس آنهــا را در فعالیــت هــای اجتماعــی/
مهندســی و در فضــای کســب و کارمــان بــکار بندیــم.
در هیــچ کجــای دنیــا شــما ســراغ نداریــد کــه تــا در چنیــن
حــد وســیع کــه در کشــور مــا جــاری و حاکــم اســت از
کلمــه مهنــدس یــا عنــوان دکتــر بــه وفــور و بــه نادرســتی
اســتفاده شــود و شــوری آش در حــدی اســت کــه حتــی
اســتفاده از ایــن لفــظ کارافریــن در بیــن مــردم کوچــه و
بــازار و بــه هنــگام انجــام مــراودات جــاری روزانــه اســت
و شــما را مــردم کوچــه و بــازار براحتــی بــا لفــظ مهنــدس
خطــاب میکننــد و حتــی در پــاره ای مــوارد از ایــن لفــظ بــا
طعنــه و مــزاح هــم اســتفاده میشــود.
پیشنهادات:
پــاره ای نظــرات و دیدگاههــای اولیــه در ایــن حــوزه ذیــا
تقدیــم خواننــدگان ارجمنــد شــده اســت :
دانشــگاهها و موسســات علمــی مــا بــه جــد بایســتی دادن
مــدرک مهندســی را قانونمنــد نماینــد  .امروز بــرای فرزندان
و جوانــان مــا کــه در مســیر ورود بــه دانشــگاه هســتند ایــن
امــر نهادینــه شــده کــه بــه هــر حــال بــا وجــود فضــای
وســیع در دانشــگاها  ،حتمــا در یکــی از دانشــگاهها بــرای
انهــا جــا وجــود دارد و ورود مــی نماینــد و بــدون تردیــد
بعــد از چنــد ســال بــا یــک مــدرک دانشــگاهی از دانشــگاه
خــارج میشــوند .در صورتیکــه بایســتی مــاک لیاقــت،
ســواد و پشــتکار جــوان مــاک خــروج او از دانشــگاه و
دریافــت مــدرک ارزشــی باشــد.
ضمــن اعــام احتــرام و خشــوع بــه همــه موسســات علمــی
 ،اموزشــی و فرهنگــی خــدوم کشــور بایســتی اعــام نمایــم
کــه اینجانــب در مــدت حضــور طوالنــی خــود در پــروژه
هــای مهندســی کشــور بــا مهندســین جوانــی کــه ایــن
عنــوان را بــا خــود داشــتند و درخواســت کار (حداقــل
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در بخــش خصوصــی) را داشــتند بــه کــرات مواجــه شــدم
کــه متاســفانه اغلــب ایــن عزیــزان از مبانــی دروس اولیــه
مهندســی کــه قاعدتــا در  4ســال دانشــگاه فــرا گرفتــه
بودنــد و بایســتی از انهــا بــرای ورود بــه بــازار کار اســتفاده
نماینــد بطــور کامــل آگاه نبودنــد و ظاهــرا فراگیــری دروس
مهندســی را تنهــا بــرای دریافــت مــدرک مــورد نظــر
داشــتند.
مــا نیــاز بــه مهندســین جــوان  ،پرشــور و عالقــه منــد بــه
اینــده داریــم کــه بــا داشــتن دانــش الزم مهندســی بــرای
ورود بــه بــازار کار امــاده بــوده و بــا کســب تجربــه جــای
نســل قبلــی خــود را بــه درســتی پــر نماینــد .شــرایط
موجــود چنیــن تصویــر روشــنی را کامــا ارائــه نمــی دهــد.
رســیدن بــه شــرایط نســبتا مطلــوب نیــاز بــه کار فرهنگــی
گســترده و عملــی در ایــن زمینــه ابتــدا از دانشــگاه هــا و
مراکــز عملــی داشــته و حتــی در دوران حضــور مهندســین
جــوان در بــازار کار نیــاز بــه ایجــاد بســتر و فرهنــگ ســازی
میباشــد.
در قبــل و بعــد از انقــاب اســامی صنــف پیمانــکاری در
صنعــت احــداث همــواره بــا کمبــود کارشــناس و نبــود رابط
بیــن کارگــر ماهــر و مهنــدس یعنــی تکنســین هــا مواجــه
بــوده و ایــن نقیصــه در  5دهــه گذشــته همــواره در کشــور
جــاری و عیــان بــوده اســت .گرچــه تاکنــون تــاش هایــی
در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت ولــی قطعــا کفایــت
و پاســخگوی نیازهــای فضــای ســاخت و ســاز در کشــور
نیســت .لــذا درخواســت ایــن اســت کــه مســئوالن نظــام
اموزشــی و دانشــگاهی کشــور کنکــور را همچــون الگوهــای
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شــناخته شــده بیــن المللــی بــه دو فضــای کامــا جداگانــه
یکــی انتخــاب بــرای ورود کادر فنــی ،اجرایــی و تکنســین
هــا و دیگــری طیــف انتخــاب مهنــدس اجرایــی و طــراح بــه
بــازار کســب و کار قــرار دهنــد  .در شــرایط حــال در پــروژه
هــای عمرانــی و پــروژه هــای صنعــت نفــت کشــور بــدون
اســتثنا براحتــی ایــن نقیصــه بروشــنی دیــده میشــود.
بعضــا بــا روش موجــود و بــا دادن مــدرک مهندســی بــدون
ضابطــه و بــی محابــا بــه جوانــان  ،ســطح توقــع جامعــه
جــوان کشــور بــه نادرســتی بــاال بــرده میشــود  .بــازار کار
بــرای همــه ایــن افــراد بــرای دریافــت جایــگاه درســت
مهندســی نــه وجــود دارد و نــه متاســفانه پــاره ای از ایــن
افــراد صالحیــت ورود بــه بــازار کســب و کار مهندســی را
ندارنــد و لــذا چنیــن افــرادی بعــد از مدتــی بــا ســرخوردگی
و یــاس کامــل و جــدی مواجــه شــده و بــه عــوض ورود
بــه فضــای کســب و کار مهندســی ســر از کارهــای غیــر
حرفــه ای و خدایــی ناخواســته اعتیــاد کــه بعضــا نتایــج
نامطلــوب و جبــران ناپذیــری بــرای ایــن جوانــان در پــی
خواهــد داشــت اجبــارا ً وارد مــی شــوند .
در فضــای فرهنــگ ســازی و تربیــت فرزنــدان بــرای
ورود انهــا بــه دانشــگاه شــفاف عمــل نماییــم .اگــر فــی
المثــل فرزنــد مــن تــوان امادگــی رفتــن بــه رشــته هــای
مهندســی و یــا رشــته هــای طبابــت و نظایــر آن را نــدارد
ســعی ننماییــم بــه هــر طریــق فرزندمــان بــا مــدرک از
دانشــگاه خــارج شــود  .قطعــا ایــن روش خدمــت بــه اینــده
فرزندانمــان و کمــک بــه انهــا در ســاخت و ســاز زندگــی
اینــده انهــا نیســت.
در مــدارس متوســطه هــم اکنــون در نظــام اموزشــی
کمبودهایــی در حــوزه دادن شــناخت و امادگــی جوانــان
بــرای انتخــاب مســیر صحیــح در اینــده بــرای موفقیــت
کاری و زندگــی انهــا دیــده نمیشــود .ایــن امــر در مدیریــت
دانشــگاهای نیــز بســیار شــفاف دیــده میشــود .بایســتی
بــرای ایــن دو حــوزه برنامــه ریــزی روشــن نمــود و بــا
امــوزش جوانــان و مهندســین تــازه وارد بــه صحنــه اجــرای
کار مســیر صحیــح را بــرای انهــا مشــخص نماییــم .ایــن
تجربــه ســالها اســت کــه در غــرب جــاری اســت ایــا مــا
ایرانیــان مــی خواهیــم در همــه مــوارد چــرخ چــاه را
مجــددا اختــراع نماییــم؟ مــا مــی توانیــم از ایــن تجربیــات
بدرســتی و بــا بومــی ســازی و انتخــاب بــا اداب و رســوم
خودمــان جوانانمــان را تربیــت کنیــم .حداقــل در فضــای
کار مهندســی مــا ادامــه در صفحــه بعــد
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در بخشــی از ایــن نامــه آمــده اســت :در طی جهشهــای ارزی
ســهگانه در ســالهای  1397-1390و  1399و همچنیــن
تغییــرات ارز مرجــع بــرای گمــرکات و محدودیتهــای
تخصیــص ارز بــرای واردات مــواد اولیــه و کاالهــای تخصصــی
کــه مشــابه داخلــی ندارنــد و بــرای قراردادهــا و پروژههــا
موردنیــاز هســتند ،بــا همراهــی ویــروس کرونــا و تــداوم
تحریمهــای گوناگــون همــه و همــه دستبهدســت هــم
دادنــد و بخــش خصوصــی طــرف قــرارداد بــا دولــت را در
قالــب مقاطعــهکار (ســازنده ،فروشــنده و پیمانــکار) بــا
مشــکالتی مواجــه نمــود کــه عمـ ً
ا ادامــه قراردادهــا را بــرای
آنها-ناشــی از عواملــی کــه هیچکــدام در حــوزه کنتــرل و
پیشبینــی مقاطع ـهکاران نبــوده ،مشــکل و بعض ـاً غیرممکــن
کــرده اســت.
در ادامــه ایــن نامــه تأکیــد شــده :از طرفــی متــن قراردادهــا
بهگونــهای تنظیمشــده و میشــوند کــه راهــی بــرای
خــروج از ایــن شــرایط اضطــراری در آنهــا لحــاظ نشــده
اســت .خــاص شــدن از آتــش قراردادهــا عمدتــاً دو راه
بیشــتر نداشــت ،پریــدن از ارتفــاع بلنــد پالســکو (فســخ و
یــا برکنــاری) و یــا مانــدن و ســوختن (ادامــه قــرارداد و دل
بســتن بــه قولهــای شــفاهی کارفرمــا) مگــر آنکــه دالیلــی
مبنــی بــر خاتمــه در قراردادهــا وجــود داشــت و یــا بــه وقــوع
میپیوســت کــه ایــن همچــون وجــود درب خــروج اضطــراری
عمــل میکــرد.
همچنیــن تأکیــد شــده :در شــرایط ســال  1399کــه ســه
عامــل افزایــش نــرخ ارز ،یــا کمبــود منابــع مالــی دســتگاههای
کارفرمایــی و همچنیــن تــداوم نزدیــک بــه یــک ســال ویروس
کرونــا بــا هــم و بهطــور همزمــان وجــود داشــتند فیالواقــع
زنجیــره دچــار از هــم گسســتگی شــد و رســیدن قراردادهــا
بــه نتیجــه را مشــمول مــرور زمــان کــرده اســت کــه ایــن
مهــم حداقــل هزینههــای ســربار بخــش خصوصــی را چنــد
برابــر کــرده اســت .بــه دلیــل نیــاز بــه تأمیــن نقدینگــی
چندبرابــری و همچنیــن موانــع قــراردادی و اظهارنظــر عــام
دســتگاههای کارفرمایــی مبنــی بــر محدودیتهــای فــراوان
اختیــارات عم ـ ً
ا یــا بــر تعــداد پروژههــای نیمهتمــام افــزوده
خواهــد شــد ،یــا پایــان ورشکســتگی مقاطعــهکار بخــش
خصوصــی را بــه ارمغــان آورد.
در بخــش پایانــی نامــه رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران

ورشکستگی
فعاالن اقتصادی
با عدم تغییر
رویکرد وزارت
نیرو در حوزه
قراردادها

بــه معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو تأکیــد شــده اســت:
دســتورالعملهای جبرانــی ســازمان برنامــه هــم منــوط بــه
مناســب بــودن شــاخصهای ابالغــی و همچنیــن تأمیــن
نقدینگــی بهموقــع و بهانــدازه توســط کارفرمایــان بخشــی
از مشــکالت را پاســخگو هســتند ولــی همچنــان مشــکل
باقــی اســت .خواهشــمندیم دســتور فرماییــد ضمــن اعمــال
غربالگــری قراردادهــا براســاس میــزان تحقــق بودجــه
و اولویتبنــدی آنهــا ،در زمــان کوتــاه بــه شــرکت
توانیــر جهــت ابــاغ بــه شــرکتهای بــرق منطقــهای و
شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق منعکــس شــود .تــداوم
ایــن قراردادهــا تــا بــه امــروز و آینــده ازنظــر ملی خســارات
غیرقابــل جبرانــی نظیــر ورشکســتگی شــرکتهای بخــش
خصوصــی ،افزایــش میــزان بیــکاری و تــرس از کارآفرینــی
بــا کاهــش اعتبــار بخــش خصوصــی در بانکهــا را بــه
دنبــال خواهــد داشــت.
در پایــان تأکیــد شــده :امیدواریــم ایــن نــوش دارو بعــد
از مــرگ ســهراب نشــود و بــا تغییــر عملــی رویکــرد آن
وزارتخانــه قراردادهــای جــاری صنعــت بــرق کشــور در
حــوزه انتقــال و توزیــع شــاهد برونرفــت از ایــن وضعیــت
نابســامان قراردادهــای صنعــت بــرق کشــور باشــیم.

انـرژی

شماره صد و شصت و هفت  /هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و نه

ادامه از صفحه قبل
تفــاوت هــای بســیار جــدی بیــن ســه صندلــی کارفرمــا
 /مشــاور و پیمانــکار بــرای نشســتن بــر روی هریــک از
انهــا وجــود دارد  .مهنــدس متقاضــی بــرای ایــن ســه
صندلــی از نظــر خصوصیــات فــردی  ،اجتماعی،روابــط
عمومــی ،توانمنــدی علمــی ،ســطح دانــش و اگاهــی دارای
تفاوتهــای جــدی مــی باشــند .حتــی ایــن تفاوتهــا بــرای
ورود بــه انــواع پــروژه هــای صنعتــی و عمرانــی نیــز بــه
روشــنی دیــده میشــود .بــه عنــوان نمونــه مهندســی کــه
عالقــه منــد بــه نشســتن بــر روی صندلــی هــر یــک از
ســه جایــگاه کارفرمــا  /مشــاور و پیمانــکار میباشــد قطعــا
تفاوتهایــی بــرای ایــن کاربــران بــرای ورود بــه همــه
پــروژه هــای صنعــت احــداث منجملــه صنعــت نفــت ،ســد
ســازی ،راه ســازی و ســاختمان و نظایــر آن نیــز دیــده
میشــود .اینجانــب بــه عنــوان یــک مهنــدس کوچــک (
اگــر جــرات نمایــم بعــد از گــذر از  53ســال خدمــت در
حــوزه مهندســی نــام خــود را مهنــدس بگــذارم ) پیشــنهاد
دارم بــرای احتــرام و تکریــم بــه جایــگاه مهنــدس ســازنده
همچــون همــه نقــاط جهــان از بکارگیــری بســیار وســیع و
بــی محابــای عنــوان مهنــدس یــا دکتــر حداقــل در بخــش
مهندســی کشــور تجدیــد نظــر شــود و هــر یــک از مــا
ســهم و حصــه خــود ایــن جایــگاه مقــدس را پــاک و حفــظ
نماییــم.
امیــد دارد بــا ایــن نوشــته کوتــاه نگارنــده توانســته
باشــد نیــات خــود را بــه ســمع و نظــر همــه مهندســین
کارافریــن  ،ســختکوش و خــدوم کــه در هــر دوره ای از
خدمــت زندگــی خــود هســتند برســانم .جــا دارد متقابــا
صاحــب نظــران دیدگاههــای موافــق یــا مخالــف خــود
را در ایــن حــوزه ارائــه بفرماینــد  .قطعــا موجــب تشــکر
نگارنــده اســت و از ان اســتقبال نمــوده و درس مــی گیــرد.
قصــد دارم ایــن نوشــته را بــا کالمــی از اســتاد گرانقــدرم
مهنــدس احمــد حامــی ختــم نمایــم ایشــان بــه هنگامــی
کــه مــا در دهــه  40در ســر درس کالس ایــن بزگــوار
در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران بودیــم مــی فرمودنــد
«مهنــدس بــه کســی گفتــه میشــود کــه بعــد از خــروج
از دانشــگاه حداقــل 10ســال افتــاب بــه پشــت ســرش در
کارگاه خــورده باشــد « یــادش گرمــی و روحــش شــاد.
یادداشــتی ا ز ر ضا طبیــب زاده به مناســبت روز مهندس
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برنامــه اقتصــادی کشــور (برنامــه ششــم) کــه جانمایــه
توســعه کشــور اســت و حجــم عظیمــی از کار فکــری
و بوروکراتیــک و ســازمانی صــرف تهیــه آن شــده
اســت و قــرار بــوده نظامــات اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی کشــور را در یــک دوره  ۵ســاله بــه میزانــی
بهبــود بخشــد ،در حــد چنــد خــط خبــر رســانهای
بازتــاب مییابــد و نگرانــی و اضطرابــی در دولتمــردان و
مســووالن نهادهــای حاکمیتــی بــر نمیانگیــزد.
اگــر همــه آمــال مــا را امــر سیاســت و آرمانهــای
سیاســی بــرآورده میســازد ،چــه نیــاز بــه اقتصــاد و
فرهنــگ و ســرمایه اجتماعــی و ...؟ و اگــر چنین نیســت
و قــرار بــوده سیاســت و دیپلماســی راه را بــر تولیــد و
صــادرات و تجــارت بگشــاید و امــکان جــذب ســرمایه
و دانــش فنــی و مدیریتــی را بــرای کشــورمان فراهــم
ســازد و بازارهــا را وســعت و کار و کســب مــردم را رونــق
بخشــد و اســباب رفــاه و آســایش جامعــه را فراهــم آورد
پــس چــرا ایــن ضرورتهــا را بــرآورده نســاخته اســت؟!
اشــکال کار کجاســت و چــرا کســی پاســخگو نیســت و
کســی بازخواســت نمیشــود و نــوری بــر ایــن تاریکــی
افکنــده نمیشــود؟
پاســخ شــاید آن باشــد کــه در گام اول نیازمنــد یــک
نظریــه یــا الگــوی توســعهای هســتیم کــه ایــن نظریــه
یــک برنامــه توســعهای نیســت بلکــه در برگیرنــده
خطــوط اصلــی برنامههــای میانمــدت و در مــواردی
بلنـــدمدت توســعه در بخشهــای مختلــف اســت.
امــری کــه متاســفانه ســالهای متمــادی اســت بهدلیــل
فقــدان آن و ترســیم نکــردن یــک مدیریــت توســعهای
در حوزههــای مختلــف ،بیشــتر بــه ســمت نگاههــای
غیرعلمــی رفتــه و از واقعیتهــا فاصلــه گرفتهایــم.
بــرای تحقــق امــر توســعه و پیامدهــای مثبــت آن
همچــون افزایــش رفــاه عمومــی و قــدرت خریــد جامعــه
و ایجــاد اشــتغال و ....بایــد در حــوزه داخلــی بــا بســط
آزادیهــای مشــروع و قانونــی و حقــوق شــهروندی و
افزایــش قــدرت جامعــه مدنــی و در حــوزه خارجــی
بــا نگاهــی برونگــرا و مشــارکتجویانه در مناســبات
جهانــی و قــرار دادن دیپلماســی داخلــی و خارجــی در
بوکار مــردم
خدمــت رفــاه و پیشــرفت جامعــه و کسـ 
حرکــت شــود .امیــد کــه چنیــن شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشســت تخصصــی کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
بهصــورت حضــوری و آنالیــن برگــزار شــد .در ایــن نشســت
کــه ریاســت آن را حمیدرضــا صالحــی بــه عهــده داشــت،
ابتــدا دربــاره مســائل حــوزه انــرژی و اخبــار روز گفتوگــو
کردنــد .بعــد از آن دربــاره برنامههــای کمیســیون انــرژی
اتقــا ایــران در تدویــن سیاس ـتهای برنامــه هفتــم توســعه
گفتوگــو شــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران در ابتــدا بــه مصوبــه
اخیــر توانیــر اشــاره کــرد؛ مصوبــه توانیــر بــه شــرکت
توزیــع بهعنــوان صاحــب شــبکه بــرای فــروش بــرق بــاالی
 5مــگاوات از طریــق بــورس اجــازه داده اســت؛ خریــداران
و تولیدکننــدگان میتواننــد در بــورس انــرژی آن را بــه
قیمــت واقعــی تبــادل کننــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
اتــاق ایــران و کمیســیون انــرژی از ابتــدا بارهــا ایــن موضوع
را پیگیــری کــرده اســت ولــی بــا تبصــرهای کــه وزارت نیــرو
ابــاغ کــرده عمــ ً
ا مــا بــه ســمت واقعیســازی قیمــت
انــرژی بــه آن معنــا کــه بایــد ،نخواهیــم رفــت.
بعــد از آن فریــدون اســعدی ،عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران از برگــزاری نمایشــگاه نفــت ،گاز و پتروشــیمی در
کیــش گفــت و اینکــه در ایــن نمایشــگاه فرصتهــای تولیــد
داخــل نشــان داده شــده اســت.
اســعدی گفــت :امــا مســئله اصلــی اینجاســت کــه مــا
بازارهــای منطقــهای را بــه دلیــل سیاســتهای نادرســت
در حــوزه انــرژی و قیمتگــذاری حاملهــای انــرژی و
خــوراک از دســت میدهیــم .بایــد بــه نهــاد رگالتــوری
کــه بارهــای در کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــه وجــود و
اهمیــت آن اشــاره شــده ،توجــه شــود ولــی متاســفانه وزارت
نیــرو هیــچ انعطافــی از خــود نشــان نمیدهــد.
بعــد از آن علــی شــمس اردکانــی از بازگشــت «جــو بایــدن»
رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه پیمــان پاریــس گفــت؛
بازگشــت آمریــکا بــه پیمــان پاریــس بــه ایــن معناســت
جرائــم کنوانســیون احرایــی خواهــد شــد .مــا بایــد ملــزم
باشــیم کــه پروتکلهــای حــوزه زیســت محیطــی را رعایــت
کنیــم .تولیــد  co2در دنیــا بــا  GDPارتبــاط مســتقیمی
دارد ولــی متاســفانه در ایــران اینگونــه نیســت؛ ما بیشــترین
تولیــد گاز گلخانــه ای را داریــم و ارتباطــی بــا نــرخ GDP
در ایــران نــدارد .بــرای همیــن بایــد قواهــد و کمیتههایــی

انـرژی
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باید صدای واحدی از
بـخش خصوصـی در
حوزه انرژی شنیده شود
بــرای جلوگیــری از تولیــد گازگلخانــه تشــکیل شــود.
بعــد از آن صالحــی تاکیــد کــرد کــه در ســفری کــه بــه
جنــوب ایــران داشــته و بازدیــدی کــه از مجتمعهــای
پتروشــیمی داشــته ،آالیندههــا و وضعیــت مصــرف
غیراســتاندارد را بــه چشــم دیــده اســت .در کمیســیون
اتــاق ایــران کمیتــه کربــن بــا همیــن هــدف تشــکیل شــده
و فعالیــت میکنــد.
بعــد از آن فــرج معمــاری از مشــکالت بخــش خصوصــی
گفــت و اینکــه بخــش خصوصــی همچنــان نمیتوانــد
پــول خــود را بــه کشــور بازگردانــد ،هزینههــای مبادلــه
بــه دلیــل واســطهها خیلــی باالتــر اســت و ایــن درنهایــت
بــه ضــرر تولیــد و اقتصــاد کشــور اســت.
او تاکیــد کــرد :بخــش خصوصــی بایــد قبــل از تصمیمگیری
دولــت و مجلــس بتوانــد در فراینــد و رونــد تصمیمگیــری
اثرگذار باشــد.
بعــد از آن آرش نجفــی ،نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران هــم از تــاش اتــاق ایــران بــرای احقــاق حــق
بخــش خصوصــی گفــت و اینکــه کمیســیون چگونــه ســعی
میکنــد در حــوزه انــرژی اثرگــذار باشــد.
بعــد از آن مهــدی مســائلی گفــت کــه مــا تابــه حــال چنــد
نامــه بــه شــرکت توانیــر و وزارت نیــرو فرســتادهایم و اگــر

قــرار هســت کــه کســی بــه ایــن نامههــا پاشســخی ندهــد،
مکاتبــات بــا ســربرگ اتــاق خیلــی معنــادار نیســت .وزارت
نیــرو بایــد بــه بخــش خصوصــی ،تشــکلهای بخــش
خصوصــی جوابگــو باشــد.
او در ادامــه از موضــوع تبصــره  80بودجــه ســال 1356
گفــت کــه در الحاقیــه بودجــه  1400هــم آمــده اســت .مــا
بایــد ایــن موضــوع را پیگیــری کنیــم و ایــن در مصوبــات
مجلــس هــم بــوده اســت.
او تاکیــد کــرد کــه بــا قیــد فوریــت بایــد ایــن موضــوع
پیگیــری شــود وگرنــه حجــم باالیــی از هزینههــا از بیــن
خواهــد رفــت.
بعــد از آن بــه بخشــنامه مقاطعــهکاران بهعنــوان یکــی از
چالشهــای اصلــی بخــش خصوصــی بــا ســازمان تأمیــن
اجتماعــی اشــاره کــرد و اینکــه بایــد کســانی کــه از اتــاق
ایــران بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفتوگــو میکننــد
بــا صــدای واحــد و وحــدت رویــه ایــن کار را انجــام دهنــد.
کمیســیون بایــد ایــن موضــوع را پیگیــری کنــد تــا صــدای
واحــدی از اتــاق بــه بیــرون بــرود.
بعــد از آن بــار دیگــر رئیــس کمیســیون انــرژی گفــت کــه
تمــام ســعی مــا ایــن اســت کــه صــدای واحــدی از اتــاق
بــه گــوش دولــت و نهادهــای حاکمیتــی برســد .چنــد
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صدایــی حتم ـاً یکــی ازر مشــکالت اساســی ماســت و بایــد
بــه ســمت اجمــاع حداکثــری پیــش برویــم.
او تاکیــد کــرد :همچنیــن تمــام تــاش مــا ایــن اســت کــه
در برنامــه هفتــم توســعه اثرگــذاری مثبتــی داشــته باشــیم.
در حــال حاضــر کمیتــه ای در اتــاق ایــران تشــکیل شــده
کــه خیلــی از کمیســیونها عضــو ایــن کمیتــه هســتند؛ مــا
ســعی میکنیــم اثربخشــی اتــاق ایــران را بیشــتر کنیــم.
بعــد از آن روحاهلل مهــدوی گزارشــی دربــاره چارچــوب
پیشــنهادی بایســتههای بخــش انــرژی در برنامــه هفتــم
توســعه ارائــه داد و در ادامــه بیــات راهکارهــای الزم را در
حــوزه بــرق در برنامــه هفتــم توســعه توضیــح داد.
بعــد از آن علــی پناهــی دربــاره تأمیــن مالــی در حــوزه
انــرژی گفــت کــه در اســناد بیشــتر بانکمحــور اســت
درحالــی کــه االن شــیوههای متعــددی اســت کــه میتــوان
از آن اســتفاده کــرد .و بایــد اســتاد باالدســتی جــای داشــته
باشــد.
در ادامــه اســعدی از پیشنگــری در موضوعهایــی
گفــت کــه در فضــای کســب و کار اثرگــذار اســت .مــا در
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران فضــای کســب و کار را رصــد
میکنیــم امــا بایــد از بخــش پارلمانــی اتــاق ایــران هــم
در نشســتهای کمیســیونها حضــور داشــته باشــند تــا
بــا اطالعــات دقیقتــر و بــا اجمــاع نظــر در نشســتهای
مجلــس شــورای اســامی حاضــر باشــند.
بعــد از آن صالحــی تاکیــد کــرد کــه مــا از هیــچ مطالبــه
مــورد نظــر بخــش خصوصــی چشــم پوشــی نکردهایــم.
در ادامــه اســداهلل قرهخانــی گفــت کــه برخــی از
سیاســتگذاریهای کالن بــر عهــده مجلــس و دولــت
اســت مــا نبایــد بــه مســیر سیاســتگذاری کالن وارد
شــویم ولــی بایــد از تمــام بســترهای الزم بــرای پررنگتــر
کــردن نقــش مشــورتی خــود بهــره بگیریــم.
صالحــی در پایــان نشســت گفــت کــه مــا بایــد روزی
محورهــای اصلــی کــه بهعنــوان وظیفــه در دســتور کار
داریــم حرکــت کنیــم .ســعی کنیــم نهادهــای رگالتــوری
را مــورد توجــه مشــکالت بخــش خصوصــی کــرده و بــرای
اصــاح وضعیــت پیشــنهاد عملیاتــی ارائــه دهیــم.
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بــا نگاهــی بــه عوامــل تولیــد ،شــرایط تقاضــا،
شــدت مصــرف انــرژی ،اســتراتژی رقابــت و
نیــز ســایر صنایــع پشــتیبان در صنعــت بــرق
ایــران ،میتــوان گفــت راهبردهــا و نقشــه راه
توســعه کســبوکارهای صنعــت بــرق ایــران بــه
پارامترهــای متعــددی وابســتگی مســتقیم دارد.
بیــان هــر یــک از ایــن پارامترهــا میتوانــد نمــودار
فعالیتــی ایــن صنعــت را مشــخص و افــق زمانــی آینــده
را ترســیم کنــد .آخریــن بررســیها نشــانگر آن اســت
کــه ایــران شــانزدهمین تولیدکننــده و نیــز هجدهمیــن
مصرفکننــده بــرق جهــان اســت ،امــا بهدالیــل مختلــف
همچنــان صنعــت بــرق ایــران وضعیــت نامســاعدی دارد تــا
جایــی کــه دسترســی بهموقــع بــه انــرژی بــرق بــه یکــی
از چالشهــای فضــای کســبوکار تبدیــل شــدهاســت.
ایــن صنعــت در آینــده نیــز بــا کســری بودجــه هزینـهای و
ســرمایهای مواجــه خواهــد شــد کــه کار را ســختتر نیــز
خواهــد کــرد.

انـرژی

شماره صد و شصت و هفت  /هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و نه

راهبردها و چشمانداز
صنعت بــرق ایران

براســاس آخریــن اطالعــات و آمارهــای ارائــه شــده ازســوی
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،صنعــت بــرق ایــران
در اقتصــاد ملــی شــامل بیــش از  ۲۰۰۰بنــگاه کوچــک
و متوســط و نیــز بــزرگ بــوده کــه اشــتغال مســتقیم
 ۱۵۰۰۰۰را در بــر گرفتــه کــه معــادل یــک درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی کشــور ( )GDPاســت و بیــش از ۱۳
هــزار میلیــارد تومــان ارزش افــزوده را شــامل میشــود.
در همیــن ارتبــاط تعــداد کل مشــترکان در ســال ۱۳۹۹
حــدود  ۳۷میلیــون بــوده کــه شــامل  ۳۳درصــد خانگــی،
اصالحــات ســاختاری مکــرر و خصوصیســازی ناکارآمــد ۱۴ ،درصــد کشــاورزی ۳۵ ،درصــد صنعتــی و ۱۸درصــد
اتــاف بــاالی انــرژی و بهــرهوری پاییــن تولیــد ،سیســتم ســایر شــامل مصــارف عمومــی ،روشــنایی معابــر و نظایــر
انتقــال و توزیــع بــرق ،تــداوم کســری بودجــه و انباشــت آن میشــود.
بدهــی وزارت نیــرو و رشــد چشــمگیر مصــرف خانگــی
شــماری از مهمتریــن مســائل صنعــت بــرق اســت .وجــود چالشهــای اصلــی صنعــت بــرق ایــران را میتــوان بــه ۴
ایــن مــوارد بــه نابســامانی در اقتصــاد صنعــت بــرق دامــن بخــش اصلــی تقســیم کــرد:
زده و تبییــن آن نیازمنــد تجزیــه و تحلیــل جریــان مالــی  -۱چرخــه معیــوب اقتصــاد بــرق شــامل قیمتگــذاری
ایــن صنعــت باتوجــه بــه عملکــرد بودجــه وزارت نیــرو بــرق ،کســری بودجــه و کاهــش ســرمایهگذاری
اســت.
 -۲مشــکالت پایــداری شــبکه شــامل پایــش و نگهــداری و
بــرای تولیــد ســاالنه  ۵تــا  ۷هــزار مــگاوات بــرق بالــغ بــر تعمیــرات تاسیســات ،تلفــات تولیــد و شــبکه بــرق و الگــوی
 ۳تــا  ۴میلیــارد دالر ســرمایهگذاری جدیــد نیــاز اســت ،مصــرف بــرق
ایــن در حالــی اســت کــه بهدلیــل کمبــود منابــع مالــی  -۳مشــکالت زنجیــره تامیــن و صــادرات بــرق شــامل
پروژههــا ،ناتوانــی بخــش خصوصــی از ورود بــه ایــن نــوع دسترســی بــه مــواد اولیــه از صنایــع باالدســتی ،توســعه
پروژههــا و دسترســی نداشــتن بــه منابــع مالــی و فاینانــس فنــاوری و خریــد ســاخت داخــل ،کاهــش صــادرات
خارجــی و بینالمللــی بهدلیــل تحریــم ،ســرمایهگذاری تجهیــزات و خدمــات فنی-مهندســی
متناســب بــا نیازهــا نیســت .ضمــن اینکــه بررســی رونــد  -۴نظــام حقوقــی و قــرارداد یکجانبــه و ناکارآمــد شــامل
ســرمایهگذاری در بخــش تولیــد بــرق در ســالهای متعــادل نبــودن قراردادهــا ،توقــف قراردادهــا و انباشــت
گذشــته نشــان میدهــد ایــن رونــد کاهنــده بــودهاســت .بدهــی بــه بخــش خصوصــی
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باتوجــه بــه مــوارد یادشــده میتــوان گفــت صنعــت بــرق
ایــران دچــار یــک جریــان نامتعــارف اقتصــادی شــدهاســت.
در حقیقــت قیمتگــذاری نادرســت منجــر بــه برهــم
خــوردن تــوازن درآمدهــا و هزینــه شــده و ایــن نبــود
تــوازن کســری بودجــه دولــت و انباشــت بدهــی را بهدنبــال
داشــته و در اثــر آن رونــد ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت
نزولــی شــده اســت.
در ایــن حالــت صنعــت بــرق ایــران بــه موضــوع حائــز
اهمیــت دیگــری یعنــی پایــش ،نگهــداری و تعمیــرات
اساســی تاسیســات خــود نیــاز مبرمــی دارد.
همچنیــن یکــی از چالشهــای کلیــدی صنعــت بــرق اتــاف
بــرق بهواســطه الگــوی نادرســت مصــرف توســط مشــترکان
بــرق اســت .ایــن الگــوی مصــرف منجــر بــه رشــد تقاضــای
بــرق بیــش از مقــدار اقتصــادی شــده ،ایــن در حالــی اســت
کــه تغییــر الگــوی مصــرف و اســتفاده بهینــه و اقتصــادی از
منابــع بــرق منجــر بــه رشــد تقاضــا متناســب بــا نــرخ رشــد
توســعه زیرســاختهای بــرق خواهــد شــد.
باتوجــه بــه نــکات پیشگفتــه و درک واقعــی آنچــه کــه
بــر صنعــت بــرق میگــذرد؛ براســاس تجــارب بهدســت
آمــده و نیــز مطالعــات انجــام شــده الزم اســت راهبردهــای
ایــن صنعــت در ســه بخــش اصولــی ،اصــاح اقتصــاد بــرق،
اصــاح رژیــم حقوقــی و قــراردادی و نیــز توســعه ســاخت
داخــل و صــادرات مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار
گیــرد .در ادامــه ایــن نوشــتار کــه فــردا در همیــن صفحــه
و همیــن ســتون منتشــر میشــود بــه راهبردهــای اصــاح
اقتصــاد انــرژی بــرق در کشــور میپردازیــم.
رضــا پدیــدار  -رئیــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق بازرگانــی تهــران
www.smtnews.ir
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معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران بــا بیــان
اینکــه در دورههــای مختلــف شــاهد صــدور بخشــنامههای
غیــر کارشناســی و ســاعتی بــرای تولیــد و صــادرات
هســتیم ،بخــش عمــده مشــکالت صــادرات را ناشــی از
ی داخلــی دانســت کــه در قالــب بخشــنامههای
خودتحریم ـ 
خلقالســاعه ظهــور میکننــد .مظفــر علیخانــی ،گفــت:
فلســفه برگــزاری آییــن روز ملــی صــادرات آسیبشناســی
صــادرات ،سیاسـتگذاری در حــوزه ارز و صــادرات ،تدویــن
و ارائــه راهــکار در بحــث افزایــش صــادرات ،معرفــی
الگوهــای موفــق صادراتــی بــه جامعــه و صادرکننــدگان
جــوان و فرهنگســازی در ایــن امــر اســت .او اظهــار کــرد:
درآمــد ارزی و بازگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــادی و کمــک
بــه کارآفرینــی ،تولیــد و توزیــع ثــروت ،برقــراری عدالــت
اجتماعــی ،ایجــاد اشــتغال ،افزایــش درآمــد مــردم و ...از
جملــه کارکردهــای اصلــی صــادرات اســت.
او بــا بیــان اینکــه بــه علــت خودتحریمــی داخلــی،
مشــکالت ناشــی از کرونــا و تحریمهــای ظالمانــه شــاهد
کاهــش صــادرات از کشــور در چنــد ســال اخیــر بودیــم،
خاطرنشــان کــرد ۷۰ :درصــد مشــکالت بــرای امــر صــادرات
مربــوط بــه خودتحریمیهــای داخــل کشــور اســت،
متاســفانه شــاهد صــدور بخشــنامههای غیــر کارشناســی و
ســاعتی در حــوزه تولیــد و صــادرات هســتیم ،ایــن مســاله
موجــب اختــاف بیــن سیاس ـتگذاران و فعــاالن اقتصــادی
در کشــور میشــود .علیخانــی بــا اشــاره بــه سیاســتهای
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی،
یــادآور شــد :کارآفرینــی ،درونزایــی اقتصــاد ،برونگرایــی
و مردمــی کــردن اقتصــاد از کلیدواژههــای مهــم در
ایــن سیاســتهای ابالغــی اســت ،دولــت بایــد دســت از
تصدیگــری در اقتصــاد بــردارد و تنهــا در ایــن حــوزه
سیاســتگذار باشــد.
معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران بــا بیــان
اینکــه در ســال گذشــته تنهــا  ۸میلیــون دالر صــادرات
نفــت از کشــور داشــتیم و ایــن رقــم امســال نیــز کاهــش
داشــت ،افــزود :بنابرایــن واردات مــواد اولیــه ،تامیــن
نهادههــای موردنیــاز بخشهــای تولیــدی ،واردات
تجهیــزات ،گســترش رفــاه ،مبــارزه بــا کرونــا و ...توســط
فعــاالن اقتصــادی در کشــور انجــام شــد ،همچنیــن ایــن
قشــر نقــش موثــری در مبــارزه بــا جنــگ اقتصــادی در
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کشــور داشــتند .او بــا تاکیــد بــر اینکــه تجربــه نشــان
داده اســت کــه دولــت کارفرمــای خوبــی نیســت ،تصریــح
کــرد :معمــوال مذاکــرات سیاســی کشــورها بــرای کســب
منافــع اقتصــادی اســت ،دولــت بــرای موفقیــت در اقتصــاد
بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد و بــرای تصمیمگیــری و
تصمیمســازیها بــا فعــاالن بخــش خصوصــی مشــورت
کنــد .علیخانــی ادامــه داد :متاســفانه در زمــان گرانــی
اجنــاس ،کمبــود در بــازار و مشــکالت اقتصــادی انگشــت
اتهــام بــه ســمت تولیدکننــده نشــانه گرفتــه میشــود،
درحالیکــه ایــن افــراد بــه مســوولیتهای اجتماعــی
خــود بهخوبــی عمــل میکننــد و در کارهــای خیــر و
عامالمنفعــه نیــز در کنــار فعالیتهــای اقتصــادی شــرکت
دارنــد .معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران بــا
اشــاره بــه اینکــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نمونــه در
کشــور بایــد بــه مــردم معرفــی شــوند ،گفــت :ایــن اشــخاص
نیــز بایــد ماننــد مفاخــر علمــی ،هنــری و ...مــورد تجلیــل
قــرار بگیرنــد .او توضیــح داد :اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی
یکــی از مــواردی اســت کــه بایــد موردتوجــه قرار بگیــرد ،در
حــال حاضــر بــه ایــن دو مقولــه بیــش از هــر زمــان دیگــری
نیــاز داریــم و بایــد اعتمادســازی کنیــم ،امــروز تولیــد ثروت
در جامعــه بــا امــر صــادرات و ســرمایهگذاری محقــق
میشــود.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه ایــراد ســخن
پرداخــت و گفــت :براســاس توافقــات صــورت گرفتــه
طــی ســال گذشــته و ســال جــاری مبنــی بــر مشــارکت
و همــکاری حداکثــری ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بــا پارلمــان بخــش خصوصــی ،ایــن ســازمان انتخــاب
صادرکننــدگان نمونــه ملــی و اســتانی در ســال جــاری را
در چارچــوب مقــررات بــه اتاقهــای بازرگانــی ایــران و
تهــران واگــذار کــرده اســت.
حمیــد زادبــوم بــا تاکیــد بــر ضــرورت تغییــر مولفههــا و
متغیرهــای تعیینکننــده انتخــاب صادرکننــده نمونــه در
طــول زمــان افــزود :بــا توجــه بــا تغییراتــی کــه در رونــد
اقتصــاد ،تجــارت و مقــررات کشــور اتفــاق میافتــد،
هــر ســاله شــاخصهای تعییــن انتخــاب صادرکننــده
نمونــه متفــاوت خواهــد بــود .او گفــت :بــه عنــوان نمونــه
تــا چنــد ســال پیــش مــا صــادرات دانشبنیانهــا را
نداشــتیم امــا در حــال حاضــر صــادرات دانشبنیانهــا
بســیار حائــز اهمیــت اســت و اگرچــه ایــن شــرکتها
حجــم صــادرات اندکــی دارنــد امــا دســتاوردهای بزرگــی
دارنــد کــه باعــث ایجــاد درآمــد ارزی بــرای کشــور طــی
ســالهای بعــد خواهــد شــد .بنابرایــن الزم اســت نــوع
نــگاه بــه شــرکتهای دانشبنیــان و صــادرات آنهــا بــا
شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و...متفــاوت باشــد.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا بیــان
اینکــه ظرفیتســنجی صادراتــی کشــور هــر ســال بــا
ســالهای گذشــته متفــاوت اســت و معیارهــای انتخــاب
صادرکننــده نمونــه هــر ســال براســاس ظرفیتهــای
صادراتــی تعییــن میشــود؛ ادامــه داد :در انتخــاب
صادرکننــده نمونــه الزم اســت ســهمیه گروههــای
کاالیــی بــا توجــه بــه ظرفیــت صادراتــی هــر گــروه
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لحــاظ شــود تــا زمینهســاز رشــد و توســعه صــادرات
در هــر گــروه کاالیــی شــود .زادبــوم در ادامــه بــا اشــاره
بــه مشــارکت فعــال بخــش خصوصــی در انتخــاب
صادرکننــده نمونــه و تشــکر از اتــاق بازرگانــی ایــران و
تهــران ادامــه داد :در فراینــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه
تــاش کردیــم بخــش خصوصــی فعــال شــود و دولــت و
ســازمان توســعه تجــارت نیــز از ایــن فراینــد حمایــت
میکنــد.
او بــا اشــاره بــه افزایــش اعتبــار کارت صادرکننــدگان
نمونــه در ســطح ملــی و اســتانی از عــزم وزارت صمــت
و ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــرای ارتقــای
شــان و منزلــت صادرکننــدگان برتــر و جایــگاه کارت
صادرکننــدگان نمونــه خبــر داد و گفــت :الزم اســت
فرهنگســازی الزم در ایــن زمینــه بــرای نــوع تعامــل
بــا صادرکننــدگان نمونــه در دســتگاههای مختلــف
صــورت گیــرد و فرایندهــا و آیینهــای الزم تدویــن
شــود .زادبــوم در ادامــه بــا اشــاره بــه پــروژه مشــترک
ســازمان توســعه تجــارت ایــران و مرکــز تجــارت
بینالملــل( ،)ITCیکــی از اقدامــات و همکاریهــای
مشــترک در ایــن پــروژه را معیارســازی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران بــا ســایر ســازمانها دانســت و افــزود:
بخشــی از ایــن فراینــد در برگیرنــده نــوع تعامــل بــا
صادرکننــدگان حرفــهای اســت کــه باعــث بازنگــری در
انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه براســاس شــاخصهای
بینالمللــی خواهــد شــد .او ســپس بــا تاکیــد بــر حفــظ و
ارتقــای جایــگاه صادرکننــدگان نمونــه در ســطح اســتانی
و ملــی ،مشــارکت فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی
در فراینــد ایجــاد صادرکننــده نمونــه را زمینهســاز ایجــاد
نشــاط و پویایــی تجــاری دانســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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خوش بینی شرکت های اروپایی
بـرای بازگشت به بازار ایـران

ا افزایــش تحــرکات دیپلماتیــک دربــاره برجــام و احتمــال
رفــع تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران،
شــرکتهای اروپایــی در چارچــوب نشســتی بــا فعــاالن
حــوزه اقتصــادی ایــران تشــکیل جلســه داده تــا زمینــه
بازگشــت بــه بــازار ایــران را بررســی کننــد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا ،در ایــن نشســت کــه بــه
صــورت مجــازی و بــه همــت اتاقهــای مشــترک بازرگانــی
انگلیــس و ایــران ،وزارت تجــارت بینالملــل انگلیــس و
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در لنــدن برگــزار شــد
بالــغ بــر یکصــد و چهــل نماینــده از شــرکتهای بــزرگ
در زمینــه بهداشــت ،نفــت و گاز ،انرژیهــای تجدیدپذیــر،
موسســات مالــی و همچنیــن شــرکتهای متوســط و
کوچــک شــرکت داشــتند تــا دربــاره راهکارهــای توســعه
روابــط تجــاری بحــث و تبــادل نظــر کننــد.
لــرد «نورمــن المونــت» فرســتاده ویــژه نخســت وزیــر
انگلیــس در امــور تجــاری ایــران کــه ریاســت اتــاق
بازرگانــی انگلیــس و ایــران را نیــز بــر عهــده دارد دربــاره
ماحصــل نشســت یادشــده توضیحاتــی را بــه خبرنــگار
ایرنــا در لنــدن ارائــه داد و گفــت کــه یــک خــوش بینــی
محتاطانــهای در بیــن شــرکتهای اروپایــی بــرای از
ســرگیری روابــط تجــاری بــا ایــران در حــال شــکل گیــری
اســت کــه بــه آینــده تحــوالت سیاســی و برجــام بســتگی
دارد.
او میگویــد کــه تجــارت بــا ایــران در اروپــا قانونــی اســت
امــا ســه مشــکل روابــط بانکــی ،تحریمهــای آمریــکا و
تاثیــرات روانــی آن ،موانــع اصلــی توســعه همکاریهــای
تجــاری اروپــا و ایــران بشــمار میرونــد .وی ابــراز
امیــدواری کــرد کــه از ســرگیری مذاکــرات آمریــکا
و ایــران بتوانــد بــه رفــع تحریمهــای ضــد ایرانــی و از
ســرگیری روابــط اقتصــادی منجــر شــود.
او تاثیــر ســیگنالهای کاخ ســفید در خصــوص لغــو
تحریمهــا و بازگشــت بــه برجــام را در حضــور پرشــمار

شــرکتکنندگان در نشســت امــروز دانســت و بــا اشــاره
بــه ریــزش اعضــای اتــاق بازرگانــی انگلیــس و ایــران در
دو ســال اخیــر بــر اثــر سیاســتهای خصمانــه دولــت
ترامــپ ،افــزود « امــروز افــراد بســیاری شــرکت داشــتند
کــه عضــو اتــاق نبــوده امــا بــه توســعه روابــط تجــاری
فــی مابیــن عالقهمنــد بودنــد».
المونــت همچنیــن برگــزاری ایــن نشســت پــس از یــک
تاخیــر طوالنــی را کــه بــا مشــارکت گســترده فعــاالن
حــوزه اقتصــادی روبــرو شــد یــک دســتاورد مهــم و
شــایان توجــه ارزیابــی کــرد.
فرســتاده ویــژه نخســت وزیــر انگلیــس در امــور تجــاری
ایــران ،در پاســخ بــه ســووالی دربــاره احتمــال تمــاس او
بــا مقامهــای آمریکایــی دربــاره روابــط تجــاری بــا ایــران
گفــت :مــن شــخصا چنیــن مذاکراتــی نداشــتم امــا قطعــا
مقامهــای دولــت انگلیــس تماسهایــی در ایــن زمینــه
داشــتهاند .مــن عضــو دولــت نیســتم و بــا دولــت بایــدن
ارتباطــی نــدارم ،امــا بــه طــور پیوســته بــا وزرای دولــت
انگلیــس [در رابطــه بــا مســائل تجــاری ایــران] گفتوگــو
میکنــم.
المونــت از پاســخ بــه ایــن ســووال کــه آیــا ســیگنالهایی
بــه او دربــاره دورنمــای روابــط تجــاری بــا ایــران از ســوی
دولــت انگلیــس داده شــده ،طفــره رفــت و بیــان داشــت:
دولــت انگلیــس میخواهــد کــه برجــام بــه مســیر اصلــی
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بازگــردد و آمریــکا هــم بــه ایــن توافــق ملحــق شــود.
لنــدن مایــل اســت کــه مذاکــرات [ایــران و آمریــکا]
محقــق و نتیجــه قابــل قبولــی از آن اســتخراج شــود.
وی ادامــه داد :همانطــور کــه عــرض کــردم تجــارت بــا
ایــران قانونــی اســت امــا مســاله رفتــار شــرکتها بــر اثــر
تحریمهــای آمریــکا [علیــه ایــران] اســت .رئیــس اتــاق
بازرگانــی انگلیــس و ایــران از یــک خوشبینــی همــراه بــا
احتیــاط در رویکــرد شــرکتهای اروپایــی درقبــال ایــران
گفــت ،و افــزود کــه آنهــا ماننــد وزیــر امــور خارجــه
ایــران محتــاط هســتند کــه در صــورت بازگشــت دولــت
بایــدن بــه برجــام ،دولــت بعــدی آمریــکا از آن خــارج
نشــود .وی ایــن مســاله را یکــی دیگــر از عامــل بازدارنــده
در احیــای روابــط تجــاری نامیــد.
دولــت جدیــد آمریــکا اخیــرا اعــام کــرده کــه بــه شــرط
بازگشــت کامــل ایــران بــه تعهــدات برجامــی ،بــه ایــن
توافــق ملحــق میشــود .آنتونــی بلینکــن وزیــر امــور
خارجــه آمریــکا دیــروز در ســخنانی تکــرار کــرد کــه اگــر
ایــران بــه تعهــدات خــود بازگــردد ،کاخ ســفید نیــز اقــدام
مشــابهی انجــام خواهنــد داد.
ایــن در حالیســت کــه آمریــکا بــه عنــوان ناقــض برجــام
و قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت «در شــرایطی نیســت
کــه بــرای ایــران شــرط تعییــن کنــد» .ایــران تاکیــد دارد
کــه در صــورت بازگشــت امریــکا و کشــورهای عضــو بــه
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انجــام تعهــدات برجامــی و لغــو تحریمهــا ،بــه تعهداتــش
در برجــام بازخواهــد گشــت.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا هفتــه گذشــته
بــرای حضــور واشــنگتن در مذاکــرات غیــر رســمی گــروه
 ۵+۱و ایــران در بــاره برجــام اعــام آمادگــی کــرده اســت.
بــا ایــن حــال محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه
ایــران ،تعهــد و اقــدام آمریــکا بــه لغــو تحریمهــا را الزمــه
احیــای برجــام خوانــده اســت.
او در ایــن بــاره میگویــد :زمانــی کــه طــرف هــای
مقابــل بــه اجــرای تعهــدات کامــل خــود بازگشــتند آنــگاه
مذاکراتــی خواهــد بــود .مــا مــی خواهیــم در ایــن بــاره
صحبــت شــود کــه چگونــه مــی تــوان تضمیــن کــرد کــه
اقدامــات قبلــی آمریــکا دوبــاره تکــرار نشــود .طــرف مقابــل
بایــد در ایــن زمینــه بــه مــا اطمینــان دهــد.
ایــن بخــش از ســخنان ظریــف بازتــاب نگرانــی
شــرکتهای اروپایــی اســت کــه نســبت بــه از ســرگیری
روابــط تجــاری بــا ایــران نگرانــی دارنــد .وزیــر امــور
خارجــه ایــران تصریــح کــرده « بــه محــض آنکــه غربــی
هــا بــه اجــرای تعهــدات کامــل خــود بازگردنــد مــا نیــز
بالفاصلــه بــه تعهــدات کامــل خــود بــاز خواهیــم گشــت».
فرســتاده ویــژه نخســت وزیــر انگلیــس در امــور تجــاری
ایــران میگویــد کــه در صــورت اجــرای کامــل برجــام و
لغــو تحریمهــا ،فرصــت «هنگفتــی» بــرای توســعه روابــط
تجــاری بــا ایــران بــه ویــژه در زمینــه مســائل بهداشــتی،
کشــاورزی ،علــم و فنــاوری وجــود دارد .وی همچنیــن
عنــوان کــرد کــه مــردم انگلیــس نظــر مثبتــی دربــاره
مهارتهــای پزشــکی ایــران دارنــد و در گذشــته هــم
یــک مقــام عالــی رتبــه وزارت بهداشــت انگلیــس ایرانــی
بــوده اســت.
نشســت امــروز فعــاالن اقتصــادی را میتوانــد پیــش
درآمــدی بــر همایــش بــزرگ اقتصــادی اروپــا و ایــران
دانســت کــه قــرار اســت بالــغ بــر  ۳هــزار شــرکت کننــده
از سراســر اروپــا دربــاره همکاریهــای تجــاری ،علمــی و
فــنآوری در جهــت افزایــش صــادرات غیرنفتــی ایــران
بحــث و تبــادل نظــر کننــد.
ایــن نشســت بــرای روزهــای  ۱۲ ،۱۱و  ۱۳اســفند ۱۳۹۹
برنامــه ریــزی شــده و احتمــال مــی رود وزیــر امــور
خارجــه ایــران و جوســپ بــورل مســئول سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا در آن ســخنرانی کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــران در ســال هــای پایانــی دولــت دهــم توافــق و مصوبــه
ای را از پارلمــان عــراق بــرای صــادرات گاز بــه کویــت از
طریــق عــراق کســب کــرد کــه متاســفانه نــه تنهــا بــی ثمــر
مانــد بلکــه شــاهد کاهــش صــادرات گاز بــه عــراق بودیــم.

صادرات
گاز به
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بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،همــه همســایگان ایــران بــه
جــز ترکمنســتان و قطــر ،کشــورهایی نفتــی هســتند کــه
منابــع گازی آنهــا محــدود بــه گازهــای همــراه نفــت شــأن
میشــود و حجــم اندکــی اســت .البتــه ترکیــه بــه تازگــی
یــک میــدان گازی در دریــا کشــف کــرده کــه توســعه آن
هنــوز بــه طــور رســمی آغــاز نشــده اســت ،امــا بــی شــک
توســعه آن میتوانــد معــادالت گازی ترکیــه را تغییــر
دهــد .از ســویی دیگــر عــراق کــه برنامــه جمــع آوری
گازهــای همــراه نفــت خــود را در دســتور کار داشــت بــه
تازگــی از توســعه میــدان گازی عــکاظ بــا حضــور شــرکت
شــلمبرزه خبــر داده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه عــراق ســوخت مایــع مــورد نیــاز
نیروگاههــای خــود را بــه انــدازه کافــی در دســت دارد و تنها
بــا احــداث خــط لولــه میتوانــد نیــاز نیروگاهــی خــود بــه
ســوخت بــرای تولیــد بــرق را برطــرف کنــد .ایــن تحــوالت
در حالــی شــکل گرفتــه کــه پرونــده میــدان گازی پــارس
جنوبــی ایــران بــه جــز فــاز  ۱۱آن رو بــه اتمــام اســت و از
طرفــی از تعــداد  ۳۷میــدان گازی کشــف شــده در ایــران
حــدود  ۷۷درصــد آنهــا توســعه نیافتــه اســت کــه ورود بــه
حــوزه توســعه ایــن میادیــن بی شــک شــرایط گازی کشــور
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بنابرایــن میتــوان گفــت
رونــد تولیــد گاز در کشــور رو بــه فزونــی اســت و از ســویی
دیگــر کشــورهای اطــراف ایــران بــازار تقاضــای مطلوبــی
بــرای گاز کشــور هســتند .هرچنــد وزارت نفــت دولــت
تدبیــر و امیــد پرونــده پــارس جنوبــی را کــه بــا میانگیــن
پیشــرفت نزدیــک بــه  ۷۰درصــد تحویــل گرفتــه بــود را
تکمیــل کــرد ،امــا متأســفانه اقدامــی در زمینــه توســعه
صــادرات گاز کشــور و اجرایــی کــردن قراردادهــای موجــود
گازی کــه میــراث دولــت دهــم بــود ،نکــرده اســت .از جملــه
ایــن قراردادهــا میتــوان بــه صــادرات گاز بــه پاکســتان و
عمــان اشــاره کــرد .البتــه بــه گفتــه وزیــر نفــت ســابق،
موافقــت نامههایــی بــرای احــداث خــط دوم صــادرات
گاز بــه ترکیــه و همچنیــن ادامــه خــط لولــه صــادرات گاز
ایــران از خــاک عــراق بــه کویــت نیــز وجــود داشــت کــه
میتوانســت در دولــت یازدهــم و دوازدهــم پیگیــری شــده

انـرژی
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و ثمــره آن درآمــد کالنــی را عایــد کشــور کنــد.
رســتم قاســمی ،وزیــر ســابق نفــت دربــاره افزایش صــادرات
گاز بــه ترکیــه گفتــه اســت :بــا وزیــر انــرژی ترکیــه مذاکــره
داشــتم و گفتــم تخفیــف گازی ،تــا  ۷درصــد هــم میتوانــد
تغییــر کنــد امــا شــرط دارد؛ گفتنــد شــرط آن چیســت
گفتــم کــه قــرارداد دوم واردات  ۲۵میلیــون متــر مکعــب
گاز را نیــز بــا مــا ببندیــد .ایــن خــط دوم بــرای افزایــش
صــادرات گاز بــه ترکیــه تــا دهــگالن رفتــه بــود لولههــای
 ۵۶اینــچ بــود و میتوانســت روزانــه  ۱۰۰میلیــون متــر
مکعــب گاز را منتقــل کنــد؛ قــرار داد بســته شــد و
فعالیتهــا کلیــد خــورد .در ادامــه بــه دنبــال انتقــال گاز
بــه مــرز ترکیــه و عقــد قــرارداد دوم بــا آنهــا بودیــم.
وی ادامــه داد :در جزیــره کوچکــی کــه پاییــن کیــش
قــرار دارد میــدان گازی داریــم؛ بــا مپنــا قــراردادی در ایــن
زمینــه بســته بودیــم تــا آنجــا را توســعه دهــد و تجهیــزات
حفــاری را آورده بــود کــه از آنجــا گاز تولیــدی را بــه قشــم
ببــرد و در قشــم بــرق تولیــد کنــد و بــرق تولیــد شــده
را بــه کشــورهای عربــی بفروشــد .ایــران ذخایــر خوبــی
دارد کــه بایــد بــرای فــروش آن کار میکردیــم .چــون مــا
همســایههای خوبــی داریــم میتوانســتیم بــا خــط لولــه
بهتریــن ،امــن تریــن و پایــدار تریــن روشهــای فــروش
گاز را داشــته باشــیم .طرحــی کــه در دســتور کار داشــتیم
قــرارداد بــا عــراق بــود کــه قــرارداد بــا عــراق بــرای انتقــال
گاز بــه بغــداد از طریــق مهــران منعقــد و توافــق نامــه بصــره
هــم امضــا شــد؛ از ســویی دیگــر بــرای ادامــه ایــن خــط بــا
کویتیهــا صحبــت شــد کــه گاز مــا از طریــق عــراق بــه
کویــت برســد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،یــک تیــم کویتــی بــا مــا
مذاکــره میکردنــد و مشــکل ایــن بــود کــه عراقیهــا
اجــازه نمیدادنــد از خــط لولــه عــراق اســتفاده کنــد و
گاز بــه بصــره بــرود و از آنجــا بــه کویــت منتقــل شــود .در
آن زمــان آقــای نــوری مالکــی نخســت وزیــر عــراق بــود
مــن مالقاتــی بــا ایشــان داشــتم و از ایشــان خواســتم کــه
پارلمــان عــراق موافقــت کنــد خــط لولــه بــه بصــره ســپس
بــه کویــت بــرود مصوبـهای بــود کــه در پارلمــان عــراق نیــز
مطــرح شــد و مذاکــرات ســه جانبــه ای بیــن مــا و کویــت
و عــراق بــود.
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ایران از بازار گاز منطقه حذف میشود؟
ایــن اظهــارات و تــورق شــرایط گذشــته نشــان میدهــد
همــان طــور کــه رئیــس جمهــوری نیــز مطــرح کــرد ،در
حــوزه صــادرات نیــاز بــه تقویــت و و توســعه بیشــتر نیــاز
اســت.
بــر ایــن اســاس بدیهــی اســت کــه بــا تــداوم رونــد فعلــی
کــه صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه قطــع و از ســویی دیگــر
صــادرات گاز بــه عــراق نیــز کاهــش یافتــه اســت ،بــی شــک
متضــرر نهایــی در تجــارت گازی منطقــه ،کشــور ایــران
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ترکمنســتان از طریــق
خــط لولــه تاپــی خواهــان انتقــال گاز خــود بــه افغانســتان
و پاکســتان اســت و از طرفــی بــه دنبــال احــداث خــط
لولـهای بــرای انتقــال گاز خــود از طریــق دریــای خــزر بــه
ترکیــه و در ادامــه بــه اروپــا اســت .از طرفــی وزارت نفــت
واردات گاز از ترکمنســتان را نیــز ابتــر گذاشــت در حالــی
کــه ایــن گاز میتوانســت عــاوه بــر ایجــاد همبســتگی بــا
ترکمنســتان ،در روزهــای ســرد ســال بخشــی از نیــاز گازی
نیمــه شــمالی کشــور را تأمیــن کنــد تــا شــاهد کاهــش
گازرســانی بــه نیروگاههــا و خاموشــی اجبــاری نباشــیم.
وزارت نفــت همــان طــور کــه سیاسـتهای حــوزه مدیریــت
مصــرف بنزیــن را طــی ســالها و پیــش از ســهمیه بنــدی
بنزیــن رهــا کــرده بــود ،در بخــش مدیریــت مصــرف گاز در
بخــش خانگــی ،تجــاری و صنعتــی نیــز طــی  ۷ســال و نیــم
گذشــته عملکــرد مناســبی نداشــته اســت.
هــر چنــد زمــان زیــادی تــا پایــان فعالیــت دولــت تدبیــر
و امیــد نمانــده اســت ،امــا بــد نیســت دالیــل عقبگــرد
ایــران طــی ســالهای اخیــر در تجــارت منطقـهای گاز مــورد
بررســی و آســیب شناســی قــرار بگیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

درخواست سوئیس برای گسترش
سرمایهگذاری در ایران
ســفیر ســوئیس در ایــران در دیــدار بــا محمدباقــر نوبخــت،
معــاون رئیــس جمهــور از تقاضــای شــرکتهای سوئیســی
بــرای حضــور و ســرمایهگذاری در ایــران ســخن گفــت و
خواســتار رفــع موانــع گمرکــی و  ...شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مارکــوس الیتنــر ،ســفیر ســوئیس در
ایــران در دیــدار بــا محمدباقــر نوبخــت ،معــاون رئیــس
جمهــور از تقاضــای شــرکتهای سوئیســی بــرای حضــور
و ســرمایهگذاری در ایــران ســخن گفــت و خواســتار رفــع
موانــع گمرکــی و  ...شــد.
بــه گفتــه وی ،علیرغــم تحریمهــای آمریــکا ،شــرکتهای
فولــر ،ســینجتا ،روشــه ،نوارتیــس عــاوه بــر نســتله تمایــل
دارنــد کــه در ایــران ســرمایهگذاری کننــد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،بــا اســتقبال از
رویکــرد کشــور ســوئیس ،مذاکــرات اخیــر روســای جمهــور
دو کشــور را مثبــت و نشــانه اعتمــاد دو کشــور خوانــد و
گفــت :علــت ســرپا مانــدن ایــران علیرغــم تحریمهــا،
نهادســازیهایی بــود کــه در ایــران شــکل گرفتــه و امــکان
اتخــاذ تصمیــم در شــرایط تحریــم را بــه مــا میدهــد.
خرســندیم کــه کشــور ســوئیس همــواره کوشــیده کــه
روابــط خــوب و منطقــیای بــا ایــران داشــته باشــد.
نوبخــت افــزود :خورشــید تحریمهــا رو بــه غــروب و
خورشــید همکاریهــا درحــال طلــوع اســت .انشــاهلل در
آینــده ،همکاریهــای وســیعتری بــا طــرف سوئیســی
داشــته باشــیم.
همایش فرصتها و راهکارهای تجارت با سوریه
 11اسفند برگزار میشود
همایش«فرصتهــا و راهکارهــای تجــارت بــا ســوریه»
بــه همــت اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ســوریه ،بــا
حضــور و ســخنرانی حمیــد زادبــوم ،معــاون وزیــر و رئیــس
کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران و جمعــی دیگــر از
صاحبنظــران ایــن حــوزه دوشــنبه 11اســفند مــاه ســال
جــاری در ســالن همایشهــای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران برگــزار میشــود.
ایــن کنفرانــس بــه صــورت حضــوری و آنالیــن بــوده و

محورهــای آن شــامل وضعیــت امنیتــی ســوریه و روابــط
سیاســی و اقتصــادی ایــران و ســوریه ،فرصتهــای تجــاری
و نیازهــای کاالیــی و خدماتــی ســوریه ،نحوه حضــور در بازار
ســوریه و ارتبــاط بــا ســاختارهای تجــاری ســوریه ،خطــوط
اعتبــاری ایــران و ســوریه و راهکارهــای نقــل و انتقــاالت
پــول ،خطــوط و انــواع روشهــای حمــل و نقــل بیــن ایــران
و ســوریه ،مناقصــات و خریدهــای دولتــی ســوریه اســت.
عــاوه بــر مقامهــای ایرانــی ،رئیــس اتــاق مشــترک
بازرگانــی ســوریه و ایــران ،رئیــس اتحادیــه اتاقهــای
صنایــع ســوریه و رئیــس اتحادیــه اتاقهــای بازرگانــی
ســوریه نیــز حضــور دارنــد.
‹شرط› کره جنوبی برای آزادسازی
داراییهای ایران
وزارت خارجــه کــره جنوبــی گفــت داراییهــای ایــران کــه
در ایــن کشــور مســدود شــده بعــد از رایزنــی بــا آمریــکا
آزاد خواهــد شــد.
بــه گــزارش گــروه روی خــط رســانههای برنــا  ،وزارت
خارجــه کــره جنوبــی در بیانیــهای گفــت داراییهــای
مســدود شــده ایــران بعــد از رایزنــی بــا آمریــکا آزاد
خواهنــد شــد.
خبرگــزاری یونهــاپ کــره جنوبــی نوشــته ایــن بیانیــه بعــد
از آن صــادر شــده کــه ایــران اعــام کــرد بــا ســئول بــر ســر
نحــوه انتقــال و اســتفاده از منابــع مالــی مسدودشــده خــود
بــه توافــق دســت یافتــه اســت.
ایــران دوشــنبه اعــام کــرد ایــن توافــق در جریــان دیــدار
میــان «عبدالناصــر همتــی» ،رئیــس کل بانــک مرکــزی
ایــران و «رو جئونگ-هیــون» ،ســفیر کــره جنوبــی در ایــران
حاصــل شــده اســت.
یونهــاپ نوشــته ایــران در هفتههــای گذشــته از ســئول
خواســته حــدود  7میلیــارد دالر از داراییهــای ایــن کشــور
کــه بــه دلیــل تحریمهــای آمریــکا در دو بانــک کــره
جنوبــی مســدود شــده آزاد شــوند.
در بیانیــه وزارت خارجــه کــره جنوبــی ،بــدون اشــاره بــه
جزئیــات بیشــتر آمــده اســت« :دولــت مــا دربــاره روشهای
اســتفاده از ایــن داراییهــا بــا ایــران گفتوگــو کــرده و
طــرف ایرانــی رضایــت خــودش را دربــاره پیشــنهادهای
مطرحشــده از طــرف مــا ابــراز کــرد».
در ادامــه ایــن بیانیــه آمــده اســت« :رفــع انســداد ایــن
داراییهــا از طریــق رایزنــی بــا کشــورهای مرتبــط از
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جملــه ایــاالت متحــده صــورت خواهــد گرفــت».
چنــد هفتــه قبلتــر یــک مقــام وزارت خارجــه کــره جنوبــی
گفتــه بــود ســئوال گفتوگوهــا بــا آمریــکا بــرای پرداخــت
بدهــی ایــران بــه ســازمان ملــل از طریــق امــوال بلوکهشــده
ایــران بــه مراحــل نهایــی رســیده اســت.
چنــد مــاه قبــل اتــاق بازرگانــی ایــران رقــم ایــن پــول
کــه در دو بانــک کــره جنوبــی نگهــداری میشــوند را 8
میلیــارد و  500هــزار دالر اعــام کــرده بــود .مقامهــای
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ایــران پیشــتر گفتهانــد ســئول عــاوه بــر خــودداری از
آزادســازی ایــن منابــع مالــی بابــت نگهــداری آنهــا پــول
هــم مطالبــه کــرده اســت!
پیــش از ایــن نیــز ،منبعــی در کــره جنوبــی بــه خبرگــزاری
یونهــاپ گفتــه بــود کــه ایــران بــا تاکیــد بــر لــزوم
آزادســازی پولهــای بلوکــه شــده ،خواســتار اســتفاده از
 1میلیــارد دالر از ایــن پولهــا بــرای خریــد تجهیــزات
پزشــکی شــده اســت.

والدت حضرت امیرالموئمنین علی (ع) و روز
پدر را به اعضای محترم فدراسیون صادرات
انرژی تبریک عرض میکنیم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مراســم معرفــی صادرکننــدگان نمونــه اســتان
تهــران و تقدیــر از آنهــا بــا حضــور مقامــات دولتــی و
نماینــدگان بخــش خصوصــی توســط اتــاق بازرگانــی
تهــران برگــزار شــد و طــی آن  14صادرکننــده نمونــه
معرفــی و از آنهــا تقدیــر شــد.
در حالــی کــه کشــور بــا ســختترین تحریمهــای تجــاری
مواجــه اســت و حملونقــل کاال بــه دیگــر کشــورها و
بازگردانــدن ارز بــه داخــل کشــور بــا موانــع جــدی مواجــه
اســت ،صادرکننــدگان بــه عنــوان جهادگــران خــط مقــدم
جنــگ اقتصــادی ،همچنــان بــا تــاش جــدی در حــال
صــادر کــردن کاالی ایرانــی بــه بازارهــای خارجــی و تامیــن
ارز مــورد نیــاز بــرای تامیــن کاالهــای اساســی ،مــواد اولیــه،
کاالهــای ســرمایهای و واســطهای هســتند.
بــه همیــن جهــت معرفــی و تقدیــر از صادرکننــدگان کــه
عــاوه بــر مانــع تحریــم بــا موانــع خودســاخته داخلــی نیــز
دســت بــه گریبــان هســتند؛ امــری مهــم و قابــل ســتایش
اســت .اتــاق بازرگانــی تهــران بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی
ایــن کل فرآینــد انتخــاب صادرکننــده نمونه اســتان تهــران را
بــا همراهــی و همــکاری ســازمان توســعه تجــارت و ســازمان
صمــت اســتان برگــزار میکنــد .بعــد از بررســی پروندههــای
صادرکننــدگان ،مراســم معرفــی و تقدیــر از صادرکننــدگان
نمونــه اســتان تهــران دوشــنبه چهــارم اســفندماه در محــل
هتــل ارم تهــران توســط اتــاق بازرگانــی تهــران برگــزار شــد.
بازگشت  80درصد ارز صادراتی تهران به کشور
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان تهــران
ســپس بــه بیــان وضعیــت تجــارت خارجــی ایــن اســتان
پرداخــت و بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در اســتان
تهــران 16 ،هــزار و  700کارت بازرگانــی فعــال اســت ،تعــداد
صادرکننــدگان فعــال در اســتان تهــران را  2991بــازرگان
عنــوان کــرد کــه بــه گفتــه وی ،از ایــن تعــداد  1886نفــر
تولیدکننــده و صادرکننــده و  1105نفــر نیــز تاجــر و بــازرگان
هســتند کــه کاالهــای تولیــدی را صــادرات میکننــد.
صادقــی ســپس ارزش صــادرات غیرنفتــی اســتان تهــران از
ابتــدای ســال  1397تــا پایــان مردادمــاه امســال را بــر اســاس
آمارهــای اعالمــی ســازمان توســعه تجــارت 21 ،میلیــارد و
 139میلیــون یــورو عنــوان کــرد و یــادآور شــد کــه بــر
اســاس پیشبینیهــا ،ایــن میــزان تــا پایــان ســال جــاری
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مراسم معرفی و تقدیر از
صادرکنندگان نمونه استان تهران

بــه  27میلیــارد یــورو خواهــد رســید .بــه گفتــه وی ،میــزان
صــادرات ســاالنه اســتان تهــران رقمــی معــادل  8میلیــارد
یــورو اســت.
خروج تجارت کشور از ریل
حمیــد زادبــوم بــا قدردانــی از اتــاق تهــران بــرای تــدارک
و مدیریــت بهینــه انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه اســتان
تهــران طــی چهــار ســال اخیــر ،افــزود :بهرغــم تشــدید
فشــارهای تحریــم از ســال  1397تاکنــون ،ارزش صــادرات
غیرنفتــی کشــور طــی ســال گذشــته بــه  41/3میلیــارد دالر
رســید.
وی ســپس بــه بیــان آمــار دیگــری اشــاره کــرد و افــزود :از
ابتــدای ســال  97تــا پایــان آذرمــاه امســال ،میــزان صــادرات
غیرنفتــی کشــور حــدود  63میلیــارد یــورو بودهاســت کــه
از ایــن میــزان 40 ،میلیــارد یــورو ارز صادراتــی بــه داخــل
کشــور بازگشتهاســت .بــه گفتــه وی ،خشــکبار ،گیاهــان
دارویــی ،ماکارونــی ،پوشــاک ،مــواد شــوینده ،محصــوالت
دارویــی و مــواد معدنــی ،بیشــترین رشــد صــادرات را داشــته
اســت.
وی بــا اشــاره بــه واگــذاری فرآینــد انتخــاب صادرکننــدگان
نمونــه ملــی بــه اتــاق ایــران ،برخــی از حمایتهــا از
صادرکننــدگان را یــادآوری کــرد و در ایــن رابطــه ،پرداخــت 4
درصــد نــرخ بهــره مابهالتفــاوت ارزی از ســوی بانــک توســعه
صــادرات و بانــک کشــاورزی و نیــز پرداخــت  50درصــد از
هزینــه حمــل هوایــی کاالهــای صادراتــی را از آن جملــه
دانســت.

زادبــوم ســپس بــا تاکیــد بــر اینکــه وضــع هرگونــه مقــررات
زائــد ،تجــارت خارجــی کشــور را از ریــل خــارج میکنــد،
افــزود :در حــال حاضــر تجــارت خارجــی ایــران در مقایســه
بــا تجــارت بینالملــل ،از ریــل خــارج شدهاســت.
وی بــا ایــن حــال تصریــح کــرد کــه وزارت صمــت و بــه طــور
ویــژه ،ســازمان توســعه تجــارت ،در مســیر رفــع مشــکالت
صادرکننــدگان و از جملــه رفــع تعهــد ارزی تجــار و
بازرگانــان ،اقداماتــی را در دســتور کار قــرار داده و در کمیتــه
ارزی مصوباتــی ابــاغ شدهاســت.
زادبــوم ســپس بــه شــروع مذاکــرات ایــران بــا کشــورهای
اوراســیا در رابطــه بــا موافقتنامــه تجــارت آزاد اشــاره کــرد
و افــزود :یکــی از مشــکالتی کــه رونــد ایــن مذاکــرات را کنــد
کــرده ،مقــررات و قوانیــن دســتوپاگیر و رائــد در حــوزه
تجــارت اســت و تیــم مذاکرهکننــده تــاش زیــادی بــرای
توجیــه طرفهــای آن ســوی میــز صــورت دادهاســت.
ضرورت آسیبشناسی صادرات
در ادامــه ایــن جلســه ،مســعود خوانســاری رئیــس اتــاق
تهــران هنگامــی کــه پشــت تریبــون ایســتاد بــا نمایــش
نمودارهایــی رونــد تجــاری کشــور را بــه تصویــر کشــید و
گفــت کــه شایســته اســت در کنــار معرفــی صادرکننــدگان
نمونــه ،وضعیــت تجــاری کشــور نیــز مــورد آسیبشناســی
قــرار گیــرد تــا حداقــل بــرای ســال بعــد بخشــی از مشــکالت
صادرکننــدگان برطــرف شــود.
رئیــس اتــاق تهــران در ادامــه بــه مقاصــد صادراتــی کشــور
اشــاره کــرد و گفــت :بررســی اطالعــات صــادرات کشــور
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از تمرکــز بــاال در مقاصــدی چــون چیــن ،عــراق ،امــارات،
ترکیــه و افغانســتان حکایــت دارد .درحالــی کــه اگــر هــدف،
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت ،بــه طــور حتــم بایــد بــه
ســایر بازارهــا نیــز توجــه شــود .او در ادامــه بــه رابطــه نــرخ
ارز و صــادرات پرداخــت و گفــت :بــه رغــمآنکــه نــرخ ارز
در ســال  1399دوبرابــر شــد و ارزش پــول ملــی بــه میــزان
100درصــد کاهــش پیــدا کــرد ،امــا صــادرات نتوانســت از
ایــن موقعیــت بهــره بگیــرد و روندهــا در ایــن بخــش نیــز
کاهشــی شــد .بــه نظــر میرســد ،تنگنظریهــا و تعــدد
متولیــان حــوزه تجــارت از جملــه عوامــل کاهــش صــادرات
بــود ه اســت.
چالــش بعــدی صــادرات از نــگاه رئیــس اتــاق تهــران ،نبــود
نــگاه جامــع ،یکپارچــه و هماهنــگ بــه موضــوع تجــارت بــود.
او توضیــح داد کــه ایــن مســاله در دخالــت دســتگاههای
مختلــف در امــر صــادرات نمــود یافتــه و باعــث نابســامانی در
ایــن حــوزه شدهاســت.
او بــا بیــان اینکــه «ناســازگاری میــان سیاســتهای ارزی،
نــرخ ارز و سیاســتهای تجــاری از دیگــر مشــکالتی اســت
کــه در برابــر تجــارت مانــع ایجــاد میکنــد» ادامــه داد:
تعــدد مراجــع و ســازمانهای درگیــر ،مداخلهکننــده و
تصمیمگیــر نیــز بــرای تجــارت مسالهســاز بودهاســت.
همچنیــن نبــود نظــام و چارچــوب اصولــی و فنــی بــرای
تنظیــم مقــررات تجــاری را نیــز بایــد بــه ایــن مشــکالت
افــزود .البتــه تــا ســال  1397مشــکالت صــادرات کمتــر
بــود امــا بــا اعمــال تحریمهــا و مشــکالت ارزی ایــن حــوزه
دچــار مشــکل شــد؛ از طرفــی ،سیاســتگذاران هــم بــه جــای
رویکردهــای تشــویقی ،رویکــرد تنبیهــی را درپیــش گرفتنــد
و صــادرات کــه میتوانســت بــا کاهــش ارزش پــول ملــی دو
برابــر شــود ،رونــد نزولــی در پیــش گرفــت.
خوانســاری افزود:اکنــون بــه دلیــل نبــود بــازار داخــل
و عــدم دسترســی بــه بازارهــای خارجــی بــه دلیــل
تحریمهــا ظرفیــت تولیــد کاهــش یافتــه اســت .درحالــی
کــه اگــر صــادرات مــورد تشــویق قــرار میگرفــت ،قطعــا
صادرکننــدگان میتوانســتند در بســیاری از کشــورها،
بازاریابــی کننــد .حیــف اســت کــه ایــن پتانســیل در کشــور
باشــد و صــادرات ایــران از ســایر کشــورها عقبتــر باشــد.
اکنــون کــه وزیرصنعت،معــدن و تجــارت ،حــوزه تجــارت را
برعهــده گرفتــه ،انتظــار ایــن اســت کــه بــه ایــن مســایل
رســیدگی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

خطاعتبار۲۰۰میلیونیوروییجهت
توسعهصادراتبهآفریقاتخصیصیافت
بــا پیگیریهــای ســازمان توســعه تجــارت ایــران در
چارچــوب کمیســیون اقتصــادی ســتاد آفریقــا ،اعطــای
خــط اعتبــاری  ۲۰۰میلیــون یورویــی بــه کشــورهای
آفریقایــی از محــل  ۲میلیــارد دالر تســهیالت صادراتــی
مصــوب در صنــدوق توســعه ملــی ،در هیــات مدیــره ایــن
صنــدوق تصویــب شــد.
فــرزاد پیلتــن ،مدیــر کل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،در یادداشــتی نوشــت :در چارچــوب
برنامههــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــرای
حمایــت از صادرکننــدگان کاال و خدمــات بــه بازارهــای
جدیــد صادراتــی ،بــا پیگیریهــای ســازمان توســعه
تجــارت ایــران در چارچــوب کمیســیون اقتصــادی ســتاد
آفریقــا ،اعطــای خــط اعتبــاری  ۲۰۰میلیــون یورویــی بــه
کشــورهای آفریقایــی از محــل  ۲میلیــارد دالر تســهیالت
صادراتــی مصــوب در صنــدوق توســعه ملــی ،در هیــات
مدیــره ایــن صنــدوق تصویــب و قــرار اســت بعــد از طــرح
و تاییــد در جلســه آتــی ســتاد آفریقــا بــه ریاســت معــاون
اول محتــرم رئیسجمهــور در اســفندماه جــاری جهــت
اجــراء بــه دســتگاههای ذیربــط ابــاغ شــود.
البتــه بــا وجــود همــه فرصتهــا و زمینههــا ،توســعه
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری بــا آفریقــا بــا
برخــی مشــکالت ماننــد عــدم برنامــه ،شــناخت و عالقــه
تشــکلهای بخــش خصوصــی ماننــد اتــاق بازرگانــی و
اتــاق تعــاون و نیــز اتحادیههــا و تشــکلهای صادراتــی و
همچنیــن بنگاهــای تجــاری بــه فعالیــت در آفریقــا ،عــدم
وجــود زیرســاختهای مناســب و کمبــود منابــع و امکانــات
دولــت مواجــه اســت کــه انتظــار مـیرود بــا اجــرای برنامــه
فــوق ایــن مشــکالت بــه تدریــج برطــرف شــود.
بــر ایــن اســاس ،در چارچــوب برنامــه فــوق احیــاء
فعالیتهــا ،رویدادهــا و ارتباطــات تجــاری بــا قــاره آفریقــا
در دوره پســاکرونا و پســاتحریم ،حــل مشــکالت توســعه
روابــط تجــاری ماننــد حمــل و نقــل و بانکــی ،ارایــه
تســهیالت جدیــد ماننــد تخصیــص خــط اعتبــاری بــا
همــکاری صنــدوق توســعه ملــی و توســعه حمایتهــای

قبلــی بــرای فعــاالن اقتصــادی و تجــاری در حــوزه بازاریابی
ماننــد برگــزاری نمایشــگاهها و تبــادل هیاتهــای
تجــاری بــا کشــورهای آفریقایــی ،بهرهگیــری از راهکارهــا
و روشهــای جدیــد حضــور در بازارهــای آفریقایــی ماننــد
تهاتــر و تشــدید هماهنگــی میــان نهادهــای داخلــی از
طریــق برگــزاری منظــم جلســات کمیســیون اقتصــاد
ســتاد آفریقــا در دســتور کار ســازمان توســعه تجــارت
ایــران قــرار خواهــد گرفــت.
در همیــن راســتا اقدامــات و فعالیتهــای متنوعــی ماننــد
برگــزاری ســه کمیســیون مشــترک اقتصــادی ،هشــت
کمیتــه مشــترک بازرگانــی و چهــار کمیتــه مشــترک
صنعتــی با کشــورهای هــدف آفریقایــی با مســئولیت وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مشــارکت در  ۱۰کمیســیون
اقتصــادی بــا مســئولیت ســایر وزارتخانههــا بــا کشــورهای
آفریقایــی ،برگــزاری  ۱۰نمایشــگاه اختصاصــی در ۱۰
کشــور آفریقایــی ،مشــارکت در  ۱۰نمایشــگاه بینالمللــی
کشــورهای آفریقایــی ،اعــزام  ۱۰هیــات تجــاری و پذیــرش
 ۳۰هیــات تجــاری از کشــورهای آفریقایــی همزمــان بــا
نمایشــگاههای بینالمللــی کشــورمان ،برگــزاری  ۱۸میــز
کشــوری معرفــی فرصتهــا و زمینههــا و مشــکالت و
راهکارهــای توســعه صــادرات بــه  ۱۸کشــور آفریقایــی بــا
حضــور ســفرای و رایزنــان بازرگانــی کشــورمان در آفریقــا،
حمایــت از تاســیس  ۱۰مرکــز تجــاری توســط بخــش
خصوصــی در  ۱۰کشــور آفریقایــی ،دعــوت از مقامــات ۱۶
کشــور آفریقایــی و پیگیــری تشــکیل  ۱۰شــورای مشــترک
بازرگانــی بــا  ۱۰کشــور آفریقایــی توســط اتــاق بازرگانــی
ایــران و پیگیــری اختصــاص بــه موقــع و مناســب خــط
اعتبــاری بــه قــاره آفریقــا ،برگــزاری هــر ســه مــاه یکبــار
جلســات کمیســیون اقتصــادی ســتاد آفریقــا ،پیگیــری
راهانــدازی خطــوط مســتقیم کشــتیرانی بــه شــمال و
جنــوب آفریقــا و توســعه خــط شــرق آفریقــا بــه جنــوب
آفریقــا و پیگیــری راهانــدازی خــط مســتقیم هوایــی بــه
آفریقــا پیشبینــی شــده اســت.
اهــداف و فعالیتهــای ایــن برنامــه کــه بــا تحلیلهــا و
ظرفیتســنجیهای واقعبینانــه پیشبینــی شــده  ،قــرار
اســت پــس از اخــذ نظــرات اعضــا و تاییــد در کمیســیون
اقتصــادی ســتاد آفریقــا ،بــا همــکاری و مشــارکت وزارت
امــور خارجــه و بــه ویــژه ســفارتخانههای ایــران در آفریقــا
و همچنیــن اتــاق بازرگانــی و تشــکلهای صادراتــی و
دیگــر نهادهــای دســت انــدرکار بــه مرحلــه اجرایــی برســد.

انـرژی

شماره صد و شصت و هفت  /هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و نه

تمرکزبرتوسعهسطحروابطایران
وسوئددرحوزهخدماتفنیو
مهندسی

بــا توجــه بــه امــکان لغــو تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا
علیــه ایــران و فراهــم شــدن احیــای روابــط ایــران بــا
دیگــر کشــورها ،نشســتی بــا هــدف بررســی ظرفیتهــای
همــکاری بیــن ایــران و ســوئد برگــزار شــد .در ایــن نشســت
همــکاری مشــترک بیــن دو کشــور در حــوزه خدمــات فنــی
مهدســی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
ظرفیتهــای تجــاری و ســرمایهگذاری در ســوئد طــی
نشســتی بــا حضــور معــاون بینالملــل اتــاق ایــران و رئیــس
اتــاق مشــترک ایــران و ســوئد مطــرح و بررســی شــد .در
ایــن وبینــار تخصصــی کــه روســای اتاقهــای اســتانی،
نماینــدگان کمیســیونهای تخصصــی و تشــکلهای
زیرمجموعــه اتــاق ایــران نیــز حضــور داشــتند ،زمینههــای
همــکاری بیــن ایــران و ســوئد معرفــی شــد.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ایــران و ســوئد میتواننــد در
حــوزه خدمــات فنــی مهندســی بــا یکیدگــر همکاریهایــی
در ســطح بــاال داشــته باشــند؛ ســوئد کشــوری اســت کــه از
منظــر ارائــه انــواع خدمــات و تجهیــزات پیشــرفته جایــگاه
خوبــی در دنیــا پیــدا کــرده اســت و از طرفــی ایــران نیــز
در حــوزه خدمــات فنــی مهندســی ،تجربــه و تــوان باالیــی
دارد.
محمدرضــا کرباســی ،معــاون بینالملــل اتــاق ایــران در
ایــن رابطــه گفــت :ســوئد از کشــورهای پیشــرفته دنیاســت
و همــواره رابطــه اقتصــادی حســاس و نزدیکــی بــا ایــران
داشــته اســت .در طــول ســالیان گذشــته شــرکتهای مهــم
ســوئدی در ایــران نمایندگــی تاســیس کردند هرچنــد در دو
ســال اخیــر و بــا آغــاز دور جدیــد تحریمهــا برخــی از ایــن
شــرکتها تصمیــم گرفتنــد بــازار ایــران را تــرک کننــد؛
امــا تعــدادی از آنهــا باقــی ماندنــد و کژدارومریــز بــه روابــط
خــود پایبنــد بودنــد.
او مکانیــزم اقتصــاد آزاد را حاکــم بــر اقتصــاد ســوئد دانســت
و تصریــح کــرد :در ایــن کشــور ،بــازار ،تنظیمکننــده
تولیــد و ســود اســت و بــا توجــه بــه ظرفیتهــای تولیــدی
موجــود در آن و مصــرف بســیار محــدودی کــه دارنــد یکــی
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از اولویــت هــا ،همــواره توســعه صــادرات بــوده اســت.
معــاون بینالملــل اتــاق ایــران تمرکــز ایــن کشــور بــر
توســعه صنعتــی ،رشــد صــادرات و در عیــن حــال جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی را مــورد توجــه قــرار داد و گفــت:
حجــم تجــارت خارجــی ســوئد در ســال  2019بالــغ بــر
 320میلیــارد دالر بــوده و ســطح مناســبات بیــن ایــران و
ایــن کشــور از ســال  2015بــا  500میلیــون دالر بــه 70
میلیــون دالر در ســال  2019رســیده اســت.
کرباســی اظهــار امیــدواری کــرد :بــا افزایــش همکاریهــای
اقتصــادی و ظرفیتهایــی کــه وجــود دارد و بــا همــت و
تالشهــای اتــاق مشــترک از یــک ســو و تغییــر نگــرش در
ســوئد بــرای همــکاری بــا ایــران ،شــاهد افزایــش ســطح
مناســبات اقتصــادی بیــن دو کشــور باشــیم.
بــر اســاس اظهــارات او اتــاق مشــترک ایــران و ســوئد
توانســته بــا اقداماتــی کــه انجــام دهــد رتبــه طالئــی را در
بیــن مجموعــه اتاقهــای مشــترک کســب کنــد.
در ادامــه ایــن وبینار،عبدالرضــا هنجنــی ،رئیــس اتــاق
مشــترک ایــران و ســوئد نگاهــی بــه وضعیــت جغرافیایــی
ســوئد داشــت و بــه شــهرهای مهــم ایــن کشــور از منظــر
اقتصــادی اشــاره کــرد .او منابــع غنــی ســنگ آهــن،
جنگلهــای انبــوه و منابــع آبــی کــه در ایــن کشــور وجــود
دارد را مهمتریــن ظرفیتهــای ســوئد معرفــی و تاکیــد
کــرد :ایــن کشــور هی ـچگاه انــواع منابعــی کــه در اختیــار
دارد را بــه صــورت خــام صــادر نکــرده و از ایــن مســئله بــه
جــد اجتنــاب میکنــد.
بــر اســاس گفتههــای ایــن فعــال اقتصــادی قیمــت
اجنــاس تولیــد ســوئد در ایــن کشــور چنــد برابــر اجنــاس
وارداتــی اســت و مــردم اغلــب ســعی مــی کننــد از
محصــوالت تولیــدی خــود اســتفاده کننــد بــه ویــژه در
حــوزه محصــوالت کشــاورزی .از طرفــی بخــش خدمــات
در اقتصــاد ســوئد بســیار فعــال بــوده و  80درصــد آن را
شــامل میشــود.
طبــق اظهــارات رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و ســوئد 70
درصــد تجــارت خارجــی ســوئد بــا اتحادیــه اروپاســت کــه
بــه ترتیــب نــروژ ،آلمــان ،آمریــکا ،فنالنــد قــرار دارنــد و بعد
از آن هلنــد ،فرانســه و انگلســتان جــزو شــرکای تجــاری
ایــن کشــور هســتند در آســیا نیــز باالتریــن ســطح روابــط
ایــن کشــور بــا چیــن اســت تــا آنجــا کــه چینیهــا ســهام
برخــی شــرکتهای ســوئدی را در اختیــار دارنــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بهویــژه در بخــش
طراحــی و مهندســی کــه کار اصلــی شــرکتهای مهندســی
مشــاور اســت ،در شــرایط فعلــی کــه پروژههــای عمرانــی
داخلــی بهدلیــل کمبــود منابــع مالــی در کشــور تقریبــا
بهطــور کامــل تعطیــل شــدهاند بــه دالیــل بســیاری
میتوانســت یکــی از مهمتریــن و مطمئنتریــن راههــای
بقــا و حتــی رشــد شــرکتهای مهندســی در کشــور باشــد.
امــا چالشهــا چــه بودهانــد؟ نایــب رئیــس جامعــه مهندســان
مشــاور ایــران در نشســت خبــری جامعــه مهندســان مشــاور
گفــت :بــا تهدیــد  ۶۰تــا  ۸۰هــزار فرصــت شــغلی مواجــه
هســتیم ،صنعــت احــداث کشــور ماننــد کــوه یــخ در حــال
آب شــدن اســت .بهگفتــه ســهیل آلرســول ،ارزش صنعــت
احــداث کشــور کمتــر از یــک دهــه پیش قریــب بــه  ۱۱درصد
کل اقتصــاد کشــور بــوده کــه ایــن حجــم در ســال ۲۰۲۰
بــه میــزان  ۵ /۸درصــد رســید .در ایــن میــان پیشبینــی
گــزارش مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران بــرای ســال ۲۰۲۱
کاهــش  ۱ /۴درصــدی را نشــان میدهــد و بــه عبارتــی ارزش
پیشبینــی شــده تنهــا  ۴ /۴درصــد خواهــد بــود .ایــن ســهم
ارزش بــرای صنعــت احــداث از تولیــد ناخالــص داخلــی در
افــق ســال ۲۰۲۹بــه میــزان  ۱ /۷درصــد پیشبینــی شــده
اســت .آلرســول معتقــد اســت در هیــچ برهــه از تاریــخ
کشــور یــک صنعــت بــا چنیــن تهدیــدی بــه کوچــک شــدن
ظــرف دو دهــه مواجــه نبــوده اســت.
نایــب رئیــس جامعــه مهندســان مشــاور ایــران افــزود :از
ابتــدای ســال  ۹۹بــه اســتناد تصویبنامــه مــورخ /۱۱ /۲۱
 ۹۸هیــأت وزیــران مکاتبــات متعــددی بــا دفتــر معــاون اول
ریاســت جمهــوری ،ســازمان برنامــه ،ســازمان امــور مالیاتــی
و ســازمان تامیــن اجتماعــی داشــتیم تــا بحــق مهندســان
مشــاور بهعنــوان تولیدکننــده خدمــات شــناخته شــوند امــا
هیــچ نتیجـهای حاصــل نشــد ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب
پروژههــای مهــم شــرکتهای مهنــدس مشــاور از پروژههــای
اصطالحــا جهــش تولیــد کشــور بــوده و در تمــام ایــام از
جملــه پیــک دوران کرونــا هیــچ تعطیلــی یــا کاهــش فعالیــت
در آنهــا نبــوده اســت .اینکــه بازیگــران اصلــی پروژههــای
جهــش تولیــد یعنــی مهندســان مشــاور و پیمانکاران مشــمول
هیــچ حمایتــی از طــرف دولــت نشــدهاند از جملــه جفاهــای
جــدی در حــق ایــن صنــف پــر تــاش و آســیبدیده کشــور
اســت .جالــب اینکــه بنــد  ۵مــاده یــک تصویبنامــه شــماره
ت۵۷۰۴۵هـــ مــورخ ۹۸ /۱۱ /۲۱هیــأت وزیــران بــر واحدهای

چـالشهـای
مهندسان مشاور
ایـــــران

تولیــدی خدماتــی تصریــح شــفافی دارد .تنهــا در حــوزه راه
و راهآهــن کشــور  ۴۲طــرح جهــش تولیــد معرفــی شــده کــه
بــا مشــارکت حداقــل  ۷۰مهنــدس مشــاور تــراز اول کشــور
در حــال اجرایــی شــدن اســت .بــا ایــن حــال هیــچ مزیتــی از
ســال جهــش تولیــد حاصــل نشــده و مطالبــات عمــدهای هــم
از یکایــک ایــن شــرکتها نــزد دســتگاههای اجرایــی معــوق
باقــی مانــده اســت.
عضــو هیــات رئیســه جامعــه مهندســان مشــاور و هیاتمدیــره
انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی نیــز بــا
اشــاره بــه اینکــه کشــورهای همســایه ایــران و منطقــه یــک
بــازار حــدود هــزار میلیــارد دالری واردات خدمــات فنــی و
مهندســی دارنــد ،گفــت :در ابتــدای دهــه  ۹۰ســهم ایــران
از ایــن بــازار حــدود  ۵میلیــارد دالر در ســال بــود کــه در
حــال حاضــر بــه حــدود  ۵۰۰میلیــون دالر تنــزل یافتــه
اســت .ســهم مهندســان مشــاور از ایــن صــادرات همــواره
بســیار ناچیــز بــوده اســت .در شــرایطی کــه رقبــای مــا در
بازارهــای منطقــه از طریــق توافقنامههــای بیــن دولتهــا
و حمایتهــای سیاســی قراردادهــای پروژههــای عمرانــی را
منعقــد میکننــد ،مهندســان ایرانــی در همــان ابتــدای راه
بــار بزرگــی از مشــکالت داخلــی و بینالمللــی را بــه دوش
میکشــند .بــه گفتــه فرشــاد کاوه ،در ایــن میــان بازســازی
ســوریه امیدهــای بســیاری را در دل شــرکتهای ایرانــی زنــده
کــرد .متأســفانه ایــن امــر نیــز تاکنــون محقــق نشــده و ســهم
شــرکتهای بخــش خصوصــی ایرانــی از بازســازی ســوریه
تقریبــا هیــچ بــوده اســت .در آخریــن تالشهــای انجــام
شــده بــه ســتاد بازســازی ســوریه پیشــنهاد شــد از خــط
جدیــد اعتبــاری اختصاصیافتــه بــه ایــن امــر  ۵۰میلیــون
دالر بــه مهندســان مشــاور ایرانــی اختصــاص دهنــد کــه بــا
ایــن هزینــه ارزش کار ارائــه شــده بــه ســوریه میتوانــد بــه
بیــش از  ۲۰۰میلیــون دالر بالــغ شــود .ایــن پیشــنهاد نیــز
تاکنــون اجرایــی نشــده اســت.

انـرژی

شماره صد و شصت و هفت  /هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و نه

تاثیر بسزای
مذاکرات بر
بورس

پیمانمولوی

در حــال حاضــر دو دیــدگاه در بــازار وجــود دارد .نخســت
اینکــه هرگونــه مصالحــه و یــا بــه نتیجــه رســیدن در
حــوزه پرونــده تحریمــی و برداشــتن شــدن تحریمهــا
ممکــن اســت موجبــات ریــزش در بــازار ســهام را فراهــم
ســازد چــون نــرخ دالر کاهــش مییابــد .یــک دیــدگاه
دیگــر هــم کالنتــر اســت و اینکــه زمانــی کــه تحریــم
بــر اقتصــاد ایــران نباشــد ،اقتصــاد ایــران میتوانــد
رشــد کنــد و زمانــی کــه ایــن رشــد انجــام گیــرد صنایــع
ایــران در حــوزه صــادرات ،شــرکتهای پتروشــیمی،
شــرکتهای معدنــی میتوانــد جــذب ســرمایهگذاری
انجــام دهــد و درنتیجــه اتفاقهــای مثبتتــری در
ایــن بــازار رقــم بخــورد .اگــر بــه ســمت دالر  20هــزار
تومانــی حرکــت کنیــم ،شــاهد تعدیــل در رقــم فــروش
ریالــی یکســری از شــرکتها خواهیــم بــود .امــا
چشــمانداز درحالــت دوم کــه برداشــت تحریمهاســت،
مثبــت اســت و مــن بنــده اعتقــاد دارم هرچــه اقتصــاد
کشــور بــه رشــد برســد و تحریمهــا برداشــته شــود بــه
کلیــت اقتصــاد مفیــد بــوده و باعــث رشــد اقتصــادی
میشــود و درنهایــت تاثیــر بســزایی بــر بــازار ســرمایه
خواهــد داشــت .اهمیــت ارزیابیهــا ممکــن اســت
زمانــی کــه بــازار در وضعیــت پــر رونــق قــرار دارد و
صعــودی اســت ،چنــدان اهمیــت خــود را نمایــان
نکننــد ،امــا زمانــی کــه وضعیــت بــازار نوســانی شــد
و شــاخص در داالن نزولــی قــرار گرفــت ایــن اطالعــات
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جامــع اهمیتــی حیاتــی و بنیادیــن پیــدا میکننــد .فقــدان
ایــن ارزیابیهــای تحلیلــی بــدون تردیــد ســهامداران را
دچــار مشــکالت فراوانــی خواهــد کــرد .چــه خــوب اســت
قبــل از اینکــه ســرمایهگذاران بــه بــورس وارد شــوند
اطالعــات خــود را در خصــوص رتبهبنــدی شــرکتها،
چشــمانداز فعالیتهــای آینــده و ...افزایــش دهنــد.
متاســفانه مشــکالت امــروز ســهامداران خــرد در بــورس
برآمــده از فقــدان ایــن اطالعــات ضــروری و مهارتهــای
حیاتــی اســت .معتقــدم در دوره جدیــد برنامهریزیهــا
بــرای ســرمایهگذاری در بــورس ســهامداران بایــد
خــود را مجهــز بــه ایــن مهارتهــای حیاتــی کننــد تــا
ســرمایههای آنــان بــه نوعــی در برابــر تحــوالت نوســانی
بــورس روتیــن شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی

شماره صد و شصت و هفت  /هفته اول اسفند هزار و سیصد نود و نه

[[دکترین شوک[[
کتــاب دکتریــن شــوک (ظهــور ســرمایه داری فاجعــه) ،اثــری نوشــته ی نائومــی کالیــن اســت کــه نخســتین بــار در
ســال  2007بــه چــاپ رســید .در بریتانیــا ،ایــاالت متحــده ،آســیای شــرقی ،خاورمیانــه و بــه طــور کلــی در همــه جــای
دنیــا ،افــرادی صاحــب قــدرت هســتند کــه پــول هــای هنگفتــی از آشــوب و هــرج و مــرج بــه دســت مــی آورنــد .ایــن
افــراد از جنــگ هــا و فجایــع در سراســر کــره ی زمیــن بهــره مــی گیرنــد تــا بــه شــکلی بــی رحمانــه و غیرانســانی،
تصویــر مــورد نظــر خودشــان را بــه مــردم جهــان القــا کننــد .نائومــی کالیــن بــا برمــا کــردن شــیوه هــای فعالیــت
ایــن ســودجویان بیــن المللــی ،بــه اطالعــات و ارتباطاتــی دســت یافــت کــه حتــی خــودش را نیــز شــوکه کــرد :ایــن
کــه چگونــه باورهــا و ارزش هــای ایــن افــراد اکنــون بــر جهــان مــا ســلطه دارد و آن هــا چگونــه بــه ایــن قدرت رســیده
انــد .کتــاب دکتریــن شــوک ،ماجرایــی عجیــب و هشــداردهنده دربــاره ی ایــن اســت کــه چگونــه عــده ای انــدک از
رنــج هــا و مشــکالت ســایر انســان هــا ،بــرای خــود ثــروت هایــی بــزرگ بــه وجــود مــی آورنــد.

تهران خیابان سمیه بعد از چهارراه دکتر مفتح کوچه جلیل مژدهی شماره 1طبقه 2
کدپستی 1991644791
تلفن02188825110 :
www.fieei.ir
info@fieei.com

15

