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بخش خصوصی به دنبال دولت
تسهیل کسب و کار است

حسن فروزان فرد /عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران
بیانیــه ای کــه از ســوی اتــاق تهــران بــه نمایندگــی از فعــاالن بخــش خصوصــی
صــادر شــد و بــه خواســته هــای فعــاالن اقتصــادی از دولــت و رئیــس جمهــور
آینــده پرداخــت ،هــم اقــدام و حرکــت بســیار خــوب و درخشــانی بــود و هــم
بــه صــورت دقیــق و نکتــه بینانــه تهیــه و تدویــن شــده بــود کــه البتــه همــه
فعــاالن اقتصــادی هــم چیــزی جــز ایــن از اتــاق بازرگانی،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران باتوجــه بــه جایــگاه ،مدیریــت و اعضــا انتظــار نداشــتند.
ایــن بیانیــه نشــان مــی دهــد خواســته بخــش خصوصــی از رئیــس جمهــور و
دولــت آینــده ایــن اســت کــه مــا «دولــت تســهیل کســب و کار» مــی خواهیــم
و نــه دولتــی کــه بخواهــد «بــه کســب و کار تســهیالت بدهــد»؛ بیانیــه اتــاق
تهــران کامــا شــفاف نشــان مــی دهــد کــه فعــاالن بخــش خصوصــی بــه دنبــال
تســهیالت دریافتــی از دولــت نیســتند بلکــه تــاش ویــژه ای دارد تــا نشــان
دهــد کــه درصــورت فراهــم شــدن زمینــه هــای تســهیل کســب و کار ،بخــش
خصوصــی مــی توانــد راه و مســیر خــود را بــرای توســعه ،کار ،تولیــد ،اشــتغال
زایــی و رشــد اقتصــادی کشــور و خدمــات رســانی در پیــش گیــرد.
بــه اعتقــاد مــن حــاال در قــدم بعــد از انتشــار ایــن بیانیــه وظیفــه اصلــی اتــاق
پیگیــری ایــن خواســته هــا و مطالبــات و نکتــه هــای آن از ســوی کاندیداهایــی
اســت کــه بــرای ریاســت جمهــوری وارد میــدان مــی شــوند؛ اتــاق بایــد زمینــه
ای را فراهــم کنــد تــا نــکات جــای گرفتــه در بیانیــه و خواســته هــا و ســواالت
فعــاالن بخــش خصوصــی از همــه کاندیداهــا پرســیده شــود و در فرصــت باقــی
مانــده تــا انتخابــات از کاندیداهــای اصلــی و یــا نماینــدگان آن هــا دعــوت کنــد
تــا برنامــه هایشــان را در مــورد ایــن بیانیــه و خواســته هــای بخــش خصوصــی
مطــرح کننــد؛ بــه نوعــی انــگار مناظــره هــای اقتصــادی از ســوی اتــاق تهــران
بــه نمایندگــی از بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی کشــور برگــزار شــود تــا
همگــی در جریــان ریــز برنامــه هــای اقتصــادی کاندیداهــا و دیــگاه هایشــان
قــرار بگیریــم و متوجــه شــویم کــه در صــورت پیــروزی چــه مســیری را بــرای
اقتصــاد تعریــف کــرده انــد و تــا چــه حــد بــه خواســته هــای بخــش خصوصــی
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انتظار اتاق بازرگانی از کاندیداهای
ریاست جمهوری
در حالــی کــه فقــط یــک مــاه تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری باقــی
مانــده اســت ،در جریــان نخســتین نشســت هیــأت نماینــدگان اتــاق تهــران،
یــک بیانیــه از ســوی نماینــدگان بخــش خصوصــی خطــاب بــه دولــت آینــده
قرائــت شــد.
در نشســت صبــح دیــروز ابتــدا از ســوی رئیــس اتــاق تهــران تأکیــد شــد
کــه اتــاق قصــد حمایــت از نامزدهــای انتخاباتــی یــا ورود بــه مســائل مربــوط
بــه انتخابــات را نــدارد امــا بــرای عمــل بــه وظیفــه ذاتــی خــود در پیگیــری
مطالبــات بخــش خصوصــی و تــاش بــرای بهبــود رشــد و توســعه اقتصــادی
کشــور ،نظــرات خــود را از طریــق یــک بیانیــه اعــام مــی کنــد.
ایــن بیانیــه در  ۹بخــش بــا عناویــن بازتعریــف نقــش و جایــگاه بخــش خصوصی،
بهبــود محیــط کســب و کار ،مبــارزه جــدی بــا فســاد ،رقابتــی کــردن اقتصــاد،
رشــد درون زا و بــرون گــرا ،تجدیــد ســاختار دولــت ،تعمیــق رونــق اقتصــادی،
اســتمرار ثبــات اقتصــادی و حفــظ دســتاوردهای تــورم پاییــن ،کاهــش بیــکاری
و افزایــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی ،بهــره بــرداری کارآمــد از منابــع طبیعــی
و زیســت محیطــی تدویــن و در هــر بخــش اقدامــات مــورد انتظــار بخــش
خصوصــی از دولــت بیــان شــده اســت.
بیانیــه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بــه شــرح زیــر
اســت:

طــی چهــار ســال آینــده ،اقتصــاد ایــران بــه یــک اقتصــاد رقابتــی بــا مشــارکت
فعــال در زنجیــره ارزش جهانــی مبتنــی بــر اســتفاده بهینــه از منابــع و ســرمایه
هــای داخلــی بــه ویــژه ســرمایه هــای انســانی بــا کســب دســتاورد بهبــود ســطح
اســتانداردهای زندگــی و رفــاه بــرای جامعــه تبدیــل خواهــد شــد یــا ماننــد
دوره هــای قبــل در مســیر نشــیب و فرازهــا و عــدم قطعیــت هــای داخلــی و
خارجــی بــه کســب رشــدهای موقتــی ناپایــدار و غیرفراگیــر اکتفــا خواهــد کــرد.
دســتاوردهای کاهــش نــرخ تــورم و رفــع نســبی تحریــم هــا در صورتــی اســتمرار
خواهــد داشــت کــه گام هــای اساســی در راســتای اجــرای کامــل سیاســت هــای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و ارتقــای رقابــت پذیــری اقتصــاد کشــور برداشــته شــود.
تصمیمــات و اقداماتــی کــه در دولــت جدیــد ایــران اتخــاذ و انجــام خواهــد
شــد بــدون تردیــد تأثیــر بســزایی در سرنوشــت اقتصــاد و توانایــی رشــد بخــش
خصوصــی و حضــور معنــادار ایــن بخــش در بــازار داخلــی و تجــارت فرامــرزی
خواهــد داشــت .طــی دوره جدیــد ،اقتصــاد کشــور نیازمنــد تحــوالت جدیــد از
منظــر اصــاح رویکــرد نســبت بــه بخــش خصوصــی ،بــه رســمیت شــناختن
واقعــی ایــن بخــش و قائــل شــدن نقــش فعــال بــرای آن در عرصــه اقتصــادی
اســت.
بدیهــی اســت متناســب بــا ایــن تغییــر رویکــرد بایــد محیــط کســب و کار
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

انـرژی

بــاال بــودن نــرخ ســود ،انتقــاد جــدی
ـی در ســی
ـبکه بانکـ
ـه شـ
ـی بـ
ـش خصوصـ
بخـ

و دومیــن نشســت مشــترک شــورای گفتگــوی
انتظــار اتــاق بازرگانــی از کاندیداهــای
بخــش خصوصــی و دولــت بــاال بــودن نــرخ ســود
ریاســت جمهــوری در حالــی کــه فقــط یــک
بــه عنــوان مهمتریــن انتقــاد صادرکننــدگان بــه
مــاه تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری
شــبکه بانکــی مطــرح شــد .مشــروح خبــر.
باقــی مانــده اســت ،در جریــان نخســتین نشســت
هیــأت نماینــدگان اتــاق تهــران ،یــک بیانیــه از
ســوی نماینــدگان بخــش خصوصــی خطــاب بــه امضــای  ۴تفاهمنامــه شــرکتهای بــزرگ
بینالمللــی در صنعــت پتروشــیمی مدیرعامــل
.دولــت آینــده قرائــت شــد مشــروح خبــر
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا اشــاره بــه فضــای
پســابرجام اظهــار کــرد :تاکنــون چهــار تفاهمنامــه بــا
 ۴.۶میلیــارد دالر آورده ارزی بــرای اجرای
شــرکتهای بــزرگ دنیــا در صنعــت پتروشــیمی امضــاء
 ۹۴پــروژه وزیــر نیــرو گفــت :طــی ســال هــای شــده اســت و در مرحلــه اجــرا قــرار دارند.مشــروح
اخیــر بــه دلیــل مشــکالت مالــی کشــورهای مقصــد
خبــر.
صــادرات بــرق بــه عــراق را کاهــش دادهایــم امــا
در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی مهندســی فعــال
۴۰۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد در کشــور
.بــوده ایــم مشــروح خبــر
ایجــاد میشــودمعاون امــور بــرق و انــرژی وزارت
.
نیــرو از افزایــش تولیــد بــرق در دولــت دولــت تدبیــر و
ـرق،
ـت بـ
ـادی صنعـ
ـاختار اقتصـ
ـت سـ
مرمـ
امیــد خبــر داد و گفــت :امســال ۴۰۰۰مــگاوات نیــروگاه
ـود پیــام باقــری عضــو
ـروج از رکـ
ـخه خـ
نسـ
جدیــد در کشــورایجاد میشــود .مشــروح خبــر
هیاتمدیــره فدراســیون صــادرات انــر ِژی و
صنایــع وایــران مشــروح خبــر.
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اخبار کوتاه

کاهــش ۳۴درصــدی ســرمایه گــذاری در
انــرژی خورشــیدی مشــروح خبــر

ـه مالی
ـرکت و موسسـ
ـک ،شـ
ـدگان  35بانـ
نماینـ
ـد مشــروح خبر
ـی آینـ
ـران مـ
ـه تهـ
ـی بـ
اروپایـ

ـیم
ـته باشـ
ـی را داشـ
ـش خصوصـ
ـوای بخـ
ـد هـ
بایـ

افزایــش واردات خــودرو در دولــت یازدهــم
درآمدهــای گمرکــی را افزایــش داده مشــروح
خبــر.

برنامــه ترکمنســتان بــرای افزایــش صــادرات
بــرق از مســیر ایــران مشــروح خبــر

صــدور ضمانتنامههــاي بانكــي موردنيــاز
مشــروح خبــر.
توســعه صــادرات در گــرو تقويــت توليــد
معرفــي بزرگتريــن شــركتهاي بورســي و
ـهامداران مشــروح خبــر.
ـر سـ
ـي از نظـ
فرابورسـ
ـت
ـم در صنعـ
ـت یازدهـ
ـرد دولـ
ـر عملکـ
ـی بـ
نگاهـ
ـرق مشــروح خبــر.
بـ
امضــاي يادداشــت تفاهــم همــكاري صنــدوق
ضمانــت صــادرات ايــران و پرتغــال مشــروح

ســهم صنعــت آب و بــرق در صــادرات خبــر
مــردم تعییــن میکننــد شــرکتهای خدمــات فنــی و مهندســی بــه  ٩٨درصــد
خارجــی بــه ایــران بیاینــد یــا فــرار رســید قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن ضــرورت حفــظ امنیــت ســرمایهگذاران
کننــد! وزیرنفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه تصمیــم الملــل و توســعه صــادرات گفــت :در ســه چهــار مشــروح خبــر
ســال گذشــته ،صنعــت آب و بــرق رتبــه نخســت
مــردم درمــورد حضــور شــرکت هــای خارجــی در
را در بخــش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران تعییــن کننــده اســت مشــروح خبــر
کســب کــرد و ســهم آن در صــادرات خدمــات
فنــی مهندســی در ســالهایی بــه  ٩٨درصــد رســید
ـه رقیـ
ـران در منطقـ
ـی ایـ
ـات مهندسـ
خدمـ
ـب .مشــروح خبــر
نــدارد نایــب رئیــس اتــاق ایــران ،همــکاری
دولــت و ایــن اتــاق را عامــل گســترش همــکاری
اقتصــادی بــا کشــورهای دیگــر دانســت و گفــت:
خدمــات فنــی -مهندســی مــا رکوردهــای خوبــی
در کیفیــت ،زمــان و هزینــه کســب کــرده و مــی
تــوان گفــت در منطقــه رقیــب نــدارد مشــروح
.خبــر
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دولــت بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد دارد

مشــروح خبــر

خریــد تضمینــی تولیــد نیروگاههــای
برقآبــی ،خورشــیدی و بــادی مشــروح خبــر.
عــراق و عمــان ســوگلی کشــورهای عربــی در
تجــارت بــا ایــران .مشــروح خبــر.
پكيــج تاميــن مالــي بــراي بخــش خصوصــي

مشــروح خبــر

عیــدی مالیاتــی بــه دســت بخــش خصوصــی
رســید مشــروح خبــر.

سومين همايش راه کارهاي
افزايش سهم بخش خصوصي در
بازارهاي بين المللي انرژي

مشــروح خبــر

خواســته مــا لغــو معافیــت مالیاتــی صــادرات
مــواد اولیــه و خــام از کشــور اســت مشــروح

خبــر

ـمنان
ـیدی در سـ
ـرق خورشـ
ـروگاه بـ
ـرارداد نیـ
قـ
ـود مشــروح خبــر
ـی شـ
ـد مـ
منعقـ
معرفــی مدیــرانکل جدیــد معاونــت بــرق و
انــرژی وزارت نیــرو مشــروح خبــر

پروانه کارگزاری

فدراسیون صـادرات انرژی و صنایع وابسـته ایران

*

صفحه 6

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نیرو مطرح کرد؛

ادامه از صفحه 1

فعالیــت هــای اقتصــادی رقابتــی نیــز فراهــم شــود.
دوره جدیــد مدیریــت اقتصــادی کشــور ،مســتلزم تبدیــل
گفتمــان بــه عمــل و ایجــاد انســجام و هــم افزایــی اثربخش
همــه آحــاد جامعــه بــه دور از اعمــال صالحدیدهــا ،ســلیقه
هــای غیــر فنــی کارشناســی و عــدم جامــع نگــری اســت.
وجــود بــده بســتان بیــن هزینــه هــای سیاســی و منافــع
اقتصــادی حاصــل از جراحــی هــای ســاختاری در اقتصــاد
کشــور و ترجیــح پیامدهــای بلنــد مــدت اجــرای اصالحــات
در برابــر آســیب هــای کوتــاه مــدت آن ،بــر اهمیــت وجــود
اقتــدار و عزمــی راســخ در دولــت جدیــد تأکیــد دارد.
بدیهــی اســت در ایــن مســیر تبییــن و انعــکاس شــفاف و
روشــن واقعیــت هــای اقتصــادی کشــور بــه جامعــه ،گامــی
اساســی در جلــب مشــارکت آنهــا بــرای انجــام اصالحــات
ریشــه ای خواهــد بــود.
اقتصــاد رشــد محــور ایــران ،اقتصــادی اســت کــه تصمیمات
و سیاســت هــای اقتصــادی دولــت آن بــه طــور پیگیرانــه و
مســتمر حامــی رشــد پایــدار بــوده و تصویــر برنامــه هــای
بلنــد مــدت و میــان مــدت آن از قبــل بــرای فعــاالن کســب
و کار و ســرمایه گــذاران ،روشــن و مشــخص شــده اســت.
بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی کــه کامیابــی و
موفقیــت کشــور ایــران را حاصــل کنــد بایــد محوریــت
برنامــه دولــت جدیــد بــر  ۹اقــدام اولویــت دار زیــر متمرکــز
شــود:
 -۱بازتعریــف نقــش و اهمیــت بخــش خصوصــی در اقتصــاد
کشو ر
 -۲بهبود محیط کسب و کار
 -۳مبارزه جدی با فساد
 -۴رقابتی کردن اقتصاد ،رشد درون زا و برون گرا
 -۵تجدید ساختار دولت
 -۶شــکل گیــری و تعمیــق رونــق در کلیــه بخــش هــای
اقتصــادی
 -۷اســتمرار ثبــات اقتصــادی و حفــظ دســتاوردهای تــورم
پاییــن
 -۸کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
 -۹بهــره بــرداری کارآمــد و بهینــه از منابــع طبیعــی و
زیســت محیطــی.
بایــد توجــه داشــت کــه جهــش موقتــی تولیــد ،تأمیــن
کننــده رشــد اقتصــادی پایــدار مــورد نیــاز کشــور نخواهــد

انـرژی

شماره هفتاد و یک //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

 ۴.۶میلیارد دالر آورده
ارزی برای اجرای  ۹۴پروژه

انتظار اتاق بازرگانی
از کاندیداهای ریاست
جمهوری

بــود ،لــذا الزم اســت از هــر گونــه اقدامــی کــه منجــر بــه
شــکل گیــری و توســعه فعالیــت هــای غیــر رقابتــی از طریق
توســعه انحصــارات و تخصیــص غیــر بهینــه منابــع مالــی بــه
فعالیــت هــای اقتصــادی فاقــد توجیــه فنــی و اقتصــادی و
اهلیــت الزم ،بــه شــدت اجتنــاب شــود و در مقابــل از طریــق
بهبــود محیــط رقابتــی کســب و کار و تســهیل امور کســب و
کار بــا تأکیــد بــر حــذف مجوزهــای متعــدد زائــد و برچیــدن
زمینــه هــای شــکل گیــری فســاد ،محیــط اقتصــادی پویــا و
رقابتــی بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی فراهــم کــرد.
اصــاح سیاســت هــای اقتصــادی در کلیــه زمینــه هــای
اولویــت دار و اجــرای بــه موقــع و درســت آنهــا از الزامــات
محقــق و آشــکار شــدن مزیــت هــای رقابتــی کســب و
کارهــای خصوصــی ایرانــی اســت .ایــن اقدامــات بــه فعــاالن
اقتصــادی کشــور اجــازه خواهــد داد تــا مشــاغل کیفــی
بــرای جوانــان کشــور خلــق کــرده ،در فنــاوری هــای جدیــد
ســرمایه گــذاری کــرده و ثــروت مــورد نیــاز بــرای ارتقــای
زیرســاخت هــا ،مراکــز آموزشــی و برنامــه هــای اجتماعــی و
بهبــود ســطح زندگــی جامعــه را تولیــد کنــد.
شــایان ذکــر اســت اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران یــک نهــاد غیــر سیاســی اســت و در
فرآینــد مهــم انتخابــات ریاســت جمهــوری بــدون حمایــت
از کاندیداهــا ،صرفــاً از سیاســت هــای شــفاف و مشــخص
متضمــن ایجــاد محیــط رقابتــی کســب و کار تأمیــن کننــده
رشــد اقتصــادی پایــدار پشــتیبانی مــی کنــد.

وزیــر نیــرو گفــت :طــی ســال هــای اخیــر بــه دلیــل
مشــکالت مالــی کشــورهای مقصــد صــادرات بــرق بــه عــراق
را کاهــش دادهایــم امــا در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی
مهندســی فعــال بــوده ایــم.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حمیدرضــا چیتچیــان در
نخســتین همایــش تقدیــر از صادرکننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســی صنعــت آب و بــرق بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر
مــی خواهیــم اشــتغال پایــدار و توســعه ایجــاد کنیــم و بــه
دنبــال آن شــاهد رشــد ســطح دانــش فنــی و فنــاوری هــای
کشــور باشــیم بایــد صــادرات را گســترش دهیــم ،گفــت:
مهمتریــن نکتــه در حــوزه توســعه صــادرات وجــود یــک
فضــای رقابتــی در حــوزه بیــن الملــل اســت کــه بایــد
بتوانیــم خــود را بــه ایــن ســطح برســانیم.
او ادامــه داد :اگــر بــرای رونــق صــادرات تــاش مــی کنیــم
بایــد بتوانیــم مدیریــت کشــور را نیــز بــه ســطح بیــن المللی
ارتقــا دهیــم ،ایــن در حالــی اســت کــه اگــر صادراتــی
نداشــته باشــیم و تولیــدات کشــور در ســطح دولتــی و
داخلــی باقــی بمانــد بــی شــک مدیریــت کشــور درجــا زده و
نمــی توانیــم زمینــه هــای رشــد را بــرای اقتصــاد و مدیریــت
کشــور فراهــم کنیــم.
چیتچیــان افــزود :اگــر مــا یــک موفقیــت قابــل توجــه در
بازارهــای صادراتــی داشــته باشــیم ایــن تــوان و اقتــدار ملــی
جایــگاه ایــران را نیــز ارتقــا مــی دهــد .ایــن ارتقــا دامنــه
اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی را در بــر مــی گیــرد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول از هــر جهــت مــی تــوان
مســاله اقتصــاد ،صــادرات و توســعه صــادرات را مقولــه ای
کلیــدی تلقــی کــرد .بایــد در نظــر داشــت کــه وزارت نیــرو
تنهــا در حــوزه آب و بــرق فعــال نیســت و شــرکت هــای
خصوصــی زیــادی نیــز در بخــش ارکان اصلــی فعالیــت های
ایــن صنعــت حضــور دارنــد البتــه ایــن شــرکت هــا نقــش
حمایتــی و پشــتیبانی ندارنــد بلکــه پیشــرو در صنعــت آب و
بــرق بــه شــمار مــی رونــد ،امــا دولــت و وزارت نیــرو بــدون
حضــور و تــاش آنهــا نمــی توانــد گام موثــری در زمینــه
رونــق و توســعه ایــن صنعــت بــردارد.
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ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم تصریــح کــرد :وزارت نیــرو
از اواخــر جنــگ و از دولــت ســازندگی یــک هدفمنــدی دقیق
و هوشــمندانه در ایجــاد شــرکت هایــی بــا توانایــی مشــاوره
ای پیمانــکاری در زمینــه صنعــت آب و بــرق ایجــاد کنــد.
بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان گفــت شــرکت هــای پیمانــکاری
توســط وزارت نیــرو ایجــاد شــد ،بنابرایــن وزارت نیــرو بــر
اســاس نیازهــای خــود در صنعــت آب و بــرق شــرکت هــای
مشــاوره ای پیمانــکاری را پایــه گــذاری کــرد تــا در ایــن
عرصــه بــه کمــک دولــت بیایــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان
بــه شــرکت فــراب ،مپنــا ،صانیــر و  ...اشــاره کــرد .اینهــا بــا
اراده و بــه صــورت هدفمنــد از ســوی وزارت نیــرو تاســیس
شــدند و االن در عرصــه صنعــت آب و بــرق توانمنــد هســتند.
چیتچیــان ادامــه داد :موفقیــت ایــن شــرکت هــا بــه
دلیــل هوشــمندی مدیــران ایرانــی و ســرمایه گــذاری بخــش
خصوصــی بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت
هــای دولتــی از ســوی وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی
واگــذار شــد.
وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه در بخــش بــرق  ۹۰درصــد و در
بخــش آب  ۹۵درصــد کل مایحتــاج نیازهــای نــرم افــزاری
توســط نیروهــای داخلــی مدیریــت و اجــرا مــی شــود،
تصریــح کــرد :ایــن شــرکت هــای داخلــی فعــال در زمینــه
صنعــت آب و بــرق قادرنــد بــه تنهایــی بازارهــای داخلــی و
همچنیــن بازارهــای بیــن المللــی را مدیریــت کننــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،آمــار وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت از ســال  ۹۲تــا  ۹۵مبیــن اجــرای  ۹۴پــروژه بــه
ارزش  ۴.۶میلیــارد دالر در کشــورهای خارجــی اســت .شــاید
ایــن رقــم در مقایســه بــا رقبــای ایــران رقــم چندانــی نباشــد
امــا در مقایســه بــا ســایر بخــش هــا نشــان مــی دهــد کــه
بخــش خدمــات فنــی و مهندســی توانســته رشــد قابــل
توجهــی را تجربــه کنــد.
او اظهــار کــرد :گرچــه طــی ســال هــای اخیــر بــه دلیــل
مشــکالت مالــی کشــور مقصــد صــادرات بــرق بــه عــراق
را کاهــش داده ایــم امــا در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی
مهندســی فعــال بــوده ایــم.
چیتچیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه همــکاری بیــن شــرکت
هــای ایرانــی در بخــش صــادرات در پایــه ایجــاد کنسرســیوم
هایــی مــی توانــد موفــق باشــد ،گفــت :چــرا کــه ایجــاد
کنسرســیوم مــی توانــد امــکان رقابــت را بــاال بــرد البتــه
نبایــد از ارتقــای کیفیــت ،رعایــت زمــان بنــدی هــا در انجــام
پــروژه هــای بــه موقــع غافــل شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کمبــود منابــع مالــی ناشــی از تفــاوت قیمــت تمــام
شــده و قیمــت تکلیفــی مواجــه بــوده اســت.

مرمت ساختار
اقتصادی صنعت برق،
نسخه خروج از رکود
پیام باقری

* عضو هیاتمدیره فدراسیون صادرات انر ِژی
و صنایع وایران
تهــران -ایرنــا -آنچــه رکــود در صنعــت بــرق را
تشــدید میکنــد ،اقتصــاد نامتعــادل ایــن صنعــت
اســت .بــا وجــود کســب موفقیتهــای کــم نظیــر
در طــول ســالها تــاش بیوقفــه در ایجــاد رفــاه
و ظرفیــت ســازی در تولیــد تجهیــزات و رســیدن
بــه مرزهــای خودکفایــی و درنوردیــدن بازارهــای
صادراتــی ،صنعــت بــرق همــواره بــا دغدغــه

بیتردیــد در اختیــار داشــتن منابــع غنــی ســوخت فســیلی
همچــون نفــت و گاز ،فینفســه نمیتوانــد بــه شــکوفایی
اقتصــادی منجــر شــود بلکــه نحــوه اســتفاده از ایــن منابــع
و درآمدهــای حاصــل از آن در ســاختار اقتصــادی یــک
کشــور اســت کــه از اهمیــت بســزایی برخــوردار خواهــد
بــود .تجربــه نشــان داده موفقیــت یــا عــدم موفقیــت
اقتصادهایــی کــه درآمدهــای نفتــی در آن جریــان دارنــد
کامــا بــه برنامهریــزی و نحــوه مدیریــت ایــن درآمدهــا
بســتگی دارد ،زیــرا بهرهمنــد بــودن از ایــن منابــع
خــدادادی ،ظرفیتــی بالقــوه محســوب میشــود کــه اگــر بــه
مســیر درســت هدایــت شــود اتفاقــا بــه کمــک اقتصــاد هــر
کشــوری خواهــد آمــد حــال آنکــه عــدم مدیریــت صحیــح
ایــن جریانــات قدرتمنــد ارزی در ســاختار اقتصــادی یــک
کشــور ،میتوانــد آثــار و تبعــات مخــرب بههمــراه داشــته
باشــد.
بررســی ایــن رونــد در کشــورهای وابســته بــه درآمدهــای
نفتــی بــر ایــن امــر داللــت دارد کــه ایــن کشــورها در
جریــان افزایــش ناگهانــی قیمــت جهانــی نفــت ،همــواره
بــا تهدیــدات ناشــی از شــیوه سیاســتگذاری و مدیریــت
تخصیــص ایــن منابــع بــه اقتصــاد مواجــه هســتند چراکــه
تجــارب گذشــته حاکــی از آن اســت کــه در اغلــب
مــوارد ،بــاال رفتــن قیمــت نفــت و بــه تبــع آن افزایــش
درآمدهــای ارزی ،ازدیــاد ثــروت یــک کشــور را بــه دنبــال
دارد و دولــت بــا فــرض مســتمر بــودن ایــن درآمده ـا ،بــه
عــوض ســرمایهگذاری در بازارهــای بینالمللــی و واردات
کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه مــورد نیــاز و یــا اجــرای
پروژههــای زیربنایــی در کشــور ،بــا تبدیــل درآمدهــای
ارزی بــه پــول داخلــی و تزریــق آن بــه بدنــه اقتصــاد،
موجبــات تقویــت بخــش غیرقابــل مبادلــه اقتصــاد را
فراهــم مــیآورد کــه در ایــن مرحلــه اولیــن نشــانههای
بیمــاری هلنــدی نمایــان شــده و در ادامــه ،چرخــه ایــن
بیمــاری عمــا بــا مداخلــه مســتقیم دولــت جهــت کنتــرل
اوضــاع تکمیــل میشــود .موضــوع از ایــن قــرار اســت کــه
بــا تزریــق پــول نفــت بــه اقتصــاد و در نتیجــه بــاال رفتــن
درآمــد جامعــه ،تقاضــا افزایــش یافتــه و برهــم خــوردن
تعــادل عرضــه و تقاضــا منجــر بــه افزایــش نــرخ تــورم
میشــود .در چنیــن شــرایطی دولــت بــا روشهــای غیــر

انـرژی

شماره هفتاد و یک //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

مولــد از جملــه واردات کاالهــای مصرفــی ارزان ،نســبت
بــه مهــار قیمــت و پاییــن نگهداشــتن مصنوعــی آن از
طریــق افزایــش عرضــه اقــدام میکنــد؛ بــه گونــهای کــه
تولیــدات داخلــی تــوان رقابــت بــا واردات ارزان را نداشــته
و بــه صنایــع و کارخانجــات ذیربــط آســیب وارد میشــود
امــا نکتــه اینجــا اســت کــه ایــن رویکــرد مانــع افزایــش
تــورم نمیشــود بلکــه فقــط آنرا بــه بخشهــای دیگــر
اقتصــاد منتقــل میکنــد چراکــه قیمــت کاالهــای قابــل
مبادلــه و مصرفــی بــا واردات ارزان قابــل کنتــرل اســت امــا
مهــار قیمــت کاالهــای غیــر قابــل مبادلــه ماننــد زمیــن و
مســکن و امثالهــم از ایــن طریــق امکانپذیــر نیســت زیــرا
ایــن قبیــل کاالهــا را نمیتــوان وارد کــرد ،در نتیجــه قیمــت
ایــن دســته کاالهــا بــا ســرعتی هیجانــی و غیــر طبیعــی
رشــد کــرده و بــا ایجــاد تقاضــای کاذب ،ســرمایهها را بــه
ســمت خــود جلــب میکنــد .از طرفــی بــه محــض اینکــه
بــه هــر دلیــل خدشـهای بــه ایــن جریــان درآمدزایــی وارد
شــود ،واردات کاالهــای ارزان تحتالشــعاع محدودیــت
منابــع مالــی واقــع شــده و قیمــت در ایــن بخــش نیــز کــه
تاکنــون بهصــورت مصنوعــی پاییــن نگهداشــته شــده بــود
بــا ســرعت باالیــی رشــد میکنــد و در عیــن حــال ،تولیــد
داخلــی نیــز بدلیــل صدمــات ناشــی از واردات بیرویــه،
دیگــر تــوان پاســخگویی بــه تقاضاهــای جدیــد را نخواهــد
داشــت و در چنیــن وضعیتــی ،شــاهد غلبــه بیمــاری
هلنــدی بــر اقتصــاد یــک کشــور خواهیــم بــود.
مصادیــق متعــددی در ایــن ارتبــاط وجــود دارنــد امــا شــاید
کشــور نــروژ از جملــه نمونههایــی باشــد کــه هــر دو مرحلــه
را تجربــه کــرده اســت .کســب درآمدهــای سرشــار نفتــی
در خــال ســالهای  1973و  1974ســبب شــد دولــت
نــروژ ضمــن پیشبینــی ادامــه رونــد افزایــش قیمــت،
اقــدام بــه اجــرای برنامههــای اقتصــادی پرهزینــه کنــد امــا
محقــق نشــدن شــرایط پیشبینــی شــده از یــک طــرف
و هدایــت ایــن درآمدهــا بــه مســیر واردات بــی رویــه و
اجــرای طرحهــای گــران غیراقتصــادی از دگرســو ،پدیــد
آمــدن عارض ـ ه بیمــاری هلنــدی را در ایــن کشــور در پــی
داشــت و نــزول قیمــت جهانــی نفــت باعــث شــد در ســال
 1977بــا رســیدن میــزان بدهــی بــه  50درصــد تولیــد
ناخالــص مل ـی ،بدهکارتریــن دولــت در طــول تاریــخ ایــن
کشــور شــکل گیــرد .پــس از نــزول قیمتهـا ،دولــت نــروژ
تصمیـم گرفــت بــرای کاهــش تاثیرپذیــری اقتصــاد خــود از
نوســانات قیمــت ادامــه در صفحــه 13
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ادامه از صفحه 1

بخش خصوصی به دنبال دولت
تسهیل کسب و کار است

بــه اعتقــاد مــن موضوعــات و ســواالتی کــه در بیانیــه اتــاق
مطــرح شــده انــد باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی و تولیــد
در کشــور بســیار مهــم و اساســی هســتند و بهتریــن کار
ایــن اســت کــه اتــاق نقــش کلیــدی خــود را بــا دعــوت
از کاندیداهــا و پرســش از آن هــا بــرای پاســخ گویــی بــه
ایــن موضوعــات و ســواالت ادامــه دهــد و آن هــا را از
طریــق ســایت اتــاق و ظرفیــت هــای دیگــری کــه در
اختیــار دارد منتشــر کنــد تــا دیگــران نیــز در جریــان
ایــن دیــگاه هــا قــرار بگیرنــد .مــا بــه عنــوان فرهیختــگان
حــوزه کســب و کار بایــد فضایــی را در کشــور ایجــاد
کنیــم کــه بــه جــای دعواهــای سیاســی ،محکــوم کــردن
هایــی کــه امــروز مــی بینیــم ،حتــی دادن وعــده هــای
دروغ و غیرممکــن و البتــه عــدد ســازی هــا؛ شــاهد بحــث
هــا و نقدهــای کارشناســی دقیــق باشــیم و ایــن ممکــن
نخواهــد شــد بــه جــز فعــال شــدن و مطالبــه گــر بــودن.
ایــن انتخابــات بــرای مــا سرنوشــت ســاز و حیاتــی اســت؛
بنابرایــن قــدم بســیار مفیــد و ارزشــمند مــا ایــن خواهــد
بــود کــه ایــن بیانیــه را تــا رســیدن بــه خواســته هایمــان
پیگیــری کنیــم.

نمایندگان  35بانک ،شرکت و موسسه مالی
اروپایی به تهران می آیند
 ایرنــا  -رییــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی از حضــور 35بانــک ،شــرکت و موسســه مالــی اروپایــی در
چهارمیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایــران  -اروپــا
خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،علــی
دیوانــدری» امــروز (یکشــنبه) در نشســت خبــری
افــزود :رویکــرد ایــن دوره بررســی رونــد پیشــرفت
مبــادالت مالــی و بانکــی یــک ســال پــس از برجــام و
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در ایــران اســت.
وی از بلژیــک ،انگلیــس ،ایتالیــا ،ســوئیس ،آلمــان ،
فرانســه و هلنــد بــه عنــوان کشــورهایی یــاد کــرد کــه
بــه ایــن همایــش دعــوت شــده انــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش واردات خودرو در دولت یازدهم
درآمدهای گمرکی را افزایش داده
حمیدرضــا چیتچیــان در حاشــیه نخســتین همایــش
تقدیــر از صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی صنعت
آب و بــرق در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه توســعه
صــادرات اصلــی تریــن مولفــه حیــات اقتصــادی و سیاســت
اقتصــاد مقاومتــی اســت گفــت :مقــام معظــم رهبــری و
رئیــس جمهــوری تاکیــد ویــژه ای بــر توســعه صــادرات
در تمامــی زمینــه هــا بــه ویــژه خدمــات فنــی و مهندســی
دارنــد .خوشــبختانه در حــوزه صنعــت آب و بــرق شــرکت
هــای توانمنــدی در حــوزه مشــاوره و پیمانــکاری ،ســاخت
تجهیــزات در داخــل کشــور داریــم و بــه جــرات مــی تــوان
گفــت عمــده نیــاز ایــن صنعــت در ســطح کیفــی بــاال در
داخــل کشــور تولیــد مــی شــود.
او تاکیــد کــرد :ایــران بــه حــدود  ۴۰کشــور دنیــا تجهیــزات
و خدمــات فنــی و مهندســی صــادر مــی کنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه آمارهــای موجــود از  ۴۰تــا  ۵۰ســال اخیر
نشــان مــی دهــد کــه  ۵۰تــا  ۹۸درصــد صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی در حــوزه آب و بــرق انجــام شــده اســت
کــه شــامل ســاخت نیــروگاه هــای آبــی ،حرارتــی ،ســیکل
ترکیبــی ،تصفیــه خانــه هــا و  ...مــی شــود.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق توســعه تجــارت
و صنــدوق توســعه ملــی مــی تواننــد در ارائــه راهکارهایــی
بــرای توســعه صــادرات موفــق عمــل کننــد ،گفــت:
گفتگوهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه بــا وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت و ســایر نهادهــای مالــی همچــون بانــک
مرکــزی نتایــج خوبــی بــه دنبــال داشــت ایــن در حالــی
اســت کــه اجــرای برجــام باعــث شــده اســت شــرکت
هــای فعــال در زمینــه صنعــت آب و بــرق موفــق تــر عمــل
کننــد.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه اینکــه از زمــان دولــت دکتــر
مصــدق تــا دو ســال گذشــته هیــچ گاه صــادرات غیرنفتــی
بــر واردات پیشــی نگرفتــه بــود گفــت:در دولــت یازدهــم
شــاهد پیشــی گرفتــن صــادرات غیــر نفتــی بــر واردات
بودیــم .بــه ایــن ترتیــب کــه مجمــوع صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی بیــن ســال  ۹۲تــا  ۹۵رقمــی معــادل
 ۴.۶میلیــارد دالر شــد.

صدور ضمانتنامههاي بانكي
موردنياز

در جلســه ی كــه وزراي صنعــت ،معــدن و تجــارت ،وزيــر
امــور اقتصــادي و دارايــي ،وزيــر نيــرو ،رييــس كل بانــك
مركــزي ،معــاون علمــي و فنــاوري رييسجمهــور و رييــس
ســازمان ميــراث فرهنگــي ،صنايــع دســتي و گردشــگري
حضــور داشــتند؛ مــواردي نظيــر صــدور ضمانتنامههــاي
بانكــي موردنيــاز صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي،
تخصيــص اعتبــارات بســته حمايــت از توســعه صــادرات
غيرنفتــي ،حــذف موانــع غيررقابتــي شــدن محصــوالت
توليدي-صادراتــي ،برقــراري روابــط بانكــي بــا كشــورهاي
هــدف و تســهيل در ورود موقــت مــواد و كاالهــاي
موردنيــاز در توســعه صــادرات مــورد بررســي قــرار گرفــت
و تصميمــات الزم در ايــن زمينههــا اتخــاذ شــد.
محمدرضــا نعمـتزاده وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،در
ايــن جلســه بــا اشــاره بــه اهميــت بازارهــاي برونمــرزي
در پيشــبرد سياســتهاي اقتصــاد مقاومتــي ،اظهــار
اميــدواري كــرد :در ســال  ۹۶باوجــود بســترهاي الزم و
برنامهريزيهــاي انجــام شــده شــرايط صــادرات غيرنفتــي
و خدمــات فنــي و مهندســي بهتــر از گذشــته شــده و بــه
اهــداف تعييــن شــده در برنامــه ششــم توســعه برســيم.
همچنيــن علــي صالحآبــادي مديرعامــل بانــك توســعه
صــادرات ،در ايــن جلســه از كاهــش هزينــه انتقــال پــول
بــه كشــور پــس از اجــراي برجــام خبــر داد و گفــت :بــا
اجــراي برجــام هزينــه انتقــال پــول بــه كشــور كــه تــا
پيــش از آن حــدود ۱۱درصــد بــود بــه ۳درصــد كاهــش
يافتــه كــه ازجملــه نتايــج مثبــت و دســتاوردهاي دولــت
پــس از اجــراي برجــام اســت.
در پايــان ايــن جلســه خســروتاج قائممقــام وزيــر صنعــت،
معــدن و تجــارت و رييــس كل ســازمان توســعه تجــارت
گزارشــي از عملكــرد صــادرات غيرنفتــي كشــور در ســال
 ۱۳۹۵ارائــه كــرد .براســاس ايــن گــزارش ،حجــم تجــارت
خارجــي كشــور در ســال  ۹۵بــا ۶,۸۷ميليــارد دالر ،حــدود
۴درصــد نســبت بــه ســال  ۹۴افزايــش داشــته اســت؛
همچنيــن اصليتريــن بــازار كاالهــاي صادراتــي ايــران،
چيــن ،اماراتمتحدهعربــي ،عــراق ،تركيــه ،جمهــوري
كــره ،هنــد ،افغانســتان ،ژاپــن و پاكســتان بــوده اســت.

انـرژی

شماره هفتاد و یک //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

توسعه صادرات در گرو تقويت
توليد

وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه تاكيــد
مقــام معظــم رهبــري تمركــز روي تحقــق شــعار اقتصــاد
مقاومتــي ،توســعه توليــد و اشــتغال را ضــروري دانســت.
محمدرضــا نعمــتزاده در حاشــيه بازديــد از پتروشــيمي
اســتايرن و تخــت جمشــيد و در جمــع فعــاالن اقتصــادي
اظهــار كــرد :شــكوفايي اقتصــادي و اشــتغال جوانــان در
گــرو تحقــق ايــن شــعار اســت و كشــور را از يــك كشــور
توليدكننــده بــه كشــوري صادركننــده تبديــل ميكنــد.
وي بــا اشــاره بــه زمينــه و پتانســيلهاي بســيار مناســب
بــراي رشــد واحــد توليــدي اســتايرن از لحــاظ سيســتم
توليــد ،كنتــرل كيفيــت ،برندينــگ ،آمــوزش و تحقيــق
و توســعه گفــت :چــون ايــن كارخانــه عــاوه بــر تاكيــد
در حــوزه مهندســي در زمينــه كارهــاي خيرخواهانــه و
انساندوســتانه بــراي خيررســاني بــه مــردم فعــال اســت
هميــن موضــوع ســبب بركــت كار آن نيــز خواهــد شــد.
نعم ـتزاده بــا يــادآوري بازديــد ســال  ۷۶خــود از محــل
كنونــي احــداث كارخانــه و عدم وجــود امكانات مناســب در
آن مقطــع زمانــي ،پروســه صــادرات كاال از ايــن كارخانــه را
قابــل تقديــر دانســت و افــزود :بــا تــاش همـ ه جانبــه ايــن

معرفي بزرگترين شركتهاي بورسي و
فرابورسي از نظر سهامداران
ســرمايهگذاري توســعه صنعتــي ايــران بــا 240هــزار و 657
ســهامدار در پايــان اســفند مــاه  95در صــدر بزرگتريــن
شــركت بورســي از نظــر تعــداد ســهامدار ايســتاد و ايــران
خــودرو بــا 149هــزار و 437ســهامدار و توســعه معــادن
روي ايــران بــا 125هــزار و 92ســهامدار در رتبههــاي دوم
و ســوم قــرار دارنــد.
بــه گزارش«تعــادل» بــه نقــل از ســمات ،شــركتهاي
ســرمايهگذاري نــور كوثــر ايرانيــان ،ســرمايهگذاري
صنعــت نفــت ،ســايپا ،بانــك انصــار ،توســعه صنايع بهشــهر،
ســرمايهگذاري گــروه توســعه ملــي و ســيمان فــارس و
خوزســتان در مكانهــاي ســوم تــا دهــم بزرگتريــن
شــركتهاي بورســي از نظــر تعــداد ســهامدار هســتند.
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واحــد بــراي تاميــن نيــاز كشــور در وهلــه اول همچنيــن
صــادرات صنايــع باالدســتي ،مياندســتي و پاييندســتي
بــا مشــارمت بخــش خصوصــي در وهلــه دوم طراحــي شــد.
وي يكــي از مــواد وارداتــي كشــور در آن مقطــع را مــواد
پلــي اســتايرن معرفــي كــرد و گفــت :مــا در گام اول ايــن
واحــد توليــدي را بــا ظرفيــت  ۵۵۰هــزار تــن راهانــدازي و
بخــش خصوصــي را بــراي ســرمايهگذاري در پاييندســت
تشــويق كرديــم ولــي مــورد اســتقبال آنهــا قــرار نگرفــت
كــه تصميــم گرفتيــم ايــن واحــد توليــدي را بــا ظرفيــت
۲۵۰هــزار تــن در  3نــوع بــا ســرمايه دولتــي راهانــدازي
كنيــم .وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه
تعطيلــي كارخانــه پــس از مدتــي اظهار كــرد :خوشــبختانه
ايــن مجموعــه هماكنــون بــا مشــاركت بخــش خصوصــي
بــه چرخــه توليــد بازگشــته كــه هماكنــون بــه مرحلــه
توليــد رســيده اســت .نعمـتزاده شــروع پروســه صــادرات
در ايــن واحــد توليــدي را قابــل تقديــر دانســت و گفــت:
روي كيفيــت و اضافــه كــردن خطــوط توليــد برنامهريــزي
الزم بايــد صــورت بگيــرد .همچنيــن بــراي همــكاري
بــا ديگــر توليدكننــدكان بايــد اتحاديهيــي راهانــدازي
و پايهگــذاري شــود .وي بــا توجــه بــه نيــاز واحدهــاي
توليــدي گفــت :احــداث يــك واحــد  ۵۰۰هــزار تنــي در
ايــن زمينــه قابــل مطالعــه و برنامهريــزي اســت.
براســاس ايــن گــزارش ،موسســه اعتبــاري كوثــر مركــزي
بــا 483هــزار و  517ســهامدار در صــدر بزرگتريــن
شــركتهاي فرابورســي از نظــر تعــداد ســهامدار قــرار دارد
و بانــك ســرمايه بــا 302هــزار و  673ســهامدار و بانــك
دي بــا 181هــزار و 75ســهامدار در ردههــاي بعــدي قــرار
گرفتنــد.
بانــك مهــر اقتصــاد ،بانــك قواميــن ،ســرمايهگذاري
توســعه و عمــران اســتان كرمــان ،ســرمايهگذاري
كشــاورزي ايــران ،بانــك حكمــت ايرانيــان ،صنايــع
پتروشــيمي زنجــان و پتروشــيمي گلســتان نيــز در
مكانهــاي ســوم تــا دهــم فهرســت برتريــن شــركتهاي
فرابورســي از لحــاظ تعــداد ســهامدار ايســتادند .در تحولــي
ديگــر ،برترينهــاي بــازار ســرمايه در بخشهــاي
شــفافترين ناشــران بورســي و فرابورســي ،فعالتريــن
صندوقهــاي ســرمايهگذاري ،مشــاوره ،تاميــن ســرمايه
و كارگــزار معرفــي شــدند.
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انـرژی

شماره هفتاد و یک //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

مردم تعیین میکنند شرکتهای
خارجی به ایران بیایند یا فرار کنند!
وزیرنفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه تصمیــم مــردم
درمــورد حضــور شــرکت هــای خارجــی در
ایــران تعییــن کننــده اســت،اظهار کرد:مــردم در
٢٩اردیبهشــت تصمیــم خواهنــد گرفــت شــرکت
هــای خارجــی بــه ایــران بیاینــد یــا فــرار کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن زنگنــه در جمــع خبرنــگاران
درحاشــیه ســیزدهمین همایــش بینالمللــی صنعــت
پتروشــیمی ایــران از تولیــد بنزیــن در ســتارهخلیج
فــارس از اواســط هفتــه جــاری خبــر داد و گفــت :اولیــن
تولیــد بنزیــن از پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس در میانــه
هفتــه جــاری رخ میدهــد و مــا بــه ایــن هــدف میرســیم
و بــه صــورت مســتمر از ایــن پاالیشــگاه بنزیــن تولیــد
میکنیــم.
وی در مــورد زمــان افتتــاح رســمی بنزینســازی
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس توضیــح داد :منتظــر
هســتیم تــا فرآینــد اجــرا شــود تــا مطمئــن نشــویم،
اقدامــی نمیکنیــم .مــا احتیاجــی بــه کارهــای نمایشــی
نداریــم.
وزیــر نفــت در ادامــه در پاســخ بــه ســوال ایســنا در زمینــه
زمــان برگــزاری مناقصههــای نفتــی گفــت :مناقصــه بــه
صــورت محــدود برگــزار و از پنــج یا شــش شــرکت خارجی
دعــوت خواهــد شــد .ایــن شــرکتها پیشــنهاد فنــی و
بعــد پیشــنهاد مالــی و بازرگانــی خــود را ارائــه میکننــد.
البتــه بــا برخــی شــرکتها امضــای تفاهمنامــه صــورت

گرفتــه و اطالعــات میدانهــا بــه آنهــا داده و پیشــنهاد
فنــی آنهــا در حــال آمادهســازی اســت.
زنگنــه در ادامــه در مــورد مذاکــره بــا هندیهــا بــرای
توســعه میــدان گازی فــرزاد  Bتوضیــح داد :بــرای مذاکــره
بــا هندیهــا زمــان زیــادی صــرف کردیــم امــا چیــزی
از مذاکــره بــا هندیهــا عایــد کشــور نمیشــود .البتــه
هنــوز نمیگوییــم مذاکــرات شکســت خــورده و نتیجــه
مذاکــرات بســتگی بــه نظــر طــرف مقابــل دارد.
دعوت زنگنه از مردم برای حضور در انتخابات
وزیــر نفــت در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه همــه
میدانهــای مشــترک در اولویــت قــرار دارد ،گفــت:
هنــوز مشــکالت بانکــی وجــود دارنــد کــه بخشــی از
ایــن مشــکالت روانــی هســتند و بخشــی دیگــر بــه دلیــل
احتیــاط خارجیهــا اســت .انتخابــات ریاســتجمهوری
در ایــن زمینــه تعیینکننــده اســت .میــزان مشــارکت
مــردم و گرایــش مــردم بــرای آینــده ایــران مهــم اســت.
مــن از مــردم دعــوت میکنــم بــا قــدرت تمــام بــه
حداکثــر مشــارکت در انتخابــات حضــور داشــته باشــند.
زنگنــه ادامــه داد :مــردم بایــد سرنوشــت خــود را بــا رایــی
کــه میدهنــد تاییــد کننــد .جهــان نــگاه میکنــد تــا
ببینــد دولــت چقــدر اقتــدار دارد .مــا کشــور مقتــدری
بــا رهبــری حکیــم داریــم .اصــل بــر ایــن اســت کــه
در دولــت عــادی همــه میدانهــای مشــترک قــرارداد
داشــته باشــند.

پروانه کارگزاری

فدراسیون صـادرات انرژی و صنایع وابسـته ایران

بــا عنایــت بــه اهمیــت مقولــه توســعه و گســترش صــادرات غیــر نفتــی بــرای کشــور
نقــش بــی بدلیــل صنــدوق در ایــن مهــم باســتحضار مــی رســاند فدراســیون موفــق بــه
تمدیــد کارگــزاری بیمــه صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــرن گردیــده اســت.
یقینــا اطمینــان خاطــر صادرکننــدگان تجهیــزات صنعتــی و خدمــات فنــی و مهندســی از
فراینــد صــادرات از مرحلــه تولیــد و حمــل و نقــل تــا مرحلــه تحویــل و متعاقبــا وصــول
صورتحســاب هــا و صــورت وضعیــت هــای صــادره راهگشــای توســعه صــادرات و ابــزاری
در جهــت حفــظ ســرمایه ملــی مباشــد.
در ایــن رابطــه انتظــار دارد کــه اعضــای محتــرم بــا بهــره گیــری پوشــش بیمــه ای حاصــل
از صنعــت بیمــه و مشــخصا کارگــزاری بیمــه فدراســوین ضمــن ایجــاد امنیــت در فراینــد
تولیــد محصــوالت و یــا خدمــات و وصــول بهــای آنهــا از کارفرمــای مربوطــه نســبت بــه
توســعه و رشــد فعالیتهــای حــوزه کســب و کار خــود اقــدام نمایــد.
در صــورت تمایــل و اســتحضار بیشــتر از موضــوع ،مراتــب را بــه دبیرخانــه فدراســیون
اعــام تــا کارشناســان کارگــزاری بیمــه فدراســیون حضــورا اطالعــات الزم را در اختیــار
قــرار دهنــد.
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تهــران -ایرنــا -نایــب رئیــس اتــاق ایــران،
همــکاری دولــت و ایــن اتــاق را عامــل گســترش
همــکاری اقتصــادی بــا کشــورهای دیگــر دانســت
و گفــت :خدمــات فنــی -مهندســی مــا رکوردهــای
خوبــی در کیفیــت ،زمــان و هزینــه کســب کــرده و
مــی تــوان گفــت در منطقــه رقیــب نــدارد.
محمدرضــا انصــاری کــه هفتــه گذشــته بــه همــراه محمــد
جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه بــه آســیای میانــه و
قفقــاز ســفر کــرده بــود ،بــه خبرنــگار ایرنــا افــزود :انتظــار
از ایــن ســفرها در دو حــوزه بایــد باشــد؛ یکــی ایجــاد
روابــط دوســتانه ای کــه بســتر تعامــل بیــن مــا و ایــن
کشــورها مــی شــود و دیگــری برطــرف شــدن مشــکالت
احتمالــی اســت؛ کــه بــه نظــر مــی رســید در ایــن بخــش،
ایــن ســفر موفــق بــوده اســت.
وی ادامــه داد :در مناســبات اقتصــادی ایــران با کشــورهای
منطقــه همچــون ســایر کشــورهای دنیــا ،مهمترین مســاله
مناســبات بانکــی اســت کــه در ایــن ســفر روی آن تاکیــد
شد .
نایــب رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه در جریــان ایــن
ســفر دربــاره توســعه مناســبات بانکــی بــا ترکمنســتان،
گرجســتان و قرقیزســتان تبــادل نظــر شــد ،ابــراز
امیــدواری کــرد از طریــق تعامــات بانکــی ،مشــکالت و
موانــع پیــش روی توســعه مناســبات اقتصــادی بــا ایــن
کشــورها بــاز شــود.
انصــاری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه راهکارهایــی در
ایــن خصــوص مــورد بحــث و رایزنــی قــرار گرفــت ،اظهــار
کــرد :یکــی از مباحــث ،اســتفاده از ارزهــای ملــی بــود تــا
در عرصــه تبــادالت بانکــی ،صــدور ضمانتنامــه ها ســریعتر
و راحتتــر اتفــاق بیفتــد .موضــوع ضمانتنامــه هــا هــم بحث
دیگــری بــود کــه در صــورت حــل و فصــل آن ،بیشــتر
مســائل مــا حــل مــی شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اســتفاده از ارزهــای
ملــی در مبــادالت بــا ســایر کشــورها اســتفاده مــی شــود
یــا خیــر؟ گفت:ایــران بــا ترکیــه و پاکســتان البتــه در
مقیــاس کوچــک تعامالتــی بــه ایــن شــکل دارد؛ البتــه
تعامــات خدمــات فنــی و مهندســی مــا بــا ایــن دو کشــور
پاییــن اســت و صــادر کننــدگان خدمــات فنی و مهندســی
نمــی تواننــد از آن اســتفاده کننــد.
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بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی ،در آســیای میانــه ظرفیــت
هــای زیــادی در بخــش خدمــات فنــی و مهندســی وجــود
دارد کــه بهرهبــرداری از آن منــوط بــه حــل مســاله
ضمانتنامــه هــا اســت.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران خاطرنشــان کــرد :شــرکت هــای خدمــات فنــی-
مهندســی ایــران در ســال هــای قبــل از تحریــم توانســتند
موفقیــت هــای چشــمگیری بــه دســت بیاورنــد .مــا حــدود
 650ضمانتنامــه صــادر شــده داریــم کــه همــه بــا موفقیــت
بــه پایــان رســیده و ریســک صفــر را در خــارج از کشــور
داریــم؛ بنابرایــن ضمانتنامههــا مویــد خوبــی ازموفقیــت
مهندســین ایرانــی بــوده انــد.
انصــاری خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر ایــن ،در ســال هــای
اخیــر فنــاوری و تکنولــوژی در عرصــه هــای مهندســی
ایــران در بخــش هــای مختلــف از نفــت و گاز و پتروشــیمی
تــا پــل ســازی و راهســازی موفــق بــوده و رشــد و توســعه
یافتــه اســت.
وی اظهــار کــرد :در مجمــوع ،مهندســی مــا توانســته
رکوردهــای خوبــی در کیفیــت ،زمــان و بخصــوص هزینــه
کســب کنــد و بــه ویــژه در بخــش هزینــه مــی توانــد در
دنیــا رقابــت کنــد و شــانس داشــته باشــد.
نایــب رئیــس اتــاق ایــران ،پیمانــکاران چینــی و تــرک را
رقبــای عمــده ایــران در آســیای میانــه دانســت و گفــت:
ایــن کشــورها بــا ســرمایه و فاینانــس حضــور مــی یابنــد و
در ایــن بیــن شــانس چینــی هــا از تــرک هــا هــم بیشــتر
اســت.

انصــاری افــزود :خوشــبختانه چــون مهندســین ایــران در
خــارج از کشــور بــا کیفیــت برتــر و بهتــر از چینــی هــا و
تــرک هــا کار کــرده انــد ،شــانس موفقیــت بیشــتری دارنــد
و امیــدوارم بــا تقویــت مجــدد حمایــت دولــت ،در مقابــل
رقبــای تــرک و چینــی موفــق شــوند.
وی یــادآور شــد :قیمــت هــای ایرانــی در بازارهــای منطقــه
ای و جهانــی هنــوز بیرقیــب اســت امــا احتیــاج بــه
مشــوق هــای صادراتــی اســت تــا ایرانــی هــا بتوانــد در ایــن
عرصــه هــا موفــق شــوند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه دو میلیــارد دالر
صــادرات در بخــش خدمــات فنــی و مهندســی بــا حــل
مســائل ضمانتنامــه و مشــوق هــای صادراتــی شــکل مــی
گیــرد ،اضافــه کــرد :ایــن حجــم در مــدت چهــار یــا پنــج
ســال مــی توانــد بــه  25میلیــارد دالر برســد و ظرفیــت
خفتــه ای در ایــن بخــش وجــود دارد کــه فعــال شــدن آن
مســتلزم حــل دو مســاله فــوق اســت.
انصــاری بدهــی هــا و مطالبــات پیمانــکاران و فشــار کمبــود
نقدینگــی را از جملــه مشــکالت پیــش روی پیمانــکاران
ذکــر کــرد و گفــت :اجــرای طــرح هــای نیمــه تمــام
مــی توانــد در بخــش اقتصــاد رونــق ایجــاد کــرده و ایــن
مشــکالت را حــل کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته دولــت بــرای
فعــال کــردن طــرح هــای نیمــه تمــام ،همــکاری خوبــی بــا
اتــاق بازرگانــی داشــت ،ابــراز امیــدواری کــرد در ســه مــاه
اول ســال  ،96بخشــی از ایــن طــرح هــا کــه ظرفیــت ایجــاد
اشــتغال  700هــزار نفــری دارد ،عملیاتــی شــود.
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در دولــت تدبیــر و امیــد اقدامــات خوبــی در صنعــت
بــرق رخ داد بهطــوری کــه طــی ســه و نیــم ســال اخیــر
هفتهــزار و  ۴۰۵مــگاوات نیــروگاه جدیــد در کشــور
وارد مــدار کــرده و در ســال  ۹۶نیــز بــه تنهایــی بــرای
۴۰۰۰مــگاوات برنامهریــزی شــده اســت.
بهگــزارش ایســنا ،ســال  ۹۵یــک ســال موفــق و
کمنظیــر بــرای صنعــت بــرق بــود چراکــه طــی آن ۲۰
هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت
صــورت گرفــت کــه ۲۰۰۰میلیــارد تومــان آن مربــوط بــه
بخــش توزیــع بــوده و قــرار اســت کــه امســال بــه ۴۰۰۰
میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا کنــد کــه قطعــا نتایــج این
ســرمایهگذاریهای عظیــم در آینــده بیشــتر ملمــوس و
تحــوالت جــدی در بخــش توزیــع ایجــاد خواهــد بــود.
در ســه و نیــم ســال اخیــر هفتهــزار و  ۴۰۵مــگاوات
نیــروگاه جدیــد در کشــور وارد مــدار شــده ضمــن
اینکــه ســال  ۹۶نیــز بــه تنهایــی بــرای ۴۰۰۰مــگاوات
برنامهریــزی شــده اســت باتالشهــای دولــت یازدهــم بــا
اجرایــی شــدن برنامههــای امســال ظرفیــت نیروگاههــای
کشــورمان از  ۶۸هزارمــگاوات بــه  ۸۰هــزار مــگاوات
افزایــش مییابــد.
عالوهبــر ایــن تــا پایــان امســال اولیــن نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی کالس  Fبــا راندمــان  ۵۸درصــد وارد مــدار بــرق
سراســری میشــود کــه بــه طــور کلــی میتــوان گفــت بــا
اجرایــی شــدن برنامههــای دولــت در حــوزه صنعــت بــرق
بــزودی و در آینــده نزدیــک میــزان راندمــان نیروگاههــای
کشــو در تــراز جهانــی قــرار میگیــرد.
صنعــت بــرق در همــه ســالهای گذشــته رونــد رو بــه
رشــدی داشــته بهطوریکــه میــزان خاموشــیها از
چهــار ســاعت در زمــان جنــگ کــم کــم کاهــش یافتــه
و بعدهــا بــا ایجــاد زیرســاختهای مناســب میــزان
خاموشــی بــه ازای هــر مشــترک در ســال بــه شــش
دقیقــه رســید کــه ایــن شــاخص بعدتــر بــه چهــار و بعــد
از آن بــه ســه دقیقــه بــه ازای هــر مشــترک در کشــور
رســید و در حــال حاضــر نیــز میــزان خاموشــی ســاالنه
بــرق بــه ازای هــر مشــترک در ایــران امــروز بــه ۲.۷
دقیقــه رســیده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
امضاي يادداشت تفاهم همكاري صندوق ضمانت
صادرات ايران و پرتغال
طــي يادداشــت تفاهــم همــكاري كــه امــروز ميــان
صنــدوق ضمانــت صــادرات ايــران ( )EGFIبــا شــركت
ضمانــت صــادرات پرتغــال ( )COSECدر حضــور معــاون
وزيــر امــور خارجــه پرتغــال ،ســفير آن كشــور در تهــران
و مســووالن صنــدوق ضمانــت صــادرات ايــران بــه امضــا
رســيد ،دوطــرف در زمينــه پوشــش بيمهيــي مشــترك در
كشــور ثالــث ،همــكاري اتكايــي ،تبــادل اطالعــات اعتبــاري
تجــاري دو كشــور و ســاير حوزههــاي تســهيلكننده
تجــارت بــه توافــق رســيدند .ايــن يادداشــت تفاهــم توســط
ســيدكمال ســيدعلي رييــس هياتمديــره و مديرعامــل
صنــدوق ضمانــت صــادرات ايــران و خانــم مارياخــوزه ملــو
مديــركل شــركت ضمانــت صــادرات پرتغــال بــه امضــا
رســيد .بــه گــزارش روابــط عمومــي صنــدوق ضمانــت
صــادرات ايــران امضــاي ايــن يادداشــت تفاهــم همــكاري
ميتوانــد نقــش موثــري در تســهيل و توســعه روابــط
تجــاري دو كشــور ايفــا كنــد .بــا امضــاي ايــن يادداشــت
تفاهــم ،طرفيــن در زمينــه تبــادل اطالعــات اقتصــادي،
تجــاري ،بانكــي و توســعه پوشــشهاي بيمــه بــه توافــق
رســيدند .همچنيــن طرفيــن ابــراز اميــدواري كردنــد ايــن
همكاريهــا از طريــق بيمــه مشــترك و اتكايــي در دو
كشــور و كشــور ثالــث ،اعتبارســنجي تجــار و بانكهــا،
جلوگيــري از بــروز خســارت و كمــك بــه وصــول مطالبــات
توســعه يابــد .آقــاي اوليويــرا ،معــاون وزيــر امورخارجــه
پرتغــال نيــز بــا اشــاره بــه نقــش صندوقهــاي ضمانــت
صــادرات دو كشــور كــه ميتواننــد در تســهيل تجــاري ايفــا
كننــد ،از آمادگــي ايــن كشــور بــراي ايفــاي نقــش واســط
در صــدور محصــوالت نفتــي و گازي ايــران بــه كشــورهاي
آفريقايــي و اروپايــي خبــر داد.
ضرورت حفظ امنیت سرمایهگذاران
فریــال مســتوفی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران و
رییــس مرکــز مشــاوره جــذب ســرمایهگذاری اتــاق تهــران
بــا اشــاره بــه اینکــه صیانــت از امنیت ســرمایهگذاران بســیار
حائــز اهمیــت اســت ،گفــت :بســیاری از آنــان کــه نســبت

بــه ســرمایهگذاری در ایــران تمایــل داشــتند ،نیامــده
انصــراف دادنــد ،آیــا دلیــل انصــراف آنهــا را میدانیــد؟
قوانیــن ســرمایهگذاری در ایــران در حــد قابــل قبولــی
وضــع شــده امــا بــه چــه دلیــل ســرمایهگذاران خارجــی
بــرای ســرمایهگذاری در ایــران تمایــل نشــان نمیدهنــد؟
بــه نظــر میرســد ،تــا زمانــی کــه امنیــت ســرمایهگذار
داخلــی تامیــن نشــود ،ســرمایهگذاران خارجــی هــم بــرای
ورود بــه ایــران تمایــل نشــان ندهنــد.
او بــا انتقــاد از اعــام آمارهــای غیرواقعــی از جــذب ســرمایه
خارجــی گفــت :بســیاری از کشــورها از ســرمایههای اتبــاع
غیرمقیــم خــود بهــره گرفتهانــد و الزم اســت ایــن تجربــه از
ســوی ایــران نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد .طبــق برآوردهــا،
ایرانیــان خــارج از کشــور حــدود  2تریلیــون دالر ،ســرمایه
در اختیــار دارنــد و بــرای جــذب ایــن میــزان ســرمایه ،الزم
اســت دولــت تدابیــری بــرای حفــظ امنیــت ســرمایهگذاری
در کشــور اتخــاذ کنــد.
حســین ابویــی مهریــزی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی
واقعیتهــا در گــزارش قرائــت شــده ،مــورد اشــاره
قــرار نگرفتــه اســت ،حضــور بخشهــای غیردولتــی در
فعالیتهــای اقتصــادی و عدمشــفافیت در اقتصــاد را بــه
عنــوان موانــع جــذب ســرمایهگذاری خارجــی دانســت و
ادامــه داد :بــه نظــر میرســد عــدم شــکلگیری اجمــاع بــر
ســر ورود ســرمایهگذار خارجــی بــه کشــور از موانــع اصلــی
جــذب ســرمایه باشــد.
علــی ســنگینیان نیــز بــر عقیــده بــود کــه جــذب مدیــران
خارجــی میتوانــد بسترســاز ورود ســرمایه خارجــی باشــد.
او ادامــه داد :تــا زمانــی کــه نهادهــای مالــی خارجــی
وارد کشــور نشــوند ،جــذب ســرمایهگذار خارجــی نیــز
غیرممکــن بــه نظــر میرســد.
پــس از آنکــه برخــی از اعضــای هیــات نماینــدگان
دیدگاههــای خــود را دربــاره گــزارش مربــوط بــه
ســرمایهگذاری خارجــی ارائــه کردنــد ،رضــوی نیــز طــی
ســخنانی بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــرای جــذب
ســرمایه خارجــی الزم اســت ،ایــران آییــن میزبانــی را بــه
خوبــی ادا کنــد.
دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد
رئیــس اتــاق تهــران بــه دســتاوردهای اتــاق تهــران در ســال
گذشــته نیــز پرداخــت و گفــت :در ابتــدای ســال گذشــته
متــن نام ـهای بــه عنــوان  10فرمــان در هیــات نماینــدگان

انـرژی
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اتــاق تهــران تصویــب شــد کــه در واقــع اولویتهــای اتــاق
تهــران بــرای پیگیــری مطالبــات بخــش خصوصــی بــود.
آن نامــه بــرای دولــت ارســال شــد و خوشــبختانه غیــر از
یــک مــورد آنکــه بحــث تکنــرخ کــردن قیمــت ارز بــود،
مابقــی بــه نتیجــه رســیده اســت.
خوانســاری افــزود :همانطــور کــه حتمــا هــم مطلــع
هســتید در آخریــن جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی در
پایــان ســال چنــد مصوبــه بســیار خــوب حاصــل شــد کــه
مهمتریــن آن در حــوزه مالیــات بــود و مــا بــرای اولیــن بــار
بعــد از انقــاب شــاهد ایــن خواهیــم بــود کــه اظهارنامــه
مالیاتــی بنگاههــای کوچــک و متوســط بــرای ســالهای
 94و  95مــورد قبــول قــرار میگیــرد و اگــر مغایرتــی هــم
باشــد ممیزهــای مالیاتــی بــا مراجعــه بــه دفاتــر همــان
بنــگاه در همــان مــورد خــاص بررســی را انجــام میدهنــد
و مالیــات علیالــراس بــه طــور کل منتفــی اســت .در واقــع
اعتمــادی کــه دولــت یازدهــم بــه بخــش خصوصــی داشــته
و دارد باعــث شــد ایــن مصوبــه بــه نتیجــه برســد و تصویــب
شــود .در واقــع ایــن مصوبــه نشــانه بــاور و اعتمــاد بــاالی
دولــت بــه بخــش خصوصــی اســت.
مســعود خوانســاری در ادامــه صحبتهــای خــود و عــاوه
بــر دســتاورد مالیاتــی بــه موضوعــات دیگــر کــه در 10
اولویــت اتــاق تهــران بــرای اصــاح قــرار داشــت ،اشــاره
کــرد و گفــت :در حــوزه تأمیــن اجتماعــی ســه خواســته
مهــم از ســازمان تأمیــن اجتماعــی وجــود داشــت کــه
خوشــبختانه بــه نتیجــه رســید ،مســاله اول بحــث بازرســی
کارگاههــا بــود کــه قانونــا نبایــد بــه بیــش از شــش مــاه
قبــل تعمیــم داده شــود امــا ســازمان ایــن بــازه را تــا بیــش
 10و بیــش از  10ســال قبــل هــم تعمیــم مــیداد و بــا
مصوبــه اخیــر ایــن بــازه نهایتــا یکســال در نظــر گرفتــه
میشــود کــه بــه جــد پیگیــر ابــاغ آن هســتیم.
او افــزود :بحــث دوم ایــن بــود کــه ســازمان تامیــن
اجتماعــی ،خریدهــا را نیــز پیمــان تلقــی و از آن بیمــه
مطالبــه میکــرد .ایــن مســاله بــا بخشــنامه ابالغــی اصــاح
شــد .مســاله ســوم هــم ترکیــب هیاتهــای بــدوی و
تجدیدنظــر بــود کــه مقــرر شــد ترکیــب ایــن هیاتهــا
اصــاح شــود.
رئیــس اتــاق تهــران همچنیــن در ادامــه از دولــت
حســن روحانــی رئیسجمهــوری و بهخصــوص اســحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــور همچنیــن تقــوی
نــژاد رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و دکتــر
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نوربخــش رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای پیگیــری
مطالبــات و حــل چالشهــای اقتصــادی فعــاالن بخــش
خصوصــی و مصوبههــای ســتاد اقتصــاد مقاومتــی تقدیــر
کــرد.
خواسته ما لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و
خام از کشور است
علیرضــا کالهــی صمــدی رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای
بــرق از « آشــفته بــازار» تامیــن مــوارد اولیــه برخــی از
صنایــع از جملــه صنعــت بــرق خبــر مــی دهــد و مــی
گویــد «:بعــد از گذشــت چنــد مــاه کمــاکان شــاهد ادامــه
تنــش هــای جــدی در بــازار تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز
صنایــع مختلــف از جملــه صنعــت بــرق هســتیم ،درحــال
حاضــر کمبــود عرضــه مــواد اولیــه بســیار جــدی اســت و
مصــرف کننــدگان را دچــار چالــش هــای مهمــی کــرده و
باعــث ایجــاد رقابــت هــای ناســالم در بــورس و افزایــش
قیمــت شــده اســت و همگــی ایــن هــا برنامــه ریــزی بــرای
قراردادهــای بــزرگ را غیرممکــن کــرده اســت».
او در ادامــه بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای انجــام شــده بــرای
حــل ایــن مشــکل از ســال گذشــته ،مــی گویــد «:هنــوز
پاســخ جــدی بــه نامــه نــگاری هــای صــورت گرفتــه بــا
مســئوالن مختلــف دریافــت نشــده اســت ،البتــه دکتــر
شــریعتمدار معــاون رئیــس جمهــور پیگیــری هایــی انجــام
داده انــد و مــا از طریــق اتــاق ایــران و تشــکل هــای
مربوطــه بســته ای را آمــاده کــرده ایــم و حداقــل خواســته
مــا لغــو معافیــت مالیاتــی صــادرات مــواد اولیــه و خــام از
کشــور اســت و در فــاز بعــدی عــدم بازپرداخــت مالیــات
ارزش افــزوده بــه صــادرات ایــن هاســت».
رئیــس ســندیکای بــرق در ادامــه بــه نگرانــی اصلــی
صنعــت بــرق در ارتبــاط بــا قراردادهــای جدیــد بــا شــرکت
هــای خارجــی اشــاره کــرد و گفــت «:نگرانــی اصلــی
مــا در صنعــت بــرق ایــن اســت کــه بــی برنامــه گــی و
کمبــود بودجــه دولتــی منجــر بــه ایــن شــود کــه بخواهنــد
مشــکالت را از طریــق واردات حــل کننــد و تیــر خــاص
را بــه صنعــت بــرق بزننــد .صنعتــی کــه بــه دنبــال عــدم
پرداخــت مطالبــات و نبــود کار بــه دلیــل منابــع و بودجــه
هــای دولتــی در ایــن چنــد ســال آســیب دیــده اســت».
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نگرانــی بســیار جــدی اســت
و در قراردادهــای جدیــد ایــن چالــش دیــده مــی شــود،
مــی گویــد «:االن مثــا در قــرارداد جدیــدی کــه بــرای 67
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پســت بــرق بســته شــده ایــن را مــی بینیــم؛ هیــچ فاینســر
خارجــی دولتــی نمــی آیــد مــا را فاینانــس کنــد و در واقــع
مــی خواهنــد جنــس خودشــان را بفروشــند و ایــن در
قراردادهایــی کــه بــا چینــی هــا و کشــورهای شــرق آســیا
بســته مــی شــود نســبت بــه اروپایــی هــا بیشــتر دیــده مــی
شــود ،اروپایــی هــا حداقــل در قراردادهایشــان صادراقانــه
برخــرود مــی کننــد و بــه موضوعــات مــی پردازنــد ولــی
در قــرارداد بــا کشــورهای شــرق آســیا از جملــه چینــی هــا
ایــن کمتــر دیــده مــی شــود».
کالهــی در ادامــه مــی گویــد «:مــی بینیــم شــرقی هــا
در قراردادهــا مــی زننــد  70درصــد تامیــن قطعــات و...
از شــرکت هــای ایرانــی تــا مناقصــه گــذار و معتــرض را
ســاکت کننــد ولــی در زمــان اجــرا شــاهدیم کــه بــه گونــه
ای دیگــر رفتــار مــی کننــد ،مثــا االن در یــک قــرار داد بــه
یــک تابلوســاز ایرانــی گفتــه انــد مــا تمــام تجهیــزات را وارد
ایــران مــی کنیــم از چیــن و شــما اینجــا وصــل کــردن آن
هــا را انجــام دهیــد ،آیــا اســم ایــن مــی شــود تامیــن مــواد
اولیــه از ایــران؟»
قرارداد نیروگاه برق خورشیدی در سمنان منعقد
می شود
گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمدرضــا خبــاز صبــح ســه شــنبه
در بیســت و دومیــن کنفرانــس ملــی شــبکه هــای توزیــع
بــرق بــه میزبانــی ســالن امیرکبیــر دانشــگاه ســمنان ،ضمن
اشــاره بــه ظرفیــت هــای ایــن اســتان در راســتای اســتفاده
از انــرژی هــای پــاک ماننــد خورشــید ،بیــان داشــت :تفاهــم
نامــه تولیــد یــک هــزار و ۲۵۰مــگاوات بــرق خورشــیدی در
ســمنان بــا بخــش خصوصــی بســته شــده اســت.
وی افــزود :ایــن طــرح بــه زودی آمــاده آغــاز عملیــات
اجرایــی مــی شــود کــه مــی تــوان آن را مهمتریــن قــرار
داد ســرمایه گــذاری بخــش انــرژی اســتان ســمنان در
تاریــخ انقــاب اســامی دانســت کــه طــی آن یــک هــزار
و  ۲۰۰مــگاوات بــرق خورشــیدی در ایــن اســتان کویــری
و مســتعد تولیــد و بــه خطــوط بــرق کشــور تزریــق خواهــد
شــد.
اســتاندار ســمنان بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از ویژگــی
هــای بــارز ســرمایه گــذاری توجــه بــه صرفــه اقتصــادی
آن اســت ،گفــت :امــروز صرفــه اقتصــادی بــرق خورشــیدی
در اســتانی کــه  ۳۰۰روز در ســال هــوای آفتابــی خالــص

دارد بــه واقــع نکتــه ای قابــل توجــه بــرای ســرمایه گــذاران
بخــش انــرژی اســت کــه خوشــبختانه ایــن امــر مــا را بــه
ســمت خوبــی ســوق داده اســت.
خبــاز بیــان داشــت :ســمنان مســتعد تبدیــل انــرژی
خورشــیدی بــه بــرق اســت چــر کــه ایــن اســتان عــاوه بــر
آفتــاب ســوزان و زمیــن هــای کویــری فــراوان هیچگونــه
زیرگــردی را نیــز در خــود نمــی بینــد و ارتبــاط مســتقیم
نــور خورشــید بــه صفحــات فوتونــی در طــول روز ،یکــی
از جذابیــت هــای ایــن اســتان بــرای ســرمایه گــذاری در
بخــش انــرژی بــرق خورشــیدی اســت.
معرفی مدیرانکل جدید معاونت برق و انرژی
وزارت نیرو
بــا صــدور احکامــی از ســوی وزیــر نیــرو ،مدیــران کل
جدیــد معاونــت بــرق و انــرژی وزارت نیــرو معرفــی شــدند.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو بــا صــدور احکامی
از ســوی حمیــد چیــت چیــان ،مدیــران کل جدیــد معاونــت
بــرق و انــرژی وزارت نیــرو معرفــی شــدند .بــر ایــن اســاس،
وزیــر نیــرو بــا صــدور احــکام جداگان ـهای و بــه پیشــنهاد
معــاون بــرق و انــرژی ،محمدعلــی فرحناکیــان را بــه ســمت
مدیــرکل دفتــر راهبــری و نظــارت بــر تولیــد بــرق منصــوب
کر د .
همچنیــن محمدعلــی شــفیع زاده ،بــه عنــوان مدیــرکل
دفتــر برنامهریــزی و اقتصــاد کالن بــرق و انــرژی و
عبدالصاحــب ارجمنــد ،بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر راهبــری
و نظــارت بــر انتقــال و توزیــع بــرق معرفــی شــدند.
وزیــر نیــرو در ایــن احــکام ،بــه مدیــران جدیــد تاکیــد دارد
تــا بــا همــکاری ،ارتبــاط و تعامــل مؤثــر بــا دفاتــر ذیربــط
ســتادی و شــرکتهای زیــر مجموعــه در انجــام وظایــف
محولــه در چارچــوب اهــداف و برنامههــای راهبــردی
وزارت نیــرو در بخــش بــرق و انــرژی اهتمــام ورزنــد.
کاهش ۳۴درصدی سرمایه گذاری در انرژی
خورشیدی
ســرمایهگذاری در حــوزه انــرژی خورشــیدی در ســال
 ۲۰۱۶نســبت بــه  ۲۰۱۵کاهــش چشــمگیری داشــت .بــا
وجــود ایــن ،کارشناســان از رونــق ایــن انــرژی تجدیدپذیــر
ســخن میگوینــد؛ دوبــی در ایــن زمینــه یکــی از
مطرحتریــن کشورهاســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از دویچــه ولــه،

انـرژی
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مجلــه علمــی «ســاینس» بــه نقــل از یــک گــروه پژوهشــی
گــزارش داد کــه تــا ســال  ۲۰۳۰در ســطح جهــان ده برابــر
میــزان کنونــی انــرژی خورشــیدی تولیــد خواهــد شــد .ایــن
خبــر در حالــی منتشــر شــده کــه آمــار ســرمایهگذاری در
زمینــه انــرژی خورشــیدی ســال  ۲۰۱۶نگرانــی برخــی
کارشناســان را برانگیخــت.
در ایــن ســال  ۱۱۴میلیــارد دالر بــه صنعــت انــرژی
خورشــیدی تزریــق شــد ،کــه نســبت بــه ســال ۱۶۱( ۲۰۱۵
میلیــارد دالر) کاهشــی  ۳۴درصــدی بهشــمار مــیرود.
علــت ایــن رونــد نامانــوس ،کاهــش بهــای تاسیســات فتــو
ولتائیــک عنــوان شــده اســت .ایــن امــر باعــث پاییــن آمــدن
بهــای انــرژی خورشــیدی نیــز شــده اســت.
در برخــی مناطــق ،ایــن انــرژی تجدیدپذیــر از نظــر قیمــت
مناســبترین گونــه انــرژی محســوب میشــود .در ایــن
زمینــه دبــی بــا بهــای هــر کیلووات/ســاعت بــرق ۰/ ۰۲۴
یــورو ( ۲/ ۴ســنت) رکــورددار اســت.
نگارنــدگان مقالــه «ســاینس» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه اگــر رونــد فعلــی ،یعنــی کاهــش بهــای تاسیســات
فوتوولتائیــک بــه ســرعت ســالهای اخیــر ادامــه یابــد،
امــکان اینکــه در ســال  ۲۰۳۰توانایــی دســتگاههای تولیــد
انــرژی خورشــیدی  ۳۰برابــر میــزان فعلــی باشــد زیــاد
اســت.
در ایــن صــورت تاسیســات ســنتی تولیــد انــرژی تــوان
رقابتشــان کمتــر میشــود و احتمــال اینکــه از بیــن برونــد
نیــز زیــاد اســت .در حــال حاضــر رکــورد تولیــد بــرق از
ایــن منبــع در اختیــار چیــن قــرار دارد.
وزیــر نفــت گفــت :از  ۲۷فــاز پــارس جنوبــی  ۱۳.۵میلیــون
تــن اتــان بــرای واحدهــای پتروشــیمی تامیــن مــی شــود.
باید هوای بخش خصوصی را داشته باشیم
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،زنگنــه در آئیــن افتتــاح  ۴طرح
پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه در بــاب اقتصــاد مقاومتــی یکــی
از مصادیــق را مــی تــوان ظرفیــت هــای موجــود صنعــت
پتروشــیمی دانســت.
وزیــر نفــت گفــت :تکمیــل طــرح هــای پتروشــیمی مــی
توانــد تاثیــر قابــل توجهــی را رفــع محرومیــت هــا داشــته
باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــرای اولیــن بــار در صنعت
نفــت ایــران پیــش از اینکــه گازی تولیــد شــود طــرح هــای
پتروشــیمی طراحــی شــده و احــداث شــده اســت.
زنگنــه افــزود :توســعه در عســلویه در حــوزه پتروشــیمی بــه
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حــدی بــوده اســت کــه در حــال حاضــر بــا کمبــود زمیــن
در ایــن منطقــه روبــرو هســتیم .ایــن در حالــی اســت کــه
از  ۲۷فــاز پــارس جنوبــی  ۱۳.۵میلیــون تــن اتــان بــرای
واحدهــای پتروشــیمی تامیــن مــی کنــد .در حــال حاضــر
فنــاوری هــای نوینــی همچــون جــی تــی پــی و ام پــی پــی
و  ...در حــوزه تبدیــل گاز بــه پالســتیک وجــود دارد کــه
تــاش کــرده ایــم آن را بــه داخــل کشــور منتقــل کنیــم
البتــه در حــال حاضــر ایــن فنــاوری هــای نویــن بــا مشــکل
تامیــن فاینانــس روبــرو هســتند.
بــه گفتــه وزیــر نفــت رقابــت مناســبی بیــن بخــش هــای
مختلــف و صنعــت پتروشــیمی بــرای تخصیــص خــوراک
وجــود دارد البتــه در ایــن میــان بایــد بــه توســعه و رونــق
جایــگاه بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت توجــه ویــژه
داشــته باشــیم.
برنامه ترکمنستان برای افزایش صادرات برق از
مسیر ایران
ترکمنســتان بــه منظــور افزایــش حجــم صــادرات بــرق
خــود در نظــر دارد تــا از طریــق خــاک ایــران بــه کشــورهای
منطقــه قفقــاز بــرق صــادر کنــد.
بــه گــزارش روزنامــه نئوتــرال ترکمنســتان ،ترکمنســتان
قصــد دارد تــا از طریــق خــاک ایــران بــه کشــورهای منطقــه
قفقــاز بــرق صــادر کنــد.
بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن به نقــل از فــارس ،ترکمنســتان
بــه منظــور افزایــش حجــم صــادرات بــرق خــود ،در نظــر
دارد تــا یــک خــط انتقــال بــرق بــا ولتــاژ بــاال در مســیرهای
مــری -ســرخس -مشــهد و بالکانابات-گنبــد احــداث کنــد.
بــه نوشــته ایــن روزنامــه ،ترکمنســتان بــا احــداث ایــن
خــط ،قــادر خواهــد بــود تــا صــادرات بــرق بــه ایــران را
افزایــش دهــد و همچنیــن بــرق تولیــدی خــود را از طریــق
شــبکه انتقــال بــرق ایــران بــه ترکیــه و دیگــر کشــورهای
منطقــه قفقــاز انتقــال دهــد.
همچنیــن برنامــه هایــی بــرای احــداث یــک خــط
انتقــال بــرق در امتــداد مســیر خــط لولــه انتقــال گاز
تاپی(ترکمنستان-افغانستان-پاکســتان-هند) وجــود دارد.
در آینــده ،صــادرات بــرق بــه تاجیکســتان و پاکســتان و
همچنیــن افزایــش صــادرات بــه افغانســتان ممکــن خواهــد
شــد.
درحــال حاضــر ،ترکمنســتان بــه ایــران ،ترکیه و افغانســتان
بــرق صــادر مــی کنــد.
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باال بودن نرخ
سود ،انتقاد جدی
بخش خصوصی به
شبکه بانکی
در ســی و دومیــن نشســت مشــترک شــورای
گفتگــوی بخــش خصوصــی و دولــت بــاال
بــودن نــرخ ســود بــه عنــوان مهمتریــن انتقــاد
صادرکننــدگان بــه شــبکه بانکــی مطــرح شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران ،در ایــن جلســه
همچنیــن در خصــوص تنظیــم بــازار عیــد امســال
نقدهایــی از ســوی رییــس اتــاق اصنــاف کشــور و رییــس
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران صــورت گرفــت.
در ابتــدای ایــن نشســت ،اســتاندار تهــران بــه عنــوان
رییــس شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان تهــران طــی ســخنانی بــه ســنگینتر شــدن
مســئولیت و وظایــف ایــن شــورا در ســالی کــه از ســوی
رهبــر انقــاب بــه عنــوان تولیــد و اشــتغال نامگــذاری
شــده اســت ،اشــاره کــرد و گفــت :نماینــدگان دولــت
و بخــش خصوصــی در ایــن شــورا بایــد از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرده و طــی همفکــری و مشــارکت بــا یکدیگــر،
بــرای تحقــق ایــن شــعار تــاش کننــد.
ســید حسینهاشــمی افــزود :از دل جلســات شــورای
گفتوگــوی اســتان تهــران بایــد راهکارهــای عملیاتــی
و اجرایــی در مســیر ارتقــای تولیــد و بهبــود وضعیــت
اشــتغال در اســتان بــه دســت آمــده و روی میــز دولــت
قــرار گیــرد.

مســعود خوانســاری رییــس اتــاق تهــران و دبیــر شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان تهــران نیــز
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه مانیفســت اتــاق تهــران کــه
در نشســت اخیــر هیــات نماینــدگان ایــن اتــاق اعــام
شــد ،گفــت :دوره سیاســتهای پوپولیســتی در ایــران
بــه ســر آمــده و نبایــد اجــازه داد تجــارب گذشــته بــار
دیگــر تکــرار شــود ،از ایــن رو اتــاق بازرگانــی تهــران
بــا آگاهــی از کاســتیهای موجــود در اقتصــاد کشــور،
اقــدام بــه صــدور مانیفســت بخــش خصوصــی در آســتانه
دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســتجمهور کــرد تــا
انتظــارات صاحبــان اصلــی کســب وکار در کشــور از دولــت
آینــده مشــخص شــود.
راهکارهــای شــورای عالــی صــادرات بــرای ســال
۹۶
در ادامــه ،مجتبــی خســروتاج رییــس ســازمان توســعه
تجــارت ایــران بــه جلســهای اشــاره کــرد کــه روز
سهشــنبه  ۲۹فروردیــن مــاه جــاری از ســوی شــورای
عالــی توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور برگــزار شــده و
طــی آن راهکارهایــی بــرای رفــع برخــی مشــکالت بخــش
صــادرات از ســوی ســازمان توســعه تجــارت پیشــنهاد
شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،بررســی موانعــی چــون صــدور
ضمانتنامههــای بانکــی مــورد نیــاز صــادرات خدمــات

انـرژی

شماره هفتاد و یک //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

فنــی و مهندســی ،عــدم تخصیــص اعتبــارات بســته
حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی ،غیررقابتــی شــدن
محصــوالت تولیــدی و صادراتــی ،عــدم برقــراری روابــط
بانکــی بــا کشــورهای هــدف به ویــژه کشــورهای همســایه
و قــادر نبــودن صادرکننــدگان بــه دریافــت گشــایشهای
اعتبــاری ،تســهیل در ورود موقــت مــواد و کاالهــای مــورد
نیــاز در توســعه صــادرات ،از جملــه مــوارد دســتور جلســه
ایــن نشســت بــود.
خســروتاج اختصــاص مبلــغ  ۴۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار
بــه طــور ســاالنه در قالــب بودجههــای ســنواتی بــرای
جبــران خســارت احتمالــی بانکهــای عامــل کــه از
واخواســت شــدن ضمانتنامههــای مــورد نیــاز صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی نگرانــی دارنــد ،را یکــی از
راهکارهــای پیشــنهادی مطــرح شــده در ایــن جلســه
عنــوان کــرد.
وی بــا اشــاره بــه عــدم امــکان صــدور ضمانتنامــه
در خــارج از کشــور توســط شــبکه بانکــی ،از پیشــنهاد
اختصــاص مبلــغ  ۱۵۰میلیــون یــورو بــه بانکهــای
عامــل منتخــب بــرای ســپردهگذاری در بانکهــای
خارجــی بــا هــدف تســهیل صــدور ضمانــت نامــه خبــر
داد.
بــاال بــودن نــرخ ســود تســهیالت بانکــی بخــش صــادرات
غیرنفتــی ،از دیگــر انتقادهــای جــدی صادرکننــدگان
اســت کــه بــه گفتــه رییــس ســازمان توســعه تجــارت در
جلســه شــورای عالــی صــادرات غیرنفتــی پــس از بحــث
پیرامــون ایــن موضــوع ،پیشــنهاد شــد بــرای رفــع ایــن
مشــکل ،مبلــغ  ۲۰هــزار میلیــارد ریــال از منابــع صنــدوق
ضمانــت صــادرات بــا نــرخ ســود  ۱۱درصــد تامیــن
شــود .خســروتاج همچنیــن تصریــح کــرد کــه اختصــاص
حداقــل  ۸درصــد تســهیالت بانکــی بــه بخــش صــادرات
غیرنفتــی نیــز از دیگــر راهکارهــای پیشــنهادی در ایــن
نشســت بــوده اســت.
بــه گفتــه وی ،در ایــن جلســه بــه الــزام بانکهــا نســبت
بــه خریــد ارز صادراتــی بــا نرخهــای رقابتــی در مقایســه
بــا صرافیهــا و رعایــت مصوبــه خریــد ارز صادراتــی از
صادرکننــدگان بــا نــرخ آزاد و همچنیــن صــدور مجــوز
بــرای متقاضیــان ورود موقــت کاال بــدون نیــاز بــه
اســتعالم از ســایر دســتگاهها بــه غیــر از ســازمانهای
کنتــرل کیفــی و اســتاندارد از دیگــر پیشــنهادهای
اجرایــی در جلســه شــورای عالــی صــادرات غیرنفتــی بــود.
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خرید تضمینی تولید نیروگاههای
برقآبی ،خورشیدی و بادی
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه حمایــت
دولــت تدبیــر و امیــد از تولیــد انرژیهــای نــو از خریــد
تضمینــی تولیــد نیروگاههــای بــرق آبــی و دیگــر
انرژیهــای تجدیدپذیــر خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،هوشــنگ فالحتیــان ،در نشســت
تخصصــی ســرمایهگذاری حــوزه انــرژی در اســتان
ســمنان کــه بــا حضــور معــاون وزیــر ،معاونیــن
شــرکت توانیــر  ،اســتاندار ،معاونیــن اســتاندار ،مدیــران
دســتگاههای اجرایــی اســتان ســمنان و برخــی مدیــران
ارشــد صنعــت بــرق کشــور و ســرمایهگذاران بخــش
خصوصــی برگــزار شــد اظهــار کــرد :ظرفیتهــای باالیــی
در حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد تســهیالت الزم از ســوی وزارت
نیــرو در بخــش انرژیهــای نــو و احــداث نیروگاههــای
بــادی و خورشــیدی گفــت :وزارت نیــرو جهــت تشــویق و
ترغیــب بخــش خصوصــی در ســاخت مولدهــای مقیــاس
کوچــک و نیروگاههــای بــرق آبــی و دیگــر انرژیهــای
تجدیــد پذیــر ،تولیــد بــرق آنــان را بــه صــورت تضمینــی
خریــداری میکنــد.
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو با اشــاره بــه قابلیتهای
اســتان ســمنان در ســرمایهگذاری حــوزه انــرژی اظهــار
کــرد :اســتان ســمنان در کنــار جاذبههــای آن بــه
علــت نزدیکــی بــه پایتخــت ،امــکان ســرمایه گــذاری و
برنامهریــزی بــه منظــور توســعه زیرســاختهای انــرژی
را بــرای ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی فراهــم آورده
اســت.
فالحتیــان ،حمایــت مســئولین اســتانی را در
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی ،مطلــوب و ارزشــمند
دانســت و افــزود :برگــزاری ایــن نشس ـتهای تخصصــی
و توجــه بــه ســرمایهگذاران در ایــن حــوزه ،بســتر الزم
را بــرای حضــور ســرمایهداران در اســتان فراهــم مـیآورد.
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امضای  ۴تفاهمنامه شرکتهای
بزرگ بینالمللی در صنعت
پتروشیمی
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا اشــاره
بــه فضــای پســابرجام اظهــار کــرد :تاکنــون چهــار
تفاهمنامــه بــا شــرکتهای بــزرگ دنیــا در صنعــت
پتروشــیمی امضــاء شــده اســت و در مرحلــه اجــرا قــرار
دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مرضیــه شــاهدایی در ســیزدهمین
همایــش بینالمللــی صنعــت پتروشــیمی ایــران در
جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی بــر
ایــن کــه تاکنــون چنــد تفاهمنامــه در حــوزه پتروشــیمی
بــا شــرکتهای خارجــی امضــاء شــده؟ گفــت :بــا توجــه
بــه رفــع تحریمهــا ،اســتقبال خوبــی از ســرمایهگذاری
در صنعــت پتروشــیمی ایــران شــده و تاکنــون چهــار
تفاهمنامــه بــا شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی امضــاء
شــده اســت کــه در مرحلــه اجــرا قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه برآوردهــای اقتصــادی و فنــی
پروژههــای مذکــور امســال بــه ثمــر میرســد و منجــر بــه
امضــای قــرارداد میشــود ،تصریــح کــرد :هلدینگهــای
بــزرگ بــرای تکمیــل پروژههــای خــود از شــرایط خــوب
بــه وجــود آمــده در پســابرجام اســتفاده کردنــد و بــا
شــرکتهای خارجــی بــرای انتقــال تکنولــوژی ،آوردن
دانــش فنــی و جــذب ســرمایهگذاری وارد مذاکــره
شــدند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا بیــان
اینکــه صنعــت پتروشــیمی صنعتــی ارزبــر اســت،
توضیــح داد :توســعه ایــن صنعــت بــه ســرمایهگذاری
بــاال نیــاز دارد و بــدون کمــک ســرمایهگذار خارجــی
اتفــاق نمیافتــد .بعــد از تحریمهــا و پــس از برجــام
شــرایطی ایجــاد شــد کــه بیــن ایــران و شــرکتهای
خارجــی اعتمــاد بــه وجــود آمــد و ایــن زمینهســاز
حضــور پررنــگ شــرکتهای خارجــی در ایــران شــد.
شــاهدایی بــا اشــاره بــه پتانســیل ایــران در توســعه
صنعــت پتروشــیمی ،تصریــح کــرد :موقعیــت جغرافیایی،
وجــود انــواع خوراکهــا ،پایینبــودن هزینــه تولیــد و

انـرژی

شماره هفتاد و یک //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

اخبــــار اوپـــــک

غیــره بــرای ســرمایهگذاران جذابیــت ایجــاد میکنــد.
وی در ادامــه در مــورد چهــار طــرح مذکــور توضیــح
داد :ارزش ایــن طرحهــا مشــخص نیســت .یکــی از
شــرکتها اعــام کــرده بیــن چهــار تــا شــش میلیــارد ** کمیتــه فنــی مشــترک اوپــک و غیراوپــک
دالر ســرمایهگذاری خواهــد کــرد در حالــی کــه خواســتار تمدیــد توافــق کاهــش تولیــد شــدند
شــرکت دیگــر میــزان ســرمایهگذاری خــود را حــدود بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،کمیتــه فنــی مشــترک اوپک
 ۲.۵میلیــارد دالر اعــام کــرده اســت .تاکنــون بــا و غیراوپــک خواســتار تمدیــد توافــق کاهــش تولید شــدند.
شــرکتهایی ماننــد شــل ،توتــال ،ســوجیتس و غیــره یــک منبــع آگاه اعــام کــرد :کمیتــه فنــی مشــترک ،متشــکل
تفاهمنامــه امضــاء کردهایــم کــه ایــن شــرکتها از اعضــای ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) و
در حــال بررســی و بــرآورد فنــی پــروژه هســتند و در کشــورهای غیرعضــو ایــن ســازمان (جــی تــی ســی) پیشــنهاد
پایــان بــرآورد میــزان دقیــق ســرمایهگذاری مشــخص کردنــد کــه تولیدکننــدگان عمــده نفــت بــه منظــور کاهــش
مــازاد عرضــه جهانــی نفــت و افزایــش ســطح قیمــت هــا
میشــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا اشــاره توافــق اخیــر را از مــاه ژوئــن  ٦مــاه دیگــر تمدیــد کننــد.
بــه مشــکالت مالــی در زمــان تحریــم ،اظهــار کــرد :در اعضــای ایــن کمیتــه ،کشــورهای عضــو اوپــک از جملــه
زمــان تحریــم تــاش کردیــم راهــکاری بــرای برطــرف عربســتان ،کویــت ،ونزوئــا ،الجزایــر و کشــورهای غیرعضــو
کــردن مشــکالت بانکــی پیــدا کنیــم .البتــه بخشــی از ماننــد روســیه و عمــان اســت کــه بــر میــزان پایبنــدی
ایــن مشــکالت نگرانــی روانــی هســتند امــا هنگامــی کــه کشــورها بــه توافــق کاهــش تولیــد نظــارت مــی کننــد.
وارد مذاکــره میشــویم متوجــه میشــویم شــرکتهایی **دبیــرکل اوپــک :اعتبــار ســازمان اوپــک بــه
کــه صنعــت پتروشــیمی را میشناســند تمایــل دارنــد توافــق کاهــش تولیــد بســتگی دارد
بــه گــزارش شــبکه خبــری «ســی ان بــی ســی»« ،محمــد
در ایــران ســرمایهگذاری کننــد.
وی ادامــه داد :یکــی از راهکارهایــی کــه بــرای رفــع بارکینــدو» گفــت :بــا توجــه بــه مــازاد عرضــه جهانــی نفــت،
مشــکالت بانکــی در نظــر گرفتیــم ایــن بــود کــه از اعتبــار ایــن ســازمان در خطــر اســت و اعتبــار مــا بســتگی بــه
آنجایــی کــه ســطح بینالمللــی شــرکتها بــاال اســت اجــرای توافــق کاهــش تولیــد دارد.
بــرای اینکــه نگرانــی بانکهــا برطــرف شــود پیشــنهاد وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه توافــق کاهــش تولیــد ،مــازاد
کردیــم شــرکتها خودشــان بــا بانکهــا وارد مذاکــره عرضــه را کاهــش داده ،ایــن توافــق بــرای مــا اولویــت دارد.
شــوند و ســرمایهگذاری در ایــران را تضمیــن کننــد دبیــرکل ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) بــا
کــه ایــن تضمیــن هــم از جانــب ایــران و هــم از جانــب بیــان اینکــه بــازار نفــت بــه تــوازن بســیار نزدیــک شــده
شــرکتهای ســرمایهگذار در ایــران صــورت بگیــرد .اســت ،افــزود :مــی تــوان انتظــار داشــت کــه توافــق کاهــش
ســیگنالهایی کــه از دو یــا ســه شــرکت معتبــر جهانــی تولیــد بــرای نیمــه دوم ســال جــاری میــادی نیــز تمدیــد
دریافــت کردهایــم نشــان از ایــن دارد کــه شــرکتهای شــود.
**یــک شــرکت نفــت دیگــر حاشــیه خلیــج فــارس
بیمــهای ایــن روش را پســندیدهاند.
شــاهدایی بــا بیــان اینکــه میــزان ســرمایهگذاری مــورد دارایــی هــای خــود را مــی فروشــد
نیــاز بــرای توســعه طرحهــای پتروشــیمی حــدود  ۴۰بــه گــزارش شــبکه تلویزیونــی «راشــا تــودی» ،شــرکت انــرژی
میلیــارد دالر اســت ،افــزود :طرحهایــی کــه از خــوراک دولتــی «عمــان اویــل» قصــد دارد برخــی از دارایــی هــای
گاز طبیعــی اســتفاده کننــد و زنجیــره را تکمیــل کننــد خــود را واگــذار و در بــازار بــورس داخلــی بــه فــروش برســاند.
در اولویــت قــرار دارنــد و ســعی میکنیــم بــرای ایــن ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت ســعودی آرامکوی عربســتان
پیــش تــر ســهام خــود را بــرای فــروش عرضــه کرده اســت.
طرحهــا از صنــدوق توســعه ملــی کمــک بگیریــم.
ایــن شــرکت عمانــی منتظــر دریافــت پیشــنهاد از ســوی
بانــک هاســت.
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افزایــش ســطح تبــادالت تجــاری بــا دو کشــور عــراق
و عمــان در ســال  ۱۳۹۶و نیــز احیــای روابــط تجــاری
بــا برخــی کشــورهای عربــی از جملــه قطــر ،کویــت و
عربســتان صعــودی در دســتور کار بخــش تجــارت خارجــی
ایــران قــرار گرفتــه اســت.
فــرزاد پیلتــن -مدیــرکل دفتــر بازرگانــی کشــورهای عربــی
و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت -در گفتوگــو بــا
ایســنا ،بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه روابــط تجــاری هماننــد
ســالهای قبــل بــا کشــورهای عمــان و عــراق در دســتور
کار قــرار دارد ،اظهــار کــرد :روابــط تجــاری ایــران بــا
عمــان در ســال  ۱۳۹۵نســبت بــه ســال  ۱۳۹۴افزایشــی
دو برابــری داشــته و ســعی خواهیــم کــرد کــه در قالــب
ســرمایهگذاریهای مشــترک ،خدمــات فنــی ،مهندســی
و نیــز توســعه صــادرات ،حجــم روابــط تجــاری خــود را بــا
ایــن کشــور افزایــش دهیــم.
وی در مــورد روابــط تجــاری ایــران بــا عــراق در ســال
 ۱۳۹۶نیــز بیــان کــرد :توســعه صــادرات در قالــب
همکاریهــای جدیــد از جملــه خدمــات فنــی -مهندســی،
خدمــات مشــترک صنعتــی و نیــز همکاریهــای تجــاری
مشــترک جدیــد تعریــف شــده بــا عراقیهــا در دســتور
کار قــرار گرفتــه تــا بتوانیــم در قالــب بازســازی و نوســازی
صنایــع و شــهرکهای صنعتــی ایــن کشــور ،تبــادالت
تجــاری خــود را افزایــش دهیــم.
مدیــرکل دفتــر بازرگانــی کشــورهای عربــی و آفریقایــی
ســازمان توســعه تجــارت افــزود :عــاوه بــر ایــن فعالیــت
مجــدد در پروژههــای متوقــف شــده بــه دلیــل مســائل
امنیتــی کــه داعــش ایجــاد کــرده بــود از دیگــر مســائلی
اســت کــه مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
پیلتــن همچنیــن در مــورد احیــای روابــط تجــاری بــا
ســایر کشــورهای عربــی کــه طــی چنــد ســال اخیــر بــه
دلیــل مســائل سیاســی ،روابــط تجــاری بــا آنهــا کاهــش
پیــدا کــرده بــود ،اعــام کــرد :قطــر ،کویــت و عربســتان
صعــودی از جملــه کشــورهایی هســتند کــه طــی چنــد
ســال اخیــر روابــط تجــاری بــا آنهــا کاهــش یافتــه و بــه
دنبــال احیــای روابــط خــود بــا آنهــا هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پكيج تامين مالي
براي بخش
خصوصي
تعــادل بررســيهاي جهانــي حاكــي از ايــن اســت كــه
ايــران ظرفيــت و پتانســل الزم بــراي جــذب ســرمايه
خارجــي را داراســت ،امــا عملكردهــاي اقتصــادي ســهم
پاييــن ايــران در جــذب ســرمايه خارجــي را نشــان
ميدهــد .اگرچــه برخــي ،تحريمهــا را عامــل اصلــي
بســته شــدن راه ورود پولهــاي خارجــي بــه ايــران عنــوان
معــاون امــور بــرق و انــرژی وزارت نیــرو از افزایــش
تولیــد بــرق در دولــت دولــت تدبیــر و امیــد خبــر داد
و گفــت :امســال ۴۰۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد در
کشــورایجاد میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،هوشــنگ فالحتیــان در بیســت و
دومیــن کنفرانــس شــبکه هــای توزیــع نیــروی بــرق
کشــور در دانشــگاه ســمنان بــا اعــام ایــن خبــر اظهار
کــرد :ســال  ۹۵یــک ســال موفــق و کمنظیــر بــرای
صنعــت بــرق بــود و طــی آن  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان
ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت صــورت گرفــت.
وی از افزایــش دو برابــری ســرمایهگذاریها در
بخــش توزیــع خبــر داد و خاطرنشــان کــرد :ســال
 ۹۵حــدود ۲۰۰۰میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری در
بخــش توزیــع انجــام شــده کــه ایــن رقــم امســال بــه
 ۴۰۰۰میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت.
معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه رقــم ســرمایهگذاری
شــده در صنعــت بــرق در  ۳.۵ســال دولــت تدبیــر و
امیــد گفــت :نتایــج ایــن ســرمایهگذاریهای عظیــم
در آینــده بیشــتر ملمــوس و تحــوالت جــدی در بخش
توزیــع ایجــاد خواهــد بــود.
وی عملکــرد دولــت یازدهــم در صنعــت بــرق را
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ميكننــد ،امــا نبايــد ايــن واقعيــت را نيــز از نظــر دور
داشــت ،برخــي موانعــي داخلــي وجــود دارنــد كــه راه را
بــر ورود ســرمايهگذاران خارجــي بــه كشــور ميبنــدد.
«شــفاف نبــودن قوانيــن و مقــررات و عــدم انطبــاق بــا
اســتانداردهاي جهانــي ،دولتــي بــودن اقتصــاد ايــران،
عــدم اعتمــاد خارجيهــا بــه بانكهــاي ايرانــي ،نبــود
ســامت اداري الزم ،عــدم شــفافيت در حسابرســيها،
عــدم ارائــه تضاميــن الزم بــه خارجيهــا و »...جــزو
موانعــي اســت كــه بيشــتر ســرمايهگذاران خارجــي
را بــراي ورود بــه ايــران نگــران و مــردد ميكنــد .در
هميــن راســتا ،كميســيون ســرمايهگذاري اتــاق ايــران،
بــراي تســهيل مســير ورودي پولهــاي خارجــي بــه
كشــور ،طــي نشســتي تخصصــي اقــدام بــه معرفــي دو
موسســه مالــي مشــاوره بينالمللــي كــرد ،تــا بــا ارائــه
يــك «پكيــج مالــي بــه بخــش خصوصــي» زمينــه را
بــراي دادن تضميــن كافــي بــه ســرمايهگذاران خارجــي
كــه شــرط ورود خــود بــه ايــران را منــوط بــه گارانتــي

دولتــي ميكننــد ،از ايــن طريــق فراهــم كنــد .بــه
گــزارش «تعــادل» ،نشســت تخصصــي معرفــي خدمــات
موسس ـههاي مشــاوره بينالمللــي ديلويــت ()Deloitte
و دي.ال.اي پايپــر ( )DLA Piperبــه همت كميســيون
ســرمايهگذاري اتــاق ايــران بــا هــدف ارتقــاي ســطح
فعاليتهــاي بينالمللــي شــركتهاي ايرانــي برگــزار
شــد« .رالــف استبواســر» ،مديرعامــل شــركت ديلويــت
كــه در ايــن نشســت تخصصــي حضــور داشــت ،بــه بيــان
پارهيــي از موانــع داخلــي ايــران بــر ســر راه ورود ســرمايه
خارجــي پرداخــت« .عــدم شــفافيت در قوانيــن و مقــررات
و منطبــق نبــودن قوانيــن بــا اســتانداردهاي بينالمللــي،
عــدم اعتمــاد خارجيهــا بــه بانكهــاي ايرانــي بــه دليــل
عــدم ارائــه ترازنامههــاي مالــي صحيــح ،عــدم توجــه
بانكهــاي ايرانــي بــه قوانيــن كميتــه بــازل ،نبــود ســامت
اداري در ايــران و نبــود شــفافيت در حسابرس ـيهاي مالــي
و » ...از جملــه مــواردي بــود كــه از ســوي مديــران ايــن
دو موسســه بينالمللــي مطــرح شــد.

از طرفــي گفتههــا حاكــي از ايــن بــود ،يكــي از مشــكالت
بــزرگ بخــش خصوصــي ،ايــن اســت كــه بيشــتر
شــركتهاي مالــي دنيــا بــراي فاينانــس پروژههــاي
ايــران« ،گارانتــي دولتــي» مطالبــه ميكننــد كــه
ايــن امــر كار را بــراي بخــش خصوصــي كشــور
ســخت ميكنــد .اگرچــه بــه گفتــه فريــال مســتوفي
رييــس كميســيون ســرمايهگذاري اتــاق ايــران ،روي
كاغــذ ابــاغ شــده كــه ايــن مشــكل مرتفــع از ســوي
مســووالن ذيربــط انجــام شــود ،امــا عمــا اتفاقــي
در ايــن زمينــه رخ نــداده اســت ،زيــرا مادامــي كــه
بخــش عظيمــي از اقتصــاد كشــور دولتــي باشــد ،زمانــي
كــه پــروژه تعريــف ميشــود ،بايــد باالتريــن مقــام
وزارتخانــه مربوطــه معرفــي شــود و بخشــي از بودجــه
آن وزارتخانــه نيــز فريــز شــود؛ ايــن در شــرايطي اســت
كــه وزارتخانههــا تمايلــي بــه ايــن كار ندارنــد .ايــن امــر
خــود ســدي اســت بــراي ورود بخــش خصوصــي بــه
فعاليتهــاي اقتصــادي.

۴۰۰۰مگاوات
نیروگاه جدید در
کشور ایجاد میشود

نیروگاههــای کشــورمان از  ۶۸هزارمــگاوات بــه ۸۰
هــزار مــگاوات افزایــش مییابــد.
ایــن مقــام ارشــد اجرایــی از برنامهریــزی دولــت تدبیــر
و امیــد بــرای ایجــاد اولیــن نیــروگاه کالس  Fایــران
در ســال  ۹۶خبــر داد و گفــت :راندمــان ایــن نیــروگاه
مــدرن  ۵۸درصــد اســت و تــا پایــان امســال وارد مــدار
بــرق سراســری میشــود.
وی ادامــه داد :بــا اجرایــی شــدن برنامههــای دولــت
در حــوزه صنعــت بــرق بــزودی و در آینــده نزدیــک
میــزان راندمــان نیروگاههــای کشــو در تــراز جهانــی
قــرار میگیــرد.
فالحتیــان شــمار مشــترکین بــرق در کشــور را ۳۴
میلیــون مشــترک بیــان کــرد و گفــت :ســاالنه یــک
میلیــون مشــترک بــه حجــم مشــترکان صنعــت بــرق
کشــور افــزوده مــی شــود.
معــاون وزیــر نیــرو از کاهــش تلفــات بــرق در کشــور
خبــر داد و گفــت :میــزان تلفــات بــرق در ایــران از
بیــش از  ۱۵درصــد در ســال گذشــته بــه  ۱۰.۷رســیده
اســت.
وی از کاهــش حــدود  ۵درصــدی تلفــات بــرق بــه عنوان
یــک اتفــاق بــزرگ در مدیریــت صنعــت بــرق نــام بــرد

و افــزود :بــرق امــروز بــه یکــی از مهمتریــن نیازهــای
زندگــی امــروز تبدیــل شــده و زندگــی منهــای عنصــر
انــرژی بــرق غیرممکــن اســت.
معــاون امــور بــرق و انــرژی وزارت نیــرو بــا بیــان
اینکــه صنعــت بــرق در همــه ســالهای گذشــته رونــد
رو بــه رشــدی داشــته گفــت :میــزان خاموش ـیها از
 ۴ســاعت در زمــان جنــگ کــم کــم رو بــه کاهــش
گذاشــته و بعدهــا بــا ایجــاد زیرســاختهای مناســب
میــزان خاموشــی بــه ازای هــر مشــترک در ســال بــه
 ۶دقیقــه رســید.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــاخص بعدتــر بــه  ۴و بعــد
از آن بــه ســه دقیقــه بــه ازای هــر مشــترک در کشــور
رســید اضافــه کــرد :میــزان خاموشــی ســاالنه بــرق بــه
ازای هــر مشــترک در ایــران امــروز بــه  ۲.۷دقیقــه
رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن شــاخص در کشــورهای
پیشــرفته ادامــه داد :هنــوز تــا ایــن کــه مــا در ایــن
شــاخص بــه کشــورهای توســعهیافته برســیم فاصلــه
زیــادی داریــم.

ایجاد اولین نیروگاه کالس Fایران

کمســابقه خوانــد و افــزود :دولــت در ایــن ســه و نیــم
ســال اخیــر هفتهــزار و  ۴۰۵مــگاوات نیــروگاه جدیــد
در کشــور وارد مــدار کــرده اســت .ضمــن اینکــه ســال
 ۹۶نیــز بــه تنهایــی بــرای ۴۰۰۰مــگاوات برنامهریــزی
شــده اســت.
فالحتیــان ادامــه داد :باتالشهــای دولــت یازدهــم
بــا اجرایــی شــدن برنامههــای امســال ظرفیــت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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نفــت ،محدودیتهایــی را در نحــوه تخصیــص درآمدهــای
نفتــی وضــع کنــد و ایــن امــر موجــب شــد تــا پارلمــان
نــروژ در ســال  ،1990تشــکیل صنــدوق ذخیــره ارزی
را بــه تصویــب برســاند .ایــن صنــدوق چنــد ســال بعــد
فعالیــت رســمی خــود را آغــاز کــرد و بــا اختصــاص
میــزان قابــل توجهــی از منابــع حاصــل از فــروش نفــت
بــه پروژههــای زیرســاختی ،تحــول بزرگــی در اقتصــاد نــروژ
بهوجــود آورد و بــا وضــع قوانیــن جدیـد ،درآمدهــای نفتــی
صــرف ســرمایهگذاری در ســایر کشــورها و یــا پروژههــای
زیربنایــی شــد بهطوریکــه اکنــون تنهــا کمتــر از ثلــث
درآمدهــای نفتــی نــروژ ســهم دولــت ایــن کشــور اســت
و مابقــی هزینههــا از محــل اخــذ مالیــات و صــادرات
غیرنفتــی تامیــن میشــوند ،بــه همیــن دلیــل در حــال
حاضــر صنــدوق ذخیــره ارزی ایــن کشــور باالتریــن میــزان
ذخایــر را در دنیــا بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ایــران نیــز در زمــره کشــورهایی قــرار میگیــرد کــه درآمــد
نفــت در اقتصــاد آن تاثیــر مســتقیم دارد لــذا در صــورت
عــدم تخصیــص صحیــح ایــن درآمدهــا بــه اقتصــاد ،همــواره
بــا خطــر ابتــا بــه بیمــاری هلنــدی مواجــه اســت  .ورود
مــوج بیمــاری هلنــدی بــه اقتصــاد ایــران بــه دهــه 1350
بــر میشــود .در آن زمــان افزایــش قیمــت جهانــی نفــت
منجــر بــه اختصــاص درآمدهــای نفتــی بــه پروژههــای
پرهزینــه کممنفعــت و رشــد واردات بیرویــه شــد کــه
نتیجــه آن ،کاهــش ســطح تولیــدات داخلــی بــود لــذا
رشــد بیــش از حــد مصــارف ارزی ناشــی از فــروش نف ـت،
شــرایط را بــرای گســترش بیمــاری هلنــدی در اقتصــاد
ایــران فراهــم کــرد تــا اینکــه بــا افــت درآمدهــای نفت ـی،
فصلــی از رکــود اقتصــادی در کشــور رقــم خــورد .امــا بــار
دیگــر افزایــش درآمدهــای نفتــی در اواســط دهــه  1380و
شــتابزدگی در هزینــه کــردن ایــن درآمدهــای هنگفــت در
کنــار نادیــده انگاشــتن اصــول مســلم علــم اقتصــاد و تجارب
گذشــته ،باعــث بــروز مجــدد ایــن بیمــاری در اقتصــاد
کشــور شــد .در ایــن مقطــع زمانــی بــه دلیــل افزایــش
چشــمگیر قیمــت جهانــی نفــت ،کشــورمان از بیشــترین
میــزان درآمدهــای ارزی بهرهمنــد شــد .امــا ایــن بــار
نیــز بــا تکــرار همــان ســناریوی قبـل ،ایــن منابــع سرشــار
مســتقیما بــه هزینههــای بــدون بــازده و طرحهــای گــران
غیــر اقتصــادی تخصیــص داده شــد .پــروژه مســکن مهــر
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و اعطــای تســهیالت ارزان در قالــب وامهــای زود بــازده
نمونههایــی از ایــن نــوع عملکــرد محســوب میشــوند.
از ســوی دیگــر ورود جریانــات قدرتمنــد ارزی ،میــزان
تقاضــا را در میــان آحــاد جامعــه بــاال بــرد و واردات
ارزان بــا تثبیــت دســتوری نــرخ برابــری ریــال نســبت بــه
ارزهــای خارجــی افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرد .اوضــاع
بــر وفــق مــراد بــود تــا اینکــه محدودیــت فــروش نفــت و
دسترســی بــه درآمدهــای آن همــراه بــا ســایر تحریمهــا
از راه رســید و یکبــار دیگــر عــوارض بیمــاری هلنــدی
دامــن اقتصــاد کشــور را فــرا گرفــت و الجــرم دولــت بــه
همــان نســخه همیشــگی متوســل شــد؛ یعنــی پافشــاری
بــر واردات کاالهــای ارزان بــه منظــور مهــار قیمته ـا .امــا
آنچــه ایــن موضــوع را شــدت بخشــید تزریــق نقدینگــی بــه
شــکل مســتقیم بــه جامعــه در قالــب یارانــه نقــدی بــود
کــه موجــب بهوجــود آمــدن مــوج نقدینگــی در کشــور و
هجــوم ســرمایههای ســرگردان مــردم بــه ســمت کاالهــای
مصرفــی و لوکــس شــد.
بــا شــدت گرفتــن تحریمهـا ،منابــع ارزی در ســایر کشــورها
مســدود شــد و نتیجتــا کاهــش درآمــد دولــت همــراه بــا
نقدینگــی رو بــه افزایــش ،همانطورکــه انتظــار میرفــت
مــوج فزاینــده تــورم را رقــم زد و جریــان نقدینگــی بــه
ســمت بــازار مســکن و بازارهــای غیرمولــد همچــون ســکه
و ارز ســرازیر شــد و عمــا بــه رشــد مفــرط قیمــت در
ایــن بازارهــا از یــک طــرف و کاهــش حجــم فعالیتهــای

تولیــدی و بــه دنبــال آن افزایــش نــرخ بیــکاری از دگــر
ســو منتهــی شــد کــه نتیجــه ایــن سلســله اتفاقــات،
منفــی شــدن نــرخ رشــد اقتصــادی بــود .نــرخ ارز نیــز کــه
ســالها بــه صــورت دســتوری پاییــن نگهداشــته شــده
بــود تحتالشــعاع ایــن شــوکهای اقتصــادی بهویــژه
کاهــش عرضــه و افزایــش تقاضـا ،نســبت بــه ایــن موضــوع
واکنــش نشــان داد و بــه ســرعت رونــدی صعــودی پیــدا
کــرد تــا فاصلــه قیمــت دســتوری بــا قیمــت واقعــی را
پــر کنــد و در مــدت زمانــی کوتــاه ،قیمــت ارز در بــازار
حــدودا ســه برابــر شــد در نتیجــه ارزش ســرمایه در گــردش
بنگاههــای اقتصــادی و منابــع مالــی در اختیــار آنهــا بــه
یــک ســوم تقلیــل یافــت .گرچــه علــم اقتصــاد قائــل بــه
کشــف قیمــت هــر کاالیــی همچــون ارز در بــازار عرضــه
و تقاضــا اســت و بــه همیــن منظــور قانونگــذار ،افزایــش
قیمــت ارز را بهصــورت ســالیانه و تدریجــی بــه میــزان
تفــاوت نــرخ تــورم داخلــی بــا متوســط نــرخ تــورم خارجــی
در قوانیــن باالدســتی معیــن کــرده لیکــن دل بســتن بــه
درآمدهــای ارزی حاصــل از فــروش نفــت و کــم توجهــی بــه
تعدیــل تدریجــی آن ،منجــر بــه بــاز شــدن فنــر فشــرده
نــرخ ارز در مدتــی کوتــاه گردیــد کــه متاســفانه آثــار و
تبعــات آن همچنــان در بنگاههــای اقتصــادی و زندگــی
مــردم مشــاهده میشــود .
متــن کامــل ایــن مطلــب بــروی ســایت فدراســیون
قــرار گرفتــه اســت

تهــران -ایرنــا -اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران دربــاره ابــاغ مصوبــه ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی دربــاره خوداظهــاری مالیاتــی بنگاههــای
کوچــک و متوســط نوشــت :عیــدی وعــده داده شــده بــه
بخــش خصوصــی بــه دســت آنــان رســید.
بــه گــزارش شــنبه تارنمــای اتــاق تهــران ،ایــن مصوبــه
پــس از آن بــه تصویــب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی
رســید کــه اتــاق تهــران راهکارهــای دهگانــه خــود بــرای
بوکار بنگاههــای اقتصــادی را روی
تســهیل فضــای کســ 
میــز ایــن ســتاد قــرار داد.
راهکارهــای اجرایــی اتــاق تهــران کــه اوایــل ســال 1395
بــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی نامـهای در ارســال
شــد ،بتدریــج بررســی و در نهایــت تصویــب شــد.
برپایــه ایــن گــزارش ،یکــی از مصوبــات کــه پیــش از آغــاز
ســال جدیــد و در اواخــر اســفند مــاه توســط ایــن ســتاد
بــه بخشخصوصــی ارایــه شــد ،پذیــرش اظهارنامههــای
مالیاتــی بنگاههــای تولیــدی کوچــک و متوســط بــود کــه
بــا وجــود تصویــب در اســفندماه ،مصوبــه آن ابــاغ نشــده
بــود.
در نهایــت بــا پیگیریهــای اتــاق تهــران و تشــکلهای
بخــش خصوصــی ایــن مصوبــه در آخریــن روز کاری هفتــه
گذشــته بــا امضــای معــاون اول رییسجمهــوری بــرای
اجــرا بــه ســازمان امــور مالیاتــی ابــاغ شــد.
بــه گــزارش اتــاق تهــران ،بــر اســاس ایــن مصوبــه
اظهارنامــه بنگاههــای تولیــدی کوچــک و متوســط بــرای
تعییــن مالیــات ســالهای  1394و  1395در ســازمان
امــور مالیاتــی پذیرفتــه میشــود و مامــوران مالیاتــی
اجــازه صــدور بــرگ تشــخیص مالیاتــی بــرای ایــن بخــش
از بنگاههــا را ندارنــد.
بــر ایــن پایــه قــرار شــد مامــوران مالیاتــی بــا لحــاظ
کــردن اظهارنامــه هــا و صــورت هــای مالــی تســلیمی ایــن
واحدهــا و اولویــت دادن بــه مالیــات بــر اســاس اظهارنامــه
تســلیمی ،افــزون بــر خــودداری از صــدور بــرگ تشــخیص
مالیاتــی ،بــرگ مالیــات قطعــی عملکــرد ســال  13۹۴آنــان
را صــادر و ابــاغ کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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سهم صنعت آب و برق در صادرات
خدمات فنی و مهندسی به  ٩٨درصد
رسید
تهــران  -ایرنــا  -قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور
بیــن الملــل و توســعه صــادرات گفــت :در ســه
چهــار ســال گذشــته ،صنعــت آب و بــرق رتبــه
نخســت را در بخــش صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی کســب کــرد و ســهم آن در صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی در ســالهایی بــه ٩٨
درصــد رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،علیرضــا
دائمــی» امــروز (یکشــنبه) در نخســتین همایــش تقدیــر
از صادرکننــدگان برتــر تجهیــزات و خدمــات فنــی و
مهندســی صنعــت آب و بــرق ،در ســالن همایــش هــای
وزارت نیــرو ،مهمتریــن وظیفــه حــوزه بیــن الملــل ایــن
وزارتخانــه را فراهــم کــردن زمینــه هــا بــرای صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی عنــوان کــرد.
وی ســهم بخــش نیــرو در صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی در ســال  ١٣٩٢را  47.42درصــد ذکــر کــرد و
افــزود :ایــن رقــم در ســال  1393بــه  62.16درصــد و در
ســال  1394بــه  98.7درصــد رســید.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در ایــن همایــش پیشــنهادهایی
شــامل توانمندســازی و بازتوانــی بخــش هــای غیردولتــی
صنعــت آب و بــرق بــا اولویــت صنایــع موجــود را ،بــرای
توســعه صــادرات خدمــات فنــی مهندســی ارایــه کــرد.
دائمــی جــذب مشــارکت هــای مردمــی و منابــع مالــی
داخلــی بــرای ســرمایه گــذاری در صنعــت آب و بــرق،
جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی و ایجــاد
موسســه هــای مشــترک بیــن شــرکت هــای ایرانــی و
خارجــی بــا هــدف افزایــش تولیــد و صــدور خدمــات فنــی
و مهندســی را از دیگــر پیشــنهادهای خــود بــرای توســعه

صــادرات خدمــات فنــی مهندســی خــود عنــوان کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،دائمــی چنــدی پیــش بــه ایرنــا گفتــه
بــود ،حــدود چهــار میلیــارد و  200میلیــون دالر صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی صنایــع آب و بــرق در دولــت
یازدهــم بــه انجــام رســیده کــه بــا احتســاب صــادرات
بــرق بــه بیــش از هشــت میلیــارد دالر افــزون مــی شــود.
** اشــتغالزایی ،بــا تبدیــل منابــع طبیعــی بــه
محصــوالت بــا ارزش افــزوده
«علیرضــا کالهــی» رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران نیــز در ایــن همایــش بــا اشــاره
بــه ظرفیــت هــای مناســب کشــور بــرای تبدیــل شــدن
بــه یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی ،گفــت :بــه عنــوان نمونــه در تولیــد کابــل ،نیــاز
بــه مــس و مــواد پتروشــیمی اســت کــه کشــور مــا پنــج
درصــد منابــع مــس دنیــا را در اختیــار دارد و جــزو ١٠
کشــور اصلــی تولیدکننــده محصــوالت پتروشــیمی اســت.
وی افــزود :در صورتــی کــه در حــوزه خدمــات فنــی و
مهندســی در بخــش نیــرو بتوانیــم منابــع طبیعــی را بــه
ارزش افــزوده بــاال تبدیــل کنیــم ،ظرفیــت قابــل توجهــی
بــرای اشــتغال وجــود دارد.
کالهــی همچنیــن بــه موانــع پیــش روی ایــن بخــش
پرداخــت و گفــت :قیمــت بــاال و عرضــه نامناســب مــواد
اولیــه ،یکــی از مشــکالت پیــش رو اســت و گالیــه خــود را
نســبت بــه صنایــع مــادر قبــا اعــام کــرده ایــم.
وی گفــت :در ایــن شــرایط ،صنایــع مــادر کــه از یارانــه
هــای مختلــف برخــوردار هســتند ،بــه جــای ایجــاد ارزش
افــزوده در کشــور ،بــه ایجــاد ارزش افــزوده در کشــورهای
همســایه کمــک مــی کننــد.

سومين همايش راه کارهاي افزايش سهم بخش خصوصي
در بازارهاي بين المللي انرژي

ســومين همايــش راه کارهــاي افزايــش ســهم
بخــش خصوصــي در بازارهــاي بيــن المللــي انــرژي
بــا حمايــت شــرکت ملــي نفــت ايــران ،فدراســيون
صــادرات انــرژي و صنايــع وابســته ايــران  ،انجمــن
صادرکننــدگان خدمــات فنــي و مهندســي ايــران ،
انجمــن صنفــی کارفرمايــی شــرکت هایمهندســي
و پيمانــکاري نفــت و ســاير تشــکل هــا و شــرکت
هــاي تــراز اول بخــش خصوصــي در جهــت
افزايــش غنــاي محتوايــي نمايشــگاه نفــت و
نيــز پرداختــن بــه دغدغــه هــاي اصلــي بخــش
خصوصــي بــا رويکــرد هــم انديشــي و بررســي
سياســت گــذاري هــاي کالن  ،فرصــت هــا و چالــش
هــا در توســعه تعامــات بيــن المللــي و ارتقــاء
نقــش فعــاالن اقتصــادي ايرانــي در بــازار جهانــي
انــرژي و در جهــت بســتر ســازي و بــاال بــردن
ميــزان آمادگــي و بهــره منــدي هــر چــه موثرتــر
از فرصــت هــاي پيــش رو  ،هــم زمــان بــا بيســت
و دوميــن نمايشــگاه نفــت ايــران  ،بــا ســخنراني و
حضــور مديــران ارشــد وزارت نفــت  ،وزارت صنعــت
 ،معــدن و تجــارت  ،کميســيون انــرژي مجلــس
شــوراي اســامي  ،اتــاق بازرگانــي  ،صنايــع ،

معــادن و کشــاورزي ايــران و شــرکت هــاي بخــش
خصوصــي و دولتــي داخلــي و خارجــي  ،در تاريــخ
هجدهــم اردي بهشــت مــاه ســال جــاري در ســالن
شــماره يــک محــل دائمــي نمايشــگاه هــاي بيــن
المللــي تهــران  ،از ســاعت  9:30تــا  13:30برگــزار
مــي گــردد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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اقتصاد معاصر
منوچهــر فرهنــگ ( ۱۲۹۸در بابــل ۵ -بهمــن  ۱۳۸۸در تهــران) اقتصــاددان ایرانــی بــود .او را پــدر علــم اقتصــاد ایــران میداننــد.
در حالــی کــه تنهــا دو ســال داشــت بــه دلیــل شــغل پــدر بــه گــرگان رفــت و ســالهای قابــل توجهــی از عمــرش را در ایــن
شــهر گذرانــد. .او پــس از تحصیــل دیپلــم در ایــران ،از کشــور فرانســه دکتــرای اقتصــاد دولتــی دریافــت کــرد و کارهــای مهمــی
در زمینــه علــم اقتصــاد در ایــران انجــام داد کــه مهمتریــن آن تدویــن کتــاب «فرهنــگ علــوم اقتصــادی» اســت کــه تاکنــون
بیــش از  ۲۵بــار بــه چــاپ رســیده اســت .عــاوه بــر آن ۲۰ ،جلــد کتــاب نوشــته و یــا ترجمــه کــرده کــه مهمتریــن آن کتــاب
برنامهگــذاری اقتصــاد ایــران ،زندگــی اقتصــادی ایــران و ترجمــه کتــاب تئــوری عمومــی بهــره و پــول جــان مینــارد کینــز
در ســال  ۱۳۴۹بــوده اســت .فرهنــگ در ســال  ۱۳۴۴در دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران اســتخدام شــد
و بعــد از تشــکیل دانشــکده اقتصــاد در آن دانشــگاه مشــغول تدریــس شــد و ســپس بــه دانشــگاه ملــی آن زمــان (شــهید
بهشــتی فعلــی) منتقــل شــد و زمانــی ریاســت دانشــگاه ملــی ایــران را بــر عهــده گرفــت .او بــه کمــک بــزرگان اقتصــاد در
ســال  ۱۳۵۳انجمــن اقتصاددانــان ایــران را راهانــدازی کــرد و ســال اول پیرنیــا رئیــس بــود و ســپس فرهنــگ تــا آخــر عمــر
بــه عنــوان رئیــس انجمــن انجــام وظیفــه کــرد .فرهنــگ در ســال  ۸۸از طــرف صداوســیما بــه عنــوان چهــره برتــر اقتصــاد
در همایــش اقتصــاد و رســانه معرفــی و تقدیــر شــد .او دارای  ۴فرزنــد دختــر بــود .فرهنــگ بــا وجــود ســالمندی ،همــواره در
ســخنرانیهای علمــی ماهانــه انجمــن اقتصاددانــان ایــران در روزهــای آخریــن پنــج شــنبه هــر مــاه مشــارکت فعــال داشــت و
پــس از ســخنرانی اســتادان بــه جمــع بنــدی و ارئــه نظــر علمــی پیرامــون ســخنرانی میپرداخــت.
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