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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

ایران  تجدیدپذیر  انرژی  های  پروژه  سازی  تجاری  کنفرانس 
و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  در محل  مهرماه  چهارشنبه 28 

کشاورزی ایران  برگزار می شود.
کنفرانس تجاری سازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر ایران که باحضور 
شرکت های بین المللی و بیش از 150 نماینده داخلی برگزار می شود، 
است  ایران«  در  تجدیدپذیر  انرژی  المللی  بین  برنامه »پروژه  از  بخشی 
های  انرژی  کمیته  اعضای  از  نیرو  توسعه  معیار  شرکت  مشارکت  با  و 

تجدیدپذیر برگزار خواهد شد.
ایران  در  کلیدی  مندان  و عالقه  اندرکاران  نظرات دست  نقطه  شنیدن 
و تبادل نظر درباره فرصت های انرژی تجدیدپذیر، دیدار با نمایندگان 
شرکت ها و صنایع بین المللی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی )آماده 
برای ورود به بازار ایران(، ارائه اطالعات دسته اول درباره چگونگی ایجاد 

و توسعه موفقیت آمیز پروژه ها در ایران و مشارکت با سرمایه گذاران 
و  گفتگو  برای  اختصاصی  فضای  و  زمان  و  المللی  بین  های  شرکت  و 
برقراری ارتباط میان شرکت ها و نشست های تک به تک از فرصت های 

کنفرانس تجاری سازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر ایران خواهد بود.
شایان ذکر است کاوه خدامه، نایب رییس کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
به نمایندگی از سندیکا در یکی از نشست های تخصصی این کنفرانس 

سخنرانی خواهد داشت. 

سندیکای صنعت برق ایران/ با شرکت فعال اعضای کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا صورت می گیرد؛

برگزاری کنفرانس »تجاری سازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر ایران«

بازگشت همه بسوی اوست 

جناب آقای مهندس شیرانی
مدیرعامل محترم شرکت موننکو ایران

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.                         

سندیکای صنعت برق ایران
اقدام پژوهشگاه نیرو درجهت حمایت از ساخت داخل؛
دعوت از فعاالن صنعت فتوولتائیک برای 

همکاری

پژوهشگاه نیرو درجهت سرمایه گذاری مشترک در حوزه احداث 
توسعه  و  تولید داخل  از  به منظور حمایت  فتوولتائیک  نیروگاه 
به عمل  از شرکت های همکار دعوت  این صنعت  بومی سازی 

آورد.
از  همکار  های  شرکت  شناسایی  درراستای  نیرو  پژوهشگاه 
اینورتر  سیلیکونی،  کریستالی  فتوولتائیک  ماژول  سازندگان 
سیستم های خورشیدی و کابل DC مورد استفاده در سیستم 
های خورشیدی دعوت به عمل آورد تا درصورت تمایل به همکاری 
مدارک خود را تا تاریخ 30 مهرماه به مرکز توسعه فناوری انرژی 

خورشیدی پژوهشگاه نیرو ارسال کنند.
ثبتی  مدارک  است  الزم  آمادگی  اعالم  است جهت  ذکر  شایان 
شرکت، امکانات و ظرفیت موجود، میزان و سابقه تولید توان فنی 
و کارگاهی، توان تحقیق و توسعه و توان پشتیبانی و خدمات پس 
 solarcenter@nri.ac.ir الکترونیکی  پست  به  فروش  از 

ارسال شود.
عالقمندان جهت اطالعات بیشتر می توانند با شماره 88590166 

تماس حاصل کنند.

دعوت از فعاالن صنعت فتوولتائیک برای همکاری



 

  دولت و مجلس باالخره با اقتصاد برق 
چه می خواهند بکنند

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: باید برویم 
به دولتمردان و به مجلس محترم بگوییم که آقا باالخره 
چه می خواهید بکنید؟ هزینه تمام شده تأمین برق با 
قیمت تکلیفی فروش آن فاصله دارد، برای جبران این 

فاصله چه می خواهید بکنید؟.....ادامه خبر

 ایران در گینه کوناکری پروژه های 
انرژی اجرا می کند

خدمات  و  تجهیزات  صادرات  شرکت  ایرنا-  تهران- 
با امضای تفاهمنامه  ایران )صانیر(  صنایع آب و برق 
انرژی  بخش  در  کوناکری  گینه  کشور  در  همکاری، 

بویژه ساخت سد فعالیت خواهد کرد......ادامه خبر

 نرخ برق در کشورهای مختلف دنیا 
چقدر است؟

و  است  متفاوت  مختلف  کشورهای  در  برق  قیمت 
موقعیت  و  زیرساخت ها  همچون  مختلفی  عوامل  به 

جغرافیایی کشورها بستگی دارد......ادامه خبر

 یارانه سنگین و دیدگاه مدیران، عامل 
عقب ماندگی در عرصه انرژی های 

تجدیدپذیر
تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان انرژی های نو )سانا( 
های  سوخت  به  سنگین  های  یارانه  اعطای  گفت: 
فسیلی و دیدگاه مدیران برق در سال های گذشته، 
امکان رشد انرژی های تجدیدپذیر را به حداقل رساند 
که این امر امروز با تضمین خرید برق و فراهم سازی 

شرایط فعالیت بخش خصوصی، بتدریج در حال توسعه 
است......ادامه خبر

 وقتی تبعیض بین بخش خصوصی داخلی 
می کند باز  را  ها  واسطه  پای  خارجی  و 

سرمایه  های  شرکت  به  اقتصاد  وزارت  ضمانت  اگر 
گذاری داخلی اعطا شود و دولت بخش خصوصی را در 
راه دریافت این ضمانت با تکیه بر قوانین موجود یاری 
تأمین  با هدف  نیروگاهی  واحدهای  دهد، در ساخت 
مالی آنها نیازی به حضور شرکت های واسطه خارجی 

نداریم......ادامه خبر

نظر مجلس ثابت ماندن قیمت برق است
خبرگزاری میزان- بهرام نیا با بیان اینکه افزایش قیمت 
برق در شرایط فعلی را صالح نمی دانیم، گفت: آنچه 
مسائل  نه  است  مردم  منافع  است  مهم  ما  برای  که 

سیاسی نظیر انتخابات......ادامه خبر

 ارسال سوال نعمتی و امیرآبادی از وزیر 
نیرو به صحن علنی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح نشست 
امروز کمیسیون متبوع خود از ارسال سوال آقایان نعمتی 
در خصوص قرارداد وزارت نیرو و یونیت اینترنشنال و 
امیرآبادی در خصوص افزایش حق انشعاب برق به صحن 

علنی مجلس خبر داد......ادامه خبر

 نیروگاهی که در استفاده از پساب 
فاضالب برای تولید برق الگو شد

مجموعه وزارت نیرو اعم از شرکت تولید نیروی برق 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  و  حرارتی 
الگوی  از  استفاده  منظور  به  ریزی  برنامه  حال  در 

نیروگاه  در  فاضالب  شده  تصفیه  پساب  بازچرخانی 
نیروگاههای حرارتی  دیگر  برای  مفتح همدان  شهید 

کشور هستند......ادامه خبر

 اجرای تحریم ها در داخل کشور به هیچ 
وجه قابل پذیرش نیست

بانک  مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها اعالم کرد: تمام 
تحریم های وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی 
و نامشروع است و اجرای تحریم ها در داخل کشور و 
و  سطح  هیچ  در  ایرانی،   نهادهای  و  اشخاص  توسط 

توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست......ادامه خبر

 اتاق بازرگانی خواستار شفافیت و 
گردش عادالنه اطالعات اقتصادی شد

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 
امروز با صدور بیانیه ای خواستار اجرای قوانین موجه 
اطالعات  عادالنه  و  ازاد  گردش  و  اقتصادی  شفافیت 

اقتصادی در کشور شدند......ادامه خبر

 بیکاری، مشکل بزرگ اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران با اشاره به 
اینکه بیکاری مشکل بزرگ اقتصاد ایران است، گفت: 
رشد اقتصادی در کشور پایین است و باید تداوم رشد 
اقتصادی در سال های آینده را شاهد باشیم......ادامه خبر

 کاهش جزئی نرخ انواع ارز
در بازار آزاد امروز)یکشنبه( تهران، قیمت انواع سکه با 
ثبات نسبی مواجه است، اما انواع ارز کاهش قیمت را 

تجربه می کند......ادامه خبر

 سلطانی: با معیارهای امروز یک کشور 
صادراتی نیستیم

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با وجود 
آنکه برخی موانع صادراتی در دولت یازدهم رفع شده 
است، اما نمی توانیم با معیارهای امروز خودمان را یک 

کشور صادراتی قلمداد کنیم......ادامه خبر

 صادرات در کوتاه مدت رشد تصاعدی 
ندارد

مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت 
ایران می گوید که نباید انتظار داشت طی مدت زمانی 
صادرات  تصاعدی  رشد  شاهد  برجام  از  پس  کوتاه 

باشیم......ادامه خبر

 ۴0 مانع رشد و شکوفایی اقتصاد ایران
که  گفت: کشوری  ایران  تجارت جهانی  مرکز  رئیس 
روی ثروت خوابیده دلیلی ندارد که غرق در مشکالت 
اقتصادی باشد و چنانچه مشکلی هم وجود دارد باید 

آنرا در جای دیگری جستجو کرد......ادامه خبر

 برنامه اتاق تهران برای توانمندسازی 
بخش خصوصی و رانت زدایی از اقتصاد

و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رییس  ایرنا-  تهران- 
کشاورزی ایران از تدوین نقشه راه توانمندسازی بخش 
خصوصی و رانت زدایی از اقتصاد کشور و دستور کار 

ملی کسب و کار در این اتاق خبر داد......ادامه خبر

 روز ملی صادرات ارزیابی سیاست ها و 
عملکردها

اتاق  بازرگانی  فنی و خدمات  معاون  علیخانی/  مظفر 
ایران........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

با  تفصیلی  مصاحبه  در  نیرو  وزیر  معاون  تسنیم/  
تسنیم:

دولت و مجلس باالخره با اقتصاد برق چه 
می خواهند بکنند

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: باید 
برویم به دولتمردان و به مجلس محترم بگوییم 
هزینه  بکنید؟  خواهید  می  چه  باالخره  آقا  که 
فروش  تکلیفی  قیمت  با  برق  تأمین  شده  تمام 
آن فاصله دارد، برای جبران این فاصله چه می 

خواهید بکنید؟
- »حال صنعت برق خوب نیست« این جمله ای است 
که می توان با وجود تمامی تالش های روزانه فعاالن 
این صنعت و علی رغم خودکفایی ها و توانمندی های 
گفت.  آن  فعلی  وضع  از  برق کشور،  بدنه  در  موجود 
حالی که با اقتصاد ناکارآمد، بروکراسی طوالنی و عزمی 
که گاهی لنگ می زند، بَد شده و آینده برق ایران را با 
اما و اگرها و نگرانی هایی همراه کرده است. از اینرو، در 
گفت وگویی مفصل با »هوشنگ فالحتیان« معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی به وضعیت روز این صنعت در 

چند بخش پرداخته ایم.
مورد  برق«  »اقتصاد  مهم  موضوع  مصاحبه،  این  در 
بحث و بررسی قرار گرفته است. آنچه در ادامه می آید 

مشروح این گفت وگو است.

*روی ساماندهی اقتصاد برق متمرکز شده ایم

تسنیم: اقتصاد برق بی سامان است، دولت برای 
اصالح اقتصاد برق برنامه ای دارد؟

فالحتیان: ما روی مسئولیت خودمان که ضرورت دارد 
با  ایم.  اقتصاد برق را ساماندهی کنیم، متمرکز شده 

ساماندهی اقتصاد برق می توانیم بدهی هایمان را به 
نیروگاههای  به  را  هایمان  بدهی  کنیم.  کم  ها  بانک 
سازندگان  و  فروشندگان  به  دهیم.  کاهش  خصوصی 
را  هایمان  بدهی  برق  صنعت  و  نیروگاهی  تجهیزات 
پرداخت کنیم و همین پرداخت بدهی های معوق می 
تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال در کشور داشته 
بتوانیم تعهدات خودمان را  باشد. در واقع هر چه ما 
کنیم،  عمل  موقع  به  برقی  تجهیزات  فروشندگان  به 
اشتغال در بازار کار صنعت برق کشور پایدارتر می شود. 
بنابراین ما نسبت به این واقفیم که یکی از مسئولیت 
های ما این است که در کنار تأمین برق پایدار، اقتصاد 

برق را سامان دهیم.
برای سامان دادن به اقتصاد برق دولت یا بایستی منابع 
الزم برای جبران مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت 
تمام شده تأمین برق را در اختیار داشته باشد و یا با 
یک شیبی نسبت به افزایش قیمت تکلیفی اقدام کند 
تا فاصله بین قیمت تکلیفی فروش برق با قیمت تمام 
شده تأمین برق کاهش پیدا کند تا بنگاههای اقتصادی 
توزیع یا تولید برق دچار مشکل نشوند و بتوانند زندگی 
خودشان را اداره کنند. در حال حاضر برای نیمه دوم 
به دنبال هستیم که قیمت فروش تکلیفی  سال 95 
برق به مصرف کنندگان را با تغییر جزئی افزایش دهیم 
و احتماال یک تغییر جزئی در قیمت برق برای سال 95 

تا پیش از پایان سال داشته باشیم.

تسنیم: میزان این تعدیل قیمت مشخص است؟
فالحتیان: نه، هنوز مشخص نیست. هر زمان مشخص 
رافع  جزئی  تعدیِل  این  البته  شود.  می  اعالم  شد 
مشکالت صنعت برق نیست، اما ما از دولت که نظر 
دارد  برق  اقتصادی صنعت  بهبود وضعیت  به  مساعد 
تشکر می کنیم. با این وجود ما بیشتر به جبران مابه 

التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده تأمین برق از 
محل اسناد تسویه خزانه اسالمی و اوراق مشارکت و 

این چیزها چشم دوخته ایم.

تسنیم: پس می توانیم بگویم تا پایان سال یک 
تعدیل جزئی در قیمت های فروش برق در بخش 
های مختلف خانگی، تجاری، صنعت و کشاورزی 

داریم؟
فالحتیان: بله.

گرفتن  نظر  در  یکسان  که  آنجایی  از  تسنیم: 
های  پلکان  تمام  برای  برق  های  تعرفه  افزایش 
قیمت گذاری  در  نادرست  سیاستی  مصرفی، 
های  پلکان  شده  باعث  که  شود  می  محسوب 
باالی مصرف برق، انگیزه ای برای رعایت الگوی 
مصرف برق نداشته باشند، چرا افزایش تعرفه ها 
به صورت روش تعرفه گذاری پلکانی – افزایشی 
صورت نمی گیرد تا کسانی که پرمصرف هستند 
با افزایش بیشتر قیمت های برق و کسانی که کم 
مصرف هستند با افزایش اندک قیمت ها مواجه 

شوند؟
در خصوص  بیشتر  پلکانی  تعرفه  واقع  در  فالحتیان: 
در  زمینه  این  در  دارد.  مصداق  خانگی  مشترکین 
ساختار کنونی تعرفه ها، وضعیت پلکانی وجود دارد اما 
برخی متخصصان اعتقاد دارند که باید شیب این پلکان 
ها را افزایش دهیم. ما هم که در صنعت برق سالهاست 
فعالیت می کنیم و مسئولیت داریم معتقدیم کسانی 
که مصرف بیشتر از حد متعارف دارند باید قیمت تمام 

شده را بپردازند .

برق  قیمت  محاسبه  پیشنهاد  نیرو  *وزارت 
پرمصرف ها با هزینه تمام شده را به دولت داد

به  نیرو  وزارت  سوی  از  پیشنهاد  این  تسنیم: 
هیئت دولت ارسال شده که کسانی که پُرمصرف 
هستند قیمت تمام شده تأمین برق را بپردازند؟

فالحتیان: بله، اما به دلیل شرایط خاصی که در جامعه 
هست، برخی مسئوالن در دولت می گویند که همین 
وضعیت پلکانی و شیب موجود بین پلکان های مختلف 

مصرف در همین حد که هست فعال کفایت می کند.

تسنیم: چند درصد مردم بیشتر از مقدار متعارف 
برق مصرف می کنند؟

برق  مشترکان  کل  به  نسبت  آنها  تعداد  فالحتیان: 
خیلی زیاد نیست. 67 درصد از مشترکین برق ایران 
برق  پول  ماه  در  تومان  هزار  زیر 10  در حال حاضر 
پرداخت می کنند. یعنی یک خانواده یک ماه از انرژی 
برق استفاده می کنند و زیر 10 هزار تومان پول برق 
پرداخت می کنند. 33 درصد بقیه، بخشی بین 10 تا 
بیشتر پرداخت می کنند.  15 درصد و بخشی دیگر 
افرادی هم که مصارفشان خیلی خیلی زیاد است که ما 
معتقدیم این دسته از افراد باید قیمت تمام شده تأمین 
برق را بپردازند بیشتر از 5 درصد مصرف کنندگان برق 

کشور نیستند.

تسنیم: پس برای دولت توجیه ندارد که روی این 
5 درصد برنامه خاصی داشته باشد؟

فالحتیان: بله، درآمد آنچنانی حاصل نمی شود. االن 
متاسفانه دارا و ندار در خانه های خودشان در مناطق 
گرمسیر کولر گازی دارند و از دولت توقع دارند برق را 
با تعرفه های گرمسیری و خیلی ارزان با آنها حساب 
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کند.

تسنیم: پس آن آمار 67 درصدی که زیر 10 هزار 
تومان در ماه قیمت برق می پردازند هم به معنای 

این نیست که مصارفشان پایین است؟
مناطق  در  است.  پایین  برق  قیمت  بله،  فالحتیان: 
گرمسیِر یک ما، قیمت برق 17 تومان در هر کیلووات 
و  تولید  تمام شده  قیمت  است، در حالی که  ساعت 
تأمین برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت، 100 
تومان در هر کیلووات ساعت است و این رقم با محاسبه 
قیمت سوخت هیچ وقت کمتر از 200 تومان در هر 
کیلووات ساعت نیست. اما ما داریم برق را 17 تومان 
می فروشیم. مصرف کنندگان هم چندین کولر گازی 

می گذارند و ...

توجهی  قابل  بخش   95 سال  دوم  نیمه  *در 
خصوصی  بخش  به  نیرو  وزارت  های  بدهی  از 

پرداخت می شود

 10 زیر  هم  آنها  پرداختی  برق  هزینه  و  تسنیم: 
هزار تومان در ماه می شود.

فالحتیان: البته در مناطق گرمسیری که چندین کولر 
گازی می گذارند حتما باالی 10 هزار تومان در ماه 
هزینه برق می شود، اما 67 درصد از مشترکان برق 
کشور ما زیر 10 هزار تومان پول برق به صورت ماهانه 
می پردازند؛ در حالی که در همان خانه ها، باالی 100 

هزار تومان پول موبایل و تلفن می دهند.
بنابراین ما از یک طرف بایستی زیرساختهای مورد نیاز 
را ایجاد کنیم که کشور دچار چالش نشود؛ چرا که از ما 
اصال قبول نمی کنند که در اثر عدم سرمایه گذاری به 
موقع، خاموشی در کشور داشته باشیم. اینکه خاموشی 

شود، کارخانه ای تعطیل شود، اداره ای تعطیل شود، 
بانکی تعطیل شود، این موضوعات را کسی از ما نمی 
به  و  دولتمردان  به  برویم  باید  دیگر  طرف  از  پذیرد. 
مجلس محترم بگوییم که آقا باالخره چه می خواهید 
بکنید؟ هزینه تمام شده تأمین برق با قیمت تکلیفی 
فروش آن فاصله دارد، برای جبران این فاصله چه می 

خواهید بکنید؟
مجلس در طرح حمایت از صنعت برق در آذرماه سال 
94 تصویب کرده که اگر دولت تصمیم دارد کاالیی را 
مثل برق کمتر از قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار 
دهد که صالحدید خودش است، باید منبعش را هم 

پیش بینی کند و مابه التفاوتش را بدهد.
انصافا هم دولت علی رغم اینکه با کاهش قیمت نفت 
درآمدهایش کاهش چشمگیری داشته، به ما از طریق 
از  یکی  و  کرده  کمک  خیلی  خزانه  اسناد  تخصیص 
دالیلی که هم دولت اصالحیه بودجه 95 را به مجلس 
داد و خوشبختانه در مجلس تصویب شد، این بود که 
از  بخشی  و  تغییر دهد  را  کار  و  بتواند فضای کسب 
به پیمانکاران، مهندسین مشاور و  بدهی های دولت 
تولیدکنندگان برق را پرداخت کند. عدد بسیار قابل 
توجهی هم هست که در بودجه اصالحی دیده شده 
و بسیار خوش بین هستیم که در نیمه دوم سال 95 
بتوانیم بخش قابل توجهی از بدهی های خودمان را به 

بخش خصوصی پرداخت کنیم.

* چاره ای نداریم جز اینکه برویم و اقتصاد برق 
را درست کنیم

تسنیم: از آنجایی که دخل و خرج برق با هم نمی 
خواند، صنعت برق از پرداخت یارانه معاف شد؟

فالحتیان: بله، دقیقا. ما خیلی پیگیری کردیم که این 

مهم انجام شود و جناب مهندس چیت چیان پیگیری 
های مبسوطی در این زمینه کردند و واقعا مسئولین 
دولت هم با نیت خیر به این موضوع عنایت کردند و 
ما تشکر می کنیم. از دو ماه پیش بنا شده که سهم 
هدفمندی یارانه ها با توجه به اینکه ما زیان ده هستیم 
و منابع و مصارفمان با هم همخوانی ندارد از ما گرفته 
نشود. ما اوال تشکر می کنیم از همه عزیزانی که کمک 
کردند تا صنعت برق از پرداخت یارانه های نقدی معاف 
شود و امیدواریم که این معافیت ادامه داشته باشد. این 
قدم موثری است و خودش کمک می کند تا ما بتوانیم 
تعهداتمان را به فروشندگان برق زودتر و بهتر پرداخت 
کنیم و مسیر ما را در راه سامان دهی اقتصاد برق باز 

می کند.
در واقع ما چاره ای نداریم جز اینکه برویم و اقتصاد برق 
را درست کنیم و اگر کسی هم در داخل کشور بخواهد 
بیاید روی تولید کاالی استراتژیک و مهمی چون برق 
سرمایه گذاری کند، باید تعهدات مالی مان را به گونه 
از سرمایه گذاری در  انجام دهیم که  ای در مقابلش 
این صنعت پشیمان نشود؛ بلکه خوش حسابی دولت 
موجب رونق بیشتر سرمایه گذاری در این بخش شود. 
من مطمئنم با ساماندهی اقتصاد برق فضای کسب و 

کار در این صنعت نیز رونق پیدا می کند.
در حال حاضر ما می توانیم فقط در صنعت برق تا 20 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی صادر کنیم. یعنی 
اگر فضای کسب و کار در داخل کشور درست شود 
و ما بتوانیم وقتی از کسی تجهیزات برقی می خریم 
به موقع پولش را پرداخت کنیم و کسی که سرمایه 
گذاری می کند و نیروگاه می سازد به موقع پولش را 
دریافت کند، این رویه موجب رونق فضای کسب و کار 
در صنعت برق می شود و با روان شدن اقتصاد در این 
صنعت، اشتغال زایی بیشتر و رونق پروژه های برقی را 

شاهد هستیم که به چرخش درآوردن اقتصاد کشور 
کمک می کند.

ریزی  برنامه  در حال  دولت  اکنون  تسنیم: پس 
برای سامان دهی به اقتصاد برق است؟

فالحتیان: بله، دولت با در نظر گرفتن تمامی مسائل 
کشور از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی تالش می 
اقتصاد  برای سامان دهی  را  برنامه ای کاربردی  کند 
هایی  محدودیت  زمینه  این  در  گیرد.  پیش  در  برق 
داریم و پیشنهادات خود را نیز به هیئت دولت ارسال 
کرده ایم؛ امیدوارم که هر چه زودتر در خصوص سامان 
دهی اقتصاد برق بتوانیم با همگرایی همگانی مسئوالن 

در دولت و مجلس، قدم های موثری برداریم.

ایرنا/ براساس تفاهمنامه همکاری؛
ایران در گینه کوناکری پروژه های انرژی 

اجرا می کند

و  تجهیزات  صادرات  شرکت  ایرنا-  تهران- 
خدمات صنایع آب و برق ایران )صانیر( با امضای 
تفاهمنامه همکاری، در کشور گینه کوناکری در 
خواهد  فعالیت  سد  ساخت  بویژه  انرژی  بخش 

کرد.
شده،  یاد  شرکت  از  ایرنا  یکشنبه  روز  گزارش  به 
تفاهمنامه مزبور توسط » بهمن صالحی« مدیرعامل 
صانیر و » نابه بوبا کارصدیقی « مدیر عامل، »محمد 
تونکارا«  و »محمد شریف  اجرایی  مدیر  توره«  آمینه 
مدیر بازاریابی شرکت مشترک سرمایه گذاری ایران و 

گینه امضا شد.

شماره   1828     25 مهر ماه 1395



5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

براساس تفاهمنامه یاد شده، قرار است دو طرف شرکت 
مشترک جداگانه ای تاسیس و پروژه های انرژی در 

این کشور را به مورد اجرا گذارند.
سواحل  )در  آفریقا  غربی  شمال  در  گینه  جمهوری 
کوناکری   « آن  پایتخت  شده،  واقع  اطلس(  اقیانوس 
زبان  و  نفر  میلیون  کشور 10  این  است، جمعیت   »
رسمی آن فرانسوی که در دوم اکتبر 1958 از فرانسه 

مستقل شد.
با 7.573  برابر  ) یک دالر  فرانک  گینه  پول  واحد  و 
فرانک گینه ( است، 85 درصد از جمعیت این کشور 
مسلمان و 10 درصد از مردم این کشور مسیحی و بقیه 

از دیگر ادیان هستند.
گینه  گاه  و  فرانسه  گینه  این  از  پیش  گینه  کشور 
گینه  آن  به  گاه  نیز  امروزه  داشت،  نام  کوناکری 
کوناکری گفته می شود تا از گینه بیسائو و جمهوری 

گینه استوایی بازشناخته شود.
شرکت صانیر با رویکردانتقال خدمات فنی و مهندسی 
در بخش انرژی و همکاری با پیمانکاران داخلی براساس 
در  نمایندگی  ایجاد  به  نسبت  شده،  امضا  تفاهمنامه 

کشور گینه به شکل مشترک اقدام خواهد کرد.

** اجرای پروژه های انرژی با توان داخلی
ای،  گینه  های  طرف  با  دیدار  در  صانیر  مدیرعامل 
اجرای بیش از 220 پروژه در مدت 22 سال گذشته 
توسط این شرکت یادآور شد و افزود: اینک صانیر 18 

پروژه در 13 کشور در دست اقدام دارد .
صالحی تاکید کرد: راهبرد شرکت صانیر حضور فعال 
و  فنی  مختلف  های  پروژه  اجرای  و  آفریقا  قاره  در 
پیمانکاران  و  سازندگان  توان  از  استفاده  با  مهندسی 

ایرانی است.
ایران حضور قدرتمند در  این مقام مسئول،  به گفته 

اجرای  در  آفریقا، مشارکت  المللی  بین  مناقصه های 
پروژه ها با استفاده از تامین مالی، تشکیل کنسرسیوم 
های ملی و بین المللی به منظور هم افزایی و تشریک 
مساعی و استفاده از توان شرکت های معتبر محلی را 

مورد توجه قرار می دهد.
صالحی تصریح کرد: قاره آفریقا با 54 کشور و جمعیتی 
بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر و با وجود منابع 
طبیعی نفت، گاز و ذخایر آبی، فرصت بسیار مناسبی 
برای اجرای پروژه های بخش انرژی با حضور شرکت 
های بزرگ بین المللی در صنعت تجهیزات و خدمات 

صنایع آب وبرق ایران از جمله صانیر است.
مدیر عامل صانیر خاطرنشان کرد: ظرفیت اجرای پروژه 
های بخش انرژی در کشور گینه نزدیک به پنج میلیارد 
دالر ارزیابی شده که فرصت بسیار خوبی برای 250 

شرکت پیمانکاری است که با صانیر همکاری دارند .
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران و گینه اضافه 
کرد: ظرفیت های موجود در این کشور مسلمان زمینه 
ای است تا مسئوالن به منظور دستیابی به توسعه پایدار 
و افزایش رفاه مردم، تالش کنند تا امکانات و زیر ساخت 

هایی را برای اجرای پروژه های انرژی فراهم سازند.
بوباکارصدیقی گفت :حضور فعال صانیر در منطقه و 
دیگر کشورها، امکان نهایی ساختن این تفاهمنامه را 
فراهم می آورد و در سفر آینده وزیر انرژی گینه به 

ایران، فعالیت های جدی تری را دنبال خواهیم کرد.
تامین  و  ساخت  صانیر  شرکت  گزارش،  این  برپایه 
»ولکائیت«  کارخانه شکر  ولت  پست 230  تجهیزات 
در کشور اتیوپی، برق رسانی به هزار روستا در کشور 
سریالنکا مشتمل بر تامین 230 هزار پایه سیمانی و 
چوبی، هزار ترانس توزیع 100 کیلو ولت آمپر و چهار 
هزار کیلومتر کابل مورد نیاز و استفاده از یراق آالت 

توزیع را نصب کرده است. 

ایلنا/  برای سال 2015 اعالم شد؛
نرخ برق در کشورهای مختلف دنیا چقدر 

است؟

قیمت برق در کشورهای مختلف متفاوت است 
و  زیرساخت ها  همچون  مختلفی  عوامل  به  و 

موقعیت جغرافیایی کشورها بستگی دارد.
اروپا  انرژی  آژانس  گزارش  اساس  بر  ایلنا،  به گزارش 
اروپایی سوئد  میان کشورهای  در  برای سال 2015، 
دارند.  را  برق  قیمت  بیشترین  نیز  ایتالیا  و  کمترین 
شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی 
را  مربوطه  مالیات  اضافه  به  سنت   15.7 الکتریکی 

پرداخت می کنند.
بر اساس این گزارش، ایتالیا با نرخ برق 15.7 سنت، 
آلمان با قیمت 15.22 سنت و انگلستان با فروش هر 
کیلووات ساعت برق به قیمت 14.16 سنت، بیشترین 

قیمت برق را در سطح جهان دارند.
اسپانیا  و  پرتغال  بلژیک،  کشور  شهروندان  همچنین 
سنت   11.05 سنت،   11.17 پرداخت  با  ترتیب  به 
انرژی  ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  سنت   11.04 و 

الکتریکی در جایگاه های بعدی قرار دارند.
این درحالیست که در سال گذشته میالدی ساکنان 
انرژی  ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  اسلوواکی  کشور 
الکتریکی 9.9 سنت و ساکنان آمریکا نیز 9.43 سنت 

پرداخت کردند.
کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، 
هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین 

8 تا 8.9 سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند.
کشورهای کانادا با 7.23 سنت، فنالند با 6.42 سنت 
و سوئد با 5.34 سنت نیز در جایگاه های بعدی قرار 

دارند.

میانگین قیمت برق در ایران 60 تومان معادل 2 سنت 
به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است.

ایرنا/ مدیرعامل سانا در گفت و گو با ایرنا مطرح کرد
یارانه سنگین و دیدگاه مدیران، عامل 

عقب ماندگی در عرصه انرژی های 
تجدیدپذیر

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان انرژی های نو 
)سانا( گفت: اعطای یارانه های سنگین به سوخت 
های فسیلی و دیدگاه مدیران برق در سال های 
تجدیدپذیر  های  انرژی  رشد  امکان  گذشته، 
را به حداقل رساند که این امر امروز با تضمین 
خرید برق و فراهم سازی شرایط فعالیت بخش 

خصوصی، بتدریج در حال توسعه است.
ایرنا بر پایه آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت  به گزارش 
انرژی  بخش  در  کشور  نیروگاهی  شده  نصب  کنونی 
کشور  انرژی  سبد  درصد  یک  فقط  تجدیدپذیر  های 
 1400 سال  افق  در  شود  می  بینی  پیش  و  است 
ظرفیت تولید انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر به پنج 

هزار مگاوات برسد.
در همین پیوند، مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران 
)سانا( امروز )یکشنبه( در گفت وگو با ایرنا افزود: صنعت 
برق کشور بر پایه استفاده از سوخت های فسیلی شکل 
در گذشته  این صنعت  مدیران  برخی  و  است  گرفته 

اعتماد چندانی به انرژی های تجدیدپذیر نداشتند.
گذشته  در  زاده«،  صادق  »سیدمحمد  گفته  به 
بخش  که  نبود  ای  گونه  به  موجود  سازوکارهای 
خصوصی بتواند وارد کار شود اما با اقدام های انجام 
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افکار  گذشته،  سال  چند  در  نیرو  وزیر  سوی  شده 
مدیران برقی کشور تغییر کرد و بخش خصوصی برای 

ورود به انرژی های تجدیدپذیر مجال یافت.
این موضوع مسکوت ماند و  وی اضافه کرد: سال ها 
فعالیت چندانی را در این زمینه شاهد نبودیم اما امروز 
وارد  محابا  بی  نباید  نیز  است  شده  مهیا  شرایط  که 

عرصه شد.
صادق زاده ادامه داد: انرژی های تجدیدپذیر، فناوری 
هایی نوین است که می تواند مزایا و معایبی به همراه 
داشته باشد و بر این اساس باید بتدریج، با مطالعه و 

بررسی های الزم وارد این عرصه شد.
وی اعالم کرد: مطابق برنامه ریزی ها، امسال یکصد 
انرژی های  انواع  مگاوات  آینده 300  و سال  مگاوات 
تجدیدپذیر در نقاط مختلف وارد مدار بهره برداری می 

شود.
مدیرعامل سانا گفت: دولت موظف است همه ساله در 
الیحه بودجه مبلغی را به عنوان عوارض برق منظور کند 
که نیمی از آن صرف توسعه انرژی های تجدیدپذیر و 
نیمی دیگر صرف توسعه برق رسانی روستایی می شود. 
این عوارض در چند سال گذشته 30 ریال به ازای هر 

کیلووات برق مصرفی مشترکان بوده است.
این مسئول چندی پیش اعالم کرد پارسال 14 مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر در کشور به بهره برداری رسید و 
اردیبهشت  پانزدهم  که  نیرو  وزارت  ابالغیه  آخرین 
با  منتشر شد،  برق  تضمینی  زمینه خرید  در  امسال 

استقبال بخش خصوصی همراه بود.
به گفته وی، یک هزار مگاوات قرارداد خرید تضمینی 
برق از آن زمان تاکنون بین سانا و بخش خصوصی به 
امضا رسیده است که تا پایان امسال یکصد مگاوات آن 

به مدار بهره برداری وارد می شود.
مراسم  در  نیرو  وزیر  گذشته  هفته  ایرنا،  گزارش  به 

»زنگ مهر 95« در محل پژوهشگاه نیرو، با انتقاد از 
رشد اندک انرژی های تجدیدپذیر در کشور در بیش از 
دو دهه گذشته و بهره برداری از فقط 200 مگاوات از 
این نوع انرژی ها، این امر را »شرم آور« توصیف کرد.

»حمید چیت چیان« دلیل این عقب ماندگی و فقدان 
پیشرفت را دیدگاه های مدیرانی برشمرد که از آموزش 
الزم بهره مند نشده بودند و انرژی های نو را مانعی بر 
سر راه خود می دیدند؛ در حالی که دانش و صنعت 
انرژی های تجدیدپذیر در  از  برداری  بهره  برای  الزم 

کشور وجود دارد.
توسعه،  ششم  برنامه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
وزارت نیرو را به ساخت پنج هزار مگاوات انرژی های 

تجدیدپذیر مکلف کرده است.
مشارکت  نیز  پاریس  کاپ21  تعهدنامه  در  ایران 
داوطلبانه در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تعهد 
کرده و مطابق آن باید تا سال 2030 میالدی، دستکم 
هفت هزار و 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور 

بسازد.
مجموع ظرفیت کنونی نیروگاه های تجدیدپذیر کشور 
250 مگاوات است که 70 مگاوات آن از سوی بخش 

خصوصی تامین شده است.

قرارداد  منفی  و  مثبت  آثار  »بررسی  پرونده  تسنیم/ 
یونیت«

وقتی تبعیض بین بخش خصوصی داخلی 
و خارجی پای واسطه ها را باز می کند

اگر ضمانت وزارت اقتصاد به شرکت های سرمایه 
گذاری داخلی اعطا شود و دولت بخش خصوصی 

را در راه دریافت این ضمانت با تکیه بر قوانین 
موجود یاری دهد، در ساخت واحدهای نیروگاهی 
با هدف تأمین مالی آنها نیازی به حضور شرکت 

های واسطه خارجی نداریم.
 وزارت نیرو در حال نهایی کردن قراردادی است که 
منجر به جذب سرمایه خارجی برای ساخت 5 هزار 
مگاوات نیروگاه در ایران خواهد شد. این هدفگذاری 
هم از نظر جذب سرمایه خارجی و هم از نظر افزایش 
ظرفیت تولید برق کشور بسیار مطلوب است اما نکته 
اینجاست که همه ماجرا به این دو مقوله ختم نمی 

شود.
عنوان  با  ای  پرونده  گشایش  با  تسنیم  خبرگزاری 
»بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت« در تالش 
است تا با شفاف سازی مسیر پیش روی توسعه صنعت 
برق کشور با محوریت این قرارداد خارجی، منجر به 
مخالف  و  موافق  کارشناسان  نظرات  بیشتر  همگرایی 
امضای چنین قراردادهایی بر اساس کسب حداکثری 

منافع ملی شود.
قرارداد  تفاوت  مهمترین  بررسی  به  پرونده،  این  در 

شرکت یونیت با قرارداد شرکتهای داخلی چیست؟
مشابه  قراردادهای  با  قرارداد  این  تفاوت  مهمترین 
این  در  است.  ها  پرداخت  تضمین  بخش  در  داخلی، 
زمینه ابتدا به گزارش رسمی وزارت نیرو مراجعه می 
از این گزارش در خصوص تضمین  کنیم. در بخشی 
پرداخت ها در قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال آمده 
قرارداد،  این  برای  فقط  نه  که  ضمانتی  »تنها  است: 
بلکه برای تمام سرمایه گذاری های خارجی وجود دارد، 
 payment( تولیدی(  برق  )بهای  پرداخت  تضمین 
guarantee( است که به موجب قانون تشویق و 
امور  وزارت  توسط  خارجی  گذاری  سرمایه  حمایت 
این  به  به  و ربطی  دارائی صادر می گردد  و  اقتصادی 

ماده 6  یادشده،  قانون  بر  عالوه  ندارد.  قرارداد خاص 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
اجرای  »در  می کند:  مقرر   84.8.15 مصوب  مالی 
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 
80.12.19 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در 
اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های 
نیروگاهی، انتقال نیرو، پاالیشگاه، تأمین و انتقال آب، 
فاضالب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان 
ریلی و طرح های مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی 
به دولت اجازه داده می شود عالوه بر تضمین های قابل 
ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی مصوب 80.12.19 نسبت به تضمین پرداخت 
طرف  ایرانی  دولتی  شرکت های  قراردادی  تعهدات 
قرارداد )که نهایتاً کاال و خدمات آن ها الزاماً می بایست 
توسط دولت خریداری شود( اقدام نماید. در صورتی که 
بنا به تصمیم دولت یا قوانین رایج بهای فروش محصول 
)کاال یا خدمات( تولیدی این طرح ها به مشتریان کمتر 
شرکت  و  دولت  توسط  آن  تضمینی  خرید  قیمت  از 
توسط  آن  التفاوت  مابه  باشد،  سرمایه گذار  از  دولتی 
بودجه  در  کشور  ریزی  یرنامه  و  مدیریت  سازمان 
سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت )وزارت 
اقتصاد و دارائی( تضمین شود.« مالحظه می شود که 
موضوع ضمانت پرداخت مطلقاً در اختیار وزارت نیرو 
نیست که آن را در قراردادی بپذیرد یا نپذیرد. این نوع 
ضمانت، بنا به تصریح قانون، الزاماً توسط وزارت اقتصاد 
و دارائی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می شود و هیچ 
ربطی به شرکت یا وزارتخانه سرمایه پذیر )در این مورد 

وزارت نیرو( و یا این قرارداد خاص ندارد.«
وزارت نیرو به درستی اعالم کرده که اعطای ضمانت 
وزارت اقتصاد و دارایی با عنوان تضمین پرداخت )بهای 
برق تولیدی( یا payment guarantee از نظر 
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مسئولیتی ربطی به وزارت نیرو ندارد، اما وزارت نیرو 
می تواند به عنوان متولی تسهیل گر سرمایه گذاری در 
بخش برق، هدایت گر بخش خصوصی در مسیر گرفتن 
اینگونه تضامین، از سوی دیگر این موضوع که متولی 
آن وزارت اقتصاد است، به مجموعه دولت باز می گردد 
و وزارت نیرو و وزارت اقتصاد خارج از یک مجموعه به 

نام دولت نیستند.
قانونی که در خصوص پرداخت ضمانت وزارت اقتصاد 
و دارایی مورد استناد قرار گرفته و به کار بسته شده، 
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی است؛ 
این  کننده  تکمیل  که  داریم  نیز  دیگری  قوانین  اما 
قانون   6 ماده  قوانین،  این  جمله  از  هستند.  قانون 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
»در  است:  آمده  قانونی  بند  این  در  که  است  دولت 
اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
مصوب 1380/12/19 به منظور جلب سرمایه گذاری 
از  تولیدی  و  زیربنایی  طرحهای  اجرای  در  خارجی ، 
اولویت  با   ... نیرو  انتقال  نیروگاهی،  طرحهای  قبیل 
سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود عالوه 
بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و 

حمایت سرمایه گذاری خارجی؛
قراردادی  تعهدات  پرداخت  تضمین  به  نسبت   -1
شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد )که نهایتاً کاال 
و خدمات آنها الزاماً می بایست توسط دولت خریداری 

شود( اقدام نماید.
2 - در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، 
این  تولیدی  خدمات(  یا  )کاال  محصول  فروش  بهای 
طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن 
باشد،  گذار  از سرمایه  دولتی  و شرکت  دولت  توسط 
مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آن  پرداخت  و  بینی  پیش  سنواتی  بودجه  در  کشور 

توسط دولت )وزارت امور اقتصادی و دارایی( تضمین 
شود.

3 - در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای 
دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی 
شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل 
قرارداد  اجرای  مراحل  آخرین  تا  دولت  تضمینهای  و 

معتبر و نافذ بماند.
با تصویب دولت،  4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این 
شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی 
و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن 
تضمین  نباشد  دولت  منابع عمومی  و  از محل وجوه 

مینماید.«
با  باید  دولتی  تضمین  این  قانونی،  ماده  این  طبق 
»اولویت سرمایه گذار ایرانی« به اجرا درآید و اینکه چرا 
تاکنون در هیچ قراردادی با شرکت های داخلی این 
تضمیِن دولتِی پرداخت، مورد توجه قرار نگرفته است 

سوال مهمی است.
»هوشنگ فالحتیان« معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی در خصوص اینکه چرا به شرکت های ایرانی، این 
تضمین پرداخت دولتی واگذار نشده است، به تسنیم 
گفت: »طبق قانون، وقتی سرمایه گذاری از خارج از 
اقتصاد  از وزارت  بیاید و قراردادی منعقد کند  کشور 
عبارتی  به  گیرد.  می  را  موقع  به  بازپرداخت  ضمانت 
خارجی ها وقتی می آیند قرارداد می بندند که قرارداد 
Bankable باشد. بانک های خارجی ضمانتی می 
گرفته  آنها  از  میلیاردی  های  پول  وقتی  که  خواهند 
می شود، ببیند که آیا پول برقی که تولید خواهد شد 
اگر  این قراردادها  نه. در  یا  به موقع وصول می شود 
نکرد، درآمدی  تولید  برقی  ولی  نیروگاه ساخته شود 
ندارد که بخواهد ببرد. باید برقی تولید کند بفروشد و 

درآمد حاصل کند و ببرد. هر کسی که از هر جای دنیا 
که بخواهد در کشور ما سرمایه گذاری کند باید یک 
سری اصول را بپذیریم. باید اخالق تجاری را هم رعایت 
سرمایه  وقتی  که  شده  تصریح  قانون  متن  در  کنیم. 
گذاری اقدام به آوردن سرمایه از خارج از کشور می 
کند، دولت جمهوری اسالمی ایران باید در مقابل این 
سرمایه گذاری متعهد شود. البته باز هم طبق قانون در 
پرداخت این تضمین به شرکت های داخلی و خارجی 
هیچ فرقی نمی کند با شرط اینکه منبع آوردن سرمایه 
خارج از کشور باشد. طبق قانون همه ایرانی های مقیم 
خارج از کشور و حتی شرکت های ایرانی که پول هایی 
خارج از کشور دارند می توانند سرمایه شان را بیاورند و 
عین همین کار بر اساس قانون انجام می شود و وزارت 

اقتصاد باید این گارانتی را به آنها هم بدهد.«
از اینرو می توان نتیجه گرفت تا امروز این شرِط گرفتن 
ضمانت پرداخت وزارت اقتصاد و دارایی به شرکت های 
داخلی ابالغ نشده بود و در سایه بی اطالعی شرکت 
تاکنون شرکتی مراجعه  این ظرفیت،  از  های داخلی 
نکرده که بخواهد با گرفتن شریک خارجی یا مذاکره 
مستقیم با بانک های خارجی، اقدام به آوردن سرمایه و 
گرفتن payment guarantee از وزارت اقتصاد 
و دارایی کند و وزارت اقتصاد و دارایی با عدم اعطای 
این تضمین به پولهای با منشأ داخلی و وزارت نیرو با 
عدم همراهی بخش خصوصی برای گرفتن این تضمین 
و با ندادن این تضمین به بخش خصوصی داخلی برای 
تأمین مالی خارجی، زمینه های تبعیض آشکار عملی 
بین بخش خصوصی داخلی و خارجی را به وجود آورده 

اند.
»اصغر آریانی پور« دبیر سندیکای شرکت های تولید 
کننده برق در خصوص اینکه آیا شرکت های داخلی 
تولیدکننده برق حاضر به اجرای قرارداد 5 هزار مگاواتی 

یونیت ترکیه هستند، به تسنیم گفت: »شرکت یونیت 
اینترنشنال اصال سازنده نیروگاه نیست و در واقع یک 
نیاز  مورد  امکانات  و  تجهیزات  یونیت  است.  واسطه  
خود را از زیمنس و سایر شرکت های سازنده نیروگاه 
ندارد. در  نیروگاه  توانایی در ساخت  می گیرد و هیچ 
حال حاضر قرار است تضامینی به این شرکت خارجی 
ارائه شود که اگر این تعهد به شرکتهای داخلی داده 
شود، این امکان برایشان وجود دارد که همانند شرکت 
واسطه گر یونیت با شرکت های سازنده نیروگاه در دنیا 
مذاکره کنند. در حال حاضر دولت موظف است که 
ضمانت دولتی برای اجرای این قرار داد دهد. این بدان 
معنی است که اگر وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را 
در این قرار داد انجام دهد، ضمانت نامه به اجرا گذاشته 
امکان  و  است  پیگیری  قابل  راحتی  به  و  می شود 
عدول از آن به هیچ وجه وجود ندارد. ولی چنان چه 
این تعهدات برای شرکت های داخلی انجام شود، این 
را  توانایی دارند که تعهدات شرکت یونیت  شرکت ها 

تماما اجرا کنند.«
قرارداد  منفی  و  مثبت  آثار  »بررسی  پرونده  این  در 
اعطای  با  دولت  که  شد  روشن  مسئله  این  یونیت« 
به   payment guarantee یا  پرداخت  تضمین 
عمل  قانون  طبق  اگرچه  اینترنشنال،  یونیت  شرکت 
گذاران  سرمایه  با  برخورد  رویه  به  نسبت  اما  کرده، 
ایرانی، تبعیضی را در برخورد دولت با سرمایه گذاران 
این تضمین  اگر  داخلی و خارجی رقم زده است که 
و  شود  اعطا  داخلی  گذاری  سرمایه  های  شرکت  به 
دولت بخش خصوصی را در راه دریافت این ضمانت با 
تکیه بر قوانین موجود یاری دهد، در ساخت واحدهای 
به  نیازی  اساساً  آنها،  مالی  تأمین  با هدف  نیروگاهی 
یونیت  همچون شرکت  خارجی  واسطه  های  شرکت 

اینترنشنال وجود ندارد.
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با  گفتگو  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  میزان/ 
میزان:

نظر مجلس ثابت ماندن قیمت برق است

خبرگزاری میزان- بهرام نیا با بیان اینکه افزایش 
قیمت برق در شرایط فعلی را صالح نمی دانیم، 
مردم  منافع  است  مهم  ما  برای  که  آنچه  گفت: 

است نه مسائل سیاسی نظیر انتخابات.
نیست/  صالح  فعلی،  درشرایط  برق  قیمت  افزایش 
سیاسیحسن  مسائل  نه  است  مردم  منافع  ما  اولویت 
سیاسی  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نیا  بهرام 
خبرگزاری میزان گفت: طی جلساتی که با مسئولین 
دولتی و وزارت نیرو داشتیم این اختیار را به آنها دادیم 

که به مرور زمان قیمت برق را افزایش دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه ثابت ماندن قیمت برق از سوی مجلس مطرح 
ما مهم است  برای  آنچه که  است، خاطر نشان کرد: 

منافع مردم است نه مسائل سیاسی نظیر انتخابات.
شرایط  به  اشاره  با  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
کرد:  تأکید  مردم  معیشت  و  درآمد  کشور،  اقتصادی 
االن نمی توان قیمت برق را افزایش داد و این امر فعال 

به صالح نیست.
بیان  نیرو  وزارت  مسئولین  سخن  به  استناد  با  وی 
داشت: میزان مصرف برق ایران چند برابر سرانه مصرف 
جهانی است و قیمت برق نیز نسبت به سایر کشورها 

ارزانتر است.
بهرام نیا با تأکید بر اینکه برنامه ریزی ها باید طوری 
به گفته  نیاید، اظهار داشت:  به مردم فشار  باشد که 
هزینه  با  تولیدی  برق  قیمت  نیرو  وزارت  مسئولین 

دریافتی آن تقریباَ برابر است.
وی افزود: گاهی اوقات با افزایش هزینه های تعمیرات 

و نگهداری هزینه تولید از قیمت فروش نیز فراتر می 
رود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی خاطر 
نشان کرد: ما باید سازوکار را برای تولید برق به گونه 
ای پیش بینی کنیم که قیمت تمام شده تولید آن اگر 
از قیمت فروش ارزانتر نمی شود حداقل برابر شده و 
گرانتر نشود و این بستگی به برنامه ریزی صحیح دارد.

و  مصرف  میزان  این  بر  عالوه  کرد:  تأکید  نیا  بهرام 
فرهنگ سازی درکاهش مصرف برق موثر است که در 
را  مصرف  کم  های  المپ  از  استفاده  باید  راستا  این 

ترویج کرد.

خانه ملت/ قره خانی خبر داد:
ارسال سوال نعمتی و امیرآبادی از وزیر 

نیرو به صحن علنی

انرژی مجلس، در تشریح  سخنگوی کمیسیون 
ارسال  از  خود  متبوع  کمیسیون  امروز  نشست 
نعمتی در خصوص قرارداد وزارت  آقایان  سوال 
نیرو و یونیت اینترنشنال و امیرآبادی در خصوص 
افزایش حق انشعاب برق به صحن علنی مجلس 

خبر داد.
اسداهلل قره خانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی، گفت: سوال برخی نمایندگان 
از وزیر نیرو نخستین دستورکار جلسه امروز کمیسیون 
انرژی بود که در بخش سوال آقای امیرآبادی فراهانی 
شد  مطرح  و  برق  انشعاب  حق  افزایش  خصوص  در 
که وزیر در پاسخ به این سوال اظهار داشت که حق 

انشعاب رشد متعادلی داشته است.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسالمی، 
افزود: سوال دیگر آقای امیرآبادی در خصوص سرمایه 
و  توزیع  و شبکه های  تجهیزات  در  مردم  گذاری های 
چگونگی هزینه کرد این سرمایه گذاری ها بود که وزیر 
در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد و آقای امیرآبادی از 
پاسخ وی راضی نشد و سوال به صحن علنی ارسال 

شد.

سقف بسیار باالی قرارداد 5 هزارمگاواتی یونیت 
اینترنشنال صالحیت های الزم را می طلبد

قره خانی با بیان اینکه بخش بعدی جلسه به سوال 
آقای نعمتی در خصوص قرارداد وزارت نیرو با شرکت 
ترکیه ای یونیت اینترنشنال اختصاص یافت، ادامه داد: 
آقای نعمتی در نخستین سوال خود اظهار داشت که 
می طلبد  هزارمگاواتی   5 قرارداد  باالی  بسیار  سقف 
اینترنشنال صالحیت های الزم را  که شرکت یونیت 
داشته باشد و ارزیابی در صالحیت ها ضروری است و 
باید مشخص شود که این شرکت به عنوان مجری یا 

واسطه وارد نیرگاه سازی می شود.
در  واگذاری  قرارداد  باالی  حجم  اینکه  بیان  با  وی 
مناقصه را می طلبید، یادآور شد: با توجه به اینکه در 
باز شده چرا تمام  حال حاضر فضای سرمایه گذاری 
حجم سرمایه گذاری به یک شرکت واگذار شده است.

ضمانت نامه وزارت اقتصاد به یونیت اینترنشنال 
ابهام دارد

قره خانی با اشاره به اینکه ضمانت نامه وزارت اقتصاد 
موارد سوال  و  ابهامات  از  یکی  اینترنشنال  یونیت  به 
آقای نعمتی از وزیر بود، افزود: مدیریت پروژه، مالکیت 
پروژه با شرکت ترکیه ای بوده بنابراین به این ضمانت 

به  فناوری  انتقال  مورد  در  و  است  نداشته  احتیاجی 
داخل نیز ابهاماتی وجود داشته که متاسفانه همکاری 
شرکت های داخلی با این شرکت در این قرارداد دیده 

نشده است.
به  سازی  نیروگاه  در  باید  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
خودکفایی دست یابد، ادامه داد: با توجه به اینکه صفر 
تا صد پروژه های نیروگاه سازی به یونیت اینترنشنال 
واگذار شده امکان انتقال تکنولوژی بسیار ضعیف است.

اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
تصریح کرد: آقای نعمتی از پاسخ های وزیر نیرو قانع 

نشد و سوال به صحن علنی ارسال شد./

تسنیم/ 
نیروگاهی که در استفاده از پساب 

فاضالب برای تولید برق الگو شد

مجموعه وزارت نیرو اعم از شرکت تولید نیروی 
و فاضالب  برق حرارتی و شرکت مهندسی آب 
کشور در حال برنامه ریزی به منظور استفاده از 
فاضالب  شده  تصفیه  پساب  بازچرخانی  الگوی 
دیگر  برای  همدان  مفتح  شهید  نیروگاه  در 

نیروگاههای حرارتی کشور هستند.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
نیروگاه هزار مگاواتی شهید مفتح همدان که با احداث 
برج های خشک و تغییر ساختار سیستم های خنک 
کننده از تَر به خشک اقدام به صرفه جویی در مصرف 
از  آب نیروگاه کرده است، به منظور کاهش استفاده 
منابع آب زیرزمینی به بهره گیری از پساب تصفیه شده 

فاضالب شهر همدان روی آورده است.
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استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب در واحدهای 
حرارتی تولید برق برای نخستین بار در نیروگاه شهید 
مفتح همدان با ظرفیت انتقال پساب تا 15 میلیون 

متر مکعب در سال اجرایی شده است.
مفتح  شهید  نیروگاه  مدیرعامل  نریمانی«  »امیر 
همدان در این خصوص به تسنیم گفت: در سال 92 
خانه  تصفیه  پساب  انتقال  طرح  نیرو  وزیر  با حضور 
همدان به نیروگاه شهید مفتح کلید خورد و در سال 
به  همدان  ای  منطقه  آب  با شرکت  آن  قرارداد   93

امضا رسید.
وی افزود: تصفیه خانه همدان تا اینجا فاصله حدود 
47 کیلومتری دارد و خط لوله ای به طول 43 هزار 
منظور  به  میلیمتر   900 قطر  به  کیلومتر   700 و 
انتقال پساب تصفیه شده فاضالب شهر همدان به این 

نیروگاه نصب شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه »این طرح به نحوی 
طراحی شده که بدون نیاز به هر گونه پمپاژی، آب به 
نیروگاه می رسد«، گفت: در برخی نقاط برای اینکه 
این اختالف ارتفاع حفظ شود خط لوله به نقطه ای 

پایین تر برده شده است
که  استانداردهایی  ها  خانه  تصفیه  داد:  ادامه  وی 
محیطی  زیست  استانداردهای  است،  نظرشان  مورد 
صنعت  برای  استفاده  قابل  استانداردها  این  است، 
نیست، چرا که پارامترهای مناسب آب برای صنعت 
که  کند  می  ایجاب  ها  نیروگاه  برای  خصوص  به 
پارامترهای شیمیایی در حد میلیونیوم اندازه گیری 
و کنترل شود؛ از اینرو برای استفاده از پساب تصفیه 
تا شرکت آب و  بود  نیاز  شده فاضالب شهر همدان 
تصفیه  این  تأسیسات  در  تغییراتی  استان،  فاضالب 
خانه ایجاد کند، به نحوی که پارامترهای نهایی پساب 
در  آن  استفاده  برای  متناسب  فاضالب  شده  تصفیه 

صنعت باشد.
با اشاره به اینکه »اینکار برای اولین بار در  نریمانی 
کشور انجام شده«، گفت: می بایست بخش دیگری از 
تصفیه خانه تکمیلی داخل نیروگاه ایجاد می شد تا 
نیروگاه بتواند به جای آب چاه از پساب نیمه تصفیه 

شده استفاده کند.
وی افزود: تمامی این کارها در زمانی حدوداً 6 ماهه 
انجام شد و توانستیم با تغییراتی که در داخل و خارج 
شهر  فاضالب  خانه  تصفیه  در  همچنین  و  نیروگاه 
همدان انجام دهیم، در تابستان سال 94 با ظرفیت 
نیروگاه شهید مفتح همدان را  به  انتقال پساب  کم، 
محقق کنیم و تولید نیروگاه را مقداری افزایش دهد.

برق  تولید  این مقام مسئول خاطرنشان کرد: میزان 
نیروگاه شهید مفتح همدان که در سال 93 به میزان 
2.5 میلیون مگاوات بود در سال 94 با انتقال پساب 
تصفیه شده فاضالب شهر همدان و همچنین احداث 
برج خشک در واحد اول در مجموع به 3.7 میلیون 
مگاوات رسیده و پیش بینی شده تا بتوانیم در مجموع 
در سال 95 به تولید 5 میلیون مگاوات برق برسیم که  
این برنامه در صورت تحقق یک موفقیت بزرگ برای 
نیروگاه شهید مفتح به حساب می آید و کمک زیادی 

برای صنعت برق کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال 95 تصفیه خانه 
انجام  با  را  شیمیایی  پارامترهای  شد  موفق  همدان 
و  کند  کنترل  کامال  پیچیده  و  فنی  بسیار  اقداماتی 
االن به هر مقدار آبی که نیاز داشته باشیم برای برج 

های تر قادر است تحویل دهد.
مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح همدان با بیان اینکه 
»اکنون در هر شبانه روز 25 هزار متر مکعب پساب 
از تصفیه خانه شهر همدان دریافت می کنیم«، گفت: 
را  نیروگاه  آبی  نیاز  از  درصد   65 حدود  میزان  این 

تأمین می کند، برج خشکی که در واحد اول نیروگاه 
احداش شده از مجموع نیاز آبی 4 واحد نیروگاه 15 
درصد صرفه جویی ایجاد کرده و 20 درصدی که در 
تأمین آب کمبود داریم بخشی برای تولید آب مقطر 

است.

مقطر،  آب  تولید  برای  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
آب مورد نیاز را از چاه تأمین می کنیم اما در حال 
طراحی تصفیه خانه ای در نیروگاه هستیم که بتواند 
روز  های  تکنولوژی  با  را  پساب  تصفیه  تکمیلی  کار 
دنیا انجام دهد و پساب در نیروگاه به حدی تصفیه 

شود که بتوانیم از آن آب مقطر هم تولید کنیم.
نیاز  تأمین 25 هزار مترمکعب آب مورد  با  اینرو،  از 
از  همدان  مفتح  شهید  نیروگاه  حرارتی  واحدهای 
به  روز،  شبانه  هر  در  فاضالب  شده  تصفیه  پساب 
منطقه  زیرزمینی  منابع  برداشت  از  میزان  همین 

کاسته شده است.
ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل  شبیهی«  »فرهاد 
باختر نیز در این خصوص گفت: پروژه انتقال پساب 
بزرگترین  و  اولین  همدان  مفتح  شهید  نیروگاه  به 
پروژه در نوع خود در کشور است که ظرفیت انتقال 

پساب تا 15 میلیون متر مکعب در سال را دارد.
برج  طرح  هچنین  و  طرح  این  اجرای  با  افزود:  وی 
خشک، نیروگاه شهید مفتح در حوزه بازچرخابی آب 
در فرآیند تولید برق قرار گرفته که ضمن تولید برق 
اقتصادی، مطمئن ، پاک و پایداری شبکه سراسری 
و  زیرزمینی  آبهای  منابع  از  صیانت  در  اهتمام  برق 

محیط زیست نیز تحقق یافته است.
شبیهی بیان داشت: این طرح که به منظور تامین آب 
مورد نیاز نیروگاه به اجرا در آمده است نقش موثری 
محیط  از  صیانت  و  زمینی  زیر  آب  منابع  حفظ  در 

زیست دارد.
مجموعه وزارت نیرو اعم از شرکت تولید نیروی برق 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  و  حرارتی 
الگوی  از  استفاده  منظور  به  ریزی  برنامه  حال  در 
نیروگاه  در  فاضالب  شده  تصفیه  پساب  بازچرخانی 
شهید مفتح همدان برای دیگر نیروگاههای حرارتی 

کشور هستند.
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بانک مرکزی/ امروز اعالم شد
اجرای تحریم ها در داخل کشور به هیچ 

وجه قابل پذیرش نیست

بانک  مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها اعالم کرد: 
تمام تحریم های وضع شده علیه کشور، ظالمانه، 
غیر قانونی و نامشروع است و اجرای تحریم ها در 
داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی،  
در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش 

نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد پنج 
گانه را به منظور تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی 

خارجی به شبکه بانکی ابالغ کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است تمام تحریم های وضع 
شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی و نامشروع است 
و اجرای تحریم ها در داخل کشور و توسط اشخاص و 
نهادهای ایرانی،  در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی 

قابل پذیرش نیست.
همچنین بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری 
خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانک های بین 
المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل 

تاکید کنند. متن این بخشنامه به شرح زیر است: 

 بـسمه تعالـی
مدیران عامل محترم کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری

با سالم
احتراماً، با توجه به پرسش  ها و ابهامات مطرح شده از 
سوی برخی بانک ها و موسسات اعتباری در رابطه با 
خبرهای منتشر شده راجع به اصالح دستورالعمل ها 

بر  ایران  تحریم های  رفع  به  مربوط  شیوه نامه های  و 
ضمن  و  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  اساس 
تأکید بر اینکه از منظر جمهوری اسالمی ایران، تمامی 
تحریم های وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی 
و نامشروع می باشند و اجرای تحریم ها در داخل کشور 
و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی،  در هیچ سطح و 
مطالب  نمی باشد،  پذیرش  قابل  توسط هیچ شخصی 
بانکی کشورهای  و  مالی  تعهدات  تبیین  ذیل، جهت 
بر آن و  ناظر  برجام و مقررات  گروه 1+5 مندرج در 

پیگیری اجرای آن تعهدات اعالم می شود. 
تعهدات  از  یکی  مستحضرمی باشید،  که  همانگونه 
رسانی  روز  به  برجام  در   5+1 گروه  عضو  کشورهای 
علیه  سابقاً  که  تحریمی  دستورالعمل های  و  مقررات 
ایران صادر شده اند و تصریح به رفع کلیه تحریم  های 
هسته ای علیه جمهوری اسالمی ایران می باشد. عالوه 
در  رسانی  اطالع  به  مکلف  مزبور  کشورهای  این،  بر 
خصوص رفع تحریم ها و برطرف کردن هر گونه ابهام 

در این خصوص شده اند.
توسط  مطروحه  ابهامات  از  برخی  اینکه  به  توجه  با 
بانک ها و شرکت های خارجی در رابطه با تحریم های 
رفع شده در شیوه نامه ها و دستورالعمل های صادره در 
خصوص رفع تحریم ها مدنظر قرار گرفته  و به آنها پاسخ 
گفته شده است،  مقتضی است در تعامل با بانک ها و 
بنگاه های اقتصادی خارجی، نکات زیر را مدنظر قرار 

دهند: 
ارائه  و  دالری  حساب های  نگهداری  و  افتتاح   -1
خدمات به دالر آمریکا توسط بانک های غیر آمریکایی 
برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریم های 
هسته ای آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات 
مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک های آمریکایی 
و استفاده از نظام مالی آمریکا نشود، متضمن ریسک 

تحریم نسبت به بانک های مزبور نمی باشد.
وجود  نمی توانند  آمریکایی  غیر  بانک های  رو،  این  از 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران را به عنوان 
مستمسکی برای عدم ارائه خدمات دالری به اشخاص 

و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند. 
2- بانک ها و موسسات مالی غیر آمریکایی می توانند با 
کلیه اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست 
تحریم های آمریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند 
و بانک های آمریکایی به دلیل وجود روابط مزبور، مکلف 
و موسسات  بانک ها  با  روابط کارگزاری خود  به قطع 
مالی غیر آمریکایی یاد شده نخواهند شد. از این رو، 
ریسک  ایرانی،  بانک های  با  روابط  حفظ  و  برقراری 
قطع روابط با نظام مالی آمریکا را برای بانک های غیر 

آمریکایی به همراه نخواهد داشت. 
2- شرکت های تابعه شرکت های آمریکایی در خارج از 
آمریکا می توانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادی 
این  در  باشند.  داشته  ایرانی  نهادهای  و  اشخاص  با 
راستا، تغییر رویه ها و سیاست های شرکت های مزبور 
نهادهای  و  اشخاص  با  تعامل  امکان  ایجاد  منظور  به 

ایرانی، مجاز بوده و مشمول تحریم نخواهد شد. 
نیست  آمریکایی مکلف  نهاد غیر  یا  4- هیچ شخص 
که به دلیل مالکیت بخشی از سهام شرکت های ایرانی 
غیر  تحریم های  مشمول  نهادهای  و  اشخاص  توسط 
توسط  ایرانی  شرکت های  کنترل  یا  آمریکا  هسته ای 
اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت های ایرانی به استناد 

تحریم ها خودداری کند.
در این راستا، بانک ها و شرکت های خارجی نباید وجود 
و  بهانه  عنوان  به  را  مزبور  کنترلی  یا  مالکیتی  روابط 
یا عذر عدم برقراری روابط با شرکت های ایرانی مورد 
استناد قرار دهند و الزم است بانک های ایرانی مغایرت 
عضو  کشورهای  برجامی  تعهدات  با  ادعاهایی  چنین 

گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکید قرار دهند. 
خارجی،  نهادهای  و  اشخاص  که  مواردی  در   -5
معمول  رویه های  اساس  بر  را  خود  ایرانی  مشتریان 
تجاری شناسایی کرده باشند، سایر اشخاص خارجی 
که به نحو غیر مستقیم به اشخاص ایرانی ارائه خدمت 
می کنند، نیازی به شناسایی مجدد آن مشتریان ندارند 
شناسایی  یا   KYCC عنوان  تحت  که  رویه هایی  و 
مشتری مطرح می شوند، مبنایی در مقررات تحریمی 

ندارند.
با  تعامالت  کلیه  در  است  الزم  فوق  موارد  اساس  بر 
تنازل  بدون  و  کامل  اجرای  بر  خارجی  طرف های 
تعهدات برجامی طرف های مقابل تأکید شده و تحقق 
قرار  به طور جدی مورد پیگیری  تمامی آن تعهدات 

گیرد.  

مهر/ با صدور یک بیانیه  صورت گرفت؛
اتاق بازرگانی خواستار شفافیت و گردش 

عادالنه اطالعات اقتصادی شد

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
اجرای  خواستار  ای  بیانیه  با صدور  امروز  ایران 
قوانین موجه شفافیت اقتصادی و گردش ازاد و 

عادالنه اطالعات اقتصادی در کشور شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران که امروز در حاشیه 
هفدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق 

ایران قرائت شد،  به این شرح است:
اقتصاد کشور سال ها از رقابت ناعادالنه به دلیل فقدان 
سوء  نشدن  آشکار  و  سویی  از  اطالعات  آزاد  گردش 

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی
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و کار  به دلیل فقدان ساز  ناکارآمدی ها  و  مدیریت ها 
ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برده 
است. اکنون اما ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین 
مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس 
محترم شورای اسالمی گذشته است و هم به دلیل نیاز 
بیش از پیش به چنین ساز و کارهایی برای بازاریابی 
و گسترش تعامالت اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به 

ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.
انتشار  ضرورت ها،  این  مهمترین  از  یکی  بدون شک 
و  مالی شرکت ها  امور  در  شفافیت  ایجاد  و  اطالعات 
مؤسسات  و  سازمان ها  به  متعلق  اقتصادی  بنگاه های 
محاسبات  قانون   5 ماده  موضوع  غیردولتی  عمومی 
عمومی، کلیه صندوق های بازنشستگی کشور، نهادهای 
بقاع  و  وقفی  سازمان های  و  نهادها  اسالمی،  انقالب 
متبرکه و سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور است که 

شاه بیت قوانین فوق الذکر می باشد.
در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای 
اسالمی در سال 1388 ابتدا قانون انتشار و دسترسی 
که  چند  هر  رسانید،  تصویب  به  را  اطالعات  به  آزاد 
آئین نامه های این قانون با تأخیری چند ساله اخیراً به 
تصویب دولت رسیده است. سپس در ادامه، در تیرماه 
سال 1393 قانون اصالح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید اما 
متأسفانه به دلیل کم توجهی سازمان ها و شرکت های 
مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی الزم، قانون مزبور 
به مورد اجرا گذاشته نشد. در شهریور ماه امسال این 
عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصالح مواد 3، 
6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی به صورت جدی تر و کامل تری به منصه ظهور 
گذاشته شد و ابالغ سریع آن توسط رئیس جمهور نیز 

نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود.

در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
به  تاریخی،  اقدام  این  از  استقبال  ضمن  نیز  ایران 
نمایندگی از بخش خصوصی کشور ضمن درخواست 
اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق الذکر، برخی 
از تکالیف، دستگاه ها و سازمان ها را به موجب قوانین 
صدراالشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه 
عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت 

در اجرای آنها تأکید می گذارد:
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و 
انتشار  به  وقت  اسرع  در  موظفند  کشور  بهادار  اوراق 
مشمول  سازمان های  و  شرکت ها  اسامی  عمومی 
به  نسبت  که  شرکت هایی  و  کنند  اقدام  قوانین  این 
نیز  را  نکرده اند  اقدام  خویش  عملکرد  شفاف سازی 

مشخص نمایند.
2ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وظیفه دارد 
در  خود  وظایف  انجام  از  که  را  شرکت هایی  حساب 
قانون  این  موجب  به  اطالعات  افشای  و  شفاف سازی 

استنکاف کرده اند، مسدود نمایند.
3ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است برابر 
قانون از ثبت تغییرات شرکت های مشمول این قوانین 
که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگیری کند.

بازرسی کل  است سازمان  راستا شایسته  این  در  4ـ 
تدابیر الزم جهت  نظارتی  کشور و سایر دستگاه های 
کامل  اجرای  از  که  شرکت هایی  مدیران  با  برخورد 
و  نمایند  اتخاذ  می زنند،  باز  قانون سر  این  و صحیح 
گزارش آن را جهت اطالع و امکان پایش اجرای قانون 

منتشر کنند.
در پایان اتاق ایران مراتب تشکر و قدردانی خود را از 
مجلس شورای اسالمی و دولت جهت اهتمام و جدیت 
به این امر مهم ابراز و آن دسته از نهادها، سازمان ها 
و شرکت هایی که در اجرای این قانون پیش قدم شده 

کرده اند،  عمل  خود  قانونی  وظایف  به  هنگام  به  و 
سپاسگزاری می نماید و آن را قدمی مهم در راستای 

ایجاد محیط سالم اقتصادی ارزیابی می کند.
و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیأت 

کشاورزی ایران

مهر/ خوانساری اعالم کرد:
بیکاری، مشکل بزرگ اقتصاد ایران

با  تهران  معادن  و  بازرگانی،صنایع  اتاق  رئیس 
اقتصاد  بزرگ  مشکل  بیکاری  اینکه  به  اشاره 
ایران است، گفت: رشد اقتصادی در کشور پایین 
سال های  در  اقتصادی  رشد  تداوم  باید  و  است 

آینده را شاهد باشیم.
در  خوانساری  مسعود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اتاق  هشتم  دور  نمایندگان  هیات  جلسه  هفدهمین 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران به مشکالت اقتصادی 
در کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما با مشکل روبه رو 
از رکود خارج می شویم، ولی  امسال  اگر چه  و  است 

رشد اقتصادی پایین است.  
رشد  تدوام  موضوع  مهمترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی در سال های آینده است، افزود: وجود بیکاران 
و افزایش آنها مشکل بزرگ اقتصاد ایران است و رشد 
اقتصادی پایین نیاز به این دارد که در اتاق ایران در 
این زمینه همفکری بیشتری انجام دهیم. اتاق ایران 
در اقتصاد کشور جایگاه خوبی یافته است و اگر این 
همدلی بین اعضا حفظ شود، بطور حتم نقش اساسی 

در اقتصاد کشور خواهیم داشت.
کمک  و  اخالق مداری  با  اینکه  بیان  با  خوانساری 

اعضا و هیات رئیسه اتاق می توان در ارائه راهکارهای 
اقتصادی مؤثر بود، افزود: باید در نهایت با استفاده از 
کارکارشناسی پیشنهاداتی را برای اقتصاد کشور مطرح 

کنیم.

کاهش تسهیالت اعطایی به صنعت و کشاورزی
رئیس  روغنی  ابوالفضل  جلسه،  این  در  همچنین 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 
را  اینکه برخی مسئوالن بخش خصوصی  از  انتقاد  با 
مسئول قاچاق کاال به کشور می دانند، گفت: اتاق باید 
وارد چنین موضوعاتی شود تا این تصور ایجاد نشود که 

بخش خصوصی قاچاقچی است.
وی با بیان اینکه دولت برای برون رفت از رکود چند 
دولت  افزود:  است،  کرده  ارائه  را  پیشنهادی  طرح 
اول  دارد  خود  کارنامه  در  مهم  عملکرد  سه  یازدهم 
موضوع کنترل تورم و کاهش آن، دوم ثبات در بازار 
ارز و سوم توافق هسته ای که شاید مهمترین عملکرد 

دولت کنترل تورم باشد.
روغنی با اشاره به اینکه خیلی از بنگاه های تولیدی در 
این مدت دچار معضالت اساسی شدند، اظهار داشت: 
دولت بسته ها و مشوق هایی را برای صنعت ارائه کرد 
اما پیش بینی منابع 16 هزار میلیارد تومانی واضح و 
شفاف نبود و حتی رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد 

که بی انضباطی مالی در این منابع رخ داده است.
و کشاورزی  مواد صنعتی  داد: سهم بخش  ادامه  وی 
موسسات  و  بانک ها  اعطایی  تسهیالت  مانده  کل  از 
اعتباری به بخش غیردولتی از 50 درصد در سال 81 

به 32 درصد رسیده است.
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مهر/ در بازار آزاد؛
کاهش جزئی نرخ انواع ارز

در بازار آزاد امروز)یکشنبه( تهران، قیمت انواع 
ارز  انواع  اما  است،  مواجه  نسبی  ثبات  با  سکه 

کاهش قیمت را تجربه می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه در بازار آزاد 
امروز)یکشنبه( تهران نسبت به روز گذشته بدون تغییر 
بود و تنها قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، 
اساس  این  بر  می کند.  تجربه  را  کاهش  تومان  هزار 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک 
میلیون و 83 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید یک میلیون و 83 هزار و 700 تومان، ربع 
و  تومان  هزار  نیم سکه 551  تومان،  هزار  سکه 291 

سکه یک گرمی 180 هزار تومان است.
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 1251 دالر 
و 50 سنت و قیمت هر گرم طالی 18 عیار نیز 109 

هزار و 597 تومان است.
قیمت هر دالر 3594 تومان، یورو 3995 تومان، پوند 
4465 تومان، لیر ترکیه 1189 تومان و درهم امارات 

986 تومان است.

ایسنا/ 
سلطانی: با معیارهای امروز یک کشور 

صادراتی نیستیم

با  است  معتقد  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
وجود آنکه برخی موانع صادراتی در دولت یازدهم 
رفع شده است، اما نمی توانیم با معیارهای امروز 

خودمان را یک کشور صادراتی قلمداد کنیم.
پدرام سلطانی به بهانه نزدیک شدن روز ملی صادرات 
در گفت وگو با ایسنا، به تشریح وضعیت فعلی صادرات 
در  مهم  مقوله  این  روی  پیش  و چالش های  موانع  و 
رشد اقتصادی پرداخت، به گفته او برجام نقش قابل 
صادراتی  موانع  از  مهمی  بخش  رفع  در  مالحظه ای 
و  معیارها  با  نمی توانیم  همچنان  اما  است،  داشته 
صادراتی  کشور  یک  را  خودمان  امروز  شاخص های 
بدانیم چرا که کاالهای یک کشور صادراتی مبتنی بر 
کاالهای صنعتی، محصوالت دانش بنیان و به طور کلی 
کاالهای با ارزش افزوده باال است و این در حالی است 
و  نفت  خام،  مواد  به  متکی  ایران  صادرات  عمده  که 
گاز و مواد معدنی است که ارزش افزوده پایینی دارد.  
سلطانی همچنین معتقد است بهبود محیط کسب و 
کار می تواند زمینه را برای بهبود وضعیت صادرات و 

توسعه بازارهای صادراتی فراهم کند.

مشروح این گفت وگو با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
را در ادامه می خوانید: 

در  گذشته چقدر  در سه سال  یازدهم  دولت   -
موفق  وضعیت  صادرات  بهبود  و  توسعه  زمینه 

عمل کرده است؟

در شش  کار خود  به  ابتدای شروع  از  یازدهم  دولت 
از بخش نامه هایی که مخل  لغو تعدادی  با  اول،  ماهه 
به پیمان  نامه موسوم  از جمله بخش  بودند  صادرات 
سپاری و همچنین بخش نامه حصول مالیات بر درآمد 
از صادراتی که ارز آن به کشور برنگشته باشد، توانست 
برخی مسائل غیرممکن و آن فضای تشویشی که در 
اواخر دولت قبل به وجود آمده بود را تا حدودی مرتفع 

کند.   

روی  بر  را  خود  نیروی  تمام  دولت  هم  آن  از  پس 
واجرایی  برجام  گذاشت.  برجام  و  هسته ای  مذاکرات 
بین  جامعه  با  ایران  کاری  فضای  توانست  آن  شدن 
برای  مجددا  را  و کشورها  کند  بهتر  بسیار  را  المللی 
از  دسته  آن  همچنین  کرد.  خوشبین  ایران  با  کار 
می کردند  کار  ایران  با  قبال  که  اروپایی  شرکت های 
خریدهای شان را از ایران از سر گرفتند. از سوی دیگر 
هزینه های صادرات ما اعم از هزینه های بانکی، حمل 
و نقل و بیمه کاهش پیدا کرد و بخشی از صادرات ما 
از جمله صادرات نفت و فراورده های نفتی، محصوالت 
پتروشیمی و فلزات که  دچار تحریم شده بود تقریبا 
صادرات شان به شرایط پیش از تحریم ها برگشت و 

بار تحریم از روی دوششان برداشته شد.
اما به غیر از این موارد باید گفت که دولت در زمینه 

صادرات کار قابل توجه و موثری انجام نداده است.

حاضر  حال  در  نفتی  غیر  صادرات  بخش  در   -
چقدر از ظرفیت های صادراتی در زمینه کاالهای 
صنعتی و خدمات فنی و مهندسی استفاده می 

شود؟  
است  هایی  حوزه  جمله  از  مهندسی  و  فنی  خدمات 
شود،  واقع  موثر  آن  برای  بسیار  می تواند  برجام  که 
با کشورهایی که  ما  بانکی  ارتباطات  زمانی که  تا  اما 
به صورت بالقوه می توانیم به آن ها صادرات خدمات 
فنی ومهندسی داشته باشیم برقرار نشود و همچنین 
صدور ضمانت های حسن انجام کار از سر گرفته نشود، 
صادرات این کاالها نمی تواند با جدیت و قوت الزم کار 

خودش را پیش ببرد.
 البته باید به این نکته هم توجه کنیم که برای صادرات 
خدمات فنی و مهندسی مسئله تامین مالی در ابتدای 
کار بسیار مهم است، به ویژه در آن قراردادهایی که 

کار  پیمان  توسط  باید  مربوطه  کاالهای  و  تجهیزات 
تهیه شود، بنابراین اینکه مجددا امکان اخذ تسهیالت 
ارزی و همین طور ریالی برای صادرات خدمات فنی و 

مهندسی فراهم شود بسیارمهم است.
داخل  در  که  محدودیت هایی  برخی  دیگر  طرف  از 
از جمله  برای صادرات خدمات فنی و مهندسی شد 
اینکه حتما درصد نسبتا قابل توجهی از کاالهایی که 
در پروژه بکار می رود از کاالهای ایرانی باشد در عمل 
باعث شد که امکان رقابت در این بخش وجود نداشته 
باشد، مسئله ای که تا حد زیادی قابل رفع شدن است، 
اما همچنان موضوع اصلی در صادرات خدمات فنی و 

مهندسی ضمانت نامه و تامین مالی است.

- یکی از مشکالت جدی که نسبت به وضعیت 
توسعه  عدم  می شود  مطرح  ایران  در  صادرات 
بازارهای صادراتی و محدود بودن بخش عمده ای 
از صادرات به چند کشور است، آیا سیاست های 
دولت بیشتر در این مسئله نقش اصلی را دارد 
و یا فعال نبودن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

بخش خصوصی؟   
را  اگر بخواهیم در یک جمله وضعیت صادراتی مان 
یک  به  تبدیل  هنوز  ما  که  گفت  باید  دهیم  توضیح 
کاالهای  ترکیب  به  اگر  نشده ایم،  صادرکننده  کشور 
صادراتی مان نگاه کنیم همچنان بخش عمده ای از آن 

وابسته به نفت، گاز و محصوالت معدنی است.
کاالهای  ترکیب  در  که  است  صادرکننده  کشوری 
با  کاالهای  و  صنعتی  کاالهای  سهم  صادراتی اش، 
ارزش افزوده باال و کاالهای دانش بنیان درصد باالیی 
داشته باشد، اما کشوری که وابسته به فروش نفت، گاز، 
فراورده های نفتی و محصوالت معدنی با ارزش افزوده 

پایین است نمی تواند یک کشور صادرکننده باشد.
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دلیل اصلی که ما تنوع بازارهای صادراتی نداریم این 
است که کاالهایی را تولید و به فروش می رسانیم که 
بیشتر مواد خام مورد نیاز چند کشور صنعتی است که 
به لحاظ هزینه حمل و نقل خرید این محصوالت از 

ایران برایشان توجیه اقتصادی دارد.
اگر ارزش افزوده کاالی ما باال برود و کاالهای صادراتی 
اثرات حمل و  مان بیشتر ترکیب صنعتی پیدا کنند 
نقل و جنبه جغرافیایی در قیمت تمام شده محصوالت 
کاهش پیدا می کند و بنابراین تنوع بازار صادراتی ما 
نتیجه می توانیم کاالهای مان  و در  یابد  افزایش می 
اصل  اما  کنیم،  صادر  هم  دورتری  مسافت های  به  را 
موضوع این است که با توجه به مفاهیم امروزی ما یک 
میزان صادرات کشورما  و  نیستیم  کشور صادرکننده 
نسبت به  تولید ناخالص داخلی )GDP( بسیار پایین 

است.

میزان  که  دهد  می  نشان  صادراتی  آمارهای   -
صادرات در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیشتر شده است، آیا سهم 
افزایش  این  در  همچنان  نفتی  مشتقات  و  نفت 

پررنگ است؟  
بله، بیشتر این افزایش مربوط به حوزه های نفت، گاز 
و مشتقات آن است، ضمن آنکه به طورکلی زمانیکه 
پایه صادراتی مان پایین باشد رشدهای دو رقمی هم 
به  را  صادرات  بتواند  که  می برد  زمان  زیادی  سالیان 
میزان قابل توجهی برساند، وضعیتی که ما هنوز با آن 

فاصله زیادی داریم.

صادرات،  رشد  در  مهم  های  شاخص  از  یکی   -
داشتن محیط مناسب کسب و کار است، امروز 
محیط کسب و کار در ایران چقدر برای صادرات 

مساعد است؟
محیط کسب و کار ما مساعد تولید نیست به طریق 
اولی مساعد صادرات هم نیست، زمانی که صحبت از 
صادرات کاالی صنعتی و کاالهای با ارزش افزوده باال 
می کنیم باید تولید قوی داشته باشیم چرا که وقتی 
تولید قوی نداریم در نتیجه صادرات مناسبی هم شکل 
نمی گیرد از سوی دیگر هم توجه جدی به بهبود محیط 
کسب و کار صورت نگرفته است حتی در دولت یازدهم 
هم این توجه اتفاق نیفتاده است و برای همین یکی از 
مهمترین نارضایتی های بخش خصوصی از دولت این 
است که آن طوری که وعده داده شد به بهبود محیط 

کسب و کار توجه نشد.
به غیر از برجام  که کار بسیار مهمی بود و نمی توان 
اثرات آن را کوچک قلمداد کرد و وزن آن به تنهایی 
40 درصد مسائل کسب و کار ما بود، 60 درصد دیگر 
مسائل و مشکالت کسب و کار هنوز حل نشده است.   

ایسنا/ 
صادرات در کوتاه مدت رشد تصاعدی 

ندارد

توسعه  سازمان  بنگاه های  امور  دفتر  کل  مدیر 
داشت  انتظار  نباید  که  می گوید  ایران  تجارت 
طی مدت زمانی کوتاه پس از برجام شاهد رشد 

تصاعدی صادرات باشیم.
گیتی توانا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که مقوله 
تجارت چند وجهی است، اظهار کرد: روابط اقتصادی 
از  ناشی  که  دارد  را  خودش  خاص  پیچیدگی های 
... است. خوشبختانه در  و  اجتماعی  مسائل سیاسی، 

و  حضور  شاهد  اقتصادی  نظر  از  پسابرجام   فضای 
تمایل برخی کشورها به منظور همکاری و مشارکت 
با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی هستیم و باید 
به منظور رفت و آمدهای تجاری با کشورها مختلف 
با برنامه ریزی صحیحی حرکت کنیم تا از فرصت های 

پیش آمده به نحو مطلوب بهره ببریم.
مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت 
ایران با بیان این که پس از برجام هیات های تجاری از 
کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی به ایران 
آمدند، گفت: خوشبختانه برخی از این رفت و آمدها 
منجر به انعقاد قراردادهای خوبی برای تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ایرانی شد تا شاهد فرصت پیش آمده 

پس از لغو تحریم ها باشیم.

سه مسئله مهم در صادرات کاال
به  خود  کاالهای  ارائه ی  در  این که  بر  تاکید  با  توانا 
خریداران خارجی باید سه مسئله را در نظر بگیریم، 
عنوان کرد: توجه به سلیقه مشتری، کیفیت و استاندارد 
تولید و نیز مباحث زیست محیطی از جمله مواردی 
هستند که باید در ارائه محصوالت خود و صادرات آنها 

اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

تنها لغو تحریم برای توسعه صادرات کافی نیست
مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت 
ایران ادامه داد: باز شدن فضا پس از لغو تحریم ها این 
امکان را در اختیار ما قرار داده از شرایط موجود در 
زمان تحریم فاصله بگیریم، اما باید به این نکته توجه 
کنید که برای توسعه صادرات تنها لغو تحریم ها کافی 

نیست.
وی با اشاره به این که برخی تصور می کردند پس از لغو 
تحریم ها توسعه صادرات به صورت تصاعدی افزایش 

یابد، تصریح کرد: باید بدانیم که صادرات متغییرهای 
زمان  مدت  طی  که  نیست  اینگونه  و  دارد  مختلفی 

کوتاهی شاهد رشد و توسعه تصاعدی آن باشیم.

اثر مشکالت بانکی در تجارت خارجی ایران
توانا در ادامه با بیان این که هنوز زیرساخت های الزم 
و کافی به منظور توسعه صادرات ایجاد نشده، عنوان 
کرد: یکی از زیرساخت های الزم برای توسعه صادرات 
مسائل پولی و بانکی است، اما متاسفانه همچنان که 
باید و شاید کانال دریافت پول اطمینان بخش نیست 

و این مسئله در تجارت خارجی ایران اثرگذار است.
مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت 
دادوستد  شرایط  و  پولی  پرداخت های  افزود:  ایران 
موجب  مسئله  همین  و  نیست  روان  همچنان  بانکی 
ایجاد دغدغه و نگرانی هایی توسط طرف ایرانی و طرف 
مورد مبادله می شود، چرا که بخش عمده ای از صادرات 
که مسائل بانکی مبهم بوده و حل این مشکل نیازمند 

پیگیری های دولت برای تسهیل امور است.
در صادرات  مهم  پارامترهای  این که  به  پاسخ  در  وی 
چیست،  مختلف  کشورهای  به  ایرانی  محصوالت 
افغانستان  و  عراق  همچون  بازارها  برخی  در  گفت: 
ایرانی  محصوالت  خرید  برای  بسیاری  پتانسیل های 
وجود دارد و با توجه به درجه پایین تر کیفیت و نوع 
بازارها  این  در  ویژه ای  فروش  می توانیم  بسته بندی 
داشته باشیم. عالوه بر این باید بدانید که فضای رقابتی 
همچون عراق و افغانستان پایین تر است و می توانیم از 

این فرصت استفاده کنیم.
بزرگ تر  بازارهای  به  بخواهیم  اگر  اما  افزود:  توانا 
بازار کشورهای  به جایگاهی در  پیدا کنیم  دسترسی 
توسعه یافته و پیشرفته تر برسیم، باید برنامه ریزی های 

خاصی انجام دهیم و سناریوی خود را عوض کنیم.
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الزام تغییر برنامه ریزی در قبال صادرات به 
کشورهای توسعه یافته

مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت 
ایران با تاکید بر این که باید نوع برنامه ریزی در قبال 
صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای توسعه یافته 
تغییر کند، خاطر نشان کرد: نوع بسته بندی، طراحی 
بین المللی  استانداردهای  رعایت  و  برند  محصول، 
و  ارائه   مورد  در  باید  که  است  فاکتورهایی  جمله  از 
صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای توسعه یافته 
به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد و مطمئنا در صورت 
عدم رعایت این مسائل نمی توانیم به جایگاهی در این 
بازارها دست یابیم، چرا که بازار رقابتی در این کشورها 

بسیار تنگاتنگ است.
اشاره  ایرانی  به صادراتی  ادامه صحبت هایش  در  وی 
ایرانی  صادراتی  شرکت های  ساله  هر  کرد:  بیان  و 
آمده  دست  به  نتیجه  و  می گیرند  قرار  ارزیابی  مورد 
نشان دهنده آن است که شرکت های ایرانی در بعضی 
مسائل در سطح کالن ضعف دارند. بحث سرمایه گذاری 
مشترک از جمله مسائلی است که شرکت های صادراتی 
ایرانی در آن ضعیف هستند و باید بتوانند این نقطه 
ضعف را پوشش دهند، چرا که در فعالیت این شرکت ها 

در بازارهای جهانی بسیار اثرگذار است.
را  ایرانی  صادراتی  شرکت  کمتر  اساسا  افزود:  توانا 
با  مشترک  سرمایه گذاری  مقوله  به  که  می بینیم 
موضوع  هرچند  کنند،  اقدام  خارجی  شرکت های 
تحریم ها بی اثر نبوده، اما نباید همه مسائل را به تحریم 

ختم کنیم.

بین المللی  مراحل  از  یکی  شدن،  ملیتی  چند 
شدن بنگاه ها

مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت 

ایران با عنوان این که یکی از مراحل بین المللی شدن 
بنگاه ها چند ملیتی شدن آنهاست، اظهار کرد: یکی از 
مراحل بین المللی شدن بنگاه های تجاری و اقتصادی 
چند ملیتی شدن آنهاست تا از حالت بومی و محلی 
داشته  فعال  حضوری  دنیا  سراسر  در  و  شوند  خارج 
باشند و بتوانند با شرکت های بزرگ سرمایه گذاری های 

اقتصادی مشترک انجام دهند.

سهم خواهی از بازار جهانی، نیازمند زمان و 
برنامه ریزی

وی با اشاره به این که اقتصاد کشور شرایط بدی را پشت 
سر گذاشته است، یادآور شد: نفوذ در بازار یک کشور 
این که  است.  مدون  برنامه ریزی  و  زمان  نیازمند طی 
انتظار داشته باشیم بالفاصله بعد از برجام به شرایط 
مطلوبی برسیم امکان پذیر نیست. بازار دنیا در تصرف 
از  نیازمند سهم خواهی  اگر  و  شرکت های دیگر است 
برنامه ریزی  و  تالش  با  باید  هستیم  جهانی  بازارهای 

بسیار مطلوب در بلندمدت صاحب جایگاه شویم.
نخست  ماهه  در شش  ایران  صادرات  داد:  ادامه  توانا 
سال رشد شش درصدی را تجربه کرده است، اما عالوه 
بر شرایط اقتصاد داخلی رکود اقتصادی جهانی در این 
توجه  آن  به  باید  آنچه که  است.  بوده  اثرگذار  مساله 
کنیم این است که رشد صادرات به رونق تولید داخل 

کمک می کند.
مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت 
ایران درباره ی روز ملی صادرات و برنامه های در نظر 
گرفته شده برای این روز، خاطر نشان کرد: با برگزاری 
مراسم روز ملی صادرات در سال جاری شاهد برگزاری 
بیستمین دوره از این مراسم هستیم و می توانیم در آن 

افراد اثرگذار در حوزه صادرات را بشناسیم.

امیدواری به حضور رییس جمهور در مراسم روز 
ملی صادرات

افزود: رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور،  وی 
امر  در  دخیل  دستگاه های  صادراتی،  تشکل های 
صادرات و مسووالن اتاق های بازرگانی و غیره از جمله 
دعوت شدگان به مراسم روز ملی صادرات هستند و 
امیدواریم شاهد حضور رییس جمهور در این مراسم 
دلگرمی  موجب  ایشان  حضور  قطعا  که  چرا  باشیم، 

صادرکنندگان خواهد شد.
توانا با اشاره به این که در این مراسم دست اندرکاران 
راهبردی  و  کلیدی  نکات  دولتی  و  خصوصی  بخش 
در امر صادرات را بیان و تشریح می کنند، بیان کرد: 
امیدواریم با طرح این نکات مسائل و مشکالت بخش 
برنامه ریزی  با  ادامه  در  و  گیرد  قرار  مدنظر  صادرات 

شاهد حل آنها باشیم.
مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت 
روز  یک  صادرات  ملی  روز  این که  بر  تاکید  با  ایران 
نمادین است، گفت: قصد بر این است تا در این روز 
اهمیت صادرات تبیین شود و فرهنگ سازی الزم در 
موضوع  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  بخش  این  مورد 
امیدواریم  و  منتهی  روز  یک  به  تنها  نباید  صادرات 
همواره به صادرات و توسعه و رونق این بخش توجه 

ویژه شود.

تسنیم/ سبزعلیپور مطرح کرد
۴0 مانع رشد و شکوفایی اقتصاد ایران

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: کشوری 
که روی ثروت خوابیده دلیلی ندارد که غرق در 

مشکالت اقتصادی باشد و چنانچه مشکلی هم 
وجود دارد باید آنرا در جای دیگری جستجو کرد.

سبزعلیپور  محمدرضا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
شورای  رئیس  و  ایران  جهانی  تجارت  مرکز  رئیس 
و بخش خصوصی در  مقاومتی  اقتصاد  سیاستگذاری 
واکنش  به اوضاع بد اقتصادی ایران و همچنین آمارها 
و اخبار خالف واقع منتشره از جانب دولت گفت: قدرت 
هر کشوری را در سطح جهان، اقتصاد آن کشور تعیین 
میکند و منابع ارزی باالی هر کشوری نیز قدرت چانه 
زنی و مانور مقامات آن کشور را در بین سایر دولتهای 
و  لشگرکشی  امروز،  جهان  در  میدهد.  ارتقا  جهان 
جنگهای فیزیکی بین کشورها جهت اثبات برتری تا 
و  داده  از دست  را  مفهوم خود  و  معنا  زیادی  حدود 
جنگهای اقتصادی جای آنها را گرفته است. لکن ما به 
چشم خود دیده و می بینیم که بسیاری از کشورهای 
مستحکمی  اقتصاد  از  که  جهان  نظامی  قدرتمند 
به  محکوم  دیگری  از  پس  یکی  اند  نبوده  برخوردار 
و جهان  محو شده  روزگار  از صحنه  و  بوده  شکست 

را دربست در اختیار قدرتهای اقتصادی قرار داده اند.
بگویم  تا  کردم  عرض  را  زمینه  پیش  این  افزود:  وی 
که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست وبرای 
حضور قدرتمند خود در سطح جهان نیازمند پی ریزی 
اقتصادی قوی و با برنامه میباشد. اینکه فقط با زبان، 
شعار داده و هی بگوئیم که ما جزء قدرتهای اقتصادی 
جهان هستیم و یا باید تا سال 1404 یکی از قدرتهای 
برتر جهان شویم و مثاًل با حجم مبادالت تجاری معادل 
100 الی150 میلیارد دالر جایگاه ممتازی را در بین 
کشورهای دنیا داریم کافی نیست. ما که قصد نداریم 
خودمان را گول بزنیم زیرا اصاًل معلوم نیست که این 
آمارها آنهم در اوج تحریمهای اعمال شده علیه ایران 
درست هستند یا خیر؟ ثانیاً خود را با کدام کشورهای 
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جهان مقایسه میکنیم که اینچنین قاطعانه برای خود 
جایگاه ترسیم می کنیم، آیا کشور ایران را با قدرتهای 
برتر صنعتی جهان و یا کشورهای پیشرفته و پر درآمد 
اروپائی و آسیایی مقایسه می کنیم و یا با کشورهای 
که  سنجیم  می  آفریقایی  یا  و  فارس  خلیج  حاشیه 
و  نفت  فروش  اگر  ثالثاً  بالیم؟  می  خود  بر  اینچنین 
فرآورده های نفتی را هم از اقتصاد و مبادالت تجارت 
جهانی خود کسر نمائیم آنوقت کجای کار هستیم؟ و 
دست آخر اینکه اگر صادرات دولتی و پروتکلی را نیز از 
دستور کار حذف کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که 
صادرات واقعی و غیرنفتی ما بسیار اندک بوده و آنهم 
بدست مدیران و مردانی بزرگ انجام میشود که واقعاً 
آنها را میبایست سربازان خط اول اقتصاد ایران لقب 
داد که متأسفانه در حال حاضر جمعی از همین مردان 
بزرگ اقتصاد ایران نیز از بد حادثه و بواسطه مشکالت 
اقتصادی که گریبان کشور و ملت را گرفته است در 

زندان بسر میبرند!!!
ایران و  اقتصاد  باینکه رشد و توسعه  اشاره  با  علیپور 
شکوفایی صادرات غیر نفتی کشور فاکتورهای خاصی 
نیاز دارد گفت: جدای از امکانات بین المللی، پول و 
فعالیتهای اجرایی، موارد دیگری نیز میبایست دست 
به دست هم بدهند تا توسعه اقتصاد بنحو مطلوب در 
کوتاهترین زمان امکانپذیر و محقق شود منجمله، وجود 
تیم اقتصادی دانا، توانمند و منسجم در بدنه دولت؛ 
الجرم در همین راستا و پس از پیروزی آقای روحانی 
در انتخابات ریاست جمهوری، تالشهای فراوانی کردیم 
تا حداقل تیم اقتصادی قوی و هماهنگی بر سرکار آید 
تا با درایت و مدیریت خود بتوانند مشکالت اقتصادی 
برجا مانده از دولت قبل را مرتفع و اوضاع را به حالت 
طبیعی باز گردانند از همین رو هرگونه حمایتی که از 
دستمان برمی آمد انجام دادیم تا آقایان رأی اعتماد 

نمایندگان ملت را کسب کنند اما پس از گذشت حدود 
سه سال و نیم از آن روز به این نتیجه رسیده ایم که 
نه تنها تیم اقتصادی دولت منسجم نیست بلکه کارآمد 
نیز نمی باشند و متأسفانه همه چیز در حد شعار و 

وعده و وعیده خالصه شده است!!
متعددی  دالیل  بنابه  ایران  اقتصاد  کرد:  تصریح  وی 
میباشد  مختلف  های  نابسامانی  و  مشکالت  در  غرق 
بدن  در  مریضی حادی همچون سراطان  تنها  نه  که 
اقتصاد ایران ریشه دوانده بلکه زندگی و معیشت مردم 
عزیزمان را نیز تحت شعاع قرار داده و روز به روز سفره 
غالب هموطنانمان را کوچکتر نیز کرده است. اما بجای 
اینکه دولت محترم تمام هم و غم خویش را معطوف به 
رفع مشکالت اقتصادی بنماید متأسفانه چشمان خود 
را بر روی مشکالت اقتصادی ایران بسته و بعضاً آنها را 
فراموش کرده و فقط با آمارسازی و شعارپردازی اعالم 
میکند که اقتصاد کشور فالن درصد رشد کرده و یا تا 
چند ماه آینده شکوفا و همه چیز نوراالنور خواهد شد!! 
در صورتیکه )به عمل کار برآید، به سخندانی نیست( 
و با این روش و سیاستی که دولت محترم در پیش 
گرفته نه تنها اقتصاد کشورمان رشد نخواهد کرد بلکه 
روز به روز در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. رشد 
و شکوفایی اقتصاد هر کشوری مستلزم تحقق موارد 
و  فاکتورهای مختلفی میباشد که متأسفانه اینجانب 
صراحتاً عرض میکنم که بنابه 40 دلیل، اقتصادی ایران 
به این زودی ها رشد نکرده و شکوفا نخواهد شد مگر 
اینکه دولت محترم هر چه سریعتر مورد به مورد و بند 
بند این فاکتورها را جامۀ عمل پوشانده و از قوه به فعل 

تبدیل نماید.
چهل دلیل و فاکتوری که مانع رشد و شکوفایی اقتصاد 

ایران میباشند، عبارتند از:
1- نبود برنامه و سیاستهای درست و مدون اقتصادی

از مدیران قوی و  بهره مندی آقای روحانی  2- عدم 
دلسوز در تیم اقتصادی دولت

3- عدم هماهنگی تیم اقتصادی حال حاضر دولت با 
هم

4- عدم وجود فرمانده اقتصادی در دولت یازدهم
پوپولیستی،  سیاستهای  از  دولت  برداری  بهره   -5
نمایشی و تبلیغاتی بجای صداقت و اعالن حقایق به 

مردم و بازی با آمارهای اقتصادی
6- درگیری بیش از حد دولت در مسائل سیاسی و بین 

المللی و کم توجهی به امورات اقتصادی
7- قرار دادن تخمهای دولت فقط در سبد برجام

8- عدم اجرای دقیق و کامل برجام و وجود مشکالت 
عدیده بر سر راه آن

9- عدم رفع کامل تحریمهای بین المللی
10- تمرکز دولت بر خام فروشی

11- درآمد پایین دولت از فروش نفت
شدید  کسری  و  دولت  درآمدهای  تحقق  عدم   -12

بودجه
13- بدهی کالن دولت به شرکتها و پیمانکاران و عدم 

تمایل تسویه با آنان
14- عدم توانایی دولت در تثبیت نرخ ارز

15- جدی نگرفتن و عدم توجه دولت به تحقق اقتصاد 
مقاومتی

16- اجرای غلط توزیع یارانه
17- افزایش روز افزون نقدینگی بدون پشتوانه کشور

18- سختی تولید و موانع عدیده بر سر راه سرمایه 
گذاران صنعتی

19- توقف سوال برانگیز چرخهای تولید
20- تعدیل دائمی نیرو و رشد نرخ بیکاری

21- رکود شدید حاکم بر بخشهای مختلف اقتصادی
صنعت  و  مسکن  ملک،  بازار  در  شدید  رکود   -22

ساختمان
23- وجود تورم باال و پنهان در جامعه

24- قاچاق چشمگیر و کالن کاالهای مصرفی ساخت 
خارج به ایران

25- وجود بروکراسی اداری دست و پا گیر
26- عدم درک فعاالن اقتصادی و صاحبان صنایع از 
جانب ادارات و سازمانهای تأمین اجتماعی، کار، صنعت، 
معدن و تجارت، آب، برق و گاز و... که رفته رفته زمینه 

نابودی صنایع و بنگاههای اقتصادی را فراهم میکند

فعاالن  از  مالیات  اخذ  در  دولت  غلط  روش   -27
اقتصادی

28- وجود سیستم غلط و بی ضابطه بانکداری در ایران 
و باال بودن نرخ سود تسهیالت

با  بانکها  برانگیز  اعتماد  و  صحیح  ارتباط  عدم   -29
فعاالن اقتصادی

30- وجود معوقات کالن بانکی
31- آغوش باز دولت فقط برای فروشندگان خارجی

جهت  خارجی  دستان  به  دولت  امید  و  چشم   -32
ساماندهی اقتصاد ایران

33- بسته بودن درب اتاق دولتمردان به روی فعاالن 
اقتصادی

34- عدم حمایت واقعی دولت از صادرکننده و صادرات 
غیر نفتی

35- وجود دید شخصی و سیاست جیب پرکنی غالب 
دولتمردان و مدیران کشور بجای توجه به منافع ملی

36- نبود امنیت اقتصادی
37- رشد روز افزون فساد و رانت خواری

38- زندانی شدن و ممنوع الخروج بودن جمع زیادی 
آبرو و خوشنام  با  اقتصادی خرد و کالن و  از فعاالن 

کشور
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39- عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران
40- عدم همکاری بانکهای بزرگ جهان با اقتصاد ایران

و... دهها مورد آشکار و نهان دیگر
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش 
ثروت  روی  که  کشوری  نمود:  تصریح  خصوصی 
اقتصادی  خوابیده دلیلی ندارد که غرق در مشکالت 
در  آنرا  باید  دارد  وجود  هم  مشکلی  چنانچه  و  باشد 
ما  کشور  وضعیت  زیرا  کرد.  جستجو  دیگری  جای 
همانند شخص میلیاردری است که روی پول خوابیده 
از دستش  آن  است که حساب  زیاد  آنقدر  ثروتش  و 
خارج است اما با این وضعیتی که دارد متأسفانه غرق 
مشکالت اقتصادیست!! حال به نظر شما باید بگوییم 
که او مقصر نیست و مشکالت اقتصادی وی را احاطه 
کرده اند و یا اینکه میبایست وجود مشکالت اقتصادی 
او را در خودش جستجو کنیم؟ زیرا اشخاص دیگری 
با یک صدم ثروت او، نه تنها زندگی و اوضاعی مطلوب 
و بی نظیرتری دارند بلکه به دیگران نیز کمک کرده 
اوصاف،  این  با  پس  هستند.  نیز  مردم  گشای  گره  و 
کشور ایران با تمام موقعیهای ویژه، منابع و ثروتهایی 
که در اختیار دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم نباید مشکل 
اقتصادی داشته باشد! لکن اگر مشکلی هم وجود دارد 
باید علت و دلیل آنرا مشخص کنیم و آدرس غلط به 

ملت ندهیم.
وی گفت: بهترین و راحت ترین نتیجه گیری و بنوعی 
رفع تکلیف نمودن موضوع برای همه ما علی الخصوص 
دولتمردان عزیز این است که چشمان خود را بسته و 
بدون اینکه مقصری را معرفی کنیم فقط بگوئیم که 
ایران دارای مشکالت اقتصادی است. همچنین وجود 
تحریمهای خارجی نیز کار را برایمان راحت تر کرده 
است زیرا بخش اعظم مشکالت موجود کشور را هم به 
گردن فشارهای بین المللی می اندازیم و بدین شکل 

خودمان را بیگناه جلوه داده و تبرئه میکنیم اما اینکه 
چقدر این نوع نتیجه گیری و اظهارنظرها درست است 
را بعداً عرض خواهم کرد. متاسفانه باید اذعان داشت 
مشکالتی که گریبان حوزه  های مختلف اقتصادی ایران 
را گرفته است نه  تنها در سالجاری سیطره خود را بر 
تمام بخشها نشان داد بلکه این معضالت در سالهای 
جامعه  در  پوستی  زیر  بصورت  همچنان  نیز  گذشته 
پابرجا بود. از همین رو، اتفاق ناگوار این است که این 
مشکالت و تهدیدها نه  تنها طی سالهای گذشته حل 
نشده بلکه روز به روز بر حجم آن نیز افزوده شده و 
فشار بیشتری را بر واحدهای تولیدی و فعاالن کسب 

 و کار در کشور و همچنین زندگی مردم وارد آورد.
کنونی  دولتمردان  آنکه  دیگر  نکته  افزود:  سبزعلیپور 
باید  را  اقتصادی  سیاستهای  که  باورند  این  بر  ظاهراً 
تجربه  آنکه  حال  کنند  تشریح  و  تبیین  جزیره ای 
هدایت  جزیره ای  که  داد  نشان  دهم  و  نهم  دولتهای 
بیشتر  چه  هر  تضعیف  جز  نتیجه ای  اقتصاد  کردن 
به  ندارد.  اقتصاد  در  نهاده  شده  بنیان  ساختارهای 
لحاظ جزیره ای عمل کردن اقتصاد در کشور است که 
میبایست هر روز شاهد بی اعتمادی در جامعه نسبت 
به تمام تصمیم  گیریها و سیاستهای اقتصادی دولت 
باشیم. در این شرایط است که اگر نرخ ارز در بازار آزاد 
در چنبره نوسان قیمت گرفتار میشود باید منتظر آثار 
این نوسان قیمت در بازار برخی دیگر از کاالها باشیم 
نرخ  و  کاالها  آن  میان  ارتباطی  و  سنخیت  هیچ  که 
ارز نمیتوان یافت. هنوز هم برای جامعه این پرسش 
قیمت  دالر،  نرخ  افزایش  هنگام  به  چرا  که  باقیست 
پرتقال  و  از سیب  داخل  تولید  کشاورزی  محصوالت 
و  قیمت شده  نوسان  دچار  خیار،  و  تا سبزی  گرفته 
همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار، مردم باید شاهد 
افزایش قیمتها در این بازارها هم باشند. از این رو عالوه 

بر سوء مدیریتها که متوجه مسئوالن دولتی است نوعی 
اوضاع و شرایط  به  نیز در جامعه نسبت  بی اعتمادی 
اقتصادی و توانایی دولت در کنترل بازار و اقتصاد و نیز 
برنامه ریزیها بوجود آمده که پیدایش آن تنها متوجه 
دولتمردان و تیم اقتصادی کابینه است. نتیجه چنین 
بی اعتمادی عواقب گران و سنگینی برای اقتصاد کشور 
دارد؛ نتایجی که ممکن است آثار آن به راحتی از بطن 
جامعه زدوده نشود و فرصتهای فراوانی نیز در کنار آن 
از دست برود؛ لکن نباید از برخی اتفاقات عجیب در 
پهنه اقتصادی و اجتماعی کشور متعجب شد، آنجاکه 
به گواه مسئوالن دولتی، رقمهای چشمگیری از ارز در 

خانه  های مردم انباشت و ذخیره شده است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان تحلیل خود 
سیاست  بخواهد  کشوری  یک  چنانچه  داشت:  اظهار 
خارجی بدون پشتوانه داشته باشد عملکرد آن شعاری 
خارجی  سیاست  میتواند  کشوری  زیرا  نیست  بیش 
مؤثر و پیشگامانه ای داشته باشد که از پشتوانه  های 
اقتصادی و قدرت باالی نظامی برخوردار باشد. سیاست 
و  قدرتی  پشتوانه  باشد،  داشته  پشتوانه  باید  خارجی 
اقتصادی و در حقیقت وجود هر دو مؤثرند  پشتوانه 
اگر پشتوانه سیاست خارجی فقط قدرت نظامی باشد 
عمدتاً ما در یک حوزه محدود میشویم اما اگر در کنار 
سیاست  پشتوانه  هم  ثروت  و  اقتصاد  نظامی،  قدرت 
خارجی ما بشوند ما از حوزه نفوذ وسیعتری برخوردار 
تحریم  را  ما  چرا  ای،  هسته  بحث  در  بود.  خواهیم 
اقتصادی کردند؟ و چرا کار دیگری را انجام ندادند؟ از 
خود این تحریمها میشود به نیات آنان پی برد، چون 
ایران نباید پیشرفت اقتصادی بکند زیرا اگر کشور ایران 
در کنار قدرت نظامی، ثروت هم تولید کند و اقتصادش 
را تقویت نماید آن موقع به قدرت بالمنازع ای تبدیل 
میشود که نه تنها باید در منطقه، بلکه میبایست در 

کل جهان دیده شود و نقشش مورد قبول باشد، درکل 
دولت باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و مدیریت 
اقتصادی کشور را تقویت نماید و از تجربیات فعاالن 
مطلوب  بنحو  نیز  دولتی  غیر  بخشهای  و  اقتصادی 
استفاده کند اما اگر باز هم درگیر رتق و فتق امورات 
خود شود و فقط بدنبال ادای دین به دوستان قدیمی 
و تحمیلی اش باشد و زمان را به بطالت بگذراند ناگهان 
چشم خود را باز میکند و میبیند که این چند ماه هم 
از مشکالت کشور و  تنها هیچ مشکلی  نه  و  گذشته 
مردم حل نشده بلکه گره های دیگری نیز بر گره های 
امیدوارم شاهد چنین روزی  قبل زده شده است که 
نباشم که امید خودم و تمام مردمی که به تدبیر این 
دولت چشم دوخته بودند به یأس مبدل گردد، البته 
هر چه زمان جلوتر رود راجع به عملکرد دولت بیشتر 

اظهار نظر خواهیم کرد.

ایرنا/ 
برنامه اتاق تهران برای توانمندسازی 

بخش خصوصی و رانت زدایی از اقتصاد

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس  ایرنا-  تهران- 
راه  نقشه  تدوین  از  ایران  کشاورزی  و  معادن 
از  زدایی  رانت  و  خصوصی  بخش  توانمندسازی 
اقتصاد کشور و دستور کار ملی کسب و کار در 

این اتاق خبر داد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تارنمای  گزارش  به 
کشاورزی ایران، »غالمحسین شافعی« در هفدهمین 
این  کرد:  اضافه  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست 
دستورکار می تواند نقطه عطفی در همکاری دولت و 
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بخش خصوصی باشد.
به گفته وی، عدف از این نقشه راه کاهش موانع تولید، 

رونق اقتصادی و اشتغال زایی است.
وی اضافه کرد: درهای اتاق به روی همه تشکل های 
اقتصادی، دانشگاهیان، فعاالن اقتصادی و عالقه مندان 

به تعالی اقتصاد باز است.
شافعی تاکید کرد: برای تقویت جایگاه این اتاق باید دو 
گام جدی توانمندسازی بخش خصوصی و تاثیرگذاری 
ها  سیاستگذاری  و  ها  سازی  سیاست  و  دولت  بر 

برداشته شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی، رشد اقتصادی را منوط 
را  و الزمه سرمایه گذاری  دانست  به سرمایه گذاری 

امنیت اقتصادی عنوان کرد.
به گفته وی امنیت اقتصادی در سایه ثبات سیاستی و 

محیط سالم اقتصاد کالن به دست می آید.
به  را  باید بخش خصوصی  دولت  کرد:  اضافه  شافعی 
شکل یار و همکار خود ببیند. بخش خصوصی نیز باید 
اصالحات و راهبرد های مفید اقتصادی را پذیرفته و به 

اجرا بگذارد؛ این دو مکمل یکدیگر است.

دنیای اقتصاد/ 
روز ملی صادرات ارزیابی سیاست ها و 

عملکردها

مظفر علیخانی
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران

29 مهر ماه روز ملی صادرات است. این روز از یکسو 
می دهد  نشان  کشور  اقتصاد  در  را  صادرات  اهمیت 
عملکرد  ارزیابی  برای  است  فرصتی  دیگر  سوی  از  و 

نتیجه  در  و  گذشته  سال  یک  در  کشور  صادرات 
ارزیابی سیاست ها و راهکارهای دولت در این زمینه. 
معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی 
تشکل های  و  صادرکنندگان  جامعه  از  نمایندگی  به 
وضعیت  مورد  در  نظر  تبادل  و  گفت وگو  صادراتی، 
برنامه های دولت،  و  نقد سیاست ها  تولید و صادرات، 
و  نقش صادرکنندگان  و  کارکردهای صادرات  تبیین 
در  الگوسازی  و  فرهنگ سازی  و  تشکل های صادراتی 
کشور از دیگر کارکردهای روز ملی صادرات است که 

در جای خود دارای ارزش و اهمیت فراوان است.
از  است  عبارت  می رسد  نظر  به  مهم تر  آنچه  ولی 
سیاست های  اعالم  و  اتخاذ  گذشته،  عملکرد  ارزیابی 
و  آینده  سال  در  دولت  تشویقی  و  حمایتی  جدید 
سال های پیش رو که فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان 
حوزه های  در  بتوانند  آنها  پایه  بر  صادرکنندگان  و 
آینده  سال  برای  صادرات،  و  تولید  سرمایه گذاری، 
عملکرد  کنند.  اقدام  و  برنامه ریزی  آتی،  سال های  و 
جاری  سال  اول  نیمه  در  صادرات  حوزه  در  کشور 
انطباق چندانی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
سیاست های راهبردی اعالمی دولت و هدف کمی یاد 
شده ندارد. امید است دولت با ارزیابی عملکرد 6 ماه 
و  تولیدی  تشکل های  با  مشورت  و  جاری  سال  اول 
بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  با محوریت  و  صادراتی 
خصوصی  بخش  پارلمان  به عنوان  ایران  کشاورزی  و 
 29 در  صادرات  ملی  روز  رسمی  مراسم  در  کشور، 
در  را  راهکارهایی  و  برنامه ها  و  سیاست ها  ماه،  مهر 
جهت حمایت جدی و موثر از صادرات اعالم کند تا 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با تکیه بر آنها 
بتوانند در 6 ماه دوم امسال گام های بلندتری را بردارند 
و اهداف کیفی و کمی مورد نظر را تحقق ببخشند. 
یقینا این دستاورد می تواند برای تعیین اهداف کمی 

سال های آینده هم به عنوان رکورد جدیدی قابل اتکا و 
درخور تقدیر باشد.

غیرنفتی  صادرات  گذشته  سال های  در  است  گفتنی 
یک  در  است.  برده  رنج  عدیده ای  از مشکالت  کشور 
طبقه بندی کلی این مشکالت را می توان به صورت زیر 

طبقه بندی کرد:

1- قیمت تمام شده باالی محصوالت تولیدی
2- خود تحریمی های داخلی

3- تحریم های بین المللی

صاحب نظران،  از  بسیاری  و  اینجانب  نظر  به 
دست اندرکاران و فعاالن اقتصادی، آثار و عوارض منفی 
عوارض  و  پیامدها  از  بیش  داخلی  خودتحریمی های 
کشور  صادرات  خارجی،  تحریم های  مخرب  و  منفی 
را با چالش روبه رو کرده است. با کمال تاسف به رغم 
گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، 
غیرواقعی  مانند  خودتحریمی هایی  از  کشور  صادرات 
صادراتی،  عوارض  ارز،  نرخ  دستوری(  )تثبیت  بودن 
موقع  به  استرداد  عدم  ارز،  نرخ  تسعیر  بر  مالیات 
سرمایه  و  نقدینگی  کمبود  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
در گردش، غیرعملیاتی بودن رویه ورود موقت، عدم 
پوشش ریسک های سیاسی و تجاری با نرخ های رقابتی 
به شدت رنج می برد. به رغم تاکید سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و 
کار، رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری مبنی 
بر تسهیل محیط کسب و کار و حمایت از صادرات، 
حمایت از صادرات غیرنفتی مغفول مانده است تا جایی 
که رئیس جمهوری در سه سال گذشته در هیچ یک 
از مراسم های روز ملی صادرات، به رغم حضور روسای 
رویه  یک  به صورت  مزبور  مراسم  در  قبلی  جمهوری 

به  دولت  معوق  بدهی  است،  نکرده  شرکت  سنت،  و 
شورای  جلسات  است،  نشده  پرداخت  صادرکنندگان 
عالی صادرات و کمیته کارشناسی آن به صورت مرتب 
برگزار نشده است، سیاست های حمایتی و برنامه های 
یا  نشده  اتخاذ  صادرات  از  حمایت  جهت  راهبردی 
سیاست های مصوب عملیاتی نشده اند، بسته حمایت 
مشوق های  و  جوایز  نشده،  ابالغ  دولت  صادرات  از 
شده  پیش بینی  منابع  و  نشده  پرداخت  صادراتی 
تخصیص نیافته است. به عبارتی، به نظر می رسد در 
بدنه اجرایی وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی ناظر 
بر امر صادرات، عزم و اراده ای جدی جهت حمایت از 
صادرات، در مقام عمل وجود ندارد. متاسفانه باید اظهار 
کرد جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران که به عنوان 
یک سازمان دولتی و حاکمیتی مسوولیت و ماموریت 
سیاست گذاری، هدایت و حمایت از تجارت فرامرزی 
و توسعه صادرات را به عهده دارد، تنزل یافته است تا 
جایی که برخی از وظایف حاکمیتی سازمان مزبور به 

دستگاه های دیگر محول شده است.
درخصوص تحریم های بین المللی، با امضای توافق نامه 
و  رفت  زمینه  مشترک(،  اقدام  جامع  )برنامه  برجام 
آمد هیات های سیاسی و اقتصادی با هدف گسترش 
همکاری ها، ارتباطات، مراودات و مبادالت اقتصادی و 
تجاری فراهم شد و تحریم های بین المللی درخصوص 
و  اسنادی  اعتبارات  گشایش  بانکی،  همکاری های 
شد.  مرتفع  دریایی  نقل  و  حمل  عرصه  در  همکاری 
لیکن، مشکالت سیاسی ایران با سایر کشورها، حتی با 
کشورهای همسایه و منطقه، مشکالت ساختاری شبکه 
بانکی و موضوعاتی مانند قاچاق کاال و ارز، پولشویی 
درخصوص  جاری  نظر  اختالف  نیز  و  اداری  فساد  و 
مسائل اقتصادی و عدم نبود اجماع در این زمینه، از 
جمله موضوعاتی است که اجازه نداده کشور بتواند از 
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دستاوردهای برجام در حوزه اقتصاد، تولید و صادرات، 
آن طور که شایسته و بایسته است، استفاده کند.

امروز،  دنیای  در  که  همان طوری  اساس،  برهمین 
دیپلماسی  مقدم  و خط  پیشانی  سیاسی،  دیپلماسی 
اقتصادی است و ماموریت های اقتصادی به ماموریت 
و  تبدیل شده  سفارتخانه ها  و  امورخارجه  وزارت  اول 
جایگزین ماموریت های سیاسی و امنیتی شده است، 
وزارت امورخارجه و نمایندگی های جمهوری اسالمی 
اقتصادی،  ماموریت های  باید  دنیا  سراسر  در  ایران 
حمایت از تولید و صادرات را به عنوان اولین و مهم ترین 
ماموریت خود تعیین کنند. بدون تردید، حل و فصل 
مسائل و مشکالت سیاسی با سایر کشورها و به ویژه 
کشورهای هدف صادراتی و بهبود روابط سیاسی با آنها 
که امروز سایه آن بر روابط اقتصادی سنگینی می کند، 
بخش  اقتصادی  فعاالن  انتظارات  و  خواسته ها  جزو 

خصوصی کشور از دولت است.
قیمت تمام شده باالی محصوالت تولیدی و صادراتی 
اعم از کاال و خدمات، مهم ترین عاملی است که تولیدات 
کشور را در بازارهای داخلی و خارجی غیررقابتی کرده 
است. تورم دورقمی، نرخ بهره باال، مالیات های سنگین، 
هزینه های تامین اجتماعی، قیمت نهاده ها و مواداولیه، 
قیمت  کار،  نیروی  هزینه های  و  دستمزد  و  حقوق 
سوخت و انرژی، هزینه های حمل و نقل و... از جمله 
عواملی است که باعث افزایش شدید قیمت تمام شده 

کاالها و خدمات تولیدی و صادراتی کشور شده اند.
در این ارتباط، فرسودگی ماشین آالت خطوط تولید، 
به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا به 
باعث شده  آنها هم  باالی  نیز قیمت  و  جهت تحریم 
است تا واحدهای تولیدی نتوانند کاالهای با کیفیت 
و صادر  تولید  انبوه  در حجم  و  رقابتی  و  متنوع  باال، 
کنند. به هر حال به نظر می رسد شایسته است دولت با 

استفاده از فرصت به دست آمده در پسابرجام، با اتخاذ 
سیاست های حمایتی و تشویقی، کم کردن هزینه های 
پرداخت جوایز و مشوق ها، حذف  تولید و صادرات، 
موانع دست و پاگیر، تسهیل فرآیندها و رویه ها و بهبود 
محیط کسب و کار و فعال تر کردن دیپلماسی سیاسی 
و اقتصادی و تعامل و مشورت مستمر، فعال و سازنده با 
بخش خصوصی کشور و نهادهای قانونی مربوطه و اعالم 
سیاست ها و برنامه های راهبردی و حمایتی دولت در 
سال آینده و سال های پیش رو توسط رئیس جمهوری 
در آیین گرامیداشت روز ملی صادرات در 29 مهرماه، 
نقشه راه صادرات کشور در آینده را ترسیم کند. یقینا 
رسانه های  و  ملی  رسانه  به ویژه  و  گروهی  رسانه های 
و  گفتمان  زمینه  ایجاد  و  فرهنگ سازی  در  اقتصادی 
تبادل نظر و برقراری محیط تعاملی بین دولتمردان، 
دانشگاهیان و فعاالن اقتصادی و کمک به رونق تولید، 
توسعه صادرات و رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور 
نقش کلیدی، سازنده و ارزشمندی دارند که باید از آن 

به نحو احسن استفاده کرد و بهره گرفت.
و  انتظارات  به  و  مغتنم شمرده  را  فرصت  آخر،  کالم 
تشکل های  و  صادرکنندگان  دیرینه  درخواست های 
صادراتی در ارتباط با روز ملی صادرات، اشاره می شود. 
سال های  صادراتی  تشکل های  و  صادرکنندگان 
متمادی است که پیشنهادهای زیر را به صورت مستمر 

ارائه می دهند:
انتخاب  شرایط  و  ضوابط  تدوین  فرآیندهای   -1
صادرکنندگان نمونه و انتخاب و معرفی صادرکنندگان 
نمونه، ممتاز و نیز دارای مدال افتخار در سطوح استانی 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  به  ملی  و 
واگذار  پارلمان بخش خصوصی کشور  به عنوان  ایران 

شود.
که  ملی صادرات  روز  گرامیداشت  آیین  برگزاری   -2

به صورت یک سنت و آیین ملی هر سال در روز 29 
مهر ماه )روز ملی صادرات( با حضور کلیه ذی نفعان در 
بخش های دولتی و خصوصی برگزار می شود، به اتاق 

ایران تفویض شود.
3- آیین نامه مربوطه )آیین نامه تشویق صادرکنندگان 
دارای  است،  وزیران  هیات  مصوب  که  کشور(  نمونه 
کاستی ها، نواقص و محدودیت هایی است که ضرورت 
دارد سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق ایران 
و تشکل های صادراتی نسبت به تهیه اصالحیه آن بر 
پایه پیشنهادهای بخش خصوصی اقدام کرده و شورای 
عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز جهت تصویب 

آن اهتمام ورزد.
نیز  و  ضوابط  تدوین  فرآیندهای  واگذاری  زمینه   -4
انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه، ممتاز و دارای 
مدال افتخار و همچنین برگزاری آیین گرامیداشت روز 

ملی صادرات در آیین نامه موصوف پیش بینی شود.
5- به منظور حمایت موثر و جدی از صادرکنندگان 
نمونه باید ابزارهای حمایتی و تشویقی الزم از جمله 
فصل  و  حل  صادراتی،  جوایز  و  مشوق ها  پرداخت 
در  مشارکت صادرکنندگان  مشکالت صادرکنندگان، 
نمایشگاه های بین المللی، حضور در هیات های تجاری، 
روز  درخصوص  فرهنگ سازی  بازارسازی،  و  بازاریابی 
ملی صادرات، اهمیت و نقش صادرات و جهاد مقدس 
مزبور  آیین نامه  در  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

پیش بینی شود.
ماموریت های محوله  ایران هم  اتاق  تردید،  بدون   -6
دولت  راهبردی  برنامه های  و  سیاست ها  اساس  بر  را 
و با همکاری دستگاه ها و نهاد های اقتصادی و نیز با 
مشارکت فعاالنه اتاق های استان ها، اتاق ها و شوراهای 
مشترک و تشکل های اقتصادی )تولیدی و صادراتی( 
ذی ربط و مشارکت فعاالن اقتصادی انجام خواهد داد.

در پایان، روز ملی صادرات را به کلیه دست اندرکاران 
برنامه ریزان،  سیاست گذاران،  از  اعم  صادرات  بخش 
نهاد ها  و  دولتی  دستگاه های  کارشناسان  و  مدیران 
رسانه های  خصوصی،  بخش  اقتصادی  تشکل های  و 
و  عزیز  صادرکنندگان  به  به خصوص  و  اقتصادی 
باالخص به صادرکنندگان نمونه ملی و استانی تبریک 
و موفقیت بیشتر همگان را در مسیر کمک به توسعه 
صادرات غیرنفتی و تحقق جهش صادراتی در سال های 

پیش رو از درگاه خداوند متعال مسالت می کنم.
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دنیای اقتصاد/ احمد پنجه پور
وکیل پایه یک دادگستری

همیشه براي افرادی که به تازگی می خواهند فعالیتی 
اقتصادی را شروع کنند؛ در قالب استارت آپ ها یا بقیه 
موارد؛ شرکت با مسوولیت محدود از جهاتی ارجحیت 
دارد. اول اینکه مسوولیت مدیران و شرکا به میزان آورده 
است و نه بیشتر و دومین مورد که شاید مهم ترین مورد 
نیز باشد این است که مقررات ناظر بر شرکت های با 
مسوولیت محدود بسیار کمتر و جزئی تر از شرکت های 
سهامی و سایر شرکت ها هستند. البته شرکت های با 
مسوولیت محدود می توانند دست و پاگیر نیز باشند! 
این شرکت ها بسیار سخت و طاقت فرسا  تغییرات در 

است.
در این مقاله می خواهیم بیان کنیم در شرکت های با 
مسوولیت محدود می توان نام یکی از اعضا را نیز ضمیمه 
نام شرکت قرار داد؛ مثال شرکت با مسوولیت محدود 
آقای الف و شرکا. چیزی که البته در ایران کمتر رایج 
است و در شرکت های خارجی بیشتر آن را می بینیم. 
در ایران معموال اسم شرکت ها سه کلمه ای است و اسم 
مدیر یا مدیران را ضمیمه نمی کنند. فایده اینکه اسم 
فرد را ضمیمه نام شرکت بکنیم این است که افراد و 
از شرکت  قدری  به  می بینند شخص  وقتی  مشتریان 
خود مطمئن است که نام خود را نیز به پیوست شرکت 
قرار داده، ممکن است اعتماد بیشتری پیدا کنند و البته 
ضرری نیز دارد. ماده 95 قانون تجارت را با هم بخوانیم: 
در اسم شرکت باید عبارت )با مسوولیت محدود( قید 

شود، در غیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص 
ثالث، شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات 
آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک 
از شرکا باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت 
قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن 
در شرکت تضامنی را خواهد داشت؛ بنابراین فردی که 
نام خود را ضمیمه نام شرکت کرده است، باید بداند 
مسوولیت او دیگر تا میزان سهم الشرکه او نیست، بلکه 
تا ریال آخر از تعهدات شرکت را او نیز ضامن است و باید 

از عهده همه آن برآید.

حداقل سرمایه الزم برای تاسیس شرکت
حداقل سرمایه در این شرکت ها مبلغ یک میلیون ریال 
است. این مبلغ البته بسیار کم و ناچیز است. فرض کنید 
شرکتی تعهدات بسیار گزافی را متقبل شود، اما از آنجا 
که میزان سرمایه حداقلی صرفا یک میلیون ریال است، 
تنها میزان قابل توقیف و بازداشت نیز همان است. البته 
باید دقت داشت میزان سرمایه هر شرکت برای همه 
مخاطبان و مشتریان مشخص و هویدا است. در صورتی 
که آورده شرکت تا این حد کم باشد، طبعا شرکت ها و 
افراد دیگر به سختی به این شرکت اعتماد می ورزند؛ 
بنابراین الزم نیست حتما آورده یک شرکت را تا این 

میزان ناچیز ثبت و ضبط کنیم.

تعداد شرکا چند نفر است؟
در شرکت های با مسوولیت محدود حداقل تعداد شرکا 
دو نفر است. بدیهی است این میزان می تواند تا بی نهایت 

افزایش یابد، ولی حداقل ممکن دو نفر است. نکته قابل 
یابد،  افزایش  نفر  از 12  شرکا  تعداد  اگر  اینکه  توجه 
شرایط در شرکت کمی متفاوت است. قانون می گوید: 
هر شرکت با مسوولیت محدود که عده شرکای آن بیش 
از دوازده نفر باشد باید دارای هیات نظار بوده و هیات 
را  مزبور الاقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا 
تشکیل دهد. هیات نظار هیاتی است که به نوعی نقش 
بازرسان مالی شرکت را بازی می کنند و بر اعمال و رفتار 
هیات مدیره در این خصوص نظارت می كنند. بنابراین 
در صورتی که تعداد شرکا کمتر از 12 نفر باشد، تعیین 
ناظر یا هیات نظار اجباری نیست، ولی امکان پذیر است. 
باید به خاطر داشت مقررات قانون تجارت آمره هستند، 
یعنی رعایت آنها اجباری است. در برخی موارد می توان 
با رعایت حداقل تکلیف قانونی تکلیف بیشتری را به 
عهده گرفت. مثل همین مورد اخیر که بیان شد؛ گرچه 
برای شرکت هایی که تعداد شرکا کمتر از 12 نفر است، 
انتخاب ناظر اجباری نیست ولی اگر انتخاب شود ایرادی 

بر آن وارد نیست.

همیشه انتخاب نوع شرکت اختیاری نیست
در بسیاری موارد افراد می توانند نوع شرکت را به دلخواه 
خود انتخاب كنند. ولی همیشه هم این حق انتخاب 
اهمیت  خاطر  به  مواردی  در  قانونگذار  ندارد.  وجود 
اقتصادی یا اجتماعی قضیه، نوع شرکت را خود انتخاب 
می كند و افراد مکلف به پذیرش آن هستند. مثال آشنای 
این قضیه شرکت های صرافی هستند. بانک مرکزی این 
شرکت ها را مکلف کرده به شکل تضامنی ثبت شوند. 

دلیل هم مشخص است. به خاطر اهمیت نوع فعالیت 
تعهدات  سقف  تا  باید  شرکا  شرکت ها،  این  اقتصادی 
شرکت مسوولیت داشته باشند و نمی توانند به عذر کم 
بودن میزان آورده و سهام خود از زیر بار تعهدات مازاد بر 

آن شانه خالی کنند.

مدیر یا سهامدار؟
در عمل و با توجه به اینکه در بسیاری موارد دیده شده 
شرکت های با مسوولیت محدود شرکت های خانوادگی 
یا کوچکی هستند سهامداران عالقه ندارند از خارج از 
شرکت فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب كنند. اما 
از منظر قانون تجارت چنین منعی وجود ندارد و افراد 
سمت  این  برای  موظف  به عنوان  را  فردی  می توانند 
انتخاب كنند. مدیر اما در قبال اعمال و تعهدات شرکت 
مسوولیت دارد. این مسوولیت معموال حقوقی است ولی 
در برخی موارد می تواند کیفری و با اعمال مجازات نیز 
با قانون، مدیرانی که برخالف  باشد.برای مثال و برابر 
واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم 
سهم الشرکه غیرنقدی را که در اوراق و اسنادی که باید 
برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛ در حکم 
کالهبردار هستند و مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند.

شرکت  اساسنامه  با  برابر  خود  وظایف  به  باید  مدیر 
و تکالیفی که قانون تجارت به عهده او گذاشته عمل 
كند. مدیر نمی تواند به این بهانه که از تکالیف قانونی 
مندرج در قوانین به ویژه قانون تجارت بی اطالع بوده از 
خود سلب مسوولیت کند. فرض قانون این است که هم 

شرکت ها و هم مدیران از قوانین اطالع دارند.

قوانین و تعهدات اولیه شرکت های با مسوولیت محدود

 بازگشت به عناوین 19 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

پارک جنگلی جوارم
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