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دگرگونی در کنشهای بیتابی
محمدصادق جنانصفت

حقیقــت آزاردهنــده بــرای شــهروندان ایرانــی در هــر ســطحی از دانــش و
بینــش و در هرجــای ایــن ســرزمین ایــن اســت کــه خــوب میداننــد دســت
دولــت بــرای اداره کشــور از نظــر منابــع ارزی و حتــی ریالــی خالــی اســت.
شــهروندان ایرانــی نیــک میداننــد اگــر دســت دولــت رییســی از نظــر
منابــع درآمــدی خالــی نبــود هماننــد همــه دولتهــای پیشــین بــا واردات
گســترده و حمایتهــای دورهای راه را بــر افزایــش قیمتهــا میبســت و
ژســت عدالتطلبــی میگرفــت .دولــت ســیزدهم حــاال کــه ایــن راه را بســته
میبینــد و امیــد نــدارد مناســبات خارجــی بــه ســویی رود کــه درآمــد حاصل
از صــادرات نفــت بــه زودی برگــردد تنهــا راه مانــده یعنــی فــروش دالرهــا به
باالتریــن قیمــت ممکــن را در دســتور کار قــرار داده اســت .از ســوی دیگــر
دولــت ســیزدهم بــا وجــود اعتــراف بــه نــرخ تــورم حتــی  ۶۰درصــدی ســال
ســپری شــده فقــط  ۱۰درصــد بــر حقــوق و مــزد کارگــران دولتــی و نیــز
بازنشســتگان اضافــه کــرد .ایــن همزمانــی افزایــش قیمــت همــه کاالهــا بــه
ویــژه کاالهــای خوراکــی و تثبیــت نســبی مــزد و حقــوق فشــار فوقالعــادهای
بــر دخــل و خــرج شــهروندان وارد کــرده و پیشبینیهــا ایــن اســت کــه
ســفره تهیدســتان بــاز هــم خالیتــر خواهــد شــد .شــهروندان ایرانــی در
برابــر ایــن رخدادهــای کمرشــکن چــه میتواننــد کننــد؟ بــا توجــه بــه
وضعیــت موجــود و تجربــه ماههــای تازهسپریشــده ،برخــی گروههــای
اجتماعــی کــه دارای تشــکلهای نیمبنــد هســتند رفتــار جنبشــی دارنــد
و بــا آمــدن بــه خیابانهــا کنــش نشــان میدهنــد و بیتابــی میکننــد.
بســیاری از خانوادههــا بــا امتنــاع ناگزیــر از خریــد کاالهــای گرانشــده
کنــش نشــان داده و جنبــش خامــوش را انتخــاب کردهانــد .واقعیــت ایــن
اســت کــه نامعادلــه دخــل و خــرج بســیاری از شــهروندان ایرانــی هــر روز که
بــا همیــن دس ـتفرمان در سیاســت خارجــی و در سیاســتگذاری اقتصــادی
جلــو میرویــم بیــش از پیــش بــا متغیرهــای ناشــناس پــر شــده و حــل
آن بــا روشهــای امــروز ســخت و ســختتر میشــود .پیشبینیهــا ایــن
اســت ادامــه در صفحــه 3

دیر بجنبیم بازار
بـرق عـراق را
تصاحب میکنند

برنامه اعراب برای داد و ستد برق
دبیــرکل و عضــو هیــات مدیــره فدراســیوت صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته ایــران گفــت :مــا بــا انجــام پروژههــای برقــی در
عــراق و صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و انــرژی میتوانیــم
درآمــد خوبــی از ایــن کشــور داشــته باشــیم ،میتوانیــم  30تــا
 40میلیــارد دالر پــروژه تعریــف کنیــم و غیــر از صــادرات بــرق؛ در
کارخانجــات ایــن کشــور هــم حضــور داشــته باشــیم.

داشــته باشــد تــا در مواقعــی کــه ایــران در پیــک تابســتان و قطــع اضطــراری
صــادرات بــه ایــن کشــور قــرار میگیــرد ،منابــع دیگــری مثــل عربســتان را
هــم داشــته باشــد ،گرچــه میــزان ظرفیــت ورود انــرژی از دیگــر کشــورها از
جملــه عربســتان بــه عــراق کفایــت نمیکنــد و بــه ایــران نمیرســد و ممکــن
اســت چنــد ســال طــول بکشــد ،امــا اصــل قضیــه روشــن اســت کــه ایــن اتفــاق
میافتــد.

حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا ،دربــاره برنامــه
اتصــال شــبکه بــرق عــراق بــه عربســتان و تاثیــر آن بــر کوچــک شــدن بــازار
ایــران اظهــار داشــت :کشــور عــراق مثــل هــر کشــوری بــه دنبــال تامیــن
انــرژی خــود از چنــد منبــع اســت تــا ضمــن اینکــه از تکمنبعــی درآیــد،
بتوانــد تعــادل ایجــاد کنــد و از ایــن حیــث یــک سیاســت درســت را دنبــال
میکنــد .عــراق در نظــر دارد بــه هــر کشــوری کــه امــکان دارد اتصــال بــرق

تعریف  40میلیارد دالر پروژه در بازار بکر عراق
وی افــزود :مســئولین کشــور و سیاســتمداران بایــد در نظــر بگیرنــد کــه عــراق
فرصــت طالیــی و بکــر بــرای انجــام پروژههــای بــرق اســت ،ایــن کشــور
زیرســاخت الزم را نــدارد و کمپانیهــای مــا هــم ظرفیــت خالــی دارنــد کــه
اســتفاده از آن میتوانــد تبدیــل بــه درآمــد ارزی بــرای کشــور شــده و کســری
درآمــد غیرنفتــی را جبــران کنــد .ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
مــا بــا انجــام پروژههــای برقــی در عــراق و صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی و انــرژی میتوانیــم درآمــد
خوبــی از ایــن کشــور داشــته باشــیم ،میتوانیــم  30تــا
 40میلیــارد دالر پــروژه تعریــف کنیــم و غیــر از صــادرات
بــرق؛ در کارخانجــات ایــن کشــور هــم حضــور داشــته
باشــیم ،غیــر از بخــش ســرمایهگذاری در بخــش توزیــع
هــم حضــور داشــته باشــیم .باتوجــه بــه منابــع خوبــی کــه
در ایــن کشــور داریــم ،میتوانیــم بخشــی از شــرکتهای
توزیــع عــراق را بــه مدتهــای  20ســاله تــا  50ســاله
کرایــه کنیــم و درآمــد داشــته باشــیم.
دیر بجنبیم بازار ما را تصاحب میکنند
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تصریــح کــرد:
قیمــت بــرق در کشــور عــراق بــاال اســت و مشــکلی هــم
بابــت پرداخــت پــول بــرق ندارنــد و از ایــن حیــث درآمــد
خوبــی بــرای شــرکتهای ایرانــی ایجــاد خواهــد شــد،
ضمــن اینکــه ایجــاد اشــتغال هــم خواهیــم کــرد و ایــن در
صورتــی اســت کــه جــدی باشــیم و از بــازار عــراق ســهم
بگیریــم ،امــا اگــر دیــر بجنینیــم شــرکتهای ترکیــه،
عربســتان و امــارات وارد میشــوند.
برنامه اعراب برای داد و ستد برق
وی گفــت :اکنــون شــکی نیســت کــه شــبکه بــرق
کشــورهای عربــی در حــال گســترش اســت ،از گذشــته
پلنــی در رابطــه بــا ارتبــاط شــبکه بــرق فشــار قــوی
تعریــف کــرده تــا بــا اختــاف افــق و پیــک بــرق داد و
ســتد کــرده و از احــداث نیــروگاه جدیــد خــودداری کننــد
و بــه ایــن ترتیــب عــراق هــم بــه ایــن شــبکه متصــل
میشــود.
بــرق مــا را بــه صفــر شــدن صــادرات نفــت نزدیــک
میکنــد
صالحــی خاطرنشــان کــرد :ایــران باتوجــه بــه اینکــه
قــدرت دوم دارنــده ذخایــر گاز جهــان اســت و رتبــه
چهاردهــم بــرق جهــان را دارد مــا میتوانیــم در بــازار
بــرق عــراق ســهم داشــته باشــیم و بخــش زیــادی از
انــرژی الکتریکــی ایــن کشــور را تامیــن کنیــم بــه شــرطی
کــه مســائل را در منطقــه حــل کنیــم و رابطــه بــا کشــورها

برقــرار شــود ،بایــد از ایــن پتانســیلها اســتفاده کــرده و
کشــور را تبدیــل بــه هــاب انــرژی کنیــم ،همانگونــه کــه
در برنامــه  1404پیشبینــی شــده نفــت را صــادر نکنیــم
و  80درصــد درآمــد کشــور غیرنفتــی باشــد.
حدود  10هزار مگاوات به نیروگاه جدید نیاز داریم
وی تاکیــد کــرد :جــدا از اینکــه بایــد ظرفیــت را افزایــش
داده و فاصلــه تولیــد و مصــرف را کــه در ایــران زیــاد
شــده کاهــش دهیــم ،بایــد سیاســتها و رویکــرد در
کشــور عــوض شــود ،مــا در زمینــه شــدت مصــرف
انــرژی در کشــور جایــگاه خوبــی نداریــم ،بایــد تصمیــم
بگیریــم و انــرژی را بهینــه مصــرف کنیــم .مــا حــدود 10
هــزار مــگاوات بــه نیــروگاه جدیــد نیــاز داریــم و بایــد
نیروگاههــای بــا راندمــان بــاال در کنــار دریــا احــداث
کنیــم و شــبکه بــرق کشــور را از شــمال تــا جنــوب و
شــرق تــا غــرب بــه کشــورهای همســایه متصــل کنیــم.
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انـرژی

بازگشت وزارت
بازرگانی؟
یحیی آلاسحاق

مــا بایــد بپرســیم کــه آیــا اقتصــاد مــا از کشــورهایی ماننــد
چیــن ،هنــد و امریــکا قدرتمندتــر بــوده کــه تصمیــم
گرفتهایــم وزارت بازرگانــی را کنــار بزنیــم؟ از ســوی
دیگــر بایــد توجــه کــرد کــه امــروز دولــت ایــران خــود
شــرکتداری و بنــگاهداری میکنــد و بخــش مهمــی از
اقتصــاد را در اختیــار همیــن شــرکتها قــرار داده اســت.
از ای ـنرو نمیتــوان وضعیــت اقتصــادی و حــوزه بازرگانــی
ایــران را بــا کشــورهایی مقایســه کــرد کــه دولــت در آنهــا
صرفــا وظیفــه حکمرانــی و نظــارت دارد و بــه مســائل
اجرایــی ورود نمیکنــد.
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت از ادغــام چهــار وزارتخانــه
بــزرگ اقتصــادی بــه وجــود آمــد .وزارت صنایــع ســنگین،
صنایــع ســبک ،بازرگانــی و معــدن .بــه ایــن ترتیــب
مشــخص میشــود کــه حــوزه فعالیــت ایــن وزارتخانــه تــا
چــه انــدازه بــزرگ و همهجانبــه بــوده و وقتــی مشــروح
وظایــف آن را اعــام میکنیــم نیــاز بــه بررســی چــه
ســاختار پیچیــدهای داریــم .در نــگاه اول بایــد بــه ایــن
موضــوع توجــه کــرد کــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بایــد بــه شــکل همزمــان بررســی مشــکالت ،چالشهــا و
اهــداف بخشهایــی ماننــد صنعــت ،معــدن و بازرگانــی را
در دســتور کار قــرار م ـیداده و ایــن در حالــی اســت کــه
عمــا هــر یــک از ایــن بخشهــا ماننــد یــک وزارتخانــه
مســتقل عمــل میکنــد.
یکــی از کارهــای خوبــی کــه وزیــر فعلــی صمــت انجــام
داد تغییــر برخــی ســاختارها و مشــخص کــردن جزییــات
اصلــی فعالیــت ایــن حــوزه بــود .در جــدول جدیــد
مشــخص شــده کــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
 ۲۴محــور کالن وظیفــه و مســوولیت دارد و بایــد بــه
آنهــا رســیدگی کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه آخریــن
مطالعــات روز جهانــی نشــان میدهــد کــه یــک مدیــر

2

در بهتریــن حالــت توانایــی بررســی و پیگیــری مشــکالت
هفــت حــوزه را دارد ،یعنــی مــا بــه عهــده وزیــر صمــت
مســوولیت بخشهایــی را گذاشــتهایم کــه حداقــل بیــش
از ســه برابــر تــوان فــردی یــک شــخص اســت ،پــس بــه
ایــن ترتیــب مشــخص میشــود کــه از همــان ابتــدا نیــز
امــکان آن وجــود نداشــته کــه وزرای صمــت در مدیریــت
ایــن بخــش موفــق شــوند.
تنهــا یــک بررســی اجمالــی در حــوزه بازرگانــی بــه مــا
نشــان میدهــد کــه چــه میــزان فعالیــت و بررســی
شــرایط در ایــن بخــش وجــود دارد .بــرای مثــال در حــوزه
روابــط تجــاری خارجــی مــا بایــد بهطــور دقیــق مشــخص
کنیــم کــه رابطــه مــا بــا بیــش از  ۱۸۰کشــور دنیــا بایــد
چگونــه تعریــف شــود .مــا بــه چــه شــکل وارد پیمانهــای
منطقــهای و تجــاری خواهیــم شــد .عضویــت مــا در
پیمانهایــی ماننــد اکــو ،اوراســیا و شــانگهای بایــد بــه
چــه شــکل هدفگــذاری شــود .اســتفاده از ظرفیتهــا
چگونــه باشــد و چطــور مــا میــان امنیــت ملــی و توســعه
تجــاری رابطــه برقــرار کنیــم .قوانیــن صــادرات و واردات
مــا بایــد بــه چــه شــکل باشــد کــه هــم اقتصــاد از آن
بهرهمنــد شــود هــم تولیدکننــده آســیب نبینــد و هــم
نیازهــای داخلــی جامعــه بــه شــکل کامــل تبییــن شــود.
در روابــط جزیــی ایــران بــا هــر کشــور بایــد سیاس ـتها
چگونــه باشــد؟ رایزنهــای تجــاری مــا بــه چــه شــکل
فعالیــت کننــد؟ و ســواالت بســیار دیگــری کــه تنهــا در
حــوزه روابــط تجــاری خارجــی مطــرح هســتند.
در رابطــه بــا تجربههــای خارجــی نیــز بایــد مــورد بــه
مــورد بررســی کنیــم .بــرای مثــال کشــوری ماننــد ژاپــن
چنــد وزارت اقتصــادی خــود را در یــک ســاختمان جــا داده
امــا کشــورهای دیگــر بــه وزارت بازرگانــی خــود اهمیــت
ویــژهای میدهنــد .مــا بایــد بپرســیم کــه آیــا اقتصــاد مــا
از کشــورهایی ماننــد چیــن ،هنــد و امریــکا قدرتمندتــر
بــوده کــه تصمیــم گرفتهایــم وزارت بازرگانــی را کنــار
بزنیــم؟ از ســوی دیگــر بایــد توجــه کــرد کــه امــروز دولــت
ایــران خــود شــرکتداری و بنــگاهداری میکنــد و بخــش
مهمــی از اقتصــاد را در اختیــار همیــن شــرکتها قــرار
داده اســت .از ایــنرو نمیتــوان وضعیــت اقتصــادی و
حــوزه بازرگانــی ایــران را بــا کشــورهایی مقایســه کــرد کــه
دولــت در آنهــا صرفــا وظیفــه حکمرانــی و نظــارت دارد و
بــه مســائل اجرایــی ورود نمیکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه ایــران قــدرت اول
تولیــد بــرق غــرب آســیا اســت ،گفــت :حرکــت بــه
ســوی انعقــاد قراردادهــای راهبــردی بلنــد مدت در
بخــش بــرق ،یکــی از محورهــای دیپلماســی پویــای
منطقــهای دولــت بــوده کــه نتایــج درخشــانی را
بــرای کشــور بــه همــراه داشــته اســت.
علیاکبــر محرابیــان در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
خبرگــزاری فــارس ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت قابــل
توجــه کشــور در حــوزه بــرق اظهــار داشــت :بــر اســاس
گزارشهــای بینالمللــی ،بزرگتریــن ظرفیــت تولیــد و
توزیــع بــرق در بیــن کشــورهای غــرب آســیا متعلــق بــه
ایــران اســت کــه بــا وجــود کنــد شــدن رونــد توســعه
صنعــت بــرق در ســالهای گذشــته همچنــان ایــران

توسعه دیپلماسی برق در دستور کار دولت است
محرابیــان در تشــریح رویکــرد دولــت مردمــی در حــوزه
بــرق گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در زمانهــای زیــادی از
ســال بــا مــازاد تولیــد بــرق در کشــور مواجــه هســتیم ،لــذا
توســعه دیپلماســی انــرژی بــه محوریــت بــرق را بــا ســایر
کشــورهای همســایه پیگیــری کردیــم تــا عــاوه بــر رفــع
مســائل کشــورهای همســایه در ایــن بخــش ،زمینــه ایجــاد
جریــان پایــدار درآمــد و اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت
شــبکه بــرق کشــور مهیــا شــود.
وی در تشــریح مســئله دیپلماســی بــرق افــزود :در
دیپلماســی بــرق هــم صــادرات بــرق و هــم واردات ایــن
حامــل انــرژی را در دســتور کار داریــم کــه میــزان حجــم
واردات و صــادرات بســته بــه حداکثــر شــدن منافــع ملــی
کشــور در بازههــای زمانــی مختلــف را مــد نظــر قــرار
میدهیــم.

انـرژی

شماره دویست و پنج  /هفته آخر تـیـر هزار و چهارصد یک

محرابیــان در تشــریح محورهــای همــکاری ایــران و عــراق
در حــوزه بــرق گفــت :محورهــای متعــددی همــکاری بیــن
ایــران و عــراق از گذشــته تــا کنــون وجــود داشــته اســت که
از جملــه آن میتــوان بــه قراردادهــای متعــدد ســاخت و
توســعه نیــروگاه و نگهــداری واحدهــای تولیــد بــرق موجــود
اشــاره کــرد.
محورهای همکاری برقی با کشورهای همسایه
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه مــوارد همــکاری برقــی ایــران و
عــراق گفــت :بــا توجــه بــه خودکفایــی ایــران در دانــش
فنــی ســاخت نیــروگاه ،تاکنــون ســاخت  1950مــگاوات
نیــروگاه تولیــد بــرق توســط شــرکتهای ایرانــی بــا
ســرمایهگذاری طــرف عراقــی اجرایــی شــده و همچنیــن
شــرکتهای دانشبنیــان بخــش خصوصــی کشــور نیــز
ســاخت  1700مــگاوات نیــروگاه را در ایــن کشــور در

امضای اولین قرارداد برقی
بلندمدت با عراق

قدرتمندتریــن کشــور برقــی منطقــه بــه حســاب میآیــد
و بــا رکوردشــکنی افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی در ســال
جــاری ایــن مســئله تــداوم خواهــد یافــت.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه برتــری ایــران در حــوزه بــرق بیــن
کشــورهای غــرب آســیا گفــت :قــدرت ایــران در حــوزه
بــرق تنهــا بــه ظرفیــت نصــب شــده نیروگاهــی اختصــاص
نــدارد و بــه واســطه گســترش دانــش بومــی ،نهتنهــا
در زمینههــای ســاخت ،ارتقــا ،تعمیــرات و نگهــداری
واحدهــای نیروگاهــی جــزء معــدود کشــورهای خودکفــا
در ســطح دنیــا هســتیم بلکــه صــادرات قابــل توجــه انــواع
خدمــات مهندســی در حــوزه بــرق را در دســتور کار داریــم.

حرکــت بــه ســوی قراردادهــای بلنــد مــدت راهبــردی را
پیگیــری میکنیــم
عضــو کابینــه دولــت مردمــی بــا اشــاره تغییــر فــاز
دیپلماســی بــرق تاکیــد کــرد :حرکــت بــه ســوی انعقــاد
قراردادهــای راهبــردی بلنــد مــدت در بخــش بــرق ،یکــی از
محورهــای دیپلماســی پویــای منطق ـهای دولــت بــوده کــه
نتایــج درخشــانی را بــرای کشــور بــه همــراه داشــته اســت.
وی ادامــه داد :در همیــن راســتا ،اخیــرا زمینــه نخســتین
همــکاری بلنــد مــدت در بخــش بــرق بــا کشــور عــراق
مهیــا شــده و قــرارداد مهــم و راهبــردی بــا ایــن کشــور
امضــا کردهایــم.
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دگرگونی در کنشهای بیتابی
محمدصادق جنانصفت

کــه دگرگونــی دادخواهــی شــهروندان از حالــت
جنبشهــای خیابانــی پراکنــده و جنبشهــای
خامــوش درصــورت بــه بــار ننشســتن خواســتهها
بــا شــتاب رخ داده و بــه شــورشهای کــور برســد.
ایــن البتــه ممکــن اســت بــه زودی رخ ندهــد و یــا
نهادهــای مختلــف پیــش از رســیدن دادخواهــی
شورشــی بتواننــد بــا بــاز کــردن راههــای بســته
در افزایــش رفــاه مــادی آن را خنثــی کننــد ،امــا
بایــد ایــن کار زودتــر انجــام شــود .فشــار روزافــزون
آمریکاییهــا بــه ایــن نقطــه آســیبپذیر ایــران و
ناتوانــی دولــت در بیــرون بــردن کس ـبوکار ایرانیــان
از وضعیــت نامســاعد کنونــی را بایــد جــدی گرفــت.

نبض «سازندگان تجهیزات و
پیمانکاران» صنعت برق به شماره افتاد

ایــن روزهــا نــه تنهــا بخــش تولیــد بــرق ،بلکــه
شــرکتهای کوچــک و متوســط ایــن صنعــت نیــز
حــال و روز خوشــی ندارنــد.

دســت اجــرا دارنــد.

ایــن مقــام مســئول ضمــن اشــاره بــه برنامــه دولــت مردمــی
در حــوزه بــرق گفــت :بــا ســرعت بخشــیدن بــه توســعه
ظرفیــت نیروگاهــی تــاش میکنیــم ،در گام اول انــرژی
مــورد نیــاز در کشــور را تامیــن کــرده و ســپس زمینــه
گســترش همکاریهــای برقــی بــا ســایر کشــورهای
همســایه را مهیــا کنیــم.

«پیــام باقــری ،رییــس هیــات مدیرفدراســیون
صــادرات انــرژی ایــران » در اکــو نیــروی ایــن
هفتــه بــه ایــن پرســش پاســخ داد.بــرای
دیــدن ایــن ویدیــو بــر روی لینــک کلیــک
کنیــد.................................................................

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هــدف از ارائــه ایــن نوشــتار اجمالــی ورود بــه نقــش امــوزش
و تعلیــم و تربیــت از نــگاه یــک جامعــه شــناس و معلــم
اخــاق نیســت  .در ایــن مقالــه نگارنــده بــا دیــد کامــا
مهندســی و تجربیــات بیــش از نیــم قــرن در حــوزه مســائل
اجتماعــی و فرهنگــی اقــدام بــه نــگارش ایــن یادداشــت
نمــوده اســت  .نگارنــده معتقــد اســت کــه اصــاح عملکــرد
احــاد جامعــه در گــروه تعلیــم و تربیــت در افــراد جامعــه
انهــم از دوران جــدا شــدن فرزنــد از رحــم مــادر و در طــول
دوران امــوزش و تحصیــل و در فضــای کار در جامعــه اســت
 .نگارنــده کامــا اعتقــاد دارد کــه حــل و فصــل مســائل و
معــزالت پیــش روی هــر جامعــه ای ماننــد بحــث حفــظ
محیــط زیســت  ،موضــوع پیچیــده ترافیــک  ،صرفــه جویــی
در مصــرف انــرژی بــا توجــه بــه ازدیــاد وســیع و بــی رویــه
جمعیــت در کــره زمیــن در گــروه امــوزش و تعلیــم و تربیــت
افــراد بــوده و بــا روش هــای تحکمــی کــه در پــاره ای از
کشــورهای عمومــا جهــان ســومی بــه پیــش مــی رود قابــل
حــل نیســت  .در کشــورهای پیشــرفته غربــی و باالخــص در
کشــورهای اســکاندیناوی تعلیــم و تربیــت بنحــوی در جامعه
نهادینــه شــده کــه مــردم خــود کنتــرل کننــده قوانیــن در
جامعــه در لبــاس دولــت هســتند .
مقدمه :
آمــوزش بیتردیــد در رشــد و تعالــی زندگــی فــردی و
اجتماعــی انســان و دگرگــون نمــودن آدمــی و تحــول
حیاتــی او جایگاهــی بیبدیــل دارد و عمومــا میتوانــد
نیــروی محركــه سراســر زندگــی انســان باشــد .جوهــره
و گنجینههــای درونــی و بیرونــی انســان كــه بایــد بــه
شــكوفههایی برســند تــا حقیقــت وجــودی و اســتعدادهای
نهفتــه او نمایــان گــردد .آمــوزش ،معنابخــش تمامیــت و
اصــل حیــات بشــری از تولــد تــا مــرگ اســت و زندگــی
انســان بــه طــور رســمی ،غیــر رســمی و یــا ضمنــی ،بــه طور
مســتمر و مــداوم بــا ایــن منبــع انرژیبخــش پیونــد خــورده
اســت .تمــام اقشــار جامعــه در دســتیابی بــه رشــد و تعالــی،
بــدون شــک نیازمنــد آمــوزش هســتند و در ایــن راســتا
كاركنــان نیــز بــه عنــوان كارگــزاران اصلــی در ســازمانها،
علیرغــم بهرهمنــدی از آموزشهــای رســمی و دانشــگاهی،
در جهــت تطبیــق بــا تحــوالت و تغییــرات مــداوم و نیازهــای
روزافــزون جامعــه نیازمنــد آمــوزش مســتمر میباشــند .از
آنجــا كــه در فرآینــد آمــوزش ،اولیــن گام تعییــن نیازهــای

انـرژی

شماره دویست و پنج  /هفته آخر تـیـر هزار و چهارصد یک

یادداشتی از مهندس رضا طبیب زاده

نقش آموزش و
تعلیم و تربیت در
عملکرد جامعه

آموزشــی اســت ،و تدویــن برنامههــای آموزشــی منطبــق
بــا اهــداف آموزشــی مــی باشــد تــا ســرمایههای انســانی و
مالــی فــراوان بــه هــدر نــرود .
آمــوزش تجربـهای اســت مبتنــی بــر یادگیــری و بــه منظــور
ایجــاد تغییــرات تدریجــی و نســبتاً مانــدگار در فــرد تــا
بتوانــد توانایــی خــود را بــرای انجــام دادن كارهــا بهبــود
بخشــد .بهطــور معمــول گفتــه میشــود،آموزش میتوانــد
تغییــر مهارتها،دانش،نگرشهــا و رفتــار اجتماعــی و
ســازمانی را در برداشــته باشــد .نگاهــی اجمالــی بــر زندگــی
جوامــع انســانی آن اســت كــه نــه تنهــا آنچــه از انســان
بــروز و ظهــور میكنــد ،آموختههــای او در طــول زندگــی
اســت ،بلكــه چنانچــه آموختههــای فــرد از او ســلب گــردد،
انســان درمانــده خواهــد شــد  .تبلــور عقــل و اســتعداد
آدمــی و شــأن و كرامــت انســانی او در پرتــو آمــوزش و
تعلیــم و تربیــت صــورت میگیــرد .بــه نحقیــق آمــوزش در
زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان موجبــات رشــد فــردی و
نیــز تحكیــم پایههــای زندگــی فــردی و جمعــی او را فراهــم
میســازد ،و بدیــن جهــت اســت کــه واژههــای آمــوزش و
پــرورش و یــا تعلیــم و تربیــت مــورد توجــه صاحبنظــران
و نیــز تفســیرهای گوناگــون آنــان قــرار گرفتــه اســت.

بحث اصلی
تعاریف آموزش
.1
بنــا بــه تعریــف یونســكو ،ســازمان علمــی و
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فرهنگــی ملــل متحــد ،آمــوزش و پــرورش عبــارت اســت
از تمــام كنشهــا و اثــرات و راههــا و روشهایــی كــه بــرای
رشــد و تكامــل تواناییهــای مغــزی ،معرفتــی و همچنیــن
مهارتهــا و نگرشهــا و رفتــار انســان بــه كار میرونــد،
البتــه بــه طریقــی كــه شــخصیت انســان را تــا ممكنتریــن
حــد آن تعالــی بخشــد و یكــی از ارزشهــای مثبــت
جامعــهای كــه در آن زیســت میكنــد ،باشــد.
نــكات برجســته تعاریــف مذكــور عبارتنــد از :
-2-1
شــكوفایی اســتعدادها ،تعالــی شــخصیت ،كســب ارزشهــای
واالی انســانی و انعــكاس آن در گســتره زندگــی فــردی،
ســازمانی و اجتماعــی ،كــه همگــی آثــاری چنــد از نتایــج
آمــوزش و پــرورش میباشــند.
 -3-1نقــش و جایــگاه حقیقــی و اهمیــت آمــوزش
حاكــی از آن كــه آمــوزش فراینــدی اســت بلندمــدت و
مســتمر ،فراینــدی كــه از بــدو تولــد انســان آغــاز و بــا مــرگ
او پایــان مــی یابــد و البتــه ایــن نظریـهای اســت كــه مــورد
عنایــت دیــن اســام در دنیــا در مفهــوم آمــوزش مــداوم و
بــا عبــارت «ز گهــواره تــا گــور دانــش بجــوی» قــرار گرفتــه
توصیــه نمــوده اســت.
 -4-1ماهیــت مادامالعمــر بــودن آمــوزش بــه گون ـهای
اســت كــه انــواع آموزشهایــی را كــه فــرد مــی بینــد ،ماننــد
آموزشهــای اولیــه كودكــی در خانــواده ،آموزشهــای
رســمی ،آموزشهــای مــداوم و انــواع اموزشهــای غیــر
رســمی را در بــر میگیــرد .آمــوزش مادامالعمــر آموزشــی
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اســت كــه نیازهــای انســان را در تمــام ســنین ،بــا توانایــی
هــای متفــاوت و در ســطوح آموزشــی گوناگــون و شــرایط
حرف ـهای مختلــف جوابگــو باشــد.
هــدف اصلــی آمــوزش كمــك بــه كاركنــان در تســلط بــر
دانــش ،مهــارت و رفتارهایــی اســت كــه قابــل تعمیــم بــه
فعالیتهــای روزانــه شــغلی باشــد.
 -5-1انــواع آمــوزش بــه تعریــف ســازمان
یونســكو بــه شــرح ذیــل اســت :
الــف  :آمــوزش رســمی :عبــارت اســت از آموزشــی منظــم
كــه معمــوالً در مؤسســات آموزشــی صــورت میگیــرد.
آمــوزش رســمی بــه طریقــی ســازمان داده شــده اســت كــه
از ســطح ابتدایــی ســاده شــروع و در ســطوح عالــی و دشــوار
كــه تخصصــی نیــز میباشــند ،خاتمــه مییابــد .اتمــام
موفقیتامیــز یــك دوره یــا ســطح بــا دریافــت اجــازه ورود
بــه مرحلــه بعــدی تــوأم میباشــد.
ب :آمــوزش غیررســمی :بــه نوعــی از آمــوزش اطــاق
میشــود كــه خــارج از نظــام آمــوزش رســمی بــوده و بــه
صــورت پیوســته یــا گسســته از نظــر زمانــی قابــل اجــرا
اســت .چنیــن آموزشــی ممكــن اســت گاه وســیلهای بــرای
تــداوم آموزشــی رســمی آموزشگیــر باشــد ،بــه ایــن
معنیكــه بــرای بــه دســت آوردن صالحیــت الزم حرف ـهای
از نظــر مــدرك ،دوبــاره بــه آمــوزش رســمی روی آورد.
پ :آمــوزش مــداوم :اصطالحــی اســت فراگیــر بــرای تمــام
اشــكال آمــوزش و پــرورش ،از جملــه بــرای آن عــده كــه
دســت از آمــوزش رســمی در هــر ســطحی كشــیدهاند
و آنــان كــه بــه دنیــای كار وارد شــدهاند و بــه طریقــی
مســئولیتهای افــراد بزرگســال را پذیرفتهانــد .بنابرایــن،
آمــوزش مــداوم میتوانــد بــه افــراد اجــازه تكمیــل یــك
ســطح آموزشــی را بدهــد ،یــا بــه آنهــا آگاهــی و مهــارت
جدیــدی را ارائــه نمایــد.
همینطــور میتوانــد دانــش و مهــارت آنهــا را تكمیــل
و تجدیــد و مطابــق شــرایط روز پــرورش دهــد .آمــوزش
مــداوم را میتــوان در چهارچــوب نظــام آموزشــی رســمی
ســازمان داد و یــا آنكــه در خــارج از ایــن نظــام و بــر اســاس
موضــوع و تخصــص خاصــی آن را بــه صــورت غیــر رســمی
ارائــه نمــود.
ت :آمــوزش ضمنــی :انســان در طــول عمــر ،بــه گونــهای
ســازماننیافته و نامنظــم در زمینههــای دانــش ،توانــش
و بینــش از آمــوزش مســتمر ضمنــی بهرهمنــد میگــردد.
آمــوزش ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 4
بــه دســت میآید،ماننــد :محیــط خانــه ،خانــواده،
محیطمســتمر ضمنــی از طریــق تجربیــات شــخصی روزمــره
بــا توجــه بــه محیطــی كــه فــرد در آن رشــد مییابــد و كار و
زندگــی میكنــد كار و یــا محیطــی كــه فــرد در آن ســاعات
فراغــت خــود را میگذرانــد؛ زمیــن ورزش ،وســایل حمــل و
نقــل در حیــن مســافرت و یــا از طریــق مطالعــه و اســتفاده
از وســایل ارتبــاط جمعــی ماننــد :رادیــو ،تلویزیــون ،فیلــم.
دالیــل و ضــرورت آمــوزش نیــروی
.2
ا نســا نی
در دنیــای كنونــی ،از طرفــی مشــخصه بــارز محیطهــای
ســازمانی تغییراتــی اســت كــه بــه طــور شــگرف در زمینــه
تكنولــوژی ،اطالعــات ،روش انجــام وظایــف و ...بوجــود
آمــده اســت و از طرفــی رقابــت تنگاتنــگ بیــن انهــا بــرای
حفــظ و تــداوم خــود وجــود دارد .در ایــن میــان كیفیــت
تعییــن كننــده و محــور اصلــی ایــن رقابــت میباشــد .پــس
شــركتها و ســازمانها ناگزیــر از اتخــاذ شــیوههایی جهــت
انطبــاق خــود بــا ایــن تغییــرات میباشــند و از آنجــا كــه
نیــروی انســانی كارآمــد ،بــا ارزشــترین منبــع هــر ســازمانی
بــه حســاب میآیــد قســمت اعظــم ســرمایهگذاریها،
معطــوف بــه نیــروی انســانی سیســتم هــای نــرم افــزاری و
ســخت افــزاری گردیــده اســت .مهمتریــن ابــزاری كــه بــه
ایــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد آمــوزش اســت
كــه بــا هــدف ارتقــاء كیفــی ســطح مهــارت ،دانــش و نگرش
افــراد موجــب توانمنــدی افــراد در ایفــای وظایــف خــود و
كامیابــی ســازمان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
آمــوزش و خودآمــوزی امــروزه بــرای هــر ســازمانی از
ضروریــات اســت .زیــرا تغییــرات ســریع محیطــی را تنهــا بــا
در اختیــار داشــتن كاركنــان آزمــوده میتــوان تبدیــل بــه
فرصتهــای رشــد كــرد .توجــه بــه افزایــش تــوان كاركنــان
همــواره میتوانــد ســرمایهگذاری صحیحــی محســوب
شــود كــه نتیجــه مطلــوب در لحظــات حســاس بــرای
ســازمان خواهــد داشــت .پــس مأموریــت سیســتم آموزشــی،
آمادهســازی و پــرورش نیــروی كار و تجهیــز تخصصــی و
فنــی ایــن نیــرو در جهــت انجــام صحیــح و مؤثــر وظایــف
محولــه و افزایــش قابلیــت انعطــاف ســازمان در مقابــل
تغییــرات محیطــی اســت.
در مقالــه هــای اخیــری کــه نگارنــده بــا
.3
عنــوان «فرهنــگ صرفــه جویــی در مصــرف» و ایضــا

مقالــه « الــزام تشــکیل وزارت مســتقل محیــط زیســت»
ارائــه نمــود بــه زوایایــی از دیــدگاه امــوزش و تعلیــم و
تربیــت اشــاره شــد در تعاریــف مختلــف امــوزش توســط
همــه جامعــه شناســان و کارشناســان مــن جملــه یونســکو
حکــم بــر ایــن اســت کــه از تمــام روش هــا و کنــش هــای
علمــی  ،عملــی و فرهنگــی کــه بــرای رشــد و تکامــل مغــزی
 ،معرفتــی و همچنیــن مهــارت هــا  ،نگــرش هــا و رفتارهــای
انســانی البتــه بــا تعالی بخشــیدن به شــخصیت انســان ســود
جســت .ایــن امــر بــر اســاس تعالیــم دیــن مبیــن اســام نیز
از گهــواره یعنــی دوران تولــد تــا گــور یعنــی اخریــن لحظــه
حیــات توصیــه گردیــده اســت  .در بخــش قبلــی بــه انــواع
امــوزش هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم اشــارات اجمالــی
گردیــد و بــه دالئــل و ضــرورت امــوزش نیــز اشــاراتی شــد.
 -1-3مــا اعتقــاد داریــم حــل و فصــل مشــکالت در
ناهنجــاری هــای جوامــع کامــا بــه خلقیــات  ،شــرایط
اب و هوایــی  ،شــرایط ژئوپلیتیــک و عواملــی از ایــن
دســت مرتبــط اســت  .طبعــا محیــط خاورمیانــه بــا اروپــا
 ،کشــورهای اســکاندیناوی در اروپــای شــمالی  ،امریــکای
شــمالی و کانــادا تفاوتهایــی دارد و نمــی تــوان یــک نســخه
بــرای همــه بــکار گرفــت ولــی تمــام ایــن جوامــع در یــک
مــورد همســو هســتند و ان عــدم قبــول اعمــال زور و فشــار
بــر جامعــه بــه عنــوان مصــرف کننــدگان خدمــات عمومــی
بــا احتمــاال خــذف اســتفاده انهــا بــا قطــع یــا باالبــردن
قیمــت هــا توســط دولــت هــا مــی باشــد فــی المثــل در
مــورد اب قبــل از اینکــه مــا اقــدام بــه بســتن اب مصرفــی
شــرب و مصــارف دیگــر خانگــی را نماییــم (البتــه حســاب
افــراد بــی مبــاالت کــه مصــرف اب بــرای انهــا اهمتــی
نــدارد مســتثنی اســت ) بایــد اقــدام بــه امــوزش نماییــم و
از رســانه هــای و مدیــای عمومــی باالخــص صــدا و ســیما
کلیــه مصــرف کننــدگان چــه در بخــش دولتــی و چــه در
بخــش خصوصــی را اگاهــی دهیــم و بــه انهــا امــوزش دهیــم
کــه بــاز کــردن شــیر در یــک ظرفشــویی یــا دستشــویی
و دریافــت اب شــرب بــا  4-3اتمســفر کــه در همــان ان
بــه فاضــاب تبدیــل مــی شــود دارای چــه معزالتــی بــرای
دولــت اســت .یــک خانــم خانــه دار بایــد از ایــن مــوارد
مطلــع باشــد اب بــه چــه ترتیبــی بــه تصفیــه خانــه هــا
مــی شــود؟ در شــبکه چــه اتفاقــی میافتــد؟
منتقــل
تــا ایــن اب بــه ســهولت بــرای اســتفاده ایشــان در منــزل
قــرار گیــرد  .مســئوالن اب تهــران هنــوز نتوانســته اســت
بــه مــردم ایــن امــوزش را بدهــد کــه بــا شــلنگ خیابــان
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هــای اســفالته را نبایــد شســت همیــن مســاله یکــی از
مصــارف پــرت اب شــرب ماســت و مســائلی از ایــن دســت
 .لــذا بــاز قویــا تاکیــد میشــود کــه ســازمان هــای ذیربــط
و صــدا و ســیما مســئول هســتند بــه مــن مصــرف کننــده
بایــد امــوزش داده شــود  .در ایــن ارتبــاط اعتمــاد مــردم
بــه دولــت بایســتی جلــب شــود  .ایــن مــورد در تمــام
مســائل محیــط زیســتی جــاری اســت مــن جملــه جمــع
اوری زبالــه  ،پــاک ســازی سیســتم هــای اب بــر جــوی هــا
در شــهرهای کالن مــن جملــه تهــران  ،قوانیــن بــرای عــدم
ورود فاضــاب خانگــی بــه سیســتم ابهــای روان کــه نیــاز بــه
یــاداوری نیســت و دارای شــفافیت الزم اســت .
 -2-3یکــی از ناهنجــاری هــای جــدی کشــور ایــران
خصوصــا تهــران مســئله ترافیــک و حــل و فصــل ایــن
معــزل اجتماعــی ان اســت مهندســی ترافیــک حکــم مــی
کنــد کــه در یــک فضایــی بــا ســطح فــان هکتــار بــرای
امــد و رفــت صحیــح منطبــق بــر قوانیــن و اســتانداردهای
بیــن المللــی و ســایر خصوصیــات جامعــه مــا فــی المثــل
فــان تعــداد خــودرو بایــد تــردد نمایــد ولــی در شــرایط
حــال در تهــران تــا  5-4برابــر اســت کــه بنظــر میرســد
مســئوالن در ایــن مــورد تمرکــزی ندارنــد و تنهــا تمرکــز
بــر روی تعــداد کارخانجــات اتومبیــل ســازی و کنتــرل ورود
یــا خــروج ماشــین هــای جدیــد بــه نــاوگان بــه شــدت
اشــباع شــده تهــران هســتند  .طبــق اطــاع اخیــر تنهــا
در یــک روز بیــش از میلیــون نفــر بــرای خریــد ماشــین
هــای شــرکت هــای خودورســازی داخلــی بــه دالئــل تبدیــل
ارزش پــول خــود و پاســخ بــه تــورم افســار گســیخته نــام
نویســی کردنــد کــه ایــن امــر نیــز بــر تمــام بخشــهای
جامعــه مــن جملــه سیســتم روحــی روانــی راننــدگان در
شــهرهای بــزرگ اثرگــذار خواهــد بــود و عــاوه بــر ان باعــث
تصادفــات بخاطــر بــی کیفیــت بــودن خــودرو هســتیم کــه
ارقــام جــرح و فــوت در کشــور همــواره اعــداد ســه رقمــی
بیــش از  20هــزار نفــر بــه بــاال میباشــد کــه ایــن تعــداد
مــی تــوان اهالــی یــک شــهر کوچــک را شــامل شــود.
پیشنهادات :
در خاتمــه نگارنــده بــاز پیشــنهادات ذیــل را بــه مســئوالن
ذیربــط باالخــص مســئوالن دولتــی تقدیــم میکنــد و
درخواســت دارد کــه بــا قبــول ضــرب المثــل ماهــی را هــر
وقــت از اب بگیریــد تــازه اســت بــه نــکات ذیــل توجــه ویــژه
بفرماینــد
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بــه نقــش رســانه ملــی در تنویــر و امــوزش افــکار
.1
جامعــه هــدف توجــه ویــژه شــود و ایــن امــر قطعــا بــا
اعتمــاد ســازی بیــن دولــت و جامعــه صــورت گیــرد  .بــرای
تحقــق ایــن موضــوع نیــاز بــه تعامــل هــر ســه قــوه مجریــه
 ،مقننــه و قضاییــه مــی باشــد اصــاح قوانیــن بازدارنــده و
تدویــن قوانیــن مشــوق از اولویــت هــای ایــن بخــش مــی
باشــد .
دولــت باســتی ابتــدا از خــود بــا اتــکا بــه» النــاس
.2
علــی دیــن ملوکهــم» شــروع نمایــد و بعــد از ان از بخــش
خصوصــی درخواســت کمــک البتــه بــا امــوزش الزم را
بنمایــد .
مــا در مــورد حفــظ محیــط زیســت باالخــص
.3
حفــظ جنــگل هــا و فضــای ســبز کشــور  ،جمــع اوری زبالــه
شــهری و غیــر شــهری و ابهــای زهــردار تخلیــه شــده در
درون ابهــای مناطــق شــهری و غیــر شــهری باالخــص در
دریــا قوانیــن بازدارنــده نداریــم .نگارنــده در مقــاالت قبلــی
پیشــنهاد ایجــاد وزارت محیــط زیســت را داد امیــد اســت
بــه ایــن مهــم توجــه شــود کــه مــا بــا کمبــود بــارش
در کشــور از قبیــل باالرفــت درجــه حــرارت کــره زمیــن
مواجــه هســتیم  .مــا در منطقــه نیمــه خشــک قــرار داریــم
میــزان بــارش مــا محــدود اســت بایســتی بــه موضــوع اب
کشــاورزی  ،صنعتــی و اب شــرب توجــه ویــژه بنماییــم ایــن
امــر ســالیان متمــادی در دســت مســئوالن اســت کار را
بصــورت جــدی شــروع نماییــم  .راندمــان ابیــاری کشــاورزی
مــا بســیار پاییــن تــر از راندمــان هــای متوســط بیــن المللــی
اســت .
نگارنــده معتقــد بــه کنتــرل مصــرف بــرای افــراد
.4
بــی محابــا در جامعــه کــه از نظــر اقتصــادی در رده هــای
بــاالی جامعــه قــرار دارنــد بــه شــدت مصــر بــوده و بایســتی
جلــوی بــی اخالقــی و بــی محابایــی انهــا گرفتــه شــود و از
طریــق قــوه قهریــه انهــا را مجبــور بــه پذیــرش نظامــات
جامعــه نمــود .
امیــد اســت یادداشــت اجمالــی نگارنــده مــورد توجــه
مســئوالن قــرار گیــرد .
                                                      رضا طبیب زاده
در تهیــه ایــن نوشــتار از پــاره ای نــگاه هــای اســاتید اهــل
فــن اســتفاده شــده اســت .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــزرگ خریــدار آن نیســتند .همچنیــن غفلــت از بازارهــای
جهانــی و عــدم نقشآفرینــی در زنجیرههــای ارزش جهانــی
مانــع رشــد پایــدار ایــن شــرکتها گشــته اســت.

بیســت و ســومین نشســت هیــات نماینــدگان
اتــاق ایــران بــا حضــور ســورنا ســتاری ،معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ،فعــاالن اقتصــادی بــه بحــث
دربــاره اقتصــاد دانشبنیــان و مســائل روز اقتصــاد
پرداختنــد و راهکارهایــی بــرای اصــاح رویههــا و
رفــع مشــکالت در حوزههــای اقتصــاد دانشبنیــان
ارائــه دادنــد.
مفهوم اقتصاد دانشبنیان نیازمند بازبینی است
در ادامــه بیســت و ســومین نشســت هیــات نماینــدگان
اتــاق ایــران ،غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران بــا
اشــاره جایــگاه اقتصــاد دانشبنیــان گفــت :توجــه ویــژه بــه
اقتصــاد دانشبنیــان را بهوضــوح میتــوان در برنامههــا
و سیاســتگذاریهای حاکمیــت کشــور ردگیــری کــرد،
بااینوجــود تجربیــات کسبشــده در دهــه اخیــر در
راســتای تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان نشــان میدهــد
بهرغــم تالشهــای صــورت گرفتــه ،ایــن سیاســتها هنــوز
انتظــارات پیشبینیشــده را بــرآورد نکردهانــد.
بــه عقیــده او ،یکــی از دالیــل ایــن امــر فقــدان دانــش نظــری
موردنیــاز بــرای تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان اســت.
رئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد :اقتصــاد دانشبنیــان دارای
ماهیتــی نظــاموار اســت و تمامــی مناســبات اجتماعــی را در
برمیگیــرد .لــذا نبایــد صرفــاً بــه تعــداد بنگاههایــی کــه
در فعالیتهــای بــا فنــاوری بــاال مشــغول کار هســتند،
تقلیــل داده شــود .تعــداد شــرکتهای دانشبنیــان مهــم
اســت امــا بایــد توجــه کــرد ایــن شــاخص ماهیــت نمادیــن
دارد و کارکــرد و اثربخشــی ایــن شــرکتها بایــد در تولیــد
محصــول پیچیــده ،ارزآوری ،بهبــود رقابتپذیــری و افزایــش
بهــرهوری دیــده شــود.
شــافعی ادامــه داد :آمارهــای بینالمللــی نشــان میدهــد
بهــرهوری کامــل عوامــل تولیــد ایــران بــه قیمتهــای جــاری
تقریب ـاً طــی  ۳۰ســال گذشــته بهصــورت مســتمر یکرونــد
نزولــی را تجربــه کــرده اســت .همچنیــن کاالهــای تولیــدی
کشــور در زمــره تولیــدات پیچیــده بــا ســطح بــاال فنــاوری
بــاال نیســت .لــذا بایــد یــک بازبینــی مجــدد در مفهــوم
اقتصــاد دانشبنیــان ،بایســتههای آن و شــاخصهای
اندازهگیــری در ســطح سیاســتگذاری صــورت گیــرد.
رئیــس اتــاق ایــران اظهــار کــرد :در حــال حاضــر نگــرش
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جایگزینــی واردات در راســتای توســعه فعالیتهــای
دانشبنیــان ،بیــن سیاســتگذاران حاکــم شــده و تمرکــز
اصلــی بــر روی صرفهجویــی ارزی اســت .درحالیکــه ایــن
مســئله بهتنهایــی بــرای توســعه اقتصــادی کشــور کفایــت
نمیکنــد و در کنــار آن بایــد بــه تقاضــای بنگاههــای بــزرگ
داخلــی و تقاضــای خارجــی هــم توجــه داشــت .متأســفانه
لینــک بیــن شــرکتهای دانشبنیــان بــا بنگاههــای
بــزرگ در جهــت تجاریســازی محصــول چنــدان برقــرار
نیســت و بعضــاً محصولــی تولیــد میشــود کــه بنگاههــای

توســعه صنعتــی ایــران نیازمنــد نهادســازیهای نویــن
بــرای توســعه اســت
شــافعی در ادامــه تأکیــد کــرد :توســعه صنعتــی در کشــور
مــا عــاوه بــر آنکــه نیازمنــد بهبــود فضــای کســبوکار
اســت ،نیازمنــد ســرمایهگذاری عظیــم و تســهیل دسترســی
بــه فناوریهــای روز جهانــی اســت .طبــق پیشبینیهــای
معتبــر تخمیــن زده میشــود فقــط  ۱۲کشــور پیشــرفته
بیــش از  ۲هــزار میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۲۲در حــوزه
تحقیــق و توســعه خــرج کننــد .حقیقــت آن اســت اگــر
کشــوری در زنجیــره تولیــد جهانــی نباشــد ،از اثــرات ســرریز
شــده ایــن حجــم از تحقیــق و توســعه نمیتوانــد اســتفاده
کنــد .بــدون شــک امــکان ایــن حجــم از ســرمایهگذاری نیــز
بــرای هیــچ کشــوری اگــر بخواهنــد خودبســنده عمــل کنــد،
ممکــن نیســت.
او تصریــح کــرد :بــرای ســاختار صنعتــی کشــورهایی کــه
امــروز در بســیاری از شــاخصها بــه موفقیتهــای باالیــی
دســت پیــدا کردهانــد ،نشــان میدهــد کــه ســاختار
صنعتــی آنهــا بســیار متفــاوت از ســاختار صنعتــی ما اســت.
آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه اقتصــاد هویــت خــود را از تولیــد
صنعتــی و تــوان ف ّناورانــه آن میگیــرد ولــی مــا متأســفانه
تــوان تولیــد صنعتــی واقعــی کشــور را در طــول دهههــای
گذشــته واگــذار کردهایــم و عــدم بلــوغ بخــش عظیمــی از
صنایــع در ایــران منجــر بــه پرداخــت هزینههــای دائمــی
عــدم کیفیــت از ســوی مصرفکننــدگان شــده اســت.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق ایــران مشــکالت امــروز اقتصــاد مــا
محصــول بینشهــای نادرســت دربــاره اقتصــاد و مدیریــت
اقتصــادی بــوده اســت .توســعه صنعتــی در ایــران نیازمنــد
نهادســازیهای نویــن بــرای توســعه اســت .مــا امــروز بیــش
از آنکــه نیازمنــد وام ارزی و ریالــی ارزان ،زمیــن رایــگان و
انــرژی ارزان باشــیم ،نیازمنــد دولــت و مجلــس توســعهگرا
هســتیم.
بهجــای توزیــع رانــت بــه پیشــرفت و توســعه عملکــرد
جایــزه بدهیــم
علیرضــا کالهــی صمــدی ،رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق
ایــران نیــز در ادامــه ایــن نشســت بــا اشــاره بــه دورههــای
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مختلــف انقــاب صنعتــی در تاریــخ بشــر گفــت :همــه تــاش
انقــاب صنعتــی رفــع محدودیــت عضــات انســان و حیــوان
بــود؛ امــا انقــاب هــوش مصنوعــی بــه دنبــال غلبــه بــر
ضعــف مغــز انســان صــورت گرفتــه اســت.
او بــا بیــان اینکــه همیــن نکتــه عنصــر اصلــی نابرابــری در
عصــر حاضــر بــوده و تغییردهنــده مرکــز ثقــل قــدرت و
اقتصــاد دنیــا اســت افــزود :اگــر مــا ســوار بــر قافلــه حرکــت
هــوش مصنوعــی نشــویم در بدتریــن نقطــه ایــن نابرابــری
قــرار خواهیــم گرفــت و کشــورهایی کــه در ایــن قافلــه
نباشــند در معــادالت آینــده دنیــا جایــی نخواهنــد داشــت.
رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق ایــران تصریــح کــرد :خطــر
وقــوع انقــاب صنعتــی چهــارم بــرای جهــان ســوم ایــن
اســت کــه تولیــد ،دوبــاره محلــی میشــود .بــه ایــن دلیــل
کــه تولیــدات جدیــد بینیــاز از مــواد اولیــه میشــوند و بــا
پاییــن آمــدن ارزش مــواد اولیــه ،کشــورهایی کــه تولیدکننده
مــواد اولیــه هســتند ســهم چندانــی در اقتصــاد نخواهنــد
داشــت .بهعــاوه در ایــن کشــورها نردبــان توســعه ،تولیــد
ارزانقیمــت بــوده اســت .امــا حــاال تولیــد بــا بهکارگیــری
رباتهــای پیشــرفته مجــددا ً محلــی خواهــد شــد.
کالهــی صمــدی بــا بیــان اینکــه در ایــران بــا توزیــع
رانتهــای مختلــف ازجملــه نهادههــای ارزان و ارز دولتــی و
 ...شــرکتهای تولیــدی رشــد کردنــد افــزود :ایــن سیاســت
دســتاوردی جــز شکســت نداشــته اســت .بهعنوانمثــال
قدمــت صنعــت آلومینیــوم ایــران  ۲۰ســال بیشــتر از
شــرکت اماراتــی اســت امــا امــروز تولیــد آلومینیــوم امــارات
ســه برابــر ماســت و خودشــان صاحــب تکنولــوژی هســتند.
در پتروشــیمی هــم همیــن وضــع اســت .قیمــت صادراتــی
محصــول صادراتــی پتروشــیمی مــا یکســوم کــره جنوبــی
اســت و اختــاف قیمــت واردات بــه صــادرات مــا س ـهبهیک
اســت .ایــن یعنــی ارزشافــزودهای نداریــم .بنابرایــن
میبینیــم کــه توزیــع رانــت موجــب شــده بنگاههــای
وابســته بــه ایــن رانتهــا متوقــف شــده و رشــدی نکننــد.
او بــا طــرح یــک پیشــنهاد بیــان کــرد :پیشــنهاد مــا ایــن
اســت کــه منابــع درون بنگاهــی کــه از محــل اجــرای قانــون
جهــش دانشبنیــان حاصــل میشــود بهعــاوه یکچهــارم
منابــع بــرون بنگاهــی حاصــل از رفــع معافیــت مالیاتــی
صــادرات مــواد خــام صــرف توســعه فنــاوری و تعمیــق عمــق
ســاخت محصــول و پیچیدگــی محصــول شــود.
رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق ایــران تأکیــد کــرد :بــا ایــن
اقــدام بنگاههــای ادامــه در صفحــه بعــد
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کوچــک ایرانــی کــه توانایــی تحقیــق و توســعه پایینــی
دارنــد آرامآرام در مســیر توســعه قــرار خواهنــد گرفــت .بایــد
بهجــای توزیــع رانتهایــی کــه تــا اآلن انجــام میشــد بــه
پیشــرفت و توســعه عملکــرد جایــزه بدهیــم.
علــم بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی بــه محصــول
تبدیــل میشــود
ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور در
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه هزینههایــی کــه دولــت بــرای
پژوهــش انجــام میدهــد را ناکارآمــد ارزیابــی و کلیــد
موفقیــت در ایــن حــوزه را ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
دانســت.
بــه اعتقــاد او ،دولــت نمیتوانــد ســرمایهگذار موفقــی باشــد
چراکــه قــادر بــه تولیــد محصــول نیســت و هیــچ مثــال
نقضــی بــرای ایــن منظــور وجــود نــدارد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور ادامــه داد :ایــران
بــا اقتصــاد نفتــی حرکــت کــرده و ســاختاری را شــکل داده
کــه مخالــف کارآفرینــی اســت و ایــن در ذات دولتهاســت.
قوانیــن کشــور مخالــف بخــش خصوصــی اســت و ایــن
رویکــرد در فرهنــگ اجتماعــی کشــور هــم نهادینــه شــده
و همچنــان ادامــه دارد.
ســتاری از تغییــر رویکردهــا بــا مبــارزه مــداوم ســخن گفــت
و تصریــح کــرد :هنــگام شــروع کار شــرایط بســیار ســخت
بــود؛ امــا امــروز شــاهد فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان
در کشــور هســتیم ،پــس ایــن مبــارزه مســتمر اســت و بایــد
ادامــه داد.
او بــه تفــاوت صنعــت و کارخانــه اشــاره کــرد و ضمــن نــگاه
بــه جایــگاه کارخانههــا در دهــه  ۴۰نیــاز امــروز کشــور
را صنعــت دانســت .بــه بــاور او الزم اســت از دانشــجویان
خــود بهــره درســت ببریــم و تولیــد ارزشافــزوده کنیــم
و ایــن موضــوع محتــاج ســرمایه بخــش خصوصــی اســت.
اگــر زیرســاختها مهیــا باشــد ،ســرمایهگذار وارد عمــل
میشــود .پــس الزم اســت اکوسیســتم مناســب را فراهــم
کنیــم.
ایــن مقــام مســئول چگونگــی جــذب ســرمایهگذار بخــش
خصوصــی را چالــش جــدی کشــور برشــمرد و افــزود :دولــت
تــاش میکنــد اکوسیســتمی را شــکل دهــد؛ امــا درنهایــت
شکســت میخــورد چــون تــوان چنیــن کاری را نــدارد .بایــد

اجــازه دهیــم بخــش خصوصــی ورود کنــد و ســرمایهگذاری
کنــد.
معــاون رئیسجمهــور قانــون دانشبنیــان کــه بهتازگــی
و بعــد از ســه ســال بررســی ،تصویــب شــده را باوجــود
مشــکالت و نواقــص موجــود بســیار کارآمــد ارزیابــی کــرد
و از وجــود امکانــات ،حمایتهــا و موقعیتهــای مناســب
بــرای رشــد شــرکتهای دانشبنیــان خبــر داد.
بــه اعتقــاد ســتاری ایــن قانــون تغییــر ریــل در ایــن حــوزه
اســت.
او تصریــح کــرد :در تدویــن آییننامــه اجرایــی قانــون وارد
عمــل شــدیم و بــا اتــاق ایــران همــکاری داریــم تــا در ایــن
بخــش هــم عملکــرد مناســبی داشــته باشــیم.
بــر اســاس اظهــارات ســتاری در کنــار قانــون خــوب بــه
فرهنــگ و رویکردهــای مناســب نیــاز اســت .در ایــن ســالها
اتفاقــات خوبــی افتــاده؛ امــا کافــی نیســت .ســاختارهای
اقتصــادی تغییــر کــرده و بایــد همــراه بــا ایــن تحــوالت،
نظامهــای ســنتی را تغییــر دهیــم.
معــاون رئیسجمهــور از پیگیــری طرحــی در ســایر کشــورها
بــا عنــوان خانــه فنــاوری خبــر داد کــه همگــی بــه کمــک
بخــش خصوصــی انجــام میشــود.
بــه گفتــه ســتاری اولیــن خانــه فنــاوری در کشــور کنیــا
راهانــدازی شــده کــه موفقتریــن مــورد بــوده اســت .در ایــن
حــوزه بازارهــای منطقــه و آفریقــا در اولویــت اســت.
بعــد از ســخنان معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور،
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران گفــت :وقتــی آقــای
ســتاری کار متفــاوت خــود را در حــوزه اقتصــاد دانشبنیــان
شــروع کردنــد ،مقاومتــی در برابــر تغییــر صــورت گرفــت؛
امــا باوجــود مقاومتهــا ،توفیقهــای زیــادی اتفــاق افتــاد.
شــافعی بــا بیــان اینکــه مقاومتهــا بیشــتر بــه دلیــل غیبــت
علــم اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد ایــن مســیر هموارتــر شــود
و همچنیــن بــر آمادگــی بخــش خصوصــی بــرای همــکاری
بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاسـتجمهوری تأکیــد کــرد.

انـرژی

شماره دویست و پنج  /هفته آخر تـیـر هزار و چهارصد یک

رییس سازمان توسعه تجارت:

هدفگذاری
برای صادرات
 ۷۵میلیارد
دالری
رییــس ســازمان توســعه تجــارت اظهــار داشــت :بــرای
رفــع مســائل مالــی و پولــی اقداماتــی شــده و بــا حــل آن
میتــوان ارزآوری در ایــن حــوزه را تــا ســه برابــر افزایــش
داد .چنانچــه در همیــن راســتا اقداماتــی نظیــر افزایــش
رایزنهــای تجــاری از ۵نفــر بــه  12رایــزن صــورت گرفتــه
اســت کــه البتــه هــدف مــا ارتقــای ایــن رقــم بــه  ۳۰رایزن
در حــوزه توســعه تجــارت اســت.
علیرضــا پیمــان پــاک رییــس ســازمان توســعه تجــارت
در ســی وششــمین نشســت اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت:
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هــدف گــذاری کمــی غیرنفتــی مــا دســتیابی بــه رقــم ۷۵
میلیــارد دالر صــادرات در ســال بــود کــه عــدم وجــود
برنامــه جامــع و مــدون مانــع دســتیابی بــه آن شــد.
وی ادامــه داد :توســعه صــادرات غیــر نفتــی و تعامــل
بــا کشــورهای همســایه و همســو در راســتای گســترش
دیپلماســی تجــاری ،اصــاح تــراز اشــتغال و فنــاوری در
تجــارت خارجــی ،هماهنگــی سیاسـتهای تجــاری و ارزی
و افزایــش رقابــت پذیــری صنعتــی کشــور و پیوســتن بــه
زنجیــره ارزش بیــن المللــی صــادرات محــور از اقدامــات مــا
در ایــن حــوزه اســت.
پیمــان پــاک بــا اشــاره بــه تغییــر رویکــرد در حــوزه
صــادرات گفــت :بایــد رویکردمــان را در حــوزه صــادرات
تغییــر بدهیــم و روی پلتفرمهــای  B2Bو  B2Cو در
زنجیــره صادراتــی بــر ارزش آفرینــی کاالهــا تمرکــز کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اشــکال اصلــی در اجــرای برنامههــای
کالن گفــت :عــدم اولویــت بنــدی در صــادرات ،نادیــده
گرفتــن ظرفیتهــای کشــورهای همســایه و همســو،
بحــث توســعه بــازار همــراه بــا اعــزام هیاتهــای تجــاری
و شناســایی بازارهــای کشــورهای همســایه عــاوه برعــدم
ایجــاد ثبــات در بــازار و حفــظ کاال بــا کیفیــت در منطقــه
از دالیــل عــدم موفقیــت توســعه صادراتــی اســت.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه بحــث
حمــل و نقــل و لجســتیک در صــادرات گفــت :در بنــادر
وگمــرگات مشــکالت فراوانــی داریــم امــا توانســتهایم در
حــوزه حمــل و نقــل دریــای خــزر موفقیتهایــی داشــته
باشــیم ،البتــه در گمــرکات جنــوب توفیقــی نداشــتیم.
وی از آغــاز بحــث تعرفــه ترجیحــی بــا کشــور اندونــزی
خبــر دادگفــت :در بخــش اوراســیا موافقتنامــه تجــاری
بیــن المللــی بــا ســه کشــور داشــتیم کــه تــا کنــون ۹
دوره نشســت در ایــن راســتا برگــزار و لیســت کاالهــای
صادراتــی بــه آنهــا نهایــی شــده اســت.
پیمــان پــاک بــا تاکیــد بــر اینکــه درآمدهــای ارزی
غیرنفتــی مــا ســه برابــر صــادرات نفتــی ارزش دارد گفــت:
بــرای رفــع مســائل مالــی و پولــی اقداماتــی شــده و بــا
حــل آن میتــوان ارزآوری در ایــن حــوزه را تــا ســه برابــر
افزایــش داد .چنانچــه در همیــن راســتا اقداماتــی نظیــر
افزایــش رایزنهــای تجــاری از ۵نفــر بــه  12رایــزن
صــورت گرفتــه اســت کــه البتــه هــدف مــا ارتقــای ایــن
رقــم بــه  ۳۰رایــزن در حــوزه توســعه تجــارت اســت.
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روز گذشــته مصطفــی الکاظمــی ،نخسـتوزیر عــراق خبــر
داد طــرح اتصــال شــبکه بــرق بــا عربســتان و منطقــه
خلیــج (فــارس) امضــا شــده اســت .پیــش از ایــن ،در
بهمــن ســال گذشــته خبــر رســیده بــود کــه عربســتان
و عــراق یادداشــتتفاهــم بــرای اتصــال شــبکه بــرق را
امضــا کردنــد و مــاه گذشــته نیــز بغــداد از آغــاز عملیــات
احــداث ایســتگاههای ارتباطــی تبــادل بــرق میــان عــراق
و عربســتان ســعودی خبــر داد.
مجمــوع ایــن اقدامــات نشــان از خیــز بلنــد ســعودیها
بــرای تأمیــن بــرق عــراق و جایگزینــی بــا ایــران دارد.
موضوعــی کــه از همــان ابتــدا بــا اســتقبال مقامهــای
عراقــی نیــز مواجــه شــد تــا شــاید راهــی باشــد بــرای
رهایییافتــن از فشــارهای آمریــکا بهمنظــور قطــع
وابســتگی انــرژی بــه ایــران .جالــب اینجاســت کــه حتــی
پیــش از ایــن هــم عربســتان تفاهمنامـهای بــرای صــادرات
بــرق خورشــیدی بــه عــراق امضــا کــرده بــود.
بــر اســاس تفاهمنامــهای کــه ســال  2018امضــا شــد،
عربســتان موافقــت کــرد تــا یــک نیــروگاه خورشــیدی بــا
ظرفیــت تولیــد ســه هــزار مــگاوات کــه ظرفیتــی حــدود
ســه برابــر نیــروگ ه اتمــی بوشــهر اســت ،راهانــدازی کنــد
و هــر مگاواتســاعت بــرق فروشــی بــه عــراق را  21دالر
پیشــنهاد داد؛ رقمــی کــه معــادل یکچهــارم قیمــت بــرق
صادراتــی ایــران بــه عــراق بــود .ضمــن اینکــه در بــازار
بــرق عــراق تنهــا عربســتان حضــور نــدارد .تابســتان ســال
گذشــته عربنیــوز بــه نقــل از وزارت بــرق عــراق خبــر
داد کــه ایــن کشــور نخســتین نیــروگاه بــرق خورشــیدی
خــود را بــا کمــک چیــن و شــرکت دولتــی پاورچاینــا
میســازد.
همچنیــن ســال گذشــته بغــداد و شــرکت انرژیهــای
آینــده ابوظبــی نیــز قــرارداد ســاخت پنــج نیــروگاه
بــرق خورشــیدی در عــراق را امضــا کردنــد .بــه گــزارش
یورونیــوز ،در نخســتین مرحلــه از تولیــد بــرق خورشــیدی
بهعنــوان انــرژی پــاک ،تولیــد هــزار مگاواتســاعت
بــرق در قالــب ایــن پــروژه پیشبینــی شــده اســت .ایــن
قــرارداد در حالــی بــه امضــا رســیده کــه پیشتــر همیــن
شــرکت اماراتــی در قــرارداد دیگــری از تولیــد دو هــزار
مــگاوات بــرق خورشــیدی بــرای عــراق خبــر داده بــود.
بــه گفتــه مقامــات عراقــی ،بغــداد قصــد دارد بــا امضــای
چندیــن قــرارداد تولیــد بــرق تــا ســال  ،2023تولیــد بــرق

خــود را بــه هفتهــزار و  500مگاواتســاعت برســاند.
ایــن در حالــی اســت کــه عــراق در یــک دهــه گذشــته
مهمتریــن مشــتری بــرق ایــران بــوده و ســهمی
80درصــدی از صــادرات بــرق ایــران را بــه خــود اختصــاص
داده بــود ،امــا در چنــد ســال گذشــته و بــا تحریــم ایــران
تولیــد بــرق از برنامــه عقــب افتــاد و در مقاطعــی بــازار
داخلــی ایــران بــا کســری بــرق مواجــه شــد و نتوانســت بــه
تعهــدات صادراتــی بــه عــراق عمــل کنــد.
مدتهاست بازار عراق را از دست دادهایم
مهــدی کرمیپورمقــدم ،دبیــر ســابق اتــاق مشــترک
بازرگانــی ایــران و عــراق ،در پاســخ بــه ایــن پرســش

انـرژی

شماره دویست و پنج  /هفته آخر تـیـر هزار و چهارصد یک

کــه در حــال حاضــر چقــدر امــکان ازدســترفتن کامــل
بــازار بــرق عــراق بــرای ایــران وجــود دارد ،بــه «شــرق»
میگویــد :بــرای ایــن ســؤال کــه امکانــش وجــود دارد یــا
نــه دیــر شــده ،ایــن اتفــاق افتــاده و مــا بــازار برقمــان در
عــراق را از دســت دادهایــم .او ادامــه میدهــد :از ســال
 2018کــه بیــن عــراق و عربســتان تفاهمنامــه امضــا شــد
تــا ســه هــزار مــگاوات بــرق مــورد نیــاز ایــن کشــور را از
طریــق یــک نیــروگاه خورشــیدی آنهــم بــه یکچهــارم
قیمــت صــادرات مــا بــه عــراق تأمیــن کنــد ،ایــن اتفــاق رخ
داد و مســلما در بــازار انــرژی نــه عــراق کــه هــر مشــتری
دیگــری ،انــرژی پــاک خورشــیدی بــا یکچهــارم قیمــت را
رهــا نمیکنــد تــا برقــی را بــه چهــار برابــر قیمــت بخــرد،
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آنهــم در شــرایطی کــه بــازار صــادرات بــرق ایــران بــه
عــراق پایــدار نیســت و نوســان دارد.
کرمیپورمقــدم تأکیــد میکنــد :در ســالهای گذشــته
مــا دچــار کمبــود بــرق بودهایــم و مهمتریــن دغدغــه
وزارت نیــرو آن بــوده کــه بهســختی بتواننــد تابســتان را رد
کننــد و کشــوری کــه ظرفیــت تولیــدش آنقــدر محــدود
شــده اصــا مفهومــی نــدارد کــه
در مــورد بــازار صادرات ـیاش صحبــت کنــد .مــن متأســفم
کــه وضــع چنیــن شــده چــون مــا در شــرایطی بودهایــم
کــه بــازار بــرق عــراق قطعــا متعلــق بــه خودمــان بــود.
بــه گفتــه او عراقیهــا از چندیــن ســال پیــش تولیــد
بــرق را آغــاز کردهانــد و بــا شــرکتهای بینالمللــی
در زمینــه صنعــت بــرق قــرارداد بســته بودنــد ،امــا نــگاه
آن زمــان بدنــه مدیریتــی ایــران آن بــود کــه ایــن مســئله
مهــم نیســت؛ چراکــه ایــران گاز نیروگاههــای بــرق آنهــا را
تأمیــن میکنــد ،ولــی در حــال حاضــر شــرایط بهگون ـهای
شــده کــه ایــران دچــار کمبــود جــدی گاز اســت.
کرمیپــور همچنیــن معتقــد اســت فقــط عــراق نیســت و
ایــران بــازار گاز ترکیــه را کــه از عــراق هــم مهمتــر بــود،
تقریبــا از دســت داده اســت؛ چراکــه ترکیــه دنبــال ایــن
اســت تــا نیــازش را از آذربایجــان و روســیه تأمیــن کنــد.
پایان دومینووار بازارهای ایران در عراق؟
دبیــر ســابق اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق
همچنیــن توضیــح میدهــد کــه ازدس ـترفتن بــازار بــرق
ایــران در عــراق چگونــه روی ســایر بازارهــا تأثیــر خواهــد
داشــت .او میگویــد :بــرای مثــال مــواد غذایــی یکــی از
نقــاط قــوت مــا در صــادرات بــه عــراق بــود و آنجــا هــم
دومینــووار در حــال ازدســتدادن مزیتهایمــان هســتیم.
بــرای مثــال بــرای تولیــد مــرغ و تخممــرغ ،مرغداریهــا
بایــد از طریــق مصــرف انــرژی (بــرق یــا گاز) دمــای
مناســب محیــط را ایجــاد کننــد .وقتــی عــراق میتوانــد
بــا بــرق ارزان خورشــیدی ،انــرژی مــورد نیــاز مرغداریهــا
و ســایر صنایــع خــود را تأمیــن کنــد ،مزیــت بزرگــی را
بــرای تولیدکننــدگان مــرغ و تخممــرغ داخــل کشــورش
ایجــاد میکنــد و احتمــال آن وجــود دارد کــه بــه
رقیــب قدرتمنــدی بــرای کاالهــای ایرانــی تبدیــل شــود.
درحالیکــه وضعیــت تولیــد در ایــران متأســفانه بــد شــده
اســت و مــوج خــروج ســرمایه از ایــران تجربــه میشــود.
او در پاسخ به این ادامه در صفحه بعد
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ســؤال کــه چــه مــدت تــا پایــان قــرارداد صــادرات بــرق
ایــران بــا عــراق باقــی مانــده نیــز میگویــد :مــا نمیتوانیــم
قراردادمــان را تحقــق ببخشــیم حتــی اگــر از تاریــخ پایــان
قراردادمــان بــا عــراق مدتــی طوالنــی مانــده باشــد.
فهرست فرصتهای سوخته
حمیدرضــا صالحــی ،نایبرئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی ایــران ،دومیــن کســی اســت کــه در
گفتوگــو بــا «شــرق» نســبت بــه خطــر ازدســترفتن
بــازار بــرق ایــران در عــراق هشــدار میدهــد .او بــا اشــاره
بــه قــرارداد عــراق و عربســتان میگویــد :مــا بایــد بدانیــم
ظرفیتــی کــه قــرار اســت عربســتان بــه عــراق صــادرات
داشــته باشــد چقــدر اســت تــا بتوانیــم بهتــر قضــاوت
کنیــم .بــا ایــن حــال پرواضــح اســت کــه ایــن قــرارداد
شــروعی اســت بــرای تهدیــد جــدی بــازار مــا.
صالحــی تأکیــد میکنــد طبیعتــا کشــوری کــه ســالها
بهطــور انحصــاری از ایــران خریــد بــرق میکــرده و حــاال
ســعی دارد نیــازش را از ســایر مســیرها تأمیــن کنــد ،برنامــه
بلندمــدت دارد کــه از تکقراردادیبــودن خــارج شــود .از
ایــن طریــق هــم رقابــت ایجــاد میکنــد ،هــم قیمــت را
پاییــن مـیآورد و هــم از وابســتگیاش بــه یــک کشــور واحد
کــم میکنــد تــا بــا کوچکتریــن اتفاقــی سیســتم برقــش
قطــع نشــود.
او ادامــه میدهــد :مــا فرصتهــای بســیاری داشــتیم کــه
بتوانیــم جایــگاه خودمــان در بــازار عــراق را محکــم کنیــم؛
ازجملــه اینکــه میتوانســتیم بخشــی از توزیــع انــرژی در
ایــن کشــور را عهــدهدار شــویم ،یــا منابعــی مالــی کــه بــه
دلیــل تحریــم قــادر بــه انتقــال آن بــه ایــران نبودهایــم ،در
ایــن کشــور ســرمایهگذاری کنیــم و درآمدهــای بســیاری
از طریــق ســرمایهگذاری کســب کنیــم ،از ایــن طریــق
حتــی میتوانســتیم اشــتغال زیــادی هــم ایجــاد کنیــم.
میتوانســتیم خیلــی از کارخانجــات و صنایــع برقــی را کــه
در حــال حاضــر  50درصــد ظرفیــت خالــی دارنــد ،بــه ایــن
کشــور ببریــم و موجــب شــویم بــا دردسـتگرفتن صنعــت
بــرق ایــن کشــور توســط مهندســان ایرانــی ،پایگاهمــان
محکــم شــود .صالحــی ادامــه میدهــد :ایــن مســائل بارهــا
مطــرح شــده و دولتهایمــان هیــچ اســتقبالی نکردهانــد.
در نتیجــه مــا نهتنهــا نتوانســتیم پایــگاه محکــم و پایــداری

در ایــن کشــور ایجــاد کنیــم ،بلکــه پــول برقــی را کــه
فروختیــم نیــز نتوانســتیم بهموقــع دریافــت کنیــم.
موقعیت صادرات 40میلیارددالری از دست رفت
بــه گفتــه صالحــی بــا توجــه بــه تحریمهــا ،ایــران بــرای
انتقــال پــول از ایــن کشــور مشــکالت بســیاری دارد،
درحالیکــه شــاید اگــر بخــش خصوصــی میتوانســت
ایــن صــادرات را انجــام دهــد ،وضعیــت بهتــر بــود ،امــا ایــن
اتفــاق نیفتــاد.
او میگویــد :در حــال حاضــر مجــوز داده شــده کــه منابــع
حاصــل از صــادرات بــرق بــه عــراق بــه صــورت تهاتــر بــا
مــواد غذایــی و دارو بــه کشــور برســد .بســیاری از مــواد
غذایــی کــه اکنــون بــه ایــران میآیــد از طریــق همیــن
صــادرات بــرق اســت.
او میافزایــد :ارزش صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق بیــن
 700میلیــون تــا یــک میلیــارد دالر اســت ،درحالیکــه
میشــد ارزش صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور را بــه 30
تــا  40میلیــارد دالر رســاند؛ چراکــه قیمــت بــرق در ایــن
کشــور آزاد و باالســت و عراقیهــا سوبســید بــرق ندارنــد
و ایــن را حتــی بخــش بــرق خانگــی هــم پذیرفتــه اســت و
ایــن مســئله فرصــت خوبــی بــرای ایــران بــود تــا در بــازار
ایــن کشــور فعالیــت کنــد ولــی در حــال حاضــر هیــچ
دســتاورد درخــوری در ایــن زمینــه نداریــم.
او بــا بیــان اینکــه نبایــد فکــر کــرد همــه کشــورها منتظــر
مــا میماننــد ،میگویــد کــه امــروز در دنیــای اقتصــاد
بحــث دیپلماســی بهویــژه دیپلماســی انــرژی تأثیــر
چشــمگیری دارد .ایــن موضــوع بایــد بــرای دولتمــردان
ایــران مهــم باشــد ،امــا گویــا هنــوز ایــن دیــدگاه بــه انــرژی
و اقتصــاد و نقــش آن در تنظیــم روابــط کشــورها در ایــران
وجــود نــدارد.

انـرژی
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بزرگترین میزان سرمایهگذاری خارجی
در تاریخ صنعت نفت ایران کلید خورد

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت از امضــای
بزرگتریــن ســرمایهگذاری خارجــی در صنعــت
نفــت خبــر داد و گفــت:ارزش تفاهمنامــهای کــه
امــروز بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و گازپــروم
روســیه امضــا شــد حــدود چنــد ده میلیــارد دالر
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن خجســته مهــر امــروز در جمــع
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه رشــد اقتصــادی کشــور نیازمنــد
ســرمایهگذاری جهــت توســعه میادیــن نفــت و گاز بــا
اولویــت میادیــن مشــترک اســت گفــت :بــه منظــور توســعه
میادیــن نفــت و گاز کشــور بــه ویــژه میادیــن مشــترک
برنامههــای تولیــد پیشبینــی شــده بــه طــوری کــه بــر
اســاس یــک برنامــه هشــت ســاله بــا انجــام  ۱۶۰میلیــارد
دالر بــرای توســعه میادیــن نفــت و گاز ظرفیــت تولیــد
نفــت بــه  ۵.۷میلیــون بشــکه در روز و گاز بــه  ۱.۵میلیــارد
مترمکعــب در روز خواهــد رســید.
وی افــزود :مــا امــروز در دولــت ســیزدهم کــه جهتگیــری
و رویکــرد زیربنایــی ،تحقــق رشــد اقتصــادی کشــور اســت
ســرمایهگذاری در میادیــن را جــزو اولویتهــا قــرار
دادهایــم و دولــت ســیزدهم بــا یــک جهــش بــا اهمیــت و
قابــل مالحظــه در ایــن بخــش مواجــه اســت.
خجســته مهــر عنــوان کــرد :یکــی از جهتگیریهــا
ایــن اســت کــه بــا شــرکتهای بــزرگ و صاحــب نــام
بینالمللــی همــکاری کنیــم و ســبد ســرمایهگذاری
شــرکت ملــی نفــت ایــران را متنــوع کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکــه ســال
گذشــته بــا یــک دیپلماســی فعــال بــا کشــور روســیه از
جملــه شــرکت گازپــروم کــه جــزو شــرکتهای صاحــب
نــام ایــن کشــور اســت مذاکــرات فشــردهای را برگــزار
کردیــم کــه عــاوه بــر قــرارداد جدیــد تفاهمنامههایــی
نیــز امضــا شــد ،اظهــار کــرد :ســال گذشــته دو قــرارداد
جدیــد بــا دو شــرکت روســی و چهــار تفاهمنامــه جهــت
نهایــی ســازی قراردادهــا امضــا کردیــم.
خجســته مهــر بیــان کــرد :از ســال قبــل تاکنــون مذاکــرات

ادامــه دارد بــه گونـهای کــه طــی دو مــاه گذشــته مالقــات
مهمــی را بــا مدیرعامــل شــرکت گازپــروم داشــتیم و بــه
تفاهمــات مهمــی نیــز در ایــن راســتا رســیدیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بعــد از امضــای ایــن تفاهمنامــه
کار مذاکــرات را شــروع خواهیــم کــرد ،گفــت :مــا در حــال
حاضــر و زمانــی کــه هــم تحریــم بودیــم موفــق شــدیم
بــرای  ۷میــدان نفتــی  ۴میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
قــرارداد امضــاء کنیــم ایــن رونــد ادامــه دارد و هیــچ نرانــی
بابــت ســرمایه گــذاری و تزریــق ایــن میــزان ســرمایه
نداریــم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت در خصــوص زمــان
اجــرا گفــت :قراردادهــای نفتــی بســتگی بــه حجــم
ســرمایهگذاریها ،طــی  ۴تــا  ۷ســال طــول خواهنــد
کشــید ،میادیــن منصــوری ،آب تیمــور ،کرنــج ،چنگولــه و
آذر از جملــه میدانهــای مــورد توجــه در ایــن تفاهمنامــه
اســت.
خجســتهمهر بــا بیــان اینکــه ایــران و روســیه در مجمــوع
 ۷۰تریلیــون مترمکعــب گاز دارنــد کــه  ۳۰درصــد ذخایــر
دنیــا بــه حســاب میآیــد و نقــش مهمــی در پایــداری
انــرژی ایفــا میکنــد ،گفــت :امیدواریــم بتوانیــم بــا ادامــه
ایــن رونــد تحولــی کــه از مصادیــق دولــت ســیزدهم اســت
و آن تولیــد حداکثــری از میادیــن نفــت و گاز تعریــف شــده
نقــش بســزایی در اقتصــاد انــرژی کشــور ایفــا کنیــم.
وی بیــان اینکــه در گذشــته نیــز اعــام کردیــم جهــان بــه
نفــت ایــران نیــاز دارد و ســهم ایــران حــذف شــدنی نیســت،
تاکیــد کــرد :ایــران کشــوری مطمئــن و باثبــات بــرای
تامیــن بخشــی از انــرژی جهــان و دارای ذخایــر بســیار بــا
اهمیــت اســت ،جامعــه بیــن الملــل مــی دانــد کــه از نظــر
میــزان ذخایــر ،ایــران رتبــه اول را در جهــان دارد.

ارزش تفاهمنامــهای کــه امــروز بیــن شــرکت ملــی
نفــت ایــران و گازپــروم روســیه امضــا شــده ،طبــق
اعــام وزارت نفــت ۴۰ ،میلیــارد دالر اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

خداحافظی با دالر در روابط
تجاری ایران و روسیه

بنــا بــه آنچــه ســخنگوی ریاســت جمهــوری روســیه
گفتــه احتمــاالً در آینــده نزدیــک دالر نقشــی در مبــادالت
تجــاری میــان مســکو و تهــران نخواهــد داشــت« .دیمیتری
پســکوف» بــا اشــاره بــه ســفر فــردای «والدیمیــر پوتیــن»
رئیــس جمهــور روســیه بــه تهــران گفــت کــه مســکو و
تهــران دوســتان و شــرکای قابــل اعتمــادی هســتند.
ســخنگوی کرملیــن همچنیــن تاکیــد کــرد کــه ایــران و
روســیه بــه تدریــج اســتفاده از دالر آمریــکا بــرای ارزیابــی
دامنــه تجــارت دوجانبــه خــود را کنــار خواهنــد گذاشــت.
پســکوف در ادامــه افــزود :همــه مــی دانیــم کــه روابــط
تجــاری و اقتصــادی بیــن دو کشــور در ســال گذشــته از
چهــار میلیــارد دالر آمریــکا فراتــر رفتــه اســت .اگرچــه
احتمــاالً محاســبه آن بــه دالر اشــتباه باشــد و بــا گذشــت
زمــان و احتمــاالً بــا توســعه همــکاری خــود در بخــش
مالــی بانکــی از ایــن رونــد فاصلــه خواهیــم گرفــت .ایــن
مقــام روس بــا مثبــت ارزیابــی کــردن رونــد تجــاری میــان
دو کشــور یــادآور شــد کــه خالــص تجــارت میــان روســیه
و ایــران در چنــد مــاه گذشــته  31درصــد رشــد داشــته
اســت .بــه گفتــه پســکوف روســیه و جمهــوری اســامی
از ایــن فرصــت برخوردارنــد کــه بــا همــکاری در جهــت
کاهــش اثــر تحریمهــا گام بردارنــد .پســکوف همچنیــن
ابــراز امیــدواری کــرد کــه توافقنامــه همــکاری میــان ایــران
و روســیه بــه زودی پــس از تصویــب برخــی اصالحــات بــه
امضــا برســد.
افزایش  81درصدی تجارت دو کشور در سال 2021
«هــادی تیزهــوش تابــان» اظهــار داشــت :در ســالهای
اخیــر اعمــال تحریمهــای بانکــی بــر اقتصــاد ایــران،
همــواره یکــی از مــوارد مهــم در عــدم تحقــق رشــد
موردنظــر در حــوزه تجــارت خارجــی بــوده اســت .وی بــا
بیــان اینکــه رفــع ایــن مانــع بــه هــر روشــی میتوانــد
فضــای مســاعد را بــرای فعــاالن حــوزه واردات و صــادرات
فراهــم کنــد ،خاطرنشــان کــرد :چگونگــی اجــرای طــرح
پولــی و بانکــی در تجــارت و تصمیمــات اتخاذشــده از

ســوی بانــک مرکــزی در ایــن زمینــه نیــز بســیار حائــز
اهمیــت اســت و میتوانــد ســبب شــود تــا ایــن طــرح
تنهــا در حــد یــک تفاهمنامــه فیمابیــن دو کشــور باقــی
نمانــد و بهخوبــی بــه مرحلــه اجــرا درآیــد .رییــس اتــاق
بازرگانــی مشــترک ایــران و روســیه بــا اشــاره بــه توافقــات
پولــی و بانکــی در ســفر اخیــر رییــس کل بانــک مرکــزی
کشــورمان بــه مســکو ،تاکیــد کــرد :در صــورت اجــرای
صحیــح تفاهمنامــه تجــارت میــان ایــران و روســیه
تســهیل میشــود و میتــوان انتظــار داشــت کــه آمارهــای
تجــاری بهبــود یابــد و از ســوی دیگــر بــرای تحــول تجارت
کشــور ضــرورت دارد ابتــدا تولیــدات داخلــی متناســب بــا
اســتانداردها و الزامــات بــازار هــدف تغییــر یابــد و از هــر
لحــاظ (کیفــی و قیمتــی) شــرایط الزم جهــت رقابــت بــا
ســایر رقبــای قدرتمنــد منطقــه ایجــاد شــود .تیزهــوش
تصریــح کــرد :همچنیــن بایــد ثبــات بــر مؤلفههــای
اصلــی اقتصــاد کالن کشــور حاکــم و امــکان برنامهریــزی
بلندمــدت بــرای بازرگانــان فراهــم شــود و در کنــار ایــن
مــوارد ،مســائل زیرســاختی و حملونقلــی نیــز بایــد
توســعه یابنــد ،در ایــن صــورت میتــوان انتظــار داشــت
کــه فضــای تجــارت خارجــی دســتخوش تحــوالت مثبــت و
چشــمگیری شــود .وی گفــت :بــر اســاس آمــار اعــام شــده
توســط نماینــده بازرگانــی فدراســیون روســیه در ایــران،
گــردش مالــی و تجــاری بیــن روســیه و ایــران بــرای ســال
 2021بــا رشــد  81.7درصــدی بــه  4.035میلیــارد دالر
رســید .رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و روســیه
در خصــوص امضــای رییــس جمهــوری روســیه بــرای
تمدیــد تجــارت ترجیحــی بــا اوراســیا ،خاطرنشــان کــرد:
امضــاء تفاهمنامههایــی از ایــن دســت میتوانــد مســیر
را بــرای تجــارت دو کشــور همــوار کنــد و اثــرات مطلوبــی
بــر میــزان مبــادالت تجــاری دو کشــور برجــای گــذارد،
امــا نیــاز بــه تغییــر نــگاه بــه مقولــه صــادرات نیــز وجــود
دارد تــا اتفــاق چشــمگیری در حــوزه صــادرات غیرنفتــی
رخ دهــد .تیزهــوش اظهــار داشــت :در حــال حاضــر نــگاه
حاکــم بــر صــادرات کشــور عرضــه محــور اســت و مــازاد
تولیــدات داخــل شــانس خــود را در بازارهــای جهانــی
بــرای صادراتــی شــدن امتحــان میکننــد ،در صورتــی
کــه نــگاه بایــد بــه تقاضامحــور تغییــر کنــد و بــر اســاس
الزامــات ،اســتانداردها و ســایق بــازار هــدف و متناســب
بــا قیمــت و کیفیــت رقبــا برنامهریــزی و تولیــد کنیــم
تــا بتوانیــم بــا گذشــت زمــان بخشــی از بــازار هــدف را بــه

انـرژی

شماره دویست و پنج  /هفته آخر تـیـر هزار و چهارصد یک

تولیــدات خــود اختصــاص دهیــم و بهصــورت مســتمر در
بــازار حضــور یابیــم

بدهی  ۷ /۱تریلیون دالری
شرکتهای نیرو و انرژی اروپا
شــرکتهای نیــرو و انــرژی اروپــا بــرای پوشــش
هزینههــای رو بــه افزایــش خریــد نفــت و گاز ،بدهــی
عظیمــی بــاال آوردند.بــه گــزارش « ایســنا» ،مجمــوع
بدهــی شــرکتهای نیــرو و انــرژی اروپــا از زمــان شــیوع
پاندمــی کوویــد ۱۹ -صعــود کــرده و در ســال میــادی
جــاری بــه بیــش از ۱ /۷تریلیــون یــورو ( ۱ /۷تریلیــون
دالر) رســیده اســت کــه بیــش از  ۵۰درصــد افزایــش در
مقایســه بــا قبــل از ســال  ۲۰۲۰نشــان مــی دهد.ایــن
اواخــر ،شــرکت یونــی پــر آلمــان بــه  ۹میلیــارد یــورو و
شــرکت  CEZ CPجمهــوری چــک بــه حداکثــر ســه
میلیــارد یــورو پــول بــرای تــاب آوردن در برابــر بحــران
انــرژی جــاری نیــاز پیــدا کــرد .حداکثــر  ۲۴میلیــارد
یــورو فاینانــس بــرای ایــن بخــش در دســت تهیــه اســت.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،شــرکتهای نیــروی ایــن
منطقــه در شــش مــاه نخســت ســال میــادی جــاری۴۵ ،
میلیــارد یــورو بــا صــدور اوراق قرضــه و  ۷۲میلیــارد یــورو
بــا دریافــت وام ،تهیــه کردنــد.

سفر رئیس کمیسیون اروپا به
جمهوری آذربایجان برای
مذاکرات گازی
اورزوال فــن در الیــن ،رئیــس کمیســیون اروپــا ،بــه منظــور
مذاکــره بــرای دریافــت گاز طبیعــی بیشــتر از جمهــوری
آذربایجــان و کاهــش وابســتگی اتحادیــه اروپــا بــه انــرژی
روســیه ،امــروز بــه باکــو م ـیرود.
کمیســیون اروپــا در توییتــر اعــام کــرد در بحبوحــه ادامــه
اســتفاده روســیه از تامیــن انــرژی بــه عنــوان ســاح،
متنوعســازی واردات انــرژی بــرای اتحادیــه اروپــا یــک
اولویــت اســت .خانــم فــن در الیــن ،رئیــس کمیســیون
اروپــا ،و کادری سیمســون ،کمیســیونر انــرژی ایــن بلــوک،
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روز دوشــنبه بــرای تحکیــم همــکاری ،بــه جمهــوری
آذربایجــان رفتند.طبــق پیشنویــس ســندی کــه توســط
رویتــرز مشــاهده شــده اســت ،کمیســیون اروپــا بــه
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا پیشــنهاد کــرده اســت بــا
جمهــوری آذربایجــان بــرای افزایــش واردات گاز طبیعــی
قــرارداد ببندنــد و از توســعه خــط لولــه بــرای ایــن منظــور
حمایــت کنند.ترانزیــت گاز روســیه از طریــق لهســتان
امســال متوقــف شــده و انتقــال گاز ایــن کشــور از طریــق
اوکرایــن ،از زمــان آغــاز جنــگ در  ۲۴فوریــه ،محــدود
شــده اســت.
آلمــان کــه چهارمیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان اســت ،خــود را
بــرای تمامــی ســناریوهای ممکــن ،از جملــه توقــف کامــل
عرضــه گاز روســیه پــس از پایــان تعمیــرات ۱۰روزه خــط
لولــه گازی عظیــم نــورد اســتریم  ،۱آمــاده میکند.پرویــز
شــهبازوف ،وزیــر انــرژی جمهــوری آذربایجــان ،دوم ژوئــن
اظهــار کــرده بــود :عرضــه از طریــق کریــدور گاز جنوبــی بــه
اتحادیــه اروپــا بایــد تــا پایــان ســال  ۲۰۲۲بــه ۱۰میلیــارد
مترمکعــب برســد.جمهوری آذربایجــان بــه ایتالیــا ،یونــان
و بلغارســتان از طریــق کریــدور گاز جنوبــی ،گاز عرضــه
میکنــد .ایــن پــروژه شــامل ســه مرحلــه خــط لولــه
قفقــاز جنوبــی ،خــط لولــه گاز طیبعــی ترانــس آناتولــی
( )TANAPو خــط لولــه ترانــس آدریاتیــک ()TAP
اســت .بــا ادامــه جنــگ در اوکرایــن و تحریمهایــی کــه
تقاضــا بــرای منابــع جایگزیــن روســیه را افزایــش داده
اســت ،رئیسجمهــوری آذربایجــان اعــام کــرده کــه
کشــورش آمــاده اســت بــه مشــتریان اروپایــی جدیــد ،گاز
عرضــه کنــد.

چـهار چالش
اساسی اقتصاد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی
تهــران ،در یادداشــتی تحلیلــی بــا اشــاره بــه
چالشهــای متعــددی کــه اقتصــاد جهانــی
بــا آن مواجــه اســت ماننــد تبعــات ناشــی
از جنــگ روســیه و اوکرایــن کــه در قالــب
افزایــش قیمــت انــرژی و کاالهــای اساســی
و بــاال رفتــن تــورم نمایــان شــده اســت ،بــه
چهــار چالــش اساســی در اقتصــاد کشــور
میپــردازد کــه نپرداختــن بــه آنهــا و حــل
نکردنشــان بــه گرههایــی کــور در مســیر
توســعه کشــور تبدیــل خواهــد شــد :تــورم،
بحــران آب و تامیــن مــواد غذایــی ،آشــفتگی
مالــی نظــام بانکــی و بیتوجهــی بــه صــادرات
غیرنفتــی.
جهــان در ماههــای گذشــته بــا مســائل پیچیــدهای
روبــهرو شــده اســت .درگیــری بــا تبعــات کرونــا،
شــروع جنــگ اوکرایــن ،افزایــش قیمــت و کمبــود
مــواد غذایــی (بهویــژه کاالهــای اساســی از جملــه
گنــدم ،ذرت ،روغــن و ،)...جهــش قیمــت انــرژی،
ســرعت گرفتــن تغییــرات آب و هوایــی در جهــان و
گســترش خشکســالیها از جملــه چالشهــای جــدی
هســتند کــه ایــن روزهــا بســیاری از کشــورهای جهــان
از جملــه کشــورهای اروپایــی و آمریــکا بــا آنهــا مواجــه
شــدهاند .در کشــور مــا عــاوه بــر مســائل فــوق،
تحریمهــا و ســوءمدیریتهای اقتصــادی نیــز مزیــد
بــر علــت بــوده اســت.

انـرژی

شماره دویست و پنج  /هفته آخر تـیـر هزار و چهارصد یک

در ایــن یادداشــت قصــد دارم بــه چهــار چالــش اساســی
کــه در حــال حاضــر کشــورمان و بســیاری از کشــورهای
جهــان بــا آنهــا درگیــر هســتند ،بپــردازم؛ مشــکالتی کــه
در صــورت عــدم توجــه جــدی بــه آنهــا در ماههــای
آینــده و برنامهریــزی نکــردن بــرای حلشــان ،میتواننــد
بــه گرههــای کــور تبدیــل شــوند تــا جایــی کــه بانــک
جهانــی در گزارشــی اعــام کــرده اســت خطــر بازگشــت
جهــان بــه ســال ۱۹۷۰و بــروز رکــود اقتصــادی گســترده
در جهــان وجــود دارد.
 -۱تــورم :رشــد تــورم در اکثــر کشــورهای جهــان بــه
چالــش اصلــی اقتصــاد جهانــی و البتــه کشــور مــا بــدل
شــده اســت .عوامــل اصلــی ایــن رشــد ،شــیوع کرونــا در
ســالهای گذشــته ،جنــگ روســیه و اوکرایــن و افزایــش
قیمــت انــرژی در جهــان هســتند .یکســوم کشــورهای
اروپایــی کــه در ســالهای گذشــته تــورم ۲درصــدی
داشــتهاند ،امســال تورمشــان دورقمــی شــده و تــورم
آمریــکا هــم بــه ۸ /۶درصــد رســیده اســت کــه یــک
رکــورد ۴۰ســاله در ایــن کشــور محســوب میشــود .در
ایــن بیــن بانــک جهانــی در گزارشــی پیشبینــی کــرده
اســت کــه رونــد رشــد تــورم و کمبــود کاالهــای اساســی
در بســیاری از کشــورها ادامــه داشــته باشــد و حتــی
در برخــی از مناطــق جهــان از جملــه کشــورهای فقیــر
باعــث بیثباتــی شــود .عــاوه بــر ایــن نگرانــی دیگــر
بانــک جهانــی از افزایــش تــورم ایــن اســت کــه برخــی
از کشــورهای ســرمایهداری بــا افزایــش نــرخ بهــره باعــث
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رکــود در اقتصــاد جهانــی شــوند و هشــدار داده اســت
کــه کشــورها تجربــه  ۱۹۷۰را در نظــر داشــته باشــند
کــه بانکهــای مرکــزی بــا افزایــش نــرخ بهــره یــک
رکــود جــدی در اقتصــاد دنیــا ایجــاد کردنــد و پیشــنهاد
کــرده اســت کــه بــه جــای افزایــش نــرخ بهــره از ســایر
ابزارهــای تنظیمــی بــرای کنتــرل تــورم اســتفاده کننــد؛
از جملــه اینکــه اجــازه دهنــد بانکهــا پــول بیشــتری را
وارد زنجیــره عرضــه کننــد و بتواننــد بــا افزایــش عرضــه
از رشــد تــورم جلوگیــری کننــد.
در ایــران هــم مــا بــه تبــع رشــد تــورم جهانــی و
همچنیــن تــورم داخلــی کــه چنــد ســالی اســت درگیــر
آن هســتیم ،شــاهد رشــد تــورم در مــاه گذشــته بودهایــم.
اگرچــه در ماههــای پایانــی ســال ۱۴۰۰و دومــاه ابتدایــی
ســال (فروردیــن و اردیبهشــت) تــورم بــه ۳۸ /۷درصــد
رســید و کمــی کاهــش یافــت؛ ولــی در خــرداد دوبــاره
تــورم ۱۳ /۲درصــد نســبت بــه مــاه قبــل (تــورم نقطــه
بــه نقطــه) رشــد داشــته اســت .البتــه ایــن رشــد تــورم
بهانــهای شــد بــرای مخالفــان حــذف ارز ترجیحــی
۴۲۰۰تومانــی و پرداخــت یارانــه نقــدی تــا اعــام کننــد
کــه عامــل اصلــی تــورم اصالحــات اقتصــادی دولــت
بــوده اســت .امــا بایــد بدانیــم کــه اگرچــه حــذف ارز
۴۲۰۰تومانــی در رشــد تــورم تاثیــر داشــته ،ولــی تنهــا
عامــل نبــوده و دالیــل دیگــری از جملــه رشــد پایــه پولــی
و نقدینگــی در پایــان ســال ،۱۴۰۰افزایــش قیمتهــای
جهانــی کاالهــای اساســی و کاهــش امیــد بــه حــل و
فصــل پرونــده صلحآمیــز هســتهای هــم نقــش مهمــی
داشــته اســت .بــرای کنتــرل رشــد تــورم در کشــور الزم
اســت دولــت بــا مدیریــت بانکــی و مالــی جلــوی رشــد
پایــه پولــی و نقدینگــی را بگیــرد و امیــدوارم کــه هرچــه
زودتــر مذاکــرات برجــام هــم بــه نتیجــه مطلــوب برســد.
در ایــن بیــن دولــت بایــد سیاســت تکنرخــی کــردن
ارز و هدفمنــد کــردن یارانههــا را همچنــان ادامــه دهــد
تــا انشــاءاهلل اثــرات ایــن اتفاقــات در رشــد اقتصــادی و
بهبــود شــرایط کشــور نمایــان شــود.
 -۲بحــران آب و تامیــن مــواد غذایــی :ســازمان خواربــار
و کشــاورزی ملــل متحــد (فائــو) در گــزارش اخیــر خــود
نســبت بــه بــروز بحــران جهانــی تامیــن مــواد غذایــی در
ســطح جهــان و ادامــه در صفحــه بعــد
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رشــد قیمــت محصــوالت اساســی کشــاورزی از جملــه
غــات (گنــدم ،ذرت ،برنــج و )...هشــدار جــدی داده
اســت؛ چالشــی کــه از چنــد ســال پیــش بــا افزایــش
خشکســالیها در مناطــق مختلــف جهــان از جملــه آفریقــا
و خاورمیانــه شــروع شــد؛ ولــی در ســال جــاری میــادی
بــه دنبــال شــروع جنــگ اوکرایــن (بــا توجــه بــه اینکــه
روســیه و اوکرایــن تامینکننــدگان اصلــی گنــدم ،ذرت،
دانههــای روغنــی و ...بودنــد) بــه یــک بحــران اساســی
بــدل شــده اســت .فائــو در گــزارش خــود بــه شــرایط
کشــور مــا هــم پرداختــه و هشــدارهای جــدی نســبت
بــه افزایــش وابســتگی کشــورمان بــه واردات گنــدم،
ذرت و برنــج داده و اعــام کــرده اســت کمبــود منابــع
آبــی ،بحرانــی اساســی در ســالهای پیــشروی ایــران
خواهــد بــود .ایــن گــزارش نشــان میدهــد متاســفانه
کشــاورزان ایرانــی در هــر هکتــار کشــت ذرت ،برنــج
و گنــدم دو تــا ســه برابــر بیشــتر از میانگیــن جهانــی
آب مصــرف میکننــد و در شــرایطی کــه بــا تشــدید
تنشهــای آبــی روبــهرو هســتیم ،ایــران در ســالهای
آینــده احتمــاال ۷۰درصــد از زمینهــای کشــاورزی
خــود را از دســت خواهــد داد و ایــن موضــوع بــه یــک
خطــر بــزرگ بــرای کشــور بــدل خواهــد شــد .بحرانــی که
کارشناســان معتقدنــد آنچنــان کــه بایــد و شــاید تاکنون
در ایــران جــدی گرفتــه نشــده اســت و راهحلــی کــه ارائــه
میدهنــد ،ریاضــت آبــی ۱۰ســاله و مدیریــت کارشناســی
بــه جــای نــگاه سیاســی بــه معضــل آب بــرای پشتســر
گذاشــتن بحــران کنونــی اســت.
 -۳آشــفتگی مالــی نظــام بانکــی :گــزارش اخیــر وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی از صورتهــای مالــی بانکهــای
دولتــی در ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹نشــاندهنده زیــان
انباشــته گســترده ایــن بانکهاســت .زیــان ایــن بانکهــا
۸۱۶هــزار میلیــارد ریــال یعنــی ۸۱هــزار میلیــارد تومــان
بــرآورد شــده اســت کــه نشــان میدهــد بخشــی از ایــن
بانکهــا مشــمول مــاده ۱۴۱قانــون تجــارت هســتند
و بایــد نســبت بــه برگــزاری مجمــع عمومــی و تعییــن
تکلیــف آنهــا اقــدام شــود .همچنیــن در ایــن گــزارش
بــه دالیــل اصلــی ایجــاد ایــن زیــان انباشــته هــم
پرداختــه شــده کــه شــامل مطالبــات از دولــت ،غیرمولــد

بــودن داراییهــا ،وجــود پرشــمار امــاک مــازاد ،بــازده
بســیار پاییــن شــرکتهای وابســته ،ســوءمدیریت و
اداره سیاســی و منطقــهای شــرکتها ،وجــود مطالبــات
غیرجــاری و فســاد در اداره بانکهــا اســت .ازآنجاکــه
میدانیــم قســمت بزرگــی از ســرمایهگذاریهای جدیــد
در کشــور از طریــق بانکهــا انجــام میشــود ،بنابرایــن
سالمســازی فعالیتهــای بانکــی از وظایــف مهمــی اســت
کــه دولــت بایــد نســبت بــه آن اقــدام کنــد .ســامان دادن
بــه وضعیــت نظــام و سیســتم بانکــی کشــور و تغییــر ریــل
بانکهــا از بانــکداری بــه جــای بنــگاهداری بیــش از
یــک دهــه اســت کــه مطــرح شــده امــا هنــوز بــه نتیجــه
نرســیده اســت کــه امیدواریــم در ایــن دولــت شــاهد آن
باشــیم.
 -۴بیتوجهــی بــه صــادرات :بــا وجــود بحرانهــای
مالــی و رشــد تــورم در ســطح جهانــی ،بســیاری از
کشــورها تــاش کردهانــد از ظرفیــت صــادرات بهعنــوان
ابــزاری بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی کشورشــان بهــره
ببرنــد ،حــال آنکــه مــا در ایــن مســیر نهتنهــا ضعیــف
عمــل کردهایــم کــه پســرفت هــم داشــتهایم .یکــی از
عوامــل محــرک و تامینکننــده رشــد اقتصــادی ،افزایــش
صــادرات کاال و خدمــات اســت .بهعنــوان نمونــه بررســی
دادههــای اقتصــاد ترکیــه بــرای بــازه زمانــی  ۲۰۱۵تــا
 ۲۰۲۱نشــاندهنده نقــش مهــم صــادرات کاال و خدمــات
در تامیــن رشــد اقتصــادی ایــن کشــور اســت ،تــا جایــی
کــه نزدیــک بــه ۳۰درصــد رشــد اقتصــادی ترکیــه در
ایــن دوره بهدلیــل افزایــش صــادرات کاال و خدمــات
حاصــل شــده اســت؛ امــا در مقابــل ،مــا از ظرفیــت
صــادرات کاال و خدمــات نتوانســتهایم اســتفاده کنیــم.
گزارشهــای رســمی نشــان میدهــد صــادرات کاال و
خدمــات ایــران در ســال ۱۳۹۰و بــه قیمتهــای ثابــت
ســال ۱۳۹۵حــدود ۲۵۳هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه
در ســال ۱۴۰۰بــه ۲۲۲هــزار میلیــارد تومــان کاهــش
پیــدا کــرده کــه رقمــی کمتــر از ســال ۱۳۹۰اســت.
میانگیــن رشــد واقعــی ســاالنه صــادرات کاال و خدمــات
طــی ســالهای  ۱۳۹۰تــا  ۱۴۰۰منفــی ۱ /۲۹درصــد
بــوده اســت .بحــث صــادرات یــک موضــوع اساســی بــوده
و اگــر قــرار اســت کشــور توســعه پیــدا کنــد ،مــا قطعــا
بایــد بــه ایــن موضــوع اهمیــت بیشــتری بدهیــم.
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ایــران و تــرکیه در
مسیر توسعه همکاریها
ایــران و ترکیــه در مســیر توســعه همکاریهــا بــا افــت و
خیزهــای زیــادی روبــرو بــوده انــد ،ســفر رییــس جمهــور
ترکیــه بــه تهــران فرصــت مغتنمــی اســت تــا بــا بررســی
هــای در ســطح مقامــات عالــی دو کشــور ،راهکارهــای
رفــع موانــع توســعه همکاریهــا مرتفــع شــود.
بــه گــزارش بــازار مشــترک بــه نقــل از صــدا و ســیما،
ده ســالی اســت حــرف از مــراودات تجــاری  30میلیــارد
دالری میشــود و در چنــد دوره بــا وجــود افزایــش
تعامــات تــا  10میلیــارد دالر امــا حــاال در ابتــدای ســال
 2022همکاریهــای اقتصــادی ایــران و ترکیــه بــه
کمتــر از  5میلیــارد دالر کاهــش پیــدا کــرده اســت .البتــه
کرونــا فقــط یکــی از دالیــل ایــن کاهــش بــوده اســت.
غالمحســین شــافعی رییــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه
تفاهــم نامــه ترجیحــی دو کشــور ایــران و ترکیــه ضمــن
انتقــاد از رونــد پیگیــری ایــن تفاهــم نامــه بهــره بــرداری
مناســب از آن را ضــروری و آنــرا یکــی از علتهــای
اساســی کاهــش تبــادالت تجــاری میــان دو کشــور بــر
میشــمارد .همچنیــن یونــس ژائلــه رییــس کمیســیون
همــکاری ایــران و ترکیــه بــا تاکیــد بــر لــزوم گشــایش
یــک خــط مالــی میــان دو کشــور ایجــاد بانــک مشــترک
ایــران بــا ترکیــه را بمنظــور گســترش همکاریهــای
تجــاری ضــروری میدانــد.
بــا ایــن حــال پــس از مذاکــرات آســتانه و دیدارهــای
رســمی و دوجانبــه در ســطح ســران و کمیســیونهای
عالــی مشــترک کــه بیشــتر هــم اقتصــادی بــوده ،ســفر
رییــس جمهــور ترکیــه بــه تهــران ،البتــه در صــورت
پیگیــری موضوعــات مهــم اقتصــادی و منطقــهای از
طــرف مقامــات دوکشــور میتوانــد رونــد همکاریهــای
تجــاری ایــران و ترکیــه را در ســال  2022میــادی

شــتاب بیشــتری بدهــد، البتــه گفتگوهایــی کــه بــه دور
از شــعار زدگــی و کامــا عملیاتــی و نتیجــه بخــش باشــد.
درهمیــن رابطــه یکــی از تجــار ترکیــه در مصاحبــه
بــا خبرنــگار محلــی مــا از نیــاز تجــار و بازرگانــان بــه
تســهیالت گمرکــی میگویــد واعتقــاد بایــد در دو طــرف
مرزهــا و گمــرکات دو کشــور تســهیالت ویــژه بــرای
بازرگانــان درنظــر گرفتــه شــود.
روابــط دوســتانه تجــار دوکشــور در  5قــرن اخیــر
قابــل توجــه و مرزهــای ایــران و ترکیــه از امنتریــن
مرزهاســت بطوریکــه دوکشــور میتواننــد بازوهــای
محــرک توســعه منطقــه باشــند.
امــا بــرای ادای حــق ایــن همســایگی دکتــر حاجــی
محمــدی کارشــناس مســائل ترکیــه از نیــاز وحــدت
رویــه در تصمیــم گیریهــا میگویــد .وی اعتقــاد
دارد توانمنــدی ترکهــا در بازاریابــی و توانمنــدی
شــرکتهای ایرانــی در تهیــه و تولیــد مــواد خــام اولیــه
کمــک شــایانی بــه توســعه روابــط تجــاری میکنــد.
حــاج محمــدی ایجــاد بانــک مشــترک فروشــگاههای
زنجیــرهای ایرانــی درترکیــه و اعطــای نمایندگــی تولیــد
کننــدگان ایرانــی درترکیــه را از راههــای ورود کاالهــای
ایرانــی بــه ترکیــه و گســترش همکاریهــای اقتصــادی
میــان دو کشــور میدانــد.
بــا توجــه بــه عضویــت دوکشــور در مجامــع بیــن المللــی
مثــل اکــو- دی هشــت- ئــی ســی ئــو و وجود مشــترکات
فرهنگــی  -ضــرورت دارد بخــش خصوصــی بــا داشــتن
اســتراتژی مبتنــی بــر مطالعــه بــازار و نیــاز کشــور وارد
میــدان شــود .ایــن امــر در مذاکــرات روســای دو کشــور
و وزرای اقتصــادی میتوانــد مــورد تاکیــد قــرار گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشســت کمیتــه فنــی بــرق کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
برگــزار شــد؛ در ابتــدای ایــن نشســت پیــام باقــری ،رئیــس
کمیتــه فنــی بــرق گفــت :تشــکلها رســالت «اقــدام و
مطالبــه گــری» دارنــد ولــی نتیجــه پیگیریهــا دســت
تشــکلها نیســت .مــا نبایــد از تــاش خــود مأیــوس
باشــیم؛ شکســتن انحصــار کار ســادهای نیســت.
او ادامــه داد :موضــوع برنامــه هفتــم بیــش از یــک ســال
اســت کــه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت؛ مطالــب
چندیــن بــار مطرحشــده و مراکــز مختلفــی روی برنامــه
هفتــم کار میکننــد .کمیســیون انــرژی در بخشهــای
مختلــف انــرژی در برنامــه هفتــم توســعه مطالعاتــی را
انجــام داده و در ایــن حــوزه نــگاه و نظــر تشــکلها را
دریافــت کــرده اســت.
در کمیتــه فنــی بــرق جدیتریــن موضــوع بحــث
رگالتــوری بــود کــه آرش نجفــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران دربــاره آن گفــت :در صــد و دهمیــن نشســت
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی توافــق شــد
کــه وزارت نیــرو ظــرف حداکثــر دو هفتــه ،اصالحــات مــورد
نیــاز خــود را در الیحــه رگالتــوری رفــع کنــد و الیحــه را بــه
مجلــس تحویــل دهــد .وگرنــه مجلــس خــود اقــدام خواهــد
کــرد .در حــوزه رگالتــوری بــرق قب ـ ً
ا الیح ـهای تهیهشــده
بــود کــه متأســفانه از طــرف وزارت نیــرو از مجلــس پــس
گرفتــه شــد تــا روی آن بازنگــری شــود.
بــه گفتــه نجفــی ،بخــش زیــادی از مشــکالت صنعــت
بــرق ناشــی از نبــود نهــاد تنظیمگــری اســت کــه بتوانــد
بهصــورت مســتقل تصمیمگیــری کنــد و از طرفــی نتیجــه
قیمتگذاریهــا را در بیانگیزگــی بخــش خصوصــی در
ســطح ســرمایهگذاری شــاهد هســتیم.
بعــد از آن باقــری ،رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون انــرژی
ایــران گفــت :همــان روی ـهای کــه دربــاره رگالتــوری بــرق
در شــورای گفتوگــو طــی شــد ،در همــکاری بــا مجلــس
هــم مــورد توجــه قــرار گیــرد.
فریــدون اســعدی در برنامــه هفتــم توســعه گفــت کــه الزم
اســت تشــکلها ،کمیتههــای فنــی و کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران جمعبنــدی نهایــی پیشــنهادهای خــود را
ارائــه کننــد؛ کــه نجفــی بعــد از آن تأکیــد کــرد :بایــد
برنامههایــی قبلــی عارضهیابــی شــود و مشــخص شــود
کــه چنــد درصــد از برنامههــای قبلــی اجرایــی شــده و
دلیــل اجرایــی نشــدن آنچــه بــوده اســت.
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در نشست کمیته فنی برق کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید شد

در برنامه هفتم توسعه،
عملگرایی جایگزین
آرمانگرایی شود

در ادامــه گزارشــی دربــاره برنامــه هفتــم توســعه ارائــه شــد
کــه در ادامــه آن فعــاالن اقتصــادی پیشــنهادهای خــود را
ارائــه کردنــد.
بعــد از آن نجفــی گفــت :آیــا میتــوان اســتقالل مالــی
مــاده  ۱۲را در برنامــه هفتــم توســعه میتــوان پیشــنهاد
کــرد؟ البتــه ایــن نیــاز بــه بررســی دارد .بــرآورد خســارت
یــا عــدم نفــع ناشــی از تحریــم و اســتمرار ایــن تحریــم
چــه عواقبــی دارد؟ بحــث ســواپ ،تولیــدات مــرزی ،تعریــف
ســرمایهگذاری مشــترک در مرزهــای همجــوار تعییــن
تکلیــف شــود و اینکــه یارانــه مســتقیم چــه عوارضــی دارد
و اگــر بهصــورت ســرمایه تجمیعــی بــه افــراد ســهم داده
شــود چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.
در ادامــه داوود مــددی دربــاره حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر گفــت :مصــرف بــرق از تولیــد جلــو افتــاده
اســت و آییننامههــا و دســتورها و تهدیدهــا بایــد در
برنامــه هفتــم اصــاح شــود .درامــد تجدیدپذیرهــا از بودجــه
دولتــی جــدا شــود .کشــور بــرای تجدیدپذیرهــا جذابیــت
خوبــی دارد .نیــروگاه حرارتــی بــا توجــه بــه محدودیــت
ســوخت دچــار چالــش شــده و کشــورهایی مثــل آلمــان بــه
ســمت تجدیدپذیرهــا رفتهانــد.

او ادامــه داد :صنعــت بــرای تأمیــن بخشــی از نیــاز خــود از
تجدیدپذیرهــا در بــازار بــورس اســتفاده کننــد .همچنیــن
اجــازه صــادرات بــرق بــرای ســرمایهگذاری خارجــی در
بخــش تجدیدپذیــر داده شــود تــا ســرمایهگذاران خارجــی
از موقعیــت کشــور اســتفاده کننــد.

در ادامه پیشنهادهای مطرحشده عبارت بود از:
تــابآوری شــبکههای توزیــع پاییــن اســت؛ رفــعفرســودگی از تأسیســات توزیــع بخصــوص شــبکه بــرق
ســاالنه روســتایی بــا اهــداف افزایــش تــابآوری
بــه چرایــی عــدم اجــرای برنامههــا توجــه شــود؛ بیشــترمشــکالت در وزارت نیــرو و نفــت اســت کــه خــود هــم
تصدیگــری میکننــد و هــم داور نهایــی هســتند
 واگــذاری نیروگاههــای بخــش دولتــی و عــدم وروددولــت بــه بــازار بــرق
شورای عالی انرژی موضوع نفت را پیگیری کندتدوین نقشه راه برق کشور در دستور کار قرار گیردســقف گــذاری قیمــت بــرق در بــازار بــرق (یارانــه ازقیمــت تفکیــک شــود)
در ادامــه حســن غفــوری فــرد ،اســتاد تمــام دانشــکده
مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و فعــال
سیاســی ،گفــت :برنامههــای توســعه نمــود آرمانگرایــی
ماســت و هیــچ پــروژهای در ایــران در زمــان خــودش
تمــام نشــده اســت .از ایــن قوانیــن بســیار زیــاد اســت و
بــرای برخــی از قوانیــن تــا آخــر برنامــه توســعه آییننامــه
نوشتهنشــده اســت .مــا هیچوقــت بــه هــدف رشــد
هش ـتدرصدی نزدیــک نشــدهایم و در بــازهای نــرخ رشــد
منفــی بــوده اســت .برنامــه توســعه بایــد عملگرایانــه
باشــد .پــروژه نیمهتمــام در کشــور تورمزاســت .بایــد
نگاههــا و رویکردهــا بهطــور اساســی تغییــر کنــد ،بایــد
در برنامــه هفتــم توســعه بــه عملگرایــی تأکیــد شــود نــه
آرما نگرایــی.
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موانع موجود در تجارت با
کشورهای همسایه و آفریقایی
را اعالم کنید

بخــش خصوصــی وارد میــدان شــود ،دولــت شــرایط
صــادرات را تســهیل میکنــد
مهــدی صفــری ،معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت
امــور خارجــه بــا اعــام ایــن خبــر کــه تمــام مســیرهای
زمینــی بــرای کامیونهــا بــاز اســت از تقویــت ســطح
همکاریهــای ایــران بــا کشــورهای همســایه و منطقــه
خبــر داد.
بــر اســاس اظهــارات او روابــط ایــران و کویــت نیــز
گســترش پیــدا کــرده و رونــد آن امیدوارکننــده اســت.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه
بــا اشــاره بــه جهــش در صــادرات غیــر نفتــی گفــت:
در مــورد صــدور خدمــات فنــی مهندســی ،فضــای
کشــورهای قزاقســتان و آذربایجــان مناســب اســت
ضمــن اینکــه دولتهــای ایــن دو کشــور ،بــرای
ارائــه ضمانتنامــه و وامهــای مناســب بــرای حضــور
ســرمایهگذاران برنامهریــزی کردهانــد.
ایــن مقــام مســئول ،از امــکان صــدور خدمــات فنــی
مهندســی بــرای بخــش معــدن قزاقســتان ســخن گفــت
و ادامــه داد :طبــق تفاهــم انجــام شــده بیــن ایــران و
قزاقســتان ،ســطح تجــارت بیــن دو کشــور بایــد بــه ۳
میلیــارد دالر برســد .ایــن رقــم در ارتبــاط بــا روســیه
بالــغ بــر  ۵میلیــارد دالر اســت.
صفــری امــکان فعالیــت تجــاری و ســرمایهگذاری
در آذربایجــان ،ازبکســتان ،تاجیکســتان ،پاکســتان و
کشــورهای آفریقایــی از جملــه اوگانــدا ،کنیــا را بــرای
ایرانیــان مهیــا دانســت و بــا تشــریح مجموعــه اقداماتــی
کــه دولــت در ایــن کشــورها انجــام داده از بخــش
خصوصــی خواســت تــا فعاالنــه وارد میــدان شــوند و در
صورتــی کــه بــا مانعــی برخــورد کردنــد ،اطالعــات الزم
را در اختیــار وزارت خارجــه قــرار دهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دنيــاي اقتصــاد  :تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق ایــران
از چنــد ســال گذشــته تاکنــون بــه عنــوان جدیتریــن
موضوعــات مطــرح شــده اســت .اینکــه ایــن ســاختار از
چــه ویژگیهایــی تبعیــت کــرده و نحــوه پیادهکــردن آن
چگونــه بایــد باشــد ،اگرچــه بارهــا از ســوی متخصصــان
و کارشناســان ایــن حــوزه مــورد بررســی قــرار گرفتــه،
امــا وضعیــت امــروز صنعــت بــرق و ناکارآمــدی برخــی
سیاســتها نشــان میدهــد ســاختار موجــود نیازمنــد
تغییــر بــوده و بایــد بــرای چابکســازی ایــن صنعــت،
هماهنگــی و تــوازن بیــن سیاســتگذاریها و عملیاتــی
کــردن آنهــا برنامــه مناســبی طراحــی و پیــاده کــرد.
در همیــن راســتا «مســعود حجــت» صاحبنظــر و
کارشــناس ارشــد صنعــت بــرق معتقــد اســت :در ســاختار
صنعــت بــرق ،معــاون وزیــر نیــرو و مدیرعامــل توانیــر بایــد
یــک فــرد باشــد تــا بتوانــد تمــام مســوولیت اداره بــرق را
بــه عهــده بگیــرد .در واقــع شــرکت توانیــر صرفــا بایــد
کار برنامهریــزی ،کنتــرل و هماهنگــی بیــن شــرکتها
را انجــام دهــد و هیچگونــه فعالیــت اجرایــی نداشــته
باشــد .بــه گفتــه وی ســاختار صنعــت بــرق نیازمنــد
خــط فرماندهــی مشــخص اســت تــا سیســتم خدمــات
بــه درســتی اجــرا و حفــظ شــود .متــن زیــر ماحصــل
گفتوگــو بــا وی دربــاره رونــد تاریخــی شــکلگیری
ســاختار صنعــت بــرق و ضــرورت اصــاح ایــن حــوزه
اســت.
ضمــن ارائــه مختصــری دربــاره تغییــرات ســاختاری
وزارت نیــرو در بخــش بــرق ،بفرماییــد کــه اساســا ایــن
تغییــرات را در برهههــای مختلــف چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟ چــرا ایــن میــزان از تغییــرات و آزمونوخطــا
را در مقاطــع متعــدد در ســاختار صنعــت بــرق شــاهد
بودهایــم؟ و چــرا ایــن تغییــرات تاکنــون منجــر بــه
بهبــود و پویایــی ایــن صنعــت نشــده اســت؟
اکثــر کشــورها در حــوزه صنایــع بــزرگ و زیرســاختی
رونــد مشــابهی را پشــت ســر گذاشــتهاند .بــه ایــن صــورت
کــه بخــش خصوصــی در ابتــدای شــکلگیری ،فعالیــت
خــود را محــدود و بــرای قشــر خاصــی از جامعــه آغــاز
میکنــد .پــس از مدتــی ،دولــت بــرای افزایــش ســطح

انـرژی

خدمــات ،اداره و مالکیــت را عهــدهدار شــده و بــرای ثابــت
نگهداشــتن قیمــت ،ناگزیــر بــه تخصیــص یارانــه میشــود
و درنهایــت بــه علــت فقــدان توانایــی در پرداخــت یارانــه،
صنعــت یــا خدمــات موردنظــر را بــه بخــش خصوصــی
واگــذار میکنــد .دربــاره صنعــت بــرق نیــز همیــن مســیر
طــی شــده اســت .در دهــه  ،۱۲۸۰تولیــد بــرق توســط
بخــش خصوصــی در برخــی شــهرها بــا نصــب دیزلهــای
کوچکــی در گاراژهــا آغــاز شــد .در آن زمــان مشــترکان
محــدود بــه افــراد مرفــه جامعــه بودنــد کــه صرفــا بــرای

شماره دویست و پنج  /هفته آخر تـیـر هزار و چهارصد یک

بــرق در کشــور کمتــر از  ۲هــزار مــگاوات بــود.
پیــش از تشــکیل شــرکت توانیــر ،روال تصمیمگیــری در
صنعــت بــرق بــه ایــن شــکل بــود کــه وقتــی در منطقــه
مشــکلی ایجــاد میشــد ،بــا توجــه بــه اینکــه نیروگاههــا
نیــز زیرنظــر بــرق منطقــهای فعالیــت میکردنــد،
مدیرعامــل بــرق منطقــهای پاســخگوی تمــام مشــکالت
بــود ،بهطوریکــه مدیرعامــل بــرق منطقــهای مســوولیت
اجــرای تامیــن بــرق چنــد اســتان را داشــت و در جایــگاه
پاســخگویی تمــام اتفاقــات حــوزه صنعــت بــرق آن منطقــه

ضرورتــــ
یکپارچهسازی
سیاسـتگذاری
در صنعت برق
در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»
مطرح شد

روشــنایی از بــرق اســتفاده میکردنــد و کاربــرد اساســی
و پیچیــده امــروز در کار نبــود .حــدود ســال ،۱۳۲۰
شــرکتهای وابســته بــه شــهرداریها بــه صنعــت بــرق
ورود کردنــد و ایــن صنعــت تــا حــدی سروســامان گرفــت.
پــسازآن و بــه فاصلــه کمتــر از  ۲۰ســال ،شــرکتهای
بــرق منطقــهای و ســپس در ســال  ۱۳۴۸شــرکت توانیــر
شــکل گرفــت و طــی دو دهــه صنعــت بــرق را بــه شــکل
مطلوبــی ارتقــا داد .در آن ســالها کل ظرفیــت تولیــد

قــرار میگرفــت .امــا پــس از تاســیس توانیــر پاســخگویی
بــه مشــکالت موجــود در تولیــد و انتقــال بــرق بــه شــرکت
توانیــر و دربــاره شــبکههای فــوق توزیــع و توزیــع بــرق بــه
شــرکتهای بــرق منطقــهای ســپرده شــد و ایــن مســاله
مشــکالتی جــدی در صنعــت بــرق ایجــاد کــرد .تشــکیل
شــرکت توانیــر و تدویــن شــرح وظایــف آن در کنــار
نقــش معاونــت بــرق وزارت نیــرو ،بــه ایجــاد اختالفاتــی
در صنعــت بــرق منجــر شــد کــه نتیجــه آن خاموشــیهای
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ســال  ۵۶و  ۵۷بــود.
درنهایــت ،در اواخــر دهــه  ،۶۰شــرکت توانیــر و معاونــت
امــور بــرق وزارت نیــرو باهــم ادغــام شــدند و تــا ســال
 ۱۳۸۵تمرکــز ســتادی و برنامهریــزی مناســبی در صنعــت
بــرق ایجــاد شــد کــه طــی آن معــاون بــرق وزیــر نیــرو
و مدیرعامــل توانیــر موظــف بــه پاســخگویی بــه همــه
مســائل ایــن صنعــت بــود .در ایــن مــدت خاموشــیها
در صنعــت بــرق برطــرف شــد و تولیــد ،انتقــال و توزیــع
بــرق تحــول اساســی یافــت .بهطوریکــه صــادرات بــرق
بــه کشــورهای همســایه آغــاز شــد .ســپس دوبــاره ایــن
دو ارگان از هــم جــدا شــدند و چنــد ســال بعــد ،راهبــری
تولیــد بــرق حرارتــی نیــز از توانیــر تفکیــک شــد کــه هــر
یــک از ایــن جداســازیها بــه دالیلــی مشــکالتی ایجــاد
کــرد و مســوولیتها بیــن معاونــت بــرق وزارت نیــرو و
شــرکت توانیــر و ســایر شــرکتهای تاسیسشــده تقســیم
شــد کــه البتــه جدایــی مســوولیت توانیــر و معاونــت امــور
بــرق وزارت نیــرو را صــاح نمیدانســتم.
بــرای اینکــه صنعــت بــرق بتوانــد رســالت خــود را بــرای
تامیــن بــرق پایــدار و مســتمر بهدرســتی انجــام دهــد،
بایــد چــه ســاختاری داشــته باشــد و مشــخصا چــه
بخشهــا یــا نهادهــای دولتــی و چــه مــواردی بایــد
غیردولتــی باشــند؟
در ســاختار صنعــت بــرق معــاون وزیــر نیــرو و مدیرعامــل
توانیــر بایــد یــک فــرد باشــد تــا تمــام مســوولیت اداره برق
را بــه عهــده بگیــرد .درواقــع شــرکت توانیــر صرفــا بایــد
کار برنامهریــزی ،کنتــرل و هماهنگــی بیــن شــرکتها
را انجــام دهــد و هیچگونــه فعالیــت اجرایــی نداشــته
باشــد .توانیــر بایــد بــه عنــوان شــرکت مقتــدر ،ســتاد
کنترلکننــده صنعــت بــرق باشــد .بــه هــر حــال ضــرورت
دارد در ســاختار صنعــت بــرق ،خــط فرماندهــی مشــخص
باشــد تــا سیســتم خدمــات بــه درســتی اجــرا و حفــظ
شــود .در اســتانها نیــز مدیــران عامــل شــرکتهای بــرق
منطقــهای نماینــده حاکمیــت صنعــت بــرق و جوابگــوی
کلیــه مســائل تولیــد ،انتقــال و توزیــع باشــند.
آیــا خصوصیســازی در صنعــت بــرق را بــه نفــع ایــن
صنعــت و کشــور میدانیــد؟ یــا اینکــه بهتــر اســت تمــام
زنجیــره تامیــن بــرق تحــت مالکیــت دولــت باشــد؟
برای موفقیت در این ادامه در صفحه بعد
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صنعــت نیــاز اســت تولیــد بــرق بهتدریــج بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــود .بعضــی از کارشناســان اعتقــاد
دارنــد کــه بهتــر اســت تعــداد بســیار محــدودی نیــروگاه
دولتــی یــا عمومــی باقــی بمانــد (مشــابه فروشــگاههای
ســپه ،شــهروند و )...البتــه واگــذار کــردن نیروگاههــا در
ازای وامهــای دولــت بــه ســایر دســتگاههای اجرایــی
دولتــی یــا نیمهدولتــی نقــض غــرض بــوده و کار
نادرســتی اســت .از طرفــی شــبکههای انتقــال و توزیــع
قابــلواگــذاری کامــل نیســت ،فقــط میتوانــد بهصــورت
برونســپاری توســط بخــش خصوصــی کــه دارای اهلیــت
الزم اســت ،اداره شــود کــه برونســپاری در صنعــت بــرق
میتوانــد معمولــی یــا از نــوع  BOTباشــد .از ســویی در
برونســپاری فعالیتهــای صنعــت بــرق بایــد بــر همــه
مســائل نظــارت دقیــق و کافــی داشــت تــا در فرآینــد
انجــام کار مشــکلی بــه وجــود نیایــد.
طبــق اهــداف تعیینشــده چشــمانداز 20ســاله و
برنامههــای توســعه ،بنــا بــود ایــران در ســالهای
نخســت دهــه  ۱۴۰۰بــه هــاب انــرژی منطقــه بــدل
شــود ،ایــن در حالــی اســت کــه بــه نظــر میآیــد کمبــود
بــرق در ســاعات پیــک مصــرف داخلــی و عــدم ایجــاد
زیرســاختهای الزم بــرای ترانزیــت بــرق در کشــور،
باعــث شــده از دســتاوردهای قبلــی در ایــن زمینــه نیــز
عقبتــر برویــم .ازنظــر شــما چــه میــزان و چگونــه
مشــکالت ســاختاری صنعــت بــرق در ایــن موضــوع
موثــر بــوده اســت؟
ایــران ازنظــر دسترســی بــه منابــع گازی بــرای تولیــد بــرق،
نیــروی انســانی باتجربــه و شــرکتهای نیروگاهســاز،
شــبکه گســترده صــادرات بــرق و موقعیــت ژئواســتراتژیک
و همســایگی بــا  ۱۵کشــور در منطقــه ،از جایــگاه مناســبی
بــرای تبدیــلشــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه برخــوردار
اســت ،امــا در اســتفاده از ایــن ظرفیــت و موقعیــت
ضعیــف عمــل شــده و از برنامــه تبدیــل بــه هــاب انــرژی
عقــب هســتیم .ایــران بایــد از ظرفیــت همســایگان خــود و
اختــاف ســاعت بــا آنهــا اســتفاده کــرده و طبــق تعهــدات
خــود بــرق بــه آنهــا صــادر کنــد .گاهــی شــنیده میشــود
برخــی مســووالن هنــگام کمبــود بــرق عنــوان میکننــد
صــادرات را قطــع کردهانــد در حالــی کــه بایــد بــا افزایــش
تولیــد بــرق عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخــل ،قراردادهــای

صادراتــی بــا همســایگان منعقــد کــرده و بــرای تامیــن آن
پایبنــد باشــیم .افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق اصل اساســی
صنعــت بــرق اســت .طــرح شــعارهایی ماننــد «مافیــای
تولیــد» یــا «بــا مدیریــت مصــرف و کاهــش تلفــات بــرق
را تامیــن میکنیــم» ،از ناآگاهــی سرچشــمه میگیــرد.
درســت مثــل آن اســت کــه اعــام کنیــم مــا کشــت گنــدم
را توســعه نمیدهیــم و بــا صرفهجویــی در مصــرف نــان
موازنــه را برقــرار میکنیــم .مدیریــت مصــرف از اهــم
مســائل بــوده ،امــا بههیچوجــه نمیتوانــد نافــی احــداث
نیــروگاه شــود .در حقیقــت ایــن امــر در برنامهریزیهــای
صنعــت بــرق در دنیــا از بدیهیــات اســت.
یکــی از روشهــای افزایــش ظرفیــت تولیــد ،اســتفاده از
بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری در تولیــد بــرق
بــوده ،چــرا در ســالهای اخیــر از ایــن امــکان کمتــر
اســتفادهشــده اســت؟
ســرمایهگذار بــا رعایــت ضوابــط قانونــی ســرمایه خــود
را در حــوزهای ســرمایهگذاری میکنــد کــه حداکثــر
بــازده مالــی را داشــته باشــد ،از ســهولت در دسترســی
بــه درآمدهــای حاصلــه نیــز مطمئــن باشــد و بدانــد کــه
ارزش ســرمایهگذاری آن متناســب بــا تــورم (بــا احتســاب
اســتهالک متعــارف) افزایــش مییابــد .طــی ســالهای
اخیــر ســرمایهگذاری چندانــی از ســوی بخــش خصوصــی
در تولیــد بــرق انجــام نشــده و ســرمایهگذار رغبــت و
انگیــزهای بــرای ســرمایهگذاری نــدارد ،چراکــه بــا توجــه
بــه شــرایط موجــود صنعــت بــرق میدانــد هیچکــدام از
مــوارد فــوق قابــل تحقــق نیســت .همانطــور کــه قبــا
اشــاره شــد واگــذاری کار بــه بخــش خصوصــی در بخــش
تولیــد بــه نفــع صنعــت بــرق اســت ،امــا در ســایر بخشهــا
بایــد از روش برونســپاری اســتفاده کــرد.
چــرا مجــوز صــادرات انــرژی بــرق بــه بخــش خصوصی
داده نمیشــود؟
نخســتین نکتــه ایــن اســت کــه صــادرات انــرژی بــرق
یکــی از اصلیتریــن منابــع تامیــن مالــی بــرای وزارت
نیــرو بــوده و بخشــی از درآمدهــای خــود را از ایــن مســیر
محقــق میکنــد .قیمــت بــرق در کشــور تکلیفــی بــوده و
بــا یارانــهای کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت،
پایینتــر از قیمــت تمامشــده بــه فــروش میرســد .وزارت
نیــرو کــه هــر کیلوواتســاعت بــرق را در داخــل حــدود
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 150تومــان بــه فــروش میرســاند ،در صــادرات آن را بــا
نــرخ حــدود  ۶ســنت معــادل  ۱۸۰۰تومــان میفروشــد.
پــس بهزعــم مدیــران وزارت نیــرو منطقــی نیســت کــه
بــرای صــادرات بــرق بــه بخــش خصوصــی مجــوز بدهنــد.
از طــرف دیگــر امــروز تعــداد شــرکتهای مدعــی فعالیــت
در ایــن حــوزه بســیار بــوده کــه بایــد اهلیــت و صالحیــت
آنهــا در امــر صــادرات بهدقــت بررســی شــود.
بــا توجــه بــه شــرایط انحصــاری وزارت نیــرو در
سیاســتگذاری ،اجــرا و نظــارت در زنجیــره تامیــن
بــرق و از ســویی تولیــد حــدود  60درصــد بــرق کشــور
توســط بخــش خصوصــی ،آیــا صنعــت بــرق بــه یــک
نهــاد تنظیمگــر مســتقل کــه منافــع همــه ذینفعــان را
تامیــن کنــد ،نیــاز دارد؟
وجــود نهــاد تنظیمگــر در هــر صنعــت دارای انحصــار
طبیعــی ،ضــروری اســت .ایــن نهــاد درواقــع وظیفــه حفــظ
حقــوق تولیدکننــدگان ،مشــترکان بــرق و واحدهــای
انتقــال و توزیــع را بــر عهــده دارد کــه حقــی از هیچکــدام
ضایــع نشــود؛ بنابرایــن نهــاد تنظیمگــر (رگوالتــور) در
صنعتــی ماننــد بــرق کــه بخشهایــی از آن انحصــاری
اســت ،بایــد وجــود داشــته باشــد تــا قیمتهــا منطقــی
شــود و بهــرهوری افزایــش پیــدا کنــد .ایــن نهــاد مشــابه
ســایر کشــورهای جهــان بایــد کامــا مســتقل باشــد،
چراکــه وزارت نیــرو تولیدکننــده ،مصرفکننــده ،خریــدار،
قیمتگــذار و پرداختکننــده اســت و نمیتوانــد بــه
عنــوان نهــاد تنظیمگــر منافــع همــه ذینفعــان را تامیــن
کنــد .رگوالتــوری بایــد دارای اســتقالل و صاحبنظــر در
حــوزه بــرق باشــد تــا بتوانــد رابطــه بیــن دولــت و بــازار
را مدیریــت کــرده و در مواقــع بــروز مشــکل ،بــا نــگاه
بیطرفانــه موضــوع را بررســی و حلوفصــل کنــد.

15

موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا
تا  ۳ماه دیگر امضا میشود
یــک مقــام مســئول گفــت :موافقتنامــه تجــارت
آزاد ایــران بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا پــس از
تاییــد مقامــات  ۶کشــور تــا ســه مــاه آینــده بــه امضــا
خواهــد رســید.
میرهــادی ســیدی در کارگاه بینالمللــی آمــوزش
تجــارت بــا فدراســیون روســیه ،بــا تاکیــد بــر اینکــه
امضــای موافقتنامــه ایــران تجــارت آزاد بــا اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا اهمیــت بســیاری دارد ،اظهــار
کــرد :تــا ســه مــاه آینــده موافقتنامــه تجــارت آزاد
بــه مرحلــه امضــا میرســد کــه زیرســاخت مهمــی
در مبــادالت تجــاری محســوب میشــود و بــر اســاس
آن  ۸۰درصــد تعرفههــای گمرکــی بیــن ایــران بــا
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا صفــر خواهــد شــد.
مشــاور امــور بینالملــل و توافقنامههــای تجــاری
ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود :بــرای
افزایــش تجــارت بــا پنــج کشــور عضــو اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا بایــد از همیــن امــروز تجــار و
فعــاالن اقتصــادی تمهیــدات خــود را بــرای اســتفاده
از ایــن فرصــت بــه کار ببندنــد .بایــد توجــه داشــت
کــه  ۵۰درصــد تجــارت امــروز جهــان بــر اســاس
موافقتنامههــا بــا تعرفــه انــدک انجــام میشــود.
ســهم ایــران در ایــن بخــش  ۵درصــد اســت کــه
شــکاف بزرگــی بــا جهــان ایجــاد کــرده امــا امضــای
موافقتنامــه بــا اوراســیا میتوانــد آن را پوشــش
دهــد.
ســیدی تاکیــد کــرد :تولیــد در جهــان امــروز شــامل
تهیــه مــواد اولیــه از کشــورهای مختلــف جهان اســت
کــه بــرای دســتیابی بــه آن نیــاز بــه تســهیل روابــط
وجــود دارد کــه در ایــن مســیر موافقتنامههــا
بســیار کمککننــده هســتند.
وی گفــت :بــازار  ۱۸۰میلیــون نفــری اوراســیا ظرفیت
بســیار عظیمــی بــرای ایــران فراهــم میکنــد کــه
میتوانیــم از آن بهرهمنــد شــویم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[ذهن و بازار[[
در ایــن کتــاب بــه بررســی متونــی پرداختــهام کــه بــه نظــر میرســید بهتریــن ،متداولتریــن و اثرگذارتریــن
اســتداللها را دربــارۀ نظــام ســرمایهداری بــه دســت دادهانــد .گاه بــر روی یــک متــن واحــد از یــک نویســندۀ خــاص
تمرکــز کــردهام و گاه بــر روی ّ
کل مجموعهآثــار یــک نویســنده .در ایــن مســیر ،هــر گونــه زمینـهای را کــه بــرای ایضــاح
متــون کام ـ ً
ا مفیــد بــه نظــر میرســید معرفــی و آنچــه را کــه نویســندگان آن متــون در ذهــن داشــتهاند بازآفرینــی
کــردهام .انجــام ایــن کار هــر بــار تشــریح امــور متفاوتــی را ایجــاب میکــرد ،زمینههــای مــورد اشــاره گاه رویدادهــای
سیاســی بــود و گاه تحــوالت اقتصــادی ،گاه تغییــرات اجتماعــی و جمعیتشــناختی بــود و گاه زمینههــای متغ ّیــر حیــات
فکــری .انجــام همــۀ ایــن کارهــا معمــوالً اقتضــا میکــرد کــه در ســنتهای فکــری و مباحثــات جــاریای کــه هــر یــک
از نویســندگان در آن درگیــر بودهانــد کنــد و کاو صــورت گیــرد .بــه همیــن دلیــل ،خواننــدگان کتــاب بــا مطالبــی
مواجــه خواهنــد شــد کــه بهظاهــر شــباهت چندانــی بــا مطالــب معمــول در کتابهــای تاریــخ افــکار نــدارد ،از جملــه
موضــوع حبابهــای بــازار بــورس ،دهقانــان مهاجــر ،انقالبهــای مصرفــی ،کمپانــی هنــد شــرقیَ ،ســ َلفخری کاال،
طــرح اصــاح آمــوزش بــر اســاس قانــون «پرداخــت بــه شــرط نتیجــه» ،و انقالبهــای سوسیالیســتی و فاشیســتی.
مایــکل اوکشــات زمانــی فهــم تاریخــی را اینگونــه تعریــف کــرده بــود« :مجــال دیــدن مقطعــی از گذشــته ،بــر حســب
مناســباتی کــه پیشتــر مغفــول واقــع شــدهاند ،و تــوان تصــ ّور آن مقطــع بهنحــوی زنــده و روشــنتر »....کتــاب
حاضــر میکوشــد بــا غــور در برخــی مناسـ ِ
ـبات غالبــ ًا مغفولمانــده ،فهمهایــی زنــده و روشــنتر از مباحثــات جــاری
دربــارۀ نظــام ســرمایهداری در طــول ســه قــرن گذشــته بــه دســت دهــد .کتــاب ذهــن و بــازار ،جایــگاه ســرمایهداری در
تفکــر اروپــای مــدرن تاریخچـهای اســت جالــب توجــه در ایــن بــاره کــه ایــده ســرمایهداری چگونــه در اندیشـ ه غربــی
تکویــن و تکامــل یافتــه اســت.
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