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توسعه صادرات با تثبیت سیاستهای
اقتصادی
رضا پدیدار

در مدلهــای اقتصــاد سیســتمی ،نقشپذیــری یــا تاثیرگــذاری هدفهایــی کــه
در آن انتفــاع اقتصــادی بهطــور جامــع دیــده شــده ،بســیار مهــم و اثرگــذار اســت،
ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط امــروز اقتصــاد بایــد نقــش صــادرات در رشــد
اقتصــادی بــا تاکیــد بــر صــادرات نفتــی و غیرنفتــی مــورد توجــه جــدی قــرار
گیــرد .تشــکیل ســرمایه بهعنــوان تابعــی مثبــت از رشــد صــادرات از مــواردی
اســت کــه میتوانــد در تحقــق ایــن مهــم موثــر واقــع شــود .در ایــن صــورت
راهبردهــای توســعه صــادرات و ترکیــب آنهــا در ایــران بــرای بــرآورد مدلــی از
فنــون اقتصادســنجی و روشهــای بــرآورد همزمــان میتوانــد مســیر جریــان
یادشــده را بــه ســوددهی یــا بازدهــی مطلــوب برســاند ،ایــن در حالــی اســت کــه
بــرای دســتیابی بــه رشــد و توســعه اقتصــادی بایــد بســترهای الزم بــرای فعــاالن
و کارآفرینــان بــا شناســایی امکانــات بالقــوه مهیــا شــود .تجــارت خارجــی یکــی
از امکانــات بالقــوهای اســت کــه میتوانــد در ایــن مســیر یاریرســان باشــد.
در حــوزه تجــارت خارجــی ،دو سیاســت مهــم و متفــاوت توســعه صــادرات و
جایگزینــی واردات مطــرح میشــود.
تجربههــای کشــورهای گوناگــون نشــان داده کــه هــر دو سیاســت در زمــان خــود
از کارآیــی الزم برخــوردار بودهانــد .در نگاهــی گــذرا و تطبیقــی جهانــی بایــد
گفــت بســیاری از کشــورها ،راهبــرد توســعه صــادرات را برگزیدهانــد.
نــگاه آمــاری نیــز نشــانگر آن اســت کــه کشــورهای موصــوف بعــد از دهــه
۱۳۵۰خورشــیدی توانســتند بــا انتخــاب ایــن راهبــرد ،مســیری جدیــد بــرای
مقاصــد صادراتــی بهدســت آورنــد .از آن پــس ،تاثیــر رشــد صــادرات و رشــد
و توســعه اقتصــادی در ایــن کشــورها نمایــان شــد و نظریــه دانشــمندان علــم
اقتصــاد را تاییــد کــرد کــه «صــادرات نیــروی محــرک رشــد اقتصــادی اســت».
تجــارت خارجــی در کشــورها فرازونشــیبهای زیــادی داشــته و راهبردهــای
بســیاری در دورههــای زمانــی گوناگــون بــرای آن بـه کار گرفتــه شــده اســت .اثــر
صــادرات بــر اقتصــاد ایــران و رشــد نســبی آن نیــز غیــر قابــل انــکار اســت ،امــا
بــه بــاور برخــی کارشناســان ادامــه در صفحــه 4

آیندهنگری سرنوشت ایران در اوپک با توجه به افت تولید

ایران از اوپک
میرود؟

تحلیلگــران بــازار انــرژی دربــاره سرنوشــت ایــران در اوپــک معتقدند
«سیاســتگذاریهایی کــه وزارت نفــت بــرای حفــظ اعتبــار کشــور
در جایــگاه اوپــک مطــرح میکنــد ،بخشــی مربــوط بــه سیاس ـتهای
کالن کشــور و بخــش دیگــر ،مربــوط بــه سیاســتهای تخصصــی
میشــود کــه ایــران کمــاکان بــرای حفــظ اعتبــار اوپــک در تولیــد
و عرضــه نفتخــام ،همــگام بــا ســایر کشــورها در اجــاس حضــور
خواهــد داشــت» .
مریــم فکــری :صــد و هفتــاد و ششــمین کنفرانــس اوپــک  ۱۹تیــر برگــزار
میشــود؛ رخــدادی کــه از نــگاه تحلیلگــران بــازار انــرژی ،در مقطــع زمانــی
حســاس و مهــم بــرای نفــت اتفــاق میافتــد .در حــال حاضــر قیمــت نفــت
تحتتاثیــر توافــق کاهــش تولیــد تولیدکننــدگان بــزرگ نفــت ،تنشهــای
فزاینــده خاورمیانــه و پیشبینــی کاهــش تقاضــای جهانــی قــرار دارد.
تاریــخ نشســت اوپــک و متحدانــش از  ۲۵و  ۲۶ژوئــن بــه اول و دوم جــوالی
تغییــر یافتــه اســت .عامــل اصلــی تاخیــر ایــن اجــاس ،رویکــرد «صبــر کــن و
ببیــن» اســت .آنهــا منتظــر نتیجــه اجــاس جــی ۲۰هســتند و امیدوارنــد ترامــپ
و شــی جینپینــگ ،رییــس جمهــوری چیــن پیشــرفتی در قــرارداد تجــاری
داشــته باشــند .نتیجــه اجــاس جــی ۲۰و مذاکــرات بیــن رییسجمهورهــا بــه
کشــورهای عضــو اوپــک و تولیدکننــدگان غیراوپــک کمــک میکنــد در مــورد

تمدیــد قــرارداد کاهــش تولیــد تصمیمگیــری کننــد.
بــا ایــن همــه ،موضعگیــری ترامــپ کــه مبهــم و نامطمئــن اســت ،یکــی از
منابــع نگرانــی بــازار اســت .ترامــپ تــاش بــرای پیــروزی در انتخابــات ســال
 ۲۰۲۰آمریــکا را آغــاز کــرده و بــه همیــن دلیــل ،دربــاره مســائل کلیــدی،
بهویــژه مســایل تجــاری ،پرحرفتــر و مبهمتــر خواهــد بــود .ایــن شــرایط،
بــه اقتصــاد جهانــی آســیب میزنــد و تقاضــا بــرای نفــت را ضعیــف میکنــد.
آژانــس بینالمللــی انــرژی بهتازگــی بــرآورد خــود از رشــد تقاضــای نفــت در
ســال  ۲۰۱۹میــادی را از یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز بــه یــک
میلیــون و  ۲۰۰هــزار بشــکه در روز کاهــش داده اســت.
هماکنــون اوپــک و متحدانــش توافــق کردهانــد تولیــد نفــت خــود را از آغــاز
ســالجاری میــادی بــه مــدت  ۶مــاه ،در مجمــوع یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار
بشــکه در روز کاهــش دهنــد .ایــن توافــق در پایــان مــاه جــاری میــادی پایــان
مییابــد.
بــا ایــن وجــود ،چنــد منبــع اوپکــی اعــام کردنــد کــه «تولیدکننــدگان نفــت در
حاشــیه خلیــج فــارس تولیــد نفــت خــود در مــاه ژوئیــه را در ســطح تعیینشــده
در توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت نگــه میدارنــد .اگرچــه یــک منبــع اوپــک
گفتــه «روســیه تنهــا کشــوری اســت کــه هنــوز دربــاره تمدیــد توافــق جهانــی
کاهــش تولیــد نفــت تصمیــم نگرفتــه اســت .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ایــران از اوپــک مــیرود؟ تحلیلگــران بــازار حضــور شــرکتهای آلمانــی در ایــران
انــرژی دربــاره سرنوشــت ایــران در اوپــک معتقدنــد بــا وجــود فشــار تحریــم اتــاق بازرگانــی و

«سیاســتگذاریهایی کــه وزارت نفــت بــرای صنعــت آلمــان بــا انتشــار دادههایــی اعــام
حفــظ اعتبــار کشــور در جایــگاه اوپــک مطــرح کــرده اســت کــه بــا وجــود تحریــم و فشــار
ســنگین آمریــکا ،شــرکتهای آلمانــی
میکنــد مشــروح خبــر
همچنــان در ایــران فعــالمیمانند.مشــروح

اولویــت کشــور جهــش صــادرات غیــر خبــر
ـت معــاون اقتصــادی رئیسجمهــوری
ـی اسـ
نفتـ
گفــت :در شــرایط کنونــی اولویــت کشــور حرکت ظرفیــت روابــــط تجــاری بــا عمـــان و
بــه ســمت جهــش در صــادرات و کمکــردن اتــکا قطــر خیـــلی بیــشتــر از وضــع فعلــی
ـت نشســت آشــنایی بــا فرصتهــای تجــاری
بــه درآمدهــای نفتــی اســت مشــروح خبــر اســ

و اقتصــادی کشــورهای ایــران ،قطــر و عمــان بــا
دردســرهای واقعــی نبــودن قیمــت بــرق حضــور مســئوالن و مدیــران ملــی و اســتانی و تجــار
صنعــت بــرق و انــرژی کشــور در نهادهــای در محــل مرکــز همایشهــای صــدا و ســیما برگــزار
تصمیمگیــر نظیــر مجلــس شــورای اســامی شــد .مش��روح خبــر
و دولــت نماینــدهای نــدارد و بــه همیــن دلیــل
ـادی
ـاالن اقتصـ
ـط فعـ
ـت روابـ
ـرورت تقویـ
تصمیمهــای گرفتــه شــده عمدتــا بــه نفــع ضـ
ـورها
ـر کشـ
ـران در دیگـ
ـای ایـ
فعــاالن ایــن بخــش نیست.مشــروح خبــر و نمایندگیهـ
 .همایــش آشــنایی وابســتگان اقتصــادی وزارت خارجه
قراردادهــای صادراتــی بیمــه مــی شـ
ـوند بــا سیاســتها و برنامههــای پارلمــان بخــش
رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق خصوصــی بــه همــت معاونــت بینالملــل اتــاق
ضمانــت صــادرات ایــران گفــت :یکــی از ایــران و وزارت امورخارجــه ،برگــزار شــد .مشــروح
.
مهمتریــن محصــوالت ایــن صنــدوق ،بیمــه کــردن خبــر
قراردادهــای صادراتی اســت .مشــروح خبــر ....

ـع
ـرای قطـ
ـراق بـ
ـه عـ
ـکا بـ
ـارآمریـ
ـل فشـ
دلیـ
رانــت ،میــوه اقتصــاد گرهخــورده نگاهــی واردات انــرژی از ایــران بــه گــزارش ایســنا،

اجمالــی بــه ســرفصل خبرهــا حکایــت از اختــاف بررســی بــازار جهانــی انــرژی در یــک ســال اخیــر
دیــدگاه دولــت ،بخــش خصوصــی و مجلــس بــا نشــان میدهــد کــه چگونــه تصمیمــات آمریــکا
یکدیگــر دارد .مشـ�روح خبـ�ر
دربــاره تحریــم انــرژی ایــران بــر سرنوشــت دیگــر
کشــورها کــه از مشــتریان انــرژی ایــران محســوب
میشــوند ،تأثیرگــذار بــوده اســت .مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
چنــد نرخــی کــردن ارز تصمیــم اشــتباهی
.
بــود مشــروح خبــر
ـت دارد
ـه اهمیـ
ـش از همیشـ
ـی بیـ
ـکاری نفتـ
همـ

مشــروح خبــر

افزایــش ســرمایه گــذاری مصــوب خارجــی
در کشــور بــه  ۴میلیــارد دالر مشــروح خبــر
شــوک تــازه نیمــا بــه فعــاالن اقتصــادی

مش��روح خبــر

افزایــش مبــادالت ایــران و پاکســتان مــورد
تاکیــد قرارگرفــت مشــروح خبــر
ـرآورده
ـد فـ
ـت تولیـ
ـام نخسـ
ـب مقـ
ـران صاحـ
ایـ
ـه مش��روح خب��ر
در منطقـ
افزایــش ســرمایه گــذاری مصــوب خارجــی

در کشــور بــه  ۴میلیــارد دالر مشــروح خبــر

اتحــاد مخالفــان سیاســی در آمریــکا علیــه
انتقــال گاز روســیه بــه آلمــان مشــروح خبــر
تدویــن بســته سیاســت صادراتــی بــرای
هــر کشــور ضــروری اســت مشــروح خبــر
لــزوم بازاندیشــی در کارکــرد مناطــق ویــژه
اقتصــادی کشــور مشــروح خبــر
شــرکتهای آلمانــی آب پاکــی روی
دســت ترامــپ ریختنــد  .مشــروح خبــر

.

انجمن بهينه سازی
مصرف انرژی
صفحه 10
ايران
*

هــــاب انــرژی قصــد دارد تــا در هــر شــماره
بــــه معرفــــی یکــــی از تشــــکل هــــای عضــو
فدراســــیون صــــادرات انــــرژی بپــــردازد
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه شــرح
کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا خواهیــد
کــرد
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ادامه از صفحه 1
سرنوشت ایران در اوپک
در ایــن میــان ،بــا تشــدید تحریمهــا علیــه ایــران شــائبهای
مبنــی بــر خــروج ایــران از اوپــک بــه وجــود آمــد؛ موضوعــی
کــه در ســطح بینالمللــی نیــز مطــرح شــده اســت ،امــا
اخیــرا وزیــر نفــت ایــران دربــاره ایــن مســاله صراحتــا اعــام
کــرد کــه «ایــران قصــد خــروج از اوپــک را نــدارد» .
در ســال  ۱۳۹۵صــادرات نفتخــام ایــران در نتیجــه اجــرای
برجــام جهــش کــرد و بــه مــرور بــه باالتــر از  ۲.۲میلیــون
بشــکه در روز رســید .آن زمــان تولیــد نفتخــام ایــران نیــز
در یــک قدمــی تکــرار رکــورد  ۴میلیــون بشــکه در روز قــرار
داشــت؛ بــه طــوری کــه اواخــر آن ســال در توافــق اولیــه
کاهــش تولیــد اوپــک ســطح تولیــد مرجــع ایــران ۳.۹۷۵
میلیــون بشــکه در روز در نظــر گرفتــه شــد.
بــا بازگشــت تحریمهــای آمریــکا در ســال  ۱۳۹۷دوبــاره
نمــودار تولیــد و صــادرات نفتخــام ایــران رونــدی نزولــی
بــه خــود گرفــت .اگــر آخریــن گــزارش ماهانــه اوپــک بــر
اســاس اطالعــات منابــع ثانویــه را مــاک قــرار دهیــم ،در
مــاه مــارس  ۲۰۱۹تولیــد نفــت خــام ایــران  ۲.۶۹۸هــزار
بشــکه در روز بــوده اســت.
در ایــن شــرایط ،بیــژن نامدارزنگنــه اعــام کــرد کــه «ایــن
کشــور برنام ـهای بــرای خــروج از اوپــک نــدارد و از اینکــه
بعضــی از اعضــای ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت،
آن را بــه یــک کانــون سیاســی بــرای مقابلــه بــا دو عضــو
بنیانگــذار اوپــک یعنــی ایــران و ونزوئــا تبدیــل کردهانــد،
متاســف اســت» .
وی تاکیــد کــرد کــه «بــازار نفــت بایــد غیرسیاســی باشــد
و اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه ایــن کشــورها اوپــک را بــه
ســمت فروپاشــی میبرنــد ،ولــی مــا میخواهیــم اوپــک
حفــظ شــود» .
فریــدون برکشــلی مدیرگــروه مطالعــات انــرژی ویــن نیــز
متذکــر شــد« :مقایســه شــرایط کنونــی بــازار بســیار دشــوار
اســت ،بزنــگاه ســختی اســت .امــا مطمئنــا مــا (ایــران) بــا
قــدرت عبــور خواهیــم کــرد .فــن تبدیــل چالــش بــه فرصت
را بایــد بــا دقــت و درایــت برنامهریــزی کــرد ،زیــرا مســاله
تنهــا بــه نفــت مربــوط نمیشــود ،سیاســتهای پولــی و
مالــی و روابــط منطقـهای و بینالمللــی و دیپلماســی فعــال
از اصــول الزم در ایــن عرصــه اســت».

اعتبار و جایگاه ایران در اوپک
رضــا پدیــدار ،رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران در گفتوگــو بــا خبرگــزاری خبرآنالیــن در
مــورد جایــگاه و موقعیــت ایــران در اوپــک میگویــد:
«ایــران از موسســین اوپــک اســت و جایــگاه آن در اوپــک
مشــخص شــده اســت و دومیــن تولیدکننــده بــوده اســت» .
وی میافزایــد« :بــه دلیــل تالطــم سیاســی و اقتصــادی
کــه در دنیــا حاصــل شــد و ســرمایهگذاریهایی کــه در
کشــور عــراق صــورت گرفــت ،جــای ایــران تغییــر کــرد
و از جایــگاه دوم بــه ســوم رســید و در نهایــت بــر اثــر
تحریمهــای یکجانبــهای کــه برعلیــه کشــور وجــود
داشــت ،پایــگاه ایــن کشــور ضعیــف شــود و تولیــد آن
کاهــش پیــدا کــرد و در جایــگاه پنجــم قــرار گرفــت .بــر
ایــن اســاس ،مــا کمــاکان در موقعیــت خــود در اوپــک
هســتیم و صحبــت خودمــان را خواهیــم کــرد» .
پدیــدار بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه اوپــک یــک تشــکل رســمی
مــورد پذیــرش کشــورهای عضــو اســت کــه در موضــوع نفت
بــا یکدیگــر بــه اتفــاق نظــر میرســند و براســاس یــک
سیاســتگذاری جامــع ،بــا یکدیگــر حرکــت میکننــد،
متذکــر میشــود« :مــن تصــور نمیکنــم خــارج از
ایــن چارچــوب ،ایــران اقدامــی داشــته باشــد و یــا حتــی
کشــورهای عضــو اوپــک نیــز در مقابــل ایــران تغییــری
داشــته باشــند» .
وی تصریــح میکنــد« :تصــور نمیکنــم تغییــری صــورت

گیــرد ،منتهــا مــا در موقعیتــی کــه جایــگاه دوم را در اوپــک
داشــتیم ،قویتــر وارد مذاکــرات و گفتوگوهــا میشــویم
و امــروز کــه جایــگاه خــود را از دســت دادهایــم ،قاعدتــا
اثرگــذاری صحبتهــا و تحلیلهــای مــا بــه طــور طبیعــی
کاهــش مییابــد» .
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
ایــران عنــوان میکنــد« :سیاســتگذاریهایی کــه
وزارت نفــت و بــه طــور کلــی دولــت بــرای حفــظ اعتبــار
کشــور در جایــگاه اوپــک میخواهــد مطــرح کنــد ،قاعدتــا
سیاســتگذاریهایی اســت کــه بخــش مهــم آن ،مربــوط
بــه سیاســتهای کالن کشــور اســت و بخــش دیگــر،
مربــوط بــه سیاســتهای تخصصــی میشــود کــه ایــران
کمــاکان بــرای حفــظ اعتبــار اوپــک در تولیــد و عرضــه
نفتخــام ،همــگام بــا ســایر کشــورها در اجــاس حضــور
خواهــد داشــت» .
حفظ کاهش سقف تولید اوپک؟
پدیــدار دربــاره احتمــال حفــظ کاهــش ســقف تولیــد
اوپــک ،میگویــد« :ســقفی کــه در اجــاس قبلــی و  ۶مــاه
پیــش تعییــن کردنــد کــه در آذرمــاه در ویــن برگــزار شــد،
 ۳۲.۵میلیــون بشــکه بــود کشــورهای عضــو اوپــک تعهــد
کردنــد کــه از ایــن ســقف فراتــر نرونــد» .
وی میافزایــد« :بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در بــازار
حاکــم شــد و وابســتگی اقتصــاد اوپکیهــا بــه درآمدهــای
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نفتــی و همینطــور غیراوپکیهــا و در راس آنهــا روســیه
کــه  ۴۸درصــد درآمدهــای ملــیاش بــه نفــت وابســتگی
دارد ،آمدنــد ســقف  ۳۲.۵میلیــون بشــکه را کمتــر تولیــد
کردنــد» .
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران
تصریــح میکنــد« :امــروز کــه مــن بــا شــما صحبــت
میکنــم ،اوپــک  ۲۹میلیــون و  ۷۰۰هــزار بشــکه تولیــد
میکنــد و بــه طــور قطــع در اجــاس آتــی راجــع بــه
حفــظ ســقف اوپــک صحبــت خواهــد شــد .خوشــبختانه در
حــال حاضــر اعضــای اوپــک بــه طــور متفقالقــول زیــر
ســقفی کــه تعهــد کردنــد ،تولیــد میکننــد و همیــن
موضــوع باعــث پایــداری قیمــت و جلوگیــری از نــزول
قیمتهــا در ســطح جهــان خواهــد شــد» .
پدیــدار متذکــر میشــود« :مــن پیشبینــی میکنــم بــا
توجــه بــه اینکــه اتحــاد اوپــک و غیراوپکیهــا بــا وجــود
تحــوالت سیاســی حفــظ شــده ،توانســتند زیــر آن ســقف
تولیــد کننــد و همــان ســهمیه را نیــز نگــه داشــتند .البتــه
عارضههــای سیاســی نیــز بــه تعــدادی از اعضــای اوپــک
وارد شــد ،مثــل لینــی ،ونزوئــا ،الجزایــر ،نیجریــه و حتــی
ایــران» .
وی خاطرنشــان میکنــد ۵« :کشــور از اعضــای اوپــک زیــر
ســقف خــود تولیــد کردنــد کــه عمــا ســقف تولیــد اوپــک
بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرد و بــه نظــر مــن اوپکیهــا بــر
همیــن اســاس ،خواهنــد مانــد ،چــون قیمتــی کــه امــروز
میفروشــند ،بــاال  ۶۰دالر اســت و ایــن عــدد خــوب اســت.
بنابرایــن مــن پیشبینــی میکنــم اگــر همیــن شــرایط
ادامــه پیــدا کنــد ،قیمــت نفــت اوپــک تــا پایــان ســال
 ۲۰۱۹میــادی بیــن  ۶۵تــا  ۷۵دالر خواهــد بــود» .
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توسعه صادرات با
تثبیت سیاستهای
اقتصادی

صادرات یک فعل اقتصادی نیست ،بلکه یک جریان اقتصادی است.
و تحلیلگــران اقتصــادی ایــن مهــم تــا امــروز از برنامهریــزی
مــدون بهــره نبــرده ،بــه همیــن دلیــل نتیجــه مطلوبــی
بهعنــوان رهیافــت توســعه اقتصــادی در بــر نداشــته اســت.
در بررســی رشــد صــادرات و رشــد اقتصــادی در بخشهــای
گوناگــون صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی و خدمــات ،ایــن
مشــکل شــدیدتر و اثرگذارتــر رخ مینمایــد.
از ســوی دیگــر باتوجــه بــه موقعیــت خــاص و اســتراتژیک
ایــران در منطقــه و جهــان ،میتــوان گفــت ســرمایهگذاری
و جــذب ســرمایه ،پارامتــر مهمــی بــرای افزایــش تــوان
تولیــد داخلــی اســت و زمینــه صــادرات بیشــتر را فراهــم
میکنــد.
افزایــش ســرمایه و بــاال بــردن تــوان و بــازده اقتصــاد در
تولیــد محصــوالت متنــوع میتوانــد تاثیــر متقابــل و
قابــل برگشــتی در توســعه صــادرات داشــته باشــد .امــا
بررسـیهای دورهای و واکاویهــای انجــام شــده در پارلمــان
بخــش خصوصــی حاکــی از آن اســت کــه صــادرات در ایــران
رونــد باثباتــی را طــی نمیکنــد کــه وابســتگی صــادرات
بــه نفــت ،وابســتگی سیاســتگذاریهای اقتصــادی
بــه درآمدهــای نفتــی و نوســان در نــرخ ،تقاضــا و عرضــه
نفــت ،ازجملــه دالیــل مهــم ایــن مســئله اســت .بــه ایــن
ترتیــب توجــه بــه صــادرات غیرنفتــی از اهمیــت شــایانی
برخــوردار اســت .بــرای دســتیابی بــه اهــداف صادراتــی در
ســالهای پیــش رو بایــد از تجربــه ســالهای گذشــته
بهــره بــرد و ضمــن آسیبشناســی بــه رفــع کاســتیهای
گذشــته پرداخــت .در بررســی سیاســتهای توســعه
صــادرات در ســالهای پیــش و پــس از انقــاب بــه چنــد
نکتــه میتــوان پــی بــرد .بهطــور کلــی توســعه صــادرات
در حیطــه سیاســتهای برونگــرا در تجــارت خارجــی
مطــرح شــده و شــامل صــادرات کاالهــای غیرســنتی اولیــه،

نیمهســاخته و ساختهشــده میشــود کــه میتوانــد ســهم
باالیــی از تجــارت خارجــی و بازارهــای جهانــی را بهدســت
آورد.
مقابلــه بــا کســری تــراز پرداختهــا ،فراهــم آوردن مزیــت
نســبی در تولیــد محصــوالت صادراتــی ،حصــول کارآیــی و
افزایــش بهــرهوری عوامــل تولیــد ،اســتفاده بهینــه از امکانات
موجــود و بالقــوه ،افزایــش رقابــت بیــن تولیدکننــدگان،
بهبــود کیفــی محصــوالت ،اســتفاده از ســطوح بــاالی
فنــاوری پیشــرفته ،ارزآوری ،جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
و گســترش بازارهــای داخلــی از جملــه مزایــای توســعه
صــادرات بهشــمار مــیرود .امــا سیاســتهای تجــاری
ایــران در ســالهای پیــش از انقــاب حاکــی از جایگزینــی
واردات بــوده اســت.
پژوهشهــا نمایانگــر ایــن اســت کــه از دهــه  ۱۳۴۰تــا
 ۱۳۵۰سیاســت جایگزینــی واردات ســرلوحه سیاســتهای
تجــارت خارجــی قــرار داشــته و تــا ســالهای پــس از آن نیــز
ادامــه یافتــه اســت .پــس از انقــاب اســامی ،سیاس ـتهای
تجــارت خارجــی کشــور متحــول شــد و شــکل بهنســبت
منظمــی بــه خــود گرفــت .امــا عوامــل گوناگونــی ازجملــه
جنــگ تحمیلــی ،مانــع از تحقــق اهــداف شــد .روند سیاســت
جایگزینــی واردات همــراه بــا کنترلهــا و نظارتهــای ویــژه
تــا شــروع نخســتین برنامــه توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی در ســال  ۱۳۷۲ادامــه یافــت .در ایــن دهــه ســهم
صــادرات غیرنفتــی از  ۸درصــد کل بــه  ۲۶درصــد رســید و
ارزش آن بــه  ۱۱.۸میلیــارد دالر رســید .در دومیــن برنامــه
همیــن سیاســت ادامــه یافــت کــه البتــه بــا موفقیتــی همــراه
نبــود .علــت اصلــی نیــز نوســان شــاخصهای اقتصــادی و
تغییــر پیدرپــی ضوابــط و مقــررات و مبــادالت پولــی و
ارزی بــود.

4

اولویت کشور
جهش صادرات
غیر نفتی است

معــاون اقتصــادی رئیسجمهــوری گفــت :در
شــرایط کنونــی اولویــت کشــور حرکــت بــه
ســمت جهــش در صــادرات و کمکــردن اتــکا
بــه درآمدهــای نفتــی اســت؛ بنابرایــن همــه
امکانــات را بــرای افزایــش تولیــدات صادراتــی
بســیج میکنیــم ،چراکــه برداشــتن موانــع در
مســیر صــادرات ،کمــک شــایانی بــه اشــتغال
میکنــد.
محمــد نهاوندیــان ،معــاون اقتصــادی رئیسجمهــوری
در حاشــیه بازدیــد از منطقــه ویــژه اقتصــادی میرجــاوه
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اتصــال
میرجــاوه بــه خــط آهــن پاکســتان ،امــکان قابــل
توجهــی در تجــارت ملــی بــا ایــن کشــور از طریــق
میرجــاوه فراهــم خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســه ماهــه نخســت ســال
جــاری شــاهد جهــش در رقــم صادراتــی از طریــق مــرز
میرجــاوه هســتیم ،گفــت :ایــن مــرز جایــگاه مهمــی
در توســعه صــادرات ایــران دارد و بایــد بــه بهتریــن
شــکل ممکــن ظرفیتهــای آن را بیــش از پیــش
شــکوفا کــرد.
نهاوندیــان در ادامــه اظهــار کــرد :چنانچــه در جهــت

تســهیل و رفــع موانــع موجــود در مــرز میرجــاوه در
زمینــه صــادرات گام برداشــته شــود ،میتــوان زمینــه
جهــش ایــن مــرز را فراهــم کــرد.
وی افــزود :در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری شــاهد
جهــش در رقــم صــادرات کشــور از طریــق مــرز
میرجــاوه هســتیم و ایــن مهــم نشــاندهنده ایــن اســت
کــه ظرفیــت صادراتــی ایــران بســیار خــوب اســت.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری گفــت :در شــرایط
کنونــی اولویــت کشــور حرکــت بــه ســمت جهــش در
صــادرات و کمکــردن اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی اســت؛
بنابرایــن همــه امکانــات را بــرای افزایــش تولیــدات
صادراتــی کشــور بســیج میکنیــم.
نهاوندیــان گفــت :از ســوی دیگــر همبســتگی و هــم
پیونــدی بــا اقتصــاد کشــورهای همســایه بــه بهبــود
شــرایط اقتصــادی طرفیــن و امنیــت منطقــه نیــز کمــک
خواهــد کــرد.
وی ضمــن ابــراز خرســندی از آغــاز عملیــات ســاخت
منطقــه ویــژه اقتصــادی میرجــاوه بــا همــکاری بخــش
خصوصــی افــزود :بــا ایــن رونــد پیــش بینــی میشــود
ایــن طــرح بــه ســرعت عملیاتــی و امکانــات قابــل
توجهــی را بــرای صــادرات فراهــم کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صنعــت بــرق و انــرژی کشــور در نهادهــای
تصمیمگیــر نظیــر مجلــس شــورای اســامی
و دولــت نماینــدهای نــدارد و بــه همیــن دلیــل
تصمیمهــای گرفتــه شــده عمدتــا بــه نفــع
فعــاالن ایــن بخــش نیســت.
حمیدرضــا صالحــی ،دبیــرکل فــــــــــدراســــــــــــیون
صـــادرات انــــــــرژی و صـــــنایع وابســـته ایـــــــــران ،بــا اعــام
ایــن مطلــب بــه «دنیــای اقتصــاد» گفــت :در دو دهــه
اخیــر دوران ســختی را پشــت ســر گذاشــتیم ،زیــرا در
ایــن ســالها قیمــت بــرق مصرفــی متناســب بــا رشــد
قیمتهــا ،افزایــش پیــدا نکــرد و مجلــس شــورای اســامی
بــا تصویــب طــرح تثبیــت قیمتهــا در برنامــه چهــارم،
بــر دشــواریهای تولیــد افــزود .وی بــا بیــان اینکــه در
ســالهای اخیــر بیشــتر ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق
توســط بخشخصوصــی انجــام گرفتــه ،افــزود :متاســفانه
اقتصــاد ایــران متکــی بــه درآمدهــای نفتــی اســت و ایــن
موضــوع موجــب شــده قیمــت حاملهــای انــرژی همــواره
پاییــن نگــه داشــته شــود .همچنیــن یارانههایــی کــه
دولــت در ۴۰ســال گذشــته بابــت حاملهــای انــرژی
پرداخــت کــرده ،باعــث شــده مصرفکننــدگان الگــوی
مصــرف بهینـهای نداشــته باشــند .عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران تصریــح کــرد :اگــر از همیــن امــروز شــروع
بــه واقعیســازی قیمــت بــرق کنیــم ،میتــوان تــا ســه
ســال آینــده بــا یــک شــیب صعــودی مناســب ،قیمــت بــرق
را بــرای مصرفکننــدگان واقعــی کــرد .ایــن کار نهتنهــا
موجــب جبــران کســریهای وزارت نیــرو میشــود ،بلکــه
جامعــه نســبت بــه اصــاح الگــوی مصــرف اقــدام میکنــد.
صالحــی بــا اشــاره بــه ضــرورت حضــور متخصصــان صنعــت
بــرق در نهادهــای تصمیمگیــر ماننــد مجلــس شــورای
اســامی ،گفــت :معتقــدم بــرای دفــاع از مــوکل بایــد او
را بــه خوبــی بشناســی و از جنــس آن باشــی ،بــه ایــن
معنــا کــه اگــر میخواهیــم در مــورد بخــش خصوصــی یــا
صنعــت بــرق تصمیمگیــری کنیــم ،بهتــر اســت از دانــش
و تجربــه مهندســان و متخصصــان ایــن حــوزه بهرهمنــد
شــویم .چــه ایــرادی دارد نخبــگان صنعــت بــرق و انــرژی
در کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی تریبــون
داشــته باشــند و دغدغههــای ایــن صنعــت را بیــان کننــد.
وی افــزود :چنانچــه میتوانســتیم نماینــدهای در مجلــس
داشــته باشــیم ،قــدرت چانهزنــی و بیــان نظــرات فعــاالن

انـرژی

دردسرهای
واقعی نبودن
قیمت برق
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حمیدرضا صالحی ،دبیرکل فدراسـیون صادرات
انرژی و صـنایع وابسـته ایران

صنعــت بــرق بســیار بیشــتر از زمــان حــال بــود .بهعنــوان
مثــال قانــون حمایــت از صنعــت بــرق در ســال  ۱۳۹۴در
مجلــس شــورای اســامی و شــورای نگهبــان تصویــب شــد،
امــا اکنــون پــس از گذشــت  ۴ســال از تصویــب ایــن قانــون،
نشــانی از اجــرای صحیــح و کامــل آن نیســت .مدیرعامــل
شــرکت صانیــر بــا بیــان جزئیــات قانــون حمایــت از صنعــت
بــرق گفــت :ســادهترین مــوردی کــه قــرار بــود در برنامــه
ششــم در حــوزه صنعــت بــرق اجرایــی شــود ،تغییــر قیمــت
بــرق از تکلیفــی بــه واقعــی بــود کــه متاســفانه هیــچ ســالی
مابهالتفــاوت قیمــت در بودجــه دیــده نمیشــود و مجلــس
هــم اعتراضــی نمیکنــد.
صالحــی ادامــه داد :همــواره بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــردم
کــه جامعــه بهتــر اســت متوجــه شــود کــه قیمــت تمــام
شــده بــرق مصرفــی چقــدر اســت و ایــن موضــوع بایــد در
بودجــه نیــز لحــاظ شــود ،زیــرا تــا زمانــی کــه ایــن مهــم رخ
ندهــد و مــردم از قیمــت واقعــی بــرق آگاه نشــوند ،وضعیــت
الگــوی مصــرف تغییــر نمیکنــد و از طرفــی نیــز دولتهــا
برنامـهای بــرای جلوگیــری از ایــن هــدرروی منابــع از خــود
ارائــه نمیدهنــد .وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت ایــران بــرای
تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی خاورمیانــه ،افــزود :اگــر

بتوانیــم ســرمایهگذاری درســت و مناســب انجــام دهیــم و
زیرســاختهای الزم را ایجــاد کنیــم ،ایــران اســتعداد ایــن
را دارد کــه بــه هــاب منطقــه در حــوزه بــرق و گاز تبدیــل
شــود کــه میتوانــد درآمدهــای ناشــی از آن جایگزیــن
بخشــی از درآمدهــای نفتــی در آینــده شــود .عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی
عالقهمنــد اســت تــا در ایــن حــوزه فعالیــت کنــد ،گفــت:
دولــت بایــد تســهیلگر حضــور و پشــتیبان بخشخصوصــی
در ایــن حــوزه باشــد .بــرای مثــال امکانــات الزم را بــرای
فعالیــت بخشخصوصــی در ایــن حــوزه فراهــم ســازد و
آنهــا را در مذاکــرات اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه
یــاری کنــد.
صالحــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تحریمهــا چــه اثــری
روی ایــن صنعــت دارد ،گفــت :تحریمهــا همچــون گذشــته
بــرای صنایــع مختلــف از جملــه ایــن صنعــت چالــشآور
بودهانــد ،ولــی در حــوزه صــادرات بــرق بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای بــاالی بخشخصوصــی در ایــن حــوزه،
بهرغــم تحریمهــا بخــش خصوصــی بــا ظرفیتهــای
خاصــی کــه دارد حتمــا موفقیــت بیشــتری نســبت بــه
بخشدولتــی خواهنــد داشــت.
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چند نرخی کردن ارز تصمیم
اشتباهی بود
رئیــس کمیســیون صنعــت اتــاق بازرگانــی ایــران بــا
اشــاره بــه دســتورالعملهای چندگانــه ارزی بانــک
مرکــزی در ماههــای گذشــته ،توضیــح داد :اشــتباه اول
رخ داده در ایــن زمینــه ،چنــد نرخــی شــدن ارز بــود.
همانطــور کــه مــا از ابتــدا نیــز پیشبینــی میکردیــم،
ایــن سیاس ـتها نــه تنهــا گــره گشــا نبــود کــه حتــی
میتوانــد علیــه شــرایط فعلــی نیــز عمــل کنــد.
پورقاضــی ادامــه داد :وقتــی ارز چنــد نرخــی میشــود،
یعنــی میــان کســانی کــه ارتبــاط الزم بــرای دریافــت
ارز ارزان قیمــت را دارنــد و کســانی کــه ایــن ارتبــاط را
ندارنــد تفاوتــی جــدی وجــود دارد و در صورتــی کــه راه
ایــن رانــت بســته نشــود ،بخــش خصوصــی واقعــی تــوان
رقابــت بــا دیگــران را نخواهــد داشــت؛ زیــرا تفــاوت ۱۰
هــزار تومانــی در نــرخ بــازار و نــرخ دولتــی هیــچ فضایــی
بــرای رقابــت باقــی نمیگــذارد.
وی بــا اشــاره بــه تجربــه ارز چنــد نرخــی در ماههــای
گذشــته ،تصریــح کــرد :وقتــی رانــت در نقطــه اول شــکل
بگیــرد ،بــه همــان شــکل نیــز ادامــه خواهــد یافــت.
یعنــی مــا میبینیــم کــه دولــت رقــم قابــل توجهــی
از ارز  ۴۲۰۰تومانــی را عرضــه کــرده امــا افزایــش
قیمتهــا در بــازار کاالهــای اساســی غیــر قابــل کنتــرل
بــوده اســت .از ایــن رو از هــر جهــت کــه نــگاه کنیــم
ایــن سیاســت شکســته خــورده اســت.
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون صنعــت اتــاق بازرگانــی
ایــران ،در کنــار شــفافیت و ثبــات ،تــک نرخــی کــردن
ارز نیــز بــرای اقتصــاد ایــران اهمیــت باالیــی دارد ،زیــرا
در آن صــورت الاقــل فعــال اقتصــادی میدانــد کــه نــرخ
ارز یکســان اســت و بــا ارزیابــی از شــرایط اقتصــادی
تصمیــم میگیــرد ســرمایه خــود را چگونــه وارد چرخــه
کنــد.
پورقاضــی خاطرنشــان کــرد :بــرای برطــرف کــردن
دغدغــه حمایــت از اقشــار کــم درآمــد جامعــه میتــوان
طرحهــای دیگــری را در دســتور کار قــرار داد ،زیــرا
طــرح فعلــی نــه تنهــا پاســخگو نبــوده کــه حتی فشــارها
بــر تمــام طبقــات جامعــه را نیــز بیشــتر کــرده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهران-ایرنــا -رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران گفــت :یکــی از مهمتریــن
محصــوالت ایــن صنــدوق ،بیمــه کــردن قراردادهــای
صادراتــی اســت .بیمــه نامههــای صنــدوق میتوانــد
عمــ ً
ا بــرای اطمینــان بخشــی از برگشــت پــول بــه
فروشــنده و صادرکننــده ایرانــی جایگزیــن ال ســی باشــد.
«افــروز بهرامــی» بــا حضــور در برنامــه کنــکاش در رابطــه
بــا موضــوع «رونــق اقتصــادی و فرصتهــای ســرمایه
گــذاری ایرانیــان خــارج از کشــور» گفــت :کســانی کــه
بــه قصــد ســرمایه گــذاری صادراتــی بــه کشــور مــی
آینــد عــاوه بــر بیمــه قراردادهــای صادراتــی آنهــا ،بیمــه
نامههایــی بــا فاینانــس نیــز داریــم.
وی ادامــه داد :صنــدوق ضمانــت صــادرات میتوانــد تأمیــن
مالــی یــا خریــد دیــن اســناد صادراتــی انجــام دهــد ،یعنــی
اگــر صادرکننــده بخواهــد مــدت دار محصــوالت و کاالهای
خــود را بــه کشــورهای خارجــی بفروشــد و نگــران ایــن
باشــد کــه در سررســید پولشــان بازنگــردد ،صنــدوق بــا
بیمــه نامههــا ایــن موضــوع را تضمیــن میکنــد.

صنــدوق ضمانــت صادرات
تأمیــن منابــع مالــی را در
کنــار نظــام بانکــی برعهده
دارد .همچنیــن اگــر صنایع
صــادرات محــور نگــران
نقدینگــی خــود باشــند به
آنــان پیشــنهاد میدهیــم
کــه فــروش اعتبــاری
انجــام دهنــد تــا بــازار
بیــن المللــی را در دســت
داشــته باشــند

انـرژی

قراردادهای
صادراتی بیمه
می شوند

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات اظهــار داشــت :اگر
صنایــع صــادرات محــور نگــران نقدینگــی خــود باشــند بــه
آنــان پیشــنهاد میدهیــم کــه فــروش اعتبــاری انجــام
دهنــد تــا بــازار بیــن المللــی را در دســت داشــته باشــند.
بهرامــی گفــت :بــرای ایــن موضــوع در کنــار نظــام بانکــی
خریــد دیــن اســناد صادراتــی را داریــم و تضامیــن آن را
نیــز برعهــده داریــم و در عیــن حــال در بخــش نقدینگــی
نیــز بــه آنهــا کمــک میکنیــم .یعنــی صنــدوق ضمانــت
صــادرات تأمیــن منابــع مالــی را در کنــار نظــام بانکــی
برعهــده دارد و از طرفــی در مــورد ضمانــت نامــه بانکــی
نــرخ بهــره مــا بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار
پاییــن تــر از نــرخ نظــام بانکــی اســت.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در رابطــه
بــا تضامیــن موجــود بــرای حضــور ســرمایه گــذاران در
کشــور یــادآور شــد :ظرفیتهــای زیــادی از جملــه بــازار
قابــل توجــه نیــرو و انــرژی ارزان در کشــور مــا وجــود
دارد ۱۵ .کشــور همســایه مــا ســالیانه هــزار میلیــارد دالر
واردات دارنــد و ایــران فقــط  ۲.۵درصــد از ســهم واردات
آنهــا را پوشــش میدهــد.
بهرامــی افــزود :بســیاری از ســرمایه گــذاران بــرای
ســرمایه گــذاری نگــران ریســکهای سیاســی هســتند،
اگــر چــه منطقــه بــه دلیــل حضــور نیروهــای بیگانــه نــا
امــن اســت ولــی کشــور مــا از جملــه کشــورهای امــن در
منطقــه اســت .وی خاطــر نشــان کــرد :ســازمان ســرمایه
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گــذاری خارجــی و کمکهــای فنــی و اقتصــادی وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی بــر اســاس مجــوزی کــه صــادر
میکنــد ریس ـکهای سیاســی ســرمایه گــذاران خارجــی
را ضمانــت کــرده و پوشــش میدهــد و هــر زمــان ســرمایه
گــذار خارجــی احســاس کنــد کــه میخواهــد ســرمایه
خــود را از کشــور خــارج کنــد ،دولــت ایــن تضمیــن را بــه
وی خواهــد داد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران دربــاره
نقــش و ســاز و کار ایــن صنــدوق در رونــق تولیــد و بخــش
صــادرات گفــت :در همــه جــای دنیــا مهمتریــن نگرانــی
صادرکننــدگان ریســکهای سیاســی و تجــاری اســت
کــه اگــر در رونــد صــادرات اتفاقــی بیفتــد ،میتوانــد
بازپرداخــت وجــوه حاصــل از صــادرات خدمــات یــا
کاالهــای صادرکننــدگان را بــا خطــر مواجــه کنــد.
بهرامــی افــزود :یکــی از مهمتریــن محصــوالت صنــدوق
ضمانــت صــادرات بیمــه کــردن قراردادهــای صادراتــی
اســت .بیمــه نامههــای صنــدوق میتوانــد عمــ ً
ا بــرای
اطمینــان بخشــی از برگشــت پــول بــه فروشــنده و
صادرکننــده ایرانــی جایگزیــن ال ســی باشــد.
وی ادامــه داد :صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــر
اســاس بانکهــای اطالعاتــی کــه در اختیــار دارد قــرارداد
بیــن فروشــنده و خریــدار را در فرآینــد مدیریــت ریســک و
اعتبارســنجی انجــام میدهــد و بــه دلیــل نقــش و جایــگاه
حمایتــی خــود کارمزدهــای ناچیــزی دریافــت میکنــد.
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مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران خاطــر
نشــان کــرد :صنــدوق طــی  ۲۰ســال اخیــر  ۱۷میلیــارد
دالر پوشــش صادراتــی داشــته اســت و اخیــرا ً برخــی
صادرکننــدگان بــه دلیــل شــرایط تحریمــی بــا توجــه بــه
ایــن ریســکها بــه صنــدوق مراجعــه کــرده انــد.
بهرامــی در رابطــه بــا توانایــی ایــن صنــدوق بــرای حمایــت
بیشــتر از صــادرات گفــت :متأســفانه ســرمایه صنــدوق
دودهــم درصــد کل صــادرات غیــر نفتــی کشــور اســت
البتــه اینکــه مــا میتوانیــم نفــت را هــم حمایــت کنیــم.
وی افــزود :در حــال حاضــر ســرمایه ثبتــی صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان
اســت و کــه قطع ـاً بایــد افزایــش ســرمایه داشــته باشــد،
همتایــان مــا در منطقــه از جملــه عربســتان دارای ســرمایه
 ۴میلیــارد یورویــی و اگزیــم بانــک ترکیــه دو میلیــارد دالر
و ســاچه ایتالیــا  ۱۲میلیــارد یورویــی هســتند.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اضافــه کــرد:
البتــه افزایــش  ۲۰۰میلیــون دالر ســرمایه صنــدوق در
دســتور کار دولــت و مجلــس قــرار دارد .اگــر ایــن اتفــاق
بیفتــد ســقف پوشــش مــا افزایــش یافتــه و میتوانیــم
ریســک بیشــتری را برعهــده بگیریــم؛ بنابرایــن حمایــت
خــود را از صادرکننــدگان بیشــتر میکنیــم.
بهرامــی بــا اشــاره بــه شــرایط موجود کشــور اظهار داشــت:
اینکــه در داخــل بــا مشــکالتی مواجــه هســتیم تردیــدی
نیســت و دولــت نیــز آن را قبــول دارد ،شــوک ارزی کــه در
ســال گذشــته کشــور بــا آن رو بــه رو شــد بــر متغییرهــای
اقتصــادی مــا اثــر جــدی داشــت امــا ایــن باعــث شــد تــا
فرصتــی بــرای صــادرات ایجــاد شــود .یعنــی ایــن موقعیــت
یــک مزیــت صادراتــی اســت و خیلــی از کشــورها اقــدام
بــه کاهــش ارزش پــول ملــی خــود میکننــد تــا بتواننــد
مزیــت صادراتــی ایجــاد کننــد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات بــا اعتقــاد بــه
اینکــه واقعــی شــدن نــرخ ارز بــه جهــش صادراتــی کمــک
میکنــد تــا جلــوی واردات خیلــی از کاالهــای غیــر
ضــروری گرفتــه شــود ،گفــت :همــواره تولیدکننــدگان
مدعــی بودنــد کــه اگــر جلــو قاچــاق کاال و واردات گرفتــه
و نــرخ ارزبــه قیمــت واقعــی خــود نزدیــک شــود ،قلههــای
بیــن المللــی را در صــادرات فتــح خواهیــم کــرد .اکنــون
ایــن اتفــاق افتــاده اســت و بــه اعتقــاد مــن بایــد از فرصــت
موجــود بــرای صــادرات اســتفاده کنیــم.
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نگاهــی اجمالــی بــه ســرفصل خبرهــا حکایــت از
اختــاف دیــدگاه دولــت ،بخــش خصوصــی و مجلــس
بــا یکدیگــر دارد.
از یــک ســو ،رضــا رحمانــی ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
میگویــد هماهنگــی دولــت و بخشخصوصــی رمــز
پیــروزی در جنــگ اقتصــادی اســت و همچنیــن از تدابیــر
اندیشیدهشــده بــرای حــل مشــکالت تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان بــا هماهنگــی بانــک مرکــزی و مجلــس
شــورای اســامی خبــر میدهــد .از ســوی دیگــر ،مســعود
خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت
هرچنــد کاهــش درآمدهــای نفتــی میتوانــد بــرای اقتصــاد
ایــران یــک چالــش باشــد امــا میتــوان از شــرایط فعلــی
بــه عنــوان فرصتــی جدیــد بــرای کاهــش حضــور دولــت در
اقتصــاد اســتفاده کــرد .در ایــن بیــن ،ســیده فاطمــه حســینی،
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی نیــز از
اولتیماتــوم مجلــس بــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
خبــر داده اســت .بــه گفتــه حســینی ،گــزارش وزیــر صنعــت،
معــدن تجــارت در جلســه غیرعلنــی هفتــه گذشــته بــرای
نماینــدگان مجلــس قانعکننــده نبــود و نتوانســت از اتخــاذ
رویکــرد مناســب از ســوی ایــن وزارتخانــه در زمینــه نحــوه
تامیــن کاالهــای اساســی خبــر دهــد .ضــرورت دارد دولــت
هرچــه زودتــر نحــوه تخصیــص  ۱۴میلیــارد دالر بــرای
تامیــن کاالهــای اساســی را تعییــن و تبییــن کنــد و بــه نظــر
میرســد از میــان همــه ســناریوها ،پرداخــت بخشــی از ایــن
رقــم بــه شــکل یارانــه بــه اقشــار آســیبپذیر و دهکهــای
پاییــن جمعیتــی تصمیمــی بــه مراتــب بهتــر از اعطــای
یارانــه بــه واردکننــدگان کاالهــای اساســی اســت .سیاســت
فعلــی دولــت در ایــن زمینــه ،نتیجـهای جــز کاهــش عدالــت
اجتماعــی نداشــته اســت .ترکیــب ایــن  ۳محــور گویــای
نظــر دولــت ،مجلــس و بخــش خصوصــی اســت و تصویــری
روشــن از گرهافتــادن در تصمیمگیــری را نشــان میدهــد.
بخــش خصوصــی معتقــد اســت میتوانــد اقتصــاد کشــور را
اداره کنــد و دولــت بایــد دخالتهایــش را در اقتصــاد کاهــش
دهــد .ایــن در حالــی اســت کــه دولــت میلیاردهــا دالر ارز بــه
بخــش خصوصــی بــرای واردات کاالهایــی کــه واردات آنهــا
آزاد اســت اختصــاص داد امــا نتیجــه چندانــی حاصــل نشــد.
مجلــس بــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اولتیماتــوم

انـرژی

شماره صد و نوزده  //هفته اول تیر هزار و سیصد نود وهشت

رانت،
میوه اقتصاد
گرهخورده
داده تــا تکلیــف  ۱۴میلیــارد دالر ارز تخصیصیافتــه بــرای دولــت بــه مشــکل برمیخورنــد.
تامیــن کاالهــای اساســی را روشــن کنــد و پیــش از ایــن نیــز
برخــی از نماینــدگان انتقادهــای شــدیدی بــه رضــا رحمانــی وظایف کلیدی از اولویت خارج شده
داشــتهاند .دولــت نیــز معتقــد اســت کــه هماهنگــی دولــت علــی شــمساردکانی ،تحلیلگــر اقتصــاد و اقتصــاد انــرژی
بــا بخــش خصوصــی کلیــد عبــور از شــرایط کنونــی اســت .دربــاره پیچیدگیهــای کنونــی بیــن دولــت ،بخــش خصوصــی و
بــه عبــارت دیگــر ،دولــت بــه دنبــال هماهنگــی بــا بخشــی مجلــس شــورای اســامی بــه صمــت گفــت :نخســتین مشــکلی
اســت کــه خواهــان خــروج دولــت از اقتصــاد اســت .نقبــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه هــر  ۳نهــاد
بــه پیشــینه ایــن بحثهــا نشــان میدهــد کــه بخــش وظایــف اساســی و کلیــدی خــود را بــه جــای اولویــت نخســت
خصوصــی نیــز تــوان چندانــی بــرای درمــان شــرایط اقتصــادی بــه ردههــای پایینتــر فرســتادهاند .نماینــدگان مجلــس بایــد
کشــور بهتنهایــی نــدارد .پیــش از ایــن بارهــا فعــاالن و رانــت و فســاد را هــر جــا کــه دیدنــد فریــاد بزننــد اما متاســفانه
اعضــای اتاقهــای بازرگانــی از شــرایط اقتصــادی کشــور اینطــور نیســت و بســیاری از نماینــدگان مقابلــه بــا فســاد را
گالیهمنــد بودنــد و اعــام کــرده بودنــد کــه نیــاز مبرمــی بــه اولویــت فعالیتهــای خــود نمیداننــد .دولــت نیــز ســالها
حمایتهــای دولتــی دارنــد .عالوهبــر ایــن ،بخــش خصوصــی اســت کــه اقتصــاد کشــور را در اختیــار گرفتــه و تالشــی بــرای
بارهــا اعــام کــرده بــود کــه چــرا دولــت بــا ایــن بخــش بــرای توســعه بخــش خصوصــی واقعــی نمیکنــد .وی دربــاره بخــش
تصمیمگیریهــا مشــورت نمیکنــد .ایــن انتقادهــا تــا خصوصــی بــا توضیــح اینکــه دو بخــش در اقتصــاد غیردولتــی
جایــی پیــش رفــت کــه پــای رئیسجمهــوری و معــاون اول درنظــر داشــته باشــیم ،توضیــح داد :در ایــران بخــش خصوصــی
و بســیاری از وزیــران در ایــن مــدت بــه اتــاق بازرگانــی بــاز دولتــی ،بخــش خصوصــی رانتــی و بخــش خصوصــی در هــم
شــد و هــدف از تشــکیل ایــن جلســهها هماهنگــی دولــت تنیــده و یکــی قلمــداد میشــود .آنچــه میتوانــد کشــور را
بــا بخــش خصوصــی بــود .بخــش خصوصــی ایــران نیــز از ایــن مرحلــه عبــور دهــد ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی
متاســفانه حمایتهــای دولــت را بــا پــا پیــش میکشــد و دولتــی تفکیــک و بــه دقــت بررســی شــود ،بخــش خصوصــی
سیاســتهای اقتصــادی دولــت را بــا دســت پــس میزنــد .رانتــی از اقتصــاد کشــور ریشــهکن و اخــراج شــود و بــرای
بــه عبارتــی ،بخشــی از بخــش خصوصــی بــا یــک خصلــت بخــش خصوصــی باقیمانــده برنامهریزیهایــی داشــته
درونــی ایــن ارتبــاط را تنظیــم میکنــد و آن چیــزی نیســت باشــیم.
جــز بــازی منافــع ،جایــی کــه منافــع تامیــن شــود بــا دولــت متاســفانه بایــد ایــن موضــوع را بپذیریــم کــه بخــش خصوصــی
ارتبــاط خوبــی دارد و جایــی کــه منافــع تامیــن نشــود بــا حیــات خلــوت دولــت و برخــی از نماینــدگان ادوار شــده
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اســت .در ایــن شــرایط توســعه بخــش خصوصــی بیــش از
اینکــه بــه نفــع بخــش خصوصــی باشــد ،بــه نفــع مفســدان و
رانتخــواران اقتصــاد اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از  ۷۰ســال پیــش و بهویــژه در ۴۰
ســال گذشــته تاکنــون پــول نفــت ایــران یــا در قالــب فســاد
و قاچــاق از کشــور خــارج یــا هزینــه امــور جــاری شــده اســت،
توضیــح داد :ریشــه بخــش خصوصــی بایــد بــازار باشــد ،زمانــی
کــه ریشــه بخــش خصوصــی بــه دولــت میرســد ،یعنــی
بخــش خصوصــی در پــول نفــت ریشــه دارد .در بســیاری از
مــوارد ایــن موضــوع تاکنــون مطــرح شــده کــه قاچاقچیــان
ســوخت ایــران ،بــا پــول قاچــاق لبــاس و محصــوالت نســاجی
از ترکیــه میخرنــد و بــا نــرخ کمتــر از ترکیــه آن را در ایــران
میفروشــند .یــک بــار بنزیــن بــه قاچــاق از کشــور خــارج و
فروختــه میشــود و بــا پــول آن لبــاس و محصــوالت نســاجی
دوبــاره بــه طــور قاچــاق وارد کشــور میشــود و بــا قیمتــی
کــه تولیدکننــده در ترکیــه نمیتوانــد محصولــش را بفروشــد
مــا در کشــور آن را میخریــم .اگــر ایــن شــیوه مبادلــه جــز
رانــت و فســاد شــبکه نیســت ،مســئوالن بگوینــد روی آن
ی گذاشــت؟ همیــن کــه هنــوز عــزم همگانــی
بایــد چــه اســم 
بــرای جلوگیــری از قاچــاق و بــه طــور ویــژه قاچــاق ســوخت
در کشــور وجــود نــدارد یعنــی پیــش از ســردرگمی بیــن
نهادهــای اصلــی بــا یــک شــبکه قدرتمنــد رانتــی در اقتصــاد
روب ـهرو هســتیم.
پیشبرد اهداف رانتی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه باطلالســحر اقتصــاد دولتــی،
اقتصــاد خصوصــی اســت ،توضیــح داد :ابتــدا بایــد اقتصــاد
ایــران زیرســاخت اقتصــاد خصوصــی داشــته باشــد ،پــس از
آن بخــش خصوصــی را تصفیــه و ســپس بــرای توســعه آن
برنامهریــزی کــرد .توســعه ایــن بخــش خصوصــی توســعه
رانــت قدرتمنــد در مقابــل تولیــد بیدفــاع اســت و هیــچ
نتیجــهای جــز گســترش فســاد نــدارد .شــمساردکانی بــا
بیــان اینکــه ســردرگمی مجلــس ،دولــت و بخــش خصوصــی
بــه دلیــل ایــن اســت کــه رانــت و فســاد گســترده شــده اســت،
توضیــح داد :یــک شــبکهای از رانــت در کشــور وجــود دارد
کــه بــه الیههــای مختلــف تصمیمگیــری و اجرایــی رســیده
اســت .در ایــن شــرایط بدیهــی اســت کــه افــراد ســالم
ســردرگم شــده و شــبکه فســاد و رانــت بهســادگی اهــداف
خــود را پیــش میبــرد.
/https://www.smtnews.ir

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
همکاری نفتی بیش از همیشه اهمیت دارد
وزیــر انــرژی روســیه اعــام کــرد همــکاری بینالمللــی در
زمینــه تولیــد نفــت بــه ثبــات بازارهــای نفــت کمــک کرده
و اکنــون بیــش از همیشــه اهمیــت پیــدا کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،اوپــک و متحدانــش شــامل روســیه
در دســامبر موافقــت کردنــد بــرای تقویــت قیمتهــا و
کاهــش ســطح ذخایــر ،تولیدشــان را در نیمــه اول ســال
 ۲۰۱۹بــه میــزان  ۱.۲میلیــون بشــکه در روز کاهــش دهــد.
ایــن تولیدکننــدگان قــرار اســت روزهــای اول و دوم ژوئیــه
بــرای مذاکــره دربــاره تمدیــد ایــن پیمــان کــه  ۳۰ژوئــن
منقضــی میشــود در ویــن دیــدار کننــد.
الکســاندر نــواک در یــک کنفرانــس انــرژی در شــهر
ســن پترزبــورگ روســیه گفــت :اکنــون بیــش از همیشــه
همــکاری بینالمللــی اهمیــت دارد .نمونــه خوبــی از
همــکاری موفقیتآمیــز بــرای متعــادل کــردن بــازار نفــت
میــان کشــورهای اوپــک و غیراوپــک وجــود دارد و بــه
مــدد ایــن تالشهــای مشــترک ،مــا امــروز شــاهد ثبــات
بازارهــای نفــت جهــان ،افزایــش جذابیــت ســرمایهگذاری
در ایــن بخــش و بازگشــت ســرمایه هســتیم.
نــواک همچنیــن گفــت :رقابــت در بازارهــای جهانــی داغ
شــده اســت و همزمــان مــا شــاهد اســتفاده گســتردهتر
از روشهــای غیراقتصــادی در مبــارزه بــرای مصــرف
کننــدگان هســتیم.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،مقامــات روســیه واشــنگتن را
متهــم کردهانــد از تعرفههــا و تحریمهــا بــرای کســب
ســهم بــازار بــرای صــادرات انــرژی خــود اســتفاده میکنــد.
افزایش سرمایه گذاری مصوب خارجی در کشور به
 ۴میلیارد دالر
تهــران -ایرنــا -وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان
اینکــه تســهیالتی را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری خارجی
بــاالی  ۲۵۰هــزار دالر فراهــم کــرده ایــم ،گفــت :در نیمــه
اول پارســال  ۱.۷میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی
مصــوب وجــود داشــت امــا بــا اقدامــات انجــام شــده میــزان
آن در ســه مــاه چهــارم پارســال بــه  ۳.۵تــا  ۴میلیــارد دالر
رســید.

«فرهــاد دژپســند» روز ســه شــنبه در نخســتین نشســت
خبــری در محــل وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود:
 ۹۷درصــد درآمدهــای مالیاتــی ســال  ۹۷بــه ارزش ۱۰۹
هــزار میلیــارد تومــان محقــق شــد در حالــی کــه برخــی
حداکثــر تــا  ۱۰۰هــزار میلیــارد تومــان را پیــش بینــی مــی
کردنــد.
وی افــزود :در عرصــه جایگزینــی درآمدهــای ارزی نیــز
بــه گمــرک اعــام کردیــم هیــچ مانعــی بــرای صــادرات
غیرنفتــی ایجــاد نکننــد و بــر ایــن اســاس تاکیــد کردیــم
کــه بــرای صــادرات غیرنفتــی فــرش قرمــز پهــن شــود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه درآمدهــای
غیرنفتــی در ســال  ۹۷بــه رغــم همــه فشــارها کمتریــن
کاهــش را داشــت ،گفــت :در ســه مــاه نخســت امســال نیــز
صــادرات غیــر نفتــی رونــد مطلــوب و قابــل قبولــی داشــته
اســت.
وی بــه حمایــت از ســرمایه گــذاری خارجــی اشــاره کــرد
و گفــت :در نیمــه اول پارســال  ۱.۷میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری خارجــی مصــوب وجــود داشــت امــا بــا اقدامــات
انجــام شــده میــزان آن در ســه مــاه چهــارم پارســال بــه
 ۳.۵تــا  ۴میلیــارد دالر رســید.
دژپســند گفــت :در راســتای حمایــت از ســرمایه گــذاری
خارجــی ،تســهیالتی را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی بــاالی  ۲۵۰هــزار دالر فراهــم کــرده ایــم و بــر
ایــن اســاس پیــش بینــی مــی شــود امســال عملکــرد
خوبــی در ورود ســرمایه گــذاری هــای خارجــی داشــته
باشــیم.
شوک تازه نیما به فعاالن اقتصادی
عبــاس آرگــون بــا اشــاره بــه تخلفــات صــورت گرفتــه
توســط یکــی از صرافیهــای مجــاز و مــورد تاییــد ســامانه
نیمــا ،عنــوان کــرد بانــک مرکــزی بایــد اعتبارســنجی
مجــددی روی صرافیهــای معرفــی شــده در ســامانه
داشــته باشــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران از گــزارش
نگرانکننــدهای خبــر داد کــه از تخلــف چنــد صرافــی
مجــاز در ســامانه نیمــا و مالباختهشــدن عــدهای از فعــاالن
اقتصــادی حکایــت دارد.
عبــاس آرگــون بــا اشــاره بــه اینکــه طــی روزهــای اخیــر،
برخــی از واردکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی نســبت بــه
تخلــف صــورت گرفتــه از ســوی چنــد صرافــی مجــاز

انـرژی

شماره صد و نوزده  //هفته اول تیر هزار و سیصد نود وهشت

گزارشهایــی را ارائــه دادهانــد ،بــه خبرنــگار روابــط
عمومــی اتــاق تهــران گفــت :طبــق بررســی صــورت گرفتــه
و گزارشهایــی کــه از ســوی برخــی فعــاالن اقتصــادی
عنــوان شــده اســت ،چنــد واردکننــده بــا هــدف تامیــن ارز
مــورد نیــاز خــود از طریــق ســامانه نیمــا ،نســبت بــه واریــز
مبلــغ ریالــی آن بــه حســاب یــک صرافــی کارگــزار و مــورد
تاییــد ایــن ســامانه اقــدام کردهانــد امــا پــس از مدتــی
بــه جــای دریافــت ارز ،بــا خبــر تعطیلــی و متــواری شــدن
صرافــی کارگــزار شــوکه شــدهاند.
وی افــزود :در همیــن رابطــه ،چنــد ده فعــال اقتصــادی
بــا شــکایت از یــک صرافــی مجــاز بــه فعالیــت در ســامانه
نیمــا ،اعــام کردهانــد کــه در مجمــوع  300میلیــارد تومــان
معــادل ریالــی دریافــت ارز نیمایــی بــه حســاب ایــن صرافی
واریــز کردهانــد امــا نــه تنهــا پــس از مدتــی ارز را دریافــت
نکردهانــد بلکــه صــراف متخلــف اقــدام بــه تعطیلــی و فــرار
کردهاســت.
آرگــون بــا بیــان اینکــه نگرانــی از چنیــن اتفاقاتــی ،عرصــه
فعالیــت اقتصــادی بنگاههــا را بیــش از همیشــه غبارآلــود
کــرده و اعتبــار ســامانه نیمــا را نیــز نــزد فعــاالن اقتصــادی
کمرنــگ میکنــد ،افــزود :بــه نظــر میرســد ســامانه نیمــا
همچنــان از مشــکالت و حفرههایــی در رنــج اســت کــه
نظــارت ســختگیرانهتر بانــک مرکــزی را میطلبــد.
نایبرییــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران،
افــزود :بانــک مرکــزی بایــد نســبت بــه اعتبارســنجی
مجــدد روی صرافیهــای فعــال در ســامانه نیمــا بــه
عنــوان کارگــزار ،اقــدام کنــد تــا از پیشــامدهای ناگــوار ایــن
چنینــی کــه خســارات مالــی ســنگینی را متوجــه فعــاالن
اقتصــادی میکنــد ،جلوگیــری شــود.
خبــر اعــام شــده از ســوی ایــن عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران ،بــا انتشــار خبــری مبنــی بــر پلمــب ایــن
صرافــی متخلــف بــا حکــم قضایــی ،مــورد تاییــد قــرار
گرفتــه اســت.
افزایش مبادالت ایران و پاکستان مورد تاکید قرار
گرفت
راههــای افزایــش مبــادالت تجــاری میــان تهــران و اســام
آبــاد و ضــرورت ارتقــای ســطح آن ،در دیــدار ســفیر
پاکســتان بــا وزیــر صنعــت ،معــدن وتجــارت مــورد تاکیــد
قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت صنعــت ،رضــا رحمانــی
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بــا اشــاره ســفر نخســت وزیــر پاکســتان بــه ایــران در
اردیبهشــت مــاه امســال ،گفــت :در ایــن ســفر بهــره
بــرداری از فرصــت هــای تجــاری و اقتصــادی خواســته دو
طــرف بــود.
وزیــر صنعــت و ســفیر پاکســتان در تهــران در ایــن جلســه
پیرامــون راهکارهــای موجــود بــرای افزایــش مبــادالت
تجــاری گفــت وگــو کردنــد.
بــه گفتــه رحمانــی ،فعــال ســازی بازارچــه هــای مــرزی
و شناســایی و برطــرف ســاختن مشــکالت تجــار ،یکــی از
همیــن فرصــت هــا و مــوارد کارگشــا در افزایــش مبــادالت
دو کشــور اســت.
وی افــزود :بــزودی ســفری بــه پاکســتان خواهــم داشــت تــا
از نزدیــک توافــق هــای انجــام شــده را عملیاتــی ســازیم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ضمــن تقدیــر از پیگیــری
هــای طــرف پاکســتانی اظهــار داشــت :تمایــل دو طــرف
بــرای همــکاری ســازنده تجــاری کــه انتظــار مــی رود بــا
تدابیــر اتخــاذ شــده و مشــارکت بیشــتر بخــش خصوصــی
نتایجــی خوبــی را در آینــده نزدیــک کســب شــود.
ایران صاحب مقام نخست تولید فرآورده
در منطقه
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش بــا بیــان
اینکــه ایــران در بیــن کشــورهای منطقــه باالتریــن میــزان
تولیــد فرآوردههــای بــا کیفیــت و ارزش افــزوده بــاال را
دارد ،افــزود :البتــه ظرفیــت پاالیــش نفــت خــام عربســتان
بیشــتر اســت امــا مــا صاحــب پاالیشــگاهی بــه نــام ســتاره
خلیــج فــارس هســتیم کــه معــادل یــک پاالیشــگاه نفــت
یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار بشــکهای نفــت ،فرآوردههــای
بــا ارزش افــزوده بــاال تولیــد میکنــد .بــه گفتــه وی وقتــی
ایــن معــادل ســازی بــا پاالیشــگاههای منطقــه صــورت
بگیــرد ،متوجــه میشــویم کــه ایــران باالتریــن ظرفیــت
تولیــد فرآوردههــای بــا ارزش افــزوده بــاال را دارد.
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Short news

ENOC Group Secures US$690
Million Term Loan From A
Consortium Of Chinese Banks

Five-year term loan arranged by Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC), Agricultural Bank of China
)and China Construction Bank (CCB
ENOC Group has secured a fivemillion term loan from 690$year US
a Chinese consortium of banks as
China’s biggest financial institutions
endorse the Group’s operational and
.financial health
The term loan will finance general
corporate
purposes
as
ENOC
continues to fuel the local economy
through its business divisions in
exploration & production, supply
& operations, terminals, fuel retail,
aviation fuel and petroleum products
.for commercial & industrial use
The consortium consists of Industrial
and Commercial Bank of China
(ICBC), Agricultural Bank of China
and China Construction Bank (CCB)
– China’s top three banks in terms of
size, assets and profits. ICBC acts as
.coordinating bank

انـرژی

Power Ledger To Bring Peer-To-Peer
Energy Trading To Austria

Initial phase of the project to involve
10 households, with potential to expand to more customers
Energy trading company Power
Ledger has partnered with a subsidiary of one of Austria’s top five largest
energy utilities Energie Steiermark,
to deploy a peer-to-peer (P2P) energy
.trading network in and around Graz
E-NEXT with the NEXT-Incubator, the
innovation arm of Energie Steiermark, will make Power Ledger’s energy trading platform available to an
initial 10 Graz households, enabling
those with rooftop solar panels to
sell excess renewable energy to their
.neighbors
Graz is home to Austria’s Smart City
flagship project, which involves exploring new energy technologies to
meet zero emission and carbon neu.tral targets by 2050
Power Ledger’s technology will help“
drive the city’s transition towards a
zero-carbon energy future, while also
giving Graz residents a monetary incentive to use renewable energy,”
said Power Ledger non-executive di.rector David Martin

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Salalah Methanol Company Accelerates Plant Design Integration With Hexagon

Hexagon solutions allow Salalah
Methanol Company to access different types of data and drawings in a
centralized manner, and to easily update the existing data when changes
occur in the plant or the equipment
Salalah Methanol Company (SMC),
an Oman-based methanol producer,
has purchased Hexagon solutions to
improve the integration between the
in-house plant design solutions and
overall 3D design efficiency. Salalah
Methanol Company purchased solutions, including Intergraph Smart®
3D, Intergraph Smart Instrumentation, SmartPlant® P&ID and SmartSketch®, to enable a data-centric
approach to maximize project com.munication between disciplines
Philippe Marceau, Hexagon’s PPM
division executive vice president for
EMIA, said, “Hexagon’s data-centric
approach to plant design enables
our clients, such as Salalah, to significantly improve design efficiency by
providing centralized visibility and
”.control

Voltalia And STOA Enter Into Exclusive Negotiations For The Sale
Of Minority Stakes In Two Wind
Farms Under Construction In Brazil

The VSM 1 (163 MW) and VSM 2
(128 MW) wind farms, currently
under construction, are an integral part of Voltalia’s Serra Branca
cluster in the Brazilian state of Rio
Grande do Norte
STOA, an investment fund specialized in infrastructure projects
in developing and emerging countries, and Voltalia (Euronext Paris, ISIN code: FR0011995588), an
international player in renewable
energies, enter into exclusive negotiations for Voltalia to sell 35% of
the VSM 1 (163 MW) and VSM 2 (128
.MW) wind farms to STOA in Brazil
This sale of a minority stake, if
confirmed, will have no impact on
Voltalia’s P&L, in accordance with
IFRS rules, since Voltalia intends
to retain control of the VSM 1 and
VSM 2 plants. Voltalia’s capital gain
as part of the transaction will be
recognized directly in the Group’s
equity. The transaction should be
.finalized during Summer 2019

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیش گفتار
در عصــر حاضــر انــرژی یکــی از مهمتریــن شــاخصههای
اقتصــادی و تامیــن آن از ابزارهــای سیاســی دولــت هــا
بشــمار مــیرود .پــر واضــح اســت کــه بــا توجــه بــه
محدودیــت منابــع انــرژی و همچنیــن هزینههــای اســتخراج
و بهرهبــرداری ،بــا رونــد رو بــه رشــد بهــای انــرژی مصرفــی
روبــرو میباشــیم بطوریکــه پــس از بحــران انــرژی در ســال
 ١٩٧٣کشــورهای اروپائــی و توســعه یافتــه صنعتــی اقدام به
اجــرای فعالیتهــای صرفهجویانــه و تدویــن قانــون جامــع
انــرژی اروپــا نمودهانــد زیــرا صرفهجوئــی در مصــرف انــرژی
بعنــوان یــک ســرمایهگذاری میتوانــد موجبــات کاهــش
هزینههــای عمومــی را فراهــم آورد .در عیــن حــال بــرای
ســازمانها و مراکــز مصــرف انــرژی کاهــش هزینههــا در
هنــگام کمبــود منابــع مالــی و مشــکالت بودجـهای اقدامــی
بســیار مفیــد و ســازنده بشــمار م ـیرود.
لــذا میتــوان نتایــج حاصــل از بهینهســازی مصــرف انــرژی
را در پنــج ســر فصــل کلــی بیــان نمــود:
 -1حفظ منابع انرژی جهت نسلهای آینده
 -2ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و توزیع عادالنه انرژی
 -3مدیریــت تولیــد ،انتقــال و توزیــع انــرژی و صرفهجوئــی
در هزینههــا
 -4کاهش آالیندههای زیست محیطی
 -5افزایــش ثــروت ملــی در نتیجــه کاهــش یارانــه هــای
مســتقیم ســوخت
اکنــون فرهنــگ اســتفاده صحیــح انــرژی بعنــوان یــک اصــل
اساســی در کشــورهای توســعه یافتــه مدنظــر قــرار گرفتــه
و آنهــا بــا هدایــت و مدیریــت صحیــح انــرژی تــا حــدود
زیــادی بــه اهــداف عالیــه خــود در کنتــرل و تامیــن بموقــع
انــرژی دســت یافتهانــد.
تاریخچه تاسیس انجمن
ازآنجــا کــه مســائل مربــوط بــه تولیــد ،انتقــال ،توزیــع و
مصــرف بهینــه انــرژی کشــور درســطح کالن از طریــق
مجلــس شــورای اســامی و دولــت درحــال برنامهریــزی
واجــرا میباشــد لیکــن ضــروری اســت درکنــار فعالیتهــای
فــوق موضــوع مصــرف انــرژی را ازطریــق راهبردهــای علمــی

انجمن
بهينه سازی
مصرف
انرژی ايران

 کاربــردی  -منطقــی و متناســب بــا ســاختار صنعتــیهریــک از بخشهــای اقتصــادی و مصرفکننــده انــرژی
هدایــت نمــود.
از ایــنرو وظایــف بخــش خصوصــی در انجــام مشــاوره،
طراحــی ،ارزیابــی ،فرهنگســازی ،اجــرا و مدیریــت انــرژی
یکــی از مهمتریــن ابــزار انتقــال دانــش و متــون مــورد
اســتفاده میباشــد از جنبههــای بســیار مثبــت ایجــاد ایــن
تشــکل تبدیــل مســائل تئوریــک مطــرح شــده در آن بــه
صــورت علمــی و عملــی و اجــرای پروژههــای کاربــردی
در زمینــه کاهــش مصــرف انــرژی میباشــد .لــذا پیشــنهاد
شــکلگیری ایــن انجمــن بــا پیشبینــی عضویــت افــزون
بــر یــک هــزار و پانصــد واحــد صنعتــی ،مشــاوره و مشــارکت
برخــی از دســتگاههای دولتــی را میتــوان بزرگتریــن
تشــکل خصوصــی در زمینــه مدیریــت صحیــح مصــرف
انــرژی در کشــور دانســت.

انـرژی
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طــرح جامــع تاســیس انجمــن بهینهســازی مصــرف انــرژی
ایــران در دیمــاه  ١٣٨٥بــه اتــاق بازرگانــی صنایــع و معادن
ایــران تســلیم گردیــد و پــس از طــی مراحــل کارشناســی
متعــدد در تاریــخ  ١/١٠/٨٦موافقــت اصولــی ایجــاد انجمــن
از ســوی کمیســیون تشــکلها صــادر گردیــد.
در ایــن راســتا هیئــت موســس اقــدام بــه برگــزاری مجمــع
عمومــی در تاریــخ بیســت و هفتــم بهمــن هشــتاد و شــش
نمــوده و بــا حضــور بیــش از شــصت شــرکت تولیــدی،
مشــاوره و طراحــی ،اقدامــات قانونــی در جهــت ثبــت انجمن
انجــام و نهایتــاً در تاریــخ شــانزدهم اردیبهشــت هشــتاد و
هفــت مصوبــه تاســیس انجمــن توســط اتــاق بازرگانــی
صنایــع و معــادن ایــران صــادر و نســبت بــه درج آگهــی
در روزنامــه رســمی کشــور در تاریــخ بیســت و پنجــم
اردیبهشــت هشــتاد و هفــت اقــدام گردیــد .
از ایــنرو بــا اخــذ مصوبــات رســمی از مراجــع ذیصــاح
کشــوری دبیرخانــه انجمــن تشــکیل و برنامههــای
اســتراتژیک کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلنــد مــدت آن
نیــز تدویــن گردیــد.
پیــرو مصوبــات مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
 ٢٩/١١/٩٧همچنیــن تصمیمــات اولیــن جلســه چهارمیــن
دوره هیئتمدیــره انجمــن مــورخ  ٢٩/١١/٩٧اعضــاء
هیئتمدیــره بشــرح ذیــل انتخــاب گردیدهانــد:
آقای آرش نجفی بعنوان رئیس هیئتمدیره انجمن
آقــای منوچهــر ســپهری بعنــوان نائــب رئیــس اول
هیئتمد یــر ه
آقــای محمــد مهــدی یوســفی میانجــی بعنــوان نائــب
رئیــس دوم هیئتمدیــره
آقــای علیرضــا موالیــی بــه ســمت دبیــر و عضــو هیئــت
مدیــره انجمــن
آقــای محســن صفایــی بــه ســمت خزانــه دار و عضــو هیئــت
مدیــره انجمن
آقــای جعفــر قرائتــی ســتوده بــه ســمت منشــی و عضــو
هیئــت مدیــره انجمــن
آقای رضا پدیدار به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن
آقــای مصطفــی وعیــدی بــه عنــوان عضــو علــی البــدل اول
هیئــت مدیــره انجمــن
آقــای ســام نــوری بــه عنــوان عضــو علــی البــدل دوم هیئــت
مدیــره انجمن
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افزایش سرمایه گذاری مصوب خارجی
در کشور به  ۴میلیارد دالر
تهــران -ایرنــا -وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان
اینکــه تســهیالتی را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی بــاالی  ۲۵۰هــزار دالر فراهــم کــرده ایــم ،گفت:
در نیمــه اول پارســال  ۱.۷میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری
خارجــی مصــوب وجــود داشــت امــا بــا اقدامــات انجــام
شــده میــزان آن در ســه مــاه چهــارم پارســال بــه ۳.۵
تــا  ۴میلیــارد دالر رســید.
«فرهــاد دژپســند» روز ســه شــنبه در نخســتین نشســت
خبــری در محــل وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود:
 ۹۷درصــد درآمدهــای مالیاتــی ســال  ۹۷بــه ارزش ۱۰۹
هــزار میلیــارد تومــان محقــق شــد در حالــی کــه برخــی
حداکثــر تــا  ۱۰۰هــزار میلیــارد تومــان را پیــش بینــی
مــی کردنــد.
وی افــزود :در عرصــه جایگزینــی درآمدهــای ارزی نیــز
بــه گمــرک اعــام کردیــم هیــچ مانعــی بــرای صــادرات
غیرنفتــی ایجــاد نکننــد و بــر ایــن اســاس تاکیــد کردیــم
کــه بــرای صــادرات غیرنفتــی فــرش قرمــز پهــن شــود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه
درآمدهــای غیرنفتــی در ســال  ۹۷بــه رغم همه فشــارها
کمتریــن کاهــش را داشــت ،گفــت :در ســه مــاه نخســت
امســال نیــز صــادرات غیــر نفتــی رونــد مطلــوب و قابــل
قبولــی داشــته اســت.
وی بــه حمایــت از ســرمایه گــذاری خارجــی اشــاره کــرد
و گفــت :در نیمــه اول پارســال  ۱.۷میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری خارجــی مصــوب وجــود داشــت امــا بــا اقدامــات
انجــام شــده میــزان آن در ســه مــاه چهــارم پارســال بــه
 ۳.۵تــا  ۴میلیــارد دالر رســید.
دژپســند گفــت :در راســتای حمایــت از ســرمایه گــذاری
خارجــی ،تســهیالتی را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی بــاالی  ۲۵۰هــزار دالر فراهــم کــرده ایــم و بــر
ایــن اســاس پیــش بینــی مــی شــود امســال عملکــرد
خوبــی در ورود ســرمایه گــذاری هــای خارجــی داشــته
باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتحاد مخالفان سیاسی در
آمریکا علیه انتقال گاز روسیه
به آلمان

مخالفــت بــا خــط لولــه انتقــال گاز روســیه بــه آلمــان،
دموکراتهــا و جمهموریخواهــان آمریــکا را بــه رغــم
اختالفــات عمیــق متحــد کــرده اســت؛ خــط لولــه
موســوم بــه «نــورد اســتریم  »۲قــرار اســت گاز روســیه
را از دریــای بالتیــک بــه آلمــان منتقــل کنــد
بــه گــزارش ایســنا ،دویچــه ولــه گــزارش داد :آنــگال
مــرکل ،صدراعظــم آلمــان احتمــاالً ایــن روزهــا از
شــنیدن عبــارت «نــورد اســتریم  »۲هــم ســر درد
میگیــرد؛ خــط لولــهای کــه در اصــل بــرای دولــت
آلمــان پــروژهای در چارچــوب سیاســتهای تأمیــن
انــرژی محســوب میشــد امــا اکنــون بــه یــک معضــل
واقعــی در عرصــه سیاســت خارجــی مبــدل شــده اســت.
اوکرایــن بــا ایــن خــط لولــه کــه از دریــای بالتیــک
میگــذرد مخالــف اســت زیــرا بیــم از دســت رفتــن
درآمدهــای خــود از طریــق ترانزیــت گاز روســیه را دارد.
ایــن کشــور همچنیــن نگــران اســت کــه بــا بیاهمیــت
شــدن ترانزیــت گاز ،حمایــت از اوکرایــن در برابــر
تجاوزهــای احتمالــی روســیه نیــز منتفــی شــود.
دانمــارک و فرانســه ،متحــدان آلمــان در اتحادیــه اروپــا
نیــز چنــدان دل خوشــی از ایــن خــط لولــه ندارنــد.
گرچــه منابــع خبــری ابتــدای مــاه فوریــه گــزارش داده
بودنــد کــه برلیــن و پاریــس بــر ســر مهمتریــن مســائل
مــورد اختــاف بــر ســر خــط لولــه نــورد اســتریم  ۲بــه
تفاهــم رســیدهاند.
برخــورد ایــاالت متحــده نیــز بــا ایــن خــط لولــه نــه
تنهــا بهتــر نیســت کــه دســت بــر قضــا خیلــی هــم
بدتــر اســت .ایــن پــروژه اکنــون بــه یکــی از معــدود
مســائلی تبدیــل شــده کــه سیاســتمداران آمریکایــی از
هــر دو حــزب اصلــی علیــه آن ،دوشــادوش قــد علــم
کرد هانــد.
در صــدر ایــن مخالفــان ،دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریــکا قــرار دارد کــه معتقــد اســت خــط لولــه نــورد
اســتریم  ۲آلمــان را «گــروگان روســیه» میکنــد.

فرســتاده او بــه برلیــن نیــز ایــن ســخنان را بــه شــکل
دیگــری تکــرار میکنــد.
ریچــارد گرنــل ،ســفیر واشــنگتن در برلین در یادداشــتی
کــه بــه عنــوان نویســنده میهمــان بــرای دویچهولــه
نوشــته ،آورده اســت ،آلمــان و کشــورهای اروپایــی بــا
ایــن پــروژه خــود را وابســته بــه روســیه میکننــد.
او میافزایــد ،ایــن پــروژه بــرای اروپــا و تمــام کشــورهای
غربــی بــا ریس ـکهایی همــراه اســت و وضعیــت همــه
را نامطمئــن میکنــد .ریچــار گرنــل نوشــته کــه خــط
لولــه نــورد اســتریم  ۲آســیبپذیری اروپــا در برابــر
«باجخواهــی روســیه» در عرصــه انــرژی را افزایــش
میدهــد.
سیاســتمداران دموکــرات همچــون جمهوریخواهــان
آمریــکا بــا پــروژه انتقــال گاز روســیه بــه آلمــان
مخالفنــد و ایــن مخالفــت را پنهــان نمیکننــد .جــان
باراســو ،ســناتور جمهوریخــواه مــاه گذشــته بــه یــک
وبســایت تخصصــی انــرژی گفــت :خــط لولــه پوتیــن
یــک دام اســت.
بــه تازگــی ســناتور دموکــرات ایالــت نیوهمپشــر
همــراه بــا ســناتور جمهوریخــواه تگــزاس طــرح
مشــترکی تهیــه کردنــد کــه در آن پیشــنهاد شــده
تمــام شــرکتهایی کــه در احــداث خــط لولــه «نــورد
اســتریم  »۲مشــارکت دارنــد مشــمول تحریــم شــوند.
ســناتور نیوهمپشــر میگویــد ،روســیه از گاز ارزان
سوءاســتفاده میکنــد تــا تأمیــن انــرژی اروپــا را بــه
انحصــار خــود در آورد و امنیــت منطقــه را بــه خطــر
انــدازد.

حضور شرکتهای آلمانی
در ایران با وجود فشار تحریم
اتــاق بازرگانــی و صنعــت آلمــان بــا انتشــار دادههایــی
اعــام کــرده اســت کــه بــا وجــود تحریــم و فشــار
ســنگین آمریــکا ،شــرکتهای آلمانــی همچنــان در
ایــران فعــالمیماننــد
دههــا شــرکت آلمانــی همــکاری بــا ایــران را ادامــه داده
و دفاتــر خــود را در ایــن کشــور بــاز نگــه داشــتهاند،

انـرژی

شماره صد و نوزده  //هفته اول تیر هزار و سیصد نود وهشت

ایــن در حالــی اســت کــه بــا تحریمهــا علیــه ایــران
و شــرکتهای اروپایــی همــکار آنهــا تشــدید و فشــار
امریــکا زیادتــر شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران بــه نقــل از
خبرگــزاری فرانســه ،بــر اســاس دادههــای منتشــر شــده
از ســوی اتــاق بازرگانــی و صنعــت آلمــان ،شــرکتهای
آلمانــی هنــوز ایــران را تــرک نکــرده و قصــد دارنــد بــه
حضــور خــود در بــازار ایــران تــداوم بخشــند .در حالــی
کــه طــی ماههــای اخیــر فشــار تحریمــی آمریــکا بــا
هــدف متوقــف کــردن همــکاری شــرکتهای خارجــی
و بــه ویــژه اروپایــی بــا ایــران تشــدید شــده ،بــاز
بــودن و فعالیــت دفاتــر شــرکتهای آلمانــی در ایــران
نشــاندهنده آن اســت کــه ایــن شــرکتها بــه بــه
تحریمهــا توجــه چندانــی نشــان ندادهانــد.
والتــر تریــر ،سرپرســت بخــش تجــارت خارجــی اتــاق
بازرگانــی و صنعــت آلمــان بــه اینترنشــنال فرانسپــرس
گفــت :در حــدود  60شــرکت آلمانــی هنــوز بــا ایــران
همــکاریمیکننــد .وضعیــت اقتصــادی ایــران بســیار
حســاس اســت و تحریمهــای آمریــکا تاثیــر منفــی
قابــل توجهــی بــر نقــل و انتقــاالت مالــی و بانکــی بــا
ایــران داشــته اســت.
بــر اســاس دادههــای آمــاری میــزان صــادرات آلمــان
بــه ایــران طــی ســه ماهــه نخســت ســال جــاری
میــادی بــه  339میلیــون یــورو رســید .مهمتریــن اقالم
صادراتــی ایــن کشــور بــه ایــران شــامال ماشــینآالت،
لــوازم خانگــی ،تجهیــزات الکترونیکــی و آزمایشــگاهی،
همچنیــن تولیــدات صنعتــی شــامل لــوازم اپتیــک و
خــودکارمیشــد .روابــط اقتصــادی ایــران و آلمــان
بــه طــور ســنتی نزدیــک بــوده و بیــش از  30درصــد
زیرســاختهای صنعتــی ایــران در آلمــان تولیــد شــده
اســت.
در ســال  2017مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور با 17
درصــد رشــد نســبت بــه ســال  2016بــه  3.4میلیــارد
یــورو رســید .میــزان صــادرات آلمــان بــه ایــران در آن
ســال بیــش از  3میلیــارد یــورو بــود و در حالــی کــه
میــزان واردات آلمــان از ایــران از  410میلیــون یــورو فرا
تــر نرفــت .آلمــان بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــران در
اتحادیــه اروپــا بــه شــمارمـیرود.
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تدوین بسته سیاست صادراتی
برای هر کشور ضروری است
تهــران -ایرنــا -معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت گفــت :الزم اســت بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا،
توانمنــدی هــا و ســطح مــراودات جمهــوری اســامی ،بــرای
هــر کشــور بســته سیاســتی صادراتــی مشــخص تدوین شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارتخانــه مزبــور ،ســعید زرنــدی
در نشســت کمیتــه هماهنگــی تجــارت خارجــی افــزود :بــا
توجــه بــه شــرایطی کــه در کشــور حاکــم اســت ،همــه
مســئوالن و اقتصاددانــان اتفــاق نظــر دارنــد کــه راه بــرون
رفــت از ایــن مشــکالت صــادرات غیرنفتــی اســت.
وی افــزود :براســاس برنامــه وزارتخانــه امســال بطــور ویــژه
بــه موضــوع توســعه صــادرات توجــه شــده و در کمیتــه
هماهنگــی تجــارت خارجــی ،عــاوه بــر ســازمان توســعه
تجــارت ،نمایشــگاه بیــن المللــی و صنــدوق ضمانــت
صــادرات ،اتــاق بازرگانــی و کمیســیون هــای مشــترک اتــاق
هــم حضــور دارنــد تــا بــا یــک اتفــاق نظــر موضــوع صــادرات
پیگیــری شــود.
زرنــدی تاکیــد کــرد :بــرای توســعه صــادرات ،بایــد الزامــات
و نقــش همــه دســتگاه هــا خصوصــاً وزارت امــور خارجــه
تعریــف شــود و بایــد از همــه ایــن ظرفیــت هــا بهــره منــد
شــد.
وی تصریــح کــرد :الزم اســت اولویــت هــا و اقــدام هــای ویــژه
بــرای توســعه صــادرات مشــخص شــود و در ایــن موضــوع
بــا همفکــری همــه صاحــب نظــران و صادرکننــدگان اقــدام
خواهــد شــد.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت ،خاطرنشــان ســاخت:
طــی جلســات منظمــی کــه بــا انجمــن هــا و تشــکل هــای
صنعتــی و معدنــی برگــزار مــی شــود ،توانمندی هــا و ظرفیت
هــای آنهــا در صــادرات بــه بحــث گذاشــته مــی شــود
زرنــدی گفــت :چهــار کمیتــه هماهنگــی صنعــت ،معــدن،
تجــارت خارجــی و بازرگانــی داخلــی بطــور منظــم برگــزار
مــی شــود و در آن وظایــف ســازمان هــا و معاونــت هــای
وزارتخانــه مشــخص وبرنامــه هــا و اقــدام هــای آنهــا رصــد و
پایــش مــی شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ظرفیت روابــط
تجاری با عمـان و قطر
خیـلی بیشتر از وضع
فعلی اسـت
نشســت آشــنایی بــا فرصتهــای تجــاری و اقتصــادی
کشــورهای ایــران ،قطــر و عمــان بــا حضــور مســئوالن و
مدیــران ملــی و اســتانی و تجــار در محــل مرکــز همایشهــای
صــدا و ســیما برگــزار شــد.
در حاشــیه ایــن مراســم یــداهلل صادقــی در جمــع خبرنــگاران
بــا بیــان اینکــه ایــن همایــش بــرای آشــنایی بیشــتر
بازرگانــان ایرانــی بــا بازرگانــان عمــان و قطــر برگــزار شــده،
\

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا تاکیــد بــر
بازبینــی دوبــاره در کارکردهــای مناطــق ویــژه اقتصــادی
کشــور ،یکــی از چالشهــای ایــن حــوزه را افزایــش
نامتــوازن و غیرمنطقــی ایجــاد مناطــق ویــژه و آزاد
اقتصــادی عنــوان کــرد و گفــت :نگاهــی بــه عملکــرد
ایــن مناطــق در طــول ســالهای اخیــر نشــان میدهــد
کــه دســتکم ،بنــد  11سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی مبنــی بــر توســعه حــوزه عمــل مناطــق آزاد و
ویــژه اقتصــادی کشــور بــه منظــور انتقــال فناوریهــای
پیشــرفته ،گســترش و تســهیل تولیــد ،صــادرات کاال و
خدمــات و تامیــن نیازهــای ضــروری و منابــع مالــی از
خــارج ،تحقــق نیافتهاســت.
رضــا پدیــدار در گفتوگــو بــا خبرنــگار روابــط عمومــی
اتــاق تهــران ،افــزود :طــی ســالهای گذشــته مصادیــق
و شــواهدی بــر تحقــق ایــن بنــد و اجــزای مهــم آن بــه
خصــوص در رابطــه بــا انتقــال فناوریهــای پیشــرفته
و جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ،اتفــاق
نیفتادهاســت .ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از آنکــه
بــرای توســعه عمــل ایــن مناطــق تــاش شــود ،صرفــا
فعالیتهــا محــدود بــه توســعه کمــی از حیــث افزایــش
تعــداد مناطــق ویــژه صــورت گرفتهاســت.

اظهــار کــرد :در ایــن نشســت فرصتهــای اقتصــادی
مشــترک ســه کشــور مــورد بررســی قــرار میگیــرد و
فعــاالن اقتصــادی بــا ایــن فرصتهــا آشــنایی بیشتــری
پیــدا میکننــد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود زمینههــای ارتباطــی تجــاری بیــن
ســه کشــور ایــران قطــر و عمــان ،گفــت :در ابتــدای ایــن
نشســت فرصتهــای اقتصــادی مــا توســط ســخنرانان بیــان
شــده و در ادامــه فعــاالن اقتصــادی بخش دولتــی و خصوصی
در پنلهــای تخصصــی راهکارهــای حضــور در ایــن بازارهــا
را بــه شــکلی عملیاتــی مــورد پــردازش قــرار میدهنــد
و حمایتهــا و بسترســازیهایی کــه دســتگاههای
خدماترســان در امــر توســعه صــادرات غیــر نفتــی ماننــد
بانــک ،صندوقهــای بیمــه ،حمــل و نقــل دریایــی و گمــرک
میتواننــد انجــام دهنــد بیــان میشــود .تجــار نیــز ضمــن
بیــان مشــکالت و تنگناهــا از تجربیــات تجــار فعــال در ایــن
عرصــه اســتفاده میکننــد.
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن تجــارت اســتان تهــران

لزوم بازاندیشی
در کارکرد مناطق
ویژه اقتصادی
کشور
رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران بــا
بیــان برگــزاری همایــش تخصصــی مناطــق آزاد و ویــژه بــا
موضــوع صــادرات غیرنفتــی ،طــی خــرداد مــاه امســال در
بنــدر انزلــی و حضــور وی در یکــی از پنلهــای ســخنرانی
ایــن گردهمایــی ،بــه طــرح موضــوع توســعه فنــاوری در
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در ایــن همایــش اشــاره
کــرد و افــزود :مشــارکت یــا ادغامهــای اســتراتژیک،
دیجیتالیســازی و توســعه آن ،ایجــاد اتصالهــای

انـرژی
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ادامــه داد :در بخشــی از ایــن مراســم نیــز تجــار و بازرگانــان
گفتوگــوی متقابــل خواهنــد داشــت تــا تبــادل اطالعــات
و برقــراری پیوندهــا صــورت گیــرد .ایــن فرآینــد در نهایــت
منتــج بــه انعقــاد قــرارداد بــرای مبادلــه کاال ،دعــوت از
ســه کشــور بــرای بازدیــد از مقاصــد ســرمایهگذاری و
ســرمایهگذاری در زمینههــای جــذاب بــرای شــرکت
کننــدگان خواهــد شــد.
صادقــی در ادامــه در پاســخ بــه درخواســت طــرف عمانــی
در زمینــه ارائــه تســهیالتی در بخــش عــوارض و مالیــات،
تصریــح کــرد :در مبــادالت تجــاری بــا کشــورهای دوســت
کــه هــدف تجــاری مــا هســتند ،بــا انعقــاد توافــق
نامههایــی بــرای همــکاری متقابــل نســبت بــه تعدیــل
تعرفههــا اقــدام میکنیــم کــه در ایــن زمینــه بــا توجــه
بــه اهمیــت حمایــت از تولیــد داخــل بایــد ترجیحاتــی را
در نظــر بگیریــم.

رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان تهــران
هــدف برگــزاری ایــن همایــش را بررســی راههــای صــادرات
ایــران بــه ایــن کشــورها عنــوان کــرد و گفــت :عمــان و
قطــر در زمینــه کاالهــای مصــرف بــه ویــژه مــواد غذایــی
و مصالــح ســاختمانی واردکننــده هســتند کــه ایــران نیــز
در ایــن دو بخــش مزیــت دارد؛ چــرا کــه کاالهــای مصرفــی
تولیــد ایــران بــا مشــابه خارجــی قابــل رقابــت اســت و بــا
توجــه بــه همســایگی ایــن دو کشــور مزیــت در دســترس
بــودن و نــازل بــودن هزینههــای حمــل و نقــل نیــز مطــرح
اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه  ۱۰برابــر شــدن حجــم
مبــادالت تجــاری بیــن ایــران و قطــر از ســال  ۸۵تــا ،۹۷
صــادرات ایــران و قطــر را حــدود  ۸۸۰میلیــون دالر در
ســال و صــادرات بــه عمــان را عــدد کمتــر از ایــن میــزان
عنــوان کــرد ،امــا بــه گفتــه وی ظرفیــت روابــط تجــاری
بــا ایــن کشــورها خیلــی بیشــتر از حجــم فعلــی و قابــل
گســترش اســت.

داخلــی و منطقــهای و اســتفاده از جدیدتریــن ابزارهــای
تامیــن مالــی نــوآور از مــواردی هســتند کــه میتواننــد در
چارچــوب مــدل توســعه جامــع یــک منطقــه آزاد یــا ویــژه
اقتصــادی در نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار و فراگیــر آن
کمــک کنــد.
پدیــدار همچنیــن ،نبــود آمــار و اطالعــات منســجم از
وضعیــت متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی مناطــق آزاد
و ویــژه اقتصــادی در کشــور بهخصــوص ،عــدم دسترســی
بــه رشــد میــزان تولیــدات صنعتــی و صــادرات کاال و
خدمــات ،رشــد درآمــد ســرانه منطقــه و نیــز عــدم اطــاع
و دسترســی بــه گــزارش عملکــرد بودجــه ایــن مناطــق ،را
یکــی دیگــر از چالشهــای مناطــق ویــژه و آزاد اقتصــادی
در ایــران دانســت و گفــت :در ایــن میــان بهرهبــرداری
از تجــارب و یافتههــای بهتریــن الگوهــای موفــق انجــام
شــده در ســایر کشــورها ،در طراحــی سیاســتهای الزم
متناســب بــا شــرایط داخلــی ،موثــر خواهــد بــود.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،بــا بیــان اینکــه در
برخــی از مناطــق ویــژه اقتصــادی جهــان ،از ایــن مناطــق
بــه عنــوان آزمایشــگاه معرفــی و اجــرای یــک سیاســت
اقتصــادی جدیــد در زمینــه جــذب ســرمایهگذاری و
توســعه صــادرات اســتفاده میشــود ،افــزود :بررســیهای

بــه عمــل آمــده در رابطــه بــا  100نمونــه منطقــه ویــژه
اقتصــادی در کشــورهای جهــان ،حاکــی از ایــن اســت
کــه مهمتریــن امکاناتــی کــه توســط یــک منطقــه ویــژه
اقتصــادی بــه کســبوکارها ارائــه میشــود شــامل
تامیــن زیرســاخت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در 80
منطقــه ،پشــتیبانی گمرکــی در  60منطقــه ،خدمــات
مالیاتــی در  40منطقــه و صــدور مجوزهــای کس ـبوکار
در  40منطقــه اســت.
بــه گفتــه پدیــدار ،بــر اســاس بــرآورد ســازمان آنکتــاد
بیــش از  4800منطقــه ویــژه اقتصــادی در جهــان وجــود
دارد و ایــن مناطــق همچنــان جــزو محورهــای کاری
سیاســتگذاران ســرمایهگذاری در کشــورها محســوب
میشــود.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه فضــای چالشــی فعالیــت
مناطــق ویــژه اقتصــادی و تحــوالت صنعتــی اخیــر بــه
ویــژه در حــوزه فنــاوری ،الزم اســت کــه ایــن مناطــق
بازاندیشــی در خصــوص مزایــای رقابتــی خــود داشــته
باشــند.

صادرات  ۸۸۰میلیون دالری ایران به قطر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و نوزده  //هفته اول تیر هزار و سیصد نود وهشت

ضرورت تقویت روابط فعاالن اقتصادی و شرکتهای آلمانی
نمایندگیهای ایران در دیگر کشورها
آب پاکی روی
دست ترامپ
ریختند

همایــش آشــنایی وابســتگان اقتصــادی وزارت
خارجــه بــا سیاســتها و برنامههــای پارلمــان
بخــش خصوصــی بــه همــت معاونــت بینالملــل
اتــاق ایــران و وزارت امورخارجــه ،برگــزار شــد.
در ایــن نشســت  40نفــر از وابســتگان اقتصــادی
وزارت امورخارجــه در نمایندگیهــای مســتقر در
حوزههــای آســیا -اقیانوســیه ،اروپــا ،آمریــکا،
کشــورهای عربــی و آفریقایــی حضــور داشــتند.

معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران و وزارت امــور خارجــه بــا
توجــه بــه ضــرورت پررنگتــر کــردن دیپلماســی اقتصــادی،
همایــش آشــنایی وابســتگان وزارت امورخارجــه اعزامــی
بــه نمایندگیهــای خــارج از کشــور بــا سیاســتها و
برنامههــای پارلمــان بخــش خصوصــی را برگــزار کردنــد.
در ایــن جلســه محمدرضــا کرباســی ،معــاون امــور بینالملــل
اتــاق ایــران از وزارت امورخارجــه بابــت هماهنگیهــا و
تعامــات صــورت گرفتــه تشــکر و تأکیــد کــرد :بــا توجــه
بــه شــرایط پیــش آمــده و از زمــان حضــور آقــای ظریــف
در وزارت امــور خارجــه ،تعامــات اتــاق ایــران و ایــن وزارت
خانــه در باالتریــن ســطح خــود قــرار گرفتــه اســت.
کرباســی ضمــن معرفــی رویکردهــا و سیاســتهای کالن
اتــاق ایــران در امــور بینالملــل ،تأکیــد کــرد :فعالیتهــای
بینالمللــی در اتــاق ایــران بــر مبنــای اســتراتژی مــدون
و مصــوب هیاترئیســه اتــاق ایــران صــورت میگیــرد و
افزایــش تعامــات بــا وزارت امورخارجــه و نمایندگیهــای
جمهــوری اســامی ایــران در خــارج از کشــور یکــی از
مهمتریــن راهبردهــای اتــاق ایــران در حــوزه بینالملــل
اســت.
معــاون بینالملــل اتــاق ایــران همچنیــن ضمــن اشــاره بــه
تقســیم کار گســترده صــورت گرفتــه در امــور بینالملــل،
میــان اتــاق ایــران از یکســو و اتاقهــای مشــترک،
اتاقهــای سراســر کشــور و تشــکلهای وابســته بــه اتــاق

از ســوی دیگــر ،تشــریح کــرد :طــی ســنوات اخیــر تــاش
مضاعفــی بــرای همافزایــی و هماهنگــی فعالیتهــای
بینالمللــی مجموعــه خانــواده اتــاق ایــران صــورت گرفتــه
اســت .بخشــی از ایــن هماهنگیهــا از طریــق تدویــن
رویههــا و دســتورالعملها و همچنیــن از طریــق اجرایــی
کــردن طرحهــا و پروژههــای مختلــف ،ماننــد طــرح
اتاقهــای معیــن کــه بــا هــدف جلوگیــری از مــوازی کاری
و هماهنگــی فعالیتهــای اتاقهــای سراســر کشــور در
فعالیتهــای بینالمللــی اجرایــی شــد و همچنیــن طــرح
یــک تشــکل یــک کشــور کــه اجرایــی شــد.
وی همچنیــن همــکاری و پشــتیبانی نمایندگیهــای
جمهــوری اســامی ایــران در دیگــر کشــورها از فعالیتهــای
بینالمللــی اتاقهــای معیــن ،اتاقهــای مشــترک
و تشــکلهای اقتصــادی وابســته بــه اتــاق را یکــی از
مؤلفههــای اصلــی توفیــق ایــن نهادهــا در تحقــق اهــداف
موردنظــر دانســت.
وی بــر ضــرورت ارتبــاط بــدون واســطه بیــن بخــش خصوصی
و ســفارتخانهها تأکیــد و یــادآور شــد :انتظــار بخــش
خصوصــی از نمایندگیهــا ،پاســخگویی بــه نیازهــای تجــار،
بخــش خصوصــی و کمــک بــرای یافتــن راهکارهــای ویــژه در
شــرایط خــاص کنونــی اســت؛ یافتــن راهــکار نقلوانتقــال
پــول ،ضــرورت حضــور نماینــدگان بخــش خصوصــی در
جلســات کمیســیون مشــترک بــه خصــوص بــا کشــورهای
هــدف ،انتقــال اطالعــات مربــوط بــه بــازار کشــورهای مقصــد
بــه بخــش خصوصــی ،بهروزرســانی اطالعــات کشــوری،
انســجام و پشــتیبانی از هیاتهــای تجــاری اعزامــی از ســوی
اتاقهــا ،کمــک بــه فعــاالن اقتصــادی در یافتــن شــرکای
تجــاری قابلاعتمــاد و همچنیــن معرفــی آخریــن وضعیــت
قوانیــن اقتصــادی شــامل قوانیــن و مقــررات مالیاتــی ،گمرکی
و حملونقــل در کشــورهای هــدف از دیگــر مــواردی هســتند
کــه بایــد بــا همــکاری ایــن وزارت خانــه انجــام شــود.

تهــران -ایرنــا -مانــدن  ۶۰شــرکت آلمانــی در
ایــران نشــاندهنده بیتوجهــی آنهــا بــه
تحریمهــا و تهدیدهــای توخالــی کاخ ســفید
اســت.
بــه صنعــت و تکنولوژیهــای پیشــرفته شــناخته
میشــوند؛ همانهــا کــه وقتــی درهــای ایــران بــاز شــد
بــرای فرســتادن هیاتهــای تجــاری و شــروع همــکاری
و ســرمایهگذاری مشــترک دســت از پــا نمیشــناختند
و در همــان یــک ســال و نیــم بیــش از هشــت هیــات
تجــاری بــه ایــران فرســتادند .ژرمنهایــی کــه از ایربــاس
گرفتــه تــا فولکــس واگــن را در انحصــار دارنــد ،طبــق
گفتــه مدیــرکل ســابق ســرمایه گــذاری خارجــی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت پیشــتاز ســرمایهگذاری در
ایــران بودهانــد.
پــس از اعمــال مجــدد تحریمهــا توســط ایــاالت متحــده،
ســفارت و سرکنســولگریهای آمریــکا از هیــچ تالشــی
بــرای منصــرف کــردن کشــورهای اروپایــی از تجــارت بــا
ایــران دریــغ نکردنــد و ایــن تقالهــا همچنــان ادامــه دارد؛
چنانچــه میشــاییل توکــوس ،عضــو ارشــد اتــاق بازرگانــی
آلمــان در مصاحبــه بــا مجلــه «ویرتشــافتز ووخــه» خبــر
داده کــه طــی هفتههــای اخیــر سرکنســول آمریــکا در
هامبــورگ بــه ســراغ شــرکتهای متعــدد در ایــن شــهر
رفتــه و بــه آنــان در مــورد مشــکالت احتمالــی بــه خاطــر
معاملــه بــا ایــران هشــدار داده اســت.
بــا ایــن حــال فرانــس پــرس در گــزارش اخیــرش اعــام
کــرده کــه علیرغــم فشــارهای آمریــکا و تحریمهایــش،
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چنــد شــرکت آلمانــی همــکاری خــود را بــا ایــران حفــظ
کــرده و بــه همــکاری بــا ایــران ادامــه مــی دهنــد.
همچنیــن ولکــر ترایــر ،رئیــس تجــارت خارجــی اتــاق
بازرگانــی و صنعــت آلمــان تعــداد ایــن شــرکتها را
 ۶۰شــرکت اعــام کــرده اســت کــه البتــه عمــده آنهــا
شــرکتهای کوچــک و متوســط هســتند و ســنگهای
ترامــپ بیشــتر بــه شــرکتهای بــزرگ آلمــان اصابــت کــرده
اســت .چنانچــه پیــش از ایــن «میشــائیل توکــوس» عضــو
ارشــد اتــاق بازرگانــی آلمــان و ایــران نیــز در گفتوگــو بــا
نشــریه ویرتشــافتس ووخــه از مســکوت مانــدن مــراودات
شــرکتهای بــزرگ آلمانــی بــه دلیــل تحریمهــای آمریــکا
خبــر داده بــود.
بنابرایــن شــرکتهای بــزرگ آلمانــی از تــرس از دســت
دادن منافعشــان فعالیتهــای خــود را در ایــران تعلیــق
کردهانــد ،امــا بخــش قابــل توجهــی از شــرکتهای
کوچــک و متوســط نســبت بــه تهدیدهــای دولــت آمریــکا
بیاعتنــا بــوده ،همچنــان در ایــران فعالیــت دارنــد.
مدیــر اجرایــی اتــاق بازرگانــی آلمــان و ایــران گفــت:
آلمانیهــا بــه طــور ماهانــه بیــن  ۲۰۰تــا  ۲۵۰میلیــون
یــورو کاال بــه ایــران صــادر میکننــد.
بــر اســاس اطالعــات گمــرک ،ایــران بــا وجــود تحریمهــا
در ســال  ۹۶توانســت  ۴۹هــزار تــن کاال بــه ارزش حــدودی
 ۳۷۰میلیــون دالر بــه آلمــان ،یعنــی بزرگتریــن شــریک
تجــاری در اتحادیــه اروپــا صــادرات داشــته باشــد .وزن
کاالهــای صادراتــی در ســال  ۹۷بــه حــدود  ۱۱۹هــزار تــن
افزایــش یافــت و البتــه ارزش آن بــا کاهــش  ۳۰درصــدی
بــه حــدود  ۲۵۴میلیــون دالر رســید.
رفتوآمــد آلمانیهــا هنــوز ادامــه دارد و چنــد روز بیشــتر
از تاریــخ آخریــن حضــور آنهــا در ایــران نمیگــذرد .پیــش
از آن هــم «هایکــو مــاس» وزیــر امــور خارجــه آلمــان بــه
ایــران آمــد تــا از تالششــان بــرای حفــظ برجــام خبــر دهــد.
از طــرف دیگــر اتــاق ایــران و آلمــان بزرگتریــن اتــاق
بازرگانــی خارجــی در ایــران محســوب میشــود و حــدود
 ۴۰ســال اســت کــه در کشــور فعالیــت دارد و عمــده
اعضــای آن را صنعتگــران ایرانــی و ســرمایهگذاران آلمانــی
تشــکیل میدهنــد.
همــه اینهــا حاکــی از آن اســت کــه ایــاالت متحــده بــرای
اقنــاع شــرکتهای آلمانــی مبنــی بــر خــروج از ایــران
راهــی ســخت پیــش رو دارد و چنــدان موفــق نبــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش ایســنا ،بررســی بــازار جهانــی انــرژی
در یــک ســال اخیــر نشــان میدهــد کــه چگونــه
تصمیمــات آمریــکا دربــاره تحریــم انــرژی ایــران بــر
سرنوشــت دیگــر کشــورها کــه از مشــتریان انــرژی
ایــران محســوب میشــوند ،تأثیرگــذار بــوده اســت.
میزان وابستگی عراق به انرژی ایران
در میــان مشــتریان انــرژی ایــران ،همــواره عــراق عنــوان
مشــتری پــر و پــا قــرص گاز و بــرق ایــران بــوده اســت.
وابســتگی عــراق بــه گاز و بــرق ایــران غیرقابــل انــکار و
حیاتــی اســت؛ بــه طــوری کــه اگــر فرآینــد واردات گاز و برق
ایــن کشــور از ایــران متوقــف شــود ،اعتراضــات گســتردهای از
ســوی مــردم در آن رخ میدهــد.
بــر اســاس گــزارش شــبکه الجزیــره ،کمبــود گاز در عــراق
کــه بــه مســئله بســیار مهــم بــرق مرتبــط اســت ،مایــه
نگرانــی عمــده دولــت ایــن کشــور اســت و بــه همیــن دلیــل
مقامــات عراقــی مقابــل خواســتههای واشــنگتن بــرای قطــع
واردات گاز ایــران ایســتادهاند و از ایــن نگــران هســتند کــه
کمبــود بــرق بــه اعتراضــات گســترده و بــی ثباتــی داخلــی
منجــر شــود .کمبــود و قطعــی مــداوم بــرق در ماههــای
تابســتان ســالهای گذشــته اعتراضهــای شــدید مــردم
عــراق را بــه همــراه داشــته اســت ،چــرا کــه دمــای هــوا در
تابســتان داغ ایــن کشــور بــه  ۵۰درجــه میرســد و قطعــی
بــرق را غیرقابــل تحمــل میکنــد.
آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه عــراق اکنــون  ۱۱۰۰مــگاوات
بــرق و نیــز مقادیــری گاز بــرای تولیــد  ۲۸۰۰مــگاوات بــرق
از ایــران وارد میکنــد کــه مجمــوع آنهــا بــه بیــش از ۴۰۰۰
مــگاوات میرســد .ایــن کشــور گزینــه بهتــری از ایــران از
نظــر حجــم انــرژی ،خریــد ســهل و قیمــت مناســب پیــدا
نکــرده اســت.
در حــال حاضــر  ۸۰درصــد برقــی کــه در نیروگاههــای
عــراق تولیــد میشــود ،بــه گاز وابســته بــوده و ایــن کشــور
از نظــر ذخایــر گازی بســیار فقیــر اســت .کارشناســان بــر
ایــن باورنــد کــه اگــر عــراق بتوانــد همــه گازهــای همــراه
نفــت خــود را جمــعآوری کنــد ،میتوانــد  ۳۵میلیــون
مترمکعــب گاز تولیــد کنــد .در حالــی کــه عــراق بــه حــدود
 ۱۵هــزار مــگاوات برقــی نیــاز دارد تــا کمبودهــای فعلــی
خــود را برطــرف کنــد و امــکان اینکــه بــا  ۳۵میلیــون

مترمکعــب گاز ،بتــوان  ۱۵هــزار مــگاوات بــرق تولیــد کــرد،
وجــود نــدارد.
خاطــره تلــخ عراقیهــا از قطــع واردات بــرق از
ایــران
البتــه قطــع کــردن صــادرات بــرق از ایــران بــه عــراق
بیســابقه نبــوده امــا خاطــره خوبــی در ذهــن عراقیهــا
باقــی نگذاشــته اســت .در دورهای ،مســائلی بیــن ایــران و
عــراق پیــش آمــد و وزارت نیــرو ،صــادرات بــرق بــه ایــن
کشــور را بــرای دریافــت طلــب خــود قطــع کــرد و ایــن
باعــث شــد کــه عکسالعملهایــی داخــل عــراق شــکل
بگیــرد .برخــی از وزرای عــراق کــه عالق ـهای بــه گســترش
ارتبــاط بــا ایــران نداشــتند ،در هیــأت دولــت مطــرح کردنــد

انـرژی

شماره صد و نوزده  //هفته اول تیر هزار و سیصد نود وهشت

موضع عراق درباره قطع واردات انرژی از ایران
بــر ایــن اســاس ،از ســال گذشــته کــه آمریــکا از برجــام
خــارج شــد ،چــوب تهدیــدات خــود دربــاره ادامــه واردات
بــرق و گاز از ایــران را روی ســر عــراق بلنــد کــرد .تهدیداتــی
کــه طــرف عراقــی ســعی میکــرد بــا مذاکــره حــل کنــد و
هــر بــار موفــق بــه گرفتــن معافیــت  ۴۵یــا  ۹۰روزه میشــد.
معافیتهایــی کــه بــه محــض تمــام شــدن بــاز هــم صــدای
اعتــراض و تهدیــد آمریــکا را بلنــد میکــرد و دوبــاره روز از
نــو و روزی از نــو .در نهــات ایــن چرخــه بــه اینجــا ختــم
شــد کــه دوم اردیبهشــت مــاه ،وزارت بــرق عــراق اعــام
کــرد عــراق هیــچ جایگزینــی بــرای واردات گاز ایــران نــدارد
و توقــف واردات بــه بهــای از دســت رفتــن  ۴۰۰۰مــگاوات
ظرفیــت در شــبکه نیــروی عــراق تمــام میشــود.

دلیل فشارآمریکا به عراق برای
قطع واردات انرژی از ایران
کــه ســایر کشــورهای همســایه را بــرای واردات بــرق و گاز
بررســی کنیــم و هیاتهایــی را بــه عربســتان ،کویــت و …
روانــه کردنــد.
ً
ایــن اقــدام آنهــا عمـا نتیجـهای در پــی نداشــت .از ســوی
دیگــر ،عربســتان اعــام آمادگــی کــرد کــه بــرای تأســیس
بــرق خورشــیدی ،ســرمایهگذاری میکنــد کــه قیمــت آن
یکچهــارم قیمــت بــرق ایــران اســت امــا ایــن ،طرحــی
نبــود کــه بــه زودی بــه نتیجــه برســد و هنــوز بــه مرحلــه
قــرارداد هــم نرســیده اســت.
از طــرف دیگــر ،عراقیهــا از ادامــه خریــد بــرق و گاز از
ســایر کشــورها ،منصــرف شــدند .اقــدام دیگــری کــه
عراقیهــا انجــام دادنــد ،ایــن بــود کــه بــرای تأمیــن بــرق
آینــده عــراق ،بــا شــرکتهای زیمنــس و جنــرال موتــور
مذاکراتــی انجــام دادنــد و ظاهــرا ً قراردادهــای بزرگــی هــم
امضــا کردنــد .امــا ایــن شــرکتها اعــام کردنــد تــا ســال
 ۲۰۲۲نمیتواننــد ایــن نیروگاههــا را بــه بهرهبــرداری
برســانند .درواقــع مذاکــرات انجــام شــد ،امــا بحــث تأمیــن
مالــی ،فاینانــس آن و نحــوه قــرارداد نهایــی نشــده اســت.

مصعــب المــدرس  -ســخنگوی وزارت بــرق عــراق  -نیــز در
ایــن بــاره گفــت :تاکنــون مــا هیــچ منبعــی بــرای جایگزیــن
کــردن بــا واردات گاز ایــران نداشــتهایم .عــراق بــرای تأمیــن
خــوراک شــبکه بــرق خــود بــه واردات گاز ایــران بــه شــدت
وابســته اســت .ایــن کشــور  ۱۴۰۰۰مــگاوات در شــبکه ملــی
بــرق تولیــد میکنــد و  ۴۰۰۰مــگاوات نیــز بــا گاز و بــرق
وارداتــی ،تأمیــن میشــود.
وی اعــام کــرد واردات گاز عــراق از ایــران در ژوئــن از ۲۸
میلیــون متــر مکعــب در روز بــه  ۳۵میلیــون متــر مکعــب در
روز و بــه ایــن ترتیــب تولیــد بــرق بــا اســتفاده از واردات از
ایــران بــه  ۴۷۰۰مــگاوات افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
وی تاکیــد کــرد کــه نیازهــای بــرق عــراق هــر ســال هفــت
درصــد رشــد میکنــد .در ماههــای تابســتان کــه از ژوئــن
آغــاز میشــود و دمــای هــوا در عــراق افزایــش پیــدا
میکنــد ،تقاضــا در شــبکه بــه  ۲۴۰۰۰مــگاوات در روز
میرســد.
لــووی الخطیــب  -وزیــر انــرژی عــراق  -هــم بــرای چندمیــن
بــار اعــام کــرده کــه اکنــون شــرایط عــراق ویــژه اســت و
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بــه بــرق و گاز نیــاز شــدیدی دارد .وی افــزوده کــه هیــچ
گزینــهای جــز ایــران نداریــم و معافیــت تحریمــی بــرای
خریــد گاز و بــرق از ایــران ادامــه خواهــد یافــت و بــا توجه به
شــرایطی ویــژه ایــن کشــور ،معافیــت تحریمــی بــرای خریــد
گاز و بــرق از ایــران ادامــه خواهــد یافــت چراکــه ایــران تنهــا
گزینــه مناســب بــرای خریــد بــرق و گاز اســت و اکنــون مــا
چــارهای جــز خریــد از ایــران نداریــم .نیــاز مــا بــرای گاز
حــدود دو یــا ســه ســال طــول خواهــد کشــید .یعنــی تــا
زمانــی کــه مــا وضــع تولیــد گاز در عــراق را بهبــود بخشــیم.
افزایش فشار آمریکا روی عراق
درحالــی کــه مقامــات عراقــی صراحتــاً اعــام کردهانــد
جایگزینــی بــرای انــرژی ایــران ندارنــد ،آمریــکا بــا هــدف
منــزوی کــردن ایــران و بهــره بــردن از ذخایــر نفــت و گاز
عــراق ،بغــداد را بــرای اســتقالل انــرژی تحــت فشــار قــرار
داده اســت.
تحلیلگــران میگوینــد واشــنگتن امیــدوار اســت بــا وادار
کــردن عــراق بــه خودکفایــی در تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز
خــود ،ایــران را از نظــر اقتصــادی منــزوی کنــد و همزمــان
از منابــع انــرژی گســترده عــراق بهــره ببــرد .در ایــن راســتا،
مکــس آبراهــام  -اســتاد علــوم سیاســی در دانشــگاه نــورث
ایســترن  -بــه شــبکه الجزیــره گفــت :آمریــکا بــا وادار کــردن
عــراق بــه اســتقالل انــرژی دو هــدف را دنبــال میکنــد؛
نخســت اینکــه ایــران را از نظــر اقتصــادی منــزوی کنــد
و دوم اینکــه قراردادهــای پرمنفعتــی را برنــده شــود کــه تــا
حــدودی جــای واردات ایرانــی را میگیرنــد .دونالــد ترامــپ،
رئیــس جمهــور آمریــکا علنــاً دربــاره گرفتــن نفــت عــراق
صحبــت کــرده اســت.
درحالــی کــه آمریــکا اصــرار بــه اســتقالل عــراق در تأمیــن
بــرق خــود دارد ،رویتــرز گــزارش کــرده اســت کــه غــول
صنعتــی جنــرال الکتریــک آمریــکا در آســتانه بــرد ســهم
بزرگــی از قراردادهــای چنــد میلیــارد دالری بــرای بازســازی
سیســتم بــرق عــراق اســت .ایــن قراردادهــا شــامل تجهیزاتی
اســت کــه از هــدر رفــت گاز در میادیــن نفتــی جلوگیــری
میکنــد .البــی شــدید آمریــکا عامــل تصمیــم عــراق بــرای
گنجانــدن جنــرال الکتریــک در کنــار زیمنــس آلمــان بــرای
اعطــای قراردادهــا بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری ودمکراسی
کتــاب ریشــه هــای اقتصــادی دیکتاتــوری ودمکراســی،اثر دارون عجــم اوغلو،جیمــز رابینســن ،مترجمــان جعفرخیــر خواهــان-
علــی سرزعیم،انتشــارات کویر
کتــاب ریشــه هــای اقتصــادی دیکتاتــوری ودمکراســی ،توســط دارون عجــم اوغلــو و جیمــز رابینســن از اســاتید دانشــگاه ام آی
تــی و هــاروارد بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.
از دیگــر آثــار برجســته ایــن دو نویســنده کــه در ایــران هــم ترجمــه شــده ،کتــاب “چــرا کشــورها شکســت میخورنــد” کــه
شــهرت جهانــی دارد.
مخاطبیــن کتاب،همــه کســانی کــه بــه موضــوع دموکراســی ودموکراســی ســازی در کشــورهای در حــال توســعه عالقمنــد
هســتند را شــامل میشــود.
ایــن کتــاب تئــوری جدیــدی از دموکراســی ســازی کــه بســیار جــذاب وبدیــع و تامــل برانگیــز وبینــش افزاســت راعرضــه
میکنــد .بهمیــن دلیــل اســت کــه بــه شــهرت جهانــی رســیده ومــورد اســتقبال عمومــی قــرار گرفتــه اســت.
آنچــه ایــن کتــاب را از میــان انبــوه کتابهــای مربــوط بــه دموکراســی ســازی متمایــز کــرده مربــوط بــه رویکــرد متفــاوت آن
اســت.
اکثــر کتابهــای درایــن حــوزه صرفــا سیاســی اســت،این کتــاب رویکــرد اقتصــادی یــا بطــور دقیــق تــر اقتصــاد سیاســی را
برگزیــده اســت.
در عصــر مــا منطــق تحلیــل اقتصــادی ،موفــق تریــن ،ســاز گارتریــن وعلمــی تریــن چارچــوب تحلیلــی را بــرای تجزیــه وتحلیل
پدیــده هــای اجتماعــی بــه معنــای عــام کلمــه در میــان کل رشــته هــای علــوم اجتماعــی عرضــه نموده اســت.
این کتاب نمونه ای است از دستاوردهای رویکرد اقتصادی به تحلیل پدیده ای مهم در سیاست.
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