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جایگاه مجلس در توسعه اقتصادی
عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
از آنجــا کــه نماینــدگان مجلــس در کشــورهای مختلــف دنیــا براســاس رای
و انتخــاب مــردم برگزیــده میشــوند ،ایــن جایــگاه ،نمــاد و نشــانهای از
دموکراســی و فرصتــی بــرای حضــور و مشــارکت غیرمســتقیم مــردم در امــر
خطیــر تصمیمگیریهــای کالن اســت کــه بیشــک نقــش بســیار مهــم
و تعیینکننــدهای در اســتقرار حکومــت قانــون در کشــورها دارد .بنابرایــن
مجلــس از جایــگاه و اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و بهعنــوان محلــی
بــرای تجلــی حضــور و اراده مــردم در تصمیمگیریهــای بــا اهمیــت کشــور
در نظــر گرفتــه میشــود.
مجلــس شــورای اســامی (کــه از ارکان اصلــی نظــام جمهــوری اســامی
اســت) بهعنــوان خانــه ملــت از اهمیــت قابلتوجهــی نــزد مــردم برخــوردار
اســت و جایــگاه ویــژهای نیــز در قانوناساســی کشــورمان دارد ،بهطوریکــه
محــور قانونگــذاری و نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن وضــع شــده اســت.
بــه تناســب اهمیــت و جایــگاه آن ،انتظــارات بســیاری از مجلــس شــورای
اســامی نیــز بــرای راهبــری و هدایــت دولــت از طریــق قانونگــذاری مترقــی
و تنقیــح قوانیــن و حــل مســائل و مشــکالت پیــش روی کشــور و نظــارت
موثــر بــر اجــرای قوانیــن ،وجــود دارد .ایــن روزهــا ،درحالــی بــه اســتقبال
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی میرویــم کــه کشــور
تحتتاثیــر شــدیدترین تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا قــرار دارد؛ و ایــن خــود
بــه تنهایــی موانــع متعــددی در راه تعامــات بینالمللــی کشــورمان بهوجــود
آورده اســت .در ایــن شــرایط نماینــدگان مجلــس بایــد بــا نــگاه فراجناحــی و
ملــی و بــا دقــت فــراوان شــرایط کشــور را رصــد کــرده و از طریــق بازنگــری
و اصــاح یــا تصویــب قوانیــن جدیــد و نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن
گرهگشــای مشــکالت کشــور باشــند .بیشــک در شــرایط کنونــی ،کشــور
نیازمنــد مجلســی اســت کــه نماینــدگان آن آگاه بــه مســائل و مشــکالت
پیــشروی کشــور (در حــوزه داخلــی و بینالمللــی) باشــند و وامــدار هیــچ
گــروه یــا جریانــی نبــوده و تنهــا بــه تامیــن حداکثــری منافــع مــردم اهتمــام
ورزنــد .ادامــه در صفحــه 5

نقد سند مالی صادراتـ

بســته مالــی صــادرات غیرنفتــی زیــر ذره بیــن صادرکننــدگان قــرار
گرفــت .بســتهای دیرهنــگام کــه قــرار بــود در ســال ســخت ،98
مشــوقی بــرای صــادرات و روانــه کــردن کاالهــا بــه بازارهــای هــدف
باشــد.
در همیــن راســتا« ،تعــادل» بــا هــدف بررســی و نقــد ایــن ســند مالــی بــا
فعــاالن اقتصــادی ،گفتوگــو کــرده اســت .آنهــا بــر ایــن باورنــد از آنجــا کــه
جزییــات بســته یــاد شــده تنهــا دو مــاه مانــده بــه پایــان ســال ابــاغ شــده
اســت؛ کارایــی الزم را بــرای توســعه صــادرات نــدارد؛ تنهــا شــاید بتوانــد
گرهــی از مشــکالت صادرکننــدگان بگشــاید .در همیــن حــال جــای خالــی
مشــوقهای صادراتــی بــرای خدمــات فنــی و مهندســی نیــز در ایــن بســته،
بــه چشــم میخــورد .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــرروری بهنظــر میرســد کــه
مبلــغ مشــوقهای صادراتــی بــرای ایــن بخــش بــاال نیســت و از ایـنرو ،فعــاالن
اقتصــادی ایــن حــوزه اعتقــاد دارنــد کــه قابلیــت گنجانــدن در بودجــه ســاالنه
کشــور را در صــورت موافقــت دولــت دارد .صادرکننــدگان همچنیــن بــا اشــاره
بــه تجربــه بســته حمایتــی ســال گذشــته و بازگشــت ســهم قابــل مالحظ ـهای

از ایــن بســته بــه خزانــه از رونــد ایــن تکــرار در ســال جــاری نیــز ابــراز نگرانــی
کردنــد .بــر همیــن اســاس پیشــنهاد تشــکلهای صادراتــی ایــن اســت کــه هــر
ســاله درصــدی از ســهم واردات دریافــت و بــه توســعه صــادرات اختصــاص یابــد.
در چنیــن شــرایطی حتــی اگــر ایــن مبلــغ تــا پایــان ســال هــم مصــرف نشــود،
لزومــی بــرای بازگشــت آن بــه خزانــه وجــود نــدارد و پــس از پایــان ســال نیــز
میتــوان بــرای توســعه صــادرات ،مصــرف شــود.
بستهای پر ابهام
بــه گــزارش «تعــادل» جزییــات بســته حمایتــی توســعه صــادرات غیرنفتــی
کشــور بــرای ســال  ،98اوایــل بهمــن مــاه و در حالــی کــه کمتــر از  2مــاه
بــه پایــان ســال جــاری مانــده بــود ،منتشــر شــد .ایــن بســته توســط ســازمان
توســعه تجــارت ایــران تدویــن و بــا همــکاری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی،
ســازمان برنامــه و بودجــه و صنــدوق توســعه ملــی بــه تاییــد کارگــروه منتخــب
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی شــامل وزرای صمــت ،امــور اقتصــادی و
دارایــی و ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی
ــ بســته مالــی
نقــد ســند مالــی صادراتـ
صــادرات غیرنفتــی زیــر ذره بیــن صادرکننــدگان
قــرار گرفــت .بســتهای دیرهنــگام کــه قــرار بــود
در ســال ســخت  ،98مشــوقی بــرای صــادرات و
.روانــه کــردن کاالهــا بــه بازارهــای هــدف باشــد

مشروح خبر

ضــرورت اصــاح قیمــت هــای انــرژی را
ـم در شــرایط کنونــی
ـفاف کنیـ
ـردم شـ
ـرای مـ
بـ

کــه امــکان دســت زدن بــه قیمــت هــا بــه دلیــل
کاهــش درآمدهــای مــردم محــدود اســت ،بایــد
ضــرورت اصــاح قیمــت انــرژی را بــرای آن هــا
شــفاف کــرد تــا اتفاقــی کــه در مــورد اصــاح
قیمــت بنزیــن افتــاد ،دوبــاره تکــرار نشــود.

مشــروح خبــر

اجــرای  ۴.۶میلیــارد دالر پــروژه آب و
بــرق در خــارج از کشــور مدیــر طرحهــای
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انـرژی

اخبار کوتاه

خــارج از کشــور شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی جایــگاه مجلــس در توســعه اقتصــادی
ایــران در پاســخ بــه اینکــه عنــوان شــده کــه حفــظ مشــروح خبــر
تــوان فنــی و مهندســی مشــروح خبــر
شــورای گفتوگــو بــه شــورای تشــکیل
کارگروههــا بــدل شــده اســت طبــق مــاده

ـاری ایران
ـه اعتبـ
ـزل رتبـ
ـتباه  OECDدر تنـ
اشـ

ـروه  ۷مشــروح خبــر
ـه گـ
بـ

 11قانــون بهبــود مســتمر محيــط کســبوکار 14
وظیفــه بــرای شــوراي گفتوگــو تشــريح شــده
کــه ارزیابیهــا نشــان میدهــد تاكنــون  4حكــم
اجراشــده 5 ،حكــم بهطــور ناقــص اجراشــده و 5
حكــم همچنــان اجرانشــده است.مشــروح خبــر

ـی در
ـش خصوصـ
ـور بخـ
ـر حضـ
ـه بـ
ـد زنگنـ
تاکیـ
تجارت انرژی مشروح خبر

صــدور  ۲۳میلیــون دالر ضمانتنامــه
صــادرات «علــی صالحآبــادی» روز شــنبه در

پیشــنهاد وزارت نفــت بــه شــورای رقابــت
بــرای ایجــاد رگوالتــوری مشــروح خبــر

آمارهــای جدیــد از مــدل تهاتــری صــادرات

مشــروح خبــر

ـی ایران
ـم نفتـ
ـزرگ تحریـ
ـده بـ
ـیه برنـ
روسـ

نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران در پاســخ بــه
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا دربــاره صــدور ضمانــت
نامــه ارزی بــرای صادرکننــدگان گفــت :مشــروح

خبــر

ـی مشــروح خبــر
ـی تبلیغاتـ
ـادرات غیرنفتـ
ـت از صـ
ـته حمایـ
بسـ
اســت حاجیآقامیــری ،عضــو هیــات نماینــدگان

رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
تهــران در ادامــه ،بــه کاهــش میــزان واردات نفــت
خــام ایــران از ســوی چین اشــاره کــرد و مشــروح

پـیـــش شــرط ایــران بـــرای برگــزاری
نشســت فوقالعــاده اوپــک وزیــر نفــت

بــا اشــاره بــه تاثیــر گســترش ویــروس کرونــا
بــر قیمــت نفــت ،گفــت :مشــروح خبــر

پذیــرش قراردادهــای نفتــی بــه عنــوان
ضمانــت تامینمالــی در بــورس وزیــر نفــت

گفــت :قراردادهــای نفتــی کــه بــا شــرکتهای
ایرانــی امضــا میشــود،میتوانــد بــه عنــوان
ضمانــت تامیــن مالــی در بــورس پذیرفتــه شــود.

مشــروح خبــر

خبــر

اتــاق ایــران میگویــد :بســته توســعه صــادرات
غیرنفتــی بــرای دوره غیرتحریــم تدویــن شــده
اســت نــه دوران تحریــم اقتصــادی .مســئله بانکــی
و گشــایش اعتبــار اســت؛ مشــروح خبــر

 5هــاب پشــتیبان پیمــان تجــاری اوراســیا

موافقتنامــه تجــاری میــان ایــران و کشــورهای عضــو
اوراســیا از آبانمــاه  1398وارد فــاز عملیاتــی شــد.
ایــن قــرارداد دسترســی فعــاالن اقتصــادی کشــور
بــه بــازار  330میلیــارد دالری  5کشــور «روســیه،
بــاروس ،قزاقســتان ،قرقیزســتان و ارمنســتان» بــرای
صــادرات آســانتر را فراهــم میکنــد . .مشــروح

خبــر

.

نقــل و انتقــال ارز بــرای تجــارت بــا اوراســیا
ـود مشــروح خبر
ـهیل می شـ
تسـ
تجــارت آزاد بــا اوراســیا تــا  3ســال آینــده

ســهم ایــران از تجــارت منطقــه اوراســیا
ســهدهم درصــد اســت مشــروح خبــر
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اوراق گــام؛
گشایـــشها
و چالـــشها
صفحه 13

دکتر افروز بهرامی
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مــروح اخبــار بــه صفحــه رشح
کامــل خــر مــورد نظــر دسرتســی پیــدا خواهیــد
کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همچنیــن رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه رســیده
و در نهایــت توســط معــاون اول رییسجمهــوری و
رییــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی تصویــب
و ابــاغ شــد .بســته حمایتــی یــاد شــده در راســتای
تحقــق سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت
همهجانبــه و هدفمنــد از صــادرات کاالهــا و خدمــات و
همچنیــن حمایــت از زیرســاختهای صادراتــی و توســعه
فعالیتهــای ترویجــی و بازاریابــی خارجــی در حــوزه
صــادرات ،تدویــن شــده اســت .بــا وجــودی کــه مــدت
زمــان بســیار کوتاهــی تــا پایــان ســال بــرای تخصیــص
ایــن بســته باقــی مانــده؛ امــا انتظــار مــیرود کــه اگــر
منابــع مالــی بــرای اجــرای آن ،تامیــن شــود ،از برخــی
مشــکالت و چالشهــای صادرکننــدگان ،گرهگشــایی
کنــد .در ایــن میــان ،آنچــه زمینــه نگرانــی فعــاالن
اقتصــادی را فراهــم میکنــد تجربــه بســته حمایــت از
صــادرات غیرنفتــی کشــور در ســال گذشــته اســت .ایــن
بســته در ســال  97نیــز در ماههــای پایانــی ســال ابــاغ
شــد و درنتیجــه تنهــا رقــم محــدودی از آن تخصیــص
یافــت و مابقــی بــه خزانــه وارد شــد .رقــم بســته حمایــت
از توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور بــرای ســال  97برابــر
یــک هــزار و  200میلیــارد تومــان بــود؛ امــا در اجــرا تنهــا
 20میلیــارد تومــان منابــع بــه آن تخصیــص یافــت .ایــن
بودجــه محــدود نیــز تنهــا بــه ســفرهای برخــی هیاتهــای
بازرگانــی و برگــزاری نمایشــگاهها اختصــاص یافــت.
درنتیجــه میتــوان گفــت کــه در مســیر اهــداف تعییــن
شــده بــرای آن ،یعنــی حمایــت همهجانبــه از صــادرات و
توســعه زیرســاختهای صادراتــی ،بــه کار گرفتــه نشــد.
حــال از آنجــا کــه بســته حمایــت از صــادرات در ســال
جــاری ،در مــدت زمــان دیرتــری نســبت بــه ســال ،97
ارایــه شــده و بــا توجــه بــه محدودیتهــای اقتصــادی
دولــت ناشــی از تحریمهــای بینالمللــی و کاهــش فــروش
نفــت ،ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه ،منابــع الزم بــرای
طــرح یــاد شــده ،چگونــه تامیــن میشــود؟در همیــن
حــال ســید حمیــد حســینی عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران
در گفتوگــو بــا «تعــادل» و درخصــوص بســته حمایــت
توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور گفــت :ســازمان توســعه
تجــارت هــر ســاله اقداماتــی را بــا هــدف توســعه و ترویــج
صــادرات برنامهریــزی میکنــد؛ کمیســیون تلفیــق
مجلــس شــورای اســامی نیــز منابعــی را بــه ایــن موضــوع

انـرژی

شماره یکصد و سی و سه  /هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود وهشت

نقد سند مالی
صادراتــــ
اختصــاص میدهنــد .امــا متاســفانه هــر ســاله شــاهد
آن هســتیم کــه درآمدهــای دولــت مطابــق پیشبینــی
تحقــق نمییابــد و درنتیجــه تامیــن منابــع بــرای بســته
حمایــت توســعه صــادرات جــزو اولیتهــا قــرار نمیگیــرد.
بــه گفتــه او ،هــر ســاله بودج ـهای بــرای ترویــج و تشــویق
صــادرات درنظــر گرفتــه میشــود ،امــا خبــری از تخصیــص
نیســت .کمــا اینکــه در ســال گذشــته نیــز شــاهد آن بودیــم
کــه از  1200میلیــارد تومــان یــاد شــده ،تنهــا  20میلیــارد
آن ،اختصــاص پیــدا کــرد و مابقــی بــه خزانــه وارد شــد.این
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره بــه بســته حمایتــی
توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور بــرای ســال جــاری کــه
برابــر  780میلیــارد تومــان اســت ،گفــت :اکنــون نیــز بــا
توجــه بــه زمــان تخصیــص ایــن بودجــه (در بهمــن مــاه) و
همچنیــن کاهــش درآمدهــای نفتــی در کشــور ،بــه تامیــن
منابــع بــرای آن ،خوشــبین نیســتیم .حســینی افــزود :بــر
همیــن اســاس نیــز تشــکلها پیشــنهاد دادهانــد کــه هــر
ســاله درصــدی از ســهم واردات (حــدودا یــک درصــد آن)،
دریافــت و بــه توســعه صــادرات اختصــاص یابــد .در چنیــن
شــرایطی ایــن مبلــغ حتــی اگــر تــا پایــان ســال مصــرف
نشــود ،لزومــی بــرای بازگشــت آن بــه خزانــه وجــود نــدارد
و حتــی میتوانــد پــس از پایــان ســال نیــز بــرای توســعه
صــادرات ،مصــرف شــود.

.از ســوی دیگــر ،محمدرضــا انصــاری نائــب رییــس اتــاق
ایــران ،نیــز در گفتوگــو بــا «تعــادل» بــا اشــاره بــه
چالشهایــی کــه در مســیر صادرکننــدگان وجــود دارد،
گفــت :صادرکننــدگان کشــور مــا بــا همتایانــی از دیگــر
کشــورها رقابــت میکننــد کــه از حمایــت همهجانبــه
دولــت خــود برخــوردار هســتند.
وی افــزود :در شــرایط اقتصــادی کنونــی کشــور و بــا
وجــود چالشهــای متعــددی کــه در مســیر تولیــد و
صــادرات وجــود دارد ،از تصمیمگیــران انتظــار م ـیرود بــا
حمایــت ،پشــتیبانی و بسترســازی داخلــی ،صادرکننــدهای
توانــا بــرای حضــور در بازارهــای بینالمللــی بســازند؛
امــا نهتنهــا ایــن هــدف محقــق نمیشــود بلکــه بــا
عــدم حمایــت و انــواع ســنگ اندازیهــا تــوان رقابتــی
صادرکننــدگان ،کاهــش مییابــد .انصــاری بــا اشــاره
پتانســیلهای صادراتــی کشــور گفــت :در ســایه تحریــم
عمیــق و همچنیــن فقــدان پشــتیبانیهای الزم در داخــل
کشــور ،بســیاری از صنایــع روزگار خوبــی را ســپری
نمیکنند.نائبرییــس اتــاق ایــران افــزود :قطــع شــدن
مشــوقهای صادراتــی از ســال  90تاکنــون ،فعــاالن حــوزه
خدمــات فنــی و مهندســی را درگیــر خــود کــرده اســت.
از ســال  81مشــوقهای صادراتــی بــه خدمــات فنــی و
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مهندســی تعلــق میگرفــت کــه نقــش بســیار مثبتــی در
افزایــش و بهبــود رونــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
داشــت ،امــا در ایــن میــان پرداخــت مشــوقهای صادراتــی
از ســال  90ملغــی شــد و زمینــه ســاز کاهــش انگیــزه
صادرکننــدگان و مشــکالتی از ایــن دســت شــد .ایــن در
حالــی اســت کــه مبلــغ مشــوقهای صادراتــی ایــن بخــش
بــاال نیســت و قابلیــت گنجانــدن در بودجــه ســاالنه کشــور
را در صــورت موافقــت دولــت داشــت ،امــا بــا نگاهــی بــه
بودجــه ســال  99میتــوان جــای خالــی مشــوقهای
صادراتــی ایــن بخــش را احســاس کــرد .بهطــور کلــی بــا
توجــه بــه شــرایط فعلــی میتــوان بــا دادن مشــوقهای
صادراتــی بــه بخــش فنــی و مهندســی حتــی بــه صــورت
ملــک و ...ضمــن کاهــش مشــکالت و ترغیــب صادرکننــده
بــه صــادرات ،زمینــه را نیــز بــرای تحقــق میــزان صــادرات
 6تــا  7میلیــارد دالری کاال و خدمــات ایــن بخــش فراهــم
کــرد .رییــس ســازمان توســعه تجــارت در مــورد تامیــن
منابــع اعتبــاری الزم بــرای اجــرای ایــن بســته بیــان کــرد
کــه هماهنگیهــای الزم بــا ســازمان برنامــه و بودجــه
دربــاره اعــام اولویتهــای برنامههــای ســازمان توســعه
تجــارت ایــران جهــت پرداخــت مشــوقهای صادراتــی
صــورت پذیرفتــه اســت .همچنیــن شــیوهنامههای
پرداخــت مشــوقهای صادراتــی نیــز تهیــه و تدویــن شــده
اســت؛ بنابرایــن بــه محــض تخصیــص بودجــه مشــوقهای
صادراتــی نســبت بــه پرداخــت آن بــه صادرکننــدگان واجــد
شــرایط اقــدام میشــود .بــا توجــه بــه ابــاغ بســته حمایــت
از صــادرات غیرنفتــی توســط معــاون اول رییسجمهــور و
رییــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،انتظــار مـیرود
ســازمان برنامــه و بودجــه نســبت بــه ابــاغ و تخصیــص
بودجــه مشــوقهای صادراتــی اقــدام کنــد .ایــن مقــام
مســوول ،اجرایــی شــدن مــاده  ۱بســته حمایــت از صــادرات
غیرنفتــی در مــورد ســپردهگذاری  2هــزار میلیــارد تومانــی
صنــدوق توســعه ملــی در بانکهــای عامــل جهــت اعطــای
تســهیالت ســرمایه در گــردش بــه صادرکننــدگان را
درخواســت جامعــه صادرکننــدگان کشــور دانســت و افــزود:
انتظــار داریــم شــیوهنامه و دســتورالعمل مربوطــه توســط
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا هــدف تســریع در
پرداخــت تســهیالت ،هرچــه ســریعتر تهیــه شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ضرورت اصالح قیمت
های انرژی را برای
مردم شفاف کنیم
در شــرایط کنونــی کــه امــکان دســت زدن بــه
قیمــت هــا بــه دلیــل کاهــش درآمدهــای مــردم
محــدود اســت ،بایــد ضــرورت اصــاح قیمــت
انــرژی را بــرای آن هــا شــفاف کــرد تــا اتفاقــی که
در مــورد اصــاح قیمــت بنزیــن افتــاد ،دوبــاره
تکــرار نشــود.
مصــرف روزانــه گاز در کشــورهای اروپایــی  500میلیــون
متــر مکعــب اســت و میــزان مصــرف روزانــه گاز در ایــران
از ایــن میــزان هــم بیشــتر اســت .اکنــون بیــش از 800
میلیــون متــر مکعــب در کشــور گاز تولیــد مــی شــود و
دولــت برنامــه دارد تــا آن را بــه بیــش از یــک میلیــارد
متــر مکعــب برســاند .عــاوه بــر مصــرف داخــل بخشــی
از گاز کشــور هــم بــه عــراق و ترکیــه صــادر مــی شــود
امــا پــر واضــح اســت کــه ایــن ظاهــر داســتان انــرژی
در کشــور ماســت .اقتصــاد انــرژی در ایــران کــه زمینــه
عرضــه حامــل هــای انــرژی بــا قیمــت هــای غیرواقعــی
را فراهــم کــرده ،باعــث شــده هــر چــه در کشــور تولیــد
مــی کنیــم ،مصــرف کنیــم .ارزش واقعــی گاز در هــر متــر
مکعــب  20تــا  24ســنت اســت امــا بــا قیمتــی بســیار
نــازل بــه مــردم عرضــه مــی شــود .هرچنــد اکنــون بــه
دلیــل کاهــش قــدرت خریــد خانــوار و وضعیــت عمومــی
درآمدهــای مــردم نمــی تــوان قیمــت هــا را اصــاح کــرد
امــا بایــد بــرای اصــاح تدریجــی قیمــت حامــل هــای
انــرژی در کنــار اصــاح قــدرت خریــد خانــوار بــرای ســال
هــای آینــده برنامــه ریخــت.
زمانــی کــه حامــل هــای انــرژی بــا قیمــت هــای غیرواقعی
عرضــه شــود ،مصــرف از حالــت متعــارف خــارج مــی شــود

و احتمــال خاموشــی بــرق و قطــع گاز بــاال مــی رود .بــه
دلیــل رشــد مصــرف بــرق و اســتفاده از وســایل گرمایشــی
برقــی ،مصــرف گاز نیــروگاه هــای تولیدکننــده بــرق هــم
افزایــش پیــدا مــی کنــد چراکــه نیــروگاه هــا بــه نــدرت
از ســوخت مایــع اســتفاده مــی کننــد و همــه بــا گاز کار
مــی کننــد .تهاتــر انــرژی بــا کشــورهای همســایه بــرای
عبــور از روزهــای پیــک مصــرف یکــی از روش هــای گــذر
از زمســتان بــا مصــرف بــاالی گاز و تابســتان بــا مصــرف
بــاالی بــرق اســت .در یکــی از زمســتان هــا کــه مصــرف
گاز افزایــش یافــت ،از ترکمنســتان گاز وارد کردیــم و
ایــن کشــور بــا احتســاب  9برابــری قیمــت ،اکنــون طلــب
بزرگــی را از دولــت کشــور مــا بــرای خــود متصــور اســت.
باتوجــه بــه تجربــه هــای گذشــته در تامیــن کوتــاه مــدت
انــرژی در روزهــای پــر مصــرف ،بایــد بــه ســمت تعــادل
در مصــرف پیــش رفــت .فرهنــگ ســازی بــرای کاهــش
مصــرف و مصــرف بهینــه انــرژی در منــازل از جملــه
اقدامــات ضــروری اســت .بایــد بــه مــردم گفــت کــه لزومــی
بــه افزایــش دمــا بیــش از  25درصــد نیســت و بایــد منافــذ
خانــه را بســته و شیشــه هــای دو جــداره در منــازل نصــب
کــرد .در شــرایط کنونــی کــه امــکان دســت زدن بــه قیمــت
هــا بــه دلیــل کاهــش درآمدهــای مــردم محــدود اســت،
بایــد ضــرورت اصــاح قیمــت انــرژی را بــرای آن هــا شــفاف
کــرد تــا اتفاقــی کــه در مــورد اصــاح قیمــت بنزیــن افتــاد،
دوبــاره تکــرار نشــود .مــردم بایــد بداننــد کــه بــا اصــاح
تدریجــی قیمــت انــرژی ،داشــته هــای مــا در کشــور بــه
ارزش افــزوده تبدیــل مــی شــود ،تلفــات کاهــش مــی یابــد
و مصــرف منطقــی مــی شــود و ایــن بــه نفــع همــه اســت.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعضــای کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
تهــران و جمعــی از مدیــران بنگاههــای حــوزه نفــت
و انــرژی در پانزدهمیــن نشســت ایــن کمیســیون
پــای صحبتهــای یکــی از مدیــران ارشــد حــوزه
امــور مالــی و ســرمایهگذاری نشســتند تــا از زبــان
وی ،چگونگــی اصــاح ســاختار مالــی بنگاههــا و
ســرمایهگذاری شــرکتها را بشــنوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،او همچنیــن
بــه نکاتــی در رابطــه بــا عوامــل ایجــاد ارزش در بنــگاه
اقتصــادی اشــاره کــرد و ایــن توصیــه را الزم دانســت کــه
شــرکتهای ایرانــی بایــد وجــوه نقــدی خــود را افزایــش
دهنــد و روی بــازده ســرمایه تمرکــز جــدی داشــته باشــند.
ابطحــی همچنیــن بــه بررســی و تحلیلــی کــه شــرکت
متبــوع وی در خصــوص وضعیــت بــازده ســرمایه چهــار
صنعــت شــاخص در ایــران انجــام داده اســت اشــاره
کــرد و بــر ایــن اســاس ،متوســط بــازده ســرمایه صنعــت
خودروســازی ایــران طــی  18ســال اخیــر را  15درصــد
اعــام کــرد در حالــی کــه بــه گفتــه وی ،ایــن شــاخص بــه
طــور متوســط در صنعــت فلــزات اساســی  20درصــد ،نفــت
و پتروشــمیی  35درصــد و صنعــت داروســازی ایــران 30
درصــد اســت.
وی ســپس از برگــزاری ســمیناری بــا عنــوان اصــاح
ســاختار مالــی و ســرمایهگذاری شــرکتها طــی روز
جمعــه  18بهمنمــاه جــاری در هتــل فردوســی تهــران خبر
داد و پــس از آن بــه پرســشهای مطــرح شــده از ســوی
حاضــران در نشســت کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق تهــران پاســخ داد.
تصویر اقتصاد ایران در جهان
در ابتــدای ایــن جلســه ،رییــس کمیســیون انــرژی و محیط
زیســت اتــاق تهــران بــه بیــان مهمتریــن اخبــار و اتفاقــات
حــوزه انــرژی طــی هفتــ ه اخیــر پرداخــت .رضــا پدیــدار
در همیــن رابطــه ،بــه پیشبینــی ســازمان ملــل متحــد از
منقبضتــر شــدن اقتصــاد ایــران در ســال  2020میــادی
اشــاره کــرد و یــادآور شــد کــه بانــک جهانــی نیــز بــر
کوچــک شــدن اقتصــاد ایــران طــی ســال گذشــته میــادی
در مقایســه بــا رونــد ســالهای اخیــر ،تاکیــد کــردهاســت.
او ســپس بــه گــزارش دیگــری از ســازمانهای اقتصــادی
جهانــی از جملــه ســازمان ملــل متحــد اشــاره کــرد کــه بــه

انـرژی

روسیه برنده بزرگ
تحریم نفتی ایران

تحلیــل نــرخ تــورم در ایــران پرداخته اســت .بر این اســاس،
بــه گفتــه پدیــدار در ارزیابــی صــورت گرفتــه از شــاخص
نــرخ تــورم در ایــران از ســوی نهادهــای بینالمللــی ،در
حالــی پیشبینــی شــده اســت کــه ایــن شــاخص در ســال
 2020بــه  33.5درصــد برســد کــه برآوردهــا حاکــی از آن
اســت کــه نــرخ تــورم در ایــران طــی ســال  2021میــادی
بــه  34.4درصــد و بــرای ســال پــس از آن نیــز بــه 27.8
درصــد خواهــد رســید.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران همچنیــن بــه
برآوردهــای دیگــر از نهادهــا و ســازمانهای معتبــر
اقتصــادی جهانــی از وضعیــت پیــشروی اقتصــاد ایــران
اشــاره کــرد کــه خطــرات ناشــی از عــدم پیوســتن ایــران
بــه  FATFو اضافــه شــدن ایــران بــه فهرســت ســیاه
مالــی جهــان را مــورد گوشــزد قــرار داده اســت.
پدیــدار در ادامــه بــه برخــی اخبــار و رخدادهــای داخلــی
در حــوزه انــرژی گریــزی زد و در ایــن ارتبــاط ،گــزارش
اخیــر شــرکت پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی
پیرامــون راهانــدازی کامــل پاالیشــگاه ســتاره خلیجفــارس
و امــکان دســتیابی ایــران بــه تولیــد تــا  115میلیــون لیتــر
بنزیــن در روز را یــادآوری کــرد و افــزود :در حــال حاضــر
میــزان تفــاوت تولیــد و مصــرف بنزیــن بــه  25میلیــون
لیتــر در روز رســیده اســت.
روسیه برنده تحریم نفتی ایران
رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران
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در ادامــه ،بــه کاهــش میــزان واردات نفــت خــام ایــران از
ســوی چیــن اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان
پیــش از ایــن روزانــه  300هــزار بشــکه در روز بــود کــه
بــه  100هــزار بشــکه در روز کاهــش یافتــه اســت ،افــزود:
در حــال حاضــر عربســتان ســعودی بــا  1.6میلیــون
بشــکه و روســیه بــا 1.5میلیــون بشــکه در روز بزرگتریــن
صادرکننــدگان نفــت خــام بــه چیــن هســتند.
پدیــدار در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،بــه آخریــن
آمــار رصدهــای ماهــوارهای در برنامــه  GGFRبانــک
جهانــی اشــاره کــرد و افــزود :بــر اســاس ایــن آمــار ،در
ســال  2018معــادل  145میلیــارد مترمکعــب گاز در جهــان
فلــر شــده اســت کــه ایــران بــه  17.3میلیــارد مترمکعــب
معــادل  12درصــد گاز فلــر جهــان ،در جایــگاه ســومین
کشــور فلرکننــده گاز در جهــان پــس از روســیه و عــراق
ایســتاده اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــن میــزان گاز فلــر در ایــران بــه طــور
تقریبــی منجــر بــه رهاســازی بیــش از  42میلیــون تــن
دیاکســیدکربن بــه جــو شــده اســت ،حــال آنکــه مهمتــر
از آن ،آالیندگیهــای محلــی ناشــی از ســوزاندن گازهــای
فلــر اســت کــه گازهــای ســمی را بــه جــو وارد کــرده و
ســامت افــراد بومــی و کارکنــان مناطــق تحــت بهــره
بــرداری را بــا خطــرات جــدی مواجــه میکنــد.
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جایگاه مجلس در توسعه اقتصادی
قطعــا در ایــن راه نماینــدگان بایــد بــا ســرلوحه
قــراردادن منافــع ملــی کشــور ،نســبت بــه انجــام
وظایــف قانونــی خــود در حــوزه قانونگــذاری
و نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن بهصــورت
اثربخــش عمــل کننــد و در مقابــل وظایــف خــود
پاســخگو بــوده و بــا کاســتن از کمیــت مصوبــات،
بیشــتر بــر کیفیــت و اثــرات ســازنده آنهــا توجــه کنند
تــا ســبب پیشــرفت کشــور و رفــع مشــکالت مــردم
شــوند .همانطــور کــه پیشتــر بــه آن اشــاره شــد،
بــا توجــه بــه تحریمهــای آمریــکا و محدودیــت ایجــاد
شــده در حوزههــای مختلــف اقتصــادی ،کشــور بــا
مســائل مهمــی از قبیــل رکــود ،تــورم ،کمبــود منابــع
مالــی ارزان ،رونــد رو بــه رشــد نقدینگــی ،نــرخ بــاالی
بیــکاری و ...مواجــه اســت .عــاوه بــر ایــن ،انباشــت
قوانیــن و تعــارض و ابهــام در آنهــا ،یکــی از معضــات
و مشــکالت اجــرای قانــون در کشــور اســت کــه
ضمــن شفافســازی ،نیازمنــد تنقیــح قوانیــن اســت.
انتظــار مــیرود مجلــس یازدهــم در راســتای بهبــود
فضــای کســبوکار و بــرای افزایــش ســرمایهگذاری
در فعالیتهــای مولــد اقتصــادی و تولیــدات صــادرات
محــور بــا رویکــرد تعاملــی و مشــورت بــا صاحبــان
کســبوکارها و اتاقهــای بازرگانــی (بهعنــوان
مشــاور قــوای سـهگانه) ضمــن در اولویــت قــرار دادن
اصــاح قوانیــن مــادر از جملــه قانــون تجــارت ،قانــون
اصــاح نظــام بانکــی و ســایر قوانیــن تاثیرگــذار بــر
اصــاح نظــام اقتصــادی کشــور و نظــارت بــر اجــرای
صحیــح آنهــا ،نســبت بــه فراهــم کــردن شــرایط بهتــر
اقتصــادی و رفــع مشــکالت پیــش رو گام بــردارد
و بــا مهیــا کــردن هرچــه بیشــتر بســتر توســعه
بخشخصوصــی ،موجــب رشــد و توســعه اقتصــادی
کشــور شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه تاثیــر گســترش
ویــروس کرونــا بــر قیمــت نفــت،گفــت :ایــران در صورتــی
موافــق برگــزاری جلســه اوپــک ،زودتــر از نیمــه اســفند
اســت کــه مطمیــن شــویم اعضــا آمادگــی کاهــش تولیــد
را دارنــد.
«بیــژن زنگنــه» امروز(دوشــنبه) در حاشــیه نشســت بــا
اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای نفتــی در جمــع
خبرنــگاران ادامــه داد :شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن
بــر مصــرف انــرژی تاثیــر گذاشــته زیــرا فعالیــت برخــی
کارخانــه هــا و حمــل و نقــل متوقــف شــده و برخــی
شــهرها قرنطینــه هســتند کــه باعــث شــده تــا تقاضــا بــرای
نفــت کــم شــود.
وی افــزود :زمانــی کــه تقاضــا کــم شــود امــا عرضــه ثابــت
باشــد ،قیمــت هــا کاهــش پیــدا مــی کنــد.
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه رئیــس دوره ای اوپــک بــرای
برگــزاری نشســت اضطــراری اوپــک بــا وی نیــز تمــاس
گرفتــه اســت ،گفــت :تنهــا در صورتــی موافــق برگــزاری
جلســه ای زودتــر از نیمــه اســفند هســتیم کــه مطمئــن
باشــیم اعضــا آمادگــی کاهــش تولیــد را داشــته باشــند امــا
اگــر قــرار باشــد مذاکــره کنیــم ،جلســه الزم نیســت و مــی
توانیــم منتظــر جلســه اســفند مــاه بمانیــم.
وی تاکیــد کــرد :بــازار نفــت تحــت فشــار اســت و قیمــت
هــا بــه زیــر  ۶۰دالر در هــر بشــکه رســیده اســت و بایــد
تــاش شــود تــا بــه تعــادل برســد.
وزیــر نفــت افــزود :بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم نفتــی
ایــران،مــا در هیــچ کــدام از بحــث هــای کاهــش تولیــد
وارد نمــی شــویم و معــاف هســتیم.
وی بــه جلســه بــا هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان
فــرآورده هــای نفتــی اشــاره کــرد و ادامــه داد :بایــد کمــک
کنیــم تــا تولیــد کننــدگان فــرآورده ای نفتــی در تولیــد و
صــادرات قــوی و فعــال شــوند و از تحریــم هــا بــه عنــوان
فرصتــی بــرای صادرکننــدگان ایرانــی در بحــث نفــت خــام
و فــرآورده هــا اســتفاده کنیــم.
زنگنــه گفــت :امــا از آنجــا کــه حجــم عظیــم یارانــه بــه
فــرآورده هــای نفتــی بــرای مصــارف داخلــی پرداخــت مــی
شــود ،ایــن خطــر وجــود دارد کــه آنچــه در برخــی از ایــن
واحدهــا صــادر شــده و یــا بــه عنــوان خــوراک مصــرف مــی
شــود از فــرآورده هــای یارانــه ای باشــد و بــه جــای کار
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واقعــی تولیــد،کار رانتــی صــورت گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون ســه هــزار عنــوان از
کمیتــه ای کــه زیــر نظــر ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال
و ارز فعالیــت مــی کنــد،کــد رهگیــری بــرای صــادرات
گرفتــه اســت،ادامــه داد :تصمیــم گرفتیــم تعــداد ایــن تهــران -ایرنــا -وزیــر نفــت گفــت :قراردادهــای
عناویــن کــم شــود ،از ســوی دیگــر بایــد روشــی اتخــاذ نفتــی کــه بــا شــرکتهای ایرانــی امضــا میشــود،
شــود تــا بــدون تاثیــر انســانی و امضــای طالیــی کارهــا میتوانــد بــه عنــوان ضمانــت تامیــن مالــی در
بــورس پذیرفتــه شــود.
صــورت گیــرد.
وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :اخیــرا وزارت نفــت ابالغیــه ای
در اجــرای مصوبــه دولــت داشــته کــه طــی آن افــراد بایــد «بیــژن زنگنــه» امروز(شــنبه) در حاشــیه مراســم امضــای
قــرارداد توســعه میادیــن نفتــی پارســی و پرنــج در جمــع
منشــا مجــاز کاالی صادراتــی را اعــام کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه منشــا مجــاز از طریــق ســامانه ثامــن خبرنــگاران،بــا اشــاره بــه اینکــه بازپرداخــت اجــرای ایــن
(ثبــت الکترونیکــی معامــات نفتــی) انجــام مــی شــود ،طــرح  ۱۰ســاله خواهــد بــود،گفــت :تامیــن مالــی بــه
افــزود :تصمیــم بــر ایــن شــد تــا معامــات پاالیشــگاه هــا و طــور کامــل توســط ســرمایه گــذار انجــام خواهــد شــد
و بازپرداخــت آن از محــل حداکثــر  ۵۰درصــد از افزایــش
پتروشــیمی هــا هــم در ایــن ســامانه ثبــت شــود.
بــه گفتــه زنگنــه اشــکاالتی نیــز در مــورد عرضــه در بــورس درآمدهــای حاصــل از اجــرای طــرح خواهــد بــود.
وجــود دارد کــه بایــد از طریــق شــورای رقابــت دنبال شــود وی بــا بیــان اینکــه ایــن دو میــدان ،قابلیــت افزایــش ضریــب
بازیافــت دارنــد ،ادامــه داد :ایــن طــرح ابعــاد مختلفــی دارد و
و در ایــن زمینــه وزارت نفــت نیــز همــکاری خواهــد کرد.
وی ادامــه داد :همچنیــن مقــرر شــد تــا قیمــت نفــت تاسیســات زیــادی نصــب مــی شــود .در طــول مــدت قــرارداد
خامــی فروختــه شــده بــه پاالیشــگاه هــا و قیمــت فــرآورده اگــر طرحهــای افزایــش ضریــب تولیــد پشــنهاد و تصویــب
هــای خریــداری شــده از آنهــا در ســامانه وزارت نفــت شــود ،بــه ایــن طــرح افــزوده خواهــد شــد.
زنگنــه تاکیــد کــرد :قراردادهــای دیگــری نیــز در حــال
اعــام شــود.
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه بیــش از  ۵میلیــارد مذاکــره اســت و طــرف هــای قــرارداد نیــز شــرکت هــای
دالر خــوراک بــه صنایــع پاییــن دســتی نفــت داده مــی ایرانــی خواهنــد بــود.
شــود،گفــت :اصــل عرضــه خــوراک در بــورس انــرژی و وی یکــی از راه هــای تامیــن مالــی را اســتفاده از صنــدوق
متناســب بــا نیازهــای کشــور و تولیــدات پاالیشــگاه هــا توســعه ملــی دانســت و گفــت :امــا اکنــون بایــد بــه منابعــی
بــه جــز ایــن صنــدوق فکــر کنیــم ،بــا توجــه بــه وضعیــت
اتفــاق مــی افتــد.

اقتصــادی کشــور از منابــع دیگــر ماننــد بــازار ســرمایه
اســتفاده شــود .ایــن قــرارداد مــی توانــد بــه عنــوان ضمانــت
در بــورس پذیرفتــه شــود امــا شــرکت هــای ایرانــی بایــد
خودشــان بــا بــورس وارد مذاکــره شــوند.
زنگنــه بــا بیــان اینکــه فعــا جلســه بعــدی اوپــک در نیمــه
اســفند خواهــد بــود ،افــزود :اگــر جلســه ای برگــزار شــود
کــه بــه توافــق نرســد باعــث کاهــش بیشــتر قیمــت هــا
خواهــد شــد.
وزیــر نفــت ادامــه داد :هــر کشــوری بــرای کاهــش دالیلــی
دارد و ایــن موضــوع پیچیــده اســت بــا ایــن حــال ایــران از
کاهــش تولیــد اعضــای اوپــک پــاس حمایــت مــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه رونــق پاالیشــگاه هــا و پتروپاالیشــگاهها
بــه معنــای خــروج ایــران از بــازار نفــت نیســت و بلکــه
حضــور بــه شــکلی دیگــر اســت ،گفــت :امــا ایــن تفکــر
کــه اگــر فــرآورده صادرکنیــم قابــل تحریــم نیســت ،قابــل
اثبــات نیســت امــا از ســاخت پتروپاالیشــگاه هــا حمایــت
مــی کنیــم.
وزیــر نفــت ادامــه داد :همــه تولیــد ال پــی جــی پاالیشــگاه
هــا را در داخــل توزیــع مــی کنیــم امــا بایــد مقــدار
مشــخصی بــه خانوارهــا تخصیــص پیــدا کنــد.
زنگنــه تاکیــد کــرد:امــکان خریــد نفــت خــام از طریــق
بــورس و یــا مراجعــه مســتقیم بــه وزارت نفــت وجــود دارد
و تنهــا شــرط آن پرداخــت پــول از ســوی مشــتری اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ـت
ـل رقابـ
ـران قابـ
ـی ایـ
ـی و مهندسـ
ـات فنـ
خدمـ
ـی
ـای خارجـ
ـا رقبـ
بـ
مدیــر طرحهــای خــارج از کشــور شــرکت توســعه منابــع آب
و نیــروی ایــران در پاســخ بــه اینکــه عنــوان شــده کــه حفــظ
تــوان فنــی و مهندســی ایجــاد شــده در صنعــت آب و بــرق،
دلیــل اصلــی محــول شــدن مأموریــت جدیــد بــه شــرکت آب
یابی اولیــه از
و نیــرو بــوده اســت .بــا توجــه بــه پتانســیل ِ
ـی خدمــات فنــی و مهندســی ،آیا
نیازهــای کشــورهای متقاضـ ِ
ظرفیتهــای داخلــی تــوان پوشــش نیازهــای بینالملــل
را دارنــد؟ و آیــا کیفیــت خدمــات مــا ،اســتانداردهای
بینالملــل را پوشــش میدهــد؟ توضیــح داد :ایــن خدمــات
چــه بــه لحــاظ کیفــی و چــه بــه لحــاظ قیمــت ،بــه طــور
کامــل قابــل رقابــت بــا رقبــای جهانــی از شــرق تــا غــرب
اســت.
وی افــزود :البتــه اگــر آفــات دولتینگــری و مماشــات
ـال تــازه
نامبــارک موجــب نشــود در رأس ایــن اقدامهــا نهـ ِ
وابســتگان
ارایــه ایــن خدمــات را بــه آفــات جناحــی یــا
ِ
ـدن ابعــاد ســازمانی مبتــا
ســببی و نســبی و یــا بــزرگ شـ ِ
کنــد همانطــور کــه میدانیــم ،مزیــت اصلــی شــرکت آب و
نیــرو از بــدو پیدایــش ،چابکــی و انعطــاف آن در ورود بــه
پروژههــا بــوده کــه در ایــن عرصــه نیــز بــا دقــت بیشــتری
بایــد رعایــت شــود.
جاللــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تمرکــز امــور بینالملل
صنعــت آب و بــرق در یــک دســتگاه ،چــه فرصتهایــی را
پدیــد خواهــد آورد کــه هــم اکنــون فاقــد آن هســتیم؟
گفــت :باتوجــه بــه توضیحاتــی کــه پیشــتر ارائــه شــد ،ایــن
تمرکــز ،بــرای مواجهــه بــا فرصتهایــی اســت کــه بتــوان
تــوان فنــی و مهندســی را در یــک پــروژه فعــال کــرد.
وی ادامــه داد :پیشــتر اطالعاتــی کــه بــه نوعــی بــه وزارت
نیــرو میرســید ،یــا در اختیــار آب و نیــرو قــرار نمیگرفــت
و یــا اگــر هــم قــرار میگرفــت ،مــوردی و ســلیقهای و
ـش رو ،ایــن موضــوع هــا بــه طــور
محــدود بــود در دوره پیـ ِ
کلــی و موظــف ،قابــل ارایــه بــه آب و نیــرو خواهــد بــود؛
البتــه هنــوز هــم نــگاه قدیــم در برخــی مــوارد تأخیرهایــی را
جدیــت و حمایتــی کــه
ایجــاد م ـ 
ی کنــد کــه امیداســت بــا ّ
مدیــران ارشــد شــرکت در ایــن خصــوص دارنــد ،بــه تدریــج
ـی بیشــتری را در داخــل شــرکت و ســطح
همدلــی و همراهـ ِ
وزارت نیــرو ایجــاد کنــد.
جاللــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا عنایــت بــه اینکــه

انـرژی

شماره یکصد و سی و سه  /هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود وهشت

اجرای  ۴.۶میلیارد دالر پروژه
آب و برق در خارج از کشور

نزدیــک هفــت ســال اســت کــه حــدود  ۸۰درصــد صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور در اختیــار صنعــت آب و
بــرق بــوده ،تجــارب ایــن ســالهای حضــور در بــازار بیــن
الملــل را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟ و اینکــه ایــن حضــور
از طریــق تشــکلهای صنفــی و کارفرمایــی بــوده یــا هدایــت
و راهبــریِ دولتــی داشــته اســت؟ توضیــح داد :شــرکتهای
خصوصــی از ارکان صنعــت آب و بــرق در کشــور هســتند و
همــواره از پیــروان و پیشــرانهای ایــن صنعــت بودهانــد.
شــرکتهای فعــال در ایــن صنعــت در دهــۀ گذشــته
توانســتهاند حــدود  ۱۰۰پــروژه را در کشــورهای مختلــف
بــا ارزشــی بالــغ بــر  ۴.۶میلیــارد دالر اجــرا کننــد کــه ایــن
بــه جــز ســهم صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه اســت.
وی افــزود :همانطــور کــه اشــاره کردیــد ،همــۀ اینهــا بــدون
حضــور آب و نیــرو اتفــاق افتــاده امــا در مشــکلترین
مــوارد مثــل احــداث تونــل انــزاب در تاجیکســتان ،یــا
بازپرداخــت ســرمایهگذاریها در پروژههــای نیروگاهــی
مثــل ســنگتوده ،۲جــای شــرکتی دولتــی بــه عنــوان
میانجــی خالــی بــوده اســت ،بنابرایــن مهمتریــن وظیفــه
ایــن اســت کــه میــزان حضــور پایــدار و ســالم شــرکتها و
تولیدکننــدگان داخلــی در بــازار جهانــی گســترش داده شــود.
ـرق
ـت آب و بـ
ـزات صنعـ
ـدی تجهیـ
ـد ۹۰درصـ
تولیـ
ـور
در کشـ
وی در پاســخ بــه اینکــه وقتــی از تــوان فنــی و مهندســی

قابــل صــدور حــرف میزنیــم ،از چــه میگوییــم؟ یعنــی
صــدور ماشــین آالت؟ یعنــی صــدور خدمــات مشــاورهای یــا
تــوان مدیریــت پــروژه؟ گفــت :ایــن موضــوع را از دو منظــر
میتــوان بررســی کــرد ،یکــی از نــگاه کاال و یکــی از نــگاه
تــوان فنــی مهندســی .در حــدود چهــار دهــۀ قبــل بیــش
از  ۹۰درصــد تولیــدات و فناوریهــای صنعــت آب و بــرق
توســط شــرکتهای خارجــی تأمیــن میشــد ولــی در حــال
حاضــر بیــش از  ۹۰درصــد از محصــوالت ایــن بخــش در
داخــل کشــور تولیــد میشــود.
جاللــی افــزود :در ایــران اکنــون قــادر بــه ســاخت نیروگاههای
حرارتــی ،توربینهــای گازی ،ژنراتــور ،سیســتمهای کنتــرل
نیروگاهــی ،نیــروگاه آبــی ،ســدها و هیدرومکانیــک ســدها
هســتیم امــا بســیاری از کاالهــای ایرانــی بــا توجــه بــه
ملحــق نشــدن تجارتمــان بــه تجــارت جهانــی ( )WTOو
یــا حمایــت ناقــص و نــارس از تولیدکننــدگان خصوصــی ،در
رقابــت بــا کاالی جهانــی نقطــۀ قــوت معنــاداری ندارنــد.
ایــن مقــام مســوول تاکیــد کــرد :چــه در بخــش آب و چــه در
بخــش بــرق بایــد بــه کیفیــت و مانــدگاریِ محصــول توجــه
ویــژه کــرد و یــا از لحــاظ قیمــت تمــام شــده و خدمــات پــس
از فــروش .حتــی خــود مــا هــم بــا ِعــرق ایرانــی ،گاهــی خرید
کاالی خارجــی را ترجیــح داده و میدهیــم؛ امــا در بــازار
بیــن الملــل جــای ایــن حرفهــا نیســت و بــا ارایــه خدمــات
مدیریتــی قــوی و در خــور ایرانــی بودنمــان ،میتــوان
ِ
صــادرات خدمــات مشــاورهای را در ســطح اســتاندارد و
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در نتیجــه ،صــادرات کاالهــا و ماشــین آالت و ابــزار را بــه
درســتی دنبــال کــرد.
وی دربــاره اینکــه رقبــای اصلــی کشــورمان در عرصــۀ بــازار
بیــن الملــل صنعــت آب و بــرق کدامهــا هســتند و مزیــت
نســبی مــا نســبت بــه رقبایمــان بــه تفکیــک صنعــت آب و
صنعــت بــرق در چیســت؟ توضیــح داد :بــر اســاس اطالعــات و
گــزارش هــای موجــود ،شــرکتهای آمریــکا ،چینــی ،ژاپنــی
و ترکیــهای اقــدام هــای بیســابقهای را در ســرمایهگذاری
و ایجــاد نیروگاههــای جدیــد و همچنیــن بازســازی شــبکه
بــرق عــراق آغــاز کردهانــد کــه شــرایط رقابــت را بــرای
شــرکتهای ایرانــی در آینــدهای نــه چنــدان دور دشــوارتر
خواهــد کــرد.
جاللــی افــزود :اتصــال بــرق کشــورهای جنــوب خلیــج
فــارس ،تــاش عربســتان بــرای صــدور بــرق بــه اروپــا از
طریــق کابــل دریایــی بیــن دریــای ســرخ و مدیترانــه،
ســرمایهگذاری چیــن در احــداث نیــروگاه در پاکســتان و
اتصــال بــرق جمهــوری آذربایجــان بــه ترکیــه ،ســرمایهگذاری
شــرکتهای آمریکایــی و اروپایــی و همچنیــن طــرح کاســا
 ۱۰۰۰چنــد نمونــه از ایــن اقــدام هــا اســت .رقبــای مــا بــا
بهــرهای معــادل یــک تــا یــک و نیــم درصــدی و نــه بهــره ۲۷
درصــدی در حــال کارکــردن هســتند.
مدیــر طرحهــای خــارج از کشــور شــرکت توســعه منابــع آب
و نیــروی ایــران گفــت :بــا ایــن اوصــاف ،بایــد بــه طــور جــدی
بــه مزایــای نســبی و رقابتــی اندیشــید؛ برخــی از مزیتهــای
ـبی ایــران در صــادرات عبارتنــد از برخــورداری از شــرایط
نسـ ِ
ـی زمینــی و دریایــی بــا بســیاری
جغرافیایــی و راههــای ارتباطـ ِ
از کشــورهایی کــه یــا خودشــان نیــاز بــه کاال و خدمــات آبــی
و برقــی دارنــد (ماننــد عــراق و افغانســتان) یــا واســطهای
بــرای ســایر کشــورها هســتند (مث ـ ً
ا تاجیکســتان از مســیر
ترکمنســتان) و نیــز پایــداری شــبکه بــرق و ظرفیــت بــاالی
ـی
آن در تأمیــن انــرژی بــرای مبــدأ یــا مقصــد و قیمــت رقابتـ ِ
خدمــات و کاال بــا توجــه بــه نــرخ برابــری بــا ارزهــای قــوی
در دنیــا.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
اشتباه  OECDدر تنزل رتبه اعتباری ایران
به گروه ۷
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایران،قــرار گرفتــن
نــام ایــران در فهرســت کشــورهای پرریســک دنیا از ســوی
 OECDرا یــک اشــتباه محاســباتی دانســت و گفــت:
بــا بدعهــدی اروپا،ایــران در فهرســت پرریســکترین
کشــورها قــرار گرفــت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،افــروز بهرامــی ،مدیرعامــل
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در صفحــه شــخصی
خــود در فضــای مجــازی نوشــت:
اروپــا بــا عهدشــکنی در برجــام ،بــا اشــتباه راهبــردی
و تحــت فشــار آمریــکا ،بنــد ( snapbackمکانیــزم
ماشــه) را فعــال نمــود و دیــروز هــم ( OECDســازمان
همــکاری و توســعه اقتصــادی) کــه اکثریــت آن بــا
کشــورهای اروپایــی اســت ،گــروه ریســک ایــران را بــه
گــروه (۷پرریســکترین کشــورها) تنــزل داد.
اروپــا هنــوز میتوانــد ایــن اشــتباه محاســباتی و بدعهــدی
تاریخــی خــود را جبــران کند.
آمارهای جدید از مدل تهاتری صادرات
شــاتا  :دادههــای جدیــد وزارت صمــت نشــان میدهــد
کــه بــا عملیاتــی شــدن مــدل تهاتــر بــرای صــادرات،
بیــش از  ۱۲میلیــارد دالر تفاهمنامــه و  ۱ /۵میلیــارد
دالر قــرارداد منعقــد و  ۱۷هــزار میلیــارد تومــان کاال نیــز
مبادلــه شــد .توســعه صــادرات کاالهــای غیرنفتــی یکــی
از  ۷محــور برنامههــای راهبــردی ایــن وزارتخانــه بــود.
در ایــن راســتا دســتورالعمل جدیــد واردات در مقابــل
صــادرات نیــز مــورد تدویــن قــرار گرفــت و یــک مــدل
تهاتــر بــا هــدف کاهــش ریســکها و مشــکالت ناشــی
از تحریــم نیــز طراحــی و عملیاتــی شــد .همچنیــن
موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی میــان ایــران و اوراســیا در
آســتانه قزاقســتان بــه امضــا رســید کــه فرصــت جدیــدی
بــرای صادرکننــدگان ایرانــی اســت .افزایــش صــادرات بــه
 ۱۵کشــور همســایه نیــز یکــی دیگــر از برنامههــای ایــن
وزارتخانــه اســت .در ایــن راســتا  ۲۲توافقنامــه صنعتــی و
تجــاری بــا کشــور عــراق بــه امضــا رســید و تفاهمنامــه

همــکاری بیــن کشــورمان و اقلیــم کردســتان عــراق نیــز
امضــا شــد .هدفگــذاری  ۵میلیــارد دالری بــرای تجــارت
بیــن ایــران و پاکســتان و تهیــه طــرح توســعه صــادرات
فــرش دســتباف بــه  ۱۵کشــور همســایه از دیگــر اقدامــات
انجــام شــده در راســتای توســعه و تعمیــق صــادرات بــه
کشــورهای همســایه بــوده اســت.
تاکید زنگنه بر حضور بخش خصوصی در تجارت
انرژی
تهــران -ایرنــا -وزیــر نفــت گفــت :سیاســت وزارت نفــت،
توســعه فعالیتهــای صنعتــی پاییندســتی نفــت و
حضــور بخــش خصوصــی در تجــارت انــرژی اســت.
«بیــژن زنگنــه در نشســتی بــا اعضــای هیــات مدیــره
اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای نفتــی ،ادامــه
داد :مشــکل اصلــی در ایــن زمینــه یارانــهای بــودن
فراوردههــای نفتــی در ایــران اســت و ایــن موضــوع ،خطــر
حــال و حــرام را بــه دنبــال دارد و بزرگتریــن مشــکلی
اســت کــه گرفتــار شــدهایم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مقرراتــی در دولــت تصویــب شــد
تــا در صــادرات ،منشــا مجــاز اصــل خــوراک و محصولــی
کــه صــادر میشــود ،مشــخص باشــد ،تاکیــد کــرد:
آییننامــه ابــاغ شــد تــا مشــکل حــل شــود و جلــوی
فســاد را بگیریــم.
بــه گفتــه زنگنــه ،گرفتــار تناقــض در تجــارت و توســعه
صنایــع پاییــن دســتی نفــت هســتیم و در ایــن مســیر
آلودگــی وجــود دارد.
وی بــه عرضــه بــاالی محصــوالت یارانــهای در کشــور
اشــاره کــرد و گفــت :بــه طــور مثــال اکنــون شــاهد تفــاوت
در تولیــد ،مصــرف و صــادرات بــه ویــژه قیــر هســتیم.
وزیــر نفــت ادامــه داد :تشــخیص فــردی همــواره فســاد
آور اســت از همیــن رو بایــد اســتانداردها مشــخص شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه
ایــن حجــم از یارانــه بــه فرآوردههــای نفتــی پرداخــت
میکنــد ،افــزود :بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ،تــاش
کردیــم تــا منشــا مشــخص باشــد کــه خــوراک از کجــا
گرفتــه میشــود.
زنگنــه گفــت :بــه طــور مثــال ،در نفــت ســفید مجبوریــم
تــا محصــول لیتــری پنــج هــزار تومانــی را  ۱۵۰تومــان
میفروشــیم کــه ایــن موضــوع کار را بــرای صادرکننــده
مشــکل میکنــد.

انـرژی

شماره یکصد و سی و سه  /هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود وهشت

پیشنهاد وزارت نفت به شورای رقابت برای ایجاد
رگوالتوری
تهــران -ایرنــا -ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفتــی از پیشــنهاد وزارت نفــت بــه شــورای
رقابــت بــرای ایجــاد نهــاد رگوالتــوری در صنعــت نفــت
خبــر داد.
«حمیــد حســینی» امروز(دوشــنبه) در حاشــیه دیــدار وزیــر
نفــت بــا اعضــای هیــات رئیســه اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفتــی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش خصوصــی
بیشــتر در صنایــع پاییــن دســتی نفــت حضــور دارد ،افــزود:
بایــد بــرای توانمندســازی ایــن بخــش کمــک و حمایــت
انجــام شــود.
وی پیرامــون موضوعآزادســازی قیمتهــا در برخــی
فرآوردههــای نفتــی ماننــد مــازوت و نفــت ســفید گفــت:
ادامــه پرداخــت یارانــه بــه ایــن فرآوردههــا منشــاء فســاد
اســت و بخــش پاییندســتی نفــت بــا خصوصیســازی
غلــط دچارمشــکل میشــود و نیــاز بــه کمــک وزارت نفــت
دارد تــا رگوالتــوری در نفــت شــکل بگیــرد.
حســینی تاکیــد کــرد :وزارت نفــت بــه شــورای رقابــت
بــرای ایجــاد رگوالتــوری در نفــت پیشــنهاد داده و وزیــر
نفــت نیــز از بخــش خصوصــی خواســت تــا پیگیــر ایــن
مســاله باشــند.
وی تصریــح کــرد :تعــداد اســتانداردها بــرای صــادرات بایــد
کــم شــود و خواســت ایــن اتحادیــه اســت تــا در معاملــه
در بــورس انــرژی ضمانتنامههــای صنــدوق و بخــش
خصوصــی پذیرفتــه شــود تــا ارز بــه کشــور وارد شــود.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفتــی
افزود:اکنــون  ۵.۵میلیــون تــن وکیــوم باتــوم (مــاده اولیــه
تولیــد قیــر و نفــت کــوره) بــه بخــش خصوصــی عرضــه
میشــود ،امــا ظرفیــت جــذب تــا  ۹میلیــون تــن نیــز
وجــود دارد.
وی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه مشــکل وارد نشــدن بخــش
خصوصــی در معامــات میعانــات گازی نحــوه قیمتگــذاری
اســت ،گفــت :چنانچــه در ایــن موضــوع تجدیدنظــر شــده
و مطابــق بــا شــرایط روز دنیــا باشــد ،میتوانیــم خریــدار
میعانــات شــویم.
حســینی یــادآور شــد :هیــچ مشــکلی در صــادرات
فرآوردههــای نفتــی نداریــم و مرزهــای زمینــی توســط
پاالیــش و پخــش و عرضــه دریایــی را امــور بینالملــل
شــرکت ملــی نفــت انجــام میدهــد.
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نقل و انتقال ارز برای تجارت با اوراسیا تسهیل
می شود
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران و روســای اتــاق
هــای مشــترک ایــران و کشــورهای اوراســیا بــا حضــور در
بانــک مرکــزی دربــاره شــرایط تســهیل تجــارت بــا اوراســیا
بــا عبدالناصــر همتــی بــه رایزنــی پرداختنــد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا انتشــار پســتی در صفحــه
اینســتاگرام خــود از برگــزاری جلســه ای بــا غالمحســین
شــافعی رئیــس اتــاق ایــران و روســای اتــاق هــای مشــترک
ایــران و کشــورهای اوراســیا خبــر داد.
عبدالناصــر همتــی اعــام کــرد :حجــم تجــارت بیــن ایــران
و کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در ســه مــاه
گذشــته رشــد بســیار خوبــی داشــته اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی از همــکاری بــرای کمــک بــه
فعــاالن اقتصــادی خبــر داد :مقــرر شــد بانــک مرکــزی در
تــداوم حمایــت هــای خــود ،برخــی نیازهــای مربــوط بــه
نقــل و انتقــال ارز و تســویه حســاب بیــن صادرکننــدگان و
واردکننــدگان را تامیــن و تســهیالت الزم را بــرای آن هــا
فراهــم کنــد.
غالمحســین شــافعی صبــح امــروز در همایــش مناطــق آزاد،
ویــژه و توســعه همکاریهــای اقتصــادی بــا کشــورهای
همســایه از نبــود زیرســاختهای الزم بــرای اســتفاده از
ظرفیــت هــای موافقــت نامــه بــا کشــورهای عضــو اوراســیا
ســخن گفــت.
موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه
اوراســیا (روســیه ،قزاقســتان ،بــاروس ،ارمنســتان و
قرقیزســتان) کــه بــه امضایمقامهــای دو طــرف رســیده از
 5آبــان  1398وارد مرحلــه اجــرا شــده اســت.
در مــاه هــای اخیــر گــزارش هــا از افزایــش صــادرات بــه
ایــن کشــورها حکایــت دارد.
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Short news

ENEC, Rosatom Renew Cooperation
Prysmian, Siemens Gamesa Sign On Peaceful Nuclear Energy
Global Renewable Energy Cabling
Deal

Prysmian, Siemens Gamesa Sign
Global Renewable Energy Cabling
Deal
Prysmian Group, world leader in the
energy and telecom cable systems
industry, has been awarded a global
contract to supply wind turbine tower
and nacelle cables and assemblies by
Siemens Gamesa Renewable Energy,
world leader in the wind power
.industry
This award reaffirms Siemens
Gamesa and Prysmian Group’s long
and solid history of partnership in
the wind industry and is an important
step in increasing current and future
.growth opportunities
The supply includes products and
services from Prysmian Group’s
wind portfolio of low voltage cables
and assemblies for nacelle platforms,
low voltage cables for towers and
fully terminated medium voltage
assemblies for towers, well renowned
to be specifically designed and
optimised to work with high torsion,
mechanical and chemical resistance
as well as wide temperature
.fluctuations

The MoU establishes a general framework for possible cooperation between parties in numerous spheres,
including the creation of a nuclear
science centre in the UAE, plant development and investment, nuclear
fuel cycle management, training of
UAE nationals, amongst others
The Emirates Nuclear Energy Corporation, ENEC, has renewed its Memorandum of Understanding, MoU, on
cooperation in the field of peaceful
uses of nuclear energy with Rosatom
State Atomic Energy Corporation, ROSATOM. The signing was held in Abu
Dhabi on the sidelines of the official
visit of Russian President Vladimir
.Putin to the United Arab Emirates
The document was signed by Mohamed Al Hammadi, ENEC Chief Executive Officer, and Alexey Likhachev,
ROSATOM Director-General, during
a ceremony attended by senior officials from both organisations. The
agreement signed extends the activities conducted through a previous
.MoU signed in 2017

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

21st WETEX & 4th Dubai Solar
Show Begins With 2,350 Exhibitors From 55 Nations

WETEX and the Dubai Solar Show
act as an integrated platform for
companies and organisations working in these key sectors to promote
their products, services and innovative technologies
The 21st Water, Energy and Environment Technology Exhibition (WETEX) begins tomorrow, under the
directives of His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and under the patronage of
HH Sheikh Hamdan bin Rashid Al
Maktoum, Deputy Ruler of Dubai,
Minister of Finance and President of
DEWA. The exhibition coincides with
the fourth Dubai Solar Show, the re.gion’s largest solar power exhibition
Al Tayer said that the exhibition
continues to expand and flourish
year after year, reinforcing Dubai’s
position and competitiveness and
supporting its leading position as
a global centre for green economy,
while also supporting the Dubai Plan
2021 and the Dubai Clean Energy
Strategy 2050 to provide 75% of Dubai’s total power capacity from clean
.energy by 2050

Lebanon Launches RfP For Feasibility Study Of CSP Plant

The funds for the study have been
secured through the Dutch ministry
of foreign affairs under the grant facility Develop2Build, a programme
administered by the Netherlands
)Enterprise Agency (RVO
The Lebanese Center for Energy
Conservation (LCEC), a government agency, has issued a request
for proposals (RfP) to select a consultancy that will assess the feasibility of installing a concentrated
solar power (CSP) plant in the Her.mel region, Lebanon
The selected consultancy is expected to study the technical aspects of installing a plant of at least
50 MW with possible 7.5 hours of
storage, as well as conduct an environmental and social impact assessment (ESIA) scoping, accord.ing to the RfP
Interested bidders can submit their
proposals to the LCEC offices in
.Beirut by November 26, 2019

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طبــق مــاده  11قانــون بهبــود مســتمر محيــط
کســبوکار  14وظیفــه بــرای شــوراي گفتوگــو
تشــريح شــده کــه ارزیابیهــا نشــان میدهــد
تاكنــون  4حكــم اجراشــده 5 ،حكــم بهطــور ناقــص
اجراشــده و  5حكــم همچنــان اجرانشــده اســت.
در حالــی  9ســال از تصویــب مــاده  75قانــون برنامــه پنجــم
توســعه و  8ســال از تصویــب قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســبوکار میگــذرد و طبــق ایــن مصوبــات شــورای
گفتوگــو دولــت و بخــش خصوصــی بایــد بــه محــوری
بــرای حــل موانــع کسـبوکار در کشــور و مشــکالت فعــاالن
بخــش خصوصــی تبدیــل میشــد کــه بررســیهای مرکــز
پژوهشهــای مجلــس نشــان میدهــد بیشــترین دســتاورد
ایــن شــورا در همــه ایــن ســالها «تشــکیل کارگــروه» هــای
متعــدد بــوده اســت.
طبــق مــاده ) « (75قانــون برنامــه پنجــم توســعه» مصــوب
 1389 / 10 / 15شــورايي بــا عنــوان شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــي بهمنظــور تبادلنظــر دولــت و
بخشهــای خصوصــي و تعاونــي و تســهيل فعالیتهــای
اقتصــادي ايــن بخشهــا ،بررســي و رفــع موانــع کس ـبوکار
و اتخــاذ تصميــم  ...و ارائــه پيشــنهادها و راهكارهــاي اجرايــي
مناســب بــه مراجــع ذیربــط ،تشــكيل شــد .ايــن حكــم
قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه در مــاده ()11
«قانــون بهبــود مســتمر محيــط کســبوکار» ( / 11 / 16
 ،)1390ضمــن اصالحاتــي ،بــه قانونــي دائمــي تبديــل شــد.
امــا عملکــرد ایــن شــورا در همــه ایــن ســالها چگونــه بــوده
اســت؟ مرکــز پژوهشهــای مجلــس در گزارشــی ویــژه بــه
ایــن موضــوع پرداختــه و نوشــته اســت «:طبــق مــاده 11
قانــون بهبــود مســتمر محيــط کس ـبوکار  14وظیفــه بــرای
شــوراي گفتوگــو تشــريح شــده کــه ارزیابیهــا نشــان
میدهــد تاكنــون  4حكــم اجراشــده 5 ،حكــم بهطــور
ناقــص اجراشــده و  5حكــم همچنــان اجرانشــده اســت».
در ادامــه گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــا اشــاره
بــه اینکــه «احكامــي كــه اجرانشــده يــا بهطــور ناقــص
اجراشــدهاند ،احكامــي بســيار مهــم بــراي بهبــود محيــط
کســبوکار» محســوب میشــوند بــه تعــدادی از آنهــا
پرداختــه اســت «:تبصــره  4مــاده  11در خصــوص قــرار
گرفتــن مصوبــات شــوراي گفتوگــو در دســتور كار
هیئتوزیــران ظــرف مــدت  30روز اجرانشــده اســت.
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بررسی مرکز پژوهش های مجلس درباره عملکرد شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی نشان می دهد:

شورای گفتوگو به
شورای تشکیل کارگروهها
بدل شده است
بنــد الــف مــاده  11در خصــوص پيشــنهاد اصــاح ،حــذف
يــا وضــع مقــررات يــا رويــه اجرايــي در جهــت بهبــود
محيــط کســبوکار در ايــران بــه مســئوالن مربوطــه بــر
اســاس گــزارش تهیهشــده از ســوی دبيرخانــه شــوراي
گفتوگــو کــه ناقــص اجراشــده اســت .ايــن حكــم محــور
اصلــي كاركــرد شــوراي گفتوگــو در خصــوص مشــاركت در
مقــررات گــذاري محســوب میشــود.
بنــد پ مــاده  11در خصــوص ارائــه خواســتهها ،پيشــنهادها
و تذكرهــاي متقابــل مســئوالن دســتگاههای اجرايــي و
نماينــدگان تشــکلهای بخشهــای خصوصــي و تعاونــي
کــه ناقــص اجراشــده اســت.
بنــد ج مــاده  11در خصــوص پيگيــري گــزارش اتاقهــا
دربــاره امتيــازات موجــود در قوانيــن و مقــررات و رویههــا
بــراي بنگاههــای بــا مالكيــت غيــر از بخشهــای خصوصــي
و تعاونــي و زمینهســازی بــراي حــذف يــا تعميــم ايــن
امتيــازات کــه اجرانشــده اســت.
بنــد چ مــاده  11راجــع بــه ارائــه پيشــنهاد در مــورد
قراردادهــاي دســتگاههای اجرايــي بــا فعــاالن اقتصــادي
بخشهــای خصوصــي و تعاونــي بهمنظــور ايجــاد تــرازی
و منــع تحميــل شــرايط ناعادالنــه بهطــرف مقابــل در ايــن

قراردادهــا اجرانشــده اســت.
بنــد ح مــاده  11در خصــوص زمینهســازی بــراي شناســايي
واحدهــاي توليــدي مشــمول پرداخــت ماليــات بــا همــكاري
تشــکلهای اقتصــادي بهمنظــور گســترش پايــه مالياتــي
اجرانشــده اســت.
بنــد خ مــاده  11راجــع بــه تعييــن و انتشــار اطالعــات آمــاري
موردنیــاز بــراي فعــاالن اقتصــادي کــه ناقص اجراشــده اســت.
بنــد د مــاده  11راجــع بــه تعييــن مصاديــق امتيــازات
تخصیصیافتــه بــه بخشهــای تعاونــي و خصوصــي کــه
اجرانشــده اســت.
تبصــره یــک مــاده  11در خصــوص شــركت وزيــر يــا
باالتريــن مقــام دســتگاههای اجرايــي در جلســه و حســب
مــورد ،معرفــي نماينــدگان تاماالختیــار آنهــا بــه كميســيون
هــاي زيرمجموعــه دبيرخانــه شــوراي گفتوگــو کــه ناقــص
اجراشــده اســت.
تبصــره  2مــاده  11در خصــوص قــرار دادن دســتور جلســه
آتــي و مصوبــات در جلســه در اختيــار رســانهها توســط دبيــر
شــوراي گفتوگــو کــه ناقــص اجراشــده اســت».
امــا مهمتریــن دســتاوردهای شــورای گفتوگــوی دولــت
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و بخــش خصوصــی در ایــن ســالها چــه بــوده اســت؟
در گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــا مــروري بــر
 133مــورد دســتور جلســه يــا موضــوع بررسیشــده
خــارج از دســتور كــه از  90نشســت شــوراي گفتوگــو
استخراجشــده ،آمــده اســت «:در اغلــب اوقــات ،راهــكاري
كــه توســط شــوراي گفتوگــو ارائهشــده تشــكيل کارگــروه
بــوده اســت .بهطوریکــه از  133مــورد دســتور جلســه
و موضوعــات بررسیشــده خــارج از دســتور در شــوراي
گفتوگــو 46 ،مــورد بــه مصوبــه يــا تصميــم مبنــي بــر
تشــكيل كارگــروه بــا حضــور مســئوالن مربــوط و اعضايــي از
بخــش خصوصــي و تعاونــي انجاميــده اســت .ايــن در حالــی
اســت كــه مهمتریــن هــدف تشــكيل شــوراي گفتوگــو
دولــت و بخــش خصوصــي ،عبــارت اســت از تأســيس نهــادي
بهعنــوان حلقــه واســطِ ميــان دولــت و فعــاالن اقتصــادي
و ايفــاي نقــش شــوراي گفتوگــو بهعنــوان صحنــهای
بــراي انتقــال خواســتهها و مطالبــات فعــاالن اقتصــادي
بــه دولتمردانــي كــه قطع ـاً دسترســي بــه آنهــا بــا موانــع
بســياري مواجــه اســت».
در ادامــه گــزارش نوشتهشــده «:ايــن شــورا طبــق قانــون،
بايــد خواســتههای فعــاالن اقتصــادي را از دولتمــردان
پيگيــري كنــد و پاســخ آنهــا را دريافــت و بــراي اطــاع
عمــوم در رســانهها منعكــس كنــد .نكتــه حائــز اهميــت ايــن
اســت كــه اتخــاذ راهــكار كارگــروه بــراي حلوفصــل مســائل
و معضــات مطرحشــده در شــوراي گفتوگــو ،برخــي
ضعفهــای بنياديــن نظــام بوروكراتيــك ايــران ،يعنــي عــدم
هماهنگــي ،انســجام و همافزایــی را تــا حــدي جبــران كــرده
اســت؛ امــا ايــن امــر ،انحــراف از اراده قانونگــذار در فلســفه
تشــكيل شــوراي گفتوگــو ارزيابــي میشــود».
همچنیــن ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه حضــور نامنظــم برخــي
اعضــاي دولتــي شــوراي گفتوگــو در جلســات کــه بــه
«ناكارآمــدي ايــن شــورا» منجــر شــده اســت ،نوشتهشــده«:
ايــن امــر باعــث شــده اســت صرفــاً مباحثــي در شــوراي
گفتوگــو طــرح شــوند كــه بيشــتر مرتبــط بــا وظايــف و
عملكردهــاي وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي اســت؛ درواقــع
شــوراي گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــي بهنوعــی
بــه شــورای گفتوگــوی وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي بــا
بخــش خصوصــي تقليــل يافتــه اســت».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تجارت آزاد با اوراسیا تا  3سال
آینده

وزیــر نفــت درخصــوص آخریــن وضعیــت صــادرات گاز
بــه کشــورهای دیگــر گفــت :بهدلیــل افزایــش مصــرف
گاز مشــکلی در صــادرات بهوجــود نیامــده؛ امــا بــه دالیــل
فنــی صــادرات بــه عــراق کــم شــده ولــی در مــورد ترکیــه
درحالحاضــر مشــکلی نداریــم .وی دربــاره پرداخــت پــول
گاز از ســوی عــراق گفــت :ایــن کشــور بــرای گاز دریافتــی
پولــی بــه مــا نمیدهــد.
بیــژن زنگنــه در حاشــیه جلســه بــا روســای دانشــگاهها
در جمــع خبرنــگاران گفــت :درحالحاضــر نیروگاههــا
حــدود  ۱۷۰میلیــون واحــد معــادل مترمکعــب یــا لیتــر
ســوخت مصــرف میکننــد کــه  ۷۰میلیــون مترمکعــب
گاز طبیعــی و مابقــی ســوخت مایــع اســت و بــا توجــه
بــه افزایــش مصــرف گاز در بخــش خانگــی از وزارت نیــرو
درخواســت کردهایــم کــه در ایــن مــدت صــادرات بــرق را
نهتنهــا اضافــه نکننــد ،بلکــه کاهــش دهنــد.
وزیــر نفــت در خصــوص آخریــن وضعیــت تحویــل گاز بــه
نیروگاههــا اظهــار کــرد :طرحــی کــه مــا بــرای تامیــن گاز
کشــور در نظــر گرفتهایــم ،ایــن اســت کــه بــرای تامیــن
گاز خانگــی مشــکلی ایجــاد نشــود .بنابرایــن تمــام تــاش
مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم گاز خانگــی را بــدون ایجــاد
مشــکلی تامیــن کنیــم.وی افــزود :پــس از آن تامیــن گاز
عمومــی ،صنایــع کوچــک و عمــده ماننــد پتروشــیمیها و
صــادرات و بعــد از آن نیروگاههــا در اولویــت قــرار دارنــد.
بــه همیــن دلیــل اولیــن جایــی کــه بــا کاهــش گاز مواجــه
میشــویم ،بایــد برنامهریــزی دقیقــی داشــته باشــیم
تــا تامیــن ســوخت خانگــی بــا مشــکل مواجــه نشــود،
نیروگاههــا اســت.وزیر نفــت افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه
نیروگاههــا ســوخت دوم دارنــد ،در میــزان تحویــل
ســوخت گاز بــه آنهــا مراعــات خواهیــم کــرد و حتــی از
دوســتان وزارت نیــرو نیــز درخواســت تدبیــر در صــادرات
را داشــتهایم؛ چراکــه در ایــن شــرایط انصــاف نیســت کــه
گازوئیــل مصــرف کنیــم و صــادرات داشــته باشــیم.
وی دربــاره جایگزینــی گاز بهجــای مــازوت در نیروگاههــا

اظهــار کــرد :درحالحاضــر تمــام گاز تولیــدی در بخــش
خانگــی مصــرف میشــود؛ بهگونهایکــه بیــش از ۶۰۰
میلیــون متــر مکعــب در بخــش خانگــی مصــرف گاز داریم.
ایــن درحالــی اســت کــه بیــش از  ۸۵۰میلیــون مترمکعــب
گاز بــه شــبکه تزریــق و بیشــترین میــزان آن در منــازل
مصــرف میشــود.زنگنه بــا بیــان اینکــه درحالحاضــر
رونــد تولیــد گاز بســیار خــوب اســت و بــهزودی رکــورد
هــزار میلیــون مترمکعــب را میشــکنیم ،گفــت :مراســمی
نیــز بــرای اعــام آن برگــزار خواهــد شــد.

صدور  ۲۳میلیون دالر ضامنتنامه
صادرات
«علــی صالحآبــادی» روز شــنبه در نشســت خبــری خــود
بــا خبرنــگاران در پاســخ بــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا
دربــاره صــدور ضمانــت نامــه ارزی بــرای صادرکننــدگان
گفــت :بانــک توســعه صــادرات بــه دلیــل تحریــم بــودن
مســتقیم نمیتوانــد ضمانــت نامــه ارزی از طریــق بانکهــای
خارجــی صــادر کنــد؛ اگــر کارفرمایــان خارجــی ضمانــت
نامــه مــا را مســتقیما بپذیرنــد مــی توانیــم بــه صــورت
نامحــدود ضمانــت نامــه صــادر کنیــم کــه البتــه برخــی
کارگــزاران خارجــی ایــن ضمانــت نامــه را مســتقیم مــی
پذیرنــد.
صالحآبــادی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در ایــن
بانــک گفــت :در ســال  ۹۸مراقبــت از مشــتریان در شــرایط
تحریــم را مــورد توجــه قــرار دادیــم و حمایتهــای اعتبــاری،
ارزی و بینالمللــی و ارائــه خدمــات بانکــداری دیجیتــال
جــزو محورهــای مــد نظــر بــود.
وی بــا اشــاره بــه اولویتهــای بانــک توســعه صــادرات
گفــت :تامیــن ســرمایه در گــردش بنگاههــای صادراتــی
را در ایــن ســال پیگیــری کردیــم؛ تــا پایــان ســال نیــز دو
پــروژه بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
وی گفــت :اعطــای تســهیالت صادراتــی بــا حداقــل نــرخ
ســود نیــز اولویــت دیگــری بــود ،منابــع بانــک توســعه
صــادرات بنــی  ۱۶تــا  ۱۸درصــد در اختیــار صادرکننــدگان
قــرار مــی گیــرد و ار صادرکننــده ای نمونــه باشــد و
ســابقه اعتبــاری خوبــی داشــته باشــد میانگیــن نــرخ ۱۶
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و مشــتری عــادی  ۱۸درصــد اســت.
صالحآبــادی بــا بیــان اینکــه منابــع صنــدوق توســعه ملــی
نیــز بــا نــرخ  ۱۱درصــد در اختیــار صادرکننــدگان قــرار
میگیــرد ،افــزود :در بســته صــادرات غیــر نفتــی ،بانــک
و صنــدوق منابــع خــود را بــا یکدیگــر تلفیــق کــرده و بــا
میانگیــن  ۱۴.۵درصــد بــه صادرکننــدگان پرداخــت مــی
شــود.
وی بــا اشــاره بــه ابــاغ بســته صــادرات غیرنفتــی گفــت:
صنــدوق توســعه ملــی  ۵۰۰میلیــارد تومــان در بانــک
ســرمایه گــذاری کــرد و آمادگــی داریــم تســهیالت
صادراتــی را بــا نــرخ  ۱۴.۵درصــد پرداخــت کنیــم.
ســهم هــزار میلیــارد تومانــی بانــک توســعه
صــادرات از صنــدوق توســعه ملــی
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات گفــت :پیــش از ابــاغ
بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی  ۳۰۰میلیــارد تومــان
علــی الحســاب از صنــدوق توســعه ملــی دریافــت کــرده و
اخیــرا نیــز  ۵۰۰میلیــارد تومــان دریافــت کــرده ایــم.
صالحآبــادی در ایــن زمینــه تصریــح کــرد :قــرار اســت ۲۰۰
میلیــارد تومــان دیگــر بــه مــا اختصــاص یابــد و جمعــا ۵۰
درصــد  ۲هــزار میلیــارد تومــان صنــدوق توســعه ملــی بــه
بانــک توســعه صــادرات اختصــاص مییابــد.
وی بــا بیــان اینکــه بانــک توســعه صــادرات بانــک ســپرده
محــور نیســت و جمعــا  ۴۰شــعبه در سراســر کشــور داریم،
گفــت :بــه صنــدوق توســعه ملــی درخواســت داده ایــم کــه
بانــک توســعه صــادرات ســهم بیشــتری از منابــع ایــن
بانــک داشــته باشــد و میخواهیــم هــزار میلیــارد تومــان
دیگــر از منابــع ایــن صنــدوق بــه بانــک اختصــاص یابــد.
اعتبــار  ۴۰۰میلیــارد تومانــی بــرای شــرکتهای
دانــش بنیــان صادراتــی
صالحآبــادی حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان را
اولویــت دیگــر ایــن بانــک عنــوان کــرد و گفــت :یــک
بخــش از کمــک بــه صــادرات غیرنفتــی  ،کمــک بــه
شــرکتهای دانــش بنیــان اســت .در ایــن زمینــه قــرارداری
بــا صنــدوق توســعه ملــی منعقــد کــرده و  ۲۰۰میلیــارد
تومــان از منابــع صنــدوق دریافــت کــرده و متعهــد شــدیم
از منابــع بانــک نیــز  ۲۰۰میلیــارد تومــان تامیــن کــرده و
جمعــا  ۴۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــه شــرکتهایی کــه
معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری بــه مــاه
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معرفــی میکنــد ،اختصــاص دهیــم.
وی ادامــه داد :بــا صنــدوق نــورآوری و شــکوفایی نیــز
قــرارداری منعقــد مــی شــود کــه تخفیــف در نــرخ ســود
مــی دهیــم .منابــع بانــک  ۱۸درصــد و صمــدوق  ۱۲درصــد
اســت کــه میانگیــن آن  ۱۵درصــد مــی شــود .نهایتــا
روشــی بــا ایــن صنــدوق طراحــی کــرده ایــم کــه بخشــی
از منابــع را نــزد مــا ســرمایه گــذاری مــی کننــد و از محــل
ســود آن ،ســود از  ۱۵درصــد بــه  ۱۲درصــد خواهــد رســید.
صالحآبــادی دربــاره تســریع در تعییــن تکلیــف تســهیالت
غیرجــاری بانــک توســعه صــادرات اظهــار کــرد۸۳ :
درصــد تســهیالت بانــک ارزی و  ۱۷درصــد ریالــی اســت و
توانســتهایم معوقــات را در بانــک کاهــش دادیــم .همچنیــن
اولویــت دیگــر تدویــن بســته خدمــات ارزی بــرای ۱۵
کشــور همســایه بــوده اســت کــه تــا جــای ممکــن بــه
صادرکننــدگان تســهیالت ریالــی و ارزی ارائــه کردهایــم.
سرمایهگذاری در پروژههای پتروشیمی
صالحآبــادی بــه پروژههــا در دســت اجــرا اشــاره کــرد
و گفــت :بیــش از دو میلیــارد دالر پــروژه در حــال اجــرا
داریــم؛ پتروشــیمی بوشــهر بــه عنــوان بزرگتریــن واحــد
تولیــدی منطقــه در حــوزه پتروشــیمی بــا رقــم ســرمایه
گــذاری  ۲.۲میلیــارد یــورو ( ۲.۵میلیــارد دالر) از محــل
فاینانــس خــارج از کشــور انجــام دادهایــم کــه ایــن پــروژه
تــا پایــان امســال بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۹۰درصــد ایــن پــروژه
صادراتــی اســت ،افــزود :اگــر بــه ظرفیــت کامــل بهــره
بــرداری برســید ســالی یــک میلیــارد دالر صــادرات
پتروشــیمی کشــور را افزایــش خواهــد داد.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات پــروژه دیگــر ایــن بانــک
را مجتمــع فــوالد اردکان یــزد بــا ظرفیــت تولیــد  ۹۶۰هــزار
تــن آهــن اســفنجی عنــوان کــرد و گفــت :منابــع ایــن پروژه
بــا رقــم ســرمایه گــذاری حــدودا  ۵۷میلیــون یــورو و ۱۴۵
میلیــارد تومــان از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی
تامیــن شــده اســت کــه  ۵۲میلیــون یــورو و ســه میلیــارد
و  ۵۰۰میلیــون تومــان را بانــک و مابقــی را ســرمایه گــذار
تامیــن کــرده اســت.
بــه گفتــه صالحآبــادی ایــن پــروژه اواخــر امســال یــا اوایــل
ســال آتــی بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سهم ایران از تجارت
منطقه اوراسیا
سهدهم درصد است
تهــران -ایرنــا -مدیــر توســعه ســرمایهگذاری
و انتقــال فنــاوری شــورای عالــی مناطــق آزاد
تجــاری و ویــژه اقتصــادی گفت«:ســهم ایــران از
کل واردات و صــادرات منطقــه اوراســیا ســه دهــم
درصــد اســت».
«محمــد خضراییمنــش» امروز(شــنبه) در همایــش

مناطــق آزاد ،ویــژه و توســعه همکاریهــای اقتصــادی
بــا کشــورهای همســایه گفــت«:واردات اوراســیا از جهــان
 ۳۲۷میلیــارد دالر امــا ســهم ایــران  ۳دهــم درصــد بــازار
اوراسیاســت».
وی افــزود ۷۶«:درصــد از ایــن واردات متعلــق بــه روســیه،
 ۱۲درصــد متعلــق بــه بــاروس و  ۱۰درصــد متعلــق بــه
قزاقســتان اســت».
خضراییمنــش وضعیــت صــادرات اوراســیا بــه جهــان را
نیــز چنیــن تشــریح کرد«:منطقــه اوراســیا  ۵۴۲میلیــارد
دالر بــه جهــان کاال صــادر میکنــد ۱.۸ .میلیــارد دالر آن
بــه ایــران میآیــد و ســهم ایــران  ۳دهــم درصــد اســت.
 ۸۲درصــد صــادرات بــر عهــده روســیه ۱۱ ،درصــد بــر
عهــده قزاقســتان و  ۶درصــد بــر عهــده بــاروس اســت».
وی تاکیــد کــرد«:در مجمــوع روســیه در ســال ۴۴۳ ،۲۰۱۴
میلیــارد دالر صــادرات و  ۲۴۹میلیــارد دالر واردات از کل
جهــان داشــته اســت .بــه ایــن ترتیــب  ۷۹درصــد از کل

انـرژی
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تجــارت اوراســیا بــر عهــده روســیه اســت».
مدیــر ســرمایهگذاری شــورای عالــی مناطــق آزاد دربــاره
نقــش ایــران در کل تجــارت منطقــه اوراســیا گفــت«:ارزش
کل صــادرات ایــران  ۱۰۸میلیــارد دالر و ارزش کل واردات
 ۵۰میلیــارد دالر اســت .امــا کشــورهای ارواســیا جــزء
مقاصــد و مبــادی اصلــی مــا نیســتند .الزم اســت کــه
بیشــتر روی ایــن اتحادیــه تمرکــز کنیــم».
وی تاکیــد کــرد«:در  ۵۰۳ردیــف تعرفــه  ۱۰رقمــی بــرای
صــادرات ایــران از ســمت اوراســیا تعرفــه ترجیحــی تعریــف
شــده کــه  ۷۵درصــد آن صنعتــی و  ۲۵درصــد کشــاورزی
اســت .ایــران هــم  ۳۸۰ردیــف  ۸رقمــی تعریــف کــرده کــه
 ۷۳درصــد آن صنعتــی و  ۲۷درصــد کشــاورزی اســت».
خضراییمنــش افزود«:بــه  ۴۵ردیــف هیچگونــه تعرفــهای
بــرای صــادرات وارد نمیشــود کــه ارزش آن در بــازار
اوراســیا بــه  ۲۷میلیــارد دالر میرســد ۳.۳ .درصــد آن
واردات اوراســیا از کشــورهای دیگــر اســت».

\
سیدرضی حاجیآقامیری

بسته حمایت از
صادرات غیرنفتی
تبلیغاتی است
حاجیآقامیــری ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
ایــران میگویــد :بســته توســعه صــادرات
غیرنفتــی بــرای دوره غیرتحریــم تدویــن شــده
اســت نــه دوران تحریــم اقتصــادی .مســئله بانکــی
و گشــایش اعتبــار اســت؛ مبنــای برنامهریــزی در
ایــن بســته حمایتــی بانکمحــور بــوده درحالــی
کــه مــا در شــرایط تحریــم بــه ســر میبریــم .مــن
فکــر میکنــم ایــن بســته عملیاتــی نمیشــود و
تبلیغاتــی اســت.

بســته توســعه صــادرات غیرنفتــی ابــاغ شــد؛ بــه گفتــه
معــاون وزیــر اقتصــاد و دارایــی بــا ســپردهگذاری ارزی و
ریالــی بــه صادرکننــدگان تســهیالت اعطــا میشــود .ایــن
بســته توســط ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی مصــوب
شــده اســت .یکــی از ابزارهــای ایــن بســته ســپردهگذاری
یکهــزار میلیــارد ریالــی اســت کــه بــا نــرخ ســود  11تــا
 18درصــد در اختیــار تجــار و صــادرات قــرار میگیــرد.
همچنیــن یــک میلیــارد یــورو ســپردهگذاری ارزی
پیشبینــی شــده کــه در قالــب تســهیالت ارزی خواهــد
بــود.
ســیدرضی حاجیآقامیــری ،عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق ایــران دربــاره بســته توســعه صــادرات غیرنفتــی بــه
«پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» میگویــد :ایــن بســته بــرای
دوره غیرتحریــم تدویــن شــده اســت نــه دوران تحریــم
اقتصــادی.
او معتقــد اســت :در بســته توســعه صــادرات غیرنفتــی
مهمتریــن نکتــه ،مســئله بانکــی و گشــایش اعتبــار اســت؛
مبنــای برنامهریــزی در ایــن بســته حمایتــی بانکمحــور
بــوده درحالــی کــه مــا در شــرایط تحریــم بــه ســر
میبریــم و تقریبــاً بــا بانکهــای جهانــی قطــع ارتبــاط
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مدیــر ســرمایهگذاری شــورای عالــی مناطــق آزاد تاکیــد
کرد«:اگــر مــا بتوانیــم تمــام ظرفیــت اوراســیا را پوشــش
دهیــم ،در اصــل بــه بــازار  ۲۷میلیــارد دالری دسترســی
پیــدا کردهایــم».
خضراییمنــش گفت«:دولــت بــا توافقنامــه اوراســیا،
امــکان بهرهمنــدی از ایــن بــازار را از نظــر دیپلماســی
کالن بــرای فعــان اقتصــادی بــاز کــرده اســت .حــاال ایــن
بــازار در دســترس فعــاالن اقتصــادی اســت».
او بــا اشــاره بــه صحبتهــای رئیــس اتــاق بازرگانــی
ایــران افزود«:آقــای شــافعی تاکیــد کردنــد کــه مــا نیــازی
بــه جایــزه صادراتــی نداریــم ،فقــط جلــوی مــا را نگیریــد
کــه بتوانیــم صــادرات کنیــم .اگــر بخــش دولتــی حداقــل
چالشهــا را حــل کنــد کــه بخــش خصوصــی بتوانــد از
ایــن مزیــت برخــوردار شــود ،میتوانیــم حداقــل شــاهد
رشــد  ۱۰میلیــارد دالری در ایــن بــازار باشــیم».

هســتیم .مهمتریــن نکتــه ایــن بســته ایــن اســت کــه در
شــرایط غیرتحریــم میتوانــد فعــال باشــد.
او ادامــه میدهــد :وقتــی در ایــن بســته بــه گشــایش
اعتبــار اســنادی تاکیــد میشــود ،بایــد بــه ایــن هــم
پاســخ داد کــه چــه کســی میتوانــد در ایــن وضعیــت
گشــایش اعتبــار اســنادی انجــام دهــد؟
بهگفتــه حاجیآقامیــری ،رقــم در نظــر گرفتــه شــده
بــرای حمایــت از صــادرات نســبت بــه کل اقتصــاد ایــران
رقــم بســیار ناچیــزی اســت .مــن نســبت بــه ایــن بســته
زیــاد امیــدوارم نیســتم و فکــر نمیکنــم ایــن بســته
حمایتــی بتوانــد تکان ـهای بــه صــادرات غیرنفتــی بدهــد.
او معتقــد اســت :مــن ایــن بســته را خیلــی عملیاتــی
نمیبینــم؛ قب ـ ً
ا هــم ایــن اتفاقهــا تکــرار شــده اســت،
معلــوم نیســت بودجــه ایــن بســته توســط چــه کســانی
و چــه زمانــی تأمیــن میشــود؟ گاهــی ایــن بودجــه در
اختیــار بخــش خصوصــی قــرار نمیگیــرد و یــا بودجــه
در نهایــت برمیگــردد .مــن فکــر میکنــم ایــن بســته
تبلیغاتــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تصویــب دســتورالعمل انتشــار گواهــی اوراق مولــد
(گام) ،قدمــی در راســتای رفــع تنگنــای مالــی
بنگاههــای تولیــدی از محــل منابــع طرفهــای
معاملــه خــود بــا واســطهگری مالــی نظــام بانکــی
محســوب میشــود کــه مقــررات و چارچوبهــای
آن بــه ابتــکار بانــک مرکــزی ارائــه شــده اســت.
مشــابه ایــن اوراق در نظــام تامیــن مالــی برخــی
کشــورها موجــود اســت کــه بــه تامیــن مالــی
زنجیــره تامیــن (Supply Cain Finance-
 )SCFمعــروف اســت.

دکتر افروز بهرامی
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

اوراق گام؛
گشایشها و
چالشها

ایــن ابــزار نویــن نظــام بانکــی ،مبتنــی بــر چنــد پیــش
فــرض و بــر اســاس شــرایط خاصــی دارای کارآیــی مناســب
اســت کــه در ادامــه بــه بررســی و تحلیــل هریــک از ایــن
مفروضــات در شــرایط فعلــی پرداختــه خواهــد شــد:
یکــی از مفروضــات ایــن ابــزار ایــن اســت کــه همــه
بنگاههــای مختلــف در زنجیــره تولیــد یــک کاال ،بــا کمبــود
منابــع مالــی مواجــه نبــوده و فقــط برخــی از حلقههــای
پاییــن دســتی زنجیــره دچــار مشــکل مالــی باشــند .ایــن
در حالــی اســت کــه در شــرایط امــروز ،اساســا مشــکل
تامیــن مالــی بنگاههــا ،بیــش از آنکــه مشــکل خــاص
یــک بنــگاه و بنــا بــه دالیــل پیشبینــی نشــدهای باشــد،
مشــکل عــام و سیســتماتیک نظــام تولیــد کشــور اســت.
بــه ایــن معنــا کــه ســایر بازارهــا ماننــد خریــد و نگهــداری
ســهام ،ســپردهگذاری بانکــی ،خریــد و نگهــداری امــاک،
ارز و طــا ،بازدهــی بیــش از تولیــد و بــا ریســک کمتــر
بــرای صاحبــان آنهــا ایجــاد میکنــد .بنابرایــن ،همانطــور
کــه در شــرایط کنونــی بانکهــا ســرمایهگذاری در
ایــن بازارهــا را بــه وامدهــی و ارائــه تســهیالت ترجیــح
میدهنــد و عمومــا حدنصابهــای بانــک مرکــزی در
ســرمایهگذاریها را بــه تنــاوب و بــه بهانههــای مختلــف
رد میکننــد ،مالــکان واحدهــای تولیــدی نیــز بعضــا
ترجیــح میدهنــد کــه در جســتوجوی ســود بیشــتر،
پــول را از چرخــه تولیــد خــارج کننــد .بنابرایــن ،حداقــل
در زمــان فعلــی کــه بازارهــای رقیــب تولیــد کمــاکان بــازده
بیشــتری دارنــد ،بعید اســت متقاضیــان اوراق گام چشــمگیر
باشــند ،مگــر آنکــه بنگاههــای معــرف ،میــزان باالیــی از
تنزیــل را تقبــل کننــد کــه بتوانــد بــا بــازده ســایر بازارهــا
رقابــت کننــد کــه در آن صــورت هــم بنــگاه معــرف ،عمــده
منافــع تولیــد را از ایــن طریــق واگــذار میکنــد و لــذا
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صرفــا تحــت شــرایط اضطــرار حاضــر بــه تقبــل چنیــن
نرخــی خواهــد بــود .بنابرایــن ،بهتــر بــود قبــل از معرفــی
و بهکارگیــری ایــن ابــزار ،بازارهــای ســفتهبازی بــه نحــوی
کنتــرل میشــد کــه تحــت هــر شــرایطی ،بــازده حاصــل از
آنهــا کمتــر از بخــش تولیــد باشــد؛ تــا مشــکل سیســتماتیک
کمبــود منابــع مالــی ،نــه در ســطح فراگیــر بلکــه در حــد
مشــکل خــاص برخــی بنگاههــا تقلیــل یابــد.
فــرض دوم بــر ایــن اســت کــه دغدغــه بنــگاه فروشــنده مواد
اولیــه یــا کاالی واســطهای ،بیــش از آنکــه دغدغــه تامیــن
منابــع مالــی باشــد ،دغدغــه فــروشبــوده و لــذا آمادگــی
فــروش نســیه و اعتبــاری کاال وجــود داشــته باشــد .در ایــن
شــرایط ،عامــل بازدارنــده و نگرانکننــده فروشــنده عــدم
اطمینــان کامــل از وصــول مطالبــات در سررســید اســت
کــه اوراق گام ،ایــن مشــکل را مرتفــع میکنــد .ایــن فــرض
بــرای آن دســته از صنایعــی کــه حلقههــای اول زنجیــره
تولیــد آن ،واحدهــای تولیــدی بــزرگ مقیاســی هســتند
کــه دغدغــه فــروش دارنــد صــدق میکنــد .از آن جملــه
میتــوان بــه صنایــع باالدســتی پتروشــیمی ،مجتمعهــای
بــزرگ تولیــد آلومینیــوم ،مــس ،فــوالد و ماننــد آن اشــاره
کــرد کــه در مقیــاس عظیمــی تولیــد میکننــد.
امــا تمــام ایــن صنایــع ،قابلیــت صــادرات دارنــد و اغلــب بــا
وارد کــردن درصــد پایینــی از محصــوالت خــود بــه بــورس
کاال ،از الزامــات قیمتگــذاری دولتــی فــرار کــرده و مبنــای
قیمتگــذاری خــود را صــادرات قــرار میدهنــد .بنابرایــن،
میــزان اســتقبال ایــن متقاضیــان از اوراق گام ،بســتگی بــه
میــزان فشــار تحریــم یــا ممنوعیــت دولتــی بــرای صــادرات
دارد .لــذا از ایــن دیــدگاه ،ضــرورت دارد کــه اوراق گام بــا
سیاســتهای تکمیلــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
مبنــی بــر ممنوعیــت صــادرات ایــن محصــوالت باالدســتی
تــا زمــان اطمینــان کامــل از تامیــن نیــاز تمــام صنایــع
داخلــی همــراه شــود .از ایــن منظــر ،اوراق گام میتوانــد بــا
نهضــت تولیــد داخل در راســتای افزایــش فعالیــت واحدهای
پاییندســتی صنایــع مذکــور ترکیــب شــود تــا تنــوع
محصــوالت تولیــدی در هــر کــدام از زنجیرههــای تولیــد
مربوطــه افزایــش یابــد .در صــورت تحقــق افزایــش تنــوع
محصــوالت نهایــی ،ضمــن کاهــش وابســتگی بــه واردات،
زمینــه تنــوع بخشــی صــادرات و کاهــش تحریمپذیــری
صــادرات کاالهــای ایرانــی نیــز فراهــم خواهــد شــد .در ایــن
زمینــه ،صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران آمادگــی دارد تــا
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در تضمیــن اوراق گام بــرای تمامــی صنایــع پاییــن دســتی
کــه دارای محصــوالت صادراتــی هســتند ،متناســب بــا
میــزان مــواد اولیــه و واســطهای مــورد نیــاز بــرای صــادرات،
بــا موسســات اعتبــاری همــکاری کنــد.
در ایــن طــرح ،بــه منظــور کنتــرل ســقف بدهــی بنــگاه
معــرف و مدیریــت ریســک اعتبــاری آن ،محدودیتهایــی
ماننــد ســقف  ۷۰درصــدی از درآمــد ســاالنه بنــگاه
منهــای اقســاط جــاری بنــگاه ،نداشــتن چــک برگشــتی
ســوءاثر نشــده و نداشــتن اقســاط معــوق در نظــر گرفتــه
شــده اســت .در عیــن تاکیــد بــر درســتی و لــزوم اعمــال
محدودیتهــای مذکــور ،بایــد تاکیــد کــرد کــه بــه دلیــل
شــوکهای کالن اقتصــاد کشــور در چندســال اخیــر ،کمتــر
بنگاهــی وجــود دارد کــه بــه دلیــل مشــکالت ایجــاد شــده،
دچــار تعویــق اقســاط یــا برگشــت چــک نشــده باشــد یــا
تــا حداعتبــاری خــود از تســهیالت بانکــی اســتفاده نکــرده
باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،اوراق جدیــد گام ،عمدتــا مناســب
بنگاههــای معرفــی خواهــد بــود کــه تاکنــون مشــکلی
نداشــتهاند یــا ســهم عمــده ســرمایه اولیــه آنهــا ،آورده
ســهامداران بــوده و بنابرایــن اقســاط جــاری آنهــا ناچیــز
باشــد .از ایــن منظــر ،بســیاری از بنگاههــا قــادر بــه تامیــن
شــرایط بنــگاه معــرف نخواهنــد بــود ،ولــی در مقابــل ،ایــن
مزیــت را نیــز دارد کــه بنگاههایــی کــه بــه هــر دلیــل
تاکنــون موفــق بــه اخــذ تســهیالت بانکــی نشــدهاند،
اکنــون بهصــورت ســادهتری میتواننــد بــر مبنــای
حســن شــهرت قبلــی خــود ،از اوراق گام بــرای تامیــن
ســرمایه در گــردش اســتفاده کننــد .بنابرایــن دسترســی
بنگاههــا بــه منابــع مالــی عادالنهتــر خواهــد شــد و بــرای
بنگاههــای کوچــک و متوســطی کــه قــدرت نفــوذ کمتــری
در اخــذ تســهیالت بانکــی داشــتهاند ،گشــایشهای مالــی
بیشــتری حاصــل خواهــد شــد .مقــرر شــده اســت کــه
کارمــزد ضمانــت اوراق گام توســط موسســات اعتبــاری،
توســط بانــک مرکــزی تعییــن شــود و ظاهــرا ســقف ۲
درصــدی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت .اگرچــه
تــا قبــل از اعــام رســمی کارمــزد مربوطــه توســط بانــک
مرکــزی ،بــا قاطعیــت نمیتــوان در ایــن خصــوص
اظهارنظــر کــرد ،امــا بــر اســاس آنچــه تاکنــون مشــخص
اســت ،رقــم کارمــزد تعییــن شــده ،میتوانــد نقطــه ضعــف
ایــن طــرح باشــد .بــرای تشــریح بیشــتر ،کافــی اســت ایــن
نــرخ بــا نــرخ کارمــزد ادامــه در صفحــه بعــد
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اوراق گام؛ گشایشها و چالشها
ضمانتنامههــای صنــدوق ضمانــت صــادرات مقایســه
شــود کــه طبــق مصوبــه هیــات وزیــران ،یــک درصــد اســت
و کارکــرد و ســازوکار آن مشــابهت بســیاری بــا اوراق گام
دارد .شــاید نــرخ دو درصــدی ،بــر مبنــای مقایســه با اســپرد
بانکــی (مابهالتفــاوت نــرخ ســود ســپرده و تســهیالت نظــام
بانکــی) تعییــن شــده باشــد .امــا حتــی در ایــن حالــت
نیــز بایــد توجــه داشــت کــه اوال در ایــن طــرح بــر خــاف
ســپردهگیری و تســهیالتدهی ،اساســا منابــع بانکــی
درگیــر نمیشــود و کل درآمــد حاصلــه ،درآمــد ناشــی از
خدمــات اســت نــه ناشــی از عملیــات بانکــی .ثانیــا ،ماهیــت
ضمانــت آن اســت کــه ضامــن ،میــزان تعهــد را در سررســید
ایفــا کــرده و ســپس نســبت بــه بازیافــت آن از طریــق
اقــدام حقوقــی بــر مبنــای وثایــق دریافتــی اقــدام کنــد.
حــال آنکــه در دســتورالعمل پیشــنهادی بانــک مرکــزی بــه
شــورای پــول و اعتبــار ،بــدون اشــاره بــه ایفــای تعهــد در
سررســید ،بــر بازیافــت آن از معــرف تاکیــد شــده اســت .بــه
نظــر میرســد در اینجــا نظــام بانکــی تعمــدا مفــری بــرای
افزایــش ریســک نکــول ایــن اوراق در نظــر گرفتــه اســت کــه
اتفاقــا میتوانــد بــه ســلب اعتمــاد بنگاههــای متقاضــی
منجــر شــده و مانــع از رونــق گرفتــن ایــن اوراق شــود.
در نهایــت ،اگــر بازگشــتی بــه گذشــته داشــته باشــیم،
هنــگام انتشــار اولیــن اوراق بدهــی اســامی در بــازار
ســرمایه کشــور ،یکــی از محدودیتهــای موجــود ،آن بــود
کــه بانــک مرکــزی بــا تعییــن ســقف ضمانــت محدودکننــده

انـرژی
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بــرای بانکهــا ،ســعی داشــت کــه بانکهــا را از ضمانــت
منصــرف کــرده و بــه عملیــات بانکــی متمرکــز کنــد .تــا
جایــی کــه انگیــزه اصلــی ســازمان بــورس بــرای تســهیل
تاســیس شــرکتهای تامیــن ســرمایه نیــز غلبــه بــر همیــن
محدودیــت ضمانــت اوراق بــود .در مقــام مقایســه ،بــه نظــر
میرســد اوراق گام ،در جهتــی خــاف جهتگیــری قبلــی
بانــک مرکــزی حرکــت میکنــد .بــدون قضــاوت ارزشــی
درخصــوص درســتی هــر کــدام از ایــن جهتگیریهــا،
مناســب خواهــد بــود در صورتــی کــه بانــک مرکــزی در
ایــن زمینــه تغییــر راهبــرد داده (و مثــا اولویــت خــود را
از عملیــات بانکــی بــه تامیــن مالــی تولیــد تغییــر داده)
باشــد ،ایــن امــر را بهصورتــی روشــن اعــام کنــد و در
غیــر ایــن صــورت ،توضیحــی درخصــوص ایــن تغییــر
رویــه تاکتیکــی ارائــه کنــد تــا فعــاالن اقتصــادی بتواننــد
بــا بــرآورد درســتی از افــق زمانــی ایــن طــرح ،بــرای
بهرهبــرداری از آن برنامهریــزی کننــد .در ایــن زمینــه
صنــدوق ضمانــت صــادرات بهعنــوان تنهــا نهــاد رســمی
ضمانــت در کشــور ،آمادگــی دارد تجــارب خــود درخصــوص
اعتبارســنجی مشــتریان بــا هــدف تضمیــن و صــدور ،ایفــای
تعهــد و بازیافــت خســارات ضمانتنامههــای تولیــدی را در
اختیــار موسســات اعتبــاری قــرار داده و در صــورت لــزوم،
در چارچــوب ماموریتهــای خــود بــا آنــان همــکاری کنــد.

موافقتنامــه تجــاری میــان ایــران و کشــورهای عضــو
اوراســیا از آبانمــاه  1398وارد فــاز عملیاتــی شــد .ایــن
قــرارداد دسترســی فعــاالن اقتصــادی کشــور بــه بــازار 330
میلیــارد دالری  5کشــور «روســیه ،بــاروس ،قزاقســتان،
قرقیزســتان و ارمنســتان» بــرای صــادرات آســانتر را فراهــم
میکنــد .در همیــن راســتا ،روز گذشــته در یــک رویــداد
تجــاری ،بــا حضــور دولتمــردان و فعــاالن بخــش خصوصــی،
فراینــد تحقــق پیمــان تجــاری اوراســیا مــورد توجــه قــرار
گرفــت .در ایــن میــان ،نگرانــی بخــش خصوصــی و دولتــی
ایــن اســت کــه ایــن توافــق تجــاری بــه سرنوشــت دو
پیمــان «اکــو« و «دی  » 8دچــار شــود« .آمــاده نبــودن
زیرســاختها بــرای بهرهگیــری از ایــن فرصــت»« ،نبــود
هماهنگــی الزم میــان دســتگاههای مختلــف مســوول»،
«توقــف  20روزه کامیونهــا پشــت مــرز»« ،وجــود بــازار
ســیاه در حملونقــل ریلــی کشــور» و «نبــود کامیونهــای
ســردخانهدار بــرای حمــل محصــوالت کشــاورزی بــرای
صــدور»و ...را میتــوان از جملــه چالشهــای پیــش روی
ایــن پیمــان تجــاری اســت .درایــن میــان ،مناطــق آزاد ،بــه
عنــوان کریدورهــای تجــارت آزاد بــا کشــورهای عضــو
اتحادیــه اوراســیا بــه شــمار میرونــد کــه بــا توجــه بــه
مزایــای قانونــی موجــود ،و زنجیــره تامیــن مناســب ایجــاد
شــده مابیــن فعالیــن اقتصــادی مناطــق آزاد و ویــژه ،نقــش
بســزایی در توســعه صــادرات و مدیریــت هدفمنــد واردات
خواهنــد داشــت .در همیــن حــال 5 ،هــاب پشــتیبان بــرای
اجــرای موفقیتآمیــز پیمــان تجــاری اوراســیا تعریــف شــده
اســت .بــر ایــن اســاس «منطقــه آزاد انزلــی» بــا توجــه بــه
بنــدر کاســپین و زیرســاختهای لجســتیکی موجــود بــه

عنــوان هــاب دریایــی« ،منطقــه آزاد ارس» بــا تکیــه بــر
مــرز نــوردوز آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان شــاهراه ارتباطــی
ایــران و ارمنســتان هــاب زمینــی« ،منطقــه آزاد فــرودگاه
امــام خمینــی (ره) و زیرســاختهای حمــل و نقــل کارگــو»
هــاب لجســتیک هوایــی« ،منطقــه آزاد چابهــار» تنهــا بنــدر
اقیانوســی کشــور بــه عنــوان هــاب لجســتیک و «مناطــق
آزاد کیــش و انزلــی» هــاب مالــی ،بــه عنــوان پشــتیبان ایــن
موافقتنامــه مصــوب شــدهاند.
جزییات موافقتنامه اوراسیا
موافقتنامــه تجــاری میــان ایــران و کشــورهای عضــو
اوراســیا از آبــان مــاه  1398اجرایــی شــده اســت .ایــن
قــرارداد دسترســی فعــاالن اقتصــادی کشــور بــه بــازار 330
میلیــارد دالری  5کشــور «روســیه ،بــاروس ،قزاقســتان،
قرقیزســتان و ارمنســتان» بــرای صــادرات فراهــم کــرده
اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه ظرفیــت  540میلیــارد دالری
تولیدکننــدگان ایــن کشــورها ،امــکان تامیــن بخــش قابــل
توجهــی از نیازهــای ضــروری کشــور بــا قیمــت پایینتــر
نســبت بــه دیگــر کشــورها بــه وجــود آمــده اســت .ایــن
موافقتنامــه بــا هــدف آزادســازی و تســهیل تجــارت کاال از
طریــق ایجــاد بســتری بــرای تشــکیل منطقــه آزاد تجــاری،
حمایــت از همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری طرفیــن را
در دســتور کار قــرار داده و افزایــش همکاریهــا و تســهیل
ارتباطــات را بــه همــراه خواهــد داشــت .موافقتنامــه یــاد
شــده دوره اعتبــاری  3ســاله دارد و آغازگــر فرآینــد تجــارت
آزاد میــان ایــران و اوراســیا محســوب میشــود .براســاس
آمارهــا اتحادیــه اروپــا ،ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کشــورهای شــرق آســیا و کشــورهای امریــکای جنوبــی
بیشــترین تعــداد موافقــت نامههــای تجــاری منطقــهای
معتبــر را بــه امضــا رســانیدهاند .از میــان کشــورهای همســایه
ایــران نیــز ترکیــه و هنــد بخــش قابــل توجهــی از اقتصــاد
خــود را بــه موافقتنامههــای منطقــهای وابســته کردهانــد.
حــدود  7۳درصــد از صــادرات  168میلیــارد دالری ترکیــه
و حــدود  67درصــد از صــادرات  323میلیــارد دالری هنــد
در ســال  ،2018بــه بازارهــای ایجــاد شــده توســط اینگونــه
موافقتنامههــا بــوده اســت .ایــران نیــز در حــال حاضــر
بــا حــدود  46کشــور ،از طریــق  3موافقتنامــه معتبــر،
همکاریهــای تجــاری خــود را توســعه داده اســت .از ایــن رو،
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی ،بــه عنــوان پیشــرو در توســعه
اقتصــادی کشــور عمــل میکننــد؛ بهطوریکــه ایــن مناطــق
در راســتای تحقــق اهــداف موافقتنامــه اوراســیا ،بــا تکیــه بــر
مزیتهــای قانونــی خــود ،زمینــه برقــراری امــکان نفــوذ بــه
بازارهــای مــورد بحــث را فراهــم میکننــد .در حــال حاضــر 8
منطقــه آزاد تجــاری ،صنعتــی در نقــاط مــرزی و  32منطقــه
ویــژه اقتصــادی در سراســر ســرزمین اصلــی ،در حــال فعالیــت
هســتند کــه میزبــان بیــش از  1850واحــد تولیــدی فعــال ،و
حــدود  1280واحــد خدماتــی فعــال هســتند .از ســال 1392
تاکنــون ،بیــش از  81هــزار میلیــارد تومــان و  22میلیــارد دالر
ســرمایه داخلــی ،در کنــار  5.4میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی
جــذب ایــن مناطــق شــده اســت .طــی ایــن ســالها بیــش
از  32میلیــارد دالر کاالی غیرنفتــی بــه ســرزمین اصلــی
ارســال شــده اســت .عملکــرد  130میلیــارد دالری صــادرات
بــه خــارج کشــور در برابــر  45میلیــارد دالر واردات ،حکایــت از
تــراز تجــارت خارجــی کامــا مثبــت ایــن مناطــق بــه میــزان
 85میلیــارد دالر دارد .در همیــن حــال بایــد تاکیــد کــرد
کــه مناطــق آزاد  8گانــه کشــور ،کریدورهــای تجــارت آزاد
بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا هســتند .بــا توجــه بــه
مزیتهــای قانونــی موجــود و زنجیــره تامیــن مناســب ایجــاد
شــده میــان فعــاالن اقتصــادی ،مناطــق آزاد و ویــژه ،نقــش
بســزایی در توســعه صــادرات و مدیریــت هدفمنــد واردات
خواهنــد داشــت.
حضور کمرنگ ایران در پیمانهای منطقهای
رییــس اتــاق ایــران در همایــش مناطــق آزاد ،ویــژه و توســعه
همکاریهــای اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه کــه تمرکــز
اصلــی آن روی صــادرات ،ترانزیــت و اوراســیا بــود ،یکــی از

محورهــای اصلــی تحقــق توســعه را مشــارکت در پیمانهــای
منطقــهای دانســت و بیاعتنایــی مســووالن کشــور بــه ایــن
موضــوع را مــورد انتقــاد قــرار داد .غالمحســین شــافعی نقــش
بلوکهــای اقتصــادی در توســعه را بســیار پررنــگ خوانــد و
تأکیــد کــرد :ایــران جــزو کشــورهایی اســت کــه کمتریــن
موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی را حتــی بــا کشــورهای
همســایه خــود دارد .شــافعی بــا اشــاره بــه تجــارت کشــورهای
توســعهیافته ،یکــی از محورهــای اصلــی رونــد توســعه
اقتصــادی را حضــور در پیمانهــای منطق ـهای و پیوســتن بــه
موافقتنامههــای تجــارت منطقــهای دانســت .بــه گفتــه او
تاکنــون ایــران در دو موافقتنامــه تجــاری یکــی در قالــب
اکــو و دیگــری بیــن  8کشــور مســلمان حضــور داشــته کــه
متأســفانه هیــچ یــک از آنهــا بــه نتیجــه نرســیده اســت.
میــزان تجــارت میــان کشــورهای عضــو اکــو  7.5تــا  8درصــد
بــرآورد میشــود کــه رقــم ناچیــزی اســت .او آسیبشناســی
و ارایــه تجزیــه و تحلیــل دقیــق از تجربیــات ناموفــق گذشــته
ایــران در پیمانهایــی کــه داشــته را عامــل موفقیــت در
موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی بــا اوراســیا عنــوان کــرد و
افــزود :در منطقــه اوراســیا بــا بــازاری  180میلیــون نفــری
روبــهرو هســتیم کــه نبایــد آن را نادیــده گرفــت ،همچنیــن
میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن منطقــه  1.9تریلیــون دالر
بــرآورد میشــود .شــافعی نگرانــی اصلــی بخــش خصوصــی
درخصــوص ایــن موافقتنامــه را آمــاده نبــودن زیرســاختها
بــرای بهرهگیــری از ایــن فرصــت برشــمرد و تصریــح کــرد:
توقــف  20روزه کامیونهــا پشــت مــرز ،وجــود بــازار ســیاه در
حملونقــل ریلــی کشــور ،نبــود کامیونهــای ســردخانهدار
بــرای حمــل محصــوالت کشــاورزی کــه مزیــت اصلــی ایــران
بــرای حضــور در بــازار اوراســیا اســت ،مهمتریــن چالشهایــی
هســتند کــه بــا آنهــا درگیــر هســتیم .او نبــود هماهنگــی الزم
میــان دســتگاههای مختلــف مســوول را معضلــی دیگــر در ایــن
وادی دانســت و تأکیــد کــرد :دههــا ســازمان در یــک موضــوع
خــاص مداخلــه میکننــد ولــی یــک متولــی پاســخگو بــرای
آن مســاله ،وجــود نــدارد .هماکنــون نیــز چندیــن ســازمان در
ایــن توافقنامــه همــکاری دارنــد کــه هماهنگــی میــان آنهــا
بــرای پیشــبرد اهــداف ضــرورت دارد.
 4رویکرد مهم در مسیر اتصال به اوراسیا
مرتضــی بانــک دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد کشــور
موافقتنامــه تجــاری فــی مابیــن ایــران و کشــورهای عضــو
اوراســیا را جامعتریــن موافقتنامــه تجــاری کشــور دانســت
و افــزود :ایــن موافقتنامــه حــاوی  9فصــل شــامل ســاز و
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موافقتنامــه تجــاری میــان
ایــران و کشــورهای عضــو
اوراســیا از آبــان مــاه 1398
اجرایــی شــده اســت .ایــن
قــرارداد دسترســی فعــاالن
اقتصــادی کشــور بــه بــازار
 330میلیــارد دالری  5کشــور
«روســیه ،بــاروس ،قزاقســتان،
قرقیزســتان و ارمنســتان»
بــرای صــادرات فراهــم کــرده
اســت.

کارهــای عملیاتــی اســت کــه تمامــی موضوعــات آتــی در آن
پیشبینــی شــده و پیادهســازی آن بــا حداقــل چالشهــای
عملیاتــی همــراه خواهــد بــود .براســاس توضیحــات دبیــر
شــورای عالــی مناطــق آزاد کشــور ،مناطــق آزاد و ویــژه
کشــور در  4حــوزه جهــت تحقــق موافقتنامــه اوراســیا اقــدام
خواهنــد کــرد .در محــور نخســت مزیتهــای گوناگونــی جهت
فرآیندهــای تولیــدی خصوصــا کســب و کارهــای صادراتگــرا
در مناطــق آزاد و ویــژه تعریــف شــده اســت .براســاس محــور
دوم کنسرســیومهای موفــق تولیدکننــدگان در حوزههــای
تخصصــی در مناطــق ،در کنــار وجــود شــرکتهای مدیریــت
صــادرات تخصصــی ،از امکانــات متنوعــی نظیــر نمایشــگاههای
دایمــی محصــوالت صادراتــی و رویدادهــای تجــاری بهرهمنــد
خواهنــد شــد کــه بــا توجــه بــه مزیتهــای مناطــق آزاد
در تــردد اتبــاع خارجــی ،فرصــت مناســبی جهــت ارایــه
محصــوالت بــه تجــار کشــورهای مقصــد خواهنــد بــود .در
محــور ســوم از زیرســاختهای متنــوع لجســتیکی ایجــاد
شــده در مناطــق آزاد و ویــژه ،بــه عنــوان مســیری بهینــه
بــرای فعــاالن اقتصــادی کشــور بهمنظــور تــردد کاالهــای
بیــن ایــران و اعضــای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ،نــام بــرده
شــده اســت .مشــخصا منطقــه آزاد انزلــی بــا توجــه بــه بنــدر
کاســپین و زیرســاختهای لجســتیکی موجــود بــه عنــوان
هــاب دریایــی ،منطقــه آزاد ارس بــا تکیــه بــر مــرز نــوردوز
آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان شــاهراه ارتباطــی ایــران و
ارمنســتان بــه عنــوان هــاب زمینــی ،منطقــه آزاد فــرودگاه
امــام خمینــی (ره) و زیرســاختهای حمــل و نقــل کارگــو
بــه عنــوان هــاب لجســتیک هوایــی و منطقــه آزاد چابهــار بــه
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عنــوان تنهــا بنــدر اقیانوســی کشــور به عنــوان هاب لجســتیک
پشــتیبان ایــن موافقتنامــه مصــوب شــدهاند .در محــور چهــارم
نیــز مزیتهــای قانونــی مناطــق آزاد در تاســیس و اســتقرار
شــعب بانکهــای خارجــی و آفشــور ،همچنیــن بیمههــای
خارجــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه قوانیــن
و امتیــازات مربوطــه ،مناطــق آزاد کیــش و انزلــی بــه عنــوان
هــاب مالــی ایــن موافقتنامــه مطــرح شــدهاند.
نگرانی از عدم تحقق پیمان اوراسیا
رضــا اردکانیــان رییــس کمیســیون مشــترک اقتصــادی
ایــران و روســیه ،نیــز در ایــن همایــش گفــت :وقتــی بــه
الگــوی عضویــت ایــران در دو موافقتنامــه بینالمللــی شــامل
ســازمان اکــو و ســازمان  D8نــگاه میکنیــم ،میبینیــم
کــه موافقتنامههــای موفقــی نبودهانــد ولــی هیــچگاه بــه
دنبــال دالیــل آن نمیگردیــم .اردکانیــان تاکیــد کــرد
چنانچــه پیوســتگی عملکــرد میــان دســتگاههای درگیــر
ایــن موافقتنامــه ایجــاد نشــود ،ماننــد موافقتنامههــای قبلــی
بــا عــدم موفقیــت روبــهرو میشــود .او افــزود :روســیه بــه
عنــوان بازیگــر عمــده اتحادیــه اوراســیا و همچنیــن ارمنســتان
بــه عنــوان تنهــا عضــو ایــن اتحادیــه کــه بــا ایــران مــرز
زمینــی دارنــد ،بــه دســتور رییسجمهــور در اولویــت افزایــش
فعالیتهــای تجــاری و ســطح هماهنگیهــا بــا ایــن اتحادیــه
قــرار دارنــد .او بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه تحریــم بــرای
کشــور ایجــاد کــرده اســت ،افــزود :نبایــد ایــن موضــوع ســبب
شــود تــا مســائلی کــه ربطــی بــه تحریمهــا نــدارد ،ماننــد
ســازوکارهای بخشیشــده دســتگاهها ،زیــر ایــن مشــکالت
پنهــان شــود .اردکانیــان همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه منطقه
آزاد انزلــی بــه عنــوان تنهــا منطقــه آزاد نزدیــک بــه اوراســیا و
همســایگی بــا بنــادر اوکتائــو قزاقســتان و آســتاراخان روســیه
در اولویــت افزایــش ارتباطــات تجــاری بــا کشــورهای عضــو
ایــن اتحادیــه قــرار دارد ،گفــت :بنــدر آســتارا نیــز بــا توجــه
بــه منطقــه ویــژه اقتصــادی بــودن آن و اتصــال ریلــی ،زمینــی
و دریایــی بــه بنــادر آســتارا و باکــو آذربایجــان ،از موقعیــت
خوبــی برخــوردار بــوده و  ۸۰درصــد مبــادالت تجــاری مــا بــا
روســیه از طریــق بنــدر آســتارا انجــام میشــود .اردکانیــان
همچنیــن بــا بیــان اینکــه مذاکــرات بــرای عضویــت دایــم
ایــران در تواقفنامــه اوراســیا در آینــدهای نزدیــک انجــام
میشــود ،گفــت :امــروز  ۴۰کشــور دنیــا از جملــه هنــد در
صــف الحــاق بــه ایــن موافقتنامهانــد کــه ایــران توانســته
حضــور خــود در ایــن اتحادیــه را شــکل بدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[شاهد جنگ و اقتصاد[[
مولــف ایــن کتــاب کــه از مدیــران ســابق بانــک مرکــزی ایــران اســت ،اقدامهــای بانــک مرکــزی را در دوران جنــگ
هشــت ســاله ایــران و عــراق بررســی کــرده اســت .ایــن بررســی کــه مســتظهر بــه اطالعــات اقتصــادی ،دادههــای
واکاوی وضــع اقتصــادی و پولــی ایــران را از دهــه  ۵۰و
آمــاری و مشــاهدات و تجربههــای بالواســطه مولــف اســت،
ِ
افزایــش ناگهانــی درآمدهــای نفتــی آغــاز میکنــد ،بــا طرحهــای دولتیســازی اوایــل انقــاب ادامــ ه میدهــد و
بــا تحــوالت دوران جنــگ بــه پایــان میرســاند .در فصــول مربــوط بــه مقاطــع س ـهگانه جنــگ (ابتــدای جنــگ ،دوره
بهبــودی نســبی اقتصــادی ،دوره فرســایش اقتصــادی) فرصتهــای از دســت رفتــه اقتصــادی تحلیــل میشــود .تعمــق
در تجربههــای مطــرح شــده در ایــن کتــاب ،چــراغ راهنمــای مناســبی اســت بــرای فهمیــدن وضــع اقتصــادی امــروز
ایــران.
کتــاب بــا شــرح دشــواریهای اقتصــادی ایــران در ماههــای اول جنــگ آغــاز میشــود :دوم آبــان  ۱۳۵۹شــهر مــرزی
خرمشــهر اشــغال شــد و بــه ایــن ترتیــب بنــدر خرمشــهر بــا بیــش از  ۲۰اســکله ،بــدون اســتفاده ماند.بــه ایــن ترتیــب،
چــارهای جــز آمــاده کــردن بندرهــای نیمهتمــام عبــاس و بوشــهر نبــود؛ ولــی آمادهســازی و اســتفاده از ایــن بندرهــا
بــا دشــواریهایی از قبیــل تکمیــل پــروژه ســاخت آنهــا ،بهرهبــرداری از انبارهــای ذخیــره و فراهــم کــردن وســایل
حملونقــل مــورد نیــاز بــرای ارســال کاالهــا بــه مراکــز مصــرف روب ـهرو شــد .در ایــن شــرایط ،مشــکالت بــا شــروع
ل توجــه ۲۳
رکــود اقتصــادی پیچیدهتــر شــد و تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمتهــای ثابــت ســال  ۱۳۵۹کاهــش قاب ـ 
درصــدی را نشــان داد .در ایــن ســال میــزان نفــت صادراتــی از  ۲/۶میلیــون بشــکه در روز در ســال  ۱۳۵۸بــه  ۹۰۰هــزار
بشــکه در روز کاهــش یافــت کــه منجــر بــه محــدود شــدن دریافتهــای ارزی ناشــی از صــادرات نفــت بــه  ۱۲میلیــارد
دالر شــد .آثــار منفــی فیزیکــی و روانــی شــروع جنــگ غیرمنتظــره ،همــراه بــا شــرایط رکــود اقتصــادی ،چــارهای جــز
برنامهریــزی متناســب بــا موقعیــت جنگــی ،مبنــی بــر ســهمیه بنــدی کاالهــا باقــی نگذاشــت .نگرانــی از تــورم ۲۴
درصــدی ایــن ســال و جس ـتوجو بــرای راهحــل مناســبی جهــت برخــورد بــا آن ،یکــی از بارزتریــن دغدغههــای آن
زمــان بهشــمار میآمــد.
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