انـرژی
شماره یکصد و سـی و شش  /هفتـه اول اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

کـرونـا؛ـــــــــــــــ

بحران جدید برای قراردادهای صنعت برق

پیام باقری نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران
گســترش جهانــی و همهگیــر کرونــا ،عــاوه بــر ابتــای صدهــا هــزار نفــر در دنیــا،
عمــا ســاختارهای اقتصــادی جهــان را تحــت تأثیــر قــرار داده و میلیاردهــا دالر
خســارت ایجــاد کــرده اســت؛ امــا دراینمیــان اقتصــاد ایــران تحــت تأثیــر رکــود
تورمــی چندینســاله ،تحریــم و کمبــود نقدینگــی شــدید ،بیــش از بســیاری از
کشــورها ،گرفتــار آســیبهای اقتصــادی ناشــی از اپیدمــی کوویــد 19شــده
اســت.صنعت بــرق هــم ماننــد دیگــر بخشهــای اقتصــادی ایــران ،آســیبهای
اغلــب جبرانناپذیــری متحمــل شــده کــه ناشــی از عوامــل متعــدد برآمــده از
شــیوع کروناســت .یکــی از مهمتریــن خســارات واردشــده بــه پروژههــای احــداث
ایــن صنعــت قابــل مشــاهده و بررســی اســت .در حقیقــت بــا شــیوع بیمــاری
کرونــا و اتخــاذ سیاســتهای فاصلهگــذاری اجتماعــی ،دورکاری و قرنطینههــای
داوطلبانــه ،عمــا حجــم فعالیتهــای اجرائــی رو بــه کاهــش بــوده و در نتیجــه
پروژههــای در دســت اجــرا بــا تأخیــر انجــام میشــوند .برآوردهــای اولیــه
نشــاندهنده آن اســت کــه زنجیــره تأمیــن و احــداث طرحهــای زیرســاختی
صنعــت بــرق دســتکم بــا یــک زیــان مالــی تقریبــا ســه هــزار میلیاردتومانــی
مواجــه خواهــد شــد.در ایــن صنعــت البتــه شــرکتهای زنجیــره تأمیــن هــم
متحمــل زیانهــای درخورتوجهــی شــدهاند؛ چراکــه شــیوع بیمــاری کرونــا
کاهــش حجــم تولیــدات و توقــف کار واحدهــای تولیــدی ،پیمانــکاری ،مشــاورهای
و بازرگانــى را در پــی داشــته و بــرآورد خبــرگان ،حاکــی از آن اســت کــه واحدهای
تولیــدی بــا تعطیلــی موقــت مواجــه شــده و از ایــن ناحیــه دســتکم متحمــل
هــزار میلیــارد تومــان زیــان خواهنــد شــد.همچنین ایــن مســئله کامــا پیشبینــی
میشــود کــه بــر اثــر تعطیلــی و توقــف فعالیتهــا ،ریســک تعدیــل نیــروی کار
و بــروز موجــی از بیکاریهــا در صنعــت بــرق افزایــش خواهــد یافــت .بــه نظــر
میرســد کــه بــا توجــه بــه اشــتغال حــدود  150هــزار نفــر در ایــن صنعــت و
گســترش چشــمگیر اپیدمــی کوویــد20 ،19درصــد نیــروی کار شــرکتها کــه
بالــغ بــر  30هــزار نفــر را شــامل میشــود ،شــغل خــود را از دســت خواهنــد داد.
صنعــت بــرق ایــران از محــل توقــف صــادرات و واردات هــم بــه دلیــل بستهشــدن
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باید از فعاالن بخش خصوصی به عنوان افسران
خط مقدم تحریم در شرایط کرونا حمایت کرد
اســحاق جهانگیــری گفــت :بایــد روشهایــی را بــرای اقتصــاد ،تولیــد
و بازرگانــی کشــور طراحــی کنیــم کــه بــا شــرایط کرونــا انطبــاق
داشــته باشــد کــه میتــوان از بخــش خصوصــی کــه بــار ســنگینی
در ایــن بــاره بــه دوش میکشــد کمــک خواســت .او همچنیــن تاکیــد
داشــت بایــد از بخــش خصوصــی  ،فعــاالن تولیــد و تجــارت ،فعــاالن
صــادرات و واردات کشــور بــه عنــوان افســران خــط مقــدم تحریــم و
شــرایط کرونایــی حمایــت کــرد.
نشســت اســحاق جهانگیــری بــا وزیــر ،معاونــان و مدیــران وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت شــب گذشــته برگــزار شــد و معــاون اول رییــس جمهــور در ایــن
نشســت تاکیــد داشــت :بــدون کمتریــن تردیــد بایــد از بخــش خصوصــی و
فعــاالن تولیــد و تجــارت و فعــاالن صــادرات و واردات کشــور بــه عنــوان افســران
خــط مقــدم تحریــم و شــرایط کرونایــی حمایــت کــرد.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنیــن گفــت :امســال بــه صــادرات غیرنفتــی

بیشــتر از هــر زمانــی نیــاز داریــم و اولویــت اصلــی دولــت نیــز توجــه بــه
صــادرات غیرنفتــی اســت.
او بــا بیــان اینکــه تکیــه اصلــی مــا بــه صــادرات غیرنفتــی اســت ،افــزود :بایــد
صــادرات غیرنفتــی بــه عنــوان موضــوع جــدی و تعییــن کننــده در دســتور کار
قــرار گیــرد و اگرچــه محدودیتهــای بودجــهای داریــم ،امــا حمایتهــای
دولــت در ایــن بــاره انجــام خواهــد شــد.
جهانگیــری همچنیــن اعــام کــرد :هــدف اصلــی مــا صــادرات بــه کشــورهای
همســایه اســت و همــان طــور کــه در برنامــه ریــزی وزارت صنعــت آمــده ،بایــد
تــا ســال  ،۱۴۰۰صــادرات  ۴۸میلیــارد دالری بــه  ۱۵کشــور همســایه انجــام
شــود.
نــکات کلیــدی صحبتهــای اســحاق جهانگیــری در ایــن نشســت بــه
شــرح زیــر اســت:
در دوران رکود پس از کرونا ادامه در صفحه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

بایــد از فعــاالن بخــش خصوصــی بــه
عنــوان افســران خــط مقــدم تحریــم
در شــرایط کرونــا حمایــت کــرد بــه

دنبــال نامهنــگاری رئیــس اتــاق بازرگانیاســحاق
جهانگیــری گفــت :بایــد روشهایــی را بــرای
اقتصــاد ،تولیــد و بازرگانــی کشــور طراحــی کنیــم
کــه مش��روح خب��ر

ـادي در ايــران امــا
ـدرت اقتصـ
ـي قــ
جابهجايـ
گســترش ويــروس كرونــا از ابتــداي اســفندماه 1398
همــه ابعــاد اقتصــادي كشــور را تحتتاثيــر خــود
قــرار داده اســت .تعطيلــي برخــي بنگاههــا ،كاهــش
توليــد /یادداشــتی از محمــد پارســا مش��روح خب��ر

خانهتکانــی ذهنــی در مناســبات دولــت
و بخشخصوصــی نهــاد دولــت و حاکمیــت در

ایــران دســتکم از دهــه  ۱۳۳۰بــه ایــن ســو و
بــا افزایــش شــگفتانگیز درآمدهــای بــه دســت
آمــده از صــادرات نفــت ،در موقعیــت بســیار برتری
نســبت بــه  /یادداشــتی از حمیدرضــا صالحــی

مشــروح خبــر

تعریــف پیمانهــای پولــی ابــزاری بــرای
ـد» تهــران  -ایرنــا  -نایــب رییــس
ـش تولیـ
«جهـ

فدراســیون صــادرات انــر ِژی و صنایــع وابســته
ایــران گفــت :تعریــف پیمانهــای پولــی جدیــد
بــا کشــورهای همســایه یکــی از ابزارهــای مهــم
در تحقــق جهــش تولیــد است.مشــروح خبــر

توافــق تهــران و دوحــه بــرای
همکاریهــای مشــترک انــرژی و
ســرمایهگذاری وزیــر نیــروی کشــورمان و
وزیــر صنعــت و تجــارت قطــر بــه عنــوان رؤســای
کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو کشــور بــرای
همکاریهــای دوجانبــه در حــوزه هــای انــرژی و

انـرژی

ســرمایه گــذاری توافــق کردنــد ..مشــروح خبــر
ارتقــای شــفافیت؛ مهمتریــن دســتاورد
ورود شســتا بــه بــازار ســرمایهخبر عرضــه

اولیــه ســهام شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن
اجتماعــی (شســتا) در بــازار ســرمایه اســت کــه
برخــی آن را بزرگتریــن یــا حداقــل یکــی از
بزرگتریــن عرضههــای اولیــه ســهام در بــازار
ســرمایه کشــور میداننــد .مش��روح خب��ر

احتمــال پمپــاژ پــول و تــورم فزاینــده
در پــی شــیوع کرونــا مســعود خوانســاری،

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه
تبعــات گســترده شــیوع کرونــا و تعطیلــی و رکــود
کســبوکارها ،عنــوان کــرد کــه مشـ�روح خبـ�ر

پیشــنهاد روســیه بــرای تشــکیل کمیتــه
ـی  ۲۰وزیــر انرژی
ـروه جـ
ـرژی گـ
ـکاری انـ
همـ

روســیه از اعضــای گــروه جــی  ۲۰کــه متشــکل از
بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان هســتند ،خواســت
بــه تالشــهای گــروه اوپــک پــاس بــرای تثبیــت
بازارهــای انــرژی بپیوندنــد و  ..مشــروح خبــر

اتحــاد مصرفکننــدگان بــا تولیدکننــدگان
بــرای نجــات بــازار نفــت توافــق جدیــد

تولیدکننــدگان نفــت بــرای محــدود کــردن عرضــه
مطابــق بــا تقاضــا ،بــا خریــد بیســابقه نفــت
توســط کشــورهای مصرفکننــده بــه منظــور پــر
کــردن ذخایــر استراتژیکشــان حمایــت خواهــد
شــد .مشــروح خبــر

قطــار افتتــاح طرحهــای آب و بــرق
ـرد تهــران -ایرنــا -قطــار
دوبــاره حرکــت کـ

بهرهبــرداری از طرحهــای بــزرگ و مهــم صنعــت
آب و بــرق کــه از نیمــه دوم پارســال و بــا نــام
#هرهفته_الف_ب_ایــران بــرای آبادانــی کشــورمان
آغــاز بــه کار کــرده بــود پــس از توقفــی کوتــاه،
دوبــاره حرکــت خــود را آغــاز کرد.مش��روح خب��ر

شماره یکصد و سـی و شش  /هفتـه اول اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

اخبار کوتاه
ـرای قراردادهای
ـد بـ
ـران جدیـ
ـا؛ بحـ
کـرونــ
.
ـرق مشــروح خبــر
ـت بـ
صنعـ
ـا
ـادرات  99تـ
ـت از صـ
ـته حمایـ
ـدن بسـ
ـی شـ
نهایـ
ـاه مش��روح خب��ر
ـرداد مـ
خـ
ـور
ـرژی کشـ
ـع انـ
ـرح جامـ
ـی طـ
ـه اجرایـ
برنامـ
تصویــب شــد مش��روح خب��ر
رشــد  ۱۰۰درصــدی تجــارت بــا اوراســیا/
ـداف مشــروح
ـا اهـ
ـارد دالری بـ
ـه  ۱.۶میلیـ
فاصلـ

خب��ر
دســتور رئیسجمهــور بــه وزیــر نفــت مشــروح
خبــر

گزینــه جدیــد عــراق بــرای واردات گاز ایــران

مش��روح خبــر

.

ـزات
ـازندگان تجهیـ
ـرو در سـ
ـل نیـ
ـال تعدیـ
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه شــرح
کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا خواهیــد
کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1

بایــد ایــن آمادگــی را داشــته باشــیم کــه اگــر کاهشــی در
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و فلــزات مــا اتفــاق افتــاد،
بــا انجــام کار بیشــتر در صــادرات غیرنفتــی ،کاســتیها را
جبــران و منابــع ارزی مــورد نیــاز را تأمیــن کنیــم.
در کنــار آســیبهایی کــه کرونــا داشــت اتفاقــات مهمــی
هــم افتــاد کــه دو اتفــاق در حیطــه اختیــارات وزارت صمــت
اســت یکــی تأمیــن نیازهــا و کاالهــای مــردم بــود
تولیــد روزانــه ماســک از  ۲۰۰هــزار عــدد در اوایــل اســفند
بــه چهــار میلیــون در ایــن هفتــه رســیده یعنــی کار بســیار
بزرگــی صــورت گرفتــه اســت .ایــن توفیــق در حــوزه
تأمیــن اقــام و تجهیــزات مــورد نیــاز کادر درمانــی نیــز
کــه ســرمایه اصلــی مــا در مبــارزه بــا کرونــا هســتند انجــام
شــده اســت.
بایــد جامعــه و اقتصــاد را در مقابلــه بــا کرونــا تــاب آورتــر
کنیــم ؛ یکــی از اولویتهــا و ضرورتهــا در مقابلــه بــا
کرونــا رســیدگی فــوری بــه جاهایــی اســت کــه در آن
آســیب پذیــری بیشــتر اســت بــه طــور نمونــه اقشــاری
کــه بیشــترین آســیب را از کرونــا میبیننــد بایــد اولویــت
داشــته باشــند یعنــی از اقشــار ضعیــف ،روزمزدهــا و طبقات
ضعیــف کــه در سیاســتهای محدودیــت زای کرونــا
بیشــترین آســیب را میبیننــد بایــد بــا سیاســتهای
جبرانــی حمایــت کــرد.
اینکــه فکــر کنیــم کرونــا یــک مــاه دیگــر تمــام میشــود
معلــوم نیســت از ایــن رو عــاوه بــر ســامت مــردم بایــد
ببینیــم بخشهــای تولیــدی و اقتصــادی کشــور چگونــه در
ایــن شــرایط میتواننــد بــه تولیــد ادامــه دهنــد.
بایــد روشهایــی را بــرای اقتصــاد ،تولیــد و بازرگانــی کشــور
طراحــی کنیــم کــه بــا شــرایط کرونــا انطبــاق داشــته
باشــد کــه در ایــن بیــن بایــد از دیــدگاه صاحــب نظــران
و دانشــگاهیان اســتفاده کنیــم ضمــن اینکــه میتــوان
از نــوآوری جوانــان کــه ایــن روزهــا خیلــی جاهــا بــه مــا
کمــک کــرده اســتفاده کــرد ،در کنــار آن میتــوان از
بخــش خصوصــی کــه بــار ســنگینی در ایــن بــاره بــه دوش
میکشــد کمــک خواســت.
بــدون کمتریــن تردیــد بایــد از بخــش خصوصــی و فعــاالن
تولیــد و تجــارت و فعــاالن صــادرات و واردات کشــور بــه
عنــوان افســران خــط مقــدم تحریــم و شــرایط کرونایــی
حمایــت کــرد.
بایــد بــا اولویــت بــه اقتصــاد مقاومتــی کــه اقتصــاد مــا را

انـرژی
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نهایی شدن بسته حمایت از
صادرات  99تا خرداد ماه

وزارت صنعــت بایــد توجــه کنــد تســهیالت  ۵۰هــزار میلیــارد تومانــی را کــه دولــت بــا نــرخ ۱۲
درصــد تزریــق کــرده بــه واحدهایــی برســد کــه شــرط حفــظ اشــتغال را رعایــت کــرده باشــند.

در برابــر تکانههــا مقــاوم میکنــد ترتیبــی اتخــاذ کنیــم
کــه از ایــن رکــود کمتریــن آســیب را ببینیــم ،اقتصــاد مــا
در قبــال تحریمهــا خــوب مقاومــت کــرد اگرچــه آســیب
دیــد ،امــا از هــم نپاشــید و روی پــای خــود ایســتاد حتــی
در ســال  ۹۸رشــد اقتصــادی مثبــت و تــورم کاهنــده شــد
کــه بــه طــور مصداقــی صنعــت رشــد هفــت درصــدی،
کشــاورزی رشــد هشــت و چهــار دهــم درصــدی و کل
اقتصــاد بــدون نفــت رشــد ســه و ســه دهــم درصــدی
داشــت ایــن یعنــی اقتصــاد کشــور از جــای خــود برخاســته
اســت کــه جــای تقدیــر دارد.
نفــت کــه در همیــن دوران مســئولیت مــا تــا بشــکهای
 ۱۰۰و  ۱۱۰دالر بــه فــروش میرفــت اکنــون بــه حــدود
بشــکهای  ۱۷دالر رســیده و حتــی توافــق اوپــک پــاس
بــرای کاهــش ده میلیــون بشــکهای تولیــد روزانــه نفــت نیــز
نتوانســته ایــن رونــد را تغییــر دهــد .ایــن شــرایط رکــود
روی قیمتهــای فلــزات ،پتروشــیمی و صــادرات غیرنفتــی
تأثیــر میگــذارد بنابرایــن بایــد در ایــن بیــن بــه صــادرات
غیرنفتــی بهــای بیشــتری داد همــان طــور کــه در ســال ۹۸
بــا وجــود تحریمهــا  ۱۳۵میلیــون تــن کاال بــا ارزش بیــش
از  ۴۱میلیــارد دالر صــادر شــد.
مــا در جاهایــی کــه بــه واردات نیــاز داریــم بایــد تســهیل
الزم صــورت گیــرد و از وارد کننــدگان بــا اعتبــار اســتفاده
کنیــم.
یکــی از مــواردی کــه بایــد مــد نظــر مــا قــرار گیــرد ایــن

اســت کــه در شــرایط رکــود ممکــن اســت بــا دمپینــگ کاال
در کشــور روبــرو شــویم و کشــورهایی نیــز کاالهــای خــود
را بــا قیمتهــای پایینتــر روانــه دیگــر کشــورها کننــد
بنابرایــن ایــن موضوعــات را بایــد بــا حساســیت دنبــال
کنیــم.
حفاظــت از واحدهــای کوچــک و متوســط کــه  ۹۵درصــد
واحدهــای تولیــدی کشــور را تشــکیل میدهنــد بســیار
مهــم اســت.
وزارت صنعــت بایــد توجــه کنــد تســهیالت  ۵۰هــزار
میلیــارد تومانــی را کــه دولــت بــا نــرخ  ۱۲درصــد تزریــق
کــرده بــه واحدهایــی برســد کــه شــرط حفــظ اشــتغال را
رعایــت کــرده باشــند.
بایــد بدانیــم کــه بانــک مرکــزی مســئول تأمیــن ارز اســت
بنابرایــن حتــی یــک دالر را هــر کســی گرفتــه باشــد و کاال
وارد نکــرده باشــد خیانــت ملــی مرتکــب شــده و بایــد در
دســتگاه قضایــی محاکمــه شــود.
بــرای حفاظــت از مــردم در تأمیــن کاالهــای اساســی ،ارز
 ۴۲۰۰تومانــی اختصــاص میدهیــم کــه فقــط بــرای چنــد
رقــم کاالســت برخــی میگوینــد روشهــای دیگــری هــم
وجــود دارد کــه بایــد بگوییــم آن روشهــا بــه ایــن ســادگی
نیســت .
عملکــرد مــا در اقتصــاد گویــای ایــن اســت کــه بــه دنبــال
ایــن هســتیم تــا محدودیتهــا و دخالتهــا را بــه حداقــل
برســانیم.

معــاون وزیــر و ریاســت کل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران بــا بیــان اینکــه بــا حمایــت ســازمان برنامــه و
بودجــه مقــرر شــده تــا در ســال  99بســته حمایــت
از صــادرات تــا پایــان خردادمــاه نهایــی شــود ،گفــت:
همچنیــن مقــرر گردیــده تــا تنخواهــی از ســوی ایــن
ســازمان بــرای اجــرای ایــن بســته اختصــاص یابــد.
بــه گــزارش روابطعمومــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،حمیــد زادبــوم ،در کارگــروه توســعه صــادرات
گفــت :در ســال جــاری بســته مشــوق هــای صادراتــی ،بــا
حــدود  600میلیــارد تومــان اعتبــار ،در بودجــه ســال 99
در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه
مبلــغ در نظــر گرفتــه شــده در بودجــه بــرای ســال ،98
بــه دلیــل طوالنــی شــدن زمــان امضــای بســته حمایتــی
کــه بــه اوایــل بهمــن مــاه موکــول شــد ،کار را بــه نحــوی
پیــش بــرد کــه صادرکننــدگان نتوانســتند از ایــن مبالــغ
اســتفاده کننــد.
وی افــزود :بــا حمایــت ســازمان برنامــه و بودجــه مقــرر
شــده تــا در ســال  ،99بســته حمایتــی و مشــوقهای
صادراتــی در ســه ماهــه ابتــدای ســال جــاری تدویــن
شــده و حتــی تنخواهــی نیــز در ایــن حــوزه بــه ســازمان
توســعه تجــارت ایــران اختصــاص یابــد.
معــاون وزیــر و ریاســت کل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران بــا بیــان اینکــه بــا حمایــت ســازمان برنامــه و
بودجــه مقــرر شــده تــا در ســال  99بســته حمایــت
از صــادرات تــا پایــان خردادمــاه نهایــی شــود ،گفــت:
همچنیــن مقــرر گردیــده تــا تنخواهــی از ســوی ایــن
ســازمان بــرای اجــرای ایــن بســته اختصــاص یابــد.
زادبــوم عنــوان کــرد :در ســال جــاری ،در وزارت صنعــت
 5پــروژه بــرای حــوزه صــادرات تعریــف شــده کــه
تمــام نهادهــای درگیــر ایــن وزارتخانــه ،در اجــرای آن
مســتقر هســتند؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران ،مرکــز ملــی فــرش هــر کــدام،
یــک پــروژه از ایــن  5پــروژه را هدایــت مــی کننــد و
در نهایــت ،ســه پــروژه نیــز در اختیــار ســازمان توســعه
تجــارت ایــران اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــوك خارجــي عظيمــي بــه دليــل بيمــاري كرونــا
در كشــورها بــه وجــود آمــده اســت .ايــن ويــروس
ســرعت شــيوع بااليــي دارد و ازآنجاكــه دنيــا بــه
دهكــده جهانــي تبديــلشــده ،باعــث شــده كــه
ايــن بيمــاري بيشــتر شــايع شــود .برنامههــاي
حمايتــي در كشــورهاي مختلــف در مديريــت
پيامدهــاي ســوءاقتصاد كرونــا شــكلگرفته
اســت .سياســتهاي اقتصــادي دولــت چيــن در
درجــه اول بــا هــدف حمايــت از توليــد ،خدمــات
و بخشهــاي مربــوط از طريــق ابزارهــاي مالــي،
پولــي و بيمههــاي اجتماعــي .ايــن اقدامــات
شــامل :سياســتهاي مالــي ،ازجملــه كســر
ماليــات و يارانــه دولــت چيــن ،سياســتهاي
پولــي ،ازجملــه كاهــش اعتبــار ،كاهــش نــرخ وام و
بازگردانــدن بدهــي .بيمهنامــه اجتماعــي ،ازجملــه
تاخيــر يــا كســر پرداختهــاي بيمــه.
هنگامــي كــه اپيدمــي چيــن فروكــش كــرد ،دولــت چيــن
متمركــز بــر اقتصــاد و دولــت محلــي چيــن ملــزم بــه تهيــه
مصوبــات جهــت بهينهســازي كســبوكار شــد .بــه نظــر
ميرســد دولــت چيــن زودتــر ايــن بحــران را پشــت ســر
گذاشــته و بــه ترميــم اقتصــادش ميپــردازد كــه ايــن بــا
توجــه بــه طوالنيتــر شــدن زمــان پيــك ايــن بيمــاري
در امريــكا و اروپــا ايــن انتظــار وجــود دارد كــه ايــن
كشــورها ماههــا درگيــر ايــن بحــران خواهنــد بــود و امــكان
جابهجايــي قــدرت در دنيــا بــا توجــه بــه عبــور احتمالــي
كشــور چيــن از ايــن بحــران قابلتوجــه اســت .در ايــران امــا
گســترش ويــروس كرونــا از ابتــداي اســفندماه  1398همــه
ابعــاد اقتصــادي كشــور را تحتتاثيــر خــود قــرار داده اســت.
تعطيلــي برخــي بنگاههــا ،كاهــش توليــد ،كاهــش قــدرت
خريــد ،كاهــش تقاضــا و همينطــور ميتــوان ايــن ليســت
را طوالنيتــر كــرد .بااينحــال دولــت بــه عنــوان نهــادي
كــه مســووليت كنتــرل شــوكهاي بيرونـــي بــر اقتصــاد
را بــه عهــده دارد بيــش از ســاير عوامــل فعــال اقتصــادي
تحتتاثير تبعـــات گســـترش ويـــروس كرونـــا اســت چراكه
از ســويي بــا كاهــش فعاليتهــا و توليــد ،درآمدهــاي
مالياتــي دولــت كاهــش خواهــد يافـــت و از ســوي ديگــر
بــا توجــه بــه وظايفــي چــون پوشــش هزينههــاي پزشــكي
و بهداشــتي و حمايتــي بـــا افـــزايش مخـــارج مواجــه اســت.
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درمجمــوع افزايــش مخــارج و كاهــش منابــع بــه معنــاي بروز
كســري بودجــه بســـيار بزرگتــر ازآنچــه تـــاكنون اقتصــاد
ايــران شــاهد آن بــوده ،اســت .اكنــون زمــان آن اســت كــه
دولــت بــا سياســتهاي درســت و بجــا و تصميمگيــري
ســريع و عملــي كــردن كارهايــي كــه قبــا انجامنشــده ،در
ايــن جابهجايــي قــدرت بــراي خــودش نقشــي ايفــا كنــد.
طبــق فرمايشــات مقــام معظــم رهبــري و نامگــذاري امســال
بــه نــام «جهــش توليــد» كــه بــه نقــش توليــد در داخــل
كشــور و ارتبــاط آن بــا فــروش محصــوالت و خدمــات در
بازارهــاي خارجــي و رفــع مشــكالت اقتصــادي و رفــع
تحريمهــا بــه نفــع كشــور ،اشــاره كردنــد ،تحقــق سياســت
«جهــش توليــد» نيازمنــد برنامهريــزي ،آيندهنگــري
و بهكارگيــري الزامــات و سياســتهايي اســت كــه موجــب
تســهيل توليــد و ســرمايهگذاري و اشــتغال شــود و متعاقبــا
بايــد ابــزار و مكانيزمــي را بـ ه كار گيــرد كــه موانــع توليــد را
از پيــش پــاي فعــاالن اقتصــادي و ســرمايهگذاران بخــش
خصوصــي بــردارد .تجربيــات كشــورهايي كــه مســير توســعه
را در ســالهاي گذشــته بــه خوبــي طــي كردهانــد ايــن
اســت كــه جهــش صــادرات ،پيشنيــاز جهــش توليــد اســت
و بــه ثمــر نشســتن «جهــش توليــد» درگــرو اجــراي درســت
«جهــش صــادرات» اســت .ايــن مهــم ،بــا انــدك تغييــر و
اصــاح در برخــي قوانيــن كشــور كــه ازجملــه مهمتريــن
آنهــا واقعيشــدن نــرخ ارز و برچيدهشــدن نظــام چندنرخــي
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ارز و كاهــش بروكراســي اســت ،شــدني اســت .در اين شــرايط
بحرانــي شــيوع كرونــا وزارت بهداشــت و ســازمان اســتاندارد
كشــور بايــد يــك اســتاندارد و دســتورالعمل تدويــن كنــد
تــا صــادرات ادامــه پيــدا كنــد و متوقــف نشــود و ازجملــه
بــا توافــق كشــورهاي همســايه بــر متوقفنشــدن صــادرات
بــا رعايــت اســتاندارد توافقشــده ،موضــوع صــادرات كاال و
خدمــات تســهيل شــود و در مدتزمــان كوتــاه شــاهد جهــش
در صــادرات بــا حفــظ ســامتي جوامــع باشــيم .بايــد دولــت
كــه بازيگــر اصلــي در سياســتگذاري و اقتصــاد ايــران اســت و
دههــا ابــزار و اهــرم در اختيــار دارد از برخــي سياس ـتهايي
كــه منجــر بــه مشــكالت اساســي بــراي شــركتها ميشــود
در ايــن شــرايط صرفنظــر كنــد FATF ،پذيرفتــه شــود
و تــا آن زمــان بــراي شــركتهايي كــه مشــكل ضمانتنامــه
دارنــد 50درصــد هــر قــرارداد بــا ضمانــت دولــت بــا معرفــي
كميســيون مــاده  19و تشــكل مربوطــه 20( ،درصــد ســرمايه
در گــردش 10 ،درصــد حســن انجــام كار ،وام تجهيــز كارگاه
و )...بانكهــا وام ريالــي بدهنــد .دولــت ايــران در بخشهــاي
گوناگــون ميتوانــد از ســازمانهاي پرشــمار خــود بخواهــد
بــراي يــك دوره كوتاهمــدت ســليقهها و منافــع ســازماني
خــود را بــر منافــع ملــي ترجيــح نــداده و بخــش خصوصــي
را حمايــت كننــد و بــا تســريع تصميمگيــري در ايــن مــوارد
بتوانيــم باوجودايــن بحــران اقتصادمــان را ســرپا نگــه داريــم.

بــه گــزارش «پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر
هیئــت دولــت» هیئــت وزیــران در جلســه
 ۲۴فروردیــن  ۱۳۹۹بــه پیشــنهاد مشــترک
وزارتخانههــای نفــت و نیــرو و بــا همــکاری
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور تصویــب
کــرد برنامــه اجرایــی طــرح جامــع انــرژی
کشــور بــه شــرح پیوســت کــه تأییــد
شــده بــه مهــر دفتــر هیئــت دولــت اســت،
تعییــن میشــود.
گفتنــی اســت ،برنامــه مذکــور و اقدامــات مرتبــط
بــا آن بــر اســاس طــرح جامــع انــرژی کشــور و
در چهارچــوب برنامههــای پنجســاله توســعه
بهروزرســانی میشــود.
برهمیــن اســاس ،وزارتخانههــای نفــت و نیــرو
و ســازمان انــرژی اتمــی ایــران موظفنــد در
چهارچــوب برنامــه مذکــور ،اقــدام نمــوده و گــزارش
عملکــرد ســاالنه برنامــه اجرایــی خــود را بــه
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ارســال نماینــد.
گفتنــی اســت ،ســایر دســتگاههای اجرایــی موظفند
برنامههــای اجرایــی خــود را منطبــق بــا تکالیــف و
شــاخصهای برنامــه مذکــور تدویــن و اجــرا نماینــد
و گــزارش عملکــرد ســاالنه خــود را بــه ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور ارســال نماینــد.
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نهــاد دولــت و حاکمیــت در ایــران دسـتکم از دهه
 ۱۳۳۰بــه ایــن ســو و بــا افزایــش شــگفتانگیز
درآمدهــای بــه دســت آمــده از صــادرات نفــت،
در موقعیــت بســیار برتــری نســبت بــه نهادهــای
دیگــر قــرار گرفتــه اســت و در پلــهای باالتــر
ایســتاده و حکمروایــی میکنــد .در همــه ایــن
دهههــای پشــت سرگذاشــته از  ۱۳۳۰تاکنــون،
نهــاد بخشخصوصــی هرگــز قــدرت واقعــی در
برابــر حاکمیــت بــرای پیگیــری مطالباتــش را
نداشــته و عمومــا در فضــای غالــب اربــاب رعیتــی
تمکیــن میکــرده اســت.
در ایــن دهههــا کــه دولتهــای مســتقر بــا اســتفاده
از درآمــد بــه دســت آمــده از صــادرات نفــت ،اســتیالی
بــدون چــون و چــرای خــود را بــر نهادهــای مدنــی تشــدید
کردهانــد ،عادتهــای عجیبــی در ایــران پدیــدار و نهادینــه
شــده اســت کــه هرگــز بــا هیــچ منطــق و عقالنیتــی
ســازگاری نداشــته و نــدارد .یکــی از ایــن عادتهــای جــا
افتــاده در ایــن دهههــا ایــن اســت کــه نهــاد دولــت در
هــر دوره بنــا بــر منفعــت یــک عــده از دیوانســاالران بــر
ســازمان و تشــکیالت خــود افــزوده و هــر وزارتخانــه بــرای
خــود لشــکری از ســازمانها و مدیــران تاســیس و تربیــت
کــرده اســت .بدتریــن اتفــاق رخ داده امــا ایــن اســت کــه
مدیــران و کارکنــان صدهــا ســازمان و دســتگاه و موسســه
در مجموعــه دولــت و ســایر نهادهــای حاکمیتــی بــه دلیــل
ناگزیــری نهادهــای مدنــی در پذیــرش رای و داوری ایــن
گــروه از مدیــران و کارشناســان دولتــی ،بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه دانــای کل شــده و هرچــه میاندیشــند
درســت اســت و نهادهــای مدنــی حــق اعتــراض بــه درســت
یــا نادرســت نبــودن رای آنهــا را ندارنــد .برهمیــن اســاس
اســت کــه بهطــور مثــال فــردی کــه تــا چنــد ســال پیــش
و حتــی در آســتانه تاســیس یــک دولــت تــازه در بهتریــن
وضعیــت در یــک اداره و ســازمان مدیــر بــوده اســت ،ناگهان
در قامــت مقــام ارشــد وزارتخانــه ظاهــر میشــود .بســیار
دیــده شــده همیــن افــراد بــا فروتنــی بــه وزارتخانههــا و
ســازمانها میآینــد و بــه مــرور بــا هدایــت بدنــه مدیــران و
مناســبات نهادینــه شــده تاریخــی بهجایــی میرســند کــه
هرگــز پذیــرای نظرهــا و دیدگاههــای بخــش خصوصــی
نمیشــوند.

انـرژی
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رشد  ۱۰۰درصدی تجارت با اوراسیا/
فاصله  ۱.۶میلیارد دالری با اهداف

خانهتکانی ذهنی در مناسبات
دولت و بخشخصوصی

تــا قبــل از دهــه  ۱۳۹۰و تضعیــف منابع درآمــد ارزی دولت
بــه دلیــل تحریمهــای گســترده ،میشــد بهطــور روشــن
جلوههایــی بدیــع و البتــه تاســفبار از ایــن مناســبات
اربــاب رعیتــی میــان دولــت و بخــش خصوصــی را دیــد .امــا
اکنــون و در ســالهای پایانــی دهــه  ۱۳۹۰دولــت درآمــد
اصلــی خــود را از دســت داده و بــرای اســتمرار حیــات خــود
بــه بخــش خصوصــی نیــاز کامــل دارد امــا حاضــر نیســت
دســت از مناســبات پیشــین بــردارد و تغییــر نگــرش بدهــد
چــرا کــه الجــرم در وضعیــت تــازهای قــرار گرفتهایــم.
ایــن روزها شــاهد هســتیم دولــت و همــه زیرمجموعههایش
کــه دیگــر فاقــد قــدرت بــه دســت آمــده از درآمــد نفــت
شــدهاند در ارائــه راهحــل بــرای برطــرف کــردن تنگناهــا
ناتــوان شــدهاند .بــا ایــن همــه امــا متاســفانه مدیــران
دولتــی در ایــن وضعیــت نیــز حاضــر نیســتند دســت از
اســتیالی تاریخــی برداشــته و از توانایــی و دانایــی و قــدرت
ســازماندهی و برنامهریــزی بخــش خصوصــی بــرای
برونرفــت اقتصــاد از بحرانهــا اســتفاده کننــد .دولــت
و ســایر نهادهــای قــدرت درچنیــن وضعیــت دشــواری از
زندگــی ایــران و ایرانیــان بایــد بــا دورریختــن مناســبات
کهنــه بــا بخــش خصوصــی کــه در مــدل اربــاب رعیتــی و

اطاعــت محــض از دولــت جــای میگیــرد دســت برداشــته
و در تصمیمســا زیهای مربــوط بــه کســبوکارها از
تشــکلها و نهادهــای مدنــی اســتفاده کننــد .ایــن یــک
پرســش و تردیــد جــدی اســت کــه چطــور مدیــری کــه
هرگــز یــک بنــگاه کوچــک اقتصــادی را مدیریــت نکــرده
اســت و ســختیها و دشــواریهای واقعــی بــرای دخــل
وخــرج یــک بنــگاه را نمیدانــد و تجربــه عملــی بــرای
یافتــن منابــع بــرای تامیــن مــزد وحقــوق کارکنــان را
نــدارد ،عقــل خــود را بــرای ســاماندهی بــه اقتصــاد،
بیشــتر از صاحبــان بنگاههــا میدانــد کــه در درون و در
وســط معرکــه قــرار دارنــد؟ ایــن روزهــای سرنوشتســاز
ایــران کــه همــه ایرانیــان بایــد دســت بــه دســت داده و
تواناییهــا را همگراســازیم تــا ایــران عزیــز را از افتــادن
بــه گردابهــای بزرگتــر در امــان نگــه داریــم ،بهتریــن
فرصــت بــرای خانهتکانــی ذهنــی در مناســبات دولــت بــا
نهادهــای مدنــی در هــر حــوزهای اســت .مدیــران دولتــی
بایــد از موضــع خــود برتربینــی و خــود بزرگبینــی
پاییــن آمــده و بــا فروتنــی و عمــل بــه منطــق و عقــل
و قانــون بخــش خصوصــی را در تصمیمســازیها و
تصمیمگیریهــا دخالــت دهنــد.

جدیدتریــن گــزارش منتشــر شــده از تجــارت
ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا در ســال ۱۳۹۸
نشــان میدهــد کــه بــا پیوســتن کشــور بــه
ایــن اتحادیــه ،میــزان تجــارت مشــترک بــه
شــکل قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،براســاس برآوردهــای صــورت گرفتــه
از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران صــادرات ایــران بــه
کشــورهای اوراســیا در  ۱۰ماهــه ابتدایــی ســال ۱۳۹۸
رشــدی  ۷۰درصــدی و تــا پایــان ایــن ســال رشــدی
 ۱۰۰درصــدی را تجربــه کــرده اســت.
بــه ایــن ترتیــب میــزان کل صــادرات ایــران بــه ایــن
کشــورها کــه در ســال  ۱۳۹۷معــادل  ۲۰۰میلیــون
دالر اعــام شــده بــود در ســال  ۱۳۹۸بــه حــدود ۴۰۰
میلیــون دالر رســیده و رشــدی  ۱۰۰درصــدی را ثبــت
کــرده اســت.
ایــن عــدد در حالــی منتشــر شــده کــه براســاس
برنامهریــزی صــورت گرفتــه ایــران میتوانــد میــزان
صــادرات بــه ایــن کشــورها را بــه حــدود دو میلیــارد
دالر افزایــش دهــد؛ از ایــنرو در ســالهای آینــده
فاصلــه  ۱.۶میلیــارد دالری تــا هدفگذاریهــای کالن
وجــود دارد.
ایــران در آبــان ســال  ۱۳۹۸بــا نهایــی شــدن مذاکــرات
بــه اتحادیــه اوراســیا پیوســت و از تجــارت بــا تعرفههــای
ترجیحــی در ایــن اتحادیــه بهرهمنــد شــد.
در جدیدتریــن تغییــرات صــورت گرفتــه وزیــر تجــارت
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا تغییــر کــرده کــه در واکنــش
بــه ایــن انتصــاب حمیــد زادبــوم – رییــس ســازمان
توســعه تجــارت ایــران – ضمــن تبریــک بــه وزیــر
جدیــد از آمادگــی ایــران بــرای گســترش همکاریهــا
بــا اوراســیا خبــر داده اســت.
در ایــن پیــام آمــده کــه ایران امیــدوار اســت در چارچوب
موافقتنامــه مشــترک کارگــروه همکاریهــای نزدیــک
میــان طرفیــن تشــکیل شــده و زمینــه بــرای شــروع
مذاکــرات بــرای انعقــاد موافقتنامــه تجــارت آزاد
فراهــم شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــروی کشــورمان و وزیــر صنعــت و تجــارت قطــر بــه
عنــوان رؤســای کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو کشــور
بــرای همکاریهــای دوجانبــه در حــوزه هــای انــرژی و
ســرمایه گــذاری توافــق کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه دنبــال تعویــق نشســت کمیســیون
مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی ایــران و قطــر کــه قــرار
بــود فروردیــن امســال در شــهر اصفهــان برگــزار شــود،
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و بــه منظــور اســتفاده
از فرصــت هــای زمانــی و پیشــبرد و توســعه هــر چــه
بیشــتر روابــط فــی مابیــن ،نشســتی ویدیــو کنفرانســی
بــا حضــور «رضــا اردکانیــان» وزیــر نیــروی کشــورمان
بــه عنــوان رییــس ایرانــی ایــن کمیســیون و «علــی بــن
احمــد الکــواری» وزیــر تجــارت و صنعــت قطــر برگــزار شــد
و مــوارد مشــترک مــورد نظــر دو طــرف بــه بحــث گذاشــته
شــده و تصمیــم هایــی اتخــاذ شــد.
رضــا اردکانیــان در ارتبــاط ویدئوکنفرانســی بــا رییــس
قطــری کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
اظهــار کــرد کــه تمامــی مســتندات و پیــش نویــس مــدارک
مــورد نیــاز بــرای طــرح و تصویــب در کمیســیون مشــترک
از جانــب ایــران آمــاده اســت و ایــن مــوارد بــا طــرف قطــری
بــه اشــتراک گذاشــته خواهــد شــد تــا در فرصــت قبــل از
تشــکیل نشســت کمیســیون مشــترک ،مــوارد بــه تاییــد
نهایــی دو طــرف برســد.
رؤســای ایرانــی و قطــری کمیســیون مشــترک همــکاری
هــای اقتصــادی دو کشــور توافــق کردنــد کــه در نخســتین
فرصــت پــس از اتمــام شــرایط ناشــی از شــیوع کرونــا و
برگشــت بــه شــرایط عــادی ،نشســت کمیســیون مشــترک
تشــکیل و بــا جدیــت بــه اهــداف مــورد نظــر کمیســیون در
توســعه روابــط دو کشــور پرداختــه شــود.
دو طــرف همچنیــن توافــق کردنــد در ایــن مــدت از طریــق
برگــزاری نشســت هــای ویدئوکنفرانســی دربــاره مــدارک و
مســتندات دو کشــور ،توافــق حاصــل و ایــن مــوارد بــرای
توافــق بــه بحــث گذاشــته شــود تــا بــه پیشــرفت امــور
کمــک کنــد.
در ایــن نشســت ،همچنیــن از طــرف وزیــر نیــروی ایــران و
طــرف قطــری نماینــده هــای تــام االختیــار معرفــی شــدند
کــه قــرار اســت از ابتــدای هفتــه آینــده پیگیــر موضــوع
هــای مــورد نظــر دو کشــور باشــند و توافــق هــای الزم

توافق تهران
و دوحه برای
همکاریهای
مشترک انرژی و
سرمایهگذاری

بــرای آمادگــی جهــت اجــرا حاصــل شــود.
در ادامــه ،وزیــر نیــرو ضمــن تقدیــر از کمــک هــای پزشــکی
قطــر در شــرایط کرونــا بــا ارایــه توضیحاتــی در خصــوص
شــرایط کشــورمان ،از ارســال دو محمولــه کمکهــای
پزشــکی قطــر بــه ایــران بــرای مبــارزه بــا کرونــا تشــکر و
بــرای همــکاری دو کشــور در خصــوص تجربیــات پزشــکی
در خصــوص مقابلــه بــا ایــن بیمــاری اعــام آمادگــی کــرد.
اردکانیــان گفــت :اگــر چــه کرونــا مصائــب و مشــکالت
زیــادی بــرای جامعــه بشــری ایجــاد کــرده ،امــا نتایــج
مثبتــی از جملــه هــم بســتگی و نزدیکــی کشــورهای
دوســت و همســایه را داشــته اســت.
وزیــر نیــرو در پایــان از هواپیمایــی قطرایرویــز کــه
کمکهــای بهداشــتی ســایر کشــورها و ســازمانهای
بینالمللــی را بــه طــور رایــگان بــه ایــران منتقــل کــرده
اســت ،قدردانــی کــرد.
طــرف قطــری نیــز ضمــن ارائــه توضیحاتــی دربــاره شــرایط
کرونــا در ایــن کشــور ،اعــام آمادگــی کــرد همــکاری الزم
را در ایــن زمینــه داشــته باشــد و ابــراز تمایــل کــرد از ایــن
طریــق بــه توســعه روابــط دو کشــور کمــک شــود.
هــر دو طــرف در عیــن حــال نســبت بــه دریافــت اخبــار
خــوب از ســوی نماینــدگان تــام االختیــار معرفــی شــده در
مــدت زمــان کوتــاه آتــی بــرای تصمیــم گیــری نهایــی وزرا
ابــراز امیــدواری کردنــد.
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تعریف پیمانهای
پولی ابزاری برای
«جهش تولید»

تهــران  -ایرنــا  -نایــب رییــس فدراســیون
صــادرات انــر ِژی و صنایــع وابســته ایــران گفت:
تعریــف پیمانهــای پولــی جدیــد بــا کشــورهای
همســایه یکــی از ابزارهــای مهــم در تحقــق
جهــش تولیــد اســت.
«پیــام باقــری» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا افــزود :تعریــف پیمانهــای پولــی و حــل کــردن
مســایل روابــط کارگــزاری بــا بانکهــای کشــورهای
همســایه یکــی از مســایل مهــم در تحقــق جهــش تولیــد
بــه حســاب میآیــد.
وی ادامــه داد :ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه بــا
تعــداد زیــادی از کشــورها همســایه اســت و بــه ایــن
ترتیــب بــه بــازار یــک هــزار میلیــاردی کشــورهای
همســایه دسترســی دارد.
باقــری افــزود :بــازار  ۴۰۰میلیــارد دالری اورآســیا نیــز
یکــی از فرصتهــای در اختیــار کشــورمان بــه خصــوص
در صنعــت بــرق اســت؛ بنابرایــن حــل مســایل مربــوط
بــه نقــل و انتقــاالت ارزی میتوانــد بــه جهــش تولیــد
در صنعــت بــرق کــه صنعتــی دانــش بنیــان اســت
کمــک کنــد.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران
بــر تســهیل ســازوکارهای صادراتــی بــه عنــوان یکــی
دیگــر از راهکارهــای مهــم در جهــت تحقــق جهــش
تولیــد تاکیــد کــرد.
وی گفــت :حــذف قوانیــن دســت و پــا گیــر در صــادرات،
اختصــاص بســته هــای حمایتــی بــرای صــادر کننــدگان
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و رفــع موانــع بانکــی مهــم تریــن اقــدام هــا بــرای
تســهیل صــادرات محســوب مــی شــود.
باقــری ادامــه داد :اکنــون تقاضــای زیــادی در اطــراف
کشــورمان وجــود دارد کــه بــا تحریــک ایــن تقاضــا هــا
و تســهیل صــادرات میتــوان بــه تحقــق جهــش تولیــد
کمــک فــراوان کــرد.
نایــب رییــس فدراســیون صــادرات انــر ِژی و صنایــع
وابســته ایــران افــزود :تعریــف تعرفههــای ترجیهــی
جدیــد و نیــز حــذف برخــی تعرفههــای غیــر ضــرور
نیــز از راهکارهــای موثــر در جهــت تســهیل صــادرات و
بــه دنبــال آن جهــش تولیــد اســت.
وی حــذف قوانیــن دســت و پاگیــر پیــش پــای
تولیدکننــدگان را از دیگــر عوامــل موثــر در جهــش
تولیــد برشــمرد .
باقــری گفــت :قانونگــذار بایــد در ایــن زمینــه وارد
شــده و بســترهای الزم را در نظــر بگیــرد و بــه خصــوص
بــرای حــذف قوانینــی کــه برخــی مواقــع مــوازی
هســتند اقــدام کنــد.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران
ادامــه داد :نماینــدگان جدیــدی کــه وارد مجلــس
میشــوند بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند
کــه بــرای تحقــق جهــش تولیــد قوانیــن زایــد و دســت
و پاگیــر را حــذف کننــد.
وی گفــت :حمایــت از تولیــد کننــده بــا حــذف قوانیــن
و دســتورالعمل هــای غیــر حمایتــی جهــش تولیــد را
محقــق میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،یکــی از مهمتریــن
اخبــاری کــه ایــن روزهــا در فضــای رســانههای
اقتصــادی کشــور دســت بــه دســت میشــود،
خبــر عرضــه اولیــه ســهام شــرکت ســرمایهگذاری
تأمیــن اجتماعــی (شســتا) در بــازار ســرمایه اســت
کــه برخــی آن را بزرگتریــن یــا حداقــل یکــی از
بزرگتریــن عرضههــای اولیــه ســهام در بــازار
ســرمایه کشــور میداننــد.
امیرمهــدی صبایــی ،تحلیلگــر ارشــد بــازار ســرمایه
در ایــن یادداشــت مختصــرا ً بــه برخــی از مهمتریــن
مزایــای عرضــه ســهام ایــن شــرکت در بــورس
اشــاره کــرده اســت کــه از نظرتــان میگــذرد:
 .۱ارتقــا شــفافیت :بــه اعتقــاد نگارنــده ،ســریعترین،
مبناییتریــن ،کــم هزینهتریــن و قابــل اعتمادتریــن ســاز
و کار بــرای مبــارزه بــا فســاد (چــه در پیشــگیری و چــه در
کشــف آن) ،ارتقــای شــفافیت اســت کــه میتوانــد منجــر
بــه افزایــش پاســخگویی ،مســئولیت پذیــری ،شایســته
ســاالری ،مشــارکت فعــال و مؤثــر مردمــی و در نهایــت
افزایــش کارآمــدی و ســرمایه اجتماعــی شــود .لــذا شــفافیت
کــه یکــی از مهمتریــن برنامههــا و اهــداف دولــت
تدبیــر و امیــد نیــز بــوده و همــواره مــورد تاکیــد محمــد
شــریعتمداری وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نیــز قــرار
گرفتــه اســت ،یکــی از دســتاوردهای مهــم ورود شســتا بــه
بــورس خواهــد بــود.
مهمتریــن مصادیــق افشــای اطالعــات توســط شســتا،
هــم بــرای خــود و هــم بــرای شــرکتهای زیرمجموعــه
غیربورس ـیاش کــه میتوانــد منجــر بــه افزایــش شــفافیت
و تحقــق اهــداف اشــاره شــده ،شــود بــه شــرح زیــر اســت:
• صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره
• مشــخصات اعضــای هیــأت مدیــره و اعــام هــر گونــه
تغییــر در ترکیــب اعضــا
• مشخصات اعضای کمیته حسابرسی
• انتشار کلیه معامالت سهام در قالب گزارشات ماهانه
• اهــم برنامههــا و اســتراتژیهای مدیریــت داراییهــا در
قالــب گــزارش تفســیری مدیریــت
• افشــای هــر گونــه رویــداد بــا اهمیــت از قبیــل تحصیــل
یــا واگــذاری دارایــی ،نقــل و انتقــال داراییهــا ثابــت...
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ارتقای شفافیت؛
مهمترین دستاورد
ورود شستا به بازار
سرمایه
التــزام بــه دســتورالعمل اجرایــی افشــای اطالعات شــرکتهای
بورســی ،ضمــن ارتقــای شــفافیت ،موجــب حاکــم شــدن
رویــهای مشــخص و مــدون در ایــن زمینــه و جلوگیــری از
برخــورد ســلیقهای در زمینــه افشــای اطالعــات میشــود
کــه موجــب مرزبنــدی بیــن شــفافیت و حریــم خصوصــی
شــرکت خواهــد بــود.
 .۲ضــرورت رعایــت ضوابــط حاکمیــت شــرکتی بــورس:
بــا بورســی شــدن شســتا ،رعایــت کلیــه مفــاد دســتورالعمل
حاکمیــت شــرکتی بــرای ناشــران بورســی و فرابورســی بــرای
ایــن شــرکت ضــرورت مییابــد .از مهمتریــن مزایــای
اجــرای ایــن دســتورالعمل ،رشــد جایــگاه و افزایــش
اســتقالل حسابرســان ،اســتقرار اثربخــش نظــام مدیریــت،
ارتقــای تــوان نظــارت بــر مدیــران ،ســاماندهی و امــکان
پایــش فرآینــد انتصابــات ،جلوگیــری از خودمالکــی و …
اســت.
 .۳ضــرورت بررســی صالحیــت اعضــای هیــأت مدیــره:
طبــق مفــاد دســتورالعمل بررســی صالحیــت حرفــهای
مدیــران نهادهــای مالــی ،صالحیــت کاندیداهــای عضویــت
در هیــأت مدیــره شســتا نیــز ماننــد ســایر نهادهــای مالــی
ثبــت شــده نــزد بــورس ،پیــش از انتصــاب و قبولــی ســمت،

میبایســت از ســوی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار (بــر
اســاس امتیــاز تعلــق گرفتــه در دســتورالعمل فــوق) مــورد
بررســی و تأییــد قــرار گیــرد؛ ایــن فراینــد بــه عنــوان
فیلتــری اولیــه بــرای انتخــاب مدیــران شســتا کــه خــود در
رأس هــرم سلســله انتصــاب در مجموعــه بــزرگ شســتا قــرار
دارنــد محســوب میشــود.
 .۴تقویــت نظــارت بــر عملکــرد :اوالً ســازمان بــورس و
اوراق بهــادار بــه عنــوان نهــاد ناظــر در بــازار ســرمایه ،بــه
عنــوان مرجــع نظارتــی حرفـهای تخصصــی بــه ســایر مراجــع
ذیصــاح نظارتــی افــزوده میشــود کــه بــه صــورت مســتمر
بــر عملکــرد شســتا بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن ناشــران
بورســی نظــارت خواهــد داشــت .ثانیــاً ســهامداران خــرد
و رســانهها نیــز امــکان نظــارت و نقــد عملکــرد شســتا را
خواهنــد داشــت.
 .۵قابلیــت مقایســه عملکــرد :امــکان مقایســه عملکــرد
شســتا بــا ســایر شــرکتهای چندرشــتهای حاضــر در بــازار
ســرمایه از منظــر شــاخصهای عملکــردی و «ریســک و
بــازده» فراهــم میشــود .بــر ایــن اســاس میتــوان بررســی
و قضاوتــی عادالنــه و مبتنــی بــر رویکــرد کارشناســی و
مقایســهای و فــارغ از پروپاگانــدای رســانهای در مــورد
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عملکــرد ایــن شــرکت انجــام داد.
 .۶کشــف قیمــت :تــا پیــش از ایــن عمدتــاً بــا اتــکا بــه
ارزش دفتــری داراییهــا امــکان اظهــار نظــر در خصــوص
بــرآورد ارزش داراییهــای متعلــق بــه شســتا وجــود داشــت.
لیکــن بــا ورود شســتا بــه بــورس ،ارزش بــازار ســهام شســتا
کــه نمایانگــر ارزش روز حقــوق صاحبــان ســهام اســت ،بــه
عنــوان شــاخصی لحظ ـهای از خالــص ارزش روز داراییهــای
ایــن شــرکت چندرشــتهای در دســترس خواهــد بــود .ایــن
موضــوع امــکان تدقیــق فراینــد برنامهریــزی و مدیریــت
داراییهــا و بدهیهــا را بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی
بــه عنــوان بزرگتریــن صنــدوق بازنشســتگی کشــور فراهــم
خواهــد آورد.
 .۷تأمیــن مالــی بــه پشــتوانه ســهام شســتا :ســازمان
تأمیــن اجتماعــی میتوانــد بــه پشــتوانه ســهام متعلقــه در
شســتا ،اقــدام بــه تأمیــن مالــی از بــازار پــول و ســرمایه بــا
اســتفاده از انــواع ابزارهــای مالــی موجــود نمایــد کــه مزیتــی
بــزرگ محســوب میشــود.
 .۸افزایــش چابکــی ســازمان :ضــرورت گزارشدهــی منظــم
و افشــای اطالعــات و رویدادهــای بــا اهمیــت در مهلتهــای
مقــرر بــه ســهامداران در ســامانه کــدال و عکسالعملهــای
بموقــع نســبت بــه نوســانات قیمتــی و رویدادهــای بــا
اهمیــت در قالــب انتشــار اطالعیههــای شــفاف ســازی،
مســتلزم افزایــش چابکــی در شســتا اســت.
 .۹ظرفیتهــای بنیــادی ســهام شســتا :مهمتریــن ســهام
موجــود در ســبد شســتا عبارتنــد از :تاپیکــو ،صبــا ،تاصیکــو،
تیپیکــو ،ســفارس و… کــه هــر یــک جــزو بزرگتریــن
هلدینگهــای حاضــر در صنایــع اصلــی بــازار ســرمایه هســتند.
ایــن موضــوع موجــب شــده تــا ضمــن در اختیــار داشــتن
ســبد متنوعــی از ســهام صنایــع مختلــف بورســی ،ســهام
شســتا از جملــه ســهام بــا ریســک متناســب بــا بــازده در
بــازار ســرمایه محســوب شــود .لــذا ســهام ایــن شــرکت قطعاً
میتوانــد بــه عنــوان ســهامی مناســب از منظــر ریســک و
بــازده بــرای ســرمایهگذاران بــه حســاب بیایــد .بــه واســطه
ســاختار پرتفــوی شســتا و حضــور در صنایــع شاخصســاز
بورســی ،پیشبینــی میشــود عملکــرد و بــازده آتــی ســهام
ایــن شــرکت دســتکم بــه انــدازه شــاخص کل بــورس
بــرآورد شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
دستور رئیسجمهور به وزیر نفت
رئیسجمهــور بــا قدردانــی از تــاش همــه کارکنــان وزارت
نفــت ،بــه مهنــدس «بیــژن زنگنــه» وزیــر نفــت دســتور داد
کــه بــه رونــد پیشــبرد برنامههــا و سیاســتهای افزایــش
تولیــد فرآوردههــای نفتــی و جلوگیــری از خــام فروشــی
نفــت ،بیــش از پیــش شــتاب دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام والمســلمین حســن
روحانــی روز جمعــه در ایــن گفتوگــو اظهارداشــت :بــا
توجــه بــه برنامــه هــای اقتصــادی دولــت در یکســال اخیــر و
تحقــق پیشــبرد ایــن برنامــه هــا بــدون اتــکاء بودجــه کشــور
بــه درآمدهــای نفتــی کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ
کشــور تجربــه شــد ،ایــن فرصــت بســیار مغتنــم فراهــم
شــده تــا بتوانیــم هــر چــه بیشــتر از خــام فروشــی نفــت
نیــز فاصلــه بگیریــم.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه نوســات شــدید در بــازار
جهانــی نفــت و کاهــش بهــای آن ،گفــت :شــتاب دادن
بــه برنامــه هــای تدویــن شــده ایــن وزارتخانــه بــرای بــرای
افزایــش تولیــد فــراورده هــای نفتــی و جلوگیــری از خــام
فروشــی ،مــی توانــد آســیب نوســات شــدید بــازار جهانــی و
کاهــش بهــای نفــت را بــر اقتصــاد نیــز بــه حداقــل ممکــن
برســاند.
دکتــر روحانــی ســال جــاری را ســال آمــاده ســازی و بهــره
بــرداری از پــروژه هــای بــزرگ عمرانــی و زیربنایــی در
کشــور خوانــد و از وزیــر نفــت خواســت بــه گونــه ای برنامــه
ریــزی کنــد کــه پــروژه هــای بــزرگ نفتــی کشــور طبــق
برنامــه ریــزی و زمانبنــدی تدویــن شــده ،در موعــد مقــرر
در ســال جــاری مــورد بهــره بــرداری قــرار گیرنــد.
رئیــس جمهــور افــزود :چنانچــه در مســیر پیشــبرد ایــن
برنامــه ریــزی هــا نیــز مشــکل و مانعــی وجــود دارد ســریعا
ایــن مشــکالت بــه ســتادی کــه بــرای ایــن منظــور در دفتــر
رئیــس جمهــور تشــکیل شــده ،ارجــاع شــود تــا هــر چــه
ســریعتر ایــن موانــع احتمالــی بــا همراهــی و همــکاری
برطــرف شــود.
وزیــر نفــت نیــز در ایــن گفــت و گــو گزارشــی را دربــاره
رونــد پیشــرفت پــروژه هــای نفتــی ،بــازار جهانــی نفــت و
تبــادالت نفتــی بــا کشــورهای جهــان ارائــه داد.

گزینه جدید عراق برای واردات گاز ایران
عــراق در حــال بررســی اســتفاده از گاز طبیعــی منطقــه
کردســتان بــرای تولیــد نیــرو در سراســر ایــن کشــور بــه
منظــور پوشــش کمبــود گاز و بــرق اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ثامــر غضبــان ،وزیــر نفــت عــراق در
یــک کنفرانــس مطبوعاتــی بــا حضــور مقامــات منطقــه
کردســتان اعــام کــرد کــه ایــن وزارتخانــه بــا مقامــات کــرد
دربــاره ســرمایه گــذاران در میادیــن گازی ایــن منطقــه
نیمــه خودمختــار گفــت و گــو کــرده اســت.
عــراق در حــال حاضــر تحــت یک معافیــت  ۳۰روزه از ســوی
آمریــکا ،بــه واردات گاز و بــرق ایــران ادامــه مــی دهــد تــا
کمبــود شــدید بــرق بــه خصــوص در ماههــای تابســتان را
کــه مصــرف بــرق بــه اوج خــود مــی رســد ،جبــران کنــد.
قطعیهــای قبلــی بــرق بــه اعتراضــات گســترده بــه خصــوص
در مناطــق جنوبــی ایــن کشــور کــه دمــای هــوا در تابســتان
بــه بیــش از  ۵۰درجــه مــی رســد ،منجــر شــده بــود.
عــراق از ســال  ۲۰۱۸از معافیــت از تحریمهــای آمریــکا
بــرای واردات گاز و بــرق ایــران بهــره منــد شــده اســت.
بــر اســاس گــزارش پالتــس ،آمریــکا در مــارس معافیــت
عــراق بــرای واردات گاز ایــران را بــه مــدت  ۳۰روز تمدیــد
کــرد کــه کوتــاه تریــن دوره تمدیــد معافیــت اســت .تمدیــد
مــارس هفتمیــن تمدیــد معافیــت از تحریمهــای ضدایرانــی
آمریــکا بــرای عــراق اســت .وزارت خارجــه آمریــکا پــس
از آغــاز تحریمهــای ضدایرانــی در نوامبــر ســال ،۲۰۱۸
یــک معافیــت  ۴۵روزه و ســپس دو معافیــت  ۹۰روزه ،دو
معافیــت  ۱۲۰روزه در ژوئــن و اکتبــر و یــک معافیــت ۴۵
روزه در فوریــه بــرای عــراق صــادر کــرده بــود.
در دیــدار میــان مقامــات عراقــی بــا مقامــات کــرد ،ایــن
منطقــه اعــام کــرد بــه ســهم خــود از کاهــش تولیــد نفــت
تحــت پیمــان اوپــک پــاس بــه منظــور تقویــت قیمتهــا
و محدودیــت اشــباع عرضــه پایبنــد اســت .دولــت منطقــه
کردســتان موافقــت کــرده اســت گزارشــهای ماهانــه تولیــد
نفــت ایــن منطقــه را در اختیــار وزارت نفــت عــراق قــرار
دهــد.
احتمال تعدیل نیرو در سازندگان تجهیزات صنعت
نفت /نفوذ کرونا به زنجیره تولید نفت و گاز
مجیــد محمدپــور در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا ،دربــاره تاثیرپذیــری شــرکتهای ســازنده تجهیــزات
صنعــت نفــت و گاز از ویــروس کرونــا اظهــار داشــت :یکــی

انـرژی

شماره یکصد و سـی و شش  /هفتـه اول اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

از موضوعــات در ایــن بحــث ایــن اســت کــه شــرکتهای
تولیدکننــده تجهیــزات نفتــی تکنولــوژی محــور هســتند و
مهمتریــن بعــد تکنولــوژی نیروی انســانی اســت ،در شــرایط
شــیوع ایــن ویــروس ،حفــظ ســامتی آنــان اولیــن اولویــت
و دغدغــه اصلــی مــا اســت و ایــن در حالــی اســت کــه
از اوایــل اســفند مــاه تاکنــون شــرکتها عمــا تعطیــل
هســتند و شــنیدهها حاکــی از ادامــه بحــران کرونــا اســت
و ایــن نگرانــی وجــود دارد حتــی در صــورت مهــار آن تــا
تیرمــاه ،مجــددا از اوایــل پاییــز امســال شــروع شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مــا تاکنــون عمــا یــک فصــل از ســال
را از دســت داده و تعهــدات قــرارداد بیــن شــرکتها و
کارفرمایــان تحتالشــعاع قــرار گرفتــه اســت ،افــزود:
هیچگونــه فــروش و دریافتــی از کارفرمایــان نداشــتهایم امــا
مجبــور بــه پرداخــت حقــوق و مزایــای پرســنل هســتیم.
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت گفــت:
قطعــا بــا توجــه بــه حاشــیه ســود پاییــن تولیــد در کشــور،
حفــظ اشــتغال نیــروی انســانی دانــش آموختــه و نخبــه
ســازنده تجهیــزات نفتــی در ایــن شــرایط فشــار مالــی
زیــادی بــه شــرکتها وارد کــرده و در صــورت عــدم حمایــت
دولــت ،قطعــا شــاهد تعدیــل و کاهــش نیــروی انســانی در
شــرکتها خواهیــم بــود کــه منافــی سیاس ـتهای اقتصــاد
مقاومتــی و جهــش تولیــد اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه خســارات مــادی و معنــوی وارده
بــه شــرکتها در شــرایط کرونایــی گفــت :مــا در زیــر
مجموعــه اســتصناء  800شــرکت فعــال 80 ،هــزار اشــتغال
مســتقیم و  240هــزار اشــتغال غیرمســتقیم داریــم کــه بــه
طــور میانگیــن هــر شــرکت  100نفــر نیــرو دارد و ماهانــه
بایــد حــدود  6میلیــون تومــان بــرای هــر پرســنل خــود
در قالــب حقــوق ،مزایــا ،بیمــه و ...هزینــه کننــد ،در واقــع
شــرکتها بایــد  600میلیــون تومــان در مــاه یعنــی حــدود
 2.4میلیــارد تومــان بــرای مــدت  4ماهــه تعطیلــی پرداخــت
کننــد کــه ایــن رویــه شــرکتها را ناگزیــر بــه تعدیــل
پرســنل فرهیختــه و نخبــهای میکنــد کــه جایگزینــی و
جــذب دوبــاره آنهــا در کوتــاه مــدت بهیــچ وجــه امکانپذیــر
نیســت .
سامانه جامع مدیریت ارتباط با اعضا
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بــرای
ارائــه خدمــات بهتــر و پاســخگویی دقیقتــر بــه اعضــای
خــود ،ســامانه جامــع مدیریــت ارتبــاط بــا اعضــا را راهاندازی
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کــرد کــه بــه ســامانه ارتباطــی  1866اتــاق متصــل بــوده
و قابلیــت پیگیــری تماسهــا و درخواســتها را فراهــم
میکنــد.
اتــاق بازرگانــی تهــران بــه منظــور تکریــم و جلــب رضایــت
اعضــای خــود و همچنیــن افزایــش کارایــی پاســـخگویی بــه
درخواســت اعضــا و مخاطبــان ،ســامانه جامــع مدیریــت
ارتبــاط بــا اعضــا (Management Relationship
 )Member – MRMرا در چارچــوب بســتر ارتباطــی
بیــن ســامانه تیکتینــگ پرتــال ســازمانی اتــاق و ســامانه
 )CRM(1866آمــاده ســازی و عملیاتــی کــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،ایــن ســامانه
کــه بــه طــور کامــل توســط واحــد فنــاوری اطالعــات اتــاق
طراحــی و راهانــدازي شــده اســت ،تمامــی درخواس ـتهاي
مخاطبــان اتــاق (شــامل اعضــا و یــا دیگــر متقاضیــان
خدمــات) پــس از برقــراري تمــاس بــا ســامانه ارتباطــی
 1866بــه صــورت یــک درخواســت الکترونیکــی (تیکــت)
در ســامانه مــورد اشــاره ایجــاد شــده و بــه صــورت خــودکار
بــه کارشناســان و واحدهــاي مرتبــط در اتــاق تهــران ارجــاع
میشــود .ایــن کارشناســان و واحدهــاي مرتبــط ،شــامل
تمامــی واحدهــاي مســتقر در ســاختمان مرکــزي ،آمــوزش
و در مراحــل بعــد بیمارســتان بازرگانــان خواهــد بــود.
ایــن ســامانه همچنیــن قابلیــت ردیابــی تمامــی مراحــل
یــک درخواســت الکترونیکــی (تیکــت) شــامل شــروع
فرآینــد ،نحــوه گــردش و اتمــام آن بــه صــورت برخــط
(آنالیــن) توســط مســئوالن مربوطــه در اتــاق ،بــه منظــور
نظــارت بــر حســن رفتــار کارکنــان بخشهــاي مختلــف
بــا تمامــی مخاطبــان اتــاق را فراهــم میکنــد و اعضــا
میتواننــد پیگیــر درخواســت خــود باشــند .مخاطبیــن
اتــاق بــرای هــر درخواســتی کــه از طریــق ســامانه ارتباطــی
 1866اتــاق مطــرح شــده باشــد ،میتواننــد بــه صــورت
آنالیــن از طریــق ســامانه رهگیــری بــا قابلیــت نمایــش
وضعیــت درخواســت ،توضیحــات کارشناســان پرونــده و  ...را
در ایــن آدرس (http://tccim.ir/CRM_Tracking.
 )aspxمشــاهده کننــد.
ایــن ســامانه عــاوه بــر ارائــه بهتــر و کیفیتــر خدمــات ،بــه
مدیریــت اتــاق هــم ایــن امــکان را میدهــد کــه از کیفیــت
و کمیــت کار کارشناســان خــود گــزارش عینــی و دقیقــی
داشــته باشــد .ایــن امــر در پایگاهــی از درخواســتها و
ســواالت اعضــا جم ـعآوری شــده و در مراحــل بعــدی بــه
ایجــاد درخــت دانــش کمــک شــایانی را خواهــد کــرد.
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Short news

Govt. will finalize export support
Govt. should establish health pro�’ package by late June
tocol with neighbors to spur ex�
’ports

TEHRAN – Over three months into
the pandemic, the world continues to
wrestle with the notorious COVID-19
and many economies have been
hit hard as the virus is choking off
world’s trade relations just like the
.people on hospital beds
Like its neighbors, Iran is also grappling with both the social and economic aspects of the pandemic as
production is mostly halted, export
revenues have fallen significantly
and people are also urged to stay in
.home quarantine
However, unlike most of its neighbors, the situation for the Islamic Republic is unique in the sense that the
country is also facing the economic
pressures imposed by the U.S. sanctions and the country’s oil revenues
have also been severely affected by
the Washington hostility, so any disruption in the country’s non-oil exports to its neighbors would impose a
much greater burden on Iran’s economy compared to other developing
.nations in the region

TEHRAN – Head of Iran’s Trade Promotion Organization Hamid Zadboum
said the government is going to finalize and offer this year’s export incentive package by the end of the Q1
of the current Iranian calendar year
.)(June 21
According to the official, the current
year’s export support package which
is considered in the country’s budget
plan is set to include a primary credit of six trillion rials (about $143 mil.)lion
National Development Fund (NDF),
the Planning and Budget Organization (PBO), the Industry, Mining, and
Trade Ministry, the Economy Ministry
and the Agriculture Ministry have
been tasked with drafting the support package which is expected to be
spent on improving export infrastruc.ture, according to Zadboum
Given the special circumstances of
this year in the wake of the coronavirus outbreak, major problems in the
way of non-oil exports will be identified and export infrastructure will
be improved at borders, ports, and
centers in order to keep the exports
.afloat, he added

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Coronavirus not to interrupt
South Pars development pro�
jects: POGC

TEHRAN – Managing director of Pars
Oil and Gas Company (POGC), which
is in charge of developing Iran’s giant South Pars gas field, says the
coronavirus pandemic is not going
to interfere with the field’s develop.ment projects, Shana reported
Mohammad Meshkinfam made the
remarks in a visit to the Assalouyeh
and Kangan onshore operational
sites in the southwestern Bushehr
.Province
The coronavirus outbreak should“
not interrupt the progress in any of
the South Pars development pro.jects,” he stressed
As one of the world’s biggest gas reserves, South Pars gas field covers
an area of 9,700 square kilometers,
3,700 square kilometers of which,
called South Pars, are in Iran’s territorial waters. The remaining 6,000
square kilometers, called North
Dome, are situated in Qatar’s territo.rial waters
In this regard, we have reduced the“
number of workers and staff in less
.sensitive projects,” he added

Iran, Qatar agree on energy, in�
vestment co-op

TEHRAN- Iran’s Energy Minister
Reza Ardakanian and Qatar’s Minister of Commerce and Industry Ali
bin Ahmed Al Kuwari agreed on cooperation in energy and investment
spheres between the two countries
.during a video conference
As the next meeting of Iran-Qatar
Joint Economic Committee, which
was scheduled to be held in Iran’s
Isfahan City in the current Iranian calendar month of Farvardin
(March 20-April 19), has been canceled due to the coronavirus outbreak, the two ministers, who are
the co-chairmen of the committee,
discussed areas of bilateral cooperation through video conference,
Iran’s Energy Ministry’s news por.tal (Paven) published
The two sides also stressed that
the meeting of the joint economic committee will be held as soon
as the coronavirus pandemic ends
and then seriously follow up the
.objectives of bilateral trade

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
اشــاره بــه تبعــات گســترده شــیوع کرونــا و تعطیلــی و
رکــود کســبوکارها ،عنــوان کــرد کــه احتمــاالً دولــت
بایــد بــرای جبــران ایــن خســارات بــه اقتصــاد پــول تزریــق
کنــد کــه نتیجــه محتمــل آن ،افزایــش جهشــی نــرخ تــورم
اســت ،تورمــی کــه پیــش از ایــن هــم بــاال و فزاینــده بــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه حداقــل دو
مــاه اســت کــه کســب و کارهــای کشــور دچــار مشــکل
شــده و بــه تبــع آن ،وارد دوره رکــودی خواهنــد شــد؛ گفت:
بــه نظــر میرســد کــه دولــت ناچــار خواهــد بــود پمپــاژ
پــول بــه اقتصــاد را صــورت دهــد؛ بنابرایــن اقتصــاد ایــران
بــا تــورم بزرگــی مواجــه خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران بــه نقــل از
اکســپورتنا ،مســعود خوانســاری گفــت :چهــرهای کــه از
اقتصــاد ایــران در دوران افــول شــیوع کرونــا در ذهــن مــن
بــه عنــوان یــک فعــال اقتصــادی نقــش میبنــدد ،اقتصــادی
اســت کــه قطعــا دارای تــورم بزرگــی خواهــد بــود.
وی افــزود :اقتصــاد ایــران طــی ســالهای قبــل دچــار
تحریــم و محدودیتهــای بینالمللــی شــده ،ضمــن اینکــه
پیــش از شــیوع کرونــا پیشبینــی بــر ایــن بــود کــه ســال
 ،99اقتصــاد ایــران رشــد منفــی داشــته باشــد؛ امــا اکنــون
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و کســری شــدید بودجه
کــه از ســوی بخشهــای مختلــف بــرآورد میشــود ،بــه
نظــر میرســد وضعیــت اقتصــاد ایــران نســبت بــه گذشــته
بدتــر باشــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران خاطرنشــان کــرد :در ایــن
میــان اتــاق بازرگانــی ایــران ،پیشــنهادات  13بنــدی را
بعنــوان راهکارهــای مقابلــه بــا آســیبهای کرونــا ارایــه
داده اســت کــه در کوتاهمــدت قابلیــت اجرایــی دارد ،امــا
بــرای مدیریــت آثــار ایــن بحــران در بلندمــدت ،بــه طــور
قطــع بایــد راهکارهــای پیچیدهتــری را لحــاظ کــرد.
وی تصریــح کــرد :در حــوزه معیشــت خانــوار اتــاق تهــران
پیشــنهاد کــرده کــه بــه خانوارهــای آســیبدیده از ایــن
بحــران ،کارت اعتبــاری خریــد یــک میلیــون تومانــی بــه
ازای هــر نفــر ارائــه شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن
کارت نــه پــول نقــد اســت و نــه تســهیالت بانکــی بــه
حســاب میآیــد؛ بلکــه بــه وســیله آن افــراد میتواننــد از
فروشــگاههای زنجیــرهای مــواد غذایــی و مایحتــاج اصلــی
خــود را تامیــن کننــد.
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صادرات ،محور اصلی
برنامههای وزارت صمت

احتمال پمپاژ پول و تورم فزاینده
در پی شیوع کرونا
بــه گفتــه خوانســاری ،در پیشــنهاد اتــاق تهــران اینگونــه
مطــرح شــده کــه ایــن کارت اعتبــاری در دو نوبــت بــه ایــن
اقشــار ارائــه شــود کــه بخــش نخســت آن در فروردینمــاه
و بخــش دوم در خردادمــاه خواهــد بــود و در هــر مرحلــه
 ۵۰۰هــزار تومــان بــه ازای هــر نفــر در اختیــار ایــن
خانوارهــا قــرار گیــرد؛ ضمــن اینکــه دوره تنفــس ایــن
تســهیالت شــش ماهــه در نظــر گرفتــه میشــود و پــس
از آن در  ۱۲قســط بازپرداخــت صــورت میگیــرد .یارانــه
ماهانــه افــراد ضمانــت بازپرداخــت ایــن تســهیالت در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :همچنیــن پیشــنهاد شــده تــا بــه
خانوارهایــی کــه نیازمنــد کمــک نقــدی بالعــوض بــرای
خریــد مــواد غذایــی و ضــروری خــود هســتند ،بــر اســاس
شناســایی کــه در ســطوح مختلــف صــورت میگیــرد ،بــه
صــورت ماهانــه مبالغــی پرداخــت شــود کــه بــر این اســاس،
پیشبینــی شــده کــه در ایــن مرحلــه بــرای حــدود هفــت
میلیــون نفــر در ســه ســطح کمکهــای ماهیانــه  ۷۵هــزار
تومــان ۱۵۰ ،هــزار تومــان و  ۲۵۰هــزار تومــان بــه ازای هــر
نفــر واریــز شــود.
رئیــس اتــاق تهــران خاطرنشــان کــرد :بــرای کمــک
نقــدی بالعــوض ،اقشــار دهکهــای یــک تــا ســه جامعــه
کــه درآمــد ثابــت ندارنــد و تحــت پوشــش بیمــه نیســتند
همچــون کارگــران روزمــزد و کســبوکارهای خــرد و
همچنیــن اقشــار تحــت حمایــت دولــت در قالــب کمیتــه

امــداد و بهزیســتی در ایــن بســتر قــرار میگیرنــد.
وی اظهــار داشــت :همچنیــن بنگاههایــی کــه بــه اجبــار
تعطیــل شــدهاند ،بایــد در اولویــت اصلــی حمایتهــای
دولــت قــرار گیرنــد کــه بــر ایــن اســاس ،تقبــل بخشــی از
حقــوق افــراد شــاغل در ایــن بنگاههــا ،اعطــای تــا ســقف
 ۵۰۰میلیــون تومــان خــط اعتبــاری مشــروط بــه حفــظ
حداقــل  ۹۰درصــد نیــروی کار تــا شــهریورماه ،پرداخــت
ســهم کارفرمــا از تامیــن اجتماعــی بــرای مــدت حداقــل
ســه مــاه و حمایــت از افــراد پرریســک کــه امــکان حضــور
در محیــط کار را ندارنــد ،میتوانــد از جملــه حمایتهــای
دولــت باشــد کــه در ایــن پیشــنهاد اتــاق نیــز بــه آن اشــاره
شــده اســت.
بــه گفتــه خوانســاری ،بــرای بنگاههــای آســیبدیده
تحــت تاثیــر کرونــا نیــز افزایــش شــش ماهــه مهلــت
زمــان پرداختــی بیمــه و مالیــات ،ارائ ـ ه خدمــات درمانــی
بــه آنهــا و تامیــن ســرمایه در گــردش بنگاههــای فعــال
دیگــر اولویتهایــی اســت کــه اتــاق بازرگانــی بــه دولــت
پیشــنهاد داده اســت؛ ضمــن اینکــه پیشــنهاد شــده کــه بــا
آزادســازی مرحلـهای ســهام عدالــت و وضــع کــردن مالیــات
بــر تــردد خودروهــا و شــیوههایی ماننــد بــه ایــن کســری
درآمــدی خــود را تــا حــدی جبــران کــرده و بــه اقتصــاد
کشــور کمــک کنــد تــا از ایــن دوران عبــور کنــد.
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زیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،صــادرات غیرنفتــی را
یکــی از محورهــای کلیــدی برنامههــای ایــن وزارتخانــه
در ســال جــاری دانســت و گفــت :شــرایط را بــرای تــداوم
آرامــش بــازار کاالهــای اساســی فراهــم خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش وزارت صمــت ،رضــا رحمانــی ،وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت در دیــدار بــا وزیــر جدیــد جهــاد
کشــاورزی ،تاکیــد کــرد :هــر دو وزارتخانــه صمــت و
جهــاد کشــاورزی دارای دغدغههــای مشــترکی بــرای
فعالســازی ظرفیتهــای مختلــف تولیــدی کشــور
هســتند و بــا همــکاری مشــترک و هماهنــگ میتواننــد
گامهــای موثــری بــرای تحقــق اهــداف جهــش تولیــد
بردارنــد.
وی افــزود :در تامیــن مناســب و تولیــد کافــی اقــام
اساســی و مایحتــاج ضــروری مــردم ،هــر دو وزارتخانــه
مســوولیتهای مشــترکی دارنــد و بایــد بــرای توســعه
همکاریهــا و بهرهگیــری از فرصتهــای همــکاری
بیــش از پیــش برنامهریــزی و اقــدام کنیــم.
رحمانــی اضافــه کــرد :یکــی از برنامههــای محــوری
وزارت صمــت در ســال  ۹۹توســعه صــادرات غیرنفتــی
و مدیریــت واردات اســت کــه در ایــن موضــوع ،بخــش
کشــاورزی و اقــام کاالیــی ایــن حــوزه ،بــه لحــاظ
صادراتــی و مدیریــت دقیــق واردات دارای اهمیــت
ویــژهای هســتند .وی بــا اشــاره به همــکاری خــوب وزارت
جهــاد کشــاورزی بــا وزارت صمــت در قالــب ســتادهای
مشــترک همــکاری از جملــه «ســتاد تنظیــم بــازار
کشــور» و «ســتاد رفــع موانــع تولیــد» ،گفــت :توســعه
بخــش کشــاورزی و دامــی کشــور در تامیــن بخــش
اساســی مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای تولیدکننــده
مــواد غذایــی کشــور دارای اهمیــت فراوانــی هســتند و از
ایــن جهــت وزارت صمــت حمایــت از بخــش کشــاورزی
را وظیفــه خــود میدانــد و همــه ظرفیتهــای موجــود
را بــرای افزایــش همکاریهــا بــه کار خواهــد بســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امارات متحده عربی ،هلند و چین
بزرگترین سرمایهگذاران خارجی در ایران
گــزارش ســرمایهگذاریهای خارجــی مصــوب تحــت
پوشــش قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایهگذاری
خارجــی در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت نشــان
میدهــد کــه در ســال  ۱۳۹۸حــدود  ۸۵۴میلیــون
دالرســرمایهگذاران خارجــی در بخــش صنعــت ،معــدن
و تجــارت کشــور بــه تصویــب رســیده کــه بیشــترین
حجــم از ایــن مبلــغ از ســوی امــارات متحــده عربــی
صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن بیشــترین حجــم از کل
ایــن ســرمایهگذاری در اســتان زنجــان انجــام شــده و
از بیــن محصــوالت ،گــروه توتــون و تنباکــو بیشــترین
ســرمایه خارجــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس ایــن گــزارش از در ســال
 ۱۳۹۸تعــداد  ۸۲مــورد طــرح /واحــد بــه ارزش ۸۵۴
میلیــون دالر در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت کشــور
بــا مشــارکت ســرمایهگذاران خارجــی بــه تصویــب
رســیده اســت .از  ۸۲شــرکت ثبــت شــده  ۳۳شــرکت
بــا  ۱۰۰درصــد ســهام دار خارجــی و  ۴۸شــرکت بــه
صــورت مشــارکتی بــا شــرکای داخلــی و یــک مــورد بــه
عنــوان ترتیبــات قــراردادی اســت.
همچنیــن بیشــترین حجــم از ایــن ســرمایه گــذاری
معــادل  ۸۳۷میلیــون دالر ( ۹۸درصــد) در بخــش
صنعــت انجــام شــده و در بخــش تجــارت و معــدن نیــز
بــه ترتیــب  ۱۶میلیــون دالر ( ۱.۸۸درصــد) و یــک
میلیــون دالر ( ۰.۱۲درصــد) ســرمایهگذاری خارجــی در
ســال  ۱۳۹۸صــورت گرفتــه اســت.
بیشــترین ســرمایهگذاری بــر اســاس حجــم در پنــج
اســتان زنجــان ،خراســان رضــوی ،کرمانشــاه ،هرمــزگان
و تهــران بــوده کــه بــه ترتیــب  ۸ ،۱۳ ،۱۵ ،۱۸و ۷
درصــد از حجــم ســرمایهگذاری خارجــی در ســال
گذشــته را بــه خــود اختصــاص دادنــد و در اســتانهای
خراســان جنوبــی ،گیــان ،آذربایجــان غربــی ،قــم،
ســمنان و سیســتان و بلوچســتان هیــچ ســرمایهگذاری
انجــام نشــده اســت .تعــداد طرح/واحــد ســرمایه گــذار
خارجــی نیــز در ایــن مــدت در اســتان خراســان رضــوی

 ۲۰طــرح /واحــد .در اســتان تهــران  ۱۱طــرح /واحــد،
اســتانهای قزویــن ،آذربایجــان شــرقی و خوزســتان
هــر اســتان پنــج طــرح /واحــد بــوده اســت.
همچنیــن بیشــترین حجــم ســرمایهگذاری از ســوی
پنــج کشــور امــارات متحــده عربــی ،هلنــد ،چیــن،
ترکیــه و آلمــان بــوده کــه بــه ترتیــب ۱۰ ،۲۰ ،۲۲ ،۳۰
و  ۹۰درصــد از کل  ۸۵۴میلیــون دالر ســرمایهگذاری
خارجــی از ســوی ایــن کشــورها انجــام شــده اســت.
البتــه ســهم تعــداد ســرمایهگذاریها بــه ترتیــب
توســط کشــور افغانســتان بــا  ۱۴طــرح /واحــد ،ترکیــه
بــا  ۱۳طــرح /واحــد ،چیــن بــا  ۱۱طــرح /واحــد ،امــارات
متحــده عربــی و اتریــش هــر یــک بــا  ۶طرح/واحــد،
عــراق و هنــد هــر یــک بــا پنــج طرح/واحــد انجــام شــده
اســت.

پیشنهاد روسیه برای تشکیل
کمیته همکاری انرژی
گروه جی ۲۰

وزیــر انــرژی روســیه از اعضــای گــروه جــی  ۲۰کــه
متشــکل از بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان هســتند،
خواســت بــه تالشــهای گــروه اوپــک پــاس بــرای تثبیــت
بازارهــای انــرژی بپیوندنــد و پیشــنهاد کــرد کــه کمیتــه
ای بــرای هماهنگــی اقدامــات بــه منظــور تثبیــت بازارهــای
انــرژی تشــکیل شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،الکســاندر نــواک ،در کنفرانــس آنالیــن
وزیــران انــرژی کشــورهای گــروه جــی  ۲۰گفــت :شــماری
از تدابیــر بــرای کاهــش تولیــد بــا هــدف تثبیــت بــازار
نفــت در قالــب گــروه اوپــک پــاس مــورد موافقــت قــرار
گرفتــه اســت .نقــش گــروه جــی  ۲۰حمایــت کامــل از ایــن
تالشهاســت.
وزیــر انــرژی روســیه گفــت کــه ایجــاد یــک مکانیــزم موثر
بــرای رصــد و طراحــی اقدامــات واکنشــی ضــروری اســت.
وی در ادامــه افــزود :همــه کشــورهای صاحــب منافــع از
جملــه کشــورهایی کــه بــرای تــوازن بــازار اقــدام کــرده
انــد و همچنیــن ســازمانهای انــرژی بیــن المللــی بایــد در
کمیتــه جــی  ۲۰حضــور داشــته باشــند .کمیتــه جــی ۲۰
بــرای اطمینــان از هماهنگــی همــکاری بــه منظــور افزایش
ســطح ثبــات و امنیــت بــازار انــرژی طراحــی شــده اســت.
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نشســت وزیــران انــرژی کشــورهای گــروه جــی  ۲۰چــس
از دیــدار روز پنــج شــنبه اوپــک پــاس صــورت گرفــت
کــه طــی آن کاهــش تولیــد  ۱۰میلیــون بشــکه در روز
تصویــب شــد.
نــواک گفــت کــه والدیمیــر پوتیــن ،رییــس جمهــور
روســیه آمادگــی ایــن کشــور بــرای ایفــای نقــش خــود در
همــکاری بــا شــرکای دیگــر بــرای تثبیــت بازارهــای انــرژی
را مــورد تاییــد قــرار داده اســت.
خبرگــزاری تــاس روز جمعــه گــزارش کــرد کــه رییــس
جمهــور روســیه پــس از تمــاس تلفنــی اخیــری کــه بــا
ســران آمریــکا و عربســتان ســعودی داشــته اســت ،قصــد
دارد گفــت و گوهــای جدیــدی در خصــوص قیمــت نفــت
انجــام دهــد.
از ســوی دیگــر دیمیتــری پســکوف ،ســخنگوی کرملیــن
اعــام کــرد کــه رییــس جمهــور روســیه توافــق اوپــک
پــاس را کامــا قابــل قبــول دانســته و آن را بســیار مثبــت
ارزیابــی کــرده اســت .هیــچ بازنــده ای وجــود نــدارد و
کســانی شــامل تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان نفــت و
کل اقتصــاد جهــان از ایــن توافــق ســود مــی برنــد کــه در
صــورت عــدم انعقــاد چنیــن پیمانــی ،در وضعیــت بغرنجــی
قــرار مــی گرفتنــد و دربــاره آنچــه کــه در یــک مــاه اخیــر
روی داده اســت ،روشــن اســت کــه هیــچ کــس عمــق
بحرانــی کــه اقتصــاد جهانــی اکنــون در آن قــرار دارد را
پیــش بینــی نمــی کــرد .هیــچ کــس نمــی توانســت پیــش
بینــی کنــد کــه تقاضــا بــرای انــرژی تنهــا در مــدت چنــد
روز تــا ایــن حــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
بــر اســاس گــزارش پالتــس ،در ابتــدای مــارس اعضــای
گــروه اوپــک پــاس موفــق نشــدند در خصــوص پیمــان
محدودیــت عرضــه بــه توافــق برســند و پایــان ایــن پیمــان
بــه همــراه تاثیــر فلــج کننــده ویــروس کرونــا روی تقاضــا
باعــث ســقوط بــی ســابقه قیمتهــای نفــت شــد.
در ایــن بیــن ،دارمنــدرا پرادهــان ،وزیــر نفــت هنــد در
بیانیــه ای اظهــار کــرد کــه وزیــران انــرژی کشــورهای
گــروه جــی  ۲۰در بیانیــه مشترکشــان تشــکیل یــک
گــروه ویــژه را پیشــنهاد خواهــد کــرد کــه بــه وزیــران
در خصــوص اقدامــات ضــروری بــرای کمــک بــه تثبیــت
بازارهــای نفــت توصیــه هــای الزم را ارایــه خواهــد کــرد.
پرادهــان همچنیــن گفــت :اگرچــه تقاضــای هنــد بــرای
ســوخت بــه دلیــل قرنطینــه سراســری ایــن کشــور بــرای
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مهــار بحــران کرونــا بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت
امــا ایــن کشــور همچنــان مرکــز تقاضــای جهانــی بــرای
انــرژی خواهــد بــود.
هنــد کــه ســومین واردکننــده بــزرگ نفــت جهــان اســت
از تولیدکننــدگان خواســت قیمتهــای مناســبی را بــرای
کمــک بــه احیــای مصــرف در نظــر بگیرنــد .بــر اســاس
گــزارش رویتــرز ،وزیــر نفــت هنــد همچنیــن از تــاش
کشــورهای اوپــک و اوپــک پــاس بــرای متــوازن کــردن
بــازار کــه الزمــه ثبــات بلندمــدت اســت ،تمجیــد کــرد.

آیا سقوط قیمت نفت ،فروش از
بورس را متوقف میکند؟
نظــر شــکلی ،ســاختاری و محتوایــی تغییــر خاصــی در
شــیوهنامه عرضــه نفــت از بــورس اعمــال نمیشــود ،بیشــتر
بحــث تمدیــد مجــوزی اســت کــه در ســال  ،98قانــون
بودجــه مبنــای عمــل مــا بــود ،امســال در بودجــه ســال 99
در خصــوص عرضــه نفــت
امیرحســین تبیانیــان در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا ،دربــاره برنامههــای بــورس نفــت در ســال  99اظهــار
داشــت :طبــق برنامـهای کــه در ســال  98پیــاده ســازی شــد
در ســال جــاری نیــز عرضــه نفــت خــام ،میعانــات گازی و
همچنیــن فرآوردههــای نفتــی کــه در اختیــار شــرکت ملــی
نفــت اســت ،در بــورس انــرژی انجــام خواهــد شــد.
تاثیرپذیری بورس نفت از سقوط قیمتها
وی ادامــه داد :کاهــش قیمــت نفــت کلــی اســت و بــرای
همــه مســیرهای فــروش اتفــاق افتــاده و بــورس هــم از ایــن
قضیــه مســتثنی نیســت و تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت.
تبیانیــان یــادآور شــد :فــروش نفــت از طریــق بــورس
دسترســی را بــرای همــه متقاضیانــی کــه تصــور میکننــد
از توانمنــدی ایــن کار برخوردارنــد ،امکانپذیــر کــرده اســت.
بنابرایــن چــون همچنــان فــروش نفــت از ایــن طریــق در
دســتور کار اســت ،تــا ایــن لحظــه توقــف کار بــورس نفــت
مدنظــر نبــوده و اتفاقــا مثــل ســال  98عرضــه مســتمر و
منظــم در بــورس انــرژی دســتوری بــود کــه ابــاغ شــده و
مــا نیــز طبــق همــان عمــل میکنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
بــرای کنتــرل شــیوع بیمــاری کرونــا دچــار آســیبهای
جــدی شــده اســت توقــف مــراودات تجــاری بــه دلیــل
گســترش همهگیــری کرونــا ،رونــد فعالیــت صنعــت بــرق
را دچــار اختــاالت جــدی کــرده و برآوردهــای تقریبــی
خبــر از زیــان  ٣٠میلیــوندالری از محــل توقــف ايــن
قبيــل مــراودات تجــارى در صنعــت بــرق میدهد.ناپایــداری
شــبکه و بــروز خاموشــی ،تشــدید مشــکالت نقدینگــی و
شــدت زنجیــره بدهیهــا و نیــز ایجــاد مشــکالت جــدی
بــرای کارگــران و کارکنــان شــرکتها کــه عمدتــا حقــوق
و دســتمزد چندیــن مــاه خــود را دریافــت نکردهانــد نیــز از
اثــرات پیشبینیپذیــر ناشــی از شــیوع کرونــا و تعطیلــی
کســبوکارها اســت .بدونشــک اقتصــاد صنعــت بــرق
بایــد در انتظــار روزهایــی باشــد کــه بــه دلیــل تأخیــر در
پرداخــت دیــون بانکــی ،بیمــه تأمیــن اجتماعــی و مالیــات،
خســارتهای مســتقیم و غیرمســتقیم بســیاری را متحمــل
شــود.اما در ایــن مســیر بــرای حفــظ کســبوکارهایی
کــه یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای صنعــت بــرق در
ســالهای پــس از انقــاب محســوب میشــوند ،بایــد
راهبردهایــی عملیاتــی مدنظــر قــرار گیــرد .مهمتریــن
اقــدام بــرای جبــران بخشــی از خســارات واردشــده بــه
کســبوکارهای صنعــت بــرق کشــور ،تأمیــن بودجــه
حداقــل هــزار میلیاردتومانــی بــه منظــور پرداخــت فــوری
مطالبــات بنگاههــاى اقتصــادى فعــال در صنعــت بــرق
اســت .در حقیقــت دولــت میتوانــد بــا اســتفاده از ابزارهــای
مالــی و تأمیــن نقدینگــی مــورد نیــاز ،مطالبــات بخــش
خصوصــی را بــا اولویــت پرداخــت کــرده و چنانچــه تأخیــری
ایجــاد میشــود ،بــا نــرخ تنزیــل مناســب ،هزینــه تأخیــر در
پرداخــت را بــه شــرکتهای تولیــدی و پیمانــکار پرداخــت
کند.بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه حجــم بدهیهــا ،وزارت
نیــرو نیــاز دارد دسـتکم هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالــی
از بودجــه عمومــی دریافــت کنــد تــا بــا پرداخــت بدهیهــای
معوقــه شــرکتهای بخــش خصوصــی ،تــابآوری ایــن
شــرکتها را در برابــر بیکاریهــای موقــت و کاهــش
درآمدهــا در شــشماهه اول ســال افزایــش دهد.عــاوه
بــر پرداخــت فــوری مطالبــات ،تعییــن شــرایط فوقالعــاده
در قراردادهــا و برقــراری زمــان تنفــس و توقــف موقــت يــا
حتــى خاتمــه آنهــا هــم یــک اقــدام راهبــردی بــرای مواجهــه
بــا شــرایط بحرانــی حاکــم بــر اقتصــاد صنعــت بــرق اســت.
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه شــیوع بیماریهــای واگیــردار
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اتحاد مصرفکنندگان
با تولیدکنندگان برای
نجات بازار نفت

کـــرونـــــا؛
بحران جـدیــد
برای قراردادهای
صنعت برق

پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات
انرژی و صنایع وابسته ایران
جــزء شــرایط پیشبینینشــده و بــا آثــار همگانــی بــوده
و در شــرایط عمومــی پیمــان نیــز بهصراحــت بــه آن
اشــاره شــده کــه براســاساینبایــد دســتگاههای اجرائــی
کشــور تــا ازبینرفتــن اپیدمــی و خطــر ابتــای کارکنــان و
کارگــران واحدهــای تولیــدی و پیمانــکاران بــه ایــن ویــروس،
قراردادهــای مرتبــط بــا بخــش خصوصــی را دســتکم تــا
پایــان خــرداد در شــرایط تنفــس يــا در صــورت لــزوم
خاتمــه قــرار دهنــد .ایــن راهبــرد بــرای قراردادهایــی کــه
پیشازایــن هــم بــا مشــکالت جــدی مواجــه بودهانــد،
قطعــا میتوانــد اقتصــاد و کســبوکارهای صنعــت بــرق را
در دوران پســاکرونا ،از ســقوط و فروپاشــی نجــات دهــد .ایــن
مســئله حیاتــی اســت کــه سیاس ـتگذاران کشــور فرامــوش
نکننــد بیتوجهــی بــه بازیگــران اصلــی صنعــت و اقتصــاد
کشــور ،بهویــژه در صنایــع زیرســاختی و مؤثــری ماننــد
بــرق خســارات صنعتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی گســتردهای
در پــی خواهــد داشــت؛ بنابرایــن راهکارهــا در ســالی کــه بــا
عنــوان جهــش تولیــد نامگــذاری شــده ،بایــد بیــش از هــر
زمــان دیگــری جــدی گرفتــه شــود.

توافــق جدیــد تولیدکننــدگان نفــت بــرای محــدود کــردن
عرضــه مطابــق بــا تقاضــا ،بــا خریــد بیســابقه نفــت توســط
کشــورهای مصرفکننــده بــه منظــور پــر کــردن ذخایــر
استراتژیکشــان حمایــت خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اوپــک ،روســیه و ســایر تولیدکنندگانــی
کــه گــروه اوپــک پــاس را تشــکیل مــی دهنــد ،بــا
کشــورهای بــزرگ مصــرف کننــده نفــت ماننــد آمریــکا
بــرای توافقــی بــه منظــور حــذف  ۱۹.۵میلیــون بشــکه در
روز نفــت از بــازار متحــد شــده انــد.
مقامــات و منابــع آگاه در گــروه اوپــک پــاس اظهــار کــرده
انــد کــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی ( )IEAکــه دیــده بــان
انــرژی کشــورهای صنعتــی جهــان اســت ،ممکــن اســت در
راســتای حمایــت از توافــق کاهــش تولیــد اوپــک پــاس،
خریــد چندیــن میلیــون بشــکه نفــت را اعــام کنــد.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی  ۳۰کشــور عضــو خــود را ملــزم
بــه داشــتن ذخایــر نفــت اســتراتژیک کــرده کــه شــامل
نفــت و فــرآورده هــای نفتــی بــوده و معــادل حداقــل  ۹۰روز
واردات نفــت اســت .بــا ایــن حــال ایــن آژانــس هرگــز پیــش
از ایــن خریــد ذخایــر نفــت اعضــای خــود را هماهنــگ
نکــرده بــود و تاکنــون قــدرت اجرایــی نداشــته اســت.
یــک منبــع آگاه بــه رویتــرز گفــت :ایــن امــر کامــا برعهــده
کشــورهای عضــو ایــن نهــاد خواهــد بــود.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی در گذشــته برداشــت هماهنــگ
از ذخایــر نفــت در مــواردی ماننــد طوفــان کاترینــای آمریــکا
و جنــگ در لیبــی را اعــام کــرده بــود امــا ســابقه نداشــت
خریــد هماهنــگ نفــت را اعــام کنــد.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی قــرار اســت گــزارش ماهانــه
خــود را بــزودی منتشــر کــرده و جدیدتریــن تحــوالت بــازار
را مــورد بررســی قــرار دهــد.
آن لوییــس هیتــل از شــرکت مشــاوره وود مــک کنــزی
در ایــن بــاره گفــت :زمانــی کــه هنــری کیســینجر ،وزیــر
خارجــه وقــت آمریــکا پــس از شــوک قیمــت نفــت در ســال
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 ۱۹۷۳بــرای تاســیس آژانــس بیــن المللــی انــرژی تــاش
کــرد ،هدفــش کمــک بــه کشــورهای عضــو بــرای تضمیــن
منابــع تامیــن بــود امــا اجبــاری بــرای خریــد نفــت توســط
کشــورهای عضــو در زمانــی کــه بــه انــدازه  ۹۰روز واردات
نفــت دارنــد ،وجــود نداشــت.
وی در ادامــه افــزود کــه توافــق کاهــش تولیــد گــروه اوپــک
پــاس تاثیــر قابــل توجهــی خواهــد داشــت.
شــاهزاده عبدالعزیــز بــن ســلمان ،وزیــر انــرژی عربســتان
ســعودی هــم بــا اشــاره بــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی،
روز دوشــنبه اظهــار کــرده بــود کــه خریــد نفــت بــرای پــر
کــردن ذخایــر نفــت اســتراتژیک کشــورها ممکــن اســت در
چنــد مــاه آینــده بــه  ۲۰۰میلیــون بشــکه برســد .ســه منبــع
آگاه در گــروه اوپــک پــاس بــه رویتــرز گفتنــد کــه خریــد
نفــت از ســوی کشــورهای عضــو آژانــس بیــن المللــی انــرژی
بــرای پــر کــردن ذخایرشــان در چنــد مــاه آینــده ممکــن
اســت بــه ســه میلیــون بشــکه در روز برســد.
آمریــکا کــه بزرگتریــن تولیدکننــده و مصــرف کننــده نفــت
در جهــان اســت بــه همــراه ژاپــن و کــره جنوبــی اعــام
کــرده انــد کــه بــرای پــر کــردن ذخایرشــان نفــت خریــداری
خواهنــد کــرد.
وزارت انــرژی آمریــکا روز ســه شــنبه اعــام کــرد کــه
ســرگرم مذاکــره بــا  ۹شــرکت انــرژی بــرای ذخیــره ســازی
حــدود  ۲۳میلیــون بشــکه نفــت تولیــد داخــل در مخــازن
اســتراتژیک اســت.
بــا ایــن حــال ایــن خریــد کمتــر از میزانــی اســت کــه برخــی
از کشــورهای تولیدکننــده امیــدوار بودند.
کشورهای آسیا  -اقیانوسیه
در میــان مصــرف کننــدگان نفــت آسیا-اقیانوســیه،
کشــورهای هنــد و اســترالیا قصــد دارنــد ذخایــر اســتراتژیک
خــود را افزایــش دهنــد در حالــی کــه ژاپــن و کــره جنوبــی
فضــای چندانــی بــرای ذخیــره ســازی نفــت ندارنــد.
هنــد اعــام کــرده کــه بــا انتقــال حــدود  ۱۹میلیــون بشــکه
نفــت تــا هفتــه ســوم مــاه مــه بــه مخازنــش ،ذخایــر نفــت
اســتراتژیک خــود را پــر مــی کنــد.
وزیــر انــرژی اســترالیا اعــام کــرده کــه اســترالیا ســرگرم کار
روی توافقــی بــرای خریــد نفــت و نگهــداری آن در مخــازن
نفــت اســتراتژیک آمریــکا اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیس کل بانک مرکزی درمصاحبه با بلومبرگ،

آخرین وضعیت
درخواست ایران
برای دریافت
وام صندوق بین
المللی پول
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بانــک
مرکــزی ،عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل بانــک
مرکــزی ،آخریــن وضعیــت وام از صنــدوق بیــن
المللــی پــول را اعــام کــرد.

انـرژی

شماره یکصد و سـی و شش  /هفتـه اول اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

آیــا میتوانیــد آخریــن پیشــرفتهای درخواســت خــود بهداشــت جهانــی ( ، )WHOبایــد از سیاســت دور بماننــد
را بــرای تأمیــن مالــی از صنــدوق بیــن المللــی پــول را و بــه تعهــدات نهــادی خــود عمــل کننــد.
ارائــه دهیــد؟
پاســخ :مــا جــزو اولیــن کشــورهایی بودیــم کــه بیــش از ایــاالت متحــده اســتدالل میکنــد کــه ایــران از منابــع
 ۴۰روز پیــش ،از طریــق ابــزار ســریع تأمیــن مالــی ( )RFIخــود بــه انــدازه کافــی برخــوردار اســت و ایــن کشــور
درخواســت کمــک کردیــم .بــه یــاد داشــته باشــید ،مــا جــز داراییهــای زیــادی دارد کــه میتوانــد در داخــل کشــور
پنــج کشــور اولــی بودیــم کــه بــه ســختی تحــت تأثیــر از آن بــرای مبــارزه بــا شــیوع ویــروس کرونــا کمــک بگیرد
ویــروس کرونــا قــرار گرفتیــم و زمانــی کــه رئیــس صنــدوق و ایــاالت متحــده میگویــد کــه ایــران از ایــن پــول بــرای
بیــن المللــی پــول اعــام کــرد صنــدوق بیــن المللــی اهــداف و نیازهــای بشردوســتانه اســتفاده نمیکنــد،
پــول آمــاده کمــک بــه کشــورها از طریــق ابــزار تأمیــن بلکــه بــرای فعالیتهــای دیگــری ماننــد سیاســتهای
مالــی ســریع ( )RFIاســت ،مــا نیــز بــه عنــوان یکــی از منطق ـهای از آنهــا بهــره میگیــرد ،پاســخ شــما بــه ایــن
کشــورهای عضــو درخواســت خــود را بــرای دسترســی بــه موضــع چیســت؟
بگذاریــد بــا نگاهــی بــه شــرایط واجــد شــرایط بــودن RFI
ایــن امــکان ثبــت کردیــم.
مــا تمــام اطالعــات و دادههــای مــورد نیــاز صنــدوق بیــن بــه ســوال شــما پاســخ دهــم و ســپس بــه نگرانیهــای شــما
المللــی پــول را بــرای ارزیابــی صالحیــت مــان ارائــه داده بپــردازم .طبــق گفتــه صنــدوق بیــن المللــی پــولRFI ،
ایــم .ایــن اطالعــات و آخریــن اطالعــات اقتصــادی در وب بــه منظــور کمــک بــه یــک کشــور عضــو بــا حمایــت
ســایت بانــک مرکــزی ایــران موجــود اســت .مــن همچنیــن فــوری مالــی پــس از مواجــه شــدن آن کشــور بــا شــوک
نامــهای بــه رئیــس صنــدوق بیــن المللــی پــول ارســال بــرون زا طراحــی شــده اســت کــه شــکاف تأمیــن مالــی
کــرده ام و از اینکــه صنــدوق بیــن المللــی پــول میخواهــد در ترازپرداخــت هــا را آشــکار میکنــد .پــس از آن،
در سرتاســر جهــان کمــک کنــد ،قدردانــی کــرده ام و از صنــدوق بیــن المللــی پــول میخواهــد اطمینــان حاصــل
او خواســته ام ســریعاً درخواســت مــا را بــه هیئــت عامــل کنــد کــه آن کشــور قــادر بــه بازپرداخــت وام بــه صنــدوق
اســت و بدهــی عمومــی کشــور پایــدار اســت ،اینهــا همــه
صنــدوق بیــن المللــی پــول ارائــه دهــد.
خــوب و صحیــح اســت .هنگامــی کــه از ویــروس کرونــا
ایــاالت متحــده گفتــه اســت کــه مانــع درخواســت دچــار آســیب شــدیم ،بــا شــوک منفــی بــرون زا روبــرو
میشــود و بــا آن مخالــف اســت .پاســخ شــما بــه شــدیم .برآوردهــای مــا نشــان میدهــد کــه بــرای مهــار
شــیوع ویــروس ،تقویــت نظــام مراقبتهــای بهداشــتی
موضــع دولــت آمریــکا چیســت؟
مــا از ایــاالت متحــده آمریــکا درخواســت کمــک نکــرده و محافظــت از پرســنل خــط مقــدم در بیمارســتانها و
ایــم! مــا از صنــدوق بیــن المللــی پــول تقاضــا کردیــم کــه جاهــای دیگــر و کمــک بــه افــرادی کــه شــغل خــود را از
یــک نهــاد بیــن المللــی غیرسیاســی ،وابســته بــه ســازمان دســت داده انــد ،مــا نیــاز بــه  ۱۰میلیــارد یــورو اضافهتــر
ملــل متحــد کــه مــا در طــول  ۷۵ســال گذشــته یکــی از در تأمیــن اعتبــار خارجــی خــود داریــم ،ایــن حــدود  ٪۲از
اعضــای بنیانگــذار و شــرکت کننــده در آن بودیــم .ایــاالت تولیــد ناخالــص داخلــی ماســت .ایــن یــک واقعیــت اســت
متحــده آمریــکا بــه ماننــد  ۱۹۰کشــور یــا بیشــتر کشــورها ،و مــا ایــن اطالعــات را بــا صنــدوق بیــن المللــی پــول بــه
عضــو صنــدوق بیــن المللــی پــول اســت .آخریــن بــاری کــه اشــتراک گذاشــته ایــم.
مــن بررســی کــردم ،ایــاالت متحــده آمریــکا صنــدوق بیــن
المللــی پــول را اداره نمیکنــد  ،و ایــن رئیــس صنــدوق و بدیهــی اســت ،مــا بیــش از حــد کفایــت ذخایــر خارجــی
هیئــت مدیــره آن هســتند کــه بــر کارهــا نظــارت میکننــد بــرای تأمیــن ایــن کمبــود را داریــم ،امــا تحریمهــای
و اطمینــان حاصــل میکننــد کــه صنــدوق بیــن المللــی یکجانبــه ایــاالت متحــده دسترســی مــا را محــدود کــرده
پــول تعهــدات و وظایــف خــود را انجــام میدهنــد .امــا اســت .اگــر آنهــا میخواهنــد از منابــع خودمــان بجــای
میخواهــم تکــرار کنــم کــه همــه نهادهــای مرتبــط بــا امکانــات صنــدوق بیــن المللــی پــول اســتفاده کنیــم،
ســازمان ملــل ،صنــدوق بیــن المللــی پــول یــا ســازمان چــرا آنهــا در کنگــره آمریــکا بــه بســیاری از صداهــا گــوش
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نمیدهنــد و تحریمهــا را تســهیل نمیکننــد؟
در مــورد دوم ،مــا ذخایــر کافــی بــرای بازپرداخــت صندوق
بیــن المللــی پــول ،از طریــق کانالهایــی کــه قبـ ً
ا در ایــن
ســالها از پرداخــت کمکهــای خــود بــه صنــدوق بیــن
المللــی پــول اســتفاده میکردیــم ،را داریــم و آخــر اینکــه،
بدهــی عمومــی مــا نیــز بســیار پایینتــر از آســتانهای
اســت کــه بــرای اقتصادهــای نوظهــور شــرایط پایــدار بــه
نظــر میرســد ،اســت .اینهــا واقعیتهایــی هســتند و
مــن اطمینــان دارم کــه کارمنــدان صنــدوق بیــن المللــی
پــول بــه خوبــی میداننــد .بــا توجــه بــه نحــوه اســتفاده
ایــن وام ،مــن قبـ ً
ا بــه رئیــس صنــدوق بیــن المللــی پــول
اطــاع داده ام کــه  INSTEXو  SHTAابزارهایــی
هســتند کــه بــه راحتــی در دسترســند .اینهــا بطــور
خــاص بــرای کمــک بــه مــا در واردات غــذا و دارو طراحــی
شــده انــد .ایــن کانالهــا دارای مکانیزمهــای ایمنــی و
محافظتــی مناســب بــرای رفــع هرگونــه نگرانیهــای
موجــود هســتند .عــاوه بــر ایــن ،ایــن فرصــت خوبــی
بــرای فعــال کــردن ایــن کانــال هاســت زیــرا بســیاری
از کشــورهای اروپایــی ماننــد فرانســه ،آلمــان ،ایتالیــا و
اســپانیا در تالشــند تــا ایــن کانالهــا فعــال شــوند.

دربــاره دریافــت وام چقــدر واقــع بیــن هســتید؟ اگــر
صنــدوق بیــن المللــی پــول درخواســت را رد کنــد،
چــه خواهیــد کــرد؟
مــن بســیار امیــدوار هســتم کــه آنهــا در ایــن بحــران
غیرعــادی کــه همــه کشــورهای جهــان را تحــت تأثیــر
قــرار داده اســت و مــا نیــز شــامل آن هســتیم ،از مــردم
ایــران حمایــت کننــد .مــا زندگیهــای بســیاری را  ،بــه
ماننــد آمریکاییهــا و اروپاییهــا از دســت داده ایــم و
در رابطــه بــا جــان باختــگان امریکایــی واروپایــی نیــز
ابــراز همــدردی میکنــم  .بــه مــن اطــاع داده شــده
کــه کشــورهای اروپایــی از تالشهــای مــا حمایــت
میکننــد ،مــن مطمئــن هســتم کــه ســایر کشــورهای
جهــان نیــز از درخواســت ایــران حمایــت میکننــد .یــک
بــار دیگــر ،شــخصاً از رئیــس صنــدوق بیــن المللــی پــول
خانــم جورجیــووا میخواهــم کــه ایــن موضــوع را جــدی
بگیرنــد .مــا میخواهیــم ریاســت صنــدوق بیــن المللــی
پــول درخواســت  RFIمــا را بــه هیئــت اجرایــی خــود
برســاند .ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه مــا میخواهیــم.
خانــم جورجیــووا بایــد ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و سـی و شش  /هفتـه اول اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

قطار افتتاح
طرحهای آب
و برق دوباره
حرکت کرد

سیاســت را کنــار گذاشــته و وظایــف حرفــهای خــود را واردات غــذا و دارو طراحــی شــده اســت ،اگــر آمریــکا
بــه طــور کامــل انجــام دهــد .صنــدوق بیــن المللــی پــول نســبت بــه ادعاهــای خــود صــادق باشــد ،مــا نیــز بایــد در
بســیار شــبیه آتــش نشــانی در محلــه اســت ،بــه محــض ایــن دو کانــال از ذخایــر خــود اســتفاده کنیــم.
اینکــه خانـهای آتــش بگیــرد بایــد بــه نجاتــش بشــتابد و
نگردد
بــه دنبــال بزرگتریــن صاحــب خانــه در ایــن محلــه
چقــدر پــول ایــران بــه دلیــل تحریمهــا در
عمــل
کــه از وی اجــازه عمــل بخواهــد .اکنــون زمــان
حســابهای خــارج از کشــور منجمــد شــده اســت؟
اســت ،تاریــخ درمــورد اعمــال همــه مــا قضــاوت میکنــد مــا ارقــام مربــوط بــه ذخایــر خــود را در حســابهای تــراز
و آن داوری بــه آســانی کــه فکــر میکنیــم نخواهــد بــود .پرداخــت خــود منتشــر میکنیــم ،ایــن تعــداد مطابــق بــا
آنچــه در چنــد ســال گذشــته داشــتهایم ،اســت.
شــما اشــاره میکنیــد کــه ایــران دارای منابــع خارجــی
بــرای تأمیــن کمبودهاســت .آیــا ایــن همــان پولــی تفــاوت و تفکیــک تقاضــای شــما از صنــدوق بیــن
اســت کــه بــه دلیــل تحریــم در خــارج از کشــور منجمــد المللــی پــول چیســت؟ مبلــغ پولــی کــه ایــران
میشــود؟ آیــا شــما از ایــاالت متحــده میخواهیــد بــه صنــدوق پرداخــت کــرده اســت و وام چقــدر
اجــازه دهــد کــه ایــن ذخایــر بــه وســیله کانــال مالــی اســت؟
ســوئیس و  INSTEXمنتقــل شــوند؟
چنیــن تفــاوت و تفکیکــی وجــود نــدارد .صنــدوق بیــن
ذخایــر
دانیــد،
ی
بلــه ،همانطــور کــه شــما بــه خوبــی م
المللــی پــول ماننــد اتحادیــه اعتبــاری اســت ،کشــورهای
بانــک مرکــزی تحــت تحریــم ایــاالت متحــده آمریــکا در عضــو بــا ایــن امیــد کــه صنــدوق بیــن المللــی پــول در
خــارج از کشــور اســت کــه غیرقانونــی و یــک جانبه اســت صــورت لــزوم وام بــرای آنهــا و ســایر کشــورها در ایــن
و مــن میخواهــم در ایــن بــاره صریــح و واضــح باشــم .ســالها در آن مشــارکت میکنــد .در راســتای مقــررات
آنچــه مــا میگوئیــم ایــن اســت کــه بایــد تحریمهــا بــه و محدودیتهــای صنــدوق بیــن المللــی پــول ،مــا حــدود
طــور کلــی برداشــته شــود ،امــا متأســفانه ،بازیگرانــی در  ۳.۶میلیــارد  SDRرا در قالــب  RFIتقاضــا کــرده ایــم.
دولــت ایــاالت متحــده هســتند کــه احتــرام چندانــی بــه ایــن برابــر بــا  ٪۱۰۰از ســهمیه مــا در صنــدوق بیــن
قوانیــن و نظــم بیــن المللــی ندارنــد .خزانــه داری آمریــکا ،المللــی پــول اســت ،و بایــد از تجمیــع منابعــی باشــد
کانــال ســوئیس را بــه عنــوان ابــزار و کانالــی بــرای اهــداف کــه صنــدوق بیــن المللــی پــول بــرای مبــارزه بــا بحــران
بشردوســتانه اعــام کــرده اســت INSTEX ،نیــز بــرای اخیــر ویــروس جمــع کــرده اســت.

تهــران -ایرنــا -قطــار بهرهبــرداری از طرحهــای بــزرگ
و مهــم صنعــت آب و بــرق کــه از نیمــه دوم پارســال
و بــا نــام #هرهفته_الف_ب_ایــران بــرای آبادانــی
کشــورمان آغــاز بــه کار کــرده بــود پــس از توقفــی
کوتــاه ،دوبــاره حرکــت خــود را آغــاز کــرد.
نیمــه دوم پارســال بــود کــه وزارت نیــرو بــا هــدف
توســعه ســاخت و ســازها در کشــور بــرای آبادانــی
بیشــتر پویشــی را بــه نــام #هرهفته_الف_ب_ایــران
کلیــد زد کــه بهرهبــرداری از طــرح هــا مهــم صنعــت
آب و بــرق را هــدف قــرار داده بــود.
بهــره بــرداری از  ۲۲۷طــرح بــزرگ و مهــم صنعــت آب
و بــرق بــا صــرف هزینــهای معــادل  ۳۳هــزار میلیــارد
تومــان و در  ۳۱اســتان کشــور در قالــب ایــن پویــش
ممکــن شــد.
«رضــا اردکانیــان» وزیــر نیــرو یکــی از مهــم تریــن
اهــداف طراحــی ایــن پویــش را نشــان دادن عالقــه مردم
بــه تــداوم آبادانــی کشــور در شــرایطی کــه ســخت تریــن
مشــکالت خارجــی تحمیــل شــده دانســت و گفت:قطــار
آبادانــی کشــور از حرکــت بــاز نخواهــد مانــد.
بهــره بــرداری از طــرح هــا صنعــت آب و بــرق در ۶ماهــه
دوم پارســال بــه صــورت هرهفتــه در یــک اســتان انجــام
شــد و همــه پــروژه هــای طراحــی شــده بــرای ایــن
پویــش یکــی پــس از دیگــری بــا حضــور مقــام هــای
مختلــف کشــوری بــه ســرانجام رســید.
همــان آغازیــن روز هــای پویــش وزیــر نیــرو از تــداوم
ایــن حرکــت در ســال هــای بعــد خبــر داده بــود.
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مــاه پایانــی پارســال بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا
در کشــور رونــد بهرهذبــرداری از پــروژه هــا را متفــاوت
کــرد بــه گونــه ای کــه باقــی مانــده طــرح هــا بــه صــورت
آنالیــن مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتنــد.
افتتــاح طــرح هــا تــا آخریــن هفتــه اســفند پارســال
انجــام و پرونــده آن بــرای ایــن ســال بســته شــد.
امــا بــا آغــاز ســال جدیــد وزارت نیــرو بــا وجــود تــاش
حداکثــری بــرای تامیــن آب و بــرق در شــرایطی کــه
کشــور درگیــر بیمــاری کرونــا اســت مصمــم بــه کلیــد
زنــی مرحلــه دوم پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران
شــد و درســت در آخریــن هفتــه هــای مــاه نخســت
ســال جدیــد ایــن کار را عملیاتــی کــرد.
اردکانیــان دربــاره ایــن آغــاز جدیــد گفــت :عــاوه
برتوجــه بــه ســاخت و ســازها در مرحلــه تــازه پویــش
#هرهفته_الف_ب_ایــران اصــاح ســازو کارهــا نیــز بــا
قــوت انجــام خواهــد شــد.
بــه هــر تقدیــر مرحلــه دوم پویــش #هرهفته_الف_ب_
ایــران از اســتان تهــران آغــاز و ایــن قطــار حرکــت خــود
را شــروع کــرد بــا افتتــاح چهــار طــرح صنعــت آب و برق
و ایــن حرکــت تــا پایــان امســال باوجــود محدودیــت هــا
فــراوان تــداوم خواهــد داشــت.
مرحلــه دوم پویــش بهــره بــرداری از  ۲۵۰طــرح مهــم و
بــزرگ صنعــت آب و بــرق بــا ســرمایه گــذاری بیــش از
 ۵۰هــزار میلیــارد تومــان را هــدف قــرار داده کــه در گام
نخســت آن چهــار طــرح آب وبــرق در اســتان تهــران بــه
دســت رییــس جمهــور عملیاتــی شــد.
پــروژه هــای جمــع آوری و تصفیــه فاضــاب در مــارد،
صفــا دشــت و اسالمشــهر و نیــز افتتــاح نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی پرنــد بــا مجمــوع ســرمایه گــذاری چهــار هــزار
و پانصــد میلیــارد تومــان انجــام شــد.
مجتمــع تصفیــه خانــه فاضــاب مــارد در زمینــی بــه
وســعت ۱۴.۵هکتــار و در ســه فــاز پیــش بینــی شــده
کــه فــاز نخســت آن بــا ظرفیــت  ۳۵هــزار متــر مکعــب
در شــبانه روز و  ۲۰کیلومتــر شــبکه اصلــی ۹۶ ،کیلومتــر
شــبکه فرعــی و ۷.۲کیلومتــر خــط انتقــال اســت.
رونــد بهــره بــرداری از طــرح هــا امســال هــم بــا وجــود
بیمــاری کرونــا در کشــور تــداوم خواهــد یافــت تــا
نشــان دهــد مســیر توســعه در کشــور هیچــگاه مســدود
نخواهــد مانــد.
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شماره یکصد و سـی و شش  /هفتـه اول اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

[[اقتصاد قراردادهای نفت و گاز[[
بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه های بهره برداری از مخازن نفت و گاز
پروژههــای بهرهبــرداری از ذخایــر گاز ،بســیار پرریســک و هزینهبــر هســتند و بــه منابــع مالــی زیــادی نیــاز دارنــد.
بنابرایــن ،تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز ایــن پروژههــا بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت .تأمیــن مالــی منابــع
مــورد نیــاز یــک پــروژه از راههــای مختلفــی مثــل اســتقراض ،اخــذ وام یــا انعقــاد قراردادهــای ســرمایهگذاری بــا
شــرکتهای ســرمایهگذار بینالمللــی صــورت میگیــرد .بــه نظــر میرســد انعقــاد قراردادهــا میــان کشــور دارنــده
مخــزن و شــرکت ســرمایهگذار بهتریــن روش بــرای تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــز پروژههــای نفتــی و گازی باشــد
کــه در قالــب قراردادهــای مختلفــی انجــام میشــود .در ایــن کتــاب مؤلــف بهدنبــال بیــان و بررســی انــواع روشهــای
تأمیــن مالــی پروژههــای نفتــی و گازی و بیــان تجربیــات ســایر کشــورها در ایــن راستاســت
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