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انحراف از فلسفه خصوصیسازی
حمیدرضا صالحی
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی ایران

خصوصیســازی بنگاههــا و شــرکتهای در اختیــار دولــت آنگونــه کــه
در انگلســتان زمــان مــارگارت تاچــر در اوایــل دهــه  ۱۹۸۰میــادی شــروع
شــد و بــا شــتاب بــه بیشــتر کشــورهای جهــان ســرایت کــرد چنــد راهبــرد
را دنبــال میکــرد کــه در حقیقــت فلســفه خصوصیســازی نیــز بــود .یکــی
از مهمتریــن فلســفه فــروش ســهام شــرکتهای دولتــی ایــن بــود کــه
بهــرهوری از ســرمایه و امکانــات مــادی انباشــت شــده شــرکتهای دولتــی
افزایــش یابــد ،زیــرا مدیــران و کارکنــان شــرکتهای دولتــی انگیــزهای
بــرای رشــد بهــرهوری نداشــتند.
خصوصیســازی بنگاههــا و شــرکتهای در اختیــار دولــت آنگونــه کــه
در انگلســتان زمــان مــارگارت تاچــر در اوایــل دهــه  ۱۹۸۰میــادی شــروع
شــد و بــا شــتاب بــه بیشــتر کشــورهای جهــان ســرایت کــرد چنــد راهبــرد
را دنبــال میکــرد کــه در حقیقــت فلســفه خصوصیســازی نیــز بــود .یکــی
از مهمتریــن فلســفه فــروش ســهام شــرکتهای دولتــی ایــن بــود کــه
بهــرهوری از ســرمایه و امکانــات مــادی انباشــت شــده شــرکتهای دولتــی
افزایــش یابــد ،زیــرا مدیــران و کارکنــان شــرکتهای دولتــی انگیــزهای
بــرای رشــد بهــرهوری نداشــتند.
مدیــران و کارکنــان منصــوب دولــت در شــرکتهای دولتــی میدانســتند
اگــر شــرکت حتــی زیــان دهــد ،ایــن دولــت اســت کــه از منابــع عمومــی،
آن را پرداخــت میکنــد و اگــر ســود ببــرد نیــز دولــت بــر مــیدارد .بــه
همیــن دلیــل بــود کــه دولــت مــارگارت تاچــر تصمیــم گرفــت بــرای افزایش
بهــرهوری شــرکتهای دولتــی ســهام آنهــا را بــه بخــش خصوصــی بفروشــد.
از طــرف دیگــر ،مدیــران ارشــد و میانــی شــرکتهای دولتــی بــه مــرور زمــان
خــود بــه یــک قشــر و گــروه ذینفــوذ درآمــده بودنــد کــه بــا اتــکا بــه قــدرت
عظیــم شــرکتهای دولتــی ،میتوانســتند بــرای خــود و دوستانشــان
رانتهــای بــزرگ سیاســی و اقتصــادی تعریــف و اجــرا کننــد .عمومــا در
دنیــادولتهایــی کــه خصوصیســازی را بهطــور واقعــی اجــرا میکننــد،
در واقــع میخواهنــد ادامــه در صفحــه 12

ایران ،سرآمد در
صنعت برق منطقه
احــداث نیــروگاه بــرق داخلــی و خارجــی بــا اســتفاده از خوراک
گاز مــی توانــد ارزش افــزوده قابــل توجهــی بــرای گاز مصرفــی
ایجــاد کنــد مقول ـهای کــه ایــران در آن مهــارت قابــل توجهــی
دارد.
یکــی از بخشهایــی کــه میتوانــد همپــای صــادرات گاز نقــش مهمــی
را در اقتصــاد کشــور و منطقــه ایفــا کنــد ،صــادرات بــرق اســت .احــداث
نیروگاههایــی کــه از گاز بــه عنــوان خــوراک اســتفاده میکننــد میتوانــد
یکــی از بهتریــن روشهــا بــرای ایجــاد ارزش افــزوده بــرای گاز تولیــدی
کشــور باشــد.
پیــام باقــری ،نایــب رئیــس هیــأت مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه نخســت بایــد نگاهــی
بــه توانمنــدی و شــرایط داخلــی کشــور داشــته باشــیم ،گفــت :ایــران در
بخــش ســاخت تجهیــزات صنعــت بــرق و ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی
مهــارت قابــل توجهــی دارد ایــن در حالــی اســت کــه تقاضــای مطلوبــی

نیــز بــرای هــر دوی ایــن بخشهــا در منطقــه وجــود دارد .از ســویی
دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه پایــه تولیــد بــرق را میتــوان گاز ،کــه در
ایــران بــه میــزان زیــادی وجــود دارد ،قــرار داد ،کــه بــه دلیــل فراوانــی
آن هزینــه تولیــد تمــام شــده بــرق در ایــران نســبت بــه همســایگان رقــم
اقتصادیتــری اســت.
وی افــزود :بــا وجــود چنیــن پتانســیلهایی کــه میتــوان بــرق ایــران
را در مقایســه بــا همســایگان رقابتــی کنــد ،مشــکالتی در داخــل کشــور
وجــود دارد کــه تنهــا مربــوط بــه بخــش داخلــی اســت و حتــی ارتباطــی
بــه تحریمهــا نــدارد .همیــن مشــکالت در هزینــه نهایــی تولیــد اثرگــذار
اســت.
انسداد شریان صادرات برق زیر ذره بین
بــه گفتــه ایــن عضــو ســندیکای بــرق ایــران نــرخ بــاالی بهــره بــرای زمانی
کــه ســرمایه مــورد نیــاز را از بانــک دریافــت کــرده باشــید ،مشــکالت حــق
بیمــه و مالیــات نیــز میتوانــد ادامــه درصفحــه 3
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اخبار اصلی

انـرژی

جوابیــه بانــک مرکــزی بــه یادداشــت
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن
ـران روابــط عمومــی بانــک مرکــزی توضیحاتــی
ایـ

ضربــان تجــارت ایــران بــا یــورو صــادرات
و واردات ایــران در دو مــاه نخســت ســال ۲۰۲۰
میــادی رشــد داشــته اســت .ارزش تجــارت
کاالیــی ایــران و اتحادیــه اروپــا ( ۲۷کشــور) در
دو ماهــه نخســت ســال  ۲۰۲۰حــدود  ۸۲۴میلیــون
یــورو بــوده کــه از ایــن مقــدار ،حــدود ۱۷۵میلیــون
یــورو .مشــروح خبــر

جامعههــای هوشــمند از دارایــی و ثروتهــای
طبیعــی خــود در بهتریــن زمــان و بــا کارآمدتریــن
روشهــا وراهبردهــا پیــش از آنکــه بیفایــده
شــوند ،اســتفاده میکننــد .مشــروح خبــر

گفتگــو» بــا موضــوع نامــه گالیــه آمیــز اتــاق
بازرگانــی بــه رئیــس بانــک مرکــزی دربــاره
دســتورالعمل بازگشــت ارز صادراتــی و در ارتبــاط
تلفنــی بــا احســان قمــری مدیــرکل دفتــر توســعه
خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت و دکتــر
جعفــر قــادری نماینــده منتخــب مــردم در مجلــس
یازدهــم از آنتــن رادیــو گفــت و گــو پخــش شــد.

را در پاســخ بــه یادداشــت رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع و معــادن ایــران منتشــر کــرد .مشــروح

خبــر

بازار انـرژی کشـورهای همسایه از دست نرود
رایزنــی ایــران و ترکیــه در بازگشــایی
یکــی از تفاوتهــای جامعههــای هوشــمند
بــا جامعههــای معمولیتــر ایــن اســت کــه مجــدد مرزهــای تجــاری برنامــه «صبــح و

ـذاری در
ـرمایه گـ
ـارد یورو سـ
ـاالنه  ۵میلیـ
سـ
ـاز داریـ
ـی نیـ
ـش نیروگاهـ
بخـ
ـم نایــب رئیــس مشــروح خبــر

هیــأت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت:
ســاالنه بایــد  ۵هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد
بــرق کشــور اضافــه شــود کــه نیازمنــد  ۵میلیــارد
یــورو ســرمایه گــذاری است..مشــروح خبــر

ضمانــت صــادرات گفــت :اگــر قــرار اســت بــرای
طرحهــای صــادرات محــور در حــوزه ســرمایه
ثابــت و ســرمایه در گــردش از منابــع بــازار
ر
ســرمایه اســتفاده شــود ،مشــروح خبــر

ـال
ـی ،اولویت سـ
ـر نفتـ
ـادرات غیـ
ـعه صـ
توسـ
 ۹۹کشــور اســت میشــود وزیــر صنعــت،

معــدن و تجــارت در جلســه مشــترک بــا اعضــای
هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران کــه بــا محوریــت بررســی
الزامــات جهــش تولیــد مشــروح خبــر

.

ـت
ـی در خدمـ
ـش خصوصـ
ـای بخـ
ـرگ هـ
مویـ
ـران پــدرام ســلطانی ،نائــب رییــس
ـت بحـ
مدیریـ

ســابق اتــاق ایــران و عضــو ســابق هیئــت نمایندگان
اتــاق تهــران در گفــت وگــو بــا آینــده نگــر از آغــاز
کار پویــش نفــس و ادامــه راه مــی گویــد .مشــروح

ر
ایجــاد ســرمایه گــذاری جدیــد راهــکار
توســعه صــادرات مدیرعامــل صنــدوق خبــر
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.

اخبار کوتاه
انحــراف از فلســفه خصوصیســازی مشــروح
.
خبــر
ـورهای
ـران با کشـ
ـارد دالری ایـ
ـارت  ۲۲میلیـ
تجـ
.
ـی مشــروح خبــر
عربـ
عــراق :واردات گاز از ایــران ادامــه خواهــد
.
داشــت مشــروح خبــر

2

جایگاه بـخــش
خـصـوصـی در انواع
قراردادهای نفتــــی
محمد رضا طبیب زاده
عضو هیات مدیره فدارسیون صادرات انرژی ایران

صفحه 5

تاکیــد بــر ضــرورت حضــور بیشــتر و فعالتــر
شــدن شــرکتهای نفتــی و پتروشــیمی در
.
بــورس مشــروح خبــر
صــدور گواهــی فــورس مــاژور بــرای
قراردادهــای بینالمللــی مشــروح خبــر
ـزان
ـاس میـ
ـی براسـ
ـهیالت صادراتـ
ـت تسـ
پرداخـ
ـادرات مشــروح خبــر
صـ
مســکو و ماموریــت حفــظ بــازار گاز اروپــا

مشــروح خبــر

آخریــن وضعیــت عرضــه در بــورس انــرژی

مشــروح خبــر

ســند جامــع بهینهســازی مصــرف گاز بــزودی
ـود مشــروح خبــر
ـن میشـ
تدویـ

.

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه شــرح
کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا خواهیــد
کــرد
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ادامه از صفحه 1

ایران ،سرآمد در صنعت برق منطقه

هزینــه نهایــی تولیــد را بــاال بــرد .تقاضــای باالیــی
بــرای تجهیــزات ،خدمــات بــرق و خــود انــرژی بــرق
وجــود دارد.
باقــری ادامــه داد :بــرای آنکــه بتوانیــم فعــل صــادرات
را عملیاتــی کنیــم نیازمنــد حلقههــای واســط هســتیم
کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه نظــام بانکــی،
گمــرکات،
ناوگان حمل و نقل کشور … اشاره کرد.
ایــن مقــام مســؤول اظهــار داشــت :در شــرایط تحریــم
دریافــت درآمدهــای حاصــل از صــادرات بــه راحتــی
امــکان پذیــر نیســت .یکــی از روشهایــی کــه میتوانــد
بــه حــوزه صادراتــی بــرق کشــور در ســال رونــق تولیــد
کمــک بیشــتری کنــد ،تحریــک تقاضــای خارجــی
بــرای بــرق ،خدمــات فنــی و مهندســی و تجهیــزات
اســت .بــرای تحقــق چنیــن هدفــی بایــد همراهــی
بیــن المللــی مقامــات کشــور را داشــته باشــیم.
پیمــان ارزی راهگشــای توســعه صــادرات  /صــادرات،
موتــور جهــش تولیــد
وی گفــت :یکــی از اقداماتــی کــه میتوانــد در
راســتای بهبــود اوضــاع صــادرات بــرق باشــد ،شــکل
گرفتــن پیمانهــای ارزی اســت کــه بانــک مرکــزی
بایــد بــرای آن اقــدام کنــد .از ســویی دیگــر تهاتــر و
ایجــاد تعرفههــای ترجیحــی بــرای کشــورهای منطقــه
از راهکارهــای حمایــت از صــادرات بــرق اســت.
بــر اســاس اظهــارات باقــری در ســال گذشــته از ۱۳۰۰
میلیــارد تومانــی کــه بــرای صــادرات غیــر نفتــی بــرای
صادرکننــدگان در نظــر گرفتــه شــده بــود تنهــا ۲۰
میلیــارد تومــان آن اختصــاص یافــت؛ در صورتــی کــه
ایــن مالحظــات در بخــش صــادرات بــرق رعایــت شــود
میتــوان صــادرات را موتــور جهــش تولیــد دانســت.

روابــط عمومــی بانــک مرکــزی توضیحاتــی را
در پاســخ بــه یادداشــت رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع و معــادن ایــران منتشــر کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل از
روابــط عمومــی بانــک مرکــزی ،ایــن بانــک در پاســخ بــه
یادداشــت مــورخ ۰۹۰۲/ ۱۳۹۹/آقــای شــافعی ،رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن ایــران در خبرگــزاری
مهــر پیرامــون «اعتــراض بــه حــذف تعدیــل  ۲۰درصــدی
ارزش پایــه صادراتــی در تمدیدیــه بســته سیاســتی
نحــوه رفــع تعهــد ارزی ســال  ۱۳۹۸و بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات ســال  »۱۳۹۹ضمــن تأکیــد بــر
اینکــه سیاســتهای نحــوه برگشــت ارز حاصــل از
صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور براســاس مصوبــات
کمیتــه موضــوع مــاده « »۲مصوبــات چهاردهمیــن
جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی متشــکل از
وزارتخانههــای امــور اقتصــاد و دارایــی ،نفــت ،صنعــت،
معــدن و تجــارت و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و
بانــک مرکــزی تعییــن میشــود ،بســته مزبــور نیــز
مطابــق بــا تصمیمــات اعضــاء کمیتــه فــوق بــا توجــه
بــه وضعیــت کالن اقتصــادی کشــور بــرای ســال ۱۳۹۹
تمدیــد شــد.
شــایان ذکــر اســت علیرغــم تکلیــف کلیــه صادرکنندگان
بــه بازگشــت کامــل ارز حاصــل از صــادرات ،اقدامــات
ـال
متعــدد و حمایتــی کافــی از ســوی ایــن بانــک از سـ 
 ۱۳۹۷تاکنــون بــه شــرح زیــر بــرای تســهیل امــور
بازگشــت در تعامــل بــا دســتگاههای اجرایــی ،اتاقهــای
بازرگانــی ،تعــاون ،اصنــاف ،اتحادیههــا ،انجمنهــا،
صادرکننــدگان و واردکننــدگان انجــام پذیرفتــه اســت :
 -۱بانــک مرکــزی طــی دو ســال اخیــر بیشــترین تعامــل
و همــکاری را بــا اتاقهــای بازرگانــی ،تولیدکننــدگان
و صادرکننــدگان داشــته کــه رئیــس محتــرم اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع و معــادن ایــران شــاهدو حاضــر در
جلســات متعــدد بــوده اســت.
 -۲موضــوع قیمتگــذاری ارزش پایــه صادراتــی در
حیطــه وظایــف و اختیــارات بانــک مرکــزی نبــوده
و همانگونــه کــه در جلســات کارشناســی بــا حضــور
نماینــدگان دســتگاههای ذی ربــط و نماینــده اتــاق
مــورد نظــر بــه تفصیــل در ایــن خصــوص بحــث

انـرژی
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جوابیه بانک مرکزی به یادداشت رئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران
کارشناســی صــورت گرفــت و نماینــده اتــاق در حــوزه
صــادرات بــا توجــه بــه بحــث اعمــال تعدیــل هــای قیمــت
توســط گمــرک ج.ا.ا اذعــان داشــت کــه اعمــال  ۲۰درصــد
تعدیــل ســال  ۱۳۹۷بــرای ســال  ۱۳۹۸امــکان تعدیــل و
کاهــش دارد .بــا ایــن حــال  ۲۰درصــد تعدیــل ارزش پایــه
صادراتــی در ســال  ،۱۳۹۷بــه میــزان حــدود  ۳/۷میلیــارد
یــورو بــرای بهرهمنــدی کلیــه صادرکننــدگان از برگشــت
ارز حاصــل از صــادرات حســب تصمیــم کمیتــه مــاده «»۲
انجــام پذیرفــت.
 -۳پذیــرش اظهارنامههــای صادراتــی کشــور هــای عــراق
و افغانســتان و بازارچههــای مــرزی بــه عنــوان یــک قلــم
برگشــت ارز و رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان ذی ربــط بــه
میــزان  ۲.۵میلیــارد یــورو علیرغــم اینکــه وفــق بنــد ()۷
تصویبنامــه شــماره ۸۷۳۹ ۵۵۳۰۰/مــورخ ۲ ،اردیبهشــت
مــاه ۱۳۹۷هیــأت محتــرم وزیــران صرف ـاً از فــروش ارز بــه
بانکهــا و صرافیهــای مجــاز معــاف بودهانــد و اخــذ
ریــال بــه جــای ارز مــاک برگشــت ارز نبــوده اســت.
 -۴تمدیــد مهلــت بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
ســال  ۱۳۹۷بــه مــدت شــش مــاه تــا پایــان دی مــاه
 ،۱۳۹۸مطابــق بــا تکالیــف شــورای گفتگــو و بخــش
خصوصــی و دولــت بــرای دریافــت معافیتهــای مالیاتــی
صادرکنندگانــی کــه در مهلــت مقــرر نســبت بــه برگشــت
ارز خــود اقــدام نکردهانــد.
 -۵پذیــرش و لحــاظ وارداتهــای انجــام شــده توســط
صادرکننــدگان بــه عنــوان رفــع تعهــد ارزی آنــان بــا
ابــاغ دســتورالعمل شــماره ۳۵۸۷۲۳ ۹۷/مــورخ ۱۰دی
ماه۱۳۹۷علیرغــم اینکــه عملیــات مزبــور قبــ ً
ا در
ســامانههای ذی ربــط ثبــت نشــده بــود.
 -۶دریافــت کامــل و صــد درصــدی معافیتهــای مالیاتــی
و ارزش افــزوده متعلقــه توســط صادرکننــدگان صرفــاً بــا
بازگشــت  ۷۰درصــد ارز حاصــل از صــادرات و ضریــب

تعدیــل  ۲۰درصــد ارزش پایــه صادراتــی بــرای ســال
۱۳۹۷
 -۷عــدم ایجــاد محدودیــت در زمــان اســتهالک
اظهارنامههــای صادراتــی از  ۲۲فروردیــن مــاه
۱ ۳ ۹ ۷تا کنــو ن .
 -۸کمــک و مســاعدت بــه تولیدکننــدگان صــادرات محــور
مبنــی بــر تأمیــن و تخصیــص ارز بــا وجــود داشــتن
مشــکل در بازگشــت ارز بــر اســاس سیاسـتهای تســهیل
تجــارت بانــک
گفتنــی اســت انتظــار مـیرود بــا توجــه بــه همکاریهــای
ذکــر شــده و کاهــش فزاینــده درآمدهــای نفتــی کشــور
تحــت تحریمهــای ظالمانــه در شــرایط کنونــی ،رئیــس
محتــرم اتــاق بازرگانــی بــا سیاســتهای اقتصــادی
جــاری همســو بــوده و همچنیــن ضــرورت دارد بنگاههــای
مختلــف اقتصــادی نیــز کــه طــی ســالیان متمــادی بــا
بهرهمنــدی از سوبســید انــرژی و ارزهــای نفتــی ایجــاد
و شــکل گرفتهانــد در ایــن شــرایط منابــع ارز حاصــل از
صــادرات خــود را بــه صــورت موثــر و شــفاف بــرای تأمیــن
نیازهــای وارداتــی بخشهــای اقتصــادی بــه کار گیرنــد.
ایــن مهــم نکتــه کلیــدی سیاســت برگشــت ارز حاصــل
از صــادرات اســت .بــر همیــن اســاس ایــن انتظــار وجــود
دارد کــه رئیــس محتــرم اتــاق اقدامــات موثرتــری در
تحقــق ســهم یــاد شــده انجــام داده و صرفــاً در جهــت
اعمــال اقدامــات بــرای تعدیــل یــا کاهــش بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات نکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
علیرغــم همکاریهــای انجــام یافتــه تعــداد کثیــری از
آنــان نســبت بــه بازگشــت ارز خــود اقــدام نکــرده و بــه
صــورت چشــمگیری دســتگاههای ذی ربــط نســبت بــه
صــدور کارتهــای بازرگانــی جدیــد کــه در مــواردی یــک
بــار مصــرف نیــز هســتند ،اقــدام کردهانــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یکــی از تفاوتهــای جامعههــای هوشــمند بــا جامعههــای
معمولیتــر ایــن اســت کــه جامعههــای هوشــمند از
دارایــی و ثروتهــای طبیعــی خــود در بهتریــن زمــان و بــا
کارآمدتریــن روشهــا وراهبردهــا پیــش از آنکــه بیفایــده
شــوند ،اســتفاده میکننــد .راز بــزرگ کامیابــی برخــی
کشــورها و ســرزمینها درایــن هوشــمندی اســت و مدیــران
چنیــن کشــورهایی از همــه نیروهــای مــادی ،فکــری و
تاریخــی خــود درایــن مســیر اســتفاده میکننــد .متأســفانه
بایــد اعتــراف کــرد ایــران دســتکم در حــوزه اقتصــاد
و صــادرات از ایــن هوشــمندی دور مانــده و بــا از دســت
دادن فرصتهــای کمیــاب و تاریخــی در شــمار کشــورهای
غیرهوشــمند ردهبنــدی خواهــد شــد .بررس ـیهای اشــارهوار
نشــان میدهــد ایــران درایــن دورههــای تــازه ســپری شــده
از صادرکننــده اول فــرش دســتباف ،پســته وخاویــار و دارای
بازارهــای قدیمــی بــه صادرکننــدهای در کنــار دیگــران
تبدیــل شــده اســت .بهنظــر میرســد در ســالهای اخیــر
ایــن اتفــاق نامبــارک دربســتر صــادرات انــرژی بیشــتر و
بهشــکل دردناکتــری در حــال رخ دادن اســت .درحالیکــه
همــه آمارهــا و اطالعــات ،امکانــات و نیازســنجیها و
بررســیهای تواناییهــای ایــران و کشــورهای دیگــر نشــان
میدهــد ایــران میتوانســت و هنــوز هــم میتوانــد
صادرکننــده حاملهــای انــرژی شــامل بــرق و گاز و
فرآوردههــای پتروشــیمی در منطقــه و در جهــان باشــد ،امــا
فرصتهــا از دســت میرونــد .رونــد جدایــی دردنــاک هنــد
از بــازار گاز ایــران و حتــی روی آوردن بــه آمریــکا بــرای
خریــد الانجــی در  2دهــه اخیــر یکــی از غمانگیزتریــن
رخدادهــا و فرصتســوزیهای ایــران در حــوزه صــادرات
انــرژی اســت .یادمــان باشــد درکنــار صــادرات گاز احتمالــی
بــه هنــد کــه شــاید دیگــر از دســت رفتــه باشــد ،صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی مرتبــط بــا صــادرات گاز یــک
منبــع درآمــد ارزی پایــدار میشــد .سســت شــدن پایــه
قراردادهــای صــادرات گاز بــه امــارات ،کویــت وعمــان و از
همــه مهمتــر فراموشکــردن صــادرات گاز ایــران بــه اروپــا
بــه مثابــه یکــی از راهبردیتریــن فعالیتهــای اقتصــادی
ایــران نیــز در زمــره همیــن فرصتسوزیهاســت .حــاال
امــا خبــر رســیده عــراق و ترکیــه کــه همســایههای ایــران
بهحســاب میآینــد و واردات گاز از ایــران بــه ایــن کشــورها
ارزانتــر از هرجــای دیگــری اســت قصددارنــد بــازار واردات
خــود را تغییــر دهنــد و منابــع تــازهای را بــرای تامیــن گاز

انـرژی

شماره یکصد و سـی و هشت  /هفتـه سوم اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

خــود پیــدا کننــد.
در خبرهــا آمــده وزیــر نفــت عــراق در حضــور مقامــات اقلیــم
کردســتان عــراق موضــوع واردات گاز از گاز طبیعــی ایــن
منطقــه را بــا هــدف کاســتن از نیــاز بــه گاز طبیعــی ایــران
مطــرح کــرده و گفتــه عــراق قصــد دارد راههــای اســتقالل
از گاز ایــران را حتــی زودتــر از قــرارداد 6ســالهای کــه فقــط
3.5ســال آن باقــی مانــده ،باجدیــت دنبــال کنــد .خبرهــای
پرشــماری هــم از شــروع واردات گاز ترکیــه از روســیه منتشــر
شــده و نشــان میدهــد احتمــال از دســت رفتــن بــازار گاز
ترکیــه نیــز جــدی میشــود.
هوشــمندی و ضرورتهــای ایــران و عقــل و منطــق حکــم
میکننــد مقامهــای سیاســی و اقتصــادی ایــران بــه از دســت
رفتــن مزیتهــای انکارناپذیــر صــادرات انــرژی و خدمــات
فنــی و مهندســی مرتبــط بــا آن راضــی نشــوند و سســتی،
بیتفاوتــی و توجیههــای غیرمســئوالنه ماننــد ایــن را کــه
 ،عــراق و ترکیــه بــه گاز ایــران نیــاز دارنــد ،کنــار بگذارنــد
و بــرای حفــظ ایــن بازارهــا تــاش کننــد .بهدســت آوردن
بازارهــای صادراتــی در دنیــای پــر رقابــت فعلــی کار ســادهای
نیســت و نبایــد ایــن فرصــت بــه هردلیلــی از دســت بــرود.
پیشــنهاد میشــود در کوتاهتریــن زمــان ممکــن کارگــروه
ویــژه ای بــا مشــارکت واقعــی ،همهجانبــه و مســئوالنه
مدیرانــی از نهــاد ریاســتجمهوری ،وزارت نفــت ،معاونــت
دیپلماســی اقتصــادی وزارت خارجــه و اعضــای فدراســیون
صــادرات انــرژی بــرای بررســی کارشناســانه صــادرات گاز بــه

بازار انـرژی کشـورهای
همسایه از دست نرود

عــراق و ترکیــه تشــکیل شــود .اعضــای ایــن گــروه بایــد بــا
بررســی همــه زاویههــای دیــده و نادیــده صــادرات انــرژی
ایــران بــه کشــورهای همســایه و گفتوگــو و چانهزنیهــای
تخصصــی و اقتصــادی راه را بــرای ادامــه صــادرات انــرژی بــه
کشــورهای یادشــده بازنگهدارنــد.

4

تجارت  ۲۲میلیارد دالری ایران
با کشورهای عربی

تهــران  -ایرنــا  -مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران گفــت :ایــران در ســال  ۱۳۹۸حدود
 ۲۲میلیــارد دالر بــا کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس
و خاورمیانــه شــامل عــراق ،امــارات ،عمــان ،قطــر ،کویــت،
ســوریه ،لبنــان ،اردن و عربســتان تجــارت داشــته اســت.
بــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ایــران« ،فــرزاد
پیلتــن» اظهــار داشــت :حــدود  ۱۲میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون
دالر از  ۲۲میلیــارد دالر مربــوط بــه صــادرات ایــران بــه
کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس و خاورمیانــه شــامل
عــراق ،امــارات ،عمــان ،قطــر ،کویــت ،ســوریه ،لبنــان ،اردن
و عربســتان و حــدود  ۹میلیــارد دالر واردات کشــور از ایــن
کشــورها بــوده اســت.
وی افــزود :در حــوزه صــادرات بــه ترتیــب عــراق بــا حــدود
 ۹میلیــارد دالر ،امــارات بــا  ۲.۵میلیــارد دالر رتبــه اول و
دوم و کشــورهای عمــان بــا  ۴۵۰میلیــون دالر ،قطــر بــا
۲۰۰میلیــون دالر ،کویــت بــا  ۱۸۰میلیــون دالر ،ســوریه بــا
 ۱۶۰میلیــون دالر ،لبنــان بــا  ۳۰میلیــون دالر ،اردن بــا ۲۱
میلیــون دالر و بحریــن بــا  ۱۰میلیــون دالر در رتبههــای
بعــدی قــرار داشــتهاند.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران بیــان داشــت :در حــوزه واردات نیــز بــه
ترتیــب کشــورهای امــارات بــا  ۸.۷میلیــارد دالر در رتبــه
اول و کشــورهای عمــان بــا ۱۶۷میلیــون دالر ،عــراق بــا
۱۳۱میلیــون دالر ،اردن بــا ۲۱میلیــون دالر ،لبنــان بــا
۱۸میلیــون دالر ،قطــر بــا ۱۲میلیــون دالر ،ســوریه بــا
۱۱میلیــون دالر و بحریــن بــا  ۲میلیــون دالر در رتبههــای
بعــد قــرار گرفتهانــد.
بــه گفتــه وی روابــط تجــاری ایــران و عربســتان در ســال
 ۱۳۹۸قطــع بــوده و عمــا تجــارت مســتقیمی بیــن دو
کشــور رخ نــداده اســت.
بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده در ســال  ۱۳۹۸از میــان
کشــورهای مذکــور امــارات در رتبــه دو تجــارت خارجــی
ایــران بــا کشــورهای جهــان و عــراق در رتبــه  ،۴عمــان در
رتبــه  ،۱۸قطــر در رتبــه  ،۳۴کویــت در رتبــه  ،۳۹ســوریه
در رتبــه  ،۴۱لبنــان در رتبــه  ،۶۲اردن در رتبــه  ۶۳و
بحریــن در رتبــه  ۸۸قــرار گرفتهانــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در مــورد جایــگاه بخــش خصوصــی در صنعــت
احــداث کشــور مــن جملــه صنعــت نفــت قبــا
مطالبــی بــه نســبه مبســوط نوشــته و منتشــر شــده
اســت  .گرچــه در اصــل  44قانــون اساســی از ابتــدا
جایــگاه بخــش خصوصــی در انتهــای ایــن مــاده پــس
از پررنــگ شــدن بخــش دولتــی و تعاونی اورده شــده
اســت ولــی در طــول  4دهــه گذشــته بــا ورود قوانین
بســیاری در تاکیــد جایــگاه بخــش خصوصــی توســط
مســئوالن نظــام باالخــص مقــام معظــم رهبــری
شــده اســت .گرچــه در ســند چشــم انــداز نظــام تــا
افــق ســال  1404کــه بیــش از  % 70زمــان ان گذشــت
اســت هنــوز بخــش خصوصــی جایــگاه روشــنی
نــدارد و انچــه بعنــوان خصوصــی ســازی در کشــور
صــورت گرفتــه اســت بــر اســاس تاییــدات مقامــات
اجرایــی کشــور بــه بخــش خصوصــی واقعــی منتقــل
نشــده اســت  .در نوشــته حاضــر تــاش گردیــده
اســت کــه بــه رونــد تغییــرات در قراردادهــای صنعت
نفــت کشــور از ابتــدا تــا حــال و همچنیــن جایــگاه
بخــش خصوصــی بصــورت اجمالــی پرداختــه شــود .

محمد رضا طبیب زاده
عضو هیات مدیره فدارسیون صادرات انرژی ایران

جایگاه بـخــش
خـصـوصـی در
انواع قراردادهای
نفتـــــــی

 -1قراردادهای نفتی :
قطعــا در ایــن نوشــتار کوتــاه نمــی توان به ســوابق
-1-1
قراردادهــای نقتــی در ابعــاد بســیار وســیع پرداخــت چــه در
ایــن مــورد دیــدگاه هــا و مطالــب بســیاری از شــروع کار
شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران بــا پیدایــش نفــت در مســجد
ســلیمان اســتان خوزســتان و بــا حفــر اولیــن چــاه نفــت در
خاورمیانــه توســط ویلیــام ناکــس دارســی انگلیســی در ســال
 1901در تاریــخ قــدم گذشــت  .تغییــرات در قراردادهــای
نفتــی کــه بــا شــروع ان توســط انگلیســی هــا پــا گرفــت بعــدا
بــه ســایر نقــاط نفــت خیــز منطقــه خاورمیانــه مــن جملــه
کشــور عــراق عمومیــت داده شــد .قراردادهــای ابتدایــی کــه
کال بصــورت یکجانبــه تهیــه و تنظیــم گردیــده بــود بســیار
ناعادالنــه منافــع انگلیــس هــا را تامیــن مــی کــرد تــا بــه
تدریــج و بــا اعتراضــات کشــورهای صاحــب نفــت دســتخوش
تغییــر گردیــد و ایــن تغییــرات بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت
در ایــران و حضــور گســترده تــر دولــت ایــران در بدســت
گرفتــن سرنوشــت صنعــت نفــت و مضافــا پاگیــری گــروه
 OPECبــا همــت کشــور ایــران بــه مراحــل جدیــدی وارد
گردیــد  .رونــد تغییــردر قراردادهــای اولیــه نفــت تاکنــون از
مراحــل ذیــل بصــورت اجمالــی طــی گردیــده اســت.

انـرژی

شماره یکصد و سـی و هشت  /هفتـه سوم اردیبهشت هزار و سیصد نود ونود و نه

 -1-1-1قــرارداد امتیــازی ( : )concessionدر ســال
 1901نخســتین امتیــاز نفتــی خاورمیانــه بــه ویلیــام ناکــس
دارســی محــول شــد و امتیــاز اســتخراج  ،بهــره بــرداری ،
حمــل و نقــل نفــت و گاز در همــه ایــران بــرای مــدت 60
ســال بــه اســتثنای  5اســتان ایــران ( اذربایجــان  ،گیــان
 ،خراســان ،مازنــدران اســتراباد ) را شــامل مــی شــود .در
ایــن نــوع قراردادهــا ســهم ایــران از کل مایملــک نفــت خــود
بســیار ناچیــز و ناعادالنــه بــود .
 -2-1-1قراردادهــای مشــارکت در تولیــد Product(:
 )sharingقراردادهــا مشــارکت در تولیــد اولیــن بــار در
ســال  1960میــادی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت و بــه
معنــای واقعــی مــی تــوان انــرا بــه معنــای ســرمایه گــذاری
خارجــی تلقــی نمــود و پــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت در
ایــران ایــن قــرارداد جــاری بــود .
 -3-1-1قانــون نفــت ســال  1353ایــران :بــا تصویــب
قانــون نفــت ســال  1353در ایــران محدودیــت هــای قابــل
توجهــی بــرای مشــارکت شــرکتهای خارجــی در عملیــات
باالدســتی نفــت و گاز قائــل شــد و ایــن قانــون در ســال
 1366و پــس از انقــاب ایــران کال ممنوعیــت مطلــق بــرای
ســرمایه گــذاری هــای خارجــی در صنعــت نفــت و گاز را
شــامل شــد .
 -4-1-1قراردادهــای خدماتــی (:)service contract
در مــورد منشــا ورود ایــن نــوع قراردادهــای خدماتــی در
صنعــت نفــت دنیــا نظــرات متفاوتــی وجــود دارد برخــی بــر
ایــن اعتقــاد دارنــد کــه ایــن روش در ســال  1958در کشــور
ارژانتیــن شــکل گرفــت و برخــی اعتقــاد بــر ایــن دارنــد کــه
در ســال  1962قــراردادی توســط کشــور ونزوئــا بــا یــک
شــرکت امریکایــی بــه ایــن صــورت منعقــد گردیــد .پــاره ای
اعتقــاد بــر ایــن دارنــد ایــن قــرارداد در ایــران در ســال 1366
بــا یــک کشــور فرانســوی شــروع گردیــد ولــی انچــه مســلم
اســت منشــا قراردادهــای بیــع متقابــل از ایــن نــوع قــرارداد
اســت  .در انــواع قــرارداد خدماتــی قــرارداد تــوام بــا ریســک
( ،) service contract Riskقــرارداد خدمــات صــرف
( ) service contract Pureو باالخــره قراردادهــای
بیــع متقابــل را مــی تــوان دســته بنــدی نمــود.
البتــه در صنعــت نفــت قراردادهــای BOO/BOT/BTL/
 BLO/ROT/ROOنیــز بعضــا اســتفاده مــی شــود .
 -5-1-1بیشــتر قراردادهــای پاییــن دســتی در صنعــت
نفــت بــه صــورت  EPCو همــراه بــا ســرمایه گــذاری
( EPC+Fیــا  ) EPCFجــاری میشــود  .کــه پــس از
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انقــاب اســامی چنــد نــوع قــرارداد  Buy Backمــورد
نظــر قــرار گرفــت کــه در ایــن نــوع قراردادهــا تــاش گردیــد
منافــع بیشــتری بــه کارفرمــا منتقــل شــود کــه اخریــن ان
قــرارداد  IPCدر صنعــت نفــت کشــور در ســالهای اخیــر
اســت .

 -2روش متــداول در بــازار بیــن المللــی بــرای
انجــام پــروژه هــای نفتــی در دو محــور تامیــن
ســرمایه و همچنیــن انتقــال تکنولــوژی روز
جهانــی بایســتی اســتوار باشــد  .ایــن دو حــوزه
بنحــوی بایســتی در ورود خارجــی بــه ان مدنظــر
و توجــه قــرار گیــرد

اول  :حاکمیــت ملــی کشــور بــه هیــچ وجــه زیــر ســوال نــرود
.
دوم  :توزیــع مســئولیت و ریســک بنحــوی باشــد کــه کنتــرل
کامــل دولــت بعنــوان مالــک اصلــی بــر روی پــروژه بــا طــر
ف خارجی بصورت کامل دیده شود .
ســوم :نحــوه ســرمایه گــذاری بنحــوی در پــروژه صــورت
گیــرد کــه دولــت ایــران خــود راســا بــا اورد ســرمایه در
بخشــی از پــروژه بتوانــد کنتــرل مالــی بیشــتری در اجــرای
پــروژه داشــته باشــد .

روش هــای ســرمایه گــذاری در انــواع
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پــروژه هــای نفتــی در ســه بخــش کارهــای
باالدســتی  ،میــان دســتی و پاییــن دســتی
عمدتــا بــا هــم تفــاوت اصولــی دارد .

الــف :در پــروژه هــای باالدســتی کــه در حقیقــت ورود
پیمانــکار خارجــی  IOC/Developerبــه پــروژه خواهــد
بــود ریســک و مســئولیت بنحــوی بــا ســرمایه گــذار خواهــد
بــود .اطالعــات اولیــه پــروژه توســط کارفرمــا شــرکت ملــی
ایــران در اختیــار پیمانــکار داوطلــب خارجــی داده مــی شــود
و پیمانــکار داوطلــب بــا مســئولیت کامــل بــه شناســایی
میــدان نفتــی یــا گازی اقــدام مــی نمایــد و نحــوه بهــره
بــرداری و حضــور پیمانــکار در اجــرا و بهــره بــرداری بــا
شــرایط مختلــف مــی باشــد کــه در قــرارداد  IPCبطــور
مشــخص در اصــاح و تصحیــح قراردادهــای بیــع متقابــل
قبلــی مــدت حضــور پیمانــکار خارجــی در قراردادهــای IPC
جدیــد طوالنــی تــر و بــا مــدت هــای بعضــا تــا  20ســال یــا
بیشــتر در ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جایگاه بـخــش خـصـوصـی در انواع قراردادهای نفتـی

نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن امــر مــورد پرســش و نقــد
کارشناســان مختلــف قــراردادی مــی باشــد البتــه در ایــن
معقولــه هــدف ورود بــه بازخوانــی قراردادهــای بیــع متقابــل
و  IPCنیســت .
ب :در پــروژه هــای میــان دســتی معمــوال دولت ایــران ممکن
اســت خــود مســئولیت انجــام کار را بــا ســرمایه گــذاری از
منابــع داخلــی بعهــده بگیــرد چنانچــه انتقــال مــواد گازی یــا
نفتــی مــورد نظــر باشــد از روش هــای متــداول بیــن المللــی
اســتفاده مــی شــود در کارهــای میــان دســتی چــه در دریــا ،
زیــر دیــا و خشــکی مــورد نظــر اســت .
پ :در در پــروژه هــای پاییــن دســتی عمومــا روش کار ایــن
اســت کــه پیمانــکار بــه پــروژه وارد شــده و ســه بخــش
باالدســت  ،میــان دســت و پاییــن دســت را بــه عهــده
میگیــرد و در بخــش پاییــن دســتی عمدتــا از پیمانــکاران
داخلــی توانمنــد و بــا مدیریــت خــود پــروژه را بــه اتمــام
مــی رســاند
توضیــح اینکــه در ســالهای اخیــر و در دوران تحریــم تغییرات
وســیع بــا حضــور پیمانــکاران ایرانــی در ســه بخــش فــوق
خصوصــا کارهــای پاییــن دســتی صــورت گرفــت و عــاوه بــر
ان پیمانکارانــی در قالــب  IOCبــا حــوزه وظایــف انهــا ولــی
در ســاختار انهــا شــکل گرفتــه اســت کــه امیــد اســت در
اینــده بتــوان از ایــن توانمنــدی هــا بــه نحــو احســن و پــس
از تحریــم هــای یــک جانبــه ســود جســت .

 -4نحوه استفاده و انتقال تکنولوژی

تکنولــوژی در صنعــت نفــت  ،گاز و پتروشــیمی
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دســتخوش تغییــرات وســیع  ،جــدی و انــی مــی باشــد .
حــذف نــگاه عــدم اســتفاده از بازارهــای بیــن المللــی بــه
منظــور انتقــال تکنولــوژی بــه داخــل کشــور امــری غیــر
قابــل قبــول  ،نشــدنی و غیــر معقــول اســت  .تکنولــوژی
در دنیــا بصــورت زنجیــر بیــن کشــورهای مختلــف درهــم
تنیــده اســت و بایســتی بــا درایــت همــه حاضــران در فعالیــت
هــای صنعــت نفــت چــه در بخــش دولتــی و چــه در بخــش
خصوصــی ایــن انتقــال بدرســتی و بــا حفــظ منافع ما بایســتی
صــورت گیــرد .نــه مــا و نــه هیــچ کشــوری در عرصــه بیــن
المللــی قــرار نیســت چــرخ چــاه را دوبــاره اختــراع نمایــد
و ادعــا نمایــد کــه فــان تکنولــوژی کال و راســا در دســت
مــا خواهــد بــود ایــن امــر نــه شــدنی اســت و نــه منطقــی

 .نگارنــده معتقــد اســت کــه انتقــال تکنولــوژی بایســتی
بــا حفــظ حیثیــت و کرامــت هــر کشــور و در یــک غالــب
منطقــی و اصولــی صــورت گیــرد و مهــم تــر در قراردادهــای
فــی مابیــن هیچگونــه حــس برتــری از طــرف خارجــی هــا
بــه پیمانــکاران داخلــی و دولــت ایــران تحمیــل نشــود  .البتــه
ایــن مســاله ارتبــاط کامــل بــه فضــای سیاســی  ،اقتصــادی
و تحریــم هــا در صنعــت نفــت مــا داشــته و مــی تــوان بــه
قــدرت ادعــا کــرد کــه توانمنــدی طراحــی مهندســی و
اجرایــی پیمانــکاران داخلــی و ایرانــی پاســخگوی ایــن نیــاز
در صنعــت نفــت کشــورمان مــی باشــد  .مــا اگــر بتوانیــم از
تمــام پتانســیل هــای بیــن المللــی کــه فــی المثــل فــان
شــرکت کــره ای هــم اکنــون در اختیــار دارد از ان اســتفاده
میکننــد ســود جوییــم بــدون تردیــد در یــک فاصلــه یــک
دهــه و شــاید کمتــر مــی توانیــم پیمانکارانــی در حــد و قــواره
شــرکتهای بنــام کــره ای بــه جامعــه مهندســی بیــن المللــی
عرضــه نماییــم .

 -5روشهای قیمت گذاری در پروژه ها

در قســمت هــای بــاال بــه رونــد شــکل گیــری
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اجــرای پــروژه هــا در صنعــت نفــت ایــران از شــروع اولیــن
چــاه در مســجد ســلیمان توســط انگلیســی هــا تــا حــال
اشــارات اجمالــی شــد  .همانطــور کــه فوقــا در ایــن متــن
اشــاره شــد روش قیمــت گــذاری کارهــای باالدســتی صنعــت
نفــت و گاز چــه در  Green fieldو  Brown fieldبــه
روش بیــع متقابــل صــورت میگیــرد و در کارهــای پاییــن
دســتی کــه بصــورت مســتقل بــه پیمانــکاران واگــذار میشــود
ممکــن اســت بصــورت  EPCبــا ســرمایه گــذاری دولتــی
 EPC+Fو یــا بــا ســرمایه گــذاری پیمانــکار بــه تنهایــی یــا
مشــترکا توســط کارفرمــا و پیمانــکار  EPCFباشــد .
روش هــای بینابینــی ممکــن اســت در قراردادهای
-2-5
بیــن المللــی کــه هــم اکنــون توســط  IOCهــا بــا ریســک
کامــل بــا دولتهــای صاحــب منابــع نفتــی بســته میشــود
نیــز در نظــر گرفــت بــه ایــن معنــی کــه بخشــی از ســرمایه
گــذاری پــروژه بــه منظــور تقویــت حضــور کارفرمــا دولــت
ایــران در ایــن قراردادهــا مــد نظــر و توجــه قــرار داد .
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نایــب رئیــس هیــأت مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی گفــت :ســاالنه بایــد  ۵هــزار مــگاوات بــه
ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور اضافــه شــود کــه
نیازمنــد  ۵میلیــارد یــورو ســرمایه گــذاری اســت.
پیــام باقــری ،نایــب رئیــس هیــأت مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره اینکــه
بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه فصــول گــرم ســال ،در
ایــام پیــک مصــرف بــرق بایــد چــه اقداماتــی انجــام داد
کــه شــاهد خاموش ـیهای گســترده و برنامــه ریــزی شــده
نباشــیم ،گفــت :توجــه و تمرکــز بــر افزایــش ظرفیــت تولید
بــرق بــه تنهایــی نمیتوانــد از خاموشــیهای برنامــه
ریــزی شــده جلوگیــری کنــد .در ایــن میــان احتمــال
وجــود رخدادهایــی وجــود دارد کــه همیــن میــزان ظرفیــت
تولیــد بــرق را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،چنانچــه
در تابســتان ســال  ۹۷شــاهد خاموشــیهای گســتردهای
بودیــم کــه علــت آن از دســت دادن ظرفیــت تولیــد بــرق
نیروگاههــای بــرق آبــی بــه دلیــل کاهــش بارشهــا و
ســطح ذخیــره آب ســدها بــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای مدیریــت پیــک مصــرف بــرق
بایــد هــم در بخــش عرضــه و هــم در بخــش تولیــد
اقداماتــی انجــام شــود ،ادامــه داد :در بخــش عرضــه بایــد
ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور را افزایــش دهیــم کــه ایــن
موضــوع نبایــد فقــط متوجــه نیروگاههــای بــا مصــرف
ســوخت فســیلی باشــد و ایــن افزایــش بایــد در کل ســبد
تولیــدی کشــور لحــاظ شــود کــه ظرفیــت تولیــد بــرق
تجدیــد پذیرهــا را نیــز شــامل میشــود.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســؤول ،ظرفیــت تولیــد بــرق از
انرژیهــای تجدیدپذیــر مطابــق برنامههــای توســعهای
کشــور نیســت و رشــد کنــدی را تجربــه میکنــد .اخیــرا ً
کمبــود منابــع مالــی وزارت نیــرو موجــب کنــد شــدن رونــد
توســعه ظرفیــت تولیــدی بــرق کشــور شــده اســت .بــه
همیــن دلیــل رشــد تولیــد بــرق متناســب بــا رشــد مصــرف
نبــوده اســت .چنانچــه بــر اســاس برنامــه ریــزی هــا بایــد
بــه طــور میانگیــن در ســال  ۵هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت
تولیــدی کشــور اضافــه شــود ،در حالــی کــه چنیــن نشــده
و متوســط ســاالنه افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق کمــی
بیشــتر از  ۲هــزار مــگاوات بــوده اســت.
نایــب رئیــس هیــأت مدیــره ســندیکای بــرق ایــران اظهــار

ساالنه  ۵میلیارد
یورو سرمایه گذاری
در بخش نیروگاهی
نیاز داریم

داشــت :البتــه وزارت نیــرو در بخــش مدیریــت مصــرف و
پیــک ســایی (راهکارهــای کاهــش مصــرف در ایــام پیــک)
بــه ویــژه در تابســتان  ۹۸اقداماتــی را انجــام داد و  ۵هــزار
مــگاوات پیــک ســایی انجــام شــد .در عیــن حــال بــا توجــه
بــه بارندگیهــای مطلــوب در کشــور میتــوان بــه ظرفیــت
تولیــد بــرق بــرق آبیهــا امیــدوار بــود.
باقــری افــزود :مســتند بــه احــکام برنامــه ششــم توســعه
تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰بایــد  ۱۰۰هزارمــگاوات ظرفیــت
منصوبــه داشــته باشــیم کــه بدلیــل کمبــود منابــع مالــی،
متناســب بــا ایــن برنامــه اقــدام نشــده اســت .بــرای احــداث
 ۵هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق بــا بخــش انتقــال آن
نیــاز بــه ســرمایه گــذاری  ۴تــا  ۵میلیــارد یورویــی داریــم
کــه رقــم قابــل توجهــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :اگر
قــرار اســت بــرای طرحهــای صــادرات محــور در
حــوزه ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش از
منابــع بــازار ســرمایه اســتفاده شــود ،مــا ایــن
آمادگــی ایــن را داریــم تــا نقــش رکــن ضامــن
جهــت بازپرداخــت اســتقراض را داشــته باشــیم
تــا از ایــن طریــق بتوانیــم بــه تســهیل منابــع
مالــی از طریــق بــازار ســرمایه کمــک کنیــم.
افــروز بهرامــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا،
در خصــوص رونــد صــادرات در ســال جــاری گفــت :بــا
توجــه بــه همــه تحریمهــا ،محدودیتهــای بانکــی و
مــراودات بینالمللــی در ســال گذشــته بــه  ۱۲۸کشــور
دنیــا صــادرات داشــتیم و توانســتیم حــدود  ۴۱میلیــارد
و  ۳۷۰میلیــون دالر درآمــد صادراتــی کســب کنیــم ،مــا
تــاش میکنیــم ایــن رونــد را حفــظ و حتــی افزایــش
دهیــم.
بهرامــی ادامــه داد :براســاس گــزارش بخــش چشــم
اندازهــای اقتصــادی بانــک جهانــی بــا وجــود کرونــا
و قیمــت نفــت ،کــه بــرای کشــورهای صــادر کننــده
نفــت در آســیای میانــه پیشبینــی کــرده اســت ،ایــران
کمتریــن آســیب را در مجمــوع صــادرات خــود خواهــد
دیــد .البتــه ایــن بــه معنــای عــدم تاثیرپذیــری نیســت
بلکــه بــه معنــای تاثیرپذیــری کــم نســبت بــه ســایر
کشورهاســت .بــرای مثــال؛ اگــر ایــن تاثیــر در کشــور
مــا منفــی  ۲درصــد باشــد ایــن میــزان بــرای کویــت بــه
منفــی  ۲۱درصــد خواهــد رســید.
وی شــروط رســیدن بــه میــزان صــادرات هدفگــذاری
شــده را حفــظ رونــد صادراتــی بیــان کــرد و ادامــه داد:
بــرای رســیدن بــه میــزان صادراتــی هدفگــذاری شــده
ابتــدا نیــاز اســت کــه دسترســی بــه منابــع مالــی تســهیل
شــود ،زیــرا صادرکننــدگان بــرای توســعه صــادرات خــود
بــه منابــع مالــی نیــاز دارنــد .توجــه شــود کــه ســهم
صــادرات در تســهیالت نظــام بانکــی مــا  ۲درصــد اســت،
بــه معنــای دیگــر  ۲درصــد مانــده تســهیالت بانکــی بــه
صــادرات اختصــاص مییابــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه
شــعار جهــش تولیــد یکــی از عوامــل موثــر در آن تحریــک
تقاضــای خارجــی و صــادرات اســت و طبیعتــا ســهم ۲
درصــد بســیار ناچیــز اســت.

ایجاد سرمایه گذاری جدید
راهکار توسعه صادرات
بهرامــی ادامــه داد :یکــی دیگــر از مــواردی کــه میتوانــد
بــه صادرکننــدگان کمــک کنــد افزایــش ســرمایه صنــدوق
ضمانــت صــادرات اســت کــه ایــن میــزان حــدود ۱۲۰
میلیــون دالر و نزدیــک بــه  ۰.۳درصــد صــادرات غیرنفتــی
اســت .آیــا صندوقــی کــه قــرار اســت در شــرایط تحریــم
حامــی صــادرات کشــور باشــد و تمــام ریســکهای
سیاســی و تجــاری کشــور را پوشــش دهــد ،بایــد ســرمایه
آن  ۰.۳درصــد صــادرات غیرنفتــی باشــد؟
وی ادامــه داد :خوشــبختانه بــا پیگیریهــای انجــام
شــده و تــاش آقــای مــدرس خیابانــی در بودجــه ســال
 ۹۹حــدود  ۱۰۰میلیــون یــورو بــرای افزایــش ســرمایه
صنــدوق در نظــر گرفتــه شــده اســت .البتــه ایــن میــزان
نیــز در راســتای افزایــش تولیــد ناچیــز اســت.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات بــه کارگیــری
روشهــای نویــن تامیــن مالــی صــادرات را از راهکارهــای
دیگــر دسترســی بــه هدفگــذاری صادراتــی بیــان کــرد و
گفــت :بــا تمهیداتــی کــه بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد
انجــام داده اســت امیدواریــم بتوانیــم از روشهــای نویــن
بــازار ســرمایه بــرای تامیــن مالــی و تســهیل دسترســی بــه
منابــع مالــی صادرکننــدگان اســتفاده کنیــم.

بــرای رســیدن بــه میــزان صادراتــی
هدفگــذاری شــده ابتــدا نیــاز اســت
کــه دسترســی بــه منابــع مالی تســهیل
شــود ،زیــرا صادرکننــدگان بــرای توســعه
صــادرات خــود بــه منابــع مالــی نیــاز
دارنــد .توجــه شــود کــه ســهم صــادرات
در تســهیالت نظــام بانکــی مــا  ۲درصــد
اســت ،بــه معنــای دیگــر  ۲درصــد
مانــده تســهیالت بانکــی بــه صــادرات
اختصــاص مییابــد .بنابرایــن بــا
توجــه بــه شــعار جهــش تولیــد یکــی از
عوامــل موثــر در آن تحریــک تقاضــای
خارجــی و صــادرات اســت و طبیعتــا
ســهم  ۲درصــد بســیار ناچیــز اســت.
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وی مشــکالت مربــوط بــه حمــل و نقــل را از مشــکالت
اساســی صادرکننــدگان بیــان کــرد و گفــت :امســال
بایــد تمــام تــاش خــود را بــرای توســعه زیرســاختها،
پایانههــای صادراتــی و ایجــاد خطــوط مشــترک
کشــتیرانی قــرار داده و بــا برخــی از طرفهــای تجــاری
شــرکتهای مشــترک حمــل و نقــل ایجــاد کنیــم.
بهرامــی راهــکار توســعه صادراتــی دیگــر را ایجــاد ســرمایه
گــذاری جدیــد بیــان کــرد و افــزود :ســرمایهگذاری یکــی
از مســائل مهمــی اســت کــه در صــادرات تاثیرگــذار اســت،
توجــه شــود کــه بخــش عمــدهای از صــادرات غیرنفتــی
مــا حاصــل ســرمایهگذاریهای دهههــای قبــل اســت.
وی ادامــه داد :اگــر بتوانیــم مشــکالت مطــرح شــده را رفــع
کنیــم ،بــر طبــق پیشبینــی بانــک جهانــی و همانطــور
کــه علیرغــم همــه پیشبینیهــای منفــی حاصــل از
تحریمهــا و خــروج آمریــکا از برجــام در ســال گذشــته،
توانســتیم بــه صــادرات  ۴۰میلیــارد دالری دســت یابیــم،
بنابرایــن میتوانیــم ایــن میــزان را در ســال جــاری حفــظ
کــرده و یــا حتــی افزایــش داده و بــه توســعه صــادرات و
شــعار جهــش تولیــد دســت یابیــم.
بهرامــی در خصــوص ایــن کــه بــازار ســرمایه چطــور
میتوانــد در خدمــت صــادرات باشــد ،نیــز گفــت :در
تمــام دنیــا بــرای ســرمایهگذاری ثابــت در پروژههــا و
طرحهــای صــادرات محــور از بــازار ســرمایه اســتفاده
میشــود و فقــط بــرای ســرمایه در گــردش بــه ســراغ
نظــام بانکــی میرونــد ،متاســفانه ایــن مســئله در کشــور
مــا برعکــس عمــل شــده و عمــده اقتصــاد مــا بانــک محــور
اســت و ایــن مســئله منجــر بــه عــدم تــوان پاســخگویی
نظــام بانکــی و دسترســی بــه تامیــن منابــع مالــی شــده
اســت.
وی تاکیــد کــرد :بایــد تــاش کنیــم از ابزارهای نویــن بازار
و انتشــار اوراق صکــوک اســتفاده کنیــم .صنــدوق ضمانــت
صــادرات ضمــن تامیــن مناب ـع مالــی ســرمایه در گــردش
بنگاههــای صــادرات محــور در کنــار نظــام بانکــی ،آمادگــی
ورود بــه بــازار ســرمایه را نیــز دارد .اگــر قــرار اســت بــرای
طرحهــای صــادرات محــور در حــوزه ســرمایه ثابــت
و ســرمایه در گــردش از منابــع بــازار ســرمایه اســتفاده
شــود ،مــا ایــن آمادگــی ایــن را داریــم تــا نقــش رکــن
ضامــن جهــت بازپرداخــت اســتقراض را داشــته باشــیم تــا
از ایــن طریــق بتوانیــم بــه تســهیل منابــع مالــی از طریــق
بــازار ســرمایه کمــک کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
عراق :واردات گاز از ایران ادامه خواهد داشت
وزیــر بــرق عــراق اعــام کــرد کــه ایــن کشــور بــه وارد
کــردن انــرژی از ایــران ادامــه میدهــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه خبــری المعلومــه،
لــوی الخطیــب در یــک ســخنرانی بــا اشــاره بــه مشــکالت
صنعــت بــرق عــراق گفــت کــه عــراق بــه برنامهریــزی خــود
بــرای واردات بــرق از اردن و نیــز اتصــال بــه شــبکه بــرق
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس و نیــز
واردات گاز از ایــران در آینــده نزدیــک ادامــه میدهــد.
وی افــزود :بــا طــرف اردنــی دربــاره قــرارداد واردات بــرق
مذاکــره کردیــم امــا ایــن امــر بــه  ۲۴مــاه زمــان نیــاز دارد
کــه میــزان آن تــا حــد زیــادی بــا واردات بــرق ایــران
مســاوی اســت.
وی بــا اشــاره بــه قــرارداد واردات بــرق از کشــورهای
شــورای همــکاری خلیــج فــارس خاطرنشــان کــرد :بهــای
بــرق وارداتــی از ایــن کشــورها بــه میــزان  ۱۵درصــد از
بهــای بــرق ایــران پایینتــر اســت و اجــرای آن یــک ســال
زمــان میبــرد ،امــا بهــای بــرق ایــران بســیار رقابتــی
اســت؛ زیــرا مربــوط بــه بــازار آزاد اســت.
تاکید بر ضرورت حضور بیشتر و فعالتر شدن
شرکتهای نفتی و پتروشیمی در بورس
رئیسجمهــور بــه وزیــر نفــت دســتور داد بــرای حضــور
بیشــتر و فعالتــر شــدن شــرکتهای نفتــی و پتروشــیمی
در بــازار ســرمایه اقدامــات الزم را بــه ســرعت انجــام دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام والمســلمین حســن
روحانــی روز جمعــه در گفــت و گــوی تلفنــی بــا وزیــر
نفــت بــا اشــاره بــه ارائــه ســهام شــرکتهای دولتــی
در بــازار ســرمایه بــا هــدف تقویــت بــورس کشــور بــر
ضــرورت حضــور بیشــتر و فعالتــر شــدن شــرکت هــای
نفتــی و پتروشــیمی در بــورس تاکیــد کــرد.
رئیــس جمهــور همچنیــن د ر ایــن گفتوگــوی تلفنــی
ضمــن پیگیــری نحــوه پیشــرفت پــروژه هــا و طــرح هــای
نفتــی  ،خاطرنشــان کــرد :وزارت نفــت در شــرایط ســخت
حاکــم بــر کشــور ناشــی از تحریــم هــای ناعادالنــه  ،بــا
تــاش و کوشــش بیشــتر بــرای تســریع در بــه بهــره

بــرداری رســیدن پــروژه هــا مــی توانــد در تحقــق شــعار
«جهــش تولیــد» پیشــگام باشــد  .روحانــی همچنیــن در
تمــاس بــا وزیــر نفــت ،درجریــان آخریــن وضعیــت بــازار
جهانــی نفــت و تحــوالت آتــی ایــن بــازار و پیــش بینــی هــا
در ایــن زمینــه قــرار گرفــت .
«بیــژن زنگنــه» وزیــر نفــت نیــز در ایــن گفــت و گــوی
تلفنــی ضمــن ارائــه گــزارش کاملــی از رونــد پیشــرفت
طــرح هــا و پــروژه هــای نفتــی بــه رئیــس جمهــور،
وضعیــت بــازار جهانــی نفــت و همچیــن پیــش بینــی
تحــوالت آتــی در ایــن بــازار را تشــریح کــرد.
صدور گواهی فورس ماژور برای قراردادهای
بینالمللی
فعــاالن اقتصــادی کــه در قراردادهــای خــود بــا طــرف
خارجــی ،بنــد فــورس مــاژور را در قــرارداد درج کــرده و
اکنــون بــه دلیــل شــرایط بحــران کرونــا قــادر بــه ایفــای
تعهــدات خــود نیســتند ،میتواننــد بــا کمــک معاونــت
امــور بینالملــل اتــاق تهــران ،ایــن بنــد قــرارداد خــود را
فعــال کننــد.
آن دســته از اعضــاي اتــاق کــه در قراردادهــاي تجــاري
بینالمللــی خــود بــا همتایــان خارجــی ،بنــد مربــوط بــه
وضعیــت فــورس مــاژور را درج کــرده و اکنــون بــه دلیــل
مشــکالت ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا قــادر بــه ایفــای
باقــی مانــده تعهــدات خــود نیســتند ،میتواننــد بــا مراجعــه
بــه معاونــت بینالملــل اتــاق تهــران ،بــه منظــور پذیــرش
عــدم ایفــاي بخــش باقــی مانــده از تعهــدات خــود در قالــب
شــروط فــورس مــاژور درخواســت دریافــت گواهــی فــورس
مــاژور کننــد.
شــیوع ویــروس کرونــا تاثیــرات منفــی مشــهودي بــر روابــط
اقتصــادي و کســب وکارهــا در کلیــه کشــورهاي جهــان
گذاشـــته و اقتصــاد ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت .بــر همیــن اســاس ،ضــرورت داشــت اتــاق بازرگانــی
تهــران بــا اتخــاذ تدابیــری و ارائــه تســهیالت بــه مشــاغل
و فعالیتهــای آســیبدیده ،بخشــی از خســارتهاي
متحملشــده را جبــران و تــا حــد تــوان از بــروز زیانهــاي
آتــی جلوگیــري کنــد.
بدیــن ترتیــب بــر اســاس نتایـــج مذاکــرات بــه عمــل
آمــده در خالل جلســه دورهاي شــوراي گواهی مبـــدا اتـــاق
بازرگانــی بینالمللــی از طریــق ویـــدئوکنفرانس در هفتــه
گذشـــته ،صــدور گواهــی فــورس مــاژور بــراي اعضــاي اتاق

انـرژی
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اولیــن بــار قصــد صــادرات دارنــد ،بــه شــرط رفــع تعهــدات
خــود در خصــوص بازگشــت ارز ،میتواننــد از کمــک ســود
تســهیالت صادراتــی کــه توســط ســازمان توســعه تجــارت
ایــران و در صــورت ابــاغ و تخصیــص اعتبــارات مربــوط بــه
مشــوقهای صادراتــی ،اســتفاده کننــد.
زادبــوم ضمــن تاکیــد بــر حمایــت از توســعه و تجهیــز
زیرســاختهای صادراتــی در ســال جهــش تولیــد ،گفــت:
هماهنگیهــای الزم صــورت پذیرفتــه تــا ســرمایهگذاران
پایانههــا و ســایر زیرســاختهای صادراتــی قــادر باشــند از
تســهیالت منــدرج در تبصــره  ۱۸اســتفاده کننــد.

بــه عنــوان خدمــت جدیــد ممکــن شــد .بدیــن منظــور،
چنانچــه اعضــاي اتــاق بــه دلیل شـــرایط ناشـــی از شـــیوع
ویــروس کرونــا ،قــادر بــه انجــام تعهــدات در قبــال قــرارداد
منعقــده بــا همتایــان خارجــی و بــه تبــع آن کســب انتفــاع
از نتایــج آن نباشــند و در صورتــی کــه بنــد مربــوط بــه
وضعیــت فــورس مــاژور را در متــن قــرارداد درج کــرده
باشــند ،میتواننــد بــا مراجعــه بــه معاونــت امــور بیــن
الملــل اتــاق تهــران ،بــه منظــور پذیــرش عــدم ایفــاي
بخــش باقــی مانــده از تعهداتشــان در قالــب شــروط
فــورس مــاژور درخواســت دریافــت گواهــی فــورس مــاژور
کننــد.
مسکو و ماموریت حفظ بازار گاز اروپا
الزم اســت ،توضیــح داده شــود کــه بنــد فــورس مــاژور در
قراردادهــا کــه دربرگیرنــده وقایــع غیرقابــل پیشبینــی تهــران -ایرنــا -روســیه از طریــق اجــرای پروژههــای جدیــد
و خــارج از کنتــرل طرفیــن قــرارداد اســت ،بــا مقصــود و انتقــال گاز بــه اروپــا تــاشدارد از تمامــی ابزارهایــش
بــرای حفــظ و افزایــش ســهم ایــن کشــور در بــازار اروپــا
هــدف مصالحهگــري میــان طرفیــن درج میشــود.
بهر هگیــرد.
پرداخت تسهیالت صادراتی براساس میزان صادرات روســیه بهعنــوان ابرقــدرت انــرژی ،بــا بهرهگیــری از
تهــران  -ایرنــا  -رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران منابــع عظیــم نفــت و گاز خــود ســعیدارد نقــش جــدی
از هماهنگــی بــا معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعــت ،و پررنگتــری را در رقابتهــای منطقــهای و جهانــی
معــدن و تجــارت جهــت اســتفاده صادرکننــدگان از منابــع بــازی کنــد .منابــع انــرژی ابــزاری موثــر بــرای پیادهکــردن
و اعتبــارات موجــود در تبصــره  ۱۸قانــون بودجــه خبــر داد .سیاســتهای داخلــی و خارجــی روســیه اســت .بــا ایــن
بــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ایــران« ،حمیــد حــال ،اهــداف مســکو بــرای تحقــق بــه ویــژه در عرصــه
زادبــوم» بــا اشــاره بــه تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده فرامــرزی بــا دشــواریهایی روبــرو اســت.
در بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ســال  ۱۳۹۸در اختــاف روســیه و اوکرایــن بــر ســر قیمــت گاز در ســال
خصــوص پرداخــت تســهیالت بــا نرخهــای ترجیحــی بــه  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۹باعــث توقــف صــادرات گاز روســیه بــه
صادرکننــدگان اظهــار داشــت :در تــاش هســتیم تــا فرآیند اروپــا از طریــق اوکرایــن ،یعنــی مســیر اصلــی ترانزیــت
پرداخــت تســهیالت صادراتــی از محــل منابــع ریالــی و شــد .عــاوه بــر ایــن ،در بحــران  ۲۰۱۴اوکرایــن ،نگرانیهــا
ارزی صنــدوق توســعه ملــی بــه صــورت برخــط و از طریــق دربــاره انگیــزه سیاســی روســیه بــرای قطــع احتمالــی
ســامانه انجــام شــود ضمــن آنکــه اهلیــت صادرکننــدگان صــادرات گاز بــه سراســر اروپــا ،باعــث شــد کشــورهای
متقاضــی صرفــا توســط ســازمان توســعه تجــارت ایــران و اروپایــی ،اتحادیــه انــرژی اروپــا را تشــکیل دهنــد.
ی کــه اروپــا بــه دنبــال تقویــت امنیــت انــرژی
براســاس شــاخصهای موجــود مشــخص خواهــد شــد .درحالــ 
وی میــزان صــادرات را یکــی از شــاخصهای پرداخــت خــود اســت ،روســیه راهبــرد موردنظــرش یعنــی حفــظ
تســهیالت عنــوان کــرد و افــزود :صادرکنندگانــی کــه بــازار آینــده گاز اروپــا را دنبــال میکنــد .از نــگاه برخــی
نســبت بــه ایفــای تعهــدات ارزی خــود در خصــوص صاحبنظــران حــوزه ژئواســتراتژی ،مســکو در تــاش اســت
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات اقــدام نکردهانــد ،امــکان صــادرات گاز بــه اروپــا را از مســیر اوکرایــن خاتمــه دهــد
دریافــت تســهیالت بــا نــرخ ترجیحــی و رقابتــی را نخواهنــد و بــه همیــن منظــور احــداث خــط لولــه انتقــال «گاز نــورد
اســتریم  »۲و «تــرک اســتریم »را عملیاتــی کــرد .آمریــکا،
داشــت.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :تســهیالت اوکرایــن و چنــد کشــور اروپایــی مخالــف اجــرای طرحهــای
صادراتــی از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی فقــط بــه مســکو در ایــن خطــوط بــوده و مدعیشــدند کــه منافعشــان
صادرکننــدگان تعلــق گرفتــه و تولیدکنندگانــی کــه بــرای در بخــش انــرژی مــورد تهدیــد قــرار گرفتهاســت.
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Non-oil exports to be main driver
Privatization should spur produc- .of Iranian economy: industry min
tivity, not just collect capital: expert

Electricity projects inaugurated
in central province

TEHRAN – Iranian Industry, Mining
and Trade Minister Reza Rahmani says non-oil exports are going to
be the main drivers of the country’s
economy in the current Iranian calendar year (started on March 19) and
the ministry has it on the agenda to
activate all the country’s exports capacities with a focus on the private
.sector, IRNA reported
Speaking in a meeting of the special
committee for the protection of domestic production on Monday, Rahmani noted that the country managed
to export 135 million tons of non-oil
commodities in the past calendar
.year, despite the U.S. sanctions
Mher Grigoryan at the end of the 16th
Underlining the ministry’s plans for
supporting domestic production, the
minister noted that domestic production reduced the country’s imports by
.$3.4 billion last year

TEHRAN – Iranian Energy Minister Reza Ardakanian inaugurated
six electricity projects in Markazi
Province in central Iran on Tuesday
through video conference, IRNA re.ported
The mentioned projects were inaugurated in the third week of the implementation of a major program
called “A B Iran” [the acronyms A
and B stand for water, electricity in
Persian”, in which 250 major water
and electricity projects will be inaugurated across the country by the
.)yearend (March 20, 2021

TEHRAN - Earlier on Sunday, Government spokesperson Ali Rabiei
announced that the shares of four refineries, namely Isfahan, Tabriz, Bandar-Abbas, and Tehran, were due to
be offered at Tehran Stock Exchange
.(TSE) on June 21
The announcement comes as the
government is following a new strategy for listing most of its companies
and assets on the stock exchange
aiming to accelerate a privatization
program which was started years ago
.but hasn’t reached its goals
The privatization program was started as a movement aiming for downsizing the government and promoting
the private sector’s role in the national economy, however, many economic experts and analysts believe that
the government’s current hasty move
for offering its assets on the capital
market is mainly aimed to offset the
budget deficit which is inevitable due
to the low oil prices, coronavirus pan.demic and unjust U.S. sanctions

He further noted that supporting
domestic production should be the
main focus of all the planning and
.policy-making in the country
This year we should be more pro�”
active in addressing the problems of
industrial units in the country and it
is necessary to take timely and op-

This week, the construction operations were also started on two elec.tricity projects in the said province
Speaking in the inauguration ceremony, Managing Director of Bakhtar
Regional Electricity Company Farhad Shabihi put the value of the mentioned projects at 24.9 trillion rials
(about $59.2 million) and noted that
these projects are directly related to
the development of the province’s
.electricity infrastructure
Back in March, Ardakanian announced that 5,931 energy projects
worth 8.84 quadrillion rials (about
$210.4 billion) were underway across
.the country

NIDC to deploy 15 drilling rigs
in southern oil fields within 3
months

TEHRAN - Head of National Iranian Drilling Company (NIDC) says
15 drilling rigs from the company’s fleet have been based in operational sites in the National Iranian South Oil Company (NISOC)’s
28-reservoir development projects
.in southern Iran
Outlining the company’s plans for
the current Iranian calendar year
(began on March 20), Abdollah
Mousavi said the work of the mentioned rigs has been determined
and they will go operational within
.the next 3 months
The official noted that NIDC has
comprehensive plans for the current year which has been named
the year of the surge in production
by Leader of the Islamic Republic
Seyyed Ali Khamenei, the main part
of which is going to be the participation in the drilling operations of
National Iranian South Oil Compa.ny (NISOC)’s 28-reservoir program
NIDC will supply the mentioned
contractors with drilling equipment
.and services, he said
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وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در جلســه
مشــترک بــا اعضــای هیــات رئیســه اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
کــه بــا محوریــت بررســی الزامــات جهــش تولیــد
در ســال  ۹۹برگــزار شــد؛ تاکیــد کــرد :توســعه
صــادرات اولویــت کشــور در ســال ۹۹اســت و بایــد
بــه عنــوان پیشــران اقتصــاد مــورد حمایــت جــدی
بخشهــای مختلــف تصمیمگیــر در ایــن حــوزه
قــرار بگیــرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دولــت بــه نقــل از
شــاتا ،رضــا رحمانــی افــزود :بــرای توســعه صــادرات بایــد
تشــکل هــا و بــه ویــژه اتــاق هــای بازرگانــی کشــور بیــش
از گذشــته پــای کار بیاینــد و در ایــن راســتا توجــه بــه
نظــرات و آرای بخــش خصوصــی در رونــد تصمیــم گیــری
هــا از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت.
وی اضافــه کــرد :اتــاق بازرگانــی بایــد در رونــد
تصمیمگیریهــا در حــوزه جهــش تولیــد و ســایر
بخشهــای اقتصــادی کشــور ،جمعبندیهــا و
پیشــنهادات خــود را مطــرح کنــد و مــا نیــز حتمــاً بــا
اولویــت تامیــن منافــع عمومــی مــردم ،نظــرات قابــل
اجــرای آنهــا را عملیاتــی خواهیــم کــرد.
رحمانــی تصریــح کــرد :توفیقــات بــه دســت آمــده در
طــول ســال  ۹۸در بخــش هــای مختلــف تولیــدی و
صادراتــی کشــور مرهــون زحمــات و تــاش هــای بخــش
تولیــد ،اصنــاف و تشــکلهای بخــش خصوصــی مثــل اتــاق
بازرگانــی در ســطح کشــور بــود و خوشــبختانه همــکاری
بســیار خوبــی در ایــن حــوزه میــان بخــش خصوصــی بــا
دولــت ایجــاد شــده و بایــد در ســال جهــش تولیــد تــداوم
یابــد و بیــش از گذشــته تقویــت شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تاکیــد کــرد :شــرایط
جدیــد الزامــات خــاص خــود را دارد؛ در همیــن راســتا
امســال مدیریــت واردات در کنــار توســعه صــادرات بــا
اولویــت کاهــش واردات کاالهــای مصرفــی و تامیــن بــازار
داخلــی از محــل تولیــدات داخلــی در دســتور کار ویــژه
وزارت صمــت اســت.
رحمانــی گفــت :بــرای توســعه صــادرات بایــد بــه
ظرفیــت بــزرگ بــازار هــای مصــرف کشــورهای همســایه
توجــه ویــژهای داشــته باشــیم و در ایــن راســتا بایــد بــه
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آخرین وضعیت عرضه در
بورس انرژی

توسعه صادرات غیر نفتی،
اولویت سال  ۹۹کشور است
صادرکننــدگان بیــش از پیــش اعتمــاد و آنهــا را مــورد
حمایــت قــرار بدهیــم.
وزیــر صمــت تاکیــد کــرد :بــرای دســتیابی بــه اهــداف
جهــش تولیــد در ســال  ۹۹بــه توانایــی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی و تولیدکننــدگان کشــور بــاور
دارم و ضــرورت دارد هماهنگــی هــای الزم بــرای حــذف
موانــع در تامیــن مالــی و کاهــش بوروکراســی هــای زائــد
و تقویــت تــوان بخــش خصوصــی در ســطح گســترده تــری
انجــام شــود.
رحمانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه اقدامــات انجــام شــده در راســتای مقابلــه بــا کرونــا در
ســطح کشــور در بخــش تولیــد و تامیــن گفــت :خانــواده
بــزرگ صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــم از بخــش دولتــی
و خصوصــی گامهــای موثــری در ایــن خصــوص طــی دو
مــاه گذشــته برداشــته انــد و فرامــوش نشــود کــه رونــد
مقابلــه مــا بــا ایــن بیمــاری منحــوس ،بــه خصــوص در
بخــش تولیــد در شــرایطی کامــا متفــاوت بــا ســایر
کشــورها عملیاتــی شــده و خوشــبختانه هــم در تامیــن
اقــام بهداشــتی و هــم در تامیــن مایحتــاج ضــروری مــردم
و کاالهــای اساســی بســیار موفــق عمــل کردیــم.
وی همچنیــن در ایــن جلســه بــر ضــرورت تســریع
در رونــد اجرایــی نمــودن تمهیــدات اتخــاذ شــده در
خصــوص جبــران خســارات کســب و کارهــا بعــد از
شــیوع کرونــا تاکیــد کــرد و افــزود :بخــش خصوصــی در
راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی خــود گام هــای بســیار

ارزشــمندی بــرای حمایــت از بخــش هــای مختلــف جامعــه
اعــم از کادر درمانــی و بهداشــتی در تامیــن کاالهــای
بهداشــتی مــورد نیــاز و افــراد نیازمنــد در تامیــن بخشــی
از معــاش آنهــا برداشــته اســت کــه جــا دارد از کمــک
 ۱۵۰میلیــارد تومانــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و
کشــاورزی در ایــن ایــام بــه صــورت ویــژه تقدیــر و تشــکر
کنــم.
قدردانــی اعضــای هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی از عملکرد
وزارت صمــت در ســال رونــق تولیــد و افزایــش تعامــل بــا
تشــکل هــای بخــش خصوصــی
در ایــن جلســه همچنیــن اعضــای هیــات رئیســه اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران از عملکــرد
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت در ســال رونــق تولیــد و
افزایــش تعامــات ایــن وزارتخانــه بــا تشــکل هــای بخــش
خصوصــی قدردانــی کردنــد.
همچنیــن در ایــن جلســه بــر ضــرورت تســهیل در مقــررات
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ،تاکیــد و اعضــای هیــات
رئیســه اتــاق بازرگانــی پیشــنهادات خــود را در ایــن
خصــوص ارائــه نمودنــد.
شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن ایــران
نیــز در ایــن جلســه تصریــح کــرد :در یــک ســال گذشــته
همــکاری و همراهــی خوبــی بیــن اتــاق بازرگانــی و وزارت
صمــت بــه وجــود آمــده و بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای
ایجــاد یــک فهــم مشــترک و اعتمــاد متقابــل بــرای توســعه
امــور بهــره بــرد.
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نماینــده شــرکت ملــی نفــت در بــورس گفــت :در ســال
 ۹۹عرضــه نفــت خــام ،میعانــات گازی و فــراورده هــای
نفتــی شــامل گازوییــل و نفــت کــوره در بــورس انــرژی
صــورت خواهــد گرفــت و طبــق روال ســال گذشــته ســعی
بــر ایــن اســت کــه بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه
در شــرکت ملــی نفــت ایــران عرضــه هــای منظــم مســتمر
داشــته باشــیم.
امیرحســین تبیانیــان در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه طبــق برنامــه هــای در نظــر گرفتــه شــده هــدف
ایــن اســت کــه بتوانیــم تقاضــا را بــا شــرایطی کــه مطلوب
اســت پوشــش دهیــم ،اظهــار کــرد :بــر همیــن اســاس در
مــاه اول امســال نفــت کــوره و میعانــات گازی عرضــه شــد
و بــرای ایــن مــاه نیــز نفــت خــام ،میعانــات گازی و نفــت
کــوره عرضــه خواهــد شــد و همچنیــن بــه محــض اینکــه
موجــودی گازوییــل بــرای شــرکت ملــی نفــت تامیــن
شــود ،عرضــه هــای دریایــی گازوییــل نیــز طبــق روال
ســال گذشــته از ســرگرفته خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تقاضــای صــورت گرفتــه در
بــورس انــرژی ،اظهــار کــرد :در بخــش میعانــات گازی
پــارس جنوبــی افزایــش تقاضــا داشــتیم بــه همیــن دلیــل
عرضــه را افزایــش دادیــم ،در ایــن راســتا اولیــن عرضــه
ای کــه در اردیبهشــت مــاه بــرای ســال  ۹۹صــورت گرفــت
بــا اســتقبال خریــداران مواجــه شــد و بــا هماهنگــی کــه
بــا بخــش عملیــات داشــتیم در تــاش هســتیم تــا میــزان
ظرفیــت را افزایــش دهیــم تــا بتوانیــم عرضــه بیشــتری
داشــته باشــیم.
نماینــده شــرکت ملــی نفــت در بــورس در خصــوص
عرضــه فــراورده هــای نفتــی نیــز گفــت :دو محصــول در
اختیــار شــرکت ملــی نفــت اســت کــه شــامل گازوییــل و
نفــت کــوره مــی شــود ،در گازوییــل هچنــان موجــودی
بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای عرضــه دریایــی
درنظرگرفتــه نشــده امــا بــه محــض اینکــه موجــودی
بــرای عرضــه درنظــر گرفتــه و اعــام شــود عرضــه ســال
 ۹۹آغــاز خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ضربان تجارت ایران با یورو
صــادرات و واردات ایــران در دو مــاه نخســت ســال ۲۰۲۰
میــادی رشــد داشــته اســت .ارزش تجــارت کاالیــی ایــران
و اتحادیــه اروپــا ( ۲۷کشــور) در دو ماهــه نخســت ســال
 ۲۰۲۰حــدود  ۸۲۴میلیــون یــورو بــوده کــه از ایــن مقــدار،
حــدود ۱۷۵میلیــون یــورو مربــوط بــه صــادرات کاالیــی
ایــران بــه اتحادیــه اروپــا و  ۶۴۹میلیــون یــورو مربــوط
بــه واردات کاالیــی ایــران از اتحادیــه اروپــا بــوده اســت.
صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اروپــا در دو ماهــه نخســت
ســال  ۲۰۲۰نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ،۲۰۱۹حــدود
 ۵۲درصــد افزایــش یافتــه و ارزش واردات ایــران از اتحادیــه
اروپــا نیــز رشــد  ۷درصــدی داشــته اســت .تــراز تجــاری
ایــران بــا اتحادیــه اروپــا نیــز طــی مــدت مذکــور بــا بهبــود
 ۱۷ /۵میلیــون یورویــی بــه حــدود منفــی  ۴۷۳میلیــون
یــورو طــی دو ماهــه نخســت  ۲۰۲۰رســیده اســت .عامــل
مســلط در افزایــش ارزش صــادرات و واردات کاالیــی ایــران
بــه اتحادیــه اروپــا طــی مــدت مذکــور ،بــه ترتیــب رشــد
ارزش صــادرات ســوختهای معدنــی ،روانکنندههــا
و محصــوالت مرتبــط و افزایــش واردات مــواد غذایــی و
حیوانــات زنــده از اتحادیــه اروپــا بــوده اســت .در میــان
کشــورها نیــز افزایــش صــادرات به هلنــد و افزایــش واردات
از آلمــان بهعنــوان عامــل اصلــی افزایــش تجــارت ایــران
و اتحادیــه اروپــا طــی دو ماهــه نخســت  ۲۰۲۰شــناخته
شــدهاند .بــه گــزارش معاونــت بررســیهای اقتصــادی
اتــاق بازرگانــی تهــران بــه نقــل از آمارهــای یورواســتات،
اگرچــه ارزش صــادرات یــا واردات ایــران بــه اتحادیــه اروپــا
در دو ماهــه نخســت  ۲۰۲۰نســبت بــه دو ماهــه ۲۰۱۹
رشــد کــرده ،امــا نســبت بــه ارقــام مشــابه  ۲۰۱۸کاهــش
قابلتوجهــی بــه علــت افــت شــدید صــادرات نفتــی و
تحریمهــای وضــع شــده علیــه ایــران داشــته اســت.
روند تجارت ایران با اتحادیه اروپا
بررســی روابــط تجــاری ایــران و اتحادیــه اروپــا از ســال
 ۲۰۱۷نشــان میدهــد کــه تجــارت کاالیــی بیــن ایــران و
اتحادیــه اروپــا از نیمــه دوم ســال  ۲۰۱۸دچــار تغییــرات
شــدیدی شــده و رونــد کاهــش تجــارت ایــران و اتحادیــه
اروپــا از حــدود مــاه نوامبــر  ۲۰۱۸شــروع شــده اســت.

رقــم تجــارت ایــران بــا اتحادیــه اروپــا از حــدود /۸
۱میلیــارد یــورو در اکتبــر ســال  ۲۰۱۸بــه حــدود ۶۸۵
میلیــون یــورو در مــاه نوامبــر همــان ســال رســیده و پــس
از دو مــاه متوالــی کاهــش ،در ابتــدای ســال  ۲۰۱۹بــه
۳۲۰میلیــون یــورو رســیده اســت.
بررســی صــادرات و واردات ایــران بــا اتحادیــه اروپــا طــی
ســالهای گذشــته نشــان میدهــد کــه مجمــوع صــادرات
کاالیــی ایــران بــه اتحادیــه اروپــا در ســالهای ۲۰۱۸و
 ۲۰۱۹نســبت بــه ســالهای ماقبــل ،کاهــش داشــته امــا
ایــن کاهــش در ســال  ۲۰۱۹بســیار بیشــتر بــوده اســت
(کاهــش ۷درصــدی در ســال  ۲۰۱۸و کاهــش ۹۳درصــدی
در ســال  .)۲۰۱۹ایــن موضــوع بــرای واردات ایــران از
اتحادیــه اروپــا نیــز اتفــاق افتــاده؛ بهطــوری کــه واردات
کاالیــی ایــران از اتحادیــه اروپــا در ســال  ۲۰۱۸نســبت
بــه ســال  ۲۰۱۷بــا حــدود  ۱۸درصــد کاهــش و در ســال
 ۲۰۱۹نســبت بــه  ۲۰۱۸بــا حــدود  ۴۹درصدکاهــش
همــراه بــوده اســت .بررســی رونــد ماهانــه صــادرات ایــران
بــه اتحادیــه اروپــا و واردات ایــران از اتحادیــه اروپــا از
ابتــدای ســال  ۲۰۱۷و قبــل از تشــدید تحریمهــا نیــز
نشــان میدهــد از مــاه نوامبــر ســال  ،۲۰۱۸صــادرات
ایــران بــه اتحادیــه اروپــا و واردات آن از اتحادیــه اروپــا
کاهــش شــدیدی داشــته اســت (بــه ترتیــب کاهــش ۶۲
درصــدی و کاهــش ۵۸درصــدی) .ایــن رونــد کاهشــی تــا
ابتــدای ســال  ۲۰۱۹ادامــه داشــته و پــس از آن ارزش
صــادرات و واردات ایــران بــا اتحادیــه اروپــا در ســطحی
بســیار پایینتــری انجــام شــده اســت.
مقایسه تجارت کاالیی
مقایســه صــادرات و واردات کاالیــی ایــران بــه اتحادیــه
اروپــا طــی دو مــاه نخســت ســال  ۲۰۲۰بــا صــادرات و
واردات کاالیــی ترکیــه بــه اتحادیــه اروپــا طی مــدت مذکور
نشــان میدهــد کــه ترکیــه در دو مــاه نخســت ســال
 ۲۰۲۰حــدود  ۱۱ /۶میلیــارد یــورو کاال بــه اتحادیــه اروپــا
صــادر کــرده کــه اگرچــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل بــا کاهــش جزئــی همــراه بــوده ،امــا
ارزش صــادرات ترکیــه بــه اتحادیــه اروپــا بالــغ بــر  ۶۶برابــر
صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اروپــا در مــدت مذکــور بــوده
اســت .همچنیــن واردات ترکیــه از اتحادیــه اروپــا در دو ماه
نخســت ســال  ۲۰۲۰نیــز حــدود  ۱۲میلیــارد یــورو بــوده
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش حــدود
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 ۲۰درصــدی داشــته اســت .مقایســه واردات کاالیــی ایــران
و ترکیــه از اتحادیــه اروپــا حاکــی از  ۱۸برابــر بزرگتــر
بــودن واردات ترکیــه از اتحادیــه اروپــا نســبت بــه واردات
ایــران از ایــن اتحادیــه اســت .در مجمــوع میتــوان گفــت
ارزش تجــارت ترکیــه بــا اتحادیــه اروپــا در دو مــاه نخســت
ســال  ۲۰۲۰حــدود  ۲۳ /۶میلیــارد یــورو بــوده کــه حــدود
 ۲۹برابــر ارزش تجــارت ایــران بــا اتحادیــه اروپــا اســت.

رایزنی ایران و ترکیه در بازگشایی
مجدد مرزهای تجاری
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا معــاون
وزیــر تجــارت و مســئول گمــرکات ترکیــه در خصــوص
توســعۀ تجــارت ،رفــع محدودیتهــای تــردد کاالهــا میــان
دو کشــور و بازگشــایی مرزهــای تجــاری مذاکــره کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،حمیــد زادبــوم ،معــاون وزیــر و رئیــس کل
ســازمان توســعه تجــارت ایــران روز دوشــنبه در تمــاس
ویدئــو کنفرانــس بــا رضــا تونــا تــوراگای ،معــاون وزیــر
تجــارت و مســئول گمــرکات ترکیــه در خصــوص توســعۀ
تجــارت ،رفــع محدودیتهــای تــردد کاالهــای تجــاری
میــان دو کشــور و بازگشــایی مرزهــای تجــاری در شــرایط
کرونــا مذاکــره کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در ایــن تمــاس دو طرف بــر روابط
دوســتانه و برادرانــه و اهمیــت تجــارت و روابــط اقتصــادی
متقابــل تاکیــد و اعــام کردنــد کــه بــا تالشهــای
مســتمر اقدامــات الزم بــرای گشــایش مرزهــای تجــاری
فیمابیــن جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری ترکیــه را
دنبــال میکننــد.
زادبــوم بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــران در تضمیــن ســامت
و بهداشــت محمولههــای تجــاری و اســتقرار امکانــات ضــد
عفونیســازی بارهــا و رعایــت بهداشــت فــردی کــه نتایــج
آن بــه خوبــی در کنتــرل انتشــار ویــروس کرونــا مشــهود
اســت ،از معــاون وزیــر تجــارت ترکیــه خواســت بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی مرزهــای تجــاری بیــن دو کشــور
بازگشــایی شــود.
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وی بــا انتقــاد از مقــررات جدیــد وزارت کشــور ترکیــه کــه
کامیونهــای عــراق و ایــران را از ورود بــه خــاک ترکیــه
منــع میکنــد گفــت :انتظــار مــیرود ترکیــه شــرایط
مناســبتری بــرای ورود کامیونهــای ایرانــی بــه ترکیــه
اعمــال کنــد،
زادبــوم خواســتار رفــع محدودویــت بازگشــت کامیونهــای
تــرک کــه در ایــران ماندهانــد بــه ترکیــه شــد و از آمادگــی
ایــران بــرای پذیــرش بارهــای خریــداری شــده ایــران کــه
در گوربــاغ متوقــف هســتند ،خبــر داد.
وی از معــاون وزیــر تجــارت و مســئول گمــرکات ترکیــه
دعــوت کــرد تماسهــای ویدئــو کنفرانــس بیــن دو طــرف
تــا حــل مشــکالت حمــل و نقــل ادامــه یابــد کــه مــورد
اســتقبال طــرف تــرک قــرار گرفــت.
معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
در خصــوص موضــوع گزینــش خطــوط ترانزیــت جدیــد
از طــرف ایــران گفــت :ترجیــح مــا ایــن اســت کــه راه
ترانزیــت ایــران بــه اروپــا هــر چــه زودتــر از مســیر ترکیــه
بازگشــایی شــود.
در ایــن گفتگــوی تصویــری ،تــوراگای نیــز بــا تأکیــد بــر
اهمیــت روابــط بــا ایــران گفــت :تــاش وزارت تجــارت
ترکیــه بــر ایــن اســت کــه در اســرع وقــت مرزهــای تجــاری
بیــن دو کشــور بازگشــایی شــود و تاکیــد کــرد ایــن مهــم
بــه زودی اتفــاق خواهــد افتــاد.
گفتنــی اســت ،طرفیــن بــر افزایــش تبــادل واگنهــا در
خــط ریلــی رازی بــا وان تأکیــد داشــته و توافــق کردنــد
همکاریهــای خــود در ایــن بخــش را ادامــه بدهنــد.
همچنیــن دو طــرف ضمــن ابــراز خرســندی از تــردد ریلــی
کاالهــای تجــاری دو کشــور در شــرایط کرونــا ،بــر افزایــش
تــردد ریلــی کاالهــای تجــاری تاکیــد کردنــد و خواســتار
تســریع در حمــل و نقــل ریلــی در شــرایط کرونــا و در دراز
مــدت شــدند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انحراف از فلسفه خصوصیسازی
قــدرت موجــود ایــن گــروه ذینفــوذ را بــه بخــش
خصوصــی تفویــض کننــد .نکتــه ســوم در فلســفه
خصوصیســازی ایــن بــود کــه ایــن بنگاههــای انحصــاری
راه رقابــت را بــا توجــه بــه قــدرت دولــت ســد نکننــد و
ضمــن خــروج دولــت از بــازار رقابــت بهعنــوان رقیــب
بــزرگ بخــش خصوصــی بــه ایــن ترتیــب شــهروندان از
مزیــت رقابتپذیــری کــه عامــل اصلــی مشــارکت بیشــتر
آحــاد جامعــه در رشــد اقتصــادی کشــورها میشــود،
بهرهمنــد شــوند.
تجربــه خصوصیســازی در ایــران نشــان میدهــد،
شــوربختانه بــه دالیــل گوناگــون در دولتهــای
مختلــف از دولــت شــادروان هاشــمی رفســنجانی تــا
دولــت آقــای روحانــی ،فلســفه خصوصیســازی آن
گونــه کــه در ســطرهای بــاال توضیــح داده شــد ،نادیــده
گرفتــه شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب کــهدولتهــای
چهارگانــه بــه جــای رعایــت فلســفه خصوصیســازی،
فــروش شــرکتهای دولتــی را بیشــتر بــا راهبــرد کســب
درآمــد بــرای دولــت یــا خــاص شــدن از شــرکتهای
زیــانده و در بدتریــن حالــت فــروش ســهام شــرکتها
بــه نهادهــای خــاص دنبــال کردنــد و هیــچ وقــت مســاله
اهلیــت در واگذاریهــا رعایــت نشــد.
رخدادهایــی کــه بــه دلیــل رقابــت سیاســی میــان
جناحهــای سیاســی و طیفهــای گوناگــون آنهــا در
 ۳۰ســال اخیــر اتفــاق افتــاده اســت بــه بیراهــه کشــیدن
خصوصیســازی منجــر شــده اســت .البتــه برخــی
فســادهای رخ داده در ایــن جریــان نیــز وجــود داشــت
و رانتهایــی نصیــب عــدهای انــدک شــد کــه مســیر
خصوصیســازی را بــه بنبســت رســاندند.
بدتریــن رخــداد در تاریــخ خصوصیســازی دردولتهــای
نهــم و دهــم اتفــاق افتــاد کــه از دل آنهــا شــرکتهای
بــزرگ خصولتــی بیــرون آمدنــد کــه ســاختار انحصــاری
را حفــظ کردنــد و از شــمول بازرســیهای قانونــی نیــز
خــارج شــدند .حــاال و در دولــت آقــای روحانــی بــه دلیــل
نیــاز شــدید دولــت بــه منابــع مالــی بــرای جبران کســری
بودجــه راهبــرد تــازهای اختــراع شــده و دولــت و وزارت
اقتصــاد طرحــی ریختهانــد کــه مدیریــت شــرکتها در
اختیــار دولــت باقــی بمانــد ،امــا ســهام آن میــان صدهــا
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هــزار نفــر خریــدار بینــام و نشــان توزیــع شــود .ایــن
روش خصوصیســازی بــا روح و فلســفه خصوصیســازی
کــه افزایــش بهــرهوری از ســرمایه و داراییهــای دولــت
اســت ،مغایــرت دارد و مدیریــت دولتــی بــر بنگاههــا
حفــظ میشــود.
در ایــن میــان پیشــنهاد چیســت؟ حــاال کــه ســخنگوی
محتــرم دولــت اعــام کــرده اســت بــه زودی
ســهام شــرکتهای پاالیشــگاهی و پتروشــیمی و
خودروســازیها بــرای فــروش آمــاده میشــود ،بهتــر
اســت بــه روح و فلســفه خصوصیســازی برگشــته و
بــه جــای اینکــه تنهــا بــه کســب درآمــد بــرای دولــت
بیندیشــیم ،بــه افزایــش بهــرهوری و بــه تفویــض
مدیریــت و قــدرت موجــود در شــرکتها بهــا دهیــم
و ایــن شــرکتها بــه صاحبــان و کارآفرینــان خوشــنام
و دارای اهلیــت کــه تخصــص اداره شــرکتها و رشــد
بهــرهوری از دارایــی و شــرکتها را دارنــد ،واگــذار شــود.
بــرای اجتنــاب از فســاد و رانــت احتمالــی میتــوان
شــورایی مرکــب از نماینــدگان ســه قوه و نیز حسابرســان
قســم خــورده و بخــش خصوصــی اصیــل و صاحــب
صالحیــت ذیــل تشــکلهای مربوطــه تشــکیل داد تــا
در جریــان فــروش ســهام شــرکتها بــه روشهایــی
غیــر از فــروش بــه روش توزیــع ســهام میــان صدهــا
هــزار نفــر نظــارت کافــی و قانونــی داشــته باشــند و بــه
ایــن ترتیــب شــبههها نیــز برطــرف خواهــد شــد .ایــن
روش و راهبــردی کــه اکنــون وزارت اقتصــاد اختــراع
کــرده ،یــک روش بســیار عجیــب و غیرکارشناســانه
و برپایــه بیاعتمــادی بــه بخــش خصوصــی اســت.
دولــت نبایــد بــه بهانــه حفــظ قــدرت مدیریتــی خــود
تــا ابــد و بــه دلیــل نیــاز شــدید بــه منابــع مالــی بــرای
جبــران کســری بودجــه روشهــای تــازه و برخــاف روح
و فلســفه خصوصیســازی ابــداع کنــد .هــم اکنــون
تشــکلها و فدراســیونهای نیرومنــدی در رشــتههای
مختلــف وجــود دارنــد کــه میتواننــد بــه نمایندگــی از
زیرمجموعههــای خــود در خریــد ســهام شــرکتها و
تضمیــن اهلیــت خریــداران بــه دولــت کمــک کننــد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
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بازگردانندگان
ارز صادراتی
تخفیفــــ
می گیرند
برنامــه «صبــح و گفتگــو» بــا موضــوع نامــه گالیــه
آمیــز اتــاق بازرگانــی بــه رئیــس بانــک مرکــزی دربــاره
دســتورالعمل بازگشــت ارز صادراتــی و در ارتبــاط تلفنــی با
احســان قمــری مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی
ســازمان توســعه تجــارت و دکتــر جعفــر قــادری نماینــده
منتخــب مــردم در مجلــس یازدهــم از آنتــن رادیــو گفــت
و گــو پخــش شــد.
قمــری در مصاحبــه بــا رادیــو گفــت و گــو بیــان داشــت:
مــا دربــاره موضــوع بازگشــت ارز صادراتــی بارهــا جلســه
گذاشــتیم و مکاتبــات مختلفــی بــا بانــک مرکــزی انجــام
دادیــم.
وی افــزود :بانــک مرکــزی در پایــان ســال قبــل ،پیــش
نویســی را بــه اتــاق بازرگانــی ارســال کــرد و نظــرات مــا
را جویــا شــد و نهایتــاً مــا دو هفتــه قبــل در جلســه ای
بــا بانــک مرکــزی بــه توافــق رســیدیم کــه بازگشــت ارز
صادراتــی  98دقیقــاً ماننــد ســال  97باشــد.
مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان
توســعه تجــارت اعتــراض رئیــس اتــاق بازرگانــی بــه بانــک
مرکــزی را اعتراضــی بــه حــق دانســت و گفــت :بــا توجــه
بــه تغییــرات قیمــت جهانــی و هزینــه هــای بازگشــت و
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نقــل و انتقــاالت ارز در ســال  97مطــرح کردیــم کــه بــه
جــای صددرصــد 80 ،درصــد مأخــذ بازگشــت ارز را داشــته
باشــیم کــه بانــک مرکــزی هــم بــا مــا توافــق کــرد امــا
بانــک مرکــزی امســال در نامــه ای بــه اتــاق بازرگانــی و
ســازمان امــور مالیاتــی اعــام کــرد کــه مأخــذ همــان صــد
درصــد خواهــد بــود.
قمــری متذکــر شــد :بانــک مرکــزی اعــام مــی کنــد کــه
مــا بایــد هــزار دالر را بــه کشــور برگردانیــم درصورتیکــه
هــزار دالر واقعیــت نــدارد و  800دالر اســت و  200دالر
آن بــه خاطــر هزینــه هــای نقــل و انتقــال وجــود خارجــی
نــدارد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان تــا 31
تیرمــاه امســال فرصــت دارنــد کــه ارز صادراتــی خــود در
ســال  98را برگرداننــد عنــوان کــرد :خوشــبختانه ســازمان
امــور مالیاتــی نیــز تعهــد کــرده کــه بــه محــض بازگشــت
ایــن ارز ،ارزش افــزوده را دریافــت نکنــد.
در ادامــه «صبــح و گفتگــو» ،قــادری نماینــده منتخــب
مــردم اظهــار کــرد :اگــر بانــک مرکــزی قــول و قــرار و
تعهــدی دارد بایــد بــه آن هــا عمــل کنــد و دربــاره ایــن 20
درصــد هــم بایــد بــا اتــاق بازرگانــی بــه یــک جمــع بنــدی
کامــل برســد.
نماینــده منتخــب مــردم در مجلــس یازدهــم بــا تأکیــد
بــر اینکــه ارز حاصــل از صــادرات بایــد بــه کشــور برگــردد
افــزود :دلیلــی نــدارد کــه افــراد کاال را صــادر کننــد و
تعهــدی نســبت بــه بازگشــت ارز بــه کشــور نداشــته باشــند
و ارز را بــه شــکل دیگــر و خــارج از سیاســت هــای بانــک
مرکــزی هزینــه کننــد.
ایــن نماینــده ادوار مجلــس شــورای اســامی حساســیت
بانــک مرکــزی نســبت بــه بازگشــت ارز صادراتــی را
منطقــی خوانــد و در عیــن حــال تأکیــد کــرد :مبناهــای
قیمــت گــذاری بایــد در توافــق بیــن بانــک مرکــزی و اتــاق
بازرگانــی اصــاح و واقعــی تــر شــوند.
قــادری بــا اشــاره بــه ســوء اســتفاده برخــی صادرکننــدگان
از برخــی مقــررات ماننــد معافیــت هــای صــادرات زیــر یــک
میلیــون دالر گفــت :برخــی افــراد صــادرات خــود را در قالب
شــرکت هــای مختلــف معرفــی و از ایــن طریــق ســوء
اســتفاده مــی کننــد و بانــک مرکــزی بایــد جلــوی ایــن
افــراد را بگیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تــاش هــای فعــاالن بخــش خصوصــی در پویــش
نفــس هــم عــاوه بــر حمایــت از کادر درمــان،
حمایــت از بنــگاه هــای اقتصــادی آســیب دیــده
را هــم در بــر مــی گیــرد .یــک حرکــت جمعــی در
بخــش خصوصــی کــه مقابلــه بــا بحــران را در کار
اشــتراکی و همگــرا موثرتــر مــی بینــد ،در مدیریــت
بحــران کرونــا در دنیــا بــی ســابقه اســت .پــدرام
ســلطانی ،نائــب رییــس ســابق اتــاق ایــران و عضــو
ســابق هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران در گفــت
وگــو بــا آینــده نگــر از آغــاز کار پویــش نفــس و
ادامــه راه مــی گویــد.
ســابقه چنیــن حرکتــی پیشــتر در بخــش خصوصــی
وجــود داشــت؟ چــه تجربــه ای پشــت راه انــدازی پویشــی
نقطه آغاز حرکت پویش نفس کجا بود؟
مثــل نفــس بــود بــا توجــه اینکــه جنــس بحرانــی کــه
ایــن بحــران از تــک تــک شــهروندان تــا بنــگاه هــای امــروز کشــور بــا آن درگیــر شــده هــم متفــاوت از بحــران
اقتصــادی را درگیــر کــرده اســت .مــا هــم فکــر کردیــم کــه هــای گذشــته اســت.
بخــش خصوصــی مــی توانــد بــرای پشــتیبانی از مدیریــت فکــر مــی کنــم بخــش خصوصــی در هــر بحرانــی کــه کشــور
بحــران و تامیــن نیازمنــدی هــای بیمارســتان هــا و شــبکه بــه آن دچــار شــده ،بــه کمــک آمــده اســت .تــا جایــی کــه
درمانــی کشــور وارد میــدان عمــل شــود .تعــدادی از شــرکت حافظــه مــن یــاری مــی کنــد ،در زلزلــه هــای رخ داده در
هــای بــزرگ بــه طــور مســتقل کارهایــی را انجــام داده بودنــد دو ســه ســال اخیــر مثــل زلزلــه کرمانشــاه یــا آذربایجــان
امــا انــدازه بحــران بزرگتــر از میــزان ایــن کمــک هــا بــود .بــه یــا در ســیلی کــه در آغــاز ســال گذشــته رخ داد ،یــا در
همیــن دلیــل تــاش کردیــم در قالــب یــک پویــش ،اقدامــات ســیل مــاه هــای اخیــر در اســتان سیســتان و بلوچســتان،
شــرکت هــا را متمرکــز کنیــم .بــا تقســیم کاری کــه بیــن بخــش خصوصــی در تهیــه ارزاق اولیــه مــورد نیــاز و اهــدای
اعضــای پویــش انجــام شــد و کمــک گرفتــن از اتــاق هــای اقــام بــه کمــک آمــد و در مرحلــه بازســازی هــم بــا
بازرگانــی ،بــه ویــژه اتــاق هــای تهــران و ایــران بــرای تقویــت برعهــده گرفتــن ســاخت بعضــی ســاختمان هــا بــه یــاری
میــزان کمــک هــا و یــاری گرفتــن از بنــگاه هــای کوچــک و شــتافته اســت .تجربــه دیگــری کــه در بخــش خصوصــی در
متوســط اقــدام کردیــم .از تجربــه ،تــوان و تخصــص اعضــا فعالیــت هایــی ایــن چنینــی داریــم ،پویــش «ایــران مــن»
بــرای تامیــن لــوازم مــورد نیــاز یــا تولیــد آن هــا بــه طــور بــرای ســاخت مدرســه در مناطــق کــم برخــوردار کشــور
وســیع در داخــل کشــور ،و هــم چنیــن در پیــدا کــردن ایــن اســت .از عمــر ایــن پویــش چهارســالی مــی گــذرد و تــا
اقــام و تامیــن آن از خــارج از کشــور اســتفاده کردیــم.
امــروز صدهــا مدرســه بــه نــام ایــران مــن در  19اســتان
کشــور ســاخته اســت .درواقــع تجربــه کار اشــتراکی در
از پویش چطور استقبال شد؟
بخــش خصوصــی در قالــب کمپیــن هــا کــه در فارســی بــه
اســتقبال فعــاالن اقتصــادی و دیگــر شــهروندان از پویــش آن پویــش مــی گوییــم ،بــرای کمــک بــه مدیریــت بحــران
نفــس بیــش از انتظــار مــا بــود .بســیاری بــه طــور معنــوی را داشــته ایــم امــا بحــران کرونــا بــا بحــران هــای گذشــته
از پویــش حمایــت کردنــد و حمایــت هــای مالــی هــم قابــل متفــاوت اســت .یــک تفــاوت عمــده آن در همــه گیــری آن
توجــه بــود .بــا پشــتیبانی همیــن حمایــت هــا کار تهیــه اقالم اســت بــه ایــن معنــا کــه همــه کشــور را فراگرفتــه و محــدود
مــورد نیــاز و اهــدای آن بــه بیمارســتان هــا را آغــاز کردیــم .بــه یــک شــهر یــا اســتان نیســت .دوم اینکــه ایــن بحــران،
در بُعــد دیگــر ،تولیــد لبــاس هــای مــورد نیــاز کادر درمــان و یــک بحــران مربــوط بــه حــوزه ســامت اســت کــه در دهــه
بیمــاران را بــا بهــره گیــری از تــوان داخلــی دنبــال کردیــم .هــای گذشــته ســابقه رویارویــی بــا آن را نداشــتیم .بحــران
بــرای تهیــه اقالمــی کــه در کشــور کمبــود آن وجــود دارد امــا کرونــا مالحظــات خــاص خــود را دارد و امــروز ،نیازهایــی بــه
امــکان تولیــد ســریع آن نیســت ،از شــبکه خــارج از کشــور دلیــل بــروز آن ایجــاد شــده کــه مشــابه نیازهــای ســیل و
کمــک گرفتیــم .ایــن شــبکه امــکان تهیــه اقــام مــورد نیــاز
از معتبرتریــن تولیدکننــدگان بــا مناســب تریــن قیمــت هــا
را بــرای پویــش نفــس فراهــم کــرد .یــک کلینیــک خــاص
بیمــاران حــاد تنفســی بــا همــت اعضــای پویــش نفــس
ســاختیم کــه بــرای معاینــه ســرپایی بیمــاران اســتفاده مــی
شــود و بــه کــم کــردن بــار بیمارســتان هــا کمــک مــی کنــد.
کلینیــک نفــس در میــدان صادقیــه ســاخته شــده و تــا پیــش
از آغــاز ســال  99بــا تکمیــل تجهیــزات بــه بهــره بــرداری
رســید.

گفت وگو با پدرام سلطانی
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زلزلــه نیســت .مــا مجبوریــم بخشــی از اقــام مــورد نیــاز
امــروز را از خــارج از کشــور وارد کنیــم .بــه همیــن دلیــل
کار پویــش نفــس ،نســبت بــه تجربــه هــای گذشــته اتــاق
هــای بازرگانــی و بخــش خصوصــی در بحــران هــا ،گســترده
تــر اســت .خوشــبختانه در نفــس بــا تعریــف کارگــروه هــای
مختلــف و تقســیم کار بــه نتایــج خوبــی رســیدیم و تــاش
کردیــم بــه نوعــی ســازماندهی برســیم کــه متناســب بــا
شــرایط بحــران کنونــی اســت.
بــا همــه گیــری ویــروس کرونــا در ایــران ،بســیاری از
مســئوالن در اظهارنظرهایشــان از ســنگینی بــار تحریــم هــا
بــرای مدیریــت آســیب هــای کرونــا و مقابلــه بــا آن مــی
گوینــد .تحریــم از چــه ناحیــه ای بــه مدیریــت ایــن بحــران
آســیب مــی زنــد؟ و اینکــه در پویــش نفــس تحریــم هــا
بــرای شــما محدودیــت هایــی ایجــاد کــرده یــا خیــر؟
تحریــم بــار بزرگــی بــر دوش کشــور اســت .مــن فکــر مــی
کنــم آنچــه کشــور را بیشــتر در فشــار قــرار داده ،ضعــف
مالــی دولــت اســت .کاهــش شــدید فــروش نفــت بنیــه
مالــی دولــت را بــرای خریــداری اقــام مــورد نیــاز و صــرف
بودجــه الزم در داخــل کشــور بــرای حمایــت از بخــش
هــای آســیب دیــده محــدود کــرده اســت .شــاید بتــوان
ایــن را مهــم تریــن اثــر تحریــم دانســت .تحریــم هــم تــوان
مالــی دولــت را بــرای رســیدگی بــه آســیب هــای بحــران
تضعیــف کــرده و هــم قــدرت اقتصــادی اش را بــرای مقابلــه
بــا تحریــم هــا کاهــش داده اســت .بنــگاه هــای اقتصــادی
بــه واســطه فشــارهای ناشــی از تحریــم در دو ســال گذشــته
و رکــودی کــه در اقتصــاد کشــور ایجــاد شــد ،کــه بخشــی
از ناشــی از ضعــف هــای مدیریتــی در داخــل بــود ،تــوان
گذشــته را بــرای کمــک گســترده بــه آســیب دیــدگان
بحــران ندارنــد .در شــرایط کنونــی کمــک هــای بخــش
خصوصــی بــه نوعــی از خودگذشــتگی اســت .بــه اصطــاح
از گوشــت تــن خودشــان مــی کننــد تــا بــه کشــور کمــک
کننــد .بســیاری از بنــگاه هــای مــا در ســال جــاری ســودی
ـب عیــد ایــن
نداشــتند .همــه گیــری کرونــا درآمدهــای شـ ِ
بنــگاه هــا را نقــش بــر آب کــرد و در کنــار عواملــی کــه بــه
آن اشــاره کــردم ،تــوان مالــی بنــگاه هــا را تضعیــف کــرد.
درواقــع ایــن تنهــا دولــت نیســت کــه از تحریــم و کاهــش
درآمدهــای نفتــی صدمــه دیــده اســت .تحریــم بــا اثرگــذاری
بــر شــیوه مدیریــت دولــت هــا و محدودیــت منابــع آن هــا
بخــش ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

خصوصــی را هــم متاثــر کــرده اســت .بــا ایــن حــال بایــد
گفــت نقطــه قــوت بخــش خصوصــی در شــرایط تحریــم و
بحــران کرونــا ایــن اســت کــه بــا بهــره گیــری از شــبکه
مویرگــی بــرون مــرزی خــود ،هنــوز قــدرت جابــه جایــی
پــول را بــه انــدازه تامیــن بعضــی نیازهــای امــروز دارد .مــا از
همیــن ظرفیــت هــا بــرای خریــد و ارســال اقــام مــورد نیــاز
اســتفاده مــی کنیــم.
جســته و گریختــه از فعــاالن اقتصــادی در شــبکه هــای
اجتماعــی شــنیدیم کــه از واکنــش هــای دولــت گالیــه مــی
کننــد .بــه خصــوص در همــکاری بــرای  حمایــت از بنــگاه
هــای آســیب دیــده .علــت را در چــه مــی بینیــد؟
در بخــش مربــوط بــه حمایــت از بنــگاه هــای آســیب دیــده
دولــت همــکاری الزم را نــدارد .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه
هــم اشــاره کنــم کــه دولــت بــرای همــکاری در ایــن زمینــه
تــوان الزم را هــم نــدارد .در شــرایطی مثــل امــروز ،دولــت هــا
بایــد سیاســت هــای انبســاطی را در پیــش بگیرنــد و اجــرای
ایــن سیاســت هــا بــه پــول نیــاز دارد ،درحالیکــه دولــت آه در
بســاط نــدارد و دســتش بســته اســت .البتــه انتظــار بخــش
خصوصــی صرفــا پرداخــت پــول نیســت .دولــت مــی توانســت
و مــی توانــد بــا اجــرای سیاســت هــای دیگــری بــه کاهــش
آســیب هــای بحــران بــر کســب وکارهــا کمــک کنــد .بــرای
مثــال رســیدگی ســریع تــر بــه مرزهــا ،تنظیــم پروتــکل هــای
مربــوط بــه قرنطینــه و بهداشــت بــا کشــورهای هــم مــرز و
جلوگیــری از بســتن مرزهــا بــرای تــردد کاال از جملــه ایــن
سیاســت هاســت .بــا اجــرای بعضــی از ایــن سیاســت هــا
دســت کــم تجــارت ،صــادرات و واردات کشــور ادامــه پیــدا
مــی کــرد و همیــن کمکــی بــرای دولــت و ارزآوری بــود .بــه
دلیــل بســته شــدن مرزهــا صــاردات کاالهــای فاسدشــدنی
و تــازه خــوری مثــل محصــوالت کشــاورزی متوقــف شــد
درحالیکــه بــا اقــدام ســریع دولــت ،رخدادهــای دیگــری مــی
توانســت رقــم بخــورد .چابکــی الزم در ایــن بخــش از دولــت
دیــده نشــد .در زمینــه امهــال بدهــی هــا یــا پرداخــت هــای
قانونــی الزم توســط بنــگاه هــا هــم ،حمایــت هــای دولــت
کمرنــگ و ضعیــف اســت و فکــر مــی کنــم دولــت در ایــن
بخــش ضعــف نشــان مــی دهــد.

انـرژی
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با از خودگذشتگی بنگاه های اقتصادی اقالم مورد نیاز را تهیه می کنیم
کــه بخــش خصوصــی بــرای همــکاری دراز کــرده را فشــرده
انــد یــا خیــر؟
فکــر مــی کنــم در ایــن بخــش مشــکلی نداریــم .کشــور
محتــاج کمــک اســت و آغــوش دولــت بــرای دریافــت کمــک
هــای بخــش خصوصــی بــاز اســت .کمتــر مــوردی از مقاومــت
یــا مخالفــت دولــت در ایــن زمینــه وجــود داشــته اســت .غیــر
از نظــام کنترلــی کــه وزارت بهداشــت بــر توزیــع اقــام اهــدا
شــده گذاشــته کــه کار کمــک رســانی را کمــی کنــد مــی
کنــد ،مســئله دیگــری نداشــتیم .بــرای خــروج و ورود اقــام
بــه هــر اســتان بایــد مجــوز بگیریــم و در جــاده بــه طــور
متعــدد کنتــرل هایــی انجــام مــی شــود کــه رونــد توزیــع
را کنــد مــی کنــد .بــه هرحــال تــاش وزارت بهداشــت بــر
همــکاری بــوده اســت.
و همکاری رسانه ها چطور؟
در پویــش نفــس بــرای اطــاع رســانی کارهایــی انجــام شــده
و ایــن پویــش در صفحــات شــبکه هــای اجتماعــی هــم دیــده
شــده اســت .خبرنــگاران هــم بــه تولیــد بیشــتر خبــر دربــاره
اقدامــات پویــش کمــک کــرده انــد امــا هنــوز جــای کار
بســیار اســت .خبرنــگاران هرچــه بیشــتر اخبــار پویــش نفــس
را پوشــش دهنــد ،بــرای پویــش بهتــر اســت.

پویشــی مثــل نفــس در دیگــر کشــورها بــه طــور مــوازی
کار مــی کنــد؟
تــا جاییکــه اخبــار را رصــد کــردم ،ندیــدم کــه بخــش
خصوصــی در دیگــر کشــورها در قالــب کار اشــتراکی و همگــرا
بــه مدیریــت بحــران کمــک کنــد .البتــه بعضــی ثروتمنــدان
تــراز اول در کشــورهای مختلــف بــه طــور شــخصی یــا بنــگاه
در همــکاری پویــش نفــس بــا ســازمان هــای مرتبــط در هــای خصوصــی بــه مــردم کمــک مالــی کــرده انــد امــا بــه
بخــش درمــان و ســامت چالشــی وجــود دارد؟ آیــا دســتی طــور گروهــی و در قالــب یــک پویــش ،مــوردی ثبــت نشــده

اســت .از ایــن نظــر کاری کــه در پویــش نفــس مــی کنیــم را
مــی تــوان یــک الگــو بــرای دیگــر کشــورها در نظــر گرفــت.
بنــگاه هــای کوچــک و متوســطی کــه بــه تنهایــی تــوان
کمــک بــه مدیریــت بحــران را ندارنــد ،در قالــب پویشــی
مثــل نفــس بــه یــک کمــک بــزرگ بــرای عبــور از بحــران
تبدیــل مــی شــوند .تــوان ایــن بنــگاه هــا اگــر مجتمــع
شــود ،اثــر قــوی تــری بــر بحــران دارد .مــا مــی توانیــم یــک
الگــوی خــوب بــرای دیگــر کشــورها باشــیم امــا نقطــه ضعــف
هایــی هــم در ایــن زمینــه داریــم .از جملــه کــه در ایــران در
مقایســه بــا ســایر کشــورها ،بــه ســازمان هــای مــردم نهــاد
یــا همــان ســمن هــا کمتــر پروبــال مــی دهنــد .شــاید بــه
دلیــل فقــدان همیــن ســمن هاســت کــه مــا جــز کشــورهایی
هســتیم کــه بــه پویــش نیــاز داریــم .در کشــورهای دیگــر
ســمن هــا تــا انــدازه زیــادی بــار مســئولیت را بــر دوش مــی
کشــند .ســازمان هــای جامعــه مدنــی نقــش مهمــی در ایــن
بیــن دارنــد .مــا در پویــش نفــس هــم وظیفــه خودمــان را
بــه عنــوان بخــش خصوصــی اجــرا مــی کنیــم و هــم مشــابه
یــک ســمن هســتیم.
در مــورد طــرح هــای الزم بــرای حمایــت از بنــگاه هــای
آســیب دیــده چــه نظــری داریــد؟ در آینــده نزدیــک یــا بــه
اصطــاح پســاکرونا؟
اکنــون در فــاز امــداد هســتیم و بیشــتر تمرکــز مــا روی
امدادگــری اســت .تــا روشــن شــدن ابعــاد اقتصــادی همــه
گیــری ایــن بیمــاری بــر کســب و کارهــا بایــد کمــی تامــل
کــرد و بعــد دربــاره طــرح هایــی کــه الزم اســت اجــرا کنیــم،
نظــر داد .در یکــی ازکارگــروه هــای پویــش مطالعــه بــر آثــار
اقتصــادی کرونــا انجــام شــده اســت و بــا بررســی دقیــق
یافتــه هــای ایــن مطالعــه ،تــاش مــی کنیــم بهتریــن راه
حــل هــا را پیشــنهاد کنیــم.

معــاون برنامهریــزی وزیــر نفــت گفــت:
ســند جامــع بهینهســازی مصــرف گاز
بــهزودی تدویــن میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
نفــت ،هوشــنگ فالحتیــان در آئیــن تودیــع
محســن دالویــز ،مدیــر پیشــین و معارفــه
علــی مبینیدهکــردی ،مدیــر جدیــد شــرکت
بهینهســازی مصــرف ســوخت ،بــا اشــاره بــه رونــد
نامطلــوب مصــرف ســوخت بهویــژه گاز در کشــور،
از تدویــن ســند جامــع بهینهســازی مصــرف گاز
بــه عنــوان اولویــت اصلــی معاونــت برنامهریــزی
در مســیر بهینهســازی و طراحــی ســبد ســوخت
بــرای افــق  ۱۴۲۰نــام بــرد و گفــت :ســند جامــع
بهینهســازی مصــرف گاز کــه در گذشــته نیــز
مطــرح بــوده ،قانــون جامــع و کاملــی اســت کــه
بــهزودی تدویــن خواهــد شــد؛ امــا در مجمــوع
پیادهســازی الزامهــای ایجادشــده در ایــن ســند
نیازمنــد کاری مدبرانــه اســت.
وی از تدویــن ســند تأمیــن انــرژی بخــش
حملونقــل در افــق  ۱۴۱۰و  ۱۴۲۰نیــز خبــر
داد و تصریــح کــرد :ایــن ســند هماکنــون آمــاده
و بــرای نظرخواهــی در بــازه زمانــی  ۱۵روزه بــه
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت (صمــت) ،مجلــس
و دیگــر ســازمانهای مربوطــه فرســتاده شــده
اســت کــه در صــورت تأییــد نهایــی و تصویــب
در شــورای عالــی انــرژی و دولــت ،ســرلوحه کار و
برنامههــای آینــده مــا قــرار خواهــد گرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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[[توسعه اقتصادی[[
ایــن کتــاب بهمنظــور افزایــش شــناخت دانشــجویان علــم اقتصــاد ،پژوهنــدگان اقتصــاد توســعه ،و اســتادانی کــه بــه
تدریــس اقتصــاد توســعه اشــتغال دارنــد وعالقهمنــد بــه گشــودن بحثهــای تــازه در ایــن زمینهانــد ،تألیــف شــده
اســت .ای .وایــن نافزیگــر ،اســتاد ممتــاز دانشــگاه ایالتــی کانــزاس ،در ایــن کتــاب بــه تجزیــه و تحلیــل اقتصادهــای رو
بــه توســعهی آســیا ،آفریقــا و اروپــای شــرقی ـ مرکــزی کــه حــدود  ۸۵درصــد جمعیــت رو بــه توســعهی جهــان را در
خــود جــای دادهانــد ،میپــردازد.
نویســنده در ایــن کتــاب مســائل اروپــای شــرقی ـ مرکــزی و اتحــاد شــوروی ســابق ،فروپاشــی سوسیالیســم دولتــی و
گــذار بــه اقتصــاد آزاد و اصالحــات اقتصــادی ایــن کشــورها و نیــز گــذار چیــن بــه اقتصــاد بــازار را تحلیــل میکنــد.
ـدن شــرق آســیا ،بــه مشــکالت حــاد کشــورهای جنــوب
نافزیگــر عــاوه بــر مســائل کشــورهای در حــال صنعتیشـ ِ
صحــرای آفریقــا میپــردازد و درعینحــال تأکیــد میکنــد کــه مســائل نپــال ،میانمــار (برمــه) ،کامبــوج و هائیتــی
بهانــدازهی مشــکالت آفریقــا جدیانــد.
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