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سه آسیب اقتصادی کرونا

عباس آرگون

شــیوع ویــروس کرونــا ،بســیاری از برنامهریزیهــای اقتصــادی دولتهــا را
تحــت تاثیــر قــرار داد و بــا توجــه بــه اینکــه هیچیــک از دولتهــا ،امــکان
پیشبینــی دقیــق اتفاقــات رخ داده در ماههــای اخیــر را نداشــتند سرنوشــت
اقتصــاد جهــان بــا امــا و اگرهــای جــدی مواجــه شــده اســت .اقتصــاد ایــران نیــز
از ایــن رونــد مســتثنی نیســت و از هفتههــای پایانــی ســال تاثیــر ایــن ویــروس
بــر اقتصــاد ایــران خــود را نشــان داده و تــا زمانــی کــه سرنوشــت ایــن شــیوع
مشــخص نشــود ،اقتصــاد بایــد خــود را بــا بــودن کرونــا وفــق دهــد.
شــیوع ویــروس کرونــا ،بســیاری از برنامهریزیهــای اقتصــادی دولتهــا را
تحــت تاثیــر قــرار داد و بــا توجــه بــه اینکــه هیچیــک از دولتهــا ،امــکان
پیشبینــی دقیــق اتفاقــات رخ داده در ماههــای اخیــر را نداشــتند سرنوشــت
اقتصــاد جهــان بــا امــا و اگرهــای جــدی مواجــه شــده اســت .اقتصــاد ایــران
نیــز از ایــن رونــد مســتثنی نیســت و از هفتههــای پایانــی ســال تاثیــر ایــن
ویــروس بــر اقتصــاد ایــران خــود را نشــان داده و تــا زمانــی کــه سرنوشــت ایــن
شــیوع مشــخص نشــود ،اقتصــاد بایــد خــود را بــا بــودن کرونــا وفــق دهــد .بــا
توجــه بــه دســتور دولــت در تعطیلــی برخــی مشــاغل و محــدود شــدن رفــت
و آمدهــا در ســطح شــهر ،در گام نخســت ،اقشــار کمدرآمــد و آســیبپذیر
جامعــه بیشــترین فشــار را از شــیوع کرونــا متحمــل شــدند .کارگــران روزمــزد،
دستفروشــان یــا افــرادی کــه معیشــت آنهــا مســتقیما بــا درآمــد کوتاهمدتشــان
گــره خــورده ،در هفتههــای اخیــر بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــدهاند و از
ایــن رو حمایــت از آنهــا یــک اولویــت بســیار مهــم بــه شــمار م ـیرود ،زیــرا در
صــورت نرســیدن منابــع مالــی جدیــد ،کار بــرای آنهــا بســیار دشــوار میشــود.
گــروه دوم صاحبــان کســب و کارهــای کوچــک و متوســط و البتــه فعــاالن در
حــوزه مشــاغل خدماتــی بودنــد .کســب و کارهــای کوچــک کــه در ســالهای
اخیــر نیــز بــا مشــکالت جــدی مواجــه بودنــد ،تحــت تاثیــر کرونــا یــا مجبــور
بــه بســتن واحدهــای صنفــی خــود شــدند یــا بــا کاهــش تقاضــا ،شــرایط بــرای
ادامــه کارشــان بســیار ســخت شــد .ادامــه در صفحــه 13

نامه فدراسیون صادرات انرژی وصنایع وابسته
ایران به ریاست جمهوری
اســتحضار داریــد تنگناهــای اقتصــادی ایــران اعــم از نهادهــای
دولتــی ،بنگاههــای اقتصــادی و آحــاد مــردم بــه دلیــل تشــدید
تحریمهــای غیراصولــی ،برخــاف مقــررات جهانــی و بهصــورت
یکجانبــه از ســوی آمریــکا و نیــز پیامدهــای گســترش بیرویــه
ویــروس کرونــا در ســطح جهانــی منجملــه ایــران اکنــون بــر همــه
آشکارشــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه چالشهــای بــزرگ شــامل
همــه نهادهــای اصلــی اقتصــاد میشــود ،لــذا بــرای حــل آنهــا و
نیــز کاهــش پیامدهــای تخریبــی آن نیــز بایــد بــا همــکاری دولــت،
بنگاههــا و مــردم انجــام شــود .رئــوس پــارهای از پیشــنهادهای مهــم
بــرای برطــرف کــردن تنگناهــا بــه شــرح ذیــل خدمتتــان یــادآوری
و تأکیــد میشــود:
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــه منظور توســعه صــادرات
و از بیــن بــردن موانــع و چالشهــای موجــود در ایــن حــوزه ،نامـهای را خطــاب
بــه رییــس جمهــور ارســال کــرده اســت کــه در آن بــه تنگناهــا و چالشهــا
اشــاره و راهکارهــای الزم بــرای بــرون رفــت از شــرایط فعلــی نیــز آورده شــده
اســت کــه در ادامــه متــن کامــل ایــن نامــه را میخوانیــد.

مقــام معظــم رهبــری ســال جــاری را جهــش تولیــد نامگــذاری
-1
فرمودنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه کاهــش قــدرت خریــد ایرانیــان
بهویــژه کاهــش قــدرت خریــد طبقــه متوســط و تهیدســت جامعــه ،بــازار
داخــل توانایــی جــذب کاالهــا و خدمــات الزم را نــدارد .بنابرایــن بــه تحقیــق
بایســتی بــه دنبــال بازارهــای صادراتــی کشــورهای منطقــه شــامل آســیای
میانــه ،خاورمیانــه و شــمال آفریقــا کــه نزدیــک بــه  800میلیــون نفــر جمعیــت
را شــامل میشــوند بهعنــوان بــازار هــدف قــرار داده شــوند تــا جهــش تولیــد
اتفــاق افتــاده و بــازار واقعــی شــکل گیــرد.
 -2یکــی از تنگناهــای صادرکننــدگان کاال و خدمــات مشــکل تأمیــن
ضمانتنامــه باوجــود نبــودن ارتباطــات بانکــی اســت کــه بــه دلیــل تحریمهــای
ظالمانــه و از طرفــی امضــا نکــردن  FATFحادثشــده اســت و در پــی آن بــرای
شــرکتهای ایرانــی منــع ورود بــه مناقصــات خارجــی و تبــادل خریدوفــروش را
ایجــاد کــرده اســت .ادامــه در صفحــه 2
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ادامه از صفحه 1
لــذا بــه ایــن منظــور دولــت بــرای حمایــت از صــادرات
و قطــع نشــدن ایــن جریــان ،بایــد حمایــت خــود را از
طریــق تأمیــن ضمانــت پــروژه بــرای بانکهــا بــا معرفــی
تشــکل مربوطــه و عطــف بــه کمیســیون مــاده  19بــرای
انــواع ضمانتنامــه تضمیــن انجــام کار ،پیشپرداخــت،
تجهیــز کارگاه و ســرمایه در گــردش انجــام دهــد و
دراینارتبــاط حداقــل  60درصــد ارزش قراردادهــا را
وام ریالــی در اختیــار صادرکننــده گذاشــته شــود کــه بــا
ســپردهگذاری ایجادشــده از ایــن طریــق ضمانتنامــه
مربوطــه صــادر شــود .لــذا تــا زمانــی کــه ارتباطــات
بانکــی بیــن ایــران و کشــورهای همســایه برقــرار نشــده،
شــرکتهای ایرانــی باالجبــار از شــعبات خارجــی خــود
پــروژه میگیرنــد و تأمیــن ضمانتنامــه نیــاز بــه
ســپردهگذاری در کشــورهایی اســت کــه میخواهیــم
بــا آنهــا صــادرات داشــته باشــیم.
گســترش خصوصیســازی واقعــی باهــدف
-3
کاهــش انحصارهــای موجــود و رقابــت شــکن ،بهویــژه در
بخــش انــرژی ،بــا راهبــرد کاهــش دخالتهــا و چابــک
ســازی بــرای توســعه صادراتــو نیــز تخصیــص بخشــی
از منابــع بهدســتآمده از خصوصیســازی و صنــدوق
توســعه ملــی بــه صادرکننــدگان یــک ضــرورت مســلم در
شــرایط موجــود اســت .در ایــن مــورد پیشــنهاد میشــود
ایــن منابــع در اختیــار بانــک توســعه صــادرات ،صنــدوق
ضمانــت صــادرات و بانکهــای مشــوق صــادرات ماننــد
بانــک صنعــت و معــدن ،بانــک صــادرات و بانک پارســیان
قــرار گیــرد تــا صادرکننــدگان از ایــن منابــع بــرای
افزایــش ســرمایه و توســعه فعالیتهــای خــود اســتفاده
کننــد .ایــن کار مزیتــش ایــن اســت کــه ایــن بانکهــا
میتواننــد چندیــن برابــر ایــن افزایــش ســرمایه را بــه
صادرکننــدگان اعتبــار دهنــد.
واقعیــت بــازار اقتصــاد ایــران نشــان میدهــد
-4
راههــای تأمیــن درآمــد ارزی از طریــق صــادرات نفــت
دسـتکم تــا پایــان امســال مســدود اســت .بــا توجــه بــه
نیازهــای ارزی بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی ،دفــاع و
امنیــت کشــور بایــد توســعه صــادرات کاالهــا و خدمــات
دارای مزیــت صادراتــی و بــازار مســتعد ،جدیتــر از هــر
زمــان دیگــری در دســتور کار اجرایــی دولــت و ریاســت
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مهر:
جزئیات نامهنگاری فعاالن حوزه انرژی با رئیسجمهور
اقتصاد نیوز:
پیشنهادهای ضدبحران فدراسیون صادرات انرژی وصنایع بستهای به رئیسجمهور
ایسنا:
پیشنهادهای فدراسیون صادرات انرژی برای توسعه صادرات

جمهــوری قــرار گیــرد .پیشــنهاد میشــود»مرکز فرماندهــی
توســعه صــادرات « بــه ریاســت حضرتعالــی یــا معــاون
اول جنابعالــی کــه در آن بخــش خصوصــی حضــور جــدی و
مؤثــر داشــته باشــد تأســیس شــود .توســعه صــادرات عــاوه
بــر ارزآوری در حفــظ و گســترش اشــتغال کــه نیــاز اصلــی
کشــور اســت نیــز قطعـاً مؤثــر خواهــد بــود.

 -7گســترش دامنه اعتمادســازی میان دولت و بخش
خصوصــی در کمتریــن زمــان ممکــن بــا نشســتهای
مســتمر و در فاصلههــای کــم ،یــک ضــرورت اســت.
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
بهمثابــه یکــی از اصلیتریــن تشــکلهای صادراتــی،
آمادگــی دارد دراینبــاره همــکاری بخــش خصوصــی را
فراهــم کنــد.

 -5بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش غیرقابــل بدیــل
بــرای صــادرات کاالهــا و خدمــات بــرای جلوگیــری از پــس
رفتــن وضعیــت اقتصــادی ،دســتگاه دیپلماســی کشــور و
نیــز ســایر نهادهــای وابســته بایــد گفتوگــو بــا کشــورهای
هــدف صادراتــی ایــران را بــرای ازســرگیری صــادرات و
حــذف موانــع در دســتور کار جــدی خــود قــرار دهنــد.
ســازگار شــدن مجموعــه تصمیمهــای مربــوط بــه سیاســت
خارجــی بــرای بــاز نگهداشــتن مســیرهای صادراتــی یــک
ضــرورت جــدی اســت.

تجربــه کشــورهای توســعهیافته جهــان نشــان
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میدهــد تســهیل درگشــایش اعتبــارات ارزی و پــول
ملــی ،کاهــش ســخت گیریهــای مالیاتــی ،ســهولت در
امــر مشــکالت گمرکــی ،کاهــش دخالتهــای بازدارنــده
ســازمانهای نظارتــی ،اتخــاذ رویههــای ســازگار
ت بــرای بــازار ســازی هــای
دســتگاهها و دخالــت دولــ 
تــازه ،در ایــن مقطــع حســاس در دســتور کار اســت.
دولــت محتــرم نیــز بایــد در همیــن مســیر گام بــردارد.

 -6بــدون تردیــد الزم بــه یــادآوری اســت در حــال
حاضــر ســازمانها ،دســتگاهها ،موسســهها و شــرکتهای
دولتــی تنهــا هدفهــا و وظایــف خــود را دنبــال میکننــد
و هــر وزارتخانــه و نیــز بانــک مرکــزی و ســازمان
برنامهوبودجــه بهصــورت جزیــرهای عمــل میکننــد.
پیشــنهاد میشــود برنامــه وزارتخانههــا بــا محوریــت
توســعه صــادرات بهمنظــور جلوگیــری از هرگونــه رانــت
منطبــق شــود.

سیاســتهای نادرســت و غیرواقعــی کــه در
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چندیــن ســال متوالــی موجــب حــذف تعدیــل نــرخ
ارز متناســب بــا تــورم داخلــی شــده اســت کــه ایــن
اقــدام موجــب ضــرر هنگفــت صادرکننــدگان شــده و
تــا امــروز باعــث شــده نــرخ ارز در ســالهای طوالنــی
بهطــور مصنوعــی پاییــن نگهداشــته شــود و تابهحــال
چندیــن بــار بــازار ارز شــاهد شــوکهای جــدی حاصــل
از آزادســازی یکبــاره نــرخ ارز چــه بــه اختیــار و چــه

بهاجبــار در اقتصــاد ایــران بــوده اســت .بایــد مســیر
ارزشگــذاری پــول ملــی مطابــق فرمولــی باشــد کــه در
آن تــورم داخلــی لحــاظ شــده و سیاس ـتهای درســت
در جهــت قابــل پیشبینــی بــودن نــرخ ارز اتخــاذ شــود
و دولــت و دســتگاههای اجرایــی بــرای تحقــق آنهــا
تــاش حداکثــری بــکار گیرنــد و قانــون بــا متخلفیــن
و برهــم زننــدگان بــازار برخــورد قاطــع و ســختگیرانه
کنــد ،آنــگاه میتــوان ایــن انتظــار را داشــت کــه رشــد
مســتمر و پایــدار اتفــاق افتــد و همچنیــن بهــرهوری
در محیــط کســبوکار ،جــذب ســرمایههای خارجــی،
ایجــاد اقتصــاد رقابتــی و نــه انحصــاری در کشــور
جــاری شــود.
فدراســیون صــادرات انــرژی نهــادی فراگیــر و متشــکل
بیــش از  17تشــکل فعــال در صــادرات انــرژی و خدمات
فنــی و مهندســی وابســته و بیــش از  300شــرکت
بــزرگ فعــال در شــرایط ســخت اقتصــاد ایــران آمادگــی
کامــل دارد همــه تجربههــای خــود را در اختیــار دولــت
محتــرم بگــذارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اندر ضرورت
توسعه اقتصاد
معیشتی در
خانهها

در ایــن دوران بــای کرونــا ،کاهــش نگرانــی و افزایــش
آســایش فکــری مــردم یــک وظیفــه مهــم اســت .لــذا بایــد
از بدســگالیها فروکاســت .وظیفــه اقتصاددانــان کــه روان

کــردن تصمیمگیــری بــرای مردمــان در زندگــی روزانــه در
جبهههــای تولیــد و مصــرف کاال و خدمــات اســت ،انــدر
بــای ســخت مشــکلتر میشــود .لــذا هــر کــس بــر نگرانــی
و تشــویش بیفزایــد ،بــر ســختی معیشــت مردمــان افــزوده
اســت و بــر مهمتریــن حقالناسهــا کــه همــان حــق
زندگــی بیدغدغــه اســت ،جفــا کــرده اســت.
متأســفانه نمونــه اخیــر تشــویشآفرینی و بدســگالی را
در امحــای میلیونهــا جوجــه ماکیــان دیدیــم .برخــی
میگوینــد ایــن بدســگالی ناشــی از رانــت نهفتــه در ترخیــص
ارز بــا نــرخ مـندرآوردی  4200تومانــی بــرای دالر در تولیــد
جوجــه یــک روزه و کالف فســادآلود مجــوز و ترخیــص ارز
بــرای واردات خــوراک دام و طیــور اســت .تجربــه نشــان
میدهــد کــه از دهــه  1340تاکنــون در ایــن تخصیصهــا
از نظــر احجــام ارزی -ریالــی و تعــداد مفســدین ،در دو طــرف
میــز جــواز ،فســاد و در جامعــه تشــویش آفریــدن گرفتــار
افزایــش مســتمر بــوده اســت.
نتیجــه اینکــه یــک روز میلیونهــا تــن ســیب درختــی
و زمینــی را امحــا میکننــد ،روز دیگــر ســیفی جــات
ناچیــده را امحــا میکننــد و در واردات و صــادرات میــوه
دخالتهــای غیرعلمــی میکننــد .وهمــه اینهــا از قضــا بــر
ســود مجوزهــای واردات و صــادرات در دوره پــس از بدســگالی
میافزایــد .هــرگاه هــم صــدای مردمــان و پاســداران اخــاق،
علــم و دیــن بلنــد میشــود ،فعــاالن اقتصــادی کــه دنبــال
رانــت خــواری و مشــارکت در فســاد بــا بوروکراتهــا
نیســتند ،متهــم و محکــوم میشــوند .حتــی یــک پلــه در
وقاحــت باالتــر میرونــد و بــرای کســانی کــه خبــر بدســگالی
را بــه مردمــان برســانند ،بــه عنــوان متهــم «تشــویش در
افکارعمومــی» معرفــی میکننــد .اگــر از هــر اقتصاددانــی
پرســیده شــود کــه اثــر امحــای جوجههــا چیســت ،خواهــد
گفــت کــه «گرانــی مــرغ در دوره بعــد» .لــذا بوروکراتهــای
مجــوز صادرکــن و جوجــه کشــان رانــت ،دنبــال گرانــی یکــی
از اقــام غذایــی مردمــان در  6مــاه آینــده هســتند.
اگــر جوجههــا را بــه جــای امحــا بــه خانوارهــای شــهری
میدادنــد ضمــن ادامــه حیــات ،آیــا ایــن یــک جهــش
تولیــد و کاهــش هزینــه خانوارهــا نمیشــد؟ در حقیقــت
اقتصــاد معیشــتی در پــی بحــران رونــق نمیگیــرد مگــر
اینکــه تولیــد بــه فضــای خانــوار هــم گســترش یابــد .هرچنــد
در یــک بالکــن یــا یــک راهــرو متروکــه ایــن تولیــد انجــام
شــود .در امحــای جوجههــا ،بدســگالیهای زیــر کمتریــن
زیانهــای اخالقــی ،مالــی و خــاف شــرعی در بــر داشــته

انـرژی

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

انــد کــه عبارتنــد از:
 -1اسراف اموال
 -2جریحهدار کردن افکارعمومی
 -3بینتیجــه مانــدن ارزهــای تخصیــص داده شــده بــه
بخــش طیــور و خــوراک دام
 -4ســوق دادن دسـتاندرکاران بــه مخفـیکاری در دفاعیــات
بعــدی ایــن اتفــاق نامیمون
 -5محــروم کــردن جامعــه از فرصــت آمــوزش خانوارهــا بویژه
نوجوانــان بــرای گســترش اقتصــاد تولیــدی در واحدهــای
غیرتجــاری.
در همیــن راســتا ،کارهــای متعــدد دیگــری هســت کــه بویــژه
در فصــل بیــکاری دانشآمــوزان میتــوان صحنــه تولیــد را
بــه نقــاط مســکونی شــهری و حتــی روســتایی کشــاند .ایــن
نویســنده چندیــن ســال اســت پیشــنهاد اســتفاده از بــرگ
درختهــای تــوت زینتــی را کــه بــه وفــور در پارکهــا،
بزرگراههــا و بیابانهــا توســعه یافتهانــد ،بــرای ارتــزاق کــرم
ابریشــم و تولیــد پیلــه در خانههــا مطــرح کــرده ولــی بجــز
شــهرداری تهــران ،آن هــم در ناحیــه  2و معاونــت باغبانــی
وزارت کشــاورزی لبیکــی بــرای ایــن رونــق دوبــاره تولیــد
ابریشــم ایرانــی ،ندیــده اســت .در روزگاران گذشــته کــه
بســیاری از مــردم بــا زندگــی معیشــتی و اقتصــاد خانگــی
گــذران میکردنــد ،کــودکان را هــم بــه ایفــای نقــش در
کارهــای تولیــدی خانــواده میگماردنــد .لــذا جوانــان یــاد
میگرفتنــد کــه نبایــد زندگــی انگلــی داشــته باشــند و توقــع
خــوردن پــول هــم وجــود نداشــت .ایــن مفتخــواری نتیجــه
تفکــر و آمــوزش بوروکراتهــا در  70ســال گذشــته بــه یمــن
خــرج اســرافآمیز پــول نفــت بــوده اســت .در زمــان مــا،
توســعه شهرنشــینی بویــژه ایجــاد کالنشــهرها ،نوجوانــان را به
ســادگی از چرخههــای تولیــد دور کردهاســت کــه بازآمــوزی
آنهــا و ایجــاد مشــارکت خانوادههــا در تولیــد کار آســانی
نیســت .سرشــماری کشــوری ســال  1395نشــان میدهــد
کــه در تهــران بــزرگ حــدود  2/7میلیــون نوجــوان  10تــا
 19ســاله داریــم .اگــر اینــان را بــه تولیدیهــای خانگــی
رهنمــون شــویم ،عمــ ً
ا تعامــل بیــن اعضــای خانوادههــا را
افزایــش میدهیــم کــه چرخههــا و خوشــههای توســعه
اجتماعی-اقتصــادی زیــادی را در جامعــه پدیــد میآورنــد
و بهتــر اســت ایــن هســتههای تولیــدی از مــواردی شــروع
شــود کــه نیــاز بــه احــداث محلهــای جدیــدی بــرای تولیــد
و کســب و کار نداشــته باشــد .ایــن چرخههــا در تولیدهایــی
ماننــد پیلــه ابریشــم ،پــرورش مــرغ ،تولیــد و تکثیــر گیاهــان
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خانگــی و فــرآوری آنهــا را میتــوان بویــژه درپشــت بامهــا
و بالکنهــا انجــام داد .در دنیــا بــرای ایــن کارهــا از طریــق
کســب و کارهــای کوچــک و خانگــی و صنایــع دســتی
پیشــرفتهایی حاصــل شــده اســت و از نظــر مالــی هــم
بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری بــرای ایــن امــور پدیــد
آمدهانــد .یکــی از موفــق ترینهــای ایــن تجربــه ،ایجــاد
گرامیــن بانــک در بنــگالدش و تأمیــن اعتبــار بــرای مادرانــی
اســت کــه در کنــار فرزندانشــان در خانههــا بــه تولیــد
پرداختنــد .چندانکــه بــه مؤســس ایــن بانــک «پرفســور
یونــس» جایــزه نوبــل اقتصــاد داده شــد .ویژگــی تولیــد
خانگــی در ایــن اســت کــه بــه ســرمایه اولیــه و گــردش بــرای
تأمیــن مــواد اولیــه و هزینههــای محــل کار و ماشــین آالت
نیــاز نیســت .فقــط بایــد ســامانههای رســاندن هســتههای
کار را بــه خانههــا حتــی بــا همــکاری شــهرداریها ،مــدارس
و خیریههــا ایجــاد کــرد .در مــورد توســعه صنایــع ابریشــم
کشــی بــا احــداث واحدهــای تولیــد پیلــه در خانههــا
ممکــن اســت رســاندن تخــم کــرم و جمــعآوری در یــک
فرآینــد ادغــام شــود .ســپس در چرخــه صنایــع ابریشــم
نخریســی و حریربافــی و عملیــات نقشانــدازی و رنگــرزی
ســامانههای ســودآور و کارآفریــن خــود را خواهنــد داشــت.
بــرآورد میشــود کــه بهــای روز هــر کیلــو نوغــان یکصــد و
 40هــزار تومــان باشــد کــه حــدود  30هــزار تومــان آن را
میتــوان بــه پــرورش دهنــده پرداخــت 30 .هــزار تومــان
هــم بــرآورد هزینههــای الرو و حمــل و نقلهــا خواهــد
بــود .البتــه ســود ســرمایهگذاری و هزینههــای اجتماعــی
نیــز در ایــن گــردش مالــی منظــور میشــود کــه نیــازی
هــم بــه یارانــه یــا تنبلپــروری هــم در هیــچ مرحلــه از ایــن
فرآیندهــا نخواهــد بــود .از ســوی دیگــر ،بــرای خانوادههــای
کمدرآمــد موجــب شکســتن چرخــه فقــر میشــود .چــون
همــان گونــه کــه فقــر در خانوادههــا بهطــور ارثــی و
نزولــی بــه نس ـلهای بعــدی م ـیرود ،آمــوزش عملکردهــای
ســودآور در چرخههــای تولیــدی خانوادگــی نیــز تصاعــدی
در خانوادههــا گســترش عمــودی و افقــی مییابنــد کــه در
نهایــت بــه کانونهــای توســعه فراگیــر آن هــم بــدون نیــاز
بــه ســاز و کارهــای بوروکراتیــک میانجامنــد .ایــن تجربــه را
در قشــم در کاشــت و داشــت میلیونهــا درخــت و از جملــه
نهــال دریایــى حــرا ،بــا همیــارى خانوارهــا بویــژه جوانــان،
در اوایــل دهــه  ١٣٧٠آزمــودم .لــذا کمــی ابتــکار و خــروج
از دنیــای تنــگ بوروکراتهــا امــکان کارآفرینــی را بــه مــا
میدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

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

فرصت بی نظیر
تامین مالی بنگاه های
بخش خصوصی

رحمانی برکنار و مدرس خیابانی
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت شد

رئیــس جمهــور بــا صــدور حکمــی مهندس حســین
مــدرس خیابانــی را بــه عنــوان سرپرســت وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت منصــوب کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،متــن حکــم حجــت االســام
والمســلمین حســن روحانــی بــه ایــن شــرح اســت:

دکتر پیمان مولوی ،تحلیلگر مسائل اقتصادی

بــازار ســرمایه ایــران ســالها بــود کــه چنیــن عالقــه ای
را از ســمت عمــوم مــردم بــه خــود ندیــده بــود ،البتــه
بــازار ســرمایه از ســال  ۱۳۹۷نشــانه هایــی از رویکــرد
کالن را بــه ســمت خــود نشــان مــی داد امــا تقریبــا هیــچ
کــس در بــازار ســرمایه ایــران فکــر رســیدن شــاخص بــه
نزدیکــی یــک میلیــون واحــد را در ســر نمــی پرورانــد.
امــا امــروز شــاخص در مــرز  ۹۷۷هــزار واحــد اســت و
تقریبــا در  ۱۲مــاه گذشــته  ۸۰هــزار میلیــارد تومــان
نقدینگــی حقیقــی وارد بــازار ســرمایه شــده اســت.
بــازار ســرمایه از دیربــاز در کنــار بــازار بانکــی از ابــزار تامیــن
مالــی در جهــان بــوده اســت و بــه فراخــور نــوع اقتصــاد
تامیــن مالــی شــرکتها بــه عهــده بــازار ســرمایه ایــن.
در همیــن روزهــا بســیاری افزایــش قیمــت ســهام را
حبــاب نامیدنــد و بســیاری نیــز از ان دفــاع کرنــد.
در اینجــا قصــد در بررســی ایــن نظریــه نیســت  ،در
اینجــا قصــد داریــم بــه اهمیــت ایــن پنجــره بــاز شــده
بــرای تامیــن مالــی بنــگاه هــای کشــور بپردازیــم.
متاســفانه رویکــرد شــرکتهای بخــش خصوصــی در بــازار
ســرمایه فعــال نیســت  ،بــه ســبب نــوع فعالیتــم در انجمــن
هــای پیمانــکاری و اتــاق بازرگانــی بســیاری از شــرکتها را

میبینــم و مــی شناســم کــه اقدامــی بــرای تامیــن مالــی از
ایــن ســیل عظیــم نقدینگــی بــه بــازار ســرمایه نکــرده انــد.
دلیــل عمــده عــدم حضــور شــرکتها در بــازار ســرمایه ایــران
اول از همــه عــدم آشــنایی بــا فرصتهــای تامیــن مالــی در
ایــن بــازار و دومــی تــرس هــای مالیاتــی و شــفافیت اســت.
عامــل دیگــر عالقمنــدی بــه محــدود بــودن مالکیــت
در دســت یــک فــرد یــا یــک خانــواده اســت.
بــا نقدینگــی کــه در ایــن روزهــا وارد بــازار ســرمایه شــده
اســت مــی شــد یــک فــوالد مبارکــه  ،یــک دیجیــکاال ،
یــک پتروشــمی خلیــج فــارس و … ســاخت ،امــا بیشــتر
ایــن ورود نقدینگــی بــه جــای ورود بــه حــوزه تامیــن مالــی
شــرکت هــا بیشــتر بــه مســیر مبادلــه حرکــت کــرد .چــرا؟
چــون اوال بــه ســبب ســختگیرانه و کنــد بــودن رونــد
پذیــرش بســیاری از شــرکتها هنــوز در صــف عرشــه
هســتند و دوم عــدم کارامــدی در جــذب توســط
کارگــزاری هــا و شــرکتهای مشــاور ســرمایه گــذاری
بــرای عالقمــدن کــردن شــرکتها بــه بــازار ســرمایه اســت.
فرامــوش نکنیــم کــه ورود شــرکتها بــه بــازار ســرمایه
مخصوصــا شــرکتهایی معتبــر بــا برنــد هایــی
جهانــی کــه صبــح مــا از محصــوالت لبنــی انهــا  ،از
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خدمــات دیجیتــال انهــا و … بهــره مــی بریــم  ،مــی
توانــد گامــی عظیــم در توســعه ایــران ایفــا نمایــد.
تامیــن مالــی بانــک محــور بــه ســبب ســازو کارهــا و
محدودیتهــا در حــال جابجایــی بــا تامیــن مالی بازار ســرمایه
محــور اســت و ایــن رونــد دیــر یــا زود شــروع خواهــد شــد،
آیــا بنــگاه هــای شــما آمــاده ورود بــه ایــن بــازار هســتند؟
بــرای ورود بــه ایــن بــازار شــما نیازمنــد صورتهــای مالــی
حسابرســی شــده توســط حســابرس معتمــد بورس هســتند،
بــرای ورود بــه ازار ســرمایه شــما نیازمنــد یک برنامــه جامعه
ســه ســاله هســتید و از همــه مهمتــر شــما نیازمنــد تغییــر
تفکــر از بانــک محــور بــه بــازار ســرمایه محــور هســتید.
داشــتن دوبــال تامیــن مالــی مــی توانــد بــه
تمــام شــرکتهای ایرانــی مخصوصــا بخــش
خصــوص تــوازن در تامیــن مالــی را بدهــد.
اگــر فعــاالن بخــش خصوصــی نتواننــد در ایــن بخــش
بــه ســرعت ورود کننــد دولــت بــا قــدرت تمــام ورود
و از منابــع هماننــد گذشــته اســتفاده خواهــد کــرد.
بــه امیــد روزی کــه بنــگاه هــای بخــش خصوصــی ایــران
بتواننــد از ایــن ابــزار مــدرن تامیــن مالــی اســتفاده بهینــه
را ببرنــد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براســاس اصــل  135قانــون اساســی و بــا عنایــت بــه
مراتــب تعهــد و ســوابق مدیریتــی ارزشــمندتان در
حــوزه صنعــت و بازرگانــی ،بــه موجــب ایــن حکــم
جنابعالــی را بــه سرپرســتی «وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت» منصــوب مینمایــم.
انتظــار دارد نظــر بــه ضــرورت توجــه ویــژه بــه
جهــش تولیــد کــه در شــرایط تحریمهــای ظالمانــه
موجــب ارتقــاء اقتــدار و عــزت ملــی خواهــد بــود،
ضمــن افزایــش هماهنگــی درون ســازمانی و تعامــل
مؤثــر بــا دســتگاههای ذیربــط اعــم از بخــش دولتــی
و غیردولتــی و صــرف تمــام تــوان و وقــت خــود را
نیــز بــا بهرهگیــری از ظرفیــت مجموعــه همــکاران
و آرای صاحبنظــران نســبت بــه مدیریــت بــازار
و تأمیــن کاالهــای اساســی ،ســاماندهی قیمــت
خــودرو ،رفــع موانــع تولیــد و تعمیــق ســاخت
داخــل ،کمــک بــه توســعه صــادرات غیرنفتــی و
بهبــود فضــای کســب و کار اقــدام نماییــد.
توفیــق شــما را در خدمــت بــه ملــت شــریف ایــران
و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ،بــا رعایــت
اصــول قانونمــداری ،اعتدالگرایــی و منشــور
اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد از خداونــد متعــال
مســألت دارم.
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تاب آوری
کسب و کارهای
اینترنتی در عصر
کرونا

کســب و کار نیــوز  -دبیــرکل فدراســیون صــادرات
انــرژی و نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق تهــران گفــت« :بــزرگ تریــن عارضــه
ای کــه مــا ناشــی از کرونــا بــا آن روبــه رو هســتیم،
مســاله کاهــش تقاضاســت .تقاضــا در کل دنیــا و
بــه تبــع در ایــران بــه شــدت پاییــن آمــده اســت.
وقتــی تقاضــا و بــازار ضعیــف شــود ســرعت موتــور
اقتصــاد پاییــن مــی آیــد و حتــی بــرای بخــش هایی
ســرعت بــه صفر هم مــی رســد و لــذا در ایــن دوران
بایــد بتوانیــم مدیریــت کنیــم تــا ایــن دوران بگــذرد
و بتوانیــم موتــور تولیــد را کــه از ایجــاد بــازار و
افزایــش تقاضــا ناشــی خواهــد شــد ،راه بیندازیــم».

بــه گــزارش کســب و کار نیــوز ،حمیدرضــا صالحــی ادامــه
داد« :در حــوزه انــرژی نیــز کاهــش تقاضــای کشــورهای
مصــرف کننــده نفــت در دنیــا (کــه بــزرگ تریــن آن چیــن
اســت) باعــث شــد کــه قیمــت نفــت در یــک روز منفــی
شــود .منظــور ایــن اســت کــه علــت عمــده کاهــش قیمــت
انــرژی همیــن بحــث کاهــش تقاضاســت .در ایــران نیــز
مصــرف بنزیــن از  ۹۰میلیــون بــه  ۵۵میلیــون لیتــر رســید.
ایــن کاهــش قیمــت ناشــی از کاهــش تقاضاســت».
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و نایــب رئیــس
کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران در پاســخ
بــه ســوال «کســب و کار» مبنــی بــر اینکــه کرونــا چــه
تاثیــری روی خریــد اینترنتــی داشــت ،گفــت« :مســاله دوم

در مــورد کرونــا افزایــش خریدهــای اینترنتــی بــود کــه در
پــی آن خیلــی از فروشــگاه هــای اینترنتــی در کشــور هماننــد
غــول هــای اینترنتــی جهــان بــه طورمثــال آمــازون بــا افزایش
تقاضــای مــردم اورلــود شــدند .در مــورد هجــوم مــردم بــه
خــرده فروشــی هــای آنالیــن بایــد بدانیــم کــه مــا آمــاده
چنیــن وضعیتــی نبودیــم .نمــی شــود کــه یــک شــبه انتظــار
داشــته باشــیم کــه بتوانیــم وضعیــت و چارچــوب هایمــان
را بــه وضعیــت جدیــد تغییــر بدهیــم .نمونــه آن فروشــگاه
هــای اینترنتــی داخلــی هســتند کــه هرچنــد تقاضــای مــردم
بســیار زیــاد شــد؛ امــا ایــن پلتفــرم هــا نمــی تواننــد اجنــاس
را در زمــان مقــرر و ســریع تحویــل دهنــد و اجنــاس بــا تاخیــر
تحویــل مــی شــود».
او در مــورد علــت ایــن موضــوع گفــت« :علــت آن نیــز ایــن
اســت کــه زیرســاخت هــای الزم بــرای ایــن موضوع در کشــور
مــا آمــاده نیســت .پلتفــرم هــای اینترنتــی نیــاز بــه زیرســاخت
دارنــد .ایجــاد زیرســاخت نیــز نیــاز بــه زمــان دارد کــه کســب
و کارهــا وارد ایــن بســتر شــوند و خودشــان را تغییــر دهنــد.
در حــال حاضــر پلتفــرم هــای آنالیــن بســترهای الزم را
ایجــاد مــی کننــد و قطعــا بــا گذشــت زمــان نتایــج خوبــی
هــم خواهیــم گرفــت .ایــن امــر بدیهــی اســت و تجــارت
الکترونیــک در ایــران نیــز از ایــن موضــوع اســتثنا نیســت و
بــه ایــن موضــوع خواهیــم رســید .مســاله ایــن اســت کــه از
آنجــا کــه اقتصــاد مــا واردات محــور بــوده و مشــکالت دیگــری
در اقتصــاد کالن داریــم ،اگــر آنهــا را حــل نکنیــم مشــکالت
دیگــری را در اقتصــاد شــاهد خواهیــم بــود و ایــن باعــث مــی
شــود زیرســاخت ســازی بــرای صنعــت تجــارت الکترونیــک
و مبــادالت اقتصــادی در داخــل بــه صــورت تجــاری و یــا
بــا خــارج بــه مشــکل بخــورد .اگــر تجــارت الکترونیــک نیــز
تقویــت شــود ولــی زیرســاخت اقتصــاد کالن درســت نشــود
بــاز بــه مشــکل خواهیــم خــورد .مــا فقــط شــکل و فــرم را
داریــم تغییــر مــی دهیــم ولــی مســاله ایــن اســت کــه بایــد
بینــش و نــگاه بــه اقتصــاد در کشــور عــوض شــود .نگــرش
مــا در کشــور بایــد بــه اقتصــاد عــوض شــود و بــه ســمت
اقتصــاد درونــزای بــرون گــرا برویــم .از طرفــی صــادرات بایــد
اصــل شــود و روابــط بیــن الملــل بایــد خــوب شــود تــا بتــوان
صــادرات را بیشــتر کــرد و بــازار گرفــت .بنابرایــن بــا بــازار
گرفتــن بیشــتر و رســوخ بــه بازارهــای کشــورهای همســایه
بایــد بتوانیــم تولیــدات را بیشــتر کنیــم و درآمــد کشــور بــاال
رود تــا منجــر بــه رشــد و اشــتغال و کیفیــت و بهــره وری در
کاال و محصــوالت شــود».

انـرژی
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نایــب رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران
میگویــد تجــارت جهانــی و تجــارت ایــران
تحــت تاثیــر شــیوع ویــروس کرونــا در ســال
جــاری تفــاوت جــدی را تجربــه خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن فعــال اقتصــادی کــه از طریــق
یکــی از شــبکههای اجتماعــی صحبــت میکــرد ،بــا
اشــاره بــه پیشبینــی ســازمان تجــارت جهانــی از
کاهــش  ۱۳تــا  ۳۲درصــدی حجــم تجــارت جهانــی در
ســال  ۲۰۲۰بیــان کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط بــه وجــود
آمــده بــه نظــر میرســد کــه ایــن کاهــش عملکــرد حتــی
از بحــران اقتصــادی ســال  ۲۰۰۸نیــز شــدیدتر خواهــد
بــود و بــه ایــن ترتیــب تجــارت جهانــی عقبگــردی ۱۵
ســاله را تجربــه میکنــد .البتــه بســیاری از تحلیلهــا
میگویــد کــه پــس از عبــور کرونــا بیــش از  ۲۰درصــد از
کاهــش رخ داده جبــران خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه تغییراتــی کــه تجــارت ایــران تحــت
تاثیــر کرونــا تجربــه خواهــد کــرد توضیــح داد :براســاس
آمارهــا مــا در ســال  ۱۳۹۸بیــش از  ۴۱میلیــارد دالر
صــادرات داشــتیم امــا بــا توجــه بــه کاهــش صــادرات در
ســطح جهانــی ،صــادرات ایــران نیــز افــت خواهــد کــرد و
بــرآورد مــا ایــن اســت کــه بایــد خــود را بــرای کاهــش ۳۰
درصــدی ارزش صــادرات آمــاده کنیــم.
بــه گفتــه نایــب رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران،
احتمــال آنکــه تحــت تاثیــر کرونــا صــادرات ایــران بیــن
 ۱۰تــا  ۱۲میلیــارد دالر کاهــش پیــدا کنــد وجــود خواهــد
داشــت .کاهــش صــادرات محصوالت پتروشــیمی ،فــوالد و
معدنــی ،کاشــی و ســرامیک و خشــکبار ایــران اصلیتریــن
عوامــل تاثیرگــذار بــر ایــن کاهــش تجــارت خواهنــد بــود.
ســلطانی بــا اشــاره بــه فشــاری کــه کرونــا بــر
تولیدکنندههــا ایجــاد کــرده بیــان کــرد :قیمــت تمــام
شــده کاالهــای تولیــدی ایرانــی باالتــر رفتــه و متاســفانه
اقتصــاد ایــران در ســال  ۱۳۹۹همچنــان بــا نــرخ تــورم
بــاال دســت و پنجــه نــرم میکنــد .اگــر حــل کــردن ایــن
مشــکالت تحــت تاثیــر اختالفنظرهــای سیاســی داخلــی
قــرار گیــرد فضــا بــرای فعالیــت اقتصــادی دشــوارتر
خواهــد شــد.
نایــب رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره بــه
نقــش چیــن در تجــارت خارجــی ایــران اعــام کــرد :بــه

تحلیل پدرام
سلطانی از
صادرات ایران
در سال ۹۹

نظــر میرســد چیــن بــه عنــوان اصلیتریــن شــریک
تجــاری ایــران در ســالهای گذشــته کــم آســیبترین
اقتصــاد در ســال  ۲۰۲۰باشــد و از ایــنرو همچنــان
صــادرات مــا بــه ایــن کشــور ادامــه خواهــد داشــت،
امــا کاهــش درآمدهــای نفتــی عــراق را محتــاط خواهــد
کــرد و احتمــاال دومیــن واردکننــده اصلــی کاال از ایــران
محدودیتهایــی را پیــشروی خــود خواهــد داد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انســان و جوامــع انســاني بــا آرزوهــاي زندگــي بهتــر و
بــه اميــد رســيدن بــه آرامــش ذهــن و آرامــش جــان
زندهانــد و کار ميکننــد .اگــر ايــن آرزو و اميــد نبــود
آدمــي همــان غارنشــين ميمانــد و جوامــع انســاني بــزرگ
پديــدار نميشــدند .ايــن آرزوي بــزگ و نيرومنــد شــدن
انســان و جامعــه البتــه بــه آســاني بــه دســت نميآيــد
و نيازمنــد بــهکار گرفتــن خــرد و هــوش از يــک ســو و
شــناخت داشــتهها و ثروتهــاي طبيعــي از ســوي ديگــر
اســت .تجربــه جهانــي نشــان ميدهــد کشــورهايي کــه
از نظــر اقتصــادي پيشــرفت کردهانــد و امــروزه آنهــا را
توســعهيافته ميناميــم بــراي رســيدن بــه ايــن ميــزان
توســعهيافتگي از خــرد جمعــي و هوشــياري ملــي و
امکانــات داشــته بهرهبــرداري درســت کردهانــد و از اينهــا
مهمتــر توانســتهاند مــازاد توليــد کاالهــا و خدمــات داراي
مزيــت خــود را بــه ديگــر کشــورها بفروشــند .بهطــور مثــال،
ميتــوان بــه کــره جنوبــي و ترکيــه از کشــورهاي نيرومنــد
در مســير پيشــرفت در ســالهاي تــازه سپريشــده نــام
بــرد .يکــي از داليــل نــام بــردن از دو کشــور يادشــده
ايــن اســت کــه کــره جنوبــي در وضعيتــي کــه نفــت و
گاز نــدارد يکــي از صادرکنندههــاي مهــم فرآوردههــاي
پتروشــيمي بــه حســاب ميآيــد و ترکيــه نيــز بــا وجــود
اينکــه تنهــا  10درصــد از گاز مــورد نيــاز خــود را از داخــل
کشــور تاميــن ميکنــد يکــي از کشــورهايي اســت کــه
در مســير انتقــال نفــت و گاز کشــورهاي واردکننــده و
صادرکننــده نقــش و ســهم بااليــي دارد .کشــور و جامعــه
ايرانــي متاســفانه بــا وجــود اينکــه شــهروندانش انگيــزه و
تمايــل قابــل اعتنايــي بــراي زندگــي بهتــر و مرفهتــر دارنــد
و ايــن را بــه شــکلهاي گوناگــون نشــان دادهانــد و بــا
وجــود داشــتن ذخايــر و مياديــن بــزرگ نفــت و گاز در
هميــن بســتر رشــد يابنــده بــراي کــره جنوبــي و ترکيــه
نيــز کاميــاب نبودهانــد .دربــاره اينکــه چــرا تــا کنــون در
ايــن راه نتوانســتهايم از تواناييهــاي خــود بهرهبــرداري
کنيــم ميتــوان کتابهــا نوشــت و ســاعتها گفــت
و شــنيد .نگارنــده قصــد نــدارد بــار ديگــر ايــن چراهــا و
چگونگيهــاي ناکامــي را بازگــو کنــد و بــه حاشــيههاي
کار بپــردازد چــون فايدههــاي اندکــي دارد و عالقــه دارم
ايــن پرســش را يــادآوري کنــم کــه آيــا ميخواهيــم و ايــن
الــزام وجــود دارد کــه ايــران از تواناييهــاي خــود بــراي
آينــده اســتفاده کنــد يــا نــه؟ بــه نظــرم ميرســد پاســخ

انـرژی
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کاميــاب شــدهاند .وزارت اقتصــاد ،بانــک مرکــزي و
برخــي ديگــر از نهادهــاي اصلــي اگــر ايــن ضمانتهــا
و پشــتيبانيها را از شــرکتهاي ايرانــي انجــام دهنــد،
بــدون ترديــد ايــران بــه لحــاظ مزيــت رقابتــي در جايــگاه
خوبــي قــرار دارد و ميتوانــد در ايــن مســير بــه اوج برســد.

هاب انرژیشدن ایران
و الزامات آن
بيشــتر دلســوزان بــه ايــن مــرز و بــوم و ايــن ســرزمين
و شــهروندان بردبــار و مســتحق پيشــرفت آري اســت و
کســي نيســت کــه بگويــد نــه نميخواهيــم از ايــن ثــروت
خــدادادي بــراي کســب درآمــد اســتفاده کنيــم .اگــر چنين
اســت کــه هســت پرســش بعــدي ايــن اســت کــه آيــا هنــوز
امــکان و احتمــال اينکــه ايــران بتوانــد از ايــن منابــع بــراي
توليــد ثــروت و درآمــد جــاري و روان اســتفاده کنــد يــا نــه؟
کارشناســان و نهادهــاي کارفرمايــي کــه در ايــن بســتر و
زمينــه فعاليــت ميکننــد بــاور دارنــد هنــوز فرصــت بــراي
ايــن کار وجــود دارد و هنــوز ايــران توانايــي دارد بــه قطــب
و هــاب انــرژي منطقــه و حتــي بخشــي از جهــان تبديــل
شــود .فدراســيون صــادرات انــرژي بهمثابــه مهمتريــن
و فراگيرتريــن نهــاد غيــر دولتــي ايــران کــه دربرگيرنــده
تشــکلهاي بــزرگ صادرکننــده بــرق ،گاز ،فرآوردههــاي
پتروشــيمي و صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي مرتبــط
بــا ايــن کاالهاســت بــا مطالعــات خــود بــه ايــن نتيجــه
رســيده اســت کــه هنــوز فرصــت باقــي مانــده اســت و ايران
بــه دليــل داشــتن منابــع قابــل اعتنــاي نفــت و گاز و بــا
اســتفاده از تکنولــوژي روزآمــد ميتوانــد بــه قطــب و هــاب
انــرژي منطقــه تبديــل شــود .امــا ايــن کار نيــاز بــه الزاماتــي
دارد کــه بايــد رعايــت شــود.

سدها را برداريد
واقعيــت ايــن اســت کــه نهــاد دولــت در ايــران بــه داليــل
گوناگــون بــه نهــادي بازدارنــده بــراي توســعه صــادرات
انــرژي تبديــل شــده اســت .بــه ايــن معنــي کــه بــا توجــه
بــه ســاختار ســنتي و غيــر کارآمــدي کــه بــراي اداره بخــش
انــرژي در ايــران تــدارک ديــده شــده اســت و پراکندگــي
ســازماني و منافــع هــر ســازمان و رقابتهــاي غيــر مفيــد و
از همــه مهمتــر فقــدان انگيزههــاي نيرومنــد در ســاختار
دولتــي کارهــا بــه ســد و دســتانداز بــر ميخــورد .در
صورتيکــه بتوانيــم بــر ايــن پراکندگــي ســازماني و
تشــکيالتي نهادهــاي دولتــي و غيــر دولتــي غلبــه کنيــم و
دولــت دســت از دخالتهــاي بازدارنــده بــردارد کار بزرگــي
صــورت گرفتــه اســت.
ضمانت کنيد
صــادرات انــرژي و خدمــات فنــي و مهندســي مربوطــه
يــک فعاليــت نفسگيــر و ســخت اســت و شــرکتها و
بنگاههــاي بزرگــي بــراي تحقــق ايــن خواســته بايــد وجــود
داشــته باشــند .تجربــه نشــان ميدهــد ايــن شــرکتها در
ســطح جهــان و در ســطح منطقــه تنهــا بــا ضمانتهــاي
پولــي ،ارزي ،حقوقــي ،مالــي و سياســي دولتهايشــان

کار بزرگ الزم است
در صورتيکــه صــورت مســاله بــراي مديران ارشــد سياســي
تصميمســاز خــوب و درســت مطــرح شــود و بداننــد کــه
ميتــوان درآمــد ارزي پايــداري از محــل صــادرات انــرژي و
خدمــات فنــي و مهندســي بــه دســت آورنــد ايــن کار شــايد
انجــام شــود .امــا رســيدن بــه ايــن آرزو نيازمنــد کارهــاي
بــزرگ اســت .يــک کار بــزرگ ايــن اســت کــه دورتــادور
ايــران بــا احــداث خــط لولــه گاز سراســري بــه يــک
منبــع قابــل اطمينــان خريــد و فــروش گاز بــا کشــورهاي
همســايه و از مســير ايــن کشــورها بــه کشــورهاي دورتــر
و حتــي اروپــا تبديــل شــود .بــراي روشنشــدن بيشــتر
ايــن موضــوع مثــال صــادرات گاز ايــران بــه عــراق بهتريــن
نمونــه اســت .درحــال حاضــر ايــران مطابــق قــراردارد بايــد
تــا چهــار ســال ديگــر بــه عــراق گاز صــادر کنــد امــا خبرهــا
نشــان ميدهــد ايــن کشــور قصــد دارد گاز اقليــم کردســتان
عــراق را جايگزيــن گاز ايــران کنــد .برخــي شــايد بگوينــد
خــوب کار تمــام اســت و نميتــوان بــه عــراق گفــت از گاز
کشــور خــود اســتفاده نکنــد امــا هنــر قتصــادي و مديريــت
اقتصــادي ايــن اســت کــه در چنيــن مواقعــي کاري کــرد.
ميتــوان در صــورت لــزوم از مقامهــاي اقليــم کردســتان
خواســت گاز خــود را بــه ايــران بــا قيمتــي باالتــر بفروشــند
کــه ايــن کار را انجــام خواهنــد داد و آنــگاه ايــن گاز را در
مناطــق هممــرز اســتفاده کــرد و گاز ايــران را از جنــوب
بــه عــراق عرضــه کــرد و بــه ايــن ترتيــب بــازار گاز عــراق
را از دســت نــداد .يــا اينکــه ميتــوان در عــراق واحدهــاي
بــزرگ پتروشــيمي ســاخت و گاز ايــران را بــه ايــن واحدهــا
بدهيــم و فرآوردههــا را بفروشــيم و ايــن کارهــا را ميتــوان
بــا کشــور ترکيــه نيــز انجــام داد و اگــر مــدل خريــد گاز و
بــرق از ترکمنســتان را بــا بيتدبيــري از دســت نميداديــم
ميشــد از ايــن مــدل اســتفاده کــرد.
محمد پارسا
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
اعمال معافیت برای کاالهای مهم وارداتی به
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
شــورای کمیســیون اقتصــادی اوراســیا معافیــت عــوارض
گمرکــی را بــرای ورود کاالهــای مهــم و اساســی تــا 10
تیــر مــاه  99در نظــر گرفتــه اســت.
شــورای کمیســیون اقتصــادی اوراســیا ،همــه کشــورها
را از پرداخــت عــوارض گمرکــی کاالهــای مهــم وارداتــی
بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از نیمــه
فروردیــن تــا  10تیــر مــاه  1399معــاف کــرده اســت.
بــه موجــب ایــن مصوبــه ،کاالهــای مهــم وارداتــی بــه
کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا شــامل
ســیبزمینی ،پیــاز ،ســیر ،کلــم ،هویــج ،فلفــل چــاودار،
برنــج ،غــات خــرد شــده ،فرآوردههــای مخصــوص نــوزدان
و کــودکان ،آب میــوه ،وســایل نقلیــه موتــوری خــاص،
ترمومتــر و دســتگاه آندوســکوپی در فهرســت ایــن معافیــت
قــرار دارنــد.
شــورای کمیســیون اقتصــادی اوراســیا ،بــه منظــور بــه
حداقــل رســاندن عواقــب منفــی اقتصــادی ناشــی از
گســترش کرونــا ویــروس و جلوگیــری از کمبــود کاالهــای
مهــم اجتماعــی در کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا طــی تصمیمــی میــادی اقــدام بــه معافیــت همــه
کشــورها از پرداخــت عــوارض گمرکــی کاالهــای مهــم
وارداتــی بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا،
کــرده اســت .از ایــن رو بــا توجــه بــه انعقــاد توافقنامــه
ترجیحــی میــان ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه
اوراســیا ،فعــاالن اقتصــادی ایــران میتواننــد از ایــن
معافیــت بهرهمنــد شــوند.
پیشبینی افزایش مبادالت تجاری ایران و آلمان در
ماههای آینده
تهــران -ایرنــا -اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان پیشبینــی
کــرد بــا توجــه بــه ایجــاد زیرســاختهای مناســب از
ســوی نهادهــای مالــی ایــران ،مبــادالت تجــاری دو کشــور
در ســال جــاری تــا  ۱۵درصــد افزایــش مییابــد.
بنــا بــر اعــام اداره آمــار دولــت فــدرال آلمــان روابــط
اقتصــادی ایــران و آلمــان بــا وجــود تحریــم هــای ظالمانــه

آمریــکا رو بــه بهبــود گذاشــته اســت .خبرگــزاری رویتــرز
در ایــن رابطــه گــزارش داد :در ســه ماهــه نخســت ســال
جــاری میــادی ایــن میــزان بــه  ۳۹۴میلیــون یــورو
رســیده اســت.
در همیــن حــال اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان از چشــم
انــداز امیدوارکننــده در روابــط دوجانبــه در مــاه هــای
باقیمانــده از  ۲۰۲۰میــادی خبــر مــی دهــد.
«میشــائل توکــوس» عضــو هیــات مدیــره اتــاق بازرگانــی
ایــران و آلمــان مــی گویــد طــی مــاه هــای گذشــته بیشــتر
مبــادالت بیــن دو کشــور اقــام دارویــی بــوده و امیــد مــی
رود بــا تســهیل شــرایط تامیــن مالــی ،ســایر اقــام نیــز بــه
ســبد ایــن مبــادالت افــزوده شــود.
بــه گفتــه وی بانــک هــای ایرانــی در ایجــاد زیرســاخت
هــا و تامیــن مالــی صــادرات از همتایــان آلمانــی خــود
قویتــر عمــل کــرده انــد و اکنــون بــرای انجــام پــروژه هــای
بزرگتــر منابــع مالــی کافــی وجــود دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود کاهــش بهــای نفــت
چشــم انــداز مناســبات تجــاری ایــران و آلمــان مثبــت
ارزیابــی مــی شــود .طبــق برآوردهــای اتــاق بازرگانــی
ایــران و آلمــان مبــادالت تجــاری دو کشــور در مــاه هــای
باقــی مانــده از ســال جــاری رشــدی حــدود  ۱۵درصــدی
خواهــد داشــت.
آلمــان در ســال  ۲۰۱۹توانســت مــازاد تجــاری بالــغ بــر
 ۲۲۳میلیــارد یورویــی را در تجــارت بــا ســایر کشــورها
بــه خــود اختصــاص دهــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته
میــادی کاهــش  ۵میلیــاردی داشــته اســت و دلیــل اصلــی
آن کاهــش صــادرات آلمــان بــه انگلیــس و افزایــش واردات
کاال از چیــن و امریــکا بــوده اســت.
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران
تصویب شد
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران اعــام کــرد :شــورای عالــی هماهنگــی
اقتصــادی ،افزایــش ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران را تصویــب کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،افــروز بهرامــی بــا اعالم ایــن خبــر ،افزود:
در جلســه امــروز شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی کــه با
حضــور ســران ســه قــوه برگــزار شــد ،موضــوع افزایــش
ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات ،بــه تصویــب رســید.
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بهرامــی ،رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران پیشــتر بــا اشــاره بــه ضــرورت
افزایــش ســرمایه صنــدوق گفتــه بــود کــه در تــاش
هســتیم ایــن مبلــغ را بــه  ۵۰۰میلیــون دالر برســانیم.
بــه گفتــه وی ،بــر اســاس اســتانداردهای دنیــا حداقــل یــک
درصــد میــزان صــادرات بایــد میــزان ســرمایه صندوقهــای
ضمانــت صــادرات باشــد؛ بنابرایــن تنهــا بــا احتســاب
صــادرات غیــر نفتــی ،ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران بایــد  ۵۰۰میلیــون یــورو باشــد.
بهرامــی اضافــه کــرد :اگرچــه اکنــون در صنــدوق کفایــت
ســرمایه نداریــم و بــر اســاس اســتاندارد بایــد  ۱۰برابــر
میــزان فعلــی پوشــش ریســک بدهیــم ،امــا کار را متوقــف
نکردهایــم و همچنــان بــه صادرکننــدگان خدمــات ارائــه
میدهیــم.
تشکیل کمیسیون بررسی افزایش مبادالت تجاری در
پایانههای مرزی ایران و ترکمنستان
بــه گــزارش ایلنــا و بــه نقــل از وزارت راه و شهرســازی،
بایــرام گلــدی عــوض اوف وزیــر حمــل و نقــل جمهــوری
ترکمنســتان در نشســت ســه جانبــه بررســی همکاریهــای
حمــل و نقــل و ترانزیــت جمهــوری اســامی ایــران-
ترکمنســتان و ازبکســتان کــه بــه شــکل ویدئــو کنفرانــس
برگــزار شــد ،از انجــام تهمیداتــی بــرای مقابلــه بــا شــیوع
کرونــا خیــر داد و گفــت :تمــام راننــدگان راننــدگان در
مرزهــا بــه لحــاظ ابتــا بــه بیمــاری کویــد  ۱۹کنتــرل مــی
شــوند و در زمینــه ریلــی نیــز ایــن کنترلهــا صــورت مــی
گیــرد.
او ادامــه داد :طــی صحبــت بــا طــرف ایرانــی قــرار اســت
کمیســیونی متشــکل از نماینــدگان دو کشــور تشــکیل
شــود و بــرای افزایــش مبــادالت در پایانههــای مــرزی
ســرخس ،لطــف آبــاد و گــودان تدابیــر الزم پیــش بینــی
شــود.
او همچنیــن دربــاره درخواســت وزیــر راه و شهرســازی
کشــورمان مبنــی بــر حــل مشــکل  ۵کامیــون ایرانــی کــه
حــدود  ۲مــاه اســت در مرزهــای ترکمنســتان و ازبکســتان
متوقــف شــده انــد نیــز عنــوان کــرد :تمــام تدابیــر الزم
را بــه کار مــی گیریــم تــا ایــن مشــکل را حــل کنیــم،
همچنیــن نصــب  ۲۰۰متــر ریــل باقــی مانــده در ســرخس
را نیــز پیگیــری خواهیــم کــرد.
وزیــر حمــل و نقــل جمهــوری ترکمنســتان ادامــه داد:
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موضــوع جمــع آوری پــل قدیمــی ســرخس را نیــز پیگیــری
کــرده ایــم و در ایــن بــاره مشــکلی وجــود نــدارد.
او تاکیــد کــرد :تعــداد واگنهایــی کــه در مــرز ایــران و
ترکمنســتان هســتند را ظــرف  ۱۰روز آینــده حــل خواهیــم
کــرد و بــا راه انــدازی تونلهــا تــردد واگنهــا نیــز از ســر
گرفتــه مــی شــود.
همچنیــن الیــار غنــی اوف وزیــر حمــل و نقــل ازبکســتان
نیــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرف ایرانــی و ازبکســتانی
بــه شــدت ملــزم بــه اســتفاده از پروتکلهــای مربــوط
بــه قرنطینــه هســتند ،از وزیــر حمــل و نقــل ترکمنســتان
خواســت تــا هــر چــه زودتــر تکلیــف تجمیــع واگنهــا در
مــرز ایــران و نیــز ازبکســتان را مشــخص کنــد.
درخواست شافعی از روحانی
پایــگاه خبــری اتــاق ایران|رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در
نامــهای بــه رییسجمهــور مطــرح کــرد :ســازمان تأمیــن
اجتماعــی یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت ،امــا
حضــور دولــت در برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریها
بســیار پررنگتــر از نماینــدگان کارفرمــا و کارگــری اســت
و عمــا ایــن دو شــریک اصلــی در ایــن ســازمان از جایــگاه
تصمیمگیــری برخــوردار نیســتند .غالمحســین شــافعی بــا
ارســال نامـهای بــه حســن روحانــی درخواســت کــرد تــا بــا
توجــه بــه شــرایط بحرانــی اخیــر حاکــم بــر محیــط کســب
و کار کشــور ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا ،احیــای
شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی در دســتورکار قــرار گیــرد.
بــه بــاور رییــس اتــاق ایــران ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی
یکنهــاد عمومــی غیردولتــی اســت ،امــا حضــور دولــت در
برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریها بســیار پررنگتــر از
نماینــدگان کارفرمــا و کارگــر اســت و عمــا ایــن دو شــریک
اصلــی در ایــن ســازمان از جایــگاه تصمیمگیــری برخــوردار
نیســتند .او همچنیــن تأکیــد میکنــد کــه طــی ســالهای
گذشــته بــا حــذف شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی ،اصــل
سـهجانبه گرایــی در ایــن ســازمان کمرنــگ شــده کــه ایــن
موضــوع مــورد اعتــراض کارگــران و کارفرمایــان بــه عنــوان
شــرکای ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت.
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Short news

Iran’s export of goods with prefNon-oil export growth vital for erential tariffs to EAEU increases
85%
surge in production

TEHRAN – Iran’s First Vice-President
Es’haq Jahangiri has called for developing non-oil exports as the only
way for realizing the motto of surge in
.production, IRNA reported
The Foreign Affairs Ministry should“
provide the necessary bases for the
development of [non-oil] exports by
expanding and strengthening economic diplomacy,” he said in a meeting on reviewing ways of boosting
economic relations with the neighboring countries and supporting non.oil exporters
In the meeting, Jahangiri emphasized
the importance of non-oil export and
pointed to it as the most important
factor in domestic production, saying: “We have no choice but to expand exports if we are looking for a
”.surge in production
He further underlined the need for expanding economic relations with the
countries in the region and noted that
the domestic market is limited and
one of the requirements for a surge
in production is to be able to supply
domestic products in international
.markets

TEHRAN- Export of the commodities
subjected to preferential tariffs from
Iran to the Eurasian Economic Union
(EAEU) member states has risen 85
percent since the implementation of a
free trade agreement between the two
sides (October 2019), head of Iran’s
Trade Promotion Organization (TPO)
.announced
Hamid Zadboum also said that 13 percent of Iran’s imports from the EAEU
are subjected to the preferential tariffs, while 49 percent of the country’s
exports to the block is subjected to
.those tariffs, TPO website published
The official said that Iran’s exports to
the EAEU member countries are more
variable compared to its imports from
those states, adding exports can be
.even more expanded
According to the TPO head, the Eurasian Economic Committee approved
a list of essential import products to
the union to minimize the negative
economic impacts of the coronavirus
outbreak and to prevent the shortage
.of such goods in the union
The list mainly includes agricultural,“
pharmaceutical and foodstuff prod.ucts,” the official stressed
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Iran’s electricity consumption
exceeds 41 GW

TEHRAN – Following an upward
trend in recent months, electricity
consumption in Iran reached 41,694
megawatts (41.69 gigawatts) on Saturday, IRNA reported, citing data
released by Iran Grid Management
.)Company (IGMC
As reported, the country’s electricity
consumption stood at 38,695 MW on
the same date last year, which means
the consumption has increased by
.2,999 MW
Based on the data, electricity consumption by the industry sector also
exceeded 4,000 megawatts (MW) and
reached 4,577 MW on the mentioned
.day
Power plant power storage also increased to 3,662 MW, and the output
of the country’s renewable power
plants reached 3,711 MW, according
.to the IGMC data
Last week, Iran’s Power Generation
and Distribution Company (known as
TAVANIR) announced that the country’s electricity consumption, since
the beginning of the current Iranian
calendar year (March 20) up to May
6 has increased by five percent com.pared to the same period last year

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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نخســتین نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی در ســال  99برگــزار شــد .در ایــن
نشســت رئیــس اتــاق ایــران ضمــن تأکیــد بــر لــزوم
تعامــل بیشــتر بیــن دولــت و بخــش خصوصــی بــه
ویــژه در دوران شــیوع ویــروس کرونــا ،یــادآور
شــد :هرچقــدر دولــت در مــورد پیمــان ســپاری
ارزی ســخت گیرانــه تــر عمــل کنــد ،شــاهد خــروج
حرفهایهــا از صحنــه صــادرات و ورود غیرحرفــهای
هــا بــه ایــن حــوزه میشــود.
در ایــن نشســت ضمــن بررســی مشــکالت تســهیالت
گیرنــدگان ارزی موضــوع جــزء (د) بنــد  6قانــون بودجــه
ســال  ،1388مشــکالت صادرکننــدگان در رابطــه بــا
تصمیمــات بانــک مرکــزی در مــورد نحــوه بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات در ســال  1399و رفــع تعهــد ارزی ســال
 1389نیــز بررســی شــد.
در ایــن بیــن فرهــاد دژپســند ،وزیــر اقتصــاد و دارایــی،
شــورای گفتوگــو را محــل مناســبی بــرای تبــادل
اطالعــات بیــن دولــت و بخــش خصوصــی توصیــف کــرد
و گفــت :شــورای گفتوگــو بایــد همــواره برقــرار باشــد.
ضــرورت برگــزاری ایــن جلســات بــه ویــژه در دوران شــیوع
کرونــا باالســت چراکــه اثرگــذاری مثبتــی روی وضعیــت
اقتصــاد کشــور دارد .اقتصــاد ایــران پیــش از کرونــا بــا
محدودیتهــای ناشــی از تحریــم مواجــه بــود و امــروز بــا
ابعــاد جدیــدی از مســائل مواجــه اســت.
رئیــس شــورای گفتوگــو بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
بســیاری معتقــد بودنــد ایــران نمیتوانــد از پــس مشــکالت
ناشــی از تحریــم و کرونــا برآیــد ،تصریــح کــرد :خوشــبختانه
وضعیــت ایــران خیلــی بهتــر از آنچــه اســت کــه تصــور
میشــد؛ تعــداد بیــکاران ناشــی از کرونــا در مقایســه بــا
دیگــر کشــورها وضعیــت بهتــری دارد البتــه بــه طــور حتــم
ایــن فرآینــد مقطعــی نبــوده و بایــد مراقــب بــود کــه از ایــن
پــس بــا مشــکالت غیرقابلحــل مواجــه نشــویم.
وزیــر اقتصــاد از نهایــی شــدن تفاهمــات اولیــه بــرای
راهانــدازی پنجــره واحــد الکترونیــک و دادگاههــای ویــژه
اقتصــادی خبــر داد و یــادآور شــد :موضــوع دادگاه ویــژه
اقتصــادی کــه مــورد اســتقبال قــوه قضائیــه نیــز هســت تــا
پایــان اردیبهشــتماه نهایــی میشــود.
دژپســند از پیگیریهــای مکــرر ســازمان امــور مالیاتــی در
مــورد کــد اقتصــادی ،روانســازی رونــد شــروع کسـبوکار و

انـرژی

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

خــود آنهــا بــرای بازگشــت ارز اقــدام کننــد.

الگوی بازگشت ارز صادراتی با همکاری
بخش خصوصی و دولت طراحی شود
ابــاغ بخشــنامه جدیــد از شــنبه گذشــته خبــر داد و تأکیــد
کــرد :بــا اجرایــی شــدن ایــن بخشــنامه شــاخص شــروع
کســبوکار بــه میــزان  48رتبــه و شــاخص کل نیــز بــه
میــزان  12رتبــه ارتقــا پیــدا میکنــد.
وی بــه شــرایط مناســب بــازار ســرمایه و بســیج دولــت و
حاکمیــت در ایــن بخــش ســخن گفــت و تصریــح کــرد :بایــد
بهگونـهای عمــل کنیــم کــه عرضــه ســهام در بــازار ســرمایه
بــه صــورت مســتمر باشــد .آزادســازی ســهام عدالــت نیــز
ظرفیــت خوبــی اســت کــه اجرایــی شــد.
رئیــس شــورای گفتوگــو از جلســهای بــا  30الــی
 40شــرکت خصوصــی بــزرگ خبــر داد و افــزود :از ایــن
شــرکتها خواســتیم کــه بــرای تأمیــن مالــی خــود
بــه ســمت بــازار ســرمایه ســوق پیــدا کننــد .ایــن بــازار
میتوانــد مــورد اعتمــاد بخــش خصوصــی و شــرکتهای
بــزرگ باشــد .امــروز بانکهــای کشــور بــه شــدت زیــر
فشــار هســتند چراکــه میــزان تســهیالت اعطایــی آنهــا از
میــزان ســپردهگذاریها باالتــر اســت.
در ادامــه وزیــر اقتصــاد درباره مشــکالت تســهیالتگیرندگان
ارزی موضــوع جــزء (د) بنــد  6قانــون بودجــه ســال 1388
نیــز گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه نمیتوانیــم ایــن مســئله
را در بودجــه ســال جــاری اضافــه کنیــم ،بایــد آن را بــه
بودجــه ســال  1400اختصــاص دهیــم .امــا بــه صــورت
موقــت بــرای ســال  99و جلوگیــری از گرفتــار شــدن بخــش
خصوصــی در ســالی کــه بــا انــواع مشــکالت ناشــی از تحریــم
و کرونــا مواجــه اســت ،پیشــنهاد میکنیــم کــه مصوبــه

ســتاد تســهیل همچنــان در ایــن یــک ســال الزماالجــرا
باشــد .البتــه در نشســت بعــدی بایــد موضــوع را بــه صــورت
دقیقتــر بررســی کنیــم.
گفتنــی اســت ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در ســال
 1398بــه منظــور پیشــگیری از بــروز اختــال در رونــد
تولیــد و اشــتغال واحدهــای تولیــدی موردنظــر تصویــب
کــرد کــه کلیــه بانکهــای عامــل از انجــام هرگونــه اقــدام
حقوقــی و اجرایــی علیــه ایــن واحدهــا تــا اتخــاذ تصمیــم
نهایــی خــودداری کننــد و بانکهایــی کــه اقداماتــی در ایــن
زمینــه انجــام دادهانــد نســبت بــه توقــف آنهــا ،خــارج کــردن
از ســرفصل بدهــکاران غیرجــاری و رفــع محدودیتهــای
اعمــال شــده ،اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد.
در ادامــه مشــکالت صادرکننــدگان در رابطــه بــا تصمیمــات
بانــک مرکــزی در مــورد نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات در ســال  1399و رفــع تعهــد ارزی ســال 1389
موردتوجــه قــرار گرفــت.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران از توافــق بــا بانــک
مرکــزی در مــورد ایــن موضــوع ســخن گفــت کــه متأســفانه
ســازمان امــور مالیاتــی بیتوجــه بــه توافــق صــورت گرفتــه،
دســتورالعمل دیگــری را صــادر کــرد.
بــر اســاس اظهــارات او دولــت نســبت بــه انــواع هزینههایــی
امــروز بــر صادرکننــدگان تحمیــل میشــود ،بیتوجــه
اســت .اگــر بانــک مرکــزی قــادر اســت ایــن منابــع ارزی را
بــه کشــور برگردانــد پیشــنهاد میکنیــم کــه صادرکننــدگان
ارز را خــارج از کشــور بــه بانــک مرکــزی تحویــل دهنــد و
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دبیــر شــورای گفتوگــو یــادآور شــد :دولــت بایــد
واقعیتهــا را ببینــد .اگــر قــرار باشــد صادرکننــده ارز خــود
را برنگردانــد در طــول ســالیان گذشــته بایــد کل ســرمایه
کشــور از ایــران خــارج شــده بــود .ایــن نگرانــی تنهــا بــه
وضعیــت صــادرات کشــور لطمــه وارد میکنــد .شــما از
بخــش خصوصــی بــه عنــوان ســرداران جبهــه اقتصــادی یــاد
میکنیــد امــا بــه ایــن ســرداران اعتمــاد نداریــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه تغییــر نگــرش
رئیــسکل بانــک مرکــزی نســبت بــه بخــش خصوصــی و
قدردانــی ایشــان از صادرکننــدگان بــرای ادامــه کار در ایــن
شــرایط ســخت اشــاره کــرد و گفــت :روشــی کــه بانــک
مرکــزی اتخــاذ کــرده منجــر بــه تحقــق اهدافــی کــه تعییــن
کــرده اســت ،نمیشــود .ایــن موضــوع را بارهــا تکــرار
کردیــم و از همــان ابتــدای اجــرای ایــن بخشــنامه بــه تجربــه
ناموفــق پیمــان ســپاری ارزی اشــاره کردیــم.
در نهایــت دژپســند بــا تأییــد نــگاه بخــش خصوصــی
پیشــنهاد داد بــرای پیــدا کــردن الگــوی مناســب در
مــورد شــیوه بازگشــت ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی،
نشســتهای تخصصــی بــه همــت الهوتــی و بــا حضــور
نماینــدگان دســتگاههای مربوطــه برگــزار شــود و در ایــن
مــورد بــه راهــکاری اجرایــی و مناســب برســند و در نهایــت
نتیجــه را بــا دبیرخانــه شــورای گفتوگــو در میــان بگذارنــد.
وی یــادآور شــد :موضــوع ارزش پایــه انــواع کاالهــا بر اســاس
فرمولــی مشــخص تعییــن میشــود کــه ایــن ارزشگــذاری
نیــز در گمــرک صــورت میگیــرد .کمااینکــه ســال گذشــته
بــر اســاس همیــن انتقاداتــی کــه از ســوی بخــش خصوصــی
عنــوان شــد حــدود  35درصــد ارزش پایــه کاالهــا را اصــاح
کردیم.
رئیــس شــورای گفتوگــو بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه
افزایــش نگاههــای تعزیراتــی دولــت را از تحقــق اهــداف دور
میکنــد ،گفــت :توجــه داشــته باشــیم کــه در ســال جــاری
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بایــد بــا همدلــی و هماهنگــی
بیشــتر حرکــت کنیــم .و بــه جایــی برســیم کــه دیگــر بــه
ایــن میــزان قیدوبنــد نیــازی نباشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اقتصاد دنیا پس از پایان کرونا
چگونه خواهد بود؟

هــران -ایرنــا -بســیاری از تحلیلگــران در تــاش بــه
یافتــن پاســخی بــه ســوال وضعیــت دنیــا پــس از پایــان
کرونــا هســتند .مجمــع جهانــی اقتصــاد بــرای پاســخ بــه
ایــن ســوال ،چنــد ســناریوی خوشبینانــه و بدبینانــه
تعریــف کــرده اســت.
در ایــن میــان « ،ســناریوی  Vشــکل» بهتریــن و
خوشبینانهتریــن ســناریو و «ســناریوی تیــک شــکل»،
واقعبینانهتریــن ســناریو را تحلیــل میکننــد.
ایــن ســناریو بهتریــن و خوشبینان ـه تریــن ســناریو اســت
و بیــان میکنــد همانطــور کــه اقتصــاد دنیــا بعــد از
تعطیلــی فعالیـت هــای اقتصــادی بـه یکبــاره ســقوط کــرد
بعــد از برطــرف شــدن ایــن بحــران مــا شــاهد افزایــش
نــرخ رشــد اقتصــادی خواهیــم بــود و بــه همــان ســرعت
اقتصــاد دنیــا رشــد میکنــد .مجمــع جهانــی اقتصــاد
احتمــال وقــوع ایــن ســناریو را کــم میدانــد زیــرا بــر
ایــن بــاور اســت کــه عــاوه بــر اقتصــاد عــادات مصرفــی و
ســرمایهگذاری مــردم هــم در جریــان ایــن بحــران تغییــر
کــرده اســت و تــا زمانــی کــه مــردم دنیــا نتواننــد بــه
اقتصــاد دنیــا اعتمــاد کننــد و مصــرف را جایگزیــن پــس
انــداز بــرای روز مبــادا کننــد ،رونــد بازســازی اقتصــاد دنیــا
ی رود نخواهــد بــود.
بــا شــدتی کــه انتظــار م ـ 
در فاصلــه مــاههــای آوریــل تــا ژوئــن ســال ۲۰۲۰
میــادی ارزش تولیــد ناخالــص داخلــی دنیــا بــا ســرعتی
کــه پیــش از ایــن در تاریــخ ســابقه نداشــت منقبــض شــد.
امــا حمایـت هــای پولــی و مالــی کــه ارزشــی بالــغ بــر ۱۰
هــزار میلیــارد دالر دارد م ـی توانــد نویدبخــش بازســازی
ســریع اقتصــاد دنیــا بعــد از شــروع دوبــاره فعالیــتهــای
اقتصــادی باشــد.
«راس واکــر» ،اقتصــاددان ارشــد مرکــز مطالعــات بــازار
ناتوســت ( )Natwestبــر ایــن بــاور اســت کــه دنیــا
در فصــل دوم ســال جــاری افــت نــرخ رشــد اقتصــادی را
تجربــه خواهــد کــرد ولــی از فصــل ســوم مســیر بازســازی
ی شــود و در فصــل آخــر ما شــاهد وضعیتــی عادی
آغــاز مـ 
در اقتصــاد دنیــا هســتیم .شــاید تحقــق ایــن ســناریو در
کشــورهایی کــه میلیاردهــا دالر بــه اقتصــاد تزریــق کردنــد

محتمــل باشــد ولــی بــه نظــر نمیرســد دنیــا بتوانــد
ایــن وضعیــت را تجربــه کنــد .در درجــه اول اینکــه همــه
دنیــا بــه صــورت همزمــان بحــران را پشــت ســر نمــی
ت هــای اقتصــادی آغــاز
گــذارد و بــه طــور همزمــان فعالیـ 
نمیشــود و دوم اینکــه در بســیاری از کشــورها کــه تجربــه
بحرانهــایمختلــف را داشــتهاند ،برطــرف شــدن نگرانــی
مــردم و بازگشــت بــه عــادات مصرفــی و زندگــی گذشــته
بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد .بنابرایــن ایــن ســناریو را
میتــوان بســیار خوشبینانــه دانســت.
سناریوی تیک شکل (مانند لوگوی نایک)
مایــک برنبــرگ ،اقتصــاددان ارشــد مرکــز مطالعــات
فلوریــان هنــس بــر ایــن بــاور اســت کــه بعــد از تجربــه
افــت شــدید نــرخ رشــد اقتصــادی دنیــا در جریــان همــه
گیــری ویــروس کرونــا و تعطیلــی گســترده فعالیتهــای
اقتصــادی ،پیــشبینــی میشــود اقتصــاد رشــد تدریجــی
را در پیــش بگیــرد .یعنــی بــا وجــود بازشــدن اقتصــاد و
فعالیــت عــادی کســب و کارهــا ولــی مــردم بــرای بازگشــت
بــه وضعیــت عــادی قبــل از کرونــا نیــاز بــه صــرف زمــان
بیشــتری داشــته باشــند .در ایــن وضعیــت ،رونــد بازســازی
اقتصــادی کنــد و تدریجــی خواهــد بــود و مــا شــاهد ایجــاد
نمــوداری بــه عنــوان نمــودار رشــد اقتصــادی دنیــا طــی
ســالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱خواهیــم بــود کــه شــکلی
شــبیه نشــانه «تیــک» یعنــی چیــزی شــبیه لوگــوی
شــرکت نایــک دارد .ایــن وضعیــت را میتــوان در تمامــی
بحرانهــایایجــاد شــده در جریــان هم ـ ه گیــریه ـا یــا
ی هـا مشــاهده کــرد زیــرا مــردم بــرای
جنــگهـا و قحطـ 
حفــظ ســامتی خــود و خانــواده خــود در روزهــای ســخت
بحــران ،عــادات تــازهای در خودشــان ایجــاد کــرد ه انــد و
تــا زمانــی کــه ذهــن آنهــا بپذیــرد روزهــای ســخت و غیــر
قابــل اعتمــاد پایــان یافتــه اســت ،زمــان بیشــتری مــورد
نیــاز اســت.
گیلــس مــوک ،اقتصــاددان ارشــد مرکــز مدیریــت مالــی
و ســرمایهگــذاری آکســا در ایــن مــورد میگویــد :ایجــاد
ایــن بحــران ســامتی در دنیــا باعــث تغییــر عــادت مصرفی
مــردم جهــان خواهــد شــد .انتظــار م ـیرود انگیــزه پــس
انــداز در مــردم بیشــتر شــود و تمایــل بــرای مصــرف
ش بینــیهـا از احتمــال کاهــش هزینــه
کاهــش یابــد .پیـ 
هــایغیرضــروری و کاهــش میــزان ســفرهای خارجــی
حکایــت دارد و در ایــن وضعیــت اقتصــاد هــم نمــیتوانــد

انـرژی
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بــا باالتریــن پتانســیل خــود رشــد کنــد و بــه وضعیــت
قبــل بازگــردد .در ایــن ســناریو نمـی تــوان انتظــار افزایــش
ســطح ســرمای ه گــذاری بعــد از پایــان همــهگیــریکرونــا
را داشــت زیــرا تقاضــا کمتــر از قبــل اســت در نتیجــه
محتمــلتریــن ســناریو رشــد تدریجــی ســرمای ه گــذاری
و مصــرف و در نهایــت رشــد تدریجــی اقتصــاد اســت کــه
باعــث ایجــاد شــکلی شــبیه تیــک یــا لوگــوی نایــک در
نمــودار رشــد اقتصــادی دنیــا میشــود .ایــن رونــد هــم
تــا انتهــای ســال  ۲۰۲۱و حتــی اواســط ســال ۲۰۲۲
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد یعنــی در آن زمــان اســت کــه
مــا میتوانیــم رشــد عــادی اقتصــاد را تجربــه کنیــم و
وضعیتــی ماننــد ســالهای پیــش از وقــوع کرونــا داشــته
باشــیم.

نفت ارزان مانع رشد انرژی
خورشیدی در خاورمیانه نشد

برخــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان نفــت خاورمیانــه
بــا وجــود ریــزش قیمــت نفــت ،پروژههــای انــرژی
خورشــیدی را دنبــال میکننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نفــت ارزان ســابق بــر ایــن مانــع
ســرمایهگذاری در انــرژی تجدیدپذیــر در کشــورهایی
میشــد کــه بــه درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت
وابســته هســتند امــا اکنــون هزینههــای پروژههــای
انــرژی خورشــیدی بــه مــدد تجهیــزات ارزانتــر و فنــاوری
بهتــر ،نســبت بــه یــک دهــه گذشــته بــه حــدود یــک
دهــم رســیده اســت.
نخســتین تجربــه ورود خاورمیانــه بــه انــرژی تجدیدپذیــر
هنگامــی کــه قیمــت نفــت کاهــش پیــدا کــرد یــا
اولویتهــای رســمی دولتهــا تغییــر کردنــد ،ضعیــف
شــد .برنامههــای خورشــیدی کــه عربســتان ســعودی
و ابوظبــی یــک دهــه قبــل یــا بیشــتر آغــاز کردنــد بــه
دههــا میلیــارد دالر ســرمایهگذاری نیــاز داشــتند و هرگــز
پیشــرفت چندانــی نکــرد .از آن زمــان دولتهــا شــرکایی
بــرای برعهــده گرفتــن هزینــه هــا پیــدا کردهانــد و بــا
وجــود تاخیــر احتمالــی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا،
بلندپروازیهــای خورشــیدی آنهــا رو بــه پیشــرفت اســت.
بنجامیــن آتیــا ،تحلیلگــر شــرکت مشــاوره وود مککنــزی
در ایــن بــاره اظهــار کــرد :انــرژی خورشــیدی ارزانتریــن
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منبــع تولیــد بــرق در خاورمیانــه اســت و پروژههــای جدیــد
در ایــن منطقــه بــه جــای بودجــه دولتــی ،بــه تامیــن مالــی
خصوصــی متکــی هســتند و بنابرایــن از موانــع مربــوط بــه
قیمتهــای پاییــن نفــت مصــون خواهنــد مانــد.
طبــق آمــار آژانــس بینالمللــی انــرژی ( ،)IEAتقاضــا
بــرای بــرق در خاورمیانــه از ســال  ۲۰۰۰ســاالنه حــدود
شــش درصــد رشــد کــرده اســت .بــه گفتــه رابیــن میلــز،
موســس شــرکت مشــاوره قمــر انــرژی ،در کشــورهای
ایــن منطقــه کــه ســابق بــر ایــن نیروگاههایشــان بــرای
تولیــد بــرق از گاز طبیعــی یــا نفــت اســتفاده میکردنــد،
نیروگاههــای خورشــیدی میتواننــد همــه رشــد تقاضــا را
تامیــن کننــد.
بنــا بــر گــزارش بلومبــرگ اینتلیجنــس ،نیروگاههــای
بــادی و خورشــیدی تنهــا حــدود پنــج درصــد از بــرق
در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا را تولیــد میکننــد و
کشــورهای تولیدکننــده نفــت در منطقــه خلیــج فــارس در
زمــره بزرگتریــن تولیدکننــدگان گازهــای گلخانــه جهــان
قــرار دارنــد .روزنامــه انگلیســی گاردیــن در تحلیلــی در
اکتبــر تخمیــن زد کــه نفــت شــرکت آرامکــوی ســعودی
بیــش از هــر شــرکت دیگــری در جهــان عامــل انتشــار
گازهــای گلخانــهای اســت.
بــه گفتــه جنــی چیــس ،تحلیلگــر بلومبــرگ نیــو انــرژی
فاینانــس ،خاورمیانــه مدتهاســت کــه بــرای کاهــش
وابســتگی بــه نفــت ســرگرم برنامهریــزی بــوده اســت.
قیمــت نفــت برنــت از ابتــدای امســال تــا هفتــه گذشــته
 ۳۶درصــد افــت داشــته و بــه پاییــن ســطح قیمتــی
رســیده کــه اکثــر دولتهــای منطقــه بــرای متــوازن کــردن
بودجهشــان نیــاز دارنــد .در ایــن بیــن ویــروس کرونــا هــم
ســاخت تاسیســات خورشــیدی در ابوظبــی ،اردن و قطــر را
بــه تاخیــر انداختــه و بســیاری از ایــن پروژههــا تــا ســال
آینــده بــه تعویــق افتــاده اســت.
بــا وجــود ابهاماتــی کــه در خصــوص پاندمــی ویــروس کرونا
وجــود دارد ،جمعیــت رو بــه توســعه خاورمیانــه همزمــان
بــا بهبــود تدریجــی اقتصادهــای منطقــه مطمئنــا بــه بــرق
بیشــتری نیــاز دارد .کشــورهای خاورمیانــه حداقــل تــا ســال
 ۲۰۲۵هــزاران مــگاوات ســاعت ظرفیــت خورشــیدی جدیــد
را اضافــه خواهنــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

چشمانداز یک میلیارد دالری تجارت
ایران و سوریه تا 1400

کیــوان کاشــفی ،عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران و رئیــس
اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ســوریه معتقــد اســت بــا
برنامههایــی کــه در تجــارت بــا ســوریه در دســتور کار
قــرار گرفتــه ،ارزش تجــارت ایــران بــا ایــن کشــور تــا ســال
آینــده بــه یــک میلیــارد دالر خواهــد رســید.
رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و ســوریه از
چشـمانداز خــوب آینــده تجــارت ایــران و ســوریه خصوصـاً
بــا راهانــدازی اتــاق مشــترک بازرگانــی بیــن دو کشــور یــاد
کــرد و گفــت :بــا برنامههایــی کــه داریــم امیدواریــم
ســقف معامــات تجــاری بــا ســوریه را تــا ســال آینــده بــه
یــک میلیــارد دالر برســانیم.
کیــوان کاشــفی افــزود :در حــدود  1.5ســال اخیــر،
فعالیتهــای اقتصــادی بخــش خصوصــی ایــران بــا ســوریه
در قالــب کمیتــه مشــترک اقتصــادی دو کشــور صــورت
میگرفــت؛ امــا اکنــون بــا افزایــش تعــداد فعــاالن ایــن
بخــش ،شــاهد راهانــدازی اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران
و ســوریه هســتیم.
او هــدف از راهانــدازی اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
ســوریه را افزایــش تعامــات اقتصــادی بــا ایــن کشــور
دانســت و ادامــه داد :ســوریه یکــی از بازارهــای اصلــی و
مقاصــد صادراتــی کشــور مــا خصوص ـاً در آینــده اســت و
بــا ایــن کشــور در زمینههــای مختلــف عالیــق مشــترکی
داریــم کــه میتوانــد بــه افزایــش مناســبات اقتصــادی
کمــک کنــد.
بــه گفتــه کاشــفی ،تمایــل ســوریه بــه معامــات اقتصــادی
بــا ایــران نیــز بســیار زیــاد اســت و مــا نیــز بایــد از ایــن
فرصــت بهخوبــی اســتفاده کنیــم.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران از برنامههایــی کــه بــرای
افزایــش مــراودات اقتصــادی بــا ایــن کشــور وجــود دارد
یــاد کــرد و ادامــه داد :اگرچــه طــی  1.5ســال گذشــته
شــرکتهای ایرانــی در چندیــن نمایشــگاه ســوریه حضــور
داشــتند و دســتاوردهای خــود را بــه نمایــش گذاشــتند،
امــا پسازایــن نیــز بــرای حضــور بیشــتر شــرکتهای
ایرانــی در ســوریه برنامــه داریــم.

او ادامــه داد :تــاش میکنیــم بــهزودی نمایشــگاه
توانمندیهــای ایــران را در ســوریه برگــزار کنیــم تــا
فرصتــی بــرای معرفــی شــرکتهای ایرانــی بــه بــازار
ســوریه باشــد.
رئیــس اتــاق کرمانشــاه همچنیــن از برنامهریــزی بــرای
تبــادل هیاتهــای اقتصــادی و تجــاری متشــکل از فعالیــن
بخــش خصوصــی دو کشــور خبــر داد و عنــوان کــرد :ایــن
برنامــه را از گذشــته هــم پیگیــری میکردیــم و طــی 1.5
ســال گذشــته بــا هیــچ کشــوری بهانــدازه ســوریه تبــادل
هیاتهــای تجــاری نداشــتیم.
کاشــفی همچنیــن از راهانــدازی مرکــز تجــارت ایرانیــان در
ســوریه در آینــده نزدیــک خبــر داد و افــزود :ســاختمانی
بــرای ایــن منظــور در ســوریه خریــداری شــده و بنــا داریــم
محلــی را نیــز بــرای اســتقرار شــرکتهای ایرانــی در ایــن
مرکــز اختصــاص دهیــم.
او خاطرنشــان کــرد :بنــا داریــم دو طبقــه از ایــن مرکــز را
بــه بخــش نمایشــگاهی اختصــاص دهیــم و خدمــات جانبــی
مختلفــی را نیــز بــرای آن در نظــر گرفتهایــم.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ســوریه راهانــدازی
خــط اعتبــاری بــا کشــور ســوریه بــرای تســهیل معامــات
را نیــز ضــروری خوانــد کــه پیگیریهــای الزم نیــز در ایــن
زمینــه در حــال انجــام اســت و ادامــه داد :بــرای ایــن منظــور
نیازمنــد همــکاری بانــک مرکــزی هــم هســتیم.
کاشــفی دربــاره مهمتریــن کاالهایــی کــه بــرای صــادرات
بــه ســوریه مزی ـتدار اســت نیــز خاطرنشــان کــرد :کشــور
ســوریه زمانــی یکــی از کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده
بــود ،امــا بــه دلیــل شــرایط جنــگ از ایــن وضعیــت فاصلــه
گرفــت و حــاال دوران بازســازی ایــن کشــور فرصــت خوبــی
بــرای ارائــه انــواع خدمــات ساختوســاز را بــرای مــا فراهــم
میکنــد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ســوریه ابــراز
امیــدواری کــرد :بــا مجمــوع ایــن اقدامــات بتوانیــم ســقف
معامــات تجــاری بــا ســوریه را تــا پایــان ســال آینــده بــه
یــک میلیــارد دالر برســانیم.

انـرژی

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

زنگنه:کرونا
تولید نفت را
متوقف نکرد

تهــران  -ایرنــا  -وزیــر نفــت مهمتریــن اقدامــات وزارت
نفــت بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا را تشــریح کــرد
و گفــت :وزارت نفــت همزمــان بــا شــیوع ایــن ویــروس
تالشهــای مصرانــهای را بــرای متوقــف نکــردن تولیــد
در صنعــت نفــت بــا حفــظ ســامت کارکنــان در دســتور
کار قــرار داده اســت.
بــه گــزارش وزارت نفــت ،بیــژن زنگنــه امــروز (سهشــنبه)
بــا همراهــی معاونــان خــود و در نشســت بــا اســحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا اشــاره
بــه اینکــه اقدامهــای وزارت نفــت بــرای گــذر از شــیوع
ویــروس کرونــا بــا اولویــت مناطــق اســتقرار تأسیســات
حیاتــی صنعــت نفــت در چهــار بخــش پیشــگیری،
آمادگــی ،مقابلــه و بازگشــت بــه شــرایط عــادی انجــام
شــد،
وی افــزود :آمــوزش ،انضبــاط ،اجــرای دقیق و ســختگیرانه
دســتورالعملهای ابالغــی ،لغــو تعویــض شــیفت اتبــاع
خارجــی شــناورها ،ممانعــت از حضــور کارکنــان مناطــق
پرریســک بــه عســلویه و ســکوها و جزایــر نفتــی،
تبســنجی کارکنــان ،برگــزاری نشســتها بــه صــورت
ویدئوکنفرانــس ،مرخــص کــردن کارکنــان پیمانــکاران
طرحهــای توســعهای طــرف قــرارداد بــا شــرکت نفــت و
گاز پــارس از  ۲۰اســفند تــا  ۲۲فروردیــن ،تأخیــر اجــرای
همــه طرحهــای دریایــی از جملــه اقدامهــای پیشــگیرانه
بــا ایــن ویــروس بــود.
زنگنــه از تجهیــز نقاهتــگاه  ۱۰۰تختخوابــی اهــواز،
تحویــل  ۲۰دســتگاه ونتیالتــور ،تولیــد محصــوالت
ضدعفونیکننــده دســت و آبژاول ،ارســال رایــگان مــواد
پلیمــری بهعنــوان برخــی از فعالیتهــای صنعــت نفــت
در حــوزه مســئولیت اجتماعــی بــرای مقابلــه بــا ایــن
ویــروس نــام بــرد و گفــت :تــداوم تولیــد نفــت در همــه
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ســکوها و مناطــق عملیاتــی در نتیجــه ایــن اقدامهــا
محقــق شــده اســت.
زنگنــه در ادامــه ایــن نشســت از کاهــش شــدید قیمــت
جهانــی نفتخــام و فرآوردههــای نفتــی در پــی افــت
تقاضــای جهانــی ،افــت ســوددهی پاالیشــگاهها در پــی
کاهــش تقاضــای نفتخــام و فرآوردههــا ،افــت شــدید
قیمــت محصــوالت پتروشــیمی و تقاضــای داخلــی و جهانی
بــرای محصــوالت آنهــا ،افزایــش ذخیرهســازیهای
نفتخــام و فرآوردههــا در ایــران و جهــان بهعنــوان
آثــار شــیوع ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد نــام بــرد و
گفــت :ذخیرهســازی بنزیــن در ایــران هماکنــون بــه
بیســابقهترین رقــم تاریخــی رســیده اســت.
وی ادامــه داد :تعلیــق موقــت برخــی طرحهــای باالدســتی
و پاییــن دســتی صنعــت نفــت بهویــژه منطقــه عمومــی
پــارس ،کاهــش  ۴۰درصــدی دریافــت خــوراک صنایــع
پاییندســتی پتروشــیمی نســبت بــه پارســال ،تعطیلــی
بیشــتر بخشهــای تولیــد قیــر و کاهــش فــروش
فرآوردههــای نفتــی از دیگــر آثــار شــیوعویروس
کروناســت.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه تحلیــل مــا ایــن اســت کــه
اشــتغالهایی کــه در صنعــت نفــت دچــار مشــکل شــدهاند
احیــا میشــوند و ضمــن ابــراز خرســندی از اینکــه ایــن
مشــاغل از چرخــه اشــتغال کشــور حــذف نخواهنــد شــد،
تصریــح کــرد :فعــال کــردن ســریع صنــدوق پژوهــش و
فنــاوری نفــت ،اجــرای طــرح تضمیــن خریــد کاالهــای
مــورد نیــاز صنعــت نفــت ،آغــاز عملیــات اجرایــی طــرح
فراگیــر پاالیشــی ســیراف ،اجــرای طرحهــای بهینهســازی
مصــرف گاز و تکمیــل طــرح ســیانجی ســوزکردن
خودروهــای عمومــی و آغــاز طــرح سیانجیســوزکردن
خودروهــای شــخصی ،ادامــه اجــرای طــرح جدیــد
نگهداشــت تولیــد از میدانهــای نفتــی خشــکی و دریــا،
تــداوم اجــرای طرحهــای توســعه پــارس جنوبــی و غــرب
کارون ،تســریع در اجــرای طرحهــای جهــش دوم صنعــت
پتروشــیمی ،ادامــه طــرح گازرســانی بــه  ۲۵۰۰روســتا در
ســال  ،۱۳۹۹راهانــدازی پــارک علموفنــاوری صنعــت نفــت
در منطقــه ری ،تدویــن بســتههای ســرمایهگذاری صنایــع
پیشــران و پاییندســتی پتروشــیمی و توســعه دانــش فنــی
و حمایــت مالــی بــرای ســرمایهگذاری در ایــن طرحهــا از
جملــه پیشــنهادها و اقدامهــای وزارت نفــت بــرای کاهــش
آثــار ویــروس کرونــا بــر صنعــت نفــت اســت.
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در حقیقــت نگاهــی بــه تجــارب بنگاههــای خانوادگــی در
ایــران نشــان میدهــد کــه اگرچــه گاهنســل دوم مدیریــت
ایــن شــرکتها موفــق عمــل کردهانــد ،امــا در تجــارب
موفــق در مدیریــت نســل ســوم شــرکتهای خانوادگــی در
ایــران کمتعــداد و نــادر هســتند.بهنظر میرســد یکــی از
مهمتریــن اصــول توســعه و تــداوم رشــد کســب و کارهــای
خانوادگــی در ایــران ،حفــظ شــخصیت ،اعتمــاد و هویــت
خانوادگــی آنهــا در کنــار ایجــاد نظامهــای نظــارت و
مدیریــت حرف ـهای اســت.

یادداشتی از علیرضا کالهی

چرایی ماندگاری
یـا سقوط
کسبوکارهای
خانوادگی

بنگاههــای اقتصــادی در دوره حیــات خــود از تولیــد تــا
افــول و مــرگ مســیری مخاطرهانگیــز را طــی میکننــد
کــه عــاوه بــر ریســکهای بســیارش ،فرصتهــای
طالیــی و کمنظیــری را نیــز بــرای توســعه در اختیــار آنهــا
میگــذارد.
در حقیقــت کســب و کارهــا درســت در همــان زمانــی کــه
ممکــن اســت بهدلیــل بحــران مدیریــت یــا اســتقالل از
عرصــه اقتصــاد و رقابــت کنــار گذاشــته شــوند ،میتواننــد
از طریــق خالقیــت توســعه یابنــد .در میانههــای مســیر
رشــد ،تشــریفات زائــد اداری و مقــررات خشــک هــم از
جملــه عواملــی هســتند کــه عمــر آنهــا را کاهــش داده و
مسیرشــان را تــا ســقوط کوتــاه میکنــد؛ امــا یافتههــای
اقتصــادی و تجربــی نشــان میدهــد کــه در همیــن دوران
هدایــت و واگــذاری اختیــارات میتوانــد رونــد رشــد یــک
بنــگاه اقتصــادی را ســرعت بخشــد.
در طــول ســالهای گذشــته جهانــی شــدن اقتصــاد
و تجــارت زمینــه را بــرای توســعه دو دســته از کســب و
کارهــا فراهــم کــرد .شــرکتهای چندملیتــی بــزرگ،
اولیــن گروهــی بودنــد کــه از گســترده شــدن تجــارت در
ابعــاد بینالمللــی منتفــع شــدند .شــرکتهای خانوادگــی
هــم البتــه جــزو کس ـبوکارهای منتفــع از جهانــی شــدن
اقتصــاد بودنــد .آمــار نشــان میدهــد کــه در طــول یــک
دهــه گذشــته در کشــورهای در حــال توســعه بیــش از ۶۰
درصــد کســب و کارهایــی کــه بــه گــردش مالــی بیــش
از یــک میلیــارد دالر رســیدند ،شــرکتهای خانوادگــی
بودنــد .بــه همیــن دلیــل بــه جــرات میتــوان گفــت کــه
برخــاف آنچــه تصــور میشــود ،شــرکتهای خانوادگــی
تجــارب موفــق کســب و کار در جهــان محســوب میشــوند
کــه شــاید یکــی از مهمتریــن دالیــل آن برنامهریــزی
بلندمــدت َآنهــا بــرای نســلهای بعــد اســت .بــه عــاوه

انـرژی
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آنهــا شــاید بــه دلیــل ســاختار مدیریتــی کــه عمدتــا
مشــمول اعضــای یــک خانــواده اســت ،در حفــظ کارکنــان
خــود موفقتــر ظاهــر میشــوند و زمینــه مســاعدتری
بــرای تبدیــل شــدن بــه برندهــای قویتــر و نوآورانهتــر
در اختیــار دارنــد .در حقیقــت کســب و کارهــای خانوادگــی
ماننــد یــک ســکه گرانقیمــت دو روی روشــن و تاریــک
دارنــد .در روی روشــن مــا مشــاغلی را میبینیــم کــه بــه
دلیــل بنــا شــدن بــر ســتون خانــواده ،هویــت خانوادگــی،
اعتمــاد و تعامــات قدرتمنــد میــان آنهــا ،از رشــد و توســعه
قابــل توجهــی برخــوردار بــوده و ســهمی غیرقابــل انــکار در
اقتصــاد جهــان بــه خــود اختصــاص داده انــد.
در ایــن روی روشــن ،نزدیکــی خانوادگــی و اتحــاد ناشــی از
پیونــد عاطفــی بیــن اعضــای خانــواده بــه یــک نقطــه قــوت
بــرای بنــگاه تبدیــل میشــود .البتــه تبدیــل شــدن کســب
و کار بــه یــک مشــخصه خانوادگــی ،در کنــار جــو حاکــم
بــر بنــگاه و تصویــری کــه از مالکیــت یــک خانــواده بــر ایــن
شــرکتها حاکــم میشــود هــم بــر اســتحکام بنیانهــای
آن بیتاثیــر نیســت .در یــک شــرکت خانوادگــی اعتمــاد
بــاالی موجــود در چارچــوب خانــواده ،تکثیــر میشــود و
فضایــی آزاد بــرای تبادلنظــر ،خالقیــت و نــوآوری ایجــاد
میکنــد .بــه عــاوه ارزشهــای خانــواده ،چشــمانداز
بلندمــدت و قــرار دادن منافــع تجــاری در اولویتهــای
اول ،تعامــات بیــن آنهــا را بــه شــکلی ســودآور تنظیــم
میکنــد .در روی دیگــر ســکه ،امــا کســب و کارهــای
خانوادگــی ممکــن اســت بــه دلیــل تنــوع کمتــر در
ســازماندهی ،تثبیــت سیاس ـتها بــرای دورههــای متوالــی
و عــدم یکســویی در مدیریــت ،در زمانــی کوتــاه رو بــه
افــول بگذارنــد .در حقیقــت بنگاههایــی کــه تحــت تملــک
و مدیریــت اعضــای یــک خانــواده اداره میشــوند ،گاه بــه
دلیــل درونگرایــی و نبــود فرهنــگ خالقیــت و تبــادل
دانــش ،دوره رشــد چنــدان طوالنــی ندارنــد .بــه عــاوه
اعتمــاد خانوادگــی در ســاختار ایــن دســت از شــرکتها
عــاوه بــر اینکــه ممکــن اســت بــه یــک نقطــه ضعــف بزرگ
تبدیــل شــود ،میتوانــد نارضایتیهــای گســتردهای را هــم
در پــی داشــته باشــد و در ایــن شــرایط کســب اعتبــار بــرای
رهبــری و حتــی دلبســتگیهای بیــش از حــد بــه مشــاغل
خانوادگــی بــه نقطــه ضعــف آنهــا بــدل میشــود.
بهرغــم همــه ایــن نقــاط منفــی ،کســب و کارهــای
خانوادگــی زیــادی هســتند کــه در نســلهای بعــد
توســعهیافته و موفقتــر از پیــش میشــوند و ایــن مســاله
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شــاید ناشــی از مالکیــت عاطفــی حاکــم بــر ایــن بنگاههــا
اســت .آمــار نشــان میدهــد کــه تنهــا یــک درصــد از
کســب و کارهــای خانوادگــی در نســلهای بعــد بــرای
ادامــه فعالیــت بــا مخالفــت جــدی و شــدید مالــکان روبهرو
میشــوند.نگاهی بــه افــت و خیزهــای اقتصــاد جهانــی و
ســهم شــرکتهای خانوادگــی در آن نشــان میدهــد کــه
در کشــورهای توســعه یافتــه جهــان ،ایــن شــرکتها
از ســهمی قابــل توجــه در تولیــد ناخالــص داخلــی
بوکارهای خانوادگــی موفــق
برخوردارنــد و عمــده کســ 
عمــری بیشــتری از یــک ســده دارنــد.
ســوال ایــن اســت کــه چــرا در ایــران مشــاغل خانوادگــی
محــدودی وجــود دارد کــه موفقیتهایــی در ایــن ســطح
بهدســت آوردهانــد؟ در حقیقــت نگاهــی بــه تجــارب
بنگاههــای خانوادگــی در ایــران نشــان میدهــد کــه
اگرچــه گاهنســل دوم مدیریــت ایــن شــرکتها موفــق
عمــل کردهانــد ،امــا در تجــارب موفــق در مدیریــت
نســل ســوم شــرکتهای خانوادگــی در ایــران کمتعــداد
و نــادر هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری
از کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه ،عمــر
برخــی از شــرکتها تــا  ۲۰۰ســال هــم میرســد و البتــه
رونــد توســعه آنهــا همچنــان تــداوم دارد ،بنابرایــن شــاید
الزم اســت اصــول توســعه یــک کســب و کار خانوادگــی
در ایــران بازخوانــی شــود .بهنظــر میرســد یکــی
از مهمتریــن اصــول توســعه و تــداوم رشــد کســب و
کارهــای خانوادگــی در ایــران ،حفــظ شــخصیت ،اعتمــاد
و هویــت خانوادگــی آنهــا در کنــار ایجــاد نظامهــای
نظــارت و مدیریــت حرفــهای اســت .در غالــب مــوارد
تفکیــک موضــوع تملــک از مدیریــت میتوانــد ســازوکاری
مناســب بــرای نظــارت بــر رونــد توســعه بنــگاه اقتصــادی
ایجــاد کنــد .بــه ایــن ترتیــب شــرکت نهتنهــا از فضــای
منســجم و بــا انگیــزه ناشــی از حضــور و فعالیــت اعضــای
خانــواده بهــره میبــرد ،بلکــه میتوانــد توســعه خــود
را بــر پایــه مدیریــت حرفــهای بــا تلفیقــی از امتیــازات
منحصربهفــرد کســب و کارهــای خانوادگــی بنــا نهــد.
بهنظــر میرســد عــدم نظــارت و خــروج شــرکتها از
حالــت پاســخگویی بــه دلیــل تلفیــق نامناســب مدیریــت
و تملــک در ســاختارهای شــرکتهای خانوادگــی یکــی
از مهمتریــن مشــکالت آنهــا بــرای بقــا در عرصــه رقابــت
اقتصــادی اســت .بهعــاوه نبایــد فرامــوش کــرد کــه
مشــاغل خانوادگــی تنهــا ادامــه در صفحــه بعــد
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ادامه از صفحه قبل
در ســایه آمادگــی فنــاوری و تربیــت نســل بعــدی
ســهامداران و تبدیــل کــردن آنهــا بــه رهبــران باانگیــزه و
مســوول میتواننــد موفــق عمــل کننــد .در ایــن دســت
از شــرکتها بایــد از دلبســتگیهای عاطفــی بــه عنــوان
یــک امتیــاز توســعه بخــش بهــره بــرد و خطرگریــزی را
بــه عنــوان یــک شــاخصه اطمینانبخــش مدنظــر قــرار داد.
یــک کســب و کار خانوادگــی موفــق ،محیطــی دارد کــه
اشــتباهات در آن نهتنهــا محکــوم نمیشــوند ،بلکــه
بــه عنــوان یــک تجربــه بــه درســتی موردتوجــه قــرار
میگیرنــد و البتــه ســاختار شــرکت بــه نحــوی طراحــی
و اداره میشــود کــه اســتعدادها بــه شــکلی موثــر در آن
توســعه و پــرورش مییابنــد .کســب و کارهــای خانوادگــی
موفــق در ایــران و جهــان بهجــای آنکــه محلــی بــرای
تولیــد محصــوالت و خدمــات محــدود بــرای نشــان دادن
توانمندیهــای یــک فــرد باشــند یــا در ســاختاری معمــول
بــرای بقــا بجگنــد و بــر مدیریــت و کارآفرینــی یک شــخص
اســتوار باشــند ،در قالــب رویههــای رســمی و بــا اتــکا بــه
سیســتم تقســیم کار فعالیــت میکنند.ایــن شــرکتها
بهجــای آنکــه بــه نوآوریهــای مدیــران و کارمنــدان خــود
وابســته باشــند ،خــود را بــه خالقیتهــای گروههــای
مجزایــی وابســته میکننــد کــه اساســا بــرای ایجــاد
موتورهــای محــرک توســعهای ایجــاد میشــوند و بهجــای
بقــا و رشــد بهدنبــال ثبــات در ســاختارهای داخلــی
شــرکت و توســعه بازارهایشــان هســتند .کســب و کارهــای
خانوادگــی میتواننــد بــا اتــکا بــه نقــاط قــوت خــود کــه
اعتمــاد و هویــت مهمتریــن آنهــا محســوب میشــوند،
نــوآوری ،دوراندیشــی ،تدویــن چشــماندازیهای
بلندمــدت و تربیــت مدیــران و رهبــران کاریزمــا ،بــه یکــی
از بنیانهــای توســعهای در کشــور بــدل شــوند .بهرغــم
همــه مشــکالت موجــود ،ایــن دســت از شــرکتها در
صــورت وابســتگی بــه تولیــد نوآورانــه و اقتصــادی و حرکــت
روی ریــل هنجارهــای اقتصــاد جهــان ،میتواننــد تــا حــد
قابلتوجهــی خــود را از تلــه چالشهــای موجــود برهاننــد.
شــرکتهای خانوادگــی در صورتــی کــه بــا دوراندیشــی
تــداوم و توســعه بــرای نســلهای بعــد اداره شــوند ،روی
منحنــی رشــد خــود ،در بلــوغ بــه رشــدی مســتمر و پایــدار
دســت خواهنــد یافــت.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
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ادامه از صفحه 1

سه آسیب اقتصادی کرونا

فعال امکان دسترسی نقدی به پول
برق صادراتی به عراق را نداریم
صادرکننــدگان
اتحادیــه
ســخنگوی
فرآوردههــای نفتــی بــا اعــام صــادرات روزانــه
حــدود  ۱۵۰۰مــگاوات بــرق و  ۳۰میلیــون متــر
مکعــب گاز بــه عــراق گفــت :اکنــون پــول گاز و
بــرق صادراتــی نــزد بانــک تجــارت ایــن کشــور
اســت.
بــه گــزارش ایلنــا ،حمیــد حســینی دربــاره وضعیــت
صــادرات بــرق و گاز بــه عــراق و بازگشــت پــول به کشــور
اظهــار داشــت :علیرغــم اینکــه امریــکا ادعــا میکــرد
مجــوز واردات گاز و بــرق را از ایــران تمدیــد نمیکنــد،
بــا توجــه بــه نیــاز عــراق بــه بــرق در تابســتان ،مجبــور
بــه تمدیــد مجــدد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بیــن  ۱۰۰۰تــا
 ۱۵۰۰مــگاوات بــه عــراق بــرق صــادر میکنیــم ،افــزود:
البتــه در فصــل تابســتان همزمــان بــا رشــد مصــرف
بــرق در ایــران نیــاز ایــن کشــور نیــز بــه بــرق افزایــش
مییابــد ،بنابرایــن چنــدان دســتمان بــاز نیســت کــه
بــه هــر میــزان کــه ایــن کشــور نیــاز داشــته باشــد بــرق
صــادر کنیــم.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی تصریــح کــرد :بــرای صــارات گاز بــه
عــراق وضعیــت خوبــی داریــم ،مصــرف گاز کــه بــرای
تامیــن ســوخت نیروگاههــا ارســال میشــود در حــال

افزایــش اســت .اکنــون روزانــه  ۳۰میلیــون متــر مکعــب
گاز بــه ایــن کشــور صــادر میکنیــم کــه رقــم خوبــی
اســت و بیــش از تولیــد یــک فــاز پــارس جنوبــی اســت.
وی دربــاره بازگشــت پــول صــادرات بــرق و گاز از عــراق
گفــت :از ســال گذشــته تمهیداتــی اتخــاذ شــد تــا از
پولــی کــه در حســاب بانــک مرکــزی ایــن کشــور بــه
خاطــر تحریمهــا بلوکــه شــده بــود ،بــه شــکل دیگــری
برداشــت کنیــم بــه ایــن ترتیــب کــه تغییراتــی در
حســاب داده شــده و بانــک مرکــزی اعــام آمادگــی
کــرده پــول رســوب شــده بــه خریــد کاال از عــراق
تخصیــص داده شــود.
حســینی تاکیــد کــرد :قطعــا پیشــرفتی حاصــل شــده
کــه بانــک مرکــزی بــه بعضــی بانکهــا پیشــنهاد
میدهــد کــه میتواننــد از محــل منابعــی کــه در عــراق
داریــم بــرای واردات کاال اســتفاده کنیــم ،امــا بحــث
نظــام همــکاری بانکــی پیچیــده اســت و بعیــد اســت کــه
براحتــی حــل شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :اکنــون پــول بــرق و گاز صادرتــی
مــا در حســابی در بانــک تجــارت عــراق اســت ،ســال
گذشــته توانســتیم بخشــی را برداشــت کنیــم و بخــش
دیگــر در ایــن حســاب مانــده اســت ،امیدواریــم بــا
حســابی کــه بــه نــام بانــک مرکــزی نیســت ،مشــکلی
نباشــد و امــکان اســتفاده از منابعمــان در عــراق فراهــم
شــود.

بــازار شــب عیــد در ایــران کــه بــرای کســب و کارهــای
کوچــک بســیار تعیینکننــده اســت ،در اســفند ســال
گذشــته عمــا از بیــن رفــت و ایــن کســب و کارهــا
زیانــی جــدی دیدنــد .مشــاغل خدماتــی از کافههــا
و رســتورانها گرفتــه تــا هتلهــا ،شــرکتهای
مســافرتی و آژانسهــای هواپیمایــی نیــز در ایــن
ماههــا تعطیــل شــدهاند و در کنــار آســیب بــه
درآمــد ،بــرای اشــتغال بســیاری از کارمنــدان و
کارگــران آنهــا نیــز دشــواریهای جــدی بــه وجــود
آمــده اســت .ســومین تاثیــر اقتصــادی کرونــا امــا
بــرای واحدهــای تولیــدی بــوده اســت .در ایــن حــوزه
تعــداد بســیار زیــادی از افــراد شــاغل هســتند و چه در
تامیــن نیازهــای اقتصــادی جامعــه و چــه در صــادرات
غیرنفتــی ،فعالیــت ایــن واحدهــای تولیــدی اهمیــت
بســیار زیــادی دارد .همانطــور کــه بــرای صاحبــان
مشــاغل کوچــک کــه تعــداد محــدودی نیــروی کار در
آنهــا شــاغلاند ،مشــکل ایجــاد شــده ،کارخانههایــی
کــه چنــد صــد نیــرو دارنــد نیــز خســارت فــراوان
دیدهانــد و بــا محــدود شــدن بازارهایشــان ،در آینــده
ایــن فشــار را بیشــتر از قبــل تحمــل خواهنــد کــرد.
از ایــن رو بــه نظــر میرســد در صورتــی کــه دولــت
برنامــه حمایــت از اقتصــاد در شــرایط کرونــا را دارد،
بایــد توجهــات بهطــور همزمــان بــه ایــن ســه حــوزه
وجــود داشــته باشــد .حفــظ اشــتغال و تولیــد و دوام
ســرمایهگذاران اقتصــادی در ایــن ایــام بســیار اهمیــت
دارد و اگــر بناســت اقتصــاد ایــران بــه فعالیــت خــود
در روزهــای پــس از کرونــا ادامــه دهــد ،امــروز بایــد
حفــظ ظرفیتهــا را بــه عنــوان یــک اولویــت غیرقابــل
چشمپوشــی در نظــر گرفــت.

منبع:روزنامه تعادل
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[[دگرگونی اقتصادی[[
اقتصــاد ،در ســطوح ملــی و بیــنالمللــی بــر چــه مــداری میچرخــد و چــرا برخــی کشــورها توســع ه یافتــه و ثروتمنــد
م تریــن
شــدهانــد و مــیشــوند و کشــورهایی دیگــر توســعهنیافتــه و فقیــر شــدهانــد و مــیشــوند؟ اینهــا مهــ 
پرســشهــای اقتصــاد و بــهویــژه اقتصــاد سیاســی در جهــان امــروز هســتند و اقتصاددانــان از منظرهــای گوناگــون بــه
آن اقتصاددانــان نهادگراســت کــه منشــا کارآمــدی و ناکارآمــدی و فقــر
آنهــا پاســخ دادهانــد .یکــی از ایــن پاســخهــا از ِ
و غنــای کشــورها را در چگونگــی کارکــرد نهادهــای ســنتی و مــدرن مــیجوینــد .داگالس نــورث کــه از بــزرگان مکتــب
نهادگرایــی اســت ،در ایــن کتــاب ،داســتان دگرگونــی اقتصــادی را از منظــر نهادگرایــی تحلیــل کــرده اســت.
مولف داگالس نورث
مترجم داود حیدری ،مفید علیزاده
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