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بازسازی روابط تجاری خارجی؛
نیاز امروز اقتصاد ایران
مهدی تقوی ،اقتصاددان

بــرای کاهــش ایــن تنشهــا بهتــر اســت در ابتــدا برخــی روابــط تجــاری
و اقتصــادی بــا اروپاییهــا را کــه مواضعــی نزدیکتــر بــه کشــور دارنــد،
بازیابــی و بازســازی کنیــم .در ایــن صــورت میتــوان بخشــی از تنشهــا
را کاهــش داد تــا در ســایه آن منابــع ارزی نیــز بــه کشــور وارد شــود.
در ایــن صــورت بــرای بهبــود شــرایط بــازار نیــاز بــه دخالــت نیســت و
نظــارت کفایــت میکنــد.
نــرخ ارز روزهــای گذشــته ســروصدای زیــادی بــه پــا کــرده و بــا وجــود
نوســانات بیــش از انــدازه ،رییــس کل بانــک مرکــزی وعــده بازگشــت
آرامــش بــه نرخهــا را داده اســت .در نــگاه اول ،بــه نظــر میرســد کــه
نــرخ ارز وابســتگی زیــادی بــه درآمدهــای نفتــی دارد ،چراکــه منبــع
اصلــی آن درآمدهــای نفتــی اســت .در دو ســال اخیــر و بــه دلیــل شــدت
یافتــن تحریمهــا کانــال ورودی ارز بــه کشــور بــا مشــکالت و مســائل
گوناگونــی دســت و پنجــه نــرم کــرد.
بــه گون ـهای کــه نــرخ دالر در ســال  97بــه رقمهایــی رســید کــه شــاید
بــاورش بــرای بســیاری ســخت و دشــوار بــود .پیــش از تشــدید تحریمهــا
صــادرات نفــت کشــور بیــش از دو میلیــون بشــکه در روز بــود ولــی
در شــرایط فعلــی کــه البتــه پاندمــی کرونــا نیــز بــه آن اضافــه شــده،
صــادرات نفــت بــه میــزان بســیار کمتــری رســیده بــه گونـهای کــه برخــی
رســانههای خارجــی مدعــی هســتند رقــم صــادرات بــه کمتــر از 100
هــزار بشــکه رســیده اســت .زمانــی کــه نفــت کمتــری بــه فــروش برســد
دالر کمتــری نیــز بــه اقتصــاد وارد میشــود.
در نتیجــه دالر کمتــری نیــز بــه واردکننــدگان تعلــق میگیــرد .همیــن
امــر ســبب کاهــش ارزش پــول ملــی میشــود .شــاید ایــن ســوال بــه
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کوتاهی در حمایت ازآقای رئیس
به قلم محمد پارس ا رئیس هیأتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
یادداشــت آقــای مهنــدس پارســا درابطــه بــا حمایــت ایشــان از آقــای
شــافعی رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در جریــان نامــه اخیــر رییــس
اتــاق بــه بانــک مرکــزی بــرای اعتــراض بــه عــدم تعدیــل نــرخ ارز و
عــدم حمایــت از صادرکننــدگان و پاســخ نــه چنــدان درســت بانــک
مرکــزی.
اتــاق بازرگانــي صنايــع ،معــادن و کشــاورزي ايــران بزرگتريــن نهــاد غيردولتــي
کارفرمايــان ايرانــي اســت کــه بــراي تاســيس آن قانــون وجــود دارد و يــک نهــاد
قانونــي بــه حســاب ميآيــد .بــر اســاس قانــون اتــاق ،هــر چهــار ســال يــک
بــار انتخابــات دموکراتيــک بــراي انتخــاب کســاني بهعنــوان اعضــاي هيــات
نماينــدگان اتاقهــاي سراســر کشــور برگــزار ميشــود کــه يکــي از ارکان اتــاق
بــه حســاب ميآيــد.
ايــن اعضــا نيــز در يــک فراينــد دموکراتيــک از ميــان کانديدهــاي مختلــف،
رئيــس اتــاق و نايبــان رئيــس اتــاق را انتخــاب ميکننــد .رئيــس اتــاق ايــران
در واقــع و بــر پايــه روندهــاي دموکراتيــک باالتريــن فــردي اســت کــه مطابــق

قانــون اتــاق عــاوه بــر حضــور در برخــي از نهادهــاي اصلــي تصميمســازي در
باالتريــن ســطح ،در مقــام مشــورتدهنده بــه ســه قــوه ادارهکننــده کشــور ايفــاي
نقــش ميکنــد .اکنــون دو دوره پشــت ســرهم اســت کــه آقــاي غالمحســين
شــافعي بــا کســب باالتريــن راي در ميــان اعضــاي هيــات نماينــدگان بهعنــوان
رئيــس اتــاق بازرگانــي صنايــع و معــادن ايــران انتخــاب و فعاليــت ميکنــد .تجربــه
ســالهاي تــازه سپريشــده نشــان ميدهــد آقــاي شــافعي زيــر فشــار شــديد
اعضــاي هيــات نماينــدگان قــرار دارد کــه چــرا نســبت بــه رفتارهــاي دولــت در
حوزههــاي گوناگــون نوعــي تســامح را در دســتور کار قــرار داده و بيــش از انــدازه
الزم بــا دولــت راه ســازش دارد .ايــن در حالــي اســت کــه کارنامــه رئيــس اتــاق
از ســوي ديگــر نشــان ميدهــد وي هــر جــا الزم بــوده و بــه نتيجــه کارشناســي
رســيده کــه بايــد در برابــر رفتارهــاي دولــت و زيرمجموعههــاي دولــت بايســتد
ايــن کار را بــا شــجاعت انجــام داده اســت .تازهتريــن انتقــاد کارشناســانه و بــر
پايــه دفــاع از منافــع صادرکننــدگان خصوصــي نامـهاي اســت کــه آقــاي شــافعي
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتــاق بازرگانــی نماینــدگان مجلــس شــورای
اخبار اصلی
اســامی تصویــب کردنــد افــرادی کــه نــام خــود
کوتاهــی در حمایــت ازآقــای رئیــس را در دفتــر ثبــت تجارتــی ثبــت مــی کننــد عضــو
یادداشــت آقــای مهنــدس پارســا درابطــه بــا اتــاق بازرگانــی مربــوط محســوب مــی شــود.
حمایــت ایشــان از آقــای شــافعی رییــس اتــاق مشــروح خبــر
بازرگانــی ایــران در جریــان نامــه اخیــر رییــس اتــاق
بــه بانــک مرکــزی بــرای اعتــراض بــه عــدم تعدیــل ضــرورت اعتمادســازی میــان دولــت و
ـادی نماینــدگان بخــش خصوصــی
ـاالن اقتصـ
نــرخ ارز و عــدم حمایــت از صادرکننــدگان و پاســخ فعـ
نــه چنــدان درســت بانــک مرکــزی .مشــروح خبــر در هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران بعدازظهــر
یکشــنبه  28اردیبهشــت مــاه ،میزبــان سرپرســت
مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از جدیــد وزارت صمــت بودنــد تــا چالشهــای پیــش
ـا نامــه فدراســیون صــادرات انــرژی روی فعــاالن اقتصــادی را بــه او منتقــل کننــد.
ـیوع کرونـ
شـ
.
و صنایــع وابســته ایــران بــه مهنــدس بیــژن زنگنــه مشــروح خبــر
.
وزیــر محتــرم نفــت مشــروح خبــر

تحریــم صــادرات گاز ایــران ،رویــای بــر
ـا تحریــم صــادرات گاز
درس مهــم کرونــا بــرای اقتصــاد ایــران بــاد رفتــه آمریکاییهـ

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران میگویــد بــا وجــود
آنکــه کرونــا بــرای اقتصــاد ایــران در بســیاری از
کشــورهای جهــان شــرایط دشــواری بــه وجــود
ر
آورد.،مشــروح خبــر

ایــران بــه ویــژه بــه عــراق رویایــی اســت پــرورش
یافتــه آمریکایــی هــا کــه نقــش بــرآب خواهــد شــد
البتــه در ایــن میــان نمــی تــوان منکــر سســتی
ایــران در اســتفاده از فرصــت هــای صادراتــی گاز
.
شــد  .مشــروح خبــر

صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی
گفــت :در حــال حاضــر قیمــت فراوردههــای نفتــی و
پتروشــیمی افزایــش نســبی یافتــه اســت مشــروح

بــه دنبــال کاهــش بیســابقه قیمــت نفــت بویــژه
شــاخص نیویــورک در هفتههــای گذشــته کــه نــه
فقــط بازارهــای آمریــکا کــه اروپــا را نیــز متاثــر از
.
خــود کــرده ،مشــروح خبــر

قیمــت فراوردههــای نفتــی ایــران
ـت گاز در اروپا
ـش قیمـ
ـیگنال کاهـ
ـا و سـ
افزایــش یافــت ســخنگوی اتحادیــه کرونـ

خبــر

ر

ـه
ـبت بـ
ـرق نسـ
ـادرات بـ
ـدی صـ
ـد  ۲۷درصـ
۴راهبــرد وزارت صنعــت اتخــاذ تصمیمــات رشـ
ـال میــزان صــادرات بــرق جمهــوری اســامی
بــا هماهنگــی تشــکلهای بخشخصوصــی پارسـ

سرپرســت وزارت صنعــت« ،جهــش تولیــد»،
«رونــق صــادرات و مدیریــت واردات»« ،تنظیــم
بــازار» و «داخلیســازی» را راهبردهــای  ۴گانــه
وزارت صمــت دانســت و گفــت مشــروح خبــر

شــروط مجلــس بــرای عضویــت تاجــر در

ایــران بــه کشــورهای همســایه در ســال  ۱۳۹۸بــا
رشــد  ۲۷.۶درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از
آن بــه بیــش از هشــت میلیــارد کیلــووات ســاعت
رســید کــه ایــن رقــم  ۶برابــر واردات بــرق در همین
.
ســال است،.مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه

بازســازی روابــط تجــاری خارجــی؛ نیــاز
.
امــروز اقتصادایــران مشــروح خبــر
ایــران چگونــه میتوانــد بازارهــای جدیــدی
را بــرای صــادرات گاز خــود ایجــاد کنــد؟

مشــروح خبــر

.

ـیمی
ـد محصوالت پتروشـ
ـدی تولیـ
ـش  ۶درصـ
جهـ
.
ـران مشــروح خبــر
ایـ
بــازار میــانروزی بــرق ،تیــر امســال کلیــد
.
میخــورد مشــروح خبــر
پیشبینــی افزایــش مبــادالت تجــاری ایــران
و آلمــان در ماههــای آینــده مشــروح خبــر
طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی دوبــاره بــه
صحــن مجلــس بازمیگــردد؟ مشــروح خبــر
افزایــش  ۴برابــری ظرفیــت نصــب شــده
ـو مشــروح خبــر
ـای نـ
انرژیهـ

2

چالش های
ماندگاری بنـگاه
های اقتصادی در
صنعت احداث
کشورــــــــــــ
مقاله از رضا طبيب زاده
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*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ورود ویــروس کرونــا ( بیمــاری کوویــد  )19در
کشــور از اواخــر ســال گذشــته تحــوالت بســیار
وســیعی در ارکان مختلــف اجتماعی  ،سیاســی و
اقتصــادی جهــان و همچنیــن کشــورمان بوجــود
آورده اســت .
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته متشــکل
از  19انجمــن و ســندیکای تشــکلی و بیــش از 30
شــرکت پیمانــکاری  ،تولیــد کننــدگان کاال و خدمــات
بــا مجموعــه ای بیــش از  45000نفــر پرســنل دائــم
و شــاغل در امــر صــادرات نفــت  ،گاز  ،پتروشــیمی و
بــرق بعنــوان یکــی از اثرگذارتریــن گــروه هــای فعــال
در صنعــت احــداث کشــور مــی باشــد و شــرکتهای
وابســته و انجمــن هــا ،ســندیکاهای مرتبــط بــه آنهــا و
همچنیــن شــرکتهای پیمانــکاری و تولیدکننــدگان کاال
و تجهیــزات هــر کــدام بــه ســهم خــود در پــروژه هــای
صنعــت نفــت و نیــرو در حــال فعالیــت مســتقیم
میباشــند .
ورود ویــروس کرونــا ( بیمــاری کوویــد  )19در کشــور
از اواخــر ســال گذشــته تحــوالت بســیار وســیعی در
ارکان مختلــف اجتماعــی  ،سیاســی و اقتصــادی جهــان
و همچنیــن کشــورمان  ،مــن جملــه اعضــای ایــن
فدراســیون حاصــل نمــود کــه حضرتعالــی بــه خوبــی
از جزییــات موضــوع اگاهــی داریــد و ایــن فدراســیون از
فعالیتهــای حضرتعالــی بــرای تشــخیص اثــرات و رفــع
اثــرات ویــروس کرونــا بــا ابــاغ بــه موقــع  3بخشــنامه
بــه شــماره هــای  10/1-580871مــورخ 98/12/20
 20/2-866 ،مــورخ 98/12/27و  20/2-47مــورخ
 99/1/23از ابتــدای شــکل گیــری آن آشــنایی کامــل
دارد و سپاســگزاری مــی نماییــم .گرچــه در بخشــنامه
هــای گذشــته تکلیــف پیمانــکاران اجرایــی پــروژه هــا
بطــور شــفاف تعییــن نگردیــده بــود ولــی فــی النفســه
ابــاغ انهــا بــرای برخــورد و حــل مشــکل کرونــا یــک
قــدم اساســی بــه جلــو و
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نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به
مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت

مقابله با پیامدهای
اقتصادی ناشی از
شیوع کرونا
بســیار مثبــت از طــرف بخــش خصوصــی ارزیابــی
گردیدبایســتی اعــام نماییــم کــه متأســفانه ابــاغ
بخشــنامه مــورخ 99/2/16فــوق الذکــر اخیــر وزارت
نفــت بــدون درنظــر گرفتــن معضــات  ،کمبودهــا و
اثــرات ایــن ویــروس از نظــر اجرایــی  ،مالــی  ،قــراردادی
و قضایــی اعــام شــده و بصــورت کامــ ً
ا یکســویه
و در جهــت انداختــن مســئولیت کامــل آنهــم بــه
ســمت پیمانــکاران و تولیدکننــدگان کاال و تجهیــزات
مــی باشــد .مندرجــات آتــی دســتورالعمل کــه بــا یــک
ادبیــات کامــا یکســویه و بنحــوی حــذف تعهــدات
کارفرمایــان در قــرارداد و انداختــن تمــام مســئولیت
هــا بــه ســمت پیمانــکاران و تولیدکننــدگان نوشــته و
ابــاغ شــد کــه مــورد تاییــد نیســت و مــا اعتقــاد داریــم
بــا اهــداف بلنــد مــدت وزارت نفــت بعنــوان متولــی و
نگهبــان صنعــت نفــت کشــور اعمــال چنیــن دیــدگاه
هایــی بــه مصلحــت نیســت  .بــدون تردیــد اعتمــاد بــه
پیمانــکاران داخلــی آنهــم در شــرایط ســخت موجــود
کشــور از نظــر بیــن المللــی کــه بــا فشــارهای ظالمانــه
ای وارد شــده از ســوی تحریــم یــک طــرف امریــکا
مواجــه هســتیم چنیــن رویــه ای پاســخگوی حــل
مســأله نمــی باشــد .تردیــد نفرماییــد قطعــاً اعمــال
چنیــن دیــدگاه هــای یکســویه از دســتورالعمل مــورد

اشــاره بــه قلــع و قمــع بیشــتر پیمانــکاران بخــش
خصوصــی و از کار افتــادن آنهــا منجــر خواهــد شــد.
لــذا مصرانــه از حضرتعالــی درخواســت دارد نســبت بــه
تجدیــد نظــر در اصــاح فــوری ایــن دســتورالعمل اقــدام
الزم مبــذول بفرماییــد.
جناب اقای مهندس زنگنه
شــما عمــر کاری تــان را از ابتــدا با پســت وزارت ســپری
کــرده ایــد و شــاید تنهــا وزیــری در نظــام جمهــوری
اســامی باشــید کــه چنیــن شــرایطی را در ســوابق
کاری ثبــت کــرده ایــد ممکــن اســت بعضــی از وزراء در
کابینــه هــای مختلــف بصــورت موقــت و کوتــاه مــدت
آمدنــد و رفتنــد ولــی حضرتعالــی عــاوه بــر مدیریــت
کالن بــه مدیریــت اجرایــی پــروژه هــا اگاهــی کامــل
داریــد ایــن امــر را همــه پیمانــکاران و صنعتگرانــی کــه
بنحــوی بــا حضرتعالــی پــروژه اجــرا کــرده انــد اذعــان
دارنــد .صنعــت را دریابیــد و در ادامــه راه نــام نیکــی
از خــود باقــی بگذاریــد .پیمانــکاران بازوهــای اجرایــی
هســتند  ،بــه مــا اعتمــاد کنیــد  .مــا
نظــام
امیــد داریــم ایــن شــرایط اســتثنایی هــر چــه زودتــر
بــه اتمــام برســد و همــه مــا در کنــار نظــام و دولــت از
ایــن مخاطــرات ســربلند بیــرون برویــم .
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ایران چگونه میتواند بازارهای جدیدی را
برای صادرات گاز خود ایجاد کند؟
رئیــس ســابق هیــات مدیــره اتحادیــه
صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،با اشــاره
بــه برخــی از مشــکالت پیــش آمــده در جریــان
صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه گفــت :دوکشــور
بــه نوعــی در ایــن قضیــه مقصــر هســتند.
حســن خســروجردی ،در گفتگــوی تلفنــی بــا برنامــه
«رویــداد» رادیــو گفــت و گــو بــا بیــان اینکــه در برخــی
مواقــع موضــوع دوســتی و تجــارت بــا یکدیگــر گــره زده
میشــود و ایــن رونــد کار تجــارت را ســخت میکنــد،
افــزود :در ارتبــاط بــا موضــوع صــادرات گاز بــه ترکیــه
نیــز بعضـاً شــاهد پیــش آمــدن ایــن مســائل هســتیم و
ایــن خــود باعــث بــه وجــود آمــدن مشــکالتی میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــه ترکیــه نیازمنــد هســتیم و
ترکیــه نیــز بــه ایــران نیازمنــد اســت ،بنابرایــن ایــن
قــرارداد از هــم پاشــیده نمیشــود و هــر دو کشــور
میخواهنــد کــه ایــن مســائل حــل شــود در مــورد
ایجــاد بازارهــای جدیــد بــرای صــادرات گاز ایــران
نیــز اظهــار کــرد :اگــر اقــدام بــه تولیــد «س ـیانجی»
کنیــم میتوانیــم آن را بــا کشــتی بــه دیگــر کشــورها
بفروشــیم ولــی اگــر نتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم
بایــد تعامالتمــان را محــدود بــه کشــورهای همســایه از
طریــق لولــه کشــی کنیــم.
خســرو جــردی بــا بیــان اینکــه مــا میتوانیــم بــه اروپــا
نیــز گاز صــادر کنیــم ،افــزود :البتــه بخشــی از فراینــد
ایــن موضــوع از خــاک ترکیــه و عــراق رد میشــود و
بایــد بــا آنهــا در ایــن زمینــه تعامــل داشــته باشــیم چــرا
کــه آنهــا خــود نیــز بخشــی از نیــاز اروپــا در ایــن زمینــه
را تأمیــن میکننــد
رئیــس ســابق هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان
نفــت ،گاز و پتروشــیمی گفــت :اگــر «ســی ان جــی»
تولیــد کنیــم مســتقیم میتوانیــم اقــدام بــه صــادرات
آن کنیــم کــه البتــه بــا توجــه بــه هزینههــا بــه نظــر
میرســد ،از نظــر اقتصــادی چنــدان صرفــهای نــدارد.
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ادامه از صفحه 1

یادداشــت آقــای مهنــدس پارســا در روزنامــه آرمــان ملــی در رابطــه بــا حمایــت ایشــان از آقــای شــافعی رییــس اتــاق
بازرگانــی ایــران در جریــان نامــه اخیــر رییــس اتــاق بــه بانــک مرکــزی بــرای اعتــراض بــه عــدم تعدیــل نــرخ ارز و
عــدم حمایــت از صادرکننــدگان و پاســخ نــه چنــدان درســت بانــک مرکــزی.

مرکــزي دربــاره برگشــت ارزهــاي صادراتــي و فرآيندهــاي
پيچيــده و بعضــا سياسيشــده ايــن پديــده نوشــته اســت.
آقــاي شــافعي بهعنــوان نماينــده بخــش خصوصــي در
نامــهاي بــه رئيــس بانــک مرکــزي از اقدامــات ايــن بانــک
نســبت بــه صادرکننــدگان انتقــاد کــرده بــود .رئيــس اتــاق
بازرگانــي ايــران در نام ـهاي بــه عبدالناصــر همتــي ،رئيــس
کل بانــک مرکــزي ،گاليــه کــرده بــود کــه بانــک مرکــزي
توافقــات صــورت گرفتــه ميــان بخــشخصوصــي و دولــت
را در رابطــه بــا بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســالهاي
 98و  99و رفــع تعهــد ارزي زيــر پــا گذاشــته اســت و از وي
خواســته بــو د نســبت بــه ايــن موضــوع رفتــار تعاملــي و بــر
پايــه آشــتي و مصالحــه اتخــاذ شــود .مديريــت ارشــد بانــک
مرکــزي امــا بهجــاي پاســخ کارشناســانه و بــا راهبــرد حــل
مســاله و تعامــل بيشــتر بــا صادرکننــدگان ،جوابي ـهاي تنــد
بــه نامــه رئيــس اتــاق بازرگانــي ايــران داده اســت کــه در
رســانههاي کشــور بازتــاب گســتردهاي داشــت .دربــاره ايــن
رخــداد مهــم اتفــاق افتــاده يــادآوري چنــد نکتــه خالــي از
فايــده نيســت کــه بــه طــور خالصــه يــادآور ميشــوم .يــک)
واقعيــت ايــن اســت کــه جوابيــه اتــاق بهويــژه بخــش
پايانــي آن ميتوانســت مداراجويانهتــر تهيــه شــود و نســبت
بــه مقــام حقوقــي و قانونــي رياســت اتــاق کــه بــه نيابــت از
هــزاران صادرکننــده ايرانــي در مقــام احقــاق حــق برآمــده و
گالي ـهاي را طــرح کــرده اســت ،اينگونــه خش ـمآلود نوشــته
نشــود .بانــک مرکــزي ايــران بــا هــدف راهانــدازي فعاليــت
ايرانيــان تاســيس شــده و مديــران آن حــق ندارنــد از مقــام و
موضــع برتريجويانــه بــه رياســت بخــش خصوصــي چنيــن
جوابيــه تنــدي منتشــر کننــد .دو) ضمــن تحســين از رفتــار

مداراجويانــه رياســت اتــاق کــه نســبت بــه ايــن جوابيــه
تنــد خويشــتنداري نشــان داه و بــراي اجتنــاب از افزايــش
اختالفهــا پاســخ نامــه را البــد بــه شــکل ديگــري دادهانــد
ايــن گاليــه امــا از اعضــاي هيــات نماينــدگان ،روســاي
کميســيونهاي اتــاق ،روســاي اتاقهــاي سراســر کشــور
و نيــز هيــات مديــره دههــا تشــکل صادراتــي قابــل طــرح
اســت کــه چــرا در دفــاع از رياســت اتــاق فعاليــت رســانهاي
چشــمگيري انجــام ندادنــد .نگارنــده تــا ايــن روزهــا چشــم
بــه راه بــودم کــه دوســتان و همراهــان بخــش خصوصــي
از رياســت اتــاق و خواســته کارشناســانه وي در حمايــت
از صادرکننــدگان کاري انجــام دهنــد کــه نديــدم .در
هميــن نوشــته از دوســتان بخــش خصوصــي ميخواهــم در
چنيــن رخدادهايــي ســکوت نکــرده و بــا دادن جــواب بــه
نهادهــاي دولتــي يــادآور شــوند کــه رياســت اتــاق خواســته
صادرکننــدگان را مطــرح ميکنــد و ايــن مطالبهگــري بــه
حــق مطابــق قانــون و براســاس خواســت بخــش خصوصــي
اســت .ســکوت در ايــن رخــداد تــازه ميتوانــد ســاير
نهادهــاي دولتــي را تيــز تشــويق کنــد کــه خواســتههاي
بخــش خصوصــي را ناديــده گرفتــه و بــا تضعيــف رياســت
اتــاق بــه تضعيــف بخــش خصوصــي برســند .بــه نظــر
ميرســد هنــوز فضــاي کار بــراي حمايــت از رياســت
اتــاق در مناظــره بــا بانــک مرکــزي وجــود دارد و بايــد
بــا حمايــت کارشناســانه ،منطقــي و مداراجويانــه از آقــاي
شــافعي راه را بــر ســاير نهادهــاي دولتــي ببنديــم و يــادآور
شــويم کــه بخــش خصوصــي ايــران ضمــن اينکــه شــايد در
برخــي مــوارد تعــارض منافــع داشــته باشــند امــا در برابــر
نهــاد دولــت انســجام نظــر و عمــل دارد.

درس مهم
کرونا برای
اقتصاد ایران

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران میگویــد بــا
وجــود آنکــه کرونــا بــرای اقتصــاد ایــران در
بســیاری از کشــورهای جهان شــرایط دشــواری
بــه وجــود آورد ،امــا یــک درس مهــم داشــت و
آن امــکان مدیریــت اقتصــاد بــا حذف بســیاری
از بروکراســیها بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود خوانســاری امــروز در
نخســتین جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تهــران در ســال  ۱۳۹۹بیــان کــرد :در کشــور مــا
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بــرای راهانــدازی یــک واحــد تولیــدی یــا آغــاز
فعالیــت اقتصــادی بــه روزهــای طوالنــی و دوندگــی
در دســتگاههای مختلــف نیــاز اســت ،امــا در جریــان
کرونــا دیدیــم کــه دولــت در فاصلــه چنــد ســاعت
مجــوز تولیــد الــکل و راهانــدازی خطــوط مربــوط بــه
تولیــد محصــوالت مقابلــه بــا کرونــا را صــادر کــرد
و در کنــار تامیــن نیازهــای داخلــی شــرایط بــرای
ســرمایهگذاران نیــز فراهــم شــد.
وی بــا بیــان اینکــه میتــوان از دوران کرونــا درس
گرفــت ،اظهــار کــرد :یکــی از اصلیتریــن ایــن
درسهــا بایــد کوچــک و چابککــردن دولــت باشــد.
میتــوان ایــن مســیر را در ماههــای پیــشرو نیــز
ادامــه داد کــه قطعــا بــرای اقتصــاد ایــران اهمیــت
فراوانــی خواهــد داشــت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه ســال
پیــشرو بــرای اقتصــاد ایــران ســالی دشــوار اســت
بیــان کــرد :براســاس آخریــن ارزیابیهــا میــزان
نقدینگــی کشــور بــه بیــش از  ۲۴۰۰هــزار میلیــارد
تومــان رســیده اســت کــه قطعــا ســرگردان شــدن آن
میتوانــد بــرای اقتصــاد مشــکالت جــدی بــه وجــود
بیــاورد .مــا در ســالهای گذشــته دیدیــم کــه ورود
ایــن نقدینگــی بــه بازارهایــی ماننــد طــا ،ارز و
خــودرو میتوانــد چــه مشــکالتی ایجــاد کنــد.
خوانســاری ادامــه داد :در کنــار نقدینگــی کســری
بودجــه کــه بــا توجــه بــه کاهــش درآمدهــای نفتــی
و رکــود حاصــل از کرونــا رخ میدهــد نیــز قابــل
ارزیابــی اســت .از ایـنرو اســتفاده از تمــام گزینههــای
موجــود بــرای دولــت در عبــور از ایــن شــرایط اهمیــت
فراوانــی خواهــد داشــت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه رونــق
بــازار پــول در هفتههــای گذشــته اظهــار کــرد :ایــن
بــازار توانســته رکوردهــای قابــل توجهــی را ثبــت
کنــد .امــا دولــت بایــد بــرای تــداوم ایــن مســیر از
بــازار مراقبــت کنــد و در کنــار واگــذاری ســهام
مالکیتــی ،ســهام مدیریتــی خــود را در بــازار عرضــه
کنــد و بــا افزایــش عرضههــای اولیــه بــه بــازار بــورس
عمــق بیشــتری بدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

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

چالش های ماندگاری بنـگاه های
اقتصادی در صنعت احداث کشور
المللــی نگارنــده در دو دهــه گذشــته مقاالتــی بــا همیــن
عناویــن در مجــات مهندســی کشــور چــاپ نمــوده اســت و
مجــددا بــه ایــن بحــث وارد مــی شــود :
چالشهــای موجــود بــر ســر راه عــدم مانــدگاری و عــدم
موفقیــت بنــگاه هــای اقتصــادی بــه دو حــوزه بــرون
ســاختاری و حــوزه درون ســاختاری معطــوف میباشــد در
ایــن نوشــتار بــه صــورت اجمالــی تــاش میشــود بــه ایــن
دو حــوزه وارد شــد :

مقاله از رضا طبيب زاده
بحــث مانــدگاری ســازمان هــا یکــي از دغدغههــا
و چالشهــای اصلــی بنگاههــای خصوصــی در
کشــور مــا اســت .در حداقــل  70ســال گذشــته
و در ســابقه ،عملکــرد و سرنوشــت شــرکتهای
پیمانــکاری و مهندســین مشــاور در کشــور،نمونة
شــاخص و قابــل اشــاره بــه جهــت قبــول یــک
ســاختار عملیاتــی بلنــد مــدت بــرای بقــا و
مانــدگاری آنهــا در بيــن صاحبــان و بنیــان گــزار ان
آن کمتــر دیــده شــده و شــاید از نــگاه فــوق تعــداد
ســازمانهاي مانــدگار کمتــر از عــدد انگشــتان يــك
دســت باشــد.
بــا توجــه بــه حساســیت ایــن موضــوع در ســالهای اخیــر در
کشــورمان و عــدم تبعیــت از الگوهــای شــناخته شــده بیــن

حوزه اول  :چالش های عوامل درون ساختاری
-1-1در كليــت موضــوع و بــه بــاور نگارنــده چالشهایــی
مربــوط بــه عوامــل درون ســاختاری بــا احتمــال بســیار
زيــادي از کل چالشهــای پیــش روی فعــاالن حاضــر در
صنعــت احــداث کشــور در عــدم مانــدگاری آنهــا نقــش
داشــته اســت و بــه واقــع ایــن بنیانگــذاران نتوانســته انــد
بــه درســتي و همچنیــن درك صحيــح از توانمندیهــای
خــود و يــا درك صحيــح از قبــول تغييــر در طــول عمــر
ســازمان خــود (بــه صــورت ناخواســته و غيــر آگاهانــه)
عمــل نماينــد و مــاالً موجــب فروپاشــي بنــگاه هــاي خــود
گردیدنــد .در ادامــه بحــث بــه فرازهــاي از ديــدگاه هــاي
بنيــان گــذاران بنــگاه هــای اقتصــادی در صنعــت احــداث
کشــور كــه بــه نحــوي در قالــب تعریــف « تلــه بنیــان گــزار
« از آن يــاد مــي شــود اشــاره مــي شــود و در يــك تحليــل
اجمالــي صادقانــه و بــي نظرانــه ديــده مــي شــود كــه ايــن
بنیــان گــزار ان بنــگاه هــا بــوده انــد كــه خــود موجــب در
هــم گســيختگي ســازمان خــود ناخواســته گرديــده انــد.
-2-1بايســتي در فضــاي كســب و كار پيمانــكاري و صنعــت
احــداث در داخــل كشــور بــه ايــن ســوال كليــدي پاســخ
روشــن داد كــه بــه كداميــن علــت « از عمــر بنــگاه هــا و
شــركت هــاي پيمانــكاري در كشــورهاي پيشــرفته صنعتــي
بيــش از  100ســال گذشــتهو حتــی بســیار فراتــر اســت
و اداره امــور ايــن ســازمانها بــدون حضــور بنیــان گــزار ان

يــا وابســتگان ســببي و نصبــي آنهــا بــه كار خــود ســاليان
متمــادي بعــد ادامــه داده اســت» .ولــي چنيــن اتفاقــي در
كشــور مــا نمــي افتــد؟ بــه بــاور نگارنــده در كشــور مــا
فضــاي تلــه ناخواســته بنیــان گــزار ســازمان را مــي تــوان
بعنــوان یکــی از اصلــی تریــن چالــش هــا حداقــل در عوامــل
كليــدي ذيــل جســتجو نمــود.
الــف  :بنیــان گــزار بــدون نــگاه بــه آينــده و بــدون برنامــه
ريــزي و ايجــاد بســتر الزم بــراي آينده،ســازمان خــود را
كشــان كشــان و يــا افــت و خيزهایــی بــه پيــش بــرده
اســت.
ب :عمومــا بنیــان گــزار بــا اتــكا بــه قــدرت فــردي در
ســازمان خــود بــه صــورت يــك فعــال مــا يشــاء «One-
 »man-showعمــل نمــوده اســت.
پ :نــا خواســته زيــر ســاخت هــاي الزم بــراي احــداث
ريــل بــراي حركــت قطــار ســازمان خــود را بوجــود نيــاورده
اســت.
ت :بنيــان گــزار ســازمان در طــول دوران مديريــت خــود
و بــه علــت حضــور مشــكالت در دوره رشــد و بلــوغ و تــا
لحظــه ثبــات (اوج منحنــی عمــر ســازمان ) و بعضــاً بــه
علــت عوامــل بــروز ســاختاری و نــگاه هــای یــک ســویه
خــود یــا تــوان الزم بــرای برنامهریــزی طوالنــی مــدت را
نداشــته و یــا دانــش الزم بــرای ایجــاد زيــر ســاختارهاي
الزم بــرای مانــدگاری ســازمان خــود را در اختيــار نداشــته
اســت
-3-1در کتابهــای مرجــع منتشــر شــده در ســطح
جهانــي تــا كنــون بــه مســئله پيدايــش و مرگومیــر
ســازمانها بكــرات پرداختــه شــده کــه پــارهای از آنهــا
در داخــل کشــور قابــل دســترس اســت و عالقهمنــدان
میتواننــد بــه ایــن بــه ایــن کتــب ارزنــده مراجعــه نماینــد
در نوشــتار تقدیمــی فضــا بــرای ورود بــه کل بحــث ،تعییــن
چالشهــا  ،تجربیــات بینالمللــی ،راه کارهــای مشــابه در
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مدیریــت همــه کشــورهای جهــان نيســت ولــي علیرغــم
تفاوتهــای اقلیمــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،قومــي ،مذهبــی
يــك اصــل اولیــه و مهــم در همــه ســازمانها از زمــان ایجــاد
تــا مــرگ ســازمان جاریســت آنهــم در همــه ســازمانها يــك
شــروع يــك اوج و يــك ختــم بــه خوبــی رویــت مــی شــود.
آنچــه مســلم اســت همیشــه موجــودات زنــده از جملــه
نبــات ،حیــوان و انســان هــم چنیــن پديــده هــا رفتارهــا،
خلقیــات ،انســانها در جوامــع بشــری از یــک منحنــی
بــه نــام «منحنــي دوره عمــر» پیــروی مینمایــد .عملکــرد
ســازمانها نیــز عینــاً ماننــد موجــودات زنــده داراي
«منحنــی ســیکل حیــات» یــا «منحنــي دوره عمــر مفیــد»
( )cycle lifeمیباشــند .منحنــی دورهای امــور ســازمان
عمومـاً از منحنــی زنــگ « »Bell Curveتبعیــت میکنــد.
هــر منحنــی از یــک نقطــه شــروع ،یــک اوج و نهایتـاً بــه يك
نقطــه حضيــض (مــرگ ) مــي انجامــد .عمومـاً فاصلــه زمانــی
بیــن نقطــه شــروع تــا فاصلــه زمانــی نقطــه اوج و از نقطــه
اوج تــا حضيــض یکســان نمیباشــد و عمومـاً از یــک تقــارن
تبعیــت نمــي نماينــد .مراحــل مختلــف منحنــی شــروع تــا
مــرگ ســازمان از منحنــی کالســیک ذيــل تبعیــت میکنــد.
دوعامــل مهــم «قابلیــت انعطــاف» و نیــاز بــه «کنتــرل
پذيــري» در ســازمان در دو دوره رشــد و پيــري ســازمان از
منحنــی ذيــل تبعیــت میکنــد.

ایــن دو منحنــی نشــاندهنده اصــول اساســی ذيــل در دوره
عمــر ســازمان میباشــد .

الــف :در دوران رشــد و شــکوفایی قابلیــت انعطــاف در
ســازمان کامـ ً
ا نمایــان اســت در ایــن فاصله رشــد ســازمان از
نقطــه ایجــاد (شــروع) ،بــه گــذار از مرحلــه طفولیــت ،مرحلــه
رشــد ،مرحلــة بلــوغ ،مرحلــة تکامــل ،باالخــره ثبــات (اوج
منحنــی ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

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

ســازماني ارجــح دانســته و ترجیــح میدهنــد بــرای حفــظ
خــود و موقعیــت بهتــر چنیــن عمــل نماینــد.

ادامه از صفحه قبل

عمر سازمان) منجر مي شود.
ب :در دوران پیــری مراحــل خودکامگــی  ،کاغذبــازی
بروكراســي و باالخــره مــرگ ســازمان را احاطــه مــي كنــد.
پ :در ســازمانهای ناموفــق و در دوران رشــد ممکــن اســت
پدیدههــای مــرگ ،در طفولیــت ســازمان ،تلــه بنیــان گــزار
 ،تلــة کارآفرینــی ،شــكل بازاریابــی ،موجــب پیــر شــدن
ســازمان و پاییــن
آمــدن دوره رشــد ســازمان و کوتــاه شــدن دوره پيــري
ســازمان گــردد لــذا بــرای جلوگیــری از پیــر شــدن ســریع
ســازمان تغييــر در ســاختار ســازمان هــا الزامــي اســت.
-4-1چالش سیستمی
*عــدم وجــود یــک ســاختار سيســتمي و چارت تشــکیالتی
منســجم  ،عملــی و قابــل قبــول در توزيــع ريســك و
مســئوليت در ســازمان هــا و شــركت هــاي پيمانــكاري.
* عــدم وجــود يــا عــدم آشــنایی اليــه هــاي هــرم مدیریتی
 ،عوامــل اجرایــی و تشــکیالتی بــا وظایــف ســازمانی حــوزه
عمومــاً در ســازمانها هــر كســي مدیــر و رئیــس خــود
میباشــد و بیشــتر تمایــل بــه ایجــاد بانــد و دســتة بــرای
بقــای خــود هســتند و كمتــر آمادگــي بــراي ورود بــه
كارهــاي دســته جمعــي نشــان مــي دهنــد.
*عــدم نظمپذیــری پرســنل در ســازمانها .عمدتــاً بــه
علــت عــدم قبولــي مســائل اجتماعــی ،تربیتــی در قبــول کار
جمعــی و مشــترک  .ایــن امــر نیــاز بــه آمــوزش جــدي هــم
در محیطهــای خــارج از ســازمان و هــم در محیــط ســازمان
دارد.
*نبــود سیســتمهای نرمافــزاری و ســختافزاری بــرای
انطبــاق بــا شــرایط تأمیــن نیازهــای پروژههــا ،از یــک طــرف
و مهمتــر بــه روزرســانی شــرایط ســازمان بــرای حضــور و
تثبيــت خــود در شــرایط رقابتــی بــازار کار
-5-1نگاههای بنیانگذار سازمان
ایــن نگاههــا کــه بــه صــورت بعضــا ناخواســته و نــا آگاهانــه
توســط عملكــرد بنیانگــذار ســازمان بــه ســازمان تحميــل
میشــود میتوانــد همــان عوامــل « تلــة بنیانگــزار«
تلقــی شــود .محورهــاي تلــه بنیــان گــزار (نــه محــدود بــه
آنهــا) بــه شــرح ذيــل اســت:
*کهولــت ســنی بنیانگــزار ســازمان ،پاییــن آمــده
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تمرکــز و حوصلــه او در اداره امــور جــاري ســازمان و اتخــاذ
تصمیمــات ســریع ,خلــع الســاعه و بــدون کارشناســی
صــورت مــی گیــرد.
*بــاال رفتــن تــرس بنیانگــذار از پاشــيدگي ســازمان
خــود بــه علــت بــاال بــودن ســن او و در پــی آن ایجــاد یــک
تضــاد جــدی و عملــی در درون خــود بیــن مســئله رهاکــردن
ســازمان بــه حــال خــود از يكطــرف و در مقابــل کنتــرل آن
بــه عنــوان مالــک آن از طــرف ديگــر .ايــن دو نــگاه همــواره
در ســنين كهولــت بــا بنيانگــزاران ســازمان هــا همــراه اســت.
*بــاال رفتــن روحیــه کامــل پدرســاالری و قیــم بــودن بــر
ســازمان .در ایــن ارتبــاط و بــه علــت تــرس خــودآگاه یــا
ان ســازمان از عملکــرد پرســنل
ناخــودآگاه بنیــان گــزار
بــه جهــت ضربــه زدن بــه منافــع ســازمان خــود  ،پررنــگ
شــدن قیومیــت بــر پرســنل را شــاهد خواهيــم بــود.
* روحيــه قبولــي و پذيــرش تنهــا افــراد مطیــع و تســلیم
بــا شــرط آنهــا از نظــرات بنیــان گــزار  .ايــن افــراد عمدتــا
بــا تعريــف ،تاييــد و تمجيــد بنیانگــذار ســازمان باعــث بــه
خطــا رفتــن ايشــان مــي شــوند.اين طبيعــت افــراد اســت كــه
در وهلــه اول بــه حفــظ و بقــا خــود مــي انديشــد و منافــع
فــردي را بــه منابــع ســازمانی و جمــع ارجــح مــي دهــد.
بــدون شــک در ایــن فضــا اســتثنا نبایســتی مــاک باشــد
و در ایــن ارتبــاط پرســنل بــرای حفاظــت خــود در ســازمان
بــه زیــر چتــر بنیانگــذار میرونــد.
*روحيــه دریافــت تمجیــد و تأییــدات عملکــردی خــود
توســط اعضــای ســازمان .پــارهای از بنیانگــذاران بــا
درآوردن ژســت دموکراســی در تصمیمگیریهــای خــود
عمومــاً بــه دنبــال دريافــت تأییــد از زیــر مجموعــه خــود

هســتند.
*روحیــه برتــری جوئــی ,متکلــم وحــده بــودن و عــدم
آمادگــی شــنیدن نظــرات افــراد مقابــل و احتمــاال انتقــاد آنها
در مــورد عملکــرد شــخصی بنیــان گــزار و یــا عملکــرد در
سیاســت گــزاری در ســازمان .ایــن مطلــب بــاز بــه کهولــت
و پاییــن آمــدن ســطح تــوان شــخصی بنیــان گــزار و عــدم
انتقــاد پذیــری ایشــان مرتبــط اســت.
*روحيــه انداختــن خطــا هــا و کمبودهــا بــه گــردن
زیرمجموعــه بــرای گــذار از مشــكالت روزمــره و موجــه جلــوه
دادن مدیریــت شــخصی.
*عــدم قبــول منحنــی تغییــرات ســنی ســازمان توســط
بنیانگــذار ســازمان .در ایــن مــورد دو عامــل مهــم ایشــان
را وادار بــه تســلیم خواهــد نمــود .
الــف :وجــود قوانیــن و ضوابــط کــه بــه نحــوی در تصمیــم
ســازي بنیانگــذار و تقســیم مســئولیت هــا بــه زیــر
مجموعــه مؤثــر واقــع شــود .
ب :بــاال رفتــن شــرایط رقابتــی در فضــای کســب و کار و
شــاهد خامــوش شــدن شــمع عمــر ســازمان توســط بنیــان
گــزار ســازمان.
*حضــور و نقــش افــراد ســودجو و غیــر صــادق در کنــار
بنیانگــذار و ســوء اســتفاده از روحيــه تــک محــوری
پدرســاالری او و بــا ایجــاد یــک فضــای تعریــف و تمجیــد
از مدیریــت ایشــان و تأییــد بالشــرط عملكــرد پدرســاالری
او بــه منظــور دریافــت موقعیــت بهتــر از افــت هــای جــدی
ســازمان اســت.این افــراد منافــع شــخصی را بــه منافــع

حوزه دوم  :چالش های عوامل برون ساختاری
در كشــور مــا عوامــل بــرون ســاختاری کــه بــه نحــوی
در گســیخته شــدن ســازمانها و بنــگاه هــای اقتصــادی
اثرگــذار هســتند را میتــوان بــه صــورت ذیــل دســته بنــدي
نمــود:
*عــدم نــگاه برابــر و عادالنــه بخــش دولتــی بــا کارگــزاران
و کارآفرینــان بخــش خصوصــی .ایــن امــر در حــوزه مســائل
اجتماعــی ،تربیتــی مــا ريشــه عميــق دارد و بــه آن بايســتي
نــگاه جــدي نمــود.
*عــدم وجــود یــک بســتر قانونــی کافــی و الزم از نظــر
قوانیــن و مقــررات حاکــم بیــن روابــط کارفرمایــی بــا
پیمانــکاران بخــش خصوصــي.
*عــدم درک صحیــح نظامــات مالــي ،بانكــي و بيمــه اي در
کشــور بــرای پشــتیبانی و حمایــت از بخــش خصوصــی بــا
توجــه بــه نرمهــا و اســتانداردهای بینالمللــی و متــداول
جهانــی .
*عــدم ارتبــاط و نبــود فرهنــگ تعامــل صحیــح و عملــی
بیــن سیســتمهای تحقیقاتــی و مطالعاتــی همچنــان
دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی در کشــور بــا فعالیتهــای
بخــش خصوصــی.
*عــدم قبولــی پیــاده ســازی و اجــرای واقعــي اصــل 44
قانــون اساســی و ســند چشـمانداز در امــر خصوصــی ســازی
کامــل دولــت تــا افــق ســال  1404توســط اجــرا کننــدگان
قانــون .در ایــن مــورد رهنمودهــا و نگاههــای روشــن منــدرج
در ســند چشــمانداز تأییدشــده مقــام معظــم رهبــری تــا
كنــون بــه درســتي مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
*عــدم توافــق کامــل و همــه جانبــه قــواي تصمیمگیــر
در کشــور ( قــوه مقننــه ،قــوه مجریــه) در قبــول ایــن امــر
مهــم کــه پيشــرفت و ترقــي در همــه کشــورهای پیشــرفته
صنعتــی منجملــه کشــورهای تــازه صنعتــی شــده بســیار
مشــابه بــا شــرایط کنونــی کشــورمان (همچــون ترکیــه،
کــره جنوبــی ،مالــزی  ،کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا ،
برخــی کشــورهای آمریــکای التیــن) قطع ـاً از مســیر بخــش
خصوصــی بــوده اســت.
* بــه واقــع تاکنــون بحــث اعتمادســازی بیــن دولــت و
بخــش خصوصــی ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه قبل
بــه درســتی صــورت نگرفتــه و هــر یــک دیگــری را مقصــر
وجــود ایــن ناکامــی میدانــد .
* نبــود اســتراتژی مشــخص بــرای پشــتیبانی از بخــش
خصوصــی (از نظــر مالی/عملیاتی/حقوقی/قــراردادی) بــرای
حضــور در پروژههــای منطق ـهای و فرامنطق ـهای بــه منظــور
صــدور خدمــات فنــي /مهندســی .ایــن کمبــود بــه عيــان
در دو دهــه گذشــته و علیرغــم تمــام تالشهــای بخــش
خصوصــی (بــا مقایســه فیالمثــل بــا کشــور همســایه ترکیــه)
بوضــوح دیــده میشــود .ترکیــه در دهــه اخيــر در صــدور
خدمــات فنــي و مهندســی در كشــور و در بیــش از 50
کشــور جهــان بيــش از  150میلیــارد دالر در ســالهای اخیــر
عمــل نمــوده اســت ایــن در حالتــي اســت كــه ایــن مبلــغ
بــرای ایــران یــک عــدد یــک رقمــی شــايد رقمــي از حــدود
 3-4میلیــارد دالر تخمیــن زده شــود .
*نبــود یــک سیســتم تعلیــم و تربیــت و آمــوزش روشــن
در نظامهــای در ارتباطــي بــه منظــور هــم افزايــي نيروهــا و
پناســيل هــا از مرحلــه خانواده  ،مراحل دبســتان ،دبیرســتان،
دانشــگاه و بعــد بــازار کار بــه مهندســان و کارشناســان صنــف
پیمانــکاری و صنعــت احــداث .شــروع ایــن آمــوزش خصوصـاً
از مرحلــه خانــواده ،بعــد مرحلــه دانشــگاه و پــس از آن در
بــازار كار از اولویــت مهــم برخــوردار اســت.
نتیجهگیری و پیشنهادات:
بــه بــاور و اعتقــاد نگارنــده و پــس از نــگاه هــای میدانــی در
طــول ســالهای متمــادی گذشــته علــل عــدم مانــدگاری
شــرکت پیمانــکاری و مهندســان مشــاور را از منظــر عوامــل
درون ســاختاری و بــرون ســاختاری میتــوان در حداقــل
عوامــل کلیــدی ذيــل جســتجو نمــود .
-1-3بــه ضــرص قاطــع در شــرايط كنونــي ســاختار مدیریت
شــرکت هــای پيمانــكاري و مهنــدس مشــاور كــه توســط
بنيــان گــذار ,اداره مــي شــود .بــا توجــه بــه نیازهــای روز
جامعــه مهندســی کشــور بایســتی بازخوانــی و اصــاح شــود.
ســاختار مدیریــت آنهــا نیــاز بــه بازخوانــی و اصــاح بــا
توجــه بــه نیازهــای روز جامعــه مهندســی کشــور دارد.
-2-3بنیانگــذاران شــرکت پیمانــکاری و مهندســین
مشــاور بایســتی بپذیرنــد کــه ســازمان خــود را از حالــت
تــک صــدای
«  »One-man-showخــارج نماینــد و عقايــد جمــع را

بــا ســعه صــدر بپذيرنــد.
-3-3قبــول جایگزینــی «ســاختار مدیریتــی « بــه عــوض
«ســاختار مالکیتــی» بــرای اداره شــرکت توســط بنیــان
گــزار  .ایــن امــر بــا دادن و توزیــع اختیــارات و مســئولیت
هــا از جنبــه اجرایــی و همچنیــن دادن ســهم مالکیــت بــه
افــراد بــه خوبــی میســر اســت.
-4-3نبــود بســترهای قانونــی الزم و ســاختار حاکمیتــی به
منظــور نــگاه صحیــح و قابــل قبــول بــه حرفــه پیمانــکاری
و صنعــت احــداث در بخــش خصوصــی كــه بــه فروپاشــي
ســازمان هــا كمــك نمــوده اســت.
-5-3نبــود تعریــف و تعييــن تکلیــف مــرز بیــن بخــش
خصوصــی و بخــش دولتــی بــرای حضــور در پروژههــای
عمرانــی کشــور ایــن امــر بــه شــدت بــه توانمنــدی
پیمانکاران/مشــاوران در بخــش خصوصــی و شــرایط حــال,
اثــر گــذار بــوده اســت.
-6-3نــگاه صحیــح بــه اصــل  44قانــون اساســی و ســند
چشــمانداز نظــام تــا افــق ســال 1404بــه جهــت حضــور
کامــل و شــفاف بخــش خصوصــی
-7-3اصــاح نــگاه بنیانگــذاران ســازمانها بــرای اداره
امــور آنهــا بــا قبــول خــرد جمعــی.
-8-3اصــاح حضــور شــفاف انجمنهــای صنفــی در
حفــظ منافــع صنــف و نبــود تعریــف جایــگاه قانونــی بــرای
انجمنهــای صنفــی پیمانــکاری یــا مشــاوره ای در کنــار
قــواي موثــر مقننــه و مجریــه در تصمیمگیریهــای
كليــدي در پروژههــای عمرانــی در کشــور .
-9-3عــدم نــگاه صحیــح بنیانگــزاران شــرکتهای
پیمانــکاری و مهندســان مشــاور در اداره امــور شــرکتها ،
تفویــض اختیــار بــازی بــه زيــر مجموعههــا در قالــب یــک
ســاختار تعریفشــده بــه جهــت جلوگیــری از ایجــاد پدیــده
«تلــه بنیانگــزار «
 -10-3عــدم نــگاه صحیــح بخــش مالــی دولتــی (بانکهــا
و بیمههــا و مؤسســات مالــی) و همچنیــن نبــود کارایــی
و تــوان مؤسســات بخــش خصوصــی در کنــار صنــف
پیمانــکاری و صنعــت احــداث.
در خاتمــه يــادآوري مــي نمايــد ايــن بحــث بســيار
گســترده اســت .بــاز از همــه صاحبنظــران محتــرم خصوصــا
كارشناســان محتــرم حیطــه مســائل اجتماعــي و تربیتــی
درخواســت و اســتدعا دارم بــه بحــث علــل عــدم قبولــي
كار جمعــي توســط مــا ايرانيــان منجملــه اهالــي خانــواده
مهندســي كشــور نيــز وارد شــوند.

انـرژی

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

قیمت فراوردههای نفتی ایران
افزایش یافت

ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی گفــت :در حــال حاضــر قیمــت
فراوردههــای نفتــی و پتروشــیمی افزایــش نســبی یافتــه
اســت و میتــوان نســبت بــه بهبــود وضعیــت ایــن بــازار
امیــدوار بــود.
حمیــد حســینی ،ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،بــا بیــان اینکــه
صــادرات فراوردههــای نفتــی و پتروشــیمی بــا دو مســاله
روبــرو اســت،گفت :ارزش صــادرات ایــن محصــوالت بــه
دلیــل تغییــر تحــوالت ایجــاد شــده در بــازار نفــت کاهــش
پیــدا کــرده و از ســوی دیگــر قرنطینــه و تعطیلــی بازارهــا
در رونــد فــروش فراوردههــای نفتــی اثــر گذاشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه آمــار منتشــر شــده از ســوی گمــرگ،
تاکیــد کــرد :جدیدتریــن آمــار گمــرک نشــان میدهــد
آمــار صــادرات در فروردیــن مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل هــم بــه لحــاظ وزنــی افــت نزدیــک بــه ۳۹
درصــدی داشــته و هــم بــه لحــاظ ارزشــی بیــش از ۳۶
درصــد کاهــش را ثبــت کــرده اســت .همچنیــن حجــم
تجــارت ایــران در فروردیــن امســال معــادل ۳میلیــارد و
 ۵۸۳میلیــون دالر ثبــت شــده اســت.
بــه گفتــه ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی در یــک مــاه نخســت ســال ۱۳۹۹
بیشــترین میــزان صــادرات کشــور بــه مقصــد چیــن ،بــا
رقمــی بیــش از  ۵۲۳میلیــون دالر و ســهم نزدیــک بــه
 ۳۲درصــد از کل ارزش صــادرات صــورت گرفتــه اســت.
دومیــن مقصــد کاالهــای ایرانــی نیــز امــارات بــوده کــه
صادرکننــدگان توانســتند ارزش صــادرات خــود بــه ایــن
کشــور را بــه  ۳۵۵میلیــون دالر برســانند.
حســینی بــا بیــان اینکــه ســهم امــارات از کل ارزش
صــادرات ،نزدیــک بــه  ۲۱.۵درصــد اســت ،اظهــار کــرد:
عــراق کــه در ماههــای اخیــر دومیــن مقصــد صــادرات
ایــران بــود ،در مــاه نخســت ســال  ۱۳۹۹بــه پلــه ســوم
تنــزل کــرده اســت .ارزش صــادرات بــه عــراق در مــاه
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فروردیــن  ۲۵۹میلیــون دالر و ســهم آن از صــادرات بــه
نزدیــک  ۱۶درصــد میرســد.
وی تاکیــد کــرد :افغانســتان بــا  ۱۲۵میلیــون دالر صــادرات
و ســهم ارزشــی بیــش از  ۷ .۵درصــدی در پلــه چهــارم و
ترکیــه بــا  ۷۲میلیــون دالر ارزش صادراتــی و ســهم بیــش
از  ۴درصــدی از کل ارزش ،در پلــه پنجــم ایســتاده اســت.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه میــزان صــادرات در
کشــور کاهــش یافتــه اســت ،تصریــح کــرد :در ســبد
صادراتــی کشــور فراوردههــای نفتــی و پتروشــیمی یــک
ســوم را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد و آمــار موجــود
حاکــی از کاهــش صــادرات اســت.
حســینی افــزود :آمــاری کــه از مبــادالت ایــران بــا چیــن
وجــود دارد نیــز حاکــی از کاهــش  ۵۰درصــدی صــادرات
ایــران بــه ایــن کشــور اســت .در واقــع بایــد گفــت کــه
ویــروس کرونــا بیشــترین ضربــه را بــه صنعــت نفــت و گاز
و پتروشــیمی زده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مســاله در ایــران بــه عنــوان
کشــوری کــه بخــش عمــده صــادرات آن شــامل فــراورده
هــای نفتــی و پتروشــیمی مــی شــود آســیب زیــادی وارد
کــرده اســت ،تصریــح کــرد :خوشــبختانه اکنــون وضعیــت
صــادرات فــراورده هــای نفتــی بهبــود یافتــه تــا جایــی کــه
بنزیــن از بشــکه ای  ۱۵دالر بــه  ۲۵دالر افزایــش یافتــه
اســت.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه ایــن رونــد افزایشــی
تولیــد کننــدگان را ترغیــب کــرده تــا قبــل از اینکــه
قیمتهــا بیــش از ایــن افزایــش یابــد اقــدام بــه خریــد و
انبــار محمولــه کننــد کــه همیــن مســاله موجــب شــده تــا
حــدودی فشــار از نیروگاههــا کاســته شــود.
وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر بــازار فــراورده هــا
بهبــود یافتــه اســت.
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اخـــبــار کــوتـــــاه
جهش  ۶درصدی تولید محصوالت پتروشیمی ایران
تهــران  -ایرنــا  -مدیرکنتــرل تولیــد شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی گفــت :مجتمعهــای پتروشــیمی کشــور از
ابتــدای امســال تــا بیســتم اردیبهشـتماه رشــد  ۶درصــدی
تولیــد را نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال محقــق کردنــد.
بــه گــزارش شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی« ،ســیدجالل
میرهاشــمی» بــا اشــاره بــه اینکــه محصــوالت پتروشــیمی
بــا ظرفیــت مطلوبــی در کشــور در حــال تولیــد اســت و
بســیاری از مجتمعهــا رشــد تولیــد را رقــم زدهانــد ،اظهــار
کــرد :در مجمــوع بــا تــاش صنعتگــران پتروشــیمی کشــور
از ابتــدای امســال تــا بیســتم اردیبهشـتماه جهــش تولیــد
 ۶درصــدی در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال بــه ثبــت
رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت پتروشــیمی ایــران امســال بــا
توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود و اقدامهــای در حــال
انجــام آمادگــی دارد جهــش تولیــد را محقــق کنــد ،گفــت:
تمامــی شــرایط و زیرســاختها بــرای تحقــق جهــش
تولیــد در صنعــت پتروشــیمی ایــران فراهــم شــده اســت و
افــزون بــر راهانــدازی و بهرهبــرداری از طرحهــای جدیــد،
بــا اقدامهــای انجامشــده از ظرفیتهــای خالــی تولیــد
برخــی مجتمعهــای موجــود نیــز اســتفاده خواهــد شــد.
مدیــر کنتــرل تولیــد شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
اظهــار کــرد :صنعــت پتروشــیمی بهعنــوان یکــی از
صنایــع مــادر از مهمتریــن ارکان توســعه و موتــور
محــرک بخشهــای گوناگــون اقتصــاد کشــور اســت و
رویکــرد شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی تکمیــل زنجیــره
تولیــد ،ایجــاد تنــوع در محصــوالت و ارتقــای ارزش ســبد
محصــوالت تولیــدی در ایــن صنعــت ارزشآفریــن اســت.
بازار میانروزی برق ،تیر امسال کلید میخورد
تهران-ایرنا-بــازار «میــانروزی بــرق» از تیرمــاه امســال بــه
صــورت آزمایشــی و از دیمــاه بــه صــورت رســمی ،بــرای
نخســتین بــار از ســوی معاونتهــای بــازار بــرق و راهبــری
شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران آغــاز بـهکار میکنــد.
بهگــزارش روز شــنبه پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو ،از
آنجایــی کــه مدیریــت لحظـهای مبــادالت تــوان بــا در نظــر

گرفتــن بهــرهوری اقتصــادی ،نیازمنــد ایجــاد رقابــت در
بازههــای زمانــی نزدیکتــر بــه زمــان بهرهبــرداری اســت،
ایجــاد بــازار میــانروزی گامــی موثــر در بهرهبــرداری
اقتصــادی از شــبکه بــرق کشــور بهشــمار میآیــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه
انــرژی تولیــدی نیروگاههــا در مقیاسهــای بــزرگ قابــل
ذخیــره ســازی نیســت ،بنابرایــن در حــوادث مختلــف
شــبکه ماننــد خــروج واحدهــای نیــروگاه یــا خطــوط انتقال
و یــا تغییــرات در مصــرف بــرق ،بایــد در فواصــل مناســب
برنامهریــزی تولیــد نیروگاههــا تغییــر یابــد تــا بتــوان بــا
اقتصادیتریــن شــکل ممکــن از سیســتم ،بهرهبــرداری
کــرد .بــه همیــن منظــور و مطابــق بــا تجربههــای جهانــی
در خصــوص راهانــدازی بازارهــای نزدیــک بــه زمــان
بهرهبــرداری ،در فــاز اول بــازار میــانروزی طراحــی شــده
کــه بــه زودی کار خــود را آغــاز خواهــد کــرد.
ایجــاد آرایــش تولیــد بــا حداکثــر قابلیــت اطمینــان
ممکــن بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن بــه زمــان بهرهبــرداری
(خــروج واحــد ،حادثــه در شــبکه ،بروزرســانی ســوخت و
 ،)...پوشــش نبــود قطعیتهــای موجــود در بهرهبــرداری
شــبکه و افزایــش امنیــت سیســتم بــا در نظرگرفتــن
آرایــش تولیــد بروزرســانی شــده از مهمتریــن مزیــت هــای
ایــن بــازار اســت.
همچنیــن ایجــاد رقابــت بیشــتر و حداکثــر ســازی رفــاه
اجتماعــی بــا در نظــر گرفتــن ســود تولیــد کننــده و مصرف
کننــده و کاهــش هزینههــای بــازار ناشــی از بهرهبــرداری
از نیروگاههایــی کــه در بــازار روز پیــش ،ســلب فرصــت
شــدهاند نیــز جــزو مزایــای اقتصــادی ایــن بــازار اســت.
بــازار میــان روزی فرصتــی دوبــاره بــرای نیروگاههایــی
کــه در بــازار روز پیــش پذیرفتــه نشــدهاند (ناشــی از
تغییــرات بــار و یــا حــوادث شــبکه) ایجــاد میکنــد تــا
ایــن نیروگاههــا بتواننــد در بــازار میــانروزی برنــده شــوند.
همیــن امــر ،تبعــات بهرهبــرداری از نیروگاههایــی کــه در
بــازار روز پیــش ،پذیرفتــه نشــدهاند و در روز بهرهبــرداری
بــه درخواســت مرکــز کنتــرل بــا قیمــت  AVC ۱.۲تولیــد
میکننــد را کاهــش میدهــد.
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

انـرژی
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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 بزرگتر
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.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره به صحن
مجلس بازمیگردد؟
تهــران  -ایرنــا  -تشــکیل وزارت بازرگانــی و تفکیــک وزارت
«صنعــت ،معــدن و بازرگانــی» ،یکــی از اهــداف دولــت
دوازدهــم از ابتــدای روی کار آمــدن بــود کــه بــا برخــی
ســنگاندازیها ،کار بــرای تحقــق آن دشــوار شــد.
ادغــام ایــن دو وزارتخانــه در ســال  ۹۰مشــکالت پیشبینــی
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نشــدهای بــه خصــوص مقابــل تجــار قــرار داد و آنهــا را بــرای
رجــوع بــه یــک واحــد مشــخص ،بیــش از پیــش ســر در گــم
کــرد .از ســوی دیگــر بــه ادعــای برخــی مخالفــان ایــن کار کــه
بــا هــدف کوچکســازی دولــت انجــام شــده بــود ،در عمــل
نتوانســت بــه هــدف خــود نزدیــک شــود.
ایــن چنیــن شــد کــه دولــت در ســال  ۹۴بــرای نخســتینبار
تصمیــم بــه تفکیــک مجــدد ایــن وزارتخانــه گرفــت تــا ســر
و ســامانی بــه بخــش تجــارت کشــور بدهــد؛ نهایتــا دولــت در
ســال  ۱۳۹۶الیحـهای بــا موضــوع انفصــال بخــش بازرگانــی از
وزارت صنعــت بــه مجلــس فرســتاد ،امــا مجلس ـیها بــه ایــن
طــرح روی خــوش نشــان ندادنــد .امــا دولــت عقــب ننشــت و
ســه بــار دیگــر درخواســت خــود را مبنــی بــر تفکیــک ایــن دو
وزارتخانــه تکــرار کــرد و نهایتــا توانســت نظــر مجلس ـیها را
تغییــر داده و چــراغ ســبز را از آنهــا بگیــرد.
امــا ایــن طــرح از فیلتــر مرحلــه بعــد یعنــی شــورای نگهبــان
عبــور نکــرد و بــاز هــم بــه مجلــس برگشــت؛ ایــن بــار در
تاریــخ  ۲۱اردیبهشــت بررســی ایــرادات شــورای نگهبــان در
طــرح تشــکیل وزارت تجــارت و خدمــات بازرگانــی در دســتور
کار جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی قــرار گرفــت و
نهایتــا رای نیــاورد.
هیــأت رئیســه مجلــس نیــز در ایــن جلســه اعــام کــرد« :از
آنجایــی کــه ایــن طــرح چندیــن بــار در دســتور کار مجلــس
آمــده ،دیگــر آن را بررســی نمیکنیــم».
امــا ایــن ماجــرا روی دیگــری هــم داشــت و آن البیهــای
پشــت صحنــه برخــی مســووالن بــرای تشــکیل نشــدن وزارت
بازرگانــی بــود؛ مســووالنی کــه خــود در اجــرای ایــن تصمیــم
ذینفــع بــه حســاب میآمدنــد.
حــاال امــا ورق برگشــته و فــردی سرپرســتی وزارت صنعــت
را بــه عهــده گرفتــه اســت کــه تخصصگرایــی او غالــب بــر
سیاســیکاریاش اســت؛ «حســین مــدرس خیابانــی» کــه
بســیاری از افــراد او را نخســتین گزینــه بــرای ســکانداری
وزارت بازرگانــی میدانســتند ،حــاال در راس وزارتخانــهای
آمــده کــه پیــش از حضــور او تجــارت در آن تحتالشــعاع
صنعــت گرفتــه بــود.
بــا روی کار آمــدن مــدرس خیابانــی بســیاری از فعــاالن
بخــش خصوصــی حمایــت خــود را از او و عملکــردش اعــام
کردهانــد؛ حــال بایــد دیــد بــا حضــور فــردی همســو بــا
سیاسـتهای دولــت ،آیــا طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی بــاز
هــم بــه میــز مجلــس بازمیگــردد یــا عمــر دولــت بــه دیــدن
ایــن وزارتخانــه قــد نخواهــد داد؟

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سرپرســت وزارت صنعــت« ،جهــش تولیــد»،
«رونــق صــادرات و مدیریــت واردات»« ،تنظیــم
بــازار» و «داخلیســازی» را راهبردهــای  ۴گانــه
وزارت صمــت دانســت و گفــت :تصمیمــات بــا
هماهنگــی تشــکلهای بخشخصوصــی گرفتــه
میشــو د .
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت صنعــت،
حســین مــدرس خیابانــی در اولیــن جلســه شــورای
معاونــان وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در مقطــع کنونــی بایــد از
تمــام داشــتههای مرتبــط بــا مدیــران ،نیــروی انســانی و
منابــع مالــی خــود اســتفاده کــرده و بــا تمرکــز بــر روی
اولویتهــای تعریــف شــده در دوره جدیــد ،حرکــت خــود
را پرقدرتتــر از گذشــته ،در راســتای حمایــت از تولیــد،
تأمیــن و توزیــع بــه موقــع کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز
مــردم را ادامــه دهــد.
ضــرورت ارائــه آمــار و ارقــام کمــی مرتبــط بــا
هدفگذاریهــای تولیــدی و تجــاری
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد
بــر ضــرورت ارائــه آمــار و ارقــام کمــی مرتبــط بــا
هدفگذاریهــای صــورت گرفتــه در حوزههــای مختلــف
تولیــدی و تجــاری ،افــزود :آمارهــای مرتبــط بــا تولیــد
در بخشهــای مختلــف صنعتــی ،معدنــی و تجــاری بایــد
بــه صــورت شــفاف و دقیــق ،تهیــه و منتشــر شــود تــا
در معــرض قضــاوت عمــوم قــرار گیــرد ،چراکــه در ایــن
صــورت میتــوان بــا تقویــت نقــاط قــوت و برطــرف کــردن
کاســتیهای موجــود ،در جهــت رشــد گامهــای جــدی
برداشــت.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت همدلــی میــان تمامــی
معاونتهــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در پیشــبرد
اهــداف مرتبــط بــا جهــش تولیــد ،خاطرنشــان کــرد:
همانطــور کــه امــروز شــرایط کشــور بــه گونـهای اســت کــه
نیــاز بــه همدلــی تمامــی دســتگاههای حاکمیتــی بــرای
اداره کشــور دارد ،در بدنــه وزارتخانــه نیــز بایــد همیــن
اتفــاق رخ دهــد.
مــدرس خیابانــی ،جانشــین پــروری را از جملــه نــکات
مهــم و حائــز اهمیــت دانســت کــه بایــد از ســوی تمامــی

انـرژی

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

تصمیمگیــری و تصمیمســازی ،در عالیتریــن ســطوح
حضــور یابنــد و در قالــب تعامــل بــا بخشخصوصــی،
نظــرات و سیاسـتهای دولــت را تبییــن نماینــد و نظــرات
فعــاالن اقتصــادی و بخشخصوصــی را نیــز دریافــت
نماینــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،خواســتار احیــای
کمیتههــا و شــوراهای تخصصــی بــا حضــور نماینــدگان
تشــکلهای مرتبــط شــد و گفــت :برنامههــای محــوری
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مشــخص اســت و بایــد
در دســتور کار جــدی قــرار گرفتــه و همــه امکانــات و
ظرفیتهــا بــرای تحقــق آن بســیج شــوند.

۴راهبرد وزارت صنعت

اتخاذ تصمیمات
با هماهنگی
تشکلهای
بخشخصوصی

معاونتهــای ســتادی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
رسانهها ،ابزار حکمرانی شایسته
وی بــا تاکیــد مجــدد بــر ضــرورت توجــه بــه رســانهها بــه
عنــوان یکــی از ابزارهــای حکمرانــی شایســته خاطرنشــان
کــرد :امــروز رســانهها بــه عنــوان ابزارهایــی پرقــدرت ،در
اختیــار تصمیمگیــران در سراســر دنیــا بــوده و بــه عنــوان
یــک مکمــل قدرتمنــد در کنــار ســایر ابزارهــای مدیریتــی
از جملــه منابــع مالــی ،منابــع طبیعــی و منابــع انســانی،
قابلیــت اســتفاده جهــت پیشــبرد اهــداف ســازمانها
را دارنــد؛ بــه نحــوی کــه بایــد از تمامــی ظرفیتهــای
آنهــا بــه منظــور اطالعرســانی دقیــق ،ســریع و شــفاف
بهــره گرفــت کــه بــر ایــن اســاس ،تمامــی مدیــران وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بایــد از ایــن ابــزار قدرتمنــد ،در
راســتای امیدآفرینــی و اطالعرســانی فراگیــر ،دقیــق و
ســریع بــه ذینفعــان بهــره گیرنــد.
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر
ضــرورت ارتبــاط مســتمر و مســتقیم بخشهــای مختلــف
ایــن وزارتخانــه بــا تشــکلهای بخشخصوصــی بــه عنــوان
حلقــه واســط میــان دولــت و فعــاالن اقتصادی ،خاطرنشــان
کــرد :اجــرای بســیاری از سیاس ـتهای تنظیــم بــازار ،بــه
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جهش تولید جز از مسیر صادرات محقق نمیشود
مــدرس خیابانــی تاکیــد کــرد :جهــش تولیــد جــز از محــل
توســعه صــادرات و توجــه بــه ظرفیتهــای تولیــد داخلــی
محقــق نخواهــد شــد؛ ضمــن اینکــه بــه مــوازات آن ،بایــد
جلــوی هــر گونــه واردات کاالهــای غیرضــرور و لوکــس را
نیــز ســد کــرد.
جــز همراهــی و هماهنگــی بــا اصنــاف و تشــکلهای
بخشخصوصــی امکانپذیــر نیســت و بــر ایــن اســاس،
بایــد ارتبــاط مســتقیم بــا اتاقهــای بازرگانــی ،تعــاون و
اصنــاف کشــور بــه صــورت مســتمر و در راســتای اجــرای
سیاســتهای کالن دولــت و وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ادامــه داشــته باشــد.
 ۴راهبرد کالن وزارت صمت
مــدرس خیابانــی بــار دیگــر تاکیــد کــرد :امــروز «جهــش
تولیــد» و «افزایــش صــادرات و مدیریــت واردات»،
«تنظیــم بــازار» و «توجــه جــدی بــه موضــوع اســتفاده
از ظرفیتهــا و تــوان داخلــی» ،راهبردهــای کالن وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت کــه در ایــن رابطــه
بایــد تصمیمــات ،بــا هماهنگــی و همراهــی تشــکلهای
تخصصــی بخشخصوصــی و اتاقهــای بازرگانــی ،تعــاون
و اصنــاف صــورت گیــرد ،امــا نکتــه حائــز اهمیــت آن
اســت کــه سیاســتگذار اصلــی دولــت اســت ولــی اجــرای
سیاس ـتها و تصمیمــات بایــد بــا همراهــی و نظرخواهــی
از بخشخصوصــی و فعــاالن اقتصــادی صــورت گیــرد.
مــدرس خیابانــی ،معاونــان و مدیــران وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت را مکلــف کــرد تــا در تمامــی جلســات

امضای هرگونه قرارداد جدید در وزارت صمت ممنوع شد
هرگونــه جابجایــی نیــرو ،لغــو یــا صــدور ابــاغ
جدیــد ،امضــای قــرارداد و تفاهــم نامــه در وزارت
صمــت تــا اطــاع ثانــوی ممنــوع شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،صبــوری ،مدیــر کل
دفتــر وزارتــی در نامــهای خطــاب بــه معاونــان
وزیــر ،مدیــران کل ســتادی ،رؤســای ســازمانها،
مؤسســات ،صندوقهــا و شــرکتهای وابســته و
رؤســای ســازمانهای صمــت اســتانها اعــام
کــرد:
حســباالمر سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا توجــه بــه ضــرورت بررســی موضوعــات
در دســت بررســی ،اقــدام و ارزیابــی دقیقتــر
مســائل مربــوط بــه پرســنل بخشهــای مختلــف
ســتادی و اجرایــی دســتور فرمائیــد تــا اطــاع
ثانــوی از هرگونــه جابجایــی نیــرو ،لغــو یــا صــدور
ابــاغ جدیــد ،امضــای قــرارداد و تفاهــم نامــه
خــودداری و مراتــب را اعــام نماینــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شروط مجلس
برای عضویت
تاجر در اتاق
بازرگانی

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی تصویــب
کردنــد افــرادی کــه نــام خــود را در دفتــر ثبــت
تجارتــی ثبــت مــی کننــد عضــو اتــاق بازرگانــی
مربــوط محســوب مــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی
امروز(ســه شــنبه) مــواد  ۴۷۹ ، ۴۷۸ ، ۴۷۷ ، ۴۷۶و ۴۸۰
الیحــه تجــارت را تصویــب کردنــد.
ظبــق مــاده  ،۴۷۶چنانچــه دفاتــر تاجــر مطابــق قانــون
تنظیــم شــده باشــند ،در دعــاوی بیــن تجــار قابــل اســتناد
و در غیــر ایــن صــورت فقــط علیــه صاحــب آن معتبــر
هســتند.
تبصــره  -اگــر در خصــوص مــواردی کــه مطابــق ایــن
قانــون ثبــت آنهــا در دفاتــر تجارتــی الزامــی اســت دعوایــی
در دادگاه تجــارت طــرح شــود ،چنانچــه طرفیــن دارای
دفاتــر تجارتــی کــه مطابــق مقــررات ایــن قانــون تنظیــم
شــده اســت ،باشــند ،هریــک از آنهــا در اثبــات آنچــه بــار
اثبــات آن بــر عهــده اوســت صرفــا مــی توانــد بــه دفاتــر
تجارتــی خــود و دفاتــر تجارتــی طــرف مقابــل اســتناد کنــد.
در صورتــی کــه طرفیــن دفاتــر تجارتــی را مطابــق قانــون
تنظیــم کــرده باشــند ،در صــورت توافــق مفــاد دو دفتــر،
مطابــق آن حکــم صــادر مــی شــود .در صــورت تعــارض
مفــاد دو دفتــر ،چنانچــه تعــارض کلــی باشــد ،مثــا دفتــر
خواهــان دلیــل بــر وجــود طلــب و دفتــر خوانــده دلیــل بــر
فقــدان طلــب یــا تســویه آن باشــد ،هــر دو دفتــر از اعتبــار

ســاقط مــی شــوند و طرفیــن مــی تواننــد بــه هــر دلیــل
دیگــری تمســک نماینــد و چنانچــه تعــارض جزئــی باشــد،
مثــا دفتــر خواهــان دلیــل بــر وجــود طلــب بــه میــزان صــد
واحــد و دفتــر خوانــده دلیــل بــر وجــود آن بــه میــزان پنجــاه
واحــد باشــد ،مفــاد دو دفتــر فقــط در قــدر متیقــن ،مثبــت
ادعــای خواهــان مــی باشــد و در مــازاد ،اثبــات دعــوا و دفــاع
بــا تمســک بــه هــر دلیــل دیگــری ممکــن اســت.
اگــر هیــچ یــک از طرفیــن دفتــر تجارتــی نداشــته باشــند،
اثبــات دعــوا و دفــاع بــا اســتناد بــه هــر دلیلــی بــرای طرفیــن
ممکــن اســت .چنانچــه صرفــا یکــی از طرفیــن دارای دفتــر
تنظیــم شــده مطابــق مقــررات ایــن قانــون باشــد ،طرفــی کــه
فاقــد دفتــر اســت جــز بــه اطالعــات منــدرج در دفتــر طــرف
مقابــل ،نمــی توانــد بــه دلیــل دیگــری تمســک نمایــد.
بــر اســاس مــاده  -۴۷۷صــرف شــخصی کــه نــام خــود را در
دفتــر ثبــت تجارتــی ثبــت مــی کنــد عضــو اتــاق بازرگانــی
مربــوط محســوب مــی شــود .اعضــای کنونــی اتاقهــای
بازرگانــی کــه در دفتــر ثبــت تجارتــی ثبــت نــام نکــرده انــد،
ظــرف یــک ســال پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون
بایــد در دفتــر مذکــور ثبــت نــام کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت
عضویــت آنهــا و مزایــای ناشــی از آن کأن لــم یکــن مــی
شــود.
طبــق مــاده  -۴۷۸اشــخاصی کــه پیــش از الزم االجراء شــدن
ایــن قانــون در دفتــر ثبــت تجارتــی ثبــت نــام کــرده انــد از
ثبــت مجــدد معــاف مــی باشــند ،لکــن أخــذ کارت بازرگانــی
یــا تمدیــد آن در هــر حــال منــوط بــه داشــتن حداقــل رتبــه
اعتبــاری موضــوع بنــد( )۲مــاده ( )۴۰۸ایــن قانــون اســت.
بــر اســاس مــاده  -۴۷۹بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط،
صرفــأ تاجــر از مزایــای زیــر برخــوردار اســت:
 -۱امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش
 -۲أخذ کارت بازرگانی
 -٣ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک
 -۴اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع
 -۵اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)
 -۶قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی
 -۷أخــذ امتیــاز کســب و کار (فرانچایــز) از اشــخاص حقوقــی
خا ر جی

انـرژی
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 -۸ارائــه خدمــات سراســری ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات در
هریــک از بخشــهای محتــوا ،کاربــرد و زیرســاخت
تبصــره -شــخصی کــه بــدون ثبــت نــام در دفتــر ثبــت
تجارتــی بــه هــر عنــوان بــه دیگــری نمایندگــی تجارتــی،
نمایندگــی توزیــع یــا امتیــاز کســب و کار (فرانچایــز) اعطــاء
کنــد ،بــه جــزای نقــدی درجــه ســه محکــوم مــی شــود.
همچنیــن شــخصی کــه بــدون ثبــت نــام در دفتــر ثبــت
تجارتــی نمایندگــی بــا امتیــاز کســب و کار (فرانچایــز) از
اشــخاص حقوقــی خارجــی اخــذ کنــد ،عــاوه بــر پلمــب
محــل فعالیــت بــه جــزای نقــدی درجــه ســه محکــوم مــی
شــود.
طبــق مــاده  - ۴۸۰اشــتغال بــه اعمــال زیــر منــوط بــه ثبــت
نــام در دفتــر ثبــت تجارتــی اســت:
 -١واسپاری (لیزینگ)
 -۲انبارداری عمومی
 -۳هرگونه عملیات صرافی ،بانکی و بیمه ای
 -۴حق العمل کاری
 -۵تصدی به عملیات حراجی
 -۶تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
 -۷تصــدی بــه حمــل و نقــل زمینــی بیــن المللــی ریلــی،
هوایــی و یــا حمــل و نقــل دریایــی بــه وســیله کشــتی
 -۸خودروســازی ،کشــتی ســازی ،واگــن ســازی و
هواپیماســازی و خریــد و فــروش یــا ســایر معامــات راجــع
بــه آنهــا
 -۹ارائــه خدمــات سراســری ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات در
هــر یــک از بخشــهای محتــوا ،کاربــرد و زیرســاخت
تبصــره  - ۱اخــذ مجــوز بــا پروانــه هیــچ یــک از اعمــال
مذکــور در ایــن مــاده منــوط بــه ثبــت نــام در دفتــر ثبــت
تجارتــی نیســت ،لکــن شــروع بــه فعالیــت هــای مذکــور
منــوط بــه ثبــت نــام در دفتــر ثبــت تجارتــی اســت.
تبصــره  -۲اشــتغال بــه اعمــال موضــوع ایــن مــاده بــدون
ثبــت نــام در دفتــر ثبــت تجارتــی ،عــاوه بــر پلمــب محــل
فعالیــت موجــب جــزای نقــدی درجــه ســه اســت.
تبصــره - ۳در صــورت فــوت یــا جــرح تاجــری کــه بــه یکی از
اعمــال موضــوع ایــن مــاده اشــتغال دارد ،قائــم مقــام قانونــی
وی فقــط تــا دوســال مــی توانــد بــدون نیــاز بــه ثبــت نــام
خــود در دفتــر ثبــت تجارتــی بــه آن فعالیــت ادامــه دهــد.
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ادامه از صفحه 1

بازسازی روابط تجاری خارجی؛
نیاز امروز اقتصاد ایران
کــه ســایر کشــورهای تولیدکننــده نیــز بــا
مشــکل کاهــش عرضــه و تولیــد نفــت مواجــه
هســتند امــا چــرا بدیــن صــورت تحــت تاثیــر
قــرار نمیگیرنــد؟ بــرای پاســخدهی الزم اســت
بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه برخــی کشــورهای
تولیدکننــده اقتصــاد تــورم کمتــری دارنــد .همیــن
امــر ســبب افزایــش تــورم و کاهــش ارزش پــول
ملــی میشــود .نکتــه دوم در وابســتگی تولیــد
داخلــی بــه واردات مــواد اولیــه و ارز اســت.
تولیدکننــدگان داخلــی هــر چنــد جزیــی ،نیــاز
بــه واردات برخــی مــواد اولیــه دارنــد کــه تامیــن
هزینههــای آن ارتبــاط مســتقیمی بــا میــزان ارز
کشــور دارد .اگــر نتواننــد ارز را تامیــن کننــد ،کاال
نیــز کــم تولیــد و بــا قیمــت بــاال عرضــه میشــود،
بنابرایــن از ایــن نظــر نیــز یــک افزایشــی در
قیمتهــا رخ میدهــد.
اینکــه افزایــش نــرخ ارز تــا کجــا ادامــه خواهــد
یافــت نیــز بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد کــه
مهمترینــش تنشهــای بینالمللــی اســت کــه
البتــه محــور اصلــی نیــز عملکــرد ترامــپ و باقــی
مانــدن او در مســند ریاس ـتجمهوری امریکاســت.
بــرای کاهــش ایــن تنشهــا بهتــر اســت در ابتــدا
برخــی روابــط تجــاری و اقتصــادی بــا اروپاییهــا
را کــه مواضعــی نزدیکتــر بــه کشــور دارنــد،
بازیابــی و بازســازی کنیــم .در ایــن صــورت
میتــوان بخشــی از تنشهــا را کاهــش داد تــا در
ســایه آن منابــع ارزی نیــز بــه کشــور وارد شــود.
در ایــن صــورت بــرای بهبــود شــرایط بــازار نیــاز
بــه دخالــت نیســت و نظــارت کفایــت میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی در هیــات رئیســه اتــاق
بازرگانــی ایــران بعدازظهــر یکشــنبه  28اردیبهشــت
مــاه ،میزبــان سرپرســت جدیــد وزارت صمــت بودنــد تــا
چالشهــای پیــش روی فعــاالن اقتصــادی را بــه او منتقــل
کننــد .حســین مــدرس خیابانــی در ایــن دیــدار تاکیــد
کــرد کــه اداره کشــور بــدون همراهــی و همــکاری بخــش
خصوصــی ممکــن نیســت.
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران ،در دیــدار
بــا مقامــات جدیــد سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت از مشــکالت و چالشهــای بخــش خصوصــی
اقتصــاد کشــور گفتنــد .در نشســتی کــه در اتــاق ایــران و
بــه میزبانــی اعضــای هیــات رئیســه ایــن اتــاق برگــزار شــد،
حســین مــدرس خیابانــی ،سرپرســت جدیــد وزارت صمــت،
بــه همــراه حمیــد زادبــوم رئیــس ســازمان توســعه تجــارت،
مهــدی صادقــی نیارکــی معــاون امــور صنایــع وزارت صنعت
و محمدحســین صبــوری مدیــرکل دفتــر وزارت صنعــت
حضــور داشــتند و در مــورد مســایل روز حــوزه صنعــت و
معــدن و تجــارت کشــور بــا یکدیگــر گفتوگــو کردنــد.
در ایــن نشســت مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی
تهــران ،بــا تاکیــد بــر تعامــل دوجانبــه دولــت و بخــش
خصوصــی و یکطرفــه بــه قاضــی نرفتــن ،خواســتار دســت
شســتن نهادهــای دولتــی از ابــاغ دســتورالعملهای
ناگهانــی و تصمیمهــای دفعتــی شــد.
تصمیمات یکشبه؛ بزرگترین آفت اقتصاد
رئیــس اتــاق تهــران در ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر
محدودیتهــا و کمبودهــای ارزی اظهــار داشــت :فعــاالن
بخــش خصوصــی از وزیــر جدیــد صنعــت ،معــدن و تجــارت
انتظــار کاری خارقالعــاده ندارنــد؛ تنهــا خواســته انــان در
شــرایط فعلــی ایــن اســت کــه اعتمــاد بخــش خصوصــی
جلــب شــود و در شــرایطی کــه صــادرات تنهــا منبــع
درآمــد دولــت اســت ،ســاختارهای موجــود کمــی تغییــر
کنــد.
مســعود خوانســاری ادامــه داد :بــدون شــک همانطــور
کــه در َم َثلهــا هــم داریــم هیــچگاه یــک طرفــه بــه
قاضــی رفتــن جــواب نمیدهــد و اخــذ هــر تصمیمــی
بــرای صــادرات در گــروی ایــن اســت کــه بــه حــرف افــراد
ذینفــع گــوش داده شــود .اگــر قــرار اســت از صادرکننــدگان
تعهــدی بگیریــم ،پیــش از آن ضــرورت دارد کــه بــه آنهــا

انـرژی

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

افزایش  ۴برابری ظرفیت نصب
شده انرژیهای نو

ضرورت اعتمادسازی میان دولت و
فعاالن اقتصادی
اطمینــان بدهیــم.
او افزایــش تعرفههــا و اخــذ تصمیمــات یــک شــبه را یکــی
از بزرگتریــن مشــکالت فعلــی عنــوان کــرد و خواســتار در
نظــر گرفتــن حداقــل مهلــت از فاصلــه تصمیــم تــا اجــرا
شــد .انتقــاد از اخــذ کارمــزد بــر مبنــای ارزش کاال در
هنــگام ثبــت ســفارش از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه از
ســوی رئیــس اتــاق تهــران مطرح شــد .مســعود خوانســاری
در پایــان ســخنان خــود خواســتار تدبیــری بــه منظــور
پرداخــت هرگونــه هزینههــای تحمیلــی بــه صادرکننــدگان
و تولیدکننــدگان شــد.
اداره کشور نیازمند بخش خصوصی است
حســین مــدرس خیابانــی ،سرپرســت وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،پــس از شــنیدن اظهارنظرهــای اعضــای
هیــات رئیســه اتــاق ایــران ،بــا تأکیــد بــر اینکــه اداره کشــور
در شــرایط فعلــی ،بــدون همراهــی و مشــارکت بخــش
خصوصــی امکانپذیــر نیســت ،افــزود :در ســالی کــه از
ســوی مقــام معظــم رهبــری بهعنــوان جهــش تولیــد
نامگــذاری شــده اســت ،تحقــق ایــن شــعار در گــروی
توجــه بــه بنگاههــا و بخــش خصوصــی اســت .بهخصــوص
اینکــه ابزارهــای تصــدی دولــت در مقایســه بــا قبــل بســیار
محــدود اســت و ایــن بخــش خصوصــی اســت کــه بایــد بــه
کمــک دولــت بــرای جهــش تولیــد و صــادرات بیایــد.
او در ادامــه بــه تشــریح ســه برنامــه کالن «توســعه
صــادرات»« ،مدیریــت واردات» و «جهــش تولیــد» در

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت پرداخــت و بــا تأکیــد بــر
اینکــه راه دســتیابی بــه اهــداف جهــش تولیــد از صــادرات
میگــذرد ،افــزود :درحالیکــه تولیــد بــدون تقاضــا ،مســیر
درســتی را ادامــه نمیدهــد؛ پــس مســیر اصلــی جهــش
تولیــد از صــادرات میگــذرد .از طرفــی بایــد شــرایط را
بــرای واردات تنهــا در فضایــی تســهیل کــرد کــه اشــتغال
کشــور را حفــظ کنــد و منجــر بــه تولیــد شــود.
مــدرس خیابانــی تأکیــد کــرد :رویکــرد وزارت صنعــت در
مدیریــت واردات ،مشــخصاً ممنوعیــت واردات کاالهایــی
اســت کــه مشــابه آنهــا در داخــل کشــور تولیــد میشــود
و از طــرف دیگــر کاالهــای غیرضــروری.
او در ادامــه خاطرنشــان کــرد :دولــت بــه همراهــی
بخــش خصوصــی و صادرکننــدگان بــرای گــذر از شــرایط
فعلــی نیــاز دارد و در همیــن جــا قــول خواهــم داد کــه
محدودیتهــا در ســال جــاری کمتــر خواهــد شــد .ارز
حاصــل از صــادرات حتمــا بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
برمیگــردد .امــا نکتــه حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه در
شــرایط فعلــی ،اولویــت بنــدی کاالهــا تغییــر کــرده اســت.
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت از آمادگــی
بــرای حضــور در جلســات شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی خبــر داد و در پاســخ بــه انتقادهــای
موجــود در خصــوص عــوارض و محدودیتهــای صادراتــی
خاطرنشــان کــرد کــه هــر دوی ایــن ابزارهــا بــرای تنظیــم
بــازار صــورت میگیــرد و وزارت صنعــت موظــف بــه حمایت
از تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان بــا هــم اســت.
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معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی از رشــد ۴
برابــری ظرفیــت نصــب شــده انرژیهــای نــو در داخــل
کشــور در طــول ســالهای  ۹۴تــا  ۹۸خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
همایــون حائــری ،در آئیــن معرفــی رئیــس جدید ســازمان
ســاتبا اظهــار داشــت :در ســال  ،۹۴ظرفیــت نصــب شــده
انرژیهــای نــو در داخــل کشــور  ۲۰۰مــگاوات بــود و تــا
پایــان ســال  ۹۸بــه بیــش از  ۸۰۰مــگاوات رســید.
وی ادامــه داد :موضــوع ســاتبا ،تولیــد بــرق از طریــق
انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت کــه مکمــل مصــرف بهینــه
بــرق اســت و اینهــا ،وظایــف مهــم ایــن ســازمان بــه
شــمار مـیرود کــه اگــر در کنــار یکدیگــر بگذاریــم نشــان
دهنــده کارایــی انــرژی الکتریکــی اســت .موضــوع مدیریت
و بهینهســازی مصــرف بــه لحــاظ ماهیــت مقــداری تفــاوت
دارنــد .اولــی بــر کمیــت و دومــی بــر کیفیــت مصــرف
بــرق داللــت میکنــد.
معــاون وزیــر نیــرو ادامــه داد :شــرکتهای توانیــر و بــرق
حرارتــی و مجموعــه صنعــت بــرق در یــک کار مکمــل و
جمعــی موجــب شــدند کــه بعــد از  ۱۰ســال رشــد پیــک
مصــرف ســاالنه  ۵.۲درصــد ،در ســال  ۹۷بــه  ۲.۹۸و در
ســال  ۹۸بــه یــک درصــد کاهــش پیــدا کــرد.
وی ،نتیجــه ارزیابــی از مدیریــت مصــرف را بســیار مطلــوب
عنــوان کــرد و گفــت :در بخــش مصــرف بهینــه انــرژی
الکتریکــی نیــاز اســت کــه کار بیشــتری شــود و ایــن از
وظایــف ســاتبا اســت .از جملــه برنامههــای ســاز و کارهــا
در چارچــوب پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران ،بحــث
جایگزینــی کولرهــای قدیمــی و فرســوده بــا کولرهــای
جدیــد اســت کــه در اینجــا ،ســاتبا میتوانــد نقــش
بســیار مهمــی داشــته باشــد.
ایــن مقــام مســؤول همچنیــن بــا اشــاره بــه تشــکیل
شــورای سیاســتگذاری و راهبــردی انرژیهــای
تجدیدپذیــر اظهــار داشــت :ایــن شــورا وظایــف مهمــی
اعــم از تعــاون و حمایــت بیــن واحدهــای درون ســازمانی
وزارت نیــرو دارد .یکــی دیگــر از وظایــف ایــن شــورا،
ارزیابــی ارزش افــزوده انرژیهــای نــو در داخــل کشــور
و مصــرف بهینــه انــرژی الکتریکــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحریــم صــادرات گاز ایــران بــه ویــژه بــه عــراق
رویایــی اســت پــرورش یافتــه آمریکایــی هــا کــه
نقــش بــرآب خواهــد شــد البتــه در ایــن میــان
نمــی تــوان منکــر سســتی ایــران در اســتفاده از
فرصــت هــای صادراتــی گاز شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بنیــاد دفــاع از دموکراس ـیهای
آمریــکا ( )FDDبیســتودوم اردیبهشــت  ۱۱( ۱۳۹۹مــی
 )۲۰۲۰در گزارشــی بــه قلــم ب ِ ِرنــدرا شــافر اســتاد دانشــگاه
جــورج تــاون نوشــت تحریمهــای آمریــکا بــه طــور شــفاف
صــادرات گاز ایــران بــا خــط لولــه را هــدف قــرار نداده اســت
امــا میتــوان ایــن تحریمهــا را بــر تراکنشهــای مالــیای
کــه ایــن صــادرات را میســر میکننــد اعمــال کــرد تــا
پرداختهــا بــه ایــران انجــام نشــود و در حســاب کشــور
میزبــان واردکننــده نــگاه داشــته شــود .در همیــن راســتا
دولــت ترامــپ از همــه خریــداران گاز ایــران خواســته اســت
تــا نشــان دهنــد در حــال کاهــش واردات از ایــران هســتند.
گرای غلط به آمریکاییها
ب ِ ِرنــدرا شــافر در بخــش دیگــری از اظهــارات غلــط خــود
آورده اســت کــه دولــت ترامــپ میتوانــد صــادرات گاز
طبیعــی ایــران را هــدف قــرار دهــد زیــرا همــه کشــورهای
خریــدار آن ،ترکیــه ،عــراق و ارمنســتان ،حــاال منابــع
جایگزینــی بــرای واردات گاز خــود دارنــد.
وی دربــاره واردات گاز از ایــران نوشــته اســت کــه عــراق
دارای منابــع گســترده گاز در داخــل ایــن کشــور اســت کــه
تــا کنــون بــرای برداشــت آنهــا کاری انجــام نــداده بــود.
بــرای برداشــت ایــن گاز ،عــراق نیازمنــد  ۱۰میلیــارد دالر
ســرمایهگذاری در بخــش زیرســاخت میباشــد در غیــر
ایــن صــورت مجبــور بــه ادامــه واردات از ایــران خواهــد بــود.
بــی خبــری کارشناســان از اوضــاع دقیــق خاورمیانــه /
افزایــش صــادرات گاز ایــران بــه عــراق
هــر چنــد ایــران بــه عنــوان دومیــن دارنــده منابــع قابــل
اســتحصال گاز دنیــا تنهــا  ۱درصــد تجــارت گازی را بــه
خــود اختصــاص داده اســت امــا بــه نظــر میرســد ایــن
اســتاد دانشــگاه اطالعــات دقیقــی از قراردادهــای صادراتــی
گاز از طریــق خــط لولــه و همچنیــن اوضــاع کشــورهایی کــه
گاز ایــران را وارد میکننــد نــدارد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،تازهتریــن آمــار رســمی نشــان
میدهــد میــزان صــادرات گاز کشــور در ســال گذشــته
 ۱۷.۵میلیــارد مترمکعــب بــود کــه نســبت بــه مــدت
ســال  ۹۷از رشــدی  ۲۶درصــدی برخــوردار بــود؛ بــه
نظــر میرســد علــت ایــن رشــد ،صــادرات گاز بــه عــراق
بــوده اســت .بــر اطالعــات موجــود میــزان تولیــد تجمعــی
گاز شــیرین کشــور در ســال  ۹۸معــادل  ۲۶۷میلیــارد
مترمکعــب بــوده اســت.
افزایش نیاز عراق به گاز
نیــاز روزافــزون عــراق بــه گاز بــه دلیــل توســعه
ظرفیتهــای نیروگاهــی ایــن کشــور در حــال افزایــش
اســت .نیــازی کــه ایــران میتوانــد مبــدا مطمئنــی بــرای
تأمیــن آن بــه شــمار رود .پــس از تثبیــت اوضــاع سیاســی
ایــن کشــور طــی یــک دهــه گذشــته ،دولتمــردان عراقــی
بــرای ایجــاد و توســعه زیرســاختهای عمرانــی و انــرژی
خــود بــه دنبــال منابــع گازی بودنــد کــه بــا توجــه بــه
همســایگی بــا ایــران – دومیــن دارنــده ذخایــر گازی
جهــان – مذاکــرات صــادرات گاز بــه ایــن کشــور در دولــت
نهــم آغــاز شــد و نخســتین قــرارداد صــادرات گاز بــه بغــداد
در ســال  ۹۲و چنــد مــاه پیــش از روی کارآمــدن دولــت
یازدهــم امضــا شــد.

انـرژی

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

تحریم
صادرات گاز
ایران ،رویای
بر باد رفته
آمریکاییها

ایران چه میزان گاز به عراق صادر میکند؟
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،طبــق ایــن قــرارداد ،خــط
لول ـهای احــداث شــد کــه ظرفیــت صــادرات  ۳۵میلیــون
مترمکعــب گاز طبیعــی در روز را دارد .مذاکراتــی کــه
پیشــتر بــرای صــادرات گاز بــه بصــره آغــاز شــده بــود نیــز
در ســال  ۹۴بــه قــرارداد منعقــد و ایــران بــرای تأمیــن ۲۵
میلیــون مترمکعــب گاز در روز متعهــد شــد.
در مجمــوع صــادرات گاز ایــران بــه عــراق بیــن  ۲۵تــا ۳۰
میلیــون متــر مکعــب در روز و در قالــب دو قــرارداد بغــداد
و بصــره اســت .ســقف صــادرات گاز در ایــن قراردادهــا۶۰ ،
میلیــون مترمکعــب در روز اســت.
حال برق عراقیها خوب نیست
طبــق آخریــن آمــار رســمی ۸۲ ،درصــد بــرق عــراق ،از گاز
تأمیــن میشــود کــه ایــن رقــم در ســال  ۲۰۲۷میــادی
بــه  ۸۴درصــد خواهــد رســید .عــراق طــی دو ســال آینــده
ســه نیــروگاه جدیــد را بــه مــدار خواهــد آورد کــه بــه

دلیــل عــدم تأمیــن گاز مــورد نیــاز آن ،بــه ســمت جمــع
آوری گازهــای همــراه از میادیــن نفتــی خــود روی آورده
اســت تــا پــس از پایــان یافتــن قــرارداد خــود بــا ایــران ،از
ایــن منابــع بهــره ببــرد .بــا ایــن وجــود امــا عــراق همچنــان
بــا کمبــود گاز مواجــه خواهــد بــود؛ هــم اکنــون عــراق در
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مجمــوع دو قــراردادی کــه بــا ایــران منعقــد کــرده اســت از
 ۵۰درصــد ظرفیــت دو خــط لولــه اســتفاده میکنــد.

عراق کشوری نفتی
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،دربــاره عــراق بایــد توجه داشــت
کــه عــراق کشــوری نفتــی اســت و منابــع گازی چندانــی
نــدارد .بخــش گازی انــدک ایــن کشــور نیــز در شــمال آن
یعنــی کردســتان عــراق واقــع شــده کــه از ســویی بــه دلیــل
اختــاف بــا دولــت بــه دلیــل درخواســت بودجــه بیشــتر و
از طرفــی بــه دلیــل شــیوع کرونــا و خــروج شــرکتهای
خارجــی بــه ویــژه یــک شــرکت اماراتــی احتمــال توســعه
چندانــی بــه ویــژه در مــدت زمــان کوتــاه نــدارد.
پای حرف کارشناسان
بــه گفتــه کارشناســان اگــر دولــت عــراق کــه اکنــون در
آســتانه یــک تحــول سیاســی قــرار گرفتــه بخواهــد پایــه
مصــرف نیروگاههــای خــود را کــه بــا مشــکالت زیــادی
روبــه رو اســت بــر اســاس ال ان جــی قــرار دهــد ،بــی شــک
بــرق گرانــی تولیــد میشــود کــه یــا مــردم بایــد هزینــه
آن را بپردازنــد یــا دولــت .از آنجایــی کــه فشــارهای اقتصــاد
و سیاســی در عــراق بــاال گرفتــه و مــردم آن بحرانهــای
ویــژه ای را پشــت ســر گذاشــتند ،تحمیــل پرداخــت چنیــن
هزینــهای از ســوی مــردم بــی شــک بــا اعتــراض همــراه
خواهــد بــود .از ســویی دیگــر بایــد در نظــر داشــت کــه
شــبکه بــرق ایــن کشــور از بخــش تولیــد تــا انتقــال و
توزیــع و مصــرف بــا مشــکالت عمیقــی دســت و پنجــه نــرم
میکنــد کــه نیــاز مبــرم بــه افزایــش ظرفیــت و بهســازی
و توســعه شــبکه دارد .بنابرایــن بــه نظــر میرســد عــراق
در افــق  ۱۰ســاله هــم نتوانــد نیــاز خــود بــه گاز ایــران را
کاهــش داده یــا قطــع کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه قراردادهــای صــادرات گاز خــط
لولــه هماننــد قراردادهــای نفتــی کوتــاه مــدت نبــوده و
گاهــی بــازه بالــغ بــر  ۲۵ســال را نیــز در بــر میگیرنــد کــه
در ایــن دوره طــرف خریــدار موظــف بــه خریــد گاز تعهــد
شــده در زمــان معیــن اســت و در صــورت تحویــل نگرفتــن
گاز بایــد هزینــه آن را بپــردازد و اگــر قــرارداد را بــه طــور
کامــل فســخ کنــد بایــد جریمــه ســنگینی بــه مبــدا وارداتــی
بپــردازد کــه بــا توجــه بــه اوضــاع اقتصــادی عــراق چنیــن
رونــدی بســیار بعیــد بــه نظــر میرســد چــرا کــه عــاوه بــر
ضــرر مالــی ،اعتبــار ایــن کشــور زیــر ســوال م ـیرود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رشد  ۲۷درصدی صادرات برق
نسبت به پارسال

ایرنــا -میــزان صــادرات بــرق جمهــوری اســامی ایــرانبــه کشــورهای همســایه در ســال  ۱۳۹۸بــا رشــد ۲۷.۶
درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه بیــش از هشــت
میلیــارد کیلــووات ســاعت رســید کــه ایــن رقــم  ۶برابــر
واردات بــرق در همیــن ســال اســت.
بــه گــزارش روز دوشــنبه شــرکت مادرتخصصــی مدیریــت
ســاخت و تهیــه کاالی آب و برق(ســاتکاب) ،جمهــوری
اســامی ایــران در ســال  ۹۸بــه کشــورهای ارمنســتان،
جمهــوری آذربایجــان ،پاکســتان ،افغانســتان ،عــراق و
جمهــوری خودمختــار نخجــوان صــادرات بــرق داشــته
اســت.
مجمــوع انــرژی ارســال شــده ایــران بــه ایــن کشــورها در
ایــن ســال هشــت میلیــارد و  ۳۱میلیــون کیلــووات ســاعت
بــوده کــه میــزان صــادرات بــرق ایــران در مقایســه بــا ســال
 ۹۷حــدود یــک میلیــارد و  ۷۳۶میلیــون کیلــووات ســاعت
افزایــش یافتــه و ارزآوری خوبــی بــرای کشــور بــه همــراه
داشــته اســت.
بیشــترین انــرژی ارســال شــده بــرون مــرزی در ایــن ســال
بــا  ۶میلیــارد و  ۶۵۲میلیــون کیلــووات ســاعت مربــوط بــه
کشــور عــراق بــوده کــه نســبت بــه ســال  ۹۷رشــدی ۳۴.۶
درصــدی داشــته اســت و پــس از آن کشــورهای افغانســتان
( ۷۷۵میلیــون کیلــووات ســاعت) ،پاکســتان ( ۵۱۶میلیــون
کیلــووات ســاعت) ،ارمنســتان ( ۵۳میلیــون کیلــووات
ســاعت) و جمهــوری خودمختــار نخجــوان ( ۳۳میلیــون
کیلــووات ســاعت) قــرار داشــتهاند.
میــزان واردات انــرژی نیــز در ســال  ۹۸حــدود یــک
میلیــارد و  ۳۲۹میلیــون کیلــووات ســاعت بــوده اســت کــه
یــک میلیــارد و  ۲۹۴میلیــون کیلــووات ســاعت از ایــن رقــم
مربــوط بــه ارمنســتان و  ۳۴میلیــون کیلــووات ســاعت از
آن نیــز مربــوط بــه جمهــوری خودمختــار نخجــوان بــوده
اســت.
بــر همیــن اســاس میــزان صــادرات بــرق ایــران در ســال
گذشــته بیــش از  ۶برابــر انــرژی دریافــت شــده بــرون
مــرزی بــوده اســت.
پارســال عــراق  ۸۲.۸درصــد ،افغانســتان  ۹.۷درصــد،

پاکســتان  ۶.۴درصــد و ارمنســتان  ۰.۷درصــد ســهم
صــادرات بــرق ایــران را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد.
در همیــن ســال بیــش از  ۹۷درصــد واردات بــرق ایــران
نیــز مربــوط بــه کشــور ارمنســتان بــوده اســت.
امســال هــم صــادرات بــرق ایــران تــا نیمــه اردیبهشـتماه
بــا رشــد  ۱۹درصــدی نســبت بــه ســال قبــل بــه ۴۳۶
میلیــون کیلــووات ســاعت رســیده اســت و رونــد مثبــت
صــادرات بــرق ایــران در ســال جهــش تولیــد همچنــان
ادامــه دارد.

کرونا و سیگنال کاهش قیمت
گاز در اروپا

تهــران -ایرنــا -بــه دنبــال کاهــش بیســابقه قیمــت نفــت
بویــژه شــاخص نیویــورک در هفتههــای گذشــته کــه نــه
فقــط بازارهــای آمریــکا کــه اروپــا را نیــز متاثــر از خــود
کــرده ،ایــن بــار بــا اشــباع ذخایــر گاز ،ســیگنالهای
منفــی شــدن بهــای ایــن مــاده حیاتــی در حــال ظهــور
اســت.
بــه گــزارش روز دوشــنبه رادیــو بینالمللــی فرانســه ،نفــت
در شــرایط مــازاد قــرار دارد و در عیــن حــال بنزیــن نیــز
موجــود اســت .ذخایــر اروپــا بــرای گاز در حــال پــر شــدن
اســت و میتــوان در ماههــای آینــده شــاهد منفــی شــدن
قیمــت گاز باشــیم.
ذخایــر گاز اروپــا بــه حــد اشــباع رســیده اســت« .تیــری
بــروس  »Thierry Bros -مدیــر ارشــد انجمــن
بینالمللــی تولیدکننــدگان نفــت و گاز ( )IOGPدر امــور
اروپایــی و متخصــص مســایل گاز در موسســه مطالعــات
سیاســی پاریس(ســیانس پــو) میگویــد ۶۰ :درصــد ایــن
ذخایــر پــر بــوده و ایــن یــک ســطح غیرطبیعــی بــاال و ۱۵
تــا  ۲۰درصــد بیشــتر از حــد معمــول اســت.
او احتمــال رســیدن بــه حداکثــر ظرفیــت مخــازن در ســه
مــاه آینــده و پیــش از پایــان تابســتان را رد نمیکنــد
و میگویــد :ایــن میتوانــد ســیگنال قیمتهــای منفــی
گاز در اروپــا و احتمــاال» بــه دلیــل ســرایت آن ،در آســیا
باشــد.
«فیلیــپ سِ ــبیل لوپــه »Philippe Sébille-Lopez -
مدیــر ژئوپولیــا و کارشــناس مســائل ژئوپلیتیــک انــرژی
میگویــد :ایــن پدیــده کــه تــا  ۲۰آوریــل(اول اردیبهشــت)

انـرژی

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

بــرای نفــت بیســابقه بــود پیشــتر چندیــن بــار بــه دلیــل
کمبــود ذخایــر بــرای گاز در ســالهای  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹
در آمریــکا اتفــاق افتــاده ،امــا گاز محصــول جانبــی نفــت
شــیل بــوده کــه بســیار ســودآورتر بــود.
رادیــو بینالمللــی فرانســه همچنیــن افــزود :زمســتان
معتــدل در هــر دو ســوی اقیانــوس اطلــس مصــرف گاز
را در نیمکــره شــمالی کاهــش داده بــود کــه همهگیــری
کوویــد  ۱۹ -رونــد کنــد شــدن تقاضــای گاز را تشــدید
کــرد .مصــرف گاز بایــد  ۱۵تــا  ۱۸درصــد کمتــر از
پیشبینــی امســال باشــد کــه از ایــن میــان کاهــش ســه
درصــدی مصــرف گاز بــرای تولیــد بــرق اســت.
قطــر از مــاه فوریه(بهمن-اســفند) محمولههــای گاز خــود
را از آســیا بــه ســمت اروپــا هدایــت کــرد ،امــا اقتصــاد
اروپــا بــه دلیــل شــیوع بیمــاری همهگیــر کوویــد ۱۹-بــه
نوبــه خــود متوقــف شــده اســت.
بــه نوشــته رادیــو بینالمللــی فرانســه ،روســیه خــود را
بــا کاهــش  ۲۰درصــدی تولیــد گاز ســازگار کــرده اســت
و برخــی از شــرکتهای بــزرگ ،سفارشهایشــان بــرای
«ال.ان.جــی» آمریــکا را لغــو کردهانــد و فقــط هزینــه
خدمــات مایعســازی را پرداخــت میکننــد.
در مقابــل ،نیجریــه هماننــد قطــر همچنــان ارســال
حاملهــای «ال.ان.جــی» را بــه اروپــا ادامــه میدهــد.
در واقــع ،اروپــا منطق ـهای از جهــان اســت کــه بزرگتریــن
ظرفیــت ذخیرهســازی زیرزمینــی را ارائــه میکنــد.
در ایــن پیونــد ،العربیــه بــه تازگــی در گزارشــی نوشــته
اســت :قطــر بزرگتریــن صادرکننــده گاز طبیعــی مایــع در
جهــان بــا گزینههــای دشــواری روبـهرو شــده ،بــه گونـهای
کــه یــا بایــد تولیــد «الانجــی» را کــم کنــد و یــا بــرای
حفــظ ســهم خــود از بــازار ،تــن بــه جنــگ قیمتهــا
بدهــد کــه در ایــن صــورت ممکــن اســت ،منفــی شــدن
بهــای گاز مایــع را هماننــد نفــت خــام غــرب تگــزاس ،بــه
دنبــال داشــته باشــد.
قطــر در فوریــه گذشــته(بهمن  ،)۹۸شــروع بــه تغییــر
مســیر محمولههــای گاز طبیعــی خــود بــرای نواحــی
شــمال غربــی اروپــا بــه جــای مناطــق آســیایی کــرد زیــرا
شــیوع ویــروس کرونــا در آســیا ،منجــر بــه کاهــش خریــد
گاز شــد امــا ایــن راهحــل نیــز دیــری نپائید زیــرا کرونــا ،به
ســرعت بزرگتریــن اقتصادهــای اروپــا را هــدف تاختوتــاز
خــود قــرارداد و بدیــن ترتیــب قطــر در مشــکل خــود بــرای
یافتــن مشــتری بــرای محمولههــای گاز مایــع ،دســت و
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پــا میزنــد.
قطــر بــرای مقابلــه بــا موانــع دراز مــدت ،ناچــار از گرفتــن
تصمیمهــای اساســی اســت کــه ابتــدا ،شــامل کاســتن از
تولیــد گاز بــه عنــوان منبــع اصلــی درآمــد خــود میگــردد
کــه میتوانــد درآمدهــای دولــت را نیــز کاهــش دهــد .در
عیــن حــال فروپاشــی بهــای نفــت نیــز فشــار مضاعفــی را
بــر بهــای گاز مایــع اعمــال میکنــد زیــرا قیمــت الانجــی
وابســته بــه بهــای نفــت اســت.
البتــه نبایــد از یــاد بــرد کــه ایــن کاهــش تولیــد ،ممکــن
اســت اســترالیا را نیــز قــادر بــه افزایــش ســهم خــود
در بــازار و محــروم کــردن قطــر از عنــوان «بزرگتریــن
صادرکننــده گاز طبیعــی» ســازد.
حــال اگــر قطــر بــرای اطمینــان از رونــد فــروش ،رویکــرد
پاییــن آوردن بهــای گاز مایــع را در پیــش بگیــرد ،چــه بســا
بــا ایــن رویــه ،بدتــر شــدن فــرو پاشــی بــازار گار را رقــم
زده و حاشــیه ســود بــرای تولیــدات کــم هزینهتــر را نیــز
مــورد تهدیــد قــرار داده و در نهایــت بــه منفــی شــدن بهای
گاز مایــع بیانجامــد کــه مــاه گذشــته در مــورد قراردادهــای
نفــت خــام آمریــکا ،اتفــاق افتــاد.
بــه نوشــته بلومبــرگ ،قطــر در نهایــت در برابــر ایــن دو
گزینــه ،بازنــده اســت امــا پرســش اینکــه کــدام گزینــه را
انتخــاب خواهــد کــرد.
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TCCIMA head calls on government
SP phase 19 refinery to go through to increase IPOs in stock market
annual overhaul

CBI capable of controlling currency market: governor

TEHRAN- The head of Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines
and Agriculture (TCCIMA) called on
the government to increase the number of initial public offerings (IPOs) in
the country’s stock exchange, IRNA
.reported on Tuesday

TEHRAN – Governor of Central Bank
of Iran (CBI) Abdolnasser Hemmati
says the bank is going to control the
currency market just like it did in the
.previous year, IRNA reported

TEHRAN – The operator of phase 19
of Iran’s South Pars gas field said
overhaul operations for the field’s
10th refinery, which processes the
gas from phase 19, are going to be
.started on June 9, IRNA reported
The mentioned operations are expected to take 23 days to be complet.ed, Soheil Rafiei said
According to the official, the field’s
offshore facilities overhaul program
is aimed to maintain the production
levels in the current year which has
been called the year of “Surge in Production” by Leader of the Islamic Re.public of Iran Seyed Ali Khamenei
The official noted that changing the
catalytic bed of the first gas train, repairing the interior cover, and inspecting the pre-flash drum are among the
.activities planned for this period
South Pars is the world’s largest gas
field, covering an area of 3,700 square
kilometers of Iran’s territorial waters
.in the Persian Gulf

Making the remarks during the first
meeting of TCCIMA’s board of representatives in the current Iranian
calendar year (began on March 20),
Masoud Khansari also said, “We an”.ticipate more realistic prices as well
He further noted that if the government transfers just the shares of
state-owned organizations and companies, but the management will still
remain in its own hands, it will create
.some problems in the long-term
Khansari mentioned Shasta as an
example in this regard, and said, “In
terms of Shasta, we saw transferring
”.of shares, but not the management
Highlighting that the stock market is
welcoming the initial public offering
of the companies, Ali Sahraei said,
“We held the IPO of Shasta although
”.it was a very complicated process

Stating that the current situation of
the markets in the country is not
more complicated than in August
and September last year, the official
said, “with the serious efforts of my
colleagues in the Central Bank, the
stability will be established in the
”.markets
In those days, as the U.S. sanc�”
tions were intensifying, the foreign
exchange markets were severely
disrupted and the dollar rate in the
market reached very high levels,”
Hemmati wrote in an Instagram post
.on Monday
But with the CBI management and
the measures taken, despite all the
problems over the past two years,
the relative stability of markets was
retained and the country registered a
positive economic growth in the end
of the previous Iranian calendar year
.(March 19), the chief banker said

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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[[ آرمان شهری برای واقع گراها[[
کتــاب آرمــان شــهری بــرای واقــع گراهــا اثــر روتگــر برگمــن ،یــک فراخــوان خارقالعــاده بــرای تفکــر آرمانــی
پیرامــون درآمدهــا و ســاعات کاری هفتــه و پادزهــری خــوب بــرای بدبینیهــای مربــوط بــه جایگزینــی نیــروی کار
انســانی بــا رباتهــا اســت.
روتگــر برگمــن ( ،)Rutger C. Bregmanبــا ارائــه مثالهــای عملــی از یــک شــهر کانادایــی کــه توانســت بــه طــور
کامــل فقــر را ریشــهکن کنــد تــا برنامــه درآمــد همگانــی رئیــس جمهــور نیکســون کــه قــرار بــود بــه میلیونهــا
آمریکایــی پــول پرداخــت شــود ،مــا را بــه یــک ســفر تاریخــی میبــرد کــه آرمانهــا و چالشهــای جــدی و فراجناحــی
در خــود دارد ،آرمانهایــی چالــش برانگیــز ،کــه بــه نظــر میرســد زمــان عملــی کردنشــان فــرا رســیده اســت.
کتــاب آرمــان شــهری بــرای واقعگراهــا ( ،)Utopia for Realistsجــزو انــدک کتابهایــی اســت کــه همزمــان
شــما را حیــرتزده میکنــد و اندیشــهها و ذهنیاتتــان را بــه چالــش میکشــد .یــک یــک توســعههای تمــدن (از
فرجــام یافتــن عصــر بــردهداری تــا دموکراســی) ،تمــام رویاهــای نرســیدنی و آرمانشــهر اشــخاصی بــود کــه نــه چنــدان
قبلتــر از مــا زندگــی میکردنــد .کتــاب برگمــن ،کــه همزمــان چالشــی ،و شــورانگیز اســت ،ایدههــای آرمانشــهری
تــازهای را بیــان میکنــد؛ اندیشــههایی ماننــد منهــدم کــردن فقــر و یــک هفتــه کاری  15ســاعته ،کــه گمــان دارد
هــر چنــد در زمــان زندگــی مــا هــم بــه واقعیــت بپیونــدد .بــه نظــر میرســد ایــن ایدههــا ،تنهــا مســیر مانــده بــرای
رســیدن بــه یــک دنیــای حقیقــی واال اســت.
همانطــور کــه سیاس ـتمداران و اقتصاددانــان بــه دنبــال بــاال بــردن بهــرهوری ،تعهــد اســتخدام تمــا م وقــت و کــم
شــدن انــدازهی دولــت هســتند ،روتگــر برگمــن نیــز ایــن ســوال را مطــرح میکنــد :چــه چیــزی باعــث میشــود
زندگــی ارزش پیــدا کنــد و چگونــه میتوانیــم بــه آنجــا برســیم؟ مشــخص میشــود کــه پاســخهای ایــن پرســش
موجــود هســتند و برگمــن تحقیقــات عمیــق را بــا قــوهی تعقــل خــود ترکیــب میکنــد و مــا را بــه چالــش میکشــد
تــا در مــورد شــیوهی زندگــی و آنچــه میخواهیــم بــه آن برســیم ،اندیشــه کنیــم.
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