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از وزیر با تجربه کار بعید است

محمد صادق جنانصفت
یازدهــم فروردینمــاه بــود کــه آقــای محمــد شــریعتمداری وزیــر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی درصفحــه توییترخــود نوشــت :بــه دســتور
رییسجمهــور محتــرم امســال امــر همسانســازی حقــوق بازنشســتگان
کشــوری و لشــکری علیرغــم همــه محدودیتهــا ،نســبت بــه گذشــته
افزایــش جــدی مییابــد و بــا تحقــق وعــده اعتبــار تخصیصــی دکتــر
نوبخــت مــا میتوانیــم تقریبــاً بیــن  ۱۵.۸درصــد تــا  ۷۷.۳درصــد
حقــوق بازنشســتگان را افزایــش دهیــم .ایــن یــک خبرخوشــحالکننده
بــود کــه دل بازنشســتگان حقــوق بگیــر از ســازمان تامیــن اجتماعــی
را در روزهــای ســخت و غمانگیــز کرونایــی شــاد کــرد .در حالــی کــه
بازنشســتگان ایرانــی حقوقبگیــر از ایــن ســازمان در روزهــای نخســتین
مــاه دوم بهــار هــرروز چشــم بــه راه پیامکــی بودنــد کــه درآن نشــان
دهــد افزایــش مــزد آنهــا در ســال جدیــد چقــدر اســت و آن را بــرای
هزینههــای فزاینــده مصــرف کننــد خبــری نشــد کــه نشــد .حــاال و
درحالــی کــه هفتــه نخســت خــرداد مــاه نیــز ســپری میشــود بازهــم از
میــزان افزایشهــا و نیــز پرداختهــا خبــری نیســت .مراجعــه بــه ســایت
وزارت و نیــز مراجعــه بــه ســایت صنــدوق بازنشســتگی نیــز بــرای بــرای
کســب خبــر بیفایــده اســت .جنــاب آقــای شــریعتمداری جنابعالــی پــس
از آقــای زنگنــه بیشــترین ســابقه وزارت را داریــد ،ســالهایی را معــاون
رییسجمهــور در امــور اجرایــی بودهایــد و بــه نظــر میرســد بایــد
حواســتان بــه موضــوع افزایــش حقــوق هــزاران هــزار بازنشســته چشــم
بــه راه بیشــتراز ایــن باشــد .آیــا بایســته و شایســته نبــود کــه رییــس
محتــرم صنــدوق یــا خودتــان یــا هرکــدام از معاونــان و مدیــران مربوطــه
دربــاره دالیــل دیرکــرد پرداخــت افزایــش مــزد بازنشســتگان توضیحــی
بدهیــد و بــه آنهــا بگوییــد تــا کــی بایــد منتظــر باشــند .درایــن روزهایــی
کــه نــرخ تــورم شــتابان شــده و بــه ســرعت بــرق و بــاد افزایــش مزدهــا را
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جای پای محکم
نفتکشهای
ایرانی در آبهای
بینالمللی

مطابق قوانین بینالمللی هیچ کشوری نمیتواند مانع معامالت تجاری بینالمللی صلح آمیز شود

قبــل از ورود نفتکشهــای ایرانــی بــه قلمــرو آبــی کشــور ونزوئــا گفتــه شــد
کــه بســیاری از مــردم ونزوئــا بــا نگرانــی پیگیــر ایــن مبــادالت مهــم هســتند
تــا بخشــی از مشــکالت کشورشــان بــرای تولیــد بنزیــن و شکســتن محاصــره
اقتصــادی امریــکا حــل شــود ،محمولــهای کــه بــر اســاس اعــام مســووالن
ونزوئــا ۱۸۰۰پمپبنزیــن گرســنه ونزوئالیــی را ســیراب خواهــد کــرد و صنعــت
نفــت تحریــم شــده ایــن کشــور را در مســیر تــازهای قــرار خواهــد داد .صنعتــی
کــه بعــد از تحریمهــای دامنــهدار امریــکا دچــار مشــکالت ســاختاری شــده
بــود و تعامــات نفتــی بــا ایــران میتوانــد بخشــی از ایــن مشــکالت را کاهــش
دهــد .ممکــن اســت ایــن ابهــام در ذهــن برخــی از مخاطبــان شــکل بگیــرد
کــه ونزوئــا کــه یــک کشــور نفتــی اســت ،چــرا بــه فرآوردههــای نفتــی مــا
احتیــاج پیــدا کــرده اســت؟ پاســخ اینجاســت کــه بنزیــن تولیــد شــده توســط
ونزوئــا بهدلیــل مشــکالت تحریمهــا و عــدم بــه روز آوری ،دارای اکتــان پایینــی
اســت و شــرکتهای نفتــی بهدلیــل تحریمهــای امریــکا از ارایــه خدمــات و
فرآوردههــای نفتــی بــه صنعــت نفــت ونزوئــا خــودداری میکننــد و عمــا

پاالیشــگاههای نفــت در ونزوئــا از کار افتادهانــد .هرچنــد کــه ونزوئــا بهعنــوان
یــک کشــور صادرکننــده نفــت شــناخته میشــود امــا در گذشــته بیشــتر مــواد
مــورد نیــاز بــرای فــرآوری نفــت خــام ونزوئــا توســط شــرکتهای امریکایــی
تامیــن میشــد .بنابرایــن محمولــه ایــران میتوانــد پاالیشــگاههای نفتــی ونزوئــا
را از کمــا خــارج کنــد .امــا منافــع ایــران از ایــن مبادلــه چیســت و چــه تبعــات
اقتصــادی و سیاســی را بــرای کشــورمان بــه ارمغــان خواهــد آورد؟ در جریــان
گفتوگــو بــا علــی شــمس اردکانــی تحلیلگــر حــوزه انــرژی تــاش
شــده تــا بــه بخشــی از پرسـشهایی کــه ممکــن اســت در ایــن زمینــه در افــکار
عمومــی ایجــاد شــده باشــد پاســخ داده شــود .شــمس اردکانــی بــا اشــاره بــه
تبعــات ایــن مبادلــه فرآوردههــای نفتــی بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه
جــدا از تبعــات مختلــف ایــن مبادلــه مهمتریــن اثــر ایــن جابهجایــی شکســت
هژمونــی امریــکا در فضــای اقتصــاد بینالملــل اســت .اردکانــی ماجــرای حضــور
نفتکشهــای ایرانــی در ونزوئــا را فرصتــی بــرای دور زدن تحریمهــا میدانــد
کــه بایــد بــه درســتی از آن اســتفاده کــرد .ادامــه در صفحــه 2
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ادامه از صفحه 1
بــا توجــه بــه پهلوگرفتــن نفتکــش ایرانــی در ونزوئــا و
تبعاتــی کــه در خصــوص ایــن موضــوع مطــرح میشــود؛
لطفــا بفرماییــد صــادرات نفتــی ایــران بــه ونزوئــا در
فضــای اقتصــاد بینالملــل چــه معنــا و مفهومــی دارد؟
ابتــدا ســوال شــما بایــد کمــی تصحیــح شــود؛ صــادرات
ایــران بــه ونزوئــا نــه صــادرات نفتــی بلکــه صــادرات
فرآوردههــای نفتــی اســت؛ وقتــی میگوییــد صــادرات
نفــت منظــور صــادرات نفــت خــام اســت ،امــا صــادرات
مــا صــادرات فــرآورد ه اســت .ونزوئــا کشــوری اســت کــه
تحــت فشــار امریــکا قــرار دارد و بــه دلیــل خرابکاریهــای
عوامــل امریــکا در سیســتم مالــی و نفتــی ایــن کشــور؛ تولیــد
فــرآورده از نفــت خــام خــودش برایــش ســخت شــده و تمــام
پاالیشــگاههای ونزوئــا کاتالیستهاشــان از کار افتــاده
اســت.چرا کاتالیســت مهــم اســت؟ چــون بــرای تبدیــل
نفــت خــام بــه هــر فــرآورده بــا هــر درجــه از خلــوص بــه
انــواع کاتالیســت احتیــاج اســت .از ســوی دیگــر ایــران هــم
کشــوری اســت کــه تحــت شــدیدترین فشــارهای امریــکا
قــرار دارد؛ هــم فــروش نفتــش محــدود شــده و هــم فــروش
فرآوردههایــش .چــون ایــران بــرای اولینبــار بــا راه افتــادن
پاالیشــگاه خلیــج فــارس از میعانــات گازی قابــل توجهــی
برخــوردار اســت و بایــد از ایــن میعانــات اســتفاده بهینــه
کنــد در دورنمــای ترســیم شــده اقتصــادی خــودش تــاش
میکنــد آنهــا را بــه ارزش افــزوده تبدیــل کنــد.
یــن موضــوع بــرای اقتصــاد ایــران چــه عوارضــی
خواهــد داشــت؟
ایــران هــم نفــت خــام اضافــه دارد بهخصــوص بــا روی خــط
آمــدن پاالیشــگاه خلیــج فــارس کــه از یــک درجــه صنعتی و
بــه اصطــاح کامپلکســی باالتــر برخــوردار اســت و میتــوان
آن را تنظیــم کــرد کــه چــه محصولــی را تولیــد کنــد،
ظرفیتهــای تــازهای بــرای ایــران ایجــاد شــده اســت .ایــن
محصولــی کــه اخیــرا در 5نفتکــش فرآوردهبــر بــه ونزوئــا
ارســال شــده؛ هــم مشــکل ونزوئــا را حــل میکنــد هــم
مشــکالت مــا را .از طــرف دیگــر چــون امریــکا سیســتم
پرداختهــای بینالمللــی را برخــاف تعهــدش در منشــور
ســازمان ملــل متحــد بــه هــم زده اســت ایــران میتوانــد
در ایــن زمینــه دعــاوی حقوقــی موثــری را علیــه امریــکا
دنبــال کنــد.

نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به
مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت

لطفــا دقیــق میفرماییــد کــه ایــن پیگیریهــا بــه
چــه صــورت بایــد باشــد؟
یکــی از اجــزای منشــور ملــل متحــد تعهــدات برتــون وودز
اســت کــه نــام محلــی در نزدیکــی واشــنگتن اســت و قــرار
داد برتــون وودز در آن امضــا شــد و پروفســو کنگــز بــه
ســرعت در پایــان جلســه گفــت هــرگاه امریــکا در تعهداتــش
تصریــح شــده کــه برتــون وودز را بههــم بزنــد ،در حقیقــت
مخالفــت بــا منشــور ســازمان ملــل کــرده اســت .براســاس
ایــن قــرارداد ،کشــورها قبــول کردنــد دالر را بــه عنــوان ارز
رایــج بینالمللــی بــه کار بگیرنــد و امریــکا هــم تعهــد کــرد
کــه در مقابــل هــر 35دالر یــک اونــس طــا بــه متقاضیــان
بدهــد .امــا امریکاییهــا از ســال 1971رســما زیــر ایــن
قــرارداد زدهانــد و بــه ســایر موضوعــات مثــل تحریمهــای
اقتصــادی و ...چســبیدهاند .چــرا؟ چــون امریــکا بهدلیــل
توافــق نظامــی کــه داشــت نمیخواســت زیــر بــار یــک
چنیــن تعهــدات مالــی بــرود و وظایفــش را در مقابــل
کشــورهایی چــون آلمــان و ژاپــن و...بــه انجــام برســاند .ایــن
کشــورها نیــز چــون از نظــر نظامــی ،تســلیم ِه ِژمونــی امریــکا
شــده بودنــد نتوانســتند عکسالعمــل مناســبی در برابــر ایــن
عهدشــکنی آشــکار داشــته باشــند .امــا بایــد توجــه داشــت
کــه ایــن تخلــف ،مشــمول گــذر زمــان نمیشــود و همیــن
امــروز هــم کشــورهایی چــون ایــران و ونزوئــا میتواننــد
پروندههــای حقوقــی را علیــه ایــاالت متحــده بــر اســاس ایــن
قــرار داد بازکننــد .بایــد بدانیــد کلیــه تصمیمــات امریــکا
بعــد از نقــض قــرارداد برتــون وودز غیرقانونــی اســت ،امــا

متاســفانه مــا و کشــورهایی مثــل ونزوئــا دنبــال ایــن مســیر
حقوقــی را نگرفتیــم کــه بایــد بگیریــم .ایــن را بــا حــروف
درشــت بنویســید؛ امریــکا بعــد از خــروج از برتــون وودز
هیــچ حقوقــی در ســازمان ملــل نــدارد .امریــکا منافــع قــرار
داد برتــون وودز را میخواهــد حاضــر نیســت تعهداتــش را
بــه نظــام اقتصــادی بینالمللــی انجــام دهــد.

صــادرات ایــران بــه ونزوئــا نــه صــادرات
نفتــی بلکــه صــادرات فرآوردههــای
نفتــی اســت؛ وقتــی میگوییــد
صــادرات نفــت منظــور صــادرات نفــت
خــام اســت ،امــا صــادرات مــا صــادرات
فــرآورد ه اســت .ونزوئــا کشــوری اســت
کــه تحــت فشــار امریــکا قــرار دارد و بــه
دلیــل خرابکاریهــای عوامــل امریــکا در
سیســتم مالــی و نفتــی ایــن کشــور؛ تولیــد
فــرآورده از نفــت خــام خــودش برایــش
ســخت شــده و تمــام پاالیشــگاههای ونزوئال
کاتالیستهاشــان از کار افتــاده اســت.چرا
کاتالیســت مهــم اســت؟ چــون بــرای تبدیل
نفــت خــام بــه هــر فــرآورده بــا هــر درجــه
از خلــوص بــه انــواع کاتالیســت احتیــاج
اســت.
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بــه نظــر میرســد ایــن نــوع فضاســازی امریکاییهــا در
برجــام هــم بــه گونـهای دیگــر تکــرار شــده اســت؟
همانطــور کــه گفتیــد عیــن ایــن بــازی را در برجــام هــم
میخواهنــد پیادهســازی کننــد .میگوینــد مــا از برجــام
خــارج شــدیم امــا میخواهیــم از حقــوق تصریــح شــده
در برجــام اســتفاده کنیــم .همــه دنیــا هــم در برابــر ایــن
مطالبــه غیرقانونــی ایســتادند و اعــام کردنــد کــه حــرف
غیرقانونــی اســت .عیــن ایــن میــدان بــازی را میتــوان
در خصــوص برتــون وودز ایجــاد کــرد؛ میدانــی کــه افــکار
عمومــی بینالمللــی را متوجــه ایــن واقعیــت میکنــد کــه
ایــاالت متحــده بــر خــاف تعهداتــش در ســازمان ملــل
عمــل میکنــد.
یعنــی شــما فکــر میکنیــد دســتگاه سیاســت خارجــی
کشــورمان بــا پیگیــری موضــوع تعهــدات امریــکا در برتــون
وودز میتوانــد بخشــی از فشــارهای ایــاالت متحــده بــرای
افزایــش دامنــه تحریمهــا را پوشــش دهــد؟
چــرا کــه نــه؟ فکــر میکنــم بــا تواناییهایــی کــه آقــای
ظریــف و تیمشــان در پیگیــری موضوعــات دیپلماســی دارنــد
میتواننــد بــا پیگیــری درســت ماجــرا بخشــی از فشــارهای
وارد شــده را مهــار کننــد.
البتــه آقــای ظریــف بیشــتر در مباحــث حقــوق بینالملــل
تبحــر دارنــد کــه بــا اســتفاده از افــرادی کــه بــه مباحــث
اقتصــادی بینالملــل نیــز تســلط دارنــد میتواننــد ایــن
پرونــده را پیــش ببرنــد.
اگــر موافقیــد بــه بحــث حضــور نفتکشهــای ایرانــی در
ونزوئــا بازگردیــم؛ آیــا امریــکا از منظــر قوانیــن اقتصــادی
بینالمللــی اساســا میتوانــد در فراینــد تجارتهــای
قانونــی ســایر کشــورها ممانعــت ایجــاد کنــد؟
حــاال کــه ایــن نفتکشهــای ایرانــی رفتهانــد ونزوئــا؛
هیــچ کشــوری طبــق هیــچ قانونــی و مطابــق هیــچ قوانیــن
بینالمللــی نمیتوانــد مانــع معامــات تجــاری بینالمللــی
صلــح آمیــز شــود .اتومبیلهــای مــردم ونزوئــا بــدون بنزیــن
مانــده بــود ایــن افتخــار ملــت ایــران اســت کــه بــه یــاری
ایــن مــردم شــتافته انــد؛ ایــن رفتــار نمونــه بــارز رفتارهــای
صلــح آمیــز اســت .یعنــی بــرای اولینبــار بعــد از خوابیــدن
پاالیشــگاههای ونزوئــا بــه دلیــل نبــود کاتالیســت و نداشــتن
تجهیــزات؛ ایــران هــم تجهیــزات پاالیشــگاهی و هــم فــرآورده
برایشــان ارســال کــرد .ادامــه در صفحــه بعــد
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یعنــی مســاله را از  2طریــق در مســیر حــل و فصــل شــدن
قــرار دادنــد؛ البتــه از جزییــات فنــی فعالیــت پاالیشــگاههای
ونزوئــا بیاطــاع هســتیم؛ امــا شــرایط پاالیشــگاههای
ونزوئــا بــر اســاس شــاخصهای ارایــه شــده ،بــه گون ـهای
اســت کــه ایرانیــان حتــی میتواننــد پاالیشــگاههای ونزوئــا
را تعمیــر کننــد .چــون پاالیشــگاههای ونزوئــا از دوره جنــگ
جهانــی دوم و دوران پــس از آن بــه روز آوری نشــدهاند
شــبیه پاالیشــگاه آبــادان هســتند (پاالیشــگاه آبــادان هــم
از قدیمیتریــن پاالیشــگاههای جهــان اســت) مــی تواننــد
تعمیــر شــوند و در ایــن مــورد هــم تیــر امریکاییهــا بــه
ســنگ خواهــد خــورد.
موضــوع مهــم بعــدی نحــوه نقــد کــردن وجوهــی
اســت کــه ایــران بــر اثــر ایــن فرآینــد صادراتــی بایــد بــه
آن دسترســی پیــدا کنــد .بــه هــر حــال اقتصــاد ایــران
هــم نیازمنــد ارزهــای صادراتــی خــود اســت.برخی
انتقــاد میکننــد کــه ایــران ،مجانــی ایــن فرآوردههــا را
در اختیــار ونزوئــا قــرار داده و پولــی در کار نخواهــد بــود،
نظــر شــما چیســت؟
در مــورد بهــای ایــن فرآوردههــای صادراتــی بایــد گفــت کــه
سیســتم بانکــی بینالمللــی هــم ایرانیهــا را دور زده اســت و
هــم ونزوئالییهــا را .امریکاییهــا پــول فــروش نفــت ونزوئــا
را کــه قاعدتــا بایــد بــه حســاب بانــک مرکــزی ایــن کشــور
بــرود را علنــا میدزدنــد و بــه یــک فــراری و طرفــدار امریــکا
کــه ادعــا میکنــد رییسجمهــور ونزوئالســت ،میدهنــد.
ایــن حرکــت از دزدیهــای دریایــی قــرون وســطا هــم بدتــر
اســت .البتــهدار و دســتهای کــه در امریــکا کاخ ســفید را
گرفتهانــد بــه خصــوص ترامــپ و پمپئــو بــه گونــهای کار
میکننــد کــه باعــث تمســخر خــود امریکاییهــا شــده
اســت .یعنــی ادب و فضــل الزم بــرای رهبــری کشــوری مثــل
امریــکا در تعامــات بینالمللــی ندارنــد و هــر عمــل قبحــی
را ممکــن اســت انجــام دهنــد .مثــا پمپئــو حتــی در دایــره
واژگانــی هــم ضعــف دارد.
مــن چــون در امریــکا اقتصــاد درس مــیدادم بــه خوبــی
میدانــم کــه کلماتــی کــه ایــن افــراد اســتفاده میکننــد
متعلــق بــه چــه گــروه فکــری و ســنی میتوانــد باشــد.
بــاور کنیــد برخــی از واژههایــی کــه پمپئــو و ترامــپ بــه
کار میبرنــد در حــد ابتدایــی اســت و معلــوم اســت کــه
افــرادی بیســواد ســکان هدایــت را بــه دســت گرفتهانــد.
بنابرایــن نمیفهمنــد کــه دزدی دریایــی یعنــی چــه .اگــر در
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خاطرتــان مانــده باشــد در ماجــرای توقیــف کشــتی ایرانــی
هــم افتضــاح بــه بــار آوردنــد و باعــث شــدند همــه دنیــا آنهــا
را محکــوم کننــد.
بــه هــر حــال یــک روی ســکه موضــوع صــادرات
فرآوردههــای نفتــی مــا بــه ونزوئــا؛ خــود امریکاســت؛
برخــی معتقدنــد نحــوه کنشــگری امریــکا در ایــن ماجــرا و
عــدم حاشیهســازی در ایــن خصــوص بــه گون ـهای بــوده
کــه انــگار امریکاییهــا در حــال ارســال پالسهــای
مثبتــی بــه ایــران بــرای تــداوم گفتوگوهــا هســتند و
مایــل بــه حــل مشــکالت بــا ایــران هســتند .نظــر شــما
دربــاره ایــن تفاســیر چیســت؟
و مکــروا و مکــراهلل؛ ایــن وعــده مشــخص خداونــد اســت.
بههــر حــال دســتگاه حاکمیتــی امریــکا از کارشناســان
خبــره خالــی نشــده اســت؛ بــه هرحــال بعــد از گافهــای
پیاپــی ترامــپ و پمپئــو ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه
برســند کــه راهبــرد قبلــی شــان اشــتباه بــوده اســت.
کارشناســان تــذکار دادهانــد کــه نبایــد انگشــت در النــه
زنبــور کــرد؛ فرامــوش نکنیــد امریکاییهــا همیشــه کرکــری
میخواندنــد کــه چنــان میکنیــم و چنــان .امــا در پیــش
چشــم افــکار عمومــی بینالمللــی کشــتیهای ایرانــی
راهــی ونزوئــا شــده بــدون اینکــه امریــکا قــادر باشــد
کوچکتریــن خللــی بــه ایــن تبــادالت ایجــاد کنــد .دلیــل
اینکــه نتوانســتند کرکــری هاشــان را عملــی کننــد چــون
خــال مهــره شــان کوتــاه اســت .شــما تختــه بــازی کــرده
ایــد؟ در بــازی تختــه بایــد دســت بــاال داشــته باشــید تــا
بتوانیــد حــرکات اثرگــذار داشــته باشــید ،بایــد پنــج و شــش
داشــته باشــید .بــدون ایــن مهرههــا نمیتــوان حرکــت
خاصــی زد.امریکاییهــا هــم ایــن را دریافتهانــد کــه
دستشــان پــر نیســت.
پــرده بعــدی ایــن ماجــرا از نظــر شــما کــدام اســت.
بــه هرحــال مــا ارتبــاط مــورد نظــر اقتصــادی مــان را
بــا ونزوئــا بــه ســامان رســاندیم و امریــکا هــم در عیــن
بیحرکتــی ایــن پیــام را منتشــر کــرد کــه مایــل بــه
کــم کــردن از تشنجهاســت .در گام بعــدی مــا بایــد چــه
حرکتــی را مــورد توجــه قــرار دهیــم.
یکــی از بهتریــن کارهــا اســتفاده از عقالنیــت بــرای بــه
دســت آوردن منافــع ملــی از طریــق راهکارهایــی اســت
کــه دنیــا میپســندد و خداونــد هــم در قرآنــش بــه آن
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اشــاره کــرده اســت .خداونــد میفرمایــد :وامــر بالمعــروف
و اعــرض عــن المنکــر .معــروف از نظــر عالمــه طباطبایــی؛
حرکتــی اســت کــه همــه عقــای آدم آن را میپذیرنــد .بــه
قــول امــام خمینــی(ره) از عکسالعملهــای بینالمللــی
بفهمیــد کــه کار شــما درســت اســت یــا نــه؟ اگــر مــن کاری
کنــم کــه عقــای عالــم بــه مــن بخندنــد؛ مشــخص اســت
کــه در راســتای منافــع ملــی نیســت .مثــل گروگانگیــری،
مثــل پرچــم آتــش زدن و ...ایــن عواملــی اســت کــه بــر
خــاف عقــل و منافــع ملــی اســت.
شــما دربــاره اهمیــت رفتارهــای عاقالنــه صحبــت
کردیــد؛ مجلــس یازدهــم قــرار اســت ســکان هدایــت
ســاختار تقنینــی کشــور را بــه دســت گیــرد .برخــی از
کارشناســان نگــران بــروز رفتارهــای افراطــی در میــان
نماینــدگان هســتند .چقــدر ایــن رفتارهــای افراطــی
میتوانــد بــه کشــور آســیب برســاند؟
مــا در تجربــه تاریخــی مــان دورههایــی را داشــتیم کــه در
آن مســووالن و رییسجمهــور صحبتهــای عاقالنــهای را
در مجامــع بینالمللــی مطــرح میکردنــد و باعــث تحســین
جهانیــان میشــدیم و همــه جهــان بــرای ایدههــای
برآمــده از ایــران کــف میزدنــد؛ در دورههایــی هــم بــوده
کــه رییسجمهــور ایــن مملکــت در ســالن خالــی ســازمان
ملــل صحبــت میکــرد چــرا؟ چــون بــه مباحثــی اشــاره
میکردنــد کــه از منظــر عقــای جهانــی غیــر ضــروری
بودنــد .بایــد چنیــن رویکردهایــی در کشــور تقویــت
شــوند تــا بتوانیــم در فضــای بینالمللــی حرفــی بــرای
گفتــن داشــته باشــیم .کار عاقالنــه خــارج از دســتور قــرآن و
خداونــد هــم هســت
آیــا میتــوان گفــت کــه بعــد از موضــوع صــادرات
فــرآورده نفتــی ایــران بــه ونزوئــا ،بــرگ تــازهای از
دیپلماســی نفتــی در کشــورمان گشــوده شــده اســت؟
ایــن صحبــت درســتی اســت؛ بــه هرحــال نظــام امــروز بــه
ایــن نتیجــه رســیده کــه بایــد از روشهــای معقــول بــه
ســمت اســتیفای منافــع برویــم همیــن موضــوع بــه نظــرم
یــک قــدم رو بــه جلوســت؛ مــا بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده
الزم را داشــته باشــیم.
منبع:تعادل نیوز

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انجمــن صنفــی شــركتهای مهندســی و ســاخت تشــكلی
اســت حرفــهای ،مســتقل ،غیرانتفاعــی و غیرسیاســی كــه
در ســال  1378بــه همــت  6شــركت تــراز اول فعــال در
حــوزه مهندســی و ســاخت ( ) EPCدر صنعــت نفــت ،گاز،
پتروشــیمی و انــرژی شــكل گرفــت .انجمــن بــر اســاس مــاده
 131قانــون كار و تأمیــن اجتماعــی بــا اخــذ مجــوز از وزارت
كار و امــور اجتماعــی تأســیس گردیــده اســت .در زمینههــای
مختلــف مهندســی و ســاخت صنایــع نفــت و نیــرو ،اعضــای
ایــن انجمــن تاكنــون  70درصــد عملیــات درون كشــور و 90
درصــد عملیــات شــركتهای ایرانــی در خــارج از كشــور را
انجــام دادهانــد .حجــم مالــی عملیــات شــركتهای عضــو بــه
حــدود  8میلیــارد دالر رســیده اســت.
همــه اعضــای انجمــن بــا اســتفاده از سیســتمهای
گواهینامههــای كیفیــت و در اســتاندارد جهانــی فعالیــت
میكننــد .تعــدادی از اعضــا عــاوه بــر زمینههــای مهندســی
و مشــاوره ،در ســرمایهگذاریهای صنعــت ســاخت نیــز
فعــال هســتند.

انـرژی

شماره یکصد و چهلم و یکم  /هفتـه اول خرداد هزار و سیصد نود ونود و نه

بعضـاً شــرکت هــا را علــی رغــم میــل مجبــور بــه تعدیــل نیرو
کــرد .البتــه ایــن مهــم ناشــی از ســنگین بــودن هزینــه هــای
پــروژه هــا و فقــدان نقدینگــی در حــوزه هــای کارفرمایــی
بــرای شــروع و اجــرای پــروژه هاســت کــه ایــن خــود نیــز
ناشــی از اثــرات تحریــم و کاهــش شــدید فــروش نفــت و
همچنیــن کســری شــدید بودجــه دولــت و اجبــار دولــت بــه
تأمیــن هزینــه هــای جــاری از یــک طــرف و تأمیــن پرداخــت
یارانــه هــا از طــرف دیگــر اســت ،گرفتــاری ناشــی از شــیوع
کرونــا هــم در پایــان ســال  98مزیــد بــر علــت شــده اســت.
عــاوه بــر مــورد فــوق مــی تــوان بــه کمبــود نقدینگــی
شــرکتها بــه علــت عــدم پرداخــت مطالباتشــان از طــرف
کارفرمایــان دولتــی ،خصولتــی و خصوصــی اشــاره کــرد.
از دیگــر چالــش هــا و مشــکالت ،در ارتبــاط بــا سیســتم
بانکــی مــی تــوان بــه گشــایش اعتبــار ،ضمانــت نامــه هــا،
اخــذ بهــره هــای زیــاد بــرای وامهــا و تســهیالت اعطــاء شــده
و انتقــال ارز اشــاره کــرد همچنیــن گرفتاریهــای ناشــی از
عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســازمان امــور مالیاتــی
در زمینــه هــای مختلــف و اخــذ مجوزهــا از عمــده چالشــهای

اولین و مهمترین انتظار از حاکمیت،
یکپارچگی درون نظام است

در همیــن راســتا ،روابــط عمومــی فدراســیون
صــادارت انــرژی ایــران گفتگویــی بــا اکبــر افشــار
دبیــر انجمــن شــرکت هــای مهندســی و ســاخت
(صنایــع نفــت و نیــرو) انجــام شــده کــه در ادامــه
آمده اســت.
عمــده تریــن چالشــهای شــرکت هــای مهندســی و
ســاخت در حــوزه ،نفــت و نیــرو در ســال  1398چــه
مــواردی بودنــد؟
بــه طــور کلــی عمــده تریــن چالشــهای شــرکت هــای فعــال
در ایــن حــوزه (شــرکت هــای  EPCحــوزه نفــت ،گاز و
پتروشــیمی) مشــکل بیــکاری و کــم کاری شــدید اســت کــه

شــرکت هــا در ســال  1398بــوده اســت.

شــرایط کلیــه شــرکتهای بخــش خصوصــی در حــوزه
مهندســی و ســاخت در دوران کرونــا و پســا کرونــا چگونــه
اســت؟
در دوران کرونا:
* 8تحمــل افزایــش هزینــه هــای ســربار ناشــی از تهیــه
اقــام بهداشــتی
* پرداخت حقوق کارکنان با کمترین میزان کار
عــدم همراهــی و همــکاری کارفرمایــان بــه ویــژه کارفرمایــان
دولتــی در تقبــل بخشــی از هزینــه هــا
* عــدم همراهــی ،کمــک و پشــتیبانی وزارت نفــت و
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شــرکتهای تابعــه از شــرکت هــای عضــو در مــورد عقــب
ماندگــی پــروژه هــا از برنامــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا
* متأســفانه بــه دلیــل بــزرگ بــودن شــرکتهای خصوصــی
در حــوزه طــرح و ســاخت ،دولــت هیچگونــه کمکــی بــرای
جبــران خســارات وارده بــه ایــن شــرکتها کــه بســیار هــم
ســنگین هســتند در نظــر نگرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق بــه طــور کلــی شــرایط شــرکتهای
مهندســی و ســاخت در دوران کرونــا بــه هیــچ وجــه
خــوب نیســت .متأســفانه ایــن شــرایط بــد مقــارن شــد بــا
گرفتاریهــای خــاص پایــان ســال کــه بــرای شــرکتها بــه
وجــود مــی آیــد و مســائل شــروع ســال جدیــد و افزایــش
حقــوق قانونــی کارکنــان ،هــر دو موضــوع فــوق حتــی بــدون
شــرایط کرونایــی هــم بــرای شــرکت هــا معضــل ایجــاد مــی
کننــد ،مقــارن شــدن ایــن دو پدیــده بــا عــدم شــناخت آثــار
کرونــا بــر اقتصــاد و مشــخص نبــودن زمــان پایــان آن و نــا
اطمینانــی نســبت بــه آینــده و از همــه بدتــر آثــار روانــی آن
بــر جامعــه و اقتصــاد و بــه ویــژه کاهــش درآمدهــای دولــت و
کــم شــدن پــروژه هــای نفتــی بــرای اجــرا ،آینــده خوبــی را
بــرای شــرکتها نمــی تــوان متصــور بــود.
پس از کرونا:
انجمــن بــرای پــس از کرونــا در حــال تعریــف و انجــام پــروژه
آینــده پژوهــی اســت کــه مراحــل تصویــب آن در دســت
اقــدام اســت ،عــاوه بــر مــورد فــوق ،کارگروهــی متشــکل
از مدیــران منابــع انســانی اکثــر شــرکت هــای عضــو تشــکیل
شــده اســت کــه در حــال بررســی روشــها و نحــوه دورکاری
هســتند کــه مــی توانــد در آینــده شــرکتها یــا بــه عبارتــی
وضــع شــرکتها در پســاکرونا اثرگــذار باشــد.
متأســفانه تنگناهــای ناشــی از تحریــم ،اشــکاالت ســاختاری
اقتصــاد کشــور ،عــوارض ناشــی از کرونــا ،آینــده مطلوبــی را
بــرای فعــاالن اقتصــادی ترســیم نمــی کنــد ،امــا اگــر وزارت
نفــت و شــرکتهای تابعــه و کارفرمایــان خصولتــی از قبیــل
پتروشــیمی هــا در واگــذاری پــروژه هــا ،بــا هــدف فعــال
ســازی بخــش خصوصــی واقعــی ،فقــط ایــن بخــش را مدنظــر
قــرار دهنــد ،امیــد مــی رود کــه شــرکت هــای عضــو انجمــن،
هماننــد دهــه  70و  80فعــال شــوند.
یکــی دیگــر از برنامــه هــای اعضــای انجمــن تــاش بــرای
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی اســت ،توانمندیهــای
اعضــای انجمــن در بخــش مهندســی نفــت و بــه ویــژه در
صنایــع پاییــن دســت ،ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه قبل
یکــی از مزیــت هایــی اســت کــه متأســفانه تاکنون نتوانســته
انــد از آن بــه نحــو احســن اســتفاده نماینــد.
انتظــارات شــما بخصــوص شــرکتهای عضــو انجمــن از
فدراســیون صــادرات انــرژی چــه مــی توانــد باشــد.؟
همانگونــه کــه در بــاال ذکــر شــد یکــی از مزیــت هــای
شــرکت هــای عضــو انجمــن توانمنــدی در بخــش مهندســی
نفــت و اجــرای پــروژه هــا بــه ویــژه در صنایــع پاییــن دســتی
نفــت اســت .انتظــار انجمــن از فدراســیون ،ایجــاد تســهیالت
بــرای شــرکتها جهــت اســتفاده از ایــن مزیــت اســت از جملــه
ی تســهیالت مــی تــوان بــه رفــع موانــع داخلــی صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی ،ضمانتنامــه هــا ،بیمــه و ...اشــاره
کــرد .امــا از همــه مهمتــر بازاریابــی خارجــی و اســتفاده از
پتانســیل هــای وظایــف قانونــی ســفارتخانه هــا در کشــورهای
هــدف اســت .در صــورت ایجــاد کار در کشــورهای خارجــی
بــرای شــرکت هــای عضــو انجمــن بــه راحتــی مــی تــوان از
پتانســیل هــای ســاخت داخــل نیــز بــرای صــدور تجهیــزات و
ماشــین آالت نیــز اســتفاده کــرد.
آینــده شــرکت هــای فنــی مهندســی و ســاخت بــه
خصــوص در حــوزه صــادرات را چگونــه ارزیابــی مــی
کنیــد؟
در صــورت مهیــا شــدن زمینــه و برداشــتن موانــع داخلــی و
خارجــی (تحریــم هــا) ،بــا توجــه بــه توانمندیهــای شــرکت
هــای مهندســی و ســاخت در اجــرای پــروژه هــای عظیــم
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی و ســابقه همــکاری اکثــر آنهــا بــا
شــرکت هــای خارجــی در دهــه  70و  80و همچنیــن فعالیت
ایــن شــرکت هــا بعــد از اعمــال تحریــم کــه نگذاشــتند هیــچ
پــروژه ای نیمــه تمــام بمانــد و جــای شــرکای خارجــی را
بــه خوبــی پــر کردنــد ،آینــده شــرکت هــای مهندســی و
ســاخت صنایــع نفــت مــی توانــد بســیار خــوب و امیــدوار
کننــده باشــد.
شــخص شــما بــه عنــوان فعــال بخــش خصوصــی،
مهمتریــن انتظارتــان از دولــت چیســت؟
اولیــن و شــاید مهمتریــن انتظــار از حاکمیــت ،یکپارچگــی
درون نظــام اســت ،در ایــن حالــت یــک تصمیــم و یــک
سیاســت اتخــاذ خواهــد شــد و بــا توجــه بــه چشــم اندازهــای

مــورد نظــر ،مجموعــه ای از برنامــه هــا و اقدامــات بــه صــورت
هماهنــگ انجــام خواهــد گرفــت .در حالــت یکپارچگــی بهتــر
مــی تــوان آینــده را ترســیم کــرد ،چــه تحریــم باشــیم و چــه
نباشــیم در حــال حاضــر فعــال اقتصــادی نمــی دانــد ،بــه
حــرف مجلــس گــوش بدهــد و بــر اســاس آن برنامــه ریــزی
کنــد ،یــا بــه حــرف دولــت و ســازمان برنامــه و بودجــه توجــه
کنــد و بــر اســاس آن تصمیــم بگیــرد و حتــی نمــی دانــد کــه
اگــر بــه حــرف ایــن دو قــوه توجــه کنــد ،دولــت در ســایه
چــه تفکــری را پیــش خواهــد بــرد .نمونــه هــای زیــادی در
ایــن زمینــه مــی تــوان اشــاره کــرد ،کــه برنامــه ریــزی و
تصمیــم گیــری در آینــده را مختــل کــرده انــد ،از جملــه
تصویــب یــا عــدم تصویــب  ،FATFبرخــورد بــا برجــام حتــی
در لحظــات اولیــه تصویــب آن کــه مــی توانســت نعماتــی را
نصیــب کشــور کنــد.
آنچــه کــه یــک فعــال اقتصــادی مــی خواهــد ثبــات نســبی
در سیاســت هاســت ،حداقــل فعــال اقتصــادی بایــد از محیــط
بــا ثبــات داخلــی خیالــش راحــت باشــد تــا بتوانــد بــا رقبــای
خارجــی مقابلــه کنــد .بقیــه خواســتها از دولــت خواســتهای
عمومــی اســت از جملــه حمایــت از فعــاالن اقتصــادی بــه
ویــژه در بــروز بحــران هــا چــه داخلــی ماننــد شــیوع کرونــا
و چــه خارجــی ماننــد تحریمهــا ،وضــع تعرفــه هــا و ،...اخــذ
عادالنــه مالیــات بــر عملکــرد و مالیــات بــر ارزش افــزوده،
ســپردن عنــان اختیــارات ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه
صاحــب اصلــی آن یعنــی کارگــران وکارفرمایــان و اخــذ بجــا
و درســت بیمــه کارکنــان ،اجــرای قوانیــن بــه ویــژه قانــون
بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار و اخــذ نظــر تشــکلهای
اقتصــادی بخــش خصوصــی در تدویــن قوانیــن ،آییــن نامــه،
مقــررات و بخشــنامه هــا (مــواد  2و  ،)3همــکاری و همراهــی
بــرای مبــادالت خارجــی بــه ویــژه صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی و صــادرات کاالهــا و تجهیــزات (اجــرای مــاده  9و
 10و آییــن نامــه اجرایــی آن).
عــدم دخالــت در بــازار (مگــر در مــوارد ضــروری و بحرانــی
آنهــم پــس از انجــام بررســی هــای الزم بــا کمــک بخــش
خصوصــی) ،دســت برداشــتن از امــور تصــدی گــری بــه طــور
کلــی ،بــاز پــس گیــری فعالیتهــای اقتصــادی از نظامــی هــا،
آســتان هــا و ...و بــه طــور کلــی انجــام امــور حاکمیتــی و
تدویــن قوانیــن و مقــررات تســهیل اداره مملکــت.

انـرژی
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بازگشایی مرزهای ایران و ترکیه
در روزهای آینده
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران بــا بیــان اینکــه ترکیههیچگونــه
بــرای
یکشــبه
تعرفهگــذاری
هندوانههــای صادراتــی ایــران نداشــته،
گفــت :بــر اســاس موافقتنامــه تجــارت
ترجیحــی ایــران و ترکیــه ،ایــن کشــور برای
هندوانــه صادراتــی ایــران در بــازه زمانــی ۱۵
دســامبر تــا  ۱۵آوریــل هــر ســال ،تخفیــف
 ۴۰درصــدی قائــل بــود کــه بــا اتمــام ایــن
بــازه زمانــی ،تعرفــه بــه حالــت عــادی و
بــدون تخفیــف بازگشــته و ایــن اقــدام ،یــک
شــبه نبــوده اســت.
حمیــد زادبــوم در گفتوگــو بــا اکســپورتنا افــزود:
ایــن بــازه زمانــی تــا  ۱۵آوریــل امســال نیــز بــرای
تخفیــف بــار ورودی هندوانــه صادراتــی ایــران بــه
میــزان  ۴۵۰۰تــن در نظــر گرفتــه شــده بــود و
پــس از اتمــام آن ،صادرکننــدگان بــدون توجــه بــه
اتمــام مهلــت اســتفاده از تخفیفــات تعرفــهای بــاز
هــم رونــد صــادرات را بــا تصــور تعرفــه ایــن دوره
زمانــی خــاص ،ادامــه دادنــد.
وی تصریــح کــرد :در عیــن حــال ،بهــار فصلــی
اســت کــه محصــول تولیــدی هندوانــه خــود ترکیــه
نیــز وارد بــازار ایــن کشــور میشــود و اکنــون
میــزان تولیــد بــه انــدازهای بــوده کــه بــر اســاس

اعــام ســفیر ایــران ،قیمــت هندوانــه در محلهــای
عرضــه ترکیــه ،مســاوی بــا قیمــت در زمینهــای
کشــاورزی ایــن کشــور اســت .بــه گفتــه زادبــوم،
البتــه بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ،بــاز هــم هندوانــه
صادراتــی ایــران ارزانتــر از هندوانــه ترکیــه اســت؛
ترکیــه در

چراکــه اکنــون هــر کیلوگــرم هندوانــه
محــل تولیــد ،معــادل  ۲ /۵لیــر اســت.
وی اظهــار کــرد :متاســفانه کشــاورزان ایرانــی از
الگــوی کشــت تبعیــت نمیکننــد و در شــرایطی کــه
ایــران بــا کمبــود آب مواجــه اســت ،متاســفانه تولیــد
بســیاری از ایــن محصــول صــورت گرفتــه و بــدون
توجــه بــه شــرایط تجــاری کشــور هــدف ،صادر شــده
اســت؛ درحالیکــه ایــن صــادرات کــه متاســفانه بــا
برخــی مشــکالت مواجــه شــده اســت ،مقادیــر باالیــی
آب مجــازی از کشــور در شــرایط کنونــی خــارج
میکنــد؛ چراکــه هندوانــه یکــی از آببرتریــن
محصــوالت تولیــدی ایــران اســت.زادبوم بــا اشــاره
بــه روابــط بســیار خــوب ایــران و ترکیــه در مســائل
تجــاری و سیاســی گفــت :تمــاس رئیسجمهــوری
ایــران بــا اردوغــان منجــر بــه حــل و فصــل برخــی
مشــکالت خواهــد شــد کــه در مرزهــای مشــترک دو
کشــور پیــش روی صــادرات وجــود دارد و قــرار اســت
کــه مرزهــای زمینــی دو کشــور بازگشــایی شــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آرمانملــی -زینــب مختــاری :بهــای معامــات آتــی نفــت
برنــت روز گذشــته بــه  ۳۴دالر و  ۸۸ســنت در هــر بشــکه
رســید .همچنیــن بهــای معامــات آتــی وســت تگــزاس
اینترمدیــت نیــز در همیــن روز ،بــه  ۳۲دالر و  ۱۰ســنت
در هــر بشــکه رســیده بــود .ایــن در حالیســت کــه بــازار
نفــت در مــاه گذشــته شــاهد ســقوط نــرخ طــای ســیاه بــه
محــدوده منفــی  40دالر تنهــا در چنــد ســاعت بــود .امــا نفــت
توانســت در ســایه کاهــش نگرانیهــا از پاندمــی کرونــا یــا
دســتکم اجبــار صنایــع بــه شــروع مجــدد فعالیــت بــرای
مبــارزه بــا رکــود اقتصــادی عالمگیــر ،مجــددا خــود را احیــا
کنــد و اکنــون در محــدوده  30دالر در نوســان باشــد .بــا
توجــه بــه کاهــش محدودیتهــای قرنطینــهای ،پیشبینــی
میشــود مصــرف نفــت دوبــاره افزایــش یافتــه و در کنــار
خالیشــدن مخــازن ،تقاضــا رشــد یابــد .در ایــن صــورت
میتــوان امیــدوار بــود تــا ســقوط مــاه گذشــته قیمــت
نفــت مجــددا تکــرار نشــود« .آرمانملــی» در گفتوگــو
بــا حمیدرضــا صالحــی -رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی ایــران -بــه بررســی وضعیــت بــازار نفــت
پرداختــه اســت کــه در ادامــه میخوانیــد.
در حالــی کــه نــرخ نفــت در مــاه قبــل حتــی منفــی هــم
شــده بــود امــا اکنــون ســه هفت ـهای اســت کــه مجــددا در
مــدار صعــودی قــرار گرفتــه و رشــد داشــته اســت؛ تحلیــل
شــما از افــت و خیــز قیمــت نفــت در دو مــاه گذشــته
چیســت؟
اوال اینکــه تالطمــات بــازار نفــت ناشــی از کاهــش تقاضــا
در کل جهــان بــوده اســت کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا رخ
داد .بــازار نفــت کــم و بیــش بــه نوعــی دســتخوش تغییــرات
اســت و پیشبینیهــا بــرای قیمــت نفــت متناســب بــا
معــادالت دیگــر خواهــد بــود .ایــن نوســانات پیشآمــده
از ایــن بابــت بــود کــه تقاضــا در جهــان کاهــش داشــت؛
در عیــن حــال رقابــت بیــن عربســتان و روســیه هــم در
عرضــه نفــت زیــاد شــده بــود امــا بــا ایــن حــال ،حتــی
توافــق بیــن ایــن دو کشــور بــر ســر کاهــش عرضــه نفــت
هــم ،نتوانســت از ســقوط قیمــت نفــت جلوگیــری کنــد .در
نتیجــه دلیــل اصلــی افــت تقاضاســت و ممکــن اســت قیمــت
نفــت از ایــن میــزان بیشــتر نشــود .باتوجــه بــه توافقاتــی
کــه میــان کشــورهای تولیدکننــده نفــت چــه اوپــک و
چــه غیــر اوپــک واقــع شــده تــا عرضــه کاهشــی باشــد،

انـرژی

شماره یکصد و چهلم و یکم  /هفتـه اول خرداد هزار و سیصد نود ونود و نه

جایگزینی انرژیهای نو به
جای نفت در آینده نزدیک

نوسان
طوالنیمدت
قیمت نفت در
محدوده  ۴۰دالر

همچنــان قیمــت بیشــتر نخواهــد شــد .از ایــن بابــت مــن
فکــر میکنــم بهرغــم ثباتــی کــه نســبت بــه آن دوشــنبه
ســیاه کــه قیمــت بــه شــدت منفــی شــده بــود ،ایجــاد شــده
ولــی پیشبینــی میشــود کــه تــا مدتهــا قیمــت نفــت
دس ـتکم از محــدوده  40دالر فراتــر نــرود .لــذا در همیــن
حــوزه میشــود گفــت کــه فعــا یــک ثبــات نســبی ایجــاد
شــده اســت.
بــا توجــه بــه پایــان قرنطینــه و بازگشــت صنایــع بــه
حالــت عــادی در اغلــب کشــورها ،آیــا میتــوان بــه
پایــداری قیمــت نفــت امیــدوار بــود؟
بلــه دقیقــا حــرف مــن هــم همیــن اســت؛ امــا ممالــک
پرمصــرف نفــت کــه جــزو بازارهــای اصلــی هســتند ،از
جملــه چیــن کــه بــازار خــود را آرامآرام بــاز کــرده و
کشــورهای اروپایــی همچنــان بــا نگرانــی دارنــد حرکــت
میکننــد .قطعــا گامهــای بزرگــی کــه برداشــته بودنــد
را نمیتواننــد ناگهــان متوقــف کننــد .در حــال حاضــر بــا
یــک طمانینــه و آیندهنگــری در حــال حرکــت هســتند تــا

کارخانههــا را از تعطیلــی خــارج کننــد .امــا نگرانیهــا از
آینــده مبهــم شــیوع کرونــا و وضعیــت واکســن و داروی آن،
اجــازه نمیدهــد تــا ایــن کشــورها تمــام ظرفیــت خــود را
وارد مــدار تولیــد کــرده و از آن اســتفاده کننــد .لــذا مــن
فکــر میکنــم مــا شــاهد رشــد تقاضــای ناگهانــی بــرای
نفــت نخواهیــم بــود .امــا در عیــن حــال اگــر بــازار نفــت
نتوانــد بــه ســطح گذشــته بازگــردد دسـتکم ممکــن اســت
بتوانــد در بلندمــدت بــه  70درصــد وضعیــت قبلــی خــود
دســت یابــد .امــا رشــد تقاضــا بــه صــورت اثرگــذار زمانــی
رخ خواهــد داد کــه تکلیــف ایــن بیمــاری کامــا روشــن و
نگرانیهــا پیرامــون آن برطــرف شــده باشــد.

بــا توجــه بــه زیــان بــزرگ نفــت شــیل در دوره شــیوع
کرونــا و کاهــش چشــمگیر تولیــدات آن ،آیــا ممکــن اســت
پایــان قرنطینــه موجــب افزایــش ناگهانــی نفــت شــیل
شــده و در نتیجــه ثبــات بــازار را بــر هــمبزنــد؟
اگــر قیمــت بــاال بــرود ،نفــت شــیل هــم بیشــتر عرضــه
میشــود و خــود را در بــازار نشــان میدهــد .هرچــه
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قیمتهــا کاهــش یابــد ،از لحــاظ هزینــه و فایــده ،نفــت
شــیل هــم زیــان میبینــد و عرضــه نمیشــود .پــس زمانــی
نفــت شــیل میتوانــد تولیــد و عرضــه شــود کــه نفــت در
قیمــت مناســبی باشــد بــه حــدی کــه ســرمایهگذاری در
ایــن صنعــت را دچــار زیــان نکنــد .امــا ایــن را هــم بایــد
توجــه داشــته باشــیم کــه آمریکاییهــا دارنــد در ایــن
مســیر کــه قیمــت نفــت شــیل را بــه صرفــه کننــد و هزینــه
تولیــد آن را کاهــش دهنــد ،قــدم برمیدارنــد تــا بتواننــد در
بازارهــای نفــت بــا قیمتهــای پاییــن هــم حضــور داشــته
باشــند .یعنــی ایــن گونــه نیســت کــه مــا در آینــده هــم
ماننــد ســالهای گذشــته بگوییــم شــیل نفــت گرانــی دارد و
بازدهــی مالــی نخواهــد داشــت .امــا هــر نــوع ســرمایهگذاری
در تکنولوژیهــای جدیــد حــوزه انــرژی کــه اکنــون ســرعت
باالیــی هــم یافتــه اســت ،در آینــده موجــب کاهــش تقاضــای
نفــت و در نتیجــه افــت قیمــت آن خواهــد شــد .در ایــن
صــورت قیمــت ســرمایهگذاری نیــز در حــوزه نفــت کاهــش
خواهــد یافــت و در نتیجــه همــه ایــن تحــوالت ،تهدیــدی
بــرای تولیدکننــدگان نفــت بهویــژه در منطقــه مــا خواهــد
بــود .بــه همیــن علــت نبایــد خیلــی هــم بــه ایــن وضعیــت
خوشــبین باشــیم .بایــد بدانیــم کــه نــگاه دنیــا بــه حــوزه
نفــت در حــال تغییــر اســت و بایــد زودتــر بــرای جایگزینــی
در ایــن بــازار جهانــی چــارهای بیندیشــیم .امــا اینکــه بایــد
چــه کنیــم تــا از همیــن داشــته فعــا بتوانیــم اســتفاده
کنیــم ،بیشــتر بــه سیاســتهای کالنــی کــه در کشــور در
حــوزه انــرژی طراحــی میشــود بازمیگــردد و بایــد در ایــن
بخــش تعریــف شــود.
تاثیــر ایــن نوســانات کاهشــی و افزایشــی روی نفــت
ایــران را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
اوپــک در توافــق کاهــش عرضــه ،نفــت ایــران را بــه دلیــل
عرضــه کمتــر از یــک میلیــون بشــکهای تحــت تحریمهــای
آمریــکا از دســتورالعمل کاهــش مســتثنی کــرد .فکــر
میکنــم بــه دلیــل اینکــه ایــران تحــت تحری ـ م کامــل قــرار
گرفتــه اســت ،نوســانات قیمتــی شــاید خیلــی تاثیــری بــر
نفــت ایــران نداشــته باشــد .گرچــه درآمدهــای ایــران را
میتوانــد تــا حــدی متاثــر کنــد و بــه کاهــش درآمدهــای
ایــران بیانجامــد امــا بــه دلیــل اینکــه ایــران خــارج از
چارچــوب توافــق اوپــک اســت از ایــن بابــت شــاید آن قیمــت
زیــاد هــم اثــر نداشــته باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نفــت ،از تعلــل ترکیــه در ترمیــم خــط لولــه صــادرات
گاز ایــران بــه ایــن کشــور خبــر داد کنــد.

تعلل ترکیه در ترمیم خط
لوله صادرات گاز ایران
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،بیــژن نامــدار زنگنــه ،وزیــر
نفــت در مصاحبــه بــا رادیــو بــا اشــاره بــه برنامههــای
وزارت نفــت بــرای جهــش تولیــد گفــت :مــا در وزارت نفــت
برنامههــای وســیعی را در ســه حــوزه بــرای ایجــاد جهــش
تولیــد در نظــر گرفتهایــم .اولیــن حــوزه مربــوط بــه تولیــد از
میادیــن مشــترک نفتــی غــرب کارون و اتمــام پــروژه بخــش
دریایــی میــدان گازی پــارس جنوبــی اســت .در ایــن راســتا
هفتــه گذشــته فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــا موفقیــت شــروع
بــه کار کــرد.
وی ادامــه داد :در حــوزه پتروشــیمی نیــز برنامههــای وزارت
نفــت بــرای جهــش دوم ایــن صنعــت تــا آخــر امســال بــه
نتیجــه خواهــد رســید .پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه در
ســال  ۱۴۰۰ســال میــزان تولیــد محصــوالت پتروشــیمی
کشــور بــه رقــم ســاالنه  ۱۰۰میلیــون تــن ارزش  ۲۵میلیــارد
دالر خواهیــم رســید .همچنیــن بــرای اتمــام پایانــه جاســک،
طرحهــای گازرســانی روســتایی و بهینهســازی مصــرف گاز و
مصــرف ســوخت خودروهــا نیــز برنامههــای وســیعی در نظــر
داریــم.
زنگنــه در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت رهایــی از خامفروشــی
میعانــات گازی گفــت :برنامــه وزارت نفــت ایــن اســت کــه
بــا ســاخت پاالیشــگاه میعانــات گازی دیگــر ظرفیتــی بــرای
صــادرات ایــن محصــول بــه صــورت خــام وجــود نداشــته
باشــد و میعانــات گازی کشــور عمدتــاً در پاالیشــگاه ســتاره
خلیــج فــارس و پاالیشــگاه ســیراف تبدیــل بــه فــرآورده شــود.
تعلــل ترکیــه در ترمیــم خــط لولــه صــادرات گاز
ایــران
زنگنــه دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات گاز بــه ترکیــه
گفــت :بــه دلیــل انفجــاری کــه در اوایــل ســال در خــط لولــه

صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه اتفــاق افتــاد؛ صــادرات گاز مــا
بــه ایــن کشــور قطــع شــد و اگــر چــه ترمیــم ایــن خــط لولــه
بیشــتر از چنــد روز طــول نمیکشــد امــا هنــوز طــرف تــرک
ایــن خــط لولــه را ترمیــم نکــرده اســت.
وزیــر نفــت در ادامــه بــا اشــاره بــه پیشــنهاد ایــران بــرای
ترمیــم ایــن خــط لولــه اظهــار داشــت :بنــده نمیدانــم بــه
چــه دلیلــی ایــن ترمیــم بــه تأخیــر افتــاده اســت و حتــی مــا
اعــام آمادگــی کردیــم کــه حاضــر هســتیم ایــن خــط لولــه
را بــرای آنهــا ترمیــم کنیــم ولــی ترکهــا از ایــن پیشــنهاد
اســتقبال نکردنــد.
وی همچنیــن گفــت :برنام ـهای بــرای صــادرات گاز از طریــق
خــط لولــه بصــره بــه ســمت بنــدر الذقیــه در ســوریه وجــود
نداشــته و همــه مســائلی کــه پیرامــون ایــن قضیــه مطــرح
میشــود در حــد ایــده اســت .مــا قــرارداد مــا بــرای صــادرات
گاز ایــران بــه بصــره از طریــق ایــن خــط لولــه منعقــد شــده
اســت امــا بــه هــر حــال بــرای صــادرات گاز بــه ســوریه نیــز
مشــکلی نداریــم.
زنگنــه در مــورد پیــش بینــی خــود از قیمــت نفــت گفــت:
هیــچ کســی نمیتوانــد قیمــت نفــت را پیــش بینــی کنــد.
قیمــت نفــت تابــع عرضــه و تقاضــا هســت و االن وضعیــت
طــرف تقاضــا بســیار مبهــم اســت زیــرا معلــوم نیســت اقتصــاد
جهــان چــه زمانــی فعــال میشــود .بزرگتریــن اقتصادهــای
دنیــا رشدشــان منفــی اســت و ایــن باعــث میشــود تقاضــا
بــرای فرآوردههــای نفتــی و بــه تبــع آن نفــت خــام کــم
شــود.
وی افــزود :االن مهمتریــن موضــوع ایــن اســت کــه اقتصــاد
جهــان چــه زمانــی بازیابــی میشــود و بایــد ببینیــم تقاضــا
چــه زمانــی بــه رونــد طبیعــی خــودش بازمــی گــردد.

انـرژی

شماره یکصد و چهلم و یکم  /هفتـه اول خرداد هزار و سیصد نود ونود و نه

سرمایهگذاری در صنعت برق
دو برابر میشود

تهــران  -ایرنــا  -ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت:
میــزان ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق در ســال
جهــش تولیــد دو برابــر میشــود.

بــه گــزارش روز شــنبه توانیــر «،مصطفــی رجبــی
مشــهدی» اضافــه کــرد :افزایــش حجــم ســرمایهگذاری
در مرحلــه نخســت بیشــتر بــرای تامینکننــدگان پــروژه
هــای اصلــی بخــش توزیــع اجــرا میشــود و گشــایش
اعتبــارات اســنادی نیــز بــرای آن پیشبینــی شــده اســت.
وی ادامــه داد :اکنــون تولیــد  ۶۰درصــد بــرق کشــور بــه
وســیله بخــش غیــر دولتــی و خصوصــی ،پیمانــکاران و
تامینکننــدگان تجهیــزات انجــام میشــود.
رجبــی مشــهدی ایــن بخــش را بــازوان توانــای صنعــت
بــرق کشــور عنــوان و بــر عــزم صنعــت بــرق بــرای تعامــل
ســازنده و بــه حداقــل رســاندن نگرانیهــای آنــان تاکیــد
کــرد.
ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :صنعــت بــرق بــا وجــود
پیوســتن ســاالنه یــک میلیــون مشــترک جدیــد و لــزوم
پاســخگویی بــه تعهــدات خــود همچنیــن لــزوم ظرفیــت
ســازی بــرای توســعه بخشهــای صنعــت ،کشــاورزی
و ســایر حــوزه هــای خدماتــی ،نمیتوانــد در حــوزه
ســرمایهگذاری متوقــف بمانــد و بایــد متناســب بــا
توســعه بخشــهای تولیــدی ،ظرفیتهــای الزم را ایجــاد
کنــد.
وی رشــد  ۳.۹درصــدی مصــرف انــرژی و  ۱.۵درصــدی
مصــرف پیــک از ابتــدای امســال را یــادآور شــد و رونــد
اولویــت بنــدی پــروژه هــا را از مبــداء شــرکتهای بــرق
منطقــه ای و توزیــع و ســپس بررســی اولویتهــا بــه
لحــاظ پایــداری شــبکه اصلــی در شــرکت مدیریــت
شــبکه وهمچنیــن اولویــت بنــدی بــر اســاس حــوزه
هــای تخصصــی شــرکت توانیــر عنــوان کــرد کــه همگــی
مبتنــی بــر مطالعــات فنــی و تخصصــی انجــام مــی شــود.
وی نظــام تعرفــه بــرق را نظامــی تکلیفــی عنــوان کــرد
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کــه قانونگــذار مقــرر کــرده نــرخ بــرق تکلیفــی و کمتــر
از قیمــت تمــام شــده باقــی بمانــد ودرعیــن حــال تفــاوت
نــرخ تکلیفــی بــا قیمــت تمــام شــده بــرق را نیــز محاســبه
و بــه عنــوان مطالبــه صنعــت بــرق از دولــت لحــاظ
کندکــه در تبصــره  ۵قانــون بودجــه ســال  ۹۹نیــز وجــود
دارد و صنعــت بــرق را در پرداخــت بــه موقــع مطالبــات
کمــک خواهــد کــرد.
رجبــی مشــهدی تعــداد قراردادهــای پیمانــکاران و تامیــن
کننــدگان تجهیــزات کــه بایــد بــا شــرکتهای بــرق منطقــه
ای تعییــن تکلیــف شــوند را بــر اســاس اعــام ســندیکای
صنعــت بــرق  ۵۳مــورد اعــام کــرد کــه  ۲۴مــورد آن
فعــال شــده و درحــال انجــام اســت.
وی افــزود :همچنیــن بــا تمهیــدات انجــام شــده چهــار
قــرار داد خاتمــه یافتــه ،چهــار قــرارداد فســخ شــده و ۲۱
قــرارداد نیــز درحــال بررســی و جمــع بنــدی اســت.
رجبــی مشــهدی گفــت :البتــه قراردادهایــی نیــز بیــرون
از ســندیکای صنعــت بــرق وجــود دارد کــه بــه آنهــا هــم
رســیدگی خواهــد شــد و تــک تــک قراردادهایــی کــه بــا
مشــکل مواجــه هســتند در کمیتــه ای مشــترک بررســی
و عمــده مســایل قــراردادی در همیــن جلســات برطــرف
خواهــد شــد.
وی گفــت :تــاش مــی شــود نماینــدگان بخــش خصوصی
نیــز در ایــن جلســات حضــور داشــته باشــند و نقطــه
نظــرات آنهــا لحــاظ شــود.
وی تاکیــد کــرد :آمادگــی داریــم جلســه ای را بــا بخــش
خصوصــی در توانیــر برگــزار کنیــم و مطابــق قانــون و
ضوابــط و بــا اســتفاده از نقطــه نظــرات بخــش خصوصــی
،ســازوکاری را بــرای حــل مســایل بــه کارببندیــم و
نگرانــی ایــن بخــش را کــه در شــرایط ســخت اقتصــادی
بــه مــا کمــک مــی کننــد ،تــا جایــی کــه بــه لحــاظ
قانونــی امکانپذیــر باشــد ،رفــع کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
تاثیر کرونا بر صادرات پتروشیمی ایران
تهــران – ایرنــا – دبیــرکل انجمــن صنفــی کارفرمایــی
پتروشــیمی بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات پتروشــیمی
ایــران از نظــر وزنــی کاهــش نداشــته ،گفــت :شــیوع کرونــا
باعــث کاهــش قیمــت نفــت و کاهــش ارزش صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی شــده اســت.
«احمــد مهــدوی ابهــری» امــروز (دوشــنبه) در گفــت و
گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا بیــان اینکــه در حــال
حاضــر صنعــت پتروشــیمی رونــق دارد،ادامــه داد :شــرایط
فعلــی زمینــه را بــرای رونــق بیشــتر صنعــت پتروشــیمی
فراهــم میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت پتروشــیمی هیچــگاه از
رونــق نمیافتــد،افــزود :صــادرات محصــوالت پتروشــیمی
ادامــه دارد و از نظــر وزنــی کاهشــی در صادرات نداشــتهایم.
مهــدوی ابهــری بــه شــیوع کرونــا و مشــکالتی کــه در
اقتصــاد ایجــاد کــرده اشــاره کــرد و گفــت :تاثیــر منفــی
کرونــا بــر اقتصــاد همچنــان ادامــه دارد و از همیــن رو
نمیتــوان در مــورد حجــم و ارزش صــادرات در ســال ۹۹
پیشبینــی دقیقــی انجــام داد.
تامیــن ســرمایه پتروشــیمیها بــا عرضــه ســهام
در بــورس
بــه گفتــه دبیــرکل انجمــن صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی،
از ســوی دیگــر همــه محصــوالت وابســته بــه نفــت بــه
دلیــل کاهــش شــدید قیمــت طــای ســیاه ،در کل در
جهــان بــا افــت قیمــت مواجــه بودهانــد.
وی تاکیــد کــرد :قیمــت نفــت بــرای اولیــن بــار و بعــد از
 ۹۰ســال منفــی شــد کــه ایــن موضــوع بــر قیمتهــا در
بــازار پتروشــیمی نیــز ســایه انداختــه اســت.
مهــدوی ابهــری ادامــه داد :بــه همیــن دلیــل ،کاهــش ارزش
صــادرات در محصــوالت پتروشــیمی داشــتیم و بنابرایــن
عرضــه ارز در ســامانه نیمــا از ســوی پتروشــیمیها نیــز
کاهــش خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهام هــر تولیــدی کــه صــادرات
محــور باشــد ،مرغــوب اســت ،گفــت :از همیــن رو تمایــل
مــردم بــه خریــد ســهام شــرکتهای صــادرات محــور اســت

کــه در راس آن شــرکتهای پتروشــیمی قــرار دارنــد.
دبیــرکل انجمــن صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی تاکیــد
کــرد :ایــن موضــوع باعــث مــی شــود تــا تامیــن ســرمایه
بــرای پتروشــمیها آســانتر شــده و نقدینگــی بیشــتری
بــرای تکمیــل پروژههــای در حــال ســاخت فراهــم شــود.
وی افــزود :ایــن موضــوع ظرفیــت تولیــد را بــاال مــی بــرد و
در بلندمــدت ،ظرفیــت صادراتــی افزایــش پیــدا میکنــد.
اختصاص یک میلیاردیورو برای اعتبار خریدار و
فروشنده در حوزه صادرات
یــک مقــام مســئول از ارســال بســته حمایــت از صــادرات
غیرنفتــی ســال  ۹۹از ســوی وزارت صمــت بــه معــاون اول
رئیــس جمهــور خبــر داد و گفــت :یــک میلیــارد یــورو برای
اعتبــار خریــدار و اعتبــار فروشــنده در نظــر گرفتــه شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،احســان قمــری از ارســال
بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی از ســوی سرپرســت
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه معــاون اول رئیــس
جمهــور خبــر داد و گفــت :ایــن بســته از خردادمــاه ۹۹
اجرایــی خواهــد شــد.
وی افــزود :در شــرایطی کــه منابــع بودجــهای محــدود
اســت ،بایــد آن را بــه صــورت هدفمنــد و کارا در
بخشهــای مختلــف صادراتــی توزیــع کــرد؛ بــه خصــوص
اینکــه امــروز صادرکننــده ایرانــی بــه جایــزه نیــاز دارد،
بلکــه بــه زیرســاختهای تجــاری نیــاز دارد تــا بتوانــد
صــادرات مســتمری داشــته باشــد.
بــه گفتــه قمــری ،در بســته حمایتــی ســال  ۹۸در مــورد
تســهیالت ریالــی و ارزی پیــش بینیهایــی صــورت گرفتــه
بــود؛ در حالــی کــه بــرای ســال  ۹۹هــم منابــع دیگــری
دیــده شــده اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ۹۸
معــادل دو هــزار میلیــارد تومــان از محــل منابــع صنــدوق
توســعه ملــی در بانکهــای عامــل ســپرده گــذاری شــد و
بــا تولیــت ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،صادرکننــدگان
از تســهیالت اســتفاده کردنــد.
مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،اظهــار داشــت :هفتــه آینــده بــا ابــاغ رئیــس کل
ســازمان توســعه تجــارت ،اجرایــی شــدن پرداخــت منابــع
ریالــی صنــدوق توســعه ملــی در ســال  ۹۸آغــاز خواهــد
شــد کــه در آن بانــک پارســیان ،ایــران و ونزوئــا ،توســعه
تعــاون ،توســعه صــادرات ،صــادرات ایــران مشــارکت کــرده
و بــر ایــن اســاس ،اهلیــت صادرکننــدگان تعییــن شــده و

انـرژی

شماره یکصد و چهلم و یکم  /هفتـه اول خرداد هزار و سیصد نود ونود و نه

8

معــدن و تجــارت ایجــاد میشــود .بــر مبنــای آن ،هرگونــه
تســهیالتی کــه قــرار اســت در قالــب حمایــت از صنایــع
بــه بخشهــای مختلــف صنعتــی ارایــه شــود ،منــوط
بــه داخلیســازی اســت .مــدرس خیابانــی برگــزاری
میزهــای ســاخت داخــل در  31اســتان کشــور را یکــی از
دســتورکارهای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت عنــوان و
خاطرنشــان کــرد :شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد در
قالــب ایــن میزهــای داخلیســازی ،نقشآفرینــی نمــوده
و بخشــی از طرحهــای خــود را متناســب بــا نیــاز صنایــع
مختلــف ،تجاریســازی نماینــد.

بــه بانــک بــرای دریافــت تســهیالت معرفــی خواهنــد کــرد.
قمــری گفــت :منابــع بانکــی ،منابــع بودجــهای و ســایر
منابــع در ســال  ۹۹نیــز بــه کمــک صادرکننــدگان خواهنــد
داشــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه صنــدوق توســعه ملــی
نیــز یــک میلیــارد یــورو در قالــب اعتبــار خریــدار و اعتبــار
فروشــنده از ســوی صنــدوق توســعه ملــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :منابــع بودجـهای در نظــر گرفتــه شــده
 ۶۰۰میلیــارد تومــان اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم آن را
بــرای حمایــت از صــادرات بــه خوبــی تخصیــص دهیــم.
قمــری گفــت :فــرش ،خدمــات فنــی و مهندســی و نیــز
مبادالت تجاری ایران و چین  ۴۰درصد افت کرد
محصــوالت دانــش بنیــان در اولویــت دریافــت تســهیالت از
مبــادالت تجــاری ایــران و چیــن در  ۴مــاه نخســت ســال
محــل منابــع بودج ـهای هســتند.
جــاری میــادی بــا افــت  ۴۰درصــدی نســبت بــه مــدت
بسته جدید حمایت از صادرات روی میز جهانگیری مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده اســت.
تســنیم | مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات ســازمان توســعه بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،گمــرک چیــن اعــام کــرد
تجــارت از ارســال بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی مبــادالت تجــاری ایــران و چیــن در  ۴مــاه نخســت ســال
ســال ۹۹از ســوی سرپرســت وزارت صمــت بــه معــاون اول جــاری میــادی بــا افــت  ۴۰درصــدی نســبت بــه مــدت
رییسجمهــور ،بــه منظــور ابــاغ خبــر داد و گفــت :یــک مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده اســت .مبــادالت تجــاری
میلیــارد یــورو در قالــب ایــن بســته بــرای اعتبــار خریــدار ایــران و چیــن کــه در ژانویــه تــا آوریــل  ۲۰۱۹بالــغ بــر
و اعتبــار فروشــنده در نظــر گرفتــه شــد .بنابرایــن گــزارش ۸.۷۶ ،میلیــارد دالر اعــام شــده بــود در ژانویــه تــا آوریــل
«فــرش ،خدمــات فنــی و مهندســی و نیــز محصــوالت ســال جــاری بــه  ۵.۲۶میلیــارد دالر کاهــش یافتــه اســت.
دانــش بنیــان» در اولویــت دریافــت تســهیالت از محــل صــادرات چیــن بــه ایــران در ایــن دوره اندکــی افزایــش و
منابــع بودجـهای هســتند .همچنیــن صنــدوق توســعه ملــی واردات از ایــران کاهــش داشــته اســت .صــادرات چیــن بــه
نیــز یــک میلیــارد یــورو در قالــب اعتبــار خریــدار و اعتبــار ایــران در ژانویــه تــا آوریــل  ۲۰۲۰بــا افزایــش  ۳درصــدی
فروشــنده از ســوی صنــدوق توســعه ملــی در نظــر گرفتــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده و بــه
شــده اســت .هفتــه آینــده بــا ابــاغ رییــس کل ســازمان  ۲.۹۲میلیــارد دالر رســیده اســت.
توســعه تجــارت ،اجرایــی شــدن پرداخــت منابــع ریالــی چیــن در ژانویــه تــا آوریــل ســال  ۲۰۱۹بالــغ بــر ۲.۸۳
صنــدوق توســعه ملــی در ســال  98آغــاز خواهــد شــد کــه میلیــارد دالر کاال بــه ایــران صــادر کــرده بــود ،امــا ارزش
در آن بانــک پارســیان ،ایــران و ونزوئــا ،توســعه تعــاون ،واردات چیــن از ایــران افــت زیــادی داشــته اســت .چیــن
توســعه صــادرات ،صــادرات ایــران مشــارکت کــرده و بــر در ژانویــه تــا آوریــل  ۲۰۱۹بالــغ بــر  ۵.۹۳میلیــارد دالر
ایــن اســاس ،اهلیــت صادرکننــدگان تعییــن شــده و بــه کاال از ایــران وارد کــرده بــود کــه ایــن رقــم بــا کاهــش ۶۱
بانــک بــرای دریافــت تســهیالت معرفــی خواهنــد کــرد .درصــدی در ژانویــه تــا آوریــل امســال بــه  ۲.۳۴میلیــارد
دالر رســیده اســت.
ایجاد صندوق حمایت از ساخت داخل
نفــت کاالی عمــده وارداتــی چیــن از ایــران اســت .افــت
سرپرســت وزارت صمــت ،تقویــت و تعمیــق ســاخت داخــل قیمــت نفــت علــت عمــده کاهــش ارزش صــادرات ایــران
را یکــی از راهبردهــای اصلــی ایــن وزارتخانــه دانســت و بــه چیــن در ایــن دوره بــوده اســت.
گفــت :بــا توجــه بــه ایــن اولویــت ،داخلیســازی مــاک
اعطــای تســهیالت بــه صنعتگــران خواهــد شــد؛ ضمــن
اینکــه صنــدوق حمایــت از ســاخت داخــل در وزارت صنعت،

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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دســت و پنجــه نــرم میکننــد ،مالیــات بــر ارزش افــزوده
اســت کــه مبالــغ هنگفتــی از منابــع واحدهــای تولیــدی را
تشــکیل داده و پــس از رفــع تعهــد ارزی بــه صادرکننــدگان
بازگردانــده میشــود.
«ســید مصطفــی موســوی» ،نایــب رییــس کمیســیون
توســعه صــادرات غیرنفتــی اتــاق بازرگانــی ایــران در ایــن
زمینــه بــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا گفــت :در حــال حاضــر
بزرگتریــن مشــکل مــا رفــع تعهــد ارزی و اســترداد مالیــات
بــر ارزش افــزوده اســت کــه رقــم بســیاری بزرگــی را
تشــکیل میدهــد.

تهــران -ایرنــا -مشــکالت و تصمیماتــی در حــوزه
صــادرات وجــود دارد کــه فــارغ از پیشآمدهــای
مقطعــی ،گالیــه صادرکننــدگان را بــه همــراه
داشــته کــه بــا توجــه بــه ســال جهــش تولیــد،
آنهــا انتظــار بیشــتری بــرای رفــع ایــن مشــکالت
دارنــد.
رییسجمهــوری در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی
دولــت بــه تنــوع بخشــی شــیوههای صــادرات و تقویــت
ســاختارها و جهتگیــری هــای صادراتــی تاکیــد کــرد .در
روزهایــی کــه ارزآوری کشــور از طریــق فــروش نفــت بــه
دلیــل تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا بــا محدودیتهــای رو
بــه رو شــده ،صــادرات غیــر نفتــی تنهــا راه موجــود بــرای
تزریــق ارز بــه رگهــای اقتصــاد کشــور اســت؛ راهــی کــه
هنــوز آن طــور کــه بایــد همــوار نیســت و ســنگالخهای
آن جلــوی حرکــت ســریع صادرکننــدگان را گرفتــه اســت.
البتــه کــه گاهــی موانــع پیشبینــی نشــدهای ماننــد
کرونــا مقابــل راه تمامــی صادرکننــدگان دنیــا قــرار
میگیــرد کــه صــادرات نــه تنهــا ایــران بلکــه جهــان را
تحــت تاثیــر قــرار میدهــد؛ درســت ماننــد همیــن روزهــا
کــه بســته شــدن برخــی مرزهــای مشــترک ،باعــث توقــف
کامیونهــای صادراتــی پشــت مرزهــا شــده و صــادرات را
از رونــد عــادی خــود خــارج کــرده اســت.
امــا مشــکالت و تصمیماتــی هــم وجــود دارد کــه فــارغ
از پیشامدهــای مقطعــی ،گالیــه صادرکننــدگان را
بــه همــراه داشــته اســت .رفــع تعهــد ارزی از جملــه
موضوعاتــی اســت کــه کلیــد آن بعــد از زمــان تحریــم
و بــرای مدیریــت منابــع ارزی خــورده شــد و نحــوه
بازگشــت ارز صادراتــی همــواره و هنــوز مــورد اعتــراض
صادرکننــدگان بــوده اســت.

خــود را حفــظ و تقویــت کنــد ،امــا نبایــد بــا سیاســتهای
بخشــی ،جلــوی فرصــت کالنــی کــه بــرای کشــور پیــش
آمــده را بگیــرد .وقتــی قیمــت تمــام شــده کاال در بــازار
آزاد باالتــر از نیمــا اســت و از ســوی دیگــر انتقــال ارز
بــه دلیــل تحریمهــا  ۱۵درصــد هزینــه بــه همــراه دارد،
خریــد ارز صادراتــی بــا نــرخ نیمــا بــرای صادرکننــدگان بــه
صرفــه نیســت.
صالحــی معتقــد اســت اگــر بانــک مرکــزی ارز صادراتــی را
بــا نــرخ باالتــری خریــداری کنــد ،افــراد تشــویق میشــوند
صــادرات بیشــتری انجــام داده و ارز خــود را هرچه ســریعتر
بــه کشــور بازگرداننــد.

خرید ارز صادراتی به نرخ نیما
«حمیدرضــا صالحــی» ،عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت
و توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی تهــران بــا انتقــاد از
روش بانــک مرکــزی بــرای خریــد ارز صادراتــی بــه نــرخ
نیمــا بــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا میگویــد :بانــک
مرکــزی بایــد اجــازه دهــد ارزی کــه وارد ایــران میشــود
بــا نــرخ باالتــر از نیمــا خریــداری شــود تــا صادرکننــدگان
تشــویق شــوند ارز بیشــتری وارد کشــور کننــد.
وی ادامــه داد :اگرچــه بانــک مرکــزی بایــد نقــش نظارتــی

هنوز متولی صادرات نداریم
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه هنــوز نهــاد
مســتقل بــرای صــادرات نداریــم ،گفــت :بســیاری از
کشــورهای دنیــا وقتــی میخواهنــد صــادرات را توســعه
دهنــد ،در نهــاد حاکمیتیشــان تغییراتــی ایجــاد کــرده
و افــرادی را بــه عنــوان وزیــر صــادرات یــا معــاون رییــس
جمهــوری بــرای هماهنگــی امــور صادراتــی تعییــن
میکننــد کــه در زمــان قائــم مقامــی مــدرس خیابانــی،
ایــن موضــوع پیگیــری میشــد.

 ۶دستانداز که حرکت
صادرات را کند میکند

وی بــا اشــاره بــه پراکندگــی نهادهــای صادراتــی تصریــح
کــرد :مثــا صنــدوق ضمانــت زیــر مجموعــه وزارت صنعــت
و بانــک توســعه صــادرات زیــر مجموعــه وزارت اقتصــاد
اســت کــه ایــن موضــوع باعــث چندپــاره بــودن تصمیمــات
در حــوزه صــادرات میشــود.

غفلت دیپلماسی سیاسی از صادرات
عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اظهــار کــرد :رقابــت صادراتــی در کشــورهای دیگــر بیــن
دولــت هــا جریــان دارد ،مثــا در کشــور عــراق رقابــت
بیــن دولــت ایــران و ترکیــه اســت .ایــن موضــوع را برخــی
متوجــه نمیشــوند و فکــر میکننــد رقابــت بایــد بیــن
بنگاههــا وجــود داشــته باشــد.
وی تصریــح کــرد :شــخص اردوغــان ،رییسجمهــور
ترکیــه خــودش بــه عــراق رفتــه و البیهــای سیاســی
و دیپلماســی ،بســتر کار را بــرای پیمانکارانــش آمــاده
میکنــد .اینجــا هــم بایــد دســتگاههای دیپلماســی بــرای
آمــاده کــردن زمینــه فعالیــت پیمانــکاران تقویــت شــود.
گــره خــوردن اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه رفــع
تعهــد ارزی
مشــکل دیگــری کــه صادرکننــدگان در ایــن روزهــا بــا آن

تصمیمات ناگهانی ستاد تنظیم بازار
وی بــا اشــاره بــه برخــی تصمیمــات ناگهانــی وزارت
صنعــت و بــه خصــوص ســتاد تنظیــم بــازار گفــت :ایــن
تصمیمــات معمــوال در رونــد صــادرات کاال تاثیرگــذار
اســت ،چــرا کــه بازرگانــان معمــوال قراردادهــای چندیــن
ســال امضــا میکننــد و تصمیمــات ایــن چنینــی بــه رونــد
کار و اعتبــار آنهــا لطمــه میزنــد.
موســوی بــا بیــان اینکــه برخــی ارگانهــا مخالــف
پیمانهــای منطقــهای و بینالمللــی هســتند ،تصریــح
کــرد :تعرفــه ترجیحــی موضــوع مهمــی اســت کــه
میتوانــد در توســعه صــادرات موثــر باشــد؛ امــا برخــی
ارگانهــا حاضــر نیســتند تعرفــه ترجیحــی بــه برخــی
اقــام اختصــاص دهنــد چــرا کــه نگراننــد صــادرات بــر
واردات پیشــی بگیــرد.
انتقاد از نگاه آماری به صادرات
وی بــا انتقــاد از نــگاه آمــاری برخــی ســازمانها بیــان
کــرد :در ایــن شــرایط تــراز ممکــن اســت در برخــی مــوارد
منفــی یــا صفــر شــود؛ امــا مســووالن مخالفــت کــرده و
معقتدنــد صــادرات کــم بــا تــراز مثبــت بهتــر از صــادرات
زیــاد بــا تــراز منفــی اســت و ایــن مشــکل باعــث شــده
صــادرات رشــد چندانــی نداشــته باشــد.
نایــب رییــس کمیســیون توســعه صــادرات غیرنفتــی اتــاق
بازرگانــی ایــران بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــاح تعرفههــا
خاطرنشــان کــرد :تعرفههــای وضــع شــده بــرای صــادرات
بــا ارزش پــول ملــی همخوانــی نــدارد و ایــن موضــوع در
زمینــه تعهــد ارزی خــودش را نشــان میدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -ســفیر ایــران در ارمنســتان گفت:
ارمنســتان بــه عنــوان کریــدوری بــرای ارتبــاط
ایــران بــا ســایر کشــورها بــه ویــژه اروپایــی
محســوب میشــود و ظرفیــت کــم نظیــری در
ایــن کشــور وجــود دارد کــه بایــد بــه شــیوه
علمــی تبییــن و بــه صــورت عملــی برنامهریــزی
شــود.
بــه گــزارش روز شــنبه اتــاق ایــران- ،عبــاس ظهــوری-
در نشســت ویدئــو کنفرانســی تســهیل تجــارت ایــران و
ارمنســتان تاکیــد کــرد :محوریــت فعالیتهــای ســفارت،
اقتصــاد و فعالیــت هــای اقتصــادی اســت و در سیاســت
اساســی کشــور و وزارت امــور خارجــه نیــز اولویــت بــا
کشــورهای همســایه اســت.
بــه گفتــه وی ،بــا توجــه بــه ظرفیــت مــرز «نــوردوز»
بــه لحــاظ وســعت در مقایســه بــا مــرز «مغــری» ،الزم
اســت برنامهریــزی بیشــتری بــرای بهرهبــرداری از ایــن
مــرز و همچنیــن حضــور مناســبتر کاالی ایرانــی در
بازارچههــای مــرزی انجــام شــود.
ظهــوری تصریــح کــرد :زمینههــای زیــادی بــرای فعالیــت
اقتصــادی در ارمنســتان وجــود دارد ،ماننــد حــوزه
دانههــای روغنــی ،تولیــد و پــرورش دام و طیــور و کشــت
فراســرزمینی .همچنیــن ظرفیــت منطقــه آزاد ارس و
انبوهــی از معافیتهــای مختلــف بســیار مغفــول مانــده
اســت.
ســفیر ایــران در ارمنســتان خاطرنشــان ســاخت :تأســیس
مرکــز تجــاری ایرانیــان میتوانــد در معرفــی ظرفیتهــای
کشــور کمــک بســیار زیــادی کنــد و در ایــن ارتبــاط الزم
اســت ارتبــاط بیــن اتــاق و نماینــدگان وزارت صنعــت
بــرای تکمیــل و تجمیــع اطالعــات تجــاری موجــود بیشــتر
شــود.
ظهــوری گفــت :پــس از بســته شــدن مــرز بــه دلیــل کرونا
رایزنیهایــی بــه منظــور آغــاز مجــدد مبــادالت انجــام شــد
و بــا وجــود آثــار منفــی کرونــا حجــم تجــارت دو کشــور
کاهــش نداشــت و بــا ایــن وجــود ،الزم اســت آییننامـهای
بــرای چنیــن نشســتهایی بــا برنامهریــزی و زمانبنــدی
بــه منظــور پیگیــری مــوارد مطروحــه وجود داشــته باشــد.
بانــک ملــت ایــروان هرچنــد بصــورت محــدود ،فعالیــت
دارد .در خصــوص تهاتــر اقدامــات و بررســیهای الزم در

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

ارمنستان؛ کریدوری برای
ارتباط ایران با اروپا
حــال انجــام اســت و ســفارت در حــال رایزنــی بــرای ایجــاد
مکانیزمــی بــرای انجــام تهاتــر اســت.
بــه گفتــه وی ،حــوزه کشــت فراســرزمینی را یکــی دیگــر از
مهمتریــن حوزههایــی اســت کــه در توســعه روابــط ایــران
و ارمنســتان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
روابط تجاری مثبت در ۲۰۲۰
محمدرضــا کرباســی معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران
در نشســت مزبــور گفــت :آثــار منفــی کرونــا در حــوزه
تجــارت ،روابــط تجــاری ایــران و ارمنســتان در ســه ماهــه
نخســت ســال  ۲۰۲۰مثبــت بــود و پــس از یــک وقفــه
کوتــاه کــه در مــرز بیــن دو کشــور ایجــاد شــد ،ورود کلیــه
کاالهــا بــه ارمنســتان بــا تالشهــای ســفارت ایــران در آن
کشــور آزاد شــد.
بــه گفتــه وی ،اکنــون عبــور کاالهــا از مــرز ایــران و
ارمنســتان بصــورت ترانشــیپمنت ( عبــارت اســت از انتقــال
کاال از یــک وســیله نقلیــه بــه وســیله نقلیــه دیگــر) انجــام
میشــود کــه الزم اســت در ایــن مقولــه ســرعت الزم
لحــاط شــود.
ترانشــیپمنت بیشــتر در حمــل ونقــل ترکیبــی رایــج اســت
کــه در آن از وســایل نقلیــه مختلــف از جملــه کشــتی ،
هواپیمــا ،قطــار  ،کامیــون ،تریلــر و ســایر وســایل بــرای
ارســال کاال بــه مقصــد اســتفاده مــی شــود .جریــان انتقــال
اغلــب بــا تخلیــه و بارگیــری مجــدد همــراه بــود و بــه دو
شــکل انتقــال مســتقیم وانتقــال غیــر مســتقیم اســت.
کرباســی ضمــن تاکیــد بــر اولویــت جمهــوری اســامی
ایــران در تجــارت بــا کشــورهای همســایه افــزود :ارمنســتان
بــه لحــاظ فرهنگــی مشــترکات زیــادی بــا ایــران دارد و بــه

واســطه داشــتن مــرز مشــترک بــا ایــران و مثبــت بــودن
روابــط دیپلماتیــک هیــچ گونــه محدودیتــی بــرای توســعه
روابــط بــا ایــن کشــور وجــود نــدارد .بــه ویــژه اینکــه
امضــای موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی بــا کشــورهای عضــو
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا نیــز باعــث بهبــود شــرایط در
ایــن خصــوص شــد.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران خاطرنشــان کــرد:
امــکان افزایــش همــکاری میــان دو کشــور بــه خصــوص در
حوزههایــی ماننــد حــوزه کشــاورزی و کشــت فراســرزمینی
بــا ارمنســتان وجــود دارد.
مســائل بانکــی؛ بزرگتریــن مانــع توســعه روابــط
ایــران و ارمنســتان
هرویــک یاریجانیــان رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران
و ارمنســتان نیــز بــا بیــان اینکــه اکنــون بزرگتریــن مشــکل
تجــار ایــران و ارمنســتان مســائل بانکــی اســت ،افــزود:
صرافیهــا نمیتواننــد بــه شــکل دائمــی رابــط مالــی
خوبــی بیــن دو کشــور باشــند.
بــه گفتــه وی ،الزم اســت رفــت و آمــد خودروهــا در مرزهــا
تســریع شــود و بســیاری از ایرانیهایــی کــه در ارمنســتان
ســکونت دارنــد و فعالیــت اقتصــادی در آنجــا داشــتند بــه
دلیــل نبــود امــکان رفــت و آمــد دچــار مشــکل شــدهاند.
وی اضافــه کرد:شــرکتهایی ماننــد صانیــر نیــز بــا مشــکل
روبــرو شــده انــد و بحــث جهانگــردی هــم الزم اســت مــورد
توجــه قــرار گیــرد و رایــزن فرهنگــی کشــورمان بایــد
فعالیــت بیشــتری در ایــن حــوزه داشــته باشــد و در عیــن
حــال کیفیــت پروازهــای بیــن دو کشــور بســیار نامناســب
اســت.

از وزیر با تجربه کار بعید است
کــه بــرای بازنشســتگان درایــن روزهــای دشــوار
حتــی  100هــزار تومــان نیــز میتوانــد زخمــی
کوچــک از زخمهــای آنهــا را بــرای کوتاهمــدت
مــداوا کنــد تاخیــر دوماهــه و نامعلــوم بــودن
زمــان بــاز پرداخــت آزاردهنــده شــده اســت .کاش
مدیــران روابــط عمومــی وزارت یــا صنــدوق یــا هــر
بخــش از وزارت ،بــه شــما یــادآوری میکردنــد
درایــن مــدت کالمــی دربــاره توییتــی کــه یازدهــم
فروردیــن کردیــد بــه شــهروندان بیشــتر توضیــح
میدادیــد .حــاال و درحالــی کــه بهــار امســال بــا
ســرعت تمــام خواهــد شــد بهتــر نیســت دربــاره
پرســش بازنشســتگان درایــن زمینــه توضیحــی
داده شــود .ایــن توضیــح بایــد شــامل افزایــش
دقیــق مــزد بازنشســتگان براســاس هــررده و
طبقهبنــدی کــه داریــد باشــد تــا معلــوم شــود
هربازنشســته شــامل چــه دامنــهای از افزایــش
میشــود .از ســوی دیگــر زمــان دقیــق پرداخــت
نیــز بایــد در ایــن توضیــح احتمالــی داده شــود
تــا بازنشســتگان از بیتکلیفــی در آینــد .روزی
کــه 7هــزار میلیــارد تومــان از ســهام شســتا را در
بــازار ســهام عرضــه کردید بازنشســتگان خوشــحال
شــدند کــه شــاید از آن دریافتــی قــرار اســت بــه
بازنشســتگان نیــز چیــزی داده شــود .از وزیــر بــا
تجربــهای مثــل شــما بعیــد اســت کــه بــه فکــر
ایــن داســتان نباشــید و البتــه نبایــد بگذاریــد ایــن
کار مشــمول مــروز زمــان شــود وافزایــش احتمالی
از ســوی تــورم افسارگســیخته پیشــخور شــود.
مطمئــن باشــید در هــر منازعـهای کــه بــا ســازمان
دســتوردهنده بــرای تخصیــص اعتبــار داریــد
بازنشســتگان پشــت شــما میایســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران تاکیــد کــرد :از
دولــت انتظــار داریــم عرضــه ســهام اولیــه در بــازار
را بیشــتر کنــد و قیمتهــا نیــز تــا انــدازهای
واقعــی باشــد.
«مســعود خوانســاری» در اولیــن جلســه هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی تهــران در ســال  ٩٩بــا اشــاره بــه بــازار
بــورس و معامــات  ۲۰هــزار میلیــارد تومانــی در فروردیــن
مــاه گفــت :رشــد بــازار ســرمایه چنــد الزمــه دارد؛ اول
اینکــه از دولــت انتظــار داریــم عرضــه ســهام اولیــه در بــازار
را بیشــتر کنــد و قیمتهــا تــا انــدازه ای واقعــی باشــد و
اگــر حبابــی هســت برطــرف شــود.
وی تصریــح کــرد :از ســوی دیگــر ،اکنــون دولــت تنهــا
ســهام مالکیتــی خــود را عرضــه میکنــد و ســهام مدیریتــی
در اختیــار دولــت مــی مانــد کــه ایــن مســاله در طوالنــی
مــدت مشکلســاز اســت .ایــن موضــوع خــاف اصــل ۴۴
اســت کــه تاکیــد مــی کنــد عــاوه بــر مالیکــت ،مدیریــت
نیــز بایــد واگــذار شــود.
خوانســاری بــا اشــاره بــه واگــذاری مالکیــت شســتا اظهــار
کــرد :در ایــن مــورد نیــز شــاهد عرضــه مالکیــت بودیــم و
نــه مدیریــت .برخــی زیــر مجموعههــای شســتا پــس از
واگــذاری ،حــدود  ۱۴درصــد تــا  ۲۰درصــد ســهام آن
مربــوط بــه دولــت اســت امــا مدیریــت شــرکت همچنــان
دولتــی اســت.
بــه گفتــه وی در دراز دولــت اگــر مدیــرت همچنــان دولتــی
و بهــره وری بــه همیــن شــکل باشــد ،نمــی توانــد ســود
الزم را بدهــد و چــه بســا در بــورس و توزیــع ســود دچــار
مشــکل شــویم.
از اوایــل اســفند کــه بیمــاری کرونــا مطــرح شــد ،اتــاق
تمهیداتــی اندیشــید و در عیــن حــال کــه وقفــهای در
اقدامــات اتــاق انجــام نبــود ،بخشهایــی از اتــاق تعطیــل
شــد امــا صــدور کارت و خدمــات آموزشــی ،گمرکــی،
مالیاتــی کمــاکان ادامــه داشــت.
وی ادامــه داد :همزمــان ســتاد کرونــا در اتــاق تشــکیل
شــد کــه بــا توجــه بــه التهابــات بیمارســتانها و کمبــود
تجهیــزات ،اتــاق بــرای اجــرای مســئولیت اجتماعــی خــود
وارد و  ۲۶۰بیمارســتان را ظــرف دو مــاه (اســفند و فرودیــن
تــا کنــون) پوشــش داد.
خوانســاری بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۱۰۰میلیــارد تومــان
بودجــه بــه ایــن موضــوع اختصــاص یافــت ،افــزود :تعــداد

دولت عرضه
اولیه بورس
را بیشتر کند

زیــادی ونتیالتــور بــه اســتانهای مختلــف و بیمارســتانها
نیــز فرســتاده شــد کــه جــان افــراد زیــادی را نجــات داد.
رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه پیشــنهادات اقتصــادی
بخــش خصوصــی بــه دولــت تصریــح کــرد :یکــی از
درخواسـتها ،عرضــه ســهام عدالــت بــود کــه هــم رهبــری
مجــوز دادنــد و هــم دولــت از آن اســتقبال کــرد.
خوانســاری بــا اشــاره بــه تامیــن  ۱۰۰هــزار بســته
معیشــتی تصریــح کــرد :هزینــه هــر بســته حــدود ۲۵۰
هــزار تومــان اســت کــه بــا کمــک خیریــن و کمپیــن نفــس
تــدارک دیــده شــده و حــدود  ۶۰هــزار بســته توزیــع شــده
یــا در حــال توزیــع اســت.
حذف بروکراسی؛ ارمغان کرونا
وی بــا بیــان اینکــه کرونــا در عیــن حــال کــه ضربــه بــه
اقتصــاد زد امــا مــی توانیــم از آن درســهایی هــم بگیریــم،
تصریــح کــرد :کرونــا نشــان داد میتــوان خیلــی کارهــا
را بــا دورکاری انجــام داد و کارهــای خدماتــی دولــت
میتوانــد بــا تعــداد نفــرات کمتــر و بــدون هیــچ خللــی
انجــام شــود.
خوانســاری بــا اشــاره بــه حــذف بروکراســی توضیــح داد:
بــا تســریع صــورت گرفتــه ،بســیاری از خطهــای تولیــد بــه
تولیــد ماســک و الــکل تبدیــل شــده و بروکراســی موجــود
بــرای اخــذ مجــوز نبــود و از همیــن موضــوع میتوانیــم
بــرای ادامــه کار هــم الگــو بگیریــم.
رییــس اتــاق تهــران صــادرات غیرنفتــی را تنهــا ممــر
درآمــدی کشــور دانســت و نســبت بــه مشــورتگیری از
بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد.

انـرژی

شماره یکصد و چهلم و یکم  /هفتـه اول خرداد هزار و سیصد نود ونود و نه

تقدیر رییس پارلمان بخش خصوصی
از خدمات علی الریجانی
بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی ایــران« ،غالمحســین
شــافعی» بــا ارســال نامــهای بــه «علــی الریجانــی»
از تالشهــای قــوه مقننــه بــرای پیگیــری و حــل
مشــکالت فعــاالن اقتصــادی و تصویــب قوانینــی از
جملــه «بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار» قدردانــی
کــرد.
شــافعی در ایــن نامــه خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم
الگــوی جدیــدی کــه از همــکاری قــوه محتــرم مقننــه
بــا اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران در ایــن دوران بنــا نهــاده شــد ،در دوره جدیــد
قانونگــذاری نیــز توســعه یافتــه و تقویــت شــود.
متــن کامــل نامــه رئیــس اتــاق ایــران بــه شــرح زیــر
اســت:
«احترامـاً بــه نمایندگــی از ســوی اعضــاء اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و همچنیــن فعــاالن
اقتصــادی بخــش خصوصــی بــر خــود الزم مــی دانــم
از تــاش هــای صادقانــه و بــی وقفــه جنابعالــی در
جایــگاه ریاســت محتــرم مجلــس شــورای اســامی در
 12ســال اخیــر صمیمانــه تشــکر و قدردانــی نمایــم.
دیــدگاه علمــی شــما بــه مســائل بنیادیــن و زیربنایــی
کشــور ،درکنــار پیگیــری هــای مجدانــه حضرتعالــی
بــرای حــل مشــکالت فعــاالن اقتصــادی ،در تصویــب
قوانینــی همچــون «بهبــود مســتمر محیــط کســب و
کار» « ،حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی
کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی» « ،افزایــش بهــره
وری بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی» و «رفــع
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی»
«قانــون تجــارت» و دههــا قانــون دیگــر مرهــون توجــه
خــاص آن بــرادر عزیــز و بزرگــوار و اهتمــام نماینــدگان
محتــرم مجلــس در ایــن ادوار اســت.
امیدواریــم الگــوی جدیــدی کــه از همــکاری قــوه
محتــرم مقننــه بــا اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران در ایــن دوران بنــا نهــاده شــد ،در
دوره جدیــد قانونگــذاری نیــز توســعه یافتــه و تقویــت
شــود».
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تشکیل کمیته تخصیص ارز سازمان
توسعه تجارت

رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،بــا اشــاره بــه
اقدامــات انجــام شــده در خصــوص برنامهریــزی توســعه
صــادرات غیرنفتــی در ســال  99از تشــکیل کمیتــه
تخصیــص ارز بــه همــت سرپرســت وزارت صنعــت ،معدن
و تجــارت و بــا عضویــت نماینــدگان معاونتهــای صنعتی
و معدنــی ،ســازمان توســعه تجــارت ایران و بانــک مرکزی
بــا هــدف تصمیمگیــری در خصــوص موضوعــات مرتبــط
بــا تخصیــص ارز بــه واردات ،تهاتــر و واردات در مقابــل
صــادرات خبــر داد .حمیــد زادبــوم تدویــن پیشنویــس
بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ســال  99و ارایــه
آن بــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی را از دیگــر
اقدامــات ســازمان توســعه تجــارت ایــران عنــوان کــرد.
وی بیــان داشــت :بســته حمایتــی ســال  99بــا تاکیــد
بــر توســعه صــادرات بــه  15کشــور همســایه و اتحادیــه
اوراســیا و کشــورهای چیــن ،هنــد ،ســوریه و لبنــان و
همچنیــن حمایــت از زیرســاختهای صادراتــی و
توســعه فعالیتهــای ترویجــی و بازاریابــی خارجــی در
حــوزه صــادرات تدویــن شــده اســت و پــس از ابــاغ
بســته حمایتــی ســال  99نســبت بــه تدویــن و ابــاغ
شــاخصهای پرداخــت مشــوقها توســط کارگــروه
مشــوقها اقــدام خواهــد شــد .زادبــوم گفــت :منابــع
منــدرج در بســته حمایتــی ســال  99ســپردهگذاری
20هــزار میلیــارد ریالــی از محــل منابــع ریالــی صنــدوق
توســعه ملــی اســت کــه در یــک دوره دو ســاله در
بانکهــای عامــل جهــت اعطــای تســهیالت صادراتــی
صــورت میگیــرد .وی افــزود :ایــن تســهیالت بــه
صــورت ترکیبــی بــه نســبت  50درصــد منابــع بانــک
عامــل و  50درصــد منابــع ســپردهگذاری صنــدوق
توســعه ملــی ،ســپردهگذاری بــه مبلــغ یــک میلیــارد
یــورو دوســاله در چنــد بانــک عامــل توســط صنــدوق
توســعه ملــی بابــت اعطــای تســهیالت ارزی در قالــب
اعتبــار خریــدار و فروشــنده ،منابــع پیشبینــی شــده
در قانــون بودجــه ســال  99کل کشــور بــرای حمایــت
از صــادرات غیرنفتــی بــه میــزان 6000میلیــارد ریــال،
بخشــی از درآمدهــای حاصــل از وضــع عــوارض صادراتــی
و افزایــش ســرمایه دولــت در صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران تــا ســقف  100میلیــون یــورو اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دنیــای اقتصــاد  :تصویــر تجــارت در ســال  ۹۸از  ۲۰کشــور
عمــده وارداتــی و  ۲۰کشــور عمــده صادراتــی نشــان میدهــد
مبــادی واردات و مقاصــد صادراتــی ایــران نســبت بــه ســال
 ۹۷تغییــر چندانــی نداشــته اســت .چیــن همچنــان شــریک
اول تجــارت خارجــی ایــران و سرلیســت مقاصــد صادراتــی
و مبــادی وارداتــی اســت .در صــادرات ،همســایگان ایــران
ایفاکننــده نقــش مهمــی بودهانــد .بهگونــهای کــه از ۵
مقصــد اول صادراتــی ،ســه کشــور عــراق ،ترکیــه و افغانســتان
بــا ایــران همجــوار هســتند .امــا در ترکیــب  ۵مبــدا عمــده
واردات تنهــا ترکیــه بــا ایــران هممــرز اســت .مقصــد کاالهــای
بــاارزش صــادرات و واردات گرانقیمــت نیــز در ســال گذشــته
شناســایی شــده اســت.
 ۲۰بازیگــر اصلــی صادراتــی و  ۲۰بازیگــر مهــم وارداتــی ایــران
در ســال  ۹۸معرفــی شــدند .بررســی بازیگــران صادراتــی
نشــان میدهــد چیــن ،عــراق ،ترکیــه ،امــارات و افغانســتان
عمدهتریــن مقاصــد صادراتــی ایــران هســتند .البتــه بــر
اســاس آمــار ســازمان توســعه تجــارت ۲۰ ،بــازار بــزرگ
کاالهــای ایرانــی  ۹۲درصــد از کل ارزش صــادرات ایــران در
ســال  ۹۸را از آن خــود کردهانــد .در عیــن حــال چیــن،
امــارات ،ترکیــه ،هنــد و آلمــان نیــز عمدهتریــن فروشــندگان
کاال بــه ایــران محســوب میشــوند .امــا آمــار معاملــه ۲۰
کشــور عمــده طــرف معاملــه ایــران نشــان میدهــد ۹۲
درصــد از کل ســهم واردات در ســال  ۹۸متعلــق بــه همیــن
 ۲۰کشــور اســت .در کنــار آمارهــای اعالمشــده ،دنیــای
اقتصــاد بــه بررســی ارزش کاالهــای ارســال شــده و خریــداری
شــده از هــر کشــور پرداختــه اســت .ایــن بررســی حکایــت از
آن دارد کــه اگرچــه چیــن بهعنــوان نخســتین مبــدا واردات
ایــران محســوب میشــود ،امــا بلژیــک گرانتریــن کاالهــا
را بــه ایــران فروختــه اســت .همچنیــن آلمــان نیــز خریــدار
گرانتریــن کاالهــای ایرانــی اســت.
آمارهــای تجــارت خارجــی ایــران در ســال  ۹۸نشــان
میدهــد در مجمــوع  ۱۳۴میلیــون و  ۱۸هــزار تــن کاال بــا
ارزشــی معــادل  ۴۱میلیــارد و  ۳۷۰میلیــون دالر بــه بازارهــای
هــدف صــادر شــده کــه نســبت بــه ســال  ۹۷از نظــر وزنــی
رشــد  ۱۴درصــدی و از نظــر ارزشــی افــت  ۷درصــدی را
تجربــه کــرده اســت .حــال آنکــه در همیــن بــازه زمانــی ۳۵
میلیــون و  ۳۶۴هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۴۳میلیــارد و ۷۳۵
میلیــون دالر بــه ایــران وارد شــده اســت کــه هــم از نظــر
وزنــی رشــد  ۹درصــدی داشــته و هــم از نظــر ارزشــی یــک

درصــد افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن تــراز تجــاری ایــران
در ســال  ۹۸منفــی  ۲میلیــارد و  ۴۰۷میلیــون دالر بــه ثبــت
رســیده اســت.
گرانترین کاالها از کجا میآیند؟
بــر اســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه ،ارزش هــر تــن
کاالی وارداتــی از بلژیــک  ۷۷۹۴دالر اســت .ایــن کشــور در
ســال گذشــته  ۳۴هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۲۶۵میلیــون
دالر بــه ایــران فروختــه اســت و نوزدهمیــن مبــدا وارداتــی
ایــران طــی ســال  ۹۸محســوب میشــود .ســهم واردات از
ایــن کشــور  ۰ /۶درصــد از کل ارزش واردات  ۹۸اســت .البتــه
واردات ایــران از ایــن کشــور اروپایــی هــم بــه لحــاظ ارزشــی
و هــم بــه لحــاظ وزنــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
کاهــش یافتــه اســت.
پــس از بلژیــک ،گرانتریــن کاالهــا از اســپانیا وارد ایــران
شــده اســت .ارزش هــر تــن کاالی وارداتــی از ایــن کشــور
بــه ایــران  ۳۸۳۳دالر اســت .در واقــع اســپانیا در ســال
گذشــته  ۷۲هزارتــن کاال بــه ارزش  ۲۷۶میلیــون دالر بــه
ایــران فروختــه اســت .ســهم ایــن کشــور از کل واردات ســال
گذشــته  ۰ /۶درصــد اســت .اســپانیا در پلــه هجدهــم مبــادی
وارداتــی ایــران قــرار گرفتــه اســت .در میــان کشــورهای
آســیایی ،کرهجنوبــی گرانتریــن کاالهــا را بــه ایــران وارد
کــرده اســت .ارزش هــر تــن کاالی وارداتــی بــه ایــن کشــور
 ۳۵۰۲دالر اســت .در مجمــوع واردکننــدگان  ۲۲۳هــزار تــن
کاال بــه ارزش  ۷۸۱میلیــون دالر از کرهجنوبــی خریــداری
کردهانــد و ســهم ایــن کشــور از کل ارزش واردات ۹۸بــه /۸
۱درصــد میرســد .کرهجنوبــی یازدهمیــن مبــدا وارداتــی
ایــران در ســال گذشــته محســوب میشــود.
ارزش واردات سال گذشته یک درصد است.
مشتریهای گرانترین کاالهای ایرانی
ارزیابیهــا نشــان میدهــد گرانتریــن کاالهــای ایرانــی در
ســال گذشــته ازســوی آلمانیهــا خریــداری شــده اســت.
ارزش هــر تــن کاالی صادراتــی بــه آلمــان  ۲۷۰۲دالر اســت.
حــال آنکــه آلمــان هجدهمیــن بــازار هــدف ایــران در ســال
 ۹۸محســوب میشــود .ســهم صــادرات بــه ایــن کشــور
اروپایــی از کل ارزش صــادرات ســال گذشــته  ۰ /۵درصــد
اســت .امــا صــادرات بــه آلمــان هــم از نظــر وزنــی و هــم از
نظــر ارزشــی نســبت بــه ســال  ۹۷کاهــش یافتــه اســت.
پــس از آن کرهجنوبــی بهعنــوان خریــدار کاالهــای گــران

انـرژی
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ایرانــی محســوب میشــود .ارزش هــر تــن کاالی صادراتــی بــه
کرهجنوبــی در ســال  ۹۸حــدود  ۵۲۱دالر اســت .ایــن کشــور
آســیایی پانزدهمیــن بــازار هــدف صادراتــی ایــران در ســال
 ۹۸بــوده کــه  ۵۵۱هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۲۸۷میلیــون
دالر از ایــران وارد کــرده اســت .ســهم ارزشــی صــادرات بــه
کرهجنوبــی  ۰ /۷درصــد از کل ارزش صــادرات ایــران در
ســال گذشــته اســت .در عیــن حــال قیمــت هــر تــن کاالی
صادراتــی بــه روســیه نزدیــک بــه  ۵۰۴دالر اســت .ایــن کشــور
یازدهمیــن مقصــد کاالهــای ایرانــی در ســال گذشــته بــوده
و  ۹۰۹هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۴۵۸میلیــون دالر بــه ایــن
کشــور صــادر شــده اســت .ســهم ارزشــی کاالهــای صادرشــده
بــه ایــن کشــور  ۱ /۱درصــد از کل ارزش صــادرات  ۹۸اســت.
ارزش هــر تــن کاالی صادراتــی بــه مالــزی نیــز  ۴۸۳دالر
بــوده و ایــن کشــور در پلــه نوزدهــم مقاصــد صادراتــی قــرار
گرفتــه اســت .ســال گذشــته  ۳۹۱هــزار تــن کاال بــه ارزش
 ۱۸۹میلیــون دالر بــه ایــن کشــور صــادر شــده و ســهم
ارزشــی مالــزی از کل ارزش صــادرات معــادل  ۰ /۵درصــد
اســت .جمهــوری آذریایجــان نیــز پنجمیــن کشــوری اســت
کــه ســال گذشــته کاالهــای گــران ایرانــی را خریــداری کــرده
اســت .ایــن کشــور دوازدهمیــن مقصــد صادراتــی ایــران در
ســال  ۹۸بــوده کــه ارزش هــر تــن کاالی صــادر شــده بــه آن
 ۴۷۷دالر اســت .بــر اســاس گــزارش ســازمان توســعه تجــارت
 ۹۰۰هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۴۳۰میلیــون دالر در ســال
 ۹۸از ایــران بــه جمهــوری آذربایجــان صــادر شــده و ســهم
ارزشــی ایــن کشــور از کل ارزش صــادرات معــادل یــک درصــد
اســت.
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آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت نشــان میدهــد کــه
 ۲۰بــازار صادراتــی ایــران  ۹۲درصــد ارزش صــادرات را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد .در عیــن حــال  ۱۰کشــور نخســت
صادراتــی  ۸۵درصــد ســهم ارزشــی از کل صــادرات را در
اختیــار دارنــد .در ایــن راســتا چیــن  ۲۳درصــد از کل ارزش
صــادرات را بــه خــود اختصــاص داده اســت .همچنیــن عــراق
نزدیــک بــه  ۲۲درصــد و ترکیــه بیــش از  ۱۲درصــد ارزش
صــادرات ســال  ۹۸را در اختیــار دارنــد .امــارات نزدیــک بــه
 ۱۱درصــد ،افغانســتان نزدیــک بــه  ۶درصــد ،هنــد نزدیــک به
 ۴درصــد ،پاکســتان نزدیــک بــه  ۳درصــد و اندونــزی بیــش
از  ۲درصــد از کل ارزش صــادرات را از آن خــود کردهانــد.
در میــان  ۲۰مقصــد عمــده صادراتــی ایــران ،صــادرات بــه
 ۵کشــور هــم بــه لحــاظ ارزشــی و هــم بــه لحــاظ وزنــی در
ســال  ۹۸نســبت بــه ســال  ۹۷افــت داشــته اســت .بــر ایــن
اســاس ،صــدور کاال بــه امــارات از نظــر ارزشــی  ۲۵درصــد و
از نظــر وزنــی  ۱۲درصــد کاهــش یافتــه اســت .صــادرات بــه
کرهجنوبــی هــم بــه لحــاظ ارزشــی و هــم بــه لحــاظ وزنــی
 ۸۹درصــد افــت داشــته اســت .فــروش کاال بــه آلمــان نیــز از
نظــر ارزشــی افــت  ۲۲درصــدی و از نظــر وزنــی کاهــش ۳۸
درصــدی را تجربــه کــرده اســت .صــادرات بــه مالــزی نیــز هــم
از نظــر ارزشــی کاهــش  ۲۴درصــدی داشــته و هــم از نظــر
وزنــی افــت  ۳۵درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت .صــدور
کاال بــه کویــت هــم  ۲۴درصــد در ارزش و  ۵درصــد در وزن
کاهــش یافتــه اســت.
امــا در مجمــوع ارزش صــادرات ایــران بــه  ۱۲کشــور رونــد
کاهشــی را طــی کــرده و صــادرات وزنــی بــه  ۶کشــور نیــز
بــا افــت روبـهرو بــوده اســت .ارزش صــدور کاال بــه کشــورهای
عــراق ،امــارات ،افغانســتان ،هنــد ،پاکســتان ،تایلنــد ،عمــان،
ترکمنســتان ،کرهجنوبــی ،آلمــان ،مالــزی و کویــت رونــد
نزولــی را در ســال  ۹۸نســبت بــه ســال  ۹۷طــی کــرده
اســت .بیشــترین افــت نیــز متعلــق بــه ارزش صــادرات بــه
کرهجنوبــی اســت .وزن کاالهــای صــادر شــده بــه کشــورهای
امــارات ،کرهجنوبــی ،قطــر ،آلمــان ،مالــزی و کویــت نیــز
کاهــش یافتــه اســت کــه در ایــن خصــوص نیــز کرهجنوبــی
بیشــترین افــت وزنــی صــادرات را در بــازه زمــان مورد بررســی
تجربــه کــرده اســت .در عیــن حــال بیشــترین رشــد ارزشــی
صــادرات مربــوط بــه ارمنســتان اســت کــه توانســته در ســال
 ۹۸رشــد ارزشــی  ۱۳۴درصــدی را در کارنامــه عملکــرد خــود
بــا ایــران بــه ثبــت برســاند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روسیه تهدید به افزایش بهای
گاز اروپا کرد

مســکو  -ایرنــا  -وزیــر امــور خارجــه روســیه هشــدار داد :در
صورتــی کــه غــرب از احــداث خــط لولــه گاز جریــان شــمالی
 ۲ممانعــت کنــد ،ایــن مســاله منجــر بــه افزایــش بهــای گاز
بــرای مصــرف کننــدگان اروپایــی خواهــد شــد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا ،ســرگئی الوروف در پایــان
گفــت وگــو بــا وزرای خارجــه کشــورهای حــوزه بالتیــک در
فرمــت کنفرانــس ویدئویــی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد
احــداث خــط لولــه گاز جریــان شــمالی  ۲گفــت کــه وزیــر
امــور خارجــه آمریــکا در گفــت وگــو بــا همتــای آلمانــی
خــود از برلیــن خواســته اســت از طــرح خــط لولــه گاز
جریــان شــمالی  ۲خــارج شــود
وی بــا اشــاره بــه عــزم روســیه بــرای اجــرای ایــن طــرح
گفــت :طــرح خــط لولــه گاز جریــان شــمالی  ۲حتمــا
تکمیــل خواهــد شــد.
وزیــر خارجــه روســیه همچنیــن بــه اخبــار برخــی رســانهها
مبنــی بــر امــکان طــرح مســائل بیشــتری از طــرف دانمــارک
در مــورد طــرح خــط لولــه گاز جریــان شــمالی  ۲اشــاره
کــرد.
دولــت دانمــارک ســال گذشــته بــا عبــور خــط لولــه گاز
جریــان شــمالی  ۲از آبهــای ایــن کشــور موافقــت کــرده بــود.
الوروف افــزود :کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه گزینههــا
بــرای حــل ایــن مســاله حقوقــی در اروپــا منجــر بــه آن
خواهــد شــد کــه بهــای گاز بــرای مصــرف کننــدگان گاز در
کشــورهای اروپایــی افزایــش یابــد.
وی خاطرنشــان کــرد کــه افزایــش بهــای گاز در کشــورهای
اروپایــی امــکان رقابتپذیــری گاز فشــرده آمریــکا را فراهــم
میکنــد.
الوروف در ادامــه بــه سیاســی شــدن مســاله احــداث خــط
لولــه گاز خــط لولــه جریــان شــمالی ۲اشــاره کــرد و افــزود:
تصمیــم اتحادیــه اروپــا بــرای اینکــه ایــن طــرح را مشــمول
معیارهــای قوانیــن انــرژی خــود کنــد ،مســائل زیــادی را
بوجــود آورده اســت.
گفتنــی اســت خــط لولــه گاز جریــان شــمالی ۲-بــرای
انتقــال ســاالنه  ۵۵میلیــارد متــر مکعــب گاز روســیه از
طریــق دریــای بالتیــک بــه آلمــان برنامــه ریــزی شــده کــه

بخشــی از برنامــه شــرکت روســی گازپــروم بــرای رهایــی
از اتــکا بــه مســیر کنونــی اوکرایــن بــرای گاز رســانی بــه
اروپــا اســت.
فــاز نخســت ایــن خــط لولــه بــه آلمــان کــه  ۱۲۲۲کیلومتــر
اســت ،ســال  ۲۰۱۱بــه بهــره بــرداری رســیده و ســاالنه
بیــش از  ۲۰میلیــارد مترمکعــب گاز روســیه را بــه ایــن
کشــور اروپایــی منتقــل میکنــد.
هزینــه ســاخت مرحلــه دوم ایــن خــط لولــه حــدود هفــت
میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون یــورو بــرآورد شــده اســت کــه
گازپــروم و چنــد شــرکت اروپایــی دیگــر اعتبــار مالــی آن
را تامیــن میکننــد.
اجــرای ایــن طــرح ،گاز روســیه را ارزانتــر بــه بازارهــای
مصــرف اروپایــی میرســاند ،زیــرا هزینــه ترانزیــت کــه
اکنــون بــه اوکرایــن و کشــورهای دیگــر پرداخــت مــی
شــود ،حــذف خواهــد شــد و ایــن کاهــش بهــا بــرای مســکو
بــه عنــوان موفقیــت عاملــی اســت تــا خریــداران بیشــتری
جــذب کنــد.
آمریکا و اوکراین از مخالفان طرح انرژی روسیه هستند.
احــداث خــط لولــه گاز جریــان شــمالی  ۲از اواخــر مــاه
دســامبر ســال  ۲۰۱۹متوقــف شــده اســت و تالشــهای
روســیه بــرای ازســرگیری احــداث ایــن خــط لولــه تاکنــون
بینتیجــه بــوده اســت.

کاهش مصرف و صادرات،
اقتصاد آلمان را به رکود کشاند
تهــران -ایرنــا -رویتــرز روز دوشــنبه نوشــت :بــه دنبــال
همهگیــری کرونــا و دوران قرنطینــه ،کاهــش مصــرف،
ســرمایهگذاری و صــادرات اقتصــاد آلمــان را در ســه مــاه
اول ســال ۲۰۲۰میــادی بــه رکــود ســوق داد.
بــه گــزارش رویتــرز ،دفتــر آمــار فــدرال آلمــان بــا نگاهــی
اجمالــی بــه آســیبهای ناشــی از بیمــاری همــه گیــر
کرونــا اعــام کــرد :ســرمایه گــذاری بــه میــزان  ۶ .۹درصــد،
مصــارف شــخصی  ۲.۳درصــد و صــادرات  ۱.۳درصــد در
آلمــان در ســه مــاه اول ســال ۲۰۲۰میــادی در مقایســه بــا
ســه مــاه آخــر ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت.
گــزارش ارائــه شــده توســط دفتــر آمــار فــدرال نشــان
میدهــد کــه مصــارف خصوصــی  ۷.۱درصــد از فعالیــت
هــای اقتصــادی را از بیــن بــرده و تجــارت خالــص ۰.۸

انـرژی

شماره یکصد و چهلم و یکم  /هفتـه اول خرداد هزار و سیصد نود ونود و نه

درصــد کاهــش یافتــه و منجــر بــه انقبــاض  ۲.۲درصــدی
در ســه ماهــه اول ســال  ۲۰۲۰شــده اســت.
بــه نظــر کارشناســان اقتصــادی علــت اصلــی رکــود اقتصادی
در آلمــان بــه دلیــل کاهــش تقاضــا بــه ویــژه در رشــتههای
تولیــدی و بیــش از همــه در صنایــع خودروســازی ،تولیــد
ماشــینها و دســتگاههای تولیــدی اســت.
بنــا بــه گــزارش اداره فــدرال کار ،بیــش از  ۷۵۱هــزار
شــرکت و مؤسســه بــه اشــتغال قــراردادی یــا کوتاهمــدت
روی آوردهانــد کــه هفــت برابــر بیشــتر از بحــران مالــی
ســال  ۲۰۰۸اســت.
کارشناســان بنیــاد مککینــزی توصیــه میکننــد کــه
بــرای بــه حداقــل رســاندن زیــان ،اقتصــاد آلمــان بایــد تــا
حــد ممکــن از روشهــای دیجیتــال اســتفاده کنــد .چنانچــه
ایــن رونــد بــا موفقیــت پیــش بــرود ،آنــگاه میتــوان
امیــدوار بــود کــه تــا ســال  ۲۰۲۸رشــد اقتصــادی بــه ســطح
پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا برســد.
امــا اگــر در ایــن راســتا از تمــام فرصتهــا و امکانــات
تولیــدی اســتفاده نشــود ،آنــگاه نمیتــوان زودتــر از
۱۰ســال دیگــر بــه ســطح رشــد پیشــین دســت یافــت.
در پــی ادامــه برخــی از محدودیتهــای اعمــال شــده
بــرای جلوگیــری از شــیوع کرونــا هــزاران نفــر در مــورد
محدودیتهــای بحــران کرونــا ،در شــهرهای متعــدد آلمــان
بــه خیابانهــا آمدنــد و در مقابــل تجمعاتــی ضــد ایــن
تظاهــرات نیــز صــورت گرفتــه اســت.
درگیــری روز شــنبه بیــن معترضــان بــه محدودیتهــا و
قرنطینــه بــرای مقابلــه بــا شــیوع کرونــا در آلمــان بــا پلیــس
 ۲زخمــی در پــی داشــت و  ۶۰تــن نیــز بازداشــت شــدند.
آنــگال مــرکل صدراعظــم آلمــان در پاســخ بــه شــهروندانی
کــه طــی روزهــای اخیــر در شــهرهای ایــن کشــور بــه
محدودیتهــای کرونایــی دســت بــه تظاهــرات در اعتــراض
زدنــد ،گفــت :دولتــش ناگزیــر از اعمــال محدودیتهــا
اســت.
صدراعظــم آلمــان در ادامــه محدودیتهــای ناشــی از
بحــران کرونــا را ‹امــری تحمیلــی› بــرای دموکراســی
توصیــف و در عیــن حــال از ایــن اقدامــات دفــاع کــرد.
هشــت کشــور اروپایــی از اتحادیــه اروپــا درخواســت کردنــد
گاز طبیعــی را در برنامههــای تامیــن مالــی آتــی قــرار دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،کمیســیون اروپــا آمــاده رونمایــی طــرح
خــود بــرای احیــای اقتصــادی ســبز از پاندمــی ویــروس
کرونــا میشــود و قــرار اســت روز چهارشــنبه ،پیشــنهاد

گاز طبیعی را دریابید
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 1000میلیــارد یورویــی خــود بــرای بودجــه آینــده ایــن
بلــوک را بــه همــراه بودجــه احیــا بــه منظــور اســتفاده از
ســرمایه گذاریهــا در راســتای اهــداف جــوی ارایــه دهــد.
کشــورهای بلغارســتان ،جمهــوری چــک ،یونــان،
مجارســتان ،لیتوانــی ،لهســتان ،رومانــی و اســلواکی از
بروکســل درخواســت کردهانــد پروژههــای گاز طبیعــی را از
برنامههــای تامیــن مالــی آینــده خــود کنــار نگــذارد .ایــن
کشــورها اعــام کردنــد کــه حفــظ مســاعدت مالــی اتحادیــه
اروپــا بــرای توســعه زیرســاخت گاز طبیعــی از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت.
اتحادیــه اروپــا بــرای محــدود کــردن تامیــن مالــی ســوخت
فســیلی و کربنزدایــی اقتصــادش تــا ســال  ۲۰۵۰تحــت
فشــار اســت.
الیحــه احیــای ســبز کمیســیون اروپــا تنهــا بــرای پروژههای
گاز طبیعــی اعتبــار اختصــاص میدهــد کــه آالیندگــی
کربــن کمتــری دارنــد .بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا متعهــد
شــده اســت تامیــن اعتبــار بــرای اکثــر پروژههــای گاز
طبیعــی را پــس از ســال  ۲۰۲۱متوقــف کنــد.
گاز بــه همــراه نیــروی خورشــیدی و بــادی کمــک کــرده
اســت اروپــا بــا کاهــش مصــرف زغــال ســنگ ،انتشــار
آالیندگــی را کاهــش دهــد .امــا ایــن ســوخت آالیندگــی
صفــر نــدارد مگــر ایــن کــه نیروگاههــای تولیــد نیــرو
از فنــاوری گرانــی اســتفاده کننــد کــه مانــع انتشــار دی
اکســید کربــن میشــود.
یــک مقــام اتحادیــه اروپــا بــه رویتــرز گفــت :بــدون
اســتفاده از گاز طبیعــی ،دســتیابی بــه اهــداف جــوی
مــدت طوالنیتــری زمــان خواهــد بــود و بــرای کشــورهایی
کــه وابســتگی بیشــتری بــه زغــال ســنگ دارنــد ،هزینــه
بیشــتری خواهــد داشــت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،مدافعــان محیــط زیســت
میگوینــد زیرســاخت گازی کــه امــروزه ســاخته شــده
اســت ،بــه مــدت چنــد دهــه پایــدار خواهــد بــود و به انتشــار
دی اکســید کربــن ادامــه خواهــد داد و کشــورها بایــد بــه
ســرمایهگذاری در تجدیدپذیرهــا ،ذخیــره ســازی انــرژی و
شــبکههای هوشــمند بپردازنــد.
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Iran, Iraq discuss expanding
cooperation
NIDC digs 23 oil, gas wells in 2 transport
months

Iran-Amirkabir drilling platform
goes operational after 4 years

TEHRAN – Iranian Transport and Urban Development Minister Mohammad Eslami discussed expansion of
transportation cooperation with his
Iraqi counterpart over the phone, IRIB
.reported
In the conversation, Eslami expressed hope that with the new Iraqi
minister taking office, a new chapter
will be begun in the two neighbors’
.mutual cooperation

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
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

TEHRAN- National Iranian Drilling
Company (NIDC) dug and completed digging operation of 23 oil and
gas wells during the first two months
of the current Iranian calendar year
(March 20-April 19), the company’s
director for consolidated planning
.announced
Babak Zanganeh said the drilled wells
consisted of 12 development/appraisal wells and 11 workover wells, Mehr
.news agency reported
Some 17,297 meters of digging has
been conducted for the mentioned
onshore and offshore wells, accord.ing to the NIDC’s director
As announced by the head of NIDC’s
Technology and Engineering Department, the company indigenized the
knowledge for manufacturing 6,000
drilling equipment in collaboration
with domestic manufacturers and engineers in the previous Iranian calen.)dar year (ended on March 19
According to Behnoud Mansournejad, before this success, the technology for manufacturing the mentioned
equipment was in the possession of a
.handful of foreign companies

I am confident that with your pres�”
ence in this position, we will experience a different and prosperous period,” Eslami said, adding “I am ready
to meet [with you] both in Tehran and
Iraq and to be able to lay the corner”.stone for long-term cooperation
Mentioning Shalamcheh-Basra railway project, the Iranian official said,
“We have completed the railway to
Shalamcheh for many years and I
declare my readiness to invest in
the completion of the project from
”.Shalamcheh to Basra
We will try to get this [Shalam�”
cheh-Basra railway project] done as
soon as possible and we will hold a
joint meeting as soon as possible,”
.he said

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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کتابــی کــه پیــش روی شماســت ســعی کــرده ،فعــاالن اقتصــادی و خواننــدگان عمومــی و عالقــه منــدان علــم اقتصــاد را
بــا تئــوری هــای اقتصــادی آشــنا ســازد .ایــن کتــاب محصــول یــک ویــژه نامــه خواندنــی در نشــریه اکونومیســت اســت.
کتــاب ایــده هــا تمرکــز خــود را برایــن اصــل قــرار داده کــه وقتــی در مــورد یــک اقتصاددانــان صحبــت مــی کنــد،
تئــوری اصلــی مــورد نظــر او و نتایــج اجرایــی ایــن ایــده را بررســی و ارائــه کنــد .برهمیــن مبنــا هــم خواننــده پــس از
مطالعــه هــر بخــش بــه درک درســتی از اثــرات اجرایــی ایــده مــورد نظــر مــی رســد.
در ایــن کتــاب از اندیشــمندان کالســیک علــم اقتصــاد تــا اقتصاددانــان معاصــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد .کتــاب
ســعی کــرده قضــاوت آشــکاری در مــورد ایــده مــورد بررســی نداشــته باشــد و تنهــا در نقــش گزارشــگری صــادق و
معتمــد باقــی بمانــد.
نتیجــه اینکــه هیــچ تئــوری مــورد حمایــت نویســندگان قــرار نگرفتــه و آنهــا بــا قلمــی روان ولــی بــدون موضــع
اندیشــه هــای اقتصاددانــان مــورد نظرشــان را تشــریح کــرده انــد.
ایــن کتــاب ادعــای جامعیــت قطعــی در مــورد بررســی تمــام اندیشــه هــای اقتصــادی را نــدارد ولــی بــا ایــن وجــود
تــاش کــرده ،بیشــترین تعــداد از اندیــش ههــای اقتصــادی را بــا محــور مــرور زندگــی اقتصاددانــان گــردآوری کنــد.
اتــاق بازرگانــی تهــران قصــد دارد بــا انتشــار ایــن مجموعــه ،بــه افزایــش دانــش فعــاالن اقتصــادی کمــک کنــد .کتــاب
بــه شــکلی تدویــن شــده کــه از حوصلــه مطالعــه خواننــدگان خــارج نباشــد و در ضمــن عمــق کافــی را نیــز داشــته
باشــد
آگاهی از اندیشه های اقتصادی می تواند افق دید فعال اقتصادی یا سیاست گذار را وسعت دهد.
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