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آقای همتی کمدقتی فرمودید یا...
محمدصادق جنانصفت

در چنــد ســال تــازه ســپری شــده یــک بحــث داغ در میــان نخبــگان
ایرانــی ونیــز شــهروندان ایرانــی خــروج ارز از ایــران اســت .در حالــی کــه
تاکنــون اعــداد و ارقــا م دربــاره خــروج ارز هرگــز رقــم مشــخصی مطــرح
نشــده اســت یــا ینکــه هیــچ مقــام رســمی در ایــن بــاره رقــم مشــخصی
را اعــام نکــرده اســت آقــای عبدالناصــر همتــی بــا گفتــه ایــن عبــارت
در صحــن علنــی مجلــس کــه «بــرای حفــظ نــرخ ارز بــه بــازار ارز تزریــق
میکردیــم .در  ۱۵ســال گذشــته  ۲۸۰میلیــارد دالر بهطــور میانگیــن
ســالی  ۱۸میلیــارد دالر ارز در بــازار تزریــق کردیــم تــا نــرخ ارز را کنتــرل
کنیــم و بــه تبــع آن تــورم را کنتــرل کنیــم .تمــام ایــن ارزهــا بــه صــورت
خــروج ســرمایه از کشــور خــارج شــده اســت و تمــام امکاناتــی کــه از
کشــور خــارج شــده بــه دلیــل ارزهــای ارزان و رانــت بــوده اســت.همتی
ادامــه داد :وقتــی جلــوی آن را گرفتیــم خیلیهــا عنــوان میکردنــد
اقســاط خــود را در کانــادا و جاهــای دیگــری نمیتوانیــم پرداخــت کنیــم
زیــرا ســود بانکــی بــاالی  ۲۵درصــدی میگرفتیــم و بــا ارز  ۴۲۰۰و
 ۳۵۰۰تومــان و حتــی رقمهــای کمتــر آنهــا را صــرف اقســاطمان در
خــارج میکردیــم ».موجــی از حیــرت را در میــان آگاهــان برانگیختــه
اســت .یــک محاســبه ســاده نشــان میدهــد در  15ســال اخیــر هرســال
بهطــور متوســط  19میلیــارد دالر از ایــران خــارج شــده اســت .دربــاره
بیــان ایــن عــدد از ســوی باالتریــن مقــام ارزی کشــور کــه البتــه پیــش
از آن نیــز رییــس بانــک کشــور و نیــز رییــس بیمــه مرکــزی بــوده اســت
دو احتمــال وجــود دارد :احتمــال نخســت ایــن اســت کــه رییــس بانــک
مرکــزی براثــر شــتابزدگی در بیــان آمارهایــی کــه بتواننــد نشــان دهنــد
اوچقــدر موفــق بــوده اســت اشــتباه کــرده اســت کــه میتوانــد آن را
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استراتژی توسعه
خدمات صندوق
ضمانت صادرات ایران
از طریق کارگزاری
فدراسیون انرژی
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــه منظــور
ســاماندهی تشــکلی فرآیندهــای تولیــد و صــادرات کاالهــا و خدمــات
صنايــع انــرژي ايــران و حفــظ تــوازن و نظــم و فراهــم کــردن امــکان
بهرهبــرداری بیشــتر از ســرمایهگذاری و تولیــد و همچنیــن اســتفاده
و انتقــال تجربیــات علمــی و عملــی دســت انــدرکاران و بــه هنــگام
نمــودن آن بــرای نیــل بــه اهــداف قانونــی توســعه در حــوزه صــادرات
كاال و خدمــات حــوزه انــرژي ايــران و دفــاع از منافــع مشــروع اعضــاء،
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران باســتناد قوانیــن
و مقــررات اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران
تشــکیل شــده اســت.
ایــن فدراســیون از بــدو تاســیس نــوآوری ،پویایــی ،شــفافیت و بهبــود مســتمر
فرآیندهــا و خدمــات بــا تمرکــز بــر منافــع مشــروع اعضــای خــود ،فرصــت هــا و
ظرفیــت هــای مختلفــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت .یکــی از ایــن موضوعــات
بیمههــا و ضمانتهــای اعتبــاری اســت.

ایــن هــدف گــذاری بدلیــل آن اســت کــه گســترش علــم و فناوریهــای نویــن
اطالعاتــی و ارتباطــی و همچنیــن بــا وجــود بنگاههــای اقتصــادی ،میــان کشــورها
بههـ م پیوســتگی عمیــق اقتصــادی ایجــاد کــرده و باعــث شــده کــه اقتصــاد مــرز
نشناســد ،از ســوی دیگــر ،وضــع تحریمهــای تجــاری و مالــی تأثیــرات مهمــی بــر
اقتصــاد مــا و کشــورهای منطقــه و جهــان داشــته و دارد.
ســاختار اقتصــادی کشــور مــا در شــرایط تحریــم ،بــرای عبــور از اقتصــاد نفتــی
و خــام فروشــی ،افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش صنایــع،
افزایــش تولیــد داخلــی کاالهــا بــه عنــوان جایگزینــی واردات و اســتفاده از ایــن
فرصــت بــرای انجــام برخــی اصالحــات اساســی و بازســازیهای زیربنایــی
اقتصــادی فرصتهــای اقتصــادی ویــژ ه فراهــم کــرده کــه امیدواریــم در بلنــد
مــدت بــه نفــع اقتصــاد و ملــت ایــران باشــد .یکــی از ایــن تغییــر نگرشهــا در
کشــور مــا افزایــش تجــارت خارجــی اســت کــه اگــر شــرایط تحریــم نبــود شــاید
ایــن اتفــاق در ایــن ســطح و وســعت صــورت نمیگرفــت.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
مــا در ارائــه خدمــات برآنیــم کــه تســهیلگر باشــیم و
بــرای ترغیــب و توســعه صــادرات و افزایــش رقابتپذیــری
صادرکننــدگان عضــو فدراســیون تــاش کنیــم تــا بــه
عملکــرد مناســب از طریــق رعایــت اصــول و ارائــه عملکــرد
حرفــهای بیمــه اعتبــار صادراتــی و ارتقــاء دانــش منابــع
انســانی در حــد اســتاندارد دســت یابیــم.
صــادرات در عیــن امتیــازات ویــژهای کــه دارد ،بــا
ریســکهای متعــدد و پیچیــدهای همــراه اســت کــه
خدمــات صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران یکــی از راه هــای
بــرون رفــت مدیریــت ریســک صــادرات و بــه عنــوان یکــی
از ابزارهــای پرداخــت بینالمللــی ،امنتریــن مکانیــزم
اســتفاده صادرکننــدگان خصوصــا در شــرایط تحریــم و
رقابــت پیچیــده تجــارت جهانــی در مقابلــه بــا رقیــب بشــمار
میآیــد.
البتــه مــا دیدگاههایــی بــرای بازنگــری در مقــررات خدمــات
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران داریــم امــا معتقدیــم
کــه تقویــت بنیــه مالــی ایــن صنــدوق از ســوی دولــت و
مشــتریان بســیار حائــز اهمیــت اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در
راســتای افزایــش ضریــب نفــوذ خدمــات خــود در زمینــه
صــدور ضمانتنامههــا و همچنیــن بیمــه اعتبــار صادراتــی
و توزیــع خدمــات ،اقــدام بــه واگــذاری بخشــی از امــور بــه
ایــن کارگزاریهــا در کشــور نمــوده ،فدراســيون صــادرات
انــرژي و صنايــع وابســته ايــران هــم بــرای اینکــه اعضــای
خــود بــا ســهولت و ســرعت بیشــتری از خدمــات صنــدوق
منتفــع شــوند در تيرمــاه ســال  1394موفــق بــه اخــذ
كارگــزاري صنــدوق ضمانــت صــادرات ايــران گرديــده اســت.
اهميــت مقولــه توســعه و گســترش صــادرات غيــر نفتــي
بــراي كشــور و نقــش صنــدوق يقينــاً اطمينــان خاطــر
صادركننــدگان تجهيــزات صنعتــي و خدمــات فنــي و
مهندســي از فرآينــد صــادرات از مرحلــه توليــد و حمــل و
نقــل تــا مرحلــه تحويــل و متعاقب ـاً وصــول صورتحســابها
و صــورت وضعيتهــاي صــادره راهگشــاي توســعه صــادرات
و ابــزاري در جهــت حفــظ ســرمايه ملــي خواهــد بــود .از
ايــن رو فدراســيون صــادرات انــرژي و صنايــع وابســته ايــران
بــا لحــاظ حــوزه فعالیــت ایــن صنــدوق بــه عنــوان یکــی از
دســتآوردهای مهــم کشــور ایــران در جهــت توســعه صــادرات
بویــژه صــادرات غیرنفتــی اعــم از فــراورده هــا و محصــوالت
صنعتــی و خدمــات فنــی و مهندســی بــه منظــور ارائــه

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

خدمــات ضمانتنامـهای و بیمــه بــه صادرکننــدگان محتــرم،
افزایــش میــزان صــادرات و حــذف ریســک ناشــی از بــازار
خارجــی ،ضمــن تقويــت جايــگاه صنــدوق از طريــق فراگيــر
شــدن ســطح پوشــش آن بــه كليــه پروژههــاي صادراتــي
اعــم از كــم ريســك يــا پرريســك ،مســيري مطمئــن بــراي
دسترســي فعاليــن اقتصــادي حــوزه صــادرات بــه منابــع
ارزان مالــي خواهــد بــود كــه فدراســيون صــادرات انــرژي و
صنايــع وابســته ايــران قويـاً ايــن موضــوع را دنبــال ميكنــد.
خوشــبختانه صادرکننــدگان محتــرم عضــو فدراســیون
تشــکلها ،انجمنهــا ،اتحادیههــا ،ســندیکاها و
شــرکتهای بســیار توانمنــد و در کشــور ممتــاز هســتند و
عمدت ـاً بــا خدمــات صنــدوق آشــنا هســتند و بعضــا از ایــن
خدمــات بهرهمنــد شــدهاند امــا طبــق بررســیهای بــه
عمــل آمــده بســیاری هــم ایــن ظرفیــت ارزشــمند حمایتــی
در حــوزه اقتصــاد کشــور را نمــی شناســند بــه همیــن
منظــور ایــن فدراســیون بــا هــدف نظرســنجی از مشــتریان
فعلــی صنــدوق و نیازســنجی از مشــتریان بالقــوه صنــدوق،
برگــزاری نشســتهای تخصصــی بــا هــدف تشــریح
خدمــات صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران ،تبییــن منافــع
صادرکننــدگان و اعضــای فدراســیون در صــورت اســتفاده از
ایــن خدمــات و نحــوه تعامــل اعضــای محتــرم فدراســیون
بــا کارگــزاری فدراســیون در ایــن خصــوص را در دســتور
کار خــود دارد.
خــط مش ـیهای مــا در فدراســیون قطع ـاً اســتفاده از تمــام
ظرفیــت قانونــی صنــدوق در راســتای توســعه صــادرات،

تــاش در جهــت اســتفاده تمامــی شــرکتهای عضــو از
خدمــات صنــدوق و تأکیــد بــر برنامههــای بــا دوره اعتبــار
میانمــدت و بلندمــدت ،توســعه همــکاری بــا صندوقهــای
توســعه صــادرات ،اتحادیههــا ،تشــکلها و ســایر نهادهــای
صادراتــی ،تقویــت همــکاری بــا سیســتم بانکــی در جهــت
توســعه اعطــای اعتبــارات صادراتــی ،حضــور گســترده در
اســتانهای صادراتــی بــه منظــور افزایــش ضریــب نفــوذ
پوشــش خدمــات در کشــور ،ارتقــاء دانــش و اشــاعه فرهنــگ
اســتفاده از پوش ـشهای اعتبــار صادراتــی در میــان اعضــای
فدراســیون ،تقویــت تــوان کارشناســی و کســب دانــش
روز صنعــت بیمــه و تضمیــن اعتبــار صادراتــی بــا هــدف
ارتقــاء بهــرهوری ،تــاش بــرای اعمــال نظــرات صنــدوق
در خصــوص هدفمنــد کــردن اعطــاء اعتبــارات صادراتــی
در سیاســتگذاری صــادرات کشــور ،توســعه فعالیتهــای
ســرمایهگذاری اســت.
راهبــرد هــای اصلــی مــا در ارائــه خدمــات تضمینــی و
بیمــهای بــه اعضــای فدراســیون ،آمــوزش و اطالعرســانی
 ،تهیــه بانــک اطالعاتــی منســجم از صادرکننــدگان عضــو،
جــذب صادرکننــدگان عضــو فدراســیون بــرای اســتفاده
از خدمــات صنــدوق ،تعریــف درســت از رونــد تعامــل بــا
بانکهــا و مدیــران و کارشناســان صنــدوق ،زمینهســازی
در جهــت کاهــش آســیبهای ناشــی از ریســکهای
تجــاری ،بــر قــراری نظــام مراقبــت و حفــظ مشــتریان
موجــود و بهرهمنــدی از ایشــان در تبلیــغ بــرای ســایر اعضــا،
مراقبــت از اعتمــاد اعضــای فدراســیون در حفــظ و امانــت
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داری اطالعــات ،انجــام فعالیتهــای تبلیغــی ،ترویجــی
و نهادســازی شــبکهای از مشــتریان ،صیانــت از قوانیــن و
مقــررات صنــدوق و اجــرای صحیــح آنهــا در جهــت منافــع
اعضــای فدراســیون و تقویــت زیــر ســاختهای الزم خواهــد
بــود.
ارائــه خدمــات پوشــش بیمــهای از طریــق اعتبارســنجی
دقیــق و تعییــن ســقف اعتبــاری خریــداران خارجــی
انجــام میشــود ،تعییــن رتبــه و ســقف اعتبــار بانــک
هــای خارجــی و اعتبــاری ســنجی دولتهــا ،صــدور بیمــه
نامههــای خــاص صــادرات و کل گــردش صــادرات ،بیمــه
نامــه بالاثــر شــدن قــرارداد صادراتــی و بیمــه نامــه تضمیــن
مطالبــات بانــک بابــت اعتبــارات اســنادی دیــداری از جملــه
خدمــات صنــدوق اســت کــه توســط کارگــزاری فدراســیون
انجــام میشــود.
همچنیــن در صــورت نیــاز صادرکننــده عضــو فدراســیون
بــه ضمانتنامــهاعتبــار بانکــی ( ریالــی و ارزی) و ســند
ت اعتباردهنــدگان
تعهــدآور بهعنــوان وثیقــه مــورد درخواسـ 
(بانکهــا و موسســات اعتبــاری) و ضمانتنامههــای
پیــش پرداخــت ،حســن انجــام کار و شــرکت در مناقصههــا،
اســترداد کســور وجــه الضمــان؛ جــزء خدماتــی اســت کــه
صنــدوق از طریــق کارگــزاری فدراســیون بــه اعضــای خــود
ارائــه میکنــد.
زمینهســازی در بخشهــای تأمیــن مالــی ،انجــام مطالعــات
تطبیقــی بــا کشــورهای موفــق خصوصــا در خدمــات فنــی
و مهندســی ،تــاش در جهــت تقویــت و تثبیــت جایــگاه
فدراســیون در مراکــز تصمیمگیــری و تصمیمســازی حــوزه
نفــت و انــرژی کشــور بــه نفــع اعضــاء ،همــکاری اعضــای
فدراســیون در جهــت افزایــش ســرمایه صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران ،کمــک در اســتفاده از منابــع ایــران در
کشــورهای خارجــی جهــت صــدور ضمانتنامــه ،تعامــل بــا
بخشهــای خصوصــی داخلــی و بیــن المللــی از برنامههــای
مهمــی اســت کــه بــرای آینــده فدراســیون در نظــر داریــم.
در پایــان بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه تعامــات فیمابیــن
شــرکتهای عضــو فدراســیون و انجــام مشــاورهها و
پشــتیبانیهای متقابــل بتوانــد گامهــای اساســی در جهــت
تســهیل ،ترغیــب ،افزایــش رقابتپذیــری صادرکننــدگان و
در نتیجــه توســعه صــادرات کشــور بــردارد.
به قلم مهندس محمد پارسا
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صنعــت بــرق ایــران پــس از ســال  1357بــه دالیــل متعــدد
شــاهد رشــد فزاینــدهای بــوده اســت .اقبــال عمومــی
رتبههــای برتــر کنکــور بــه رشــته بــرق ،احتیــاج کشــور
بــه بــرق و ســرمایه گذاریهــای گوناگــون در ایــن رشــته و
وابســتگی کلیــه صنعــت بــه انــرژی ،همگــی باعــث توجــه و
گســترش صنعــت بــرق در کشــور شــد.
اگــر بــه دســتاوردهای ایــن رشــته در ســطح کشــور نگاهــی
بیندازیــم ،خواهیــم دیــد در زیــر گروههــای مختلــف صنعــت
بــرق ،پیشــرفت قابــل مالحضــهای صــورت گرفتــه اســت.
در بســیاری از تولیــدات ،ســطح تولیــد چــه از نظــر تولیــد
محصــول و چــه از نظــر کیفیــت بــه درج ـهای رســیده کــه
تــوان صــادرات آن وجــود دارد و خریدارانــی در خــارج از
مرزهــا ،عالقمنــد تصاحــب آن کاالی خــاص هســتند.
هــر چنــد کــه ایــران در برخــی از رشــتههای کاالیــی در
صنعــت بــرق وارد کننــده اســت ،امــا دلیلــش ناتوانــی در
تولیــد یــا ســاخت آن مــورد خــاص نیســت؛ بلکــه تعــداد
محــدود مصــرف ،تولیــد آن قطعــه خــاص را غیــر تجــاری

انـرژی
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افزایــش ســطح بــازار مصــرف یــا بــه تعبیــری ورود بــه بخــش
صادراتــی.
دفــاع از صنعــت بــه معنــای ایجــاد تعرفههــای معیــن زمــان
دار اســت .معتقــدم در صــورت اجــرای کامــل و درســت
مفهــوم «دفــاع از صنعــت» نــه تنهــا تولیــد کننــده داخلــی
مجبــور بــه بهینــه ســازی و افزایــش راندمــان تولیــد و مصرف
میشــود ،بلکــه بــا افزایــش بهــره وری امــکان حضــور بیــن
المللــی نیــز افزایــش مییابــد .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز
اشــاره کنــم چنانچــه حمایــت از یــک صنعــت بیحــد باشــد،
آن صنعــت تــا ابــد تقاضــای حمایــت از دولــت را خواهــد
داشــت؛ در حالــی کــه ایــن برخــاف نــام صنعــت اســت.
صنعــت یعنــی شــروع از یــک نقطــه و حرکــت بــا حمایــت،
تکامــل و جداشــدن از چتــر حمایتــی .اگــر صنعتــی بــا
گذشــت یــک زمــان بــی حــد و انتهــا همیشــه منتظــر
حمایــت دولتــی باشــد ،نبایــد عنــوان صنعــت را یــدک
بکشــد .صنعــت پــس از بلــوغ بایــد در مشــارکتهای
اجتماعــی ســهیم بــوده و ســهم خــود را بــه دولــت بــا
مالیــات پرداخــت کنــد .حمایــت بایــد از کانــال تشــکلها

صنعت برق در گذر زمان
علی کهفی قانع رییس هیاتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی تابلو برق ایران
و عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

میکنــد و تولیــد آن توجیــه اقتصــادی نــدارد .اگــر بخواهیــم
در ایــن تولیــدات هــم پیشــرفتی داشــته باشــیم ،بایــد بــازار
مصــرف آن را افزایــش دهیــم .در واقــع بایــد شــاهد افزایــش
ســطح بــازار و گســتردگی بــازار فــروش و عرضــه باشــیم.
صنعــت تولیــد تابلــو در حــال حاضــر بــا  1/3حجــم تولیــد
کارخانههــای خــود بــرای مصــارف داخلــی کفایــت کــرده و
بــرای بهرمنــدی از کل تــوان تولیــد بایــد بازارهــای جدیــدی
ایجــاد کنیــم .در وضعیــت کنونــی کــه جامعــه کاری و
تولیــدی بــا نوعــی رکــود و نبــود کار مواجــه اســت ،بایــد
از صنعــت دفــاع کــرد .دفــاع از صنعــت  2راه دارد؛ نخســت
در اختیــار قــرار نــدادن ظرفیــت داخلــی (از واردات کاالهــای
تولیــد داخــل جلوگیــری شــود) و دوم آمــاده شــدن بــرای

هدایــت شــده و میــزان تعرفههــا ،زمــان تنفــس بــرای جــان
گرفتــن صنعــت و زمــان بلــوغ صنعــت نیــز بایــد مشــخص
شــود .اگــر صنعتــی نتوانســت فاکتورهــای مــورد نظــر را در
بازههــای زمانــی معیــن بــه مرحلــه عملیاتــی برســاند بایــد
از حمایــت دولتــی محــروم شــود .هــر خدمــت ،صنعــت و
تکنولــوژی در زمــان خــود نســبت بــه نــوع مشــابه ،صنعــت
مشــابه یــا کاالی تولیــدی موجــود در بــازار یــک مزیــت دارد.
مزیــت یعنــی بــرگ برنــده یــک کاال یــا خدمــت در مقابــل
دیگــری و هــر کاال یــا خدماتــی کــه بتوانــد مزیــت بهتــری
ایجــاد یــا کســب کنــد ،احتمــال حضــور گســترده تــر وبــه
دنبــال آن زمــان بیشــتری در بــازار فــروش خواهــد داشــت.
همچنیــن هرگونــه خدمــت یــا تولیــدی کــه نتوانــد مزیتــی

منبــع  :نشــریه علــم برتــر وابســته بــه انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیــد
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نســبی ایجــاد کنــد ،محکــوم بــه حــذف از بــازار خواهــد بــود.
حــال آنکــه حتــی اگــر جامعــه مجبــور بــه مصــرف باشــد در
اولیــن فرصــت کــه امــکان جایگزینــی داشــته باشــد ایــن کار
توســط مصــرف کننــده انجــام خواهــد شــد .هــر کار در ابتــدا
از مرحلــه جنینــی شــروع و پــس از گذشــت زمــان معقولــی
کــه خــود برحســب نــوع کار میتوانــد دارای زمانــی خــاص
باشــد بــه رشــد و بلــوغ برســد و پــس از آن خــود بــا پرداخــت
مالیــات حامــی دولــت خواهــد بــود.
در مرحلــه ورود بــه بازارهــای صادراتــی بایــد بــه فاکتورهــای
کیفیــت ،کمیــت ،بهــای تمــام شــده ،انــرژی مصــرف شــده و
 ...دقــت شــود تــا بتــوان در بازارهــای صادراتــی و در مقابــل
رقبــای صنعتــی حاضــر شــد و رقابــت کــرد.
یکــی از مشــکالت دیگــری کــه صادرکننــده و کاالهــای
صادراتــی مــا را تهدیــد میکنــد ،نبــود حمایــت سیاســی
در خــارج از مرزهــای کشــور اســت .بارهــا مشــاهده شــده
بــازرگان یــا پیمانــکار و صنعتگــران مــا در خــارج از کشــور
در مناقصــه و پــروژه کاری برنــده شــده ،امــا بــر اثــر فشــار
کشــور ثالــث ،کار از برنــده مناقصــه کــه ایرانــی بــوده بــه
رقیــب واگــذار شــده اســت .بــه عنــوان مثــال یکــی از رقبــای
مــا در بــازار عــراق ،کشــور ترکیــه اســت .جالــب اســت بدانیــد
ترکیــه در  ۲۲شــهر عــراق رایــزن اقتصــادی دارد در حالــی
کــه کل تعــداد رایزنــان ایرانــی مســتقر در دیگــر کشــورها بــه
 ۵تــا  ۶نفــر نمیرســد.
در صــادرت بایــد بــه ایــن موضــوع یعنــی «مزیــت» بــه
درســتی اشــراف داشــته باشــیم .مزیــت افزایــش صــادرات
در کشــور مــا یعنــی حرکــت چــرخ هــای صنعــت در داخــل
کشــور و مزیــت گرفتــن پــروژه در خــارج کشــور اســتفاده از
کاالی تولیــدی داخلــی اســت .بارهــا دیــده شــده پیمانــکاران
ایرانــی جهــت تهیــه ملزومــات کاری خــود و قطعــات مصرفــی
در خــارج کشــور از کشــورهای همســایه اســتفاده کــرده انــد و
نتوانســته انــد از محصــوالت تولیــدی داخلــی بــه دالیلــی اعــم
از فشــار سیاســی و یــا عــدم مقبولیــت کاال و یــا برنــد خــاص
در کشــور مقصــد بهــره منــد شــوند.
صــادرات درصنعــت تولیــد تابلــو بــرق یــک امــر مهــم ،واجــب
و اساســی اســت .صــادرات ضــرورت اســت نــه یــک کار
فانتــزی زیــرا ظرفیــت هــای بســیاری در ایــن صنعــت وجــود
دارد و قســمت اعظــم ایــن ظرفیــت هــم متاســفانه خالــی
اســت .بــرای بهــره منــدی از ایــن واقعیــت عیــان حتمــا بایــد
چــرخ صــادرات هــم در ایــن صنعــت بــه حرکــت در بیایــد.
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انـرژی

شماره یکصد و چهل و دوم  /هفتـه دوم خرداد هزار و سیصد نود و نه

پایان عصر نفت نزدیک است
گالیه بخش خصوصی از وزارت نیرو

هدف سفر وزیر نیرو
به عراق
درحالــی بــا آمــدن فصــل تابســتان ،نیــاز عــراق
بــه بــرق ایــران افزایــش خواهــد یافــت کــه هنــوز
بخشــی ازمبلــغ بــرق صادراتــی ایــران بــه عــراق
وصــول نشــده اســت.
اقصادآنالین-مریــم علیــزاده؛ رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی در در پاســخ ســوال خبرنــگار اقتصادآنالیــن
در خصــوص هــدف ســفر اخیــر وزیــر نیــرو بــه عــراق پاســخ
داد :تاکنــون بخــش اعظــم نیــاز کشــور عــراق بــه بــرق از
ســوی ایــران تامیــن شــده اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه
باتوجــه بــه تحریــم هــای ظالمانــه آمریــکا کــه سیســتم
مالــی کشــورمان را هــدف قــرار گرفتــه ،بازگردانــدن پــول
بــرق صادراتــی از ســوی عــراق بعضــا بــا مشــکل مواجــه
مــی شــود.
حمیدرضــا صالحــی در ادامــه افــزود :از ایــن رو ضــروری
اســت کــه وزیــر نیــرو بــرای رایزنــی هــا در خصــوص نحــوه
بازگردانــدن پــول بــرق صادراتــی بــه عــراق بــه ایــن کشــور
ســفر داشــته باشــد کــه احتمــاال ایــن ســفر نیــز در راســتای
هــدف دســتیابی بــه تســهیل پرداخــت پــول از ســوی عــراق
اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه شــرایط پــس از جنــگ عــراق
و نیــاز ایــن کشــور بــه بازســازی زیرســاخت هــا گفــت:
همانطــور کــه مــی دانیــد بخــش اعظمــی از شــبکه انتقــال
و توزیــع بــرق عــراق در ســال هــای گذشــته ودر خــال
جنــگ آســب دیــده کــه همیــن موضــوع نیــز ســبب تلفــات
شــدید بــرق مــی شــود .ازایــن رو بــه نظــر مــی رســد در

حــال حاضــر عــراق بســتر بســیار مناســبی بــرای حضــور
ایــران در زمینــه ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی در حــوزه
صنعــت بــرق اســت چراکــه مــادر حــال حاضــر از صفــر تــا
صــد دانــش ایــن صنعــت را در کشــور داریــم و مــی توانیــم
مستشــار مناســبی در ایــن حــوزه بــرای عــراق باشــیم.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی در ادامــه بــا ابــراز
گالیمــه منــدی از وزارت نیــرو در خصــوص نادیــده گرفتــن
تــوان بخــش خصوصــی در مشــارکت بــرای حضــور در
صنعــت بــرق عــراق گفــت :بایــد قبــول کنیــم کــه بخــش
خصوصــی بــرق در کشــورمان بســیار فعــال وبــا دانــش
علمــی باالیــی در عرصــه تولیــد بــرق فعالیــت مــی کننــد
کــه مــی تواننــد بــازوی قدرتمنــد وزارت نیــرو در گفتمــان
هــای اقتصــادی و صنعتــی بــا ســران عراقــی باشــند .از ایــن
رو بخــش خصوصــی توقــع دارد کــه ایــن توانمنــدی از
ســوی وزارت نیــرو بــکار بــرده شــود.
وی در پایــان بــا ارئــه پیشــنهادی در خصــوص حضــور همه
جانبــه در عــراق گفــت :در حــال حاضــر عــراق عــاوه بــر
داشــتن ضعــف در حــوزه منهدســی و صنعتــی ،در زمینــه
ســرمایه گــذاری نیــز بــا مشــکل مواجــه اســت .از ســوی
دیگــر باتوجــه بــه بلوکــه شــدن بخشــی از پــول صادراتــی
ایــران در ایــن کشــور بــه دلیــل تحریــم هــا ،پیشــنهاد
مــی شــود از ایــن پــول کــه هــم اکنــون در نــزد بانــک
مرکــزی عــراق قــرار دارد ،بعنــوان فاینانــس پــروژه هــای
صنعتــی ایــران در عــراق اســتفاد شــود تــا پــس از بهبــود
شــرایط انتقــال پــول ،اصــل مبلــغ بــه همــراه ســود حاصــل
از ســرمایه گــذاری بــه کشــور بازگــردد.

بحــران شــیوع ویــروس کرونــا ســرآغازی بــرای افــت
شــدید تقاضــا در بــازار جهانــی نفــت خــام بــود .بــا
کاهــش تــردد و فعالیتهــای اقتصــادی در سراســر
جهــان تقاضــا بــرای نفــت دچــار ضعفــی فراتــر از حــد
انتظــار شــد و در کمتــر از چنــد هفتــه بخــش اعظمــی از
نفــت خــام تولیــدی جهــان بــدون مشــتری مانــد .هیــچ
کــس انتظــار چنیــن شــوکی را در بــازار نفــت نداشــت.
اکنــون گفتــه میشــود کــه مــا بدتریــن وضعیــت بــازار
نفــت را در مــاه آوریــل  2020پشــت ســر گذاشــتهایم
و دیگــر ایــن اتفــاق رخ نخواهــد داد .امــا الزم اســت
نکتـهای را در ایــن خصــوص بــه خاطــر بســپاریم .اینکــه
در آینــده نــه چنــدان دور ،وضعیــت بدتــر از مــاه آوریــل
خواهــد شــد .ضعفــی کــه بهــار امســال در بــازار نفــت
شــکل گرفــت ،ناشــی از تضعیــف تقاضــا بــود .اگرچــه در
کوتــاه مــدت میتــوان آن را گــذرا دانســت امــا در میــان
مــدت و بلندمــدت بایــد منتظــر از بیــن رفتــن دائمــی
تقاضــا بــرای نفــت باشــیم .بــا پیشــرفت تکنولــوژی و
شــکلگیری رکــود در صنایــع موتورهــای درون ســوز
کــه اغلــب در خودروهــا ب ـهکار م ـیرود ،بشــر بــه مــرور
از مصــرف بیانــدازه نفــت دســت خواهــد کشــید .شــاید
شــیوع ویــروس کرونــا یــک شبیهســازی از دورانــی
اســت کــه نفــت وجــود دارد امــا تقاضایــی بــرای آن
نیســت .همانطــور کــه عصــر حجــر بهخاطــر کمبــود
ســنگ بــه پایــان نرســید ،عصــر نفــت نیــز پیــش از
اتمــام ذخایــر نفتــی جهــان پایــان خواهــد یافــت .آن
زمــان تنهــا تأسیســات و صنایــع نفتــی باقــی میماننــد
کــه مقادیــر زیــادی از ســرمایه را در خــود حبــس
کردهانــد و دیگــر کاربــردی ندارنــد .لــذا ضعــف تقاضــا
جبــران نمیشــود .هرچنــد کــه کشــورها بهصــورت
مصنوعــی آن را احیــا و ثبــات در بــازار برقــرار کننــد امــا
در دهههــای آتــی شــرایط تقاضــا بدتــر از آن چیــزی
خواهــد بــود کــه در دوران همهگیــری کرونــا مالحظــه
کردیــم.
علــی شــمس اردکانــی نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران
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صنعــت بــرق ایــران بهدلیــل بیــش از نیــم قــرن
حضــور مســتقیم دولــت در زنجیــره تامیــن بــرق
و دخالتهــای گســترده سیاســتگذار آثــار
و صدمــات عمیقــی در ســاختار و بدنــه خــود
احســاس میکنــد .مداخــات دولــت در بــازار
بــرق ،پیشزمینــه ظهــور بســیاری از چالشهــای
فعلــی ایــن صنعــت اســتراتژیک شــده ،زیــرا دیــر
زمانــی اســت تجــارب ســایر کشــورها اثبــات کــرده
چتــر حمایــت همهجانبــه دولتهــا از صنایــع
شــبکهای ماننــد بــرق اثــرات معکوســی داشــته
و «کاهــش بهــرهوری اقتصــادی»« ،کمبــود منابــع
مالــی دولــت» و «افزایــش هزینههایعمومــی» را
بــه همــراه داشــته اســت .در همیــن راســتا پیدایش
نهادهایــی بــا عنــوان «نهادهــای مقرراتگــذار یــا
تنظیمگــر» در هــر حــوزه خــاص موجــب تغییــر
معــادالت در روابــط بیــن دولــت و بــازار شــده
اســت .امــا در ایــران چنیــن نهــاد رگوالتــوری
وجــود نــدارد .آیــا بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی،
صنعــت بــرق بــه یــک رگوالتــور مســتقل نیــاز
دارد؟
اکــو ایــران در گفتگــو بــا بــا پیــام باقــری ،نایــب رئیــس
ســندیکا و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران و محمودرضــا
حقــی فــام ،کارشــناس صنعــت بــرق بــه ســواالت فــوق
پاســخ داده اســت:
مهنــدس باقــری معتقــد اســت :ناتــراز بــودن اقتصــاد بــرق
کشــور ،علتالعلــل و ریشــه تمــام مشــکالت و معضالتــی
اســت کــه امــروز مــا در بخــش خصوصــی و دولتــی بــا
آنهــا مواجــه هســتیم .اقتصــاد بــرق منبعــث از رویکردهــای
اقتصــاد کشــور اســت ،اقتصــاد کشــور مــا دولتــی و
دســتوری اســت ،در چنیــن اقتصــادی وقتــی قیمــت کاال
براســاس عرضــه و تقاضــا تعییــن نشــود ،قیمــت آن کاال
تکلیفــی خواهــد بــود کــه دربــاره صنعــت بــرق نیــز چنیــن
وضعیتــی حاکــم اســت.
وی افــزود :بعــد از تصویــب طــرح تثبیــت قیمــت هــا
در مجلــس هفتــم کــه بــدون آینــده نگــری انجــام شــد،
و بــا اعمــال تحریمهــا و کاهــش درآمدهــای نفــت،
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ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق نیــز بــا مشــکل مواجــه
شــد چــرا کــه منابعــی بــرای تامیــن هزینههــای ایــن
صنعــت ســرمایهبَر وجــود نداشــت .کمبــود منابــع از طــرف
دیگــر باعــث عــدم وصــول مطالبــات شــرکتهای عضــو
ســندیکای صنعــت بــرق و ایجــاد مشــکل بــرای آنهــا شــده
اســت کــه در نهایــت منجــر بــه ورشکســتگی شــرکتها و
رکــود کاری در کشــور شــده اســت.
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته ایــران دربــاره ضــرورت رگوالتــوری اظهــار
کــرد :دربــاره رگوالتــوری مــا بــه دنبــال عنصــر گمشــده
اقتصــاد یعنــی رقابــت هســتیم ،طبیعتــا رگوالتــوری در
جایــی مثــل صنعــت بــرق کــه انحصــار طبیعــی اســت ،بایــد
وجــود داشــته باشــد تــا قیمتهــا منطقــی و بهــره وری
افزایــش یابــد .در حالــی کــه چنیــن نیســت و دخالتهــا
و مقاومــت زیــادی شــده تــا سیســتم رگوالتــوری جــاری
و ســاری نشــود .بنــده معتقــدم رگوالتــوری الزم اســت و
روابــط دولــت بــا بــازار را کــه همــان بخــش خصوصــی
اســت ،تنظیــم میکنــد .مادامــی کــه عنصــر رقابــت از
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اقتصــاد حــذف شــود ،رانــت ،ناتــرازی مالــی و بــی انگیزگــی
بخــش خصوصــی وجــود خواهــد داشــت.
محمودرضــا حقیفــام معتقــد اســت روش اداره دولتــی
صنعــت بــرق بــه دالیــل متعــدد عملــی نیســت .بــه اعتقــاد
ایــن کارشــناس صنعــت بــرق ،بایــد شــرایطی فراهــم شــود
تــا بخــش خصوصــی واقعــی بتوانــد رقابــت کنــد و در ایــن
میــان نقــش دولــت در ایــن صنعــت اســتراتژیک «تســهیل
رقابــت» و «دفــاع از منافــع عمومــی» باشــد .او معتقــد
اســت اگــر دولــت بــرای ســپردن امــور بــه بخــش خصوصــی
نگــران اســت میتوانــد بخــش انتقــال بــه معنــی  230و 400
کیلوولــت کــه شــبکه اصلــی کشــور محســوب میشــود را در
اختیــار بگیــرد و اداره نیروگاههــا هــم بــا بخــش خصوصــی
باشــد .حقیفــام همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه در
بخــش پاییندســت یعنــی مشــترکین هــم بایــد تغییراتــی
رخ دهــد و مصــرف کننــدگان بــرق هــم بــه دو قســمت
مجــزا تقســیم شــوند .یــک قســمت را بــه بخشــهایی کــه
بــه حمایــت نیــاز دارنــد مثــل روســتاییان و اســتان هــای
محــروم اختصــاص دهنــد و از بودجههــای عمومــی بــرای
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حمایــت از آنهــا اســتفاده کنــد و یــک قســمت عمــده ماننــد
بخشــهای تجــاری ،صنعتــی ،کشــاورزی و ...هــم وارد فضــای
خریــد و فــروش بــرق شــوند .بهطــوری کــه صنعــت بــرق
عمــا در بدنــه خــود بــا مکانیزهــای اقتصــادی اداره شــود،
بــدون اینکــه نیــاز باشــد دولــت دخالتــی در ایــن صنعــت
داشــته باشــد.
بــه اعتقــاد ایــن اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس ،در ایــن
میــان بــه یــک نهــاد رگوالتــور نیــاز اســت و صنعــت بــرق
بایــد ایــن شــجاعت را بــه خــرج دهــد تــا مجموعههــای
کلــی حاکمیتــی در یــک فضــای رگوالتــوری حضــور داشــته
باشــند و در واقــع بــه صــورت شــفاف هزینههــا اعــام
شــود و انتظــار داشــته باشــیم ایــن سیســتم رگوالتــوری
هــم فضــای رقابــت را تســهیل کنــد و هــم نــرخ خدمــات
توزیــع و انتقالــی کــه وجــود دارد را تامیــن کنــد .بــه
اعتقــاد حقیفــام اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد صنعــت بــرق
از گلوگاههــای متعــددی کــه وجــود دارد نجــارت پیــدا
خواهــد کــرد.
منبع :
http://www.ieis.ir
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تمرکز بانک مرکزی موفقیت هدف گذاری تورم،
ثبات بازارها و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است

رییــس کل بانــک مرکــزی گفــت :تمرکــز اصلــی بانــک
مرکــزی بــر موفقیــت برنامــه هــدف گــذاری تــورم ،ثبــات
بازارهــا و پیــش بینــی پذیرکــردن اقتصــاد اســت.
عبدالناصــر همتــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــه ســؤاالت
مختلــف دربــاره هــدف گــذاری نــرخ تــورم ،حــراج اوراق
دولتــی ،وضعیــت بــازار ارز و  ...پاســخ داد کــه متــن آن بــه
شــرح زیــر اســت:
آقــای دکتــر ،اوایــل هفتــه بانــک مرکــزی حــراج اوراق
دولتــی را انجــام داد ،ایــن را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
همانطوریکــه کــه قبــا هــم گفتــم ،بایــد ریشــه تــورم را برای
همیشــه از اقتصــاد ایــران کنــد تــا مســیر رشــد بــاز شــود.
تــورم ،مثــل یــک ســرعت گیــر و مانــع ،جــاده رشــد اقتصادی
را مختــل مــی کنــد و اجــازه نمــی دهــد تعامــات مــردم
پیــش بینــی پذیــر و در فضایــی آرام شــکل بگیــرد .بــرای
همیــن ،بایــد قدمهایــی را برداریــم تــا بتوانیــم افســار تــورم
را در دســت بگیریــم .چنــد روز پیــش در مجلــس هــم گفتــم
کــه اولیــن قــدم در ایــن راه ،اصــاح ســاختار تامیــن مالــی
کســری بودجــه بــا اســتفاده از ظرفیــت موجــود نقدینگــی
اســت .بــا کمــک دولــت محتــرم ،بــرای اولیــن بــار ،بانــک
مرکــزی بــه عاملیــت از خزانــه داری ،در قالــب حــراج اوراق
بدهــی قــدم بزرگــی را در ایــن راســتا برداشــت .ایــن مســیر
بــا ادامــه حــراج اوراق در هفتــه آینــده ادامــه پیــدا خواهــد
کــرد .مــن اطمینــان دارم کــه بــا ادامــه ایــن مســیر ،نــه تنهــا
کســری بودجــه دولــت تامیــن خواهــد شــد ،بلکــه جریــان
درآمــدی بانکهــا اصــاح شــده و از ناتــرازی آنهــا هــم کاســته
خواهــد شــد.
نقش بانک مرکزی در این میان چیست؟
همانطــور کــه مــی دانیــد ،بانــک مرکــزی عــاوه بــر نقــش
سیاس ـتگذاری و نظارتــی ،بازارســاز اصلــی اقتصــاد در همــه
کشــورها ،از جملــه کشــور ماســت .مــا در بــازار اولیــه و حــراج
دخالتــی نداریــم ،ولــی در بــازار ثانویــه ،بــا عملیــات بــازار
بــاز ،نــرخ ســود بیــن بانکــی را کنتــرل مــی کنیــم کــه بــه
هــدف تورمــی اعالمــی دســت پیــدا کنیــم .هــر چــه جلوتــر

برویــم اثــرات ایــن اقــدام بهتــر مالحظــه خواهــد شــد و امیــد
داریــم کــه در واقــع رونــد کاهشــی تــورم ســرعت گرفتــه و
آن را در مســیری کــه اعــام کردیــم قــرار بدهیــم .البتــه
انضبــاط مالــی دولــت عامــل کلیــدی اســت و ایــن اطمینــان
را دارم کــه بــا تاکیــدات رییــس جمهــور محتــرم ایــن ادامــه
پیــدا کنــد.
با این اقدامات وضعیت بازار ارز چگونه خواهد بود؟
اینهــا جــدا از هــم نیســتند .ثبــات و آرامــش و پیــش بینــی
پذیــری در بــازار پــول بــرای ادامــه آرامــش بــازار بســیار
ضــروری اســت .آینــده بســیار روشــن اســت ،مــا در کنــار
اقداماتمــان بــرای کنتــرل تــورم ،ارامــش و ثبــات در بــازار
ارز را بــا ادامــه تامیــن ارز مــورد نیــاز واردات دارو و کاالهــای
اساســی و مــواد اولیــه و ماشــین آالت تولیدی و آســان ســازی
بیشــتر تعامــات بیــن صادرکننــدگان و واردکننــدگان و ورود
ارز بــه اقتصــاد کشــور ادامــه خواهیــم داد .البتــه تاکیــد مــی
کنــم ،کــه نظــارت مــا بــر بانکهــا و مســیر یابــی و قطــع
هرگونــه جریــان پــول شــویی هــر روز بیشــتر مــی شــود کــه
نتیجــه آن کاهــش شــدید ســفته بــازی عمــده در بازارهایــی
اســت کــه بانــک مرکــزی بــر آنهــا نظــارت دارد.
برنامــه بانــک مرکــزی بــرای رشــد و جهــش تولیــد
چیســت؟
رشــد اقتصــادی محصــول تدبیــر و عقالنیــت اقتصــادی و
بکارگیــری حداکثــر تــوان کارشناســی و فنــی کشــور در
زمینــه اقتصــاد اســت و بانــک مرکــزی بهمــراه دولــت ،تمــام
تــوان خــود را در ایــن مســیر بــکار گرفتــه اســت تــا مــردم
شــرایط آرامــش و پیــش بینــی پذیــری اقتصــادی را احســاس
کننــد .تمرکــز اصلــی مــن و همــکاران ســخت کوشــم در
بانــک مرکــزی ،ادامــه پــر قــدرت برنامههــای اعــام شــده در
موفقیــت سیاســت هــدف گذاری تــورم و حفــظ آرامــش بازار،
بــدون توجــه بــه حاشــیه ســازیها اســت و در ایــن مســیر
مصمــم و جــدی هســتم و فکــر مــی کنــم ایــن اقدامــات راه
مــا را بــرای داشــتن ســال همــراه بــا رونــق اقتصــادی ،بــا
وجــود تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا ،همــوار خواهــد کــرد.

ضرورت توجه
بخش خصوصی به
ظرفیتهای تجارت
با کشورهای عضو
اوراسیا

نشســت آموزشــی قواعــد مبــدأ اوراســیا بــا حضــور معــاون
امــور بینالملــل اتــاق ایــران ،کارشــناس ارشــد ســازمان
توســعه تجــارت در امــور بینالملــل و مشــاور امــور
بینالملــل و توافقهــای تجــاری ســازمان توســعه تجــارت
برگــزار شــد .در ایــن نشســت همچنیــن کارشناســان و
مدیــران امــور بینالملــل اتاقهــای بازرگانــی سراســر
کشــور بهصــورت ویدئــو کنفرانــس مشــارکت کــرده و
ســؤالهای خــود را بــا معــاون امــور بینالملــل اتــاق
ایــران و نماینــدگان ســازمانهای دولتــی مطــرح کردنــد.
همچنیــن آخریــن وضعیــت تجــارت ایــران بــا اوراســیا و
مهمتریــن موانــع پیــش رو بــرای توســعه همکاریهــا
نیــز بیــان و بررســی شــد.
در همیــن ارتبــاط ،محمدرضــا کرباســی معــاون امــور
بینالملــل اتــاق ایــران ضمــن ارائــه آمــار و ارقامــی از
تجــارت انجامشــده میــان ایــران بــا کشــورهای عضــو
اتحادیــه اوراســیا و همچنیــن تعــداد گواهیهــای مبــدأ
صادرشــده از  5آبــان (از زمــان پیوســتن ایــران بــه اتحادیه
اوراســیا) تاکنــون ،تأکیــد داشــت کــه کرونــا تأثیــری در
تعــداد صــدور گواهیهــای مبــدأ نداشــته اســت.
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کرباســی بــا اشــاره بــه آغــاز مذاکــرات ایــران با کشــورهای
عضــو اتحادیــه اوراســیا از  5آبــان مــاه ســال جــاری
بهمنظــور تجــارت آزاد بــا ایــن کشــورها ،ابــراز امیــدواری
کــرد تــا بــا مذاکــرات و رایزنیهایــی کــه انجــام خواهــد
شــد تــا  80درصــد کاالهــای مشــمول معافیــت شــوند.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران همچنیــن بــر
ضــرورت هماهنــگ شــدن اســتاندارد و مقــررات کاالهــای
صادراتــی ایــران بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا
تأکیــد کــرد و در همیــن زمینــه گفــت :متأســفانه بــه
دلیــل عــدم رعایــت اســتانداردهای بینالمللــی شــاهدیم
کــه برخــی از کاالهــای صادرشــده از ایــران پــس از
رســیدن بــه مقصــد ،مرجــوع میشــوند.
کرباســی بــر ضــرورت آمادگــی بخــش خصوصــی بــرای
بهرهمنــدی از فرصتهــای تجــارت بــا اتحادیــه اوراســیا
و مزایــای تجــارت آزاد بــا ایــن کشــورها تأکیــد کــرد.
او همچنیــن از اعضــای اتاقهــای بازرگانــی سراســر
کشــور خواســت تــا مشــکالت خــود را دربــاره گواهــی
مبــدأ بهصــورت مکتــوب بــه اتــاق ایــران اعــام کننــد.
بــه گفتــه میرهــادی ســیدی مشــاور امــور بینالملــل
و توافقهــای تجــاری ســازمان توســعه تجــارت نیــز ،از
زمــان پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا،
حجــم تجــارت ایــران بــا کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه
 69درصــد افزایــش داشــته اســت کــه بــرای توســعه
تجــارت بــا ایــن اتحادیــه ضــروری اســت تــا بخــش
خصوصــی ضمــن توجــه بــه ایــن بازارهــا ،موردحمایــت
هــم قــرار گیــرد.
در ادامــه ایــن نشســت ،کارشناســان ،مدیــران و
نماینــدگان اتاقهــای بازرگانــی سراســر کشــور کــه
بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس در ایــن جلســه حضــور
داشــتند ،ســواالت خــود را عمدتــا دربــاره گواهــی مبــدا،
بــا کارشــناس امــور بینالملــل ســازمان توســعه تجــارت
مطــرح کردنــد.
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا توســط  5کشــور روســیه،
قزاقســتان ،قرقیزســتان ،بــاروس و ارمنســتان
تأسیسشــده و ارزش مبــادالت تجــاری آن بــه حــدود
 750میلیــارد دالر در ســال میرســد .پنجــم آبــان ســال
گذشــته ،موافقتنامــه ترتیبــات تجــارت ترجیحــی بیــن
ایــران و اتحادیــه اوراســیا اجرایــی شــد و بــر ایــن اســاس
ایــران بایــد ظــرف ســه ســال عضــو اتحادیــه اوراســیا
شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و چهل و دوم  /هفتـه دوم خرداد هزار و سیصد نود و نه

7

ادامه از صفحه 1

آقای همتی کمدقتی فرمودید یا...

 ۱۷۲۰لندن  ۲۰۲۰تهران
روایتی از انقالب مالی جهان و رویکرد ما
پیمان مولوی فعال سرمایه گذاری

امــروزه همــه گان بــر اهمیــت و فوایــدی کــه انقــاب
مالــی  Financial Revolutionبــر قــدرت بریتانیــا
و اقتصــاد متکــی بــر تجــارت اش داشــت تاکیــد دارنــد و
کمتــر کســی هســت کــه آن را قبــول نداشــته باشــد ،امــا
در زمــان خــود بســیاری بــه نهــاد هــای مالــی ســوء ظــن
داشــتند .بیشــتر ایــن ســوء ظــن هــا بــه ماهیــت ســوداگرانه
برخــی از خریــد و فروشــها در بــازار بــورس بــود .در کتــاب
ذهــن و بــازار اثــر جــری مولــر بــه تفضیــل بــه ایــن مــوارد
اشــاره شــده اســت.در بــازار بــورس لنــدن ( ۱۷۰۰دقــت
کنیــم کــه اقتصــاد ایــران زمیــن در  ۳۲۰ســال قبــل در چــه
موقعیــت و روشــهای مالــی در چــه درجــه ای بــوده اســت)
ارزش اوراق بهــادار دولتــی بــا گمانــه زنــی تعییــن مــی
شــد (گاهــا غلــو امیــز) مثــا بــاال و پاییــن رفتــن میــزان
دارایــی ارتــش و یــا نیــروی دریایــی و خزانــه انگلســتان.
ارزش ســهام شــرکتها بــا ســرنوش کشــتی هــا و
رویدادهــا در مبداشــان گــره خــورده بــودو همــواره در
نوســان .در آن دوران ســه صــده قبــل داد و ســتد بــر
روی حاشــیه ســود و خریــد و فــروش امتیــاز در یــک
زمــان و بــا یــک مبلــغ معیــن دیگــر توســعه یافتــه بــود
و ابزارهــای مــدرن تــری هــم بــه بــازار عرضــه مــی شــد.
امــا آنچــه مــرا بــه نوشــتن ایــن مطلــب وا داشــت بحــث
حبــاب و درک افــراد از ایــن کلمــه امــروز مهــم شــده
در اقتصــاد ایــران بــود! در ســال  ۱۷۲۰دولــت انگلســتان
پیشــنهاد کمپانــی دریــای جنــوب South Sea

 Companyرا بــرای برخــورداری از انحصــار تجــارت
بــر اقیانــوس جنوبــگان قبــول کــرد و ایــن امــر در دیــد
ســرمایه گــذاران و دارنــدگان ســهام ایــن شــرکت موجــب
 ۱۰برابــر شــدن ارزش ســهام آن گردیــد .دقــت کنیــد
اتفاقــی نیافتــاده اســت هنــوز امــا قیمــت ســهام شــرکت
 ۱۰برابــر رشــد داشــته اســت ،ایــن امــر موجــب افزایــش
ســوداگری در بــورس لنــدن شــد .در نهایــت ایــن اتفــاق
موجــب ورود خیــل زیــادی از ســرمایه گــذاران از ســایر
شــهرهای اروپــا بــه لنــدن شــد .پولهــا از امســتردام و
پاریــس و برلیــن بــه بــورس لنــدن مــی آمــد و حتــی قیمــت
ســهام شــرکتهایی تــازه وارد بــه بــورس هــم رشــد کــرد.
پارلمــان انگلســتان در آن زمــان و توقــف ایــن اتفــاق قانونــی
را بــه تصویــب رســاند کــه بــه قانــون حبــاب معــروف شــد
و در نهایــت موجــب کاهــش ارزش شــدید بــازار و ســهام
شــرکت دریــای جنــوب! ایــن امــر نقطــه عطفــی در بــازار
هــای مالــی بــود ،فعالیتهــای ســوداگرانه کــه در ایــن اتفــاق
ایجــاد و بعــدا ســرکوب شــدند در واقــع کفــی بــر روی مــوج
انقــاب مالــی بودنــد کــه تــا کنــون ادامــه یافتــه اســت.
در آن دوران ســخنگویان کســانی کــه ثروتشــان مبتنــی
بــر زمیــن بــود مخالفــان ســر ســخت بــازار بــورس لنــدن
بودنــد! بــورس لندنــی کــه درامــد هــای دولــت را تضمیــن
و نظــام منــد کــرده بــود  ،بورســی کــه بــه تجــارت کمــک
مــی کــرد و در توســعه اروپــا نقــش اساســی داشــت.
بســیاری از اخــاق گرایــان عصــر بــر علیــه بــازار

بــورس جبهــه گرفتنــد و ان را موجــب زوال اخالقیــات
دانســتند!اما جهــان تغییــر کــرده بــود و انهــا نیــز دیــر
یــا زود مجبــور بــه ســوار شــدن بــر ایــن قطــار شــدند.
امــا بــاز گردیــم بــه بــازار ســرمایه ایــران ،دیدیــد کــه در
 ۱۷۲۰بــازار بورســی وجــود داشــت و اوراق دولتــی منتشــر
شــده در آن خریــد و فــروش مــی شــد ،شــرکتهایی در
بــورس عرضــه شــده بودنــد و از تمــام اروپــا ســرمایه
گــذاران در ان حضــور داشــتند .حــال مــا مــی خواهیــم
ره  ۳۰۰ســاله را یکشــبه طــی کنیــم! مــی خواهیــم
مردممــان همــان طــور رفتــار کننــد کــه مــردم انگلســتان
در  ۳۰۰ســال گذشــته و درک ایــن بــازار عمــل مــی کننــد!
عــده ای بــورس را قمــار نامیدنــد بــدون توجــه بــه اینکــه
ریشــه اصلــی رشــد بازارهــا چیســت!؟ عــده ای ســریعا
خواســتند جلــوی ورود نقدینگــی را صــد کننــد بــدون
درک ایــن کــه رویکــرد جزیــره ای چــاره کار نیســت!
و از همــه بــد تــر فعاالنــی از جنــس بــازار ســرمایه
کــه احتمــاال اشــتباهی در برخــی جایــگاه هــا نشســته
انــد خــود بــه حبابــی بــودن بــازار اشــاره کــرده انــد.
ایــن هــا همــه و همــه همــان پروســه ایســت کــه  ۳۰۰ســال
تــا کنــون در بریتانیــا طــی شــده و بــه نظــر زمــان عاملــی
مهمــی خواهــد بــود در درک ایــن بــازار ،البتــه بــدون درس
گرفتــن از تجربیــات گذشــتگان و جهــان ممکــن اســت مــا
همچنــان در یــک چرخــه بــی انتهــا قــرار گیریــم .زمــان بــا
ارزش تریــن دارایــی یــک ملــت اســت آن را از دســت ندهیم.

احتمــال دوم ایــن اســت کــه باالترین مقــام ارزی
کشــور بــا اســتناد بــه اطالعــات دقیــق از ورود و
خــروج ارز بــه ایــران و از ایــران عــدد بیانشــده را
بیــان کــرده اســت .در صورتــی کــه ایــن احتمــال
را بــاال گرفتــه و بــه یقیــن برســیم کــه ســاالنه
 19میلیــارد دالر ارز از ایــران خــارج شــده کــه
البــد در  6ســال دولــت آقــای روحانــی نیــز ادامــه
داشــته اســت؛ آقــای همتــی بایــد ســازوکار خروج
ایــن میــزان ارز را بــرای شــهروندان توضیــح دهــد
و بــه مــردم بگویــد کــدام گروههــای اقتصــادی
و از کــدام مســیرها توانســتهاند درایــن دهــه
ســخت ارزی ایــن میــزان دالر از ایــران خــارج
ســازند؟ اگــر ریاســت بانــک مرکــزی در ایــن
بــاره روشــنگری نکنــد موجــی از شــایعهها
و گمانهزنــی در جامعــه ایجــاد میشــود و
گروههــای گوناگــون میتواننــد دیگــری را
عامــل خــروج ارز معرفــی کننــد .در ایــن داســتان
ســرانجام ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کاســه و
کــوزه بــر ســر ســرمایهگذاران و بازرگانــان ایرانــی
بشــکند و آنهــا متهــم بــه خــارج کــردن دالرهــای
گرانبهــا شــدهاند .از مقــام ارشــد ارزی کشــور
ایــن انتظــار نمــیرود در شــرایطی کــه ایــران
بــرای تامیــن ارزهــای مــورد نیــاز اقــام دفاعــی
و اقــام اساســی کشــور بــا ســختی روبـهرو شــده
اســت اعــدادی را اعــام کنــد کــه فاقــد دقــت
کافــی باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
منتظر رشد  ۲۰درصدی قیمت دالر باشید
حمیدرضــا صالحــی بیــان کــرد :در صــورت تحقــق هــدف
گــذاری تــورم  ۲۲درصــد بایــد منتظــر رشــد  ۲۰درصــدی
قیمــت دالر باشــیم چــرا کــه مابهالتفــاوت تــورم داخلــی و
خارجــی بــه بیــش از  ۲۰درصــد میرســد.
بــه گــزارش «نــود اقتصــادی» ،حمیدرضــا صالحــی رئیــس
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار داشــت:
اصلیتریــن مشــکل بــازار ارز بــه مابهالتفــاوت نــرخ تــورم
داخلــی بــا تــورم خارجــی بازمیگــردد .در حالــی کــه طــی
ســال گذشــته نــرخ تــورم در ایــران بیــش از  ۴۱درصــد
بــوده ،امــا کشــورهای توســعهیافته جهــان ماننــد آمریــکا
نــرخ تــورم دو درصــدی را نقطــه امنــی بــرای اقتصــاد خــود
تعریــف کردهانــد ،چــون میتــوان انتظــار داشــت کــه نــرخ
دالر رشــد نکنــد.
وی بیــان کــرد :حــال رئیــس کل بانــک مرکــزی از
هدفگــذاری تــورم  ۲۲درصــدی در ســال  ۹۹ســخن بــه
میــان آوردهانــد و در اتفاقــی نــادر بــرای تــورم هــدف عــددی
تعییــن کردهانــد .امــا بایــد توجــه داشــت کــه در صــورت
تحقــق چنیــن تورمــی هــم بایــد منتظــر رشــد  ۲۰درصــدی
قیمــت دالر باشــیم چــرا کــه مابهالتفــاوت تــورم داخلــی و
خارجــی بــه بیــش از  ۲۰درصــد میرســد.
حمیدرضــا صالحــی گفــت :از چیــن هــم نمیتــوان انتظــار
داشــت کــه منافــع خــود را قربانــی مصالــح ایــران کنــد.
طبیعتــا ایــن کشــور رفتهرفتــه بــه بــازار نفــت برگشــته و
اگــر نتوانــد نفــت مــورد نیــاز خــود را از ایــران تامیــن کنــد
بــه مشــارکت بــا دیگــر کشــورها روی م ـیآورد .آنــگاه بــازار
ارز ایــران بــا کمبــود منابــع مواجــه میشــود
حل مشکالت اقتصادی از طریق همافزایی با بخش
خصوصی محقق میشود
محمدباقــر قالیبــاف در اولیــن نطــق پیــش از دســتور خود در
مجلــس یازدهــم گفــت :حــل مشــکالت حــوزه اقتصــاد امــر
مهمــی اســت کــه از طریــق همافزایــی نیروهــای جهــادی
و مردمــی ،متخصصــان و نماینــدگان بخــش خصوصــی،
نماینــدگان نهادهــای عمومــی و حاکمیتــی و نماینــدگان
دســتگاههای اجرایــی بــا محوریــت نماینــده مجلــس محقــق

خواهــد شــد.
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلــس یازدهــم در اولیــن نطــق
پیــش از دســتور خــود در جلســه علنــی امــروز مجلــس
شــورای اســامی گفــت :مجلــس یازدهــم در برهــه حســاس
تاریــخ انقــاب اســامی و در لحظــه برداشــتن گام  ۴۰ســاله
دوم آن و درحالیکــه جمهــوری اســامی بــا مجموعــهای
از قوتهــا ،ضعفهــا ،فرصتهــا و تهدیدهــا روبهروســت،
بــا همدلــی و وحــدت میــان نماینــدگان مــردم بــرای حــل
مشــکالت آنهــا آغــاز بــه کار میکنــد .نــگاه کالن بــه
گذشــته  ۴۰ســاله و جایــگاه فعلــی جمهــوری اســامی ایــران
نشــانگر ایــن اســت کــه علیرغــم ضعفهــای کارکــردی
و رفتــاری و کاســتیهای مرتفــع نشــده گام اول خــود را
محکــم و مقتــدر بــردارد.
شورای تجارت خارجی تشکیل شد
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،حســین مــدرس خیابانــی در ایــن حکــم
خطــاب بــه حمیــد زادبــوم آورده اســت :بــا توجــه بــه جایــگاه
ممتــاز ســازمان توســعه تجــارت ایــران در سیاســتگذاری
صــادرات غیرنفتــی کشــور و در راســتای تاکیــد بــر نقــش
آن ســازمان بــه عنــوان متولــی و هماهنــگ کننــده تجــارت
خارجــی و بــا توجــه بــه ضــرورت تحقــق اهــداف و تکالیــف
تعریــف شــده در اســناد باالدســتی ،برنامههــای دولــت
محتــرم و چهــار برنامــه کالن وزارت صنعــت معــدن و
تجــارت در ســال  ۱۳۹۹شــامل «جهــش تولیــد»« ،راه انــدازه
طرحهــا و پروژههــای نیمــه تمــام»« ،توســعه صــادرات و
کنتــرل واردات» و «مدیریــت و تنظیــم بــازار» بــه ویــژه بــا
توجــه بــه شــرایط جنــگ اقتصــادی و تحریمهــای ظالمانــه
بدیــن وســیله جنابعالــی بــه عنــوان مســئول شــورای
تجــارت خارجــی ســازمانها و دســتگاههای مؤثــر در امــر
صــادرات غیرنفتــی در وزارت متبــوع از جملــه صنــدوق
ضمانــت صــادرات ،بانــک توســعه صــادرات ،شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بیــن المللــی ،دفتــر مقــررات صــادرات و
واردات و مرکــز ملــی فــرش منصــوب میشــوید.
سرپرســت وزارت صمــت در ایــن حکــم همچنیــن تصریــح
کــرده اســت :انتظــار مــیرود ضمــن تشــریک مســاعی،
برگــزاری نشســتهای مشــترک ،یکپارچگــی در تصمیــم
گیــری و تقویــت بعــد اجــرا ،اســتفاده از تــوان و دانــش نیروها
از طریــق هــم افزایــی ،تبــادل نظــرات ،اشــتراکگذاری
امکانــات ،بهــره گیــری بهینــه از ظرفیتهــا و توانمنــدی

انـرژی
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ســازمانها و دســتگاههای مســئول ،ظرفیــت اســتانها بــه
ویــژه اســتانهای صــادرات محــور و همچنیــن انجمنهــا،
تشــکلها و اتاقهــای بازرگانــی ،تعــاون و اصنــاف در
راســتای تحقــق اهــداف صــادرات غیرنفتــی ،دســتیابی بــه راه
حــل هــای عملــی ،پیشــبرد امــور جــاری و رفــع مســائل و
مشــکالت اقــدام الزم معمــول گردیــده و گــزارش اقدامــات و
پیشــرفت برنامههــا بــه طــور منظــم ارائــه گــردد.
برق فروشی تنها راه توسعه صنعت برق کشور نیست
باتوجــه بــه اینکــه همچنــان زیرســاخت هــای تامیــن انــرژی
در عــراق مهیــا نشــده ،تمدیــد قــرارداد فــروش بــرق ایــران
بــه ایــن کشــور قابــل پیــش بینــی بــود .عــراق بــه بــرق ایــران
نیــاز دارد و از مســیرهای دیگــر از جملــه عربســتان ســعودی،
قــادر بــه تامیــن آن نیســت بنابرایــن خریــد بــرق از ایــران
در آخریــن ســفر وزیــر نیــرو بــه عــراق تمدیــد شــده اســت.
نکتــه مهــم در ایــن ســفر وصــول  50درصــد از مطالبــات
ناشــی از فــروش بــرق ایــران بــه عــراق بــود .وزارت نیــرو
بــه بخــش خصوصــی در حــوزه هــای پیمانــکاری و مشــاوران
بدهــکار اســت و وصــول مطالبــات آن بــه معنــای بهبــود
وضعیــت مالــی وزارت خانــه خواهــد بــود.
بــرق فروشــی تنهــا راه توســعه صنعــت بــرق کشــور نیســت.
بــه ویــژه در مــورد عــراق ،بایــد بــرای انتقــال دانــش فنــی
برنامــه ریــزی کــرد .ایــران دانــش فنــی صنعــت بــرق را در
اختیــار دارد .همــه تجهیــزات مــورد نیــاز بــرق در ایــران
ســاخته مــی شــود و خالئــی از ایــن بابــت در کشــور نداریــم.
تــوان فنــی مــا امــکان حضــور موثــر در پــروژه هــای بــزرگ را
فراهــم کــرده اســت .زیــر ســاخت هــای انــرژی عــراق آســیب
دیــده و بــه بازســازی نیــاز دارد .بنابرایــن حضــور شــرکت
هــای ایرانــی در پــروژه هــای بازســازی بایــد در ادامــه
صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور تعریــف شــود.
فعــال شــدن دیپلماســی اقتصــادی بــرای مذاکــره دربــاره
حضــور شــرکت هــای بخــش خصوصــی در پــروژه هــای
بــزرگ گام اولیــه اســت .در دنیــا شــرکت هــا بــرای حضــور
در پــروژ کشــورهای دیگــر بایــد فاینانــس تامیــن کننــد.
ایــران مــی توانــد از باقــی مانــده مطالبــات خــود در عــراق
کــه بــه دلیــل تحریــم هــا قابــل بازگشــت نیســت ،بــه عنــوان
فاینانــس و پشــتیبان پــروژه هــای زیرســاختی اســتفاده کنــد.
پیامدهــای مثبــت اســتفاده از ایــن فرصــت ،عــاوه بــر رونــق
اشــتغال در ایــران و عــراق ،یافتــن بازارهــای جدیــد بــرای
شــرکت هــای ایرانــی اســت کــه بــه دلیــل شــرایط خــاص
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اقتصــادی امــروز آســیب دیــده انــد .احــداث نیــروگاه هــا،
خطــوط انتقــال و زیرســاخت هــای توزیــع بایــد در مذاکــرات
مســئوالن ایرانــی بــا همتایــان عراقــی شــان دیــده شــود.
ایــران در ســال گذشــته  13میلیــارد دالر بــه عــراق انــواع
کاال صــادر کــرده و امــکان افزایــش صــادرات در حــوزه بــرق و
انــرژی بــرای کشــورمان بــه عــراق وجــود دارد.
قرارداد  ۲ساله صادرات برق با عراق امضا شد
رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو از امضــای قــرارداد دو ســاله
صــادرات بــرق بــه عــراق خبــر داد .اردکانیــان بــه خبرگــزاری
«ایرنــا» گفــت :تمامــی قراردادهــای صــادرات بــرق بــه عــراق
تــا پیــش از ایــن یکســاله بــوده امــا در ایــن ســفر ،مذاکــرات
نهایــی شــده و قــرارداد دو ســاله صــادرات بــرق بــرای ســال
هــای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱بــا وزارت بــرق عــراق بــه امضــا رســید.
بــه گفتــه اردکانیــان کــه ســفر ی ـکروز بــه عــراق داشــت،
بــا پیگیریهــای نمایندگــی جمهــوری اســامی ایــران در
عــراق ،در ایــن ســفر حــدود  ۴۰۰میلیــون دالر (معــادل
نیمــی از مطالبــات بــرق ایــران) از طــرف عراقــی وصــول شــد.
اردکانیــان در جریــان ایــن ســفر عــاوه بــر دیــدار بــا «ماجــد
مهــدی حنتــوش» همتــای عراقــی ،بــا مقامهــای ارشــد
دولــت عــراق از جملــه رئیسجمهــور ،نخســتوزیر ،وزیــر
دارایــی و روســای بانــک مرکــزی و بانــک تجــارت عــراق بــا
هــدف پیگیــری توافقهــا و مذاکــرات قبلــی ،نشســتهایب
داشــته اســت.
وزیــر نیــرو گفــت :در ایــن ســفر ،توافقــات گذشــته مــرور شــد
و برنامــه همــکاری ســه ســالهای کــه بــرای بازســازی صنعــت
بــرق عــراق توســط بخــش خصوصــی ایــران  -قبـ ً
ا بــه امضــا
رســیده بــود -و هــم پیرامــون مطالبــات بخــش بــرق از وزارت
بــرق عــراق و نیــز قــرارداد صــادرات بــرق مذاکراتــی انجــام
شد .
اردکانیــان تصریــح کــرد :هفتــه آینــده هیاتهــای فنــی و
تخصصــی بخــش خصوصــی ایــران بــرای امضــای دو قــرارداد
مهــم در زمینــه کاهــش تلفــات شــبکه توزیــع بــرق و
همچنیــن تعمیــر و بازســازی ادوات و تجهیــزات برقــی عــراق
بــه بغــداد ســفر میکننــد.
حــاال ایــران و عــراق قــرارداد دوســالهای را در حــوزه بــرق
امضــا کردهانــد؛ بــه گفتــه اردکانیــان قبــا همــه قراردادهــای
صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق یکســاله بــوده و بــرای
اولینبــار ایــن قــرارداد بــه مــدت دوســال امضــا شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــن روزهــا صحبــت از رشــد بــورس و هجــوم نقدینگــی بــه
بــازار ســرمایه نقــل محافــل اقتصــادی اســت .برخــی معتقدنــد
اینیــک فرصــت تاریخــی اســت کــه اگــر دیــر بجنبیــم از
کــف اقتصــاد ایــران خواهــد رفــت .ایــن فرصــت تاریخــی
اســتفاده از ظرفیــت بــورس در تامینمالــی بنگاههــای بــزرگ
در ایــران اســت .بــرای همیــن کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
مهمــان کارشــناسهایی از شــرکت فرابــورس ایــران بــود؛ در
ایــن نشســت حمیدرضــا صالحــی بــا طــرح ایــن پرســش کلــی
کــه «بخــش خصوصــی چگونــه میتوانــد از ظرفیــت بــازار
ســرمایه اســتفاده کنــد؟» از وضعیــت بنگاههــای تولیــدی
و پیمارنکارهــا گفــت و اینکــه انهــا در عمــل بــا چــه موانــع
و مکشــاتی بــرای ورود بــه بــازار ســرمایه و اســتفاده از
ظرفیتهــای ایــن بــازار دارنــد؟
صالحــی در ابتــدای جلســه گفــت :در کشــورهای توســعهیافته
عمدت ـاً تامینمالــی بنگاههــای بــزرگ در بــازار ســرمایه انجــام
میشــود و بانکهــا بیشــتر بــه تامینمالــی شــرکتهای
کوچــک و متوســط میپردازنــد .امــا در ایــران وضعیــت
برعکــس اســت .شــرکتهای بــزرگ بهدلیــل داشــتن
دارایــی زیــاد و تــوان البــی بیشــترین اســتفاده را از منابــع
بانکــی بردهانــد و شــرکتهای کوچــک و متوســط عمــ ً
ا
نتوانســتهاند اســتفاده چندانــی از ایــن منابــع ببرنــد.
او ادامــه داد :بایــد بتــوان در ایــن روزهــا چالشهــای پیشروی
بخــش خصوصــی را در حــوزه تأمیــن مالــی از بــازار ســرمایه
برطــرف کــرد؛ البتــه در ســالهای گذشــته بــورس چــون
گســتردگی و عمــق کافــی نداشــته در تامینمالــی بنگاههــا
ناتــوان بودهاســت .امــا حــاال بــه واســطه رشــد ســریع بــازار
ســرمایه بــرای اولیــن بــار ایــن فرصــت ایجــاد شــده کــه بــازار
ســرمایه نقــش بیشــتری در تامینمالــی بنگاههــای اقتصــادی
بــزرگ برعهــده گیــرد
بعــد از ایــن گفتــه صالحــی ،نــدا بشــیری ،مدیــر ابــزار مالــی
شــرکت فرابــورس ایــران دربــاره نحــوه تأمیــن مالــی از طریــق
اوراق بدهــی گفــت.
بشــیری گفــت :تامینمالــی بنگاههــا در بــازار ســرمایه
معمــوالً بــه دو روش انتشــار اوراق ســرمایهگذاری یــا انتشــار
اوراق بدهــی قابلانجــام اســت .رایجتریــن نــوع اوراق
ســرمایهگذاری در ایــران همــان ســهام جدیــدی اســت کــه
شــرکتها در زمــان افزایــش ســرمایه منتشــر میکننــد؛
یعنــی شــرکتی کــه ســهامی عــام اســت و قب ـ ً
ا ســهامش در
بــورس عرضــه شــده تصمیــم میگیــرد نقدینگــی موردنیــاز

انـرژی
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بخش خصوصی از فرصت بازار سرمایه
در تامین نقدینگی خود استفاده کند
بــرای طرحهــای توســعهای خــود را از طریــق افزایــش
ســرمایه تأمیــن کنــد پــس بــه میــزان نقدینگــی موردنیــاز،
ســهام جدیــد منتشــر میکنــد .ایــن کار بهخصــوص اگــر بــا
ســلب حقتقــدم از ســهامداران قبلــی همــراه باشــد میتوانــد
بــه تامینمالــی مســتقیم شــرکت از محــل جــذب نقدینگــی
ســهامداران جدیــد منجــر شــود.
قبــل از تبییــن ایــن نکته بشــیری دربــاره تفــاوت تأمیــن منابع
مالــی بــرای بنگاههــا از طریــق بانــک و بــازار ســرمایه گفــت؛
در بــازار ســرمایه مبالــغ باالســت؛ یعنــی از  60الــی  70میلیارد
تومــان بــه باالســت؛ در وام بــا دوره تنفــس هــر مــاه اصــل
پــول و بهــره بانکــی بــه صــورت اقســاط دریافــت میشــود ولــی
در بــازار ســرمایه اصــل پــول در آخــر بازپرداخــت میشــود؛
مســئله دیرکــرد در زمــان تأمیــن ســرمایه از بــازار ســرمایه
خیلــی نمــره منفــی دارد.
بشــیری دربــاره تامینمالــی بنگاههــا در بــورس ،از طریــق
انتشــار اوراق بدهــی گفــت :در ایــن حالــت شــرکتها اوراقــی
نظیــر اوراق اجــاره ،مشــارکت ،اســتصناع ،صکــوک ،منفعــت،
مرابحــه یــا اوراقــی رهنــی منتشــر میکننــد و ایــن اوراق در
بــورس بهصــورت عمومــی عرضــه میشــود.
او دربــاره تفــاوت اوراق بدهــی بــا اوراق ســرمایهگذاری هــم
گفــت :اوراق ســرمایهگذاری بــرای خریــدار آنهــا مالکیــت
ایجــاد میکنــد و بــه همیــن دلیــل دامنــه ســود یــا زیــان
آنهــا میتوانــد گســتردهتر باشــد و بــه همیــن دلیــل ریســک
بیشــتری دارنــد .امــا اوراق بدهــی بــه منزلــه بدهــی شــرکت
منتشــرکننده اوراق بــوده و وی ملــزم بــه بازپرداخــت بدهــی
براســاس شــرایط اعــام شــده در زمــان انتشــار اوراق اســت بــه

همیــن دلیــل ریســک و طبع ـاً ســود بالقــوه کمتــری دارنــد.
انتشــار اوراق بدهــی شــبیه وام گرفتــن از بانکهــا اســت بــا
ایــن تفــاوت کــه بــه جــای یــک بانــک ،هــزاران خریــدار اوراق
بــه بنــگاه موردنظــر وام دادهانــد.
او تنــوع ابزارهــای تأمیــن مالــی گفــت و آن را از اقدامــات
الزم در راســتای افزایــش ســهم بــازار ســرمایه در تأمیــن مالــی
بنگاههــا دانســت :امــا ایــن تنوعبخشــی لزوم ـاً بــه رفــع نیــاز
مالــی بنگاههــا نمیانجامــد بلکــه آنچــه از خــود شــیوههای
تأمیــن مالــی مهمتــر اســت ،متناســب کــردن ابزارهــای
تأمیــن مالــی بــا نیــاز بنگاههــا و تســهیل شــرایط اســتفاده
از آنهاســت.
بشــیری دربــاره انــواع اوراق و مکانیــزم آن گفــت :اوراق اجــاره،
مرابحــه ،اســتضاح ،خریــد دیــن ،رهــن و غیــره کــه در نهایــت
مکانیــزم همــه شــبیه بــه هــم اســت .امــا بهتریــن اوراق بــرای
بخــش خصوصــی اوراق اجــاره اســت .کــه بــه دو طریــق تأمیــن
دارایــی و تأمیــن نقدینگــی انجــام میشــود.
بعــد از صحبتهــای بشــیری ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران دربــاره تضامیــن و مســائل و مشــکالت آن بــرای بخــش
خصوصــی گفــت و تاکیــد کــرد کــه بایــد ایــن موانــع از پیــش
پــای بخــش خصوصــی برداشــته شــود و یــا اینکــه ایــن موانــع
تســهیل شــود.
در ادامــه ایــن نشســت اخالقــی یکــی دیگــر از کارشــنان
ســازمان فرابــورس ایــران دربــاره شــکل دیگــری از اوراق
ســرمایهگذاری در قالــب صندوقهــای تامینمالــی گفــت .او
گفــت :ایــن صندوقهــا بــا هــدف تامینمالــی فعالیتهــای
توســعهای بنگاههــا ایجــاد شــده و واحدهــای ســرمایهگذاری
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یــا اصطالحـاً یونیــت آنهــا در بــورس بهصــورت عمومــی عرضــه
میشــود.
بــه گفتــه اخالقــی در ایــران ســه نــوع صنــدوق ســرمایهگذاری
وجــود دارد؛ صنــدوق پــروژه کــه پروژههــای توســعه صنعتــی
و عمرانــی و خدماتــی را تامینمالــی میکنــد ،صنــدوق
زمیــن و ســاختمان کــه فعالیتهــای امــاک و مســتغالت را
تامینمالــی میکنــد و صندوقهــای جســورانه ( )VCکــه
بــه ســرمایهگذاری روی اســتارتآپها میپــردازد.
در ایــن نشســت عنــوان شــد کــه یکــی از مشــکالت دیگــر
بــورس در ایــن زمینــه ضعــف نهادهــای مرتبــط بــا تامینمالــی
اســت .بانکهــای ســرمایهگذاری یــا نهادهــای تامینمالــی
یکــی از ارکان مهــم تامینمالــی شــرکتها در بــورس
هســتند کــه هنــوز قــوت کافــی در ایــران ندارنــد .در ایــن
نشســت عنــوان شــد ههماکنــون  ۱۰شــرکت تأمیــن ســرمایه
در ایــران مجــوز فعالیــت دارنــد کــه هیــچ کــدام نهادهــای
بــزرگ و جاافتــادهای نیســتند.
اخالقــی دربــاره صنــدوق پــروژه هــم نکاتــی را در ایــن نشســت
مطــرح کــرد :هــدف از تشــکیل صنــدوق ســرمایهگذاری
پــروژه ،جمــعآوری ســرمایه از ســرمایهگذاران و متقاضیــان
ســرمایهگذاری و اختصــاص وجــوه جمعآوریشــده بــه
ســاخت و مرحلــه بهرهبــرداری رســاندن انــواع پروژههــای
دارای توجیــه صنعتــی و معدنــی ،نفــت و پتروشــیمی و...اســت.
وجــوه صنــدوق ســرمایهگذاری پــروژه فقــط بــرای راهانــدازی
پروژههــای پیشبینیشــده در طرحهــای توجیهــی و
هزینههایــی کــه در اساســنامه صنــدوق ســرمایهگذاری
پیشبینیشــده ،هســت.
وظایــف شــرکت پــروژه چیســت؟ شــرکت پــروژه بــر اســاس
یــک قــرارداد بــا صنــدوق ،انجــام کل مراحــل اجــرای پــروژه
را بــا مشــخصات ،کیفیــت ،زمانبنــدی و بــا دریافــت مبالــغ
منــدرج در طــرح توجیهــی بــر عهــده میگیــرد .تعدیــل
هزینههــای پیشبینیشــده انجــام پــروژه نیــز تنهــا بــا
تأییــد مجمــع صنــدوق امکانپذیــر اســت.
یکــی از حاضــران در نشســت گفــت :مؤسســاتی کــه رتبهبنــدی
اوراق را انجــام دهنــد یــا شــرکتهای مشــاور در ارزشگــذاری
و ارزشــیابی موشــکافانه هــم در ایــران فعــال نیســتند .ایــن
ضعفهــای نهــادی و تخصصــی هــم باعــث شــده از فرصــت
هجــوم نقدینگــی بــه بــورس بــرای تامینمالــی بنگاههــا
اســتفاده مناســب نشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتــاق بازرگانــیبینالملــل ( )ICCبــرای محافظــت
از اقتصــاد جهـــانی ،معیشــت کـــارگران و همچنیــن
نجــات کســب وکارهــای خــرد ،کوچــک و متوســط
پیشــنهادات شــشگانه اجرایــی در شــرایط شــیوع
ویــروس کرونــا را خطــاب بــه دولتهــا ارائــه
کــرده اســت کــه توصیههــای متفاوتــی از حمایــت
و پشــتیبانی مالــی تــا ضــرورت ایجــاد کانالهایــی
بــرای گفتوگــو میــان دولــت و بخــش خصوصــی را
در برمیگیــرد.
شــیوع ویــروس کرونــا ،دنیــا را بــا یــک بحــران بیســابقه در
زمینــه ســامت و اقتصــاد مواجه کرده و زنـــدگی و معیشـــت
کـــارگران و نیــز فعـــالیتهاي کسـبوکارهـــا در ســـطح
جهـــانی را تحـــت تـــاثیر قرار داده اسـت.
اتــاق بازرگـــانیبینالملــل بــه عنـــوان نماینـــده بیــش از 45
میلیــون بنگـــاه اقتصـــادي در بیــش از  100کشــور جهــان با
مشــاهده تـــاثیرات شدیـــد ایــن ویــروس بــر اقتصـــاد – بــه
خصــوص بــر کســب و کارهــاي خــرد ،کوچــک و متوســط
()MSMEsبــر ایــن بـــاور اســت کــه دولتهــا بایــد فــورا
در راســـتاي مدیریــت ایــن بحــران وارد عمــل شــده و تاثیرات
اجتماعــی و اقتصــادي ایــن بیمــاري همهگیــر را بــه حداقــل
برســانند.
ایــن نهــادبینالمللــی بــرای محـــافظت از اقتصـــاد جهـــانی،
معیشــت کـــارگران و همچنیــن نجـــات MSMEهــا،
پیشــنهادات شــشگانه اجرایــی بــراي دولتهــا تدویــن
کــرده کــه معاونــت امــوربینالملــل اتــاق بازرگانــی تهــران
بــه ارائــه آن پرداختــه اســت.
نخســتین پیشــنهاد اتــاق بازرگانــیبینالملــل ،پشــتیبانی
فــوری از کســب و کارهــای خــرد ،کوچــک و متوســط بــرای
جبــران یــا ادامــه فعالیــت از طریــق راهکارهایــی چــون
پشــتیبانی فــوری از کســب و کارهــای خــرد ،کوچــک و
متوســط بــرای جبــران یــا ادامــه فعالیــت ،تامیــن وامهــای
تخصیــص
بــدون ســود و یــا کمبهــره ،ســرمایهگذاری،
وامهــای ســرمایهگذاری بــا شــرایط بازپرداختــی
انعطافپذیــر ،اعطــای معافیــت مالیاتــی ،اعطــای معافیــت
جهــت بازپرداخــت وامهــای معوقــه ،اعطــای معافیــت جهــت
پرداخــت اجــاره و پرداخــت یارانــه بــه شــرکتهای خــرد،
کوچــک و متوســط بــرای پرداخــت حقــوق و دســتمزد

انـرژی

شماره یکصد و چهل و دوم  /هفتـه دوم خرداد هزار و سیصد نود و نه

ضرورت ایجاد کانال گفتوگو
میان دولت و بخش خصوصی

کارگــران اســت .همچنیــن فراهــم کردن پشــتیبانی مســتقیم
و فــوری بــرای کارکنــان و افــراد آســیبپذیر در خانــه و
خــارج از خانــه از دیگــر پیشــنهادات ایــن نهــادبینالمللــی
اســت.
پیشــنهادات  6گانــه اتــاق بازارگانــیبینالملــل بــرای
کاهــش مخاطــرات اقتصــادی شــیوع کرونــا بــه شــرح زیــر
اســت:
-1پشــتیبانی فــوری از کســب و کارهــای خــرد ،کوچــک و
متوســط بــرای جبــران یــا ادامــه فعالیــت
*تامین وامهای بدون سود و یا کم بهره
*سرمایهگذاری

تخصیــص وامهــای ســرمایهگذاری بــا شــرایط بازپرداختــی
انعطافپذیــر
*اعطای معافیت مالیاتی
*اعطای معافیت جهت بازپرداخت وامهای معوقه
*اعطای معافیت جهت پرداخت اجاره
*پرداخــت یارانــه بــه شــرکتهای خــرد ،کوچــک و
متوســط بــرای پرداخــت حقــوق و دســتمزد کارگــران
-2فراهــم کــردن پشــتیبانی مســتقیم و فــوری بــرای
کارکنــان و افــراد آســیبپذیر -در خانــه و خــارج از خانــه
*گســترش و ارتقــای حمایــت اجتماعــی بــرای کســانی کــه

پوشــش حمایتــی ندارنــد یــا از پوشــش حمایتــی ناکافــی
برخوردارنــد شــامل :مرخصــی بــا حقــوق ،اختصــاص حقــوق
بیــکاری ،حقــوق بازنشســتگی ،دسترســی مقــرون بــه صرفــه
بــه مراقبتهــای بهداشــتی ،حمایــت از کارگــران و مبــارزان
خــط مقــدم ،حمایــت از کــودکان ،و افزایــش بودجــه بــرای
خدمــات پشــتیبانی از جامعــه ماننــد پناهگاههــا و ذخایــر
غذایــی
*فراهــم کــردن پشــتیبانی مالــی در شــرایط ضــروری و
پرداخــت مســتقیم پــول بــه طــور موقتــی بــه خانوادههــای
آســیبپذیر بــرای بهبــود شــرایط زندگــی ایشــان (مســکن،
غــذا و اقــام ضــروری)
*اعطــای معافیــت موقتــی از بازپرداخــت وام مســکن/
اجــاره ،وامهــای شــخصی و خانگــی و پرداخــت مالیــات
*اطمینــان از حمایــت مناســب از کارگرانــی کــه کمتــر
مــورد توجــه هســتند مثــل زنــان ،کارگــران مهاجــر و
پناهنــدگان
 -3کســب اطمینــان از دریافــت ســریع حمایــت توســط
 MSMEsو کارکنــان آنهــا
بقــای بســیاری از MSMEهــا و کارگــران آنهــا به دسترســی
ســریع بــه اطالعــات و نیــز حمایــت دولــت بســتگی دارد.
فراهــم آوردن دسترســی فــوری ،قابــل اعتمــاد و بــه روز
بــه اطالعــات و نیــز بــه مزایــا و پشــتیبانی بــرای حصــول
اطمینــان از دریافــت بــه موقــع کمــک از اهمیــت بســزایی
برخــوردار اســت .دولتهــامیتواننــد از طریــق پلتفرمهــای
دیجیتالــی ،ابزارهــای پرداخــت بــا تلفــن همــراه و برنامههــای

10

تلفــن همــراه ،میــزان دریافــت اطالعــات و حمایــت را افزایش
دهنــد .ســازمانهای تجــاری ،اتاقهــای بازرگانــی و ســایر
نهادهــای ذینفــع نیــزمیتواننــد بــه عنــوان مراکــز اصلــی
جمــع آوری اطالعــات مهــم و ضــروری و نیــز جمعبنــدی
نیازهــا و نگرانیهــای مهــم بــرای آگاهــی از اقدامــات دولــت
عمــل کننــد.
-4سازگار ساختن برنامههای اجتماعی فعلی دولت
در حالــی کــه دولتهــا بــا حمایتهــای کوتاهمــدت خــود
درصــدد رونــق بخشــی بــه اقتصــاد و حمایــت از کســب و
کارهــا و کارگــران در کوتاهمــدت هســتند ،بایــد حمایتهــای
اجتماعــی را نیــز در دســتور کار قــرار دهنــد .ایــن حمایتهــا
در واقــع بــه بهبــود معنــادار اقتصــاد ،تــابآوری اجتماعــی و
همچنیــن بازگشــت اعتمــاد بــه مــردم کمــک خواهنــد کــرد.
-5حصــول اطمینــان از تجــارت آزاد و تســریع در انتقــال
کاالهــای اساســی در مرزهــا :دولتهــا بــرای جلوگیــری
از اختــال در زنجیــره تامیــن مــوارد زیــر را در نظــر بگیرنــد:
*معــاف کــردن کلیــه اقــام پزشــکی ،داروهــا و مــواد
غذایــی از ممنوعیتهــا و تعرفههــای تجــاری محدودکننــده
*برطــرف کــردن موانــع تجــاری غیرضــروری در
زنجیرههــای اصلــی تامیــن و اطمینــان از تامیــن منابــع
مالــی کافــی
*انجــام اقدامــات فــوری جهــت جایگزینــی اســناد
الکترونیکــی بــه جــای اســناد کاغــذی بــه منظــور حصــول
اطمینــان از ادامــه فرآینــد حمــل و آزادســازی کاال.
-6ایجــاد کانالهــای رســمی و غیررســمی بــرای
گفتوگــو میــان دولــت و بخــش خصوصــی
از آنجایــی کــه کاهــش اثــرات شــیوع کوویــد  19بــر ســامت
و اقتصــاد جامعــه ،نیازمنــد تعامــل همــه جانبــه دولــت و
جامعــه اســت ،در ایــن برهــه ،بیــش از هــر زمــان دیگــر بایــد
اطمینــان حاصــل کــرد کــه دولتهــا از طریــق برقــراری
ارتبــاط مســتقیم بــا تشــکلهای کارفرمایــی ،کارگــری و
نماینــدگان بخــش خصوصــی تعامــل منظمــی بــا تمامــی
ذینعفــان در جامعــه دارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی انتظــار دارنــد
نماینــدگان مــردم در دوره یازدهــم مجلــس شــورای
اســامی از اخــذ تصمیمــات خلقالســاعه و یــک
شــبه بپرهیزنــد و از تصویــب قوانیــن جدیــد
بپرهیزنــد و تــا بــر روی آنچــه تصویــب شــده،
بتواننــد نظــارت بهتــر و دقیقتــری داشــته باشــند.
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در حالــی بــا
تعییــن اعضــای هیــات رئیســه ،فعالیــت رســمی خــود
را بــرای یــک دوره چهارســاله آغــاز کــرد کــه بــه گفتــه
آگاهــان ،ایــن فصــل از مجلــس بــه دلیــل وضعیــت موجــود
کشــور از بعــد داخلــی و بینالمللــی ،نقــش و وظیفــهای
تعیینکننــده بــر عهــده دارد.
در ایــن شــرایط ،بخــشخصوصــی و صاحبــان کس ـبوکار
کــه بــه واســطه فعالیتهــای اقتصــادی و اثرپذیــری بــاالی
آن از تصمیمســازیها ،همــواره گوشــه چشــمی بــه
مصوبــات و تصمیمــات نهــاد قانونگــذاری کشــور دارنــد،
بــا حساســیت خــاص خــود تحــوالت رخ داده در ایــن نهــاد
را رصــد میکنــد.
از همیــن رو ،در گفتوگــو بــا برخــی اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران ،انتظــارت بخشخصوصــی از
مجلــس یازدهــم را بــه بحــث گذاشــته و دیدگاههــای آنــان
را جویــا شــدهایم.
خودداری از تصویب قوانین جدید
علیرضــا کالهــی صمــدی ،نماینــده بخــش صنعــت
در هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران معتقــد اســت کــه
نظــارت بــر اجــرای قوانیــن مصــوب بایــد در اولویــت
کاری نماینــدگان دوره یازدهــم مجلــس باشــد .بــه گفتــه
ایــن فعــال اقتصــادی ،ســبد تصویــب قوانیــن و مقــررات
در مجلــس دیگــر پــر شــده و بهتــر اســت کــه نماینــدگان
مــردم در ایــن دوره ،از تصویــب قوانیــن جدیــد امتنــاع
کننــد و نظــارت بــر اجــرای آن بخــش از مصوبــات قبلــی
کــه تنهــا روی کاغــذ مانــده را تقویــت کننــد.
او در عیــن حــال ،سیاس ـتهای اقتصــادی صنعتــی کشــور
را نادرســت دانســته و بــر ایــن نکتــه تاکیــد میکنــد کــه
ایــن سیاســتها عمدتــا مشــوقهایی بــرای صنایــع بــا
ارزش افــزوده پاییــن بــوده کــه خروجــی آن جــز رشــد
اقتصــادی کمتــر از  2درصــد طــی چنــد دهــه اخیر نیســت.

بخشخصوصی
از مجلس
یازدهم چه
توقعی دارد؟

جلوگیری از تصمیمات خلقالساعه
احمدرضــا فرشــچیان ،نماینــده بخــش کشــاورزی در هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران کــه ریاســت کمیســیون کشــاورزی
و صنایــع تبدیلــی ایــن اتــاق را نیــز برعهــده دارد ،میگویــد
آنچــه کــه بخــش کشــاورزی را آزار میدهــد ،تصمیمــات
خلقالســاعه و اعمــال ممنوعیتهــا و محدودیتهــای
یکشــبه اســت و ایــن انتظــار را از نماینــدگان دوره
یازدهــم مجلــس دارد کــه مقابــل تصمیمــات دولــت بــرای
اعمــال ممنوعیتهــا و محدودیتهــا در ایــن بخــش
بایســتند.
او همچنیــن نماینــدگان دوره یازدهــم مجلــس را از تصویــب
قوانیــن و مقرراتــی کــه منجــر بــه کوچکتــر شــدن ســفره
کشــاورزان میشــود ،برحــذر داشــت و معتقــد اســت
کــه کشــاورزان در عیــن کثــرت جمعیــت ،جــزو اقشــار
آســیبپذیر جامعــه هســتند و بایــد عــاوه بــر آنکــه
مراقــب بــود کــه مصوبــات و تصمیمســازیها در مجلــس
بــه ایــن قشــر آســیب وارد نکنــد ،قوانیــن حمایتــی در ایــن
بخــش را توســعه داد.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنایــع تبدیلی اتــاق تهران،
بــا انتقــاد از اینکــه طــی چنــد ســال اخیــر بــه ظرفیتهــای
موجــود بخــش کشــاورزی در کشــور کمتــر توجــه شــده،
از همیــن رو صنعــت کشــاورزی ایــران نتوانســته جایــگاه
مناســبی در عرصــه بینالمللــی بــه دســت آورد ،افــزود:
ایــن رویکــرد ضعیــف ،منجــر بــه آن شــده کــه کشــاورزی
ایــران همچنــان بــا مدرنیــزه و جهانــی شــدن فاصلــه
داشــته باشــد.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و دوم  /هفتـه دوم خرداد هزار و سیصد نود و نه

رشد مطلوب صادرات در
اردیبهشت ۹۹
ســازمان توســعه تجــارت اعــام کــرده کــه صــادرات ایــن
مــاه در قیــاس بــا فروردیــن رشــد مطلوبــی را تجربــه
کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در جدیدتریــن گــزارش ارائــه شــده
از ســوی ســازمان توســعه تجــارت ،بــه کاهــش صــادرات
ایــران در فروردیــن مــاه ســال جــاری اشــاره شــده کــه
تحــت تاثیــر شــیوع کرونــا ،تجــارت ایــران و بســیاری از
کشــورهای جهــان در ایــن ایــام بــا کاهــش چشــمگیر
مواجــه شــد.
در هفتههــای اخیــر بــا توجــه بــه نیــاز کشــورها بــه
محصــوالت وارداتــی و همچنیــن بازگشــایی برخــی
مرزهــا ،تحــت تاثیــر کاهــش نســبی ســرعت شــیوع
کرونــا ،بخشــی از صــادرات از ســرگرفته شــده اســت.
محمــد الهوتــی – رییــس کنفدارســیون صــادرات ایــران
– پیشــتر بــه ایســنا گفتــه بــود هرچنــد هنــوز تحــت
تاثیــر کرونــا ،میــزان صــادرات بــا عملکــرد عــادی خــود
فاصلــه دارد امــا عملکــرد صادراتــی کشــور در اردیبهشــت
نســبت بــه فروردیــن مــاه بهبــود یافتــه و بیشــتر شــده
اســت.
حــاال ســازمان توســعه تجــارت نیــز بــا اشــاره بــه کاهــش
نســبی محدودیتهــای مقابلــه بــا کرونــا و بازگشــایی
تعــدادی از مرزهــای مشــترک کشــور اعــام کــرده کــه
صــادرات ایــران در مــاه دوم ســال جــاری افزایــش یافتــه
اســت.
در کنــار اهمیــت عملکــرد صادراتــی ،آنچــه کــه بــرای
دولــت بیشــترین اهمیــت را دارد ،بازگشــت ارز حاصــل از
ایــن صــادرات بــه کشــور و اســتفاده از آن بــرای تامیــن
مــواد اولیــه کارخانجــات و واردات کاالهــای ضــروری
اســت .طبــق بــرآورد ســازمان توســعه تجــارت ،ســرعت
بازگشــت ایــن ارزهــا نیــز در خــرداد امســال افزایــش
خواهــد یافــت.
در ماههــای پایانــی ســال  ،۹۸تحــت تاثیــر نزدیــک شــدن
نــرخ بــازار نیمــا بــه بــازار آزاد و همچنیــن محدودیتهــای
وارداتــی ،میــزان عرضــه ارز در ســامانه نیمــا بیــش از
میــزان تقاضــای موجــود بــرای آن شــده بــود.
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شرایط بازار بورس در کشور ،باعث
ورود سرمایه گذاران خارجی میشود
معــاون اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه اظهــار کــرد :
شــرایط بــازار بــورس در ماههــای اخیــر موجــب ورود
ســرمایه گــذاران کشــورهای خارجــی بــه خصــوص
ایرانیــان خــارج از کشــور در ایــن بــازار خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمرضــا انصــاری ،دربــاره راهکارهای
ایــن وزارتخانــه بــرای جــذب ســرمایه گذاریهــای
خارجــی تصریــح کــرد :خوشــبختانه علــی رغــم همــه
مشــکالت  ،بــازار ایــران بــرای همــه ســرمایه گــذاران
خارجــی و ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور جــذاب اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه موضــوع ســرمایه گــذاری
بــرای توســعه کشــور در بخشهــای مختلــف یکــی
از دغدغههــای مــا اســت ،افــزود :در مــورد ایــن کــه
چگونــه زمینــه و مشــوقهای الزم را بــرای جذب ســرمایه
گــذاری در منطقــه خــود داشــته باشــیم و رقابتــی در این
راســتا ایجــاد شــود پیشــنهادهایی بــرای ارائــه تســهیالت
در ایــن زمینــه ارایــه کردیــم کــه ایــن مــوارد در جلســات
مختلــف در حــال بحــث و بررســی اســت.
انصــاری ادامــه داد :نکاتــی ماننــد چگونگــی نقــل و انتقال
پــول اگــر ســرمایه گــذاران بخواهنــد ســرمایههای خــود
را اضافــه و یــا خــارج کننــد و اینکــه چــه راههایــی
در ایــن زمینــه وجــود دارد در دســت بررســی اســت،
همچنیــن درجلســات ســرمایه گــذاری کــه بــا معاونــت
وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی داریــم بــه دنبــال آن
هســتیم کــه ایرانیــان خــارج از کشــور بتواننــد در ایــن
زمینــه ورود بیشــتری داشــته باشــند.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه تاکیــد
کــرد :باتوجــه بــه جذابیتهــای بــورس در ماههــای
اخیــر ایــن کــه چــه راههایــی بــرای ســرمایه گــذاری
ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور در بــورس ایجــاد شــود
در دســت پیگیــری اســت.
وی بــا اشــاره بــه درخواســت برخــی کشــورهای مختلــف
بــرای ســرمایه گــذاری در ارقــام کوچــک در بخــش
انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران گفــت :امیدواریــم ایــن
ســرمایه گذاریهــا را بــه زودی بــه مرحلــه اجرایــی
درآوریــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،گشــتی در اطــراف
خیابــان حافــظ کافــی اســت تــا بنرهــای رنگارنــگ
بــا شــعار یــک گام تــا پایــان فعالیــت بخــش
دریایــی فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی را بــه عنــوان یکــی
از وعدههــای وزیــر نفــت ،ببینیــم .پایــان فعالیــت
بخــش دریایــی فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی ،اتمــام بخــش
فراســاحلی پــارس جنوبــی و افزایــش ظرفیــت تولید
گاز کشــور اســت،
امــا میــان ایــن هیاهــوی افزایــش تولیــد گاز ،اشــارهای بــه
نحــوه مصــرف ایــن فــرآورده بــی نهایــت ارزشــمند نمیشــود.
البتــه در تولیــد گاز نیــز «در» بــر همــان «پاشــنه» تولیــد
نفــت مــی چرخــد؛ بــه گفتــه کارشناســان ،افزایــش صــرف
ظرفیــت تولیــد گاز بــدون اینکــه هــدف اقتصــادی و
بلندمدتــی بــرای آن در نظــر گرفتــه باشــیم ،شــاید کارکــرد
رســانهای بــرای دولــت داشــته باشــد امــا در عمــل و پــازل
اقتصــادی ایــن صنعــت ،بــی شــک محکــوم بــه شکســت
اســت .چــرا کــه ســرعت رشــد تولیــد گاز در کشــور بیشــتر
از رونــد رشــد صنایــع اســت .البتــه قیمــت و درآمــد گازی
در داخــل کشــور قابــل مقایســه بــا درآمــد صادراتــی آن
و همچنیــن همبســتگی اســتراتژیکی کــه بیــن کشــورها
ایجــاد میکنــد ،نیســت .از ســویی دیگــر حــال بازارهــای
صادراتــی کــه توســعه چندانــی نیــز نســبت بــه  ۷ســال
پیــش نداشــتهاند ،خــوب نیســت و نبــض انــدک ســهم بــازار
صادراتــی گاز کشــور نیــز بــه کنــدی میزنــد.
وزیــر نفــت :علــت تعلــل ترکهــا بــرای ترمیــم خــط
لولــه را نمــی دانــم!
چنــدی پیــش بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت طــی یــک مصاحبــه
رادیویــی دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات گاز بــه ترکیــه
گفــت :بــه دلیــل انفجــاری کــه در اوایــل ســال جــاری 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.
وی 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.
برنام ـهای بــرای صــادرات گاز بــه ســوریه وجــود نــدارد  /از
ایــده تــا عمــل
بــه گفتــه ایــن مقــام مســؤول برنامـهای بــرای صــادرات گاز
از طریــق خــط لولــه بصــره بــه ســمت بنــدر الذقیــه در
ســوریه وجــود نــدارد و همــه مســائلی کــه پیرامــون ایــن
قضیــه مطــرح میشــود در حــد ایــده اســت .ضمــن اینکــه
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.
کاهش حجم واردات گاز ترکیه از ایران
جــواد ســلیمانپور ،کارشــناس حــوزه گاز در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر ،بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم ایــران در ســبد
وارداتــی گاز ترکیــه از  ۱۲بــه  ۱۶درصــد رســیده اســت،
ادامــه داد :در مقابــل افزایــش ســهم ،حجــم واردات گاز
از ایــران کاهــش داشــته اســت علــت ایــن کاهــش نیــز،
کاهــش میــزان واردات گاز ترکیــه بــه طــور کلــی اســت.
بنابرایــن ایــن افزایــش ســهم بــه نفــع ایــران نیســت و نشــان
میدهــد ایــران در اســتفاده کــردن از فرصــت موجــود بــرای
افزایــش ســهم از بــازار گاز ترکیــه بــه خوبــی عمــل نکــرده
اســت؛ در حالــی کــه آذربایجــان از ایــن فرصــت بــه خوبــی
اســتفاده کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه قــرارداد صــادرات
گاز ایــران بــه ترکیــه امــکان افزایــش ظرفیــت از  ۸بــه ۱۲
میلیــارد مترمکعــب در ســال داشــته و حتــی نیــاز بــه عقــد
قــرارداد جدیــدی نــدارد.
ایــن کارشــناس حــوزه گاز اظهــار داشــت :ترکیــه طــی چنــد
ســال اخیــر تــاش کــرده تــا بــا افزایــش واردات گاز خــود
از آذربایجــان و روســیه ســبد وارداتــی گاز خــود را متنــوع
و خــود بــه بازیگــری اثرگــذار در حــوزه بــازار گاز تبدیــل
شــود.
حاال وقت هست!
 ۲۲دی مــاه ســال  ۹۷حســن منتظــر تربتــی ،مدیرعامــل
شــرکت ملــی گاز ایــران در نشســت خبــری در پاســخ بــه
خبرنــگار مهــر دربــاره برنامــه ایــن مجموعــه بــرای تمدیــد
صــادرات گاز بــه عــراق و ترکیــه کــه هرکــدام  ۶ســال بــه

انـرژی
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افزایش تولید
گاز بـدونــ
چـشمـانداز
صادراتـیـــ
پایــان آنهــا زمــان باقــی مانــده بــود ،گفــت :عمومــاً بــرای
مذاکــره دربــاره تمدیــد قراردادهــای صادراتــی ۲ ،تــا  ۳ســال
آخــر قــرارداد وارد مذاکــره میشــویم؛ امــا بــه طــور کلــی
دربــاره صــادرات گاز بــه عــراق بایــد گفــت کــه اکنــون در
ابتــدای راه قــرار داریــم و صــادرات بــه ایــن کشــور را از دو
نقطــه بصــره بــه تازگــی آغــاز کردهایــم؛ بنابرایــن بــرای
اظهارنظــر و ورود بــه حــوزه مذاکــرات بــرای تمدیــد قــرارداد
صــادرات بــه ایــن کشــور زود اســت؛ چراکــه ممکــن اســت
تقاضــای عــراق بــرای گاز ایــران در تابســتان ســال آینــده
کــه میــزان مصــرف بــرق آن افزایــش مییابــد ،رشــد قابــل
توجهــی داشــته باشــد.
وی در پاســخ بــه پرســش دیگــر مهــر دربــاره احتمــال
جایگزینــی گاز روســیه بــه جــای ایــران در بــازار گاز ترکیــه،
توضیــح داد :بــرای مذاکــره دربــاره تمدیــد صــادرات گاز بــه
ترکیــه ،از شــرایط صــادرات گاز عــراق پیــروی میکنیــم؛
بــه ایــن ترتیــب کــه در دو تــا ســه ســال پایانــی قــرارداد،
وارد مذاکــره میشــویم؛ امــا بــه طــور کلــی بایــد در نظــر
داشــت کــه هیــچ کشــوری مبــدا ً صادراتــی خــود را محــدود
بــه یــک کشــور نمیکنــد و اینگونــه نیســت کــه روســیه
بتوانــد جایگزیــن ایــران در بــازار گاز ترکیــه شــود.

کرونا بهانه است
حــال تنهــا  ۴ســال بــه اتمــام قــرارداد گازی ایــران و ترکیــه
و البتــه ایــران و عــراق باقــی مانــده و اخبــار خوبــی از ایــن
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مقاصــد صادراتــی گاز بــه گــوش نمیرســد.
علــی نصــر ،کارشــناس حــوزه گاز در گفتگــو بــا خبرنــگار
مهــر بــا اشــاره بــه اینکــه در  ۱۲فروردیــن مــاه ســال جــاری
انفجــاری در خــط لولــه گاز صادراتــی ایــران بــه ترکیــه در
خــاک ایــن کشــور اتفــاق افتــاد ،گفــت :مســئولیت ایــن حمله
را گروهــک تروریســتی پ.ک .ک برعهــده گرفــت .اتفاقــی کــه
بارهــا در طــی ایــن چنــد ســال گــزارش شــده بــود .امــا ایــن
بــار شــرکت ترکیـهای بوتــاش تمایلــی بــه تعمیــر ایــن خــط
لولــه نداشــت.
وی افــزود :ایــن شــرکت خطــر شــیوع ویــروس کرونــا را
بهانـهای بــرای بــه تعویــق انداختــن تعمیــر خــط لولــه بیــان
کــرد .ولــی در حقیقــت بــه علــت اختــاف قیمــت گاز وارداتی
ایــران نســبت بــه ســایر بازارهــا ،ترکیــه از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرده تــا نیــاز گازی خــود را از منابــع دیگــری
تأمیــن کنــد.
افزایــش تولیــدی کــه قــدرت چانــه زنــی را تضعیــف
می کنــد
بــه گفتــه کارشناســان متأســفانه دولــت تدبیــر و امیــد تنهــا
بــر افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز تکیــه کــرده و بــا وجــود
اینکــه ایــران دارنــده دومیــن ذخایــر بــزرگ گازی جهــان
اســت ،ســهمی کمتــر از  ۲درصــد از تجــارت گاز دنیــا را در
اختیــار دارد .ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی همســایگان
ایــران بــا کمبــود مواجــه بــوده و بــه ایــن گاز نیــاز دارنــد.
زمانــی کــه شــاهد افزایــش تولیــد صــرف گاز هســتیم و
از ســویی پیــش از اعــام ایــن دســت اخبــار نیــز اوضــاع
صادراتــی (مقصــد مصرفــی) مطلوبــی نداریــم و از آنجایــی که
امــکان ذخیــره ســازی ماهیتــی گاز وجــود نــدارد و همچنیــن
بــه دلیــل مصــرف داخلــی و فنــی نیــز امــکان کاهــش تولیــد
را نداریــم ،بنابرایــن نمیتوانیــم بــه طــور شایســته ای در
موضــع قــدرت ایفــای نقــش کنیــم در نتیجــه قــدرت چانــه
زنــی مــا میتوانــد در قراردادهــا ،هــدف مشــتریان دنــدان
گــرد قــرار گیــرد.
برآینــد فعالیــت وزارت نفــت طــی ســالهای گذشــته نشــان
میدهــد کــه طــی ایــن ســالها نــه تنهــا بــازار گازی
جدیــدی ایجــاد نشــد بلکــه انــدک ســهم صادراتــی موجــود
نیــز در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه کــه حفــظ و توســعه
آنهــا اراده و همــت مضاعــف و ســرعت عمــل بــاال میطلبــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تاکید عمده ترین تولیدکنندگان نفت
بر بازگشت اعتماد به بازار جهانی

دبیــرکل اوپــک گفــت :عمدهتریــن تولیدکننــدگان نفــت بــر
وابســتگی متقابــل خــود و مزایــای همــکاری مشــترک بــرای
بازگشــت اعتمــاد بــه بــازار جهانــی نفــت تأکیــد کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت،
کمیســیون اقتصــادی ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت
(اوپــک) ،اتــاق فکــر اقتصــادی و فنــی ایــن ســازمان اســت.
ایــن نشســت بهطــور معمــوالً دوبــار در ســال ،در ماههــای
ژوئــن و دســامبر و پیــش از نشســت وزیــران برگزار میشــود.
ایــن هیئــت از دبیــرکل بــه عنــوان رئیــس و نماینــدگان ملی،
بــه عنــوان اعضــا تشــکیل میشــود.
محمــد سانوســی بارکینــدو ،دبیــرکل اوپــک در ســخنرانی
افتتاحیــه ایــن نشســت بــه اثــر همهگیــری ویــروس کرونــا
بــر اقتصــاد جهــان و بــازار نفــت و همچنیــن بــه شــرح
تصمیمهــای اتخــاذ شــده در نشســتهای نهــم و دهــم
وزیــران اوپــک و متحدانــش در روزهــای نهــم و دوازدهــم
آوریــل پرداخــت.
وی گفــت :از آنجایــی کــه شــرایط بــازار در اواخــر یکچهــارم
ابتدایــی و اوایــل یکچهــارم دوم ســال  ۲۰۲۰رو بــه
وخامــت بــود ،اقــدام فــوری در ایــن زمینــه ضــرورت داشــت.
کشــورهای مهــم ذینفــع سراســر جهــان بــرای حمایــت از
اقدامهــای پیشــگیرانه و تعییــن کننــده ایــن ســازمان و
بــرای جلوگیــری از ســقوط کل بــازار ،از کشــورهای عضــو
توافقنامــه همــکاری حمایــت کردنــد.
دبیــرکل اوپــک افــزود :کاهــش تولیــد  ۹میلیــون و ۷۰۰
هــزار بشــکهای نفــت ائتــاف اوپــک پــاس بــه مــدت
دومــاه ،و بــه دنبــال آن کاهــش تدریجــی در ســطحهای
مشخصشــده در مــدت  ۲۲مــاه پــس از آن ،از نظــر دامنــه
و مــدت زمــان بــی نظیــر بــود .دوره  ۲ســاله مشــخص
شــده بــرای ســطح تولیــد نفــت ،نشــانگر تعهــد کامــل همــه
ذینفعــان در دســتیابی بــه اهــداف مشــترک بــود.
بارکینــدو در پایــان گفــت :دســتاورد مهــم دیگــر آن نشســت،
تشــویق و حمایتــی بــود کــه کشــورهای عضــو توافقنامــه
همــکاری از کشــورهای بســیار مهــم دریافــت کردنــد.
عمدهتریــن تولیدکننــدگان نفــت بــر وابســتگی متقابــل
خــود و مزایــای همــکاری مشــترک بــرای بازگشــت اعتمــاد

بــه بــازار جهانــی نفــت تأکیــد کردنــد.

قیمت نفت به باالترین نرخ
سهماهه رسید
قیمــت جهانــی نفــت طــی شــش هفتــه گذشــته بــا کاهش
محدودیتهــا در رفتوآمــد و بازگشــایی اقتصادهــا،
افزایشیافتــه اســت .هــر بشــکه نفــت خــام برنــت پــس از
برخــورد بــا پایینتریــن ســطح خــود در مــاه آوریــل ،حــاال
بیــش از دو برابــر شــده اســت.
پیشبینــی اینکــه اوپــک و کشــورهای متحــدش کاهــش
تولیــد را تــا مــاه ژوئیــه افزایــش خواهنــد داد ،باعــث شــد
کــه قیمــت نفــت بــاال رود .هرچنــد حتــی بــا ایــن افزایــش
قیمــت ،چشــمانداز نیمــه دوم ســال همچنــان نامعلــوم
اســت .سـیانان گزارشــی دراینبــاره منتشــر کــرده اســت.
معامــات آتــی نفــت خــام برنــت ،معیــار جهانــی قیمــت
نفــت ،بــرای نخســتین بــار از اوایــل مــاه مــارس ،دیــروز بــه
بــاالی  42دالر در هــر بشــکه افزایــش یافــت .قیمــت نفــت
وســت تگــزاس اینترمدیــت ،معیــار نفــت امریــکا بــه بیــش
از  39دالر در هــر بشــکه رســید.
دو منبــع آگاه در اوپــک بــه ســیانان گفتهانــد کــه
اوپکیهــا روز شــنبه بــرای گفتگــو دربــاره تمدیــد کاهــش
تولیــد تــا یــک مــاه دیگــر بــا یکدیگــر مالقــات خواهنــد
کــرد.
اعضــای اوپــک و متحدانــش ازجملــه روســیه و مکزیــک در
حــال حاضــر متعهــد شــدهاند تولیــد ماهانــه در مــاه مــی
و ژوئــن را  9.7میلیــون بشــکه در روز کاهــش دهنــد .ایــن
میــزان بــا شــروع تقاضــا بــرای نفــت ،بــه افزایــش قیمــت
نفــت کمــک خواهــد کــرد.
بجورنــار توهاجــن ،رئیــس بازارهــای نفــت در Rystad
 Energyدر یادداشــتی متذکــر شــد کــه تولیدکننــدگان
نفــت هنــوز بــرای مدیریــت تعــادل بــازار مســیر ســختی
در پیــش دارنــد .بــه گفتــه او کشــورهایی ماننــد عربســتان
ســعودی میخواهنــد از پاییــن نگهداشــتن امکانــات
ذخیرهســازی ،کمــک بــه افزایــش قیمتهــا در یــک
ســطح پایــدار محافظــت کننــد .حتــی اگــر تقاضــا بیــش
از عرضــه شــود ،ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه مشــکلی

انـرژی
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وجــود نــدارد.
قیمــت جهانــی نفــت طــی شــش هفتــه گذشــته بــا
کاهــش محدودیتهــا در رفتوآمــد و بازگشــایی
اقتصادهــا ،افزایشیافتــه اســت .هــر بشــکه نفــت خــام
برنــت پــس از برخــورد بــا پایینتریــن ســطح خــود در مــاه
آوریــل ،حــاال بیــش از دو برابــر شــده اســت .بااینحــال
قیمتهــا در همیــن ســطح کــم باقــی خواهنــد مانــد .در
اوایــل ژانویــه نفــت خــام برنــت نزدیــک بــه  69دالر در هــر
بشــکه دادوســتد میشــد.
بااینحــال ســرمایهگذاران وضعیــت را رو بــه بهبــود
میبیننــد .البتــه بســتگی بــه ایــن دارد کــه در مــاه اوت
چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد .برخــی کارشناســان گمــان
میکننــد کــه تولیــد در ایــن مــاه دوبــاره افزایــش خواهــد
یافــت.
بــا تــرک خانههــا و دورکاری ،بازگشــت بــه محــل کار
–شــاید بــا اجتنــاب از حملونقــل عمومــی بــه نفــع
اتومبیــل شــخصی -بــاز شــدن دوبــاره مرزهــا ،دیگــر
نیــازی بــه کاهــش تولیــد بــرای حفــظ قیمتهــا نباشــد.
عربســتان ســعودی هــم کــه کاهــش تولیــد یکمیلیــون
بشــکه مــازاد نفــت در مــاه ژوئــن را متعهــد شــده دیگــر
اجــازه خواهــد داد تولیــد دوبــاره بــه مســیر قبــل برگــردد.
بااینحــال ،ریســکها همچنــان باقــی خواهنــد مانــد.
مــوج دیگــری از شــیوع کرونــا میتوانــد لحظــات مهمــی
بــرای تقاضــا رقــم بزنــد .بهطــور قطــع میتــوان گفــت
کــه مــردم بــه همــان ســرعتی کــه انتظــار مــیرود ،بــه
عادتهــای قدیمــی خــود بازخواهنــد گشــت.

تشکیل کمیته اقدام صادراتی با
محوریت اتاقهای ایران ،تعاون
و اصناف

سرپرســت وزارت صنعــت ضمــن اعــام خبــر تشــکیل
کمیتــه اقــدام صادراتــی ،گفــت :رئیــس ســازمان توســعه
تجــارت موظــف اســت تــا جلســات دو ســاعته را بــا اتــاق
بازرگانــی بــدون حضــور دســتگاهها فقــط بــا حضــور
صادرکننــدگان تشــکیل دهــد.
حســین مــدرس خیابانــی سرپرســت وزارت صنعــت در
نشســت بــا اعضــای هیئــت رئیســه اتــاق تعــاون بــا بیــان
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اینکــه مقــرر شــده اســت تــا کمیتــه اقــدام صادراتــی را بــا
ســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران،
تعــاون و اتــاق اصنــاف تشــکیل دهیــم گفــت :رئیــس
ســازمان توســعه تجــارت موظــف اســت تــا جلســات دو
ســاعته را بــا اتــاق بازرگانــی بــدون حضــور دســتگاهها
فقــط بــا حضــور صادرکننــدگان تشــکیل دهنــد و در ایــن
جلســات تمــام مســائل و مشــکالت را در آن جلســه حــل
کننــد.
سرپرســت وزارت صنعــت افــزود:در جلســهای بــا حضــور
معــاون اول اعــام کــردم اگــر صــادرات مســئله اول کشــور
اســت در ایــن بــاره بــه کمیتــه عملیاتــی نیــاز داریــم ،زیــرا
شــورای عالــی صــادرات ســالی یــک یــا دوبــار برگــزار
میشــود در حالــی کــه شــان ایــن شــورا در حــد مســائل
کالن اســت.
او تاکیــد کــرد :بــه دنبــال مطــرح شــدن مســائل بــزرگ
در ایــن جلســات نیســتیم زیــرا ایــن مســائل بایــد در
کارگــروه توســعه صــادرات گفتــه شــود و کمیتــه بنــگاه
صادراتــی موظــف اســت بنــگاه بــه بنــگاه ،تولیدکننــده بــه
تولیدکننــده و صادرکننــده بــه صادرکننــده بــا معرفــی
اتــاق مربوطــه مشــکالت را بررســی کنــد.
سرپرســت وزارت صنعــت افــزود :کمیتــه اقــدام صادراتــی
بــا معرفــی اتــاق بازرگانــی و افــراد موردنظــر و افــرادی کــه
بــا آنهــا دچــار مشــکل شــدهاند بایــد مشــکالت را بررســی
کننــد و اگــر موضــوع مربــوط بــه بانــک بــود آن نیــز بــه
طــور جداگانــه بررســی شــود.
او افــزود :بایــد در کمیتــه اقــدام ،اتــاق بازرگانــی ،اتــاق
تعــاون و اتــاق اصنــاف ایــران بــه طــور جداگانــه بــه تشــریح
مشــکالت بپردازنــد.
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Short news

COVID-19 Intensifies The UrgenIran inks 2-year agreement for ex- cy To Expand Sustainable Energy
Solutions Worldwide
porting electricity to Iraq

TEHRAN – Iran has signed an agreement with Iraq for exporting electricity to the country for two years, Iranian Energy Minister Reza Ardakanian,
who visited the Arab neighbor on
.Wednesday, said
Heading a delegation of electricity
experts, Ardakanian arrived in Baghdad, capital of Iraq, on Wednesday,
and met with his Iraqi counterpart
and some other senior officials of this
.neighboring country
During his daylong visit, the minister
held talks with Iraqi President Barham Salih, the country’s Energy Minister Majid Mahdi Hantoush, as well as
Prime Minister Mustafa al-Kazemi, Ali
Abdul Amir Alavi, Iraq’s minister of finance, and heads of central bank and
.Trade Bank of Iraq
According to the minister, the electricity export contract that used to be
a one-year agreement was extended
during the current year to cover 2020
.and 2021

To meet the Sustainable Development Goals (SDGs) targets by 2030,
countries must safeguard the gains
already attained and accelerate efforts to achieve affordable, reliable,
sustainable and modern energy for all
Despite accelerated progress over
the past decade, the world will fall
short of ensuring universal access
to affordable, reliable, sustainable,
and modern energy by 2030 unless
efforts are scaled up significantly,
reveals the new Tracking SDG 7: The
Energy Progress Report released today by the International Energy Agency (IEA), the International Renewable
Energy Agency (IRENA), the United
Nations Statistics Division (UNSD),
the World Bank, and the World Health
.)Organization (WHO
Largely stagnant progress since 2010
leads to millions of deaths each year
from breathing cooking smoke. The
share of renewable energy in the
global energy mix is only inching up
gradually, despite the rapid growth
of wind and solar power in electricity
.generation

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Renewable Power Is Increasingly
Cheaper Than Any New Electricity
Capacity Based On Fossil Fuels,
Says IRENA

IRENA’s newly launched ‘Renewable Power Generation Costs in 2019’
report highlights that new renewable power generation projects now
increasingly undercut existing coalfired plants
Newly installed renewable power capacity increasingly costs less than
the cheapest power generation options based on fossil fuels, according to the newly launched Renewable Power Generation Costs in 2019
.report
The cost data presented in this comprehensive study from the International Renewable Energy Agency
(IRENA) confirms how decisively the
.tables have turned
More than half of the renewable capacity added in 2019 achieved lower
.electricity costs than new coal
New solar and wind projects are undercutting the cheapest of existing
.coal-fired plants, the report finds
Auction results show these favourable cost trends for renewables accel.erating

China’s Development Of 14 UHV
Projects To Provide Greater Thrust
To Economic Recovery Path, Says
GlobalData

The country has identified seven
priority areas of which ultra-high
voltage (UHV) transmission grids
and electric vehicle (EV) charging
stations provide an opportunity to
investors in the power sector
In order to tackle the economic impact caused by COVID-19, China
decided to invest in new infrastructure projects to accelerate econom.ic recovery
The country identified seven priority areas of which ultra-high voltage
(UHV) transmission grids and electric vehicle (EV) charging stations
provide an opportunity to investors
.in the power sector
The idea is to quickly realize that
these projects can drive innovation
and facilitate the penetration of advanced technology in economically weaker areas, says GlobalData,
a leading data and analytics com.pany
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[[ چین چگونه سرمایهداری شد[[
فقــط ســیوپنج ســال وقــت الزم داشــتند تــا از کشــوری کمونیســتی و فقیــر و وابســته بــه کشــاورزی بــدل بــه
بزرگتریــن قــدرت اقتصــادی و تولیدکننــده جهــان بشــوند .دو نویســنده ایــن کتــاب بــا روایتــی بــه شــدت جــذاب
ل شــدن ایــن کشــور بــه ابرقــدرت ســرمایهداری اســت .اواخــر دهــه  90و بــا روی کار آمــدن
رشــد غولآســا و تبدی ـ 
مــادو تاریــخ چیــن وارد مرحلــه جدیــدی شــد .بــا مــرگ مــادو چیــن کمونیســت بــه آخــر خــط رســید و بــا روی کار
آمــدن ژیادوینــگ چیــن چنــان جهشــی بــه ســوی ســرمایهداری داشــت کــه در هیــچ جــای دیگــری از جهــان نمونـهاش
وجــود نــدارد .نویســندگان ایــن کتــاب راز موفقیــت چیــن را رمزگشــایی کردهانــد و در نهایــت همــراه خواننــده بــه
ایــن تحلیــل رســیدهاند کــه اصلیتریــن عامــل رشــد اقتصــادی چیــن سیاســتگذاریهای دولتمــردان و سیاســت
نبــوده ،بلکــه تکیــه بــر اهــرم بــازار چیــن را بــه ایــن ســمت پــرده اســت .نویســندگان ایــن کتــاب نشــان میدهنــد
آنچــه در چیــن رخ داد سیاســتمداران ایــن کشــور را هــم متعجــب کــرد و ایــن موفقیــت بــرای آنهــا هــم غیرمنتظــره
بــود .از آن طــرف در ایــن رشــد اقتصــادی و ســوق پیــدا کــردن بــه ســوی بازارهــای جهانــی و ســرمایهداری هیــچ
گروهــی بــه انــدازه اعضــای حــزب کمونیســت دخیــل نبودنــد.
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