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اقتصاد سیاست زده راهگشا نخواهد بود
یحیی آلاسحاق

اینکــه اقتصــاد امــروز ایــران مشــکالت فراوانــی دارد یــک واقعیــت
غیرقابــل انــکار اســت امــا راهحلهایــی نیــز بــرای ایــن معضــات
وجــود دارنــد کــه میتواننــد در دســتور سیاســتگذاران قــرار گیرنــد
تــا بــه ایــن ترتیــب بــار مصایــب ســبک شــوند.
شــرایطی کــه امــروز در آن زندگــی میکنیــم یــک شــرایط ویــژه
اســت .شــیوع ویــروس کرونــا نــه تنهــا در ســطح ایــران یــا کشــورهای
منطقــه بلکــه در تمــام کشــورهای جهــان دســتور کار جدیــدی را وارد
برنامــه دولتهــا کــرده اســت .عالــم گیــر شــدن ایــن ویــروس تعهــدات
دولتهــا را تغییــر داده و اکنــون دیگــر خیلــی از وعدههــای پیشــین بایــد
کنــار رود تــا براســاس شــرایط موجــود بتوانیــم تصمیمگیــری کنیــم.
از مشــکالت اصلــی کــه ایــن میــان هنــوز دراقتصــاد ایــران مشــاهده
میشــود مشــکالت مربــوط بــه حــوزه پولــی کشــور اســت.از یکســو
آن طــور کــه مســئوالن دولتــی میگوینــد ایــران صاحــب حــدود ۱۸
هــزار میلیــارد تومــان دارایــی منجمــد شــده اســت .ایــن میــان گفتــه
میشــود حــدود  ۵۰درصــد داراییهــای بانکهــا منجمــد شــده و
امــکان اســتفاده از آن اکنــون وجــود نــدارد .ایــن یــک مشــکل غامــض
در اقتصــاد ایــران اســت و بایــد هــر طــور شــده آن را برطــرف کــرد تــا
بتوانیــم در روزهــای ســخت بــه داد کشــور برســیم.
از ســوی دیگــر میــزان نقدینگــی در کشــور بیــش از دو هــزار هــزار
میلیــارد تومــان بــرآورد میشــود .همانطــور کــه بارهــا کارشناســان
اقتصــادی گفتهانــد اگــر ایــن رقــم بــه ســمت بخــش تولیــد کشــور
بــرود بخــش زیــادی از مشــکالت حــل خواهــد شــد ولــی اگــر هــم رهــا
شــود بــه بازارهــای مــوازی چــون ارز و طــا میرونــد کــه ایــن نیــز
مســبب مشــکالت بزرگــی خواهــد شــد .ادامــه در صفحــه 7

جزئیات پیشنهادات  9گانه
کمیته ارزی اتاق ایران

اولتیماتــوم ارزی بانــک مرکــزی واکنــش بخــش خصوصــی را بــه دنبــال داشــت؛
چراکــه بــه گفتــه آنهــا ،شــیوع ویــروس کرونــا شــرایط را بــرای بازچرخانــی
ارز صادراتــی ســخت کــرده و از ایــن رو ،درخواســت کردنــد کــه مهلــت رفــع
تعهــد ارزی تمدیــد شــود .در همیــن حــال ،روز گذشــته در جریــان نشســت
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی موضــوع «نحــوه بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات در ســال  1399و رفــع تعهــد ارزی ســال  »1398بــه
بحــث و بررســی گذاشــته شــد .در ایــن نشســت از ســوی کمیتــه ارزی اتــاق 9
پیشــنهاد ارایــه شــد کــه نماینــدگان دولــت بــا  7پیشــنهاد ارزی موافقــت کردنــد.
پیشــنهاد نخســت ومهــم ارزی بخــش خصوصــی ،تمدیــد مهلــت رفــع تعهــد
ارزی صادرکننــدگان از  ۳۱تیرمــاه بــه  ۳۱شــهریورماه بــود ،کــه طبــق اعــام
اتــاق ایــران ،ایــن موضــوع مــورد موافقــت قــرار گرفتــه اســت« .حــل مشــکل
پایههــای صادراتــی»« ،تســهیل فرآینــد واردات در مقابــل صــادرات»« ،تامیــن
ارز بــرای واردات از محــل صــادرات»« ،اعمــال ســطحبندی کارتهــای بازرگانــی
جدیــد بــرای صــادرات»« ،اثبــات اهلیــت صادرکننــدگان واقعــی و باالبــردن ارزش

ارزهــای صادراتــی» ،از دیگــر پیشــنهادهای اتــاق بــود کــه مــورد موافقــت اعضــای
شــورا قــرار گفــت« .ورود موقــت کاال» دیگــر پیشــنهادی بــود کــه بــه دلیــل تاکید
بــر لــزوم اعــام منشــأ ارز ورود موقــت ،فعــا رونــد آن متوقــف شــده و مخالفــت
بانــک مرکــزی را بــه دنبــال شــد« .موضــوع واردات بــدون نیــاز بــه انتقــال ارز»
از دیگــر پیشــنهادهای مطــرح شــده بــود کــه موافقــت وزارت صمــت و ســازمان
توســعه تجــارت را بــه همــراه داشــت ،امــا بــا ســد بانــک مرکــزی مواجــه شــد.
بنابرایــن تصمیمگیــری در ایــن دو مــورد بــه نشســت بعــدی شــورا موکــول شــد.
بخشنامه ارزی و واکنش اتاق
بانــک مرکــزی ،پیــش تــر در بخشــنامهای اعــام کــرده بــود ،صادرکنندگانــی کــه
حداقــل  70درصــد از صــادرات خــود را بــا روشهــای اعالمــی بانــک مرکــزی (50
درصــد ســامانه نیمــا 20 ،درصــد اســکناس و  30درصــد واردات در مقابــل صادرات
و یــا واگــذاری ارز و اظهارنامــه خــود بــه واردکننــده) بــه کشــور برگردانــده باشــند؛
بــا تأییــد بانــک مرکــزی میتواننــد ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
از دریافــت  ۱۰۰درصــدی مالیــات بــر ارزش افــزوده و
معافیــت مالیــات بــر عملکــرد ،برخــوردار شــوند .طبــق
دســتورالعمل ســازمان امــور مالیاتــی در خصــوص اجــرای
جــز ( )1بنــد (ک) تبصــره ( )6قانــون بودجــه  ،1399تعدیــل
 20درصــد ارزش پایــه صادراتــی فقــط محــدود بــه ســال
 1397شــد .در ایــن مــورد بخــش خصوصــی نســبت بــه
حــذف تعدیــل  20درصــدی بــرای صــادرات ســالهای 98
و  99کــه مــورد توافــق ســازمان مالیاتــی ،ســازمان توســعه
تجــارت و اتــاق ایــران بــود ،انتقــاد داشــتند .از دیگــر مــوارد
مــورد اعتــراض بخــش خصوصــی ،تمدیــد مهلــت رفــع
تعهــد ارزی بــود .برهمیــن اســاس در نــود و چهارمیــن
جلســه شــورای گفتوگــو (جلســه پیشــین) موضــوع نحــوه
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات در ســال  1399و رفــع
تعهــد ارزی ســال  1398در دســتور کار قــرار گرفــت ،امــا
نتیجهیــی در بــر نداشــت .بنابرایــن قــرار شــد کارگروهــی
تشــکیل شــود تــا ایــن موضــوع را بررســی و نتایــج نهایــی
در نشســت اخیــر شــورا مطــرح کننــد .برهمیــن اســاس در
نشســت نــود و پنجمیــن ایــن شــورا ،ایــن موضــوع مطــرح
و پیشــنهادهای 9گانــه بخــش خصوصــی کــه بــه همــت
کمیتــه ارزی اتــاق ایــران و کارگروهــی کــه بــه همیــن
منظــور از ســوی دبیرخانــه تشــکیل شــده بــود ،ارایــه و مــورد
بررســی قــرار گرفــت .نایــب رییــس و رییــس کمیتــه ارزی
اتــاق ایــران بــا توجــه بــه اینکــه کمیتــه ارزی و دبیرخانــه
شــورای گفتوگــو طــی نشســتهایی بــا دســتگاههای
مربوطــه  9پیشــنهاد در مــورد بازگشــت ارز بــه کشــور تهیــه
کــرده ،گفــت :بایــد توجــه داشــت کــه توســعه صــادرات
تنهــا بــه بخــش خصوصــی مربــوط نیســت و نقــش دولــت
در ایــن بیــن بســیار پررنــگ اســت .حمیدرضــا انصــاری ،بــا
بیــان اینکــه دولــت ســخنان بخــش خصوصــی را در مــورد
ارز  4200تومــان گــوش نــداد و امــروز شــاهد آثــار منفــی
و تبعــات ایــن موضــوع هســتیم ،تصریــح کــرد :امــروز هــم
نقطــه نظــرات اتــاق و دولــت در مــورد ارز نیمایــی یکســان
نیســت .بــه اعتقــاد مــا بایــد نــرخ ارز را آزاد بگذاریــم تــا
مشــکالت موجــود برطــرف شــود و صــادرات افزایــش یافتــه
و ارز بیشــتری بــه کشــور برگــردد .بــر اســاس اظهــارات
نایــب رییــس اتــاق ایــران ،زمانــی کــه ارز گــران و کاال ارزان
شــده یعنــی زمینــه صــادرات فراهــم اســت .حــال چــرا بــا
موانعــی کــه بــه وجــود میآوریــم مانــع از رشــد صــادرات
میشــویم .بــه نظــر ایــن شــرایط معلــول یــک خطــای
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نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به
مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت
در جلســه شــورای گفتوگــو  ۹پیشــنهاد ارزی ازســوی بخــش خصوصــی مطــرح
شــد کــه بــا  ۷پیشــنهاد موافقــت بــه عمــل آمــد .ایــن پیشــنهادها بــرای اجــرا
از ســوی وزیــر اقتصــاد بــه مراجــع بــاالی تصمیمگیــر ارجــاع داده خواهــد شــد.
مهمتریــن پیشــنهادهای بخــش خصوصــی «تمدیــد مهلــت رفــع تعهــد ارزی «تســهیل
فرآینــد واردات در مقابــل صــادرات» و «نــرخ جدیــد بــرای ارز صادراتــی» اســت.
بــزرگ اولیــه اســت .در ادامــه محمــد الهوتــی ،رییــس
کنفدراســیون صــادرات ایــران ،هــم کل صــادرات کشــور را
 41.5میلیــارد دالر بــرآورد کــرد و گفــت :پیشــنهادهایی کــه
توســط اتــاق ایــران تهیــه شــده تنهــا بــه  10میلیــارد دالری
کــه توســط بخــش خصوصــی واقعــی صــورت میگیــرد قابــل
تعمیــم بــوده و نبایــد آن را بــرای کل صــادرات در نظــر
بگیریــم .وی  9بنــد پیشــنهادی را ارایــه داد و اعضــای شــورا
نیــز نظــرات خــود را در مــورد آنهــا مطــرح کردنــد .در ایــن
راســتا  7بنــد مــورد توافــق قــرار گرفــت و قــرار شــد دو بنــد
دیگــر در کارگروههــای تخصصــی بررســی شــوند.
پیشنهادهای ارزی چه بود ؟
پیشــنهادهای ارزی اتــاق ایــران کــه در نشســت شــورای
گفتوگــو مطــرح شــد ،بــه شــرح زیــر اســت:
 .1در بنــد نخســت از ایــن پیشــنهادها آمــده اســت کــه رفــع
تعهــد ارزی از  31تیــر بــه  31شــهریور تمدیــد شــود و هــر
تصمیــم کــه بــرای ســال  98گرفتــه شــده بــرای ســال 99
نیــز اجــرا شــود تــا صادرکننــده تکلیــف خــود را بدانــد.
« .2حــل مشــکل پایههــای صادراتــی کــه طبــق قانــون
گمــرک بــر اســاس فرمولــی مشــخص ،تعییــن میشــود»
بــه عنــوان بنــد دوم ایــن پیشــنهادها مطــرح شــد .در رابطــه
باایــن بنــد ،بخــش خصوصــی معتقــد اســت کــه بایــد بــه
جــای تعییــن قیمــت پایههــای صادراتــی طبــق نــرخ ارز در
کشــور و تبدیــل ریــال بــه دالر کــه قیمتهــا را غیرواقعــی
میکنــد ،از قیمتهــای جهانــی کاالهــا اســتفاده کنیــم.

البتــه قــرار شــد چارچــوب عملیاتــی شــدن ایــن پیشــنهاد
در نشســت بعــدی شــورا ارایــه شــود.
 .3بنــد بعــدی «موضــوع ورود موقــت کاال» مــورد اشــاره
قــرار گرفــت کــه مدتــی اســت بــه دلیــل تأکیــد بانــک
مرکــزی بــر لــزوم اعــام منشــأ ارز در ورود موقــت ،رونــد آن
متوقــف شــده اســت .خواســته بخــش خصوصــی ایــن اســت
کــه لــزوم اعــام منشــأ ارز در ورود موقــت برداشــته شــود.
البتــه اعضــای شــورای گفتوگــو تصمیــم گرفتنــد کــه ایــن
مســاله نیــز در کارگــروه تخصصــی بررســی شــود.
« .4تســهیل فرآینــد واردات در مقابــل صــادرات» ،چهارمین
پیشــنهاد ارزی اتــاق بــود ،کــه در نشســت شــورا مطــرح شــد.
اینکــه صادرکننــدگان بتواننــد بــه صــورت اختیــاری یکــی از
راهکارهــای چهارگانــه مــورد تأییــد بانــک مرکــزی شــامل «
عرضــه ارز حاصــل از صــادرات در ســامانه نیمــا و یــا ارایــه بــه
صــورت اســکناس ،واردات در مقابــل صــادرات و  »...را بــرای
بازگشــت ارز در نظــر بگیرنــد.
 .5موضــوع دیگــر مربــوط بــه «تأمیــن ارز بــرای واردات از
محــل ارز صادراتــی» بــود بــا ایــن ترکیــب کــه حــدود ۱۰
میلیــارد دالر از ارزش صــادرات بــه بخــش خصوصــی واقعــی
اختصــاص دارد؛ پیشــنهاد میشــود ارز موردنیــاز واردات
کاالهــای مجــاز دارای اولویــت تــا ســقف  ۱۰میلیــارد دالر
تنهــا از محــل صــادرات غیرنفتــی تأمیــن شــود تــا رونــد
واردات در ایــن بخــش ســرعت بگیــرد .بــا وجــود اینکــه
صمــد کریمــی ،نماینــده بانــک مرکــزی کــه در ایــن نشســت
حضــور داشــت از نگرانــی سیســتم بانکــی از رعایــت تــراز
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ارزی در کشــور ســخن گفــت و تأکیــد کــرد :میتوانیــم بــا
رعایــت چارچوبــی مشــخص بــه همــت اتــاق ایــران زمینــه
اجرایــی شــدن ایــن پیشــنهاد را فراهــم کنیــم .فقــط بایــد
تــراز ارزی رعایــت شــود .بنابرایــن دربــاره ایــن بنــد قــرار
شــد بــه کمــک ســازمان توســعه تجــارت و اتــاق ایــران،
چارچوبهــای الزم معرفــی شــود تــا بــا حداقــل دخالــت
دولــت زمینــه تأمیــن ارز بــرای واردات کاالهــای مجــاز
دارای اولویــت تــا ســقف  10میلیــارد دالر از محــل صــادرات
غیرنفتــی فراهــم شــود.
 .6در ایــن بنــد پیشــنهاد شــد همانطــور کــه کارتهــای
بازرگانــی جدیــد الصــدور کــه بــرای واردات ســطح بنــدی
شــده ،بــرای صــادرات نیــز اجــرا شــود .ایــن بنــد بــا نظــر
اعضــای شــورا بــه ایــن شــکل اصــاح شــد کــه بــرای
کارتهــای بازرگانــی جدیــد الصــدور کــه قصــد صــادرات
دارنــد ،در نوبــت اول ســقف تعییــن شــود و اگــر رفــع تعهــد
صــورت گرفــت ،ســقف تعییــن شــده حــذف شــود.
 .7در ادامــه ایــن پیشــنهاد مطــرح شــد کــه بــرای اثبــات
اهلیــت صادرکننــدگان واقعــی ،عضویــت در تشــکلهای
ملــی کــه در اتاقهــا ثبــت شــدهاند ،دنبــال شــود .بنابــر
پیشــنهاد اعضــای شــورا قــرار شــد بــرای کارت اولیهایــی
کــه بــه عضویــت تشــکلها درمیآینــد ،ســقف تعییــن
شــده بــرای صــادرات ایــن افــراد دو برابــر خواهــد بــود.
« .8بــاال بــردن ارزش ارزهــای صادراتــی» از دیگــر
پیشــنهادهایی مطــرح شــده بــود بــا ایــن مضمــون کــه بانــک
مرکــزی در راســتای تشــویق بــه تزریــق بیشــتر ارزهــای
حاصــل از صــادرات بــه ســامانه نیمــا ،ارزهــای صادراتــی را
درصــدی باالتــر از نــرخ ارز در بــازار آزاد (بــه عنــوان نــرخ
ترجیحــی) خریــداری کنــد.
 .9بنــد پایانــی از ایــن قــرار بــود کــه بانــک مرکــزی رویــه
واردات بــدون انتقــال ارز را بــه رســمیت بشناســد .واردات
بــدون انتقــال ارز ،منحصــر بــه «واردات مــواد اولیــه،
کاالهــای واســطهای و نیــز ماشــینآالت خطــوط تولیــد و
تجهیــزات مربوطــه توســط واحدهــای تولیــدی شــود ».البتــه
در مــورد ایــن بنــد اختــاف نظرهایــی بیــن بانــک مرکــزی
بــا وزارت صمــت و اتــاق ایــران وجــود داشــت و در نهایــت
قــرار شــد پــس از بررســیهای دقیقتــر در کمیتــهای
تخصصــی ،جمعبنــدی نهایــی ارایــه شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در جریــان جوابیــه بانــک مرکــزی بــه نامــه رئیــس
اتــاق بازگانــی ایــران مبنــی بــر عــدم حمایــت بانک
مرکــزی ازصادرکننــدگان بــا عــدم تعدیــل درســت
نــرخ ارز ،در همیــن راســتا الزماســت مطالبــی را
دربــاره سیاســتهای نادرســت و غیرواقعــی کــه
در چنــد ســال متوالــی موجــب حــذف تعدیــل نــرخ
ارز متناســب بــا تــورم داخلــی شــده اســت اشــاره
کنیــم کــه چطــور ایــن اقدامــات موجــب ضــرر
هنگفــت صادرکننــدگان شدهاســت.
در این راستا یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست؛
مطابــق بنــد مــاده  41قانــون برنامــه چهــارم توســعه ( 1388
–  ” :) 1384کنتــرل نوســانات شــدید نــرخ ارز در تــداوم
سیاســت یکســان ســازی نــرخ ارز ،بــه صــورت نــرخ شــناور
مدیریــت شــده و بــا اســتفاده از ســاز و کار عرضــه و تقاضــا،
بــا درنظرگرفتــن مالحظــات حفــظ تــوان رقابــت بنگاههــای
صادرکننــده و سیاســت جهــش صــادرات انجــام شــود ”
همچنیــن طبــق مــاده  81قانــون برنامــه پنجــم توســعه
( ” : ) 1390- 1394نظــام ارزی کشــور « ،شــناور مدیریــت

بانــک مرکــزی مدعــی اســت کــه صادرکننــدگان ارز
حاصــل از صــادرات را برنمیگرداننــد امــا از ایــن واقعیــت
مطلعانــد کــه صادرکننــدگان عمدتــا خودشــان واردات
موردنیازشــان را بــا ارز آزاد انجــام میدهنــد و ارز نیمایــی
در اختیــار آنهــا قــرار نمیگیــرد؟
مهمتریــن الزمــه رونــق اقتصــادی و رشــد صــادرات در
هــر کشــور پیشبینــی پذیــر بــودن اقتصــاد و مولفههــای
اقتصــادی اســت کــه یکــی از مهمتریــن مولفههــای
اقتصــادی نــرخ ارز اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل
قیمتگذاریهــای دســتوری کــه آفــت اقتصــاد اســت،
اقتصــاد مــا از کمتریــن پیشبینــی پذیــری برخــوردار
اســت.
تصــور بــر ایــن اســت کــه تعــادل بــازار ارز بــه معنــای
ثبــات نــرخ ارز اســت .درحالیکــه تغییــر نــرخ ارز متناســب
بــا تــورم نشــانه واکنــش بــازار بــرای برگردانــدن تعــادل
اســت و اقتصــادی کــه در معــرض شــوکهای متعــدد قــرار
میگیــرد ،نگهداشــتن تعــادل مســتلزم آن اســت کــه نــرخ
ارز تغییــر کنــد .اگــر مث ـ ً
ا عوامــل بنیــادی ســبب فشــار
بــرای افزایــش نــرخ ارز شــدهاند و سیاســتگذار بــا
مداخلــه از طریــق ذخایــر ارزی تــاش کنــد نــرخ را ثابــت
نگ ـهدارد ،در واقــع نیــروی ایجــاد تعــادل را از کار انداختــه

آیا بانک مرکزی پیامدهای عدم
تعدیل نرخ ارز را میداند؟

شــده » اســت .نــرخ ارز بــا توجــه بــه حفــظ دامنــه رقابــت
پذیــری در تجــارت خارجــی و بــا مالحظــه تــورم داخلــی و
جهانــی و همچنیــن شــرایط اقتصــاد کالن از جملــه تعییــن
حــد مطلوبــی از ذخایــر خارجــی تعییــن خواهــد شــد”.
آیــا در ســالهای اخیــر مطابــق بندهــای برنامــه چهــارم و
پنجــم توســعه دخالــت در نــرخ ارز بــه جهــت حمایــت از
رقابــت بــوده اســت؟ ایــن نــوع دخالتهــا چــه زمانــی بــا
مالحظــات حفــظ تــوان رقابتــی بنگاههــای صادرکننــده و
سیاســت جهــش صــادرات انجامشــده و تابهحــال در چندیــن
ســال اخیــر کــی تابهحــال ایــن مالحظــات را روســای بانــک
مرکــزی در سیاســت گذاریهــای خــود لحــاظ کردهانــد.

انـرژی
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اســت و آنــگاه اقتصــاد را در معــرض عــدم تعادلهــای
شــدیدتر قراردادهاســت.
مقــام معظــم رهبــری ســال جــاری را جهــش تولیــد
نامگــذاری فرمودنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه
بــه کاهــش قــدرت خریــد ایرانیــان بهویــژه کاهــش قــدرت
خریــد طبقــه متوســط و تهیدســت جامعــه ،بــازار داخــل
توانایــی جــذب کاالهــا و خدمــات الزم را نــدارد .بنابرایــن
بایــد بازارهــای صادراتــی کشــورهای منطقــه را بــازار هــدف
قــرار داد تــا جهــش تولیــد بــا یافتــن بــازار واقعــی شــکل محمد پارسا
گیــرد ،کــه ایــن مهــم نیازمنــد سیاســتهای باهــدف رئیــس هیأتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
حمایــت صــادرات اســت.
وابســته ایران
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افزایش  ۱۲۰درصدی رشد
خالص صادرات برق

بهطــور کلــی میــزان صــادرات بــرق در کشــور
نســبت بــه گذشــته افزایــش داشــته اســت،
بهگونــهای کــه در ســال  ۱۳۹۸شــاهد افزایــش
 ۱۲۰درصــدی رشــد خالــص صــادرات بــرق
بودیــم ،درواقــع سیاســت صنعــت بــرق ،توســعه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و از جملــه
توســعه صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه
اســت ،بهگونــهای کــه باتوجــه بــه نیازهــای کــه
در منطقــه وجــود دارد و نیازمنــدی کشــورهای
همســایه ،زیرســاختهای الزم را بــرای توســعه
انــرژی فراهــم میکنیــم و بــر اســاس ظرفیتهــای
موجــود صــادرات بــرق را پیــش میبریــم.
آغــاز خریــد  ۲۵۰مــگاوات بــرق از
تر کمنســتا ن
طبــق اعــام مســووالن اکنــون ایــن ظرفیــت وجــود
دارد کــه بــا افغانســتان ،آذربایجــان ،ترکمنســتان،
پاکســتان ،ارمنســتان ،ترکیــه و عــراق تبــادل انرژی
داشــته باشــیم .در حــال حاضــر در برخــی کشــورها
در طــول ســال و در برخــی کشــورها در بخشــی از
ســال کــه نیــاز بــه بــرق دارنــد ،صــادرات داریــم که
ایــن یــک منبــع درآمــد اســت کــه صنعــت بــرق
را میتوانــد ســرپا نگــه دارد و مــردم در همــه
ســاعات شــبانهروز از ایــن نعمــت برخــوردار باشــند
کــه بــا توجــه بــه ایــن ظرفیتهــا لــزوم توجــه بــه
مدیریــت مصــرف را نشــان میدهــد.
بهتازگــی تیــز بعــد از چنــد ســال قطــع ارتبــاط
تبــادل انــرژی بــا ترکمنســتان ،از سهشــنبه شــب،
دو خــط مــا بــرقدار میشــود و حــدود ۲۵۰
مــگاوات شــروع بــه خریــد بــرق از ایــن کشــور
میکنیــم .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مهمترین خواستههای
بخش خصوصی
از مجلس یازدهم
چیست؟

اعضــای هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران همزمــان بــه آغــاز بــه کار مجلــس یازدهم،
از مهمتریــن انتظــارات فعــاالن اقتصــادی میگوینــد؛ بــه
اعتقــاد آنهــا ،نظــارت بــر اجــرای قوانیــن ،مهــار نقدینگــی،
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا کارایــی بنگاههــای
اقتصــادی و پیگیــری مطالبــات بخــش خصوصــی بایــد در
صــدر اولویتهــای مجلــس یازدهــم باشــد.
غالمحسین شافعی:
اصالح سیستم پاداشدهی به نفع تولید
مجلــس شــورای اســامی در ســال  1391در یــک اقــدام
اساســی بــرای اقتصــاد کشــور ،اقــدام بــه تصویــب قانــون
بهبــود فضــای کس ـبوکار کــرد ،امــا متأســفانه در شــرایط
کنونــی آمــار خوبــی در ایــن حــوزه وجــود نــدارد .بر اســاس
آمارهــا شــاخص ملــی محیــط کسـبوکار در زمســتان ســال
 1397در حــدود  5.83درصــد ،در پاییــز همــان ســال 6.3
و در زمســتان ســال  98بــه  6.5درصــد رســیده اســت.
طبــق بررســیهای صــورت گرفتــه از فعــاالن اقتصــادی
موانعــی بــر ســر محیــط کسـبوکار بــوده اســت کــه اولیــن
و مهمتریــن آن غیرقابلپیشبینــی بــودن و تغییــرات
مســتمر بــر قیمــت مــواد اولیــه در فعالیتهــای اقتصــادی
بهخصــوص بخــش تولیــد اســت .عامــل دیگــر بیثباتــی
سیاســتها ،قوانیــن و مقــررات و رویههــای اجرایــی
و دشــواری تأمیــن مالــی در کنــار غیرقابلپیشبینــی
بــودن محیــط کس ـبوکار در تأمیــن مــواد اولیــه از دیگــر
مشــکالت محیــط کســبوکار اســت.
اصــاح سیســتم پاداشدهــی بــه نفــع تولیــد از طریــق بــاال
بــردن هزینههــای بخــش غیرمولــد ،اجــرای سیســتم جامــع
مالیاتــی بــرای حــوزه غیــر تولیــد ،هماهنگــی سیاسـتهای

ارزی ،پولــی ،مالــی و تجــاری از مهمتریــن اقداماتــی اســت
کــه بایــد در ســال جهــش تولیــد انجــام گیــرد .از طرفــی،
امیدواریــم براســاس توصیــه رهبــر معظــم انقــاب ،بـهزودی
تشــکیل دادگاههــای تجــاری در کشــور صــورت گیــرد .از
طرفــی اتــاق بازرگانــی ،اتــاق تعــاون و اتــاق اصنــاف اقــدام
بــه تشــکیل دبیرخانــه مشــترک کردهانــد کــه مــا آمادگــی
داریــم نظــرات خــود را در اختیــار مجلــس شــورای اســامی
قــرار دهیــم.
مسعود خوانساری:
حرکت به سمت بودجه بینیاز از نفت
مجلــس یازدهــم بایــد محورهایــی چــون کنتــرل تــورم،
کنتــرل نقدینگــی ،کاهــش تــورم ،کوچــک کــردن دولــت،
خصوصــی ســازی بــه معنــای واقعــی و بهبــود محیط کســب
و کار را دســتور کار و جــزو اقدامــات اقتصــادی خــود قــرار
دهــد .شــاید اینگونــه بــه نظــر برســد کــه مــوارد مطــرح
شــده پیــش تــر هــم از ســوی نماینــدگان مطــرح شــده
بــود امــا نتیجــه قطعــی و واقعــی درخصــوص آن بــه دســت
نیامــد و درمجلــس یازدهــم هــم رونــد اینگونــه اســت .در
حالــی کــه اگــر نماینــدگان اراده ای بــرای تحقــق ایــن
مــوارد مــی داشــتند حتمــا شــاهد تغییــرات جــدی در
مــوارد ذکــر شــده بودیــم.
بــا فــرض وجــود اراده قــوی اقتصــادی در مجلــس جدیــد
آنچــه بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه درآمــد
و هزینــه هــای دولــت را تــراز کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه
در شــرایط فعلــی امــکان فــروش نفــت را نداریــم مجلــس
آینــده بایــد بــه ســمت بودجــه بــی نیــاز از نفــت حرکــت
کنــد .همچنیــن در جهــت کاهــش هزینــه هــای دولــت
هــم ضــرورت دارد تــا دســتگاه هــای مــوازی کــه اصــوال
عملکــردی ندارنــد و صرفــا هزینــه روی دســت کشــور
گذاشــته انــد از ســوی مجلــس جدیــد و بــا پشــتوانه قانــون
یکــی پــس از دیگــری تعطیــل شــوند .عــاوه بــر آن بایــد
تصــدی گــری دولــت کاهــش یابــد و امــور بــه صــورت
واقعــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود .در حــوزه کســب
و کار نیــز بایــد قوانینــی وضــع شــود تــا افــراد و فعــاالن
بخــش خصوصــی بــدون دغدغــه بتواننــد بــه فعالیــت شــان
ادامــه دهنــد و بــا آرامــش خاطــر تولیــد کشــوررا افزایــش
دهنــد .در بحــث تــورم هــم مجلــس بایــد هوشــیار باشــد و
اجــازه ندهنــد دولــت کســری بودجــه پیــدا کــرده واز بانــک
مرکــزی اســتقراض کنــد.

انـرژی
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فرصت طالیی بورس برای صنعت برق
ارزیابیهــا نشــان میدهــد ظرفیــت بســیار
بزرگــی در بــازار ســرمایه بهوجــود آمــده اســت.
تحلیلگــران معتقدنــد نقدینگــی موجــود در بازار
ســرمایه میتوانــد بنگاههــا را بــه ســمت رونــق
تولیــد و رشــد اقتصــادی ســوق دهــد .رشــد
بــورس و هجــوم نقدینگــی بــه بــازار ســرمایه
ایــن پرســش را مطــرح میکنــد کــه آیــا
میتــوان روی پتانســیلهای بــازار ســرمایه در
جهــت تامیــن منابــع مالــی پروژههــای صنعــت
بــرق حســاب بــاز کــرد.
«اکــو نیــرو» در گفتگــو بــا حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران و عضــو هیأتمدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــه
دنبــال ایــن پرســش رفتــه کــه صنعــت بــرق بــا چــه
مکانیزمهایــی میتوانــد نقدینگــی مــورد نیــاز خــود
را از بــازار بــورس تامیــن کنــد؟ همچنیــن از رئیــس
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ایــن ســوال پرســیده
شــده کــه چــرا صنعــت بــرق تاکنــون نتوانســته از
پتانســیلهای بــورس در جهــت تامیــن نقدینگــی بهــره
الزم را ببــرد؟ آیــا در گذشــته تجربــه هــای موفقــی هــم
از حضــور شــرکت هــای برقــی در بــازار بــورس بــرای
تامیــن مالــی وجــود داشــته اســت؟
صالحــی معتقــد اســت اســتفاده از ظرفیــت بــورس
نهتنهــا باعــث کاهــش فشــار بــر بانکهــا و هدایــت
منابــع آنهــا بــه ســمت شــرکتهای کوچــک و
متوســط میشــود ،بلکــه بــه مدیریــت بهتــر ریســک
ســرمایهگذاری و افزایــش شــفافیت در بنگاههــای
بــزرگ هــم کمــک خواهــد کــرد .بــه اعتقــاد او تصمیــم
بخــش خصوصــی صنعــت بــرق و ورود بــه بــورس،
نقدینگــی موجــود در بــازار ســرمایه را بــه ســمت رونــق
تولیــد و رشــد اقتصــادی ســوق میدهــد و وضعیــت
بهتــری از مصــرف نقدینگــی در کشــور ایجــاد خواهــد
شــد .در چنیــن شــرایطی جلــوی بســیاری از ریس ـکها
گرفتــه میشــود.
بــه گفتــه صالحــی تــا بــهحــال بنگاههــای اقتصــادی

در ایــران بانکمحــور بــوده و بــرای تامیــن منابــع
مالــی خــود بــه بانکهــا رجــوع میکردنــد ولــی بــا
فرصــت پیشآمــده در بــازار ســرمایه آنهــا میتواننــد
در رویههــای ســابق خــود تجدیدنظــر کننــد .البتــه بایــد
موانــع موجــود ماننــد وضعیــت تضامیــن تغییــر کنــد کــه
بــرای آن بایــد بخــش خصوصــی بــا فرابــورس ایــران و
دیگــر سیاســتگذارها وارد مذاکــره شــود.
بــه اعتقــاد رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــازار
ســرمایه بهواســطه اتــکا بــه حجــم وســیعی از منابــع
مالــی خــرد از طریــق توســعه مشــارکت عمــوم مــردم و
بــا اتــکا بــه ابزارهــای نویــن ،تــوان تأمیــنمالــی باالیــی
دارد کــه میتوانــد کمــک شــایانی بــه اجــرای پروژههــای
عظیــم در کشــور از جملــه در حــوزه بــرق داشــته باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه منابــع ســرگردان نیــز بــه بــازار
ســرمایه هدایــت خواهنــد شــد ،مشــروط بــر آنکــه معرفــی
ظرفیتهــای ایــن بــازار بــه عمــوم افــراد جامعــه از ســوی
دولــت دنبــال شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد کــه اگــر مدیریــت مصــرف اعمــال
نشــود بــا ایــن رونــد و گرمــا ،پیــک مصــرف بــرق مــا از ۶۰
هــزار مــگاوات هــم تجــاوز پیــدا کنــد ،ناچــار بــه خاموشــی
برنامــه ریــزی شــده خواهیــم بــود کــه انشــاءاهلل بــه ایــن
نقطــه نخواهیــم رســید.
بهگــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان سهشــنبه شــب در
گفــت و گــوی ویــژه خبــری اظهــار کــرد :امســال تولیــد و
مصــرف بــرق در روز  ۱۷خــرداد بــه  ۵۳هــزار و  ۶۳۱مگاوات
رســید ،پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه بــا کمــک مــردم
در بخشهــای مختلــف کــه نــام آن را مدیریــت مصــرف
میگذاریــم اوج بــار مــا بــه  ۵۸هــزار و  ۳۰۰مــگاوات برســد.
آسیب کرونا به صنعت برق
وزیــر نیــرو دربــاره آســیب کرونــا بــه صنعــت بــرق هــم
گفــت :وقتــی شــرایط کســادی ناشــی از تعطیلــی مشــاغل
پیــش آمــد و طبیعتــا بایــد بــه همــراه ســایر واحدهــا ســهم
خودمــان را در تخفیــف ایــن مشــکالت ایفــا میکردیــم
کــه اعــام کردیــم بــرای پرداخــت قبــوض دو تــا ســه مــاه
مهلــت داده شــود.
وی افــزود :آب بویــژه بــرق صرفــا متکــی بــه منابــع داخلــی
و قبــوض پرداختــی توســط مــردم و نــه بودجــه عمومــی
ی مهــم اســت و چــرخ آن از حرکــت
اســت .بــرق زیرســاخت 
بــاز نمیایســتد .مقــداری مشــکل پیــدا کردیــم امــا ســعی
کردیــم آن را خودمــان تحمــل کنیــم.
او یــادآوری کــرد :بــا وجــود ایــن کــه  ۲۰تــا  ۲۵هــزار نفــر
از همــکاران مــن در ایــام تعطیــل نــوروز امســال بــه صــورت
شــبانهروزی در محلهــای کار و فعالیتشــان حاضــر بودنــد
امــا بــه دلیــل همیــن وقفــهای کــه در وصولیهایمــان رخ
داد بعضــا شــرمنده آنهــا شــدیم و ماههــای اول ســال حتــی
نتوانســتیم حقــوق و دســتمزد را بــه صــورت کامــل پرداخت
کنیــم .امــا بــا همراهـیای کــه مــردم داشــتند اکنــون رونــد
وصولیهــا دارد کــم کــم بــه حالــت عــادی برمیگــردد.
وزیــر نیــرو در ادامــه دربــاره اقتصــاد بــرق و قیمتگــذاری
آن و ایــن ســوال کــه تــا کــی میتوانیــم قیمــت دســتوری
را در بــرق ادامــه دهیــم؟ گفــت :مســئوالن اجرایــی از جملــه
خــودم بــه هیــچ وجــه نبایــد گرفتــار روزمرگــی شــوند و
فقــط دوران کار و مدیریــت خودشــان مــد نظرشــان باشــد.
وی افــزود :صنعــت بــرق بویــژه ایــن خصوصیــت را دارد

انـرژی

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

قضیه صادرات
به معنای دخالت
در کار بخش
خصوصی نیست

کــه چنیــن اجــازهای را نمیدهــد .اگــر در ســالهای
قبــل ســرمایهگذاریهای الزم انجــام نمیشــد ،مشــکالت
پیگیــری و طرحهــا شــروع نمیشــد در ایــن ســالها
امــکان ایــن کــه بــه صــورت مرتــب و منظــم بــه افتتــاح
طرحهــا بپردازیــم ،وجــود نداشــت.
طلب  ۴۰هزار میلیارد تومانی صنعت برق از دولت
اردکانیــان همچنیــن گفــت :از ایــن بابــت ،صنعــت بــرق،
 ۴۰هــزار میلیــارد تومــان از دولــت طلبــکار اســت .البتــه
بــه همیــن میــزان هــم مــا بــه همــکاران خودمــان در بخــش
خصوصــی بدهکاریــم.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه نماینــدگان مــردم در مجلــس
همراهــی خوبــی بــا لوایــح دولــت در یکــی دو ســال اخیــر
داشــتند و ســاز و کارهایــی را بــرای مــا قانونــی کردنــد کــه
گشایشــی در کار طلبــکاران مــا هــم ایجــاد شــده اســت.
اردکانیــان افــزود :یعنــی امــکان تهاتــر را برقــرار
کردنــد و توانســتیم در دو ســال گذشــته بــا اســتفاده از
انــواع مکانیزمهــای تســویه حســاب حــدود  ۱۵هــزار
میلیــارد تومــان از بدهیهایمــان را تســویه کنیــم و بــه
تولیدکننــدگان ،ســازندگان تجهیــزات برقــی ،پیمانــکاران
پرداخــت کنیــم امــا هنــوز بدهــی داریــم.
وی گفــت :طبیعتــا هــر ســال بــه ایــن بدهــی اضافــه

میشــود امــا بدهــکار معتبــری هســتیم و ایــن گونــه نیســت
کــه طلبــکاران مــا پــای مــا صبــر نکننــد؛ انشــاءاهلل شــرایط
هــم بهتــر میشــود و بــا ســرعت بیشــتری بدهیهــای
خودمــان را تســویه میکنیــم.
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :مــردم مــا کــه البتــه صاحــب مــا
و صاحــب ســازمان برنامــه هســتند ،قبــوض خــود را کــه
پرداخــت میکننــد منابــع اجــرای طرحهــای مــا میشــود.

ســفر اردکانیــان بــه عــراق /پرداخــت  ۵۰درصــد مطالبــات
ایــران توســط عــراق
وزیــر نیــرو همچنیــن دربــاره ســفر اخیــر خــود بــه عــراق
گفــت :بــه لطــف ســرمایهگذاریهای خوبــی کــه در صنعــت
بــرق طــی ســالهای گذشــته شــده ،کشــور مــا از امــکان
تبــادل انــرژی بــا همــه همســایگانی کــه بــا آنهــا مــرز
زمینــی دارد برخــوردار اســت؛ از گوشــه جنــوب شــرقی،
پاکســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان ،آذربایجــان ،ارمنســتان
و ترکیــه ،مــا امــکان تبــادل داریــم؛ یعنــی هــم صــادر و هــم
وارد کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا عــراق کــه پارســال موفــق شــدیم
سیســتم بــرق دو کشــور را همفاز(ســنکرون) کنیــم
کــه یــک شــرایط بســیار خــوب و قابــل توجهــی بــرای
همکاریهــای بیشــتر در آینــده اســت.
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وی افــزود :در ارز هــم بــه میــزان زیــادی متکــی بــه
صــادرات هســتیم و یکــی از بزرگتریــن مشــتریهای مــا
جمهــوری عــراق اســت .از ســال  ۲۰۰۴میــادی صــادرات
بــرق بــه عــراق داریــم .البتــه ســه ،چهــار ســال اول بــه
دلیــل تجهیــزات محــدود تبــادل کــه وجــود داشــته ،ایــن
رقــم ،رقــم پایینــی بــوده امــا از ســال  ۲۰۰۸امــکان وســیعی
اعــم از چندیــن خــط انتقــال فراهــم و قراردادهــای یــک
ســاله از اول ژانویــه تــا آخــر دســامبر بــرای صــادرات بــرق
بــه عــراق امضــاشــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :یــک و نیــم ســال گذشــته توانســتیم
بــا وزارت بــرق عــراق برنامـهای ســه ســاله را برای مشــارکت
در بازســازی و احیــای صنعــت بــرق ایــن کشــور بــه امضــا
برســانیم کــه بخــش خصوصــی مــا در تعمیــرات تجهیــزات
آســیب دیــده و کاهــش تلفــات انــرژی شــبکه توزیــع آنهــا
فعــال شــوند و مشــارکت کننــد کــه ایــن تلفــات اندکــی
بیــش از  ۵۰درصــد اســت.
قضیــه صــادرات بــه معنــای دخالــت در کار بخــش
خصوصــی نیســت
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مشــکل کجاســت کــه
بخــش خصوصــی نبایــد بــرق صــادر کنــد ،اظهــار کــرد:
بحــث حاکمیــت و تصــدی بحــث بســیار مهــم و حائــز
اهمیتــی اســت ،منتهــا در جــای خــودش بایــد مــورد اشــاره
قــرار گیــرد و از آن منظــر نــگاه کنیــم و کار مــا منحصــر
بــه سیاســتگذاری باشــد ،تولیــد ،عرضــه و همــه اینهــا
میتوانــد خــارج از مجموعــه دولــت صــورت گیــرد و مــا
بحثــی هــم از قیمــت تکلیفــی و پرداخــت یــک یارانــه
ســنگین بــه بخشهــای مختلــف از جملــه صنعــت
طبیعتــا» نخواهیــم داشــت.
اردکانیــان اضافــه کــرد :قضیــه صــادرات بــه ایــن معنــا
نیســت کــه مــا داریــم در کار بخــش خصوصــی دخالــت
میکنیــم .منشــاء ایــن کار خــود دولــت بــوده اســت و دولــت
بــا ارتباطهــای دو جانبــه چنــد منظــوره بــا کشــورهای
همســایه چــه از حیــث واردات و چــه صــادرات انــرژی تابــع
مســائل متعــدد و متنوعــی میشــود .وی تصریــح کــرد :مــا
اگــر خودمــان را از ایــن عرصــه کال» کنــار بکشــیم در آن
زمــان جوابگویــی بــه تامیــن انــرژی هــم دچــار نوســانات
وســیعی میشــود.
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جزییات برآوردهای جدید بانک جهانی
درباره اقتصاد ایران

مدیــر میــز ایــران در بانــک جهانــی از تغییــر
بــرآورد ایــن نهــاد از تــورم ایــران خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،جدیدتریــن بــرآورد صــورت گرفتــه
توســط بانــک جهانــی از وضعیــت اقتصــاد ایــران نشــان مــی
دهــد کــه امســال آخریــن ســال رشــد منفــی اقتصــادی
ایــران خواهــد بــود .در رابطــه بــا آخریــن وضعیــت ســه
شــاخص کالن اقتصــادی ایــران یعنــی رشــد اقتصــادی،
نــرخ تــورم و کســری بودجــه دولــت بــا زینــا الخلیــل-
مدیــر میــز ایــران ،عــراق ،اردن ،ســوریه و لبنــان در بانــک
جهانــی بــه گفتوگــو نشســتیم.

چشم انداز رشد اقتصادی
بانــک جهانــی در گــزارش منتشــر شــده خــود پیــش بینــی
کــرده اســت اقتصــاد ایــران امســال  ۵.۳درصــد کوچــک
شــود .الخلیــل بــا اشــاره بــه پیامدهــای کوویــد ۱۹-بــر
اقتصــاد ایــران گفــت :میــزان تولیــدات نفتــی ایــران بــه
یکــی از پاییــن تریــن ســطوح چنــد دهــه اخیــر رســیده
اســت؛ بخــش بزرگــی از کاهــش رشــد اقتصــادی ایــران در
ســال  ۲۰۲۰مربــوط بــه کاهــش ســطح فعالیــت بخــش
غیرنفتــی اســت .انتظــار مــی رود بخــش خدمــات (بــه
عنــوان بــزرگ تریــن تشــکیل دهنــده تولیــد ناخالــص
داخلــی ایــران) بــه میــزان وســیعی تحــت تاثیــر قــرار
گیــرد و ایــن مســاله در مــورد بخــش هــای خــرده فروشــی،
عمــده فروشــی و حمــل و نقــل نیــز صــادق خواهــد بــود.
ایــن مدیــر بانــک جهانــی بــا اشــاره بــه باقــی مانــدن تقاضــا
بــرای کاالهــای ضــروری در ســطح مطلــوب افــزود :بــه
همیــن دلیــل انتظــار مــی رود تولیــدات بخــش کشــاورزی
تنهــا بــه میــزان کمــی از کرونــا تاثیــر پذیــرد .از ســوی
دیگــر در بخــش صنعــت ،بــا توجــه بــه شــوک هــای وارد
شــده بــه بخــش تقاضــا و زنجیــره تامیــن ،انتظــار مــی رود
بخــش تولیــد و ســاخت و ســاز در ایــران آســیب متحمــل
شــود .طبــق پاســخ بانــک جهانــی بــه ایســنا ،دلیــل اصلــی
تفــاوت رشــد اقتصــادی امســال بــا ســال قبــل ایــران بــا

وجــود شــیوع ویــروس کرونــا و تشــدید تحریــم هــای
آمریــکا آن اســت کــه ســال گذشــته رشــد اقتصــادی بــه
شــدت تحــت تاثیــر کاهــش رشــد اقتصــادی بخــش نفتــی
قــرار گرفتــه بــود کــه خــود ناشــی از تحریــم هــای آمریــکا
بــوده اســت.
اقتصــاد ایــران کــه در ســال گذشــته طبــق تخمیــن بانــک
جهانــی  ۸.۲درصــد کوچــک شــد ،امســال نیــز رشــد منفــی
 ۵.۳درصــدی را تجربــه خواهــد کــرد امــا ســال آینــده رشــد
 ۲.۱درصــدی در ایــران بــه ثبــت خواهــد رســید.

نرخ تورم به کجا خواهد رسید؟
بــه گفتــه الخلیــل ،بانــک جهانــی بــرای ذکــر رونــد
نزولــی نــرخ تــورم ایــران در گــزارش خــود بــه آمارهــای
منتشرشــده توســط دولــت ایــران (طــی بــازه زمانــی
ذکرشــده) اســتناد کــرده اســت .بانــک جهانــی بــه ایســنا
اطــاع داده اســت کــه بــا توجــه بــه فشــارهای تورمــی
ناشــی از شــیوع کوویــد ۱۹-و تغییــرات نــرخ ارز ،رونــد
تــورم مــاه هــای آینــده را صعــودی ارزیابــی مــی کنــد و
پیــش بینــی فعلــی بانــک جهانــی از متوســط نــرخ تــورم
ایــران در ســال  ۲۱-۲۰۲۰معــادل  ۲۹درصــد خواهــد بــود
کــه هشــت درصــد بیشــتر از بــرآورد قبلــی صــورت گرفتــه
در آخریــن گــزارش ایــن نهــاد اســت.
احتمــال تغییــرات بیشــتر در بــرآورد شــاخص هــا وجــود
دارد
بــه گفتــه بانــک جهانــی ،برآوردهــای صــورت گرفته توســط
ایــن نهــاد از شــاخص هــای کالن اقتصــادی بــا فــرض
تــداوم اقدامــات بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل نقدینگــی و
تامیــن کســری مالــی دولــت از طریــق فــروش دارایــی هــای
دولتــی و صــدور اوراق قرضــه صــورت گرفتــه اســت و بــا
توجــه بــه نااطمینانــی هــای زیــادی کــه در مقطــع کنونــی
بــر ســر راه اقتصــاد جهانــی و ایــران هســت ،امــکان تغییــر
در ایــن برآوردهــا وجــود دارد.

انـرژی
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توتال قرارداد سه ساله
صادرات گاز با ترکیه امضاکرد

در حالــی کــه وزرات نفــت ایــران فرصتهــای
افزایــش صــادرات گاز بــه ترکیــه را از دســت
داده ،توتــال فرانســه بــا عقــد قــرار داد  ۳ســاله
صــادرات گازمایــع بــه ایــن کشــور پــس از آمریــکا
گــوی ســبقت را از ســایر رقبــا ربــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ترکیــه مهمتریــن کشــور وارد
کننــده گاز از ایــران اســت .قــرارداد  ۲۵ســاله بیــن ایــران
و ترکیــه در ســال  ۱۹۹۶میــادی امضــا شــد و بــر اســاس
آن ایــران بایــد روزانــه  ۲۷میلیــون مترمکعــب گاز بــه ایــن
کشــور صــادر کنــد .امــا در حــال حاضــر بــا نزدیــک شــدن
بــه پایــان ایــن قــرارداد شــاهد جایگزیــن شــدن گاز ایــران
از ســوی ایــن کشــور هســتیم.
شمشــیر ترکهــا علیــه گاز ایــران  /توتــال جــای
ایــران را میگیــرد؟
ســیدعلی نصــر ،کارشــناس حــوزه گاز در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر بــا اعــام ایــن خبــر کــه پــس از افزایــش
ســهم ال .ان .جــی آمریــکا از بــازار ترکیــه ،توتــال فرانســه
نیــز بــا عقــد قــرارداد  ۳ســاله صــادرات ال .ان .جــی ،بــه
بــازار گاز ایــن کشــور گام نهــاد ،گفــت :در حقیقــت ترکیــه
قصــد دارد بــا عقــد قراردادهــای جدیــد ســهم ایــران را در
ســبد خــود کاهــش داده و در ادامــه بــا فشــارهای آمریــکا
در جنــگ گازی ،بــه صفــر برســاند.
وی افــزود :از ســوی دیگــر انفجــار خــط لولــه انتقــال گاز

در  ۱۲فروردیــن مــاه امســال و عــدم تمایــل از ســمت
ترکیــه بــرای تعمیــر و راهانــدازی مجــدد ایــن خــط لولــه
نیــز نشــان دهنــده همیــن موضــوع اســت.
زنگنه مخالف صادرات  ۲برابری گاز به ترکیه!
بــه گفتــه ایــن کارشــناس حــوزه گاز ،اگرچــه مســئله
قطــع چندیــن ماهــه صــادرات بــه ترکیــه و از دســت
رفتــن چنــد صــد میلیــون دالر درآمــد حاصــل از فــروش
در شــرایط تحریــم کنونــی بــرای کشــور حائــز اهمیــت
اســت امــا اتفاقــات رخ داده نشــان میدهــد تعلــل چنــد
ســاله وزارت نفــت دولــت تدبیــر و امیــد در تجــارت گاز
موجــب شــده ایــران نــه تنهــا بــازار جدیــدی بــه بازارهــای
صادراتــی خــود اضافــه نکنــد ،بلکــه اصلــی تریــن و
مهمتریــن بــازار خــود یعنــی ترکیــه را نیــز از دســت
بدهــد.
نصــر اظهــار داشــت :ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــه
در ســال  ۹۲پــس از آنکــه ترکهــا پیشــنهاد افزایــش
گاز از ایــران بــه میــزان دو برابــر را مطــرح کردنــد ولــی
شــخص وزیــر نفــت بــا آن مخالفــت کــرد تــا اردوغــان،
روســیه و آذربایجــان را بــرای ایــن مهــم در نظــر بگیــرد.
در صورتــی کــه ترکهــا رســماً اعــام کــرده بودنــد بــرای
بخــش صنعتــی خــود میخواهنــد حســاب ویــژهای روی
گاز ایــران بــاز کننــد کــه ایــن موضــوع نشــان مـیداد عــزم
آنهــا بــرای دو برابــر کــردن واردات جــدی بــود.
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هشــت تشــکل خصوصــی در نامـهای بــه سرپرســت
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت (صمــت) اعــام
کردنــد کــه مصوبــات اخیــر کارگــروه تنظیــم بــازار
آهــن مبنــی بــر نحــوه قیمــت گــذاری محصــوالت
فــوالدی بــر مبنــای قیمتهــای جهانــی و همچنیــن
محدودیــت  ۲۵درصــدی تولیــدات جهــت صــادرات
و عرضــه محصــوالت در بــورس کاال بــا کــف معــادل
 ۶۰درصــد تولیــدات رعایــت نمیشــود و عمــا
قیمتهــای داخلــی در حــدود ۲۰درصــد باالتــر از
قیمتهــای جهانــی و عرضــه محصــوالت جهــت
صــادرات در حــدود  ۵۰درصــد اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،هشــت تشــکل شــامل ســندیکای
شــرکتهای ســاختمانی ایــران ،انجمــن شــرکتهای
راهســازی ایــران ،ســندیکای شــرکتهای تاسیســاتی و
صنعتــی ایــران ،ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،انجمــن
شــرکت هــای مهندســی و پیمانــکاری نفــت ،گاز و
پتروشــیمی ،جامعــه مهندســان مشــاور ایــران ،انجمــن
مدیــران فنــی و حرفــهای و کانــون سراســری پیمانــکاری
عمرانــی ایــران ،در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش
خصوصــی اخیــرا بــا پــارهای از چالــش هــا و مشــکالتی
مواجــه شــده ،در زمینــه بــازار فــوالد از دولــت درخواســت
کمــک کردنــد.
در ادامــه نامــه بــه مصــرف بــاالی محصــوالت فــوالدی،
بهویــژه انــواع پروفیلهــا و میلگردهــا در همــه پروژههــای
صنعــت احــداث کشــور ،از جملــه صنایــع ســاختمان ،راه،
صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،صنعــت آب شــامل پــروژه
هــای سدســازی شــبکههای آبرســانی و فاضــاب اشــاره
شــده کــه در احجــام اجرایــی کارهــای پــروژه و قیمــت
تمــام شــده کار اثرگــذار اســت ،بنابرایــن کنتــرل و هدایــت
قیمتهــای آن در بــازار مصــرف از «اوجــب واجبــات»
توصیــف شــده اســت .امــا طبــق اعــام ایــن تشــکلها در
شــرایط موجــود شــرایط ایــن کاالی اساســی دســتخوش
تغییــرات جــدی و خــارج از کنتــرل شــده اســت.
بــه گفتــه هشــت تشــکل یــاد شــده بــا وجــود اینکــه دولــت
بــه دلیــل حمایــت از مصرفکننــدگان داخلــی و تقویــت
قــدرت خریــد مــردم مانــع افزایــش قیمــت داخلــی فــوالد
از یــک طــرف در مقابــل تغییــرات نــرخ ارز و از طــرف دیگــر
مقایســه آن بــا قیمــت جهانــی فــوالد شــده ،ولــی در حــال

انـرژی

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

7

ادامه از صفحه 1

اقتصاد سیاست زده راهگشا نخواهد بود

مصوبات کارگروه تنظیم بازار
آهن رعایت نمی شود
حاضــر بــازار شــاهد تغییــرات اساســی در ایــن حــوزه اســت
و بــه نظــر میرســد برعکــس ،دولــت بــا حمایــت کامــل
از تولیدکننــدگان فــوالد از طریــق صــادرات مــواد اولیــه و
میانــی و همچنیــن عــدم کنتــرل بــازار داخلــی موجبــات
افزایــش شــدید و قیمــت کاالی فــوالد را در بــازار داخلــی
فراهــم کــرده اســت.
در ایــن نامــه همچنیــن عنــوان شــده کــه مصوبــات اخیــر
کارگــروه تنظیــم بــازار آهــن مبنــی بــر نحــوه قیمــت
گــذاری محصــوالت فــوالدی بــر مبنــای قیمتهــای جهانــی
و همچنیــن محدودیــت  ۲۵درصــدی تولیــدات جهــت
صــادرات و عرضــه محصــوالت در بــورس کاال بــا کــف معــادل
 ۶۰درصــد تولیــدات رعایــت نمیشــود و عمــا قیمتهــای
داخلــی در حــدود  ۲۰درصــد باالتــر از قیمتهــای جهانــی
و عرضــه محصــوالت جهــت صــادرات در حــدود  ۵۰درصــد
اســت.
ایــن تشــکلها همچنیــن هشــدار دادهانــد کــه ادامــه ایــن
روش بــه برهــم زدن شــرایط قراردادهــا ،افزایــش قیمــت
تمــام شــده و عــدم انطبــاق بــا بخشــنامههای ســازمان
برنامــه و بودجــه و جــدل هــای قــراردادی بیــن مجریــان،
کارفرمایــان و پیمانــکاران منجــر میشــود و در گــردش
مالــی پروژههــا وقفــه جــدی ایجــاد خواهــد کــرد کــه در
وهلــه اول بــار مالــی آن متوجــه دســتگاه هــای کارفرمایــی

و ســپس منجــر بــه توقــف پروژههــا و بــاال رفتــن نــرخ
بیــکاری خواهــد شــد.
در پایــان امضاکننــدگان پیشــنهاد کردنــد کــه در خصــوص
میــزان صــادرات ،مصوبــه هفتــاد و نهمیــن کارگــروه تنظیــم
بــازار مبنــی بــر محدودیــت  ۲۵درصــد از تولیــدات ،بــه
صــادرات محصــوالت فــوالدی و عرضــه  ۶۰درصــدی
از محصــوالت تولیــدی در بــورس کاال اعمــال شــود و در
خصــوص قیمــت عرضــه شــده در بــورس کاالهــا بــا توجــه
بــه نــرخ تــورم اعــام شــده مرکــز آمــار ایــران و در چارچــوب
هــدف گــذاری تــورم اعــام شــده بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران و همچنیــن بــا اتــکا بــر قــدرت خریــد
داخلــی ،افزایــش  ۲۲درصــدی نســبت بــه قیمــت نقطــه بــه
نقطــه ســال گذشــت مــاک قــرار گیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،داریــوش اســماعیلی -معــاون امــور
معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صمــت  ۱۷ -اردیبهشــت
مــاه در نامــهای بــه مدیرعامــل شــرکت بــورس کاالی
ایــران ،واحدهــای تولیدکننــده میلگــرد و تیرآهــن را ملــزم
کــرده اســت کــه مــی تواننــد بــرای  ۲۵درصــد تولیــد خــود
مشــروط بــه رعایــت کــف کــف عرضــه در بــورس کاال برنامــه
ریــزی کننــد و الباقــی تولیــد در کار گــروه تنظیــم بــازار
تصمیــم گیــری خواهــد شــد.

درنتیجــه بایــد سیاســتگذاری بــه نحــوی باشــد
کــه هــر چــه بیشــتر نقدینگــی کشــور بــه ســمت
بخــش مولــد حرکــت کنــد.
البتــه در کنــار چارهجویــی بــرای ایــن دو بخــش
کارهــای بیشــتری هــم میتــوان و بایــد انجــام
داد از جملــه اینکــه بایــد آوردههــای بزرگــی کــه
در کشــور وجــود دارد تجمیــع شــوند و شــرایط
بــرای بهبــود اوضــاع فراهــم شــود .ولــی هیــچ
چیــزی مشــخصا بــه انــدازه افزایــش همدلــی و
اتحــاد بــرای رفــع مشــکالت پاســخگو نخواهــد
بــود .نبایــد در روزهایــی کــه کشــور هــم از
ســوی شــیوع یــک ویــروس خطرنــاک و هــم از
ســوی امریکاییهــا زیرفشــار اســت بــه تفرقــه و
اختــاف دامــن زد .بــه نظــر میرســد در شــرایط
امــروز هــر چــه کــه بــه ایــن مهــم رهنمون نشــود
بایــد کنــار گذاشــته شــود .در اولیــن گام هــم
بایــد سیاســت زدگــی را از اقتصــاد کشــور جــدا
کــرد .مشــکالت امــروز کشــور بــا برخوردهــای
قطبــی بــا یکدیگــر و انشــقاق راه حــل نخواهنــد
داشــت و بزرگتریــن آفــت امــروز اقتصــاد کشــور
کــه آســیبهای جــدی را نیــز بــه همــراه داشــته
همیــن رویکــرد بــوده اســت.
اکنــون زمــان دامــن زدن بــه اختالفــات و
پرداختــن بــه تفاوتهــا نیســت.باید همــه دســت
بــه دســت یکدیگــر دهنــد و بــا وحــدت کلمــه
بــه ســمت رفــع مشــکالت گام بردارنــد چــرا کــه
تنهــا بــا ایــن روحیــه اســت کــه میتــوان در
مقابــل مشــکالت بــزرگ عقــب ننشســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
سرپرست وزارت صمت:
صادرات در حال برگشت به مسیر رشد است
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان
اینکــه پــس از شــیوع ویــروس کرونــا ،تجــارت در تمامــی
کشــورهای دنیــا دچــار وقفــه شــده اســت ،گفــت:
صــادرات در حــال بازگشــت بــه مســیر رشــد اســت.
حســین مــدرس خیابانــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــا بیــان اینکــه توســعه
صــادرات و کنتــرل واردات ،یکــی از راهبردهــای 4گانــه
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت ،گفــت :در
شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه وضعیــت درآمدهــای نفتــی
و قیمــت فــروش نفــت در بازارهــای جهانــی ،اتــکای
تأمیــن نیازهــای ارزی کشــور بــه درآمدهــای صادراتــی
بیشــتر شــده و موضــوع صــادرات غیرنفتــی ،امــروز دیگــر
یــک انتخــاب و کار تشــریفاتی بــه شــمار نمـیرود ،بلکــه
یــک اجبــار اســت و بایــد بــه ســمت رشــد و توســعه آن
حرکــت کــرد.
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود:
تأمیــن نیازهــای ارزی کشــور از محــل درآمدهــای حاصل
از صــادرات غیرنفتــی امــروز یــک ضــرورت بــه شــمار
م ـیرود و جهــش تولیــد کــه بــه عنــوان شــعار ســال از
ســوی مقــام معظــم رهبــری انتخــاب شــده نیز ،مســیری
بــه جــز صــادرات نــدارد؛ بنابرایــن هــم اکنــون صــادرات
غیرنفتــی مــورد حمایــت همهجانبــه همــه بخشهــای
مختلــف کشــور قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونــا و اثرگــذاری
آن بــر صــادرات غیرنفتــی کشــور گفــت :بــا توجــه بــه
بســته بــودن مرزهــا و پروتکلهــای بهداشــتی کــه
بازارهــای هــدف صادراتــی پیــش روی صادرکننــدگان
ایــران قــرار دادنــد ،صــادرات کشــور بــا کاهــش مواجــه
شــده اســت؛ بــه خصــوص اینکــه کل تجــارت دنیــا بــر
اســاس آمارهــای رســمی اعــام شــده از ســوی نهادهــای
بینالمللــی تــا  32درصــد کاهــش را هــم تجربــه کــرده
اســت.
بــه گفتــه مــدرس خیابانــی ،عــاوه بــر تاثیــر کرونــا
بــر تجــارت بینالمللــی کشــور ،کاهــش قیمــت

فرآوردههــای نفتــی و مــواد پتروشــیمی ،بســته بــودن
مرزهــا ،محدودیــت تــردد و حمــل نقــل از عوامــل
تاثیرگــذار دیگــر بــر روی تجــارت بــوده اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه لــزوم
توســعه صــادرات غیرنفتــی ،آیــا میتــوان در ماههــای
آتــی رونــد مثبتــی را شــاهد بــود ،گفــت :شــرایط اکنــون
رو بــه بهبــود اســت.
آغاز خرید  ۲۵۰مگاوات برق از ترکمنستان
وزیــر نیــرو گفــت :بعــد از چنــد ســال قطــع ارتبــاط
تبــادل انــرژی بــا ترکمنســتان ،از سهشــنبه شــب دو
خــط مــا بــرقدار میشــود و حــدود  ۲۵۰مــگاوات
شــروع بــه خریــد بــرق از ایــن کشــور میکنیــم.
وزیــر نیــرو دربــاره ورود بخــش خصوصــی بــه صــادرات
بــرق گفــت :ایــن در یــک شــرایط ایــدهآل ،کار مطلوبــی
اســت .مــا و بخــش خصوصــی بایــد بــه آداب ایــن کار بــه
نحــو شایســتهای بپردازیــم.
وقتــی بــا همتایــان عراقــی داشــتیم مذاکــره میکردیــم
و یــک لیســتی از دالیــل درخواســت تخفیــف را در
قیمــت بــرق اعــم از پیشــنهاد قیمتهــای پایینتــر
از دیگــر کشــورها ذکــر میکردنــد یکــی از مــوارد ایــن
بــود کــه از بخــش خصوصــی هــم یــا بــه نــام بخــش
خصوصــی تمــاس گرفتنــد کــه مــا اگــر مجــوز بگیریــم
مثــا  nدرصــد زیــر قیمــت شــرکت توانیــر بــه شــما
بــرق میدهیــم.
اردکانیــان تصریــح کــرد :چنیــن بحثهایــی در ایــن
چارچوبهــا بحثهــای بســیار حساســی اســت؛ نبایــد
بــه گونـهای رفتــار کنیــم کــه همــکاران صنعــت بــرق این
تلقــی را بکننــد کــه  ۵مــاه تاخیــر امضــای قرار داد ناشــی
از چنیــن تلقیهایــی بــوده اســت ،امــا قطعــا در یــک
شــرایط مطلــوب و متعــارف ایــن بحثهــا ،بحثهــای
قابــل طرحــی اســت کــه بتوانیــم بــه موضــوع انــرژی در
جایــگاه صحیــح خــودش بپردازیــم.
وی تاکیــد کــرد :ایــن گونــه نباشــد کــه بخــش
عمــدهای از یاران ـهای کــه االن دولــت بــه بخــش انــرژی
میدهــد نــه در جیــب مــردم ،مصــرف کننــده داخلــی
و نــه حتــی در جیــب صنعتگــر عمــده مــا در داخــل
کشــور بــرود ،بلکــه ایــن تبدیــل بــه تعرفـهای شــود کــه
کشــورهای وارد کننــده محصــوالت صنعتــی مــا کــه آن
را بــه محصــوالت اعمــال میکننــد و مــا میبینیــم
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کــه رقمهــای وســیعی از یارانــه انــرژیای کــه عمــا»
بــه دلیــل بــرق ارزان در صنعــت دارد عرضــه میشــود،
نهایتــا» در خــارج مرزهــا گیــر بقیــه میآیــد.
اردکانیــان دربــاره هوشمندســازی قیمــت بــرق هــم
گفــت :ایــن مســیر کــه هــر ســال چنــد هــزار مــگاوات
واحــد نیروگاهــی بســازیم ،حــال بدهــکار شــویم یــا ایــن
کــه منابــع آن را داشــته باشــیم میتوانــد ادامــه پیــدا
کنــد؟ بــه ایــن شــکل و یــا بعضــا دیگــر اشــکال آن،
بــدون یــک تعدیــل مناســب در توزیــع یارانههــا بایــد
بــه جــد پرداخــت .در ســطح افــکار عمومــی بایــد ایــن
مســئله بــاز شــود و چارچوبهــای قانونــی آن را هــم
دولــت و هــم مجلــس در اختیــار مــا قــرار دهنــد.
وی درخصــوص بازآرایــی یارانههــای انــرژی افــزود:
بازآرایــی یارانههــای انــرژی یکــی از روزنههــای امیــدی
اســت کــه پایــداری صنعــت بــرق را در کشــور تــا حــدود
زیــادی تضمیــن کنــد.
بدترین سقوط در تاریخ صادرات آلمان ثبت شد
اداره آمــار آلمــان اعــام کــرد کــه صــادرات ایــن کشــور
در مــاه آوریــل  ۳۱.۱درصــد ســقوط کــرده اســت .ایــن
بدتریــن ســقوط صــادرات آلمــان از زمــان اولیــن ثبــت
ایــن دادههــا از ســال  ۱۹۵۰تــا کنــون اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از سیانبیســی،
اداره آمــار آلمــان اعــام کــرد کــه صــادرات ایــن کشــور
در مــاه آوریــل  ۳۱.۱درصــد ســقوط کــرده اســت .ایــن
بدتریــن ســقوط صــادرات آلمــان از زمــان اولیــن ثبــت
ایــن دادههــا از ســال  ۱۹۵۰تــا کنــون اســت.
اداره آمــار فــدرال در بیانیــه خــود اعــام کــرد :صــادرات
آلمــان بــه طــور ویــژهای بــه علــت پاندمــی کرونــا آســیب
دیــده و بــه شــدت ســقوط کــرده اســت .صــادرات
کاالهــای آلمانــی بــه فرانســه  ۴۸.۳درصــد نســبت بــه
ســال قبــل ســقوط کــرده اســت ،در حالــی کــه صــادرات
بــه ایتالیــا و آمریــکا در همیــن دوره بــه ترتیــب۴۰.۱ ،
درصــد و  ۳۵.۸درصــد ســقوط کــرده اســت.
اداره آمــار اعــام کــرد کــه در همیــن زمــان واردات
آلمــان هــم افــت کــرده و بــا ســقوطی  ۲۱.۶درصــدی
روبــرو شــده اســت.
آخریــن بــاری کــه واردات آلمــان تــا ایــن حــد ســقوط
کــرد بــه جــوالی ســال  ۲۰۰۹بازمیگــردد کــه مصــادف
بــا بحــران اقتصــادی بــزرگ جهــان بــود.
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درصورت افزایش تولید گاز ،مصرف کننده نهایی
خود ایران است
دبیــر کمیســیون محیــط زیســت و انــرژی اتــاق بازرگانــی
بیــن الملــل تاکیــد کــرد ایــران در صــورت افزایــش
تولیــد گاز ،مــازاد محصــول را فقــط بایــد در داخــل
مصــرف کنــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری تحلیلــی رادیــو گفــت وگــو؛
نرســی قربــان در مصاحبــه بــا برنامــه «رویــداد» بــا اشــاره
بــه مشــکل همیشــگی کمبــود گاز در زمســتان هــا گفــت:
صــادرات گاز نیازمنــد برنامــه ریــزی دراز مــدت و چنــد
دهــه ای اســت.
قــرارداد ایــران و ترکیــه بمــدت  ۲۰ســال بــود و در شــرف
پایــان اســت و ترکیــه قصــد بازنگــری در قیمــت و مقــدار
در ایــن قــرارداد را دارد.
وی عــراق ،ارمنســتان و ترکیــه را دو مزیــت صــادرات
گازی ایــران دانســت و بــازار هنــد را نیــز مهــم برشــمرد
و افــزود :اقتصــادی بــودن خــط لولــه صلــح زمانــی بــود
کــه مــا را بــه هنــد متصــل مــی کــرد.
قربــان تصریــح کــرد :بــه جــز ایــن هــا ،مجبوریــم از
طریــق گاز مایــع دســت بــه صــادرات بزنیــم کــه بســیار
هزینــه بــر اســت .از طرفــی مشــکل تحریــم هــا را پیــش
رو داریــم و ایــن پــروژه هــا اجرایــی نیســت.
وی افــزود :گاز تولیــدی در صــورت افزایــش ،بایــد در
داخــل مصــرف شــود و اگــر بــه هنــد صــادر نکنیــم ،تنهــا
بــازار ترکیــه ،قســمتی از عــراق و بخــش جزئی ارمنســتان
را پوشــش مــی دهــد.
قربــان ادامــه داد :ترکیــه مقــدار اندکــی از گاز را از ایــران
مــی گیــرد و مقــدار زیــادی گاز از روســیه و آذربایجــان
وارد مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل قصــد مذاکــره و
دریافــت ارقــام بهتــری را دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :طــی
 ۱۷ســال گذشــته صــادرات غیرنفتــی در کشــور
تقریبــا  ۱۰برابــر شــده اســت و بــه رقــم  ۴۲میلیــارد
دالر رســیده اســت .افــروز بهرامــی ،مدیرعامــل
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در گفتوگــو
س دربــاره شــرایط فعلــی
بــا خبرگــزاری فــار 
صــادرات در جهــان ،اظهــار کــرد :جنــگ تجــاری
چیــن و آمریــکا در ســال گذشــته تاثیــرات مخربــی
بــر رونــد تجــارت جهانــی داشــته اســت و بحــران
ویــروس کرونــا هــم در حــال حاضــر عمیقتریــن
رکــود طــی ســالهای گذشــته را بــر اقتصــاد
جهــان تحمیــل کــرده اســت.
بهرامــی بــا بیــان اینکــه ســازمان جهانــی تجــارت ،کاهــش
تجــارت جهانــی در ســال  ۲۰۲۰را تــا  ۳۲درصــد یــا بیشــتر
پیشبینــی کــرده ادامــه داد :حتــی آمارهــای جدیــد
منتشــره از صــادرات کشــورها ،بعضــا انقبــاض بیشــتری
را نشــان میدهــد .بهعنــوان مثــال کاهــش صــادرات
هنــد و ترکیــه در مــاه آوریــل بــه ترتیــب  ۶۰درصــد و
 ۴۲درصــد کاهــش نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل
نشــان میدهــد .در مــورد ایــران نیــز بــا بســته شــدن
مرزهــا ،شــاهد کاهــش ناخواســته صــادرات غیرنفتــی در
دو مــاه اول ســال جــاری هســتیم کــه البتــه افزایــش ۷۱
درصــدی وزنــی و  ۶۰درصــدی ارزش صــادرات اردیبهشــت
نســبت بــه فروردیــن ،نشــانههایی از احیــای صــادرات دارد
کــه ایــن رونــد بــا بازشــدن مرزهــا بیشــتر خواهــد شــد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات تصریــح کــرد :طــی
 ۱۷ســال گذشــته صــادرات غیــر نفتــی کشــور ،بهطــور
میانگیــن و بهصــورت ســاالنه  ۱۶درصــد رشــد داشــته کــه
از  ۴میلیــارد دالر در ســال  ۸۲بــه  ۴۲میلیــارد دالر در
ســال  ۹۸رســیدهایم .بهرامــی ادامــه داد :رونــد تغییــرات
بــازار هــدف در ســالهای گذشــته نیــز حاکــی از آن اســت
کــه بــازار بخشــی از کشــورها را در ایــن دوره زمانــی از
دســت دادهایــم ،ضمنــا بررســی حجــم صــادرات بــه هریــک
از کشــورهای طــرف تجــارت بــا ایــران نشــان میدهــد
تعــداد اندکــی از کشــورها ســهم باالیــی در صــادرات مــا
دارنــد و تعــداد بســیار زیــادی از آنهــا دارای ســهمی انــدک
هســتند و متاســفانه رونــد ایــن تغییــرات بــه نحــوی اســت
کــه تعــداد کشــورهایی کــه  ۸۰درصــد درآمــد صادراتــی مــا
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راهکارهای صندوق ضمانت
برای افزایش صادرات
را تامیــن میکردهانــد از  ۲۳کشــور در ســال  ۱۳۸۰بــه ۹
کشــور در ســال  ۱۳۹۶تقلیــل یافتــه اســت .همچنیــن در
ســال  ،۱۳۹۷از میــان  ۱۴۷کشــور ،تنهــا ســه کشــور چیــن،
امــارات متحــده عربــی و عــراق  ۵۴درصــد ارز حاصــل از
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی را عایــد کشــور مــا ســاختهاند.
البتــه وزارت صمــت و بــه تبــع آن صنــدوق ضمانــت صادرات
بــه دنبــال تنــوع بخشــی صــادرات و ایجــاد ارزش افــزوده
بیشــتر در صــادرات هســتند .وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری
ســال  ۹۹توســط مقــام معظــم رهبــری بهعنــوان ســال
جهــش تولیــد تاکیــد کــرد :جهــش تولیــد ملــی از مســیر
صــادرات امکانپذیــر اســت و بایــد تمــام سیاســتهای
پولــی ،مالــی ،ارزی و تجــاری کشــور در ایــن راســتا و بــرای
توســعه صــادرات باشــد .تشــکیل کمیتــه اقــدام صادراتــی،
رفــع ممنوعیتهــای صادراتــی و ارتقــای جایــگاه کارگــروه
توســعه صــادرات ،پیگیــری اجــرای فــوری بســته حمایــت از
ن از بــاور عمیــق سرپرســت وزارت صمــت
صــادرات و ...نشــا 
بــه مقولــه صــادرات و نیــز اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی
بهعنــوان رزمنــدگان خــط مقــدم جنــگ اقتصــادی دارد.
بهرامــی بــا بیــان برخــی از ماموریتهــای صنــدوق در
راســتای تحقــق شــعار ســال اضافــه کــرد :در شــرایط
فعلــی ریســکهای تجــاری و سیاســی میتوانــد بــرای

صادرکننــدگان مشکلســاز شــود .در صورتــی کــه هــر
یــک از ایــن ریســکها اتفــاق بیفتــد ،میتوانــد صــادرات
کشــور را متوقــف کنــد .یکــی از عمدهتریــن ریســکهای
صادرکننــدگان ،وصــول مطالبــات آنهــا از خریــدار خارجــی
اســت .در واقــع صنــدوق ریســک عــدم پرداخــت خریــدار
خارجــی را پوشــش میدهــد .مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات ادامــه داد :یکــی دیگــر از وظایــف صنــدوق ،صــدور
ضمانتنامــه بــرای واحدهــای تولیــدی و تجــاری اســت
تــا ســرمایه در گــردش آنهــا فراهــم شــده یــا تســهیل امــر
صــادرات بــرای آنهــا صــورت بگیــرد .در شــرایط فعلــی کــه
ریســکهای تجــاری و سیاســی افزایــش یافتــه ،نقــش
صنــدوق بیــش از پیــش مشــخص میشــود .وی بــا بیــان
شــرایط بنگاههــای خارجــی در شــرایط فعلــی گفــت :در
حــال حاضــر ورشکســتگی طرفهــای خارجــی میتوانــد
ریســک تجــاری بــرای صادرکننــدگان ایرانــی را افزایــش
دهــد کــه صنــدوق پوشــش ریســک عــدم پرداخــت آنهــا
را بــر عهــده دارد .در شــرایط کرونایــی و کاهــش قیمــت
نفــت میــزان ایــن ریســک بــه شــدت افزایــش یافتــه
کــه در همیــن مــدت نیــز فعالیتهــای صنــدوق بــه
شــدت افزایــش یافتــه اســت .بهرامــی ادامــه داد :یکــی از
اصلیتریــن مــواردی کــه میتوانــد منجــر بــه جهــش
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تولیــد شــود ،گســترش بازارهــای هــدف جدیــد اســت .اکثــر
صادرکننــدگان تمایــل دارنــد وارد بازارهــای جدیــد شــده
و بتواننــد بازارهــای هــدف جدیــدی را شناســایی کننــد.
اســتراتژی وزارت صمــت افزایــش صــادرات بــه  ۱۵کشــور
همســایه اســت .ایــن کشــورهای همســایه عمدتــا پرریســک
هســتند و صادرکننــدگان تــوان ورود بــه ایــن بازارهــا را
ندارنــد ،مگــر اینکــه صادرکننــدگان از طریــق ســازمانهایی
کــه بیمــه اعتبــار صــادرات ارائــه میکننــد ،ماننــد صنــدوق
ضمانــت صــادرات مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد .بــه همیــن
منظــور صنــدوق ضمانــت صــادرات در ایــران نیــز بــرای
حمایــت از صــادرات وارد عمــل شــده و میتوانــد بســیاری
از ایــن ریســکها را پوشــش دهــد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات بــا بیــان نــوع
دیگــری از ریســک کــه در شــرایط تحریــم صادرکننــدگان
بــا آن دســت و پنجــه نــرم میکننــد ،تصریــح کــرد:
ریســک سیاســی نیــز در شــرایط فعلــی مانعــی بــر ســر راه
صادرکننــدگان اســت .برخــی کشــورها بــه بهانــه تحریمهــا،
صادرکننــدگان ایرانــی را بــا مشــکالتی مواجــه میکننــد و
صنــدوق ضمانــت صــادرات در ایــن زمینــه هــم تالشهــای
فراوانــی را انجــام داده اســت .مثــا ریســک توقیــف
کشــتیهای بــاری صادرکننــدگان کــه بــرای آنهــا نگرانــی
فراوانــی را ایجــاد کــرده اســت توســط صنــدوق پوشــش
داده شــده و از ایــن طریــق صــادرات و بــه تبــع آن جهــش
تولیــد در کشــور مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت .وی
در پایــان بــا بیــان برخــی اقدامــات عملــی ایــن صنــدوق
در ســالهای گذشــته گفــت :در ســال  ۹۶صنــدوق /۶
۲میلیــارد دالر بیمــه صادراتــی انجــام داده اســت کــه در
واقــع جایگزیــن اعتبــار اســنادی بــوده اســت .خریــد دیــن
اســناد صادراتــی نیــز از دیگــر مــواردی اســت کــه در حــال
حاضــر مــورد توجــه صنــدوق قــرار گرفتــه و از ایــن طریــق
صادرکننــدگان مطمئــن هســتند کــه بــا فــروش اعتبــاری از
لحــاظ نقدینگــی تــا زمــان سررســید قــرارداد دچــار مشــکل
نخواهنــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در نشســت نماینــدگان رابــط اتاقهــای بازرگانــی
سراســر کشــور بــا کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی
بینالملــل ،بــر ضــرورت ســازماندهی نماینــدگان
اتاقهــا بــرای برنامهریزیهــای آتــی و ضــرورت
فعالتــر شــدن همــکاری بیشــتر کمیتــه ایرانــی
اتــاق بازرگانــی بینالمللــی بــا اتاقهــای بازرگانــی
سراســر کشــور مطــرح شــد.
دبیــرکل کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی بینالملــل بــا اشــاره
بــه ایــن کــه انتقــال مطالــب مهــم مربــوط بــه تجــارت
بینالمللــی بــه اتاقهــای بازرگانــی کشــور امــری مهــم و
ضــروری اســت ،توضیــح داد کــه برگــزاری جلســات دورهای
ماهانــه و آموزشــی و گســترش تعامــات بیــن اتاقهــای
بازرگانــی کشــور و کمیتههــای ملــی ســایر کشــورها از اهــم
اهــداف تشــکیل ایــن شــبکه ارتباطــی اســت.
محمــد خزاعــی اقدامــات مقدماتــی و برنامههــای
طریــق )١
اولیــه بــرای نماینــدگان رابــط را از ســه
ِ
ارســال اطالعــات و آخریــن مســائل مطــرح توســط اتــاق
بازرگانــی بینالملــل در حوزههــای مختلــف )٢ ،حضــور
در دورههــا و ســمینارهایی کــه توســط کمیتــه ایرانــی
اتــاق بازرگانــی بینالملــل برگــزار میشــود ،و  )٣تاکیــد
بــر شــرکت نماینــدگان رابــط اتاقهــا در کنفرانسهــای
بینالمللــی و تــاش بــرای مشــارکت در مباحــث مرتبــط بــا
قانونگذاریهــای معمــول در اتــاق بازرگانــی بینالملــل
بــه ترتیبــی کــه حافــظ منافــع ملــی کشــور باشــد ،عنــوان
کــرد.
او بــا اشــاره بــه یکــی از نقشهــای اتــاق بازرگانــی بینالملــل
کــه قانونگــذاری و وضــع مقــررات اســت ،عنــوان کــرد
کــه ایــن اتــاق در اغلــب مــوارد نظــرات کشــورهای عضــو
را دريافــت میکنــد .از ایــن رو کمیتــه ایرانــی  ICCدر
نظــر دارد تــا در ایــن مــوارد ،از طریــق نماینــدگان رابــط،
نظــرات و پیشــنهادهای اتاقهــاي بازرگانــي سراســر كشــور
را دریافــت و بــه اتــاق بازرگانــی بینالملــل منتقــل کنــد.
دبیــرکل کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی بینالملــل تاکیــد
کــرد کــه بایــد ترتیبــی داده شــود تــا گــزارش اقدامــات
مثبــت انجــام شــده توســط اتاقهــای بازرگانــی سراســر
کشــور بــا تاييــد رياســت اتاقهــا ،در ســطح ملــي و بيــن
المللــي منعكــس شــود .محمــد خزاعــی بــا اشــاره بــه لــزوم
ارتبــاطشــبکههای تجــاری بینالمللــی توســط هــر اســتان
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کاهش قیمت سوخت رسانی به کشتی ها
برای افزایش جذابیت بنادر ایران

ضرورت انعکاس اقدامات مثبت
اتاقها در فضای بینالملل
بــا کشــورهای همســایه گفــت :بایــد همــكاري اتاقهــاي
سراســر كشــور ،زمينــه اســتفاده بيشــتر از خدمــات اتــاق
بازرگانــی بینالملــل فراهــم شــود بــه نحــوی کــه در توســعه
تجــارت و افزایــش صــادرات کشــور موثــر باشــد.
محمــد خزاعــی افــزود :ایــن اقــدام همچــون بــذری اســت
کــه کاشــته شــده و بایــد آرام آرام رشــد کنــد تــا بــا ایــن
ترتیــب بتوانیــم ســطح توانمندیهــای بینالمللــی و
حرفــهای در مذاکــرات تجــاری و دفــاع از حقــوق فعــاالن
اقتصــادی کشــور را افزایــش دهیــم.
همــکاری اتــاق تهــران و آکادمــی آموزشــی اتــاق
بازرگانــی بینالملــل
همچنیــن حســام حــاج کــه بــه عنــوان نماینــده اتــاق
تهــران در کمیتــه ایرانــی  ICCحضــو دارد ،بــا اشــاره بــه
ضــرورت و اهمیــت همــکاری نزدیــک اتاقهــای اســتانی بــا
ایــن کمیتــه عنــوان کــرد کــه اتــاق بازرگانــی بینالمللــی
از طریــق شــبکه دفاتــر ملــی در بیــش از  100کشــور و
همچنیــن همــکاری نزدیــک بــا ســازمانهای بینالمللــی
فرصتهــای مغتنــم و کمنظیــری را جهــت تشــریک
مســاعی و انتقــال تجربیــات در اختیــار اتاقهــای بازرگانــی
محلــی قــرار میدهــد.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق تهــران افــزود :بــه عنــوان
مثــال اتــاق بازرگانــی بینالملــل در مواجهــه اخیــر
بــا شــیوع ویــروس کرونــا ،دســتورالعملهای موجــز و
کاربــردی را بــرای صاحبــان کســب و کار بــه منظــور مقابلــه

بــا ویــروس کرونــا ،حفــظ ســامت و بهداشــت کارمنــدان
و مواجهــه حداقلــی بــا آســیبهای مالــی و جانــی ایــن
همهگیــری وضــع و پیشــنهاداتی اجرایــی بــه منظــور
حمایــت از کســب وکارهــا جهــت بهرهبــرداری دولتهــا
ارائــه کــرد.
حــاج بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اتــاق تهــران بــه عنــوان اتــاق
پیشــرو در حــوزه تعامــل بــا اتــاق بازرگانــی بینالمللــی
از چهــار ســال قبــل و بــا عضویــت در شــورای گواهــی
مبــدا ،ســنگ بنــای ایــن همــکاری را بنــا نهــاد ،ادامــه
داد :اخیــرا بــا پیگیریهــای بــه عمــل آمــده ،اتــاق تهــران
موفــق بــه اخــذ موافقــت آکادمــی آموزشــی ایــن نهــاد
بینالمللــی در امــر ارائــه دورههــای متنــوع آموزشــی بــه
فعــاالن اقتصــادی و اعضــای اتــاق شــده اســت .امیدواریــم
ایــن قبیــل همکاریهــا از طریــق مشــارکت بیشــتر میــان
کمیســیونهای مشــورتی کمیتــه ایرانــی و کمیســیونهای
تخصصــی اتــاق تهــران ،اســتفاده از ظرفیتهــای داوری
 ICCبــرای تقویــت مرکــز داوری تــازه تاســیس اتــاق
تهــران و همچنیــن حضــور فعاالنــه در رویدادهــای متنــوع
 ICCافزایــش یابــد.
حــاج همچنیــن عنــوان کــرد کــه اتــاق بازرگانــی تهــران
آمادگــی کامــل خــود را جهــت میزبانــی جلســه آتــی
نماینــدگان رابــط اتاقهــا بــا کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی
بینالملــل بــا رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی
اعــام شــده از ســوی ســتاد پیشــگیری از شــیوع کرونــا و
فاصلهگــذاری اجتماعــی اعــام کــرده اســت.

دبیــر انجمــن صنعــت بانکرینــگ گفــت :ضعــف در
سیاســتگذاری و فقــدان توجــه بــه الــزام قانونــی صنعــت
بانکرینــگ منجــر بــه عــدم توجــه شایســته وزارت نفــت
بــه صنعــت بانکرینــگ شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از کشــتیرانی
جمهــوری اســامی ایــران ،محمدرضــا راونــد بــا بیــان
اینکــه صنعــت بانکرینــگ (سوخترســانی بــه کشــتیها)
صنعتــی اســتراتژیک و دارای مزایــای فــراوان برای کشــور و
ارتقــا آن یکــی از راههای توســعه بنــادر و شــهرهای بندری
اســت ،تصریــح کــرد :متأســفانه ضعــف در سیاســتگذاری
و فقــدان توجــه بــه الــزام قانونــی صنعــت بانکرینــگ
منجــر بــه عــدم توجــه شایســته وزارت نفــت بــه صنعــت
بانکرینــگ شــده اســت.
وی بــا یــادآوری اینکــه بنــد ب مــاده  ۴۸قانــون برنامــه
ششــم توســعه بــر توســعه صنعــت بانکرینــگ تأکیــد کرده
اســت ،افــزود :فقــدان یــک متولــی فراســازمانی بــه منظــور
یکپارچــه ســازی سیاســتهای اتخــاذ شــده از ســوی
دســتگاههای مرتبــط بــا صنعــت بانکرینــگ یکــی دیگــر
از معضــات ایــن صنعــت اســت کــه بــه نگــرش مقطعــی
و کوتــاه مــدت بــه صنعــت بانکرینــگ منجــر شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
ایــران ،رقبــای منطقــهای از ایــن شــرایط حداکثــر
بهرهبــرداری را بــرای بــه دســت گرفتــن تقاضــای
روزافــزون منطقــه داشــته انــد.
وی خاطرنشــان کــرد :الزم اســت شــیوهنامه بانکرینــگ و
اطالــه در تصویــب ابــاغ آن بــه شــرکتهای بانکرینــگ
بهروزرســانی شــود.
راونــد در ادامــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور و
تحریمهــا خواســتار اصــاح فرمــول قیمــت گــذاری شــد
و گفــت :در نظــر گرفتــن تســهیالت و مشــوقهای الزم از
جملــه مــواردی اســت کــه میتوانــد بــه رشــد و توســعه
صنعــت بانکرینــگ کمــک کنــد.
دبیــر انجمــن صنعــت بانکرینــگ تاکیــد کــرد :مجلــس
شــورای اســامی بــه لحــاظ جایــگاه تقنینــی و نظارتــی
خــود میتوانــد راه توســعه صنعــت بانکرینــگ را همــوار
ســازد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر اقتصــاد و دارایــی در نــود و پنجمین نشســت
شــورای گفتوگــو بــا توجــه بــه ایــن مطلــب کــه
برخــی از آثــار منفــی شــیوع ویــروس کرونــا بــر
تامیــن مالــی دولــت و در نتیجــه افزایش فشــارهای
مالیاتــی بــرای تامیــن نیازهــای خــود ابــراز نگرانــی
میکننــد ،گفــت :وزارت اقتصــاد هیــچ برنامــهای
بــرای وضــع مالیــات بــر عایــدی در بــازار ســرمایه
نــدارد.
در ابتــدای ایــن نشســت فرهــاد دژپســند ،وزیــر اقتصــاد
و رئیــس شــورای گفــت وگــو بــا اشــاره بــه تاثیــر شــیوع
ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد جهــان از پدیــده ای جالــب
در اقتصــاد ایــران خبــر داد و گفــت :در مــدت کوتاهــی
توانســتیم بــا وجــود نیــاز شــدید بــه واردات برخــی اقــام
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ،بــه صادرکننــده ایــن اقــام
تبدیــل شــویم .ایــن مســئله پیــام مهمــی دارد و نشــان مــی
دهــد کــه واقعیــت هــا و ظرفیــت هــای اقتصــادی در ایــران
بــا اهتمــام و همراهــی دســتگاه هــا و بخــش خصوصــی،
بیــش از آن چیــزی اســت کــه تصــور مــی شــود.
وی در ادامــه از ابــراز نگرانــی عــده ای در مــورد تاثیر شــیوع
ویــروس بــر تامیــن مالــی دولــت ،تصریــح کــرد :فــروش
نفــت در دنیــا بــه دلیــل کاهــش تقاضــا ،افــت پیــدا کــرده
و ایــن موضــوع روی اقتصــاد کشــورهایی ماننــد ایــران
اثرگــذار خواهــد بــود .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــه
دلیــل تحریــم هــای چندســاله علیــه ایــران ،ســال هاســت
کــه اتــکای مــا بــه فــروش نفــت کاهــش پیــدا کــرده اســت
بنابرایــن خیلــی آثــار ناشــی از کرونــا بــر فــروش نفــت را
احســاس نمــی کنیــم و آمادگــی مدیریــت ایــن ماجــرا را
داشــتیم.
وزیــر اقتصــاد از تــاش دولــت بــرای رفــع مشــکالت ناشــی
از کاهــش درآمدهــای خــود در بودجــه  99و رفــع ایــن
چالــش هــا از طریــق کاهــش هزینــه هــا ،انتشــار اوراق
و بــدون اســتقراض از بانــک مرکــزی خبــر داد و گفــت:
رویکــرد مــا ایــن نیســت کــه بــرای تحقــق منابــع خــود
از ابــزار مالیاتــی و فشــار بــه واحدهــای تولیــدی اســتفاده
کنیــم.
دژپســند ادامــه داد :از فرصــت دادن و امهــال مالیاتــی یــک
گام جلوتــر رفتیــم و توافــق کردیــم بــرای پذیــرش شــرکت
هــا در بــورس راهــکاری منظــور شــود ،مبنــی بــر اینکــه

برنامهای برای
وضع مالیات بر
عایدی در بازار
سرمایه نداریم

شــرکت هایــی کــه در ســال  99پذیــرش مــی شــوند بــرای
دریافــت مالیــات از آنهــا بــه ســنوات گذشــته بــر نمــی
گردیــم و تنهــا صــورت مالــی ســال  98آنهــا مــاک قــرار
مــی گیــرد .ایــن حکــم بــه زودی ابــاغ مــی شــود.
وی عمــق بخشــیدن و پایــداری در بــازار ســرمایه را بــه
عنــوان هــدف اصلــی عنــوان کــرد و افــزود :وضعیــت امــروز
اقتصــاد بــه هیــچ وجــه دلیــل نمــی شــود کــه دولــت بــرای
تامیــن درآمــد خــود بــه ســوی فشــارهای مالیاتــی ســوق
پیــدا کنــد.
رئیــس شــورای گفــت وگــو بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در
مــورد انتشــار اوراق نیــز بایــد بــا تامــل بیشــتری جلــو
برویــم ،تشــریح کــرد :موضوعــی کــه بــه شــدت دنبــال مــی
کنیــم ،کوچــک شــدن دولــت اســت .بــه نظــر مــی رســد
امــروز بــه دلیــل شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد ،فرصــت خوبــی
بــرای تحقــق ایــن هــدف دیرینــه پیــدا شــده اســت.
بــر اســاس اظهــارات او تــا زمانــی کــه دولــت بتوانــد بــرای
تامیــن منابــع مالــی خــود از فــروش دارایــی هــا و واگــذاری
آنهــا اســتفاده کنــد بــه ایــن راه ادامــه مــی دهــدو تنهــا
خواســته دولــت ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی برخــورد
فعــال تــری در مواجهــه بــا ایــن واگــذاری هــا داشــته
باشــد .بــر اســاس آخریــن مصوبــه هیــات واگــذاری قــرار
اســت برخــی واحدهــای پاالیشــگاهی نیــز عرضــه شــود.
امیدواریــم ایــن بخــش نیــز بــا اســتقبال خوبــی از ســوی
بخــش خصوصــی رو بــه رو شــود .موسســه آموزش و توســعه

انـرژی
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وزارت نیرو با یونیسف سند
همکاری امضا کرد
وزارت نیــرو و یونیســف بــر اســاس برنامــه ششــم
توســعه ملــی ایــران ،ســند همــکاری امضــا کردنــد .بــر
اســاس ایــن ســند همــکاری کــه بــه امضــای محمدعلــی
فرحناکیــان ،مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل و
مندیــپ اوبرایــان ،رئیــس دفتــر یونیســف در ایــران
رســید ،زمینــه توســعه همــکاری وزارت نیــرو بــا ســازمان
یونیســف مهیــا شــد.
در آییــن امضــای ایــن ســند همــکاری ،نماینــدگان دو
نهــاد در خصــوص مــواردی همچــون ارســال تجهیــزات
مربــوط بــه کاهــش پیامدهــای ناشــی از ســیالبهای
ســال گذشــته در کشــور ،تامیــن مالــی پــروژه بازســازی و
مقاومســازی سیســتم آب و فاضــاب مناطــق روســتایی
گلســتان و اهــواز و اســتقبال از همــکاری در زمینــه
برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای بانــوان و کــودکان
ایرانــی در زمینــه بهینهســازی مصــرف آب و بــرق بحــث
و گفتوگــو کردنــد .همــکاری در خصــوص برگــزاری
جشــنواره ملــی و منطقــهای نقاشــی آب ،همــکاری در
زمینــه ظرفیتســازی بــرای رعایــت هــر چــه بیشــتر
مالحظــات محیــط زیســتی در ســاخت تاسیســات
آب و بــرق ،پشــتیبانی فنــی بــرای ارتقــای ظرفیــت
در مدیریــت منابــع آب ،برگــزاری کارگاه آموزشــی بــا
محوریــت مدیریــت منابــع آب و پشــتیبانی در برابــر
خطــرات و بحرانهــای طبیعــی از دیگــر مــواردی بــود
کــه دو طــرف بــر آن تاکیــد کردنــد .بنــا بــر این گــزارش،
بــا امضــای ایــن ســند ،یونیســف از توســعه و اجــرای
فعالیتهــا در چارچــوب کمکهــای توســعهای ســازمان
ملــل متحــد و همچنیــن برنامــه کشــوری متناظــر آنهــا از
جملــه پشــتیبانی فنــی ،کمکهــای مالــی ،منابــع ،کاال
و تجهیــزات ،خدمــات تدارکاتــی ،حمــل و جابهجایــی،
کارهــای پژوهشــی و مطالعاتــی ،مشــاوره ،پایــش و
ارزیابــی ،فعالیتهــای آموزشــی و پشــتیبانی از نیــروی
انســانی حمایــت خواهــد کــرد.
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دوره آموزشی جامع بازرگانی
منابــع انســانی اتــاق بازرگانــی تهــران ( )ITECCیــک
دوره آموزشــی بــا عنــوان «دوره جامــع بازرگانــی برگــزار
میکنــد.
اتــاق بازرگانــی تهــران در تــداوم برنامههــای آموزشــی
خــود بــرای فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی بهویــژه
عالقمندانــی کــه تجربــه و ســابقه کارایــی باالیــی در
حــوزه تجــارت و بازرگانــی خارجــی ندارنــد ،یــک دوره
آموزشــی جامــع در نظــر گرفتــه اســت کــه بــا رعایــت
کامــل پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلهگــذاری
اجتماعــی در موسســه آمــوزش اتــاق تهــران برگــزار
میشــود تــا ســطح دانــش فعــاالن اقتصــادی را در
حــوزه تجــارت بینالملــل باالتــر ببــرد.
دوره جامــع بازرگانــی کــه بــه مدت  60ســاعت آموزشــی
برگــزار مــی شــود ،از هفتــم تیرمــاه ســاعت  16تــا 20
آغــاز خواهــد شــد و روزهــا و ســاعات برگــزاری دوره،
شــنبهها ســاعت  16تــا  20و پنجشــنبهها ســاعت 9
تــا 13اســت .در ایــن دوره ســرفصلهای متفاوتــی چــون
کلیــات تجــارت بینالمللــی ،سیســتم طبقهبنــدی کاال
 ،HSاینکوترمــز ،آشــنایی بــا فرآینــد گام بــه گام واردات
و صــادرات ،حمــل ونقــل بینالمللــی ،مقــررات گمرکــی
و  ،EPLقراردادهــای تجــاری بینالمللــی ،مذاکــرات
تجــاری ،روشهــای پرداخــت بینالملــل ،اعتبــارات
اســنادی ،نحــوه گشــایش الســی و آشــنایی بــا اســناد
تجــاری توســط مدرســان مختلــف موسســه آمــوزش
و توســعه منابــع انســانی اتــاق تهــران مــورد بحــث و
تدریــس قــرار میگیــرد.
عالقهمنــدان بــه حضــور در ایــن دور ه آموزشــی
میتواننــد بــرای ثبتنــام بــه ســایت موسســه آمــوزش
بــه آدرس  edu.tccim.irقســمت دورههــای آموزشــی
(دورههــای کوتاهمــدت) مراجعــه کننــد .بــا توجــه بــه
محدودیــت ظرفیــت ،کالس بــر اســاس تاریــخ ثبتنــام
از ســوی متقاضیــان تشــکیل خواهــد شــد .همچنیــن
متقاضیــان بــرای دریافــت اطالعــات بیشــترمیتواننــد
بــا شــماره تلفنهــای  88107732و 88107723تمــاس
بگیرنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــا توجــه بــه شــروع كار مجلــس يازدهــم و طــرح
برنامههــا و اهدافــي بلنــد كــه از ســوي نماينــدگان
منتخــب مــردم در اقصــي نقــاط كشــور طــرح
و مــورد بحــث و تبادلنظــر قــرار گرفتهاســت،
ضــرورت دارد تــا قبــل از آنكــه كميســيونهاي
تخصصــي مجلــس بــه فعاليتهــاي خــود بپردازنــد،
بــه نحــوي موثــر و مســتقيم انتظــارات بخــش
خصوصــي در حــوزه انــرژي كشــور بــه عنــوان
يكــي از پايههــاي اصلــي اقتصــاد ملــي مطــرح
تــا نماينــدگان محتــرم بــر پايــه قــول و قرارهــاي
خــود و نيــز شــناخت كاملــي كــه از بدنــه فعاليتــي
كشــور دارنــد ،در آغــاز راه بــه ايــن خواســتهها
توجــه کــرده و خــداي ناكــرده بــه بيراهــه نرونــد
رضا پدیدار
در حــال حاضــر كــه كشــور در باالتريــن محدوديتهــاي
اجرايــي و عملياتــي بهويــژه در حــوزه انــرژي قــرار گرفتــه
اســت  ،تعامــل ســازنده مجلــس يازدهــم بــا پارلمــان بخــش
خصوصــي و مشــاركت دادن فعــاالن اقتصــادي ايــن بخــش
بــا نهــاد قانونگــذاري در كشــور ميتوانــد بــه نتايــج مــورد
انتظــار دســت يافتــه و نقطــه اميــد را در توســعه فعاليتهــا
و جامعــه تخصصــي در ايــن حــوزه تقويــت کنــد .
امــروز در شــرايطي هســتيم كــه پاندمــي كرونــا تقاضــا
بــراي نفــت خــام را بيــش از  30درصــد كاهــش داده و
بايــد بــا تغييــرات اســتراتژيها در پــي بازتعريــف دادههــاي
هــدف در داخــل و خــارج از كشــور باشــيم  .هــر چنــد بــا
پايــان خانهنشــينيهاي اجبــاري  ،مصــرف ســوخت هــم
افزايــش خواهــد يافــت  ،ولــي بهطــور يقيــن تــا ماههــا
شــاهد ادامــه نوســانات غيرقابــل پيشبينــي بهــاي نفــت و
نيــز محصــوالت انــرژي خواهيــم بــود و هميــن امــر تعامــل
بيشــتر فعــاالن حــوزه انــرژي در بخــش دولتــي و خصوصــي
را طلــب مينمايــد  .عــاوه بــر آن و در پــي تحريمهــاي
نفتــي  ،مــا عمــا از گردونــه تصميمســازان اوپــك خــارج
شــده بوديــم و اكنــون بــا توجــه بــه تحــوالت در دو مــاه
گذشــته روشــن شــده كــه ايــران حقيقتــا جايــي در اوپــك
نــدارد و تحــوالت نفتــي و حــوزه انــرژي دوران پســاكرونا
را تعامــات و رقابتهــاي نزديــك ديگــر كشــورهايي نظيــر
عربســتان و روســيه و آمريــكا پيگيــري ميكننــد و ايــن

مهــم تاكيــد مجــددي اســت بــر اينكــه ايــران بايــد بــا
درونزايــي و برونگرايــي در پــي شــكوفا كــردن توليــد
داخلــي و جــذب ســرمايههاي ملــي و خارجــي باشــد .
همانگونــه كــه همگــي آگاهــي دارنــد قيمتهــاي نفــت
و بطــور كلــي انــرژي تحــت تاثيــر شــيوع ويــروس كرونــا
و افــت شــديد تقاضــا در سراســر جهــان بــه پايينتريــن
قيمــت خــود در  18ســال اخيــر رســيده اســت و بــراي
رســيدن بــه تعــادل در بــازار دســتيابي بــه قيمتهــاي
باالتــر و اســتفاده از ظرفيتهــاي ملــي امــري جــدي و
الــزامآور اســت  .در خصــوص كشــور عزيزمــان ايــران و
آنچــه كــه در بودجــه ســال  1399مصــوب شــده اســت
 ،هدفگــذاري كســب بيــش از  18ميليــارد دالر درآمــد
بــر اســاس صــادرات يــك ميليــون بشــكه نفــت بــا
قيمــت ميانگيــن  50دالر ،بايــد گفــت كــه درآمدهــاي
ارزي دولــت در ايــن حــوزه بــا چالــش بســياري روبــهرو
خواهــد بــود  .از ايــن منظــر بايــد بــا واقعگرايــي نســبت
بــه تاثيــر رفتارهــاي مديريتــي و تصميمــات قبلــي متخــذه
در بخشهــاي مختلــف دولــت و مجلــس و نيــز تاثيــر
ويــروس كرونــا بــر فعاليتهــاي بخــش خصوصــي و نيــز
ارائــه پيشــنهادهایی در قالــب سياســتهای حمايتــی
واقعگرايانــه انتظــارات هدفگــذاري شــده در طــی
ســالهای اخيــر كــه ســايه تحريمهــای جهانــی موجــب
توقــف و يــا ركــود فعاليتهــا را رقــم زده اســت بتــوان
آثــار اصلــی ناشــي از پيامدهــای فــوق بــر فعاليتهــاي
بخــش خصوصــي را ارائــه کــرد .
كميســيون انــرژي و محيــط زيســت اتــاق تهــران بنــا
بــه رســالت و ماموريتهــاي محولــه خــود و نيــز
ايجــاد اختــاالت قابــل توجــه در فرآينــد ارجــاع كار از
ســوي حوزههــاي كارفرمايــي ،فرآينــد توليــد و اجــراي
ضعيــف پروژههــا و سفارشــات ،زنجيــره تاميــن  ،توقــف
فعاليتهــاي اقتصــادي و بســته شــدن كارخانههــا و
ركــود در بســياري از فعاليتهــاي بخــش خصوصــي
در حــوزه انــرژي را كــه تحــت تاثيــر قــرار داده اســت را
بهعنــوان انتظــارات بهحــق خــود از مجلــس يازدهــم
مطــرح و آمادگــي دارد تــا بــا طــرح ايــن نــكات مهــم و
ايجــاد ارتبــاط دو ســويه آثــار مخــرب بــر فعاليتهــاي
اقتصــادي كــه بــا توجــه بــه اثــر تورمــي شــديد بيــش از
 40درصــد در ســال و افزايــش آن در ســال  99مراقبــت
و موجــب حفــظ و تــداوم فعاليتهــاي بخــش خصوصــي
در ايــن حــوزه باشــد  .توجــه داشــته باشــيم كــه شــرايط
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فعلــي حاكــم بــر حــوزه انــرژي كشــور از منظــر اقتصــاد
خــرد و كالن و نيــز آثــار و تبعــات مــوازي بــا ســاير بخشهــا
نتايجــي چــون افزايــش بيــكاري ،كاهــش درآمدهــا  ،بــه
تعويــق افتــادن ســرمايهگذاريها  ،افزايــش مطالبــات
 ،كاهــش نقدينگــي و تــوان بازپرداخــت اقســاط و بدهــي
بانكــي  ،ماليــات و بيمــه  ،افــول ورشكســتگي و از دســت
رفتــن دانــش و ســرمايه انباشــته را در بــر خواهــد داشــت .
بنابرایــن خالصــه انتظــارات بخــش خصوصــي در حــوزه
انــرژي از مجلــس يازدهــم بشــرح زيــر تقديــم و اميــد
مــيرود كــه مــورد توجــه جــدي نماينــدگان محتــرم
بهويــژه در كميســيون انــرژي قــرار گيــرد.

انتظارات
بخش انرژي
از مجلس
يازدهم

*كمــك بــه توليــد و اشــتغال بنگاههــاي بــه اجبــار تعطيل
شــده شــامل حمايــت دولــت از بنگاههــاي اقتصــادي كــه
بــه علــت كاهــش تقاضــا دچــار آســيب شــدهاند از طريــق
كاهــش هزينههــاي ســربار كارگــر و مشــروط كــردن
حمايــت بــه حفــظ حداقــل  90درصــد نيــروي كار تــا
شــهريور  1399و نيــز افزايــش  6ماهــه مهلــت زمانــي مقــرر
بــراي پرداخــت بيمــه و ماليــات  ،تعويــق مــدت زمانــي
قانونــي  ،اظهارنامههــا  ،ارائــه خدمــات درمانــي مــورد نيــاز
بــراي جلوگيــري از شــيوع بــه بنگاههــا  ،تعويــق شــش
ماهــه پرداخــت ماليــات بــر ارزش افــزوده كســب و كارهــاي
آســيب پذيــر و نيــز ايجــاد مكانيســمها و خطــوط جديــد
بــراي تاميــن ســرمايه در گــردش بنگاههــاي فعــال.
*حمايت مالي از بخشهايي كه با دستور دولت
مجبــور بــه تعطيــل كــردن شــدهاند يــا افــراد پــر ريســك
براســاس ســن  ،ســابقه بيمــاري و نــوع فعاليتهــاي مترتــب
در ايــن رابطــه و بــر اســاس تجــارب بدســت آمــده در
ســاير كشــورها  ،تقبــل ســهمي بيــن  40تــا  70درصــد
از حداقــل حقــوق متوســط دولــت بــه تعــداد شــاغالن و
يــا اعطــاي خــط اعتبــاري مشــروط بــه حفــظ حداقــل 90
درصــد نيــروي كار تــا شــهريور مــاه  ،بــر اســاس وثيقــه
مطمئــن و متناســب بــا تعــداد شــاغالن ( هــر كارگــر 10
ميليــون تومــان ) جهــت پـــــرداخت بخشــي از هزينههــاي
ثابــت بنــگاه و در نظــر گرفتــن پرداخــت ســهم كارفرمــا از
تاميــن اجتماعــــي ( متناظــر بــا نــرخ حداقــل دســتمزد )
بــراي مــدت  6مــاه توســط دولــت يــا تعويــق آن در ايــن
بخشهــا ،پیشــنهاد میشــود .ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

*فعاليتهــاي بخــش خصوصــي در حــوزه انــرژي در
زمينههــاي تحقيــق و توســعه در حــوزه نفــت و نيــرو ،
طراحــي و مهندســي واحدهــاي فرآينــدي و توليــدي،
ســاخت انــواع تجهيــزات  ،خدمــات اكتشــاف و حفــاري ،
خدمــات پيمانــكاري ســاخت و نصــب  ،مالكيــت و توليــد
فرآوردههــاي نفتــي و پتروشــيميايي  ،تجــارت و توزيــع
عمــده فرآوردههــاي نفتــي  ،مخــزنداري و بانكرينــگ
جايــگاهداري و توزيــع خردهفروشــي ســوخت  ،مهندســي
و انتقــال نيــرو و تجهيــزات نيروگاهــي ،پيمانــكاري خطــوط
انتقــال و پســت توزيــع بــرق  ،صــادرات بــرق  ،مديريــت
پســماند و بازيافــت  ،توليــد نيــرو از منابــع تجديــد پذيــر و
احــداث تصفيهخانههــای واحدهــاي آب شــيرين كــن در
حــال حاضــر بســيار توســعه يافتــه و ميتوانــد بــا ميانگيــن
باالتــر از  80درصــد را بــراي كشــور پوشــش دهــد.
الزم بــه توضيــح اســت كــه پتانســيلهاي بخــش خصوصــي
در حــوزه انــرژي و محيــط زيســت نيــز عبارتســت از  :نيروي
كار متخصــص  ،نــگاه صرفــه جويــي و بهــرهوري محــور
 ،قابليــت چانهزنــي و مذاكــرات بــرد  -بــرد  ،امكانــات و
تجهيــزات نــرم افــزاري و ســخت افــزاري  ،تجربــه و ســوابق
ملــي و بينالمللــي  ،توانايــي در انتقــال و صــادرات دانــش
فنــي و خدمــات فنــي  -مهندســي در برخــي از حوزههــا
از جملــه صنعــت بــرق و ســاخت تجهيــزات در تــداوم رشــد
و توســعه ايــن
بخــش از فعاليتهــا در حــوزه انــرژي و محيــط زيســت
نيــز بايــد گفــت كــه نقــاط قابــل بهبــود بخــش خصوصــي
عبارتنــد از :
*رتقاء تـــوان تاميـــــن مالي در گستره مــلي  ،منطقــهاي
و بينالمللــي
*ارتقــاء تــوان حرفــهاي و مقابلــه بــا بحـــــرانهاي
ناگهانــــــي
ا*تخــاذ راهبردهــاي مبتنــي بــر همافزايــي و تجميــع
تــوان ملــي در توليـــــد
*تطبيــق بــا شــاخصهاي بينالمللــي ( كيفيــت  ،قيمــت
و زمــان )
*حركــت بــه ســمت جوينتيابــي و مشــاركتهاي
بينالملــــلي
*ورود گام بــه گام و كســب تجربــه در بازارهــاي بينالمللــي
( منطقهاي)
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اقتصــاد دانــش بنيــان نيــز از ديگــر اهــداف ايــن مشــاركت
يو
بــا مجلــس اســت  .طبــق تعريــف ســازمان همــكار 
توســعه اقتصــادي ( )OECDاقتصــاد دانــش بنيــان ،
اقتصــادي اســت كــه بــر اســاس توليــد  ،توزيــع و كاربــرد
دانــش و همچنيــن اطالعــات شــكل گرفتــه و ســرمايهگذاري
در دانــش و صنايــع دانــش پايــه را شــكل داده اســت .
بــا توجــه بــه دارا بــودن بيــش از  4500شــركت دانــش
بنيــان در كشــور كــه نيمــي از آنــان در حوزههــاي انــرژي
 ،نيــرو و صنايــع وابســته فعاليــت دارنــد  ،الزم اســت مجلس
محتــرم نســبت بــه تدويــن خطمش ـيهاي دولتــي شــامل
جــو حمايتــي تجــارت  ،نظــام حقوقــي  ،نظــام مالياتــي و
خطمشــيهاي تنظيمــي مناســب را فراهمســازي کــرده
و زيــر ســاختها را تقويــت کنــد .

در ايــن رابطــه بحرانهــاي احتمالــي ناشــي از بــاال رفتــن
هزينــه ســرمايهگذاري در حــوزه انــرژي  ،عــدم ورود
ســرمايهگذاران خارجــي  ،عــدم دسترســي بــه منابــع مالــي
ارزان بيــن المللــي و بطــور كلــي ورشكســتگي ســرمايه
گــذاران و بدنبــال آن اختــال در نظــام عرضــه و تقاضــا
و بــه تبــع ايــن مهــم توقــف و كاهــش ســرمايه گــذاري
كــه منجــر بــه افزايــش تصديگــري دولــت و در نتيجــه
افزايــش هزينههــا شــده اســت  ،نتيجــهاش بزرگشــدن
بيرويــه دولــت و بهتــر بگويــم تمركــز قــدرت دولتــي اســت
كــه در ايــن شــرايط حســاس مجلــس یازدهــم ميبايــد
بــا مشــاركت بخــش خصوصــي از ايــن معضــات رهايــي
يابيــم  .در تكميــل ايــن مباحــث الزم اســت اقــدام جــدي
بــراس اصــاح ســاختار  ،كوچكســازي دولــت و رقابــت
پذيــر کــردن بنگاههــاي ايرانــي در هــر شــرايطي صــورت
پذيرفتــه تــا از ايــن طريــق بتــوان اقدامــات و برنامههــاي تاميــن منابــع مالــي مــورد نيــاز شــامل ســرمايهگذاري
و ريســكپذير  ،ســرمايهگذاري خارجــي و تخصيــص
پيشــگيرانه را عملــي ســاخت .
همانگونــه كــه بارهــا در نشســت مشــترك بــا كميســيون بودجههــاي دولتــي در راســتاي راهانــدازي كســبوكارهاي
انــرژي مجلــس اشــاره رفــت  ،نتايــج تحقــق فعاليتهــاي دانــش بنيــان و نيــز حاكــم كــردن تفكــر نــوآوري  ،ابــداع و
پيــش گيرانــه در حــوزه انــرژي ميتوانــد دســتاوردهاي خالقيــت در نظــام آموزشــي بــراي تشــويق نيروهــاي جــوان
ارزشــمندي را بــراي كشــور و بخــش خصوصــي حاصــل آورد كشــور بــه فعاليــت هــاي كارآفرينــي ميتوانــد پــل ارتباطــي
 .بعنــوان مثــال كاهــش هزينــه و ريســك ســرمايه گــذاري  ،خوبــي بــراي برقــراري ارتبــاط نظامنــد دانشــگاهها و
افزايــش همــه جانبــه در ايجــاد و حفــظ ســرمايهگذاريها پاركهــاي علــم و فنــاوري بــا ســاير بخشهــاي اقتصــادي
 ،كاهــش تصديگــري و تمركززدايــي و بطــور كلــي كاهــش و اجتماعــي و نيــز دولــت باشــد .
انــدازه دولــت ميتوانــد شــرايط را بــراي تنظيــم منطقــي از ديگــر چالشهــاي عمــده بخــش خصوصــي در حــوزه
نظــام عرضــه و تقاضــا حاصــل آورده و بــر شــرايط ثبــات انــرژي و محيــط زيســت  ،اهميــت رگالتــوري در ايــن حــوزه
اســت  .چــرا كــه همزمــان بــا اجــراي اقدامــات خصوصــي
اقتصــادي در رونــد تــداوم اصولــي آن دســت يابيــم .
\در ايــن جــا الزم بــه توضيــح اســت كــه اهميــت تقويــت ســازي و قانــون سياس ـتهاي اجرايــي اصــل  ، 44نظــارت
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بــر كليــه فعاليتهــاي انحصــاري و تشــخيص مصاديــق و
رويههــاي ضــد رقابتــي و تنظيــم مقــررات دسترســي آزاد و
بــدون تبعيــض بــه كاال و خدمــات انحصــاري و تاميــن منابع
ســرمايهگذاري  ،نيــاز بــه ايجــاد نهــاد مســتقل تنظيمگــري
احســاس شــد كــه تضمينكننــده اجــراي سياســتهاي
اقتصــاد مقاومتــي و پيادهســازي فضــاي كســب و كار پيــش
برنــده در بخــش انــرژي اســت .
بهعنــوان مثــال  ،بررســي موضــوع رگالتــوري در صنعــت
نفــت نيــز نشــان ميدهــد كــه ايــن صنعــت هــم نيازمنــد
يــك رگالتــوري هســت  .بــه اعتقــاد فعــاالن صنعــت نفــت
بويــژه در بخــش خصوصــي  ،توليدكننــده  ،فروشــنده ،
دريافتكننــده و قيمتگــذار و سياســتگذار نميتواننــد
يكســان باشــند .
بــه هــر صــورت در جمــع بنــدي ايــن نوشــتار بايــد عــرض
كنــم كــه چالشهــاي عمــده بخــش خصوصــي در حــوزه
انــرژي و محيــط زيســت عبارتســت از  :ركــود  ،نوســان
نهادههــاي پيمــان  ،مطالبــات معــوق  ،تحريمهــاي
بينالمللــي و قيمتگــذاري دســتوري .
در ايــن زمينــه ضمــن بحــث و تبــادل نظــر الزم بحرانهــاي
احتمالــي پيــش رو و نيــز اهــداف و برنامههــاي پيشگيرانــه
و نتايــج حاصــل از تحقــق فعاليتهــاي بخشخصوصــي
در هــر يــك از مــوارد پنجگانــه تهيــه و آمــاده ارائــه بــه
مجلــس محتــرم اســت .
اميــد مـيرود تــا ايجــاد تقابــل منطقــي و مــداوم بتــوان در
يــك برنامــه منظــم و تعريــف شــده اوليــن موضــوع يعنــي
ركــورد  ،در رفــع بحرانهــاي بدســت آمــده و اقدامــات و
برنامههــاي پيشگيرانــه را بــراي اصــاح و شفافســازي
قوانيــن و مقــررات جهــت ايجــاد تســهيالت بــه منظــور
حضــور بيشــتر بخــش خصوصــي در بازارهــاي ملــي و
بينالمللــي توجــه کــرده و عملــي ســازيم .
كميســيون انــرژي و محيــط زيســت اتــاق بازرگانــي تهــران
افتخــار دارد كــه بــا كســب نظــر خبــرگان و فعــاالن ايــن
حــوزه تعامــل ســازنده را برقــرار و مدلهــاي مناســب توليــد
و كســب و كار را بــراي عبــور از چالشهــاي پيــش آمــده
در كميســيون انــرژي مجلــس یازدهــم مطــرح و اقتصــاد
حــوزه انــرژي و محيــط زيســت را از نوســانات بيرويــه
دور و منجــر بــه پيادهســازي نظــام هوشــمند و يكپارچــه
و تعــادل بيننهادهــاي عرضــه و تقاضــا و پويــاي بخــش
اقتصــادي در ايــن بخــش باشــد .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پایان رشد منفی اقتصاد ایران
از سال آینده

بانــک جهانــی پیشبینــی کــرد امســال اقتصــاد ایــران
تحــت تاثیــر شــیوع کرونــا  ۵.۲درصــد کوچــک شــود.

انـرژی

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

طــی هفتــه هــای بعــد تقریبــا تمامــی کشــورهای
منطقــه درگیــر مقابلــه گســترده بــا ایــن ویــروس شــدند.

پایــان ژوییــه بــه تضمیــن پایبنــدی تولیدکننــدگان
مذکــور و جبــران بدعهــدی آنهــا مشــروط شــود.

نرخ تورم
بانــک جهانــی بــا اشــاره بــه کاهــش تــورم در کشــورهای
منطقــه خاورمیانــه مــی نویســد :ایــران یکــی از
کشــورهایی بــوده کــه نــرخ تــورم در آن رونــدی نزولــی
داشــته و در مــاه هــای اخیــر در محــدوده  ۲۰درصــدی
نوســان داشــته اســت .کاهــش تمایــل ســرمایهگذاران
بــه انجــام فعالیتهــای جدیــد در شــرایط کنونــی،
بخــش مالــی کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و شــمال
افریقــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

اوپــک پــاس شــنبه هفتــه جــاری بــا تمدیــد کاهــش
تولیــد  ۹.۷میلیــون بشــکه در روز تــا پایــان ژوییــه
موافقــت کــرد و ایــن توافــق بــه پایبنــدی  ۱۰۰درصــدی
همــه اعضــا بــه ســهمیه تولیــد و جبــران پایبنــدی
ضعیــف اعضــای نامبــرده شــده در ماههــای ژوییــه ،اوت
و ســپتامبر مشــروط شــد.
علــی عــاوی ،معــاون نخســت وزیــر و وزیــر نفــت موقــت
وقــت عــراق پیــش از نشســت قــول داد کــه کشــورش
تولیــد نفــت را بــه میــزان بیشــتری کاهــش دهــد و
بــر پایبنــدی عــراق بــه توافــق کاهــش تولیــد اوپــک
پــاس تاکیــد کــرد .وی یکشــنبه هفتــه جــاری در یــک
کنفرانــس مطبوعاتــی گفــت :تصمیــم عــراق بــرای عمــل
بــه توافــق کاهــش تولیــد نفــت اوپــک پــاس خــوب
اســت و مــا تــا زمــان انقضــای ایــن پیمــان بــه آن متعهد
هســتیم .امــا مــا همچنیــن خواهــان مقــررات آینــده
جدیــدی هســتیم تــا ایــن بــار روی کشــورها تقســیم
شــود و شــرایط اقتصــادی کشــورها و اســتانداردهای
زندگــی آنهــا در زمــان اعمــال کاهــش تولیــد مــورد
مالحظــه قــرار گیــرد.
شــرکت بازرگانــی نفــت دولتــی ســوموی عــراق روز
یکشــنبه اعــام کــرد ایــن کشــور در مــاه مــه ۴.۲۱۳
میلیــون بشــکه در روز نفــت تولیــد و  ۳.۶۳میلیــون
بشــکه در روز نفــت صــادر کــرده اســت .ایــن آمــار باالتــر
از ســهمیه تولیــد  ۳.۵۹۲میلیــون بشــکه در روز عــراق
بــرای مــاه تحــت توافــق اوپــک پــاس بــود.

بــه گــزارش ایســنا ،چشــم انــداز اقتصــادی جهــان تحــت
تاثیــر شــیوع کرونــا ،کمــاکان ناامیدکننــده باقــی مانــده
اســت .بانــک جهانــی در گــزارش بازبینــی شــده خــود
اعــام کــرد کــه متوســط رشــد اقتصــادی کشــورهای
جهــان در ســال جــاری منفــی  ۵.۲درصــد خواهــد
بــود کــه فراگیرتریــن رکــود اقتصــادی از زمــان جنــگ
جهانــی دوم (  ۱۹۴۵-۱۹۳۹میــادی) تاکنــون محســوب
میشــود .ایــن رشــد بــرای کشــورهای پیشــرفته از
ایــن هــم بدتــر بــوده و انتظــار مــی رود متوســط رشــد
اقتصــادی آنهــا بــه منفــی هفــت درصــد برســد.

عراق باالخره با اوپک به
سازش رسید؟

رشد اقتصادی ایران
بــا وجــود شــیوع کرونــا و تعطیلــی گســترده کســب
و کارهــا در کنــار ســقوط قیمــت نفــت در بازارهــای
جهانــی و اخــال در زنجیــره تامیــن ،بانــک جهانــی نــه
تنهــا انتظــار دارد کــه عملکــرد اقتصــادی امســال ایــران
بــه مراتــب از ســال گذشــته بهتــر باشــد ،بلکــه ایــن
ســال آخریــن ســال رشــد منفــی دومیــن اقتصــاد بــزرگ
ل آینــده ،اقتصــاد ایــران بــا رشــد
خاورمیانــه باشــد و ســا 
مثبــت  ۲.۱درصــدی بــه ســه ســال رشــد منفــی متوالــی
خــود خاتمــه دهــد.
اقتصــاد ایــران کــه در ســال گذشــته طبــق تخمیــن
بانــک جهانــی  ۸.۲درصــد کوچــک شــد ،امســال نیــز
رشــد منفــی  ۵.۳دصــردی را تجربــه خواهــد کــرد .پیــش
از شــیوع کرونــا ،بانــک جهانــی رشــد اقتصــادی ایــران در
ســال جــاری را صفــر درصــد پیــش بینــی کــرده بــود.
بــه گفتــه بانــک جهانــی ،اصلــی تریــن دلیــل رشــد
اقتصــادی ایــران در ســال جــاری کاهــش مصــارف داخلی
و فشــار وارد شــده بــه بخــش خدمــات (بــه طــور مثــال
گردشــگری) بــه دلیــل شــیوع کرونــا خواهــد بــود .ایــران
نخســتین کشــوری در منطقــه بــود کــه شــیوع ویــروس
کرونــا بــه طــور گســترده در آن گــزارش شــد اگــر چــه

عــراق دومیــن تولیدکننــده بــزرگ عضــو اوپــک و
بزرگتریــن ناقــض پیمــان کاهــش تولیــد گــروه اوپــک
پــاس از زمــان آغــاز اجــرای ایــن پیمــان در ســال
 ۲۰۱۷بــوده امــا بــه نظــر میرســد ایــن کشــور
ســرانجام تعداتــش را جــدی گرفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،منابــع آگاه بــه بلومبــرگ نیــوز
گفتنــد :شــرکت بازرگانــی نفــت دولتــی ســوموی
عــراق از برخــی از خریــداران آســیایی گریدهــای نفــت
بصــره درخواســت کــرده اســت از تحویــل بخشــی از
محمولههــای قــراردادی کــه قــرار اســت مــاه جــاری و
آینــده تحویــل داده شــوند ،صرفنظــر کننــد.
درخواســت عــراق از خریــداران نفــت بــرای انصــراف از
تحویــل بخشــی از محمولههــای نفــت نشــان میدهــد
کــه عــراق بــه عنــوان بزرگتریــن متخلــف در ادوار قبلــی
کاهــش تولیــد اوپــک پــاس ممکــن اســت ایــن بــار
پیمــان ایــن گــروه را جــدی بگیــرد.
عــدم پایبنــدی عــراق و نیجریــه بــه توافــق کاهــش
تولیــد اوپــک پــاس در مــاه مــه نزدیــک بــود نشســت
اخیــر ایــن گــروه را دچــار شکســت کنــد زیــرا عربســتان
ســعودی و روســیه اصــرار داشــتند کــه تمدیــد یــک
ماهــه کاهــش تولیــد  ۹.۷میلیــون بشــکه در روز تــا

روسیه برای توسعه صادرات گاز
به چین ۱.۵میلیارد دالر لوله
میخرد

غــول انــرژی روســیه ،گاز پــروم مناقصــهای بیســابقه
بــرای خریــد  ۱۰۰میلیــارد روبــل (معــادل  ۱.۵میلیــارد
دالر) لولــه بــرای توســعه خطــوط انتقــال گاز خــود،
بهویــژه صــادرات گاز بــه چیــن ،برگــزار میکنــد.
بــه گــزارش راشــاتودی ،غــول انــرژی روســیه ،گاز پــروم
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مناقص ـهای بیســابقه بــرای خریــد  ۱۰۰میلیــارد روبــل
(معــادل  ۱.۵میلیــارد دالر) لولــه بــرای توســعه خطــوط
انتقــال گاز خــود ،بهویــژه اَبَرخــط لولــه «قــدرت
ســیبری» برگــزار میکنــد.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از مهــر ،طبــق
دادههــای پاســگاههای ثبــت معامــات دولتــی ،انتظــار
مــیرود تحویــل ایــن لولههــا از امســال آغــاز شــده و
تــا پایــان  ۲۰۲۲ادامــه داشــته باشــد .ایــن خریــد تحــت
نظــارت «گازپــروم اینوســت» انجــام خواهــد شــد ،کــه
یکــی از بازوهــای ایــن شــرکت اســت کــه مســئول
پروژههــای ســرمایهگذاری بــزرگ آن میباشــد.
حــدود  ۱.۳میلیــون تــن لولــه هــم بــرای اســتفاده در
مســیرهای انتقــال گاز داخلــی روســیه و هــم بــرای
صــادرات گاز روســیه بــه شــرکای تجــاری آن اســتفاده
خواهــد شــد .طبــق گــزارش رســانههای روســیه بخــش
بزرگــی از ایــن لولههــا بــرای توســعه خــط لولــه عظیــم
«قــدرت ســیبری» کــه بزرگتریــن سیســتم انتقــال گاز
در شــرق روســیه اســت ،اســتفاده خواهــد شــد.
ایــن خــط لولــه بــا ظرفیــت صــادرات ســالیانه ۳۸
میلیــارد متــر مکعــب گاز طبیعــی بــه چیــن ،از انتهــا
ســال گذشــته عملیاتــی شــده اســت و روســیه بــه دنبــال
ایــن اســت کــه تــا ســال  ۲۰۲۲یــک میــدان گازی دیگــر
خــود را بــه آن متصــل کنــد.
نتیجــه ایــن مزایــده کــه قیمــت شــروع آن  ۹۸.۴میلیارد
روبــل اعــام شــده اســت قــرار اســت در  ۱۶ژوئــن نهایــی
شو د .

15

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

انـرژی

Short news

Alperia Selects Kaspersky To ProSiemens To Supply High-Voltage tect Its Power Grid’s Remote ConEquipment For Major Offshore trol Systems For 280,000 Users
.Wind Project In The U.S

Siemens will provide main equipment
for an electrical service platform for
wind power project
Siemens has been awarded an order
from Danish customer Semco Maritime to provide the main electrical
equipment for the electrical service
platform (ESP) of the offshore wind
project Mayflower Wind LLC (May.)flower Wind
The project is located in a federal
lease area approximately 25 miles
south of Nantucket, Massachusetts
in the United States, and will have a
capacity to generate up to 1.6 gigawatts (GW) of renewable energy. Siemens will supply the components for
.Semco Maritime by 2022
Earlier this year, a joint venture between the Danish companies Bladt
Industries and Semco Maritime was
chosen by end customer Mayflower
Wind – a joint venture of Shell & EDP
Renewables – to design and construct the electrical service platform
.of the offshore project Mayflower

The choice to implement Kaspersky
Industrial CyberSecurity for Nodes
was dictated by the need to have a
dedicated solution for the OT environment that grants maximum protection
Energy provider Alperia has chosen
Kaspersky to protect its power plants’
remote control systems and distribution network that supply electricity to
.280,000 users in South Tyrol
The choice to implement Kaspersky
Industrial CyberSecurity for Nodes
was dictated by the need to have a
dedicated solution for the OT environment that grants maximum protection, without the risk of machines
essential to the supply of services
being interrupted. Today, Kaspersky
.protects 40 Alperia servers
Alperia, a South Tyrol company established in 2016 following the merger
of two major local electrical utilities,
currently distributes electrical energy
and gas to 280,000 users - operating
34 hydro-electrical power plants, six
district heating plants, over 8,600 km
.of grid and 700 charging stations

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Coal To Play Integral Part In Japan’s Power Sector As COVID-19
Hurts Solar Projects’ Development

Despite the low power demand, the
abnormal weather conditions and
low availability of nuclear facilities
are expected to support the high
consumption of coal for electricity
generation
In the wake of the COVID-19, electricity demand in Japan has dropped
and the power prices have declined.
The drop in demand and the increase
in solar power generation are eventually driving down the wholesale
.electricity prices
The ongoing economic contraction,
delays in the shipment of photovoltaic (PV) modules from China, and
low nuclear availability are likely to
facilitate the use of coal and gas to
support the baseload power requirement in the country, says GlobalData, a leading data and analytics com.pany
With hiccups in the solar front, coal
is expected to continue to play an
integral role in the country’s power
.sector

Reducing electricity losses saves
Iran €240m in a year

TEHRAN- Iranian Energy Ministry
has announced that reduction of
electricity losses in the national
power grid has saved the country
€240m in the past Iranian calendar year (ended on March 19), the
ministry’s news portal, Paven, pub.lished
The mentioned saved amount has
been allocated to the construction
of new power plants throughout
.the country
Through different measures taken
by the Energy Ministry, the national grid experienced a single-digit
figure (9.76 percent) of electricity
losses in the past year, which was
.unprecedented
The seven-percent annual decline
also economized on 500 million
cubic meters of gas consumption
in the power plants and prevented
from the emission of one million
.tons of carbon dioxide
Electricity losses in Iran’s power
grid are currently lower than that of
many countries like Brazil, Turkey,
Mexico, Hungary, Croatia, India,
.and Pakistan
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[[ ماکس وبر و جامعهشناسی اقتصادی[[
در طــول قــرن بیســتم ،چالشــی بیــن اقتصاددانــان و جامعهشناســان بــرای توضیــح رفتارهــای اجتماعــی انســانها
پدیــد آمــده بــود :اقتصاددانــان معتقــد بودنــد کــه تنهــا جریــان متــداول اقتصــادی اســت کــه روی رفتــار انســانها
تأثیــر میگــذارد .جامعهشناســان هــم بیشــتر بــر نقــش ســاختارها و کنشهــا و واکنشهــای اجتماعــی تأکیــد
داشــتند.
هــر دو اســتراتژی دالیــل موجهــی داشــت و هــر دو گــروه ،آثــار مهمــی را در ایــن زمینههــا ارائــه کردهانــد؛ امــا
اقتصاددانــان و جامعهشناســانی هــم بودنــد کــه در دســته ٔ دیگــری قــرار داشــتند :آنهــا معتقــد بودنــد کــه درک
برخــی پدیدههــای اقتصــادی تنهــا در صورتــی امکانپذیــر اســت کــه منافــع و ســاختار اجتماعــی بهطــور توأمــان
تحلیــل شــوند .ماکــس وبــر ،جامعهشــناس ،اقتصــاددان ،تاریــخدان و حقــوقدان آلمانــی اســت کــه در قــرن  ۱۹و ۲۰
زندگــی میکــرده اســت و نظریــهای را تحتعنــوان نظریه«جامعهشناســی اقتصــادی» ارائــه کــرده اســت.
بخــش عمــده ایــن کتــاب ،دربــاره نظــری جامعهشناســی اقتصــادی وبــر اســت؛ چگونگــی تکویــن آن و تــاش وبــر
بــرای تبدیــل آن بــه نوعــی از تحلیــل عملــی و کارآمــد .در ابتــدا ،خواننــده بــا نظــر وبــر دربــاره چگونگــی شــکلگیری
و تحــول اقتصــاد در غــرب آشــنا میشــود .ســپس در فصــول بعــد ،تحلیــل جامعهشــناختی او در کتــاب اقتصــاد و
جامعــه بررســی شــده و پــس از آن هــم ،نظریــات وبــر دربــاره دیگــر پدیدههــای اجتماعــی (مثــل مذهــب ،حقــوق و
سیاســت) آورده شــده اســت.
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