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نظام ارزی کشور و حمایت از
تولیدکنندگان خارجی
مهندس محمد پارسا

سیاس ـتگذاران بایــد بداننــد کــه ارزش پــول هــر کشــوری در هــزاره ســوم
بیــش از آنکــه تابــع ذخایــر طــا ،ارز ،نفــت و منابــع دیگــر باشــد بــه تــوان
و بهــرهوری تولیــد و رقابــت پذیــری وابســته اســت .بــا ایــن بینــش کام ـ ً
ا
طبیعــی اســت کــه کشــورهای ژاپــن ،آلمــان و در آینــده چیــن دارای پــول
ملــی قــوی و کشــورهایی کــه بهــرهوری ندارنــد و نمیتواننــد محصــول
باکیفیــت و بــا بهــای تمامشــده قابلرقابــت تولیــد کننــد ،اجبــارا ً بایــد
آخریــن راهحــل جلوگیــری از فلــج شدنشــان را کاهــش ارزش پــول متناســب
بــا ضعــف اقتصــادی بداننــد تــا بــه یــک تعــادل نســبی برســند.
در ایــران نیــز شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه بودجــه کشــور و قــدرت
ریــال وابســتگی زیــادی بــه نفــت داشــته و اولیــن گام در مســیر واقعــی
شــدن قیمــت ارز حــذف وابســتگی بودجــه بــه صــادرات نفــت و توجــه بــه
صــادرات غیرنفتــی اســت .کــه بــرای ایــن مهــم بایــد مســیر ارزشگــذاری
پــول ملــی مطابــق فرمولــی باشــد کــه در آن تــورم داخلــی لحــاظ شــده و
سیاســتهای درســت در جهــت قابــل پیشبینــی بــودن نــرخ ارز اتخــاذ
شــود و دولــت و دســتگاههای اجرایــی بــرای تحقــق آنهــا تــاش حداکثــری
را بــه کار گیرنــد ،آنــگاه میتــوان ایــن انتظــار را داشــت کــه رشــد مســتمر
و پایــدار اتفــاق افتــد و همچنیــن بهــرهوری در محیــط کس ـبوکار ،جــذب
ســرمایه هــای خارجــی ،ایجــاد اقتصــاد رقابتــی و نــه انحصــاری در کشــور
جــاری شــود.
مــا معتقدیــم سیاس ـتهای ارزی بایــد مطابــق بــا واقعــی شــدن قیمــت ارز
باشــد ولــی متأســفانه دولتهــای مختلــف در  50ســال گذشــته بهصــورت
تصنعــی قیمــت ارز را پاییــن نگــه داشــتند تــا هزینههــا بــه نفــع مــردم
افزایــش نیابــد ولــی از ســوی دیگــر یــک مزیــت رقابتــی بــرای تولیدکنندگان
خارجــی در بــازار ایــران ایجــاد کردنــد کــه از ایــن طریــق بــه تولیدکننــدگان
داخلــی ضربــه بزرگــی واردشــده اســت .ازجملــه آنهــا بــه وجــود آمــدن نظــام
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اعتقاد داریم که نظام
و دولت بایستی بخش
خصوصی را بطور کامل به
رسمیت بشناسد
انجمــن شــرکتهای مهندســی و پیمانــکاری نفــت  ،گاز و پتروشــیمی
متشــکل از شــرکت هــای فعــال بخــش خصوصــی در عرصــه مهندســی
و اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــای صنعــت نفــت اســت کــه در ســال
 1379تأســیس گردیــده و در حــال حاضــر دارای 285عضــو مــی باشــد.
ســاختار انجمــن شــامل مجمــع عمومــی ،هیئــت مدیــره ،هیئــت
بازرســان ،هیئــت داوری و کمیتــه هــای تخصصــی و کارشناســی مــی
باشــد کــه بــا هــدف کوشــش در جهــت اســتیفای حقــوق صنفــی و
خواســتهای مشــروع و قانونــی اعضــاء از یکســو ،و همــکاری همــه
جانبــه بــا دولــت بویــژه وزارت نفــت در برنامــه ریــزی و اجــرای
طــرح هــای توســعه صنعــت نفــت کشــور از ســوی دیگــر ،فعالیــت
مــی نماینــد .در همیــن راســتا روابــط عمومــی فدراســیون صــادرات
انــر ِژی (( هــاب انــرژی )) گفتکــوی بــا مهنــدس محمدرضــا طبیــب
زاده عضــو هیــأت مدیــره ایــن انجمــن انجــام داده اســت کــه در ادامــه
مشــروح آن مشــاهده میکنیــد

عمدهتریــن چالشهــای شــرکت هــای فنــی مهندســی در حــوزه گاز ،
نفــت و پتروشــیمی در ســال  ۹۸چــه مــواردی بودنــد؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال جنابعالــی بایســتی عــرض نمایــم کــه چالــش هــای
یــک دهــه اخیــر شــرکتهای مهندســی در حــوزه گاز  ،نفــت و پتروشــیمی بســیار
بــوده انــد کــه اشــاره بــه همــه انهــا از حوصلــه ایــن نوشــتار خــارج اســت ولــی
مهــم تریــن ان عــدم مشــخص بــودن جایــگاه بخــش خصوصــی توســط ذینفعــان
بخــش خصوصــی بــه عنــوان اصــل مســلم مــی تــوان نــام بــرد در حوصلــه پاســخ
ســوال شــما بایســتی عــرض نمایــم اهــم چالــش هــا کــه در ســال  98و ســال
جــاری تــداوم دارد بــه شــرح ذیــل اســت .
*عــدم دسترســی بــه بــازار پــول و ســرمایه بــا توجــه بــه نــگاه هــای دولــت در
انتقــال منابــع مالــی بــه پــروژه هــا  .در ایــن حــوزه بایســتی اعــام شــود کــه بــازار
پــول در کشــور بــه علــت مشــکالت عدیــده بانکهــای خصوصــی و غیــر خصوصــی
در پاســخگویی بــه نیازهــای پــروژه هــای صنعــت احــداث مــن جملــه صنعــت
نفــت بــه هیــچ وجــه ادامــه در صفحــه 2
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را ارائــه بفرماینــد .

ادامه از صفحه 1
کفایــت امــر را نمــی نمایــد حتــی ایــن بانکهــا قــادر بــه
تشــکیل ســندیکای بیــن بانکــی بعلــت مشــکالت عدیــده
مالــی بیــن خــود بــرای حضــور در پــروژه هــای نفتــی
نیســتند .
* بــه علــت عــدم پذیــرش  LCاعتبــار اســنادی بانکهــای
داخلــی توســط ســازندگان (حتــی ســازندگان کاال و
تجهیــزات چینــی) الجــرم  LCبانکهــای خصوصــی و غیــر
خصوصــی مــورد تاییــد ســازندگان قــرار نــدارد و در ایــن
ارتبــاط بانکهــای ایرانــی بایســتی بــا قبــول یــک fee
( تــا  %15بســته بــه موضــوع و حجــم کار)بــه بانکهــای
مرتبطــی در چیــن  ،روســیه  ،ترکیــه و نظایــر ان پرداخــت
نمــوده تــا  LCمتقابــل  Back To Backبــه نفــع و
مــورد قبــول ســازنده اصلــی افتتــاح گــردد .
*متقابــا در بــازار ســرمایه نیــز بعلــت شــرایط تحریــم
هــای ســنگین در کشــور امــکان ورود بــه بازارهــای پولــی
و مضافــا بعلــت نداشــتن رتبــه اعتبــاری بیــن المللــی
 International credit ratingالزم وجــود نــدارد و
مــا در ســالهای اخیــر از لیســت  ICRحــذف شــده ایــم
*تبــادالت تامیــن کاال بیــن ســازندگان اصلــی در اروپــای
غربــی و ســایر منابــع مــورد نظــر بعلــت تحریم های ســنگین
یا بســیار ســخت بــوده یــا در شــرایطی امکان نداشــته اســت
لــذا پیمانــکاران الجــرم مــی بایســتی بــا پرداخــت هزینــه
هــای «میــان خریــدی» و پرداخــت Commissioning
 FEEبــه دالالن رابــط تــا  %20مبلــغ خریــد و انهــم بــه
ســختی کاالی مــورد نظــر را تهیــه نماینــد و تامیــن کاال
عمــا محــدود بــه چنــد کشــور مشــخص خواهــد بــود و یــا
بایــد بــا قبــول روش» انتراســیت» و اوردن کاال بــه بنــادر
ایــران کــه از  3الــی  4محــل جابجــا خواهــد شــد
*تغییــرات و نوســانات شــدید نــرخ ارز در کشــور و اثــرات
ان بــر روی پــروژه هــای صنعــت نفــت موجــب پــاره ای عدم
شــفافیت در نــرخ گــذاری پــروژه هــا توســط پیمانــکاران از
یــک طــرف و یــا بعلــت تغییــرات قیمــت ارز در بــازار حتــی
بصــورت روزانــه صــورت گرفتــه اســت .
*تغییــرات ضوابــط گمرکــی و همچنیــن دســتورالعمل
هــای مرتبــط مالــی بانــک مرکــزی و اســتفاده از انــواع
ارزهــا و تغییــرات انهــا در مقابــل ارز بــازار ازاد نیــز از چالــش
هــای پیمانــکاران چــه در دادن قیمــت و چــه در تامیــن کاال
و تجهیــزات پــروژه هــا بــوده اســت

نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به
مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت
انجمــن  APECبــه عنــوان عضــوی از ایــن فدراســیون درخواســت دارد بــا نــگاه بــه نام
ســال جــاری بــا عنــوان ســال جهــش تولیــد قــدم هــای شایســته ای توســط فدراســیون
در ارتبــاط بــا ازادســازی توانمنــدی اعضــا بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در
کشــورهای منطقــه و بــرون منطقــه شــامل کشــورهای خاورمیانــه ،کشــورهای  CISو
کشــورهای افریقایــی و حتــی بــا ورود بــه پــروژه هــای کشــورهای اروپایــی و امریــکای
التیــن بازارهــای بیشــتری بــه ســمت پیمانــکاران و فعــاالن عضــو خــود بگشــاید
*درخواســت تامیــن یکجانبــه منابــع مالــی بــرای پــروژه
هــا توســط دولــت بــرای حضــور پیمانــکاران در قراردادهــا و
انداختــن ایــن تعهــد ســنگین بــه دوش پیمانــکاران ایرانــی
بــا عنایــت بــه بــازار نامناســب پــول و ســرمایه  ،کار را بــرای
پیمانــکاران داخلــی نیــاز ســخت نمــوده اســت قطعــا اجــرای
چنیــن ذهنیتــی بــه منظــور حــذف پیمانــکاران داخلــی از
تامیــن منابــع مالــی توســط دولــت بــر اســاس قانــون جــاری
مناقصــات (مــاده  ) 10یــک شــبه صــورت نخواهــد گرفــت
بــه اعتقــاد مــا نیــاز بــه یــک دوران تغییــر و امــاده ســازی
و ایجــاد بســتر الزم بــه منظــور خودکفایــی پیمانــکاران
در ایــن امــر چــه ازبــازار پــول و چــه از بــازار ســرمایه بــا
دخالــت دولــت و قــوه مقننــه بــرای تســهیل در ایــن مــورد
مــی توانــد باشــد
شــرایط کلیــه شــرکت هــای بخــش خصوصــی در حــوزه
مهندســی و اجــرای پــروژه هــای صنعــت نفــت در دوران
کرونــا و پســا کرونــا چگونــه اســت؟
کنــم ورود کرونــا بــه فضــای بیــن المللــی مــن جملــه
کشــور مــا از اواخــر ژانویــه ســال  2020میــادی و ورود
ان بــه ایــران از مــاه اخــر ســال  1398موجــب دگرگونــی
بســیار جــدی و شــگرف بــرای کشــور چــه از منظــر مســائل
اجتماعــی  ،سیاســی  ،اقتصــادی بــوده اســت و بــه طبــع
صنعــت احــداث کشــور نیــز در ایــن موضــوع بســیار متاثــر
گردیــده و متقابــا پــروژه هــای صنعــت نفــت نیــز دچــار
تغییــرات جــدی بــوده اســت  .در ایــن مــورد نــگاه هــای

دیــل را تقدیــم مــی نمایــم :
*وزارت نفــت بعنــوان یکــی از ارگان هــای اجرایــی قــوه
مجریــه شــاید از جلــودار تریــن بخــش هــای ایــن قســمت
در ورود بــه تعییــن چالــش ویــروس کرونــا و ارائــه راهــکار
بــرای حــل ان باشــد چــه وزارت نفــت بعنــوان پیــش قــدم
در حــل ایــن موضــوع اقــدام بــه  4دســتورالعمل در تاریــخ
هــای 99/2/16، 99/1/23، 98/12/27 ،98/12/2نمــود و
ســند الزم را در مــورد کرونــا و رفــع ان بــه زیرمجموعــه
هــای وزارت نفــت ارائــه داد کــه موجــب خوشــحالی
پیمانــکاران صنعــت نفــت نیــز بــوده اســت و بــه موقــع
انجمــن  APECتشــکر از مســئوالن محتــرم وزارت نفــت
نمــود ولــی مالحظــه شــد کــه دســتورالعمل چهــارم بنحــوی
تهیــه و تنظیــم گردیــده اســت کــه بدرســتی تعییــن
تکلیــف پیمانــکاران حاضــر در صنعــت نفــت از یــک طــرف
داده نمــی شــود و از طــرف دیگــر عملکــرد وزارت نفــت در
ایــن مــورد بایســتی مطابــق بــا ضوابــط و دســتورالعمل هــای
کل بخــش دولتــی مــن جملــه وزارت بهداشــت و درمــان
باشــد در ایــن مــرود انجمــن  APECبــه موقــع بــرای
رفــع مشــکل بــا مســئوالن وزارت نفــت مکاتبــات و تمــاس
هــای الزم را برقــرار نمــوده اســت کــه در ایــن ارتبــاط
فدراســیون صــادرات انــرژی نیــز نامــه پشــتیبانی از نــگاه
هــای انجمــن  APECبــه وزارت نفــت ارســال نمــود کــه
موجــب تشــکر انجمــن  APECمــی باشــد و مــا امیدواریــم
کــه مســئوالن وزارت نفــت بــه ایــن درخواســت پاســخ الزم
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*نــگاه بخــش خصوصــی بــه موضــوع کرونــا از
دوجنبــه کامــا مجــزا قابــل بررســی اســت
اول :تعییــن اثــرات کرونــا بــر روی ســامت افــراد در
فضــای اجــرای پــروژه هــای نفتــی چــه در دفاتــر مهندســی
و چــه در کارگاه هــای اجرایــی از منظــر کنتــرل پروتــکل هــا
و قوانیــن مربوطــه بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن تبعــات
جانــی مهندســین و کارکنــان در پــروژه هــا
دوم :اثــرات مالــی اعمــال پروتــکل هــا از دو منظــر اجــرای
فاصلــه گــذاری اجتماعــی  Social distancingو دوم
افــت راندمــان در اجــرای مســتقیم و غیــر مســتقیم پــروژه
هــا
*بایســتی اعــام نماییــم کــه ســازمان برنامــه و بودجــه
بــه همــراه وزارت بهداشــت  ،درمــان و امــوزش عالــی بــا
دعــوت از بخــش خصوصــی از اوائــل ســال جــاری اقــدام
بــه برگــزاری جلســات پیگیــر و ممتــدی نمودنــد کــه
نمانیــده انجمــن  APECنیــز در جلســه فعاالنــه حضــور
داشــت ایــن گــروه مبــادرت بــه تهیــه دو پروتــکل مجــزا
اول پروتــکل بهداشــت و ســامت حــاوی دســتورالعمل هــای
بهداشــتی و ترتیبــات فاصلــه گــذاری گردیــد کــه توســط
وزارت بهداشــت و درمــان و امــوزش منتشــر گردیــده و
پروتــکل دوم نیــز بــا عنــوان پروتــکل فنــی و مالــی حــاوی
اثــرات حضــور کرونــا در اجــرای پــروژه هــای عمرانــی و غیــر
عمرانــی بــوده اســت کــه هنــوز ایــن دســتورالعمل هــای
اخیــر ابــاغ رســمی نگردیــده و مــا امیدواریــم کــه هــر چــه
زودتــر در ظــرف حداکثــر یکمــاه اتــی ایــن امــر بــه نتیجــه
مطلــوب برســد .
*بحــث دوران کرونــا بســیار روشــن اســت بــه واقــع تعییــن
زمــان الزم بــرای توقــف و اهســته تــر شــدن رونــد شــیوع و
پیشــرفت ان قابــل پیــش بینــی نیســت  .مقامــات رســمی
کشــور نیــز بــا نــگاه بــه مســائل بیــن المللــی از یــک طــرف
و شــرایط خــاص ایــران از طــرف دیگــر و مهــم تــر عــدم
دقــت همشــهریان گرامــی در فاصلــه گــذاری اجتماعــی
خــارج از بحــث ایــن گفتــار باعــث افزایــش شــیوع وســیع
کویــد 19در اســتانها میباشــند و بــرای توقــف ان تاریخــی
نمــی تــوان پیــش بینــی نمــود چنیــن بایــد تصــور نماییــم
کــه تاریخــی بــا دســتیابی بــه واکســن ایــن ویــروس
مشــخص شــود قطعــا تــا فروکــش نمــودن ان زمانــی الزم
خواهــد بــود .دوران پــس ادامــه در صفحــه بعــد
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از کرونــا کامــا خــاص میباشــد کــه بــا توجــه بــه تغییــرات
شــگرف ایــن ویــروس در جوامــع انســانی و تغییــر در خلــق
و خــوی افــراد جامعــه و مهــم تــر مدیریــت جامعــه بایســتی
بــا توجــه بــه شــرایط ان جامعــه اعــام نظــر نمــود .
نتظــارات شــما بخصــوص شــرکت هــای عضــو انجمــن
اپــک از فدراســیون صــادرات انــرژی چــه میتوانــد باشــد؟
بــه بــاور مــا فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته در شــرایط حــال کشــور شــاید یکــی از بزرگتریــن
فدراســیون هــای ثبــت شــده در اتــاق ایــران باشــد و مــا
بعنــوان عضــو فعــال ایــن فدراســیون ارزومندیــم کــه تعــداد
انجمــن هــا و ســندیکای وابســته بــه ایــن فدراســیون از مــرز
 20عضــو هــر چــه ســریعتر گذشــته و تعــداد بیشــتری از
فعــاالن حــوزه صــادرات بــه ایــن فدراســیون بپیوندنــد  .ایــن
فدراســیون دارای اساســنامه ای اســت کــه ورود بــه ان از
حوصلــه بحــث ایــن گفتــار خــارج اســت اهــداف فدراســیون،
ماموریــت فدراســیون ،سیاســتهای اجرایــی فدراســیون و
مشــخصا نحــوه کنتــرل و پایــش کار در ایــن اساســنامه بــه
صراحــت دیــده مــی شــود  .انجمــن  APECبــه عنــوان
عضــوی از ایــن فدراســیون درخواســت دارد بــا نــگاه بــه نــام
ســال جــاری بــا عنــوان ســال جهــش تولیــد قــدم هــای
شایســته ای توســط فدراســیون در ارتبــاط بــا ازادســازی
توانمنــدی اعضــا بــرای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
در کشــورهای منطقــه و بــرون منطقــه شــامل کشــورهای
خاورمیانــه ،کشــورهای  CISو کشــورهای افریقایــی و
حتــی بــا ورود بــه پــروژه هــای کشــورهای اروپایــی و
امریــکای التیــن بازارهــای بیشــتری بــه ســمت پیمانــکاران
و فعــاالن عضــو خــود بگشــاید بــه اعتقــاد مــا ایــن امــر بــا
مدیریــت صحیــح و حضــور مدیــران و مســئوالن شایســته
ایــن فدراســیون امــکان پذیــر اســت .
آینــده شــرکت هــای فنــی مهندســی بــه خصــوص در
حــوزه صــادرات را چگونــه ارزیابــی میکنیــد ؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایســتی اعــام نمایــم در شــرایط
موجــود تنهــا راه بــرون رفــت مــا از ایــن شــرایط بــا توجــه
بــه امکانــات مالــی دولــت بــر اثــر فشــار بیــش از انــدازه
تحریــم بــه بــازار ایــران و کنتــرل صــادرات نفــت رفتــن بــه
فضــای صــادرات فنــی مهندســی شــامل کاال و تجهیــزات
ایرانــی و خدمــات اســت ایــن دو میســر امــکان پذیــر

نخواهــد شــد جــز اینکــه مــا بتوانیــم اســتانداردهای تولیدات
کاالهــای ایرانــی را بــا ســطح بیــن المللــی منطبــق نمــوده
و همچنیــن پیمانــکاران داخلــی بــرای ورود بــه بازارهــای بــا
رقابــت بــاالی بیــن المللــی بایــد بــا فرهنــگ بــه روز بیــن
المللــی همخوانــی داشــته باشــند  .بــه اعتقــاد مــا ایــن
امــر بــا توجــه بــه پتانســیل هــای بالقــوه ای کــه در حــوزه
مهندســی کشــور وجــود دارد بســیار محتمــل اســت
شــخص آقــای مهنــدس طبیــب زاده بعنــوان یکــی از
نماینــدگان بخــش خصوصــی  ،مهمتریــن انتظارشــان از
دولــت چیســت ؟
درخواســت فرمودیــد خواســته اینجانــب بعنــوان یکــی از
نماینــدگان بخــش خصوصــی انتظاراتــم از دولــت را اعــام
نمایــم اینجانــب در نوشــته هــای قبلــی تقدیمــی بــه هــاب
انــرژی فدراســیون توضیحــات الزم تقدیــم کــردم بــاز اعــام
مینمایــم تنهــا انتظــار مــا از مســئوالن و دولــت بــه رســمیت
شــناختن بخــش خصوصــی بــر اســاس مقــررات جــاری
کشــور اســت  .در ایــن حــوزه مــا به قــدر کافــی قوانیــن الزم
در اختیــار داریــم در راس انهــا قانــون سیاســت هــای اصــل
 ، 44قانــون اجــرای سیاســت هــای اصــل  ، 44قانــون ســند
چشــم انــداز تــا ســال  ، 1404قانــون بهبــود مســتمر فضــای
کســب و کار ورود بــه ایــن قوانیــن در حوصلــه ایــن نوشــتار
نیســت مــا اعتقــاد داریــم کــه نظــام و دولــت بایســتی بخش
خصوصــی را بطــور کامــل بــه رســمیت بشناســد اگــر اعتقــاد
بــر ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی مــی توانــد پرچــم دار
خواســته هــای دولــت محتــرم بــرای رســیدن بــه مندرجــات
قوانیــن جــاری باشــد فضــا بــرای شــکوفایی انهــا را در عمــل
و بــا توجــه بــه قوانیــن موجــود جــاری محیــا گــردد  .در
ایــن مــورد مــا اعتقــاد داریــم اتــاق بازرگانــی بــر اســاس
اختیــارات تفویــض شــده در قانــون اخیــر بهبــود مســتمر
فضــای کســب و کار بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی
حافــظ منافــع بخــش خصوصــی باشــد  .در ایــن مــورد
هــم قانــون ســند چشــم انــداز تــا ســال  1404و همچنیــن
قانــون اخیــر بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار تاکنــون
مغفــول مانــده انــد و بایســتی چشــم هــا را شســت و نــگاه
دیگــری بــه اجــرای ایــن قوانیــن انداخــت .

انـرژی
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تمایل ایران به افزایش همکاری
اقتصادی با جمهوری آذربایجان

نظارت را از حوزه اقتصادی
آغاز میکنیم

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :امیــدوارم بــا
کمــک و همــکاری دو کشــور ایــران و جمهــوری
آذربایجــان بتوانیــم شــاهد گســترش و تقویــت
مناســبات اقتصــادی دو کشــور باشــیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
اقتصــاد ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی رئیــس ایرانــی
کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی ایــران
و جمهــوری آذربایجــان روز سهشــنبه بــا شــاهین
مصطفــی یــف معــاون نخســت وزیــر و رئیــس آذری
کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو کشــور ،تلفنــی
گفتگــو کــرد.
فرهــاد دژپســند در ایــن گفتگــو ضمــن آرزو بــرای وارد
نیامــدن آســیبهای جــدی بــه اقتصــاد آذربایجــان در
دوران بیمــاری کرونــا ،از تالشهــای صادقانــه شــاهین
مصطفــی یــف ،بــرای تعمیــق روابــط دو کشــور در
شــرایط جــاری تشــکر کــرد و گفــت :امیــدوارم بــا
کمــک و همــکاری یکدیگــر بتوانیــم شــاهد گســترش و
تقویــت مناســبات اقتصــادی دو کشــور باشــیم.
وی همچنیــن ضمــن دعــوت از همتــای آذری خــود
بــرای ســفر بــه ایــران ابــراز امیــدواری کــرد ،بــا
رعایــت کامــل مقــررات بهداشــتی بتــوان چهاردهمیــن
کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو کشــور را در آینــده
نزدیــک در تهــران برگــزار کــرد.
رئیــس ایرانــی کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران
و آذربایجــان ،همچنیــن ضمــن اشــاره بــه آخریــن
وضعیــت پروژههــای مشــترک دو کشــور در مســیر
کریــدور شــمال  -جنــوب و همچنیــن موضــوع ســاخت
شــهرک صنعتــی مشــترک در نزدیکــی مــرز دو کشــور
در منطقــه بیلــه ســوار ،برخــی مشــکالت پیــش روی
راننــدگان نــاوگان ترانزیتــی ایرانــی در مبــادی ورودی
و خروجــی جمهــوری آذربایجــان را مطــرح کــرد و
خواســتار مســاعدت شــاهین مصطفــی یــف بــرای رفــع
مشــکل ایــن قشــر زحمــت کــش شــد.

محمدباقــر قالیبــاف در جلســه علنــی امــروز مجلــس
شــورای اســامی پــس از ارائــه گــزارش رئیــس
کمیســیون اقتصــادی دربــاره مســائل حــوزه اقتصــادی
کشــور ،گفــت :مــردم مطمئــن باشــند کــه اولویــت اول
مجلــس یازدهــم ،حــل مســائل اقتصــادی و معیشــتی
مــردم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت ما آن اســت کــه از ابزارهای
نظارتــی خــود نیــز بــه خوبــی اســتفاده کنیــم ،افــزود:
نظــارت مــا از حــوزه اقتصــادی آغــاز خواهــد شــد ،کام ً
ال
ملمــوس و شــفاف عملکــرد وزرای دولــت و ســازمانها
مــورد بررســی قــرار میگیــرد و مــردم مطمئــن باشــند
کــه بــه طــور دقیــق بــه آنــان گــزارش خواهیــم داد.
رئیــس مجلســبا بیــان اینکــه حــل مشــکالت اقشــار
ضعیــف جامعــه بــرای مــا اهمیــت زیــادی دارد ،تصریــح
کــرد :یکــی از موضوعــات اساســی کــه مــا بــا آن گرفتــار
هســتیم ،مســئله ســاختار بودجــه اســت چــرا کــه بــا
ایــن ســاختاری کــه بودجــه بســته میشــود ،چندیــن
دهــه اســت کــه کســری بودجــه داریــم و ایــن مســئله
مشــکالتی بــه ویــژه نقدینگــی لجامگســیخته را در
پــی داشــته و بــر ایــن اســاس حتم ـاً اصــاح ســاختار
بودجــه در دســتور کار اول مــا اســت.
قالیبــاف بیــان کــرد :امــروز در کمیســیون اقتصــادی
مجلــس بــا حضــور رئیــس کل بانــک مرکــزی موضــوع
ارز بررســی میشــود و بنــده هــم در ایــن جلســه
شــرکت میکنــم.
وی در واکنــش بــه بخشــی از صحبتهــای رئیــس
کمیســیون اقتصــادی مجلــس مبنــی بــر اینکــه
کمیســیونهای مجلــس بــا تأخیــر شــکل گرفتنــد،
گفــت :مــا کامــ ً
ا مطابــق بــا آئیننامــه داخلــی
مجلــس عمــل کردیــم ،بــر اســاس آئیننامــه ،اولیــن
روز تشــکیل کمیســیونها روز یکشــنبه بــود و
کمیســیونها ســروقت تشــکیل شــدند .همچنیــن
کمیســیون اقتصــادی ســه جلســه برگــزار کــرد و امــروز
هــم چهارمیــن جلســه خــود را برگــزار میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران گفــت :هــر چنــد عقــد قــرارداد ۲
ســاله صــادرات گاز بــه عــراق موفقیــت آمیــز بــود
امــا عــراق در حــال مذاکــره اســت تــا ظرفیــت
شــبکه خــود را باالبــرده و از ســایر کشــورها بــرق
وارد کنــد.
پیــام باقرینایــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا
بیــان اینکــه ایــران بــا همســایگانی کــه از طریــق زمینــی بــا
آنهــا هممــرز اســت ارتبــاط الکتریکــی دارد گفــت :صــادرات
بــرق کشــورمان بــا اختــاف قابلتوجهــی عمدت ـاً بــه ســمت
کشــور عــراق اســت .ایــن هــم بــه میــزان تقاضــای بــرق ایــن
کشــور بــر میگــردد کــه بســیار باالســت و متناســب بــا
تولیــد بــرق در ایــن کشــور نیســت؛ عــراق در فصــول گرمــا
بــا کمبــود بــرق مواجــه میشــود کــه از طریــق بــرق ایــران
و واردات گاز ایــن کمبــود را جبــران میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران بیــش از هــزار مــگاوات

نیمــی از طلــب  ۱میلیــارد دالری وصــول شــد  /عقــد
قــرارداد  ۲ســاله موفقیــت بــود
ایــن فعــال صنعــت بــرق ،دریافــت پــول بــرق از عــراق و طلب
یــک میلیــارد دالری از ایــن کشــور را یکــی از چالشهــای
جمهــوری اســامی ایــران دانســت و تصریــح کــرد :در ســفر
اخیــری کــه اردکانیــان ،وزیــر نیــرو بــه عــراق داشــت،

هــاب ایــن اســت کــه فرمــان بــرق منطقــه در اختیــار ایــران
قــرار بگیــرد ،اظهــار داشــت :ازنظــر توانمنــدی ظرفیتهــای
خوبــی وجــود دارد ازجملــه منابــع وافــر گاز کــه پایــه تولیــد
بــرق در نیروگاههــای حرارتــی اســت .قابلیتهــای فنــی
بخــش خصوصــی کــه ظرفیتهــای خوبــی دارد کــه امــروز
بــا عبــور از چالشهــای ســخت گذشــته بــه دســت آورده
اســت .موقعیــت جغرافیایــی ایــران هــم بســیار مناســب اســت
بــرای آنکــه بتوانیــم بــه هــاب منطقــه بشــویم.
نایــب رئیــس فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران ادامــه داد :بــا توجــه بــه اختــاف دمــا
میــان شــمال و جنــوب کشــور و اختــاف ســاعت میــان
شــرق و غــرب کشــور ،اینیــک امتیــاز خــوب بــرای ایــران
محســوب میشــود و ایــن باعــث میشــود پیــک مصــرف
بــرق در کشــورمان بــا ســایر کشــورها متفــاوت باشــد.
بهعنوانمثــال زمانــی کــه در فصــل تابســتان در پیــک
قــرار داریــم کشــورهای شــمالی مــا در پیــک نیســتند و در
زمســتان اوضــاع برعکــس اســت کــه میتوانــد بــرق را در
ایــن بازههــا تبــادل کــرد.

آنطــور کــه توســط رســانهها گــزارش داده شــد نیمــی
از ایــن طلــب وصــول شــد و نیمــی دیگــر قــرار اســت در
آینــده پرداخــت شــود .مشــکل نقلوانتقــال بــدون تأخیــر
پــول بــرق صادراتــی بــه عــراق همــواره جــزو دغدغههــای
صــادرات بــرق بــوده و نوســانهای زیــادی دراینبــاره بــه
چشــم خــورده اســت.
باقــری دربــاره دســتاوردهای ســفر وزیــر نیــرو بــه عــراق
گفــت :قراردادهــای صــادرات بــرق معمــوالً یکســاله منعقــد
میشــده اســت امــا در ایــن ســفر ،قــرارداد دوســاله ای امضــا
شــد کــه دســتاورد خوبــی بــود و در ایــن شــرایط کــه عــراق
هــم تحتفشــار آمریکاســت و بهصــورت مقطعــی واردات
بــرق از ایــران را از تحریــم معــاف میکــرد و فرصــت
س ـهماهه را تمدیــد کــرد تــا واردات از ایــران را قطــع کنــد،
امضــای ایــن قــرارداد دوســاله بســیار موفقیتآمیــز بــود.
بهــره منــدی بخــش خصوصــی از مطالبــات رســوب شــده
د و لت
وی دربــاره راهکارهــای تســویه حســاب برقــی بــا عــراق

عراق در پی کاهش
وابستگی به برق ایران

بهویــژه در ایــام پیــک بــه عــراق بــرق صــادر میکنــد،
افــزود :ایــن رقــم گاهــی اوقــات تــا میــزان  ۱۲۰۰مــگاوات
هــم میرســد؛ البتــه در برخــی مواقــع هــم بــا مشــکالتی در
حــوزه تجــارت بــرق بــا عــراق مواجــه میشــویم بهویــژه از
زمانــی کــه تحریمهــا شــکل جــدی تــری بــه خــود گرفــت.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و چهارم  /هفتـه اول تیر هزار و سیصد نود و نه

عنــوان کــرد :یکــی از راهکارهــای اســتفاده از ایــن منابــع
فــارغ از اینکــه چــه بخشــی از آن را میتــوان بهصــورت
نقــدی وارد کــرد ،میتوانــد ایــن باشــد کــه طلــب وزارت
نیــرو ،یــک اعتبــار در کشــور عــراق در نظــر گرفتــه شــود
و بخــش خصوصــی از ایــن محــل تأمیــن مالــی پروژههــای
خــود را انجــام دهــد .یــا اینکــه اعتبــاری در بانــک باشــد
بــرای اخــذ تضامینــی کــه شــرکتهای فعــال صادراتــی
بــرای شــرکت در مناقصــه و صــدور ضمانتنامههــای بانکــی
میتواننــد از آن اســتفاده کننــد.
عضــو هیــأت مدیــره ســندیکای بــرق ایــران در تشــریح ایــن
موضــوع افــزود :بخشــی از شــرکتهای فعــال حــوزه بــرق ،از
وزارت نیــرو طلــب دارنــد و ایــن طلــب میتوانــد در منابــع
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رســوب شــده ایــن وزارتخانــه در عــراق مورداســتفاده قــرار
بگیــرد .بخــش خصوصــی امــروز در حــوزه صــادرات بــرق
نقشــی نــدارد و ایــن حــوزه کام ـ ً
ا در اختیــار دولــت اســت.
یکــی از نکاتــی کــه میتوانــد کشــور را بــه هــاب بــرق منطقه
تبدیــل کنــد حضــور بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه اســت.
او بــا تاکیــد بــر لــزوم حرکــت جمهــوری اســامی ایــران بــه
ســوی تبدیــل شــدن کشــور بــه هــاب بــرق منطقــه گفــت:
ایــن موضــوع از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه در
قوانیــن باالدســتی کشــور بــه آن اشــاره جــدی شــده اســت؛
در قانــون سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه ششــم
بــه وزارت نیــرو تکلیــف شــده کــه بایــد در پایــان برنامــه
قطــب بــرق منطقــه باشــد.
فرمــان بــرق منطقــه در مشــت ایــران  /جــای خالــی
بخــش خصوصــی در هــاب شــدن
ایــن مقــام مســؤول بــا اشــاره بــه اینکــه تعبیــر درســت از

کشــورهای دیگــر بیــکار ننشســتند  /خطــر حــذف از بــازار
بــرق بیــخ گــوش ایــران
بــه گفتــه ایــن مقــام مســؤول نکتــه مهــم دیگــر بازارهــای
اطــراف ایــران هســتند؛ از عــراق و پاکســتان و افغانســتان
گرفتــه تــا ســوریه و لبنــان و حتــی کشــورهای خلیجفــارس
ماننــد عمــان .مجموعــه ایــن عوامــل نشــان میدهــد بســیار
مســتعد هســتیم بــرای تبدیــل شــدن بــه قطــب بــرق منطقــه
ولــی ایــن فرصتهــا گــذرا هســتند و کشــورهای دیگــر در
حــال افزایــش میــزان تولیــد بــرق خــود هســتند .بــرای
اســتفاده از ایــن فرصــت ،اســتفاده از توانبخــش خصوصــی
ضــروری اســت.
باقــری بــا بیــان اینکــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،بایــد
یــک برنامهریــزی اســتراتژیک در دســتور کار قــرار بگیــرد،
اضافــه کــرد :کشــورهای منطقــه بیــکار ننشســتهاند؛ مثــ ً
ا
در پــروژه کاســا هــزار ،بــرق از تاجیکســتان و قرقیزســتان
بــه افغانســتان و پاکســتان میرســاند یــا پروژههایــی
کــه ترکمنســتان دارد بــرای رســاندن بــرق بــه افغانســتان
و پاکســتان .عــراق هــم امــروز در حــال مذاکــره اســت تــا
ظرفیــت شــبکه خــود را باالبــرده و از ســایر کشــورها بــرق
وارد کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بانک مرکزی
متخلفان ارزی
بخش صادرات و
واردات را به مردم
معرفی کند

رئیــس جمهــور در نشســت ســتاد اقتصــادی دولــت اظهــار
داشــت کــه بانــک مرکــزی نیــز موظــف اســت بهطــور
شــفاف فهرســت تمامــی کســانی کــه بــرای واردات
ارز دریافــت کردهانــد بعــاوه میــزان عمــل آنهــا بــه
تعهداتشــان را در ســامانه معرفــی کننــد تــا ایــن اطالعــات
بــرای مــردم ،رســانهها و مراجــع ذیصــاح شــفاف و بــه
ســهولت قابلدســترس باشــند.
یکصــد و چهــل و پنجمیــن جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت
صبــح یکشــنبه بــه ریاســت حســن روحانــی رئیسجمهــور،
برگــزار شــد و مهمتریــن مســائل و موضوعــات اقتصــادی
کشــور موردبررســی و تبادلنظــر قــرار گرفــت.
رئیسجمهــور در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه لــزوم درک
شــرایط ســخت کشــور و محدودیتهــای ناشــی از
تحریمهــای ضــد بشــری آمریــکا ازجملــه درزمینــه صــادرات
نفــت ،گفــت :درنتیجــه ایــن تحریمهــا نقلوانتقــال ارز بــا
دشــواری همــراه بــوده و از ســوی دیگــر شــرایط ناشــی
از شــیوع ویــروس کرونــا ازجملــه بســته شــدن برخــی از
مرزهــا ،واردات را هــم دچــار مشــکل کــرده اســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه تدابیــر دولــت در حــوزه اقتصــاد
در شــرایط ســخت اعمــال تحریمهــا در دو ســال اخیــر
و بهویــژه در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا در چنــد مــاه
گذشــته ،اظهــار کــرد :تــاش دولــت همــواره بــر حفــظ
آرامــش و ایجــاد هماهنگــی و همافزایــی میــان همــه
بخشهــای فعــال اقتصــادی دولتــی و خصوصــی بــوده
اســت.
رئیسجمهــور اعطــای تســهیالت و تدویــن و طراحــی

سیاســتهای حمایتــی از مشــاغل و خانوادههــای
آســیبدیده از محدودیتهــای ایجادشــده بــرای مقابلــه
بــا کرونــا ،را موفقیتآمیــز دانســت و افــزود :اجــرای ایــن
برنامههــا تاانــدازهای توانســته اســت در ایــن شــرایط ســخت
بــه مــردم کمــک کنــد ،اگرچــه ممکــن اســت ایــن برنامههــا
نتوانــد تمامــی آســیبها را جبــران کنــد.
روحانــی بــا اشــاره بهضــرورت مدیریــت کارآمــد فضــای
عرضــه و تقاضــا و کنتــرل قیمتهــا تأکیــد کــرد :همــه
مســئوالن و فعــاالن اقتصــادی اعــم از دولتــی و خصوصــی
بایــد بــا تــاش مضاعــف و مراقبتهــای الزم در مســیر
ایجــاد تــوازن و آرامــش در بــازار حرکــت کــرده و نبایــد
اجــازه داد نوســانات قیمــت ،معیشــت وزندگــی مــردم را
دچــار مشــکل کــرده و فضــای روانــی جامعــه را ناامــن کنــد.
او بــا اشــاره بــه لــزوم کنتــرل قیمتهــا در بــازار ســرمایه
بهویــژه بــازار ارز ،ادامــه داد :مطابــق سیاســت ارزی کشــور
و مجموعــه مصوباتــی کــه در خصــوص سیاســت تجــاری-
ارزی کشــور بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی و بازگشــت
ارز آن تعریفشــده ،بایــد تعهــد ارزی همــه فعــاالن بخــش
صــادرات و واردات اعــم از دولتــی ،عمومــی و خصوصــی در
چارچــوب ایــن قانــون و مقــررات مشــخص باشــد و بانــک
مرکــزی نیــز موظــف اســت بهطــور شــفاف فهرســت تمامــی
کســانی کــه بــرای واردات ارز دریافــت کردهانــد بعــاوه
میــزان عمــل آنهــا بــه تعهداتشــان را در ســامانه معرفــی
کننــد تــا ایــن اطالعــات بــرای مــردم ،رســانهها و مراجــع
ذیصــاح شــفاف و بــه ســهولت قابلدســترس باشــند.
رئیسجمهــور ادامــه داد :بانــک مرکــزی بایــد بــه همــه
بدهــکاران عمــده بــرای بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات
اخطــار داده و زمــان پرداخــت بــرای آنــان مشــخص شــود و
در صــورت تخطــی ،بــا معرفــی آنهــا بــه افــکار عمومــی و
مراجــع ذیصــاح ،بــه تخلــف آنهــا رســیدگی شــود.
روحانــی تأکیــد کــرد :شــرایط اقتصــادی کشــور بهگون ـهای
اســت کــه بههیچوجــه نمیتــوان در اجــرای قوانیــن و
اعمــال مدیریــت فعاالنــه تعلــل کــرد؛ مــردم از دولــت
انتظــار دارنــد کــه باقــدرت و حساســیت و بــر اســاس قانــون
در راســتای مدیریــت اقتصــاد کشــور تدبیــر و تــاش کنــد.
در ایــن جلســه شــیوه و قاعدهمنــدی آزادســازی ســهام
عدالــت و ضــرورت آگاهیبخشــی بــه ســهامداران در
خصــوص قواعــد و مقــررات مرتبــط بــا نحــوه مالکیــت،
واگــذاری ،خریدوفــروش و مدیریــت شــرکتهای ســرمایه
پذیــر ســهام عدالــت موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت.

انـرژی
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نباید محدودیتهای صادرکنندگان واقعی
برای بازگشت ارز را در نظر نگرفت
رئیــس کمیســیون بــازار پــول اتــاق تهــران
میگویــد :افــرادی کــه از کارتهــای بازرگانــی
یکبــار مصــرف بــرای صــادرات اســتفاده
کــرده،کار صادرکننــدگان واقعــی را هــم دررفــع
تعهــد ارزی مشــکل دار کردهانــد.
فریــال مســتوفی رئیــس کمیســیون بــازار پــول اتــاق
تهــران دربــاره عــدم بازگشــت حــدود  ۲۷میلیــارد دالر
از ارزهــای حاصــل از صــادرات در ســالهای  ۹۷و ۹۸
گفــت :ایــن موضــوع ماننــد یــک شمشــیر دو لبــه اســت.
هــم بانــک مرکــزی کــه تاکیــد بــر بازگشــت ارز دارد،
حــرف درســتی میزنــد و هــم صادرکنندگانــی کــه
میگوینــد محدودیتهــای بانکــی باعــث شــده تــا
بازگشــت پولهــا بــا مشــکل و مانــع روبــرو باشــد.
وی بــا اشــاره بــه ســوء اســتفاده برخــی از دارنــدگان
کارتهــای بازرگانــی یکبــار مصــرف در صــادرات،
اظهــار داشــت :بایــد صادرکننــدگان واقعــی را از ســوء
اســتفادهگران جــدا کنیــم .محدودیتهــای موجــود
باعــث شــده تــا صادرکننــدگان واقعــی هــم بــا مشــکل
مواجــه شــوند.
مســتوفی ادامــه داد :صادرکننــدگان واقعــی بــا مشــکالت
فــراوان موفــق بــه یافتــن بــازاری بــرای کاالهــای
صادراتــی میشــوند ،ولــی بعضــا محدودیتهــا باعــث
میشــود تــا بازارهــای بــه دســت آمــده بــه راحتــی و
بــه دلیــل ایــن مشــکالت از دســت بــرود.
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران
تصریــح کــرد :متاســفانه سوءاســتفاده کننــدگان از
کارتهــای بازرگانــی ،عمــده کســانی هســتند کــه ارز
حاصــل از صــادرات را بــه کشــور بازنگرداندهانــد و کار
صادرکننــدگان واقعــی را خــراب کردهانــد.

مســتوفی بــه موضــوع تعییــن نــرخ ارز  ۴۲۰۰تومانــی
در ســال  ۹۷اشــاره کــرد و افــزود :در آن زمــان کــه
محددیتهــای ارزی امــروز را نداشــتیم هــم شــاهد
بودیــم کــه صادرکننــدگان و واردکننــدگان واقعــی
کار خــود را بــه درســتی انجــام دادنــد ،ولــی بــاز هــم
عــدهای از شــرایط ســوء اســتفاده کردنــد.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه فاصلــه قیمــت ارز در
بــازار آزاد بــا ســامانه نیمــا اظهــار داشــت :در مقاطعــی
از زمــان شــاهد بودیــم کــه نــرخ ارز در ســامانه نیمــا
 ۸هــزار تومــان و در بــازار آزاد  ۱۲هــزار تومــان بــود
و صادرکننــدهای کــه بایــد هزینههــای تولیــدش را
در زمینــه تامیــن مــواد اولیــه تولیــد و هزینههــای
کارگــری و حمــل و نقــل بــا ارز آزاد تامیــن میکــرد،
آن را در ســامانه نیمــا بــا قیمــت ارزانتــر میفروخــت.
امــا در حــال حاضــر ایــن دو نــرخ بــه یکدیگــر
نزدیکتــر شــدهاند.
وی خاطرنشــان کــرد :بســیاری از تولیدکننــدگان
بــزرگ در پتروشــیمی و فــوالد از خــوراک ارزان یــا
ســنگ آهــن سوبســیدی اســتفاده میکننــد و گاز
ارزان بــرای آنهــا تامیــن میشــود .ایــن افــراد حتمــا
بایــد ارز خــود را بــه کشــور بازگرداننــد ولــی در ایــن
بیــن صادرکننــدگان کوچــک و متوســطی هــم هســتند
کــه هزینههــای تولیــد و مــواد اولیــه آنهــا بــا نــرخ آزاد
محاســبه میشــود.
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران
افــزود :در زمینــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
بانــک مرکــزی حــرف درســتی میزنــد امــا نبایــد
محدودیتهــای صادرکننــدگان واقعــی بــرای بازگشــت
ارز را نیــز در نظــر نگرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در هفدهمیــن جلســه کمیســیون تســهیل تجــارت
و توســعه صــادرات اتــاق تهــران موضــوع افزایــش
قیمــت حملونقــل صادراتــی بــا حضــور مدیرعامــل
شــرکت کشــتیرانی کانتینــری مــورد بررســی قــرار
گرفــت .همچنیــن در ایــن جلســه افــروز بهرامــی،
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات نیز گزارشــی
دربــاره افزایــش ســرمایه صنــدوق و خدمــات قابــل
ارائــه بــه صادرکننــدگان ارائــه کــرد .بهرامــی در این
نشســت اعــام کــرد کــه شــرکتهای کوچــک و
متوســط بیــش از پیــش از خدمــات صنــدوق ضمانــت
صــادرات بهرهمنــد خواهنــد شــد.
در آغــاز ایــن نشســت کــه بــه بررســی وضعیــت کرایــه حمــل
کاالهــای صادراتــی اختصــاص داشــت ،رئیــس کمیســیون
تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران بــه مســاله
افزایــش کرایــه حمــل بــه ویــژه در خطــوط ریلــی و دریایــی
کــه پــس از شــیوع ویــروس کرونــا بــا افزایــش تقاضــا مواجــه
شــده اشــاره و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا بــاز شــدن مرزها
قیمتهــای حمــل در مســیر کاهــش قــرار گیــرد .محمــد
الهوتــی گفــت :صادرکننــدگان اعــاممیکننــد کــه نرخهــا
 ۳تــا  ۴برابــر افزایــش یافتــه و افزایــش نــرخ ارز در ســامانه
نیمــا یکــی از دالیــل ایــن افزایــش عنــوانمیشــود .الهوتــی
در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه مطالبــه نرخهــای ویــژه
بــرای کاالهــای صادراتــی توســط کشــتیرانی ،ایــن پرســش
را مطــرح کــرد کــه بــا توجــه بــه برنامههــای ســال ۱۳۹۹
و هدفگــذاری بــرای جهــش تولیــد ،ســازمان کشــتیرانی
چــه تســهیالتی را بــرای صادرکننــدگان و واردکننــدگان
اعمــال خواهــد کــرد؟ در ادامــه ایــن جلســه ،علــی نیکمهــر
از فعــاالن اقتصــادی بــه وضعیــت کشــتیهای موســوم بــه
«رو رو» در دریــای شــمال اشــاره و از ضعــف زیرســاختها
و نبــود شــفافیت در ایــن بخــش انتقــاد کــرد .او همچنیــن
عنــوان کــرد کــه کشــورهای عربــی در دریــای جنــوب،
حمــل فلــهای بــار را کنــار گذاشــتهاند و ایــن مســاله
بــرای فعــاالن اقتصــادی ،مشکلســاز شــده اســت .پــس از
ایــن اظهــارات ،مدیرعامــل شــرکت کشــتیرانی کانتینــری،
ســخنان خــود را بــا بیــان اینکــه کشــتیرانی جمهــوری
اســامی ایــران نزدیــک بــه  ۱۲ســال اســت کــه در نــوک
پیــکان تحریمهــا قــرار دارد ،آغــاز کــرد و گفــت :در تاریــخ
ســازمان ملــل ســابقه نــدارد کــه شــرکتی اینگونــه تحریــم
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بــا کاهــش صــادرات مواجــه شــدهاند .امــا بهرغــم کاهــش
صــادرات در ایــران ،عملکــرد صنــدوق ضمانــت صــادرات در
دو مــاه نخســت ســال جــاری معــادل مــدت مشــابه ســال
 ۱۳۹۸بــوده اســت .بهرامــی ،پوشــش ریسـکهای سیاســی-
تجــاری صــادرات و نیــز کمــک مالــی بــه صــادرات را از
مهمتریــن ماموریتهــای ایــن صنــدوق برشــمرد و گفــت:
صادرکننــدگانمیتواننــد بــه جــای وثیقــه بــه بانــک،
ضمانتنامــه صنــدوق ضمانــت صــادرات را ارائــه کننــد.
ضمــن آنکــه وثایقــی کــه صنــدوق ضمانــت صــادرات از
صادرکننــدگان مطالبــهمیکنــد ،نســبت بــه وثایقــی کــه
بانکهــا مطالبــهمیکننــد ،ارزش کمتــری دارد .او بــا اشــاره
بــه اعمــال تحریمهــا و اینکــه مــراودات بانکــی در ایــن
شــرایط محــدود شــده اســت ،از ایجــاد ماموریتهــای جدیــد
بــرای صنــدوق ضمانــت صــادرات ســخن گفــت و افــزود :در
شــرایط تحریــم بانکــی ،قراردادهــای حســاب بــاز (OPEN
 )ACCOUNTجایگزیــن الســی شــده اســت .در حــال
حاضــر نیــز بیمهنامههــای صنــدوق ضمانــت صــادرات
جایگزیــن الســیهای بانکــی شــده اســت .بهرامــیبــا
بیــان اینکــه صنــدوق ضمانــت صــادرات در ایجــاد تعــادل
در نظــام ارزی کشــور نیــز نقشآفرینــیمیکنــد ،توضیــح
داد :صنــدوق ضمانــت صــادرات در فهرســت تحریمهــا قــرار
نــدارد و ایــن مزیــت ســبب شــده اســت کــه صادرکننــدگان
نوبــت بــه بررســی عملکــرد و برنامههــای صنــدوق ضمانــت خدمــات فنــی و مهندســی بتواننــد از ضمانتنامههــای ایــن
صــادرات رســید .افــروز بهرامــی ،مدیرعامــل ایــن صنــدوق و صنــدوق اســتفاده کننــد.
نایبرئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق ضمانــت صــادرات
فریــدون عباســی دوانــی بــا رای نماینــدگان
نیــز بــا توجــه نامگــذاری ســال جــاری بــه جهــش تولیــد
بــه عنــوان رئیــس کمیســیون انــرژی
برنامهریزیهایــی داشــته اســت ،ادامــه داد :ارزش صــادرات
مجلــس شــورای اســامی انتخــاب شــد.
ایــران در ســال  ۱۳۹۸حــدود  ۴۱میلیــارد دالر بــرآورد شــده
بــه گــزارش ایســنا ،فریــدون عباســی دوانــی
آن
اســت کــه  ۲/۶میلیــارد دالر و بــه طــور کلــی  ۶درصــد
نماینــده مــردم کازرون در مجلــس یازدهــم
صــادرات
تحــت پوشــش بیمهنامههــای صنــدوق ضمانــت
بــا رای اعضــای کمیســیون انــرژی مجلــس
اســت.
جهانــی
بــوده و ایــن ارقــام تقریبــا معــادل نــرم
بــرای مــدت یکســال بــه عنــوان رئیــس
بهرامــی افــزود :ایــن میــزان پوشــش بیمــهای نســبت بــه
کمیســیون انتخــاب شــد.
ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم و دوازدهــم  ۱۸۶درصــد
بــا رای اعضــای کمیســیون انــرژی مجلــس
رشــد داشــته و نســبت بــه ســال  ،۱۳۹۷معــادل ۲۸درصــد
شــورای اســامی موســی احمــدی نماینــده
رشــد را نشــانمیدهــد .او بــا بیــان اینکــه صــادرات کشــور
مــردم کنــگان و عســلویه بــه عنــوان نایــب
بــه موجــب پدیــدار شــدن بحــران کرونــا  ۴۷درصــد نســبت
رئیــس اول و احمــد مــرادی نماینــده مــردم
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افــت کــرده اســت ،گفــت :البته
بندرعبــاس بــه عنــوان نایــب رئیــس دوم
بســیاری از کشــورها ،افــت صــادرات را تجربــه کردهانــد ،از
کمیســیون انتخــاب شــدند.
جملــه هنــد  ۶۰درصــد و ترکیــه  ۴۲درصــد در مــاه آوریــل

تشریح خدمات صندوق ضمانت
صادرات به صادرکنندگان

شش درصد صادرات تحت پوشش
بیمهنامههای صندوق ضمانت صادرات
شــده باشــد .مجیــد ســجده بــا بیــان اینکــه نــاوگان عمومــی
کشــتیرانی عمومــی دارای  ۱۵۰فرونــد شــناور اســت ،افــزود:
هزینههایــی کــه بــه کشــتیرانی تحمیــلمیشــود ،بســیار
زیــاد اســت .بــا ایــن وجــود ،ایــن نهــاد وظیفــه دارد چرخــه
تجــارت را حفــظ کنــد و در ایــن مــدت محمول ـهای نبــوده
کــه روی زمیــن بمانــد؛ در حــال حاضــر هــم کانتینــر و هــم
کشــتی بــه تعــداد کافــی وجــود دارد .او در ادامــه در پاســخ
بــه انتقــاد مطــرح شــده در مــورد ضعــف زیرســاختها در
دریــای شــمال گفــت :کشــتی «رو رو» ،کشــتی خاصــی
اســت کــه توســعه آن نیازمنــد ســرمایهگذاری ســنگین
اســت .اگــر تقاضایــی بــرای ایــن نــوع کشــتیها وجــود
داشــته باشــد ،کشــتیرانی نســبت بــه بررســی آن آمادگــی
دارد .شــرکت کشــتیرانی دارای  ۳۲کشــتی کانتینــری اســت
کــه اکنــون  ۵۰درصــد آن بــه دلیــل نبــود تقاضــا زمینگیــر
اســت .او بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بخشــی از افزایــش
کرایــه حمــل ناشــی از تغییــر ســاختار بــازار و کاهــش بــار
وارداتــی اســت ،عنــوان کــرد کــه بــرای شــرکت کشــتیرانی
امــکان پرداخــت یارانــه وجــود نــدارد .در ادامــه ایــن جلســه،

6

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و چهل و چهارم  /هفتـه اول تیر هزار و سیصد نود و نه

راهاندازی نخستین مرکز تخصصی توسعه
صادرات صنعت ساختمان ایران در عراق
بیــر مرکــز تخصصــی توســعه صــادرات صنعــت ســاختمان
از راه انــدازی اولیــن مرکــز تخصصــی توســعه صــادرات
مصالــح و تجهیــزات صنعــت ســاختمان ایــران در اقلیــم
کردســتان عــراق خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ناصــر لعــل نــوری اظهــار کــرد :بــا راه
انــدازی ایــن مرکــز تولیدکننــدگان تجهیــزات ،خدمــات
فنــی و مهندســی و مصالــح ســاختمانی ایرانــی میتواننــد
بــا بهرهمنــدی از خدمــات ایــن مرکــز حتــی در شــرایط
کرونــا بهطــور مســتقیم بــا ســازندگان بــزرگ عراقــی
ارتبــاط برقــرار کــرده و محصــوالت خــود را بــه آنــان
عرضــه کننــد.
دبیــر مرکــز تخصصــی توســعه صــادرات صنعــت ســاختمان
بــا بیــان اینکــه بــا راهانــدازی ایــن مرکــز در اقلیــم
کردســتان عــراق امــکان عرضــه مســتقیم تولیــدات ایرانــی
در بخــش صنعــت ســاختمان در کشــور عــراق فراهــم
میشــود ،گفــت :امــکان حضــور شــرکتهای دانــش
بنیــان نیــز در ایــن مرکــز فراهــم میشــود .همچنیــن ایــن
مرکــز در فاصلــه  ۲۵تــا  ۳۰کیلومتــری بــه مــرز پرویــز
خــان راه انــدازی شــده کــه بازارچــه بســیار مناســبی
بــرای عرضــه کاالی ســاختمانی وجــود دارد درحالــی کــه
شــرایط حضــور نیــز امــن اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه رونــق صــادرات کاالی
ســاختمان ایرانــی در بــازار عــراق ،تصریــح کــرد :بــا راه
انــدازی ایــن مرکــز واســطهگری و داللــی حــذف خواهــد
شــد و مــا میتوانیــم ســهم خــود را از بــازار عــراق دریافــت
کــرده و بــا رقبــای خــود از جملــه ترکیــه ،روســیه و چیــن
رقابــت کنیــم.
 ۱۵۰تولیدکننــده ایرانــی میتواننــد یــک ســال در
ایــن مرکــز فعالیــت کننــد
دبیــر مرکــز تخصصــی توســعه صــادرات صنعــت ســاختمان

در اقلیــم کردســتان عــراق در ادامــه بــا اشــاره بــه فراهــم
بــودن امــکان حضــور  ۱۵۰تولیــد کننــده ایرانــی در ایــن
مرکــز بصــورت یــک ســاله ،ادامــه داد :در ایــن مرکــز
صــادرات مصالــح و تجهیــزات ســاختمانی تولیــد شــده در
ایــران ،تجمیــع و صــادرات از ایــن کانــال انجــام میشــود
و تولیــد کننــدگان ایرانــی میتواننــد در کوتاهتریــن
مســیر بــا ســازندگان پروژههــای بــزرگ و عمــده فروشــان
عراقــی قــرارداد امضــا کننــد؛ درحالیکــه تولیدکننــدگان
تــا پیــش از ایــن بایــد مراحــل مختلــف و ســختی را بــرای
عرضــه کاالی تولیــدی خــود بــه عــراق طــی میکردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن قراردادها مصــادف با جهــش تولید
رونــق اقتصــادی و ارزآوری بــرای مملکــت خواهــد بــود و
چرخ ـهای را ایجــاد خواهــد کــرد کــه در توســعه صنعــت
ســاختمان کشــور و ایجــاد اشــتغال بســیار اثــر گذار اســت،
اظهــار کــرد :تولیــد کنندگانــی کــه محصــوالت خــود را در
ایــن مرکــز عرضــه میکننــد بایــد محصوالتشــان اســتاندارد
ســازمان اســتاندارد ایــران و اســتانداردهای بیــن المللــی
را دریافــت کــرده باشــند .البتــه اســتاندارد ایــران مــورد
تاییــد کشــور عــراق هســت و ایــن مرکــز مجوزهــای الزم
را از اقلیــم کردســتان ،ســفارت جمهــوری اســامی ایــران
و اتــاق بازرگانــی ســلیمانیه گرفتــه اســت و  ۲۰تیرمــاه
تابســتان امســال نیــز پــس از پایــان نــام نویســیهای
تولیدکننــدگان ایرانــی افتتــاح خواهــد شــد.
وی در پایــان افغانســتان ،گرجســتان و عمــان را کشــورهای
بعــدی مــورد هــدف بــرای راه انــدازی ایــن مرکــز عنــوان
کــرد و یــادآور شــد کــه تولیدکننــدگان میتواننــد
مــدارک خــود را در ایــن ســایت بــه نشــانی http://arg-
 company.irبازگــذاری کننــد و بــرای عرضــه کاالی
خــود در اقلیــم کردســتان عــراق اعــام آمادگــی کننــد.

داستان کهنه
ارز در اقتصاد
ایران

نوســان هــای ناگهانــی نــرخ ارز و ریشــه آن ،از موضوعــات
کهنــه در اقتصــاد ماســت و ســابقه آن بــه ســال هــای
گذشــته بــاز مــی گــردد .دولتمــردان در کشــور مــا هیــچ
گاه مســئله واقعــی بــودن نــرخ ارز را بــاور نکردنــد و
همــه دولــت هــا ،چــه دولــت کنونــی و چــه دولــت هــای
گذشــته ،بــه شــکل تصنعــی نــرخ ارز را پاییــن نگه داشــته
انــد تــا اینکــه پــس از مدتــی رکــود ،فنــر رهــا شــده و
قیمــت افزایــش پیــدا کــرده اســت .افزایــش قیمــت ارز در
هفتــه هــای اخیــر هــم بــه همیــن برخــورد دولــت بــا ارز
بــاز مــی گــردد.
اشــاره بــه دالیلــی مثــل همــه گیــری کرونــا بــه عنــوان
عامــل افزایــش قیمــت ارز ،فــرار رو بــه جلــویِ رییــس
کل بانــک مرکــزی بــرای پوشــش ســوء مدیریــت هاســت
و اصــرار بــه بازگشــت هرچــه ســریع تــر ارز حاصــل از
صــادرات غیرنفتــی و فشــار بــه صادرکننــدگان هــم دلیلی
دیگــر بــر ایــن ادعاســت .صادرکننــده بــه طــور حتــم
ارز حاصــل از صــادرات را بــه چرخــه اقتصــاد کشــور
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بــاز مــی گردانــد امــا نحــوه برخــورد بانــک مرکــزی بــا
صادرکننــدگان پیامــدی جــز کاهــش اصــل صــادرات
نــدارد .هرچــه صــادرات غیرنفتــی کاهــش پیــدا کنــد ،ارز
کمتــری هــم بــه اقتصــاد مــی آیــد .بــا اعمــال بیشــترین
فشــار بــه صادرکننــدگان ،صــادرات بــه کمتریــن میــزان
مــی رســد و اگــر صادراتــی نباشــد ،ارزی در کار نیســت و
نــرخ افزایــش پیــدا مــی کنــد.
دلیــل اصلــی افزایــش نــرخ ارز عــدم دسترســی دولــت بــه
منابــع ارزی اســت .دولــت هــا در ســال هــای گذشــته بــا
تزریــق ارز بــه بــازار یــا جلوگیــری از واردات ،بــه شــکل
تصنعــی مانــع رشــد نــرخ ارز شــده انــد .امــروز هــم دولــت
بــا همیــن روش هــا کار مــی کنــد بــا ایــن تفــاوت کــه
امــروز ارزی بــرای تزریــق بــه بــازار نــدارد .باتوجــه بــه
عــدم دسترســی دولــت بــه منابــع ارزی ،آینــده بــازار ارز
غیرقابــل تصــور و تحمــل خواهــد بــود .عبــور نــرخ دالر
از کانــال  20هــزار تومــان و رســیدن بــه کانــال  25هــزار
تومــان در کوتــاه مــدت یــک بحــران جــدی بــرای اقتصــاد
و اجتمــاع ایــران اســت .ایــن آینــده تنهــا در شــرایطی
محقــق نمــی شــود کــه دسترســی دولــت بــه منابــع ارزی
بــه وضعیــت طبیعــی بــاز گــردد .یعنــی بــا کاهــش فشــار
تحریــم هــا نخســت ،امــکان فــروش نفــت و بازگردانــدن
ارز حاصــل از آن ممکــن شــود و دوم ،فشــار ناشــی از
بازگشــت ارز بــر صادرکننــده غیرنفتــی کاهــش پیــدا
کنــد و بــا اطمینــان از اینکــه ارز حاصــل از کار آن بــه
اقتصــاد بــاز مــی گــردد بــه توســعه صــادرات غیرنفتــی
کمــک کنیــم .صادرکننــده بــرای بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات بــه هیــچ فشــاری نیــاز نــدارد و روش هــا و
سیســتم هایــی کــه راه انــدازی شــده صرفــا بــه مشــکالت
دامــن زده اســت.
برخــورد دولــت هــا بــا ارز ،هیــچ گاه بــه رشــد اقتصــادی
کشــور منجــر نشــده اســت .ارز وســیله ای بــرای دولــت
هــا بــرای تــداوم شــرایط مــورد نظــر آن هاســت .زمانــی
کــه دولتــی ریــال کــم مــی آورد ،تــن بــه واقعیــت نــرخ
ارز مــی دهــد و تمهیــدات کاهــش تصنعــی نــرخ ارز
را رهــا مــی کنــد و در ایــن شــرایط نــرخ ارز افزایــش
پیــدا مــی کنــد .نکتــه مهــم دیگــر اینکــه ،رشــد نــرخ
ارز در شــرایط عــدم اجــرای تمهیــدات کاهــش نــرخ ،بــه
معنــای وجــود ظرفیــت هــای بــاال رفتــن قیمــت اســت و
ایــن یعنــی ،نــرخ ارز همانــی نیســت کــه دولــت هــا بــر
آن تاکیــد مــی کننــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

موافقــان قــرارداد کرســنت در حالــی ایــن قــرارداد
را کــه اســاس بیــع آن بــا فســاد همــراه بــوده را بــا
قــرارداد صــادرات گاز بــه عــراق مقایســه میکننــد
کــه ماهیــت ایــن دو قــرارداد بــا یکدیگــر کامــا
متفــاوت اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،در پــی عقــد قــرارداد دو ســاله
صــادرات بــرق بــه عــراق و همچنیــن دریافــت بخشــی از
مطالبــات ایــران از محــل صــادرات گاز و بــرق ،موافقــان
قــرارداد کرســنت بــه مقایســه ایــن دو قــرارداد برآمــده و
تــاش دارنــد بــا مستمســک قــراردادن انتقــادات مطــرح
شــده علیــه قــرارداد کرســنت ،قــرارداد صــادرات بــرق
بــه عــراق را زیــر ســوال ببرنــد .آنهــا میگوینــد وقتــی
عراقیهــا پولــی بابــت دریافــت گاز و بــرق پرداخــت
نمیکنــد ،پــس کرســنت هــم قــرارداد خوبــی بــوده اســت!
ایــن در حالــی اســت کــه خــرداد مــاه  ۹۸رضــا اردکانیــان،
وزیــر نیــرو ،بــا تاکیــد بــر اینکــه عــراق در حــال پرداخــت
بدهــی خــود بــه ایــران اســت ،اظهــار کــرد :عــراق بدهــی
خــود بــه ایــران را مطابــق قــرارداد موجــود پرداخــت
میکنــد.
مقایسه غلط قرارداد صادرات گاز عراق با کرسنت
ایــن اســتدالل در شــرایطی مطــرح میشــود کــه طــی
دو ســال گذشــته جریــان غربــی – عربــی همــواره ســعی
داشــته بــا فضاســازی دربــاره تبــادالت انــرژی میــان دو
کشــور ،اینگونــه القــا کنــد کــه ایــران گاز خــود را رایــگان
بــه عــراق صــادر میکنــد .مدافعــان کرســنت هــم در بــه
عرصــه وارد شــده و ادعــا میکننــد قــرارداد کرســنت بــرای
جمهــوری اســامی ایــران بســیار راهبردیتــر از عــراق
اســت.
ایــن مقایســه اشــتباه در شــرایطی مطــرح میشــود کــه
اســاس قراردادهــای صــادرات گاز ایــران بــه عــراق بــا
قــرارداد کرســنت بســیار متفــاوت اســت .در دو قــرارداد
 ۶ســاله کــه ایــران بــا عــراق امضــا کــرده اســت ،ســقف
صــادرات گاز بــه ایــن کشــور همســایه  ۶۰میلیــون متــر
مکعــب در روز اســت کــه هــم اکنــون زیــر  ۳۰میلیــون متــر
مکعــب گاز بــه عــراق صــادر میشــود .ایــن قــرارداد از جمله
قراردادهایــی اســت کــه میــان شــرکت ملــی گاز ایــران بــه
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نمایندگــی از دولــت جمهــوری اســامی ایــران و وزارت برق
عــراق منعقــد شــده و کام ـ ً
ا زیــر نظــر دولتهاســت .ایــن
در حالــی اســت کــه در قــرارداد کرســنت؛ شــرکت ملــی
صــادرات گاز کــه اکنــون منحــل شــده ،یــک طــرف قــرارداد
بــوده و در طــرف دیگــر هیــچ دولتــی وجــود نــدارد.
مقایسه دولتها با داللها!
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،شــرکت کرســنت کــه
یــک شــرکت دالل و بدنــام در حــوزه انــرژی اســت و
بدعهدیهــای بســیاری در قبــال ایــران داشــته اســت،
در قــرارداد کرســنت خریــدار گاز ایــران بــود؛ بــر اســاس
قــرارداد پیشــنهادی ،ایــن شــرکت گاز را بــا قیمتــی نــازل از
ایــران دریافــت میکــرد و قصــد داشــت آن را بــه شــارجه
صــادر کنــد .از آنجــا کــه اصــوالً قراردادهــای صــادرات گاز
میــان دولتهــا امضــا میشــود و نــه داللهــا ،اساســاً
مقایســه پروندههــای عــراق و کرســنت از پایــه اشــتباه
اســت.

انـرژی
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از ســوی دیگــر ،گرچــه بــه دلیــل تحریمهــای آمریــکا و
سیســتم بانکــی خــاص عــراق ،تســویه پــول گاز بــه ســرعت
انجــام نمیپذیــرد ولــی ایــن بــه معنــای صــادرات رایــگان
گاز نیســت زیــرا در نهایــت عراقیهــا بایــد پــول گاز را
پرداخــت کننــد کــه بــه گفتــه رضــا اردکانیــان کــه مســؤول
پیگیــری پرونــده صــادرات بــرق و گاز بــه عــراق اســت،
رونــد ایــن تســویه در حــال انجــام اســت و پرداختهــا
انجــام میشــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه قــرارداد کرســنت
حتــی اگــر اجرایــی میشــد ،تســویه پــول گاز ایــران بــا
توجــه بــه وجــود تحریمهــا میســر نبــود.
وهمــی بــه نــام ایجــاد وابســتگی گاز شــارجه بــه ایــران!
سرنوشــت قطــر چــه شــد؟
مدافعــان کرســنت بــه دروغ میگوینــد بــا اجــرای آن
قــرارداد امــارات بــه گاز ایــران وابســته میشــد و بــا
تمســک بــه آن میشــد ایــن کشــور را در سیاســتهای
منطقــهای بــا ایــران همــراه کــرد .در کرســنت ،امــارات
هیــچ وابســتگی بــه ایــران نداشــت و تنهــا شــارجه بــود کــه
بخشــی از گاز مــورد نیــاز خــود را از طریــق یــک شــرکت
دالل دریافــت میکــرد و طــرف قــرارداد بــا آن ،نــه دولــت
جمهــوری اســامی ایــران بلکــه یــک شــرکت دالل بــود.
جــدای از ایــن موضــوع ،بایــد گفــت کــه قطریهــا کــه ۳۰
درصــد از نیازهــای گاز امــارات را تأمیــن میکننــد توســط
امــارات تحــت شــدیدترین تحریمهــا قــرار گرفتنــد و بــا
بازیگردانــی امــارات و عربســتان محاصــره دریایــی شــدند.
اگــر انــدک گازی کــه قــرار بــود ایــران بــه کرســنت بدهــد،
و ایــن دالل بــه شــارجه صــادر کنــد میتوانســت راهبــرد
آفریــن باشــد کــه قطریهــا میتوانســتند از ایــن امتیــاز
بهــره ببرنــد.
قیمت گاز صادراتی به عراق شفاف و منطقی است
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بحــث دیگــر دربــاره قیمــت
گاز صادراتــی در دو قــرارداد اســت؛ قیمــت گاز در قــرارداد
عــراق منطبــق بــر فرمولــی اســت کــه کامـ ً
ا منطقــی و بــه
ســود ایــران اســت امــا در قــرارداد کرســنت ،ارزان فروشــی
گاز موجــب تعجــب همــه کارشناســان شــد و اگــر ایــن
قــرارداد اجــرا میشــد ،ایــران متضــرر اصلــی بــود کمــا
اینکــه دلیــل قیمــت پاییــن ایــن گاز ،فســادی بــود کــه بــه
صــورت ســازمان یافتــه شــکل گرفتــه بــود.
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نظام ارزی کشور و حمایت از
تولیدکنندگان خارجی
گســترش ابعــاد دولــت در حــوزه گمــرک و
تعزیــرات ،فســاد اقتصــادی ،کاهــش تــوان مالــی
دولــت و افزایــش بدهــی دولــت بــه بانکهــا و
افزایــش انگیــزه ســرمایهداران بــرای واردات کاال
بهجــای حمایــت از تولیــد داخلــی و صــادرات آن
اســت.
در نشــتی کارشناســان بانــک مرکــزی عنــوان
کردهانــد کــه نــرخ واقعــی ارز ده هــزار تومــان
اســت ،مــا درخواســت داریــم کارشناســان محتــرم
بانــک مرکــزی اعــام فرماینــد کــه بــا چــه فرمولــی
و بــا چــه محاســباتی بــه ایــن نــرخ رســیدهاند؟
اگــر دولتهــای ســابق و ایــن دولــت اصــول
علــم اقتصــاد و حمایــت از تولیدکننــده را رعایــت
میکردنــد صــادرات غیرنفتــی بهانــدازه کافــی رشــد
میکــرد همانطورکــه؛ در دوره ریاســت جمهــوری
آقــای خاتمــی صــادرات نفتــی ســالی حــدود 20
میلیــارد دالر بــود و چــون اصــول علــم اقتصــاد
بیشــتر رعایــت میشــد رشــد اقتصــادی بیشــتر از
 6درصــدی داشــتیم ،درحالیکــه در دوران ریاســت
جمهــوری آقــای احمدینــژاد ســالیانه بــاالی
 100میلیــارد دالر صــادرات داشــتیم و باوجودایــن
دچــار بیمــاری هلنــدی شــدیم و رشــد اقتصــادی
در انتهــای ریاســت جمهــوری ایشــان بــه منفــی 7
درصــد رســید .دولــت فعلــی هــم علیرغــم تصــور
اولیــه بخــش خصوصــی بــا سیاســتهای غلــط
دولــت و بانــک مرکــزی همــان لطمــات ســابق را
میزنــد و موجبــات فســاد را بــا  3نرخــی کــردن
نــرخ ارز فراهــم کــرده اســت .آیــا گذشــتگان بــا
عــدم رعایــت قانــون و علــم اقتصــاد موجــب رشــد
کشــور شــدند کــه شــما هــم همچنــان واقعیتهــای
ایــن علــم را در نظــر نمیگیریــد؟

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
خروج غول انرژی ایتالیایی از پاکستان
پس از  ۲۰سال
شــرکت انــی ایتالیــا در حــال بررســی فــروش داراییهــای
اکتشــاف و تولیــد انــرژی خــود در پاکســتان پــس از گذشــت
 ۲۰ســال فعالیــت در ایــن کشــور اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،منابــع آگاه بــه بلومبــرگ اظهــار کردنــد
کــه شــرکت انــی ســرگرم کار بــا یــک مشــاور مالــی بــرای
ارزیابــی عالقــه خریــداران بــه داراییهایــش در پاکســتان
اســت.
ایــن داراییهــا شــامل داراییهــای تولیــد انــی در بهیــت،
بدهــرا و کادانــواری و همچنیــن تاسیســات فــرآوری و
چندیــن دارایــی غیرعملیاتــی هســتند.
انــی تــا ســال  ۲۰۱۹ســاالنه  ۳۷میلیــارد فــوت مکعــب گاز
طبیعــی در پاکســتان تولیــد کــرده اســت .ایــن شــرکت در
ســال  ۲۰۱۹یــک پایــگاه فوتوولتائیــک در پاکســتان گشــود
کــه ســاالنه  ۲۰گیــگاوات بــرق تولیــد میکنــد.
ارزش ســهام انــی پــس از اعــام ایــن خبــر در بــازار میــان
صعــود کــرد و ارزش بــازار ایــن شــرکت را بــه  ۳۶میلیــارد
دالر رســاند .بــا ایــن حــال منابــع آگاه اظهــار کردهانــد کــه
رایزنیهــا در مرحلــه اولیــه هســتند و ایــن شــرکت ممکــن
اســت از تصمیــم بــرای فــروش منصــرف شــود.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،فــروش ایــن داراییهــا بــه
منزلــه خــروج انــی از پاکســتان خواهــد بــود که تولیــد گازش
در ســالهای اخیــر رونــد یکنواخــت پیــدا کــرده اســت .پیــش
از ایــن ســایر غولهــای انــرژی بــه فــروش داراییهایشــان در
پاکســتان اقــدام کردنــد .شــرکت  OMVدر ســال ۲۰۱۸
شــرکتهای باالدســتی خــود در پاکســتان را در قــراردادی بــه
ارزش  ۱۵۸میلیــون یــورو بــه شــرکت هنــگ کنگــی یونایتــد
انــرژی گــروپ فروخــت.
یونیدو در حوزه آب و برق با وزارت نیرو همکاری
میکند
مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل از آمادگــی وزارت
نیــرو بــرای همــکاری بــا یونیــدو خبــر داد .بهگــزارش
پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو (پــاون) ،محمدعلــی
فرحناکیــان در دیــدار بــا نماینــده مقیــم یونیــدو (ســازمان

انـرژی
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توســعه صنعتــی ملــل متحــد) در ایــران ،ضمــن برشــمردن
قابلیتهــای بخــش بــرق و انرژیهــای تجدیدپذیــر در
کشــور ،اظهــار کــرد :مــا بــرای همــکاری بــا یونیــدو در
موضوعــات مرتبــط بــا مباحــث آب و آبفــا ،بــرق و انــرژی،
محیطزیســت ،اقلیــم ،مدیریــت ریســک ،تــابآوری و ...کــه
آن ســازمان در دســتور کار خــود دارد ،آمادگــی داشــته
و زمینههــای متعــدد و متنــوع همــکاری مثمرثمــر کــه
منجــر بــه کســب نتایــج ملمــوس و عملــی شــوند قابــل
طــرح هســتند.
حتــی طرحهــای کالن منطقــهای در حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر نیــز قابــل طــرح و اجــرای مشــترک هســتند.
در ایــن نشســت مریــم جــوان شــهرکی ،نماینــده مقیــم
یونیــدو در ایــران گفــت :ســازمان توســعه صنعتــی یکــی
از ســازمانهای ویــژه ذیــل ســازمان ملــل ( )UNاســت
کــه تــوان فنــی اجــرای پــروژه ،انتقــال فناوریهــای
مــورد نیــاز ،ایجــاد و تضمیــن فرصتهــای دسترســی بــه
منابــع بینالمللــی و ...در کشــور را داشــته و یــک ســازمان
توســعهای اســت .جــوان شــهرکی اظهــار کــرد :در حــال
حاضــر در ایــران  ۱۱پــروژه داریــم کــه هشــت مــورد در
دســت اجــرا و بقیــه آنهــا در دســت بررســی بــوده و عمدتــا
روی اهــداف شــهر پایــدار ()sustainable cities
متمرکــز هســتند .وی گفــت :پــروژه خیلــی بزرگــی را بــا
ســرمایهگذاری کرهجنوبــی در کشــور از ســال گذشــته
شــروع کردهایــم کــه هــدف آن ایجــاد و بازســازی
زیرســاختهای حــوزه آب ،انــرژی ،بــرق و پســماند اســت.

سیاســی و تجــاری کــه صادرکننــدگان در شــرایط تحریــم
و کرونــا بــا آن روبــه رو هســتند را پوشــش دهــد ،گفــت:
میــزان صــادرات غیــر نفتی کشــور در ســال گذشــته ۴۱/۳۷
میلیــارد دالر بــوده کــه  ۶درصــد آن معــادل  ۲/۶میلیــارد
دالر تحــت پوشــش صنــدوق ضمانــت صــادرات بــوده اســت.
بــه گفتــه رئیــس صنــدوق ضمانــت صــادرات ،دلیــل ســهم
 ۶درصــدی صــادرات در صنــدوق ضمانــت ،ایــن اســت کــه
بیشــتر صــادرات مــا بــه صــورت نقــدی بــوده و نیــازی بــه
ضمانــت صنــدوق ندارنــد .بهرامــی بــا اشــاره بــه افزایــش
۱۸۶درصــدی ســهم صنــدوق ضمانــت از ابتــدای دولــت
یازدهــم ادامــه داد :همچنیــن ســهم صنــدوق در صــادرات
غیــر نفتــی در ســال  ۹۸نســبت بــه ســال  ۹۷حــدود ۲۶
درصــد رشــد یافتــه اســت .البتــه در دو مــاه ابتدایــی ســال
جدیــد  ۴/۳میلیــارد دالر صــادرات داشــتیم کــه نســبت بــه
عملکــرد مــدت مشــابه ســال قبــل ایــن رقــم تغییر نکــرده و
رقــم آن ۳۰۰میلیــون دالر اســت .وی اظهــار کــرد :در ســال
گذشــته  ۷۵۴مشــتری داشــتیم کــه  ۴۲درصــد آنهــا کمتــر
از  ۵۰۰هــزار دالر ۲۷ ،درصــد بیــن  ۵۰۰هــزار دالر تــا
۲میلیــون دالر و  ۳۱درصــد نیــز بیــش از  ۲میلیــون دالر
از صنــدوق ضمانــت خدمــات دریافــت کردهانــد .رئیــس
صنــدوق ضمانــت صــادرات در خصــوص پیشبینــی ســهم
صنــدوق ضمانــت در صــادرات غیــر نفتــی گفــت :براســاس
برنامهریزیهــای انجــام شــده ،قــرار اســت ســهم ۲/۶
میلیــارد دالری در ســال گذشــته ،بــه  ۳/۳میلیــارد دالر
افزایــش یابــد.

افزایش سهم صندوق ضمانت صادرات در صدورکاال
رئیــس صنــدوق ضمانــت صــادرات از پیشبینــی افزایــش
ســهم ایــن صنــدوق در صــادرات غیــر نفتــی ســال جدیــد
بــه  ۳/۳میلیــارد دالر خبــر داد و گفــت :بــه صفــر رســاندن
وثیقــه نــوع اول شــرکتهای دانشبنیــان بــا مصوبــه
هیــات وزیــران بــه زودی محقــق میشــود .افــروز بهرامــی
در گفــت و گــو خبرگــزاری تســنیم ،در خصــوص عملکــرد
صنــدوق ضمانــت صــادرات در ســال گذشــته اظهــار کــرد:
بــا توجــه بــه اینکــه صــادرات در ســال جدیــد مســاله مهــم
و البتــه در اولویــت کشــور قــرار گرفتــه و همچنیــن جهــش
تولیــد نیــز از مســیر صــادرات عبــور میکنــد ،صنــدوق
ضمانــت صــادرات در شــرایط فعلــی و تحریمهــا نقــش
مهــم و تاثیرگــذاری دارد.
وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق میتوانــد ریســکهای

تدوین دستورالعملهای پرداخت مشوقهای
صادراتی سال ۹۹
مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی از تدویــن
دســتورالعملهای پرداخــت مشــوقهای صادراتــی در
ســازمان توســعه تجــارت ایــران خبــر داد .بــه گــزارش
روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،احســان
قمــری بــا اعــام ایــن خبــر افــزود بــا توجــه بــه ابــاغ
قریــب الوقــوع بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ســال
 ۱۳۹۹توســط ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ،تدویــن
دســتورالعملهای اجرایــی بســته حمایــت از صــادرات غیــر
نفتــی در دســتور کار قــرار گرفــت تــا در اســرع وقــت و
بــا تخصیــص بودجــه مشــوقهای صادراتــی نســبت بــه
پرداخــت مشــوقهای صادراتــی بــر اســاس ســرفصلهای
منــدرج در بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی اقدام شــود.
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وی ســهولت در تدویــن شــیوهنامهها و دســتورالعملها بــا
هــدف اســتفاده بهینــه صادرکننــدگان را از اصــول کلــی
موضــوع فوقالذکــر دانســته و تاکیــد کــرد کــه برداشــت
واحــد توســط بخــش خصوصــی بهرهبــردار و بخــش دولتــی
تخصیــص دهنــده از مفــاد دســتورالعملها مســیر پرداخــت
مشــوقهای صادراتــی را همــوار کــرده و پاســخگویی
بــه جامعــه صادرکننــدگان را تســهیل میکنــد .دبیــر
کارگــروه مشــوقهای صادراتــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران اســتفاده از نظــرات تشــکلهای صادراتــی و ســایر
دســتگاهها را اثرگــذار دانســته و از ســایر بخشهــای
اثرگــذار بــر تجــارت خارجــی خواســت تــا نظــرات خــود
را بــه صــورت مــدون بــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران
ارســال کننــد.
کمیته بهرهوری انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
تشکیل شد
اعضــای کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران در نشســت خــود
ضمــن اعــام خبــر تشــکیل «کمیتــه بهــرهوری انــرژی
و انرژیهــای تجدیــد پذیــر» ،در خصــوص اهــداف و
اولویتهایــی کــه ایــن کمیتــه بایــد در دســتور کار خــود
قــرار دهــد ،بحــث و گفتوگــو کردنــد.
حمیدرضــا صالحــی رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
تقویــت جایــگاه بخــش خصوصــی ،بهخصــوص فعــاالن
حــوزه انرژیهــای تجدیــد پذیــر را از مهمتریــن اهــداف
تشــکیل ایــن کمیتــه ذیــل کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
عنــوان و ابــراز امیــدواری کــرد کــه تشــکیل ایــن کمیتــه
و بهرهگیــری از ظرفیتهــای اتــاق ایــران بهخصــوص
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بتوانــد
مشــکالت فعــاالن ایــن عرصــه بهخصــوص در حــوزه
مســائل باالدســتی را برطــرف کنــد.
اصــاح و بازســازی زیرســاختها بهمنظــور اســتفاده از
ظرفیتهــای انرژیهــای تجدیدپذیــر ،تســهیل و تســریع
در حــوزه تأمیــن مالــی ،مطالبهگــری فعــاالن بخــش
خصوصــی انرژیهــای تجدیدپذیــر از دولــت ،بازنگــری
در قوانیــن و مقــررات ،تدویــن بســتههای حمایتــی و
سیاســتی ،واقعیســازی قیمتهــای حامــل انــرژی
ازجملــه مهمتریــن اهــداف و برنامههایــی اســت کــه
کمیتــه بهــرهوری انــرژی و انرژیهــای تجدیــد پذیــر
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران قصد پیگیــری آنهــا را دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و چهل و چهارم  /هفتـه اول تیر هزار و سیصد نود و نه

تهــران -ایرنــا -معــاون اول رییــس جمهــوری
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد
را دغدغــه ملــی توصیــف کــرد و گفــت :تــاش همــه
دســتگاههای اجرایــی بــرای تحقــق هدفگــذاری
 ۴۱میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی در ســال جــاری
ضــروری اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی معــاون اول رییــس
جمهــوری« ،اســحاق جهانگیــری» ظهــر دوشــنبه در نهمیــن
جلســه شــورای عالــی توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور بــا
تاکیــد بــر اینکــه در ســال جــاری موضوعــی مهمتــر از توســعه
صــادرات غیرنفتــی بــرای اقتصــاد کشــور وجــود نــدارد ،گفــت:
توســعه صــادرات غیرنفتــی امســال بــرای کشــور از هــر امــر
دیگــری واجــب تــر اســت و همــه دســتگاههای مرتبــط بــا
امــر صــادرات بایــد بــرای تحقــق هدفگــذاری  ۴۱میلیــارد
دالر صــادرات غیرنفتــی بــرای ســال  ۹۹بســیج شــوند.
جهانگیــری افــزود :اگــر بــه دنبــال جهــش تولیــد ،حفاظــت
از اشــتغال موجــود و تأمیــن ارز مــورد نیــاز بــرای واردات
مــواد اولیــه تولیــد هســتیم ،بایــد توســعه صــادرات غیرنفتــی
را در اولویــت نخســت برنامههــای خــود قــرار دهیــم و
دســتگاههای اجرایــی نیــز بایــد بداننــد کــه اصلیتریــن
و مهمتریــن وظیفــه آنهــا در ســال جــاری ایــن اســت کــه
موانــع را از پیــش روی توســعه صــادرات غیرنفتــی بردارنــد.
صــادرات غیرنفتــی مهمتریــن پیشــران اقتصــادی
کشــور اســت
جهانگیــری از صــادرات غیرنفتــی بــه عنــوان مهمتریــن
پیشــران اقتصــادی کشــور یــاد کــرد و افــزود :اگــر توســعه
صــادرات غیرنفتــی محقــق شــود بخــش تولیــد ،اشــتغال و
تأمیــن ارز را بــه دنبــال خــود بــه حرکــت وامیــدارد و بســیاری
از مشــکالت را برطــرف مــی کنــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه برخــی مشــکالت
و موانــع نظیــر تحریمهــا و شــرایط کرونایــی تصریــح کــرد:
اگرچــه بــا مشــکالت و موانــع پیچیــده روب ـهرو هســتیم ،امــا
از ظرفیتهــای گســترده و تــوان مدیریتــی بــاال در کشــور
برخــوردار هســتیم و قــادر خواهیــم بــود بــا اتــکا بــه ایــن
ظرفیتهــا مشــکالت و موانــع پیــش رو را برطــرف کنیــم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد توانمنــدی و ظرفیتهــای
کشــور را دســت کــم بگیریــم ،تصریــح کــرد :نبایــد تســلیم

صــادرات غیرنفتــی مهمتریــن
پیشــران اقتصــادی کشــور اســت
مشــکالت و ســختیها شــویم و بایــد بــا جدیــت بــرای حــل
مســائل و مشــکالت کشــور تــاش کنیــم تــا بتوانیــم بــا
ســربلندی از ایــن مقطــع دشــوار عبــور کنیــم.
جهانگیــری افــزود :تجربــه دوران شــیوع کرونــا نشــان داد کــه
کشــور از ظرفیتهــای ویــژه ای در بخشهــای مختلــف از
جملــه در حــوزه دانــش بنیــان برخــوردار اســت زیــرا فعــاالن
عرصــه دانشبنیــان توانســتند ظــرف  ۴مــاه عــاوه بــر تأمیــن
نیازهــای داخلــی بــه تجهیــزات و اقــام بهداشــتی و درمانــی،
تولیــد ایــن کاالهــا را بــه نقطــه ای برســانند کــه امــروز
آمادگــی صــادرات بــه کشــورهای دیگــر را نیــز دارنــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری ممنــوع کــردن صــادرات
غیرنفتــی را بزرگتریــن ضربــه بــه صــادرات کشــور دانســت
و گفــت :پیــدا کــردن بــازار صادراتــی کار آســانی نیســت و
یــک صادرکننــده بایــد ســالها دوندگــی داشــته باشــد تــا
بتوانــد بــازار صادراتــی پیــدا کنــد و اگــر هــر یــک از بازارهــای
صــادرات کشــور از دســت بــرود ،بــه ســختی میتــوان ایــن
کمبــود را جبــران کــرد .در مواقعــی کــه نیــاز بــه اعمــال
محدودیــت در صــادرات وجــود دارد نیــز بایــد از طریــق تعرفــه
و عــوارض ایــن محدودیــت را اعمــال کــرد.
جهانگیــری در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی طراحیهــا و
توطئههــای خارجــی بــرای تضعیــف موقعیــت ترانزیتــی ایــران
و کاهــش درآمدهــای کشــور از ایــن محــل ،از وزارتخانههــای
امــور خارجــه و راه و شهرســازی خواســت برنامــه ریــزی هــای
الزم را بــرای تقویــت ترانزیــت کشــور و افزایــش درآمدهــا از

ایــن محــل انجــام دهنــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه موانــع
و مشــکالت پیــش روی تبــادالت بانکــی خاطرنشــان کــرد:
تهاتــر روش بســیار خوبــی اســت کــه میتوانــد نیازهــای
داخلــی را بــدون مبــادالت بانکــی برطــرف کنــد و اتــاق
بازرگانــی ایــران بایــد از طریــق ایجــاد تعامــل گســترده میــان
بخــش خصوصــی کشــور بــا بخــش خصوصــی کشــورهای
هــدف صادراتــی ،بســترهای الزم را بــرای افزایــش صــادرات
و واردات از طریــق تهاتــر فراهــم کنــد.
ارز حاصــل از صــادرات بایــد بــه چرخــه اقتصــاد
کشــور برگــردد
جهانگیــری از بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه
اقتصــاد کشــور بــه عنــوان دغدغــه ملــی یــاد کــرد و گفــت:
حمایــت از صادرکننــدگان یــک اولویــت مهــم اســت ،امــا ارز
حاصــل از صــادرات بایــد بــه چرخــه اقتصــاد کشــور برگــردد
و مشــخص باشــد کــه مــا بــه ازای صــادرات ،کاال وارد کشــور
شــده اســت.
معــاون اول رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه گزارشهــای
ارائــه شــده مبنــی بــر افزایــش تقاضــا بــرای دریافــت کارت
بازرگانــی جهــت انجــام صــادرات گفــت :دریافــت کارت
بازرگانــی بــرای صــادرات نبایــد بــه ابــزاری بــرای دریافــت
ارز و یــا انجــام برخــی تخلفــات تبدیــل شــود .الزم اســت
بــا اعمــال برخــی نظــارت هــا و تعییــن ســقف بــرای ســال
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نخســت فعالیــت صادرکننــدگان ،در صــورت بازگردانــدن ارز از
ســوی صادرکننــده ،اجــازه صــادرات بــه میــزان بیشــتر بــرای
ســال هــای بعــد بــه صادرکنندگانــی کــه بــرای اولیــن بــار
اقــدام بــه صــادرات مــی کننــد،داده شــود.
جهانگیــری از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت خواســت
کارگروهــی را بــا عضویــت دســتگاههای مرتبــط بــا امــر
صــادرات بــه صــورت هفتگــی برگــزار و موانــع پیــش روی
صادرکننــدگان را مــورد بررســی قــرار دهنــد و گــزارش ایــن
جلســات نیــز بــه صــورت هفتگــی ارائــه شــود.
در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت معــاون اول رییــس جمهــوری
برگــزار شــد ،محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ،حســین
مــدرس خیابانــی سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری،
رییــس کل گمــرک ،رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و رییــس
ســازمان ملــی اســتاندارد نیــز حضــور داشــتند ،رییس ســازمان
توســعه تجــارت گزارشــی از عملکــرد صــادرات غیرنفتــی طــی
ســال  ۹۸و الزامــات مــورد نیــاز بــه منظــور تحقــق اهــداف
کمــی صــادرات غیرنفتــی در ســال جــاری ارائــه کــرد.
ّ
رییــس ســازمان توســعه تجــارت همچنیــن گزارشــی از اهداف
صادراتــی بــه تفکیــک گــروه هــای کاالیــی و طبقــه بنــدی
کشــورهای هــدف در ســال  ۹۹ارائــه کــرد و بــه تشــریح بــرش
اســتانی هدفگــذاری  ۴۱میلیــارد دالری صــادرات غیرنفتــی و
راهکارهــای تحقــق آن در ســال جــاری پرداخــت.
وی همچنیــن گزارشــی از عملکــرد کارگــروه توســعه صــادرات
در ســال  ۱۳۹۸ارائــه کــرد و بــا اشــاره بــه اینکــه جلســات
ایــن کارگــروه بــه صــورت مســتمر و هفتگــی برگــزار مــی
شــود ،عمــده تریــن موضوعــات مطــرح شــده در جلســات
کارگــروه ســال  ۱۳۹۸و تصمیمــات اتخــاذ شــده در ایــن
کارگــروه را مطــرح کــرد.
اختصــاص بخشــی از درآمــد عــوارض صادراتــی بــه تقویــت
زیرســاخت های توســعه صــادرات ،تقویت ســاختار ،تشــکیالت
و بودجــه نمایندگــی هــای جمهــوری اســامی ایــران در ۲۰
کشــور منتخــب صادراتــی در ســال  ،۹۹تدویــن برنامــه جامــع
بــرای تقویــت و افزایــش ســهم ترانزیــت در ســبد صــادرات
خدمــات کشــور و تصویــب آییــن نامــه اجرایــی حمایــت از
توســعه صــادرات نــرم افــزار و اصــاح آییــن نامــه حمایــت از
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی از جملــه موضوعاتــی بــود
کــه در ایــن جلســه مــورد بحــث وتبــادل نظــر قــرار گرفــت و
تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد.
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خـطر تعطیلی
نیروگاههای برق
بـرای بنگاهها
اعضــای هیــات رئیســه ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده
بــرق بــا حضــور در ســاختمان اتــاق ایــران ،رئیــس و معــاون
اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران را در جریــان مهمتریــن
مشــکالتی کــه تولیدکننــدگان بــرق بــا آن مواجــه هســتند
قــرار دادنــد .تهیــه نظامنامــه تعییــن نــرخ بــرق ،اهمیــت
تعامــل دولــت و بخشخصوصــی ،ضــرورت اصــاح ضوابــط
تعییــن نرخ بــرق ،نحــوه بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافتی
از صنــدوق توســعه ملــی ،تاثیــرات ناشــی از جهــش قیمــت
ارز و کاهــش درآمــد نیروگاههــا ،ضعــف ســرمایهگذاری
در حــوزه نیروگاههــا ،عملکــرد انحصــاری وزارت نیــرو در
صــادرات بــرق ،ضــرورت اتصــال شــبکه صادراتــی بــرق
بــه منطقــه ،اصــاح قوانیــن و مقــررات ،افزایــش تبــادالت
منطقـهای از جملــه مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه از ســوی
اعضــای هیاترئیســه ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده
بــرق مطــرح شــد و آنهــا خواســتار حمایــت اتــاق ایــران از
شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه شــدند.
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران پــس از شــنیدن
نظــرات و هشــدار اعضــای هیاترئیســه ســندیکای
شــرکتهای تولیدکننــده بــرق درخصــوص تعطیلــی
نیروگاههــای بــرق در صــورت عــدم حمایــت دولــت و عــدم
اصــاح نهــادی و اقتصــادی در ایــن حــوزه ،خاطرنشــان کــرد
کــه تعطیلــی نیروگاههــا و نبــود بــرق ،یعنــی تعطیلــی
اقتصــاد و در صورتــی کــه دولــت فکــر عاجلــی بــرای
حــل مشــکالت موجــود در ایــن حــوزه نکنــد ،جبــران
خســارتهای اقتصــادی ناشــی از ایــن غفلــت بــرای جامعــه
بســیار ســخت خواهــد بــود .شــافعی از آمادگــی کامــل اتــاق
ایــران بــرای رایزنــی بــا تصمیمگیــران بــه منظــور حــل

مشــکالت تولیدکننــدگان بــرق خبــر داد و اعــام کــرد هــر
زمــان کــه ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده ضــروری
بدانــد ،اتــاق ایــران آمــاده مذاکــره بــا مســووالن اســت .او
در همیــن ارتبــاط تعامــل دولــت و بخــش خصوصــی را
مــورد توجــه قــرار داد و بــه انتقــاد از عــدم مشــورت دولــت
بــا بخــش خصوصــی در اخــذ تصمیمهایــی پرداخــت کــه
اتــاق ایــران رســما حــق رای دارد .شــافعی خاطرنشــان کــرد:
بایــد تناســبی بیــن اثرگــذاری رای بخــش خصوصــی در اخــذ
تصمیمــات و نقشــی کــه ایــن بخــش در میــزان اشــتغال و
پرداخــت مالیــات دارد ،وجــود داشــته باشــد امــا متاســفانه
گاه شــاهدیم کــه تصمیمــات بــدون توجــه بــه ســهم و نقــش
بخــش خصوصــی گرفتــه میشــود .در ادامــه مظفــر علیخانــی
معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران بــه اعضــای
هیــات رئیســه ســندیکای شــرکتهای تولیدکننــده بــرق
پیشــنهاد داد بــه منظــور حــل مشــکالت اعضای خــود ،ارتباط
سازمانیشــان را بــا اتــاق ایــران بیشــتر کننــد .او در همیــن
ارتبــاط تاکیــد کــرد کــه یکــی از مهمتریــن برنامههــای
اتــاق ایــران در حــوزه تشــکلها ،بــه توانمندســازی آنهــا
اختصــاص دارد و در راســتای سلســله اقداماتــی کــه بایــد
انجــام گیــرد ،ایــن وظیفــه تشــکلهای بخــش خصوصــی
اســت کــه شــناخت درســتی از ظرفیتهــای خــود داشــته و
بــر اســاس آن عمــل کننــد .معــاون اســتانها و تشــکلهای
بخــش خصوصــی همچنیــن بــر اهمیــت رســانه و ضــرورت
طــرح تقاضــای قانونــی تشــکلهای بخــش خصوصــی در
فضــای رســانهای تاکیــد و نقــش اتــاق ایــران را بهعنــوان
پــل ارتباطــی توصیــف کــرد
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اسامی صادرکنندگان متخلف در
بازگشت ارز منتشر میشود

حذف مجوزها در شرایط تحریم به حل
مشکالت کمک میکند

بانــک مرکــزی ضمــن تشــکر از صادرکنندگانــی کــه در
راســتای مصالــح و منافــع جامعــه نســبت بــه برگشــت
ارز حاصــل از صــادرات اقــدام کردهانــد ،اعــام کــرد کــه
درصــورت عــدم برگشــت ارز توســط ســایر صادرکننــدگان،
مطابــق مقــرارت ،اســامی متخلفــان در رســانهها انتشــار
میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،طبــق آنچــه بانــک مرکــزی اعــام
کــرده ،ایــن بانــک بــا توجــه بــه اصــل شــفافیت و بــه
منظــور آگاهــی عمــوم از عملکــرد حــوزه تجــارت خارجــی
کشــور طــی دوســال اخیــر نســبت بــه اعــام فهرســت
دریافتکننــدگان ارز بــرای واردات اقــدام کــرده اســت.
باتوجــه بــه اینکــه در حــوزه تجــارت خارجــی توســط
عــده بســیار اندکــی از افــراد و شــرکتها در مقایســه بــا
آحــاد جامعــه حضــور دارنــد و ضــرورت دارد در راســتای
اصــل شــفافیت در اســتفاده از امکانــات و منابــع کشــور در
بخــش صادراتــی نیــز عملکــرد آنــان در تولیــد و صــادرات
و برگشــت ارز هماننــد بخــش وارداتــی تبییــن و تشــریح
شــود.
از ایــن رو بانــک مرکــزی ضمــن تأکیــد مجــدد بــه
صادرکننــدگان بــرای تســریع در برگشــت ارزهــای حاصــل
از صــادرات خــود طــی ســالهای ( ۱۳۹۷تعــدادی از
صادرکننــدگان علیرغــم گذشــت مــدت طوالنــی از تاریــخ
صــدور کاال و خدمــات هنــوز ارزهــای صادراتــی ایــن ســال
را بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازنگرداندنــد) و  ۱۳۹۸تــا
پایــان تیرمــاه ســال جــاری ،اعــام میکنــد درصــورت
عــدم برگشــت ارز مطابــق مصوبــات هیــات وزیــران و
مصوبــات شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ،اســامی
تمــام صادرکننــدگان کاال و خدماتــی کــه ارزهــای صادراتی
را مطابــق ترتیبــات اعالمــی ایــن بانــک بــه صــورت شــفاف
بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بــر نمیگرداننــد را در
رســانهها انتشــار خواهــد داد
آن دســته از صادرکنندگانــی کــه تاکنــون نســبت بــه ایــن
مهــم اقــدام نکردهانــد ،اعــام کــرد کــه در نظــر گرفتــن
فرصــت زمانــی حداکثــر چهــار مــاه از تاریــخ صــدور کاال
بــرای برگشــت ارز صادراتــی ،بــه منظــور فراهــم آوردن
شــرایط و امــکان برگشــت ارز بــه کشــور اســت

تهــران -ایرنــا -رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران گفــت در شــرایط تحریــم یکــی از
راههایــی کــه میتوانــد مشــکالت را حــل کنــد ،حــذف
مجوزهــا و کاهــش بوروکراســی اســت.
«مســعود خوانســاری» صبــح روز ســه شــنبه در نشســت
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه آغــاز بــه
کار پنجــره واحــد شــروع کســبوکار در اتــاق تهــران بــا
همــکاری وزارت اقتصــاد اظهــار داشــت :میــزان درآمــد
نفتــی بــه دلیــل تحریــم هــا  48درصــد کاهــش یافتــه
اســت.
وی گفــت :در دو ماهــه نخســت امســال بــه جــز دارنــدگان
ســهام عدالــت ،بیــش از یــک میلیــون و چهارصــد هــزار
نفــر جدیــد کــد بورســی دریافــت کردهانــد .مــا خواســته
هایــی مشــخص دربــاره بــورس داریــم کــه اولــی کاهــش
رونــد اداری در خصــوص پذیــرش شــرکتهای بخــش
خصوصــی در بــورس اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :در حــال حاضــر پذیــرش
شــرکتها کمتــر از یکســال نیســت.
رییــس اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه بحــث دیگر ،شــفافیت
بیشــتر روی قیمــت ســهام شرکتهاســت ،ادامــه داد:
نگرانــی اصلــی ایــن اســت کــه در صــورت ریــزش بــورس،
مشــکلی کــه بــرای موسســات اعتبــاری رخ داد ،ایــن بــار
بــرای برخــی شــرکتهای بــورس رخ دهــد.
خوانســاری بــه پیشبینــی بانــک جهانــی از اقتصــاد
ایــران و جهــان بعــد از شــیوع کرونــا اشــاره کــرد و گفــت:
براســاس ایــن پیشبینــی ،رشــد کل اقتصــاد دنیــا  ۵.۲و
بــرای ایــران  ۵.۳درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
افزایش  ۲۶درصدی تسهیالت بانکی در سال گذشته
وی گفــت :بــا توجــه بــه منفــی بــودن رشــد اقتصــادی
کشــور در  ۲ســال گذشــته ،اقتصــاد ایــران  ۱۶.۴درصــد
کوچکتــر شــده اســت.
رییــس اتــاق تهــران ادامــه داد :وزیــر اقتصــاد میــزان
کســری بودجــه دولــت را بــرای امســال  ۱۴۰هــزار میلیــارد
تومــان و مرکــز پژوهشهــای مجلــس  ۱۸۵هــزار میلیــارد
تومــان اعــام کــرده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طــرح جدیــد بانــک مرکــزی مبنــی بــر دریافــت کاالهــای
اساســی و دارو در ازای صــادرات بــرق و گاز بــه عراق ،مســیری
اســت کــه میتوانــد بخشــی از مشــکالت و چالشهــای
اقتصــادی کشــور در حوزههــای مختلــف را حلوفصــل
کنــد و منجــر بــه فعــال شــدن امــوال و ارزهــای راکــد ایــران
در عــراق شــود .ایــران بــه دلیــل صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی ،انــرژی ،گاز و بــرق ،مطالباتــی از کشــور عــراق دارد
کــه ایــن مطالبــات بــه راحتــی قابــل دریافــت نیســت ،چــه
آنکــه ســلطه آمریــکا بــر دالر ،نقلوانتقــاالت ارزی دو کشــور
را محــدود کــرده و مانــع از آن شــده کــه درآمدهــای دالری
بــه دســت ایــران برســد.
ایــران در ایــن شــرایط میتوانــد بــه توافقاتــی بــا عــراق دســت
یابــد کــه بــه موجــب آن مطالبــات خــود از عــراق را بــا ارزی
غیــر از دالر دریافــت کنــد .یکــی از راههــا ایــن اســت کــه
ایــران در ازای مطالبــات خــود از عــراق ،کاالهــای اساســی
و داروهــای موردنیــاز کشــور را دریافــت کنــد .ایــن موضــوع
عــاوه بــر تامیــن نیازهــای ضــروری ایــران ،میتوانــد
زمینــهای بــرای فعالیــت بخــش غیردولتــی نیــز باشــد.
بنابرایــن بــر اســاس توافــق اخیــری کــه بیــن بانــک مرکــزی
ایــران و بانــک مرکــزی عــراق حاصــل شــده ،بخــش خصوصــی
و فعــاالن اقتصــادی میتواننــد مجوزهــای الزم بــرای دریافــت
کاالهــای موردنیــاز کشــور را دریافــت کننــد و پرداختهــا را
از طریــق مطالبــات ایــران از عــراق انجــام دهنــد .در صورتــی
کــه ایــن سیســتم روان و اجرایــی شــود ،هــم موجــب میشــود
شــرکت توانیــر و وزارت نیــرو بــه مطالبــات خــود دســت یابنــد
و هــم کاالهــای اساســی و ضــروری بــه کشــور وارد شــود و
هــم بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه فعــال شــود .امــا ایــن
موضــوع منــوط بــه روان شــدن سیســتمی اســت کــه طراحــی
شــده اســت .بــرای ایــن منظــور بایــد مجوزهــای الزم از جانــب
وزارت صمــت دریافــت و سیســتم اعمالشــده از ســوی بانــک
مرکــزی روان شــود و بانــک مرکــزی عــراق نیــز اقدامــات الزم
در ایــن خصــوص را انجــام دهــد .عــاوه بــر ایــن ،الزم اســت
روابــط مختلــف مالــی و پولــی ،نــرخ تعیینشــده ،شــرایط
وارداتــی و صادراتــی و همچنیــن شــرایط قیمتگــذاری آن
بــه گونـهای باشــد کــه بخــش خصوصــی رغبــت کافــی بــرای
آغــاز چنیــن طرحــی را داشــته باشــد.
بــرای اینکــه روابــط تجــاری ایــران و عــراق دو طرفــه و
متــوازن شــود ،الزم اســت هــر دو طــرف در امــر تجــارت ذی
مدخــل باشــند و نفــع ببرنــد .در شــرایط کنونــی کــه بخــش

یحیی آلاسحاق

توافق جدید
ایران با عراق
عمــدهای از کاالهــا و خدمــات از ایــران بــه عــراق صــادر
میشــود ،چنانچــه بتوانیــم بخشــی از نیازهــای اساســی
کشــور را از کشــور عــراق تامیــن کنیــم ،روابــط تجــاری دو
کشــور پایدارتــر میشــود .بــا ایــن حــال قوانیــن ترانزیتــی
کشــور بــا محدودیتهایــی همــراه اســت بــه ایــن معنــا کــه
ایــران تنهــا قــادر اســت کاالهــای عراقــی را بــه کشــور وارد
کنــد .از آنجــا کــه کشــور عــراق هنــوز کاالهــای موردنیــاز
ایــران را نــدارد ،الزم اســت کــه واســطهگری کــرده و ایــن
کاالهــا را از دیگــر کشــورها تامیــن کنــد.
چنانچــه ترانزیــت کاال بیــن عــراق شــکل گیــرد ،میتوانیــم
حــدود شــش میلیــارد دالر از نیازهــای کشــور را از عــراق
تامیــن کنیــم ،امــا ایــن موضــوع نیازمنــد تغییــر قوانیــن
ترانزیتــی عــراق اســت کــه در ایــن خصــوص مذاکراتــی
بیــن ایــران و عــراق در حــال شــکلگیری اســت .بنابرایــن
از آنجــا کــه طــرح جدیــدی کــه بانــک مرکــزی رونمایــی
کــرده ،تهاتــر کاالیــی نبــوده و تنهــا نقلوانتقــاالت مالــی
بیــن دو کشــور را روان میکنــد ،هــم در کوتاهمــدت و هــم
در بلندمــدت قابلیــت اســتفاده خواهــد داشــت و میتوانــد
نیازهــای ضــروری و اساســی کشــور را تامیــن کنــد.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و چهارم  /هفتـه اول تیر هزار و سیصد نود و نه

صادرات
برق ایران
به افغانستان
افزایش
مییابد

وزیــر نیــرو گفــت :در حــال حاضــر میــزان صــادرات بــرق بــه
افغانســتان کــم اســت امــا یکــی از پروژههــای وزارت نیــرو
ســرمایه گــذاری بــرای احــداث یــک خــط  ۲۲۰کیلوولــت
جدیــد اســت کــه طبیعتــا بــا احــداث ایــن خــط ظرفیــت
صــادرات بــه افغانســتان افزایــش مییابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز (دوشــنبه) در
حاشــیه نشســت بــا حنیــف اتمــر سرپرســت وزارت خارجــه
افغانســتان در جمــع خبرنــگاران و در پاســخ بــه ایســنا د
رخصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای افزایــش صــادرات
بــرق بــه کشــور افغانســتان گفــت :صــادرات بــرق بــه
افغانســتان و ســایر کشــورهای همســایه یکــی از اجــزای طــرح
جامــع همکاریهــای اقتصــادی اســت لــذا آن چــه بنــا داریــم
ایــن اســت کــه ســهم خودمــان را در توســعه صنعــت بــرق
کشــور همســایه و برادرمــان افغانســتان ایفــا کنیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه  ۲۰پــروژه برقــی برای کشــور افغانســتان
تعریــف شــده اســت ،تصریــح کــرد :ایــن پروژههــای ۲۰
گانــه بعــد از ســفر ســال گذشــته مــن بــه کشــور افغانســتان
طراحــی شــد کــه شــامل ایجــاد ظرفیــت تعمیــر بــرای
توربینهــای آســیب دیــده در افغانســتان ،ایجــاد ظرفیــت
تعمیــر بــرای هــزاران ترانــس آســیب دیــده در افغانســتان
و همچنیــن شــامل کاهــش تلفــات انــرژی در شــبکه توزیــع
افغانســتان و ایجــاد ظرفیتهــای تخصصــی آمــوزش نیــروی
انســانی میشــود.
وی افــزود :طبیعتــا تــا زمانــی کــه ایــن کشــور نیــاز داشــته

13

باشــد و امــکان آن نیــز بــرای مــا فراهــم باشــد صــادرات
بــرق خواهیــم داشــت و اکنــون بــه دنبــال ایجــاد راهکارهــای
بــرای توســعه صــادرات بــه ایــن کشــور هســتیم.
وزیرنیــرو بــا بیــان ایــن کــه وزارت نیــرو بــه عنــوان مســئول
کمیســیون مشــترک همــکاری اقتصــادی مشــترک
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری اســامی افغانســتان
میزبــان سرپرســت وزارت خارجــه افغانســتان بــوده اســت،
گفــت :ایــن مســئله توفیقــی بــرای مــا اســت کــه گفــت و
گوهــای بســیار ســازنده بــرای اســتفاده حداکثــری در جهــت
توســعه روابــط اقتصــادی در فرصــت باقــی مانــده دولــت
دوازدهــم داشــته باشــیم.
وی افــزود ۱۱ :مــاه پیــش در ســفری کــه بــه کابــل داشــتهام
محورهــای مهــم بــرای همــکاری اقتصــادی مطــرح شــد کــه
مســائل مختلفــی مربــوط بــه وزارت نیــرو و وزارت خانههــای
دیگــر را در برمیگرفــت امــروز نیــز ایــن امــکان فراهــم شــد
تــا بعــد از اســتقرار دولــت جدیــد در کابــل ایــن محورهــا را
مــرور کنیــم و بــه نتایــج خوبــی برســیم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه در آینــده نزدیــک شــاهد
اثــرات خــوب ســفر مســوول عراقــی بــه تهــران در راســتای
توســعه روابــط اقتصــادی باشــیم کــه البتــه تــا کنــون نیــز
توافقــات خوبــی صــورت گرفتــه اســت.
وزیــر نیــرو افــزود :از جملــه ایــن توافقــات میتــوان بــه
برگــزاری دو نمایشــگاه تخصصــی بــرای عرضــه ظرفیــت
خدمــات فنــی و مهندســی ایــران در کابــل و هــرات در ســال
جــاری و همچنیــن برگــزاری اجــاس ششــم کمیســیون
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور در کابــل
اشــاره کــرد.
وی بــا بیــان ایــن که تــا آن زمــان ســند جامــع همکاریهای
دراز مــدت دو کشــور نهایــی و امضــا خواهــد شــد ،تاکیــد
کــرد :در چارچــوب کلــی ایــن ســندو فعالیتهای کمیســیون
مشــترک پروژههــای متعــددی را در زمینــه انرژیهــای بــا
منشــا تجدیــد ناپذیــر ،تجدیــد پذیــر و انرژیهــای فســیلی
تعریــف کردهایــم؛ بــه گونــهای کــه  ۲۰پــروژه برقــی در
نظــر گرفتــه شــده و پیــش بینــی میشــود کــه هــر چــه
زودتــر بــه مرحلــه اجــرا برســد.
اردکانیــان اظهــار کــرد :همچنیــن در اواخــر پاییــز قطعــه
ســوم راه آهــن خــواف  -هــرات را افتتــاح خواهیــم کــرد و
ایــن یــک جلــوه دیگــری از ســرعت دادن بــه پروژههــای
اقتصــادی مشــترک دو کشــور اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش ظرفیت تولید برق در عراق
عــراق تحــت فشــار آمریــکا بــرای کاهــش وابســتگی بــه
واردات بــرق و گاز طبیعــی ایــران ،قصــد دارد ظرفیــت تولیــد
نیــرو را تــا ســپتامبر افزایــش داده و مناقصــه خورشــیدی بــه
ظرفیــت  ۷۵۵مــگاوات را ازســربگیرد.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــد العبــادی ،ســخنگوی وزارت بــرق
عــراق کــه دومیــن تولیدکننــده نفــت بــزرگ عضــو اوپــک
اســت ،بــه خبرگــزاری دولتــی عــراق اظهــار کــرد :عــراق
قصــد دارد تــا ســپتامبر  ۶۳۵مــگاوات بــه ظرفیــت بــرق
خــود اضافــه کنــد .عــراق در حــال حاضــر  ۱۶.۷۷گیــگاوات
ظرفیــت تولیــد نیــرو دارد .ظرفیــت بیشــتر تولیــد نیــرو
همچنیــن کمــک خواهــد کــرد عــراق از نفــت خــام کمتــری
بــرای تولیــد بــرق اســتفاده کــرده و بــه جــای آن ،بــرای
کســب درآمــد باالتــر ،بــه صــادرات نفــت بیشــتری بپــردازد.
بــه گفتــه العبــادی ،عــراق مذاکراتــی بــرای متصــل شــدن
بــه شــبکه بــرق شــورای همــکاری خلیــج فــارس داشــته و
قــرار بــود  ۵۰۰مــگاوات بــرق را در مــاه مــه وارد کنــد امــا
شــرایط اقتصــادی ایــن کشــور ،پــروژه مذکــور را بــه تاخیــر
انداخــت .عــراق در ســپتامبر ســال  ۲۰۱۹توافقــی را بــرای
واردات  ۵۰۰مــگاوات بــرق از شــورای همــکاری خلیــج فارس
شــامل کشــورهای عربســتان ســعودی ،عمــان ،بحریــن،
قطــر ،کویــت و امــارات متحــده عربــی امضــا کــرد.
ایــران اوایــل مــاه میــادی جــاری یــک توافــق دو ســاله
بــرای صــادرات بــرق بــه عــراق امضــا کــرد ،زیــرا عــراق
همچنــان از معافیــت موقتــی آمریــکا بــرای واردات بــرق
ایــران برخــوردار اســت.
آمریــکا در هفتــم مــاه مــه معافیــت عــراق از تحریمهــای
ضدایرانــی را بــه مــدت  ۱۲۰روز دیگــر بــه منظــور امــکان
تــداوم واردات بــرق ایــران توســط بغــداد تمدیــد کــرد.
وزارت خارجــه آمریــکا از زمــان آغــاز تحریمهــای ضدایرانــی
در نوامبــر ســال  ،۲۰۱۸یــک معافیــت  ۴۵روزه و ســپس دو
معافیــت  ۹۰روزه ،دو معافیــت  ۱۲۰روزه در ژوئــن و اکتبــر
و یــک معافیــت  ۴۵روزه در فوریــه بــرای عــراق صــادر کــرده
اســت .آمریــکا در مــارس معافیــت عــراق بــرای واردات گاز
ایــران را بــه مــدت  ۳۰روز تمدیــد کــرد کــه کوتاهتریــن
دوره تمدیــد معافیــت بــود.

فشارهای سیاسی آمریکا
عــراق بــرای کاهــش وابســتگی بــه گاز و بــرق ایــران بــا
فشــار شــدید واشــنگتن روبروســت و تــاش کــرده بــرای
اجابــت ایــن درخواســت اقداماتــی انجــام دهــد.
حامــد یونــس ،معــاون وزیــر نفــت عــراق نهــم ژوئــن بــه
پایــگاه خبــری «اس انــد پــی گلوبــال پالتــس» گفــت :عــراق
قصــد دارد  ۱.۲میلیــارد فــوت مکعــب در روز گازی کــه در
حــال حاضــر در میادیــن نفتــی عمدتــا بــه صــورت مشــعل
ســوزی هــدر مــیرود را جمــع کــرده و تصفیــه کنــد و
همچنیــن از ســایر میادیــن گاز تولیــد کنــد.
آمریــکا کــه بــا هــدف تحمیــل فشــار مضاعــف روی ایــران،
از ســال  ۲۰۱۸صــادرات انــرژی کشــور را هــدف تحریــم قرار
داده اســت ،بــه عــراق چندیــن دور معافیــت صــادر کــرده تــا
بتوانــد بــه واردات بــرق از همســایهاش ادامــه دهــد .قطعــی
بــرق در ماههــای داغ تابســتان کــه میــزان مصــرف بــرق
بــرای تهویــه هــوا بــه خصــوص در مناطــق جنوبــی عــراق
بــاال مـیرود ،در گذشــته بــه بــروز اعتراضاتــی منجــر شــده
اســت.
هــری اســتپانیان از موسســه انــرژی عــراق بــه پالتــس
گفــت :عــراق بایــد حــدود هفــت تــا  ۹درصــد باالتــر از تولید
فعلــی بــه ظرفیــت نیــروی خــود اضافــه کنــد تــا تابســتان
امســال بــرق مــورد نیــازش تامیــن شــود امــا احتمــاال تولیــد
بــرق از  ۲۰گیــگاوات فراتــر نخواهــد رفــت و ممکــن اســت
مــردم نســبت بــه ســال گذشــته خاموشـیهای بیشــتری را
تجربــه کننــد.
بــر اســاس گــزارش پالتــس ،بــه گفتــه اســتپانیان ،عــراق
نخســتین مناقصــه خورشــیدی خــود را در مــاه مــه ســال
 ۲۰۱۹برگــزار کــرد امــا دالیلــی ماننــد وضعیــت اقتصــادی
و شــیوع بیمــاری کوویــد  ۱۹باعــث بــه تاخیــر افتــادن آن
شــد.
هــری اســتپانیان بــا اشــاره بــه مطالعــات بانــک جهانــی،
اظهــار کــرد کــه عــراق بــرای جایگزیــن کــردن گاز و بــرق
ایــران بایــد  ۱.۳میلیــارد فــوت مکعــب در روز گاز بــا هزینــه
حداکثــر  ۱۰میلیــارد دالر تولیــد کنــد.
طبــق گــزارش بانــک جهانــی ،وابســتگی عــراق بــه واردات
گاز و ســایر واردات ،ســاالنه هشــت میلیــارد دالر هزینــه دارد
و بــا احتســاب یارانههــای بــرق در ســال  ،۲۰۱۷بیــش از
 ۱۱میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت .بخــش ســخت کرونــا
را پشــت ســر گذاشــتیم

انـرژی

شماره یکصد و چهل و چهارم  /هفتـه اول تیر هزار و سیصد نود و نه

بخش سخت کرونا را پشت
سر گذاشتیم

رئیــس بانــک مرکــزی آلمــان ابــراز امیــدواری کــرد رونــد
مثبــت شــدن رشــد اقتصــادی بــه زودی از ســر گرفتــه
شــود.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از بلومبــرگ ،ینــس ویدمــان-
رئیــس بانــک مرکــزی آلمــان  -در مصاحبــه بــا روزنامــه
« آلگماینــه تســایتونگ» بــا اشــاره بــه بازگشــت تدریجــی
میــزان تولیــدات بــه ســطوح پیــش از زمــان بحــران کرونــا
گفــت :در ماههــای اخیــر شــاید بــا یکــی از حادتریــن
شــرایط اقتصــادی تاریــخ خــود مواجــه شــده بودیــم امــا
فکــر مــی کنــم بــه احتمــال زیــاد از ســخت تریــن شــرایط
موجــود عبــور کــرده ایــم .خبــر خــوب ایــن اســت کــه
اکنــون در جایــی قــرار داریــم کــه شــرایط رفتــه رفتــه رو
بــه بهبــود رفتــه اســت.
ویدمــان در عیــن حــال افــزود کــه رونــد بهبــود وضعیــت
اقتصــاد آلمــان تدریجــی و آهســته خواهــد بــود :دولــت
آلمــان خیلــی ســریع بــه شــرایط واکنــش نشــان داد و بــه
حمایــت از شــرکت هــا و شــاغلین پرداخــت .مــا هنــوز
آمادهایــم اگــر الزم شــد کارهــای بیشــتری بــرای تقویــت
و محافظــت از بخــش هــای مختلــف اقتصــادی خــود انجــام
دهیــم.
بانــک مرکــزی آلمــان پیــش بینــی کــرده اســت اقتصــاد
ایــن کشــور امســال  ۶.۶درصــد کوچــک شــود امــا برخــی از
مراکــز مطالعاتــی ایــن کشــور نظــر دیگــری دارنــد؛ بــرآورد
اخیــر صــورت گرفتــه توســط مرکــز مطالعــات اقتصــادی
آلمــان نشــان میدهــد اقتصــاد ایــن کشــور امســال ۱۰
درصــد کوچــک خواهــد شــد پیــش از آن کــه بتوانــد در
ســال آینــده مجــددا رشــد مثبــت را تجربــه کنــد و ســطح
تولیــدات ناخالــص داخلــی آن ســه درصــد رشــد کنــد.
رئیــس بانــک مرکــزی آلمــان در بخــش دیگری از ســخنانش
در خصــوص نــرخ تــورم نیــز گفــت :انتظــار نــدارم ســطح
قیمتهــا امســال خیلــی بــاال بــرود و در مجمــوع فکــر مــی
کنــم وزن قیمــت هــا بیشــتر رو بــه پاییــن گرایــش دارنــد.
گــزارش نهایــی نــرخ تــورم آلمــان در مــاه مــی کــه توســط
مرکــز آمــار ایــن کشــور منتشــر شــده ،نشــان مــی دهــد
تــورم بــاز هــم نســبت بــه نــرخ هدفگــذاری شــده دو
درصــدی فاصلــه داشــته اســت .نــرخ تــورم بزرگتریــن
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اقتصــاد اروپایــی یعنــی آلمــان در  ۱۲مــاه منتهــی بــه مــی
بــا  ۰.۳درصــد کاهــش نســبت بــه مــدت مشــابه مــاه قبــل
بــه  ۰.۶درصــد رســید.

امضای بزرگترین قرارداد انرژی
سال جهان

بزرگتریــن قــرارداد ســرمایه گــذاری در زیرســاخت انــرژی
در خاورمیانــه و بزرگتریــن قــرارداد انــرژی جهــان در ســال
 ۲۰۲۰بــه ارزش  ۲۰.۷میلیــارد دالر میــان شــش شــرکت و
شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی (ادنــوک) امضــا شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،کنسرســیومی از شــش ســرمایه گــذار
جهانــی در راســتای توافــق بــا ادنــوک ۱۰.۱ ،میلیــارد دالر
بــرای خریــد  ۴۹درصــد ســهم در شــرکت «خــط لولــه گاز
ادنــوک» کــه یــک مجموعــه تــازه تاســیس اســت ،هزینــه
خواهنــد کــرد و از حــق لیزینــگ  ۳۸خــط لولــه برخــوردار
خواهنــد شــد .ادنــوک عمــده ســهام بــه میــزان  ۵۱درصــد و
مالکیــت خطــوط لولــه را خواهــد داشــت و مدیریــت فعالیتها
را برعهــده داشــته و مســئول هزینــه ســرمایه خواهــد بــود.
شــرکت ادنــوک اعــام کــرد کــه ایــن توافــق بزرگتریــن
قــرارداد ســرمایه گــذاری در زیرســاخت انــرژی در منطقــه و
بزرگتریــن قــرارداد در ســطح جهانــی در ســال  ۲۰۲۰اســت.
همچنیــن ایــن توافــق بخشــی از اســتراتژی شــرکت ملــی
نفــت امــارات متحــده عربــی بــرای جــذب ســرمایه گــذاری
و حداکثــر کــردن ارزش داراییهایــش اســت.
ایــن شــش شــرکت شــامل  ،GIPشــرکت مدیریــت دارایــی
بــروک فیلــد ،صنــدوق ســرمایه گــذاری دولتــی GIC
ســنگاپور ،هیــات طــرح بازنشســتگی معلمــان اونتاریــو،
شــرکت ســرمایه گــذاری و اوراق بهــادار  NHو Snam
هســتند.
ســلطان الجابــر ،مدیــر اجرایــی گــروه ادنــوک و وزیــر کشــور
امــارات متحــده عربــی اظهــار کــرد :مــا از تکمیــل ایــن
قــرارداد خوشــحالیم و بــار دیگــر بــا بزرگتریــن ســرمایه
گــذاران موسســهای و زیرســاخت جهــان شــریک شــدیم.
بــر اســاس گــزارش شــبکه  ،CNBCالجابــر گفــت :ایــن
قــرارداد بــه ادنــوک اجــازه میدهــد ســرمایه گــذاری
مجــدد مســئوالنهای داشــته باشــد و فعالیتهایــی کــه
ســوددهی باالتــر دارنــد را تامیــن مالــی کنــد.
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Siemens HVDC Power Bridge Will
Tehran, Baku discuss expansion of Connect Crete With Mainland
economic ties amid coronavirus Greece
outbreak

Pexapark Secures $6.7mn Investment From BayWa R.E. Energy
Ventures

Attica-Crete interconnection will ensure a more secure power supply and
increase integration of renewable energy
A consortium led by Siemens Gas
and Power (Siemens Energy) has
been awarded a turnkey contract for
two converter stations for the Greek
high-voltage direct-current (HVDC)
link that will connect Crete, Greece’s
largest and most populous island,
.with the mainland of Greece

BayWa r.e. Energy Ventures, Encavis, and RP Global back Pexapark’s
software and advisory services that
help manage financial risk in the
post-subsidy renewable energy markets
Pexapark, a leader in software and
advisory services for renewable energy sales, has secured additional
growth capital to sustain and accelerate its expansion in the global re.newable energy markets

The project will enable an exchange
of electricity of up to 1,000 megawatts (MW) to enhance reliability of
the power supply and facilitate integration of renewable energy sources
.in the power grid
Customer is Ariadne Interconnection
S.P.S.A., a wholly owned entity of the
Greek independent power transmission operator IPTO. Commissioning
of the interconnector is scheduled for
mid-2023. Total order volume for the
.consortium is €370 million

Ulrich Seitz, Managing Director at
BayWa r.e. Energy Ventures, commented: “We are excited to support
the growth of a company that is advancing the renewables industry’s
transition toward a post-subsidy
market. Pexapark has already given
companies a great deal of transparency into market risks in Europe via
its datasets and software. This is a
fundamental requirement for the
industry in order to adapt to these
risks worldwide and drive a global
”.clean energy transition

Mahshahr’s butane chain project
to realize 2nd leap in petchem
sector

\

TEHRAN- In a recent telephone conversation, Iran’s Finance and Economic Affairs Minister Farhad Dejpasand and Azerbaijan’s Deputy
Prime Minister Shahin Mustafayev
have explored the ways for the expansion of bilateral economic relation between the two countries amid
the coronavirus outbreak, Mehr news
.agency reported on Monday
Dejpasand, who is also the Iranian
chairman of the joint cooperation
committee of the two counties, said,
“I hope that with the help of bilateral
cooperation, we will be able to witness the expansion and strengthening of economic relations between
”.Iran and Azerbaijan
The minister also expressed hope
that through observing anti-coronavirus health protocols the two sides can
hold the 14th meeting of Iran-Azerbaijan Joint Economic Committee in the
.near future
As one of the biggest production
units in Neftchala zone, AzKron is
currently producing several models
.of passenger cars

TEHRAN- The first project in the butane chain in Mahshahr will be ready
for operation with the aim of commercial production of three important and
new items, parallel with planning for
realization of the second petrochemi.cal leap in Iran, Shana reported
According to the National Petrochemical Company (NPC), the countdown
has started for the second leap in the
petrochemical industry of Iran as the
first project to complete the butane
chain will be put into operation in
.Mahshahr, southwestern Iran
Amirkabir Petrochemical Plant is one
of the successful experiences of using butane as feedstock in the petrochemical industry of Iran. Given this,
Ibn Sina Petrochemical Plant is to be
.launched to be fed by butane
Iran has planned for the second petrochemical leap which will be realized by 2021 or early 2022 to bring
its production capacity to 100 million
.tons per year from currently 66 mt/y
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[[ تاریخ اقتصاد مارکسی[[
در نخســتین جلــد از ایــن مجموعــه دو جلــدی ،تاریــخ اقتصــاد سیاســی مارکســی در فاصلــه میــان زمــان مــرگ کارل
مارکــس در  ۱۸۸۳تــا  ،۱۹۲۹بررســی مــی شــود ،یعنــی تــا ســال بحران بــزرگ اقتصــادی جهــان ســرمایه داری و ســرآغاز
«انقــاب از بــاالی اســتالینی؛ انقالبــی کــه ســرانجام اتحــاد شــوروی را بــه ابرقدرتــی مــدرن تبدیــل کــرد .در جلــد دوم،
بــه سرگذشــت اقتصــاد سیاســی مارکســی تــا زمــان حاضــر ( )۱۹۸۹پرداختــه مــی شــود.
تاریــخ تفکــر مارکسیســم ،چنانچــه بــا مــاک هــای خــود مارکسیســم داوری شــود ،شــاید بــی اهمیــت انگاشــته شــود.
امــروزه ایــن مســئله در حــد گســترده ای پذیرفتــه شــده اســت کــه مارکسیســم ایــده هــا را روبنــا مــی دانــد و عمــل
از نظــر تاریخــی معنــی دار را بــه حــوزه اقتصــاد عملــی محــدود مــی کنــد .در چنــان صورتــی ،توجــه تاریــخ اندیشــه
هــای اقتصــادی بایــد بــه پــی پدیدارهــای تحــول انســانی باشــد.
البتــه ایــن ســخن را نبایــد کال نوعــی کاریکاتــور مصنوعــی موضــع مارکســی قلمــداد کــرد ،زیــرا در تاریــخ خــودش
مضمونــی مهــم بــوده اســت .بــا ایــن وصــف ،حتــی همیــن روایــت از ماتریالیســم تاریخــی ،خــود مارکسیســم را مســتثنا
مــی کنــد ،چــون نقــش عمــل آگاهــی بخــش را بــر عهــده مــی گیــرد تــا درد زایمــان دگردیســی هــای تاریخــی را
تخفیــف دهــد .قطعــا ایــن نظــر اغلــب اقتصاددانــان مارکسیســت در فاصلــه ســال هــای  ۱۸۸۳تــا  ۱۹۲۹بــوده اســت.
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