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حق با رییسجمهور است

سیده فاطمه مقیمی

براســاس تصمیماتــی کــه در  ۲۲فروردیــن مــاه ســال  ،۹۷از ســوی شــورای
اقتصــادی ســران گرفتــه شــد ،یــک بســته سیاســت جدیــد ارزی تدویــن
شــد کــه بــه موجــب آن ،مقــرر شــد تــا بــا صادرکنندگانــی کــه ارز خــود
را برنمیگرداننــد یــا واردکنندگانــی کــه ارز دولتــی گرفتــه امــا کاال را بــه
کشــور وارد نمیکننــد ،برخــورد شــود.
البتــه قــرار بــر ایــن بــود کــه برخــورد بــا متخلفــان در مرحلــه اول بــه
صــورت قطــع مشــوقهای صادراتــی و معافیتهــای مالیاتــی و در مرحلــه
بعــدی شناســایی و معرفــی بــه دســتگاه قضایــی بــا موضــوع قاچــاق کاال و
ارز باشــد .حــال بــه دنبــال افــت فــروش نفــت وکاهــش درآمدهــای ارزی،
اقتصــاد متکــی بــه نفــت بــا بحــران ارزی شــدیدی روبــرو شــده اســت.
بــر همیــن اســاس ،تیــم اقتصــادی دولــت بــه دنبــال اتخــاذ سیاس ـتهای
جدیــد ارزی اســت تــا بتوانــد از ایــن طریــق کمبــود منابــع ارزی کشــور را
جبــران کنــد .یکــی از رویکردهایــی کــه از ســال  97بــا اعــام دالر 4200
تومانــی در دســتور کار قــرار گرفــت ،بازچرخانــی ارز حاصــل از صــادرات بــود.
برهمیــن اســاس ،میتــوان گفــت کــه تعییــن مهلــت ارزی بــرای بازگشــت
ارز صادرکننــدگان ،یکــی از رویکردهایــی اســت کــه دولــت ناگزیــر اســت در
چنیــن شــرایط بغرنجــی کــه اقتصــاد کشــور بــا آن روبــرو اســت ،در پیــش
بگیــرد .امــا بنابراظهــارات متولــی بانــک مرکــزی ،برخــی از صادرکننــدگان
در زمینــه بازگشــت ارزشــان دچــار تخلــف شــدند و ارز حاصــل از فــروش
کاالهایشــان را وارد چرخــه اقتصــادی کشــور نکردنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه تمامــی صادرکننــدگان مکلــف هســتند تــا پایــان تیرمــاه  ،99مطابــق بــا
برنامــه زمانــی بانــک مرکــزی ،نســبت بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
خــود اقــدام کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت بــا آنهــا برخــورد خواهــد شــد.
بــه عنــوان یــک فعــال اقتصــادی ،اگــر واقعیتهــای اقتصــاد کشــور را در
نظــر بگیریــم ،در ایــن مــورد حــق بــا رییسجمهــور و بانــک مرکــزی اســت؛
چــون همانطــور کــه در ابتــدا عــرض کــردم ،ادامــه در صفحــه 9

در هشتمین نشست هیات نمایندگان
اتاق ایران چه گذشت؟
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران در هشــتمین نشســت دور نهــم هیــات
نماینــدگان اتــاق ایــران گفــت :برخــی محققــان دلســوز معتقدنــد تحریــم علــت
همــه مشــکالت کنونــی نیســت و نبایــد فقــر اهلیــت حرف ـهای تصمیــم گیــران
اقتصــادی را در دورههــای گذشــته پشــت نقــاب تحریــم مخفــی کــرد .آنچــه مــا
را گرفتــار کــرده عــدم آیندهنگــری تصمیــم گیــران اقتصــادی کشــور از گذشــته
تــا امــروز بــوده اســت.
در هشــتمین نشســت دور نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ،مشــکالت امــروز
اقتصــاد ایــران مــورد توجــه قــرار گرفــت .در ایــن نشســت دربــاره وضعیــت بــازار
ســرمایه و بــورس ،اقدامــات کمیتــه ارزی اتــاق ایــران و خســارتهای ناشــی از
کرونــا بــر اقتصــاد ایــران گــزارش ارائــه شــد.
ابتــدا محســن حاجیبابــا ،رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق ایــران
ابتــدا گزارشــی از عملکــرد فعالیــت ایــن کمیســیون در ســال  98ارائــه داد .بــر
اســاس گفتههــای او طــی ســال گذشــته ،کمیتــهای در قالــب کمیســیون بــازار
پــول و ســرمایه شــکل گرفــت و مســئله ورود واحدهــای کوچــک و متوســط بــه

بــورس را دنبــال کــرد .در ایــن رابطــه ســه مشــکل کلــی وجــود داشــت؛ عــدم
پذیــرش تغییــر نــوع شــرکتهای از مســئولیت محــدود بــه ســهامی خــاص و
عــام ،لــزوم ارائــه دفاتــر مالــی قابــل قبــول بــا گــزارش مؤسســات حسابرســی و
تســری بررســی مالیاتــی بــه ســالهای قبــل از ارائــه دفاتــر مالــی بــه بــورس.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه حضــور نماینــدگان نهادهــا
و دســتگاههای مرتبــط بــا یــن موضــوع در نشس ـتهایی مختلــف کمیتــه مزبــور،
تأکیــد کــرد :بخــش خصوصــی پــای کار اســت و تمــام تــاش خــود را میکنــد
تــا بتوانــد از فرصتهــای موجــود بــرای بهبــود شــرایط تولیــد و اقتصــاد اســتفاده
کنــد و بــه جــد راهکارهــای حضــور در بــازار ســرمایه را دنبــال میکنــد.
حضــور در جلســات متعــدد ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد از ســال گذشــته
تــا بــه امــروز بــرای ارائــه نظــرات بخــش خصوصــی در مــورد اســتمهال بدهیهــا،
مــورد دیگــری بــود کــه حاجــی بابــا بــه آن اشــاره کــرد .وی تأکیــد کــرد :همکاری
بانــک مرکــزی بــا اتــاق ایــران و کمیســیونهای آن بســیار ناچیــز اســت و اثــرات
آن را در اجــرای ادامــه در صفحــه 2
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ادامه از صفحه 1
ناموفق تصمیماتی که اتخاذ میشود ،میبینیم.
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق ایــران از تالش
کمیســیون بــرای اینکــه هیچگونــه وکالتــی بابــت وثایــق
بانکــی گرفتــه نشــود خبــر داد و افــزود :ایــن درســت نیســت
کــه بانــک بابــت وثایــق ،وکالــت دریافــت کنــد و هــرگاه کــه
خواســت مــال مــردم را حــراج کنــد.
بخــش خصوصــی را جــزو نظــام اقتصــادی بــه
حســاب نمیآورنــد
غالمحســین شــافعی اظهــار داشــت :نظــام اقتصــادی
جمهــوری اســامی ایــران بــر پایــه ســه بخــش دولتــی،
تعاونــی و خصوصــی اســت امــا بســیاری از معضــات بــه
طــور اتفاقــی نتیجــه بــه حاشــیه رانــدن نخبــگان و افــراد
دارای اهلیــت حرفـهای و صالحیــت واقعــی بخــش خصوصــی
در امــر تصمیمگیریهــا بــه ویــژه تصمیمگیریهــای
اقتصــادی بــوده اســت.
غالمحســین شــافعی گزارشــی از اقدامــات اتــاق در
مشــورتدهی بــه تصمیــم گیــران ارائــه داد و گالیههــای
خــود را از بیتوجهــی بــه ایــن نظــرات اعــام کــرد.
او همچنیــن بــه جایــگاه بخشخصوصــی در صــدر اصــل 44
قانــون اساســی بــه عنــوان ســه رکــن اصلــی نظــام تأکیــد
کــرد و عــدم نقشآفرینــی در تصمیمگیریهــای اقتصــادی
را مــورد انتقــاد قــرار داد.
بــه اعتقــاد رئیــس اتــاق ایــران بــا توجــه بــه بحرانهــا و
مشــکالت متعــدد داخلــی و خارجــی و وقــوع بیمــاری کرونــا،
شــرایط ســخت اقتصــادی بــر همــگان عیــان اســت و دیگــر
هیچکــس نمیتوانــد آن را در پــرده ابهــام نگــه دارد.
شــافعی تصریــح کــرد :امــروز برخــی محققــان و نخبــگان
دلســوز کشــور معتقدنــد کــه تحریــم موجــب همه مشــکالت
و معضــات کنونــی نیســت و نبایــد ناکارآمــدی اقتصــادی
و فقــر اهلیــت حرفــهای تصمیــم گیــران اقتصــادی را در
دورههــای گذشــته پشــت نقــاب تحریــم مخفــی کــرد و بــه
احتمــال قــوی بایــد گفــت آنچــه مــا را گرفتــار کــرده عــدم
آیندهنگــری تصمیــم گیــران اقتصــادی کشــور از گذشــته تــا
امــروز بــوده اســت.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نظــام اقتصــادی ،بخــش
خصوصــی را یکــی از ســه جــزو اصلــی نظــام نمیشناســد،
تصریــح کــرد :چــون تصمیمگیریهــا را بــا واژه تصمیــم
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نظــام اقتصــادی ،بخــش خصوصــی را یکــی از ســه جــزو اصلــی نظــام نمیشناســد ،تصریــح کــرد:
چــون تصمیمگیریهــا را بــا واژه تصمیــم حاکمیتــی میگیرنــد ،هیــچ حقــی بــرای بخــش خصوصــی
قائــل نیســتند امــا بخــش قابــل توجهــی از مســئولیتهای ناشــی از تصمیمگیریهــای حاکمیتــی در
اقتصــاد کالن بــر دوش بخــش خصوصــی بــه ویــژه بخــش تولیــد واقعــی اســت.
حاکمیتــی میگیرنــد ،هیــچ حقــی بــرای بخــش خصوصــی
قائــل نیســتند امــا بخــش قابــل توجهــی از مســئولیتهای
ناشــی از تصمیمگیریهــای حاکمیتــی در اقتصــاد کالن
بــر دوش بخــش خصوصــی بــه ویــژه بخــش تولیــد واقعــی
اســت.
بانــک مرکــزی ،اوراق بدهــی بــا نــرخ جــذاب عرضــه
کند
مســعود خوانســاری نایــب رئیــس اتــاق ایــران در نشســت
هیــات نماینــدگان گزارشــی از وضعیــت اقتصــاد ایــران بــا
تمرکــز بــر چالــش ابرتــورم ،ارائــه و انتشــار اوراق بدهــی بــا
نــرخ جــذاب را پیشــنهاد داد.
وی کاهــش درآمدهــای نفتــی را کــه منجــر بــه کســری
بودجــه و افزایــش پایــه پولــی و درنهایــت تــورم شــده اســت،
بهعنــوان مهمتریــن چالشهــای فعلــی اقتصــاد اعــام
کــرد.
بــه گفتــه او ،بــر اســاس پیشبینــی صنــدوق بینالمللــی
پــول رشــد اقتصــادی کشــورهای درحالتوســعه منفــی 8
درصــد ســال  2020خواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن ،صنــدوق
بینالمللــی پــول رشــد اقتصــادی ایــران در ســال  2020را
منفــی  6درصــد و بانــک جهانــی ایــن رقــم را منفــی 5.3
درصــد پیشبینــی کــرده اســت.
رئیــس اتــاق تهــران افــزود :در ســال  ،97رشــد اقتصــادی
کشــور منفــی  5.4درصــد و در ســال  ،98منفــی  6.5درصــد
بــوده کــه اگــر پیشبینــی صنــدوق بینالمللــی پــول در

خصــوص رشــد اقتصــادی بــرای ایــران محقــق شــود تــا
پایــان ســال درمجمــوع  16درصــد اقتصــاد کشــور کوچــک
خواهــد شــد.
نایبرئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه نــرخ رشــد ســرمایه
نســبت بــه اســتهالک گفــت :ایــن رونــد بهخصــوص طــی
 8ســال گذشــته ،رکــود حاکــم بــر صنعــت باعــث شــده تــا
رشــد ســرمایهگذاری نســبت بــه اســتهالک آن منفــی باشــد
کــه در صــورت تــداوم ایــن امــر ،اقتصــاد زمینگیــر خواهــد
شــد.
خوانســاری در بخشــی از گــزارش خــود بــه مصــرف بخــش
خصوصــی و دولتــی اشــاره کــرد و گفــت :از ســال  83بــه
بعــد مصــرف بخــش خصوصــی منفــی بــوده و در ســال 98
برابــر  1387بــوده اســت؛ یعنــی در  11ســال گذشــته هیــچ
افزایشــی در مصــرف بخــش خصوصــی نداشــتهایم.
دولــت در حــوزه ارز سیاســت تشــویقی در پیــش
بگیــرد ،نــه تنبیهــی
بعــد از آن محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران
گزارشــی دربــاره کمیتــه ارزی ،مســائل ارزی و برگشــت ارز
بــه چرخــه اقتصــاد ارائــه داد.
او گفــت :نــرخ ارز از اواخــر ســال  1396اوج گرفــت ،در 21
فروردیــن  1397نــرخ ارز  4هــزار و  200تومــان عنــوان شــد
و فــردای آن  29کاال را مشــخص کردنــد کــه بانــک مرکــزی
بــه آنهــا ارز خواهــد داد .همــان زمــان کمیتــه ارزی در اتــاق
ایــران تشــکیل شــد و از صاحبنظــران درخواســت شــد کــه
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نظــر خــود را دراینبــاره ارائــه دهنــد .مــا همــان زمــان
متوجــه شــدیم چــه فاجعــهای رخ خواهــد داد؛ بعدهــا در
دیــدار بــا ریاســت جمهــوری هــمنظــر خــود را ارائــه دادیــم.
او ادامــه داد :نتیجــه ایــن تصمیمهــا ایــن شــد کــه  53هــزار
میلیــارد دالر ارز از بیــن رفــت و عددهــای نجومــی فســاد و
خــروج ارز از کشــور اعــام شــد.
بــه گفتــه انصــاری ،گفتوگــو بیــن بخــش خصوصــی و
دولــت صــورت نمیگیــرد ،ارز  4200تومانــی باعــث شــد
کــه بنیــه ارزی کشــور تضعیــف شــود .البتــه در گذشــته
دولــت بــا فــروش نفــت ارز وارد میکــرد امــا اآلن در دوره
تحریــم نفتــی هســتیم اگرچــه هنــوز گفتمــان نفتــی از بیــن
نرفتــه و دولــت بــا تفکــر نفتــی نمیخواهــد یــا احتیاجــی
بــه همفکــری بــا بخــش خصوصــی حــس نمیکنــد.
او بــه نامههایــی کــه از طــرف رئیــس پارلمــان بخــش
خصوصــی بهصــورت محرمانــه و غیــر محرمانــه بــه
رئی ـسکل بانــک مرکــزی ارســال میشــد ،اشــاره کــرد؛ در
اردیبهشــت  1397در هیــات نماینــدگان مشــهد هــم بــه
خســارتهای ارز  4200تأکیــد شــد.
او ادامــه داد :پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه ارز چندنرخــی
نباشــد ،بایــد بــرای بازگــردان ارز بــرای صادرکنندههــا
قواعــد حمایــت تشــویقی بگذارنــد نــه تنبیهــی .وقتــی نــرخ
ارز در ســامانه نیمــا ارزانتــر از بــازار آزاد باشــد ،بســیاری
از مســائل ماننــد کارتهــای یکبارمصــرف بازرگانــی،
کارتهــای اجــارهای و غیــره اتفــاق خواهــد افتــاد .مشــکل
اصلــی اختــاف بیــن ارز نیمایــی و بــازار آزاد اســت.
انصــاری گفــت :بســتر سوءاســتفاده بــا ســامانه نیمــا ایجــاد
شــده اســت؛ حــدود  10میلیــارد دالر جمــع ارز صــادرات
ســهم بخــش خصوصــی اســت .امــا سیاســت معکــوس،
مقــررات زایــی و چندنرخــی کــردن ارز و اجبــار بــه
بازگردانــدن ارز و تبصــره  8قانــون مجلــس شــورای اســامی
کــه صادرکنندههــا را ملــزم بــه بازگردانــدن ارز بــه کشــور
کــرده وگرنــه معافیتهــای مالیاتــی آنهــا حــذف خواهــد
شــد ،همــه سیاس ـتهای اشــتباهی اســت کــه بــه صــادرات
و اقتصــاد کشــور ضربــه میزنــد .ایــن نتیجــه نــگاه دولتــی
اســت .دولــت فرامــوش میکنــد کــه مجــری تصمیمهــای
او بخــش خصوصــی اســت و بایــد ایــن بخــش در تصمیمهــا
دخیــل باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آسیب قیم 
ت
تصنعی ارز به
تولیدکنندگان

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
رقابتپذیــری وابســته اســت .بــا ایــن بینــش ،کامــا 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 بهگون ـهای 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.برای 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 بـهکار گیرنــد ،آنــگاه
میتــوان ایــن انتظــار را داشــت کــه رشــد مســتمر و پایــدار
اتفــاق افتــد و همچنیــن بهــرهوری در محیــط کســبوکار،
جــذب ســرمایههای خارجــی ،ایجــاد اقتصــاد رقابتــی و نــه
انحصــاری در کشــور جــاری شــود.
مــا معتقدیــم سیاســتهای ارزی بایــد مطابــق بــا واقعــی
شــدن قیمــت ارز باشــد ،ولــی متاســفانه دولتهــای مختلــف
در ۵۰ســال گذشــته بهصــورت تصنعــی قیمــت ارز را
پاییــن نگــه داشــتند تــا هزینههــا بــه نفــع مــردم افزایــش
نیابــد ،ولــی از ســوی دیگــر یــک مزیــت رقابتــی بــرای
تولیدکننــدگان خارجــی در بــازار ایــران ایجــاد کردنــد کــه
از ایــن طریــق بــه تولیدکننــدگان داخلــی ضربــه بزرگــی وارد
شــده اســت .از جملــه آنهــا بهوجــود آمــدن نظــام ارز چنــد
نرخــی ،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 نشســتی کارشناســان بانکمرکــزی
عنــوان کردهانــد کــه نــرخ واقعــی ارز ۱۰هــزار تومــان اســت،
مــا درخواســت داریــم کارشناســان بانکمرکــزی اعــام
کننــد کــه بــا چــه فرمــول 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 ریاســتجمهوری آقــای
خاتمــی صــادرات نفتــی ســالی حــدود  ۲۰میلیــارد دالر
بــود و چــون اصــول علــم اقتصــاد بیشــتر رعایــت میشــد
رشــد اقتصــادی بیشــتر از ۶درصــدی داشــتیم ،درحالیکــه
در دوران ریاســتجمهوری آقــای احمدینــژاد ســاالنه
بــاالی  ۱۰۰میلیــارد دالر صــادرات داشــتیم و بــا وجــود
ایــن ،دچــار بیمــاری هلنــدی شــدیم و رشــد اقتصــادی در
انتهــای ریاسـتجمهوری ایشــان بــه منفــی  ۷درصــد رســید.
دولــت فعلــی هــم بهرغــم تصــور اولیــه بخشخصوصــی بــا
سیاســتهای غلــط دولــت و بانکمرکــزی همــان لطمــات
ســابق را میزنــد و موجبــات فســاد را بــا ســه نرخــی کــردن
نــرخ ارز فراهــم کــرده اســت .آیــا گذشــتگان بــا رعایــت
نکــردن قانــون و علــم اقتصــاد موجــب رشــد کشــور شــدند
کــه شــما هــم همچنــان واقعیتهــای ایــن علــم را در نظــر
نمیگیریــد؟

انـرژی
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بخش خصوصی باید به
معنای واقعی ،محور
اقتصاد کشور باشد

اعضــای هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران عصــر امــروز بــا اســحاق جهانگیــری
معــاون اول رئیــس جمهــوری دیــدار و در مــورد
دغدغههــای بازگشــت ارز صادراتــی گفتوگــو کردنــد.
غالمحســین شــافعی رییــس اتــاق ایــران در ایــن نشســت
گزارشــی از مشــکالت و دغدغههــای صادرکننــدگان
کشــور ارائــه کــرد و گفــت :صادرکننــدگان حرفــهای و
شناســنامهدار کشــور همــواره بــه تعهــدات خــود عمــل
کردهانــد و ارز حاصــل از صــادرات آنهــا بــه چرخــه
اقتصــاد کشــور بازگشــته اســت.
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق ایــران در ایــن دیــدار،
دغدغههــا و مســایل پیــش روی صادرکننــدگان را
مطــرح و راهکارهــای پیشــنهادی خــود را بــرای حــل
ایــن مســائل ارائــه کردنــد.
اســحاق جهانگیــری در ایــن جلســه بــا تأکیــد بــر
اینکــه تأمیــن ارز مــورد نیــاز کشــور یکــی از مهمتریــن
اولویتهــای در دســتور کار دولــت اســت ،گفــت :دولــت
در تــاش اســت ارز مــورد نیــاز کشــور را تأمیــن کنــد
و انتظــار داریــم بخــش خصوصــی و صادرکننــدگان
کشــور نیــز بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور را بــه عنــوان دغدغــه ملــی بــا جدیــت
دنبــال کننــد.
جهانگیــری از بخــش خصوصــی و صادرکننــدگان و
واردکننــدگان بــه عنــوان خدمتگــزاران کشــور یــاد
کــرد و بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت اهتمــام جــدی دارد
کــه از بخــش خصوصــی حمایــت کنــد ،افــزود :بــاورم
ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی بایــد بــه معنــای واقعــی
محــور اقتصــاد کشــور باشــد و دولــت نیــز در تالش اســت
تــا بخــش خصوصــی توانمنــد شــود چــرا کــه معتقــدم
هــر چــه بخــش خصوصــی توانمندتــر باشــد بــه نفــع

منافــع ملــی و توســعه کشــور اســت.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اهمیــت نقــش
اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان حلقــه وصــل بخــش خصوصــی
کشــور بــا دولــت خاطرنشــان کــرد :اتــاق بازرگانــی
نماینــده بخــش خصوصــی کشــور اســت و انتظــار داریــم
کــه ضمــن گفتوگــو بــا بخشهــای مختلــف دولــت،
راهکارهــای عملیاتــی بــرای حــل مشــکالت پیــش روی
صادرکننــدگان ،واردکننــدگان و تولیدکننــدگان کشــور
بــه دولــت ارائــه دهــد.

جهانگیــری بــا اشــاره بــه برنامهریــزی آمریکاییهــا
بــرای فروپاشــی اقتصــاد ایــران گفــت :آمریکاییهــا
برنام ـه ریــزی کــرده بودنــد کــه بــا اعمــال تحریمهــای
ســخت و هدفمنــد ،اقتصــاد کشــور مــا را دچــار فروپاشــی
کننــد امــا بــه فضــل الهــی و درنتیجــه مقاومــت ملــت
بــزرگ ایــران و همــت همــه مســئوالن و بخــش خصوصی
ایــن هــدف آمریکایــی هــا بــا شکســت مواجــه شــد.
معــاون اول رییــس جمهــور ادامــه داد :عــاوه بــر تحریــم
هــا ،شــیوع بیمــاری کرونــا هــم کــه بــر بســیاری از
اقتصادهــای مطــرح و بــزرگ دنیــا ضربــه اساســی وارد
کــرده اســت ،بــه اقتصــاد کشــور مــا هــم آســیب زد ولــی
اقتصــاد ایــران روی پــای خــود ایســتاده و انشــاءاهلل بــر
مشــکالت فائــق خواهــد شــد و مهــم ایــن اســت کــه در
ایــن شــرایط ســخت همــه مــا تــاش کنیــم کــه کشــور
بــا ســرافرازی از ایــن مرحلــه دشــوار عبــور کنــد.
جهانگیــری از اتــاق ایــران خواســت در جلســات خــود بــا
بانــک مرکــزی ،راهکارهایــی را بــرای حل مشــکالت ارزی
صادرکننــدگان و واردکننــدگان ،تدویــن و هماهنگیهــای
الزم را بــرای رفــع موانــع پیــش رو انجــام دهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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منظــر فرهنــگ جامعــه نســبت بــه ســرمایه گــذاری
و توســعه در کشــور و همچنیــن نقــش رســانهها در
هدایــت و بهبــود ایــن فرهنــگ صحبــت مــی کنــد
و معتقــد اســت کــه ارزش هــای اقتصــادی موجــود
در کشــور و مفاهیــم مطــرح شــده در قالــب ارزش
هــای اقتصــادی در طــول ســالیاتن متمــادی آرام آرام
تبدیــل بــه ضــد ارزش شــده و ایــن تغییــر نگــرش
جامعــه بــه ایــن ارزش هــا بگونــه ای پیــش رفتــه
اســت کــه فعــاالن اقتصــادی ســعی در مخفــی
نمــودن ظواهــر ثــروت و پیشــرفتهای اقتصــادی
خــود دارنــد و حتــی مســئولین نیــز نمادهــای فقــر
را عــدم برخــورداری از امکانــات اقتصــادی را بــه
عنــوان عاملــی بــرای بهبــود جایــگاه خــود نــزد
افــکار عمومــی تلقــی مــی نماینــد .
کریمائــی صنعــت پتروشــیمی را نیــز از ایــن آســیب
مســتثنی ندانســته و بیــان میکنــد کــه در ایــن صنعــت نیــز
سالهاســت کــه جــای مفاهیمــی نظیــر مزیــت اقتصــادی و

مبانــی علمــی و آمــاری ســالم را مــورد اشــاره قــرار مــی دهــد
تــا از ایــن مســیر بــا اصــاح فرهنــگ عمومــی جامعــه بســتر
امنــی بــرای ســرمایه گــذاری از ایــن حیــث ایجــاد گــردد تــا
انشــاءاهلل از ایــن پــس صاحبــان ســرمایه در کشــور نــه تنهــا
از اینکــه ســرمایه را در اختیــار دارنــد  ،نگــران نباشــند بلکــه
بــه ســرمایه و تولیــد ثــروت در کشــور افتخــار نماینــد  .متــن
ایــن گفتگــو در ادامــه مــی آیــد .
تحقــق جهــش دوم و ســوم توســعهای صنعــت پتروشــیمی
از سیاســتهای کالن وزارت نفــت اســت ،بــا توجــه بــه
اینکــه ایــن مهــم نیازمنــد حجــم بــاالی ســرمایه گــذاری
اســت ،در شــرایط موجــود توجــه بــه چــه زیرســاختهایی
بایــد در اولویــت قــرار گیــرد؟
اولیــن نکتــه اینســت کــه بایــد بپذیریــم وقتــی صحبــت از
ســرمایه گــذاری در اقتصــاد ایــران میکنیــم  ،منظورمــان در
میــان مــدت ورود بخشــهای غیــر دولتــی و عمدتــا خصوصــی
و در بلنــد مــدت صرفــا بخــش خصوصــی اســت و بــر ایــن

بارهــا صدهــا مقالــه ،یادداشــت و نوشــتار بــه گونــه ای ارایــه
شــده کــه ارزشــهای اقتصــادی موجــود در کشــور و مفاهیــم
مطــرح شــده در قالــب ارزشــهای اقتصــادی ،متاســفانه آرام
آرام تبدیــل بــه ضــد ارزش شــده انــد .بــدان معنــا کــه در
ســالهای گذشــته بــا مزیــت اقتصــادی موجــود در کشــور بــه
لحــاظ برخــورداری از منابــع غنــی هیدروکربــوری کــه مــی
توانــد پایــه مســیر توســعه صنعتــی و اقتصــادی کشــور را
مشــخص کنــد ،بــه ایــن شــکل برخــورد شــده و شــاید رســانه
هــای مــا کمتــر بــه آن توجــه کــرده و بعضــا هــم داســتان
را تشــدید کردنــد و در واقــع از ایــن مزیتهــای اقتصــادی
بــه درســتی اســتفاده نشــده و بیشــتر انــگ و برچســب
رانــت بــه آن زده شــده اســت ،نتیجــه چنیــن نگاهــی در
ســالهای گذشــته بــه ایــن موضوعــات باعــث گردیــده تــا در
حــال حاضــر ایــن مزیــت بــه لحــاظ قیمتــی ،تقریبــا دیگــر
مزیتــی بــرای فعــاالن اقتصــادی نباشــد  .البتــه مزیتهــا بطــور
مطلــق مــورد ارزیابــی قــرار نمــی گیرنــد  ،بلکــه بایــد آنهــا
را در کنــار ســایر متغیرهــا و محدودیتهــا و نقــاط ضعــف

رانــت و ســرمایه گــذار و ویــژه خــوار و بســیاری دیگــر از
ارزشــها و ضــد ارزشــها بــا یکدیگــر عــوض شــده و اعــام
آمادگــی مــی کنــد کــه دربــاره ادعــای وجــود رانــت در
پتروشــیمی حاضــر اســت بــا هــر کســی کــه مدعــی اســت
مناظــره کنــد .وی مــی گویــد کــه چیــزی نداریــم کــه از آن
بترســیم و از رانتــی هــم اســتفاده نمــی کنیــم .اگــر هنــوز در
شــرکتهای پتروشــیمی شــاهد ســودآوری هســتیم  ،عمدتــا
ناشــی از هزینــه پاییــن اســتهالک ســرمایه هایــی اســت کــه
در ســالهای دور و بــا ریــال پرقــدرت تــر در ایــن صنعــت
شــکل گرفتــه انــد  .کافیســت تــا در ایــن شــرکتها تجدیــد
ارزیابــی دارائــی هــا را انجــام دهیــم تــا شــاهد کاهش شــدید
ســود ایــن شــرکتها و در بخشــی از از ایــن صنعــت نیــز بــا
زیــان آنهــا را شــاهد باشــیم  .او ضــرورت همــت عمومــی بــا
کمــک رســانهها بــرای بازگردانــدن ایــن مفاهیــم بــه ارزش
هــای واقعــی خــود و اطــاع رســانی صحیــح و مبتنــی بــر

اســاس قبــل از هرچیــز بایــد بــرای جــذب ایــن بخشــها
اســتراتژی و برنامــه مشــخص داشــته باشــیم و زیرســاختها
و الزامــات اقتصــادی را بایــد فراهــم کنیــم .ســرمایه گــذاری
در صنعتــی همچــون پتروشــیمی نیازمنــد زیرســاختهای
زیــادی اســت کــه ایــن زیرســاختها و الزامــات مــی توانــد
فیزیکــی نظیــر تجهیــزات و تأسیســات جانبــی  ،لجســتیک
و  .....و یــا غیــر فیزیکــی نظیــر قوانیــن و مقــررات و مســائل
فرهنگــی – اجتماعــی باشــد .امــا میخواهــم بــه دو مطلــب
بــه عنــوان مــوارد مهــم کــه نافــی هــم نیســت ،اشــاره
کنــم .یــک بحــث کلــی و عمومیتــر ،فرهنــگ جامعــه
نســبت بــه ســرمایه گــذاری و توســعه در کشــور و همچنیــن
نقــش رســانههای مــا در هدایــت ایــن فرهنــگ و بهبــود
ایــن نــگاه اســت .موضوعــی کــه در ســالهای گذشــته کمتــر
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .رونــد ســالهای گذشــته
بــه شــکلی بــوده کــه حداقــل عمدتــا در صنعــت پتروشــیمی

و قــدرت یــک اقتصــاد مــورد ارزیابــی قــرار داد  .در حــال
حاضــر مــا در صنعــت پتروشــیمی قیمــت خــوراک مایــع
را معــادل قیمتهــای جهانــی (کــه در شــرایط فعلــی حتــی
امــکان صــادرات آنهــا را در ایــن قیمتهــا نداریــم) ،خــوراک
گاز اتــان را باالتــر از قیمــت هــای حتــی ایــاالت متحــده و
گاز متــان را در حــد قیمــت هــای متعــارف دنیــا دریافــت
مــی کنیــم  ،یعنــی چیــزی تحــت عنــوان مزیــت در حــوزه
قیمــت خــوراک وجــود نــدارد  .اینهــا در شــرایطی اســت
کــه در کشــور بــا محدودیــت هــا و فاکتورهــای غیرجــذاب
اقتصــادی مثــل فضــای نامناســب کســب و کار ،هزینــه هــای
بــاالی تامیــن مالــی در کشــور ،محدودیــت هــا و محرومیــت
هــا در انتقالدانــش فنــی جدیــد و تحریمهــا مواجــه هســتیم
و در چنیــن فضایــی بایــد بــرای ترغیــب ســرمایه گــذاران در
زمینــه خــوراک و یــا ســایر بخــش هــا ،ترجیحــی در نظــر
گرفتــه شــود ادامــه در صفحــه بعــد

ضرورت نهادینه شدن مفاهیم و ارزش های
اقتصادی نزد افکار عمومی

وقتــی از «جهــش ســوم» بــه عنــوان افــق روشــن
صنعــت پتروشــیمی ایــران و برنامــه ریــزی
بــرای تولیــد بیــش از  130میلیــون تــن محصــول
پتروشــیمی بــه ارزش  135میلیــارد دالر صحبــت
مــی شــود ؛ ناخــودآگاه موضــوع منابــع ،الزامــات
و زیرســاخت هــای ســرمایه گــذاری بــه عنــوان
مهمتریــن نیــاز در ایــن مســیر خودنمایــی مــی
کنــد .آیــا ایــن نیــاز مهیاســت؟ اگــر پاســخ منفــی
اســت ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه الزامــات
و زیرســاخت هــای آن چیســت؟ وقتــی در ایــن
زمینــه از فریبــرز کریمایــی ،قائــم مقــام انجمــن
کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی ســوال مــی کنــم ،از
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کــه متاســفانه بــه ایــن مهــم توجــه نشــده اســت .فلــذا بــا
وجــود فضــای ســخت کســب و کار و شــرایط فعلــی اقتصــادی
کشــور  ،بنظــر میرســد کــه دولــت بایــد در ایجــاد انگیــزه
بــرای ورود ســرمایه گــذاران در ایــن بخشــها اقدامــات
اساســی و متهورانــه ای را در دســتور کار خــود قــرار دهــد .
شــما بــه مســائل فرهنگــی و فضــای نامناســب اجتماعــی
بــرای متبلــور شــدن ســرمایه هــای موجــود در کشــور
اشــاره کردیــد  ،ایــن فضــای نامناســب را ناشــی از چــه
مــی دانیــد؟
ببینیــد الزامــات و بســترهای توســعه بخشــی و ملــی  ،دارای
ابعــاد گوناگونــی اســت کــه قطعــا از حوصلــه ایــن مصاحبــه
خــارج اســت  .فقــط در اینخصــوص توجــه شــما را بــه ایــن
نکتــه جلــب میکنــم
کــه بــه دلیــل همیــن گوناگونــی و عــدم توجــه و شــناخت
همــه جانبــه آن بــوده اســت کــه مــا در دســتیابی بــه اهــداف
برنامــه هــای اقتصــادی در کشــور خیلــی موفــق نبــوده ایــم .
مــن در اینجــا فقــط بــه یکــی از ابعــاد آن کــه لــزوم اصــاح
زیرســاخت فرهنگــی و اجتماعــی توســعه ســرمایه گذاریســت
اشــاره کــرده ام .
بخشــی از ایــن فضــای نامناســبی کــه بــه آن اشــاره کــرده
ام را ناشــی از دالیــل فرهنگــی و اجتماعــی مــی دانــم کــه
اساســا در جامعــه مــا آنچنــان کــه بایــد بــه ســرمایه ،ســرمایه
گــذار ،پــول و ثــروت در فرهنــگ عمومــی مثبــت نــگاه نشــده
و ایــن مــوارد تقریبــا در افــکار عمومــی در حــال تبدیل شــدن
بــه یــک ضــد ارزش اســت .در حالیکــه اینهــا ارزشــهای
اقتصــادی هســتند و در دنیــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
عوامــل تولیــد در ســطح فرهنــگ عمومــی بســیار قابــل
احترامنــد .مــا بایــد بــه ســرمایه گــذار ،صاحــب صنعــت،
صاحــب ثــروت ،صاحــب نیــروی کار و انگیــزه هــای ثــروت
انــدوزی در چارچــوب یــک اقتصــاد ســالم احتــرام بگذاریــم
و ارزش آنهــا بایــد در ســطح افــکار عمومــی جامعــه ارتقــاء
دهیــم  ،چــون بــا خلــق ثــروت ناشــی از تولیــد اســت کــه
یــک جامعــه ثروتمنــد تــر و افــراد آن بهــره مندتــر میشــوند
 .در صنعــت پتروشــیمی کشــور هــم هرچنــد انــدک ولــی
صاحبــان ســرمایه کامــا خصوصــی داریــم کــه ســالها عمــر و
ســرمایه و ثــروت خــود را بــرای اعتــای ایــن اقتصــاد در ایران
نگــه داشــته انــد و بــرای ایــن مملکــت کار میکننــد .مگــر
ایــن افــراد نمــی تواننــد هماننــد خیلــی هــای دیگــر ایــن
ســرمایه را جمــع کننــد و برونــد بــه ســایذ مناطــق جهــان

انـرژی
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اول صادرکننــدگان غیــر نفتــی بــرای بازگشــت ارز هســتند.
بــه جــرات مــی گویــم کــه هیــچ بخشــی بــه انــدازه صنعــت
پتروشــیمی ( بــه لحــاظ مقــدار و درصــد) ارز صادراتــی خــود
را بــه کشــور بازنگردانــده و هیــچ صادرکننــدهای نتوانســته
در ایــن عرصــه بــه مجموعــه پتروشــیمی برســد .امــا شــما
شــاهد بودیــد کــه ســال گذشــته مســایلی را دربــاره صنعــت
پتروشــیمی مطــرح مــی کردنــد کــه ارز خــود را بازنگرداننــد
کــه واقعیــت نداشــت و بعــدا مشــخص شــد کــه یــک جریــان
بــرای تخریــب ایــن صنعــت بــود.
و بــا ریســک هــای بســیار کمتــری بــه فعالیتهــای اقتصــادی
خــود ادامــه دهنــد ؟ بایــد بــرای حفــظ ایــن ســرمایه هــا و
ذب بیشــتر آنــه در اولیــن اقــدام بــه آنهــا احتــرام بگذاریــم
و اطالعــات واقعــی را از آنهــا در جامعــه منعکــس کنیــم تــا
همانطــوری کــه در ابنــدای بحثــم عــرض گــردم بتوانیــم
بــه حضــور بیشــتر بخــش خصوصــی بــرای توســعه ســرمایه
گــذاری امیــدوار باشــیم  ،البتــه بــا بهبــود همــه زیرســاختهای
توســعه ای  .متاســفانه
چه عواملی در تغییر این فضا موثر هستند؟
شــاید مــا نیازمنــد یــک همــت عمومــی بــا کمــک رســانهها
بــرای بازگردانــدن ایــن مفاهیــم هســتیم تــا ســرمایه گــذار
از اینکــه ســرمایه دارد ،ناراحــت و نگــران نباشــد .امــا مــا در
ایــن ســالها چــه کــرده ایــم؟ در هــر بخشــی کــه ســرمایه
دار و ســرمایه گــذار ورود کــرده اســت ،بعضــا انگهــای
رانتخــوار و رانتجــو زده شــده اســت .البتــه بــه هیــچ
وجــه ایــن تغییــر رویکــرد در تبییــن ارزشــها و مفاهیــم
اقتصــادی منافــی برخــورد بــا تخلفــات و زیــاده خواهــی هــا
در حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی نخواهــد بــود .
ممکــن اســت ایــن ســوال مطــرح شــود کــه چــرا ایــن
فضــا ســازی ،بیشــتر بــرای صنعــت پتروشــیمی مطــرح
اســت و در ســایر صنایــع کمرنــگ تــر اســت بــه عنــوان
نمونــه مــوارد مختلفــی را مــی تــوان از موضــوع ارز و
دیگــر اخبــاری از ایــن صنعــت کــه بــه افــکار عمومــی
تزریــق شــده ســراغ گرفــت کــه پــس از مدتــی عکــس آن
ثابــت شــده اســت  ،نظــر شــما درایــن بــاره چیســت ؟
ایــن را ناشــی از اهمیــت و نقــش صنعــت پتروشــیمی بــه
عنــوان موتــور محرکــه اقتصــاد کشــور مــی دانــم .صنعــت
پتروشــیمی باالتریــن صــادرات غیرنفتــی ،باالتریــن
تاثیرگــذاری در زنجیــره محصــوالت پاییــن دســت،

باالتریــن مصــرف کننــده داخلــی خوراکهــای نفــت و گاز
اســت .صنعــت پتروشــیمی بــا وجــود آنکــه در بخــش
عمــدهای از آن مدیــران آن صاحبــان ســرمایه نیســتند
و بــه ســازمانهای تامیــن اجتماعــی وابســته و ماهیتــا
دولتــی هســتند ،تمــام تالششــان را کردنــد .مجتمــع هــای
پتروشــیمی ســال گذشــته در بدتریــن شــرایط پنــج میلیــون
تــن کاالی شــیمیایی و پلیمــری صنایــع پاییــن دســت را
بــه ارزش حــدودا  5پنــج میلیــارد دالر  ،تامیــن کردنــد و
ایــن میــزان در حــدود  %16بیشــتر از ســال  96بــوده اســت
در حالیکــه در ســال  97بخــش صنعــت مــا بــا رشــد %6-
مواجــه بــوده اســت  .بعبــارت دیگــر شــرکتهای پتروشــیمی
در ســال  97حداکثــر تــاش خــود را بــرای جلوگیــری از
التهابــات بــازار محصــوالت پتروشــیمی بــکار بســتند  ،حــال
چگونــه اســت در ســالی کــه در بخــش صنعــت بــا رشــد
اقتصــادی منفــی  6درصــدی مواجهیــم  ،در بــازار بــورس
 %16بیشــتر از ســال  96محصــوالت پتروشــیمی جــذب شــده
اســت  ،بمانــد .عــاوه بــر ایــن  ،شــرکتهای پتروشــیمی در
بدتریــن شــرایط دو میلیــون تــن کــود شــیمیایی اوره مــورد
نیــاز بخــش کشــاورزی را بــا یارانــه بســیار پاییــن بــه دولــت
تحویــل دادنــد تــا بخــش کشــاورزی و امنیــت غذایــی کشــور
بــه خطــر نیافتــد  .همیــن شــرکتهای پتروشــیمی در ســال
گذشــته بیــش از  7/5میلیــارد دالر ارز را بطــور مســتقیم در
ســامانه نیمــا عرضــه نمودنــد و نقــش بســزایی در جلوگیــری
از التهابــات بیشــتر ارزی داشــتند  .بنظــر میرســد اینجاهــا
خــوب هســتیم ولــی وقتــی قــرار اســت بــه افــکار عمومــی
معرفــی شــویم میشــویم رانــت خــوار و ویــژه خــوار  .پــس
صنعــت پتروشــمی اهمیــت دارد و بــه عنــوان بخــش مهمــی
از اقتصــاد کشــور از ســوی افــکار عمومــی مــورد توجــه قــرار
مــی گیــرد کــه در ایــن زمینــه بایــد دیــد چگونــه اطالعــات
بــرای ایــن صنعــت بــه افــکار عمومــی تزریــق مــی شــود.
شــما بــه مســاله ارز اشــاره کردیــد .پتروشــیمی هــا ،شــاگرد

بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه صنعــت پتروشــیمی
تزریــق ایــن مــوارد خــاف واقــع را مــی تــوان عامدانــه
دانســت؟
دو دلیــل دارد یــا حرکــت و نیــت عامدانــه بــرای تخریــب
اســت و یــا بــا فــرض خــوش بینــی اطالعــات درســت و بــا
مبانــی علمــی و مقایســه آن بــا صنایــع مشــابه در کشــورهای
صاحــب انــرژی بــه جامعــه منتقــل نمیشــود .بنابرایــن
بایــد بگوییــم رســانههای محتــرم کمــک کنیــد اطالعــات
بــه درســتی منتقــل شــود .افکارعمومــی حــق دارنــد بــرای
قضــاوت درســت ،اطالعــاتِ درســتی دریافــت کننــد و نبایــد
دربــاره صنعتــی کــه ســال گذشــته در بدتریــن شــرایط،
بهتریــن عملکــرد در بازگشــت ارز و همجنیــن تأمیــن
نیازهــای داخلــی را داشــته اســت ،نــگاه بــدی داشــته باشــند.
متاســفانه پتروشــیمی همیشــه قربانــی شــده اســت؛ مــا از
یــک طــرف بــه پتروشــیمی مــی گوییــم ســودهای نجومــی و
آنچنانــی داریــد و یــا رانــت خــوار هســتید و ســوی دیگــر مــی
گوییــم چــرا ســرمایه گــذاری نمــی کنیــد و ســرمایه گــذاری
کــم اســت و رشــد دهــه  80را نداریــد؟ ایــن یــک تناقــض و
پارادوکــس اســت.
متولیــان صنعــت پتروشــیمی در فرهنــگ ســازی و ارایــه
اطالعــات درســت چــه نقشــی دارنــد ؟
حرمــت امامــزاده را متولــی بایــد نگهــدارد .صنعــت
پتروشــیمی متعلــق بــه ایــن کشــور اســت و بخــش عمــده
آن هــم خصوصــی کامــل نیســت .مــن فکــر مــی کنــم اولیــن
و مهمتریــن نقــش را در فرهنــگ ســازی و ارایــه اطالعــات
درســت بــه جامعــه  ،حاکمیــت دارد و از ایــن مســیر مــی
تــوان بــه ایــن فرهنــگ ســازی ســرعت داد .پــس از آن رســانه
ملــی ،نخبــگان و . ..عالمانــه و متکــی بــر اطالعــات درســت در
ایــن فرهنــگ ســازی موثــر هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جوالن سودجویان با
کارتهای بازرگانی یکبار
مصرف و بدون هویت
عضــو هیأتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته ایــران بــا بیــان اینکــه کارتهــای
بازرگانــی یکبــار مصــرف ،ابــزاری بــرای جــوالن
ســودجویان اســت ،گفــت :فعــاالن اقتصــادی
اعتقــادی بــه کارت بازرگانــی یکبــار مصــرف
ندارنــد و بایــد بــرای ایجــاد شــفافیت در ایــن
حــوزه از تمامــی امضاهــای طالیــی جلوگیــری کــرد.
حمیدرضــا صالحــی دربــاره سوءاســتفاده از کارتهــای
بازرگانــی بــه عنــوان یکــی از بســترهای اصلــی فعالیتهــای
مخــرب و نقــش اتاقهــای بازرگانــی در صــدور ایــن
کارتهــا ،اظهــار داشــت :اتــاق بازرگانــی در حــال حاضــر
وظیفــه کارگــزاری صــدور کارت بازرگانــی را برعهــده دارد و
تاییــد ایــن کارتهــا برعهــده نهــاد دیگــری اســت.
وی افــزود :دربــاره سوءاســتفاده از ایــن کارتهــا بایــد
بــه دنبــال دلیــل افزایــش ایــن موضــوع باشــیم ،بــرای
نمونــه بایــد بررســی کنیــم آیــا مشــکل از ســاز و کارهــا و
زیرساختهاســت؟ یــا بســتری بــرای سوءاســتفاده فراهــم
اســت؟
صالحــی خاطرنشــان کــرد :بایــد توجــه داشــت کــه برخــی
اقدامــات از ســوی نهادهــای حاکمیتــی موجــب فراهــم
شــدن سوءاســتفاده ایــن افــراد میشــود .وی گفــت:
کارتهــای بازرگانــی بایــد بــه افــرادی تعلــق گیــرد کــه در
ایــن زمینــه ســابقهای طوالنــی و تجربیاتــی بــرای فعالیت در
ایــن بخــش دارنــد .بــه گفتــه ایــن عضــو هیــات نماینــدگان

اتــاق تهــران ،تاکنــون تالشهایــی در ایــن زمینــه شــده
امــا اتــاق بازرگانــی تنهــا وظیفــه صــدور ایــن کارتهــا را
بــر عهــده داشــته و امــکان ورود بیشــتر بــه ایــن موضــوع را
نــدارد .وی ادامــه دهــد :بســیاری از متقاضیــان کارتهــای
بازرگانــی افــرادی هســتند کــه قصــد ورود بــه حــوزه
صــادرات و واردات را ندارنــد .بایــد بــا ســاز و کار دقیــق
و شناســایی و ورود و خــروج ارز ،از صــدور کارت بازرگانــی
بــرای چنیــن افــرادی جلوگیــری شــود .صالحــی ادامــه داد:
بــه نظــر مــن رونــد صــدور کارتهــای یکبــار مصــرف یــا
کارتهــای بــدون هویــت بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا
از جــوالن ســودجویان جلوگیــری شــود.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران گفت :در شــرایط
فعلــی بایــد از یکســو بــا نــگاه بــاز ،از کســبوکارهای
قانونــی بیشــتری حمایــت شــود ،امــا از ســوی دیگــر
بایــد از فعالیتهــای اقتصــادی زیرزمینــی جلوگیــری
کــرد .صالحــی در ادامــه دربــاره اقدامــات انجــام شــده در
زمینــه اصــاح رونــد صــدور کارتهــای بازرگانــی ،گفــت:
در جلســه کمیتــه ارزی و جلســات متعــدد بــا بانــک مرکزی
و وزارت صنعــت ،مشــکالت مربــوط بــه ایــن بخــش مطــرح
شــده اســت .وی تصریــح کــرد :فعــاالن اقتصــادی اعتقــادی
بــه کارت بازرگانــی بــه ایــن شــکل ندارنــد ،همانطــور کــه
در دنیــا چنیــن کارتــی وجــود نــدارد .ایــن عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران تاکیــد کــرد :بایــد بــا شــفافیت در
ایــن حــوزه از تمامــی امضاهــای طالیــی جلوگیــری کــرد.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و پنجم  /هفتـه دوم تیر هزار و سیصد نود و نه

 ۳۱تیرماه ،آخرین
فرصت برای
ایفای تعهد ارزی
صادرکنندگان

رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران تاکیــد کــرد کــه
آخریــن فرصــت داده شــده از ســوی بانــک مرکــزی بــرای
ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان ،پایــان تیرمــاه در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد زادبــوم امــروز (دوشــنبه) در
نشســت خبــری اظهــار کــرد :فــروش به ســامانه نیمــا ،واردات
در مقابــل صــادرات یــا واگــذاری امتیــاز واردات بــه دیگــری
و فــروش ارز بــر پایــه نــرخ ســنا ،ســه روشــی بــه شــمار
م ـیرود کــه بــرای ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد ایــران در ســال گذشــته بــا
وجــود شــرایط ســخت تحریمهــا ،آمــار تجــارت خارجــی ۸۵
میلیــارد دالری را تجربــه کــرد و نشــان داد بنبســتی بــرای
کشــورمان وجــود نــدارد ،تصریــح کــرد :از ابتــدای تیرمــاه
تاکنــون حــدود  ۲هــزار و  ۵۰۰کارت بازرگانــی کــه بــه تعهــد
ارزی خــود عمــل نکــرده بودنــد ،تعلیــق شــدهاند.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــر تعلیــق کارت بازرگانــی
صادرکنندگانــی کــه تعهــدات ارزی ســال  ۹۸را تــا پایــان
تیــر امســال ایفــا نکننــد ،تاکیــد کــرد و گفــت :آنهایــی
کــه فعــ ً
ا صفــر درصــد هســتند و هیــچ رقمــی از ارز
صــادرات خــود را بــه ســامانه نیمــا بازنگرداندهانــد ،کارت
بازرگانیشــان تعلیــق شــده اســت .همچنیــن از نظــر قانــون،
صادرکننــدگان معــاف از مالیــات هســتند امــا اگــر تعهــدات
ارزی صادرکننــدگان تــا پایــان تیــر امســال در خصــوص
صــادرات ســال  ۹۸ایفــا نشــود ،معافیــت مالیاتــی آنهــا لغــو
میشــود و از آنهــا مالیــات اخــذ خواهــد شــد.
وی افــزود :از نظــر ســازمان ،فــردی کــه دارنــده کارت
بازرگانــی اســت ،صادرکننــده شــناخته میشــود و ایفــای
تعهــد ارزی بــه عهــده وی اســت .اینکــه فــردی بــا کارت
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بازرگانــی دیگــری اقــدام بــه صــادرات کــرده باشــد ،از
نظــر مــا قانونــی نیســت .ضمــن اینکــه در ســازمان توســعه
تجــارت چیــزی بــه نــام «کارت بازرگانــی یکبــار مصــرف» را
قبــول نداریــم.
ایــن مقــام مســئول در خصــوص صــدور کارت بازرگانــی
جدیــد نیــز افــزود :نظــر وزارت صمــت ،ســختگیری بــرای
صــدور کارت جدیــد اســت .همچنیــن یکــی دیگــر از مقررات
تدویــن شــده ،ایــن اســت کــه اگــر دارنــده کارت بازرگانــی
بــرای اولینبــار اقــدام بــه صــادرات کنــد ،میتوانــد تــا
ســقف  ۵۰۰هــزار دالر صــادرات داشــته باشــد .در صورتــی
کــه تعهــدات ارزی آن بــه طــور کامــل ایفــا شــود ،میتوانــد
ایــن ســقف صادراتــی را بــرای دفعــات بعــدی لغــو کنــد.
زادبــوم همچنیــن بــا بیــان اینکــه نــرخ ارز بــازار آزاد ،نــرخ
رســمی تائیــد شــده نیســت ،تصریــح کــرد :اگــر کســی بگوید
نــرخ ارز نیمــا بــا نــرخ ارز آزاد فاصلــه زیــادی دارد ،از نظــر
مــا پذیرفتنــی نیســت .نــرخ ارز ســامانه ســنا ،نــرخ میانگیــن
واقعــی اســت و  ۲۰درصــد از ارز صادرکننــدگان از طریــق
صرافیهــا قابــل فــروش اســت.
پتانسیل صادرات  ۱۰۰میلیارد دالری
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت پتانســیل صــادرات
کاال از ایــران بــه کشــورهای همســایه و منطقــه بــه اضافــه
چیــن و هنــد را  ۱۰۰میلیــارد دالر عنــوان کــرد و گفــت:
پتانســیل صادراتــی بــه ایــن معنــی اســت کــه هــم امــکان
تولیــد ایــن کاالهــا در داخــل وجــود دارد و هــم کشــورهای
داخــل و همســایه بــه ایــن کاالها نیــاز دارنــد .ما در ســازمان
توســعه تجــارت  ۱۵کشــور همســایه و هنــد و چیــن را
بررســی کردیــم و لیســت کاالهایــی کــه پتانســیل صــادرات
بــه ایــن کشــورها را دارنــد ،تهیــه و تدویــن شــده اســت.
بــه گفتــه زادبــودم ۶۰۰ ،میلیــارد تومــان در قانــون بودجــه
امســال بــرای ســازمان توســعه تجــارت جهــت پرداخــت
مشــوقهای صادراتــی از ســوی مجلــس در نظــر گرفتــه
شــده کــه ســازمان برنامــه و بودجــه در حــال تأمیــن بخشــی
از آن اســت .همچنیــن دســتورالعمل مشــوقهای صادراتــی
را نیــز تهیــه کردهایــم کــه پرداخــت  ۲,۰۰۰میلیــارد
تومــان تســهیالت صادراتــی از محــل صنــدوق توســعه ملــی
و  ۲,۰۰۰میلیــارد تومــان از محــل منابــع بانکهــا بــا نــرخ
متوســط ســود بانکــی  ۱۴.۵درصــد و بازپرداخــت  ۲ســاله،
یکــی دیگــر از مشــوقهای صادراتــی محســوب میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روســای کمیســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران
در نشســتی بــا رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه
اتــاق نســبت بــه عملکــرد بــازار ســرمایه و افزایــش
تقاضــا در ایــن بــازار کــه بــه ادعــای آنهــا عمــق
کافــی بــرای پاســخ بــه ایــن ســطح از تقاضــا را
نــدارد ،واکنــش نشــان دادنــد و خواســتار تســهیل
شــرایط بــرای حضــور شــرکتهای جدیــد در ایــن
بــازار شــدند.
نشســت روســای کمســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران بــا
رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه اتــاق ،رونــق بــازار ســرمایه
و افزایــش حجــم تقاضــا در ایــن بــازار مــورد توجــه قــرار
گرفــت .بــه اعتقــاد آنهــا بــورس هنــوز عمــق کافــی بــرای
پذیــرش ایــن ســطح از تقاضــا را نــدارد در نتیجــه نمیتوانــد
پاســخ گــوی خوبــی بــه انتظــارات بــازار باشــد .روســای
کمیســیونها پیشــنهاد دادنــد دولــت شــرایط ورود و عرضــه
ســهام شــرکتهای جدیــد در بــورس را تســهیل کنــد تــا
متقاضیــان بتواننــد ســهام بــا کیفیــت خریــداری کننــد.
در ایــن بیــن محســن حاجیبابــا ،رئیــس کمیســیون بــازار
پــول و ســرمایه اتــاق ایــران شــرایط دریافــت ارز بــرای
ســرمایهگذاری جدیــد ،اجــرای طرحهــای توســعه و خریــد
ماشــینآالت را غیرممکــن دانســت و تأکیــد کــرد :بــا توجــه
بــه شــرایط بخــش خصوصــی هیــچ رغبتــی بــه اســتفاده
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی را نــدارد و دسترســی بــه
ارز بــرای اجــرای پروژههــای جدیــد نیــز بســیار ســخت و
تقریبــاً غیرممکــن اســت.
وی در مــورد وضعیــت بــورس و میــزان ســودی کــه
شــرکتهای بورســی در فصــل مجامــع بیــن ســهامداران
خــود تقســیم خواهنــد کــرد ،گفــت :متأســفانه شــرایط بــا
آنچــه مــردم میاندیشــند متفــاوت اســت .عملکــرد حــدود
 98درصــد شــرکتهای بورســی بــر اســاس تابلــو بیــن 1.5
تــا  3درصــد اســت و بالــغ بــر  5میلیــون شــخص حقیقــی
جدیــد در همیــن بــازه کوتــاه مــدت وارد بــورس شــدند کــه
شــاید بخــش قابــل توجهــی از آنهــا بــا ســرمایههای انــدک
ورود کــرده باشــند بــا ایــن اســتدالل کــه بتواننــد ســود
مناســبی دریافــت کننــد.
ایــن فعــال اقتصــادی معتقــد اســت چــون بــازار ســرمایه
عمــق کافــی نــدارد بــدون شــک نمیتوانــد انتظــارات ایــن
ســهامداران را پاســخ دهــد ،بنابرایــن پیشبینــی میشــود

انـرژی
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شرایط ورود شرکتهای جدید
به بورس تسهیل شود
بــا پایــان فصــل مجامــع و پــس از تقســیم ســود شــرکتها،
موجــی از نارضایتــی در ســطح جامعــه متبلــور شــود.
تالش اتاق ایران برای حل مشکالت بورس
در ادامــه محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران از
تشــکیل کارگروهــی در اتــاق بــرای بررســی ابعــاد بــازار
ســرمایه و ارائــه راهکارهــای الزم بــرای عمــق بخشــیدن
بــه ایــن بــازار خبــر داد .بــه بــاور ایــن فعــال اقتصــادی
یکــی از راهحلهــای مدنظــر میتوانــد واگــذاری مدیریــت
شــرکتهای بورســی بــه بخــش خصوصــی واقعــی باشــد
تــا بخشــی از مشــکالت ایــن شــرکتها برطــرف شــده و
بــه مرحلــه ســوددهی برســند.
وی راهــکار دیگــر بهبــود اوضــاع بــورس را ورود طرحهــای
نیمهتمــام بــه ایــن بــازار برشــمرد و تأکیــد کــرد :بــرای
جلوگیــری از بــروز یــک چالــش جدیــد در اقتصــاد کشــور
بایــد راهــی پیــدا کنیــم کــه شــرکتهای مختلــف بــا
توانمندیهایــی کــه در اختیــار دارنــد وارد بــورس شــوند و
انتظــار مــردم را تأمیــن کننــد.
در همیــن رابطــه حســین ســاح ورزی ،نایبرئیــس اتــاق
ایــران کــه نماینــده اتــاق در شــورای عالــی بــورس نیــز
هســت از اعــام موضــع اتــاق در مــورد ســهام عدالــت در
زمســتان ســال قبــل ســخن گفــت و یــادآور شــد :در مــورد
ایــن مشــکالت و مســائلی کــه ممکــن اســت در آینــده رخ

دهــد اتــاق ایــران مواضــع و پیشــنهادهای خــود را مطــرح
کــرده اســت.
او از زاویــه دیگــری از تغییــرات  60درصــدی دالری ارزش
بــازار ســرمایه از ســال  93تــا بــه امــروز ســخن گفــت .بــر
اســاس اظهــارات او در  17اردیبهشــت  93ارزش ریالــی
بــازار پایــه ،فرابــورس و بــورس تهــران حــدود  466هــزار
میلیــارد تومــان بــود در ســال  99ایــن رقــم  10برابــر شــد
امــا از نظــر دالری فقــط  60درصــد رشــد داشــته اســت،
یعنــی در ســال  93حــدود  141میلیــارد دالر بــوده و امــروز
بــه  235میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت.
نایبرئیــس اتــاق ایــران تمرکــز اصلــی پارلمــان بخــش
خصوصــی را بــر افزایــش حجــم بــازار و کمــک بــورس بــر
تأمیــن مالــی بنگاههــای اقتصــادی دانســت و تشــریح کــرد:
زمانــی بــازار ســرمایه بــه نقطــه مطلــوب فعالیتهــای خــود
میرســد کــه بتوانــد در تأمیــن مالــی بنگاههــای اثرگــذار
باشــد .آیــا تــا بــه امــروز ایــن بــازار در ایــن حــوزه عملکــرد
مناســبی داشــته؟ خیــر متأســفانه نداشــته اســت.
ســاح ورزی از تــاش بــرای ایجــاد بازارهــای جدیــد و
فراهــم شــدن زمینــه حضــور واحدهــای کوچــک و متوســط
در بــازار ســرمایه خبــر داد و گفــت :بــه دنبــال آن هســتیم
بــا همــکاری جامعــه حســابداران رســمی ،فرابــورس و
دیگــر بخشهــای مرتبــط درگاهــی را ایجــاد کنیــم تــا
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شــرکتها بــدون درگیــر شــدن بــا فرآینــد طوالنــی هیــات
هــای پذیریــش ،وارد ایــن بــازار شــوند.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت علــی شــریعتی مقــدم،
رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنایــع وابســته اتــاق ایــران
افزایــش نــرخ ارز را فرصتــی بــرای توســعه صــادرات بــه
ویــژه در حــوزه محصــوالت کشــاورزی توصیــف کــرد و
گفــت :در شــرایط کرونایــی کــه مســئله امنیــت غذایــی
بــرای مــردم جهــان اهمیــت باالیــی پیــدا کــرده اســت،
صــادرات محصــوالت کشــاورزی میتوانــد بــه افزایــش
درآمدهــای ارزی کمــک کنــد .بــرای همیــن نبایــد ایــن
فرصــت را از دســت بدهیــم.
جمشــید نفــر ،رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
ایــران نیــز در مــورد بازگشــت ارز و موضعگیــری بانــک
مرکــزی در برابــر بخــش خصوصــی کــه ارز صادراتــی خــود
را برنگرداندهانــد ،تأکیــد کــرد :آنهایــی کــه ارز خــود را
نیاوردنــد صادرکننــده اهــل نیســتند امــا متأســفانه آنچــه
میگوییــم را نمیپذیرنــد.
در ادامــه غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران
پیشــنهاد داد :دولــت بــه صــورت آزمایشــی بــرای  6مــاه
حــرف بخــش خصوصــی را بپذیــرد و بــدون اعمــال فشــار
از ســوی دســتگاهی ،ارز صادراتــی را بــه بهــای گرانتــر
خریــداری و اینگونــه صادرکننــده را ترغیــب کننــد تــا ارز
خــود را برگرداننــد.
وی ســهم بخــش خصوصــی واقعــی از صــادرات را بیــن 8
تــا  10میلیــارد دالر بــرآورد کــرد کــه در مقابــل  27میلیارد
دالر ارزی کــه بــر اســاس گفتههــای دولــت بــه کشــور
برگردانــده نشــده اســت ،رقمــی نیســت.
شــافعی همچنیــن در مــورد تجربــه تلــخ بخــش خصوصــی
بــرای اســتفاده از منابــع ارزی صنــدوق توســعه ملــی نیــز
گفــت :حتــی اگــر اجــازه دهنــد بخــش خصوصــی از کل
ایــن منابــع اســتفاده کنــد بــه دلیــل تجربههــای تلخــی
کــه داشــتیم ،تمایلــی بــه اســتفاده از منابــع وجــود نــدارد؛
بخــش خصوصــی نمیتوانــد کل ریســک نوســانات قیمتــی
ارز را بپذیــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس هیــات مدیــره ومدیرعامــل صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران گفــت :تبدیــل خواســته
هــا بــه مطالبــه عمومــی  ،زمینــه تحقــق خواســته
هــا را فراهــم مــی آورد و هــدف مــا در صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران از تشــکیل کمیتــه
مشــورتی صــادرات ،ایجــاد هــم افزایــی در میــان
بخــش هــای دولتــی و خصوصــی اســت و تجربــه
صنــدوق از افزایــش ســرمایه ســال  1399مویــد
ایــن نکتــه اســت کــه اگــر خواســته ای تبدیــل بــه
مطالبــه عمومــی شــد ،محقــق مــی شــود .
رئیــس هیــات مدیــره ومدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران گفــت :تبدیــل خواســته هــا بــه مطالبــه
عمومــی  ،زمینــه تحقــق خواســته هــا را فراهــم مــی آورد و
هــدف مــا در صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از تشــکیل
کمیتــه مشــورتی صــادرات ،ایجــاد هــم افزایــی در میــان
بخــش هــای دولتــی و خصوصــی اســت و تجربــه صنــدوق
از افزایــش ســرمایه ســال  1399مویــد ایــن نکتــه اســت
کــه اگــر خواســته ای تبدیــل بــه مطالبــه عمومــی شــد،
محقــق مــی شــود .
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران  ،افــروز بهرامــی در نخســتین جلســه کمیته مشــورتی
ضمانــت صــادرات بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای سرپرســت
وزارت صمــت مبنــی بــر تشــکیل کمیتــه مشــورتی ضمانــت
صــادرات بــا حضــور تشــکل هــا و مجامــع صادراتــی کشــور،
ایــن راهبــرد و تدبیــر را راهــکاری موثــر در راســتای جهــش
تولیــد و صــادرات عنــوان کــرد .
وی ادامــه داد :صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از هرگونــه
راهــکار عملیاتــی بــرای تحقــق جهــش در عرصه هــای تولید
و صــادرات حمایــت کــرده و بــا بکارگیــری تمــام ظرفیــت و
تــوان تخصصــی خــود در مســیر حمایــت از صــادرات غیــر
نفتــی ،آمــاده ارایــه خدمــات حمایتــی و ضمانــت صــادرات
بــه تولیدکننــدگان و صــادر کننــدگان کشــور اســت .
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران ،رویکــرد بهــره گیــری از نظــرات و تعامــات
تشــکل هــای صادراتــی بــرای رســیدن بــه راهکارهــای
عملیاتــی و پویــا در عرصــه حمایــت از صــادرات کشــور
را رویکــردی علمــی ،نویــن ،منطقــی و تخصصــی دانســت
و بــا تشــریح فرآینــد هــای تخصصــی صنــدوق ضمانــت
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کمبود منابع مالی ،مهمترین
مشکل فعلی صنعت برق است

ایجاد مطالبه عمومی ،حمایت از
صادرات را تحقق می بخشد
صــادرات ایــران در عرصــه حمایــت از صــادر کننــدگان،
ایــن صنــدوق را یکــی از مهــم تریــن ارکان حمایــت
صــادرات کشــور برشــمرد .
بهرامــی اظهارداشــت :صنــدوق ضمانت صــادرات در عرصه
هــای داخلــی و بیــن المللــی ،علیرغــم شــرایط دشــوار
تحریــم و محدودیــت هــای ارتباطــی و مالــی و مهــم تــر
از همــه نابرابــری هــای غیــر قابــل انــکار ســرمایه ای و
تجهیزاتــی ،موفــق عمــل نمــوده و بــا گام برداشــتن در
مســیر تحقــق شــعار ســال مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه
العالــی) ،زمینــه را بــرای حضــور تولیــد کننــدگان و صــادر
کننــدگان در عرصــه هــای رقابتــی و بیــن المللــی مهیــا
نمــوده اســت .
وی بــا اســتقبال از رویکــرد مســئولین نظــام بــه افزایــش
صــادرات غیــر نفتــی و تحــول در فرآینــد هــای حمایــت
صــادرات و ارزآوری کشــور ،بهــره گیــری از ظرفیــت هــا،
تخصــص و تــوان کارشناســی صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران را مقدمــه ای بــرای عبــور از شــرایط بحــران و
رکــود اقتصــادی دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه
بــا تشــکیل کمیتــه راهبــردی ضمانــت صــادرات ،تشــکل
هــای صادراتــی کشــور بــا همفکــری و مطالبــه گــری،
زمینــه ســاز تســهیل صــادرات و فرایندهــای عملیاتــی
صــادرات غیرنفتــی باشــند .
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا اشــاره به
ایــن کــه علیرغــم تمــام تــاش هــا و حمایــت هــای انجــام
شــده ،صنــدوق دغدغــه حمایــت از  SMEهــا را داشــته

و دارد ،تصریــح کــرد :دبیــر کمیتــه بــا هماهنگــی مدیــر
صــدور ضمانــت نامــه هــای صنــدوق گــزارش جامعــی در
خصــوص چگونگــی حمایــت از  SMEهــا و ســایر نــکات
مرتبــط بــا آن هــا ارائــه کنــد.
بهرامــی گفــت :ایــن کمیتــه محــل مناســبی بــرای طــرح
و بررســی مشــکالت سیاســتگذاری هاســت و صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران تجربــه خوبــی از ایــن هــم
اندیشــی هــا در زمینــه افزایــش ســرمایه خــود دارد ،چــرا
کــه تــا چیــزی تبدیــل بــه مطالبــه عمومــی نشــود ،راه بــه
جایــی نخواهــد بــرد و همانطــور کــه مــا بــا مبــدل کــردن
افزایــش ســرمایه صنــدوق بــه مطالبــه عمومــی موفــق بــه
انجــام ایــن امــر بعــد از ســال هــا و دوره هــای متمــادی
مدیریتــی در صنــدوق ضمانــت صــادرات شــدیم ،الزم اســت
خواســته هــای صــادر کننــدگان را بــه مطالبــه عمومــی
تبدیــل کنیــم تــا بــا سیاســتگذاری هــای کالن و صحیــح،
بتوانیــم خدمــات بهتــری بــه آنــان ارایــه نماییــم .
نخســتین جلســه کمیتــه مشــورتی ضمانــت صــادرات بــا
حضــور افــروز بهرامــی ،ریاســت محتــرم هیــات مدیــره و
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران ،آقایــان
محســن حســن الفــت ،حجــت ا… حســینی و ســید آرش
شــهر آئینــی ،اعضــای محتــرم هیــات مدیــره صنــدوق ،
جمشــید نفــر ،رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
بازرگانــی  ،ســاجد نیــک مهــر و محمــو د اســتقالل از
مشــاوران ایشــان در محــل صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران برگــزار شــد.

محمدرضــا انصــاری نایبرئیــس اتــاق ایــران در
نشســت اخیــر کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
مهمتریــن مشــکل فعلــی صنعــت بــرق را تأمیــن
منابــع اعــام کــرد و رونــق فعلــی بــازار ســرمایه
را فرصــت خوبــی دانســت تــا وزارت نیــرو بــا
بهرهمنــدی از آن خــا مالــی را جبــران کنــد.
تازهتریــن نشســت کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران روز
گذشــته بــا حضــور محمدرضــا انصــاری نایبرئیــس
اتــاق ایــران و اعضــای هیــات رئیســه ایــن کمیســیون
برگــزار و در ایــن نشســت ضمــن شناســایی مهمتریــن
مشــکالت فعلــی صنعــت بــرق ،راهکارهــای اجرایــی ارائــه
شــد.
حمیدرضــا صالحــی رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایران
بــا تأکیــد بــر ضــرورت بهرهمنــدی از ظرفیتهــای
بخــش خصوصــی توســط وزارت نیــرو ،ســرمایهگذاری
در ایــن صنعــت را موردتوجــه قــرارداد و گفــت :متأســفانه
همانطــور کــه آمارهــا نشــان میدهــد ،در دولــت نهــم
و دهــم نــه بخــش خصوصــی و نــه دولــت در ایــن صنعــت
ســرمایهگذاری نکردهانــد.
بــه بــاور صالحــی؛ حــل مشــکالت صنعــت بــرق ،نیازمنــد
همــکاری همــه نهادهــای ذیربــط اســت.
محمدرضــا انصــاری نایبرئیــس اتــاق ایــران هــم بابیــان
اینکــه وزارت نیــرو در حــوزه پیشــرفت فنــاوری ،وضعیــت
مطلوبــی دارد ،گفــت :بهرهمنــدی از ایــن ظرفیــت
نیازمنــد سیاســتگذاری اســت؛ بهخصــوص اینکــه
اســتعداد ملــی و جوانــان نخب ـهای هــم در ایــن صنعــت
مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه نبایــد از آنهــا غفلــت
ورزیــد.
انصــاری بابیــان اینکــه در حــال حاضــر مهمتریــن
مشــکل فعلــی صنعــت بــرق ،تأمیــن منابــع اســت ،رونــق
فعلــی بــازار ســرمایه را فرصــت خوبــی معرفــی کــرد تــا
وزارت نیــرو بــا بهرهمنــدی از آن و همچنیــن واگــذاری
طرحهــای نیمهتمــام ،خــا مالــی را جبــران کنــد؛
بهخصــوص اینکــه ابزارهــای قانونــی بــرای اســتفاده از
ایــن فرصتهــا فراهــم اســت.
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ایــن بازنگــری هــا بــا ســیل بخشــنامه و مقــررات جدیــد
و آییــن نامــه هــا رو بــه رو مــی شــویم کــه تطبیــق
شــرکت هــا بــا آن بــه زمــان طوالنــی نیــاز دارد .فعــاالن
بخــش خصوصــی از تدویــن برنامــه اســتقبال مــی کننــد
بــه شــرطی کــه نخســت ،در ایــن تغییــرات چــرخ را
از اول اختــراع نکنیــم و دوم ،قابلیــت تطابــق عملکــرد
شــرکت هــا بــا ایــن قوانیــن و همخوانــی قوانیــن بــا
شــرایط جدیــد را در نظــر بگیریــم.

بارهــا لــزوم مشــورت بــا بخــش خصوصــی را بــا
دوســتان در دولــت و مجلــس مطــرح کردیــم
و آن هــا هــم موافقــت کردنــد و مــی گوینــد
طــرح هــا را بــا نظــر بخــش خصوصــی تدویــن
کردنــد امــا منظــور آن هــا از بخــش خصوصــی
مشــاوران شــرکت هــای نزدیــک بــه خــود آن
هاســت کــه تخصــص کافــی در ایــن زمینــه
ندارنــد.
مســئوالن از تدویــن برنامــه و نقشــه بــرای شــرکت
هــای دانــش بنیــان مــی گوینــد .ســوال ایــن اســت
کــه آیــا بــرای اثرگــذاری بیشــتر شــرکت هــای دانــش
بنیــان بــر رشــد اقتصــادی کشــور بــه قوانیــن یــا
برنامــه جدیــد نیــاز داریــم؟
هرچنــد شــرکت هــای دانــش بنیــان چندســال اســت
بــا قوانینــی کار مــی کننــد کــه خدمــات مناســبی هــم
بــه آن هــا عرضــه کــرده بــا ایــن وجــود در ایــن زمینــه
بــه بازنگــری نیــاز داریــم .شــرکت هــای دانــش بنیــان
بیشــتر در یــک فضــای گلخانــه ای کار می کننــد و برای
ورود آن هــا بــه اکوسیســتم اصلــی کارآفرینــی کشــور
بایــد زمینــه چینــی کــرد .نکتــه قابــل تامــل اینکــه بــه
طــور کلــی در کشــور اســتراتژی صنعتــی نداریــم کــه در
مــورد شــرکت هــای دانــش بنیــان داشــته باشــیم .بــه
دلیــل ســلطه اقتصــاد نفتــی در کشــور ســال هاســت
کــه صنعــت مــا بــر پایــه نفــت ،گاز و پتروشــیمی پیــش
رفتــه و در بــازار صنایــع دیگــر شــناخته شــده ،صاحــب
نــام و دارای شــهرت بیــن المللــی نیســتیم .در صنایــع
و شــرکت هــای دانــش بنیــان هــم اوضــاع بــه همیــن
منــوال اســت.
چــه فوایــد و البتــه آســیب هایــی در تغییــر قوانیــن
و مقــررات یــا تدویــن برنامــه بــرای شــرکت هــای
دانــش بنیــان وجــود دارد؟
بــرای اثربخشــی ایــن شــرکت هــا در اقتصــاد بایــد
اولویــت هــا را تعییــن کنیــم و ببنیــم در چــه حــوزه
ای بهتــر عمــل مــی کنیــم و فضــای بیشــتری بــرای
فعالیــت صنعــت گــران و شــرکت هــا در اولویــت هــا
فراهــم کنیــم .شــرکت هــای دانــش بنیــان در کشــور
مــا خدمــات خوبــی عرضــه مــی کننــد امــا بــه بــازار
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متصــل نشــده انــد .باتوجــه بــه ایــن مســئله بــد نیســت
در مــورد قوانیــن و مقــررات و اســتراتژی بخــش دانــش
بنیــان اقتصــاد تجدیــد نظــر کنیــم .بــا ایــن حــال بــه
عنــوان یــک فعــال بخــش خصوصــی ،از توجــه دولــت و
مجلــس و اهتمــام بــه تغییــر قوانیــن و مقــررات نگــران
هــم مــی شــویم چراکــه بازنگــری هــا در بدنــه دولــت
و مجلــس بیشــتر ســلبی اســت تــا ایجابــی و پــس از

یکــی از نماینــدگان مجلــس از تقدیــم طرحــی بــه
هیئــت رییســه بــرای کاهــش موانــع تولیــد دانــش
بنیــان خبــر داده اســت .در ایــن بــاره چــه نظــری
داریــد؟
طرحــی بــه نــام جهــش تولیــد دانــش بنیــان در مجلس
مطــرح شــده امــا متــن آن روی ســایت مجلس نیســت و
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری هــم متنی
در اختیــار نــدارد .مــن بــا هــر کــدام از دوســتان فعــال
در حــوزه دانــش بنیــان کــه صحبــت کــردم خبــری از
ایــن طــرح نداشــتند .تــا متــن طــرح را نبینــم نمــی
توانــم دربــاره آن اظهــار نظــر کنــم .پیشــتر هــم گفتیــم
کــه تغییــر قوانیــن بــد نیســت امــا بــا در نظــر گرفتــن
نکاتــی .مهــم تــر از همــه اینکــه هــر نــوع تغییــر و
تدویــن برنامــه پــس از مشــورت بــا بخــش خصوصــی و
فعــاالن آن انجــام شــود .بارهــا لــزوم مشــورت بــا بخــش
خصوصــی را بــا دوســتان در دولــت و مجلــس مطــرح
کردیــم و آن هــا هــم موافقــت کردنــد و مــی گوینــد
طــرح هــا را بــا نظــر بخــش خصوصــی تدویــن کردنــد
امــا منظــور آن هــا از بخــش خصوصی مشــاوران شــرکت
هــای نزدیــک بــه خــود آن هاســت کــه تخصــص کافــی
در ایــن زمینــه ندارنــد .وقتــی مــی گوییــم مشــورت بــا
بخــش خصوصــی یعنــی مشــورت بــا تشــکل هــا ،اتــاق
هــای بازرگانــی و مجموعــه هایــی کــه ســال هاســت
در حــوزه هــای مختلــف صنعــت و اقتصــاد کشــور کار
کــرده و تجربــه کافــی را دارنــد .بــا مشــورت بــا دو ســه
شــرکت اتفــاق مهمــی رقــم نمــی خــورد و اگــر قــرار بــه
بازنگــری در قوانیــن و تهیــه طــرح و الیحــه ای اســت،
حتمــا بایــد مشــورت بــا بخــش خصوصــی بــه درســتی
انجــام شــود.
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در شــرایط کنونــی بــه دلیــل افــت درآمدهــای
ارزی حاصــل از فــروش نفــت ،اقتصــاد بــه منابــع
ارزی جدیــدی نیــاز دارد تــا از طریــق آنهــا بتــوان
کشــور را اداره کــرد .امــا در ایــن میــان دولتمــردان
هــم بایــد ایــن مســاله را در نظــر داشــته باشــند کــه
برخــی مشــکالت موجــود از قبیــل «موانــع بانکــی و
عــدم نقــل وانتقــال پــول» بــه دلیــل تحریمهــای
اعمــال شــده موجــب شــده تــا صادرکننــدگان
نتواننــد در مهلــت مقــرر نســبت بــه بازگشــت ارز
حاصــل از صادراتشــان اقــدام کننــد .از ایــن منظــر،
رییسجمهــور و تیــم اقتصــادی دولــت بایــد بــه
دنبــال ارایــه راهکارهایــی باشــند تــا منابــع ارزی بــه
شــیوه آســانتری وارد کشــور شــود .البتــه اینکــه
برخــی صادرکننــدگان هــم بخواهنــد از مهلتــی کــه
بــه آنهــا داده شــده ،تخطــی کــرده و بــه تعهداتشــان
عمــل نکننــد ،اقــدام صحیحــی نیســت وحتمــا بایــد
بــا ایــن دســته از صادرکننــدگان متخلــف برخــورد
شــود .بنابرایــن ،بایــد بیــن صادرکننــدهای کــه در
زمــان مقــرر بــه ایفــای تعهــدات ارزی خــود عمــل
کــرده و صادرکننــدهای کــه تخلــف کــرده و از تزریق
ارز صادراتــیاش بــه اقتصــاد کشــور خــودداری
میکنــد ،تفاوتــی باشــد .حــال بــه نظــر میرســد،
تنهــا راه بــرای پایــان دادن بــه مناقشــه ارزی بیــن
صادرکننــدگان و بانــک مرکــزی ،ایــن باشــد کــه
دولــت اســتراتژی خــود را برایــن اصــل اســتوار
کنــد کــه بــا نظرخواهــی از فعــاالن صاحبنــام
ایــن عرصــه ،بــه ایــن ماجــرا پایــان دهــد و بــه یــک
راهــکار عملــی و مشــخصی در ایــن زمینــه دســت
پیــدا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
استفاده از نیروگاههای وزارت نفت برای تامین برق
تابستان
ســخنگوی صنعــت بــرق از تعامــل دوســویه و تنگاتنــگ
وزارتخانــه هــای نفــت و نیــرو بــرای تامیــن ســوخت
نیروگاههــا و اســتفاده از واحدهــای نیروگاهــی وزارت نفــت
در پیــک تابســتان خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری توانیــر «مصطفــی رجبــی» بــا
بیــان ایــن کــه ســوخت اصلــی نیروگاههــای کشــور گاز
اســت ،خاطرنشــان کــرد :وزارتخانههــای نفــت و نیــرو
تعاملــی تنگاتنــگ در همــه حوزههــای مشــترک از جملــه
تامیــن ســوخت نیروگاههــا دارنــد.
رجبــی ادامــه داد :بــا هــدف بهرهگیــری از تمــام
ظرفیتهــای ایجــاد شــده بــرای تامیــن بــرق و نیروگاههــای
احــداث شــده توســط همــه دســتگاهها ،در حــال هماهنگــی
بــرای اســتفاده از واحدهــای نیروگاههــای وزارت نفــت در
ایــام پیــک تابســتان هســتیم.
وی یــادآور شــد :وزارتخانههــای نفــت و نیــرو در فصــل
زمســتان نیــز همکاریهــای خوبــی بــرای تامیــن ســوخت
کشــور انجــام داده بودنــد و بــا بهرهگیــری از تجــارت
گذشــته ،هــم اکنــون در حــال برنامهریــزی بــرای اســتفاده
از واحدهــای نیروگاهــی احــداث شــده توســط وزارت نفــت
هســتیم.
ســخنگوی صنعــت بــرق اظهــار داشــت :اســتفاده از
ظرفیتهــای ایجــاد شــده در حــوزه انــرژی کشــور بــرای
تامیــن بــرق در فصــل تابســتان ،باعــث خواهــد شــد تــا از
ایجــاد هزینههــای بیشــتر جلوگیــری شــود.
رجبــی اضافــه کــرد :برخــی از واحدهــای پتروشــیمی و
پاالیشــگاهی کشــور بــه منظــور تامیــن نیــاز داخلــی بــرق
خــود اقــدام بــه احــداث نیــروگاه کــرده بودنــد کــه پــس از
هماهنگــی و تعامــل بــرای و بررســی فنــی نحــوه اتصــال
نیروگاههــای وزارت نفــت بــه شــبکه ،از ظرفیتهــای
مذکــور بــرای تامیــن بــرق کشــور در پیــک تابســتان کمــک
گرفتــه شــود.
ســخنگوی صنعــت بــرق اذعــان کــرد :همــه ظرفیتهــای
الزم را بــرای تامیــن بــرق پایــدار مــردم بــه کار خواهیــم
گرفــت کــه البتــه بهرهگیــری از ایــن پتانســیلها در ســایه
تعامــل و همــکاری بیــن دســتگاهی امکانپذیــر شــده اســت.

تشکیل صندوق پروژه در بازار سرمایه
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :از فروردیــن
ســال  98تــا خــرداد  99ارزش بــازار ســرمایه از حــدود
 814هــزار میلیــارد تومــان بــه  5683هــزار میلیــارد
تومــان رســیده اســت و بــه عبارتــی طــی ایــن مــدت
رشــد  600درصــدی داشــته اســت .حســین ســاحورزی
افــزود :عمدهتریــن دالیــل ایــن رشــد بیســابقه ســیل
نقدینگــی و حجــم بســیار زیــاد نقدینگــی کــه مســیر خــود
را بــه بــازار ســرمایه پیــدا کــرده و البتــه افزایــش نــرخ
ارز و تــورم در ایــن موضــوع تاثیرگــذار بــوده اســت .وی
اظهــار کــرد:حمایتهــای دولتــی و حاکمیــت از بــورس
ازجملــه معافیــت افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی
داراییهــا نیــز بیتاثیــر نبــوده اســت .نایبرییــس اتــاق
بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد:ورود نقدینگــی توســط افــراد
حقیقــی و مــردم از فروردیــن  98تــا خــرداد  99یعنــی طــی
 14مــاه حــدود  86هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه تنهــا در
پنــج ماهــه اخیــر  72هــزار میلیــارد تومــان از ایــن رقــم وارد
بــازار ســرمایه شــده اســت .عضــو شــورایعالی بــورس بیــان
کــرد :از فروردیــن  98تــا خــرداد  97کدهــای فعــال بــورس
 70درصــد افزایــش یافتــه و در ســهماهه ابتــدای امســال
چهــار میلیــون و  500هــزار کــد بورســی جدیــد داشــتهایم.
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران ابــراز کــرد :تفاهمنامـهای
بــرای ایجــاد پنجــره واحــد در بــورس ایجــاد خواهــد شــد
کــه در ایــن خصــوص بــا وزارت اقتصــاد ،ســازمان بــورس و
فرابــورس هماهنگیهــای الزم انجــام شــده اســت .ســاح
ورزی اضافــه کــرد :شــرکتها بــرای ورود بــه بــازار ســرمایه
میتواننــد در ایــن پنجــره واحــد ثبتنــام کننــد تــا در
ســریعترین زمــان ممکــن درخواســت ورود آنهــا بررســی
شــود .وی ادامــه داد :اصلیتریــن و موثرتریــن راهــکار بــرای
کاهــش تالطمــات و پاســخ دادن بــه تقاضــای زیــاد تقویــت
بخــش عرضــه اســت بنابرایــن افزایــش تعــداد شــرکتهایی
کــه در بــورس پذیــرش میشــوند بهتریــن راهــکار بــرای
پاســخگویی بــه تقاضــا اســت .عضــو شــورایعالی بــورس
بــه واگــذاری ســهام دولــت نیــز اشــاره کــرد و گفــت:
مهمتریــن مشــکل در ایــن خصــوص واگــذاری مدیریــت
شرکتهاســت و بایــد امــکان اداره مدیریــت صندوقهــای
واگــذار شــده بــرای بخــش خصوصــی فراهــم شــود .نایــب
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :خواهــان تشــکیل
صنــدوق پــروژه و قــرار دادن طرحهــای نیمهتمــام در
بــورس هســتیم.

انـرژی
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بازگشت  ۳۵میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور
احســان قمــری در ارتبــاط بــا رســانه ملــی ،دربــاره علــت
بازنگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور افــزود :عــدم
اطــاع رســانی صریــح بــه صادرکننــدگان ،یکــی از علتهــای
ایــن امــر اســت و مــا بایــد در ایــن زمینــه بیشــتر اطــاع
رســانی کنیــم.
وی گفــت :اعتقــاد داریــم کــه صــدا و ســیما و ســازمان
توســعه تجــارت ،کار خــود را خــوب انجــام داده اســت ،امــا
جهــل بــه قانــون ،رافــع مســئولیت نیســت و صــادر کننــده
واقعــی کار خــود را بــه درســتی انجــام میدهد.مدیــر کل
دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت
افــزود :اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه صادرکننــدگان اصلــی
و کســانی کــه دلســوزانه کار میکننــد و دوبــاره میخواهنــد
صــادرات انجــام دهنــد ارز خــود را بــه کشــور بــر میگرداننــد
و اگــر بیــان میکنیــم کــه دو هــزار و  ۵۰۰کارت بازرگانــی
امــروز تعلیــق شــده ایــن ظلمــی اســت کــه بــه صادرکننــده
واقعــی میشــود.
قمــری گفــت :دو هــزار و  ۵۰۰صادرکننــدهای که درســت کار
نمیکننــد و صادراتشــان بــه نوعــی بــا کارتهــای بازرگانــی
یــک بــار مصــرف در حال انجــام اســت فعالیــت صادرکنندگان
اصلــی را تحــت الشــعاع قــرار میدهــد.
وی افــزود :اخیــرا اصالحاتــی در قوانیــن و مقــررات ایجــاد
شــده کــه بــه صــادر کننــده کمــک خواهــد کــرد کــه
بتوانــد ارز خــود را برگردانــد ضمــن اینکــه بســته حمایــت
از صــادرات غیــر نفتــی ســال  ۹۹کــه چنــد روز پیــش ابــاغ
شــد نمونــهای اســت از مشــوقهای صادراتــی.
روحانی :اقدامات وزارت نیرو در زمینه آب و برق
افتخارآمیز است
تهــران -ایرنــا -رییــس جمهــوری گفــت :اقدامــات
برنامهریــزی شــده وزارت نیــرو در زمینــه دو نیــاز اساســی
مــردم یعنــی آب و بــرق بــرای مــردم عزیــز ایــران و دولــت
تدبیــر و امیــد افتخارآمیــز و غرورآفریــن اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری ،حجــت
االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی روز سهشــنبه در
پــی گــزارش وزیــر نیــرو دربــاره پویــش هــر هفتــه -الــف
– ب -ایــران در ســال  ۹۸اظهارداشــت :در برابــر جهــاد و
فــداکاری شــخص جنابعالــی ،مدیــران ،کارکنــان ،مهندســین
و کارگــران وزارت نیــرو بــه قامــت میایســتم و بــا همــه
وجــود تقدیــر و تشــکر میکنــم.
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در پیــام تقدیــر رییــس جمهــوری از اقدامــات انجــام گرفتــه
در حــوزه وزارت نیــرو آمــده اســت :اقدامــات برنامهریــزی
شــده در زمینــه دو نیــاز اساســی مــردم یعنــی آب و بــرق
(الــف و ب) ،عبــور بیمشــکل از تابســتانهای گــرم و
خشــک ،ایجــاد امنیــت روحــی و اجتماعــی در جهــت
اســتمرار بهرهگیــری از دو نعمــت ارزشــمند ،اعتمــاد الزم
بــرای برنامهریــزی اقتصــادی و نــگاه امیدوارانــه بــه تابســتان
 ۹۹علیرغــم مواجهــه بــا پاندمــی کوویــد ۱۹و عــدم دغدغــه
مــردم در جهــت قطعــی آب یــا بــرق در بیمارســتان یــا منــزل
یــا محــل کار از یکســو؛ و بیــان و تشــریح الزم در پایــان
طرحهــا و افتتــاح آنهــا بــه ســبکی نویــن و دلگرمکننــده
از ســوی دیگــر ،بــرای مــردم عزیــز ایــران و دولــت تدبیــر و
امیــد افتخارآمیــز و غرورآفریــن بــود.
رییــس جمهــوری در ایــن پیــام بــه وزیــر نیــرو و کارکنــان
وزارت نیــرو گفــت :در برابــر جهــاد و فــداکاری شــخص
جنابعالــی ،مدیــران ،کارکنــان ،مهندســین و کارگــران وزارت
نیــرو بــه قامــت میایســتم و بــا همــه وجــود تقدیــر و تشــکر
میکنــم .خداونــد یاورتــان بــاد.
آمادگی برای واگذاری بخشی از فعالیتهای گمرک
به بخشخصوصی
اعضــای شــورای گفتوگــو تازهتریــن نشســت شــورای
را بــه بررســی وضعیــت ســاماندهی مرزهــای صادراتــی و
مبــادالت مــرزی اختصــاص دادنــد .در ایــن رابطــه گمــرک
ایــران گزارشــی از اقدامــات خــود بــرای تقویــت فعالیتهــای
ایــن ســازمان ارائــه داد .بــه اعتقــاد بخــش خصوصــی نبــود
مدیریــت واحــد در گمــرکات بــه ویــژه گمــرکات مــرزی،
چالــش جــدی در برابــر تجــارت ایــران اســت کــه بایــد
بــا همــکاری کلیــه ســازمانها و دســتگاههای حاضــر در
مرزهــا ،اصــاح شــود.
در ایــن نشســت فرهــاد دژپســند ،وزیــر اقتصــاد و دارایــی
کــه ریاســت شــورای گفتوگــو را نیــز بــر عهــده دارد ضمــن
تبریــک روز صنعــت و معــدن از لــزوم صنعتــی شــدن تمامــی
بخشهــای اقتصــادی ســخن گفــت و تأکیــد کــرد :از اوایــل
دهــه  80حمایــت از تولیــد و صنعــت ،رنــگ و بــوی جدیــدی
بــه خــود گرفــت و تمــام جوانــب آن یعنــی پیــش و پــس از
تولیــد نیــز حمایــت شــد .در واقــع تصمیــم ســازان کشــور بــه
ایــن محلــه رســیدند کــه بایــد بــرای بهبــود اوضــاع تولیــد و
صنعــت ،قبــل و بعــد از آن را نیــز ببینیــم و حمایــت کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران – ایرنــا – وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه سیاس ـتهای
اقتصــاد مقاومتــی در پتروشــیمی دنبــال شــده اســت ،گفــت:
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی در ســال  ۱۳۷۶برابــر یــک
میلیــارد دالر بــود کــه بــا افتتــاح طرحهــای جهــش دوم،
ایــن رقــم بــه  ۲۵میلیــارد دالر خواهــد رســید.
«بیــژن زنگنــه» روز پنجشــنبه در مراســم آغــاز بهرهبــرداری
از طرحهــای ملــی وزارت نفــت در اســتانهای آذربایجــان
غربــی ،مرکــزی و هرمــزگان گفــت :تولیــد پتروشــیمی بــه
قیمــت ثابــت در ابتــدای ســال  ،۹۲حــدود  ۱۲میلیــارد دالر از
نظــر ارزشــی بــوده اســت کــه ایــن رقــم در پایــان ایــن دولــت
بــه  ۲۵میلیــارد دالر میرســد.
وی افــزود :در ســال  ۱۴۰۴تولیــد پتروشــیمی بــه  ۳۷میلیــارد
دالر خواهــد رســید کــه ایــن امــر همــواره مــورد توجــه رهبــر
معظــم انقــاب بــوده و در  ۱۷اردیبهشــت در دیــدار بــا
تولیدکننــدگان برجهــش تولیــد تاکیــد کردنــد.
وی توضیــح داد :طــرح تولیــد خــط اتیلــن غــرب در ســال
 ۱۳۸۱تصویــب شــد کــه در واقــع بــا یــک هــزار و ۶۶۰
کیلومتــر خــط انتقــال ،طوالنیتریــن خــط انتقــال اتیلــن در
جهــان اســت و از جنــوب کشــور تــا تبریــز رســیده اســت.
زنگنــه افــزود :در ایــن طــرح هــر بخــش از تولیــد اتیلــن کــه
نیــاز بــه آب داشــته اســت ،در کنــار دریــا انجــام شــده اســت
و بــا کمــک ایــن خــط  ۲.۵میلیــون تــن اتیلــن بــه مناطــق
توســعه نیافتــه انتقــال مییابــد کــه واحــد اندیمشــک در
حــال احــداث اســت و واحدهــای مهابــاد و کردســتان امــروز
افتتــاح میشــود .واحــد تبریــز نیــز کــه پیــش از ایــن
خــوراک مایــع اســتفاده میکــرد بــا اتصــال بــه ایــن خــط
بــه خــوراک اتیلــن وصــل میشــود.
وزیــر نفــت در توضیــح خــط میانــدوآب کــه امــروز افتتــاح
شــد ،گفــت :ایــن طــرح یکــی از مهمتریــن طرحهــای دولــت
بــرای آمایــش ســرزمینی و بــرای ایجــاد اشــتغال و توســعه
مناطــق غــرب کشــور اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد اتیلــن در کشــور در حــال افزایــش
اســت ،گفــت :امســال تولیــد اتیلــن بــه  ۷میلیــون تــن
میرســد کــه  ۲میلیــون تــن آن در ایــن خــط اســتفاده
میشــود
زنگنــه گفــت :امســال  ۱۷طــرح پتروشــیمی افتتــاح میشــود
کــه پیشــرفتهای فیزیکــی باالیــی داشــتند و تــاش داریــم
عــاوه بــر جهــش دوم در تولیــد پتروشــیمی جهــش ســوم در
تولیــد را داشــته باشــیم و ایــن اقــدام فقــط طرحهــای روی
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گل دولت یازدهم در
دروازه خودی

درآمد پتروشیمی تا پایان جهش
دوم به  ۲۵میلیارد دالر میرسد

کاغــذ نیســت و پیشــرفت فیزیکــی خوبــی داشــتهاند.
وی افــزود :بــا اجــرای جهــش ســوم در تولیــد پتروشــیمی،
تولیــد کشــور بــه ســه برابــر کنونــی خواهــد رســید بــه
گونـهای کــه تولیــد پتروشــیمی کشــور کــه در ســال  ۹۲برابــر
 ۱۲میلیــارد دالر بــود بــه  ۳۷میلیــارد دالر افزایــش خواهــد
یافــت.
وزیــر نفــت گفــت :یکــی از کارهــای خــوب در ســال آخــر
دولــت دوازدهــم ایــن اســت کــه ریلگذاریهــا تثبیــت
میشــود و عــاوه بــر آن طرحهایــی بــرای زنجیــره ارزش
محصــوالت پتروشــیمی اجــرا میشــود کــه طرحهــای
پیشــران در ســه زیرشــاخه متانــول ،پروپیلــن ،اتیلــن و بنــزن
اســت.
وی بیــان کــرد :بخــش عمــده طرحهــای تولیــد اتیلــن انجــام
شــده اســت و بــرای تولیــد پروپیلــن یــک طــرح ابتــکاری
طراحــی کردیــم کــه بــرای تصویــب بــه دولــت ارائــه میشــود.
بــا توجــه بــه کمبــود پروپیلــن در کشــور ،دو خــط تولیــد ۱.۵
میلیــون در شــمال ،جنــوب و غــرب کشــور طراحــی کردیــم
کــه بــا خطــوط لولــه بــرای مناطــق مرکــزی و شــمالی کشــور
انتقــال میدهیــم کــه بــا کمــک آن صدهــا کارخانــه را
توســعه خواهیــم داد.
زنگنــه گفــت :تــا اواخــر امســال  ۱۷طــرح پتروشــیمی افتتــاح
میکنیــم کــه برابــر  ۲۵میلیــون تــن تولیــد ناخالــص را
افزایــش خواهــد داد.
وی در پاســخ ســه ســوال رییــس جمهــوری کــه پرســید

تاکنــون چنــد طــرح افتتــاح شــده اســت ،گفــت ۲۰ :طــرح بــا
ارزش تولیــد پنــج میلیــارد دالر افتتــاح شــده اســت.
وزیــر نفــت گفــت :اگــر تولیــد پتروشــیمی در کشــور را نســبت
بــه ســال  ۱۳۷۶بســنجیم ،در آن ســال یــک میلیــارد دالر
تولیــد داشــتیم و تولیــد مــا در پایــان جهــش دوم بــه ۲۵
میلیــارد دالر میرســد و برایــن اســاس محدودیتــی بــرای
عرضــه بــه داخــل نداریــم و صنایــع داخلــی پنــج میلیــارد دالر
برداشــت میکننــد.
زنگنــه در ادامــه در توضیــح خــط لولــه انتقــال نفــت گــوره-
جاســک و پایانــه صادراتــی ســواحل مکــران نیــز گفــت :ایــن
طــرح اســتراتژیکترین طــرح دولــت اســت.
وی افــزود :ایــن طــرح ،خــط لولـهای بــه قطــر  ۴۲اینــچ اســت
کــه از گــوره در اســتان بوشــهر شــروع میشــود و بــه غــرب
جاســک مــیرود .طــول خــط یــک هــزار کیلومتــر اســت و
میتــوان گفــت ایــن طرحــی اســت کــه بــرای اولیــن بــار
تمــام تجهیــزات مــورد نیــاز آن در داخــل تولیــد شــده اســت.
وزیــر نفــت دربــاره تولیــد تجهیــزات ایــن طــرح در داخــل
گفــت :در طــرح خــط لولــه انتقــال نفــت گــوره ـ جاســک
یــک قســمت از کار ،تولیــد لولــه اســت ،ورقهــای ویــژهای
بــرای تولیــد ایــن خــط لولــه نیــاز اســت کــه پیــش از ایــن
در کشــور تولیــد نمیشــد کــه بــه دلیــل تحریمهــا و
چــون کشــورها حاضــر بــه فــروش نمیشــد کــه بــا تــاش
مهندســان در فــوالد مبارکــه و اکســین ظــرف  ۱۰مــاه تولیــد
شــد.
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برخــی منابــع از صــدور داوری  ICCســوئیس خبــر
مــی دهنــد کــه بــر اســاس آن ایــران بایــد میلیــون
هــا دالر بابــت شــکایت گازی شــرکت ترکمــن گاز ،بــه
ترکمنســتان پرداخــت کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ترکمنســتان در شــکایت
خــود روی بدهــی گازی ایــران و الحاقیــه ای دســت
گذاشــت کــه توســط دولــت یازدهــم امضــا شــده
بــود .آخریــن جلســه داوری میــان دو کشــور ،در
زمســتان ســال گذشــته در ژنــو برگــزار شــد کــه
وکالی آمریکایــی ترکمــن گاز ،در قبــال انفعــال ،دفــاع
ضعیــف و عــدم ارائــه مســتندات قــوی شــرکت ملــی
گاز ایــران ،توانســتند پیــروز داوری شــده و ایــران
محکــوم بــه پرداخــت جریمــه شــود کــه برخــی منابــع
میــزان ایــن جریمــه را حــدود  ۲میلیــارد دالر اعــام
کــرده انــد.
طبــق گفتــه مطلعیــن ،بــا توجــه بــه قوانیــن داوری
 ICCســوئیس ،ایــن داوری میتوانــد حکــم کنــد
طلــب ترکمنســتان از محــل داراییهــای ایــران در
خــارج از کشــور پرداخــت شــود چــه از کــره جنوبــی
و چــه از عــراق .ایــن دومیــن بــاری اســت کــه وزارت
نفــت حســن روحانــی ،در اختالفــات حقوقــی در حوزه
صــادرات گاز بازنــده داوریهــا میشــود .یکبــار در
ســال  ۹۶کــه مجبــور شــد  ۲میلیــارد دالر غرامــت بــه
ترکیــه – در قالــب صــادرات مجانــی گاز -بپــردازد و
یکبــار هــم در تابســتان  ۹۹کــه بایــد میلیونهــا
دالر بــه ترکمنســتان پرداخــت شــود.
گفتنــی اســت مســئولیت ایــن پرونــده حقوقــی بــر
عهــده ســید اصغــر هنــدی ،مشــاور حقوقــی ســابق
زنگنــه و برخــی رؤســای شــرکت ملــی گاز بــود کــه
ماننــد پروندههــای دیگــر ،منجــر بــه صــدور رأی علیــه
کشــورمان شــده اســت؛ خبرنــگار مهــر طــی تماســی
تلفنــی بــا ســید اصغــر هنــدی مســئول حقوقــی ایــن
پرونــده پیگیــر رأی صــادر شــده بــود کــه وی بــه ایــن
پاســخ بســنده کــرد کــه هــم اکنــون بازنشســته شــده
و ســمتی درمجموعــه وزارت نفــت نــدارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تفاهمنامه ایجاد پنجره واحد برای ورود
شرکتهای خصوصی به بورس امضا شد

افزایش  ۳.۶میلیارد
مترمکعبی صادرات گاز ایران
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز اعــام کــرد کــه صــادرات
گاز ایــران در ســال  ۹۸بــا ثبــت جهشــی  ۲۶درصــدی،
حــدود  ۳.۶میلیــارد مترمکعــب افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا از شــرکت ملــی گاز ایــران ،حســن
منتظرتربتــی ،بــا اشــاره بــه ثبــت رکوردهــای جدیــد تولیــد،
انتقــال ،توزیــع و صــادرات گاز در ســال  ،۱۳۹۸از ثبــت
رکــورد بیســابقه صــادرات گاز طبیعــی کشــور در ایــن
ســال خبــر داد و گفــت :مصــرف تجمعــی گاز مشــترکان
خانگــی ،تجــاری و صنایــع غیرعمــده پارســال حــدود ۱۰
میلیــارد مترمکعــب افزایــش یافــت ،امــا بــا وجــود ثبــت
رکوردهــای جدیــد مصــرف ،گاز مشــترکان خانگــی شــهری
و روســتایی قطــع یــا بــا افــت فشــار روب ـهرو نشــد.
وی بــا بیــان اینکــه در چهــار مــاه پایانــی پارســال ،میانگیــن
مصــرف گاز خانگــی روزانــه  ۵۵میلیــون مترمکعــب نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال  ۱۳۹۷افزایــش داشــت ،تصریــح
کــرد :بــا وجــود جهــش مصــرف گاز خانگــی امــا پارســال
رکــوردی جدیــد بــرای صــادرات گاز کشــور ثبــت شــد.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز بــا بیــان اینکــه ســال
 ۱۳۹۸میانگیــن صــادرات تجمعــی گاز حــدود  ۳میلیــارد و
 ۶۰۰میلیــون مترمکعــب نســبت بــه ســال  ۱۳۹۷افزایــش
داشــته ،افــزود :در مجمــوع ســال  ۱۳۹۸صــادرات گاز ایــران
جهشــی  ۲۶درصــدی نســبت بــه ســال  ۹۷تجربــه کــرده
اســت.
تربتــی بــا بیــان اینکــه کل برداشــت گاز از منابــع در ســال
 ۹۸حــدود  ۲۷۰میلیــارد مترمکعــب بــوده اســت ،تأکیــد

کــرد :همزمــان بــا افزایــش مصــرف گاز و توســعه شــبکه
خطــوط لولــه و بهرهبــرداری از تأسیســات جدیــد تقویــت
فشــار ،در مجمــوع گازی تولیــد نشــد کــه بــرای انتقــال و
توزیــع آن مشــکلی وجــود داشــته باشــد.
وی یکــی از مهمتریــن برنامههــای اولویــتدار ســال
 ۹۹شــرکت ملــی گاز ایــران را ســاخت و توســعه شــبکه
گازرســانی در اســتان سیســتان و بلوچســتان دانســت و
تصریــح کــرد :براســاس برنامــه زمانبنــدی ،امیدواریــم
تــا آذرمــاه امســال گازرســانی بــه شــهر زاهــدان بــه پایــان
برســد ،ضمــن آنکــه ســاخت خطــوط لولــه انتقــال گاز در
دیگــر شــهرهای ایــن اســتان هــم تکمیــل شــود و بــه
تفکیــک اولویــت در مــدار بهرهبــرداری قــرار گیــرد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران همچنیــن بــا بیــان
اینکــه شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون تأثیــری در اجــرای
برنامههــای توســعهای یــا تعمیــرات صنعــت گاز کشــور
نداشــته اســت ،اظهــار کــرد :بــا برنامهریــزی انجامشــده
از پارســال و بــا تأمیــن منابــع مالــی و اجــرای تمامــی
پروتکلهــای بهداشــتی ،شــیوع کرونــا اختاللــی در رونــد
توســعه و اجــرای پروژههــای جدیــد توســعه و تعمیراتــی
شــرکت ملــی گاز ایــران ایجــاد نکــرده اســت.
تربتــی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه هوشــمندانه
شــبکه گاز در ســالهای گذشــته تاکنــون ،بــه افزایــش
پایــداری و تــابآوری شــبکه انتقــال و توزیــع گاز کشــور
منجــر شــده اســت ،گفــت :بــا ســاخت خطــوط لولــه و
تأسیســات جدیــد تقویــت فشــار ،وضــع درختــی شــبکه گاز
از بیــن رفتــه اســت.

در نــود و ششــمین نشســت شــورای گفتوگــو ،اتــاق
ایــران ،شــرکت بــورس تهــران ،فرابــورس ایــران و
جامعــه حســابداران رســمی ،تفاهمنامــه همــکاری در
راســتای ایجــاد پنجــره واحــد بــرای ورود شــرکتهای
بخــش خصوصــی بــه بــازار ســرمایه امضــا کردنــد .ایــن
تفاهمنامــه درگاهــی بــرای ارزیابــی ،اقــدام و پایــش
تأمیــن مالــی شــخصیتهای حقوقــی بخــش خصوصــی
از بازارهــای ســرمایه ایجــاد میکنــد.
حســین ســاح ورزی ،نایبرئیــس اتــاق ایــران بــا
اشــاره بــه برگــزاری نــود و ششــمین نشســت شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی از امضــای
تفاهمنام ـهای بیــن شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران،
فرابــرورس ایــران ،جامعــه حســابداران رســمی و اتــاق
ایــران خبــر داد .موضــوع ایــن تفاهمنامــه بــه ایجــاد
پنجــره واحــد بــرای ورود شــرکتهای بخــش خصوصــی
بــه بــازار ســرمایه مربــوط میشــود.
بــر اســاس اظهــارات او اقــدام الزم بــرای طراحــی و
پیادهســازی درگاه واحــد و نظــارت بــر آن بــا هــدف
پوشــش کامــل مســیر تأمیــن مالــی از محــل بازارهــای
ســرمایه در یــک ســامانه واحــد بــر عهــده اتــاق ایــران
اســت .درواقــع ایــن درگاه مســیر ارتباطــی بــرای
ارزیابــی ،اقــدام و پایــش تأمیــن مالــی شــخصیتهای
حقوقــی بخــش خصوصــی از محــل بازارهــای ســرمایه
و بدهــی کشــور بــا تمرکــز بــر بازارهــای زیــر نظــارت
شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس اســت.
قائممقــام دبیــر شــورای گفتوگــو بــا بیــان ایــن
نکتــه کــه تفاهمنامــه در  5مــاده و  4نســخه تنظیــم
شــده اســت ،گفــت :همــکاری بیــن اتــاق ایــران و بــورس
ادام ـهدار اســت و در ایــن راســتا اقدامــات مناســبی بــه
همــت محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران
بــرای تأمیــن مالــی پروژههــای نیمهتمــام دولتــی کــه
در قالــب صنــدوق پــروژه ،تعریــف شــدهاند ،صــورت
گرفتــه و قــرار اســت زمینــه ورود آنهــا بــه بــورس فراهــم
شــود.
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مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی بــا اشــاره
بــه مباحــث صورتگرفتــه طــی روزهــای اخیــر در
خصــوص بازگشــت ارز صادراتــی ،توجــه بــه دغدغههــای
صادرکننــدگان بــه عنــوان پیشــرانان توســعه اقتصــادی
کشــور را ضــروری دانســت و هماهنگــی میــان
بخشهــای مختلــف تاثیرگــذار بــر صــادرات غیرنفتــی از
جملــه بانــک مرکــزی ،گمــرک ،ســازمان توســعه تجــارت
ایــران و ســازمان امــور مالیاتــی را بااهمیــت عنــوان کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،احســان قمــری ضمــن تاکیــد بــر ایجــاد ســامانه
اطالعرســانی مشــترک میــان ایــن چهــار بخـش مرتبــط
و درگیــر بــا صــادرات بــا هــدف انتقــال صحیــح و بــه
موقــع اطالعــات و شــفافیت در ایــن زمینــه گفــت:
در صــورت اطالعرســانی صحیــح میتــوان انتظــار
داشــت بازگشــت ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور ،ســرعت بیشــتری بگیــرد .وی افــزود :وجــود
هزینههــای نامتعــارف نقــل و انتقــال وجــوه صادراتــی
ناشــی از شــرایط موجــود و همچنیــن شــیوع ویــروس
کرونــا در اواخــر ســال گذشــته از جملــه مشــکالت
صادرکننــدگان اســت و تدویــن بســتههای تشــویقی
بــرای صادرکنندگانــی کــه مطابــق ترتیبــات بانــک
مرکــزی ،نســبت بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
خــود اقــدام کردهانــد کارآمــد خواهــد بــود .مدیــر
کل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ایجــاد انگیــزه و
امیــد در میــان صادرکننــدگان را ارزشــمند توصیــف
کــرد و بیــان کــرد :الزم اســت شــرایطی فراهــم شــود
کــه بــا انعطــاف بیشــتری بــا جامعــه صادرکننــدگان
برخــورد و حتیاالمــکان بــرای صادرکننــدگان پیشــرو،
تمهیداتــی اندیشــیده شــود .قمــری ،تشــکیل کارگــروه
اقــدام صادراتــی را در راســتای توجــه بــه مشــکالت
صادرکننــدگان عنــوان کــرد و خواســتار انعــکاس
مشــکالت صادرکننــدگان از طریــق اتاقهــای تعــاون،
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و اتــاق
اصنــاف بــه کمیتــه اقــدام صادراتــی شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــن روزهــا کــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
مــورد توجــه مســئوالن قــرار گرفتــه و بــا انتشــار
اســامی متخلفــان در ایــن زمینــه و تعلیــق کارتهــای
بازرگانــی ســعی دارنــد صادرکننــدگان را ملــزم
بــه بازگردانــدن ارزهــای خــود کننــد ،عــدهای از
کارشناســان اقتصــادی و مســئوالن راهکارهایــی بــرای
بازگشــت ایــن ارزهــا مطــرح میکننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،از دو ســال پیــش و همزمــان بــا افزایــش
نــرخ ارز در بــازار داخلــی ایــران ،بانــک مرکــزی بــه منظــور
تضمیــن بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور از ســویی
بــرای صادرکننــدگان تعهــدات ارزی قطعــی در نظــر گرفــت
و از ســوی دیگــر اعــام کــرد صادرکنندگانــی کــه در موعــد
مقــرر ،ارز خــود را بازگرداننــد امــکان اســتفاده از مشــوقهای
صادراتــی را خواهنــد داشــت.
در ابتــدای ســال جــاری نیــز ،بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه
صادرکننــدگان تــا پایــان تیــر مــاه فرصــت دارنــد نســبت بــه
ایفــای تعهــدات ارزی صادراتــی ســال  ۱۳۹۸خــود اقــدام
کننــد و در غیــر ایــن صــورت محدودیتهــای منــدرج در
بســته سیاســتی بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و نحــوه
رفــع تعهــد ارزی آن ،بــرای ایــن دســته از صادرکننــدگان اجــرا
خواهــد شــد.
پــس از ایــن بــا افزایــش قیمــت دالر ،عــدم بازگشــت ارزهــای
صادراتــی یکــی از عوامــل ایــن افزایــش قیمــت و نابهســامانی
بــازار ارز خوانــده شــد کــه در ایــن زمینــه بانــک مرکــزی بــه
صادرکنندگانــی کــه ارز خــود را بازنگرداندهاند ،اینگونه گوشــزد
کــرد کــه مطابــق مقــرارت ،اســامی متخلفــان در رســانهها
منتشــر میشــود و رئیــس جمهــور هــم مطمئنتریــن راه
بــرای آرامــش بــازار ارز را ایفــای تعهــد صادرکننــدگان بــرای
برگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــاد و تالشهــای موفقیــت آمیــز
بــرای بازگشــت درآمدهــای ارزی بــه کشــور و همچنیــن عرضه
ارز حاصــل از صــادرات از ســوی صادرکننــدگان دانســت.
همچنیــن ،در ایــن زمینــه طبــق اعــام اتــاق بازرگانــی،
دارنــدگان کارتهــای بازرگانــی کــه نســبت بــه ایفــای تعهدات
ارزی خــود تاکنــون اقدامــی نکردهانــد در دو زمانبنــدی
جریمــه خواهنــد شــد و واحدهــای غیرتولیــدی کــه بــا داشــتن
کارتهــای بازرگانــی اقــدام بــه صــادرات کــرده ولــی ارز خــود
را بــاز نگرداندهانــد ،از تاریــخ هفتــم تیــر امســال مشــمول

انـرژی
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راهی برای بازگشت ارزهای
صادراتی به خانه
جریمــه میشــوند و کارتهــای بازرگانــی آنهــا معلــق خواهــد
شــد.
عــاوه بــر ایــن ،واحدهــای تولیــدی کــه بــه تعهــد ارزی خــود
عمــل نکردهانــد نیــز تــا پایــان تیــر امســال زمــان دارند نســبت
بــه ایــن تعهــد اقــدام کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت ،کارتهــای
ایــن افــراد نیــز تعلیــق خواهــد شــد.
حــال ،نگاهــی بــه اظهارنظــر مســئوالن در ایــن رابطــه
میاندازیــم کــه رئیــس جمهــور معتقــد اســت کــه
صادرکننــدگان بایــد بداننــد ،مالــک ارز دولــت اســت و موظفند
ارز را برگرداننــد و کســانی کــه بخواهنــد تخلــف کننــد ،قــوه
قضاییــه و بانــک مرکــزی وارد عمــل میشــوند.
 ۲میلیارد ارز برنگشته است
همچنیــن رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرده کــه در دو
ســال گذشــته معــادل  ۷۲میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی
داشــتهایم کــه از ایــن میــزان نزدیــک  ۴۵میلیــارد دالر
بازگشــته اســت و مهلــت دادهایــم کــه تــا پایــان تیرمــاه۲۲ ،
میلیــارد دالر باقیمانــده نیــز بازگــردد.
همتــی بــه تازگــی گفتــه کــه خوشــبختانه صادرکننــدگان
عمــده کــه همــان پتروشــیمیها و صنایــع فــوالد هســتند،
ارز خــود را بــه کشــور بازگرداندهانــد و امیدواریــم ســایر
صادرکننــدگان نیــز نســبت بــه بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات خــود اقــدام کننــد.

عــاوه برایــن ،زادبــوم  -رئیــس ســازمان توســعه تجــارت
ایــران  -نیــز از صــدور  ۲۰هــزار کارت بازرگانــی خبــر داده کــه
طبــق گفتــه وی ،معــادل  ۱۵هــزار و  ۳۰۰کارت هیــچ ارزی
وارد کشــور نکردهانــد؛ بهطوریکــه میــزان ارزآوری هشــت
میلیــارد دالر بــوده اســت.
 ۱۶هزار و  ۴۳۵صادرکننده فعال داریم
همچنیــن صمــد کریمــی  -مدیــر اداره صــادرات بانــک
مرکــزی  -اعــام کــرده کــه  ۱۹هــزار و  ۱۷۶صادرکننــده
در کشــور داریــم و تعــداد صادرکننــدگان فعــال  ۱۶هــزار و
 ۴۳۵نفــر اســت کــه تعــداد کثیــری از آنهــا ارز خــود را بــه
چرخــه اقتصــادی بــاز نگرداندهانــد و براســاس اظهــار نظــر
وی ،معــادل  ۶.۸میلیــارد یــورو بــه چرخــه اقتصــادی بازنگشــته
اســت.
پــس از طــرح ایــن صحبتهــا ،کارشناســان اقتصــادی
واکنشهایــی نســیت بــه نحــوه نظــارت بــر بازگشــت ارز
داشــتند کــه طبــق آن یــک تحلیلگــر اقتصــادی معتقــد
اســت کــه انتشــار نــام صادرکننــدگان متخلــف در بازگشــت
ارزهــای خــود ،ســینگال منفــی بــه بــازار صــادرات منتقــل
میکنــد و موجــب میشــود در شــرایط تحریــم و فشــارهای
اقتصــادی تمایــل صادرکننــدگان بــرای صــادرات کــم شــود؛
بنابرایــن ،بهتــر اســت در ایــن زمینــه بــا گفتمــان ،علــت
عــدم بازگشــت ارز مشــخص شــود و دولــت بایــد در خدمــت

صــادرات و تولیــد باشــد.
صادرکنندگان ارز را سالخی نکنید
بــه گفتــه مولــوی ،دوای کمبــود ارز ســاخی صادرکننــدگان
نیســت و در کشــوری کــه صــادرات آن ثــروت ملــی اســت،
معافیتهــای صادراتــی بایــد لغــو و سوبســیدهایی چــون
انــرژی حــذف شــوند .همچنیــن ،از صادرکننــدگان هماننــد
ســایر کســبوکارها مالیــات اخــذ شــود و بــا ایــن روش،
خواهیــد دیــد کــه صادرکننــدگان بــرای ایفــای بدهــی
مالیاتــی ،ارز را بــه کشــور بازمیگرداننــد.
عــاوه برایــن ،حســین ســاح ورزی  -نایــب رئیــس اتــاق
بازرگانــی  -نیــز در واکنــش بــه ســخنان رئیــس جمهــور در
مــورد بــازار ارز اعــام کــرد کــه تعبیــری کــه آقــای رئیــس
جمهــور بــه کار بردنــد مبنــی بــر اینکــه مالــک ارز حاصــل از
صــادرات خــود دولــت اســت ،پســندیده و مــورد قبــول نیســت،
چــون در تعــارض و مغایــرت بــا حقــوق مالکیــت افــراد اســت
و اساس ـاً میتوانــد پدیــده مخربــی باشــد کــه در میــان مــدت
و بلنــد مــدت تاثیــر نامطلوبــی در ســرمایهگذاری و رشــد
اقتصــادی دارد .همچنیــن توقــع دولــت از بخــش خصوصــی
در ایــن موضــوع بایــد متناســب بــا شــرکتهای دولتــی ماننــد
پتروشــیمیها باشــد و بایــد بــه همــان میــزان نیــز از بخــش
خصوصــی انتظــار داشــته باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران میتواند کل نیاز برقی
کشورهای همسایه را پاسخ دهد

مدیرعامــل شــرکت توانیــر گفــت :ایــران پتانســیل باالیــی در
حــوزه صــادرات بــرق دارد تاجایــی کــه مــی توانیــم بــا افزایش
بهــره وری و توســعه شــبکه کل نیــاز برقــی کشــورهایی کــه بــا
آن هــا مــرز خاکــی داریــم را پاســخ دهیــم.
محمــد حســن متولــی زاده در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه وضعیــت فعلــی بــازار صــادرات ،اظهــار کــرد :اگــر بتوانیــم
بهــرهوری را افزایــش دهیــم زمینــهای میشــود کــه بــا
یــک ســرعت بیشــتر در بخشهایــی کــه پتانســیل افزایــش
صــادرات وجــود دارد گام برداریــم.
وی بــا اشــاره بــه پتانســیل هــای موجــود بــرای افزایــش
صــادرات بــرق ،تاکیــد کــرد :ایــن مســاله تابــع نیاز کشــورهای
همســایه اســت و اکنــون نیــز بــا برخی از کشــورهای همســایه
درحــال رایزنــی بــرای افزایــش صــادرات هســتیم.
مدیــر عامــل شــرکت توانیــر بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال
حاضــر ایــن امــکان وجــود دارد کــه شــبکه را توســعه دهیــم
و نیــاز تمــام کشــورهای همســایه کــه بــا آن هــا مــرز خاکــی
داریــم را برطــرف کنیــم ،تصریــح کــرد :بــرای توســعه بهــره
وری و ایجــاد ســاز و کارهایــی در ایــن زمینــه وزارت نیــرو
برنامــه هــای متعــددی را در نظــر گرفتــه اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه ســرمایهگذاریهایی کــه در صنعــت
بــرق طــی ســالهای گذشــته شــده ،ایــران امــکان تبــادل
انــرژی بــا همــه همســایگانی کــه بــا آنهــا مــرز زمینــی
دارد برخــوردار اســت؛ از گوشــه جنــوب شــرقی ،پاکســتان،
افغانســتان ،ترکمنســتان ،آذربایجــان ،ارمنســتان و ترکیــه،
امــکان تبــادل وجــود دارد ،یعنــی میتوانیــم هــم صــادرات و
هــم واردات داشــته باشــیم.
میــزان صــادرات بــرق در کشــور نســبت بــه گذشــته افزایــش
داشــته اســت ،بهگونـهای کــه در ســال  ۱۳۹۸شــاهد افزایــش
 ۱۲۰درصــدی رشــد خالــص صــادرات بــرق بودیــم ،درواقــع
سیاســت صنعــت بــرق ،توســعه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی و از جملــه توســعه صــادرات بــرق بــه کشــورهای
همســایه اســت ،بهگونــهای کــه باتوجــه بــه نیازهــای کــه
در منطقــه وجــود دارد و نیازمنــدی کشــورهای همســایه،
زیرســاختهای الزم بــرای توســعه انــرژی فراهــم شــده و بــر
اســاس ظرفیتهــای موجــود صــادرات بــرق صــورت گرفتــه

اســت.

بزرگترین نیروگاههای
خورشیدی جهان

بزرگتریــن نیروگاههــای خورشــیدی جهــان اکنــون حــدودی
دو گیــگاوات ظرفیــت تولیــد نیــرو دارنــد و در حــال توســعه
بــه ســوی ظرفیــت پنــج گیــگاوات هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،مجلــه پــی وی اخیــرا فهرســتی از
بزرگتریــن نیروگاههــای خورشــیدی جهــان را منتشــر کــرده
کــه ظرفیــت بــاالی  ۵۰۰مــگاوات دارنــد .بــر اســاس گــزارش
 ،ETEnergyWorldایــن نیروگاههــا عبارتنــد از:
 -۱پارک خورشیدی یانچی در چین
ایــن نیــروگاه ظرفیــت تولیــد  ۸۲۰مــگاوات نیــرو دارد و از
ســال  ۲۰۱۶در حــال فعالیــت بــوده اســت.
 -۲نیروگاه فرونت رانر داتونگ چین
در بخــش شــرقی چیــن در اســتان شنکســی یــک پــروژه
 ۸۰۰مگاواتــی در منطقــه داتونــگ نصــب شــده اســت .ایــن
مجموعــه در منطقــه وســیعی توزیــع شــده که مشــاهده آن را
از طریــق تصاویــر ماهــواره ای دشــوار میکنــد.
 -۳نیروگاه خورشیدی-آبی لونگ یانگشیا در چین
ایــن نیــروگاه کــه در اســتان کینــگای قــرار دارد۶۹۷ ،
مــگاوات ظرفیــت نیــرو دارد و زمانــی کــه فــاز دوم آن در
ســال  ۲۰۱۴متصــل شــد ،بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی
جهــان شــده بــود.
 -۴پروژه انرژی خورشیدی کاموتی هند
ایــن نیــروگاه کــه در ســال  ۲۰۱۶از ســوی شــرکت آدانــی
در تامیــل نــادو ســاخته شــد ،بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی
هنــد اســت کــه در منطقــه ای بــه وســعت  ۱۲۰۰هکتــار
گســترده شــده و  ۶۴۸مــگاوات ظرفیــت تولیــد نیــرو دارد.
 -۵نیروگاه ویالنوئوای مکزیک
نیــروگاه ویالنوئــوای مکزیــک  ۶۴۰مــگاوات ظرفیــت عملیاتی
دارد و فــاز ســوم آن در نوامبــر ســال گذشــته تکمیــل شــد و
همچنــان از ســوی شــرکت انــل گریــن پــاور ایتالیــا در دســت
توســعه است.
 -۶سوالر استار آمریکا
بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی آمریــکا  ۵۹۷مــگاوات
ظرفیــت تولیــد نیــرو دارد و بــه گــروه برکشــایر هاتــاوی وارن
بافــت تعلــق دارد.
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 -۷هونگ شاگانگ چین
ایــن نیــروگاه چنــد فــازی در اســتان گانســو توســط چاینــا
ســینگ یــس ســاخته شــد و ظرفیــت عملیایــت  ۵۷۴مــگاوات
دارد کــه قــرار اســت تــا  ۸۲۰مــگاوات توســعه پیــدا کنــد.
 -۸توپاز آمریکا
ایــن پــروژه  ۵۵۰مــگاوات ظرفیــت دارد و در دشــت کاریــزو
پلیــن در مرکــز کالیفرنیــا ســاخته شــده اســت.
 -۹یین چوان شینگ کینگ چین
پــروژه ییــن چــوان شــینگ کینــگ بیــش از  ۵۰۰مــگاوات
ظرفیــت دارد و در اواســط ســال  ۲۰۱۸نصــب شــد.
 -۱۰ان پی کونتا گرینکوی هند
ایــن نیــروگاه کــه در اندهــرا پــرادش قــرار دارد در ســال
 ۲۰۱۷بــرای گرینکــو انــرژی در پــارک خورشــیدی آنانتاپــور
بــا ظرفیــت  ۵۰۰مــگاوات بــود.
یــک نیــروگاه خورشــیدی دیگــر کــه شــایان ذکــر اســت،
پــروژه خورشــیدی مســتقل  Sweihanدر ابوظبــی امــارات
متحــده عربــی اســت کــه همچنــان در دســت ســاخت اســت و
قــرار اســت  ۹۳۸مــگاوات ظرفیــت تولیــد نیــرو داشــته باشــد
و انتظــار مــیرود پــس از راه انــدازی شــدن ،بــه بزرگتریــن
نیــروگاه خورشــیدی جهــان تبدیــل شــود.

مطالبات مالی ایران از عراق ؛
موانع و راهکارهای پیشرو
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،اصــل مشــکل در ایــن بــاره،
تحریــم هــای یکجانبــه و ظالمانــه آمریــکا اســت هــر چنــد
عــراق بــه دلیــل اقتصــاد شــکننده ای کــه دارد بــه شــدت از
پرداخــت آن بــا دالر و حتــی یــورو بــه ایــران ناتــوان اســت.
بغــداد بارهــا آمادگــی خــود را بــرای پرداخــت ایــن مطالبــات
بــر اســاس دینــار عراقــی اعــام کــرده اســت امــا بــه دلیــل
اختــاف نــرخ رســمی دینــار بــا نــرخ آن در بــازار آزاد و ضــرر
و زیانــی کــه ایــران از آن متحمــل مــی شــود ،تاکنــون شــرکت
هــای توانیــر و گاز ایــران از پذیــرش ایــن پیشــنهاد عراقــی هــا
خــودداری کــرده انــد.
وزیــران نفــت و نیــرو و رییــس کل بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران تاکنــون در ســفرهایی کــه بــه بغــداد در طــول
دو ســال گذشــته داشــته انــد ایــن مســاله را پیگیــر بــوده و
ایــن پرونــده در ســفر اســفند  ۹۷رییــس جمهــوری اســامی
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ایــران بــه بغــداد نیــز مــورد بحــث قــرار گرفــت.
در ســفر «عبدالناصــر همتــی» رییــس کل بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران بــه بغــداد در بهمــن  ۹۷بانــک
هــای مرکــزی دو کشــور بــا امضــای توافقنامــه «ســاز و کار
پرداخــت مالــی» ،بســتر آزاد کــردن مطالبــات مالــی ایــران از
عــراق را فراهــم کردنــد.
بــر همیــن اســاس در ســفر «رضــا اردکانیــان» وزیــر نیــرو
در  ۱۴خــرداد گذشــته نــه تنهــا نیمــی از مطالبــات بــرق
ایــران بــه میــزان حــدود  ۴۰۰میلیــون دالر وصــول شــد بلکــه
دو کشــور قــرارداد تمدیــد فــروش دو ســاله بــرق ایــران بــه
عــراق را نیــز امضــا کردنــد.
همتــی رییــس کل بانــک مرکــزی متعاقبــا در  ۲۸خــرداد
گذشــته بــه بغــداد آمــد تــا پیگیــر اجــرای توافقنامــه قبلــی
امضــا شــده بــا بانــک مرکــزی عــراق شــود و دیدارهــای او بــا
نخســت وزیــر عــراق نیــز حکایــت از آن داشــت کــه بغــداد
بــه شــدت عالقــه منــد بــه پرداخــت مطالبــات مالــی ایــران
اســت.
دو کشــور در راســتای حــل مســائل گذشــته تاکنــون توافــق
هایــی بــرای برداشــت از منابــع مالــی ایــران در عــراق داشــته
انــد ،از جملــه پرداخــت ارز بــه زائــران ایرانــی اربعیــن و دیگــر
مناســبت هــای دینــی و یــا پرداخــت بخشــی از مطالبــات
شــرکت هــای ایرانــی از عــراق کــه ایــن توافــق هــا اجرایــی
شــده اســت.
تــازه تریــن توافــق صــورت گرفتــه کــه در ســفر رییــس کل
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه بغــداد حاصــل
شــد ،تامیــن بخشــی از کاالهــای اساســی از جملــه دارو از
طریــق عــراق و از منابــع مالــی ایــران نــزد دولــت عــراق
اســت.
وزیــران دارایــی و بانــک مرکــزی عــراق بارهــا در دیــدار بــا
مقــام هــای ایرانــی تاکیــد کــرده انــد کــه منابــع مالــی ایــران
محفــوظ اســت و بغــداد آمادگــی دارد هــر زمــان طــرف ایــران
بخواهــد آنهــا را پرداخــت مــی کنــد.
عــراق در عیــن حــال بــه دلیــل شــرایط خاصــی کــه دارد
بــدون کمتریــن اصطــکاک بــا آمریــکا مــی کوشــد رونــد
تعامــات و همــکاری هــا خــود را در حــوزه روابــط اقتصــادی،
انــرژی و تجــارت بــا جمهــوری اســامی ایــران بــه پیــش بــرد.
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Short news

انـرژی

Powering Iraq During COVID-19: GE
Linxon Wins $80mn Order For Sub- Executes Operations And Maintenance Works At Besmaya Power
station Project In Iraq
Plant

The delivery includes all needed
equipment (High Voltage 132 kV GIS,
132/33 kV power transformers, 33
kV switchgear, control & protection
system, communication system etc)
as well as design, civil construction
works, installation and commissioning
Linxon has won an order of around
$80 million to the Ministry of Electricity in Iraq for delivery of four turnkey
132/33 kV GIS substations. The contract forms part of the Electricity Sector Reconstruction Project (Phase 2)
financed by Japan International Co.)operation Agency (JICA
The delivery includes all needed
equipment (High Voltage 132 kV GIS,
132/33 kV power transformers, 33
kV switchgear, control & protection
system, communication system etc)
as well as design, civil construction
works, installation and commissioning. The delivery time is 18 months
and the project will start around July,
.2020

The activities reduced the risk of unplanned downtime of power generation equipment at the site, enabling
the plant to reliably supply up to 3
gigawatts (GW) of electricity to the
national grid to help meet the peak
summer demand for power
Press Release: GE Gas Power successfully completed services on
four 9F.03 gas turbines, two steam
turbines and six generators at Iraq’s
Besmaya Power Plant safely and on
time, while continuing to execute
wider operations and maintenance
(O&M) works at the site despite the
many challenges posed by the COV.ID-19 pandemic
These service activities reduced the
risk of unplanned downtime of power generation equipment at the site,
enabling the plant to reliably supply
up to 3 gigawatts (GW) of electricity
to the national grid to help meet the
.peak summer demand for power
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UAE’s Taqa Registers Dh4bn Loss
In Q1 2020

Despite the challenging start to the
year, TAQA is looking ahead and is
well positioned to continue benefiting from stable revenue streams
Abu Dhabi National Energy Company PJSC (“TAQA” or the “Group”)
has announced its earnings for the
first quarter of 2020 with group rev.enues declining 9% to Dh4.0 billion
EBITDA fell 18% to AED 1.9 billion
reflecting weaker revenues as well
as higher operating expenses within
.the Oil and Gas business
As a result of the significant and
prolonged effects on oil demand due
to COVID-19, and in line with peers,
the Group reduced its 2020 and 2021
oil price assumptions, requiring a
write down of the Group’s carrying amounts of certain oil-specific
assets with a post-tax, bottom-line
impact of AED 1.5 billion. The loss
attributable to TAQA’s shareholders
for Q1 2020 was AED 1.7 billion driven by the above-mentioned impair.ment charges
This mainly reflects a 21% drop in
the price of oil and gas sold by TAQA
.for the same period last year

Stock market listing to be eased
for private companies

TEHRAN – Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA), Iranian Association of
Internal Audits (IAIA), Tehran Stock
Exchange (TSE), and Iran’s over-thecounter (OTC) market, known as Iran
Fara Bourse (IFB), signed a memorandum of understanding (MOU) on
Tuesday for launching a single-window system to accelerate the process
of private companies’ acceptance to
.the stock market, IRIB reported
The signing ceremony was attended by Finance and Economic Affairs
Minister Farhad Dejpasand, ICCIMA
Head Gholam-Hossein Shafeie, Head
of Iran’s Securities and Exchange
Organization (SEO) Hasan Qalibaf,
Managing Director of TSE Ali Sahraei and IFB Managing Director Amir
.Hamouni
its production capacity to 100 million
.tons per year from currently 66 mt/y
The MOU is aimed at creating a single
portal for evaluating, assessing and
monitoring the financial and technical situation of private sector companies for approving their entrance into
.the capital market
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[[ زیباییشناسی علم اقتصاد[[
گرشــی زیباییشناســانه بــه تطــور اندیشــهها و رفتــار انســان اقتصــادی از یونــان باســتان تــا عصــر جدیــد ،بــه
بررســی تفکــر انســان و انتخــاب اقتصــادی طــی دورههــای زمانــی مختلــف تاریــخ پرداختــه اســت.
شــما هنــگام مطالع ـهی ایــن کتــاب بــا اســطورههای تاریــخ ،ســیر تفکــر و تأثیــرات اندیش ـههای کهــن بــر دگرگــون
شــدن علــم اقتصــاد آشــنا شــده و ردپــای اندیش ـهها و انســان اقتصــادی را در کوشــش ذهنــی ادیبــان و نویســندگان
در کنــار نگرشهــای فلســفی مشــاهده میکنیــد.
ایــن کتــاب حــول ســه محــور« :انســان اقتصــادی»؛ «زیبایــی شناســی» و «ادراک هولوگرافیــک اقتصــاد» نــگارش شــده
اســت و دورههــای تاریخــی مــورد بحــث آن عبارتنــد از :عصــر سیاســی-اجتماعی یونــان باســتان ،عصــر امپراطــوری
روم ،دوران تاریکــی در اروپــا ،قــرون وســطی در اروپــا ،رنســانس ،مکاتــب ادبی-هنــری اومانیســتی و بورژوایــی و مکاتــب
فلسفی-سیاســی اومانیســتی عصــر جدیــد.
بــردهداری در یونــان باســتان و امپراطــوری روم ن ـ ه تنهــا بهعنــوان «انتخــاب و نظــام اقتصــادی» رایــج پذیرفتــه شــده
بــود ،بلکــه ب ـ ه تعبیــر ارســطو ب ـ ه مثابــه حــق طبیعــی بــرای نظامهــای سیاســی و عــرف متــداول در جامعــه پذیــرش
میشــد .در روم باســتان« ،پاترســینها» مقــام برتــر داشــتند و تــوده مــردم را «پلبهــا یــا پلبیــن» میگفتنــد
کــه بهعنــوان طبقــهای پســتتر در جامعــه قلمــداد میشــدند .لفــظ «پوپولــوس» بــه طبقــات برتــر جامعــه تعلــق
میگرفــت و تنهــا پــس از اســتقرار دموکراســی در روم بــود کــه شــامل پلبهــا میشــد .طبقــه زیردســت را بنــدگان
یــا بــردگان تشــکیل مـیداد کــه تعدادشــان زیــاد نبــود و قیمتشــان در جامعــه بــاال؛ اربابــان و شــاهان بــا آنهــا رفتــار
محبتآمیــزی داشــتند .قانــون جمهــوری اجــازه مـیداد کــه بدهــکاران بـ ه صــورت بــرده یــا بنــده نــزد طلبــکار باقــی
بماننــد و طلبــکار حــق فــروش آنهــا را داشــت .تعــداد زیــادی از تــوده مــردم (پلبهــا) کــه بــه صاحبمنصبــان
بدهــکار میشــدند ،نــزد آنهــا بــ ه صــورت بــرده باقــی میماندنــد.
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