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انـرژی

از زمان حرف تا عمل در مقوله صادرات
محمد پارسا

اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــور و از باســابقهترین مدیــران
اقتصــادی – سیاســی ایــران بازهــم بــرای چندمیــن بــار در همیــن چنــد هفتــه
تــازه سپریشــده تصریــح کــرد صــادرات کاال و خدمــات اکنــون بــدون تردیــد
تنهــا راه نجــات اقتصــاد ایــران از فرورفتــن بیشــتر در باتــاق اســت .ایــن حــرف
بــه غیــر از معــاون اول از ســوی بیشــتر مدیــران ارشــد اقتصــادی – سیاســی
دولــت و حتــی سیاســتمدارانی کــه روزی صــادرات را نکوهــش میکردنــد هــر روز
در رســانهها خوانــده و شــنیده میشــود .بــا ایــن همــه اطالعــات در دســترس
نشــان میدهــد ،ارزش صــادرات در دو مــاه نخســت امســال نزدیــک بــه ۵۰
درصــد کاهــش را نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال تجربــه کــرده اســت.
ایــن قابلقبــول اســت کــه بهدلیــل پدیــدار شــدن پیامدهــای دشــوار ناشــی از
گســترش ویــروس کرونــا ،ســطح تجــارت در دنیــا کاهشیافتــه اســت و صــادرات
ایــران نیــز ایــن تجربــه تلــخ را بــه چشــم میبینــد ،امــا ایــن همــه داســتان
نیســت .واقعیــت ایــن اســت کــه برخــی تنگناهــای ذهنــی ،برخــی ناآشــناییهای
تخصصــی ،برخــی کجفهمیهــا و برخــی مســائل بیــرون از دایــره تجــارت و
اقتصــاد ،راه را بــرای توســعه صــادرات مســدود کــرده اســت .گرفتــاری ذهنــی در
ایــن مقولــه ،ندیــدن مقولــه تجــارت بهطــور یکپارچــه اســت .بــه ایــن معنــا کــه
در ایــران برخــی کــه متاســفانه قــدرت و نفــوذ هــم دارنــد ،میخواهنــد ایــران
فقــط صــادر کنــد و واردات را نکوهــش میکننــد .ایــن نــوع نــگاه بــه تجــارت
یــک نــگاه تاریخمصــرف گذشــته اســت .کــره جنوبــی و آلمــان و حتــی ترکیــه در
نزدیکــی ایــران هــم صــادرات و هــم واردات دارنــد و بهاینترتیــب ســطح تولیــد
و اشــتغال آنهــا افزایــش مییابــد.
ایــن گرفتــاری ذهنــی بایــد برطــرف شــود تــا رونــق صــادرات بــه معنــای
واقعــی اتفــاق بیفتــد .از ســوی دیگــر شــاهد تغییــرات پیدرپــی در مهمتریــن
ســازمان دولتــی کــه وظیفــه آن توســعه تجــارت اســت نیــز هســتیم .آمدوشــد
در نهادهــای دولتــی کــه وظیفــه آنهــا توســعه صــادرات اســت و در رأس قــرار
گرفتــن انســانهای خــوب ،ادامــه در صفحــه 9
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حســن روحانــی رئیــس جمهــوری میگویــد :اینکــه برخــی از صادرکننــدگان کــه میکنــد .اگــر همــه طبــق وظیفــه عمــل کنیــم ،مشــکل ارز هــم حــل میشــود و
مــا آنهــا را بــه عنــوان ســربازان و ســرداران خــط مقــدم مبــارزه بــا تروریســم مــواد اولیــه کارخانجــات هــم در موعــد خــود بــه دستشــان خواهــد رســید.
اقتصــادی آمریــکا میدانیــم؛ برخــی از آنهــا ارز را ســر وقــت برگرداندنــد کــه
از آنهــا تشــکر میکنیــم ،امــا متاســفانه افــرادی را هــم داریــم کــه در صــادرات دولت برای صادرکنندگان باید مشوق در نظر بگیرد
کوشــا بودنــد ،امــا ارز را ســر وقــت برنگردانــد؛ ایــن رقــم بانــک مرکــزی مــا اعــام حمیدرضــا صالحــی نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
تاکیــد بــر اینکــه هزینــه انتقــال ارز بــه کشــور بــرای صادرکننــدگان چالــش
میکنــد کــه  ۲۰میلیــارد یــورو اســت.
روحانــی افــزوده اســت :علیرغــم اینکــه هیچوقــت دلمــان نمیخواســت یــک برانگیــز اســت ،گفــت :زمانیکــه مــن بــه عنــوان صادرکننــده میخواهــم ارز
صادرکننــده را از طریــق اعمــال فشــار و یــا اقدامــات قــوه قضائیــه تحــت فشــار حاصــل از صــادرات را بــه کشــور بازگردانــم ،ایــن کار هزینــه  ۱۵درصــدی دارد
قــرار دهیــم ،بــه ناچــار تصمیمــات حــادی را بایــد اتخــاذ کنیــم .مبنــای مــا ایــن کــه بــرای صادرکننــده ایــن امــر مشــکل ایجــاد میکنــد ،زیــرا کــه بــه علــت
اســت کــه همــه مــردم و صادرکننــدگان مــا کســانی هســتند کــه بــرای کشــور تحریمهــای بانکــی نقــل و انتقــال پــول بــه راحتــی نمیتوانــد انجــام شــود.
وی افــزود :دولــت در ایــن بــاره و بــا توجــه به شــرایطی ســختی کــه صادرکنندگان
میخواهنــد کار کننــد و مــا را در زمینــه ارز بــی نیــاز کننــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در همیــن ســال بــا محاســبات مــا میتوانیــم بــا آن روبــرو هســتند ،بایــد مشــوقهایی را درنظــر بگیــرد ،تــا آنهــا تشــویق
 ۴۱میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی داشــته باشــیم ،خاطرنشــان کــرد :ایــن  ۴۱شــوند ،کــه ارز حاصــل از صــادرات خــود را علیرغــم مشــکالتی کــه وجــود دارد بــه
میلیــارد دالر اگــر تمامــش وارد کشــور شــود ،کل نیــاز وارداتــی مــا را مرتفــع کشــور وارد کننــد ادامــه در صفحــه 2
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ادامه از صفحه 1
 ،بــه طــور مثــال  ۵۰۰تومــان باالتــر از قیمتــی کــه ارز در
بــازار آزاد دارد ،اگــر ایــن ارزهــا از صادرکنننــده خریــداری
شــود ،آن زمــان نیــز صادرکننــده نیــز تشــویق میشــود ارز
خــود را بازگزدانــد.
صالحــی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه صادرکننــده کاال و
محصــوالت خــود را بــا نــرخ ارز آزاد تولیــد کــرده و صــادر
میکننــد ،حــال اینکــه بــه ماننــد گذشــته بخواهــد ایــن
ارزهــا را در ســامانه نیمــا و پایینتــر از قیمــت بــازار آزاد
عرضــه کنــد ،بــرای او بــه هیــچ عنــوان بــه صرفــه نیســت
و همیــن عامــل نیــز باعــث شــد کــه ســامانه نیمــا نتوانــد
بــه اهدافــی کــه بــرای آن تعییــن شــده بــود ،بــه درســتی
درســت پیــدا کنــد.
ایــن عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران اضافــه کــرد :در
حــال حاضــر بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور در
کشــور حکمفرمــا اســت ،موانــع بســیار زیــادی بــر ســر راه
تولیــد کننــده و مســئله صــادرات وجــود دارد ،بــا ایــن وجــود
فعــاالن ایــن عرصــه ســعی دارنــد ،همچنــان چــراغ صــادرات
را روشــن نگــه دارنــد ،بنابرایــن مســئوالن دولتــی نیــز بایــد
در ایــن زمینــه از مقولــه صــادرات و صادرکننــدگان نیــز
حمایــت کننــد.
وقت فرصتسوزی نیست
عدنــان موس ـیپور ،رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران
و قطــر و فعــال صادراتــی بــا ارزیابــی بســته سیاســتی
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال  ۹۹بــه خبرنــگار
«دنیایاقتصــاد» گفــت :متولیــان در ایــن شــرایط نبایــد
فرصتســوزی کننــد .وقتــی بــه هــر شــکل ممکــن بعضــی
از مرزهــا بــرای صــادرات بــاز شــده اســت ،نبایــد رفتارهــا و
تصمیماتمــان بــه گونـهای باشــد کــه یــک لحــن تشــویقی به
لحــن تهدیــدی تبدیــل شــود .در ایــن شــرایط صادرکننــده
بــه کاری کــه انجــام میدهــد ،افتخــار نمیکنــد .وی ادامــه
داد :مــن کمتــر بســتهای را از سیســتم دولتــی دیــدهام کــه
بــه درســتی و بهطــور کامــل بــه مرحلــه اجــرا رســیده
باشــد و تمامــی بندهــای آن دقیــق اجــرا شــود .او تصریــح
کــرد :هــر تصمیمــی کــه گرفتــه میشــود بایــد بدانیــم
کــه حــدود  ۱۱میلیــارد دالر از کل صــادرات متعلــق بــه
صادرکننــدگان کوچــک اســت و بقیــه توســط شــرکتهای
بــزرگ انجــام میشــود کــه دسترســی بــه مدیریــت آنهــا
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نجفــی منــش  :بهتریــن راهــکار ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی یــک حســابی را در هــر کشــوری کــه
میتوانــد معرفــی کنــد ،تــا صادرگننــدگان وجــوه صادراتــی خــود را بــه آن واریــز کننــد ،در حــال
حاضــر مســئوالن دولتــی از جملــه شــخص رئیــس جمهــوری میگوینــد ،صادرکننــدگان ارز را بــه
داخــل کشــور بــر نمیگرداننــد ،امــا واقعــا امــکان ایــن کار وجــود نــدارد.
توســط خــود دولــت و بانکهــا صــورت میگیــرد .بنابرایــن
سیاســتها بایــد متناســب بــا ایــن دو بخــش باشــد ،چــرا
کــه صادرکننــدگان کوچــک بــه منابــع نامحــدودی متصــل
نیســتند .آنهــا بــرای اینکــه چرخــه صادراتیشــان ادامــه
داشــته باشــد ،بایــد ارزشــان را بازگرداننــد تــا دوبــاره خریــد
انجــام دهنــد و صــادرات کننــد .ضمــن اینکــه اشــتغالزایی
کــه در ایــن بخــش در اســتانهای مــرزی ایجــاد میشــود
بســیار زیــاد اســت .بــرای همیــن نبایــد تصمیمــی گرفتــه
شــود کــه در کنــار کرونــا یــک خودتحریمــی هــم اتفــاق
بیفتــد .دولــت بایــد مقــداری لحــن خــود را تغییــر دهــد.
ایــن یــک آدرس اشــتباه اســت کــه مشــکالت فعلــی اقتصــاد
ایــران ماننــد تــورم و جهــش نــرخ ارز بــه صادرکننــدگان
نســبت داده میشــود .بایــد بــه گونــهای عمــل کنیــم کــه
بــه صادرکننــده بگوییــم اشــتغالزایی را حفــظ کنــد.
موســیپور دربــاره بنــد دوم بخشــنامه بانــک مرکــزی
مبنیبــر مهلــت چهــار ماهــه بــه صادرکننــدگان بــرای
بازگشــت ارز پــس از صــدور پروانــه صادراتــی توضیــح داد:
اگرچــه بــرای برخــی کاالهــا و کشــورها میتــوان ارز را
طــی چهــار مــاه بــه چرخــه اقتصــادی بازگردانــد ،امــا بــرای
تعــدادی از کاالهــا و کشــورها نمیتــوان ایــن کار را انجــام
داد .بهعنــوان نمونــه ،صادرکننــدهای کــه قــرارداد هشــت
ماهــه بــرای صــادرات فــرش بســته ،ارز آن طــی ســه یــا
چهــار مــاه بازنمیگــردد .بنابرایــن قیــد چهــار مــاه بــرای
برخــی کاالهــا توجیــه نــدارد.
او دربــاره بنــد چهــارم اظهــار کــرد :بنــد چهــارم بیشــتر

مربــوط بــه واردات اســت ،امــا  ۱۱میلیــارد صــادرات
شــرکتهای کوچــک و متوســط کمتــر درگیــر ایــن بنــد
هســتند و شــرکتهای بــزرگ دولتــی و غیــر دولتــی بایــد
بیشــتر ایــن بخــش را پوشــش بدهنــد.
محمدرضــا نجفــی منــش رئیــس کمیســیون بهبــود محیــط
کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
اشــاره بــه اینکــه صادرکننــدگان مشــکلی بــرای بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات ندارنــد ،اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه
اینکــه بــرای نقــل و انتقــال پــول ایــران بــه طــور کامــل
تحریــم اســت ،بــه همیــن ســادگی نمیتــوان ارز را بــه
کشــور وارد کــرد ،از ســوی دیگــر قــرار گرفتــن ایــران در
لیســت ســیاه  FATFنیــز مزیــد بــر علــت شــده تــا عمــا
دســت صادرکننــده بــرای بازگشــت ارز بســته باشــد.
وی افــزود :بهتریــن راهــکار ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی
یــک حســابی را در هــر کشــوری کــه میتوانــد معرفــی
کنــد ،تــا صادرگننــدگان وجــوه صادراتــی خــود را بــه آن
واریــز کننــد ،در حــال حاضــر مســئوالن دولتــی از جملــه
شــخص رئیــس جمهــوری میگوینــد ،صادرکننــدگان ارز را
بــه داخــل کشــور بــر نمیگرداننــد ،امــا واقعــا امــکان ایــن
کار وجــود نــدارد.
نجفــی منــش اظهــار داشــت :پــول را کــه نمیتــوان ازر
طریــق بانکــی و یــا شــبکه صرافــی بــه داخــل از کشــور آورد،
یــا بایــد بانــک مرکــزی خــارج از کشــور یــک حســاب معرفی
کنــد یــا اینکــه ایــن ارز تهاتــر شــود ،بــرای واردات ،ایــن
طــوری هــم مشــکل وارات و تامیــن ارز آن حــل میشــود
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و هــم صادرکننــدگان بــه تعهــدات خــود عمــل میکننــد.
ایــن فعــال بخشــی خصوصــی ادامــه داد :صادرکننــده کــه
نمیتوانــد پــول را در چمــدان یــا ســاک بگــذارد و بیــاورد
بــه داخــل کشــور ،زیــرا کــه ایــن کار بســیار خطرنــاک
اســت و ضریــب امنیتــی آن بســیار پاییــن اســت ،بنابرایــن
دولــت و بانــک مرکــزی بایــد تمهیداتــی را بیاندیشــند ،تــا
صادرکننــدگان بخــش خصوصــی بتواننــد در عمــل تعهداتــی
را کــه دادهانــد ،آنهــا را انجــام دهنــد ،زیــرا کــه صادرکننــده
نیــز بــه ســرمایه خــود بــرای ادامــه فعالیــت و کســب و کارش
نیــاز دارد و بــدون ایــن پــول نمیتوانــد بــه کار خــود ادامــه
بدهــد ،بنابرایــن بایــد در ایــن زمینــه یــک تعامــل ضــورت
تــا مشــکل بــه وجــود آمــده مرتفــع شــود.
ســیدرضی حاجــی آقامیــری رئیــس اســبق کنفدراســیون
صــادرات ایــران در گفتگــو بــا فــرارو در واکنــش بــه ســخنان
اخیــر رئیــس جمهــور پیرامــون عــدم بازگشــت ارزهــای
صادراتــی ،گفــت :مــا مفهــوم ایــن گونــه ســخنان را متوجــه
نمیشــویم ،تــا زمانیکــه آقایــان منظــور خــود از صــادرات را
بــه درســتی و وضــوح کامــل بیــان نکننــد و نگوینــد ارز چــه
نــوع صادراتــی بــه کشــور بازنگشــته اســت ،نمیتــوان بــه
طــور دقیــق در ایــن زمینــه حــرف زد.
وی افــزود :مــدام گفتــه میشــود صادرکننــدگان بــه
تعهــدات ارزی خــود عمــل نکردهانــد ،کــدام صادرکننــده ،در
کــدام رســته کاالیــی ،بایــد اذعــان داشــت رقمــی کــه اعــام
میشــود بــه هیــچ عنــوان در قــدرت بخــش خصوصــی
نیســت کــه چنیــن صادراتــی را انجــام دهــد ،بنابرایــن بایــد
آدرس درســت داده شــود ،تــا کســی کــه در ایــن رابطــه بــه
قولــی کــه داده ،امــا بــه آن عمــل نکــرده مشــخص شــود.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا تاکیــد
بــر اینکــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه برخــی شــرکتهای
خصولتــی ایــن ارزهــا را برنگردانــده باشــند ،ادامــه داد :ایــن
شــرکتهای هســتند کــه امکانــات بســیاری در اختیــار
دارنــد و میتوانــد در مقیــاس بــزرگ صــادرات انجــام
دهنــد ،بنابرایــن بایــد مشــخص شــود کــه اینهــا تــا چــه
میــزان بــه تعهــدات ارزی خــود عمــل کردهانــد ،بنابرایــن در
ایــن زمینــه بایــد یــک اطــاع رســانی دقیــق انجــام شــود،
تــا ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع مشــخص شــود ،از ســویی
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه برخــی از صادرکننــدگان
بخــش خصوصــی نیــز در ایــن زمینــه بــه تعهــد خــود عمــل
نکــرده باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اقتصــادي هســتند بــه عقــب رانــده و شــايد حضــور مــردم
در ايــن اقتصــاد کليــد بــاز شــدن قفلهايــي باشــد کــه
مدتهاســت دولــت در بازکــردن آن عاجــز مانــده اســت .در
هميــن زمينــه «آرمانملــي» گفتوگويــي بــا حميدرضــا
صالحــي ،رئيــس کميســيون انــرژي اتــاق ايــران ،داشــته
کــه در ادامــه آن را ميخوانيــد.
اقتصــاد مردمــي را چطــور بايــد تعريــف کــرد؟ آيــا در
اقتصــاد امــروز ايــران مردميکــردن اقتصــاد امکانپذيــر
اســت؟
مردميشــدن اقتصــاد بــه ايــن معناســت کــه اقتصــاد بايــد
بــه دســت مــردم اداره شــده و دولــت خــودش را رقيــب مردم
ندانــد و راه را بــراي حضــور مــردم بــاز بگــذارد تــا درگيــر
اقتصــاد شــوند .يکــي از موضوعــات مهــم اقتصــاد مردمــي

مردميشــدن اقتصــاد يعنــي حســاس کــردن مــردم بــه
اقتصــاد و بعــد درگيــر کــردن مــردم بهعنــوان مصرفکننــده
فعــال در اقتصــاد و در گامهــاي بعــدي درگيــر کــردن مــردم
بهعنــوان توليدکننــده و توزيعکننــده فعــال .ايــن موضــوع
چــه مزيتــي بــراي اقتصــاد دارد؟ زمانيکــه اقتصادهــا بــه
دســت مــردم اداره ميشــوند و مــردم منافــع خــود در
شــکوفايي بنگاههــا ببيننــد ،همانطــور کــه تجربــه در ســاير
کشــورهاي بــزرگ صنعتــي نشــان داده ،دلســوزانهتر و بيشــتر
بــراي آن بنــگاه تــاش ميکننــد .مردميشــدن اقتصــاد از
اصــول برنامــه پنجــم و ششــم توســعه اســت کــه البتــه تــا
امــروز دولتهــا نتوانســتند از ايــن ظرفيــت بهــره کافــي را
ببرنــد .ســپردن اقتصــاد بــه مــردم عــاوه بــر رونــق توليــد
ناخالــص داخلــي ميتوانــد بــه افزايــش اشــتغال ،توســعه
بنگاههــا ،رشــد صــادرات و کاهــش وابســتگي بــه واردات
و همچنيــن بزرگشــدن اقتصــاد و افزايــش درآمدهــاي
دولــت کمــک کنــد .مشــکالتي کــه در اقتصــاد کشــور طــي
ســالها ايجــاد شــده مــردم را کــه رکــن اساســي توســعه
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ميشــود .از طرفــي گرفتــن بازارهــاي دنيــا هــم مطــرح
اســت و در دنيــاي امــروز اقتصــاد مردمــي بايــد بــه بازارهــاي
جهانــي متصــل شــود .متاســفانه در ايــن بخــش هــم مشــکل
داريــم چــرا کــه روابــط سياســي و بينالمللــي و ديپلماســي
اقتصــادي مــا را بــه جايــي بــرده کــه اجــازه دســتيابي بــه
بازارهــاي دنيــا را بــه فعاليتهــاي اقتصــادي مــا نميدهــد.
ســهم اقتصــاد غيرنفتــي مــا بــه نســبت جمعيــت و اقتصــاد
حــدود  400ميليــارد دالر اســت امــا تنهــا  40ميليــارد دالر
آن قابــل وصــول و دســتيابي اســت و ايــن موضــوع نشــان
ميدهــد در بازارهــاي دنيــا ســهم چندانــي نداريــم .در
هميــن بازارهــاي منطقــه هــم ســهمي کمتــر از دو درصــد از
واردات آن کشــورها بــه ايــران تعلــق دارد .بنابرايــن اقتصــادي
مردمــي اســت کــه رقابتپذيــر بــوده و ســهم دولــت در آن
کــم باشــد و بــا فراهمســازي بســتر و سياســتگذاري

مـردمـیشـدن راه
نـجـاتــ اقـتـصاد

رقابتپذيــري اســت و ايــن اصــل مهمــي بــراي درگيــري
بيشــتر مــردم بــا اقتصــاد محســوب ميشــود ولــي چنيــن
چيــزي در اقتصــا مــا نيســت .يعنــي وقتــي دولــت خــودش
قيمــت تعييــن ميکنــد ،موانعــي ايجــاد ميکنــد کــه
آزادســازي اقتصــاد اتفــاق نميافتــد ،خــودش تاجــر اســت
و رقيــب بخــش خصوصــي ميشــود ،امنيــت اقتصــادي
و رقابتپذيــري محقــق نميشــود و در نتيجــه مــردم
احســاس ميکننــد کــه در صــورت ورود نميتواننــد بــه
ســود برســند .در چنيــن شــرايطي مــردم فاصلــه ميگيرنــد
و بــه جايــي کــه امنيــت اقتصــادي باشــد کشــيده ميشــوند.
آيا در کشور ما شرايط پيشبيني آينده وجود دارد؟
امنيــت اقتصــادي بــه ايــن معناســت کــه بتوانيــد آينــده را
پيشبينــي کنيــد کــه بــراي مثــال قيمــت مــواد اوليــه در
دو ســه ســال آينــده چقــدر خواهــد شــد .ايــن شــرايط در
کشــور مــا فراهــم نيســت و بهــاي مــواد اوليــه بارهــا تغييــر
ميکنــد و باعــث افزايــش قيمــت تمامشــده محصــول

درســت ،نقــش رگوالتــوري ايفــا کنــد.

کــدام دســته از مــردم بيشــتر بايــد در اقتصــاد مردمــي مــورد
توجــه قــرار بگيرنــد؟
در اقتصــاد مردمــي طبقــه متوســط بايــد بيــش از ديگــران
رشــد کنــد و بــه تعالــي برســد ،طبقــه متوســط بهعنــوان
طبقــه مولــد اقتصــاد در افزايــش رشــد اقتصــادي بــه دليــل
رقابتيبــودن و تقويــت آن طبقــه از ســوي حاکميــت
ســبب افزايــش توليــد ناخالــص داخلــي و در نهايــت بــزرگ
شــدن اقتصــاد خواهــد شــد .ولــي در کشــور مــا متاســفانه
ايــن اصــل بــه شــکل عکــس اجــرا شــده و طبقــه متوســط
بــه ســمت طبقــه فقيــر و ناتــوان ســوق داده شــده اســت
و بهجــاي توانمندســازي طبقــه فقيــر و رســاندن آنهــا بــه
طبقــه متوســط؛ طبقــه متوســط را هــم فقيــر کردهايــم.
االن اقتصــاد مــا اقتصــاد بيمــار و معيــوب اســت کــه نيــاز بــه
درمــان طــي برنامـهاي چندســاله دارد تــا ايــن اقتصــاد بتواند
بــه ســمت درســتي حرکــت کنــد.
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ص مهمــي
ميتــوان مردميشــدن اقتصــاد را شــاخ 
بــراي شــکوفايي اقتصــاد دانســت؟
يکــي از اصليتريــن شــاخصهايي کــه در شــکوفايي اقتصــاد
نقــش مهمــي دارد هميــن مردميشــدن اســت .بايــد موضــوع
مردميشــدن اقتصــاد را بــا مقولــه اهليــت عجيــن کنيــم و
بگوييــم اقتصــادي کــه در آن بــه اهليــت پاســخ و بــه افــراد
خوشنامــي کــه توانايــي و ظرفيــت ايجــاد يــک صنعــت را
دارنــد ،اعتبــار داده شــود؛ ايــن افــراد ميتواننــد وارد اقتصــاد
شــده و توليــد ناخالــص کشــور را افزايــش دهنــد .زمانيکــه
ايــن اتفــاق بيفتــد تــورم کاهــش خواهــد يافــت .يعنــي
کشــوري کــه توليــد ناخالــص بيشــتري داشــته باشــد نقدينگــي
کمتــري خواهــد داشــت کــه ايــن موضــوع بــه کاهــش تــورم
منجــر ميشــود.
عرضــه بخشــي از ســهام شــرکتهاي دولتــي بهعنــوان
دارايــي دولــت در بــازار ســرمايه بــراي خريــد مــردم را
ميتــوان بخشــي از مردميشــدن اقتصــاد دانســت؟
اگــر منظــور فــروش ســهام پااليشــگاهها بــه صــورت ETF
باشــد؛  100درصــد خيــر .بــه ايــن علــت کــه بــا عرضــه ســهام
شــرکتها در بــورس شــايد مالکيــت منتقــل شــود ،امــا
مديريــت آن واگــذار نميشــود و زمانيکــه مالکيــت منتقــل
نشــود عمــا مــردم نقشــي در اقتصــاد ندارنــد و خالقيــت و
بهــرهورياي کــه مــردم ميتواننــد بــهکار ببندنــد و دولــت
نميتوانــد آن را محقــق کنــد ،اتفــاق نميافتــد .اســاس
مردمــي شــدن اقتصــاد در جهــان و کشــورهايي نظيــر آلمــان
و فرانســه جــواب داده اســت .اســاس ايــن اتفــاق ايــن اســت
کــه مــردم و بخــش خصوصــي ميتواننــد بهــرهوري بيشــتري
ايجــاد کننــد چــون بايــد خودشــان هزينــه کننــد .عرضــه
ســهام پتروشــيمي و پااليشــگاهها در بــورس بــراي خريــد
مــردم اتفــاق فرخنــدهاي اســت ،امــا مانــدن مديريــت در
دســت دولــت عمــا باعــث افــت و دلخــوري مــردم ميشــود
و از مشــارکت در اقتصــاد عقبنشــيني ميکننــد .دولــت
و حاکميــت بايــد بــه مــردم و اهليــت و خوشفکــري و
رقابتپذيــري بهــا بدهنــد و وقتــي کــه ايــن اتفــاق بيفتــد
شــاهد مشــارکت بيشــتر مــردم خواهيــم بــود ،امــا زمانيکــه
عــدهاي بــا امضاهــاي طاليــي ،داشــتن امتيــازات و اختيــارات
ميتواننــد جلوتــر حرکــت کننــد ،ايــن اقتصــاد؛ اقتصــاد
رقابتپذيــري نخواهــد بــود و ســبب فاصلهگيــري مــردم
خواهــد شــد .امــروز از هــر دو ايرانــي يــک نفــر در اقتصــاد
مشــارکت ميکنــد و ايــن آمــار بــراي کشــور  80ميليونــي
تاســفبار اســت و حتمــا بايــد تغييــر کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییسجمهــور یکبــار دیگــر بــر بازگشــت ارز صادراتــی
تاکیــد کــرد .حســن روحانــی در نشســت ســتاد هماهنگــی
اقتصــادی دولــت ،در اظهاراتــی عنــوان کــرد کــه
صادرکننــدگان و واحدهــای تجــاری فعــال و متعهــد بــه
سیاســتهای تجــاری ،مــورد تشــویق و حمایــت دولــت
هســتند و اقلیــت متخلــف مــورد پیگــرد قــرار میگیرنــد.
او درعیــن حــال تکالیــف وزارت صمــت و بانــک مرکــزی
را در ایــن زنجیــره ارزی مشــخص کــرد کــه براســاس آن
وزارت صمــت اختیــار و مســوولیت اجــرای سیاســتهای
صــادرات و واردات کاال بــرای ایجــاد انضبــاط ارزی را دارد و
بانــک مرکــزی مســوول سیاسـتهای ارزی اســت .در همیــن
راســتا ،رییــس بانــک مرکــزی مصوبــات کمیتــه بازگشــت ارز
صادراتــی را جهــت تســریع برگشــت ارز صــادرات ارایــه کــرد
کــه براســاس آن ،صادرکننــدگان بــرای برگشــت ارز از تاریــخ
صــدور پروانــه صادراتــی  4مــاه فرصــت دارنــد و اگــر ظــرف
ســه مــاه بعــد از تاریــخ صــدور پروانــه صادراتــی گمــرک ،ارز
خــود را برگرداننــد بــه عنــوان تشــویق مبنــای برگشــت ارز
آنهــا  90درصــد ارزش پایــه صادراتــی خواهــد بــود .از ســوی
دیگــر ،رییــس اتــاق تهــران در اظهاراتــی عنــوان کــرده :در
صــورت اعــام فهرســت صادرکننــدگان متخلفــی که ارزشــان
را بازنگرداندنــد از ســوی بانــک مرکــزی ،کارت بازرگانــی آنان
را تعلیــق میکنیــم .او همچنیــن پیشــنهاد داده کــه بــرای
کارتهایــی کــه ســال اول صــادر میشــود بایــد محدودیــت
قائــل شــد .بهطــور نمونــه ،بــرای کارت بازرگانــی تــازه صــادر
شــده بــرای ســال اول فقــط  200هــزار دالر صــادر کنــد و
اگــر توانســت تســویه کنــد اجــازه صــادرات بعــدی بــه ایــن
کارت داده شــود تــا جلــوی بســیاری از تخلفــات احتمالــی
گرفتــه خواهــد شــد.
تکالیف وزارت صمت و بانک مرکزی
رییسجمهــوری روز گذشــته در جلســه ســتاد هماهنگــی
اقتصــادی دولــت یکبــار دیگــر بــا تاکیــد بــر اهمیــت و
نقــش کلیــدی تولیدکننــدگان و بازرگانــان بخــش خصوصــی
در اقتصــاد کشــور و جایــگاه ممتــاز آنــان در شــرایط تحریــم،
گفــت :سیاســت دولــت تقویــت و پشــتیبانی از شــرکتهایی
اســت کــه در صــف اول مقابلــه بــا تحریــم قــرار دارنــد و برای
تأمیــن کاالهــای ضــروری و مــورد نیــاز جامعــه و مــواد
اولیــه تولیــد ،تــاش میکننــد .حســن روحانــی بــا اشــاره
بــه نوســانات ارزی ناشــی از تحریمهــا و محدودیتهــای
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ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا تصریــح کــرد :وزارت صمــت
مســوول ایجــاد انضبــاط در بخــش صــادرات و واردات کاال در
کشــور اســت و در ایــن مســیر بــا همــکاری بانــک مرکــزی
سیاســتهای تعــادل ارزی کشــور را بــا بیشــترین دقــت و
شــفافیت اجــرا میکنــد .روحانــی سیاســت کلــی دولــت را
حمایــت از بخــش خصوصــی و مشــارکت فعــال بازرگانــان
و تولیدکننــدگان برشــمرد و تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه
گزارشهــا و ارزیابــی مثبــت وزارت صمــت و بانــک مرکزی از
همــکاری و فعالیتهــای ســازنده بازرگانــان دلســوز و متعهــد
و دارای کارنامــه روشــن اقتصــادی ،مقــررات و ضوابــط بایــد
در مســیر حمایــت و تشــویق صادرکننــدگان و واردکننــدگان
باشــد و بــه آن دســته ازکســانی کــه رفتــار قانونمنــد داشــته
و بــه تعهــد خــود در چارچــوب قانــون عمــل کردهانــد،
تســهیالت تشــویقی ارایــه دهنــد .او درعیــن حــال تصریــح
کــرد کــه در کنــار تشــویق و تقویــت صادرکننــدگان و
واردکننــدگان فعــال و متعهــد بــه سیاســتهای تجــاری
کشــور ،در چارچــوب همــان ضوابــط و سیاســتها گــروه
اندکــی کــه بــا هــدف سوءاســتفاده از ایــن شــرایط و بــه قصد
ســوداگری ارز صادراتــی خــود را بــه چرخــه اقتصــاد کشــور
برنمیگرداننــد مــورد پیگــرد قانونــی قــرار میگیرنــد و بــا
هماهنگــی اتــاق بازرگانــی فعالیــت آنهــا محــدود میشــود.
امــا بــا توجــه بــه اینکــه صادرکننــدگان دیگــر مهلــت

چندانــی بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صادراتشــان ندارنــد،
رییــس کل بانــک مرکــزی مصوبــات کمیتــه بازگشــت ارز
صادراتــی را جهــت تســریع برگشــت ارز صــادرات ارایــه کــرد
کــه براســاس آن ،صادرکننــدگان بــرای برگشــت ارز از تاریــخ
صــدور پروانــه صادراتــی  4مــاه فرصــت دارنــد و اگــر ظــرف
ســه مــاه بعــد از تاریــخ صــدور پروانــه صادراتــی گمــرک ،ارز
خــود را برگرداننــد بــه عنــوان تشــویق مبنــای برگشــت ارز
آنهــا  90درصــد ارزش پایــه صادراتــی خواهد بــود .عبدالناصر
همتــی ،افــزود :بــر اســاس ایــن مصوبــه درصــورت تاخیــر در
برگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــاد ،صادرکننــدگان مکلفنــد
باقیمانــده تعهــدات خــود را در ســامانه نیمــا بــا نــرخ روز
پایــان مهلــت  4ماهــه مذکــور در ســامانه نیمــا ،یــا قیمــت
روز بــازار هــر کــدام کمتــر باشــد ،بــه بانــک مرکــزی
بفروشــند .همتــی همچنیــن گزارشــی از رونــد عرضــه ارز در
ســامانه نیمــا ارایــه کــرد کــه براســاس آن ،طــی دو هفتــه
گذشــته ایــن عرضــه رونــد افزایشــی داشــته اســت.
پیشنهاد اتاق برای بازگشت ارزها
در همیــن راســتا ،رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران در اظهاراتــی عنــوان کــرد کــه بــه بانــک
مرکــزی اعــام کردیــم اگــر فهرســت صادرکنندگانــی را کــه
ارزشــان را برنگرداندنــد ،اعــام کنــد اتاق موظف اســت کارت
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بازرگانــی آنهــا را تعلیــق کنــد .مســعود خوانســاری گفــت :بــا
تعلیــق کارت بازرگانــی صادرکنندگانــی کــه بــه بازگشــت
ارز خــود اقــدام نکردهانــد آنهــا موظــف خواهنــد بــود
ارزهــای وارد نشــده بــه اقتصــاد کشــور را تعییــن تکلیــف
کننــد و اگــر بتواننــد در موضــوع ارز صادراتــی ،تســویه کننــد
کارت بازرگانــی آنهــا دوبــاره فعــال خواهــد شــد .او از ارایــه
یــک پیشــنهاد بــه دولــت هــم خبــر داده وگفتــه اســت:
پیشــنهاد مشــخصی را کــه قبـ ً
ا بــه دولــت دادیــم و اکنــون
هــم پیگیــری میکنیــم ایــن اســت کــه همانطــور کــه بــرای
کارتهــای بازرگانــی جدیــد در امــر واردات بــرای ســالهای
اول و دوم محدودیــت قائــل میشــویم؛ بــرای صــادرات نیــز
همیــن اقــدام را انجــام دهیــم یعنــی بــرای کارتهایــی کــه
ســال اول صــادر میشــود محدودیــت قائــل شــویم اگــر ارز
صادراتــی را کامــل برگردانــد اجــازه صــادرات بــرای ســال
دوم داده شــود و در صــورت تســویه در ســال دوم از ســال
ســوم بــه بعــد صــادرات بــا اســتفاده از کارت بازرگانــی بــه
صــورت عــادی صــورت گیرد.امــا بــه گفتــه رییــس اتــاق
تهــران ،نگرانــی عمــده بــرای کارتهایــی اســت کــه ممکــن
اســت یکبــار در ســال از آن اســتفاده شــود ،از ایــن رو اگــر
محدودیتهــای پیشــنهادی اتــاق بــرای کارت بازرگانــی
اعمــال شــود ،مثـ ً
ا کارت بازرگانــی تــازه صــادر شــده بــرای
ســال اول فقــط  200هــزار دالر صــادر کنــد و اگــر توانســت
تســویه کنــد اجــازه صــادرات بعــدی بــه ایــن کارت داده
شــود جلــوی بســیاری از تخلفــات احتمالــی گرفتــه خواهــد
شــد .خوانســاری در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود
بــا بیــان اینکــه هــر کســی کــه بخواهــد در امــر واردات و
صــادرات فعــال باشــد ،بایــد کارت بازرگانــی داشــته باشــد،
عنــوان کــرد :شــرکتهای متعــددی اعــم از خصوصــی،
دولتــی و نیمــه دولتــی و عمومــی بــه صــادرات اقــدام
کردهانــد کــه بعضــی از ایــن شــرکتها بــرای بازگشــت ارز
خــود هنــوز زمــان دارنــد ،امــا بــرای برخــی از شــرکتها
ممکــن اســت زمــان بازگشــت ارز گذشــته باشــد .بــه گفتــه
او ،کارتهــای بازرگانــی کــه مــدت زمانــی از صــدور آنهــا
میگــذرد بهطــور قطــع بــه دســتگاههایی ماننــد ســازمان
امــور مالیاتــی مراجعــه داشــتهاند و آدرس مشــخصی دارنــد
از بابــت آنهــا نگرانــی وجــود نــدارد ،امــا همچنــان کــه
گفت ـهام عمــده نگرانــی از بابــت کارتهــای یکبــار مصــرف
اســت کــه بــا پیشــنهاد اتــاق مبنــی بــر اعمــال محدودیــت
صادراتــی بــرای ایــن کارتهــا میتــوان از تخلفــات احتمالــی
نیــز پیشــگیری کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

۷۰درصد تجار «ارزصادراتی»
را تحویل دادند

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت۷۰ :درصد صادرکنندگان ارزهای خود را برگرداندند و این یعنی
این کار شدنی است.
ه گــزارش پایــگاه خبــری تحلیلــی رادیــو گفــت وگــو،
حمیــد زادبــوم معــاون وزیــر صنعــت و رئیــس ســازمان
توســعه و تجــارت ایــران در برنامــه «صبــح و گفتگــو»
دربــاره تأکیــد ویــژه دولــت و بانــک مرکــزی بــر تعهــدات
ارزی صادرکننــدگان گفــت :از ســال  ۹۷قــرار شــد کــه ارز
حاصــل از صــادرات بــه روش هــای تعییــن شــده از ســوی
بانــک مرکــزی بــه کشــور برگــردد.
وی افــزود :اگــر ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور برنگــردد
صــادرات هیــچ ارزشــی نــدارد امــا حــدود  ۷۰درصــد
صادرکننــدگان ارز را برگرداندنــد و ایــن یعنــی ایــن کار
شــدنی اســت.
رئیــس ســازمان توســعه و تجــارت ایــران در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه آیــا ایــن حجــم از خبرهــا و بگیــر و
ببنــد و همــکاری بــا قــوه قضائیــه فقــط بــرای بازگشــت
 ۳۰درصــد از ارز صادراتــی بــوده اســت؛ گفــت :از نظــر
ارزشــی حــدود  ۳۰درصــد و شــاید هــم کمتــر برنگشــته
امــا مابقــی ارزهــای صادراتــی بــه کشــور برگشــته اســت.
زادبــوم بــا تذکــر ایــن نکتــه کــه اســم ایــن کار پیمــان
ســپاری نیســت گفــت :پیمــان ســپاری در ســالهای ۸۰
و  ۸۱انجــام مــی شــد کــه طبــق آن صادرکننــده ملــزم
بــود ارز را بــا قیمــت تعییــن شــده بــه بانــک بفروشــد امــا
از ســال  ۹۷روش هــا تغییــر کــرد و ســه روش ســامانه
نیمایــی ،اســکناس و واردات در مقابــل صــادرات تعییــن
شــد و االن هــم مــدت زمــان ایــن مقــرره در حــال اتمــام
اســت.
وی تصریــح کــرد :در ضــرورت برگشــت ارز بــه هــر روش
ممکــن بــه کشــور هیــچ اختالفــی نیســت امــا درمــورد
روش هــای برگردانــدن ارز اختــاف نظرهایــی وجــود دارد.
رئیــس ســازمان توســعه و تجــارت ایــران ادامــه داد :اگــر
صادرکننــدگان عمــده نمــی تواننــد ارز را بــه داخل کشــور

بیاورنــد بایــد بــا اداره صــادرات بانــک مرکــزی مذاکــره و
مشــورت کننــد تــا از طرقــی کــه تعییــن مــی شــود ارز
خــود را در همــان خــارج از کشــور بــه بانــک مرکــزی
تحویــل دهنــد امــا بخــش عمــده صــادرات ایــران بــه
کشــورهای همســایه اســت و ارزهــای صادراتــی از طریــق
صرافــان مســتقر در آن کشــورها بــه داخــل برمــی گــردد.
معــاون وزیــر یــادآور شــد :روش واردات در مقابــل صــادرات
فقــط در مــدت زمانــی کــه صادرکننــده مجــاز بــه ایفــای
تعهــد اســت امکانپذیــر مــی باشــد و اگــر مهلــت کســی
تمــام شــده باشــد بانــک مرکــزی قبــول نخواهــد کــرد.
زادبــوم افــزود :کســانی کــه تــا اســفند مــاه صــادرات
داشــتند تــا  ۳۱تیرمــاه مــی تواننــد واردات را انجــام دهنــد
امــا بــرای بقیــه ایــن امــکان وجــود نــدارد البتــه تعــداد
زیــادی از صادرکننــدگان در ایــن دو ســال تعهــدات خــود
را بــه درســتی انجــام دادنــد و در مقابــل از مــا هــم انتظــار
دارنــد افــراد غیرمتعهــد را جریمــه کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه عدم ایفــای تعهــدات ارزی نوعــی اخالل
در اقتصــاد کشــور محســوب مــی شــود و صادرکننــده بایــد
پاســخگو باشــد گفــت :بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ســخت
اقتصــادی و تحریــم هــا صــادرات بایــد طــوری انجــام شــود
کــه ارز آن حتمـاً بــه کشــور برگــردد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران دربــاره رویکــرد
ســازمان بــه بخــش خصوصــی گفــت :مــا یــک دســتگاه
دولتــی هســتیم و بایــد در چارچــوب مقــررات دولــت رفتــار
کنیــم امــا ســازمان توســعه تجــارت خانــه صادرکننــدگان
اســت و مــا هــر روز بــه کمــک اتــاق تعــاون و بازرگانــی
مشــکالت صادرکنندگانــی را کــه موفــق بــه بازگردانــدن
ارز خــود بــه داخــل کشــور نشــدند بررســی و بــه بانــک
مرکــزی منعکــس مــی کنیــم.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و ششم  /هفتـه آخر تیر هزار و سیصد نود و نه

بزرگترین
بحران
اقتصادی
بعد از جنگ
جهانی با
شیوع کرونا
اتــاق بازرگانــی ایــران در جدیدتریــن گــزارش خــود
بــه بررســی وضعیــت اقتصــاد ایــران و جهــان در ســال
 ۲۰۲۰و تحــت تاثیــر شــیوع کرونــا پرداختــه کــه
نشــان میدهــد رکــود حاصــل از ایــن ویــروس بســیار
گســترده خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس برآوردهــای صــورت
گرفتــه ویــروس کرونــا توانســته بــر روی تمــام
بخشهــای اقتصــاد جهانــی تاثیــر خــود را بگــذارد
و ایــن اولیــن رکــودی اســت کــه پــس از  ۱۵۰ســال
بــه دلیــل یــک پاندمــی رخ داده اســت .همچنیــن بــا
توجــه بــه ناشــناخته بــودن ابعــاد ایــن ویــروس نگرانــی
و عــدم اطمینــان سراســر اقتصــاد جهــان را در بــر
گرفتــه اســت.
طبــق برآوردهــای صــورت گرفتــه کرونــا توانســته
عمیقتریــن رکــود اقتصــادی پــس از جنــگ جهانــی
دوم را ایجــاد کنــد تــا جایــی کــه بانــک جهانــی پیــش
بینــی کــرده رشــد اقتصــادی جهــان در ســال جــاری
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میــادی منفــی  ۵.۲درصــد خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه ایــن برآوردهــا رشــد اقتصــادی
کشــورهای توســعه یافتــه منفــی  ۷درصــد و رشــد
اقتصــادی کشــورهای نوظهــور بــرای نخســتین بــار
در  ۶۰ســال گذشــته کاهــش  ۲.۵درصــدی خواهــد
داشــت .در منطقــه منــا کــه شــامل کشــورهای صــادر
کننــده نفــت میشــود افــت تولیــد ناخالــص ملــی
قطعــی خواهــد بــود و هــر چنــد برآوردهایــی از مثبــت
شــدن ایــن رشــدها در ســال  ۲۰۲۱وجــود دارد امــا
همچنــان نمیتــوان پیــش بینــی دقیقــی از ســرانجام
اقتصــاد جهــان در ســال آینــده داشــت.
همچنیــن تحــت تاثیــر کرونــا میانگیــن قیمــت فلــزات
اساســی در ســال  ۲۰۲۰کاهــش  ۱۶درصــدی داشــته
و تنهــا بــه دلیــل افزایــش احتیاطــی تقاضــای طــا
قیمــت ایــن فلــز افزایــش پیــدا کــرده ،همچنیــن
در ســال جــاری تقاضــا بــرای نفــت نیــز کاهــش ۹
درصــدی داشــته و پیشبینــی میشــود کاهــش
تولیــدات اپــک نیــز نتوانــد ایــن کاهــش را جبــران
کنــد.
برآوردهــا نشــان میدهــد کــه کرونــا در حوزههــای
خدمــات اقامتــی و غذایــی ،فعالیتهــای بازرگانــی
و اجرایــی ،تولیــدات کارخانــهای و همچنیــن عمــده
فروشــی و خــرده فروشــی در حوزههایــی ماننــد
خــودرو و موتورســیکلت تاثیــر منفــی جــدی گذاشــته
اســت .در حــوزه هنــر و ســرگرمی و حمــل و نقــل
نیــز میــزان تاثیــر متوســط بــه بــاال بــوده اســت و
حوزههایــی ماننــد بهداشــت و مــددکاری اجتماعــی
و تامیــن آب و بــرق و گاز کمتریــن تاثیــر منفــی را از
شــیوع کرونــا در ســطح جهــان تجربــه کردهانــد.
در تجربــه ایــران بــا توجــه بــه مشــکالت و
محدودیتهایــی ماننــد تحریمهــای آمریــکا ،رکــود
اقتصــادی ،نوســانات بــازار ارز ،خــروج ســرمایه از
تولیــد ،بــاال بــودن تــورم و ســقوط قیمــت نفــت
اقتصــاد ایــران پیــش از کرونــا نیــز بــا مشــکالت
و ســواالتی مواجــه بــود .از ایــن رو بــا آغــاز کرونــا
مشــکالت در ایــن حــوزه شــدت پیــدا کــرد و در
آمارهایــی کــه از وضعیــت فعالیتهــای اقتصــادی در
فروردیــن و اردیبهشــت امســال منتشــر شــده نشــان
میدهــد کــه بســیاری از ظرفیتهــای اقتصــادی
عمــا بالاســتفاده باقیمانــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعضــای کمیتــه ارزی اتــاق ایــران در نشســتی بــا حضــور بــا
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه تشــریح ابهامــات
موجــود در آمــار اعــام شــده از ســوی بانــک مرکــزی در
خصــوص بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات پرداختنــد.
کمیتــه ارزی اتــاق ایــران همچنیــن پیشــنهاد  13گان ـهای
بــرای برونرفــت از مشــکالت کنونــی مطــرح کــرد.
اعضــای کمیتــه ارزی اتــاق ایــران در نشســتی بــا حضــور بــا
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه تشــریح ابهامــات
موجــود در آمــار اعــام شــده از ســوی بانــک مرکــزی در
خصــوص فهرســت صادرکنندگانــی کــه تعهــد ارزی خــود را
ایفــا نکردهانــد ،پرداختنــد .بــه گفتــه اعضــای ایــن کمیتــه،
مجمــوع ارزی کــه بــه چرخــه اقتصــادی کشــور باز نگشــته،
حــدود  8.7میلیــارد دالر اســت کــه از ایــن رقــم تنهــا 2.5
میلیــارد دالر متعلــق بــه بخــش خصوصــی واقعــی اســت.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور محمدرضــا انصاری ،حســین
ســاح ورزی ،محمــد امیــرزاده ،کیــوان کاشــفی از اعضــای
هیــات رئیســه و مظفــر علیخانــی معــاون اســتانها و
تشــکلهای اتــاق ایــران و محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس
کمیســیون اقتصــادی مجلــس برگــزار شــد ،پیشــنهادهای
 13گانــه کمیتــه ارزی اتــاق ایــران نیــز مطــرح شــد.
محمدرضــا انصــاری نایبرئیــس اتــاق ایــران در ایــن
نشســت کــه شــامگاه یکشــنبه  22تیرمــاه در اتــاق ایــران
برگــزار شــد گفــت :امــروز میگوینــد  27.5میلیــارد دالر
ارز صادراتــی بــه کشــور برنگشــته اســت؛ ایــن مقولــهای
اســت کــه بایــد دربــاره آن دقیــق شــد .همیــن حــاال
هــم فکــر میکنــم دیــر نشــده اســت .سیاســت بایــد
سیاســت تشــویقی-حمایتی باشــد تــا فعــاالن اقتصــادی بــه
کمــک دولــت بیاینــد .حتمــا درنتیجــه سیاســت تشــویقی
صادرکنندههــا بــه کمــک دولــت میآینــد امــا نــه لزومــاً
قیمتــی کــه تعیینشــده تــا از مســیر نیمــا عبــور کننــد.
انصــاری ادامــه داد :مــا ناچــار شــدهایم بگوییــم حــاال کــه
زمــان اجرایــی را آخــر تیرمــاه انتخــاب کردهانــد ،حداقــل
بایــد فرصــت را تــا آخــر شــهریورماه انتخــاب کننــد .ممکــن
اســت برخــی از صادرکنندههــا بــا ایــن شــیوه بــه مشــکالتی
جــدی برخــورد کننــد .دولــت بایــد از صادرکننــده واقعــی
حمایــت کنــد ،کســی کــه تولیدکننــده اســت و محصــول
خــود را صــادر میکنــد ،عاشــق کار خــودش اســت ،بایــد
بــه ایــن اعتمــاد کــرد.
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 13پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران برای
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان
در ادامــه ایــن نشســت ،کیــوان کاشــفی بــه انتقــاد از
رویکــرد موجــود در زمینــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
در ســال  99پرداخــت و خاطرنشــان کــرد :از دو ســال
گذشــته کــه دولــت سیســتم جدیــد بــرای برگشــت ارز
حاصــل از صــادرات را اعــام کــرد ،بخــش خصوصــی بارهــا
اعــام کــرده اســت کــه موافــق پیونــد کل تجــارت بــا یــک
ســامانه نیســت؛ امــا متأســفانه مجبــور بودیــم در بــازی کــه
مســئولین راه انداختــه بودنــد ،مــا هــم بــازی کنیــم.
کاشــفی از بررســی اطالعــات مرتبــط بــا عــدم بازگشــت
 27میلیــارد دالر ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
در اتــاق ایــران خبــر داد و در حضــور رئیــس کمیســیون
اقتصــادی مجلــس ،ایراداتــی را در خصــوص ایــن فهرســت
بیــان کــرد.
بــه گفتــه کاشــفی 1 ،میلیــارد و  200میلیــون دالر از
 27میلیــارد دالری کــه اعــام شــده مربــوط بــه عــدم
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات اســت ،ورود موقــت را در
برمیگیــرد کــه بهاشــتباه مســئوالن را آن را بهعنــوان
بدهــی صادراتــی لحــاظ میکننــد.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران همچنیــن گفــت :در حــال
حاضــر کارت بازرگانــی بســیاری از صادرکننــدگان تعلیــق
شــده اســت ،بنابرایــن اگــر صادرکننــدهای هــم بخواهــد
تعهــد ارزی خــود را ایفــا کنــد امــا در عمــل مقــدور نیســت.

پیشنهادهای  13گانه کمیته ارزی اتاق ایران
 13پیشــنهاد کمیتــه ارزی اتــاق ایــران از ســوی کیــوان
کاشــفی بــه شــرح زیــر مطــرح شــد:
-1تمدیــد زمــان اعــام شــده بــرای ایفــای تعهــدات ارزی
حداقــل بــه مــدت ســه مــاه تــا پایــان مهرمــاه 1399
 -2تمدیــد زمــان اعــام شــده بــرای ایفــای تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی و خدمــات فنــی و
مهندســی بــا توجــه بــه معافیــت از مالیــات بــر ارزشافــزوده
حداقــل تــا پایــان آذرمــاه  1399بــرای ســالهای  97و 98
 -3اجــازه تسویهحســاب و برگشــت ارز ســال  97بــه
صادرکنندگانــی کــه بــه حدنصــاب تعیینشــده نرســیدهاند
داده شــود و مراتــب بــه ســازمان امــور مالیاتــی بــرای
اســترداد معافیتهــای مالیاتــی و نیــز اســترداد مالیــات بــر
ارزشافــزوده اعــام شــود
 -4منظــور کــردن  20درصــد تعدیــل پایــه ارزش گمــرک
بــا توجــه بــه عــدم اعــام قبلــی و فاصلــه موجــود کنونــی
بیــن قیمتهــای واقعــی و اعالمــی گمــرک بــرای ســال
1398
 -5تغییــر رویــه بانــک مرکــزی و تأییــد ســریع انتقــال
پروانههــای صادراتــی بــرای خــود و غیــر توســط اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی

6

 -6فعــال کــردن کمیتــه ارزی اتــاق متشــکل از نمایندگان
اتــاق ایــران ،بانــک مرکــزی ،وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،وزارت جهــاد کشــاورزی ،گمــرک ایــران ،ســازمان
امــور مالیاتــی و نافــذ بــودن مصوبــات آن بــرای رســیدگی
بــه پروندههــای صادرکننــدگان بــرای رفــع اختــاف و
تســریع در امــر بازگشــت ارز (ماننــد ســتادهای تســهیل)
 -7ســطحبندی کارتهــای بازرگانــی بــرای صــادرات
از ابتــدای مردادمــاه ســال  99و ابــاغ بــه اتاقهــا،
ســازمانهای صمــت و گمــرکات کشــور
 -8معرفــی صرافیهــای مــورد وثــوق بانــک مرکــزی بــه
اتــاق بــرای اعــام بــه صادرکننــدگان باهــدف تســریع در
بازگشــت ارز و امــکان نظــارت بهتــر بــر عملکــرد صرافیهــا؛
-9تعییــن تکلیــف واردات موقــت و ابــاغ آییننامــه آن در
اســرع وقــت بــا دریافــت نظــرات کمیتــه ارزی اتــاق ایــران
 -10رفــع تعلیــق کلیــه کارتهــای تعلیقــی تنهــا بــرای
واردات و ایفــای تعهــدات در مهلــت تعیینشــده تــا پایــان
مهــر 99
 -11برقــراری مشــوقهایی بــرای تســریع و تســهیل
بازگشــت ارزهــای صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
در مهلــت مقــرر ،بــرای مثــال خریــد ارزهــای صادراتــی بــه
نرخهــای ترجیحــی
 -12موافقــت بانــک مرکــزی بــا بازگشــت ارزهــای
صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی از طریــق یــک یــا
ترکیبــی از روشهــای اعالمــی بانــک مرکــزی بــه انتخــاب
صادرکننــدگان (واردات در مقابــل صــادرات ،فــروش ارز بــه
بانکهــا و صرافیهــای مجــاز ،ســپردهگذاری ارزی نــزد
بانکهــا و غیــره)
 -13تأمیــن ارز موردنیــاز بــرای واردات کاالهــای اساســی
و غیــره بــه میــزان  10میلیــارد دالر از محــل صــادرات
غیرنفتــی ازجملــه پیشــنهادهای پارلمــان بخــش خصوصــی
در مــورد چگونگــی ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان
اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ورود صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــه حــوزه حمایــت
از واردات مــواد اولیــه منجــر بــه تولیــد کاالهــای صادراتــی
 ،خریــد دیــن اســناد صادراتــی و حمایــت ویــژه از
صادرکننــدگان در شــرایط بحرانــی تحریــم و جنــگ اقتصادی
بــوده کــه افزایــش صــادرات و تحقــق شــعار جهــش تولیــد را
بــه دنبــال خواهــد داشــت.
بــه گــزارش اخبارصنعــت بــه نقــل از روابــط عمومــی
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران  ،در دومیــن جلســه
کمیتــه مشــورتی ضمانــت صــادرات ،افــروز بهرامــی  ،رئیــس
هیــات مدیــره ومدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران
و رئیــس کمیتــه مشــورتی بــا اعــام آمادگــی ایــن صنــدوق
بــرای حمایــت هــای همــه جانبــه از رونــد تولیــد و صــادرات
غیــر نفتــی در کشــور ،ریســک پذیــری صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران در شــرایط جنــگ اقتصــادی را بســیار بــاال
عنــوان کــرد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه شــرایط جنگــی کشــورالزم اســت
تصمیمــات و اقدامــات صنــدوق متناســب بــا ایــن شــرایط
بــوده و در راه دســتیابی بــه اهــداف کلــی نظــام بــا تمــام
ظرفیــت هــا و تــوان کارکنیــم و بــا تحلیــل درســت شــرایط،
بهتریــن راهکارهــا را بــرای عبــور از بحــران بــه کار بگیریــم .
رئیــس کمیتــه مشــورتی ضمانــت صــادرات بــا اشــاره بــه
ظرفیــت بــاالی تحــرک بخشــی تشــکل هــا و مجامــع صنفــی
بــه چرخــه اقتصــادی ،تولیــدی و صادراتــی ،تصریــح کــرد:
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا همفکــری ،کمــک و
هــم افزایــی اصنــاف ،تشــکل هــا ومجامــع مرتبــط ،ســعی در
ورود بــه حــوزه حمایــت موثــر از شــرکت هــای تولیــدی و
صادراتــی کوچــک و متوســط و دانــش بنیــان دارد و بــا طــرح
پیشــنهادات تخصصــی در زمینــه هــای خریــد دیــن اســناد
صادراتــی و حمایــت از واردات مــواد اولیــه منجــر بــه صــدور
کاالهــای بــا ارزش افــزوده بــاال ،در صــورت حصــول نتایــج
مثبــت از مطالبــه گــری هــای عمومــی ،بــا تمــام تــوان وارد
ایــن عرصــه خواهــد شــد کــه تحولــی چشــمگیر در رونــد
صــادرات غیــر نفتــی کشــور و تامیــن مالــی صادراتــی ایجــاد
خواهــد کــرد.
محمــد اســتقالل و ســاجد نیــک مهــر ،مشــاوران رئیــس
کمیســیون صــادرات غیــر نفتــی اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز
بــا تفکیــک حــوزه هــای تولیــد و صــادرات بــه مشــکالت و
راهکارهــای موجــود و آتــی ،تفــاوت شــرایط تولیــد و صــادرات
در ایــران و ســایر کشــورها ناشــی از شــرایط سیاســی و

انـرژی
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تحریــم هــای اعمــال شــده اشــاره کردنــد و گفتنــد ایــن
شــرایط نیازمنــد اعمــال تصمیماتــی جهــادی و ویــژه اســت
و در ایــن راســتا ،تشــکیل کمیتــه هــای مشــورتی راهبــردی
موثــر بــوده و مــی توانــد نجــات بخــش صــادرات غیرنفتــی و
افزایــش ایــن رونــد باشــد .
مشــاوران رئیــس کمیســیون صــادرات غیرنفتی اتــاق بازرگانی
ایــران همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن فاکتورهــای تخصصــی
صــادرات و تولیــد درداخــل و خــارج ازکشــور ،دســتیابی بــه
ثبــات کیفیــت و نــرخ تولیــد و حمــل کاالی تولیــدی را از
جملــه ضروریــات صــادرات موفــق دانســتند.
همچنیــن تفکیــک شــرکت هــای کوچــک و متوســط بــا
شــرکت هــای بازرگانــی متصــل بــه تولیــدی هــای بــزرگ
و انعطــاف حــوزه بازرگانــی را نقطــه قــوت شــرکت هــای
مذکوربرشــمردند و خاطرنشــان کردندکــه توجــه بــه طــرح
هــای توجیهــی وســاختارهای شــرکت هــا بــرای ورود بــه
عرصــه صــادرات مــی توانــد زمینــه ســاز برخــورد علمــی
بــا رونــد افزایــش صــادرات موفــق باشــد ونیازمنــد تدابیــری
جــدی اســت.
در پایــان دومیــن جلســه کمیتــه مشــورتی ضمانــت صــادرات،
بــا تعییــن شــاخص هــا و محورهــای اصلــی حمایــت هــای
مــورد نظــر صــادرات غیــر نفتــی مقــرر شــد :
 -1بــا توجــه بــه افزایــش ســرمایه اخیــر و افزایــش ریســک
پذیــری صنــدوق ،ضمــن تغییــر رویکــرد «محصــول محــور»
بــه «مشــتری محــور» نیازهــای روز و ریســک هــای جدیــد
صــادر کننــدگان شناســایی گــردد و در چارچــوب قوانیــن
جــاری یــا در صــورت لــزوم اخــذ مصوبــات از مراجــع
مربوطــه ،بــه دامنــه خدمــات اضافــه گــردد.

 -2کلیــات رویــه هــای اعتبارســنجی ،تعیین ســقف اعتباری
و ترکیــب وثایــق ضمانــت نامــه هــای اعتبــاری مــورد عمــل
صنــدوق مــورد تاییــد قــرار گرفــت و مقــرر گردیــد اطــاع
رســانی بهینــه در خصــوص خدمــات قابــل ارایــه بــه شــرکت
هــای تولیــدی وصادراتــی کوچــک ،متوســط و دانــش بنیــان
در دســتور کار قــرار گیــرد.
 -3صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــه حــوزه «خریــد
دیــن اســناد صادراتــی» ورود کــرده و پیــش نویــس نامــه ای
بــا امضــای ســه رئیــس اتــاق هــای بازرگانــی ،تهــران و ایــران
و تعــاون ،بــرای روســای ســه قــوه مجریــه ،مقننــه و قضائیــه
تهیــه و بــا ایجــاد مطالبــه گــری عمومــی (هماننــد بحــث
افزایــش ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران) ،ملــزم
بــه خریــد دیــن اســناد صادراتــی گــردد.
 -4صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران ،گســترش پوششــهای
حمایتــی واردات مــواد اولیــه منجــر بــه تولیــد کاالهــای
بــا ارزش افــزوده بــاال و زنجیــره تجــارت ،صــدور ضمانــت
نامــه بــرای واردات موقــت محمولــه هــای وارداتــی متوقــف
در گمــرکات را بــا تهیــه پیــش نویــس نامــه ای بــا شــرایط
فــوق ،در دســتور کار قــرار دهــد.
 -5مقــرر شــد بــه منظــور حمایــت از صــادر کننــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی در خصــوص ارایــه ضمانــت نامــه
هــای بانکــی مــورد نیــاز کــه در شــرایط تحریــم بانــک هــا
امــکان پذیــر نمــی باشــد ،صنــدوق بــا کمــک وزارت امــور
خارجــه هماننــد روشــی کــه در افغانســتان پیــاده ســازی و
منجــر بــه صــدور مســتقیم ضمانــت نامــه صنــدوق بــرای
کارفرمایــان افغانــی گردیــد درمــورد ســایر کشــورها بــه ویــژه
عــراق و ســوریه نیــز پیگیــری اجرایــی نمایــد.
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 ۵۷درصد صادرات خدمات فنی
مهندسی کشور مختص به صنعت
آب و برق است
رضــا اردکانیــان صبــح دوشــنبه در حاشــیه
آئیــن بهرهبــرداری از طــرح آبرســانی بــه
شــهر پیشــوا از تصفیهخانــه هفتــم آب تهــران
اظهــار داشــت :بــا یــاری خــدا توفیقــی فراهــم
شــد کــه از نیمــه ســال گذشــته پویشــی
تحــت عنــوان «هــر هفتــه الــف .ب .ایــران» بــا
ایــن تعبیــر کــه «الــف .ب» در مقــام تمثیــل
ســمبل آغازیــن الفبــا اســت را اجــرا کنیــم.
 ۵۷درصــد صــادرات خدمــات فنــی مهندســی کشــور
مختــص بــه صنعــت آب و بــرق اســت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زیربنــا ی هــر کار آب و بــرق
بــوده و ســعی کنیــم مجموعــه تــاش بــا برنامـهای را
تنظیــم کنیــم گفــت :در ایــن زمینــه خواســتیم بیــش
از هــر چیــز بــه خانــواده صنعــت آب و بــرق در دولــت
و بخــش خصوصــی نشــاط دهیــم کــه ظرفیــت خوبــی
در بخــش اجرایــی و مهندســی و مدیریتــی وجــود
دارد کــه میتوانــد آســایش و امنیــت خاطــر مــردم
را فراهــم و در ســطح منطقــه نیــز منشــأ اثــر اشــتغال
مؤثــری را بــرای نیروهــای کارآمــد کشــور در بازارهــای
منطقــه ایجــاد کنــد.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه امســال ســال پنجــم
و یــا ششــمی اســت کــه بــه طــور متوالــی صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی آب و بــرق در صــدر
صــادرات فنــی و مهندســی کشــور قــرار گرفتــه ،گفت:
بیــش از  ۵۷درصــد صــادرات خدمــات فنــی مهندســی
کشــور مختــص بــه صنعــت آب و بــرق بــا حضــور
شــرکتهای متعــدد مهندســین مشــاور و پیمانــکاران
و ســازندگان تجهیــزات بــه ویــژه تجهیــزات برقــی در
ســطح منطقــه و مناطــق دورتــر مثــل آســیای جنــوب
شــرقی ،آفریقــا و آمریــکای جنوبــی اســت کــه ثمــره ۴
دهــه خــود اتکایــی و توجــه بــه تــوان و ظرفیتهــای
داخلــی میباشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیمــان مولــوی ،کارشــناس مســائل اقتصــادی در گفتگــو
بــا اقتصــاد  ۲۴بــا اشــاره بــه نوســان قیمــت ارز میگویــد:
فعــاالن اقتصــادی در ســال گذشــته چنیــن اتفاقــی را بــرای
قیمــت دالر پیــش بینــی میکردنــد و قطعـاً دولــت هــم ایــن
بــاال رفتــن قیمتــی را میدانســت.
وی بــا بیــان اینکــه چنــد اتفــاق در حــوزه ارز ایــن نوســان
را ســریعتر کــرد ،اظهــار میکنــد :قبــل از شــروع ســال ۹۹
و در بهمــن مــاه  ۹۸بــا بررســی دادههــای منتشــر شــده در
آذر مــاه دیدیــم کــه رونــد رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی و
رشــد اقتصــادی در تناســب بــا هــم چگونــه اســت؟ زمانــی
کــه تــورم انتظــاری و تــورم تحقــق یافتــه را محاســبه کنیــم
بــا فرمــول مشــخصی کــه وجــود دارد؛ میشــد تشــخیص داد
کــه بازارهــا هــر کــدام بــه چــه میــزان میتوانســتند رشــد
کننــد.
مولــوی تصریــح میکنــد :بــازار ارز در ســال  ۹۸متناســب بــا
تــورم رشــد نکــرده بــود .در واقــع اگــر تــورم را  ۴۱درصــد در
نظــر بگیریــم ،رشــد دالر و مســکن پایینتــر از میــزان تــورم
بــود .بــازار ســرمایه البتــه بیشــتر از میــزان تــورم رشــد کــرد.
تقریبــا محتمــل بــود کــه در ســال  ۹۹رشــد قیمــت در دالر و
مســکن خواهیــم داشــت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی خاطرنشــان کــرد :آن چیــزی
کــه بــازار را تحــت تاثیــر قــرار داد ایــن بــود کــه بــر اســاس
سیاســت بانــک مرکــزی کــه از ســال  ۹۸بر ایــن روش اســتوار
شــده بــود ،ارز حاصــل از صــادرات بــه واردات تخصیــص داده
شــود تــا تــوازن برقــرار شــود .نخســتین اتفاقــی کــه رخ داد
بیمــاری کرونــا بــود کــه در تمــام جهــان مرزهــا بســته شــد و
ایــن چرخــه بــه هــم خــورد و صــادرات مــا در فروردیــن مــاه
بســیار کــم شــد و درآمــد ارزی کاهــش پیــدا کــرد کــه قیمــت
نیــز بــه همــان میــزان رشــد کــرد.
رها شدن ماشه دالر و برخورد تیر آن به بازارهای دیگر
مولــوی بــا بیــان اینکــه اتفاقــی در اقتصــاد رخ میدهــد
کــه تحــت عنــوان اقتصــاد رفتــاری از آن نــام میبریــم،
میافزایــد :وقتــی دالر کــه ماشــه حرکــت ســایر بازارهــا در
ایــران اســت روشــن میشــود ایــن حرکــت بــه صــورت دایــره
وار ســایر بازارهــا ابتــدا طــا و بعــد خــودرو ،مســکن و بــازار
ســرمایه را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .ایــن یــک چرخــه
کامــل اســت کــه از دالر شــروع شــده و بــه بــازار ســرمایه
میرســد کــه در ایــن بــازار نیــز شــرکتهایی کــه صــادرات

افزایش
قیمت دالر
قابل پیش
بینی بود

محــور هســتند ناخــودآگاه از ایــن افزایــش منتفــع میشــوند
و شــاخص بــازار ســرمایه را بــاال میبــرد.
وی میگویــد :تمــام دادههــای مــا مبنــی بــر ایــن اســت کــه
قیمــت دالر و بــازار ســرمایه بــا هــم رابطــه معنــاداری دارنــد
و ایــن مســئله در ســه ســال اخیــر بــه وضــوح نمــود یافتــه
اســت.
آینده قیمت دالر چه خواهد شد؟
مولــوی معتقــد اســت تــا زمانــی کــه تزریــق ارزهــای صادراتی
در بــازار ادامــه داشــته باشــد مــا شــاهد رشــد قیمــت ارز
خواهیــم بــود .وی میگویــد :از ســوی دیگــر بانــک مرکــزی
برخــی از تقاضاهــای شــرکتها را یــا پاســخ نمیدهــد و یــا
بــه کنــدی آن را جــواب میدهــد کــه ایــن بــه نوعــی زمــان
خریــدن بــرای آمــدن ارز صادراتــی اســت.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و ششم  /هفتـه آخر تیر هزار و سیصد نود و نه

ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه قیمــت دالر بــر
مبنــای ایــن چرخــه حرکــت میکنــد و رشــد حبابــی نــدارد،
اظهــار میکنــد :شــاید بتــوان گفــت بــه نوعــی حبــاب ریــال
شکســته شــده اســت .ریــال ســالهای ســال بــه جــای اینکــه
بهــرهوری داشــته باشــد تنهــا از محــل فــروش نفــت ارزش آن
کنتــرل شــد بــدون اینکــه تولیــد ناخالــص ملــی مــا رشــد
چشــمگیری داشــته باشــد و در واقــع بــا پــول نفــت بــه دالر
یارانــه پرداخــت میکردیــم.
وی میگویــد :در حــال حاضــر پــول نفــت وجــود نــدارد
و معضــات اصلــی اقتصــاد روشــنتر شــده اســت و ریــال
تقریبــاً بیارزشتریــن پــول در جهــان شــناخته میشــود.
ایــن مســئله البتــه بــا پــاک کــردن صفرهــا حــل نمیشــود
چــرا کــه بــه لحــاظ قــدرت خریــد تفاوتــی ایجــاد نمیشــود.
ریال چگونه میتواند ارزش خود را بازیابی کند؟
مولــوی معتقــد اســت زمانــی ریــال میتوانــد ارزش خــود را
بازآفرینــی کندکــه شــرایط اقتصــادی را ســامان دهیــم .وی
تاکیــد میکنــد :احیــای ارزش ریــال بــا دســتور و شــعار
عملــی نمیشــود .ایــن اتفــاق زمانــی رخ میدهــد کــه
کشــور رشــد اقتصــادی را بــه خــود ببینــد و تولیــد ناخالــص
داخلــی خــود را بــاال ببریــم.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه نقــش تحریمهــا در
کاهــش ارزش ریــال میگویــد :نکت ـهای کــه وجــود دارد ایــن
اســت کــه اگــر تحریمهــا نبــود و مبــادالت مــا در حالــت
عــادی قــرار داشــت ایــن کاهــش ارزش ریــال و افزایــش
قمیــت ارز میتوانســت بــه بخشهایــی از اقتصــاد از جملــه
تهییــج و تشــویق صــادرات کمــک کنــد ،امــا ایــن اتفــاق هــم
رخ نمیدهــد و ناخــودآگاه اثــر افزایــش قیمــت دالر بیشــتر از
هــر چیــزی منفــی اســت.
مولــوی یــادآور میشــود :یکــی از مشــکالت اقتصــادی مــا
ایــن اســت کــه مســیر مشــخصی در آن وجــود نــدارد .در
حالــی کــه کشــوری ماننــد چیــن از  ۳۰ســال پیــش تاکنــون
میدانــد چــه راهــی را در پیــش گرفتــه اســت .زمانــی کــه
تولیــد ناخالــص ملــی چیــن از آمریــکا پیشــی گرفــت و کشــور
اول شــد شــی جیــن پینــگ رئیــس جمهــوری چیــن در یــک
ســخنرانی گفــت مــا هنــوز راه بســیار طوالنــی در پیــش
داریــم تــا بخواهیــم بــه آمریــکا برســیم چــرا کــه درآمــد
ســرانه آمریکاییهــا  ۱۰برابــر بیشــتر از درآمــد ســرانه چینــی
هاســت و بــا اینکــه جــزو ابرقدرتهــای اقتصــادی هســتند
مســیر مشــخصی دارنــد کــه طبــق آن پیــش میرونــد.
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امــا کار نابلــد نیــز بــر ابعــاد مشــکالت میافزایــد.
همچنیــن شــاهد هســتیم کــه بانــک مرکــزی بهمثابــه
باالتریــن نهــاد سیاســتگذاری ارزی ایــران بهجــای
اینکــه نیــروی کارشناســی خــود را بــه تنظیــم مقــررات
ســازنده و پیــش برنــده در داســتان ارزی اختصــاص دهــد
زیــر ضــرب قــرار دارد کــه ارز صادرکننــدگان را برگردانــد
و شــوربختانه ایــن داســتان بــدی اســت کــه ایــن روزهــا
شــاهد آن هســتیم .مدیریــت محتــرم بانــک مرکــزی
بــرای اینکــه از زیــر ضــرب و فشــارهای بیرونــی خــارج
شــود ،میتوانــد روی نیــروی تبلیغاتــی و آگاهیرســانی
و تخصــص و کارشناســی صادرکننــدگان حســاب بــاز
کنــد تــا در رویارویــی بــا منتقــدان تنهــا نمانــد .بایــد بین
بانــک مرکــزی و صادرکننــدگان مناســبات کارشناســانه و
بــا راهبــرد همافزایــی نیروهــا برقــرار شــود و از اینکــه
یکــی ،دیگــری را مقصــر بدانــد دســتبرداریم.
یــک تنگنــای دیگــر ایــن اســت صــادرات کــه مقول ـهای
نیازمنــد برنامهریــزی بلندمــدت و بــر پایــه بررس ـیهای
پرشــمار و لحــاظ کــردن مســائل فنــی ،اقتصــادی ،ملــی و
فناورانــه اســت ،متاســفانه در تلــه اختالفهــای سیاســی
ایــران بــا جهــان گرفتــار شــده اســت و میبینیــم کــه
کشــورهای گوناگــون بــرای دور شــدن از دردســرهای
دادوســتد بــا ایــران ،ترجیــح میدهنــد بــا دیگــران
دادوســتد کننــد .در شــرایطی کــه سیاســتمداران و
مدیــران دیپلماســی در همــه کشــورها بیشــترین تــاش
را بــرای بــاز کــردن دروازه تجــارت کشورشــان بــا
کشــورهای دیگــر بــه عمــل میآورنــد ،امــا ایــن مســاله
در ایــران در کانــون توجــه قــرار نــدارد .اینگونــه اســت
کــه فاصلــه حــرف تــا عمــل در ایــران در مقولــه صــادرات
هــرروز بیــش از پیــش میشــود .توصیــه کارشناســی
ایــن اســت کــه هــر کــس در هــر جایــی کــه هســت
و بــا هــر میــزان نفــوذ و نیــرو دراینبــاره حــرف بزنــد
و بنویســد و از اینکــه ایــن حرفهــا و حــرف زدنهــا
بــه کجــا میرســند ،اجتنــاب شــود .صادرکننــدگان و
فعــاالن اقتصــادی یادشــان باشــد ،ســکوت بــه معنــای
قبــول وضعیــت موجــود اســت و ایــن برخــاف خواســت
و اراده صادرکننــدگان اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
زنگنه :تحریم ها ماندنی نیست
وزیــر نفــت گفــت:تحریــم هــا ماندنــی نیســت ،بایــد
ظرفیــت تولیــدنفــت را باالببریــم ،افزایــش ظرفیــت تولیــد
نفــت بــرای مــا حیاتــی و راهبــردی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن زنگنــه در صفحــه توییتــر خــود
نوشــت:تحریــم هــا ماندنــی نیســت بایــد ظرفیــت تولیــد
نفــت را باالببریــم تــا بتوانیــم بــا قــدرت بــه بــازار بازگردیــم
و ســهم ایــران را پــس بگریــم.
وی ادامــه داد :افزایــش ظرفیــت تولیدنفــت بــرای مــا
حیاتــی و راهبــردی اســت.
وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :قــراردا د IPCتوســعه میــدان
مشــترک یــاران بــا شــرکتی ایرانــی بــرای همیــن امضــا
شــد .ایــران از پــا نمینشــیند.
موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه میکند؟
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران میگویــد مــوج دوم
کرونــا میتوانــد فشــار ســنگینی بــر اقتصــاد و ســایر
بخشهــای اجتماعــی و سیاســی کشــور وارد کنــد و عبــور
از ایــن چالشهــا تنهــا بــا یــک برنامــه حمایتــی گســترده
ممکــن خواهــد بــود.
حســین ســاح ورزی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :متاســفانه مــوج دوم کرونــا در کشــور آغــاز شــده و
همانطــور کــه تجــارب گذشــته نشــان م ـیداد ایــن مــوج
گســتردهتر و شــدیدتر اســت .متاســفانه مــا در مــوج دوم
نیــز دانــش و تــوان فنــی کافــی بــرای حمایــت هدفمنــد از
کســب و کارهــا و فعالیتهــای اقتصــادی را نداشــتیم و از
ایــن رو هــدف گــذاری هــا اجرایــی نشــدند.
بــه گفتــه وی ،وقتــی حمایتهــای الزم اعمــال نشــد ،از
ســویی بســیاری از مــردم و صاحبــان کســب و کار خــود بــه
شــکل مســتقل محدودیــت هــا را دور زدنــد و از ســوی دیگر
دولــت نیــز مجبــور شــد بــا تعجیــل و در زمانــی کوتــاه رای
بــه بازگشــایی دوبــاره کســب و کارهــا بدهــد.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره بــه اهمیــت
درک ابعــاد مختلــف مــوج دوم شــیوع کرونــا ،بیــان کــرد :در
مــوج دوم از ســویی ظرفیتهــای نظــام درمــان بــه مراتــب
کمتــر اســت و منابــع عمومــی بــرای حمایــت از مــردم نیــز
پایینتــر خواهــد بــود و در کنــار آن اگــر نتــوان ایــن مــوج

را کنتــرل کــرد ،امــکان مواجــه شــدن بــا دشــواریهای
پیچیدهتــر اقتصــادی و سیاســی وجــود خواهــد داشــت.
ســاح ورزی ادامــه داد :در صــورت گســترده شــدن دوبــاره
ویــروس ،امــکان برقــراری محدودیــت در مرزهــا و توقــف
فزاینــده صــادرات و واردات را نیــز نمیتــوان فرامــوش
کــرد و از ایــن رو بایــد تمامــی تجــارب و داشــتهها را در
کنــار هــم قــرار داد و تــا امــکان مقابلــه بــا ایــن شــرایط
فراهــم شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در کشــور هیــچ
اولویتــی راهبــردی تــر از مهــار بحــران شــیوع کرونــا
وجــود نــدارد ،بیــان کــرد :در ایــن بحــران ،حمایتهــای
مــوردی و غیرکارشناســی بایــد جــای خــود را بــه برنامــه
حمایتــی منســجم و ســنجیده بدهــد .از ایــن رو بایــد بــه
جــای مداخلــه مــوردی در بازارهــا بــه قصــد اصــاح یــک
متغیــر جزئــی ،یــک سیاســت گــذاری کالن بــرای مدیریــت
مشــکالت اقتصــاد در شــرایط فعلــی را در دســتور کار قــرار
داد .چــرا کــه تصمیــم غلــط بــه عــدم اطمینــان منجــر
میشــود و صــرف همیــن موضــوع میتوانــد بــه هــرج و
مــرج و کنتــرل ناپذیــری کمــک کنــد.
فرصتهای تجاری غیرنفتی ایران و ایتالیا بررسی
میشود
بــا توجــه بــه چارچــوب جدیــد اقتصــادی ایــران و تاکیــد
بــر فعالیــت در حــوزه هــای غیــر نفتــی گفتگویــی بــا
رویکــرد کســب و کار بــا عنــوان «روابــط ایتالیــا و ایــران و
محوریــت نقــش بنگاههــای کوچــک و متوســط و حمایــت
هــای اتحادیــه اروپــا میــان دو کشــور انجــام میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــا توجــه بــه چارچــوب
جدیــد اقتصــادی ایــران و تاکیــد بــر فعالیــت در حــوزه های
غیــر نفتــی ،کنفرانســی بــه صــورت آنالیــن و بــا رویکــرد
کســب و کار بــا عنــوان «روابــط ایتالیــا و ایــران و محوریــت
نقــش بنگاههــای کوچــک و متوســط و حمایــت هــای
اتحادیــه اروپــا « در یکــم مــرداد  1399برگــزار خواهــد
شــد.
ایــن رویــداد مبتکرانــه بــا همــکاری ســفارت ایتالیــا در
تهــران و بــا پشــتیبانی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران ( )TCCIMAو مشــارکت از ســوی
( FISME، FPIنمایندگیهــای اتحادیــه اروپــا) و ITC
(آژانــس ســازمان ملــل متحــد) برگــزار خواهــد شــد .
در ایــن کنفرانــس فعالیتهــای اقتصــادی ایــران طــی دو

انـرژی

شماره یکصد و چهل و ششم  /هفتـه آخر تیر هزار و سیصد نود و نه

ســال اخیــر بررســی شــده و فرصتهــای موجــود و روشــهای
جدیــد بــرای همــکاری تجــاری شناســایی و مــورد توجــه
قــرار خواهــد گرفــت.
فعالیــت هــای اقتصــادی مــورد توجــه در ایــن کنفرانــس
بخشــهای غیــر نفتــی ،نقــش کســب و کارهــای کوچــک و
متوســط ( )SMEsو برنامــه هــای اتحادیــه اروپــا بــوده و
هــدف تســهیل داد و ســتدهای تجــاری دوجانبــه در ایــن
حــوزه هــا اســت .
در ایــن رویــداد ســفیر ایتالیــا در ایــران ،رئیــس اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و کشــاورزی تهــران ،رئیــس
آژانــس تجــاری ایتالیــا و نمایندگانــی از ســازمان ملــل و
اتحادیــه اروپــا حضــور دارنــد .
ایــن رویــداد بــه صــورت کامــا دیجیتــال بــه وســیله
پلتفــرم  Ambrosetti Experienceانجــام مــی شــود
و تجربــه یــک رویــداد حضــوری را بــرای شــرکت کننــدگان،
از راه دور فراهــم میکنــد .مطالــب بــه صــورت زنــده ارائــه
شــده و در کنــار آن امــکان نظــر ســنجی از مخاطبــان
جهــت تضمیــن تعاملــی مناســب بــا حضــار ،در دســترس
قــرار میگیــرد.
ایــن پلتفــرم مجهــز بــه یــک سیســتم شــبکه ای پیشــرفته
اســت کــه از طریــق گفتگــوی زنــده ،تبــادل اطالعــات
بــه صــورت آنالیــن و امــکان برگــزاری ویدیــو کنفرانــس
در فضــای خصوصــی (چــت روم)  ،تعامــل تجــاری بیــن
شــرکت کننــدگان را بــه حداکثــر مــی رســاند و تــا کنــون
بیــش از  400شــرکت کننــده بــرای ایــن رویــداد آنالیــن
ثبــت نــام کــرده انــد.
همچنیــن در طــول ایــن رویــداد هــر شــرکت کننــده
فرصــت برنامــه ریــزی بــرای هفــت جلســه تجــاری ســی
دقیقــه ای را خواهــد داشــت.
خانــه اروپایی-امبروزتــی از پیشــتازان حــوزه مشــاوره
مدیریــت در اتحادیــه اروپــا و یکــی از برجســته تریــن
اتــاق هــای فکــر خصوصــی در جهــان برگــزار کننــده ایــن
رویــداد اســت .
ارز صادراتی بخش خصوصی از کشور عراق مشکلی
برای بازگشت ندارد
رئیــس اتــاق ایــران و عــراق از توافقــات انجــام شــده بــا
عــراق بــرای بازگشــایی مرزهــای جنوبــی ایــران بــا ایــن
کشــور ،هفتــه ای دو روز و بازگشــت ارز صادراتــی دولتــی
خبــر داد.
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یحیــی آل اســحاق رئیــس اتــاق ایــران و عــراق در خصــوص
آخریــن وضعیــت روابــط تجــاری ایــران و عــراق و بهتــر
شــدن آن اظهــار داشــت :بلــه در روزهــای اخیــر وضعیــت
مبــادالت تحــاری ایــران و عــراق بهتــر شــده ،البتــه در
مرزهــای شــمالی عــراق مشــکلی نبــود و هفتــه ای دو الــی
ســه روز میــادالت انجــام مــی شــد.
وی ادامــه داد :بــه دلیــل مســائل بهداشــتی ناشــی از شــیوع
ویــروس کرونــا مشــکل در مرزهــای جنوبــی بــود کــه بــه
تازگــی بــر اســاس توافقاتــی کــه انجــام شــده قــرار اســت
هفتــه ای دو الــی ســه روز ایــن مرزهــا بــاز شــود.
رئیــس اتــاق ایــران و عــراق بــا اشــاره بــه بازدیــد نخســت
وزیــر عــراق از مرزهــای کشــورش ،گفــت :وی در ایــن
بازدیــد هــا دســتورات خوبــی بــه منظــور شــفاف ســازی
و نظــم دهــی بــه مرزهــا صــادر کــرده و امیدواریــم روز بــه
روز شــرایط بهتــر شــود.
آل اســحاق خاطــر نشــان کــرد :در خصــوص حمــل و نقــل
و ویــزا نیــز مشــکالت اندکــی وجــود دارد کــه بــه دنبــال
ســامان یافتــن و حــل ایــن مســائل هســتیم .البتــه در حمل
و نقــل مشــکل چندانــی نداریــم و روزانــه  2500تــا 3
هــزار کامیــون جابــه جــا مــی شــود.
وی در خصــوص بازگشــت ارز صادراتــی کشــور عــراق نیــز
تصریــح کــرد :ارز صادراتــی بخــش خصوصــی از کشــور
عــراق مشــکلی در بازگشــت آن نبــوده و بــه طورکامــل
بازگشــته اســت و تنهــا ارز دولتــی کــه بــرای فــروش بــرق و
انــرژی بــوده بازنگشــته کــه ایــن موضــوع نیــز بــا مذاکــرات
و موافقتنامــه ای کــه کــه انجــام شــده ،در حــال بازگشــت
اســت.
رئیــس اتــاق ایــران و عــراق افــزود :ارز صادراتــی عــراق در
ســال گذشــته  12میلیــارد دالر بــوده کــه  9میلیــارد دالر
آن کامــل برگشــته و 3میلیــارد دالر باقــی مانــده مربــوط
بــه دولــت اســت کــه بــا توافقــات انجــام شــده در حــال
برگشــت اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نفــت گفــت :در قــرارداد واردات گاز ایــران از
ترکمنســتان ،شــرکت ملــی گاز ایــران بهــرهای را
کــه بــر مبنــای قــرارداد بــه دلیــل پرداخــت نکــردن
بدهــی تعلــق میگیــرد و بــه وام تبدیــل میشــود،
قبــول داشــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت،
بیــژن زنگنــه در حاشــیه آئیــن امضــای قــرارداد توســعه
میــدان نفتــی یــاران ،دربــاره ابهامهــای مطــرح در پرونــده
گازی ایــران و ترکمنســتان توضیــح داد و بــا یــادآوری ایــن
مطلــب کــه طــرف قــرارداد ،دولــت جمهــوری اســامی ایــران
یــا وزارت نفــت نبــوده اســت ،گفــت :ایــن قــرارداد تجــاری
بیــن شــرکتهای ملــی گاز ایــران و ترکمــنگاز بــوده کــه
بــه دلیــل چنــد بــار قطــع گاز ازســوی ترکمنســتان و اعــام
ترکمــنگاز مبنــی بــر پرداخــت نشــدن بدهیهــای شــرکت
ملــی گاز ایــران بــا اختالفهایــی همــراه شــد.
وی افــزود :مــا بــه دلیــل تحریــم امــکان انتقــال پــول را
نداشــتیم؛ حتــی شــرکت ملــی گاز ایــران بهــرهای را کــه بــر
مبنــای قــرارداد بــه دلیــل پرداخــت نکــردن بدهــی تعلــق
میگیــرد و بــه وام تبدیــل میشــود ،قبــول داشــت و حتــی
بخشــی از ایــن بدهــی بــا شــکل کاال و خدمــات پرداخــت
شــد ،امــا ترکم ـنگاز اصــرار داشــت پــول را بهصــورت کامــل
دریافــت کنــد و در ایــن زمینــه ،انعطافــی بــرای مذاکــره
نداشــتند .شــرکت ملــی گاز بحــث طــرح موضــوع در داوری را
عنــوان و اعــام کــرد در صورتــی کــه پرونــده بــه داوری بــرود،
قیمــت گاز ترکمــنگاز هــم بایــد در داوری مطــرح شــود،
زیــرا از نظــر شــرکت ملــی گاز ایــران ،قیمــت ترکمنســتان
بــه دلیــل الحاقیههایــی کــه بــه قــرارداد پیشــین بســته بــود،
بــاال و از نظــر شــرکت گاز غیرمنصفانــه بــود .از ســوی دیگــر
شــرکت ملــی گاز بــر ایــن نظــر بــود کــه بایــد جرایمــی مربوط
بــه کمیــت و کیفیــت گاز نیــز بــه ترکمــنگاز تعلــق گیــرد.
ســرانجام آنهــا پیشــنهاد طــرح موضــوع در داوری را قبــول
نکردنــد ،امــا مدتــی بعــد ،خــود پرونــده را بــه داوری بردنــد.
جریمه ترکمنگاز از بدهی ایران کسر میشود
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه آنچــه در داوری تصمیــم گرفتــه
شــد ،نتیجــه دور از انتظــاری نبــوده اســت ،تصریــح کــرد:
داوری بــه ایــن تصمیــم رســید کــه شــرکت ملــی گاز ایــران
بایــد بدهــی خــود را بــه ترکمـنگاز پرداخــت کنــد ،امــا حکــم
داوری ،هیــچ جریمــه یــا خســارتی را متوجــه شــرکت ملــی گاز

انـرژی

شماره یکصد و چهل و ششم  /هفتـه آخر تیر هزار و سیصد نود و نه

شرکت ملی گاز
بهره بدهی گازی
به ترکمنستان را
قبول کرد

ایــران نکــرده اســت و از ســوی دیگــر ،داوری بــا بخــش قابــل
توجــه درخواســت شــرکت ملــی گاز ایــران مبنــی بــر جریمــه
مربــوط بــه کمیــت و کیفیــت گاز صادراتــی ترکمــنگاز
موافقــت کــرده اســت کــه بــه ایــن ترتیــب ،ایــن میــزان
جریمــه از بدهــی شــرکت ملــی گاز ایــران کســر میشــود.

زنگنــه بــا یــادآوری اینکــه ایــران بــه دلیــل تحریــم ،امــکان
انتقــال پــول را نداشــته اســت ،افــزود :بــاز هــم بایــد بــر ســر
اینکــه چطــور بدهــی ایــران پرداخــت شــود ،بحــث و راهــکاری
پیــدا شــود .دولــت و ملــت ترکمنســتان دوســت هســتند و مــا
میخواهیــم بــا ایــن کشــور همســایه در درازمــدت کار کنیــم.
اختالفهــای تجــاری در ســطح بینالملــل مطــرح ،بررســی و
برطــرف میشــود و ایــن طــور نیســت کــه بگوییــم ببینیــم چــه
کســی بــرد ،چــه کســی باخــت یــا حــال چــه کســی گرفتــه
شــد .همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز شــرکت ملــی گاز و
بوتــاش ترکیــه بــه داوری رفتنــد و در عیــن حــال بــه روابــط
دوســتانه خــود ادامــه دادهانــد.
وی گفــت :همچنیــن بــر مبنــای حکــم داوری ،دو قــرارداد
موجــود بیــن دو شــرکت کــه بخشــی از آن بــه نفــع ایــران
نبــود و بــه دلیــل قطعــی گاز از ســوی ترکمنســتان بــه مــا
تحمیــل شــده بــود ،خاتمهیافتــه تلقــی شــد.
زنگنــه در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره احتمــال امضــای
قــراردادی جدیــد بیــن دو شــرکت ،عنــوان کــرد :ایــن موضــوع
در چارچــوب روابــط درازمــدت بیــن دو کشــور تعریــف

میشــود.

پیام قرارداد امروز :تسلیم نمیشویم
زنگنــه در پاســخ بــه پرســش مبنــی بــر اینکــه پیــام ایــن
قــرارداد در شــرایط تحریمــی ایــران چیســت ،گفــت :پیــام
قــرارداد ایــن اســت کــه مــا ســرپا ایســتادهایم و تســلیم
نمیشــویم.
وزیــر نفــت اضافــه کــرد :ظرفیتســازی بــرای صنعــت نفــت،
امــری راهبــردی اســت .مــا از ایــن مشــکالت پیشتــر هــم
دیدهایــم و انشــاءاهلل از آنهــا عبــور میکنیــم و الزم اســت
بــرای روزی کــه نیــاز شــود دوبــاره وارد بــازار شــویم ،ظرفیــت
کافــی داشــته باشــیم .همانطــور کــه پــس از تحریــم پیشــین
نیــز دنیــا از اینکــه صنعــت نفــت ایــران در کمتــر از چهــار مــاه
بــه حداکثــر تولیــد خــود بازگشــت متعجــب شــد.
بومیســازی پمپهــای درونچاهــی در دســتور کار
صنعــت نفــت
وزیــر نفــت در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــا
اشــاره بــه ضــرورت تکیــه بــر تــوان و ظرفیتهــای ایرانــی
در پیشــبرد پروژههــای صنعــت نفــت ،گفــت :اصــل بــرای
وزارت نفــت اســتفاده حداکثــری از تجهیــزات ســاخت داخــل
اســت و ایــن الــزام را بــه پیمانــکاران نیــز ابــاغ کردهایــم کــه
مجــاز نیســتند کاالیــی را کــه بهطــور کیفــی در داخــل کشــور
ســاخته میشــود ،از خــارج وارد کننــد.
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مساعدت با صادرکنندگان در جهت
ایفای تعهدات ارزی
رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت:
بــر اســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه ،بــا
صادرکنندگانــی کــه بــه هــر دلیــل موفــق بــه بازگشــت
ارز خــود بــه چرخــه اقتصــادی کشــور نشــدهاند،
جلســاتی برگــزار میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،حمیــد زادبــوم بــا بیــان ایــن مطلــب
افــزود :ســازمان توســعه تجــارت بــه عنــوان متولــی
تجــارت خارجــی و در راســتای همــکاری بــا نهادهــای
ذیربــط از جملــه بانــک مرکــزی تــاش میکنــد ضمــن
پیگیــری مشــکالت مربــوط بــه بازگشــت ارز در ســطح
کالن ،از طریــق کمیتــه اقــدام صادراتــی نیــز موضــوع
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات را پیگیــری کنــد.
معــاون وزیــر صمــت بــا تاکیــد بــر ضــرورت بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات ،توجــه بــه ایــن مهــم را شــامل
نــگاه بــه گذشــته و برنامهریــزی بــرای آینــده دانســت
و گفــت :در بحــث بازگشــت ارز ،بایــد بــه معضــات و
مشــکالت فــراروی صادرکننــدگان نیــز توجــه کــرد و
صادرکننــدگان واقعــی را از افــرادی کــه از شــرایط فعلــی
ســو اســتفاده میکننــد ،جــدا کــرد.
زادبــوم در خصــوص جلســاتی کــه بــا صادرکننــدگان
برگــزار میشــود ،بیــان کــرد :در ایــن جلســات ســعی
میشــود بــا در نظــر گرفتــن همــه جوانــب امــور،
تصمیمــی کــه بــه نفــع جامعــه صادرکننــدگان و
منافــع ملــی اســت ،اتخــاذ شــود تــا بــا همــکاری ســایر
دســتگاهها قــادر باشــیم نیازهــای ارزی کشــور را بــا
درآمدهــای صادراتــی بــه تعــادل برســانیم.
معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،در پایــان از کارشناســان ،متخصصــان و
فرهیختــگان دانشــگاهی خواســت تــا دیدگاههــا و
نظــرات کارشناســی خــود را بــا هــدف بهبــود امــور
ارائــه کــرده و در فضــای کارشناســی نســبت بــه بحــث و
تبــادل نظــر بــا مســئوالن اجرایــی همــراه باشــند.
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انـرژی

شماره یکصد و چهل و ششم  /هفتـه آخر تیر هزار و سیصد نود و نه

ضرورت مشارکت فعال اتاقها در
کمیته اقدام صادراتی

صادرکنندگان سربازان و سرداران خط مقدم
مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا هستند
رئیــس جمهــور از همــه وزرا ،اســتانداران و فعــاالن
بخــش خصوصــی در حــوزه اقتصــاد خواســت کــه
بیــش از پیــش بــه باالبــردن تولیــد کمــک کننــد
و اظهارداشــت :بــا بــاال رفتــن تولیــد ،اشــتغال بــاال
مــی رود و از ســوی دیگــر وقتــی تولیــد و عرضــه
مــواد تولیــدی افزایــش یافــت ،قیمــت هــا همــه
بــه طــور طبیعــی متعــادل خواهــد شــد .
حســن روحانــی در ســیزدهمین هفتــه از افتتــاح
طرحهــای مهــم و ملــی در حوزههــای مختلــف بــا شــعار
«تدبیــر و امیــد بــرای جهــش تولیــد» ،ضمــن دســتور آغــاز
بهرهبــرداری رســمی از  ۶پــروژه ملــی وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت در اســتانهای سیســتان و بلوچســتان،
فــارس و اصفهــان گفــت :بایــد بــرای عبــور از مشــکالت
همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم.
رئیــس جمهــور همــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان را به
تــاش مضاعــف در مســیر جهــش تولیــد و صــادرات فــرا
خوانــد و تاکیــد کــرد کــه دشــمنان و در راس آنهــا آمریــکا
مــی کوشــند کــه کشــور را در زمینــه تامیــن ارز مــورد نیــاز
دچــار مشــکل کننــد امــا ایــن توطئــه آمریــکا بــا فعــال
شــدن همــه مــا در بخــش تولیــد و صــادرات ،نــاکام خواهــد
مانــد.
روحانــی گفــت :طبــق محاســبات ،امســال مــی توانیــم ۴۱
میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی داشــته باشــیم کــه ایــن
رقــم بیــش از نیازهــای وارداتــی مــا اســت و اگــر همــه
طبــق وظیفــه عمــل کنیــم ،مشــکل ارز حــل و قیمــت آن
متعــادل شــده و مــواد اولیــه و کاالهــای اساســی بــه موقــع
وارد کشــور خواهــد شــد.

رئیــس جمهــور صادرکننــدگان کشــور را ســربازان و
ســرداران خــط مقــدم مبــارزه بــا تروریســم اقتصــادی
آمریــکا دانســت و گفــت :بخــش عمــده ای از صادرکنندگان
در موعــد مقــرر ارز خــود را بــر مــی گرداننــد و همیــن
امــروز نیــز میلیاردهــا دالر وارد کشــور شــده اســت امــا
متاســفانه افــرادی هــم هســتند کــه ســال گذشــته در
صــادرات کوشــا بــوده انــد امــا بــه موقــع ارز خــود را کــه
طبــق آمــار بانــک مرکــزی حــدود  ۲۰میلیــارد یــورو مــی
شــود ،بــاز نگردانــده انــد.
روحانــی افــزود :لــذا بــه ناچــار تصمیــم هــای ســختی را
اتخــاذ کردیــم و البتــه هیــچ وقــت دلمــان نمــی خواســت از
طریــق اعمــال فشــار و اقدامــات قــوه قضاییــه ،ایــن افــراد را
مجبــور بــه بازگردانــدن ارز کنیــم.
رئیــس جمهــور از همــه وزرا ،اســتانداران و فعــاالن بخــش
خصوصــی در حــوزه اقتصــاد خواســت کــه بیــش از پیــش
بــه باالبــردن تولیــد کمــک کننــد و اظهارداشــت :بــا بــاال
رفتــن تولیــد ،اشــتغال بــاال مــی رود و از ســوی دیگــر
وقتــی تولیــد و عرضــه مــواد تولیــدی افزایــش یافــت،
قیمــت هــا همــه بــه طــور طبیعــی متعــادل خواهــد شــد
و مهمتــر اینکــه بــا افزایــش تولیــد مــی تــوان صــادرات را
گســترش دهیــم.
رئیــس جمهــور اظهارداشــت :علیرغــم توطئــه هــای
تبلیغاتــی در فضــای مجــازی ،بــه مــردم مــی گویــم بــا
وحــدت اتحــاد ،تــاش ،همفکــری و فعالیــت در مســیر
تولیــد ،بــه خوبــی مــی توانیــم در برابــر دشــمن ایســتادگی
و مشــکالت را حــل و فصــل کنیــم.

مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی
ســازمان توســعه تجــارت ایــران از نهایــی شــدن
دســتورالعمل کمیتــه اقــدام صادراتــی خبــر داد و
گفــت :تشــکیل ایــن کمیتــه براســاس درخواس ـت
اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران ،اتــاق تعــاون ایــران و اتــاق اصنــاف ایــران
بــوده کــه بــا توجــه بــه نهایــی شــدن دســتورالعمل
اجرایــی کمیتــه اقــدام صادراتــی ،انتظــار م ـیرود
نســبت بــه تاییــد نهایــی دســتورالعمل اقــدام
کننــد.
بــه گــزارش روابطعمومــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،احســان قمــری بــا اشــاره بــه
اینکــه فلســفه ایجــاد کمیتــه اقــدام صادراتــی ،رفع
مشــکالت فــراروی بنگاههــای صادراتــی اســت،
اظهــار کــرد :بــا بررســی کارشناســی مشــکالت
صادرکننــدگان در جلســات هفتگــی و منظــم بــا
حضــور فعــال اعضــا ،میتــوان بــه راهکارهــای
اجرایــی در رفــع مشــکالت و موانــع رســید.
او افــزود :ایفــای تعهــدات ارزی بزرگتریــن
دغدغــه جامعــه صادرکننــدگان اســت و بــا توجــه
بــه دیــدگاه مقامــات اجرایــی کشــور الزم اســت
زمینــهای فراهــم شــود تــا بــا رفــع مشــکالت
صادرکننــدگان ،بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
ســرعت بیشــتری گیــرد .تمــام تــاش بخشهــای
مختلــف دولــت در راســتای انعطــاف در روشهــای
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و بهرهگیــری از
ظرفیتهــای موجــود اســت.
قمــری ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا هماهنگیهای
صورتگرفتــه شــاهد ایفــای تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان در چارچــوب قوانیــن و مقــررات
باشــیم.
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بررسی پیشنهاد تشکیل کمیته
مشترک کاری مجلس و وزارت
خارجه برای تشویق صادرات

تهــران  -ایرنــا -وزیــر امــور خارجــه گفــت :کمیتــه
مشــترک کمیســیون صنایــع مجلــس شــورای
اســامی و وزارت امــور خارجــه بــا هــدف تشــویق
صــادرات غیرنفتــی تشــکیل میشــود.
«محمدجــواد ظریــف» روز سهشــنبه پــس از
حضــور در کمیســیون صنایــع مجلــس شــورای
اســامی در جمــع خبرنــگاران گفــت :امــروز نزدیــک
بــه ســه ســاعت جلســه بحثهــای خیلــی خــوب
 ،تخصصــی و کاری بــرای دیپلماســی اقتصــادی
وزارت خارجــه برگــزار شــد و تالشهــا ،چالشهــا
و وظایفــی کــه در ایــن حــوزه وزارت خارجــه دارد،
بیــان شــد.
وی اضافــه کــرد :نماینــدگان در کمیســیون
پیشــنهادات و مــوارد خیلــی خوبــی را توضیــح دادند.
مهمتریــن کاری کــه در ایــن جلســه بــه پیشــنهاد
ریاســت کمیســیون انجــام شــد ،تشــکیل کمیتــه
کاری بخــش اقتصــادی وزارت امــور خارجــه بــا
مســوولیت معــاون اقتصــادی و کمیســیون بــرای
تشــویق صــادرات بــود.
وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه هــدف از ایــن
کمیتــه بــاز شــدن مســیرهای صــادرات غیرنفتــی
اســت ،گفــت :کمیســیون از ایــن نظــر بــه مــا
کمــک میکنــد تــا موانــع قانونــی را برداشــته و
ریــل گذاریهایــی کــه مجلــس در ایــن زمینــه در
نظــر دارد ،انجــام دهــد.
ظریــف بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن نیــز جلســه
مشــترکی خوبــی بــا کمیســیون سیاســت خارجــی
و امنیــت ملــی برگــزار شــده بــود؛ تصریــح کــرد:
در جلســه امــروز هــم بحثهــای خیلــی خوبــی
صــورت گرفــت و امیدواریــم ایــن روش را بــه عنــوان
یــک روش همــکاری مــداوم بــا مجلــس محتــرم
یازدهــم ادامــه دهیــم.
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ایــن صنــدوق تســهیالت  80میلیــارد یورویــی خــود را
در اختیــار ایــران قرارخواهــد داد تــا صنایــع کوچــک و
متوســط بتواننــد از آن بهــره ببرنــد.آن گونــه کــه در ســایت
صنــدوق ســرمایهگذاری اتحادیــه اروپــا بــه اســم EIF
آمــده اســت فعالیــت آنهــا محــور ضمانــت ســرمایهگذاری
اســت.صندوق یــاد شــده یــک مؤسســۀ تخصصــی مالــی
ریســک اســت تــا از شــرکتهای کوچــک و متوســط
( )SMEدر سراســر اروپــا حمایــت کنــد .ســهامداران ایــن
مجموعــه بانــک ســرمایهگذاری اروپــا ( ،)EIBاتحادیــه
اروپــا ،نماینــده کمیســیون اروپــا و طیــف وســیعی از
بانکهــا و مؤسســات مالــی و خصوصــی اســت .فعالیــت
آنهــا بــا اســتفاده از منابــع خودشــان یــا توســط بانــک
ســرمایهگذاری اروپــا ،کمیســیون اروپــا ،کشــورهای عضــو
اتحادیــه اروپــا یــا ســایر اشــخاص ثالــث انجــام میشــود.
بــا توســعه و ارائــه محصــوالت هدفمنــد مالــی بــه واســطه
صنــدوق ســرمایهگذاری اتحادیــه اروپــا ،از قبیــل بانکهــا،
شــرکتهای تضمیــن ،ارائــه دهنــدگان خدمــات قرضــه
کوچــک و صندوقهــای ســرمایهگذاری خصوصــی،
دسترســی صنایــع کوچــک و متوســط بــه منابــع مالــی
افزایــش پیــدا میکنــد .طبــق اطالعاتــی کــه ایــن صنــدوق
ارائــه کــرده اســت بیــش از یــک میلیــون صنایــع کوچــک
توانســتند از تســهیالت آن اســتفاده کننــد.در گذشــته اســم
کشــورهای متعــددی بــرای دریافــت تســهیالت از صنــدوق
ســرمایهگذاری اتحادیــه اروپــا وارد شــده اســت و حــال
طبــق آخریــن خبرهــا ایــران هــم در فهرســت ایــن صنــدوق
مهــم و اســتراتژیک قــرار گرفتــه اســت .از آنجــا کــه ورود
بــه ایــن صنــدوق بعــداز خــروج امریــکا از برجــام بــوده
اســت ،نشــان میدهــد کــه ایــران میتوانــد حتــی بــدون
امریــکا برجــام را ادامــه دهــد.
فریــال مســتوفی عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران دربــاره
صنــدوق ســرمایهگذاری اروپــا کــه ایــران عضــو آن شــده
اســت ،گفت:اتحادیــه اروپــا صندوقــی دارد کــه صنایــع
کوچــک میتواننــد از آن بــرای ســرمایهگذاری اســتفاده
کننــد .خوشــبختانه اســم ایــران هــم در فهرســت گیرندگان
تســهیالت افــزوده شــده اســت .در گذشــته کشــورهای
مختلفــی عضــو ایــن صنــدوق بودنــد و ســرمایهگذاریها،
اســمیها یــا همــان صنایــع کوچــک توســط آنهــا تضمیــن
میشــد.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و ششم  /هفتـه آخر تیر هزار و سیصد نود و نه

اعتبار  80میلیارد یورویی
اتحادیه اروپا برای صنایع ایران
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن صنــدوق طرحهایــی کــه
مطالعــات بــازار روی آن انجــام شــده و خالقانــه اســت را
گارانتــی میکنــد و بدیــن جهــت ســرمایهگذار بــا خیــال
آســوده میتوانــد ســرمایهگذاری کنــد .لــذا ایــن صنــدوق
میتوانــد بــرای توســعه صنایــع کوچــک و متوســط ایــران
بســیار اثرگــذار باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق ســرمایهگذاری اتحادیــه اروپــا
 80میلیــارد یــورو اعتبــار میتوانــد بــرای ایــران در نظــر
بگیــرد ،خاطرنشــان کــرد :از آنجــا کــه ایــران در فهرســت
اســتفاده کننــدگان از صنــدوق قــرار گرفتــه اســت امــکان
ی آن وجــود دارد.
توســعه اســم 
در ایــن میــان پــدرام ســلطانی نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی
ایــران هــم گفــت 80 :میلیــارد یــورو اعتبــار از ســوی
اتحادیــه اروپــا بــرای تســهیل در روابــط تجــاری بیــن
شــرکتهای کوچــک و متوســط ایــران و اروپــا در نظــر
گرفتــه شــده اســت .برایــن اســاس یــک تشــکل اقتصــادی
در اروپــا مســئولیت را برعهــده بگیــرد و اتــاق بازرگانــی
ایــران زمینــه ســاز همــکاری مشــترک میــان بنگاههــای
کوچــک و متوســط هــر دو طــرف خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت:همکاری در قالــب شــبکه بنــگاه هــای
کوچــک و متوســط اروپــا و بــا هــدف تعامــات ،تبــادل و
بهــره منــدی از خدمــات اتحادیــه اروپــا اســت.
وی افــزود :اروپــا عاشــق چشــم و ابــروی ایــران نیســت،

بلکــه پــس از شــوکی کــه اتفاقــات عــراق و ســوریه بــرای او
بــه وجــود آورده دیگــر تــاب ناامنــی و تشــنج و جنــگ در
خاورمیانــه را نــدارد .از ایـنرو مصمــم شــده در ایــن منطقــه
اتفاقــی نیفتــد .ایــن در حالــی اســت کــه تحلیلگــران
سیاســی ایــران از ایــن مســاله غافــل هســتند و در مذاکــره
بــا اروپــا جــوی منفــی در ایــران بــه وجــود میآورنــد.
وی اظهــار داشــت :اتحادیــه اروپــا بــرای همــکاری
شــرکتهای کوچــک و متوســط ایــران و اروپــا بــا
پارلمــان بخــش خصوصــی روابطــی برقــرار کــرده و وعــده
ســرمایهگذاری بــرای تقویــت روابــط و همکاریهــا را داده
اســت .ســلطانی بــا تأکیــد بــر اینکــه نیــاز اتحادیــه اروپــا
بــه ایــران را بایــد بــا صــدای بلنــد فریــاد زد ،اظهــار کــرد:
مدیریــت بیــن منابــع مالــی و شــرکتهای کوچــک و
متوســط در اتحادیــه اروپــا تحــت شــبکهای اســت کــه
زیرمجموعــه اتحادیــه اروپــا بــوده و کمیســیونر صنایــع
کوچــک و متوســط ایــن اتحادیــه چنــد هفتــه گذشــته در
ایــران بــوده و قــرار اســت اتــاق ایــران بــه عنــوان نماینــده
بخــش خصوصــی بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــد.
اروپــا فعالســازی حســاب بانــک مرکــزی ایــران را بررســی
میکنــد
خبرهــای دیگــر از اروپــا حاکــی از آن اســت کــه دولتهــای
فرانســه ،انگلیــس و آلمــان بــه تهــران اعــام کردهانــد در
چارچــوب پیشــنهادی بــرای زنــده نگــه داشــتن برجــام ،در
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حــال بررســی فعالســازی حســابهای بانــک مرکــزی
ایــران بــا بانکهــای مرکــزی کشــورهای خــود هســتند.وال
اســتریت ژورنــال عنــوان کــرده اســت ایــن اقــدام نخســتین
عالمــت قابــل اعتنایــی اســت کــه نشــان میدهــد اروپــا
میتوانــد بــه تعهــد خــود بــرای حفــظ برنامــه جامــع اقــدام
مشــترک (برجــام) پایبنــد بمانــد و مقابــل سیاســت تحریــم
و منزویســازی تهــران توســط امریــکا بایســتد.مقامهای
اروپایــی تصریــح کردنــد :ســایر کشــورهای اروپایــی شــامل
اتریــش و ســوئد نیــز اعــام کردهانــد کــه آنهــا نیــز چنیــن
کاری را خواهنــد کــرد.
دربــاره برجــام تابــع سیاســتهای خــود هســتیم
نــه امریــکا
راب ماکــر ســفیر انگلیــس در تهــران نیــز اعــام کــرد:
در مــورد توافــق هســتهای برجــام از امریــکا تبعیــت
نمیکنیــم؛ بلکــه سیاســتهای خودمــان مــاک عمــل
ماســت.برجام بــرای مــا اهمیــت بســیاری دارد.
وی برجــام را «توافقــی موفــق در زمینــه برقــراری صلــح و
امنیــت جهانــی» خوانــد و ادامــه داد :مــا بــه ایــن توافــق
پایبنــد بــوده و آن را ادامــه میدهیــم؛ زیــرا در زمینــه
اقتصــادی ســودمندیهای بســیاری بــرای مــا و ایــران
داشــته اســت .وی دربــاره سیاســت لنــدن در ایــن بــاره
 ،بــار دیگــر تصریــح کــرد :مــا در برجــام میمانیــم و
سیاســت مــا در ایــن زمینــه شــفاف اســت.همکاران مــا در
لنــدن و اروپــا ســخت کار میکننــد تــا راههایــی را بــرای
مقابلــه بــا مشــکالت ناشــی از تحریمهــای امریــکا بیابنــد.
ســفیر انگلیــس در تهــران یــادآوری کــرد :از زمــان اعــام
خــروج امریــکا از برجــام ،یــک شــرکت مهــم انگلیســی
بــا طــرف ایرانــی قــرارداد امضــا کــرد؛ بنابرایــن کســب و
کار ادامــه پیــدا میکنــد و رو بــه گســترش اســت.وظیفه
ماســت کــه ایــن اعتمــاد جامعــه و بخــش خصوصــی ایــران
و خــود را حفــظ کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

درآمد نفتی صادرکنندگان خاورمیانه
 ۲۷۰میلیارد دالر سقوط میکند

طبــق جدیدتریــن گــزارش صنــدوق بیــن المللــی پــول
( ،)IMFصادرکننــدگان نفــت خاورمیانــه و شــمال آفریقــا
امســال  ۲۷۰میلیــارد دالر درآمــد نفتــی را از دســت خواهنــد
داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن وام دهنــده مســتقر در واشــنگتن دی
ســی در جدیدتریــن بازبینــی منطقــه ای خــود بــه کاهــش
باالتــر از حــد انتظــار تولیــد نفــت در منطقــه خاورمیانــه و
شــمال آفریقــا اشــاره کــرد کــه از الجزایــر در غــرب تــا ایــران
در شــرق را دربرمــی گیــرد و همچنیــن شــامل شــش کشــور
عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس و عــراق ،لیبــی و یمــن
مــی شــود.
تقاضــا بــرای نفــت امســال تحــت تاثیــر کنــدی اقتصــادی
جهانــی ناشــی از پاندمــی ویروس کرونــا به میزان چشــمگیری
کاهــش پیــدا کــرده اســت .اوپــک و متحدانــش شــامل روســیه
در تــاش بــرای تقویــت قیمتهــا ،بــا محدودیــت داوطلبانــه
تولیــد موافقــت کــرده انــد کــه ایــن موضــوع باعــث کاهــش
بیشــتر درآمــد آنهــا شــده اســت.
کشــورهای خاورمیانــه از بحــران ســامتی هــم رنــج مــی برنــد
و طبــق گــزارش صنــدوق بیــن المللــی پــول ،قیمــت پایینتــر
نفــت و کاهــش عرضــه از ســوی ایــن کشــورها بــه همــراه
قرنطینــه اقتصــادی وضــع شــده بــرای مقابلــه بــا شــیوع
ویــروس کرونــا باعــث خواهــد شــد تولیــد ناخالــص داخلــی
صادرکننــدگان نفــت خاورمیانــه در ســال  ۲۰۲۰بــه میــزان
 ۷.۳درصــد رشــد منفــی پیــدا کنــد.
ایــن رقــم در مقایســه بــا پیــش بینــی آوریــل صنــدوق بیــن
المللــی پــول از رشــد منفــی  ۴.۲درصــدی ،افت چشــمگیرتری
را نشــان مــی دهــد.
طبــق گــزارش ایــن نهــاد جهانــی ،تولیــد ناخالــص داخلــی
غیرنفتــی ایــن اقتصادهــا هــم بــه دلیــل مقــررات در خانــه
مانــدن و ســایر تدابیــر مهــار شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹
کــه باعــث مختــل شــدن فعالیــت بخشــهای گردشــگری،
مهمانپذیــری ،حمــل و نقــل و خــرده فروشــی مــی شــود،
افــت قابــل مالحظــه ای پیــدا خواهــد کــرد.
صنــدوق بیــن المللــی پــول در جدیدتریــن گــزارش خــود
از پیــش بینــی قبلــی بهبــود رشــد اقتصــادی ایــن منطقــه

بــه نــرخ  ۴.۷درصــد در ســال  ۲۰۲۱عقــب نشــینی کــرد و
اکنــون انتظــار دارد اقتصــاد ایــن منطقــه  ۳.۹درصــد رشــد
کنــد کــه منعکــس کننــده شــدت بحرانــی اســت کــه بــا آن
روبــرو شــده اســت.
بســیاری از صادرکننــدگان نفــت ذخایــر ارزی قابــل توجهــی
دارنــد کــه مــی تواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد امــا ســایرین
اقبــال کمتــری داشــته و کســانی کــه در مناطــق جنــگ زده
ماننــد افغانســتان ،عــراق ،ســوریه ،ســودان و یمــن زندگــی
مــی کننــد ،بــا چشــم انــداز کوتــاه مــدت تیــره و تــاری
مواجــه هســتند.
بحــران جهانــی بــه افــت ســطح تجــارت ،مختــل شــدن
زنجیــره تامیــن و فروپاشــی درآمدهــای حاصــل از گردشــگری
و ارســال پــول توســط کارگــران مقیــم خــارج منجــر شــده
اســت .پولهایــی کــه کارگــران مهاجــرت کــرده بــه خــارج
ارســال مــی کننــد ،حــدود  ۱۴درصــد از کل تولیــد ناخالــص
داخلــی ضعیفتریــن کشــورهای ایــن منطقــه را تشــکیل مــی
دهــد.
در نتیجــه وضعیــت فعلــی ،صنــدوق بیــن المللــی پــول
اعــام کــرد تولیــد اقتصــادی ایــن کشــورها امســال بــه طــور
متوســط  ۱۳درصــد منقبــض مــی شــود و ســرانه تولیــد
ناخالــص داخلــی از  ۲۹۰۰دالر در ســال  ۲۰۱۸-۲۰۱۹بــه
 ۲۰۰۰دالر در ســال  ۲۰۲۰ســقوط میکنــد .ایــن رکــود
شــدید ،چالشــهای اقتصــادی و انســانی فعلــی را تشــدید
خواهــد کــرد و ســطح فقــر را افزایــش مــی دهــد.
در مقابــل ،کشــورهای واردکننــده نفــت در ایــن منطقــه
ماننــد مصــر ،اردن ،لبنــان ،مراکــش و عــراق ممکــن اســت
از کاهــش هزینــه هــای ســوخت ســود ببرنــد .امــا ایــن
مزیــت تحــت الشــعاع افــت تجــارت ،گردشــگری و ارســال
درآمدهــای کارگــران مقیــم خــارج و همچنیــن عوامــل
دیگــری ماننــد قرنطینــه قــرار مــی گیــرد و تولیــد ناخالــص
داخلــی ایــن کشــورها در ســال میــادی جــاری بــه طــور
متوســط  ۱.۱درصــد رشــد منفــی خواهــد داشــت.
بــر اســاس گــزارش فوربــس ،در مجمــوع ،رشــد اقتصــادی
منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ،افغانســتان و پاکســتان
در ســال میــادی جــاری منفــی  ۴.۷درصــد پیــش بینــی
شــده کــه حــدود دو درصــد پایینتــر از بــرآورد صنــدوق بیــن
المللــی پــول در آوریــل اســت.
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جبــران عــدم کاهــش تولیــدات در ماههــای مــه و ژوئــن،
متعهــد شــدهاند ،افزایــش واقعــی تولیــدات نمیتوانــد
کمتــر از دو میلیــون بشــکه در روز باشــد .همچنیــن
صــادرات نفــت عربســتان ســعودی در جــوالی همچنــان
بــدون تغییــر باقــی خواهــد مانــد ،زیــرا ریــاض قصــد دارد
تولیــدات اضافــی خــود را در خــاک خــود بــه مصــرف
برســاند.

دبیــرکل اوپــک در فاصلــه دو روز تــا نشســت ایــن نهــاد
بــا متحــدان بــرای تصمیــم گیــری در خصــوص تســهیل
کاهــش تولیــدات از آگوســت ،اعــام کــرد کــه بــازار نفــت
رفتــه رفتــه بــه تعــادل نزدیــک میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفــت و متحدانــش در قالــب
گروهــی موســوم بــه اوپــک پــاس از مــاه مــه و پــس از
آنکــه بحــران کوویــد  ۱۹-یــک ســوم تقاضــای جهــان را از در میزگــرد تخصصــی روابــط تجــاری ایــران و ایتالیــا کــه
بیــن بــرد و موجــب فروپاشــی قیمتهــا شــد ،در توافقــی اول مردادمــاه برگــزارمیشــود ،توســعه همکاریهــای
تولیــدات خــود را روزانــه  ۹.۷میلیــون بشــکه کاهــش اقتصــادی دو کشــور در شــرایط جدیــد اقتصــادی مــورد
دادنــد.
بحــث و بررســی قــرارمیگیــرد و فعــاالن اقتصــادی از هــر
قــرار اســت ایــن توافــق بعــد از جــوالی و تــا دســامبر دو کشــور طــی ایــن رویــداد ،مذاکــرات دوجانبــه خــود را
تســهیل شــده و بــه  ۷.۷میلیــون بشــکه در روز کاهــش روی یــک پلتفــرم مجــازی دنبــال میکننــد.
یابــد البتــه تصمیــم نهایــی هنــوز گرفتــه نشــده اســت .میزگــرد تخصصــی روابــط ایــران و ایتالیــا روز چهارشــنبه
بــر ایــن اســاس ،هیأتــی موســوم بــه کمیتــه نظــارت اول مــرداد مــاه ســال جــاری بــه صــورت آنالیــن برگــزار
وزارتــی مشــترک ( )JMMCچهارشــنبه هفتــه جــاری در میشــود .ایــن میزگــرد تخصصــی بــا مشــارکت و همــکاری
خصــوص مرحلــه بعــدی کاهــش تولیــدات تصمیــم گیــری اتــاق بازرگانــی تهــران ،ســفارت ایتالیــا در تهران و موسســه
خواهــد کــرد
ایتالیایــی آمبرزوتــی برگــزار میشــود و طــی آن ،مســعود
در ایــن بیــن« ،محمــد بارکینــدو» دبیــرکل اوپــک اظهــار خوانســاری رئیــس اتــاق تهــران و ژوزپــه پررونــه ســفیر
داشــت :بازگشــایی تدریجــی اقتصــاد و فعالیتهــای ایتالیــا در تهــران بــه عنــوان ســخنرانان کلیــدی دربــاره
اجتماعــی سراســر جهــان ،احیــای تقاضــا را کــه بــه شــدت توســعه همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور در شــرایط
ضــروری بــود ،فراهــم کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه جدیــد اقتصــادی ســخنرانی خواهنــد کــرد.
کاهــش تولیــدات رونــد افزایــش موجــودی انبارهــا را معــاون امــور بینالملــل اتــاق تهــران ،بــا تاکیــد بــر ایــن
معکــوس کــرد.
کــه برگــزاری نشســتها و کنفرانسهایــی بــا هــدف
وی ادامــه داد :ایــن روندهــا در عرضــه و تقاضــا بــه مــا توســعه تجــارت و جلــب ســرمایهگذاریهای خارجــی در
کمــک میکنــد تــا گام بــه گام بــه ســمت بــازاری متعــادل ایــران ،در دســتورکار برنامههــای اتــاق تهــران قــرار دارد
نزدیــک شــویم .ارزیابــی بارکینــدو حاکــی از آن اســت بــه تفاهمنامــه همــکاری اتــاق تهــران بــا برخــی نهادهــا و
کــه اعمــال تغییــرات چشــمگیر در توافــق اوپــک پــاس موسســات بینالمللــی از جملــه موسســه آمبرزوتــی ایتالیــا
محتمــل نســت.
اشــاره کــرد و افــزود :بــرای آگاهســازی فعــاالن اقتصــادی
بــا ایــن حــال ،منابــع اوپــک پــاس مــاه گذشــته بــه رویترز دو کشــور از فرآینــد توســعه همکاریهــای تجــاری ،دو
گفتنــد کــه اوپــک و روســیه احتمــاالً از آگوســت کاهــش میزگــرد تخصصــی بــه صــورت مجــازی در روزهــای یکــم
تولیــدات را تســهیل میکننــد .نفــت پــس از رســیدن بــه مــرداد و  6آبــان مــاه  1399برگــزار خواهــد شــد.
کــف  ۲۱ســاله خــود در آوریــل بــا بشــکهای  ۱۶دالر ،حــاال
بــه حــدود  ۴۳دالر رســیده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه عــراق و ســایر کشــورها نســبت بــه
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Short news

Adapting To New Realities

When the economy hits the upside of
the seesaw, utilities companies are
expected to be among the first to rebound
As the world continues to grapple
with the Covid-19 pandemic, the utilities industry must prioritise new operational strategies aligned with the
current realities if they are to remain
.competitive
It is true that in the face of the global
pandemic, ensuring that critical lifeline services are not interrupted has
created an unprecedented challenge.
But the near-term decisions utility
leaders make today to protect their
employees, communities and business from COVID-19, will undoubted.ly impact future operations
In order to ensure enterprise resiliency now and in the long term, priority
must be placed on ensuring the safety of people and going the extra mile
to serve customers while anticipating
.and minimising financial impact
The uncertainty and complexity of a
pandemic makes responding more
complicated than a typical natural
.disaster

انـرژی

TAQA Announces Financial Closing For Largest Independent GasFired Power Plant In UAE

GW power plant in Fujairah will 2.4
have the capacity to power the equivalent of 380,000 households
Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) announced the financial
closing of the largest gas-fired power plant in the UAE. The Fujairah F3
Independent Power Producer (IPP)
project will have a power generation
capacity of 2.4 GW – equivalent to the
powering of 380,000 UAE households
– and is expected to begin early power generation by summer 2022, with
full power generation expected by
summer 2023. The financial closing
follows the signing of the power purchase agreement and shareholder’s
agreement between Abu Dhabi Power
Corporation (ADPower), Emirates Water and Electricity Company (EWEC),
Mubadala Investment Company and
.Japan-based Marubeni Corporation
The Fujairah F3 plant will be located
in the Qidfa area of the Emirate of Fujairah, nestled between the existing
Fujairah F1 and Fujairah F2 water and
electricity plants. TAQA and Mubadala will jointly hold a 60% equity interest in the project, while the remaining
40% will be held by Marubeni Corpo.ration

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

Linxon Wins $80mn Order For
Substation Project In Iraq

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

Oil Ministry to present 4 energy-related co-op documents to
Majlis

TEHRAN – Iranian Oil Minister Bijan
Namdar Zanganeh said on Tuesday
that his ministry is going to present
four cooperation documents to the
parliament’s Energy Committee to be
used as the roadmap for the development of the country’s energy indus.try, IRIB reported
Zanganeh made the remarks in a
press conference on the sidelines of
a meeting between the Oil Ministry
officials and the Parliament (Majlis)
.Energy Committee
According to the official, one of the
mentioned documents is a plan for
managing fuel consumption and
transportation for the horizon of the
Iranian calendar year 1420 (starts in
March 2041), which is an interdepartmental document in which the optimization of cars, the reform of the
structure of intra-city transportation
and the type of cars that are built are
.the main focus
Other documents are regarding the“
gas supply and demand, as well as
the production of oil and petrochemicals up to the 1420 horizon,” Zan.ganeh said
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شماره یکصد و چهل و ششم  /هفتـه آخر تیر هزار و سیصد نود و نه

[[ 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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