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انـرژی
شماره یکصد و چهل و هفتم  /هفتـه اول مرداد هزار و سیصد نود و نه

سایه سنگین نقدینگی
جمال رزاقی

هفتــه گذشــته دالر از مــرزی  ۲۲۵۰۰نیــز عبــور کــرد و بــا شــیب مالیــم
صعــودی بــا رشــد  ۶درصــدی بــه مبلــغ  ۲۳۸۵۰رســید .بانــک مرکــزی در
نظــر دارد بــا اجــرای سیاســت افزایــش نــرخ ســود ســپرده و انتشــار اوراق
ودیعــه بــا سررســید دو ســاله ،مانــع از خــروج نقدینگــی از بانکهــا شــود امــا
بایــد دیــد ایــن نــرخ ســود در نظــر گرفتــه شــده مــی توانــد آن قــدر جــذاب
باشــد کــه مــردم را از بازارهــای مــوازی منصــرف ســازد یــا خیــر.
بــه نظــر مــی رســد بــازار ســهام و بــازده بــاالی آن بــه شــکل وجــه نقــد،
حجــم زیــادی از تقاضــا را وارد بــازار ارز کــرده اســت .بــازار ســکه در هفتــه
گذشــته افــت و خیــز را تجربــه کــرده و نســبت بــه دالر بازدهــی کمتــر
و معــادل  ۵درصــد داشــته اســت .بــه نظــر مــی رســد بــه دلیــل آن کــه
در هفتــه هــای اخیــر ســکه رشــد حداکثــری را خــود را داشــته در هفتــه
گذشــته نتوانســته رشــد معــادل دالر را ثبــت کنــد .در روز یکشــنبه قیمــت
ســکه بــا  ۵۰تومــان کاهــش بــه  ۱۰۴۵۰هــزار تومــان رســید امــا مجــددا
روز دوشــنبه در کانــال افزایشــی قــرار گرفــت و بــا  ۲۵۰تومــان افزایــش بــه
 ۱۰۷۰۰هــزار تومــان رســید .پــس از افزایــش در روز ســه شــنبه ،مجــدد در
روز چهارشــنبه بــا اندکــی کاهــش بــه  ۱۰۷۵۰هــزار تومــان رســید.
عــده ای معتقــد هســتند کــه ورود شــرکت هــای بــزرگ دولتــی بــه بــازار
بــورس ابتــکار دولــت بــرای جــذب ســپرده هــای مردمــی و تامیــن کســری
بودجــه دولــت اســت امــا آنچــه بیــش از ایــن مهــم اســت بــن بســت
منابــع ارزی اســت کــه بــا اعمــال سیاســت هــای ســختگیرانه دولتــی بــه
صادرکننــدگان از طریــق رفــع تعهــدات ارزی تــا پایــان تیرمــاه گــواه همیــن
موضــوع باشــد.
در هفتــه گذشــته بانــک مرکــزی تصمیــم گرفــت تــا بــا انتشــار گواهــی
ســپرده  ۱۸درصــد از خلــق پــول جدیــد جلوگیــری نمایــد؛ بــه نظــر مــی
رســد بــا توجــه بــه بازدهــی بــاالی بازارهــای مــوازی و بــازار بــورس ایــن
تصمیــم نمــی توانــد تاثیــر ادامــه در صفحــه 10

جمع بندی نظرات اعضای محترم فدراسیون صادرات انرژی وصنایع وابسته ایران

پیگیری عضویت فراگیر موضوع تبصره  2ماده 4

قانون حداکثر استفاده از توان
تولید و خدماتی کشور

بازگشــت بــه نامــه شــماره  /14/3128ص مــورخ  1399 /4/21معاونــت
محتــرم امــور اســتان هــا و تشــکل هــای اتــاق بازرگانــی  ،صنایــع ،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــه پیوســت نظــرات ایــن فدراســیون در
مــورد  55مــورد جــدول  5ســتونی  ،الزم مــی دانیــم یــاداوری نمایــد
کــه ایــن ســواالت دارای رویهــم افتادگــی میباشــد و بــه راحتــی مــی
تــوان انــرا در تعــداد کمتــری جمــع بنــدی نمــود .عــاوه بــر ان بــا
اســتناد بــه قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار مــوارد ذیــل
را بــه عنــوان توجــه جنابعالــی بــرای انعــکاس بــه اتــاق جلــب مــی
نمایــم.
اول  :در متــن ایــن قانــون  21ســازمان بطــور مســتقیم و غیرمســتقیم یــاد
شــده اســت کــه بــرای حــوزه وظایــف انهــا و پاســخگویی بــه بخــش خصوصــی
دســتورالعمل هایــی صــادر شــده اســت .
« -1اتــاق» در ایــن قانــون «اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن وکشــاورزی ایــران»
و «اتــاق تعــاون مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران» بــه عنــوان متولــی اصلــی
اجــرای ایــن قانــون معرفــی شــده اســت (موضــوع بنــد الــف مــاده  1و مــوارد ،4

)17 ،11 ،5
« -2شــورای گفتگــو» موضــوع مــاده  1بنــد ج و بــه اســتناد مــاده  75قانــون
برنامــه پنــج ســاله جمهــوری اســامی ایــران مصــوب 89/10/15
« -3وزارت اقتصاد و دارایی» موضوع مواد  4و 27
« -4دولت» (قوه مجریه) موضوع مواد  27 ،26 ،25 ،24 ،2و 29
« -5تشکل های اقتصادی» موضوع ماده  ،5بند ج ماده  11و ماده 12
« -6شهرداری ها» موضوع ماده 16
« -7بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران» موضوع تبصره ذیل ماده 23
« -8دســتگاه اجرایــی» زیربخــش هــای قــوه مجریــه موضــوع مــواد ،23 ،15 ،3
 24و 27
« -9مرکز آمار ایران» موضوع ماده  6و بند خ ماده 11
« -10وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» موضوع ماده 18
« -11سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» موضوع ماده 19
« -12وزارت صنعت ،معدن و تجارت» موضوع ماده 8
« -13وزارت امور خارجه» موضوع مواد  9و  10ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه 1
« -14وظایــف وزرا و روســای دســتگاه هــای اجرایــی» (قــوه
مجریــه) موضــوع تبصــره  1مــاده  11و مــاده 14
« -15شورای رقابت» موضوع تبصره ماده 19
« -16وزارت نفت» موضوع ماده 25
« -17وزارت جهاد کشاورزی» موضوع ماده 25
« -18وزارت نیرو» موضوع ماده 25
« -19شورای تامین استان» موضوع ماده 26
« -20هواشناسی و محیط زیست» موضوع ماده 26
« -21شورای اصناف کشور» موضوع بند ب ماده 11
دوم  :عــاوه بــر ان ســازمانهای مصــرح در قانــون که بایســتی
ایجــاد شــوندا بــه شــرح ذیل اســت :
« -1ایجــاد مرکــز مطالعــات راهبــردی کشــاورزی و آب»
(غیــر دولتــی) از وظایــف اتــاق موضــوع بنــد الــف مــاده 1
« -2شــاخص هــای ملــی محیــط کســب و کار» از وظایــف
اتــاق موضــوع مــاده 4
« -3فهرســت ملــی تشــکل هــای اقتصــادی» از وظایــف اتــاق
موضوع مــاده 5
« -4حضــور و نظــارت در فعالیــت هــای صــادرات غیــر
نفتــی» از وظایــف اتــاق موضــوع مــاده  5تبصــره 1
« -5فرآینــد تجــارت خارجــی» از وظایــف اصلــی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا همــکاری وزارتخانــه هــای
امــور اقتصــادی و دارایــی ،وزارت جهــاد کشــاورزی ،اتــاق و
ســایر دســتگاه هــای ذیربــط موضــوع مــاده  8ظــرف مــدت
 6مــاه از اجرایــی شــدن ایــن قانــون
« -6آییــن نامــه اجرایــی» توســط وزارت امــور خارجــه
موضــوع مــاده  9ظــرف  6مــاه از اجرایــی شــدن ایــن قانــون
« -7تشــخیص دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط بــا محیــط
کســب و کار» از وظایــف وزارت اقتصــاد و دارایــی موضــوع
تبصــره ذیــل مــاده 14
« -8تعییــن مصادیــق امتیــازات تخصیــص یافتــه بــه بخــش
هــای تعاونــی و خصوصــی» از وظایــف شــورای گفتگــو
موضــوع بنــد د مــاده  11و مــوارد  22و 27
« -9تشــکیل ســازمان نظــام مشــاوره مدیریــت» از وظایــف
اتــاق موضــوع مــاده  17تهیــه اساســنامه ظــرف  3مــاه از
اجرایــی شــدن ایــن قانــون
« -10تنظیــم آییــن دادرســی تجــاری و تشــکیل دادگاه
هــای تجــاری» از وظایــف قــوه قضائیــه موضــوع مــاده 29
»-11برنامــه ملــی آمــاری کشــور» موضــوع مــاده  54قانــون

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

انچــه از اتــاق بــر اســاس ایــن قانــون درخواســت میشــود ایــن اســت کــه اتــاق از مدخــل مــاده  11ایــن
قانــون شــورای گفتگــو بعنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی بتوانــد بــه خواســته هــای بخــش خصوصــی
حداقــل در قالــب قوانیــن باالدســتی موجــود مــن جملــه اصــل  ، 44قانــون اجــرای سیاســتهای اصــل
 ، 44قانــون اقتصــاد مقاومتــی و سندچشــم انــداز تــا افــق ســال  1404جامــه عمــل بپوشــاند
برنامــه پنــج ســاله جمهــوری اســامی ایــران موضــوع مــاده
6
« -12زمینــه شــکل گیــری تشــکل هــای صنفــی شــاغالن
در بخــش ســاختمان» توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی موضــوع مــاده  18بــرای ایــن موضــوع مدتــی در
قانــون مشــخص نشــده اســت.
« -13پایــگاه اطــاع رســانی جامــع معامــات بخــش
خصوصــی» توســط ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور
موضــوع مــاده 19
« -14تهیــه و تنظیــم فــرم هــای یکنواخــت بــرای اعطــاء
تســهیالت و شــیوه نامــه اخــذ ضمانتنامــه هــا از
بخــش هــای خصوصــی و تعاونــی» توســط بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران ظــرف  6مــاه از اجرایــی شــدن
ایــن قانــون
« -15آییــن نامــه اجرایــی موضــوع برنامــه زمــان کمبــود
بــرق ،گاز و خدمــات مخابــرات» توســط وزارت خانــه هــای
معــدن و تجــارت ،جهــاد کشــاورزی ،نفــت ،نیــرو و ارتباطــات
و فنــاوری ظــرف  3مــاه از اجرایــی شــدن ایــن قانــون
« -16تعییــن و اعــام تعطیلــی اضطــراری در ســطح کشــور»
از وظایــف شــورای تامیــن اســتان موضــوع مــاده 26
« -17مصادیــق ،امتیــارات و منافــع تخصیــص یافتــه بــه
بخــش خصوصــی و تعاونــی کــه بخــش هــای دولتــی
نمــی تواننــد از آن اســتفاده نماینــد» توســط وزارت اقتصــاد
و دارایــی موضــوع مــاده 27
« -18تعییــن نقــش دولــت و تعییــن نحــوه مداخلــه دســتگاه

اجرایــی» توســط دولــت موضــوع مــاده  27تبصــره  2ظــرف
مــدت  6مــاه از اجرایــی شــدن ایــن قانــون
 « -19تعییــن نحــوه رســیدگی بــه اعتــراض مودیــات
مالیاتــی و نحــوه رســیدگی بــه اعتــراض پرداخــت کننــدگان
حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی» توســط دولــت موضــوع مــاده
 28ظــرف  6مــاه از اجرایــی شــدن ایــن قانــون
« -20آییــن دادرســی تجــاری و تشــکلی دادگاه هــای
تجــاری» توســط قــوه قضائیــه موضــوع مــاده 29
ســوم :شــیوه نامــه هــا و دســتورالعمل هــای اشــاره شــده در
متــن قانــون کــه بایســتی تهیــه شــوند
در قانــون مــورد بحــث تاییــد و تکلیــف بــه تعریــف ،تهیــه
و ابــاغ دســتورالعمل هــا ضوابــط و آئیــن نامــه هــا کــه بــه
نحــوی در تســهیل اجــرای ایــن قانــون موثــر بــوده و بــه
کاراتــر شــدن آن کمــک مــی نمایــد ایــن مــوارد بــه شــرح
نوشــته شــده اســت.
«شــاخص هــای ملــی محیــط کســب و کار»
.1
(موضــوع مــاده  4از اتــاق)
«فهرســت ملــی تشــکل هــای اقتصــادی»
.2
(موضــوع مــاده  5از اتــاق)
«حضــور و نظــارت در فعالیــت هــای صــادرات
.3
غیــر نفتــی» (موضــوع تبصــره  1مــاده  5از وظایــف اتــاق)
«فرآینــد تجــارت خارجــی» اعــم از واردات،
.4
صــادرات کاال و خدمــات از وظایــف اصلــی وزارت صنعــت
ومعــدن تجــارت بــا همــکاری وزارتخانــه هــای امــور اقتصادی
و دارایــی جهــاد کشــاورزی ،اتــاق و ســایر دســتگاه هــای

2

ذیربط(موضــوع مــاده )8
«تشــخیص دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط بــا
.5
محیــط کســب و کار» از وظایــف وزیــر اقتصــاد و دارایــی
(موضــوع تبصــره ذیــل مــاده )14
«تعییــن مصادیــق امتیــازات تخصیــص یافتــه
.6
بــه بخــش هــای تعاونــی و خصوصــی» از وظایــف شــورای
گفتگــو (موضــوع بنــد د مــاده  11و مــواد  22و ) 27
«تشــکیل ســازمان نظــام مشــاوره مدیریــت از
.7
وظایــف اتــاق «(موضــوع مــاده )17
«تنظیــم آئیــن دادرســی تجــاری و تشــکیل
.8
دادگاه هــای تجــاری از وظایــف قــوه قضائیــه « (موضــوع
مــاده )29
«ایجــاد مرکــز مطالعــات راهبــری کشــاورزی و
.9
آب» (غیــر دولتــی) از وظایــف اتــاق (موضــوع الــف مــاده )1
از اینــرو ضمــن تشــکر از طــرح موضــوع  ،انچــه از اتــاق بــر
اســاس ایــن قانــون درخواســت میشــود ایــن اســت کــه اتــاق
از مدخــل مــاده  11ایــن قانــون شــورای گفتگــو بعنــوان
پارلمــان بخــش خصوصــی بتوانــد بــه خواســته هــای بخــش
خصوصــی حداقــل در قالــب قوانیــن باالدســتی موجــود مــن
جملــه اصــل  ، 44قانــون اجــرای سیاســتهای اصــل ، 44
قانــون اقتصــاد مقاومتــی و سندچشــم انــداز تــا افــق ســال
 1404جامــه عمــل بپوشــاند  .بــه گــواه مســئوالن دولتــی
تحقــق ارمــان خصوصــی ســازی در کشــور بــر اســاس
منویــات مقــام معظــم رهبــری تــا افــق ســال  1404تاکنــون
بــه هیــچ وجــه حاصــل نشــده و بدرســتی مشــخص نیســت
کــه تاکنــون بخــش خصوصــی تــا چــه میــزان در اجــرای
قانــون فــوق الذکــر توســط دولــت منتقــل شــده اســت ایــن
رقــم بــر اســاس اطالعــات تاییــد نشــده رســمی حــدود -10
 % 12نوشــته شــده اســت  .در خاتمــه خواهشــمند اســت
تشــکیل کمیتــه ویــژه ای در اتــاق ارزیابــی از عملکــرد چنــد
ســاله ایــن قانــون بعمــل آیــد و گــزارش رســمی آن از طریــق
اتــاق بــه مســئوالن ذیربــط دولتــی ارائــه شــود.

در پایــان مراتــب قدردانــی از تــاش و زحمــات
ارزشــمند اســتاد گرانقــدر جنــاب اقــای مهنــدس
طبیــب زاده جهــت همــکاری در تهیــه ایــن گــزارش
را داریــم و از درگاه ایــزد منــان دوام عــزت و ســامت،
تــداوم حضــور و تاثیــر آن بزرگــوار را در مجموعــه
فدراســیون صــادرات انــرژی را مســئلت داریــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وقتــی یــک رخــداد شــگفتانگیز و تقریبـ ًا ناممکــن
را بــه چشــم میبینیــم یــا بــه گــوش میشــنویم
بیاختیــار یــاد ایــن عبــارت میافتیــم کــه ”
باورکردنــی نیســت امــا حقیقــت دارد” .ایــن روزهــا
دربــاره مقولــه صــادرات نیــز خبرهــا و گزارشهایــی
میشــنویم کــه بایــد بگوییــم باورکردنــی نیســت
امــا حقیقــت دارد کــه حــاال بانــک مرکــزی ایــران
بهجــای تصحیــح سیاســتهای ارزی و آزادســازی
نــرخ ارز و نیــز عــادی شــدن زندگــی اقتصــادی
فهرســتی از افــراد بــه نــام صادرکننــده را بــه مراکــز
امنیتــی و قضایــی معرفــی کــرده و آنهــا بایــد
در دادســرایی خــاص حاضرشــده و بگوینــد چــرا
دالرهــای صادراتــی را نیاوردهانــد .اگــر و فقــط اگــر
نــرخ دالر آزاد بــود و دولــت و بانــک مرکــزی خــود را
صاحــب ارز و تعیینکننــده قیمــت ارز نمیدانســتند
هرگــز شــاهد چنیــن روزی بــرای صــادرات نبودیــم
کــه گفتــه شــود عــدهای صادرکننــده تقلبــی وجــود
دارنــد و آنهــا هســتند کــه ارزهــا را برنمیگرداننــد.

بدا به حال
صادرات
مهندس محمد پارسا

رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

راستی آزمایی و تفکیک
پیــش از اینکــه دربــاره ضــرورت اصالحــات ســاختاری در
سیاســتهای ارزی نکاتــی را یــادآور شــوم خالــی از لطــف
نیســت کــه بگویــم آمــار ارائهشــده ازنظــر بانــک مرکــزی
کــه  27میلیــارد دالر از ارزهــای صادراتــی برنگشــته اســت
در کــدام مرجــع داوری غیــر از بانــک مرکــزی راســتی
آزمایــی شــده اســت کــه ایــن عــدد را تأییــد کنــد .از ســوی
دیگــر میدانیــم کــه ارزش صــادرات کاالهــا را کارشناســان
گمــرک بــر اســاس یــک رفتــار غیرعــادی شــده قبلــی
بــرآورد میکننــد و بــه نظــر میرســد بایــد تعدیــل شــود.
داســتان ایــن اســت در ســالهای گذشــته کــه دولــت
نــرخ ارز را دســتوری تثبیــت و راه صــادرات را تنــگ کــرده
بــود جایــزهای بــرای صادرکننــدگان در نظــر گرفتــه بــود و
صادرکننــدگان بــرای دریافــت آن جایــزه یــا در حقیقــت
بهدســت آوردن بخشــی از درآمــد خــود کــه بــا تثبیــت
نــرخ ارز از دســت میرفــت قیمــت کاالهــای صادراتــی
را بیــش از رقــم واقعــی اعــام میکردنــد و گویــا هنــوز
ایــن رســم پابرجــا مانــده و ایــن بــار گمــرک خــود اقــدام
بــه بیــش نمایــی صــادرات میکنــد تــا رقــم صــادرات
نیــز افزایــش یابــد .از ســوی دیگــر بایــد معلــوم شــود ایــن
میــزان ارز برگشــت داده نشــده مربــوط بــه کــدام کاالهــا

انـرژی
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و کــدام شرکتهاســت .بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه
ســهم صــادرات فراوردههــای پتروشــیمی و فــوالد و میعانــات
گازی و نیــز فراوردههــای پاالیشــگاهی و رونــد کاهنــده
کاالهــای ســنتی مثــل فــرش دس ـتباف و خاویــار و حتــی
پســته و خشــکبار و اصــوالً انــدازه کمتــر مقــدار صــادرات
ایــن کاالهــا بیشــترین ارزهــای برگشــت داده نشــده مربــوط
بــه شــرکتهای بــزرگ غیــر از بخــش خصوصــی باشــد و
در بهتریــن حالــت ســهم صادرکننــدگان خصوصــی کمتــر از
 30درصــد کل رقــم ارائهشــده باشــد .بنابرایــن بایــد نهــادی
مســتقل از بانــک مرکــزی و گمــرک دربــاره میــزان واقعــی
ارز برگشــت داده نشــده ونیــز تفکیــک کاالیــی انجــام شــود.
اصالحات ساختاری سیاستها
اگــر دولــت بــا کمبــود درامــد ارزی سرچشــمه گرفتــه
از ســقوط درآمــد ارزی صــادرات نفــت خــام روبــه رو
نشــده بــود و نیــاز ارزی شــدیدی را تجربــه نمــی کــرد و
اگــر افزایــش نــرخ ارز تابــو نبــود و اجــازه داده مــی شــد
نــرخ تبدیــل ارز بــه ریــال هماننــد ســایر کاالهــا در یــک
فضــای رقابتــی تعییــن مــی شــد و بــازار ســرمایه ارزی
ایــران گســترده مــی شــد اکنــون نــه نیــازی بــه بازپرســی از
صادرکننــدگان بــود و نــه اینکــه کســانی دنبــال رانــت هــای
صادراتــی مــی رفتنــد و نــه اینکــه گروهــی در شــبکه نیمــا
منتظــر نوبــت مــی شــدند تــا بــا جــا زدن خــود بــه عنــوان
صادرکننــده هــای ارز نیمایــی بــا  30درصــد زیــر قیمــت
بــازار بگیرنــد وواقعیتهــای اقتصــاد را بایــد قبــول کــرد
و یکــی از ایــن واقعیتهــا ایــن اســت کــه اقتصــاد شــاید
در کوتاهمــدت و در ظاهــر تــن بــه اراده سیاســتمداران
بدهــد و سیاســتمداران بــر اســاس نیــاز خــود اقتصــاد را
زیــر ضــرب بگیرنــد امــا در میانمــدت ایــن اقتصــاد اســت
کــه بــازی اصلــی خــود را انجــام میدهــد و همــان اتفاقــی
میافتــد کــه در قانــون طالیــی اقتصــاد وجــود دارد .اقتصــاد
میگویــد اگــر رشــد عرضــه کاالیــی حتــی اگــر ایــن کاال ارز
باشــد از رشــد تقاضــا در یــک دوره مشــخص کمتــر باشــد
قیمــت آن کاال افزایــش مییابــد .متأســفانه ایــن واقعیــت
را بهعمــد یــا بــه ســهو قبــول نمیکنیــم و فعالیتهــای
اقتصــادی را در کورهراههایــی قــرار میدهیــم کــه بهمــرور
فقــط ماجراجویــان در آن کورهراههــا بــازی میکننــد.
ادامــه شــرایط فعلــی بــدون تدریــد کســانی را از فعالیــت در
صــادرات دور میکنــد و آنهــا ترجیــح خواهنــد داد بــه ایــن
میــدان تهدیدآمیــز نیاینــد .در آن صــورت بایــد گفــت :بــد
بــه حــال صــادرات.
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اسامی صادرکنندگانی که ارز نیاوردند را
به اتاق بازرگانی اعالم کنید
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران از نامهنــگاری بــا رییسجمهــور و رییــس کل
بانــک مرکــزی در خصــوص بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات در ســالهای  ۹۷و  ۹۸خبــر داد.
مســعود خوانســاری در نشســت هیــأت نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه پایــان مهلــت بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات ســالهای  ۹۷و  ۹۸گفــت :در
روزهــای گذشــته دو نامــه جداگانــه را بــرای رئیــس
جمهــور و رئیــس کل بانــک مرکــزی از طــرف اتــاق
تهــران ارســال کردیــم کــه بــه تفکیــک شــخص و بنــگاه،
میــزان ارز بازنگشــته حاصــل از صــادرات را اعــام کنیــد
و فهرســت افــرادی کــه ارز خــود را بازنگرداندهانــد را بــه
مــا اعــام کنیــد تــا بــا کمــک دولــت ،وزارت صمــت و
بانــک مرکــزی ایــن ارز بــه کشــور بازگــردد.
وی خواســتار آســیب شناســی عــدم بازگشــت ارزهــای
حاصــل از صــادرات شــد و افــزود :علــت اصلــی ایــن
موضــوع در ایــن اســت کــه بــدون مشــورت بــا کســانی
کــه در موضــوع صــادرات ذینفــع هســتند ،بســتههایی
تدویــن میشــود .دســتکم بایــد در ایــن موضــوع بــا
صادرکننــدگان خوشــنام صحبــت شــود.
خوانســاری ادامــه داد :مــا ســه خواســته دربــاره ارز
حاصــل از صــادرات از دولــت و بانــک مرکــزی داریــم؛
اول اینکــه بــه طــور تفکیــک شــده اعــام کننــد کــه رقــم
 ۲۷میلیــارد دالر از چــه میــزان رفــع تعهــد و بــرای چــه
افــرادی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه خواســته دوم مــا بررســی راهکارهــای
مشــترک در خصــوص بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
اســت ،اظهــار داشــت :خواســته ســوم مــا هــم ایــن اســت
کــه بــه طــور شــفاف اعــام کننــد چــه کســانی بــه عمــد
ارز صادراتــی خــود را بازنگرداندهانــد.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران خاطرنشــان کــرد:
پیــش داوریهــای فراوانــی در خصــوص ایــن تفاهمنامــه
بــه وجــود آمــد ولــی بایــد بپذیریــم کــه هیــچ کشــوری
بــدون ســرمایهگذاری خارجــی توســعه و پیشــرفت
نخواهــد کــرد.
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امــروزه بــا قاطعیــت میتــوان اذعــان کــرد کــه بیــن رشــد
اقتصــادی هــر کشــور و مقولــه صــادرات ارتباطــی مســتقیم
وجــود دارد و بدیــن ســبب کارشناســان اقتصــادی بــا اعتقــاد
بــه نقــش تجــارت بینالملــل در رشــد اقتصــادی ،از صــادرات
بهعنــوان شــاخص توســعه نــام میبرنــد چراکــه محقــق
شــدن فعــل صــادرات مصــادف اســت بــا ورود جریانــات
قدرتمنــد ارزی و هدایــت آن بــه چرخــه مالــی هــر کشــور ،از
ایـنرو در اقتصــاد کالن ،صــادرات همــراه بــا تولیــد بــه عنــوان
مهمتریــن عوامــل اســتراتژیک عرضــه قلمــداد میشــوند و
از ایــنرو اســت کــه در هــر اقتصــادی اعــم از پیشــرفته یــا
درحالتوســعه ،تولیــد و صــادرات وابســتگی متقابــل نســبت
بــه یکدیگــر دارنــد و چنــان بــه هــم پیوســتهاند کــه فــراز
و فــرود هــر یــک ،دیگــری را تحتالشــعاع قــرار میدهــد.
قوای پیشران صادرات
صــادرات بیانگــر امکانــات تولیــد یــک کشــور در رفــع
نیازهــای بینالمللــی و فراهــم آوردن ارز الزم اســت ،از
ایــنرو یکــی از معیارهایــی کــه بــرای اندازهگیــری توســعه
اقتصــادی هــر کشــوری مدنظــر قــرار میگیــرد صــادرات
محصــوالت و خدمــات بــه خــارج اســت .بدیهــی اســت هرچــه
اقــام صادراتــی متنوعتــر باشــند درجــه رشــد و توســعه
اقتصــادی نیــز باالتــر ارزیابــی میشــود ،از ایــنرو صــادرات
عاملــی بــرای جهــش اقتصــادی یــک کشــور محســوب
میشــود .بــا یــک بررســی اجمالــی درمییابیــم کــه در
دهههــای اخیــر کشــورهایی موفــق بــه کســب دســتاوردهای
قابــل توجــه اقتصــادی شــدند کــه بــر تجــارت برونمــرزی و
جــذب ســرمایه و فنــاوری از ســایر کشــورهای جهــان تمرکــز
کردهانــد و نتایــج پژوهشهــای متعــدد حکایــت از ایــن دارنــد
کــه حضــور فعــال کشــورها در عرصــه تجــارت بینالملــل
نقــش بســیار موثــری در بهبــود نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی آنهــا داشــته اســت.
امــا در ایــن میــان موضــوع رهایــی از صــادرات تکمحصولــی
کــه اقتصــاد و توســعه آن را محــدود بــه یــک یــا تعــدادی
محصــول متاثــر از نوســانات قیمــت در بازارهــای جهانــی
میکنــد یکــی از مهمتریــن دغدغههــای کشــورهای در
حــال توســعه بهشــمار میآیــد و صــادرات تکمحصولــی
یکــی از ویژگیهــای ایــن دســته از کشــورها تلقــی میشــود
کــه عمدتـاً بــرای تامیــن درآمــد خــود بــه صــادرات تنهــا یــک
یــا تعــداد اندکــی محصــول کــه عموم ـاً مــواد خــام هســتند
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متکــی هســتند ،از جملــه کشــورهای صادرکننــده نفــت
همچــون ایــران و ناگفتــه پیداســت اقتصادهایــی کــه بــر پایــه
تکمحصــول قــرار دارنــد آســیبپذیری بیشــتری داشــته
و بــا انــدک نوســانات اقتصــادی یــا کاهــش تقاضــا دچــار
مشــکل شــده و بــا نقصــان درآمــد و منابــع مواجــه میشــوند.
اتــکا بــه صــادرات نفتــی از ویژگیهــای اقتصــاد ایــران
اســت کــه ناشــی از وجــود منابــع عظیــم نفــت و گاز بــوده
و ســبب شــده ایــران عموم ـاً بــه ســوی صــادرات نفــت و گاز
یــا مشــتقات آنهــا گرایــش داشــته باشــد بنابرایــن همــواره
درآمدهــای ارزی ایــران متاثــر از نوســانات جهانــی قیمــت
نفــت بــوده و همیــن امــر ســبب شــده کــه عــدم وابســتگی
بــه اقتصــاد تکمحصولــی ،تنــوع بخشــیدن بــه درآمدهــای
ارزی از طریــق افزایــش صــادرات غیرنفتــی و افزایــش
ســهم اقتصــاد ایــران در تجــارت بینالملــل مــورد تاکیــد
برنامههــای توســعه اقتصــادی کشــور قــرار گیرنــد .در همیــن
راســتا بــا اســتناد بــه اهــداف تعیینشــده در اســناد باالدســتی
مقــرر شــده کشــور بــا توجــه بــه توانمندیهــا و ظرفیتهــای
گســترده اقتصــادی در مســیر افزایــش ســهم خــود از تجــارت
جهانــی گام برداشــته و دارای اقتصــادی متنــوع بــا ســهم
غالــب بخــش غیرنفتــی شــود کــه حاکــی از اهمیــت و
توجــه ویــژه بــه مقولــه صــادرات غیرنفتــی در کشــور اســت
چراکــه صــادرات غیرنفتــی ضمــن ایجــاد ارزش افــزوده
باالتــر ،وضعیــت اشــتغال در جامعــه را بهبــود بخشــیده و
ســبب کســب درآمدهــای ارزی میشــود و همچنیــن ضریــب
تاثیرپذیــری از تحــوالت بینالمللــی را کــه بــه واســطه تکیــه
بــر اقتصــاد نفتــی بــه وجــود میآینــد بــه حداقــل میرســاند.
اهمیــت روزافــزون کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای
نفتــی بــه دلیــل نوســانات قیمــت و بیثباتــی تقاضــای
جهانــی نفــت کــه درآمدهــای دولــت و اقتصــاد کشــور را
تحتالشــعاع عوامــل بــرونزا قــرار میدهــد ســبب شــده تــا
نقــش صــادرات غیرنفتــی حتــی فراتــر از ابــزاری صرفـاً بــرای
کســب درآمدهــای ارزی مطــرح شــود و از آنجــا کــه کاهــش
قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی بــه روشــنی اثــرات منفــی
اتــکای بیــش از حــد اقتصــاد بــه درآمدهــای نفتــی را آشــکار
میســازد ،از ایــنرو ایــن رویکــرد صاحبنظــران اقتصــادی
مبنــی بــر اینکــه یکــی از عوامــل مهــم دســتیابی بــه رشــد و
توســعه اقتصــادی پایــدار ،رونــق صــادرات غیرنفتــی اســت را
بیــش از پیــش برجســته میکنــد.
توســعه صــادرات غیرنفتــی یکــی از مباحــث مهــم و مــورد
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توجــه اقتصــادی در کشــورهای دارای نفــت اســت کــه
بــا رویکــرد تنــوع و توســعه صــادرات در قبــال صــادرات
تکمحصولــی مطــرح میشــود .بــه عبارتــی صــادرات
غیرنفتــی تمــام ظرفیتهــای صادراتــی را تجمیــع کــرده و
بــا اتخــاذ سیاســتهایی جهــت تنوعبخشــی و همچنیــن
بــا رفــع موانــع و چالشهــا و بهکارگیــری رویکردهــای
حمایتــی و تشــویقی در مســیر رفــع وابســتگی بــه اقتصــاد
تکمحصولــی مبتنــی بــر خامفروشــی قــدم برم ـیدارد .رشــد
صــادرات غیرنفتــی و افزایــش ســهم کشــورها در بازارهــای
بینالمللــی ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت چراکــه توســعه
صــادرات غیرنفتــی منجــر بــه تقویــت تجــارت خارجــی و
تقویــت جریــان تولیــد مولــد و هدایــت منابــع در مســیری
میشــود کــه کشــور در آن از مزیــت رقابتــی برخــوردار
اســت و بالطبــع پشــتیبانی و تخصیــص منابــع مالــی بــه
ایــن گــروه از فعالیتهــا ،ارزآوری و خلــق ثــروت بیشــتر را
بــه ارمغــان مــیآورد کــه نتیجــه آن تــابآوری اقتصــاد در
مواجهــه بــا بحرانهــا و تالطمــات اســت چراکــه اقتصــاد
تکمحصولــی تــوان کمــی در برابــر مشــکالت دارد و تاکیــد
بــر بهکارگیــری الگــوی اقتصــاد مقاومتــی در کشــورمان نیــز
دقیق ـاً ناظــر بــر افزایــش تــابآوری اقتصــاد ایــران بــا تکیــه
بــر ظرفیتهــای داخلــی (درونزایــی) و رویکــرد تقویــت
فعالیتهــای اقتصــادی برونمــرزی (برونگرایــی) در مســیر
بــه حداقــل رســاندن وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی اســت
امــا عــادت بــه خامفروشــی و فرهنــگ نهادینــه ســالهای
متمــادی صــادرات نفــت و فرآوردههــای نفتــی ســبب شــده
همچنــان ســهم خامفروشــی در ســبد صــادرات غیرنفتــی
قابــل اعتنــا باشــد بــه گونــهای کــه رد پــای نفــت و مــواد
خــام در ســرفصل صــادرات غیرنفتــی نیــز مشــهود اســت امــا
چنانچــه اصالــت صــادرات ارزشآفریــن را در خلــق حداکثــری
ثــروت بدانیــم ،قاعدتـاً رویکــرد بــه ســمت صنایعــی معطــوف
میشــود کــه محصــوالت و خدمــات آنهــا در راس هــرم تولیــد
ارزش افــزوده قــرار دارنــد .صنایعــی کــه ضمــن برخــورداری از
نیــروی انســانی متخصــص ،دانــش فنــی روزآمــد و بهــرهوری
بــاال بــه تولیــد محصــوالت و ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی
میپردازنــد کــه بیشــترین دســتاورد اقتصــادی را بــا کمتریــن
درجــه آســیبپذیری از نوســانات اقتصــادی بــه دنبــال
داشــته و جهشــی چشــمگیر در توســعه صــادرات غیرنفتــی
ایجــاد میکننــد و الزمــه چنیــن جهشــی ،تغییــر اســتراتژی
صادراتــی در گــذار از خامفروشــی بــه ســوی صــادرات بــا
باالتریــن ارزش افــزوده ادامــه در صفحــه بعــد
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ممکــن اســت لیکــن بــا نگاهــی بــه آمارهــای صادراتــی در
ســنوات گذشــته مالحظــه میشــود کــه عمــده صــادرات
غیرنفتــی کشــور بــر مــدار مــواد خــام نفتــی و معدنــی
میچرخــد کــه در پایینتریــن ســطوح خلــق ارزش افــزوده
قــرار دارنــد .بــا غفلــت از توســعه صــادرات پربــازده و حرکــت
بــه ســوی خامفروشــی ،کشــور از ســود بالقــوهای کــه در
فــرآوری مــواد خــام نهفتــه اســت بینصیــب میمانــد کــه
ایــن نیــز ناشــی از قرائــت اشــتباه از مفهــوم صــادرات غیرنفتی
بــوده و در عیــن حــال در تعــارض آشــکار بــا ادبیــات اقتصــاد
مقاومتــی اســت چراکــه سیاســتگذاری و برنامهریــزی در
راســتای افزایــش صــادرات محصــوالت نهایــی و خلــق ارزش
افــزوده بیشــتر و پرهیــز از خامفروشــی مــورد تاکیــد اقتصــاد
مقاومتــی اســت و بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و آتــی پیــش
روی اقتصــاد ایــران ،دســتیابی بــه رشــد پایــدار مســتلزم
توســعه صــادرات غیرنفتــی بــا عمــق و چگالــی بیشــتر بــوده
و راهبــرد صــادرات در چنــد حــوزه محــدود بــا مصادیــق
خامفروشــی و ادامــه رونــد فعلــی راهگشــا نخواهــد بــود.
در ایــن بیــن صنعــت بــرق ایــران در زمــره صنایعــی قــرار
دارد کــه دارای مزیــت رقابتــی متمایــز در صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی و تجهیــزات دانشبنیــان بــا تکنولــوژی بــاال
در منطقــه و جهــان اســت .صنعتــی پیشــرو و پویــا متکــی
بــه نیروهــای متخصــص و برخــوردار از ظرفیتهــای معتنابــه
بــا قابلیــت تبدیــل مــواد خــام بــه محصــوالت پیشــرفته و
تجربـهای ارزشــمند در اجــرای پروژههــای زیربنایــی در ســایر
کشــورها کــه در قیــاس بــا صــادرات مــواد خــام ،باالتریــن
میــزان ارزش افــزوده را ایجــاد میکنــد و همیــن امــر لــزوم
توجــه ویــژه بــه ایــن صنعــت را در حــوزه صــادرات غیرنفتــی
دوچنــدان میکنــد.
از ای ـنرو مادامیکــه ایــن توانمندیهــا در ســطح بینالملــل
عرضــه شــوند ،صادراتــی بــا ارزش افــزوده بــاال رقــم میخــورد
کــه بســیار ارزشــمند بــوده و بــرای کشــور عوایــد و فوایــد
فراوانــی بــه دنبــال دارد امــا ایــن مهــم مســتلزم تغییــر نگــرش
همــراه بــا توجــه جــدی بــه صنایــع ارزشآفریــن اســت و
الزمــه آن همــوار کــردن مســیر فعالیــت ایــن صنایــع از طریق
رفــع موانــع و چالشهــا و حمایــت متمرکــز اســت ،آنهــم
صنعــت بــرق کــه از توانایــی الزم جهــت صــادرات در ســه
بخــش تجهیــزات ،خدمــات و انــرژی برخــوردار بــوده و شــدت
گرفتــن تحریمهــا در حــوزه درآمدهــای نفتــی بــه ویــژه در
ســالهای اخیــر اهمیــت ایــن صنعــت را در بخــش صــادرات

بیــش از پیــش نمایــان کــرده اســت .صنعتــی کــه چنانچــه از
قابلیتهــای آن نیــز انتظــار م ـیرود تاکنــون نقــش بســزایی
در رونــق اقتصــادی کشــور ایفــا کــرده لیکــن ایــن صنعــت
نیــز بــا وجــود برخــورداری از مزیتهــای برشــمرده در
عیــن حــال بــا مشــکالت عدیــدهای دســتبهگریبان اســت
کــه مانــع از بهکارگیــری ظرفیــت کامــل بــرای حضــور
در بازارهــای بینالمللــی میشــوند چراکــه تحقــق فعــل
صــادرات بهویــژه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در گــرو
عملکــرد مناســب عوامــل مختلفــی قــرار دارد کــه همچــون
حلقههــای بههمپیوســته یــک زنجیــر ،هــر یــک بایــد
نقــش خــود را در ایــن مســیر بــه درســتی ایفــا کنــد از جملــه
سیســتم بانکــی کشــور ،ســامانههای حملونقــل ،گمــرکات،
قوانیــن پشــتیبان ،دســتگاه دیپلماســی و امثالهــم و اختالل در
عملکــرد هــر یــک از ایــن عوامــل منجــر بــه تضعیــف فرآینــد
صــادرات میشــود کــه بیتردیــد امــروز تاثیرگذارتریــن آنهــا،
مشــکالت سیســتم بانکــی کشــور اســت.
بهکارگیــری قوانیــن دســتوپاگیر در صــدور تضامیــن
و گشــایش اعتبــارات ،ایجــاد شــرایط صعبالوصــول و
اخــذ وثایــق ســنگین در ارائــه تســهیالت حاکــی از عــدم
ریســکپذیری بانکهــا و انگیــزه کمرنــگ آنهــا در تعامــل
بــا فعــاالن عرصــه صــادرات اســت و ایــن محافظـهکاری بیــش
از حــد فشــار مضاعفــی را بــه صادرکننــدگان تحمیــل کــرده
و عمـ ً
ا متقاضــی را از دریافــت خدمــات و تســهیالت مربوطــه
مایــوس و منصــرف میکنــد .بــه حداقــل رســیدن روابــط
کارگــزاری بینبانکــی و نبــود شــعبههای فعــال و فراگیــر
در بازارهــای هــدف صادراتــی و همچنیــن عــدم عضویــت در
بانکهــا و موسســات مالــی اعتبــاری بینالمللــی نیــز تــوان
صادراتــی کشــور را تحتالشــعاع قــرار داده بهطــوری کــه
امــروزه عــدم عضویــت ایــران در برخــی از نهادهــای مذکــور،
فرصــت حضــور در مناقصــات بینالمللــی صادرکننــدگان را
کاهــش داده اســت .مجموعــه ایــن عوامــل عمـ ً
ا صادرکننــده
را در اخــذ تضامیــن بانکــی بــه منظــور ارائــه در مناقصــه یــا
انعقــاد قــرارداد نــاکام گذاشــته یــا در معــدود مــوارد موفــق،
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هزینههــای مــازاد را در پــی دارد کــه منتــج بــه افزایــش
قیمــت تمامشــده در قیــاس بــا رقبــای منطقــهای میشــود
و ایــن مشــکالت عینــاً در نقــل و انتقــال ارز و گشــایش
اعتبــارات اســنادی نیــز مشــاهده میشــود.
در همیــن راســتا بانــک توســعه صــادرات بــه عنــوان تنهــا
اگزیمبانــک کشــور بــا محدودیــت ناشــی از کمبــود منابــع
مالــی مواجــه اســت بــه گون ـهای کــه ســرمایه آن در تناســب
بــا حجــم صــادرات پیــشرو و انتظــار افزایــش صــادرات در
راســتای برنامههــای توســعهای کشــور و ســند چشــمانداز
 1404نیســت در حالــی کــه دولتهــا در سراســر جهــان بــه
اهمیــت نقــش اگزیمبانکهــا در رونــق صــادرات ،افزایــش
ســرمایهگذاری و کنتــرل ریســکهای صادراتــی اذعــان
داشــته و همــواره در جهــت ایجــاد و تقویــت اینگونــه
موسســات اهتمــام ورزیدهانــد .بدیهــی اســت بانــک توســعه
صــادرات زمانــی بــه پویایــی الزم میرســد کــه در مســیر
حمایــت و ارتقــای تــوان تولیــد صادراتمحــور و افزایــش
ظرفیــت ریسـکپذیری ،میــزان ســرمایه آن در قالــب بودجــه
ســنواتی ســالیانه و نــه بهصــورت دســتوری بلکــه بــر اســاس
مطالعــات کارشناســی تعییــن شــود .مــروری بــر عملکــرد
اگزیمبانکهــا در سراســر دنیــا مویــد ایــن مطلــب اســت کــه
اینگونــه نهادهــای تخصصــی بــا هــدف گســترش و تســهیل
مبــادالت تجــاری بینالمللــی و پشــتیبانی از امــر صــادرات
تاســیس شــدهاند و در همیــن ارتبــاط سیاســتهای
راهبــردی آنهــا بــا ســایر بانکهــا و موسســات مالــی در
ارائــه خدمــات از جملــه تامیــن منابــع مالــی ،نــوع و مــدت
اعتبــارات اعطایــی ،ریســکپذیری و جهتدهــی بخشهــای
تولیــدی در راســتای فعالیتهــای اقتصــادی و صادراتــی
تفــاوت عمــدهای دارد و بــه همیــن جهــت منابــع آنهــا عمدتـاً
از محــل بودجــه دولتــی تخصیــص داده میشــود حــال آنکــه
منابــع بانکهــای تجــاری عمدتــاً از محــل حســابهای
بانکــی و ســپردههای دریافتــی تامیــن میشــود بنابرایــن
انتظــار م ـیرود نــوع خدمــات و کیفیــت تســهیالت اعطایــی
در اگزیمبانکهــا متفــاوت باشــد کــه الزمــه آن حمایــت
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بخــش دولتــی و اســتفاده از مزایایــی همچــون اعتبــارات
بانــک مرکــزی و جبــران خســارت توســط دولــت اســت تــا
متعاقبــاً اینگونــه نهادهــای مالــی قــادر بــه فراهــم آوردن
امکانــات الزم در راســتای فعالیتهــای صادراتــی باشــند.
ســخن پایانــی اینکــه تکیــه بــر توانمندیهــای صنعــت
زیربنایــی و اســتراتژیک بــرق کــه در تمامــی حوزههــای
تجهیــزات ،خدمــات فنــی و مهندســی و انــرژی بــرق بــا
تقاضــای مفــرط در میــان همســایگان و منطقــه مواجــه بوده و
از دگرســو از ظرفیتهــای الزم بــا کیفیــت اســتاندارد جهانــی
برخــوردار اســت قطعــاً نســخهای راهگشــا در سیاســتهای
کالن صــادرات غیرنفتــی کشــور خواهــد بــود ،بنابرایــن
بهرغــم اینکــه توســعه صــادرات در حــوزه مســوولیت ذاتــی
ســایر دســتگاههای دولتــی اســت لیکــن همراهــی وزارت نیــرو
و بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ،نمــادی از توجــه دقیــق و
صحیــح بــه رویکــرد بهکارگیــری حداکثــری ظرفیتهــای
داخلــی در مســیر کســب فرصتهــای فرامــرزی ایــن صنعــت
در کشــورهای همســایه و منطقــه بــه حســاب میآیــد کــه
زمینهســاز گســترش حضــور بخــش خصوصــی در تمــام
حوزههــای فعالیــت اعــم از مشــاوره ،تامیــن تجهیــزات و
خدمــات پیمانــکاری در ایــن قبیــل کشــورها میشــود،
از ایــنرو اکنــون حمایــت همهجانبــه مســووالن و مراجــع
ذیربــط حــوزه صــادرات و همچنیــن هدایــت هدفمنــد
منابــع پشــتیبان بــه ســوی اینگونــه تعامــات دولــت و
بخــش خصوصــی بــه منظــور توســعه صــادرات در شــرایط
خــاص کنونــی بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــروری بــه نظــر
میرســد.
گرچــه مســیر پردســتاندازی در مقابــل صــادرات غیرنفتــی
کشــور وجــود دارد ،بــا وجــود ایــن تمرکــز بــر ظرفیتهــای
قابــل اتــکای داخلــی بهویــژه اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی
پویــا کــه فعــاالن عرصــه نبــرد اقتصــادی محســوب میشــوند
ابــزاری مطمئــن بــرای عبــور از ایــن چالشهــا خواهــد
بــود لیکــن ایــن مهــم مســتلزم تغییــر نگــرش جــدی بــا
گــذار از خامفروشــی و اقتصــاد تکمحصولــی بــه ســوی
صــادرات مبتنــی بــر ارزش افــزوده حداکثــری بــا تکیــه
بــر توانمندیهــای موجــود در خدمــات فنــی و مهندســی
و محصــوالت دانشبنیــان بــا تکنولــوژی بــاال و تولیــدات
فرآوریشــده اســت کــه شــرایط آن در بســیاری از صنایــع
مولــد کشــور بــه ویــژه صنعــت بــرق کامــ ً
ا فراهــم بــوده و
تحقــق ایــن امــر در بســتر چنیــن صنایعــی میســر خواهــد
شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

محیــط کســبوکارهای صنعــت بــرق را ماننــد هــر صنعــت
دیگــری میتــوان در چنــد الیــه دســتهبندی کــرد؛ مســائل
محیــط دور ،محیــط نزدیــک و محیــط داخلــی بنگاههــا.
محیــط دور یــا محیــط کالن شــامل محیــط حقوقــی و
قانونــی ،عوامــل سیاســی و اجتماعــی و اقتصــاد کالن اســت
کــه بــرای عمــوم بخشهــای اقتصــادی و صنعتــی یکســان
هســتند.
مــواردی ماننــد سیاســتهای تعییــن نــرخ ارز ،نــرخ ســود
بانکــی ،مالیــات و بیمــه از جملــه موضوعــات محیــط کالن
کســب وکارهــا هســتند کــه اگــر چــه تاثیــر زیــادی روی تمــام
اقتصــاد و صنعــت دارنــد ،امــا تاثیــر یــک بخــش اقتصــادی
روی آنهــا بســیار محــدود اســت .ایــن سیاسـتها در باالتریــن
ســطح تصمیمگیــری حاکمیتــی یعنــی مجلــس و دولــت

در ادامــه ایــن مطلــب روی مســائل نزدیــک تمرکــز شــده
اســت ،چــرا کــه تغییــر آنهــا بیشــتر در اختیــار بازیگــران درون
صنعــت (وزارت نیــرو و کســبوکارهای بخــش خصوصــی)
اســت.
بازار کاال و خدمات برق
شــرکتهای ســازنده و پیمانــکار در بــازار داخلــی مرتبــط
بــا شــرکتهای تابعــه وزارت نیــرو بــا چالشهــای مختلفــی
مواجهانــد کــه مهمتریــن آنهــا در شــرایط فعلــی عبارتنــد از:
رکــود بــازار و کوچــک شــدن انــدازه بــازار :بــا توجــه بــه
مشــکالت نظــام مالــی و بــروز کســری بودجــه در وزارت نیــرو،
میــزان خریــد کاال و خدمــات شــرکتهای تابعــه وزارت نیــرو
کاهــش پیــدا کــرده اســت و بــازار صنعــت بــرای صنایــع
پیشــران بــه طــور کلــی دچــار رکــود شــده اســت .ایــن رکــود
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خریــد را اصــاح کننــد .موضــوع تدویــن قــرارداد تیــپ بــرای
خریــد کاال و تجهیــزات برقــی یکــی از مهمتریــن مطالباتــی
بــوده اســت کــه در ســالهای گذشــته از ســوی ســازندگان
و پیمانــکاران بــه دولــت منتقــل شــده اســت ،امــا تاکنــون
تغییــری در آن حاصــل نشــده اســت.
ریســک وصــول مطالبــات :یکــی دیگــر از چالشهــای
شــرکتهای ســازنده در بــازار شــرکتهای وزارت نیــرو،
ریســک وصــول مطالبــات اســت .شــرکتهای تابعــه وزارت
نیــرو بــه دلیــل انحصــاری کــه در بــازار خریــد داشــتهاند،
همــوازه در پرداخــت دیــون خــود ایــن امــکان را داشــتهاند
کــه بــدون متضــرر شــدن ،در پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران،
مشــاوران و فروشــندگان کاال و تجهیــزات ،تاخیــر داشــته
باشــند و فشــار زیــادی بــه نقدینگــی شــرکتهای ســازنده
وارد کننــد.

محیط بایر کسبوکار
تولیدکنندگان کاال و تجهیزات برق برای صادرات چه چالشهایی دارند؟

تعییــن میشــوند و تغییــر آنهــا نیازمنــد متقاعــد کــردن
بخــش زیــادی از ذینفعــان و بازیگــران اصلــی اســت کــه عمــا
از حــوزه یــک بخــش خــارج میشــوند.
محیــط نزدیــک کــه محیــط رقابــت بنگاههــا محســوب
میشــود و دربرگیرنــده بنگاههــای یــک صنعــت،
تامینکننــدگان و خریــداران میشــود .تغییــرات شــرایط
ایــن محیــط روی بنگاههــای صنعــت تاثیــر مســتقیم
میگــذارد و سیاســتهای آن بــه صــورت بخشــی تنظیــم
میشــود و ســطح مداخلــه گروههــا در آن زیــاد اســت.
اگــر چــه هــر یــک از ایــن رشــته فعالیتهــا دارای مســائل
اختصاصــی خــود هســتند ،امــا در نــگاه کالن ،مســائل عمومــی
آنهــا را میتــوان در ســه بخــش اصلــی بــازار صنعــت ،شــدت
رقابــت صنعــت و زنجیــره تامیــن دســتهبندی کــرد.
همانطــور کــه وضعیــت شــاخصهای محیــط کســبوکار
نشــان میدهــد در مجمــوع محیــط کســبوکار در ایــران
نامســاعد اســت و در بعــد تجــارت بــرون مــرزی ،حمایــت
از ســرمایهگذاران و انحــال کســبوکار شــرایط نامطلــوب
اســت .بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه عوامــل محیــط کالن دارد،

موجــب شــده اســت ،شــرکتهایی کــه تنهــا بــازار آنهــا
شــرکتهای اقمــاری (بــه آن دســته از شــرکتهای کوچکــی
گفتــه میشــود کــه زیــر مجموعــه و یــا وابســته بــه یــک
شــرکت بــزرگ هســتند) وزارت نیــرو بودهانــد ،دچــار بحــران
نقدینگــی شــوند و ظرفیــت تولیــد خــود را کاهــش دهنــد.
ادامــه ایــن وضعیــت بــرای ایــن شــرکتها در کوتاهمــدت
امکانپذیــر اســت ،امــا در بلندمــدت ایــن وضعیــت موجــب
ضرردهــی شــرکتها و خــروج گروهــی از کسبوکارهاســت
کــه نتواننــد شــرایط مالــی جدیــد را تحمــل کننــد.
قــدرت چانهزنــی خریــدار :چالــش دیگــری کــه شــرکتهای
ســازنده و پیمانــکار تجهیــزات بــرق در بــازار شــرکتهای
اقمــاری وزارت نیــرو بــا آن مواجهانــد ،قــدرت چانهزنــی
بــاالی شــرکتهای خریــدار بــه دلیــل انحصــاری بــودن
خریــداران در بخــش دولتــی و هماهنگــی آنهــا در تعییــن
شــرایط خریــد اســت .در واقــع شــرکتهای تولیدکننــده
کاال و خدمــات تجهیــزات صنعــت (ســازندگان و پیمانــکاران)
از قــدرت پایینــی بــرای چانهزنــی در تعییــن قیمــت و شــرایط
خریــد برخــوردار هســتند و نمیتواننــد شــرایط عمومــی

ورود بــه بازارهــای صــادرات کاال و خدمــات مهندســی بــرق :بــا
توجــه بــه رکــود بــازار داخلــی بــرق ،گروهــی از شــرکتهای
پیمانــکار و ســازنده بــه ســمت بازارهــای صادراتــی گرایــش
پیــدا کردهانــد و بــازار هــدف خــود را بــه ســمت بازارهــای
خارجــی جابهجــا کردهانــد.
بــه طــور کلــی شــرکتهای ســازنده و پیمانــکار تجهیــزات
برقــی و خدمــات مهندســی بــرای موفقیــت در بازارهــای
صادراتــی بــا چالشهــای زیــر مواجــه هســتند:
چالــش رقابتپذیــری صنعــت :میــزان رقابتپذیــری صنعــت
در بازارهــای بینالمللــی بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد
کــه مهمتریــن آنهــا فضــای عمومــی کســبوکار ،هزینــه
نهادههــای تولیــد ،شــرایط صنایــع پشــتیبان و مرتبــط و
کیفیــت تولیــدات اســت کــه موجــب میشــوند هزینــه
تولیــدات صنعــت داخلــی نســبت بــه رقبــای بینالمللــی
بیشــتر باشــد و در مجمــوع قیمــت تمــام شــده بنگاههــای
ایرانــی نســبت بــه بنگاههــای خارجــی باالتــر باشــد.
چالــش پشــتیبانیهای دیپلماتیــک :فعالیــت در بازارهــای
خارجــی نیازمنــد حمایــت دیپلماتیــک اســت تــا بتوانــد
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ریســکهای غیرتجــاری ناشــی از عوامــل سیاســی را تحمــل
کنــد .عــدم حمایــت و پشــتیبانی وزارت خارجــه بــه عنــوان
نماینــده دســتگاههای دیپلماســی در بازارهــای مقصــد ،یکــی
از چالشهــای فعالیــت در بازارهــای صادراتــی اســت.
چالــش هماهنگــی و همــکاری در بازارهــای صادراتــی :یکــی از
چالشهــای شــرکتهای صادرکننــده مهندســی در بازارهــای
صادراتــی ،رقابــت بنگاههــای داخلــی بــرای کســب جایــگاه در
بــازار کشــورهای مقصــد اســت کــه ممکــن اســت بــه کاهــش
قیمــت و بیاعتبــار شــدن بنگاههــای ایرانــی در ایــن بازارهــا
منجــر شــود .از ایــن منظــر شــرکتها نیازمنــد همــکاری و
هماهنگــی بــرای موفقیــت در رقابــت بــا بنگاههــای خارجــی
و رســیدن بــه جایــگاه مناســب در بــازار هســتند تــا بتواننــد از
برنــد شــرکتهای ایرانــی حفاظــت کننــد.
چالــش ورود بــه بــازار صنایــع داخلــی :گروهــی از شــرکتهای
پیمانــکار و ســازنده تجهیــزات بــرق بــرای جبــران رکــود
بــازار صنعــت بــرق بــه ســمت بــازار ســایر صنایــع داخلــی
ماننــد نفــت و گاز ،صنایــع ریلــی و صنایــع بــزرگ گرایــش
پیــدا کردهانــد .ورود بــه ایــن صنایــع بــرای شــرکتها بــا
چالشهــای مختلفــی همــراه اســت کــه مهمتریــن آنهــا
عبارتنــد از:
چالــش انعطافپذیــری فنــاوری تولیــد :تولیــد محصــوالت
بــرای برخــی از صنایــع نیازمنــد اصــاح در روش تولیــد و
فرآینــد ســاخت اســت ،ایــن موضــوع نیازمنــد انعطافپذیــری
در فنــاوری و فرآینــد تولیــد اســت کــه بــرای همــه شــاخههای
کس ـبوکار تولیــد ممکــن نیســت.
چالــش اســتانداردهای جدیــد :تولیــد محصــول بــرای ســایر
صنایــع نیازمنــد رســیدن بــه اســتانداردهای دیگــری اســت
کــه هزینههــای جدیــد را بــرای شــرکتهای ســازنده ایجــاد
خواهــد کــرد.
چالــش برندینــگ و بازاریابــی :ورود بــه برخــی صنایــع نیازمنــد
برندینــگ و معرفــی محصــوالت در بــازار رقابتــی اســت کــه
ایــن شــرکتها ســهمی در آن ندارنــد و بــرای رقابــت بــا
محصــوالت داخلــی و یــا وارداتــی بایــد ریسـکهای برندینــگ
و بازاریابــی را متقبــل شــوند کــه بــرای شــرکتهای کوچــک
و متوســط بســیار چالشبرانگیــز خواهــد بــود.
مقــررات رگوالتــوری :ورود بــه بازارهــای جدیــد نیازمنــد اخــذ
مجــوز و گواهینامههــای ماننــد گواهینامــه ارزیابــی و تشــخیص
صالحیــت ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور اســت کــه
بــرای بســیاری از بنگاههــای حــوزه نیــرو محدودکننــده اســت
و ورود آنهــا را بــه بازارهــای جدیــد دشــوار میســازد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دبیــرکل انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی ایــران و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران گفــت:
واردات گاز از ترکمنســتان نبایــد قطــع مــی شــد و
حتــی بــا وجــود گازرســانی صــد درصــدی داخلــی
بایــد ادامــه مــی یافــت.
بهمــن صالحــی ،دبیــرکل انجمــن صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار مهر بــا بیان
اینکــه هــر یــک از همســایگان ایــران ویژگــی و مزیتهایــی
دارنــد کــه بایــد در ســبد روابــط بیــن الملــل خــود بــا آنهــا
ارتبــاط داشــته باشــیم ،گفــت :پــس از فروپاشــی اتحــاد
جماهیــر شــوروی ،ایــران و ترکمنســتان بــا یکدیگــر در
زمینههــای مختلــف ارتبــاط داشــتند و در مــواردی
هــم بــه تهاتــر کاال و خدمــات فنــی و مهندســی بــا آنهــا
پرداختیــم و از زمــان اســتقالل شــأن تاکنــون قراردادهــای
تهاتــری متعــددی بــه عنــوان شــریک اســتراتژیک بــا آنهــا
امضــا کردیــم.
وی افــزود :بــه مــرور زمــان نیــاز ترکمنســتان بــه ارز
افزایــش یافــت .ایــن در حالــی اســت کــه ترکمنســتان
همســایه اســتراتژیک مــا اســت و مباحــث انــرژی ،بــر
اســتراتژی رویارویــی کشــورها بــا یکدیگــر اثــر گــذار اســت.
بــه ویــژه رابطــه ایــران بــا روســیه و ترکمنســتان؛ چــرا
کــه نفــت و گاز وجــه اشــتراک ایــن کشــورها اســت و در
تعامــات آنهــا اهمیــت ویــژه ای دارد.
ایــن مقــام مســؤول بــا تاکیــد بــر ایــن کــه قطــع واردات
گاز از ترکمنســتان حاکــی از ضعــف دیپلماســی مــا بــود،
تصریــح کــرد :ایــن ضعــف متوجــه وزارت امورخارجــه ،نفــت
و حتــی نیــرو اســت .بــه جــرأت میتــوان گفــت در ماجــرای
قطــع گاز ترکمنســتان بــه روی ایــران ،نتوانســتیم بــا تفاهــم
ایــن مشــکل را حــل کنیــم و منجــر بــه مراجعــه بــه داوری
ســوئیس شــد .ایــن رخــداد ناشــی از ناکارآمــدی دیپلماســی
ماســت .چــرا بایــد بــرای حــل اختــاف خــود بــا کشــوری
کــه قرابــت جغرافیایــی ،دینــی و منابــع گازی داریــم ،بــه
محاکــم قضائــی بیــن المللــی مراجعــه کنیــم؟

انـرژی

شماره یکصد و چهل و هفتم  /هفتـه اول مرداد هزار و سیصد نود و نه

واردات گاز از
ترکمنستان نباید
متوقف میشد

کنــد .نتوانســتیم ادبیــات گفتگــوی مناســبی ضمــن حفــظ
حداکثــری منافــع ملــی خــود ،بــا ترکمنهــا داشــته
باشــیم.
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــه هــر حــال قطــع
واردات کامــل و نهایــی گاز ترکمنســتان در زمســتان ٩٥
هرچنــد بــه بخــش خانگــی آســیبی نــزد ،امــا بــی شــک
بــه دلیــل کاهــش ســهم ســوخت رســانی بــه نیروگاههــا
و پتروشــیمیها بــه دلیــل اولویــت گازرســانی بــه بخــش
خانگــی بــه ویــژه در زمســتان ،موجــب خســارت پنهــان بــه
منافــع ملــی شــد ،ادامــه داد :چــه کســی پاســخگوی ایــن
ضــرر پنهــان اســت؟ بــه هــر حــال ایــران خــط لولــه بــا
ظرفیــت انتقــال  ٣٥میلیــون مترمکعــب گاز را ایجــاد کــرده
بــود؛ چــرا نبایــد از ایــن ظرفیــت مناســب بــا توجــه بــه
گســتردگی شــبکه داخلــی انتقــال خــود بــه طــرق مختلــف
اســتفاده کنــد؟!
وی ادامــه داد :ایــران علیرغــم اینکــه در منطقــه از امنیــت
باالیــی برخــوردار اســت امــا نتوانســته بــه عنــوان هــاب یــا
کریــدور گازی و حتــی برقــی منطقــه بــه خوبــی ایفــای
نقــش کنــد .اقدامــات نادرســت موجــب شــد تــا ترکمنهــا
بجــای اســتفاده از موقعیــت ایــران و ســودآوری بــرای
چه کسی پاسخگوی ضرر پنهان است؟
بــه گفتــه صالحــی ،مجموعــه وزارت نفــت ایــران در پرونــده کشــور از طریــق ســوآپ گازی ،بــه ســمت احــداث خــط
قطــع واردات گاز از ترکمنســتان میتوانســت بهتــر عمــل لولــه تاپــی بــرای انتقــال گاز خــود از مســیر افغانســتان و

پاکســتان برونــد .چــرا کــه ترکمنســتان از منظــر جغرافیایی
در بــن بســت قــرار دارد و ایــران میتوانســت بــا اســتفاده
بهینــه از ایــن محدودیــت طبیعــی ترکمنســتان تبدیــل بــه
کریــدور گازی شــود.
اشتباه ایران در قطع تعامل گازی با ترکمنها
صالحــی عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران بــا بیــان اینکــه نبایــد واردات
گاز از ترکمنســتان را قطــع میکردیــم ،اظهــار داشــت:
واردات گاز از ترکمنســتان حتــی بــا وجــود گازرســانی صــد
درصــدی داخلــی بــه مناطــق شــمالی کشــور بایــد ادامــه
مییافــت .چــرا کــه بایــد در عیــن توســعه بــرای بــی
نیــازی داخلــی ،ترکمنهــا را وابســته نگــه میداشــتیم.
ایــران منبــع غنــی گازی قابــل توجهــی دارد و بــا تکیــه بــه
ایــن منابــع میتوانیــم بــا توجــه بــه ذخایــر گازی خــود در
مقــام اول و دوم اوپــک گازی باشــیم.
ایــن کارشــناس حــوزه بیــن الملــل انــرژی گفــت :ایــران
میتوانســت در کشــورهای ثانویــه از جملــه ترکمنســتان
بــا بازارســازی بــرای گاز خــود بــه شــکل احــداث نیــروگاه،
پتروشــیمی و ســایر صنایعــی کــه میتواننــد از گاز در
فرآینــد تولیــد خــود اســتفاده کننــد ،ســوخت فســیلی
کمتــری در داخــل کشــور بســوزاند کــه ایــن اقــدام از نظــر
بیــن المللــی امتیــاز محســوب میشــود.
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صالحــی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه ظرفیــت انتقــال ۳۵
میلیــون مترمکعبــی گاز ترکمنســتان بــه ایــران و همچنیــن
بــا در نظــر گرفتــن پتانســیل و بــازار موجــود در بخشهــای
مختلــف اقتصــاد ترکمنســتان میتــوان گفــت ایــران
میتوانســت معــادل حــدودی  ٢میلیــارد دالر مبادلــه
کاالیــی داشــته باشــد .امــا ایــران بــازار بزرگــی مثــل
ترکمنســتان را از دســت داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و چهل و هفتم  /هفتـه اول مرداد هزار و سیصد نود و نه

سیاست دولت
حمایت از صادرات
استقبال اتریش از پیشنهاد ایران
برای تقویت تولید
اروپا
به
برق
صادرات
برای
داخلی است

سرپرســت مرکــز توســعه صــادرات آب و بــرق بــا
توجــه بــه فقــدان نتایــج عملــی منتــج از نقشــه راه
انــرژی ایــران و اتریــش ،بــر اجرایــی کــردن توافقات
حاصــل از ایــن نقشــه راه تاکیــد کــرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،ایــن
نقشــه راه بــر اســاس هفتمیــن نشســت کمیتــه مشــترک
انــرژی در ژانویــه  ۲۰۱۹در ویــن تدویــن شــده اســت.
محمدعلــی فرحناکیــان ،بــا اشــاره بــه دیــدار خــود با اشــتفان
شــولتز ،ســفیر اتریــش در تهــران کــه در وزارت نیــرو انجــام
شــد ،بــه پیشــنهاد ســرمایهگذاری  ۴۵میلیــون یورویــی یــک
شــرکت خصوصــی اتریشــی در پروژههــای آب و فاضــاب
اســتان خراســان رضــوی در جریــان ایــن مالقــات اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن مشــارکت مشــتمل بــر ســه بخــش اصلــی
تقویــت منابــع آبــی حوضــه ،ایجــاد سیســتم مانیتورینــگ و
تصفیــه پســاب بــرای اســتفاده در بخــش کشــاورزی اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مقــرر شــد موضــوع ســرمایهگذاری
طــرف اتریشــی در اســتان خراســان رضــوی و همچنیــن
مطالبــات مالــی شــرکتهای ســرمایهگذار اتریشــی در
حــوزه تجدیدپذیــر و امــکان اســتفاده از مکانیــزم اینســتکس
پیگیــری و نتایــج متعاقبــاً منعکــس شــود.
در ایــن دیــدار ،طــرف ایرانــی ضمــن تاکیــد بــر حفــظ و
توســعه همکاریهــای دو جانبــه ،حمایــت خــود از تأســیس
مرکــز انــرژی پــاک اکــو در ایــران (بــه عنــوان پــل ارتبــاط
فنــی بیــن کشــورهای عضــو اکــو) را اعــام کــرد.
مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل ،بــا تاکیــد بــر اهمیــت
توســعه روابــط و وجــود چشـماندازهای گســتردهتر در روابــط
فــی مابیــن و قدردانــی از حمایــت اتریــش در تأســیس مرکــز

انــرژی پــاک اکــو در تهــران بــا همــکاری  UNIDOگفــت:
تجــارب خــوب ایــران در میزبانــی مراکــز منطقــهای بیــن
المللــی همچــون  ،RCUWMامــکان بســط همکاریهــا
در حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر بــا کشــورهای همســایه
ماننــد وجــود پتانســیل چنــد ده هــزار مگاواتــی انــرژی بــادی
در مــرز ایــران و افغانســتان و توانایــی و تجــارب متخصصــان
ایرانــی از جملــه شــواهد شایســتگی ایــران بــرای میزبانــی
ایــن مرکــز اســت.
در ایــن دیــدار ،همچنیــن بــا توجــه بــه نبــود ســابقهای از
پیشــنهاد شــرکت اتریشــی بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه
آب خراســان رضــوی از طــرف اتریشــی خواســته شــد
مســتندات مربوطــه را در اســرع وقــت بــه امــور بیــن الملــل
وزارت نیــرو ارســال کنــد تــا پیگیــری الزم صــورت گیــرد.
موضــوع مــورد بحــث دیگــر در ایــن دیــدار ،پیشــنهاد
همــکاری بــرای بررســی امــکان صــادرات بــرق ایــران بــه
کشــورهای اروپایــی (خصوص ـاً اروپــای مرکــزی) ،بــه عنــوان
نســل ســوم کریــدور انتقــال انــرژی (بعــد از انتقــال نفــت بــا
بشــکه و کشــتی ،و خطــوط گاز) بــود کــه مــورد اســتقبال
طــرف اتریشــی قــرار گرفــت و مقــرر شــد در ایــن خصــوص
بحــث و بررســی بیشــتری انجــام شــود.
همچنیــن ســفیر اتریــش در تهــران بــه برنــده شــدن یــک
شــرکت اتریشــی بــا همــکاری مؤسســه  GIZآلمــان بــرای
انجــام پروژههــای مدیریــت زبالــه اشــاره کــرد کــه در ایــن
خصــوص مقــرر شــد بــا توجــه بــه ارتبــاط موضــوع بــا
دیگــر دســتگاههای اجرایــی ،چنانچــه بــه تولیــد انــرژی
تجدیدپذیــر مرتبــط شــود ،حمایتهــای الزم از ســوی وزارت
نیــرو از طــرف خارجــی بــرای انجــام پروژههــای مربوطــه بــه
عمــل آیــد.

رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر ضــرورت توســعه روابــط و
تقویــت مبــادالت مــرزی و کاالیــی بــا همســایگان گفــت:
سیاســت دولــت حمایــت از صــادرات بــرای تقویــت تولیــد
داخــل و نیازمندیهــای ارزی کشــور اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری،
حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی روز دوشــنبه
در جلســه رفــع موانــع و تســهیل صــادرات ،بــر زمینهســازی
بــرای افزایــش صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه کشــورهای
همســایه و هــدف تاکیــد کــرد.
رییــس جمهــوری در ایــن نشســت همچنیــن بــر ضــرورت
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد کشــور
تاکیــد کــرد.
روحانــی بــا اشــاره بــه مخاطــرات صــادرات تــک محصولــی
بــرای اقتصــاد کشــور ،تــاش بــرای ایجــاد تنــوع و اعتمــاد
بــه محصــوالت صادراتــی ایــران را اقدامــی الزم و ارزشــمند
در راســتای تقویــت صــادرات و کمــک بــه رونــق اقتصــاد
کشــور برشــمرد.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت ناشــی از مبــارزه تــوام ایــران
بــا تحریمهــای ظالمانــه و همچنیــن شــیوع ویــروس
عالمگیــر کرونــا بــر اقتصــاد کشــور ،گفــت :طــی ماههــای
گذشــته بدلیــل شــیوع کرونــا مبــادالت مــرزی و صــادرات و
واردات بــا کشــورهای همســایه بــا مشــکل مواجــه بــود کــه
خوشــبختانه بــا رفــع تدریجــی مشــکل کرونــا و بازگشــایی
مرزهــا بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ،مبــادالت
مــرزی بــا همســایگان از ســرگرفته شــده کــه بایــد از ایــن
فرصــت اســتفاده کنیــم.
رییــس جمهــور بــار دیگــر حمایــت دولــت از صادرکنندگان
بــه عنــوان کســانی کــه در خــط مقــدم مقابلــه بــا جنــگ
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اقتصــادی دشــمن قــرار دارنــد را مــورد تاکیــد قــرار داد و
گفــت :رونــق صــادرات از اولویتهــای اصلــی دولــت اســت
و بــا تمــام تــوان از صادرکننــدگان حمایــت میکنیــم.
روحانــی تقویــت صــادرات غیرنفتــی بــرای تامیــن ارز مــورد
نیــاز کشــور را از سیاســتهای اصلــی در عرصــه اقتصــاد
عنــوان کــرد و افــزود :در ایــن راه کشــورهای همســایه در
اولویــت اول روابــط اقتصــادی قــرار دارنــد و سیاســت دولــت
توســعه بیــش از پیــش روابــط بویــژه مــراودات اقتصــادی و
تجــاری بــا همســایگان اســت.
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد خاطرنشــان کــرد :صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی و ایجــاد شــهرکهای صنعتــی
مشــترک موجــب گســترش روابــط بــا همســایگان خواهــد
شــد.
رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر ضــرورت فعالتــر شــدن
کمیســیونهای مشــترک اقتصــادی بــا کشــورها بویــژه
همســایگان ،اظهارداشــت :بایــد از همــه ابزارهــا و ظرفیتهــا
بــرای رشــد اقتصــادی و توســعه صــادرات اســتفاده کنیــم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه براســاس آمــار میــزان رشــد
اقتصــادی بــدون ســال گذشــته کشــور مثبــت بــوده اســت،
گفــت :رشــد مثبــت اقتصــادی بــا وجــود تحریمهــا و فشــار
اقتصــادی بیســابقه اتفــاق مهمــی اســت کــه بــرای تــداوم
آن در ســال جــاری بایــد همــه تــاش خــود را انجــام دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت در یــک ســال باقــی مانــده از
فعالیــت خــود بــرای تحقــق شــعار «جهــش تولیــد» همــه
تــاش خــود را انجــام خواهــد داد ،گفــت :رونــق تولیــد
راهــی جــز توســعه صــادرات غیرنفتــی نــدارد و بــرای رونــق
بخشــیدن بــه تولیــد داخلــی بایــد بدنبــال توســعه صــادرات
و شناســایی بازارهــای خارجــی بــرای عرضــه محصــوالت
خــود باشــیم.
روحانــی تقویــت جایــگاه اســتانهای مــرزی در توســعه
صــادرات غیــر نفتــی و لــزوم ســاماندهی برخــی پایانههــای
مــرزی بــه عنــوان مراکــز توانمنــدی صــادرات منطقــه ای را
ضــروری خوانــد.
رییــس جمهــوری همچنیــن بــا یــادآوری اینکــه دولــت
بــا بســیج همــه امکانــات و ظرفیتهــا ،فضــای بــدون
درآمدهــای نفتــی را در شــرایط تحریمــی و کرونــا مدیریــت
کــرده اســت ،افــزود :در فضــای بــدون اتــکا بــه درآمدهــای
نفتــی ،الگــوی حاکــم بــر روابــط ســه ضلــع تولیــد ،صــادرات
و نفــت بــه ســود» تولیــد صادراتــی» تغییــر پیــدا کــرده
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در طــول چهــار مــاه اخیــر حــدود  84هــزار میلیــارد تومــان
نقدینگــی حقیقــی وارد بــورس شــده امــا حــدود  2درصــد
از ایــن منابــع خالــص جــذب تولیــد شــده و بقیــه بیــن
ســهامداران چرخیــده اســت .دولــت و بخــش خصوصــی
ســعی میکننــد کــه بــا تســهیل شــرایط ،نقدینگــی بــه
کمــک اقتصــادی واقعــی بــرود؛ راهانــدازی ســامانه رهســار بــا
ایــن هــدف انجــام شــده اســت.
موضــوع نشســت تخصصــی کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران،
تســهیل در راهیابــی بنگاههــای خصوصــی بــه بــازار ســرمایه
و معرفــی ســامانه رهســار بــود .ایــن نشســت کــه بــا حضــور
حســین ســاحورزی نایبرئیــس اتــاق ایــران ،محمــد
امیــرزاده عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران ،حمیدرضــا
صالحــی ،محســن ضرابــی و اعضــای کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران برگــزار شــد ،از چگونگــی اســتفاده بخــش خصوصــی از
بــازار ســرمایه گفتنــد.
حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
بــا طــرح ایــن پرســش کلــی کــه «بخــش خصوصــی چگونــه
میتوانــد از ظرفیــت بــازار ســرمایه اســتفاده کنــد؟» از
وضعیــت بنگاههــای تولیــدی و پیمارنکارهــا گفــت و اینکــه
آنهــا در عمــل بــا چــه موانــع و مکشــاتی بــرای ورود بــه بــازار
ســرمایه و اســتفاده از ظرفیتهــای ایــن بــازار دارنــد؟
صالحــی گفــت :در کشــورهای توســعهیافته عمدتــاً
تامینمالــی بنگاههــای بــزرگ در بــازار ســرمایه انجــام
میشــود و بانکهــا بیشــتر بــه تامینمالــی شــرکتهای
کوچــک و متوســط میپردازنــد .امــا در ایــران وضعیــت
برعکــس اســت .شــرکتهای بــزرگ بهدلیــل داشــتن
دارایــی زیــاد و تــوان البــی بیشــترین اســتفاده را از منابــع
بانکــی بردهانــد و شــرکتهای کوچــک و متوســط عمــ ً
ا
نتوانســتهاند اســتفاده چندانــی از ایــن منابــع ببرنــد.
او ادامــه داد :بایــد بتــوان در ایــن روزهــا چالشهــای
پیـشروی بخــش خصوصــی را در حــوزه تأمیــن مالــی از بــازار
ســرمایه برطــرف کــرد؛ البتــه در ســالهای گذشــته بــورس
چــون گســتردگی و عمــق کافــی نداشــته در تامینمالــی
بنگاههــا ناتــوان بودهاســت .امــا حــاال بــه واســطه رشــد
ســریع بــازار ســرمایه بــرای اولیــن بــار ایــن فرصــت ایجــاد
شــده کــه بــازار ســرمایه نقــش بیشــتری در تامینمالــی
بنگاههــای اقتصــادی بــزرگ برعهــده گیــرد.
او همچنیــن از وضعیــت و مشــکالت بنگاههــای پیمانــکاری
گفــت ،بــه دلیــل اینکــه در ورود بــه بــورس و فرابــورس

انـرژی
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بنگاههای اقتصادی از فرصت
بازار سرمایه بهره بگیرند

اولویــت بــا داراییهــای فیزیکــی بنگاههــا بــوده ،بایــد
ســعی شــود در ورود بنگاههــای پیمانــکاری کــه خوشنــام
هســتند ،اهلیــت و ثبــات دارنــد ،تســهیلگری صــورت
گیــرد .حتــی برخــی از ایــن بنگاههــا هیــات مدیــره و مدیــر
عاملــی دارنــد کــه چهــل ســال اســت تغییــر نکــرده و ســوده
بــوده اســت؛ بایــد ایــن مزیــت نســبت بــه همتــای دولتــی
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
بخش خصوصی از تحوالت بازار سرمایه استفاده کند
بعــد از آن حســین ســاحورزی ،نایبرئیــس اتــاق ایــران
در ایــن نشســت از تالشهــای اتــاق ایــران بــه عنــوان یکــی
از اعضــای شــورای عالــی بــورس در زمینــه بررســی تحــوالت
بــازار ســرمایه و اســتفاده از آن ظرفیتهــا بــرای بخــش
خصوصوصــی گفــت.
ســاحورزی گفــت :اتــاق ایــران بــه عنــوان یکــی از اعضــای
شــورای عالــی بــورس از همــان ابتــدا تحــوالت بــازار
ســرمایه ،حجــم و ارزش ســرمایه ،ورود ســهامداران خــرد
و غیــره را پیگیــری مــی کــرد .صرفنظــر از ایــن تحــوالت،
نحــوه ورود ســرمایهگذاران خــرد ،مســائل و مشــکالت آن یــا
حبــاب داشــتن یــا نداشــتن بــازار ســرمایه ،اتــاق ایــران بــه
عنــوان نماینــده بنگاههــای اقتصــادی ســعی میکنــد در
ایــن بــازه زمانــی کــه از ســرمایه ایــن بــازار بــه نفــع اقتصــاد
واقعــی ،تولیــد و نظــام تولیــدی کشــور اســتفاده شــود.
او ادامــه میدهــد :متاســفانه بررســیها نشــان میدهــد

کــه بخــش خصوصــی کمتریــن بهــره را از ایــن تحــوالت
ســرمایهای بــرده اســت .مــا در جلســه هیــات نماینــدگان،
جلســات شــورای عالــی بــورس ،جلســات شــورای گفتوگوی
دولــت و بخــش خصوصــی ایــن موضــوع را مطــرح کردهایــم
و معتقــد هســتیم کــه افزایــش شــاخص بــورس بیشــتر بــه
دلیــل کمبــود عرضــه اســت .کــم بــودن تعــداد شــرکتهای
عرضــه شــده در بــورس ،مشــکالت و بروکراسـیهای پذیرش
در آن باعــث بــاال رفتــن شــاخص شــده و یــا یکــی از دالیلــی
بــاال رفتــن شــاخص اســت .امــا اگــر تعــداد شــرکتهای
عرضــه شــده در بــورس باالتــر رود ،رشــد بیرویــه کنتــرل
میشــود .بــرای همیــن تاکیــد میکنیــم کــه حضــور
شــرکتهای واقعــی بخــش خصوصــی در بــورس فراهــم
شــود تــا آنهــا بتواننــد از طریــق تامیــن مالــی اثربخشــی
بهتــری بــر اقتصــاد کشــور داشــته باشــند.
او دلیــل حضــور کمرنــگ بخــش خصوصــی را در بــازار
ســرمایه در چنــد مــورد بررســی کــرد :اغلــب ایــن
کســبوکارها خانوادگــی هســتند و اشــتیاقی بــرای
پذیــرش در بــورس ندارنــد؛ در برخــی از ســالها تعــدادی
از ایــن شــرکتها بــه ســمت دو دفتــره بــودن رفتهانــد
و ایــن عــدم شــفافیت مانعــی بــرای ورود بــه بــورس
اســت؛ بروکراســی چنــد الیــه در بــورس باعــث شــده کــه
بنگاههــای اقتصــادی تمایلــی بــرای ورود نداشــته باشــند.
البتــه ایــن موضــوع در ســورای عالــی بــورس مطــرح شــده
اســت.
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رهسار راهاندازی میشود
بعــد از آن احمدرضــا مروتــی در بــاره تفــاوت شــرایط
بــورس و فرابــورس گفــت .اینکــه شــرکتهای زیــانده هــم
میتوانــد وارد بــورس شــوند ولــی بایــد چش ـمانداز مناســبی
ارائــه دهنــد .در بــازار هــدف ایــن امــکان وجــود دارد کــه
حتــی پــروژهای هــم کــه بــه بهرهبــرداری نرســیده از طریــق
بــازار ســرمایه تامیــن مالــی شــود .در اینجــا بایــد ریس ـکها
پاییــن و میــزان بازدهــی بــاال باشــد.
بعــد از آن مروتــی دربــاره درگاه تامیــن مالــی بخــش
خصوصــی از طریــق بــازار ســرمایه و نحــوه کار بــا آن را
توضیــح داد .او قبــل از توضیــح درگاه «رهســار» گفــت کــه
ورود بــه بــورس بروکراســی پیچیــدهای دارد ولــی اگــر مالــی
در آن درگاه ســعی کردهایــم کــه بنگاههــا قبــل از ورود بــه
بــورس بــا راهــی ســاده مثــا بــا بارگــذاری صــورت مالی ســه
ســاله خــود مشــخص کننــد کــه چگونــه و بــا چــه شــرایطی و
در زیــر چــه تابلویــی قــرار مــی گیرنــد؟
او ادامــه داد :در طــول چهــار مــاه اخیــر حــدود  84هــزار
میلیــارد تومــان نقدینگــی حقیقــی وارد بــورس شــده اســت.
امــا حــدود دو درصــد از ایــن منابــع خالــص جــذب تولیــد
شــده و بقیــه بیــن ســهامداران چرخیــده اســت .بــرای همیــن
دولــت و حاکمیــت ســعی مــی کننــد کــه بــا تســهیل شــرایط
ایــن نقدینگــی بــه کمــک اقتصــادی واقعــی بــرود .بــرای
همیــن بایــد بخــش خصوصــی ســعی کنــد از ایــن فرصــت
بهــره کافــی ببــرد.
راهانــدازی ســامانه رهســار حاصــل توافــق وزیــر اقتصــاد و
دارایــی ،اتــاق ایــران ،جامعــه حســابداران رســمی ایــران،
بــورس و فرابــورس ایــران اســت؛ در ایــن ســامانه وضعیــت
بنگاههــا بررســی میشــود و در نحــوه ورود بــه بــورس
فرآیندهــا تســهیل میشــود.
بعــد از آن ســاحورزی گفــت :قبــل از راهانــدازی ایــن ســامانه
هــر شــرکتی بــرای ورود بــه بــورس بایــد بررســی اولیــه
انجــام مــی شــد کــه ایــن بررســی هــم هزینهبــر بــود و هــم
زمانبــر؛ امــا بــا ایــن ســامانه رونــد بروکراتیــک کمتــر و
کارهــا ســریعتر و بــدون هزینــه اضافــی پیــش م ـیرود.
در نهایــت ســاحورزی بــار دیگــر به کاهــش رونــد بروکراتیک
از طریــق ســامانه رهســار بــه آدرس « »rahsar.irگفــت و
صالحــی بــه نحــوه تعامــل بــا بخــش خصوصــی و پیمانــکارن
بخــش خصوصــی و شــرکتهای  ITو اســتارتآپها بــرای
ورود بــه بــورس و اســتفاده ار منابــع بــازار ســرمایه تاکیــد
کــرد.
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ســاحورزی ،نایبرئیــس اتــاق ایــران معتقــد اســت:
صادرکننــدگان را نبایــد کارمنــدان بانــک مرکــزی
تلقــی کــرد؛ ممکــن اســت بــا فشــارهای بانــک
مرکــزی و سیاســت ارزی دولــت ،صادرکننــدگان
باســابقه بــرای حفــظ اعتبــار خــود و اجتنــاب از
اینکــه انــگ خیانــت بخورنــد ،از حرفــه صــادرات
کنارهگیــری کننــد؛ شــاید برخــی هــم بــا باالتریــن
قیم ـت موجــود ،ارز از بــازار ارز تهیــه کننــد؛ هــر دو
جــای تاســف دارد.
مجلــس یازدهــم بــرای نشــان دادن جــدی بــودن خــود
در میــدان اقتصــاد در همــان روزهــای نخســت فعالیــت،
فرماندهــان اقتصــاد یعنــی رئیــس بانــک مرکــزی ،وزیــر
اقتصــاد و دارایــی و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه را بــه
صحــن مجلــس کشــاند و آنهــا بــرای روشــن شــدن وضعیــت
کالن اقتصــاد و نشــان دادن ابعــاد ماجــرای بــزرگ تحریــم و
نیــز تبرئــه خــود ،آمارهایــی را اعــام کردنــد کــه در میــان
آنهــا آمارهــای ارزی بیــش از ســایراطالعات بــه چشــم آمــد.
برآینــد حرفهــای سیاســتگذاران اقتصــادی کشــور و نیــز
معــاون اول در هفتــه هــای اخیــر ایــن بــود کــه دلیــل اصلــی
رشــد شــتابان نــرخ دالر در بــازار آزاد ،اوال ســقوط در آمــد
ارزی حاصــل از صــادرات نفــت خــام و ثانیــا عــدم اجــرای
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان بــوده اســت.
ایــن گــزارش مربــوط بــه میــزان ارزهــای برگشــت نشــده کــه
از ســوی رئیــس بانــک مرکــزی  27میلیــارد دالر اعــام شــد
و تــا دو روز دیگــر بایــد مطابــق بــا دســتور دولــت بــه شــبکه
نیمایــی فروختــه شــود موجــی از مجادلههــا برانگیختــه اســت
کــه هنــوز ادامــه دارد.
صادرکننــدگان و نیــز برخــی از مدیــران و اعضــای تشــکلهای
گوناگــون بــا شــجاعت از صادرکننــدگان اصیــل حمایــت کرده
و سیاســتهای غیرکارشناســی و یکســویهنگری مبتنــی بــر
منافــع دولــت را عامــل اصلــی وضعیــت موجــود دانســتهاند.
آنهــا نســبت بــه اراده دولــت کــه خــود را مالــک ارزهــای
صادراتــی میدانــد و از صادرکننــدگان میخواهــد بــا قیمــت
دولتســاخته ارزهــای خــود را بــه بانــک مرکــزی بفروشــند،
انتقــاد کــرده و میگوینــد سیاســتهای ارزی دولــت راه را
بــرای ورود کســانی کــه دنبــال رانــت ارزی بودهانــد همــوار
کــرده اســت.
حــال و در آســتانه پایــان مهلــت دولــت و ســختگیریهای
بیمنطــق و بیپایــان بانــک مرکــزی در روزهــا و ماههــای

انـرژی
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خــوردن دارد.
اتفــاق بســیار بــا اهمیــت و میانمــدت ایــن اســت کــه
صادرکننــدگان باســابقه ،حرفـهای و شــناخته شــده دربازارهای
بینالمللــی ،بــرای حفــظ آبــرو و اعتبــار خــود و اجتنــاب از
اینکــه انــگ خیانــت بخورنــد از حرفــه صــادرات کنارهگیــری
کننــد.
ایــن روزهــا بیــش از هرزمــان دیگــر میشــنویم کــه
صادرکننــدگان را نبایــد کارمنــدان بانــک مرکــزی تلقــی کــرد
وآنهــا را وادار کــرد بــا ایــن همــه دردســرهایی کــه بــه دلیــل
سیاســت خارجــی در فــروش کاال و انتقــال ارز پدیــدار شــده
کاال صــادر کننــد و آن گاه ارزهــا را بــه ارزانتریــن قیمــت در
شــبکهای بفروشــند کــه منافــع دولــت را تامیــن میکننــد.

پیامد سیاستهای
ارزی دولت؛
خروج صادرکننده
واقعی از صحنه
رقابت

ایــن یکــی از بزرگتریــن رخدادهــای احتمالــی در مقولــه
صــادرات اســت کــه میتوانــد بــه انــزوای صادرکننــدگان
اصیــل منجــر شــده و بــازار صــادرات ایــران را در اختیــار
فرصتطلبــان بیریشــه بینــدازد.
پیامــد منفــی دیگــر ایــن اســت کــه گروهــی از صادرکنندگان
کــه بــه هــر دلیــل نتوانســتهاند ارزهــای صادراتــی را برگردانند
بــرای صیانــت از اعتبــار و آبــروی حرفـهای خــود بــه بــازار ارز
مراجعــه کــرده و بــا باالتریــن قیمتهــای موجــود ارز از بــازار
ارز تهیــه کننــد و بــه بانــک مرکــزی بدهنــد و گریبــان خــود را
از دســت دولــت خــاص کننــد و همیــن مســاله میتوانــد بــه
افزایــش قیمــت دالر منجــر شــده و ایــن بــازار را بــه بدتریــن
روزهــای دهههــای اخیــر برســاند.
ایــن رفتارهــای دولــت بــا صادرکننــدگان درحالــی رخ
میدهــد کــه آنهــا در پدیــدار شــدن کســری بودجــه و
ســقوط در آمدهــای ارزی دولــت نقــش وســهمی نداش ـتاند
و ایــن اتفاقــات خــارج از حیطــه اراده و قــدرت آنهاســت.

کاش بانــک مرکــزی بــه جــای انداختــن تــوپ رشــد
شــتابان نــرخ ارز بــه زمیــن صادرکننــدگان و بدنــام کــردن
صادرکننــدگان راه را بــرای شــرایط عــادی شــدن درامدهــای
ارزی بــاز میکــرد.
یادمــان باشــد صادرکننــدگان در ایــن روزهــای ســخت ایــران
میتواننــد بخشــی از گرفتــاری بــزرگ اقتصــاد و سیاســت
در ایــران را بــا تجربــه و اعتبــار انباشــت شــده خــود برطــرف
کننــد و دور کــردن آنهــا از فعالیــت مولــد و توســعه صــادرات
آینــده ،احتمــاال چنــد رخــداد مهــم در بــازار ارز اتفــاق خواهــد غیرنفتــی کشــور بــه بهانههــای ســاختگی یــک مصیبــت
افتــاد کــه وقــوع هرکــدام از ایــن رخدادهــا جــای تاســف بــزرگ خواهــد بــود.
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سایه سنگین نقدینگی

قابــل توجهــی بــر ورود نقدینگــی داشــته باشــد.
حضــور شــرکت هــای بزرگــی کــه حمایــت دولتــی
را دارنــدو شــرکت هایــی کــه کامیودیتــی محــور
هســتند باعــث مــی شــود تــا همزمــان بــا افزایــش
قیمــت جهانــی آنهــا ،ســهام داخلــی رو بــه افزایــش
گــذارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــازار ســهارم
بــا آغــاز هفتــه گذشــته رونــد صعــودی را شــروع
کــرده و توانســته بــا بازدهــی  ۵.۷درصــدی بــه عــدد
 ۱۸۴۱۶۹۶برســد.
بــر اســاس برآوردهــای مجامــع بیــن المللــی میــزان
تقاضــا بــرای نفــت در فصــل پاییــز بــا اوج گیــری
شــیوع کرونــا بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت.
در هفتــه گذشــته برخــاف پیــش بینــی هــا در
خصــوص کاهــش ذخایــر نفــت در آمریــکا بــه میــزان
 ۲میلیــون بشــکه ،ایــن کاهــش معــادل  ۸میلیــون
بشــکه در روز بــوده اســت .چنانچــه اعضــای اوپــک
پــاس تصمیــم بــه کاهــش تولیــد در هفتــه آینــده
بگیرنــد ،مســلما بــر قیمــت هــا تاثیرگــذار خواهــد
بــود.
در هفتــه گذشــته نفــت خــام آمریــکا ،برنــت و نفــت
اوپــک از اوایــل هفتــه رونــد صعــودی داشــته امــا در
پایــان هفتــه بــا انتظارکاهــش ســقف کنونــی اوپــک
قیمــت انــواع نفــت اندکــی کاهــش یافــت .در آخرین
روز هفتــه گذشــته قیمــت نفــت خــام آمریــکا ،برنــت
و نفــت اوپــک بــه ترتیــب قیمــت هــای ،۴۰.۶۹
 ۴۳.۱۸و  ۴۴.۱۲دالر را بــه ثبــت رســاندند.
بــا ادامــه بازگشــایی کســب و کارهــا و اخبــار موثــر
بــودن داروی آزمایشــی ضــد کرونــا باعــث شــد تــا
قیمــت فلــزات اساســی بــا افزایــش تقاضــا بازدهــی
 ۷درصــدی در هفتــه گذشــته بــه ثبــت برســاند .بــا
ایــن حــال هنــوز دو عامــل اصلــی و اساســی وجــود
دارد کــه مــی توانــد مناســبات اقتصــادی در جهــان
را دســتخوش تغییــر نمایــد؛ نخســت کرونــا و میــزان
شــیوع آن و دوم اختالفــات میــان دو غــول اقتصــادی
جهــان؛ آمریــکا و چیــن
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اخـــبــار کــوتـــــاه

تمدید زمان رفع تعهد ارزی با پروانه صادراتی
درحالیکــه صادرکننــدگان بــرای رفــع تعهــدات خــود
فقــط تــا پایــان تیرمــاه فرصــت دارنــد ،اطالعــات دریافتــی
حاکــی از آن اســت کــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
(صمــت) و بانــک مرکــزی بــا تســهیل روش واردات در
مقابــل صــادرات در پــی رفــع مشــکالت فعــاالن تجــاری
برآمدهانــد .بــه گــزارش «ایســنا» بــه گفتــه واردکنندگانــی
کــه در صــف تخصیــص ارز بــرای واردات کاال و ترخیــص
کاالهایشــان از گمــرک بودهانــد روز گذشــته پیامکــی
مبتنیبــر موافقــت بــا تخصیــص ارزشــان و امــکان اســتفاده
از پروانههــای صادراتــی تــا تاریــخ  ۷مــرداد  ۱۳۹۹ازســوی
ســامانه جامــع تجــارت ایــران دریافــت کردهانــد.
متــن ایــن پیامــک بــه ایــن شــرح اســت« :درخواســت
تخصیــص ارز ثبتســفارش تاییــد شــد و تــا تاریــخ /۵ /۷
 ۹۹مهلــت تامیــن ارز دارد و امــکان اســتفاده از پروانههــای
صادراتــی نیــز تــا تاریــخ مذکــور تمدیــد شــد .مقتضــی
اســت نســبت بــه تامیــن ارز و ترخیــص کاال اقــدام فرماییــد
چــرا کــه ایــن مهلــت تمدیــد نخواهــد شــد ».واردکننــدگان
میگوینــد ایــن پیامــک بــرای کلیــه کســانی کــه در صــف
تخصیــص ارز بودهانــد ارسالشــده و امــکان ترخیــص
کاالیشــان از گمــرک فراهــمشــده اســت
فاز اول «درگاه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»
از سوی اتاق ایران راهاندازی شد
تفاهمنامــه همــکاری در راســتای ایجــاد پنجــره واحــد
بــرای ورود شــرکتهای بخــش خصوصــی بــه بــازار
ســرمایه در نــود و ششــمین نشســت شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی بــه امضــا رســید .در پــی آن فــاز
اول ایــن درگاه واحــد تامیــن مالــی بــرای ثبــت اطالعــات
شــرکتها از امــروز آغــاز بــه کار کــرده اســت.
پیــرو امضــای تفاهمنامــه ایجــاد پنجــره واحــد بــرای
ورود شــرکتهای خصوصــی بــه بــورس از ســوی اتــاق
ایــران ،شــرکت بــورس تهــران ،فرابــورس ایــران و جامعــه
حســابداران رســمی ،فــاز اول ایــن درگاه تامیــن مالــی
بــرای ثبــت اطالعــات شــرکتها آغــاز بــه کار کــرد .بــه
همیــن منظــور ،شــرکتها میتواننــد از امــروز شــنبه،
 ۲۸تیــر بــا مراجعــه بــه وبســایت رهســار و ثبــت نــام در

بخــش «ورود شــرکت» نســبت بــه ثبــت اطالعــات خواســته
شــده اقــدام کننــد.
پرونــده متقاضیــان مشــروط بــر کامــل بــودن اطالعــات ،بــا
ورود بــه فــاز دوم بــر اســاس زمــان ثبتنــام اولویتبنــدی
خواهــد شــد و در صــورت احتمــال بــروز هرگونــه مشــکل
در بخــش ثبتنــام شــرکتها ،متقاضیــان میتواننــد بــا
شــمارههای  ۰۲۱۸۵۷۳۲۷۱۷و  ۰۲۱۸۵۷۳۲۷۴۷تمــاس
بگیرنــد یــا بــه صــورت مکتــوب مشــکالت خــود را بــه
نشــانی  rahsar@arnika.aiارســال کننــد .همچنیــن
شــماره ۰۹۳۸۲۸۶۷۸۵۱در واتــس اپ آمــاده پاســخگویی
بــه ســواالت متقاضیــان اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اتــاق ایــران ،تفاهمنامــه
همــکاری در راســتای ایجــاد پنجــره واحــد بــرای ورود
شــرکتهای بخــش خصوصــی بــه بــازار ســرمایه در نــود
و ششــمین نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی بــه امضــا رســید.
حســین ســاح ورزی ،نایبرئیــس اتــاق ایــران میگویــد:
اقــدام الزم بــرای طراحــی و پیادهســازی درگاه واحــد و
نظــارت بــر آن بــا هــدف پوشــش کامــل مســیر تأمیــن
مالــی از محــل بازارهــای ســرمایه در یــک ســامانه واحــد
بــر عهــده اتــاق ایــران اســت .درواقــع ایــن درگاه مســیر
ارتباطــی بــرای ارزیابــی ،اقــدام و پایــش تأمیــن مالــی
شــخصیتهای حقوقــی بخــش خصوصــی از محــل
بازارهــای ســرمایه و بدهــی کشــور بــا تمرکــز بــر بازارهــای
زیــر نظــارت شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران و
فرابــورس اســت.
قائممقــام دبیــر شــورای گفتوگــو بــا بیــان ایــن نکتــه
کــه تفاهمنامــه در  5مــاده و  4نســخه تنظیــم شــده
اســت ،میافزایــد :همــکاری بیــن اتــاق ایــران و بــورس
ادامــهدار اســت و در ایــن راســتا اقدامــات مناســبی بــه
همــت محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران بــرای
تأمیــن مالــی پروژههــای نیمهتمــام دولتــی کــه در قالــب
صنــدوق پــروژه ،تعریــف شــدهاند ،صــورت گرفتــه و قــرار
اســت زمینــه ورود آنهــا بــه بــورس فراهــم شــود.
بررسی پیشنهاد وزارت نیرو در کمیسیون اقتصاد
هیات دولت
وزارت نیــرو بــه منظــور حفــظ و امــکان اســتفاده بهینــه
از تــوان و ظرفیــت پیمانــکاری کشــور ،پیشــنهاد اصــاح
آییــن نامــه اجرایــی بنــد (ج) مــاده ( )۱۲قانــون برگــزاری
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مناقصــات ،موضــوع ضوابــط ،موازیــن و معیارهــای ارزیابــی مذکــور بــه ده ســال افزایــش یابــد.
کیفــی مناقصــه گــران را جهــت ســیر مراحــل تصمیــم
دولت توافق ارزی با بخش خصوصی را نادیده
گیــری بــه کمیســیون اقتصــاد هیــات دولــت ارائــه کــرده
گرفت
اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان جلســات
هیــات دولــت ،پیــرو تصویــب و ابــاغ قانــون برگــزاری برگــزار شــده اعضــای هیــات رئیســه اتــاق ایــران بــا رئیــس
مناقصــات در ســال  ۱۳۸۳آییــن نامــه هــای اجرایــی آن کل بانــک مرکــزی و معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت:
و توســط ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی وقــت کشــور بــه رغــم توافقــات انجــام شــده در ایــن نشســت هــا کــه
حتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی هــم در فضــای مجــازی
تهیــه و بــه تصویــب هیئــت وزیــران مــی رســد.
از جملــه ایــن آییــن نامــه هــا مــی تــوان بــه آییــن نامــه جزئیــات ایــن موافقــت را رســما اعــام کــرد؛ متاســفانه در
اجرایــی بنــد (ج) مــاده ( )۱۲قانــون برگــزاری مناقصــات عمــل آنچــه بــه اجــرا درآمــد بــر خــاف صحبــت هــای
کــه ضوابــط ،موازیــن و معیارهــای ارزیابــی کیفــی مناقصــه انجــام شــده بــود .حتــی در نشســت شــورای گفــت وگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی هــم از  9پیشــنهاد بخــش
گــران را تشــریح مــی کنــد ،اشــاره کــرد.
در بنــد (الــف) مــاده ( ،)۱۷بنــد (پ) مــاده ( ،)۱۸بنــد (الف) خصوصــی 7 ،پیشــنهاد ارزی اتــاق ایــران تصویــب شــد بــا
مــاده ( )۱۹و بنــد (پ) مــاده ( )۲۱ایــن آییننامــه بــه ایــن حــال متاســفانه از اجــرای ایــن مصوبــات هــم نتایــج
ترتیــب معیارهــای ارزیابــی تجربــه پیمانــکاران بــر اســاس ملموســی نگرفتــه ایــم.
اطالعــات مربــوط بــه تعــداد و نــوع کارهــای مشــابه اجرایــی شــافعی همچنیــن بــه جلســات اعضــای کمیتــه ارزی
برگــزاری مناقصــات انجامشــده در رشــته و زمینــه کار در اتــاق ایــران بــا رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس و
پنــج ســال گذشــته ،ارزیابــی حسنســابقه در کارهــای نماینــدگان تشــکل هــای بخــش خصوصــی و صادرکنندگان
قبلــی بــر اســاس میانگیــن امتیــاز ارزیابــی کارفرمایــان اشــاره و اعــام کــرد :یکــی از مصوبــات امــروز نشســت
کارهــای قبلــی در پنــج ســال گذشــته ،ارزیابــی تــوان اعضــای هیــات رئیســه اتــاق ایــران ایــن بــود کــه هرچــه
مالــی پیمانــکاران بــر اســاس اطالعــات حداکثــر پنــج ســال ســریع تــر بتوانیــم نشســتی را بــا ریاســت قــوه قضاییــه و
گذشــته و ارزیابــی تــوان فنــی و برنامهریــزی بــر اســاس همچنیــن اعضــای هیــات رئیســه مجلــس ترتیــب دهیــم
ســوابق پنــج ســال گذشــته پیمانــکار ،تعییــن میشــود .کــه امیدواریــم هرچــه زودتــر عملیاتــی شــود.
ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه وضعیــت ســالهای
اخیــر کشــور موجــب شــده حتــی بســیاری از پیمانــکاران
بــزرگ و باســابقه نیــز از کســب ایــن امتیــاز بــه علــت
عــدم انجــام فعالیــت متناســب در پنــج ســال گذشــته
محــرومگردنــد و بدینترتیــب ،فرآینــد ارزیابــی کیفــی
مناقصهگــران بــا حــذف تعــداد زیــادی از شــرکتکنندگان
بــا مشــکل مواجــه شــده و در برخــی مــوارد ســبب تجدیــد
مناقصــهگــردد.
بنابرایــن بــه عنایــت بــه مــوارد فــوق ،وزارت نیــرو پیشــنهاد
نمــوده تــا ضمــن اصــاح آییــن نامــه اجرایــی بنــد (ج)
مــاده ( )۱۲قانــون برگــزاری مناقصــات ،موضــوع ضوابــط،
موازیــن و معیارهــای ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران ،بــه
منظــور حفــظ و امــکان اســتفاده بهینــه از تــوان و ظرفیــت
پیمانــکاری کشــور و حضــور تعــداد قابــل قبــول مناقصــه
گــران دارای صالحیــت در فرآینــد ارزیابــی کیفــی بــرای
ایجــاد فرآینــد رقابتــی ،مــدت زمــان پنــج ســال در مــوارد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از مجمــوع 133دســتور جلســه يــا موضــوع بررسیشــده
خــارج از دســتور طــي 90جلســه شــوراي گفتوگــو37 ،
مــورد بهطــور خــاص بــه يــك يــا چنــد قانــون يــا مقــرره
مربــوط اســت
بررســی عملکــرد  8ســاله شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی کــه از ســوی مرکــز پژوهشهــای مجلــس صــورت
گرفتــه نشــان میدهــد ،ایــن شــورا از مســیر اصلــی خــود
خــارج و از نهــادی تصمیمســاز بــه شــورایی تصمیــم گیــر
بــدل شــده اســت .شــوراي گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــي از ابتــداي ســال 1390بهموجــب مــاده ()75
قانــون برنامــه پنجــم توســعه تشــكيل شــد و بهموجــب
بنــد «الــف » مــاده ( )11قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســبوکار(مصوب بهمــن  )1390موظــف شــد در جهــت
بهبــود محيــط کسـبوکار در ايــران اصــاح ،حــذف يــا وضــع
مقــررات يــا رويــه اجرايــي بــه مســئوالن مربوطــه پيشــنهاد
دهــد.
از مجمــوع 133دســتور جلســه يــا موضــوع بررسیشــده
خــارج از دســتور طــي 90جلســه شــوراي گفتوگــو37 ،
مــورد بهطــور خــاص بــه يــك يــا چنــد قانــون يــا مقــرره
مربــوط اســت و منجــر بــه مصوبــه يــا تصميمــي در خصــوص
آنهــا شــده و  10مــورد پيشــنهاد اصــاح مقرره،اعــم از
تصویبنامه،بخشــنامه و دســتورالعمل ،بيشــترين حجــم
فعاليــت شــوراي گفتوگــو را در ميــان انــواع ديگــر
پيشــنهادهاي مقرراتــي (ازجملــه پيشــنهاد اصــاح قانــون،
تأكيــد بــر اجــراي قانــون ،پيشــنهاد تدويــن طــرح يــا اليحــه)
بــه خــود اختصــاص داده اســت.
نتیجــه تحقیقــی کــه مرکــز پژوهشهــای مجلــس انجــام
داده اســت نشــان میدهــد «:كــم تعــداد بــودن دســتور
جلســات و مصوباتــي اســت كــه بهطــور مســتقيم بــه قوانيــن
و مقــررات بازمیگــردد ،یکــی از نتایــج اصلــی تحقیــق
صــورت گرفتــه اســت .ايــن در حالــي اســت كــه چنيــن پيــش
فرضــي وجــود دارد كــه شــوراي گفتوگــو ،بيشــترين وقــت
و تــوان خــود را مصــروف بررســي و پيشــنهاد اصــاح قوانيــن و
مقــررات میکنــد .عــدم اقــدام شــوراي گفتوگــو بــراي ورود
بــه فراينــد اصــاح مقــررات و همچنيــن دســتاوردهاي معــدود
شــورا در مــواردي كــه بــه موضــوع اصــاح يــا حــذف مقــررات
ورود كــرده ،نشــانگر موانــع متعــدد در انجــام ايــن تكليــف
اســت».
بررســي مــواردي كــه در ايــن هشــت ســال و نيــم در دســتور
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تشکیل «وزارت انرژی» در دستور کار
مجلس یازدهم

موانع پیش روی شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
شــوراي گفتوگــو قرارگرفتــه نشــان میدهــد در ايــن
ســالها« ،تصويــب مقــرره » بيشــتر در دســتور شــوراي
گفتوگــو بــوده و ايــن شــورا از اجــراي كار ويــژه اصلــي
خــود ،يعنــي تبييــن و پيگيــري درخواســتهای متقابــل
فعــاالن اقتصــادي از دولــت (بنــد «پ »مــاده ( )11قانــون
بهبــود) غافــل مانــده اســت؛ بــر ايــن اســاس میتــوان گفــت
اراده قانونگــذار از تشــكيل شــوراي گفتوگــو محقــق نشــده
اســت.
اســناد قانونــي پشــتوانه تشــكيل شــوراي گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــي نشــان میدهنــد ايــن شــورا اصــوالً محــل
تصمیمگیــری نيســت ،بلكــه محــل «تصميــم ســازي » بــر
اســاس بيــان مطالبــات و اقنــاع اســت .در همــان مــاده ()11
قانــون بهبــود مســتمر محیــط کس ـبوکار ضمانــت اجــراي
كافــي و نســبتاً محكــم بــراي مؤثــر بــودن تصميمــات ايــن
شــورا پیشبینیشــده اســت؛ بهاینترتیــب كــه دبيــر
شــوراي گفتوگــو (رئيــس اتــاق ايــران) موظــف اســت
قبــل از تشــكيل هــر جلســه شــورا ،موضوعــات در دســتور
( درخواســتهای تجميــع شــده بخــش خصوصــي) را بــه
رســانهها اعــام كنــد و پــس از هــر جلســه نيــز نتيجــه جلســه
را بهصــورت موافقــت يــا مخالفــت دولــت بــا درخواس ـتهای
فعــاالن اقتصــادي بــه رســانهها اعــام كنــد .متأســفانه
در ايــن هشــت ســال ونيــم ،ايــن حكــم قانونــي (تبصــره
«»2مــاده ( )11قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســبوکار
بهطــور مؤثــري توســط دبيــر شــورا اجرانشــده و درواقــع

ضمانــت اجــراي پاســخ دولــت بــه درخواســتهای فعــاالن
اقتصــادي در شــوراي گفتوگــو ،توســط رئيــس اتــاق ايــران
(دبيــر شــوراي گفتوگــو) بــه كار گرفتــه نشــده اســت.
مرکــز پژوهشهــای مجلــس در گــزارش خــود نوشــته اســت«:
پيچيدگــي لغــو و حتــي اصــاح هــر نــوع مقــرره در نظــام
مقــررات گــذاري ايــران ،واقعيتــي غیرقابلانــکار اســت .طيفــي
از راهكارهــا در خصــوص عملكــرد مؤثرتــر شــوراي گفتوگــو
قابلبررســی اســت كــه در یکســوی طيــف ،پيشــنهاد
اصــاح بنياديــن مــواد قانونــي مرتبــط و بازتعريــف تركيــب،
اختيــارات و وظايــف شــوراي گفتوگــو و در ســوي ديگــر
طيــف ،پيشــنهادهايي بــراي چابــک ســازی و كارآمــدي
بيشــتر شــورا در چارچــوب نظــام قانونــي موجــود قــرار دارد.
بــه نظــر میرســد عملیتریــن و مؤثرتريــن راهــكار حداقلــي
كــه بايــد توســط نهادهــاي بخــش خصوصــي اتخــاذ شــود،
راهبــردي «پيشــگيرانه »اســت كــه مســتلزم بهکارگیــری
شــیوهها و روشهایــی بــراي جلوگيــري از توليــد مقــررات
بیکیفیــت اســت .ازجملــه شــیوههای عملياتــي كــردن
ایــن راهبــرد ،ارزيابــي و تبييــن هزینههــا و بارهــاي مقــررات
توســط نهادهــاي پژوهشــي اتاقهاســت .يكــي از راهبردهايــي
كــه شــايد بتوانــد بهعنــوان عاملــي بازدارنــده در تصويــب
مقــررات مخــل و دســت و پاگیــر ،بهویــژه توســط مقامــات
دولتــي ايفــاي نقــش كنــد ،تهيــه و ارائــه گزارشهــای
كارشناســي باكيفيتــي اســت كــه بهوضــوح ،تأثيــرات مخــرب
مقررهــاي خــاص بــر محيــط کس ـبوکار را تبييــن كننــد».

مالــک شــریعتی در برنامــه «صبــح و گفتگــو» رادیــو
گفتوگــو اظهــار کــرد :تمرکــز در سیاســت گــذاری
موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد
کــه بــا تشــکیل وزارت نیــرو بســتری فراهــم شــود تــا
بتوانیــم بــه تمرکــز در سیاســت گــذاری دســت یابیــم
بنابرایــن کمیســیون انــرژی مجلــس پیگیــر تشــکیل وزارت
انــرژی اســت.
وی در بخــش «باســخنگویان» افــزود :درحــال حاضــر از
نظــر سیاســتگذاری و اجــرا در حــوزه انــرژی بــا مشــکل
مواجــه هســتیم بنابرایــن نیازمنــد تحــول در حــوزه
سیاســتگذاری و حمکرانــی در حــوزه انــرژی هســتیم.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
بــا بیــان اینکــه حــوزه انــرژی بــرای کشــور بســیار حائــز
اهمیــت اســت ،تاکیــد کــرد :ایــران رتبــه اول درخصــوص
ذخایــر نفــت و گاز دارد امــا متاســفانه در حــوزه شــدت
مصــرف انــرژی نیــز جایــگاه خوبــی نداریــم بنابرایــن
بایــد بــا برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری صحیــح بتوانیــم
از ظرفیــت و پتانســیل نفــت و انــرژی کشــور بــه خوبــی
اســتفاده کنیــم و در زمینــه مصــرف انــرژی نیــز بــه
شــرایط مطلــوب دســت یابیــم.
شــریعتی اظهــار داشــت :ایــن کمیســیون دو برنامــه یــک
ســاله و ســه ســاله دارد کــه برنامــه یــک ســاله باتوجــه بــه
اینکــه دولــت در ســال آخــر فعالیــت اســت تدویــن شــده و
برنامــه ســه ســاله مربــوط بــه دولــت بعــدی خواهــد بــود.
وی عنــوان کــرد :برنامــه یــک ســاله ایــن کمیســیون بــه
نحــوی طراحــی شــده کــه زود بــازده بــوده و اثــرات عمیــق
در جامعــه داشــته باشــد.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
تاکیــد کــرد :مقابلــه بــا خــام فروشــی نفــت و گاز موضــوع
مهمــی اســت کــه در برنامــه هــای ایــن کمیســیون مــورد
توجــه اســت.
شــریعتی عنــوان کــرد :قانــون پتــرو پاالیشــگاه هــا آمــاده
اجــرا اســت کــه ایــن قانــون بســتری فراهــم مــی کنــد
تــا نقدینگــی در جامعــه جمــع و بــه ســمت تولیــد رود
همچنیــن ایــن قانــون بــا موضــوع خــام فروشــی و تحریــم
هــا نیــز مقابلــه مــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

چالشهای ارزی
لوازم خانگی

دبیــر انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران از
صــدور بخشــنامهای از ســوی بانــک مرکــزی
خبــر داد کــه طبــق آن تولیدکننــدگان دیگــر
نمیتواننــد از ارز اشــخاص یــا ارز حاصــل از
صــادرات غیــر اســتفاده کننــد.
عبــاس هاشــمی افــزود :بــر اســاس ایــن بخشــنامه تمــام
ارز حاصــل از صــادرات بایــد در ســامانه نیمــا عرضــه
شــود و واحدهــای تولیــدی در صــف انتظــار تامیــن ارز
از ســامانه نیمــا قــرار بگیرنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
برخــی تولیدکننــدگان کوتاژهــای صادراتــی را بــا مشــکل
پیــدا و ریــال مــورد نیــاز را تامیــن کــرده بودنــد ،امــا
بانــک مرکــزی بــه یکبــاره باعــث توقــف ایــن رونــد شــده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه محدودیــت تامیــن و تخصیــص ارز
بــه اقــام وارداتــی مــورد نیــاز تولیــد در صنعــت لــوازم
خانگــی ،وضعیــت واحدهــا را بحرانــی توصیــف کــرد و
گفــت :در صــورت ادامــه ایــن شــرایط احتمــال دارد تولیــد
واحدهــای لــوازم خانگــی تــا  ۴۵روز دیگــر متوقــف شــود.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود گــروه کاالیــی قطعــات
و مــواد اولیــه لــوازم خانگــی کــه بایــد ارز نیمایــی دریافت
کننــد ،در ســال جــاری  ۲۵درصــد نیــاز ایــن صنعــت
از طریــق ســامانه نیمــا و مابقــی از ارز اشــخاص تامیــن
شــده اســت ،تصریــح کــرد :بــه نظــر میرســد هــدف
بانــک مرکــزی از ایــن سیاســت کنتــرل نــرخ ارز اســت،
امــا ایــن رونــد منجــر بــه بحــران جــدی بــرای صنعــت

کشــور خواهــد شــد .وی همچنیــن افزایــش قیمــت و
مشــکالتی در تامیــن مــواد پتروشــیمی و ورق فــوالدی
را از جملــه دیگــر مشــکالت تولیــد لــوازم خانگــی عنــوان
کــرد و گفــت :در شــرایطی کــه قیمــت نهادههــای تولیــد
بیرویــه افزایــش پیــدا میکنــد ،ســازمان حمایــت نیــز
تولیدکننــدگان را ملــزم بــه قیمتگــذاری کــرده اســت.
بــرای مثــال قیمــت یکــی از محصــوالت پتروشــیمی از
حــدود  ۲۵هــزار تومــان بــه  ۱۳۰هــزار تومــان در بــازار
آزاد رســیده اســت .از طــرف دیگــر ناهماهنگیهــای
زیــادی هــم در عرضــه کاالهــای مــورد نیــاز صنایــع در
بــورس وجــود دارد و قربانــی همــه ایــن ناهماهنگیهــا
نیــز تولیدکننــدگان صنایــع پاییــن دســتی مثــل لــوازم
خانگــی هســتند .دبیــر انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی
ایــران از توقــف برخــی واحدهــای یخچالســازی در
روزهــای اخیــر خبــر داد و علــت آن را مشــکالتی در
تامیــن مــواد پتروشــیمی مــورد نیــاز واحدهــای لــوازم
خانگــی دانســت .وی افــزود :ای بــی اس گریــد خاصــی
اســت کــه مصرفکننــدگان آن مشــخص هســتند و
نیــازی بــه عرضــه آن در بــورس نیســت ،امــا در بــورس
عرضــه میشــود و در مــواردی بــه تولیدکننــدگان
نمیرســد .گاهــی اوقــات هــم مــواد اولیــه مــورد نیــاز
واحــد پتروشــیمی تامیــن نمیشــود و همــان مقــدار
محــدود تولیــد شــد ه بــا قیمــت چهــار برابــری وارد بــازار
آزاد میشــود.
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راهبرد اصلی در توسعه صادرات

هدفگذاری ایران و عراق برای دستیابی
به تجارت  ۲۰میلیارد دالری

معــاون وزیــر و رئیــسکل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران توجــه بــه دغدغههــای
صادرکننــدگان و شــفافیت در دســتورالعملها
را راهبــرد اصلــی در توســعه صــادرات
غیرنفتــی دانســت.

رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق
میگویــد :ســفر نخســتوزیر عــراق بــه ایــران در
راســتای توســعه و اســتحکام روابــط دو کشــور اســت
و در ایــن ســفرها بــرای رســیدن بــه افــق تجــارت ۲۰
میلیــارد دالری ایــران و عــراق رایزنــی میشــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق بــا
بیــان اینکــه ســفر نخســتوزیر عــراق بــه ایــران در
توســعه و اســتحکام روابــط دو کشــور تأثیــر مهمــی
خواهــد داشــت ،گفــت :دربــاره برنامهریــزی بــرای
رســیدن بــه افــق تجــارت  ۲۰میلیــارد دالری ایــران
بیــن دو کشــور نیــز در جریــان ایــن ســفر رایزنــی
میشــود.
یحیــی آل اســحاق در خصــوص ســفر امــروز
«مصطفــی الکاظمــی» نخس ـتوزیر عــراق بــه ایــران
اظهــار داشــت :مســائل اقتصــادی ،بخشــی عمــده از
ایــن ســفر را در بــر میگیــرد.
او اضافــه کــرد :یکــی از موضوعــات ،پیگیــری توافقــات
بــا ایــران در ســفرهای قبلــی مســئوالن کشــورمان
اســت تــا در حــوزه اقتصــادی مشــکالت و موانــع
موجــود تجــاری رفــع شــود.
بــه گفتــه او ،زمینهســازی و برنامهریــزی بــرای
رســیدن بــه افــق تجــارت  ۲۰میلیــارد دالری ایــران
بــا عــراق از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در ســفر
نخس ـتوزیر عــراق موردبحــث قــرار خواهــد گرفــت.
او ،بدهــی عــراق بــه ایــران بابــت دریافــت بــرق و
انــرژی را از دیگــر موضوعــات مهــم ایــن ســفر دانســت
و گفــت :پیشتــر در زمینــه بازگشــت حــدود ســه
میلیــارد دالر بدهــی بــه ایــران توافقاتــی انجــام شــده
کــه بهتدریــج در حــال عملیاتــی شــدن اســت و در
ایــن ســفر ،نظــام پرداخــت آن موردبررســی قــرار
خواهــد گرفــت.
ارزش صــادرات ایــران بــه عــراق در ســال  ۹۸حــدود
 ۹میلیــارد دالر بــوده اســت؛ در ســهماهه نخســت
امســال نیــز  ۵میلیــون تــن کاال بــه ارزش یــک
میلیــارد و  ۴۵۰میلیــون دالر بــه عــراق صــادر شــده
اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجارت
ایــران ،حمیــد زادبــوم در نشســت هماندیشــی بــا
نماینــدگان بخشهــای مختلــف وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت که با موضــوع راهکارهای تســریع و
تســهیل ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان برگزار
شــد ،از توجــه بــه دغدغههــای صادرکننــدگان و
شــفافیت در دســتورالعملها ،بهعنــوان راهبــرد
اصلــی در توســعه صــادرات غیرنفتــی نــام بــرد.وی
اظهــار کــرد :راهبــرد اصلــی وزارت صمــت براســاس
دیدگاههــای ریاســتجمهوری و سرپرســت ایــن
وزارتخانــه ،سیاس ـتگذاری در عرضــه و تقاضــای ارز
حاصــل از صــادرات غیرنفتــی اســت کــه همــکاری
تمامــی دســتگاههای متولــی و اثرگــذار بــر تجــارت
خارجــی کشــور را میطلبد.زادبــوم بــا اشــاره بــه
بســته بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال ،۹۷
اســتفاده از نظــرات متخصصــان و کارشناســان حــوزه
تجــارت خارجــی را ارزشــمند توصیــف کــرد و افــزود:
جلســات متعــددی نیــز بــا صادرکننــدگان بــرای
اخــذ نظــرات آنــان در ایــن خصــوص برگــزار شــد
کــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران در تــاش اســت
بــا بررســی کارشناســی دیدگاههــای صادرکننــدگان
راهکارهایــی بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
ارائــه کند.معــاون وزیــر و رئیـسکل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران در پایــان خواســتار یکپارچگــی
ســامانههای مرتبــط بــا تجــارت خارجــی در جهــت
ارائــۀ اطالعــات دقیــق شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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وقــت شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بــا اعــام اینکــه
در ماههــای گذشــته رایزنیهــای خوبــی بــا طــرف عمانــی
انجــام شــده اســت ،گفــت :در جلســهای کــه در آینــده
نزدیــک بــا عمانیهــا خواهیــم داشــت ،ســندی را نهایــی
میکنیــم کــه چارچــوب همــکاری و مســئولیتهای دو
طــرف در ایــن ســند ،تعییــن خواهــد شــد و ایــن ســند
پایــه مناقص ـهای اســت کــه قــرار اســت بــرای خــط لولــه
برگــزار شــود.

زنگنــه بعــد از دیــدار وزیــر نفــت عمــان در ۴
شــهریور  ۹۲ضمــن امضــای یــک توافقنامــه اعــام
کــرد کــه صــادرات گاز بــه ایــن کشــور از ســال ۹۴
آغــاز مــی شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،فازهــای پــارس جنوبــی یکــی
پــس از دیگــری رو بــه تکمیــل اســت و در حــال حاضــر
تنهــا فــاز دســت نخــورده پــارس جنوبــی ،فــاز  ۱۱اســت
کــه بخــش دریایــی آن کلیــد خــورده اســت .در چنیــن
شــرایطی تولیــد گاز کشــور بــه حــدود  ۷۰۰میلیــون
مترمکعــب رســیده اســت .افزایــش برداشــت از منابــع نفــت
و گاز کشــور هــر چنــد وظیفــه ذاتــی شــرکت ملــی نفــت
ایــران اســت ،امــا افزایــش تولیــد صــرف ،بــدون ایجــاد
محــل مصــرف مناســب و هماهنــگ بــا میــزان رشــد تولیــد،
بــی شــک نقیصــه برنامهریــزی ایــن مجموعــه خواهــد
بــود .بــی شــک در آینــده شــاهد افزایــش تولیــد بیشــتر گاز
هســتیم کــه برآینــد رشــد فعالیــت صنایــع وابســته بــه گاز
و همچنیــن مصــرف خانگــی نشــان میدهــد کــه تولیــد از
مصــرف همچنــان پیشــی میگیــرد.
یکــی از روشهــای مدیریــت افزایــش تولیــد گاز بــا ایجــاد
ارزش افــزوده حداکثــری و تأثیــرات اســتراتژیک بلندمــدت
بینالمللــی ،صــادرات گاز اســت .بررســیها نشــان
میدهــد اوضــاع صــادرات کشــور حــال خوبــی نــدارد و
حداقــل اســتفاده از ظرفیــت صادراتــی خــود را بــا وجــود
گســتردگی شــبکه انتقــال ،کردهایــم.
درآمد  ۳۰میلیارد دالری صادرات گاز به عمان
یکــی از مقاصــد صادراتــی گاز ایــران ،عمــان اســت .گزینــه
صــادرات گاز بــه عمــان در ســالهای ابتدایــی دهــه ۸۰
شمســی روی میــز قــرار گرفــت و نخســتین تفاهمنامــه آن
در اســفند  ۸۳بیــن وزیــران نفــت ایــران و عمــان امضــا
شــد .طبــق ایــن تفاهــم نامــه قــرار بــود ایــران از ســال
 ۲۰۰۸میــادی صــادرات گاز بــه عمــان را بــا  ۳۰میلیــون
متــر مکعــب در روز آغــاز کــرده و ایــن رقــم را تــا ســال
 ۲۰۱۲میــادی بــه رقــم  ۷۰میلیــون مترمکعــب در روز
افزایــش دهــد.
رکــن الدیــن جــوادی ،مدیرعامــل وقــت شــرکت ملــی
صــادرات گاز در رابطــه بــا جزئیــات ایــن تفاهــم نامــه گفتــه
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خلف وعده  ۵ساله وزیر نفت!
صادرات گاز به عمان ابتر ماند
بــود ارزش مالــی ایــن تفاهمنامــه کــه تــا  ۶مــاه آینــده بــه
قــرارداد رســمی تبدیــل میشــود ســاالنه بیــش از یــک
میلیــارد دالر اســت کــه بــه ایــن ترتیــب طــی  ۲۵ســال
مــدت قــرارداد ،درآمــدی بیــن  ۲۵تــا  ۳۰میلیــارد دالر
نصیــب کشــور میشــود .در همــان روزهــا گفتــه شــد
مطالعــه بــرای ســاختن خــط لولــه بــه عمــان آغــاز شــده
و تــا ســه ســال بعــد ،گاز ایــران در عمــان مصــرف خواهــد
شــد.
میتوانیــم ســریع وارد مرحلــه اجــرا شــویم!  /همــه
چیــز شــفاف اســت
بــا اســتقرار زنگنــه در وزارت نفــت پــس از  ۸ســال غیبــت،
ســلطان قابــوس ،پادشــاه کشــور عمــان در تاریخ  ۴شــهریور
 ۹۲بــه تهــران ســفر کــرد کــه در خــال ایــن ســفر ،محمــد
بــن حمــد الرمحــی ،وزیــر نفــت ایــن کشــور توافقنامـهای را
در زمینــه واردات گاز از ایــران بــا زنگنــه امضــا کــرد .بیــژن
زنگنــه ،وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن توافقنامــه
گفــت :عملیــات صــادرات گاز بــه عمــان از ســال  ۹۴آغــاز
خواهــد شــد.
وی در توضیــح ایــن توافقنامــه گفتــه بــود :بــر اســاس
قیمــت امــروز ،بیــش از  ۶۰میلیــارد دالر ارزش گازی
خواهــد بــود کــه قــرار اســت از ایــران بــه عمــان صــادر
شــود .طبــق عمــر متعــارف قراردادهــای گازی ،عمــر ایــن

قــرارداد  ۲۵ســال خواهــد بــود؛ امــا در مرحلــه اول ایــران
بــه مــدت  ۱۵ســال بــه عمــان گاز صــادر خواهــد کــرد.
همــه چیــز در ایــن زمینــه کام ـ ً
ا شــفاف و روشــن اســت
و مــا میتوانیــم خیلــی ســریع وارد مرحلــه اجــرای ایــن
طــرح شــویم.
 ۵سال بعد...
اســفند  ۹۲و در حاشــیه ســفر روحانــی بــه مســقط ،قــرارداد
صــادرات گاز طبیعــی ایــران بــه عمــان بــه امضــای وزیــران
نفــت دو طــرف رســید .امــا زنگنــه در تشــریح ایــن قــرارداد
گفــت :حجــم قــرارداد  ۱۰میلیــارد متــر مکعــب در ســال
بــوده و قیمــت در آن مشــخص نشــده و تنهــا مذاکــرات
بــرای اجــرای مســیر خــط لولــه نهایــی شــده اســت؛ خــط
لولــه صادراتــی از طریــق رودان در اســتان هرمــزگان بــه
ســهار در عمــان وارد میشــود و بعــد بــه شــبکه داخلــی
عمــان وصــل میشــود تــا پــس از خــرده فروشــی گاز
توســط شــرکت مشــترک ایــران و عمــان در بازار کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس ،قیمــت گاز صادراتی مشــخص شــود.
خــط لولــه در بخــش خشــکی و دریایــی و تأسیســات انتقال
بــه طــور کامــل و صــد درصــد توســط طــرف عمانــی تأمیــن
میشــود و بازپرداخــت آن از محــل درآمدهــای حاصــل از
فــروش گاز تأمیــن خواهــد شــد.
 ۲۷آبــان مــاه ســال  ۹۷مهــران امیرمعینــی ،مدیرعامــل

 ۸۰۰میلیون سرمایه گذاری؛ که نشد!
وی بــا بیــان اینکــه یــک شــرکت خارجــی نیــز تمایــل
خــود را بــرای مشــارکت در ایــن طــرح اعــام کــرده اســت،
گفــت :ســرمایه مــورد نیــاز بــرای ایــن طــرح بیــن ۶۰۰
تــا  ۸۰۰میلیــون دالر اســت ،اجــرای طــرح بــه حــدود دو
ســال زمــان نیــاز دارد .اگــر ســند امضــا شــود ،شــش تــا
هشــت مــاه زمــان بــرای تنظیــم اســناد و برگــزاری مناقصــه
نیــاز اســت؛ بنابرایــن بــه طــور کلــی بعــد از امضــای ســند،
اجــرای پــروژه بــه دو ســال و نیــم تــا ســه ســال زمــان
نیــاز دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بــه ایــن ترتیــب حــدود ۵
ســال از وعــده وزیــر بــرای صــادرات گاز ایــران بــه عمــان
میگــذرد و هیــچ نتیج ـهای در ایــن زمینــه حاصــل نشــده
اســت .بــه نظــر میرســد عمــان بــه عنــوان یــک مقصــد
صــادرات اســتراتژیک نیــز تبدیــل بــه توپــی شــد کــه بــه
زمیــن دولــت بعــدی پــاس داده میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سه کارگروه جدید برای همکاریهای
ایران و اوراسیا تشکیل میشود

بــه گــزارش روز دوشــنبه ســازمان توســعه تجــارت
ایران«،حمیــد زادبــوم» بــا اشــاره بــه برگــزاری نخســتین
نشســت کارگــروه مشــترک بــه شــکل ویدئــو کنفرانــس بــا
حضــور نماینــدگان ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ،از
امضــای دســتورالعمل ایــن نشســت و توافــق بــرای تشــکیل
ســه کارگــروه جدیــد در زمینــه همــکاری گمرکــی ،اقدامــات
فنــی (اســتانداردها) و اقدامــات بهداشــتی و بهداشــت گیاهــی
در چارچــوب موافقتنامــه خبــر داد.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود :نشســت هــای
ایــن کارگروههــا پــس از تعییــن دســتور کار ،در آینــده
نزدیــک بیــن نماینــدگان دســتگاههای ذیربــط ایــران و
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و کشــورهای عضــو برگــزار
خواهــد شــد و پیرامــون موضــوع هــای تخصصــی هــر یــک از
حــوزه هــا بحــث و تبــادل نظــر انجــام خواهــد شــد.
بــه گفتــه زادبــوم ،براســاس دســتورالعمل مربوطــه
پیشــنهادات ایــران در زمینــه تشــکیل کارگــروه بانکــی و
کارگــروه حمــل و نقــل و ترانزیــت و همــکاری در زمینــه
هــای ســرمایه گــذاری ،تهاتــر و مناطــق آزاد تجــاری درج و
مقــرر شــد اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا پــس از بررســی پاســخ
دهــد ،ضمــن اینکــه امــکان برگــزاری جلســات مشــورتی
جداگانــه بــرای تشــکیل ایــن کارگــروه هــا و زمینــه هــای
همــکاری وجــود دارد.
وی اضافــه کــرد :برابــر ایــن دســتورالعمل دوطــرف بر تشــویق
همــکاری بیــن مجامــع تجــاری بــرای اســتفاده حداکثــری از
ظرفیــت موافقتنامــه موقــت بــه ویــژه در چارچــوب مــاده ۶-۱
موافقتنامــه موقــت دو طــرف بــرای تشــکیل منطقــه تجــارت
آزاد ،مربــوط بــه گفتمــان تجــاری و همچنیــن ارتقــای ســطح
آگاهــی بخــش هــای خصوصــی ایــران و اعضــای اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا از موافقتنامــه مربوطــه و بازارهــای بالقــوه
طــرف هــا را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد و در زمینــه برگــزاری
یــک مجمــع تجــاری قبــل از پایــان ســال جــاری میــادی
توافــق کردنــد.
زادبــوم ،تصمیــم گیــری بــرای برگــزاری نخســتین نشســت
کارگــروه فرعــی قواعــد مبــدا در چارچــوب موافقتنامــه در
ســومین فصــل ســال جــاری میــادی ،تعییــن مقدماتــی

زمــان نشســت روســای کارگــروه مشــترک بــرای آغــاز
مذاکــرات تجــارت آزاد بــرای اکتبــر  ،۲۰۲۰تعییــن مقدماتــی
زمــان تشــکیل کارگــروه تجــارت کاال و پیشــنهاد برگــزاری
دومیــن نشســت کارگــروه مشــترک در مســکو در ســال
 ۲۰۲۱را از دیگــر توافــق هــای مطــرح در ایــن پروتــکل
بیــان کــرد.
همچنیــن ،بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده در جلســه
کارگــروه مشــترک در زمینــه مشــکالتی کــه صادرکننــدگان
طرفیــن در اســتفاده از موافقتنامــه موقــت بــا آن روبــرو
بودنــد ،مقــرر شــدن طرفهــا نمونــه هــای مشــخص ایــن
مشــکالت را بــه منظــور تــاش بــرای حــل و فصــل آنهــا بــه
یکدیگــر ارائــه دهنــد.
کارگــروه مشــترک مطابــق مــاده  ۵-۱موافقتنامــه موقــت
 ،مســوولیت نظــارت بــر اجــرای موافقتنامــه ،بررســی راه
هــای گســترش بیشــتر روابــط تجــاری بیــن طرفهــا ،ایجــاد
نهادهــای فرعــی و بررســی رونــد مذاکــرات آتــی بــرای
انعقــاد موافقتنامــه تجــارت آزاد را بــر عهــده دارد و جلســات
ایــن کارگــروه بــه شــکل ســاالنه برگــزار مــی شــود.
نخســتین نشســت کارگــروه مشــترک موافقتنامــه موقــت
تشــکیل منطقــه تجــارت آزاد میــان ایــران و اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا بوســیله ویدئــو کنفرانــس بیــن روســای
مشــترک (زادبــوم ،معــاون وزیــر صنعــت و رییــس کل
ســازمان توســعه تجــارت ایــران و اســلپنف وزیــر تجــارت
اوراســیا) و مشــارکت کاظــم جاللــی ســفیر ایــران در مســکو
و نماینــدگان اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و دســتگاه هــای
ذیربــط از ایــران در تاریــخ  ۱۷تیرمــاه ســال جــاری در
ســازمان توســعه تجــارت ایــران برگــزار شــده بــود.

صادرات به امارات  ۴۰درصد
افزایش یافت
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران اعــام کــرد :از نظــر وزنــی صــادرات ایــران بــه امــارات
در ســه ماهــه ابتــدای ســال  ۹۹نســبت بــه ســال  ۹۸بــا ۳۹
درصــد افزایــش بــه ســه میلیــون و  ۳۷۷هــزار تــن رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،فــرزاد پیلتــن در مــورد آخریــن وضعیــت
تجــارت بــا امــارات گفــت :بــازار امــارات  ۱۵.۲درصــد ســهم

انـرژی

شماره یکصد و چهل و هفتم  /هفتـه اول مرداد هزار و سیصد نود و نه

در صــادرات ایــران در ســه ماهــه اول ســال  ۱۳۹۹داشــته و
میــزان صــادرات بــه ایــن کشــور  ۹۶۷میلیــون دالر در مــدت
مذکــور بــوده اســت .ایــن رقــم در مــدت مشــابه از ســال
 ۱۳۹۸معــادل  ۸۹۵میلیــون دالر بــوده کــه نشــان از رشــد ۸
درصــدی دارد .امــا از نظــر وزنــی صــادرات ایــران بــه امــارات
در ســه ماهــه ابتــدای ســال  ۹۹نســبت بــه ســال  ۹۸بــا ۳۹
درصــد افزایــش بــه ســه میلیــون و  ۳۷۷هــزار تــن رســید
کــه در ایــن میــان محصوالتــی ماننــد هندوانــه بــا ۱۹۰۷۰
هــزار دالر و گوجــه فرنگــی بــا  ۱۸میلیــون و  ۴۷۰هــزار دالر
در صــدر اقــام صادراتــی بــه ایــن کشــور بودهانــد.
وی افــزود :کشــور امــارات بــا توجــه بــه اینکــه هــم در
زمینــه صــادرات و هــم واردات جــزو شــرکای اصلــی تجــارت
خارجــی کشــور محســوب میشــود ،نقــش مهمــی در
اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران دارد.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران تصریــح کــرد :کشــور امــارات هــم در راســتای
تحریمهــای آمریــکا علیــه کشــورمان و هــم در زمینــه
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا محدودیتهــای مختلفــی
را بــرای حمــل و نقــل کاالهــای صادراتــی کشــورمان بــه بنادر
خــود و همچنیــن تــردد و مبــادالت پولــی تجــار ایرانــی ایجاد
کــرده اســت .بــا ایــن وجــود ،بــه دلیــل وابســتگی متقابــل
در روابــط تجــاری دوجانبــه بــا کشــورمان ،در زمینــه رفــع
محدودیتهــای مربــوط بــه شــیوع ویــروس کرونــا ســریعتر
از دیگــر کشــورهای همســایه اقــدام کــرد.
وی یــادآور شــد :تجــارت ایــران و امــارات در ســالهای اخیــر
بــه طــور میانگیــن حــدود  ۱۲میلیــارد دالر بــوده اســت کــه
حــدود  ۴۰درصــد آن شــامل صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور
و حــدود  ۶۰درصــد نیــز شــامل واردات ایــران از ایــن کشــور
بــوده اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه مجمــوع صــادرات بــه امــارات
در ســال  ۹۸حــدود  ۴.۵میلیــارد دالر بــوده اســت ،بــرای
ســال  ۱۳۹۹هــدف  ۵میلیــارد دالر صــادرات بــه ایــن کشــور
پیشبینــی شــده اســت کــه در صــورت عــادی شــدن
مبــادالت تجــاری در ســطح جهانــی و دوجانبــه ،شــاید بتــوان
نســبت بــه ســال گذشــته رونــد افزایشــی در صــادرات بــه
ایــن کشــور و تحقــق هــدف پیــش بینــی شــده را انتظــار
داشــت.
پیلتــن در مــورد افزایــش هزینــه حمــل بــار بــه کشــورهای
عربــی گفــت :افزایــش هزینههــای حمــل و نقــل بیشــتر بــه
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دلیــل رکــود تجــارت جهانــی بــوده اســت .البتــه در ســطح
داخلــی نیــز عــاوه بــر کاهــش فعالیتهــای تجــاری متأثــر
از ویــروس کرونــا ،افزایــش هزینههــای تمــام شــده خدمــات
حمــل و نقــل توســط شــرکتهای حمــل و نقــل داخلــی و
همچنیــن ســوخت نیــز در افزایــش فــوق مؤثــر بــوده اســت.
وی اضافــه کــرد :ســازمان توســعه تجــارت ایــران در بســته
حمایــت از صــادرات ســاالنه خــود و از جملــه ســالجاری،
تســهیالتی را بــرای حــوزه حمــل و نقــل محصــوالت
صادراتــی کشــور پیــش بینــی کــرده اســت کــه امیدواریــم
بــا تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات بســته مذکــور ،بتــوان در
زمینــه حمــل دریایــی حمایتهایــی را بــه عمــل آورد.

توافق ارزی میان ایران و عراق
در مراحل نهایی
مدیــرکل بینالملــل بانــک مرکــزی که بــرای انجــام مذاکرات
بانکــی بــه همــراه هیئــت وزارت امــور خارجــه بــه عراق ســفر
کــرد ه بــود ،از گســترش بیــش از پیــش همکاریهــای ارزی و
بانکــی میــان دو کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم و بــه نقــل از روابــط عمومــی
بانــک مرکــزی ،حمیــد قنبــری ،مدیــرکل بینالملــل بانــک
مرکــزی کــه روز یکشــنبه هفتــه جــاری بــه همــراه وزیــر
امــور خارجــه بــرای انجــام مذاکــرات بانکــی بــه عــراق
ســفر کــرده بــود ،گفــت :در ایــن دیــدار مذاکــرات مفیــد و
ســازندهای بــا طــرف عراقــی انجــام گرفــت کــه نتایــج آن در
ســفر نخسـتوزیر عــراق و هیئــت همــراه بــه تهــران نهایــی
میشــود.
وی افــزود :انتظــار مــیرود در صــورت تحقــق ایــن امــر،
حجــم قابــل توجهــی از منابــع ارزی کــه بــه چندیــن میلیــارد
دالر میرســد ،وارد بــازار شــده و بخــش زیــادی از تقاضــای
ارز از ایــن محــل پوشــش داده خواهــد شــد.
گفتنــی اســت ســال گذشــته تفاهمنامــه روابــط بانکــی و
مالــی میــان روســای بانکهــای مرکــزی دو کشــور بــه امضــا
رســیده بــود و بــه گفتــه قنبــری ،مذاکــرات روز یکشــنبه ،در
ادامــه تفاهمنامــه یــاد شــده و ســفر مــاه گذشــته رئیــس کل
بانــک مرکــزی صــورت گرفتــه اســت.
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TAQA Awards $245 Million ProIran, EAEU to set up 3 working jects To Expand Its Recycled Wagroups for expansion of trade ter Distribution Program

Iran and the Eurasian Economic
Union (EAEU) will set up three more
working groups on the expansion of
trade ties between the two sides, the
head of Iran’s Trade Promotion Or.ganization (TPO) announced
As published on the website of the
TPO, after holding the first meeting
of Iran-EAEU joint working group
through video conference, the two
sides agreed on the establishment of
three new working groups focusing
on customs, standards, and health
.and safety measures
According to the TPO Head Hamid
Zadboum, at the end of the meeting
which was attended by the representatives of the two sides, the working
.group’s protocol was signed
Based on this protocol, which in�”
cludes the outcomes of the negotiations held in every meeting, the parties agreed to establish three new
working groups on customs cooperation, technical measures, healthcare,
and plant health measures within the
framework of the agreement between
.the two sides,” Zadboum said

An additional capacity of 85 million
imperial gallons per day of recycled
water to be transmitted to commercial and agricultural clients
Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) announced, today, that its
subsidiary, Abu Dhabi Distribution
Company (ADDC), awarded projects
worth up to $245 million (AED 900
million) to expand the company’s recycled water distribution program.
The two new projects will, upon completion, have a combined capacity to
transmit approximately 85 million imperial gallons per day (MIGD) of recycled water – enough to irrigate more
.than 3.5 million palm trees
The program’s expansion will significantly increase the use of recycled
water beyond municipal landscaping
to include commercial and agricultural operations. Following completion
of the projects, approximately 4,000
farms could benefit from the supply
of recycled water, which would further
support the program’s objectives to
optimize the use of desalinated water,
prevent the depletion of ground water
resources and divert more recycled
.water towards a wider range of uses
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ICCIMA holds meeting on facilitating trade with Russia

Deputy Head of Iran Chamber of
Commerce, Industries, Mines and
Agriculture (ICCIMA) Mohammadreza
Karbasi met with Iran’s ambassador
to Russia through video conference
on Saturday to discuss ways of facilitating trade between the two countries
The meeting was attended by Iran’s
commercial attaché in Russia, the
country’s consular officer in Astrakhan, the chairman of the Iran-Russia Joint Chamber of Commerce, the
director-general of Customs Office
of International Cooperation, representatives of Iran’s Trade Promotion
Organization (TPO) and the Ministry
of Foreign Affairs, as well as some
businessmen, ICCIMA news portal
.reported
Lack of refrigerated containers,
transportation problems, banking
problems, the impossibility of opening an LC, as well as money transfer
problems were among the most important issues that the participants
in this virtual meeting mentioned as
obstacles to improving Iran-Russia
.trade

GE’s Grid Solutions To Digitize
Oman’s Electricity Grid

GE’s Grid Solutions established a
National Condition Monitoring Center
integrated with OETC’s operations,
to prioritize maintenance strategy for
six key 400 kV substations
GE Renewable Energy’s Grid Solutions has partnered with Oman
Electricity Transmission Company
(OETC) to drive the digitization of
Oman’s power grid, starting with the
implementation of an asset performance management solution covering six key 400 kV substations under
.OETC
GE’s Grid Solutions is supplying a
central condition monitoring platform
at OETC’s headquarters, consolidating the off-line inspections and the
online monitoring data into one single place. GE’s Asset Performance
Management (APM) solution will help
the OETC reliability team better orient their maintenance strategy from
time-based to condition-based strategy - using automatic recommendations, asset health index, asset main.tenance and risk indexes
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[[ خصوصیسازی پول[[
کتــاب خصوصیســازی پــول ،نوشــته فردریــش فونهایــک ،یــک اثــر خواندنــی در حــوزهی اقتصــاد اســت کــه
راهحلــی بــرای رفــع تــورم ارائــه میکنــد .کتــاب خصوصیســازی پــول را بــا ترجمــهی امیررضــا عبدلــی و محمــد
جــوادی بخوانیــد.
دربارهی کتاب خصوصیسازی پول
یکــی از مشــکالت اقتصــادی دنیــای امــروز ،بــاال رفتــن نــرخ تــورم و بــه دنبــال آن بیــکاری ،گرانــی و نابــودی سیســتم
اقتصــادی کشــورها اســت .حتــی مالیمتریــن تورمهــا نیــز بــه رکــود اقتصــادی ،از بیــن رفتــن فرصتهــای شــغلی و
بیــکاری میانجامــد .جامعـهی موفقــی کــه از هــر لحــاظ موفــق باشــد ،نمیتوانــد در چنیــن وضعیتــی بــه حیــات خــود
ادامــه دهــد .بنابرایــن الزم اســت کــه بــرای از بیــن رفتــن تــورم ،چــه کوچــک و چــه بــزرگ ،راه چــارهای اندیشــید.
فردریــش فونهایــک در کتــاب خصوصیســازی پــول بــه ارائــهی پیشــنهاداتی میپــردازد کــه بــه دولتهــا و
فعــاالن اقتصــادی کمــک میکنــد تــا بــر اســاس آن ،جلــو تــورم را بگیرنــد.
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