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انـرژی
شماره یکصد و چهل و هشتم  /هفتـه دوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

رونق صادرات نیازمند همراهی دیپلماسی است

محمد امیرزاده ،نایبرئیس اتاق ایران
اگرچــه شــرکتهای خدمــات فنــی و مهندســی در برخــی از کشــورها حضــور
دارنــد ،امــا ارادهای در بــاال بــرای حمایــت از ایــن حــوزه وجــود نــدارد .بــدون
حــل مســائل بانکــی ،صــدور ضمانتنامــه و تضمیــن ،شــرکتها نمیتواننــد در
کشــورهای دیگــر حضــور یابنــد و ایــن محدودیتهــا مانــع بزرگــی در مقابــل ایــن
شرکتهاســت .رونــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی از ســالهای  1381تــا
 1390جهــش واقعــی یافــت و بــا نــرخ رشــد 45درصــدی بــه حــدود چهارمیلیــارد
دالر رســید .درواقــع حضــور حمایتــی دولــت بــا تصویــب و ابــاغ جایــزه صادراتــی
در ســال  1381موجــب رشــد جهشــی صــادرات شــد؛ امــا در ســالهایی کــه کشــور
بــا تحریــم روبـهرو بــود ،ایــن حــوزه هــم آســیب جــدی دیــد .براســاس خبــری کــه
پایــگاه اطالعرســانی ایــران آمــده ،امیــرزاده گفــت :توجــه بــه حــوزه خدمــات فنــی
و مهندســی میتوانــد بــر محورهــای مختلــف اقتصــاد کشــور تأثیــر مثبتــی داشــته
باشــد .صنعــت احــداث و ساختوســاز در داخــل کشــور بیــش از 60درصــد اشــتغال
کشــور را تأمیــن میکنــد .بخــش خدمــات فنــی و مهندســی مــادر تمــام خدماتــی
اســت کــه در کشــور ارائــه میشــود .اگــر کارهــای فنــی و عمرانــی رونــق گیــرد،
اثرگــذاری بزرگــی بــر رونــق اقتصــاد کشــور و درآمــد خانــوار دارد .مدتهاســت کــه
بخــش خدمــات فنــی و مهندســی بــا مشــکالت جــدی روب ـهرو اســت .در هشــت
ســال گذشــته در پرداخــت مطالبــات ایــن شــرکتها مشــکالتی بهوجــود آمــده و
باعــث شــد بســیاری از ایــن وضعیــت آســیب جــدی ببیننــد .درنهایــت هــم دولــت
خواســت بــا انتشــار اوراق مشــارکت و اوراق خزانــه بخشــی از ایــن مطالبــات را
جبــران کنــد .البتــه ایــن تــا حــدودی تســکین بــود ،ولــی آســیبها جبــران نشــد.
در حــوزه داخلــی تحریمهــا اثــر مســتقیمی روی بخــش خدمــات دارد .البتــه اکنــون
اگرچــه شــرکتهای خدمــات فنــی و مهندســی در برخــی از کشــورهایی چــون
عــراق و ســوریه حضــور دارنــد؛ امــا ارادهای در بــاال بــرای حمایــت از ایــن حــوزه
ی و مهندســی درگــرو رونــق دیپلماســی اســت،
وجــود نــدارد .رونــق خدمــات فن ـ 
تــا زمانیکــه روابــط ایــران بــا دیگــر کشــورها رونــق داشــته باشــد ،شــرکتهای
خدمــات فنــی و مهندســی هــم در ایــران و دیگــر کشــورها فعــال میشــوند و هــر
مشــکلی در حــوزه دیپلماســی بــر حرکــت ایــن شــرکتها اثــر میگــذارد.

دو تصمیم
جدید برای
بازگشت ارز

ورود ارز بهصورت اسکناس و فلزات گرانبها از کلیه حقوق و عوارض معاف است
اخبــار مربــوط بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات همچنــان داغ اســت .دیــروز دو
خبــر مهــم ازســوی دو ســازمان دربــاره ایــن موضــوع اعــام شــد .رئیــس ســازمان
توســعه تجــارت گفــت :مشــخصات صادرکنندگانــی کــه نســبت بــه رفــع تعهــدات
ارزی خــود بهصــورت کامــل اقــدام نکردهانــد بــه ســازمانهای صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتانها اعــام میشــود .در خبــر دوم ،رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان،
موضــوع بخشــنامه ســازمان امــور مالیاتــی بــود .رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی
کشــور طــی بخشــنامهای روشهــای رفــع تعهــد ارزی مــورد تاییــد بانــک مرکــزی
را اعــام کــرد.
اخبــار مربــوط بــه رفــع تعهــد ارزی همچنــان داغ اســت ،بهطــوری کــه دیــروز
دو خبــر مهــم از ســوی دو ســازمان دربــاره ایــن موضــوع اعــام شــد .نخســت،
سیاســت جدیــد بــرای صادرکنندگانــی کــه نســبت بــه رفــع تعهــد ارزی خــود
اقــدام نکردهانــد ،اعــام شــد .رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا اعــام جرئیــات
ایــن تصمیــم گفــت :مشــخصات صادرکنندگانــی کــه نســبت بــه رفــع تعهــدات
ارزی خــود بهصــورت کامــل اقــدام نکردهانــد بــه ســازمانهای صنعــت ،معــدن
و تجــارت اســتانها اعــام میشــود .بــرای رســیدگی بــه وضعیــت ایــن دســته از

صادرکننــدگان ،مقــرر شــده اســت کــه کمیتــه اقــدام ارزی از ســوی سیاسـتگذار
در اســتانها تشــکیل شــود .ایــن کمیتــه در حالــی فعــال شــده اســت کــه پیــش
از ایــن در تیــر امســال ،کمیتــه پایــش تعهــدات ارزی صادرکننــدگان در اتــاق ایــران
و اتاقهــای سراســر کشــور راهانــدازی شــده بــود .رویکــرد ایــن کمیتــه تســهیل
فرآینــد بازگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــادی از طریــق شناســایی فرآیندهــای دســت
و پاگیــر ،پیچیــده و طوالنــی سیاسـتهای ارزی و تجــاری کشــور ،انتقــال آنهــا بــه
مراجــع مربــوط و تــاش بــرای اصــاح آنهاســت.
اکنــون بــه نظــر میرســد کــه سیاســتگذار اقــدام بــه تشــکیل کمیتــهای در
دســتگاه اجرایــی کــرده اســت تــا بــه وضعیــت صادرکنندگانــی کــه رفــع تعهــد
ارزی خــود را انجــام ندادهانــد ،رســیدگی کنــد .رئیــس کل ســازمان توســعه
تجــارت در ایــن زمینــه اعــام کــرد :اطالعــات شــرکتهایی کــه کمتــر از ۷۰
درصــد ارز حاصــل از صــادرات آنهــا بــه چرخــه اقتصــادی برگشــته اســت بــه
ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت ارســال میشــود و روســای ســازمانها
بــا تشــکیل کمیتــه اقــدام ارزی بــا حضــور نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی و اتــاق تعــاون ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
در ایــن زمینــه اقــدام میکننــد .در واقــع بــه نظــر میرســد
از آنجــا کــه مســاله بازگشــت ارزهــای صادراتــی همچنــان
جــزو دغدغــهای مهــم و اساســی اســت ،دولــت بــه دنبــال
مســیرهایی میگــردد تــا بازگشــت ارز را تضمیــن کنــد.
حمیــد زادبــوم در تکمیــل ایــن اقــدام سیاســتی توضیــح داده
اســت کــه گــزارش بررسـیهای کارشناســی بــه تفکیــک هــر
صادرکننــده و پــس از جمعبنــدی ،بــرای رفــع مشــکالت
ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان اســتفاده خواهــد شــد.
در مجمــوع میتــوان راهانــدازی ایــن کمیتــه را در امتــداد
اقدامــات قبلــی دولــت و وزارت صمــت مبنــی بــر تشــکیل
کارگروههــای مختلــف در ســال  ۹۹تلقــی کــرد« .شــورای
تجــارت خارجــی»« ،کمیتــه اقــدام صادراتــی» و «کارگــروه
پایــش رفتــار تجــاری» ســه مجموعـهای اســت کــه از ســوی
وزارت صمــت و ســازمان توســعه تجــارت در ماههــای اخیــر
فعالیــت خــود را آغــاز کردهانــد.
بخشنامه سازمان مالیاتی
امــا در خبــر دوم ،رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان ،موضــوع
بخشــنامه ســازمان امــور مالیاتــی بــود .بــر ایــن اســاس،
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور طــی بخشــنامهای
روشهــای رفــع تعهــد ارزی مــورد تاییــد بانــک مرکــزی
را اعــام کــرد .در ایــن بخشــنامه آمــده اســت :ورود ارز
بهصــورت اســکناس بــه داخــل کشــور بــدون محدودیــت
مطابــق بــا ضوابــط و مقــررات بانــک مرکــزی ایــران و مقررات
مبــارزه بــا پولشــویی ،توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
مجــاز اســت و همچنیــن ورود فلــزات گرانبهــا (طــا ،نقــره و
پالتیــن) بهصــورت خــام طبــق ضوابــط بانــک مرکــزی ایــران
از کلیــه حقــوق ،عــوارض قانونــی و مالیــات ارزش افــزوده
معــاف اســت و صادرکنندگانــی کــه بــه ایــن شــیوه نســبت
بــه رفــع تعهــد ارزی خــود اقــدام کننــد ،در صــورت اعــام آن
توســط بانــک مرکــزی بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از
اســترداد مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده و همچنیــن نــرخ
صفــر و معافیتهــای مالیاتــی بهرهمنــد میشــوند.
در متــن کامــل ایــن بخشــنامه آمــده اســت« :مطابــق ضوابــط
تعییــن شــده ،ورود ارز بهصــورت اســکناس داخــل کشــور
بــدون محدودیــت مطابــق بــا ضوابــط و مقــررات بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و مقــررات مبــارزه بــا
پولشــویی ،توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مجــاز اســت.
ورود فلــزات گرانبهــا (طــا ،نقــره و پالتیــن) بهصــورت خــام

طبــق ضوابــط بانــک مرکــزی ایــران از کلیــه حقــوق ،عــوارض
قانونــی و مالیــات ارزش افــزوده معــاف اســت .در عیــن حــال
مــدت اعتبــار ایــن مصوبــه تــا پایــان ســال  ۹۹خواهــد
بــود .از ســوی دیگــر بانــک مرکــزی ایــران موظــف اســت،
گــزارش اقدامــات و پیشــرفت کار را هــر ســه مــاه یکبــار بــه
دبیرخانــه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ارائــه کنــد .بــر
ایــن اســاس صادرکنندگانــی کــه بــه ایــن شــیوه نســبت بــه
رفــع تعهــد ارزی خــود اقــدام میکننــد ،در صــورت اعــام
درصــد رفــع تعهــد ارزی ایــن دســته از صادرکننــدگان
توســط بانــک مرکــزی بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور،
در راســتای دســتورالعمل مربــوط بــه اجــرای جــزء ( )۱بنــد
(ک) تبصــره ( )۶قانــون بودجــه ســال  ۹۹کل کشــور ،عمــل
مامــوران مالیاتــی در رابطــه بــا پذیــرش یــا عــدم پذیــرش
اعتبــار مالیاتــی ،تهاتــر و اســترداد مالیــات و عــوارض ارزش
افــزوده و همچنیــن نــرخ صفــر و معافیتهــای مالیاتــی قــرار
خواهــد گرفــت».
عدد ثابت بهعنوان ضریب مالیاتی
در همیــن حــال دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد ســالی اســت
دولــت عــدد ثابتــی بهعنــوان ضریــب مالیاتــی هنــگام ورود
کاال دریافــت میکنــد ،گفــت :ایــن رونــد اساســا موضــوع
اســتفاده از کارتهــای اجــارهای بــرای گریــز مالیاتــی را
بیاثــر کــرده اســت.
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بهمــن عشــقی در گفتوگــو بــا «اکســپورتنا» درخصــوص
کارتهــای بازرگانــی اجــارهای گفــت :برخــی فعــاالن
اقتصــادی بــرای شــفاف نبــودن عملیــات مــادی و بالطبــع
گریزهــای مالیاتــی ،افــرادی را درجهــت گرفتــن کارتهــای
بازرگانــی و اســتفاده از ایــن کارتهــا تشــویق کردنــد؛
بنابرایــن کارت از شــخص دومــی دریافــت ،وکالــت تــام گرفته
شــده و بــه مــدت یــک ســال عملیــات بازرگانــی بــدون درج
هیــچ گزارشــی بــه دولــت صــورت میگرفــت .وی ادامــه داد:
حــدود پنــج ســال اســت کــه دولــت علیالحســاب مالیــات
را حیــن ورود کاال دریافــت میکنــد بــه ایــن معنــا کــه
عــاوه بــر ارزش افــزوده ،عــدد ثابتــی نیــز بهعنــوان ضریــب
مالیاتــی عندالــورود از صاحــب کاال اخــذ میشــود .عشــقی
تصریــح کــرد :بــا پرداخــت مالیــات زمــان ورود بــه گمــرک،
موضــوع اســتفاده از کارتهــا بــرای گریــز مالیاتــی بیاثــر
اســت.
در همیــن حــال سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا قدردانــی از تــاش صادرکننــدگان در عرصــه ارزآوری ،از
اعمــال ســقف و ســابقه بــرای آن دســته از صادرکنندگانــی
خبــر داد کــه بــرای نخســتین بــار ،اقــدام بــه صــادرات
میکننــد .حســین مــدرس خیابانــی در دیــدار بــا هیــات
رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
افــزود :صادرکننــدگان در شــرایط حســاس کنونــی اقــدام
بــه صــادرات و تامیــن نیازهــای ارزی کشــور میکننــد
و ایــن اقــدام ،ســتودنی اســت .وی از تعییــن ســقف و در
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نظــر گرفتــن ســابقه بــرای صــادرات آن دســته از صاحبــان
کارتهــای بازرگانــی خبــر داد کــه بــرای نخســتین بــار اقــدام
بــه انجــام صــادرات میکننــد.
مــدرس خیابانــی تصریــح کــرد :از ایــن پــس ،صادرکنندگانــی
کــه بــرای نخســتین بــار اقــدام بــه انجــام فعــل صــادرات
میکننــد ،تنهــا مجــاز خواهنــد بــود تــا در ســقف  ۵۰۰هــزار
دالر صــادرات داشــته باشــند و تنهــا پــس از رفــع تعهــد ارزی،
مجــدد بتواننــد صــادرات خــود را ادامــه دهنــد .وی از هیــات
رئیســه اتــاق ایــران درخواســت کــرد تــا بازنگــری جــدی بــر
شــرایط صــدور کارتهــای بازرگانــی انجــام دهنــد تــا جلــوی
تخلفــات در حــوزه کارتهــای بازرگانــی یــک بــار مصــرف
گرفتــه شــود .بــه گفتــه سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی ،تامینکننــده
اصلــی نیازهــای کشــور اســت و بــر ایــن اســاس بایــد
تمــام تــاش خــود را بــه کار بســت تــا بتــوان از صــادرات
حمایتهــای الزم را بــه عمــل آورد.
اقدامات پیشین
اامــا پیــش از راهانــدازی کمیتــه اقــدام ارزی ،کارگروههــا
و کمیتههــای دیگــری نیــز در ســال  ۹۹از ســوی وزارت
صمــت بــرای تجــارت کشــور راهانــدازی شــده بــود .سرپرســت
وزارت صمــت ،ســازمان توســعه تجــارت را مکلــف کــرد تــا
«شــورای تجــارت خارجــی» را بــا مســوولیت ریاســت
ســازمان مزبــور تشــکیل دهــد .بــه گفتــه مســووالن تجــاری،
هــدف از راهانــدازی ایــن شــورا ،فراهــم کــردن مقدمــات
بــرای توســعه صــادرات و مدیریــت واردات اســت .برنام ـهای
کــه بهعنــوان دو راهبــرد اصلــی وزارت صمــت در ســال ۹۹
اجرایــی خواهــد شــد .در عیــن حــال هــدف دیگــر شــورای
مزبــور ایــن اســت کــه کلیــه دســتگاههای ذیربــط در
بخــش صــادرات در ذیــل یــک چتــر واحــد گــرد هــم بیاینــد
تــا ســرعت تصمیمگیــری و اجــرای آنهــا تســریع و پایــش
شــود .سرپرســت وزارت صمــت همچنیــن در خــرداد مــاه ۹۹
از تشــکیل «کمیتــه اقــدام صادراتــی» بــه منظــور رســیدگی
بــه مشــکالت اعضــای ســه اتــاق بازرگانــی ،اصنــاف و تعــاون
خبــر داد .ارزیابیهــا نشــان میدهــد کــه راهانــدازی شــوراها
و کمیتههــای جدیــد بــرای تجــارت خارجــی کشــور ،بیشــتر
بــا هــدف ایجــاد یــک مســیر ارتباطــی دوســویه میــان بخــش
خصوصــی و دســتگاههای دولتــی انجــام شــده اســت.
ماموریتــی کــه توســعه صــادرات غیرنفتــی و کنتــرل واردات
را جــزو برنامههــای اصلــی خــود بــه شــمار مــیآورد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســرزمین باســتانی ایــران و شــهروندان بردبــار ایــن کشــور
در پویــش تاریخــی خــود روزهــای تلــخ و شــیرین و فرازهــا
و فرودهــای بهــت برانگیــزی را تجربــه کردهانــد کــه بــدون
تردیــد در میــان ســایر کشــورها کمتــر تجربهشــده اســت.
بررســیهای نهادهــای پژوهشــی داخلــی و خارجــی نشــان
میدهــد ایرانیــان در ســالی کــه یــک فصــل آن را پشــت ســر
گذاشــتهایم دشــوارترین دوره را در برابــر خــود میبیننــد و
در صــورت ادامــه شــرایط موجــود بایــد خــود را بــرای روزهای
ســختتر نیــز آمــاده ســازند .چیــزی کــه هیچکــس در آن
تردیــد نــدارد ایــن اســت کــه بــرای عبــور از ایــن روزهــای
نفسگیــر همــه ایرانیــان در هــر مقــام و منصــب و بــا هــر
گرایــش سیاســی و باورهــای اعتقــادی دســت در دســت هــم
دهنــد و راه را بــرای بدتــر شــدن شــاخصهای اقتصــادی
نظیــر بیــکاری فزاینــده جوانــان ،نــرخ رشــد شــتابان تــورم
کــه بــه کاهــش قــدرت خریــد شــهروندان و کمتــر شــدن
درجــه تــابآوری آنهــا منجــر میشــود ،نوســانهای
کمرشــکن در نــرخ ارز و سیاســتهای ارزی ،سیاســتهای
ناشــناس و نوســانی مالیاتــی ،کاهــش حجــم صــادرات و…
ببندنــد.
فدراســیون صــادرات انــرژی بهمثابــه یکــی از نیرومندتریــن
و بزرگتریــن تشــکلهای اقتصــادی ایــران بــه دلیــل
طبیعــت فعالیــت اعضــای خــود و نیــز بــه دلیــل اینکــه در
متــن و بطــن تحــوالت اقتصــادی ایــران قــرارداد و بــا همــه
بخشهــای اقتصــاد ایــران اعــم از بخــش ارزی ،بخــش پولــی
و بانکــی ،بخــش صنعــت و انــرژی ،بخــش تجــارت خارجــی
درگیــر اســت و از ســوی دیگــر بــا انبوهــی از مدیــران،
کارکنــان ،کارگــران بنگاههــای تحــت پوشــش  19تشــکل
مهــم در ارتبــاط اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ناگزیــر اســت
دگرگونیهــای سیاســت در داخــل و سیاســت خارجــی را
کــه بــر فعالیــت اقتصــادی اثــرات غیرقابلانــکار دارد را رصــد
کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه بــه شــماری از تشــکلهای دیگــر
گرهخــورده اســت از هــر آنچــه کــه بــر ســر اقتصــاد آمــده و
در انتظــارش اســت اطالعــات و تحلیــل دقیــق دارد .اعضــای
ایــن تشــکل بــزرگ کارفرمایــی ایــران بــه لحــاظ شــخصیت
حقیقــی خــود بهعنــوان یــک ایرانــی کــه آرزوی ســربلندی
و پیشــرفت ســرزمین مــادری خــود را دارنــد و نیــز بهعنــوان
ســازمانها و شــرکتهای حقوقــی کــه مســئولیت صیانــت
از ســرمایه خــود و مهمتــر از آن صیانــت از نیــروی کار
خــود را کــه چشــم امیدشــان چرخیــدن چــرخ بنگاههاســت
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وظیفــه خــود میدانــد در ایــن شــرایط ســخت برخــی نــکات
را بــا مدیــران ارشــد سیاســی و اقتصــادی در میــان بگــذارد.
قبول کنیم تنگنا داریم
یکــی از مســائل بســیار بااهمیــت در رونــد زندگــی اقتصادی و
سیاســی ایــران امــروز ایــن اســت کــه مدیران ارشــد سیاســی
و اقتصــادی ایــران در بررســیها و ارزیابیهــای خــود بــه
اقتصــاد ایــران دو نــگاه بســیار دور از هــم دارنــد .کــه نشــان
میدهــد یــک دیــدگاه از دو دیــدگاه غیــر کارشناســی اســت.
بــه ایــن معنــی کــه یــک گــروه بــاور دارنــد یــا میخواهنــد
ایرانیــان را متقاعــد کننــد کــه اقتصــاد ایــران تنگنایــی نــدارد
و وضعیــت فعلــی آنگونــه کــه گفتــه میشــود تلــخ و تاریــک
نیســت .ایــن گــروه اصــرار دارنــد بگوینــد اگــر هــم مشــکالتی
وجــود دارد بــه دلیــل این اســت کــه دولــت فعلــی غیرانقالبی
اســت و توانایــی نــدارد و اگــر دولــت دیگــری بیایــد مســائل
حــل میشــوند .از ســوی دیگــر گــروه دیگــری از مدیــران
ارشــد سیاســی و اقتصــادی باورشــان ایــن اســت کــه اقتصــاد
ایــران در مقایســه بــا ســالهای گذشــته و نیــز در مقایســه بــا
کشــورهای دیگــر و در عرصههــای گوناگــون دارای مشــکالت
مهــم اســت .اعضــای فدراســیون صــادرات انــرژی بــا رصــد
کامــل اقتصــاد ایــران و بــدون توجــه بــه داوریهــای جناحــی
– سیاســی دیــدگاه دوم را قبــول دارد و اصــرار دارد کــه
وضعیــت امــروز اقتصــاد ایــران بــا دشــواریهای واقعــی
مواجــه اســت و نبایــد بــه هــر دلیلــی ایــن تنگناهــا را نادیــده
گرفــت .اگــر همــه طیفهــای سیاســی و مدیــران اقتصــادی
کشــور دراینبــاره بــه دیــدگاه واحــد برســند بخشــی از
مشــکالت حــل خواهــد شــد.
معضل بودجه کل کشور
بــا فــرض اینکــه طیفهــا و جناحهــای سیاســی و نیــز
مدیــران اقتصــادی در بخــش هــای گوناگــون اقتصــادی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــران مشــکل دارد و شــرایط
اقتصــاد ایــران شــرایط یــک کشــور عــادی نیســت در گام
بعــدی بایــد بــه ایــن نتیجــه واحــد برســیم کــه تنگنــای
اصلــی مــا در حــال حاضــر چیســت .آیــا تنگنــای اصلــی
سیاســت هــای ارزی اســت؟ آیــا سیاســتهای پولــی یــا
سیاســتهای مالــی تنگنــای اصلــی اســت؟ آیــا سیاســتهای
تجــاری اعــم از سیاســتهای داخلــی و بــه ویــژه تجــارت
خارجــی مشــکل اصلــی اســت؟
اکثریــت اقتصاددانــان ایرانــی و فعــاالن اقتصــادی بــا
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گرایشهــای گوناگــون اندیش ـهای و فعالیتهــای مختلــف در
نوشــتهها و ســخنان خــود در ایــن ســالها بــه ایــن نتیجــه
قطعــی رســیدهاند کــه ســاختار بودجــه ایــران بــه گون ـهای
اســت کــه بسترســاز تنگناهــای دیگــر شــده اســت و تــا
زمانــی کــه ســاختار بودجــه ایــران بــه تعــادل واقعــی نرســد
و یــک بودجــه ســالم و متــوازن و مبتنــی بــر واقعیتهــای
اقتصــادی تهیــه نشــود مشــکالت اقتصــاد ایــران همچنــان
پابرجــا میمانــد و فقــط اولویتهــای اقتصــادی مشکلســاز
جابهجــا میشــوند .نگاهــی بــه بودجههــای همیــن دو
ســال اخیــر ایــن معنــا را بــه خوبــی نشــان میدهــد .مشــکل
بودجــه ایــران بــه لحــاظ ســاختاری ایــن اســت کــه دولــت و
مجلــس ابتــدا هزینههایــی را بــرای کشــور قطعــی و غیرقابــل
تغییــر فــرض میکننــد و پـسازآن دنبــال راههــای درآمــدی
میگردنــد کــه بتواننــد ایــن هزینههــای غیــر منعطــف را
تأمیــن کننــد .واقعیــت امــروز ایــران را در نظــر بگیریــد و
ببینیــد مشــکالت اقتصــاد ایــران تــا چــه انــدازه از کســری
بودجــه سرچشــمه میگیــرد .بنــا بــر آمارهــای متفــاوت
در شــرایط امــروز رقمــی معــادل  150هــزار تــا  200هــزار
میلیــارد تومــان از درامدهــای پیشبینیشــده در بودجــه
مــا بــه ازای واقعــی ندارنــد .دولــت ایــران در ایــن  100روز
ســال نــو بــه هــر دری میزنــد تــا ایــن کســری بودجــه را
بــا درامدهــای ناشــناس تأمیــن کنــد .بهاینترتیــب اســت
کــه شــهروندان بــاور دارنــد افزایــش قیمــت دالر و ســکه کار
دولــت اســت .دولــت روزی از فــرار مالیــات  400ثروتمنــد
ایرانــی میگویــد و روزی بــه صادرکننــدگان فشــار م ـیآورد
کــه بایــد تــا ایــن تاریــخ ارزهــای صادراتــی را برگردانیــد و
روزگار دیگــری بــه واردکننــدگان فشــار مـیآورد کــه دنبــال
ارز نباشــند و…
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــاور
دارد دولــت و مجلــس محتــرم و ســایرنهادهای قــدرت
میتواننــد پیــش از اینکــه ســاختار درامــده و هزینــه هــای
بودجــه فعلــی بــر ابعــاد گرفتــاری هــا بیفزایــد در نشســتی
عمومــی و بــا بهــره گیــری از تجربــه و دانــش تشــکلهای
نیرومنــد اقتصــادی اصــاح بودجــه را در دســتور کار قــرار
دهنــد.
صادرات مهمترین گام است
مشــکل اصلــی بودجــه ایــران در ســال  1399ایــن اســت کــه
بــر اســاس تحلیلهــای موجــود در تابســتان و اوایــل پاییــز
پارســال و تحــوالت ادامــه در صفحــه بعــد
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سیاســت خارجــی؛ ســازمان بودجهریــزی ایــران بــه ایــن
نتیجــه رســیده بــود کــه میتــوان روزانــه یکمیلیــون
بشــکه نفــت بــا میانگیــن قیمــت هــر بشــکه  50دالر
صــادرات داشــته باشــیم .بهاینترتیــب در بودجــه ســال
 1399درامــد برابــر بــا روزی  50میلیــون دالر لحــاظ شــد.
امــا تشــدید تحریمهــا و همچنیــن شــیوع ویــروس کرونــا
حســابوکتاب دولــت را بــه همریخــت و بخــش درآمــدی
بودجــه ناگهــان بــا ســقوط مواجــه شــد .از ســوی دیگــر
گســترش ویــروس کرونــا و کاهــش قــدرت خریــد شــهروندان
نیازهــای ریالــی تــازهای را بــر هزینههــای قبلــی دولــت
اضافــه کــرد .نکتــه تأس ـفبار دیگــر ایــن اســت کــه کاهــش
رشــد اقتصــاد جهانــی راه را بــرای ســقوط تقاضــا و قیمــت
برخــی از مهمتریــن فراوردههــای صادراتــی ایــران مثــل
فراوردههــای پتروشــیمی و میعانــات نفــت و گاز و حتــی
فــوالد را همــوار کــرد و بازهــم از میــزان درامدهــای ارزی و
مالیــات بــر درامــد شــرکتها کــم شــد .همــه عوامــل یــادش
شــده در ایــن ســه مــاه اخیــر منجــر بــه کاهــش درامــد ارزی
شــده و بهاینترتیــب دولــت توانایــی تبدیــل ارز بــه ریــال
را ازدســتداده اســت .حــاال بایــد چــه کــرد؟ در شــرایطی
کــه بــازار نفــت تــا پایــان امســال در مســیر افزایــش تقاضــا
و قیمــت نمیافتــد و تــازه اگــر چنیــن شــود صــادرات نفــت
ایــران تحــت تحریمهــای شــدید توانایــی صــادرات نــدارد
عقــل و منطــق اقتصــادی حکــم میکنــد کــه بنبس ـتها و
گرههــای کــور فعالیتهــای صادراتــی در ســایر بخشهــای
مســتعد را برداشــته و بازکنیــم تــا امیــدوار باشــیم درآمــد
ارزی بهدســتآمده از ســایر فعالیتهــا بتواننــد جــای
خالــی درامــد ارزی صــادرات نفــت خــام را پــر کننــد.
فدراســیون صــادرات انــرژی و ســایر تشــکلهای صادراتــی
آمادگــی دارنــد در نشســتهایی کارشناســانه و بــر پایــه
کمــک بــه کشــور و دولــت تجربههــای خــود را بــرای
توســعه صــادرات در اختیــار دولــت بگذارنــد .در شــرایطی کــه
کشــورهای دیگــر نیــز بــا دشــواری مواجــه شــده و بــا همــه
نیــرو دنبــال تســخیر بازارهــای صادراتــی هســتند هــرروز
تأخیــر خســارت آفریــن خواهــد بــود و بایــد در کوتاهتریــن
مــدت بــه ایــن مســئله رســیدگی شــود.
الزامهای توسعه صادرات
توســعه صــادرات در حــرف و بــر روی کاغــذ آســان بــه نظــر
میرســد امــا در عمــل یکــی از پیچیدهتریــن و نفسگیرتریــن
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فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایع
وابســته ایــران بــاور دارد دولــت و
مجلــس محتــرم و ســایرنهادهای
قــدرت میتواننــد پیــش از اینکــه
ســاختار درامــده و هزینــه هــای
بودجــه فعلــی بــر ابعــاد گرفتــاری
هــا بیفزایــد در نشســتی عمومــی و
بــا بهــره گیــری از تجربــه و دانــش
تشــکلهای نیرومنــد اقتصــادی
اصــاح بودجــه را در دســتور کار قــرار
دهنــد.
فعالیتهــای اقتصــادی بهحســاب میآیــد .توســعه صــادرات
در کشــورهای کامیــاب مثــل آلمــان در اروپــا و کــره جنوبــی
در آســیا و برخــی دیگــر از کشــورها بــا رعایــت الزامهــای
ایــن فعالیــت ممکــن شــده اســت .یکــی از ایــن الزامهــا کــه
شــاید در صــدر دالیــل قــرار گیــرد داشــتن روابــط گســترده
سیاســی بــا همــه کشــورهای جهــان اســت .تــا زمانــی کــه
نتوانیــم ایــن مناســبات کمتــر تنــشزا را در اولویــت قــرار
دهیــم توســعه صــادرات ســختترین کار عالــم خواهــد شــد.
از دیگــر الزامهــای توســعه صــادرات سیاســتهای ارزی
کارآمــد و باثبــات اســت .نوســان در سیاســتها و دخالــت
هــرروزه و سیاســی و منفعتجویانــه انحصــاری دولــت ســد
بزرگــی بــرای کامیابــی در سیاسـتهای ارزی اســت و دولــت
محتــرم بایــد ایــن راهبــرد را بپذیــرد و در غیــر ایــن صــورت
صادرکننــدگان بهمــرور دلســرد شــده و انگیزههــای آنهــا
بــرای توســعه صــادرات کاهــش مییابــد.
دولــت محتــرم بــا اســتفاده از دیدگاههــای اقتصاددانــان
و فعــاالن بخــش خصوصــی سیاســتهای ارزی منعطــف
و قابلاجــرای تــا آخــر امســال را از همیــن امــروز تدویــن
و ابــاغ کنــد و تغییــرات در اجــزای سیاســتها مگــر
در شــرایط اضطــراری را ممنــوع اعــام کنــد .در قلــب
سیاســتهای ارزی نــرخ ارز قــرار دارد کــه بایــد در
نشسـتهای تخصصــی دربــاره آن بــا توجــه بــه شــرایط روز
بــه توافــق رســد و از اینکــه هــرروز یــک سیاســت ارزی اتخــاذ
شــود اجتنــاب کــرد .صادرکننــدگان اصیــل ایرانــی میهــن و
ســرزمین خــود را دوســت دارنــد و در فضــای شــفاف و غیــر
آلــوده بــه شــبهها و شــایعهها بیشــتر از برخــی گروههــای
دیگــر حاضرنــد فــداکاری کننــد و ارزهــای صادراتــی را
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زودتــر از هــر زمــان بــه بــازار برگرداننــد .دولــت محتــرم
بایــد بــه بخــش خصوصــی ایــران اعتمــاد کنــد و بــرای
تأمیــن نیازهــای ارزی خــود راه توســعه صــادرات را همــوار
کنــد .گفتوگوهــای ســازنده بــرای بــاز شــدن مرزهــای
همــه همســایههای ایــران و انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت
دوســتی بــا کشــورهای طــرف تجــارت ایــران بــرای دریافــت
بخشــی از بهــای کاالهــای صادراتــی و صــادرات بلندمــدت و
نیــز گفتوگــو بــرای کاهــش تحریمهــا در ایــن مســیر قــرار
میگیــرد.
خصوصی سازی واقعی
دولــت در هفتههــای تــازه سپریشــده راههــای متفاوتــی
بــرای تأمیــن درآمدهــای ریالــی و ارزی باهــدف متــوازن
کــردن بودجــه  1399تجربــه کــرده اســت کــه هرکــدام
تهدیدهــا و خطرهــای میانمــدت و کوتاهمــدت خــود را
دارد و برخــی از ایــن راههــا بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم
بــه افزایــش رشــد شــتابان نقدینگــی و پایــه پولــی منتهــی
میشــود کــه همــه ایــن راههــا بهشــتاب گرفتــن تــورم منجــر
میشــود .دولــت امــا میتوانــد برخــی از شــرکتهای معتبــر
و دارای مشــتری خارجــی را در بازارهــای جهانــی عرضــه کند
و یــا بــه ایرانیــان مقیــم خــارج و یــا نهادهــای نیرومنــد
بخــش خصوصــی عرضــه کنــد و از حــراج داراییهــای دولــت
اجتنــاب کنــد .خصوصیســازی واقعــی بخشــی از درامدهــای
ازدســترفته را جبــران میکنــد و نیــز از انحصارهــای
دولتــی موجــود میکاهــد .بهطــور مثــال میتــوان بــه
فــروش ســهام شــرکت ملــی نفــت ایــران اشــاره کــرد کــه در
دنیــای امــروز خریــداران واقعــی در جهــان دارد.

یــران در ســه ماهــه نخســت امســال رقمــی معــادل ۶.۴
میلیــارد دالر صــادرات و  ۷.۶میلیــارد دالر واردات داشــته
کــه بــر ایــن اســاس رقــم کل تجــارت در فصــل بهــار بــه ۱۴
میلیــارد دالر رســیده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،معاونــت بررســیهای
اقتصــادی اتــاق بازرگانــی تهــران در گزارشــی بــه تجــارت
کاالیــی ایــران در ســه ماهــه نخســت امســال پرداختــه و
نوشــته اســت :ایــران در ســه ماهــه نخســت ســال  ۹۸رقمــی
معــادل  ۱۱.۴میلیــارد دالر صــادرات و  ۱۰.۴میلیــارد دالر
واردات داشــت و مجمــوع تجــارت کشــور در ایــن مــدت ۲۱.۸
میلیــارد دالر بــود.
صــادرات ایــران در فصــل بهــار  ۹۹بــه  ۶.۴میلیــارد دالر
رســید کــه ایــن رقــم  ۴۴درصــد از صــادرات  ۱۱.۴میلیــارد
دالری مــدت مشــابه ســال قبــل کمتــر اســت .صــادرات ایــران
از نظــر وزنــی نیــز در بهــار ســال  ۹۸رقمــی معــادل ۴۰.۰
میلیــون تــن بــود کــه در مــدت زمــان مشــابه امســال ایــن
رقــم بــه  ۲۱.۹میلیــون تــن کاهــش یافتــه اســت .مقایســه
ایــن دو رقــم حاکــی از کاهــش  ۴۵.۱درصــدی صــادرات
ایــران طــی فصــل بهــار  ۹۹اســت.
همچنیــن ایــران طــی ایــن مــدت واردات ایــران  ۷.۶میلیــارد
دالر داشــته کــه نســبت بــه واردات  ۱۰.۴میلیــارد دالری
مــدت مشــابه ســال قبــل  ۲۶.۸درصــد کاهــش داشــته اســت.
بــا ایــن حــال از نظــر وزنــی واردات ایــران طــی ایــن مــدت
رقمــی معــادل  ۸.۹میلیــون تــن بــوده کــه تنهــا  ۰.۸درصــد
از مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل کمتــر اســت .ایــران در
ســه ماهــه نخســت ســال  ۹۸رقمــی معــادل  ۹.۰میلیــون
تــن کاا وارد کــرده بــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،متوســط قیمــت صــادرات کاالهــای
تجــاری ایــران طــی ســه ماهــه نخســت امســال  ۲۹۰دالر
بــرای هــر تــن بــوده اســت کــه نســبت بــه مــدت زمــان
مشــابه ســال قبــل  ۲.۱درصــد افزایــش را بــه ثبــت رســانده
اســت.
بــا ایــن حــال متوســط قیمــت واردات کاالهــای تجــاری
ایــران در بهــار  ۹۹برابــر بــا  ۸۵۴دالر بــه ازای هــر تــن بــوده
کــه  ۲۶.۲درصــد کمتــر از مــدت زمــان مشــابه ســال ۹۸
اســت .میانگیــن قیمــت هــر تــن کاالی وارداتــی ایــران در
ســال  ۹۸برابــر بــا یــک هــزار و  ۱۵۷دالر بــود.
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پیشگفتار :
در مــورد جایــگاه بخــش خصوصــی بســیار گفتــه ایــم
و نوشــتیه ایــم ،ولــی بــاز معتقدیــم کــه جایــگاه بخــش
خصوصــی در اصــل  44قانــون اساســی و قوانیــن مترتــب
بــه ان تاکنــون بدرســتی تببیــن و مــورد قبــول طــرف هــای
مقابــل دولتــی قــرار نگرفتــه اســت البتــه مــا دســت از تــاش
بــرای ایــن هــم افزایــی و درک متقابــل دســت برنمــی داریــم
و بــاز مــی نویســیم و امیــد داریــم مســئوالن ذیربــط بــه ایــن
نوشــته هــا توجــه ویــژه داشــته باشــند .
مقدمه :
کلیــه قوانیــن باالدســتی مــا باالخــص قانــون ســند چشــم
انــداز تــا افــق ســال  1404کــه بــه تاییــد مقــام معظــم
رهبــری نیــز رســیده اســت بــر ایــن حکــم و تاکیــد دارد کــه
در افــق بعــد از ســال  1404بخــش خصوصــی فــی النفســه
تکامــل و بــه مرحلــه بلــوغ بایــد رســیده اســت و جایگزیــن
کامــل بخــش دولتــی در تمــام ارکان جامعــه مــن جملــه
صنعــت بــزرگ احــداث کشــور شــود .
انچــه تاکنــون بصــورت غیــر رســم و تاییــد نشــده در مجامــع
علمــی و عملــی مختلــف گفتــه و شــنیده میشــود ســهم
فعالیــت هــای بنــگاه هــای مربــوط بــه صنعــت احــداث
کشــور در  GDPایــران رقمــی در حــدود  % 10الــی 12
 %گفتــه میشــود .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بخــش
خصوصــی یکــی از اثرگذارتریــن بخــش هــا و بنــگاه هــای
فعــال اقتصــادی در ایــن حــوزه تلقــی میشــود  .ایــن بخــش
هــم در تولیــد  ،هــم صــدور خدمــات فنــی مهندســی و هــم
اشــتغال بصــورت گــروه مولــد و پویــا عمــل نمــوده اســت .
بــدون شــک ایــن امــر مســتلزم پشــتیبانی هــای مقامــات
ذیربــط دولتــی اســت  .از  20ســال دوران ســند چشــم انــداز
تــا ســال  1404شــاید مــدت کمــی باقــی نمانــده اســت .ایــا
بخــش خصوصــی توانســته اســت پایــگاه هــای خــود را در
ایــن امــر کــه مــورد نظــر ســند چشــم انــداز بــوده اســت را
تثبیــت نمــوده و دولــت بعــد از  1404بــا فــراغ بــال امــور
اجرایــی پــروژه هــا را کال بــه دســت بخــش خصوصــی مــی
ســپارد ؟ بــه بــاور نگارنــده پاســخ ایــن ســوال قطعــا مثبــت
نیســت  .البتــه ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه ایــن توانمندی
در بخــش خصوصــی وجــود نــدارد بلکــه بــه نظــر مــی رســد
دولــت و مســئوالن در ایجــاد پلتفــرم و ریــل گــذاری بــرای
حرکــت صحیــح بخــش خصوصــی اهتمــام الزم را ننمودنــد و

در واقعیــت امــر دولــت در عمــل بخــش خصوصــی را رقیــب
خــود تلقــی میکنــد و از حمایــت بخشــهای دولتــی و شــبهه
دولتــی در اجــرای پــروژه هــا دســت برنداشــته اســت و بطــور
کلــی اعتقــادی بــه تنهــا نقــش رگوالتــوری خــود را نــدارد.
در ایــن نوشــتار بــه پــاره ای از علــل عــدم توفیــق بخــش
خصوصــی بــا عنایــت بــه قوانیــن باالدســتی حاکــم اشــاره
شــده اســت.
بحث اصلی
اصل  44قانون اساسی و سایر قوانین وابسته
از ابتــدا در اصــل  44قانــون اساســی جایــگاه روشــن و
صحیحــی بــرای بخــش خصوصــی تبییــن نگردیــده بــود و
اولویتهــا اول بــه بخــش دولتــی و بعــد تعاونــی داده شــده
بــود ولــی در عمــل و پــس از گذشــت چنــد دهــه از انقــاب

انـرژی

شماره یکصد و چهل و هشتم  /هفتـه دوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

نمــودن و خــروج تدریجــی بخــش دولتــی و نهادهای وابســته
بــه بخــش دولتــی از بــازار کســب و کار جامعــه و خصوصــا
توانمنــد ســازی پیکــره بخــش خصوصــی بعضــا تاکیــدات و
الزامــات ذیــل بــرای فضــای فعالیــت هــای کشــور نوشــته
شــده اســت :.
*توســعه یافتگــی متناســب بــا مقتضیــات فرهنگــی،
جغرافیایــی و تاریخــی
*برخــورداری از دانــش پیشــرفته توانــا در تولیــد علــم و
فنــاوری
*دســت یافتــن بــه جایــگاه اول اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری
در ســطح منطقــه
*پرشــتاب و مســتمر شــرایط اقتصــادی ،ارتقــاء نســبی،
ســطح درآمــد ســرانه و رســیدن بــه اشــتغال کامــل
*تعامــل ســازنده و موثــر بــا جهــان براســاس اصــول

باز در رثای
بخش خصوصی
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فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گــزاران داخلــی و خارجــی بــا
تکیــه بــر احتــرام بــه حقــوق مالکیــت دارایــی هــای مــادی
و غیــر مــادی
*توانمندســازی بخــش هــای خصوصــی بــه عنــوان محــرک
اصلــی رشــد اقتصــادی و توســعه حضــور بخــش هــای تعاونی
و خصوصــی در همــه زمینــه هــا و محــدود کــردن تصــدی
دولــت در فعالیــت هــای اقتصــادی در ســقف عناویــن مصرح
در اصــل  44قانــون اساســی و حداکثــر حضــور کارآمــد در
قلمــرو امــور حاکمیتــی.
نــگاه بــه قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار
مصوبــه 90/11/16
انچــه از ابتــدا دغدغــه بخــش خصوصــی بــوده اســت و
هــم اکنــون نیــز ادامــه دارد عــدم قبــول جایــگاه بخــش

یادداشتی از رضا طبیب زاده عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
قوانیــن مرتبطــی بــه جهــت بازگشــایی پنجــره هــای الزم
بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه فعالیــت هــای کشــور
بــاز گردیــد کــه در ابتــدا بایســتی بــه قانــون ســند چشــم
انــداز نظــام تــا افــق تــا افــق ســال  ، 1404قانــون اجــرای
سیاســت هــای اصــل  44و قوانیــن مرتبــط بــا اقتصــاد
مقاومتــی و ســایر قوانیــن ذیربــط اشــاره نمــود و در هــر
یــک از ایــن قوانیــن حســب مــورد بــه بــاز گذاشــتن دســت
بخــش خصوصــی بــرای ورود بــه فضــای کســب و کار کشــور
بصراحــت اشــاره شــده اســت .
در اســناد و مــدارک وابســته اصــل  44بــرای حضــور روشــن
بخــش خصوصــی تــا افــق ســال  1404و همچنیــن محــدود

حکمــت ،عــزت و مصلحــت
*گرچــه در ســند چشــم انــداز بــه حــوزه اثــر بــازار پــول
و ســرمایه اشــاره مســتقیم نــدارد ولــی بخوبــی مالحظــه
میشــود در بخــش هــای مختلــف ایــن اســناد در محــور
امــور اقتصــادی اشــاراتی گردیــده اســت
*حقق رشد اقتصادی ،پیوسته و باثبات
*تحقــق رقابــت پذیــری اقتصــاد کشــور در ســطح بازارهــای
داخلــی و خارجــی
*ایجــاد ســاز و کار انگیزشــی بــرای توســعه صــادرات نفتی و
رفــع موانــع تولیــد قابــل رقابــت در عرصــه بازارهــای جهانی
*ایجــاد فضــای مناســب ،امــن و اطمینــان بخــش بــرای

خصوصــی از طــرف دولــت بــوده اســت .بــه واقــع درطــی
تحــوالت اصــل  44و قوانیــن وابســته متعاقــب هنــوز بخــش
خصوصــی نتوانســته اســت بــه جایــگاه خــود بــه صورتیکــه
در مقدمــه بحــث اشــاره شــد دســت یابیــم .در ایــن قانــون
فــی النفســه تــاش شــده اســت کــه از طریــق اتــاق بــه
عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی جایــگاه ویــژه ای بــرای
ایــن بخــش تعریــف شــود
*در مــواد  2و  3ایــن قانــون «دولــت و دســتگاه اجرایــی» را
مکلــف شــده اســت کــه در اصــاح و تدویــن مقــررات و اییــن
نامــه هــا یــا اصــاح بخشــنامه هــا و مقــررات مربوطــه رویــه
هــای اجرایــی نظــر ادامــه در صفحــه 6

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 6
همــه ارکان وابســته بــه تعریــف پــروژه مــن جملــه کارفرمــا
 ،کارگــری و تشــکل هــای اقتصــادی ذیربــط را دریافــت و
مــورد توجــه قــرار دهــد (نقــل از متــن)
*ایضــا در مــاده  11ایــن قانــون شــورای گفتگــو بــا
اختیــارات وســیع متشــکل از کلیــه ارگان هــای دولتــی
ذیربــط از قــوه مجریــه
 ،بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی  ،کمیســیون هــای چند
گانــه مجلــس شــورای اســامی  ،روســای اتــاق  ،شــهرداری
هــا و نماینــدگان شــرکتهای برتــر بخــش خصوصــی بــه
منظــور تبــادل نظــر دولــت و بخــش خصوصــی مشــارکت
دارنــد  ( .اصــاح مــاده  11قانــون اولیــه طبــق مــاده 12
«قانــون احــکام دائمــی توســعه کشــور « ) در حقیقــت
شــورای گفتگــو بعنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی مدخــل
ورود و ارائــه نظــرات بخــش خصوصــی بــه ذینفعــان مقابــل
مــی باشــد .
قانــون احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه کشــور مــورخ
95/11/10
*در ایــن ســند در مــاده  32اشــارات مبســوطی بــه موضــوع
«اســتقرار نظــام راهبــردی توســعه ســرزمین و نظــارت بــر
اجــرای ان» ( شــورای عالــی آمایــش ســرزمین ) با مســئولیت
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا حــوزه وظایــف نظارتــی
بــر اجــرای ایــن قانــون ذکــر شــده اســت و وظایفــی بــرای
دولــت در مــورد آمایــش ســرزمین بــه تفصیــل در بخــش
هــای مختلــف اشــاره شــده اســت.
*در مــاده  34ایــن قانــون دولــت موظــف گردیــده اســت
کــه در اجــرای سیاســت هــای اصــل  44قانــون اساســی
 - 1نظــام فنــی اجرایــی کشــور ،
نســبت بــه ابــاغ
 - 2ضوابــط ســاخت و ســاز  -3قوانیــن حاکــم بــر شــرایط
کارفرمایــان ،مجریــان  ،ســازندگان و تامیــن کننــدگان کاال
 - 4روش هــای اجرایــی مناســب مشــارکت عمومــی -
خصوصــی  - 5 PPPروش تامیــن منابــع مالــی در اجرای
نظــام هــای مختلــف پــروژه ،بــرای پــروژه هــای عمرانــی و
پــروژه هــای عمومــی لحــاظ گردیــده اســت .
بخشی از درخواست بخش خصوصی
در کلیــه قوانیــن باالدســتی موجــود کشــور و پــاره ای از
قوانیــن کــه فوقــا بــه ان اشــاره شــد همــواره تاکیــد قانــون

جایــگاه بخــش خصوصــی در اصــل  44قانــون
اساســی و قوانیــن مترتــب بــه ان تاکنــون بدرســتی
تببیــن و مــورد قبــول طــرف هــای مقابــل دولتــی
قــرار نگرفتــه اســت البتــه مــا دســت از تــاش بــرای
ایــن هــم افزایــی و درک متقابــل دســت برنمــی داریــم
و بــاز مــی نویســیم و امیــد داریــم مســئوالن ذیربــط بــه
ایــن نوشــته هــا توجــه ویــژه داشــته باشــند .
گــزار بــر تکلیــف بــه دســتگاه اجرایــی بــرای دریافــت نظــرات
بخــش خصوصــی بــوده اســت  .ولــی در عمــل تاکنــون ایــن
ریــل گــذاری بنحــوی نبــوده اســت کــه کارفرمایــان و
مجریــان بخــش هــای مختلــف اب  ،راه  ،معــدن  ،نفــت ،
گاز و پتروشــیمی بــا نــگاه بــه مســئله امایــش ســرزمین از
ابتــدا از بخــش خصوصــی در تعریــف پــروژه هــای عمرانــی
و غیــر عمرانــی کشــور دعــوت بنماینــد .یکــی از درخواســت
هــای عمــده بخــش خصوصــی در تحقــق اهــداف خصوصــی
ســازی حضــور پررنــگ بخــش خصوصــی در تعریــف پــروژه
هــا بــر اســاس سیاســت امایــش ســرزمین مــی باشــد  .هــم
اکنــون مهندســان مشــاور و پیمانــکاران بخــش خصوصــی
هیــچ گونــه اطالعــی از تعریــف پــروژه هــای عمرانــی و غیــر
عمرانــی توســط بخــش هــای ذیربــط دولتــی تــا زمانیکــه
ایــن پــروژه هــا بــرای انتخــاب مشــاور یــا پیمانــکار در رســانه
هــای رســمی ارائــه و اعــام مــی شــوند ندارنــد  .بایســتی
جایــگاه بخــش خصوصــی در ضوابــط موجــود عملکــردی
دســتگاه هــای اجرایــی فــی المثــل وزارت نیــرو  ،وزارت راه و
شهرســازی  ،وزارت صمــت  ،وزارت نفــت در قوانیــن جاریــه
روشــن گــردد  .ایــن درخواســت هــم از قــوه مجریــه و هــم
از قــوه مقننــه بعمــل مــی ایــد  .خصوصــا از دو ارگان مرکــز
پژوهــش هــای مجلــس و ســازمان برنامــه و بودجــه بعنــوان
برنامــه ریــز دولــت و عمــل کننــده بــه مــواد  32و  34قانــون
دائمــی احــکام درخواســت مــی شــود .
دولــت و نظــام بایســتی بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد نمایــد
و در ریــل گــذاری بــرای بیشــتر و حضــور شــفاف و پررنــگ
بخــش خصوصــی در اینــده صنعــت کشــور و جامعــه ایرانــی
همچــون کشــورهای اســامی و غیــر اســامی کــره جنوبــی
 ،چیــن  ،ترکیــه  ،مالــزی و کشــورهای مشــابه دیگــر اســتوار
باشــد مــا از تجربیــات بیــن المللــی در گســترش بخــش
خصوصــی بایســتی ســود جوییــم و مجــددا بــه فضــای
اختــراع چــرخ چــاه نرویــم .

انـرژی
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صنعت پتروشیمی
آماده جهش سوم
حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی
در نشســت تولیدکننــدگان و فعــاالن صنایــع
پتروشــیمی و فــوالد کشــور بــه عنــوان فعــاالن
خــط مقــدم جبهــه اقتصــادی کشــور و صــادرات
مهــم کشــور گفــت :همــه تولیــدات بــرای مــا
بســیار ارزشــمند اســت و ســال هــم جهــش تولیــد
اســت و اساســا پایــه اصلــی حرکــت جامعــه و
تامیــن نیــاز جامعــه ،اشــتغال در جامعــه ،صــادرات
بــه دســت آوردن بازارهــای هــدف و یافتــن
جایــگاه تولیــدی در منطقــه و جهــان تولیــد اســت.
وی دربــاره اهمیــت ســرمایهگذاری بــرای آینــده گفــت:
مــا ارز را داخــل مصــرف نکردیــم بلکــه  ۱۴میلیــارد دالر
در پتروشــیمی بــرای تحقــق جهــش دوم ســرمایه گــذاری
کردیــم و هشــت میلیــارد دالر هــم تــا االن بــرای جهــش
ســوم ســرمایه گــذاری کردیــم.
رییسجمهــوری بــا بیــان اینکــه بــرای جهــش ســوم
کــه  ۱۴۰۴بــه ثمــر مــی رســد ،از حــاال داریــم ســرمایه
گــذاری مــی کنیــم ،خاطرنشــان کــرد :هشــت میلیــارد دالر
تاکنــون بــرای جهــش ســوم ســرمایهگذاری شــده اســت.
روحانــی تصریــح کــرد :ایــن تفکــر نادرســت اســت کــه مــا
فکــر کنیــم کــه یــک طــوری ایــن چهــار ســال را خــوب
بگذرانیــم یــا طــوری ایــن یــک ســالی کــه از دولــت مــا
مانــده را خــوب بگذرانیــم؛ اصــا ایــن تفکــر ناصحیحــی
اســت؛ مــا بــرای تامیــن منافــع ملــی و ملتمــان؛ فــرق
نمــی کنــد ایــن دولــت یــا دولــت بعــدی یــا دولــت قبلــی؛
مــا همــه ی وظیفــه ســنگین و بزرگــی را برعهــده داریــم.

وی بــه اســتماع گــزارش مســئولین پتروشــیمی و فــوالد
در ایــن جلســه اشــاره کــرد و افــزود :در حــد فرصــت ایــن
جلســه نــکات مــورد نظــر یــا اشــکاالتی کــه مــورد نظــر
آنهاســت یــا کمکــی کــه دولــت بایــد انجــام دهــد را مطــرح
کردنــد .حــاال ممکــن اســت نــکات دیگــری هــم داشــته
باشــید خواهــش مــی کنــم اگــر در بخــش پتروشــیمی
نکاتــی دیگــری داریــد بــا آقــای مهنــدس زنگنــه و اگــر
در بخــش فــوالد نکتــه نظــری داریــد بــا مهنــدس خیابانــی
در میــان بگذاریــد کــه مــا در جلســه اقتصــادی دولــت بــه
بحــث بگذاریــم.
روحانــی تصریــح کــرد :همــه مباحــث مطــرح شــده توســط
مســئوالن پتروشــیمی و فــوالد در حــوزه گمــرک ،بانــک،
ارزش افــزوده و هــر موضوعــی کــه مــورد نظــر داشــتید و
درســت هــم بــود اینهــا را مــا بایــد حــل و فصــل کنیــم.
رییــس جمهــوری بــا تشــکر از مســئوالن و کارکنــان بخــش
فــوالد و پتروشــیمی کشــور گفــت :شــما بــار ســنگینی را
بــر دوش داریــد؛ مــردم مــا بایــد بداننــد مــا در شــرایطی
کــه آمریــکا مــا را تحریــم کــرد؛ در شــرایطی کــه بدتریــن
فشــارها را بــر مــردم مــا وارد کردنــد و ما االن از اردیبهشــت
 ،۹۷حــدود  ۲ســال و ســه مــاه اســت کــه در شــدیدترین
فشــار هســتیم ،توانســتیم کشــور را اداره کنیــم.
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد گفــت :آنهــا فکــر مــی کردنــد
کــه نــه  ۲ســال بلکــه چنــد مــاه بیشــتر دوام نمیآوریــم و
بعــد از چنــد مــاه تمــاس میگیریــم؛ بــه قــول خودشــان
مــی گفتنــد مــا شــماره تلفــن بــه ایرانیهــا دادهایــم کــه
هــر وقــت خواســتند بــا مــا تمــاس بگیرنــد؛ فکــر مــی
کردنــد کــه مــا مجبــور مــی شــویم بــا آنهــا تمــاس بگیریم.
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دنیایــی اقتصــاد  :وضعیــت بــازار  PVCمدتــی اســت
از تعــادل خــارج شــده و بــه وضــوح میتــوان التهــاب
قیمتهــا را مشــاهده کــرد .ایــن شــرایط موجــب
شــده تــا نظــرات گوناگونــی در ایــن بــازار بــه ثبــت
برســد .در ایــن خصــوص در گفتوگویــی بــا فریبــرز
کریمایــی قائــم مقــام انجمــن کارفرمایــی صنعــت
پتروشــیمی بــه بررســی ایــن بــازار پرداختیــم.
وضعیــت کلــی بــازار  PVCاز محــل عرضــه و تقاضــا طــی
چنــد ســال اخیــر چگونــه بــوده اســت؟
ظرفیــت تولیــد ســاالنه  PVCحــدود  ۶۰۰هــزار تــن اســت
کــه در ســال  ۹۷از ایــن میــزان تولیــد حــدود  ۴۵۰هــزار
تــن در بــازار داخلــی عرضــه و معاملــه شــد و ایــن یعنــی
 ۷۵درصــد ظرفیــت تولیــد  PVCکشــور بــه بــازار داخلــی
اختصــاص یافــت .در ســال  ۹۷خصوصــا در  ۶مــاه اول بــه
دلیــل ارز  ۴۲۰۰و تفــاوت شــدید قیمتــی کــه در بــورس کاال
و قیمتهــای واقعــی (ناشــی از تفــاوت قیمــت ارز) وجــود
داشــت تقاضــای بســیار شــدیدی در همــه محصــوالت
پتروشــیمی از جملــه  PVCایجــاد شــد .بــا وجــود آنکــه در
آن روزهــا شــاهد تقاضــای کاذب بودیــم ،امــا شــرکتهای
پتروشــیمی بــا تمــام تــوان نســبت بــه عرضــه  PVCاقــدام
کردنــد تــا بــازار بــا التهــاب بیشــتری کــه عمدتــا ناشــی از
تفــاوت قیمــت ارز بــود مواجــه نشــود .در ســال  ۹۸و بــا
اصــاح قیمتهــای ارز (بــازار ثانویــه) محصــوالت پتروشــیمی
از یــک طــرف و کنتــرل نســبی تقاضــا از ســوی وزارت صمــت
از طــرف دیگــر بــازار محصــوالت پتروشــیمی در بــورس کاال
و از جملــه  PVCاز التهــاب خــارج شــد و تقریبــا بــا بــازار
متعادلتــری روبــهرو بودیــم و تقاضاهــای کاذب ناشــی از
تفــاوت قیمــت ارز تــا حــدود زیــادی از بــازار حــذف شــدند .تــا
جاییکــه بــا نزدیــک شــدن نــرخ ارز نیمــا و بــازار از تیرمــاه
ســال  ۹۸مــا بــا کاهــش شــدید تقاضــا و پیشــی گرفتــن
عرضــه نســبت بــه تقاضــا در ماههــای مــرداد تــا مهــر هــم
مواجــه بودیــم .بــه عبــارت ســادهتر انگیزههــای ســفتهبازی
بــرای ایجــاد بازارهایــی کــه بــه تولیــد ختــم نمیشــوند و
منتفــع شــدن از محــل فاصلــه نرخهــا کمرنــگ شــده بــود
و تقاضــای غیرواقعــی بــا کاهــش چشــمگیری روبــهرو شــد.
اتفاقــا بــه اعتقــاد مــن ایــن دوره ســه ماهــه از بــازار بــورس
متعادلتریــن دوره بــورس کاال در ســالهای اخیــر بــود،
چــرا کــه متناســب بــا وضعیــت رکــود اقتصــادی حاکــم بــر
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فروش  ۷۸درصدی
تولیدات  PVCدر
بورس کاال

کشــور نیــز بــود .بــه هــر ترتیــب در ســال  ۱۳۹۸نیــز بهرغــم
کنتــرل بخــش قابــل مالحظ ـهای از تقاضــا ،بــاز هــم معــادل
 ۴۰۳هزارتــن ( PVCحــدود ۷۰درصــد تولیــد) توســط
شــرکتهای پتروشــیمی در بــورس کاال فروختــه شــد.
نقــش شــرکتهای تولیدکننــده در مســیر توزیــع محصــوالت
پتروشــیمی چیست؟
در زمینــه توزیــع محصــوالت پتروشــیمی فروختهشــده در
بــورس کاال ،شــرکتهای پتروشــیمی تقریبــا هیــچ نقشــی
ندارنــد و خریــداران و بهعبــارت دیگــر طــرف تقاضــا توســط
وزارت صمــت و ســازوکارهای تعییــن شــده در ســایت
بهینیــاب و نیــز در بــورس کاال پاالیــش میشــوند .امــا
شــاید نیــاز باشــد بــرای جلوگیــری از بســیاری از التهاباتــی
کــه در ســالهای اخیــر در ایــن بــازار شــاهد آن بودیــم،
ســاز و کارهایــی را فعــال کنیــم تــا فاصلــه تولیدکننــده مــواد
اولیــه و مصرفکننــدگان واقعــی آن را کاهــش دهیــم و آن
اســتفاده از ظرفیــت انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت (کشــف
پریمیــوم) تحــت نظــارت وزارت صمــت و بــورس کاال اســت.
اســتفاده از چنیــن ظرفیتــی کــه در دســتورالعمل تنظیــم
بــازار محصــوالت پتروشــیمی نیــز پیشبینــی شــده اســت،
عــاوه بــر پاالیــش بیشــتر طــرف تقاضــا ،میتوانــد مشــکل
کمبــود نقدینگــی بســیاری از صنایــع تکمیلــی را در تعامــات
فــی مابیــن مرتفــع کنــد .آمارهــا نشــان میدهــد در ســه مــاه
اول ســال  ۹۹هــم  ۱۱۶هزارتــن  PVCتوســط شــرکتهای
پتروشــیمی در بــازار بــورس کاال فروختــه شــده کــه بیــش از
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ســالهای گذشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه
تقاضــای ایــن محصــول در ســه مــاه اخیــر  ۵۰هــزار تــن
بیــش از مــدت مشــابه ســال  ۹۸بــوده کــه بهنظــر میرســد
عامــل اصلــی التهــاب بــازار ایــن محصــول بــوده اســت .واقعــا
چــه اتفاقــی در اقتصــاد کشــور در ســال جــاری نســبت بــه
ســال گذشــته افتــاده کــه بایــد شــاهد  ۵۰هــزار تــن افزایــش
تقاضــای  PVCباشــیم (معــادل ۳۳درصــد رشــد در تقاضــا)
رشــد اقتصــادی ،رشــد بخــش مســکن و ساختوســاز دلیــل
آن بــوده یــا بایــد دالیــل دیگــری را جس ـتوجو کنیــم؟ بــه
هــر صــورت در حــال حاضــر نقــش شــرکتهای پتروشــیمی
در زنجیــره تولیــد ،تامیــن حداکثــری محصــوالت پتروشــیمی
و از جملــه  PVCدر بــازار بــورس کاال بــوده اســت کــه بیــش
از  ۷۸درصــد تولیــدات خــود را متناســب بــا نیــاز بــازار در
بــورس کاال بــه فــروش رســاندهاند و نقشــی در توزیــع ایــن
محصــوالت و انتخــاب مشــتریان ندارنــد.
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کــه بــا افزایــش تفــاوت نــرخ ارز بــازار و نیمــا خودنمایــی
ی تولیدکننــدگان واقعــی صنایــع تکمیلــی
میکنــد .نگرانــ 
قابــل درک اســت ،زیــرا تولیدکننــدگان و متقاضیــان مــواد
اولیــه در تقــای حیــات اقتصــادی خــود هســتند .امــا افــراد
دیگــری کــه بــرای بهــره بــردن از فضاهــای ایجــاد شــده بــا
انگیزههــای ســفتهبازی وارد بــازار شــده و درخواســت خریــد
میدهنــد و جــو عمومــی بــازار را آشــفته میکننــد بایــد
مــورد پاالیــش قــرار گیرنــد ،هرچنــد کــه وزارت صمــت تــا
کنــون اقدامــات موثــری را در ایــن خصــوص انجام داده اســت.
راهــکار مــورد نظــر شــما بــرای ســر و ســامان دادن بــه
اوضــاع ملتهــب بــازار ایــن محصــول چیســت؟
بهتریــن راه ایــن اســت کــه بخــش عمــده ایــن محصــوالت
تحــت نظــارت نهادهــای متولــی (همچــون وزارت صمــت و
بــورس کاال) بــا قراردادهــای بلندمــدت مــورد داد و ســتد قــرار
گیــرد تــا در شــرایط خــاص بتواننــد در جهــت رفــع مشــکالت
یکدیگــر همســو باشــند .درحــال حاضــر یکــی از مشــکالت
بســیار حــاد در صنایــع پاییندســت بحــث تامیــن نقدینگــی
اســت کــه بخشــی از آن میتوانــد در ایــن چارچــوب مرتفــع
شــود ،در حالــی کــه اکنــون در بــورس کاال بایــد بــه شــکل
معامــات نقــد انجــام شــود .از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه
ریشــه اصلــی ایــن التهابــات کــه عمدتــا ناشــی از اختــاف نرخ
ارز نیمــا و بــازار اســت ،واقعیســازی ایــن نرخهــا میتوانــد
در کنتــرل تقاضــای کاذب و ایجــاد التهــاب ،بســیار موثــر واقع
شــود.

مســاله اصلــی التهــاب بــازار ایــن محصــول بــه چــه دلیــل
اســت و منشــأ ایــن التهــاب از ســوی چــه کســانی اســت؟
شــرکتهای پتروشــیمی بنــا بــر ظرفیــت و توانایــی تولیــدی
خــود بــا عرضههــای مــداوم و تغذیــه بــازار داخلــی بــه رفــع
آشــفتگی شــرایط بــازار کمــک کردنــد .بــا دردســرهایی کــه
شــرکتها در حــوزه صــادرات و دریافــت وجــوه صادراتــی بــا
دلیــل اصلــی ایجــاد چنیــن تقاضــای افسارگســیخته در
آن مواجــه هســتند ،بــازار نقــد داخلــی بــورس کاال بســیار
بــازار  pvcرا چــه میدانیــد؟
جــذاب بــوده و دلیــل و انگیــزهای بــرای کاهــش عرضــه در
مهمتریــن محــرک بــرای ایجــاد تقاضــای ملتهــب ۳۳
ایــن بــازار وجــود نــدارد کــه آمارهــا هــم ایــن مســاله را تاییــد
درصــدی ،انتظــارات تورمــی اســت کــه تولیدکننــدگان و
میکننــد.
مصرفکننــدگان را وادار بــه عکسالعمــل در مقابــل افزایــش
قیمتهــا در آینــده کــرده و بــرای مدیریــت ریســک ناشــی
از انتظــارات تورمــی تقاضــای آتــی خــود را تبدیــل بــه حــال
میکننــد .از طــرف دیگــر طــرف تقاضــا هنــوز بهطــور
کامــل پاالیــش نشــده و تقاضــای کاذب همچنــان وجــود دارد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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انتقــال ارز بــه داخــل کشــور اســت ،اظهــار داشــت :امــروزه
روابــط بانکــی ایــران بــا ســایر کشــورها بــه صفــر رســیده
کــه ایــن موضــوع چالــش هــا و مشــکالت زیــادی را بــرای
صادرکننــدگان فراهــم کــرده اســت ولــی نکتــه مهــم تــر ایــن
اســت کــه زیرســاختهای کشــور مــا بــر اســاس واردات بــوده
و متاســفانه در شــرایط کنونــی زیرســاخت هــا بــه ســمت
صــادرات متمایــل نشــده اســت.
وی افــزود :از آنجــا کــه کشــور ســابق بــر ایــن درآمدهــای
نفتــی سرشــاری داشــته اســت واردات نســبت بــه صــادرات
نقــش پررنــگ تــری را ایفــا کــرده اســت و از طرفــی مــا آن
طــور کــه بایــد و شــاید نتوانســتهایم از بازارهــای صادراتــی
موجــود اســتفاده کنیــم؛ همچنیــن در تولیــد کاالهــای رقابتــی

نیــز توجــه داشــت کــه تجربــه پیــش نیــاز در ایــن زمینــه
بســیار مهــم اســت.
دبیــرکل و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران در ادامــه بــا بیــان اینکــه قیمــت
تمــام شــده محصــوالت در رقابــت موضــوع بســیار مهمــی
اســت ،تصریــح کــرد :اگــر مــا قیمــت تمــام شــده محصــوالت
خــود را کاهــش دهیــم ســرمایه در گردشــی کــه در تولیــد
کاال اســتفاده میشــود نیــز بــا کاهــش روبــرو خواهــد شــد
و همچنیــن قیمــت مــواد اولیــه نیــز رونــدی کاهشــی خواهــد
داشــت کــه ایــن عوامــل بــه عنــوان مزیــت هــای رقابتــی
محســوب مــی شــود؛ ایــن امــر موجــب خواهــد شــد کــه
کاالهــای صادراتــی مــا بــه ســهولت از مرزهــا خــارج شــود و

و بــا کیفیــت نیــز نتوانســته ایــم موفــق عمــل کنیــم لــذا
در ســالهای اخیــر کــه تصمیــم گرفتیــم بــه ســمت تولیــد
کاالهــای صادراتــی مرغــوب حرکــت کنیــم موفقیتهایــی در
ایــن زمینــه بــه دســت آمــده و امــروزه کشــور مــا بــه عنــوان
یــک تولیدکننــده اصلــی در کشــور عــراق بــه حســاب مــی آید.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه ســهم مــا از کل واردات کشــور
هــای همســایه مقــدار ناچیــزی بــوده اســت لــذا بــه نظــر مــی
رســد مــا بایــد در بحــث زیرســاخت هــای صادراتــی خــود
تــاش وافــری انجــام بدهیــم و کمــک کنیــم کــه اگــر یــک
فعــال تجــاری در ایــن زمینــه بــا توانمنــدی مســیر ســخت
صــادرات پشــت ســر گذاشــته و ســپس بــه موفقیــت دســت
یافتــه اســت ،از صحنــه خــارج نشــود.
عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق
تهــران در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع پیمانســپاری ارزی،
گفــت :ایــن موضــوع باعــث شــده کــه صادرکننــدگان واقعــی از
مســیر اصلــی خــود دور شــده و تجــاری کــه از تجربــه کمتــری
در ایــن زمینــه برخــوردار هســتند ظهــور کننــد .اگرچــه
معتقدیــم کــه راه بایــد بــرای تمــام فعــاالن تجــاری اعــم از
کــم تجربــه و ســابقه دار بــاز باشــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه

از طرفــی روابــط تجــاری کشــور بــا کشــورهای خارجــی نیــز
بایــد بهبــود یابــد تــا رفــت و آمــد فعــاالن تجــاری کشــور نیــز
تســهیل شــده و کاالهــا بــا ســهولت صــادر شــوند و از همــه
مهمتــر دیپلماســی و حمایــت حکومــت مــا پشــتیبان صــادرات
کشــور باشــد.

راهکاری برای افزایش کیفیت
محصوالت صادراتی ایران

توجــه بــه کیفیــت در مقولــه صــادرات موضــوع مهمی
اســت کــه اهمیــت آن بــر هیــچ کس پوشــیده نیســت.
کیفیــت اصلــی تریــن عامــل توســعه صــادرات اســت،
امــا بســیاری از تجــار مــا در امــر صــادرات بــه مقولــه
کیفیــت و مقــررات آن آشــنایی ندارنــد .امــا چگونــه
مــی تــوان از صــادرات محصــوالت بــی کیفیــت بــه
خــارج از مرزهــا جلوگیــری کــرد و صادرکننــدگان
مــی تواننــد کیفیــت محصــوالت تولیــدی خــود را
افزایــش دهنــد؟
خبرنــگار گســترش نیــوز بــرای دریافــت پاســخ ایــن ســواالت
گفــت و گویــی را بــا حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیئــت
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران و دبیــرکل و عضــو
هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایرانترتیــب داده کــه در ادامــه مــی خوانیــد:
بزرگترین چالش صادرکنندگان
حمیدرضــا صالحــی در ابتــدای ایــن گفتگــو بــا بیــان اینکــه
در حــال حاضــر بزرگتریــن چالــش صادرکننــدگان موضــوع

رقابت دولت ها در صادرات
وی در ادامــه ضمــن تاکیــد بــر لــزوم حمایــت دولــت
از صادرکننــدگان ،خاطرنشــان کــرد :اگــر دولتهــا از
صادرکننــدگان خــود حمایــت نکننــد ایــن فعــاالن اقتصــادی
نخواهنــد توانســت صــادرات کشــور را محقــق کننــد؛ بــه
عنــوان مثــال اگــر در بــازار کشــور عــراق کاالهــای ترکیــه
وجــود دارد بــه ایــن علــت اســت کــه رئیسجمهــور ترکیــه
در ایــن خصــوص تــاش داشــته تــا کاالهــای کشــورش در
بــازار کشــور عــراق راه پیــدا کنــد از طرفــی رئیــس جمهــور
مــا نیــز بــا رئیــس جمهــور کشــور ترکیــه در رقابــت اســت تــا
بتوانــد بخــش عمــدهای از بــازار عــراق را از آن ایرانــی هــا و
فعــاالن تجــاری ایــران کنــد بنابرایــن در خــارج از کشــور تنهــا
رقابــت بیــن بنگاههــا نیســت و رقابــت بیــن دولتهــا نیــز

وجــود دارد.
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عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران در ادامــه بــه
موضــوع کیفیــت تولیــدات داخلــی اشــاره کــرد و گفــت :مــا
بایــد بــرای آنچــه کــه بــه عنــوان کاالی باکیفیــت میشناســیم
یــک گواهینامــه از طریــق وزارت صمــت صــادر کنیــم و
پشــتیبان ایــن گواهینامــه نیــز باشــیم و از دولــت کشــورهای
طــرف قــرارداد بخواهیــم کــه از ورود کاالهــای فاقــد ایــن
گواهینامــه کیفیــت بــه کشــور خــود ممانعــت کننــد .البتــه
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه کیفیــت کاالهــای
صادراتــی مــا نیــز کــم نیســت و کاالهــای مــا در رقابــت بــا
کشــورهای آســیای شــرقی و ترکیــه اســت لــذا مــا میتوانیــم
بــرای صــادرات ایــن محصــوالت نظــام کنتــرل کیفیــت تعریــف
کنیــم و نســبت بــه صــادرات محصــوالت تولیــدی بــا کیفیــت
خــود اقــدام کنیــم تــا بــا ایــن کار آبــروی ایــران را در بازارهــای
بینالمللــی حفــظ کــرده و بازارهــای هــدف صادراتــی نیــز در
اختیــار ایرانــی هــا باقــی بمانــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای پنهــان صادراتــی
کشــور گفــت :مــا  ۹۰درصــد تولیــد زعفــران جهــان را انجــام
میدهیــم ولــی فقــط  ۱۰درصــد از بازارهــای جهانــی را از
آن خــود کــرده ایــم؛ دولــت بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع
حساســیت داشــته باشــد و از ظرفیتهــای پنهــان حمایــت
کنــد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه مــا بــه دلیــل شــرایط
تحریمــی کشــور نمیتوانیــم مســتقیماً بــه بازارهــای صادراتــی
بیــن المللــی ورود کنیــم لــذا بایــد ایــن اقــدام از طریــق
کشــورهای ثالــث صــورت بگیــرد .بــرای رفــع ایــن مشــکل
شــرکتهای ایرانــی میتواننــد در اروپــا اقــدام بــه تاســیس
شــرکت هــای صادراتــی کننــد و محصــوالت ایرانــی ماننــد
زعفــران را بــا برنــد جدیــد صــادر کننــد .در دوران پســاتحریم
نیــز میتــوان بــا افزایــش کیفیــت و بســته بنــدی هــای
مــدرن و ...بازارهــای صادراتــی خوبــی را کســب کــرده و از ایــن
طریــق ســهم خــود را در بازارهــای جهانــی افزایــش دهیــم.
صالحــی در پایــان بــا بیــان اینکــه رقابــت مــا بــا کشــورهای
خارجــی رقابتــی ناعادالنــه اســت ،اظهــار داشــت :امیدواریــم
کــه مشــکالت تحریــم بــه زودی از بیــن بــرود تــا فعــاالن
تجــاری مــا نیــز بتواننــد ماننــد تمامــی اهالــی کســب و کار
دنیــا از فضــای کســب و کار صحیــح اســتفاده کننــد و در
رقابتــی برابــر بتواننــد بــه موفقیــت دســت یابنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

طــرح اســاسنامه شــرکت ملــی گاز ایــران در
نشســت اخیــر کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
مطــرح و بررســی شــد .بــه بــاور اعضــای ایــن
کمیســیون و رئیــس کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق
ایــران جایــگاه بخــش خصوصــی ،افــق بلندمــدت
بخــش گاز در منطقــه ،رویکــرد و اولویتهــای
مصرفــی ایــن منبــع انــرژی در کشــور و چگونگــی
مجــزا کــردن حاکمیــت و تصدیگــری در حــوزه
گاز از جملــه مــواردی هســتند کــه در ایــن طــرح
دیــده نشــدهاند.
در ایــن رابطــه ابتــدا گزارشــی از ســوی اندیشــکده
سیاســتگذاری امیرکبیــر توســط مهــران فغفــوری،
کارشــناس انــرژی ارائــه شــد .ایــن گــزارش پیشــنهادی بــود
کــه از ســوی اندیشــکده در مــورد اســاسنامه شــرکت ملــی
گاز کــه بــه تازگــی در مجلــس اعــام وصــول شــده ،تهیــه
شــده اســت.
بــر اســاس آنچــه در ایــن گــزارش آمــده در حــال حاضــر
ایــران دومیــن دارنــده منابــع گازی جهــان و ســومین
تولیدکننــده گاز دنیاســت .البتــه در حــوزه صــادرات هیــچ
جایگاهــی نــدارد؛ صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه روزانــه
 28میلیــون مترمکعــب و بــه عــراق حــدود  40میلیــون
مترمکعــب بــرآورد میشــود .همچنیــن از نظــر توســعه
مخــازن گازی و تولیــد روزانــه نســبت بــه ســند چش ـمانداز
 1404و برنامــه ششــم توســعه عقــب هســتیم.
در مــورد اســاسنامه شــرکت ملــی گاز نیــز طبــق گــزارش
ارائــه شــده از ســال  1358کــه وزارت نفــت شــکل میگیــرد
و شــرکت ملــی گاز زیرمجموعــه ایــن وزارت خانــه قــرار
میگیــرد تــا بــه امــروز ،ایــن شــرکت فاقــد اســاسنامه
بــوده و برخــاف تأکیــدات قانونــی مبنــی بــر لــزوم تدویــن
اســاسنامه ،همچنــان اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت .البتــه
بــه تازگــی طرحــی از ســوی مجلــس بــا موضــوع اســاسنامه
شــرکت ملــی گاز ایــران تهیــه و در حــال بررســی اســت.
ایــن گــزارش همچنیــن بــه ســه ســناریوی مختلــف در مورد
وضعیــت گاز و نگاهــی کــه نســبت بــه آن وجــود دارد ،اشــاره
میکنــد .در رویکــرد اول ،حفــظ شــرایط موجــود تأکیــد
میشــود کــه قائــل بــه حضــور شــرکت ملــی نفــت ایــران
در فعالیتهــای باالدســتی گاز و فعالیــت شــرکت ملــی گاز

انـرژی
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بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در
حوزههای باالدستی و پاییندستی
گـاز پیگیـری مـیشود
در پاییندســت اســت .بــه ایــن معنــا کــه اکتشــاف ،تولیــد
و بهرهبــرداری توســط شــرکت ملــی نفــت انجــام شــود و
اقدامــات بعــدی توســط شــرکت ملــی گاز صــورت گیــرد.
رویکــرد دوم قائــل بــه ادغــام اســت ،بــه ایــن ترتیــب کــه
شــرکت ملــی گاز و شــرکت ملــی نفــت بــا یکدیگــر ادغــام
شــوند و ســومین نــگاه روی واگــذاری کلیــه امــور گاز بــه
شــرکت ملــی گاز تأکیــد دارد.
دربــاره ایــن مــورد کارشــناس اندیشــکده سیاســتگذاری
امیرکبیــر از وجــود نوعــی انحصــار در هــر ســه رویکــرد
ســخن گفــت کــه بایــد بــا آن مقابلــه کــرد .فقفــوری یــادآور
شــد :در واقــع اندیشــکده سیاســتگذاری امیرکبیــر وارد
فــاز مطالعاتــی شــده تــا بتوانــد راهــکاری بــرای کاهــش
ایــن انحصــار ارائــه دهــد .ایــن گــزارش کــه در نهایــت بــه
یــک پیشــنهاد میرســد در پــی تفکیــک حاکمیــت از
تصدیگــری و پایبنــدی بــه اصــل رقابــت اســت.
وی در پایــان ایــن گــزارش از لــزوم وجــود یــک متولــی در
بخــش صــادرات گاز کــه در عیــن حــال تولیــد را برعهــده
دارد ســخن گفــت .بــه اعتقــاد او رقابــت در صــادرات گاز
میتوانــد منافــع کشــور را بــه خــط بیانــدازد و از طرفــی
بــرای مدیریــت تــراز گازی کشــور الزم اســت صــادرات و
تولیــد در اختیــار یــک متولــی باشــد .از طرفــی توســعه

بســیاری از میادیــن گازی متوقــف بــر انعقــاد قــرارداد
صــادرات گاز باشــد.
کارشــناس اندیشــکده سیاســتگذاری امیرکبیــر پیشــنهاد
نهایــی را ایــن چنیــن تشــریح کــرد :اســاسنامه بــه گونـهای
تدویــن شــود کــه تمامــی وظایــف و اختیــارات حــال حاضــر
شــرکت ملــی گاز حفــظ شــود؛ ضمــن اینکــه امــکان
ورود شــرکت ملــی گاز بــه باالدســت (اکتشــاف ،تولیــد و
بهرهبــرداری) فراهــم شــود .از طرفــی ورود شــرکت گاز بــه
حــوزه باالدســت بــا اولویــت ورود بــه حــوزه بهرهبــرداری
میادیــن گازی و در مرحلــه بعــد توســعه میادیــن کوچــک و
متوســط مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد :الزم اســت در یــک فرآینــد تدریجــی ایجــاد
انحصــار در بهرهبــرداری میادیــن گازی بــه شــرکت گاز
واگــذار شــود و متولــی صــادرات گاز بــرای دوره زمانــی
معیــن بــه صــورت انحصــاری شــرکت ملــی گاز باشــد.
در ایــن بیــن نصــرتاهلل ســیفی ،مشــاور کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران از نبــود وحــدت ســازماندهی در حــوزه انــرژی
کشــور انتقــاد کــرد و نبــود یکپارچگــی در ایــن بخــش را
نقطــه ضعفــی دانســت کــه همــواره وضعیــت را بدتــر از
قبــل کــرده اســت .بــه اعتقــاد او وجــود انحصــار ،نظــارت را
مختــل میکنــد و از شــفافیت میکاهــد.
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وی همچنیــن ســکوت طــرح اســاسنامه شــرکت ملــی گاز
در مــورد چشــمانداز و وضعیــت گازی کشــور در منطقــه و
تعییــن تکلیــف نکــردن وضعیــت  LNGو جایــگاه بخــش
خصوصــی در ایــن حــوزه را از نقــاط ضعــف ایــن طــرح
دانســت.
آرش نجفــی ،نایبرئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
نیــز بیبرنامگــی در مــورد از بیــن بــردن چســبندگی بیــن
حاکمیــت و تصدیگــری در حــوزه گاز را بــه عنــوان یــک
نکتــه کلیــدی در طــرح اســاسنامه مذکــور عنــوان کــرد و
خواســتار ارائــه راهــکار در ایــن مــورد شــد.
حمیدرضــا صالحــی در جمعبنــدی آنچــه در ایــن نشســت
مطــرح شــد ،پیشــنهاد داد :کارگروهــی بــا حضــور علــی
شــمس اردکانــی ،رئیــس کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق
ایــران ،تعــدادی از اعضــای کمیســیون انــرژی و کارشناســان
اندیشــکده سیاسـتگذاری امیرکبیــر تشــکیل شــود و اعضــا
طــی مدتــی مشــخص روی موضوعــات و مــوارد مطــرح
شــده کار کننــد و پیشــنهادهای نهایــی خــود را بــا اعضــای
کمیســیون انــرژی مجلــس در میــان بگذارنــد.
وی در مــورد لــزوم بازتعریــف رابطــه بخــش خصــوص و
دولــت در بخــش باالدســت و پاییندســت حــوزه گاز ،گفــت:
کشــور منابــع وســیعی از گاز در اختیــار دارد کــه متأســفانه
هیــچ بهــرهای از آنهــا نمیبــرد .امــروز ترکیــه کــه منابــع
گازی نــدارد بــه یــک بازگیــر در حــوزه گاز تبدیــل شــده امــا
ایــران هیــچ جایگاهــی در ایــن بخــش نــدارد.
ایــن فعــال اقتصــادی از نداشــتن چشـمانداز واقعــی دربــاره
وضعیــت گاز ایــران انتقــاد کــرد و یــادآور شــد :بــه دنبــال آن
هســتیم کــه بخــش خصوصــی در چشــمانداز و افــق ایــن
بخــش جایــگاه ویــژهای پیــدا کنــد و بتوانــد در کنــار دولــت
قدمهــای جــدی بــرای توســعه بــردارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حســین ســاحورزی نایــب رئیــس اتــاق ایــران در یادداشــتی
ضمــن تاکیــد بــر تعامــل دولــت و بخــش خصوصــی نوشــته
اســت :نهــاد دولــت و بویــژه بانــک مرکــزی کــه ایــن روزهــا
زیــر شــدیدترین فشــارها بــرای تنظیــم بــازار ارز و جلوگیــری
از طغیــان نــرخ ارز قــرار دارد ،بــدون چــون و چــرا بایــد بپذیرد
کــه بــرای عبــور اقتصــاد از روزگار ناخــوش بایــد بــه بخــش
خصوصــی تکیــه و اجــازه دهــد در ایــن شــرایط ناهمــوار
بخــش خصوصــی واقعــی و دلســوز ،دولــت را همراهــی کنــد.
ســربلندی و مانــدگاری همــراه بــا بهــروزی ســرزمین ایــران و
شــهروندان بردبــار و مداراجــوی ایــن مــرزو بــوم بایــد در پلــه
نخســت اراده هــر شــخص و گروهــی باشــد .در ایــن روزهــای
ســخت کشــور هــر فعالیــت و تصمیمــی بایــد بــه نفــع ایــران
باشــد و راه بــرای رســیدن بــه روزهــای خــوش همــوار شــود.
بدینجهــت صادرکننــدگان بــا اصالــت و ریشــه دار ایرانــی
هــم بــه مثابــه یــک قشــر از همــه اقشــار ایــران بایــد ایــن
مســیر و هــدف را در صــدر فعالیتهــای خــود بگنجاننــد و
ضمــن نگهــداری از ســرمایه و بنــگاه خــود در ایــن روزهــای
دشــوار در کنــار نهــاد دولــت بایســتند.
از ســوی دیگــر نهــاد دولــت و بویــژه بانــک مرکــزی کــه ایــن
روزهــا زیــر شــدیدترین فشــارها بــرای تنظیــم بــازار ارز و
جلوگیــری از طغیــان نــرخ ارز قــرار دارد ،بــدون چــون و چــرا
بایــد بپذیــرد کــه بــرای عبــور اقتصــاد از روزگار ناخــوش
بایــد بــه بخــش خصوصــی تکیــه و اجــازه دهــد در ایــن
شــرایط ناهمــوار بخــش خصوصــی واقعــی و دلســوز ،دولــت
را همراهــی کنــد.
اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران یــک
نهــاد قانونــی اســت و ضمــن اینکــه وظیفــه دارد بــه دولــت و
ســایر قــوای اداره کننــده کشــور مشــورت دهــد بایــد از منافــع
بخــش خصوصــی و از جملــه صادرکننــدگان دفــاع و حمایــت
کنــد و البتــه اگــر در میــان اعضــای اتــاق ،تخلفهایــی باشــد
دربرابــر آن بایســتد کــه کمــاکان چنیــن رویــه در تشــکلهای
بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی حکفرمــا بــوده اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه در هفتههــای اخیــر تعامــل بانــک
مرکــزی و اتــاق ایــران از تعــادل و تــوازن منطقــی ،الزم و
کافــی ،اندکــی منحــرف شــده و ایــن مایــه ناخشــنودی همــه
کســانی اســت کــه نمیخواهنــد نهادهــای مدنــی و دولــت در
تعاملــی ســازگار و برپایــه درک واقعیتهــای ســخت و تلــخ
مفاهمــه داشــته باشــند.
حــاال کــه رئیــس جمهــور محتــرم در پاســخ بــه نامــه ریاســت

به نفع ایران
تصمیم بگیریم

اتــاق ایــران از آقــای همتــی خواســتهاند کــه پیشــنهادهای
اتــاق بازرگانــی بررســی شــود ،بهتریــن موقعیــت بــرای
راســتیآزمایی و برطــرف کــردن تردیدهــا دربــاره مقاصــد،
نیــات و هدفهــای دو نهــاد مهــم فراهــم آمــده اســت.
تجربــه نشــان داده اســت ســخن گفتــن بــا حس ـننیت و بــا
ایــن راهبــرد کــه منافــع ایــران درصــدر باشــد کارآمدتریــن
ابــزار و ســاح در ایــن موقعیــت اســت .تردیــدی نیســت کــه
در دور تــازه گفتوگوهــا کــه بایــد بــا شــتاب الزم شــروع
شــود بازرگانــان و صادرکننــدگان ایرانــی بــرای حفــظ منافــع
ملــی و صیانــت از ایــن آب و خــاک بیشــترین فــدارکاری
در چارچوبهــای منطقــی را بــرای برگردانــدن ارزهــای
صادراتــی در ایــن شــرایط ســخت خواهنــد داشــت.
بانــک مرکــزی نیــز توجــه داشــته باشــد کــه صادرکننــدگان
بایــد بــرای همیشــه در صحنــه بماننــد تــا مقولــه صــادرات
ادامــه داشــته باشــد و چــراغ تأمیــن ارز روشــن بمانــد؛ بــه
ایــن ترتیــب شــنیدن و اجــرای آن بخــش از خواســتههای
منطبــق بــر خــرد اقتصــادی و مانــدگاری مقولــه صــادرات
بایــد در دســتور کار همــه بخشهــای دولتــی از جملــه بانــک
مرکــزی باشــد .بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا در
مســیر گــذر از یــک دوره ســخت ایــران ،کمتریــن آســیب بــه
منافــع ملــی و منافــع شــهروندان وارد شــود.

انـرژی
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ساز و کار تسویه بدهی گازی و برقی
عراق به ایران چگونه است؟

گاز ترکمنستان ،رقیب جدی
ایران و روسیه

تهــران -ایرنــا -رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران
و عــراق گفــت :مقــرر شــده تــا هزینــه خریــد کاالهــای
اساســی از جهــان از طریــق بدهیهــای عــراق بــه ایــران
پرداخــت شــود.
«یحیــی آل اســحاق» امــروز (چهارشــنبه) در گفتوگــو
بــا خبرنــگار ایرنــا بــا اشــاره بــه نخســتین ســفر «مصطفــی
الکاظمــی» نخســت وزیــر عــراق بــه ایــران اظهــار داشــت:
ایــن ســفر دیدارهایــی بــا مســووالن را در حــوزه هــای
مختلــف سیاســی و اقتصــادی رقــم زد کــه موفــق ارزیابــی
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه اقتصــادی تصمیمــات قابــل
توجهــی گرفتــه شــده اســت تصریــح کــرد :در خصــوص
بدهیهــای عــراق بــرای صــادرات بــرق ،گاز و انــرژی
بخــش دولتــی ایــران مقــرر شــد تــا مــا کاالهــای اساســی و
مــورد نیــاز خــود را در جهــان خریــداری کــرده و از طریــق
بانکهــای ایــن کشــور هزینــه آن را پرداخــت کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اراده دو کشــور بــرای افزایــش مبــادالت
تجــاری بــه  ۲۰میلیــارد دالر در ســال و رفــع مشــکالت
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف خاطرنشــان کــرد :دربــاره
مســائلی ماننــد اقــدام بــرای پروژههــای راه آهــن شــلمچه
 بصــره و الیروبــی ارونــد توافقاتــی صــورت گرفــت.آل اســحاق بــا بیــان اینکــه مقــرر شــده تــا در شــرایط فعلی
شــیوع ویــروس کرونــا بــا رعایــت تمــام دســتورالعملهای
بهداشــتی نقــل و انتقــاالت مرزهــای تجــاری و مســافری
ســاماندهی شــود ،تاکیــد کــرد :بایــد بــرای مســائل
گردشــگری و مســافری بــا حفــظ مقــررات الزم راهکارهایــی
پیــدا شــود و همچنیــن بــرای دانشــجویان ایرانــی در عــراق
و بالعکــس و آنهایــی کــه وابســتگانی در دو کشــور دارنــد
تســهیالتی جهــت رفــت و آمدهــا در نظــر گرفتــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت حوزههــای ســرمایهگذاری و
درآمــدی عــراق بــه دلیــل کاهــش قیمــت نفت خاطرنشــان
کــرد :در ایــن مــدت فعالیــت بســیاری از پــروژه هــای
ایرانــی در ایــن کشــور متوقــف شــده کــه تصمیــم گرفتــه
شــد تــا در اولیــن فرصــت در خصــوص رفــع آن اقدامــات
الزم انجــام شــود.

ایران ،صادرکننده بالقوه گاز به اروپا
بــه گفتــه شــعیب بهمــن ،اگــر گاز ترکمنســتان بخواهــد
وارد بــازار اروپــا شــود ،روسهــا رقیــب جــدی ترکمنهــا در
ایــن بخــش خواهنــد بــود و تمایلــی بــه اجرایــی شــدن ایــن
خــط لولــه ندارنــد .البتــه بــرای ایــران نیــز چنیــن تهدیــدی
وجــود دارد چــرا کــه ایــران همــواره یــک مبــدا «بالقــوه»
صــادرات گاز بــه اروپــا بــوده اســت و هــم ایرانیهــا و هــم
اروپاییهــا امیــدوار بودنــد بــا پایــان گرفتــن تنشهــا،
خصومتهــا و تحریمهــا فرصــت صــادرات گاز ایــران بــه
اروپــا فراهــم شــود .البتــه چشــم انــداز نزدیکــی هــم بــرای
اجرایــی شــدن ایــن برنامــه وجــود نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انتخــاب جایگزیــن واردات گاز از
ســوی اروپــا باعــث تضعیــف جایــگاه ایــران بــه عنــوان یــک
مبــدا صادراتــی گاز میشــود ،اظهــار داشــت :کنوانســیون
رژیــم حقوقــی دریــای خــزر کــه بیــن  ۵کشــور ســاحلی
منعقــد شــده و ایــران هــم آن را امضــا کــرده ،هنــوز در
مجلــس شــورای اســامی بــه رأی گذاشــته نشــده اســت؛
کنوانســیون ایــن اجــازه را بــه کشــورهای ســاحلی میدهــد
کــه از بســتر دریــای خــزر بــرای انتقــال گاز خــود اســتفاده
کننــد .متأســفانه ایــن بزرگتریــن امتیــازی اســت کــه طــرف
ایرانــی در کنوانســیون رژیــم حقوقــی خــزر واگــذار کــرده
اســت و منافــع ایــران را تهدیــد میکنــد.

شــعیب بهمــن ،خــط لولــه ترنــس کاســپین را قطعـهای از
پــازل تنــوع بخشــی ترکمنســتان بــه مشــتریان گازی خــود
دانســت و ادامــه داد :ایــن خــط لولــه بــه دو دلیــل اهمیــت
دارد .نخســت اینکــه ترکمنســتان بــرای اجــرای ایــن خــط
لولــه نیــاز دارد تــا از بســتر دریــای خــزر اســتفاده کنــد؛
کــه در ایــن مــورد تــا پیــش از امضــای کنوانســیون رژیــم
حقوقــی دریــای خــزر مــورد مخالفــت ایــران و روســیه
بــود .دلیــل دوم اینکــه اگــر ایــن خــط لولــه اجرایــی
شــده و گاز ترکمنســتان بــه اروپــا برســد ،رقیــب جــدی
بــرای کشــورهای ایــران و روســیه خواهــد بــود .البتــه
هــم ترکمنســتان ایــن ظرفیــت صادراتــی را دارد و هــم
اروپاییهــا مایــل بــه چنیــن اقدامــی هســتند تــا مبــادی
وارداتــی گاز خــود را متنــوع کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
تقدیر از  ۱۰۸شرکت بازگرداننده ارز به کشور
رئیــس کل بانکمرکــزی در نامــهای خطــاب بــه رئیــس
جمهــوری پیشــنهاد کــرد از  ۱۰۸شــرکت صادرکننــده کــه
بیشــترین مقــدار ارز ناشــی از صــادرات را بــه چرخــه اقتصــاد
برگرداندنــد ،تقدیــر شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی طــی نامــهای بــه
رئیـس جمهــوری ۳۶ ،شــرکت صــادر کننــده پتروشــیمی۲۴ ،
شــرکت عمــده فــوالدی و معدنــی و  ۴۸شــخص حقوقــی از
ســایر گــروه صادرکننــدگان بــا صــادرات بیــش از  ۱۵میلیــون
دالر کــه حداقــل  ۷۰درصــد ارز ناشــی از صــادرات خــود را در
دو ســال گذشــته بــه چرخــه اقتصــاد برگرداندهانــد را معرفــی
و از رئیسجمهــوری درخواســت کــرد از ایــن شــرکتها
کــه در جهــت خدمــت بــه اقتصــاد کشــور در شــرایط ســخت
تحریمــی تــاش کردهانــد ،قدردانــی شــود.
شــایان ذکــر اســت؛ صادرکننــدگان نامبــرده در ایــن نامــه،
طــی مــدت حــدود دو ســال گذشــته بیــش از  ۲۴میلیــارد
دالر ارز بــه چرخــه اقتصــاد کشــور برگرداندهانــد.
رالینس هند دومین شرکت بزرگ انرژی جهان شد
صنایــع رالینــس هنــد ،تحــت رهبــری میلیــاردر معــروف
موکــش آمبانــی ،بــا جلــو زدن از رقیبــان دیگــر خــود پــس
از آرامکــوی عربســتان ســعودی بــه دومیــن شــرکت بــزرگ
انــرژی جهــان از لحــاظ ارزش بــازار تبدیــل شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از راشــاتودی ،صنایــع
رالینــس هنــد ،تحــت رهبــری میلیــاردر معــروف موکــش
آمبانــی ،بــا جلــو زدن از رقیبــان دیگــر خــود پــس از آرامکوی
عربســتان ســعودی بــه دومیــن شــرکت بــزرگ انــرژی جهــان
از لحــاظ ارزش بــازار تبدیــل شــده اســت.
ســهام ایــن شــرکت کنگلومرایــی هنــدی کــه بیشــتر در
زمینــه انــرژی و منابــع و همچنیــن حوزههــای دیگــری
ماننــد خردهفروشــی و ارتباطــات فعــال اســت ،در پایــان
معامــات هفتــه گذشــته  ۴درصــد بــه ارزش خــود افــزود.
بــا ایــن افزایــش قیمــت ،ارزش کل ســهام شــرکت بــه ۱۴.۱۵
تریلیــون روپیــه ،معــادل  ۱۸۹میلیــارد دالر ،رســید .ارزش
هیــچ شــرکت هنــدیای تــا بــه حــال بــه ایــن انــدازه نبــوده
اســت.
ایــن بــه صنایــع رالینــس اجــازه داد تــا شــرکت آمریکایــی

اکســون موبیــل را پشــت ســر بگــذارد .اکســون در معامــات
روز جمعــه بیــش از  ۱درصــد ضــرر کــرد و  ۱میلیــارد دالر
از ارزش خــود را از دســت داد تــا ارزش کل شــرکت از ۱۸۴
میلیــارد دالر کمتــر شــود.
بــه ایــن ترتیــب رالینــس هنــد پــس از آرامکــوی ســعودی
دومیــن شــرکت بــزرگ انــرژی جهــان شــد .آرامکــو کــه
بزرگتریــن شــرکت انــرژی جهــان اســت ،از لحــاظ ارزش بــازار
بزرگتریــن شــرکت روی کــره زمیــن هــم بــه حســاب میآیــد
و در حــال حاضــر  ۱.۷تریلیــون دالر م ـیارزد .اپــل ،آمــازون،
مایکروســافت و آلفابــت (گــوگل) شــرکتهای بعــدی در
ردهبنــدی بزرگتریــن شــرکتهای جهــان هســتند و در ایــن
میــان رالینــس هنــد در رتبــه  ۴۶ام قــرار دارد.
 50شرکت تراز اول سوئیسی ،آماده ورود به کانال
مالی ایران و سوئیس هستند
بــه گفتــه رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ســوئیس،
دومیــن مبادلــه انجــام شــده در قالــب کانــال مالــی ایــران و
ســوئیس ،حاکــی از تزریــق منابــع مالــی بانــک مرکــزی بــه
ایــن کانــال اســت .همچنیــن 50 ،شــرکت سوئیســی کــه 90
درصــد آنهــا جــزو شــرکتهای تــراز اول ســوئیس هســتند،
بــرای تجــارت از طریــق ایــن کانــال اعــام آمادگــی کردهانــد.
نظــام مافــی 50 :شــرکت سوئیســی کــه  90درصــد آنهــا
جــزو شــرکتهای تــراز اول ســوئیس هســتند ،بــرای
تجــارت از طریــق ایــن کانــال اعــام آمادگــی کردهانــد کــه
نشــان میدهــد شــرکتهای مطــرح سوئیســی بــه خوبــی
آکاهنــد کــه تحریمهــای علیــه ایــران گذراســت .حتــی در
تحریمهــای قبــل و االن هــم ،شــرکتهای سوئیســی جــزو
آخریــن شــرکتهایی بودهانــد کــه ایــران تــرک کردنــد.
در حــال حاضــر هــم بســیاری از شــرکتهای سوئیســی در
ایــران تولیــد دارنــد.
او خاطرنشــان میکنــد  :بــا ایــن حــال نبایــد منکــر رکــود
حاکــم بــر تجــارت ایــران و ســوئیس شــد .امــا طبعــا ایــن
رکــود در مقایســه بــا ســایر کشــورهای اروپایــی بســیار کمتــر
اســت.
بدهی خارجی ایران  ۴درصد کم شد
براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی میــزان بدهــی خارجــی
ایــران در پایــان خــرداد  ۹۹براســاس سررســید اولیــه
بدهیهــا  ۸میلیــارد و  ۶۵۵میلیــون دالر اســت
براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی میــزان بدهــی خارجــی
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ایــران در پایــان خــرداد  ۹۹براســاس سررســید اولیــه
بدهیهــا  ۸میلیــارد و  ۶۵۵میلیــون دالر اســت
میــزان بدهیهــای خارجــی ایــران در پایــان خردادمــاه ســال
 ۹۹بــه  ۸میلیــارد و  ۶۵۵میلیــون دالر رســید کــه نســبت بــه
پایــان ســال  ۹۸معــادل  ۴.۱۶درصــد کاهــش داشــته اســت.
براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی میــزان بدهــی
خارجــی ایــران در پایــان خــرداد  ۹۹براســاس سررســید
اولیــه بدهیهــا  ۸میلیــارد و  ۶۵۵میلیــون دالر اســت کــه ۷
میلیــارد و  ۱۶۳میلیــون دالر آن بدهیهــای میانمــدت و
بلندمــدت و یــک میلیــارد و  ۴۹۲میلیــون دالر از ایــن میــزان
بدهیهــای کوتــاه مــدت اســت.
ایــن تعهــدات بالفعــل ایــران بــر مبنــای یــورو نیــز رقمــی
بالــغ بــر  ۷میلیــارد و  ۷۴۲میلیــون یــورو محاســبه شــده
کــه  ۶میلیــارد و  ۴۰۸میلیــون یــورو از ایــن میــزان حجــم
بدهیهــای میانمــدت و بلندمــدت و یــک میلیــارد و ۳۳۵
میلیــون یــورو حجــم بدهیهــای کوتاهمــدت اســت.
حجــم بدهیهــای خارجــی ایــران در پایــان اســفندماه ســال
 ۹۸معــادل  ۹میلیــارد و  ۳۱میلیــون دالر بــوده اســت کــه
ایــن آمــار حکایــت از کاهــش حجــم بدهیهــای خارجــی
ایــران در ســه ماهــه ابتدایــی ســال  ۹۹دارد.
تاثیر منفی تعطیلی پروژههای عراق
بر صادرات ایران
فــارس -تعطیلــی پروژههــای فنــی و مهندســی در عــراق
تأثیــر منفــی بــر میــزان صــادرات کاال و خدمــات از ایــران
بــه عــراق خواهــد داشــت .ســید حمیــد حســینی ،عضــو
هیاتمدیــره اتــاق بازرگانــی ایــران در مــورد آخریــن
وضعیــت صــادرات بــه عــراق گفــت :بــا بــاز شــدن مرزهــا
شــرایط رو بــه بهبــود اســت امــا تعطیلــی پروژههــای فنــی
و مهندســی در عــراق قطعــا روی صــادرات مــا بــه عــراق اثــر
منفــی خواهــد داشــت.
عضــو هیاتمدیــره اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق افــزود:
دولــت عــراق دســتور داده کلیــه پروژههــای فنــی و
مهندســی در عــراق تعطیــل شــود و تعطیلــی ایــن پــروژه
قطع ـاً بــر صــادرات مــا اثرگــذار خواهــد بــود .او بیــان کــرد:
دولــت عــراق بــرای ادامــه پروژههــای فنــی و مهندســی
بودجــه کافــی نــدارد بنابرایــن بــه تمــام پیمانــکاران داخلــی
و خارجــی دســتور داده تــا پروژههــا را تعطیــل کننــد.
حســینی بــا بیــان اینکــه فعالیــت ایــن پروژههــا بــه لحــاظ
صــادرات بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد اظهــار کــرد :قطعــا
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فعالیــت ایــن پــروژه ،منجــر بــه صــادرات مصالــح ســاختمانی،
میلگــرد و کاالهــای مــورد نیــاز بــرای تکمیــل پــروژه میشــد
و بــا توقــف فعالیــت پروژههــای یادشــده صــادرات ایــران بــه
عــراق نیــز کمتــر میشــود .او گفــت :در حــال حاضــر فقــط
پروژههــای فنــی و مهندســی کــه بودجــه آنهــا از طریــق
بانــک جهانــی تامیــن شــده در حــال فعالیــت اســت و ســایر
پروژههــا تعطیــل اســت .حســینی اضافــه کــرد :در ســال
 2014نیــز دولــت عــراق بــه علــت کمبــود بودجــه فعالیــت
پروژههــای فنــی و مهندســی را تعطیــل کــرد.
سقف  ۵۰۰هزار دالری برای کسانی که برای اولین بار
صادرات میکنند
سرپرســت صمــت گفــت :صادرکنندگانــی کــه بــرای اولیــن
بــار اقــدام بــه صــادرات میکنــد ،تنهــا مجازنــد تــا در ســقف
 ۵۰۰هــزار دالر صــادرات داشــته باشــند و تنهــا پــس از رفــع
تعهــد ارزی ،میتواننــد مجــددا صــادرات کننــد.
حســین مــدرس خیابانــی ،سرپرســت ایــن وزارتخانــه در
دیــدار بــا هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران بــا تقدیــر از تــاش صادرکننــدگان،
گفــت :صادرکننــدگان در شــرایط حســاس کنونــی اقــدام بــه
صــادرات و تأمیــن نیازهــای ارزی کشــور میکننــد و ایــن،
یــک اقــدام ســتودنی اســت.
وی از تعییــن ســقف و در نظــر گرفتــن ســابقه بــرای صــادرات
آن دســته از صاحبــان کارتهــای بازرگانــی خبــر داد کــه بــرای
اولیــن بــار اقــدام بــه انجــام صــادرات مینماینــد.
مــدرس خیابانــی تصریــح کــرد :از ایــن پــس ،صادرکنندگانــی
کــه بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه انجــام فعــل صــادرات
مینماینــد ،تنهــا مجــاز خواهنــد بــود تــا در ســقف  ۵۰۰هــزار
دالر صــادرات داشــته باشــند و تنهــا پــس از رفــع تعهــد ارزی،
مجــدد بتواننــد صــادرات خــود را ادامــه دهنــد.
وی همچنیــن از هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران درخواســت کــرد تــا بازنگــری
جــدی بــر روی شــرایط صــدور کارتهــای بازرگانــی انجــام
دهنــد تــا جلــوی تخلفــات در حــوزه کارتهــای بازرگانــی
یکبــار مصــرف گرفتــه شــود.
بــه گفتــه سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،امــروز
ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی ،تأمینکننــده اصلــی
نیازهــای کشــور اســت و بــر ایــن اســاس بایــد تمــام تــاش
خــود را بــه کار بســت تــا بتــوان از صــادرات حمایتهــای
الزم را بــه عمــل آورد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت بیســت و
چهــارم کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
بازرگانــی تهــران ،بــا دعــوت از مســئوالن دیپلماســی
کشــور در حــوزه چیــن بــه بحــث و بررســی اولیــه
رابطــه راهبــری بلندمــدت ایــران و چیــن پرداختنــد
و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،بــر ادامــه ایــن
بحــث بــه صــورت تخصصــی تاکیــد کردنــد.
اعضــای کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
در بیســتوچهارمین جلســه ایــن کمیســیون بــه بررســی
فرصتهــا و تهدیدهــای برنامــه همــکاری  25ســاله ایــران و
چیــن در حــوزه انــرژی و دســتاوردهای احتمالــی کــه ممکــن
اســت ایــن همــکاری پــر حــرف و حدیــث بــرای اقتصــاد
انــرژی و بنگاههــای بخشخصوصــی ایــن حــوزه داشــته
باشــد ،پرداختنــد.
 ،رئیــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران بــا
تاکیــد بــر اینکــه یکــی از مطالبــات جــدی و بهحــق فعــاالن
اقتصــادی ،شفافســازی دربــاره برنامــه همــکاری  25ســاله
ایــران و چیــن ،از ســوی دولــت اســت ،گفــت :در حــوزه انرژی،
کشــور نیــاز بــه توســعه پایــدار از طریــق تقویــت بخشهــای
زیربنایــی دارد ،حــال پرســش اساســی ایــن اســت کــه آیــا
قــرار اســت بــه ایــن توســعه پایــدار از طریــق کشــور چیــن
دســت یابیــم؟
رضــا پدیــدار بــا طــرح ایــن آمار کــه از ســال  1385تــا ،1396
میــزان درآمدهــای صادراتــی ایــران رقــم  1180میلیــارد دالر
را بــه ثبــت رســاند ،افــزود :آیــا قــرار اســت کــه اقتصــاد ایــران،
مبتنــی بــر ســرمایهگذاری و تجــارت بــا چیــن قــرار گیــرد
و در ایــن مســیر ،نقــش و جایــگاه بخــشخصوصــی چگونــه
تعریــف شدهاســت؟
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ســپس بــا اشــاره بــه
اینکــه موضــوع جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در کشــور،
در برنامــه دوم توســعه و طــی ســالهای  1374تــا 1378
گنجانــده شــد و در برنامــه ســوم توســعه ،عملیاتــی و بــه اجــرا
درآمــد ،افــزود :متاســفانه بــه دلیــل قراردادهــای خارجــی
نامــوزون و دیپلماســی ضعیــف اقتصــادی ،اهــداف پیشبینــی
شــده در ایــن برنامههــای توســعهای کشــور در حــوزه جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی بــه ســرانجام مطلوبــی نرســید .از
ایــن رو ،بایــد در مقابــل برنامــه همــکاری جامــع  25ســاله
ایــران و چیــن کــه بــه مدتــی اســت مطــرح شــده ،مراقــب

انـرژی

شماره یکصد و چهل و هشتم  /هفتـه دوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

فرصتها و تهدیدهای برنامه همکاری
 25ساله ایران و چین در بخش انرژی
بــود کــه بــرای اقتصــاد ایــران و بازیگــران اصلــی آن کــه
ش خصوصــی اســت ،دســتاوردهای منطقــی و معقــول بــه
بخـ 
همــراه داشــته باشــد.
در ادامــه ایــن نشســت کــه بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد،
حســن کاظمــی ،عضــو انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران ،گزارشــی بــا موضــوع «شناســایی فرصتهــا
و تهدیدهــای تفاهمنامــه همکاریهــای  25ســاله ایــران
و چیــن» کــه بــا همــکاری موسســه تحقیــق بــرای توســعه
صنعــت احــداث و انــرژی ،تدویــن و تنظیــم شــده ،را ارائــه
کــرد.
وی طــرح یــک کمربند-یــک جــاده کــه جــزو برنامههــای
اســتراتژیک چیــن اســت را بــه برنامــه همــکاری  25ســاله
ایــران و چیــن گــره زد و توضیحاتــی دربــاره چرایــی بازســازی
جــاده ابریشــم و نقــش و جایــگاه ایــران در اتصــال حلقههــای
ایــن جــاده تاریخــی و اســتراتژیک بیــان کــرد.
وی همچنیــن ،قوانیــن و مقــررات بازدارنــده در مناطــق آزاد،
اقتصــاد سیاســتزده ایــران و ضعــف بخــش خصوصــی در
مشــارکتهای بینالمللــی را جــزو ریســکهای مشــارکت
ایــران در ایــن طــرح منطق ـهای و بینالمللــی عنــوان کــرد و
گفــت :اگــر طــرح جــاده ابریشــم ،میتوانــد تضمینکننــده
رشــد و توســعه متــوازن اقتصــادی در کشــورهای در حــال
توســعه آســیای مرکــزی و میانــه و آســیای غربــی باشــد ،بایــد
بــا مشــارکت فعاالنــه ایــران در ایــن طــرح ،از فرصــت چندیــن
هــزار میلیــارد دالری آن اســتفاده کــرد.
کاظمــی ســپس بــه تشــریح فرصتهــا و تهدیدهــای برنامــه

همــکاری  25ســاله ایــران و چیــن در حــوزه انــرژی کشــور
پرداخــت( .اینجــا مطالعــه کنیــد).
فرصت چین برای ایران
در ادامــه ایــن نشســت ،ابوالفضــل علمایــی ،مــدرس دانشــکده
روابــط بینالملــل وزارت امــور خارجــه ،در ســخنانی بــا بیــان
اینکــه بــرای بررســی ماهیــت ایــن برنامــه همــکاری ،نمیتوان
بــه آنچــه کــه در فضــای مجــازی پیرامــون آن مطــرح شــده،
اســتناد کــرد ،یــادآور شــد کــه در بیانیــه مشــترک مشــارکت
جامــع راهبــردی ایــران و چیــن کــه در ســال  2016و بــه
دنبــال ســفر رئیسجمهــور چیــن بــه تهــران میــان دو طــرف
بــه امضــا رســید ،بــر تدویــن ســند همکاریهــای بلندمــدت
میــان دو کشــور تاکیــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نمیتــوان بــه ســادگی از قــدرت و
جایــگاه کنونــی چیــن در جامعــه بینالمللــی ،چشمپوشــی
کــرد ،افــزود :بســیاری از کشــورها ،از اروپــا و آمریــکا گرفتــه
تــا آفریقــا و اقیانوســیه ،بــه خوبــی بــه اهمیــت چیــن در نظــام
سیاســی و اقتصــادی فعلــی جهــان پــی بــرده و طــی ســالها
و دهههــای اخیــر بــه رقابــت بــا یکدیگــر بــرای نزدیکــی
بیشــتر بــه ایــن کشــور قدرتمنــد آســیایی مشــغول هســتند.
علمایــی بــا اشــاره بــه بیانیــه جامــع راهبــردی دو کشــور
ایــران و چیــن کــه در ســال  2016توســط مقامــات ارشــد دو
کشــور بــه امضــا رســید ،تصریــح کــرد کــه در بنــد ( )6ایــن
ســند ،بــه همــکاری بلندمــدت  25ســاله دو کشــور اشــاره
شــده اســت .بنابرایــن ایــن همــکاری ،یــک فرصــت بــرای
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ایــران اســت.
بوکار بــه بیــان
در ادامــه ،فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان کسـ 
دیدگاههــای خــود پیرامــون برنامــه همــکاری  25ســاله
ایــران و چیــن پرداختنــد.
پیــام باقــری ،نایبرئیــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق تهــران ،بــا بیــان اینکــه بایــد مراقــب بــود کــه اقتصــاد
ایــران از ایــن همــکاری پوالریــزه نشــود ،افــزود :اگــر
قــرار اســت تفاهمنامــه همــکاری میــان دو کشــور بــا
چش ـماندازی بلندمــدت تدویــن و بــه امضــا برســد ،در وهلــه
اول بایــد بخــش خصوصــی ایــران نیــز کامــا از جزئیــات
آن مطلــع شــده و در تنظیــم ســند همــکاری نقــش جــدی
داشــته باشــد و از ســوی دیگــر نیــز ،بایــد ســند همــکاری
بــه گونــهای تنظیــم شــود کــه چینیهــا بــه ماننــد ادوار
گذشــته ،بــدون هزینــه از ســرمایهگذاری در ایــران خــارج
نشــوند.
حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران،
نیــز حضــور بخــش خصوصــی ایــران در میــز مذاکــرات
مربــوط بــه ایــن ســند همــکاری را مطالبــه اصلــی فعــاالن
اقتصــادی عنــوان کــرد و گفــت :بخشخصوصــی میتوانــد
برنامــه همــکاری مدنظــر خــود را بــا مشــارکت و همفکــری
تمامــی بخشهــای اقتصــادی و بــا هدایــت اتــاق بازرگانــی
آمــاده و بــه دولــت ارائــه دهــد.
ســیروس تــاالری ،رئیــس هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران ،نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن
ســند همــکاری نمیتوانــد وضعیــت اقتصــادی ایــران را
تضمیــن کنــد ،افــزود :مذاکــره و امضــای هرگونــه قــرارداد
همــکاری بلندمــدت بــا هــر کشــوری از جهــان در حالــی
کــه ایــران در شــرایط داخلــی هنــوز دارای ضعــف اســت ،بــه
صــاح نیســت.
فرهــاد فزونــی دیگــر فعــال اقتصــادی از بخــش خصوصــی
نیــز بــا اشــاره بــه ســابقه همکاریهــای اقتصــادی چیــن بــا
ایــران بــه ویــژه در دوره تحریمهــا ،تصریــح کــرد کــه بایــد
احتیــاط زیــادی در مفــاد قــرارداد صــورت گیــرد تــا چیــن
شــریک قابــل اطمینانــی بــرای ایــران باشــد.
فریــال مســتوفی ،رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه
اتــاق تهــران ،نیــز بــر حضــور و مشــارکت بخــشخصوصــی
ایــران در رونــد مذاکــرات همــکاری  25ســاله دو کشــور
ایــران و چیــن تاکیــد کــرد و آن را مطالبــه نخســت بخــش
خصوصــی دانســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دولت با همراهی
صادرکنندگان معتبر و
تولیدکنندگان ،اقتصاد
بدون نفت را عملیاتی
کرده است
حســن روحانــی گفــت :در شــرایط خــاص اقتصــادی کــه
بــا هیــچ زمــان دیگــری در تاریــخ کشــور قابلمقایســه
نیســت ،دولــت بــا همــکاری مؤثــر و مجاهدانــه کارآفرینان،
تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان معتبــر ،اقتصــاد بــدون
نفــت را عملیاتــی و در ایــن شــرایط ســخت اقتصــاد کشــور
را مدیریــت کــرده اســت.
تقویــت بــورس کاال ،مقابلــه بــا گرانــی ،گــزارش منابــع و
مصــارف ارزی کشــور بــرای ســال  ۹۹و ضــرورت شــفافیت
از جملــه مهمتریــن محورهــای نشســت امــروز ســتاد
هماهنگــی اقتصــادی دولــت بــه ریاســت رئیــس جمهــور
بــود.
رئیسجمهــور افــزود :مقابلــه بــا گرانــی بــدون دلیــل
ایجــاب میکنــد در کنــار اعمــال نظارتهــای تعریــف
شــده بــرای دســتگاههای مرتبــط ،بــا ایجــاد شــفافیت،
زمینــه نظــارت عمومــی را نیــز فراهــم کنیــم .روحانــی
تاکیــد کــرد :مــردم بایــد بداننــد قیمــت مــواد اولیــه بــرای
ســاخت محصــول و تمــام شــده تولیــد محصــوالت چگونــه
اســت و وقتــی کاالیــی بــه دســت مــردم میرســد چــه
مســیری بــرای تعییــن قیمــت را طــی کــرده اســت ایــن
شــفافیت هــم موجــب نظــارت عمومــی و مقابلــه بــا فســاد
و گرانــی خواهــد بــود و هــم رقابــت را در اقتصــاد رقــم
خواهــد زد.
روحانــی افــزود :همــه تولیــد کننــدگان بــه ویــژه
دســتگاههای دولتــی موظــف هســتند فراینــد قیمــت
گــذاری و عرضــه ســریع و آســان کاالهــای تولیــدی بــه

ویــژه مــواد اولیــه را مشــخص کــرده و بــرای مقابلــه بــا
معضــل گرانــی اقدامــات مؤثــر را انجــام بدهنــد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت در مــورد
کاالهایــی کــه در بخــش دولتــی و عمومــی غیــر دولتــی
تولیــد میشــود بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت،
گفــت :بخــش عمومــی بایــد در زمینــه کنتــرل قیمتهــا
بــا تعریــف فراینــد تعییــن قیمتهــا و مقابلــه بــا گرانــی
پیشــتاز باشــد تــا بتوانیــم در شــرایط جنــگ اقتصــادی
و روزهــای ســخت پدیــد آمــده از معضــل کرونــا ،فشــار
اقتصــادی را بــر مــردم کاهــش دهیــم.
رئیسجمهــور تاکیــد کــرد :بــورس کاال بایــد تقویــت شــود
و بــا شــفافیت عرضــه و تقاضــا و خــارج کــردن عملیــات
ســفته بازانــه ،قیمــت کاالهــای تولیــدی کشــور را بــه
ســطح منطقــی برســاند .روحانــی بــا قدردانــی از افزایــش
ســطح تولیــد در کاالهایــی ماننــد فــوالد و پتروشــیمی کــه
در ســالهای قبــل در فهرســت کاالهــای وارداتــی کشــور
بودنــد و اکنــون بــه فرصــت صادراتــی کشــور تبدیــل
شــدهاند ،تاکیــد کــرد :در کاالهایــی کــه کشــور مــازاد
تولیــد دارد بــا شــفاف کــردن بــازار میتــوان بــه قیمــت
منطقــی دســت یافــت و در ایــن رابطــه دســتورات الزم را
بــه وزارت صمــت و ســازمان بــورس صــادر کــرد.
او همچنیــن بــا قدردانــی از فعــاالن اقتصــادی کشــور در
همراهــی بــا سیاســتها و برنامههــای دولــت در ایــن
زمینــه ،گفــت :در شــرایط خــاص اقتصــادی کــه بــا هیــچ
زمــان دیگــری در تاریــخ کشــور قابــل مقایســه نیســت،
دولــت بــا همــکاری مؤثــر و مجاهدانــه کارآفرینــان ،تولیــد
کننــدگان و صادرکننــدگان معتبــر ،اقتصــاد بــدون نفــت
را عملیاتــی و در ایــن شــرایط ســخت اقتصــاد کشــور را
مدیریــت کــرده اســت.
روحانــی بــا تبییــن اهــداف جنــگ اقتصــادی دشــمن کــه
فروپاشــی کشــور اصلیتریــن محــور آن بــود ،گفــت :برنامــه
دشــمنان ایــن بــود کــه تحریمهــا و فشــارها بــه گون ـهای
تأثیــر بگــذارد کــه مــردم حتــی بــرای تأمیــن مایحتــاج
ضــروری خــود نیــز بــا مشــکل مواجــه شــوند امــا امــروز
بعــد از گذشــت بیــش از دو ســال از تحریمهــا ،دولــت
توانســته بــا همــکاری وهمراهــی مــردم و فعــاالن اقتصادی،
نــه تنهــا در تأمیــن کاالهــای اساســی و ضــروری جامعــه
بلکــه در زمینــه تأمیــن مــواد اولیــه تولیــد کاالهــا موفقیــت
داشــته باشــد ضمــن آنکــه توانســته در ایــن مســیر حتــی
بــه رونــق و جهــش تولیــد ســرعت بدهــد.

انـرژی
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ضمانتنامههای صندوق ضمانت
صادرات پذیرفته میشود
پیگیــری مشــکل صادرکننــدگان از رئیــس کل
گمــرک
بــه گــزارش خبرگــزاری صنایــع  ،چنــدی پیــش در
جلسـهای کــه وزیــر اقتصــاد حضــور داشــت ،رئیــس کل
گمــرک از رفــع مشــکالت و پذیــرش ضمانتنامههــای
صنــدوق ضمانــت صــادرات خبــر داده بــود.
امــا برخــی فعــاالن ایــن حــوزه در تماسهــا و پیامهایــی
کــه بــرای خبرگــزاری صنایع ارســال کــرده بودنــد ،گالیه
داشــتند ذی حســاب گمــرک همچنــان ضمانتنامههــای
صندوقضمانــت صــادرات ایــران را نمیپذیــرد و آن را
منــوط بــه پذیــرش بانــک مرکــزی و مشــروط بــه دارا
بــودن برخــی شــرایط میکنــد کــه در عمــل ،معنــی آن
نپذیرفتــن ایــن ضمانتنامههــا اســت.
ایــن موضــوع باعــث شــد ،خبرنــگار خبرگــزاری
صنایــع در گفتگــوی اختصاصــی کــه بــا رئیــس کل
گمــرک داشــت ،ایــن موضــوع و گالیههــای دریافتــی
را بــا ایشــان و کســب تکلیــف کنــد کــه باالخــره،
گمــرک ضمانتنامههــای صنــدوق ضمانــت صــادرات را
میپذیــرد یــا خیــر.
پذیــرش ضمانتنامههــای صنــدوق ضمانــت
صــادرات
مهــدی میراشــرفی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا
گمــرک باالخــره ضمانتنامههایصنــدوق ضمانــت
صــادرات را مــی پذیــرد یــا خیــر ،اظهــار داشــت:
بــه صــورت شــفاف بایــد عــرض کنــم ،قبــل از آن جلســه
کــه شــما بــه آن اشــاره داشــتید ،گمــرک ایــران اقدامــات
عملیاتــی در ایــن خصــوص را آغــاز کــرده بــود و بــا
جدیــت در حــال پیگیــری آن بــود.
در ادامــه ایــن پیگیریهــا ،بــا اقداماتــی کــه از ســوی
بانــک مرکــزی و خزانــه بــه جهــت ذیحســابی انجــام
شــد ،در واقــع ایــن هماهنگــی بیــن ســه بخــش گمــرک،
بانــک مرکــزی و خزانــه ایجــاد شــد و عمــا ایــن
ضمانتنامههــای صنــدوق ضمانــت صــادرات مــورد
پذیــرش قــرار گرفــت.
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سرمایه گذاری ۳.۴میلیارد دالری سه
دولت در صنعت برق عراق
همــه ســاله بــا گــرم شــدن هــوا در فصــل تابســتان،
انــرژی الکتریکــی در کشــورهای گرمســیری ماننــد عــراق
مــورد توجــه رســانه هــا قــرار مــی گیــرد و بحــث و تبــادل
نظرهــای مختلفــی در مــورد ظرفیــت و مصــرف در ایــن
مــورد صــورت مــی گیــرد .در همیــن رابطــه صــادق
الســلیطی عضــو کمیســیون انــرژی پارلمــان عــراق در
گفتگــو بــا یکــی از شــبکه هــای تلوزیونــی ایــن کشــور بــه
بررســی وضعیــت ســرمایه گــذاری و چالــش هــای صنعــت
بــرق ایــن کشــور پرداخــت.
وی ضمــن اعــام تاریخچــه ای از بــرق عــراق اعــام کــرد
ایــن کشــور بــه منظــور ایجــاد ظرفیــت تولیــد  ۲۲گیــگا
وات انــرژی الکتریکــی ،از ســال  ۲۰۰۵تجهیــزات نیــروگاه
هایــی الزم را خریــداری کــرده ،امــا مشــکل ایــن اســت
کــه ایــن دســتگاه هــا و تجهیــزات بــا کیفیــت مــورد نظــر
کار نمیکننــد.
الســلیطی گفــت :بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از ســیطره
داعــش بــر مناطقــی از کشــور عــراق طــی ســال هایــی
گذشــته  ۶هزارمــگاوات ظرفیــت تولیــد و انتقــال بــرق
ایــن کشــور از دســت رفتــه اســت.
عضــو کمیســیون انــرژی پارلمــان عــراق در خصــوص
ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه در ایــن بخــش گفــت:
مجمــوع هزینــه ای کــه ســه دولــت ابراهیــم الجعفــری،
حیــدر العبــادی و عــادل عبدالمهــدی در طــی ســال هــای
 ۲۰۱۴ ،۲۰۰۵و  ۲۰۱۹در بخــش پــروژه هــای بــرق
ســرمایه گــذاری کــرده انــد ،بالــغ بــر  ۳میلیــارد و ۳۹۹
میلیــون دالر بــود .همچنیــن دولــت نــوری المالکــی در
بخــش بــرق از ســال  ۲۰۰۶تــا  ۲۰۱۴مبلغــی بالــغ بــر ۳۲
تریلیــون و  ۳۲۰میلیــارد دینــار در زمینــه بــرق ســرمایه
گــذاری کــرد کــه  ۸۸درصــد از پــروژه هــای مربــوط بــه
بــرق را شــامل مــی شــود.
بنــا بــر پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه از مصــرف
عــراق در ســال جــاری میــادی بالــغ بــر  ۲۸هزار مــگا وات
بــرق نیــاز دارد تــا از زمــان اوج تقاضــا عبــور کنــد .از ایــن
میــزان در حــال حاضــر حــدود  ۱۸هــزار مــگاوات بــرق را
در داخــل عــراق تولیــد و مابقــی را بــا روش هــای مختلــف
وارد و یــا تامیــن مــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بلوای ارزی
بین بانک
مرکزی
و بخش
خصوصی

صادرکننــدگان در مــورد ارز میگوینــد آنچــه کــه
در توانشــان بــوده را بــه کشــور بازگرداندهانــد و
بانــک مرکــزی میگویــد بــا وجــود اخطارهــای
مکــرر هنــوز عــدهای تعهــد خــود را ایفــا نکــرده
انــد و بــازار بــی توجــه بــه منشــا ایــن اختالفــات،
تنهــا بــه اخبــار امیدبخــش واکنــش مثبــت نشــان
میدهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اقتصــاد ایــران کــه از دهههــا قبــل
بخــش قابــل توجهــی از درآمــد ارزی و بــه دنبــال آن
بودجــه جــاری خــود را از محــل درآمدهــای نفتــی تامیــن
کــرده ،در حــدود  ۲۷مــاه کــه از تحریمهــای جدیــد دولــت
ترامــپ میگــذرد ،بخــش قابــل توجهــی از دسترســی خــود

بــه ایــن درآمدهــا را از دســت داده اســت.
در چنیــن بســتری ،بــا برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه از
ســوی دولــت بــه منظــور تامیــن نیازهــای داخلــی ،صــادرات
غیرنفتــی بــه عنــوان اولویــت اصلــی اقتصــاد ایــران شــناخته
شــد و در دو ســال گذشــته ایــن صادرکننــدگان جــور نبــود
درآمدهــای نفتــی را کشــیدند .بــه ایــن ترتیــب بــا ثبــت
بیــش از  ۴۰میلیــارد دالر صــادرات در دو ســال  ۱۳۹۷و
 ،۱۳۹۸کشــور تقریبــا بــه همــان میــزان واردات داشــت
و بــه ایــن ترتیــب نبــود نفــت الاقــل در تامیــن نیازهــای
اولویــت دار وارداتــی بــه چشــم نیامــد.
ایــن رونــد کــه بــه نظــر میرســید بــه افزایــش تجربــه
تاجــران ایرانــی در ایــام تحریــم میتوانــد در ســال ۱۳۹۹
بــه افزایــش صــادرات غیرنفتــی کشــور نیــز منجــر شــود بــا
شــیوع ویــروس کرونــا ،بــه طــور کلــی تغییــر مســیر داد .از
ســویی بــا کاهــش تقاضــا ،قیمــت جهانــی نفــت بــه شــکل
جــدی کاهــش یافــت و همــان میــزان درآمــد محــدودی
کــه ایــران از ایــن حــوزه بــه دســت مـیآورد نیــز بــه حداقل
رســید و از ســوی دیگــر بــا بســته شــدن مرزهــا و توقــف
فعالیــت کســب و کارهــا ،حجــم تجــارت جهانــی و تجــارت
ایــران بــه شــکل جــدی کاهــش یافــت و ایــن امــر نخســتین
تاثیــر خــود را در کاهــش درآمدهــای ارزی نشــان داد.
بانــک مرکــزی کــه در دو ســال گذشــته بــا طراحــی شــیوه
تعهــد ارزی بــرای صادرکننــدگان تــاش کــرده بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات را بــه کشــور تضمیــن کنــد ،در
هفتههــای اخیــر نیــز بــار دیگــر بــر لــزوم بازگشــت بــه
موقــع ارز بــه کشــور تاکیــد کــرده و بــا وجــود درخواســت
چنــد بــاره اتــاق بازرگانــی کــه حتــی در شــورای گفــت و
گــو نیــز بــه تصویــب رســید ،در نهایــت پایــان تیــر مــاه را
آخریــن مهلــت بــرای رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان در
نظــر گرفــت تــا بــار دیگــر اختــاف نظرهــا میــان ایــن نهــاد
دولتــی و بخــش خصوصــی افزایــش پیــدا کنــد.
در روزهــای گذشــته اختالفــات اتــاق و بانــک مرکــزی
بــه چنــد محــور اصلــی تقســیم شــده اســت .نخســتین
بحــث ،اختــاف نظــر میــان رقــم اعالمــی دولــت و بخــش
خصوصــی اســت .همانطــور کــه در روزهــای گذشــته،
کاشــفی – عضــو هیئــت رییســه اتــاق بازرگانــی ایــران – در
محاســبات خــود اعــام کــرده بــود کــه رقــم بازنگشــته ارز
بــه کشــور کمتــر از عــدد  ۲۷میلیــارد دالر اعالمــی بانــک
مرکــزی اســت .در جلســه اخیــر اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز
مســعود خوانســاری ،رییــس ایــن اتــاق اعــام کــرد کــه
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محاســبات بخــش خصوصــی ،عــدد اعــام شــده از ســوی
بانــک مرکــزی را تاییــد نمیکنــد.
بــا توجــه بــه ایــن اختــاف نظرهــا ،اعضــای اتــاق بازرگانــی
در روزهــای گذشــته یــک صــدا از بانــک مرکــزی خواســتند
کــه فهرســت افــراد یــا شــرکتهایی کــه ارز خــود را بــه
کشــور بازنگرداندهانــد ،منتشــر کنــد یــا در اختیــار اتــاق
بازرگانــی قــرار دهــد تــا مشــخص شــود چــه افــرادی در
ایفــای تعهــد نــاکام بودهانــد .ایــن در خواســت بخــش
خصوصــی نیــز از ســوی بانــک مرکــزی بــا موافقــت مواجــه
نشــد و ایــن بانــک ســرانجام اعــام کــرد کــه فهرســت
متخلفــان را نــه در اختیــار اتــاق کــه در اختیــار قــوه
قضاییــه قــرار داده اســت.
در بخشــی از اطالعیــه بانــک مرکــزی آمــده :عــدهای در
شــرایط جنــگ تمــام عیــار علیــه کشــور ،بــدون توجــه بــه
سیاســتهای کالن ابالغــی بــا بهرهمنــدی از منابــع و
امکانــات کشــور مبــادرت بــه صــادرات کاال از کشــور کــرده
و هیچگونــه مــدارک و مســتنداتی درخصــوص برگشــت
ارز حاصلــه بــه چرخــه اقتصــادی ارائــه نکردهانــد .بانــک
مرکــزی در مرحلــه اول اطالعــات مربــوط بــه  ۲۵۰نفــر
شــخص حقیقــی و حقوقــی ،کــه بخشــی از مجمــوع ۲۷
میلیــارد دالر ارز صادراتــی را برنگرداندهانــد ،را بــه مرجــع
محتــرم قضایــی ارســال و حتــی بعــد از شــکایت نیــز بــه
منظــور مســاعدت ،جلســات متعــدد بــه منظــور برگشــت ارز
حاصــل از صــادرات بــا آنهــا برگــزار کــرده ،لیکــن متأســفانه
کمــاکان از برگشــت ارز اجتنــاب کردهانــد .بانــک مرکــزی
اعــام کــرده کــه وضعیــت ایــن افــراد را از طریــق قــوه
قضاییــه پیگیــری خواهــد کــرد.
ســومین حــوزه اختــاف میــان دولــت و بخــش خصوصــی،
بــه بخشــنامه جدیــد بانــک مرکــزی بــرای تعهــدات
ارزی ســال  ۱۳۹۹اختصــاص دارد .جایــی کــه بــر خــاف
بســتههای ســالهای گذشــته ،ایــن بانــک اعــام کــرده
کــه دیگــر واردات در ازای صــادرات بــه عنــوان جزئــی
از تعهــد ارزی بــه رســمیت شــناخته نمیشــود و تنهــا
تولیدکننــدگان میتواننــد بخشــی از نیــاز کارخانــه خــود
بــه مــواد اولیــه را از ایــن طریــق برطــرف کننــد و بــه ایــن
ترتیــب صادرکننــدگان بایــد  ۸۰درصــد از ارز خــود را
بــرای فــروش بــه ســامانه نیمــا بیاورنــد .محمــد الهوتــی –
رییــس کنفدارســیون صــادرات ایــران – در انتقــاد از ایــن
بســته ارزی جدیــد ،گفتــه کــه اجــرای آن از ســویی بــرای
صادرکنندگانــی کــه در چهــار مــاه ابتدایــی ســال جــاری
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بــه ســبک بســتههای قبلــی عمــل کردهانــد ،تغییــر رویــه
ممکــن نخواهــد بــود و از ســوی دیگــر بــا دشــوار شــدن
شــرایط احتمــال آنکــه بســیاری از صادرکننــدگان ترجیــح
دهنــد کار خــود را متوقــف کننــد وجــود دارد و بــه ایــن
ترتیــب ،صــادرات کشــور آســیب دیــده و کاهــش خواهــد
یافــت.
هرچنــد در ماههــای گذشــته بانــک مرکــزی نشــان داده
کــه بــه راحتــی در برابــر خواســتههای بخــش خصوصــی،
نرمــش نشــان نمیدهــد امــا بــرای تلطیــف فضــا ،ســازمان
توســعه تجــارت خبــر از تدویــن بســتههای تشــویقی
بــرای صادرکننــدگان داده اســت .حمیــد زادبــوم ،رییــس
ایــن ســازمان گفتــه :بیــش از  ۱۳۰۰صادرکننــده در
کشــور بــا میــزان صــادرات حــدود هشــت میلیــارد دالر در
ســال  ،۱۳۹۷ارز صادراتــی خــود را بــه صــورت صــد در
صــد بازگرداندهانــد کــه در صــورت اجــرای برنامههــای
تشــویقی ،پیشبینــی میشــود تعــداد صادرکننــدگان از
نظــر تعــداد و ارزش صــادرات افزایــش خواهــد یافــت .طبــق
گفتههــای زادبــوم ایــن بســتههای تشــویقی بــا مشــارکت
ســازمان توســعه تجــارت و بانــک مرکــزی تدویــن خواهــد
شــد.
هرچنــد بــا کاهــش محدودیتهــای حاصــل از کرونــا،
میــزان صــادرات غیرنفتــی افزایشــی نســبی را نســبت بــه
فروردیــن و اردیبهشــت امســال بــه ثبــت رســانده امــا بــه
نظــر میرســد در شــرایطی کــه تجــارت جهانــی زیــر
ســایه ایــن ویــروس کاهشــی چشــم گیــر داشــته ،بازگشــت
صــادرات ایــران بــه آمــار ســالهای قبــل دشــوار خواهــد
بــود و تــداوم اختــاف نظــر میــان بانــک مرکــزی و بخــش
خصوصــی میتوانــد مزیــد بــر ایــن علــت شــود .البتــه
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه صادرکننــدگان هــم در
بازگشــت ارز کاهلــی کــرده انــد ،چــون ایــن  ۲۷میلیــارد
دالر بازنگشــته طبــق اعــام بانــک مرکــزی بــه ســال ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸بــاز مــی گــردد کــه بــه جــز ماههــای پایانــی ســال
 ۱۳۹۸هنــوز کرونایــی وجــود نداشــت.
در شــرایطی کــه فعــا چشــم انــداز روشــنی از افزایــش
دوبــاره درآمدهــای نفتــی ایــران وجــود نــدارد و بســیاری
از کارشناســان از لــزوم کاهــش وابســتگی بــه آن صحبــت
میکننــد ،شــاید حــل اختالفــات و دعواهــای امــروز در
آینــده بــه ترســیم یــک نقشــه راه بــرای صــادرات غیرنفتــی
ایــران در آینــده منجــر شــود؛ اختالفــی کــه فعــا دو طــرف
آن قصــد کوتــاه آمــدن ندارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آخرین وضعیت تجارت
ایـران و اوراسیـا

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از رشــد  ۶۳درصــدی
صــادرات ایــران بــه اوراســیا در اقــام مشــمول موافقتنامــه
فیمابیــن ،خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،حمیــد زادبــوم رئیــس کل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران عملکــرد آمــاری موافقتنامــه موقــت بیــن ج .ا
ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و کشــورهای عضــو را از
زمــان اجرایــی شــدن موافقتنامــه ،از  ۵آبــان  ۱۳۹۸تــا ۳۰
خــرداد  ،۱۳۹۹تشــریح کــرد.
طبــق آمارهــای تحلیلــی منتشــر شــده توســط دفتــر
همــکاری ایــران و اوراســیا در ســازمان توســعه تجــارت ایــران
کــه بــر اســاس آمارهــای اعالمــی گمــرک ج .ا ایــران از زمــان
اجرایــی شــدن موافقتنامــه ۵ ،آبــان  ۱۳۹۸تــا  ۳۰خــرداد
 ۱۳۹۹اســتخراج شــده اســت:
کل صــادرات ایــران بــه اوراســیا پــس از اجرایــی شــدن
موافقتنامــه تــا  ۳۰خــرداد  ۹۹بالــغ بــر  ۶۸۱میلیــون دالر
بــوده کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل  ۱۷درصد رشــد
داشــته اســت.
کل واردات ایــران از اوراســیا پــس از اجــرای موافقتنامــه تــا
 ۳۰خــرداد  ۹۹بالــغ بــر  ۱۷۳۶میلیــون دالر بــوده کــه نســبت
بــه دوره مشــابه ســال قبــل  ۱۳درصــد رشــد داشــته اســت.
حجــم کل تجــارت فیمابیــن بــه  ۲۴۱۷میلیــون دالر رســیده
کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل  ۱۴درصــد رشــد
داشــته اســت .ایــن میــزان رشــد درتجــارت کل علــی رغــم
شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش حجــم تجــارت در ســطح
بیــن المللــی در ماههــای اخیــر ،بیانگــر پایــداری تجــارت بــا
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و قابلیــت توســعه روابــط تجــاری
و اقتصــادی ج .ا ایــران بــا آن اتحادیــه اســت.
حجــم تجــارت ایــران بــا اوراســیا در اقــام مشــمول
موافقتنامــه موقــت تشــکیل منطقــه تجــارت آزاد بیــن ج .ا
ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
صــادرات ایــران بــه اوراســیا در فهرســت اقــام ترجیحــی
اوراســیا بــه ایــران ،از زمــان اجــرای موافقتنامــه ( ۵آبــان
 )۱۳۹۸تــا  ۳۰خــرداد  ۱۳۹۹بــه  ۵.۳۸۳میلیــون دالر
رســیده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل  ۶۳درصــد رشــد

داشــته اســت .همچنیــن در خصــوص کاالهــای مشــمول
تثبیــت تعرفــه افزایــش یــک درصــدی در میــزان صــادرات
ایــران بــه اوراســیا و در کاالهــای مشــمول تخفیــف تعرفــه
 ۷۹درصــد رشــد مشــاهده میشــود.
از مجمــوع  ۳۸۳.۵۱میلیــون دالر صــادرات ایــران به اوراســیا
در اقــام ترجیحــی از  ۵آبــان  ۱۳۹۸تــا  ۳۰خــرداد ۱۳۹۹
(مطابــق آمــار گمــرک ج .ا ایــران)  ۴۹.۷۳میلیــون دالر
معــادل  ۱۳درصــد صــادرات کشــورمان بــه اتحادیــه اوراســیا
در اقــام ترجیحــی مشــمول تثبیــت تعرفــه شــده انــد و
 ۳۳۳.۷۹میلیــون دالر یعنــی معــادل  ۸۷درصــد صــادرات در
اقالمــی بــوده کــه مشــمول کاهــش تعرفــه شــدند.
اقــام عمــده صادراتــی ایــران بــه اوراســیا در فهرســت
ترجیحــات اعطایــی اوراســیا ( ۵آبــان  ۹۸تــا  ۳۰خــرداد )۹۹
بــر حســب میلیــون دالر
واردات ایــران از اوراســیا در فهرســت اقــام ترجیحــی ایــران
بــه اوراســیا ،از زمــان اجــرای موافقتنامــه ( ۵آبــان )۱۳۹۸
تــا  ۳۰خــرداد  ۱۳۹۹بــه  ۷.۱۱۲۰رســیده کــه نســبت
بــه مــدت مشــابه قبــل  ۱۵درصــد کاهــش داشــته اســت.
همچنیــن در خصــوص کاالهــای مشــمول تثبیــت تعرفــه
کاهــش  ۱۰درصــدی در میــزان واردات ایــران از اوراســیا
و کاالهــای مشــمول تخفیــف تعرفــه ۳۹ ،درصــد کاهــش را
نشــان میدهنــد.
از مجمــوع یــک میلیــارد و  ۱۲۰میلیــون دالر کل واردات
ایــران از اوراســیا در اقــام ترجیحــی از  ۵آبــان  ۱۳۹۸تــا
 ۳۰خــرداد ( ۱۳۹۹مطابــق آمــار گمــرک ج .ا ایــران) ،فقــط
میــزان  ۲۳۲میلیــون دالر معــادل  ۲۱درصــد واردات ایــران
از اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در اقــام ترجیحــی مشــمول
تخفیــف تعرفـهای بــه آن اتحادیــه شــده انــد و  ۸۸۸میلیــون
دالر یعنــی معــادل  ۷۹درصــد واردات در اقالمــی بــوده کــه
هیــچ تخفیــف تعرفـهای بــه اتحادیــه اوراســیا تعلــق نگرفتــه
اســت .ایــن اقــام مطابــق بــا مفــاد موافقتنامــه تنها مشــمول
تثبیــت تعرفــه در ســال پایــه موافقتنامــه میباشــند .عمــده
اقــام وارداتــی از اوراســیا کــه مشــمول موافقتنامــه هســتند
اقــام اساســی و مــورد نیــاز کشــور ماننــد ذرت دامــی ،ســایر
جــو ،گوشــت ،عــدس و ..هســتند.
اقــام عمــده وارداتــی ایــران از اوراســیا در فهرســت
ترجیحــات اعطایــی ایــران ( ۵آبــان  ۹۸تــا  ۳۰خــرداد )۹۹
بــر حســب میلیــون دالر

انـرژی

شماره یکصد و چهل و هشتم  /هفتـه دوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

مقامات آمریکایی تضمین های
الزم برای فعالیت کانال مالی
سوییس را داده اند
ســخنگوی دبیرخانــه امــور اقتصــادی دولــت ســوییس از
انجــام تراکنــش هــای بیشــتر در چارچــوب کانــال مالــی
ســوییس در آینــده نزدیــک خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،نخســتین تراکنــش مالــی رســمی مربــوط
بــه ســاز و کار تجــارت بشردوســتانه ســوییس بــا ایــران
انجــام شــد تــا بدیــن ترتیــب ایــن کانــال مالــی رســما وارد
فــاز عملیاتــی شــود .در همیــن رابطــه ،ماتیــس نادیــن-
ســخنگوی دبیرخانــه امــور اقتصــادی ســوییس در گفــت وگــو
بــا ایســنا ،ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت :مایلیــم بــه اطــاع
شــما برســانیم کــه بــا اســتفاده از ســاز و کار تســهیل تجــارت
بشردوســتانه بــا ایــران ،یــک تراکنــش مربــوط بــه صــادرات
داروی ســرطان بــا موفقیــت تکمیــل شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیشــرفت هــای زیــادی در عملیاتــی
شــدن ایــن ســاز و کار حاصــل شــده اســت ،افــزود :در حــال
حاضــر درخواســت شــماری از شــرکت هــای سوییســی بــرای
مشــارکت در ایــن ســاز و کار تاییــد شــده اســت و شــرکت
هــای بیشــتری از ایــن ســاز و کار اســتفاده خواهنــد کــرد.
احتمــاال در آینــده ای نزدیــک شــاهد انجــام تراکنــش هــای
بیشــتری در چارچــوب ایــن ســاز و کار خواهیــم بــود.
نظر مساعد آمریکایی ها روی کانال مالی سوییس
ماتیــس در ادامــه بــا بیــان اینکــه مقامــات آمریکایــی تضمین
هــای الزم بــرای انجــام تراکنــش هــای مالــی در چارچــوب
ایــن کانــال را داده انــد  ،گفــت :آنهــا بــه مــا گفتــه انــد از
انجــام چنیــن تراکنــش هایــی حمایــت مــی کننــد .مــا در
ایــن خصــوص در حــال رایزنــی بــا آمریــکا و ســایر طــرف
هــا هســتیم امــا نمــی توانیــم اطالعــات فــردی مربــوط بــه
تراکنــش هــا را اعــام کنیــم.
چــه شــرکت هایــی مــی تواننــد از کانــال مالــی ســوییس
اســتفاده کننــد؟
ایــن مقــام سوییســی بــا بیــان اینکــه مشــارکت در این ســاز و
کار بســتگی بــه میــل شــرکت صادرکننــده بــرای بــه اشــتراک
گذاشــتن جزییــات مبــادالت بــا ایــن دبیرخانــه دارد ،گفــت:
پــس از ایــن کــه جزییــات مربــوط بــه معاملــه در اختیــار مــا
قــرار گرفــت ،نســبت بــه صــدور مجــوز تراکنــش مربوطــه
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تصمیــم گیــری مــی کنیــم.
طبــق گفتــه ماتیــس ،در حــال حاضــر تنهــا شــرکت هــای
سوییســی (شــرکت هایــی کــه مقــر آنهــا در ســوییس قــرار
دارد یــا شــرکت هــای تابعــه آن هــا) مــی تواننــد از ایــن
کانــال مالــی اســتفاده کننــد .همچنیــن ایــن کانــال تنهــا
تراکنــش هــای مربــوط بــه صــادرات اقــام کشــاورزی ،مــواد
غذایــی ،اقــام دارویــی و تجهیــزات پزشــکی را پوشــش مــی
دهــد.
ســخنگوی دبیرخانــه امــور اقتصــادی دولــت ســوییس در
انتهــا بــا بیــان اینکــه برنامــه ای بــرای فراهــم کــردن امــکان
مشــارکت شــرکت هــای غیرسوییســی در ایــن کانــال وجــود
نــدارد افــزود :ایــن دبیرخانــه اختیــار قانونــی بــرای اینکــه
الزامــات مشــارکت شــرکت هــای خارجــی در ایــن کانــال را
تامیــن کنــد ،نــدارد.

صادرات نفت عراق به چین
افزایش یافت

صــادرات نفــت عــراق بــه چیــن در نیمــه نخســت ســال
جــاری میــادی نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ۲۷.۵
درصــد افزایــش یافــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر دادههــای مؤسســه رفینیتیــو
ایکــون نشــان داد عــراق موفــق شــده اســت بــا وجــود
آشــفتگی بــازار نفــت در ســال  ،۲۰۲۰صــادرات نفــت بــه
مشــتری اصلــیاش ،چیــن را  ۲۷.۵درصــد افزایــش دهــد.
شــرکت واســطه حملونقــل بانچــرو کاســتا در گــزارش
هفتگــی خــود اعــام کــرد :پــس از آنکــه ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) و متحدانــش موســوم بــه اوپــک
پــاس توافــق کردنــد کــه بــه جنــگ قیمتــی پایــان دهنــد
و تولیــد خــود را بــه مقــدار بیســابقهای کاهــش دهنــد،
قیمــت نفــت بهبــود یافــت .ایــن توافــق بــا برداشــت حــدود
 ۱۰درصــد از منابــع جهانــی نفــت از بــازار ،بــه دو برابــر
شــدن قیمــت نفــت کمــک کــرده اســت.
بــر اســاس توافــق اوپــک پــاس ،عــراق موظــف اســت
تخطــی از ســهمیه کاهــش تولیــد خــود در ماههــای مــه و
ژوئــن را در ماههــای آینــده جبــران کنــد.
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EWEC Announces Partners To DeIran, EAEU to set up 3 working velop The World’s Largest Solar
groups for expansion of trade Power Plant

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

Consortium comprising TAQA, Masdar, EDF and JinkoPower sign Power
Purchase Agreement with EWEC, for
a 2 GW solar power plant
The Emirates Water and Electricity
Company (EWEC), a leading company in the coordination of planning,
purchasing and providing of water
and electricity across the UAE, announced the award for the world’s
largest solar power plant. The project
was awarded to a consortium led by
Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) and Masdar, with partners
EDF and JinkoPower, for the development of the 2 GW Al Dhafra Solar
Photovoltaic (PV) Independent Power
Producer (IPP) project, which will be
located approximately 35 kilometers
from Abu Dhabi city. The project’s
power purchase agreement (PPA)
and shareholders’ agreement were
.signed with EWEC
The Al Dhafra Solar PV project is
expected to provide approximately
160,000 households across the UAE
with electricity. It will be larger than
TAQA’s existing 1.2 GW ‘Noor Abu
Dhabi’ solar plant, which is currently
the world’s largest operational sin.gle-project solar PV plant
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Exports from southwestern province up 116% in 4 months

TEHRAN- The value of exports from
Iran’s southwestern Kohgiluyeh-Boyerahamd province has risen 116 percent during the first four months of
the current Iranian calendar year
(March 20-July 21), compared to the
same period of time in the past year,
.according to a provincial official
Behnam Ahmadi, the director-general of the province’s customs department, told IRNA that the province has
exported 477,000 tons of commodities valued at $805,000 during the
.mentioned four-month period
The official mentioned Germany, Iraq,
France, South Africa, and Switzerland as the main countries to which
the province has exported commodities in the first four months of the
.present year
Iran’s Acting Industry, Mining, and
Trade Minister Hossein Modares Khiabani has said that the ministry has
it on the agenda to export $41 billion
worth of non-oil commodities in the
current Iranian calendar year (March
.)2020-March 2021
According to the official, neighboring
countries are the main target for the
.mentioned exports

TAQA Awards $245 Million Projects
To Expand Its Recycled Water Distribution Program

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
This phase of ADDC’s recycled water distribution program builds on its
announcement in January, when the
company began transmitting a capacity of 4.4 MIGD of recycled water
for landscaping irrigation on Saadiyat Island, through a new transmission scheme supplied from the existing network on Yas Islan

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی

شماره یکصد و چهل و هشتم  /هفتـه دوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

[[ سیاست اقتصادی[[
کتــاب سیاســت اقتصــادی :شــش گفتــار دربــاره سوسیالیســم ،کاپیتالیســم ،اقتصاد و سیاســت اثــر لودویگ فــون میزس،
دومیــن کتــاب از «مجموعــه آمــوزش اقتصــادی» بــه بررســی مقــاالت شــش گانــه اقتصــاد و سیاســت میپــردازد کــه
هــر کــدام مبحثــی مســتقل اســت امــا میــان آنهــا هماهنگــی وجــود دارد.
وضــع از ایــن قــرار اســت :کســانی کــه قبــل از همــه بــه ایــن پــول اضافــی رســیدهاند ،درآمــد بیشــتری دارنــد و هنــوز
میتواننــد بســیاری از کاالهــا و خدمــات را بــا قیمتهــای قبلــی ،و در وضعــی کــه بــازار در آســتانه تــورم قــرار دارد،
بخرنــد .پــس اینهــا در وضــع بســیار مطلوبــی قــرار دارنــد .و بدینســان ،تــورم گامبــهگام و از بخشــی از جمعیــت
بــه بخــش دیگــر آن ادامــه مییابــد .همــه کســانی کــه در مراحــل اولیــه تــورم ،پــول اضافــی بــه دستشــان میرســد
ـی نسـ ِ
ـبت مبادلــه میــان پــول و
و میتواننــد چیزهایــی را کــه میخواهنــد بــا قیمتهــای مربــوط بــه مرحلــ ه قبلـ ِ
کاالهــا بخرنــد ،از ایــن وضــع ســود میبرنــد.
امــا گروههایــی هــم هســتند کــه ایــن پــول اضافــی بســیار دیــر بــه دستشــان میرســد .ایــن دســته وضــع نامطلــوب
دارنــد .افــراد ایــن دســته ،پیــش از آنکــه ایــن پــول اضافــی بــه دستشــان برســد ،ناچــار بودهانــد بــرای برخــی کاالهــا
 و در واقــع بــرای همــه کاالهــا  -پولــی بیــش از گذشــته بپردازنــد و در عینحــال درآمدشــان هــم بیــش از گذشــتهنبــوده یــا پابهپــای افزایــش قیمتهــا ،افزایــش نیافتــه بــوده اســت.
کشــوری ماننــد ایــاالت متحــده را در زمــان جنــگ جهانــی دوم در نظــر بگیریــد .تــورم در همــان حــال کــه بــه نفــع
کارگــران کارخانههــای اسلحهســازی ،یعنــی ســازندگان تفنــگ بــود ،بــه ضــرر بقیــه جمعیــت آمریــکا بــود .بیشــترین
ضــرر در ایــن میــان متوجــه معلمــان و کشــیشها بــود.
میدانیــد کــه کشــیش ،انســان متواضعــی اســت کــه خــود را وقــف خداونــد کــرده اســت و قاعدتــا چنــدان در قیــد
پــول نیســت .معلمــان هــم فداکارانــی هســتند کــه قــرار اســت دغدغهشــان بیشــتر تعلیــم بچههــا باشــد تــا فکــر
کــردن بــه دستمزدشــان .در نتیجــه ،تــورم بیشــترین صدمــه را بــه معلمــان و کشیشــان زد ،زیــرا مــدارس و کلیســاها
آخریــن جاهایــی بودنــد کــه متوجــه شــدند بایــد حقوقهــا را افزایــش دهنــد.
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