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بورس امالک و مستغالت؛ الزم ،اما نه کافی

حسین سالحورزی  ،نایبرئیس اتاق ایران
محــدود بــودن ابزارهــای تامیــن مالــی کالن مقیــاس ،ضعــف نقــد شــوندگی
دارایــی هــا در پــروژه هــای بــزرگ حــوزه ســاخت و ســاز ،آشــفتگی قیمتهــا و
نبــود یــک مرجــع شــفاف بــرای هدایــت بــازار صنعــت ســاختمان و بــازار امــاک
و مســتغالت ،بخشــی از بــار و وزنــه ای اســت کــه در کنــار شــرایط رکــود تورمــی
حاکــم بــر اقتصــاد کشــور ،رکــود در صنعــت ســاختمان را تعمیــق کــرده و در
عیــن حــال ،موجــب بــروز آشــفتگیهای گاه بــه گاه و بــروز ســونامیهای
تورمــی در بــازار امــاک و مســتغالت ،بویــژه امــاک مســکونی شــهرهای بــزرگ
مــی شــود و از ایــن طــرق کشــور را گرفتــار مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی
فــراوان مــی ســازد.
تاســیس بــورس امــاک و مســتغالت و امتیــازات ،مســیری اســت کــه مــی توانــد
ضمــن پاییــن آوردن هزینــه تجهیــز پــول در پــروژه هــای ســاخت و ســاز و
توســعه زیرســاختی ،بــا افزایــش نقــد شــوندگی داراییهــای ایــن حــوزه ،بــه
پویایــی اقتصــاد کشــور و بازگشــت یــک تعــادل پایــدار بــه بــازار امــاک و
مســتغالت کمــک شــایان توجهــی نمایــد.
همچنیــن بــه طــور اصولــی ،هــر شــکلی از توســعه ابزارهــای «مبادلــه مالکیــت»
کــه در نهایــت منجــر بــه توســعه و ارتقــای کارایــی نهادهــای بــازار و مالکیــت
در نظــام اقتصــادی مــی شــود؛ اقــدام مبارکــی اســت؛ کــه در صــورت طراحــی و
اجــرای درســت مــی توانــد بــه اقتصــاد تحــت فشــار ایــران بــرای بازگشــت بــه
یــک وضعیــت پایــدار و مولــد کمــک کنــد.
چالشهای بورس امالک و مستغالت
امــا بــه طــور مشــخص در مــورد بــازار امــاک ،مســتغالت و امتیازهــای وابســته و
همچنیــن صنعــت ســاختمان بعنــوان بــازاری بســیار نزدیــک و همبســته بــه ایــن
بــازار ،بایــد ایــن نکتــه کلیــدی را در نظــر داشــت؛ کــه حکمرانــی بــد و خطاهــای
مدیریتــی و سیاســتگذاری ،عواملــی بنیــادی در شــکل گیــری آشــفتگی و عــدم
تعــادل در ایــن بازارهــا هســتند؛ کــه نــه فقــط بــا ابزارهــای نویــن مالــی اصــاح
شــدنی نیســتند؛ بلکــه تلفیــق چابکــی ادامــه در صفحــه 9

رقیب جدید ایران در
بازار نیروی همسایه
ترکیــه رســما بــه عنــوان بازیگــر جدیــد صادرکننــده بــرق بــه عــراق
معرفــی شــد .عــراق قصــد دارد  ۴۵۰مــگاوات بــرق از گــروه KAR
در منطقــه اقلیــم کردســتان و  ۲۰۰مــگاوات بــرق از ترکیــه وارد کنــد.
اعتراضــات علیــه قطــع بــرق در عــراق طــی هفتــه گذشــته بــاال گرفتــه
و علــت آن کســری محســوس بــرق در روزهــای گــرم تابســتان اســت.
عــراق نیمــه خــرداد امســال ،قــراردادی دو ســاله بــرای خریــد بــرق از
ایــران امضــا کــرد.
رقیب جدید ایران در بازار نیروی همسایه
امــا بــه گواهــی تحلیلگــران ،روز گذشــته ،عــراق از زبــان احمدموســی ســخنگوی
وزارت بــرق خــود تصریــح کــرد کــه ترکیــه را بــه عنــوان رقیــب ایــران در حــوزه
صــادرات انــرژی برگزیــد .از ســوی دیگــر پــروژه خــط انتقــال بــرق ایــران بــه
افغانســتان بعــد از ســالها همچنــان بالتکلیــف اســت .آیــا ایــران در حــال از دســت
دادن بازارهــای صادراتــی بــرق در منطقــه اســت؟ بازیگــران جدیــد در صــادرات
بــرق از کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیجفــارس تــا ترکیهایهــا چقــدر قــدرت

دارنــد؟ «دنیایاقتصــاد» در ایــن گــزارش بــه ایــن پرس ـشها پاســخ داده اســت.
ســخنگوی وزارت بــرق عــراق دیــروز بــه «اساندپــی گلوبــال پالتــس» گفــت :عــراق
قصــد دارد  ۴۵۰مــگاوات بــرق از گــروه  KARکــه در منطقــه اقلیــم کردســتان
مســتقر اســت و  ۲۰۰مــگاوات بــرق از ترکیــه وارد تــا کمبــود بــرق را جبــران کنــد.
در هفتــه جــاری اعتراضــات علیــه قطــع بــرق در عــراق منجــر بــه درگیــری و ایــن
مســاله باعــث شــد ،عــراق بهدنبــال راهحــل کوتاهمــدت بــرای جبــران کمبــود
بــرق باشــد .بــر اســاس ارزیابیهــا ،مصــرف بــرق ســاالنه عــراق حــدود  ۲۴هــزار
مــگاوات اســت و در حــال حاضــر ایــن کشــور  ۱۷هــزار مــگاوات بــرق در ســال
تولیــد دارد .کســری  ۷هــزار مگاواتــی بــرق عــراق ،پــای بازیگــران جدیــد بــه
خصــوص در فصــول گــرم ســال را بــاز کــرده اســت.
زمزمههــا و رایزنیهــای صــادرات ترکیــه بــه عــراق از ســال گذشــته آغــاز شــد.
وزیــر انــرژی و منابــع طبیعــی ترکیــه پارســال در مصاحب ـهای اعــام کــرده بــود:
ترکیــه و عــراق توافــق کردنــد بــه محــض اینکــه عــراق بــه روزرســانیهای الزم
را در زیرســاختهای خــود انجــام دهــد ،تجــارت بــرق را آغــاز کننــد .بســیاری از
تحلیلگــران ایرانــی صنعــت بــرق ،ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
این خبر را زنگ خطری برای صادرات برق دانستند.
ایــران کــه یکــی از صادرکننــدگان دیرینــه بــرق بــه عــراق
اســت بعــد از کــش و قوسهــای فــراوان  ۱۵خــرداد بــا
امضــای قــرارداد دوســاله متعهــد بــه صــادرات بــرق بــه ایــن
کشــور شــد .نوزدهــم اردیبهشـت امســال وزارت امــور خارجــه
آمریــکا در بیانیـهای اعــام کــرد :واشــنگتن قصــد دارد بــرای
حمایــت از دولــت جدیــد عــراق ،معافیــت  ۱۲۰روزهای بــه
ایــن کشــور بــرای ادامــه واردات بــرق از ایــران اعطــا کنــد.
پیــش از ایــن در  ۸اردیبهشــت ،شــبکه الجزیــره گــزارش
کــرده بــود کــه آمریــکا معافیــت تحریمــی عــراق بــرای
خریــد بــرق از ایــران را بــه مــدت  ۳۰روز دیگــر تمدیــد کــرده
اســت.عراق از ســال  ۲۰۱۸معافیتهــای مکــرر آمریــکا بــرای
واردات گاز و بــرق ایــران را دریافــت کــرده اســت.
معافیــت  ۱۲۰روزه ،زمینــهای بــرای عقــد قــرار داد جدیــد
در زمینــه صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق شــد .طبــق ایــن
قــرارداد هیاتهــای فنــی و تخصصــی بخــش خصوصــی
ایــران بــرای امضــای دو قــرارداد در زمینــه کاهــش تلفــات
شــبکه توزیــع بــرق و تعمیــر و بازســازی ادوات و تجهیــزات
برقــی عــراق بــه بغــداد ســفر میکننــد .بــه گفتــه رضــا
اردکانیــان ،تمامــی قراردادهــای صــادرات بــرق بــه عــراق تــا
پیــش از ایــن یکســاله بــوده ،امــا در ایــن قــرارداد دو ســاله
صــادرات بــرق بــرای ســالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱بــا وزارت
بــرق عــراق بــه امضــا رســیده اســت.
کارشناســان صنعــت بــرق ،ایــن قــرارداد را تضمینکننــده
بــرای صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق نمیداننــد .طبــق
ارزیابیهــا عــراق بــرای اتصــال بــه شــبکه بــرق کشــورهای
عضــو شــورای همــکاری خلیجفــارس ( )GCCبرنامــه دارد
و مســیر انتقــال بــرق کشــورهای  GCCبــه عــراق ،مــرز
کویــت اســت .در ســال  ۲۰۱۹میــادی ،وزارت بــرق عــراق
قــراردادی بــا ســازمان کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج
فــارس ( )GCCIAبــرای ســاخت دو شــبکه ارتباطــی بــرای
انتقــال انــرژی بــرق بــه میــزان  ۵۰۰مــگاوات امضــا کــرده
اســت .بــر اســاس ایــن قــرارداد ،ســازمان  GCCIAهزینــه
ســاخت ایــن دو شــبکه ارتباطــی بــه طــول  ۳۰۰کیلومتــر را
برعهــده گرفتــه کــه  ۸۰کیلومتــر آن در داخــل عــراق و ۲۲۰
کیلومتــر آن در خــاک کویــت اســت .آن زمــان لــؤی الخطیب
وزیــر ســابق بــرق عــراق گفتــه بــود کــه بهــای بــرق وارداتــی
از ایــن کشــورها بــه میــزان  ۱۵درصــد از بهــای بــرق ایــران
پایینتــر اســت و اجــرای آن یــک ســال زمــان میبــرد.
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بــه گفتــه صالحــی دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی ترکیــه توانســته بــا توســعه تجدیدپذیرهــا
در زمینــه تولیــد بــرق آن هــم بــدون گاز ارزان بســیار موفــق باشــد .او اضافــه کــرد :بــه هــر حــال
امــروز بایــد بپذیریــم کــه بــه صــرف داشــتن ذخایــر گاز و نفــت نمیتــوان ایــران را در رتبــه اول
صادرکننــدگان بــرق در منطقــه متصــور شــد
حــاال امــا صــدای پــای رقبــای دیگــری در صــادرات بــرق بــه
عــراق شــنیده میشــود .ترکیــه بــا زیرســاختها و توســعه
انرژیهــای تجدیدپذیــر و البتــه نیروگاههایــی بــا راندمــان
بــاال را بایــد بــه ایــن فهرســت اضافــه کــرد .آیــا ایــران در
رقابــت بــا کشــورهای همســایه میتوانــد یکهتــاز باشــد یــا در
بلندمــدت بازارهــای صادراتــی را بــه ســایر رقابتکننــدگان
میســپارد؟ تحلیلگــران صنعــت بــرق ایــران در گفتوگــو بــا
«دنیایاقتصــاد» بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد .بــه اعتقــاد
برخــی از آنهــا ورود ترکیــه بــه بــازار عــراق نگرانکننــده
نیســت ،امــا بــه اعتقــاد برخــی دیگــر از آنهــا ترکیــه بــرای
صــادرات بــرق در بلندمــدت خیــز برداشــته اســت.
تولد یک رقیب جدی
حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ترکیــه میتوانــد بــه رقیــب
جــدی ایــران بــرای صــادرات بــرق تبدیــل شــود گفــت :چــرا
نتوانــد رقابــت کنــد؟ مــا همیشــه گفتهایــم در بحثهــای
صادراتــی بــه عــراق ،یــک رقیــب جــدی بــه نــام ترکیــه
داریــم .ترکیهاییهــا حتــی نیــازی بــه منبــع گاز ندارنــد
تــا بتواننــد در زمینــه تولیــد و صــادرات بــرق از مــا پیشــی
بگیرنــد؛ آنهــا بــا عملکردشــان موفــق شــدند حتــی بــدون گاز
یکــی از بازیگــران گاز در دنیــا شــوند .آنهــا  ۸ژانویــه ۲۰۲۰
خــط لولــه جدیــد تــرک اســتریم بــرای انتقــال گاز روســیه
از طریــق دریــای ســیاه بــه ترکیــه و ســپس اروپــای جنــوب

شــرقی و مرکــزی را افتتــاح کردنــد .صالحــی ادامــه داد :بــه
نظــر میرســد بــا دســتیابی ترکیــه بــه گاز ارزان ،بــه راحتــی
میتوانــد بــه بازارهــای صادراتــی ماننــد عــراق و افغانســتان
در بخــش بــرق دسترســی پیــدا کنــد .از طــرف دیگــر ترکیــه
کارهــای زیرســاختی بســیاری انجــام داده و از طــرف دیگــر
قیمــت بــرق در خــود ترکیــه هــم از جهانــی پایینتــر اســت.
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ،ترکیــه
توانســته بــا توســعه تجدیدپذیرهــا در زمینــه تولیــد بــرق آن
هــم بــدون گاز ارزان بســیار موفــق باشــد .او اضافــه کــرد :بــه
هــر حــال امــروز بایــد بپذیریــم کــه بــه صــرف داشــتن ذخایر
گاز و نفــت نمیتــوان ایــران را در رتبــه اول صادرکننــدگان
بــرق در منطقــه متصــور شــد .بــه اعتقــاد صالحــی ،ایــن
روشهــا و برنامههــای مبتنــی بــر رقابتپذیــری اســت کــه
میتوانــد بازارهــای صادراتــی را بــه دســت آورد .درمــورد
عــراق هــم بایــد گفــت درســت اســت کــه در حــال حاضــر
حــدود  ۱۲۰۰مــگاوات صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور داریــم،
امــا همیشــه گفتـهام کــه بایــد حــرکات رقبایــی چــون ترکیــه
و عربســتان را دنبــال کنیــم .صالحــی همچنیــن بــا گالیــه از
انحصارگرایــی در صــادرات بــرق از ســوی دولــت گفــت :اجــازه
دهنــد کــه انحصــار صــادرات بــرق از دســت دولــت خــارج و
بخــش خصوصــی حمایــت شــود تــا ایــران ســهم بیشــتری
از تامیــن انــرژی کشــورهای همســایه را کســب کنــد .بــرای
عملیاتــی شــدن ایــن برنامههــا ،پیشــنهادهای خوبــی داریــم
کــه اگــر سیاســتگذاران بپذیرنــد میتوانیــم همچنــان در
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بخــش انــرژی بــرق دســت بــاال را داشــته باشــیم.
صالحــی دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی در پاســخ بــه
اینکــه چگونــهمیتــوان ســهم کشــور را از بازارهــای صادراتــی
بــرق افزایــش دهیــم ،گفــت :دولــت بایــد خطــوط انتقــال را
بیشــتر کنــد .همچنیــن بایــد اجــازه دهــد بخــش خصوصــی
مشــتریان بیشــتری بــرای بــرق ایــران جــذب کننــد .او ادامــه
داد :اکنــون از طــرف اقلیــم کردســتان هــم بــرق بــه عــراق
صــادرات میشــود ،پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــه دلیــل
روابطــی کــه بــا اقلیــم کردســتان داریــم ،شــبکههای بــرق را
در ایــن کشــور تقویــت کنیــم و بــا همــکاری یکدیگــر بــرق
بیشــتری بــه عــراق صــادر کنیــم .بــه اعتقــاد صالحــی ،ایــران
در زمینــه شبکهســازی بــرق عقــب اســت و بایــد روی ایــن
بخــش ســرمایهگذاری شــود .او ادامــه داد :فقــط در ایــن
بخشهــا نیســت ،اکنــون در شــرق کشــور هــم مســائلی
شــبیه بــه ایــن وجــود دارد .اگــر بــرای افغانســتان هــم
نجنبیــم و خــط انتقــال  ۴۰۰کیلوولــت را زودتــر احــداث
نکنیــم ،ترکمنســتانیها و ازبکســتانیها بــه افغانســتان بــرق
میدهنــد و بــازار افغانســتان را از دســت خواهیــم داد .در ایــن
میــان مطمئــن باشــید آمریکاییهــا هــم کمــک میکننــد
بــه ایــن دلیــل کــه میخواهنــد وابســتگی عــراق بــه ایــران
قطــع شــود و بــه هــر حــال ترکیــه هــم کشــوری اســت کــه
در همــه زمینههــای صادراتــی عملکــرد موفقی داشــته اســت.
مــا مدتهــا دنبــال ایــن بودیــم کــه بتوانیــم از مســیر ترکیــه
بــه عــراق بــرق بدهیــم .قــرار بــود در کنسرســیوم ترکیــه عضو
شــویم و بــرق ایــران را از ترکیــه بــه شــمال عــراق بدهیــم
و چنــد اقــدام هــم انجــام شــد امــا مــورد اســتقبال متولیــان
قــرار نگرفــت .دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی
اضافــه کــرد :ایــران بایــد تکلیــف خــود را روشــن کنــد
کــه آیــا فقــط میخواهــد بــه عــراق بــرق صــادر کنــد یــا
میخواهــد بخشــی از تامیــن انــرژی آینــده عــراق شــود .اگــر
گزینــه اول را انتخــاب کنــد ،مطمئنــا در آینــده ایــن بــازار
را از دســت خواهــد داد و رقبــای دیگــر ایــن بــازار را از مــا
خواهنــد گرفــت .پیشــنهاد ایــن اســت کــه دولــت بســترهایی
فراهــم کنــد کــه شــرکتهای ایرانــی زیرســاختهای عــراق
را احــداث کننــد .او گفــت :صــادرات بــرق مــا بــه عــراق بایــد
بلندمــدت باشــد نــه کوتــاه.
منبع  :روزنامه ی دنیای اقتصاد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در نشســت شــورای
گفــت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی عنــوان کرد:
اگــر در دفــاع مقــدس بســیج نقــش محــوری داشــت
امــروز هــم میتــوان از تعامــل دســتگاههای اجرایــی
و بخــش خصوصــی نیــز همانند نقــش محوری بســیج
در ســاماندهی بــه امــور اقتصــادی اســتفاده کــرد که
البتــه مصــداق ایــن تعامــل شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســت.
در نــود و هفتمیــن نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی دربــاره آخریــن تحــوالت بــازار ســرمایه و
تســهیل ورود شــرکت هــای خصوصــی بــه بــورس گفتوگــو
شــد .همچنیــن در ایــن نشســت کــه بــا حضــور فرهــاد
دژپســند ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،غالمحســین
شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران و ســایر فعــاالن حــوزه اقتصــادی برگــزار شــد ،دربــاره
راهانــدازی پنجــره واحــد ورود شــرکتهای بخــش خصوصــی
بــه بــازار ســرمایه «ســامانه رهســا» گفــت وگــو شــد .در
بخــش بعــدی ایــن نشســت نحــوه تأمیــن مالــی طرحهــای
نیمهتمــام از منابــع بــازار ســرمایه مــورد بحــث قــرار گرفــت
و درنهایــت دربــاره لــزوم هوشمندســازی بهرهگیــری از منابــع
مختــص تثبیــت بــازار ســخن گفتــه شــد.
در ابتــدای نشســت ،فرهــاد دژپســند دربــاره لــزوم تعامــل
بخــش خصوصــی بــا دولــت و حاکمیــت ســخن گفــت؛ او
تأکیــد کــرد همانطــور کــه مــا در مدیریــت اقتصــاد زمــان
جنــگ موفــق بودیــم در ســایه همیــن همراهــی وهمدلــی
میتوانیــم در ایــن دوره هــم موفــق باشــیم.
دژپســند بــه پنجــره واحــد فیزیکــی اشــاره کــرد و گفــت مــا
در ایــن طــرح توانســتیم خیلــی از موانــع مزاحــم تولیــد و
بخــش خصوصــی را برطــرف کنیــم؛ مثـ ً
ا شــروع کسـبوکار
از  72روز بــه  72ســاعت رســیده اســت .بــرای همیــن تأکیــد
میکنــم کــه اگــر بخــش خصوصــی ،تعاونــی و بخــش
عمومــی غیــر دولتــی باهــم همــکاری داشــته باشــند ،خیلــی
از مشــکالت اقتصــادی برطــرف میشــود.
او بــه وضعیــت پذیرهنویســی شــرکتها و بنگاههــای
بخــش خوصصــی در بــورس اشــاره کــرد و گفــت کــه قــرار
اســت تــا پایــان امســال  50شــرکت بخــش خصوصــی در
بــورس پذیــرش شــوند.
دژپســند گفــت :عملکــرد مثبــت در مقرراتزدایــی و بهبــود

انـرژی
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وزیــر اقتصــاد همچنیــن افــزود :هفتــه گذشــته نخســتین
عرضــه یــک شــرکت  ۱۰۰درصــد خصوصــی در ســال ۹۹
در بــازار ســرمایه انجــام شــد کــه بــا اســتقبال بســیار خــوب
فعــاالن بــازار ســرمایه مواجــه شــد.

پذیرش شرکتهای کوچک و
متوسط در بازار سرمایه تسهیل شود

کسـبوکار در ســایه همراهــی دســتگاههای اجرایــی و بخــش
خصوصــی اتفــاق افتــاد کــه بنــا داریــم در تعمیــق بخشــی بــه
بــازار ســرمایه نیــز از ایــن ظرفیــت بخــش خصوصــی اســتفاده
کنیم .
او افــزود :بعــد از اینکــه در ســال  ۹۴قانــون رفــع موانــع
تولیــد ،مــواردی را بــرای اجــرا مشــخص کــرد امســال
توانســتیم بخشــی از آن را اجرایــی کنیــم کــه مهمتریــن آن
پنجــره فیزیکــی شــروع کســبوکار اســت.
وزیــر اقتصــاد و دارایــی همچنیــن بــا تأکیــد بــر تعامــل
دســتگاههای اجرایــی و بخــش خصوصــی ،بــه میــز خدمــت
در اتــاق ایــران اشــاره کــرد و گفــت :در شــرایط کنونــی کــه
صــادرات غیرنفتــی و بازگشــت ارز بــرای مــا بســیار مهــم
اســت الگــوی مشــارکتی صادرکننــدگان ریشــهدار و دولــت
میتوانــد ایــن موضــوع را بهســرعت رفــع کنــد ،زیــرا عمــده
صادرکننــدگان مــا ریش ـهدار هســتند و صادرکنندگانــی کــه
از کارتهــای بازرگانــی یکبارمصــرف اســتفاده میکننــد در
اقلیــت هســتند.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :بهطــور نمونــه هفتــه
گذشــته بیــش از  ۲میلیــارد دالر ارز نیمایــی عرضهشــده کــه
بــه واردات مــواد اولیــه کمــک کــرده اســت.
در ادامــه دژپســند افــزود :اگــر در تعامــل دســتگاههای اجرایی
بــا بخــش خصوصــی نتایــج موفقیتآمیــزی در مقــررات
زدایــی و ســرعت بخشــی بــه بهبــود فضــای کســبوکار
کســب کردیــم ،میتوانیــم از ایــن ظرفیــت در واگذاریهــا،
تعمیــق بــازار ســرمایه ،افزایــش نــرخ بهرهبــرداری از تولیــد و

جایگزینــی واردات نیــز اســتفاده کنیــم.
او ادامــه داد :اگــر در دفــاع مقــدس بســیج نقــش محــوری
داشــت امــروز هــم میتــوان از تعامــل دســتگاههای اجرایــی
و بخــش خصوصــی نیــز هماننــد نقــش محــوری بســیج در
ســاماندهی بــه امــور اقتصــادی اســتفاده کــرد کــه البتــه
مصــداق ایــن تعامــل شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :مدیریــت دوره کرونــا
نشــان داد درحالیکــه در ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس،
واردکننــده برخــی کاالهــا بودیم بعــد از مدتی بــه صادرکننده
همــان کاالهــا تبدیــل شــدیم ایــن موضــوع نشــان میدهــد
اگــر مدیریــت بهموقــع اعمــال شــود میتــوان بــه اهــداف
دســتیافت.
او افــزود :یکــی از مراکــزی کــه میتوانــد در پیشــبرد ایــن
اهــداف نقــش تقویتکننــده داشــته باشــد شــورای گفتوگــو
اســت البتــه جلســات آن نبایــد فرمایشــی باشــد بلکــه بایــد
بــه ســمت تعامــل دوســویه برویــم کــه ثمــرات آن در مســیر
تحقــق جهــش تولیــد باشــد.
دژپســند گفــت :وقتــی زمــان اعطــای مجوزهــا از  ۵۴روز
بــه چهــار روز و شــروع کســبوکار از  ۷۲روز بــه ســه روز
میرســد ایــن نتیجــه همراهــی و تعامــل دولــت و بخــش
خصوصــی اســت و از ایــن در بــازار ارز کــه امــروز دغدغــه
ماســت بــا تعامــل دوســویه میتوانیــم موفــق عمــل کنیــم.
البتــه در تعامــل دوســویه بایــد بهگون ـهای گام برداریــم کــه
تولیــد و صــادرات مــا دچــار آســیب نشــود.

دبیــر شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران بهعنــوان مشــاور قــوای ســهگانه آمــاده
همــکاری بــرای رفــع مشــکالت پیــش رو اســت گفــت:
درخواســت مــا ایــن اســت کــه در جلســات شــورای گفــت
وگــو مســائل روز اقتصــادی کشــور بــا حضــور نماینــدگان
قــوه قضاییــه ،مجلــس ،دولــت و بخــش خصوصــی بــه بحــث
گذاشــته و راهحلهــای مناســب ارائــه شــود و درنهایــت ایــن
راهحلهــا اجرایــی شــود.
بعــد از آن حســین ســاحورزی ،نایبرئیــس اتــاق ایــران
بــا اشــاره بــه نتیجــه نشســت قبلــی شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی از امضــای تفاهمنامــهای بیــن
شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران ،فرابــورس ایــران ،جامعــه
حســابداران رســمی و اتــاق ایــران ســخن گفــت و اشــاره کــرد
کــه اینکــه در آن تفاهمنامــه بــه ایجــاد پنجــره واحــد بــرای
ورود شــرکتهای بخــش خصوصــی بــه بــازار ســرمایه تأکیــد
شــده بــود.
ســاحورزی دربــاره ســامانه «رهســا» و شــروع بــه کار ایــن
ســامانه گفــت :راهانــدازی ســامانه رهســار حاصــل توافــق
وزارت اقتصــاد ،اتــاق ایــران ،جامعــه حســابداران رســمی
ایــران ،بــورس و فرابــورس ایــران اســت؛ در ایــن ســامانه
وضعیــت بنگاههــا بررســی میشــود و در نحــوه ورود بــه
بــورس فرآیندهــا تســهیل میشــود
انصــاری بــه ســرمایه در گــردش بــازار ســرمایه اشــاره کــرد
و گفــت :ســال گذشــته در ایــن فصــل میــزان ســرمایه ایــن
بــازار  900میلیــارد تومــان بــود و امســال  8هــزار میلیــارد
تومــان رســیده اســت؛ بایــد ســعی شــود از ایــن ســرمایه
در بخــش اقتصــاد واقعــی اســتفاده شــود .همچنیــن
شــرکتهای پیمانــکاری و خدمــات فنــی و مهندســی
بتواننــد از ســرمایه بــازار دوم اســتفاده کننــد.
بعــد از آن دژپســند خطــاب بــه قالیبافاصــل گفــت کــه
بایــد کار پذیــرش شــرکتهای بخــش خصوصــی در بــازار
ســرمایه ســریعتر انجــام شــود و بایــد موانــع بــر ســر راه
برداشــته شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــرکت ملــی گاز ایــران از ســال  1358کــه
وزارت نفــت تشــکیل شــده و شــرکت ملــی گاز
زیرمجموعــه ایــن وزارت خانــه قــرار میگیــرد
تــا بــه امــروز ،فاقــد اســاسنامه بــوده و
برخــاف تأکیــدات قانونــی مبنــی بــر لــزوم تدویــن
اســاسنامه ،همچنــان اقدامــی صــورت نگرفتــه
اســت تــا اینکــه بهتازگــی طرحــی از ســوی
مجلــس بــا موضــوع اســاسنامه شــرکت ملــی گاز
ایــران تهیــه شــد و در حــال بررســی اســت.
البتــه در مجلــس هشــتم نیــز کارگروهــی بــا عنــوان
«قوانیــن نفتــی» در مجلــس تشــکیل شــد و دو قانــون
کلیــدی و اساســی بــا عنــوان «قانــون وظایــف و اختیــارات
وزارت نفــت» و «اصــاح قانــون نفــت» کــه هــر دو پیشنیاز
تدویــن اساســنامه شــرکتهای اساســی تابــع وزارت نفــت
همچــون شــرکتهای ملــی نفــت و گاز و پتروشــیمی
اســت بــه تصویــب رســید .در مجلــس نهــم نیــز اساســنامه
«شــرکت ملــی نفــت» بــر مبنــای دو قانــون «وظایــف و
اختیــارات وزارت نفــت» و «اصــاح قانــون نفــت» تصویــب
و بــه قانــون تبدیــل شــد.
در ادامــه ،کمیســیون انــرژی مجلــس دهــم ،کمیتــه تدویــن
اساســنامه شــرکت ملــی گاز را تشــکیل داد .ایــن طــرح
حــدود دو ســال در کمیتــه مزبــور مــورد بررســی قــرار
گرفــت و بــرای تســریع در بررســی آن ،اعضــای کمیســیون
انــرژی مجلــس دهــم خواســتار اعمــال اصــل  ۸۵قانــون
اساســی بودنــد کــه  20آبــان ســال گذشــته ،نماینــدگان
بــا  ۶۳رأی موافــق ۹۷ ،رأی مخالــف و  ۱۱رأی ممتنــع
از مجمــوع  ۲۰۴نماینــده حاضــر در مجلــس بــا بررســی
اساســنامه شــرکت ملــی گاز طبــق اصــل  ۸۵قانــون اساســی
مخالفــت کردنــد و خواســتار بررســی ایــن اساســنامه در
صحــن علنــی مجلــس شــدند.
حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
بــا تأکیــد بــر اهمیــت تصویــب طــرح اساســنامه شــرکت
ملــی گاز ایــران میگویــد :طبــق اساســنامه موجــود
شــرکت ملــی گاز ،وظایــف ایــن شــرکت بــا شــرکت ملــی
نفــت در تداخــل اســت و در حــوزه باالدســتی ،شــرکت
ملــی نفــت ایــران بهجــای شــرکت گاز عملیــات مربــوط
بــه اســتخراج را انجــام میدهــد و شــرکت ملــی گاز عم ـ ً
ا
در ایــن حــوزه هیــچکاره اســت.

تداخل وظایف شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر
اهمیــت تصویــب طــرح اساســنامه شــرکت ملــی گاز ایــران،
میگویــد :طبــق اساســنامه موجــود ،شــرکت ملــی گازی
داریــم کــه وظایــف آن بــا شــرکت ملــی نفــت در تداخــل
اســت .در حــوزه باالدســتی ،شــرکت ملــی نفــت ایــران
بهجــای شــرکت گاز عملیــات مربــوط بــه اســتخراج را
انجــام میدهــد و شــرکت ملــی گاز در ایــن حــوزه عمــ ً
ا
هیــچکاره اســت.
حمیدرضــا صالحــی ،در گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران میافزایــد :البتــه اساســنامه در نظــر گرفتهشــده
بــرای شــرکت ملــی گاز ایــران نیــز دارای ایراداتــی اســت
کــه بایــد در یــک مطالعــه مــوردی و بــا بهرهگیــری از
تجربیــات کشــورهای منطقــه و بعضــاً اروپایــی برطــرف

انـرژی

شماره یکصد و چهل و نهم  /هفتـه سوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

خــود را حتــی در منطقــه بــه دســت بیاوریــم درحالیکــه
کشــوری ماننــد ترکیــه باوجوداینکــه منابــع گازی نــدارد
بــه یــک بازگیــر در حــوزه گاز تبدیلشــده اســت .از
طرفــی ،صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه روزانــه  28میلیــون
مترمکعــب و بــه عــراق حــدود  40میلیــون مترمکعــب
بــرآورد میشــود .همچنیــن ازنظــر توســعه مخــازن گازی و
تولیــد روزانــه نســبت بــه ســند چشـمانداز  1404و برنامــه
ششــم توســعه عقــب هســتیم.
صالحــی ادامــه میدهــد :متأســفانه چش ـماندازی در حــوزه
گاز نداریــم و مشــخص نیســت کــه در آینــده ،میخواهیــم
کجــا بایســتیم .ایــن نکتــه را هــم در نظــر داشــته باشــید
کــه یــک حکمرانــی خــوب وابســته بــه سیاســت و
برنامهریزیهــای مطلــوب اســت و اگــر سیاســتگذاری
درســتی هــم نداشــته باشــیم ،قطعـاً نمیتوانیــم بــه اهــداف
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و هــم نحــوه تنظیــم روابــط ،نظــارت و اعمــال حاکمیــت
و مدیریــت وزارت نفــت را نســبت بــه  4شــرکت اصلــی
ایــن وزارتخانــه شــامل (شــرکت ملــی گاز ،شــرکت
پتروشــیمی ،شــرکت نفــت ،پاالیشــگاههای فراوردههــای
نفتــی) روشــن و شــفاف شــود .امــا همانطــور هــم کــه
اعضــای کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران در نشســت اخیــر
خــود بــا حضــور علــی شــمس اردکانــی رئیــس کمیســیون
اقتصــاد کالن اتــاق ایــران مطــرح کردنــد ،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 ازجملــه مــواردی هســتند کــه در ایــن طــرح دیــده
نشــده اســت.
همچنیــن در نشســت اخیــر ایــن نکتــه مــورد تأکیــد

پایگاه خبری اتاق ایران گزارش میدهد

اهمیت تـصویب اساسنامـه شرکـت
ملی گـاز و لحاظ کردن پیشنهادهای
بـخـش خـصـوصـی

شــود.
صالحــی تأکیــد میکنــد کــه بایــد در ایــن مطالعــه جایــگاه
بخــش خصوصــی را شــفاف مشــخص کنیــم و از طرفــی
پیشــنهادهای بخــش خصوصــی از ســوی دولــت بــرای
آینــده صنعــت گاز و بهخصــوص صــادرات لحــاظ شــود.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران همچنیــن بــر
ایــن عقیــده اســت کــه هرگونــه برنامهریــزی و تصویــب
اساســنامه در حــوزه گاز بایــد منجــر بــه ایــن شــود کــه
ایــران بازیگــر اصلــی گاز بهخصــوص در منطقــه شــود؛
چراکــه بهرغــم اینکــه ایــران رتبــه دوم در صــادرت گاز
را دارد امــا هنــوز نتوانســتهایم کــه جایــگاه قابلقبــول

در نظــر گرفتــه شــده و اولویتهایــی کــه تعییــن کردهایــم ،قرارگرفتــه اســت کــه تنهــا یــک متولــی در بخــش صــادرات
برســیم .قطعـاً طــرح اساســنامه شــرکت ملــی گاز هــم یکــی گاز کــه درعینحــال تولیــد را بــر عهــده دارد ،بایــد وجــود
از ایــن ابزارهــای سیاستگذاریهاســت کــه بایــد نهایــت داشــته باشــد؛ چراکــه رقابــت در صــادرات گاز میتوانــد
دقــت را در تصویــب آن بــه کاربــرد.
منافــع کشــور را بــه خــط بینــدازد و از طرفــی بــرای
مدیریــت تــراز گازی کشــور الزم اســت صــادرات و تولیــد در
ابهام در طرح اساسنامه گاز
اختیــار یــک متولــی باشــد.
همانطــور کــه موافقــان طــرح اساســنامه شــرکت ملــی
گاز گفتهانــد ،نبــود اساســنامه مســتقل در بودجــه ســنواتی
مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت کــه پیشبینــی میشــود
بــا تصویــب ایــن اساســنامه روابــط مالــی و درآمدهــای
نفــت و گاز بــا دولــت در چارچــوب قوانیــن کشــور تنظیــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت:
اینکــه گفتــه شــود موضــوع رفــع تعهــد ارزی باعث
کنارهگیــری صادرکننــدگان از موضــوع صــادرات و
کاهــش صــادرات شــده اســت ،کامــا غلــط اســت.
حمیــد زادبــوم در گفتوگــو بــا خبرگــزاری فــارس در مــورد
دالیــل کاهــش صــادرات در  ۴مــاه ابتدای امســال نســبت به
مــدت مشــابه ســال قبــل ،گفــت :صــادرات کشــور در  ۲مــاه
اول امســال تحتتاثیــر شــیوع ویــروس کرونــا قــرار گرفــت؛
بهطوریکــه بــا بســته شــدن مرزهــا امــکان صــادرات
بــه کشــورهای مختلــف از بیــن رفــت .هنــوز هــم  ۲مــرز
زمینــی از جملــه مــرز زمینــی کشــورمان بــا ترکمنســتان
مســدود اســت ،بنابرایــن کاهــش صــادرات موضوعــی کامــا
قابــل پیشبینــی بــود .البتــه صــادرات تمامــی کشــورهای
جهــان تحتتاثیــر شــیوع ویــروس کرونــا قــرار گرفــت و
حتــی صــادرات کشــوری ماننــد چیــن کــه ماهانــه از رشــد
 ۱۰تــا  ۱۵درصــدی برخــوردار بــود بــا شــیوع ویــروس
کرونــا کاهــش یافــت و مقایســه آمــار صادراتــی ایــن کشــور
در مــاه آوریــل  ۲۰۲۰بــا آوریــل  ۲۰۱۹نشــان میدهــد
کــه رشــد صــادرات فقــط  ۳درصــد بــوده اســت .مــا هــم
از ایــن موضــوع متاثــر شــدهایم ضمــن اینکــه تحریــم،
مشــکالت مــا را در ایــن زمینــه مضاعــف کــرد .او در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه برخــی دسـتاندرکاران صــادرات بخــش
خصوصــی معتقدنــد کــه کاهــش صــادرات ناشــی از فشــار
بانــک مرکــزی بــرای رفــع تعهــد ارزی اســت و بــا ادامــه
ایــن رونــد حتــی صــادرات بیشــتر نیــز کاهــش مییابــد،
حتــی برخــی میگوینــد وقتــی بانــک مرکــزی نمیتوانــد
پولهــای خــود را بــه کشــور وارد کنــد چگونــه در شــرایط
تحریــم از صادرکننــدگان انتظــار رفــع تعهــد ارزی را دارنــد،
نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟ آیــا ایــن موضــوع بــر
صــادرات تاثیرگــذار بــوده اســت؟ گفــت :ایــن حــرف درســت
نیســت ،صادرکننــدگان نبایــد خــود را بــرای رفــع تعهــد
ارزی و بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــا بانــک مرکــزی
مقایســه کننــد ،بانــک مرکــزی تحریــم اســت و طبیعــی
اســت کــه نتوانــد پــول خــود را بــه کشــور وارد کنــد امــا
صادرکننــدگان کــه تحریــم نیســتند .همــه صادرکننــدگان
پــول کاالی صادراتــی خــود را دریافــت میکننــد .پــول
کــدام صادرکننــده آن طــرف مــرز مانــده اســت؟ مگــر
صادرکننــده تحریــم شــده کــه نتوانــد پــول خــودش را بــه
کشــور بازگردانــد؟ ایــن اســتداللها کامــا غلــط اســت.

بیتاثیری
رفع تعهد
ارزی بر
کاهش
صادرات

در موضــوع رفــع تعهــد ارزی هیــچ شــکی نیســت .اگــر در
مــورد روشهــای رفــع تعهــد ارزی بحــث اســت بایــد مطــرح
شــود تــا حــل شــود .زادبــوم بــا بیــان اینکــه نظــام رفــع
تعهــد ارزی را قبــول دارد و کمیتـهای نیــز بــا عنــوان مــاده
 ۲ایــن موضــوع را تصویــب کــرده اســت ،گفــت :کمیتــه
مــاده  ۲نیــز در شــورای هماهنگــی اقتصــادی بــه تصویــب
رســیده اســت ،لــذا موضــوع رفــع تعهــد ارزی عیــن قانــون
اســت .رفــع تعهــد ارزی مهــم اســت و صــادرات نیــز در
صورتــی ارزشــمند اســت کــه ارز آن بــه کشــور بازگــردد
زیــرا در غیــر ایــن صــورت صــادرات اصــا الزم نیســت .مــا
در شــرایط جنــگ اقتصــادی قــرار داریــم و بایــد ارز حاصــل
از صــادرات بــه کشــور بازگــردد .زادبــوم بــا اشــاره بــه اینکــه
بانــک مرکــزی مــدت کوتاهــی اســت کــه موضــوع برخــورد
قانونــی بــا صادرکنندگانــی کــه رفــع تعهــد ارزی را انجــام
ندادهانــد مطــرح کــرده اســت ،گفــت :بنابرایــن ایــن ادعــا
کــه صادرکننــدگان از امــر صــادرات عقبنشــینی کردهانــد
و همیــن موضــوع بــر کاهــش تجــارت  ۴ماهــه اثرگــذار
بــوده غلــط اســت ،زیــرا در ایــن مــدت کوتــاه ایــن اتفــاق
نمیتوانســته تاثیــری بــر صــادرات داشــته باشــد.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و نهم  /هفتـه سوم مرداد هزار و سیصد نود و نه
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دفاع جهانگیری از بخش خصوصی
جلســه شــورای عالــی اجــرای سیاسـتهای کلــی
اصــل  44قانــون اساســی ظهــر دیــروز (دوشــنبه)
بــه ریاســت معــاون اول رئیسجمهــوری برگــزار
شد .
اســحاق جهانگیــری در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اینکــه
شــورای عالــی اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل 44
قانــون اساســی مســئولیت هماهنگــی و برنامهریــزی بــرای
اجــرای ایــن سیاســتها را بــر عهــده دارد ،خاطرنشــان
کــرد :بــا وجــود اقدامــات و دســتاوردهای خوبــی کــه در
بخــش ســرمایهگذاری و خصوصیســازی انجــام شــده
امــا هنــوز فاصلــه زیــادی بــا اهــداف تعییــن شــده داریــم.
جهانگیــری افــزود :پــس از ابــاغ سیاســتهای کلــی
اصــل  44قانــون اساســی از ســوی مقــام معظــم رهبــری
و رفــع محدودیــت بــرای رشــد بخــش خصوصــی ،انتظــار
میرفــت کــه بنبســتهای بزرگــی از پیــش روی
بخــش خصوصــی برداشــته و بــرای فعــاالن اقتصــادی و
بــه طــور کلــی بــرای اقتصــاد کشــور افقگشــایی شــود.
معــاون اول رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه بایــد
همزمــان بــا ابــاغ سیاســتها و برنامهریزیهــا بــرای
رشــد بخــش خصوصــی ،فرهنگســازی الزم در جامعــه
نیــز انجــام میشــد ،خاطرنشــان کــرد :سیاســتهای
کلــی اصــل  44قانــون اساســی بایــد بــه گفتمانــی غالــب
در کشــور تبدیــل شــود و ســرمایهگذاران و فعــاالن
اقتصــادی بــه عنــوان انســانهایی شــریف در جامعــه
شــناخته و معرفــی شــوند کــه بــا ســرمایهگذاری خــود
بــه دنبــال توســعه اقتصــادی و اشــتغالزایی در کشــور
هســتند .وی بــا انتقــاد از کســانی کــه بــه بخــش
خصوصــی حملــه و آنهــا را افــرادی غارتگــر معرفــی
میکننــد تصریــح کــرد :بایــد فرهنــگ حمایــت و دفــاع
از بخــش خصوصــی در جامعــه ترویــج پیــدا کنــد و اجــازه
ندهیــم کــه بــه بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی در
رســانهها بیحرمتــی شــود.
جهانگیــری در ادامــه جلســه بــا اشــاره بــه گــزارش وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی در خصــوص عملکــرد هیئــت
مقرراتزدایــی و بهبــود کســب و کار ،ایــن گــزارش

را مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت :اینکــه بــر اســاس
گزارشهــا رونــد صــدور برخــی مجوزهــا و اســتعالمات
کاهــش چشــمگیری داشــته و از  56روز بــه  4روز رســیده
اتفاقــی مبــارک و گامــی مثبــت در بهبــود کســب و کار
در کشــور اســت .معــاون اول رئیسجمهــوری ادامــه داد:
البتــه بایــد همپــای کاهــش فراینــد صــدور مجوزهــا،
ســازوکاری نیــز بــرای جلوگیــری از تولیــد بخشــنامه و
مقــررات دســت و پاگیــر تعییــن شــود کــه الزم اســت،
هیئــت مقرراتزدایــی و بهبــود کســب و کار در ایــن
زمینــه نیــز فعــال باشــد و راهکارهایــی بــرای جلوگیــری
از تولیــد بخشــنامه و مقــررات زائــد تدویــن کنــد.
جهانگیــری در ادامــه بــا اشــاره بــه ســخنان برخــی
از اعضــای جلســه در انتقــاد بــه افــرادی کــه اراضــی و
داراییهایــی را از دولــت دریافــت کردهانــد امــا هیــچ
اقــدام اقتصــادی و ســرمایهگذاری در آن انجــام ندادهانــد،
تصریــح کــرد :بلوکــه کــردن ســرمایهها و داراییهــای
دولــت اقدامــی نامناســب اســت و بایــد در قراردادهایــی
کــه بــرای افــراد تنظیــم میشــود زمــان مشــخصی
تعییــن شــود تــا اگــر در مــدت معیــن شــده کار و فعالیــت
انجــام نشــد ،امکانــات دولــت متوقــف نمانــد.
در ایــن جلســه کــه وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی،
دادگســتری ،رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ،رئیــس اتــاق تعــاون
ایــران و رئیــس ســازمان خصوصیســازی نیــز حضــور
داشــتند ،معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گزارشــی
از عملکــرد هیئــت مقرراتزدایــی و تســهیل صــدور
مجوزهــای کســب و کار ارائــه کــرد .در ایــن گــزارش
بــه آثــار ملمــوس اقدامــات انجــام شــده از ســوی هیئــت
مقرراتزدایــی و بهبــود کســب و کار اشــاره شــد کــه
بخشــی از ایــن آثــار عبــارت بودنــد از :کاهــش زمــان
صــدور مجوزهــا ،تقلیــل هزینــه کســب و کارهــا ،حــذف
مراجعــات حضــوری مــردم ،تســهیل در فراینــد اخــذ
پروانــه کســب صنفــی ،تســهیل شــروع کســب و کار از
طریــق پنجــره واحــد فیزیکــی ،تســهیل در شــرایط و
فراینــد واگــذاری زمیــن و تغییــر کاربــری اراضــی.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی ایــران ،علیرضــا کالهیصمــدی
گفــت :صنعــت بــرق ایــران جــزو معــدود صنایــع توانمنــد
کشــور اســت کــه ایــن خودکفایــی یــا توانمنــدی بــا
برنامهریــزی مشــترک دولــت و بخشخصوصــی ایجــاد
شــده اســت.
وی ایــران را مهمتریــن صادرکننــده بــرق بــه عــراق
دانســت و گفــت :ورود ترکیــه بــه ایــن بــازار جایــگاه ایــران
را متزلــزل نمیکنــد؛ امــا شــرط عقــل ایــن اســت کــه
حواســمان بــه رقبــا باشــد.
کالهــی صمــدی بــه ســفر اردکانیــان بــه کشــور عــراق
اشــاره کــرد و ادامــه داد :پانزدهــم خردادمــاه امســال در
ســفر وزیــر نیــرو بــه عــراق قــرارداد صــادرات بــرق بــه
عــراق بــه مــدت دو ســال امضــا شــده ،کــه قــرارداد بســیار
خوبــی اســت؛ ایــن قــرارداد میتوانــد بخشــی از مطالبــات
و نــگاه بخــش خصوصــی را پاســخگو باشــد.
وی افــزود :مــا یکــی از صادرکننــدگان بــرق بــه عــراق
هســتیم؛ برخــی از ورود ترکیــه بــه بــازار بــرق عــراق نگــران
هســتند کــه مبــادا جــای مــا را بگیــرد؛ ولــی مــن معتقــدم
کــه چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد؛ ترکیــه خــود واردکننــده
انــرژی اســت؛ امــا معنــای ایــن گفتــه اص ـ ً
ا ایــن نیســت
کــه مــا بــا خیــال راحــت بنشــینیم و فکــر کنیــم ترکیــه
جــای مــا را نمیگیــرد .تجــارت بــرق تجــارت خوبــی
اســت؛ وصــل کــردن شــبکه بــرق کشــورها بــه همدیگــر
بســیار مفیــد اســت.
وی تصریــح کــرد :مــا بایــد در حــوزه انــرژی برخــی مســائل
اســتراتژیک را در نظــر بگیریــم؛ بایــد ارزش ســوخت
فســیلی خــود را بدانیــم و بایــد دارایــی زیرزمینــی خــود را
دارایــی روی زمینــی تبدیــل کنیــم .مــا بــه دلیــل تحریــم
نتوانســتهایم بــه بــازار  LNGوارد شــویم و فکــر میکنــم
بعــد از ایــن هــم نمیتوانیــم جــای محکمــی در ایــن بــازار
پیــدا کنیــم؛ ایــن بــازار تحــت کنتــرل آمریکاییهاســت.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران تأکیــد کــرد :در ایــن
شــرایط بایــد گاز را بــه بــرق تبدیــل کــرده و آن را صــادر
کنیــم؛ مــا صنعــت بــرق توانمنــد بومــی داریــم؛ وصــل
شــدن بــه شــبکه کشــورهای دیگــر میتوانــد شــبکه بــرق
ایرانــی را بــه تعــادل برســاند.
وی ادامــه داد :امــا صنعــت بــرق ایــران در داخــل بــا
چالشهــای متعــددی روبــهرو اســت کــه برخــی از آنهــا
صورتــی مزمــن بــه خــود گرفتــه اســت .در واقــع امــروزه

انـرژی

شماره یکصد و چهل و نهم  /هفتـه سوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

نگران رقابت با ترکیه ای ها در صادرات برق
به عراق نیستیم

ورود ترکیه به
بازار صادرات
برق به عراق

اقتصــاد صنعــت بــرق بیمــار اســت.
کالهیصمــدی دربــاره ریشــه و علــت بیمــاری صنعــت بــرق
میگویــد :اوالً گفتــن از مشــکالت نافــی توانمنــد بــودن
صنعــت بــرق ایــران نیســت ،بلکــه نشــانه توانمنــدی صنعت
اســت .ایــن صنعــت از متوســط کشــورهای جهــان ســوم
توســعهیافته اســت .ایــران در صنعــت بــرق  90درصــد
خودکفایــی بــا مســیر درســت و بومــی را طــی کــرده اســت
و ایــن بــا خودکفایــی در حــوزه صنعــت خــودرو خیلــی
متفــاوت اســت.
وی دربــاره یکــی از مشــکالت حــوزه انــرژی یــادآور شــد:
مثــ ً
ا ایــران کشــوری پهنــاور اســت و چگالــی جمعیتــی
پایینــی دارد و بــه دلیــل اختــاف دمــا بــار متوازنــی از
لحــاظ مصــرف بــرق وجــود نــدارد .ایــن چالشهــا در
حالــی مطــرح اســت کــه بــر اســاس یــک ســری تصمیمــات
سیاســی و اجتماعــی ،بــرق را بــه هــر منطقــه دورافتــاده
برد هایــم.
فعــال صنعــت بــرق افــزود :در مقولــه اقتصــاد صنعــت
بــرق در طــول ســالهای گذشــته دچــار یــک دوگانگــی
شــدهایم بــه ایــن معنــا کــه نتوانســتهایم تصمیــم بگیریــم
کــه آیــا بــرق یــک خدمــت عمومــی اســت یــا یــک کاالی
تجــاری؟ اگــر بــرق یــک خدمــت اجتماعــی اســت بایــد
هزینههــای آن در اســناد دیگــری ماننــد ســند بودجــه
ریــزی کشــوری دیــده شــود و اگــر هــم یــک کاالی تجــاری
اســت بایــد یــک ســازوکار منطقــی قیمتگــذاری بــرای آن
تعییــن شــود .امــا هیچکــدام از ایــن سیاس ـتها بــه طــور

مشــخص دنبــال نشــده اســت.
کالهــی صمــدی بــر ایــن بــاور اســت کــه صنعــت بــرق
ایــران توانمنــد بــوده و ایــن توانمنــدی علیرغــم مشــکالتی
اســت کــه دولتهــا بــه ایــن حــوزه تحمیــل کــرده اســت.
وی ادامــه داد :مــا بــا صنعــت بــرق بــه عنــوان یــک صنعــت
یارانــهای برخــورد کردهایــم؛ هیــچ اســتراتژی مشــخصی
نداریــم .در هیچجــای دنیــا اینقــدر تعرفههــای مختلــف
وجــود نــدارد .بهطــور مثــال تعرفــه مجانــی بــرای اماکــن
مذهبــی و آموزشــی و تعرفــه کشــاورزی یکــی از مشــکالت

علیرغــم همــه موانــع 95 ،درصــد از
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در
صنعــت بــرق اتفــاق افتــاده کــه وابســته
بــه زنجیــره صنعــت بومــی اســت؛ تقریب ـاً
همــه اجــزای صنعــت بــرق در ســاخت
یــک نیــروگاه بومــی اســت و ایــن تأثیــر
باالیــی در افزایــش حجــم تولیــد ناخالــص
ملــی دارد.ایــران صادرکننــده بــرق بــه
افغانســتان ،پاکســتان ،عــراق و ترکیــه
اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه بــازار صــادرات
بــرق توجــه کافــی و مســائل و مشــکالت
ایــن حــوزه برطــرف شــود.
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جــدی ایــن حــوزه اســت .چندگانگــی تعرفههــا یــک ایــراد
اســت کــه در اصطــاح میتــوان گفــت بــه شــفاف نبــودن
تعرفههــا بازمیگــردد .هــر کاالیــی کــه چنــد نرخــی
باشــد باعــث گســترش فســاد میشــود.
کالهــی صمــدی بیــان داشــت :بایــد بــرای توســعه صنعــت
بــرق اســتراتژی منســجمی تدویــن و قیمــت تمامشــده
عادالنــه بــرای بــرق تعییــن شــود .قیمــت عادالنــه هــم
شــرایط مختلفــی دارد کــه بایــد آنهــا را در نظــر داشــت.
در ایــن میــان مــردم و مصرفکننــدگان نبایــد هزینههــای
ناکارآمــدی دســتگاههای دولتــی را بپردازنــد .مــا بایــد
تصمیــم بگیریــم کــه آیــا بــرق کاالی تجــاری اســت یــا
خدمــت اجتماعــی؟؛ بایــد تکلیــف خــود را در ایــن بخــش
مشــخص کنیــم تــا بــر اســاس آن سیاســت ،راهــکار
مشــخصی در پیــش بگیریــم؛ بــا ادامــه ایــن وضعیــت بــار
مالــی هزینههــا بــه وزارت نیــرو و از طریــق ایــن وزارتخانــه
بــه بخــش خصوصــی بــا تأخیــر در پرداخــت معوقــات
تحمیــل میشــود.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران گفــت :علیرغــم
همــه موانــع 95 ،درصــد از صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی در صنعــت بــرق اتفــاق افتــاده کــه وابســته بــه
زنجیــره صنعــت بومــی اســت؛ تقریبـاً همــه اجــزای صنعــت
بــرق در ســاخت یــک نیــروگاه بومــی اســت و ایــن تأثیــر
باالیــی در افزایــش حجــم تولیــد ناخالــص ملــی دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــران صادرکننــده بــرق بــه
افغانســتان ،پاکســتان ،عــراق و ترکیــه اســت؛ بنابرایــن بایــد
بــه بــازار صــادرات بــرق توجــه کافــی و مســائل و مشــکالت
ایــن حــوزه برطــرف شــود.
گفتنــی اســت عــراق میخواهــد بــرای جبــران کمبــود
بــرق از ترکیــه و یــک شــرکت مســتقر در منطقــه اقلیــم
کردســتان بــرق وارد کنــد .احمــد موســی ،ســخنگوی وزارت
بــرق عــراق گفتــه اســت عــراق قصــد دارد  450مــگاوات
بــرق از گــروه  KARدر منطقــه اقلیــم کردســتان عــراق و
 200مــگاوات بــرق از ترکیــه وارد کنــد .همچنیــن پانزدهــم
خردادمــاه رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو ،در ســفر ی ـکروزه
خــود بــه بــه عــراق قــرارداد دوســاله صــادرات بــرق بــه ایــن
کشــور امضــا کــرد؛ تمامــی قراردادهــای صــادرات بــرق بــه
عــراق تــا پیــش از ایــن یــک ســاله بــوده امــا در ایــن ســفر،
مذاکــرات نهایــی شــده و قــرارداد دو ســاله صــادرات بــرق
بــرای ســالهای  2020و  2021بــا وزارت بــرق عــراق بــه
امضــا رســید.
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انـرژی

شماره یکصد و چهل و نهم  /هفتـه سوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

دگردیسی بزرگ جهان
در راه است
پیمان مولوی  -فعال اقتصادی

بســیاری بــر ایــن تصورنــد کــه جنــگ تجــاری
چیــن بــا امریــکا از زمــان دونالــد ترامــپ شــروع
شــده و بــاز هــم فکــر میکننــد بــا رفتــن
ترامــپ فیتیلــه ایــن جنــگ تجــاری پاییــن
کشــیده خواهــد شــد!
متاســفانه بایــد گفــت اینگونــه نیســت و نخواهــد
شــد.
مشــکل جــای دیگــری اســت .ایــن یــک نــزاع ،در حقیقت
نــزاع درون ســرمایهداری اســت بــا رویکردهایــی کــه در
دنیــای امــروز یکــی پــس از دیگــری نمایــان میشــود و
در حــال رســیدن بــه تقابــل جــدی اســت؛ بنابرایــن دو
رویکــرد جدیــد در دنیــای ســرمایهداری نمایــان میشــود
و آن ســرمایهداری اقتدارگــرای جدیــد و ســرمایهداری
برخاســته از لیبــرال دموکراســی غربــی اســت.
در ایــاالت متحــده امریــکا ســالها البیهــای بــزرگ
والاســتریتی طرفــدار چیــن ایجــاد شــدهاند .ایــن
گــروه درســت از زمانــی کــه بانــک مــورگان اســتنلی
بــه رهبــران چیــن قــول داد بــا تغییــر رویکــرد و تبدیــل
چیــن بــه یــک صادرکننــده بــزرگ ،تمامــی حمایــت

بــزرگان ســرمایهگذاری را خواهنــد داشــت ،آغــاز ب ـهکار
کردهانــد .از همــان زمــان تــا امــروز چیــن روز بــه روز در
هماهنگــی کامــل بــا جنــاح والاســتریت بــه جلــو رفــت و
رشــد اقتصــادی را تجربــه کــرد .ایــن یــک بــازی برد-بــرد
بیــن والاســتریت و چیــن بــود.
پــس از بحــران مالــی  ۲۰۰۸میــادی رشــد اقتصــادی
چیــن کنــد شــد و حتــی بــه نقطــه توقــف رســید .از
آن زمــان بــه بعــد چیــن آغــاز بــه اجــرای یــک برنامــه
محــرک کــرد .حــال چینــی کــه ســالها بــا یــک
اســتراتژی مشــخص در قبــال شــرکای امریکایــی در حــال
حرکــت بــه ســمت رشــد اقتصــادی بــود ،میخواســت از
زیــر ســایه ایــن شــرکای قدرتمنــد خــارج شــود .بــرای
گام نهــادن در ایــن مســیر ،دولــت چیــن بــه مــرور
پرداخــت وامهــای کمبهــره بــه صنایــع بزرگــی کــه
شــرکای امریکایــی بزرگــی داشــتند را کنــار گذاشــت.
تاثیــر ایــن اقــدام دولــت چیــن بــر صنایــع آنقــدر شــدید
بــود کــه در دیــدار اوبامــا و هــو جیــن تائــو ،رهبــران
دو کشــور ،یــک بــار اوبامــا صحبــت از فرصــت برابــر
ســخن بــه میــان آورد و از اقدامــات چیــن در مقابــل
شــرکتهای امریکایــی انتقــاد کــرد.

از زمــان رهبــری شــی جیــن پینــگ در چیــن و راهاندازی
ابتــکار کمربنــد و راه belt and road initiative
ایــاالت متحــده بهدنبــال محدودســازی چیــن رفــت.
ایــن امــر در زمــان اوبامــا بــا انعقــاد پیمــان دو ســوی
اقیانــوس آرام بــا ســرعت بیشــتری دنبــال شــد.
بــا روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ نیــز ایــن محدودســازی
بــا جنــگ تعرفـهای دنبــال شــد.
پیمــان تجــاری اقیانــوس آرام یــا شــراکت
ترنس-پاســیفیک (انگلیســیTrans-Pacific :
 )Partnership) (TPPیــک پیمــان ســرمایهگذاری
و مقرراتگــذاری بیــن  ۱۲کشــور حاشــیه اقیانــوس
آرام جــز چیــن اســت کــه  ۴فوریــه  ۲۰۱۶در آوکلنــد
نیوزیلنــد بعــد از  ۷ســال مذاکــره نهایــی شــد .تــا ســال
 ۲۰۱۴میــادی ۱۲ ،کشــور در سرتاســر منطقــه آســیا-
اقیانوســیه در مذاکــرات تیپیپــی (توافقنامــه مشــارکت
اقتصــادی اســتراتژیک اقیانوس آرام) شــرکت داشــتند که
شــامل اســترالیا ،برونئــی ،کانــادا ،شــیلی ،ژاپــن ،مالــزی،
مکزیــک ،نیوزیلنــد ،پــرو ،ســنگاپور ،ایــاالت متحــده
امریــکا و ویتنــام میشــد.
در نهایــت توافــق شــراکت جامــع و پیشــروی ترنــس-
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پاســیفیک موســوم بــه  CPTPPبیــن کشــورهای
اســترالیا ،برونئــی ،کانــادا ،شــیلی ،ژاپــن ،مالــزی،
مکزیــک ،زالنــد نــو ،پــرو ،ســنگاپور و ویتنــام منعقــد شــد
و از ســال  ۲۰۱۸میــادی ایــن توافــق بیــن کشــورهای
اســترالیا ،کانــادا ،ژاپــن ،مکزیــک ،زالندنــو و ســنگاپور بــه
اجــرا درآمــد.
 ۳۰فصــل ایــن پیمــان براســاس اهــداف رشــد اقتصــادی،
حمایــت از ایجــاد و نگهــداری کار ،افزایــش نــوآوری-
بهــرهوری و رقابــت ،بــاال بــردن ســطح اســتاندارد زندگــی،
کاهــش فقــر در کشــورهای طــرف قــرارداد ،ارتقــای
شــفافیت در حکومــت ،افزایــش نیــروی کار و حفــظ
محیطزیســت نوشــته شــدهاند.
جهــان اقتصــادی پیــش رو جهانــی اســت کــه چــه ترامپ
دوبــاره در کاخ ســفید باشــد و چــه جــو بایــدن ،سیاســت
محدودســازی چیــن بــا شــدت ادامــه خواهــد یافــت.
امــا در ایــن شــرایط عواملــی وجــود دارد کــه بــدون
توجــه بــه آنهــا امــکان درک موقعیــت نخواهــد بــود:
آیــا دالر بهعنــوان مهمتریــن ارز رزرو جهانــی در چرخــه
اقتصــاد جهــان باقــی خواهــد مانــد؟ ایــن مهمتریــن
رویــداد جهــان آینــده خواهــد بــود .همچنیــن تقابــل
چیــن و امریــکا فقــط تقابــل دو کشــور نیســت؛ تقابــل
دو رویکــرد در درون اردوگاه ســرمایهداری اســت کــه هــر
کــدام بهدنبــال دســت بــاال یافتــن از دیگــری هســتند!
کارنــی ،رئیــس ســابق بانــک مرکــزی انگلســتان از
افــرادی بــود کــه جایگزینــی دالر را در ســال ۲۰۱۹
محتمــل دانســت و حتــی از ارزهــای دیجیتــال صحبــت
بــه میــان آورد!
شــاید وقــت آن اســت کــه بپذیریــم رویکــرد
«مرزبندیهــای کشــوری» دیگــر تــوان تحلیــل
رویدادهــای آینــده را نــدارد و جریانشناســی ســرمایه
ایــن روزهــا کلیــد تحلیــل اقتصــاد و سیاســت جهانــی
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مظفــر علیخانــی ،معــاون اســتانها و تشــکلهای
اتــاق ایــران در نشســت بــا اعضــای هیــات مدیــره
جامعــه ممیــزی و بازرســی ایــران تکیــه تشــکلها
بــر دانــش تخصصــی و بـهروز ،حفــظ عدالــت و دفــاع
از حقیقــت را الزمههــای ارتقــای ســطح تشــکلها
در کشــور دانســت.
معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران بــا اعضــای
هیــات مدیــره جامعــه ممیــزی و بازرســی ایــران دیــدار کــرد.
در ایــن مالقــات ضمــن تشــریح فعالیتهایــی کــه تاکنــون از
ســوی جامعــه مذکــور صــورت گرفتــه ،مهمتریــن اصــل در
تشــکلگرایی ،دفــاع از حقیقــت و حمایــت از منافــع ملــی
در باالتریــن ســطح و بــه دنبــال آن حمایــت از منافــع صنفــی
عنــوان شــد.
تشــکیل کمیتههــای فنــی بــا هــدف افزایــش مشــارکت و
همافزایــی اعضــای جامعــه ،ارتقــای ســطح دانــش و اطالعــات
ذینفعــان بــه کمــک برگــزاری دورههــای آموزشــی ،انجــام
پروژههــای تحقیقاتــی و مطالعاتــی بــه منظــور شــناخت بهتــر
تجربههــای جهانــی در حــوزه ممیــزی و بازرســی و ایجــاد
کمیتــه انضباطــی در دل جامعــه ممیــزی و بازرســی ایــران بــا
ایــن هــدف کــه شناســایی و مقابلــه بــا رفتارهــای نادرســت از
داخــل جامعــه آغــاز شــود ،مهمتریــن اقداماتــی بودنــد کــه
در ایــن نشســت از ســوی اعضــای هیــات مدیــره مــورد توجــه
قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت اســماعیل احمــدی ،رئیــس هیــات مدیــره،
پیمــان شــاه اویســی ،نایبرئیــس ،ســید مهــدی تولیــت،
عضــو هیــات مدیــره ،شــهرام فرخــی پــور ،عضــو هیــات مدیــره
و مرتضــی طباطبایــی ،عضــو دیگــر هیــات مدیــره حضــور
داشــتند.
بــر اســاس آنچــه در ایــن نشســت مطــرح شــد ،هیــات مدیــره
جامعــه ممیــزی و بازرســی ایــران بــه دنبــال آن هســتند
تــا ایــن تشــکل را عضــو نهــاد بینالمللــی متناظــر جامعــه
ممیــزی و بازرســی کــرده و نمایندگــی ایــن نهــاد را در ایــران
بــه عهــده بگیرنــد؛ عضویــت در ایــن نهــاد بینالمللــی موجــب
بــاال رفتــن ســطح اعتبــار شــرکتهای ممیــزی میشــود.
اعضــای هیــات مدیــره همچنیــن بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
موجــود خواســتار حمایــت اتــاق ایــران از واگــذاری بخشــی از
فعالیتهــای تصــدی گرایانــه ســازمان اســتاندارد بــه جامعــه
ممیــزی و بازرســی ایــران شــدند؛ از جملــه رســیدگی بــه
تخلفــات ،مهیــا کــردن مقدمــات ارزیابــی شــرکتها و امــوری

انـرژی
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حمایت صندوق ضمانت صادرات از
شرکت های کوچک و متوسط

تشکلها متکی بر دانش روز و با
رعایت عدالت حرکت کنند

از ایــن دســت.
در ادامــه ایــن نشســت مظفــر علیخانــی ،معــاون اســتانها
و تشــکلهای اتــاق ایــران بــه نقــش کلیــدی و ویــژه
تشــکلها در محیــط کس ـبوکار اشــاره و تأکیــد کــرد :بــدون
شــک آسیبشناســی مشــکالت داخلــی و خارجــی ،ارائــه
راهکارهــای حرفــهای و توجــه بــه مســئولیتهای اجتماعــی
نقــش تشــکلها را پررنگتــر خواهــد کــرد.
بــر اســاس اظهــارات او امــروز هــم اتــاق ایــران و هــم قــوای
س ـهگانه و نهادهــای حاکمیتــی بــه ایــن جمعبنــدی رســیدند
کــه الزم اســت نقطــه نظــرات فعــاالن اقتصــادی را از تشــکلها
دریافــت کننــد؛ صــدای تشــکلها شــنیده میشــود هرچنــد
از نظــر تشــکلگرایی بــا آنچــه در ســایر کشــورهای مختلــف
وجــود دارد فاصلــه زیــادی داریــم امــا در مقایســه بــا گذشــته
رونــد رو بــه رشــدی را پشــت ســر گذاشــتیم.
وی پیگیــری مشــکالت و دغدغههــای تشــکلها و
انجمنهــای زیرمجموعــه اتــاق ایــران کــه امــروز بــه بیــش
از  500مــورد رســیده اســت را از وظایــف پارلمــان بخــش
خصوصــی کشــور دانســت و خاطرنشــان کــرد :اتــاق ایــران
طبــق قانــون و بــر اســاس مأموریتــی کــه دارد بایــد مطالبــات
تشــکلها و دیگــر اعضــای خــود را پیگیــری کنــد .در همیــن
راســتا بــا وجــود نبــود انگیــزه الزم در ســازمان ملی اســتاندارد،
پیگیریهــای اتــاق ایــران جــواب داد و در آییننامــه تأییــد
صالحیــت شــرکتهای بازرســی ،جامعــه ممیــزی و بازرســی
ایــران نیــز دیــده شــد .در حقیقــت حمایــت از تشــکلها جــزو
وظایــف اتــاق اســت و از ایــن منظــر اقدامــات خوبــی صــورت
گرفتــه اســت.
علیخانــی رشــد تفکــر تشــکلی در کشــور را از رویکردهــای

مهــم اتــاق ایــران برشــمرد و تصریــح کــرد :اتــاق ایــران از
توســعه تفکــر تشــکلی در کشــور اســتقبال کــرده و بــرای
تحقــق ایــن هــدف تــاش میکنــد .در ایــن بیــن تشــکلهای
عضــو اتــاق نیــز بایــد بــرای ارتقــای جایــگاه خــود در محیــط
کســبوکار متکــی بــه تخصــص روز و ابزارهــای موردنیــاز
باشــند تــا بتواننــد از منافــع ملــی حمایــت کننــد و ایــن
مهمتریــن اصــل در تشــکلگرایی اســت .تشــکلها بایــد در
مســیر حرکــت خــود عدالــت را حفــظ کننــد و اگــر اینگونــه
باشــد دیگــران نیــز رأی و حــرف آنهــا را قبــول خواهنــد کــرد.
معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران بــا بیــان ایــن
مطلــب کــه گاهــی در دســتگاههای دولتــی نــگاه کارشناســی
الزم وجــود نــدارد ،گفــت :نبــود نگاههــای کارشناســی باعــث
میشــود کــه تصمیمــات غیرکارشناســی اتخــاذ شــود ،بنابرایــن
تشــکلها موظــف هســتند از منظــر کارشناســی ،اطالعــات و
دانــش الزم را در اختیــار دســتگاههای تصمیمگیرنــده قــرار
دهنــد؛ تشــکلها در اتخــاذ تصمیمــات ســازنده دولــت نقــش
بســزایی دارنــد.
وی در ادامــه از ایــن نــگاه جامعــه ممیــزی و بازرســی ایــران
مبنــی بــر واگــذاری بخشــی از تصدیگریهــای ســازمان
ملــی اســتاندارد بــه ایــن جامعــه اســتقبال کــرد و افــزود:
جامعــه ممیــزی و بازرســی ایــران بایــد تحــوالت بینالمللــی
را در ایــن حــوزه بشناســد و مطالعــات بــهروزی در ایــن
رابطــه داشــته باشــد .آمــوزش و پژوهــش را جــدی بگیــرد.
تشــکلها در واقــع بازوهــای حرکتــی اتــاق ایــران هســتند و
بایــد بتواننــد در حــوزه تخصصــی خــود اتــاق را تغذیــه کننــد.
بدیــن ترتیــب اتــاق میتوانــد بهموقــع و هدفمنــد از حقــوق
بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی حمایــت بــه جــا کنــد.

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت  :بــه منظــور
ارتقــای اثربخشــی خدمــات در راســتای جهــش تولیــد و
افزایــش صــادرات و ارزآوری ،صنــدوق بــا تمرکــز برارایــه
خدمــات ویــژه بــه شــرکت هــای کوچــک و متوســط بــه
همــراه تشــکل هــای تخصصــی صادراتــی ،زمینــه را بــرای
حضــور ایــن شــرکت هــا در عرصــه صــادرات فراهــم آورده
اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران  ،افــروز بهرامــی ،در ســومین جلســه کمیتــه
مشــورتی ضمانــت صــادرات بــا ارایــه گزارشــی از اهــداف
صنــدوق در زمینــه کمــک بــه شــرکت هــای کوچــک و
متوســط بــرای جهــش صــادرات ،افــزود :حمایــت از شــرکت
هــای کوچــک و متوســط بــرای صــادرات غیــر نفتــی از
اولویــت هــای صنــدوق ضمانــت صــادرات اســت .
وی ادامــه داد :در ایــن جلســه در بخــش الزامــات
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در حــوزه داخلــی
مقررگردیدجلســه ای بــا حضــور مســئولین گمــرک ،اتــاق
بازرگانــی و صنــدوق ضمانــت صــادرات برگــزار و مســاله
قبــول ضمانــت نامــه هــای ایــن صنــدوق بــه جــای ضمانــت
نامــه هــای بانکــی صادرکننــدگان توســط گمــرک ،حــل و
فصــل و یکســان ســازی فرمــت ضمانــت نامــه گمــرک و
صنــدوق عملیاتــی شــود.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اظهارداشــت:
همچنیــن مقــرر شــد اســناد صادراتــی بــا دوره اعتبــار
حداکثــر  ۴ماهــه و تاســقف  ۵۰۰هــزار یــورو ،بــا بیمــه
صنــدوق توســط سیســتم بانکــی تنزیــل شــود.
بهرامــی اضافــه کــرد :بــا ورود صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران بــه فضــای تخصصــی شــرکت هــای کوچــک و
متوســط(SMEها) کــه مــورد اســتقبال صادرکننــدگان
اســت ،ضمــن معرفــی بانــک عامــل و توافــق بــر تنزیــل
نــرخ ارز بــر اســاس حجــم معامــات صادرکننــده ،اقدامــات
آنــی بــرای تعییــن تکلیــف اســتفاده از ریــال یــا دالر در
تعامــات انجــام پذیــرد و صنــدوق بــا تمرکــز بــر صــادرات
کاالهــای اســتراتژیک دارای مزیــت صادراتــی ،نســخه ای
تخصصــی و جداگانــه بــرای حمایــت هــر صنــف طراحــی
و عملیاتــی نمایــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حمیدرضا صالحی
اصــاح ســاختار اقتصــاد بــرق میتوانــد کشــور را بــه ســمت
موقعیــت کــم ریســک و پایــدار ســوق دهــد .ارتقــای راندمــان
تجهیــزات برقــی و ســوق دادن مشــترکان بــه ســمت خــوش
مصرفــی اســت .الزم اســت توجــه ویــژه بــه صنعــت بــرق و
کاالی تولیــدی آن داشــته باشــیم.
ســرانه مصــرف انــرژی در کشــور مــا بــه دالیــل مختلــف باالتــر
از متوســط دنیاســت و چندیــن برابــر کشــورهای توســعه یافتــه
انــرژی مصــــــــــرف میکنیــم .بــرای مثــال در رابطــه بــا گاز
بــه انــدازه کل اروپــا مصــرف میکنیــم .یــا در بخــش بــرق ،دو
تــا ســه برابــر کشــوری ماننــد ترکیــه کــه جمعیــت برابــر امــا
ســاختاری صنعتــی دارد ،بــرق مصــرف میکنیــم .بــه همیــن
خاطــر ،در دهههــای اخیــر ســرمایهگذاری در تولیــد انــرژی و
میــزان تولیــد بــا مصــرف بــاال میرفــت.
بــا نگاهــی بــه تاریــخ صنعــت بــرق ،در پایــان دولــت هفتــم
و هشــتم ،ایــن صنعــت درحالــی تحویــل دولــت بعــدی شــد
کــه  40هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده و  17هــزار
مــگاوات پــروژه کلیدخــورده داشــت .بهعبــارت دیگــر ،ســرمایه
گذاریهــا بــرای آینــده  45درصــد بــود .امــا در پایــان دولــت
نهــم و دهــم ظرفیــت نصــب شــده صنعــت  60هــزار مــگاوات
و برنامــه توســعه آتــی آن  5هــزار و  800مــگاوات بــود .بــه
نوعــی تنهــا  8درصــد برنامــه تولیــد آتــی در کشــور داشــتیم.
آن زمــان کشــور متوجــه یــک عقــب ماندگــی بهلحــاظ برنامــه
تولیــد شــد کــه شــرایط را بــرای دولــت یازدهــم و دوازدهــم
ســختتر میکــرد.
علــت اینکــه ســرمایهگذاری کــم شــد ،دســتور دولــت مبنــی
بــر لــزوم ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی و ممانعــت از
حضــور دولــت در پروژههــای نیروگاهــی بــود .وقتــی از بخــش
خصوصــی دعــوت شــد کــه در ایــن پروژههــا ســرمایهگذاری
کنــد ،ایــن بخــش بــا بررســی طرحهــا متوجــه شــد کــه ایــن
صنعــت بازگشــت ســرمایه مناســب و ســوددهی اقتصــادی
چندانــی نــدارد .لــذا اقتصــاد دولتــی و کاالیــی کــه ارزان
فروختــه میشــد ،اســتقبال بخــش خصوصــی را کــم کــرد و
صنعــت بــرق از ایــن بابــت بــه مشــکل برخورد.واقعــی نبــودن
قیمــت بــرق و کاهــش ســرمایه گذاریهــا در ایــن صنعــت
باعــث شــده کــه در تابســتانهای اخیــر بــا مشــکل مواجــه
شــویم و نگرانیهــا افزایــش یابــد .امــا برخــاف تمــام دنیــا،
ایــن تولیــد اســت کــه بایــد خــودش را بــه مصــرف برســاند و
همیــن موضــوع مشــکالت را دوچنــدان کــرده اســت .شــرایط
زمانــی ســختتر خواهــد شــد اگــر خشکســالی شــود و

خاموشی تا چه
زمانی در کمین
صنعت برق است؟

نیروگاههــای بــرق آبــی تــوان کمــک بــه شــبکه را نداشــته
باشــند.
امســال بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب منابــع آبــی ،بــه
زعــم مــن نگرانــی کمتــری وجــود دارد اگــر شــیوه مدیریتــی
صحیحــی پیــش گرفتــه شــود و اگــر همــه وارد عمــل شــوند و
مصــارف را کاهــش دهیــم ،تابســتان بــدون خاموشــی ســپری
خواهــد شــد .امــا بــرای تابســتانهای بعــدی نیــاز اســت کــه
روی چنــد راهــکار تمرکــز بیشــتری انجــام دهیــم:
نخســت؛ توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر و وارد کــردن ایــن
ظرفیــت بــه مــدار بــرق کشــور اســت .الزم اســت کــه دولــت
برنامهریــزی کنــد توســعه ایــن بخــش جذابتــر و ظرفیــت
ایجــاد شــده وارد مــدار شــود.
دوم ،کاهــش هــر چــه بیشــتر تلفــات در تولیــد ،توزیــع و
انتقــال اســت کــه در بخشهایــی میبینیــم میــزان تلفــات
بــه انــدازه ظرفیــت یــک نیــروگاه جدیــد اســت کــه بــرای
احــداث آن بایــد میلیاردهــا تومــان تعهــد ایجــاد کــرد .اگــر
ســازوکار اقتصــادی درســتی تعریــف شــود ،بخــش خصوصــی
میتوانــد ایــن تلفــات را کاهــش دهــد و ظرفیــت تولیــد بــرق
کشــور را افزایــش دهــد.
راهــکار ســوم ،ســنکرون شــبکه بــرق کشــور بــا کشــورهای
دیگــر بویــژه همســایگان اســت .مــا میتوانیــم بــا برقــراری
ارتبــاط برقــی بــا کشــورهای دیگــر در تابســتانها بــرق ارزان
بخریــم و در زمســتان بــرق را صــادر کنیــم .ایــن اتصــال
بینالمللــی خطــوط بــه نفــع تمــام کشــورها خواهــد بــود.
ایــن راهکارهــا در کنــار اصــاح ســاختاری اقتصــاد بــرق
و پروژههــای جدیــد میتوانــد کشــور را بــه ســمت یــک
موقعیــت کــم ریســک و پایــدار ســوق دهــد .در کنــار ایــن
مســائل نکتــهای کــه توجــه بــه آن ضــروری اســت ،ارتقــای
راندمــان تجهیــزات برقــی مــورد اســتفاده و ســوق دادن
مشــترکان بــه ســمت خــوش مصرفــی اســت .الزم اســت کــه
همــه مــا یــک توجــه ویــژه بــه صنعــت بــرق و کاالی تولیــدی
آن داشــته باشــیم.

انـرژی
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نهادهای وابسته به دولت ارزهای
صادراتی را برنمیگردانند
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عراق گفــت :برخــی معتقدند
بخــش عمــدهای از صادرکننــدگان کــه هنــوز ارزهــای
صادراتــی را بــه کشــور بازنگرداندهانــد جــزو نهادهــای
وابســته بــه دولــت هســتند و بــه همیــن دلیــل نیــز اســامی
آنهــا اعــام نمیشــود .یحیــی آلاســحاق درخصــوص
چرایــی عــدم بازگشــت ارزهــای صادراتــی بــه کشــور
توســط صادرکننــدگان اظهــار کــرد :ایــن موضــوع دالیــل
متعــددی دارد کــه بخشــی از آن بــه سوءاســتفاده عــدهای از
صادرکننــدگان مربــوط میشــود ،ولــی بخــش دیگــر ناشــی
از مســائل و مشــکالت اقتصــادی و تحریمهاســت کــه
صادرکننــدگان متعهــد بــا ایــن مشــکالت همــراه شــدهاند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق بــا اشــاره بــه اعــام
بانــک مرکــزی مبنــی بر عــدم بازگشــت  27میلیــارد دالر ارز
صادراتــی بــه کشــور گفــت :بانــک مرکــزی تنهــا مشــخصات
 6میلیــارد دالر را بــه قــوه قضائیــه داده درحالــی کــه انتظــار
مــیرود اســامی مابقــی صادرکنندگانــی را نیــز کــه بــه
تعهــدات خــود عمــل نکردهانــد بــه دســتگاه قضایــی معرفــی
کنــد .وی ادامــه داد :برخــی معتقدنــد بخــش عمــدهای از
صادرکننــدگان کــه هنــوز ارزهــای صادراتــی را بــه کشــور
بازنگرداندهانــد جــزو نهادهــای وابســته بــه دولــت هســتند
و بــه همیــن دلیــل نیــز اســامی آنهــا اعــام نمیشــود.
آلاســحاق بــا اشــاره بــه صــادرات  42میلیــاردی در ســال
گذشــته گفــت :بایــد دیــد کــدام صادرکننــدگان مــورد نظــر
بانــک مرکــزی هســتند؟ شــرکتهای عمــده متعلــق بــه
چــه افــرادی اســت؟ البتــه کــه شــناخت ایــن افــراد فرآینــد
طبیعــی دارد و امــری عــادی اســت .رئیــس اتــاق بازرگانــی
ایــران و عــراق تصریــح کــرد :بهنظــر میرســد در ایــن
مــورد سیاســی عمــل میشــود؛ اتــاق بازرگانــی میگویــد
 6میلیــارد دالر را صادرکننــدگان میخواهنــد وارد کشــور
کننــد و از بانــک مرکــزی خواســتهاند کــه بانکــی را در
خــارج معرفــی کنــد کــه پــول را منتقــل کننــد ولــی بانکــی
در خــارج بــرای انتقــال پــول پیــدا نمیکننــد .او اضافــه
کــرد :برخــی از صادرکننــدگان نیــز هنــوز کاالی خــود را
نفروختهانــد؛ عــدهای قــرار بــوده کاال وارد کننــد ،ولــی
هنــوز موفــق نشــدهاند.
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و انعطافپذیــری ابزارهــای مالــی نویــن بــا خطاهــای
حکمرانــی در ایــن بــازار و عــدم تعــادل هــای ناشــی از
آن ،مــی توانــد مخاطراتــی کــه آشــفتگیهای ایــن بــازار
متوجــه اقتصــاد کشــور مــی کنــد را صــد چنــدان کنــد.
چنانکــه فاجعــه مالــی ســالهای  2008-2007در ایــاالت
متحــده کــه همچــون ســیلی ویرانگــر تمــام عرصــه
اقتصــاد جهانــی را درنوردیــد؛ تــا حــد زیــادی ناشــی از
تنظیــم گــری ضعیــف ابزارهــای مالــی مــورد اســتفاده در
بــازار امــاک و مســتغالت ایــن کشــور بــود.

راهکارهــای یهرهمنــدی از مزایــای بــورس
امــاک
در واقــع بــرای بهرهمنــدی اقتصــاد ایــران از مزایــا و
ظرفیتهــای بــورس امــاک و مســتغالت ،ضــروری اســت
طــرح ملــی شناســایی تعییــن تکلیــف مالکیــت اراضــی
کشــور ســریعتر و منســجمتر از گذشــته دنبــال شــود؛
شــفافیت در مــورد اطالعــات امــاک و مســتغالت ،طــرح
هــای توســعه زیرســاختی ،طرحهــای هــادی شــهرها
و بــه طــور کلــی همــه اطالعاتــی کــه بــر ارزشــگذاری
امــاک موثرنــد بــه ســطح قابــل قبولــی ارتقــا یابــد.
قوانیــن مربــوط بــه مالکیت و تصــرف امالک و مســتغالت،
تنقیــح و یکپارچهســازی شــود تــا از ابزارهایــی همچــون
وکالــت و … نتــوان بــه ســادگی بــرای دور زدن نقــل و
انتقــال شــفاف ایــن دارایــی هــا اســتفاده کــرد.
نظــام ثبــت اســناد مالکیــت ایــن بــازار بــا مقتضیــات
روز و تحــوالت فنــاوری جهانــی همــگام گــردد و در
نهایــت ،اســتانداردهای مناســب حاکمیــت شــرکتی بــرای
صندوقهــا و شــرکتهای فعــال در بــورس امــاک ،جهــت
کنتــرل اطمینــان بخــش نحــوه اســتفاده از منابــع مالــی
خــرد تجهیــز شــده ،تدویــن گــردد.
بــا رعایــت ایــن اصــول و البتــه بــه شــرط بهبــود رونــد
سیســتماتیک سیاســتگذاریهای آمایــش ســرزمینی،
توســعه زیرســاختی و مدیریــت شــهری در دولــت و
شــهرداریها و ســایر نهادهــای ذیمدخــل ،میتــوان
امیــدوار بــود؛ بــورس امــاک و مســتغالت ابــزاری کارآمد
بــرای هدایــت ایــن بــازار زمیــن و مســکن بــه ســوی یــک
تعــادل پایــدار و مولــد شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

سهم بسزای بخش پاییندستی پتروشیمی
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
گفــت :بــدون شــک بخــش پاییندســتی صنعــت
پتروشــیمی ســهم بســزایی در اقتصــاد کشــور دارد ،از ایــن
رو بایــد بیــش از گذشــته بــرای توســعه و تقویــت ایــن
بخــش برنامهریــزی و ســرمایهگذاری کــرد.
موســی احمــدی بــا بیــان اینکــه حرکــت صنعــت
پتروشــیمی در مســیر توســعه و پیشــرفت قــرار دارد،
گفــت :بــا وجــود برخــی محدودیتهایــی کــه تحریــم
بــرای صنایــع کشــور از جملــه صنعــت پتروشــیمی ایجــاد
کــرده ،امــا افزایــش مقــدار تولیــد محصــوالت پتروشــیمی
نشــانگر ســربلندی ایــن صنعــت اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
افــزود :در صورتــی کــه جهــش صنعــت پتروشــیمی بــا
رونــق تولیــدات صنایــع پاییندســتی همــراه باشــد،
افــزون بــر ایجــاد اشــتغال فــراوان ،ارزش افــزوده را نیــز
بــرای کشــور بــه همــراه دارد.
وی تصریــح کــرد :بــدون شــک بخــش پاییندســتی
صنعــت پتروشــیمی ســهمی بســزا در اقتصــاد کشــور دارد،
از ایــن رو بایــد بیــش از گذشــته بــرای توســعه و تقویــت
ایــن بخــش برنامهریــزی و ســرمایهگذاری کرد.احمــدی
عنــوان کــرد :پتروشــیمی و صنایــع وابســته بــه آن ،خــط
مقــدم جنــگ اقتصــادی بــه شــمار میآینــد ،ایــن صنعــت
نخســتین زنجیــره پــس از نفــت اســت ،همچنیــن یکــی از
مبانــی اساســی توســعه کشــور ایجــاد صنایــع پتروشــیمی
اســت کــه افــزون بــر جلوگیــری از خــام فروشــی ،مــواد
اولیــه صنایــع پاییندســت را بــرای تقویــت تولیــد ملــی و
توســعه اقتصــادی کشــور فراهــم میکنــد.
نماینــده کنــگان ،دیــر ،جــم و عســلویه در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :پتروشــیمی یــک منبــع درآمــدی بــزرگ
اســت کــه بیشــترین صــادرات غیرنفتــی کشــور را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .خوشــبختانه ظرفیتهــای فراوانــی
بــرای توســعه صنعــت پتروشــیمی ایــران وجــود دارد کــه
بایــد از آن بــه نحــو احســن اســتفاده کــرد.
عدم بازگشت  ۵میلیارد یورو توسط  ۷۵صادرکننده
نایبرئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت:

نزدیــک بــه  ۵میلیــارد یــورو از عــدم بازگشــت ارزهــای
صادراتــی کشــور در ســالهای  ۹۷و  ۹۸فقــط از ناحیــه
 ۷۵صادرکننــده صــورت گرفتــه اســت .احســان خــاندوزی
بــا اشــاره بــه نوســانات ارزی در کشــور اظهــار کــرد :بنــا
بــه اجمــاع نظــر کارشناســان و سیاس ـتگذاران اقتصــادی
یکــی از بهتریــن نقــاط هدایــت و ثبــات در اقتصــاد ایــران
مســأله بــازار ارز اســت .بــه عبارتــی اگــر تمرکــز بانــک
مرکــزی فقــط روی صادرکننــدگان بزرگــی کــه ارز خــود
را برنگرداندهانــد ،قــرار گیــرد میتوانــد بخــش زیــادی از
نیازهــای دوره کوتــاه مــدت کشــور را تأمیــن کنــد.
تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی به
عراق و سوریه
دنیــای اقتصــاد  :معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان
توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه اهمیــت بازارهــای
عــراق و ســوریه بــرای صادرکننــدگان خدمــات و کاال،
بــر اراده ایــن ســازمان جهــت تســهیل تجــارت بــا ایــن
کشــورها و رفــع موانــع پیــش رو تاکیــد کــرد .بــه گــزارش
روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،حمیــد
زادبــوم بــا بیــان ایــن مطلــب ،از بررســی راهکارهــای حــل
مشــکالت شــرکتهای ایرانــی صادرکننــده خدمــات فنــی
و مهندســی در عــراق و همچنیــن راهانــدازی خطــوط
حمــل و نقــل کاال بیــن ایــران و ســوریه در دو جلســه
تخصصــی در ســازمان توســعه تجــارت ایــران خبــر داد.
براســاس تصمیمــات ایــن جلســات مقــرر شــد کارگــروه
پیگیــری مطالبــات شــرکتهای ایرانــی از کارفرمایــان
عراقــی و همچنیــن هماهنگــی میــان شــرکتهای حمــل و
نقــل و کشــتیرانی بــه منظــور ایجــاد خــط حمــل مســتقیم
کاال بیــن ایــران و ســوریه در دســتورکار قــرار گیــرد .ایــن
جلســات تخصصــی بــا حضــور رئیــس کل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،دبیــر ســتاد توســعه همکاریهــای ایــران با
عــراق و ســوریه ،مدیــران کل ذیربــط در ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،شــرکتهای کشــتیرانی ذیربــط ،روســای
اتاقهــای مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق و همچنیــن
ایــران و ســوریه برگــزار شــد.
حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور باید
مبتنی بر واقعیتهای این عرصه باشد
حســن روحانی روز یکشــنبه در یکصد و پنجاه و ششــمین
جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت ،اظهارداشــت:

انـرژی
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رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب در روز عیــد قربــان
دربــاره مســائل اقتصــادی کشــور و سیاســتگذاری و
برنامهریــزی در ایــن حــوزه ،دربرگیرنــده راهبردهــای
اصلــی و کالن کشــور و راهگشــای سیاســتگذاران اقتصادی
دولــت و تقویــت کننــده مدیــران اقتصــادی اســت.
او تصریــح کــرد :واقعیتهــای اقتصــادی کشــور
نشــاندهنده آن اســت کــه بــا بهرهگیــری از تواناییهــا
و ظرفیتهــای اقتصــادی و هماهنگــی میــان همــه ارکان
کشــور و انســجام در مدیریــت و اجــرای برنامههــای
هماهنــگ میتــوان از تنگناهــای بیســابقه ناشــی از
فشــار حداکثــری دشــمنان خــارج و در جنــگ اقتصــادی
پیــروز شــد؛ کمــا اینکــه تاکنــون پــس از گذشــت بیــش از
دو ســال و چندمــاه توانســتهایم بــه موفقیتهــای بزرگــی
در خنثــی کــردن توطئــه دشــمنان دســت پیــدا کنیــم.
در ایــن جلســه نقشــه راه مدیریــت اقتصــاد کالن کشــور
در  ۲۶محــور ارائــه و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
روحانــی بــا اشــاره بــه نقشــه راه طراحــی شــده در اقتصــاد
کالن کشــور ،گفــت :هــدف اصلــی در جنــگ فرسایشــی
اقتصــادی تحمیلــی دشــمنان بــه ایــن مــرز و بــوم ،ایــن
اســت کــه مدیریــت کشــور در تصمیمگیریهــا و اقدامــات
دچــار هیجانــات و بیبرنامهگــی شــود و در همیــن زمینــه
ایجــاد و القــاء انتظــارات منفــی و ترســیم آینــده مبهــم
از فضــای کشــور در چارچــوب همیــن اهــداف اســت
کــه بایــد بــا تصمیمگیریهــای منطقــی و بــر اســاس
داشــتههای کالن و وفــاق ملــی ایــن توطئــه دشــمنان را
نیــز خنثــی کنیــم.
رییسجمهــور ادامــه داد :دشــمنان انتظــار داشــتند
پــس از شــیوع کرونــا و محدودیتهــای ناشــی از اعمــال
تحریمهــای غیــر انســانی آنــان ،اقتصــاد کشــور دچــار
تالطمهــای شــدید و غیرقابــل کنتــرل شــده و بــا خطــر
مواجــه شــود.
روحانــی افــزود :آنچــه امــروز علیرغــم همــه محدودیتهــا
و فشــارها بــر مــردم ،در حــوزه معیشــت ،بــازار ســرمایه
و ارز ،نقدینگــی و ارائــه تســهیالت بــه کســب و کارهــای
مختلــف در جهــت تقویــت تولیــد و تمرکــز بــر تامیــن
نیازهــای اساســی مــردم و مــواد اولیــه تولیــد صــورت
میگیــرد ،حاصــل لطــف خــدا و تــاش شــبانهروزی بــرای
سیاســتگذاری ،مدیریــت ســتادی و بخشــی ،همراهــی
مــردم و عملکــرد مثبــت فعــاالن اقتصــادی کشــور اســت.
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رسیدگی به مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
ســازمان توســعه تجــارت ایــران طــی فراخوانــی ،از
صادرکننــدگان خواســت تــا بــرای رســیدگی بــه مشــکالت
مربــوط بــه رفــع تعهــدات ارزی ســالهای  97تــا  99خــود،
بــا ایــن ســازمان مکاتبــه و مــدارک و مســتندات خــود را بــه
دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ایــن ســازمان ارائــه دهنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،بــه دنبــال ابــاغ
بســته سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز صادراتــی در ســال 99
از ســوی بانــک مرکــزی طــی چنــد روز گذشــته و تعییــن
مهلــت چهــار ماهــه بــرای بازگشــت ارز صادراتــی بــه کشــور،
بســیاری از صادرکننــدگان کــه آمــاده رفــع تعهــد ارزی
خــود هســتند بــا مشــکالتی مواجــه شــدهاند .در همیــن
ارتبــاط نیــز ،اتــاق تهــران طــی نامـهای بــه رئیـسکل بانــک
مرکــزی ،پیشــنهادهایی را بــرای حــل مشــکل ایــن بخــش از
صادرکننــدگان مطــرح کــرد و از مراجعــه و تمــاس متعــدد
فعــاالن اقتصــادی بــا اتــاق تهــران بــرای حــل مشــکل ایفــای
تعهــد ارزی خــود پــس از اعــام بســته سیاســتی جدیــد بانک
مرکــزی خبــر داد و خواســتار ایجــاد بخــش ویــژه در بانــک
مرکــزی بــرای رســیدگی بــه مشــکالت صادرکننــدگان شــد.
بــا ایــن حــال ،ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه تازگــی بــا
صــدور اطالعی ـهای از صادرکننــدگان درخواســت کــرد تــا در
صــورت بــروز مشــکل در رفــع تعهــدات ارزی و بازگشــت ارز
صادراتــی خــود ،مراتــب را بــا مــدارک و مســتندات بــه دفتــر
توســعه خدمــات بازرگانــی ایــن ســازمان ارایــه دهنــد.
بــر ایــن اســاس ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا صــدور
اطالعی ـهای اعــام کــرده اســت کــه اگــر صادرکننــدگان در
خصــوص رفــع تعهــدات ارزی ســالهای  97تــا  99مشــکالتی
دارنــد ،درخواســت مکتــوب خــود را بــه دفتــر توســعه
خدمــات بازرگانــی ایــن ســازمان ارایــه دهنــد.
در متــن فراخــوان ســازمان توســعه تجــارت ایــران آمدهاســت:
«از صادرکنندگانــی کــه در خصــوص رفــع تعهــدات ارزی
ســالهای  1397تــا  1399مشــکالتی دارنــد درخواســت
میشــود نســبت بــه ارســال درخواســت مکتــوب خــود جهــت
رفــع مشــکالت مربــوط بــه ایفــای تعهــدات ارزی صــادرات،
منضــم بــه مــدارک و مســتندات بــه دفتــر توســعه خدمــات
بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه عنــوان دبیرخانه
کارگــروه اقــدام صادراتــی اقــدام نمــوده تــا نســبت به بررســی
کارشناســی موضــوع بــا هــدف ارایــه راهکارهــای اجرایــی و
کاربــردی در جهــت مرتفــع کــردن مشــکالت ایجــاد شــده
اقــدام شــود».
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انعقــاد قراردادهــای همــکاری بــا ســایر کشــورها،
امــری مرســوم اســت و ایــن نــوع قراردادهــای
بینالمللــی بــرای ایــران ،کشــوری کــه دســت
کــم در یــک دهــه گذشــته ،گرفتــار شــدیدترین
تحریمهــا بــوده میتوانــد راهــی بــه ســوی رشــد
و توســعه اقتصــادی بگشــاید .از ایــن رو ،عقــد
تفاهمنامــه یــا امضــای قــرارداد بــا کشــورهای
مختلــف از نــگاه بخــش خصوصــی نیــز پســندیده
بــوده و انتظــار ایــن اســت کــه مــراودات ایــران بــه
نحــوی کــه طرفیــن بتواننــد بــر اســاس مزیتهــای
متقابــل بــا یکدیگــر همــکاری کننــد ،بیــش از پیــش
گســترش یابــد و البتــه ایــن مناســبات بــر پایــه
اصــل بــرد -بــرد شــکل بگیــرد.
فریال مستوفی
امــا در هفتههــای گذشــته ،آنچــه بــه عنــوان «برنامــه
همکاریهــای جامــع ایــران و چیــن» مطــرح شــده،
حساســیتهای بســیاری را نــزد ناظــران و البتــه فعــاالن
اقتصــادی برانگیختــه اســت و شــاید یکــی از دالیــل شــکل
گیــری ایــن واکنشهــا آن اســت کــه نســخههای غیــر
رســمی از ایــن برنامــه منتشــر شــده و بــه ســوءظنها دامــن
زده اســت .عجیــب آنکــه طــی ایــن مــدت ،جــز عبــارات
کلــی ،اطالعــات بیشــتری بــه افــکار عمومــی ارائــه نکــرده و
همیــن ســکوت بــه دامنــه حــدس و گمانهــا افــزوده اســت.
در واقــع دس ـتاندرکاران تدویــن ایــن برنامــه ،تالشــی هــر
چنــد در حــد« انتشــار برنامــه تدویــن شــده توســط ایــران»
ن کــه بــا دیــده نگرانــی بــه ایــن نقشــه
بــرای اقنــاع آنــا 
همــکاری مینگرنــد ،بــه کار نبســته اســت .بــه احتمــال
بســیار امــا رونمایــی رســمی از ایــن نقشــه راه میتوانســت
بخشــی از ایــن دغدغههــا و نگرانیهــا را کــم کنــد.
بــر اســاس آنچــه مقامــات وزارت امــور خارجــه اعــام
کردهانــد ،پــس از ســفر رئیسجمهــوری چیــن بــه ایــران
در ســال  ، ۱۳۹۴دو کشــور  ،بیانیـهای بــرای ارتقــای ســطح
مشــارکت راهبــردی صــادر کردنــد کــه بنــد  ۶آن بــه تدویــن
برنامــه  ۲۵ســاله همــکاری اختصــاص دارد .در ســفر اخیــر
آقــای ظریــف بــه پکــن ،طــرف ایرانــی پیشــنهادهای خــود
را بــرای تدویــن ایــن ســند ارائــه کــرده و در مرحلــه بعــد،
طــرف مقابــل نیــز پیشــنهادهای خــود را ارائــه خواهــد کــرد،
پــس از آن بــرای نهایــی شــدن ایــن ســند رایزنیهایــی
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صــورت خواهــد گرفــت .البتــه دولــت نهایــی نشــدن برنامــه
همــکاری دو کشــور را دلیــل عــدم انتشــار رســمی آن
عنــوان میکنــد ،امــا ایــن دلیــل نمیتوانــد از انتظــار
افــکار عمومــی بــرای اطالعرســانی شایســته در مــورد
ایــن برنامــه بکاهــد .دولــت دســتکم میتوانــد اعــام
کنــد کــه چــه مــواردی را در ایــن ســند خواهــد گنجانــد؛
در ایــن صــورت ،صاحبنظــران نیــز ایــن مــوارد را بــه نقــد
و بررســی خواهنــد گذاشــت و توصیههایــی بــرای تقویــت
پیشــنهادهای ایــران بــه طــرف مقابــل ارائــه خواهنــد کــرد.
امــا نکتــه قابــل تامــل آن اســت ،کــه اگــر بخــش عمــده
اجــرای برنامــه جامــع بــر عهــده بخــش خصوصــی اســت،
دولــت تــا چــه حــد بخــش خصوصــی را در تدویــن آن بــه
مشــارکت دعــوت کــرده اســت؟ ایــن در حالــی اســت ،کــه
فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه آنــان کــه همــکاری نزدیکــی
بــا فعــاالن اقتصــادی چینــی دارنــد ،میتواننــد صاحبنظــر
باشــند؛ بــه نحــوی کــه هــم توصیههــای الزم را ارائــه کننــد و
در عیــن حــال ،بخشــی از ایــن همــکاری باشــند .امــا بهرغــم
تاکیداتــی کــه مقــام معظــم رهبــری ،طــی ایــن ســالها
در مــورد مشــورتخواهی از بخــش خصوصــی داشــتهاند،
دولــت حتــی یــک نقشــه همــکاری را بــا کنشــگران اقتصادی
در میــان نگذاشــته اســت .امــا بخــش خصوصــی نیــز ،دســت
روی دســت نگذاشــته اســت؛ چنانکــه پــس از گفــت و
شــنود چنــد ســاعته در آخریــن نشســت هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران ،مقــرر شــد ،کمیتـهای بــرای بررســی چارچــوب
کلــی و مشــکالت اساســی ســند همــکاری ایــران و چیــن بــا
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دعــوت از صاحبنظــران تشــکیل شــود .در ایــن کمیتــه در
عیــن حــال ،بخشهــای کلیــدی نیازمنــد ســرمایهگذاری
در بخشهــای مختلــف بررســی خواهــد شــد .البتــه
بررســی ایــن نقشــه همــکاری ،از هفتههــای گذشــته در
کمیســیونهای مشــورتی اتــاق تهــران آغــاز شــده اســت و
قــرار اســت پیشــنهادهای ارائــه شــده در ایــن کمیســیونها
و آنچــه در کمیتــه مذکــور ارائــه میشــود ،پــس از جمــع
بنــدی در اختیــار نهــاد مذاکــره کننــده قــرار گیــرد .آن طور
کــه از گمانهزنیهــا اســتنباط میشــود ،مذاکــرات ایــران و
چیــن بــه حوزههــای مختلفــی تعمیــم یافتــه اســت .اگــر
چنیــن باشــد ایــن نقشــه راه در چنــد بــرگ کاغــذ و بــدون
مشــورت بــا افــراد ذیصــاح قابــل جمعبنــدی نخواهــد
بــود .از ســوی دیگــر الزم اســت ایــن مســاله بــه دقــت
مــورد نظــر قــرار گیــرد کــه بــرای تعامــل بــا یــک کشــور
بایــد از مزیــت خــاص آن کشــور بهــره گرفــت .موضــوع
حائــز اهمیــت دیگــر آنکــه بــا توجــه بــه اعمــال تحریمهــا
از ســوی آمریــکا ،آیــا چیــن در صــورت امضــای تفاهــم نامــه
بــا ایــران فراتــر از مرزهــای تحریمهــا گام برخواهــد داشــت
یــا خیــر؟ بــه بیــان دیگــر ،بــا وجــود تحریمهــای بانکــی و
قــرار گرفتــن ایــران در لیســت ســیاه  FATFآیــا چیــن
حاضــر بــه همــکاری بــا ایــران خواهــد بــود؟ یــا ایــن کشــور
در انتظــار تعدیــل تحریمهــا خواهــد بــود ،ســپس همــکاری
خــود را بــا ایــران آغــاز خواهــد کــرد؟ چنانچــه چیــن در
انتظــار تعدیــل تحریمهــا بنشــیند ،بنابرایــن ضرورتــی بــه
مونوپــول کــردن روابــط بــا چیــن یــا هــر کشــور دیگــری
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وجــود نخواهــد داشــت؛ در شــرایط عــادی رقابــت مهــم
خواهــد بــود نــه انحصــار.
نگرانــی دیگــری کــه مطــرح اســت ،مســاله نــاکام مانــدن
اســناد همــکاری بــا چیــن بــرای برخــی کشورهاســت.
بســیاری از کشــورها بــه موجــب آنچــه در اســناد
همکاریشــان بــا چیــن منــدرج شــده متضــرر شــدهاند.
چــه تضمینــی وجــود دارد کــه ایــران نیــز بــه سرنوشــت این
کشــورها دچــار نشــود؟ برخــاف آنکــه مــراودات اقتصــادی
ایــران و چیــن دیرپــا و بــرای همیشــه حســنه بــوده اســت،
امــا متاســفانه شــکافهای فرهنگــی بیــن دو کشــور بســیار
اســت و هیـچگاه هــم تــاش نشــده ایــن شــکاف پــر شــود.
چــه آنکــه ،در بســیاری از مذاکــرات بیــن دو کشــور
ســوءتفاهمهای متعــددی بــه دلیــل ایــن شــکافهای
فرهنگــی پیــش آمــده ،بنابرایــن اکنــون ضــرورت ارتقــای
ســطح ارتباطــات فرهنگــی و شــناخت کافــی طرفیــن از
یکدیگــر مضاعــف بــه نظــر میرســد .پیشــرفت چشــمگیر
چیــن ظــرف چنــد دهــه اخیــر قابــل تحســین اســت،
امــا ضعفــی کــه در شــناخت فرهنــگ ایــن کشــور وجــود
دارد ،میتوانــد مانــع بهــره گیــری مــا از توانمندیهــا و
ظرفیتهــای چیــن باشــد .نکتــه دیگــری کــه در رابطــه بــا
کشــوری نظیــر چیــن بایــد مــورد توجــه قــرار داد ،این اســت
کــه ایــن کشــور اکنــون بــه کارخانــه دنیــا تبدیــل شــده
اســت ،امــا ایــن تولیــد تحــت نظــارت دقیــق کشــورهای
ســفارش دهنــده انجــام میگیــرد .اینکــه در ایــران ،عمدتــا
از کاالهــای چینــی انتقــاد میشــود ،بــه دلیــل نبــود ایــن
نظــارت اســت و ایــن ضعــف مــا را در رابطــه بــا ایــن کشــور
نشــان میدهــد .امــا اگــر دولــت در تدویــن برنامــه جامــع
همــکاری ایــران و چیــن مصمــم اســت ،ضــرورت دارد
نســبت بــه نظرخواهــی و جلــب مشــارکت بخشخصوصــی
در تدویــن ایــن برنامــه اقــدام کنــد .همچنیــن الزم اســت،
دولــت ایــران ،برنامههــا و اســناد مشــابه چیــن بــا ســایر
کشــورها را بررســی کنــد و نقــاط ضعــف و دالیــل عــدم
توفیــق ایــن اســناد را در مذاکــرات خــود مــورد توجــه
قــرار دهــد .تطبیــق برنامــه همــکاری بــا اســناد باالدســتی
و تنظیــم ســازوکار مشــارکت بخــش خصوصــی در تدویــن
اســناد پاییندســتی برنامــه از دیگــر خواســتههای بخــش
خصوصــی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتاق مشترک بازرگانی ایران  -عمان و
خانه معدن تفاهمنامه همکاری امضا کردند

خانــه معــدن ایــران و اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمان
بــه منظــور کمــک بــه حضــور فعــاالن اقتصــادی حــوزه معدن
ایــران در کشــور عمــان ،افزایــش صــادرات محصــوالت معدنی
از طریــق عمــان ،تســهیل ســرمایهگذاری هــای مشــترک
و همچنیــن تشــکیل کمیتههــای تخصصــی معــدن،
تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد.
بــا توجــه بــه پتانســیلهای غنــی معدنــی کشــور عمــان
از یــک طــرف و تجربیــات بخــش خصوصــی ایــران در
زمینــه اکتشــاف ،اســتخراج ،فــرآوری و خدمــات فنــی و
مهندســی از طــرف دیگــر ،بــه منظــور کمــک بــه حضــور
فعــاالن اقتصــادی حــوزه معــدن ایــران در کشــور عمــان،
افزایــش صــادرات محصــوالت معدنــی از طریــق عمــان،
تســهیل ســرمایهگذاریهای مشــترک و همچنیــن تشــکیل
کمیتههــای تخصصــی معــدن ،تفاهــم نامــه همــکاری اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان و خانــه معــدن ایــران
امضــا شــد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان همزمــان
بــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه ،بــه تدویــن نهمیــن برنامــه ۵
ســاله دولــت عمــان بــر  ۵محــور معــدن ،صنعت ،گردشــگری،
شــیالت و حملونقــل و لجســتیک اشــاره و اعــام کــرد:
معــدن از جملــه مهمتریــن محورهــای ایــن برنامــه ۵ســاله
تعییــن شــده اســت.
محســن ضرابــی خاطرنشــان کــرد :اتــاق مشــترک بــا امضــای
ایــن تفاهمنامــه قصــد دارد اطالعرســانی درخصــوص
پروژههــا ،مناقصههــا و پهنههــای اکتشــافی عمــان
بــه خانــه معــدن ایران،اعــزام هیاتهــای تجــاری بــرای
نمایشــگاهها و مذاکــرات تجــاری فعــاالن خانــه معــدن بــه
عمــان ،اطالعرســانی از ظرفیتهــای کشــورمان بــه طــرف
عمانــی جهــت ایجــاد زنجیــره ارزش افــزوده ،ارائــه مشــاوره
و ایجــاد زیــر ســاختها و فراهــم آوردن تســهیالت بــرای
فعــاالن اقتصــادی ایرانــی فعــال در حــوزه معــدن جهــت
حضــور در عمــان ،همراهــی بــا خانــه معــدن در پیگیــری
حــل مســائل ،برگــزاری دورههــای آموزشــی قوانیــن و

مقــررات عمــان و چگونگــی ورود بــه بــازار عمــان ،ایجــاد
کمیتــه تخصصــی معــدن ذیــل کمیســیون خدمــات فنــی و
مهندســی و ســرمایهگذاری اتــاق مشــترک و اطالعرســانی
بــه اعضــای اتــاق مشــترک بــرای حضــور در کمیتــه تخصصی
معــدن را پیگیــری کنــد.
محمدرضــا بهرامــن رئیــس خانــه معــدن ایــران هــم بــا ابــراز
خرســندی از امضــای اولیــن تفاهمنامــه خانــه معــدن ایــران
بــا یــک اتــاق مشــترک گفــت :مطمئنــا این اقــدام ،ســرآغازی
بــرای فعالیــت بــا دیگــر اتاقهــای مشــترک خواهــد شــد.
بهرامــن بــا اشــاره بــه اهمیــت عمــان و آینــده روشــن
اقتصــادی آن گفــت :اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان
و خانــه معــدن ایــران تکمیلکننــده فعالیتهــای هــم
هســتند و پیــرو تفاهــم انجــام شــده از ایــن بــه بعــد انعــکاس
مشــکالت معدنــکاران کشــورمان بــه اتــاق مشــترک ،ارائــه
گزارشهــای تخصصــی از وضعیــت بخــش معــدن و صنایــع
معدنــی ایــران جهــت جــذب ســرمایهگذاری خارجــی،
همــکاری بــا اتــاق مشــترک در حــل مســائل بخــش معــدن
و صنایــع معدنــی ایــران ،جمــعآوری اطالعــات ،بررســی و
تحقیــق و ارائــه گزارشهــای مســتند دربــاره چالشهــا و
شــناخت نیازهــا و اولویتهــای معــادن ایــران ،همــکاری بــا
اتــاق مشــترک در برگــزاری دورههــای آموزشــی ،معرفــی
شــرکتهای فعــال ایرانــی در حــوز ه صنایــع معدنــی،
صــادرات مــواد معدنــی و همچنیــن خدمــات فنــی و
مهندســی بــه اتــاق مشــترک،همکاری بــرای ســرمایهگذاری
در اکتشــاف و بهرهبــرداری و ایجــاد زنجیــره ارزش افــزوده
فــی مابیــن دو کشــور ،اطالعرســانی بــه اعضــای خانــه
معــدن بــرای حضــور در کمیتــه تخصصــی معــدن ذیــل
کمیســیون خدمــات فنــی و مهندســی و ســرمایهگذاری
اتــاق مشــترک و ارائــه اطالعــات اخــذ شــده و پتانســیلهای
معدنــی عمــان بــه اعضــای خانــه معــدن در دســتور کار قــرار
خواهــد گرفــت .ضمــن اینکــه تمــام تصمیمــات مرتبــط بــا
ایــن تفاهمنامــه بــا حضــور نماینــدگان دو طــرف در قالــب
تیــم راهبــری اتخــاذ خواهــد شــد.

انـرژی

شماره یکصد و چهل و نهم  /هفتـه سوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

حمایت از صنعت برق در کمیسیون
انرژی دنبال میشود
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
گفــت :تــاش مــی شــود اجمــاع همگانــی بــرای
حمایــت بیشــتر از صنعــت بــرق در کمیســیون انــرژی
حاصــل شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا «کیــوان مرادیان»
در هنــگام دیــدار از مرکزپایــش صنعــت بــرق در محــل
شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد ،انتقــال و توزیــع نیــروی
بــرق ایــران افــزود :صنعــت بــرق امــروزه یکــی از
ضروریتریــن نیازهــای بشــری اســت.
وی ادامــه داد :امــروزه هــر کشــوری کــه از بــرق مطمئــن
و پایــدار برخــودار اســت از یــک رتبــه بــاالی پیشــرفت
هــم برخــودار اســت.
مرادیــان گفــت :بــرق زیــر ســاخت اصلــی ارتقــای
کیفیــت خدمــات اســت ضمــن آنکــه خــود خدمــت
ســهل و آســان اســت کــه راحتــی را بــرای زندگــی افــراد
فراهــم میکنــد.
عضــو کمیســیون مجلــس ادامــه داد :ناگزیــر بــه توجــه
ویــژه بــه ایــن صنعــت اســت تــا بتوانــد بهتــر و راحتتــر
خدمــات مــورد نیــاز مــردم را فراهــم کنــد.
وی افــزود :برایــن اســاس تــاش مــی شــود تــا نظــر
ســایر اعضــای کمیســیون بــه ایــن صنعــت جلــب شــده
و یــک اجمــاع همگانــی بــرای حمایــت بیشــتر از ایــن
صنعــت در صحــن مجلــس ایجــاد شــود.
تعــدادی از اعضــای کمیســیون انــرژی مجلــس و
کارشناســان مرکــز پژوهشهــای مجلــس از مرکــز
پایــش صنعــت بــرق دیــدار کــرده و از نزدیــک در
جریــان چگونگــی عملکــرد ایــن مرکــز ،شــاخصها
و محورهــای پایــش شــرکتهای بــرق ،مدیریــت بــار
شــیکه ،نحــوه همــکاری مشــترکان در کاهــش پیــک،
توســعه شــبکه و ...قــرار گرفتنــد.
همچنیــن ایــن دیــدار در خصــوص راهکارهــای اصــاح
اقتصــاد صنعــت بــرق ،تامیــن مالــی اصــاح شــبکههای
فرســوده و ...مــی بحــث و تبــادل نظــر شــد.
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صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه
معرفی میشوند
تهــران  -ایرنــا  -بانــک مرکــزی بــا صــدور اطالعیــهای
خطــاب بــه آن دســته از صــادر کنندگانــی کــه علیرغــم
اطــاع رســانیهای مکــرر نســبت بــه برگشــت ارز خــود
اقــدام نکــرده انــد ،هشــدار داد کــه بــر اســاس آمــار در
حــال پــردازش ،تعــداد دیگــری از صادرکننــدگان متخلــف
نیــز بــه قــوه قضاییــه معرفــی خواهنــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک
مرکــزی ،ایــن بانــک در راســتای سیاســتهای ارزی
کشــور و مصوبــات شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی
و همچنیــن مصوبــات کمیتــه مــاده  ۲مصــوب شــورای
مذکــور ،اقدامــات الزم بــرای مدیریــت و تنظیــم بــازار
ارز بــر اســاس منابــع ارزی حاصــل از صــادرات غیرنفتــی
کشــور را انجــام داده اســت.
در همیــن خصــوص بانــک مرکــزی اعــام کــرد اســاس
مصوبــات شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ،عــدم
بازگشــت ارز بــا تشــخیص و اعــام بانــک مرکــزی بــه
قــوه قضاییــه در حکــم قاچــاق ارز تلقــی مــی شــود و در
ایــن خصــوص تاکنــون  ۲۵۰صادرکننــده ای کــه شــرکت
تولیــدی و دارویــی نبــوده و علیرغــم پــی گیــری هــای
مکــرر حتــی یــک دالر ارز را بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
بــر نگردانــده بودنــد بــه مقــام قضایــی معرفــی شــدند.
همچنیــن پیــرو اعــام پایــان تیرمــاه بــه عنــوان آخریــن
مهلــت برگشــت تتمــه ارزهــای صادراتــی ،اطالعــات و
آمــار بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات تــا روز  ۳۱تیــر در
حــال پــردازش و تهیــه اســت کــه متعاقبــا بــه دســتگاه
هــای اجرایــی و نهادهــای نظارتــی ارســال خواهــد شــد تــا
در چارچــوب بســته سیاســتی جدیــد ،اقدامــات تشــویقی و
یــا تنبیهــی در مــورد آنــان انجــام شــود.
در ایــن اطالعیــه بــه آن دســته از صــادر کنندگانــی کــه
علیرغــم اطــاع رســانی هــای مکــرر نســبت بــه برگشــت
ارز خــود اقــدام نکــرده انــد ،هشــدار داده شــد کــه بــر
اســاس آمــار یــاد شــده تعــداد دیگــری از نیــز بــه قــوه
قضاییــه معرفــی خواهــد شــد.
بانــک مرکــزی در ایــن اطالعیــه یــادآور شــد کــه بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات بــا توجــه بــه نســبت هــای اعالمــی
بــه صــورت حوالــه ارزی و اســکناس بایــد باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مرکــز پژوهشهــای مجلــس در گزارشــی بــا بررســی
تحــوالت ســالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹و چشــمانداز بازارهــای
جهانــی انــرژی در افــق  ۲۰۴۰تصریــح کــرد :بخــش انــرژی
بــه ویــژه صنعــت نفــت و گاز ایــران در بلندمــدت ،بــا
فرصتهــای ارزشــمند و همزمــان تهدیــدات جــدی مواجــه
خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا از مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای
اســامی ،دفتــر مطالعــات انــرژی ،صنعــت و معــدن ایــن
مرکــز در گزارشــی بــا عنــوان «بررســی تحــوالت ســالهای
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹و چشــمانداز بازارهــای جهانــی انــرژی در
افــق  :۲۰۴۰فرصتهــا و تهدیــدات پیــش روی ایــران»
آورده اســت :بازارهــای انــرژی جهــان در ســال ۲۰۱۸
وضعیــت کمســابقهای را تجربــه کردنــد کــه بــه اعتقــاد
صاحبنظــران نقــش مهمــی در تغییــر ســناریوهای جهانــی
انــرژی در بلندمــدت ایفــا خواهــد کــرد .در ایــن مقطــع،
بــا وجــود کاهــش رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان
و رشــد قیمــت حاملهــای انــرژی بــه ویــژه نفــت خــام،
رشــد ســریع و بیســابقه تقاضــای انــرژی و انتشــار کربــن
مشــاهده شــد کــه ریشــه در پدیــده تغییــرات آب و هــوای
جهــان دارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تأثیــر تغییــرات آب و هوایــی بــه
صــورت افزایــش تعــداد روزهــای بســیار گــرم و بســیار ســرد
در مناطــق مختلــف جهــان ،رشــد غیرمعمــول تقاضــای
انــرژی بــرای گرمایــش و ســرمایش را بــه دنبــال داشــته
اســت کــه موجــب افزایــش قابــل توجــه و همزمــان مصــرف
نفــت خــام ،گاز طبیعــی و زغالســنگ شــد.
دفتــر مطالعــات انــرژی ،صنعــت و معــدن مرکــز
پژوهشهــای مجلــس اضافــه کــرد :از دیگــر رویدادهــای
مهــم ســال  ۲۰۱۸میتــوان بــه ثبــت دو رکــورد تاریخــی
بــرای افزایــش تولیــد نفــت و گاز طبیعــی از ســوی ایالــت
متحــده اشــاره کــرد .دســتیابی بــه  ۲.۲میلیــون بشــکه در
روز رشــد تولیــد نفــت و افزایــش تولیــد گاز طبیعــی بــه
میــزان  ۵۲۰میلیــون مترمکعــب در روز (معــادل  ۱۹فــاز
میــدان گازی پــارس جنوبــی) تنهــا در یــک ســال از ســوی
ایالــت متحــده و رشــد بیســابقه تولیــد  LNGاســترالیا
بــا کســب ســهم  ۴۰درصــدی از کل افزایــش تولیــد LNG
جهــان در ســال  ۲۰۱۸را میتــوان نقــاط عطفــی در بــازار
جهانــی نفــت و گاز دانســت کــه در ســال  ۲۰۱۹نیــز ایــن
رونــد البتــه در ســطحی پایینتــر تکــرار شــد.

انـرژی

تهدیدات و فرصتهای
پیش روی صنعت نفت و
گاز ایران در افق ۲۰۴۰

ایــن گــزارش خاطرنشــان کــرد :اتفــاق مهــم طــرف تقاضــای
بــازار در ایــن مقطــع زمانــی ،اختصــاص حــدود  ۷۰درصــد از
رشــد مصــرف انــرژی جهــان بــه ترتیــب بــه چیــن ،ایالــت
متحــده و هنــد بــود کــه در ایــن زمینــه چیــن و ایالــت
متحــده باالتریــن رشــد مصــرف نفــت و گاز و هنــد بیشــترین
ســطح افزایــش مصــرف زغالســنگ را تجربــه کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در مقطــع زمانــی مــورد بررســی،
تولیــد جهانــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ،بــرق آبــی و
هســتهای رشــد چشــمگیری نداشــت و در کنــار رشــد قابــل
توجــه انرژیهــای فســیلی و رشــد فزاینــده انتشــار کربــن،
نگرانیهــای جــدی کارشناســان درخصــوص تحقــق اهــداف
توســعه پایــدار بــا اتــکا بــه اقتصــاد کــم کربــن را بــه دنبــال
داشــته اســت.
دفتــر مطالعــات انــرژی ،صنعــت و معــدن مرکــز پژوهشهای
مجلــس عنــوان کــرد :تحــوالت ســال  ۲۰۱۸بازارهــای
انــرژی ،تأثیــر خــود را در جدیدتریــن و بــه روزتریــن مطالعــه
انجــام شــده درخصــوص چش ـمانداز انــرژی جهــان در ســال
 ۲۰۴۰کــه در اواخــر ســال  ۲۰۱۹میــادی منتشــر شــد،
بجــا گذاشــت .آنجاکــه یافتههــای بررســیهای جدیــد
حاکــی از ادامــه ســلطه ســوختهای فســیلی در ســبد
انــرژی جهــان در افــق  ۲۰۴۰اســت .درواقــع بــا وجــود
کاهــش نــرخ رشــد تقاضــای ســوختهای فســیلی ،مجموعـاً
 ۷۴درصــد از انــرژی اولیــه مــورد نیــاز جهــان توســط نفــت،
گاز و زغالســنگ تأمیــن خواهــد شــد.
بــر اســاس گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای
اســامی در بــازار جهانــی نفــت ،ایالــت متحــده ،عربســتان
ســعودی و روســیه ضمــن حفــظ جایــگاه خــود در ســال
 ۲۰۲۰بــه عنــوان تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان عمــده

شماره یکصد و چهل و نهم  /هفتـه سوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

نفــت ،صــف خــود را از ســایر تولیدکننــدگان جــدا کردنــد.
بــازار جهانــی نفــت در افــق  ۲۰۴۰شــاهد نقشآفرینــی
عــراق ،کانــادا و برزیــل بــه عنــوان تولیدکننــدگان چهــارم تــا
ششــم و تنــزل جایــگاه ایــران بــه رتبــه هفتــم تولیــد نفــت
جهــان خواهــد بــود.
دفتــر مطالعــات انــرژی ،صنعــت و معــدن مرکــز پژوهشهای
مجلــس یــادآور شــد :در بــازار جهانــی گاز نیــز هماننــد
شــرایط کنونــی ،ایالــت متحــده و روســیه بــه ترتیــب بــه
عنــوان مهمتریــن تولیدکننــدگان گاز طبیعــی فاصلــه خــود
را بــا ســایر عرضــه کننــدگان در ســال  ۲۰۴۰بــه میــزان
چشــمگیری افزایــش خواهنــد داد .ظهــور بازیگــران جدیــدی
چــون اســترالیا ،آرژانتیــن و چیــن و رشــد قابــل توجــه
تولیــد گاز الجزایــر بــه عنــوان یــک تولیدکننــده ســنتی گاز،
از دیگــر ویژگیهــای بــازار گاز جهــان در افــق  ۲۰۴۰اســت.
یافتههــای ایــن گــزارش نشــانگر تنــزل جایــگاه ایــران از
تولیدکننــده ســوم گاز جهــان بــه رتبــه چهــارم پــس از
ایالــت متحــده ،روســیه و چیــن اســت .همچنیــن رشــد قابــل
مالحظــه تولیــد گاز ترکمنســتان ،عربســتان و عــراق از دیگــر
تحــوالت مهــم تأثیرگــذار بــر آینــده صــادرات گاز ایــران در
منطقــه و جهــان دربلندمــدت خواهــد بــود.
دفتــر مطالعــات انــرژی ،صنعــت و معــدن مرکــز پژوهشهای
مجلــس یــادآور شــد :بــا توجــه بــه تصویــر ارائــه شــده
از آینــده بازارهــای انــرژی جهــان در بلندمــدت ،بخــش
انــرژی بــه ویــژه صنعــت نفــت و گاز ایــران بــا فرصتهــای
ارزشــمند و همزمــان تهدیــدات جــدی مواجــه خواهــد شــد
کــه شایســته تأمــل و توجــه سیاســتگذاران کالن انــرژی
کشــور بــه منظــور اتخــاذ راهبردهــای صحیــح ،کارآمــد و
بــه هنــگام اســت
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وظیفه صندوق ضمانت صادرات
پوشش ریسک صادراتی می باشد
مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران گفــت:
وظیفــه صنــدوق ضمانــت صــادات پوشــش ریســک
صادراتــی بــوده و ایــن صنــدوق در تــاش بــرای
ایجــاد  ۲۱کارگــزاری در اســتانهای کشــور مــی باشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران ،افــروز بهرامــی در جلســه بــا فعالیــن
اقتصــادی ،صادرکننــدگان و اعضــا هیــات رییســه
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی زاهــدان
بــا اشــاره بــه ریســک بــاالی صــادرات در شــرایط
تحریــم ،اســتقبال صادرگننــدگان را از ایــن صنــدوق
مثبــت ارزیابــی کــرد.
وی ریســک هــای سیاســی و تجــاری تاثیــر گــذار
در رونــد صــادرات را از نگرانــی هــای عمــده
صادرکننــدگان دانســت و گفــت :بــرای رفــع ایــن
نگرانــی و حمایــت و توســعه فعالیــت هــای صادراتــی
شــرکت هــای بیمــه اعتبــار صادراتــی ایجــاد شــده
کــه بــه حمایــت دولــت متکــی اســت.
بهرامــی وظیفــه صنــدوق ضمانــت صــادرات را
پوشــش ریســک صادراتــی کشــور دانســت و گفــت:
امــروز تحریــم ریســک بیشــتری را بــرای صادرکننــده
هــدف قــرار داده؛ از طرفــی کشــورهای همســایه نیــز
پــر ریســک هســتند و لــذا خدمــات ایــن صنــدوق در
شــرایط کنونــی ارزش بیشــتری یافتــه و بــا اســتقبال
صادرکننــدگان رو بــه رو اســت.
مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از
تــاش ایــن صنــدوق بــرای فعــال کــردن کارگــزاری
در  ۲۱اســتان متذکــر شــد و افــزود :صادرکننــده هــا
شناســایی شــده و معرفــی مــی شــوند و در صــورت
عالقمنــدی بــرای اســتفاده از بیمــه نامــه هــای
صنــدوق اقدامــات اولیــه در اســتان مربــوط انجــام
میشــود.
وی افــزود :بــرای خــواب ســرمایه صادرکننــدگان نیــز
چــاره اندیشــی شــده و اســناد تجــاری صادرکننــدگان
قابــل خریــد توســط ایــن صنــدوق مــی باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پنج مقصد عمده صادرات و واردات
ایــــران کدامند؟

کشــورهای چیــن ،عــراق ،امــارات ،افغانســتان و
ترکیــه پنــج مقصــد عمــده صــادرات کاالهــای
ایرانــی و کشــورهای چیــن ،امــارات ،ترکیــه ،هنــد
و روســیه پنــج مقصــد عمــده وارداتــی کشــور در
بهــار امســال بودهانــد.
ایــران در ســه ماهــه نخســت امســال رقمــی معــادل 6.4
میلیــارد دالر صــادرات و  7.6میلیــارد دالر واردات داشــته
کــه بــر ایــن اســاس رقــم کل تجــارت در فصــل بهــار بــه 14
میلیــارد دالر رســیده اســت.
صــادرات ایــران در فصــل بهــار  99بــه  6.4میلیــارد دالر
رســید کــه ایــن رقــم  44درصــد از صــادرات  11.4میلیــارد
دالری مــدت مشــابه ســال قبــل کمتــر اســت.
صــادرات ایــران از نظــر وزنــی نیــز در بهــار ســال  98رقمــی
معــادل  40.0میلیــون تــن بــود کــه نســبت بــه مــدت زمــان
مشــابه امســال ایــن رقــم بــه  21.9میلیــون تــن بیشــتر
بــوده اســت .مقایســه ایــن دو رقــم حاکــی از کاهــش 45.1
درصــدی صــادرات ایــران از نظــر وزنــی طــی فصــل بهــار
 99اســت.
صــادرات ایــران طــی ایــن مــدت بــه چیــن یــک میلیــارد و
 840میلیــون دالر ،بــه عــراق یــک میلیــارد و  490میلیــون
دالر ،بــه امــارات  970میلیــون دالر ،بــه افغانســتان 500
میلیــون دالر و بــه ترکیــه  250میلیــون دالر بــوده اســت.
برایــن اســاس چیــن ســهمی  28.9درصــدی از کل صــادرات
ایــران طــی ســه ماهــه نخســت امســال داشــته و بــه ترتیــب
ســهم کشــورهای عــراق ،امــارات ،افغانســتان و ترکیــه از کل
صــادرات ایــران برابــر بــا  23.4درصــد 15.2 ،درصــد7.8 ،
درصــد و  3.9درصــد بــوده اســت.
همچنیــن ایــران طــی ایــن مــدت ،واردات ایــران  7.6میلیارد
دالر بــوده کــه نســبت بــه واردات  10.4میلیــارد دالری مدت
مشــابه ســال قبــل  26.8درصــد کاهش داشــته اســت.
بــا ایــن حــال از نظــر وزنــی واردات ایــران طــی ایــن مــدت
رقمــی معــادل  8.9میلیــون تــن بــوده کــه تنهــا  0.8درصــد
از مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل کمتــر اســت .ایــران در
ســه ماهــه نخســت ســال  98رقمــی معــادل  9.0میلیــون
تــن کاال وارد کــرده بــود.

پنــج مقصــد عمــده واردات کاالی ایــران نیــز کشــورهای
چیــن ،امــارات ،ترکیــه ،هنــد و روســیه بودهانــد .صــادرات
چیــن بــه ایــران طــی ایــن مــدت بالــغ بــر یــک میلیــارد
و  940میلیــون دالر بــوده اســت .همچنیــن واردات ایــران
از امــارات برابــر بــا یــک میلیــارد و  700میلیــون دالر ،از
ترکیــه  820میلیــون دالر ،از هنــد  530میلیــون دالر و از
روســیه  420میلیــون دالر بــوده اســت.
برایــن اســاس و بــه ترتیــب ســهم کشــورهای چیــن،
امــارات ،ترکیــه ،هنــد و روســیه از کل واردات ایــران در
فصــل بهــار بــه ترتیــب برابــر بــا  25.4درصــد 22.3 ،درصــد،
 10.7درصــد 6.9 ،درصــد و  5.5درصــد بــوده اســت.
براســاس ایــن گــزارش متوســط قیمــت صــادرات کاالهــای
تجــاری ایــران طــی ســه ماهــه نخســت امســال  290دالر
بــرای هــر تــن بــوده اســت کــه نســبت بــه مــدت زمــان
مشــابه ســال قبــل  2.1درصــد افزایــش را بــه ثبــت رســانده
اســت.
بــا ایــن حــال متوســط قیمــت واردات کاالهــای تجــاری
ایــران در بهــار  99برابــر بــا  854دالر بــه ازای هــر تــن
بــوده اســت کــه  26.2درصــد کمتــر از مــدت زمــان مشــابه
ســال  98اســت .میانگیــن قیمــت هــر تــن کاالی وارداتــی
ایــران در ســه ماهــه نخســت ســال  98برابــر بــا یــک هــزار
و  157دالر بــود.

تقاضای جهانی نفت  ۸درصد
سقوط میکند

صنــدوق بیــن المللــی پــول ( )IMFدر گــزارش جدیــد خود
اعــام کــرد کــه بحــران ویــروس کرونــا موجــب خواهــد شــد
تقاضــای جهانــی بــرای نفــت در ســال  ۲۰۲۰حــدود هشــت
درصــد نســبت بــه ســال  ۲۰۱۹ســقوط کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،صنــدوق بیــن المللــی پــول در گــزارش
«ناترازیهــای جهانــی و بحــران کوویــد  »۱۹اعــام کــرد
قیمتهــای نفــت امســال  ۴۱درصــد پایینتــر از ســال ۲۰۱۹
خواهنــد بــود .تاثیــر مســتقیم قیمتهــای پاییــن نفــت روی
تــوازن تجــارت خارجــی در اقتصادهــای مختلــف متفــاوت
خواهــد بــود و وابســتگی آنهــا بــه صــادرات و واردات نفــت
را منعکــس میکنــد.
پیــش بینــی صنــدوق بیــن المللــی پــول از تقاضــای جهانــی

انـرژی

شماره یکصد و چهل و نهم  /هفتـه سوم مرداد هزار و سیصد نود و نه

بــرای نفــت در ســال  ۲۰۲۰بــا برآوردهــای آژانــس بیــن
المللــی انــرژی و اوپــک همخوانــی دارد.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی در گــزارش مــاه گذشــته خــود
پیــش بینــی کــرده بــود تقاضــای جهانــی بــرای نفــت امســال
 ۷.۹میلیــون بشــکه در روز کاهــش پیــدا میکنــد امــا ایــن
پیــش بینــی اندکــی خــوش بینانــه تــر از بــرآورد آژانــس از
کاهــش  ۸.۱میلیــون بشــکه ای تقاضــای روزانــه در مــاه قبــل
از آن بــود.
بــا ایــن حــال آژانــس بیــن المللــی انــرژی خاطرنشــان کــرد
کــه افزایــش اخیــر مــوارد ابتــا بــه کوویــد  ۱۹و احیــای
بخشــی از محدودیتهــای قرنطینــه در برخــی از کشــورها،
بــه ابهامــات پیرامــون تقاضــای جهانــی بــرای نفــت در ســال
 ۲۰۲۰دامــن زده اســت.
طبــق اعــام آژانــس بیــن المللــی انــرژی ،جهــان امســال بــه
طــور میانگیــن  ۹۲.۱میلیــون بشــکه در روز نفــت مصــرف
خواهــد کــرد کــه کمتــر از  ۱۰۰میلیــون بشــکه در روز در
ســال  ۲۰۱۹اســت.
اوپــک بــه نوبــه خــود انتظــار دارد تقاضــای جهانــی بــرای
نفــت در ســال  ۲۰۲۰بــه میــزان  ۸.۹میلیــون بشــکه در
روز در مقایســه بــا ســال گذشــته کاهــش پیــدا کنــد امــا
در ســال  ۲۰۲۰بــه میــزان هفــت میلیــون بشــکه در روز
رشــد میکنــد کــه همچنــان کمتــر از تقاضــای ســال ۲۰۱۹
خواهــد بــود.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،ســقوط قیمتهــای نفــت
و کاهــش تولیــد پــس از شــیوع پاندمــی ویــروس کرونــا ،بــه
صــادرات نفــت در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بــه شــدت
لطمــه زده اســت و طبــق پیــش بینــی صنــدوق بیــن المللــی
پــول ،مجمــوع درآمــد نفتــی ایــن کشــورها امســال ۲۷۰
میلیــارد دالر در مقایســه بــا ســال  ۲۰۱۹کاهــش پیــدا
میکنــد.

اتفاق کم سابقه در تولید
جهانی برق

ظرفیــت تولیــد بــرق بــا ســوزاندن زغــال ســنگ در جهــان
بــا تســریع بازنشســتگی نیــروگاه هــای زغــال ســوز قدیمــی
و توقــف پــروژه هــای جدیــد بــه دلیــل شــیوع کرونــا ،بــرای
نخســتین بــار در تاریــخ در نیمــه اول ســال  ۲۰۲۰کاهــش
یافــت.
بــه گــزارش ایســنا ،گــزارش جدیــد گلوبــال انــرژی مونیتــور
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نشــان داد تعطیلــی نیــروگاه هــای زغــال ســوز بــه خصــوص
در اروپــا و آمریــکا از آغــاز فعالیــت واحدهــای جدیــد کــه
بیــش از  ۶۰درصــد آن هــا در چیــن هســتند پیشــی
گرفــت .کاهــش تولیــد نیــروی زغالــی بــه میــزان ۲.۹
گیــگاوات ممکــن اســت کوچــک بــه نظــر برســد زیــرا تنهــا
 ۰.۱درصــد از ظرفیــت تولیــد نیــرو بــا اســتفاده از زغــال
ســنگ را تشــکیل مــی دهــد امــا بــه منزلــه نقطــه عطفــی
در ســوزاندن کثیــف تریــن ســوخت فســیلی بــرای تولیــد
بــرق اســت.
بــه گفتــه کریســتین شــرر ،مدیــر برنامــه زغــال ســنگ در
نهــاد غیردولتــی گلوبــال انــرژی مونیتــور ،پاندمــی کوویــد
 ۱۹باعــث توقــف توســعه نیــروگاه هــای زغــال ســوز در
سراســر جهــان شــده و فرصــت منحصــر بفــردی را بــرای
کشــورها بــه منظــور ارزیابــی برنامــه هــای انــرژی آینــده
خــود و انتخــاب مســیر کــم هزینــه بــرای جایگزیــن کــردن
انــرژی پــاک بــه جــای نیــروی زغــال ســوز فراهــم کــرده
اســت.
فروپاشی زغال سنگ
بــا روی آوردن اقتصادهــای شــمال آمریــکا و اروپــا بــه ســوی
منابــع انــرژی پــاک ،بســیاری از شــرکت هــای معدنــی
بــه کشــورهای آســیایی و تقویــت تقاضــای آن هــا بــرای
زغــال ســنگ چشــم دوختــه انــد ،بــا ایــن حــال آژانــس
بیــن المللــی انــرژی در آوریــل پیــش بینــی کــرد تقاضــای
جهانــی بــرای زغــال ســنگ بــا بزرگتریــن کاهــش ســاالنه
از زمــان جنــگ جهانــی دوم روبــرو بــوده زیــرا فعالیــت
اقتصــادی بــه دلیــل قرنطینــه وضــع شــده بــرای مقابلــه بــا
کرونــا کاهــش پیــدا کــرده اســت.
رونــد ســاخت نیــروگاه هــای زغــال ســوز جدیــد در آســیا
هــم آهســته شــده و کشــورهایی شــامل بنــگالدش و ویتنــام
در نظــر دارنــد ســاخت ایــن نیــروگاه هــا را محــدود کــرده
یــا بــه تاخیــر بیاندازنــد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،ســازمان ملــل متحــد بــرای
عمــل بــه اهــداف توافــق جــوی پاریــس خواســتار ممنوعیــت
ســاخت نیــروگاه هــای زغــال ســوز تــا ســال  ۲۰۲۰شــده
اســت ،بــا ایــن حــال همچنــان  ۱۹۰گیــگاوات ظرفیــت
نیــروی جدیــد کــه بــا ســوزاندن زغــال ســنگ تولیــد مــی
شــود در سراســر جهــان در دســت ســاخت قــرار دارد.
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Short news

انـرژی

Shell’s Market Outlook Yields OptiProduction of 6 major mining prod- mistic Margins For Its Low Energy
Carbon Future, Says GlobalData
ucts rises in Q1

The production of six major mining
industry products has increased in
the first three months of the current
Iranian calendar year (March 20-June
20), the latest data released by Iran’s
Industry, Mining, and Trade Ministry
.show
Based on the mentioned data, during
the first quarter of this year, production of crude steel and steel products,
copper cathode, cement, aluminum
ingots, and alumina increased compared to the first quarter of the previous year, while the output of glass,
glassware, coal concentrate, and chi.naware was decreased
As reported, aluminum ingots had
the highest growth rate among the
five products in the mentioned period
with 46.3 percent rise, followed by cement, alumina, copper cathode, and
steel products with 10, 2.3, 2.1, and
.1.8 percent increase respectively
The production of aluminum ingots
stood at 95,000 tons in the said three
months, while in the same period last
year, 65,000 tons of this product were
.produced

Shell is focusing on cleaner energy
solutions, and recently won a contract for an offshore subsidy-free
wind farm in the Netherlands
ell has implemented the common
strategy of aggressively reduced capital and operating expenses, and enhanced its footing in the digital technology arena to counteract process
shortfalls. Its long-term focus lies in
investing in cleaner energy solutions
using a leaner restructured business
.model
While Shell is moving into the fu�”
ture with a restructured, consolidated
portfolio, its scenario for success is
based on an aggressive, rebounded
market. The company’s price outlook
is valuated against a US$40/bbl Brent
outlook in 2021, increasing US$10/bbl
per year till 2023. In an environment
of uncertainty, contending with demand slumps as a result of the COVID-19 pandemic, storage overflows
and OPEC+ considering loosening
production curtailments, Shell’s out.look is optimistic
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Govt., private sector discuss
SMEs entering capital market

The 97th meeting of the Dialogue
Council of Government and Private
sector was held in Tehran on Monday
in which facilitation of small and medium-sized enterprises (SMEs) listing on the stock exchange was dis.cussed
As reported by the portal of Iran
Chamber of Commerce, Industries,
Mines and Agriculture (ICCIMA), the
meeting was attended by senior officials including Finance and Economic Affairs Minister Farhad Dejpasand,
and ICCIMA Head Gholam-Hossein
.Shafeie
Speaking in the meeting, Dejpasand
mentioned the positive impact of
the single-window system on the
process of private companies’ acceptance into the capital market and
noted that in the current Iranian calendar year 50 private companies are
expected to be listed on the stock ex.change market
The financing of semi-finished projects from the resources of the capital market was also another issue
that was explored in the gathering of
the government and the private sec.tor representatives

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
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[[ دگرگونی اقتصادی[[
اقتصــاد ،در ســطوح ملــی و بیــن المللــی بــر چــه مــداری مــی چرخــد و چــرا برخــی کشــورها توســعه یافتــه و ثروتمنــد
شــده انــد و مــی شــوند و کشــورهایی دیگــر توســعه نیافتــه و فقیــر شــده انــد و مــی شــوند؟ اینهــا مهــم تریــن
پرســش هــای اقتصــاد و بــه ویــژه اقتصــاد سیاســی در جهــان امــروز هســتند و اقتصاددانــان از منظرهــای گوناگــون بــه
آنهــا پاســخ داده انــد.
آن اقتصاددانــان نهادگراســت کــه منشــا کارآمــدی و ناکارآمــدی و فقــر و غنــای کشــورها را
یکــی از ایــن پاســخ هــا از ِ
در چگونگــی کارکــرد نهادهــای ســنتی و مــدرن مــی جوینــد.
داگالس نــورث کــه از بــزرگان مکتــب نهادگرایــی اســت ،در ایــن کتــاب ،داســتان دگرگونــی اقتصــادی را از منظــر
نهادگرایــی تحلیــل کــرده اســت.
اثر داگالس نورث
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