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 ۲۵۰نفر مرموز و گم شدن میلیاردها دالر

محمدصادق جنانصفت
در دو ،ســه مــاه تــازه ســپری شــده و پــس از آنکــه بــه هــر دلیــل قیمــت دالر
آمریــکا جهــش بلنــدی را تجربــه کــرد و تــا ســقف  ۲۶هــزار تومــان رســید و نیــز
حــاال کــه در دامنــه بیــن  ۲۳تــا  ۲۴هــزار تومــان حرکــت میکنــد ،نــام آقــای
عبدالناصــر همتــی و صادرکنندگانــی کــه ارزهــا را برنگردانــده و راه پــرش بلنــد دالر
را بــاز کردنــد درهــم تنیــده شــدهاند .رییــس کل بانــک مرکــزی اصــرار داشــت ۲۷
میلیــارد دالر ارز در اختیــار صادرکننــدگان بــه چرخــه بازارهــای گوناگــون ارز ایران
برگشــت داده نشــده و ایــن دلیــل اصلــی افزایــش قیمــت ارز اســت .ســکوت بــدون
دلیــل بخــش خصوصــی بــه مــدت قابــل اعتنــا ،ایــن ســخن و داوری رییــس کل
بانــک مرکــزی و نیــز رییــس دولــت را متاســفانه در جامعــه قابــل قبــول کــرده بــود.
نگارنــده از ایــن ســکوت در همیــن ســتون روزنامــه «جهانصنعــت» بارهــا انتقــاد
کــرده و از مدیــران بخشخصوصــی خواســتم کــه پاســخ دهنــد .هیاترییســه
اتــاق بازرگانــی ایــران و نیــز رییــس اتــاق بــا تاخیــر امــا اقــدام بــه روشــنگری
دربــاره میــزان ارز در اختیــار بخــش خصوصــی صادرکننــده شناختهشــده کــرده
و بــا ابهامزدایــی از میــزان ارزهــای برگشــت داده نشــده بــه جداســازی منطقــی
پرداختنــد .حــاال رییــس کل بانــک مرکــزی در تلویزیــون ایــران میگویــد۲۵۰ :
نفــری کــه اســامی آنهــا داده شــده تولیدکننــده نبودنــد و یــک دالر هــم ارز نیاورده
بودنــد .اینهــا کســانی بودنــد کــه بایــد بــا آنهــا برخــورد میشــد.
امــا بقیــه بخشــی تولیدکننــده و برخــی شــرکتهایی هســتند کــه درصــدی از ارز
خــود را آوردهانــد بنابرایــن تــاش میکنیــم کــه بــا آنهــا مــدارا کنیــم .اکنــون نیــز
بــا آنهــا در حــال مذاکــره هســتیم و از هــر کــدام کــه آمادگــی داشــته باشــند ارز
خــود را بیاورنــد ،اســتقبال میکنیــم.
پرســش مهــم ایــن اســت کــه ایــن  ۲۵۰نفــر ناگهــان از کجــای ایــن اقتصــاد
آشــفته ایــران ســر بــرآورده و توانســتهاند صــادرات کننــد و آنقــدر بــه شــرایط
خوشبیــن بودهانــد یــا احســاس قــدرت میکردهانــد کــه بــه قــول رییــس کل
بانــک مرکــزی حتــی یــک دالر هــم برنگرداندهانــد .بــه نظــر میرســد یکــی از
مهمتریــن دلیلهــای ایــن وضعیــت عجیــب و پدیدارشــدن  ۲۵۰نفــر مرمــوز کــه
میلیاردهــا دالر را گــم کردهانــد و ادامــه در صفحــه 9
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«حســین مدرسخیابانــی» امــرو در صحــن علنــی مجلــس شــورای
اســامی بــا ارائــ ه برنامههــای خــود بــرای اداره وزارت صمــت و در
دفــاع از صالحیــت خــود ،افــزود :ســال گذشــته بــا وجــود شــرایط
تحریــم سیســتم بانکــی ،بنــادر ،کشــتیرانی و انتقــال پــول و همچنین
شــیوع کرونــا ۴۱.۳ ،میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی بــه میــزان ۱۳۵
میلیــون تــن بــه  ۱۰۰کشــور جهــان انجــام و فقــط در زنجیــره فلــزات
و فــوالد ۵۷ ،میلیــون تــن کاال بــه ارزش  ۹میلیــارد دالر صــادر شــد.
مدرسخیابانــی ادامــ ه داد :ایــن در حالــی اســت کــه در دو ماهــه نخســت
امســال مرزهــای کشــور بســته بــود و از خــرداد مــاه مجــدد بازگشــایی شــد و
امــروز رونــد صــادرات دوبــاره بــه شــرایط گذشــته برگشــته اســت.
وی ،کاهــش  ۴۵درصــدی تجــارت در اســپانیا ،ایتالیــا و فرانســه ،همچنین کاهش
هفــت درصــدی رشــد اقتصــادی در آلمــان (کــه از ســال  ۱۹۴۲بیســابقه بــود)
و رکــود اقتصــادی چیــن پــس از دو دهــه را یــادآور شــد و گفــت :بــا ایــن حــال
جمهــوری اســامی ایــران بــا وجــود همــه مشــکالت و تحریمهــا ،بــا تمرکــز بــر
روی فرصــت تبــادل تجــاری بــا  ۱۵کشــور همســایه موفــق عمــل کــرد.

وزیــر پیشــنهادی صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه مقایســه ایــران
بــا ســایر کشــورها بــا وجــود مواجهــه بــا ســختترین تحریمهــا غلــط اســت،
اضافهکــرد:امــروز شــیوع کرونــا ســبب شــده تــا مقایســه برابــری در حکمرانــی
جمهــوری اســامی بــا ســایر کشــورها بــه وجــود آیــد و در شــرایط همهگیــری
ایــن ویــروس اجــازه ندادیــم برخــاف بســیاری دیگــر از کشــورها حتــی
کشــورهای پیشــرفته ،قفســههای خالــی ،صفهــای طوالنــی خریــد ،غــارت
مغازههــا و دعــوای مــردم بــرای دســتمال کاغــذی را شــاهد نبودیــم.
وی تاکیدکــرد :از مجلــس انقالبــی انصــاف انتظــار م ـیرود ،زیــرا ســتاد تنظیــم
بــازار در ســال  ۹۸اجــازه نــداد کوچکتریــن خللــی در تامیــن کاالهــای اساســی
ایجــاد شــود.
مدرسخیابانــی ،شــرایط امــروز کشــور را در عیــن ســخت بــودن ،اعتالبخــش
برشــمرد و گفــت :اعتالبخشــی شــرایط کشــور بــه دلیــل فرصتهایــی اســت
کــه بــرای خودکفایــی ،بلــوغ و توانمندیهــای تولیــد و صــادرات و اتــکا بــه
متخصصــان داخلــی فراهــم شــده و همراهــی ســه ضلــع مثلــث مــردم ،حاکمیــت
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ادامه از صفحه 1
در مدیریــت شــیوع کرونــا ،ابتــکار هوشــمندانه رهبــر
معظــم انقــاب در نامگــذاری امســال بــه جهــش تولیــد از
مصادیــق ایــن تعالیبخشــی اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه خالصـهای از اهــداف ،برنامههــا و
سیاسـتهای خــود در مجموعــه وزارت صمــت ،تاکیدکــرد:
ایــن برنامههــا در راســتای هــدف اصلــی بهبــود معیشــت
مــردم و اشــتغال طراحــی شــده کــه دشــمنان آنها را نشــانه
رفتــه اســت ،همچنیــن در طراحــی ایــن برنامههــا از بیانیــه
گام دوم انقــاب ،قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــد
داخــل ،اقتصــاد مقاومتــی و غیــره اســتفاده شــده اســت.
وزیــر پیشــنهادی صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان
اینکــه در کنــار ســایر مســووالن ،دغدغــه معیشــت مــردم
را داریــم ،تاکیدکــرد :برنامههــای خــود را در چهــار محــور
اصلــی تحقــق جهــش تولیــد ،توســعه و تکمیــل طرحهــا،
توســعه صــادرات و کنتــرل واردات و مدیریــت و تنظیــم
بــازار تنظیــم کــردهام.
وی گفــت :در ایــن راســتا ،تضمیــن فراوانــی کاال ،احیــا
واحدهــای خالــی صنعتــی و معدنــی و اشــتغالزایی بــه
عنــوان یکــی از مطالبــات مــردم توجــه ویــژه داریــم و بــه
ایــن منظــور  ۴۰برنامــه و  ۱۷۰پــروژه عملیاتــی در هفــت
محــور طراحــی شــده و بهرهبــرداری از همــه ظرفیتهــای
اســتانهای کشــور بهویــژه اســتانهای مــرزی در آنهــا
دیــده شــده اســت.
صرفهجویی  ۴میلیارد دالری
مدرسخیابانــی تاکیدکــرد :وزارت صمــت در دوره جدیــد
بــا واردات بیرویــه اقــام دارای مشــابه داخلــی و اقــام
غیرضــروری مقابلــه خواهــد کــرد ،بــه طــوری کــه اینجانــب
در دوره یــک ســاله قائــم مقامــی وزارتخانــه ممنوعیــت
ثبــت ســفارش دو هــزار و  ۵۰۰ردیــف کاالیــی غیرضــروری
و دارای مشــابه داخــل را اجرایــی کــردم کــه از ایــن محــل
صرفهجویــی چهــار میلیــارد دالری حاصــل شــد.
وی گفــت :بــه جــز مــواد اولیــه کارخانجــات ،ماشــینآالت
خارجــی و کاالهــای اساســی و ضــروری ،هیــچ کاالی
دیگــری اجــازه واردات نخواهــد یافــت.
برخورد با رانت و فساد
وزیــر پیشــنهادی صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن
اعــام کــرد :بــا هرگونــه عدمشــفافیت ،فســاد و رانــت
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صنعــت ،معــدن و تجــارت بــود کــه بــا شناســایی یــک هــزار
و  ۵۰۰واحــد توانســتیم در چهــار مــاه گذشــته  ۴۳۰واحــد
را بــار دیگــر بــه چرخــه فعالیــت بازگردانیــم در بخــش
معــادن نیــز از یــک هــزار و  ۲۰واحــد در ایــن مــدت ۱۴۶
معــدن احیــا شــده اســت.
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در وزارت صنعــت برخــورد خواهــد شــد کــه در ایــن
راســتا تکمیــل ســامانههای الکترونیکــی در کنــار تمرکــز
زدایــی ،تفویــض برخــی اختیــارات بــه اســتانها از جملــه
راهانــدازی معــادن راکــد بــه شــورای عالــی معــادن اســتان
هــا عملیاتــی و اجرایــی شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :ورود ســرمایه هــای جدیــد که اشــتغالزایی
و اصــل اســتقالل صنعتــی کشــور را بــه دنبال داشــته باشــد
را جــزو الزامــات خــود دانســته و بــا انتصــاب مدیــران جــوان
و توانمنــد در ایــن راســتا حرکــت میکنیــم.
مدرسخیابانــی بــه انتقــاد برخــی نماینــدگان مجلــس از
بعضــی انتصابــات اشــاره کــرد و گفــت :نامــی کــه در ایــن
جلســه آورده شــد ،هیــچ وقــت بــه صــورت رســمی بــه
مــا اعــام نشــده و ابــاغ نامبــرده بــر اســاس ابــاغ وزیــر
پیشــین جهــاد کشــاورزی بــوده اســت.
وی اظهارداشــت :بــرای انتصابــات از همــه دســتگاههای
اطالعاتــی و امنیتــی اســتعالم مــی شــود و خــط قرمــز مــا
اســت.
ساخت داخل ،مهمترین برنامه
وزیــر پیشــنهادی صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه
خاطرنشــانکرد :در راســتای منویــات رهبــر معظــم انقــاب
و تحقــق جهــش تولیــد ،برنامـهای مهمتــر از ســاخت داخــل
و جلوگیــری از واردات کاالهــای مشــابه نداریــم و هــر کــس
کــه بتوانــد داخلیســازی یــک محصــول و قطــع واردات

آن را آغــاز کنــد ،از طریــق تعرفــه بــه کمــک وی خواهیــم
آمــد.
وی گفــت :معتقدیــم تحریمهــا یــک فرصــت بیبدیــل
بــرای اتــکا بــه داخــل اســت کــه افزایــش تــابآوری و رفــع
وابســتگی بــه صــادرات نفتــی را بــه دنبــال دارد.
مــدرس خیابانــی بــا بیــان اینکــه در نماینــدگان مــردم در
قضــاوت هــای خــود انصــاف داشــته باشــند اظهــار داشــت:
در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا فراوانــی کاال در کشــور
وجــود داشــت و بــر همیــن اســاس کوچکتریــن کمبــودی
در تامیــن کاالهــای اساســی در ســال جــاری نداشــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در اوج شــیوع ویــروس کرونــا روزانــه
 ۲۰۰هــزار عــدد ماســک تولیــد کردهایــم تصریــح کــرد:
امــروز بــه تــوان تولیــدی  ۱۱میلیــون عــدد در روز دســت
یافتهایــم بــه طــوری کــه بعــد از کاهــش مــوج اول مجــوز
صــادرات دادیــم و توانســتیم ماســک ،دســتگاه اکســیژن و
لبــاس پرســتاری را صــادر کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه مجــوز صــادرات محصــوالت بهداشــتی
کرونایــی بــه دلیل موج دوم شــیوع متوقف شــد خاطرنشــان
کــرد :ایــران بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان
محصــوالت مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا شــناخته میشــود
کــه ظرفیتــی معــادل تولیــد  ۲۲میلیــون ماســک را دارد.
مــدرس خیابانــی بــا اشــاره بــه قابلیتهــای تولیــد بــا
بهرهمنــدی از ظرفیتهــای خالــی گفــت :تکمیــل
طرحهــا و احیــای واحدهــای صنعتــی از برنامههــای

تهران-ایرنــا -نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه
حســین مــدرس خیابانــی بــه عنــوان وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت رای اعتمــاد ندادنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا ،نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی در جلســه علنــی امروز-چهارشــنبه-
مجلــس شــورای اســامی بــا  ۱۰۴رای موافــق ۱۴۰ ،رای
مخالــف و  ۱۰رای ممتنــع از مجمــوع  ۲۵۴نماینــده حاضــر
در مجلــس بــا انتصــاب حســین مــدرس خیابانــی بــه عنوان
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت مخالفــت کردنــد.
مخالفــان تصــدی مــدرس خیابانــی بــر وزارت صنعــت
معــدن و تجــارت ،غلبــه بخــش بازرگانــی و وارد کننــدگان
بــر بخــش تولیــد ،معرفــی وزیــر پیشــنهادی در دقیقــه
آخر،عــدم مبــارزه جــدی بــا قاچــاق کاال ابهــام در رزومــه
کاری را از مهمتریــن دالیــل مخالفــت خــود بــا وی عنــوان
کردنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه موافقــان تالشهــای مــدرس
خیابانــی در مــدت سرپرســتی بــر ایــن وزارتخانــه و نقــش
آفرینــی وی در شــرایط تحریــم و کرونــا را از نقــاط قوت وی
عنــوان میکردنــد.
محمــد باقــر قالیبــاف رییــس مجلــس شــورای اســامی
پیــش از رای گیــری دربــاره رای اعتمــاد بــه مــدرس
خیابانــی درخصــوص عــدم حضــور رییــس جمهــوری در
ایــن جلســه اظهــار داشــت :رییــس جمهــوری بــر اســاس
اســتعالم از ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در جلســه امــروز
حضــور نیافــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اگرچــه از نظــر برخــی دیگــر از صاحبنظــران اقتصــادی،
تشــکیل وزارت بازرگان ــی ب ـرای پیگیری امور تجــار و همچنین
مباحــث م ربــوط بــه تنظی ــم بــازار و حقــوق مصرفکننــدگان
اجتنابناپذیــر اســت ،امــا در حــال حاضــر زمــان مناســبی
ب ـرای پیگی ــری ایــن موضــوع نیس ــت چ ـرا کــه از یــک ســو
دولــت بــه شــدت بــا کمب ــود بودجــه و کس ــری روبـهرو اســت
و از ســوی دیگ ــر بــازار بــه صــورت عجی ــب و غریب ــی بــدون
متول ــی بــه حــال خــود رهــا شــده اســت .از ایــن رو ه ــر روز بــا
افزایــش قیمتهــای نجومــی در بازارهــای مختلــف روبــهرو
هس ــتیم؛ بناب رایــن بــا توجــه بــه ش ـرایطی کــه ایــن روزهــا
بــا آن روبـهرو هس ــتیم ،تشــکیل وزارتخانـهای کــه هزینههــای
زیــادی را نی ــز در پ ــی دارد ،بیشــتر ش ــبیه تصــوری باطــل بــه
نظ ــر م یرســد کــه تصویــب آن از ســوی نماینــدگان مجل ــس
دور از ذهــن خواهــد بــود.
آینده مبهم معیشتی
بــر ایــن اســاس اگرچــه بــه نظــر م یرســد پیگیــری امــور
زی ــر نظ ــر وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت از تــوان یــک نف ــر
بــا عنــوان وزیــر خــارج اســت ،امــا بــه هــر حــال انتخــاب
شایس ــته در مــورد شــخصی در راس وزارت صمــت م یتوانــد
ش ـرایط بــازار و تجــارت را از آنچــه در ش ـرایط فعل ــی وجــود
دارد ،بهت ــر کنــد.
ایــن در حال ــی اســت کــه متاســفانه وزارت صمــت در دورههای
پیش ــین خــود نی ــز نتوانس ــته کارنامــه قابــل قبول ــی در مــورد
تنظیــم بــازار و تجــارت از خــود بــر جــا بگــذارد ،امــا بــه
گفتــه کارشناســان ،اگــر شــخص توانمنــد و متخصصــی در
ایــن خصــوص انتخــاب شــود ،م یتــوان بــه بهب ــود عملک ــرد
وزارت صمــت بــا همیــن شــرایط نیــز امیــدوار بــود .نکتــه
قابــل تامــل اینکــه مــردم دیگــر تــاب و تــوان آشــفتگی و
افزایــش قیمتهــای ب یرویــه در بازارهــای مختلــف را
ندارنــد و صب ــر تجــار و فعــاالن اقتصــادی در حــوزه مختلــف
نیــز ســر آمــده اســت بــه طــوری کــه آنهــا ایــن روزهــا
ب یصب رانــه منتظــر تصمیــم ریی سجمهــور در مــورد وزارت
صمــت هســتند؛ تصمیمــی کــه هــر روز تاخیــر و تعلــل
در مــورد آن م یتوانــد آینــده معیشــتی مــردم را بــا ابهــام
بیشــتری روبــهرو کنــد.
در همیــن خصــوص حمیدرضــا صالحــی عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی گفــت :آنچــه در حــال حاضــر از
اهمی ــت قابــل توجه ــی ب ـرای کشــور برخــوردار اســت ،موضوع
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خصوص ــی واقع ــی و دارای اهلی ــت در حــوزه تولی ــد همچنی ــن
کاهــش برخــی محدودیتهــا ،موجــب تســهیل امــور
صنعت ــی شــود .در ایــن می ــان الزم اســت نقدینگ ــی از مس ــیر
تولی ــد عب ــور کنــد تــا تــورم در کشــور کاهــش پی ــدا کنــد و
تولیــد ناخالــص داخلــی در کنــار آن افزایــش یابــد.

صادرات از
بیصاحبی
رنج میبرد
صــادرات اســت در حال ــی کــه صــادرات در کشــور مــا متول ــی
نــدارد؛ بناب رایــن درخواســت بخــش خصوص ــی از دولــت ایــن
اســت کــه ب ـرای بخــش صــادرات بــه دنب ــال متول ــی باشــد
چ ـرا کــه نب ــود متول ــی ب ـرای صــادرات یــک نقیصــه بــزرگ
بــرای کشــور بــه حســاب م یآیــد.
وی بــا بی ــان اینکــه پیش ــبرد امــور صادرات ــی تنهــا در گ ــرو
تشــکیل یــک وزارتخانــه بــا عنــوان تجــارت و بازرگانی نیس ــت،
ادامــه داد :نب ــود متول ــی ب ـرای صــادرات را نم یتــوان نادیــده
گرفــت و از ریی سجمهــور انتظــار م ـیرود ب ـرای ایــن موضــوع
فک ــری کنــد ،امــا بــه عقی ــده بیشــتر کارشناســان ،تفکی ــک
وزارت صمــت و رویک ــرد عقبگ ــرد چنــدان پس ــندیده نیس ــت
چ ـرا کــه همــه کشــورهای در حــال توســعه در حــال ادغــام
وزارتخانههــای خــود هســتند .امــا اینکــه چــرا در شــرایط
فعل ــی مــا بــه دنب ــال تفکی ــک هس ــتیم ،جــای ســوال دارد.
صادرات از ب یصاحبی رنج م یبرد
بــه بــاور ایــن فعــال بخــش خصوصــی ،در حــال حاضــر
برخــی از حوزههــای اقتصــادی در کشــور از ب یصاحبــی
رنــج م یب رنــد .از ایــن رو ریی ــس دولــت دوازدهــم بایــد هرچــه
زودت ــر ب ـرای وزارت صمــت و همچنی ــن حــوزه صــادرات فک ــری
کنــد تــا صاحــب و متول ــی داشــته باشــند .امــا اینکــه ق ـرار
باشــد ســر و ســامان یافتــن حــوزه صــادرات بــه تشــکیل
وزارت بازرگانــی متکــی باشــد ،چنــدان درســت نیســت و
م یتــوان بــا همی ــن ش ـرایط فعل ــی ب ـرای رفــع ایــن چالــش
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فک ــری ک ــرد.
صالح ــی بــا بی ــان اینکــه دولــت ب ـرای معرف ــی وزی ــر صمــت
همچنــان زمــان دارد ،گفــت :نم یتــوان بــه ریی سجمهــور
بابــت اصــرار بــرای تشــکیل وزارت بازرگانــی چنــدان خــرده
گرفــت چــرا کــه روحانــی بــه بــاور خــود بــه دنبــال رفــع
نقایــص در ایــن خصــوص اســت ،امــا از آنجــا کــه کارهــای
م ربــوط بــه م ــردم و تولیدکننــدگان روی زمی ــن مانــده اســت،
بایــد از او انتقــاد ک ــرد تــا زودت ــر وزی ــر صمــت را بــه مجل ــس
معرف ــی کنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی افــزود :شــنیدهها
حاک ــی از آن اســت کــه بــا توجــه بــه روزهــای پایان ــی دولــت
دوازدهــم ،برخــی از افــراد مــد نظــر ریی سجمهــور نیــز
چنــدان بــه پذیرفتــن ایــن پســت تمایــل ندارنــد و زمــان
بیشــتری بــرای ارائــه ب رنامههــای کارگشــا در ایــن حــوزه
م یخواهنــد .از ایــن رو تعلــل روحان ــی در معرف ــی وزی ــر بــه
ایــن مســاله نیــز چنــدان ب یارتبــاط نیســت .وی بــا بیــان
اینکــه چالــش اصلــی کشــور در شــرایط فعلــی ضعــف در
حــوزه تجــارت خارجــی اســت ،گفــت :مــا در حــال حاضــر
در برهــهای هســتیم کــه بایــد نقایــص و چالشهــا را رفــع
کنیــم در حالــی کــه تغییــر سیاســتها و رفــع مشــکالت
بــه وجــود یــک وزارتخانــه یــا دو وزارتخانــه متکــی نیســت
و م یتــوان بــا همیــن شــرایط فعلــی مشــکالت را برطــرف
ک ــرد.
بــه گفتــه صالحــی ،وزارت صمــت بایــد سیاســتها را
تغیی ــر دهــد .بــه عبارت ــی بایــد بــا کمــک گرفتــن از بخــش
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صالح ــی بــا بی ــان اینکــه یک ــی از بزرگتریــن مشــکالت مــا
در ش ـرایط فعل ــی قــدرت خریــد م ــردم اســت ،گفــت :م ــردم
بایــد در اقتصــاد نقــش پیــدا کننــد و عــاوه بــر کاهــش
قیمــت تمامشــده در بخــش تولی ــد ،قــدرت رقابــت افزایــش
پیــدا کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه ایــران
تاکنــون مصرفگــرا بــوده و چنــدان بــه بخــش تولیــد و
ایجــاد ارزشافــزوده توجهــی نداشــته اســت.
وی بی ــان ک ــرد :وزارت صنعــت از ایــن بابــت کارهــای انجــام
نــداده بس ــیاری دارد و اگ ــر بتوانــد در راس امــور خــود ف ــردی
دانــا بــه علــم اقتصــاد و تجــارت بی نالملــل را داشــته باشــد،
م یتــوان بــه بهب ــود امــور امی ــدوار بــود .در ایــن می ــان بایــد
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه چــرخ تولیــد بــا تمرکــز
ب ــر حــوزه صــادرات م یچرخــد؛ بناب رایــن بایــد هرچــه زودت ــر
دولــت ب ـرای صــادرات فک ــری کنــد.
عضــو هی ــات نماینــدگان اتــاق بازرگان ــی بــا بی ــان اینکــه دولت
اجــازه نم یدهــد کــه ف ــردی از بخــش خصوص ــی بــه عنــوان
وزی ــر صنعــت انتخــاب شــود ،اظهــار ک ــرد :متاســفانه دولــت
بــرای مصوبــات نیــز آنطــور کــه بایــد و شــاید از بخــش
خصوص ــی کمــک نم یگی ــرد .چــه برســد بــه آنکــه بخواهــد
فــردی از ایــن بخــش را در وزارت صمــت داشــته باشــد یــا
اینکــه ب ـرای انتخــاب وزی ــر از ایــن پارلمــان کمــک بگی ــرد.
بــه گفتــه صالحــی ،اگــر دولــت از بخــش خصوصــی بــرای
انتخــاب وزی ــر کمــک بگی ــرد ،بــه طــور حتــم ف ــرد شایس ــته
و آشــنا بــه امــور ایــن بخــش در راس ایــن وزارتخانــه قــرار
خواهــد گرفــت و بــازار در حوزههــای گوناگــون تــا حــد
زیــادی آرامــش پیــدا خواهــد کــرد.
وی در مــورد مدرسخیابان ــی سرپرســت ایــن وزارتخانــه نی ــز
گفــت :مدرسخیابانــی ظرفی تهــای خوبــی دارد و تاکنــون
عــاوه بــر پیگیریهایــی کــه داشــته ،نشــان داده کــه بــه
بخــش صــادرات نیــز اهمیــت م یدهــد ،امــا مقیاسهــا
و چارچوبهــا بــرای انتخــاب وزیــر از جانــب دولــت کمــی
متفــاوت اســت.
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واقعیــت امــر آن اســت کــه وقتــی قلمــروی جمعیتــی
بــازار س ــرمایه ای ـران از 5میلی ــون نف ــر دارای کــد ســهامداری
بــه قلمرویــی جمعیتــی  40الــی 50میلیــون نفــری ورود
م یکنــد؛ یعنــی اینکــه هــر ســخنی و هــر واکنشــی و
هــر رویکــردی م یتوانــد تبعــات خــاص خــود را در بــازار
س ــرمایه داشــته باشــد وباعــث ف ـراز و ف ــرود در ایــن بــازار
کلیــدی شــود.مثل غلطیــدن یــک تکــه ســنگ بــر روی
برکــهای آرام و باثبــات کــه بــدون تردیــد باعــث نوســان
م یشــود و موجهــای متعــددی پدیــد مــیآورد .مــا هــم
بایــد مثــل کشــورهای دیگــر و کشــورهایی کــه عمــق
بــازار بــورس باالیــی پیــدا کردهانــد رفتــار کنیــم و از
رفتارهــای هیجان ــی و غیرکارشناس ــی شــده پرهی ــز کنی ــم.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه فرآینــد رشــد بــورس در
کشــورهای توســعهیافته بهصــورت تدریجــی و آرامآرام
تحقــق پیــدا کــرده و هیچکــدام از ایــن کشــورها ،ماننــد
ای ـران در ع ــرض 4ال ــی 5مــاه بــه یــک چنی ــن رشــدی در
بورسشــان نرســیدهاند .بــه همیــن خاطــر هــم هســت
کــه برخ ــی مشــکالت در هس ــته اصل ــی معامــات در بــازار
بــورس کشــورمان مشــاهده م یشــود ،چــون پیک ــره بــورس
ایــران ناگهــان بــا یــک چنیــن فشــار وشــرایطی روبــهرو
شــده اســت .امــا نوســانات بورس ــی بــه مــا چــه م یگوینــد؟
ایــن ش ـرایط در حــال گوشــزد ک ــردن ایــن واقعی ــت عریــان
بــه ماســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه دامنــه وســیعی
از شــهروندان ای رانــی در ایــن بــازار مشــارکت دارنــد ،هــر
حرکتــی کــه بــه نوعــی باعــث نوســان و التهــاب در ایــن
بــازار شــود ،بــا واکنــش م ــردم بــه عنــوان صاحب ــان حقیق ــی
بــازار بــورس مواجــه خواهــد شــد .بناب رایــن مســووالن و
مدیــران اقتصــادی و غیــر اقتصــادی در اظهارنظرهــا بایــد
توجــه الزم را داشــته باشــند .حــاال اگ ــر موافقی ــد ماج ـرای
ناهماهنگ یهایــی کــه در خصــوص عرضــه دارادوم رخ داده
را بــا هــم مــرور کنیــم .دولــت اعــام م یکنــد کــه قــرار
اســت ایــن صندوقهــا عرضــه شــود ،وقت ــی گفتــه م یشــود
عرض ـهای در راه اســت؛ معن ــی آن اســت کــه تمــام جوانــب
ام ــر بررس ــی شــده اســت و مجموعــه دولــت از آن بــا خب ــر
اســت؛ اتفاقــا بســیاری از ایــن شــرکتهایی کــه اعــام
م یشــود ،قــرار اســت عرضــه شــود در زمــره شــرکتهای
ســودآور و بــا کیفیــت و قــوی قــرار دارنــد .بازخــورد ایــن
اظهــارات در بــازار س ــرمایه چیس ــت؟ ایــن معنــا را م یدهــد
کــه دولــت در حــال واگــذاری دارای یهــای بــا کیفی ــت خــود
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آقــای وزی ــر م یآیــد و م یگویــد کــه اف ـرادی هس ــتند کــه
بــه ایــن حرفهــا بــال و پــر م یدهنــد و ...ایــن فضــای
آشــوبناک در شــرایطی پیــش روی میلیونهــای ای رانــی
تصویرســازی م یشــود کــه 83میلیــون ای رانــی منتظــر
عرضــه ایــن ســهام هســتند تــا در آن مشــارکت کننــد.
بــدون تردیــد ایــن فضــای متناقــض بــه بــازار ســرمایه
یزنــد و جلــوی پویایــی بــازار را م یگیــرد.
آســیب م 
مســووالن بایــد بداننــد کــه بــازار ســرمایه عمیــق شــده؛
فعــاالن بــازار ســرمایه کــه دامنــه وســیعی از جمعیــت
ای رانــی را شــامل م یشــوند ،حرفهــا را م یشــنوند و
رصــد م یکننــد و در خصــوص آن دســت بــه قضــاوت
می زننــد و واکنــش نشــان م یدهــد .چــه خــوب اســت کــه
قبــل از هــر اقدامــی بصــورت کارشناســی بحثهــای آن
پی ــش ب ــرود؛ گروههــای مختلــف دربــاره ان صحب ــت کننــد.
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گرفــت .ضمــن اینکه بس ــیاری از اف ـرادی که وارد بــازار بورس
شــدهاند هنــوز محافظهکاریهایــی دارنــد و بــا بــروز هــر
نشــانه نگ رانکننــدهای بــازار را تــرک م یکننــد .موضــوع
دیگ ــری هــم روی ریــزش شــاخ صها اث ــر گذاشــت؛ ســخنان
ریی ــس کل بانــک مرکــزی بــود کــه اعــام کردنــد قیمــت
ارز را پایی ــن خواهنــد آورد .کــه ایــن هــم یــک جملــه کل ــی
اســت؛ چــه خــوب بــود کــه سیاســتگذاریها مشــخص
شــود؛ شــاهد بودیــم کــه بــا ریــزش بــورس شــاهد افزایــش
قیمــت ارز بودیــم کــه خــودش نشــاندهنده تاثی ــر متقابــل
بازارهاســت .ب ـرای روزهــای پایان ــی هفتــه کــه چهارشــنبه و
پنجشــنبه را شــامل م یشــود؛ چنانچــه ایــن رویکردهــای
متناقــض پایــان بپذی ــرد و اظهارنظرهــا خب ــر از هماهنگ ــی
میــان بخشهــای مختلــف بدهــد م یتوانیــم امیــدوار
باش ــیم کــه بــورس دوبــاره در داالن رشــد ق ـرار بگی ــرد.

تاثیر ناهماهنگیهای مدیریتی
بر ریزش شاخصهای بورسی
پیمان مولوی

اســت و چشــمانداز بــورس م یتوانــد حتــی روشــنتر
هــم بشــود .بــه عبــارت روشــنتر ،ایــن اطالعرســانی ایــن
امی ــد را بــه همــه م یدهــد کــه س ــیر صعــودی بــازار ادامــه
دارد چــون هیچکــس دارایــی خــوب خــود را بــه قیمــت
پایی نت ــر از ارزش واقع ــی آن نم یفروشــد .امــا زمان ــی کــه
ایــن اظهــارات ادامــه پیــدا م یکنــد و بــه قــول معــروف
کــش داده م یشــود ،آرامآرام پــای اخب ــار ضــد و نقی ــض بــه
می ــان ماج ـرا بــاز م یشــود .از یــک ط ــرف زیرمجموعههــای
وزارت نفــت نــوع خاصــی از اخبــار را منتشــر م یکننــد
و در طــرف مقابــل زیرمجموعههــای وزارت اقتصــاد بــه
شــکل دیگــری اظهارنظــر م یکننــد و بعــد روز دیگــر

بــه یــک پروتــکل اج رای ــی برســند .در ایــن پروتــکل نقشــه
راه مشــخص شــود ،زمانبنــدی تعیی ــن شــود ،ب ــر اســاس
زمانبنــدی صحب تهــا مشــخص شــود .ایــن صحب تهــا
هــم توســط یــک جایــگاه کــه وظیفــه روابــط عموم ــی را
بــه عهــده دارنــد ،اطالعرســانی عمومــی شــود .بــا مــورد
توجــه قــرار دادن ایــن ضرورتهــای اج رایــی خواهیــم
دیــد کــه بــازار واکنشهــای روشــنی نشــان م یدهــد و
دیگ ــر شــاهد ریزشهــای بیهــوده در بــازار نخواهی ــم بــود.
ریــزش شــاخ صها طــی دو روز گذشــته بــه دلیــل بــروز
ناهماهنگ یهایــی بــود کــه میــان ســاختارهای اج رایــی
در خصــوص عرضــه شــرکتهای وعــده داده شــده ،انجــام

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران
گفــت :عــاوه بــر تحریــم ،از عوامــل کاهشدهنــده صــادرات
میتــوان بــه شــیوع ویــروس کرونــا ،سیاســتهای ارزی
بانــک مرکــزی ،لجســتیک و آئیننامههــای نامنطبــق
بــر شــرایط کنونــی و عــدم تمرکــز سیاســتهای تجــاری
کشــور نــام بــرد.
جمشــید نفــر  ،در مــورد دالیــل کاهــش صــادرات گفــت:
عوامــل مختلفــی بــر کاهــش صــادرات مؤثــر بــوده کــه از
جملــه آن میتــوان بــه شــیوع ویــروس کرونــا و یــا همــان
بیمــاری کوویــد  19اشــاره کــرد.
رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران با
بیــان اینکــه در ســال جــاری میــادی بــا گســترش ویــروس
کرونــا جهــان بــا بحــران اقتصــادی سراســری و جدیــدی
مواجــه شــد ،افــزود :در ایــن بحــران جهــان شــمول ،تمــام
کشــورها بــا اقتصــاد ضعیــف و بــزرگ غافلگیــر و دجــار
آســیب شــدند.
وی بیــان داشــت :نگرانــی از شــرایط غیرقابــل پیشبینــی
اقتصــادی باعــث شــده تــا مــردم بــرای حفــظ شــرایط
اقتصــادی خــود از خریــد کاالهــای غیرضــروری ،لوکــس و
بــه عبارتــی غیراساســی خــودداری کننــد و همیــن موضــوع
بــر اقتصــاد تولیدکننــدگان کاالهــای غیراساســی لطمــه
زده و اثــرات منفــی بــر اقتصــاد جهانــی برجــای گذاشــته و
حتــی منجــر بــه گســترش بیــکاری شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه کشــور مــا نیــز از اثــرات مخــرب
ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد مصــون نبــوده اســت ،بیــان
داشــت :در دو مــاه اول ســال  99صــادرات کشــور بــا بســته
شــدن مرزهــا مواجــه شــد و عم ـ ً
ا جریــان صــادرات ایــران
بــا کشــورهای مختلــف تــا مــرز توقــف پیــش رفــت.
نفــر بــا اشــاره بــه اینکــه تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا
کشــور را در شــرایط جنــگ اقتصــادی قــرار داده اســت،
افــزود :عــاوه بــر تحریــم ،از عوامــل کاهشدهنــده صــادرات
میتــوان بــه شــیوع ویــروس کرونــا ،سیاســتهای ارزی
بانــک مرکــزی ،لجســتیک و آئیننامههــای نامنطبــق
بــر شــرایط کنونــی و عــدم تمرکــز سیاســتهای تجــاری
کشــور نــام بــرد.
وی افــزود :سیاســتگذاری بــرای تجــارت خارجــی کشــور
نیازمنــد تفکــر جنگــی اســت ،در حالــی کــه در شــرایط
فعلــی بــا وجــود تمــام مشــکالت حاکــم بــر بخــش تجــارت،
بانــک مرکــزی بــه عنــوان واحــد پشــتیبان جنــگ اقتصــادی
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ترجیــح داده در جایــگاه نظــارت قــرار گیــرد.
رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران بیــان
داشــت :بنابرایــن تمرکــز بانــک مرکــزی بــر انضبــاط ارزی
اســت و لــذا بســیاری از بازرگانــان و تجــار بــه دلیــل شــرایط
تحریــم ،امــکان پیــروی از سیاســتگذاریهای ســختگیرانه
بانــک مرکــزی را ندارنــد.
وی گفــت :سیاســت عطــف بهماســبق و درگیــر کــردن
بازرگانــان بابــت رونــد کاری گذشــته در تعهداتــی کــه
امــکان انجــام آن وجــود نــدارد ،بدتریــن نــوع تصمیمــات
اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مســئله لجســتیک از عوامــل مهــم
در کاهــش صــادرات اســت ،بیــان داشــت :کشــورهای هــدف
صادراتــی در بخــش ترانزیــت در حــال ارتقــای اســتانداردها
هســتند در حالــی کــه ایــران اقــدام خاصــی در ایــن زمینــه
انجــام نــداده اســت.
نفــر بــا بیــان اینکــه ســال  99ســال ســخت بــرای تجــارت
کشــور اســت ،اظهــار داشــت :امــا امــکان توســعه بــازار در
بســیاری از کاالهــا وجــود بنابرایــن بــرای تحقــق شــرایط
بهتــر در امــر تجــارت بایــد از تجربیــات بخــش خصوصــی
اســتفاده کــرد.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاهم  /هفتـه آخرمرداد هزار و سیصد نود و نه

این گفته که دولت رشد اقتصادی
مثبت نداشته غلط است

رییــس جمهــور تصریــح کــرد کــه مقایســه شــرایط صلــح
بــا شــرایط جنــگ خطاســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام و المســلمین حســن
روحانــی در نشســت هیــات دولــت بــا بیــان اینکــه مقایســه
شــرایط جنــگ بــا شــرایط صلــح خطاســت ،گفــت :اگــر
آمــار رشــد اقتصــادی دولــت بــا نفــت را در ســال هــای
اخیــر مقایســه کنیــم ،رشــد  ۱۴درصــد هــم داشــتیم و بــه
طــور متوســط  ۵درصــد رشــد اقتصــادی بــا نفــت داشــتیم.
وی افــزود :وقتــی نفــت تحریــم میشــود رشــد اقتصــادی
منفــی میشــود و وقتــی کــه اینهــا را کنــار هــم
میگذاریــم و میگوییــم دولــت رشــد اقتصــادی مثبــت
نداشــته غلــط اســت ،چــرا کــه مــا رشــد اقتصــادی را
همیشــه بــا فــروش نفــت در نظــر میگرفتیــم .مــا تــا
ســال  ۹۷کــه ایــن تحریــم شــدید نبــوده بــا رشــد متوســط
هفــت درصــد کشــور را اداره کردیــم.
رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه امســال هــم رشــد
اقتصــادی بــدون نفــت مــا مثبــت بــود ،تاکیــد کــرد:
حواســمان باشــد در زمیــن دشــمن بــازی نکنیــم .دشــمن
میخواهــد بگویــد مــا از لحــاظ سیاســی ،اقتصــادی و
اجتماعــی بــه پیــروزی رســیدیم امــا مــا میخواهیــم در
عمــل نشــان دهیــم و ثابــت کنیــم کــه چنیــن نیســت.
روحانــی گفــت :مــا ســعی میکنیــم در بخــش بودج ـهای
ایجــاد تــوازن کنیــم و بــرای مــردم در آینــده یــک ســرمایه
مطمئنــی ایجــاد کنیــم .مــا میخواهیــم جــان تــازهای بــه
بــورس دهیــم و در عیــن حــال شــرایط را بــرای چگونگــی
فــروش نفــت مشــخص کنیــم.
وی افــزود :ایــن کار دولــت کــه بــزودی آییننامــه آن
نوشــته میشــود حتمــا در زندگــی مــردم تأثیــر میگــذارد.
کاری کــه دولــت برایــش بــا همــکاری قــوا ماههــا زحمــت
کشــیده را برخــی کــه معلــوم نیســت مبنایشــان چیســت
میگوینــد ایــن دولــت میخواهــد فشــار را از خــودش
بــه دولــت بعــدی منتقــل کنــد .حرفــی کــه دروغ و کامـ ً
ا
بیاســاس اســت.
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رییــس جمهــوری تصریــح کــرد :مــا امســال  ۱۷طــرح
پتروشــیمی را داریــم .مرتــب در روســتاها آب و بــرق
میکشــیم .در عســلویه فعالیــت میکنیــم .حــاال آیــا
کســی مــی توانــد بگویــد کــه ایــن کارهــای دولــت در ســال
پایانــی بــه ســود دولــت بعــدی اســت؟ ایــن چــه حــرف
بچهگانــه و کودکانــهای اســت؟
روحانــی ادامــه داد :مــا همــه خــادم مــردم هســتیم ،ایــن
دولــت منتخــب مــردم اســت و دولــت بعــدی هــم منتخــب
مــردم اســت .همــه بایــد تــاش کنیــم کــه در شــرایط
ســخت تحریــم کشــور را اداره کنیــم .بــا کســی که شــوخی
نداریــم! ایــن حرفهــا را کنــار بگذاریــم .کســی کــه بــه کار
دولــت در ایــن زمینــه ایــراد میگیــرد ،بیایــد و لطفــاً
بگویــد راهــکارش چیســت؟ بــا درش ـتگویی و حرفهــای
ایــن چنینــی کاری پیــش نمــی رود.
وی افــزود :مــا  ۲۳هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی را آمــاده
کردهایــم کــه در همیــن هفتــه افتتــاح میشــود و حــدود
پانصــد کیلومتــر کانــال و لولهکشــی انجــام گرفتــه و هشــت
میلیــارد دالر بــرای آب در منطقــه مــرزی مــا هزینــه شــده
اســت .ایــن طــرح از  ۹۳کارش آغــاز شــده اســت.
روحانــی ادامــه داد :دولــت تــاش بزرگــی کــرده کــه
طرحهــای عمرانــی را در ســال پایانــی تحــرک فوقالعــاده
ای ببخشــد و تــا االن  ۴۰هــزار میلیــارد بــرای طرحهــای
عمرانــی تخصیــص دادیــم آن هــم در شــرایط ســخت
تحریــم.
وی یــادآور شــد :تمــام اقداماتــی کــه مــا میکنیــم بــه
معنــای آن اســت کــه دولــت علــی رغــم فشــارهای آمریــکا
در بخــش اقتصــادی شکســت نخواهــد خــورد .مشــکل
بــرای مــردم وجــود دارد امــا تــاش میکنیــم کــه ایــن
مشــکالت را بــه حداقــل برســانیم.
رییــس جمهــوری ادامــه داد :همــه کارهایــی کــه مــا بــرای
ایتـیاف و بــورس انجــام میدهیــم بــرای ایــن اســت کــه
مــردم بداننــد جــای ســرمایهگذاری دالر و ســکه نیســت،
جــای ســرمایهگذاری بــورس و نفــت اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

متولیــان تجــارت خارجــی کشــور گرچــه چنــد ســالی اســت
تمرکــز بــر بازارهــای همســایه را بــرای صــادرات مــورد
تاکیــد قــرار دادهانــد و از آن بــه عنــوان اســتراتژی صادراتــی
ایــران یــاد میکننــد ،امــا آمــار صــادرات بــه  ۱۵کشــور
همســایه نشــان میدهــد ،ایــن راهبــرد هنــوز بــه نتیجــه
نرســیده اســت .صــادرات ایــران بــه  ۱۵کشــور همســایه
حکایــت از کاهــش ارزشــی  ۴۷درصــدی و کاهــش وزنــی
 ۴۴درصــدی در ســه مــاه منتهــی بــه خــرداد امســال دارد.
ارزش صــادرات بــه  ۱۵بــازار هــدف همســایه در  ۱۲کشــور
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رونــد کاهشــی داشــته و
وزن صــادرات نیــز در  ۱۰کشــور افــت پیــدا کــرده اســت .در
مجمــوع صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه  ۹کشــور هــم از نظــر
وزنــی و هــم از نظــر ارزشــی نســبت بــه بهــار ســال گذشــته
ســیر نزولــی را طــی کــرده و تنهــا در دو کشــور شــاهد رشــد
وزنــی و ارزشــی صــادرات بودهایــم.
تمرکز صادرات بر همسایگان
ایــن آمــار در حالــی رقــم خــورده کــه حمیــد زادبــوم معــاون
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفتــه اســت« :امســال
بیشــترین تمرکــز مــا روی صــادرات بــه کشــورهای همســایه
اســت و بهتریــن پتانســیل مــا در ایــن خصــوص کشــور
عــراق اســت».

غیرنفتــی مــا ماننــد  ۲۰کشــور پیشــرو در دنیــا افــت داشــت
و مــا  ۳۹درصــد کاهــش صــادرات داشــتیم؛ ولــی در مــرز
پرویزخــان شــاهد رشــد  ۶۰درصــدی صــادرات بودیــم و
هرچــه بــه جلــو میرویــم ،شــاهد افزایــش صــادرات نســبت
بــه مــاه قبــل هســتیم .هدفگــذاری صــادرات کشــور مــا
امســال بــه همــان انــدازه ســال گذشــته بــه میــزان ۴۱
میلیــارد دالر اســت».

عــراق ،بزرگتریــن بــازار ایــران در بیــن همســایگان اســت،
امــا صــادرات بــه ایــن کشــور در بهــار امســال نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل افــت  ۳۷درصــدی ارزش و کاهــش
 ۱۹درصــدی وزن داشــته اســت .البتــه بخشــی از ایــن رونــد
نزولــی صــادرات بــه عــراق ناشــی از بســته بــودن مرزهــا
بهدلیــل شــیوع ویــروس کروناســت.
زادبــوم همچنیــن اعــام کــرده اســت« :امســال در دو مــاه
نخســت ،شــروع تجــارت خارجــی مــا بهدلیــل شــیوع کرونــا
از اوجــش گرفتــه شــد امــا از خردادمــاه اوجگیــری صــادرات
بــه کشــورهای عــراق ،افغانســتان و پاکســتان آغــاز شــده از
ایــن رو توجــه بــه گلوگاههــا و مشــکالت موجــود در مــرز را
در دســتورکار داریــم».
وی اظهــار کــرد« :بــا توجــه بــه اینکــه  ۷۱درصــد صــادرات
مــا در ســال  ۹۹از مرزهــای زمینــی و دریایــی همســایه انجام
میشــود و تمرکــز روی همســایگان اســت ،عــراق بهتریــن
پتانســیل را بــرای صــادرات دارد ».معــاون وزیــر صمــت
گفتــه اســت« :امســال بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا صــادرات

در  ۱۵بازار هدف چه میگذرد؟
ارزیابیهــا از صــادرات ایــران در بهــار امســال بــه  ۱۵کشــور
همســایه نشــان میدهــد در مجمــوع طــی ایــن مــدت ۳
میلیــارد و  ۷۱۵میلیــون دالر کاال بــا وزنــی معــادل ۱۲
میلیــون و  ۸۲۲هــزار تــن بــه ایــن کشــورها صــادر شــده
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر وزنــی
افــت  ۴۴درصــدی و از نظــر ارزشــی کاهــش  ۴۷درصــدی
داشــته اســت.
عــراق نخســتین و بزرگتریــن بــازار هــدف ایــران بیــن
همســایگان اســت کــه صــادرات بــه ایــن کشــور در بهــار
امســال افــت وزنــی  ۱۹درصــدی و کاهــش ارزشــی ۳۷
درصــدی را تجربــه کــرده اســت .امــارات دومیــن مقصــد
صادراتــی ایــران محســوب میشــود .ایــن کشــور یکــی از
دو کشــوری اســت کــه در لیســت مقاصــد صادراتــی ایــران،
در بهــار امســال بیشــتر از بهــار ســال گذشــته کاالی ایرانــی
خریــداری کــرده اســت .صــادرات بــه امــارات هــم از نظــر
وزنــی رشــد  ۳۹درصــدی و هــم از نظــر ارزشــی افزایــش

انـرژی

تمرکز صادرات
بر همسایگان
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مسیر تجارت در سال  ۹۹به کدام سمت حرکت میکند

 ۸درصــدی داشــته اســت .وزن صــادرات بــه افغانســتان نیــز
گرچــه نســبت بــه ســال گذشــته تغییــری نداشــته ،امــا از
نظــر ارزشــی  ۷درصــد افــت پیــدا کــرده اســت .ترکیــه هــم
بیــن مقاصــد صادراتــی ایــران ،چهارمیــن بــازار اســت کــه در
ســه مــاه منتهــی بــه خــرداد امســال هــم افــت وزنــی قابــل
توجهــی داشــته و هــم کاهــش ارزشــی چشــمگیری را تجربــه
کــرده اســت .ارزش صــادرات بــه ایــن کشــور همســایه ۸۹
درصــد و وزن کاالهــای صــادر شــده نیــز  ۹۴درصــد کاهــش
یافتــه اســت.
پاکســتان هــم در ایــن بــازه زمانــی نســبت بــه ســال گذشــته
خریــدار کاالهــای کمتــری از ایــران بــوده و افــت ارزشــی ۵۵
درصــدی و کاهــش  ۷۲درصــدی صــادرات بــه ایــن کشــور،
گــواه بــر ایــن ادعاســت.
امــا روســیه دومیــن کشــوری اســت کــه توانســته بیشــتر از
ســال قبــل از ایــران واردات داشــته باشــد .صــادرات ایــران
بــه روســیه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد
ارزشــی  ۵درصــد و رشــد وزنــی  ۲۸درصــد را ثبــت کــرده
اســت.
صــدور کاال بــه عمــان نیــز در مقایســه بــا بهار ســال گذشــته
هــم از نظــر وزنــی و هــم از نظــر ارزشــی افــت داشــته اســت.
ارزش صــادرات بــه ایــن کشــور در بهــار امســال نســبت
بــه بهــار ســال گذشــته  ۱۰درصــد کاهــش یافتــه و وزن
کاالهــای صــادر شــده نیــز بــا افــت  ۴۳درصــدی روبــهرو
بــوده اســت.
هشــتمین مقصــد صادراتــی ایــران ،جمهــوری آذربایجــان
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اســت .ایــن کشــور نیــز نســبت بــه ســال گذشــته کاالی
کمتــری از ایــران خریــداری کــرده اســت ،بــه گون ـهای کــه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ،شــاهد کاهــش ۴۲
درصــدی ارزشــی و افــت  ۵۶درصــدی وزنــی صــادرات بــه
ایــن کشــور هســتیم.
ارمنســتان ،نهمیــن مقصــد صادراتــی ایــران اســت کــه در
بهــار امســال شــاهد افــت چشــمگیر وزنــی و ارزشــی بــه
ایــن کشــور بــوده ایــم .صــدور کاال بــه ایــن کشــور نیــز از
نظــر ارزشــی افــت  ۷۹درصــدی و از نظــر وزنــی کاهــش ۷۷
درصــدی داشــته اســت.
کویــت بــه عنــوان دهمیــن بــازار صادراتــی ایــران بیــن
بازارهــای همســایه اســت .صــادرات بــه ایــن کشــور نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افــت ارزشــی  ۳۱درصــدی
داشــته اســت ،امــا از نظــر وزنــی شــاهد رشــد  ۱۳درصــدی
صــدور کاال بــه ایــن کشــور بودهایــم.
یازدهمیــن مقصــد صادراتــی ایــران نیــز قزاقســتان اســت.
صــادرات بــه ایــن کشــور در بهــار امســال بــه لحــاظ ارزشــی،
رشــد  ۱۶درصــدی داشــته ،امــا از نظــر وزنــی بــا افــت ۶۰
درصــدی مواجــه شــده اســت.
قطــر بــه عنــوان دوازدهمیــن بــازار صــادرات ایــران اســت که
توانســته نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه لحــاظ
وزنــی ،واردات خــود از ایــران را افزایــش دهــد ،امــا از نظــر
ارزشــی رونــد کاهشــی صــادرات بــه ایــن کشــور را شــاهد
هســتیم .ارزش صــدور کاال بــه قطــر  ۵۳درصــد کاهــش
یافتــه ،ولــی وزن کاالهــای صــادر شــده بــه ایــن کشــور ۲۰
درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ســیزدهمین جایــگاه مقاصــد صادراتــی همســایه ایــران بــه
ترکمنســتان تعلــق دارد .صــدور کاال بــه ایــن کشــور از نظــر
ارزشــی بــا افــت قابــل توجــه  ۸۵درصــدی مواجــه شــده و
از نظــر وزنــی کاهــش  ۵۶درصــدی را تجربــه کــرده اســت.
بحریــن نیــز بیــن کشــورهای همســایه ایــران ،چهاردهمیــن
خریــدار کاالهــای ایرانــی اســت کــه در بهــار امســال نســبت
بــه بهــار ســال گذشــته افــت  ۴۰درصــدی ارزش صــادرات
و کاهــش  ۴۸درصــدی وزن صــدور کاال را شــاهد بودهایــم.
در عیــن حــال صــادرات بــه عربســتان نیــز هــم از نظــر وزنــی
و هــم از نظــر ارزشــی کاهــش  ۱۰۰درصــدی را نســبت بــه
بهــار ســال گذشــته بــه ثبــت رســانده اســت .در واقــع ،در
بهــار امســال هیــچ کاالیــی از ایــران بــه عربســتان صــادر
نشــده اســت.
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بــرای رســیدن بــه تجــارت بــزرگ ،بایــد الزامهــای
سیاســی و اقتصــادی ســختی را مراعــات کنیــم؛
تجــارت خارجــی یــک خواســت و اراده دلبخــواه
دولتهــا و حکومتهــا نیســت و دنبالــه و ادامــه
منطقــی اقتصــاد ملــی بــه حســاب میآیــد.
تجــارت خارجــی بایــد در شــرایط کار آمــدی باشــد
تــا بتوانــد بــه اقتصــاد داخلــی کمــک کنــد.
شــاید دیگــر در ایــن روزهــای وانفســای اقتصــاد ایــران کــه
«صــادرات» بهعنــوان یــک فعالیــت بــا درجــه اهمیــت بــاال
شــناخته شــده و از در و دیــوار دربــاره خوبــی و مزیــت و
ضــرورت آن میگوینــد یــادآوری حســرت از دســت رفتــه
بــه کار نیایــد .امــا بــرای نوشــتن دربــاره دالیــل تــراز منفــی
تجــاری ایــن چهــار مــاه اخیــر ،بایــد بــه عقــب برگشــت.
واقعیــت ایــن اســت کــه درآمدهــای افســانهای بهدســت
آمــده از صــادرات نفــت خــام ،ایرانیــان را در سرمســتی
و فراموشــی فروبــرده بــود و هنــوز نیــز پیامدهــای آن
سرمســتی دیــده میشــود ،کــه صــادرات یــک فعالیــت
غیرمفیــد اســت ،چــون بــه کاهــش عرضــه کاال در داخــل و
افزایــش قیمــت آن منجــر میشــود.
ایــن اندیشــه و آن درآمدهــای بــادآورده نفتخــام،
راهــی بــرای توســعه صــادرات ایــران باقــی نگذاشــت و
نشــاندهنده ایــن بــود کــه ســاختارهای ذهنــی و عینــی
و نیــز الزامهــای سیاســی ایــن پدیــده آمــاده نشــده بــود.
در دهههــای  ۱۹۸۰بــه ایــن ســو ،کشــورهای هوشــمندتر
و البتــه فاقــد وابســتگی بــه صــادرات یــک کاال بــه خوبــی
دریافتنــد کــه بایــد در بازارهــای جهانــی حاضــر باشــند و
کاال و خدمــات بفروشــند و نیــز کاال وخدمــات وارد کننــد
تــا اقتصادشــان نیرومنــد شــده و شــهروندان نیــز از فایــده
تجــارت بهرهمنــد شــوند .ایــران در ایــن دهههــا امــا ،راه
برونگرایــی و توجــه بــه بــازار داخلــی و دیوارکشــیهای
تعرفــهای پرداخــت و راه صــادرات ســالم و آزاد را بســت.
کوچک و انحصاری شدن
خوشــبختانه چنــد هفتــهای اســت کــه محدودیتهــای
ارائــه آمارهــای صــادرات و واردات دســت کم در حــد کلیات
برداشــته شــده و اکنــون آمارهــای کلــی از ایــن دو متغیــر
در دســت اســت .بررســی آمارهــای ارائــه شــده ،نشــان از
دو مقولــه بســیار بااهمیــت اســت .مقولــه نخســت ،کوچــک
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سایه چینیها بر واردات
و صادرات ایران

شــدن حجــم بازرگانــی خارجــی ایــران اســت .آمارهــای
ارائــه شــده از ســوی نهادهــای رســمی نشــان میدهــد در
۴مــاه نخســت امســال ،ارزش صــادرات ایــران بــا  ۴۱درصــد
و ارزش واردات نیــز بــا کاهــش  ۲۴درصــدی مواجــه شــده
اســت .از ســوی دیگــر ،بررســیها نشــان میدهــد ایــران
در ۴مــاه منتهــی بــه پایــان تیرمــاه امســال ۲۸ /۴ ،درصــد
صادراتــش را بــه کشــور چیــن فرســتاده اســت .بــه عبــارت
دیگــر ســهم چیــن از صــادرات ایــران بیــش از  ۲۵درصــد
اســت و اگــر روزی چینیهــا در کوتاهمــدت بخواهنــد بــه
تجــارت ایــران آســیب وارد کننــد ،بــه ســادگی نزدیــک بــه
 ۳۰درصــد صــادرات ایــران را فلــج خواهنــد کــرد.
از ســوی دیگــر ،آمارهــا نشــان میدهنــد ،ســهم چیــن در
واردات ایــران نیــز بــا رقــم  ۲۵ /۷درصــد یــک رقــم بســیار
بــاال بــه حســاب میآیــد و بــه نظــر میرســد ایــران ،یکــی
از وابســتهترین کشــورها بــه چیــن از نظــر تجــارت خارجــی
بــه حســاب میآیــد .درجــه انحصــار بــاالی چیــن وســایه
ســنگین ایــن کشــور بــر تجــارت خارجــی ایــران اتفــاق
خوبــی از نظــر سیاســی و اقتصــادی نیســت و میتوانــد
در صــورت هرگونــه تغییــر معنــادار در سیاسـتهای چیــن
از نظــر راهبردهــای سیاســی داخلــی و ســازشها بــا
جهــان ،تجــارت ایــران را در فشــار قــرار دهــد .همچنیــن
آمارهــای تجــارت خارجــی ۴مــاه نخســت امســال ایــران،

نشــان میدهــد ســهم امــارات از کل واردات ایــران بــه /۷
 ۲۲درصــد رســیده اســت .ایــن کشــور کوچــک حاشــیه
خلیجفــارس در همیــن حــال بــا ســهمی معــادل ۱۴
درصــد ســومین کشــور مقصــد صــادرات ایــران بــوده اســت.

چرا صادرات کم شد
پیــش از آنکــه بهدالیــل کســری تجــاری و کوچــک شــدن
تجــارت خارجــی در  ۴مــاه نخســت امســال بپردازیــم ،بایــد
تاکیــد کنــم رونــد کوچــک شــدن صــادرات ایــران از ۱۳۹۶
شــروع شــده اســت .آمارهــای رســمی نشــان میدهــد در
ســال  ۱۳۹۸صــادرات ایــران بــا آمارهــا و مقادیــر گمــرک
ایــران کــه قــدری هــم بیــش نمایــی دارد ،بــه  ۲۹میلیــارد
دالر رســیده اســت کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن،
کاهــش قابلتوجهــی را تجربــه کــرده اســت .بــا ایــن همــه
برخــی دالیــل کاهــش در صــادرات را بهطــور خالصــه
یــاآور میشــوم:
جهان کوچک شد
واقعیــت ایــن اســت کــه شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا،
یــک شــوک بــزرگ بــه تجــارت جهانــی وارد کردو صــادرات
بــه مثابــه یــک بــال اصلــی تجــارت خارجــی آســیب
دیــد .در شــرایطی کــه صــادرات آلمــان و چیــن و نیــز
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کرهجنوبــی بهعنــوان کشــورهای شــاخص در صــادرات،
کاهــش را تجربــه کردهانــد بدیهــی اســت ،صــادرات ایــران
نیــز کاهــش یابــد
همسایههای عجیب
آمارهــای صــادرات در ۴مــاه اخیــر نشــان میدهــد،
عالوهبــر چیــن ،عــراق بــا  ۲۶ /۶درصــد ،امــارات بــا ۱۴
درصــد ،افغانســتان بــا  ۸ /۲درصــد و نیــز ترکیــه بــا ۴ /۷
درصــد ،هدفهــای اصلــی بازارهــای صادراتــی ایــران بــه
حســاب میآینــد .تحــوالت سیاســی درعــراق ،ســختگیری
امــارات و نیــز بســته شــدن مرزهــای زمینــی صــادرات کاال
بــه افغانســتان و ترکیــه در کاهــش صــادرات ایــران نقــش
داشــتهاند.
سقوط قیمتها
بررســی دقیــق نشــان میدهــد ،بیشــترین ارزش صــادرات
ایــران را فرآوردههــای پتروشــیمی ،فــوالد و فلــزات اساســی
و بنزیــن تشــکیل میدهنــد .کاهــش شــتابان تجــارت
جهانــی ،راه را بــرای ســقوط قیمــت ایــن کاالهــا همــوار
کــرد .ایــن ســقوط قیمتهــا نیــز در کاهــش صــادرات
نقــش داشــته اســت.
واردات
امــا دلیــل رونــد کاهنــده واردات در ایــن  ۴مــاه هماننــد
ســال  ۱۳۹۸کمبــود ارز بــرای واردات غیــر از کاالهــای
اساســی بــوده و هســت .مدیــران دولــت از هــراس بیشــتر
شــدن و غیرقابــل کنتــرل شــدن نــرخ ارز و پیامدهــای
اقتصــادی و سیاســی آن ،از ســر عمــد درهــای ثبتســفارش
را بســتهاند و ایــن مهمتریــن دلیــل کوچــک شــدن واردات
اســت.
دلخواه نیست
یادمــان باشــد و بهویــژه مدیــران سیاســی توجــه داشــته
باشــند ،تجــارت خارجــی دیگــر یــک خواســت و اراده
دلبخــواه دولتهــا و حکومتهــا نیســت و دنبالــه و ادامــه
منطقــی اقتصــاد ملــی بــه حســاب میآیــد و بایــد در
شــرایط کار آمــدی باشــد تــا بتوانــد بــه اقتصــاد داخلــی
کمــک کنــد .بــرای رســیدن بــه تجــارت بــزرگ ،بایــد
الزامهــای سیاســی و اقتصــادی ســختی را مراعــات کنیــم،
کــه شــاید در وقــت دیگــری بایــد بــه دقــت و بــا جزئیــات
بــه ایــن الزامهــا پرداخــت.
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در نشســت اخیــر کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ضمــن
تشــریح جزئیــات «اقتصــاد آبــی» و رویکــرد آن در مــورد
اســتفاده از انــواع ظرفیتهــا و منابــع در اختیــار ،بازتعریــف
رابطــه بیــن دولــت و بخــش خصوصــی بــه ویــژه در حــوزه
انــرژی بــه منظــور ارائــه چش ـماندازی روشــن از آینــده ایــن
حــوزه ،مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
حمیدرضــا صالحــی ،بــا اشــاره بــه طــرح اســاسنامه شــرکت
ملــی گاز در مجلــس و تــاش بخــش خصوصــی بــرای بیــان
دیدگاههــا و پیشــنهادهای خــود در مــورد ایــن موضــوع،
گفــت :طــی نشســتی کــه در اتــاق ایــران بــا موضــوع
بررســی اســاسنامه شــرکت ملــی گاز برگــزار کردیــم،
متأســفانه علیرغــم دعــوت از مســئوالن ایــن شــرکت،
هیچیــک حضــور پیــدا نکردنــد .بــه نظــر میرســد ارتبــاط
بخــش خصوصــی و دولــت بایــد مــورد بازنگــری قــرار گیــرد
چراکــه بخــش خصوصــی ،ظرفیتهایــی در اختیــار دارد کــه
میتوانــد بــا اســتفاده از آنهــا بخــش زیــادی از مشــکالت
امــروز دولــت را برطــرف کنــد امــا دولــت از آنهــا غافل اســت.
او بــا ابــراز نگرانــی از اینکــه شــرکتهای فعــال در حــوزه
نفــت ،گاز و پتروشــیمی چشــمانداز روشــنی از آینــده
بــرای حضــور فعــال در کســبوکار خــود نداشــته باشــند،
تصریــح کــرد :اگــر بخــش خصوصــی بخواهــد در اقتصــاد
حضــور اثرگــذاری داشــته باشــد بایــد بتوانــد ظرفیتهــای
در اختیــار خــود را بشناســد و بــازار را پیشبینــی کنــد،
ایــن مهــم تنهــا از طریــق رابطــه تنگاتنــگ بــا دولــت تحقــق
مییابــد؛ موضوعــی کــه متأســفانه امــروز بســیار ضعیــف
اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی از تــاش کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران بــرای بازتعریــف رابطــه دولــت و بخــش خصوصــی
ســخن گفــت و افــزود :در مــورد طــرح اســاسنامه شــرکت
ملــی گاز کــه در مجلــس بررســی میشــود ،نظــرات و
دیدگاههــای خــود را مطــرح کردیــم و پیگیــر موضــوع
هســتیم .آنچــه در ایــن رابطــه دنبــال میکنیــم ،ایجــاد
شــرکتی قــوی در حــوزه رگالتــوری و بسترســازی اســت .بــه
بــاور کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران شــرکت ملــی گاز بایــد از
حــوزه تصدیگــری خــارج شــده و ایــن بخــش را بــه فعــاالن
اقتصــادی بخــش خصوصــی بســپارد.
صالحــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ارزش تولیــد ناخالــص
داخلــی ایــران بــا توجــه بــه ظرفیتهایــی کــه در اختیــار
دارد بســیار ناچیــز اســت ،جایــگاه بخــش خصوصــی در

انـرژی
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فعاالن حوزه انرژی چشمانداز
روشنی از آینده این بازار ندارند
افزایــش آن را پررنــگ و مهــم توصیــف کــرد و گفــت :اگــر
اجــازه داده شــود تــا بخــش خصوصــی وارد میــدان عمــل
شــود ،میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور افزایــش پیــدا
میکنــد.
او ادامــه داد :بــرای مثــال در حــوزه گاز ،ایــران میتوانــد
جایــگاه بســیار خوبــی داشــته باشــد امــا بــا صــادرات بیــن
 60تــا  70میلیــون متــر مکعــب بــه اهــداف خــود در ایــن
حــوزه نمیرســیم .ایــران اولیــن دارنــده ذخایــر گازی در
دنیاســت امــا از ایــن ظرفیــت خــود اســتفاده نمیکنــد و در
کنــار مــا کشــور ترکیــه بــدون ذخایــر گازی تبدیــل بــه یــک
بازیگــر مهــم در حــوزه گاز شــده اســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران همچنیــن بــه اخبــار
مربــوط بــه صــادرات بــرق ترکیــه بــه عــراق اشــاره کــرد
و افــزود :ایــن خبــر نیــز بیانگــر کــم کاری مــا در حــوزه
صــادرات بــرق اســت .متأســفانه بازارهــای صادراتــی ایــران
بــه تدریــج در حــال کوچــک شــدن هســتند چراکــه از
توانمندیهــای خــود بهــره نمیبریــم؛ ایــران ایــن توانایــی
را دارد کــه بــه هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل شــود.
او همچنیــن از موفقیــت کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــرای
امــکان حضــور نماینــده اتــاق ایــران در کارگــروه تعییــن
کــف قیمــت بــرق در بــورس و واقعــی ســازی بهــای آن،
خبــر داد و در ادامــه بــه تــاش کمیســیون در راســتای ارائــه
راهــکار بــرای تکمیــل طرحهــای نیمهتمــام و اســتفاده از
ســرمایههای حاضــر در بــورس بــه کمــک ایجــاد صنــدوق-
پــروژه ،اشــاره کرد.
«اقتصــاد آبــی» مبتنــی بــر مفاهیــم توســعه پایــدار

و همکاریهــای فراتــر از مرزهاســت
صالحــی در ادامــه بــه ارائ ـهای کــه در ایــن نشســت توســط
زیبــا باقرشــاهی ،عضــو موسســه تحقیــق بــرای توســعه در
مــورد «اقتصــاد آبــی» صــورت گرفــت ،اشــاره کــرد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــا توجــه بــه رویکــرد
ایــن کمیســیون مبنــی بر اهمیــت اســتفاده از کلیــه امکانات،
دانــش و منابعــی کــه در کشــور داریــم بــرای تحقــق توســعه
پایــدار ،توجــه بــه اقتصــاد آبــی کــه در حــال حاضــر در دنیــا
نیــز بــه عنــوان یــک الگــوی جدیــد مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه را ضــروری دانســت و تأکیــد کــرد :منظــور از اقتصــاد
آبــی کــه در واقــع نــگاه بــه رنــگ آبــی دارد و تکمیلکننــده
اقتصــاد ســبز و انــواع دیگــر اقتصادهایــی اســت کــه تاکنــون
مطــرح شــدهاند ،همــکاری جوامــع و افــراد مختلــف بــا
ســطح دانــش و تخصــص مختلــف اســت.
او ادامــه داد :ایــن نظریــه روی نــوآوری تأکیــد خاصــی دارد
و معتقــد اســت بــا کمــک نــوآوری کــه از خالقیــت افــراد
نشــات میگیــرد میتــوان بــا بهــای ارزانتــر ،آنچــه دور
ریختــه میشــود را مجــدد مــورد اســتفاده قــرار داد .در
واقــع میتــوان بــه بازســازی و هماهنگســازی طبیعــت بــا
آنچــه در گــذر زمــان اتفــاق میافتــد ،توجــه کــرد و از آن
الگــو گرفــت .بــدون شــک اختــراع و اســتفاده از تکنولــوژی
هزینههــای بیشــتری نســبت بــه نــوآوری دارد ،بنابرایــن
اقتصــاد آبــی روی نــوآوری تأکیــد میکنــد.
بــر اســاس اظهــارات او در نظریــه اقتصــاد آبــی ،آمــوزش
نســل آینــده نیــز بــرای تقویــت خالقیــت افــراد بســیار مهــم
و ضــروری اســت و نــگاه خاصــی در مــورد توجــه بــه مفاهیــم
توســعه پایــدار وجــود دارد.

پژوهشــگاه نیــرو و ســاتبا بــرای بهرهگیــری از
ظرفیتهــای مشــترک دو طــرف در راســتای توســعه
پایــدار انــرژی الکتریکــی در کشــور مبتنــی بــر افزایش
ظرفیــت کاربــرد انــواع انرژیهــای تجدیدپذیــر و
توســعه بهــرهوری انــرژی بــرق در کشــور ،تفاهمنام ـه
همــکاری امضــا کردنــد.
ایــن تفاهمنامـه همــکاری در راســتای تحقــق ابالغیــه
رهبــر معظــم انقــاب در تدویــن سیاس ـتهای کلــی
برنامــه ششــم توســعه و همچنیــن ارتقــای جایــگاه
راهبــردی ایــران در موضــوع انرژیهــای تجدیدپذیــر
و بهبــود بهــرهوری انــرژی بــرق ،بــا موضوعــات تنــوع
بخشــی در منابــع انــرژی و اســتفاده از ظرفیــت
بــاالی منابــع انرژیهــای تجدیدپذیــر ،ایجــاد و
توســعه فرصتهــای بهرهگیــری از بهــرهوری انــرژی
بــرق و نیــز باالبــردن ضریــب امنیــت انــرژی ،مبادلــه
شــد .اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای ملــی بــرای
توســعه پایــدار انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق کشــور بــا اســتناد بــه ســند ملــی راهبــرد
انــرژی ،فصــل دهــم قانــون اصــاح الگــوی مصــرف
انــرژی و همچنیــن برنامــه راهبــردی وزارت نیــرو در
بخــش بــرق و انــرژی از جملــه اهــداف ایــن تفاهمنامــه
اســت .همچنیــن محورهــای ایــن تفاهمنامــه شــامل
همــکاری در اســتقرار و توســعه آزمایشــگاه مرجــع
تســت و آزمــون ســامانههای انرژیهــای تجدیدپذیــر
و بهــرهوری انــرژی بــرق در ســطح وزارت نیــرو ،انجــام
اقدامــات و فرآیندهــای مدیریــت ،پایــش و ممیــزی
نیروگاههــای تجدیدپذیــر احــداث شــده یــا در دســت
احــداث در کشــور ،نظــارت بــر فرآینــد بومیســازی
در جهــت ارزیابــی میــزان ســاخت داخــل تجهیــزات
و ادوات مربــوط بــه نیروگاههــای تجدیدپذیــر ،انجــام
مطالعــات فنــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی بــه منظــور
ایجــاد ،توســعه و بهرهگیــری از ظرفیتهــای
بهــرهوری انــرژی اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در مــاه هــای گذشــته کارشناســان بســیاری نســبت بــه حبــاب
در بــازار ســرمایه هشــدار داده انــد و تاکیــد کــرده انــد کــه در
صــورت ریــزش ایــن حبــاب باتوجــه بــه اینکــه بخــش مهمــی
از ســرمایه گــذاران خــرد بــازار دانــش کافــی ندارنــد؛ از تــرس
کاهــش ســود یــا از دســت دادن ســرمایه در صــف فــروش قــرار
خواهنــد گرفــت و همیــن نکتــه باعــث ریــزش بیشــتر شــاخص
هــا و زیــان ســرمایه گــذاران مــی شــود.
بــازار ســرمایه در روزهــای گذشــته و بــه خصــوص بعــد از
اعــام خبــر تغییــر در روش عرضــه مرحلــه دوم ســهام شــرکت
هــای دولتــی در بــورس مشــهور بــه دارا دوم؛ شــرایط بــه
شــدت آشــفته و شــکننده ای را دنبــال کــرد بــه صورتــی کــه
شــاخص کل بیــش از  60هــزار واحــد در دو روز ریخــت و
خطــر ریــزش بیشــتر شــاخص بــازار را بــه شــدت بهــم ریخــت.
در ایــن بیــن چــاره ای بــرای دولــت باقــی نمانــد کــه اعــام
کنــد دو وزیــر نفــت و دارایــی توافــق کــرده انــد کــه مرحلــه
دوم عرضــه ســهام شــرکت هــای دولتــی همچــون گذشــته اجرا
خواهــد شــد و ســهام شــرکت هــای پاالیــش و پتروشــیمی و
حــوزه نفــت بــه مــردم عرضــه مــی شــود .امــا نکتــه مهمــی که
بایــد در ایــن بیــن مــورد توجــه جــدی قــرار داد آســیب پذیری
بســیار ،بســیار زیــاد بــازار ســرمایه و بــورس در کشــور اســت.
بــه اعتقــاد بخشــی از کارشناســان بورســی کــه در فاصلــه 5
مــاه بیــش از یــک میلیــون و  500هــزار واحــد رشــد داشــته
اصــا بعیــد نیســت بــه یکبــاره ســقوط آزاد کنــد زیــرا منطــق
بــازار براســاس هیجــان و هجــوم جمعیــت میلیونــی بــه بــورس
رشــد داشــته و براســاس همیــن منطــق هــم مــی توانــد بــه
یکبــاره فروبریــزد .کارشناســان معتقدنــد تجربــه اعــام خبــر
«عرضــه نشــدن ســهام دارا دوم» و عقــب نشــینی دولتــی هــا از
ایــن تصمیــم؛ مــی توانــد تلنگــری جــدی بــه مســئوالن باشــد
کــه در حــال حاضــر هــر تصمیــم کــه بــرای بــورس گرفتــه می
شــود چندیــن میلیــون نفــر را درگیــر خواهــد کــرد و تبعــات
اجتماعــی و اقتصــادی بســیاری بــه دنبــال خواهــد داشــت.
گــزارش هــای ارائــه شــده از ســوی مســئوالن بــورس نشــان
مــی دهــد در مــاه هــای گذشــته چنــد میلیــون نفــر بــه بــازار
ســرمایه در ایــران اضافــه شــده انــد کــه بخــش مهــم از آن
افــرادی هســتند کــه دانــش چنــدان و حتــی پایــه هــم از بــازار
ســرمایه ندارنــد و تنهــا بــه دلیــل رشــد بــازار در مــاه هــای
گذشــته ســرمایه هــای خــود را بــه بــورس آورده انــد .افــرادی
کــه در بیــن آن هــا هســتند کســانی کــه حتــی خانــه ،ماشــین
یــا طــا فروختــه و وارد بــازار ســرمایه شــده انــد .شــرایطی کــه

تلنگر به
بازار سرمایه
حساســیت هــای بــازار ســرمایه را در شــرایط کنونــی چندیــن
و چنــد برابــر کــرده اســت زیــرا هــر تحولــی منفــی در آن
مــی توانــد بــه معنــی آســیب بــه چنــد میلیــون ســرمایه گــذار
خــرد باشــد.
کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی روز گذشــته از التهــاب در
بــورس بســیار نوشــتند و اینکــه ایــن شــرایط چطــور مــی
توانــد خیلــی ســریع مســئوالن اقتصــادی را بــرای توافــق ســر
میــز مذاکــره بیــاورد .آرمــان راد از قدیمیهــای بــازار ســرمایه
در تویتــی نوشــت ۱۵ « :ســاله کــه در بــورس فعالــم و االن
خیلــی خوشــحالم کــه ایــن بــازار اینقــدر بــزرگ و مهــم شــده
کــه یــک روز منفــی شــدنش تمــام مســووالن رو بــه تکاپــو
مینــدازه».
در مــاه هــای گذشــته کارشناســان بســیاری نســبت بــه حبــاب
در بــازار ســرمایه هشــدار داده انــد و تاکیــد کــرده انــد کــه در
صــورت ریــزش ایــن حبــاب باتوجــه بــه اینکــه بخــش مهمــی
از ســرمایه گــذاران خــرد بــازار دانــش کافــی ندارنــد؛ از تــرس
کاهــش ســود یــا از دســت دادن ســرمایه در صــف فــروش قــرار
خواهنــد گرفــت و همیــن نکتــه باعــث ریــزش بیشــتر شــاخص
هــا و زیــان ســرمایه گــذاران مــی شــود.
البتــه در ایــن بیــن دولــت تــاش مــی کنــد تــا هیجــان را در
بــازار کاهــش دهــد و اجــازه ریــزش شــاخص هــا را ندهــد .روز
گذشــته معــاون اول رئیــس جمهــور اســحاق جهانگیــری بعــد
از ریــزش شــاخص هــا ،گفــت «:اعتمــاد مــردم ســرمایه دولــت
اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد آســیب ببینــد .اعضــای
دولــت بایــد بــه قولهایــی کــه بــه مــردم میدهنــد ،عمــل
کننــد؛ چــون مــردم فعالیتهایشــان رابــر مبنــای تعهــدات
دولــت تنظیــم میکننــد .نبایــد برخــی اختــاف نظرهــای
جزئــی درون دولــت بــرای زندگــی مــردم و روندجــاری اقتصــاد
کشــور ایجــاد مشــکل کنــد».

انـرژی

شماره یکصد و پنجاهم  /هفتـه آخرمرداد هزار و سیصد نود و نه

خانه صنعت ،معدن و تجارت از
مدرس خیابانی پشتیبانی کرد
اعضــای هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت
ایــران در نامــه ای بــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی،
حمایــت خــود را از«حســین مــدرس خیابانــی» بــه عنــوان
وزیــر پیشــنهادی رییــس جمهــوری بــرای تصــدی وزارت
صنعــت اعــام کردنــد.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا ،در ایــن نامــه آمده اســت:
انتخــاب ،معرفــی و رای اعتمــاد بــه وزیــران صنایــع ،معــادن
و فلــزات ،صنایــع ســنگین ،بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و
در آخــر صنعــت ،معــدن و تجــارت درهمــه دولــت هــا و
مجالــس یکــی از پــر چالــش تریــن انتخــاب هــا محســوب
مــی شــود.
براســاس ایــن نامــه ،معرفــی حســین مــدرس خیابانــی بــه
عنــوان وزیــر پیشــنهادی صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه
مجلــس و در ایــن مقطــع حســاس کــه کمتــر از یــک ســال
از عمــر دولــت دوازدهــم باقــی اســت و مجلــس یازدهــم
نیــز کار خــود را بــه تازگــی آغــاز کــرده ،مــی توانــد آزمونــی
مهــم تلقــی شــود.
هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــران
افــزوده اســت :وزیــر پیشــنهادی وزارت صنعــت بــا وجــود
جوانــی ،تخصــص و توانمنــدی الزم بــرای اداره چنیــن
وزارتخانــه ای بــا ابعــاد کالن مســوولیتی را داشــته و در ســه
مــاه گذشــته در مســند سرپرســتی و پیــش از آن نیــز در
مســند قائــم مقــام تجــارت ثابــت کــرده شــهامت و جســارت
پذیــرش ایــن مســوولیت خطیــر در ایــن زمــان حســاس را
داراســت.
برپایــه ایــن نامــه ،مــدرس خیابانــی در ســه مــاه گذشــته
نشــان داده قصــد و نیــت تعامــل بــا بخــش خصوصــی را
در دســتور کار خویــش و معاونانــش دارد و انتخــاب هــای
هوشــمندانه در تعییــن ســمت و ســپردن مســوولیت بــه
معاونــان نیــز نشــانه تاییــد ایــن مطلــب اســت.
هیــات مدیــره خانــه مزبــور در نامــه خــود بــه ســابقه ۱۷
ســال حضــور در عالــی تریــن ســطوح وزارت بازرگانــی و
ســال هــا فعالیــت در شــرکت هــای بــزرگ تولیدی،صنعتــی
و معدنــی مــدرس خیابانــی اشــاره کــرده و افــزوده اســت:
امیــد و انتظــار زیــادی بــرای بخــش خصوصــی توســط وی
ایجــاد شــده اســت.
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حــاال ناگزیرنــد در مراکــز قضایــی و امنیتــی حاضــر
شــوند ایــن اســت کــه هنــوز در ایــران ایــن واقعیــت کــه
نهادهــای قــدرت در دولــت «دالر» را هنــوز بــه عنــوان کاال
نمیشناســند و تصــور میکننــد ارز یــک پدیــده عجیــب
اســت کــه از قانــون عرضــه و تقاضــا تبعیــت نمیکنــد و
قیمــت نمیخــورد ،همیــن یــک مقولــه اگــر خــوب مفهــوم
و اجــازه داده شــود ارز نیــز مثــل نخــود و کشــمش ،دوغ
و ماســت و آهــن و چــدن در بــازار قیمــت بخــورد شــاهد
پدیــدار شــدن ناگهانــی  ۲۵۰نفــر مرمــوز نمیشــویم .آیــا
ایــن ســخت اســت قبــول کنیــم بازرگانــان دالر را بــه
قیمــت آزاد از بــازار خریــداری کننــد و بــه قیمــت آزاد هــم
بفروشــند؟ وقتــی ایــن را قبــول نداریــم و بــه صادرکننــده
میگوییــم بایــد دالر خــود را در جایــی بــه اســم نیمــا
بفروشــی کــه تفــاوت معنــاداری بــا ارز در بــازار آزاد دارد
و بــه واردکننــدگان میگوییــم میتوانیــد از ایــن محــل
ارز ارزانتــر خریــداری کنیــد معلــوم اســت کــه وسوســه
در ذهنهــا تلنگــر میخــورد تــا از شــکاف قیمتــی در دو
بــازار دولتســاخته و آزاد اســتفاده شــود و تجربــه نشــان
داده اســت کــه همیشــه ایــن وسوســه تبدیــل بــه عمــل
میشــود .نگاهــی بــه گفتههــای کســانی کــه ایــن روزهــا
در دادگاههــای مربــوط بــه پتروشــیمی و بانــک مرکــزی
در حــال محاکمــه هســتند نیــز همیــن معنــا را بــه ذهــن
م ـیآورد .آنهــا نیــز از تفــاوت قیمتهــای ارز در بازارهــای
دولتســاخته و بــازار آزاد اســتفاده کردهانــد .اینجــوری
میشــود کــه بانــک مرکــزی مجبــور میشــود هــر چنــد
وقــت یــک بــار اســم و آدرس کســانی را کــه ارز ۴۲۰۰
تومانــی یــا ارز نیمایــی گرفتهانــد منتشــر کنــد و حــاال
زیــر ضــرب قــرار دارد کــه اســامی صادرکنندگانــی کــه ارز
نیاوردهانــد را بــه اطــاع شــهروندان برســانند.
آیــا شــهروندان حــق ندارنــد بداننــد ایــن  ۲۵۰نفــر مرمــوز
چــه کســانی هســتند و ســابقه و کارنامــه آنهــا چیســت و
چگونــه و چــه کاالیــی و بــه چــه میزان صــادر کــرده و یک
دالر هــم برنگرداندهانــد؟ خــوب اســت صادرکننــدگان
و نهادهــای مرتبــط بــا صــادرات و بــه ویــژه اتاقهــای
بازرگانــی بــرای پاکیزهســازی و صیانــت از حرمــت
صــادرات و صادرکننــدگان و نیــز اتهامهایــی کــه شــنیدند
و حــاال رییــس کل بانــک مرکــزی بــا عطوفــت بــا آنهــا
برخــورد میکنــد تــا آخــر کار برونــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

صدور  ۸۳۹ضمان تنامه سرمای هگذاری
صنایع کوچک
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایهگذاری صنایــع
کوچــک گفــت :ایــن صنــدوق در حــوزه صــدور و تمدیــد
ضمانتنامــه در ارتبــاط بــا دو راهبــرد «جهــش تولیــد»
و اتمــام طرحهــا و پروژههــای نیمهتمــام ،از ابتــدای
ســال  ۹۶تــا پایــان تیرمــاه امس ــال در مجمــوع  ۸۳۹فق ــره
ضمانتنامــه تمدیــد یــا صــادر کــرده اســت.
محمدرضــا مقیس ــه افــزود :مجمــوع مبلــغ ضمانتنامههــای
صــادره و تمدیــدی از ابتــدای ســال  ۹۶تــا پایــان تیرمــاه
گذشــته  ۶هـزار و  ۱۷۶میلی ــارد ریــال بــود .وی با بی ــان اینکه
صــدور ضمانتنامــه بهعنــوان س ــرمایه در گ ــردش بیشــترین
موضــوع ضمانتنامههــا بــوده اســت ،افــزود :مجمــوع ۳۶۱
ضمانتنامــه ســرمایه در گــردش صــادر یــا تمدیــد شــده
کــه ارزش ایــن ضمانتنامههــا  ۳هــزار و  ۲۲۳میلیــارد
ریــال اســت .مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایهگذاری
صنایــع کوچــک خاط رنشــان ک ــرد :تعــداد  ۱۸۳ضمانتنامــه
در ایــن مــدت در حــوزه طرحهــای ایجــادی بــه ارزش یــک
هــزار و  ۹۱۴میلیــارد ریــال صــادر شــده اســت .همچنیــن
ضمانتنامــه در حــوزه طرحهــای توســعهای  ۷۰فق ــره و بــه
ارزش  ۵۳۱میلی ــارد ریــال و در حــوزه حس ــن انجــام کار ۱۲۵
فق ــره بــه ارزش  ۲۲۵میلی ــارد ریــال بــوده اســت .وی افــزود:
طرحهــای دانشبنیــان دارای مجــوز ،واحدهــای صادراتــی
دارای ســوابق صادراتــی در ســه ســال گذشــته ،طرحهــای
ایجــادی بــا پیش ــرفت فیزیک ــی حداقــل  ۶۰درصــد ،تامی ــن
س ــرمایه در گ ــردش ب ـرای افزایــش ظرفی ــت تولی ــد واحدهــا،
طرحهــای توســعه کــه بــا ظرفی ــت کامــل در حــال حاض ــر
فعالیــت م یکننــد و طرحهــای اشــتغالزا (طرحهایــی کــه
نس ــبت س ــرمایهگذاری بــه اشــتغال پایی ــن داشــته باشــند)،
اولویتهــای صــدور ضمانتنامــه محســوب م یشــوند.
مصرف برق صنایع بزرگ کشور  ۱۱درصد
افزایش یافت
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
مصطف ــی رجب ــی مشــهدی ،بــا اشــاره بــه اصــاح فرســودگی
شــبکههای بــرق ،از افزایــش ســرعت عمــل در بازســازی
و نوســازی شــبکههای فرســوده و ب رنامهریــزی و تأمیــن

منابــع الزم خبــر داد کــه قطع یهــای محــدود شــبکه را
کاهــش م یدهــد.
وی توســعه شــبکهها و بــه مــدار آوردن  ۲۲۰۰مــگاوات
نیــروگاه را از اقدامــات صنعــت بــرق بــرای گــذر از اوج
مص ــرف تابس ــتان  ۹۹عنــوان ک ــرد و گفــت :افزایــش ظرفی ــت
نیروگاه ــی س ــرمایه گــذاری باالی ــی نی ــاز دارد و نبایــد مس ــائل
را بــا گ رانتریــن روشهــا حــل کنیــم از ایــن رو در قالــب
ب رنامههــای مدیریــت بــار ،امســال  ۲۹۶هــزار تفاهمنامــه را
عمدت ـاً بــا بخشهــای صنعت ــی ،کشــاورزی و تجــاری ب ـرای
کاهــش مص ــرف در ســاعات اوج بــار کــه  ۲۰۰تــا  ۳۰۰ســاعت
در ســال را شــامل م یشــود ،بــه امضــا رســاندیم و خبــر
خــوب رشــد مصــرف بــرق بخشهــای تولیــدی کشــور در
ســال جهــش تولیــد اســت کــه در بخــش صنایــع بــزرگ
بــا  ۱۱درصــد و در بخــش کشــاورزی بــا  ۴درصــد افزایــش
هم ـراه شــده اســت.
وی افــزود :ممکــن اســت بــه دالیلــی نــادر ماننــد بــروز
اتفاقــات در ش ــبکه ،می ـزان ســاعات همــکاری تفاهمنامههــا
افزایــش یابــد کــه خوشــبختانه امســال هیــچ مــوردی از
خاموشــی کــه نیــاز باشــد از قبــل بــه مشــترکان اطــاع
دهی ــم نداشــتیم و بــا اهتمــام کارکنــان صنعــت ب ــرق ،ارائــه
خدمــات در ش ـرایط گرمــا و کرونــا بــه خوب ــی انجــام شــد.
رجبــی مشــهدی مــدت همــکاری مشــترکان در قالــب
تفاهمنامــه را اغلــب تــا  ۱۵شــهریور عنــوان ک ــرد و گفــت :بــا
توجــه بــه کاهــش دمــا انتظــار م ـیرود ب رنامههــای مدیریــت
بــار ط ــی هفتههــای آت ــی و بــا توجــه بــه پایــداری ش ــبکه
س راس ــری کاهــش یابــد.
بخش خصوصی تحریم پذیر نیست
نیروهــای مهندســی کشــور کــه زیــر مجموعــه هیئــت
صادرکننــدگان خدمــات فن ــی و مهندس ــی هس ــتند ،طبیعتــا
هماکنــون بیشــترین آمادگــی را دارنــد و تــا بــه حــال در
کشــورهای مختلــف توانای یهــای خــود را بــه بهتریــن
شــکل نشــان دادنــد .مــا بــا ایــن کار حس ــن نیتمان را نشــان
م یدهی ــم تــا فضــا ب ـرای حضــور مــا در لبنــان ف راهــم شــود
و دیــدگاه خوب ــی نس ــبت بــه مــا ایجــاد شــود.
انصــاری گفــت :نیروهــای مهندســی کشــور کــه زیــر
مجموعــه هیئــت صادرکننــدگان خدمــات فن ــی و مهندس ــی
هســتند ،طبیعتــا هماکنــون بیشــترین آمادگــی را دارنــد
و تــا بــه حــال در کشــورهای مختلــف توانای یهــای خــود
را بــه بهتریــن شــکل نشــان دادنــد .مــا بــا ایــن کار حس ــن
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نیتمــان را نشــان م یدهیــم تــا فضــا بــرای حضــور مــا در
لبنــان ف راهــم شــود و دیــدگاه خوب ــی نس ــبت بــه مــا ایجــاد
شــود.
گ ــروه بازرگان ــی بازارنی ــوز :محمدرضــا انصــاری ،نایــب رئی ــس
ســوم اتــاق بازرگانــی ایــران ،پی رامــون فرصــت اســتفاده
اقتصــادی در لبنــان بــه بازارنی ــوز گفــت :فک ــر م یکنــم جــدا
از کمکهــای معنــوی از جملــه همدردیهــای مختلــف
کــه بــا مــردم لبنــان م یشــود ،بایــد یــک کمیتــه شــکل
بگیــرد کــه انــواع و اقســام کمکهــای مختلــف شــامل
فنــی ،مهندســی و بازســازی زیرســاختهایی کــه آســیب
دیــده را شــامل شــود و کار بــه ســرعت جلــو بــرود.
وی افــزود :نیروهــای مهندســی کشــور کــه زیــر مجموعــه
هیئــت صادرکننــدگان خدمــات فن ــی و مهندس ــی هس ــتند،
طبیعتــا هماکنــون بیشــترین آمادگــی را دارنــد و تــا بــه
حــال در کشــورهای مختلــف توانای یهــای خــود را بــه
بهتریــن شــکل نشــان دادنــد  .مــا بــا ایــن کار حســن
نیتمــان را نشــان م یدهیــم تــا فضــا بــرای حضــور مــا در
لبنــان ف راهــم شــود و دیــدگاه خوب ــی نس ــبت بــه مــا ایجــاد
شــود.
انصــاری ادامــه داد :دولــت ،رهبــری امــور اج رایــی کشــور را
در دســت دارد و بایــد س ــریعا تدبی ــری بیاندیشــد کــه بتــوان
از بــازار لبنــان بــه نفــع محصــوالت ای رانــی اســتفاده کــرد.
وزارت خارجــه مشــخصا م یتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد
و بــه نیــت بازســازی حضــور مفیــدی در بــازار بیــروت
بتوانیــم پیــدا کنیــم .وی در پایــان تاکیــد کــرد :دور زدن
تحریــم راههــای خــاص خــودش را دارد ،چــون م ربــوط بــه
دولت ــی اســت ،امــا بخــش خصوص ــی مــورد تحریــم نیس ــت
و بصــورت مس ــتقیم م یتوانی ــم ت ـراز تجــاری خودمــان را بــا
لبنــان بهت ــر کنی ــم و از آن بخشهای ــی از کشــور کــه مــورد
تحریــم نیســتند م یتــوان اســتفاده کــرد؛ چــون جامعــه
بی ــن الملل ــی هــم از کمــک بــه لبنــان حمایــت م یکنــد و
نم یتوانــد اعت راض ــی نس ــبت بــه ایــن موضــوع داشــته باشــد.
بررسی شیوه های فروش نفت در شرایط تحریم در
کمیسیون انرژی
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی از
بررس ــی ف ــروش نفــت در ش ـرایط تحریــم و تاکی ــد ب ــر ایجــاد
تنــوع در روش هــای ف ــروش نفــت بــا هزینــه هــا و ریس ــک
کمت ــر در جلس ــه ام ــروز ایــن کمیس ــیون خب ــر داد.
مالــک شــریعتی نیاســر در گفتوگــو بــا ایســنا ،ضمــن
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تشــریح جلســه امــروز کمیســیون انــرژی مجلــس ،بیــان
کــرد :در جلســات امــروز کمیســیون انــرژی ســه محــور
ارائــه گ ـزارش عملک ــرد ق ـرارگاه ســازندگی خاتــم االنبی ــا در
حــوزه ان ــرژی کشــور توســط س ــردار ســعید محمــد فرمانــده
قــرارگاه ،بررســی اثــرات تحریــم در تجــارت حــوزه انــرژی
کشــور خصوصــا ف ــروش نفــت ای ـران (ارائــه توســط یک ــی از
وکالی ش ــرکتهای نفت ــی) و ارائــه مطالــب مرتب ــط بــا حــوزه
ان ــرژی در ســازمان بازرس ــی کل کشــور مــورد بحــث و بررس ــی
ق ـرار گرفــت.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :باتوجــه بــه ظرفیــت هــا و
توانمنــدی هــای ق ـرارگاه ســازندگی خاتــم االنبی ــا در حــوزه
انــرژی کشــور در بخــش نفــت ،گاز ،بــرق ،تــوان ط راحــی
و ســاخت ،بوم ــی ســازی و اج ـرای پ ــروژه هــای اســت راتژیک
مشــابه ســتاره خلی ــج فــارس و بخش ــی از فــاز هــای پــارس
جنوبــی توســط قــرارگاه ضمــن آشــنایی اعضــای محتــرم
کمیســیون انــرژی بــا ایــن ظرفیــت هــا پیشــنهاداتی بــه
منظــور جلوگیــری از خــام فروشــی و فعــال ســازی طــرح
هــای پتروپاالیشــگاهی و ط ــرح هــای حــوزه صنعــت ب ــرق و
بهــره وری در مصــرف انــرژی ارائــه گردیــد.
نماینــده م ــردم ته ـران در مجل ــس تصریــح ک ــرد :مشــکالت و
موانــع موجــود نی ــز تش ــریح شــد و کمیس ــیون ان ــرژی نس ــبت
بــه حــل و فصــل مشــکالت همــکاری و مس ــاعدت خــود را
اعــام نمــود و مق ــرر شــد جلس ــات کارشناس ــی بی ــن ق ـرارگاه
و اعضــای کمیس ــیون برق ـرار شــود تــا پیشــنهادات موث ــری
کــه امــکان ظرفی ــت ســازی در حــوزه ی اقتصــاد مقاومت ــی
ایجــاد خواهــد ک ــرد را بــه صــورت عملیات ــی دنب ــال کنی ــم.
وی در ادامــه تاکی ــد ک ــرد :در بخــش دوم روش هــای مختلــف
تجــارت در ش ـرایط تحریــم توســط یک ــی از اســتادان دانشــگاه
از وکالی ش ــرکت هــای نفــت و گاز بررس ــی شــد و خصوصــا
موضــوع تحریــم نفــت و فــروش نفــت در ایــن شــرایط بــا
جزیی ــات بررس ــی و ب ــر ایجــاد تنــوع در روش هــای ف ــروش
نفــت بــا هزینــه هــا و ریس ــک کمت ــر تاکی ــد شــد.
وی افــزود :در بخــش ســوم جلس ــه نی ــز گ ـزارش مدی ـران و
کارشناســان بخــش نفــت و گاز ســازمان بازرس ــی کل کشــور
ارائــه شــد کــه بــه طــور خــاص چشــم انــداز وضعی ــت تولی ــد
و مص ــرف گاز ،وضعی ــت پ ــروژه هــای توســعه میادیــن نفت ــی،
پ ــروژه هــای گازهــای فل ــر ،وضعی ــت حمایــت از تولی ــد داخــل
در صنعــت نفــت و همی ــن طــور چالــش هــای اج ـرای قانــون
اســتفاده از منابــع مردم ــی در صنایــع پایی ــن دســتی نفــت و
گاز و پتروش ــیمی بررس ــی شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عملکــرد متفــاوت برخــی از ممیزیــن مالیاتــی در
محاســبه مالیــات ســود تســعیر نــرخ ارز حاصــل از
صــادرات موضــوع نشســت اخیــر کارگــروه تخصصی
شــورای گفتوگــو بــود .در ایــن نشســت مقــرر
شــد ســازمان امــور مالیاتــی بــا ابــاغ بخشــنامهای
بــه ادارات مالیاتــی تاکیــد کنــد صادرکنندگانــی
کــه رفــع تعهــد ارزی کردهانــد ،میتواننــد بــدون
قیــد و شــرط از معافیــت مالیاتــی ســود تســعیر ارز
حاصــل از صــادرات اســتفاده کننــد».
اعضــای کارگــروه تخصصــی شــورای گفتوگــو در تازهتریــن
نشســت ،موضــوع معافیــت مالیاتــی ســود تفــاوت نــرخ ارز
ناشــی از تســعیر ارز حاصــل از صــادرات را بررســی کردنــد.
محســن عامــری ،مدیــر دبیرخانــه شــورای گفتوگــو در
ابتــدای ایــن جلســه بــا اشــاره بــه بنــد (ب) مــاده  45قانــون
احــکام دائمــی برنامههــای توســعه کشــور یــادآور شــد :ســود
تفــاوت نــرخ ارز ناشــی از تســعیر ارز حاصــل از صــادرات از
هرگونــه مالیــات معــاف اســت ،امــا برخــی ممیزیــن مالیاتــی
در بررســی حســابهای مؤدیــان ،مالیــات را بــه دو بخــش
صــادرات معــاف از مالیــات و صــادرات غیــر معــاف تقســیم
کــرده و بــر ایــن اســاس بــرای ســود تفــاوت نــرخ ارز ناشــی
از تســعیر ارز حاصــل از صــادرات غیــر معــاف ،مالیــات
محاســبه میکننــد.
بــر اســاس اظهــارات او در قانــون هیــچ اســتثنائی بــرای
معافیــت مالیاتــی در نظــر گرفتــه نشــده و راجــع بــه
معافیــت ســود تفــاوت نــرخ ارز ناشــی از تســعیر ،کلمــه
صــادرات بــه صــورت عــام بــه کار رفتــه اســت .همچنیــن
بخشــنامه ســازمان امــور مالیاتــی دربــاره چگونگــی اســتفاده
صادرکننــدگان از مشــوقهای مالیاتــی پــس از رفــع تعهــد
ارزی مربــوط بــه کســانی اســت کــه تعهــد ارزی خــود را
انجــام ندادهانــد و مشــمول کســانی کــه تعهــد ارزی خــود را
انجــام دادهانــد ،نمیشــود.
علــی رســتم پــور ،مدیــرکل دفتــر حسابرســی ســازمان امــور
مالیاتــی تصریــح کــرد :قانونگــذار در دو ســال اخیــر بــا
ابــاغ قوانیــن بودجــه ســالهای  98و  ،99معافیــت مالیاتــی
صــادرات را موکــول بــه رفــع تعهــد ارزی کــرده بنابرایــن
افــرادی کــه رفــع تعهــد ارزی نکردهانــد نمیتواننــد از
معافیــت تســعیر ارز اســتفاده کننــد؛ طبــق بخشــنامه

انـرژی

سود تسعیر ارز
صادرکنندگان در صورت
رفع تعهد ارزی از
مالیات معاف است

شــورای عالــی مالیاتــی اســتفاده از معافیــت تســعیر ارز
حاصــل از صــادرات منــوط بــه رفــع تعهــد ارزی اســت.

وی خاطرنشــان کــرد :بــه منظــور رفــع ابهــام در مــورد
کســانی کــه رفــع تعهــد ارزی انجــام دادهانــد امــا ممیزیــن
مالیاتــی از آنهــا بــرای تســعیر ارز ،مالیــات مطالبــه کردهانــد،
ســازمان امــور مالیاتــی بخشــنامهای بــه منظــور شــفافیت و
وحــدت رویــه صــادر میکنــد.
در ادامــه ایــن نشســت ،مشــکل صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی و محصــوالت کشــاورزی دربــاره
معافیتهــای مالیاتــی صــادرات در ســال  97مطــرح شــد.
بــر اســاس اظهــارات نماینــدگان ســندیکای شــرکتهای
ســاختمانی ،صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی،
خدماتــی را طــی  5ســال و یــا بیشــتر ارائــه میکننــد و
محاســبه کارکــرد و بررسـیهای مالیاتــی و رفــع تعهــد ارزی
آنــان ســخت اســت .امــروز کــه عملکــرد ســال  97در حــال
رســیدگی اســت ،ممیزیــن مالیاتــی بــر اســاس پیشــرفت
کار ،بــرای آنهــا درآمــد ارزی شناســایی و از صادرکننــدگان
مالیــات مطالبــه کردهانــد ،در صورتــی کــه آنهــا در ســال
 97امــکان رفــع تعهــد ارزی نداشــتهاند ،ضمــن اینکــه
در قانــون بودجــه ســال  99از حکــم رفــع تعهــد ارزی بــه
منظــور اســتفاده از مشــوقهای مالیاتــی مســتثنی شــدهاند.
علــی رســتم پــور ،نماینــده ســازمان امــور مالیاتــی در
ایــن رابطــه نیــز یــادآور شــد :قانونگــذار طبــق حکــم
جــزء ( )1بنــد (ک) تبصــره ( )6قانــون بودجــه ســال ،99
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صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی و محصــوالت
کشــاورزی را از مشــوقهای مالیاتــی صــادرات بــرای
ســالهای  98و  99مســتثنی کــرده امــا در بنــد (ج) تبصــره
 8قانــون بودجــه ســال  98اســتثنائی ذکــر نشــده اســت،
پــس اســتفاده آنهــا بــرای مشــوقهای مالیاتــی ســال 97
ماننــد ســایر مشــمولین و بــه شــرط رفــع تعهــد ارزی اســت
و نمیتــوان اســتثناء رفــع تعهــد ارزی ســالهای  98و 99
را بــه ســال  97تســری داد ،مگــر اینکــه حکمــی در قانــون
جدیــدی تصویــب شــود و یــا ســران ســه قــوا و مرجــع صالــح
حکــم مســتثنی بــودن آنهــا بــرای ســال  97را ابــاغ کنــد.
در نهایــت مقــرر شــد ســازمان امــور مالیاتــی بــرای حــل
مشــکالت صادرکننــدگان ،بخشــنامهای بــه ادارات مالیاتــی
ابــاغ کنــد مبنــی بــر اینکــه صادرکنندگانــی کــه رفــع تعهــد
ارزی خــود را انجــام دادهانــد ،میتواننــد بــدون قیــد و شــرط
از معافیــت ســود تفــاوت نــرخ ارز ناشــی از تســعیر ارز حاصل
از صــادرات اســتفاده کننــد.
همچنیــن دبیرخانــه شــورای گفتوگــو پیشــنهاد تســری
حکــم جــزء ( )1بنــد (ک) تبصــره ( )6قانــون بودجــه ســال
 99بــه ســال  97را بــه منظــور رفــع مشــکالت صادرکنندگان
خدمــات فنــی و مهندســی و محصــوالت کشــاورزی در
شــورای هماهنگــی اقتصــادی اعــام و پیگیــری خواهــد کرد.

تشکلها منبع اصلی دانش اجرایی
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هیــچ اقتصــادی در جهــان بــدون توجــه بــه دو
اصــل ایجــاد فضــای آزاد و رقابتــی و بــازی گرفتــن
کنشــگران واقعــی در اقتصــاد بــه توســعه دســت پیــدا
نکردهاســت .از ایــن منظــر میتــوان کشــورهای هنــد،
برزیــل ،مالــزی ،کرهجنوبــی ،ســنگاپور و حتــی چیــن را
میتــوان نــام بــرد .متاســفانه هــر دوی ایــن رویکردهــا
در ایــران معاصــر چنــدان جــدی گرفتــه نشــده اســت.
ابــاغ اصــل  44قانــون اساســی کــه دســتوری صریــح
و روشــن بــرای خصوصیســازی واقعــی و مشــارکت
بخــش خصوصــی بــود ،در عمــل بــه انحــراف کشــیده
شــد.
در قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســبوکار هــم
تاکیــد شــده کــه دولــت بایــد پیــش از هــر تصمیــم
اقتصــادی ،از مشــورت نهادهــای تخصصــی ماننــد
اتاقهــای بازرگانــی و تشــکلهای اقتصــادی اســتفاده
کنــد .امــا ایــن مــاده قانــون هــم مــورد اعتنــای جــدی
قــرار نگرفــت .بایــد توجــه داشــت کــه ذینفعــان در هــر
تصمیمگیــری میتواننــد فرآیندهــای دســتیابی بــه
تصمیــم درســت و اجــرای دقیــق را فراهــم آورنــد.
خوشــبختانه تشــکلها در اقتصــاد ایــران بــا وجــود
موانــع مختلــف بــه رشــد و بلــوغ فکــری و رفتــاری
خوبــی رســیدهاند و طــی یــک دهــه گذشــته برتعــداد
آنهــا نیــز افــزوده شــدهاســت .ایــن تشــکلها بــه
واقــع منبــع اصلــی دانــش اجرایــی اقتصــادی در
رشــتههای مختلــف بــه حســاب میآینــد .خبــرگان و
ریشســفیدان هــر صنــف در دل تشــکلی حضــور دارنــد
کــه بــا رصــد دقیــق تحــوالت پیرامونــی خــود پیــش
از هــر نهــاد دولتــی بــه جمعبنــدی در مــورد آینــده
ت پیــدا میکننــد .اتاقهــای بازرگانــی،
اتفاقــات دســ 
بــا نگاهــی واقعبینانــه از نقــش ایــن تشــکلها غافــل
نشــدند و آنهــا را بــه کار گرفتهانــد ولــی نظــام دولتــی
همچنــان بــه ایــن اصــل کمتوجــه اســت یــا اینکــه
ذینفعــان را گاهــی زیردســتان تعریــف میکنــد.
نبایــد از نقــش تشــکلها غفلــت کــرد .آنهــا در هــر
جامعــهای ســتونهای محکــم اقتصــاد بــه حســاب
میآینــد .پیــش از هــر تصمیمگیــری ،موقعیــت و
دانــش ذینفعــان را جــدی بگیریــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قوامدهی به تشکلهای بخش خصوصی

در روزشــمار کشــور 22 ،مــرداد مــاه بــه نــام «روز
تشــکلها و مشــارکتهای اجتماعــی» نامگــذاری اســت.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران در
ســالهای اخیــر ،توجــه بــه تشــکلها و کمــک بــه تقویــت
و نقشآفرینــی بیشــتر ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور در
تصمیمســازیها و سیاســتگذاریها را بــه طــور جــدی
در ســرفصل اهــداف خــود قــرار داده و ایجــاد واحــد امــور
تشــکلها و مســئولیت اجتماعــی در ســاختار ســازمانی و
پیادهســازی برنامههــای حمایتــی از تشــکلها ،بخشــی از
اســتراتژی تببیــن شــده اتــاق تهــران اســت.
ملکــی ،بــه اقدامــات اتــاق تهــران در راســتای حمایــت از
تشــکلهای بخشخصوصــی اشــاره کــرد و بــا ایــن توضیــح
کــه برنامهریــزی بــرای تدویــن شــیوهنامه حمایتــی ،یکــی
از اهــداف امــور تشــکلها و مســئولیت اجتماعــی اتــاق
تهــران اســت ،افــزود :طــی چنــد ســال گذشــته و پــس
از تشــکیل ســاختار ســازمانی امــور تشــکلها در اتــاق
تهــران ،بــا برگــزاری جلســات رو در رو بــا مدیــران بیــش
از  70تشــکل اقتصــادی و صنعتــی ،چالشهــا و مطالبــات
و نیازهــای ایــن بخشهــا مــورد ارزیابــی و واکاوی قــرار
گرفــت و آئیننامــه حمایتــی مرتبــط بــا تشــکلها در اتــاق
تهــران تدویــن و در حــال حاضــر پیادهســازی شدهاســت.
بــه گفتــه وی ،در حــال حاضــر نزدیــک بــه  30تشــکل در
اتــاق تهــران ،ثبــت شــده و در شــرف تاســیس اســت.
وی در همیــن رابطــه ،بــه ســاخت خانــه تشــکلها از
ســوی اتــاق تهــران طــی دو ســال گذشــته ،اشــاره کــرد
و گفــت :بــا تجهیــز ســاختمان مســتقلی در مرکــز تهــران،
بســیاری از تشــکلهای عضــو اتــاق تهــران جلســات هیــات
مدیــره خــود را بــه صــورت آنالیــن رزرو و طبــق برنامــه
زمانبنــدی مشــخص ،برگــزار میکننــد .در ایــن راســتا
تشــکلهایی کــه فاقــد ســاختمان و دفتــر کار هســتند،
بــه مــدت دو ســال دفتــرکار در خانــه تشــکلها اختصــاص
مییابــد.
بــه گفتــه ملکــی ،کمــک بــه تامیــن مالــی تشــکلها
بــرای خریــد ســاختمان محــل اســتقرار تشــکل ،از دیگــر

اقداماتــی اســت کــه از ســوی اتــاق تهــران صــورت گرفتــه
بــه طــوری کــه در حــال حاضــر ،در حــدود  14تشــکل از
ایــن خدمــت بهرهمنــد شــده و در ســاختمانهای خــود
مســتقر شــدهاند .وی میــزان ایــن حمایــت مالــی را تــا
ســقف یــک میلیــارد تومــان عنــوان کــرد.
وی همچنیــن یــادآور شــد کــه در زمینــه کمکهــای
آموزشــی ،اتــاق تهــران از ظرفیــت و توانمنــدی تشــکلها
نیــز بهــره میبــرد و بــا مشــارکت برخــی از تشــکلها
دورههــای آموزشــی ویــژه بــرای کارکنــان و مدیــران
تشــکلها برگــزار شــده و ادامــه دارد.
مدیــر امــور تشــکلها و مســئولیت اجتماعــی اتــاق
تهــران همچنیــن افــزود :طــی ســال جــاری بــا همــکاری و
مشــارکت روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،دورههــای ویــژه و
تخصصــی حــوزه روابــط عمومــی تشــکلها برگــزار خواهــد
شــد کــه در ایــن زمینــه بــه زودی تفاهمنامــهای میــان
موسســه آمــوزش اتــاق تهــران و یکــی از تشــکلهای
بخــش خصوصــی بــا نظــارت روابــط عمومــی اتــاق تهــران
منعقــد خواهــد شــد کــه براســاس آن بــا نیازســنجی کــه
از تشــکلها صــورت میگیــرد ،دورههــای آموزشــی
کاربــردی کوتاهمدتــی تدویــن و برگــزار خواهــد شــد.
همچنیــن رابطــه دوجانب ـهای میــان روابــط عمومــی اتــاق
تهــران بــا روابــط عمومــی تشــکلها شــکل خواهــد گرفــت
کــه موجــب بهبــود مســاله تولیــد محتــوای اثرگــذار در
ســطح تشــکلها خواهــد شــد.
ملکــی در عیــن حــال ،بــه ظرفیــت اســتودیو اتــاق تهــران
کــه از ســوی روابــط عمومــی اتــاق تهــران راهانــدازی
شدهاســت اشــاره کــرد و یــادآور شــد کــه در ایــن بخــش
نیــز بــه تشــکلها خدمــات ویــژه ارائــه میشــود.
مدیــر امــور تشــکلها و مســئولیت اجتماعــی اتــاق تهــران
در پایــان تصریــح کــرد کــه اتــاق تهــران در تــاش اســت
تــا تشــکلهای غیرمــوازی امــکان ثبــت و تاســیس پیــدا
کــرده و از تشــکیل تشــکلهایی کــه در حــال حاضــر در
کشــور وجــود نــدارد ،حمایــت میکنــد.

انـرژی
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حجم سرمایهگذاری خارجی در
ایران سه برابر شده است

دفتر تجاری ایران در چین با همکاری
شرکتهای بزرگ دولتی راهاندازی میشود

مدیــرکل دفتــر ســرمایه گــذاری خارجــی ســازمان
ســرمایه گــذاری و کمکهــای اقتصــادی و فنــی ایــران،
گفــت :بــا وجــود اعمــال شــدیدترین تحریمهــا و شــرایط
خــاص کشــور ،شــاهد تــداوم حضــور ســرمایه گــذاران
در ایــران هســتیم و حجــم ســرمایه گــذاری خارجــی
در ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ســه
برابــر شــده اســت
روز چهارشــنبه در دومیــن نشســت هــم اندیشــی
مدیــران کل امــور اقتصــادی و دارایــی منطقــه  ۸کشــور
کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا محوریــت یــزد
برگــزار شــد ،رویکــرد ســرمایهگذاران خارجــی بــه ایــران
را مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود :افزایــش حجــم ســرمایه
گــذاری بیانگــر آن اســت کــه اگــر در هــر شــرایطی کار
بــا جدیــت دنبــال شــود ،نتایــج خوبــی خواهیــم گرفــت.
وی تصریــح کــرد :در آخریــن نشســت هیــات ســرمایه
گــذاری خارجــی ایــران بــرای  ۴۵طــرح ســرمایهگذاری
مجــوز صــادر شــده کــه  ۳۲طــرح آن جدیــد و بقیــه
شــامل افزایــش ســرمایه گــذاری اســت.
کودهیــی ادامــه داد :حجــم ســرمایه گــذاری ایــن طــرح
هــا  ۱.۶میلیــارد دالر ( یــک و شــش دهــم میلیــارد
دالر) از کشــورهای مختلــف دنیاســت کــه در گســترده
جغرافیــای  ۱۲اســتان اجــرا مــی شــود.
مدیــرکل دفتــر ســرمایه گــذاری خارجــی ســازمان
ســرمایه گــذاری و کمکهــای اقتصــادی و فنــی ایــران،
از فعــال شــدن پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری و فضــای
کســب و کار خبــر داد و گفــت :ایــن پنجــره درگاه
مجــازی ســرمایه گــذاری اســت کــه موجــب رونــق و
شــتاب بخشــی بــه کارهــا مــی شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکــه
برخــی اســتان هــای منطقــه  ۸کشــور در همســایگی
برخــی کشــورها قــرار دارنــد ،اســتفاده از مزیــت هــای
مــرزی را مــورد تاکیــد قــرار داد و خاطــر نشــان کــرد:
بایــد بــا رفتــار حرفــه ای و مکانیــزم ایجــاد ســهولت ،کار
ســرمایه گــذاری خارجــی را آســان کنیــم.

غالمحســین جمیلــی ،عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران
طــی نشســتی بــا نماینــدگان تعــدادی از شــرکتهای
بــزرگ دولتــی از برنامهریــزی معاونــت امــور بیــن الملــل
اتــاق ایــران بــرای راهانــدازی دفتــر تجــاری در کشــور
چیــن بــا محوریــت اتــاق مشــترک ایــران و چیــن و
همــکاری شــرکتهای بــزرگ دولتــی خبــر داد.
غالمحســین جمیلــی ،عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران در
نشســتی بــا حضــور مدیــران معاونــت امــور بیــن الملــل،
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و چیــن و نماینــدگان
شــرکتهای بــزرگ دولتــی بــه تشــریح برنامههــای
پیــش روی اتــاق ایــران در راســتای توســعه فعالیتهــای
صادراتــی و بازاریابــی کشــور بــا توجــه بــه محدودیتهــای
ناشــی از تحریــم پرداخــت.
بــر اســاس اظهــارات او شــرایط در حــال تغییــر بــوده و
بــرای حضــور در بازارهــای بینالمللــی فشــارهای بســیاری
بــر شــرکتهای ایرانــی وارد میآیــد .از طرفــی بــرای
حمایــت از ایــن شــرکتها تکالیفــی بــه عهــده اتــاق
ایــران گذاشــته شــده کــه در همیــن راســتا الزم اســت
قدمهایــی را برداریــم.
جمیلــی همچنیــن از رویکــرد اتــاق ایــران در راســتای
گســترش بازارهــای صادراتــی کشــور ،خدمترســانی،
بهرهبــرداری از ظرفیتهــای موجــود و همســو کــردن
تالشهایــی کــه در ایــن مســیر صــورت میگیــرد،
ســخن گفــت و تأکیــد کــرد :بســیج امکانــات و ایجــاد یــک
کانــون قدرتمنــد بــرای بازتــاب بهتــر فعالیتهــای تجــاری
و اقتصــادی در کشــور چیــن ،آن چیــزی اســت کــه دنبــال
میکنیــم .بــدون شــک همراهــی شــرکتهای بــزرگ بــا
ایــن ماجــرا ضــرب آهنــگ تأســیس دفاتــر تجــاری اتــاق
ایــران را ســریعتر و آســانتر خواهــد کــرد.
جمیلــی توجــه بــه برنامههــای بلندمــدت در ایــن دفتــر
تجــاری را رویکــرد اصلــی آن عنــوان کــرد و افــزود:
مشــارکت شــرکتهای بــزرگ میتوانــد شــأن و جایــگاه
ایــن دفتــر تجــاری را بــاال ببــرد و در مقابــل ایــن مرکــز
نیــز قــادر بــه ارائــه خدمــات کیفــی و کمــی تــر بــه افــراد
خواهــد شــد.

مدرس
خیابانی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از «حســین مــدرس خیابانــی» بــه عنــوان مدیــری توانمنــد،
جــوان ،پــرکار و ســامت یــاد مــی شــود .فــردی کــه بــه
گفتــه محمــود واعظــی رئیــس دفتــر رییــس جمهــوری هــم
در بخــش بازرگانــی و هــم صنعــت فعالیــت کــرده اســت و
زمانــی کــه بــه عنــوان سرپرســت وزارت صنعــت فعالیــت
خــود را آغــاز کــرد بــا انگیــزه و انــرژی بــاال بــه مشــکالت
ایــن وزارتخانــه رســیدگی کــرد.
حســین مــدرس خیابانــی متولــد  ۱۳۴۷تهــران و دانــش
آموختــه دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران اســت.
وی حــدود  ۱۷ســال در وزارت بازرگانــی ســابق در
مســوولیتهایی چــون قائممقــام معاونــت بازرگانــی داخلــی،
مدیــرکل برنامهریــزی وزارت بازرگانــی ،مدیــرکل تامیــن و
توزیــع کاال ،مدیــرکل دفتــر تنظیــم بــازار ،هیــات مدیــره
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران و همچنیــن نزدیــک بــه ۱۰
ســال بــه عنــوان مدیرعاملــی و عضــو هیــات مدیــره چنــد
واحــد تولیــدی و صنعتــی از جملــه شــرکتهای ســیمان
زنجــان ،ســیمان فیروزکــوه ،مجتمــع فــوالد خراســان ،موتــور
ســازان (تراکتورســازی ایــران) ،ســیمان مازنــدران ،ســیمان
غــرب و شــرکت توســعه صــادرات را در کارنامــه خــود دارد.
وی کــه  ۲۲اردیبهشــت مــاه امســال و پــس از برکنــاری
«رضــا رحمانــی» وزیــر ســابق صنعــت ،معــدن و تجــارت،
طــی حکمــی از طــرف حســن روحانــی بــه عنــوان سرپرســت
ایــن وزارتخانــه گمــارده شــد ،دارای ســوابق تحصیلــی
کارشناســی مهندســی مــواد و متالــوژی ،کارشــناس ارشــد
مهندســی صنایــع و دوره دکتــرای مدیریــت اســتراتژیک
اســت و از جملــه دیگــر ســوابق اجرایــی وی مــی تــوان
بــه مدیرعاملــی شــرکت فــوالد خوزســتان ،مدیرعامــل و
عضــو هیاتمدیــره شــرکت هلدینــگ ســرمایهگذاری مهــر
اقتصــاد ایرانیــان ،رئیــس هیاتمدیــره گــروه تراکتورســازی
ایــران و نایبرئیــس هیــات مدیــره گــروه توســعه معــادن
روی ایــران اشــاره کــرد.
مدیــری کــه معتقــد بــه نشــاندن «جهــش تولیــد» بــر ســر
ســفره هــای مــردم بــا توســعه اشــتغال اســت.
تاکید بر توسعه تجارت خارجی
مــدرس خیابانــی ،بــا اشــاره بــه رکــود حاکــم بــر بــازار
داخــل و کاهــش درآمدهــای مــردم ،معتقــد اســت :جهــش
تولیــد کــه در راس برنامــه هــای امســال قــرار گرفتــه ،بایــد
در یــک جــا مصــرف شــود ،آنچــه مســلم اســت بــازار داخــل

مدیری از جنس صنعت
و بازرگانی

نمــی توانــد همــه افزایــش تولیــد را جــذب کنــد و بایــد راه
را بــرای صــادرات همــوار کــرد.
بــه گفتــه وی ،اکنــون بیــش از  ۹۰درصــد مرزهــای تجــاری
کشــور فعــال کشــور بــاز شــده و تجــارت بــه روال عــادی
برگشــته و امیــد مــیرود صــادرات نیــز بــه روال قبــل
بازگــردد ،زیــرا اکنــون کــه جمهــوری اســامی در ســطح
بیــن الملــل از طریــق تحریمهــا محــدود شــده ،نقطــه قــوت
مــا تجــارت مــرزی بــا همســایگان خواهــد بــود.
مــدرس خیابانــی خاطرنشــان کــرد :بــا اجرایــی شــدن
توافــق نامــه تجــاری بــا اتحادیــه اوراســیا ،همچنیــن انجــام
مذاکراتــی بــرای اجــرای توافــق نامــه تجــاری بــا افغانســتان
و پاکســتان ،بــه دنبــال افزایــش صــادرات بــه کشــورهای
همســایه و منطقــه هســتیم و بــا توســعه زیرســاخت هــای
تجــاری مثــل پایانــه هــای صادراتــی ،تکمیــل نــاوگان حمــل
و نقــل و اتصــال ریــل هــا بــه امــر صــادرات کمــک خواهــد
شــد.
اعــام حمایــت اتحادیههــا و بخشهــای خصوصــی و
اتاقهــای بازرگانــی و اصنــاف
برخــی معتقدنــد ایــن وزارتخانــه بــا اهمیــت در چنــد
ســال گذشــته چهــار وزیــر بــه خــود دیــده کــه موضوعــی
ناخوشــایند اســت ،بنابرایــن بهتــر اســت گزینــه پیشــنهادی
رئیــس جمهــوری در روز چهارشــنبه بــه اتفــاق آرا حکــم
قطعــی خــود را دریافــت کنــد ،زیــرا اگــر وزارتخانــه هرچــه
ســریعتر تعییــن تکلیــف شــود ،بــه نفــع مجموعــه بــازار،
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تجــارت و بخــش صنعــت و معــدن کشــور خواهــد بــود.
در ایــن پیونــد ،مجمــع کارآفرینــان ایــران و انجمنهــای
تولیدکننــده در نامــهای بــه ســران قــوا ضمــن حمایــت
خــود از «حســین مــدرس خیابانــی» گزینــه پیشــنهادی
رئیــس جمهــوری بــرای تصــدی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،اعــام کردنــد :حضــور مــدرس خیابانــی بــه عنــوان
سرپرســت وزارتخانــه هرچنــد در مقطعــی کوتــاه ،موجــب
شــکلگیری تحــول بینظیــر در رونــد حمایــت از صنایــع
مولــد کشــور شــده اســت.
همچنیــن هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت
ایــران معتقــد اســت :وزیــر پیشــنهادی وزارت صنعــت بــا
وجــود جوانــی ،تخصــص و توانمنــدی الزم بــرای اداره چنیــن
وزارتخانــه ای بــا ابعــاد کالن مســوولیتی را داشــته و در ســه
مــاه گذشــته در مســند سرپرســتی و پیــش از آن نیــز در
مســند قائــم مقــام تجــارت ثابــت کــرده شــهامت و جســارت
پذیــرش ایــن مســوولیت خطیــر در ایــن زمــان حســاس را
داراســت.
رییــس خانــه معــدن ایــران نیــز معتقــد اســت :انتخــاب
مــدرس خیابانــی بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
کارشناســانه اســت و در واقــع مدیــری تشــکلگرا محســوب
میشــود.
همچنیــن ،نائــب رییــس دوم اتــاق اصنــاف ایــران مــی
گویــد :خــروج از وضعیــت نامطلــوب کنونــی و ســیر بــه
ســمت شــکوفایی و تحقــق جهــش تولیــد مــورد نظــر رهبــر
فرزانــه انقــاب اســامی ،نیازمنــد شــناختی دقیــق و علمــی
از مشــکالت و امکانــات موجــود اســت کــه مــدرس خیابانــی
بــا توجــه بــه ســابقه مدیریتــی خــود بــه ایــن حــوزه اشــراف
کامــل دارد و در همیــن دوره کوتــاه سرپرســتی منشــا
خدمــات بســیار بــرای صنعــت ،معــدن و تجــارت کشــور
بودهانــد و بــرای اصنــاف تداعیکننــده تجــارب غنــی،
رویکــرد نظاممنــد ،عملکــرد مثبــت و دریــک عبــارت جمــع
تعهــد و تخصــص اســت.
«مجیدرضــا حریــری» رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی
ایــران و چیــن بــا بیــان اینکــه جایــگاه محکــم ایــن
وزارتخانــه بــه دلیــل مــوازیکاری برخــی نهادهــای دیگــر
و پیگیــری تفکیــک وزارت بازرگانــی دچــار تزلــزل شــده
اســت ،خاطرنشــان کــرد :مــدرس خیابانــی مــی توانــد ایــن
اقتــدار را بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بازگردانــد و
در حــوزه تولیــد ،تجــارت و مبــادالت بینالمللــی ســاز و کار
جدیــدی را ایجــاد کنــد.
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گفتنــی اســت نماینــدگان در مجلــس قبلــی ،طــرح
تشــکیل وزارت بازرگانــی در مجلــس را تصویــب
کردنــد ،امــا تبصــره یــک ایــن طــرح مــورد ایــراد
شــورای نگهبــان قــرار گرفــت .از ایــن رو مصوبــه
مجلــس مــورد ایــراد شــورای نگهبــان قــرار گرفتــه
و تــا مادامــی کــه در خصــوص آن تعیینتکلیــف
نشــود مصوبــه همچنــان در دســتور کار مجلــس
باقــی خواهــد مانــد؛ بنابرایــن طــرح تفکیــک وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه مجلــس یازدهــم
منتقــل شــده ،بــه طــوری کــه دولــت منتظــر
تعیینتکلیــف ایــن طــرح اســت تــا متعاقــب آن
رییسجمهــور بــرای معرفــی وزیــر یــا وزیــران
ذیربــط تصمیمگیــری کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه بــار مالــی
تشــکیل وزارت بازرگانــی ،نماینــدگان مجلــس در
ایــن خصــوص اقدامــی انجــام نخواهنــد داد بــه
طــوری کــه دولــت بایــد خــود الیحــه جدیــدی
را در ایــن خصــوص بــه مجلــس ارائــه کنــد .امــا
نکتــه اینجاســت کــه حتــی اگــر ایــن مصوبــه بــا
رفــع ایــرادات هــم بــه مجلــس ارائــه شــود ،در
شــرایط فعلــی رای نخواهــد آورد چراکــه اکنــون
زمــان مناســبی بــرای پیگیــری تاســیس مجــدد
وزارت بازرگانــی نیســت و نظــر نماینــدگان مجلــس
ایــن اســت کــه رییسجمهــور بهتــر اســت بــه
جــای وقت ُکشــی و بــازی بــا معیشــت مــردم،
هرچــه زودتــر وزیــر صمــت را بــه مجلــس معرفــی
کنــد تــا فرصــت الزم بــرای تعییــن وزیــر توانمنــد
و شایســته در راس ایــن وزارتخانــه وجــود داشــته
باشــد.
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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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