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راهکار داخلی توسعه صنعت نفت
علی شمس اردکانی

صنعت نفت درصدد آن اســــــت که مســــیر توســـــعه خـــــــود را در
شــرایط ســخت تحریــم ادامــه دهــد .ایــن امــر در شــرایطی روی میدهــد
کــه اقتصــاد کشــور توســط تحریمهــای یکجانبــه امریــکا محصــور شــده و
روابــط بانکــی بینالمللــی قابــل قبولــی هــم نــدارد تــا درآمدهــای ارزی آن
در وضعیــت ایــدهآل باشــد و یــا اینکــه بتوانــد از ســرمایهگذاران خارجــی
بهــره ببرد.امــا ادامــه ایــن مســیر کــه بــا کمــک شــرکتهای داخلــی
روی میدهــد پیشنیازهایــی دارد کــه نمیتــوان آن را بــا روال کنونــی
ادامــه داد .از مهمتریــن ملزومــات اجــرای برنامــه توســعه صنعــت نفــت در
شــرایط کنونــی ،توجــه بــه ســاخت داخــل و اصــاح نظامهــای ســاختاری
اســت .تولیدکننــدگان و صنعتگــران داخلــی اکنــون تــوان تولیــد بســیاری
از تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت نفــت را دارنــد .آن طــور کــه شــنیده و
دیــده هــم میشــود ،ایــن بخــش بــا نیمــی از ظرفیــت و تــوان خــود در
مــدار تولیــد اســت و میتــوان از بخــش خصوصــی واقعــی فعــال در ایــن
عرصــه بیــش از پیــش بهــره برد.امــا در مــورد اصــاح ســاختار نیــاز اســت
کــه از برخــی اقدامــات دوری شــود .ایــن امــر بویــژه درخصــوص منابــع
حاصــل از فــروش محصــوالت نفتــی حائــز اهمیــت اســت کــه بــه جــای
آنکــه بــه تأمیــن مالــی صنعــت اختصــاص داده شــود ،صــرف پرداخــت
یارانههــا بــه تمــام اقشــار جامعــه میشــود .الزم اســت کــه بــا اصالحاتــی
در ایــن زمینــه منابــع حاصــل از فــروش محصــوالت نفتــی بــه ویــژه گاز و
فرآوردههایــی نظیــر بنزیــن ،زیرســاختی بــرای انتشــار «ال ســی ریالــی»
کــه همــان اعتبــار اســنادی داخلــی ریالــی اســت ،ایجــاد شــود و بــا ایــن
منابــع دولــت اقــدام بــه خریــد تجهیــزات ایرانــی در صنعــت نفــت کنــد.
ایــن عمــل کام ـ ً
ا مطابــق بــا دســتور مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر
حمایــت از تولیــد داخــل و جهــش در آن اســت و از ســوی دیگــر بــه
حرکــت صنعــت نفــت ادامــه در صفحــه 10

مهندس محمد پارسا
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی

بخش خصوصی میدان
داری کند ،دولت نیازی
به فروش دارایی هایش
نخواهد داشت

درشــرایطی کــه اقتصادملــی بخاطرتحریــم هــا وتکانــه هــای
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا تحــت فشــار جــدی قــرار
دارد،بخــش خصوصــی بیــش از پیــش اهمیــت مــی یابد.باایــن
حــال مدیــران تشــکل هــای بخــش خصوصــی معتقدنــد دولــت
وحاکمیــت آن طــور کــه بایدبــه بخــش خصوصــی کاربلــد میــدان
نمــی دهنــد.
در همیــن زمینــه مهنــدس محمــد پارســا رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی معتقــد اســت اگرحاکمیــت بــه بخــش خصوصــی
میــدان بدهد،دیگــر نیــازی بــه فــروش ایــن همــه دارایــی دولــت وجــود
نخواهدداشــت .مشــروح ایــن گفتگــو را در ذیــل مــی خوانیــد:
تحــوالت ایــن روزهــا و هفتــه هــای اخیــر نشــان مــی دهــد مناســبات
اقتصــادی ایــران بیــش از پیــش تحــت تاثیــر مقولــه سیاســت قــرار گرفتــه
اســت .در چنیــن فضایــی بــه نظــر مــی رســد بخــش خصوصــی ایــران
هــم بــه دلیــل اینکــه اصــوال توانایــی و گرایشــی بــرای ورود بــه مســایل

سیاســی داخلــی وخارجــی نــدارد بــه نوعــی ســکون و ســکوت نســبی
رســیده اســت .آیــا ایــن ارزیابــی را قبــول داریــد و بــه نظرتــان پیامدهــای
ایــن مقولــه چیســت؟
اگــر بــه دور و اطــراف نــگاه کنیــم مــی بینیــم همــان میــزان تحــرک
پارســال در تجــارت خارجــی ایــران بــا کشــورهای همســایه مثــل عــراق ،
ترکیــه  ،افغانســتان و امــارات هــم کمتــر شــده اســت .بخشــی از ایــن کــم
تحرکــی بــه دلیــل ایــن اســت کــه هرکــدام از ایــن کشــورها گرفتــاری هــای
درون ســرزمینی خــود را دارنــد و پیامدهــای تحــوالت درونــی آنهــا بــر
فعالیــت هــای تجــاری بــا ایــران موثــر واقــع شــده اس.
بــه طــور مثــال در عــراق شــاهد تغییــر دولــت هســتیم و اینکــه ایــن دولــت
تــازه ماننــد دولــت هــای قبلــی بــرای تجــارت بــا ایــران مزیتــی ویــژه قایــل
نیســت و حتــی از بیــرون تحــت فشــار اســت کــه بــا ایــران مناســبات
اقتصــادی کمتــری داشــته باشــد.
ترکیــه هــم در تجــارت انــرژی رفتــار تــازه ای را در پیــش گرفتــه اســت کــه
شــاید درانتهــای آن ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
قطــع احتمالــی صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور باشــد
و ســخت گیــری در بــاره ویــروس کرونــا موجــب شــده
اســت تجــارت ترکیــه بــا ایــران محــدود شــود.همچنین
مــی بینیــم کــره جنوبــی بــا ایــران تجــارت اندکــی دارد
و شــاید بــه ســختی دوبــاره بــه بــازار ایــران برگــردد
و انــرژی موردنیــاز نفــت وگاز خــود را از منابــع دیگــر
خریــداری مــی کنــد .تجــارت ایــران بــا اروپــا هــم
بــه حداقــل رســیده اســت .بــا افغانســتان هــم برخــی
محدودیــت هــا و اختــاف هــا راه تجــارت را تنــگ تــر
کــرده اســت.
متاســفانه دردرون ســرزمین هــم بــا توجــه بــه اینکــه
ایــران از درآمــد صــادرات نفــت محــروم شــده و دولــت با
کســری بودجــه شــدیدی رو بــه رو اســت و بــرای تامیــن
کســری بودجــه نــگاه بــه درون دارد و مــی خواهــد از
مســیر فــروش دارایــی هــای خــود مثــل شــرکت هــای
دولتــی کــه در نیــم قــرن گذشــته بــا ســرمایه گــذاری
هنگفــت تاســیس شــده اندیــا بــه تازگــی بــا پیــش
فــروش نفــت بــه عنــوان ثــروت ملــی ایرانیــان امــروز
و فــردا و یــا فــروش اوراق قرضــه و ســایر اوراق بهــادار
کســری بودجــه را جبــران کنــد .ایــن یــک رخــداد
تــازه اســت کــه البتــه بــه دلیــل ناســازگاری سیاســی
اکثریــت مجلــس دراجرایــی شــدنش اختــاف دیــدگاه
هــای جــدی وجــوددارد.
ناهماهنگــی سیاســت هــای پولــی ومالــی  ،تجــارت و
صنعــت و رفتارهــای خــاص درهــر بــازار هــم شــرایط
را پیچیــده ترکــرده اســت و ثبــات در سیاســت هــای
اقتصــادی را کاهــش داده اســت ،بــه طــوری کــه رئیــس
جمهــوری مــی گویــد ثبــات در سیاســت هــای اقتصادی
را در دســتور کاردارد .از طــرف دیگــر می بینیم سیاســت
فــروش نفــت بــه شــهروندان کــه سیاســت مناســبی
اســت از ســوی منتقــدان دولــت زیــر فشــار قــرار دارد.
بخــش خصوصــی در ایــن شــرایط چــه مــی توانــد
انجــام دهــد ؟
در شــرایطی کــه سیاســت ســایه ســنگینی بــر فعالیــت
هــای اقتصــادی انداختــه اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
بخــش خصوصــی فاقــد حــزب و ســازمان سیاســی بــوده
و بیشــتر تابــع رفتــار دولــت و ســایر نهادهــا اســت و
ناگزیــر اســت بــا ســازی کــه دولــت کــوک مــی کنــد،
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متاســفانه درایــران ایــن مســاله در ذهــن مدیــران جــا نمــی
افتــد والبتــه صیانــت از منافــع بــه وســیله دیــوان ســاالران و
مقــام هــای صدهــا ســازمان ،شــرکت وموسســه دولتــی هم
ســد راه شــده انــد ،در حالــی کــه شــاید اگــر اقتصادایــران
قــوی تــر شــود منافــع انهــا هــم گســترده تــر شــود.
ســازگار شــود و روی ریلــی کــه دولــت درســت مــی
کنــد ،حرکــت کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه تحریــم هــای شــدید بــه هــر حــال
پیامدهایــش در هــر بخشــی هویــدا شــده و فعالیــت
هــای اقتصــادی ایــران را تضعیــف کــرده اســت ،شــرایط
بســیار پیچیــده شــده اســت.
بــه طــور مثــال بــه همیــن داســتان ارزهــای برگشــت
داده نشــده توجــه کنیــد .ابتــدا بانــک مرکــزی گفتــه
بــود  ۲۷میلیــارد دالر بازنگشــته و بعــد معلــوم شــد ۲۵۰
نفــر صادرکننــده هســتند کــه یــک دالر هــم برنگردانــده
انــد و بانــک مرکــزی ناچــار بــه تعدیــل در داوری شــد
و البتــه ســخت گیــری هــا ادامــه دارد و از ســوی
دیگرشــاهد هســتیم کــه بــرای واردات هــم محدودیــت
هــای بزرگــی گذاشــته شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب
اگــر توجــه کنیــم مشــاهده خواهیــم کــرد قــدرت
بخــش خصوصــی در برابرقــدرت دولــت و ســایرنهادها
بســیار کــم اســت.
از ســوی دیگــر تشــدید شــیوع ویــروس کرونــا همــان
میــزان تحــرک درون تشــکل هــای کارفرمایــی را کــه در
پیــش از زمســتان  ۱۳۹۸شــاهد بودیــم را هــم کاهــش
داده اســت .مناســبات تشــکل هــا بــا یکدیگــر و بــا اتــاق
ایــران و اتــاق هــای شهرســتان هــا دیگــر آن وضعیــت
ســابق را ندارنــد .در ایــن شــرایط بخــش خصوصــی دوراه
دارد :اول اینکــه دســت روی دســت بگــذارد و هــرروز
ضعیــف تــر شــده و صدایــش کمتــر و کمتــر بــه گــوش

اداره کننــدگان جامعــه برســد یــا اینکــه نوعــی بازنگــری
بنیادیــن و فــوری دردرون تشــکل هــا و درمناســبات
درونــی خــود را در دســتور کار قــرار دهــد و راه تضعیــف
بیشــتر را ببنــدد.
بخــش خصوصــی ایــران بایــد مناســبات درونــی خــود را
بازســازی کنــد و از نهادهــای بــاال دســتی بــه ویــژه اتــاق
ایــران بخواهــد بــا تحــرک بیشــتر بــه ویــژه درارتبــاط بــا
اطــاع رســانی عمــل کنــد .تشــکل هــای دارای فعالیــت
هــای مشــابه هــم بایــد دردرون خــود انســجام بیشــتری

بــه نظــر مــی رســد همانطــور کــه مــن و
همکارانــم در فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته و ســایر مدیــران تشــکل هــا
گفتــه انــد ،بــن بســت شــکنی دراقتصــاد
ایــران از راه صــادرات کارآمــد تریــن راه اســت.
گــر میــزان مالیــات بــر صــادرات را بــه طــور
میانگیــن  ۲۰درصــد لحــاظ کنیــم و بخــش
خصوصــی بتوانــد در یــک ســال ۱۰میلیــارد
دالر بیشــتر کاال صادرکنــد ،ســهم دولــت ۲
میلیــارد دالر خواهــد شــد کــه بــا توجــه بــه
میانگیــن قیمــت هــر دالر معــادل  ۲۲هــزار
تومــان درآمــدی برابــر بــا ۴۴هــزار میلیــارد
تومــان نصیــب دولــت مــی شــود .
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داشــته باشــند و از پراکنــده کاری اجتنــاب کننــد.
یادمــان باشــد بخــش خصوصــی بــا همــه اختــاف هــای
درونــی و تعــارض منافــع درمیــان خود امــا بایــد دربرابر
نهاددولــت یــک صــدا باشندوکنفدراســیون هــای خود را
تاســیس کــرده و از مســیر ایــن کنفدراســیون هــا بــا
دولــت در بخــش هــای گوناگــون تعامــل کنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه نهاددولــت همیشــه از پراکنــده
بــودن شــکل هــای یــک فعالیــت اســتفاده و قــدرت
گیــری بیشــتر بخــش خصوصــی را ازهمیــن راه مســدود
مــی کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه جامعــه انتظــار دارد بخــش
خصوصــی بــرای کــم کــردن کاســتی هــا و ناتوانــی
هــای اقتصــاد ملــی و بهبــود وضعیــت مــردم گام
هایــی بــردارد،از ایــن رو ایــن بخــش چــه مــی توانــد
انجــام دهــد؟
اگــر بخــش خصوصــی ایــران را در ابعــاد وســیع بــه
ویــژه بــا لحــاظ کــردن بنــگاه هــای کوچــک و متوســط
در همــه فعالیــت هــا و بخــش هــا مثــل صنعــت و
زیرمجموعــه هــای آن ،مســکن ،حمــل ونقــل ،صــادرات
و واردات و ســایر فعالیــت هــا در نظــر بگیریــم ،در ایجاد
و صیانــت از اشــتغال و درآمدزایــی بــرای میلیــون هــا
ایرانــی نقــش و ســهم بزرگــی دارد.
امــا اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی
بیشــتر از ایــن بایــد فعالیــت کنــد و راه را بــرای
عبــوردادن اقتصــاد از بــن بســت احتمالــی بازکنــد ،ایــن
بســتگی دارد بــه اینکــه نهادهــای حاکمیتــی تــا چــه
میــزان آمادگــی دارنــد بــه بخــش خصوصــی میــدان
بدهنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی ایــران بــا
وجــودی کــه زیــر ســلطه دولــت بــوده و هســت امــا
در درون خــود نیروهــای متخصــص و دلســوز بــه ایــن
مــرز و بــوم و توانمنــد و دارای مناســبات نیرومنــد بــا
شــرکت هــای خارجــی دارد کــه اگــر آزادی عمــل
داشــته باشــند ،مــی تواننــد بــه اقتصــاد ایــران کمــک
کننــد.
درهمیــن شــرایط ســخت میــزان قابــل اعتنایــی از
صــادرات از ســوی بخــش خصوصــی انجــام مــی شــود
و راه هــای توســعه صــادرات را هــم بلــد هستند.شــاید
برخــی بگوینــد ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اینهاییکــه مــن مــی گویــم ،کلیــات اســت و بایــد راه
هــای عملیتــر ارایــه شــود.
درایــن راســتا فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته و برخــی تشــکل هــای دیگــر راه هــای اجرایــی
بــا جزییــات را بــه نهادهــای ذیربــط ارایــه کــرده انــد و از
فــن و دانــش صــادرات و پیچیدگــی هــای مالــی و ارزی
و توانمنــدی هــا و توانایــی هــای صــادرات بــرای اجرایــی
کــردن برنامــه هــای ارایــه شــده،بهره منــد هســتند.
امامشــکل ایــن اســت کــه دولــت درایــران گرفتــار
ســازوکارهای پیشــین اســت و نمــی توانــد ببینــد دنیــا
دگرگــون شــده و دولــت هــا جــز در شــرایط اســتثنایی
فقــط سیاســتگذاری مــی کننــد و کارهــا را بخــش
خصوصــی انجــام مــی دهــد.
متاســفانه درایــران ایــن مســاله در ذهــن مدیــران
جــا نمــی افتــد والبتــه صیانــت از منافــع بــه وســیله
دیــوان ســاالران و مقــام هــای صدهــا ســازمان ،شــرکت
وموسســه دولتــی هــم ســد راه شــده انــد ،در حالــی کــه
شــاید اگــر اقتصادایــران قــوی تــر شــود منافــع انهــا هــم
گســترده تــر شــود.
توصیــه اجرایــی شــما بــرای اینکــه اقتصــاد ایــران از
رخــوت و سســتی بیــرون بیایــد ،بــه دولــت و ســایر
نهادهــا چیســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه در حــال حاضــر بــه دلیــل
شــیوع ویــروس کرونــا اقتصــاد کشــورهای گوناگــون
بیــش از پیــش درون گــرا شــده و مناســبات بــا بیــرون
کمتــر و کمتــر مــی شــود .امــا هنــوز راه هایــی بــرای
توســعه فعالیــت هــا وجــود دارد .بــه نظــر مــی رســد
همانطــور کــه مــن و همکارانــم در فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته و ســایر مدیــران تشــکل هــا
گفتــه انــد ،بــن بســت شــکنی دراقتصــاد ایــران از راه
صــادرات کارآمــد تریــن راه اســت.گر میــزان مالیــات بــر
صــادرات را بــه طــور میانگیــن  ۲۰درصــد لحــاظ کنیــم
و بخــش خصوصــی بتوانــد در یــک ســال ۱۰میلیــارد
دالر بیشــتر کاال صادرکنــد ،ســهم دولــت  ۲میلیــارد دالر
خواهــد شــد کــه بــا توجــه بــه میانگیــن قیمــت هــر دالر
معــادل  ۲۲هــزار تومــان درآمــدی برابــر بــا ۴۴هــزار
میلیــارد تومــان نصیــب دولــت مــی شــود .
درایــن صــورت شــاید الزم نباشــد دولــت در شــرایط

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و یکم  /هفتـه اول شهریور هزار و سیصد نود و نه

اضطــراری دارایــی هــای تاریخــی خــود را بــه ارزان
تریــن میــزان و بــه مراکــز و بنــگاه هــای ناشــناس
بفروشــد .ایــران کشــور نیرومنــدی اســت و بــا وجــود
اینکــه تحــت شــدید تریــن تحریــم هــا بــوده وهســت
امــا بــه انــدازه ای نیــروی تاریخــی انباشــت کــرده کــه
دربرابــر تحریــم هــا مقاومــت خوبــی کــرده اســت .بایــد
از ایــن توانمنــدی هــا اســتفاده کنیــم و از سســتی
ورخــوت دوری کنیــم.
اشــاره کردیــد دولــت بایــد برخــی از سیاســت هایــش
را اصــاح کنــد .بــه نظرتــان مهمتریــن اصالحــات
ســاختاری در اقتصــاد کالن ایــران کدامنــد؟
واقعیــت بســیار بــا اهمیتــی کــه متاســفانه دربــاره
آن کمتــر تامــل جــدی و تعمیــق مــی شــود ،مقولــه
کســری بودجــه دولــت اســت .درایــران بــه دلیــل درآمــد
افســانه ای حاصــل از صــادرات نفــت خــام ســازمان هــا
و نهادهــا و نماینــدگان مجلــس هرچــه مــی توانســتند
بــر ابعــاد بودجــه اضافــه کــرده و حــاال کــه درامــد نفــت
قطــع شــده اســت بــا کســری بودجــه بــزرگ رو بــه رو
هســتیم.
بزرگتریــن و ضــروری تریــن اصالحــات ســاختاری
دراقتصــاد ایــران ،اصــاح ســاختار بودجــه هــای ســاالنه
اســت .ناتــرازی دردخــل وخــرج دولــت خــود بیمــاری
هــای دیگــری بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل مــی کنــد
کــه مهمتریــن آنهــا تــورم دورقمــی در همــه ســال
هــای پــس از  ۱۳۵۲بــه ایــن طــرف اســت .دولــت بــرای
تامیــن کســری بودجــه راه نادرســت اســتقراض از بانــک
مرکــزی بــه روش هــای پنهــان و پیــدا را در دســتور کار
قــرار داده اســت.
تــورم دورقمــی یعنــی اینکــه قــدرت خریــد شــهروندان
کاهــش یابــد و توانایــی خریــد تولیــدات ملــی را از
دســت بدهنــد .دولــت بــرای تامیــن کســری بودجــه
برخــی ســال هــا نــرخ ارز را دســتکاری مــی کنــد و
از ســوی دیگــر بــرای مهــار تــورم بــه بنــگاه هــا فشــار
مــی آورد.
اگــر دولــت همیــن بودجــه را بــا توجــه بــه عینیــت و
توانایــی هــای واقعــی کشــور تنظیــم کنــد ،بزرگتریــن
خدمــت رابــه ایــران کــرده اســت.

حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی

چشمانداز
صادرات انرژی
به عراق
ســالیان ســال اســت کــه تامیــن  1200مــگاوات
بــرق مــورد نیــاز کشــور عــراق توســط ایــران صــورت
میگیــرد امــا متاســفانه علیرغــم پیگیریهــای انجــام
شــده ،بنگاههــا و شــرکتهای ایرانــی ســهم چندانــی
در پروژههــای زیرســاختی انــرژی و بــرق عــراق
ندارنــد .مــا آنچنــان کــه بایــد و شــاید موفق نشــدیم از
بــازار عــراق بــرای شــرکتهای ایرانــی پــروژه دریافــت
کنیــم و بــرای ایــن خــا بایــد چــارهای بیندیشــیم.
امــروز در همــه دنیــا پروژههــا را بــا فاینانــس اخــذ
میکننــد ،مــا نیــز بایــد از ایــن فرصــت و ظرفیــت
اســتفاده کنیــم .بــه مســئوالن پیشــنهاد کردیــم بــا
منابعــی کــه در کشــور عــراق از محــل فــروش نفــت
و گاز وجــود دارد ،فاینانــس پروژههــا را تامیــن کــرده
و درآمدزایــی کنیــم امــا ناهماهنگــی کــه بیــن دولــت،
بانــک مرکــزی و منابــع موجــود در عــراق وجــود دارد،
مانــع از آن شــده اســت کــه از ایــن ظرفیــت بــه
درســتی بهــره بــرده شــود.
کشــور عــراق دارای بازارهــای بکــر و بــزرگ اســت و
امــروز کشــورهای دیگــری از ایــن ظرفیــت اســتفاده
کــرده و شــروع بــه ســرمایهگذاری در ایــن کشــور
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کردهانــد .ســفر مصطفــی الکاظمــی بــه آمریــکا
و انعقــاد قراردادهــای انــرژی بــا آمریــکا بــه ارزش
 8میلیــارد دالر نمونــهای اســت کــه اخیــرا انجــام
شــده اســت .چــرا مــا نبایــد از ایــن فرصــت اســتفاده
میکردیــم؟ اگــر همچنــان دیپلماســی اقتصــادی
دربــاره عــراق و بازارهــای ایــن کشــور ،فعــال نشــود
شــاهد حضــور رقبــای دیگــری همچــون ترکیــه و
عربســتان نیــز در ایــن عــراق خواهیــم بــود ،همانطــور
کــه ترکیــه اخیــرا بــرای تامیــن  450مــگاوات بــرق
عــراق اعــام آمادگــی کــرده اســت.
مــا در اســتفاده از مزیــت انــرژی گاز نیــز کوتاهــی
کــرده و از بازیگــران اصلــی در ایــن حــوزه بــه شــمار
نمیرویــم و اگــر زودتــر فکــری بــرای ایــن مــوارد
نکنیــم ،کل منطقــه بــه دســت ســایر بازیگــران
حتــی بازیگــران آمریکایــی و اروپایــی خواهــد افتــاد
و ایــن شــرکتها جایگزیــن شــرکتهای ایرانــی
در منطقــه خواهنــد شــد .مــا در بهرهگیــری از
دیپلماســی اقتصــادی و گرفتــن بازارهــای عــراق و
منطقــه موفــق عمــل نکردیــم و نقشــی کــه امــروز
دیپلماســی اقتصــادی مــا نســبت بــه منطقــه اعمــال
میکنــد ،نگرانــی دربــاره آینــده را دوچنــدان کــرده
اســت .روابطــی کــه کشــور مــا در حــوزه دیپلماســی
بینالمللــی دارد میبایســت بــه آوردهــا و درآمدهــای
اقتصــادی بــرای کشــور ختــمشــود.
متاســفانه رویکــرد دیپلماســی مــا درخصــوص بــازار
عــراق اقتصــادی نبــوده اســت و ایــن موضــوع را بــه
راحتــی میتــوان در ســفر اخیــر نخســت وزیــر عــراق
بــه ایــران نشــان داد چــرا کــه در ایــن ســفر هیــچ
یــک از اعضــای اتــاق بازرگانــی بــرای حضــور در
جلســات و امضــای توافقــات حضــور نداشــتند تــا بــرای
بنگاههــا و شــرکتهای ایرانــی در پروژهــای ایــن
کشــور ســهمی بگیرنــد و بــازار کســب کننــد .امــروز
در شــرایطی قــرار داریــم کــه مــا بیشــترین هزینههــا
را در عــراق میکنیــم و منابــع مــا در آن کشــور
مانــده اســت ،امــا کشــورهای دیگــری ماننــد ترکیــه و
کشــورهای اروپایــی از فرصــت اســتفاده کــرده و بــرای
خــود پــروژه دریافــت میکننــد و ایــن اصــا بــه نفــع
مــا نیســت .مــا از مســئوالن و سیاس ـتگذاران انتظــار
داریــم بــرای آینــده بــازار عــراق و پروژههــای ایــن
کشــور برنامهریــزیکننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اقتصاد
ناتراز
برق

اقتصــاد ناتــراز بــرق بیتردیــد کلیدیتریــن چالــش ایــن
صنعــت محســوب میشــود .در بــاب چرایــی ایجــاد ایــن
چالــش ،از تعریــف بــرق بــه عنــوان یــک خدمــت عمومــی
تــا فراینــد تعرفهگــذاری و تخصیــص گســترده یارانــه از
ایــن کاالی اســتراتژیک بســیار گفتــه شــده اســت امــا بــا
وجــود تأكیــد كارشناســان و متخصصــان امــر مبنــی بــر
ضــرورت اصــاح اقتصــاد بــرق و همچنیــن درك متقابــل
قاطبــه مراجــع ذیربــط از ایــن موضــوع ،همچنــان تغییــر
چشــمگیری در ســاختارهای قانونــی و اجرائــی ایــن صنعــت
رخ نمیدهــد؛ از ایــن رو در ســالی كــه صنعــت بــرق بــا
مشــكالت عدیــدهای نظیــر آثــار تحمیلــی شــیوع ویــروس
کرونــا ،تحریمهــای ظالمانــه ،کمبــود منابــع و نوســانات
پردامنــه قیمتهــا دســتبهگریبان اســت ،چارهاندیشــی
بــرای رهایــی ایــن صنعــت از قیــود برشــمرده امــری ضروری
و اجتنابناپذیــر بــه نظــر میرســد.در ایــن میــان نقــش
مجلــس یازدهــم ،کامــا متمایــز و تعیینكننــده اســت؛
چراکــه بخــش درخورتوجهــی از راهبردهــای مؤثــر در اصالح
ســاختار اقتصــادی صنعــت بــرق ،پیشتــر توســط مجلــس
پیشبینــی شــده و در ادامــه قابــل پیادهســازی خواهــد
بود.بــا تأمــل بــر جریــان هزینــه و درآمــد در بســتر عرضــه
و تقاضــای واقعــی ،پیداســت كــه اقتصــاد بــرق فینفســه
اقتصــادی پویــا و خودگــردان اســت؛ البتــه چنانچــه تــوازن
در معادلــه هزینــه و درآمــد از طریــق بازنگــری هدفمنــد
تعرفههــا و اصــاح نظــام قیمتگــذاری انجــام شــود كــه
از ایــن مهــم میتــوان بــه عنــوان گامــی بنیادیــن در
مســیر بهبــود شــرایط صنعــت بــرق نــام برد.تفــاوت قیمــت
تمامشــده بــرق بــا قیمــت تكلیفــی كــه در قالــب یارانــه
بــه مشــتركین اعــم از مســكونی ،صنعتــی ،كشــاورزی و
امثالهــم تخصیــص داده میشــود ،در طــرف عرضــه كامــا
ابعــاد اقتصــادی بــه خــود میگیــرد؛ بــه گونــهای كــه ماننــد
هــر كاالی دیگــری ،جمــع نهادههــای تولیــد در كنــار
یكدیگــر ،قیمــت تمامشــده بــرق را تشــكیل میدهــد كــه
تولیــدات و خدمــات بنگاههــای اقتصــادی بخــش خصوصــی
ســهم معتنابهــی در آن دارنــد امــا درســت در طــرف تقاضــا،
پــای قیمــت تكلیفــی بــه میــان میآیــد كــه نمــاد یــك
خدمــت عمومــی را بــه ذهــن متبــادر میکنــد حــال آنكــه
ایــن تفــاوت آشــكار یــا بهعبارتــی همــان یارانــه بــرق،
سرنوشــت یــك صنعــت زیربنایــی بــا عمــق ســاخت داخــل
بــاال و پیشــرو در صــادرات تجهیــزات بــا تكنولــوژی برتــر و
خدمــات فنــی و مهندســی را تحتالشــعاع قــرار داده؛ چراكــه

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و یکم  /هفتـه اول شهریور هزار و سیصد نود و نه

اولیــن و جدیتریــن اثــر ایــن اقتصــاد ناتــراز ،كمبــود منابــع
و نقدینگــی در صنعتــی اســت كــه بســیار ســرمایهبر اســت.
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در فواصــل زمانــی س ـهماهه بــه وزارت نیــرو پرداخــت کنــد
و حتــی قانونگــذار در تبصــره ذیــل ایــن مــاده فراتــر از
آن ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور را موظــف کــرد
تــا ایــن مابهالتفــاوت را از ســال  ۱۳۸۸تــا ســال ۱۳۹۳
محاســبه و در لوایــح بودجــه ســنواتی پیشبینــی کــرده و
در اختیــار وزارت نیــرو بــرای پرداخــت بدهیهــای بخــش
بــرق اعــم از پیمانــکاران ،مشــاوران ،ســازندگان تجهیــزات
برقــی ،فروشــندگان بــرق ،بانکهــا و ســایر طلبــکاران قــرار
دهــد ،امــری كــه اگــر در ایــن ســالها محقــق میشــد،
نهتنهــا وزارت نیــرو بــا انباشــت بدهــی بــه بخــش خصوصــی
و سیســتم بانكــی كشــور مواجــه نبــود بلكــه منابــع الزم
بــرای ســرمایهگذاری در راســتای دســتیابی بــه اهــداف
برنامههــای باالدســتی كشــور را نیــز در اختیــار داشــت كــه
بالطبــع منتــج بــه رونــق فضــای كسـبوكار ایــن صنعــت هم
میشــد.توجه بــه ایــن قوانیــن و نظــارت بــر اجــرای آنهــا
منجــر بــه اصــاح اقتصــاد ناتــراز بــرق و اســترداد مبالــغ
هنگفتــی میشــود كــه هــر ســاله تحــت عنــوان یارانــه
از جیــب ایــن صنعــت خــارج شــده و در اختیــار صنایــع
باالدســتی قــرار میگیرد.صنایعــی كــه بــا برخــورداری از
انــرژی یارانــهای ارزانقیمــت ،بــه جــای قرارگرفتــن در رأس
زنجیــره تأمیــن و فراهمکــردن مــواد اولیــه و خــوراك الزم
بــرای صنایــع میانــی و تكمیلــی كــه رســالت اصلــی توســعه
صنایــع باالدســتی تلقــی میشــود ،نســبت بــه صــادرات
محصــوالت خــود كــه مصــداق خامفروشــی دارنــد ،اقــدام
کــرده و از مواهــب معافیتهــا و مشــوقهای صادراتــی آن
بهرهمنــد میشــوند و از آن ســو نهتنهــا عایــدیای از ایــن
محــل نصیــب صنعــت بــرق نمیشــود بلكــه كمبــود منابــع
ناشــی از پرداخــت اینگونــه یارانههــا ،رونــد ســرمایهگذاری
و توســعه ایــن صنعــت ممتــاز و توانمنــد را تحتالشــعاع
قــرار داده و بخــش خصوصــی فعــال در ایــن حــوزه را دچــار
مضیقــه کــرده اســت.در خاتمــه بایــد اذعــان کــرد كــه توجــه
جــدی بــه صنایــع ارزشآفرینــی نظیــر صنعــت بــرق كــه بــا
خلــق حداكثــری ثــروت ،نقــش بســزایی در تولیــد ناخالــص
داخلــی و اشــتغالزایی دارنــد ،یقینــا هدایــت كشــور روی
ریــل توســعه و صیانــت از منافــع ملــی را در پــی دارد؛ منتهــا
ایــن مهــم مســتلزم حمایــت همهجانبــه و اهتمــام ویــژه
در جهــت رفــع موانــع و مشــكالت اینگونــه صنایــع اســت.

احــداث ســاالنه پنــج هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد ،كاهــش
تلفــات شــبكه ،افزایــش راندمــان نیروگاههــای موجــود،
هوشمندســازی ،بهینهســازی مصــرف ،توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،نگهــداری و نوســازی شــبكه و بســیار مــواردی
از ایــن دســت مســتلزم هــزاران هــزار میلیــارد تومــان
ســرمایهگذاری اســت كــه تحققنیافتــن آن منجــر بــه
افــول بــازار كســبوكار ،انباشــت مطالبــات و كاهــش
ضرباهنــگ تولیــد و صــادرات شــده اســت؛ حــال آنكــه
قانونگــذار بــا درایــت در تدویــن قانــون هدفمندكــردن
یارانههــا مصــوب دی  ١٣٨٨مقــرر کــرد میانگیــن قیمــت
فــروش داخلــی بــرق بــه گونــهای تعییــن شــود کــه بــه
تدریــج تــا پایــان برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی كشــور معــادل قیمــت تمامشــده آن باشــد
امــا اكنــون در ســالهای انتهایــی برنامــه ششــم توســعه
و درحالیكــه مقدمــات تدویــن برنامــه هفتــم آغــاز شــده
اســت ،همچنــان قیمــت تمامشــده بــا قیمــت تكلیفــی
فاصلــه دارد.جبــران هزینههــای قیمــت تمامشــده بــرق
در طــرف عرضــه مســتلزم اســتقرار فراینــد تعرفهگــذاری
هدفمنــد بــا تأســی از قانــون مذكــور در مســیر حفــظ تــوازن
هزینــه و درآمــد صنعــت بــرق و همچنیــن توزیــع مناســب و
عادالنــه امكانــات مبتنــی بــر رویكــرد حمایتــی از دهكهــای
پاییــن و طبقــه آســیبپذیر جامعــه از طریــق برخــورداری
از حداكثــر یارانــه قابــل تخصیــص و در عیــن حــال پرداخــت
قیمــت تمامشــده بــرق توســط ســایر آحــاد جامعــه بــا
درنظرگرفتــن مشــوقها و جوایــز بــرای طیــف مشــتركین
داخــل الگــوی مصــرف اســت.ذكر ایــن نكتــه ضــروری اســت
كــه پرداخــت یــا عــدم پرداخــت یارانــه و فراینــد تخصیــص
آن در زمــره سیاســتگذاریهای كالن یــك كشــور قــرار
دارد امــا اتخــاذ اینگونــه تصمیمــات اوال بایــد همراســتا بــا
قوانیــن و مقــررات جــاری باشــد ثانیــا رویههــای متضمــن
آثــار جبرانــی در صنایعــی كــه متأثــر از چنیــن تصمیماتــی
میشــوند ،ملحــوظ شــوند و درســت بــه همیــن منظــور
قانــون شـشمادهای حمایــت از صنعــت بــرق در آبــان ١٣٩٤
تصویــب و حســب مــاده  ٦ایــن قانــون مقــرر شــد ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور اعتبــار الزم بــرای پرداخــت پیــام باقــری نایــب رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون
مابهالتفــاوت قیمــت فــروش تکلیفــی انــرژی بــرق بــا قیمــت صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
تمامشــده را در بودجــه ســنواتی کل کشــور پیشبینــی و

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

غفلــت از سیاســتهای توســعه محــور بلندمــدت در حــوزه
گاز و بیتوجهــی بــه البیهــای قدرتمنــد انتقــال انــرژی
در خاورمیانــه و جهــان ،میتوانــد ایــران را بهعنــوان یکــی
از بزرگتریــن دارنــدگان منابــع انــرژی جهــان بــه حاشــیه
برانــد و از انتفــاع مالــی ایــن بــازار محــروم کنــد .خطــر حــذف
ترکیــه و عــراق از بــازار صادراتــی انــرژی ایــران فقــط اتفاقاتــی
اســت کــه میتوانــد در کوتاهمــدت بــر صــادرات انــرژی ایــران
تأثیــر بگــذارد؛ بهرهبــرداری از خــط لولــه تاپــی و بینیــازی
همســایگان شــرقی از گاز ایــران و همچنیــن تــاش روسهــا
بــرای ســیطره بــر بــازار گاز اروپــا نیــز مســائلی اســت کــه
شــاید کمــی دیرتــر جایــگاه انــرژی ایــران را متزلــزل کننــد.
وابســتگی عــراق بــه واردات انــرژی از ایــران و غیبــت رقیــب
جــدی بــرای پــر کــردن جــای ایــران در ایــن بــازار بهقــدری
قــوی بــوده کــه حتــی آمریــکا نیــز در جریــان اعمــال
تحریمهــای ظالمانــه نتوانســته اســت راه چــارهای بــرای منــع
کــردن ایــن مبــادالت انجــام دهــد؛ امــا حــاال آنگونــه کــه در
خبرهــا آمــده اســت عراقیهــا در حالــی زمینهســازی بــرای
حــذف انــرژی وارداتــی از ایــران هســتند و حتــی معتقدنــد
از ســال آینــده میــادی ،وابســتگی کمتــری بــه بــرق و گاز
ایــران خواهنــد داشــت.

هشدار
برای بازار
صادرات
انرژی ایران
در خاورمیانه

تغییر موازنه با ترکیه گازدار
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
دربــاره اثــرات کشــف منابــع گازی در ترکیــه بــه ایســنا
میگویــد :دولــت ترکیــه در ســالهای گذشــته توانســته
بــا اســتفاده از ظرفیتهــای خــود و برنامههــای بلندمــدت
سیاســتمدارانش در بازارهــای مختلــف نقشآفرینــی کنــد
و گرچــه تاکنــون ذخایــر گازی قابلتوجهــی نداشــت امــا
بااینوجــود ســعی میکــرد در ایــن بــازار نیــز حضــور داشــته
باشــد .حــال بــا اعــام پیــدا شــدن میــدان گازی جدیــد قطعـاً
شــرایط تغییــر خواهــد کــرد.
بــه عقیــده صالحــی ،نخســتین نتیجــه کشــف میــدان گازی
جدیــد ترکیــه ،کاهــش نیــاز ایــن کشــور بــه واردات گاز اســت
و ازای ـنرو احتمــاالً قــرارداد جدیــدی بــرای خریــد گاز ایــران
منعقــد نخواهــد کــرد .او میافزایــد :از ســوی دیگــر بــا توجــه
بــه نــگاه صــادرات محــور دولــت ترکیــه ،احتمــاالً آنهــا در
آینــدهای نهچنــدان دور بــه صــادرات گاز نیــز فکــر خواهنــد
کــرد کــه عــراق بــازاری در دســترس بــرای آنهــا خواهــد بــود
و ایــن بــه معنــی تهدیــد مســتقیم بــازار ایــران اســت.

تالش عراقیها در سه جبهه
عــراق بهواســطه اقتضــای زمــان ،در شــرایط فعلــی نیازمنــد
مســاعدت ایــران در تأمیــن انــرژی اســت و ایــران نیــز در
رابطــهای دوجانبــه از ایــن فرصــت اســتفاده میکنــد؛ امــا
عراقیهــا نشــان دادهانــد کــه در کنــار همــکاری صمیمانــه
ایــران ،قــرار نیســت بیخیــال مذاکــره بــا رقبــا شــوند.
اواســط خــرداد بــود کــه در جریــان ســفر رضــا اردکانیــان،
وزیــر نیــرو بــه عــراق ،ضمــن وصــول نیمــی از مطالبــات
صــادرات بــرق بــه ایــران کشــور ،قــرارداد  2ســالهای نیــز
بــرای تــداوم صــادرات بــرق در ســالهای  2020و  2021بــه

صالحــی بــا بیــان اینکــه فعـ ً
ا عاملــی حضــور ایــران در بــازار
عــراق را تهدیــد نمیکنــد ،گفــت :بــا توجــه بــه طرحهــای
توســعهای دولــت عــراق و نیــازی کــه بــه مصــرف گاز وجــود
دارد ،فع ـ ً
ا بــازار مــا در عــراق بــدون مشــکل فعــال خواهــد
بــود امــا بــا توجــه بــه تحریمهــا و محدودیتهــای اقتصــادی
ایــران از یکســو ،اهــداف بلندمــدت کشــورهایی ماننــد
ترکیــه از ســوی دیگــر ،بــه نظــر در آینــده بایــد نگــران ایــن
رونــد باشــیم.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و یکم  /هفتـه اول شهریور هزار و سیصد نود و نه

امضــا رســید؛ امــا حــاال ،از یکســو در جریــان ســفر مصطفــی
الکاظمــی ،نخســتوزیر عــراق بــه آمریــکا 8 ،میلیــارد دالر
قــرارداد در حــوزه انــرژی بــا شــرکتهای آمریکایــی امضــا
شــده و از ســوی دیگــر بغــداد تــاش میکنــد ضمــن جــذب
ســرمایهگذاریهای ســعودی ،شــبکه بــرق خــود را از طریــق
عربســتان و کویــت بــه شــبکه بــرق خلیجفــارس متصــل
کنــد.
ایــن دو اتفــاق بــه معنــای کاهــش وابســتگی بــه انــرژی ایــران
در عــراق و ظهــور رقیبــی جــدی بــرای تأمیــن بــرق در بــازار
ایــن کشــور اســت.
اولتیماتوم دوساله به برق ایران
در جریــان ســفر خردادمــاه وزیــر نیــروی ایــران عــراق ،عــاوه
بــر امضــای قــرارداد تــداوم صــادرات بــرق بــرای دو ســال
آتــی ،جلســاتی نیــز بهمــرور توافقــات گذشــته ایــران و عــراق
و برنامــه همــکاری سهســالهای کــه قبــ ً
ا بــرای بازســازی
صنعــت بــرق عــراق توســط بخــش خصوصــی ایــران بــه امضــا
رســیده بــود اختصــاص یافــت و حتــی مقــرر شــد بعــد از
اتمــام ســفر ،هیاتهــای فنــی و تخصصــی بخــش خصوصــی
ایــران بــرای امضــای دو قــرارداد مهــم در زمینــه کاهــش
تلفــات شــبکه توزیــع بــرق و همچنیــن تعمیــر و بازســازی
ادوات و تجهیــزات برقــی عــراق بــه بغــداد ســفر کننــد.
در ایــن شــرایط بــه نظــر میرســید بهواســطه بحــران بــازار
نفــت و ناتوانــی عــراق در کســب درآمــد هنگفــت از صــادرات
عــراق و پرداختــن بــه بازســازی و توســعه زیرســاختهای
حــوزه انــرژی ،ایــران فرصــت بلندمدتتــری بــرای حضــور
در بــازار انــرژی ایــن کشــور خواهــد داشــت و حتــی مســائلی
ماننــد ورود ترکیــه بــه بــازار بــرق و انــرژی عــراق نیــز
نمیتوانــد خللــی در ایــن دورنمــا ایجــاد کنــد؛ امــا کاهــش
وابســتگی ذاتــی ترکیــه بــه انــرژی ،بهواســطه کشــف ذخایــر
گازی جدیــد و سیاســت توســعه محــوری ایــن کشــور در
منطقــه میتوانــد خطــر بزرگــی بــرای صــادرات انــرژی ایــران
بــه عــراق نیــز باشــد .ضمــن اینکــه بــدون در نظــر گرفتــن
کشــف ایــن ذخایــر جدیــد ،بــه نظــر میرســد ترکیــه حتــی
بــا اتــکا بــه گاز وارداتــی از ترکمنســتان و روســیه و البتــه بــا
هدفگــذاری دقیــق و کارشناســی نیــز قــادر اســت بخشــی از
بــازار بــرق ایــران در عــراق را تصاحــب کنــد.
تکاپوی بغداد برای حذف وابستگی به ایران
یکــی از توجیههــای اصلــی عــراق بــرای معــاف مانــدن از
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تحریمهــای ایــران ،وابســتگی شــدید ایــن کشــور در حــوزه
تأمیــن انــرژی بــود کــه هیــچ راه دومــی هــم بــرای جبــران
آن وجــود نداشــت .ایــن در حالــی اســت کــه عــراق در جریــان
ســفر هفتــه گذشــته مصطفــی الکاظمــی ،نخس ـتوزیر ایــن
کشــور بــه آمریــکا ،قراردادهــای انــرژی بــه ارزش هشــت
میلیــارد دالر بــا شــرکتهای آمریکایــی امضــا کــرد ه و
همزمــان در تــاش اســت بــا جــذب ســرمایهگذاریهای
ســعودی ،شــبکه بــرق خــود را از طریــق عربســتان و کویــت
بــه شــبکه بــرق خلیجفــارس متصــل کنــد.
معــاون نخسـتوزیر عــراق معتقــد اســت کــه ایــن کشــور اگــر
بتوانــد قراردادهــای چنــد میلیــارد دالری کــه بــا شــرکتهای
آمریکایــی امضــا کــرده را اجرایــی کنــد و ســرمایهگذاری
ســعودی را جــذب کنــد ،قــادر خواهــد بــود واردات گاز و بــرق
ایــران را در ســال آینــده کاهــش دهــد.
همچنیــن علــی عــاوی ،وزیــر دارایــی عــراق نیــز اخیــرا ً در
وبینــاری کــه از ســوی شــورای آتالنتیــک ترتیــب داده شــده
بــود ،گفتــه اســت :تصــور میکنــد کــه واردات گاز و بــرق
ایــران در ســال آینــده کاهــش قابلتوجهــی پیــدا میکنــد
امــا تــا آن زمــان گزینــه دیگــری بهجــز واردات از ایــران
وجــود نــدارد.
بــه عقیــده او بهجــز ایــن بعیــد اســت عــراق بتوانــد گزینــه
کوتاهمــدت دیگــری پیــدا کنیــم؛ امــا تالشهــای میانمــدت
کــه برخــی در آســتانه طراحــی و برگــزاری مناقصــه هســتند،
میتوانــد وضعیــت آینــده را متفــاوت کنــد.
بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده ،در قراردادهــای هشــت
میلیــارد دالری امضــا شــده در جریــان ســفر الکاظمــی بــه
واشــنگتن ،شــرکت هانــی ول آمریــکا و وزارت نفــت عــراق
توافــق کردنــد توســعه پــروژه گاز «آر رتــاوی» را بــا هــدف
جمــعآوری ،فــرآوری و اســتفاده از منابــع گازی عــراق و
تأمیــن تقاضــای انــرژی داخلــی اجــرا کننــد.
همچنیــن عــراق در مذاکــره بــا عربســتان نیــز تــاش
میکنــد شــرکت آرامکــوی ســعودی و شــرکت آب و بــرق
 ACWA Powerکــه صنــدوق ســرمایه دولتــی عربســتان
 ۲۵درصــد در آن ســهم دارد ،ازجملــه بازیگــران حــوزه انــرژی
عــراق باشــند .عــاوه بــر ایــن عــراق مذاکراتــی نیــز بــرای
اتصــال بــه شــبکه بــرق شــورای همــکاری خلیجفــارس
داشــته و مقــرر بــود در مــاه مــه  ۵۰۰مــگاوات بــرق از ایــن
شــبکه وارد کنــد کــه بهواســطه شــرایط اقتصــادی نامســاعد،
موفــق بــه ایــن کار نشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و یکم  /هفتـه اول شهریور هزار و سیصد نود و نه

شــورای مشــورتی تشــکلهای اتــاق ایــران بــا
محــور بررســی شــاخصهای ارزیابــی و مشــکالت
حرفــهای اعضــای تشــکلهای اتــاق ایــران بــا
حضــور مســعود خوانســاری ،محمدرضــا انصــاری،
کیــوان کاشــفی اعضــای هیئــت رئیســه اتــاق
ایــران و تعــدادی از نماینــدگان تشــکلهای بخــش
خصوصــی تشــکل جلســه داد.
شــورای مشــورتی تشــکلهای اتــاق ایــران بــا محــور
بررســی شــاخصهای ارزیابــی و مشــکالت حرفــهای
اعضــای تشــکلهای اتــاق ایــران بــا حضــور مســعود
خوانســاری ،محمدرضــا انصــاری ،کیــوان کاشــفی و برخــی
از نماینــدگان تشــکلهای بخــش خصوصــی تشــکل جلســه
داد.
در اولیــن دســتور جلســه ایــن نشســت ،ضمــن ارائــه توضیح
مختصــری از ســوی مســعود خوانســاری نایــب رئیــس اتــاق
ایــران دربــاره رونــد ارزیابــی تشــکلهای اقتصــادی طــی
دو ســال گذشــته 5 ،شــاخص ارزیابــی بــرای تشــکلهای
اقتصــادی در ســال جــاری تشــریح شــد تــا نماینــدگان
تشــکلهای حاضــر در نشســت بــه بیــان نقطــه نظــرات
خــود بپردازنــد.
بــر اســاس توضیحــات ارائــه شــده از ســوی خوانســاری،
رتبــه بنــدی تشــکلهای اقتصــادی در دوســال گذشــته،
تنهــا موقعیــت تشــکلها را مشــخص میکــرد؛ بــه
طوریکــه در ســال اول ،ایــن فرآینــد بیشــتر اســمی و
خوداظهــاری بــود تــا اینکــه ســال گذشــته نتیجهگــرا شــد
و خروجــی عملکردهــا مــورد توجــه قــرار گرفــت.
بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده در خصــوص دســتور جلســه
اول ایــن نشســت« ،حکمرانــی»« ،عضویــت»« ،خدمــات»،
«تاثیــر در سیاســتگذاریها» و «تصمیمگیــری»
پنــج شــاخص بــرای ارزیابــی تشــکلهای اقتصــادی در
ســال پیــش رو اســت کــه در همیــن ارتبــاط و در حــوزه
حکمرانــی« ،سیســتم مالــی تشــکلها»« ،پرداخــت بــه
موقــع»« ،دبیــر»« ،کمیتههــا و کمیســیونهای تخصصــی»،
«مکاتبــات»« ،دبیرخانــه»« ،روابــط عمومــی»« ،بانکهــای
اطالعاتــی»« ،روش تامیــن مالــی»« ،برنامهریــزی و
اســتراتژی»« ،ســاختار ســازمانی» مــورد توجــه قــرار
خواهــد گرفــت.
همچنیــن در مــدل تعریــف شــده ،شــاخص عضویت شــامل:

در نشست شورای مشورتی تشکلهای اتاق ایران صورت گرفت

بررسی شاخصهای رتبهبندی
تشکلهای اقتصادی
پیمان مولوی

«میــزان مشــارکت شــرکتهای بــزرگ صنعــت در تشــکل»،
«پرداخــت بــه موقــع حــق عضویــت»« ،رونــد تغییــر تعــداد
اعضــا»« ،تهیــه پکیــج معرفــی و راهنمــای عضویــت در
تشــکل»« ،میــزان پوشــش» و «عضویــت تعــداد فعــاالن
صنعــت» ،شــاخص خدمــات شــامل« :خدمــات آموزشــی
و پژوهشــی»« ،خدمــات مشــاورهای فنــی و تخصصــی»،
«خدمــات نمایشــگاهی»« ،همایشــی و پاویــون»« ،جــذب»،
«اعــزام و هیــات تجــاری»« ،خدمات زیرســاختی» ،شــاخص
تاثیــری گــذاری در سیاســت شــامل« :کســب کرســی
در نهادهــای تصمیــم گیــری و حاکمیتــی»« ،شناســایی
وارتبــاط بــا  Ngoهــا»« ،ارتبــاط بــا دولــت ،مجلــس و
رســانه»« ،تغییــر آییننامههــا ،بخشــنامهها یــا قانــون بــا
محوریــت تشــکل»« ،نقــش و مشــارکت تشــکل در تشــکل
هــای باالدســتی» ،شــاخص تصمیمگیــری شــامل« :مرجــع
بــودن تشــکل در ارزیابــی کیفــی بنــگاه هــا»« ،میــزان
مشــارکت و اختیــار در امــر قیمتگــذاری»« ،مرجــع بــودن
اســتعالم از ســمت نهادهــای مرتبــط خارجــی و داخلــی»
اســت؛ کــه محورهــای ارزیابــی هــر شــاخص جداگانــه بــا

حضــور نماینــدگان تشــکل هــا و فعــاالن اقتصــادی بررســی
و مقــرر شــد تــا طــی یــک هفتــه نظــرات اصالحــی بــه
دبیرخانــه شــورای مشــورتی تشــکلهای اتــاق ایــران
ارســال شــود.
در ادامــه ایــن نشســت ،دســتور جلســه دوم بــا محــور
بررســی مشــکالت حرفـهای اعضــا و ضــرورت توانمندســازی
تشــکلها مطــرح شــد و حاضــران در نشســت بــه بحــث و
گفتوگــو پرداختنــد.
در همیــن ارتبــاط ،موانــع صادراتــی ،تامیــن مــواد اولیــه،
ریــزش درآمدهــا ،محدودیــت هــای اقتصــادی ناشــی
از شــیوع ویــروس کرونــا بــه عنــوان مهمتریــن موانــع
تشــکلهای اقتصــادی در فضــای کســب و کار عنــوان شــد.
ضــرورت آمــوزش و همسانســازی تشــکلهای اقتصــادی
از جملــه مهمتریــن پبشــنهادهایی بــود کــه از ســوی
ابوالفضــل روغنــی گلپایگانــی رئیــس کمیســیون صنایــع
اتــاق ایــران بــرای توانمندســازی تشــکلهای اقتصــادی
مطــرح شــد و محمــود نجفــی عــرب رئیــس فدراســیون
اقتصــاد ســامت هــم بــر ضــرورت جداســازی شــرح وظیفــه
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تشــکلهای باالدســتی و پاییــن دســتی و واگــذاری برخــی
از بخشهــای امــور حاکمیتــی اتــاق بــه تشــکلهای
اقتصــادی تاکیــد کــرد.
برگــزاری نشســت هماندیشــی تشــکلهای اقتصــادی بــا
هیــات رئیســه اتــاق ایــران ،از دیگــر پیشــنهادهای حاضــران
در نشســت بــا هــدف تعامــل هرچــه بیشــتر تشــکلهای
اقتصــادی و اتــاق ایــران بــود کــه در همیــن زمینــه مظفــر
علیخانــی معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران بــه
ارائــه توضیحاتــی پرداخــت.
بــر اســاس توضیحــات او ،تعامــل فیزیکــی و برگــزاری
نشســتهای ماهانــه و فصلــی بــا تشــکلهای اقتصــادی،
از مهمتریــن برنامههــا و اولویتهــای کاری اتــاق ایــران
اســت کــه در چنــد مــاه گذشــته بــه دلیــل شــیوع ویــروس
کرونــا و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــه تعویــق افتــاده
اســت.
علیخانــی همچنیــن دربــاره ضــرورت تعامــل دولــت و
تشــکلهای اقتصــادی بــه آییننامــه تشــکلهای مــردم
نهــاد در هیــات دولــت اشــاره کــرد کــه در صــورت تصویــب،
دولــت موظــف اســت تــا بــر اســاس فهرســت تشــکلهای
ملــی منتشــر شــده از ســوی اتــاق ایــران ،طرفهــای
گفتوگــو را انتخــاب کنــد.
معــاون تشــکلها اســتانهای اتــاق ایــران اظهــار کــرد:
طبــق مصوبــه هیــات رئیســه اتــاق ایــران دســت اتــاق
ایــران بــرای عضویــت تشــکلهای اقتصــادی در هیــات
نماینــدگان بــاز اســت و تشــکلهای اقتصــادی حداکثــر
مشــارکت را در کمیســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران
دارنــد و بــرای حضــور در نشســتهای هیــات نماینــدگان
و کمیســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران بــا منعــی روب ـهرو
نیســتند؛ ضمــن اینکــه شــورای روســای تشــکلها و
کمیســیونها مشــورتی اســت و مصوبــات جلســات ابتــدا
در نشســت هیــات رئیســه بررســی و پــس از آن در هیــات
نماینــدگان مطــرح میشــود.
بــه بــاور علیخانــی ،هیئــت راهبــردی چــه در حــوزه
تشــکلها و چــه در حــوزه اســتانی راه میانبــری اســت
کــه مســیر هیــات رئیســه را بــرای حــل مشــکالت همــوار
کــرده اســت و منجــر بــه ایــن شــده تــا اعضــای هیــات
رئیســه در ســریعترین زمــان ممکــن بــه مشــکالت مطروحه
رســیدگی کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــران بــرای تبــادل بــرق بــا کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس
از طریــق کابــل زیردریایــی مذاکــرات خــود را آغــاز کــرده
کــه اگــر بــه ســرانجام برســد ،از مســیر ایــران میتــوان
در ماههایــی از ســال انــرژی مــازاد ایــن کشــورها را بــه
کشــورهای همســایه دیگــر ترانزیــت و بــه نوعــی تبــادل برقــی
میــان کشــورهای همســایه ایجــاد کــرد .جدیدتریــن مذاکــرات
میــان ایــران و قطــر شــکل گرفتــه کــه بــا بــه ســرانجام
رســیدن آن فصــل جدیــدی در روابــط برقــی ایــران گشــوده
میشــود و کشــور یــک گام بــه هــدف خــود ،یعنــی تبدیــل
شــدن بــه هــاب بــرق منطقــه نزدیکتــر خواهــد شــد .ایــن
مذاکــرات بــا عمــان نیــز دنبــال میشــود.
در ایــن بــاره روز گذشــته وزیــر نیــرو به ســؤال «ایران» پاســخ
داد و دربــاره روابــط برقــی بــا مهمتریــن مشــتری کنونــی
صنعــت بــرق کشــور گفــت :اکنــون بــا همــه همســایگانی
کــه مــرز زمینــی داریــم ،همچــون پاکســتان ،افغانســتان،
ترکمنســتان ،ارمنســتان ،آذربایجــان ،ترکیــه و عــراق ،ارتبــاط
را برقــرار کردهایــم .امــا در بــازار بــرق عــراق نــگاه مــا متفــاوت
اســت .مــا در عــراق بهدنبــال افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق از
طریــق کاهــش تلفــات شــبکه بــرق ایــن کشــور نیــز هســتیم.
بــر اســاس قــراردادی بــا همســایه خــود اعــام کردیــم کــه
حاضریــم بــرای آنهــا تلفــات شــبکه را کاهــش بدهیــم .متعهــد
شــدهایم کــه  5هــزار دســتگاه ترانــس را بــرای آنهــا تعویــض
کنیــم تــا تلفــات شــبکه بــرق عــراق از  50درصــد بــه 20
درصــد برســد .ایــن بــه معنــی ایجــاد  30درصــد ظرفیــت در
شــبکه بــرق عــراق اســت».
رضــا اردکانیــان در ایــن نشســتی خبــری کــه بــه مناســبت
هفتــه دولــت برگــزار شــده بــود ،ادامــه داد« :در آخــر قــرارداد
نیزبنــدی آمــده کــه مطابــق بــا آن اعــام کردهایــم هــر زمــان
ایــن کشــور نیــاز بــه بــرق داشــت و مــا ظرفیــت صــادرات
داشــتیم ،از ظرفیــت موجــود بــرای صــادرات بــه عــراق
میتــوان بهــره بــرد .ضمــن آنکــه از حضــور هــر کشــوری
کــه بتوانــد نیــاز برقــی ایــن کشــور دوســت و همســایه مــا را
تأمیــن کنــد ،اســتقبال میکنیــم و خوشــحال میشــویم».او
بــا اشــاره بــه اهمیــت مرزهــای سیاســی بیــان کــرد« :مــرز
سیاســی مهــم اســت امــا وقتــی بحــث توســعه و آرامــش و
آبادانــی پیــش میآیــد؛ آســایش و آرامــش خودمــان را جــدا
از کشــور همســایه نمیدانیــم .چــه در غــرب و چــه در شــرق.
آبــاد شــدن کشــور همســایه جــزو لــوازم آبــادی کشــورمان
اســت .لــذا بــا عالقــه ایــن اخبــار را دنبــال میکنیــم و اگــر

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و یکم  /هفتـه اول شهریور هزار و سیصد نود و نه

آغاز مذاکرات
برقی با شیخ
نشینان حاشیه
همراهی با دولتمردان در مسیر
فارس
خلیج
توسعه را وظیفه خود میدانیم
چنانچــه کشــورهای دیگــر هــم بتواننــد ایــن کار را بــرای
عــراق انجــام دهنــد ،اســتقبال میکنیــم».
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه  3درصــد کل انــرژی تولیــدی
بــرای صــادرات ارســال میشــود ،عنــوان کــرد« :بــا ایــن رقــم
 3درصــد  30درصــد نیــاز ارزی کشــور را پاســخگو هســتیم و
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای تولیــد ایــن میــزان ( 3درصــد)
کمتــر از یــک درصــد کل گاز تولیــدی کشــور در نیروگاههــا
مصــرف میشــود کــه درواقــع معادلــه مطلوبــی اســت».
اردکانیــان بــه رونــد اتصــال شــبکه بــرق ایــران بــا روســیه
نیــز اشــاره کــرد و گفــت« :مــا بهدنبــال ســنکرون سیســتم
بــرق خــود بــا همســایگان و کشــورهای بــزرگ دیگــر از جملــه
فدراســیون روســیه کــه ظرفیــت نصب شــده آن بیــش از ۲۳۰
هــزار مــگاوات یعنــی ســه برابــر کشــور ماســت ،هســتیم .دو
مســیر داریــم کــه یکــی از آنهــا از طریــق آذربایجــان و مســیر
دیگــر از طریــق ارمنســتان و گرجســتان اســت .مطالعــات هــر
کــدام از ایــن مســیرها زودتــر بــه نتیجــه برســد ،ایــن کار را
انجــام خواهیــم داد».

غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران در پیامــی هفتــه
دولــت را کــه از دوم شــهریورماه بــه یــاد شــهدای حادثــه
تروریســتی دفتــر نخســتوزیری در هشــتم شــهریور
 1360آغــاز شــده اســت ،گرامــی داشــت.
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــا صــدور پیامــی ضمــن
گرامیداشــت هفتــه دولــت از تــاش هــای دولــت
دوازدهــم تقدیــر کــرد.
متــن پیــام رئیــس پارلمــان بخشخصوصــی بــه ایــن
شــرح اســت:
هفتــه دولــت ،یــادوارهای اســت از دولتمردانــی کــه در راه
خدمــت بــه مــردم ،جــان خــود را فــدا کردنــد و نــام و یــاد
خــود را در دلهــا مانــدگار ســاختند.
انفجــار تروریســتی دفتــر نخسـتوزیری کــه بــه شــهادت
دو یــار وفــادار انقــاب اســامی ایــران محمدعلــی رجایــی
و مجمدجــواد باهنــر انجامیــد ،حســرتی بــزرگ بــرای
مــردم ایــران در ســختترین شــرایط بــر جــای گذاشــت.
پاسداشــت هفتــه دولــت فرصتــی طالیــی بــرای زنــده
نگــه داشــتن یــاد و نــام شــهدای راه خدمــت و همچنیــن
پاســداری از خدمــات بیمنتــی اســت کــه بــا هــدف
فراهــم کــردن شــرایط بهتــر بــرای ولینعمتــان ،انجــام
میشــود.
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بــه عنــوان رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران،
گرامیداشــت هفتــه دولــت را بــر خــود واجــب میدانــم
و اعــام میکنــم کــه فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان
بنگاههــای تولیــدی و تجــاری ،تــاش بیوقفــه
دولتمــردان را ارج مینهنــد .همچنیــن بــر ایــن بــاورم
کــه اقتصادگردانــان ایــران کــه در ســختترین شــرایط
میــدان را خالــی نکردهانــد ،همراهــی بــا دولتمــردان
در مســیر توســعه همهجانبــه را وظیفــه خــود میداننــد.
جنــگ اقتصــادی تحمیــل شــده بــه دولــت و ملــت ایــران
در ســالهای اخیــر ،شــرایط خطیــری را پیــش روی
دولتمــردان قــرار داده اســت .اداره امــور در ســختترین
شــرایط بودجـهای بــه ویــژه در ســالی کــه بیمــاری کرونــا
اپیدمــی شــده ،دشــواریهای کار را دوچنــدان کــرده
اســت؛ از همیــن رو دســت یــاری بــه ســوی دولتمــردان
دراز میکنیــم و همچــون گذشــته بــرای توســعه ایــران
تــاش خواهیــم کــرد.
الزم میدانــم از ریاســت محتــرم جمهــوری ،معــاون
اول ایشــان ،دیگــر معاونــان ،وزرا ،اســتانداران و کلیــه
کارکنــان خــدوم دولــت کــه در ســال پایانــی فعالیــت
دولــت دوازدهــم بــه خدمــت صادقانــه ادامــه میدهنــد،
قدردانــی کنــم و آرزوی موفقیــت روزافــزون را بــرای
تمامــی ارکان دولــت داشــته باشــم.
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حتمــا همــه شــما کــه ایــن مطلــب را مــی خوانیــد بــازی
مــار و پلــه را بــازی کــرده ایــد ،چــه هیجاناتــی کــه در
دوران کودکــی بــا گــردش تــاس و حرکــت خانــه هــا بــه
پــا نمــی شــد و چــه امیدهایــی کــه جــان مــی گرفــت و
یــا بــه ســرعت از عــرش بــه زمیــن ســقوط مــی کــرد.
مــار و پلــه یــک بــازی بــود و همــه قبــل از شــروع بــازی
بــه مکانیــزم آن آشــنا و البتــه مکانیــزم هــم بســیار ســاده
بــود حرکــت یــک تــاس! و شانســی کــه حــرف اول و آخــر
را مــی زد و تقریبــا مهــارت تاثیــری در بــازی نداشــت.
ایــن روزهــا کــه بــازار ســرمایه بــه هفتــه ســوم نزولــی
خــود قــدم مــی گــذارد  ،حرکــت خیلــی هــا مــرا
بــه یــاد بــازی مــار و پلــه مــی انــدازد! همــه آنچنــان
غافلگیــر هســتند کــه گویــی در رونــد ســرمایه
گــذاری ورود کــرده انــد کــه ریســک در آن وجــود
نداشــته و یــک شــبه بــا ریســک روبــرو شــده انــد.
در دنیــای ســرمایه گــذاری در بــازار هــای موازی روشــهای
مختلــف ســرمایه گــذاری وجــود دارد ،برخــی از آنهــا بــه
ســبب تاســی برخــی از میلیاردرهای بزرگ جهــان همچون
بافــت معروفترنــد و برخــی ناشــناخته تــر بــرای عمــوم.
یکــی از روشــهای ســرمایه گــذاری ســرمایه گــذاری
رشــد محــور  Growth Investingاســت  ،ســرمایه
گــذاری کــه در آن ســرمایه گــذاران در بازارهــای
مالــی و فیزیکــی بنــا را بــر رشــد آن صنعــت و یــا
کاال در طــول بــازه ای طوالنــی قــرار مــی دهنــد
ایــن امــر در اقتصــاد امریــکا ممکــن اســت یــک بــازه
 ۱۰تــا  ۳۰ســاله نیــز باشــد و یــا هــر جــای دیگــر.
صنایــع و ســهام هــای رشــد محــور آینــده ای در خــور
را نویــد مــی دهنــد و متکــی بــر مزیتهــای اقتصــادی
هســتند ،مثــا نیــاز بــه پالســتیک در طــول  ۳۰ســال
گذشــته صنایــع پتروشــیمی را جــزو صنایــع رشــدی قــرار
داده ،در ایــن صــف مــی توانیــد بــه صنایــع بانکــی و مالــی
 ،بیمــه هــا و مــواد غذایــی و صنایــع فلــزی را هم قــرار داد!
نــوع دیگــر ســرمایه گــذاری ســرمایه گــذاری ارزش
اســت ،ســرمایه
محــورValue Investing
گــذاری کــه رســرمایه گــذار بــا قــدرت تشــخیص
خــود مــی توانــد ســهمی را پاییــن تــر از ارزش بــازار
شناســایی کنــد و بعــد بــه قیمــت بفروشــد ،وارن
بافــت اســطوره ایــن روش ســرمایه گــذاری اســت.
نویــع دیگــر ســرمایه گــذاری ســرمایه گــذاری شــاخص
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مار و پله و سرمایه گذاری
در بازار سرمایه
پـــیــمـــان مـــولــوی

محــور Index Investingاســت ،در ایــن ســرمایه
گــذاری ســرمایه گــذاران یــک شــاخص را بــه عنــوان اگــو
بــر مــی گزیننــد  ،مثــا شــاخص  ۳۰شــرکت بــورس تهران
یــا پاخــص  ۵۰۰اس انــد پــی در امریــکا و یــا هــر شــاخص
دیگــر و ســبد ســهامی مطابــق بــا آن را انتخــاب مــی کنند
در بیــن ایــن نــوع ســرمایه گــذاری هــا بــر اســاس
بــازار هــای روبــه بــاال و پاییــن از اســتراتژی هــای
تهاجمــی و تدافعــی نیــز بســیار اســتفاده مــی شــود.
حــال برگردیــم بــه بــازی مــار و پلــه و ربــط
آن بــه ســرمایه گــذاری ایــن روزهــای بــورس!
در بــازی مــار و پلــه تکلیــف روشــن اســت ،یــک تــاس
داریــم و نردبــان هایــی بــرای صعــود و مارهایــی کــه شــما
را بــه کام مــرگ مــی کشــانند و مســیر ســقوط شــما
هســتند .از اول مــی دانیــد کــه شــانس عامــل اصلــی ایــن
بــازی اســت ،آیــا در بــازار ســرمایه ایــن چنیــن اســت؟
خیــر
بــر خــاف تمــام حملــه هایــی کــه بــه بــازار ســرمایه در
ایــران مــی شــود کــه بیشــتر آن طبیعــی و ناشــی از عــدم
عمــق بــازار و بــه قــول نســیم نیــکالس طالــب Skin In
 the Game fبــودن منتقــدان اســت ،ایــن بــازار همانند

ســایر بــازار هــای متاثــر از متغییــر هــای بســیاری اســت.
بــه عنــوان مثــال وقتــی کــه شــما مــی خواهیــد وار بــازار
ســرمایه گــذاری شــوید بــه یــاد نــدارم کــه ســرمایه گــذار
حرفــه ای بــه خاطــر حــرف فــان وزیــر و یــا ریــس بــورس
و یــا هــر فــرد دیگــری وارد بــازار ســرمایه گــذاری شــده
باشــد ،بیشــتر ســرمایه گــذاران حرفــه ای بــا دیــدن رشــد
نقدینگــی  ،کاهــش رشــد اقتصــادی ،و تــورم بــاال بــرای
حفــظ دارایــی هــا و البتــه از فرصتهــا وارد بازارهــای موازی
از جملــه بــورس مــی شــود!( ۹۷تــا  )۹۹تــا اینجــای کار
بــازار ســرمایه هیــچ شــباهتی بــه بــازی مــار و پلــه نــدارد.
امــا از زمــان ورود دولــت بــه ایــن بــازار  ،بــازار تبدیــل
بــه بــازی مــی شــود ،حمایــت هــای ریــز و درشــت
از بازاربــه جــای کمــک کــردن بــدان آن را در کوتــاه
مــدت تبدیــل بــه یــک بــازی مــی کنــد ،بــازی کــه
بســیاری از ســرمایه گــذاران تــازه وارد بــدان ریســک
را در هیــچ کجــای محاســبات قــرار نمــی دهنــد و
بارهــا ایــن جملــه را از ایشــان مــی شــنوی :دولــت بنــا
دارد تــا انتهــای دولــت حداقــل از بــازار حمایــت کنــد.
وقتــی ایــن جملــه هــا را مــی شــنوی مطمئــن مــی
شــوی کــه بــازار تبدیــل بــه بــازی شــده اســت.

بــازی کــه در آن بازیگــران جدیــد و بعضــا حرفــه ای
نــه بــه ســبب داشــتن اســتراتژی مشــخص بلکــه
بــه ســبب اینکــه مــی شــود بــر روی حــرف هــا
حســاب بــاز کــرد اقــدام بــه ورود بــه بــازار مــی کننــد!
دیگــر از رونــد طبیعــی خبــری نیســت! قوانین بــازی تغییر
کــرده اســت و هالــه ای از ابهــام بــر بــازار قرار گرفته اســت.
ایــن روزهــا بــازار ســرمایه از یــک بــازار تبدیــل بــه بــازی
شــده اســت ،بــازی کــه همــه از آن انتظــار ســود دارنــد
و بــا کمــی اصــاح بــازار ســر و صــدای همــه در مــی
ایــد! گویــی در بــازاری حضــور یافتــه بودنــد کــه از فضــای
اقتصــاد ایــران بــه دور بــوده اســت و شــاید فضــای اقتصــاد
ایــران را بــا ریســک هایــش بــا ســویس اشــتباه گرفتــه اند.
بارهــا تاکیــد کــرده ام کــه بــدون اســتراتژی منســجم و
مشــخص ذخیــره ســود امــکان اســتفاده بهینــه از فرســتها
بــا ریســک هــای اقتصــاد ایــران فراهــم نخواهــد شــد.
آنچــه بــازار ســرمایه را بــه بــی راهــه رهنمــون خواهــد
کــرد نشــان دادن ایــن بــازار بــه عمــوم بــه بــازاری بــدون
ریســک اســت ،ایــن تلقــی تیشــه بــه ریشــه بــازار بــورس
و هــر بــازار مــوازی مــی زنــد.
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بــرای رســیدن بــه گشــایش واقعــی اقتصــادی بایــد از
تمامــی پتانســیل صنعــت ایــران اســتفاده کــرد .مواداولیــه
ارزشافــزوده
گــران و بیکیفیــت وقتــی وارد زنجیــره
ِ
میشــود ،اثــر گســتردهای در جایجــای اقتصــاد ایــران از
خــود بهجــا میگــذارد .کاهــش تــورم ،افزایــش ملمــوس
ســطح اشــتغال و رشــد تولیــد ناخالــص ملــی ،میتوانــد
یــک گشــایش واقعــی بــرای اقتصــاد ایــران باشــد .امــا
چطــور میتــوان بــه ایــن مهــم دســت یافــت؟ یکــی از
مشــکالت اصلــی تولیدکنندههــای ایرانــی ،عدمتــوان
تولیــد کاال بــا کیفیــت و قیمــت مناســب اســت کــه
ریشــه در دسترســی نداشــتن آنهــا بــه مواداولیــه مقــرون
بهصرفــه ،بــا کیفیــت و کمیــت بــاال دارد .سالهاســت
بــه صنایــع پاییندســتی کمتــر توجــه شــده اســت .ایــن
صنایــع کــه بــه دالیــل مختلــف ،بهویــژه نوســانات شــدید
ارز ،رکــود ،چالشهــای جــدی تامیــن مالــی و تحریمهــا
بهشــدت تضعیــف شــده بودنــد ،ســالجاری را هــم بــا
اپیدمــی کوویــد 19 -و بحرانهــای گســترده ناشــی از
آن آغــاز کردنــد تــا انــدک تــوان باقیمانــده خــود را در
شــیوع بیســابقه ایــن بیمــاری ،محدودیتهــای ناشــی
از آن و توقــف مبــادالت تجــاری و اقتصــادی از دســت
بدهنــد .در چنیــن شــرایطی نبایــد حمایتهــای دولــت
و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت معطــوف بــه صنایــع
مــادر باشــد .در حالــی کــه بایــد محصــوالت صنایــع
مــادر بــا شــرایط مناســب در قیمــت و نحــوه پرداخــت
در اختیــار صنایــع پاییندســتی و ســپس پیمانــکاران
قــرار گیــرد ،آنچــه امــروز رخ میدهــد ایــن اســت کــه
تولیــدات صنایــع مــادر بــرای کســب ســود بیشــتر صــادر
میشــوند کــه ایــن عمــا ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای
صنایــع ســایر کشورهاســت .درنهایــت مــا نهتنهــا در
تامیــن نیازهــای داخلــی بــا مشــکل مواجــه میشــویم،
بلکــه بازارهــای صادراتــی را هــم بــه رقبــای خارجــی
میبازیــم کــه مواداولیــه خــود را از کشــورمان تامیــن
میکننــد .واقعیــت ایــن اســت کــه صنایــع مــادر ،زمانــی
بــه موتــور محــرک اقتصــاد بــرای دســتیابی بــه توســعه
پایــدار تبدیــل میشــوند کــه تامینکننــده مواداولیــه بــا
بهــای رقابتــی بــرای صنایــع ســاختمحور باشــند.
امــا توجــه بــه صنایــع کوچــک چطــور میتوانــد منجــر به
گشــایش اقتصــادی شــود؟ ذکــر یــک مثــال میتوانــد این
رابطــه علتومعلولــی را ملمــوس کنــد .بــرای مثــال نــرخ

انـرژی
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افتتاح اولین مرکز شتابدهی صادرات
ایران با همکاری اتاق ایران
و بانک کارآفرین

با حمایت از صنایع کوچک ،اقتصاد
ایران را نجات دهیم
وابستگی به صادرات مواداولیه خام ،ذات اقتصاد را فسادپذیر میکند

خریــد و کیفیــت محصــوالت پتروشــیمی ،اثــر پررنگــی
بــر قیمــت نهایــی محصــوالت غذایــی و بســتهبندی آنهــا
دارد .محصــوالت صنایــع فلــزی تأثیــر خــود را بــر بــازار
لــوازم خانگــی ،خــودرو ،مســکن و ...میگذارنــد و اینهــا
یعنــی مــا بــرای دســتیابی بــه گشــایش اقتصــادی واقعــی
بایــد مشــکالت اقتصــاد ایــران را بــه شــکل ریشــهای
پیــدا و حــل کنیــم.
از ســوی دیگــر ،وابســته شــدن بــه صــادرات مواداولیــه
و خــام ،معایــب بســیاری دارد و تحریمکــردن کشــوری
کــه بــه صــادارت مواداولیــه وابســته اســت آســان
میشــود .بــرای مثــال معامــات پتروشــیمی و فلــزات
پایــه معامــات بزرگــی هســتند کــه توســط شــرکتهای
بــزرگ رقــم میخورنــد و رهگیــری و انســداد آنهــا آســان
اســت .امــا اگــر جایگزیــن انگشتشــمار شــرکت بــزرگ،
چندهــزار صنایــع پاییندســتی کوچــک باشــد کــه
عمدتــا توســط بخــش خصوصــی واقعــی شــکل گرفتــه
اســت  ،بســتن مســیرهای صادارتــی ایــن صنایــع بســیار
ســختتر اســت .همچنیــن وابســتگی بــه صــادرات
مواداولیــه خــام ،ذات اقتصــاد را فســادپذیر میکنــد .ایــن
تئــوری یــک تئــوری ثابتشــده در سراســر جهــان اســت.
در پایــان بایــد بگویــم کــه مشــکل امــروز مــا در کشــور،
تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز اســت .صنایــع پاییندســتی

بــا ســرمایههای پایینتــر ،مشــاغل بیشــتر و پایدارتــری
ایجــاد میکننــد کــه ایــن خــود میتوانــد بهنوعــی
بیــکاری را هــم بهطــور گســترده کاهــش دهــد.
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه شــرکتهای دولتــی
و خصولتــی بــزرگ تامینکننــده مواداولیــه ،مثــل
فــوالد مبارکــه ،بــهکار بســته شــوند .مراجعــه ســادهای
بــه کــدال نشــان میدهــد کــه ایــن شــرکتها
ســرمایهگذاریهای غیرعملیاتــی بســیار و داراییهــای
نقــدی پراکنــده در ایــن ســو و آن ســو دارنــد .هدایــت
ایــن ســرمایهگذاریها بــه ســمت صنایــع پاییندســتی
بــه شــکل اعتبــاری میتوانــد هــم تامیــن مواداولیــه
را بــرای شــرکتها و بنگاههــا آســان کنــد و هــم
پروژههــای دولتــی را از رکــود و رخــوت خــارج ســازد.
ایــن رویکــرد عــاوه بــر افزایــش ظرفیــت کارخانههــا،
رونــق تولیــد و ...میتوانــد تــوان رقابتــی صادراتــی
شــرکتهای ایرانــی را بــاال ببــرد ،چراکــه اصلیتریــن
مانــع صــادرات ،هزینــه بــاالی تامیــن مالــی در ایــران
اســت .زمینــه تولیــد بــا ایــن شــیوه تســهیل میشــود و
صنایــع پاییندســتی هــم میتواننــد وارد بــازار رقابتــی
شــوند تــا هــم تحریمکــردن همهجانبــه یــک اقتصــاد
ســختتر شــود و هــم رشــد فســاد در آن کاهــش پیــدا
کنــد.

افتتــاح اولیــن مرکــز شــتابدهی صــادرات ایــران
بــا همــکاری اتــاق ایــران و بانــک کارآفریــن اخبــار
بانــک و بیمــه پایشــگر – همزمــان بــا هفتــه دولــت،
بانــک کارآفریــن و اتــاق بازرگانــی ،صنابــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران در مراســمی بــا حضــور دکتــر ســورنا
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور و
مهنــدس غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران
ی امضــاء کردنــد.
تفاهمنامــه همــکار 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پایشــگر  ،محمــد رضــا
فرزیــن در ایــن آئیــن گشــایش ایــن مرکــز بــا تاکیــد
بــر فعالیــت هــای بانــک کارآفریــن در ســال جهــش
تولیــد یکــی از مهمتریــن بخــش هــای مــورد تاکیــد
بانــک را حــوزه هــای فناورانــه و کســب و کارهــای
جدیــد برشــمرد و گفــت :ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف
ی نوآورانــه شــرکت هــای
حمایــت از فعالیــت هــا 
دانــش بنیــان و اســتارت آپــی و تحــرک اقتصــادی در
ی مختلــف فنــاوری و نــوآوری در راســتای
حــوزه هــا 
اقتصــاد دانــش بنیــان بــرای مــدت دو ســال منعقــد
شــده اســت.
فرزیــن بــر لــزوم اقدامــات نویــن در حــوزه هــای مالــی
مرتبــط بــا بخــش صــادرات تاکیــد و خاطــر نشــان
کــرد :ارائــه خدمــات بــه شــتابدهندههای صادراتــی
ایــن امــکان را بــه فعــاالن اقتصــادی میدهــد کــه بــه
جــای اســتفاده از روشهــای ســنتی ،بــا روشهــای
نویــن و پــس از کســب اطالعــات کافــی از بــازار و
مشــتریان ،بــه ایــن بازارهــا ورود کــرده و ســهم خــود
را از ایــن بازارهــا افزایــش دهنــد.وی بــا تبییــن نحــوه
تامیــن مالــی شــرکتها توســط بانــک کارآفریــن
خاطرنشــان کــرد :رســالت مــا در بانــک کارآفریــن
تامیــن مالــی شــرکتهای دانــش بنیــان اســت.
انشــاءاهلل بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
ریاســت جمهــوری و همچنیــن اتــاق بازرگانــی ایــران،
در راســتای تحقــق ایــن هــدف گامهــای موثــری
خواهیــم برداشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیرعامــل شــرکت توانیــر گفــت :در حــال حاضر ۶۰
درصــد انــرژی کل کشــور توســط بخــش خصوصــی
تولیــد مــی شــود.
محمدحســن متولــیزاده دوم شــهریورماه در حاشــیه
بهرهبــرداری از چهــار پــروژه بــرق رســانی و نیروگاهــی در
اســتان مرکــزی کــه همزمــان بــا هفتــه دولــت انجــام شــد،
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :پــس از شــیوع ویــروس
کرونــا ،کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی بــا کاهــش  ۵تــا
 ۲۵درصــدی مصــرف بــرق و انــرژی مواجــه شــدند و ایــن
درحالــی کــه اســت کــه در ایــران کاهــش مصــرف نداشــتیم
بلکــه در صنایــع بــزرگ رشــد  ۱۱.۸درصــدی رقــم خــورد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال افزایــش قیمــت بــرق
صــورت نگرفتــه و تنهــا هفــت درصــدی کــه هرســاله افــزوده
میشــود ،اعمــال شــده اســت ،گفــت :تمــام تــاش مجموعــه
وزارت نیــرو و توانیــر ،تامیــن بــرق مــورد نیــاز مــردم اســت،
امــا از نــگاه اقتصــادی و مصالــح ملــی توســعه زیرســاختها
و بــار شــبکه بایــد مدیریــت شــود ،بــر همیــن اســاس مــی
تــوان بــا صرفــه جویــی و مدیریــت بــار ،از احــداث نیروگاهــی
بــه ارزش چنــد هــزار میلیــارد تومــان بــرای تامیــن بــرق
چندصــد ســاعته در ســال جلوگیــری کــرد.
متولــیزاده بــا بیــان اینکــه  ۸۰۰مــگاوات نیــروگاه
تجدیدپذیــر در کشــور وجــود دارد و حتــی در تالشــیم بــا
حمایــت از مــردم در پشــت بامهــا ســلولهای خورشــیدی
جهــت تامیــن بــرق نصــب شــود ،گفــت :در حــال حاضــر ۶۰
درصــد انــرژی کل کشــور توســط بخــش خصوصــی تولیــد
مــی شــود.
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ایســنا درخصــوص
ســرقت از زیرســاختهای صنعــت بــرق و شــبکه توزیــع
اظهــار کــرد :شــبکه بــرق کشــور بســیار وســیع اســت و
شــاید بیــش از  ۹۰۰هــزار کیلومتــر خطــوط انتقــال توزیــع
و فــوق توزیــع در کشــور وجــود داشــته باشــد کــه معــادل
 ۲۵برابــر دور کــره زمیــن اســت و معــادل هشــت اســتادیوم
آزادی ترانــس در کشــور وجــود دارد کــه بایــد  ۲۴ســاعته
آمــاده بهرهبــرداری باشــد ،امــا بــه هرحــال ایــن شــبکه یــا
درگیــر آســیبها و حــواث طبیعــی میشــود یــا بــه لحــاظ
ارزش و قیمــت مــورد ســرقت قــرار میگیرنــد و بخشــی از
خاموشــی هــا نیــز ناشــی از ایــن عوامــل اســت کــه تدابیــری
در خصــوص رفــع ایــن مشــکل اندیشــیده شــده و میــزان
ســرقت نیــز کاهــش یافتــه اســت.

سهم ۶۰
درصدی
بخش
خصوصی از
تولید برق
کشور

مدیرعامــل شــرکت توانیــر راهــکار جلوگیــری از ســرقت را
جایگزینــی کابلهــای خودنگهــدار دانســت کــه ایــن امــر
باعــث پایــداری شــبکه ،بهبــود مبلمــان شــهری و حفــظ
محیــط زیســت و کاهــش ســرقت شــده اســت.
ســید علــی آقــازاده اســتاندار مرکــزی نیــز در جمــع
خبرنــگاران بیــان کــرد :بــا وجــود کرونــا ،خســارتی در حــوزه
توســعه رقــم نخــورده اســت و اســتان مرکــزی بــا کمبــود
نیــروی بــرق روبــرو نیســت ،امــا در بخشهایــی از اســتان
نیازمنــد پســتهای  ۴۰۰کیلوولــت هســتیم.
وی افــزود :در شهرســتان خمیــن احــداث ایــن پســت در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و امیدواریــم تــا پایــان ســال
بــه بهرهبــرداری مــی رســد .در زرندیــه نیــز بــا توجــه بــه
تقاضــای صنعتــی بــا کمبــود بــرق روبــرو هســتیم کــه بایــد
احــداث پســت  ۴۰۰کیلوولــت در ایــن شهرســتان کــه حدود
 ۳۰۰میلیــارد تومــان هزینــه نیــاز دارد ،در دســتور کار باشــد
کــه خوشــبختانه در اولویــت کاری توانیــر قــرار گرفتــه اســت

انـرژی
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امضای بزرگترین قرارداد فروش
برق تجدیدپذیر صنعت آبفا
بزرگتریــن قــرارداد فــروش بــرق تجدیدپذیــر
صنعــت آب و فاضــاب کشــور توســط شــرکت
فاضــاب تهــران بــا ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر
و بهــرهوری انــرژی بــرق (ســاتبا) بــه مــدت  ۱۵ســال
مبادلــه شــد.
بهگــزارش ایســنا ،عباســعلی مصــرزاده  -معــاون
بهرهبــرداری شــرکت فاضــاب تهــران  -بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :بــا انعقــاد ایــن قــرارداد در مــدت
 ۱۵ســال (از شــهریور ســال  ۱۳۹۸تــا شــهریور ســال
 )۱۴۱۳امــکان فــروش بــرق تولیــدی ایــن نیــروگاه
کــه در حــدود  ۵۰۰میلیــارد کیلــووات ســاعت اســت
بــا نــرخ پایــه  ۱۰۵۰۰ریــال فراهــم شــده اســت.
او افــزود :در چارچــوب عملیاتیشــدن مــاده ()۶۲
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مبنی
بــر تکلیــف وزارت نیــرو بــرای خریــداری انــرژی
بــرق تولیــدی توســط نیــروگاه و تولیدکننــدگان
بخشهــای خصوصــی و دولتــی بــا قیمتهــای
تضمینــی و بنــد (ب) مــاده ( )۱۳۳قانــون برنامــه
پنجســاله پنجــم ،قــرارداد فــروش بــرق تولیــدی
نیــروگاه بیوگازســوز تصفیهخانــه فاضــاب جنــوب
تهــران کــه بهعنــوان تنهــا نیــروگاه بیــوگاز ناشــی از
تصفیــه فاضــاب در ایــران در حــال فعالیــت اســت بــا
ســازمان ســاتبا مبادلــه شــد.
مصــرزاده افــزود :ایــن نیــروگاه بــه عنــوان بخــش
کوچکــی از طــرح فاضــاب تهــران در محــل
تصفیهخانــه فاضــاب جنــوب تهــران واقــع شــده
اســت.
بــه گفتــه معــاون بهرهبــرداری شــرکت فاضــاب
تهــران ،فعالیــت ایــن نیــروگاه موجــب کاهــش انتشــار
گازهــای گلخانــهای ســاالنه در حــدود  ۱۵۰هــزار
تــن معــادل دیاکســیدکربن (معــادل  ۲۰۰۰هکتــار
فضــای ســبز بــرای جــذب دیاکســیدکربن) شــده
اســت.
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راهکار داخلی توسعه صنعت نفت

در مسیر توسعه داخلی کمک خواهد کرد.
البتــه ضــروری اســت کــه دولــت هــر گامــی را کــه
در ایــن مســیر برمــیدارد ،شفافســازی کنــد تــا
گرفتــار کلپتوکراســی نشــویم و خصولتیهــا در
اولویتهــای واگــذاری کار قــرار نگیرنــد .بایــد
لیســت اقدامــات بــه صــورت شــفاف در اختیــار
عمــوم قــرار بگیــرد و مــردم بداننــد کــه دولــت
بــه جــای یارانــهای کــه نــه کار ایجــاد میکنــد
و نــه ارزش افــزوده ،چگونــه بــه توســعه یکــی از
مهمتریــن صنایــع کشــور کمــک کــرده و منابــع را
بــه ســمت رونــق تولیــد ســوق داده اســت.
اکنــون شــرکتهای ایرانــی و ســازندگان داخلــی
تــوان فعالیــت در بســیاری از بخشهــای مــورد نیــاز
صنعــت را دارنــد و میتــوان کار را بــه آنهــا ســپرد.
اگــر پرداخــت یارانههــا را بــه شــکل کنونــی ادامــه
دهیــم ،اقــدام مــا در تضــاد بــا تولیــد و اشــتغال
اســت و مــردم بایــد ایــن را از تصمیمســازان
کشــور مطالبــه کننــد .رونــق تولیــد بــه نوعــی مثــل
فعالیــت کمپروســورها در صنعــت نفــت اســت و
نبایــد درآمدهــای انــدک صنعــت نفــت را تبدیــل
بــه یارانــه کــرد و هــدر داد.
اعضــای محتــرم فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
روابــط عمومــی فدراســیون در نظــر دارد بــرای
اعضــا و شــرکتهای عضــو انجمــن هــای عضــو
 ،در یــک بــازه زمانی محــدود تبلیغاتی در نشــریه
هــاب انــرژی و فضــای مجــازی فدراســیون
بــه صــورت رایــگان داشــته باشــد .از تمامــی
بزرگانــی کــه عالقمنــد هســتند کــه بــا تیلیغــات
در نشــریه هــاب انــرژی یــا فضــای مجــازی
فدراســیون امــکان بیشــتر دیــده شــدن خــود را
افزایــش دهنــد  ،خواهشــمند اســت بــا دبیــر
خانــه فدراســیون تمــاس حاصــل بفرماینــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
حمایت همهجانبه از استارتاپهای صادرات محور
بــه گــزارش حــوزه فنــاوری گــروه علمــی پزشــكی باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،بــا توجــه بــه گســترش فعالیــت
شــرکتهای دانشبنیــان ،فنــاور و اســتارتاپهای کــه
از ابتــدا بــا هــدف صــادرات ،محصــول و خدمــات عرضــه
میکننــد ،ایــن شــتابدهنده بــه صــورت تخصصــی در
حــوزه صــادرات ،خدمــات شــتابدهی ارائــه میکنــد .ایــن
مرکــز شــتابدهی تخصصــی بــا حمایــت معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســتجمهوری آغــاز بــه کار کــرده اســت.
ســتاری ادامــه داد :تمــام ظرفیــت کریــدور صادراتــی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در اختیــار
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتاپهای صــادرات
محــور قــرار دارد و ایــن معاونــت آمادگــی دارد تــا هــر
حمایتــی کــه در مســیر صــادرات الزم باشــد بــرای ایــن
صادرکننــدگان فنــاور فراهــم کنــد.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان همچنیــن گفــت :تقویــت
حــوزه صــادرات بیــش از هــر چیــز نیازمنــد ورود و حضــور
نیروهــای جــوان و تازهنفســی اســت کــه بــا اســتفاده
از راهکارهــای بــه روز و فناورانــه ،مســیر صــادرات را
هموارتــر کننــد .در حــال حاضــر بخــش خصوصــی،
شــرکتهای دانشبنیــان وفنــاور هــزاران محصــول
و خدمــت عرضــه میکننــد کــه بســیاری از آنهــا از
ظرفیــت صادراتــی برخــوردار هســتند .معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری خدمــات مختلفــی در حــوزه
صــادرات عرضــه میکنــد کــه از جملــه آنهــا میتــوان
بــه ایجــاد نمایشــگاههای بینالملــی ،کمــک بــرای
کســب اســتانداردهای الزم در مقاصــد صادراتــی و عرضــه
تســهیالت اشــاره کــرد.
بــه گفتــه ســتاری ،در حــال حاضــر ظرفیــت بســیاری
خوبــی در بــازار ســرمایه و بــورس بــرای شــرکتهای
دانــش بنیــان و فنــاور فراهــم اســت و معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری درصــدد اســت تــا حضــور ایــن
مجموعههــای فنــاور را در ایــن بــازار تســهیل کنــد.
پلتفرمــی بــرای بازاریابــی بیــن المللــی در حــوزه محصوالت
شــیمیایی کــه مشــتریان خارجــی را اعتبــار ســنجی
میکنــد از جملــه واحدهــای مســتقر در ایــن مرکــز اســت.
بــا توجــه بــه مشــکالت پیــش آمــده بــرای ال ســیهای

بانکــی بانکــی ،ایــن پلتفــرم میتوانــد جایگزیــن فناورانــه
مناســبی بــرای ال ســیهای طلقــی شــود.
تجارت در مردادماه
رونــد تجــارت خارجــی کشــور تــا پایــان مردادمــاه ترســیم
شــد .براســاس تازهتریــن دادههــای ارایــه شــده از ســوی
رییــس کل گمــرک ایــران مبــادالت تجــاری ایــران بــا
کشــورهای خارجــی در  ۵مــاه نخســت ســال جــاری بــه
 ۲۴میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون دالر رســیده کــه در یکمــاه
حــدود  ۵میلیــارد دالر افزایــش را نشــان میدهــد و
همچنیــن در ایــن مــدت  ۵۲میلیــون تــن انــواع کاال بــه
خــارج از کشــور صــادر شــد .بنابــر آمــار اعالمــی «مهــدی
میراشــرفی» ،ســهم صــادرات قطعــی کاالهــای غیرنفتــی
(بــه اســتثنای نفــت خــام ،نفــت کــوره و نفــت ســفید
و همچنیــن بــدون احتســاب صــادرات از محــل تجــارت
چمدانــی) در ایــن مــدت برابــر بــا  ۳۸میلیــون تــن بــه
ارزش  ۱۰میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون دالر بــوده اســت .امــا
محتویــات ســبد صادراتــی ایــران تــا پایــان مــرداد مــاه چــه
کاالهایــی بــوده انــد؟ جزییــات آمــاری نشــان میدهــد،
«پلیاتیلــن ،گریــد فیلــم ،گاز طبیعــی ،پروپــان مایــع
شــده و ســایر روغنهــای ســبک و فرآوردههــا بــه جــز
بنزیــن»  ۵قلــم عمــده صادراتــی ایــران در ایــن مــدت
بــوده اســت .امــا نکتــه آمــاری جالــب در تجــارت خارجــی
کشــور ،خودنمایــی «بنزیــن» عنــوان نخســتین کاالی
صادراتــی اســت کــه تــا پایــان مردادمــاه ،رقــم صــادرات
آن از یــک میلیــارد دالر گذشــته اســت .دالیــل افزایــش
صــادرات ایــن محصــول را رییــس کل گمــرک ایــران،
کاهــش مصــرف داخلــی و افزایــش میــزان تولیــد عنــوان
کــرده اســت .براســاس آمارهــای ارایــه شــده ،امــا مقاصــد
صادراتــی ایــران دربــازه زمانــی یــاد شــده کدامنــد؟ طبــق
آمارهــا ،پنــج کشــور عمــده مقصــد صادراتــی ایــران طــی
ایــن مــدت بــه ترتیــب «چیــن» بــا  ۱۰میلیــون و ۸۰۰
هزارتــن کاال بــه ارزش بیــش از ســه میلیــارد دالر و ســهم
 ۲۸درصــدی« ،عــراق» بــا هفــت میلیــون و  ۸۰۰هــزار
تــن بــه ارزش  ۲میلیــارد و  ۴۰۶میلیــون دالر و ســهم
 ۲۲درصــدی« ،امــارات متحــده عربــی »بــا پنــج میلیــون
و  ۹۰۰هــزار تــن بــه ارزش یــک میلیــارد و  ۵۵۴میلیــون
دالر ســهم  ۱۴درصــدی« ،افغانســتان» بــا  ۲میلیــون و
 ۶۰۰هزارتــن بــه ارزش  ۸۷۱میلیــون دالر ســهم هشــت
درصــدی و «ترکیــه» بــا یــک میلیــون و  ۶۹هــزار تــن بــه

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و یکم  /هفتـه اول شهریور هزار و سیصد نود و نه

ارزش  ۵۱۳میلیــون دالر ســهم  ۴.۷درصــدی بودنــد.
جزییات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
مهــر | گمــرک ایــران در اطالعیــهای خطــاب بــه
صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی  ۴نکتــه را بــرای نحــوه
رفــع تعهــد ارزی اعــام کــرد کــه بــه شــرح زیــر اســت:
 -1چنانچــه کارت بازرگانــی شــما بــه دلیــل عــدم رفــع
تعهــد ارزی تعلیــق شــده اســت بــه منظــور رفــع تعلیــق بــا
در دســت داشــتن مســتندات بــه ســازمان صنعــت ،معــدن
و تجــارت اســتان یــا دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی
ســازمان توســعه تجــارت ایــران واقــع در تهــران مراجعــه
کنیــد -2 .صادرکننــدگان غیرتولیــدی کــه بیــن یــک تا ۳۰
درصــد دارای تعهــد ارزی بــوده تــا تاریــخ پانزدهــم شــهریور
 99نســبت بــه رفــع آن بــا در دســت داشــتن مســتندات بــه
ســازمان صمــت اســتان یــا دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی
ســازمان توســعه تجــارت واقــع در تهــران مراجعــه کننــد.
در صــورت عــدم مراجعــه تــا تاریــخ یــاد شــده کارت
بازرگانــی مربوطــه تعلیــق خواهــد شــد  -3صادرکننــدگان
تولیــدی کــه دارای تعهــد ارزی بــوده تــا تاریــخ ســی و یکــم
شــهریور مــاه  99نســبت بــه رفــع آن بــا در دســت داشــتن
مســتندات بــه ســازمان صمــت اســتان یــا دفتــر توســعه
خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران واقــع در
تهــران مراجعــه کننــد.در صــورت عــدم مراجعــه تــا تاریــخ
یــاد شــده کارت بازرگانــی مربوطــه تعلیــق خواهــد شــد.
 -4صادرکننــدگان غیرتولیــدی کــه بیــن  ۳۱تــا  ۶۹درصــد
دارای تعهــد ارزی بــوده تــا تاریــخ ســی و یکــم شــهریور ماه
 99نســبت بــه رفــع آن بــا در دســت داشــتن مســتندات بــه
ســازمان صمــت اســتان یــا دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی
ســازمان توســعه تجــارت واقــع در تهــران مراجعــه کنند .در
صــورت عــدم مراجعــه تــا تاریــخ یــاد شــده کارت بازرگانــی
مربوطــه تعلیــق خواهــد شــد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای اقلیمی
تسهیل شود
اعضــای کمیتــه انــرژی و تغییــر اقلیــم کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران طــی نشســتی کــه بــا حضــور نماینــدگان مرکــز
همکاریهــای تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری و
ســازمان محیــط زیســت برگــزار شــد ضمــن تأکیــد بــر
لــزوم تســهیل رونــد ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
در پروژههــای اقلیمــی ،بــه بررســی چگونگــی اســتفاده

11

بخــش خصوصــی از مکانیســم فنــاوری و مالــی کنوانســیون
تغییــرات آب و هــوا پرداختنــد.
بــر اســاس اظهــارات حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ،تغییــر اقلیــم بهعنــوان
یکــی از چالشهــای دنیــای صنعتــی از موضوعــات مهمــی
اســت کــه بایــد مقابلــه بــا آن در دســتورکار جــدی قــرار
گیــرد .بــرای حــل ایــن چالــش میتــوان از فرصتهــای
شــغلی در کنــار ســرمایهگذاری و مفاهیــم اقتصــاد ســبز
اســتفاده کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ســهم بخــش انــرژی از میــزان انتشــار
گازهــای گلخانـهای معــادل دو ســوم کل انتشــار آن در دنیــا
اســت ،گفــت :بــا درک مشــکالت موجــود ،کارگــروه انــرژی
و تغییــر اقلیــم را ایجــاد کردیــم و امیدواریــم بــا همــکاری
دســتگاههای ذیربــط امــکان حضــور بخــش خصوصــی در
ایــن بخــش فراهــم شــود.
ایــن فعــال اقتصــادی مأموریــت کارگــروه ایجــاد شــده
را بسترســازی بــرای افزایــش آگاهیبخــش خصوصــی
از تبعــات منفــی و مثبــت تغییــر اقلیــم و آشــنایی بــا
فرصتهــای ســرمایهگذاری دانســت و تصریــح کــرد:
راهانــدازی بــازار کربــن در راســتای توســعه صنایــع و
فناوریهــای دانــش بنیــان و اقتصــاد کــم کربــن جــزو
موضوعــات بســیار مهمــی اســت کــه در ایــن کارگــروه
دنبــال میشــود.
درنهایــت مقــرر شــد بــا هــدف آشــنایی بخــش خصوصــی
بــا مخاطــرات و فرصتهــای ناشــی از تغییــر اقلیــم بــا
همــکاری ســازمان محیــط زیســت در چارچــوب حمایــت
 UNDP Climate Promiseچهــار کارگاه بــا
عناویــن کارگاه آموزشــی تغییــر اقلیــم و مکانیزمهــای
مالــی بینالمللــی آن بــرای نماینــدگان بخــش خصوصــی،
کارگاه آموزشــی تغییــر اقلیــم بــرای زنــان کارآفریــن بخــش
خصوصــی ،کارگاه بررســی فنــی و حقوقــی بــازار ملــی
تبــادل انتشــارات کربــن بــر اســاس تجــارب موفــق ســایر
کشــورها و کارگاه هــم رســانی فرصتهــای بــازار ملــی
انتشــارات کربــن بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی برگــزار
شــود.
همچنیــن قــرار شــد در کنــار برنامهریــزی بــرای برگــزاری
جلســات بــازوی مالــی کنوانســیون تغییــرات آب و هــوا و
پیگیــری مســیر قانونــی راهانــدازی بــازار کربــن ،جلســات
منظمــی دربــاره اســتفاده از بــازوی فنــاوری کنوانســیون
بــرای تشــکلهای عضــو اتــاق برگــزار شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجارت
ایــران در همایــش اوراســیا بــا بیــان اینکــه
ظرفیــت صادراتــی ایــران بــه روســیه حــدود ۱۲
میلیــارد دالر اســت ،گفــت :موافقتنامههــای
تجــاری از جملــه موافقتنامــه موقــت تجــارت
آزاد بــا اوراســیا ،قدمــی رو بــه جلــو بــرای تجــارت
بینالمللــی ایــران اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،حمیــد زادبــوم در ایــن همایــش اظهــار کــرد:
ی بیــن
بررس ـیها نشــان میدهــد ظرفیــت مناســب تجــار 
ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا وجــود دارد و در حــال
حاضــر حجــم تجــارت فعلــی مــا بــا اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا  ۲ /۶میلیــارد دالر اســت ،امــا پیشبینــی میشــود
در صورتــی کــه از ظرفیتهــای موجــود بیــن دو طــرف
اســتفاده شــود ،حجــم تجــارت دو طــرف میتوانــد بــه
حــدود  ۳۵میلیــارد دالر برســد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهمتریــن کشــورها در اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا بــرای تجــارت بــه ترتیــب کشــورهای وی افــزود :صــادرات ایــران بــه اوراســیا در فهرســت اقــام
روســیه ،قزاقســتان ،ارمنســتان ،قرقیزســتان و بــاروس ترجیحــی اوراســیا بــه ایــران ،از زمــان اجــرای موافقتنامــه
هســتند ،افــزود :براســاس ظرفیــتســنجی و بررسـیهایی (۵آبــان )۹۸تــا ۳۰خــرداد ،۹۹بــه  ۳۸۳ /۵میلیــون دالر
کــه در ســازمان توســعه تجــارت ایــران در میــز روســیه رســیده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل  ۶۳درصــد
صــورت گرفتــه اســت ،ظرفیــت صادراتــی مــا بــه روســیه رشــد داشــته اســت.
 ۱۲میلیــارد دالر بــرآورد شــده و ایــن در حالــی اســت معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
کــه در حــال حاضــر حــدود  ۵۰۰میلیــون دالر صــادرات ادامــه داد :در خصــوص کاالهــای مشــمول تثبیــت تعرفــه
بــه روســیه داریــم .معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان افزایــش یــک درصــدی در میــزان صــادرات ایــران بــه
توســعه تجــارت ایــران ادامــه داد :لــذا بــا توجــه بــه اوراســیا و در کاالهــای مشــمول تخفیــف تعرفــه  ۷۹درصــد
روابــط خــوب ایــران و روســیه فرصــت مناســبی اســت کــه رشــد مشــاهده میشــود.
از موافقتنامــه تجــارت آزاد بیــن کشــورمان و اتحادیــه زادبــوم در مــورد واردات ایــران از اوراســیا گفــت :واردات
اقتصــادی اوراســیا بــرای توســعه تجــارت بــا ایــن اتحادیــه ایــران از اوراســیا در فهرســت اقــام ترجیحــی ایــران بــه
و بــه ویــژه کشــور روســیه اســتفاده کنیــم.
اوراســیا ،از زمــان اجــرای موافقتنامــه (۵آبــان  )۹۸تــا
زادبــوم بــا بیــان اینکــه آمارهــای ســال  ۲۰۱۸نشــان ۳۰خــرداد  ،۹۹بــه  ۱۱۲۰ /۷رســیده کــه نســبت بــه
میدهــد ،ســطح تجــارت اوراســیا بــا جهــان حــدود مــدت مشــابه قبــل ۱۵درصــد کاهــش داشــته اســت.
 ۸۶۶میلیــارد دالر اســت ،افــزود :بخــش مهمــی از تجــارت همچنیــن در خصــوص کاالهــای مشــمول تثبیــت تعرفــه
روســیه بــا جهــان شــامل نفــت و گاز اســت؛ امــا پتانســیل کاهــش ۵درصــدی در میــزان واردات ایــران از اوراســیا و
تجــارت باالیــی بــا ایــن کشــور وجــود دارد کــه ســهم کاالهــای مشــمول تخفیــف تعرفــه۳۹ ،درصــد کاهــش را
تجــارت ایــران در ایــن میــان تنهــا  ۰ /۳درصــد اســت .نشــان میدهــد .وی بــا اشــاره بــه موافقتنامــه تجــارت
همچنیــن ســهم اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از تجــارت آزاد بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا عنــوان کــرد:
ایــران بــا جهــان نیــز حــدود  ۲درصــد اســت کــه نیــاز بــه موافقتنامــه حاضــر در ابتــدای اجــرا در ســال گذشــته
فعالیــت بیشــتری در ایــن زمینــه وجــود دارد.
شــامل  ۸۶۲قلــم کاال بــود کــه بــا توجــه بــه تعرفههــای
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رفع موانع غیرتعرفهای
بین ایران و اتحادیه
اقتصادی اوراسیا
 ۱۰رقمــی حــوزه اقتصــادی اوراســیا و بــه روزرســانیهای
ســاالنه ،ایــن تعــداد فعــا بــا آخریــن تغییــرات کتــاب
مقــررات و تعرفههــا شــامل  ۸۹۴قلــم کاال میشــود.
زادبــوم افــزود :ایــن موافقتنامــه میتوانــد آغــاز همگرایــی
اقتصــادی بیــن ایران و کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصادی
اورســیا باشــد و شــرایط را بــرای شــناخت بخــش خصوصی
دو طــرف از یکدیگــر و بــاز شــدن راه مــراودات تجــاری،
پولــی و بانکــی آمــاده کنــد.
معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران بــا بیــان اینکــه ایــران بــه دنبــال تســهیل تجــارت
بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اورســیا بــه
ویــژه از طریــق رفــع موانــع غیرتعرفــهای اســت ،اظهــار
کــرد :جــدا از موافقتنامــه و کاالهایــی کــه در مــورد
آن توافــق میکنیــم ،آنچــه بــه عنــوان منافــع جانبــی از
ایــن موافقتنامــه شــامل دو طــرف میشــود ،رفــع موانــع
غیرتعرفــهای بــرای تجــارت طرفیــن اســت.
زادبــوم ادامــه داد :مشــکالت بانکــی و نقــل و انتقــال
پــول ،عــدم وجــود شــعب بانکــی کشــورمان در برخــی
کشــورهای عضــو ،مشــکالت مربــوط بــه حمــل و نقــل و
هزینههــای بــاالی ترانزیــت ،تاخیــر در اعطــای روادیــد در
خصــوص برخــی کشــورهای عضــو و مشــکالت گمرکــی از
جملــه موانعــی اســت کــه امیدواریــم بــا اجرایــی شــدن

موافقتنامــه تجــارت آزاد و توســعه مــراودات برطــرف
شــود .معــاون وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه موافقتنامــه
یــک کارگــروه مشــترک دارد کــه بــا تشــکیل جلســه
در طــول ســال پیگیــری امــور موافقتنامــه را انجــام
میدهد،گفــت :اولیــن کارگــروه مشــترک را بــه صــورت
ویدئــو کنفرانــس بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در مــاه
گذشــته برگــزار کردیــم .تمــام توافقاتــی کــه در کارگــروه
صــورت گرفــت ،بــه صــورت پروتــکل بــه امضــای دو طــرف
رســید و از طریــق دیپلماتیــک مبادلــه و تبدیــل بــه ســند
شــد .در ایــن ســند توافــق کردیــم ســه هفتــه پیــش از
شــروع مذاکــرات ،مذاکــرهای مقدماتــی داشــته باشــیم و
مســائل جانبــی موافقتنامــه از جملــه اســتاندارد ،قرنطینــه
گیاهــی ،حمــل و نقــل و ترانزیــت و امــور بانکــی را کــه هــر
کــدام میتوانــد یــک کارگــروه داشــته باشــد ،پیگیــری
کنیــم .متــن موافقتنامــه کــه مــورد توافــق دو طــرف
اســت ،مفصلتریــن و جامعتریــن موافقتنامــهای اســت
کــه تاکنــون ایــران منعقــد کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل
تقریبــا مطمئنیــم از آبــان مــاه کــه مذاکــرات تجــارت آزاد
را شــروع کنیــم ،مذاکــرات در مــورد متــن اولیــه طوالنــی
نخواهــد شــد .مذاکــرات در مــورد تجــارت آزاد حداکثــر
میتوانــد از  ۵آبــان  ۹۹تــا مــدت دو ســال ادامــه یابــد و
در ســال دوم بایــد بتوانیــم موافقتنامــه را اجرایــی کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اینفوگرافیک  /سهم انرژی هستهای
در تولید برق کشورها
بــر اســاس آخریــن آمــار گــزارش وضعیــت صنعــت هســتهای جهــان در ســال  ،۲۰۱۹ســهم انــرژی هســتهای
در تولیــد بــرق کشــورهای مختلــف بــا یکدیگــر تفاوتهــای آشــکاری دارد .فرانســه توانســته حــدود 72
درصــد از بــرق مــورد نیــاز خــود را از انــرژی هســتهای تولیــد کنــد و در رتبــه اول ایــن فهرســت قــرار گرفتــه
اســت .پــس از آن ،کشــورهای اســلواکی و اوکرایــن در ردههــای دوم و ســوم قــرار دارنــد.

منبع دادهها :گزارش وضعیت صنعت هستهای جهان در سال ۲۰۱۹
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وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت
باید پاسخگو باشند
اتــاق بازرگانــی تهــران در اطالعیـهای ضمــن اعــام تــاش
مجدانــه و پیگیرانــه خــود بــرای حــل مشــکالت فعــاالن
بخــش خصوصــی ،تاکیــد کــرد وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و ســازمان توســعه تجــارت بــه عنــوان متولیــان
کنونــی فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی بایــد
پاســخگو باشــند.
متــن اطالعیــه اتــاق بازرگانــی تهــران بــه شــرح زیــر
اســت:
اعضــای محتــرم اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران بــه اســتحضار میرســاند ،پیــرو اصــرار
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــر تغییــر رویــه صــدور
و تمدیــد کارت بازرگانــی فعــاالن اقتصــادی از ابتــدای
مــرداد مــاه جــاری رونــد صــدور کارت بازرگانــی و از
ت بازرگانــی ،مســیری
نیمــه مــرداد مــاه رونــد تمدیــد کار 
جدیــد در پیــش گرفتــه و از طریــق ســامانه جامــع تجارت،
زیرنظــر وزارت صمــت و ســازمان توســعه تجــارت انجــام
میگیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه آمــاده نبــودن
بســترهای الزم بــرای پیادهســازی ایــن فرآینــد ،منجــر
بــه بــروز مشــکالت متعــددی چــون تاخیــر در صــدور و
تمدیــد کارت بازرگانــی فعــاالن اقتصــادی و همچنیــن
ســردرگمی آنــان در پیگیــری امــور مربوطــه از مراجــع
ذیربــط شــده ،و انتقــادات و گالیههــای بســیار فعــاالن
اقتصــادی را در پــی داشــته اســت .شــایان ذکــر اســت ،در
شــرایطی کــه پشــتیبانی و دفــاع از حقــوق قانونــی اعضــا
و فعــاالن اقتصــادی کشــور ،وظیفــه ذاتــی پارلمــان بخــش
خصوصــی اســت ،تحمیــل تغییــرات صــورت گرفتــه در
ســامانه صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی از ســوی مراجــع
ذیربــط ،مــا را از ایــن مهــم بازداشــته و در حــال حاضــر بــه
علــت وجــود برخــی ناهماهنگیهــا و ابهامــات ،ســازمان
توســعه تجــارت موظــف بــه پاســخگویی و حــل ســریع
مشــکل بــه وجــود آمــده خواهــد بــود .بدیهــی اســت اتــاق
بازرگانــی تهــران بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی،
وظیفــه خــود میدانــد در جهــت حمایــت از حقــوق
فعــاالن اقتصــادی ،موضــوع را تــا حصــول نتیجــه مطلــوب
پیگیــری کنــد.
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محصوالت پتروشیمی و عرضه در بورس
زنگنــه دربــاره بازرگانــی محصــوالت پتروشــیمی نیــز
گفــت :مــن مســئول بازرگانــی محصــوالت پتروشــیمی
نیســتم ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت (صمــت)
مســئول ایــن بخــش اســت ،امــا پــس از فرمایــش مقام
معظــم رهبــری مــن از همکارانــم در شــرکتهای
تولیــدی خواهــش میکنــم اگــر مشــکلی در ایــن
بخــش وجــود دارد آن را برطــرف کننــد زیــرا آنهــا
موظــف هســتند همــه محصوالتــش خــود را از طریــق
بــورس عرضــه کننــد؛ منتهــی وقتــی کــه بیــن قیمــت
ارز بــازار آزاد و نیمایــی تفاوتــی بــه وجــود میآیــد،
عــدهای مــواد اولیــه را از بــورس میخرنــد و بــه
تولیدکننــده واقعــی عرضــه نمیکننــد ،زمانــی کــه
ایــن اتفــاق رخ میدهــد تولیدکننــده واقعــی دچــار
مشــکل میشــود.
وی گفــت :بــرای نمونــه در ســال  ،۹۷تولیــد محصــول
پــت  ۱۵۰هــزار تــن بــود ،امــا بــه دلیــل اختــاف
قیمــت ارز بــازار آزاد و نیمایــی ،تقاضــا بــرای ایــن
محصــول بــه  ۳۰۰هــزار تــن رســید ،همیــن کــه
قیمــت عرضــه در بــورس ماننــد قیمــت بــازار شــد،
تقاضــا هــم متعــادل و بــه همــان حــدود  ۱۵۰هــزار
تــن بازگشــت.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد :کاری کــه مــا میتوانیــم
انجــام دهیــم (البتــه اگــر ســتاد تنظیــم بــازار بــه مــا
اجــازه دهــد) ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان پاییــن
دســتی بــا عرضهکننــدگان کاال قــرارداد بلندمــدت
امضــا کننــد ،امــا قیمــت پایــه محصــوالت براســاس
بــورس باشــد و مقــدار توافــق شــده را مســتقیم
تحویــل بگیرنــد ،البتــه ممکــن اســت در ایــن بخــش
هــم فســادهایی وجــود داشــته باشــد کــه بهطــور
حتــم ســتاد تنظیــم بــازار بایــد در ایــن بــاره مجــوز
دهــد زیــرا اکنــون براســاس قانــون ،همــه محصــوالت
پتروشــیمی بایــد تنهــا از طریــق بورســدر اختیــار
خریــدار قــرار گیــرد و هیــچ راه دیگــری غیــر از آن
وجــود نــدارد ،مســئول ســاماندهی بــورس هــم وزارت
صمــت اســت.

اقتصاد و
مشکالتی
که پیش
روی
دارد
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بزرگتریــن تنگنــای دولــت بــرای اداره اقتصــاد در
بخشهــای گوناگــون کمبــود درآمدهــای ارزی اســت کــه
پیامدهــای ناخوشــایندی بــر فعالیتهــای اقتصــادی و بــر
ســر متغیرهــای کالن برجــای گذاشــته اســت.
دولتهــای دکتــر حســن روحانــی در میــان دولتهــای
پــس از جنــگ بــدون چــون وچــرا دســت کــم در حــوزه
اقتصــاد از بداقبالتریــن دولتهــا بــود و هســت.
دولــت یازدهــم ،اقتصــادی را تحویــل گرفــت کــه دو
ســال رشــد منفــی را تجربــه کــرده بــود و سیاســتهای
اقتصــادی آشــفته و نیــز مناســبات اقتصــادی و سیاســی
ناســازگار بــا جهــان ،بــه نــرخ تــورم بــاال و رکــود گســترده
منجــر شــده بــود .سیاســتهای ارزی و سیاســتهای
تجــاری بازارهــا را از تعــادل خــارج کــرده بــود و وضعیــت
خزانــه فاقــد تواناییهــای کافــی بــود؛ حــاال نیــز در حالــی
کــه دولــت آقــای روحانــی ســال پایانــی خــود را پشــت
ســر میگــذارد بــا بدتریــن و ژرفتریــن محاصــره و تحریــم
اقتصــادی تاریــخ بــرای یــک کشــور مواجــه شــده اســت.
از ســوی دیگــر ،متأســفانه در درون مرزهــای ملــی ،دولــت
از ســوی منتقــدان تحــت شــدیدترین فشــارها قــراردارد
و منتقــدان بــدون توجــه بــه اینکــه محاصــره کامــل
اقتصــادی ،راههــای فعالیــت عــادی در اقتصــاد را مســدود
کــرده بــر تنــور انتظــارات شــهروندان از دولــت هیــزم
میریزنــد و بهنظــر میرســد راهحــل کارســازی نیــز
تاکنــون ارائــه نکردهانــد.
و ایــن چالشهــا در حالــی اســت کــه اقتصــاد بــا ســومین
ســال رشــد منفــی اقتصــادی همــراه شــده اســت؛ ویــروس
کرونــا کــه اقتصــاد همــه کشــورها و تجــارت جهانــی را
کوچــک کــرده نیــز بــر مصیبتهــا اضافــه شــده اســت.
اگــر بخواهیــم توصیـهای بــه دولــت بــرای یــک ســال پیــش
رو داشــته باشــیم بایــد بــه ســراغ بدتریــن معضــل فعلــی
رفتــه و از دولــت بخواهیــم آن را برطــرف کنــد.
درحــال حاضــر بزرگتریــن تنگنــای دولــت بــرای اداره
اقتصــاد در بخشهــای گوناگــون کمبــود درآمدهــای
ارزی اســت کــه پیامدهــای ناخوشــایندی بــر فعالیتهــای
اقتصــادی و بــر ســر متغیرهــای کالن برجــای گذاشــته
اســت.
وقتــی دولــت اعتــراف میکنــد از درآمــد پیشبینــی شــده
صــادرات نفــت خــام در بودجــه امســال فقــط  6درصــد

حسین سالحورزی
نایب رئیس اتاق ایران

آن محقــق شــده اســت و هنگامــی کــه آمارهــای صــادرات
غیرنفتــی در  4مــاه نخســت بــا کاهــش جــدی مواجه اســت،
دســت دولــت بــرای حصــول منابع ارزی بســته شــده اســت.
در چنیــن وضعیتــی عرضــه ارز در بــازار نســبت بــه تقاضــا
عقــب افتــاده اســت و نــرخ ارزهــای معتبــر در بــازار آزاد در
یــک دوره کوتــاه مــدت بــا جهــش بلنــدی مواجــه شــده
اســت .پــرش بلنــد قیمــت ارزهــای معتبــر بســرعت بــه

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و یکم  /هفتـه اول شهریور هزار و سیصد نود و نه

بــازار کاالهــا و خدمــات رســیده اســت و نــرخ تــورم را بــا
ســرعت بــه بــاال میکشــاند و قیمــت تمــام شــده تولیــد
صنعتــی را نیــز افزایــش میدهــد.
از ســوی دیگــر بهدلیــل ســقوط درآمــد ارزی ،راه واردات
مســدود شــده و بــه زودی شــاهد کمبــود مــواد اولیــه و
کاالهــای واســطهای بــرای بخــش تولیــد خواهیــم بــود.
درایــن وضعیــت دولــت بــرای تأمیــن کســری بودجــه
بهدلیــل از دســت دادن درآمدهــای ارزی اقدامهــای
متعــددی را در دســتور کار قــرار داده اســت کــه البتــه بــا
توجــه بــه شــرایط محاصــره اقتصــادی و از دســت رفتــن
درآمدهــا مالیاتــی و گمرکــی و عــدم اســتقراض مســتقیم
از بانــک مرکــزی فعالیتهــای کارآمــدی بــه حســاب
میآیــد.
رونــق دادن بــه بــازار ســرمایه و نیــز تشــدید انتشــار اوراق
مالــی گوناگــون و نیــز افزایــش فــروش ســهام شــرکتهای
دولتــی درهمیــن مســیر قابــل قبــول بــه حســاب میآینــد
ولــی بــه نظــر میرســد ،مهمتریــن فعالیــت دولــت بــا
وجــود همــه شــرایط دشــوار ایــن اســت کــه سیاســت
خارجــی راه را بــرای ورود ارز بــا منشــأ صــادرات بــه کشــور
بــاز کنــد.
دولــت محتــرم بایــد بــا اتخــاذ سیاســتهای اقتصــادی
چارهســاز و نیــز بــا فعالیــت بــرای متقاعــد کــردن
نیروهــای داخلــی بــرای جــا انداختــن ضــرورت توســعه
صــادرات ایــن کار را انجــام دهــد .راه دیگــر ایــن اســت
کــه راه را بــرای آزادســازی منابــع ارزی مســدود شــده در
کشــورهای دیگــر بــا سیاس ـتهای مداراجویانــه و ســازنده
و اســتفاده از راههــای حقوقــی و نیــز کمــک گرفتــن از
نهادهــای جهانــی انجــام دهــد.
قــرض گرفتــن از کشــورهای بــا اقتصادهــای قــوی و بهویــژه
کشــورهایی کــه اقتصادهــای نیرومنــد دارنــد و اســتفاده از
مســیرهای فاینانــس از کشــورهای گوناگــون نیــز میتوانــد
در دســتور کار باشــد .همچنیــن اســتفاده از ریالهــای
داخلــی بــا روشهــای کارآمــد و بــدون ریســک میتوانــد
بــه دولــت کمــک کنــد تــا ایــن روزهــا و ماههــای ســخت را
بــا عاقبتبهخیــری ،تمــام کنــد .مــردان سیاســی دولــت
بایــد بــا منتقــدان وارد گفتوگــوی جــدی شــده و اگــر
برخــی منتقــدان از درک شــرایط دشــوار ایــران ناتــوان
هســتند آنهــا را هوشــیار کنــد تــا دســت از مخالفتهــای
کمرشــکن و مســدودکننده همیــن روزنههــای باقیمانــده
بردارنــد.
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جنیدی :مطالبات ایران از سایر
کشورها در حال بررسی است
تهــران  -ایرنــا  -معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری
گفــت :مطالبــات ایــران از کشــورهای مختلــف بوســیله
تیمــی متشــکل از معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری،
مراکــز حقوقــی و وزارت امــور خارجــه در حال بررســی
اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،لعیــا جنیــدی روز
چهارشــنبه در حاشــیه نشســت هیــات دولــت در جمع
خبرنــگاران افــزود :همــه راه حــل هــای حقوقی توســط
ایــن تیــم بررســی مــی شــود و بــه طــرف هــای مقابــل
نیــز دلیــل اقدامــات حقوقــی بیــان شــده و یکــی دو
کشــور همــکاری نســبتا خوبــی را شــروع کــرده انــد تــا
نیازهــا را تامیــن کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه مســایل مقدماتــی نیــز مطــرح
شــده و اگــر پیشــرفتی نباشــد ،اقدامــات مطــرح
خواهــد شــد ،اظهــار داشــت :در رابطــه بــا برجــام نیــز
اســتدالل هــای روش و مشــخصی شــامل دو اســتدالل
آیینــی و شــکلی و دو اســتدالل ماهــوی داریــم ،کــه در
اســتدالل آیینــی مشــارکت کننــده طرفــی اســت کــه
در اداره توافــق فــرد فعالــی باشــد.
جنیــدی ادامــه داد :آمریــکا مشــارکت کننــده برجــام
نیســت و فــرض کنیــم اگــر مشــارکت کننــده باشــد
کســی نیســت کــه ایــن بحــث را بــه شــورای امنیــت
ببــرد و ایــران بــر اســاس مــواد  ۱۰و  ۱۱قطعنامــه کــه
در ســند برجــام آمــده ،همــه مفــاد را رعایــت کــرده
و آمریــکا قانــون گریــز اســت و خــاف حقــوق عمــل
مــی کنــد.
معــاون رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد :ایــران بــه همــه
تعهــدات خــود عمــل کــرده و مرتکــب نقضــی نشــده و
آمریــکا نقــاض ابتدایــی اســت.
جنیــدی تصریــح کــرد :آمریــکا اســتدالل هــای آیینــی
و ماهــوی را نقــض کــرده و نمــی توانــد حقــوق ناشــی
از ســند را پیگیــری کنــد و شــورای امنیــت بایــد
تفســیر حقوقــی و منطقــی را مبنــا قــرار دهــد.
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مثلث افول
صادرات ایران
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مدیرعامــل شــرکت مناطــق نفتخیــز جنــوب گفــت:
حــق صنعــت نفــت کشــور اســت کــه بعــد از ســال
هــا ســابقه چنــد شــرکت در حــوزه باالدســتی داشــته
باشــد تــا عــاوه بــر پــروژه هــای داخلــی اقدامــات بیــن
المللــی نیــز انجــام دهنــد کــه در ایــن راســتا نیــز گام
هــای موثــری برداشــته شــده اســت.
ی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
احمــد محمــد 
اینکــه هفتــه گذشــته شــاهد امضــا  ۱۱قــرارداد بســته
هــای افزایــش و نگهداشــت تولیــد شــرکت ملــی مناطق
نفــت خیــز جنــوب بودیــم ،اظهــار کــرد :ایــن قراردادهــا
بــا پیمانــکاران ایرانــی بســته شــد و بایــد گفــت کــه در
راســتای  ۲۷بســته قــراردادی در  ۲۸مخــزن در حــوزه
عملیاتــی شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب تــا
کنــون  ۱۹قــرارداد تعییــن تکلیــف شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در تــاش هســتیم تــا مابقــی
قراردادهــا را نیــز تــا دو الــی ســه مــاه آینــده نهایــی
کنیــم ،گفــت :ســرجمع ایــن بســته هــا حــدود ۲۸۰
هــزار بشــکه افزایــش تولیــد بــه دنبــال دارد ،عــاوه بــر
ایــن بــه همیــن میــزان باتوجــه بــه افــت طبیعــی چــاه
هــا و مخــازن در گــذر زمــان نگهداشــت تولیــد خواهیــم
داشــت.

رئیــس گــروه تنظیــم مقــررات دفتــر مقــررات صــادرات
و واردات وزارت صمــت بــا بیــان اینکــه ارزش کاالهــای
صادراتــی ،پاشــنه آشــیل حــوزه صــادرات اســت ،گفــت:
معافیــت کاالهــای صادراتــی از هرگونــه تعهــد یــا پیمــان
ارزی از مقــررات و تســهیالت صــادرات کاالســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مهنــدس مظفــر ناصــری ،در دومیــن
نشســت تخصصــی  ExporTechدر پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا همــکاری منطقــه آزاد ارس
بــا محوریــت «توانمندســازی ،اصــول و مقــررات صــادرات
و واردات» بــا اشــاره بــه محورهــای حــوزه صــادرات گفــت:
ایــن محورهــا شــامل اقدامــات پیــش از صــادرات ،اقدامــات
حیــن صــادرات و اقدامــات پــس از صــادرات اســت.
وی بــا اشــاره بــه مثلــث افــول صــادرات ایــران افــزود:
ایــن مثلــث شــامل معضــل تعییــن ارزش کاالی صادراتــی،
معضــل رفــع تعهــد ارزی و معضــل نحــوه ثبت حســابداری
درآمــد حاصــل از فــروش ارز اســت.

حضور فعال شرکت
های ایرانی در
پروژه های نفتی

انـرژی
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رئیــس گــروه تنظیــم مقــررات دفتــر مقــررات صــادرات و
واردات وزارت صمــت دربــاره منابــع اطالعاتــی داخلــی و
خارجــی خاطرنشــان کــرد :ایــن منابــع اطالعاتــی ماننــد
نرمافــزار بانــک اطالعاتــی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،کتــاب زرد ،ســازمان توســعه تجــارت ،گمــرک
جمهــوری اســامی ایــران ،ســایت مرکــز اصنــاف و
بازرگانــان ،وبســایت رخدادنمــا مرجــع اطالعرســانی
نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی ،اطالعــات مناطــق آزاد
و ویــژه اقتصــادی ،نقشــه تجــارت مرکــز تجــارت جهانــی
و… اســت.
مهنــدس ناصــری بــا اشــاره بــه موضوعاتــی ماننــد گــردش
کار صــادرات غیرنفتــی کاال در کشــور ،الزامــات تجــارت،
اســناد الزم در صــادرات ماننــد قــرارداد فــروش ،پیــش
فاکتــور ،اســناد حمــل و… افــزود :معافیــت صــادرات کاال
از اخــذ هرگونــه مجــوز بــه اســتثنای گواهیهــای فنــی
کــه نوع ـاً مــورد درخواســت خریــدان خارجــی اســت ،از
جملــه مقــررات و تســهیالت صــادرات کاال و خدمــات

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ایــن مقــررات و تســهیالت
درآمــد حاصــل از صــادرات از پرداخــت مالیــات معــاف
اســت ،یــادآور شــد :همچنیــن تنظیــم بــازار داخلــی
مانــع از صــدورکاال نیســت.
دومیــن نشســت تخصصــی  ExporTechدر پــارک علم
و فنــاوری دانشــگاه تهــران و بــا همــکاری منطقــه آزاد
ارس ،بــا برگــزاری نخســتین وبینــار دورههــای آموزشــی
توانمندســازی صــادرات و تحلیــل کســب و کارهــا در پســا
کرونــا آغــاز شــد.
دومیــن جلســه ایــن دوره آموزشــی در روز سهشــنبه
چهــارم شــهریورماه برگــزار خواهــد شــد.

مدیرعامــل شــرکت مناطــق نفتخیــز جنــوب بــا بیــان
اینکــه ایــن طــرح کامــا ایرانــی اســت چــرا کــه تمــام
فراینــد کار توســط ایرانــی هــا انجــام مــی شــود و نزدیــک
 ۸۰درصــد قــرار اســت از کاالی ایرانــی اســتفاده کنیــم،
اظهــار کــرد :همچنیــن بــه دنبــال اشــتغال ســازی بــه
ویــژه در مناطقــی کــه ایــن پــروژه هــا اجــرا خواهنــد
شــد هســتیم.
محمــدی افــزود :عــاوه بــر ایــن قــرار شــده تــا چهــار
درصــد از ایــن صــورت قــرارداد هــا را صــرف مســائل
اجتماعــی و کمــک بــه کمبودهایــی کــه ایــن پــروژه هــا
در آن شــهرها اجــرا مــی شــوند صــرف کنیــم و امیدواریم
بتوانیــم بخشــی از محدودیــت هــای آن مناطــق را بــا
اجــرای ایــن طــرح هــا کــه عــدد قابــل توجهــی نیــز
خواهــد بــود جبــران کنیــم.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد :بــرای اولیــن بــار یــک طــرح
نگهداشــت تولیــد کامــا ایرانــی را در حــال اجــرا اســت
یعنــی در تمــام مراحــل مهندســی نظــارت و تعریــف ایــن
طــرح توســط همــکاران خودمــان انجــام شــده و تمــام
پیمانــکاران ایرانــی بــوده انــد و تاکنــون ســابقه نداشــته
کــه یــک طــرح جامــع باالدســتی و یــک زنجیــره کامــل
را توســط ایرانــی هــا اجــرا کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت مناطــق نفتخیــز جنــوب بــا بیــان

اینکــه ایــن کار کمــک مــی کنــد شــرکت هــای ایرانــی
توانمنــد تــر شــوند لــذا از تمــام شــرکت هــای تــراز
اول کشــور دعــوت بــه همــکاری کردیــم ،گفــت :هیــچ
شــرکتی در داخــل کشــور وجــود نــدارد کــه بتوانــد
ایــن طــرح هــا را اجــرا کنــد امــا از آن هــا دعــوت بــه
عمــل نیامــده باشــد .شــرکت دســت دوم و ســوم کــه
تــوان اجــرای چنیــن طــرح هایــی را نیــز ندارنــد بــه
عنــوان همــکار بــا ایــن شــرکت هــا فعــال مــی شــوند.
محمــدی بــا بیــان اینکــه تمــام شــرکت هایــی کــه
در پیمانــکاری و اجــرای ایــن کار نقــش دارنــد مــی
بایســت شــرکت هــای بومــی باشــند ،اظهــار کــرد:
بــاالی  ۸۰درصــد شــرکت هایــی کــه در  ۶قــرارداد اول
فعــال هســتند بومــی بــوده و وظیفــه داریــم کــه بتوانیم
پیمانــکاران داخلــی را تقویــت کنیــم و چنــد پیمانــکار
قــوی در حــد شــرکت هــای نفتــی بیــن المللــی داشــته
باشــیم.
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دعوای بخش خصوصی ترکیه
با اردوغان باال گرفت
رئیــس بــزرگ تریــن گــروه تجــاری ترکیــه از رئیــس
جمهــور ایــن کشــور خواســت تــا بــه قواعــد اقتصــاد بــاز
احتــرام بگــذارد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اهوال ،ســیمون کاسلوســکی-
رئیــس انجمــن صنعــت و بازرگانــی ترکیــه بــا اشــاره بــه
ریــزش هــای اخیــر لیــر در برابــر ارزهــای مهــم جهانــی
گفــت :مقامــات دولــت تــاش مــی کننــد تــا نــرخ بهــره
را بــه شــکل دســتوری پاییــن نگــه دارنــد تــا ارزی قــوی
داشــته باشــند .بــرای جلــب ســرمایه هــای خارجــی دولــت
بایــد بــه قواعــد اقتصــاد بــاز برگــردد ،پــس انــداز کــردن را
تشــویق کنــد و بــه اقتصــاد کمــک کنــد تــا رشــد کنــد.
کاسلوســکی بــا اشــاره بــه نیــاز کشــورش بــه اتخــاذ یــک
سیاســت مالــی نیرومنــد گفــت :بایــد بــا سیاســت هــای
مالــی در ســطح کالن انگیــزه ســرمایه گــذاری را در بیــن
فعــاالن اقتصــادی تقویــت کنیــم و فقــط پاییــن آوردن نــرخ
بهــره کمکــی بــه حــل وضــع موجــود نخواهــد کــرد.
بانــک مرکــزی ترکیــه طــی  ۱۲مــاه اخیــر و پــس از روی
کار آمــدن تیــم مدیریتــی جدیــد نــرخ بهــره را بــا چندیــن
کاهــش متوالــی از  ۲۴درصــد بــه  ۸.۲۵درصــد رســانده
اســت .از ســوی دیگــر امــا نــرخ تــورم طــی بــازه زمانــی
فــوق از  ۸.۶درصــد بــه  ۱۲.۶درصــد تــا پایــان مــاه ژوئــن
رســیده اســت.
رئیــس انجمــن صنعــت و بازرگانــی ترکیــه بــا بیــان اینکــه
ریســک هــای موجــود بــر ســر راه ثبــات مالــی بازارهــا و
رتبــه اعتبــاری ترکیــه بــه شــکل محسوســی افزایــش یافتــه
انــد ،هشــدار داد :بــا تــداوم ایــن وضــع بانــک مرکــزی
مجبــور خواهــد شــد بــرای حفــظ ارزش لیــر ده هــا
میلیــارد دالر از ذخایــر ارزی خــود را از دســت بدهــد .بــا
ایــن حــال اگــر اقتصــاد بــاز را پیــاده کنیــم حتــی در کوتــاه
مــدت شــاهد مزایــای آن خواهیــم بــود .یکــی از دالیــل
رشــد اقتصــادی مــا بیــن دهــه  ۱۹۸۰تــا  ۲۰۰۰نیــز همیــن
رعایــت کــردن قواعــد اقتصــاد بــاز بــود.
وی هــم چنیــن بــا هشــدار نســبت بــه ورشکســتگی بنــگاه
هــای اقتصــادی ترکیــه در مــاه هــای آینــده گفــت رشــد

اقتصــادی امســال احتمــاال منفــی دو درصــد خواهــد بــود.
کاسلوســکی هــم چنیــن ضمــن انتقــاد از افزایــش تعرفــه
هــای وارداتــی بــه بهانــه حمایــت از تولیــد داخــل گفــت
ایــن سیاســت بــه کاهــش محســوس رقابــت پذیــری ترکیــه
در ســطح جهانــی منجــر شــده اســت.

رونمایی  ۸میلیارد دالر
قراردادهای انرژی آمریکا با عراق
توافقهــا و قراردادهــای شــرکتهای آمریکایــی بــا عــراق
در آســتانه نخســتین ســفر مصطفــی الکاظمــی ،نخســت
وزیــر عــراق بــه آمریــکا و دیــدار بــا دونالــد ترامــپ ،رئیــس
جمهــور آمریــکا رونمایــی شــدند.
بــه گــزارش ایســنا ،پنــج شــرکت آمریکایــی شــامل
شــورون بــا دولــت عــراق قراردادهــای انــرژی امضــا
کردنــد .وزارت انــرژی آمریــکا در بیانیــه ای اعــام کــرد
هانــی ول اینترنشــنال ،بیکرهیــوز ،جنــرال الکتریــک،
اســترالر انــرژی و شــورون توافقهــای انــرژی بــه ارزش
هشــت میلیــارد دالر بــا وزارت خانــه هــای نفــت و بــرق
عــراق امضــا کردنــد.
دن برویــت ،وزیــر انــرژی آمریــکا در بیانیــه ای اظهــار
کــرد :ایــن قراردادهــا بــرای آینــده انــرژی عــراق کلیــدی
هســتند و مطمئنــم ایــن شــرکتها کــه بــه آمریــکا کمــک
کردنــد بــه اســتقالل انــرژی دســت پیــدا کنــد از تخصــص
بــاالی خــود بــرای کمــک بــه عــراق بــرای دســتیابی بــه
پتانســیل کامــل صنعــت انــرژی خــود بهــره خواهنــد
گرفــت.
ایــن توافقهــا پــس از دیــدار وزیــران نفــت و بــرق عــراق
و برونــت و همچنیــن میزگــردی در واشــنگتن بــا نخســت
وزیــر عــراق و صنعــت انــرژی آمریــکا امضــا شــدند.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،شــرکت جنــرال الکتریــک
هــم اعــام کــرد دو توافــق جدیــد بــه ارزش بیــش از
 ۱.۲میلیــارد دالر بــا وزارت بــرق عــراق بــرای انجــام
برنامــه هــای تعمیراتــی در نیروگاههــای بــرق ایــن کشــور
و تقویــت شــبکه انتقــال بــرق امضــا کــرده اســت .ایــن
شــرکت آمریکایــی اعــام کــرد در حــال همــکاری بــا
آژانســهای اعتبــار صــادرات اســتتا فاینانــس بیــش از یــک
میلیــارد دالر بــرای ایــن پــروژه هــا را تســهیل کنــد.
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تکمیل نشدن زیرساختهای
صادراتی ،مشکل اصلی صادرات
به عراق

مدیــر کل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجارت
ایــران گفــت :تجهیــز و تکمیــل نشــدن زیرســاختهای
صادراتــی در اســتانهای مــرزی ،پایانههــا و بازارچههــای
مشــترک بــا کشــور عــراق از جملــه مشــکالت اصلــی
صــادرات اســت.به گــزارش روز یکشــنبه روابــط عمومــی
ســازمان توســعه تجــارت ایــران« ،فــرزاد پیلتــن» بــا بیــان
اینکــه در ســالهای اخیــر توســعه صــادرات بــه کشــورهای
همســایه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن راهکارهــای مقابلــه
بــا تحریــم هــا و در ســال جــاری بــا شــیوع ویــروس کرونــا
محســوب مــی شــود ،اظهــار داشــت :کاهــش آثــار منفــی
ایــن دو پدیــده بــر اقتصــاد و تجــارت کشــور در ســطح
اقتصــاد کالن و اقتصــاد بنگاههــا ،خانوارهــا و اقتصــاد
مناطــق و اســتانهای مــرزی در دســتورکار کشــور
قــرار گرفتــه اســت.وی افــزود :تجهیــز و تکمیــل نشــدن
زیرســاختهای صادراتــی و ناهماهنگــی مدیریتــی در
اســتانها ،پایانــه هــا و بازارچــه مــرزی توســط نهادهــا و
دســتگاههای دســت انــدر کار از جملــه مشــکالت اصلــی
صــادرات بــه ایــن کشــورها بــه ویــژه عــراق بــود و ایــن
در حالــی اســت کــه زیرســاختهای صادراتــی بــه ویــژه
در گذرگاههــا و بازارچــه هــای مــرزی از جملــه زمینــه
هــای مهــم بــرای تســهیل و توســعه صــادرات بــه
کشــورهای همســایه محســوب مــی شــود.پیلتن تصریــح
کــرد :بــرای تجهیــز زیرســاختهای صادراتــی ماننــد
ایجــاد پایانــه هــای صادراتــی ،بارانــداز ،توزیــن ،جابجایــی
بــار ،ســردخانه ،انبــار ،دســتگاه هــای توزیــن و کنتــرل،
جــاده هــا و امکانــات و تســهیالت حمــل و نقلــی و رفاهــی
در اســتانها و پایانــه هــا و گذرگاههــای مــرزی عــاوه
بــر مســئولیت دســتگاههای ذیربــط ،تســهیالت مالــی
مناســبی توســط ســازمان توســعه تجــارت در نظــر گرفتــه
شــده اســت کــه انتظــار مــی رود دســتگاههای اســتانی
و ملــی در ایــن زمینــه برنامــه ریــزی کــرده و بــا تعریــف
پــروژه هــای مشــخص و شناســایی و معرفــی بخــش هــای
خصوصــی ذیربــط بــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران در
خصــوص حــل برخــی از ایــن مشــکالت اقــدام کننــد.وی
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تاکیــد کــرد :بــرای رفــع ناهماهنگــی میــان دســتگاههای
دســت انــدرکار در پایانــه هــا و بازارچــه هــای مــرزی در
زمینــه هــای فراهــم کــردن امکانــات و ارایــه خدمــات بــه
تجــار ماننــد صــدور گواهــی هــا و انجــام بازرســی هــای
فنــی و امنیتــی و ســوخت ،اخــذ عــوارض و هزینــه هــای
مرتبــط خدمــات ،تشــریفات عبــور ،ترخیــص و جابجایــی
کاال ،افزایــش ســاعات کار ،کیفیــت خدمــات ،جلوگیــری از
تراکــم و ترافیــک کامیونهــا و معطلــی بــار و رســیدگی
بــه مشــکالت احتمالــی صادرکننــدگان در داخــل و از نظــر
هماهنگــی هــای الزم بــا طرفهــای عراقــی ذیربــط ،انتظــار
مــی رود دســتگاههای ملــی و اســتانی مرتبــط ماننــد
گمــرک ایــران ،وزارت کشــور ،وزارت راه و شهرســازی،
ســازمان اســتاندارد ،وزارت بهداشــت و درمــان و وزارت
جهــاد کشــاورزی و همچنیــن کارگــروه توســعه صــادرات
اســتانها برنامــه ریــزی ،اهتمــام و هماهنگــی بیشــتری
صــورت گیــرد.

افزایش قیمت نفت برنت در
پی کاهش تولید آمریکا
قیمــت شــاخص نفــت خــام برنــت ســاعت  ۵و  ۴دقیقــه
امــروز (چهارشــنبه ،پنجــم شــهریورماه) بــا  ۸ســنت
افزایــش بــه  ۴۵دالر و  ۹۴ســنت رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،قیمــت
نهایــی شــاخص نفــت خــام برنــت روز سهشــنبه (چهــارم
شــهریورماه)  ۴۵دالر و  ۸۶ســنت و قیمــت شــاخص
دبلیوتــیآی آمریــکا  ۴۳دالر و  ۳۵ســنت بــود.
قیمــت نفــت خــام برنــت امــروز افزایــش یافــت ،زیــرا
تولیدکننــدگان نفــت ایــاالت متحــده آمریــکا بخــش عمــده
تولیــد فراســاحلی خــود را در خلیــج مکزیــک و پیــش از
رســیدن طوفــان لــورا متوقــف کردنــد و خوشبینــی نســبت
بــه مذاکــرات تجــاری چیــن و آمریــکا افزایــش یافتــه اســت.
امــا نگرانیهــای جدیــد دربــاره ویــروس کرونــا کــه ســبب
کاهــش تقاضــا شــده اســت افزایــش قیمــت بیشــتر را
محــدود کــرد .ابتــای دوبــاره مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا
در اروپــا و آســیا ســبب افزایــش نگرانیهــا دربــاره ایمنــی
در آینــده شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[ تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران[[
در کتــاب پیــش رو دکتــر نیازمنــد بنیانگــذار ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــه روایــت زندگــی مدیریتــی
خــود ،چگونگــی شــکل گیــری تکنوکراســی در ایــران در ســال هــای  ،1341-1348نحــوه ی تأمیــن اورانیــوم بــرای
نیــروگاه هســته ای ایــران و روشــن کــردن گوشــه هایــی ثبــت نشــده از تاریــخ توســعه صنعتــی ایــران در دهــه چهــل
مــی پــردازد.
علیاصغرســعیدی جامعهشــناس ایرانــی و دانشــیار و مدیــر گــروه برنامهریــزی و رفــاه اجتماعــی دانشــکده علــوم
اجتماعــی دانشــگاه تهــران اســت .وی دوره کارشناســی علــوم اجتماعــی را در دانشــگاه تهــران ( ،)۱۳۶۸کارشناســی
ارشــد جامعهشناســی را در همیــن دانشــگاه ( )۱۳۷۱و دکتــری جامعهشناســی از دانشــگاه لنــدن ( )۱۳۷۸گذراندهاســت.
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