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چالشهای مدیریتی بورس

عباس آرگون
بــازار بــورس تهــران ،در طــول ماههــای گذشــته بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
عرصههــای ســرمایهگذاری اقتصــاد ایــران خــود را معرفــی کــرد و ســودهای
قابــل توجهــی کــه ایــن بــازار در مدتــی کوتــاه نصیــب ســهامدارانش کــرد باعــث
شــد رونــد جــذب نقدینگــی در ایــن بــازار ســرعت قابــل توجهــی بگیــرد .از همان
روزهــای ابتدایــی آغــاز حرکــت رو بــه رشــد شــاخص کل بــورس ،کارشناســان
ایــن نگرانــی را مطــرح کردنــد کــه حتــی در صــورت فراهــم بــودن تمــام مقدمات
الزم نیــز ،ایــن ســرعت بــاال ،کار را بــرای مدیریــت بــازار دشــوار میکنــد.
در کنــار آن ذات بــازار ســرمایه بــا افــت و خیــز همــراه اســت و ایــن ابتداییتریــن
ی اســت کــه بایــد صاحبــان ســرمایه در بــورس بــه آن معتقــد باشــند امــا در
اصلـ 
عمــل مــا شــاهد آن بودیــم کــه بــورس بــا ســرعت باالیــی رشــد شــاخص داشــت
و ســهامداران تــازه کار ایــن بــازار را تنهــا محلــی دیدنــد کــه میتوانــد در مدتــی
کوتــاه سرمایههایشــان را چنــد برابــر کنــد .وقتــی ایــن تلقــی غلــط شــکل
میگیــرد ،بایــد تبعــات امــروز بــازار را نیــز پیشبینــی کــرد .شــاخص در طــول
هفتههــای گذشــته رونــد رو بــه رشــد خــود را متوقــف کــرده و بــا هــر ســقوط
ارزشــی ،شــاهد آن هســتیم کــه عــدهای از مــردم پــول خــود را از ایــن بــازار
خــارج کــرده و بــه فکــر حضــور در عرصــه دیگــر هســتند .صــرف همیــن امــر
بــرای اقتصــاد ایــرات میتوانــد تبعــات جــدی داشــته باشــد .رشــد بــورس باعــث
شــده میــزان جذابیــت بازارهایــی ماننــد دالر و ســکه کاهــش پیــدا کنــد امــا در
صورتــی کــه حرکــت نزولــی ســهام ادامــه داشــته باشــد ،احتمــال آنکــه بــار دیگر
بــا ورود نقدینگــی جدیــد ،نظــم بازارهــا بــر هــم بریــزد افزایــش خواهــد یافــت.
در کنــار آن ،وقتــی دولــت اعــام کــرد کــه بــازار ســرمایه حمایــت میکنــد و
مــردم بــدون تــرس پــول خــود را وارد آن کننــد ،دو نکتــه مهــم فرامــوش شــد.
نکتــه نخســت آنکــه بــورس ایــران هنــوز زیرســاختهای الزم بــرای
انتقــال پولهــای جدیــد بــه عرصــه تولیــد را نــدارد و از ایــن رو بــا وجــود
آنکــه نقدینگــی زیــادی جــذب شــده ،عمــا بســیاری از فعالیتهــای مولــد
نتوانســتهاند بــه ایــن پــول دسترســی پیــدا کننــد .از ســوی دیگــر وقتــی ایــن
حجــم از ســرمایهگذار جدیــد ،ادامــه در صفحــه 11

ازمعطل ماندن تصمیمگیریها
تا سرگردانی صادرکنندگان و
وارد کنندگان
«نحــوه صــدور وتمدیــد کارت بازرگانــی»« ،وزارت صمــت بــدون وزیــر» و «بســته
مشــوق صادراتــی» و«بازگشــت ارز صادراتــی» چنــد چالــش مهــم بــود کــه در
نشســت شــهریورماه  99در دســتور کار اعضــای اتــاق تهــران قــرار گرفــت.
 .طبــق آمــاری در ایــن نشســت اعــام شــد از یکــم مــرداد تــا  24شــهریورماه
ســال  98تعــداد  405کارت در اتــاق صــادر و  1179عــدد تمدیــد شــده ،کــه این
آمــار بــرای مقطــع زمانــی مشــابه در ســال  1399در حــدود  125صــدور و 650
تمدیــد کارت بــوده اســت .ایــن افــت قابــل توجــه نشــان میدهــد ،زمــان صــدور
و تمدیــد طوالنیتــر شــده و متقاضیــان در صــف طوالنیتــری قــرار گرفتهانــد.
هرچنــد رییــس ســازمان توســعه تجــارت بــه دفــاع از تغییــر وجابهجایــی ســامانه
کارت بازرگانــی پرداخــت ،امــا اذعــان کــرد کــه ســامانه جدیــد بــدون ایــراد و
اشــکال نیســت .در عیــن حــال آمــاری هــم دربــاره میــزان بازگشــت ارزصادراتــی
از ســوی متولــی تجــارت مطــرح شــد ،کــه نشــان مـیداد تــا  31تیرمــاه امســال
(بــدون بخــش فرآوردههــای نفتــی ،گازی و بنزیــن) 21 ،هــزار و  184رکــورد
عــدم ایفــای تعهــد ارزی بــا رقمــی در حــدود  17میلیــارد دالر از ســوی بانــک

مرکــزی اعــام شــده کــه از ایــن میــزان ،در حــدود  10هــزار رکــورد فاقــد کارت
بازرگانــی بــوده ،کــه مربــوط بــه بخشهــای پیلــهوری و تهلنجــی و ...اســت.
یعنــی بــرآورد میشــود  25درصــد از کل تعهــدات ارزی ایفــا نشــده بــه ایــن
بخــش مربــوط باشــد« .وزارت صمــت بــدون وزیــر» چالــش دیگــری بــود کــه
بــه گفتــه رییــس اتــاق تهــران وضعیــت را بــرای فعــاالن اقتصــادی در بیشــتر
بخشهــا ســختتر کــرده اســت .از ایــن رو ،از رییسجمهــور درخواســت
کــرد کــه هرچــه ســریعتر وزیــر پیشــنهادی خــود را بــه مجلــس معرفــی کنــد.
مسعودخوانســاری درعیــن حــال بــه بســته مشــوق صادراتــی ســه ایــراد گرفــت
وخواســتار اصــاح آنهــا شــد.
چهار ماه بیوزیری مهمترین وزراتخانه کشور
خوانســاری در بخــش دیگــری از صحبتهایــش رییسجمهــور را خطــاب قــرار
داد وگفــت :بیــش از  4مــاه اســت کــه مهمتریــن وزارتخانــه کشــور یعنــی وزارت
صمــت بــدون وزیــر مانــده ،آنهــم در ســالی کــه بــه نــام جهــش تولیــد نامگــذاری
شــده اســت .او بــا بیــان اینکــه ادامــه در صفحــه 2
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دیگــر بخشهــا ماننــد پیلــهوری و تهلنجــی و  ...میشــود
و بــرآورد میشــود  25درصــد از کل تعهــدات ارزی ایفــا
نشــده بــه ایــن بخــش مربــوط باشــد.
آمــار زادبــوم امــا واکنــش رییــس اتــاق تهــران را در پــی
داشــت .خوانســاری بــا بیــان اینکــه رقــم  27میلیــارد دالر
رقــم صحیحــی نبــود و نبایــد بــا تمســک بــه آن اتــاق
بازرگانــی و صادرکننــدگان را زیــر ســوال بــرد ،گفــت :حــاال
هــم مشــخص شــده ،آنچــه اعــام شــده  17میلیــارد دالر
اســت کــه  10هــزار رکــورد آن معــادل  25درصــد تعهــدات
هیــچ ارتباطــی بــه کارت بازرگانــی نــدارد .ضمــن اینکــه
در  11هــزار رکــورد باقــی مانــده نیــز نهادهــای عمومــی
و شــبهدولتی حضــور دارنــد .بــه عقیــده مــا ســهم بخــش
خصوصــی در نهایــت  4تــا  5میلیــارد دالر بیشــتر نیســت
کــه آنهــا نیــز در پــی ایفــای تعهــدات خــود هســتند.

ادامه از صفحه 1
انتظــار ایــن بــود کــه بــا توســعه صــادرات غیــر نفتــی زیــان
تحریمهــا جبــران شــود ،گفــت :امــا مشــاهده میکنیــم
وزارتخانــه مهــم کشــور بــدون وزیــر مانــده و تصمیماتــی
در ایــن وزارتخانــه گرفتــه نمیشــود .اگــر هــم تصمیمــی
اتخــاذ میشــود کارشناســی نیســت و عمــا ایــن موضــوع
بــه تولیــد و صــادرات لطمــه میزنــد .خوانســاری گریــزی
بــه آمــار صــادرات زد وگفــت :در فصــل اول امســال 45
درصــد کاهــش صــادرات داشــتیم و در مردادمــاه نســبت بــه
تیرمــاه هــم کاهــش صــادرات داشــتیم و اگــر بــا ایــن رونــد
ادامــه دهیــم درآمــد ارز صادراتــی کــه میتوانــد مشــکالت
اقتصــاد را حــل کنــد نیــز دچــار مشــکل خواهــد شــد .او
در ادامــه بــه چالــش کارتهــای بازرگانــی کــه ایــن روزهــا
فعــاالن اقتصــادی را بــا مشــکل مواجــه کــرده ،پرداخــت
وگفــت :در مهمتریــن زمانــی کــه نیــاز اســت مشــکالت
صــادرات حــل و فصــل شــود متوجــه میشــویم کــه
تمدیــد و صــدور کارت بازرگانــی از یــک ســامانه بــه ســامانه
دیگــر منتقــل میشــود .بــه گفتــه خوانســاری ،حــدود 2
مــاه اســت کــه واردکننــدگان و صادرکننــدگان ســرگردان
ماندهانــد و روزانــه بیــش از  100مراجعــه کننــده داریــم
کــه کاالهــای آنهــا در بنــادر مانــده و بــه علــت مشــکالتی
کــه در تمدیــد کارت بازرگانــی بــرای آنهــا بــه وجــود آمــده
امــکان صــادرات و واردات کاالهــای خــود را ندارنــد و عمــا
کســی پاســخگو نیســت و اگرچــه گفتــه میشــود مشــکلی
نیســت امــا آنچــه واقعیــت دارد در تضــاد بــا گفتههــا در
مصاحبههــا اســت .او بــه دو نامــه از مســووالن صنعــت
اســتانها اشــاره کــه بــه ســرقینی سرپرســت وزارت صمــت
نوشــته شــده و بــه بیــان مشــکالت صــدور و تمدیــد کارت
بازرگانــی پرداختــه شــده اشــاره کــرد .خوانســاری ،بــا بیــان
اینکــه چــه نیــازی بــه انتقــال از ایــن ســامانه بــه ســامانه
دیگــر بــود ،گفــت :ایــن کار اگــر از روی ســهو اســت چــرا
و اگــر از روی عمــد اســت چــرا ایــن برخــورد را بــا دولــت
میکننــد؟
 3ایراد بسته مشوق صادراتی
خوانســاری در محــور بعــدی صحبتهایــش ،بســته مشــوق
صادراتــی را مــورد انتقــاد قــرار داد .بــه گفتــه او ،ایــن بســته
کــه بــدون مشــورت بخــش خصوصــی تدویــن شــده دارای
ســه اشــکال اســت .بــرای برخــورداری از ایــن بســته رفــع
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تعهــد ارزی صادرکننــدگان طــی مــدت  4مــاه تعییــن شــده
در حالــی کــه حداقــل زمــان بایــد  6مــاه باشــد؛ زیــرا فرآیند
بازگشــت ارز صادراتــی زمانبــر اســت و ممکــن اســت
مــدت زمــان  4مــاه بــرای بازگشــت ارز پتروشــیمیها
زمــان مناســبی باشــد امــا بــرای صادرکننــدگان ســایر
بخشهــا زمــان خوبــی نیســت .دومیــن اشــکال بــه گفتــه
او« ،حــذف واردات در مقابــل صــادرات بــرای بنگاههــای
تولیــدی» اســت کــه بــه آنهــا اجــازه داده شــد کــه 30
درصــد واردات در مقابــل ارز حاصــل از صــادرات خــود
داشــته باشــند؛ در حالــی بــا ایــن قانــون تولیــد کننــدگان
بــرای تامیــن نیازهــای وارداتــی خــود در خصــوص مــواد
اولیــه بایــد از طریــق صرافــی و ســامانه نیمــا عمــل کننــد
کــه ایــن موضــوع هزینــه را بــرای آنهــا افزایــش میدهــد
ضمــن اینکــه کاری زمــان بــر اســت .ســومین ایــراد بــه
گفتــه خوانســاری اینکــه در ابتــدا مقــرر بــود کــه مالیــات
بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان طــی مــدت یکمــاه بــه
صادرکننــده بازگــردد ،در حالــی کــه ایــن موضــوع منــوط
بــه رفــع تعهــد ارزی شــد و از آنجــا کــه ســامانههای
دولتــی در تعامــل بــا یکدیگــر نیســتند ســامانه مالیاتــی
نمیتوانــد بــه صــورت برخــط رفــع تعهــد ارزی کنــد.

آمار جدید از تعهدات ارزی
امــا در ایــن نشســت ،کــه رییــس ســازمان توســعه تجــارت
نیــز حضــور یافتــه بــود ،بــه دفــاع از تغییــر و جابهجایــی در
ســامانه صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی از اتــاق بازرگانــی
بــه وزارت صمــت پرداخــت .بــه گفتــه حمیــد زادبــوم ،بــه
دنبــال توافــق صــورت گرفتــه طــی ســال گذشــته میــان
اتــاق ایــران و وزارت صمت،کــه بایــد از بهمــن مــاه ســال
گذشــته اجرایــی میشــد کــه بالتکلیــف مانــده بــود و در
نهایــت طــی توافــق تیرمــاه امســال ،مقــرر شــد از ابتــدای
مردادمــاه ســالجاری ایــن رویــه بــه ســامانه جامــع تجــارت
منتقــل شــود .او بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه جدیــد بــدون
ایــراد و اشــکال نیســت ،افــزود :باید اتــاق بازرگانــی و وزارت
صمــت بــا ســعه صــدر نســبت بــه رفــع مشــکالت مشــارکت
کننــد .او در عیــن حــال ،بــه آخریــن آمــار از میــزان عــدم
بازگشــت ارزهــای صادراتــی اشــاره کــرد و گفــت :تــا تاریــخ
 31تیرمــاه امســال ،بــدون بخــش فرآوردههــای نفتــی،
گازی و بنزیــن 21 ،هــزار و  184رکــورد عــدم ایفــای تعهــد
ارزی بــا رقمــی در حــدود  17میلیــارد دالر از ســوی بانــک
مرکــزی اعــام شــده کــه از ایــن میــزان ،در حــدود 10
هــزار رکــورد فاقــد کارت بازرگانــی بــوده کــه مربــوط بــه

تقدیر از نمایندگان دولت
البتــه در ایــن نشســت ،تفاهمنامــه همــکاری میــان
اتــاق تهــران و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا
هــدف تــاش بــرای بهبــود جایــگاه اقتصــاد ایــران در
شــاخصهای بینالمللــی کســبوکار از جملــه شــاخص
انجــام کس ـبوکار بانــک جهانــی و شــاخص رقابتپذیــری
مجمــع جهانــی اقتصــاد ،امضــاء شــد .در بخــش دیگــری از
ایــن نشســت نیــز از  5نماینــده دولــت در ترکیــب هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران از جملــه «افــروز بهرامــی رییــس
صنــدوق ضمانــت صــادرات»« ،ســعید زرنــدی معــاون طرح
و برنامــه وزارت صمــت»« ،محمدعلــی طهماســبی معــاون
امــور باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی»« ،محمدرضــا فیاض
مشــاور وزارت صمــت در امــور بینالملــل» و «مهــدی
میراشــرفی ریی ـسکل گمــرک ایــران» بــه واســطه تعامــل
و همــکاری آنــان بــرای حــل مشــکالت فعــاالن اقتصــادی،
حضــور اثربخــش در جلســات کمیســیونهای اتــاق تهــران
و نیــز حضــور مســتمر در جلســات هیــات نماینــدگان بــا
اهــدای لــوح تقدیــر ،تجلیــل شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیشگفتار :
بخــش خصوصــی شــخص راســت قامتــی نبــود و در ایــن
ســالهای اخیــر قــوز بزرگــی بــر پشــت بخــش خصوصــی
ســوار بــود .آمــدن کرونــا همــان قــوز باالقــوز گردیــد
و توانمنــدی هــای بخــش خصوصــی را بــه جــد دچــار
اختــال کــرد  .حضــور کوویــد  19و شــیوع ایــن ویــروس
در ســطح جهــان اثراتــی بــس شــگرف برجــای گذاشــته و
بــه واقــع ارزیابــی آن در شــرایط موجــود بــرای هیــچ یــک
از کارشناســان بیــن المللــی از هــر منظــری امــکان پذیــر
نیســت  .در ایــن نوشــته کوتــاه بــه بعضــی از ابعــاد ان در
حــد امــکان پرداختــه میشــود .قــوز پشــت بخــش خصوصــی
در چنــد دهــه گذشــته در ارتبــاط بــا قوانیــن و ضوابــط
جــاری کشــور در بحــث هــای متوالــی تحلیــل شــده اســت
ولــی بــه طــور اختصــار در ایــن نوشــتار بــرای ورود بــه بحــث
بعــدی فهرســت وار اشــاره میشــود .
اول :قوز بخش بخصوص
بــر اســاس قانــون جمهــوری اســامی ایــران و مشــخصا اصــل
 44قانــون اساســی بخــش خصوصــی در فضــای کســب و کار
کشــور حضــور دارد بــا مراجعــه بــه ایــن بنــد قانــون اساســی
براحتــی متوجــه میشــویم قانــون گــزار بــه هیــچ وجــه
جایگاهــی بــرای بخــش خصوصــی و بعــد بخــش تعاونــی
قائــل نبــود و از ابتــدا تمرکــز کامــل بــر روی بخــش دولتــی
متمرکــز بــود و بــه تدریــج و پــس از گذشــت ســالیانی چنــد
از انقــاب و تمریــن بکارگیــری دیــدگاه هــای دولتــی در
اداره جامعــه خصوصــا از منظــر اقتصــادی مســئوالن نظــام
بــه تدریــج بــر ایــن بــاور قــرار گرفتنــد کــه قطعــا نمــی تــوان
در شــرایط موجــود حــال جهــان از روش شکســت خــورده
اقتصــاد دولتــی حاکــم بــر کشــورهای بلــوک شــرق ســابق
راه بــه جایــی بــرد و کــم کــم در مســیر اصــاح اصــل 44
بــر امدنــد ایــن تغییــر دیــدگاه یکبــاره در حــدی جلــو رفــت
کــه قانونــی بــا عنــوان ســند چشــم انــداز نظــام تــا افــق
ســال  1404در یــک دوره  20ســاله بــرای متحــول کــردن
اقتصــاد کشــور و حــذف بخــش دولتــی تــدارک دیــده شــد
 .در ایــن نوشــتار هــدف توفیــق ایــن قانــون و دســتیابی بــه
نظــام خصوصــی در ســال  1404کــه چنــد ســال بیشــتر از
ان باقــی نماینــده اســت نیســت ولــی انچــه کــه مســلم اســت
و جملگــی بــر ان اعتقــاد دارنــد ایــن دیــدگاه مترقــی کــه در
لبــاس قانــون و بــا تاییــد مقــام معظــم رهبــری قــرار بــود

کشــور را کامــا بــه فضــای بخــش خصوصــی ســوق دهــد
ناموفــق بــوده اســت  .بدرســتی مشــخص نیســت کــه بــا امــر
خصوصــی ســازی در کشــور چــه بخــش هایــی از پیکــره
دولتــی بــه بخــش خصوصــی منتقــل شــده اســت ولــی
اعتقــاد در حــد  10الــی  % 12گفتــه میشــود ایــن اعــداد
هــم توســط مقامــات رســمی قابــل تاییــد نبــوده اســت انچــه
درامــر خصوصــی ســازی در ایــن فاصلــه صــورت گرفته اســت
بــه وجــود امــدن بخشــی بنــام خصوصــی /دولتــی ( خصولتی
) پــا گرفتــه کــه در عمــل سیســتم کنترلــی و نظارتــی انهــا
کال بــا ســاختار دولتــی اداره مــی شــود و بــه نظــر نمــی
رســد کــه بــا حضــور چنیــن شــرکتهای خصولتــی اهــداف
خواســته شــده در قانــون افــق چشــم انــداز محقــق شــود
و در حقیقــت بــا ادامــه چنیــن شــرایطی بــه نظــر میرســد
امیــدی بــرای اقتصــاد کشــور و شــکوفایی ان بــر اســاس
تجــارب انجــام شــده بیــن المللــی در ســالهای اخیــر
همچــون اقتصادهــای شــکوفا و رو بــه رشــد چیــن ( علیرغــم
دولتــی بــودن سیســیم نظــام حکومتــی ان ) کــره  ،برزیــل
و کشــورهای مســلمان هــم تــراز مــا همچــون اندونــزی ،
مالــزی و ترکیــه قابــل دســترس باشــد .
قوانیــن و ضوابــط بســیاری در ایــن ارتبــاط از قــوه مقننــه
گذشــته کــه بایســتی بــه قانــون اجــرای سیاســت هــای
اصــل  ،44قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار ،قانــون
مشــارکت عمومــی و خصوصــی و نظایــر چنیــن قوانینــی
اشــاره کــرد  .ایــا چنیــن قوانینــی توســعه خصوصــی ســازی
بــر اســاس شــرایط موجــود شــرکتهای خصوصــی  ،دولتــی
(خصولتــی ) ر ا تجویــز نمــوده اســت ؟ بــدون شــک پاســخ
منفــی اســت  .پــس چــه بایــد کــرد ؟ نگارنــده در وهلــه اول
معتقــد اســت کــه
الــف :بخــش خصوصــی رقیــب دولــت نیســت  .ایــن نــگاه
بایســتی کال از بخــش دولتــی حــذف شــود  .مــا در بخــش
خصوصــی بطــور اعــم در صنعــت احــداث کشــور ابزارهــای
اجرایــی دولــت هســتیم  .دولــت نقــش حاکمیتــی و
رگوالتــوری را بــرای مایملــک کشــور بایســتی ایفــا نمایــد
 .حفاظــت از اب و خــاک ،منابــع روی زمیــن  ،زیرزمیــن
 ،روی دریــا  ،زیــر دریــا متعلــق بــه همــه احــاد ایــن ملــت
مــی باشــد وظیفــه دولــت حاکمیــت بــر حفــظ ان ایجــاد
قوانیــن و بهبــود اســتفاده صحیــح از ان مــی باشــد و قطعــا
نبایــد روش هــای اســتفاده از ایــن منابــع را کــه در حیطــه
فعــاالن صنعــت احــداث اســت خــود و یــا وابســتگان خــود
بــه عهــده بگیرنــد  .تجربــه چنیــن روشــی همــان اتفاقــی
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اســت کــه در بلــوک شــرق افتــاد و موجــب فروپاشــی و
ایجــاد فســاد در جامعــه گردیــد  .بــه بیــان روشــن تــر نظــام
و دولــت بایســتی بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد نمایــد در
غیــر اینصــورت قطــار اقتصــادی و پیشــرفت کشــور بــر روی
ریــل خــود حرکــت نخواهــد کــرد  .بــدون تردیــد در زمانــی
از ریــل خــارج خواهــد شــد و ممکــن اســت صدمــات و
لطمــات بســیاری بــه کشــور وارد نمایــد .

و

مـــ ا
کـرونـا
یادداشــتی از رضــا طبیــب زاده عضــو
هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران

بخش دوم  :قوز باالقوز بخش خصوصی:
در بخــش اول بــه چالــش هایــی کــه موجــب قــوز بــر پشــت
بخــش خصوصــی شــده و نمــی توانــد اســتوار حرکــت نمایــد
اشــاره شــد  .حضــور کرونــا در مــاه هــای اخیــر قــوز در
شــرایط جــدی تــری بــرای بخــش خصوصــی عمــل نمــوده و
رزونانــس مشــکالت بخــش خصوصــی را بــه شــدت افزایــش
داده اســت  .درنــگاه بــه چالــش هــای بخــش خصوصــی و
راهکارهــای ان حداقــل مــی تــوان از تجربیــات کشــورهای
دیگــر پیشــرفته جهــان کــه بــه انهــا اشــاره شــد کــم و
بیــش بــا بومــی ســازی اســتفاده نمــود ولــی در مــورد قــوز
دوم هنــوز دنیــا شــناخت صحیــح از حــل مشــکل نــدارد
بعبــارت روشــن تــر یــک ویــروس میکروســکوپی در مســیر
حرکــت در اقصــی نقــاط دنیــا توســط خــود بشــر میباشــد
البتــه در اینجــا مــراد ورود بــه بخــش بهداشــت و ســامت
و رعایــت پروتــکل هــای ان نیســت انچــه کــه مــا بــا ان
مواجــه هســتیم گســترش ایــن ویــروس در پــاره ای از نقــاط
جهــان رخ نشــان میدهــد تــا دیــروز امریــکا  ،ایتالیــا  ،کــره،
ارژانتیــن و بعضــی از کشــورهای دیگــر بیشــترین صدمــه را
از ایــن ویــروس دیــده انــد امــروز هنــد بــه ســطح باالیــی
امــده و معلــوم نیســت در زمســتان چــه اتفاقــی بــرای دنیــا
و در کــدام نقطــه بفتــد  .بحــث مــا در ایــن نوشــتار کوتــاه
مشــکالت اقتصــادی کــه از قــوز باالقــوز بــر پیکــره ســاخت و
ســاز کشــور ایجــاد شــده میباشــد  .مــا از ورود ایــن ویــروس
در ســال گذشــته تجربیــات بســیاری در کشــور کســب
کردیــم  .اطبــا  ،مهندســین  ،کارشناســان حــوزه هــای
مختلــف ســامت و بخــش اجرایــی ابعــاد اولیــه ای از اثــرات
ویرانگــر ایــن ویــروس یافتنــد و تــاش نمودنــد کــه بنحــوی
ایــن ویــروس واثــرات ان را کنتــرل نماینــد ولــی اثــرات
اقتصــادی ان هنــوز بــه شــدت گربیــان گیــر بخــش فعــاالن
کشــور یعنــی ســازندگان  ،تولیدگننــدگان و  ...میباشــد
 .اثــرات شــناخته شــده فعلــی ایــن ویــروس در ابعــاد قبــول
فاصلــه اجتماعــی ادامــه در صفحــه 4
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ادامه از صفحه 3
وهمچنیــن گندزدایــی بســیار وســیع بــوده و ایــن دو مــورد
اثــرات جــدی در زمــان و قیمــت و کیفیــت کارهــا بوجــود
اورده اســت طبعــا بــرای حفــظ کیفیــت و مهــم تــر جلوگیری
از ضایعــات جانــی هزینــه هــای بســیار زیــادی بایســتی
پرداختــه شــود کــه قبــول ایــن هزینــه هــا در شــرایط نرمــال
بــه هیــچ وجــه بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی و بخــش
دولتــی متصــور نیســت قطعــا دولــت بایســتی در ایــن مــورد
کمــک هــای جــدی بنمایــد .
از ابتــدای پیدایــش کرونــا از اواخــر ســال گذشــته وزارت
نفــت بعنــوان یکــی از اولیــن ارگان رســمی دولتــی و
شــاید قبــل از پروتــکل هــای اشــاره شــده در ایــن مقالــه
تهیــه شــده توســط وزارت بهداشــت و درمــان بــه مســاله
ورود نمــود و ســه دســتورالعمل کاربــردی ( یکــی در
ســال گذشــته و دو دســتورالعمل در ابتــدای ســال ) 99
در مــورد تکلیــف زیرســاختهای وزارت نفــت بــرای برخــورد
بــا ویــروس کرونــا در سیســتم هــای وســیع صنعــت نفــت
در کارهــای باالدســتی و پاییــن دســتی نمــود کــه جــای
ســپاس و قدرانــی از وزیــر محتــرم وزارت نفــت و ســایر
مســئوالن مــی باشــد
فعــاالن بخــش خصوصــی در قالــب انجمــن هــا و
ســندیکاهای مهندســی و اجرایــی بــا تشــکیل تیــم عملیاتــی
در کنــار مســئوالن ذیربــط دولتــی همچــون وزارت بهداشــت
و درمــان از یــک طــرف و همچنیــن مســئوالن محتــرم
ســازمان و بودجــه قــرار گرفتنــد و در ســه مــاه گذشــته
کار بســیار فشــرده ای در ایــن حــوزه بــه منظــور دســتیابی
بــه پروتــکل ســامت و بهداشــت و پروتــکل مالــی دســت
یافتنــد کــه پروتــکل اول توســط وزارت بهداشــت و درمان در
اختیــار عمــوم بــرای اســتفاده قــرار گرفــت ولی پروتــکل دوم
علیرغــم نهایــی شــدن تاکنــون از طــرف مســئوالن ذیربــط
نظــام خصوصــا مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه ابــاغ
نشــده اســت در ایــن مرحلــه مــا اعــام مــی نماییــم بخــش
خصوصــی دارای تحمــل محــدود بــوده و فشــار زیــادی را
قبــول کــرده اســت انتظــار بــر ایــن اســت متقابــا توســط
مســئوالن ذیربــط اقدامــات الزم بــرای رفــع و یــا تقلیــل
ایــن فشــار غیــر متعــارف بعمــل اوریــد بــدون شــک کمــک
بــه حــل ایــن درخواســت کمــک بــه کســب و کار فعــاالن
اقتصــادی و جلوگیــری از پژمــرده شــدن و از بیــن رفتــن
قطعــی انهــا خواهــد بــود  .بخــش خصوصــی چشــم بــراه
اســت .

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و سوم  /هفتـه آخر شهریور هزار و سیصد نود و نه

4

در نشســت مشــترک رئیــس و هیــات رئیســه اتــاق ایــران
و فعــاالن بخــش خصوصــی بــا رئیــسکل بانــک مرکــزی،
بــر چهــار محــور اصلــی در زمینــه ارز صادراتــی توافــق
شــد؛ قــرار اســت جلســات هفتگــی در بخشهــای
مختلــف صادراتــی بــا حضــور نماینــدگان بخــش خصوصــی،
تشــکلها و بانــک مرکــزی بــرای بررســی مشــکالت هــر
حــوزه در بخــش بازگشــت ارز صادراتــی تشــکیل شــود.
غالمحســین شــافعی رئیــس پارلمــان بخشخصوصــی
کشــور بــه همــراه تعــدادی از اعضــای هیــات رئیســه اتــاق
ایــران و فعــاالن بخــش خصوصــی در نشســت مشــترک بــا
رئیــسکل بانــک مرکــزی شــرکت کــرد و از دغدغههــای
صادرکننــدگان بــرای رفــع تعهــد ارزی ســخن گفــت.
در ایــن نشســت رئیــس اتــاق ایــران بــه همــراه رئی ـسکل
بانــک مرکــزی و نماینــدگان بخــش خصوصــی در چهــار
محــور اصلــی تفاهــم کردنــد .طبــق مذاکــرات انجــام شــده
مقــرر شــد ارزش پایــه صادراتــی براســاس توافــق اتــاق
ایــران ،گمــرک و بانکمرکــزی تعدیــل شــود؛ دومیــن
تفاهــم صــورت گرفتــه بــر ایــن اســاس اســت کــه جلســات
هفتگــی بــا حضــور نمایندههــای بخشهــای مختلــف
صادراتــی بــا بانــک مرکــزی تشــکیل شــود؛ در ســومین
مــورد قــرار شــد بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
بخــش کشــاورزی تمهیــدات ویــژهای در نظــر گرفتــه شــود؛
در چهارمیــن مــورد تفاهــم مقــرر شــد کــه بــرای صــادرات
بــه کشــورهای منطقــه مثــل عــراق ،افغانســتان کــه مبادلــه
بــا آنهــا بــا ارز دالر نیســت ،شــرایط خاصــی در نظــر گرفتــه
شــود.
شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی
ایــران در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان
متعهــد دلیلــی بــرای عــدم رفــع تعهــد صادراتیشــان
ندارنــد تأکیــد کــرد :درک متقابــل مشــکالت بانــک مرکــزی
و صادرکننــدگان توســط طرفیــن بــرای گــذر از شــرایط
ســخت کشــور ضــروری اســت و برگــزاری چنیــن جلســاتی
بــه افزایــش ایــن همگرایــی کمــک میکنــد.
رئیــسکل بانــک مرکــزی هــم در ایــن دیــدار ،ضمــن
قدردانــی از عملکــرد اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران و فعــاالن اقتصــادی در بازگشــت ارزهــای
صادراتــی بــه بررســی و مــرور مشــکالت آنــان در ایــن
مســیر پرداخــت.

تفاهم 4گانه ارزی
بخشخصوصی با بانک مرکزی

عبدالناصــر همتــی تأکیــد کــرد کــه بانــک مرکــزی تعامــل بــا
صادرکننــدگان را در دســتور کار دارد و از هرگونــه همــکاری
بــا آنــان در راســتای بازگشــت ارزهــای صادراتیشــان دریــغ
نخواهــد کــرد.
همتــی بــا بیــان اینکــه صادرکنندههــا نقشــی اساســی در
مقاومــت اقتصــادی کشــور ایفــا کــرده و میکننــد ،بــر
ضــرورت همدلــی و تــاش جمعــی صادرکنندههــا بــرای
عبــور از شــرایط ســخت کنونــی کشــور تأکیــد کــرد.
همتــی بــا اشــاره بــه تعــدد وظایــف بانــک مرکــزی ،تأمیــن
ارز کاالهــای اساســی ،دارو و مــواد اولیــه را اولویــت اصلــی
بانــک مرکــزی دانســت و گفــت :بایــد توجــه داشــته باشــیم
کــه بانــک مرکــزی تولیدکننــده ارز نیســت و بههرحــال
ناچــار بــه اولویتبنــدی نیازهــای کشــور اســت.
رئیــسکل بانــک مرکــزی همچنیــن بــا اشــاره بــه معرفــی
 ۲۵۰نفــر از صادرکننــدگان متخلــف بــه قــوه قضائیــه
گفــت :اینهــا تولیدکننــده نبودنــد و بــا حقالعمــلکاری
و روشهــای خــاف متعــدد نســبت بــه خــروج ســرمایه و
تخلــف در اجــرای تعهــد صادراتــی خــود عمــل کــرده بودنــد
و چــارهای جــز برخــورد قضایــی بــرای بانــک مرکــزی باقــی
نگذاشــتند.
همتــی افــزود :بانــک مرکــزی هیــچگاه بنــای برخــورد
قضایــی بــا صادرکننــدگان واقعــی و درســتکار نداشــته و
حتیاالمــکان تعامــل بــا آنهــا را دنبــال میکنــد.

او تصریــح کــرد :بانــک مرکــزی مشــکالت صادرکننــدگان
در شــرایط کنونــی را درک میکنــد و قصــدی بــرای فشــار
مضاعــف بــر آنهــا نــدارد.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار همچنیــن بــا اشــاره بــه روند
مناســب تأمیــن ارز در ســامانه نیمــا طــی روزهــای گذشــته
گفــت :در روز جــاری  ۱۲۸میلیــون دالر در ســامانه نیمــا
عرضهشــده کــه بیــش از  ۷۰میلیــون دالر آن معاملهشــده
اســت .بــر همیــن اســاس در ایــن روزهــا متوســط عرضــه
ارز در نیمــا بهصــورت روزانــه  ۱۰۰میلیــون دالر بــوده
و تــداوم ایــن رونــد نشــاندهنده بهبــود رونــد بازگشــت
ارزهــای صادراتــی بــه کشــور بــر مبنــای سیاســتهای
اتخاذشــده و اســتقبال صادرکننــدگان اســت.
رئیـسکل بانــک مرکــزی همچنیــن بــا اشــاره بــه کاهــش
میــزان صــادرات کشــور در ســه مــاه نخســت ســال جــاری
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و برخــی محدودیتهــا
گفــت :خوشــبختانه رونــد صــادرات کشــور پــس از طــی
س ـهماهه اول ســال در حــال احیاســت و رونــد تأمیــن ارز
کاالهــای وارداتــی ســرعت خواهــد گرفــت.
در ایــن جلســه همچنیــن صادرکننــدگان مشــکالت و موانع
خــود در بازگشــت ارزهــای صادراتــی را مطــرح و توجــه
بانــک مرکــزی در رفــع آنهــا را خواســتار و از تالشهــای
ایــن بانــک قدردانــی کردنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی گفــت:
در همســایگی مــا ترکیــه بخشــی از منابــع خــود
را از الانجــی امریــکا تهیــه میکنــد .اگــر مــا
غفلــت نکــرده و از امکانــات خــود در پــارس
جنوبــی و کارخانــه الانجــی اســتفاده میکردیــم
امریــکا از کیلومترهــا دورتــر و از قــارهای در آن
ســوی دنیــا نمیتوانســت بــه همســایه مــا گاز
بفروشــد.
بــه گــزارش ایلنــا ،یــک مقــام بلندپایــه وزارت انــرژی
ترکیــه اخیــرا اعــام کــرده کــه کشــورش انتظــار دارد اگــر
صادرکننــدگان گاز میخواهنــد قراردادهــای بلندمــدت را
تمدیــد کننــد ،قیمــت رقابتیتــر و منعطفتــری بــه
ایــن کشــور پیشــنهاد کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
رقابــت از ســوی الانجــی ارزان آمریــکا و احتمــال آغــاز
تولیــد گاز ترکیــه در دریــای ســیاه ،نیــز دینامیــک بــازار
را تغییــر داده اســت.
طبــق آمارهــا در نیمــه اول امســال ،واردات ترکیــه از
روســیه و ایــران کاهــش و در مقابــل خریــدش از جمهوری
آذربایجــان و آمریــکا افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.
شــاید تحــرکات اخیــر ترکیــه را بایــد اینگونــه ارزیابــی
کــرد کــه از ایــن پــس گازهــای جهــان بایــد یــک مدعــی
جدیــد را در جمــع خــود بپذیرنــد ،کشــوری کــه اکنــون
بــا کشــف یــک میــدان بــا  320میلیــارد متــر مکعــب گاز
قابــل برداشــت ،خــود را در مقــام صادرکننــده و بینیــاز
از واردات از فروشــندگان قدیمــی میدانــد و میخواهــد
خــود تعیینکننــده قیمــت نیــز باشــد .
حمیدرضــا صالحــی دبیــرکل و عضــو هیأتمدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
دربــاره برنامــه اخیــر ترکیــه بــرای واردات و از جملــه
اینکــه خواســتار کاهــش قیمــت گاز دریافتــی شــده
اســت ،بــه خبرنــگار ایلنــا گفــت :بازارهــا ممکــن اســت
تغییــر کننــد ،مخصوصــا در منطقــه مــا ترکیــه از دیــر
بــاز بدنبــال ایــن اســتراتژی بــوده کــه نمیخواهــد تمــام
واردات خــود را از یــک کشــور داشــته باشــد ،بــه طــوری
کــه قبــا ابتــدا فقــط از روســیه واردات داشــت ،بعــد بــه
ســمت ایــران آمــد و بــا یــک قــرارداد بــا ایــران ســعی
کــرد ســبد انــرژی را از یــک کشــور بــه دو کشــور تغییــر
دهــد و نگرانــی را از واردات از یــک منبــع جبــران کنــد.
وی افــزود :مــا ایــن پیشبینــی را داشــتیم کــه اگــر

انـرژی
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دبیرکل و عضو هیأتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

ایران در محاصره لولههای
گاز جدید و قدیمی

چانهزنی ترکیه دور از انتظار نیست
ترکیــه بــه همیــن شــکل پیــش بــرود بخواهــد قیمتهــا
را تغییــر دهــد .اجــرای خــط لولــه ترکاســتریم در دریــای
ســیاه بــه طــول  920کیلومتــر حرکتــی بــود کــه ترکیــه
خــود را از لحــاظ انــرژی در وضعیــت پایدارتــری قــرار
دهــد و خــود را بــه ســمتی ســوق داد کــه صادرکننــده
گاز بــه اروپــا هــم باشــد .اکنــون هــم اکتشــافی در دریــای
ســیاه داشــته و از طرفــی قــرارداد بــا ایــران نیــز در حــال
انقضــا اســت ،بنابرایــن بعیــد نیســت کــه اینگونــه مباحــث
را مبنــی بــر کاهــش قیمــت مطــرح کنــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تصریــح کــرد:
بیشــترین فــروش و صــادرات گاز مــا بــه عــراق و ترکیــه
اســت ،ســوال ایــن اســت کــه اکنــون بــا ایــن مشــتری
کــه خــودش بــه بازیگــر گازی تبدیــل شــده ،بایــد ســبد
صــادرات گاز را روی عــراق تمرکــز کنیــم و یــا اینکــه
کشــورهای دیگــری هــم میتواننــد وارد شــوند؟ نیــاز
اســت استراتژیســتها داخــل کشــور راهبــرد صــادرات
انــرژی را تدویــن کننــد.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا بــا وجــود بازیگــر جدیــد
در همســایگی کــه خــود را رقیــب گازی کشــورها نیــز
میدانــد ،صــاح اســت کــه روی گاز تمرکــز کنیــم و یــا

بایــد آن را تبدیــل بــه بــرق و صــادر کنیــم؟ اظهار داشــت:
وقتــی گاز صــادر میکنیــم امــکان ایجــاد پتروشــیمیهای
جدیــد را در منطقــه فراهــم میکنیــم ،بنابرایــن صــاح
ایــن اســت کــه ایــران بــه جــای صــادرات گاز ،بــرق صــادر
کنــد تــا ایجــاد ارزش افــزدوه بیشــتری کنــد.
صالحــی خاطرنشــان کــرد :اکنــون مــا در محاصــره
بازیگــران گازی هســتیم ،در شــمالغرب ترکمنســتان
خــط لول ـ ه تاپــی در حــال اجــرا اســت ،در غــرب ایــران،
ترکیــه بــا خــط لولــه ترکاســتریم و کشــف مخــازن
جدیــد در دریــای ســیاه ،ورود پیــدا کــرده ،همچنیــن
آنــکارا بــا مخــازن جدیــد در دریــای مدیترانــه بــا یونــان
در تقابــل اســت ،در جنــوب عمــان و در شــرق افغانســتان
موفــق بــه کشــف مخــازن شــدهاند.
دبیــرکل و عضــو هیأتمدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران داد :در اطــراف مــا روســیه،
ترکمنســتان بعنــوان بازیگــران قدیمــی ،افغانســتان،
عمــان و ترکیــه بازیگرانــی جدیــد هســتند ،اگــر مــا مثــل
روســیه بازیگــر محــوری بودیــم امــروز نبایــد از حرکــت
ترکیــه نگــران بودیــم ،بــه هرحــال وزن بازیگــران گاز در
منطقــه تغییــر کــرده ،اگــر ایــران میخواهــد بازیگــر گاز

باشــد بایــد بتوانــد در این وضعیــت در کنار اتفاقــات گازی
منطقـهای راهبــرد جدیــد ارائــه دهــد .یکــی از راهبردهای
جدیــد ایــن اســت کــه ایــران میتوانــد بیشــتر روی
صــادرات بــرق تمرکــز کنــد و ایجــاد ارزش افــزوده کــرده
و وابســتگی کشــورها را بــه خــود افزایــش دهــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تاکیــد کــرد:
بایــد شــورای عالــی انــرژی بــا حضــور اندیشــمندان
حــوزه انــرژی و بخــش خصوصــی بــه ایــن موضــوع
بپــردازد ،مــا مخــازن بــزرگ دنیــا را در اختیــار داریــم،
امــا در همســایگی مــا ترکیــه بخشــی از منابــع خــود را از
الانجــی امریــکا تهیــه میکنــد .اگــر مــا غفلــت نکــرده و
از امکانــات خــود در پــارس جنوبــی و کارخانــه الانجــی
اســتفاده میکردیــم امریــکا از کیلومترهــا دورتــر و از
قــارهای در آن ســوی دنیــا نمیتوانســت بــه همســایه مــا
گاز بفروشــد.
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شرایط برای صادرات
خدمات مهندسی ایران
از همیشه سخت تر است

پــس از همــه گیــری کرونــا ،بیشــتر پــروژه هــای
بــزرگ در کشــورهای منطقــه و همســایه متوقــف
شــد .شــرکت هــای ایرانــی از زمــان همــه گیــری
ایــن بیمــاری ،امــکان اعــزام نیروهــای متخصــص
خــود بــه دیگــر کشــورها را ندارنــد و در یــک
بــازه زمانــی چنــد ماهــه ،بازگشــت نیروهــای
ایرانــی مســتقر در کشــورهای واردکننــده خدمات
ممنــوع شــده بــود کــه بــه تازگــی ایــن رونــد
تســهیل شــده اســت.
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ایــران پــس از اعمــال
شــدیدترین تحریــم هــا ،بیــش از همیشــه محــدود شــد.
مشــکل اصلــی صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
فقــدان ضمانــت نامــه و عــدم همــکاری بانکــی کشــورها
بــود .در یــک ســال اخیــر ،شــرکت هــا بیشــتر بــر توســعه
خدمــات فنــی و مهندســی ایرانــی در کشــورهای همســایه
متمرکــز شــدند بــا ایــن حــال ،همــه گیــری کرونــا بــه
مشــکالت ایــن بخــش افــزود و بــه طــور تقریبــی ،همــه
فعالیــت هــای شــرکت هــای ایرانــی را در کشــورهای
واردکننــده خدمــات فنــی و مهندســی ،متوقــف کــرد.
پــس از همــه گیــری کرونــا ،بیشــتر پــروژه هــای بــزرگ در
کشــورهای منطقــه و همســایه متوقــف شــد .شــرکت هــای
ایرانــی از زمــان همــه گیــری ایــن بیمــاری ،امــکان اعــزام
نیروهــای متخصــص خــود بــه دیگــر کشــورها را ندارنــد
و در یــک بــازه زمانــی چنــد ماهــه ،بازگشــت نیروهــای

ایرانــی مســتقر در کشــورهای واردکننــده خدمــات ممنــوع
شــده بــود کــه بــه تازگــی ایــن رونــد تســهیل شــده اســت.
نیروهــای ایرانــی توانســتند بــا اســتفاده از مســیرهای
تعریــف شــده بــه ایــران بازگردنــد.
همــه گیــری کرونــا بــه طــور مشــخص ،پایــان کار و مــدت
زمــان در نظــر گرفتــه شــده بــرای عمــل بــه تعهــدات
شــرکت هــا را متاثــر مــی کنــد .در کشــوری مثــل الجزایــر
کــه از مقاصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ایــران
اســت ،مســیرها بــرای ورود و خــروج پیمانــکاران هنــوز بــاز
نشــده و در کشــورهای همســایه هــم ،اجــرای پــروژه هــا با
توجــه بــه مشــکالت متعــدد در اعــزام نیروهــا ،حمــل ونقل
و تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز ،روز بــه روز ســخت تــر می
شــود .در ایــن مــدت ،تنهــا شــرکت هــای فعــال در عــراق
توانســتند بــا رایزنــی بــا دولــت ،اعتباراتــی را کــه پیشــتر
دریافــت کــرده بودنــد ،تمدیــد کننــد .امیدواریــم در آینــده
نزدیــک ،مســئله ضمانــت نامــه بــرای صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی هــم حــل شــود چراکــه فعالیــت در
بازارهــای بیــن المللــی بــرای شــرکت هــای ایرانــی،
باتوجــه بــه تحریــم هــا بــدون ضمانــت نامــه دشــوار اســت.
بــرای بهبــود و رونــق صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی،
عــاوه بــر دولــت هــا بــه تقویــت تشــکل هــای داخلــی
هــم نیــاز داریــم تــا بــا نهایــت تــوان مذاکــره و چانــه زنــی،
مطالبــات فعــاالن اقتصــادی را طــرح و پیگیــری کننــد.

انـرژی
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مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران در
پانزدهمیــن جلســه هیئــت نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران ،عــدم هماهنگــی بیــن دســتگاه
هــای ذی ربــط از جملــه بانــک مرکــزی و وزارت
صمــت و عــدم آگاهــی صادرکننــدگان و فعــاالن
اقتصــادی از دســتورالعمل هــا و قوانیــن مربــوط را
از عوامــل عــدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
بــه کشــور دانســته بــود.
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تعــداد صادرکننــده ،تنهــا پنــج هــزار نفــر کارت بازرگانــی
داشــتند و بقیــه بــا اســتفاده از بخشــنامه هــای جــاری
در زمــان انجــام کار ،مثــل صــادرات بــا کارت هــای
مرزنشــینی و پیلــه وری ،کاال صــادر کــرده انــد .علــی
موالیــی اعــام کــرده بررســی هــای کارشناســی نشــان
مــی دهــد میــزان واقعــی ارز صادراتــی بازنگشــته بــه
کشــور از صــادرات دو ســال گذشــته ،هفــت تــا هشــت
میلیــارد یــورو بــوده اســت .بانــک مرکــزی ایــن رقــم را

محدودیت در روش های بازگشت
ارز صادراتی هم چنان وجود دارد
گمــرک ایــران بــرای صادرکنندگانــی کــه ارز خــود
را بــه چرخــه اقتصــاد بازنگرداننــد ،چهــار مجــازات در
نظــر گرفتــه اســت .امــروز معــاون گمــرک در گفــت
وگــو بــا رســانه هــا ایــن چهارمجــازات را تشــریح کــرد.
ممنوعیــت اســتفاده از مســیر ســبز ،پرداخــت نقــدی
همــه حقــوق ورودی و تضامیــن مربوطــه و عــدم امــکان
اســتفاده از ضمانــت نامــه بانکــی ،ممنوعیــت اســتفاده از
اســترداد حقــوق ورودی و عــدم ارائــه برخــی تســهیالت
از مجــازات هــای گمــرک بــرای صادرکننــدگان متخلــف
اســت .بــه گفتــه ارونقــی ،کاالی صادرکننــده متخلــف
در مســیر قرمــز اظهارنامــه قــرار مــی گیــرد و بــه طــور
فیزیکــی کنتــرل شــده و ارزیابــی مــی شــود .ایــن افــراد
در بحــث تضمیــن یــا حقــوق ورودی نمــی تواننــد ضمانــت
نامــه بانکــی تودیــع کننــد و تــا زمــان رفــع تعهــد ارزی
امــکان اســترداد حقــوق ورودی را ندارنــد .هــم چنیــن
صادرکننــدگان مختلــف امــکان اســتفاده از تســهیالت 18
گانــه ای کــه گمــرک ارائــه مــی کنــد ،ندارنــد.
براســاس آخریــن آمــار اعــام شــده 21 ،هــزار و
184صادرکننــده ،ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه
کشــور بازنگردانــده انــد .ایــن تعــداد صادرکننــده کاالی
خــود را در دو ســال گذشــته صــادر کــرده انــد و از ایــن
تعــداد 15 ،هــزار صادرکننــده هیــچ ارزی بــه کشــور
نیــاورده انــد .معــاون اتــاق ایــران اعــام کــرده از ایــن

بیــش از  27میلیــارد یــورو اعــام کــرده بــود .معــاون
اتــاق ایــران در ایــن بــاره گفت:بخــش عمــدهای از
ارزهــای صادراتــی گفتــه شــده بــه روشهــای مختلــف
تهاتــر شــده انــد یــا از قوانیــن معافیتــی ماننــد معافیــت
 ۱۰۰درصــدی صادرکننــدگان زیــر یــک میلیــون یــورو،
و یــا معافیــت  ۵۰درصــدی صادرکننــدگان زیــر ســه
میلــون یــورو بــه عــراق و افغانســتان اســتفاده کــرده انــد.
مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران در پانزدهمیــن
جلســه هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،عــدم
هماهنگــی بیــن دســتگاه هــای ذی ربــط از جملــه بانــک
مرکــزی و وزارت صمــت و عــدم آگاهــی صادرکننــدگان و
فعــاالن اقتصــادی از دســتورالعمل هــا و قوانیــن مربــوط
را از عوامــل عــدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه
کشــور دانســته بــود .هــم چنیــن بانــک مرکــزی در ســال
جــاری ،روش هــای بازگشــت ارز صادراتــی را از چهــار
روش بــه یــک روش تغییــر داده اســت .براســاس قوانیــن
تــازه بانــک مرکــزی ،صادرکننــدگان بایــد  80درصــد از
ارز خــود را در ســامانه نیمــا و  20درصــد را در ســامانه
ثنــا عرضــه کننــد کــه شــدنی نیســت چراکــه  15درصد از
هزینــه انتقــال ارز بــه ایــران در محاســبات بانــک مرکــزی
دیــده نشــده اســت .هنــوز روش هــای بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات توســط بانــک مرکــزی تغییــر نکــرده
اســت.
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بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــاد و انــرژی گــروه اقتصــادی
باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،تجــارت ایــران همچنــان ظرفیــت
هــای بکــر و دســت نخــورده ای دارد کــه کارشناســان امــ ِر
تجــارت یکــی از ایــن ظرفیــت هــای مغفــول مانــده را عــدم
وجــود تعــداد قابــل قبــول ‹› رایــزن بازرگانــی›› مــی داننــد.
رایزنانــی کــه در گــزارش قبــل بــه نبــود سیاســت هــای
مناســب از جانــب وزارت امــور خارجــه بــه آن پرداختیــم و
حــال بــه رونــد بــی توجهــی ســازمان توســعه تجــارت بــه
عنــوان متولــی امــر خواهیــم پرداخــت.
بــی توجهــی کــه همــواره بــا شــعارهای متعــدد ایــن نهــاد
تداعــی مــی شــود و روز از نــو روزی از نــو همچنــان ادامــه
پیــدا مــی کنــد .دخالــت هــای سیاســی بــر امــر تجــارت
همــان گالیــه اســت کــه اعضــای اتــاق بازرگانــی بشــدت بــا
آن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد .بــرای روشــن شــدن ایــن
موضــوع ســراغ یکــی از فعــاالن بخــش خصوصــی و عــوض
اتــاق بازرگانــی رفتیــم.
نظــام اقتصــادی در حاشــیه تصمیمــات سیاســی یحیــی آل
اســحاق رئیــس اتــاق مشــرک ایــران و عــراق در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار اقتصــاد و انــرژی باشــگاه خبرنــگاران جــوان بــا
اشــاره بــه ضعــف دیپلماســی اقتصــادی در ایــران بیــان مــی
کنــد :نظــام اقتصــادی کشــور نیازمنــد یــک سیاســت دائمــی
و رایزنــان بازرگانــی اســت.
وی افــزود :اینطــور کــه در تجــارت ایــران مشــهود اســت نظــام
اقتصــادی در مبــادالت مــا در حاشــیه تصمیمــات سیاســی
جــای گرفتــه اســت ،موضوعــی کــه مجلــس بــرای رفــع آن
پیشــنهاد تشــکیل وزارت جداگانــه داده اســت.
جهش تولید بدون صادرات مفهوم نمی یابد
در ادامــه بررســی هــای فقــدان متخصصــان اقتصــادی و
کارشناســان بازرگانــی توســط حمیــد حســینی نائــب رئیــس
اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق بیــان در پاســخ بــا باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ابــراز مــی کنــد :جهــش تولیــد بــدون
صــادرات هدفمنــد شــدنی نیســت .زمانــی کــه ترکیــه در
بازارهــای عــراق  ۱۱رایــزن بازرگانــی دارد مــا تنهــا یــک رایزن
داریــم نبایــد تصورمــان ایــن باشــد کــه مــا موفقیــم.
نکتــه دیگــری کــه اعضــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــه آن
تاکیــد دارنــد جداســازی فعالیــت رایــزن هــای بازرگانــی از
بدنــه دولــت اســت ،بدنــه ای کــه منجــر مــی شــود ایــن فعــال
حــوزه تجــارت ،در معذوریــت هــای دیپلماتیــک و دولتــی
قــرار گرفتــه و احســاس مســئولیت خــود نســبت بــه تاجــر را

جـای
خالی ۳۰۰
میلیارد
دالر ارز
صادراتی
در کشور
از دســت بدهــد و تتنهــا در قبــال مدیــر باالدســتی پاســخگو
باشــد.
رایــزن در بدنــه دولــت نمــی توانــد کمــک تاجــر باشــد
عــادل طاهرخانــی عضــو اتــاق بازرگانــی در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار اقتصــاد و انــرژی باشــگاه خبرنــگاران جــوان اظهــار
کــرد :در خصــوص رایــزن هــای اقتصــادی بایــد بــه فرآینــد
انتخابشــان توجــه ویــژه شــود ســازمان توســعه تجــارت کــه
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متولــی انتخــاب رایــزن هــای بازرگانــی اســت نگاهــی دولتــی
بــه ایــن بخــش دارد چــرا کــه شــرط هــای عجیــب بــرای
انتخــاب رایــزن بازرگانــی گذاشــته اســت.
وی ادامــه داد :یکــی از شــروط انتخــاب رایــزن بازرگانــی ایــن
اســت کــه بایــد حتمـاً کارمنــد رســمی دولــت باشــد و شــرط
دیگــر فعالیــت طوالنــی مــدت ایــن فــرد در پســت هــای
مدیریتــی اقتصــادی اســت موضوعــی کــه باعــث مــی شــود
فــردی کــه انتخــاب شــده اســت نــگاه دولتــی داشــته باشــد و
منتظــر دســتورات مســئولین دولتــی باشــد.
طاهرخانــی اظهــار کــرد :یکــی از معایــب ایــن اتفــاق ایــن
اســت کــه فــرد انتخــاب شــده بــه عنــوان رایــزن بازرگانــی
کمتــر نگاهــی بــه آینــده دارد و بیشــتر توجهــش بــه اجــرای
دســتورات و نقشــه راهــی کــه از طــرف مســئولین دولتــی
برایــش تعییــن کــرده انــد اســت .ایــن موضــوع باعــث
مــی شــود کــه ایــن افــراد نگاهــی کــه بخــش خصوصــی
دارد را نداشــته باشــند و تفکــری بــرای بازارســازی بــرای
تولیدکننــدگان نیــز نداشــته باشــند چــرا کــه نگاهشــان نــگاه
دولتــی اســت.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی گفــت :ایــن قواعــد و قوانیــن
باعــث مــی شــود کــه دولــت بــه جــای نظــارت اقتصــادی
تصدیگــری اقتصــادی داشــته باشــد و بــه همیــن علــت
اســت کــه فــردی کــه از طــرف دولــت انتخــاب میشــود
بــرای رایــزن بازرگانــی نگاهــش بازدارنــده اســت نــه یــک
نــگاه توســعه پذیــر.
وی افــزود :ســازمان توســعه تجــارت در یــک دیوانســاالری
اداری اســت و فعالیــت هایــی کــه انجــام مــی دهــد بیشــتر
در جهــت پاســخگویی بــه باالدســتی هایــش اســت تــا توســعه
اقتصــادی و هــر تغییــری کــه در وزارت صنعــت انجــام
میشــود باعــث میشــود ایــن ســازمان هــم دســتخوش
تغییــرات مدیریتــی شــود کــه باعــث مــی شــود راندمــان
کاری پاییــن بیایــد.
طاهرخانــی ادامــه داد :بــرای حــل ایــن موضــوع ســازمان
توســعه تجــارت بایــد زیــر مجموعــه ریاســت جمهــوری قــرار
بگیــرد و از وزارت صمــت جــدا شــود چــرا کــه بــا تغییــر
مدیریتــی در وزارت صمــت ایــن ســازمان نیــز دچــار تالطــم
میشــود.
عضــو اتــاق بازرگانــی اظهــار کــرد :بــه نقــش اتاقهــای
بازرگانــی هــم در ایــن مــدت توجــه زیــادی نشــده اســت
طبــق قانونــی کــه بــرای اتــاق بازرگانــی تعییــن شــده ایــن
اتــاق وظیفــه دارد در کشــورهای مختلــف بازارســازی کنــد و
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جریــان تجــارت را در کشــورهای دیگــر تســهیل کنــد ولــی در
حــال حاضــر ایــن اتفــاق نمیافتــد اتاقهــای بازرگانــی صرفـاً
یــک اتــاق مشــترک بــا کشــورهای دیگــر تاســیس میکننــد
کــه در رونــد اجرایــی موثــر نبــوده اســت.
طاهرخانــی در پایــان گفــت :راهــکار دیگــر ســازمان توســعه
تجــارت ایــن اســت کــه از مدیــران بخــش میانــی بخــش
خصوصــی اســتفاده کنــد ماننــد مدیــران میانــی اتاقهــای
بازرگانــی و یــا مدیــران و هلدینگهــای اقتصــادی کــه در
کشــور فعالیــت میکننــد موضوعــی کــه باعــث میشــود
ایــن مدیــران هــدف هــای کشــور را در بازارهــای مختلــف
دنبــال کننــد.
نگاهــی بــه تجــارت بــا کشــورهای همســایه مــی اندازیــم،
بررســی کــه نشــان داد بیــش از آنچــه کــه فکــر مــی کنیــم
ظرفیــت صادراتــی بــه کشــورها جــای خالــی دارد .عــراق
کــه تقریبــا دومیــن مقصــد تجــاری ماســت هــم اکنــون ۱۳
میلیــارد دالر صــادرات را شــامل مــی شــود در حالــی امــکان
صــادرات  ۲۰میلیــارد دالر اقــام مختلــف بــه آن دیــده شــده
اســت.
کشــوری مثــل افغانســتان ظرفیــت تجــارت  ۴تــا  ۵میلیــارد
الری را شــامل مــی شــود امــا بــه گفتــه مرتضــی بانــک دبیــر
شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری در افغانســتان هنــوز کاری
صــورت نگرفتــه اســت.
بانــک در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــاد و انــرژی باشــگاه
خبرنــگاران جــوان مــی گویــد :نقــش ایرانــی مــی توانــد در
تجــارت بــا افغانســتان برجســته باشــد .تولیدانــی در دســت
ایــران اســت کــه مــی توانــد بــازار افغانســتان را تصاحــب کنــد
امــا هنــوز آن طــور کــه بایــد کار انجــام نشــده اســت.
بــا گــذر از تمــام ایــن ایــرادات وارد شــده بــه سیســتم توســعه
تجــارت کشــور ســراغ مســئولی رفتیــم کــه دلیــل ایــن
کمبــود و ضعــف را توضیــح دهــد.
 ۶رایــزن تــا پایــان شــهریور بــه کشــورهای هــدف اعــزام مــی
شــوند! حمیدزادبــوم رئیــس ســازمان توســعه و تجــارت در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــاد و انــرزی باشــگاه خبرنــگاران
جــوان گفــت :انتخــاب افــراد به عنــوان رایــزن بازرگانــی دارای
شــرایط ویــژهای از جملــه کارمنــد رســمی دولــت ،تســلط بــه
زبــان خارجــه و ...اســت.
وی افــزود :ســال گذشــته  ۲۳۷متقاضــی بــرای ایــن امــر
اقــدام کردنــد ،امــا پــس از پشــت ســر گذاشــتن گزینشهــا
و مصاحبههــا در پایــان  ۵نفــر بــه عنــوان رایــزن بازرگانــی
انتخــاب شــدند کــه هــم اکنــون فعالیــت دارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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در نشســت کمیســیون اقصــاد کالن اتــاق ایــران،
رئیــس و اعضــای کمیســیون از آمایــش ســرزمین
در برنامــه هفتــم توســعه گفتنــد .اینکــه در تدویــن
ســندهای توســعهای بایــد موضــوع آمایش ســرزمین
و تــوازن منطقــهای در نظــر گرفتــه شــود و قانــون
برنامــه توســعه اجرایــی شــود.
«آمایــش ســرزمین و برنامــه هفتــم توســعه» موضــوع
نشســت کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران بــود؛ علــی
شــمساردکانی ،در ابتــدای نشســت کمیســیون از وضعیــت
انباشــت ســرمایه و شــاخصهای اقتصــاد کالن در کشــور
گفــت .طبــق امارهــای ارائــه شــده در شــش مــاه نخــس ســال
نــرخ رشــد حقیقــی منفــی بــوده اســت.
شــمش اردکانــی بــه دو نــوع نــرخ رشــد در اقتصــاد اشــاره
کــرده و گفــت :نــرخ رشــد ملــی در بهــار امســال مثبــت
بــوده اســت امــا متأســفانه نــرخ رشــد حقیقــی وضعیــت
مناســبی نــدارد .مث ـ ً
ا روز گذشــته نیــروگاه خورشــیدی 10
مگاواتــی شــیرکوه افتتــاح شــد؛ ایــن پــروژه را آلمانیهــا
اجــرا کردهانــد؛ البتــه قــرار بــود کــه  50مگاواتــی باشــد
ولــی بــه دلیلــی آنهــا از ســرمایهگذاری مجــدد ســرباز زده
و علــت را مشــکالت بــازار ارز در کشــور و نادیــده گرفتــن
ارز ســرمایهگذاری خارجــی عنــوان کردهانــد .ایــن نوعــی
خــروج ســرمایه حقیقــی از کشــور اســت.
او ادامــه داد :ســرمایهگذار خارجــی بــا ریــال بــه غیــر از
پرداخــت حقــوق کارکنــان خــود کار زیــادی نــدارد و بایــد
بتوانــد اصــل پــول و ســود خــود را بــه دالر بــه بانکهــای
خــود واریــز کنــد و وقتــی چنیــن موضوعــی اتفــاق نیفتــد،
حتمــاً مشــکالتی در عمــل پیــش میآیــد.
او ادامــه داد :ســرمایهگذار خارجــی بــا ریــال بــه غیــر از
پرداخــت حقــوق کارکنــان خــود کار زیــادی نــدارد و بایــد
بتوانــد اصــل پــول و ســود خــود را بــه دالر بــه بانکهــای
خــود واریــز کنــد و وقتــی چنیــن موضوعــی اتفــاق نیفتــد،
حتمــاً مشــکالتی در عمــل پیــش میآیــد.
بعــد از آن مهــری طبیـبزاده ،دبیــر کمیســیون اقتصــاد کالن
دربــاره موضــوع آمایــش ســرزمین در برنامــه هفتــم توســعه
گفــت؛ اینکــه قــرار اســت کمیســیون اقتصــاد کالن دربــاره
مســئله آمایــش منطقــهای نظــرات و پیشــنهاد اتاقهــای
بازرگانــی و اعضــای کمیســیونها را دریافــت کــرده و آن
را بــرای اســتفاده در برنامــه هفتــم توســعه بــه ســازمان
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کسبوکارهای اقتصادی نیازی به
دریافت شماره اقتصادی ندارند

تهــران  -ایرنــا  -معــاون حقوقــی و فنــی ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور تاکیــد کــرد :بنابــر هــدف تســهیل
فضــای کســب و کار اشــخاص حقوقــی ،شناســه ملــی
بــه عنــوان شــماره اقتصــادی تلقــی شــده و بنگاههــای
اقتصــادی بــرای اخــذ مجوزهــای الزم بــرای شــروع
کســب و کار ،نیــازی بــه شــماره اقتصــادی ندارنــد.

در نشست کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران تاکید شد

در برنامه توسعه هفتم به توازن
منطقهای توجه شود
مدیریــت برنامهوبودجــه ارائــه دهــد.
جهرمــی ،عضــو دیگــر کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران
از اهمیــت آمایــش ســرزمین گفــت و اینکــه بایــد ایــن مســیر
مــا را بــه توســعه پایــدار برســاند.
ســید هبـتاهلل اصولــی از تصمیمهایــی کــه در مرکــز گرفتــه
میشــود و در حاشــیه اجرایــی میشــود گفــت :تــا زمانــی
کــه سیســتم اقتصــادی کشــور متمرکــز باشــد ،نتیجــه جــز
تشــتت نخواهــد بــود .عــدم تمرکــز راه را بــرای کار توســعهای
فراهمتــر میکنــد .در صــورت عــدم تمرکــز مســیرها
کوتاهتــر میشــود و اثرگــذاری در مســیر توســعه فراهــم
میشــود.
بهــرام ســبحانی ،عضــو کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران
از اهمیــت انباشــت ســرمایه در کشــور و ارتبــاط آن با مســئله
فــرار مغزهــا گفــت.
بــه گفتــه ســبحانی نوشــتن ســند توســعه بــه معنــای متعهــد
بــودن بلــه اجــرای آن ســند نیســت .مث ً
ال در ســند چشـمانداز
فــوالد در  1400کــه ایمیــدرو متولــی آن بــود بــه تأســیس

کارخانــه فــوالد در کردســتان اشــارهای هــم نشــده بــود ولــی
درنهایــت ایــن اتفــاق افتــاد و عمـ ً
ا هــم هیــچ نتیجـهای بــه
همــراه نداشــت؛ خــود ایمیــدور بــه دنبــال تأســیس کارخانــه
فــوالد در کردســتان بــود ،البتــه فشــار نماینــدگان مجلــس
هــم در طرحهــای منطق ـهای جــدی اســت.
بــه گفتــه شــمس اردکانــی از زمــان جنبــش ملــی شــدن
صنعــت نفــت در ایــران قــرار بــود پــول نفــت در مســئله
عمرانــی و توســعهای هزینــه شــود ولــی در عمــل ایــن اتفــاق
نیافتــده اســت .عــدم اجــرای قانــون جــرم اســت ولــی کســی
بــه ایــن توجــه نمیکنــد .اآلن چنــد درصــد قانــون بهبــود
مســتمر محیــط کس ـبوکار اجــرا شــده اســت؟ چــرا کســی
پاســخگو و ناظــر بــه ایــن مســئله نیســت.
در ایــن نشســت از جدایــی و تناقــض موضــوع برنامــه
توســعه و برنامــه بودجــه گفتنــد .برنامــه بودجــه موضــوع
روز ،حکومتــی و اجرایــی اســت و برنامــه توســعه موضوعــی
پایـهای امــا اینکــه چنــد درصــد پــول حاصــل از فــروش نفــت
در حــوزه عمرانــی و زیرســاختی هزینــه میشــود؟

بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از ســازمان امــور مالیاتــی
کشــور ،محمــود علیــزاده بــا اشــاره بــه دســتور وزیــر
امــور اقتصــادی و دارایــی مبنــی بــر روانســازی و
تســهیل فضــای کســب و کار و ایجــاد پنجــره واحــد
شــروع کســب و کار ،گفــت :براســاس همــکاری ســازمان
امــور مالیاتــی کشــور و معاونــت اقتصــادی وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی ،زمینــه ســهولت شــروع کســب و
کار بنگاههــای اقتصــادی و تســهیل در اخــذ مجوزهــای
الزم از جملــه شــماره اقتصــادی فراهــم شــد.
وی ضمــن یــادآوری حفــظ گام  45راســتیآزمایی در
ســامانه مالیاتــی افــزود :اکنــون بــا اجــرای بخشــنامه
ســازمان کــه در همیــن ارتبــاط صــادر شــد ،اشــخاص
حقیقــی بــه محــض اخــذ مجــوز یــا پروانــه کســب و کار
از اصنــاف و اتحادیههــا و همچنیــن اشــخاص حقوقــی
و بنگاههــای اقتصــادی بــه محــض ثبــت در اداره ثبــت
شــرکتها ،در ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور
نیــز ثبــت نــام شــده تلقــی میشــوند.
علیــزاده اضافــه کــرد :شــماره ملــی اشــخاص حقیقــی
و شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی بــه عنــوان شــماره
اقتصــادی بــرای آغــاز کســب و کار قلمــداد مــی شــود
و فعــاالن اقتصــادی از همــان زمــان ثبــت شــرکت یــا
کســب مجــوز فعالیــت ،از نظــر ســازمان امــور مالیاتــی
کشــور« ،مــودی» تلقــی شــده و شــماره اقتصــادی آنهــا
بــدون نیــاز بــه طــی مراحــل راســتیآزمایی صــادر
خواهــد شــد و نیــاز بــه هیــچ اســتعالم دیگــری نیســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و سوم  /هفتـه آخر شهریور هزار و سیصد نود و نه

در نشســت تخصصــی کمیســیون انــرژی ســاختار
بــازار بهینهســازی انــرژی بررســی شــد .صالحــی،
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران گفــت کــه
سیاس ـتهای اتخاذشــده در حــوزه گاز باعــث شــده
کــه مــا نتوانیــم نقــش خوبــی در بــازار گاز ایفــا
کنیــم؛ مــا بایــد بــه ســمت واقعیشــدن بــازار
انــرژی حرکــت کنیــم.
«بررســی ســاختار بــازار بهینهســازی انــرژی و
محیطزیســت» موضــوع نشســت تخصصــی کمیســیون
انــرژی اتــاق ایــران بــود .در ابتــدای ایــن نشســت حمیدرضــا
صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران از مســائل و
مشــکالت روز اقتصــاد انــرژی و بــازار انــرژی ایــران و جهــان
گفــت .او بــه پیدایــش مخــازن گاز در دریــای ســیاه توســط
ترکهــا اشــاره کــرده و گفــت -:قبــ ً
ا افغانســتان و عمــان
هــم بــه مخــازن گاز دســتیافتهاند -ممکــن اســت ایــن
شــرایط باعــث شــود کــه ایــران نتوانــد نقــش خوبــی در بــازار
انــرژی و گاز ایفــا کنــد.
بهگفتــه صالحــی مــا ســالها بــه قــرارداد گاز  30ســنتی
بــا ترکیــه فخــر میفروختیــم ولــی اخیــرا ً یکــی از مقامــات
تــرک گفتــه کــه در دوره بعــدی قــرارداد گاز بــا ایــران بــا
قیمــت  15-13ســنت امضــا خواهــد شــد .یعنــی آنهــا شــرط
تعییــن میکننــد نــه مــا.
صالحــی گفــت :سیاسـتهای اتخاذشــده در حــوزه گاز باعــث
شــده کــه مــا نتوانیــم نقــش خوبــی در بــازار گاز ایفــا کنیــم؛
زمانــی طــرح انتقــال گاز بــه هندوســتان را دنبــال میکردیــم
ولــی اآلن بــه نظــر میرســد کــه بایــد در سیاســتهای
خــود تأملکنیــم .حتــی برخــی از صــدور بــرق بهجــای گاز
صحبــت میکننــد .اگــر سیاس ـتهای جامعــی در منطقــه در
حــوزه گاز ایفــا میکردیــم حتم ـاً شــرایط تفــاوت میکــرد.
موضــوع دوم کــه در نشســت کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
بــا حضــور اعضــای ایــن کمیســیون بررســی شــد ،بــرق
امیــد بــود .قــرار اســت دولــت بــه  30میلیــون نفــر بــرق
مجانــی بدهنــد .صالحــی گفــت در ایــن حــوزه مــا بایــد بــه
ســمت واقعیســازی قیمتهــا حرکــت کنیــم .در بســتر
واقعیســازی اقتصــاد اســت کــه میتوانیــم بــه رشــد
حوزههــای متعــدد اقتصــادی چشــم بدوزیــم؛ اینکــه اقتصــاد
رشــد کنــد و مــازاد آن بــه دســت مــردم برســد و ســهم مــردم
در اقتصــاد باالتــر بــرود.

بهینهسازی ساختار بازار انرژی
در دستور کار قرار گیرد

او بــه ســه بخــش در حــوزه بــرق اشــاره کــرد :بــرق حــوزه
صنایــع ،بــرق مــورد اســتفاده در ســاختمانهای تجــاری-
اداری و بــرق ســاختمانهای مســکونی .دولــت میخواهــد
بــرق ســاختمانهای مســکونی را بــه ســمت سوبســید
بیشــتر ببــرد و اگــر هــر خانــواری میــزان مصرفــش از -80
 100کیلــووات باالتــر نــرود میتوانــد از طــرح بــرق مجانــی
اســتفاده کنــد .امــا بــرای بــرق مصرفــی در حــوزه صنعــت
دولــت میخواهــد از طریــق ارائــه آن در بــورس انــرژی بــه
ســمت آزادســازی اقتصــادی حرکــت کنــد .البتــه در برخــی از
کشــورها مثــا در ترکیــه هــم بــرای مصــرف کمتــر از 1400
کیلــووات دولــت سوبســید میدهنــد.
صالحــی گفــت کــه در چنیــن شــرایطی بایــد بخــش
خصوصــی پروژههــای خــود را در حوزههــای متعــدد
بهینهســازی آمــاده کننــد.

بعــد از آن آرش نجفــی ،نایبرئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران بــه موضــوع آزادســازی انتقــاد کــرده و گفــت
کــه آزادســازی قیمتهــا ،بــا انــرژی ارزان و نــوع و میــزان
سوبســید قابلمقایســه نیســت .بحــث آزادســازی قیمــت
در کنــار اعمــال مدیریــت نامناســب بــه بحرانهــا دامــن
میزنــد .ایــن رویههــا باعــث افزایــش تــورم شــده و قــدرت
خریــد جامعــه را نشــانه میگیــرد و بــار دیگــر در ادامــه
گرانــی و تــورم اعمــال دوبــاره سوبســید میشــود و ایــن

چرخــه باطــل تکــرار خواهــد شــد و منظــور مــا از آزادســازی
افزایــش قیمــت نیســت.
نجفــی تأکیــد کــرد کــه اگــر همزمــان امکانــات،
تکنولوژیهــا و سیســتم بهــرهوری بــه کار گرفتــه نشــود
اتفــاق مناســبی نخواهــد افتــاد.
بعــد از آن صالحــی گفــت کــه آزادســازی اقتصــادی بایــد
در کنــار واقعــی ســازی اقتصــاد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا
بتوانیــم بــا طراحــی و اجــرای پروژههــای بهینهســازی از
تبعــات اقتصــادی ایــن حــوزه بکاهیــم .درواقــع اگــر تقاضــا
کــم شــود ،اصالحهــا بهســختی رخ خواهــد داد
صالحــی بــه برنامــه ســوم توســعه اشــاره کــرد و گفــت کــه
ایــن برنامــه در راســتای اهــداف اقتصــاد آزاد حرکــت خوبــی
داشــت امــا بعدهــا متوقــف شــد .در آن برنامــه مــا دیدیــم کــه
بــا رونــد آزادســازی اقتصــاد تــورم کنترلشــده و میــزان رشــد
باالتــری رفتــه و در همــان زمــان تقاضــا و حقــوق مــردم و
کارمنــدان هــم بــاال رفتــه بــود .همــه ایــن اصــل را میداننــد
تــا مــردم قــدرت خریــد نداشــته باشــند ،اصــاح اقتصــادی
ســخت خواهــد بــود .در بســتر مناســب بهینهســازی رخ
میدهــد.
بعــد از آن محمــد جهرمــی ،دیگــر عضــو کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران از بــازی سیاســی ترکیــه در حــوزه گاز گفــت؛
در ســال  1996کشــورهای شــرق مدیترانــه توافقــی امضــا
کردنــد کــه ترکیــه عضــو آن نبــود و حــاال بــا پیدایــش گاز
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ترکیــه بــا ایــن ابــزار بــازی سیاســی میکنــد وگرنــه ایــران
در آینــده هــم میتوانــد رد بــازار گاز نقشآفرینــی جــدی
داشــته باشــد .اگرچــه مــدام فرصتهــای طالیــی از بیــن
م ـیرود؛ در حــوزه گاز میتــوان امیــدوار بــود؛ اگــر مســائل
سیاســی حــل میشــد فکــر میکنــم بــرای آینــده ایــران
هنــوز گاز شــانس باشــد.
فریــدون اســدی مشــاور کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران از
تأثیــر ســفر الکاظمــی بــه آمریــکا در روی مبــادالت گاز ایــران
و عــراق گفــت؛ ممکــن اســت در آینــده بــازار انــرژی ایــران
بــه عــراق تهدیــد شــود و سیاس ـتگذاران مــا بایــد بــه ایــن
مســائل توجــه کننــد.
بعــد از آن علــی شــمس اردکانــی از زودگــذر بــودن
فرصتهــا گفــت؛ اینکــه مــا خــود را در جایــی قــرار دادهایــم
کــه زود فرصتهــا را از دســت میدهیــم؛ باالخــره وضعیــت
انــرژی دنیــا در حــال تغییــر اســت و بایــد خــود را بــا نیازهــا
و تکنولوژیهــای نویــن همــراه کنیــم .اآلن مثــل گذشــته
نیســت کــه اســامی شــرکتهای حــوزه انــرژی در لیســت
 10یــا  100شــرکت برتــر جهــان باشــد.
او از بروکراســی و کلیپتوکراســی حاکــم بــر بــازار انــرژی
انتقــاد کــرد و گفــت در دوره بروکراســی و فســاد نمیتــوان
خیلــی بــه توســعه بازارهــای انــرژی و دانــش و تکنولــوژی
نویــن و چابــک ســازی امیــدوار بــود.
بعــد از آن جــال دهنــوی ،دربــاره آییننامــه ایجــاد بــازار
بهینهســازی انــرژی و محیطزیســت صحبــت کــرد .او در ایــن
نشســت ابتــدا بــازار بهینهســازی انــرژی و محیطزیســت را
معرفــی کــرده و از تحــول ایــن بــازار در حــوزه بهینهســازی
انــرژی و محیطزیســت در بخــش ســاختمان گفــت .ایــن
تحــول درنتیجــه آییننامــه ایجــاد بــازار بهینهســازی انــرژی
و محیطزیســت انجــام خواهــد شــد کــه شــورای عالــی
انــرژی در سـیام بهمنمــاه  1396آن را صــادر کــرده اســت.
دهنــوی از اهمیــت گواهــی صرفهجویــی انــرژی گفــت کــه
ماننــد اوراق بهــادار اســت؛ اوراق بهــاداری کــه نشــاندهنده
حــق مالکیــت بــر مقــدار مشــخصی از میــزان انــرژی
صرفهجویــی شــده از یــک حامــل انــرژی بــر اســاس
گــزارش امکانســنجی (توجیــه فنــی ،اقتصــادی ،مالــی و
زیســتمحیطی) طــرح صرفهجویــی انــرژی در یــک دوره
زمانــی مشــخص بــوده ،توســط نهادهــای تخصصــی و فنــی
بهینهســازی انــرژی و محیطزیســت بــا تأییــد کمیســیون
صرفهجویــی انــرژی صادرشــده و در بــازار بهینهســازی
انــرژی و محیطزیســت قابــل معاملــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

علــی بمــان اقبالــی زارچ در یادداشــتی بــرای
دیپلماســی ایرانــی مــی نویســد :واقعیــت ایــن اســت
کــه کشــورهای صنعتــی و در حــال توســعه از اوایــل
هــزاره ســوم بیــش از پیــش نگــران تامیــن دراز
مــدت انــرژی بــوده چــرا کــه معتقدنــد قــدرت هــای
جهانــی ســعی دارند تــا نقــش بیشــتری را در شــبکه
هــای جدیــد انتقــال و توزیــع انــرژی ایفــاء کننــد.

سیســتمهای سیاســی نســبتا بــی ثبــات و فســادزده بــا بــروز
تغییــرات میتوانــد بــا ریس ـکهایی تــوام باشــد .ضمــن ایــن
کــه اتــکا بــه گاز مایــع و واردات آن بــا کشــتی در قیــاس بــا
وابســتگی بــه خطــوط لولــه گاز خطــرات کمتــری دارد .بنــا
بــه ارزیابــی ایــن کارشناســان بــا توجــه بــه مــازاد عرضــه
گاز مایــع ،تــا مدتهــا قیمــت ایــن نــوع انــرژی در بــازار
پاییــن خواهــد مانــد .هــواداران محیــط زیســت نیــز بــر ایــن
عقیدهانــد کــه بــه جــای وابســتگی بــه لولههــای گاز و ایــن
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ماراتن خطوط لوله در
اروپا با حذف مقدماتی
نفت و گاز ایران

اروپــا از اواخــر قــرن بیســتم راهبــرد تامیــن انــرژی در دو
مرحلــه  2030و  2050میــادی را در دســتور کار قــرار داده و
توجــه جــدی را بــه طراحــی و اجــرای خطــوط لولــه معطــوف
کــرده اســت .دو کشــور روســیه و ترکیــه بیشــترین بهــره
بــرداری را از ایــن موضــوع کــرده انــد و بــه نوعــی انحصــار
خــود را بــر اروپــا دیکتــه کــرده انــد .در حالــی کــه در اوایــل
هــزاره ســوم  40درصــد گاز اروپــا از روســیه تامیــن مــی شــد،
اکنــون ایــن مقــدار بــه  50درصــد رســیده اســت ،رونــدی
کــه در ســال هــای آینــده نیــز تــداوم خواهــد داشــت؛ البتــه
رونــد افزایــش مصــرف گاز یــک پدیــده عــام در جهــان اســت
و بــه دالیــل مختلــف از جملــه هزینــه مصرفــی و مباحــث
زیســت محیطــی در دو دهــه گذشــته مصــرف ایــن محصــول
راهبــردی در اکثــر کشــورهای جهــان رشــد دو تــا ســه
برابــری داشــته بــه طــوری کــه در کشــورمان نیــز در دو دهــه
اخیــر مصــرف گاز ســه برابــر شــده اســت.
سیاســتهای اتحادیــه اروپــا در موضــوع خطــوط لولــه
گاز و نفــت منتقدانــی جــدی هــم دارد .از نظــر منتقــدان
تکیــه بــر خــط لولههــای گاز آن هــم بــا کشــورهایی دارای

نــوع انــرژی فســیلی ،بیــش از پیــش بایــد بــه بهرهبــرداری
از انرژیهــای تجدیدپذیــر رو آورد .گرچــه طبــق ســند
اتحادیــه اروپــا تــا ســال ۲۰۳۰؛ کشــورهای عضــو موظفنــد
 27درصــد انــرژی خــود را از منابــع تجدیدپذیــر تامیــن
کننــد و بدیــن شــکل اتحادیــه در ایــن زمینــه مقــام اول را
در جهــان بــه خــود اختصــاص خواهــد داد ،امــا هــواداران
محیــط زیســت معتقدنــد کــه ظرفیتهــای بهرهبــرداری
از ایــن نــوع انــرژی بســیار بیشــتر از ایــن مقــدار اســت و
بایــد در دور شــدن از انرژیهــای فســیلی ســرعت و شــتاب
بیشــتری نشــان داد .همچنیــن کشــورهای اتحادیــه موظفنــد
مصــرف ســوخت هــای فســیلی تــا  2050بــه صفــر برســانند.
آمریــکا پــس از موفقیــت در کاهــش نســبی نفــوذ روســیه در
اروپــا بویــژه حــوزه مرکــز و جنــوب شــرق ایــن قــاره کهــن
در اوایــل هــزاره ســوم میــادی؛ اکنــون بیــش از هــر زمــان
دیگــر نگــران تــاش روســیه بــرای تســلط بــر ســاختار انتقال
و توزیــع انــرزی نفــت و گاز اروپاســت .در حــال حاضــر اروپــا
همچنــان بزرگتریــن خریــدار گاز روســیه اســت و ایــن حــوزه
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همچنیــن بــه میــدان نبــرد روســیه بــا غــرب تبدیــل شــده
اســت .ایــاالت متحــده و بســیاری از کشــورهای اروپایــی از
وابســتگی بــه روســیه در بخــش گاز بیــم دارنــد و تــاش مــی
کننــد از ســاخت خطــوط لولــه جدیــد کــه بــه اوکرایــن لطمه
ســنگین اقتصــادی وارد میکنــد جلوگیــری کننــد .هرچنــد
کشــورهای وابســته بــه گاز روســیه و کشــورهای دارای موضــع
مثبــت نســبت بــه آن و کشــورهای دریافــت کننــده ســود از
ایــن پروژههــا از آنهــا حمایــت میکننــد .روشــن اســت کــه
صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا بــدون بســتگی داشــتن بــه هر
عامــل سیاســی ادامــه پیــدا میکنــد.
روســیه در ســه دهــه اخیر ســرمایه گــذاری عظیمــی در بخش
زیرســاخت هــای انتقــال انــرژی کــرده و ســامانه خطــوط لوله
روســیه از بخــش هــای راهبــردی بخــش حمــل و نقــل ایــن
کشــور اســت کــه بزرگتریــن حجــم محمولههــای کشــور
توســط آن حمــل میشــود .نفــت ،گاز طبیعــی ،گاز همــراه
و فرآوردههــای نفتــی مهمتریــن محمولههایــی هســتند کــه
توســط ایــن ســامانه حمــل میشــوند .طــول شــاهراههای
لولــه روســیه بــه  270هــزار کیلومتــر میرســد .شــبکههای
بــزرگ خطــوط لولــه نفــت و گاز روســیه نیــاز اقتصــاد ایــن
کشــور بــه مــواد هیدروکربنــی را رفــع و همچنیــن نفــت و
گاز روســیه را بــه کشــورهای اروپــای غربــی ،ترکیــه و آســیای
جنــوب شــرقی منتقــل میکنــد .ســاخت خطــوط لولــه در
روســیه در دوران شــوروی ،در اواخــر ســالهای  1950آغــاز
شــد و آمریــکا از آن زمــان فــروش تجهیــزات پیشــرفته ایــن
بخــش بــه ایــن کشــور را ممنــوع کــرده بــود؛ حتــی در آن
زمــان هــا ســازمان ســیا طرحــی را بــرای نابــودی یکــی از
خطــوط لولــه گاز روســیه بــه اروپــا تــدارک دیــده بــود؛
ایــن خــط لولــه  5000کیلومتــری بــا ســرمایه بیــش از 22
میلیــارد دالری گاز را از شــمال ســیبری بــه اوکرایــن منتقــل
مــی کــرد .طبــق آخریــن آمارهــا امتــداد شــاهراههای لولــه
روســیه بالــغ بــر  270هــزار کیلومتــر بــوده کــه  185هــزار
کیلومتــر از آنهــا خطــوط لولــه گاز و  65هــزار کیلومتــر
خطــوط لولــه نفــت و  20هــزار کیلومتــر خطــوط لولــه حمــل
فرآوردههــای نفتــی بــود .بــه طــور کلــی مطالعــات بخــش
انــرژی ســازمان اطالعــات آمریــکا مویــد آن اســت زمانــی کــه
وابســتگی اروپــا بــه گاز روســیه از  50درصــد بگــذرد؛ امــکان
هــای بــروز ریســک هــای سیاســی و تغییــر در معــادالت
ژئوپلتیــک سیاســی و اقتصــادی اروپــا وجــود دارد.
واقعیــت ایــن اســت کــه کشــورهای صنعتــی و در حــال
توســعه از اوایــل هــزاره ســوم بیــش از پیــش نگــران تامیــن
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دراز مــدت انــرژی بــوده چــرا کــه معتقدنــد قــدرت هــای
جهانــی ســعی دارنــد تــا نقــش بیشــتری را در شــبکه هــای
جدیــد انتقــال و توزیــع انــرژی ایفــاء کننــد .در قــاره اروپــا در
کنــار کشــورهای بــزرگ صنعتــی از جملــه آلمــان و فرانســه
و ایتالیــا ،کشــورهای جنــوب شــرق اروپــا ،همــراه بــا فراینــد
همگرایــی اروپایــی ،خواســتار گســترش همــکاری هــای چنــد
جانبــه بــه ویــژه در بخــش هــای خدمــات و زیرســاختارهای
انتقــال و توزیــع انــرژی شــده انــد .در بیــن ایــن کشــورها
رومانــی ،آلبانــی ،کرواســی ،مقدونیــه و مونتــه نگــرو اولویــت
وابســتگی حداقلــی بــه روســیه را دنبــال کــرده انــد و در
اوایــل بــه بهــره گیــری از انــرژی ایــران بســیار امیــدوار بودنــد
بطوریکــه رومانــی بزرگتریــن پاالیشــگاه خــود بــا ظرفیــت 5
میلیــون تــن در ســال بــا ویژگــی نفــت ایرانــی ســاخت و راه
انــدازی کــرد ولــی بــا فشــارهای سیاســی آمریــکا و نقــش
آفرینــی مافیــای نفتــی اروپــا و جهــان؛ تغییــرات اساســی در
خطــوط تولیــد ایــن مجتمــع بــزرگ ایجــاد شــد تــا نفــت
دیگــر کشــورها را مصــرف کنــد .در حــال حاضــر بیــش از
 15کشــور ایــن منطقــه کــه اکثریــت هــم عضــو اتحادیــه
اروپایــی شــده انــد؛ طــرح هــا و پــروژه هــای تامیــن نفــت
و گاز از آســیای مرکــزی و کشــورهای ســاحلی خــزر را
دنبــال مــی کننــد؛ البتــه در دهــه هــای اخیــر شــرکت هــای
بــزرگ روســی ضمــن بهــره گیــری از نفــوذ ســنتی و فســاد
مالــی موجــود در ایــن کشــورها توانســته انــد قراردادهــای
درازمــدت گازی را بــا بخــش خصوصــی ایــن کشــورها منعقــد
کننــد؛ بــه عنــوان نمونــه شــرکت گازپــروم در  2010میــادی
موفــق شــد قــرارداد  25ســاله صــادرات  50میلیــارد متــر
مکعــب گاز بــا ســه شــرکت مهــم رومانیایــی (رم گاز ،ترانــس
گاز و کانــف) امضــاء کنــد.
پــس از فروپاشــی کمونیســم و دیــوار برلیــن در 1989
میــادی ،طــرح مهمــی از ســوی قــدرت هــای منطقــه ای
صاحــب انــرژی نفــت و گاز بــه ویــژه روســیه ،کشــورهای
آســیای مرکــزی و حاشــیه خــزر و کشــورهای عضــو اوپــک
از یــک ســو و کشــورهای مصــرف کننــده انــرژی بــه ویــژه
کشــورهای اتحادیــه اروپــا ،جنــوب شــرق قــاره ســبز و
کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی از ســوی دیگــر ارائــه
شــده کــه مهمتریــن آنهــا تانــاپ ،ســوث اســتریم ،نــورث
اســتریم ،باکــو سوپســا و غیــره اســت کــه در قســمت بعــدی
بیشــتر بــه آن مــی پردازیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تفاهمنامــهای میــان ســازمان توســعه تجــارت
ایــران و مرکــز دائــم صــادرات و فرصتهــای
ســرمایهگذاری ایــران امضــا میشــود.
احســان قمــری مدیــرکل توســعه خدمــات بازرگانی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران در گفتوگــو بــا اکســپورتنا دربــاره
تفاهمنامــه همــکاری بیــن ســازمان توســعه تجــارت ایــران و
مرکــز دائــم صــادرات و فرصتهــای ســرمایهگذاری ایــران
اظهــار کــرد :تفاهمنام ـهای میــان ســازمان توســعه تجــارت
و مرکــز یــاد شــده بهعنــوان بخــش خصوصــی فعــال در
حــوزه صــادرات و ســرمایهگذاری بــه امضــا خواهــد رســید.
وی ادامــه داد :ایــن تفاهمنامــه در جهــت نیــل بــه اهــداف
توســعه صــادرات غیرنفتــی ،اجــرای سیاســتهای کلــی
اقتصــاد مقاومتــی در راســتای درونگرایــی و برونزایــی
اقتصــاد و همچنیــن در راســتای توانمندســازی صادراتــی
بنگاههــای تجــاری کشــور ،میــان ســازمان توســعه تجــارت
ایــران و مرکــز دائــم صــادرات فرصتهــای ســرمایهگذاری
ایــران منعقــد میشــود.
بــه گفتــه قمــری ،افزایــش کمــی و کیفــی صــادرات ۱۵
کشــور همســایه بــه عــاوه هنــد ،چیــن ،ســوریه ،لبنــان و
اتحادیــه اوراســیا و در نهایــت افزایــش دو برابــری ســهم
بنگاههــای ایرانــی در بازارهــای ذکــر شــده ،ارزیابــی و
ارتقــای تــوان رقابتپذیــری و توانمندســازی بنگاههــای
کوچــک و متوســط کشــور ،اولویــت دادن بــه واحدهــای
صادراتــی دانشبنیــان و اســتارتآپها بــرای ارائــه
محصــوالت دانشبنیــان و خدمــات فنــی مهندســی
صادراتــی ،اجــرای برنامههــای ترویجــی و توســعهای در
بازارهــای هــدف بــا اســتفاده از فناوریهــای نویــن ،معرفــی
فرصتهــای ســرمایهگذاری در ایــران بــه خریــداران و
ســرمایهگذاران خارجــی ،ارائــه خدمــات تســهیلگری بــه
تجــار و بازرگانــان ایرانــی جهــت مانــدگاری در بازارهــای
هــدف و در نهایــت شناســایی و معرفــی فرصتهــای
تجــاری در کشــورهای هــدف جامعــه صادرکننــدگان
ایــران از جملــه اهــداف ایــن تفاهمنامــه اســت .وی اظهــار
کــرد :براســاس ایــن تفاهمنامــه مرکــز دائــم صــادرات و
فرصتهــای ســرمایهگذاری در نمایشــگاههای تخصصــی
بینالمللــی در تهــران و مراکــز اســتانها حضــور خواهــد
داشــت و خدمــات ســازمان و ظرفیتهــای صادراتــی مــا را
بیــان خواهــد کــرد؛ ضمــن اینکــه در نمایشــگاه اختصاصــی
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و بینالمللــی مشــارکت خواهــد داشــت و نســبت بــه
برگــزاری نمایشــگاه جانبــی در حاشــیههای رویدادهــای
مهــم تجــاری اقــدام خواهــد کــرد .مدیــرکل توســعه خدمات
بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود :همچنیــن
ســازمان مذکــور براســاس ایــن تفاهمنامــه نســبت بــه
پذیــرش هیاتهــای تجــاری بــرای انجــام مذاکــرات اقــدام
خواهــد کــرد و میتــوان از دیگــر برنامههــای ایــن مرکــز
را ارائــه الگــو و پیادهســازی برنامــه ارزیابــی آمادگــی بــرای
صــادرات و مشــارکت در اجــرا و اطالعرســانی برنامههــای
مشــترک توانمندســازی ذکــر کــرد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه
ســازمان تجــارت ایــران نیــز بــا مرکــز یــاد شــده همــکاری و
مســاعدت خواهــد داشــت ،گفــت :ســازمان توســعه تجــارت
نیــز کمــک خواهــد کــرد تــا مرکــز مذکــور بتوانــد در
رویدادهــای بینالمللــی داخلــی و خارجــی ،نمایشــگاههای
داخلــی و خارجــی و هیاتهــای تجــاری و بازاریابــی حضــور
پیــدا کنــد .قمــری تاکیــد کــرد :امــکان دسترســی بــه منابــع
اطالعــات تخصصــی در دســت ســازمان توســعه تجــارت
بــرای مرکــز در راســتای برگــزاری ســمینارها ،کنفرانسهــا و
همایشهــای تجــاری فراهــم خواهــد شــد .وی عنــوان کــرد:
مــدت پایــان ایــن تفاهمنامــه یــک ســال خواهــد بــود و در
صــورت رضایــت طرفیــن ایــن تفاهمنامــه تمدیــد خواهــد
شــد و ایــن امیــد وجــود دارد کــه بخــش قابــل توجهــی از
جوانــان کــه تمایــل بــه ورود بــه حــوزه صــادرات دارنــد
بــا برنامههــای هــر دو طــرف آمــوزش ببیننــد و میــزان
صــادرات را هــم از نظــر کیفــی و هــم از نظــر کمــی ارتقــا
دهیــم

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و سوم  /هفتـه آخر شهریور هزار و سیصد نود و نه

در حوزه انرژی به انسجام
مدیریتی نیاز است
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه
بایــد در حــوزه انــرژی انســجام مدیریتــی وجــود داشــته
باشــد ،گفــت :مجلــس آمادگــی همــکاری بــا وزارت نفــت
را در باالدســت نفــت و گاز و مــوارد پاییــن دســتی دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،فریــدون عباســی در جلســه علنــی
امــروز سهشــنبه و در جریــان بررســی برنامههــای
وزارت نفــت تأکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت
کشــور و اهمیــت صنعــت نفــت ،وزیــر نفــت بایــد بــه
همکارانــش دســتور دهــد کــه ارتبــاط بیشــتری بــا
نماینــدگان داشــته و گزارشــاتی را ارائــه کنــد.
وی افــزود :ابهامــات زیــادی دربــاره قراردادهایــی همچون
کرســنت و توتــال وجــود دارد .پیشــنهادم ایــن اســت کــه
وزیــر نفــت بــا ســایر وزرای قبلــی وزارت نفــت بــه دور از
گرایشهــای سیاسیشــان جلســاتی در مجلــس برگــزار
کــرده و ابهامــات را رفــع کنــد.
وی افــزود :نیــاز اســت در حــوزه انــرژی ،انســجام مدیریت
در کشــور وجــود داشــته باشــد .توصیــه میکنیــم وزیــر
نفــت بــه همــراه وزرای کشــور ،صنعــت ،معــدن و
تجــارت انســجام و مدیریــت بهتــری داشــته باشــند کــه
انفعــال دیــده میشــود .وزیــر نفــت میتوانــد در ایــن
بــاره فرمانــده باشــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تأکیــد بــر لــزوم
توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی در وزارت نفــت ،بــه
مشــکل اســتانهای مختلــف نفتــی و گازی اشــاره
و اظهــار کــرد :مدیــران نفتــی بــا مدیــران اســتانی
همــکاری و انســجام الزم ندارنــد ،لــذا بــه مدیــران
نفتــی بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی مناطــق اختیــار
بیشــتری دهیــد .مجلــس هــم آمادگــی دارد در باالدســت
نفــت و گاز و مــوارد پاییــن دســتی همــکاری داشــته
باشــد.
عباســی در پایــان اظهــار کــرد :یــک ســال آینــده فرصــت
خوبــی اســت کــه بــا همفکــری مجلــس و دولــت ،آینــده
خوبــی بــرای ملــت رقــم بخــورد .البتــه ایــن مــوارد بــه
صــورت مکتــوب بــه وزیــر نفــت داده میشــود بــه
خصــوص دربــاره خســاراتی کــه نحــوه مدیریــت وزیــر
نفــت و همکارانــش باعــث شــدند.
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جــذب بــازار میشــود ،بایــد مقدمــات الزم بــرای
فعالیــت تمــام آنهــا فراهــم شــود .قفــل شــدن هســته
معامــات یــا مشــکالتی کــه بــرای برخــی کارگذاریهــا
بــه وجــود آمــد ،خــود نقشــی مهــم در کاهــش اعتمــاد
مــردم بــه بــازار ســرمایه داشــت .در کنــار تمــام آنهــا
برخــی ابهامــات مدیریتــی و تصمیمگیــری ماننــد تعلــل
در عرضــه دارا دوم و اختالفنظــر میــان دســتگاههای
دولتــی در ایــن زمینــه ،خــود بــه عاملــی بــرای شــروع
افــت بــورس بــدل شــد .در حالــی کــه اگــر بناســت بــازار
ســرمایه نقــش محــوری پیــدا کنــد و در جــذب نقدینگی
و انتقــال آن بــه تولیــد سرنوشــت ســاز باشــد ،هیــچ یــک
از ایــن چالشهــای مدیریتــی نبایــد تکــرار شــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
باالترین میزان ظرفیت قراردادهای دوجانبه برق به
ثبت رسید
تهــران  -ایرنــا -معــاون بــازار بــرق ایــران گفــت :حجــم
قراردادهــای دوجانبــه بــرق در ســطح کشــور طــی
شــهریورماه بــه باالتریــن میــزان ثبــت شــده تاکنــون رســید.
بهگــزارش روز دوشــنبه وزارت نیــرو «،حبیــب قراگوزلــو»
معــاون بــازار بــرق شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران
افــزود :حجــم قراردادهــای دوجانبــه بــرق کشــور بــه یــک
هــزار و  ۴۱۰مــگاوات در هــر ســاعت رســید کــه ایــن
میــزان ،باالتریــن حــد ثبــت شــده قراردادهــای دوجانبــه
بــرق از ســال  ۹۴تاکنــون اســت.
وی ادامــه داد :رکــورد قبلــی ایــن قراردادهــا در اردیبهشــت
ســال  ۹۷بــا ظرفیــت یــک هــزار و ۳۱۶مــگاوات در هــر
ســاعت طــی  ۲۸قــرارداد ثبــت شــده بــود کــه ایــن میــزان
در حــال حاضــر بــه  ۷۶قــرارداد بــا مجمــوع ظرفیــت یــک
هــزار و  ۴۱۰مــگاوات در هــر ســاعت رســیده اســت.
معــاون بــازار بــرق شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران،
افزایــش حجــم معاملــه بــرق در قراردادهــای دوجانبــه و
بــورس انــرژی را اســتراتژی بــازار بــرق ایــران عنــوان کــرد.
مذاکره عراق و شرکت انی برای ساخت پاالیشگاه 4
میلیارد دالری
وزیــر نفــت عــراق میگویــد :ایــن کشــور بــا شــرکت انــی
ایتالیــا ســرگرم مذاکــره بــرای ســاخت پاالیشــگاهی بــه
ظرفیــت  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز بــا هزینــه چهــار میلیــارد
دالر اســت .ایــن پاالیشــگاه در نزدیکــی میــدان نفتــی زبیــر
در جنــوب عــراق احــداث میشــود.
عــراق ســرگرم مذاکــره بــا شــرکت ایتالیاییانــی بــرای
ســاخت پاالیشــگاهی بــه ظرفیــت  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز
بــا هزینــه چهــار میلیــارد دالر در نزدیکــی میــدان نفتــی
زبیــر در جنــوب ایــن کشــور اســت.
احســان عبدالجبــار اســماعیل ،وزیــر نفــت عــراق در
وبکســتی بــا شــورای تجــاری عراقــی مســتقر در اردن بــا
اعــام ایــن خبــر ،افــزود :فــاز اول ایــن پــروژه ایجــاد ۱۵۰
هــزار بشــکه در روز ظرفیــت پاالیــش نفــت تــا ســال ۲۰۲۵
خواهــد بــود.
شــرکتانی در حــال حاضــر میــدان نفتــی زبیــر را کــه در

آن  ۴۱.۵درصــد ســهم دارد ،اداره میکنــد .ســایر شــرکا
شــامل کــوگاز کــره جنوبــی بــا  ۲۳.۷۵درصــد ســهم و
شــرکت دولتــی نفــت بصــره بــا  ۲۹.۶۹درصــد ســهم و
یــک شــریک دولتــی دیگــر بــا پنــج درصــد ســهم هســتند.
بــه گفتــه وزیــر نفــت عــراق ،تولیــد میــدان نفتــی زبیــر تــا
ســال  ۲۰۲۷بــه  ۷۰۰هــزار بشــکه در روز میرســد.
وزارت نفــت عــراق بــه دنبــال جــذب بخــش خصوصــی
عــراق بــرای  ۲۰درصــد از ایــن پــروژه اســت زیــرا دولــت
نمیخواهــد فاینانــس ایــن پــروژه را بــه کلــی برعهــده
بگیــرد.
عــراق توافقهــای پیــش خریــد خواهــد داشــت تــا فــروش
محصــوالت شــامل بنزیــن ،نفــت کــوره و روغنهــا را کــه بــه
مصــرف داخلــی میرســند ،تضمیــن کنــد .باقــی مانــده
تولیــد پاالیشــگاه هــم احتمــاالً صــادر میشــود.
ایــن کشــور کــه دومیــن تولیدکننــده بــزرگ نفــت عضــو
اوپــک اســت ،بــرای تأمیــن نیازهــای داخلــی بنزیــن و
دیــزل وارد میکنــد و بســیاری از پاالیشــگاههای ایــن
کشــور یــا قدیمــی هســتند یــا در جریــان حملــه داعــش در
فاصلــه ســال  ۲۰۱۳تــا  ۲۰۱۷آســیب دیدهانــد.
حامــد یونــس ،معــاون وزیــر نفــت عــراق در بیانی ـهای در
ششــم ســپتامبر اعــام کــرد شــرکت پاالیشــگاههای شــمال
در حــال برنامــه ریــزی بــرای افزایــش تولیــد از  ۷۵هــزار
بشــکه در روز فعلــی بــه  ۱۲۰هــزار بشــکه در روز اســت.
بــر اســاس گــزارش پالتــس ،پیــش از ایــن وزیــر نفــت
عــراق گفتــه بــود وزارت نفــت قصــد دارد ظرفیــت
پاالیشــگاه ســومود در بیجــی واقــع در شــمال بغــداد را بــه
 ۲۸۰هــزار بشــکه در روز افزایــش دهــد.
برق مصرفی  8.5میلیون خانوار کشور رایگان می
شود /اهمال کاری ها فرصت ارزآوری گاز را از
ایران گرفت
حمیدرضــا صالحــی گفــت :دولــت در نظــر دارد بــرق
مصرفــی دهــک هــای پائیــن جامعــه رایــگان شــود و 30
میلیــون نفــر در کشــور معــادل هشــت و نیــم میلیــون
خانــوار مشــمول ایــن طــرح خواهنــد شــد.
بــه گــزارش شــبکه اطــاع رســانی راه دانــا ؛ بــه نقــل از
تیتریــک  ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران،
ظهــر امــروز در حاشــیه بازدیــد از پژوهشــگاه مــواد و
انــرژی مشــکین دشــت کــرج ،در جمــع خبرنــگاران گفــت:
متاســفانه ســرانه مصــرف انــرژی در ایــران بــاال بــوده و مــا

انـرژی
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دو و نیــم برابــر ســایر کشــورها بــرق مصــرف مــی کنیــم.
حمیدرضــا صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف گاز ایــران
برابــر بــا مصــرف کل اروپــا اســت ،افــزود :بــا توجــه بــه
اینکــه بزرگتریــن مصــرف کننــده گاز هســتیم نمــی توانیــم
بــه بازیگــر اصلــی صــادرات گاز در منطقــه مبــدل شــویم
و بــرای کشــور ارزآوری داشــته باشــیم در حالــی کــه از
مخــازن بــزرگ گاز بهــره منــد هســتیم.
وی ایــران را شــاهراه انــرژی غــرب و شــرق دنیــا دانســت
و اظهــار داشــت :بــه واســطه عبــور خطــوط الکتریکــی
از ایــران ،کشــور مــا قابلیــت تبدیــل شــدن بــه هــاب
انــرژی منطقــه را دارد امــا نبایــد هماننــد هماننــد امــکان
تــردد هواپیماهــا از آســمان کشــور آن را هــدر دهیــم ،زیــرا
متاســفانه هــاب هواپیمایــی ایــران کــم کــم جــای خــود را
بــه امــارات و ترکیــه داده اســت.
صالحــی بــه تولیــد ســالیانه  83هــزار مــگاوات بــرق در
ایــران و رتبــه چهــارم دنیــا در ایــن زمینــه اشــاره کــرد
و خاطرنشــان داشــت :جمعیــت  200میلیونــی پاکســتان
فرصــت بــی نظیــری بــرای صــادرات بــرق اســت امــا بــه
انــدازه ای اهمــال صــورت گرفــت کــه حتــی افغانســتان هــم
بــرق خــود را از ازبکســتان و ترکمنســتان وارد مــی کنــد.
وی در خاتمــه بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح بــرق امیــد،
تصریــح کــرد :دولــت در نظــر دارد بــرق مصرفــی دهــک
هــای پائیــن جامعــه رایــگان شــود و  30میلیــون نفــر در
کشــور معــادل هشــت و نیــم میلیــون خانــوار مشــمول ایــن
طــرح خواهنــد شــد ،البتــه اگــر واقعــی ســازی قیمــت هــا
همــگام بــا افزایــش قــدرت خریــد مــرد م صــورت گیــرد
شــاهد اعتراضــات اجتماعــی مثــل جریانــی کــه در گــران
شــدن بنزیــن اتفــاق افتــاد نخوایــم بــود.
نشست بررسی راهکارهای توسعه صادرات مصالح
ساختمانی به آفریقا
مدیــر کل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجارت
از برگــزاری میــز کاال -منطقــهای بررســی راهکارهــای
توســعه صــادرات مصالــح ،تجهیــزات و لــوازم ســاختمانی
ایــران بــه کشــورهای آفریقایــی در روز شــنبه 12مهرمــاه
در ســازمان توســعه تجــارت ایــران خبــر داد.
بــه گــزارش صنعــت کار ،فــرزاد پیلتــن بــا اعــام ایــن خبــر
گفــت :ایــن میــز در چارچــوب برنامههــای ســازمان توســعه
تجــارت ایــران جهــت معرفــی بازارهــای جدیــد صادراتــی
بــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان و بــا توجــه نیازهــای

12

کشــورهای آفریقایــی و ظرفیتهــای صــادرات مصالــح،
تجهیــزات و لــوازم ســاختمانی بــه کشــورهای آفریقایــی
برگــزار خواهــد شــد.
وی افــزود :در ایــن نشســت عــاوه بــر شــرکتهای
خصوصــی تولیدکننــده و صادرکننــده محصــوالت مذکــور،
نماینــدگان دســتگاههای دولتــی ماننــد وزارت امــور
خارجــه ،ســتاد آفریقــا ،وزارت راه و شهرســازی و اتاقهــای
بازرگانــی و اتحادیههــای ذیربــط و همچنیــن شــرکتهای
حمــل و نقــل کاال حضــور پیــدا خواهنــد کــرد.
مدیــر کل دفتــر عربــی و آفریقایــی گفــت :ســازمان توســعه
تجــارت ایــران بــه عنــوان دبیرخانــه کمیســیون اقتصــادی
ســتاد آفریقــا بــه مــوازات توســعه صــادرات بــه کشــورهای
همســایه ،در راســتای معرفــی بازارهــای جدیــد صادراتــی
بــه صادرکننــدگان ،برنامههــای متنوعــی را بــرای معرفــی
بازارهــای جدیــد هــدف صادراتــی از جملــه در قــاره آفریقــا
در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
پیلتــن همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری
و تعامــل نزدیکــی کــه بــا ســفارتخانههای ایــران در
کشــورهای آفریقایــی برقــرار اســت ،بــا معرفــی بازارهــا و
تجــار عالقمنــد آفریقایــی بــه طرفهــای ایرانــی ،ســطح
روابــط تجــاری بــا قــاره آفریقــا را بــه دوران قبــل از شــیوع
ویــروس کرونــا برســانیم.
گفتنــی اســت ،کشــورهای آفریقایــی بــه دلیــل افزایــش
جمعیــت و قــرار گرفتــن در مســیر توســعه و شهرنشــینی،
بــازار مناســبی بــرای بســیاری از مصالــح ،تجهیــزات و لــوازم
ســاختمانی ایــران محســوب میشــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کسب رتبه نخست ایران
در اکتشافات نفت و گاز جهان

شــرکت ملــی نفــت ایــران از نظــر مجمــوع حجم اکتشــافات
نفــت و گاز در ســال  ،۲۰۱۹بــا کشــف  ۴.۹۷۳میلیــارد
بشــکه معــادل هیدروکربــن مایــع ذخیــره قابــل برداشــت،
جایــگاه نخســت را در بیــن شــرکتهای بــزرگ نفتــی دنیــا
اعــم از شــرکتهای نفــت ملــی و بینالمللــی بــه خــود
اختصــاص داد.
بــه گــزارش وزارت نفــت« ،ســیدصالح هنــدی» مدیــر
اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران در نامـهای بــه «مســعود
کرباســیان» مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران ،اعــام
کــرد :بنابرگــزارش مؤسســه بینالمللــی وود مکنــزی
درخصــوص اکتشــافات منابــع هیدروکربنــی جهــان در ســال
 ۲۰۱۹میــادی ،شــرکت ملــی نفــت ایــران در جایــگاه
نخســت کشــف نفــت و گاز در جهــان قــرار گرفتــه اســت.

براســاس گــزارش موسســه معتبــر بینالمللــی وود مکنــزی
کــه بــا عنــوان «اکتشــافات جهانــی  - ۲۰۱۹اســتمرار
ســودآوری» منتشــر شــده اســت ،شــرکت ملــی نفــت ایــران
در ســال  ۲۰۱۹میــادی از نظــر مجمــوع حجــم اکتشــافات
انجامشــده (نفــت و گاز) بــا کشــف  ۴.۹۷۳میلیــارد بشــکه
معــادل هیدروکربــن مایــع ذخیــره قابــل برداشــت ،جایــگاه
نخســت را در بیــن شــرکتهای بــزرگ نفتــی دنیــا اعــم از
شــرکتهای نفــت ملــی و بینالمللــی بــه خــود اختصــاص
داده اســت .ایــن رقــم معــادل  ۳۱درصــد از مجمــوع حجــم
هیدروکربــن کشــف شــده دنیــا در ســال  ۲۰۱۹میــادی
اســت.
براســاس ایــن گــزارش کشــف میــدان ارم بــا ذخیــره قابــل
برداشــت معــادل  ۲.۷میلیــارد بشــکه (معــادل  ۲۰درصد کل
گاز کشــف شــده در جهــان) و میــدان نــامآوران بــا ذخیــره
قابــل برداشــت  ۲.۳میلیــارد بشــکه (معــادل  ۱۰.۵درصــد از
کل نفــت کشــف شــده در جهــان) بــه ترتیــب جایگاههــای
اول و ســوم اکتشــافات صــورت گرفتــه در جهــان در ســال
 ۲۰۱۹میــادی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
همچنیــن در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش آمــده اســت:

میــزان اکتشــاف هــای جهانــی در ســال  ۲۰۱۹میــادی
معــادل  ۲۱.۲میلیــارد بشــکه قابــل برداشــت بــوده کــه ایــن
میــزان حــدود دو برابــر ســال  ۲۰۱۸و بیشــترین مقــدار بعــد
از ســال  ۲۰۱۵میــادی بــود.
عــاوه برایــن در ســال  ۲۰۱۹در سراســر جهــان حــدود ۶۰۰
چــاه اکتشــافی ،حفــاری و تکمیــل شــده کــه موجــب بــه
کشــف حــدود  ۲۲۰میــدان هیدروکربنــی شــده اســت .در
ایــن دوره زمانــی دو چــاه اکتشــافی و توصیفــی در ایــران
حفــاری و تکمیــل شــده اســت.
بــر مبنــای ایــن گــزارش ،بســیاری از اکتشــافهای عمــده
انجامشــده در ســال  ۲۰۱۹بــه گاز دســت یافتــه ،بــه
گون ـهای کــه دوســوم از اکتشــافهای هیدروکربنــی انجــام
شــده در ســال  ۲۰۱۹یعنــی معــادل  ۱۰.۸میلیــارد بشــکه
بــا  ۸۲تیســیاف از اکتشــافهای انجامشــده مربــوط بــه
گاز بــوده اســت.
همچنیــن  ۹اکتشــاف بــزرگ در ســال  ۲۰۱۹در کشــورهای
ایــران ،روســیه ،موریتانــی ،قبــرس ،ســورینام آفریقــای
جنوبــی و مالــزی اتفــاق افتــاده و  ۲۰کشــف بــزرگ اول،
معــادل  ۷۵درصــد حجــم هیدروکربــن کشفشــده در دنیــا
را بــه خــود اختصــاص میدهــد ۱۳ .کشــف از  ۲۰کشــف
بــزرگ دنیــا در ســال  ۲۰۱۹میــادی نیــز ذخیــره قابــل
برداشــتی کمتــر از  ۵۰۰میلیــون بشــکه دارنــد.
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا مجمــوع  ۴.۹۷میلیــارد
بشــکه معــادل هیدروکربــن مایــع ،بــا اختــاف قابــل
توجــه بــا شــرکت گازپــروم روســیه (رتبــه دوم بــا ۳.۱۸
میلیــارد بشــکه معــادل هیدروکربــن مایــع) ،شــرکت نفــت
بریتانیایــی ( BPرتبــه ســوم بــا  ۱.۴میلیــارد بشــکه معــادل
هیدروکربــن) و شــرکت اکســون موبیــل ایــاالت متحــده
(رتبــه چهــارم بــا  ۰.۹میلیــارد بشــکه معــادل هیدروکربــن)،
در رتبــه اول قــرار گرفتــه اســت .در ایــن رتبهبنــدی بیــن
 ۱۵شــرکت برتــر ،شــرکت فرانســوی توتــال رتبــه ششــم،
شــرکت ایتالیایــی انــی رتبــه هشــتم و شــرکت چندملیتــی
شــل رتبــه ســیزدهم را اتخــاذ کــرده اســت.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و سوم  /هفتـه آخر شهریور هزار و سیصد نود و نه

نامه نگاری دبیرکل اتاق
ایران ،درباره ایرادات
سامانه جامع تجارت

دبیــر کل اتــاق ایــران در نامــهای بــه رئیــس ســازمان
توســعه تجــارت ،ضمــن برشــمردن ایــرادات ســامانه جامــع
تجــارت ،رفــع ضعفهــای اجرایــی در فراینــد تغییــر شــیوه
تمدیــد و صــدور کارت بازرگانــی را خواســتار شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا وســیما؛ آقــای محمدرضــا
رمضانــی بــا نــگارش نام ـهای در پاســخ بــه حمیــد زادبــوم
بــا اشــاره بــه اشــکاالت و ابهامــات مطــرح شــده در زمینــه
فراینــد جدیــد تمدیــد و صــدور کارت بازرگانــی نوشــت:
فعــاالن اقتصــادی در طــول ماههــای گذشــته مبــادرت بــه
تشــکیل پرونــده صــدور یــا تمدیــد کــرده انــد کــه فقــدان
زیرســاختهای مناســب ســامانه ای ،آمــاده نبــودن ســامانه
جامــع تجــارت و ایــرادات فنــی وارده بــر آن و نیــز اختــال
ســامانه مذکــور در ارتبــاط بــا ســامانههای ســایر دســتگاهها
و نهادهــا ،ضمــن ایجــاد بالتکلیفــی و ســردرگمی فعــاالن
اقتصــادی ،باعــث عــدم صــدور یــا تمدیــد کارتهــا و در
نتیجــه توقــف فعالیتهــای تولیــدی ،تجــاری و صادراتــی
آنهــا شــده و زمینــه اعتراضــات گســترده فعــاالن اقتصــادی
و تشــکلهای مربوطــه را نســبت بــه اتاقهــای سراســر
کشــور فراهــم کــرده اســت.
درایــن نامــه بــا بیــان اینکــه اتاقهــای سراســر کشــور از
همــان ابتــدا همــکاری همــه جانبــه خــود را بــرای تغییــر
شــیوه تمدیــد و صــدور کارت بازرگانــی انجــام دادهانــد ،امــا
ایــرادات و ضعفهــای ســامانه جامــع تجــارت بــه قــدری
اســت کــه صــدور اولیــن کارت بازرگانــی در ایــن ســامانه،
 46روز پــس از آغــاز بــه کار آن رقــم خــورده ،آمــده اســت:
مشــکالت و ایــرادات ســامانه جامــع تجــارت در فراینــد
تمدیــد و صــدور کارتهــای بازرگانــی بــه همــراه مــوارد
عینــی و مصداقــی ،طــی ماههــای گذشــته بارهــا از ســوی
اتاقهــای شهرســتانهای مختلــف بــه ســازمان توســعه
تجــارت اعــام شــده اســت.
اتاقهــای سراســر کشــور کــه بــه طــور مســتمر بــا
فعــاالن اقتصــادی در ارتبــاط هســتند ،بــا مراجعــه و
گالیههــای متقاضیــان مواجــه شــدهاند بــه همیــن دلیــل
بــر اســاس وظیفــه خــود ،نابســامانیهای ایــن ســامانه را
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دســتهبندیکرده و بــه اطــاع ســازمان توســعه تجــارت و
ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت رســاندهاند.
وی در ایــن نامــه بــا تاکیــد براینکــه ســازمانهای صنعــت،
معــدن و تجــارت در اســتانهای مختلــف نیــز بارهــا
نســبت بــه مشــکالت و ایــرادات رویــه جدیــد تمدیــد و
صــدور کارت بازرگانــی واکنــش نشــان دادهانــد و مراتــب را
بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام کردهانــد ،آورده
اســت :بارهــا بــه مســئوالن دولتــی توصیــه شــد کــه ایــن
پــروژه بــا اجــرای پایلــوت در چنــد اســتان آغــاز شــود تــا
بعــد از نمایــان شــدن ضعفهــا ،بتــوان نســبت بــه اصــاح
آن اقــدام کــرد .در ایــن شــرایط پــس از کســب اطمینــان از
کارآمــدی ســامانه و رفــع ایــرادات ،امــکان اجــرای سراســری
آن فراهــم خواهــد شــد.
دبیــر کل اتــاق ایــران در نامــه خــود بــه رئیــس ســازمان
توســعه تجــارت ،بــا اشــاره بــه دســتور سرپرســت وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت مبنــی بــر بازگشــت فراینــد
تمدیــد و صــدور کارت بــه حالــت قبلــی بــرای دو مــاه
آینــده تصریــح کرد:بــا ایــن وجــود ســازمان توســعه تجــارت
در نامـهای بــه اتــاق ایــران اشــکاالت ایــن ســامانه را نادیــده
گرفتــه و ایــرادات مطــرح شــده را وارد ندانســته اســت.
وی بــا انتقــاد از اظهــارات رئیــس ســازمان توســعه تجــارت
کــه مشــکل صــدور و تمدیــد کارتهــای بازگانــی را متوجــه
اتــاق ایــران دانســته بــود ،تاکیــد کــرده اســت :براســاس
اطالعــات واصلــه از ســوی متقاضیــان دریافــت و تمدیــد
کارت بازرگانــی مبنــی بــر نبــود امــکان ثبــت درخواســت
در ســامانه جامــع تجــارت و پیگیــری نماینــدگان اتــاق
ایــران در ایــن بــاره طبــق اذعــان کارشناســان محتــرم وزارت
صمــت ایــرادات فنــی و مشــکالت نبــود امــکان ارتبــاط بــا
ســامانههای بانــک مرکــزی و ســازمان امــور مالیاتــی موجــب
بــروز مشــکالت مربوطــه شــده اســت؛ لــذا اعــام مشــکل از
ســوی اتــاق در حالــی کــه ســامانه کارت هوشــمند بازرگانــی
کــه بــه مــدت ده ســال نســبت بــه صــدور و تمدیــد کارت
بــدون مشــکل اقــدام میکــرده بــا مــوارد مطروحــه توســط
ســازمان توســعه تجــارت در تضــاد اســت.
وی در ایــن نامــه بــا برشــمردن  18مــورد ایــرادات ســامانه
جامــع تجــارت و ضعفهــای اجرایــی آن در فراینــد تغییــر
شــیوه تمدیــد و صــدور کارت بازرگانــی تصریــح کــرده
اســت :دســتور اقــدام الزم در راســتای تســهیل امــور
فعــاالن اقتصــادی ،جهــت عملیاتــی شــدن درخواس ـتهای
مطروحــه ،صــادر شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روابــط عمومــی بانــک مرکــزی ،عبدالناصــر همتــی عصــر
روز شــنبه در دیــدار بــا گروهــی از صادرکننــدگان نمونــه
کشــور واعضــای هیــات رییســه اتاقهــای بارزگانــی،
ضمــن قدردانــی از عملکــرد آنــان در بازگردانــدن ارزهــای
صادراتــی بــه بررســی و مــرور مشــکالت آنــان در ایــن
مســیر پرداخــت.
وی بــا بیــان اینکــه صادرکنندههــا نقــش اساســی در
مقاومــت اقتصــادی کشــور ایفــا کــرده و میکننــد ،بــر
ضــرورت همدلــی و تــاش جمعــی صادرکنندههــا بــرای
عبــور از شــرایط ســخت کنونــی کشــور تاکیــد کــرد.
همتــی بــا اشــاره بــه تعــدد وظایــف بانـک مرکــزی ،تامیــن
ارز کاالهــای اساســی ،دارو و مــواد اولیــه را اولویــت اصلــی
بانــکمرکــزی دانســت و گفــت :بایــد توجــه داشــته
باشــیم کــه بانــک مرکــزی تولیدکننــده ارز نیســت و بــه
هــر حــال ناچــار بــه اولویتبنــدی نیازهــای کشــور اســت.
رییـسکل بانــکمرکــزی همچنیــن بــا اشــاره بــه معرفــی
 250نفــر از صادرکننــدگان متخلــف بــه قــوه قضاییــه
گفــت :اینهــا تولیدکننــده نبودنــد و بــا حقالعمــل کاری
و روشهــای خــاف متعــدد نســبت بــه خــروج ســرمایه
و تخلــف در اجــرای تعهــد صادراتــی خــود عمــل کــرده
بودنــد و چــارهای جــز برخــورد قضایــی بــرای بانکمرکــزی
باقــی نگذاشــتند.
رییــس شــورای پــول و اعتبــار افــزود :بانــک مرکــزی
هیچــگاه بنــای برخــورد قضایــی بــا صادرکننــدگان واقعــی
و درســتکار نداشــته و حتیاالمــکان تعامــل بــا آنهــا را

قرارداد گازی ایران با
ترکمنستان تعیین تکلیف شد
بــه گــزارش ایلنــا از وزارت نفــت ،مالک شــریعتی نیاســر در
تشــریح نشســت عصــر دیــروز (سهشــنبه ۲۶ ،شــهریورماه)
کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی گفــت :در
نشســت عصــر دیــروز مســئوالن اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی در ایــن کمیســیون
ی خــود ارائــه
حضــور یافتنــد و گزارشــی از فعالیتهــا 
کردنــد.
وی افــزود :در ادامــه نشســت کمیســیون انــرژی ،ســؤال
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همتی در جمع صادرکنندگان:

بانک مرکزی قصد برخورد قضایی
با صادرکنندگان واقعی ندارد
دنبــال میکنــد.
ک مرکــزی مشــکالت صادرکننــدگان
وی تصریــح کــرد :بانـ 
در شــرایط کنونــی را درک میکنــد و قصــدی بــرای فشــار
مضاعــف بــر آنها نــدارد.
رییــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه رونــد مناســب
تامیــن ارز در ســامانه نیمــا طــی روزهــای گذشــته ،گفــت:
در روز جــاری  128میلیــون دالر در ســامانه نیمــا عرضــه
شــده کــه بیــش از  70میلیــون دالر آن معاملــه شــده
اســت .برهمیــن اســاس در ایــن روزهــا متوســط عرضــه
ارز در نیمابــه صــورت روزانــه  100میلیــون دالر بــوده و
تــداوم ایــن رونــد نشــان دهنــده بهبــود رونــد بازگشــت
ارزهــای صادراتــی بــه کشــور بــر مبنــای سیاســتهای
اتخــاذ شــده و اســتقبال صادرکننــدگان اســت.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش میــزان صــادرات کشــور در
ســه مــاه نخســت ســال جــاری بــه دلیــل شــیوع ویــروس

کرونــا و برخــی محدودیــتهــا  ،گفــت :خوشــبختانه
رونــد صــادرات کشــور پــس از طــی ســه ماهــه اول ســال
درحــال احیاســت و رونــد تامیــن ارز کاالهــای وارداتــی
ســرعت خواهــد گرفــت.
غالمحســین شــافعی رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز
در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان متعهــد
دلیلــی بــرای عــدم رفــع تعهــد صادراتــی شــان ندارنــد،
تاکیــد کــرد :درک متقابــل مشــکالت بانــک مرکــزی و
صادرکننــدگان توســط طرفیــن بــرای گــذر از شــرایط
ســخت کشــورضروری اســت و برگــزاری چنیــن جلســاتی
بــه افزایــش ایــن همگرایــی کمــک مــی کنــد.
در ایــن جلســه همچنیــن صادرکننــدگان بــا تشــریح
مشــکالت و موانــع خــود در بازگشــت ارزهــای صادراتــی،
خواســتار توجــه بانــک مرکــزی در رفــع آنهــا شــدند و از
تــاش هــای ایــن بانــک قدردانــی کردنــد.

 ۲۱نفــر از نماینــدگان از بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت در
خصــوص قــرارداد گازی ایــران بــا ترکمنســتان تعییــن
تکلیــف شــد کــه در ایــن خصــوص دو نامــه بــه کمیســیون
ارســال شــده بــود.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
بــا بیــان اینکــه نامــه نخســت متعلــق بــه سیدمحســن
دهنــوی ،عضــو هیئــت رئیســه مجلــس بــود ،تصریــح
کــرد :بــا توجــه بــه توضیحهــای وزیــر نفــت در نشســت
کمیســیون و حضــور در جلســات کارشناســی وزارت نفــت،
دهنــوی از توضیحهــای زنگنــه قانــع شــد و بنابرایــن
درخواســت کــرد ســؤال بــه صحــن علنــی ارجــاع نشــود.
شــریعتی نیاســر بــا بیــان اینکــه نامــه دوم توســط  ۱۲نفر از
دیگــر نماینــدگان ســؤالکننده بــه کمیســیون ارســال شــده

اســت ،عنــوان کــرد :در ایــن نامــه خطــاب بــه رئیــس
کمیســیون انــرژی نوشــته شــده اســت بــا توجــه بــه
کســب اطــاع از توضیحهــای وزیــر نفــت در نشســت
کمیســیون ،نماینــدگان ســوالکننده از پاســخهای
وزیــر نفــت قانــع نشــده و خواســتار ارجــاع ســوال بــه
صحــن علنــی هســتند.
وی گفــت :براســاس آییننامــه ،رئیــس کمیســیون
انــرژی مجلــس شــورای اســامی قانــع شــدن دهنــوی
از توضیحهــای وزیــر نفــت را کافــی دانســت ،بــه همیــن
دلیــل قانــع نشــدن ســایر نماینــدگان ســؤالکننده،
حقــی بهمنظــور ادامــه بررســی ســؤال یــا ارجــاع آن بــه
صحــن بــرای آنهــا ایجــاد نمیکنــد ،از ایــن رو ســؤال
بــه صحــن علنــی ارجــاع نمیشــود.

14

اتاقهای استانی در انتخاب صادرکنندگان
نمونه به شاخص رفع تعهد ارزی توجه کنند
معــاون کســبوکار اتــاق ایــران در نشســتی کــه بــه
صــورت آنالیــن و بــا هــدف تشــریح فرآینــد ثبتنــام
متقاضیــان در رقابــت مراســم روز صــادرات در اســتانها
برگــزار شــد از اتاقهــای سراســر کشــور خواســت
بــرای انتخــاب برگزیــدگان ،شــاخص رفــع حداقــل 70
درصــد تعهــد ارزی صادرکننــدگان را در نظــر بگیرنــد.
بــه گــزارش اتــاق خبــر ،بــه نقــل از اتــاق ایــران،
اتاقهــای اســتانی در انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه
اســتانی ،شــاخص رفــع حداقــل  70درصــد تعهــد ارزی
را مــورد توجــه قــرار دهنــد؛ ایــن موضــوع در نشســتی
بــا حضــور معــاون کسـبوکار اتــاق ایــران و نماینــدگان
اتاقهــای اســتانی مطــرح شــد.
علــی مالیــی ،معــاون کس ـبوکار اتــاق ایــران در ایــن
جلســه ضمــن نــگاه بــه اقداماتــی کــه طــی چنــد مــاه
گذشــته در راســتای تکمیــل فرآینــد برگــزاری روز ملــی
صــادرات در اتــاق ایــران انجــام شــده ،از تهیــه تقویــم
برگــزاری ایــن روز در اســتانهای مختلــف کشــور
ســخن گفــت و تصریــح کــرد :توجــه داشــته باشــیم در
برگــزاری ایــن روز از تجربیــات ســازمانهای صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتانی اســتفاده شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه
بایــد بــر اســاس رفــع حداقــل  70درصــد تعهــد ارزی
صادرکننــدگان انجــام شــود .در ایــن رابطــه اتاقهــا
میتواننــد موضــوع را از بانــک مرکــزی و یــا اتــاق
ایــران اســتعالم کننــد.
گفتنــی اســت متقاضیــان میتواننــد بــا ورود
بــه ســامانه روز ملــی صــادرات بــه آدرس
 ed.iccima.irمراحــل ثبتنــام خــود را تکمیــل
کننــد .البتــه الزم اســت پیــش از تکمیــل فــرم،
شــاخصها و معیارهــای انتخــاب صادرکننــده نمونــه
را دربــاره همــه گروههــای کاالیــی و خدماتــی کــه در
ســامانه درج شــده ،مطالعــه کننــد .بعــد از آن گروههــای
رقابتــی کــه در ســامانه معرفــی شــدهاند را بررســی
کــرده تــا مطمئــن شــوند کــه بایــد در کــدام گــروه
رقابتــی ثبتنــام کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتصال شبکه برق
ایران ،جمهوری
آذربایجان و
روسیه تا چند
ماه آتی

تهــران  -ایرنــا  -وزیــر نیــرو گفــت :ظــرف چندمــاه آینــده
پــروژه مطالعاتــی سنکرونســازی (اتصــال شــبکه بــرق)
سیســتم بــرق ایــران ،جمهــوری آذربایجــان و روســیه
بــه اتمــام خواهــد رســید و پــس از آن عملیــات اجرایــی
شــروع خواهــد شــد.
«رضــا اردکانیــان» روز جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا افــزود :شــبکه بــرق کشــورمان بــرای
ســنکرون شــدن(اتصال) بــا سیســتم بــرق فدراســیون
روســیه دو مســیریکی از طریــق جمهــوری آذربایجــان و
یکــی هــم از طریــق ارمنســتان و گرجســتان پیــش رو
دارد.
وی ادامــه داد :برایــن اســاس هرکــدام از ایــن دومســیر
زودتــر عملــی شــود از آن اســتقبال خواهیــم کــرد.
وزیــر نیــرو گفــت :در مســیر ایــران ،جمهــوری آذربایجــان،
روســیه ســه کشــور توافــق کردنــد کــه یــک شــرکت
مهنــدس مشــاور ایرانــی مســوول ایــن پــروژه باشــد کــه
ایــن مشــاور انتخــاب شــده و کار خــود را نیــز شــروع

شــرکت تالیــران ،عرضــه کننــده تابلوهــای بــرق تحــت لیســانس
زیمنــس ،تابلوهــای کنتــرل و  ،PLCپســت کمپکــت بــا فنــاوری
 ،ABBســینی و نردبــان کابــل ،وشــارژرهای صنعتــی و یــو پــی اس

TALIRAN a reliable partner for exporting switchgears with Siemens
technology, PLC control panels, compact secondary substations with ABB
technology, industrial battery chargers, and cable tray and ladders

www.taliran.com

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و سوم  /هفتـه آخر شهریور هزار و سیصد نود و نه

کــرده اســت.
وی افــزود :اتصــال سیســتمهای بــرق ایــران ،روســیه و
جمهــوری آذربایجــان ،طــرح بســیار مهــم و مــورد نیــاز
اســت.
بــه گــزارش ایرنــا «رضــا اردکانیــان» وزیــر نیــرو پانزدهــم
اســفندماه  ۹۷در دیــدار بــا «شــاهین مصطفــی یــف»
وزیــر اقتصــاد جمهــوری آذربایجــان گفــت :شــبکه بــرق
ایــران از طریــق آذربایجــان بــه روســیه متصــل میشــود.
وی افــزود :از طریــق جمهــوری آذربایجــان امــکان ارتبــاط
بــا روســیه را در دســت بررســی داریــم کــه بــه ســنکرون
(متصــل) شــدن سیســتم بــرق ایــران بــا روســیه کمــک
خواهــد کــرد.
«محمــود رضــا حقــی فــام» معــاون وقــت هماهنگــی
توزیــع شــرکت تولیــد ،انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق
ایــران نیــز  ۱۲اردیبهشــت ســال  ۹۸بــه ایرنــا گفتــه
بــود کــه توافقهایــی بیــن کشــورهای ایــران ،جمهــوری
آذربایجــان و روســیه انجــام گرفتــه و اقدامهایــی نیــز
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توســط شــرکت مدیریــت شــبکه ایــران درحــال انجــام
اســت.
وی افــزود :ســنکرون کــردن شــبکه بــرق از یــک طــرف
نیــاز بــه فراهــم کــردن یــک ســری ملزومــات فنــی در
کشــورمان دارد و از طــرف دیگــر کشــوری ماننــد روســیه
کــه شــبکهای بســیار بــزرگ دارد ،وقتــی بخواهــد بــا
شــبکهای متوســط ماننــد شــبکه ایــران مرتبــط شــود،
هــر دو کشــور بایــد مطمئــن شــوند کــه ایــن اتصــال چــه
پیامدهایــی خواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایرنــا ۶ ،شــهریورماه امســال وزیــر امــور
خارجــه روســیه در دیــدار بــا همتــای آذربایجانــی خــود
در مســکو از عــزم کشــورش بــرای اتصــال سیســتم
بــرق ایــران ،روســیه و جمهــوری آذربایجــان خبــر داد.
ســرگئی الوروف در دیــدار بــا جیحــون بایــراماف بــا بیــان
ایــن مطلــب افــزود :مســکو و باکــو ،مصمــم بــه اجــرای
طــرح اتصــال شــبکه بــرق روســیه ،ایــران و جمهــوری
آذربایجــان هســتند.

خوانساری :سقف تعهد ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی
حداکثر  5میلیارد دالر است

مســعود خوانســاری ،نایــب رئیــس اتــاق ایــران بــا رد آمــار  27.5میلیــارد دالر
تعهــد ارزی ایفــا نشــده ،گفــت :مقــدار تعهــد ارزی انجــام نشــده  ۱۷میلیــارد
دالر و ناشــی از  ۲۱هــزار رکــورد اســت کــه از ایــن  ۲۱هــزار رکــورد ۱۰ ،هــزار
رکــورد فاقــد کارت بازرگانــی و  ۱۱هــزار رکــورد شــامل کارت بازرگانــی اســت.
بررســیها نشــان میدهــد از  ۱۷میلیــارد دالری کــه رفــع تعهــد نشــده فقــط
 ۴تــا  ۵میلیــارد دالر مربــوط بــه تعهــدات رفــع نشــده بخــش خصوصــی اســت.
برای دیدن این ویدیو روی عکس کلیک کنید

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روند بهبود اقتصاد اروپا بهتر از
حد انتظار بوده است

مقامــات اروپایــی بــر حمایــت از اقتصــاد منطقــه یــورو تاکیــد
کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،وزیــر اقتصــاد آلمــان
بــا ابــراز رضایــت از رونــد بازگشــت ســطح فعالیــت هــای
اقتصــای بــه میــزان قبــل از بحــران کرونــا گفــت :دولــت
هــای اروپایــی متعهــد بــه حمایــت تمــام قــد از شــرکت هــا
و مصــرف کننــدگان هســتند .اوالف شــولتس رونــد احیــای
اقتصــاد اروپــا را بهتــر از حــد انتظــار خوانــد امــا افــزود :همــه
گیــری کرونــا تمــام نشــده اســت اگــر چــه شــاخص هــای
کالن اقتصــادی بــه مــا نشــان مــی دهنــد کــه در وضعیــت
بهتــری از چنــد مــاه قبــل هســتیم و ایــن وضعیــت بــرای
همــه اعضــای اتحادیــه اروپــا صــادق اســت.
از ســوی دیگــر کریســتین الگارد -رئیــس بانــک مرکــزی
اروپــا از همــه دولــت هــای اروپایــی خواســت تــا بــه رونــد
افزایــش مخــارج خــود بــرای کاســتن از تبعــات رکــودی ادامــه
دهنــد .وی بــا اشــاره بــه عبــور نســبت بدهــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی اتحادیــه اروپــا از  ۱۰۰درصــد در ســال
جــاری گفــت :حفــظ رونــق در بازارهــای مالــی و بــازار کار از
گذشــته دشــوارتر شــده اســت و ایــن مســاله وظیفــه دولــت
هــا را ســنگین تــر مــی کنــد.
رئیــس بانــک مرکــزی اروپــا در بخــش دیگــری از ســخنانش
بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن برنامــه هــای دو ســاله و
چندســاله بــرای اشــتغال زایــی گفــت :اقتصــاد اتحادیــه اروپــا
امســال حــدود هشــت درصــد کوچــک مــی شــود و در نتیجــه
بــرای اینکــه بــه مصــرف کننــدگان و شــهروندان اطمینــان
دهیــم اقتصــاد مجــددا احیــا خواهــد شــد ،وضعیــت بــازار کار
اهمیــت زیــادی دارد و نبایــد اجــازه داد تــا نــرخ بیــکاری اوج
بگیــرد.
الگارد بــر تعهــد بانــک مرکــزی در کاســتن از تبعــات
اقتصــادی کرونــا تاکیــد کــرد و افــزود :یــک صنــدوق بــا
اعتبــار  ۷۵۰میلیــارد یــورو بــرای احیــای اقتصــاد اتحادیــه
اروپــا ایجــاد کردیــم ،نــرخ بهــره را کاهــش دادیــم و سیاســت
هــای انبســاطی گســترده ای را اجــرا کردیــم کــه در طــول
تاریــخ اتحادیــه بــی ســابقه بــوده اســت.

رئیــس بانــک مرکــزی اروپــا هــم چنیــن بــر اهمیــت مدیریــت
انتظــارات بــازار نیــز تاکیــد کــرد و گفــت کــه بانــک مرکــزی
بــه مدیریــت نــرخ تــورم از طریــق ابزارهــای در اختیــار خــود
ادامــه خواهــد داد.

تاجیکستان صادرات برق
به افغانستان را از سر گرفت
ســخنگوی شــرکت دولتــی «بــرق تاجیــک» بــا اشــاره بــه از
ســرگیری صــادرات بــرق ایــن کشــور بــه افغانســتان گفــت :در
حــال حاضــر روزانــه تــا  1.3میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق
صــادر میشــود
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری فــارس در دوشــنبه« ،ناظــر
یــادگاری» ســخنگوی شــرکت دولتــی «بــرق تاجیــک» در
مــورد از ســرگیری صــادرات بــرق ایــن کشــور بــه افغانســتان
خبــر داد.
بنابــر ســخنان وی ،صــادرات بــرق بــه افغانســتان در پــی پــر
شــدن مخــزن نیــروگاه بــرق آبــی «نــارک» و بهبــود وضعیــت
انــرژی در تاجیکســتان از ســر گرفتــه شــد.
یــادگاری افــزود :در حــال حاضــر بــه افغانســتان در یــک
شــبانه روز تــا  1.3میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق صــادر
میشــود و در صــورت امــکان تــاش میکنــم ،میــزان آن
را افزایــش دهیــم.
طبــق گفتــه وی ،عــاوه بــر ایــن مســئله از ســرگیری عرضــه
بــرق از تاجیکســتان بــه ازبکســتان در دســت بررســی شــرکت
بــرق تاجیــک قــرار دارد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه تاجیکســتان در مــاه ژوئیــه ســال
جــاری میــادی صــادرات بــرق بــه خــارج را متوقــف کــرد.
دولــت تاجیکســتان ایــن اقــدام را بــه دلیــل کاهــش آب در
رودخانــه پنــج و وخــش اعــام کــرد.
روز پنجشــنبه هفته گذشــته ( 3ســپتامبر) ســخنگوی شــرکت
بــرق تاجیــک در اظهاراتــی از پــر شــدن مخــزن نیــروگاه بــرق
آبــی «نــارک» خبــر داده بــود.
بنابــر گــزارش شــرکت بــرق تاجیــک در  6مــاه اول ســال
جــاری میــادی تاجیکســتان بــه افغانســتان  546.6میلیــون
کیلــووات ســاعت و بــه ازبکســتان  358.3میلیــون کیلــووات
ســاعت بــرق عرضــه کــرده اســت.
در ســال  2019میــادی صــادرات بــرق تاجیکــی بــه
افغانســتان  1میلیــارد و  458.2میلیــون کیلــووات ســاعت

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و سوم  /هفتـه آخر شهریور هزار و سیصد نود و نه

بــرق بــه مبلــغ  60.6میلیــون دالر و بــه ازبکســتان  1میلیــارد
و  425.1میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق بــه مبلــغ 28.5
میلیــون دالر بــرآورد شــده اســت.

تصویر تجارت ایران با خاورمیانه
تصویــر جدیــد صــادرات ایــران بــه کشــورهای حــوزه
خلیجفــارس و خاورمیانــه ترســیم شــد .بــر اســاس اعــام
ســازمان توســعهتجارت صــادرات ایــران بــه کشــورهای ایــن
منطقــه در پنــج مــاه نخســت ســال  ۹۹رقــم  ۲ /۵میلیــارد دالر
را ثبــت کــرده اســت.
بررســیها نشــان میدهــد کــه ایــن عــدد نســبت بــه ســال
گذشــته  ۳ /۵میلیــارد دالر کاهــش داشــته اســت .متولیــان
تجــاری اظهــار امیــدواری کردهانــد کــه بــا بازگشــایی
مجــدد مرزهــا و شــروع دوبــاره مبــادالت تجــاری در ســطح
بینالمللــی ایــن میــزان کاهــش صــادرات تــا حــدودی
جبــران شــود و بهشــرایط قبــل از کرونــا بازگــردد.
مطابــق اعــام فــرزاد پیلتــن ،مدیــرکل دفتــر عربــی و
آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران کشــورهای عربــی
مقصــد صــادرات ایــران بــه ترتیــب عــراق ،امــارات ،عمــان،
کویــت ،ســوریه ،قطــر ،اردن ،لبنــان و بحریــن بودهانــد و طــی
مــدت مذکــور صادراتــی از ایــران بــه کشــورهای عربســتان و
یمــن صــورت نگرفتــه اســت.
همچنیــن از میــان  ۲۰کشــور اول هــدف صادراتــی ایــران،
عــراق بــا  ۱۸۳۴میلیــون دالر واردات از ایــران در رتبــه ،۲
امــارات بــا  ۳۱۰میلیــون دالر واردات از ایــران در رتبــه ،۵
عمــان بــا ۱۱۰میلیــون دالر واردات از کشــورمان در رتبــه ۱۱
و کشــورهای کویــت ،ســوریه و قطــر بــه ترتیــب بــا  ۵۶ ،۵۸و
 ۴۵میلیــون دالر واردات از ایــران ،در رتبههــای  ۱۴و  ۱۶و ۱۹
مقاصــد صادراتــی ایــران طــی مــدت مذکــور قــرار داشــتهاند.
البتــه توســعه صــادرات غیرنفتــی از مســیر بــازار کشــورهای
همســایه و کشــورهای منطقــه ،یکــی از اولویتهــای اصلــی
سیاســتگذار در ســال گذشــته بــود ،برنامــهای کــه بــرای
ســالجاری هــم ادامــه دارد.
معــاوناول رئیسجمهــور ســال گذشــته بــر مهاجــرت
صادراتــی بــه همســایگان تاکیــد کــرد .ارزیابیهــا نشــان
میدهــد کــه میــزان واردات  ۱۵کشــور همســایه ســاالنه
بیــش از  ۱۱۰۰میلیــارد دالر اســت و ایــن در حالــی اســت کــه
ایــران ســهم اندکــی از ایــن بــازار را در اختیــار دارد .متولیــان
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دولتــی توســعه صــادرات و تاکیــد بــر صــادرات بــه همســایگان
را از اولویتهــای مهــم عنــوان کردنــد و در ایــن راســتا بــه
ســازمان توســعهتجارت ماموریــت داده شــد تــا لیســتی از
اقــام واردات کشــورهای همســایه را رصــد کننــد .چــرا کــه
در اینصــورت میتــوان پتانســیلهای صادراتــی بــه ایــن
کشــورها را برشــمرد و کاالهایــی کــه موردنیــاز همســایگان
اســت و ایــران نیــز قابلیــت صادراتــی در آنهــا دارنــد ،شناســایی
شــوند .متولیــان تجــاری همچنیــن وعــده دادنــد کــه ایــران
قصــد دارد تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰ســهم خــود را از بازارهــای
همســایه بــه  ۵درصــد یعنــی ۵۰میلیــارد دالر برســاند؛ ایــن
وعــده نشــان میدهــد هــدف صادراتــی ایــران تــا یــک
لونیم آینــده ،تمرکــز بــر بــازار  ۱۵کشــور همســایه اســت.
ســا 
ر

سرمایهگذاری  ۲۰۰میلیارد دالری
قطر در آمریکا

الشــرق قطــر  :وزیرخارجــه قطــر تاکیــد کــرد
ســرمایهگذاریهای دوحــه در آمریــکا بالــغ بــر  ۲۰۰میلیــارد
دالر اســت و روابــط میــان دو کشــور تاریخــی اســت .محمدبــن
عبدالرحمــن آلثانــی ،وزیرخارجــه قطــر در پــی دیــدار بــا
مایــک پمپئــو ،همتــای آمریکایــی خــود در واشــنگتن گفــت
کــه بــا پمپئــو دربــاره روابــط دوجانبــه میــان دو کشــور بحــث
و گفتوگــو کــرده اســت .وی گفــت :نشســت مــا دســتاورد
مهــم دیگــری در مســیر روابــط مســتحکم و تاریخــی میــان
دو کشــور و تمایــل مــا بــرای تقویــت همــکاری در زمینههــای
مختلــف اســت .مــن از دوســتم پمپئــو بهخاطــر میزبانــی
تشــکر میکنــم .وی گفــت :مــا در ایــن نشســت یادداشــت
تفاهمهایــی را از جملــه یــک یادداشــت تفاهــم بــا آژانــس
توســعه بینالملــل آمریــکا امضــا کردیــم .مــا دربــاره مســائل
مختلفــی از جملــه صلــح افغانســتان و کرونــا گفتوگــو کردیــم.
وزیرخارجــه قطــر گفــت :شــراکت تجــاری مــا بــا واشــنگتن
همچنــان قــوی اســت و قویتــر از هــر زمــان دیگــری اســت.
آمریــکا بزرگتریــن ســرمایهگذار خارجــی در قطــر بــا بیــش
از  ۶۵۰شــرکت اســت کــه بیشــتر آنهــا در بخــش صنعــت
نفــت فعالیــت میکننــد .ســرمایهگذاریهای دوحــه در
آمریــکا بالــغ بــر  ۲۰۰میلیــارد دالر اســت .وی گفــت :آمریــکا
در صــدر لیســت کشــورهای صادرکننــده جنگنــده و ابــزارآالت
و تجهیــزات پزشــکی و محصــوالت کشــاورزی بــه قطــر اســت و
گاز طبیعــی ،آلومینیــوم و گوگــرد از قطــر وارد میکنــد.
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[[اقتصاد روایی[[
کتــاب اقتصــاد روایــی نوشــته رابــرت جــی شــیلر اســت کــه بــا ترجمــه ســعید زرگریــان منتشــر شــده اســت .کتــاب
حاضــر را اقتصاددانــی زبــده و برنــده جایــزه نوبــل نوشــته و وجــه تمایــز آن بــا کتابهــای دیگــر ایــن اســت کــه
تــاش کــرده بــا بررســی روایتهــای عامــه هــر زمــان و بهکمــک علــم همهگیرشناســی ،بــه ارتبــاط بیــن ایــن
روایتهــا و رفتارهــای اقتصــادی و پیامدهــای آن ماننــد تــورم ،رکــود ،حبابهــای اقتصــادی ،و حتــی جنــگ بپــردازد.
«اقتصــاد» موتــور محــرک هــر جامع ـهای اســت و پیامدهــای اقتصــادی ارتبــاط تنگانگــی بــا رفــاه و آســایش جامعــه
دارنــد .از ســوی دیگــر ،هــر کــس بــه فراخــور نیــاز ،بــرای گرفتــن تصمیمهــای درســت مالــی و ســرمایهگذاری،
مدیریــت کس ـبوکار ،و تأمیــن آینــده خــود و خانــوادهاش بایــد اطالعــات کافــی دربــاره اقتصــاد داشــته باشــد کــه
بــا توجــه بــه شــرایط خــاص اقتصــادی کشــورمان ،ایــن نیــاز شــاید بیــش از پیــش احســاس شــود .ایــن کتــاب ســعی
کــرده اســت نیــاز اولیــه یــه دانســتن درمــورد اقتصــاد را پاســخ دهــد.
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