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جاللپور و ناظران چرا نمینویسند

محمدصادق جنانصفت
گفتوگــو ،ســخن گفتــن و نوشــتن از نیرومندتریــن مقولههایــی هســتند کــه
بــه آدمــی و جامعههــای انســانی توانایــی دادهانــد تــا از نادانــی ،تــرس ،ابهــام و
دشــمنی بــا یکدیگــر رهــا شــوند .ایــن مقولههــای شــریف بــه انســانها دانایــی
و توانایــی دادهانــد تــا بتواننــد راه ســازگاری بــا طبیعــت و نیــز راه ســازگاری بــا
هــم را همــوار ســازند.
آیــا کســی میتوانــد روشــنگری جــان الک بــرای گشــودن گرههــای ذهنــی
آدمــی بــرای ســازگاری یــا آدام اســمیت بــرای شناســاندن دانــش اقتصــاد و
دههــا اندیشــمند دیگــر را انــکار کنــد؟ تجربــه نشــان میدهــد آن گــروه از
جامعههــا کــه باشــندگان آن بیشــتر بــا هــم ســخن میگوینــد و نخبــگان آنهــا
بیشــتر مینویســند و پیامهــای ذهنــی و دانــش خــود را بــه جامعــه انتقــال
میدهنــد بــا شــتاب بیشــتری بــه ســازگاری میرســند.
در ایــران شــوربختانه نخبــگان بــه دالیــل گوناگون از ســخن گفتن در روز روشــن
بــا شــهروندان ،بــا یکدیگــر و بــا نهادهــای قــدرت دوری میکننــد و ایــن آییــن
را نمیشناســند .در ســالهای تازهسپریشــده امــا برخــی اســتثناها در میــان
نخبــگان بــه ویــژه بازرگانــان و صنعتگــران و نیــز اقتصاددانــان پدیــدار شــده و
بــا نوشــتن و ســخن گفتــن نشــان دادهانــد گلوگاههــای کس ـبوکار در بخــش
کالن و در بنــگاهداری را در دســتور کار داشــتند .محســن جاللپــور رییــس
ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران و از بازرگانــان سرشــناس کرمــان و ایــران در میــان
همتایــان خویــش در ایــن مســیر گامهــای بلنــدی برداشــته و در رســانههای
همفکــر و نیــز در شــبکههای اجتماعــی دردهــای اقتصــاد ایــران را بــه خوبــی
واکاوی کــرده و راههایــی بــرای عبــور از دشــواریها ارائــه میکــرد .تــا جایــی
کــه خبــر دارم نوشــتههای آقــای جاللپــور از یــک پشــتوانه نظــری روشــن
و نیــز براســاس انباشــت تجربــه خواننــدگان قابــل اعتنایــی داشــت و بازتــاب
مناســبی در رســانهها و نیــز در کانونهــای تصمیمســازی و تصمیمگیــری
داشــت.
پویــا ناظــران اقتصــاددان خوشاندیــش و باشــهامت و جــوان ایرانــی نیــز در ایــن
دو ســه ســال تازهسپریشــده ادامــه در صفحــه 8

انتظار فعاالن بخش خصوصی در
ماههای باقیمانده از عمر دولت چیست؟

فعــاالن بخــش خصوصــی در حوزههــای تخصصــی مختلــف
اولویتهــای اقتصــادی متعــدد را مطــرح میکنــد کــه بایــد دولــت
در ایــن ماههــای پایانــی فعالیــت مدنظــر قــرار دهــد .بهبــود
صــادرات ،رفــع موانــع تولیــد ،بهبــود معیشــت مــردم ،اصــاح نظــام
بانکــی ،تقویــت روابــط دیپلماســی ،حفــظ ارزش پولــی ملــی و ...از
مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه در گفتوگــوی پایــگاه خبــری
اتــاق ایــران بــا فعــاالن اقتصــادی صــورت گرفــت ،بــه آنهــا اشــاره
شــده اســت.
دوازدهــم ماههــای پایانــی فعالیــت خــود را ســپری میکنــد .دولــت حســن
روحانــی کــه جــزو بداقبالتریــن دولتهــا معرفــی میشــود ،بــا چالشهــای
متعــددی دســتوپنجه نــرم میکنــد کــه بــه بــاور فعــاالن بخــش خصوصــی،
تجربــه  7ســاله دولــت حســن روحانــی نشــان داده اســت کــه نبایــد انتظــار
باالیــی از ایــن دولــت داشــته باشــیم؛ بهخصــوص حــاال کــه کمتــر از یــک
ســال بــه پایــان دولــت باقیمانــده و باوجــود کرونــا و تحریمهــا هــم انگیــزهای

بــرای تغییــر نمانــده اســت؛ امــا در ایــن شــرایط ،دولــت بایــد تمرکــز خــود را
بــر مســائلی بگــذارد کــه عملیاتــی شــدن آنهــا ممکــن اســت .بــر همیــن اســاس
زمانــی کــه حســن روحانــی وعــده گشــایش اقتصــادی را در هیــات دولــت
مطــرح کــرد ،صاحبنظــران اقتصــادی تاکیــد کردنــد کــه ایــن وعــده محقــق
نخواهــد شــد مگــر بــا ایجــاد خوشــبینی در آینــده و ثبــات در تصمیمگیریهــا.

کامــران نــدری ،کارشــناس بانکــی در همیــن ارتبــاط در گفتوگــو بــا « پایــگاه
خبــری اتــاق ایــران» اظهــار کــرد :تنهــا اتفاقــی کــه در کوتاهمــدت اثرگــذار
خواهــد بــود ایجــاد نوعــی خوشبینــی در آینــده اقتصــادی کشــور اســت تــا
مــردم مطمئــن شــوند قــرار اســت مســئوالنی بــا طــرز فکــر متفــاوت ،زمــام امــور
را در دســتگیرند و اقتصــاد بــه ســمت مطلــوب اغییــر جهــت دهــد .مشــابه
اتفاقــی کــه در پایــان دولــت دهــم و تغییــر دولــت شــاهد بودیــم کــه ایــن
خوشــبینی ایجــاد شــد کــه قــرار اســت تغییــر اساســی در مســیر اداره کشــور
شــکل گیــرد و امیــد بــه همیــن بهبــود بــود کــه یاعــث شــد تــا قبــل از اینکــه
حتــی دولــت بــه ادامــه در صفحــه 2
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مــردم بهشــدت کاهــش پیداکــرده اســت در چنیــن
شــرایطی شــاهد حــذف حداقـل نیازهــای مصرفــی در ســبد
خانوارهــای مردمــی هســتیم و بهتبــع ،تولیدکننــدگان
هــم وقتــی تقاضایــی بــرای خریــد کاالهــای تولیــدی خــود
نداشــته باشــند ،متحمــل خســارتهای فراوانــی شــده و
مجبــور خواهنــد شــد کــه تولیــد خــود را کاهــش دهنــد.
در ایــن شــرایط بــا افزایــش هزینههــا ،بهناچــار ناگزیــر
هســتند تــا قیمــت محصــوالت نهایــی خــود را افزایــش
دهنــد .متأســفانه در ایــن شــرایط ،ویــروس کرونــا هــم مزید
بــر علــت شــده اســت و در حــال حاضــر تولیدکننــدگان
ناگزیــر بــه کاهــش عرضــه هســتند .بنابرایــن ضروری اســت
کــه در کنــار افزایــش تقاضــا و تحریــک آن ،بــه تحریــک و
تســهیل عرضــه هــم توجــه داشــته باشــیم.
بــا ایــن حــال همانطــور کــه بارهــا فعــاالن اقتصــادی تاکیــد
کردهانــد ،اقتصــاد دســتوری نیســت و نبایــد بــا ابزارهــای
محدودکننــده ،اقــدام بــه ایجــاد ثبــات کــرد.

ادامه از صفحه 1
آقــای روحانــی تحویــل داده شــود ،متغیرهــای اقتصــادی
جهــت مثبتــی را بــه خــود گیــرد.
بــه بــاور ایــن اقتصــاددان ،یکــی از بزرگتریــن مشــکالت مــا
در اقتصــاد ،نــگاه مســئوالن بــه مســائل اقتصــادی اســت .به
همیــن جهــت اســت کــه اگــر قــرار باشــد هــر تغییــری در
اقتصــاد بــه وجــود بیایــد ،در گام اول بایــد مســئوالن بــا
تغییــر نگــرش خــود ثابــت کننــد کــه نگاهشــان بــه حــوزه
اقتصــاد و مســائل آن ،متفــاوت بــا کســانی اســت کــه تــا
پیــش از ایــن بــر ســرکار بودهانــد .طبعــاً وقتــی نگــرش
متفــاوت باشــد ،برنامههــا هــم در جهــت بــا همیــن بینــش
جدیــد شــکل و ســاختاری متناســب بــا بهبــود اقتصــادی
شــکل خواهــد گرفــت.
بــا ایــن حــال ،فعــاالن بخــش خصوصــی در حوزههــای
تخصصــی مختلــف اولویتهــای اقتصــادی متعــدد را
مطــرح میکنــد کــه بایــد دولــت در ایــن ماههــای پایانــی
فعالیــت مدنظــر قــرار دهــد .بهبــود صــادرات ،رفــع موانــع
تولیــد ،بهبــود معیشــت مــردم ،اصــاح نظــام بانکــی،
تقویــت روابــط دیپلماســی ،حفــظ ارزش پولــی ملــی و ...از
مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه در گفتوگــوی پایــگاه
خبــری اتــاق ایــران بــا فعــاالن اقتصــادی صــورت گرفــت،
بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.
ایجــاد تعــادل سیاســی ،مهــار نقدینگــی و بهبــود فضای
کسبو کا ر
کیــوان کاشــفی ،عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران معتقــد
اســت در یــک ســال باقیمانــده از عمــر دولــت ،بایــد
ایجــاد تعــادل سیاســی ،مهــار نقدینگــی و بهبــود فضــای
کســبوکار در اولویــت قــرار گیــرد .بــه بــاور کاشــفی،
دولــت بایــد در هــر ســه مــورد الگویــی را نهادینــه کنــد تــا
ســایر دولتهــا نیــز خــود را موظــف بــه اجــرای آن بداننــد.
او بــه «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» میگویــد :بــا بهبــود
فضــای کس ـبوکار قطع ـاً شــاهد ســرمایهگذاری داخلــی و
خارجــی و ســرریز شــدن ســرمایههای مردمــی بــه ســمت
بازارهــای مولــد خواهیــم بــود .در یــک ســال باقیمانــده
دولــت بایــد الگویــی را نهادینــه کنــد تــا ایــن هــدف محقــق
شــود .بــرای ایجــاد تعــادل در روابــط سیاســی هــم منظــورم
اص ـ ً
ا ایــن نیســت کــه بــا آمریــکا وارد مذاکــره شــویم یــا
صلــح کنیــم؛ امــا میتوانیــم توازنــی را ایجــاد کنیــم و بــا
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کشــورهای اروپایــی ،آســیای دور ،چیــن و روســیه وارد
مذاکــره شــد و بــا افزایــش مبــادالت اقتصــادی بــا ایــن
کشــورها ،توازنــی را در تجارتمــان ایجــاد کنیــم.
آزادسازی و خصوصیسازی واقعی
جمــال رازقــی جهرمــی ،رئیــس اتــاق شــیراز نیــز بــر ایــن
بــاور اســت کــه اگــر مــا بخواهیــم مســائل و مشــکالت
اقتصــاد ایــران حــل شــود بایــد بــه تغییــر ریلهــای
اقتصــادی کشــور بیاندیشــیم؛ دولــت بنگاهــداری را کنــار
بگــذارد؛ موانــع ســاختاری در مقابــل تولیــد برداشــته شــود.
او بــه « پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» میگویــد « :یکــی
از بزرگتریــن مشــکالت ایــران در اقتصــاد ،نــگاه مســئوالن
بــه مســائل اقتصــادی اســت؛ آنهــا بــا نــگاه تصدیگــری،
بنگاهــداری و توزیــع رانــت مــدام بــه اقتصــاد ضربــه
میزننــد .بــرای همیــن بهجــد معتقــد هســتم اگــر قــرار
باشــد تغییــری در اقتصــاد بــه وجــود بیایــد ،در گام اول
بایــد مســئوالن بــا تغییــر نگــرش خــود ثابــت کننــد کــه
نگاهشــان بــه حــوزه اقتصــاد و مســائل آن ،متفــاوت بــا
کســانی اســت کــه تــا پیــش از ایــن بــر ســرکار بودهانــد.
بنابرایــن ،تنهــا راه گشــایش اقتصــادی بــا تغییــر نگــرش بــه
ســاختار اقتصــاد کالن ممکــن اســت و ایــن ســاختار بایــد
در مســیر خصوصیســازی واقعــی و آزادســازی اقتصــادی و

عــدم بنگاهــداری دولتهــا باشــد».
تحریک عرضه و تقاضا و کنترل نرخ ارز
بهبــود معیشــت مــردم بــا تحریــک عرضــه و تقاضــا و
کنتــرل نــرخ ارز ،از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه بــه گفتــه
فعــاالن بخــش خصوصــی بایــد در اولویــت دولــت و بــه
خصــوص بانــک مرکــزی باشــد.
در همیــن ارتبــاط ،کاوه زرگــران ،رئیــس کمیســیون
بازرگانــی داخلــی اتــاق ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه
بــا توجــه بــه وضعیــت تــورم و شــرایط اقتصــادی فعلــی،
معیشــت مــردم بایــد در اولویــت دولــت قــرار گیــرد.
او در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران»
میگویــد :در حــال حاضــر ســیگنالهایی را از افزایــش
قیمتهــا در بــازار دریافــت میکنیــم کــه زنــگ خطــر را
در ماههــای آتــی بــه صــدا درخواهــد آورد .ضمــن اینکــه
ورودی کاال بــه بــازار هــم نســبت بــه مــاه و ســال قبــل
رونــد کاهــش گرفتــه اســت کــه مهمتریــن دلیــل آن رونــد
تخصیــص کاال از گمــرکات کشــور اســت کــه متأســفانه بــا
چالشهــای فراوانــی همــراه اســت.
حســن فروزانفــرد ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
هــم بــا در گفتوگــو بــا « پایــگاه خبــری اتــاق ایــران»
خاطرنشــان میکنــد :بــا توجــه بــه تحریمهــای چنــد
ســال گذشــته آمریــکا علیــه ایــران ،قــدرت خریــد عمــوم

مشــورت بــا بخــش خصوصــی ،حداقــل خواســته
فعــاالن اقتصــادی از دولــت
فعــاالن بخــش خصوصــی انتظــار دارنــد در شــرایطی کــه
بــا عنــوان «جنــگ اقتصــادی» توصیــف میشــود ،دولــت
نظــرات آنهــا را قبــل از اجــرای تصمیمــات جویــا شــود.
خواســتهای کــه صراحتــا در قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســب و کار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،امــا همانطــور
کــه غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران اعــام کــرده،
ِ
درخواســت بخــش خصوصــی مولــد
باوجــود ســالها
جهــت قرارگیــری در مراکــز تصمیمگیــری اقتصــادی،
همچنــان حتــی در ایــن شــرایط بحرانــی اقتصــادی از ایــن
مهــم غفلــت شــده و تصمیمــات اقتصــادی بــدون حضــور
نماینــدگان بخــش خصوصــی ،ازجملــه در کمیتــه موضــوع
مــاده ( )2اتخــاذ میشــود.در نتیجه،بخــش خصوصــی زیــر
فشــار بحرانهــا و تصمیماتــی اســت کــه در ایجــاد آن
نقشــی نــدارد.
بــه بــاور رئیــس اتــاق ایــران ،اگــر بخــش خصوصــی تقویــت
و توانمنــد نشــود؛ اگــر اقتصــاد مردمــی و خصوصــی حاکــم
نشــود ،جهشــی در اقتصــاد اتفــاق نخواهــد افتــاد .هیــچ
کشــوری بــا اقتصــاد غیــر مردمــی و غیــر خصوصــی بــه
جهــش نرســیده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تصاحب بازارها؛
نقطه عطف تولید

امــروز در دنيــا کشــوري نميتوانــد دور خــودش ديــوار
بکشــد و بخواهــد بــه تنهايــي توليــد رقابتپذيــر داشــته
باشــد .گرفتــن بازارهــاي دنيــا بــراي توليــد نقطــه عطــف
اســت و اگــر کشــوري بخواهــد توليــد را رقابتــي کنــد تــا
چــرخ آن بچرخــد بايــد بــازار بــزرگ بــا تيــراژ بــاال داشــته
باشــد ولــي نبايــد متکــي بــه بــازار داخــل کشــور باشــد و
بــه هميــن دليــل هــم بايــد بتوانيــم روابــط بســيار خوبــي
حتــي بــا همســايگانمان کــه بــازار خــوب منطقــهاي
هســتند يــا کشــورهاي مســلمان کــه ميتواننــد رابطــه
خوبــي بــا مــا داشــته باشــند ،داشــته باشــيم .از ايــن رو بايد
سياســتهاي تنشزدايــي را دنبــال و کاري کنيــم کــه
روابــط بينالملــل ايــران بــا جهــان بهبــود يابــد ،ارتباطــات
نقــش اصلــي را در ايــن زمينــه بــازي ميکنــد .از همــه
مهمتــر ايــن اســت کــه زيرســاخت اقتصــادي ايــران بايــد
از حالــت مميــزي خــارج و بــه شــکل اقتصــاد پويــا درآيــد
و دولــت بايــد نقــش کوچکــي در آن داشــته باشــد .دولــت
نبايــد در اقتصــاد بــه رقيــب بخــش خصوصــي بــدل شــود.
خصوصيســازي هنــوز خــوب انجــام نشــده و در ايــن
بخــش اقدامــات اشــتباه زيــادي صــورت گرفتــه اســت .از
ايــن گذشــته اجــازه داده نميشــود تــا بخــش خصوصــي
واقعــي در اقتصــاد نقشــي ايفــا کنــد يــا در تصميمگيــري
نظــر بدهــد و کمــک کنــد.
در حــال حاضــر هــم دولــت بدهيهــاي ســنگيني بــه
بخــش خصوصــي دارد ،يعنــي دولــت بهجــاي اينکــه
بخــش خصوصــي را تقويــت کنــد و افســار اقتصــاد را بــه

دســت آن بدهــد و خــود صــرف نقــش رگوالتــوري را ايفــا
و زيرســاختها را آمــاده کنــد ،هميــن بدهيهــا باعــث
ضعــف ايــن بخــش شــده اســت .امــروز مــا ميــراثدار يــک
اقتصــاد مريــض و بازمانــده از دورانــي کــه اقتصــاد بــا نفــت
ميچرخيــد و ناکارآمديهــاي خــودش را نشــان نمــيداد،
هســتيم .امــروز ميبينيــم کــه تصميمــات اشــتباه چــه
هزينههايــي را ايجــاد ميکنــد در حاليکــه در گذشــته
اينطــور نبــود و حتــي اگــر تصميمــي اشــتباه گرفتــه
ميشــد هــم پــول نفــت ايــن اشــتباهات را ميپوشــاند
ولــي امــروز بــه مديرانــي نيــاز داريــم کــه تصميمــات
درســت و صحيــح بگيرنــد و بــراي يــک دهــه آينــده کشــور
ريلگــذاري کننــد و کشــور را جلــو ببرنــد ولــي متاســفانه
اتفاقــي کــه افتــاده ايــن اســت کــه اوال مشــارکت اين دســته
مديــران در اقتصــاد کمرنــگ شــده و دومــا بهدليــل هزينـهزا
بــودن تصميمگيــري ،بهنوعــي قــدرت تصميمگيــري از
آنهــا گرفتــه شــده اســت .در سياسـتهاي کالن هــم چــرخ
بــر همــان محــور قديــم ميچرخــد و تغييــرات پايــداري را
شــاهد نيســتيم و اگــر ايــن تغييــر پايــدار در اقتصــاد کالن
صــورت نگيــرد ميتوانــد وضعيــت مــا را از چيــزي کــه
امــروز هســتيم بدتــر کنــد .مــا نيــاز بــه ســرمايهگذاري
خارجــي و تغييــر پايــدار اقتصــاد کالن نفتــي و رقابتــي
داريــم تــا قــدرت خريــد مــردم افزايــش پيــدا کنــد .اينکــه
امــروز ســرانه ملــي ايــران بــه  4/7ميليــون تومــان رســيده
بســيار دردنــاک اســت و ايــن اتفــاق بــراي کشــور 80
ميليونــي زيبنــده نيســت.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و چهار  /هفتـه اول مهر هزار و سیصد نود و نه

رنسانس بورس
در اقتصاد
پیمان مولوی

بحــث بازارگردانــی در بــازار ســرمایه و اینکــه نحــوه ایــن
تحــرکات بایــد براســاس چــه ســازوکاری اجرایــی شــود،
یکــی از موضوعاتــی اســت کــه ایــن روزهــا در خصــوص
آن مباحــث متفــاوت و در برخــی مــوارد ،متضــاد مطــرح
میشــود .برخــی معتقدنــد منابــع برآمــده از «وســپهر»
قــرار اســت صــرف بازارگردانیهــای تــازه شــود و بســیاری
از تحلیلگــران هــم بالفاصلــه ایــن پرســش را مطــرح
میکننــد کــه چــرا ایــن تصمیمــات در زمــان عرضــه
شســتا صــورت نگرفــت تــا بــازار ســرمایه یــک چنیــن
تکانههــای پیدرپــی را تحمــل نکنــد؟ امــا در مــورد
موضوعــی ذیــل عنــوان الــزام بازارگردانــی و اینکــه آیــا
بازارگردانــی جــزو ملزومــات فعالیتهــای اقتصــادی در
بــازار ســرمایه اســت؟
طبــق قانــون و آن چیــزی کــه در قوانیــن بــازار ســرمایه
ایــران تصریــح شــده ،همــه شــرکتها موظــف بــه
بازارگردانــی هســتند تــا بــازار پاالیشــی مــدام داشــته
باشــد ...امــا از آنجایــی کــه در اقتصــاد ایــران بــه هــر
دلیلــی ریســک و شناســایی ریســک ،درک ریســک و
متعاقــب آن درک اولویتهــای ریســک و ...بهدرســتی
انجــام نمیشــود ،بســیاری از شــرکتها در بــازار ســرمایه
ایــران اهمیــت ایــن بازارگردانیهــا را مــورد توجــه قــرار
ندادهانــد .مثــا در زمــان عرضــه شســتا کــه یــک عرضــه
مناســب بــا جــذب نقدینگــی بــاال بــود و اســتقبال شــایان
توجهــی هــم توســط مخاطبــان بــازار ســرمایه از آن
صــورت گرفــت ،خیلــی راحــت میشــد از همــان زمــان
تدبیــر الزم بــرای بازارگردانیهــا همزمــان بــا عرضــه
شســتا انجــام شــود تــا بــازار ســرمایه کشــور در اثــر ایــن
ســوءمدیریتها دچــار نوســانات پیدرپــی نشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ریســک و شناســایی ریســک
پیــش از ایــن بهدرســتی انجــام نمیشــد و جــوی
هیجانــی و احساســی در بــازار تــا مردادمــاه حاکــم بــود،
بســیاری از افــراد حاضــر نبودنــد تذکارهــای کارشناســی را
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در خصــوص تغییــرات الجــرم بــازار را بشــنوند و آنهــا را
جــدی بگیرنــد و حتــی گامــی هــم فراتــر میگذاشــتند و
ایــن هشــدارها را ناشــی از عوامــل خــارج از متــن تحلیــل
و تفســیر میکردنــد.
در حالــی کــه آمادهســازی افــکار عمومــی بــرای نزولهــای
احتمالــی ســطح کیفــی فعالیتهــای اقتصــادی در بــورس
را ارتقــا میبخشــد .البتــه اگــر بخواهیــم دربــاره ســقوط
بازارهــا صحبــت کنیــم حــرف بســیار اســت .یعنــی دولــت
فقــط ار طریــق بازارگردانــی قــادر نخواهــد بــود همــه
نوســانات بــازار را مهــار کنــد .چــرا؟ بــه خاطــر اینکــه
حجــم ورود نقدینگــی حقیقیهــا در بــازار چندیــن برابــر
حقیقیهاســت و بــازی کــردن در بــازاری کــه افقهــای
پیــش رویــش منفــی شــده ،کار بســیار دشــواری اســت.
البتــه اتفاقــی کــه بعــد از عرضــه «وســپهر» افتــاد و بحــث
بازارگردانــی گســترده دولــت در ایــن زمینــه ،یــک نقطــه
روشــن دارد و آن اینکــه ســرانجام تجربیــات تلــخ و گــران
گذشــته باعــث شــده تــا تصمیمســازان اقتصــادی ،متوجــه
ایــن واقعیــت عریــان شــوند کــه هــر حرکتــی در بــورس،
نیازمنــد تحلیــل و تفســیر مجموعـهای از عوامــل متنــی و
فرامتنــی اســت.
مســاله دیگــر هــم برنامههایــی اســت کــه بــرای صنــدوق
تثبیــت در نظــر گرفتــه شــده کــه بایــد بتوانــد نقــش خــود
را بهدرســتی بــازی کنــد تــا مــا هــم مثــل مارکتمیکرهــا
و بازارگردانهایــی کــه در بورسهــای بــزرگ دنیــا تــاش
میکننــد عوامــل منفــی را از بــورس دور کننــد و عوامــل
موثــر را بـهکار بگیرنــد ،تــا بــازار بــه ســمت ثبــات بیشــتر
حرکــت کننــد .بایــد بــه یــک حقیقــت توجــه کنیــم؛
مجموعــه ایــن عوامــل و شــاخصها مســیر بــورس ایــران
را در بطــن اقتصــاد کشــور شــکل میدهــد .بــورس ایــران
هــم در حــال ســاختن تاریــخ خــودش اســت ،ممکن اســت
مثــل هــر تاریخچــه دیگــری ،مجموع ـهای از رخدادهــای
منفــی و مثبــت؛ شــادیآور و غمبــار و تجربیاتــی دلنشــین،
گــران یــا تلــخ و ...در تاریــخ بــورس ایــران هــم مشــاهده
شــود ،امــا مســاله اصلــی ایــن اســت کــه همانطــور
کــه تاریــخ راه خــودش را م ـیرود ،بــورس ایــران هــم در
مسســیر تاریخــی خــودش در حــال حرکــت اســت.
پــس بایــد بــه فــال نیــک بگیریــم کــه ایــن اتفاقــات مــا را
بــه رنســانس بــازار ســرمایه ایــران کــه معتقــدم بــا عبــور از
فــراز و نشــیبها طــی ســالهای آینــده بــه آن خواهیــم
رســید ،دســت پیــدا کنــد.
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بررســیها نشــان میدهــد رونــد واردات گاز ترکیــه در
حــال کاهــش اســت و اکتشــاف گازی جدیــد ایــن کشــور
بــی شــک قــدرت چانــه زنــی بــرای واردات گاز از ایــران را
افزایــش داده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،یــک مــاه پیــش بــود کــه
اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه ،اعــام کــرد ایــن کشــور
در  ۲۹مــی در چــاه اکتشــافی  ۱-Tunaتوانســته اســت
بــه ذخیــره گازی قابلتوجهــی دســت یابــد .مطابــق اعــام
مقامــات ترکیــه ذخیــره ایــن میدانکــه اکنــون میــدان
گازی ،ســاکاریا «  »Sakaryaنامیــده میشــود ،بــه
میــزان  ۳۲۰میلیــارد مترمکعــب اســت .ایــن میــدان در
عمــق  ۳۵۰۰-۴۰۰۰متــری در فاصلــه  ۱۷۰کیلومتــری
اســتان زونگولــداغ در دریــای ســیاه قــرار دارد.
کاهــش وابســتگی بــه گاز وارداتــی در تولیــد بــرق و تأکیــد
بــه کاهــش واردات بــه دلیــل هزینــه بــاالی اقتصــادی آنکه
ســاالنه  ۴۱-۴۵میلیــارد دالر اســت ،از راهبردهــای دولــت
ترکیــه اســت کــه بــر آن تاکیــد ویــژه ای دارد .گفتنــی
اســت بــه دلیــل اینکــه تولیــد داخلــی گاز ایــن کشــور
ســاالنه رقــم ناچیــز بیــن  ۴۰۰-۵۰۰میلیــون مترمکعــب
اســت ،ایــن کشــور ناچــار اســت حــدود  ۹۹درصــد تقاضــای
گازی خــود را از کشــورهای روســیه ،ایــران ،آذربایجــان
(بهصــورت خــط لولــه) و الجزایــر ،قطــر و اخیــرا ً آمریــکا
(الانجــی) وارد کنــد.
روند واردات گاز ترکیه در سراشیبی کاهش
تقاضــای گازی ترکیــه بیــن ســالهای -۲۰۱۸-۲۰۱۹
 ۲۰۱۷میــادی بــه ترتیــب  ۴۷.۲ ،۵۱.۶و  ۴۳.۲میلیــارد
مترمکعــب در ســال بــوده کــه رونــد کاهشــی آن مشــهود
اســت .بــا وجــود هشــدار کارشناســان مختلــف بــه
تصمیمگیــران حــوزه دیپلماســی گازی کشــور بویــژه
در چنــد ســال گذشــته ،بــه نظــر میرســد همچنــان
توجــه خاصــی بــه موضــوع بازارســازی و ایمــن ســازی
بازارهــای گازی کشــور نمیشــود .بــه بــاور بســیاری از
کارشناســان ،بــه دلیــل تحــوالت ســاختاری بــازار جهانــی
و منطق ـهای گاز ،فرصتهــای صــادرات ایــران بــه صــورت
«بازگشــتناپذیری» در حــال تهدیــد اســت ،بــه همیــن
دلیــل ضــروری اســت کــه عــاوه بــر «تثبیــت جایــگاه گازی
ایــران» در بازارهــای کنونــی ،بــه کســب ســهم حداکثــری
در بازارهــای در دســترس از طریــق خــط لولــه اقــدام شــود.

شوک ترکیه
به خواب
دیپلماسی
گازی وزارت
نفت

از ســویی دیگــر برخــی دیگــر معتقدنــد ایــران بایــد در حوزه
صــادرات ال ان جــی فعــال شــود ،امــا بــه ایــن موضــوع
توجــه نمیشــود کــه بــازار جهانــی الانجــی تــا آینــده
میانمــدت ( ۵-۱۰ســال) بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه
فنــاوری مایعســازی گاز در دســترس ایــران نخواهــد بــود
و الزم اســت کــه تمرکــز اولویتگــذاری فعلــی صــادرات
گازی کشــور بــر صــادرات گاز از طریــق خــط لولــه قــرار
گیــرد.
چگونه سد تنگتر شدن حلقه تحریمها شویم؟
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،در نــگاه بــه کســب ســهم از
بــازار گاز منطقـهای و صــادرات گاز ،عــاوه بــر منافــع صرف
اقتصــاد انــرژی ،بایــد بــر ابعــاد امنیــت انــرژی آن از نظــر
راهبــردی نیــز توجــه شــود .موضوعــی کــه بــا گســترش
«وابســتگی متقابــل انــرژی بیــن کشــوری» میتوانــد
«مؤلفههــای زمینهســاز ایجــاد و تــداوم تحریــم خارجــی
بــر ایــران» را بــرای همیشــه از بیــن ببــرد .امــا واکنــش
وزارت نفــت بــه عنــوان متولــی منافــع انــرژی کشــور بــه ۲
شــکل تقریبـاً تکــراری بــوده اســت؛ نخســت آنکــه کوچــک
نمایــی تحــوالت آســیبزا بــه برنامههــای صــادرات گازی
کشــور کــه از ســوی منتقــدان بیــان میشــده اســت .مثـ ً
ا
در پــی انتشــار خبــر کشــف میــدان گازی جدیــد ترکیــه بــا

انـرژی
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ذخیــره  ۳۲۰میلیــارد مترمکعــب ،وزیــر نفــت ایــران بیــان
داشــت کــه ایــن میــدان در صورتــی کــه همــه شــرایط
ســرمایهگذاری فراهــم باشــد ،میتوانــد بیــن ۳۰-۳۵
میلیــون مترمکعــب در روز تولیــد کــرده کــه بــه نســبت
تقاضــای روزانــه  ۱۳۰میلیــون مترمکعبــی گاز ترکیــه،
نمیتوانــد ســبب بینیــازی گازی ترکیــه از ایــران شــود.
طبــق نظــر متخصصــان حــوزه دیپلماســی گاز ،اســتدالل
وزیــر نفــت ایــران کامـ ً
ا بــا واقعیــات در تضــاد اســت زیــرا
افزایــش عرضــه داخلــی  ۳۰-۳۵میلیــون مترمکعــب در
روز گاز ترکیــه در شــرایطی کــه تــا ســال  ۲۰۲۵میــادی
رونــد رشــد تقاضــای گازی ترکیــه چنــدان چشــمگیر
نیســت (در حــد  )۳Bcm-۵بــه معنــی افزایــش قــدرت
چانهزنــی ترکیــه در قراردادهــای واردات گازی خــود از
عرضهکننــدگان فعلــی نظیــر ایــران ،آذربایجــان و روســیه
اســت.
تزارها بیکار نمینشینند
بــا توجــه بــه سیاس ـتهای تثبیــت حضــور گازی در بــازار
ترکیــه از ســوی روســیه و آذربایجــان و حتــی برنامههــای
مصــوب افزایــش صــادرات گازی خــود بــه ترکیــه از طریــق
خطــوط لولــه ترکیــش اســتریم (گاز روســیه) و پــروژه
شــاهدنیز ( ۲-گاز آذربایجــان) ،افزایــش  ۳۰-۳۵میلیــون
مترمکعــب تولیــد داخلــی گاز ترکیــه ،بیــش از حجــم گاز
وارداتــی از ایــران بــوده کــه هیــچ اســتراتژی مناســبی بــرای
تثبیــت و افزایــش حضــور در بــازار گاز ترکیــه نــدارد.
متأســفانه وزیــر نفــت در موضعگیــری خــود توجــه نکــرد
کــه ترکیــه احتمــاالً بــه گاز ایــران نــه دیگــر بــرای تأمیــن
تقاضــای داخلــی خــود بلکــه بــرای تأمیــن برنامههــای
صــادرات گازی خــود توجــه خواهــد کــرد و شــرط و
شــروطی بــرای تمدیــد قــرارداد گازی خــود در ســال ۲۰۲۶
میــادی دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بــر اســاس ایــن گــزارش،
فرافکنــی ضعفهــای ناشــی عــدم پیشــبرد طرحهــای
صــادرات خــط لولــهای گازی کشــور در «فرصتهــای
طالیــی گذشــته» (نظیــر  ۲ســاله بعــد از برجــام تــا قبــل
از خــروج ترامــپ از برجــام) بــه «عــدم تمایــل دیگــران بــه
همــکاری گازی بــا ایــران» در شــرایطی اســت کــه پیگیــری
طرحهــای غیرراهبــردی نظیــر  ۵۰۰ FLNGهــزار تنــی
در دورهای مــورد تأکیــد زنگنــه در وزارت نفــت بــوده اســت.
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 ۳۵۰کارت بازرگانی در آستانه تعلیق
«حمیــد زادبــوم» روز یکشــنبه در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا تصریــح کــرد :حــدود  ۳۵۰صادرکننــده
بیــن  ۳۱تــا  ۶۹درصــد از تعهــدات ارزی خــود را بــه
کشــور پرداخــت کــرده انــد و در صورتــی کــه تــا ۳۱
شــهریورماه حســاب هــای خــود را بــه بیــش از  ۷۰درصــد
نرســانند کارت بازرگانــی آنهــا تعلیــق مــی شــود.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اعــام هــای قبلــی کارت
بازرگانــی آن دســته از صادرکنندگانــی کــه کمتــر از ۳۰
درصــد ارز حاصــل از صــادرات خــود را بازگرداندنــد در
 ۱۵شــهریورماه تعلیــق شــد کــه تعــداد آنهــا بــه ۳۲۰
نفــر مــی رســد.
رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکــه
تاکنــون کارت بازرگانــی هیــچ صادرکننــده دارای واحــد
تولیــدی تعلیــق نشــده اســت ،اظهــار داشــت :تعلیــق
کارت بازرگانــی فعالیــت ایــن گــروه از تجــار را بــه دلیــل
پرداخــت هزینــه هــای جانبــی و کارگــر بــا مشــکل
مواجــه مــی کنــد بــه همیــن دلیــل تاکنــون اقدامــی در
ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.
وی افــزود :در  ۳۱شــهریورماه کارت بازرگانــی آن دســته
از واحدهــای تولیــدی کــه صفــر درصــدی هســتند بــه
ایــن معنــا کــه بــه هیــچ میــزان از تعهــدات ارزی خــود
عمــل نکــرده انــد تعلیــق خواهــد شــد ،امــا در مــورد باقــی
صادرکننــدگان در ایــن بخــش هنــوز کمیتــه پایــش ســوء
رفتــار تجــاری تصمیمــی نگرفتــه اســت.
بــه گفتــه زادبــوم ،بســیاری از واحدهــای تجــاری در مــاه
هــای گذشــته میــزان تعهــدات ارزی خــود را افزایــش داده
انــد و بانــک مرکــزی بــه طــور مــداوم در نامــه هایــی نــام
ایــن افــراد را بــه ســازمان توســعه تجــارت اعــام مــی
کنــد و بــر همیــن اســاس صادرکنندگانــی کــه بیــش از
 ۷۰درصــد ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور بازگردانــده انــد بــدون مشــکل مــی
تواننــد بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه  ۲هــزار و  ۵۶صادرکننــده ای کــه ارز
حاصــل از صــادرات خــود را بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
بازگردانــده انــد ،تاکیــد کــرد :پیشبینــی مــی شــود در
پایــان مــاه جــاری تعــداد تجــاری کــه بــه تعهــدات ارزی
خــود عمــل کــرده انــد بــه  ۲هــزار و  ۶۰۰نفــر برســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و چهار  /هفتـه اول مهر هزار و سیصد نود و نه

تعــداد صادرکنندگانــی کــه تــا پایــان مردادمــاه ســال
جــاری صــد در صــد تعهــدات ارزی خــود را ایفــا کردهانــد
 2286نفــر صادرکننــده بــوده درصورتیکــه ایــن تعــداد در
پایــان تیرمــاه امســال 2014 ،نفــر صادرکننــده بودهانــد.
از زمانــی کــه صادرکنندههــا ملــزم شــدند کــه ارز حاصــل
از صــادرات خــود را بــه کشــور برگرداننــد ،هرچنــد وقــت
یکبــار آمارهــا از میــزان ارزهــای برگشــته و برنگشــته
مطــرح میشــود و اختالفنظرهایــی هــم دربــاره آن بــه
میــان میآیــد.
حــاال در جدیدتریــن خبــر ،رئیــسکل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران بــا ارائــه گزارشــی میــزان ارز بازگشــتی
حاصــل از صــادرات غیرنفتــی تــا پایــان مردادمــاه  99را
 35میلیــارد یــورو اعــام کــرد و گفــت :ایــن رقــم بــا توجــه
بـهکل صــادرات مشــمول تعهــدات ارزی ســالهای 98 ،97
و فروردینمــاه  ،99نشــاندهنده بازگشــت  68درصــد ارز
حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور اســت و
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس گــزارش بانــک مرکزی
 16.3میلیــارد یــورو ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی بــه
چرخــه اقتصــادی کشــور بازنگشــته اســت.
حمیــد زادبــوم در ایــن خصــوص افــزود :از  22فروردیــن
 97تــا پایــان فروردیــن  99تعــداد  21هــزار و  254نفــر
صادرکننــده ارز خــود را بازگرداندهانــد کــه نســبت بــه
تعــداد صادرکننــدگان تــا پایــان اســفند  ،98تعــداد 70
صادرکننــده دیگــر نیــز بــه فهرســت اضافهشــدهاند.
او بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگــروه اقــدام ارزی در ســازمان
توســعه تجــارت ایــران و ســازمانهای صمــت اســتانها،
گفــت :بــا فعالیــت ایــن گارکروههــا در سراســر کشــور ،از
ابتــدای مردادمــاه ســال جــاری ،بازگشــت ارز بــه اقتصــاد
کشــور افزایشیافتــه کــه امیدواریــم ایــن رونــد در ســایه
تعامــل بــا صادرکننــدگان ســرعت بیشــتری پیــدا کنــد.
مســئول کمیتــه اقــدام ارزی بیــان داشــت :تعــداد
صادرکنندگانــی کــه تــا پایــان مردادمــاه ســال جــاری صــد
در صــد تعهــدات ارزی خــود را ایفــا کردهانــد  2286نفــر
صادرکننــده بــوده درصورتیکــه ایــن تعــداد در پایــان
تیرمــاه امســال 2014 ،نفــر صادرکننــده بودهانــد.
او همچنیــن میــزان صــادرات ایــن دســته از صادرکننــدگان
را  16.6میلیــارد یــورو اعــام کــرد کــه بــر اســاس ترتیبــات
بانــک مرکــزی  14.9میلیــارد یــورو از ارز حاصــل از

ایران برنده عرضه خدمات برتر در
میدان افغانستان است

 35میلیارد یورو ارز
حاصل از صادرات برگشت
صــادرات خــود را بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازگرداندهانــد
کــه ایــن صادرکننــدگان ازلحــاظ تعــداد 11 ،درصــد از
کل صادرکننــدگان ،ازنظــر میــزان صــادرات  29درصــد
کل صادرکننــدگان ،ازلحــاظ بازگشــت ارز  43درصــد کل
صادرکننــدگان و ازنظــر تعهــد 29 ،درصــد میــزان کل
تعهــدات را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
معــاون وزیــر و رئیـسکل ســازمان توســعه تجــارت ایــران،
اضافــه کــرد :از دیگــر ســو  15043صادرکننــده ،تنهــا
یکمیلیــون یــورو بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازگرداندهانــد
کــه  71درصــد کل صادرکننــدگان ازنظــر تعــداد را شــامل
بــوده و فقــط  17درصــد از میــزان صــادرات را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد.
زادبــوم در پایــان گفــت 3225 :نفــر صادرکننــده تعهــدات
ارزی خــود را بیــن یــک تــا  99درصــد ایفــا کردهانــد
کــه  19درصــد از تعــداد کل صادرکننــدگان بــوده و 53
درصــد از میــزان صــادرات و همچنیــن  54درصــد از میــزان
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد.
کدام ارزها؟
تیرمــاه امســال ،صمــد کریمــی ،مدیــر اداره صــادرات بانــک
مرکــزی بابیــان اینکــه حــدود  ۲۷و نیــم میلیــارد دالر
ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اصلــی اقتصــاد کشــور

بازنگشــته اســت ،گفــت ۲۲ :میلیــارد دالر از ایــن رقــم
درواقــع بــرای  ۱۰۰تــا  ۲۰۰صادرکننــده بــزرگ اســت کــه
نمیخواهنــد ارزشــان بــه چرخــه اقتصــادی بازگــردد .از
ایــن رقــم حــدود  ۲۵میلیــارد دالر مربــوط بــه ســال  ۹۷و
دو و نیــم میلیــارد دالر مربــوط بــه ســه ماه نخســت امســال
و بیشــتر آن مربــوط بــه بخــش خصوصــی اســت .بعــد
مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق تهــران در پانزدهمیــن
جلســه هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره
بــه عــدم بازگشــت  ۲۷میلیــارد دالر ارز حاصــل از صــادرات،
گفــت :اینکــه چقــدر از ایــن رقــم واقعیــت دارد بایــد
بررســی شــود امــا اتــاق بازرگانــی در مکاتب ـهای بــا بانــک
مرکــزی از آنهــا خواســته تــا فهرســت اســامی افــرادی کــه
ارز حاصــل از صــادرات را بــه کشــور بازنگرداندهانــد بــه
مــا اعــام کننــد کــه بانــک مرکــزی اخیــرا ً فهرســتی را
بــه همــراه میــزان ارزی کــه بازنگشــته اعــام کــرده اســت.
بــه گفتــه او ناهماهنگــی میــان دســتگاهها ازجملــه گمــرک
جمهــوری اســامی ایــران ،ســازمان توســعه تجــارت و بانــک
مرکــزی و نبــود ســامانه یکپارچــه از عوامــل اصلــی در عــدم
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات اســت .از طرفــی بســیاری
از ایــن شــرکتها عامــل مؤثــر در عــدم بازگشــت ارز را
نبــود آگاهــی برخــی از صادرکننــدگان از دســتورالعملها
و بخشــنامههای موجــود اعــام کردنــد ضمــن اینکــه
بخشــنامههای متعــدد را عامــل دیگــر عنــوان کردنــد.
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وی بــا اشــاره بــه پیشــینههای فرهنگــی ،اقتصــادی
و سیاســی میــان دو کشــور گفــت :ارتباطــات چنــد
ده ســاله دو کشــور پایــه اصلــی برگــزاری نمایشــگاه
اســت کــه در آینــده نیــز میتوانــد تعییــن کننــده
باشــد.
امینیــان افــزود :تعییــن عنــوان ایــن نمایشــگاه
کامــا هوشــمندانه بــوده بــه ایــن دلیــل کــه
خدمــات و توســعه در کشــور افغانســتان بــه دالیــل
مختلــف تــا امــروز آنطــور کــه شایســته ایــن کشــور
اســت صــورت نگرفتــه ،بنابرایــن هرچــه خدمــات
و امکانــات بیشــتری در ایــن کشــور ارائــه شــود،
بــدون تردیــد جمهــوری اســامی ایــران ،نخســتین
برنــده ایــن میــدان اســت.
ســفیر کبیــر جمهــوری اســامی ایــران همچنیــن
ضمــن اشــاره بــه انجــام مذاکــرات صلــح در
افغانســتان ابــراز امیــدواری کــرد فرصتهــای تجــاری
حاصــل از آن نیــز اســتمرار و ثبــات بیشــتری یابــد.
وی معتقــد اســت؛ بــا درنظــر گرفتــن میزبانــی ایران
از میلیونهــا افغانســتانی در چنــد دهــه اخیــر،
پیوندهــای عمیقــی ایجــاد شــده ،کــه بــه طورقطــع
تحــوالت اقتصــادی و مشــارکتهای ایــن چنینــی
بــه آن تحکیــم بیشــتری میبخشــد.
امینیــان گفــت :تــا امــروز نمایشــگاههای کاالیــی
برگــزار شــده ،امــا ایــن نمایشــگاه خدمــات و
تکنولــوژی اســت ،بنابرایــن رســما نشــان دادیــم
آمــاده ســرمایهگذاری در توســعه خدمــات و
تکنولوژیهــای مــورد نیــاز افغانســتان هســتیم کــه
ایــن یعنــی بــه ایــن کشــور فقــط بــه عنــوان یــک
بــازار فــروش نکــرده و بــه دنبــال ارتبــاط طوالنــی
مــدت و مانــدگار خواهیــم بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سرپرســت وزارت صنعــت و تجــارت جمهــوری اســامی
افغانســتان گفــت :در افغانســتان فرصتهــای بســیاری در
اختیــار ســرمایهگذاران قــرار میدهیــم کــه هیــچ نیــازی
بــه اســتفاده از شــرکت بومــی نیســت و شــرکتهای
ایرانــی میتواننــد بــا مالکیــت صــد در صــدی اقــدام بــه
ســرمایهگذاری کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نثاراحمــد غوریانــی ،در مراســم
افتتاحیــه نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی  -تخصصــی
«آب ،بــرق ،انــرژی هــای نــو» در افغانســتان ،ضمــن تاکیــد
بــر اینکــه افغانســتان تنهــا بــازار فــروش نیســت گفــت :از
کشــورهای همســایه بخصــوص ایــران انتظــار م ـیرود بــرای
ســرمایهگذاری و مشــارکتهای بخــش خصوصــی گامهــای
موثــر بردارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه افغانســتان همــواره بــه دنبــال مشــارکت
بــا کشــورهای دیگــر در تولیــد و بازاریابــی اســت بــه
همیــن دلیــل از دســتاندرکاران و شــرکتکنندگان
ایــن نمایشــگاه انتظــار مــیرود بــه افغانســتان تنهــا بــه
عنــوان بــازار فــروش نــگاه نکننــد ،گفــت :امکاناتــی بــرای
ســرمایهگذاران درنظــر گرفتهایــم کــه بینظیــر اســت
بــه عنــوان مثــال در شــهرکهای صنعتــی ،کلیــه امکانــات
مــورد نیــاز ســرمایهگذاران زمیــن متــر مربعــی  ۸۰ســنت بــه
متقاضیــان ارایــه میدهیــم کــه ارزانتریــن نــرخ در سراســر
جهــان اســت.
وی بــا تاکیــد بــر حضــور شــرکتهای ایرانــی بــرای
ســرمایهگذاری در افغانســتان تصریــح کــرد :از همیــن
فرصــت اســتفاده میکنــم و بــه متقاضیــان ســرمایه در
ایــران میگویــم بــرای شــما فــرش قرمــز پهــن شــده و تمــام
حمایتهــای مــورد نیــاز را مهیــا کردهایــم.
غوریانــی در بخشــی از ســخنان خــود بــه موضــوع قاچــاق
کاال از ایــران بــه افغانســتان نیــز اشــاره کــرد و گفــت:
متاســفانه حجــم قاچــاق کاال از ایــران بخصــوص از مناطقــی
کــه صعــب العبــور هســتند باعــث نگرانــی تولیدکننــدگان
افغانــی شــده اســت کــه البتــه معتقدیــم ایــن رونــد بــه خــود
تولیدکننــدگان ایــران نیــز ضربــه میزنــد.
«نمایشــگاه» نقطــه عطفــی بــرای گســترش تجــارت دو
کشــور
همچنیــن ســیدزمان هاشــمی  -رئیــس هیــات عامــل اتــاق

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و چهار  /هفتـه اول مهر هزار و سیصد نود و نه

فرش قرمز
افغانستان
برای ایران
تجــارت و ســرمایهگذاری افغانســتان بــا اشــاره بــه مبــادالت
گســترده تجــاری میــان دوکشــور گفــت :در حــدود  ۳میلیارد
دالر صــادرات کاال از ایــران بــه افغانســتان و همچنیــن
پتانســیلهای موجــود تجــاری میــان دو کشــور فرصتــی
ایجــاد کــرده کــه ایــن نمایشــگاه را بــه عنــوان نقطــه عطفــی
در گســترش تجــارت ایــران و افغانســتان بشناســیم.
وی افــزود :ایــران کوتاهتریــن راه صادراتــی بــرای کاالهــای
افغانســتان اســت بــه همیــن دلیــل تــاش میکنیــم حداکثــر
اســتفاده را از فرصــت موجــود داشــته باشــیم.
طبــق اعــام ســاتکاب ،هاشــمی بــا اشــاره بــه موقعیــت
اســتراتژیک بنــدر چابهــار بــرای توســعه روابــط اقتصــادی
میــان دو کشــور تصریــح کــرد :چابهــار بــرای مبــادالت
اقتصــادی و تجــاری افغانســتان نقــش کلیــدی دارد و تــاش
میکنیــم از آن اســتفاده کنیــم امــا بــه دلیــل برخــی موانــع
فعــا نتوانســتهایم بــه ایــن هــدف دســتیابیم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه اولیــن نمایشــگاه تخصصــی
ایــران در کابــل زمینــه گســتردهای در گســترش روابــط
تجــاری بخــش خصوصــی دو کشــور ایجــاد کنــد تاجایــی کــه
ایــن روابــط منجــر بــه همکاریهــا و ایجــاد فرصتهــای
تولیــدی مشــترک نیــز باشــد.
رئیــس هیــات عامــل اتــاق تجــارت و ســرمایهگذاری معتقــد
اســت دو کشــور بایــد اهــداف اقتصــادی را در اولویــت
برنامهریزیهــای خــود قــرار دهنــد بــه ایــن دلیــل کــه بــا

گســترش و تقویــت روابــط اقتصــادی بــدون تردیــد روابــط
سیاســی قابــل توجهــی ایجــاد میشــود.
هاشــمی بــا اشــاره بــه کاالهــای صادراتی افغانســتان بــه ایران
تصریــح کــرد :هــم اکنــون در بخــش ســنگهای تزئینــی،
خشــکبار و محصــوالت کشــاورزی امتیازاتــی داریــم کــه بــه
دلیــل برخــی مشــکالت و قوانیــن تنهــا توانســتهایم ســاالنه
کمــی بیشــتر از  ۱۵میلیــون دالر کاال بــه ایــران صــادر کنیــم
کــه بایــد ایــن رقــم افزایــش یابــد.
از توســعه همــکاری هــای «بــرق» دو کشــور خبرهــای
خوبــی خواهیــم شــنید
همچنیــن بهــادر امینیــان -ســفیر ایــران در افغانســتان گفــت:
بــا توجــه بــه اهمیــت نیــرو و زیرســاختهای انتقــال نیــروی
بــرق ،وزارت نیــروی جمهــوری اســامی ایــران ،برنامههایــی
گســترده و هدفمنــد در کشــور افغانســتان دارد کــه قطعــا بــه
زودی اخبــار خوبــی از آن منتشــر خواهــد شــد.
وی ضمــن اشــاره بــه اهمیــت بــازار افغانســتان بــرای بخــش
خصوصــی ایــران اظهــار کــرد :آمارهــا اکنــون نشــان میدهــد
افغانســتان از ایــران ،حــدود ســه میلیــون دالر ســاالنه ،واردات
دارد بنابرایــن اگــر ایــن کشــور توســعه یابــد قطعــا بــازار
گســتردهتری بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی ایجــاد میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران آمــاده اســت
تــا بــه مــردم افغانســتان کمــک کنــد کــه ســطح تولیداتشــان
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را بــاال ببرنــد و بعــد از آن هــم قطع ـاً ،خریــدار کاالهــای بــا
کیفیــت و مــورد نیــاز تولیــد شــده در افغانســتان هســتیم،
افــزود :اگرچــه هــم اکنــون حجــم مبــادالت و تــراز تجــاری
مناســب نیســت امــا رســما ،ایــران آمــاده ســرمایهگذاری و
ارایــه فناوریهــای مناســب در افغانســتان اســت.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران بــا اشــاره بــه پیشــینههای
فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی میــان دو کشــور گفــت:
ارتباطــات چنــد ده ســاله دو کشــور پایــه اصلــی برگــزاری
نمایشــگاه اســت کــه قطعــا در آینــده نیــز میتوانــد تعییــن
کننــده باشــد.
امینیــان اظهــار کــرد :تعییــن عنــوان ایــن نمایشــگاه کامــا
هوشــمندانه بــوده بــه ایــن دلیــل کــه متاســفانه خدمــات و
توســعه در کشــور افغانســتان بــه دالیــل مختلــف تــا امــروز
آنطــور کــه شایســته ایــن کشــور اســت صــورت نگرفتــه،
بنابرایــن هرچــه خدمــات و امکانــات بیشــتری در ایــن کشــور
ارائــه شــود ،بــدون تردیــد جمهــوری اســامی ایــران ،اولیــن
برنــده ایــن میــدان اســت.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران همچنیــن ضمــن اشــاره
بــه انجــام مذاکــرات صلــح در افغانســتان ابــراز امیــدواری
کــرد فرصتهــای تجــاری حاصــل از آن نیــز اســتمرار و ثبــات
بیشــتری یابــد .دد
امینیــان معتقــد اســت؛ بــا درنظــر گرفتــن میزبانــی ایــران
از میلیونهــا افغانســتانی در چنــد دهــه اخیــر ،پیوندهــای
عمیقــی ایجــاد شــده ،کــه قطعــا تحــوالت اقتصــادی و
مشــارکتهای ایــن چنینــی بــه آن تحکیــم بیشــتری
میبخشــد .
ایــن مقــام جمهــوری اســامی ایــران گفــت :دو کشــور
فرصتهــای بســیاری بــرای توســعه در اختیــار دارنــد کــه
نبایــد اجــازه دهنــد بیگانــگان آنهــا را از بیــن ببرنــد ،بنابرایــن
اگــر افغانســتان قصــد توســعه دارد قطعــا ایــران بهتریــن
گزینــه برایشــان اســت؛ بــه صورتــی کــه هــم خــود ایــران
و هــم از طریــق ایــران میتوانــد بــه اهــداف تعییــن شــده
دســتیابند.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود گفــت :تــا امــروز
نمایشــگاههای کاالیــی برگــزار شــده ،امــا ایــن نمایشــگاه
خدمــات و تکنولــوژی اســت ،بنابرایــن رســما نشــان دادیــم
آمــاده ســرمایهگذاری در توســعه خدمــات و تکنولوژیهــای
مــورد نیــاز افغانســتان هســتیم کــه ایــن یعنــی بــه ایــن
کشــور صرفــا بــه عنــوان یــک بــازار فــروش نمینگریــم و بــه
دنبــال ارتبــاط طوالنــی مــدت و مانــدگار هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تسریع بازگشت ارزهای
صادراتی

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت اعــام کــرد در
مــاه میانــی تابســتان رونــد بازگشــت ارز بــه کشــور
ســرعت گرفــت .آمارهــای رســمی در ایــن بــاره
نشــان میدهــد در مردادمــاه امســال بیــش از یــک
میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون یــورو ارز حاصــل از صــادرات
بــه چرخــه اقتصــادی برگشــته اســت .متولــی توســعه
تجــارت ایــران دربــاره علــت تســریع بازگشــت
ارزهــای صادراتــی معتقــد اســت ابزارهــای تشــویقی،
تشــکیل کارگــروه اقــدام ارزی و همچنیــن پایــش
رفتارهــای تجــاری در کنــار برگــزاری جلســات منظــم
بــا صادرکننــدگان چــه در تهــران چــه در مراکــز
اســتانها باعــث ایــن اتفــاق شــده اســت.

تسریع بازگشت ارزهای صادراتی
آمــار بازگشــت ارزهــای صادراتــی طــی یــک ماهــه مــرداد
اعــام شــد .براســاس آمــار اعــام شــده ،بیــش از یــک میلیــارد
و  ۵۰۰میلیــون یــورو ارز حاصــل از صــادرات در مــاه مــرداد
بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازگشــته اســت .البتــه واحدهــای
تولیــدی ،طبــق تصمیمــات اتخــاذ شــده از ســوی کارگــروه
پایــش رفتــار تجــاری چنانچــه بــا مشــکالتی در زمینــه ایفــای
تعهــدات ارزی خــود روب ـهرو هســتند ،حداکثــر تــا  ۱۰آبــان
مــاه ســالجاری مهلــت دارنــد مشــکالت خــود را بهصــورت
کتبــی بــه کارگــروه اقــدام ارزی اســتان ارســال کننــد تــا پــس
از بررســی آن کارگروههــای اســتانی ،بــه کارگــروه پایــش رفتار
تجــاری مرکــزی در ســازمان توســعه تجــارت ایــران ارجــاع و
درخصــوص تعلیــق کارت بازرگانــی آنهــا تصمیمگیــری شــود.
کــش و قــوس بازگشــت ارزهــای صادراتــی همچنــان ادامــه
دارد .از ســال  ۹۷کــه رفــع تعهــد ارزی بــرای صادرات از ســوی
متولیــان پولــی و بانکــی کشــور اجبــاری شــد ،صادرکننــدگان
از هــر فرصتــی بــرای اعتــراض و انتقــاد از ایــن شــیوه اســتفاده

کردنــد .اگرچــه در بخشهایــی ماننــد مــدت زمــان رفــع
تعهــد ارزی و تخفیــف در میــزان بازگشــت ارز ،نرمشــی از
ســوی مســووالن دولتــی صــورت گرفــت ،امــا رفــع تعهــد
ارزی همچنــان پابرجــا مانــد .دولتمــردان بــرای اســتفاده از
ایــن شــیوه بــرای بازگشــت ارز بــه کشــور در حالــی اصــرار
میورزیدنــد کــه صادرکننــدگان بــرای تاخیــر در بازگشــت
ارز خــود ،بــه مشــکالت و دســتاندازهای زیــادی اشــاره
داشــتند ،از جملــه آنهــا شــیوه صــادرات محصــوالت ایرانــی در
شــرایط تحریــم بــود .محدودیتهــای ناشــی از تحریمهــای
اقتصــادی موجــب شــده فــروش کاالهــای ایرانــی در بازارهــای
بینالمللــی بــا شــرایط ویــژهای مواجــه شــود .برخــی از
کاالهــا بهصــورت امانــی و برخــی بهصــورت تقســیطی بــه
فــروش میرونــد و از ایــن رو وصــول کامــل ارز ،زمانبــر
خواهــد بــود .همچنیــن تفــاوت نــرخ ارز نیمایــی بــا بــازار
آزاد نیــز موجــب بیانگیزگــی صادرکننــدگان بــرای عرضــه
ارزشــان در ایــن ســامانه شــده اســت .عــاوه بــر ایــن نقــل و
انتقــال پــول در تحریمهــا هــم چالــش جــدی بــرای صــادرات
ایجــاد کــرده اســت .در مقابــل ایــن مشــکالت کــه همچنــان
هــم پابرجاســت ،سیاسـتهای تنبیهــی دولــت بــرای کســانی
کــه رفــع تعهــد ارزی نکردهانــد ،موجــب شــده تــا در نظــام
تجــاری و تولیــدی مشــکالتی ایجــاد شــود.
از جملــه ایــن سیاسـتها تعلیــق کارتهــای بازرگانــی اســت.
پــس از آنکــه انتهــای تیرمــاه ســالجاری بهعنــوان مهلــت
رفــع تعهــد ارزی ســالهای  ۹۷و  ۹۸تعییــن شــد ،ســازمان
توســعه تجــارت اعــام کــرد کارتهــای بازرگانــی کســانی
کــه رفــع تعهــد ارزی نکردهانــد ،تعلیــق خواهــد شــد .ابعــاد
ایــن تصمیــم گریبــان واحدهایــی را هــم کــه نیــاز بــه مــواد
اولیــه وارداتــی داشــتند گرفــت ،از ایــن رو بــه گفتــه فعــاالن
اقتصــادی واحدهــای تولیــدی بــا کمبــود مــواد مــورد نیــاز
تولیــد مواجــه شــدهاند .امــا موضــوع دیگــر محــل اختــاف
درخصــوص بازگشــت ارزهــای صادراتــی نیــز مربــوط بــه
میــزان بازگشــت ارز اســت .موضوعــی کــه در آن هیــچ اتفــاق
نظــری بیــن مقامــات مســوول دولتــی بــا بخــش خصوصــی
وجــود نــدارد .بخــش خصوصــی معتقــد اســت میــزان ارز
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بازنگشــته بــه کشــور از ســوی ایــن بخــش ،بــا آنچــه بانــک
مرکــزی عنــوان میکنــد تفــاوت دارد .بانکمرکــزی چنــدی
پیــش اعــام کــرده بــود کــه  ۲۷میلیــارد یــورو ارز از ســوی
بخــش خصوصــی بــه کشــور بازنگشــته اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه بخــش خصوصــی زیــر بــار چنیــن بدهــی
ارزی نمــیرود .اخیــرا اعــام شــده کــه از  ۱۵هــزار و ۳۶۶
صادرکننــدهای کــه هیــچ ارزی را از محــل صادراتشــان بــه
چرخــه اقتصــادی کشــور نیاوردهانــد ،تنهــا  ۵هــزار و  ۱۰۹نفــر
در قالــب شــخص حقیقــی یــا حقوقــی ،دارای کارت بازرگانــی
بودهانــد و بــاز از همیــن آمــار ،تنهــا  ۳هــزار و  ۱۸۱نفرشــان
کارت بازرگانــی فعــال داشــتهاند .بــه گفتــه بخــش خصوصــی،
مابقــی صادرکنندگانــی کــه ارز بــه کشــور بازنگرداندهانــد ،از
طــرق دیگــری همچــون مرزنشــینی و پیل ـهوری نســبت بــه
صــادرات کاال مبــادرت ورزیدهانــد .براســاس اعــام آنهــا،
دوســوم ارزهــای بازنگشــته بــه کشــور مربــوط بــه ایــن گــروه
اســت .در عیــن حــال ســازمان توســعه تجــارت اعــام کــرده
ارزش صــادرات مرزنشــینان و پیلـهوران حــدود  ۱ /۴تــا ۱ /۵
میلیــارد یــورو بــوده اســت.
بــه هــر حــال روز گذشــته رئیــس ســازمان توســعه تجــارت
اعــام کــرد رونــد بازگشــت ارز بــه کشــور تســریع شــده و
براســاس آمارهــا از  ۳۱تیرمــاه تــا  ۳۱مــرداد مــاه ،بیــش از
یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون یــورو ارز حاصــل از صــادرات
بــه چرخــه اقتصــادی کشــور برگشــته اســت .حمیــد زادبــوم
تصریــح کــرد :ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا تشــکیل
کارگــروه اقــدام ارزی و کمیتــه پایــش رفتــار تجــاری و بــا
اســتفاده از ابزارهــای تشــویقی خــود و همچنیــن برگــزاری
جلســات متعــدد بــا صادرکننــدگان در تهــران و مراکــز
اســتانها بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات را تســریع کــرده
اســت.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکــه
دیدگاههــای برخــی از فعــاالن بخــش خصوصــی ناشــی از
اطالعــات ناقــص و غیرکارشناســی اســت ،خواســتار انتقــادات
ســازنده بــا هــدف کمــک بــه صــادرات کشــور شــد.
وی عنــوان کــرد :تســریع در رونــد بازگشــت ارز نتیجــه
سیاســتهای کارشناســی ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بــا همــکاری ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتانها و اتــاق تعــاون و اتــاق اصنــاف اســت و در ایــن
راســتا اقدامــات ســازندهای انجــام دادهانــد کــه براســاس نظــر
بیشــتر صادرکننــدگان در طــول ســالهای اخیــر بینظیــر
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بــوده اســت.
دبیــر شــورایعالی توســعه صــادرات غیرنفتــی ،رویکــرد
اصلــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران را کار و تــاش در
جهــت انجــام وظایــف محولــه در راســتای سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی دانســت و فرآینــد صــادرات را حاصــل
تــاش جمعــی صادرکننــدگان ،دســتگاههای مســوول دولتــی
و خصوصــی ،تشــکلهای اثرگــذار از جملــه اتــاق تعــاون
و اتــاق اصنــاف و رســانهها عنــوان کــرد و همافزایــی ســه
ضلــع مثلــث تجــارت را ارزشــمند توصیــف کــرد.
زادبــوم گفــت :ســازمان توســعه تجــارت ایــران و ســازمانهای
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتانها خانــه و پناهــگاه
صادرکننــدگان بــوده و از تــاش بیوقفــه همــکاران
ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت کــه در شــرایط فعلــی
و بــا وجــود تشــدید شــیوع ویــروس کرونــا بهصــورت جهــادی
در ایــن مســیر گام میبردارنــد ،تقدیــر کــرد.
عــاوه بــر ایــن ،روابطعمومــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران اعــام کــرده اســت :براســاس تصمیمــات کارگــروه
پایــش رفتــار تجــاری ،واحدهــای تولیــدی کــه تعهــدات
ارزی خــود را ایفــا نکردهانــد ،بایــد هرچــه ســریعتر نســبت
بــه ایفــای ایــن تعهــدات اقــدام کننــد .براســاس ایــن خبــر،
طبــق تصمیمــات اتخــاذ شــده از ســوی کارگــروه پایــش
رفتــار تجــاری ،آن دســته از واحدهــای تولیــدی کــه بــا
مشــکالتی در زمینــه ایفــای تعهــدات ارزی خــود روبــهرو
هســتند حداکثــر تــا  ۱۰آبــان مــاه ســالجاری مهلــت دارنــد
مشــکالت خــود را بهصــورت کتبــی بــه کارگــروه اقــدام ارزی
اســتان ارســال کننــد تــا پــس از بررســی آن کارگروههــای
اســتانی ،بــه کارگــروه پایــش رفتــار تجــاری مرکــزی در
ســازمان توســعه تجــارت ایــران ارجــاع شــود تــا درخصــوص
تعلیــق کارت بازرگانــی آنهــا تصمیمگیــری شــود .همچنیــن
کارگروههــای اقــدام ارزی اســتانها حداکثــر تــا  ٢٠آبــان
مــاه موظــف بــه ارســال نتایــج بررســی خــود بــه دبیرخانــه
کارگــروه رفتــار تجــاری مرکــزی (ســازمان توســعه تجــارت
ایــران) هســتند .درخصــوص صادرکننــدگان غیــر تولیــدی
کــه ایفــای تعهــد ارزی آنــان بیــن  ٣٠تــا  ٦٩درصــد صــورت
گرفتــه نیــز هماننــد صادرکننــدگان فــوق عمــل خواهــد شــد.
صادرکننــدگان نیــز در صــورت هــر گونــه ابهــام میتواننــد
بــه ســازمانهای صمــت اســتانها ،یــا معاونــت کســبوکار
اتــاق بازرگانــی یــا دفتــر مقــررات صــادرات و واردات در
ســازمان توســعه تجــارت ایــران مراجعــه کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

علیرضا کالهی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران
در حالــی کــه اقتصــاد ایــران بــه دلیــل گســتردگی ســطح
تحریمهــا ،نوســانات شــدید قیمتهــا بــه ویــژه در حــوزه
ارز ،افزایــش چشــمگیر تــورم ،شــیوع کرونــا ،بــه هــم ریختــن
زنجیرههــای تامیــن و چالشهــای جــدی در حــوزه صــادرات،
بــه شــکل بیســابقهای دچــار رکــود و بحــران شــده و دولــت
بــرای عبــور از ایــن وضعیــت بحرانــی چــارهای جــز تحریــک
بخــش تولیــد و فعــال کــردن صنایــع نــدارد ،رهــا کــردن
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــدون متولــی مشــخص،
اساســا هیــچ توجیــه منطقــی و مســتدلی نــدارد .بنابرایــن
دولــت بایــد دربــاره اینکــه چــرا وزارت صمــت بهعنــوان
متولــی بخــش بزرگــی از پیشــرانهای توســعه صنعتــی و
اقتصــادی کشــور بــرای یــک مــدت طوالنــی بــدون وزیــر
بــوده اســت ،پاســخگو باشــد امــا نکتــه بســیار مهمتــر ایــن
اســت کــه اگــر قــرار بــه انتصــاب وزیــری در ماههــای پایانــی
فعالیــت دولــت دوازدهــم باشــد ،چــه فــردی بــرای در اختیــار
گرفتــن ایــن کرســی مهــم ،شایســته و موثــر خواهــد بــود؟
واقعیــت ایــن اســت کــه وزیــر آینــده صمــت بایــد آمادگــی
پذیــرش ایــن شــرایط را داشــته باشــد کــه وزارتخانــه را
احتمــاال بــرای مــدت کوتاهــی تــا پایــان دولــت دوازدهــم
در اختیــار میگیــرد و در همیــن مــدت کوتــاه رســالتهای
دشــوار و بســیار ســنگینی را عهــدهدار خواهــد بــود .درســت
بــه همیــن دلیــل بایــد از انتصــاب افــراد بیانگیــزهای کــه
فاقــد ریســکپذیری و ســرعت الزم در تصمیمگیــری
هســتند ،بــه شــدت جلوگیــری شــود.
بــدون تردیــد نمیتــوان نجــات اقتصــاد و صنعــت کشــور
را بــه پایــان دوره فعالیــت دولــت دوازدهــم موکــول کــرد.
بنابرایــن در شــرایطی کــه هــر روزی کــه بــرای پیریــزی
یــک اقــدام عملیاتــی از دســت مـیرود بــه معنــای نزدیکتــر
کــردن ایــن بخشهــا بــه ســقوط اســت ،وزیــر آینــده نبایــد
و نمیتوانــد یــک فــرد منفعــل و محافظ ـهکار باشــد ،چراکــه
فرصــت اندکــی کــه در اختیــار دارد بــدون هیــچ تردیــدی
بــه رویکــرد انفعالــی او دامــن خواهــد زد .بــه هــر حــال
بایــد بپذیریــم کــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه
دلیــل جایــگاه اســتراتژیکش در پیشــبرد اهــداف توســعه
اقتصــادی و صنعتــی بــه ســکانداری نیــاز دارد کــه بــه
درســتی بــه حــوزه مختلــف مرتبــط بــا ایــن وزارتخانــه از
جملــه بازرگانــی ،زنجیــره تامیــن و تنظیــم بــازار آشــنا باشــد
و بتوانــد همچنــان زمینــه را بــرای ادامــه فعالیــت معاونــان

وزیر صمت
باید چه
ویژگیهای
داشته باشد؟

جــوان و کارآمــد کنونــی وزارت صمــت کــه در ایــن مــدت
توانســتهاند امــور مربوطــه را بهرغــم چالشهــای موجــود
پیــش ببرنــد ،مســاعد و بــاز نگــه دارد.
فــردی کــه در راس ایــن وزارتخانــه قــرار میگیــرد بایــد
توانایــی حفــظ وضــع موجــود را همزمــان بــا پیشــبرد و
تدویــن اســتراتژیهای توســعه صنعتــی داشــته باشــد
و بــار ســنگین تنظیــم بــازار و کنتــرل قیمتهــا را بــر
دوش گرفتــه و تصمیماتــی اتخــاذ کنــد کــه بخــش تولیــد
را تحریــک کنــد و زمینــه را بــرای توســعه صنعتــی فراهــم
آورد .یکــی از دالیــل محافظــهکاری و تصمیــم نگرفتــن
آقایــان ایــن اســت کــه ســاختار ایــراد دارد و فــردی کــه در
شــرف بازنشســتگی اســت و مــدت کوتاهــی قــرار اســت وزیــر
بمانــد چــرا بایــد تصمیمــات چالشــی بگیــرد و ریســک کنــد،
پــس ترجیــح میدهــد مســیر انفعــال را در پیــش بگیــرد.
تجربــه نشــان داده کــه مســیر توســعه صنعتــی و اقتصــادی ،از
تعامــل بخــش خصوصــی و دولــت میگــذرد .بنابرایــن وزیــر
آینــده صمــت بایــد بــه لــزوم تدویــن و اجــرای برنامههــا
بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ایمــان و بــاور داشــته باشــد
و نقــش ایــن بخــش را در پیشــبرد اهــداف کالن اقتصــادی
کشــور بپذیــرد .واقعیــت ایــن اســت کــه متولــی صنعــت،
معــدن و تجــارت کشــور بایــد کســی باشــد کــه بتوانــد عــاوه
بــر تعامــل ســازنده و موثــر بــا نماینــدگان بخــش خصوصــی،
حتیاالمــکان مســیر غلــط برنامهریــزی رشــد و توســعه را
اصــاح کــرده و زمینــه را بــرای مبــارزه بــا فســاد و انحصــاری
کــه در زنجیــره تامیــن و رشــد صنایــع پاییندســتی ســاخت
محــور اخــال ایجــاد کــرده فراهــم کنــد.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و چهار  /هفتـه اول مهر هزار و سیصد نود و نه

کشورهای مدیترانه سازمان
گازی تاسیس کردند
یونــان ،ایتالیــا ،مصــر ،رژیــم صهیونیســتی و قبــرس
و اردن یــک ســازمان دائمــی بــرای تقویــت همــکاری
در خصــوص گاز طبیعــی در شــرق مدیترانــه تاســیس
کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ترکیــه کــه بــا عملیــات اکتشــافی
بــرای گاز در آبهــای مــورد مناقشــه ،تنشــهایی را در
منطقــه برانگیختــه اســت هنــوز عضــو ایــن گــروه
نیســت.
وزارت نفــت و منابــع معدنــی مصــر اعــام کــرد وزیــران
انــرژی اعضــای گــروه  EMGOمنشــوری را بــرای
تاســیس ســازمان گازی شــرق مدیترانــه امضــا کردنــد.
مقــر ایــن ســازمان در قاهــره خواهــد بــود و بــه تحکیــم
همــکاری منطقــه ای متمرکــز مــی شــود.
در بیانیــه ایــن وزارتخانــه آمده اســت :ســایر کشــورهای
شــرق مدیترانــه مــی تواننــد بــه ایــن ســازمان بپیوندند.
نمایندگانــی از وزارت انــرژی آمریــکا و اتحادیــه اروپــا
بــه عنــوان ناظــر ایــن توافقنامــه را امضــا کردنــد.
طــارق المــوال ،وزیــر نفــت مصــر گفــت :امــروز لحظــه
تاریخــی اســت و زمانــی کــه ایــن ســازمان فعالیتــش
را آغــاز کنــد ،مــا بــزودی شــاهد پــروژه هــای مهمــی
خواهیــم بــود کــه بــرای همــه کشــورها ارزش بیشــتری
ایجــاد مــی کننــد.
اعضــای ایــن گــروه ســال گذشــته چندیــن بــار در
قاهــره دیــدار کــرده و توافــق کردنــد بــرای اکتشــاف
ذخایــر گاز بــا یکدیگــر همــکاری کننــد.
یونــان ،قبــرس و ســایر کشــورهای اتحادیــه اروپــا
از اقدامــات اخیــر ترکیــه در خصــوص ذخایــر گازی
اکتشــافی بــه شــدت انتقــاد کــرده انــد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،اعضــای گــروه EMGO
در ســالهای اخیــر بــه تقویــت روابــط انــرژی پرداختنــد
و توافــق دو ســال قبــل رژیــم صهیونیســتی بــا قــرارداد
 ۱۵میلیــارد دالری بــرای صــادرات گاز بــه مصــر شــامل
آن مــی شــود.
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بــا طــرح بحثهــای جــدی و برپایــه جریــان عمومــی
دانــش اقتصــاد برخــی از مهمتریــن گرههــای کــور در
ســطح کالن و نیــز رمزگشــایی از بازارهــای مهــم مثــل
بــازار ارز ،بــازار ســهام و سیاسـتهای ارزی و پولــی را بــا
زبــان کارآمــد بــه شــکلهای گوناگــون ارائــه میکــرد
و نوشــتهها و ســخنانش بازتــاب قابــل اعتنایــی در
میــان عالقهمنــدان بــه اقتصــاد سیاســی و نیــز فعــاالن
اقتصــادی داشــت.
در هفتههــای تازهسپریشــده و در وضعیتــی کــه
اقتصــاد ایــران نیازمنــد طــرح و بحــث مســائل مهم اســت
و هــر نوشــته و ســخنی کــه بــر پایــه دانــش و تجربــه و
دلســوزی بــرای کشــور و میهــن منتشــر شــود روزن ـهای
بــرای تابانــدن نــور بــه تاریکیهــای کســبوکار اســت
مــدام چشــم میگردانــم و گوشهایــم را تیــز میکنــم
شــاید نوشــته و ســخنی از آقــای جاللپــور و ناظــران
و دههــا نفــر از همتایــان آنهــا در میــان اقتصاددانــان
جــوان و بازرگانــان و فعــاالن صنعــت و اقتصــاد ببینــم یــا
بشــنوم امــا کامیابــی نداشــتهام .چــرا؟ دلیــل ننوشــتن و
حــرف نــزدن آنهــا شــاید دلســردی از ایــن باشــد کــه بــا
نوشــتن و گفتــن کاری از پیــش نم ـیرود و بهتــر اســت
خامــوش باشــند .خــدا کنــد داســتان فقــط همیــن باشــد
و ایــن روشــنگران و ســایر دانــشداران و تجربــهداران
ایــن روزهــا کــه میهــن ارجمندمــان نیــاز بــه روشــنگری
دارد بــه میــدان بیاینــد و جــا خالــی نکننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
مذاکرات سعودیها برای تشکیل شرکت پتروشیمی
 ۱۱میلیارد دالری
گــروه ســرمایه گــذاری صنعتــی ســعودی و شــرکت نشــنال
پتروکمیــکال مذاکــرات ادغــام را بــرای تشــکیل شــرکتی بــا
 ۱۱میلیــارد دالر دارایــی آغــاز کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن دو شــرکت اعــام کردنــد ایــن
مذاکــرات در مراحــل اولیــه قــرار دارد و هنــوز هیــچ توافقی
حاصــل نشــده اســت .گــروه ســرمایه گــذاری صنعتــی
ســعودی  ۵۰درصــد در شــرکت نشــنال پتروکمیــکال
ســهم دارد.
شــرکتهای انــرژی خاورمیانــه ای در واکنــش بــه قیمــت
پایینتــر نفــت در حــال ارزیابــی گزینــه هــای فعالیــت
هســتند و شــرکتها در کشــورهایی ماننــد عربســتان
ســعودی ،قطــر و امــارات متحــده عربــی بــه ســازماندهی
دوبــاره تشکیالتشــان پرداختــه انــد تــا در فضــای تقاضــای
پایینتــر دوام بیاورنــد.
شــرکت نشــنال پتروکمیــکال ســال گذشــته خرید شــرکت
ســاهارا پتروکمیــکال را تکمیــل کــرد .ایــن اقــدام پــس از
خریــد ســهام عمــده شــریک ســابیک توســط آرامکــو در
قــراردادی بــه ارزش حــدود  ۷۰میلیــارد دالر انجــام گرفت.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،ســهام نشــنال پتروکمیــکال
امســال  ۲۱درصــد صعــود کــرده در حالــی کــه ارزش
ســهام ســعودی اینداســتریال  ۴.۲درصــد کاهــش داشــته
اســت.
تالش برای فعالسازی کریدور بادی مشترک با
افغانستان
امــروز هیاتــی از وزارت نیــرو بهمنظــور توســعه روابــط و
ســرمایهگذاریهای مشــترک در حــوزه صنعــت بــرق،
عــازم افغانســتان خواهنــد شــد .بــه گــزارش خبرگــزاری
فــارس ،امــروز (یکشــنبه) همایــون حائــری ،معــاون وزیــر
نیــرو در امــور بــرق در راس هیاتــی متشــکل از رئیــس
ســازمان ســاتبا و مشــاور وزیــر نیــرو در امــور افغانســتان،
عــازم ایــن کشــور همســایه خواهنــد بــود .بــه اســتناد
جزئیــات مطرحشــده ،هــدف از ایــن ســفر بحــث و تبــادل
نظــر پیرامــون فرصتهــای ســرمایهگذاری مشــترک و
توســع ه روابــط مرتبــط بــا ایــن حــوزه عنــوان شــده اســت.

همچنیــن قــرار اســت نمایشــگاه دســتاوردهای صنعــت
بــرق ایــران در کشــور افغانســتان تشــکیل شــود و
ســرمایهگذاران ،تجــار و مســووالن صنعــت بــرق افغانســتان
از ایــن نمایشــگاه بازدیــد بــه عمــل آورنــد .یکــی از مــوارد
مهــم مدنظــر در ایــن ســفر ،فعالســازی کریــدور بــادی
مســتقر بیــن مــرز ایــران و افغانســتان بهمنظــور اســتفاده
از پتانســیل ایــن کریــدور تلقــی میشــود .بــر اســاس
آمــار منتشرشــده از دفتــر پتانسیلســنجی ســازمان
ســاتبا ،کریــدور بــادی مشــترک بیــن دو کشــور ایــران و
افغانســتان ،یکــی از بهتریــن مناطــق نصــب نیروگاههــای
بــادی بهمنظــور تبدیــل ایــن انــرژی بــه بــرق اســت
قوانین زائد مانع رونق صادرات و واردات میشود
ســاح ورزی گفــت :در شــرایط تحریــم کــه کشــور بــه
صــادرات و واردات نیــاز دارد قوانیــن زائــد مانــع ایــن
موضــوع میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان ،حســین ســاحورزی
شــب گذشــته (ســه شــنبه اول مهــر) در برنامــه تیتــر
امشــب شــبکه خبــر ســیما گفــت :در شــرایط تحریــم
کــه کشــور بــه صــادرات و واردات نیــاز دارد قوانیــن زائــد
مانــع ایــن موضــوع میشــود .فعــاالن بخــش خصوصــی
و تولیدکننــدگان خاطــره خوبــی از تشــکیل کارگروههــا
و مصوبــات آنهــا ندارنــد ،چــرا کــه مصوبــات آنهــا در
مرحلــه اجــرا شکســت خــورده اســت.
نایبرئیــس اتــاق ایــران گفــت :بــرای بهبــود فضــای
کســب و کار و کاهــش مقــررات بــرای تولیــد کننــدگان
و تــاش مــی شــود .پایــش فصلــی انجــام شــده اســت
حاکــی از ایــن مطلــب دارد مقــررات دســت و پــا گیــر
مانــع از روانــی تولیــد مــی شــود.
ســاح ورزی بیــان کــرد :کارگــروه رفــع موانــع جهــش
تولیــد بــا دســتور مقــام معظــم رهبــری تشــکیل شــده
اســت و نمایندگانــی از دســتگاه هــای دیگــر هــم در ایــن
کارگــروه حضــور دارنــد .ایــن کارگــروه در قــدم اول بــه
جــای توجــه بــه تامیــن مالــی بــه معضــل اصلــی بخــش
تولیــد کــه فضــای کســب وکار اســت پرداختــه کــه مــی
تــوان بــه آن امیــدوار بــود .
وی افــزود ۱۴ :تصمیــم امــروز ایــن کارگــروه اگــر بــه
تصویــب نهایــی برســد و اجرایــی شــود ،مــی توانــد بــه
بهبــود فضــای کســب و کار و کاهــش مقــررات زائــد کمــک
کنــد.

انـرژی
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دروازه کابل به روی سرمایهگذاران
ایرانی باز است
شــهردار کابــل گفــت :دروازههــای کابــل و ســایر شــهرهای
افغانســتان بــه روی ســرمایهگذاران و شــرکتهای ایرانــی
بــاز اســت و امیداســت بــه زودی توســعه مبــادالت تجــاری و
مشــارکتهای مختلفــی در ایــن زمینــه رخ دهــد.
محمــد داوود ســلطان زوی»در مراســم افتتاحیــه نخســتین
نمایشــگاه اختصاصــی  -تخصصــی «آب ،بــرق ،انــرژی
هــای نــو» در کشــور افغانســتان افــزود :کالن شــهرهای دو
کشــور بــا درنظــر گرفتــن دو عامــل اصلــی خودخواســته یــا
تحمیلــی درگیــر مســایلی شــدهاند کــه ایــران توانســته
بــرای آن راهحلهــای مناســبی ایجــاد کنــد بنابرایــن تــاش
میشــود از تجــارب ایــران اســتفاده حداکثــری شــود.
بنــا بــه گفتــه وی ،ایــران بــا گــذر موفــق از تحریمهــا
و نیــل بــه خودکفایــی ،میتوانــد الگــوی خوبــی بــرای
افغانســتان باشــد.
ســلطان زوی تاکیــد کــرد :ایــن دســتاوردها فرصتــی بــرای
کشــور ایــران بــوده تــا ثابــت کنــد توانمندیهایــی در
اختیــار دارد و میتوانــد ایــن توانمندیهــا را در اختیــار
دوســتان و همســایههای خــود مثــل افغانســتان قــرار دهــد.
شــهردار کابــل ادامــه داد :اگرچــه در موضــوع خدمــات
شــهری و خدمــات فنــی مهندســی ایــران شکســتهایی
نیــز داشــته امــا همیــن شکســتها نیــز درســی بــرای
افغانســتان اســت کــه دوبــاره همــان تجربــه را نداشــته
باشــد.
وی افــزود :شــهرداری کابــل تاکیــد بــر همــکاری یــا
ســرمایهگذاری مشــترک بــرای تولیــد دارد و بــه دنبــال
صــرف فــروش یــا خریــد نیســت کــه طــرف ایرانــی هــم بــا
انگیــزه مشــابه وارد میــدان شــده بنابرایــن دســتاورد خوبــی
ایجــاد میشــود.
« تــوکل احمدیــار» رییــس هیــات مدیــره اتــاق تجــارت
و ســرمایه گــذاری افغانســتان نیــز در مراســم افتتاحیــه
نمایشــگاه مذکــور ،بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه تجــاری
میــان دو کشــور ،هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه
را فقــط اقتصــادی ندانســت و افــزود  :وجــوه مشــترک
چــون؛ زبــان ،فرهنــگ ،در کنــار خوشــنامی محصــوالت
ایرانــی ،ایــن نمایشــگاه را محلــی بــرای توســعه روابــط و
همکاریهــای دوجانبــه تبدیــل کــرده اســت و امیداســت
ایــن رویــداد ،ســرآغازی بــرای بــرای تحــول و توســعه روابــط
فــی مابیــن باشــد.

9

بــه گــزارش ایرنــا ،ارزش تجــارت ســاالنه میــان افغانســتان
و ایــران بــه بیــش از یــک و نیــم میلیــارد دالر رســیده و
ایــران ســال گذشــته بــه عنــوان بزرگتریــن شــریک تجارتــی
افغانســتان بیشــترین صــادرات را بــه ایــن کشــور همســایه
داشــته اســت
کارتهای بازرگانی یک بار مصرف جمع میشود
تهــران -ایرنــا -سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
گفــت :کارتهــای بازرگانــی بهاصطــاح یکبــار مصــرف
کــه صاحبــان آنهــا تجــار واقعــی نیســتند و فقــط از آنهــا
ســوء اســتفاده میشــود ،جمــعآوری خواهــد شــد.
«جعفــر ســرقینی» امــروز (چهارشــنبه) در حاشــیه جلســه
هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران افــزود :همواره مشــکالت
متعــددی در اســتفاده از ایــن کارتهــا بهویــژه در بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات توســط آنهــا وجــود داشــت.
وی خاطرنشــانکرد :بــا ســامانه جدیــدی کــه بــه همیــن
منظــور از حــدود دو مــاه پیــش تعریــف شــده ،تجــار
رتبهبنــدی شــده و بــر اســاس رتبهشــان کارت بازرگانــی
میگیرنــد.
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت یادآورشــد :بــه
دلیــل برخــی مشــکالت ســامانه جدیــد ،دســتور دادیــم تــا
ســامانههای قبلــی و جدیــد بــه مــدت دو مــاه بــه مــوازات
یکدیگــر کار کننــد تــا مشــکالت ســامانه جدیــد برطــرف
شــود.
وی ادامـهداد :بــه ایــن ترتیــب ،کارتهــای بازرگانــی یکبــار
مصــرف جمــع آوری خواهند شــد.
ســرقینی ،همچنیــن درخصــوص تشــکیل صندوقهــای
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در زیرمجموعــه وزارت
صنعــت ،گفــت :ایــن صندوقهــا مــورد حمایــت وزارتخانــه
بــوده و هســت از تشــکیل و فعالیــت آنهــا حمایــت میکنیــم.
وی بیانداشــت :در ســالهای گذشــته قوانینــی بــرای
تشــکیل ایــن صندوقهــا وضــع شــده ،هرچنــد از قبــل
نیــز بــا توجــه بــه اینکــه گفتــه شــده بــود ســهامداران
میتواننــد پولهــای خــود را وارد شــرکتها کــرده و بــه
انــدازه معــادل بهرههــای بانکــی از پولهایشــان اســتفاده
کننــد ،بــه نوعــی اجرایــی شــده بــود.
ایــن مقــام مســوول تاکیدکــرد :راهانــدازی صندوقهــای
یــاد شــده میتوانــد کمــک بیشــتری بــه فعــاالن بخــش
خصوصــی باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قول بانک مرکزی برای ارائه تسهیالت
بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان
عضــو هیــات مدیــره اتــاق بازرگانــی ایــران و عراق گفــت :در
آخریــن جلســه بخــش خصوصــی بــا بانــک مرکــزی دربــاره
کلیــات  ۴مســاله جدیــد در مــورد بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات توافــق شــد کــه در صــورت مصــوب شــدن ۲
مــورد از ایــن توافــق ،بازگشــت ارز از عــراق آســان میشــود.
بــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو ،ســید
حمیــد حســینی بــا بیــان اینکــه بخشــی از صــادرات میــوه
و تــره بــار بــه عــراق توســط مرزنشــینان و پیلـهوران انجــام
میشــود ،گفــت :صــادرات محصــوالت کشــاورزی در قالــب
یــک یــا چنــد کامیــون دارای ارزش مالــی قابــل توجهــی
نیســت ،لــذا از بانــک مرکــزی خواســتهایم تــا دربــاره
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ایــن صادرکننــدگان خــرد
بــه عــراق تســهیالتی قائــل شــود.
عضــو هیئــت مدیــره اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق افــزود:
صــادرات کاال بــه عــراق معمــوال بــه صــورت ریالــی انجــام
میشــود ،لــذا صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی و
خدماتــی دربــاره بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه
کشــور بــا مشــکل مواجهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه علــت عــدم رفــع تعهــد ارزی کارت
بازرگانــی بســیاری از پیل ـهوران و مرزنشــینان صادرکننــده
محصــوالت کشــاورزی بــه عــراق تعلیــق شــده اســت ،گفــت:
ایــن مســائل باعــث بــروز مشــکالت صادراتــی میشــود و
در نتیجــه بــه مشــکالت بیــکاری در ایــن مناطــق دامــن
میزنــد.
حســینی بــا بیــان اینکــه  2هــزار صادرکننــده کاال بــه عــراق
صــادر میکننــد ،بیــان داشــت :ایــن در حالــی اســت کــه
تعــداد زیــادی از ایــن صادرکننــدگان را صادرکننــدگان
محصــوالت کشــاورزی بــه عــراق تشــکیل میدهنــد کــه
صــادرات ایــن محصــوالت بــه عــراق اغلــب صــادرات ریالــی
اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بانــک مرکــزی نبایــد در مــورد
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات از همــه کشــورها یــک

دســتورالعمل داشــته باشــد ،گفــت :در شــرایط فعلــی الزم
اســت بــه تناســب شــرایط کشــورهای هــدف صادراتــی در
مــورد نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات از آن کشــورها
تصمیمگیــری شــود.
حســینی اظهــار داشــت :در آخریــن جلســه بخــش خصوصی
بــا بانــک مرکــزی دربــاره کلیــات  4مســاله جدیــد در مــورد
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات توافقاتــی انجــام شــد کــه
در صــورت مصــوب شــدن آن  2مــورد از ایــن توافــق در
خصــوص صــادرات بــه عــراق و نحــوه بازگشــت ارز از ایــن
کشــور موثــر اســت.
وی بیــان داشــت :یکــی از ایــن تصمیمــات کــه کلیــات آن
در جلســه مذکــور مــورد بحــث قــرار گرفــت ،ایــن اســت
کــه در مــورد صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه عــراق
بانــک مرکــزی تســهیالت جدیــدی قائــل شــود و لــذا در
مــورد نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات آن ترکیبــات
جدیــدی قائــل شــود.
حســینی گفــت :همچنیــن در ایــن جلســه در مــورد قائــل
شــدن ترکیبــات جدیــد بــرای بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات عــراق بــه افغانســتان بــا ترکیبــات جدیــد مباحثــی
مطــرح شــد کــه امیدواریــم در جلســات بعــدی در مــورد
جزئیــات آن نیــز توافقاتــی حاصــل شــود.
وی افــزود :متاســفانه علیرغــم عملکــرد خــوب بانــک
مرکــزی در ســال گذشــته ایــن بانــک در ســال جدیــد در
پاســخگویی بــه صادرکننــدگان عملکــرد خوبــی نداشــته
اســت و صادرکننــدگان در مــورد مســائل مختلــف از جملــه
ارائــه اظهارنامههــای صادراتــی بــا مشــکل مواجــه هســتند.
حســینی اظهــار داشــت :بانــک مرکــزی ســاختار عظیــم و
گســتردهای نــدارد کــه پاســخگوی همــه صادرکننــدگان و
واردکننــدگان باشــد ،لــذا بهتــر بــود بــرای واردات در مــورد
صــادرات چنــد کاال معرفــی میکــرد و ایــن چنیــن همــه
مســائل را درگیــر بورکراســیهای اداری و دســت و پاگیــر
نمیکــرد.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و چهار  /هفتـه اول مهر هزار و سیصد نود و نه

کندی پروژهها
در پی ضبط
ضمانتنامههای
بانکی

عضــو هیئــت مدیــره اســتصنا گفــت :دولــت در
شــرایط تحریمــی نــه تنهــا حمایتــی از تولیــد
داخــل نکــرده بلکــه بــا ضبــط ضمانتنامههــای
بانکــی بخــش خصوصــی ،آســیب جــدی بــه
اعتبــار آنهــا وارد کــرده اســت.
ســیروس تــاالری ،عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران در گفتوگــو بــا خبرنــگار
مهــر دربــاره آخریــن وضعیــت تأمیــن تجهیــزات مــورد
نیــاز پــروژه خــط لولــه انتقــال نفــت گــوره جاســک گفــت:
در ایــن پــروژه در بخــش تأمیــن تجهیــزات بــا ســه چالــش
در برابــر کارفرمــا مواجــه بودیــم کــه شــامل تأمیــن
پمپهــاَ ،ولوهــا و تجهیــزات کنترلــی بــود .خوشــبختانه
در بخــش پمــپ و َولــو ،قراردادهایــی را بــا ســازندگان
داخلــی منعقــد کردنــد و در بخــش تجهیــزات کنترلــی
نیــز در حــال بررســی و عقــد قــرارداد بــا شــرکتهای
داخلــی هســتند.
وی افــزود :بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت حــدود ۸۰
تــا  ۹۰درصــد تجهیــزات مــورد اســتفاده در طــرح خــط
انتقــال لولــه نفــت گــوره جاســک و در بخــش اجــرا بــه
صــورت صــد درصــدی توســط بخــش داخلــی انجــام شــده
اســت.
ایــن مقــام مســئول در ارتبــاط بــا میــزان مطالبــات ایــن
انجمــن از بخــش کارفرمایــی صنعــت نفــت نیــز توضیــح
داد :بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور ،شــاهد
افــت فضــای کســب و کار و کنــدی پیشــرفت پروژههــا
هســتیم .بــه ایــن ترتیــب ،بایــد گفــت عمــده مطالبــات
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ســازندگان داخلــی مربــوط بــه گذشــته اســت و بخــش
دیگــر نیــز بــه دلیــل پیشــامدهای حــوزه کارفرمایــی و
پیمانــکاری در صــورت حــل و فصــل پرداخــت میشــود
بنابرایــن نمیتــوان رقــم دقیقــی را بــه عنــوان مطالبــه
نهایــی و کالن اعــام کــرد.
بــه گفتــه تــاالری ،یکــی از مهمتریــن چالشهــای
ســازندگان داخلــی در حــال حاضــر اجرایــی نشــدن بنــد
« ُفرسمــاژور» در قراردادهــا اســت چــرا کــه در حــال
حاضــر مدیریــت هزینههــای تولیــد بــه دلیــل چالــش و
نوســانهای افسارگســیخته بــازار ارز و عــدم تخصیــص ارز
دولتــی بــه تولیدکننــدگان داخلــی از دســت ســازندگان
داخلــی خــارج شــده اســت و در ایــن میــان ،دولــت نــه
تنهــا حمایتــی نمیکنــد بلکــه ضمانتنامههــای ارائــه
شــده در قراردادهــا را ضبــط کــرده کــه هــر چنــد حــق
قانونــی کارفرمــا اســت امــا بــا در نظــر گرفتــن شــرایط
کلــی اقتصــاد کشــور ،چنیــن اقدامــی نــه تنهــا منجــر بــه
پیشــبرد پروژههــای در حــال انجــام نمیشــود ،بلکــه
آســیب جــدی بــه اعتبــار بخــش خصوصــی و ضعیــف
شــدن آن وارد میکنــد.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران اظهــار داشــت :برآینــد اقدامــات دولــت نشــان
میدهــد بــا وجــود تأکیداتــی کــه رئیسجمهــوری
داشــت امــا اقداماتــی در راســتای حمایــت از ســازندگان
و تولیدکننــدگان داخلــی انجــام نشــده اســت.
وی در رابطــه بــا طــرح احــداث انتقــال پروپیلن نیــز توضیح
داد :هــر چنــد در جنــوب کشــور ظرفیــت مناســبی بــرای
احــداث واحدهــای پتروشــیمی یــا پاالیشــگاهی وجــود دارد
امــا ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه دارای دو قطــب انــرژی
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در شــمال ایــران نیــز ارتباطــات
و راههــای صادراتــی بــا همســایگان وجــود دارد بنابرایــن
در صورتــی کــه بتوانیــم از تمرکــز جنــوب کشــور کاســته و
حاشــیه دریــای خــزر را توســعه دهیــم ،میتوانیــم حتــی
 ۴۰درصــد هزینههــای صادراتــی خــود را کاهــش داده و بــا
ســهولت بیشــتری بــه بازارهــای اروپــا دسترســی داشــته
باشــیم .اظهارنظــری مبنــی بــر اینکــه توســعه صنعــت
پتروشــیمی و پاالیشــگاهی در حاشــیه دریــای خــزر منجــر
بــه ایجــاد آلودگــی شــده ،غیرکارشناســی اســت چــرا
کــه بــا پیشــرفت تکنولــوژی شــاهد احــداث واحدهــای
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی ســبز هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در ادامــه اختــاف نظرهــا میــان بانــک مرکــزی و فعــاالن
بخــش خصوصــی دربــاره نحــوهی بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات بــه کشــور ،رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران
میگویــد ســهم بخــش خصوصــی بســیار محدودتــر از
تصــورات ابتدایــی اســت.با پایــان یافتــن مهلــت بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات در ســالهای  1397و  1398در 31
تیرمــاه امســال بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه بیــش از 27
میلیــارد دالر ارز حاصــل از صــادرات در ایــن ســالها بــه
کشــور بازنگشــته اســت و از ایـنرو صادرکننــدگان متخلــف
بایــد نســبت بــه بازگشــت ارزشــان اقــدام کننــد در غیــر
ایــن صــورت تعلیــق کارتهــای بازرگانــی یــا حتــی معرفــی
بــه قــوه قضاییــه از گزینههــای باقیمانــده خواهــد بــود.
بــا گذشــت چنــد هفتــه از ایــن تهدیــد حــاال نماینــدگان
بخــش خصوصــی پــس از انجــام بررســیهایی اعــام
میکننــد کــه ســهم ایــن بخــش در بازنگشــتن ارزهــای
صادراتــی بســیار محــدود اســت.پس از آنکــه رییــس اتــاق
بازرگانــی تهــران برایــن موضــوع تاکیــد کــرد حــاال رییــس
اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز میگویــد کــه بخــش قابــل
توجهــی از ارزهــای بازنگشــته ارتباطــی بــا کارتهــای
بازرگانــی نــدارد.
شــافعی گفتــه برآوردهــا نشــان میدهــد کــه حــدود 15

صادرات غیرنفتی
جایگزین نفت شود
رئیــس اتــاق بازرگانــی معتقــد اســت بــرای تامیــن ارز
مــورد نیــاز کشــور در شــرایط فعلــی ،بایــد صــادرات
غیرنفتــی را جایگزیــن نفــت کنیــم.
بــه گــزارش نقــش اقتصــاد بــه نقــل از خانــه ملــت،
غالمحســین شــافعی دربــاره راهکارهــای حــل مشــکالت
اقتصــادی کشــور افــزود :در شــرایط کنونــی کــه تحریــم
بــرای کشــور مضیقــه ایجــاد کــرده عکسالعمــل مســئوالن

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و چهار  /هفتـه اول مهر هزار و سیصد نود و نه

رییس اتاق بازرگانی ایران:

دو سوم کسانی که ارز را نیاوردند
اساسا کارت بازرگانی ندارند
هــزار صادرکننــده هیــچ ارزی از محــل صادراتشــان بــه
کشــور بازنگرداندهانــد.
بررســیهایی کــه اتــاق بازرگانــی انجــام داده نشــان
میدهــد کــه از ایــن تعــداد تنهــا  5000کارت بازرگانــی
داشــتهاند کــه از ایــن عــدد نیــز تنهــا کارت  3181نفــر
فعــال بــود بــه ایــن ترتیــب از میــان کســانی کــه ارز خــود را
بازنگرداندهانــد دو ســوم آنهــا عمــا کارت بازرگانــی ندارنــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا انتقــاد از برخــوردی کــه
در زمین ـهی سیاس ـتهای ارزی بــا فعــاالن واقعــی اقتصــاد
میشــود گفتــه وقتــی دارنــدگان کارت بازرگانــی متخلــف
معرفــی میشــوند بــه صادرکننــدگان واقعــی اجحــاف
میشــود و در بلندمــدت در صورتــی کــه ایــن رویههــا

اصــاح نشــود بــه حــذف صادرکننــدگان بــا اصالــت منجــر
خواهــد شــد.
او گفتــه :شــرایط موجــود را درک میکنیــم و متوجــه
فشــارهای وارده بــر بانــک مرکــزی نیــز هســتیم .آنهــا
هــم بــا نگرانیهــای زیــادی مواجــه هســتند؛ امــا راه
غلبــه بــر مشــکالت ،ایجــاد اعتمــاد متقابــل و همــکاری
و همگامــی بــا فعــاالن واقعــی بخــش خصوصــی اســت .در
جلســه هفتــه گذشــته بــا بانــک مرکــزی ،موضــوع تشــکیل
یــک کمیتــه مشــترک میــان اتــاق ایــران و بانــک مرکــزی،
از ســوی ریاســت ایــن نهــاد مطــرح شــد .امیدواریــم بــا
توســعه دامنــه تعامــات و در ادامــه پیگیــری اقدامــات
مشــترک ،بتوانیــم بــر از حجــم مشــکالت موجــود بکاهیــم.

بایــد در جهــت تســهیلگری باشــد ،امــا آنچــه در جریــان
اســت خــاف ایــن مهــم اســت زیــرا پــس از ایجــاد
مشــکالتی ماننــد کرونــا و تحریــم ،تصمیــم گیــران دچــار
تعجیــل یــا تاخیــر در تصمیمگیــری میشــوند و بــدون
توجــه بــه نظــر فعــاالن اقتصــادی برنامهریــزی میکننــد
کــه نتیجــهی ایــن تصمیمــات نیــز بــا نیــت مســئوالن
در تضــاد اســت .رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی ایجــاد
اطمینــان و اعتمــاد دوطرفــه ،تعامــل و گفتگــوی ســازنده
و بــه اشــتراک گذاشــتن راهکارهــای رفــع مشــکل کشــور
بهتریــن مســیر بــرای فائــق آمــدن بــر مشــکالت اســت،
افــزود :در حالــی کــه عملکردهــا عکــس ایــن فرآیند اســت.
شــافعی در پاســخ بــه اینکــه آیــا بخــش خصوصــی ظرفیــت
الزم بــرای رفــع کمبودهــای کشــور را دارد؟ توضیــح داد:
 100درصــد بخــش خصوصــی راهــکار را دارد؛ در شــرایط

کنونــی صــادرات غیرنفتــی بایــد جایگزیــن نفــت شــود تــا
ارز مــورد نیــاز کشــور تامیــن شــود کــه بــرای تحقــق ایــن
مهــم بایــد از ظرفیــت بخــش خصوصــی حمایــت شــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی بــا بیــان اینکــه مدیــران بخــش
خصوصــی از انبوهــی از تجربــه برخوردارنــد ،اضافــه کــرد:
بایــد از ایــن تجربــه بــرای تعالــی کشــور بــه درســتی
اســتفاده شــود .شــافعی همچنیــن دربــاره مشــکالت ایجاد
شــده در فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی ،توضیح
داد :از آنجایــی کــه دولــت بــه دنبــال اهلیتســنجی
صاحبــان کارتهــای بازرگانــی بــود ،مقــرر شــد با اســتفاده
از ظرفیــت ســامانهای ایــن مهــم را محقــق کنــد امــا از
آنجایــی کــه در اجــرا تعجیــل شــده و زیرســاختهای ایــن
ســامانه کامــل نشــده بــود بــه درســتی اجرایــی نشــد البته
در حــال حاضــر در تــاش هســتیم بــا بحــث و گفــت وگــو
و کمــک بخــش خصوصــی ایــن مشــکل حــل شــود.
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وزیر صمت از شرق میآید
کارزار بــه ظاهــر نفسگیــر معرفــی وزیــر پیشــنهادی
صنعــت ،معــدن و تجــارت ســرانجام در دولــت بــه پایــان
رســید و آنطــور کــه معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور
خبــر داده اســت ،علیرضــا رزمحســینی کــه تــا پیــش از
ایــن اســتاندار خراســان رضــوی بــود بایــد از شــرق ایــران
بــه پایتخــت نقــل مــکان کنــد و اداره وزارتخانــه کلیــدی
صمــت را در دســت بگیــرد.
علیرضــا رزمحســینی ،زاده کرمــان و  59ســاله اســت.
تحصیــات دانشــگاهیاش را بــا کارشناســی علــوم
اقتصــادی و بازرگانــی از دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان
بــه پایــان رســانده و در ســوابق مدیریتــی و اقتصــادی وی،
عضویــت در هیــات مدیــره چندیــن بنــگاه صنعتــی از جمله
هیاتمدیــره شــرکت ســرمایهگذاری و توســعه اســتان
کرمــان ،مدیرعاملــی و ریاســت هیاتمدیــره مجتمــع
صنعتــی کرمــان و مدیرعاملــی شــرکت ماشــینآالت
راهســازی کرمــان دیــده میشــود.
او همچنیــن در مقطعــی ،مشــاور بازرگانــی بنیــاد
مســتضعفان و جانبــازان و نیــز نایبرئیــس انجمــن
تولیدکننــدگان و واردکننــدگان ماشــینآالت ســاختمانی
و معدنــی کشــور بودهاســت .رزمحســینی البتــه پیــش
از ورود بــه حوزههــای اقتصــادی ،در عضویــت ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی بــود و ســابقه حضــور در دفــاع
مقــدس را دارد.
رزمحســینی دی مــاه  97از ســوی دولــت بــه عنــوان
اســتاندار خراســان رضــوی منســوب شــد در حالــی کــه
پیــش از آن ،بــه مــدت پنــج ســال مســئولیت اســتانداری
کرمــان را برعهــده داشــت و طــی ایــن مــدت موفــق شــد
عنــوان اســتاندار برتــر در صنعــت گردشــگری را بــه دســت
آورد.
رزمحســینی در حالــی از ســوی دولــت بــه عنــوان وزیــر
پیشــنهادی صنعــت ،معــدن و تجــارت معرفــی شدهاســت
کــه در صــورت دریافــت رأی اعتمــاد از مجلــس ،بــا نزدیــک
شــدن بــه پایــان دوره دولــت دوازدهــم ،کمتــر از ده مــاه
فرصــت حضــور در ایــن وزارتخانــه را خواهــد داشــت و بایــد
منتظــر مانــد و دیــد او گــروه همکارانــش در صمــت در
ایــن مــدت کوتــاه ،در کــدام مســیر گام خواهــد گذاشــت؛
و کوتاهمــدت؟
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پیمانکار جدید
نیروگاه 1400
مگاواتی سیریک
انتخاب شد

وزیــر نیــرو گفــت :پیمانــکار جدیــد نیــروگاه یــک هــزار
و  ۴۰۰مگاواتــی ســیریک در اســتان هرمــزگان از ســوی
روســیه انتخــاب شــده کــه مــورد تاییــد اســت.
وزیــر نیــرو گفــت :پیمانــکار جدیــد نیــروگاه یــک هــزار
و  ۴۰۰مگاواتــی ســیریک در اســتان هرمــزگان از ســوی
روســیه انتخــاب شــده کــه مــورد تاییــد اســت و انتظــار
مــیرود عملیــات اجرایــی ایــن نیــروگاه از هفتههــای
آتــی آغــاز شــود.
رضــا اردکانیــان افــزود :باالخــره طــرف روس بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه میبایســت پیمانــکار را تغییــر دهنــد
برایــن اســاس پیمانــکار جدیــدی انتخــاب شــد کــه ایــن
پیمانــکار جدیــد مــورد تاییدکشــورمان هــم اســت.
وی ادامــه داد :اکنــون مراحــل مختلــف اداری تشــریفات
مربــوط بــه ایــن نقــل و انتقــال در حــال انجــام اســت.
وزیــر نیــرو گفــت :امیداســت کــه در هفتههــای پیــش رو
بتــوان شــاهد شــروع ورود منابــع مالــی مربــوط بــه پــروژه

نمایشــگاه بینالمللــی مشــترک ایــران ،ارمنســتان و روســیه در تاریــخ
 30مهرمــاه الــی  3آبانمــاه ســالجاری در شــهر ایروان کشــور ارمنســتان
برگــزار خواهد شــد.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و چهار  /هفتـه اول مهر هزار و سیصد نود و نه

ســیریک از ناحیــه پیمانکارجدیــد و شــروع فعالیــت
اجرایــی ایــن نیــروگاه باشــیم.
بــه گــزارش ایرنــا ،آذرمــاه  ۱۳۹۷بــود کــه وزیــر نیــرو
گفــت :عملیــات اجرایــی طــرح بــزرگ یــک هــزار و
 ۴۰۰مگاواتــی نیــروگاه ســیریک واقــع در شــرق اســتان
هرمــزگان انجــام میشــود.
رضــا اردکانیــان آن هنــگام در حاشــیه بهــره بــرداری از
مرحلــه نخســت طــرح نوســازی خــط آبرســانی مینــاب
بــه بندرعبــاس اظهــار داشــت :نیــروگاه ســیریک بــا خــط
اعتبــاری فدراســیون روســیه بــا اعتبــار یــک هــزار و ۲۰۰
میلیــون دالر ســاخته میشــود.
۲۴شــهریور پارســال وزیــر نیــرو از تمدیــد وام دولتــی
روســیه بــرای احــداث نیــروگاه یــک هــزار و ۴۰۰
مگاواتــی در منطقــه ســیریک هرمــزگان خبــر داد.
وی همــان زمــان در دیــدار «ســرگئی اســتورچاک»
معــاون وزیــر دارایــی فدراســیون روســیه کــه در تهــران
برگــزار شــد ،گفــت :قــرارداد اســتفاده از وام یــک میلیــارد
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و  ۲۰۰میلیــون یورویــی دولــت روســیه بــرای احــداث
نیــروگاه یــک میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون یورویــی ســیریک
هرمــزگان بــه دلیــل طوالنــی شــدن تشــریفات عملیاتــی
نیازمنــد یــک الحاقیــه بــرای تمدیــد مــدت قــرارداد بــود
کــه ایــن الحاقیــه بیــن وزارت دارایــی روســیه و وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی ایــران امضــا شــد.
شهرســتان ســیریک در ســواحل دریــای عمــان و خلیــج
فــارس واقــع اســت.
هرمــزگان هــم اکنــون دارای ســه نیــروگاه تولیــد بــرق
اســت کــه بــا بهــره بــرداری از نیــروگاه ســیکل ترکیبــی
بندرعبــاس و نیــروگاه ســیریک تعــداد آنهــا بــه پنــج
واحــد افزایــش مــی یابــد.
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تولید  ۳.۵گیگاوات برق در عراق
با مهار  ۴۰درصد مشعل سوزی

یــک مدیــر شــرکت جنــرال الکتریــک گفــت عــراق کــه در
زمینــه مشــعل ســوزی در جهــان در رتبــه دوم قــرار دارد،
مــی توانــد بــا گرفتــن  ۴۰درصــد از گازهایــی کــه در حــال
حاضــر میادیــن نفتــی در حــال ســوختن هســتند ،بیــش از
 ۳.۵گیــگاوات بــرق تولیــد کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،جــو آنیــس ،مدیرعامــل منطقــه خاورمیانه،
شــمال آفریقــا و جنــوب آســیا در شــرکت «جنــرال الکتریــک
گاز پــاور» در یــک کنفرانــس مجــازی گفــت :در عــراق اگــر
 ۳۰تــا  ۴۰درصــدی از گازی کــه در حــال حاضــر در میادیــن
نفتــی مــی ســوزد را جمــع آوری کنیــم ،مــی توانیــم بیــش از
 ۳.۵گیــگاوات بــرق تولیــد کنیــم.
طبــق گــزارش بانــک جهانــی ،عــراق کــه دومیــن تولیدکننــده
بــزرگ عضــو اوپــک اســت ۱۸ ،میلیــارد متــر مکعــب گاز در
ســال  ۲۰۱۹ســوزاند کــه بیشــترین میــزان مشــعل ســوزی
در جهــان پــس از روســیه بــود .مشــعل ســوزی کشــورها را
از مزایــای اقتصــادی مربــوط بــه گازی کــه بــه همــراه نفــت
اســتخراج مــی شــود ،محــروم مــی کنــد.
عــراق بــرای تامیــن نیازهــای داخلــی از ایــران گاز و بــرق
وارد مــی کنــد امــا بــرای کاهــش وابســتگی بــه واردات انــرژی
ایــران ،تحــت فشــار شــدید آمریــکا قــرار دارد .ایــن کشــور در
حــال حاضــر از معافیــت از تحریمهــای آمریــکا بــرای واردات
گاز و بــرق ایــران برخــوردار اســت امــا آمریــکا اعــام کــرده
کــه ایــن معافیتهــا موقتــی هســتند.
فاتــح بیــرول ،مدیرعامــل آژانــس بیــن المللــی انــرژی هــم در
ایــن کنفرانــس گفــت :عــراق بایــد اصالحاتــی را پیــاده کنــد
تــا ســرمایه گذاریهــای مــورد نیــاز بــرای اســتفاده از منابــع
گازی خــود را جــذب کنــد .عــراق منابــع گاز طبیعــی عظیمــی
دارد و ایــن منابــع گاز طبیعــی مــی تواننــد بــه تامیــن بــرق
کل عــراق کمــک کننــد و کمــک کننــد بســیاری از صنایــع
ایــن کشــور شــکوفا شــوند کــه در رشــد اقتصــادی عــراق
بســیار موثــر خواهــد بــود.
امــا عــراق بــا مشــکالت عدیــده ای بــرای افزایــش تولیــد بــرق
روبروســت .گاز در حــال حاضــر بــه همــراه نفــت اســتخراج
مــی شــود کــه هــدف ســهمیه تولیــد اوپــک پــاس قــرار دارد.

عــراق بــرای پایبنــدی بــه توافــق کاهــش تولیــد اوپــک پــاس
در ماههــای تابســتان کــه کمبــود بــرق بــا افزایــش دمــای هــوا
تشــدید مــی شــود ،بــه ســختی تــاش کــرده اســت.
بــه گفتــه محمــود حنفــی ،نایــب رییــس بخــش انتقــال نیــرو
در شــرکت زیمنــس انــرژی ،عــراق کــه در حــال حاضــر
حــدود  ۱۸گیــگاوات بــرق تولیــد مــی کنــد ،بــه حــدود ۳۰
گیــگاوات بــرق در ســال  ۲۰۲۰نیــاز دارد .زیمنــس در ســال
 ۲۰۱۸تفاهــم نامــه ای را بــا وزارت بــرق امضــا و نقشــه ای را
بــرای افــزودن  ۱۱گیــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق در مــدت
چهــار ســال تشــریح کــرد.
بــر اســاس گــزارش پالتــس ،هــری اســتپانیان ،کارشــناس
مســتقل آب و بــرق مــی گویــد تقاضــا بــرای بــرق در عــراق
ســاالنه  ۹درصــد رشــد دارد و مســتلزم افــزودن  ۱.۵گیــگاوات
ظرفیــت تولیــد بــرق در ســال اســت.

برگزاری نخستین نمایشگاه
تخصصی آب ،برق و مخابرات
ایران در افغانستان
نخســتین نمایشــگاه اختصاصی_تخصصــی آب ،بــرق،
مخابــرات و خدمــات فنــی و مهندســی ایــران اول تــا ســوم
مهــر مــاه در افغانســتان برگــزار میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،برگــزاری نمایشــگاههای تجــاری عامــل
توســعه صــادرات کشــور و ارزآوری اســت و در شــرایط خطیــر
کنونــی اهمیــت آن صدچنــدان شــده اســت .تجــار و بازرگانــان
افغانســتان ،ارتباطــات تجــاری گســتردهای در آســیای میانــه
داشــته و بــا شــراکت بــا طرفهــای ایرانــی میتواننــد
بخشــی از مشــکالت فــراروی حضــور شــرکتهای خدمــات
فنــی و مهندســی جمهــوری اســامی ایــران در ایــن بــازار
را پوشــش دهنــد.
نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی_ تخصصــی آب ،بــرق،
مخابــرات و خدمــات فنــی و مهندســی جمهــوری اســامی
ایــران در افغانســتان  ،اول تــا ســوم مهــر مــاه بــا مجــوز
ســازمان توســعه تجــارت ایــران و بــا حمایــت صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی از شــرکت هــای دانــش بنیــان و ســازمان
توســعه تجــارت از شــرکت هــای فنــاور ،همراهــی وزارت نیــرو
و هماهنگــی ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در کابــل
برگــزار مــی شــود.
بنــا بــر اعــام اتحادیــه صادرکننــدگان صنعــت مخابــرات
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ایــران ،در ایــن نمایشــگاه ،اتحادیــه صادرکننــدگان خدمــات
مهندســی ،مشــاوران و پیمانــکاران صنعــت مخابــرات
ایران(مپتــا) بــه عنــوان تخصصیتریــن تشــکل صادراتــی
حــوزه  ICTجمهــوری اســامی ایــران در قالــب پاویــون و
بــه همــراه شــرکت هــای فعــال در حــوزه  ICTحضــور دارد
و توانمندیهــای اعضــای خــود را بــه بازدیدگننــدگان در
ایــن نمایشــگاه ارایــه میکنــد کــه یکــی از اهــداف حضــور
اتحادیــه در ایــن نمایشــگاه ،توســعه و افزایــش ســهم بــازار
جمهــوری اســامی ایــران در حوزههــای فـنآوری اطالعــات و
ارتباطــات در کشــورهای هــدف اســت.
امــا وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه
برگــزاری ایــن نمایشــگاه اظهــار کــرده اســت راهــکار بــه روز
بــودن در حــوزه تکنولــوژی  ،ورود بــه بــازار بیــن المللــی اســت
و بــر ضــرورت ورود تولیدکننــدگان داخلــی بــه بازارهــای بیــن
المللــی بــه ویــژه کشــورهای همســایه تاکیــد کــرد.
محمدجــوادآذری جهرمــی ادامــه داد :بــرای تمامــی
تولیدکننــدگان داخلــی در حــوزه مخابــرات و بــه طــور کلــی
حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کــه در قالــب پاویــون
اتحادیــه صادرکننــدگان صنعــت مخابــرات ایــران در ایــن
نمایشــگاه حضــور خواهنــد داشــت ،آروزی موفقیــت دارم و
از تمــام فعــاالن ایــن عرصــه کــه بــا وجــود شــرایط ســخت
اقتصــادی و حساســیت هــای کرونایــی در ایــن نمایشــگاه
شــرکت خواهنــد کــرد تــا بتواننــد تولیــدات و خدمــات خــود
را بــه بــازار کشــور دوســت و همســایه عرضــه کننــد تشــکر
کــرده و آرزوی موفقیــت دارم و امیــدوارم ثمــرات خوبــی بــرای
کشــورمان بــه همــراه داشــته باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ورود تولیدکننــدگان داخلــی بــه
بازارهــای بیــن المللــی بــه ویــژه کشــورهای همســایه ،اظهــار
کــرد :وقتــی در عرصــه بازارهــای بینالمللــی حضــور پیــدا
میکنیــم آنوقــت ملــزم بــه رقابــت خواهیــم بــود .امــکان
ورود بــه بــازار بینالمللــی هــم وجــود دارد ،اگــر حاضــر
باشــیم خدمــات را در کالس بینالمللــی ارائــه کنیــم.
جهرمــی بــا بیــان اینکــه راهــکار بــهروز بــودن در حــوزه
تکنولــوژی ،ورود بــه بــازار بینالمللــی اســت گفــت :نبایــد
تولیــد داخلــی مــا بــه بــازار داخلــی بســنده کنــد و تــا زمانــی
کــه طــرز فکــر مــا ایــن باشــد نمیتوانیــم پیشــرفت کنیــم.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اظهــار کــرد :وقتــی
در عرصــه بازارهــای بینالمللــی حضــور پیــدا میکنیــم
آنوقــت ملــزم بــه رقابــت خواهیــم بــود .امــکان ورود بــه بــازار
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بینالمللــی هــم وجــود دارد اگــر حاضــر باشــیم خدمــات را در
کالس بینالمللــی ارائــه کنیــم .پــس مســئله تــداوم تحقیــق
و توســعه و بــه روز رســانی میتوانــد حیــات تولیــد داخــل مــا
را تضمیــن کنــد.
جهرمــی در عیــن حــال بیــان کــرد :شــرکتهای خارجــی
همــواره در خدمــات پــس از فــروش میگوینــد حــق بــا
مشــتری اســت ،ولــی خدمــات پــس از فــروش شــرکتهای
ایرانــی از کیفیــت الزم برخــوردار نیســت کــه بایــد در ایــن
زمینــه فرهنگســازمانی ارتقــا یافتــه و توجــه ویــژه ای بــه
فرهنــگ خدمــات پــس از فــروش داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه در صنعــت مخابــرات ،دانــش فنــی کافــی
بــرای تولیــد داخلــی داریــم تاکیــد کــرد :مــا نیــز موضــوع
تولیــد داخــل را هــم از بعــد اقتصــاد مقاومتــی ،هــم از بعــد
اســناد باالدســتی و ســند کالن شــبکه ملــی اطالعــات و هــم از
دیــد اقتصــادی مــردم مــورد توجــه قــرار داده ایــم.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات خطــاب بــه تولیدکنندگان
گفــت :اگــر میخواهیــد بــازار را بــه دســت آوردیــد ،یکدیگــر
را تخریــب نکنیــد و بــه اصــول اخالقــی پایبنــد باشــید .رقابــت
منفــی بیــن تولیدکننــدگان بایــد کنــار گذاشــته شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[نفت بی خطر[[
مباحــث حقوقــی در بــاب کاهــش ریســک از موضوعــات نســبتا جدیــد حــوزه مدیریــت پــروژه اســت و اگرچه در گذشــته
نیــز طرفیــن قــرارداد بــه عناصــری کــه میتوانســت تعــادل قــرارداد و اجــرای آن را بــا مشــکل مواجــه کنــد ماننــد
فــورس مــاژور (قــوه قاهــره) بیاعتنــا نبودنــد امــا تجربــه بحـ ِ
ـث جــدی دربــاره ایــن موضــوع مربــوط بــه چنــد دهــه
اخیــر اســت .نخســتین توجــه جــدی بــه وجــه حقوقــی ریســک را میتــوان در کتابــی از «کارل پریچــارد» ،اســتاد
ممتــاز مدیریــت ریســک دیــد کــه در ســال  1987چــاپ شــد .در زمــان چــاپ کتــاب پریچــارد گمــان میرفــت
روشهــای حقوقــی مدیریــت ریســک و ریس ـکهای حقوقــی چنــدان مــورد اعتنــای مولــف ایــن کتــاب قــرار نگیــرد
و بــه جــای آن صرفــا بــه مســایل مدیریتــی توجــه شــود 1.امــا اینگونــه نشــد و ریس ـکهای حقوقــی ،بــا شایســتگی
و تاکیــد مطــرح شــدند.
در ایــران تاکنــون تحقیــق و تحلیــل جانــداری در ایــن زمینــه انجــام نشــده و بــا توجــه بــه جایــگاه نفــت در زندگــی
اقتصــادی مــردم و جاذبههــای ســرمایهگذاری آن بــرای بنگاههــای داخلــی و خارجــی ،پرداختــن بــه ایــن موضــوع در
محافــل دانشــگاهی و صنعتــی ایــران ضــروری اســت
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