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انـرژی
شماره یکصد و پنجاه و پنج  /هفتـه دوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

فرصت کوتاه خدمت برای وزیر جدید

حسین سالحورزی
آقــای رزمحســینی در شــرایط بســیار دشــوار و خطیــری ســکانداری وزارت
صمــت را پذیرفتنــد .نظــام تولیــد و تجــارت در ایــران ســختترین روزهــای
چنــد دهــه اخیــرش را میگذرانــد و بــا توجــه بــه زمــان باقــی مانــده از دوره
قانونــی دولــت ،صدرنشــین تــازه وزارت صمــت ،فرصــت بســیار کوتاهــی را
بــرای بــه یــادگار گذاشــتن اثــری ارزشــمند در خدمــت و ارزشآفرینــی در ایــن
جایــگاه ،در اختیــار دارد.
بــر ایــن اســاس ،شــاید بهتــر باشــد جنــاب آقــای رزمحســینی از میــان تمــام
مســائل و مشــکالتی کــه ایــن روزهــا بــه جــان نظــام تولیــد و تجــارت کشــور
افتــاده ،بــه یکــی از اصلیتریــن مشــکالت و در عیــن حــال نزدیکترینهــا
بــه حــوزه مسئولیتشــان متمرکــز شــوند تــا انشــاءاهلل در ایــن فرصــت کوتــاه،
بتواننــد اقدامــات مؤثــری را انجــام دهنــد.
آن مشــکل بــزرگ و اصلــی چیــزی نیســت جــز عملکــرد وزارت صمــت! وزارت
صمــت بــه عنــوان میــراثدار وزارتخانههــای صنایــع و بازرگانــی ،رویکــرد و
جهتگیریهــای دهــه شــصت در اقتصــاد ایــران ،ماننــد محــور پنداشــتن دولــت
در مدیریــت اکوسیســتم تولیــد و تجــارت ،برتــر پنداشــتن تشــخیص و شــناخت
کارشناســان دولتــی نســبت بــه مدیــران و کارآفرینــان بخــش خصوصــی ،نگــرش
معیشــتی بــه اقتصــاد را در ژنتیــک و نظــام فکــری خــود حفــظ کــرده و بــه
ایــن ترتیــب خــود تبدیــل بــه یکــی از مهمتریــن مشــکالت پی ـشروی فعــاالن
اقتصــادی شــدهاند.
در حــال حاضــر اولویــت اصلــی نظــام تولیــد و تجــارت کشــور ،بــرای همــگام
شــدن بــا تحــوالت بــزرگ و عمومــاً ناخوشــایندی کــه در ســالهای اخیــر و
بــا تحریمهــای ظالمانــه امریــکا بــه اقتصــاد ایــران تحمیــل شــده اســت؛
انعطافپذیــری و هوشــمندی بیشــتر اســت و در ایــن مســیر بهتریــن کاری کــه
دولتمــردان میتواننــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه خودشــان مدیریــت کننــد و
اجــازه دهنــد بخــش خصوصــی فعالیتهــای الزم را انجــام دهــد و البتــه در ایــن
میــان از هرگونــه تصمیمگیــری بــدون حضــور بخــش خصوصــی پرهیــز کننــد.
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علیرضا رزم حسینی
وزیر صنعت ،معدن
و تجارت شد

مجلــس شــورای اســامی برنامــه و صالحیــت علیرضــا رزم حســینی را بــرای
تصــدی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بررســی کــرد؛ درنهایــت نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی بــه برنامــه او روی اعتمــاد داد؛  80نماینــده بــا برنامــه
رزم حســینی مخالــف بودنــد و 175نماینــده موافــق.

رزمحســینی :تمرکــز مــا بــر مدیریــت جهــادی اســت نــه مدیریــت جناحــی
و باندبــازی
علیرضــا رزم حســینی در ابتــدای ســخنان خــود در صحــن علنــی ضمــن تبریــک
هفتــه دفــاع مقــدس گفــت :خــدا را شــاکر هســتم کــه تقدیــر چنیــن کــرد تــا در
هفتــه دفــاع مقــدس بــرای خادمــی ملــت و ســربازی معرفــی شــدم.
وزیــر پیشــنهادی صنعــت بــا اشــاره بــه شــرایط کشــور عنــوان کــرد :شــرایط
کشــور بــا تحریــم و کرونــا بســیار ســخت اســت امــا بــه لطــف و امیــد خــدا و بــه
یــاری امــام هشــتم امیــدوارم مفتخــر بــه خادمــی مــردم شــوم.
وی درخصــوص برنامههایــش عنــوان کــرد :دو برنامــه تقدیــم حضــور نماینــدگان
شــد کــه یکــی از آنهــا بــر ارکان برنامــه ششــم و اســناد بــاال دســتی و ســند

راهبــردی و وزارت صنعــت تدویــن شــده اســت.
رزم حســینی گفــت :اولویــت اول تامیــن کاالهــای اساســی و ســفره مــردم اســت،
امــروز ســفره مــردم خالــی و خالیتــر شــده آن هــم مردمــی کــه پــای نظــام
جمهــوری اســامی ایــران ایســتادهاند.
رزمحســینی در ادامــه تشــریح برنامههــای خــود گفــت :یکــی دیگــر از
اولویتهــای مــا تنظیــم بــازار بــا همــکاری تشــکلها و اصنــاف و بازاریــان
اســت کــه در زمــان جنــگ خدمــات زیــادی را بــه مــا کردهانــد .همچنیــن
اصــاح سیاســتهای تنظیــم بــازار ،حــذف واســطهها و کســانی کــه باعــث
افزایــش بیرویــه قیمتهــا میشــوند در دســتور کار اســت .بایــد از هرگونــه
التهــاب در قیمتهــا و دامــن زدن بــه آن پرهیــز شــود.
وی ادامــه داد :در حــوزه صنعــت ،مــا ظرفیتهــای خالــی زیــادی داریــم.
االن واحدهایــی هســتند کــه بــا  30درصــد ظرفیــت فعالیــت میکننــد ،بایــد
ایــن واحدهــا را شناســایی کــرده و ظرفیــت آنهــا را ارتقــاء دهیــم .در خراســان
مشــاوره صنعــت را راهانــدازی کردیــم کــه آن را در وزارت صمــت نیــز دنبــال
میکنیــم .همچنیــن مــواد اولیــه ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
واحدهــای صنعتــی بایــد تامیــن شــوند کــه بیشــترین
نماینــدگان مجلــس نیــز از ایــن موضــوع گالیــه داشــتند.
وزیــر پیشــنهادی صنعــت افــزود :یکــی از برنامههــای مــا
پشــتیبانی از شــرکتهای دانشبنیــان اســت کــه در واقــع
رســالت مــا تقویــت همیــن جوانــان کارآمــد و مجاهدیــن
اقتصــادی هســتند ،درواقــع آنهــا «عابدیــن» هســتند.
رزمحســینی بــا اشــاره بــه برنامههــای خــود در بخــش
فــوالد گفــت :کامــل کــردن زنجیــره تولیــد ،تامیــن اولیــه
ســنگ آهــن و اســتخراج در عمــق از برنامههــای مــا اســت.
االن در مــورد گرانــی فــوالد نگرانیهایــی وجــود دارد کــه
بــه حــق اســت و موجــب آســیب اســت و در ایــن مــورد
طرحــی داریــم کــه در کمیســیون صنایــع نیــز آن را مطــرح
کردیــم.
وی ادامــه داد :در خصــوص خــودرو ،مــردم گرفتــار
شــدهاند .واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بــر ایــن موضــوع
انحصــار داریــم .رقابتپذیــری وجــود نــدارد و هزینههــای
تولیــد بــاال اســت .عــدم ســاخت برخــی از قطعــات در
داخــل و واردات آن موجــب بخشــی از ایــن گرانیهــا شــده
اســت کــه بــرای ایــن مــورد نیــز طرحــی داریــم.
رزمحســینی در مــورد معــادن نیــز اظهار داشــت :اکتشــافات
معدنــی مــا در کل کشــور  10درصــد اســت و بایــد در ایــن
مــورد غربالگــری صــورت بگیــرد .یکــی از برنامههــای
مــا تکمیــل اکتشــافات در اســتانهای امیدبخــش اســت.
فعــال کــردن معــادن رهــا شــده و حبــس شــده کــه بــه
نوعــی موجــب مجوزفروشــی و رانتخــواری اســت در
دســتور کار قــرار میگیــرد .در مــورد تامیــن مــواد اولیــه
پــودر آلومینیــوم را در اســتان آذربایجــان شــرقی دنبــال
میکنیــم.
وی افــزود :حــذف فرآیندهــای طوالنــی مجــوز و تهاتــر کاال
را نیــز کــه در دســتور کار اســت دنبــال میکنیــم .بایــد
از واردات کاالهــای غیرضــرور بــه کشــور جلوگیــری شــود.
توجــه بــه افزایش صــادرات بــه همســایگان و اقتصــاد مرزی
بایــد فعــال شــود کــه میتوانــد بســیاری از مشــکالت مــا
را برطــرف کنــد .هماکنــون اســتان خراســان صــادرات 2
میلیــارد دالری بــه همســایگان دارد کــه میتوانیــم در
اســتانهای دیگــر نیــز پیــاده کنیــم.

اجــرا کنیــم ،اظهــار کــرد :وزارت صنعــت وزارتخانــهای
تخصصــی اســت نــه یــک بنــگاه سیاســی .از همیــن رو
اجــازه سیاســتهای باندبــازی را نمیدهیــم .تمرکــز
مــا بــر مدیریــت جهــادی اســت نــه مدیریــت جناحــی و
باندبــازی.
وی ادامــه داد :بایــد انحصــار را در همــه زمینههــا اعــم از
صــادرات ،واردات و تولیــد بشــکنیم .یکــی از ریشــههای
اصلــی فســاد همیــن امضاهــای طالیــی اســت کــه بــرای
مبــارزه بــا آن بایــد آبــروی خــود را بگذاریــم .از هماکنــون
تخریبهــا شــروع شــده اســت در حالــی کــه مبــارزه بــا
فســاد هزینــه دارد و بــرای مبــارزه بــا رانتخــواری و
فســاد نیازمنــد حمایــت نماینــدگان هســتیم .مــا مدیریــت
اتوبوســی نداریــم و بایــد از مدیــران پاکدســت اســتفاده
کنیــم

در کنار بخشخصوصی بمان
حمیدرضــا صالحــی از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران و رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران نیــز معتقــد
ش خصوصــی را میشناســد و
اســت کــه رزمحســینی بخ ـ 
در صورتــی کــه طــی مــدت باقــی مانــده از عمــر دولــت
دوازدهــم بتوانــد بــا اســتفاده از کمــک و همراهــی بخــش
وی بــا بیــان اینکــه بایــد سیاســتها و خطمشهــا را خصوصــی ،برنامههایــش را عملیاتــی کنــد ،ایــن ظرفیــت

انـرژی
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و قابلیــت را دارد کــه هدایــت وزارت صمــت را در دولــت
آینــده نیــز بــه دســت بگیــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزیــر منتخــب صمــت بایــد تولیــد
صادراتــی را تقویــت کنــد ،بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن
رویکــرد تنهــا طــی تعامــل و هماهنگــی ایــن وزارتخانــه بــا
دیگــر وزارتخانههــا از جملــه اقتصــاد و امــور خارجــه و از
همــه مهمتــر نهــاد بانــک مرکــزی ،دســت یافتنــی خواهــد
شــد.
بــه گفتــه صالحــی ،وزیــر پمنتخــب صمــت ایــن وعــده را در
جمــع نماینــدگان بخــشخصوصــی داد کــه ســاختارهای
معیــوب وزارت صمــت را اصــاح خواهــد کــرد و از تــوان
ش خصوصــی بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور
بخــ 
اســتفاده میکنــد .عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران،
معتقــد اســت کــه بخــشخصوصــی کشــور امــروز تــوان
مدیریــت صنایــع بــزرگ از جملــه خودروســازی را دارد و
دولــت بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کنــد.
در زمان کم از مشورت بخش خصوصی استفاده کنید
مســعود خوانســاری نایــب رئیــس اتــاق ایــران نیــز گفــت:
متاســفانه وزارت صنعــت  6مــاه بــود کــه وزیــر نداشــت و
در طــول دو ســال گذشــته هــم درگیــر مســائلی از جملــه
تفکیــک بــود .بــه همیــن دلیــل بخشــی از کارآیــی ایــن
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وزارتخانــه کــم شــده اســت و شــاهدیم کــه دو حــوزه
تولیــد و صــادرات دچــار آســیب شــدهاند.
او خاطرنشــان کــرد :بــا ایــن حــال ضــروری اســت کــه در
ایــن مــدت باقــی مانــده از فعالیــت دولــت دوازدهــم ،از
مشــورت بــا بخــش خصوصــی غافــل نشــوید .بــدون شــک،
بافــت کارشناســی وزارت صمــت قــوی اســت امــا الزم اســت
بــا بخــش خصوصــی نیــز در امــور مختلــف مشــورت شــود.
خوانســاری افــزود :بســیاری از مشــکالت کشــور ناشــی از
تصمیمــات نادرســت و غیرکارشناســی اســت کــه توســط
برخــی مســئوالن اتخــاذ میشــود و خواهــش بنــده از
شــما ایــن اســت کــه قبــل از ابــاغ هــر بخشــنامه یــا
دســتورالعملی بــا بخــش خصوصــی دربــاره آن مشــورت
کنیــد.
بــه گفتــه نایــب رئیــس اتــاق ایــران ،بیــش از  ۷۰درصــد
مشــکالت بــه وجــود آمــده در حــوزه صــادرات ،بازگشــت
ارز و مــواردی از ایــن قبیــل بــه تصمیمــات غیرکارشناســی
کــه بــدون اخــذ نظــر بخــش خصوصــی اتخــاذ شــده،
برمیگــردد.
محمــد امیــرزاده نایــب رئیــس اتــاق ایــران هــم بــر
ضــرورت صیانــت و حافظــت از بخــش خصوصــی تاکیــد
کــرد و خواســتار اجرایــی شــدن قانــون رفــع موانــع تولیــد
شــد.
جهش تولید با توسعه صادرات محقق میشود
محمدرضــا انصــاری نایــب رئیــس اتــاق ایــران هــم بــر
ضــرورت مشــورت وزارت صنعــت بــا بخــش خصوصــی
تاکیــد کــرد و خواســتار توجــه بــه توســعه صــادرات شــد.
او در همیــن زمینــه گفــت :جهــش تولیــد از مســیر توســعه
صــادرات و حمایــت از صادرکننــدگان شناســنامهدار میســر
میشــود امــا متاســفانه در طــول ایــن ســالها کامــا
برعکــس عمــل کردیــم.
حســین ســاح ورزی نایــب رئیــس اتــاق ایــران ضمــن
انتقــاد از عملکــرد دولــت در معرفــی وزیــر پیشــنهادی
صنعــت گفــت :عملکــرد وزارت صنعــت در طــول دو ســال
گذشــته نشــان میدهــد کــه گویــا ایــن وزارتخانــه جــز
دخالــت در قیمتگــذاری و بازارهــا ماموریتــی نداشــته
اســت .امیــدوارم شــما بــا ایــن شــرط ،مســئولیت جدیــد
را نپذیرفتــه باشــید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همبستگی و همراهی
تشکل های صادراتی

مهندس محمد پارسا
رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

ســازمانها و نهادهایــی کــه انســانها در پویــش زمــان
تاســیس مــی کننــد در واقعیــت پاســخی بــه نیازهایــی
اســت کــه در هــر دوره زمانــی بــه کارکــرد و فایــده آن
ســازمان دارنــد .اگــر ســازمانها نتواننــد نیازهــای افــراد را
در دوره هــای زمانــی پاســخ دهنــد فلســفه وجــودی آنهــا
مخــدوش شــده و بــه مــرور فقــط پوســته و ظاهــر آنهــا
باقــی مــی مانــد .تشــکل هــای کارفرمایــی نیــز هماننــد هــر
پدیــده دیگــری بــا آنچــه در بــاال یــاد آور شــدیم مطابقــت
دارنــد و بایــد در هــر دوره از زمــان بــه نیازهــای افــرادی
کــه در آنهــا عضویــت دارنــد فایــده برســاند و نیازهــا را بــر
طــرف کننــد.
تشــکل هایــی کــه محــور فعالیــت آنهــا توســعه صــادرات
بنگاههــای عضــو و در نهایــت توســعه صــادرات یــک
صنعــت و یــا فعالیــت همگــن اســت بــا درک معنــای یــاد
شــده در ایــن دوره ســخت اقتصــاد ایــران بایــد بتواننــد نیاز
اعضــا و نیــز نیــاز کشــور بــه توســعه صــادرات و کاهــش
تنگناهــای سیاســتگذاری هــای نادرســت از ســوی دولــت را
بــرآورده ســازند .انســجام درونــی تشــکل هــای یــک فعالیت
مشــخص مثــل فعالیــت هــای صادراتــی بــه مثابــه یــک کل
واحــد در درون دههــا تشــکل موجــود شــرط بقــا  ،اســتمرار
و موثــر بــودن آن تشــکل هاســت .امــا ایــن کافــی نیســت
و شــرط الزم بــرای اثــر بخشــی بــر سیاســتهای اقتصــادی
اعــم از سیاســت ارزی  ،سیاســت تجــاری  ،سیاســت پولــی
و مالــی و سیاســت هــای تامیــن اعتبــارات کــه از ســوی
دولــت اتخــاذ و فعالیــت هــر بنــگاه در هــر صنــف و صنعــت
و فعالیــت را متاثــر مــی کنــد ،نیرومنــد تــر شــدن همــه
تشــکل هــای یــک فعالیــت اســت.

انـرژی
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واقعیــت امــروز جامعــه ایــران در حــوزه اقتصــاد ایــن اســت
کــه دولــت بــه انــدازه ای گرفتــار تامیــن کســری بودجــه
اســت کــه از هــر ابــزاری بــرای جمــع آوری پــول اســتفاده
مــی کنــد و از طــرف دیگــر حاضــر نیســت جــز در مســیر
برطــرف کــردن نیازهــای مــادی و اولیــه شــهروندان هیــچ
گامــی بــردارد .مهمتــر از اینهــا شــرایط ســخت تحریــم
اقتصــادی تشــدید شــونده اســت کــه اقتصــاد ایــران را
آشــفته تــر میکنــد .بــا توجــه بــه نــکات و واقعیــت هــای
یادشــده اســت کــه رفتــار یکپارچــه ،منســجم و بــر پایــه
همدلــی و همراهــی تشــکل هــای صادراتــی در برابــر
وضعیــت موجــود ضــرورت بیشــتری پیــدا مــی کنــد.
کاهــش درآمدهــای ارزی دولــت البتــه ضمــن اینکــه یــک
تهدیــد بــزرگ اســت امــا از ســوی دیگــر یــک فرصــت بــرای
تشــکل هــای صادراتــی بــه حســاب مــی آیــد کــه فایــده و
فلســفه وجــودی خــود را بــرای کشــور اثبــات کننــد.
در همیــن جــا از همــه تشــکل هــای صادراتــی در هرانــدازه
و موقعیــت و بــا هرمیــزان نفــوذ و نیــروی کارشناســی مــی
خواهــم راههایــی بــرای همبســتگی و همراهــی بیشــتر
پیرامــون مســایل مشــخص و بــا ارایــه راهبردهــای فنــی
و تکنیکــی بــه دولــت اعــام امادگــی کننــد و در نشســت
هــای مشــترک در بــاره چنــد موضــوع بــه نقطــه نظــر
مشــترک برســیم و آن را درقالــب طــرح بــه مجلــس و بــه
دولــت ارایــه کنیــم.
بــه طــور مثــال مــی دانیــم کــه یکــی از بزرگتریــن
تنگناهــای موجــود در مســیر صــادرات عــاوه بــر تحریــم
هــای ظالمانــه ایــن اســت کــه ایــران از عضویــت در FATF
خــودداری کــرده اســت و همیــن مســاله مبــادالت بانکــی
میــان صادرکننــدگان ایرانــی در حــوزه هــای محتلــف
صــادرات از جملــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را
بســیار پیچیــده کــرده اســت و عــاوه بــر ایــن هزینــه هایــی
بــرای صادرکننــده ایرانــی دارد کــه از یــک طــرف تامیــن
آن هزینــه هــا کار بنگاههــا نیســت و از ســوی دیگــر قــدرت
رقابــت صادرکننــدگان ایرانــی در مقابــل رقبــا را کاهــش
مــی دهــد.
بنابرایــن پوشــش خطــرات و هزینــه هــای بخــش خصوصــی
ناشــی از تحریــم هــای بیــن المللــی جهــت ادامــه فعالیتهای
صادراتــی ضرورتــی بیش از پیــش دارد.
پیشــنهاد اولیــه ایــن اســت کــه از دولــت و یــا مجلــس
بخواهیــم کــه بــه دلیــل عــدم پذیــرش ضمانــت نامــه
شــرکتهای ایرانــی در کشــورهای هــدف صادراتــی بدلیــل
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عــدم وجــود روابــط کارگــزاری میــان بانــک هــای ایرانــی و
خارجــی ،دولــت بجــای پوشــش ضمانتامــه هــای صادراتــی
مطابــق کمیســیون مــاده  19تضمیــن وام ریالــی جهــت
ســپرده گــذاری شــرکت هــای صادراتــی در بانــک هــای
کشــورهای هــدف را انجــام دهــد کــه ایــن امــکان ایجــاد
گــردد تــا شــرکتها از محــل ســپرده گــذاری در آن کشــورها
بتواننــد ضمانتامــه  10درصــد حســن انجــام کار 20 ،درصد
ضمانتنامــه پیــش پرداخــت 20 ،درصــد وام تجهیــز کارگاه
و وام ســرمایه در گــردش ،یعنــی حداقــل  50درصــد مبلــغ
پــروژه را تســهیالت ریالــی دریافــت نماینــد .کــه با بررســی
هــای کارشناســانه دولــت میتوانــد ایــن تســهیالت را از
منابــع مختلفــی از جملــه؛ منابــع مــازاد موجــود در بانکهــا
کــه اتفاقــا شــنیده مــی شــود برایشــان تقاضــای پرقــدرت
وجــود نــدارد و همینطــور اســتفاده از پتانســیل بــازار
ســرمایه تامیــن نمایــد .هرچنــد کــه حتــی اخــذ ضمانتنامه
از کشــورهای هــدف هــم شــرکتها را ناچــار بــه پرداخــت
کارمــزد حداقــل  5درصــدی جهــت دریافــت ضمانتنامــه
هــا میکنــد کــه در برخــی مواقــع شــرکت در پــروژه هــای
صادراتــی را غیــر قابــل توجیــه مــی کنــد بنابرایــن بایــد بــه
دنبــال پیشــنهادهای دیگــری هــم از جملــه پذیــرش بیمــه
هــای صادراتــی بجــای ضمانتنامــه هــم بــود تــا بــا ارائــه
پیشــنهادات ایــن چنینــی مســیر پیچیــده و پــر مخاطــره
فعالیتهــای صادراتــی بخــش خصوصــی ناشــی از تحریــم
هــای بیــن المللــی را بــه طــرق مختلــف و حمایــت دولــت
و نهادهــای حمایتــی صــادرات پوشــش داد.
از همیــن جــا از همــه مدیــران بنگاههــای بــزرگ صادراتــی
مــی خواهیــم بــه ایــن مقولــه و مقولــه هایــی مثــل افزایــش
ســرمایه و میــزان تضمیــن صــادرات از مســیر صنــدوق
ضمانــت صــادرات توجــه کــرده و فعالیــت کارشناســی
صــورت پذیــرد .نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه شــرکتهای
صادرکننــده و فعــاالن صادراتــی همگــن بایــد بتواننــد بــا
اســتفاده از تجربه ســایر کشــورها و اســتفاده از کارشناســان
ورزیــده مالــی ،ســازمانی و اقتصــادی شــرکتهای بزرگتــر
صادراتــی تاســیس کننــد و بــه جــای رقابــت تخریبــی
احتمالــی بــا همدیگــر در گرفتــن پــروژه هــا و طرحهــای
بــزرگ مشــارکت و همــکاری کننــد .همدلــی و همراهــی
تشــکل هــای صادراتــی بــرای چانــه زنــی کارشناســی در
برابــر دولــت و نیــز ارایــه راههــای کارشناســی ضــرورت
امــروز اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران و دبیــر
فدراســیون صــادرات انــرژی در واکنــش بــه
اولتیماتــوم دو ماهــه آمریــکا بــه دولــت عــراق
بــرای پایــان واردات بــرق از ایــران گفــت :عــراق
نمیتوانــد بــه راحتــی واردات بــرق از ایــران را
قطــع کنــد ،امــا تردیــدی نیســت کــه ترکیــه
میتوانــد در خــاء هــر کمبــودی بهتریــن
جایگزیــن بــرای صــادرات بــرق بــه عــراق باشــد؛ از
ســوی دیگــر کشــور بایــد بــه دنبــال جــذب ســایر
بازارهــای منطقــه بــرای صــادرات بــرق باشــد
در غیــر ایــن صــورت بــع راحتــی پرســودترین
صــادرات را از دســت خواهیــم داد.
عــراق در مســیر توســعه؛ ایــران بهدنبــال حفــظ بــازار
بــرق
در حــال حاضــر ظرفیــت نصــب شــده بــرق عــراق  ۲۸هــزار
مــگاوات اســت کــه بــر اســاس اعــام وزارت نیــرو عــراق ۱۹
هــزار مــگاوات از ایــن ظرفیــت نصــب شــده قابــل اســتفاده
اســت .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن میــزان تقاضــا
بــرق ،بــدون در نظــر گرفتــن توســعه و افزایــش بهــرهوری
بخــش نیروگاهــی و شــبکهای بــرق عــراق اســت و در
صورتــی کــه بخــش نیــروگاه و شــبکه توزیــع و انتقــال بــرق
در عــراق توســعه یابــد بــی شــک شــاهد افزایــش قابــل
توجــه تقاضــا خواهیــم بــود.
در همیــن رابطــه حمیدرضــا صالحــی ،نایــب رئیــس انــرژی
اتــاق ایــران در گفتگــو بــا اقتصــاد  ۲۴گفــت :تولیــد بــرق
بــا اســتفاده از گاز ،مقــرون بــه صرفهتــر بــا بهــرهوری
باالتــر اســت .در حــال حاضــر حــدود  ۸هــزار مــگاوات
بــرق تولیــدی عــراق بــا اســتفاده از واردات  ۱۴میلیــارد
مترمکعبــی گاز از ایــران انجــام میشــود و اگــر آمریکایــی
بتواننــد در خــال قــرارداد اخیــری کــه بــا عــراق منعقــد
کردهانــد ۱۵ ،تــا  ۲۰درصــد بهــرهوری نیروگاههــای عــراق
را افزایــش دهنــد میتواننــد واردات گاز عــراق از ایــران را ۳
تــا  ۴میلیــارد مترمکعــب در ســال کاهــش دهنــد.
وی افــزود :ایــران میتوانــد بــا توجــه بــه تقاضایــی کــه در
منطقــه وجــود دارد ســبدهای صــادرات انــرژی را بیــش از
گذشــته متنوعتــر کنــد .در حــال حاضــر در حــوزه بــرق
و گاز بیشــترین صــادرات بــه عــراق صــورت میگیــرد ،امــا
بــا توجــه بــه اینکــه بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل زمســتان
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بازار برق افغانستان و پاکستان را از دست ندهیم
قطع ـاً عــراق بــا کاهــش واردات ماننــد ســالهای گذشــته
مواجــه خواهــد بــود چراکــه پیــک مصــرف در ایــن فصــل
کاهــش مییابــد لــذا مصرفــش کــم میشــود ،امــا اینکــه
امــروز عــراق بتوانــد در بخــش بــرق مســتقل شــود خیلــی
بعیــد بــه نظــر میرســد.
صالحــی ادامــه داد :توقــف واردات بــرق عــراق از ایــران
موضوعــی اســت کــه تــا حــدودی غیرممکــن اســت و
حداقــل در کوتــاه مــدت ناممکــن اســت تــا اینکــه شــاید
در زمانهــای آینــده بــا توجــه بــه اســتقالل و خودکفایــی
ایــن کشــور در تولیــد بــرق ،بتوانــد زمینــه واردات از ترکیــه
را فراهــم کنــد.
ترکیه ،هوو ایران در صادرات برق به عراق
بــه گفتــه دبیــر فدراســیون صــادرات انــرژی ،بزرگتریــن
تهدیــد توقــف صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق ،ترکیه اســت
نــه کشــور دیگــر ،یعنــی بــه هــر حــال ترکیــه موفقیتهایی
کســب کــرده کــه میتوانــد بازیگــر قــویای بــه ویــژه در
منطقــه باشــد ،ایــن در حالــی اســت کــه عــراق وابســتگی
شــدید بــه واردات بــرق دارد و در هــر صــورت بایــد واردات
داشــته باشــد و ایــن موقعیــت را هــر کشــوری کــه توانایــی

صــادرات داشــته باشــد مــی توانــد بــه دســت بگیــرد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
کشــورهای همســایه ایــران تــا حــدودی وضعیــت عــراق
را دارنــد و نیــاز بــه واردات بــرق در آنهــا وجــود دارد.
افغانســتان و پاکســتان نیــز از جملــه کشــورهایی هســتند
کــه نیــاز بــه بــرق ایــران دارنــد و مــا مــی توانیــم بــا توجــه
بــه پتانســیلی کــه در کشــور وجــود دارد ایــن بازارهــا را
تحــت پوشــش صادراتــی خــود قــرار دهیــم.
ازبکســتان و ترکمنســتان ،دو هــوو ایــران در صــادرات بــرق
بــه افغانســتان و پاکســتان
وی تصریــح کــرد :دربــاره ایــن کشــورها نیــز ازبکســتان
و ترکمنســتان بــه عنــوان رقبــای مــا در ایــن بــازار وجــود
دارنــد کــه بایــد بــا تدابیــر الزم بتوانیــم ایــن بازارهــا را
بــازار صادراتــی بــرق خــود قــرار دهیــم.
صالحــی ادامــه داد :کشــورهای رقیــب تاکنــون بــا احــداث
نیروگاههــای تولیــد بــرق گامهــای نخســت را برداشــته انــد
هرچنــد بــا حجــم بســیار کــم ،امــا بــا ایــن حــال بــرای
بازارهــای هــدف صادراتــی بــرق ایــران تهدیــد بشــمار
مــیرود؛ از ایــن رو بایــد پرتــوان در ایــن بازارهــا حضــور
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داشــته باشــیم در غیــر اینصــورت تمــام بازارهــا را یکــی
پــس از دیگــری از دســت خواهیــم داد.
دبیــر فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت :حــاال بــا توجــه
بــه اینکــه ظرفیــت تولیــد بــرق در کشــور باالســت و از
ســوی دیگــر بازارهــای زیــادی اطــراف مــا جهــت صــادرات
بــرق وجــود دارد بایــد چنیــن شــرایط را بــه خوبــی تقویــت
کــرد و ایــن کار احتیــاج بــه ســرمایه گــذاری دارد کــه بــه
نظــر مــن ایــن ســرمایه گــذاری در حــوزه انــرژی میتوانــد
برگشــت پذیــر باشــد.
صالحــی افــزود :تــا زمــان از دســت نرفتــه و بازارهــای
هــدف را تصــرف نکــرده انــد بایــد هرچــه ســریعتر
بــه موضــوع ســرمایه گــذاری توجــه شــود آن هــم در
کشــورهای افغانســتان و پاکســتان چراکــه بــا توجــه بــه
قــدرت افزونــی ترکیــه احتمــال بــه دســت آوردن بــازار
عــراق توســط آنهــا خیلــی دور از انتظــار نیســت و بایــد تــا
قبــل از ازدســت رفتــن چنیــن بــازار پرســودی بــه دنبــال
بــازار جدیــد باشــیم.
وی تصریــح کــرد :ایــن موضــوع بــه یــک دیپلماســی
اقتصــادی قــوی نیــاز دارد و از طرفــی هــم بایــد در ایــن
زمینــه بــه دیپلماســی بیــن تالمللــی کشــور هــم کمــک
شــود.
دبیــر فدراســیون صــادرات انــرژی در پایــان بــا تاکیــد بــر
اینکــه عــراق نمیتوانــد بــه راحتــی واردات بــرق از ایــران
را قطــع کنــد ،گفــت :امــا تردیــدی نیســت کــه ترکیــه
میتوانــد در خــاء هــر کمبــودی ،بهتریــن جایگزیــن بــرای
صــادرات بــرق بــه عــراق باشــد؛ از ســوی دیگــر کشــور بایــد
بــه دنبــال جــذب ســایر بازارهــای منطقــه بــرای صــادرات
بــرق باشــد در غیــر ایــن صــورت بــه راحتــی پرســودترین
صــادرات را از دســت خواهیــم داد و ایــن موضــوع میتوانــد
بدتریــن شــرایط را بــرای اقتصــاد انــرژی کشــور بــه همــراه
داشــته باشــد.

آمریکاییهــا اخیــرا قــرارداد  ۸میلیــارد دالری
بــا عــراق در زمینــه انــرژی منعقــد کردنــد کــه
میتوانــد واردات گاز از ایــران را تــا  ۴میلیــارد
متــر مکعــب در پــی افزایــش  ۲۰درصــدی
بهــرهوری نیروگاههــای عــراق ،کاهــش دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هرســاله در فصــل تابســتان و همزمــان بــا اوج
گرفتــن مصــرف بــرق در بخــش خانگــی ،صنایــع
کشــور مجبــور بــه تعطیــل کــردن ســاعتی
واحدهــای تولیــدی خــود بــه دلیــل خاموشــیهای
برنامــه ریــزی شــده میشــوند .امــا ســوال اساســی
اینجاســت کــه چــرا و تــا چــه زمانــی ایــن رونــد
ادامــه خواهــد یافــت
در ایــن رابطــه علیرضــا غفــوری فــرد قائــم مقــام
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته بــه
خبرنــگار اقتصادآنالیــن گفــت :سیاســتهای چهــار ســال
اخیــر دولــت در خصــوص ســرمایه گــذاری در حــوزه بــرق
اســتراتژیهای کارآمــدی تلقــی نمــی شــود .بــرای مثــال بــا
سیاس ـتهایی کــه بعــد از برجــام در خصــوص داشــتن نــگاه
ویــژه بــه جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی اتخــاذ شــد بــدون
در نظــر گرفتــن ظرفیــت بخــش خصــوص کشــور و نمونــه
ایــن ادعــا نیــز انعقــاد قــرارداد بــزرگ  6هــزار مگاواتــی کــه
در آن ســالها برابــر بــا  10درصــد از ظرفیــت تولیــد بــرق
کشــور بــود بــا یــک شــرکت بــدون تجربــه تُــرک کــه عمــا از
ایــن  6هــزار مــگاوات  6کیلــووات هــم به بهــره برداری نرســید
آمــا اســیب جــدی بــه بخــش خصــوص فعــال در حــوزه تولیــد
بــرق وارد کــرد .ایــن درحالــی اســت کــه بخــش خصوصــی
بــرق کشــور توانمنــدی باالیــی در حــوزه تولیــد و صــادرات
بــرق بــه کشــورهای همســایه داشــته کــه عمــا بــا چنیــن
نگاههایــی بــه ســرمایه گــذاری خارجــی در ســالهای اخیــر،
ایــن بخــش از گــوی رقابــت خــارج شــد و ســبب دلســردی
فعــاالن ایــن بخــش از تــداوم ســرمایه گــذاری و مشــارکت بــا
دولــت در تولیــد بــرق گشــت.
وی افــزود :در حــوزه تولیــد بــرق نــه آنچنــان کــه برنامههــای
توســعهای کشــور پیــش بینــی کــرده ،افزایــش ظرفیــت
نیروگاهــی داشــتیم و نــه آنچنــان کــه وزن و جایــگاه کشــور
در منطقــه ایجــاب میکنــد توانســتیم بــه سیســتم انــرژی
ایــن کشــورها نفــوذ کنیــم .بایــد توجــه داشــت کــه در طــول
 40ســال گذشــته اقدامــات بســیار خوبــی در حــوزه تولیــد،
توزیــع و صــادرات بــرق در کشــور انجــام شــده و ســالهای
اخیــر میتوانســت دوران بلــوغ صــادرات بــرق کشــور باشــد
کــه بــا هــم افزایــی بخــش خصوصــی و دولتــی میتوانســتیم
بــه کشــور ســرآمد در حــوزه فــروش بــرق و صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی در منطقــه تبدیــل شــویم امــا بــه دلیــل

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و پنج  /هفتـه دوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

علیرضا غفوری فرد
قائم مقام فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

ضعف در تولید برق
ماحصل گرفتن میدان
از بخش خصوصی است

عــدم افزایــش ظرفیــت نیروگاهــی کشــور در پــی اتخــاذ
سیاســتهای نادرســت و همچنیــن تاثیرپذیــری اقتصــاد
کشــور از تحریمهــا کــه ناشــی از عــدم ورود ارز بــه داخــل
کشــور بــود ،در حــال حاضــر رشــد چندانــی در توســعه
زیرســاخت تولیــد و صــادرات بــرق کشــور را شــاهد نیســتیم.
موضــوع دیگــر ،توجــه انــدک سیاســتگذاران بخــش بــرق بــه
ظرفیتهــای کشــور در حــوزه صــادرات انــرژی اســت .بــرای
مثــال ایــن تصــور نادرســت در دســتگاه دیپلماســی انــرژی
کشــور رایــج شــده کــه کشــور عــراق در کوتــاه مــدت هیــچ
جایگزینــی بــرای بــرق ایــران نداشــته و کشــورمان در ایــن
بخــش بیرقیــب خواهــد مانــد .امــا اردن در روز یکشــنبه
قــراردادی بــرای فــروش بــرق بــه عــراق و اتصــال شــبکههای
بــرق دو کشــور امضــا کــرد کــه طــی مرحلــه اول ایــن پــروژه،
ســاالنه  1000گیــگاوات در ســاعت بــرق بــرای عــراق تامیــن
میکنــد .مطابــق بــا ایــن قــرارداد طرحهایــی بــرای توســعه،
اتصــال و توزیــع شــبکه بــرق عــراق توســط اردن اجرایــی
خواهــد شــد .همچنیــن توجــه داشــته باشــید کــه ســال
پیــش دو شــرکت جنــرال الکتریــک و زیمنــس بالــغ بــر 30
میلیــارد دالر در حــوزه بــرق عــراق ســرمایه گــذاری کردنــد
کــه ماحصــل ایــن موضــوع تولیــد  15گیــگاوات نیــروگاه و
شــبکههای متناظــر بــا آن در کشــور عــراق اســت کــه دقیقــا
میــزان نیــاز عــراق در روزهــای اوج مصــرف بــرق بــه همیــن
میــزان اســت.
غفــوری فــرد بــا اشــاره بــه نیــاز روز افــزون کشــورهای

عربــی منطقــه بــه انــرژی بــرق گفــت :درســت اســت کــه
کشــورهایی ماننــد عــراق و امــارات بــه واســطه طرحهــای
توســعهای ،نیازشــان بــه انــرژی بــرق افزایــش مییابــد امــا
بایــد توجــه داشــت کــه کشــورهایی ماننــد عربســتان نیــز
بیــکار ننشســته و تمهیداتــی را بــرای کســب ســهم از بــازار
انــرژی ایــن کشــورها میاندیشــند ،از اتصــال شــبکه بــرق
کشــورهای عربــی گرفتــه تــا تاســیس نیروگاههــای تولیــد
بــرق هســتهای.
وی در ادامــه گفــت :در نتیجــه مــا نبایــد بــه راه حلهــای
کوتــاه مــدت در حــوزه صــادرات بــرق دلخــوش باشــیم .بــرای
مثــال اخیــرا معافیــت تحریمهــای خریــد انــرژی ایــران بــرای
عــراق از ســوی آمریــکا بــرای ســه مــاه دیگــر تمدیــد شــد
امــا همــواره آمریــکا تاکیــد دارد کــه عــراق بایــد ســریعا
جایگزینــی بــرای بــرق ایــران پیــدا کنــد.

وزارت نیــرو همــواره تاکیــد دارد کــه مــا بایــد بــا اســتفاده
از بهینــه ســازی ،ظرفیــت آزاد بــرای صــادرات بــرق ایجــاد
کنیــم کــه نظــر درســتی اســت چراکــه شــدت انــرژی در
کشــور باالســت و اســتاندارد درســتی نــدارد ولــی میشــود
بــا اقدامــات صحیحــی کــه در حــوزه بهینــه ســازی و بهــره
وری انجــام داد ،ظرفیــت صــادرات بــرق را افزایــش داد.
از ســوی دیگــر توجــه داشــته باشــید کــه بــه دلیــل شــرایط
اقتصــادی کشــور صنایعمــان بــا یــک ســوم ظرفیــت کار
میکننــد و توســعه صنعتــی هــم در ســالهای اخیــر
نداشــتیم یعنــی بســیاری از پروژههایــی کــه قــرار بــوده بــه
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مرحلــه تولیــد برســند ،متوقــف شــده و کارخانههایــی کــه
از قدیــم فعــال بــوده انــد نیــز بــا کمتــر از نصــف ظرفیــت
کار میکننــد و ایــن عــدم افزایــش ظرفیــت اقتصــادی و
صنعتــی کشــور ،کمبــود تولیــد بــرق در ســالهای اخیــر را
نمــود نــداده اســت .ولــی اگــر رونــق اقتصــادی و بــه تبــع آن
شــکوفایی صنعتــی قابــل توجــه در ســالهای اخیــر داشــتیم
حتمــا مشــکالت جــدی تــری را در حــوزه تامیــن بــرق
داشــتیم و ایــن عــدم توســعه صنعتــی ،شانســی را بــرای وزارت
نیــرو ایجــاد کــرده کمبــود بــرق چنــدان بــروز پیــدا نکنــد.
موضــوع دیگــری کــه بــه شــدت صنعــت بــرق را آســیب
پذیــر کــرده ،بحــث قیمتهــا و یارانــه انــرژی اســت .در
کل بایــد توجــه داشــت کــه یارانــه انــرژی بــرای یــک دوره
کوتــاه و مشــخص تدویــن میشــود و اگــر غیــر از ایــن باشــد
عمــا کارکــرد آن یارانــه از بیــن خواهــد رفــت .از ســوی
دیگــر متاســفانه شــاهد هــدر رفــت یارانــه انــرژی در کشــور
هســتیم چراکــه بطــور غیرمســتقیم ایــن یارانــه بــه کشــورهای
همســایه مــا کــه از محصــوالت انرژیبــر از کشــورمان
خریــداری میکننــد بهــره منــد شــده و مــردم کشــور کــه
مســتحق دریافــت یارانــه انــرژی هســتند از آن بیبهرهانــد.
امــا بــه گفتــه قائــم مقــام فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته ،قســمت دردناکتــر قضیــه ایــن اســت کــه
زمانــی کــه وزارت نیــرو از وزرات نفــت ،بــرای نیروگاههــا
طلــب گاز میکنــد ،وزارت نفــت گاز را بــه قیمتهــای
صادراتــی در اختیــار نیروگاههــا قــرار میدهــد در حالــی
کــه بــرای ســایر صنایــع ،نــرخ گاز بصــورت یاران ـهای لحــاظ
میشــود امــا بــرای صنعــت بــرق کــه از آن بعنــوان تامیــن
کننــده امنیــت فرکانســی منطقــه یــاد میکنیــم از دریافــت
یارانــه ســخت و یــا قیمــت عادالنــه آن بیبهــره اســت.
وی در ایــن خصــوص افزایــش بهــره وری و بهینــه ســازی
مصــرف انــرژی در صنایــع کشــور نیــز گفــت :تــا زمانــی
کــه قیمــت انــرژی بــرای صنایــع پُرمصرفــی ماننــد فــوالد
و آلومینیــوم و مــس پاییــن باشــد ،ایــن صنایــع هیــچ گاه
بــه فکــر بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و بــاال بــردن بهــره
وری نخواهنــد افتــاد چراکــه هزینــه اقدامــات بهینــه ســازی
از هزینــه کــرد بــرق مصرفــی آنهــا باالتــر بــوده و توجیــه
اقتصــادی برایشــان نــدارد .امــا اگــر قیمــت حاملهــای
انــرژی بــه ویــژه بــرق بــه ســمت واقعــی شــدن بــرود
میتوانــد انتظــار داشــت کــه ایــن صنایــع نیــز بــه فکــر بــاال
بــردن بهــره وری و بهینــه ســازی انــرژی گام بردارنــد
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معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران از پایــان فرآینــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه
خبــر داد و گفــت 50 :شــرکت نمونــه ملی و  6شــرکت
ممتــاز در بخشهــای مختلــف بهعنــوان منتخبــان
ســال جــاری برگزیــده شــدند.
بــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ،حمیــد زادبــوم در
تشــریح فرآینــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه در ســال جــاری
بــا همــکاری اتــاق بازرگانــی اظهــار کــرد :مطابــق مــاده 11
مصوبــه شــماره  /94765ت48171ک مــورخ 1391 /14 /05
هیــات محتــرم وزیــران کــه مقــرر مـیدارد «ســازمان توســعه
تجــارت ایــران مجــاز اســت تمــام یــا بخشــی از فرآینــد
شناســایی ،ارزیابــی و انتخــاب صادرکننــدگان ممتــاز و نمونــه
ملــی و نیــز برگــزاری مراســم روز ملــی صــادرات و ســایر
رویدادهــای مرتبــط در ســطح کشــور را بــه تشــکلهای
غیردولتــی صالحی ـتدار واگــذار کنــد» و براســاس توافقــات
صــورت گرفتــه طــی ســال گذشــته و ســال جــاری مبنــی
بــر مشــارکت و همــکاری حداکثــری ســازمان توســعه
تجــارت ایــران بــا پارلمــان بخــش خصوصی(اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران) ایــن ســازمان انتخــاب
صادرکننــدگان نمونــه ملــی و اســتانی ســال جــاری را در
چارچــوب مقــررات بــه اتاقهــای بازرگانــی و بــا نظــارت
ســازمان توســعه تجــارت ایــران واگــذار کــرده اســت.
وی افــزود :در ایــن راســتا از نیمــه اول خردادمــاه ســال
جــاری بــا تشــکیل دبیرخانــه انتخــاب صادرکننــده نمونــه در
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ضمــن
برگــزاری جلســات الزم ،مقدمــات اعــام عمومــی و پذیــرش
پروندههــای متقاضیــان طــی فراخوانهــای منــدرج در
ســایتهای ســازمان توســعه تجــارت ایــران و اتــاق بازرگانــی
ایــران آغــاز شــد.
معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بیــان کــرد :در فرآینــد ایــن پذیــرش جمعــا  871متقاضــی
شــامل  771شــرکت حقوقــی و  100شــخص حقیقــی اعــام
آمادگــی کردنــد کــه از ایــن تعــداد  614شــرکت ثبتنــام
نهایــی را انجــام داده و در بخشهــای صنعــت و معــدن،
کشــاورزی و مــواد غذایــی و خدمــات بــه رقابــت پرداختنــد.
زادبــوم اضافــه کــرد :پــس از بررســیهای الزم ،جلســات
متعــدد کارشناســی و همکاریهــای مشــترک اتــاق بازرگانــی
و ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،از میــان متقاضیــان50 ،

از انتخاب صادرکنندگان نمونه سال
 98تا چالش کارتهای بازرگانی
شــرکت نمونــه ملــی و  6شــرکت ممتــاز در بخشهــای
مختلــف بهعنــوان منتخبــان ســال جــاری مشــخص شــدند.
مشــکالت صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی حــل شــدرئیس
کل ســازمان توســعه تجــارت همچنیــن بــا بیــان اینکــه
تنازعــی بیــن اتــاق بازرگانــی و ســازمان توســعه تجــارت در
مــورد صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی وجــود نــدارد ،گفــت:
تمامــی مشــکالت صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی حــل
شــده اســت.
زادبــوم در گفتوگــو بــا خبرگــزاری فــارس در مــورد
مشــکالت پیــش آمــده در صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی
در ســامانه جامــع تجــارت گفــت :مســائل و مشــکالت در ایــن
زمینــه حــل شــده و اصــا نیــازی نیســت بــه ایــن قضیــه
پرداختــه شــود.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه طــرح مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بخــش
خصوصــی در زمینــه صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی در
جلســات مختلــف از جملــه جلســه اخیــر (شــنبه  5مهــر)
فعــاالن اقتصــادی بــا وزیــر پیشــنهادی صمــت حاکــی از
آن اســت کــه هنــوز مشــکالت حــل نشــده اســت ،افــزود:
کســانی کــه ایــن مســائل را مطــرح میکننــد نمیداننــد
قضیــه چیســت ،زیــرا انتقــال صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی
بــه ســامانه جامــع تجــارت بــا هماهنگــی بیــن اتــاق بازرگانــی
ایــران ،وزارت صمــت و ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال

و ارز انجــام شــده و بــر ســر اجــرای آن در موعــد مقــرر نیــز
توافــق انجــام شــده بــود.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن مقــرر شــده بــود کــه
فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی از بهمــن 98
اجرایــی شــود ،گفــت :ایــن موضــوع توســط قائــم مقــام وزیــر
صمــت در آن زمــان ابــاغ شــد؛ امــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا
اجــرای طــرح متوقــف شــد؛ بنابرایــن وزارت صمــت و اتــاق
بازرگانــی از آن زمــان تــا ابتــدای مــرداد مــاه ســال جــاری که
فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی در سیســتم جدیــد
انجــام شــد ،فرصــت کافــی بــرای رفــع اشــکاالت احتمالــی
ســامانهها و رفــع عیــوب را داشــتند.
زادبــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه صــدور کارت همچنــان در اتــاق
بازرگانــی انجــام میشــود و ایــن فرآینــد از آنهــا گرفتــه
نشــده اســت ،گفــت :در حــال حاضــر ثبــت نــام متقاضیــان
صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی از طریــق ســامانه جامــع
تجــارت انجــام میشــود و در ایــن ســامانه تمــام اســتعالمات
مــورد نیــاز حتــی اســتعالم سوءپیشــینه بهصــورت آنالیــن
تهیــه و پــس از تاییــد در اختیــار اتــاق قــرار میگیــرد.
وی افــزود :اتــاق نیــز پــس از انجــام یکســری فرآینــد بــا
تاییــد ســازمانهای صمــت اســتانها کارت را صــادر
میکنــد .رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بیــان
کــرد :برخــی از مشــکالت پیــش آمــده بــه علــت عــدم تطابــق
سیســتم اتــاق بازرگانــی بــا سیســتم جدیــد بــود بنابرایــن

6

ایــن موضــوع منجــر بــه وقــوع مشــکالتی در زمینــه صــدور و
تمدیــد کارت بازرگانــی شــد.
زادبــوم اظهــار کــرد :براســاس مــاده  10قانــون مقــررات
صــادرات و واردات ضوابطــی بــرای صــدور کارت بازرگانــی
وجــود دارد کــه بخشــی از آن ضوابــط بــر عهــده وزارت صمت
و بخــش دیگــری بــر عهــده اتــاق بازرگانــی اســت و براســاس
ایــن قانــون نظــارت بــر صــدور کارت بازرگانــی برعهــده وزارت
صمــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه سیســتمی شــدن فرآینــد جدیــد صــدور و
تمدیــد کارت بازرگانــی اظهــار کــرد :در روش جدیــد ســرعت
صــدور کارت بازرگانــی  4برابــر شــده اســت و کارت بازرگانــی
کــه در گذشــته طــی مــدت  30تــا  45روز صــادر میشــد
هــم اکنــون طــی یــک هفتــه صــادر میشــود.
زادبــوم اظهــار کــرد :بــا سیســتمی شــدن فرآینــد صــدور و
تمدیــد کارت بازرگانــی امــکان جعــل و تقلــب اســناد وجــود
نــدارد و بنابرایــن کامــا طبیعــی اســت کــه عــدهای نســبت
بــه ایــن سیســتم و فرآینــد صــدور کارت بازرگانــی واکنــش
نشــان دهنــد و اشــکاالتی بــر آن مطــرح کننــد.
وی گفــت :در حــال حاضــر مشــکالت بیــن سیســتم اتــاق
بازرگانــی و وزارت صمــت رفــع شــده بهطــوری کــه از
چهارشــنبه هفتــه گذشــته از  1200تقاضــای موجــود بــرای
صــدور کارت بازرگانــی  750کارت صــادر شــده اســت.
زادبــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه سیســتمی شــدن صــدور و
تمدیــد کارت بازرگانــی بــه نفــع نظــام تجــاری کشــور اســت،
عنــوان کــرد :در ابتــدای هــر کاری اشــکاالتی وجــود دارد و
مــا منکــر اشــکاالت سیســتم جدیــد نبــوده و نیســتیم امــا
بــه علــت پــارهای اشــکاالت نبایــد کل سیســتم را زیــر ســوال
بــرد زیــرا زیــر ســوال بــردن چنیــن اقــدام بزرگــی عقبگــرد
اســت.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بیــان کــرد :هیــچ
تنازعــی بیــن اتــاق بازرگانــی و ســازمان توســعه تجــارت
وجــود نــدارد بلکــه ممکــن اســت تنازعاتــی بیــن تیمهــای
کارشناســی طرفیــن وجــود داشــته باشــد کــه ایــن تنازعــات
کامــا طبیعــی اســت .ســازمان توســعه تجــارت مســوول
کارت بازرگانــی نیســت بلکــه مــن بهعنــوان رئیــس شــورای
تجــارت خارجــی ناظــر و پیگیریکننــده هســتم و در
مجمــوع ســازمان بخشــی بهعنــوان کارت بازرگانــی نــدارد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحلیلگرانــی کــه اخیــرا ً در نظرســنجی رویتــرز
شــرکت داشــتند ،قیمــت هــر بشــکه نفــت برنــت
در ســال  2021را بهطــور میانگیــن  50.45دالر
پیشبینــی کردنــد کــه ایــن رقــم بســیار کمتــر از
چیــزی اســت کــه کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیــج
فــارس بــرای فــرار از کســری بودجــه ســال آینــده بــه
آن نیــاز دارنــد.
کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس مدتــی اســت کــه
ژســت شــجاعت گرفتــه و بــا سخنســرایی دربــاره نقــاط قــوت
اقتصــاد خــود ادعــا میکننــد کــه از توانمنــدی اقتصــادی الزم
بــرای ایســتادگی در برابــر هرگونــه شــوک اقتصــادی طــی
بحــران نفتــی برخوردارنــد.
بــا ایــن حــال ،شــواهد زیــادی بــرای رد کــردن ادعــای آنهــا
وجــود دارد و ایــن شــواهد هــرروز پررنگتــر میشــوند .امــروز
اقتصــاد کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــه دلیــل وابســتگی
بیــش از حــد آنهــا بــه نفــت در شــرایط بســیار بــدی قــرار
گرفتــه اســت .مؤسســه اعتبارســنجی اســتاندارد انــد پــورز
( )S&P Global Ratingsاخیــرا ً بــرآورد کــرده اســت
کــه اگــر قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام در ســطح  40دالر
تثبیــت شــود ،دولتهــای عضــو شــورای همــکاری خلیــج
فــارس (عربســتان ،امــارات ،عمــان ،قطــر ،کویــت و بحریــن) در
فاصلــه ســالهای  2020تــا  2023مجموعـاً  490میلیــارد دالر
کســری بودجــه خواهنــد داشــت .عــاوه بــر ایــن ،اســتاندارد
انــد پــورز پیشبینــی میکنــد کــه مجمــوع بدهــی دولتــی
ایــن کشــورها نیــز تــا پایــان ســال جــاری میــادی از 100
میلیــارد دالر فراتــر خواهــد رفــت کــه ایــن رقــم در تاریــخ
آنهــا بیســابقه اســت.
اگرچــه هزینــه تولیــد نفــت در عربســتان ســعودی پایینتــر
از اغلــب کشــورهای تولیدکننــده نفــت اســت ،امــا واقعیــت
تلــخ بــرای ســعودیها ایــن اســت کــه نفــت  40دالری بســیار
ارزانتــر از آن اســت کــه بتوانــد تــوازن بودجــه را در ایــن
کشــور برقــرار کنــد .در واقــع بــر اســاس برآوردهــای صنــدوق
بینالمللــی پــول ،بــرای اینکــه دولــت عربســتان ســعودی در
ســال جــاری میــادی دچــار کســری بودجــه نشــود ،متوســط
قیمــت نفــت خــام ایــن کشــور بایــد  76.1دالر باشــد .قیمــت
فعلــی نفــت ،دولــت عربســتان را بــا کســری بودجه شــدیدی در
حــد  11.4درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی مواجــه میکننــد.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و پنج  /هفتـه دوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

نگاه مضطرب کشورهای حاشیه
خلیج فارس به تحوالت بازار نفت

 87درصــد از منابــع بودجــه دولــت 90 ،درصــد درآمدهــای
صادراتــی و  42درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی عربســتان از
نفــت تأمیــن میشــود.
جالــب اینجاســت کــه علیرغــم پاییــن بــودن قیمــت نفــت،
دولــت عربســتان همچنــان از پذیرفتــن اینکــه در شــرایط
ســختی قــرار گرفتــه اســت ،امتنــاع مــیورزد و تأکیــد
میکنــد کــه قصــد اعمــال تغییــرات در بودجــه مصــوب
امســال را نــدارد .البتــه دولــت عربســتان در ســال جــاری
میــادی نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــه ســه برابــر رقــم
قبلــی افزایــش داده و اعــام کــرده اســت کــه مخــارج خــود
در حوزههایــی کــه اولویــت کمتــری دارنــد را کاهــش خواهــد
داد .دولــت عربســتان همچنیــن از ابتــدای تابســتان امســال

کمکهزینــه پرداختــی بــه کارکنــان دولــت را قطــع کــرده
اســت.
اوضــاع ســایر کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج
فــارس هــم چنــدان بهتــر از عربســتان نیســت .در ســال
جــاری میــادی قیمــت ســر بــه ســر نفــت (قیمتــی کــه تــوازن
بودجــه را تضمیــن کنــد) بــرای امــارات  69.1دالر و بــرای
کویــت  61.1دالر اســت .ایــن رقــم بــرای بحریــن و عمــان بــه
ترتیــب  95.6و  86.8دالر اســت .در بیــن کشــورهای منطقــه،
تنهــا قطــر میتوانــد بــا نفــت  40دالری تــوازن بودجــه خــود
را حفــظ کنــد زیــرا قیمــت ســر بــه ســر نفــت بــرای ایــن
کشــور  39.9دالر اســت.
بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه شــرایط بــازار نفــت در آینــدهای
نزدیــک بهبــود یابــد .اگرچــه کارشناســان شــرکت خدمــات
مالــی و بانکــداری گلدمــن ســاکس کــه جــزو خوشــبینترین
کارشناســان بــازار انــرژی محســوب میشــوند ،پیشبینــی
میکننــد ه قیمــت نفــت در ســهماهه ســوم ســال 2021
بــه  65دالر در هــر بشــکه خواهــد رســید ،امــا بســیاری از
تحلیلگــران دیگــر چنیــن نظــری ندارنــد .بــه عنــوان مثــال،
تحلیلگرانــی کــه اخیــرا ً در نظرســنجی رویتــرز شــرکت
داشــتند ،قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام برنــت دریــای شــمال
در ســال  2021را بهطــور میانگیــن  50.45دالر پیشبینــی
کردنــد کــه ایــن رقــم بســیار کمتــر از قیمتــی اســت کــه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــرای فــرار از کســری بودجه
در ســال آینــده نیــاز دارنــد .دولــت عربســتان بــرای اینکــه در
ســال آینــده میــادی دچــار کســری بودجــه نشــود ،ناامیدانــه
منتظــر رســیدن قیمــت نفــت بــه رقــم  66دالر در هــر بشــکه
اســت.
اقتصادهای سرکوبشده
اثــرات سیاســتهای مالــی انقباضــی کــه کشــورهای عضــو
شــورای همــکاری خلیــج فــارس در پیــش گرفتهانــد ،در
حــال نمایــان شــدن اســت .ایــن سیاسـتهای انقباضــی تأثیــر
شــدیدی بــرای فعالیتهــای اقتصــادی داشــتهاند و بهویــژه
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در عربســتان و امــارات ،بنگاههــای اقتصــادی روزهــای
ســختی را میگذراننــد .افــت شــدید فعالیتهــای اقتصــادی
در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،بانکهــای منطقــه را
نیــز بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده و آنهــا را مجبــور کــرده
اســت کــه بــرای بقــا بــه دنبــال ادغــام در یکدیگــر باشــند.
بانــک مرکــزی عربســتان اخیــرا ً از یــک بســته تقریبــاً 27
میلیــارد دالری بــرای نجــات نظــام بانکــی بیمــار ایــن کشــور
رونمایــی کــرده اســت.
اقتصــاد امــارات اگرچــه یکــی از متنوعتریــن اقتصادهــای
منطقــه بــه شــمار میآیــد ،امــا امارتهــای ایــن کشــور
بهجــز دبــی وابســتگی بســیار شــدیدی بــه نفــت دارنــد.
امــارات روزانــه  3.1میلیــون بشــکه نفــت اســتخراج میکنــد و
صــادرات نفــت حــدود  30درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن
کشــور را تشــکیل میدهــد .امــارات در حــال حاضــر هشــتمین
تولیدکننــده بــزرگ نفــت در جهــان بــه شــمار مــیرود.
کشــور کوچــک امــا بســیار ثروتمنــد قطــر نیــز بهشــدت
متکــی بــه صــادرات گاز اســت .در ایــن کشــور بیــش از
 60درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 85 ،درصــد درآمدهــای
صادراتــی و حــدود  70درصــد کل درآمدهــای دولــت مســتقیماً
وابســته بــه تولیــد و صــادرات گاز اســت.
عمــان نیــز بــا تولیــد روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام،
نوزدهمیــن تولیدکننــده بــزرگ نفــت در جهــان اســت .ایــن
کشــور نیــز ماننــد اغلــب کشــورهای خاورمیانــه وابســتگی
شــدیدی بــه نفــت و گاز دارد .در ایــن کشــور حــدود  68درصد
تولیــد ناخالــص داخلــی و  85درصــد درآمدهــای دولــت از
نفــت و گاز تأمیــن میشــود .پیشبینــی میشــود کــه دولــت
عمــان در ســال مالــی جــاری کســری بودج ـهای معــادل 20
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را تجربــه کنــد.
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــرای
تأمیــن کســری بودجــه عظیــم خــود چــارهای جــز روی آوردن
بــه بازارهــای بدهــی ندارنــد .البتــه ایــن کشــورها از وجهــه
بســیار خوبــی در بازارهــای بدهــی برخــوردار هســتند و مشــکل
چندانــی بــرای دریافــت وامهــای هنگفــت نخواهنــد داشــت.
مــاه گذشــته امــارت دبــی بــرای اولیــن بــار در  6ســال اخیــر
در بازارهــای بدهــی بینالمللــی دیــده شــد و توانســت 2
میلیــارد دالر منابــع مالــی بــا نــرخ بهــره بســیار پاییــن جــذب
کنــد کــه ایــن نشــان میدهــد بازارهــای مالــی علیرغــم
رکــود اقتصــادی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،همچنــان
بــه روی ایــن کشــورها بــاز هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن  ،فرهــاد دژپســند کــه
دبیــر شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی در
نــود و هشــتمین نشســت بــا دیگــر اعضــای ایــن شــورا در
اتــاق بازرگانــی ایــران ،درخصــوص واردات کاالی اساســی و
ترخیــص آن را بــر عهــده دارد ،افــزود :بــر اســاس گزارشــات،
میــزان موجــودی اقــام اساســی ،مــواد اولیــه و کاالهــای
خــط تولیــد فعلــی مشــخص و مقــرر شــده تــا تدابیــری بــرای
تســهیل ترخیــص آنهــا اندیشــیده شــود.
وی در ادامــه افــزود :مقــرر شــده تــا کاالهــای وارداتــی تــا
 5مهرمــاه در مهلــت ســه ماهــه تعییــن شــده بــدون صــدور
مجــوز بــرای گــروه چهــار کاالیــی ترخیــص شــوند و بــر
اســاس آن فقــط کاالهــای اساســی بــرای خــط تولیــد مجــوز
ورود بــه کشــور پیــدا مــی کننــد تــا در ایــن شــرایط خــاص
اقتصــادی و تجــارت خارجــی اقــام در گمــرکات باقــی نمانــد
زیــرا برخــی از آنهــا فاســد شــدنی اســت و نمــی توانــد زمــان
طوالنــی دپــو شــود.
دژپســند بــا بیــان اینکــه از اتخــاذ سیاســت هایــی کــه
افزایــش قیمــت ارز را در پــی دارد؛جلوگیــری شــود ،گرفتــه
شــود ،تاکیــد کــرد :دولــت و بخــش خصوصــی بــا گفــت و گــو
و برگــزاری جلســات بــه دنبــال گــذار کشــور بــا کمتریــن
هزینــه و مشــکل از شــرایط فعلــی اقتصــادی اســت و در ایــن
رونــد همراهــی بخــش خصوصــی بســیار مــورد اهمیــت اســت
زیــرا بــا ارزیابــی موقعیــت هــا مــی توانــد صــادرات انجــام
داده و نســبت بــه ارز آوری بــه کشــور اقــدام کنــد.
بــه گفتــه وی ،آنچــه مســلم اســت اینکــه بــا هــم فکــری و
همدلــی بایــد فعالیــت هــای الزم را انجــام داد و مشــکالت را
حــل کــرد.
ضربه آمریکا به ایران خیال واهی است
دبیــر شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا
بیــان اینکــه شــرایط فعلــی نیــاز بــه درک متقابــل دارد تــا بــه
ســرعت از آن بگذریــم ،خاطرنشــان کــرد :در شــرایط آســانی
قــرار نداریــم و دشــمن بــا تمــام نیرنــگ ،تــوان و قــوا بــرای به
زانــو در آوردن ایــران وارد میــدان شــده کــه از آن جملــه مــی
تــوان بــه ادعــای رییــس جمهــور فعلــی آمریــکا اشــاره کــرد
کــه مــی توانــد جمهــوری اســامی را در ســه مــاه از بیــن
ببــرد امــا همانطــور کــه شــاهد هســتیم ایــن یــک خیــال
واهــی بــود و هماننــد دوران جنــگ تحمیلــی نتوانســت کاری
را پیــش ببــرد.

اقتصاد بدون
نفت متکی
به بخش
خصوصی است

اقتصاد بدون نفت متکی به بخش خصوصی است
وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی بــا بیــان اینکــه اگــر بخــش
خصوصــی پــا بــه میــدان نمــی گذاشــت نمــی توانســتیم در
ســال  98حــدود  40میلیــارد دالر صــادرات داشــته باشــیم،
تصریــح کــرد :دولــت نمــی توانــد بــه تنهایــی صــادرات و
تجــارت را گســترش دهــد ،بــا کاهــش نقــش نفــت اقتصــاد
متکــی بــه بخــش خصوصــی خواهــد شــد کــه چرخــه ارزی و
ریالــی کشــور در حرکــت باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فعالیــت بخــش خصوصــی مالیــات
را در اقتصــاد کشــور بــه جریــان مــی انــدازد ،اظهــار داشــت:
دولــت بــرای چابــک و کوچــک ســازی خــود دارایــی هــا را
بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد کــه بــرای انجــام آن
ایــن بخــش بایــد توانمنــد شــود.
بــه گفتــه دژپســند ،بــرای بهبــود وضــع فعلــی نیــاز بــه ایثــار
دیــده مــی شــود و در جنــگ اقتصــادی امــروز همــه بــا
یکدیگــر نیــاز بــه تــاش داریــم.
کمیته رسیدگی به وضعیت دام و طیور تشکیل شود
دژپســند گفــت :بــرای رســیدگی بــه وضعیــت دام و طیــور و
نهــاده هــای دامــی کمیتــه ای تشــکیل شــود و نمایندگانــی از
انجمــن هــای مرتبــط ،اتــاق هــای بازرگانــی ،مجلــس شــورای
اســامی ،وزارت صمــت ،بانــک مرکــزی و صاحــب نظــران
ایــن حــوزه مشــکالت خــود را بــا امیــد گیالنپــور معــاون
توســعه صنایــع تبدیلــی و کســب و کارهــای کشــاورزی وزارت
جهــاد کشــاورزیدر میــان بگذارنــد تــا ظــرف دو هفتــه آینــده
شــرایط بررســی و نتایــج بــه دولــت اعــام شــود.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و پنج  /هفتـه دوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

افزایش ضریب نفوذ صندوق
ضمانت صادرات
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از افزایــش
ضریــب نفــوذ ایــن صنــدوق بــه  ۱۰درصــد خبــر داد و
گفــت :ســه ســال زودتــر از برنامهریزیهــای پیــش بینــی
شــده ،ضریــب نفــوذ خدمــات بــه صــادرات را همتــراز
اســتاندارد جهانــی کردیــم .افــروز بهرامــی دربــاره آخریــن
اقدامــات انجــام شــده در حمایــت از صــادرات اظهــار
داشــت :در شــرایط فعلــی کــه تحریمهــای بیرحمانــه
و ظالمانــه اجــرا میشــود 10 ،درصــد از صــادرات غیــر
نفتــی کشــور در  5ماهــه نخســت ســال جــاری بــا
حمایــت صنــدوق ضمانــت صــادرات انجــام شــده اســت.
وی گفــت :بــر همیــن اســاس پوشــش حمایتــی صنــدوق
ضمانــت از فعــاالن اقتصــادی در حــوزه صــادرات نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا افزایــش دو برابــری
روبــه رو شــده اســت .صــادرات غیــر نفتــی در ایــن 5
ماهــه ابتدایــی  10میلیــارد و  875میلیــون دالر بــوده
کــه بیــش از یــک میلیــارد و  200میلیــون دالر آن از
طریــق صنــدوق ضمانــت انجــام شــده اســت .وی افــزود:
در کشــورهای توســعه یافتــه ضریــب نفــوذ موسســات
بیمــهای اعتبــار صــادرات  10درصــد و در کشــورهای در
حــال توســعه ایــن رقــم بیــن  4الــی  5درصــد اســت ،مــا
نیــز در ایــران برنامهریــزی کــرده بودیــم کــه در ســال
پایانــی برنامــه ششــم توســعه (ســال  )1402بــه ضریــب
نفــوذ  10درصــدی برســیم امــا خوشــبختانه امــروز ســه
ســال زودتــر از موعــد توانســتیم بــه ایــن هــدف دســت
پیــدا کنیــم .بهرامــی تصریــح کــرد :بــر همیــن اســاس بــا
پیگیریهــای انجــام شــده ،ســرمایه صنــدوق ضمانــت بــا
موافقــت شــورای هماهنگــی اقتصــادی بــا افزایــش 200
میلیــون یورویــی در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری مواجــه
شــد .همچنیــن  100میلیــون یــورو دیگــر نیــز در بودجــه
ســال  99تصویــب شــده کــه تــا ســه مــاه آینــده نهایــی
و عملیاتــی خواهــد شــد .بــه گفتــه وی ،ایــن افزایــش
ســرمایه نشــاندهنده  4برابــر شــدن اعتبــار صنــدوق بــوده
و اگــر بــر اســاس نــرخ دالر ایــن روزهــا محاســبه کنیــم،
ســرمایه صنــدوق از  60میلیــون دالر بــه  400میلیــون
دالر رســیده کــه نشــاندهنده افزایــش  7برابــری اســت.
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فرصت کوتاه خدمت برای وزیر جدید

رمــز نجــات اکوسیســتم تولیــد و تجــارت کشــور اســت
و گمــان میکنــم اولیــن و مهمتریــن خواســته فعــاالن
اقتصــادی بخصــوص در بخــش خصوصــی واقعــی از
وزیــر جدیــد ایــن باشــد کــه ماشــین تولیــد مقــررات
ایــن وزارتخانــه را متوقــف کنــد و وزارت متبــوع خــود
را از مداخــات غیرمســئوالنه و کارشناســی نشــده در
اکوسیســتم اقتصــادی کشــور جــدا کنــد و برحــذر دارد.
ایــن امــر کمــک زیــادی میکنــد تــا فعــاالن بخــش
خصوصــی مقتدرانــه فعالیــت کننــد و در نظــام اقتصــادی
نقشآفریــن شــوند.
موضــوع دوم نظــام تصمیمســازی و تصمیمگیــری
معیــوب و متــورم ایــن وزارتخانــه اســت کــه بــا اتــکا
بــه بضاعــت نــه چنــدان قابــل قبــول علمــی بدنــه
کارشناســی خــود ،نســبت بــه دانــش و تجربــه انباشــته
بخــش خصوصــی بســته ،در تصمیــم گیریهــا از منطــق
تحلیــل اقتصــادی و سیاســتگذاری مــدرن بیگانــه و در
بســیاری از مــوارد حتــی بــا ســایر ارکان و اجــزای نظــام
سیاســتگذاری و حکمرانــی اقتصــادی کشــور ناهماهنــگ
اســت.
اصــاح ایــن نظــام تصمیمســازی و تصمیمگیــری،
گشــایش درهــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت روی
دانــش و تجربــه فعــاالن بخــش خصوصــی ،شفافســازی
رویههــای تصمیمســازی بــر اســاس منطــق اقتصــاد
و سیاســتگذاری و در نهایــت ترویــج رویههــای
تصمیمگیــری مشــارکتی و اجماعگــرا ،بــا حضــور و
نقشآفرینــی تمــام ذینفعــان واقعــی هــر تصمیــم ،یکــی
از پراولویتتریــن اقداماتــی اســت کــه وزارت صمــت
میتوانــد در ســال جهــش تولیــد بــرای کمــک بــه عبــور
اقتصــاد ایــران از ایــن روزهــای دشــوار و بحرانــی انجــام
دهــد .در ایــن مســیر و بــا اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی
میتــوان از بحرانهــا عبــور کــرد و تبعــات منفــی
تحریــم را بــه کمتریــن حــد رســاند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
وزیر نیرو :طرح «برق امید» از آبان امسال در کشور
اجرا میشود
وزیــر نیــرو گفــت :طــرح «بــرق امیــد» حداکثــر از آبــان
مــاه امســال و بیــن مشــترکان خانگــی در ســطح کشــور
اجرایــی میشــود.
رضــا اردکانیــان روز سهشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران
در ارومیــه اظهــار داشــت :مقدمــات اجــرای طــرح «بــرق
امیــد» در کشــور فراهــم شــده و مشــترکان کممصــرف
خانگــی از تخفیــف  ١٠٠درصــدی بهرهمنــد میشــوند.
وی اضافــه کــرد :امیــد اســت بــا اجــرای ایــن طــرح ســایر
مشــترکان نیــز تشــویق و بــه جمــع مشــترکان کــم مصــرف
اضافــه شــوند.
وزیــر نیــرو از انتخــاب ایــن وزارتخانــه در جشــنواره شــهید
رجایــی بــه عنــوان دســتگاه ممتــاز بــرای دومیــن ســال
متوالــی خبــر داد و بیــان کــرد :کســب ایــن رتبــه و تــداوم
آن ،نشــان از عملکــرد بــا برنامــه ریــزی مناســب کارکنــان
پرتــاش وزارت نیــرو در صنعــت آب و بــرق اســت.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه طرحهــای پویــش الــف ب ایــران
اظهــار داشــت :تاکنــون  ١٢١طــرح در ایــن قالــب در کشــور
بــه بهرهبــرداری رســیده و بــرای اجــرای آنهــا  ۲۷۷هــزار
میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه طرحهــای افتتاحــی امــروز در ارومیــه
نیــز گفــت :طــی امــروز  ۶طــرح تولیــد و توزیــع بــرق بــا
 ۳۵هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــه بهــره بــرداری رســید.
وزیــر نیــرو ،در ســفری کوتــاه بــه آذربایجــان غربــی  ۶طــرح
را در قالــب پویــش الــف ب ایــران بــه بهــره بــرداری رســاند
مکان اتصال شبکه برق ایران به قطر از طریق کابل
دریایی
تهــران  -ایرنــا  -وزیــر نیــروی جمهــوری اســامی ایــران
و وزیــر مشــاور در امــور انــرژی قطــر در یــک دیــدار
ویدئوکنفرانســی ،اهمیــت و مزایــای اتصــال شــبکه بــرق
ایــران بــه قطــر را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
بهگــزارش روز دوشــنبه پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو
« ،رضــا اردکانیــان» و «ســعد شــریده الکعبــی» در دیــدار
آنالیــن دربــاره ابتــکار منطقــهای توســعه همکاریهــا در
امــور آبهــای نامتعــارف شــامل شیرینســازی آب دریــا

و اســتفاده از پســاب تصفیهشــده کــه در اجــاس اخیــر
شــورای حــکام آب بــه میزبانــی تهــران مطــرح و مصــوب
شــد ،بحــث و تبــادل نظــر کردنــد.
اردکانیــان ،رئیــس ایرانــی کمیســیون همکاریهــای
مشــترک اقتصــادی دو کشــور ،دربــاره موضــوع تبــادل
بــرق بــا قطــر ،بــا اشــاره بــه تبــادل مســتمر بــرق ایــران بــا
ســایر همســایگان ادامــه داد :قطــر در مواقعــی تولیــد بــرق
مــازاد دارد و ایــن بــرق دارای بــازار مناســبی در کشــورهای
منطقــه نظیــر پاکســتان و افغانســتان و عــراق اســت.
وزیــر مشــاور در امــور انــرژی قطــر هــم در خصــوص موضوع
ابتــکار اســتفاده از آبهــای نامتعــارف گفــت :ضمــن اعــام
حمایــت وزارت متبــوع از انجــام پــروژه مذکــور ،پیشــنهاد
میکنــم کارشناســان در مــورد مســائل بــه صــورت دورهای
در کشــورهای منطقــه جلســه مربــوط بــه پروژههــای
مرتبــط بــا ایــن موضــوع برگــزار کننــد.
ســعد شــریده الکعبــی خطــاب بــه وزیــر نیــروی ایــران
دربــاره انتقــال بــرق گفــت :انتقــال بــرق بیــن دو کشــور
امــکان پذیــر اســت و بایــد روی ایــن پیشــنهاد کار شــود
و بــه نظــرم ،امــکان اجرایــی شــدن آن وجــود دارد .طــرف
قطــری افــزود :در مــورد انــرژی و آب میتــوان بــا حضــور
بخــش خصوصــی دو کشــور زمینههــای همــکاری خوبــی
را تعریــف کــرد.
فراخوان ثبت نام صادرکنندگان برتر از اتاق تهران
اتــاق بازرگانــی تهــران از صادرکننــدگان دعــوت کــرد بــرای
شــرکت در مراســم انتخــاب صادرکننــدگان برتــر در ســامانه
رســمی ایــن اتــاق ثبــت نــام کنند.بــر اســاس اطالعــات
ارایــه شــده از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران ،بیســت و
چهارمیــن دوره انتخــاب صادرکننــدگان برگزیــده اســتان
تهــران در ســال  ۱۳۹۹از ســوی ایــن اتــاق برگــزار خواهــد
شــد .ایــن مراســم در کنــار برنامــه اتــاق بازرگانــی ایــران
و ســازمان توســعه تجــارت ،بــرای انتخــاب صادرکننــدگان
برتــر کشــوری برگــزار خواهــد شــد و در مراســم روز ملــی
صــادرات ،برگزیــدگان آن معرفــی خواهنــد شــد .متقاضیــان
صرفــا در صــورت رفــع تعهــدات ارزی خــود ،یعنــی
بازگردانــدن  ۵۰درصــد ارز صادراتــی بــرای شــرکتهای
تولیــدی ،دارویــی و دانشبنیــان و  ۷۰درصــد بــرای
شــرکتهای بازرگانــی ،امــکان شــرکت و انتخــاب در
فرآینــد صادرکننــده نمونــه را خواهنــد داشــت.
صادرکننــدگان بــرای قــرار گرفتــن در معــرض ایــن محــک،

انـرژی
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میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت بیســت و چهارمیــن
مراســم روز صــادرات بــه آدرس اینترنتــی
 /http: //ed.iccima.irنســبت بــه مطالعــه کامــل و
دقیــق شــاخصهای عمومــی و اختصاصــی گروههــای
کاالیــی و گروههــای خدماتــی اقــدام کــرده و بعــد از
جمــعآوری اطالعــات موردنیــاز بــا مراجعــه مجــدد بــه
ســامانه روز ملــی صــادرات و ورود بــه صفحــه ثبتنــام،
نســبت بــه تکمیــل فرمهــا و ثبتنــام آنالیــن در ایــن
رویــداد اقــدام کننــد .طبــق برنامهریــزی صــورت گرفتــه،
صادرکننــدگان زمــان دارنــد ،تــا  ۱۵مهــر مــاه امســال
نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد.
بازگشت تعادل به بازار ارز با آزاد شدن فروش ارز
پتروشیمیها در صرافیها
تصمیــم بانــک مرکــزی در روزهــای پایانــی شــهریورماه
دربــاره تســهیل فــروش ارز صادراتــی ،گام مهمــی بــرای رفع
نیازهــای ارزی و ایجــاد تعــادل در بــازار بــه شــمار مــی رود.
در چارچــوب تســهیل و تســریع تامیــن ارز وارد کننــدگان
در بــازار ارز بــه پتروشــیمیها ،فوالدیهــا و معدنیهــا
اعــام شــد کــه آنهــا نیــز میتواننــد ارز حاصــل از صــادرات
خــود را ،عــاوه بــر صرافیهــای بانکــی ،مســتقیم بــه
صرافیهــای مجــاز بــرای واردات کاالهــای دارای تخصیــص
ارز بفروشــند.
ایــن در حالــی اســت کــه پیشــتر ،صادرکننــدگان نســبت
بــه محدودیتهــای فــروش آزادانــه ارز گالیــه داشــته
و آن را موجــب کنــد شــدن بازگشــت ارز بــه کشــور
میدانســتند .تــا قبــل از ایــن تصمیــم ،صادرکننــدگان
پتروشــیمی کــه جــزو بزرگتریــن صادرکننــدگان کشــور
بــه شــمار مــی رفتنــد ،مجــاز بودنــد ارز صادراتــی خــود را
فقــط بــه صرافــی هــای بانکــی بــه فــروش برســانند.
ممکــن اســت عــدهای ســوال کننــد کــه چــرا ایــن تصمیــم
تنهــا مشــمول صادرکننــدگان پتروشــیمی میشــود و نــه
تمــام صادرکننــدگان؟ آمــار حاکــی از آن اســت کــه طــی
ســالهای گذشــته بیــش از دو ســوم صــادرات از منابــع
ارزی غیرنفتــی کشــور متعلــق بــه ســه گــروه پتروشــیمی،
فــوالد و معــدن بــوده اســت.
بنابرایــن بانــک مرکــزی بــا ایــن شــیوه ،بزرگتریــن
صادرکننــدگان را بــرای بازگردانــدن تعــادل بــه بــازار
ارز مــورد هــدف قــرار داد و بــه ایــن ترتیــب صنایــع
صادرکننــده مذکــور کــه عرضهکننــدگان بــزرگ ارز
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بــه حســاب میآینــد ،میتواننــد بــه جــای فــروش ارز
بــه صرافیهــای بانکــی ،ارز حاصــل از صــادرات را بــه
صرافیهــای تضامنــی بفروشــند.
میتــوان خوشــبین بــود کــه بــا ایــن روش ،صادرکننــدگان
انگیــزه بیشــتری بــرای بازگردانــدن ارز بــه کشــور داشــته
باشــند و همچنیــن عرضــه ارز در بــازار نیــز افزایــش یابــد
کــه نتیجــه آن بازگشــت تعــادل بــه بــازار ارز خواهــد بــود.
انتقاد از تصمیمات ناگهانی درباره صادرات
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس غالمحســین شــافعی در
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اظهــار داشــت :در یکــی دو مــاه آینــده مــا شــاهد افــت
صــادرات خواهیــم بــود در حالــی کــه بــا توجــه بــه اتفاقاتــی
کــه درخصــوص نــرخ ارز افتــاده میتوانســتیم وضعیــت
متفاوتتــری درخصــوص صــادرات داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه مشــکل مــا درخصــوص صــادرات
مرتبــط بــا وزارت صمــت و ســازمان توســعه تجــارت
اســت بیــان داشــت :ســازمان توســعه تجــارت در مقابــل
سیاســتهای ارزی بــه یــک ســازمان کامــا منفعــل
تبدیــل شــده و در برابــر سیاس ـتهای ارزی تســلیم اســت.
تصمیمــات یکبــاره در حــوزه صــادرات آینــده بــدی را بــرای
مــا در حــوزه صــادرات خواهــد داشــت.
گفتنــی اســت ،چنــدی پیــش ،خوانســاری ،رئیساتــاق
بازرگانــی تهــران هــم بیــان کــرده بــود« :در ســه ماهــه
نخســت امســال صــادرات غیرنفتــی کشــور  45درصــد
کاهــش یافــت و در مــرداد امســال نیــز رونــد صــادرات در
مقایســه بــا تیــر امســال کاهشــی بــوده اســت کــه اگــر بــا
ایــن روال بــه پیــش برویــم صــادرات غیرنفتــی کــه خــود
محلــی بــرای درآمدزایــی ارزی و رفــع بخشــی از مشــکالت
کشــور بــود نیــز دچــار مشــکل میشــود».
بــه عبارتــی ،احتمــاال بخــش مهمــی از آشــفتگیهای ارزی
اخیــر مربــوط بــه کاهــش درآمدهــای صادراتــی در ماههــای
ابتدایــی امســال بــوده کــه اثــر خــود را روی قیمــت دالر
گذاشــته ،بــر ایــن اســاس ،اگــر صــادرات کشــور مجــددا
کاهــش بیابــد ،بایــد فکــری اساســی بــه حــال وضعیــت
بــازار ارز نمــود .هرچنــد چنــد روز پیــش رویتــرز از افزایــش
صــادرات نفــت ایــران بــه  5/1میلیــون بشــکه در روز خبــر
داد کــه در صــورت صحــت آن میتــوان امیــد زیــادی بــه
کاهــش قیمــت دالر داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روحانی :واقعیت ها در جنگ
اقتصادی نباید تحریف شود
رییــس جمهــور گفــت :امــروز در جنــگ اقتصــادی
واقعیتهــا نبایــد تحریــف شــود ،بایــد بــه
همــان صورتــی کــه هســت مبــدا تاریــخ و مقــدار
مشــکالت بــرای مــردم تبییــن شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانــی طــی ســخنانی در جلســه هیــات دولــت بــا اشــاره
بــه اقــدام مجلــس بــرای انتخــاب وزیــر پیشــنهادی صمــت،
اظهــار کــرد :یکــی از مســئولیتهای مهمــی کــه پســتش
چنــد مــاه خالــی بــود بــا ایــن رای از امــروز وزیــرش
مشــخص شــده و بــار مســئولیت را بــه دوش گرفتــه اســت.
وی افــزود :وزارت صمــت یکــی از وزارتخانههایــی اســت
کــه امــروز در خــط مقــدم مبــارزه بــا تحریــم اســت ،ایــن
وزارتخانــه بــار مســئولیت تامیــن کاالهــای اساســی و
ضــروری و بخــش بزرگــی از بــار تولیــد را بــه دوش دارد.
البتــه وزارت کشــاورزی و وزارتخانههــای دیگــر هــم
مســئولیت تولیــد در بخــش خودشــان را بــر عهــده دارنــد.
رییــسجمهــوری ادامــه داد :چهــار مســاله مهــم امــروز بــر
دوش وزارت صمــت اســت .اولیــن مســاله ،جهــش تولیــد
اســت و امســال همــه مســئولیت داریــم شــعار جهــش تولید
را محقــق کنیــم تــا در زمینــه تولیــد حرکــت مــا بهتــر از
ســالهای قبــل باشــد.
روحانــی تصریــح کــرد :در دوران قبــل ،دولــت حداقــل
روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت بــا قیمــت  ۱۲۰دالر
صــادر میکــرد .در ســال  ۹۲قیمــت نفــت کــه کاهــش
یافــت ،هــر بشــکه نفــت  ۱۰۴دالر بــود .بانکهــای مــا در
شــرایط امــروز نبودنــد و شــرایط بهتــری را داشــتند.
رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه در بخــش صــادرات
نفــت بــا مشــکالت بیشــتری روبــهرو هســتیم ،ادامــه داد:
صــادرات کاالهــای دیگــر بایــد ایــن مســاله را جبــران کنــد.
ایــن مســاله میتوانــد صــادرات بخشهــای غیرنفتــی باشــد.
همچنیــن تامیــن ارز مــورد نیــاز کشــور بــر دوش صــادرات

غیرنفتــی اســت کــه البتــه کشــاورزی و خدمــات و صــادرات
بــرق را هــم شــامل مــی شــود امــا بــار اصلــی در بخــش
صــادرات بــر دوش بخــش صنعــت اســت و امــروز صــادرات
کاالهــای تولیــدی کشــور بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد.
رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه صــادرات کاال دومیــن
وظیفــه وزارت صمــت در شــرایط فعلــی اســت ،اظهــار کــرد:
بــار اصلــی تامیــن ارز در ســالهای قبــل مســئله نفــت،
میعانــات و گاز بــود امــا شــرایط مــا مثــل ســابق نیســت.
برخــی از دوســتانی کــه در فضــای مجــازی اشــاره کــرده
و میگوینــد قبــل از ایــن دولــت ،ایــران تحریــم بــود و
اکنــون هــم در تحریــم هســتیم و بعــد میگوینــد شــما
میگفتیــد مشــکالت بــه خاطــر مدیریــت اســت و امــروز
هــم تحریــم هســتیم ،امــروز را چــه میگوییــد ،بایــد گفــت
جنــگ اقتصــادی در ایــن ســه ســال بــوده اســت.
روحانــی ادامــه داد :مشــکالتی ســاختاری از قدیــم بــوده
و ممکــن اســت مشــکالت مدیریتــی هــم وجــود داشــته
باشــد ،مهــم ایــن اســت کــه بایــد ببینیــم درصــد اینهــا
در ایــن شــرایط جنــگ اقتصــادی بــه چــه میــزان اســت
پــس برخــی دوبــاره شــرایط کنونــی را بــا شــرایط تحریــم
مقایســه نکننــد.
وی تصریــح کــرد :واقعیتهــای جامعــه را تحریــف نکنیــم،
همــان طــور کــه رهبــری گفتنــد واقعیتهــای دفــاع
مقــدس نبایــد تحریــف شــود امــروز هــم در جنــگ اقتصادی
واقعیتهــا نبایــد تحریــف شــود بایــد بــه همــان صورتــی
کــه هســت مبــدا تاریــخ و مقــدار مشــکالت بــرای مــردم
تبییــن شــود.
روحانــی تصریــح کــرد :کرونــا و مشــکالتی کــه ایجــاد کــرده
اســت ،آمــاری کــه در چهــار ،پنــج مــاه اول ســال داده شــده
نشــان دهنــد ه آن اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته
شــاهد تولیــد بیشــتری در بخشهــای تولیــدی هســتیم.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و پنج  /هفتـه دوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

پیشنهادات
سندیکا صنعت
برق درباره برنامه
همکاریهای  25ساله
ایران و چین

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران پیشــنهادات خــود در
خصــوص پیشنویــس برنامــه همکاریهــای جامــع
 25ســاله ایــران و چیــن را بــه معــاون بینالملــل اتــاق
بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ارائــه
کــرد .در ایــن گــزارش پیشــنهادات و مالحظاتــی در
همکاریهــای حــوز ه انــرژی ،همــکاری منطق ـهای ،حمــل
و نقــل و زیرســاخت ،صنعــت معــدن و تجــارت مطــرح
شــده اســت.
ســندیکا دربــاره تشــویق مشــارکت شــرکتهای چیــن در
ســرمایهگذاری و تأمیــن مالــی طرحهــای بــرق و انــرژی
و مشــارکت چیــن در انتقــال تجربیــات در زمینــه تدویــن
برنامــه راهبــردی بــه صنعــت بــرق ایــران ،پیشــنهاد کــرده
کــه شــرایط حقوقــی و قــراردادی پیشــنهاد شــده بــه
ســرمایهگذاران چینــی از نظــر نــوع تضامیــن و تســهیم
ریســک نبایــد بــه نحــوی باشــد کــه بیــن شــرکتهای
چینــی و ایرانــی تبعیــض ایجــاد شــود و فرصتهــای
ســرمایهگذاری بایــد بــه بهطــور یکســان بــرای
شــرکتهای ایرانــی و چینــی برقــرار باشــد.
در بخشــی از ایــن گــزارش آمــده اســت در زمینــه
همکاریهــای منطقــهای ماننــد طراحــی و اجــرای
برنامههــای مشــترک توســعه منابــع و انتقــال انــرژی در
عــراق و مشــارکت چیــن در تولیــد و انتقــال انــرژی بــرق
بیــن ایــران و کشــورهای همســایه تاکیــد شــده اســت
کــه در جهــت حفــظ ســهم بــازار شــرکتهای ایرانــی
در بــازار منطقــه ،حداقــل مشــخصی بــرای طرفهــای
ایرانــی تعییــن شــود .ازآنجــا کــه بــه دلیــل تحریمهــای
بانکــی ،صــادرات کاال و خدمــات بــه کشــورهای همســایه
بــا مشــکالت عدیــدهای در انتقــال وجــوه ارزی بــه ایــران
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مواجــه شــده اســت ،لیکــن در ایــن تفاهمنامــه روشهــای
مســاعدت در انتقــال منابــع ارزی حاصــل از صــادرات بــه
ایــران بایــد لحــاظ شــود.
در حــوزه نفــت و انــرژی ،بــا توجــه بــه اینکــه ظرفیــت
شــرکتهای ســازنده تجهیــزات ،پیمانــکار و مشــاور ایرانــی
بــرای اجــرای پروژههــای ســاخت شــبکه بــرق خالــی
اســت و مشــارکت شــرکتهای چینــی بایــد محــدود بــه
مشــارکت مالــی و ســرمایهگذاری باشــد .ورود آنهــا از
مســیر تأمیــن مالــی ،بــازار صنعــت بــرق را بــه چینیهــا
واگــذار کــرده و بــه حــذف شــرکت ایرانــی منجــر خواهــد
شــد .لــذا ســندیکای صنعــت بــرق ایــران پیشــنهاد داده که
در ایــن برنامــه جامــع در بخــش نفــت و انــرژی ،حداقــل
ســهم کاال و تجهیــزات ســاخت شــرکتهای ایرانــی در
پروژههــا تعییــن شــود.
همچنیــن ســندیکا تاکیــد کــرده کــه بــا توجــه بــه اینکــه
شــرکتهای ایرانــی از تــوان کامــل در ســاخت و اجــرای
پروژههــای نیروگاهــی برخــوردار بــوده و صادرکننــده ایــن
خدمــات بــه شــمار مــی رونــد ،در سیاس ـتهای تشــویقی
نبایــد بــه نحــوی عمــل شــود کــه راه بــرای ورود مشــاوران
و پیمانــکاران و ســازندگان چینــی در پروژههــای وزارت
نیــرو تســهیل و عمـ ً
ا بــازار کشــور بــه ایــن شــرکتها داده
شــود و شــرکتهای ایرانــی بــازار داخلــی را بــه رقبــای
چینــی واگــذار کننــد.
در گــزارش ســندیکا بــه این مســاله اشــاره شــده کــه درباره
همــکاری در پروژههایــی ماننــد طراحــی شــهرک صنعتــی
تولیــد خــودرو و صنایــع مرتبــط با آن بــا تمرکز بر اســتفاده
از فنــاوری انــرژی تجدیــد پذیــر کــه در زمــره فعالیتهــای
صنعــت ،معــدن و تجــارت گنجانــده شــده اســت پیشــنهاد
میشــود از ســرمایهگذاران چینــی بــرای ســرمایهگذاری
در ایجــاد زنجیــره تولیــد ســلولهای خورشــیدی بــا هــدف
کســب بازارهــای منطق ـهای و صــادرات محصــوالت آن بــه
کشــورهای منطقــه اســتفاده شــود.
بــه عــاوه تاکیــد شــده کــه در حــوزه ســرمایهگذاری
در بخــش انرژیهــای پــاک بهخصــوص در مناطــق
گســترده کویــری ایــران و صــادرات انــرژی تولیــدی بــه
کشــورهای همســایه و ذخیــره گاز در کویــر بایــد بــا لحــاظ
سیاســتهای محیطزیســتی و حفاظــت از گونههــای
طبیعــی ،از تخریــب محیطزیســت در ایــن بخشهــا
اجتنــاب شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزيــر جديــد صنعــت ،معــدن و تجــارت در شــرايطي
ســكان ايــن وزارتخانــه را بــه دســت مــي گيــرد
كــه بــا چنــد چالــش جــدي روبروســت.
.1گرانی
چالــش اول ،افزايــش قيمــت بســياري از كاالهاســت؛ از
خــودرو تــا مــرغ و تخــم مــرغ .گرانــي هايــي كــه مســئوليت
آنهــا بــه درجاتــي يــا در توليــد يــا توزيــع و يــا نظــارت بــه
وزارت عريــض و طويــل صنعــت  ،معــدن و تجــارت بــاز
مــي گــردد.
مهمتريــن ابــزار ايــن وزارتخانــه بــراي ســاماندهي ايــن
وضعيــت هــم ،نــه امــكان بهره گيــري از ابــزار پولــي و ارزي
و حتــي تعرفــه اي كــه در وزارتخانــه هــا و نهادهــاي ديگــر
تعييــن تكليــف مــي شــوند بلكــه ابــزار «ســازمان حمايــت از
توليــد كننــدگان و مصــرف كننــدگان» اســت كــه چــه ابــزار
ناكارآمــدي .در واقــع حــدود دو دهــه اســت كــه صنعــت و
وزيــر متولــي آن ،نقــش برجســته اي در تعييــن سياســت
هــاي پولــي و ارزي نــدارد و تابــع تصميمــات بانــك مركــزي،
وزارت اقتصــاد ،ســازمان مديريــت و ...اســت .نهادهايــي
كــه البتــه هريــك بــه نوبــه خــود در بنــد سياســت انــد و
سياســتمدارها .رابطــه اي كــه قــرار بــود معكــوس شــود و
ايــن سياســت و سياســتمداران باشــند كــه بــه اقتصــاد يارانــه
دهنــد و بــه توصيــه هــاي اقتصاددانــان گــوش ســپارند«( .در
کشــور مــا سالهاســت کــه اقتصــاد بــه سیاســت داخلــی و
خارجــی یارانــه میدهــد .تــا کــی میخواهیــم ایــن کار را
بکنیــم؟ یــک دهــه برعکــس کنیــم و ببینیــم چــه میشــود
و از سیاســت داخلــی و سیاســت خارجــی بــه اقتصــاد یارانــه
بدهیــم تــا مشــاهده کنیــم مــردم زندگــی و معیشتشــان
چگونــه خواهــد شــد» –حســن روحانــي _)1393
.2کاهش ارزش افزوده صنعت
چالــش دوم وزيــر جديــد صمــت ،كاهــش ارزش افــزوده
بخــش صنعــت در طــي دو ســه ســال اخيــر اســت .ايــن
كاهــش رشــد البتــه نــه فقــط در ايــن بخــش بلكــه در كليــت
اقتصــاد واقــع شــده اســت .امــا اهميــت صنعــت بــه لحــاظ
جايــگاه و تاثيــر آن بــه عنــوان موتــور اقتصــاد كشــور اســت.
رشــد ارزش افــزوده بخــش صنعــت و معــدن طبــق آمــار
بانــك مركــزي در طــي ســال هــاي  97و  98بــه ترتيــب
بــه  -7.5و  2.1ســقوط كــرده اســت و در ســه ماهــه اول

انـرژی
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سه چالش وزير جديد صمت
امســال نيــز طبــق گــزارش مركــز آمــار رشــد بخــش صنايــع
و معــادن  -4/4درصــد و زيربخــش صنعــت  -0.4بــوده
اســت .البتــه بانــك مركــزي رشــد بخــش صنايــع و معــادن
را در ايــن دوره مثبــت و رقــم  2.5درصــد گــزارش كــرده
اســت.
اگــر حتــي هميــن رقــم بانــك مركــزي را مــاك و مبنــا
قــرار دهيــم كــه طبــق آن شــاخص تولیــد  13گــروه ( بــا
ســهم  83درصــدي از كل شــاخص ) از  24گــروه اصلــی در
فصــل اول ســال جــاری نســبت بــه فصــل اول ســال گذشــته،
مثبــت بــوده اســت (صنایــع «تولیــد انــواع آشــامیدنیها»،
«تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی»« ،انتشــار و
چــاپ» و «تولیــد داروهــا و فرآوردههــای دارویــی» و نظایــر
آن) بــاز نمــي تــوان چنــدان خشــنود بــود و اطمينــان
خاطــر داشــت .چــرا كــه رشــدهاي واقــع شــده عمدتــا بــه
واســطه ممنوعيــت هــاي وارداتــي و افزايــش شــديد نــرخ ارز
و كاهــش شــديد تقاضــا بــراي كاالهــاي وارداتــي بــوده اســت
 .امــري كــه بنظــر نمــي رســد چنــدان دوام داشــته و بــا
افزايــش قيمــت مــواد اوليــه و نهــاده هــاي توليــد بــا كاهــش
در فصــول پائيــز و زمســتان مواجــه شــود.
در واقــع ممنوعیــت هــای وارداتــی و خالــی شــدن میــدان
رقابــت از رقبــای پــر تــوان خارجــی و افزایــش نــرخ ارز و
ســرمایه ای شــدن بســیاری از کاالهــای مصرفــی تولیــد
داخــل و افزایــش شــدید تقاضــا بــرای ایــن محصــوالت،
عامــل اصلــي رشــدهاي محــدود صنعتــي بــوده اســت.
مشــکل امــا ،آنجــا بــروز مــی کنــد کــه تولیــد صنعتــی
کشــورمان بخواهــد بــر اصالــت هــای واقعــی و پذیرفتــه
شــده جهانــی اتــکا کنــد و در بازارهــای رقابتــی خــود را
محــک زنــد و در بــازار داخــل و یــا منطقــه و جهــان بــا
همتایــان خــود مــورد انتخــاب و ارزيابــي مشــتریان قــرار
گیــرد .آنــگاه بنظــر مشــکل دو چنــدان خواهــد شــد و
سياســت هــاي درون گرايانــه فعلــي ،بحرانــی بــس ســخت
را متوجــه کلیــت صنعــت و اقتصــاد کشــور خواهــد كــرد.
صنعتــي كــه البتــه در صــورت رفــع تحريــم هــاي خارجــي و

ســو سياســت هــا و بگيــر و ببندهــاي داخلــي و در شــرايط
فضــاي آزاد و رقابتــي كارنامــه اي شايســته خواهــد داشــت؛
مصــداق ايــن مدعــا ميانگيــن رشــد  10.5درصــدي ســال
هــاي برنامــه ســوم توســعه و دوران اصالحــات ( 79-84
) اســت.
.3وزارت صنعت ،معدن و تجارت
چالــش مهــم ديگــر وزيــر جديــد صمــت ،خــود آن وزارتخانه
اســت .اينكــه وزارت صنعــت  ،معــدن و تجــارت فاقــد شــرح
وظايــف قانونــي اســت .يعنــي وجــود ايــن وزارتخانــه معطوف
بــه يــك «مــاده واحــده» مصــوب  1390.4.11اســت كــه در
آن صرفــا «امكانــات ،تعهــدات  ،اعتبــارات  ،نيــروي انســاني و
امــوال» وزارتخانــه هــاي «صنايــع و معــادن» و «بازرگانــي»
بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت منتقــل شــده اســت.
امــا شــرح وظايــف و اختيــارات ايــن وزارتخانــه كــه ظــرف
شــش مــاه پــس از تصويــب ايــن مــاده واحــده مــي بايســت
بــه تصويــب دولــت و مجلــس مــي رســيد ،حــدود  9ســال
اســت ،بالتكليــف و حتــي بالعكــس ،موضــوع تفكيــك دوبــاره
ايــن وزارتخانــه در دســتور كار دولــت قــرار دارد.
واضــح و آشــكار اســت در كمتــر از يــك ســال باقيمانــده
تــا پايــان كار دولــت دوازدهــم و اصــوال روحيــه و نگــرش
اقتصــادي حاكــم بــر آن ،نمــي تــوان انتظــار حــل هيــچ يــك
از چالــش هــاي فــوق اعــم از اتخــاذ راهبردهــاي جديــد
سياســتي در جهــت حاكميــت توســعه صنعتــي در گفتمــان
دولــت و يــا ايجــاد فضــاي رقابتــي و دســت بــر داشــتن از
خودكفايــي و سياســت هــاي تعزيراتــي و يــا حتــي تعييــن
تكليــف وزارت صمــت را داشــت .تنهــا مــي تــوان از اينكــه
وضعيــت صنعــت از ايــن بدتــر و ســخت تــر و چالــش هايــش
بــه ابــر چالــش تبديــل نشــود خشــنود ،و اميــدوار بــود
شــاهد از هــم گســيختگي بيشــتر سياســتي ،ســاختاري و
ســازماني ايــن حــوزه كليــدي اقتصــاد ميهــن مــان نباشــيم،
بــه نظــر بــه هميــن هــم بايــد قانــع بــود!
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عضــو هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان تهــران بــا اشــاره بــه ســهم حــدود  ۴۴درصدی
وزارت صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور،
گفــت :امــروز در شــرایط دشــوار کنونــی ،تشــکل هــا
از گزینــه پیشــنهادی رییسجمهــوری بــرای ایــن
وزارتخانــه اســتقبال مــی کننــد.
«علیرضــا حائــری»امــروز ( دوشــنبه) در گفتوگــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ابــراز امیــدواری کــرد بــا
رای مثبــت مجلــس شــورای اســامی بــه «علیرضــا
رزمحســینی» ،تکلیــف وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت هــر چــه ســریعتر مشــخص شــود.
وی افــزود :حــدود نیمــی از تولیــد ناخالــص ملــی
کشــور در ایــن وزارتخانــه تعییــن تکلیــف میشــود
و بــا وجــود نوســان نــرخ ارز ،تــورم و بیثباتیهــای
موجــود ،ایــن وزارتخانــه نیــاز بــه ثبــات مدیریــت دارد
و سرپرســت موقــت ،تصمیــم گیرنــده کالن نمــی
توانــد باشــد.
ایــن فعــال صنعتــی تاکیدکــرد :انتظــار م ـیرود وزیــر
پیشــنهادی رییسجمهــوری در انــدک زمــان باقــی
مانــده از عمــر دولــت بتوانــد تصمیــم هــای مناســبی
بهویــژه در زمینــه نــرخ کاالهــا اتخــاذ نمایــد و از
عــزل و نصبهــای جدیــد و اقــدام هــای نمایشــی
پرهیــز و بــا حداقــل تغییــرات ،وزارتخانــه را اداره کنــد.
وی گفــت :ایــن روزهــا قیمــت اکثــر کاالهــا نســبتی بــا
دالر یافتــه ،امــا عــدهای نیــز در حــال ســوء اســتفاده از
شــرایط و گــران کــردن کاالهایشــان هســتند و انتظــار
مــیرود بــه جــای تغییــرات و رفتوآمدهــا ،بــه
وضعیــت معیشــتی و اقتصــاد مــردم و بهویــژه کنتــرل
قیمــت هــا توجــه اساســی شــود.
رزمحســینی ســابقه مدیریــت چنــد شــرکت بــزرگ،
عضویــت در هیــات مدیــره چنــد واحــد تولیــدی و
فعالیتهــای بازرگانــی را در کارنامــه خــود دارد .او
عضــو هیــات مدیــره چنــد واحــد معدنــی بــوده و بــا
امــور صنعــت ،معــدن و تجــارت آشــنایی کامــل دارد.
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هجدهمیــن نشســت مجمــع عمومــی اتــاق بازرگانــی و صنعــت اکــو 28
مهــر برگــزار میشــود

دبیــرکل اتــاق اکــو از برگــزاری هجدهمیــن نشســت مجمــع عمومــی ،بیســت و هشــتمین
نشســت کمیتــه اجرائــی اتــاق بازرگانــی و صنعــت اکــو خبــر داد .ایــن نشســت دوشــنبه ۱۹
اکتبــر برابــر بــا  ۲۸مهــر بــه صــورت وب کنفرانــس برگــزار میشــود.
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عکس العمل بازارهای انرژی به
منازعه آذربایجان و ارمنستان

چنــد هفتــه پیــش از ایــن کــه جمهــوری آذربایجــان ارســال
گاز بــه اتحادیــه اروپــا را آغــاز کنــد ،جنــگ چنــد دهــه ای
ایــن کشــور بــا ارمنســتان دوبــاره شــعله ور شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بازارهــای نفــت و گاز هنــوز از ایــن
منازعــه بــه وحشــت نیافتــاده انــد کــه شــاید بــه دلیــل
کاهــش چشــمگیر تقاضــای جهانــی بــرای انــرژی بــه دلیــل
شــیوع پاندمــی کوویــد  ۱۹باشــد و اگــر بدتریــن ســناریوی
ممکــن در ایــن منازعــه بــه وقــوع بپیونــدد و خطــوط لولــه
نفــت و گاز بمبــاران شــده و متعاقــب آن فاجعــه محیــط
زیســتی پیــش بیایــد ،تولیدکننــدگان جهــان ظرفیــت مــازاد
بــرای جبــران اختــاالت عرضــه ناشــی از ایــن منازعــه را
دارنــد .در شــرایطی عــادی نبــرد نظامــی و اختــال عرضــه
انــرژی بــه افزایــش قیمتهــا منتهــی مــی شــد.
ایــن منازعــه بــر ســر منطقــه ناگورنــو قــره بــاغ اســت کــه
هــر دو کشــور ادعــای مالکیــت آن را دارنــد .در تئــوری،
منازعــه اخیــر ممکــن اســت جریــان نفــت و گاز از جمهــوری
آذربایجــان کــه دومیــن تولیدکننــده بــزرگ نفــت در منطقــه
دریــای خــزر اســت را مختــل کنــد زیــرا خطــوط لولــه
صــادرات ایــن کشــور در فاصلــه  ۱۰مایلــی مــرز ارمنســتان
قــرار دارنــد.
جمهــوری آذربایجــان عمــده نفــت خــام خــود را از طریــق
خــط لولــه باکو-تفلیس-ســیهان بــه پایانــه صــادرات در
ســاحل مدیترانــه ای ترکیــه صــادر مــی کنــد .حجــم اضافــی
بــه بنــدر سوپســای گرجســتان در دریــای ســیاه ارســال مــی
شــود .صــادرات گاز طبیعــی از طریــق خــط لولــه قفقــاز
جنوبــی بــه گرجســتان و ترکیــه جریــان دارد و قــرار اســت
اواخــر امســال بــه بازارهــای اتحادیــه اروپــا برســد .هــر ســه
خــط لولــه از خــاک جمهــوری آذربایجــان مــی گذرنــد.
عمــده نفــت و گازی کــه بــه ایــن خطــوط لولــه پمــپ مــی
شــود ،توســط دو کنسرســیوم بــه ریاســت شــرکت  BPتولید
مــی شــود کــه نفــت را از میادیــن آذری ،چــراغ و گونشــلی و
گاز را از ذخایــر شــاه دنیــز در دریــای خــزر اســتخراج مــی
کننــد .حجــم اندکــی نفــت از قزاقســتان و ترکمنســتان در
شــرق ســاحل خــزر از طریــق خــط لولــه باکو-تفلیــس-

ســیهان منتقــل مــی شــود .ایــن خــط لولــه ظرفیــت انتقــال
روزانــه  ۱.۲میلیــون بشــکه را دارد امــا در عمــل کمتــر از
نصــف ایــن ظرفیــت فعالیــت دارد .حــدود  ۸۰هــزار بشــکه در
روز نفــت هــم از طریــق خــط لولــه سوپســا صــادر مــی شــود.
جمهــوری آذربایجــان همچنیــن گاز را از طریــق خــط لولــه
ای صــادر مــی کنــد کــه در کنــار خطــوط لولــه نفتــی
فعالیــت دارد .ایــن کشــور ســال میــادی گذشــته از طریــق
خــط لولــه قفقــاز جنوبــی  ۹.۲میلیــارد متــر مکعــب گاز
بــه ترکیــه تحویــل داد .ایــن خــط لولــه بخشــی از کریــدور
گاز جنوبــی بــه طــول چهارهــزار کیلومتــر اســت کــه مــورد
حمایــت آمریــکا قــرار دارد و ســاخت آن بــرای شــرکت BP
و شــرکایش حــدود  ۴۰میلیــارد دالر هزینــه داشــته اســت.
الشــاد نصیــروف ،نایــب رییــس شــرکت ســوکار در ژوییــه
گفتــه بــود جمهــوری آذربایجــان قــرار اســت از مــاه آینــده از
طریــق ایــن خــط لولــه بــه ایتالیــا و یونــان گازرســانی کنــد.
دفتــر وی روز دوشــنبه اظهــار کــرد کــه ایــن صــادرات تــا
پایــان ســال آغــاز مــی شــود و حــدود ســه درصــد از نیازهــای
گازی اتحادیــه اروپــا را تامیــن مــی کنــد بــا ایــن حــال ایــن
بلــوک منابــع جایگزیــن فراوانــی دارد.
در حالــی کــه نزدیــک بــودن ایــن خطــوط لولــه انــرژی بــه
منطقــه مــرزی آنهــا را در معــرض خطــر قــرار داده اســت امــا
ارمنســتان در جریــان مناقشــه هــای مــرزی پیشــین میــان دو
کشــور کــه در  ۳۰ســال گذشــته گهــگاه بــه وقــوع پیوســته
اســت ،بــه آنهــا حملــه نکــرده اســت.
مهمتــر از همــه شــیوع ویــروس کرونــا باعــث مــازاد تولیــد
نفــت و گاز در ســطح جهانــی شــده اســت .طبــق پیــش بینــی
آژانــس بیــن المللــی انــرژی ،تقاضــای جهانــی بــرای نفــت در
ســه ماهــه جــاری  ۷.۱درصــد کمتــر از مــدت مشــابه ســال
گذشــته خواهــد بــود .کشــورهایی شــامل عربســتان ســعودی
و روســیه در واکنــش بــه ضعــف تقاضــا ،نفــت کمتــری تولیــد
مــی کننــد امــا اگــر ضــرورت ایجــاب کننــد مــی تواننــد بــه
راحتــی ظرفیــت تولیدشــان را افزایــش دهنــد.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی در ژوئــن پیــش بینــی کــرده بــود
کــه مصــرف گاز امســال چهــار درصــد کاهــش پیــدا خواهــد
کــرد کــه دو برابــر کاهــش مشــاهده شــده در زمــان بحــران
مالــی ســال  ۲۰۰۸-۲۰۰۹خواهــد بــود .کاهــش مصــرف
باعــث تشــدید بحــران اشــباع عرضــه خواهــد شــد کــه در
حــال حاضــر گریبانگیــر بــازار شــده اســت.
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ادغام نفتی چند میلیارد دالری
دیگری در راه است

در جدیدتریــن توافــق ادغــام تولیدکننــدگان آمریکایــی،
شــرکت نفــت و گاز دوون انــرژی شــرکت انــرژی دبلیــو پــی
ایکــس انــرژی را در قــراردادی بــه ارزش  ۲.۵۶میلیــارد دالر
خریــداری مــی کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن قــرارداد در شــرایطی انجــام مــی
گیــرد کــه شــرکتهای نفــت شــیل آمریــکا بــه دلیــل قیمــت
ضعیــف نفــت و مشکالتشــان بــرای تهیــه ســرمایه بــه منظــور
بازپرداخــت بدهــی ،متحمــل ضررهــای مالــی شــده انــد.
بــر اســاس قــرارداد میــان دو شــرکت ،ارزش ســهم شــرکت
دبلیــو پــی ایکــس  ۴.۵۶دالر تعییــن شــده کــه  ۲.۷درصــد
باالتــر از قیمــت نهایــی معامــات جمعــه اســت .ارزش ســهام
ایــن شــرکت پــس از انتشــار خبــر ادغــام ۱۱.۵ ،درصــد جهــش
یافــت و  ۴.۹۵دالر معاملــه شــد در حالــی کــه ســهام دوون
انــرژی بــا  ۴.۷درصــد افزایــش ۹.۲۳ ،دالر بــود.
قــرارداد دوون ،دومیــن قــرارداد بــزرگ ادغــام پــس از شــوک
قیمــت نفــت در آوریــل اســت .شــرکت شــورون در ژوئیــه
توافــق کــرد شــرکت نوبــل انــرژی را در قــراردادی بــه ارزش
پنــج میلیــارد دالر خریــداری کنــد.
دوون اظهــار کــرد کــه انتظــار مــی رود ایــن قــرارداد در اوایــل
ســال  ۲۰۲۱نهایــی شــود و بــه کاهــش هزینــه هــا و افزایــش
جریــان نقدینگــی ســاالنه بــه میــزان  ۵۷۵میلیــون دالر تــا
پایــان ســال آینــده کمــک خواهــد کــرد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،تولیــد نفــت دو شــرکت مــی
توانــد بــه  ۲۷۷هــزار بشــکه در روز برســد.
احتمــال ایــن کــه قراردادهــای ادغــام بیشــتری در راه باشــد،
وجــود دارد .بازیگــران بــزرگ صنعــت انــرژی بــرای تحمــل هــر
بحرانــی حتــی اگــر ناچــار بــه کاهــش هزینــه و کاهش مشــاغل
باشــند ،توانایــی کافــی را دارنــد امــا شــرکتهای مســتقل
متوســط آســیب پذیرتــر هســتند .ایــن امــر بــه خصــوص در
صنعــت نفــت شــیل آمریــکا بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت.
تولیدکننــدگان مقــروض از یــک ســو بــا نابــودی تقاضــا بــر
اثــر شــیوع ویــروس کرونــا و از ســوی دیگــر بــا فشــار ســرمایه
گــذاران بــرای ســوددهی باالتــر مواجــه هســتند.
مــوج ادغامهــا و خریدهــا یکــی از مشــخصه هــای هــر رکــودی
در صنایــع دوره ای اســت امــا ایــن بــار حتــی ایــن مــوج هــم
مبهــم اســت زیــرا پاندمــی کرونــا باعث شــده اســت خریــداران
احتمالــی تمایلــی بــرای ریســک کــردن پــول خــود نداشــته
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باشــند .اگــر تقاضــا بــرای نفــت بــه وضعیــت عــادی برنگــردد،
هیــچ دلیلــی بــرای ســرمایه گــذاری در داراییهــای نفتــی وجود
نخواهــد داشــت .بــا ایــن حــال خبــر ادغــام شــرکتهای دوون
انــرژی و دبلیــو پــی ایکــس نشــان مــی دهــد کــه ممکــن اســت
هنــوز امیــدی بــرای قراردادهــا در فضــای نفــت و گاز وجــود
داشــته باشــد.
بــرای بســیاری از شــرکتها در ایــن بخــش ،ادغــام تنهــا راه
بقاســت زیــرا نفــت در محــدوده  ۴۰دالر محبــوس شــده کــه
بســیار کمتــر از قیمــت ســودآوری بســیاری از تولیدکننــدگان
نفــت شــیل آمریــکا اســت.

راههای توسعه همکاری ایران و
بالروس در حوزه انرژی بررسی شد

آخریــن وضعیــت همکاریهــای تهــران و مینســک در حــوزه
انــرژی و راههــای توســعه و تحکیــم ایــن همکاریهــا در دیــدار
ســفیر ایــران و وزیــر انــرژی بــاروس مــورد تبــادل نظــر قــرار
گرفــت.
بــه گــزارش ایرنــا از بخــش رســانهای ســفارت ایــران در
بــاروس« ،ســعید یــاری» ســفیر جمهــوری اســامی ایــران
در مینســک بــا «ویکتــور کارانکوویــچ» وزیــر انــرژی بــاروس
دیــدار و گفتوگــو کــرد.
در ایــن دیــدار ،آخریــن وضعیــت همکاریهــای دو کشــور در
حــوزه انــرژی و راههــای توســعه و تحکیــم ایــن همکاریهــا را
مــورد تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
یــاری ضمــن تشــریح ظرفیتهــای همــکاری بیــن دو
کشــور در حــوزه انــرژی ،اجرایــی شــدن توافقــات حاصلــه در
چهاردهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی بیــن دو کشــور در بخــش انــرژی را مــورد تاکیــد
کــرد.
وزیــر انــرژی بــاروس نیــز ضمــن مــرور ســابقه همکاریهــای
بیــن تهــران و مینســک در حــوزه انــرژی ،بــه فعالیــت شــرکت
«بــل انرگــو» در ایــران اشــاره و از توســعه همــکاری بیــن دو
کشــور در حــوزه صنعــت بــرق و گاز اســتقبال کــرد.
یــاری بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای شــرکت ایرانــی «مپنــا» و
ســابقه فعالیتهــای درخشــان آن در کشــورهای مختلــف
جهــان ،بــر آمادگــی ایــن شــرکت بــرای اجــرای پروژههــای
مرتبــط بــا حــوزه صنعــت بــرق در بــاروس تاکیــد کــرد.
مقــرر شــد طرفیــن طرحهــا و پروژههــای مــورد نظــر خــود
بــرای همــکاری را مبادلــه کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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[[ سیاست اقتصادی[[
کتــاب سیاســت اقتصــادی :شــش گفتــار دربــاره سوسیالیســم ،کاپیتالیســم ،اقتصاد و سیاســت اثــر لودویگ فــون میزس،
دومیــن کتــاب از «مجموعــه آمــوزش اقتصــادی» بــه بررســی مقــاالت شــش گانــه اقتصــاد و سیاســت میپــردازد کــه
هــر کــدام مبحثــی مســتقل اســت امــا میــان آنهــا هماهنگــی وجــود دارد.
گفتارهــای شــشگانهای کــه در کتــاب سیاســت اقتصــادی ( )Economic policyآمــده ،مقدمــهای جامــع و موثــر
ب کنــش انســانی و آثــار دیگــر میــزس آمــده
بــر آرای میــزس اســت .البتــه ایــن آرا ب ـ ه شــکل موشــکافانهتر در کتــا 
ن حــال بــرای کســانی کــه تــازه بــا اندیش ـههای میــزس آشــنا شــدهاند یــا در آغــاز راه ایــن آشــنایی
اســت .بــا ای ـ 
هســتند کتابهــای ســادهتری ماننــد دیوانســاالری یــا ذهنیــت ضــد ســرمایهداری ،بهترنــد .خوانندگانــی کــه چنیــن
پیشزمین ـهای داشــته باشــند ،اصــول بــازار آزاد و نظریههــای مکتــب اقتصــادی اتریــش را کــه در آثــار مهــم میــزس
آمــده اســت ،بهتــر یــاد خواهنــد گرفــت.
لودویــگ فــون میــزس ( )Ludwig von Misesاز بزرگتریــن اقتصاددانــان قــرن بیســتم اســت ،کــه کتابهــای
نظــری عمیقــی ماننــد کنــش انســانی ،سوسیالیســم ،نظریــه و تاریــخ و آثــار پرشــمار دیگــر نوشــته اســت.
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