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تجربهاندوزی سیاستمداران از بورس

پیمان مولوی
طــی هفتههــا و ماههــای اخیــر بــازار ســرمایه کشــورمان تحــوالت متفــاوت
و در برخــی برهههــا متضــادی را از ســر گذرانــده اســت ،فــراز و نشــیبی کــه
بــدون تردیــد در قــوام بیشــتر بــورس کشــورمان تاثیرگــذار خواهــد بــود و
مســیرهای تــازهای را پیــش روی فعالیتهــای مرتبــط بــا ایــن بــازار قــرار
خواهــد داد .بــا توجــه بــه تغییــر و تحوالتــی کــه در بــازار ســرمایه در حــال
وقــوع اســت ،شــخصا معتقــدم کــه ایــن تحــوالت ،رخدادهایــی مثبــت اســت،
چــرا کــه بســیاری از سیاســتمداران کشــورمان متوجــه حساســیتهای بــازار
ســرمایه شــدهاند و از اظهارنظرهــای کلــی و مبهــم دربــاره بــازار ســرمایه
خــودداری میکننــد .متوجــه شــدهاند کــه بــورس بالفاصلــه پــس از ارایــه
وعــدهای از ســوی مســووالن واکنــش نشــان میدهــد و در ادامــه زمانــی
کــه آن وعدههــا و قولهــا عملیاتــی نمیشــود هــم بــاز هــم بــازار واکنــش
نشــان میدهــد .در واقــع زمانــی کــه مدیــر یــا مســوولی قــرار اســت دربــاره
بــازار ســرمایه صحبــت کنــد بایــد بدانــد کــه هــر کلمــه و هــر اظهارنظــر
میتوانــد منشــأ اثــرات مثبــت یــا منفــی شــود .نکتــه مهــم بعــدی بحــث
واگــذاردن بــازار بــه اهالــی بــازار و فعــاالن ایــن حــوزه اســت کــه بــه نظــرم
یــک قــدم روبــه جلــو در درک و فهــم بــازار محســوب میشــود .هــر انــدازه
کــه رونــد اجــرای برنامههــا بــا اســتفاده از ظرفیتهــای فعــاالن ایــن حــوزه
تبییــن شــود بــه همــان انــدازه نیــز چش ـمانداز حاکــم بــر بــازار در مســیر
رشــد قــرار خواهــد داشــت.اولین قــدم در رشــد و توســعه بازارهــا آن اســت
کــه مدیــران و مســووالن متوجــه ایــن واقعیــت روشــن بشــوند کــه اینجــا
بــازار اســت ،واقعیتــی کــه ماننــد یــک پیکــره زنــده نســبت بــه تحــوالت
بیرونــی و درونــی واکنــش نشــان میدهــد و بایــد بــر اســاس اصــول علمــی
و کارشناســی بــا ایــن مفهــوم روبـهرو شــد .ایــن بــازار بــا ذینفعــان مختلــف
در مســیر رشــد و نمــو خــود قــرار دارد و ســازمان اوراق بهــادار بــه عنــوان
رگوالتــور وارد عمــل میشــود تــا رونــد کلــی حاکــم بــر بــازار بــر اســاس
رویکردهــای منطقــی تــداوم داشــته باشــد .ایــن اتفــاق در دوران مدیریــت
آقــای قالیبــاف اصــل در حــال انجــام اســت ،ادامــه در صفحــه 2

مهندس محمد پارسا
رئیس هیأتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

زیر ساخت های
صادرات کشور
باید قویتر شود

 6مــاه نخســت ســال 1399ســپری شــد و شــهروندان ایرانــی،
سیاســتمدارن  ،مدیــران اقتصــادی و فعــاالن بــازار کســب وکار بــا
بهــت و ناراحتــی شــاهد پــس رفــت هــای نگــران کننــده در شــاخص
هــای کالن بــوده و هســتند .یکــی از بدتریــن شــاخص هــای فــرو
افتــاده در چــاه گرفتــاری هــا  ،شــاخص صــادرات اســت .آمارهــای
در دســترس نشــان دهنــده کاهــش  50درصــدی صــادرات در
فــرآورده هــای پتروشــیمی اســت ،ایــن درحالیســت کــه باتوجــه بــه
افزایشهــای اخیــر نــرخ ارز انتظــار دیگــری میــرود.
آیــا در نیمــه دوم امســال رخــداد هــای اقتصــادی روی خــوش را بــه ایرانیــان
نشــان خواهــد داد و شــهروندان از انــدوه کاهــش قــدرت خریــد در امــان خواهنــد
بــود؟ آیــا چــرخ هــای ســنگین شــده صنعــت و معــدن روغــن کاری شــده

وچابــک خواهــد شــد؟ آیــا توســعه صــادرات بــه مثابــه روزنــه اصلــی رهایــی از
اقتصــاد فروریختــه کشــور جــان مــی گیــرد؟ برخــی دیدگاههــای کالن نگــر و
سیاســی باوردارنــد بــا رفتارهــای موجــود نمــی تــوان امیــدوار بــود امــا شــمار
قابــل اعتنایــی از مدیــران بنگاههــا بــه جــای اینکــه دســت روی دســت بگذارنــد
و بــه روزمرگــی تــن دهنــد دنبــال پیــدا کــردن راهــکار هســتند .ایــن گــروه یــک
راهبــرد را دنبــال مــی کننــد؛ توســعه صــادرات بایــد محــور تصمیــم گیــری هــا
باشــد .بــه ایــن معنــی کــه هــر تصمیــم اقتصــادی و هــر رفتــار اقتصــادی در
ســطح کالن بایــد برپایــه ایــن باشــد کــه ایــران بتوانــد کاالهــا و خدماتــی را کــه
در بازارهــای منطقــه و در کشــورهای همســایه مشــتری دارد را بــه ایــن کشــورها
صــادر و ارز بــه دســت بیــاورد و از طرفــی در داخــل نیــز اشــتغال را بــاال ببــرد و
قــدرت خریــد جامعــه را افزایــش دهــد .ادامــه در صفحــه 2
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ادامه از صفحه 1
ضمــن اینکــه ایــن ذهنیــت بایــد در میــان اداره کننــدگان
جامعــه جــا افتــاده باشــد کــه در شــرایط فعلــی اقتصــاد
کشــور و کاهــش قــدرت خریــد افــراد جامعــه راهــی جــز
توســعه صــادرات بــرای نجــات اقتصــاد نیســت و بایــد دنبال
تقویــت نهادهــای مرتبــط بــا صــادرات بــود .در ایــران
نهادهایــی بــرای توســعه صــادرات تاســیس شــدهاند کــه
ســازمان توســعه تجــارت ،صنــدوق ضمانــت صــادرات و نیــز
بانــک توســعه صــادرات نمونــه هــای قابــل اعتنــا در میــان
ســازمانهایی هســتند کــه بــرای توســعه صــادرات تاســیس
شــده انــد.
در حــال حاضــر کــه کشــور عزیزمــان در موقعیــت
دشــواری بنــا بــر تحریــم هــای ظالمانــه و عــدم عضویــت
در  FATFقــرار دارد تامیــن ســرمایه ارزی و شــرایط
بــرای صادرکننــدگان و شــرکت هایــی کــه توانایــی اجــرای
پــروژه هــای بــزرگ زیــر بنایــی در بخــش هــای گوناگــون
از جملــه صــادرات انــرژی و طرحهایــی در ایــن مســیر را
دارنــد نامســاعد اســت ،مشــخص اســت کــه بــه هــر حــال
بایــد راههــای تــازه را پیــدا کــرد و در مســیر خــروج از
رخــوت گام برداشــت.
یکــی از راه حلهــا میتوانــد ایــن باشــد کــه صنــدوق ضمانــت
صــادرات کــه نقــش حمایــت از صادرکننــدگان را دارد بــه
طــرق مختلــف تقویــت شــود کــه بدیــن منظــور در ابتــدا
بایــد افزایــش ســرمایه هایــی کــه طبــق دو مصوبــه قانونــی
از جملــه تبصــره  4قانــون بودجــه ســال  99مبنــی بــر
تخصیــص مبلــغ  100میلیــون یــورو و مصوبــه ســران قــوا
تخصیــص  200میلیــون یــورو کــه هــر دو از محــل منابــع
صنــدوق توســعه ملــی مشــخص شــده ســریعا انجــام گیــرد.
بــا وصــول ایــن منابــع ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات
بــه  500میلیــون یــورو میرســد و اگــر اجرایــی شــود
قــدرت منابــع ارزی آن را افزایــش مــی دهــد و بــا اســتفاده
از ایــن منابــع میتــوان قــدم هایــی را در زمینــه توســعه
صــادرات اجرایــی نمــود.
از طرفــی همانطــور کــه رقــم صــادرات در ســند چشــم
انــداز ســال  1404دســتیابی بــه حداقــل  180میلیــارد دالر
هدفگــذاری شــده اســت ،بــا توجــه بــه عملکــرد چنــد
ســال اخیــر از ایــن هــدف بســیار دور هســتیم ،تنهــا در
شــرایطی کــه ســالیانه ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات

حداقــل  500میلیــون دالر افزایــش یابــد و بــه  9میلیــارد
دالر برســد .از آنجــا کــه ایــن صنــدوق وظایفــی همچــون،
بیمــه ،تضمیــن اعتبــارات و ســرمایهگذاریهای مربــوط
بــه کاالهــا و خدمــات صادراتــی را انجــام میدهــد افزایــش
ســرمایه ایــن صنــدوق جهــت دســتیابی بــه اهــداف ایــن
چنینــی ضــرورت فراوانــی دارد کــه بایــد ایــن افزایــش
ســرمایه بــه طــرق مختلفــی از جملــه ،محــل منابــع بانــک
مرکــزی و صنــدوق توســعه ملــی انجــام شــود تــا بتوانیــم
حداقــل تــا  10ســال آینــده بــه ایــن هــدف برســیم .ضمــن
اینکــه همــکاری و مشــارکت صنــدوق توســعه ملــی بــا ایــن
صنــدوق نیــز راهــی اســت کــه مــی توانــد بــه افزایــش
قــدرت صنــدوق ضمانــت صــادرات بیفزایــد و از مســیر ایــن
نهــاد مهــم بــه توســعه صــادرات افــزود.
ضمــن اینکــه در ایــن خصــوص میتــوان بــا انتقــال
بخشــی از منابــع ارزی بلوکــه شــده ایــران درکشــورهای
گوناگــون بــه نهادهایــی مثــل صنــدوق ضمانــت صــادرات
قــدرت ایــن نهــاد را بــرای تضمیــن فعالیــت هــای اخــذ،
اجــرا و مشــارکت پــروژه در آن کشــورها راه را بــرای
توســعه صــادرات بازکــرد .مثــا در کشــورهایی کــه قصــد
دارنــد پروژههــای زیــر بنایــی ایجــاد کننــد و از طرفــی
شــرکتهای بــزرگ ایرانــی نیــز هســتند کــه بــه لحــاظ
توانایــی تکنولوژیکــی و مهارتهــای مدیریتــی و تخصصــی

میتواننــد در ایــن کشــورها فعالیــت کننــد ولــی بــه دلیــل
عــدم ارتباطــات بانکــی و عــدم پذیــرش ضمانتنامههــای
ایرانــی در کشــورهای هــدف صادراتــی ،شــرکتهای ایرانــی
مجبــور میشــوند تــا مبالــغ قابــل اعتنایــی را در ایــن
کشــورها ســپرده گــذاری کننــد کــه از توانشــان خــارج
اســت و یــا هزینــه هــا را آنقــدر افزایــش مــی دهــد کــه
قــدرت رقابــت آنهــا را ســلب میکنــد ،بنابرایــن بدلیــل
ضــرورت پوشــش خطــرات و هزینــه هــای بخــش خصوصــی
ناشــی از تحریــم هــای بیــن المللــی توســط دولــت یــک
پیشــنهاد ایــن اســت کــه دیپلماســی ایــران بســیچ شــود
و تصمیمگیرنــدگان کشــورهایی کــه منابــع ایــران بلوکــه
شــده را متقاعــد کنــد کــه بــه شــکلی قانونــی مطالبــات
ایــران در آن کشــور بــه صنــدوق ضمانــت صــادرات منتقــل
شــود و ایــن نهــاد بــا اســتفاده از بخشــی از ایــن منابــع بــه
عنــوان ســپرده در کشــور عمــان پــروژه هــای ایــران در
عمــان را از ایــن طریــق ضمانــت کنــد و حمایــت الزم را
جهــت ادامــه فعالیــت شــرکتهای صــادر کننــده تولیــدی
و خدماتــی خصوصــا خدمــات فنــی و مهندســی را انجــام
دهــد و همینطــور بخشــی از ایــن مطالبــات هــم صــرف
تامیــن مالــی پــروژه شــرکتهای ایرانــی در آن کشــورها
شــود .واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن کار ســخت اســت امــا
بایــد دنبــال آن رفــت و از ســختی هــا عبــور کــرد.
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ادامه از صفحه 1
امــا ایــن رونــد بایــد بــا قــدرت و هماهنگــی بیشــتر
بــا بدنــه کارشناســی تداومپیــدا کنــد تــا اطمینــان
الزم بــه بــازار بازگــردد .طــی چنــد روز گذشــته
بــرای شــخص مــن پیامکهایــی از ســازمان بــورس،
آمــده اســت تــا در نظرســنجیهایی کــه بــا موضــوع
حجــم مبنــا ،در خصــوص حجــم دامنــه نوســان و...
کــه بــه نظــر ایــن سیســتم بازخوردگیــری در بــازار
ســرمایه ،بســیار اثرگــذار خواهــد بــود و بخشــی از
دادههــای اطالعاتــی مــورد نیــاز را بــرای بهبــود نظــام
تصمیمســازیها ارایــه خواهــد کــرد .بایــد ایــن
قدمهــای مثبــت دیــده شــود و در میــان انتقــادات
تنــدی کــه از رونــد کلــی فعالیتهــای مرتبــط بــا
بازارهــا ارایــه میشــود ،راهکارهــای ســازنده هــم
ارایــه شــود تــا بهتریــن اتفــاق بــرای بــازار ســرمایه
کشــورمان رخ دهــد.
همــه بایــد کمــک کنیــم کــه بــازار بــر اســاس
ضرورتهــای بــازار بــا اســتفاده از اهالــی بــازار و بــا
بهرهمنــدی از ســازو کارهــای خــود بــازار کنتــرل
شــود و مکانیســمهای خارجــی و بیرونــی در بــازار
منشــأ آثــار مخــرب نشــوند .البتــه بایــد بدانیــم کــه
بازارهــا ،ذینفعــان مختلفــی دارنــد و بــازار ســرمایه
هــم بــه عنــوان یــک ســاختار اقتصــادی توســط
بازارهــای دیگــر هــم میتوانــد تهدیــد شــود و هــم
میتوانــد همافزایــی داشــته باشــد .بایــد تــاش
کنیــم تــا مناســبات بازارهــا بــر هــم مبتنــی بــر
اثــار ســازنده و پویــا شــکل بگیرنــد .در حــال حاضــر
شــاهد همافزایــی بــازار ســرمایه و بــازار ارز هســتیم،
بهگونــهای کــه بــازار ســرمایه بــر اســاس افزایــش
قیمــت دالر بــه شــرایطی رســیده اســت کــه میتوانــد
بــرای ســرمایهگذاریهای تــازه مفیــد و موثــر باشــد.
بــدون تردیــد فعــاالن بــازار ســرمایه در حــال رصــد
شــرایط کلــی اقتصــاد و ارتبــاط متقابــل ایــن تحوالت
بــا بــازار ســرمایه هســتند و تــاش خواهنــد کــرد تــا
از ایــن ظرفیتهــا بهرهمنــد شــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در شرایط تحریم ،با پول
نفت خود چهکار کنیم؟
حمیدرضا صالحی
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

دبیــرکل و عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران

میگویــد در شــرایطی کــه تحریمهــای
اقتصــادی ادامــه دارد ،ایــران بایــد بــرای فــروش
نفــت و محصــوالت انــرژی خــود برنامههایــی
جدیــد طراحــی کنــد.

حمیدرضــا صالحــی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :بــرای برنامــه ریــزی در حــوزه انــرژی بایــد دو
موقعیــت تحریــم و نبــود تحریمهــا از یکدیگــر جــدا
شــوند .وقتــی ایــران تحریــم نباشــد ،هــم ظرفیــت
خوبــی بــرای تولیــد نفــت و انــرژی دارد و هــم در بــازار
بیــن المللــی ســهمش گســترده اســت تــا ایــن حــد
کــه در نبــود محدودیــت ،ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه
وابســتگی بــه نفــت افزایــش یافتــه و موجــب مشــکالتی
در ســایر بخشهــا شــود.
بــه گفتــه وی ،در کنــار آنکــه اقتصــاد ایــران بایــد هــدف
گــذاری کالن خــود در زمینــه کاهــش وابســتگی بــه
نفــت را دنبــال کــرده و آن را در مدتــی کوتــاه محقــق
کنــد امــا بایــد در نظــر داشــت کــه ایــران ،از نظــر
انــرژی مزیــت نســبی بســیار باالیــی دارد .آمارهــا نشــان
میدهــد کــه از حــدود  ۴۳میلیــارد دالر صــادرات ســال
گذشــته ،بخــش قابــل توجهــی از ایــن عــدد مربــوط بــه
حوزههــای انــرژی بــوده اســت.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه در دوره
تحریمهــا ،بایــد بــا توجــه بــه شــرایط موجــود،

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و شش  /هفتـه سوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

راهکارهــای اجرایــی و منطقــی طراحــی کــرد ،توضیــح
داد :یــک راهــکار مهمــی کــه در ایــن دوره بــه کار ایــران
میآیــد ،اســتفاده از گزینههایــی اســت کــه بــه زنــده
شــدن دوبــاره پولهــای بلوکــه شــده کشــور کمــک
میکنــد .جــدای از محصــوالت جدیــد ،مــا میلیاردهــا
دالر صــادرات در ســالهای گذشــته داشــته ایــم کــه
ارزشــان نیامــده و بایــد بــرای بازگشــت آنهــا فکــری
داشــته باشــیم.
دبیــرکل و عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران ادامــه داد:
در صورتــی کــه ایــران بتوانــد ایــن پولهــا را ســرمایه
گــذاری کــرده و مثــا در همــان کشــور کارخانــه
بســازد ،گامــی مثبــت برداشــته ایــم .از ســویی بــا یــک
ســرمایه گــذاری خارجــی ،ثــروت ملــی مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه و از ســوی دیگــر بــرای تامیــن مــواد اولیــه
موردنیــاز آن ،میتــوان از تولیــدات داخــل کشــور
اســتفاده کــرد و صــادرات را از ایــن طریــق ادامــه داد.
بــه ایــن ترتیــب هــم تولیــدات نفــت و مشــتقات آن بــه
نوعــی صــادر میشــود ،هــم از پولهــای بلوکــه شــده
کشــور ،اســتفاده شــده اســت و هــم ســودی جدیــد
بــرای کشــور بــه وجــود میآیــد.
وی بــا بیــان اینکــه پیگیــری دیپلماســی اقتصــادی،
اهمیتــی فــراوان خواهــد داشــت ،توضیــح داد :جــدای از
بحــث ســرمایه گــذاری ،اینکــه بــا نفــوذ خــود را در بــازار
کشــورهایی کــه تاکنــون در آنهــا حضــور داشــتهایم،
حفــظ کنیــم ،بســیار مهــم اســت .بــرای حفــظ ایــن
جایــگاه اســتفاده از گزینههــای مختلــف ماننــد ســرمایه
گــذاری مشــترک ،تولیــد محصــوالت مشــترک و حفــظ
روابــط سیاســی و اقتصــادی بســیار مهــم خواهــد بــود و
ایــن دومیــن اولویتــی اســت کــه بایــد در شــرایط تحریــم
از آنهــا اســتفاده کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،از حــدود دو ســال و نیــم گذشــته ،بــا
خــروج آمریــکا از برجــام ،فــروش نفــت ایــران کاهــش
یافتــه اســت .تحریمهــای آمریــکا باعــث شــده حتــی
کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی کــه پیــش از اجرایــی
شــدن دور جدیــد محدودیتهــا ،از ایــران نفــت
خریدهانــد ،در بازپرداخــت تعهداتشــان تعلــل کننــد.
ایــران در ســالهای گذشــته تــاش کــرده بخشــی از
نبــود درآمدهــای نفتــی را بــا صــادرات غیرنفتــی جبــران
کنــد.

افزایش ضریب نفوذ صندوق
ضمانت صادرات
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مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از افزایش
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،
 10درصــد 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  5ماهــه ابتدایــی
 10میلیــارد و  875میلیــون دالر بــوده کــه بیــش از
یــک میلیــارد و  200میلیــون دالر آن از طریــق صندوق
ضمانــت انجــام شــده اســت .وی افــزود :در کشــورهای
توســعه یافتــه ضریــب نفــوذ موسســات بیمـهای 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 امروز 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
 200میلیــون 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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شرکت توانیر دیگر خریدار انحصاری
بــــرق نیست

نامه فدراسیون صادرات انرژی
و صنایع وابسته ایران
به وزیر محترم صمت
ضمــن تبریــک انتخــاب و انتصــاب شایســته
حضرتعالــی بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
و آرزوی موفقیــت در راه اعتــای ســازمانی و نیــل
بــه اهــداف واالی ملــی ،بــه اســتحضار میرســاند؛
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایع وابســته ایران
کــه بــه منظــور ســاماندهی تشــکلی فرآیندهــای
تولیــد و صــادرات کاالهــا و خدمــات صنایــع انــرژی
و بــه اســتناد قوانیــن اتــاق بازرگانــی و صنایــع
و معــادن و کشــاورزی ایــران بــه عنــوان یــک
شــخصیت حقوقــی غیرانتفاعــی مســتقل در ســال
 1389تاســیس گردیــده و براســاس اساســنامه
ماموریــت بســتر ســازی  ،رفــع موانــع موجــود و
کمــک بــه ایجــاد فضــای مناســب کســب و کار بــه
منظــور توســعه صــادرات غیــر نفتــی و حمایــت
از حقــوق و منافــع صادرکننــدگان در همــه ابعــاد
اقتصــادی و صنفــی در حــوزه انــرژی را برعهــده
دارد.
در حــال حاضــر  21تشــکل مشــتمل بــر  5000بنــگاه
کــه ســهمی هفتــاد درصــدی از صــادرات غیرنفتــی ایــران را
نمایندگــی مــی کننــد ،عضــو فدراســیون هســتند.
بــا توجــه بــه آن کــه در شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور و
کاهــش قــدرت خریــد افــراد جامعــه راهــی جــز توســعه

صــادرات اعــم از کاال و خدمــات ،بــرای نجــات اقتصــاد
نیســت و بایــد دنبــال تقویــت نهادهــای مرتبــط بــا
صــادرات بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه تحریــم هــای ظالمانــه از یک ســو
و عــدم عضویــت در  FATFو همچنیــن اعمــال سیاســت
هــای نادرســت داخلــی از ســوی دیگــر شــرایطی را بــرای
صادرکننــدگان و بــه خصــوص شــرکتهایی کــه توانایــی
اجــرای پروژههــای بــزرگ زیــر بنایــی در بخشهــای
گوناگــون از جملــه صــادرات انــرژی و طرحهایــی در ایــن
مســیر را دارنــد دشــوار و در مــواردی غیرممکــن کــرده
اســت .در ایــن شــرایط یافتــن راهــکاری بــرای خــروج از
ایــن وضعیــت و رخــوت ناشــی از آن بدیهــی و ضــروری
مــی نمایــد .فدراســیون بــا همراهــی تشــکلهای عضــو و بــا
تکیــه بــر تجــارب ســالیان ،راهکارهایــی را در ایــن خصــوص
پیشــنهاد مــی نمایــد از جملــه:
 )1فزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
 )2اســتفاده از منابــع ارزی بلوکــه شــده ایــران در ســایر
کشــورها بــا همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط
 )3اســتفاده از امکانــات و ابــزار پیــش بینــی شــده در

کمیســیون مــاده  ۱۹بــرای تضمیــن وام ریالــی جهــت
ســپردهگذاری شــرکتهای صادراتــی در بانکهــای
کشــورهای هــدف در شــرایط تحریــم و ســایر محدودیــت
هــا بــه جــای پوشــش ضمانتنامههــای صادراتــی
 )4شناســایی و اولویتدهــی بــه واحدهــای نمونــه
صادراتــی در دریافــت خدمــات و مشــوق هــا
حــال بــا توجــه بــه آنکــه فدراســیون حســب طبیعــت
فعالیــت اعضــای خــود ،برآینــد جامعــی از وضعیــت موجــود
و راهکارهــای عملــی ممکــن در تســهیل امــر صــادرات را
در نظــر دارد ،و نیــز خــود را موظــف و متعهــد بــه رفــع
مشــکالت و ایجــاد گشــایش در راه صــادرات کاال و خدمــات
و طــرح راهــکار از طریــق طــرح موضــوع نــزد مدیــران
ارشــد سیاســی و اقتصــادی میدانــد ،لــذا از حضــور آن
مقــام محتــرم درخواســت دارد در خصــوص تعییــن وقــت
مالقــات حضــوری بــا آن مقــام محتــرم در معیــت تعــدادی
از اعضــاء هیــأت مدیــره ایــن فدراســیون بــه منظــور رایزنــی
مســائل مذکــور در ســطح کالن ،دســتور الزم را صــادر
نمــوده و نتیجــه را امــر بــه ابــاغ فرماییــد.
پیشــاپیش از حســن توجــه و همــکاری آن مقــام محتــرم
کمــال قدردانــی را دارد.

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه مصــرف کننــدگان بــزرگ
بــرق یعنــی  ۵مــگاوات و باالتــر ،برقشــان را از بــازار
بــورس انــرژی دریافــت میکننــد ،گفــت :شــرکت
توانیــر بــا ایــن مصوبــه ،دیگــر منحصــرا خریــدار بــرق
نخواهــد بــود.
رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو صبــح امــروز (چهارشــنبه)
در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران
اظهــار کــرد :یکــی از مشــکالتی کــه در بخــش بــرق
بــا آن مواجــه بودیــم اینکــه چــون بیــش از  ۶۰درصــد
تولیــد مــا توســط بخــش خصوصــی انجــام میگیــرد،
اینهــا بــرای دریافــت پــول برقــی کــه بــه شــرکت
توانیــر میفروشــند و شــرکت توانیــر هــم خریــدار
انحصــاری بــرق اســت ،هــم تابــع قیمتهــای تکلیفــی
بودنــد و هــم طبیعتــاً از اینکــه دریافــت وجهشــان بــا
فاصلــه زمانــی زیــادی صــورت میگیــرد گلهمنــد
بودنــد؛ بنابرایــن مــا از بدهــکاران عمــده در ایــن عرصــه
بودیــم.
اردکانیــان گفــت :امــروز هیئــت وزیــران پیشــنهاد
وزارت اقتصــاد و دســتگاههای مرتبــط را تصویــب
کــرد کــه مصــرف کننــدگان بــزرگ بــرق یعنــی ۵
مــگاوات و باالتــر ،برقشــان را از بــازار بــورس انــرژی
دریافــت میکننــد .در ایــن شــرایط یــک تعاملــی بیــن
تولیدکننــده و مصــرف کننــده خواهــد بــود .ایــن کمــک
بزرگــی هــم بــه تولیدکننــدگان اســت تــا مطالباتشــان را
ســریعتر دریافــت کننــد و هــم اینکــه مصرفکننــدگان
قیمتهــای مناســبتری در ایــن بــازار عایدشــان
میشــود.
وی افــزود :شــرکت توانیــر هــم در ایــن میــان ،نقــش
تنظیــم کننــده را دارد و اگــر جایــی بایــد انتقــال برقــی
صــورت بگیــرد ،بیــن مرکــز تولیــد و محــل مصــرف ایــن
انتقــال را انجــام میدهــد امــا دیگــر منحصــرا ً خریــدار
بــرق نخواهــد بــود.
وزیــر نیــرو گفــت :ایــن حرکتــی اســت کــه در ادامــه
بــه رشــد و پویایــی صنعــت بــرق کمــک بزرگــی خواهــد
کــرد و دســتورالعمل اجرایــیاش هــم طبــق مصوبــه
هیئــت وزیــران آمــاده خواهــد شــد.
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وزارت امور خارجه از تهاتر و واردات
در مقابل صادرات حمایت میکند

اعضــای هیــات رییســه اتاقهــای مشــترک هممــرز در
نشســتی بــا معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور
خارجــه ،بــه ارایــه یــک چــک لیســت طوالنــی از مشــکالت
و موانــع در عرصــه تجــارت جهانــی پرداختنــد و در عیــن
حــال ،بیتوجهــی سیاســتگذاران نســبت بــه انعقــاد
موافقتنامههــای تجــارت ترجیحــی بــا کشــورهای مختلــف
بــه ویــژه همســایگان را مــورد انتقــاد قــرار دادنــد .آنهــا بــر
ایــن باورنــد کــه غفلــت در ایــن بخــش موجــب شــده امــروز
اثــر تحریمهــا بــر اقتصــاد کشــور پررنگتــر جلــوه کنــد.
در همیــن حــال ،معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور
خارجــه بــه موضــوع تهاتــر کــه از ســوی بخــش خصوصــی
پیشــنهاد شــده اشــاره و از برخــی رایزنیهــا و توافقــات
بــا کشــورهای هــدف خبــر داد .غالمرضــا انصــاری بــر لــزوم
بازگردانــدن شــأن و جایــگاه بخــش خصوصــی تأکیــد کــرد و
آن را تنهــا راه نجــات کشــور در ایــن دوره حســاس دانســت.

اعتراض به سیاستگذاریهای تجاری
رییــس اتــاق ایــران در نشســت مشــترک اعضــای هیــات
رییســه اتاقهــای مشــترک هممــرز بــا معــاون دیپلماســی
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ،گفــت :امــروز سیاس ـتهای
ارزی کشــور بــا نگاههــای سیاســی حاکــم ،تطابــق نــدارد و
همیــن جدایــی موجــب شــده تــا بخــش قابلتوجهــی از
برنامهریزیهــا بــه نتیجــه نرســند .غالمحســین شــافعی،
افــزود :وزارت امــور خارجــه از تهاتــر و واردات در مقابــل
صــادرات حمایــت میکنــد امــا ایــن دو رویکــرد از
ســوی دیگــر دســتگاهها حمایــت نمیشــود تــا امــروز
هــم هیچکــدام بــه نتیجــه نرســیدهاند .او بــه موضــوع
موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی بــا کشــورهای مختلــف
اشــاره و تأکیــد کــرد :ایــران کمتریــن موافقتنامــه را بــا
دیگــر کشــورها در مــورد تجــارت ترجیحــی و تجــارت آزاد
دارد .ایــن رویکــرد دولــت بــه جــد از ســوی بخــش خصوصی
مــورد اعتــراض بــوده و هســت .شــافعی بــه موافقتنام ـهای
کــه حــدود  10ســال پیــش بیــن ایــران و ترکیــه امضــا شــد

نیــز اشــاره کــرد و گفــت :ایــن موافقتنامــه مــورد تأییــد
بخــش خصوصــی نبــود بــه ایــن دلیــل کــه در تدویــن آن
هیچگونــه نظــری از اتــاق ایــران دریافــت نشــد .شــافعی
گفــت :طبــق قانــون دســتگاهها مکلفنــد بــه هنــگام
تصمیمگیــری ،نظــرات بخــش خصوصــی و تشــکلهای
مرتبــط را دریافــت کننــد.
از ســوی دیگــر ،محمدرضــا کرباســی ،معــاون بینالملــل
اتــاق ایــران نیــز موانــع و مشــکالت پیــش روی بخــش
خصوصــی را مــورد توجــه قــرار داد .بــه اعتقــاد او «نبــود
نظــام بانکــداری و صرافــی کــه موجــب پرداخــت هزینههــای
ســربار شــده اســت ،فرســوده بــودن نــاوگان حملونقــل و
نبــود کانتینرهــای یخچــال دار ،نبــود مکانیــزم تهاتــر،
نداشــتن موافقتنامههــای تجــارت ترجیحــی ،کمبــود
شــدید کاالهــای واســطهای و مــواد اولیــه ،فقــدان مکانیــزم
واردات بــدون نیــاز بــه انتقــال ارز ،تغییــر پیدرپــی
بخشــنامهها و اعمــال ممنوعیتهــای صادراتــی و در
نهایــت بیتوجهــی بــه ظرفیتهــای ایــران در صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی» مــواردی هســتند کــه مانــع از
حرکــت بخــش خصوصــی در صحنــه بینالمللــی میشــود.
یحیــی آل اســحاق ،رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق
هــم از فعالیتهــای بیوقفــه رقبــای ایــران در بــازار عــراق
ســخن گفــت و افــزود :کشــورهای مختلــف بــرای حضــور در
بــازار عــراق بــه جــد تــاش میکننــد امــا بخــش خصوصــی
ایرانــی در آنجــا تنهاســت و هیــچ حمایتــی از ســوی دولــت

خــود دریافــت نمیکنــد .امــروز بخــش خصوصــی در بــازار
عــراق از نظــر بیم ـهای مشــکل دارد ،رایزنــان بازرگانــی در
ســفارتخانه محــدود بــوده و هماهنــگ عمــل نمیکننــد و
حمایــت حقوقــی از فعــاالن اقتصــادی نمیشــود.
حمیدرضــا صالحــی ،نایبرییــس اتــاق مشــترک
ایــران و عمــان از ناهماهنگــی بیــن دســتگاههای
اجرایــی و بیتوجهــی بــه نظــرات مشــورتی بخــش
خصوصــی انتقــاد کــرد .او از وجــود فرصتهــای
بینظیــر بــرای تهاتــر ســخن گفــت و طرفهــای
عمانــی آمادگــی الزم بــرای تهاتــر را دارنــد امــا در
ایــران مرجعــی بــرای پیشــبرد ایــن کار در نظــر
گرفتــه نشــده اســت .از طرفــی امــروز کــه بخــش
خصوصــی بــا مســاله ضمانتنامــه درگیــر اســت،
دولــت میتوانــد از وجوهــی کــه در ســایر کشــورها
دارد بــه عنــوان ضمانــت اســتفاده کنــد
پاسخ به انتقادات بخش خصوصی
غالمرضــا انصــاری ،معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور
خارجــه در واکنــش بــه آنچــه در ایــن نشســت عنــوان شــد،
از لــزوم هماهنگــی بیــن سیاســتهای تجــارت خارجــی و
سیاس ـتهای خارجــی کشــور ســخن گفــت و تأکیــد کــرد:
نمیشــود انتظــار داشــت کــه در حیــن ناهماهنگــی بیــن
ایــن دو ،بــه نقطــه مطلوبــی در روابــط بینالمللــی رســید.
ایــن عــدم هماهنگــی آســیبزا بــوده و مــا را بــه ســمت
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مناســبات موقــت و کوتاهمــدت ســوق میدهــد .او بــه
موضــوع تهاتــر کــه از ســوی بخش خصوصی پیشــنهاد شــده
اشــاره و از برخــی رایزنیهــا و توافقــات بــا کشــورهای هــدف
خبــر داد .بــر اســاس اظهــارات او در داخــل نیز موضــوع تهاتر
در دســت بررســی اســت و بانــک مرکــزی نیــز آمادگــی خود
را بــرای ایجــاد مکانیســمی بــرای آن ،اعــام کــرده اســت.
ایــن مقــام مســوول ،توجــه بــه موافقتنامههــای تجــارت
ترجیحــی را نیــز بســیار مهــم و اثرگــذار توصیــف کــرد و
افــزود :موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی کــه بــا اوراســیا امضــا
شــد ،موفقیــت بزرگــی بــود .وی همچنیــن بــه موافقتنامــه
تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و ترکیــه اشــاره کــرد و گفــت:
از آنجــا کــه ایــن موافقتنامــه اجرایــی نشــد ،رایزنیهــا
بــرای حــل مشــکالت آن ادامــه دارد .اتــاق ایــران میتوانــد
نظــرات و پیشــنهادهای خــود را در ایــن مــورد اعــام کنــد.
انصــاری تنهــا راهحــل امــروز اقتصــاد ایــران را بازگردانــدن
جایــگاه بخــش خصوصــی بــه او دانســت و ادامــه داد :شــأن
و جایــگاه بخــش خصوصــی بایــد دیــده شــود .وزارت امــور
خارجــه در ایــن رابطــه همــواره تــاش کــرده اســت.
انتقادی دیگر از شیوه حمایت از بنگاه ها
کمــی آنطرفتــر فعــاالن اقتصــادی در اتــاق تهــران
نیــز بــه انتقــاد از شــیوهنامه حمایــت از توانمندســازی
بنگاههــای کوچــک و متوســط پرداختنــد.
بــر اســاس ایــن شــیوهنامه کــه از ســوی ســازمان توســعه
کومتوســط،
تجــارت ایــران تدویــن شــده و بنگاههــای کوچ 
خوشــههای صادراتگــرا ،شــرکتهای مدیریــت صــادرات
و کنسرســیومهای صادراتــی را هــدف قــرار داده ،نحــوه
حمایــت از مشــموالن ایــن طــرح کــه اعتبــار آن نیــز تــا
پایــان امســال پیشبینــی شــده اســت .در ایــن رابطــه،
رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتاق
تهــران در نقــد ایــن شــیوهنامه حمایتــی ،آن را فاقــد وزن و
اعتبــار ویــژه بــرای بنگاههــای کوچکومتوســط دانســت و
بــه گفتــه محمــد الهوتــی ،ایــن ســند جــز تعاریف و شــرایط
برخــورداری بنگاههــا از حمایتهــای تدوینــی ،ویژگــی
دیگــری نــدارد .او بــر اصــاح و بازنگــری در ایــن شــیوهنامه
تاکیــد کــرده وتدویــن اینگونــه شــیوهنامهها بــدون
منابــع و بودجــه الزم و همچنیــن تعهــدات دســتگاههای
اجرایــی را فاقــد کارایــی الزم دانســت کــه ضمانــت اجرایــی
نیــز نخواهــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

توصیه ارزی
سیف به همتی

ولــیاهلل ســیف ،رئیــسکل ســابق بانــک مرکــزی
در صفحــه شــخصی خــود در فضــای مجــازی بــا
اشــاره بــه رشــد  ۴۰۰درصــدی قیمــت ارز از ابتــدای
ســال  ۹۷تاکنــون و علــل ایــن رشــد شــتابان ،بــه
بانــک مرکــزی توصیــه کــرد جهــت مهــار قیمــت
ارز ،کنتــرل معامــات فردایــی را بــه دســت بگیــرد.

متن کامل یادداشت به این شرح است:
در شــرایط حاضــر شــاهد شــدت التهــاب در بازار ارز هســتیم
کــه موجبــات نگرانــی مســئولین ،فعالیــن اقتصــادی و آحــاد
مــردم را فراهــم کــرده اســت .ایــن پدیــده جدیــدی نیســت
و درگذشــته هــم ســابقه داشــته اســت ولــی میتــوان گفــت
از حیــث شــدت و دامنــه نوســانات و همچنیــن طــول دوره
زمانــی ،در مقایســه بــا گذشــته بیســابقه اســت .از اوایــل
ســال  ۹۷تابهحــال نــرخ ارز بیــش از  ۴۰۰درصــد افزایــش
را بــه خــود دیــده اســت و عــاوه بــر آن شــاهد نوســانات
شــدیدی هــم بودهایــم کــه فعالیتهــای اقتصــادی را
بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار داده و ظاهــرا ً همچنــان ادامــه
دارد.
تردیــدی نیســت دلیــل اصلــی ایــن امــر ،محدودیتهــای
ناشــی از تحریــم و همچنیــن تــورم شــتابندهای اســت کــه
در اقتصــاد بــا آن مواجــه هســتیم .درعینحــال عواملــی
وجــود دارنــد کــه در صــورت عــدم کنتــرل ،موجــب افزایــش
شــدت و دامنــه نوســانات میشــوند .یکــی از مهمتریــن
عوامــل تأثیرگــذار ،بازارهــای غیررســمی هســتند کــه در
شــرایط نوســانی و التهــاب در بعضــی از نقــاط تهــران،
برخــی شهرســتانها و برخــی کشــورهای همســایه
توســط ســفتهبازان و نوســان گیــران ایجــاد شــده و رونــق

میگیرنــد.
بیتردیــد درصورتیکــه حاکمیــت نســبت بــه ایــن عوامــل
بیتفــاوت باشــد و آنهــا را بــه حــال خــود رهــا کنــد،
ســفتهبازان اعــام نــرخ ارز در بــازار را بــه دســت گرفتــه
و عمــ ً
ا کنتــرل بــازار را از دســت بانــک مرکــزی خــارج
میکننــد.
مهمتریــن ایــن بازارهــا ،بــازار معامــات فردایــی اســت
کــه متأســفانه ایــن روزهــا شــاهد رونــق مجــدد فعالیــت
آن هســتیم .البتــه در ایــن مجــال قصــد تبییــن علمــی
اهمیــت ایــن بازارهــا و نحــوه عملکــرد و تأثیرگــذاری آنهــا
بــر اقتصــاد کشــور را نــدارم .در مــورد عوامــل و متغیرهــای
میــان و بلندمــدت تأثیرگــذار بــر بــازار ارز هــم در فرصتــی
دیگــر نکاتــی را بــه عــرض خواهــم رســاند.
امــا آنچــه در کوتاهمــدت و بهفوریــت بایــد انجــام شــود
ایــن اســت کــه بــازار غیررســمی معامــات فردایــی -کــه
تجربــه نشــان داده ،علیرغــم دســتورات و اقدامــات قهــری
توانســته اســت بــه فعالیتهــای خــود ادامــه دهــد و عم ـ ً
ا
بــا اســتفاده از کانالهــای تلگرامــی و شــبکه مجــازی
تعیینکننــده نــرخ ارز در اقتصــاد باشــد -بهنوعــی تحــت
کنتــرل بانــک مرکــزی قــرار گیــرد.
بانــک مرکــزی بایــد بــا اختیــارات کامــل ،اعتمادبهنفــس
و اطمینــان از حمایتهــای حاکمیــت بــه شــیوه مناســب
در ایــن بازارهــا ورود کــرده و ســعی کنــد در عمــل کنتــرل
آنهــا را بــه دســت گیــرد و بــه دالالن و نوســان گیرانــی کــه
بــرای تأمیــن منافــع خــود ،اقتصــاد کشــور را بــا چالــش
روبــرو میکننــد اجــازه ضربــه زدن بــه اقتصــاد ملــی را
ندهــد.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و شش  /هفتـه سوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

پرداخت تسهیالت
حمایت از توسعه
صادرات غیرنفتی
یکپارچه شد

بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس اعــام دفتــر معاونــت
طــرح و برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت (صمــت)
در راســتای هدایــت منابــع در جهــت تحقــق اهــداف
صادراتــی و همچنیــن تســهیل و تســریع در فراینــد
پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش بــه واحدهــای
تولیــدی  -صادراتــی بــرای صــادارت محصــوالت اولویــت
دار بــه کشــورهای هــدف ،ســامانه یکپارچــه اعطــای
تســهیالت بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی از
محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی و بانکهــای عامــل
طــرف قــرار داد در ســایت www.behinyab.ir
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت راهانــدازی شــد.
بنابرایــن متقاضیــان اســتفاده از تســهیالت میتواننــد
در ایــن ســامانه ثبــت نــام کننــد تــا درخواســت آنهــا بــه
صــورت خــودکار مــورد پــردازش قــرار گرفتــه و پــس از
تاییــد بــه یکــی از بانکهــای عامــل (پارســیان ،توســعه
صــادرات ایــران ،کشــاورزی ،توســعه تعــاون ،صــادرات
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ایــران و بانــک مشــترک ایــران و ونزوئــا) جهــت تصویــب
و پرداخــت تســهیالت ارســال شــود.
الزم بــه ذکــر اســت ،منابــع در نظــر گرفتــه شــده بــرای
تســهیالت بســته یــاد شــده از منابــع صنــدوق توســعه
ملــی مبلــغ  ۲۰هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه بــا لحــاظ
کــردن ســهم آورده بانکهــا بــه همیــن میــزان ،کل منابــع
ایجــادی بــه مبلــغ  ۴۰هــزار میلیــارد ریــال خواهــد رســید.
همچنیــن طبــق اعــام دفتــر معاونــت طــرح و برنامــه
وزارت صمــت ،میــزان پرداختــی بانکهــای عامــل از
منابــع بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیــر نفتــی
تاکنــون بــه شــرح زیــر اســت:

بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی بــرای تامیــن
مالــی و تشــویق و حمایــت از صــادرات ،توســط معــاون اول
رئیــس جمهــور در بهمــن مــاه پارســال ابــاغ شــد.
در ایــن میــان پرداخــت هرگونــه جایــزه و مشــوق صادراتی
بــرای صادرکننــدگان منــوط بــه حصــول اطمینــان از
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات کاال و خدمــات بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور بــر اســاس دســتورالعملهای بانــک
مرکــزی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن طبــق اعــام ســازمان توســعه تجــارت ایــران
«توجــه بــه شــرایط خــاص اقتصــادی و تجــاری کشــور بــا
توجــه بــه تحریمهــای ناجوانمردانــه و همچنیــن مســائل
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا» دو شــاخص مهــم تدویــن
بســته حمایتــی ســال  ۱۳۹۹اســت و ایــن بســته بــا توجــه
بــه سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن
صــادرات بــه  ۱۵کشــور همســایه و اعضــای اتحادیــه
اوراســیا تدویــن شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در وبینــار «معرفــی تغییــرات نمایــی اقتصــاد فنــاوری» کــه در
اتــاق بازرگانــی تهــران برگــزار شــد ،علیرضــا کالهــی ،عضــو
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران عنــوان کــرد کــه میلیاردهــا
دالر ســرمایه و بهتریــن مغزهــای دنیــا در حــال اســتفاده و
بهبــود فناوریهــا هســتند تــا زندگــی بشــر را عــوض کننــد.
بــا ورود نســل جدیــد ایــن ســرعت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
در عیــن حــال مــدل کســب و کار تغییــر و ایــده بعــدی از هــر
جــای دنیــا میتوانــد ظهــور کنــد.
پــس از آنکــه علیرضــا کالهــی ،عضــو هیــات نماینــدگان
و نایبرئیــس کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی
تهــران ،در شــانزدهمین نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران گزارشــی از « 10مگاترنــد آینــده اقتصــاد فنــاوری و
تصویــر آن بــر اقتصــاد ایــران» ارائــه کــرد ،بــا اقبــال فعــاالن
اقتصــادی روبــهرو شــد .بــر ایــن اســاس مقــرر شــد کــه
ایــن گــزارش در قالــب یــک وبینــار در نشســت مشــترک دو
کمیســیون «صنعــت و معــدن» و «بهبــود محیــط کســب و کار
و رفــع موانــع تولیــد» اتــاق بازرگانــی تهــران ارائــه شــود کــه
ایــن وبینــار بــا حضــور اعضــای دو کمیســیون و دیگــر فعــاالن
اقتصــادی برگــزار شــد.
کالهــی صمــدی در ابتــدای گــزارش خــود بــا بیــان اینکــه
«تلفیــق فناوریهــا ،عصــر جدیــدی را بــرای مــا رقــممیزنــد»
ادامــه داد :عصــر تلفیــق فناوریهــا کــه هــوش مصنوعــی،
چــاپ س ـهبعدی ،تولیــد بافتهــای زنــده ،حســگرها ،واقعیــت
افــزوده و بالکچیــن بخشــی از آن اســت ،آغــاز شــد ه و هیــچ
قســمتی از زندگــی ،کســب و کار یــا محیــط انســان بــدون
تغییــر نخواهــد بــود .بدیــن ترتیــب ،کاهــش تصاعــدی بهــای
پــردازش ،موتــور محــرک تغییــرات نمایــی بــوده اســت.
فناوریهــای نویــن ،در ابتــدای امــر کمــی بیــش از انتظــار،
زمــانمیبرنــد تــا جــا بیفتنــد و ســپس بســیار ســریعتر از
آنچــه فکــرمیکنیــم همهگیــر و کارامیشــوند.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در ادامــه «وفــور،
ارزانــی و همگانــی شــدن» را بــه عنــوان نخســتین مگاترنــد
اقتصــاد فنــاوری معرفــی کــرد و گفــت :فنــاوری و پیشــرفت
آنچــه قبــا نایــاب بــوده اســت نظیــر پــرواز ،آب ،غــذا ،ســامت
و طــول عمــر را در دســترس قــرارمیدهــد.
کالهــی ســپس «شــبکه جهانــی و اتصــال همــه افــراد بــه
اینترنــت» را بــه عنــوان یکــی دیگــر از مگاترندهــا مــورد
اشــاره قــرار داد و گفــت :بررس ـیها نشــان میدهــد تــا ســال
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بررسی تغییرات
نمایی اقتصاد فناوری

 2022حــدود  7میلیــارد نفــر در سراســر جهــان بــه اینترنــت
متصــل شــوند و در ســایه ایــن تحــول بازارهــای جدیــد،
مغزهــا و ایدههــای جدیــد نیــز امــکان ظهــور پیــدا خواهنــد
کــرد.

«اینترنــت اشــیا» ســومین تغییــر نمایــی فنــاوری بــود کــه
کالهــی بــه آن اشــاره کــرد و گفــت :در ســال جــاری 20
میلیــارد دســتگاه بــه یــک تریلیــون حســگر متصــل خواهــد
شــد و تــا ســال  2030حــدود  500میلیــارد دســتگاه بــه 100
تریلیــون حســگر اتصــال خواهــد یافــت.
تغییــر نمایــی دیگــری کــه او آن را مــورد اشــاره قــرار داده
«در دســترس بــودن اطالعــات کامــل و دقیــق» بــود .کالهــی
در ایــن بــاره گفــت :بــا گســترش حســگرها و ارتباطــات،
دسترســی بــه اطالعــات آنــی و دقیــق خواهــد بــود .در چنیــن
شــرایطی حفــظ بــودن مهــم نیســت ،مهــم آن اســت کــه
بدانــی چــه بپرســی .تحــوالت بــه ســمت و ســویی پیــش
مــیرود کــه بــرای مثــال از امســال بــرای هیــچ شــغلی در
شــرکتهایی نظیــر گــوگل ،تســا و نتفلیکــس ،ارائــه مــدرک
تحصیلــی الزامــی نخواهــد بــود و توانایــی فــرد ،خالقیــت
و عملکــرد او در کار تیمــی مــاک اســتخدام خواهــد بــود.
بنابرایــن الزم اســت ایــن تحــوالت در آموزشهــای مــا در
ایــران مــورد توجــه قــرار گیــرد.
او کــه در بــاب «در دســترس بــودن اطالعــات کامــل و دقیــق»

ســخنمیگفــت ،ادامــه داد :اکنــون ،گــوگل پــروژهای بــر
مبنــای هــوش مصنوعــی در دســت دارد کــه اگــر پرسشــی بــر
بســتر گــوگل مطــرح شــود  120هــزار کتــاب را در نیمســاعت
جســتوجو کــرده و پاســخمیدهــد .ایــن قابلیــت البتــه
همچنــان در حــال تقویــت اســت.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ســپس بــه
«افزایــش تــوان فیزیکــی و مغــزی بــا تلفیــق ماشــین» پرداخت
و گفــت :بــه زودی شــاهد افزایــش تصاعــدی دانــش ،هــوش و
تــوان از طریــق ایــن تلفیــق خواهیــم بــود .اکنــون میلیاردهــا
دالر ســرمایه بــه ایــن حــوزه روانــه شــده و برآوردهــا ایــن
اســت کــه بــه زودی بــا صرفهجویــی در وقــت و افزایــش تــوان
پرســنل ،تریلیونهــا دالر ارزش جدیــد خلــق شــود.
او افــزود :اتصــال مغــز بــه ابراطالعــات نیــز بــه فاصلــه چنــد
ســاله رخ خواهــد داد .افــزون بــر ایــن ،فــارغ از توســعه
تــوان مغــزی انســان از طریــق تلفیــق بــا الکترونیــک ،یکــی
از تحوالتــی کــه رخ خواهــد داد ،تولیــد آواتارهایــی اســت
کــه تحــت سیســتم یادگیــری ماشــین هســتند؛ ماشــینهای
هوشــمند کــه دقیقــا ماننــد افــراد خواهنــد بــود Machine
. learning avatar
«افزایــش طــول عمــر مطلــق و مفیــد» ششــمین مگاترنــدی
بــود کــه کالهــی صمــدی بــه آن اشــاره کــرد و دربــاره آن
گفــت :نصــب سنســور در داخــل بــدن انســان ،طراحــی
داروهــای هوشــمند و اختصاصــی ،چــاپ سـهبعدی اجــزا بــدن
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و شناســایی و از بیــن بــردن ســلولهای پیــر از ویژگیهــای
ایــن تحــول اســت؛ بــه نحــوی کــه پیشبینیهــای جــدی
روی افزایــش طــول عمــر وجــود دارد .برخــی معتقدنــد اگــر
انســانی تــا ســال  2035زنــده بمانــد ،انتظــار عمــر 200ســاله
یــا نامحــدود بــرای او دیگــر محــال نخواهــد بــود .برخــی هــم
میگوینــد نســلی کــه اکنــون بــه دنیــامیآیــد کمینــه
انتظــار طــول عمــر آن  150ســال اســت.
او ادامــه داد :تکنولوژیهــای مختلفــی کــه اکنــون شــرکتها
روی آن ســرمایهگذاری میکننــد ،نصــب حســگرهایی در
داخــل بــدن اســت و ایــن تغییــر پارادایمــی در علــم پزشــکی
ایجــاد خواهــد کــرد .بــا نصــب حســگر در بــدن و پیشبینــی
مشــکالت جســمی افــراد ،هــم هزینههــای پزشــکی کاهــش
پیــدا خواهــد کــرد و هــم طــول عمــر افزایــشمییابــد .در
عیــن حــال ،طراحــی داروهــای هوشــمند نیــز بــه طــول عمــر
انســان کمــکمیکنــد ،چنانکــه اکنــون ویروسهایــی در
حــال چــاپ س ـهبعدی هســتند کــه مســتقیما بــه ســلولهای
ســرطانی حملــه میکننــد .حتــی پیشبینــی میشــود،
چــاپ ســهبعدی اعضــای بــدن نیــز انجــام گیــرد؛ بــر ایــن
اســاس ،کلیــه اولیــن قطعــه بــدن خواهــد بــود کــه چــاپ
میشــود و در ســال  2023ایــن امــر محقــق خواهــد شــد.
میتوانیــد تصــور کنیــد کیفیــت زندگــی هــزاران نفــری کــه
اکنــون در صــف پیونــد کلیــه هســتند ،بــه چــه ســرعت و بــه
چــه نحــوی تغییــر خواهــد کــرد.
کالهــی بــه تکنولوژیهــای دیگــری بــرای از بیــن بــردن
ســلولهای پیــر کــه منجــر بــه بیماریهایــی چــون آلزایمــر و
ســرطانمیشــود اشــاره کــرد و گفــت :دانشــمندان هماکنــون
در حــال چــاپ ســهبعدی اللــه گــوش و پوســت هســتند و
البتــه چــاپ مویرگهــا نیــز در ایســتگاه فضایــی در شــرایط
بــدون جاذبــه در حــال انجــام اســت و پیشبینــیمیشــود
کــه در ســالهای آینــده بــه اهــداف خــود دســت یابنــد.
بــه گفتــه او حــوزه دیگــری کــه در مســیر تغییــرات نمایــی
فنــاوری قــرار گرفتــه« ،تکنولــوژی حمــل و نقــل خــودران و
برقــی» اســت .او در ایــن بــاره توضیــح داد :کاهــش هزینــه
حمــل و نقــل و بهبــود لجســتیک از مهمتریــن اهــداف ایــن
تغییــرات اســت و  4تریلیــون دالر صنعــت بیمــه ،خودروهــای
ســنتی و  ..در معــرض دگرگونــی هســتند .تغییــرات در ایــن
بخــش مختلکننــده صنعــت نفــت ،خودروســازی و بیمــه
خواهــد بــود .در پــی ایــن تغییــرات اســت کــه راننــدگان
بســیاری در سراســر جهــان بــا خطــر بیــکاری مواجــه
میشــوند .ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بررسی تغییرات نمایی اقتصاد فناوری
چنانکــه پیشبینیهــا حاکــی از آن اســت کــه تنهــا در
آمریــکا  4.5میلیــون نفــر کــه شغلشــان جابهجایــی بــار و
مســافر اســت شــغل خــود را از دســت خواهنــد داد .بنابرایــن
ضــرورت بازآمــوزی آنهــا بــرای ورود بــه حوزههــای جدیــد
احســاس خواهــد شــد.
او بــه بیــان اینکــه «بــه دلیــل افزایــش جــدی ایمنــی
خودروهــا ،بیمــهای در کار نخواهــد بــود» ادامــه داد :بیشــتر
کشــورهای اروپایــی اعــام کردهانــد کــه از ســال 2030
تــردد خودروهــای احتــراق درونــی را ممنــوع خواهنــد کــرد.
همچنیــن شــرکت تســا پیشبینــی کــرده کــه تــا ســال
 2025خــودروی برقــی  25هــزار دالری را بــه بــازار عرضــه
خواهــد کــرد .ایــن بــه معنــای آن اســت کــه آینــدهای
بــرای خودروهــای بنزینــی نمیتــوان متصــور بــود .البتــه

صنعت پتروشیمی؛
رشد قابل توجه
ولی نامتوازن
صنعــــت پتروشــــیمی بــــه عنــوان پیشــــران بســیاری از
صنایــــع در کشــور ،در ســــالیان گذشــته توانســته رشــد
کمــــی قابــــل توجهــــی را تجربـــه کنـد ،ولـی بـــا نقایـص
ســـاختاری عدیـــده ای نیـــز مواجـــه اســـت .در نتیجـــه بـه
لحـــاظ حجـــم تولیـد ،جایـــگاه قابـل قبولـــی در دنیـا بـرای
صنعـــت پتروشـــیمی ایـران به دسـت آمـــده بـه طـوری کـه
در برخـی از محصـوالت مثـل متانـول ،اوره و آمونیـاک جـزء
تولیدکننـــدگان و صادرکننـدگان بـزرگ دنیـا است .ولـی بـه
لحـــاظ ارزش صادراتـــی محصـوالت ،جایـــگاه مناسـبی عایـد

انـرژی
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پیشبینــی ایــن اســت کــه کار بــه ممنوعیــت نمیرســد و
اقتصــاد کار خــود رامیکنــد.
کالهــی صمــدی در ادامــه گفــت :چــاپ س ـهبعدی پیشــرفته
هــم تولیــد و هــم طراحــی را متحــول خواهــد کــرد .بــه عبارت
دیگــر ،اتوماســیون پیشــرفته ،رباتیکــس و چــاپ ســه بعــدی
پارادایــم تولیــد و تجــارت را در جهــان دگرگــون خواهنــد کــرد.
موضــوع دیگــری کــه او بــر آن دســت گذاشــت« ،انرژیهــای
تجدیدپذیــر» بــود .کالهــی در ایــن بــاره گفــت :در دوره
ظهــور و رشــد فناوریهــای نمایــی در جهــان ،صنعــت انــرژی
تجدیدپذیــر بــه ســرعت جــای انــرژی فســیلی را بــا تــوان
باالتــر و قیمــت پایینتــر خواهــد گرفــت .برآوردهــا حاکــی
از آن اســت کــه هزینــه احــداث نیروگاههــای تجدیدپذیــر از
هزینــه نگهــداری نیروگاههــای قدیمــی ارزانتــر خواهــد شــد
و بســیاری از کشــورها بــه ناچــار نیروگاههــای فســیلی را
خامــوش خواهنــد کــرد.
او بــا بیــان اینکــه «بخــش انــرژی بیشــترین تاثیــر را بــر
اقتصــاد ایــران خواهــد گذاشــت» ادامــه داد :گفتــهمیشــود
ســال  2019ســال اوج مصــرف نفــت در دنیــا بــوده و جهانیــان

دیگــر بــا ایــن میــزان مصــرف نفــت مواجــه نخواهنــد شــد
و پیشبینــی مراکــز معتبــر تحقیقاتــی بینالمللــی بــر ایــن
اســت کــه عمــا تــا  20ســاله آینــده تقاضایــی بــرای نفــت
و گاز وجــود نداشــته باشــد .از ایــن رو در ایــران نیــز بایــد
بررســی شــود کــه کشــور تــا چــه میــزان آمادگــی بــرای ورود
بــه ایــن دوره را دارد.
کالهــی در ادامــه بــا طــرح ایــن پرســش کــه «بــا رفــع
محدودیتهــای مغــز انســان توســط ماشــین چــه تحوالتــی
رقــم خواهــد خــورد؟» توضیحاتــی دربــاره هــوش مصنوعــی
بــه عنــوان دهمیــن مگاترنــد حــوزه فنــاوری ارائــه کــرد و
گفــت :آینــده دنیــا توســط برنــدگان ایــن حــوزه تعییــن
خواهــد شــد .کســانی آینــده را در دســت دارنــد کــه بتواننــد
از ایــن تکنولوژیهــا بــه درســتی اســتفاده کننــد ،خالقیــت
داشــته و قابلیــت تشــکیل و اداره تیمهــا را داشــته باشــند.
او افــزود :شــاید در  5ســال آینــده حتــی یــک پزشــک عــادی،
مهنــدس عــادی یــا وکیــل عــادی شــغلی نداشــته باشــد.
چــرا کــه هماکنــون آلفاگــوگل در بــازی گــو بــه عنــوان
پیچیدهتریــن بــازی فکــری ،قهرمــان جهــان را شکســت داده،

هــوش مصنوعــی در تشــخیص ســرطان از پزشــکان پیشــی
گرفتــه و اولیــن داروهــای طراحــی شــده توســط هــوش
مصنوعــی بــه آزمایشهــای پزشــکی وارد شــده اســت.
کالهــی بــا بیــان اینکــه «انقــاب صنعتــی محدودیــت زور
بــازو را برداشــت » توضیــح داد :انقــاب هــوش مصنوعــی بــا
رفــع محدودیــت مغــز انســان جهشــی غیرقابــل پیشبینــی را
رقــم خواهــد زد و باعــث دور جدیــدی از نابرابــری طبقاتــی و
نابرابــری منابــع و قــدرت در جهــان خواهــد شــد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه «آینــده از آنچــه فکــرمیکنیــد بــه
شــما نزدیکتــر اســت» ادامــه داد :میلیاردهــا دالر ســرمایه و
بهتریــن مغزهــای دنیــا در حــال اســتفاده و بهبــود فناوریهــا
هســتند تــا زندگــی بشــر را عــوض کننــد .بــا ورود نســل جدید
ایــن ســرعت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد .در عیــن حــال مــدل
کســب و کار تغییــر و ایــده بعــدی از هــر جــای دنیــامیتوانــد
ظهــور کنــد.

ایـــن صنعـــت نشـــده اسـت .تجـــارب کشـــورهای موفـق در
ایـــن زمینـه نشـان می دهـد ،بـرای رهایـی از خـام فروشـی،
هدایـــت بنگاه هـــا بـه ســـمت تولیـد محصـــوالت صادراتـی
بـــا ارزش افـزوده و فنـاوری بـاال ضـــروری اسـت .بـر اسـاس
آسیب شناســـی صـــورت گرفتـه در مطالعـــه حاضـر ،نقایـص
عملکـــردی ایـــن صنعـــت را می تـــوان در دو گـــروه کلـــی
عـــدم تـــوازن در زنجیـره تولیـــدات و ضعـــف در زیرسـاخت
های پشـــتیبان طبقه بنـــدی کـــرد .در واقـــع رشـد صنعـت
پتروشـیمی در ایـران قابـل توجـه ولـی نامتـوازن بـوده اسـت.
از طـــرف دیگـــر نیـــز وابســـتگی های مهندســـی و فناورانـه
صنعـت بـه کشـورهای دیگـر باال بـوده و در خصـوص تامیـن
مالـــی طرح هـای ســـرمایه گذاری نیـز مشـکالت عدیـده ای
گریبان گیـــر صنعـــت هستند .نقایـــص ســـاختاری صنعـــت
پتروشـــیمی ،منجـــر بـــه چالش هـــای قابـــل توجهـی بـرای
صنایـــع پایین دسـت آن در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه مـورد
نیـاز شـده اسـت.
در ایــن بیــن بــه اعتقــاد کارشناســان مهــم تریــن اقدامــی کــه
در صنعــت پتروشــیمی بایــد صــورت گیــرد تکمیــل زنجیــره
تولیــد اســت .مرکــز پژوهــش هــا و مطالعــات بازرگانــی
وابســته بــه وزارت صمــت پیشــنهاد داده اســت در ایــن

زمینــه اقدامــات عملی صــورت گیرد -1 «:دریافـــت عـــوارض
مالیاتـــی (مالیـــات بـــر ارزش افـزوده و مالیـــات بـر سـود) از
صادرکننـــدگان محصـــوالت باالدســت و واریـــز منابـــع بـــه
صنــــدوق ســــرمایه گذاری توســعه صنایــــع میان دســت
پتروشــــیمی .نیـاز اســـت وزارت صنعـت ،معـــدن و تجـارت
لیســـتی از اقـــام دارای ارزش افـــزوده پاییـــن را مشـــخص
کنـــد ».همچنیــن ایــن گــزارش در بخــش دیگــری پیشــنهاد
داده اســت «:بازبینــی در معافیــت هــای پیــش بینــی شــده در
مــاده  5آییــن نامــه اجرایــی مــاده  156قانــون برنامــه پنجــم
توســعه اجرایــی شــود .اســـتفاده مجـــدد از پتانســـیل مـــاده
 156قانـــون برنامـه پنجـم توسـعه بـرای انعقـاد قراردادهـای
بلندمـــدت تامیـن خـــورا ک صنایـع میانــــی پتروشــیمی و
پیشــــنهاد بهره بــــرداری مجــــدد از آن در قالــــب یــــک
مصوبــــه بــا هــدف تســــری تخفیفــات اعمــال شــده در
باالدســــت بــــه محصــــوالت میان دســت».
صنعــت پتروشــیمی مــی توانــد در حــوزه هایــی همچــون
الســـتیک و پالســـتیک ،دارو ،منسـوجات ،مبلمـــان ،اتومبیل
ســـازی ،شـــوینده ،آرایشـــی و بهداشـــتی ،انتشـــار ،چـــاپ
و تکثیـــر ،پوشـــا ک ،غذایـــی و آشـــامیدنی ،بســـته بنــدی،
ســاختمان ســـازی و صنایـــع وابســـته نقــش بســیار مهمــی

داشــته باشــد.
در ایــــن بیــــن ،صنعــــت بســــته بنــدی،
باالتریــــن ســــهم( 28درصــــد) را در بــه
رهگیــــری از تولیــــدات پتروشــــیمی دارد .صنایــــع
الکترونیــــک بــــا  19درصــــد ،ســاختمان ســــازی 14
درصــــد و اتومبیل ســــازی بــــا  12درصــــد در رده هــای
بعــــدی از ایــــن منظــــر قــــرار دارنــــد .صنایــــع پاییــن
دســت پتروشــیمی ،تــوان ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر و
اشــــتغالزایی بیشتــــر را دارنــد .از طــرف دیگر ،ایــن صنایع،
امــکان دســتیابی بــه صــادرات متنــوع تــر و پیچیــده تــری را
فراهــم مــی آورنــد.
اهمیـــت توجـــه بـه صـادرات غیرنفتـــی و همچنیـن تکمیـل
زنجیره هـــای ارزش در اســـناد باالدسـتی کشـــور نیـز مـورد
تــا کیـــد بـــوده اســـت .در بنـــد  13سیاســـت هــای کلـــی
اقتصـــاد مقاومتـــی ،بـــه مقابلـــه بـــا ضربه پذیـــری درآمـــد
حاصـل از صـادرات نفـت و گاز از طریـق افزایــش صــادرات
پتروشــــیمی و در بنــــد  15آن نیــــز بــــه افزایــــش ارزش
افــــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت نفــت
و گاز و توســــعه تولیــــد محصــوالت پتروشــیمی و فرآورده
هــــای نفتــی اشــــاره شــده اســت.

این وبینار را میتوانید اینجا ببینید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همــواره از ســال  ۱۳۹۰کــه ســه وزارتخانــه بازرگانــی،
صنایــع و معــادن ،ادغــام و وزارت صمــت تشــکیل
شــد صمــت یکــی از وزارتخانههــای کلیــدی و البتــه
پرحاشــیه در هــر کابینــهای بــوده اســت .اغــراق
نیســت اگــر بگوییــم در شــرایط ویــژه کشــورکه
تحریمهــا ،امــان اقتصــاد و صنعــت کشــور را بریــده
اســت وزارت صمــت تبدیــل بــه مهمتریــن بــازوی
اقتصــادی دولــت شــده اســت.
ایــن مهــم در شــرایطی اتفــاق افتــاده اســت کــه وزارت نفــت
بــا رانــده شــدن بــه حاشــیه اقتصــاد کشــور بــه تعطیــات
میــان تحریمــی رفتــه اســت و وزارت اقتصــاد بــه جــای
داشــتن برنامــه مســتدل بــرای کاســتن از آســیب تحریمهــا،
ریــل گــذاری مناســب بــرای اقتصــاد کشــور و آمــاده ســازی
بنگاههــای اقتصــادی و نظــام بانکــی در پســا تحریــم بــا
چنــد درجــه افــت ،شــأن و جایــگاه خــود را بــه یــک ســازمان
امــور مالیاتــی تقلیــل داده اســت.
در ایــن اوضــاع بــه نظــر میرســد وزارت صمــت مهمتریــن
دســتگاهی اســت کــه میتوانــد خــون را بــه شــریانهای
خســته اقتصــاد کشــور پمپــاژ کنــد.
جناب آقای وزیر
بــر خــود فــرض میدانــم کــه در راســتای پیشــبرد اهــداف
بنیادیــن صمــت مــوارد ذیــل را یــادآوری و توصیــه کنــم:
اول :پلمــب کــردن اتــاق صــدور بخشــنامهها و مقــررات
خلقالســاعه :آقــای وزیــر قطعــا تصدیــق میفرماییــد کــه
پاشــنه آشــیل تمامــی برنامههــای میــان مــدت و بلنــد مــدت
صنعتــی و تولیــدی در بنگاههــای اقتصــادی ،وضــع قوانیــن
و مقــررات غیرکارشناســی و محفلــی اســت کــه ســاختار و
بنیــان واحدهــای تولیــدی را مــورد هــدف قــرار میدهــد.
در ســالیان اخیــر بهخصــوص در شــرایط تحریمــی کــه
کشــور نیــاز مبرمــی بــه کســب ارز حاصــل ازصــادرات
دارد ،کــم نبــوده اســت کــه بــه بهانــه تنظیــم بــازار داخلــی
بخشــنامههای آنــی و غیرکارشناســی وضــع شــده اســت
کــه موجبــات از دســت رفتــن بازارهــای صادراتــی را فراهــم
آورده اســت ،کــه احیــای مجــدد آن یــا غیرممکــن یــا
زمانبــر بــوده اســت .تمــام کارشناســان اقتصــادی در ایــن
موضــوع متفقالقــول هســتند کــه راهــکار تنظیــم بــازار

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و شش  /هفتـه سوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

آنچه وزیر صمت باید بداند
اســت.

سعید پورفرهادی
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز
و پتروشیمی ایران
داخلــی بســتن دریچــه صــادرات نیســت ،بلکــه بایــد مشــکل
را در مدیریــت بــازار جسـتوجو کــرد .بهعنــوان مثــال بعضــا
«در بــازار تقاضــا بــه قــدر کفایــت کاال یــا مــواد اولیــه موجود
بــوده اســت ،امــا چــون نظــارت دقیقــی بــر عرضــه نیســت،
کاالهــا دو نرخــی شــدهاند ،یــک نــرخ رســمی و یــک نــرخ
بــازار آزاد ،و بــه دلیــل آنکــه بــه طــور طبیعــی تقاضــا بــه
ســمت نــرخ رســمی یــا دولتــی تمایــل دارد ،حــس کاذب
کمبــود در بــازار القــا میشــود ،در ایــن شــرایط ســادهترین
کار دادن آدرس غلــط بــه تصمیمســازان اســت کــه خروجــی
آن وضــع عــوارض صادراتــی یــا ممنــوع کــردن صــادرات

دوم :ضــرورت اتخــاذ اســتراتژی صــادرات مبــدأ محــور بــه
صــادرات مقصــد محــور :اکثــر کشــورهای پیشــرفته دنیــا
بــرای توســعه صــادرات وجلــب رضایــت مشــتریان خارجــی
خــود ،اقــدام بــه فــروش کاالهــای صادراتــی خــود در مقصــد
میکننــد ،درنتیجــه بــا کاســتن بــازه زمانــی تقاضــا تــا
تحویــل کاال ،از بیــن بــردن مخاطــرات ناشــی از حمــل و
نرســیدن کاال ،اجتنــاب از خــواب ســرمایه مشــتریان ،در
دســترس بــودن مــواد اولیــه و کاالهــای وارداتــی در مقصــد،
سیاســت توســعه صــادرات خــود را بــر مبنــای عرضــه در
مقصــد قــرار دادهانــد .ایــن مســاله در مــورد کشــوری
چــون ایــران ،زمانــی اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد کــه
دریابیــم ،ایــن تغییرسیاســت صادراتــی بــه جــز مواهــب
برشــمرده شــده ،در راســتای دور زدن تحریمهــا و تســهیل
نقــل و انتقــاالت مالــی کاربــرد ویــژهای دارد.
بنابرایــن بهنظــر میرســد ،درصورتیکــه وزارت صمــت
محوریــت سیاســتهای کالن صادراتــی خــود را بــا
همــکاری اتاقهــای بازرگانــی در تاســیس و راهانــدازی
هلدینگهــای تخصصــی صــادرات اســتوار کنــد ،ضمــن
مصــون نــگاه داشــتن تجــارت کشــور از گزنــد تحریمهــا بــه
یــک اصــاح ســاختاری اصولــی در توســعه صــادرات دســت
پیــدا کــرده اســت
ســوم :تعامــل و همــکاری تنگاتنــگ بــا نظــام بانکــی
کشــور در راســتای توســعه صنعتــی کشــور و صــادرات:
عــدم دسترســی بــه تســهیالت فاینانــس خارجــی رونــد
راهانــدازی پروژههــای صنعتــی و تکمیــل زنجیــره صنایــع
پاییندســتی از معــدن تــا محصــول نهایــی را بــا مشــکل
مواجــه کــرده اســت .منابــع مالــی داخلــی نیــز از ســیطره
سیســتم بانکــی خــارج و بــه ســمت بــازار ســوداگری ســوق
پیــدا کــرده اســت.
واقعیــت آن اســت کــه در شــرایط فعلــی ،نظــام بانکی کشــور
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بــرای تأمیــن منابــع مالــی نــه میتوانــد و نــه بایــد کــه از
مکانیــزم تزریــق مســتقیم نقدینگــی بــه بهانــه کمــک بــه
صنعــت و تولیــد اســتفاده کنــد ،چراکــه ایــن رویکــرد نهتنهــا
کمکــی بــه بهبــود شــرایط نمیکنــد ،بلکــه تــورم را نیــز
تشــدید خواهــد کــرد .شــاید بهتــر باشــد وزارت صمــت در
دوره جدیــد بــا همــکاری بانــک مرکــزی در یــک مشــق پســا
تحریمــی بــا هــدف کمــک بــه تامیــن ســرمایه در گــردش
و صــادرات غیرنفتــی بــه ترویــج اســتفاده ازســایر ابزارهــای
نویــن بانکــی ماننــد بهرهگیــری از اعتبــارات فــروش بــرای
دریافــت اعتبــارات خریــد توجــه ویــژهای کنــد.
چهــارم :اصــاح سیاســتهای مرتبــط بــا رایزنــان
اقتصــادی در ســایر کشــورهای جهــان :بــدون شــک اگــر
نگوییــم ســازمان توســعه تجــارت در خصــوص اعــزام رایزنــان
بازرگانــی بــه ســایر کشــورها بــه هیــچ کــدام از اهــداف
خــود دســت نیافتــه اســت ،ولــی حتمــا میتوانیــم بگوییــم
کــه اغلــب اهــداف ترســیم شــده محقــق نشــده اســت .در
خصــوص چرایــی عــدم کســب توفیقــات در ایــن حــوزه
حــرف بســیار اســت  .امــا شــاید مهمتریــن آن انتخــاب
اســتراتژی کهنــه و پــر هزینـهای اســت کــه حداقــل از ســال
 1992میــادی در جهــان منســوخ شــده اســت .
شــاید بهتریــن راهــکار در ایــن حــوزه ،بــرون ســپاری اجرای
اهــداف فــوق بــه بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی در
کشــورهای هــدف باشــد تــا ضمــن عــدم تحمیــل هزینــه بــه
بیتالمــال ،موجبــات ایجــاد فســادهای ســازمانی و رانتــی را
از بیــن ببــرد.
پنجــم :تولیــد فراســرزمینی بــا هــدف کســب ســهم بــازار
مصــرف و رســوب ســرمایه ایرانیــان مقیــم خــارج ازکشــور:
شــاید در نــگاه نخســت پیشــنهاد تولیــد فراســرزمینی
صنایــعدر خــارج از مرزهــای ایــران باتوجــه بــه نیــاز مبــرم
ی دور از منطــق بــه
ایجــاد اشــتغال در داخــل کشــور ،کم ـ 
نظــر برســد .امــا بــا کمــی واقعبینــی درمییابیــم مواهــب
اجــرای طرحهایــی از ایــن دســت بــه مراتــب ازمعایــب آن
بیشــتر اســت ،ضمــن آنکــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه
رگوالتــوری و سیاســتگذاری در ایــن حــوزه بایــد بســیار
هوشــمندانه و هدفمنــد صــورت گیــرد تــا بیشــترین عایــدی
را نصیــب کشــور کنــد.
بهعنــوان مثــال بــا توجــه بــه منابــع عظیــم اتــان در ایــران
و بــه لحــاظ ادامــه در صفحــه بعــد

افزایش
صادرات
پادزهر
تحریم ها

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

:رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن اظهــار داشــت :اگــر
نتوانیــم بــرای ســالهای آتــی تغییــری در صــادرات ایجــاد
و دو برابــر رقــم کنونــی داشــته باشــیم ،بــا بحــران ارزی
مواجــه میشــویم .مشــکل ارزی یکــی از مشــکالتی اســت
کــه ایــن روز هــا کشــور مــا بــا آن دســت و پنجــه نــرم
میکنــد ،امــا مشــخص نیســت دولــت بــرای ایــن مســاله
چارهاندیشــی کــرده اســت یــا خیر؟مجیدرضــا حریــری در
رابطــه بــا ایــن مســاله بــه ایلنــا گفــت :در حــال حاضــر
شــرایط بــه شــکلی رغــم خــورده کــه دولــت بــه دو دلیــل
نمیتوانــد کاری از پیــش ببــرد؛ نخســت تحریــم و کاهــش
فــروش نفــت و دیگــری کرونــا کــه مزیــد بــر علــت شــده تــا
صــادرات غیرنفتــی هــم نســبت بــه ســالهای گذشــته افــت
داشــته باشــد .البتــه در صورتــی کــه صــادرات غیرنفتــی
هــم افــت نداشــت ،بــاز بــا کمبــود ارز مواجــه بودیــم.
وی ادامــه داد :در ســالهایی کــه درآمــد ارزی مناســب
و خــوب داشــتیم؛ نزدیــک بــه  120میلیــارد دالر فــروش
ســاالنه نفــت و  30میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی ،یعنــی
در مجمــوع  150میلیــارد دالر درآمــد ارزی نصیــب کشــور
میشــد ،امــا در ســالهای اخیــر بــه دلیــل تحریــم نفــت
و پاییــن آمــدن قیمــت آن ،درآمــد نفتــی مــا هــم کاهــش
چشــمگیری پیــدا کرد.حریــری در مــورد میــزان احتمالــی
درآمدهــای ارزی در ســال پیشــرو گفــت :پیشبینــی
میشــود درآمــد نفتــی مــا در ســال جــاری و در بهتریــن
حالــت  5میلیــارد دالر باشــد و آمــار شــش ماهــه هم نشــان
میدهــد تــا پایــان ســال احتمــاال  30میلیــارد دالر درآمــد
حاصــل از صــادرات غیرنفتــی داشــته باشــیم ،در صورتــی
کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته بــه  40میلیــارد دالر
میرســید .در نتیجــه در ســال جــاری و در بهتریــن حالــت
 35تــا  40میلیــارد دالر درآمــد ارزی خواهیــم داشــت
در صورتیکــه مصــارف ارزی مــا در صرفهجویانهتریــن
حالــت بــاالی  50میلیــارد دالر اســت.رئیس اتــاق بارزگانــی
ایــران و چیــن تصریــح کــرد :از همیــن روی شــرایط ایجــاب
مــی کنــد سیاس ـتهای صرفــه جویانــه در پیــش بگیریــم
تــا بــا درآمدهــای ارزی موجــود و بــه هــر طریقــی ممکــن
تــا پایــان ســال امــور مدیریــت شــود ،امــا متاســفانه دخــل
بــا خرجمــان همخوانــی نــدارد .بایــد توجــه داشــت کــه
بخشــی از طلبهــای پیشــین دولــت وصــول و از آن
اســتفاده میشــود و هنــوز امیدواریــم ارزهــای حاصــل از
صــادرات ســالهای گذشــته نیــز برگردانــده شــوند و ســال

جــاری را بــه ایــن شــکل پشــت ســر بگذاریــم .اگــر نتوانیــم
بــرای ســالهای آتــی تغییــری در صــادرات ایجــاد و دو
برابــر رقــم کنونــی داشــته باشــیم ،بــا بحــران ارزی مواجــه
میشــویم.عضو اتــاق بازرگانــی ایــران خاطرنشــان کــرد :بــا
وجــود تحریمهــا دولــت نمیتوانــد کاری از پیــش ببــرد.
اگــر در همــه امــور در اختیــار دولــت بــود میتوانســتیم
از دولــت انتظــار داشــته باشــیم مــا در شــرایطی هســتیم
کــه تصمیمگیریهــای سیاســی در کشــور مــا بــه تنهایــی
در اختیــار دولــت نیســت و مجموعــه نظــام تصمیــم
میگیــرد .اگــر ســال جــاری را بــا همیــن شــرایط پشــت
ســر بگذرانیــم ،ســال آینــده ســختتر خواهــد شــد.

انـرژی
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مدیــر طــرح و برنامــه اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر اهمیــت
دســتیابی بــه اهــداف و برنامههــای اتــاق ایــران در ســال
جــاری ،از شناســایی و تدویــن فرآیندهــا در اتــاق خبــر
داد .براســاس اظهــارات او گــزارش عملکــرد ماهیانــه
بهگونــهای طراحــی شــده کــه تســهیلکننده پیشــرفت
برنامههــا در دورههــای کوتــاه مــدت و ماهیانــه باشــد.
مدیــر طــرح و برنامــه اتــاق ایــران از شناســایی و تدویــن
فرآیندهــا در راســتای دســتیابی بــه برنامههــا و عملکــرد
مؤثــر پــس از ارزیابــی فعالیــت واحدهــای مختلــف اتــاق
ایــران ،خبــر داد.
علــی چاغرونــد ،مدیــر طــرح و برنامــه اتــاق ایــران بــا
بیــان ایــن مطلــب کــه برنامههــای اتــاق ایــران در ســال
 1399پــس از تبییــن و توافــق بــا واحدهــای اتــاق و
تصویــب هیــات رئیســه در ابتــدای ســال ،نهایــی و ابــاغ
شــد ،گفــت :از آنجایــی کــه مأموریــت واحــد طــرح و
برنامــه ،اطمینــان از اجرایــی شــدن ایــن برنامههــا در
زمــان موردنظــر اســت ،ایــن واحــد اقــدام بــه ایجــاد و
طراحــی گــزارش عملکــرد ماهیانــه فرآیندمحــور در اتــاق
ایــران کــرد.
او ادامــه داد :اجــزای ایــن گــزارش بــه صورتــی طراحــی
شــده کــه گــزارش پیشــرفت شــاخص فرآیندهــا،
تســهیلکننده پیشــرفت برنامههــا در دورههــای کوتــاه
مــدت و ماهیانــه باشــد.
براســاس اظهــارات او بــرای تهیــه و ارائــه گــزارش توســط
واحدهــای اتــاق ایــران نیــاز بــه شناســایی فرآیندهــا
بــود کــه مقدمــات آن در جلســات حضــوری بــا ایــن
واحدهــا فراهــم و در اواســط مهرمــاه جلســه آمــوزش
فرآیندگرایــی و راههــای تدویــن آن توســط واحــد طــرح
و برنامــه برگــزار شــد.
چاغرونــد در ادامــه از اهمیــت و ضــرورت شناســایی
فرآینــد در اتــاق ایــران ســخن گفــت و تأکیــد کــرد :در
صورتــی کــه ایــن فرآیندهــا بــه درســتی تعریــف شــود،
ابــزار کنترلــی مطلوبــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف و
برنامههــای اتــاق بــه وجــود میآیــد.
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آنچه وزیر صمت باید بداند
اجتنــاب از خامفروشــی و همچنیــن امــکان تولیــد
بــا صرفــه اتیلــن از اتــان در داخــل کشــور بهعنــوان
پرمصرفتریــن مــاده پایــه صنعــت پتروشــیمی،
شــرکتهای ایرانــی میتواننــد بــا مشــارکت شــرکتهای
ســرمایهگذار و ایرانیــان مقیــم در کشــورهای همســایه،
نســبت بــه تولیــد محصــول مشــترک زنجیــره تولیــد اتیلــن،
یعنــی پلیاتیلــن اقــدام و متعاقبــا بخــش عمــدهای از بــازار
پرمصــرف کشــور میزبــان را تصاحــب کننــد .بــه عبــارت
دیگــر بــا تعریــف جدیــد از فرآینــد تولیــدات فراســرزمینی
در ســایر محصــوالت کــه ایــران در تولیــد انبــوه خــوراک
اولیــه ،مزیــت رقابتــی دارد ماننــد پتروشــیمی ،فــوالد ،مــواد
معدنــی و ...میتوانیــم بــه برنامههــای توســعه صــادرات از
زاویــه دیگــری نــگاه کنیــم.
زمانــی اهمیــت موضــوع دوچنــدان میشــود کــه بپذیریــم،
بنــا بــه هرحجــت و برهانــی ،مــا نــه تنهــا درجــذب
ســرمایهگذاریهای خارجــی موفــق نبودهایــم؛ بلکــه
در جــذب ســرمایهگذاری داخلــی نیــز شــدیدا بــد عمــل
کردهایــم .شــاهد مدعــا همانــا کــه بدانیــم درطــول ســه
دهــه گذشــته ایرانیــان مهاجــر بــه میــزان  ۷۰درصــد ارز
حاصــل از صــادرات نفــت ،یعنــی رقمــی معــادل ۷۰۰
میلیــارد دالر در خــارج از ایــران ســرمایهگذاری کردهانــد.
آنچــه قطعــی بــه نظرمیرســد آن اســت کــه ادامــه ایــن
وضعیــت در بلندمــدت صنایــع پایــه کشــور بهخصــوص
درحــوزه اکتشــاف و بهرهبــرداری و بــه تبــع آن توســعه
و تکمیــل زنجیــره صنایــع پاییندســتی را زمینگیــر یــا
حداقــل محــدود خواهــد کــرد .بنابرایــن نبایــد اجــازه دهیــم
ســوزن ریلگــذاری اقتصــاد کشــور در یــک نقطــه گیــر
کــرده و اقتصــاد کشــور را بــه تســلیم وا دارد .بایــد همیشــه
گزینههــای زیــر و روی میزمــان مملــو از اســتراتژیهای
بکــر و نویــن باشــد تــا بتوانیــم بــه مقتضیــات شــرایط ازآنهــا
اســتفاده بهینــه کنیــم .خالصــه آنکــه اگــر نمیتوانیــم پــای
ســرمایهگذاران را بــه ایــران بــاز کنیــم ،پــس چــرا مبــدا
تولیــدات کشــور را بهخصــوص در حــوزه صنایع پتروشــیمی
از داخــل بــه خــارج ازکشــور تغییــر ندهیــم .ضمــن آنکــه در
صــورت محقــق شــدن ایــن طــرح ،کاربــرد ضــد تحریمــی
بســیار قــوی و نیرومنــدی نیــز خواهــد داشــت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

معــدن و تجــارت اســتانها و همچنیــن کارگــروه پایــش
رفتــار تجــاری را در راســتای اســتفاده از ابزارهــای پیــش
رو در جهــت تســریع و تســهیل بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات دانســت.

رفع کامل تعهدات ارزی بیش از
 2هزار صادرکننده
وزارت نیرو دستگاه مسئول کمیسیون مشترک
مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه
اقتصادی ایران و عراق شد
تجــارت ایــران گفــت :براســاس آمارهــا  ۲هــزار و ۳۲۲
صادرکننــده تــا هفتــم مهرمــاه  ۹۹بطــور کامــل رفــع بــا تصمیــم هیئــت وزیــران ،وزارت نیــروی ایــران بــه عنــوان
دســتگاه مســئول کمیســیون مشــترک اقتصــادی بــا کشــور
تعهــدات ارزی خــود را ایفــا کردنــد.
احســان قمــری گفــت :بــر اســاس آمارهــا  2هــزار و  322عــراق تعییــن شــد.
صادرکننــده بــا صــادرات  16.6میلیــارد یــورو ،تــا هفتــم بهگــزارش ایســنا ،هیئــت وزیــران در جلســه  ۶مهــر ۱۳۹۹
مهرمــاه  99تعهــدات ارزی خــود را بــه صــورت  100درصــد بــه پیشــنهاد وزارت امــور خارجــه ،بــا تعییــن وزارت نیــرو
ایفــا کردهانــد کــه نســبت بــه گــزارش پیشــین در تاریــخ بــه عنــوان دســتگاه مســئول کمیســیون مشــترک اقتصــادی
 ۳۱تیرمــاه ســال جــاری ۱۳ ،درصــد افزایــش در تعــداد و جمهــوری اســامی ایــران بــا کشــور عــراق موافقــت کــرد.
 ۱۷درصــد افزایــش در بازگشــت ارز بــرآرود میشــود.
ارز دولتی و رانتی که در دل آن نهفته است
مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران بیــان داشــت :ایــن 2هــزار و  322قیمتگــذاری میتوانــد بهعنــوان یــک سیاســت در مواقــع
صادرکننــده شــامل  ۱۶۵۸واحــد تولیــدی و  ۶۶۴واحــد حســاس ازجملــه جنــگ یــا بالیــای طبیعــی راهگشــا باشــد،
غیرتولیــدی بــوده و میــزان بازگشــت ارز ایــن دو دســته بــه ولــی ایــن موضــوع صرف ـاً میتوانــد درمــدت زمــان کوتــاه
ترتیــب  ۱۳.۹میلیــارد یــورو و یــک میلیــارد یــورو اســت .آن هــم تحــت شــرایط ویــژه اعمــال شــود.
وی افــزود :ایــن در حالیاســت کــه در گــزارش  ۳۱تیرمــاه براســاس خبــری کــه در خبرگــزاری اتــاق ایــران آمــده،
 ۹۹کــه بــر اســاس صــادرات از  ۲۱فروردیــن  ۹۷تــا  ۲۹مســتوفی گفــت :در کشــور همیشــه موضــوع قیمتگــذاری
اســفند مــاه  ۹۸تنظیــم شــده ۲۰۵۶ ،صادرکننــده شــامل وجــود داشــته اســت و دخالــت دولــت نهتنهــا راهگشــا
 ۱۴۳۵واحــد تولیــدی و  ۶۳۱واحــد غیرتولیــدی نســبت نبــوده و نیســت کــه باعــث ایجــاد فســاد و رانــت گســترده
بــه بازگشــت ارز بــه ترتیــب  ۱۱.۸میلیــارد یــورو و یــک شــده اســت .چنانچــه دولــت فضــای کســبوکار ســالم
و رقابتــی را فراهــم آورد ،تولیدکننــده نیــز بهمنظــور
میلیــارد یــورو اقــدام کــرد ه بودنــد.
قمــری در ادامــه بیــان کــرد :تعــداد  ۱۵۰۰۹صادرکننــده افزایــش فــروش خــود انگیــزه الزم بــرای بهبــود کیفیــت
شــامل  ۲۳۸۵واحــد تولیــدی و  ۱۲۶۲۴واحــد غیرتولیــدی محصــوالت تولیــدی خــود را بهدســت مــیآورد .در
بــا صــادرات  ۸.۴میلیــارد یــورو تعهــدات ارزی خــود را چنیــن شــرایطی مکانیــزم طبیعــی اقتصــاد ،یعنــی عرضــه
ایفــا نکــرده و  ۷.۴میلیــارد یــورو را بــه چرخــه اقتصــادی و تقاضــا تعیینکننــده قیمتهــا خواهــد بــود .درس
بازنگرداندهانــد کــه بخشــی از ایــن مقــدار مربــوط بــه گرفتــن از تجربیــات ناموفــق گذشــته بایــد دولــت را بــه
سمتوســوی اتخــاذ راهکارهــای نویــن ازجملــه اصــاح
 ۱۰۸۷۲صادرکننــده بــدون کارت بازرگانــی اســت.
مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه سیاســتهای کالن اقتصــادی ســوق بدهــد ،نــه اینکــه
تجــارت ایــران ،گفــت :از ایــن گــروه میتــوان بــه پیلـهوران بــا آزمــون و خطــای مجــدد روش غلــط گذشــته را تکــرار
و مرزنشــینان اشــاره کــرد ،همچنیــن بخشــی از ایــن و روی آن پافشــاری کنــد .در اینخصــوص یــادآوری
صادرکننــدگان ،نســبت بــه صــادرات از محــل ورود موقــت وضعیــت اســفبار تعییــن ارز چهارهــزار و  200تومانــی
اقــدام کردهانــد و الزم اســت در خصــوص چگونگــی رفــع خالــی از لطــف نیســت .ایــن موضــوع بــا هــدف حمایــت از
تعهــدات ارزی آنــان در اســرع وقــت تصمیمگیــری شــود .مصرفکننــده نهایــی صــورت گرفــت ،امــا آنچــه در عمــل
قمــری در پایــان تــاش کمیتههــای اقــدام ارزی در اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه ایــن ارز بــه اقــام غیراساســی
ســازمان توســعه تجــارت ایــران و ســازمانهای صنعــت ،تعلــق گرفــت و باعــث سوءاســتفاده و رانتخــواری افــرادی

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و شش  /هفتـه سوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

خــاص شــد .متأســفانه در ایــران همیشــه سیاســتهای
اقتصــادی بیــش از اینکــه جنبــه اقتصــادی داشــته باشــد،
جنبــه سیاســی و تبلیغاتــی داشــتهاند و ایــن موضــوع
نهتنهــا فرصتــی بــرای ســوداگری و فســاد بیشتــر ایجــاد
میکنــد کــه از جذابیــت ســرمایهگذاری نیــز میکاهــد.
بهعنــوان راهــکار معتقــدم بــا توجــه بــه کارنامــه نظامهــای
اقتصــادی کــه مبتنیبــر برنامهریــزی متمرکــز بــه ســوی
اقتصــاد بــاز رفتهانــد ،آزادســازی قیمتهــا در بلندمــدت
از طریــق اصــاح سیاســتهای اقتصــادی میتوانــد بــه
ثبــات قیمتهــا و پاییــن آوردن تــورم منجــر شــود .در
ایــران بهدلیــل سیاســتهای غلــط پولــی ،نبــود انضبــاط
مالــی ،عدماســتقالل بانکمرکــزی و ...نقدینگــی و تــورم
زیــاد شــده کــه بــا توجــه بــه عدمتعــادل در نقدینگــی
شــاهد مشــکالت فعلــی هســتیم .بنابرایــن تــاش بــرای
تثبیــت سیاســتی کــه بــه تعــادل بینجامــد از ضروریــات
اســت.
تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای  G20با سقوط
بیسابقه مواجه شد
بررس ـیها نشــان میدهــد :اقداماتــی کــه در س ـهماهه دوم
ســال  2020در راســتای مهــار ویــروس کوویــد 19-صــورت
گرفتــه موجــب شــده تولیــد ناخالــص داخلــی در بیشــتر
کشــورهای  G20کاهــش چشــمگیری داشــته باشــد.
تحــت تأثیــر اقدامــات مهــار ویــروس کوویــد 19-در
س ـهماهه دوم ســال  2020شــاهد کاهــش بیســابقه تولیــد
ناخالــص داخلــی در بیشــتر کشــورهای  G20هســتیم تــا
آنجــا کــه در کل منطقــه  ،G200تولیــد ناخالــص داخلــی
بــا رکــورد منفــی  6.9درصــد کاهــش یافتــه و ایــن رقــم
بهطــور قابــل توجهــی بزرگتــر از رقــم ثبــت شــده در
ســهماهه اول  2009و در اوج بحــران مالــی بــوده اســت.
بــر اســاس گزارشهــای آمــاری موجــود ،چیــن تنهــا کشــور
گــروه  G20اســت کــه در سـهماهه دوم ســال  2020رشــد
 11.5درصــد را تجربــه کــرده کــه ایــن امــر نشــاندهنده
طــی دوران بهبــود در ایــن کشــور اســت امــا در ســایر
کشــورهای ایــن گــروه ،زمانــی کــه تأثیــرات همهگیــری
گســتردهتر بــود ،تولیــد ناخالــص داخلــی بهطــور متوســط
منفــی  11.8درصــد کاهــش یافــت.
از طرفــی تولیــد ناخالــص داخلــی در هنــد بــا کاهــش
چشــمگیر (منفــی  25.2درصــد) و پــس از آن انگلیــس
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(منفــی  20.4درصــد) مواجــه شــد .همچنیــن تولیــد
ناخالــص داخلــی در مکزیــک (منفــی  17.1درصــد)،
آفریقــای جنوبــی (منفــی  16.4درصــد) ،فرانســه (منفــی
 13.8درصــد) ،ایتالیــا (منفــی  12.8درصــد) ،کانــادا (منفــی
 11.5درصــد) ،ترکیــه (منفــی  11.0درصــد) ،برزیــل و
آلمــان (منفــی  ٪9.7در هــر دو کشــور) ،ایاالتمتحــده
آمریــکا (منفــی  9.1درصــد) ،ژاپــن (منفــی  7.9درصــد)،
اســترالیا (منفــی  7.0درصــد) و اندونــزی (منفــی 6.9
درصــد) را تجربــه کــرد .در ایــن بیــن کــره جنوبــی و روســیه
بــا کاهــش (منفــی  3.2درصــد) شــرایط بهتــری را پشــت
ســر گذاشــتند.
بایــد توجــه داشــت کــه در میــان اقتصادهــای  ،G20چیــن
باالتریــن رشــد ســاالنه ( 3.2درصــد) و هنــد بیشتریــن
ســقوط ســاالنه (منفــی)  23.5درصــد را ثبــت کــرده اســت.
کرونا تقاضای سیانجی را  50درصد کاهش داد
رییــس هیاتمدیــره انجمــن صنفــی ســی.ان.جی بــا اعــام
اینکــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا تقاضــا و عرضــه ســی.ان.
جــی در کشــور بــا کاهــش  40تــا  50درصــدی روبــرو
شــده اســت ،گفــت :یکــی از مشــکالت مــا عــدم همــکاری
بانکهــا در دریافــت وجــوه نقــد از جایگاههــای ســی.ان.
جــی اســت .محســن جوهــری بــا اعــام اینکــه بــا شــیوع
ویــروس کرونــا تقاضــا و عرضــه ســی.ان.جی در کشــور بــا
کاهــش  40تــا  50درصــدی روبــرو شــده اســت ،اظهــار
داشــت :عــاوه بــر ایــن موضــوع مشــکالت زیــادی بــرای
جایــگاه داران ســی.ان.جی و شــرکتهای بهرهبــردار ایجــاد
شــده اســت ،یکــی از مشــکالت عــدم همــکاری بانکهــا
در دریافــت وجــوه نقــد از جایگاههــای ســی.ان.جی اســت.
وی افــزود :در حــال حاضــر بــا توجــه بــه مشــکلی کــه
بانکهــا بابــت عــدم دریافــت وجــه نقــد بــرای مــا ایجــاد
کردهانــد ،جایــگاهداران و شــرکتهای بهرهبــردار بــرای
انجــام تعهــدات خــود بــا مشــکل مواجــه شــدهاند .رییــس
هیاتمدیــره انجمــن صنفــی ســی.ان.جی از شــرکت ملــی
گاز و ادارات بــرق تقاضــا کــرد از قطــع گاز و بــرق جایگاههــا
خــودداری کننــد .وی همچنین از وزارت کشــور درخواســت
کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط فرسمــاژوری کــه پیــش
آمــده شــهرداریها کــه  70درصــد جایگاههــای ســی.ان.
جــی را در اختیــار دارنــد را از دریافــت اجــاره از شــرکتهای
بهرهبــردار ســی.ان.جی منــع کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آلاســحاق رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق میگویــد:
وضعیــت بــازار عــراق و افغانســتان مثــل بــازار ســایر
کشــورها نیســت .بایــد بانــک مرکــزی واقعیتهــای
اقتصــادی دو کشــور را قبــول کنــد .اگــر هــدف دولــت و
بانــک مرکــزی فقــط برگردانــدن ارز اســت بایــد بداننــد کــه
ایــن خصوصیــت بــازار عــراق و افغانســتان نیســت.
بهگفتــه کارشناســان ســهم ایــران در بــازار عــراق بــا
تهدیدهــای جــدی روبــرو شــده اســت؛ در ایــن شــرایط بــه
نظــر میرســد بانــک مرکــزی بــا پذیــرش و اجــرای توافــق
ارزی ،بهخصــوص بازگشــت ریالــی ارز حاصــل از صــادرات
بــه عــراق ،میتوانــد بــه حفــظ بــازار ایــن کشــور کمــک
کنــد.
بــازار عــراق چــه شــرایطی دارد و صادرکنندههــا چگونــه
میتواننــد تعهــد ارزی انجــام دهنــد؟ یحیــی آلاســحاق،
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق در گفتوگــو بــا
«پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» میگویــد :تعامــل بیــن
ایــران و عــراق در حــوزه نقــل و انتقــال پولــی بــه دو بخــش
تقســیم میشــود :بخشــی روابــط اقتصــادی میــان دو
دولــت اســت؛ بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــرق ،گاز
و ســایر انرژیهــا شــرایط خاصــی دارد.
آل اســحاق ادامــه میدهــد :در بخــش روابــط تجــاری
مردمــی ســازوکار متفــاوت اســت .گاهــی خریــداران عراقــی
از در کارخانــه کاالی مــورد نیــاز خــود را تهیــه میکنــد؛
بعــد خــود آن فــرد توســط کارتهــای خاصــی کــه در
اختیــار دارنــد یــا بــه هــر نحــوی خــود کاال را بــه مقصــد
حمــل میکننــد .برخــی از عراقیهــا در مــرز دو کشــور
کاالی مــورد نیــاز را بــا ریــال خریــداری میکننــد؛ اینهــا
تعهــد آن چنانــی بــه تاجــر ایرانــی ندارنــد.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق ادامــه میدهــد:
برخــی از تجــار ایرانــی و صادرکنندههــا بــا کارت بازرگانــی
کاال صــادر میکننــد و یــا خودشــان صاحــب کاال هســتند؛
ایــن افــراد تســویه ممکــن اســت مالــی را بــا ریــال انجــام
دهنــد .البتــه گــروه دیگــری هــم هســتند کــه بــا دینــار
و ارز تعامــل میکننــد .مجموعــه اینهــا تابــع نظامــات
بانــک مرکــزی اســت.
او ادامــه میدهــد :از طرفــی قوانیــن بانــک مرکــزی ثبــات
نــدارد؛ یکبــار حــدی از صــادرات و تعهــد را معــاف
میکننــد مث ـ ً
ا یکمیلیــون دالر اگــر فــردی صــادر کــرده

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و شش  /هفتـه سوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

نگذارید بازار عراق و افغانستان
به دست رقبا بیفتد

باشــد میتوانــد رفــع تعهــد خــود را بــا ریــال انجــام دهــد.
یکبــار میگوینــد صادرکننــده میتوانــد  30بــه 70
کاالی صادرشــده ،وارد کنــد.
او تصریــح میکنــد :اخیــرا ً اطالعیـهای منتشــر کردهانــد بــا
ایــن مضمــون صادرکنندههایــی کــه بــه عــراق و افغانســتان
کاال صــادر کردهانــد مثــل بقیــه جاهــا رفــع تعهــد ارزی
کننــد .اینهــا یــا از طریــق دو صرافــی مجــاز کــه بانــک
مرکــزی معرفــی کــرده ،ارز خــود را برگرداننــد یــا بــا
ســامانه نیمــا کار کننــد.
او تأکیــد میکنــد :واقعیــت ایــن اســت کــه وضعیــت بــازار
عــراق و افغانســتان مثــل بــازار ســایر کشــورها نیســت .بایــد
بانــک مرکــزی واقعیتهــای اقتصــادی دو کشــور را قبــول
کنــد؛ بایــد شــیوه خــاص ایــن کشــورها را بــه رســمیت
بشناســد وگرنــه ایــن مختصــر صــادرات بــه کشــور عــراق و
افغانســتان هــم بــه مشــکل میخــورد و بــازار را بــه رقبــا
واگــذار میکنیــم.
آلاســحاق تأکیــد میکنــد :بانــک مرکــزی بایــد رویــه خــود
را مشــخص کنــد .بانــک مرکــزی بــه دنبــال ارز اســت یــا
بــه دنبــال حمایــت از صــادرات؟ اگــر مقولــه صــادرات کاالی
داخلــی و رونــق صــادرات مطــرح باشــد پــس بایــد همــه
شــرایط را بــرای صــادرات همــوار کننــد ،امــا اگــر فقــط
و فقــط توجــه بــه ارز بازگشــتی موردنظــر اســت در ایــن
صــورت بایــد شــرایط طــوری باشــد کــه صادرکننــده بتوانــد
در مقابــل کاالی صادراتــی ،دالر ،دینــار و ریــال برگردانــد؛
صادرکننــده بایــد بتوانــد تعهــد بخشــی از صــادرات خــود را
بــا واردات کاال و مــواد اولیــه انجــام دهــد.
او ادامــه میدهــد :اگــر هــدف دولــت و بانــک مرکــزی فقــط
برگردانــدن ارز اســت بایــد بداننــد کــه ایــن خصوصیــت
بــازار عــراق و افغانســتان نیســت و مــا حتم ـاً بــه مشــکل
برمیخوریــم .اآلن افغانســتان  70درصــد کاالی مــورد نیــاز
خــود را از ایــران تأمیــن میکنــد و ایــن حجــم از تجــارت
میتوانــد تــا  4میلیــارد دالر هــم برســد .از طرفــی عــراق

ســابقه تجــارت  9میلیــارد دالر صــادرات کاالی غیرنفتــی
بــا ایــران دارد.
او تأکیــد میکنــد :بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه
حجــم صــادرات ایــران بــه عــراق در شــش مــاه گذشــته بــه
 3میلیــارد دالر رســیده اســت و ایــن عــدد تــا پایــان ســال
بــه  6میلیــارد دالر افزایــش مییابــد.
بــه گفتــه آل اســحاق در ایــن شــرایط بــرای نگهداشــت
ســطح روابــط تجــاری بــا عــراق و افغانســتان بایــد طرحــی
نــو در انداخــت باشــد؛ بایــد واقعیتهــای اقتصــادی دو
کشــور را در نظــر گرفــت.
او تصریــح میکنــد :شــاید اگــر دولــت و بانــک مرکــزی
بــا اتــاق ایــران ،صادرکنندههــا تعامــل داشــته باشــد خــود
تجــار بــرای واردات ،صــادرات ،ورود ارز بــا هــم دیگــر ،بــا
تجــار عراقــی و بــا صرافیهــا همــکار بهتــری داشــته
باشــند؛ آنهــا حتمـاً راهــی بــرای حــل مســئله خــود پیــدا
میکننــد .دولــت نبایــد اجــازه دهــد ایــن بازارهــا از دســت
بــرود؛ رونــق اقتصــادی در گــرو رونــق صــادرات اســت.
آلاســحاق تأکیــد میکنــد :اگــر دولــت اجــازه دهــد در
مقابــل صــادرات ،مــواد اولیــه و کاالی ســرمایهای وارد
کشــور شــود حتم ـاً بــه نفــع اقتصــاد خواهــد بــود؛ دولــت
و بانــک مرکــزی بایــد بــه بــازار عــراق و افغانســتان نگاهــی
ویــژه داشــته باشــد.
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معــاون اول رییــس جمهــور همچنیــن بــر ضــرورت
توجــه بــه بخــش هــای پیشــران اقتصــاد تاکیــد کــرد و
گفــت :بانــک مرکــزی ســهم مشــخصی از تســهیالت را
بــرای بخــش هــای پیشــران اقتصــاد در نظــر بگیــرد و
تســهیالت ایــن بخــش هــا را بــا اولویــت پرداخــت کنــد
چراکــه بــا فعــال شــدن بخــش هــای پیشــران اقتصــاد،
رشــته هــای صنعتــی متعــدد دیگــر نیــز بــه حرکــت در
مــی آیــد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه گــزارش نماینــده وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در خصــوص نیازهــای ارزی
و ریالــی بخــش تولیــد ،تصریــح کــرد :اگرچــه تامیــن
منابــع مالــی نقــش مهمــی در جهــش تولیــد دارد امــا
شناســایی و رفــع موانــع اداری و ســاز و کارهــای دســت
و پــا گیــر پیــش روی بخــش تولیــد نیــز بســیار مهــم
اســت و اگــر ایــن مســائل برطــرف شــوند ،مســیر تحــرک
و جهــش بخــش تولیــد همــوار خواهــد شــد.
وی از بانــک مرکــزی خواســت در کنــار تــاش بــرای
تدویــن سیاســت هــای پولــی و اعتبــاری و صیانــت
از منابــع ارزی کشــور ،بخــش تولیــد را نیــز بــه طــور
ویــژه مــورد توجــه قــرار داده و بــه دنبــال پیشــنهادات
و راهکارهایــی بــرای تامیــن ارز مــورد نیــاز مــواد اولیــه
بخــش تولیــد باشــد و از روشــهای مختلــف نظیــر تامیــن
ارز مســتقیم در ســامانه نیمــا و یــا تهاتــر و دیگــر روشــها
بــرای واردات مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی
عمــل شــود.
در ایــن جلســه کــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
رییــس کل بانــک مرکــزی ،رییــس اتــاق بازرگانــی
ایــران ،رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور و مشــاور
اقتصــادی رییــس قــوه قضائیــه نیــز حضــور داشــتند،
نماینــده وزارت صمــت گزارشــی از مهمتریــن موانــع و
چالــش هــای بخــش تولیــد ارائــه کــرد.
در ایــن گــزارش از تامیــن منابــع ریالــی و ارزی بــه
عنــوان مهمتریــن ضــرورت بخــش تولیــد در ســال جاری
یــاد شــد و پیشــنهاداتی نیــز بــرای فعــال کــردن ظرفیت
هــای خالــی واحدهــای تولیــدی ارائــه گردیــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران
و ارمنستان: تجارت با اورآسیا
قربانی اشتباهی پیش پا افتاده

کشــور ارمنســتان بــه عنــوان یکــی از اعضــای اتحادیــه
اقتصــادی اورآســیا و تنهــا عضــو ایــن اتحادیــه کــه بــا ایــران
مــرز زمینــی دارد ،نقــش پررنــگ و تأثیرگــذاری در پذیــرش
ایــران بــه عنــوان عضــو ناظــر اورآســیا و توســعه روابــط
اقتصــادی بــا اعضــای ایــن اتحایــه داشــته اســت.
کشــور ارمنســتان بــه عنــوان یکــی از اعضــای اتحادیــه
اقتصــادی اورآســیا و تنهــا عضــو ایــن اتحادیــه کــه بــا ایــران
مــرز زمینــی دارد ،نقــش پررنــگ و تأثیرگــذاری در پذیــرش
ایــران بــه عنــوان عضــو ناظــر اورآســیا و توســعه روابــط
اقتصــادی بــا اعضــای ایــن اتحایــه داشــته اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار جهــان اقتصــاد ،در بررســی ظرفیتهــای
اقتصــادی کشــورهای همســایه ،ارمنســتان بــه عنــوان دروازه
ورود بــه اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا و بــه طــور کلــی
کشــورهای منطقــه ،CISموقعیتــی منحصــر بــه فــرد دارد.
اگرچــه ایــران و ارمنســتان دیرهنــگام بــه فکــر توســعه و
افزایــش همــکاری و تعامــات دو جانبــه اقتصــادی افتادهانــد،
امــا اگــر آبــان مــاه ســال  ۱۳۹۸کــه ایــران عضــو ناظــر
اورآســیا شــد را مبــداء ایــن همــکاری قراردهیــم ،رشــد صــد
درصــدی صــادرات بــه ارمنســتان مبیــن ظرفیــت و عالقــه
موجــود میــان دو طــرف بــرای توســعه مناســبات چنــد جانبــه
اســت.
امــا یــک اشــتباه عمــدی یــا خطــای ســهوی و یــا هــر عنــوان
دیگــری کــه بتــوان آنــرا نامیــد ،میتوانــد بــر ایــن رابطــه
ســایه انداختــه موجــب شــود رســیدن بــه اهــداف تعریــف
شــده نیــاز بــه زمــان بیشــتری داشــته باشــد.
در خصــوص اتفاقــات پیــش آمــده هرویــک یاریجانیــان
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان و
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران در گفتگــو
بــا خبرنــگار جهــان اقتصــاد ،اظهــار داشــت :مناقشــه بیــن
دو کشــور منطقــه ،عضویــت ایــران در اتحادیــه اقتصــادی
اورآســیا و همــه تالشهــا بــرای حضــور محصــوالت ایرانــی
در بــازار کشــور ارمنســتان و دیگــر اعضــای ایــن اتحادیــه را

تهدیــد میکنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران
و ارمنســتان ،هرویــک یاریجانیــان افــزود :در شــرایطی کــه
ارمنســتان در حــال تبدیــل شــدن بــه یکــی از شــرکای
تجــاری بــزرگ ایــران اســت ،نبایــد اجــازه دهیــم چنیــن
موضعگیریهــای بیدلیــل رابطــه اقتصــادی و مناســبات
تجــاری دو کشــور را تحتالشــعاع قــرار دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات ایــران بــه ارمنســتان طــی یــک
ســال گذشــته دو برابــر شــده و از  ۳۰۰بــه  ۶۰۰میلیــون دالر
رسیدهاســت ،تصریــح کــرد :ایــن مهــم پــس از عضویــت
ناظــر ایــران در اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا تحقــق یافتــه و در
آینــده نزدیــک قطعــا شــاهد رشــد چنــد برابــری ایــن اعــداد و
همچنیــن توســعه مناســبات اقتصــادی بــا دیگــر اعضــای ایــن
اتحادیــه اســت.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان ادامــه
داد :بــا وجــود ایــن شــرایط متاســفانه یــک رفتــار خــارج
از عــرف دیپلماســی اقتصــادی در مــرز ایــران و ارمنســتان
در حــال تبدیــل شــدن بــه چالشــی اســت کــه میتوانــد
تمــام رایزنیهــای دیپلماتیــک دولتهــای دو کشــور
و تالشهــای بخــش خصوصــی طرفیــن را از بیــن بــرده و
موجــب شــود محصــوالت ایرانــی بــه نفــع کشــورهای رقیــب
از بــازار ارمنســتان حــذف شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مناقشــه سیاســی _ نظامی ارمنســتان
و آذربایجــان نبایــد بــر تجــارت خارجــی کشــورمان تاثیــر
بگــذارد ،توضبـحداد :در حالیکــه جمهــوری اســامی ایــران بــه
عنــوان کشــوری بیطــرف ســعی دارد بــا میانجیگــری بیــن
ایــن دو کشــور ،مانــع از شــعلهور شــدن آتــش اختالفات شــود،
نبایــد بــا اشــنباهاتی کوچــک نقــش بیطرفــی و صلحطلبــی
کشــورمان را خدش ـهدار کنیــم.
یاریجانیــان بــا بیــان اینکــه متاســفانه برخــی از محمولههــای
تجــاری صــادر شــده بــه ارمنســتان بــدون دلیــل در مــرز دو
کشــور معطــل مانــده ،افــزود :کاالهــای صــادر شــده در گــروه
محصــوالت نســاجی از قبیــل پتــو و ملحفــه هســتند کــه نــه
از ســوی ایــران در فهرســت ممنوعیــت صادراتــی قــرار دارنــد
و نــه اقــام نظامــی هســتند.
وی گفــت :نبایــد فرامــوش کنیــم در تمامــی کشــورهای
منطقــه هــرگاه بــه دلیلــی رونــد صــادرات محصــوالت ایرانــی
کنــد یــا موقتــا متوقــف شــده ،کشــور ترکیــه بیدرنــگ در آن
بــازار نفــوذ و عرصــه را بــر صادرکننــدگان کشــورمان تنــگ
کــرده اســت.

انـرژی

شماره یکصد و پنجاه و شش  /هفتـه سوم مهرماه هزار و سیصد نود و نه

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان در پایــان
اظهــار امیــدواری کــرد کــه هرچــه ســریعتر دســتگاههای
مســوول بــه موضــوع ورود کــرده مشــکل پیــش آمــده در
مــرز دو کشــور را حــل کننــد ،اظهارداشــت :در شــرایطی کــه
تحریمهــای خصمانــه تجــارت خارجــی کشــورمان را تحــت
تاثیــر قــرار داده اســت ،نبایــد فرصــت تجــارت بــا کشــورهای
عضــو اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا باالخــص ارمنســتان را بــه
ایــن ســادگی از دســت بدهیــم.

باید شیوه خاص تجارت با عراق و
افغانستان به رسمیت شناخته شود

بــه گفتــه کارشناســان ســهم ایــران در بازار عــراق و افغانســتان
بــا تهدیدهــای جــدی روبــرو شــده اســت؛ در ایــن شــرایط بــه
نظــر میرســد بانــک مرکــزی بــا پذیــرش و اجــرای توافــق
ارزی ،بهخصــوص بازگشــت ریالــی ارز حاصــل از صــادرات بــه
عــراق و افغانســتان ،میتوانــد بــه حفــظ بــازار ایــن کشــور
کمــک کنــد.
حســین ســلیمی ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و افغانســتان
در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» میگویــد :بــه
نظــر میرســد نتیجــه همــه کشــمکشها ،تهدیدهــا و صــدور
بخشــنامههای متعــدد بــه اینجــا رســیده کــه بــه تولیدکننــده
و صادرکننــده باســابقه بــرای رفــع تعهداتشــان مهلــت داده
شــود؛ ایــن مهلــت چنــد بــار تمدیــد شــده اســت.
ســلیمی ادامــه میدهــد :باالخــره بانــک مرکــزی و دولــت بــه
ایــن نتیجــه رســیده کــه صادرکننــده واقعــی کــه بســیاری از
آنهــا تولیدکننــده هــم هســتند ،بیــش از ایــن تحتفشــار
نگــذارد .کشــور و اقتصــاد بــه تولیدکننــده اصیــل و صــادر
کننــده بــا هویــت نیــاز دارد .مشــکل پیشآمــده در حــوزه
صــادرات و عــدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه دلیــل
مشــکالت در حــوزه نقلوانتقــال پــول و تعهدهایــی بــود کــه
درنتیجــه موانــع پیــش روی عملیاتــی نشــده اســت.
بــه گفتــه رئیــس اتاق مشــترک ایــران و افغانســتان در شــرایط
فعلــی دولــت ســعی کــرده تولیدکننــده و صــادر کننــده
واقعــی را از کســانی کــه بــا کارت بازرگانــی یکبارمصــرف
کار میکردنــد جــدا کنــد؛ البتــه پرونــده افــراد ســودجو بــه
نهادهــای قضایــی ارجــاع دادهشــده اســت.
او ادامــه میدهــد :اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران در زمینــه دفــاع از صادرکنندههــای واقعــی
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خیلــی تــاش کــرده اســت؛ بارهــا آقــای شــافعی بــه مســئوالن
مختلــف نامــه نوشــته و ســعی کــرده و وضعیــت روز اقتصــادی
کشــور و مشــکالت و موانــع پیــش روی صادرکنندههــا را بــه
گــوش سیاســتگذار برســاند.
بــه گفتــه ســلیمی شــیوه تجــارت بــا کشــور عــراق و افغانســتان
بــا پایــه ریالــی اســت .از قدیــم در ایــن دو کشــور روال تجــارت
بــه ایــن شــکل بــود .بایــد بانــک مرکــزی واقعیتهــای
اقتصــادی دو کشــور را قبــول کنــد .بایــد شــیوه خــاص
ایــن کشــورها را بــه رســمیت بشناســد وگرنــه ایــن مختصــر
صــادرات بــه کشــور عــراق و افغانســتان هــم بــه مشــکل
میخــورد و بــازار را بــه رقبــا واگــذار میکنیــم.
او ادامــه میدهــد :البتــه بانــک مرکــزی هــم شــرایط را بررســی
میکنــد و ســعی میکنــد بــرای تســهیل صــادرات و برگشــت
ارز بــه میــزان  70درصــد راهــکاری عملیاتــی ارائــه دهــد.
او تصریــح میکنــد :اآلن صادرکنندههــا میتواننــد بــرای
برگشــت ارز خــود بــا صرافیهــای مــورد اعتمــاد در داخــل
همــکاری کننــد و معــادل ارز خــود را تأمیــن کننــد؛ حتــی
کســانی کــه ارز مــازاد ارز دارنــد میتواننــد در آنجــا عرضــه
کننــد.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و افغانســتان ،حــدود
 70درصــد بــازار افغانســتان در اختیــار کاالی ایرانــی اســت؛
بهغیــراز روزهــای اول شــیوع ویــروس کرونــا کــه باعــث
مشــکالتی در حــوزه رفتوآمــد کامیونهــا شــده بــود ،در
حــوزه حملونقــل و صــادرات بــه ایــن کشــور مشــکلی وجــود
نــدارد.
او تصریــح میکننــد :بیشــتر صادرکنندههــا بــه افغانســتان،
افغانهــا هســتند ،آنهــا میتواننــد در صرافیهــا ارز
مــورد نیــاز خــود را تهیــه کننــد .البتــه اآلن صادرکنندههــا
میتواننــد بــا اظهارنامــه ارز بــه مملکــت بیاورنــد و آورده ارزی
آنهــا در کارنامهشــان ثبــت میشــود .البتــه قبــ ً
ا بــا توجــه
بــه قانــون پولشــویی بیــش از  10هــزار دالر نمیتوانســتند
بــه کشــور بیاورنــد ولــی اآلن اگــر فــرد در مبــادی ورودی و
گمــرکات اظهــار کنــد ،کفایــت میکنــد.
ســلیمی معتقــد اســت :همــه اینهــا یکقــدم پیشــرفت
در حــل مشــکالت صادرکنندههــا اســت .اآلن فــرد بــرای
ســرمایهگذاری و بابــت خریدهــای ارزی خــود میتوانــد
ارز وارد کشــور کنــد؛ بــا ایــن طریــق جدیــد بانــک مرکــزی
گشایشــی ایجــاد کــرده اســت؛ صادرکنندههــای کاال بــه
افغانســتان هــم از ایــن طریــق میتواننــد ریــال بدهنــد و ارز
بگیرنــد و درنهایــت رفــع تعهــد ارزی کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وضعيــت پرنوســان بازارهــاي مالــي بــه گون ـهاي اســت کــه
هيــچ تحليلگــري اظهارنظــر قاطعــي نســبت بــه روزهــاي
آتــي نــدارد و بــه عــاوه تاثيــر گــران شــدن نــرخ دالر تــا
چندمــاه آينــده بــر روي کاالهــاي مصرفــي مــردم محســوس
خواهــد بــود .بــه زعــم آنــان اقتصــاد کشــور بــا حجــم بااليــي
از نقدينگــي مواجــه شــده اســت و انتظــار مــيرود دولــت
و مســئوالن راهــکار مناســبي را بــراي کنتــرل ايــن حجــم
بــاالي پــول اتحــاذ کننــد .افــزون بــر آن بايــد شــرايطي مهيــا
شــود تــا نقدينگــي روانــه ســرمايهگذاريهاي زيربنايــي
يــا حتــي ســطح نگهداشــت شــود و از داشــته فعلــي
بهرهبــرداري درســت انجــام گيــرد .الزم بــه ذکــر اســت
اکنــون افــرادي ،اقــدام بــه خريــد و فــروش دالر ،ســکه و
ســهام ميکننــد کــه ايــن نوعــي داللــي اســت و ايــن امــر
در آينــده بحرانآفريــن خواهــد بــود .بــه هميــن منظــور رضــا
پديــدار ،رئيــس کميســيون انــرژي اتــاق تهــران ،گفتوگويــي
را بــا «آرمانملــي» انجــام داده اســت .او معتقــد اســت
کــه «دغدغههايــي کــه امــروز مشــاهده ميشــود حاصــل
رفتارهــاي نامتعــادل اقتصــادي اســت .عــاوه بــر آن بيــکاري،
کاهــش ارزش افــزوده اقتصــادي ،بيثباتــي و بخشنامههــاي
نامناســب ،همــه عوامــل مهمــي در پيــش آمــد چنيــن وضعي
اســت ».در ادامــه ايــن گفتوگــو ميآيــد.
تحليــل شــما از نوســانات قيمــت ارز و شــرايط فعلــي
بازارهــاي مالــي چيســت؟
پارامترهــاي بســياري بــراي ارزيابــي موجــود اســت .زمانيکــه
ســاختار اقتصــادي کشــور تحــت تاثيــر شــرايط غيــر متعــارف
قــرار بگيــرد ،بــه تبــع آن نــرخ ارز هــم غيرمتعــارف خواهــد
شــد .جريــان اقتصــادي مــا بــا حجــم فزاينــده پــول مواجــه
شــده اســت ،توقــف توليــد ،تحريــم و محدوديتهــاي
مبادالتــي و عــدم اعتمــاد ،کــه مجمــوع اينهــا منجــر بــه بــروز
اتفاقــات ناخوشــايندي ميشــود و ثمــره آن ناپايــداري اســت.
بــه هــر حــال مســائل پولــي و مالــي در مــورد وضعيــت ورود
و خــروج ارز و يــا موضــوع نقــش صــادرات و سياســتهاي
تشــويقي برگشــت ارز انجــام نشــد کــه ايــن بــه مثابــه آن
اســت کــه ســنگي را در اســتخر بــزرگ بيندازيــم و امــواج
ايجــاد کنــد .دغدغههايــي کــه امــروز مشــاهده ميشــود
حاصــل رفتارهــاي نامتعــادل اقتصــادي اســت .عــاوه بــر
آن بيــکاري ،کاهــش ارزش افــزوده اقتصــادي ،بيثباتــي و
بخشنامههــاي نامناســب ،همــه عوامــل مهمــي در پيــش

آمــد چنيــن وضعــي اســت .بــه عقيــده مــن بانــک مرکــزي
کــه سياسـتها کالن اقتصــادي و پولــي و مالــي را در اختيــار
دارد بايــد نقــش خــود را پررنگتــر و پايدارتــر کنــد و ذکــر
ايــن نکتــه ضــروري اســت کــه اگــر پايــداري بيشــتري بــه
وجــود بيايــد مــردم بــا شــک و ترديــد مواجــه نميشــوند.
بــه نظــر شــما انتخــاب وزيــر صمــت باتوجــه بــه اينکــه
مــدت کمــي تــا پايــان کار دولــت فعلــي باقــي مانــده
اســت ،چــه تاثيــري بــر صنعــت ،توليــد و تجــارت خواهــد
داشــت و آيــا ميتــوان در مــورد وزارت هفــت ،هشــت
ماهــه اظهــار نظــر نمــود؟ و اينکــه وزارت صمــت بايــد در
مــدت باقيمانــده چــه اولويتهايــي را در دســتور کار
قــرار دهــد؟
بــه عقيــده مــن خيــر ،چراکــه شــرايط کنونــي خــاص اســت و
بــا توجــه وضــع کنونــي کار بزرگــي را نميتــوان انجــام داد.
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ســبب شــده تــا از ظرفيــت بخــش خصوصــي اســتفاده نشــود .ســاخت کارشــناس خــودش را ميخواهــد و نيــاز اســت تــا
بايــد اشــاره کنــم در گذشــته مرکــز مطالعــات اقتصــادي اتــاق مطبوعــات مــا حرفهايتــر عمــل کننــد و بــه عبــارت ديگــر
بازرگانــي در خصــوص قــدرت اقتصــادي بخــش خصوصــي بــا تقســيمبندي مشــخص بــه موضوعــات بپردازنــد.
مطالعــه ميدانــي انجــام داد کــه رقــم اعالمــي آن حــدود 56
درصــد بــود ايــن رقــم بيانگــر آن اســت کــه بخــش خصوصــي پيشبينــي شــما از وضعيــت بازارهــاي دارايــي و مالــي
ميتوانــد  56درصــد اقتصــاد کشــور را اداره کنــد ،در حاليکــه در نيمــه دوم ســال چيســت؟
رقــم کنونــي  16درصــد اســت .از طرفــي ديگــر قيمــت بــه طــور حتــم وضعيــت بازارهــا نامتعــادل اســت .بــه
تمامشــده دولتيهــا و خصولتيهــا باالســت و بــا اعمــال دليــل آنکــه تمــام شــاخصهاي اقتصــادي ،بــدون
قوانيــن و مقــررات قصــد دارنــد از يــک ســو منافــع دولــت برنامهريــزي کوتاهمــدت و ميانمــدت حرکــت ميکننــد.
را حفــظ و از ســمت ديگــر بــه جامعــه فکــر کننــد .ايــن دو زمانــي ميتــوان بــه تعــادل اقتصــادي دســت يافــت کــه
مــورد بــا هــم تناقــض دارد.
شــاخصهاي اقتصــادي رونــد معلــوم و مشــخصي دارد .از
ســوي ديگــر سياســتهاي عملياتــي و اجرايــي دولــت
بــه نظــر شــما بــراي کنتــرل نقدينگــي در بازارهــا چــه ناپايــدار ،کوتاهمــدت و موقتــي و تخريبکننــده اســت و
راهــکار مناســبي را ميتــوان اتخــاذ کــرد؟
ايــن باعــث شــده کــه نتوانيــم قاطعانــه دربــاره شــش مــاه
بــراي پيشــگيري از ايــن اتفــاق بايــد اقتصــاد مــا اصــاح و از آينــد صحبــت کنيــم .بــه طــور مثــال حفــظ شــاخصهاي

وضعیت امروز حاصل رفتارهای
نامتعادل اقتصادی است
رضا پدیدار در گفتوگو با آرمانملی

قطعــا سياســتگذاري و يــا تغييــر برنامهريزيهــاي قبــل
انجــام نميشــود .بــر هميــن اســاس وزيــر جديــد هــم بايــد
برنامههــاي گذشــته را دنبــال کنــد و اجــازه ندهــد اوضــاع از
ايــن نامتعادلتــر شــود .آن چيــزي کــه منجــر بــه گرفتــاري
فعلــي کشــور شــده ،آن اســت کــه ســبد مديريــت اقتصــادي
در دســت دولــت اســت ،اگــر وزارت صمــت بتوانــد آن را از
دســت دولــت خــارج کنــد ،گام مهمــي بــراي بهبــود شــرايط
خواهــد بــود .الزم بــه ذکــر اســت حــدود  86درصــد ترکيــب
ســبد مديريــت اقتصــادي ،در دســت دولــت ،خصولتيهــا
و صندوقهــاي بازنشســتگي اســت ،مابقــي آن در اختيــار
بخــش خصوصــي و تعاونــي اســت .ايــن ترکيــب نامــوزون

حالــت داللــي خــارج شــود .بــه عبــارت ديگــر اقتصــاد ملــي
ايــران بايــد داراي زيرســاختهاي قويتــر شــود و ديگــر
آنکــه در مــدار توســعه حرکــت کنــد .بــه طــور مثــال ،در
چنــد ســال اخيــر توســعه نداشــتيم شــاخصهاي آن منفــي
بــود .اگــر مــوارد مذکــور عملــي شــود و نقدينگــي روانــه
ســرمايهگذاريهاي زيربنايــي يــا حتــي ســطح نگهداشــت
شــود و از داشــته فعلــي بهرهبــرداري درســت انجــام گيــرد،
ايــن حجــم پــول بــاال بــه ســمت داللــي نمــيرود .اکنــون
بيشــتر جامعــه بــا خريــد و فــروش دالر ،ســکه و ســهام داللــي
ميکننــد و ايــن امــر در آينــده بحرانآفريــن خواهــد بــود.
اضافــه بــر آن صحبــت دربــاره هــر مقولــهاي همچــون زيــر

اقتصــادي امــروز نشــانگر آن اســت کــه تــا پايــان امســال مــا
بــا تــورم  50درصــد در يــک ســال و  35درصــد در شــش
مــاه مواجــه خواهيــم بــود و بيــش از ايــن نميتــوان اظهــار
نظــر کــرد .مگــر آنکــه هدفگذاريهــاي مجلــس و دولــت
در تبييــن سياســتگذاريهاي کالن اقتصــادي شــفاف
شــود .انتظــار م ـيرود نماينــدگان در خصــوص شــاخصهاي
اقتصــادي ملتهــب اظهــار نظــر کننــد و دســتگاههاي
مســئول ايــن شــاخصهاي ملمــوس همچــون توليــد را بــه
ســطح نســبي پايــداري برســانند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[ کتاب گفتاری درباره ی اقتصاد سیاسی[[
گفتــاری دربــارة اقتصــاد سیاســی آخریــن گفتــار از ســه گفتــار روســو دربــارة تمــدن و اولیــن متــن روســو دربــارة
سیاســت و فلســفة سیاســی اســت .او در گفتارهایــش چهــرة متفکــری را دارد کــه بــا ایدههــای ترقیخــواه روشــنگری
مخالفــت میکنــد و در آثــار سیاســی خــود پایههــای نظــری نظمــی را درمیافکنــد کــه نظــام برآمــده از انقــاب
روشــنگری ،یــا انقــاب فرانســه خــود را بــه آن متعهــد میپنــدارد.
متــن حاضــر بــه خاطــر جایگاهــی کــه در مجموعــه آثــار روســو دارد و نیــز از آنجــا کــه متنــی دایرهالمعارفــی از ایــن
مؤلــف یاغــی دربــارة سیاســت اســت ،بیــش از هــر اثــر دیگــری تأمــات روســو در بــاب سیاســت و تناقضــات نهفتــه در
گفتارهــا و آثــار وی را بازتــاب داده و روشــن میســازد .در نتیجــه میتوانــد کلیــدی بــرای فهــم روســو و اندیشــیدن
بــه تناقضــات او باشــد.
گفتــاری دربــاره ی اقتصــاد سیاســی نوشــته ی ژان ژاک روســو اســت کــه مهــدی یوســفی آن را بــه فارســی ترجمــه
کــرده اســت .توســط روزبهــان در ســال  1394و  128صفحــه بــه بــازار عرضــه شــده اســت.
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