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عبور از تصمیمات غلط اقتصادی
عباس آرگون

تحریمهــای اقتصــادی امریــکا و فشــاری کــه در ســالهای گذشــته بــر اقتصــاد
ایــران بــوده از یکســو و شــیوع ویــروس کرونــا از ســوی دیگــر ،باعــث شــده
کشــور شــرایط خــاص و دشــواری را پشــت ســر بگــذارد و در چنیــن شــرایطی
عبــور از تصمیمــات غلــط اقتصــادی و کاهــش فشــارهایی کــه بــر تولیدکننــدگان
و ســرمایهگذاران وجــود دارد اولویــت مهمــی بــرای اقتصــاد ایــران بــه شــمار
م ـیرود.

پیشنهادهای ده گانه بخش خصوصی
برای اصالح وضعیت بازگشت ارز
حاصل از صادرات اعالم شد

در نــود و نهمیــن نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه بــه
بررســی مشــکالت بســته سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال
 99و مشــکالت تعییــن نــرخ پایههــای صادراتــی و پیشــنهاد محاســبه ریالــی ارزش
پایههــای صادراتــی اختصــاص داشــت ،مقــرر شــد پیشــنهادهای اتــاق دربــاره ایــن
موضوعــات بــرای اجــرا در در کمیتــه مــاده  ۲ارزی و بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات بررســی شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله ،اعضــای شــورا تصمیــم گرفتنــد کــه در
نشســت کمیتــه مــاده  2عــاوه بــر  5عضــو اصلــی کــه وزیــر اقتصــاد ،وزیــر صنعــت
معــدن و تجــارت ،رئیـسکل بانــک مرکــزی ،وزیــر نفــت و رئیــس ســازمان برنامــه
و بودجــه هســتند ،رئیــس اتــاق ایــران نیــز حضــور داشــته باشــد.
در ابتــدای ایــن نشســت ،غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران و دبیــر شــورای
گفتوگــو بــه دیــدار جمعــی از فعــاالن اقتصــادی بــا مقــام معظــم رهبــری کــه
آبــان ســال گذشــته انجــام شــد ،اشــاره و تأکیــد کــرد :در آن نشســت ،رهبــری
تأکیــد داشــتند کــه هیچیــک از نهادهــای عمومــی غیردولتــی در فعالیتهــای
اقتصــادی رقیــب بخــش خصوصــی نشــوند و ایــن نهادهــا تنهــا در حوزههایــی ورود
کننــد کــه بخــش خصوصــی تــوان حضــور نــدارد و اگــر بعــد از مدتــی ایــن تــوان

عکس  :ایسنا

یکــی از تصمیمــات غلطــی کــه در طــول تاریــخ چنــد دهـه گذشــته اقتصــاد ایــران
همــواره کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی بــر لــزوم ایجــاد تغییــر در ایــن چارچــوب
اصــرار داشــتهاند امــا متاســفانه دولتهــای مختلــف بــرای اجرایــش برنامــهای
را نهایــی نکردهانــد ،وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه نفــت بــوده اســت .هرچنــد
اســتفاده از ایــن ثــروت خــدادادی باعــث شــده ســرمایه بســیاری هزینههــای
جــاری کشــور تامیــن شــود امــا وابســتگی بــه بــازاری کــه اداره آن در اختیــار
ایــران نیســت و تحــت تاثیــر کاهــش قیمتهــا یــا تحریمهــا ،میــزان درآمــد در
آن بهشــدت کاهــش مییابــد ،اســتفاده ایــران از یــک منبــع درآمــدی پایــدار
را بــا امــا و اگرهــای فــراوان مواجــه کــرده اســت .از دیگــر ســو ،وقتــی کشــور
در موقعیتهــای دشــواری ماننــد آنچــه کــه در ماههــای گذشــته رخ داده قــرار
میگیــرد ،اداره کشــور و حمایــت از مــردم نیــز بــرای دولــت ســخت و حتــی
غیرممکــن میشــود.موضوع دیگــری کــه بایــد بــرای آن چــارهای جــدی پیــدا
کــرد ،بحــث تصدیگــری اقتصــادی دولــت در بخشهــای مختلــف اســت.
متاســفانه بــا وجــود سیاســتهای کالن کشــور و تاکیــد بــر اجــرای اصــل 44
قانــون اساســی ،هنــوز دولــت در بخشهــای مختلفــی از اقتصــاد ایــران یــا رســما
تصدیگــری میکنــد یــا شــرکتهای شــبه دولتــی و نهادهــای نظارتــی در آن
نقشــی کلیــدی ایفــا میکننــد و همیــن موضــوع ،دســت بخــش خصوصــی را
در نقــش آفرینــی در حوزههــای مختلــف بســته اســت.این در حالــی اســت کــه
بخــش خصوصــی در ســالهای گذشــته همــواره تــاش کــرده در مســیر اهــداف
کالن کشــور گام بــردارد و بــا ادامــه در صفحــه 4

در نود و نهمین نشست شورای گفتوگو

و ظرفیــت شــکل گرفــت ،ایــن نهادهــا عرصــه را بــرای حضــور بخــش خصوصــی
خالــی کننــد.
وی ادامــه داد :مســئله ایــن اســت کــه هیچکــس از رونــد خصوصیســازی راضــی
نیســت و حتــی مقــام معظــم رهبــری نیــز نارضایتــی خــود را از ایــن موضــوع بارهــا
اعــام کــرده انــد.
دبیــر شــورای گفتوگــو بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا هــر واگــذاری کــه بــه
نهادهــای عمومــی ،شــبهدولتی و بــه عنــوان رد دیــون انجــام شــده عاقبــت بــه
خیــر شــده و هــر واگــذاری
کــه بــه بخــش خصوصــی صــورت گرفتــه ،از ســوی نهادهــای نظارتــی مشــکلدار
توصیــف شــده و حتــی دنبــال فســخ قــرارداد و باالتــر از آن وقــف آنهــا هســتند؟
بــه اعتقــاد او همچنــان نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــه عنــوان رقیــب بخــش
خصوصــی فعالیــت میکننــد و حتــی در کســبوکارهای کوچــک هــم حضــور
پیــدا کــرده و عرصــه را بــرای بخــش خصوصــی واقعــی تنگتــر کــرده انــد.
در ادامــه ایــن نشســت محســن عامــری ،مدیــر دبیرخانــه شــورای گفتوگــو دربــاره
اجرایــی نشــدن مصوبــات نــود و پنجمیــن نشســت شــورای گفتوگــو و بیتوجهــی
بــه پیشــنهادهایی کــه بخــش ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ادامه از صفحه 1
خصوصــی دربــاره بســته سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز
حاصــل از صــادرات ســال  1399و رفــع تعهــدات ایفــا نشــده
ســالهای  1397و  1398داده بــود ،ســخن گفــت.
پیشــنهادهای دهگانــه اتــاق ایــران دربــاره بســته سیاســتی
نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت ،موضــوع مشــکالت بســته
سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال 99
مطــرح شــد کــه در ایــن رابطــه ،کیــوان کاشــفی ،عضــو هیات
رئیســه اتــاق ایــران گزارشــی از نشســتهای کمیتــه ارزی
اتــاق و پیشــنهادهای ایــن کمیتــه در راســتای حــل مشــکالت
موجــود ارائــه کــرد.
بــه گفتــه کاشــفی در ایــن گــزارش ،تحلیلــی از سیاسـتهای
ارزی ســالهای  98 ،97و ابتــدای  99دولــت آمــده و در
انتهــا  10پیشــنهاد بــرای حــل آنهــا ارائــه شــده اســت.
کاشــفی از تجدیدنظــر بانــک مرکــزی دربــاره سیاســتهای
ارزی خــود در ســال  99و در نتیجــه توقــف کامــل صــادرات
و واردات بــه دلیــل افزایــش موانــع داخلــی ســخن گفــت و
تصریــح کــرد :بــا نگاهــی بــه افزایــش بهــای ارز میبینیــم
کــه شــرایط بــرای تقویــت صــادرات غیرنفتــی فراهــم شــد اما
درســت در همیــن زمــان ،موانــع در برابــر صــادرات افزایــش
یافــت تــا آنجــا کــه دیگــر بخــش خصوصــی واقعــی رغبتــی
بــه حضــور و فعالیــت در ایــن عرصــه نــدارد.
وی در ادامــه بــه برخــی مشــکالت شناســایی شــده
دربــاره سیاســتهای ارزی اشــاره کــرد کــه بــه
شــرح زیــر اســت:

تمــام تعهــدات خــود را ایفــا نکردهانــد بــه ایفــای تعهــدات
در بــازار دوم (ســامانه نیمــا) بــه نــرخ روز پایانــی مهلــت یــا
قیمــت روز بــازار (هــر کــدام کمتــر باشــد)

.عــدم شــفافیت و تعییــن تکلیــف منطقــی در خصــوص
پروانههــای صــادرات از محــل ورود موقــت

.تعییــن مالیاتهــای ســنگین بــه منظــور حــذف نــرخ صفــر
مالیاتــی صــادرات و عــدم عــودت مالیــات بــر ارزش افــزوده
صادرکنندگانــی کــه تعهــدات خــود را بــه هــر علتــی در
زمانهــای اعــام شــده ایفــا نکردهانــد
.تشــکیل پروندههــای متعــدد قضایــی و تعزیراتــی بــرای
صادرکننــدگان کــه در تاریــخ صــادرات کشــور بیســابقه
بــوده اســت

.محــدود بــودن روشهــای برگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــادی
بــه دو ســامانه نیمــا و ســنا

.عــدم امــکان پرداخــت و یــا تمدیــد تســهیالت واحدهــای
تولیــدی و تجــار بــه دلیــل عــدم ایفــای کامــل تعهــدات ارزی
کاشــفی در ادامــه  10پیشــنهاد بــرای بهبــود شــرایط موجــود
ارائــه داد کــه توســط کمیتــه ارزی اتــاق و بــا نظــر تشــکلها
و کمیســیونهای واردات و صــادرات اتــاق ایــران تهیــه شــده
اســت .ایــن  10مــورد بــه شــرح زیــر اســت:

.تعییــن مــدت  4مــاه بــرای ایفــای تعهــدات کــه بــرای
بســیاری از گروههــای کاالیــی غیرممکــن و بــا توجــه بــه
شــرایط تشــدید تحریمهــا انجــام تکالیــف در ایــن مــدت را
غیرممکــن میکنــد

نظــر بــه اثبــات ناکارآمــدی سیاســتهای متخــذه
-1
ســالهای  97تــا مهــر  99و بــرای رفــع محدودیتهــای
فعلــی و پیــش روی صادرکننــدگان بــرای افزایــش ســرعت
برگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــاد ،امــکان ایجــاد تنــوع در
روشهــای ایفــای تعهــدات و کمکــردن فشــار تأمیــن ارز
بــر بانــک مرکــزی ،بســته سیاســت ارزی ســال  1399کان
لــم یکــن و روشهــای مصــوب هیــات وزیــران در تاریــخ

.محــدود بــودن تأمیــن ارز واردات در مقابــل صــادرات بــه
تأییدیــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت کــه رونــدی بســیار
طوالنــی ،غیرمنطقــی و غیرعملیاتــی اســت و در عمــل ایــن
روش را فاقــد تأثیرگــذاری الزم کــرده اســت.

.مکلــف بــودن آن دســته از صادرکننــدگان کــه بخشــی یــا

 97/02/02بــدون تعییــن ســقف و کــف مــاک عمــل قــرار
گیــرد _1( .واردات در مقابــل صــادرات _2 ،پرداخــت بدهــی
ارزی خــود _3 ،فــروش ارز بــه بانکهــا و صرافیهــای مجــاز
و  _4ســپردهگذاری ارزی نــزد بانکهــا)
بــا توجــه بــه محدودیتهــای منابــع ارزی دولتــی و
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تبعــات دخالتهــای دولــت در خریــد و فــروش ارز صادراتــی
و عــدم تأمیــن بهموقــع نیازهــای ارزی واردکننــدگان،
پیشــنهاد میشــود بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران
تنهــا متعهــد بــه تأمیــن ارز کاالهــای اساســی بــوده و فراینــد
تأمیــن تمامــی کاالهــا را بــه ارز حاصــل از صــادرات و تعامــل
صادرکننــدگان و واردکننــدگان بــدون دخالــت دولــت و بــر
مبنــای عرضــه و تقاضــای بــازار موکــول کنــد.
تعدیــل  20درصــدی میــزان بازگشــت ارز
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اظهارنامههــای صادراتــی بــه منظــور جبــران هزینههــای
مترتــب بــه واســطه تحریمهــا اعمــال شــود تــا بخشــی از
هزینههــای تغییــر اســناد ،انبــارداری مضاعــف ،هزینههــای
نامتعــارف نقــل و انتقــال پــول و ســایر هزینههــای
غیرقابلپیشبینــی صــادرات را جبــران کنــد.
واردات تمامــی کاالهــا از محــل ارز صادراتــی،
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بــا توافــق بیــن صادرکننــده و واردکننــده بــه شــیوه واردات
در مقابــل صــادرات مجــاز تلقــی شــده و بــا تجربــه موفــق
بــه ثبــت رســیده در ایــن حــوزه ،رفــع تعهــد ارزی بــا
ثبــت واگــذاری کوتــاژ صادراتــی بــه واردکننــده تنهــا در
ســامانه جامــع تجــارت صــورت گیــرد و در مقابــل ،نظــارت
دســتگاههای اجرایــی بــر بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه
چرخــه اقتصــادی کشــور ،از طریــق ایــن ســامانه انجــام شــود
و مداخــات در تعییــن نــرخ بــه صفــر برســد.

2

زمــان بازگشــت ارز صادراتــی از  4مــاه بــه حداقــل
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 ۶مــاه افزایــش یابــد بــه اســتثناء فــرش دســتبافت کــه بــه
دلیــل شــرایط ناشــی از صــادرات ایــن کاال ،بایــد بــه 1۲
مــاه افزایــش یابــد و بــرای برخــی از اقالمــی کــه بــر اســاس
تشــخیص وزارت صمــت و اتــاق ایــران امــکان بازگشــت ارز
در مهلــت  ۶مــاه را ندارنــد ،توســط وزارت مزبــور نســبت بــه
تعییــن مهلــت مناســب اقــدام شــود.
همچنیــن صادرکنندگانــی کــه نســبت بــه رفــع تعهــد ارزی
قبــل از مهلــت مقــرر اقــدام میکننــد شــامل  10درصــد
تشــویق صادراتــی در ارزش اظهارنامــه صادراتــی شــوند.
مهلتــی حداقــل سـهماهه بــه تمــام صادرکننــدگان
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تولیــدی و غیــر تولیــدی کــه تــا ایــن تاریــخ موفــق بــه ایفــای
تعهــدات خــود نشــدهاند ،داده شــود تــا بــرای آخریــن بــار بــه
یکــی از  4روش مطــرح در مصوبــه  97/2/2رفــع تعهــد کننــد.
در راســتای اجــرای بنــد  7تصویبنامــه مــورخ
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 1397/0۲/0۲هیــات محتــرم وزیــران ،صادرکننــدگان بــه
کشــورهای عــراق و افغانســتان و بازارچههــای مــرزی در
مقطــع زمانــی  1397/01/۲۲لغایــت  1397/05/1۶بتواننــد
اطالعــات اظهارنامههــای صادراتــی خــود را در ســامانه جامــع
تجــارت بــرای رفــع تعهــدات ارزی ثبــت کننــد.
ســازمان امــور مالیاتــی دربــاره اعمــال معافیتهــای
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مالیاتــی بــرای آن دســته از صادرکنندگانــی کــه بعــد از تاریــخ
 1398/10/30نســبت بــه برگشــت ارز اقــدام کردهانــد بــر
مبنــای اطالعــات دریافتــی از بانــک مرکــزی دربــاره ایفــای
تعهــدات ارزی ،اقــدام کنــد.
امــکان گزارشگیــری برخــط مربــوط بــا وضعیــت
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رفــع تعهــد ارزی از ســوی صادرکننــدگان در ســامانههای
بانــک مرکــزی فراهــم شــود و همچنیــن امــکان دسترســی
برخــط ادارات کل امــور مالیاتــی اســتانها از وضعیــت رفــع
تعهــد ارزی صادرکننــدگان بــه منظــور اســترداد بهموقــع
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا رعایــت مفــاد مربوطــه در قانــون
رفــع موانــع تولیــد میســر شــود 30( .روز از زمــان رفــع تعهــد
ارزی کــه متأســفانه در حــال حاضــر اســترداد بخشــی از
مالیــات بــر ارزش افــزوده ســال  97و ســالهای  98و 99
صــورت نگرفتــه کــه بــر اســاس محاســبات بــرآوردی در
حــدود  2500میلیــارد تومــان اســت).
 -10صادرکنندگانــی کــه نســبت بــه رفــع تعهــد ارزی قبــل
از مهلــت مقــرر اقــدام میکننــد شــامل  10درصــد تشــویق
صادراتــی در ارزش اظهارنامــه صادراتــی و ملــزم بــه رفــع
تعهــد  90درصــد از ارز صادراتــی خــود شــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 6مــاه نخســت ســال 1399ســپري شــد و شــهروندان ايراني،
سياســتمداران ،مديــران اقتصــادي و فعــاالن بــازار كســب
وكار بــا بهــت و ناراحتــي شــاهد پســرفتهاي نگرانكننــده
در شــاخصهاي كالن بــوده و هســتند .يكــي از بدتريــن
شــاخصهاي فــرو افتــاده در چــاه گرفتاريهــا ،شــاخص
صــادرات اســت .آمارهــاي در دســترس نشــاندهنده كاهــش
 50درصــدي صــادرات در فرآوردههــاي پتروشــيمي اســت،
ايــن در حالــي اســت كــه باتوجــه بــه افزايشهــاي اخيــر
نــرخ ارز انتظــار ديگــري مـيرود .آيــا در نيمــه دوم امســال
رخدادهــاي اقتصــادي روي خــوش را بــه ايرانيــان نشــان
خواهــد داد و شــهروندان از انــدوه كاهــش قــدرت خريــد در
امــان خواهنــد بــود؟ آيــا چرخهــاي ســنگين شــده صنعــت
و معــدن روغــنكاري شــده و چابــك خواهــد شــد؟ آيــا
توســعه صــادرات بــه مثابــه روزنــه اصلــي رهايــي از اقتصــاد
فــرو ريختــه كشــور جــان ميگيــرد؟ برخــي ديدگاههــاي
كالننگــر و سياســي بــاور دارنــد بــا رفتارهــاي موجــود
نميتــوان اميــدوار بــود امــا شــمار قابــل اعتنايــي از مديــران
بنگاههــا بــه جــاي اينكــه دســت روي دســت بگذارنــد و بــه
روزمرگــي تــن دهنــد ،دنبــال پيــدا كــردن راهــكار هســتند.
ايــن گــروه يــك راهبــرد را دنبــال ميكننــد؛ توســعه
صــادرات بايــد محــور تصميمگيريهــا باشــد ،بــه ايــن
معنــي كــه هــر تصميــم اقتصــادي و هــر رفتــار اقتصــادي
در ســطح كالن بايــد بــر پايــه ايــن باشــد كــه ايــران بتوانــد
كاالهــا و خدماتــي كــه در بازارهــاي منطقــه و در كشــورهاي
همســايه مشــتري دارد را بــه ايــن كشــورها صــادر و ارز بــه
دســت بيــاورد و از طرفــي در داخــل نيــز اشــتغال را بــاال
ببــرد و قــدرت خريــد جامعــه را افزايــش دهــد.
ضمــن اينكــه ايــن ذهنيــت بايــد در ميــان ادارهكننــدگان
جامعــه جــا افتــاده باشــد كــه در شــرايط فعلــي اقتصــاد
كشــور و كاهــش قــدرت خريــد افــراد جامعــه راهــي جــز
توســعه صــادرات بــراي نجــات اقتصــاد نيســت و بايــد
دنبــال تقويــت نهادهــاي مرتبــط بــا صــادرات بــود .در
ايــران نهادهايــي بــراي توســعه صــادرات تاســيس شــدهاند
كــه ســازمان توســعه تجــارت ،صنــدوق ضمانــت صــادرات
و نيــز بانــك توســعه صــادرات نمونههــاي قابــل اعتنــا در
ميــان ســازمانهايي هســتند كــه بــراي توســعه صــادرات
تاســيس شــدهاند .در حــال حاضــر كــه كشــور عزيزمــان
در موقعيــت دشــواري بنــا بــر تحريمهــاي ظالمانــه و عــدم
عضويــت در  FATFقــرار دارد ،تاميــن ســرمايه ارزي و

انـرژی

شماره صد و پنجاه هفت  /هفته آخر مهرماه هزار و سیصد نود و نه

3

محمد پارسا
رئیس هییت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

راهحلهاي
نجاتصادرات

شــرايط بــراي صادركننــدگان و شــركتهايي كــه توانايــي
اجــراي پروژههــاي بــزرگ زيربنايــي در بخشهــاي
گوناگــون از جملــه صــادرات انــرژي و طرحهايــي در ايــن
مســير را دارنــد نامســاعد اســت ،مشــخص اســت كــه بــه هــر
حــال بايــد راههــاي تــازه را پيــدا كــرد و در مســير خــروج
از رخــوت گام برداشــت .يكــي از راهحلهــا ميتوانــد ايــن
باشــد كــه صنــدوق ضمانــت صــادرات كــه نقــش حمايــت
از صادركننــدگان را دارد بــه طــرق مختلــف تقويــت شــود
كــه بديــن منظــور در ابتــدا بايــد افزايــش ســرمايههايي كــه
طبــق دو مصوبــه قانونــي از جملــه تبصــره  4قانــون بودجــه
ســال  99مبنــي بــر تخصيــص مبلــغ  100ميليــون يــورو و
مصوبــه ســران قــوا تخصيــص  200ميليــون يــورو كــه هــر
دو از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــي مشــخص شــده
ســريعا انجــام شــود .بــا وصــول ايــن منابــع ســرمايه صندوق
ضمانــت صــادرات بــه  500ميليــون يــورو ميرســد و اگــر
اجرايــي شــود قــدرت منابــع ارزي آن را افزايــش ميدهــد و
بــا اســتفاده از ايــن منابــع ميتــوان قدمهايــي را در زمينــه
توســعه صــادرات اجرايــي كــرد .از طرفــي همانطــور كــه
رقــم صــادرات در ســند چش ـمانداز ســال  1404دســتيابي
بــه حداقــل  180ميليــارد دالر هدفگــذاري شــده اســت،
بــا توجــه بــه عملكــرد چنــد ســال اخيــر از ايــن هــدف
بســيار دور هســتيم ،تنهــا در شــرايطي كــه ســاليانه ســرمايه

صنــدوق ضمانــت صــادرات حداقــل  500ميليــون دالر
افزايــش يابــد و بــه  9ميليــارد دالر برســد .از آنجــا كــه
ايــن صنــدوق وظايفــي همچــون بيمــه ،تضميــن اعتبــارات
و ســرمايهگذاريهاي مربــوط بــه كاالهــا و خدمــات
صادراتــي را انجــام ميدهــد ،افزايــش ســرمايه ايــن
صنــدوق جهــت دســتيابي بــه اهــداف اينچنينــي ضــرورت
فراوانــي دارد كــه بايــد ايــن افزايــش ســرمايه بــه طــرق
مختلفــي از جملــه ،محــل منابــع بانــك مركــزي و صنــدوق
توســعه ملــي انجــام شــود تــا بتوانيــم حداقــل تــا  10ســال
آينــده بــه ايــن هــدف برســيم .ضمــن اينكــه همــكاري و
مشــاركت صنــدوق توســعه ملــي بــا ايــن صنــدوق نيــز راهي
اســت كــه ميتوانــد بــه افزايــش قــدرت صنــدوق ضمانــت
صــادرات بيفزايــد و از مســير ايــن نهــاد مهــم بــه توســعه
صــادرات افــزود .ضمــن اينكــه در ايــن خصــوص ميتــوان
بــا انتقــال بخشــي از منابــع ارزي بلوكــه شــده ايــران در
كشــورهاي گوناگــون بــه نهادهايــي مثــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات قــدرت ايــن نهــاد را بــراي تضميــن فعاليتهــاي
اخــذ ،اجــرا و مشــاركت پــروژه در آن كشــورها راه را بــراي
توســعه صــادرات بــاز كــرد .مثــا در كشــورهايي كــه قصــد
دارنــد پروژههــاي زيربنايــي ايجــاد كننــد و از طرفــي
شــركتهاي بــزرگ ايرانــي نيــز هســتند كــه بــه لحــاظ
توانايــي تكنولوژيكــي و مهارتهــاي مديريتــي و تخصصــي

ميتواننــد در ايــن كشــورها فعاليــت كننــد ولــي بــه دليــل
عــدم ارتباطــات بانكــي و عــدم پذيــرش ضمانتنامههــاي
ايرانــي در كشــورهاي هــدف صادراتــي ،شــركتهاي
ايرانــي مجبــور ميشــوند تــا مبالــغ قابــل اعتنايــي را در
ايــن كشــورها ســپردهگذاري كننــد كــه از توانشــان
خــارج اســت يــا هزينههــا را آنقــدر افزايــش ميدهــد كــه
قــدرت رقابــت آنهــا را ســلب ميكنــد ،بنابرايــن بــه دليــل
ضــرورت پوشــش خطــرات و هزينههــاي بخــش خصوصــي
ناشــي از تحريمهــاي بينالمللــي توســط دولــت يــك
پيشــنهاد ايــن اســت كــه ديپلماســي ايــران بســيج شــود
و تصميمگيرنــدگان كشــورهايي كــه منابــع ايــران بلوكــه
شــده را متقاعــد كنــد كــه بــه شــكلي قانونــي مطالبــات
ايــران در آن كشــور بــه صنــدوق ضمانــت صــادرات منتقــل
شــود و ايــن نهــاد بــا اســتفاده از بخشــي از ايــن منابــع
بــه عنــوان ســپرده در كشــور عمــان پروژههــاي ايــران در
عمــان را از ايــن طريــق ضمانــت كنــد و حمايــت الزم را
جهــت ادامــه فعاليــت شــركتهاي صادركننــده توليــدي و
خدماتــي خصوصــا خدمــات فنــي و مهندســي انجــام دهــد
و همينطــور بخشــي از ايــن مطالبــات هــم صــرف تاميــن
مالــي پــروژه شــركتهاي ايرانــي در آن كشــورها شــود.
واقعيــت ايــن اســت كــه ايــن كار ســخت اســت ،امــا بايــد
دنبــال آن رفــت و از ســختيها عبــور كــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و پنجاه هفت  /هفته آخر مهرماه هزار و سیصد نود و نه

صادرکنندگان به جای
تشویق  ،تنبیه میشوند

حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران و دبیــرکل فدراســیون صــادرات
انــرژی ایــران میگویــد صــادرات رونــق نگیــرد،
موتــور تولیــد هــم روشــن نخواهــد شــد امــا
در نبــود زیرســاختهای مناســب و بیثباتــی
قوانیــن و مقــررات صــادرات نهتنهــا رونــق
نمیگیــرد کــه بــا تهدیــد کاهــش و افــت مــدام
مواجــه اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران ،بــر ایــن
بــاور اســت کــه نبــود زیرســاختهای صادراتــی ،عــدم
ثبــات در قوانیــن ،نبــود روابــط بانکــی و سیاســتهای
نادرســت بانــک مرکــزی موانــع اصلــی توســعه صــادرات
کاالهــای غیرنفتــی در کشــور اســت.
حمیدرضــا صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه بهرغــم افزایــش
قیمــت ارز و متعاقــب آن افزایــش رقابتپذیــری کاالهــای
ایرانــی ،رشــد صــادرات محقــق نشــد ،ادامــه داد :تصــور
عمومــی ایــن بــود کــه بــا افزایــش قیمــت دالر و افزایــش
قــدرت رقابتــی محصــوالت ایرانــی ،صــادرات کشــور
افزایــش پیــدا میکنــد ،امــا نهتنهــا ایــن تصــور رنــگ
واقعیــت بــه خــود نگرفــت کــه صــادرات کاهــش هــم پیــدا
کــرد و ایــن بــه دلیــل نبــود زیرســاختهای صادراتــی در
کشــور رخ داد.
و دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران در
گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود:
گویــی کشــور آمــاده صــادرات نبــود و ایــن عــدم آمادگــی
ناشــی از آن اســت کــه یــک پیشــینه بلندمــدت وارداتــی بر
اقتصــاد مــا حاکــم بــوده اســت .بــه هــر روی ،اقتصــاد ایــران
اقتصــادی نفتــی بــوده و از گذشــته تــا بــه امــروز موضــوع
واردات بــر سیاس ـتهای حاکمیتــی چربیــده اســت.
مســاله دیگــری کــه صالحــی بــه عنــوان مانــع توســعه
صــادرات بــر آن دســت گذاشــت ،قطــع روابــط بانکــی

ایــران بــا ســایر کشورهاســت .او گفــت :تحریمهــا روابــط
بانکــی ایــران را قطــع کــرد و وقتــی بــا کشــوری ارتباطــات
بانکــی برقــرار نباشــد ،صــادرات بــا آن کشــور معنــا پیــدا
نمیکنــد .بــه بیــان دیگــر ،انتقــال پــول بــا دشــواری
صــورت گرفتــه و اخــذ ضمانتهایــی کــه بایــد از کانــال
بانکــی انجــام گیــرد ،غیرممکــن شــده و عمــا صادرکننــده
ایرانــی از عرصــه رقابــت بیــرون رانــده میشــود.
او بــا بیــان اینکــه موضــوع عــدم ثبــات در قوانیــن اســت،
یکــی دیگــر از چالشهــای صــادرات در ایــران اســت،
افــزود :بــه دلیــل مشــکالتی کــه در اقتصــاد مــا پیــش
آمــده اســت ،نتوانســتیم یــک چهــره حرفــهای صادراتــی
را در ســطح جهــان بــه نمایــش بگذاریــم .یکــی از ایــن
مشــکالت نبــود ثبــات در مقــررات اســت .تصــور کنیــد در
مــواردی ،صادرکننــدگان توانســتهاند بــازاری را در رقابــت
بــا رقبــای خــود تصاحــب کننــد امــا زمانــی کــه خواســتند
ایــن صــادرات اســتمرار ببخشــند ،بــا تغییــر مقــررات
مواجــه شــدند و یکشــبه صــادرات آن کاال ممنــوع
اعــام و در پــی ایــن اتفــاق ،وجهــه کاالی ایرانــی در ایــن
بازارهــا مخــدوش شــد .در نتیجــه نهتنهــا فقــط همــان
کاالی خــاص کــه تمــام دیگــر کاالهــای متعلــق بــه کشــور
فرســتنده هــم بــا بدنامــی مواجــه خواهــد شــد .در واقــع،
دســت خریــداران میلــرزد کــه بــا ایــران معاملــه کننــد.
بــه همیــن مشــکالت در عــدم ثبــات در قوانیــن خیلــی از
بــازار هــا را از دســت دادیــم.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ادامــه داد:
سیاســتهای نادرســتی کــه بانــک مرکــزی طــی
ســالهای اخیــر اتخــاذ کــرد نیــز بــه پاشــنه آشــیل
صــادرات تبدیــل شــد .سیاسـتهایی نظیــر تعییــن قیمــت
 4200تومانــی بــرای ارز کــه منابــع کشــور از بیــن بــرد و
رانــت ایجــاد کــرد و پیمانســپاری ارزی و رفــع تعهــد ارزی
کــه مشــکالت زیــادی را بــرای صادرکننــدگان ایجــاد کــرد.
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وجــود مشــکالت و نگرانیهــا ،بــه تولیــد و صــادرات
بپــردازد .در ســالهای گذشــته نیــز هربــار کــه دولــت
از حــوزهای کنــار رفتــه و بخــش خصوصــی نقــش
آفریــن شــده ،نتایــج آن ،بــه شــکلی مثبــت خــود را
نشــان داده اســت .از ایــن رو در شــرایط فعلــی بــا
توجــه بــه اینکــه اقتصــاد ایــران بــرای ســالهای
طوالنــی رشــد منفــی را تجربــه کــرده و بــه نظــر الاقــل
در کوتاهمــدت تحریمهــا و کرونــا بــه حیــات خــود
ادامــه خواهنــد داد ،اســتفاده از حداکثــر ظرفیتهــای
داخلــی کشــور و عبــور از تصمیمــات غلــط اقتصــادی
کــه شــرایط را دشــوار کردهانــد ،میتوانــد بــه عنــوان
یــک اولویــت مهــم در نظــر گرفتــه شــوند .اصــاح
ایــن تصمیمــات غلــط ،نــه تنهــا در شــرایط فعلــی
بــه نفــع اقتصــاد کشــور خواهــد بــود کــه حتــی در
صــورت کاهــش محدودیتهــا و بهبــود اوضــاع نیــز،
زیرســاختهای مطلوبتــری بــرای رشــد اقتصــادی و
دســت یابــی بــه اهــداف فراهــم خواهــد کــرد.

[ویدئو]

اکنــون صادرکننــدهای کاالیــی را بــا دالر  30هــزار تومــان
تهیــه کــرده و صــادر میکنــد و در شــرایطی کــه بایــد
ارز آن را از مســیرهای صعبالعبــور بــه کشــور بازگردانــد،
دولــت او را ملــزم میکنــد ،ارز خــود را بــا نــرخ کمتــر
بــرای مثــال  22هــزار تومــان در ســامانه نیمــا عرضــه کند.
او گفــت :ایــن مصادیــق نشــان میدهــد کــه دولــت،
سیاســت تشــویق صــادرات را دنبــال نمیکنــد و گویــی بــه
دنبــال تنبیــه صادرکننــده اســت .امــا در ســایر کشــورها،
صادرکننــدگان مــورد تشــویق هســتند و حتــی ارز آنهــا
را گرانتــر میخرنــد تــا تشــویق شــوند .نکتــه قابــل
تامــل اینکــه تــا صــادرات رونــق نگیــرد ،موتــور تولیــد هــم
روشــن نخواهــد شــد .امــا مــا امــروز شــاهد افــت صــادرات
هســتیم و بــه صــادرات اهمیــت نمیدهیــم.

ضــرورت اصــاح نــگاه بــه عملکــرد بخــش
خصوصــی از زبــان غالمحســین شــافعی
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران ،در نشســت
شــورای گفتوگــو ضمــن انتقــاد از سیاســتهای بانــک
مرکــزی در زمینــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
گفــت :در جامعــه بــه گونــهای القــا شــده کــه گویــی
مــا در اتــاق ایــران نشســتهایم و دائمــا در حــوزه کارت
بازرگانــی تخلــف میکنیــم؛ جــوری القــا شــده کــه تمــام
مشــکالت ارزی کشــور زیــر ســر صادرکننــدگان اســت.
اتــاق ایــران بــه دنبــال یافتــن راهحلــی مشــترک بــا
بانــک مرکــزی بــرای حــل مشــکالت ارزی کشــور اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

علیرضــا غفــوری فــرد قائــم مقــام دبیــرکل
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران گفــت :بخــش خصوصــی درگیــر تضــاد منافــع
وزارت نفــت و نیــرو و عــدم کالننگــری مجموعــه
اســت .شــورای عالــی انــرژی متشــکل از وزیــر نفــت
و نیــرو ســازمان برنامــه ،ســالی دوبــار تشــکیل
جلســه میدهــد و هــر وزارتخانــه مطالبــات خــود
را مطــرح میکنــد بــدون ایــن کــه هیــچ تعاملــی
بیــن اینهــا صــورت بگیــرد و فرصتهــا هــم
تمامــا در حــال از دســت رفتــن اســت.
نیــاز شــدید کشــورهای همســایه بــه انــرژی بــرق در کنــار
پتانســیل عظیــم کشــور در حــوزه صنایــع نیروگاهــی و
همچنیــن دسترســی بــه منابــع انــرژی مــورد نیــاز بــرای
تولیــد بــرق ،از ظرفیــت عظیــم ایــران بــرای تبدیــل شــدن به
قطــب انــرژی منطقــه خبــر میدهــد .ایــن درحالیســت کــه
هــم اکنــون صــادرات انــرژی کشــور در پیــچ و خــم اختالفات
وزارتخانههــای کشــور و در غفلــت متولیــان ایــن حــوزه در
خــط مشــی گــذاری بــه ســر میبــرد.
بــه همیــن منظــور خبرگــزاری فــارس بــرای بررســی
بیشــتر حــوزه صــادرات انــرژی کشــور بــه ســراغ علیرضــا
غفــوری فــرد قائــم مقــام دبیــرکل فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران رفتــه و
بــا او در ایــن ارتبــاط گفتگــوی کــرده اســت .مشــروح ایــن
گفتگــو بــه شــرح زیــر اســت:
فــارس :اهمیــت بحــث تامیــن انــرژی در چــه مــواردی
دســتهبندی میشــود؟
غفوریفــرد :در بحــث انــرژی دو پارامتــر خیلــی مهــم داریــم
کــه یکــی دسترســی بــه انــرژی اســت و یکــی هــم امنیــت
انــرژی خواهــد بــود .اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه ایــن دو
موضــوع در حــوزه انــرژی ،فراتــر از دامنــه اقتصــاد اســت
و الیــه اجتماعــی آن ،ماهیــت زیرســاختی ایــن حــوزه بــه
شــمار م ـیرود .آمــوزش بــر مبنــای انــرژی اســت ،ســامت
بــر مبنــای انــرژی اســت ،امنیــت اجتماعــی بــر مبنــای انرژی
اســت و اینهــا باعــث میشــود کــه موضــوع دسترســی بــه
انــرژی را در قالــب یــک مســئله امنیتــی ببینیــم.
در صدســال گذشــته ،همــه قدرتهــای بــزرگ بــه یــک
نحــوی ،دسترســی پایــدار انــرژی را جــزء نقطــه وظایــف
خــود میدانســتند .حتــی خیلــی از منازعــات و یــا

انـرژی

شماره صد و پنجاه هفت  /هفته آخر مهرماه هزار و سیصد نود و نه

5

بــرق بخریــم و در ســایر ســاعت شــبانه روز بــرق را صــادر
کنیــم.
یعنــی نــگاه مــا بــه صــورت ابــزار ســلطه نیســت و فقــط
نمیخواهیــم از ایــن منفعــت اقتصــادی بگذریــم .در واقــع
یــک مزیــت اقتصــادی اســت کــه مثــل همــه تجارتهــای
اقتصــادی بایــد منافــع دوطــرف در آن دیــده بشــود.

وزارت نیرو رقیب
بخش خصوصی شده
همکاریهــای بینالمللــی بــر مبنــای همیــن دسترســی بــه در شــرایطی کنونــی دنیــا و تصویــر آینــده بــه ســمت بــرق
انــرژی اســت .نمونـه ملمــوس آن هــم ایــن کــه یــک قــدرت مــیرود و طبیعــی اســت کــه در ســالهای آینــده شــاهد
بــزرگ اقتصــادی مثــل چیــن ،امــروز بــا کشــورهای منطقــه حــذف کامــل انرژیهــای ناشــی از ســوخت فســیلی باشــیم.
از جملــه ایــران ،برنامههــای  25ســاله تعریــف میکنــد و
ســنگ بنــای ایــن قراردادهــا ،دسترســی پایــدار چیــن بــه فــارس :ماهیــت صــادرات انــرژی و خصوصــا بــرق
چیســت و چــه نگاهــی در ایــن زمینــه بایــد دنبــال شــود؟
نفــت خــام ایــران در  25ســال آینــده اســت.
غفــوری فــرد :حــوزه صــادرات حاملهــای انــرژی مســئله
بســیار پیچیــدهای اســت .گاهــی در جلســات کــه صحبــت
ی دنیا چه جایگاهی دارد؟
فارس :برق در پازل انرژ 
غفــوری فــرد :در قــرن بیســتم وقتــی صحبــت از انــرژی میکنیــم ،نقــاط ابهامــی وجــود دارد .هیــچ کشــوری
میشــد ،منظــور نفــت و گاز بــود ولــی در قــرن بیســت دوســت نــدارد کــه در نیــاز بــه انــرژی ،صددرصــد وابســته
و یکــم صحبــت از انــرژی عمدتــا متمرکــز بــر بــرق اســت .بــه کشــور دیگــری باشــد .وقتــی صحبــت از صــادرات بــرق
بــرای مثــال همیــن چنــد روز گذشــته شــرکت توتــال میکنیــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــا یــک نــگاه اربــاب
فرانســه کــه یــک غــول صنعــت نفــت و گاز اســت ،شــبکهی و رعیتــی بخواهیــم کشــوری را بــه خــود وابســته کنیــم و
شــارژ خــودروی برقــی لنــدن را خریــد .وقتــی صحبــت از یــک تعامــل دوطرفــه در میــان اســت .بــرای مثــال ،مــا یــک
انــرژی میکنیــم ،منظــور هــم خــود حاملهــای انــرژی موضــوع اختــاف پیــک داریــم کــه ممکــن هســت ســاعت 1
اســت و هــم بحــث خدمــات فنــی مهندســی ایــن حــوزه یــا  2بعدازظهــر مــا پیــک مصــرف باشــد ولــی کشــور دیگــر
کــه خــود بــازار بســیار وســیعی اســت و هــم بحــث ملزومــات  3ســاعت جلوتــر یــا عقبتــر باشــد .مــا در همیــن  3ســاعت
دچــار مشــکل میشــویم کــه میتــوان در ســاعات پیــک
مثــل کابــل و ترنســفورماتور بــه میــان اســت.

فــارس :اولویــت اصلــی در تبــادالت تجــاری پیرامــون
حــوزه صــادرات بــرق بــه چــه بخشــی تعلــق میگیــرد؟
غفــوری فــرد :مــا کشــوری هســتیم کــه قدیمیتریــن
شــبکه بــرق را در ســطح منطقــه داریــم و یکســری
کشــورها هســتند کــه شــبکه ضعیفتــری از مــا دارنــد و
برعکــس .مثــا ترکیــه تــا  10ســال پیــش از ایــران انــرژی
وارد میکــرد امــا امــروزه بــا پیشــرفت خــود در بحــث بــرق
و گاز تمایلــی بــه واردات از ایــران نــدارد .مــا یــک خــط لولــه
صادراتــی داریــم کــه بخشــی از آن در خــاک ترکیــه منفجــر
شــد و خــط لولــه متوقــف شــده اســت .ترکیــه اقدامــی در
ایــن رابطــه نکــرد و وزارت نفــت ایــران اعــام آمادگــی کــرد
کــه مــا آن بخــش آســیبدیده در خــاک شــما را تعمیــر
میکنیــم و آنهــا گفتنــد نیــازی نیســت و بعــد از فــراز و
نشــیبها و دادن یکســری امتیــازات ،دوبــاره راهانــدازی
شــد.
در واقــع بــه خاطــر ایــن موضوعــات ،حــوزه صــادرات
انــرژی را در مفهــوم امنیــت ملــی و منطقــهای هــم بایــد
دســتهبندی کنیــم .در مــورد صــادرات خدمــات فنــی
مهندســی ،خیلــی بــه ایــن موضــوع توجــه داریــم کــه شــبکه
کشــورهای همســایه ،نیازمنــد بــه ایــن موضــوع اســت و مــا
میتوانیــم ایــن را در یــک بســته توامــان ببینیــم.
یعنــی یــک خــط انتقــال  230کیلوولــت تــا لــب مــرز
پاکســتان رفتــه اســت و ایــن کشــور بایــد یــک بخــش
کوچکــی ســرمایهگذاری کنــد کــه ایــن خــط در خــاک
خــودش ادامــه پیــدا بکنــد .شــورای اقتصــاد تصریــح کــرد
کــه توانیــر از محــل منابــع خــودش و بــه کمــک صنــدوق
توســعه ،بخــش خــط انتقــال در خــاک پاکســتان هــم انجــام
بدهــد .حــاال نــگاه مــا ایــن هســت کــه ایــن تصدیگــری
دولــت چــه لزومــی دارد کــه توانیــر انجــام بدهــد؟ چــرا یــک
کنسرســیوم ایرانی-پاکســتانی مشــغول نیســت؟ ولــی اقــدام
مثبــت ایــن هســت کــه ایــن شــبکه باالخــره وصــل میشــود.
در حقیقــت حــرف ایــن هســت کــه وقتــی مــا بــرق را بــه
ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کشــورهایی مثــل افغانســتان ،پاکســتان و عــراق بدهیــم،
زمینــه توســعه صــادرات خدمــات فنــی مهندســی و توســعه
صــادرات ملزومــات هــم ارتقــا پیــدا میکنــد و فراهــم
میشــود.
فــارس :یــک اختــاف قدیمــی در کشــور وجــود دارد پیرامــون
اینکــه بیــن بــرق یــا گاز ،کــدام یــک را صــادر کنیــم .نظــر شــما
در رابطــه بــا ایــن اختــاف چیســت؟

غفــوری فــرد :یــک اختــاف دیــدگاه اساســی وجــود دارد .اگر
در بعــد کالن بخواهــم پاســخ ایــن ســوال را بدهــم ،روندهــای
جهانــی بــه ســمت برقیســازی و کاهــش اســتفاده از انــرژی
اولیــه اســت.
از پارامترهــای توســعهیافتگی همایــن هســت کــه مثــا
آشــپزی الکتریکــی باشــد ،وقتــی گاز بــه یــک خانــه بــرده
میشــود ،احتمــال مســمومیت ،ســوختگی و آتشســوزی
هــم اضافــه میشــود .ایــن رونــد برقیســازی در تمــام ابعــاد
زندگــی در حــال پیشــرفت اســت .بــرای مثــال ،شــرکتهای
بــزرگ خودروســازی اعــام کردنــد تــا  2030دیگــر تولیــد
خــودروی بنزینــی نخواهنــد داشــت و ایــن قابــل پیشبینــی
بــا معیارهــای داخلــی مــا نبــوده اســت.
در بعــد کالن حرکــت مــا بــه ســمت برقیســازی اســت و
بایــد ســعی کنیــم ،ایــن انــرژی پایــدار را از منابــع مختلــف
تامیــن کنیــم.
در ســایر ســاعات ســال حداقــل  15هــزار مــگاوات بــرق
مــازاد داریــم کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه توســعه کــم
صنعتــی و رکــود ایــن ســالها مصــرف نمیشــود .اینکــه
صــادرات گاز ارجحیــت دارد یــا بــرق ،پاســخ مــن چیــز
دیگــری اســت .اگــر بــرای ارجحیــت بــه ارزش افــزوده تولیــد
نــگاه کنیــم ،ایــن گاز نــه بایــد بــه صــورت بــرق صــادر بشــود
و نــه بــه صــورت خــام بلکــه در مصــارف پتروشــیمی مــورد
بهرهبــرداری قرارگیــرد .یعنــی در یــک نــگاه ایدهآلیســتی،
گاز بایــد تبدیــل بــه محصــوالت پتروشــیمی شــده و ســپس
صــادر بشــود و بــرق هــم بایــد از طریــق منابــع تجدیدپذیــر
تولیــد و صــادر بشــود.
فــارس :در شــرایط کنونــی فاصلــه زیــادی بــا شــرایط
ایــدهآل داریــم .بــه نظــر شــما در شــرایط فعلــی اولویــت
بــا صــادرات کــدام یــک اســت؟
غفــوری فــرد :در شــرایط فعلــی مــا نیــروگاه آمــاده داریــم و

کشــورهای همســایه مــا نیــاز شــدید بــه بــرق دارنــد .البتــه
نــگاه وزارت نفــت ایــن هســت کــه جایگزیــن پیــدا کــردن
همســایگان مــا بــرای گاز از بــرق ســختتر اســت .در همیــن
ارتبــاط ترکیــه بــا مــا خــط لولــه دارد ولــی بــه جهت مســائل
مختلــف مثــل نگرانــی گاز ،تحریــم ،وابســتگی بــه کشــور
خارجــی و متناوبســازی ســبد انــرژی ،بــه جــای واردات
گاز از ایــران در شــرایط کنونــی از قطــر و آمریــکا  LNGوارد
میکنــد .پــس بــه ایــن ســادگی نمیتــوان گفــت اگــر مــا
بــه کشــوری گاز صــادر کردیــم ،دیگــر نمیتواننــد از ســلطه
مــا خــارج شــوند.
در کل مــا یــک ترســیم آینــدهای داریــم و بایــد یــک خــط
مشــی بگذاریــم کــه گاز بــه مــواد پتروشــیمی تبدیــل بشــود
و بــرق صادراتــی از محــل تجدیدپذیرهــا تامیــن بشــود،
منتهــا در شــرایط فعلــی مــا یــک ســری ظرفیــت نیروگاهــی
داریــم کــه بــدون اســتفاده مانــده و یــک بــازار بکــر اســت.
فــارس :یکــی از ضعفهــای فعلــی موجــود در صنعــت
صــادرات ،انــرژی جــای خالــی سیاســتگذاری دقیــق
اســت .نظــر شــما پیرامــون ایــن مســئله چیســت؟
غفــوری فــرد :آخریــن نقشــه جامــع انــرژی کشــور مربــوط
بــه ســال  56بــوده اســت و در ســال  81تصمیــم گرفتنــد
آن را تصحیــح کننــد .ســپس نزدیــک  5000روز بالتکلیــف
بودیــم و در ســال  95باالخــره ایــن نقشــه تصحیــح و اجرایــی
شــد .عمــا از  56تــا  95حــدود  40ســال مــا اســتراتژی
انــرژی نداشــتیم .در ســایه ایــن بــدون برنامــه بــودن ،یکــی از
مقامــات میگفــت کــه خــب قــرار نیســت مــا رابطهمــان بــا
دنیــا خــوب بشــود ،پــس ســرمایهگذاری در توســعه عســلویه
را متوقــف کنیــم بــه جهــت اینکــه مــا گاز مــازاد خواهیــم
داشــت کــه نــه میتوانیــم صــادر کنیــم و نــه نیــاز داخــل
داریــم و بایــد بســوزد کــه مشــکل زیســتمحیطی دارد.
ایــن فــرد هنــوز هــم در مســند یکــی از مهمتریــن نهادهــای
انــرژی کشــور هســت.
در جلسـهای گفتــم کــه عــراق بــه دنبــال جایگزینــی ایــران
بــا اردن بــرای تامیــن بــرق خــود اســت .قــرارداد هــم
منتشــر شــده کــه اردن  1000گیــگاوات ســاعت در ســال
بــرق میدهــد و تعهــد کــرده اســت بــرای خــط صادراتــی
هــم خــودش ســرمایهگذاریکنــد .وقتــی ایــن بحثهــا
مطــرح میشــود ،میگوینــد آنهــا پــول دارنــد ولــی
وقتــی بررســی کنیــم ،اصلیتریــن و ابتداییتریــن عنصــر،
مدیریــت هســت.

انـرژی
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حــاال در شــرایط کنونــی یــک ســال تصمیمگیــری میشــود
کــه بــه عســلویه منابــع نبریــد و امــروز معــاون توانیــر
میگویــد کــه مــا در تامیــن گاز نیروگاههــا در تابســتان
مشــکل داریــم و از ســوخت مایــع در نیروگاههــا اســتفاده
میکنیــم .گزارشهــا میگویــد کــه مــا تــا ســال 1407
بــا ادامــه ایــن روندهــای فعلــی در تولیــد و مصــرف ،دچــار
کمبــود گاز بــرای مصــرف داخلــی خــود میشــویم.
درحقیقــت وقتــی سیاس ـتگذاری قائــم بــه افــراد بشــود و
در ســایه پنهــانکاری بخــش دولتــی و بــدون تخصــص و
مشــاوره و تجربیــات بیرونــی باشــد ،در نهایــت منجــر بــه
ایــن میشــود کــه در عســلویه ســرمایهگذاری و ازدیــاد
برداشــت نکنیــم و بگذاریــم قطــر از منابعمــان ببــرد بــه
ایــن تصــور کــه نمیتوانیــم گاز صــادر کنیــم و در نهایــت
در تامیــن مصــارف خانگــی هــم دچــار مشــکل میشــویم.
فــارس :خــاء سیاســتگذاری در حــوزه صــادرات
انــرژی چــه مضراتــی بــرای فعالیــت اقتصــادی بخــش
خصوصــی کشــور دارد؟
غفــوری فــرد :در چنیــن شــرایطی بخــش خصوصــی درگیــر
تضــاد منافــع وزارت نفــت و نیــرو میشــود و ایــن دو
کالننگــر نیســتند و همزمــان هــم شــاهد ایــن هســتیم
کــه محورهــای تبــادل انــرژی منطقـهای در حــال پیشــرفت
اســت و درحالــی کــه یکــی از بزرگتریــن دارنــدگان منابــع
گاز هســتیم ،ولــی بازیگــر حــوزه گاز در دنیــا نیســتیم و
همســایگان مــا از کــره جنوبــی  LNGوارد میکننــد.
در واقــع وزارت نفــت بــر اســتمرار صــادرات گاز اصــرار
دارد .دلیــل آن هــم ایــن هســت کــه میگوینــد ،اگــر گاز
را بــه ایــن کشــورها بدهیــم و همزمــان بــرق ارزانتــر هــم
بدهیــم ،آنهــا تمایلــی بــه واردات گاز ندارنــد چــون بعضــا
گاز وارداتــی را صــرف تولیــد بــرق میکننــد.
وزارت نیــرو هــم یــک مشــکل از زاوی ـهای دیگــر دارد ،یــک
بخشــی صــادرات میکنــد کــه ایــن صــادرات بــا ارز االن،
مشــکالت داخلــیاش را حــل میکنــد .پــس وزارت نیــرو
هــم بــه صادراتــی کــه االن دارد بایــد ادامــه بدهــد و بخــش
خصوصــی هــم وارد ایــن حــوزه نشــود .درواقــع مشــکل مــا
در وزارت نیــرو ،بحــث تصدیگــری اســت کــه خــودش
میخواهــد بــه عنــوان تریــدر عمــل کنــد.
فــارس :بنــا بــه اذعــان شــما ،وزارت نیــرو بــه جــای ایفــای
نقــش تنظیمگــری بــه رقیــب بخــش خصوصــی مبــدل

6

شــده اســت ،در ایــن رابطــه بیشــتر توضیــح دهیــد.
غفــوری فــرد :بلــه و رقیــب ســختی هــم هســت .در مخابــرات
بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت کــه اگــر هنــوز شــرکت
ارتباطــات ســیار بــه تنهایــی بــود و بخــش خصوصــی ورود
نمیکــرد ،امــروز شــاهد عبــارت «دســتگاه مشــترک مــورد
نظــر در دســترس نیســت» بودیــم .باالخــره در مخابــرات
یــک رقابتــی شــکل گرفــت و ســازمان تنظیــم مقــررات
قــدرت گرفــت و در ســایه خصوصیســازی بیــن اپراتورهــا
رقابــت ایجــاد شــد و خدمــات آنهــا ارتقــا پیــدا کــرد.
در حــوزه وزارت نیــرو بــا ایــن مســئله مواجــه هســتیم کــه
اینهــا نهــاد تنظیمگــر بــازار هســتند ،مجــری پروژههــا
هــم هســتند و رقیــب مــا در خیلــی از عرصههــا هــم
هســتند .از طرفــی در تولیــد بــرق ،مــا بایــد بــرق را تولیــد
کنیــم و کیلوواتــی  70-60تومــان بــه دولــت بفروشــیم ولــی
اجــازه نداریــم بــه مشــترکی کــه  400تومــن پــول بــرق
میدهــد ،بــرق بفروشــیم .یعنــی عمــا دولــت مــا را بــه
نرخهــای تضمینــی خــود وابســته کــرده اســت.
فــارس:در شــرایط کنونــی وزارت نیــرو درحــال پرداخــت
یارانــه بــه صنعــت خصوصــی بــرق اســت .آیــا ایــن شــیوه
فعالیــت در آینــده پاســخگو خواهــد بــود؟
غفــوری فــرد :اعطــای یارانــه بــه یــک موضــوع مشــخص در
یــک بــازه زمانــی بلندمــدت هیــچ اثــری نــدارد .در بــرق
هیــچ چــارهای جــز بــازار بــرق نداریــم .مثــا در کشــور مــا
یــک نــرخ تجــاری میگذارنــد و یــک روز دیگــر میگوینــد
اگــر کســی بخواهــد اســتخراج رمــزارز الکترونیکــی بکنــد،
چــون درآمــدش خــوب هســت ،بایــد نــرخ بیشــتری بــرای
بــرق بدهــد .خــب مگــر نــرخ بــرق بــرای طالفروشــی بــا
کفــش فروشــی فــرق دارد؟ هــر کــس درآمــد خــودش را دارد
و شــما بایــد نــرخ تجــاری ثابــت داشــته باشــید یــا بــازار آزاد
باشــد .اگــر در یــک شــبکه نقــش بازیگــر داشــته باشــید،
بایــد مصرفکننــده را بــه مصــرف بیشــتر ترغیــب بکنیــد
کــه بیشــتر جنــس بــه او بفروشــید؛ اگــر نقــش حاکمیــت
داشــته باشــید ،بایــد وضــع کل منافــع را نادیــده بگیریــد.
*** ادامــه ایــن مصاحبــه را میتــوان در ســایت
فدراســیون صــادرات انــرژی بخوانیــد ***

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــازار گــردان یــا بــازار گردانــی یــک عضــو جــدا نشــدنی
از بــازار ســرمایه محســوب میشــود و میتــوان گفــت
ایــن جزئــی از ذات بــازار ســرمایه اســت .در تمامــی
بازارهــای ســرمایههای دنیــا ماننــد؛ بــورس و اوراق بهــادار
نیویــورک تــا بازارهــای هنــد و چیــن بــرای حفــظ ارزش
ســهام موجــود بازارگردانهــا اقــدام بــه فعالیــت میکننــد
در نتیجــه بازارگردانهــا جــزو ذات بازارهــای ســرمایه
اســت و بازارگردانــی بایــد وجــود داشــته باشــد و ماقبــل
از ایــن هــم وجــود داشــته امــا بــه میــزان کمتــر .امــروزه
بــا وضعیــت بــازار ،نیــاز بــه بــازار گردانــی بیشــتر شــده
و در نهایــت مصوبــهای در ایــن خصــوص وضــع شــد .در
اینجــا دو موضــوع مطــرح میشــود نخســت رگولیشــن
یــا مقرراتــی هســتند کــه در کوتاهمــدت بــازار بــه تعــادل
رســانده و ذات بــازار را حفــظ کنــد و دوم ذات بازارگردانــی
اســت .بازارگردانــی در تمامــی بازارهــای ســرمایه وجــود
دارد و جزیــی از ذات بــازار محســوب میشــود .حــال اگــر
ســازمان بــورس ابزارهایــی ماننــد معامــات الگوریتمــی و
نوســانگیری روزانــه را حــذف میکنــد بــرای ایجــاد تعــادل
کوتاهمــدت اســت .بخــش عمــدهای از تولیــد ناخالــص
داخلــی کشــور ،مربــوط بــه بــازار ســرمایه اســت و نگاهــی
بــه شــمای کلــی ایــن بــازار هــم نشــان میدهــد کــه در
مســیر درســتی حرکــت میکنیــم  .بــازار ســرمایه ایــران
یــک حرکــت رو بــه جلــو بــه خــود گرفتــه اســت و بــا ایــن
حرکــت یکســری تغییــرات در قوانیــن و مقــررات خواهــد
بــود و بــه صــورت بلندمــدت ادامــه نخواهــد داشــت .در
حــال حاضــر شــاهد همافزایــی بــازار ســرمایه و بــازار ارز
هســتیم ،بهگونـهای 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 تحــوالت بــا بــازار ســرمایه
هســتند و تــاش خواهنــد کــرد تــا از ایــن ظرفیتهــا
بهرهمنــد شــوند .بــازار ســرمایه ایــران هماکنــون در حــال
حرکــت بــه ســمت رنســانس خــود اســت؛ اگرچــه برخــی
ممکــن اســت ایــن حــرف را خوشــبینانه بداننــد ولــی هــم
اقتصــاد ایــران و هــم مــردم نشــان دادهانــد کــه اقبــال
عمومــی بــه مبحــث ســرمایهگذاری صحیــح در کشــور و
بهبــود شــرایط بینالمللــی ،بــازار ســرمایه را نیــز بســیار
تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد .زمانــی بــازار ســرمایه مــا
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جای خالی دیپلماسی اقتصادی
در توسعه صادرات ایران

ســیده فاطمــه مقیمــی ،عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی تهــران ،معتقــد اســت کمکاریهــا
در دیپلماســی اقتصــادی و تعــداد بســیار انــدک و
حضــور کمفــروغ رایزنــان بازرگانــی موجــب
فرصتســوزی در حــوزه صــادرات شــده و
موانعــی کــه دســتگاههای دولتــی پیــش پــای
صــادرات میگذارنــد از تحریمهــای آمریــکا
بدتــر اســت.

پیمان مولوی

بازارگردانی،
جزیی از ذات
بازار است

در اوج خــود خواهــد بــود کــه کارا شــود و بــازار کارا نیــز
در یــک اقتصــاد غیــرکارا تقریبــا عملــی نمیشــود و ایــن
نکتــهای اســت کــه منتقدیــن بــه آن اشــاره نمیکننــد.
همچنیــن بــازار ســرمایه ایــران و ســرمایهگذاران بــه
خوبــی اخبــار و حواشــی اقتصــادی را دنبــال میکننــد و
مــا در دوره تعلیــق تــا انتخابــات امریــکا هســتیم و بعــد از
مشــخص شــدن ترامــپ یــا بایــدن بــازار ســرمایه اســتراتژی
مشــخصی خواهــد داشــت.

نگاهــی بــه فهرســت کشــورهای پیشــرو در عرصــه
صــادرات نشــان میدهــد کــه یــک بــال توســعهیابی
بــزرگان تجــارت خارجــی در دنیــا ،بهکارگیــری
رایزنــان بازرگانــی در بازارهــای هــدف از ســوی ایــن
کشــورها اســت .برخــی از ایــن کشــورها ،از جملــه ژاپــن،
کرهجنوبــی ،آمریــکا و بســیاری از کشــورهای اروپایــی،
در بازارهــای صادراتــی از چنــد ده رایــزن بازرگانــی
بــرای مشــترییابی و فــروش محصــوالت و تولیــدات
بنگاههــای خــود بهــره میبرنــد ،اتفاقــی کــه بــرای
بخــش دیپلماســی اقتصــادی ایــران همچنــان یــک
رویــای دســتنیافتنی اســت.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران کمکاریهــا
در بخــش دیپلماســی اقتصــادی و نقــش بســیار کمفــروغ
رایزنــان بازرگانــی در ســفارتخانههای ایــران در کمــک
بــه توســعه بازارهــای صادراتــی را موجــب پیدایــش
وضعیــت کنونــی در تجــارت خارجــی کشــور و ســهم
ناچیــز کاالهــای صادراتــی در بازارهــای جهانــی میدانــد،
بــا ایــن حــال بــر ایــن بــاور اســت کــه فرصتســوزیها
در ایــن حــوزه را هنــوز هــم میتــوان جبــران کــرد.
ســیده فاطمــه مقیمــی بــرای بیــان اهمیــت و نقــش
رایزنــان بازرگانــی در ایجــاد بســترهای صادراتــی بــرای

کشــور ،بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه تجــارت خارجــی
ایــران بــا وجــود کارشناســان خبــره و آگاه بــه بــازار کشــور
هــدف و مســلط بــه دانــش و فــن تجــارت و مســائل مالــی
در ســفارتخانههای خارجــی ،میتوانســت در دوره
تحریمهــا و بــه تازگــی نیــز در دوران کرونــا ،ضربهگیــر
مطمئنــی داشــته و بــا تــوان باالتــری از پیــچ موانــع عبــور
کنــد.
وی بــا ایــن حــال ،ایــن فرصــت را هنــوز مهیــا دانســت کــه
بخــش دیپلماســی اقتصــادی کشــور دســت بــه کار تجهیــز
و توانمندســازی مراکــز ارتباطــی تجــار و بازرگانــان کشــور
بــا بازارهــای صادراتــی زده و در ایــن راه نیــز از ظرفیــت و
تــوان بخشخصوصــی اســتفاده کنــد.
بــه گفتــه مقیمــی ،وزارت خارجــه بــرای حداکثرســازی
در ایــن بخــش ،بایــد محافظهکاریهــا را کنــار گذاشــته و
طــی مشــورت بــا تشــکلهای تخصصــی صادراتــی کشــور
در انتخــاب رایزنــان بازرگانــی ایــران گامهــای جــدی
بــردارد.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق تهــران همچنیــن ،بــه اهمیــت
حضــور دائمــی کاالی ایرانــی در بازارهــای صادراتــی
اشــاره کــرد کــه بــه گفتــه وی ،ایــن حضــور زیــر ســایه
دســتورالعملها و مقــررات خلقالســاعه دســتگاههای
دولتــی در داخــل کشــور ،در مخاطــره جــدی قــرار
گرفتهاســت .او بــا بیــان اینکــه صادرکننــده ایرانــی در
شــرایط کنونــی بــا دشــواری فــراوان و رقابــت عمــا
یکطرفــه بــا تجــار دیگــر کشــورها ،کاال و خدمــات را
صــادرات و بــرای حفــظ بــازار بــه دســت آمــده تــاش
میکنــد ،تصریــح کــرد کــه بــا ایــن حــال ،موانعــی از
ســوی برخــی دســتگاههای دولتــی پیــش پــا صادرکننــده
قــرار میگیــرد کــه بــه مراتــب دشــوارتر از تحریمهــای
آمریکاســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حمایــت از صنایــع بــا تامیــن نقدینگــی آنهــا از
مســیر اعتبــاری کــردن فــروش مــواد اولیــه بــه
ویــژه فلــزات امکانپذیــر اســت .در شــرایط کنونــی
افزایــش دائــم و جهــشوار قیمتهــا ،ســرمایه در
گــردش شــرکتها را بلعیــده و اگــر فکــری بــرای
آن نشــود ،بایــد منتظــر بحرانــی مخــرب در حــوزه
صنعــت کشــور باشــیم.
باالخــره پــس از ماههــا ،ســکان هدایــت وزارت صمــت
بهدســت وزیــر جدیــد ســپرده شــد .اگرچــه ایــن تصمیــم
دیرهنــگام بــرای انتصــاب وزیــر صمــت ،در بــازار نامتعــادل و
بحــران زده اقتصــاد و صنعــت ایــران ،عــوارض و پیامدهــای
گســتردهای داشــت امــا بــه هــر حــال بایــد ایــن فرصــت
چنــد ماهــه تــا پایــان دولــت دوازدهــم را مغتنــم شــمرد و
حتیاالمــکان بخشــی از زیانهــا را جبــران کــرد.
اقتصــاد پرچالــش ایــران کــه ایــن روزهــا عــاوه بــر
تحریمهــای گســترده ،جهــش بیســابقه و بحــرانزای نــرخ
ارز و ســایر نهادههــای تولیــد و همچنیــن رکــود تورمــی،
بهدلیــل شــیوع کرونــا عمــا بســیاری از فرصتهایــش را
از دســت داده ،عمــا هیــچ بســتر مناســبی بــرای فعالیــت و
توســعه صنایــع نــدارد.
در بســتر بحرانهــای متعــددی کــه عمدتــا زاییــده اقتصــاد
نفتــی ایــران اســت ،بیشــترین فرصــت بــرای توســعه صنایــع
باالدســتی وابســته بــه منابــع طبیعــی فراهــم شــده اســت.
درســت بــه همیــن دلیــل اقتصــاد ایــران تمرکــزی غیرقابــل
انــکار بــر صادرات مــواد اولیــه از جمله محصوالت پتروشــیمی
و فلــزات اساســی داشــته کــه عمدتــا ارزش افــزودهای پاییــن
دارنــد و زمینهســاز توســعه رقبــای شــرکتهای ایرانــی در
کشــورهای منطقــه میشــوند.
بنابرایــن شــاید اصلیتریــن و مهمتریــن خواســته صنعتگــران
از وزیــر محتــرم صمــت ،تغییــر هدفگذاریهــای صادراتــی
و تمرکــز سیاســتها بــر توســعه صــادرات صنایــع
ســاختمحوری اســت کــه محصوالتــی بــا ارزش افــزوده
و عمــق و پیچیدگــی ســاخت باالتــر دارنــد .ایــن سیاســت
عــاوه بــر اینکــه صنایــع پاییندســتی را تقویــت میکنــد،
ارزش صــادرات صنعتــی کشــور و نفــوذ صنایــع ایرانــی در
بازارهــای هــدف را افزایــش میدهــد .نکتــه بســیار مهمــی
کــه در ایــن بیــن نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه

انـرژی

شماره صد و پنجاه هفت  /هفته آخر مهرماه هزار و سیصد نود و نه

صنعت و بحران
سرمایه در گردش

در مقاطــع مختلــف ،عمــده تمرکــز تحریمهــا علیــه ایــران،
بــر صــادرات پتروشــیمی و فلــزات بــوده اســت .در حقیقــت
صــادرات مــواد اولیــه مــا را در مقابــل محدودیتهــای
بینالمللــی بســیار آســیبپذیر میکنــد ،چراکــه عمدتــا
محصــوالت ایــن دســت از صنایــع در قالــب قراردادهــای
بلندمــدت و بــه مشــتریان کــم تعــداد امــا بــزرگ فروختــه
میشــود .همیــن تعــداد انــدک مشــتریان ،تحریــم ایــن
دســت از صنایــع را ســاده کــرده و آنهــا را تبدیــل بــه ابــزاری
موثــر بــرای متضــرر کــردن زیرســاختهای اقتصــادی کشــور
میکنــد.
امــا صنایــع پاییندســتی از ایــن عارضــه در اماننــد .تعــدد
محصــوالت و مشــتریان ایــن صنایــع ،ایجــاد محدودیتهــای
بینالمللــی را بــرای آنهــا بســیار دشــوارتر میکنــد و اقتصــاد
ایــران را در مقابــل تحریــم مصــون نگــه مــیدارد .ریشــه
درخواســت صنعتگــران از وزیــر صمــت بــرای زمینهســازی
بهمنظــور توســعه صــادرات صنایــع پاییندســتی بــه ایــن
دلیــل اســت کــه توســعه اقتصــادی کشــور در گــرو ایجــاد
ارزش افــزوده ،اشــتغال و نــوآوری اســت .ایــن ســه فاکتــور
بهصــورت یکجــا فقــط در محصــوالت صنایــع ســاختمحور
تجمیــع میشــوند ،چراکــه در صنایــع مــادر ارزش افــزوده
محصــوالت عمدتــا پاییــن اســت و نــوآوری در ایــن تولیــدات
ســهم چشــمگیری نــدارد ،بنابرایــن بســیار ضــروری اســت
کــه وزارت صمــت در چنــد مــاه باقیمانــده از عمــر دولــت
دوازدهــم در قالــب سیاســتهایی شــجاعانه ،عقالیــی و

ملــی ،ظرفیــت صنایــع باالدســتی را بــه یــک مزیــت موثــر
اقتصــادی بــرای توســعه صنایــع ســاختمحور تبدیــل کــرده
و زمینــه را بــرای توســعه صــادرات آنهــا فراهــم آورد.
نکتــه بســیار مهــم در سیاســتگذاریهای صنعتــی ایــن
اســت کــه در شــرایطی کــه بهدلیــل افزایــش عمــق تحریمهــا
و کاهــش فــروش نفــت ،درآمدهــای ارزی کشــور کاهــش پیدا
کــرده اســت ،بایــد بــه صنایــع پاییندســتی صــادرات محــور،
بهعنــوان یــک منبــع قابــل اتــکا بــرای کســب درآمدهــای
ارزی نــگاه کــرد ،چراکــه محصــوالت آنهــا بهدلیــل عمــق
ســاخت بــاال ،قیمــت بیشــتری دارنــد و میتواننــد آورده
ارزی بیشــتری بــرای کشــور داشــته باشــند.
حمایــت از صنایــع بــا تامیــن نقدینگــی آنهــا از مســیر
اعتبــاری کــردن فــروش مــواد اولیــه بــه ویــژه فلــزات
امکانپذیــر اســت .در شــرایط کنونــی افزایــش دائــم و
جهــشوار قیمتهــا ،ســرمایه در گــردش شــرکتها را
بلعیــده و اگــر فکــری بــرای آن نشــود ،بایــد منتظــر بحرانــی
مخــرب در حــوزه صنعــت کشــور باشــیم .ایــن درحالــی اســت
کــه بــا ایجــاد انســجام در نظــام سیاســتگذاری صنعتــی
کشــور ایــن مســاله بــه ســادگی قابــل حــل اســت.
صنعــت ایــران میتوانــد بــه یــک زنجیــره مقــاوم از
مزیتهــای رقابتــی بــدل شــود .از یــک ســو صنایــع
باالدســتی بهدلیــل دسترســی بــه انــرژی و ســوخت ارزان
قیمــت میتواننــد مــواد اولیــه را بــا تخفیفــی جزئــی نســبت
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بــه نــرخ جهانــی در اختیــار صنایــع ســاختمحور قــرار
دهنــد و از ســوی دیگــر آنهــا بــا اتــکا بــه همیــن مزیــت
نســبی در کنــار فنــاوری و تخصــص نیــروی انســانی خــود،
صــادرات بیشــتر ،ارزش افــزوده و ارزآوری بیشــتری بــرای
کشــور داشــته باشــند .در حقیقــت صنایــع باالدســتی
میتواننــد بخــش کوچکــی از ســود سرشــار حاصــل از اتــکا
بــه منابــع طبیعــی و انــرژی ارزان قیمــت را در قالــب تخفیــف
 ۵درصــدی و مطابــق بــا آییننامههــای وزارت صمــت ،بیــن
صنایــع پاییندســتی توزیــع کــرده و تــوان رقابتپذیــری
آنهــا را در بازارهــای بینالمللــی افزایــش دهنــد.
اعتبــاری کــردن فــروش فلــزات اساســی در بــورس و
بهرهگیــری از ظرفیتهــای اعتبــاری اســنادی ریالــی ،یــک
راهــکار مناســب بــرای توســعه ظرفیــت صنعتــی کشــور
محســوب میشــود .البتــه نگرانــی وزارت صمــت درخصــوص
ی داللهــا هــم قابــل درک اســت ،امــا ایــن مســاله
کارشــکن 
هــم راهــکار مشــخصی دارد .کافــی اســت وزارت صمــت از
ظرفیتهــای زیرســاختی اطالعاتــی در نهادهــا و ارگانهــای
مختلــف بهــره جســته و بــرای فــروش اعتبــاری فلــزات
اساســی ،براســاس متوســط مالیــات بــر ارزش افــزوده هــر
خریــداری ،راســتی آزمایــی انجــام داده و ســطح خریــد را بــا
میــزان ایــن مالیــات تطبیــق دهــد .ایــن امــر تنهــا بــا اتــکا بــه
ســامانههای راهانــدازی شــده در ســازمانهای مرتبــط کامــا
عملیاتــی و شــدنی اســت.
مســاله مهــم دیگــری کــه وزیــر صمــت بهطــور قطــع در
دســتورکار خواهــد داشــت ،تنظیــم بــازار و کنتــرل قیمتهــا
بهمنظــور تحریــک تولیــد و زمینهســازی بــرای توســعه
صنعتــی اســت .بهطــور قطــع نمیتــوان از وزیــر محتــرم
انتظــار داشــت کــه در طــول چنــد مــاه آینــده تحولــی همــه
جانبــه را رقــم بزننــد امــا انتظــار م ـیرود کــه بــا مدیریــت
قیمتهــا ،کنتــرل بــازار و پیادهســازی اســتراتژی توســعه
صنعتــی گامــی بلنــد بــه ســمت بهبــود ایــن شــرایط بــردارد.
بــه عــاوه پذیــرش ایــن مســاله کــه وزارت صمــت در
تعاملــی موثــر و ســازنده بــا بخشخصوصــی میتوانــد بــه
راهبردهایــی کارآمــد بــرای عبــور از بحــران کنونــی اقتصــاد
کشــور دســت یابــد .بنابرایــن شــاید مهمتریــن درخواســت
بخشخصوصــی ،ســازماندهی یــک تعامــل مســتمر و
کارســاز بــا بخشخصوصــی بهویــژه از مســیر اتــاق بازرگانــی
اســت .در ایــن صــورت قطعــا امیدهــای پررنگتــری بــرای
آینــده وجــود دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

اجرایی شدن بخش دوم بسته حمایت از صادرات
غیرنفتی
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــسکل
ســازمان توســعه تجــارت ایــران از اجراییشــدن
بخــش دوم بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ســال
 ۱۳۹۹خبــر داد .بــه گــزارش روابطعمومــی ســازمان
توســعهتجارت ،حمیــد زادبــوم بــا اعــام ایــن خبــر
افــزود :بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ســال ۹۹
در بخــش مشــوقها شــامل دو بخــش منابــع صنــدوق
توســعهملی و منابــع بودجــهای مشــوقهای صادراتــی
اســت کــه بــا توجــه بــه تخصیــص بخشــی از بودجــه
مشــوقهای صادراتــی و همچنیــن ابــاغ شــیوهنامههای
مربوطــه توســط مقــام عالــی وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،پرداخــت مشــوقهای صادراتــی توســط
ســازمان توســعهتجارت ایــران ،اجرایــی خواهــد شــد.
حمیــد زادبــوم افــزود :دبیرخانــه کارگــروه مشــوقهای
صادراتــی نســبت بــه تشــکیل پرونــده متقاضیــان دریافــت
مشــوقهای صادراتــی در  ۱۰زیرفصــل موجــود در
بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی اقــدام کــرده و پــس
از طــرح موضــوع در کارگــروه مشــوقهای صادراتــی،
نســبت بــه پرداخــت مشــوقهای صادراتــی اقــدام
خواهــد شــد .رئیــس کارگــروه مشــوقهای صادراتــی
در پایــان مجــددا بــر پرداخــت مشــوقهای صادراتــی
بــا اولویــت زیرســاختهای صادراتــی تاکیــد کــرده و
نقــش ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت بهعنــوان
دبیرخانــه کارگــروه توســعه صــادرات اســتانها را در ایــن
مهــم ،ارزشــمند توصیــف کــرد.
تهران میزبان اجالس کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی ایران و قطر
وزیــر نیــروی ایــران و وزیــر صنعــت و تجــارت قطــر
توافــق کردنــد کــه هفتمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای دو کشــور تــا پایــان ســالجاری میــادی
در تهــران برگزار شــود .دو طرف ضمن اســتقبال از توســعه
هــر چــه بیشــتر روابــط تجــاری دو کشــور بــر لــزوم انجــام
مذاکــره بهمنظــور مشــخص کــردن موضــوع همــکاری و
نحــوه عملیاتــی شــدن آنهــا تاکیــد کردنــد .رئیــس قطــری

کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی ایــران و
قطــر از وزیــر نیــروی ایــران بــرای دیــدار از قطــر در هفتــه
دوم آبانمــاه دعــوت بــه عمــل آورد .همچنیــن طرفیــن
توافــق کردنــد کــه هفتمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای دو کشــور تــا پایــان ســالجاری میــادی
در ایــران برگــزار شــود و طــی آن یادداشــت تفاهــم مــورد
تاییــد دو کشــور امضــا و توســعه بیــش از پیــش روابــط
تجــاری تســهیل شــود.
دستور وزیر صمت برای بهبود عملکرد سامانه جامع
تجارت
وزیــر صمــت ضمــن تاکیــد بــر لــزوم تســهیل فرآیندهــا،
دســتور داد در کوتاهتریــن زمــان ممکــن نســبت بــه
بهبــود عملکــرد و رفــع نقــاط ضعــف ســامانه جامــع
تجــارت اقــدام شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت صمــت،
علیرضــا رزمحســینی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
ظهــر دیــروز شــنبه  ۲۶مهرمــاه در جلس ـهای بــا حضــور
مدیــران ارشــد وزارت صمــت ،عملکــرد ســامانه جامــع
تجــارت را مــورد بررســی قــرار داد و نقــاط قــوت و ضعــف
ایــن ســامانه را ارزیابــی کــرد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ایــن جلســه بــا تاکیــد
بــر لــزوم تســهیل فرآیندهــا ،دســتور داد در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن نســبت بــه بهبــود عملکــرد و رفــع نقــاط
ضعــف ســامانه جامــع تجــارت اقــدام شــود.
رزمحســینی همچنیــن بــا اشــاره بــه حــذف بخشــی
از مراجعــات حضــوری فعــاالن اقتصــادی بــا راهانــدازی
ســامانه جامــع تجــارت تصریــح کــرد :در حــال حاضــر
طبــق آئیــن نامــه اجرایــی مقــررات صــادرات و واردات،
اســتعالمهای سیســتمی در فرآینــد صــدور و تمدیــد
کارت بازرگانــی توســط ســامانه جامــع تجــارت انجــام
میگیــرد.
وی ادامــه داد :تســهیل فرآیندهــا و تقویــت زیرســاختهای
الکترونیکــی در حــوزه تجــارت از جملــه الزاماتــی بــه
شــمار م ـیرود کــه بــرای تحقــق آن انتظــار اســت ســایر
نهادهــای ذیربــط نیــز همــکاری الزم را انجــام دهنــد.
در ابتــدای ایــن جلســه هــم علــی رهبــری رئیــس مرکــز
توســعه تجــارت الکترونیــک وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت گزارشــی از فرآیندهــای تعریــف شــده در ســامانه
جامــع تجــارت و نحــوه ارائــه خدمــات توســط ایــن ســامانه

انـرژی

شماره صد و پنجاه هفت  /هفته آخر مهرماه هزار و سیصد نود و نه

بــه متقاضیــان صــدور کارت بازرگانــی ،ثبــت ســفارش
واردات و… ارائــه کــرد.
راهاندازی  ۱۰هلدینگ سرمایهگذاری در بخش
صنعت و معدن
بــه نقــل از وزارت صمــت ،ســعید زرنــدی در جلســه
تاســیس شــرکت ســهامی عــام در بخــش معــادن و صنایــع
معدنــی کــه بــا حضــور نماینــدگان شــرکتهای بــزرگ
معدنــی و صنایــع معدنــی و همچنیــن صندوقهــای
ســرمایه گــذاری مرتبــط بــا ایــن شــرکت هــا برگــزار
شــد ،اظهــار داشــت :راه انــدازی  ۷هلدینــگ ســرمایه
گــذاری در بخــش صنعــت و  ۳هلدینــگ در بخــش معــدن
هدفگــذاری شــده و گامهــای اولیــه بــا اعمــال مالحظــات
قانونــی در ایــن خصــوص برداشــته شــده کــه بــه زودی
عملیاتــی مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذاری یکــی از نیازهــای
اصلــی امــروز حــوزه معــادن کشــور اســت ،اضافــه کــرد :در
همیــن راســتا در حــال تشــکیل هلدینــگ هــای ســرمایه
گــذاری هســتیم کــه بــازار ســرمایه در قالــب شــرکتهای
ســهامی عــام پــروژه ایــن فرصــت را فراهــم کــرده اســت.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت تصریــح کــرد :هدایت
نقدینگــی موجــود ،ســرمایه هــای ســرگردان و بــازار
ســرمایه بــه ســوی بخــش هــای مولــد کشــور در اولویــت
امــروز وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت.
وی افــزود :وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت هــم در بخــش
تولیــد و هــم در حــوزه معــادن توجــه ویــژهای بــه ایــن
منابــع داشــته و از اواخــر ســال گذشــته برنامــه هــای
مشــخصی را در ایــن خصــوص پیشــنهاد و ارائــه کــرده
اســت.
وی تاکیــد کــرد :در حــوزه معــادن ایــن مهــم در خصــوص
تمــام محصــوالت معدنــی و زنجیــره ارزش تولیــد آنهــا بــا
جدیــت تمــام دنبــال مــی شــود.
زرنــدی بــا تقدیــر از اســتقبال خــوب نماینــدگان شــهرکت
هــای بــزرگ معدنــی و صنایــع معدنــی کشــور از ایــن
پــروژه ،اضافــه کــرد :طــی فراخوانــی از معــادن بخــش
خصوصــی دعــوت کردیــم تــا از ظرفیــت بــازار ســرمایه
در قالــب عرضــه اولیــه و انتشــار اوراق اســتفاده کننــد و
تاکنــون حــدود  ۵۰۰معــدن از ایــن موضــوع اســتقبال
کــرده و در جلســات مشــاوره شــرکت میکننــد.
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وی تصریــح کــرد :اگــر در ســال  ۹۹بتوانیــم مقدمــات ورود
 ۵۰معــدن را بــه بــازار ســرمایه فراهــم کنیــم ،در عمــل
کار بســیار مهمــی در ایــن بخــش شــکل گرفتــه و مــی
توانــد مقدمــه ای بــرای برنامــه ریــزی در ایــن خصــوص
بــرای ســال هــای آینــده باشــد.
مذاکره ایران و افغانستان در حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر
وزیــر نیــرو گفــت :در حــوزه هــای مربــوط بــه انــرژی هــای
تجدیدپذیــر ,همــکاری هــای گمرکــی ،اقتصــادی و ســایر
زمینــه هــای مربــوط به کمیســیون مشــترک همــکاری دو
کشــور ایــران و افغانســتان مذاکــره صــورت گرفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز در حاشــیه
دیــدار بــا عبــداهلل عبــداهلل  -رئیــس شــورای عالــی
مصالحــه ملــی افغانســتان در جمــع خبرنــگاران دربــاره
جزئیــات صحبــت شــده در جلســه امــروز اظهــار کــرد :بــا
توجــه بــه آنکــه هشــتمین اجــاس کمیســیون مشــترک
همــکاری اقتصــادی دو کشــور در پیــش اســت ،در جلســه
امــروز در جریــان پیشــرفت مذاکــرات مقدماتــی در عرصــه
هایــی کــه قــرار اســت طبــق برنامــه در آینــده نزدیــک
در کابــل مــورد بررســی قــرار گیــرد مذاکراتــی را انجــام
دادیــم.
وی بــا بیــان اینکــه گزارشــات الزم داده شــد و نقطــه
نظــرات را در بخــش هــای مختلــف دریافــت کردیــم
تصریــح کــرد :دربــاره حــل موضــوع آب هــای مــرزی دو
کشــور صحبــت هایــی بــه میــان آمــد و بایــد در نظــر
داشــت کــه موضــوع آب در حــوزه آبریــز مشــترک تنهــا بــا
همــکاری کشــورهای مســتقر در حــوزه آبریــز بــه نتیجــه
مــی رســد.
وی افــزود :فــارغ از اینکــه کشــوری باالدســت و یــا پاییــن
دســت باشــد ،براســاس نقشــه راه مشــترک مــی تواننــد
هــم منافــع و هــم هزینــه هــا را منصفانــه تقســیم کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تصــور مــا ایــن اســت کــه بیــن ایــران
و افغانســتان زمینــه همــکاری متنــوع و وســیع وجــود دارد
و در ایــن مســیر مســائل آب و محیــط زیســت از جایــگاه
ویــژه ای برخــوردار هســتند ،گفــت :بــا توجــه بــه توســعه
یافتگــی مدیریتــی هــر دو کشــور ایــن مســائل از شــکل
چالــش خــارج و بــه راه حــل هایــی کــه دربرگیرنــده
منافــع دو کشــور اســت خواهــد رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در تازهتریــن کنفرانــس صنــدوق ســبز اقلیــم (  ، )GCFبــه
همــت کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بیــش از  124شــرکت
ایرانــی ایــن فرصــت را پیــدا کردنــد تــا بــه صــورت مجــازی
در ایــن رویــداد مشــارکت کننــد.
تازهتریــن کنفرانــس صنــدوق ســبز اقلیــم (  )GCFاز روز
چهارشــنبه بــا حضــور  95کشــور جهــان و بــه مــدت ســه روز
در حــال برگــزار شــده و بــه همــت کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران بیــش از  124شــرکت ایرانــی ایــن فرصــت را پیــدا
کردنــد تــا بــه صــورت مجــازی در ایــن رویــداد حاضــر شــوند.
در همیــن زمینــه ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
گفــت :از آنجایــی کــه محــور برگــزاری نشســت صنــدوق
ســبز اقلیــم ،کاهــش گازهــای گلخانــه ای اســت توجــه
بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه همــه کشــورها در دو
بعــد تکنولــوژی و فنــاوری و بــا ارایــه کمــک هــای مالــی
همکاریهــای گســترده خــود را بــا یکدیگــر آغــاز کردهانــد.
از جملــه ایــران کــه در بخــش انتقــال تکنولــوژی ،مرکــز
همکاریهــای تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری متولــی
ایــن امــر شــده اســت و بــا همــکاری کمیســیون انــرژی در
حــال حاضــر شــرکتهای بخــش خصــوص عالقهمنــد کــه
میتواننــد در حــوزه کاهــش گازهــای گلخانــهای اقدامــات
موثــری انجــام دهنــد ،شناســایی شــدهاند.
او همچنیــن تاکیــد کــرد کــه منابــع مالــی صنــدوق ســبز
اقلیــم (  )GCFفرصــت خوبــی بــرای شــرکتهای فعــال در
حــوزه کاهــش اثــر گازهــای گلخانـهای فراهــم کــرده اســت تا
شــرکتها و بنگاههــای بخــش خصوصــی بــا کمــک ایــن
صنــدوق اقدامــات موثــری را انجــام دهنــد.
صالحــی افــزود :ایــران جــزو ده کشــور اول تولیــد کربــن در
دنیاســت؛ امــا مقایســه تولیدناخالــص ایــران بــا ده کشــور اول
حاکــی از فاصلــه معنــاداری اســت کــه ایجــاب میکنــد بــا
بهینهســازی مصــرف انــرژی ،همــگام بــا کشــورهای جهــان
قــدم در راه کاهــش کربــن و گرمایــش زمیــن بگذاریــم.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران خاطرنشــان کــرد:
بهرهمنــدی از منابــع مالــی صنــدوق ســبز اقلیــم کــه عمدتــا
هــم بــه کشــورهای در حــال توســعه اختصــاص دارد فرصــت
خوبــی اســت تــا بــا بهینهســازی مصــرف انــرژی در راه
کاهــش کربــن حرکــت کنیــم.
صالحــی خاطرنشــان کــرد :چالــش تغییــر اقلیــم یــک چالــش
جهانــی مشــترک و درواقــع تــا حــد زیــادی یــک چالــش
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مشارکت بیش از  124شرکت
ایرانی در نشست مجازی اعضای
صندوق سبز اقلیم

مصــرف انــرژی اســت .انــرژی مســول بیــش از دو ســوم
انتشــار گازهــای گلخانــهای جهــان بــه حســاب میآیــد.
بــه ایــن معنــا کــه موضــوع انــرژی بایــد در قلــب هــر راه
حلــی بــرای مقابلــه بــا گرمایــش جهانــی و تغییــر اقلیــم در
نظــر گرفتــه شــود .همانطــور کــه تجزیــه و تحلیــل توســط
هیــات بینالدولــی تغییــر اقلیــم ( )IPCCنشــان میدهــد
کــه الزم اســت انتشــار گازهــای جهانــی طــی چنــد دهــه
آینــده بــه صفــر رســد تــا از افزایــش خطرنــاک دمــای جهــان
جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
او افــزود :شــیوع ویــروس کرونــا در ســال جــاری منجــر
بــه افــت انتشــار گازهــای گلخانــه ای شــده اســت امــا ایــن
موضــوع هزینــه انســانی و اقتصــادی غیرقابــل قبولــی بــه
همــراه آورد .نشــانهها حاکــی از آن اســت کــه بــا بهبــود
وضعیــت و کاهــش قرنطینــه در کشــورها ،مصــرف انــرژی
مجــدد بــاال رفتــه اســت و انتشــار گازهــای گلخانــه ای د
حــال بازگشــت بــه وضعیــت قبــل هســتند .ایــن در حالــی
اســت کــه بهبــود اقتصــادی بــه دنبــال بحرانهــای مالــی
جهانــی در ســال  2008بــا بزرگتریــن جهــش انتشــار
گازهــای گلخانــه ای در تاریــخ همــراه بــود و جهــان نبایــد
دوبــاره یــک اشــتباه را تکــرار کنــد.
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ،کاهــش

انـرژی

انتشــار گازهــای گلخانــهای بــه یــک شــتاب چشــمگیر
درگــذار بــه انرژیهــای پــاک و پایــدار نیــاز دارد کــه در
حــال حاضــر هــم در بســیاری از کشــورها و صنایــع در
جریــان اســت .همانطــور کــه افزایــش چشــمگیر فناوریهــای
تجدیدپذیــر ماننــد پنــل هــای خورشــیدی و توربینهــای
بــادی در ســالهای اخیــر آنچــه را کــه ممکــن بــه مــا نشــان
داده اســت .ســرعت گســترش و مقیــاس اصلــی فنآوریهــای
انــرژی پــاک کــه هــم اکنــون در دســترس مــا هســتند منجــر
بــه کاهــش گازهــای گلخانــه ای مربــوط بــه انــرژی شــده
اســت کــه احتمــاال دنیــا را در مســیر اهــداف اقلیمــی بلنــد
مــدت مــا قــرار میدهــد.
او خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس تحلیــل هــای اخیــر آژانــس
بینالمللــی ( )IEAبــه همــراه صنــدوق بینالمللــی پــول،
ترکیبــی از فعالیتهــای سیاســی و ســرمایهگذاریهای
هدفمنــد طــی ســه ســال آینــده میتوانــد بــه بهبــودی
پایــدار منجــر شــود و رشــد اقتصــادی جهانــی را رونق بخشــد.
چالــش انتشــار صفــر خالــص ،نیازمنــد تغییــر مرحلــهای از
نــوآوری در فنــاوری ماننــد بــاال بــردن بهــرهوری انــرژی،
تولیــد بــرق کربــن ،گرمایــش ســاختمانها و ســوخت
وســایل نقلیــه ،ترســیب و ذخیــره کربــن ،تحقــق یافتــن
پتانســیل انــرژی پــاک در میــان بســیاری از صنایــع و توســعه
اســتفاده از انــرژی پایــدار زیســتی اســت.
صالحــی همچنیــن بــا تاکیــد بــر ضــرورت هــم افزایــی
جهانــی بــرای مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم ،تصریــح کــرد در
شــرایطی کــه ویــروس کرونــا تهدیــدی اســت تــا ســرمایه
گــذاری بــرای تحقیقــات حیاتــی و تالشهــای گســترده را
کاهــش دهــد ،دولتهــا و بخــش خصوصــی نقــش حیاتــی
در ایجــاد ســرمایهگذاری مطمئــن در نــوآوری انــرژی پــاک و
توســعه پایــدار ایفــا مــی کننــد.
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 ۸۰میلیارد دالر ارز بلوکه شده در
سایر کشورها داریم!
وزیــر ســابق بازرگانــی دربــاره محدودیتهــای عرضــه
ارز در بــازار گفــت :بــه دلیــل محدودیتهــای ایجــاد
شــده در حــوزه صــادرات نفتــی و غیرنفتــی و همچنیــن
محدودیتهــای ناشــی از ویــروس کرونــا ،در حــال تجربــه
شــرایط ســختی در حــوزه اقتصــادی هســتیم .اگــر تنهــا
بخشــی از  ۸۰میلیــارد دالری ارز بلوکــه شــده کشــورمان
آزاد شــود ،نگرانیهــا از بیــن مـیرود و بــا همیــن ذخایــر،
بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت ارزی کشــور حــل
خواهــد شــد.
آل اســحاق بــا اشــاره بــه ســفرهای اخیــر برخــی مســئولین
و تــاش آنــان بــرای بازگردانــی امــوال مســدود شــده در
ســایر کشــورها افــزود :بــا توجــه بــه رایزنیهــای اخیــر،
احتمــال بازگردانــی  ۵میلیــارد ارز مســدود شــده در عــراق
بســیار باالســت .الکاظمــی نخســت وزیــر جدیــد عــراق
کمیتـهای در ایــن خصــوص تشــکیل داده تــا ایــن موضــوع
پیگیــری و بــه ســرانجام برســد .در خصــوص چیــن نیــز
ایــن موضــوع بــه جــد توســط آقــای ظریــف و الریجانــی
در حــال پیگیــری اســت و رونــد مثبتــی دارد.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره بــه عوامــل
مختلــف تاثیرگــذار بــر صــادرات کشــور گفــت :سیاســت
هــای ســخت ارزی و تجــاری سیاســتگذاران باعــث کاهــش
صــادرات در ســال جــاری شــده اســت.
یحیــی آل اســحاق در گفتوگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره
آینــده بــازار ارز گفــت :بــا بررســی رونــد چنــد ســال اخیــر،
میتــوان دریافــت تقاضــای واقعــی ارز در کشــور بــرای
تجــارت بیــن  ۵۰تــا  ۶۰میلیــارد دالر اســت .بنابرایــن
اگــر مــاک بررســی تقاضــای واقعــی باشــد ،عرضــه بــا ۶۰
میلیــارد دالر تقاضــای ارزی متناســب باشــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق بــا اشــاره بــه ســایر
تقاضاهــا در بــازار ارز کــه نقــش بســیار مهمــی در تحــوالت
بــازار ارز ایفــا میکنــد ،اظهــار داشــت :قاچــاق یکــی از
مصادیــق تقاضاهــای مؤثــر در افزایــش نــرخ ارز اســت
کــه فشــار زیــادی بــه ایــن بــازار وارد میکنــد .کاالی
قاچــاق بــا دالر بــه کشــور وارد میشــود و بــر اســاس
آمــار ســالیانه ،ارزش کاالی قاچــاق ورودی بــه  ۱۰تــا ۱۵
میلیــارد دالر نیــز میرســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اجرای موافقتنامه تجاری
ایران و سوریه ،روابط اقتصادی
دو کشور را توسعه میدهد
عدنــان محمــود ســفیر ســوریه در ایــران کــه آخریــن
روزهــای ماموریتــش را میگذرانــد بــا رئیــس اتــاق ایــران
دیــدار کــرد .او در ایــن دیــدار بــه تحکیــم روابــط اقتصــادی
میــان دو کشــور ایــران و ســوریه تاکیــد کــرد .رئیــس اتــاق
ایــران هــم گفــت کــه بــا امضــای موافقتنامــه آزاد تجــاری
بیــن ایــران و ســوریه روزهــای خوبــی در تجــارت دو کشــور
رقــم خواهــد خــورد.
عدنــان محمــود ،ســفیر ســوریه در ایــران کــه در روزهــای
پایانــی ماموریــت قــرار دارد ،بــا غالمحســین شــافعی
رئیــس اتــاق ایــران دیــدار کــرد .در ابتــدای ایــن دیــدار
شــافعی از حضــور ســفیر ســوریه در ایــران قدردانــی کــرد
و بهبــود روابــط تجــاری میــان دو کشــور را خواســتار شــد.
شــافعی گفــت :اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران در هیــچ کشــوری بهانــدازه ســوریه
ســرمایهگذاری نکــرده اســت.
او بــه مرکــز تجــارت ایرانیــان در دمشــق اشــاره کــرد و
گفــت :ایــن مرکــز تجــارت یکــی از بزرگتریــن مراکــز
تجــارت ایرانیــان در خــارج از کشــور اســت کــه میتوانــد
نقــش مهمــی در توســعه تجــارت میــان دو کشــور ایفتــا
کنــد.
شــافعی خطــاب بــه ســفیر ســوریه در ایــران کــه در
روزهــای پایانــی مأموریتــش بــه ســر میبــرد ،گفــت:
حضــور شــما در ایــران پــر از خاطــره خــوب در راســتای
بهبــود روابــط تجــاری دو کشــور بــوده اســت و شــما نقــش
بیبدیلــی در ایــن مســیر داشــتید.
او بــه موافقتنامــه تجــارت آزاد بیــن دو کشــور اشــاره
کــرد و گفــت :بــا امضــا شــدن ایــن موافقتنامــه شــاهد
روزهــای خوبــی در تجــارت میــان دو کشــور خواهیــم بــود.
در ایــن دیــدار آن کیــوان کاشــفی ،رئیــس اتــاق مشــترک
بازرگانــی ایــران و ســوریه از تالشهــای عدنــان محمــود
در ارتقــای روابــط بخــش خصوصــی ایــران و ســوریه

قدردانــی کــرد و گفــت :شــما یکــی از ارکان اصلــی آغــاز
مجــدد روابــط اقتصــادی میــان دو کشــور بودیــد و روابــط
ایــران و ســوریه در آینــده بــا تالشهــای شــما گســترش
پیــدا خواهــد کــرد.
بعــد از آن ســفیر ســوریه در تهــران از تــاش روســای اتــاق
ایــران و اتــاق مشــترک ایــران و ســوریه در راســتای ارتقــاء
ســطح روابــط تجــاری میــان دو کشــور قدردانــی کــرد.
عدنــان محمــود بــه اراده راســخ دو کشــور بــرای تحکیــم
بخشــیدن بــه روابــط اقتصــادی ،صنعتــی و ایجــاد روابــط
میــان بخشهــای مختلــف اقتصــادی چــه اقتصــاد دولتــی
و چــه اقتصــاد بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و گفــت:
مــا تمــام تــاش خــود را بــرای رفــع تأثیــر تحریمهــای
ظالمانــه بــر اقتصــاد دو کشــور و تحکیــم روابــط بازرگانــی
دو کشــور خواهیــم داشــت.
ســفیر ســوریه در ایــران تاکیــد کــرد کــه ایــن ارتباطــات
برادرانــه ادامــه خواهــد داشــت و ســعی خواهــد کــرد در
ســوریه منشــأ اثــر بــرای تحکیــم روابــط اقتصــادی میــان
دو کشــور باشــد.

سهم  59درصدی همسایگان از
صادرات ایران
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران اعــام کــرد :از مجمــوع کل صــادرات کشــور ۸
میلیــارد و  ۱۶میلیــون دالر بــه  ۱۵کشــور همســایه صورت
گرفتــه اســت کــه در میــان ایــن گــروه از کشــورها عــراق
و امــارات در رتبــه اول و دوم و کشــورهای عمــان و کویــت
و قطــر پــس از افغانســتان ،ترکیــه ،پاکســتان ،روســیه و
آذربایجــان در رتبههــای هشــتم تــا دهــم و بحریــن و
عربســتان بــا صــادرات ســه و صفــر میلیــون دالری پــس از
کشــورهای قزاقســتان و ترکمنســتان در رتبههــای  ۱۴و
 ۱۵قــرار گرفتهانــد.
فــرزاد پیلتــن در مــورد صــادرات ایــران در شــشماهه
ســال  1399بــه ایلنــا گفــت :بــر اســاس آمارهــا صــادرات
ایــران در  ۶ماهــه امســال بــه  ۱۳میلیــارد و  ۵۶۶میلیــون
دالر و  ۴۶میلیــون و  ۳۱۸هــزار تــن رســید کــه از ایــن
میــزان صــادرات  ۱۲میلیــارد و  ۷۹۹میلیــون دالر یعنــی
حــدود  ۹۴درصــد از کل صــادرات کشــور بــه  ۲۰کشــور
هــدف صــادرات انجــام شــده اســت.

انـرژی

شماره صد و پنجاه هفت  /هفته آخر مهرماه هزار و سیصد نود و نه

او ادامــه داد :در میــان  ۲۰کشــور مذکــور ۶ ،کشــور عربــی
شــامل عــراق بــا  2میلیــارد و  ۹۷۱میلیــون دالر (پــس
از چیــن) در رتبــه  ،۲امــارات بــا یــک میلیــارد و ۹۳۳
میلیــون دالر در رتبــه  ،۳عمــان بــا  ۱۶۵میلیــون دالر
(پــس از افغانســتان ،ترکیــه ،پاکســتان ،هنــد ،اندونــزی،
روســیه ،تایلنــد و آذربایجــان) در رتبــه  ،۱۲کویــت بــا
 ۷۳میلیــون دالر (پــس از ونزوئــا ،ارمنســتان ،آلمــان) در
رتبــه  ۱۶و قطــر بــا  ۶۲میلیــون دالر (پــس از ســوریه،
هنگکنــگ و باالتــر از قزاقســتان) در رتبــه  ۱۹بازارهــای
عمــده صادراتــی ایــران قــرار داشــتهاند.
پیلتــن تصریــح کــرد :ســهم کشــورهای عربــی از مجمــوع
صــادرات بــه  ۲۰کشــور مذکــور  ۵میلیــارد و  ۳۴۸میلیــون
دالر بــوده اســت.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه صــادرات ایــران بــه کشــورهای
همســایه گفــت :همچنیــن طــی مــدت مذکــور از مجمــوع
کل صــادرات کشــور  ۸میلیــارد و  ۱۶میلیــون دالر بــه
 ۱۵کشــور همســایه صــورت گرفتــه اســت کــه در میــان
ایــن گــروه از کشــورها عــراق و امــارات در رتبــه اول و دوم
و کشــورهای عمــان و کویــت و قطــر پــس از افغانســتان،
ترکیــه ،پاکســتان ،روســیه و آذربایجــان در رتبههــای
هشــتم تــا دهــم و بحریــن و عربســتان بــا صــادرات ســه
و صفــر میلیــون دالری پــس از کشــورهای قزاقســتان و
ترکمنســتان در رتبههــای  ۱۴و  ۱۵قــرار گرفتهانــد.
پیلتــن ادامــه داد :همچنیــن در حــوزه واردات نیــز طــی
مــدت مذکــور  ۱۶میلیــارد و  ۷۸۳میلیــون دالر بــه میــزان
 ۱۶میلیــون و  ۵۲۴هــزار تــن کاال وارد کشــور شــده اســت.
او خاطرنشــان کــرد :از کل میــزان واردات مذکــور ۱۵
میلیــارد و  ۶۴۴میلیــون دالر آن متعلــق بــه  ۲۰کشــور
هــدف عمــده واردات کشــور بــوده اســت کــه در جمــع
 ۲۰کشــور هــدف فــوق ،کشــورهای عربــی شــامل امــارات
بــا  ۳میلیــارد و  ۹۶۱میلیــون دالر (پــس از چیــن) در
رتبــه دوم و عمــان بــا  ۲۰۰میلیــون دالر (پــس از ترکیــه،
هنــد ،آلمــان ،روســیه ،انگلیــس ،هلنــد ،ایتالیــا ،کــره
جنوبــی ،ســوئیس و ســنگاپور) در رتبــه ســیزدهم و (باالتــر
از برزیــل ،فرانســه ،مالــزی ،اتریــش ،اســپانیا ،پاکســتان و
دانمــارک) قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مســئول یــادآور شــد :در گــروه  ۱۵کشــور همســایه
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ایــران بــا وارداتــی معــادل  ۷میلیــارد و  ۳۵۲میلیــون دالر از
ایــن کشــورها ،کشــورهای امــارات و عمــان (پــس از ترکیــه
و روســیه) بــه ترتیــب رتبــه اول و چهــارم و عــراق بــا ۴۳
میلیــون دالر (پــس از پاکســتان) در رتبــه ششــم ،کویــت
بــا  ۳میلیــون دالر و قطــر بــا  ۲.۴میلیــون دالر (پــس از
قزاقســتان ،آذربایجــان ،ارمنســتان و ترکمنســتان) در رتبــه
یــازده و دوازدهــم قــرار گرفتــه و بحریــن و عربســتان نیــز
بــه ترتیــب بــا  ۰.۱و صفــر میلیــون دالر واردات ،بعــد از
افغانســتان در رتبههــای چهاردهــم و پانزدهــم مبــادی
وارداتــی کشــور قــرار داشــتهاند.
او افــزود :مجمــوع واردات کشــور از کشــورهای عربــی
مذکــور طــی  ۶ماهــه ابتــدای ســال  ۱۳۹۹حــدود ۴
میلیــارد و  ۲۳۱میلیــون دالر بــوده اســت.
پیلتــن خاطــر نشــان کــرد :ســازمان توســعه تجــارت ایــران
در رویکــردی جدیــد و بــا توجــه بــه شــرایط بینالمللــی
و البتــه متغیرهــای اقتصــادی و تجــاری ،توســعه روابــط
تجــاری بــا کشــورهای همســایه از جملــه کشــورهای عربــی
حــوزه خلیجفــارس را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
او ادامــه داد :روابــط حســنه سیاســی بــا برخــی کشــورهای
مذکــور ،نزدیکــی جغرافیایــی و زیرســاختهای مناســب
بنــدری و در نتیجــه هزینههــای پاییــن حملونقــل،
اشــتراکات دینــی ،فرهنگــی و زبانــی و ســهولت ارتبــاط
میــان تجــار ایــران و کشــورهای فــوق ،ســهولت رفتوآمــد
و پاییــن بــودن هزینههــای بازاریابــی و حضــور در
نمایشــگاهها و دیگــر رویدادهــای تجــاری و همچنیــن
ایجــاد دفتــر و نمایندگــی و ....از جملــه مهمتریــن عوامــل
و زمینههــای افزایــش روابــط تجــاری ج.ا.ایــران و ایــن
کشــورها محســوب میشــود.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران متذکــر شــد :بااینوجــود ،عــاوه بــر تحریمهــای
یکجانبــه آمریــکا علیــه کشــور و وقــوع برخــی نوســانات
در روابــط سیاســی بــا برخــی از ایــن کشــورها ماننــد
عربســتان و وجــود ناآرامیهــا در برخــی کشــورها ماننــد
عــراق و یمــن ،شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی چندماهــه
روابــط تجــاری بــا کشــورهای همســایه از جملــه عوامــل
منفــی بــوده اســت کــه بــر روابــط تجــاری بــا ایــن کشــورها
تأثیرگــذار بــوده اســت.
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هدف گذاری ایران
بـرای صادراتــ
یک میلیارد دالری
بــه سوریه

رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و ســوریه از راهانــدازی
ســاختمان مرکــزی تجــارت ایرانیــان در پایتخــت ســوریه
خبــر داد و گفــت :تأســیس ایــن مرکــز گامــی بــرای تحقــق
صــادرات یــک میلیــارد دالری بــه ســوریه اســت.

\

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اتــاق بازرگانــی ایــران ،کیــوان
کاشــفی رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و ســوریه بــا اشــاره
بــه جزئیــات راهانــدازی مرکــز تجــارت ایرانیــان در ســوریه،
گفــت :ایــن مرکــز در مســاحت چهــار هــزار مترمربــع در
منطقــه آزاد در قلــب دمشــق و بــا ســرمایهگذاری اتــاق
بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی ایــران خریــداری،
تجهیــز و بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
کیــوان کاشــفی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز در منطقــه
تجــارت خارجــی دمشــق خریــداری شــده و موقعیــت بســیار
ممتــازی جهــت اســتقرار شــرکتها و فعالیــت اقتصــادی
کشــور ایــران دارد ،ادامــه داد :ایــن ســاختمان در دوازده
طبقــه بــه بهرهبــرداری رســیده کــه دو طبقــه آن بهصــورت
نمایشــگاهی اســت و در ســایر طبقــات خدمــات مختلــف
در زمینــه بازاریابــی ،حملونقــل ،مشــاورههای حقوقــی،
بانکــی ،بیمــه ،نمایشــگاه و ...ارائــه میشــود.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن
تجهیــزات کامــل ،ســالنهای جلســات بــرای برگــزاری
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات

چرا دبی هاب
صادراتی ایران
نشد؟

فرشــید فرزانــگان ،رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک
ایــران و امــارات میگویــد دبــی میتوانســت بــه هــاب
صــادرات کاالهــای ایرانــی تبدیــل شــود ،امــا در حالــی
کــه باالتریــن رقــم صــادرات مــا بــه امــارات از  6.7میلیــارد
دالر تجــاوز نکــرده ،هندوســتان ســال گذشــته  37میلیــارد
دالر صــادرات کاال بــه امــارات داشــته اســت و ایــن دیگــر
کشــورها هســتند کــه از ظرفیــت لجســتیکی و ترانزیتــی
امــارات بهــره میبرنــد.
نگاهــی بــه آمــار صــادرات و ســهم ایــران در بــازار
امــارات ایــن روایــت تلــخ را تکمیــل میکنــد .بــر اســاس
آمارهــای ســال گذشــته ،میــزان واردات امــارات بــه حــدود

انـرژی
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نشســتهای اقتصــادی و  ...در ایــن مرکــز ،خاطرنشــان
کــرد :بهرهبــرداری از مرکــز تجــارت ایرانیــان در ســوریه
امــکان ارتبــاط بــا اتاقهــای بازرگانــی ،صنعــت و کشــاورزی
شــهرهای مهــم ســوریه ماننــد دمشــق ،حلــب ،حمــص،
الذقیــه و ...را فراهــم کــرده اســت.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و ســوریه از اســتقرار ۲۴
شــرکت ایرانــی در ایــن مرکــز و آغــاز فعالیــت آنهــا خبــر داد.
او بــا اشــاره بــه اســتقرار مشــاورین مختلــف بانکــی،
حقوقــی و مالــی در ایــن مرکــز ،یــادآور شــد :بــا مطالعــات
کامــل و اســتفاده از تجربیــات کشــورهای مختلــف ســعی
شــده شــرکتهای ایرانــی مســتقر در ایــن مرکــز بتواننــد
بهراحتــی امکانــات و خدمــات مــورد نیــاز خــود را در
زمینههــای مختلــف دریافــت کننــد.
کاشــفی همچنیــن از برنامهریــزی و در دســت اجــرا بــودن
نشســتها و نمایشــگاههای تخصصــی بــر اســاس نیــاز
شــرکتهای ایرانــی هــم خبــر داد.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران گفــت :درحالیکــه

شــیوع بیمــاری کرونــا موجــب کــم شــدن رفتوآمدهــا و
ارتباطــات تجــاری شــده ،ســعی در تکمیــل و تجهیــز ایــن
مرکــز بــه عمــل آمــد و در حــال حاضــر بــا ســهلترین
شــرایط امــکان فعالیــت بــرای فعالیــن و صادرکننــدگان
کشــور مهیــا شــده اســت.
کاشــفی از مزایــای تأســیس ایــن مرکــز بــرای توســعه روابط
تجــاری ایــران و ســوریه هــم یــاد کــرد و ابــراز امیــدواری
کــرد راهانــدازی مرکــز تجــارت ایرانیــان در ســوریه بتوانــد
موجــب ارتقــا ســطح روابــط اقتصــادی بخــش خصوصــی دو
کشــور شــود.
او از هدفگــذاری صــادرات یــک میلیــارد دالری بــه
ســوریه تــا پایــان ســال میــادی آینــده یــاد و عنــوان
کــرد :ایــن مرکــز میتوانــد نقــش مهمــی در تحقــق ایــن
هدفگــذاری صادراتــی داشــته باشــد.
کاشــفی در پایــان آمادگــی اتــاق مشــترک ایــران و ســوریه
جهــت ارائــه راهنمایــی و خدمــات بــه تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان کشــور ایــران را اعــام کــرد.

 260میلیــارد دالر رســید کــه ایــران بــا صــادرات نزدیــک
بــه  4.9میلیــارد دالر ســهمی کمتــر از  2درصــد واردات
ایــن امیرنشــین را داشــته اســت.
بــا ایــن حــال ،رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و
امــارات معتقــد اســت کــه ظرفیــت صــادرات غیرنفتــی
ایــران بــه امــارات معــادل  11میلیــارد دالر اســت و نقشــه
راه ســازمان توســعه تجــارت ایــران نیــز روی ایــن رقــم
ترســیم شــده اســت.
بــه گفتــه فرشــد فرزانــگان ،نزدیکــی فرهنگــی امــارات بــا
ایــران در کنــار دیگــر قرابتهــای دو ملــت ،میتوانســت
ایــن کشــور را بــه هــاب صادراتــی ایــران تبدیــل کنــد و
کاالهــای ایرانــی از ایــن منطقــه بــه ســایر نقــاط خاورمیانــه
و شــمال آفریقــا وارد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســالهای گذشــته ،ســرمایهگذاری
عظیمــی در امــارات در زمینههــای ترانزیــت و لجســتیک،
ارتباطــات و فنــاوری صــورت گرفتــه و دولــت ایــن کشــور،
اســتراتژی تجــاری خــود را روی ارائــه خدمــات بــه
چهــار پایتخــت تهــران ،ریــاض ،دهلینــو و کراچــی بنــا
کردهاســت ،افــزود :متاســفانه بــه دلیــل تحریمهــا ،ایــران
از قافلــه تجــارت بــرد -بــرد بــا امــارات عقــب مانــد و در
حالــی باالتریــن رقــم صادراتــی ایــران بــه ایــن کشــور عــدد

 6.7میلیــارد دالری را در حــدود ســه ســال پیــش ثبــت
کــرده اســت کــه هنــد بــا رقــم  37میلیــارد دالر دومیــن
شــریک بــزرگ تجــاری امــارات اســت.
او ارزش صــادرات مجــدد امــارات را رقمــی معــادل 130
میلیــارد دالر در ســال عنــوان کــرد و گفــت :آنچــه کــه
در حــال حاضــر از ایــران بــه امــارات صــادرات میشــود،
شــامل ســبزیجات و صیفیجــات ،ماهــی تــازه ،زعفــران
و خشــکبار ،شــکالت و آجیــل و تــا حــدودی نیــز آهــن
و میلگــرد و مشــتقات هیدروکربونــی اســت و بــه تازگــی
نیــز هندوانــه و گوجــه فرنگــی بــه ســبد صادراتــی ایــران
بــه ایــن منطقــه اضافــه شــده اســت.
وی ســپس بــه مهمتریــن موانــع صــادرات ایــران بــه
امــارات اشــاره کــرد و نبــود دیپلماســی اقتصــادی،
ضعــف در سیاســتهای ارزی ،صــدور بخشــنامههای
خلقالســاعه ،عــدم دسترســی بــه بازارهــای هــدف بــه
صــورت هدفمنــد و پیونــد تجــاری ضعیــف بــا شــرکای
تجــاری را چالشهــای ایــن بخــش دانســت.
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صادرات خدمات فنی و مهندسی به
دلیل نبود حمایت دولت رو به تنزل است
ســادینا آبایــی ،نایبرئیــس کمیســیون احــداث و
خدمــات فنــی و مهندســی اتــاق ایــران میگویــد:
یکــی از مشــکالت فعلــی فعــاالن خدمــات فنــی و
مهندســی ایــن اســت کــه خدمات فنــی و مهندســی
صرفــ ًا در حــوزه احــداث تعریــف میشــود
درحالیکــه ایــن مقولــه ابعــاد مختلفــی دارد و از
ایــده ،اجــرا ،مهندســی و  ...را شــامل میشــود.
نایبرئیــس کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی مهندســی
اتــاق ایــران گفــت :شــیوع ویــروس کرونــا و تغییــرات
پیشآمــده در ســطح جهانــی نشــان داده اســت کــه
بســیاری از معیــار و اســتانداردهای جهانــی در حــال حاضــر
نیــاز بــه بازتعریــف دارنــد .یکــی از مهمتریــن ایــن مقولههــا
صــادرات و در کل ،خدمــات فنــی و مهندســی اســت کــه
حتــی در ایــران هــم ایــن تعریــف بــا چالشهــای بســیاری
همــراه اســت.
ســادینا آبایــی ،در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق ایران»
بــه مناســبت روز ملــی صــادرات افــزود :یکــی از مشــکالت
فعلــی فعــاالن خدمــات فنــی و مهندســی ایــن اســت کــه
خدمــات فنــی و مهندســی صرفـاً در حــوزه احــداث تعریــف
میشــود درحالیکــه ایــن مقولــه ابعــاد مختلفــی دارد و از
ایــده ،اجــرا ،مهندســی و  ...را شــامل میشــود.
او اظهــار کــرد :متأســفانه در حــال حاضــر صادرکننــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی در چالــش تحریــم و کرونــا
قرارگرفتهانــد و همیــن امــر باعــث شــده تــا دسترســی
بــه منابــع مالــی جهانــی بــا محدودیتهــای بســیاری
همــراه شــود .ایــن در حالــی اســت کــه اگــر از دهــه  ۷۰تــا
ســالهای گذشــته را در نظــر بگیریــم ،صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی بــا رشــد چشــمیگری همــراه بــوده اســت؛
منتهــی بهرغــم ایــن رشــد روزافــزون هیــچگاه نخواســتیم
برنامــه مدونــی بــرای ایــن حــوزه تعریــف کنیــم و نقشــه
راهــی در ایــن حــوزه وجــود نداشــته اســت؛ اگــر هــم
اقدامــی صــورت گرفتــه ،صرفــاً باانگیــزه بخــش خصوصــی
بــوده اســت.

آبایــی افــزود :در شــرایط حــال حاضــر ،رونــد روبــه رشــدی
کــه شــرکتهای خدمــات فنــی و مهندســی داشــتند رو
بــه تنــزل قرارگرفتــه اســت؛ آنهــم بهرغــم ظرفیتهــای
داخلــی کــه وجــود دارد .از طرفــی بایــد بــه ایــن نکتــه
هــم توجــه داشــته باشــیم کــه بازارهــای خدمــات فنــی و
مهندســی محــدود بــه کشــورهایی ماننــد عــراق ،افغانســتان
و ســوریه اســت کــه همیــن کشــورها هــم بزرگتریــن
معضــات را بــرای فعــاالن و شــرکتهای خدمــات فنــی و
مهندســی بــه وجــود آوردهانــد.
آبایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه پتانســیل صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی در کشــورهای منطقــه تــا ســقف 30
میلیــارد دالر وجــود دارد ،ادامــه داد :بــه نظــر میرســد
مهمتریــن مانــع درراه تحقــق اهــداف صادراتــی خدمــات
فنــی و مهندســی ،عــدم برنامهریــزی و هدفگــذاری بــرای
حضــور در بازارهــای جهانــی اســت .محدودیــت دیپلماســی
سیاســی مــا در برقــراری روابــط بــا کشــورهای مختلــف
باعــث شــده تــا دیپلماســی اقتصــادی هــم تحــت تأثیــر ایــن
موضــوع قــرار گیــرد؛ جالبتــر اینجاســت کــه از بخــش
خصوصــی توقــع داریــم تــا بــدون هیــچ ابــزار و پشــتوانهای
در میدانهایــی حضــور پیــدا کننــد کــه حمایــت دولــت
را میطلبــد .بهخصــوص در بــازار رقابتــی کــه بهواســطه
فناوریهــای روز تغییــر میکنــد و بخــش خصوصــی هــم
بــه دلیــل نداشــتن هیچگونــه حمایتــی ،روزبــهروز از ایــن
بازارهــا عقبتــر میافتــد.
نایــب رئیــس کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی و
مهندســی اتــاق ایــران تاکیــد کــرد :در همــه جــای دنیــا،
شناســایی بازارهــای هــدف بــه واســطه دولتهــا صــورت
میگیــرد و دولــت بایــد حامــی بخــش خصوصــی باشــد.
او در پایــان خواســتار اصــاح زیرســاختها و رویههــای
داخلــی توســط دولــت دوازدهــم در ماههــای پایانــی فعالیــت
خــود شــد و تاکیــد کــرد صحبــت از افزایــش نــرخ ارز و تاثیــر
آن بــر صــادرات ایــن حــوزه تــا زمانــی کــه زیرســاختهای
درســتی وجــود نداشــته باشــد ،اشــتباه اســت.

انـرژی

شماره صد و پنجاه هفت  /هفته آخر مهرماه هزار و سیصد نود و نه

انرژی
خورشیدی
ارزانترین
سوخت تولید
برق میشود

آژانــس بیــن المللــی انــرژی ( )IEAاخیــرا پیــش بینــی
کــرد تجدیدپذیرهــا در دهــه جــاری از زغــال ســنگ
بــه عنــوان محبوبتریــن ســوخت تولیــد بــرق ســبقت
خواهنــد گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،محققــان در گــزارش ســاالنه
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اظهــار کردنــد فتوولتائیــک
خورشــیدی اکنــون از نیروگاههــای زغال ســوز و گازســوز
در اکثــر کشــورها ارزانتــر اســت .هزینــه هــای ارزانتــر بــه
همــراه تــاش دولتهــا بــرای کاهــش آالیندگــی و مقابلــه
بــا تغییــرات جــوی ،زغــال ســنگ را از شــبکه هــای نیــرو
خــارج خواهــد کــرد و تجدیدپذیرهــا  ۸۰درصــد بــازار
تولیــد بــرق جدیــد را تــا ســال  ۲۰۳۰تصاحــب مــی
کننــد.
ایــن یافتــه هــا نشــان دهنــده تغییــر گرایــش چشــمگیر
در تامیــن انــرژی در شــرایطی اســت کــه دولتهــای
سراســر جهــان بــه دنبــال راههایــی بــرای مهــار انتشــار
گازهــای گلخانــه ای عامــل گرمایــش جهانــی هســتند.
نیروگاههــای بــرق آبــی بزرگتریــن منبــع نیــروی
تجدیدپذیــر خواهنــد بــود و انــرژی خورشــیدی هــم
بــه دلیــل کاهــش هزینــه تولیــد و نصــب پنلهــای
خورشــیدی ،بــه ســرعت محبوبیــت پیــدا مــی کنــد.
فاتــح بیــرول ،مدیــر اجرایــی آژانــس بیــن المللــی انــرژی
در ایــن بــاره گفــت :خورشــیدی بــه ســلطان جدیــد
بازارهــای بــرق جهــان تبدیــل مــی شــود .بــر مبنــای
سیاســتهای فعلــی ،اســتفاده از انــرژی خورشــیدی پــس
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از ســال  ۲۰۲۲هــر ســال رکــورد جدیــدی خواهــد زد.
پیــش بینیهــای آژانــس بیــن المللــی انــرژی بــر مبنــای
ســناریوی سیاســتهای تاییــد شــده اســت کــه فــرض را بــر
ایــن گذاشــته کــه کوویــد  ۱۹تــا ســال میــادی آینــده بــه
تدریــج تحــت کنتــرل قــرار مــی گیــرد و اقتصــاد جهانــی
بــه وضعیــت پیــش از شــیوع پاندمــی برمــی گــردد .ایــن
ســناریو دربرگیرنــده تصمیمــات و اهدافــی اســت کــه در
حــال حاضــر اعــام شــده انــد و اقدامــات مفصلــی بــرای
ایــن برنامــه هــا قــرار اســت اجرایــی شــوند.
همچنیــن ایــن آژانــس پیــش بینــی کــرده کــه تقاضــا
بــرای گاز طبیعــی در کشــورهای توســعه یافتــه بــه
خصــوص در اروپــا آهســته شــده و اســتفاده از زغــال
ســنگ در همــه جــا کاهــش پیــدا مــی کنــد .حــدود
 ۲۷۵گیگابایــت ظرفیــت زغــال ســوز در سراســر جهــان
کــه معــادل  ۱۳درصــد ظرفیــت ســال  ۲۰۱۹اســت ،تــا
ســال  ۲۰۲۵تعطیــل خواهــد شــد کــه عمدتــا در آمریــکا
و اتحادیــه اروپــا روی مــی دهــد و افزایــش تقاضــا بــرای
زغــال ســنگ در اقتصادهــای در حــال توســعه آســیا را
کامــا جبــران مــی کنــد.
ســهم زغــال ســنگ از تولیــد جهانــی بــرق از  ۳۷درصــد
در ســال  ۲۰۱۹بــه  ۲۸درصــد در ســال  ۲۰۳۰کاهــش
پیــدا مــی کنــد و تــا ســال  ،۲۰۴۰ســهم ایــن ســوخت کــه
زمانــی بــرای نیروگاههــا اساســی بــود بــرای نخســتین بــار
از زمــان انقــاب صنعتــی بــه پاییــن  ۲۰درصــد کاهــش
خواهــد یافــت .اگــر دولتهــا رونــد کربــن زدایــی را تســریع
کننــد ،افــول زغــال ســنگ از ایــن هــم ســریعتر اتفــاق
مــی افتــد.
البتــه ایــن فرضیــات مســتلزم ســرمایه گــذاری در شــبکه
هــای بــرق اســت کــه بایــد ارتقــا پیــدا کــرده و تامیــن
انــرژی را از منابــع مختلفــی کــه تنهــا در زمــان درخشــش
آفتــاب یــا وزش بــاد کار مــی کننــد ،دریافــت کننــد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،ســرمایه گــذاری بــرای
مدرنیــزه شــدن ،توســعه و دیجیتالــی شــدن شــبکه بــرق
بایــد بــه  ۴۶۰میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۳۰برســد کــه دو
ســوم بیشــتر از هزینــه ســال گذشــته اســت .ایــن هزینــه
بــه احــداث دو میلیــون کیلومتــر خــط انتقــال بــرق و ۱۴
میلیــون کیلومتــر شــبکه هــای توزیــع کــه  ۸۰درصــد
بیشــتر از میــزان اضافــه شــده در  ۱۰ســال گذشــته
هســتند ،کمــک مــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هرچنــد کــه در طــول بیــش از دو دهــه گذشــته کــه از
احــداث اولیــن نیروگاههــای بــادی کشــور مــی گــذرد،
رشــد ایــن نیروگاههــا آهنگــی نســبتاً پیوســته و البتــه کنــد
داشــته و تنهــا پــس از تصویــب قانــون خریــد تضمینــی
بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیــر ،ایــن رونــد تــا حــدودی
شــتاب گرفتــه اســت امــا بــه نظــر مــی رســد کــه آینــده
ایــن انــرژی بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای بــاالی کشــور در
ایــن حــوزه درخشــان باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ایــران بــا داشــتن ظرفیــت قابــل توجــه
انــواع انرژیهــا تجدیدپذیــر و بــه ویــژه انــرژی بــادی،
میتوانــد عــاوه بــر تأمیــن بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز
خــود از ایــن منابــع ،اثــرات زیــان بــار تولیــد انــرژی از
منابــع فســیلی را کاهــش داده و موجبــات توســعه مناطــق
محرومــی همچــون اســتان سیســتان و بلوچســتان را کــه از
بادخیزتریــن و در عیــن حــال محرومتریــن مناطــق کشــور
اســت فراهــم آورد.
دورنمــای آینــده اقتصــادی اســتفاده از انــرژی بــاد در ایــران
بیانگــر ایــن اســت کــه اســتفاده از ایــن انــرژی موجــب
صرفــه جویــی فــرآورده هــای نفتــی بعنــوان ســوخت مــی
شــود .صرفــه جویــی حاصلــه در درجــه اول موجــب حفــظ
فرآوردهــای نفتــی شــده کــه امــکان صــادرات و مهمتــر
اینکــه تبدیــل آنــرا بــه مشــتقات بســیار زیــاد پتروشــیمی
بــا ارزش افــزوده بــاال فراهــم مــی ســازد.
در درجــه دوم تولیــد الکتریســیته از ایــن انــرژی فاقــد هــر
گونــه آلودگــی زیســت محیطــی بــوده کــه همیــن عامــل
کمــک شــایانی بــه حفــظ طبیعــت ســالم محیــط زیســت
کــرده ودر نتیجــه مســیر بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار
اقتصــادی ،اجتماعــی فراهــم مــی شــود .اســتفاده از انــرژی
بــاد در ایــران عــاوه بــر عمــران و آبادانــی موجبــات ایجــاد
مشــاغل جدیــد شــده و باالخــره بــا بومــی ســازی فـنآوری
انــرژی بــاد اقتصــاد کشــور رشــد بیشــتری مــی یابــد.
در ارزیابــی نیروگاههــای بــادی ،هزینــه هــا و درآمدهــای
طــرح ،مــدت زمــان برگشــت ســرمایه ،قیمــت انــرژی
الکتریکــی تولیــدی و نــرخ بــازده داخلــی ســرمایه ،شــاخص
هــای نهایــی بــرای مقایســه کامــل مؤلفــه هــای مختلــف
اســت .از آنجــا کــه بــرای گســترش سیتســم عرضــه انــرژی
الکتریکــی توســعه پایــدار را تعقیــب مــی کنیــم بایــد تمــام
هزینــه هــا و منافــع اجتماعــی هــر مولــد را مدنظــر قــرار
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آینده انرژی باد در ایران
چه خواهد بود؟

دهیــم.
بایــد در نظــر داشــت از بیــن صرفــه هــای اقتصــادی و غیــر
اقتصــادی تنهــا هزینــه دفــع آالینده هــای زیســت محیطی و
تصفیــه گازهــای مضــر متصاعــد از نیروگاههــای فســیلی مــی
توانــد بصــورت کمــی در محاســبات وارد شــود .ایــن هزینــه
هــا در واقــع در برگیرنــده تمــام اثــرات زیســت محیطــی
آالینــده هــا در کوتــاه مــدت و بلندمــدت از قبیــل تولیــد
 Soxو  Noxو  Coxو هیدروکربورهــا و ســایر گازهــای
ســمی ،آلودگــی آب و خــاک و ایجــاد بارانهــای اســیدی و
تولیــد گازهــای گلخانــه ای اســت.
در ضمــن طبــق اعــام ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر
و بهــره وری انــرژی بــرق هزینــه تولیــد بــرق از انــرژی بــاد
در دو دهــه گذشــته بطــور قابــل مالحظــه ای کاهــش یافتــه
اســت .بــرق تولیــد شــده توســط انــرژی بــاد در ســال ،۱۹۷۵
 ۳۰ســنت بــرای هــر کیلــووات ســاعت بــوده امــا اکنــون
بــه کمتــر از  ۵ســنت رســیده اســت .توســعه توربیــن هــای
جدیــد قیمــت را نیــز کمتــر خواهنــد کــرد .همچنیــن در
دنیــا پنــج کشــور آلمــان ،آمریــکا ،اســپانیا ،دانمــارک و هنــد
پیشــتاز دیگــران هســتند و کل ظرفیــت نصــب توربینهــای
بــادی در دنیــا تــا پایــان ســال  ۲۰۰۴میــادی برابــر ۶۱۶.۴۷
گیــگاوات اســت.
در ضمــن کل ســرمایه در گــردش صنعــت انــرژی بــاد جهــان
در ســال  ۲۰۰۲میــادی برابــر بــا  ۱۳۸۱خورشــیدی برابــر
 ۷میلیــارد یــورو بــوده اســت .قیمــت ســرمایه گــذاری انــرژی
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شــرق کشــور توصیــف کــرد کــه در هفتههــای اخیــر یــک
نیــروگاه بــادی  ۵۰مگاواتــی در آن نصــب شــده و ادامــه
داد :پیــش بینــی میشــود بتــوان از ایــن ناحیــه نیــز چنــد
هزارمــگاوات بــرق تولیــد کــرد.
معــاون وزیــر نیروبــه تدویــن اطلــس بــاد کشــور توســط
ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری بــرق اشــاره
کــرد و آن را یکــی از دقیقتریــن اطلسهــای تدویــن
شــده در ســطح جهــان توصیــف کــرد .هنــگام تدویــن
اطلــس بــرای بدســت آمــدن دقیــق ترزوایــا حتــی بــه خــاک
افغانســتان نفوذصــورت گرفتــه و بــا کمــک شــرکتهای
آلمانــی و دانمارکــی ایــن اطلــس کــه در نــوع خــود بینظیــر
اســت تدویــن شــود .احتمــال انجــام پروژههــای مشــترک در
زمینــه تولیــد بــرق از ظرفیــت بــادی در آینــده دور از انتظــار
نخواهــد بــود.

ســهم انــرژی بــادی و خورشــیدی در تولیــد بــرق دو
بــاد در حــدود  ۱۰۰۰دالر بــر کیلــووات بــرآورد مــی شــود برابــر شــد
کــه در حــدود  ۷۵۰دالر آن بــه هزینــه تجهیــزات و مابقــی
بــه هزینــه هــای آمــاده کــردن ســایت و نصــب و راه انــدازی
مرتبــط مــی شــود .در چنــد ســال اخیــر بــا بزرگتــر شــدن
ســایز توربینهــای تجــاری ،قیمــت ســرمایه گــذاری آنهــا
کاهــش یافتــه اســت.

ظرفیت ایران در انرژی بادی بینظیر است

ایــن در شــرایطی اســت کــه طبــق گفتــه هــای محمــد
ســاتکین رییــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و
بهــرهوری بــرق ایــران ظرفیــت کشــورمان در انــرژی بــادی
بینظیــر اســت ،بخــش انــرژی خورشــیدی ایــران از بهتریــن
مناطــق جهــان اســت و تــاش میشــود از ایــن ظرفیتهــا
بــه بهتریــن نحــو اســتفاده شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــمال زابــل ،خــواف و دوروح ســه
منطقــه بادخیــز در شــرق کشــورمان هســتند کــه بخــش
زابــل ارزشــمندترین بخــش از نظــر تولیــد انــرژی بــادی
اســت و ظرفیــت تولیــد حــدود  ۳۰۰۰مگاواتــی بــرای آن
پیشبینــی شدهاســت.
وی خــواف را دارای یکــی از بــی نظیرتریــن بادهــای جهــان
توصیــف کــرد و خاطرنشــان ســاخت :پیــش بینــی تولیــد
بیــش از  ۱۰۰۰مــگاوات بــرق از ایــن بادهــا صــورت گرفتــه
اســت.
ســاتکین منطقــه دورح را هــم از بهتریــن مناطــق بادخیــز

در جهــان نیــز مســیر توســعه انــرژی بــادی در حــال توســعه
اســت تــا جایــی کــه بــر اســاس اعــام تحلیــل گــروه محیــط
زیســتی انگلیســی امبــر ســهم انــرژی بــادی و خورشــیدی
در ســبد جهانــی تولیــد بــرق طــی پنــج ســال گذشــته دو
برابــر شــد و جهــان را بــه مســیر محــدود کــردن پیامدهــای
گرمایــش جهانــی نزدیــک کــرد.
منابــع تجدیدپذیــر حــدود  ۱۰درصــد از بــرق در اکثــر نقــاط
جهــان را در نیمــه نخســت ســال  ۲۰۲۰تشــکیل دادنــد.
بــا تعطیلــی هایــی کــه بــرای مهــار شــیوع ویــروس کرونــا
انجــام گرفــت و تقاضــای کلــی بــرای بــرق را کاهــش داد و
بــه تجدیدپذیرهــا فرصــت داد سهمشــان را بهبــود ببخشــند،
کربــن زدایــی شــبکه بــرق امســال تقویــت شــد.
امبــر بــه تحلیــل تولیــد بــرق در  ۴۸کشــوری کــه در ۸۳
درصــد از تولیــد بــرق جهانــی ســهم دارنــد پرداخــت و یافتــه
هــای ایــن بررســی نشــان داد نیــروی بــادی و خورشــیدی در
نیمــه اول ســال  ۲۰۲۰در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال
گذشــته  ۱۴درصــد افزایــش یافــت در حالــی کــه تقاضــای
جهانــی تحــت تاثیــر پاندمــی ویــروس کرونــا ســه درصــد
کاهــش داشــت.
همزمــان بــا توســعه توربینهــای بــادی و پنلهــای خورشــیدی،
ســهم زغــال ســنگ از ســبد تولیــد بــرق در سراســر جهــان
کاهــش پیــدا کــرده اســت و در برخــی از کشــورها کــه
عمدتــا کشــورهای اروپــای غربــی هســتند ،زغــال ســنگ از

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد در یک درس

[[

اثــر حاضــر ،در بردارنــدة مهمتریــن و مســتدلترین مباحــث تاریــخ معاصــر جهــان در نقــد اقتصــاد دولتــی اســت.
ایــن مجموعــه ،بــرای متخصصــان و افــراد عــادی ،بــه زبــان ســاده و قابــل فهــم نگاشــته شــده اســت .نگارنــده تــاش
کــرده تــا پندارهــای اقتصــادی باطلــی کــه امــروزه فراگیــر شــده را تحلیــل کنــد .همچنیــن نشــان میدهــد کــه
اختصــاص منابــع اقتصــادی توســط دولتهــا و قطــع تأثیــر بازیگــران خصوصــی ســبب ایجــاد جهــل در روابــط اقتصــادی
میشــود .ایــن اثــر ،نخســتین بــار در ســال  1946منتشــر شــده و بــه عنــوان یکــی از آثــار اقتصــادی تأثیرگــذار قــرن
بیســتم شــناخته شــده اســت.
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