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مقوله تجارت با همسایگان نیازمند بازتعریف
است
شهال عموری
تغییــرات گســترده در پایههــای مختلــف قیمــت کاالهــا و خدمــات داخلــی دقیقـاً
در نقطــه مخالــف کاهــش نســبی قیمــت ارز صــورت گرفتــه اســت.

 ۱۳آذرمــاه  ۱۳۹۹معــاون پارلمانــی رییسجمهــور بــه جــای ایشــان
بــه مجلــس قانونگــذاری ایــران رفــت و الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰را
تقدیــم مجلــس کــرد .ارقــام و اعــداد ایــن الیحــه بالفاصلــه روی
ســایتهای خبــری و شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــد و بایــد
بــا دقــت از ســوی کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی بررســی شــود.
بخــش خصوصــی ایــران نیــز بایــد …
…تــا جایــی کــه میشــود و میتوانــد از طریــق تشــکلهای نیرومنــد و
بــه ویــژه از ســوی اتــاق بازرگانــی ایــران بــازکاوی دقیــق و کارشناســانه ارقــام
الیحــه بودجــه و نیــز تغییــرات احتمالــی در کمیســیونهای تخصصــی و
همچنیــن در صحــن علنــی را دنبــال کــرده و دیدگاههــای خــود را بــا احتــرام
بــه کمیســیونهای تخصصــی و نیــز بــه کمیســیون تلفیــق بودجــه ارائــه دهــد
تــا بتوانیــم تــا جایــی کــه ممکــن اســت بودجــهای واقعیتــر و بــا وســواس
کارشناســانه تصویــب کنیــم.
یکــی از مهمتریــن مقولههــا در الیحــه بودجــه و نیــز تغییــرات احتمالــی در
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بهعبارتدیگــر ،درحالیکــه طــی ســه هفتــه اخیــر ارزش پــول ملــی بــه نســبت
ارزهــای معتبــر رونــد تقویتــی را طــی میکنــد ،در مقابــل شــاهد افزایــش
شــتابزده در قیمــت کاال و خدمــات هســتیم کــه ایــن امــر در درجــه اول متضــاد
اصــل قــوی شــدن ریــال در برابــر ســایر ارزهــا و اقدامــی علیــه صــادرات
بــا
ِ
همچنیــن ایــن افزایشهــا نشــانگر تناقــض از ســوی سیاس ـتگذاران اقتصــادی-
مالی اســت.
رونــد کاهشــی قیمــت ارز از یکســو و افزایــش قیمــت بســیاری از کاالهــا
در هفتههــای اخیــر (از ســویی دیگــر) تجــارت فعــاالن صادراتــی بهویــژه بــا
همســایگان و خصوصــاً بــا عــراق را متأثــر کــرده اســت .در ایــن نیــز تردیــدی
وجــود نــدارد کــه ادامــه ایــن تناقــض قطع ـاً بــه کاهــش ســود تجــار یــا منتفــی
شــدن آن در شــرایط فعلــی منجــر خواهــد شــد و حجــم صــادرات را بیشازپیــش
کاهــش خواهــد داد.
ً
سیاس ـتهایی کــه مســتقیما تجــارت خارجــی بهویــژه صــادرات را تحــت تأثیــر
قــرار میدهنــد ،متناســب بــا کاهــش بهــای ارز از یکســو و افزایــش قیمــت
کاالهــای صادراتــی از طرفــی دیگــر( ،ایــن سیاســتها) بایــد تغییــر کننــد تــا
معامــات تجــار مــا بــا طرفهــای تجــاری آنــان اوالً متوقــف نشــود و ثانیــاً
طرفهــای ایرانــی در ایــن معامــات دچــار زیــان نشــوند.
در شــرایطی کــه نــرخ دالر  ۳۰هــزار تومانــی بــود اگــر تعرفــهای بــر صــادرات
یــک کاال وضــع بشــود ،ایــن تعرفــه نبایــد در زمانــی کــه قیمــت دالر بــه کمتــر از
 ۲۴هــزار تومــان برســد ،همچنــان ثابــت باقــی بمانــد بلکــه تحــت تأثیــر شــرایط
واقعــی بهصــورت مســتمر بایــد تغییــر کنــد.
بهعنوانمثــال در شــرایطی کــه نــرخ دالر  ۳۰هــزار تومانــی بــود اگــر تعرفــهای
بــر صــادرات یــک کاال وضــع بشــود ،ایــن تعرفــه نبایــد در زمانــی کــه قیمــت دالر
بــه کمتــر از  ۲۴هــزار تومــان برســد ،ادامــه در صفحــه 8

مهار تـورم از
مسیـر تـوازن
بودجـــهای
مهندس محمد پارسا

مجلــس تــوازن و تعــادل در درآمدهــا و هزینههــای بودجــه اســت کــه در همــه
دهههــای تازهسپریشــده بــا ایــن مســاله برخــورد کارشناســی نشــده اســت
و بــه همیــن دلیــل بــا کســری بودجــه مواجــه شــدهایم .دولتهــای ایــران بــا
هــر گرایــش سیاســی متاســفانه آســانترین و کلیشــهایترین راههــا را بــرای
تعادلبخشــی بــه ارقــام پیشبینــی شــده انتخــاب کردهانــد کــه نتیجــه آن،
تــورم مهارناپذیــر در ایــران در یــک دوره نزدیــک بــه  ۵۰ســال شــده اســت.
آنطــور کــه ارقــام ارائهشــده نشــان میدهنــد نــرخ تــورم در ایــران از نیمــه
دوم دهــه  ۱۳۵۰تــا امســال بــه طــور میانگیــن  ۲۲درصــد بــوده کــه یکــی از
باالتریــن نرخهــای تــورم بــه حســاب میآیــد .تجربــه تاریــخ معاصــر بــه ویــژه
از اوایــل دهــه  ۱۹۸۰بــه ایــن ســو در بیشــتر کشــورهای جهــان نشــان میدهــد
یکــی از الزامهــای انکارناپذیــر بــرای افزایــش ســطح رفــاه مــادی و نیــز صیانــت
از قــدرت خریــد مــردم ،مهــار تــورم اســت .کاهــش نــرخ تــورم بــه منظــور تثبیت
ســایر شــاخصهای توســعه نیــز نقــش کلیــدی دارد .تــورم بــاال در صــورت تــوام
شــدن بــا ایســتایی رشــد ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
اقتصــادی (رشــد منفــی) و افزایــش بیــکاری میتوانــد
اثــرات منفــی بیشــتری داشــته باشــد و وضعیــت رکــود
تورمــی را ماننــد ســالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲و نیــز در ایــن
دو ســال تازهسپریشــده پدیــدار ســازد.
از دهــه  ۱۹۸۰و بــه طــور خــاص از دهــه  ۱۹۹۰بــه ایــن
ســو ،مهــار تــورم بــه مهمتریــن سیاســت اقتصــادی در
بســیاری از کشــورها تبدیــل شــده اســت .از ایــن دوره
زمانــی ،اقتصاددانــان کشــورها را متقاعــد کردهانــد ثبــات
اقتصــادی -کــه بنــا بــه تعریــف بــه معنــای میــزان تــورم
بســیار کــم (بــه طــور ایــدهآل صفــر) اســت -بایــد محقــق
شــود و میــزان تــورم پیشــنهادی بیــن
 ۱تا  ۳درصد بوده است.
بــه کشــورهای مختلــف توصیــه شــد هزینههــا و مخــارج
دولتــی را بررســی کننــد تــا کســری بودجــه بــه تــورم
دامــن نزنــدa.
بودجــه ســاالنه ایــران بــر اســاس روشهــای گوناگــون
بــا تقســیمبندیهای متفــاوت طبقهبنــدی میشــود.
طبقهبنــدی کلــی ایــن اســت کــه بودجــه یــک بخــش
درآمــدی دارد کــه خــودش بــه زیرشــاخههای گوناگــون
تقســیم میشــود و یــک بخــش هزینــهای کــه آن نیــز
بــه زیربخشهــای گوناگــون تقســیم میشــود .راه مهــار
تــورم بــه ســادهترین شــکل ایــن اســت کــه میــزان
درآمدهــای بودجــه بــا هزینههــا تــوازن و تعــادل داشــته
باشــد و کســری بودجــه پدیــدار نشــود .وقتــی کســری
بودجــه ایجــاد میشــود در ایــران راههایــی بــرای تامیــن
درآمــد دیــده میشــوند کــه همــه راههــای آنهــا بــه رشــد
نقدینگــی و رشــد پایــه پولــی تبدیــل شــده و بــه رشــد
شــتابان تــورم منجــر میشــوند .از ســوی دیگــر بــا توجــه
بــه روندهــای چنــد ســال تازهسپریشــده بخــش اصلــی
هزینــه بودجــه در ایــران پرداختهــای جــاری اســت کــه
بیشــترین آنهــا بــه پرداخــت مــزد و حقــوق کارمنــدان
دولــت برمیگــردد و بخــش دیگــر نیــز یارانههــای
گوناگــون اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه در وضعیــت
حاضــر کاســتن از مــزد و حقــوق کارمنــدان ناممکــن اســت
و بــه نارضایتــی منجــر میشــود .بنابرایــن بایــد بــا توجــه
بــه فقــدان صــادرات نفتخــام کــه معلــوم نیســت کــی بــه
بودجــه برگــردد بایــد دنبــال راههــای غیرتورمســاز بــرای
کســب درآمــد بــود .انتشــار اوراق قرضــه نویــن کــه بــا ایــن
اوراق قرضــه فعلــی تفــاوت دارد و جذابیــت بیشــتری بــرای
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ترکیه در حال
تسخیر نقش
ایران در حوزه
گاز منطقه
خریــداران داشــته باشــد یــک راهحــل اســت .ایــن اوراق راه
ورود ســرمایه و نقدینگــی بــه بــازار ارز را میبنــدد و بــا
رشــد بطئــی و کمنوســان نــرخ ارز تــورم تــا انــدازهای مهــار
میشــود .راه دیگــر ایــن اســت کــه ســران کشــور و رهبــران
سیاســی و مدیــران اقتصــادی ایــران در یــک اتحــاد واقعــی
دشــواریهای زودگــذر و بیشــتر ذهنــی واقعــی کــردن
نــرخ ارز را بپذیرنــد و بســاط نوســانهای تورمســاز از ایــن
مســیر را برچیننــد .راه دیگــر واقعــی کــردن حاملهــای
انــرژی اســت کــه میتــوان از راه آن بــرای دولــت درآمــد
قابــل اعتمــاد کســب کــرد .دولــت بخشــی از ایــن درآمــد
را میتوانــد بــا روشهــای کارشناســانه و بــا اســتفاده از
راههــای کارآمــد بــه گروههــای کمدرآمــد انتقــال دهــد.
یــک راه دیگــر خصوصیســازی واقعــی ســهام شــرکتها
و بنگاههــای دولتــی بــه متقاضیــان دارای ســرمایه یــا
گروهــی از بنگاههاســت کــه بتواننــد منابــع ریالــی واقعــی
را بــرای خریــد ایــن بنگاههــا از منابــع معتبــر فراهــم
کنند.البتــه هــر کــدام از ایــن بخشهــا نیــاز بــه توضیــح
و بــازکاوی کارشناســانه دارد کــه در موقعیــت مناســب
از ســوی اقتصاددانــان و کارشناســان بررســی و راههــای
اجرایــی آن پیــدا شــود.
* عضــو ســابق شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی
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حمیدرضــا صالحــی ،رییــس کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران ،در گفتگــو بــا خبرنــگار جهــان
اقتصــاد ،ضمــن بیــان مطلــب فــوق اظهــار کــرد:
راهبــرد مطلــوب بــرای کشــور ایــران کــه دارای
بزرگتریــن ذخایــر و معــادن گاز در دنیــا محســوب
مــی شــود ،ایــن اســت کــه در منطقــه خاورمیانــه
بایــد بتوانــد محــور انــرژی شــود و بــه عنــوان
بازیگــر اصلــی در منطقــه ،نقــش خــود را بــه
خوبــی ایفــا کنــد و هــم بتوانــد در تبــادل گاز بــا بــه گفتــه وی ،اگــر ترکیــه همیــن رویــه ای که برتــری در
کشــورهای منطقــه ماننــد ترکمنســتان ،ایفــای حــوزه گاز بدســت آورده را ادامــه دهــد ،درآینــده نزدیــک
نقــش جــدی کنــد تــا درآمدهــای ارزی از ایــن مــی توانــد بازارهــای حــوزه گاز در عــراق را از دســت ایران
خــارج کنــد و اگــر ایــران نتوانــد نقــش خــود را بــه خوبــی
طریــق ایجــاد شــود.
ایفــا کنــد ،ایــن بــار عــراق نیــز مــی توانــد جایگزیــن
وی تصریــح کــرد :کشــوری ماننــد ترکیــه بــه دلیــل ایــران بــرای ترکیــه ای هــا شــود.
برخــوردار نبــودن از گاز ،بــه منابــع گازی روســیه و ایــران وی عنــوان کــرد :ایــران بایــد ســند باالدســتی در حــوزه
وابســته بــود امــا اکنــون از دریــای ســیاه بــرای خــود دو انــرژی داشــته باشــد و بتوانــد نقــش خــود را در حــوزه
خــط لولــه گاز کشــیده اســت و بــا توجــه بــه اکتشــاف انــرژی خــوب بــازی کنــد و از ظرفیتهــای ممکــن اســتفاده
مخــازن جدیــد گازی از دریــای ســیاه توانســته یــک کنــد و ایــن منــوط بــه تقویــت بخــش خصوصــی در ایــن
حــوزه هــا اســت .بــا توجــه بــه تحریمهــای ظالمانــه بایــد
بازیگــر موثــر در منطقــه خاورمیانــه باشــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه در آینــده ترکیــه ممکــن اســت ایــن ظرفیــت در بخــش خصوصــی را تقویــت کنیــم تــا در
بتوانــد در بازیگــری نقــش توســعه بخــش گاز نســبت بــه بازاریابــی و ارتبــاط بــا دنیــای پیرامــون ،امــکان صــادرات
کشــور ایــران برتــری پیــدا کنــد گفــت :بــه طــور مثــال بــا گاز بــه دنیــا فراهــم شــود.
توجــه بــه جنــگ اخیــر قــره بــاغ  ،ترکیــه ازمــاه آوریــل
گذشــته ،بــا وجــود جنــگ ،عملیــات خــط انتقــال گاز
خــود را بــه نخجــوان آغــاز کــرد ،ایــن در حالــی اســت کــه
ایــران ایــن امــکان را داشــت کــه گاز آذربایجــان را بــه
نخجــوان ارســال کنــد امــا توافــق نامــه ایــن جنــگ ســه
هفتــه ای باعــث شــد کــه ایــران منافــع خــودش را در ایــن
مناطــق از دســت بدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کابوس
ارز برای
قراردادهای
برقی

دنیــای اقتصــاد  :آسیبشناســیها نشــان
میدهــد شــیوع مجــدد و گســترده ویروسکرونــا
و همچنیــن نوســانات شــدید نــرخ ارز و تورمهــای
لجامگســیخته قیمتهــا ،عمــا شــرایط اضطــراری
را بــر کشــور حاکــم کــرده اســت .ایــن شــرایط توقــف
فعالیتهــای تولیــدی و پیمانــکاری صنعــت بــرق را
نیــز بهدنبــال داشــته اســت.
طبــق ارزیابیهــا در حالحاضــر قراردادهــای جــاری
برقــی زیــادی بالتکلیــف باقــی ماندهانــد ،بــر همیــن اســاس

تحلیلگــران معتقدنــد بهمنظــور جلوگیــری از مواجهــه مجــدد
کشــور بــا طیــف وســیعی از قراردادهــای متوقــف ،اعــام
شــرایط فورسمــاژور در قراردادهــا و همچنیــن بخشــنامه
جبــران افزایــش نــرخ ارز و قیمــت مــواد اولیــه ،نســبت بــه
خاتمــه قراردادهــای فعــاالن ایــن صنعــت اعــم از مشــاوره،
ســاخت و تامیــن تجهیــزات و پیمانــکاری بــا شــرکتهای
تابعــه وزارت نیــرو انجــام شــود.
صنعــت بــرق روزگار بســیار دشــوار و پــر افــت و خیــزى را
پشتســر مىگــذارد .از یکســو بهرغــم ســالها شــکوفایی
و رونــق ،بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی مســتمر ناشــى از اقتصــاد
ناتــراز بــرق تحتتاثیــر رکودتورمــی اســت و بــا مشــکالت
عدیــدهاى دســت بــه گریبــان اســت و از ســوی دیگــر آثــار
نوســانات غیــر قابــل پیشبینــى نــرخ ارز بــر ایــن صنعــت
چنــان مســتولى شــده کــه آســیبهای فراوانــى را بــا خــود
بههمــراه آورده اســت.
در ایــن مقطــع پرچالــش کــه از دور اول تحریمهــا در ســال
 ۱۳۹۰نمایــان شــد و متعاقــب آن بــه اوجگیــری قیمــت ارز
انجامیــد ،خألهــاى قــراردادى ایــن صنعــت بیــش از هــر زمــان
دیگــرى آشــکار شــدند؛ خألهایــى کــه پیشتــر بــا ابــاغ
بخشــنامههایی از طــرف شــرکت توانیــر بــه دســتگاههاى
اجرایــى ذیربــط ایــن اختیــار را مــىداد تــا در صــورت مواجهه
بــا افزایــش قیمــت قراردادهــا ناشــى از تغییــرات ناگهانــى نــرخ
نهادههــاى تولیــد و خدمــات ،اقدامــات جبرانــى را بــا اعمــال
تعدیــل قیمــت بهعمــل آورنــد .بنابرایــن بــراى شــرکتهای
بــرق منطقــهای و توزیــع نیــروی بــرق سراســر کشــور ایــن
امــکان فراهــم بــود کــه در صــورت هــر نــوع تغییــری
در نــرخ ارز و فلــزات ،قیمــت نهایــی قــرارداد را بــر همــان
اســاس تعدیــل کننــد .حتــى در ایــن بخشــنامهها مجــوز
جبــران هزینههــای ناشــی از تغییــر قوانیــن و مقــررات ایضــا
دیرکــرد در پرداخــت مطالبــات بنگاههــاى طــرف قــرارداد نیــز
پیشبینــی شــده بــود .ایــن بخشــنامهها کــه البتــه توفیــق
نســبی در اجــرا نیــز داشــتند ،پــس از مدتــى بــا ظهــور تبعــات
فزاینــده نوســانات نــرخ ارز عمــا بــه دســت فراموشــی ســپرده
شــدند تــا یکبــار دیگــر بخــش خصوصــی در باتــاق ســاختار
ناکارآمــد حقوقــی و قــراردادی صنعــت بــرق گرفتــار شــود کــه
ریشــه آن را مىتــوان در عدمبرخــوردارى از وحدترویــه
در سیســتم حقوقــى و قــراردادى صنعــت بــرق و در نتیجــه
اعمــال ســلیقه در قراردادهــا توســط شــرکتهاى تابعــه
جســتوجو کــرد.
پیــام باقــری ،نایبرئیــس هیاتمدیــره فدراســیون

انـرژی

شماره صد و پنجاه نه  /هفته دوم آذر ماه هزار و سیصد نود و نه

صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران در ایــن
رابطــه و در گفتوگــو بــا «دنیایاقتصــاد» اعــام کــرد
کــه نبــود قراردادهــاى متحدالشــکل بــا چارچوبــى قابــل
پیشبینــى و تفســیرناپذیر مجهــز بــه فرمــول تعدیــل ،عمــا
بــار مشــکالت را در مقاطــع رشــد ناگهانــى ارز بــر دوش
بخــش خصوصــى صنعــت بــرق منتقــل و درنتیجــه تبعــات
نامطلــوب همچــون فســخ قــرارداد یــا ضبــط تضامیــن را بــر
ایــن بخــش تحمیــل کــرده اســت .تــا آنجــا کــه قراردادهــای
طوالنیمــدت صنعــت بــرق کــه مناقصــات آنهــا گاهــی بیشــتر
از یــک ســال قبــل از افزایــش نــرخ ارز برگــزار شــده و فاقــد
هرگونــه فرآینــد جبــران خســارت بودهانــد ،در بحبوحــه
افزایــش چنــد برابــرى قیمتهــا ،در وضعیتــی بالتکلیــف
قــرار گرفتنــد و مواجهــه بــا صدهــا قــرارداد متوقــف در اوایــل
دهــه  ۱۳۹۰حاصــل همیــن ســاختار ناکارآمــد حقوقــی و
قــراردادی در صنعــت بــرق بــود .بــه گفتــه باقــری ،ایــن در
حالــی اســت کــه در خــال ســالهای پــس از آن بهرغــم
تالشهــا و پیگیریهــاى گســترده بهعمــل آمــده ،پرونــده
برخــی از ایــن قراردادهــا بــه فســخ ،ضبــط ضمانتنامــه و
تحمیــل خســارت جبرانناپذیــر بــه شــرکتهاى طــرف
قــرارداد منتهــى شــد و ایــن شــرایط در ســالهاى بعــد هــم
بــا اوجگیــری مجــدد قیمــت ارز تکــرار شــد؛ چنانکــه امــروز
قراردادهــاى متوقــف بــه یــک معضــل جــدى در صنعــت
بــرق بــدل شــده و تکــرار ایــن چرخــه عمــا کارآیــى الزم
را از فعــاالن صنعــت بــرق گرفتــه اســت چراکــه دغدغــه
ناشــى از اعمــال شــرایط فســخ و ضبــط تضامیــن در صــورت
ادامــه هریــک از ایــن قراردادهــا بــر فضــاى کســب و کار
ایــن صنعــت ســایه افکنــده و بیــم آن مــىرود کــه انگیــزه
و اشــتیاق بنگاههــاى اقتصــادى فعــال در ایــن صنعــت اعــم
از پیمانــکاران ،تولیدکننــدگان ،مشــاوران و تامینکننــدگان
جهــت حضــور در مناقصــات آتــى و مشــارکت در طرحهــا و
پروژههــاى پیــشرو کمرنــگ شــود.
بــه اعتقــاد نایبرئیــس هیاتمدیرفدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران ،در حالحاضــر بــا همزمانــى
افزایــش لجامگســیخته نــرخ ارز بــا پاندمــی کرونــا و اعمــال
محدودیتهــاى ناشــى از رعایــت پروتکلهــاى بهداشــتى در
فعالیــت بنگاههــای اقتصــادى ،کابــوس قراردادهــای متوقــف
بیــش از هــر زمــان دیگــرى رخ مىنمایــد و بایــد در نظــر
داشــت کــه بالتکلیفــی هرچــه بیشــتر ایــن قراردادهــا در
واقــع کل ســاختار صنعــت بــرق را دچــار خســارت میکنــد،
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چراکــه توقــف هــر پــروژه زیرســاختی عمــا وزارتنیــرو را یــک
گام از برنامهریزیهــاى توســعهاى شــبکه بــه عقــب میرانــد
و ایــن مســاله بــه معنــای اختــال در رونــد تولیــد بــرق
پایــدار اســت؛ مضافــا اینکــه بخــش خصوصــى طــرف چنیــن
قراردادهایــى هــم تحتالشــعاع ایــن شــرایط واقــع شــده و
مبتــا بــه صدمــات و لطمــات ناخواســتهاى مىشــود کــه در
یــک رویکــرد کالن ،آســیبپذیرى ســاختار خانــواده صنعــت
بــرق را در پــى دارد کــه کاهــش ضربآهنــگ تولیــد ،تعدیــل
نیــروى انســانى و معوقــات بانکــى بخشــى از پیامدهــاى منفــى
آن محســوب میشــوند.
باقــری همچنیــن گفــت :امــا در ایــن شــرایط ســخت ،اعــام
شــرایط فورسمــاژور و بــه دنبــال آن خاتمــه قراردادهــای فاقــد
اولویــت در کنــار تامیــن منابــع مالــی قراردادهــای بــا درجــه
اهمیــت بــاال و نهایتــا صیانــت از ظرفیتهــا و پتانســیلهای
ایــن صنعــت ،نســخه رهایــى از وضعیــت چالشبرانگیــز کنونــى
قلمــداد مىشــود چراکــه وفــق قوانیــن کشــور ،شــیوع
بیماریهــای واگیــردار یکــی از شــرایط مربــوط بــه حــوادث
قهــری محســوب میشــود ،چنانکــه اشــاره شــده« :جنــگ اعــم
از اعــام شــده یــا نشــده ،انقالبهــا و اعتصابهــای عمومــی،
شــیوع بیماریهــای واگیــردار ،زلزلــه ،ســیل و طغیانهــای
غیرعــادی ،آتشســوزیهای دامنــهدار و مهارنشــدنی ،توفــان
و حــوادث مشــابه و خــارج از کنتــرل دوطرفــه پیمــان کــه در
منطقــه اجــرای کار وقــوع یابــد و ادامــه کار را ناممکــن ســازد،
جــزو حــوادث قهــری بهشــمار مــیرود ».و در ادامــه آمــده
«اگــر وضعیــت قهــری بیــش از  ۶مــاه ادامــه یابــد ،کارفرمــا
طبــق مــاده  ۴۸بــه پیمــان خاتمــه میدهــد».
نایبرئیــس هیاتمدیرهفدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران افــزود :البتــه هنــوز هــم بــا وجــود گســتردگی
شــیوع بیمــاری کرونــا و نوســانات غیرقابــل پیشبینــی نــرخ
ارز ،دســتگاه کارفرمایــى از اعــام شــرایط فورسمــاژور
قــراردادی ســر بــاز میزننــد و هیــچ دســتورالعمل صریحــى
هــم از طــرف نهادهــاى ذیربــط و مســووالن مربوطــه در ایــن
ارتبــاط ابــاغ نشــده اســت و هرگونــه وقفــه در تصمیمگیــری،
صنعــت بــرق را در آســتانه یــک بحــران جدیــد قــرار خواهــد
داد کــه آثــار آن نهتنهــا دامنگیــر بخــش خصوصــى خواهــد
شــد ،بلکــه حرکــت پــر شــتاب ایــن صنعــت در مســیر توســعه
زیرســاخت نیــز تحتتاثیــر قــرار مىگیــرد ،بنابرایــن تعجیــل
در اعــام شــرایط فورسمــاژور همــراه بــا غربالگــری قراردادهــا،
پیــش از اینکــه ایــن چالــش ابعــاد وســیعترى بهخــود بگیــرد
بالطبــع راهگشــا خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

پیشگفتار:
در ایــن نوشــتار نگارنــده بــرای حــوزه اثــر COVID19
بــر جهــان هســتی مقایســه ای بیــن اثــرات شــگرف دو
دانشــمند بــزرگ تاثیرگــذار در جهــان یکــی ســر اســحاق
نیوتــون و دیگــری دکتــر البــرت اینیشــتن ورود نمــوده
اســت و از ایــن فرصــت اســتفاده نمــوده اســت یــاد و
خاطــره ایــن دو دانشــمند را زنــده نگــه داشــته و تجلیــل
نمایــد و مقایســه ای بیــن اثــرات شــکلی ایــن دو قانــون
و  COVID19بنمایــد کــه از اطالــه کالم عذرخواهــی
مــی نمایــم .
مقدمه:
در جهــان هســتی همــه چیــز علــت و معلولــی اســت یــک
عمــل و در پــی ان یــک عکــس العمــل اتفــاق مــی افتــد و
بــه مــا هشــدار داده و هوشــیار میکنــد  .همــواره اتفاقــات
شــگرف و تعییــن کننــده بــه همــراه علــت هایــی صــورت
گرفتــه اســت کــه معلــول ان شــگرفی هایــی عظیمــی
در پــی داشــته اســت و دانشــمندان و بــزرگان علــم در
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طبیعــت شــناس کــه بــه عنــوان یکــی از مؤثرتریــن
دانشــمندان کل تاریــخ و یــک شــخصیت کلیــدی در
انقــاب علمــی اخیــر بشــر شــناخته میشــود .کتــاب
وی شــاهکار اصــول ریاضــی فلســفه طبیعــی کــه بــرای
اولیــن بــار در ســال  ۱۶۸۷منتشــر شــد ،مبانــی مکانیــک
کالســیک را بنــا نهــاد .همچنیــن او ســهم بزرگــی در
نورشناســی ایفــا کــرد .او و گوتفریــد الیبنیتــس ،بهطــور
همزمــان و مســتقل حســاب دیفرانســیل و انتگــرال را در
علــوم ریاضــی ایجــاد کردنــد.
نیوتــن بــرای قوانیــن حرکــت و گرانــش جهــان رابطــه ای
وضــع کــرد کــه دیــدگاه غالــب علمــی را تــا پیــش از ارائــه
نظریــه نســبیت تشــکیل مــیداد .نیوتــن از برهانهــای
ریاضــی پیرامــون گرانــش بــرای اثبــات قوانیــن حرکــت
ســیارهای کپلــر اســتفاده کــرد .او نشــان داد کــه حرکــت
اشــیا روی زمیــن و اجــرام آســمانی میتوانــد بــا اصــول
مشــابهی برقــرار بــوده و مــی توانــد محاســبه شــوند.
اســتنباط نیوتــن مبنــی بــر اینکــه زمیــن کــروی بــا
حالــت تخــت (شــعاع قطبــی کمتــر از شــعاع اســتوایی)

ویروس هوشمند کرونا
( )COVID19
به قلم محمدرضا طبیب زاده

زمینــه هــای مختلــف اقتصــادی  ،اجتماعــی و فرهنگــی از
خــود پدیــده هــای نــو بجــا گذاشــته انــد .الزم مــی دانــم
بــرای ورود بــه بحــث اصلــی از دو واقعــه تعییــن کننــده
در جامعــه بشــری کــه هــم اکنــون نیــز مــا تحــت تاثیــر
انهــا هســتیم ذکــری مختصــر بنمایــم :
اول  :قانون جاذبه زمین و نظرات اسحاق نیوتون :
ســر آســحاق نیوتــن ( ) Sir Isaac Newtonدر
4ژانویــه  ۱۶۴۳متولــد شــده و در  20مــارچ ۱۷۲۷چشــم
از جهــان فــرو بســت .نیوتــون ریاضــیدان ،فیزیــکدان،
اخترشــناس ،متخصــص الهیــات و نویســنده در روزگار
خــود شــناخته شــده بــود و بــه عنــوان یــک فیلســوف

اســت،
نیوتــن اولیــن تلســکوپ بازتابــی کاربــردی را
ســاخت بررســیهای او در مــورد نــور در کتــاب
مؤثــرش( )Opticsجمــعآوری و در ســال ۱۷۰۴
منشــر شــد .او همچنیــن قانــون تجربــی ســرد شــدن را
فرمــول بنــدی کــرد.
نیوتــن از اعضــای کالــج ترینیتــی و دومیــن دارنــده
کرســی ریاضیــات لوکاســین در دانشــگاه کمبریــج بــود.
تفاســیر و عقایــد نیوتــون از کتــاب مقــدس بــا عقایــد
معمــول مســیحیان متفــاوت بــود ،بهطــوری کــه تثلیــث
مســیح را غیــر عامیانــه و دور از دیــدگاه عمــوم رد کــرد.
برخــاف اعضــای دانشــکده کمبریــج در آن دوران ،وی از
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پذیرفتــن دســتورهای مقــدس کلیســای انگلســتان امتنــاع
کــرد .عــاوه بــر کارهــای مربــوط بــه علــوم ریاضــی ،وقــت
زیــادی را بــرای مطالعــه علــم کیمیــا و شــرح تاریــخ
مطابــق کتــاب مقــدس صــرف کــرد.
هنگامــي كــه نیوتــون بــه عنــوان پروفســور رياضيــات در
دانشــگاه تدريــس مــي كرد،مشــهورترين كتابش،را منتشــر
كــرد .او  3قانــون مهــم را در مــورد حركــت اشــيا در ايــن
كتــاب آورده اســت .ســپس او تئــوري هــا و نظراتــش را در
مــورد جاذبــه تشــريح كــرد.
قانون اول
ميگويــد كــه جســمي كــه نــه كشــيده شــود و نــه هــل
داده شــود،همچنان باقــي مــي مانــد ويــا حركتــش را
برخــط مســتقيم بــا ســرعت ثابــت ادامــه مــي دهــد.
تمايــل يــك جســم بــه بــي حركــت باقــي مانــدن ويــا
ادامــه حركــت در يــك خــط مســتقيم بــا ســرعت ثابــت
اينرســي خوانــده ميشــو د.
قانون دوم F=mƔ
نيــرو = جــرم در شــتاب بيــان ميكنــد كــه چگونــه بــردار
نيرويــي بــر جســمي عمــل ميكنــد و رابطــه بیــن نیــروی
وارده بــه جســم و بــردار تغییــرات ســرعت در زمــان (
شــتاب ) بــه چــه صــورت اســت .
قانون سوم
مــي گويداگــر جســمي كشــيده شــود يــا هــل داده
شــود،همين جســم در مســيرمخالف بــه همــان انــدازه
ميكشــد و يــا هــل خواهــد داد.
بيشــتر مــردم وقتــي بــه نيوتــن فكــر ميكننــد،اون رو زيــر
يــك درخــت ســيب در حــال افتــادن ســيب مــي بيننــد.
زمانــي كــه نيوتــن ســيب راهنــگام افتــادن ديــد بــه فكــر
حركــت خاصــي افتــاد ،جاذبــه .نيوتــن فهميــد كــه
جاذبــه نيــروي جــذب كننــده اي ســت بيــن دو جســم.
او همچنيــن دانســت كــه اجســام بــا جــرم بيشــتر نيــروي
جاذبــه بيشــتري را اعمــال مــي كنند،يــا بــه بيــان ديگــري
اجســام كوچكتــر را بــه ســمت خــود مــي كشــند.اين همان
دليلــي اســت كــه ســيب بــه خاطــر آن بــه ســمت زميــن
مــي افتدبــه جــاي رفتــن بــه هوا،واينكــه چــرا مــردم در
آســمان شــناور نيســتند نیوتــون در مــورد جاذبــه وســيب
انديشــيد .او فكــر مــي كــرد كــه ممكــن اســت جاذبــه بــه
زميــن واشــياي ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــر روي آن محــدود نشــود چــه مــي شــوداگر جاذبــه در
مــاه واطــراف آن وجــود داشــته باشــد؟ نیوتــون نيرويــي كه
الزم بــود تــا مــاه بــه دور زميــن بگــردد را محاســبه كــرد.
وســپس بــا نيرويــي كــه موجــب افتــادن ســيب شــده بــود،
مقايســه كرد.بعــد از پذيرفتــن ايــن واقعيــت كــه مــاه
بســيار از زميــن دور اســت،و جــرم بســيار بيشــتري دارد،او
متوجــه شــدكه نيروهــا مســاوي اســت.ماه توســط نيــروي
جاذبــه زميــن بــه دور مــدار زميــن نگــه داشــته شــده
اســت محاســبات نيوتــن درك مــردم از عالــم را بــه کلــی
تغييــر داد.
بــا مالحظــه زندگــی و گذشــته اســحاق نیوتــون بعنــوان
یکــی از تاثیرگزارتریــن دانشــمندان قرنهــای اخیــر هــم
اکنــون قانــون جاذبــه زمیــن او در شــرایط زندگــی روزمــره
مــا حاکــم مــی باشــد بدیــن معنــی کــه نیوتــون بــه مــا
فهمانــد کــه انچــه مــا در روی زمیــن داریــم و بنــام حرکت
نامیــده میشــود بــر اســاس اصــل جاذبــه زمیــن اســت کــه
تاکنــون تغییــری در ایــن شــرایط بوجــود نیامــده اســت
دوم  :حضــور البــرت انشــتین و ورود ســرعت نــور بعــوض
ســرعت فضــای نیوتونــی:
آلبــرت اَینشــتَین (  )Albert Einsteinدر 14
مــارس 1879متولــد و در  ۱۸آوریــل ۱۹۵۵چشــم از
جهــان فــرو بســت .نظریــه نســبیت را بهعنــوان مهمتریــن
دســتاوردش توســعه داد کــه در کنــار مکانیــک کوانتومــی
ســتون فیزیــک مــدرن بهشــمار مــیرود و بهخاطــر
تاثیــرش بــر فلســفه علــم نیــز شــناخته میشــود .در نظــر
عامــه مــردم ،اینشــتین بیشــتر بهخاطــر فرمــول هـمارزی
جــرم و انــرژی (  ) 2^.E=mcشــهرت دارد کــه از آن
بهعنــوان معروفتریــن فرمــول در سراســر جهــان یــاد
میشــود .او «بــرای خدماتــش در زمینــه فیزیــک نظــری
و بهویــژه کشــف قانــون اثــر فوتوالکتریــک» ،موفــق بــه
کســب جایــزه نوبــل در ســال  ۱۹۲۱شــد.
اینشــتین در امپراتــوری آلمــان و در یــک خانــواده یهــودی
زاده شــد .او در ســال  ۱۸۹۵بــه ســوئیس رفــت و ملیــت
آلمانــی خــود را در  ۱۸۹۶باطــل کــرد .در ســال ،۱۹۰۰
موفــق بــه اخــذ مــدرک دیپلــم در زمینــه ریاضــی و
فیزیــک از مدرســه پلیتکنیــک فــدرال در زوریــخ شــد.
او در  ۲۶ســالگی ،چهــار مقالــه اســتثنایی و پیشــگامانه در
مــورد اثــر فوتوالکتریــک ،حرکــت براونــی ،نســبیت خــاص
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و هـمارزی جــرم و انــرژی منتشــر کــرد کــه توجــه جهــان
علــم را بهخــود جلــب کــرد و در همیــن ســال نیــز موفــق
بــه اخــذ مــدرک دکتــری خــود از دانشــگاه زوریــخ شــد
و در آســتانه جنــگ جهانــی دوم او از نامــهای حمایــت
کــرد کــه در مــورد توســعه بالقــوه «بمبهــای جدیــد
فوقالعــاده خطرنــاک» هشــدار داده میشــد و توصیــه
میکــرد کــه ایــاالت متحــده تحقیقــات مشــابهی را
آغــاز کنــد .اینشــتین ایــده اســتفاده از شــکافت هســتهای
بهعنــوان ســاح را بهصــورت عمومــی محکــوم میکــرد و
بههمــراه برترانــد راســل ،فیلســوف انگلیســی بیانـهای را بــا
عنــوان بیانیــه راسل–اینشــتین امضــا کــرد.
او بیــش از  ۳۰۰مقالــه علمــی و  ۱۵۰مقالــه غیرعلمــی

ویرانگرتریــن بیمــاری همهگیــر تاریــخ اســت کــه در دوره
اوج خــود میــان ســالهای  ۱۳۴۷تــا  ۱۳۵۱میــادی اروپــا
را بشــدت درنوردیــد .ایــن نخســتین همهگیــری بــزرگ
در اروپــا و دومیــن آن در جهــان بــود .تنهــا اپیدمـیای کــه
بهطــور دقیــق توســط تاریخدانــان توصیــف شدهاســت.
شــمار مرگومیــر از ایــن بیمــاری در ایــن دوره کامــ ً
ا
مشــخص نیســت ،امــا بــرآورد آن حــدود  ۳۰تــا  ۶۰درصــد
یعنــی ۷۵تــا  ۲۰۰میلیــون نفــر طــی ایــن چنــد ســال
اســت .منابــع تاریخــی بســیاری دربــاره اپیدمــی طاعــون
ســیاه در آســیا وجــود نــدارد .تخمیــن زده میشــود کــه
یکســوم جمعیــت ایــران در آن زمــان نیــز کشــته شــدند
طاعــون ســیاه بحرانهــای و پیآمدهــای بســیار

منتشــر کــرد .دســتاوردهای فکــری و جدیــد او موجــب
شــد کــه نــام اینشــتین معادلــی بــرای هــوش و نبــوغ
محســوب شــود.
مالحظــه میشــود کــه دکتــر البــرت اینشــتین بعــوض
ســرعت نــور کــه قابــل مقایســه بــا ســرعت هــای زمینی ما
نیســت را یعنــی تبدیــل جــرم بــه انــرژی و مربــع ســرعت
نــور مطابقــت داده و امــروز دانشــمندان بــا نــگاه هــای
عمیــق اینشــتین بــه فضــای کائنــات وارد مــی شــوند .
سوم  :ویروس های مخرب قرون گذشته

اقتصــادی ،اجتماعــی و مذهبــی بهدنبــال داشــت .طاعــون
خیارکــی در ایــن دوره در آســیای مرکــزی شــایع بــود
و بــه نظــر میرســد کــه جنــگ مغــوالن و چینیهــا
ســبب آغــاز ایــن اپیدمــی شدهاســت .طاعــون در ســال
 ۱۳۳۴میــادی در اســتان هوبئــی چیــن شــایع شــد و
بــه ســرعت در اســتانهای اطــراف ســرایت یافــت .در
ســال  ۱۳۴۶میــادی ،تاتارهــا آن را بــه اروپــای شــرقی
منتقــل کردنــد و در اواخــر ســال  ۱۳۴۷کشــتیهایی
کــه از آســیای مرکــزی میآمدنــد ،بیمــاری را در جنــوا و
مارســی شــیوع دادنــد .در تابســتان ســال  ۱۳۴۸طاعون در
ونیــز نیــز شــایع شــد و در عــرض یــک ســال تمام ســواحل
مدیترانــه را فراگرفــت .پــس از آن ،طاعــون بــه ســرعت بــه
ســمت شــمال اروپــا حرکــت کــرد و جمعیــت ایــن نواحــی

طاعون قرن 14
طاعــون ســیاه ،مــرگ ســیاه یــا مــرگ و میــر بــزرگ یــک
اپیدمــی ویــروس طاعــون از نــوع طاعــون خیارکــی و
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را ،کــه پــس از قحطیهــای پیدرپــی ،اپیدمیهــای
مختلــف بــه علــت ســردی هــوا و جنگهــای طوالنــی
بــه شــدت در برابــر هــر ســانحهای ضعیــف شــدهبودند،
درهــم شکســت .انتقــال بیمــاری از طریــق موشهــا
نقــش مهمــی در ایــن رونــد داشــت .
طاعــون بــه ســرعت در اروپــا شــیوع یافــت .میــان  % ۶۰تا
 % ۱۰۰افــرادی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا میشــدند از
بیــن رفتنــد و بــه ایــن ترتیــب یــک چهــارم تــا یــک ســوم
کل جمعیــت اروپــا ،و یــک ســوم تــا یــک دوم جمعیــت
اروپــای غربــی از میــان رفتنــد .اپیدمــی در یــک شــهر
بهطــور متوســط میــان  ۶تــا  ۹مــاه طــول میکشــید.
تخمیــن زده میشــود کــه حــدود یــک ســوم جمعیــت
خاورمیانــه ،از جملــه ایــران ،عــراق و ســوریه در ایــن
همهگیــری از بیــن رفتنــد.
پیامدهای طاعون سیاه
طاعــون ســیاه بحرانهــای بســیار اقتصــادی ،اجتماعــی و
مذهبــی بهدنبــال داشــت .نیــروی کاری بســیار کاهــش
یافــت و دســتمزدش چنــد برابــر شــد و بــه ایــن ترتیــب
مشــکالت زیــادی را بــه خصــوص در کشــاورزی بهوجــود
آورد.
مــردم روســتاها و زمینهــای خــود را تــرک کردنــد و
زمینهــا کمکــم بــه جنــگل تبدیــل شــدند .مــردم
شــهرها را یکــی پــس از دیگــری تــرک کردنــد ،درحالــی
کــه اطبــا آگاهــی و توانایــی الزم را بــرای مبــارزه و
جلوگیــری از شــیوع طاعــون نداشــتند.
تــورم شــدید ایجــاد شــد و قیمتهــا در عــرض چنــد
هفتــه ده برابــر شــدند.
آنفلوانزای اسپانیایی
در  ۱۹۱۸ویــروس آنفلوانــزا ( آنفلوانــزای اســپانیایی)(
 ،)Spanish fluآنفلوانــزای مرگبــار غیرمنتظــرهای
بــود کــه در اثــر ویــروس آنفلوانــزای نــوع ( Aزیرگــروه
 ) H1N1شــیوع یافــت.
مابیــن بهــار  ۱۹۱۸تــا تابســتان  ،۱۹۱۹ایــن بیمــاری
(یکســوم مــردم جهــان در آن هنگام)یعنــی۵۰۰
میلیــون نفــر در سراســر جهــان را دچــار کــردو بــه گفتــه
پژوهشــگران ،بیــن  ۱۷تــا  ۵۰میلیــون انســان جــان
خــود را در مــدت کوتاهــی از دســت دادنــد کــه نزدیــک
بهشــمار قربانیــان ادامــه در صفحــه بعــد
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جنــگ جهانــی اول اســت .البتــه در برخــی تخمینهــا
تــا  ۱۰۰میلیــون نفــر هــم گفتــه شدهاســت .پژوهشهــا
نشــان میدهنــد کــه ایــن همهگیــری ممکــن اســت از
مــرگ ســیاه هــم قربانیــان بیشــتری در جهــان داشــته
باشــد بیشــتر آنفلوانزاهــا بــه شــکل نامتناســبی کــودکان و
ســالمندان را دچــار میکننــد ولــی نــرخ مــرگ و میــر در
آنفلوانــزای اســپانیایی بــه شــکل غیرمنتظــرهای در جوانــان
بیشــتر بــود
فرضیههــای بســیاری دربــاره خاســتگاه ایــن بیمــاری
وجــود دارد .برخــی میگوینــد آغــاز ایــن همهگیــری
در ایــاالت متحــده آمریــکا امپراتــوری بریتانیــا یــا چیــن
بودهاســت .ایــن بــاور نیــز هســت کــه سانســور در زمــان
جنــگ جهانــی اول باعــث شــد ایــن بیمــاری در جمهــوری
ســوم فرانســه ،امپراتــوری بریتانیــا و امپراتــوری آلمــان
گــزارش نشــود .امــا چــون در امپراتــوری اســپانیا کــه در
جنــگ بیطــرف بودگــزارش شــد ،بــه نظــر آمــد کــه ایــن
بیمــاری در آنجــا همهگیرتــر اســت؛ بنابرایــن پســوند
«اســپانیایی» گرفــت
بــا اینکــه در آن زمــان میکــروب بــه عنــوان عامــل
بیماریهــای عفونــی کشــف شــدهبود امــا نزدیــک بــه
یــک دهــه پــس از آن ،ویــروس آنفلوانــزای  Aبــه عنــوان
عامــل ایــن بیمــاری شناســایی شــد
ایــران یکــی از باالتریــن آمارهــای مــرگ بــر اثــر آنفلوانزای
اســپانیایی را داشــت .بــر اســاس یــک تخمیــن ،بیــن ٪۸
تــا  ٪۲۲یعنــی  902,400تــا  ۴۴۳۱۰۰۰از کل جمعیــت
ایــران بــر اثــر ایــن بیمــاری از دســت رفتنــد .بــه نوشــته
تاریــخ نــگاران برخــاف دیگــر نقــاط کــره زمیــن کــه
بیشــتر قربانیــان شهرنشــین بودنــد در ایــران ایــن بیمــاری
در روســتاها قربانــی گرفــت .شــرایط اجتماعــی مهمتریــن
دلیــل قحطــی ،اعتیــاد بــه تریــاک ،ماالریــا ،خشکســالی،
احتــکار ،فســاد و ناکارآمــدی دولــت ،توســعهنیافتگــی ،و
کمخونــی از دالیــل گســترش آنفلوانــزای اســپانیایی در
ایــران بودنــد
نیروهــای روس ،بریتانیــا و عثمانــی در چهــار گام،
آنفلوانــزای اســپانیایی را وارد ایــران کردنــد:
در شــمال خــاور :از عشــقآباد بــه مشــهدنیروهای
آمریکایــی ،ویــروس آنفلوانــزا را بــه نیروهــای امپراتــوری
روســیه منتقــل کردهبودنــد
در شــمال غــرب :از باکــو بــه بنــدر انزلــی نیروهــای
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امپراتــوری روســیه
در جنــوب :از بندرعبــاس و بوشــهرنیروهای امپراتــوری
بریتانیــا و بــا حضــور نیروهــای هنــدی بســیاری نیــز در
ایــران از دســت رفتنــد
در غــرب :از طریــق میــانرودان جن ـگزدگان آشــوریها،
مــردم ارمنــی ،نیروهــای امپراتــوری عثمانــی
چــون همهگیــری آنفلوانــزای اســپانیایی در تهــران
ناگهانــی و همزمــان بــا وزش بادهــای شــدید بــود آنــرا
«ناخوشــی بــاد» نامیدنــد امــا بیشــترین کشــته در کرمــان

شــبیه کــره زمیــن عزیزوانســان نداریــم .
بشــر خردمنــد امــا هنــوز بــه ظرفیــت هــا وپدیــده هــای
مــادر زمیــن پــی نبرده اســت وگهــگاه او را از خــود رنجیده
مــی کند.بشــر بدنبــال رفــاه ورضایت بیشــتر اســت .بدنبال
توســعه محیــط وامکانــات  .و در ایــن ارتبــاط بــه طبیعــت
احتــرام بگــذارد .طبیعــت پســماند وآلودگــی را برنمــی
تابــد وبــدان واکنــش نشــان مــی دهــد.
امــا در مقابــل پدیــده هــای طبیعــی  ،الهــام بخــش
میلیــون هــا ایــده وشــغل بــرای رفــع نیازهــای واقعــی

” COVID 19نانوگرمــی ” در مــدت چنــد مــاه شــیوع
 ،دســت آوردهــای شــگرفی بجــا گذاشــت واگرناتوانــی
اقتصــادی دولــت هــا مهلــت مــی داد
الیــه اوزن بتدریــج ترمیــم میشــد  .درجــه حــرارت زمیــن
بیــش از نیــم درجــه کاهــش مــی یافــت
آلودگــی شــهرها ناشــی از توقــف صنعــت وترافیــک بــه
حداقــل مــی رســید .فضــای بــاز تنفــس  ،حیــات وحــش
را بــه شــهر هــا کشــانده بــود.
ایــن ویــروس بــا شــعور بیــن انســان وحیــوان تفــاوت

بــود .در شــیراز مــردم خــود را بــه مســجد میرســاندند
تــا دســت کــم در جایــی مقــدس بمیرنــد
در نتیجــه کشــتار آنفلوانــزای اســپانیایی در ایــران،
تالشهــای وزیــر خارجــه و رئیــس هیئــت نمایندگــی
ایــران در کنفرانــس صلــح پاریــس ،بــه اتفــاق میمــون
یعنــی گشــایش انســتیتو پاســتور ایــران در ســال ۱۹۲۱
میــادی انجامیــد.

بشــر بــا اســتفاده ازمنابــع تجدیــد پذیــرو تلفیــق بــا دانــش
روز اصــول علمــی اســت .
اصول حاکم برطبیعت(الگوی مناسب انسانی )
خویشاوندی ،تعاون ،تنوع ،همه زیستی
انســان موجــودی طبیعــی و ســازگار بــا طبیعــت اســت.
امــا رفتــار جــاه طلبانــه آدمــی غیرطبیعــی وموجــب
واکنــش طبیعــت اســت
واکنــش طبیعــت بــه اشــکال مختلــف ماننــد ویــروس
هــا ومیکــرب هــا  ،تاکنــون میلیــون هــا بشــر را بــه کام
مــرگ فرســتاده اســت  .ایــن واکنــش هــا در عیــن حــال
همــراه بــا هشــدار و آمــوزش ســازگاری و ارائــه مــدل هــای
صحیــح طبیعــی بــه بشــر بــوده اســت .انســان و طبیعــت
ویــروس ، COVID 19بــه بــاور مــا  ،موجــودی بــی
شــعور و بــی جنــب وجــوش اســت  ،نــه زنــده اســت ،نــه
رونــده  ،نــه خزنــده  ،نــه جهنــده ونــه پرنــده  ،بلکــه صرفــا
چســبنده بــه ســلول هــا .عمرکوتاهــی هــم دارد  .ظاهــرا
بشــر متمــدن اعتبــار شــعورراصرفا بــه خــود اختصــاص
داده یــا اینکــه اصــوال شــعوررا بــد معنــا کــرده اســت.
الف  :پیام های  COVID 19به جامعه بشری:

قائــل اســت  .اگــر قاطعانــه بــه کشــتن یــک انســان مبتــا
رأی مــی دهــد ولــی دیگــری را صرفــا ناقــل ویــروس قــرار
داده ،بــدون اینکــه بــه خــودش آســیب برســاند وحتــی
گروهــی دیگــر را بــه ســادگی رهــا مــی کنــد بطوریکــه
نــه مبتــا شــوند ونــه خطــری بــرای دیگــران بــه حســاب
آینــد.
بــا ایــن همــه ذکاوت  ،آیــا میتــوان COVID19را
موجــودی بــی جــان و بــی شــعور قلمــداد نمــود درحالــی
کــه تمــام شــعور وخــرد وتجــارب انســان را بــه چالــش
کشــیده اســت ؟
 COVID 19باعــث توقــف ورکــود بســیاری فعالیــت
هــای تولیــدی  ،اقتصــادی  ،اجتماعــی و شــیوع بیــکاری و
در یــک کالم تحــول شــگرفی در محــل زندگــی بشــر کــره
زمیــن شــده اســت .امــا بهمــراه خــود مــدل هــای زیبــای
زیســت محیطــی  ،بهداشــتی واجتماعــی وامنیــت را بــه
ارمغــان آورده اســت.امنیت حیــات بــرای همــه موجــودات
از جملــه خــود انســان بشــرطی کــه دســت از آســیب
رســاندن بــه طبیعــت بــردارد  COVID19خیلــی قاطــع
بــه انســان نهیــب زد ادامــه در صفحــه بعــد

چهــارم  COVID19 :موجــودی اثرگــذار در قــرن
بیســت و یکــم :
 COVID19با کره زمین  ،طبیعت  ،انسان
بــه منظومــه شمســی نــگاه کنیــد وتــک تــک اقمــار آن .
بــه خورشــید وزمیــن و بــه طبیعــت ســازگاراین کــره بــا
حیــات
حداقــل در ایــن منظومــه  ،زمیــن منحصــر بفــرد اســت
وثبــات وحیــات ونبــات وپدیــده هــای طبیعــی نهفتــه
درآن  ،شــاهکار ایــن منظومــه اســت.
وبــه انســان بنگریــد کــه خــود شــاهکاری فرازمینــی از
خلقــت اســت .مــا در ایــن منظومــه دردانــه ای دیگــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کــه مالکیــت زمینــاز آن تــو نیســت و بنابرایــن حــق
دســت انــدازی بــه آن را نــداری
ایــن ویــروس احتــرام عمیقــی بــرای کــره زمیــن ،
طبیعــت  ،آتمســفر  ،اطفــال  ،حیوانــات  ،دریاهــا وحتــی
بــه علــم واندیشــه واخــاق انســانی قائــل اســت .
 COVID 19چالشــی عظیم در گســتره غالب کشــورهای
جهــان بــه راه انداختــه اســت وشــگفتا کــه مخاطــب اصلی
ایــن چالــش هــا عمدتــا سیاســتمدارانواقتصادیون دلواپــس

 ،کاهــش کربــن تولیــدی بشــر  ،کاهــش خشکســالی اســت
 COVID19.رأســا تصمیــم نــدارد اجــازه دهــد زمیــن
دســتخوش آشــفتگی مجــدد توســط انســان خــود ســر و
خودخــواه شــود.
برخــاف شــعار ضــد COVID19انســان هــا  ،ارتقــا
دانــش پزشــکی ســامت  ،آمــوزش و گســترش ایمنــی
وســامت بشــراز اهــداف هوشمندانهCOVID19ســت
 COVID19بســیاری نظــام هــا وکســب و کارهــای
زیــاده خــواه و آســیب رســان را متوقــف کــرده و خواســتار

کســب وکار ســنتی و واپــس گرای پیشــین اســت.
 COVID 19بــه بشــر آموخــت کــه پایــداری  ،بقــا
وایمنــی انســان بــه شــدت نیازمنــد شــناخت وآگاهــی
اســت کــه هــم اینــک انســان متمــدن و بــا ادعــا از آن
محــروم اســت !
 COVID 19آموخــت کــه کمتریــن خســارت انســان از
ناآگاهــی وکــم خــردی  ،تلفــات انسانیCOVID19ســت
 ،کمتــر از هرخســارت دیگــر بشــری اســت کــه برطبیعــت
وارد آورده اســت (حتــی تلفــات انســانی )
پروتــکل هــای ویــژه زنــده مانــدن گزینشــی انســانها بــا
حضــور  COVID19اعــام شــده اســت و در مســیر
تکامــل بــا ان اســت.
 COVID19بشــدت طرفــدار زمیــن  ،محیــط زیســت ،
هــوای پــاک  ،تثبیــت درجــه حــرارت زمیــن  ،ترمیــم الیــه
ازن  ،حفــظ و گســترش جنــگل هــا  ،حفــظ حیــات وحــش

بنــا نهــادن اقتصادهــای عدالــت پــرور و ضــد فقــر در
اینــده جهــان اســت.
ب 19 COVID :فرصت یک انتخاب
ســطوح شــهرها را از اشــغال انبــوه آدمیــان واتومبیــل هــا
آزاد نمــوده اســت تــا بــه شــهرها فضــای تنفــس بدهــد.
بــا وجــودی کــه گزینــش هــای دیگــر عالیجنــاب
 COVID19از میــان انــس وجــن وحیــوان ونبــات هنــوز
هــم بطــور کامــل آشــکار نشــده اســت ،امــا تــا همیــن
جــا روشــن شــده اســت کــه قبــل از بازگشــت بــه شــرایط
قبــل از ، COVID19جوامــع بشــری ناگزیــر بــه انتخابــی
بــزرگ در اینــده خــود هســتند ،
انتخــاب بیــن رفتارهــا ومــدل هــای بســیار طبیعــی
وشــگفت آور COVID19بــا کــج رفتــاری هــای انســان
متمــدن قــرن بیســتم بشــدت نمایــان اســت .
اگــر موفــق بــه انتخــاب اصلــح بشــویم  ،از هــم اینــک
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بایــد دســت بــه کار اصالحــات توصیــه ایCOVID19
وبکارگیــری روش هــای نویــن بــرای خلــق ایــده هــا
وپــروژه هــای اقتصــاد آبــی شــویم .درآنصــورت اســت کــه
پذیرفتــه ایــم  19 COVIDبدنبــال اصالــح روش زندگــی
بشــر  ،احیــا وپایــداری زمیــن ومحیــط زیســت اســت.
ایــن همــان رابطــه علــت و معلولــی (عمــل  /عکــس العمــل
) اســت کــه نیوتــون پــی بــه اثــر جاذبــه زمیــن بــر روی
اجســام بــرد
انچه دیده می شود :
انچــه کــه دیــده مــی شــود در شــرایط کنونــی انســان بــا
یــک موجــود بــا شــعور و باهــوش ولــی میکروســکوپی
مواجــه اســت و در هوشــیاری همــان بــس کــه ایــن
ویــروس هــم اکنــون کل جهــان را درنوردیــده و تمــام
روابــط اجتماعــی انســان کــره زمیــن را از منظرهــای
اجتماعــی  ،اقتصــادی  ،سیاســی  ،امنیتــی دســتخوش
تغییــر جــدی نمــوده اســت  .بلــی بایســتی اعــام نمــود
کــه بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی  COVID19شــاید
نتوانــد هــم چــون طاعــون و یــا انفلوانــزای اســپانیایی بــر
روی مــردم جهــان از لحــاظ تلفــات اثــر بگــذارد ولــی بــی
تردیــد اثــرات دیگــر ان در زندگــی بشــر کــره زمیــن بــا
توجــه بــه گســترده شــدن تکنولــوژی و پیچیدگــی ان بــه
مراتــب بیشــتر از ســالهای گذشــته اســت  .انچــه که مســلم
اســت عملکــرد ایــن ویــروس در فاصلــه بســیار کوتــاه
ماننــد انفلوانــزای اســپانیایی پیچیــده و گســترده اســت،
بطوریکــه کمتــر از یکســال بــه همــه نقــاط کــره زمیــن
مســافرت کــرده و کل جمعیــت زمیــن را درگیــر نمــوده
اســت تــاش هــای بــی وقفــه محققیــن و دانشــمندان
و اســتفاده از تکنولــوژی هــای نــو نویــد بدســت امــدن
واکســن موثــر را در پــاره ای از کشــورهای پیشــرفته مــن
جملــه تــاش هــای دانشــمندان ایرانــی نویــد گــذر از ایــن
شــرایط بحرانــی را داده اســت کــه همــه مــا امیدواریــم
بتوانیــم هــر چــه ســریعتر بــا مدیریــت صحیــح دولــت
ایــن واکســن در اختیــار مــردم ایــران قــرار گرفتــه و مــرگ
و میرهــای حــال حاضــر بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد .
اثــرات  COVID19تاکنــون نویدهــای بســیار زیــادی بــه
مــردم جهــان و همچنیــن هــم وطنــان مــا بــرای حضــور
در فضــای کســب و کارو زندگــی فــردی و اجتماعــی شــان
داده اســت کــه مهــم تریــن ان دورکاری بــرای انجــام
وظایــف محولــه اســت اثــرات ایــن دورکاری در همــه ابعــاد
زندگــی مــن جملــه رفتــار انســان بــا طبیعــت و محیــط
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زیســت بخوبــی نمایــان اســت بعبــارت دیگــر ایــن ویــروس
تــاش نمــوده اســت کــه دســت بشــر را از الودگــی هــای
بیشــتر محیــط زیســت کوتــاه کنــد  .بــدون شــک بایســتی
بعــد از حــذف کامــل ایــن ویــروس در دو ســال اتــی ایــن
روش مــورد اســتفاده مقامــات رســمی کشــور قــرار گیــرد .
انچــه مســلم اســت نویــد و امــوزش  COVID19بــرای ما
فعــاالن حاضــر در فضــای کســب و کار و صنعــت احــداث
کشــور بــرای ادامــه راه اینــده بســیار ارزنــده اســت و انکــه
مــا از هــم اکنــون در کنــار دولــت نســبت بــه اصــاح روش
هــای کار پیشــنهادات ســازنده ارائــه نماییــم .
بایســتی اذعــان نمــود کــه کار اصلــی جامعــه جهانــی
مــن جملــه جامعــه ایــران در فضــای کســب و کار از
منظرهــای مختلــف اجتماعــی  ،اقتصــادی  ،فرهنگــی و
سیاســی تطبیــق بــا شــرایط پســا کروناســت بــدون شــک
دنیــا بــه شــرایط قبــل از کرونــا در ارتبــاط بــا مــوارد فــوق
برنخواهــد گشــت لــذا از هــم اکنــون بایســتی همــه مــا
بــه فکــر انطبــاق خــود بــا شــرایط اینــده باشــیم  .انچــه
کــه مســلم اســت ممکــن اســت شــرایط نیوتونــی بــرای
انجــام کار کــه جابجایــی نیــرو در فاصلــه اســت را بــه
حداقــل ممکــن کاهــش دهــد کــه ایــن امــر خــود ممکــن
اســت ســراغاز تغییــری در فضــای نیوتونــی موضــوع کار بــا
انــرژی باشــد.
جــا دارد در ایــن نوشــتار یــادی از بــرادر ارجمنــد زنــده
یــاد مهنــدس غنــی زاده بنمایــم کــه در نوشــتار بخــش
اول از گفتــه هــای ایشــان اســتعانت گرفتــم .روحــش شــاد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در نشســت کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران
بــا عنــوان «بایســتههای راهبــردی تدویــن برنامــه
هفتــم توســعه» بــر ضــرورت بازتعریــف نقــش
بخــش خصوصــی در سیاســتهای کلــی برنامــه
هفتــم توســعه بهعنــوان یــک ذینفــع اصلــی
برنامههــای توســعه و بــا هــدف تدویــن یــک
برنامــه کاربــردی ،اجرایــی و اثربخــش تاکیــد شــد.
«بایســتههای راهبــردی تدویــن برنامــه هفتــم توســعه»
عنــوان نشســت روز گذشــته کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق
ایــران بــود کــه بــا حضــور علــی شــمس اردکانــی رئیــس
ایــن کمیســیون ،بهــرام شــکوری رئیــس کمیســیون معــادن
و صنایــع معدنــی اتــاق ایــران ،محمدقاســمی ،رئیــس مرکــز
پژوهشهــای اتــاق ایــران ،بایزیــد مردوخــی ،اقتصــاددان و
ســیدتوحید صــدر نــژاد ،رئیــس اتحادیــه صنایــع بازیافــت
ایــران برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت تأکیــد شــد برنامهریــزی توســعه،
بیــش از آنکــه برآمــده از دل مجموعــه نقــاط قــوت و فرصت
اقتصــاد کشــور در راســتای رفــع تنگناهــا و مقابلــه بــا
تهدیدهــای پیشــرو باشــد ،بــه شــکلی بلندپروازانــه و بــدون
توجــه بــه محدودیتهــای موجــود اقتصــاد انجامگرفتــه
اســت و در عمــل ضمــن ناکامــی در دســتیابی بــه اهــداف
بیشــمار تعیینشــده در برنامههــا ،بــه فرصتســوزی و
دور شــدن از مســیر توســعه دامــن زده اســت.
در ادامــه ،رئیــس مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران بــا
تأکیــد بــر آسیبشناســی برنامههــای توســعه قبلــی و
شــرایط ویــژه اقتصــادی ،الزامــات تدویــن برنامــه هفتــم
توســعه را تشــریح کــرد.
محمــد قاســمی بــا تأکیــد بــر اصــاح نظــام تدبیــر و
برنامهریــزی ،بــر ضــرورت مشــارکت همــه ذینفعــان
اعــم از بخــش خصوصــی ،نخبــگان دانشــگاهی ،جامعــه
مدنــی و مشــارکت تمــام ســطوح اســتانی و منطق ـهای در
فرآینــد تدویــن برنامــه هفتــم توســعه تأکیــد کــرد و افــزود:
بازتعریــف نقــش بخــش خصوصــی بهعنــوان یــک ذینفــع
اصلــی برنامههــای توســعه در سیاســتهای کلــی برنامــه
هفتــم توســعه بهمنظــور تدویــن یــک برنامــه توســعه
کاربــردی ،اجرایــی و اثربخــش ضــرورت دارد.
متمرکــز کــردن قــدرت اجرایــی و تعییــن حــدود دخالــت
مجلــس در فرآینــد تصویــب برنامــه از دیگــر مؤلفههایــی
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مقوله تجارت با همسایگان نیازمند
بازتعریف است

بایستههای راهبردی تدوین
برنامه هفتم توسعه
اســت کــه بــه عقیــده قاســمی بایــد ذیــل مؤلفــه اصــاح
نظــام تدبیــر و برنامهریــزی موردتوجــه باشــد.
رئیــس مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران ،برقــراری
تعامــل ســازنده بــا نظــام بینالملــل را بهعنــوان یکــی
دیگــر از مهمتریــن رویکردهایــی عنــوان کــرد کــه بایــد
در سیاســتهای برنامــه هفتــم توســعه بــه آن توجــه
شــود .قاســمی در همیــن زمینــه خاطرنشــان کــرد :رشــد
اقتصــادی در محیطــی اتفــاق میافتــد کــه چشــمانداز
مشــخصی بــرای تصمیــم گیــران و فعــاالن اقتصــادی آن
محیــط فراهــم باشــد؛ بنابرایــن در تدویــن برنامــه هفتــم
توســعه اگــر معیــار و محــور اصلــی را رشــد اقتصــادی
بگیریــم ،بایــد تکلیــف خیلــی از امــور در حــوزه سیاســت
مشــخص شــود تــا شــاهد شــوک بــه اقتصــاد نباشــیم.
ارتقــای بهــرهوری عوامــل تولیــد ،بهرهمنــدی از
ظرفیتهــای ایرانیــان خــارج از کشــور ،عــدم گســتردگی و
پراکندگــی سیاسـتهای کلــی ،تأکیــد بــر مســئله محــوری
در سیاسـتهای کلــی برنامــه و در نظــر گرفتــن مالحظــات
منطقــهای و آمایــش ســرزمین از دیگــر نکاتــی بودنــد
کــه رئیــس مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران بهعنــوان
مهمتریــن الزامــات تدویــن برنامــه هفتــم توســعه تشــریح
کــرد.

او در پایــان تاکیــد کــرد :در برنامــه هفتــم توســعه
حاکمیــت بایــد حقــوق حاکمیتــی خــود را بــه روشــنی
ســاماندهی کنــد و مســیر زندگــی اقتصــادی را بــه ســمت
و ســویی بکشــاند کــه تحقــق آرمانهــای درازمــدت را
ممکــن ســازد.
پــس از آن ،بایزیــد مردوخــی ،اقتصــاددان از آســیبهای
برنامهریــزی در ایــران ســخن گفــت و تاکیــد کــرد
بــا توجــه بــه ظرفیتهــای اســتانی ،در نظــر گرفتــن
مالحظــات منطقــهای و آمایــش ســرزمین از مهمتریــن
نکاتــی اســت کــه بایــد در تدویــن برنامــه هفتــم توســعه
لحــاظ شــود.
ســیدتوحید صدرنــژاد ،رئیــس اتحادیــه صنایــع بازیافــت
ایــران نیــز تاکیــد کــرد :بایــد بخــش خصوصــی بــا توجــه
بــه برنامــه قبلــی توســعه ،احــکام پیشــنهادی برنامــه هفتــم
توســه را تهیــه و در عیــن حــال ابــاغ کنــد .او افــزود:
اینکــه تنهــا بــر ضــرورت تعامــل بــا دنیــا تاکیــد شــود ،بــه
تنهایــی کافــی نیســت .بلکــه بایــد در عیــن حــال مشــخص
و مطالبــه شــود بــرای ایــن تعامــل ،نظــام بانکــی بــه چــه
شــکلی بایــد باشــد.

همچنــان ثابــت باقــی بمانــد بلکــه تحــت تأثیــر شــرایط
واقعــی بهصــورت مســتمر بایــد تغییــر کنــد .بهحکــم
منطــق در چنیــن شــرایطی تعرفههــا بایــد کنــار
گذاشــته شــوند و جــای آنهــا را سیاس ـتهای ترمیمــی-
تشــویقی پــر کنــد.
بــا رصــد مســتمر و دقیــق بهــای ارز و کاالهــای صادراتــی
همچنیــن انعــکاس ایــن دو متغیــر بــر فعالیتهــای
صادراتــی میتــوان نســبت بــه ادامــه اطمینانبخــش
حرکــت قطــار صــادرات و اســتقرار صحیــح آن بــر روی
ریــل امیــدوار بــود.
در زمانــی کــه دالر بــه توســنی افسارگســیخته و
مهارنشــدنی تبدیــل شــده بــود تکنیــک و رویکردهــای
مختلــف یــارای رودررویــی بــا جهــش و پرشهــای بلنــد
آن را نداشــتند ،قیمــت کاالهــا و خدمــات داخلــی اعــم از
اینکــه وابســته بــه واردات بودنــد یــا نــه ،شــرایطی نســبتاً
آرام و کنتــرل شــدهتر را نشــان میدادنــد.
تناقــض بــزرگ ایــن اســت کــه دقیقـاً در آســتانه حــذف
ترامــپ از گردونــه قــدرت« ،اســب دالر» نیــز بهطــور
نســبی دســت از سرکشــی گذشــته خــود کشــید و ازآنچــه
بــود بــه عقــب بازگشــت.
انتظــار عقالنــی ایــن بــود کــه بــه نسـ ِ
ـبت عقبنشــینی
ارزش دالر ،قیمتهــا اگــر بــا افزایشهــای رســمی در
ایــن مقطــع زمانــی ،روبــرو نمیشــدند ،قطعــاً همزمــان
هــم صادرکننــده مــا دچــار مشــکالت و تناقضهــای
متعــدد نمیشــد و هــم پــول ملــی مــا رنــگ تقویــت را
بــه چشــم خــود میدیــد.
در پایــان بایــد گفــت کــه دولــت در ترســیم سیاسـتهای
صادراتــی خــود ،بایــد بــه منافــع فعــاالن تجــاری و اثــر
نوســانات بــر آن منافــع توجــه داشــته باشــد و از روشهای
آزمونوخطــا اجتنــاب کنــد ،همچنیــن دو اصــل انعطــاف
و واقعبینــی را مبنــای تعامــل بــا صادرکننــدگان قــرار
دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــا ارائــه الیحــه بودجــه  1400بــه مجلــس ،مرکــز
پژوهشهــای اتــاق ایــران طــی نامــهای از کلیــه
کمیســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران خواســت تــا بــا
بررســی بندهــای مربــوط بــه حــوزه خــود در الیحــه بودجه،
نظــرات و پیشــنهادهای خــود را بــه مرکــز ارائــه دهنــد.
بــر ایــن اســاس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران نشســتی را
برگــزار کــرد و در آن ابعــاد الیحــه بودجــه در حــوزه انــرژی،
گاز ،بــرق ،نفــت ،پتروشــیمی و غیــره را مــورد بررســی قــرار
داد.
طبــق گفتههــای حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون
انــرژی اتــاق ایــران قــرار اســت کلیــه نظــرات و پیشــنهادها
از کمیســیونهای مختلــف جمــعآوری و پــس از بررســی
و جمعبنــدی آنهــا ،نظــرات مشــخص پارلمــان بخــش
خصوصــی در اختیــار مجلــس قــرار گیــرد.
وی معتقــد اســت آنچــه در الیحــه بودجــه بایــد مــورد توجه
قــرار گیــرد ،موضــوع مطالبــات پیمانــکاران و تولیدکنندگان
انــواع انــرژی از دولــت اســت کــه از ســالهای قبــل باقــی
مانــده و هنــوز تعییــن تکلیــف نشــدهاند .از ســوی دیگــر
نهایــی کــردن پرژههــای نیمهتمــام در بخــش انــرژی کــه
بایــد هرچــه ســریعتر بــرای تکمیــل آنهــا برنامهریــزی
کــرد.
وی در ایــن بیــن بــه دیــون صنــدوق توســعه ملــی و
رســیدگی بــه وضعیــت نیروگاههایــی کــه بــرق تولیــدی
خــود را فروختهانــد امــا هنــوز پولــی دریافــت نکردهانــد،
اشــاره و تصریــح کــرد :یکــی از مســائلی کــه در ایــن
نشســت مــورد تاکیــد قــرار گرفــت ،افزایــش بودجــه بــرای
تولیــد انــواع انرژیهــای تجدیدپذیــر بــود .ایــن بخــش
طبــق برنامــه ششــم توســعه ،ظرفیــت بســیار مهــم اســت
کــه بســترهای اولیــه آن در ایــران وجــود دارد و میتــوان
بــا برخــی قوانیــن از آن حمایــت کــرد.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد :همــه ســاله در قبــوض
مربــوط بــه بــرق بودج ـهای بــرای توســعه بــرق روســتایی
و تجدیدپذیرهــا منظــور میشــود کــه میتــوان بــا
افزایــش میــزان ایــن مبلــغ ســطح حمایــت از تولیــد بــرق
تجدیدپذیــر را توســعه داد.
رئیــس کمیســوین انــرژی اتــاق ایــران اجــرای قانــون
مربــوط بــه اســتفاده  20درصــدی مجموعههــای دولتــی
از انــرژی تجدیدپذیــر بــرای روشــنایی ســاختمانهای
خــود را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت :عــاوه بــر تاکیــد
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کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــر اجرایــی شــدن قانــون
مذکــور پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه در حــوزه صنعــت
نیــز درصــدی از انــرژی مــورد اســتفاده را بــه تجدیدپذیرهــا
اختصــاص دهیــم تــا تمایــل بــه ســرمایه گــذاری در ایــن
حــوزه کــه ظرفیتهــای قابــل توجهــی در آن داریــم،
باالتــر بــرود.

انـرژی

شماره صد و پنجاه نه  /هفته دوم آذر ماه هزار و سیصد نود و نه

ارائه خدمات و تسهیالت به
صادرکنندگان حائز شرایط

دیــر عامــل بانــک توســعه صــادرات گفت:خوشــبختانه
ایــن بانــک هیچگونــه محدودیــت منابــع بــه لحــاظ ارزی
و ریالــی نــدارد و آمادگــی دارد بــه تمامــی صادرکننــدگان
حائــز شــرایط خدمــات و تســهیالت خــود را ارائــه کنــد.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن ،علــی صالــح آبــادی در
نشســت مجــازی بررســی خدمــات بانک توســعه صــادرات
ایــران ،تامیــن مالــی صادرکننــدگان ،مســائل و مشــکالت
و راهکارهــا در اســتان کرمــان ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت
ارزآوری از طریــق صــادرات کاالی غیــر نفتــی در شــرایط
محدودیــت هــای ناشــی از تحریــم هــای نفتــی ،گفــت:
ضــرورت تامیــن نیازهــای ارزی کشــور در شــرایط خــاص
کشــور ،ایــن حــوزه از تجــارت را از فعالیتــی لوکــس بــه
فراینــدی بــا اهمیــت ،اثــر گــذار و سرنوشــت ســاز در
عرصــه اقتصــادی کشــور تبدیــل کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت متعــدد در مســیر صــادرات
اعــم از چالــش هــای حمــل و نقــل ،گمــرک و نقــل و
انتقــاالت مالــی ،صادرکننــدگان را ســربازان خــط مقــدم
جنــگ اقتصــادی دانســت و اظهــار داشــت :وظیفــه اصلــی
مــا بــه عنــوان بانــک تخصصــی حامــی صــادرات کشــور،
حمایــت همــه جانبــه و مســتمر از صادرکنندگانــی اســت
کــه علــی رغــم ریســک هــای جدیــد حــوزه تجــارت بیــن
الملــل ،حداکثــر تــاش خــود را بــه کار بســته و صــادرات
را مدیریــت میکننــد.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران اعــام کــرد:
خوشــبختانه ایــن بانــک هیچگونــه محدودیــت منابــع بــه
لحــاظ ارزی و ریالــی نــدارد و آمادگــی دارد بــه تمامــی
صادرکننــدگان حائــز شــرایط اســتان کرمــان خدمــات و
تســهیالت خــود را ارائــه کنــد.
صالــح آبــادی بــا بیــان اینکــه ،امیــدوارم بــا مشــارکت
اتــاق بازرگانــی ارتبــاط موثــر بیــن صادرکننــدگان و بانک
توســعه صــادرات شــکل گیــرد؛ تصریــح کرد:آمادگــی
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داریــم انــواع خدمــات بانکــی اعــم از تســهیالت ریالــی و
ارزی ،اعطــای ال ســی داخلــی و ضمانــت نامــه و خریــد و
فــروش ارز از طریــق صرافــی توســعه صــادرات را در اختیار
صادرکننــدگان اســتان قــرار دهیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ مشــکلی بــرای تامیــن
مالــی صادرکننــدگان وجــود نــدارد ،گفــت :صادرکننــدگان
اســتان کرمــان مــی تواننــد بــه تناســب میــزان صــادرات
از منابــع ارزی و ریالــی بانــک توســعه صــادرات ایــران
اســتفاده کننــد.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران اذعــان داشــت:
ایــن بانــک بالــغ بــر  550میلیــارد تومــان بــه صنــدوق
توســعه ملــی بازپرداخــت داشــته و مجــددا از ایــن محــل
تســهیالت دریافــت کــرده اســت کــه بــا رایزنــی هــای
انجــام شــده بــا ســازمان توســعه تجــارت و اســتخراج
لیســتی از صادرکننــدگان ،تســهیالت تلفیقــی خــود را بــا
نــرخ  14.5درصــد ،بــا حداقــل بوروکراســی و کمتریــن
زمــان بــه آنهــا اعطــا مــی کنــد.
وی در پاســخ بــه ســوال مطــرح شــده در ایــن نشســت
در مــورد نــرخ تســهیالت اعطایــی بانــک توســعه صــادرات
ایــران ،گفــت :تســهیالت تلفیقــی بانــک توســعه صــادرات
ایــران ،بــا نــرخ مصــوب  14.5درصــد در اختیــار مشــتریان
قــرار مــی گیــرد و حجــم ایــن تســهیالت بســتگی بــه
میــزان تامیــن منابــع از صنــدوق توســعه ملــی دارد.
یــادآور مــی شــود ،نشســت مجــازی بررســی راهکارهــای
تامیــن مالــی صــادرات بــا هــدف واکاوی مشــکالت و
مســائل صادرکننــدگان و نیــز اطــاع رســانی در مــورد
تســهیالت و خدمــات بانکــی بــه حــوزه صــادرات بــا
حضــور مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران وجمعــی
از صادرکننــدگان بخــش خصوصــی بــه میزبانــی اتــاق
بازرگانــی کرمــان برگــزار شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در ایــن نوشــتار ســعی شــده بــه نمــای کلــی تجــارت در
ســال پیــشرو پرداختــه شــود .پیشبینیهــای اولیــه
ســازمان تجــارت جهانــی حاکــی از کاهــش  ۱۳تــا ۳۲
درصــدی حجــم تجــارت جهانــی در ســال  ۲۰۲۰اســت.
حجــم تجــارت جهانــی در ســال  ۲۰۲۰در مقایســه بــا میزان
آن طــی بحــران پیشآمــده در ســال  ۲۰۰۸-۲۰۰۹میــادی
بــه مراتــب کمتــر خواهــد بــود و تجــارت جهانــی عقبگــرد
۱۵ســاله را تجربــه خواهــد کــرد .برآوردهــای اقتصاددانــان
ســازمان تجــارت جهانــی هــم نشــان میدهــد بخشــی از
افــت تجــارت جهانــی در ســال  ۲۰۲۰طــی ســال آینــده
میــادی بــه میــزان  ۲۱تــا  ۲۴درصــد بازخواهــد گشــت.
پیشبینی تجارت در سال ۹۹
ارزش صــادرات غیرنفتــی ایــران طــی ســال گذشــته معــادل
 ۴۱میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون دالر بــود کــه در مقایســه بــا
ســال پیــش از آن ،افــت  ۷درصــدی از نظــر ارزش و افزایــش
 ۱۴درصــدی از لحــاظ وزنــی داشــته اســت .طــی ســال
گذشــته تــراز تجــارت خارجــی ایــران معــادل  ۲ /۳میلیــارد
دالر منفــی بــود .متوســط ارزش واحــد کاالی صادراتــی ایران
در ســال گذشــته بــرای هــر تــن معــادل  ۳۰۰دالر بــود در
حالــی کــه متوســط ارزش واردات بــه  ۱۴۰۰دالر بــرای هــر
تــن رســید.
ایــن آمــار نشــان میدهــد کــه ترکیــب صادراتــی ایــران
همچنــان کاالهــای بــا ارزش افــزوده پاییــن و مــواد خــام
اســت .بــه ایــن ترتیــب ،ســال گذشــته نزدیــک بــه نیمــی
از صــادرات ایــران را محصــوالت پتروشــیمی ،میعانــات گازی
و فرآوردههــای ایــن بخــش تشــکیل داد .کاهــش صــادرات
ایــران در ســال  ۹۹از متوســط کاهــش صــادرات جهانــی
بیشــتر خواهــد بــود و گمانهزنیهــای اولیــه حکایــت از
افــت  ۳۰درصــدی ارزش صــادرات ایــران طــی امســال دارد.
بــه ایــن ترتیــب ،پیشبینــی میشــود در ســال  ۹۹حجــم
صــادرات ایــران بــه میــزان  ۱۰تــا  ۱۲میلیــارد دالر در
مقایســه بــا ســال قبــل کاهــش یابــد .امــا چــرا صــادرات
 ۹۹ســقوط میکنــد؟ بــرای ســال  ۹۹بــرآورد میشــود کــه
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی حــدود  ۸تــا  ۱۰میلیــارد
دالر و میــزان کل صــادرات میعانــات و فرآوردههــای گازی
یــک تــا  ۲میلیــارد دالر باشــد .بــرآورد میشــود کــه دیگــر
کاالهــای صادراتــی ایــران شــامل فــوالد و محصــوالت
معدنــی ،کاشــی و ســرامیک ،خشــکبار بــه ویــژه پســته نیــز

انـرژی

شماره صد و پنجاه نه  /هفته دوم آذر ماه هزار و سیصد نود و نه

تنها راه نجات
اقتصاد ایران؛
حمایت از صادرات
طــی امســال بــا کاهــش ارزشــی  ۲۰تــا  ۳۰درصــد مواجــه
شــود .بنابرایــن ،بــا فــرض حفــظ حجــم وزنــی صــادرات ســال
 ۹۹در مقایســه بــا ســال گذشــته ،از نظــر ارزشــی کاهــش ۳۰
درصــدی صــادرات رخ خواهــد داد .بــه ایــن ترتیــب ،ســناریو
دولــت در خصــوص بــا افزایــش صــادرات غیرنفتــی کشــور
بــرای امســال بــه میــزان  ۵۰میلیــارد دالر ،منتفــی اســت و
بــه هیچوجــه واقعبینانــه نیســت.
خیمه سنگین کرونا بر اقتصاد ۹۹
تــراز منفــی تجــاری ایــران کــه در ســال گذشــته بــه /۳
 ۲میلیــارد دالر رســید ،ایــن پیــام را بــه همــراه دارد کــه
امســال واردات بــه مراتــب ســختتر و گرانتــر خواهــد
بــود .بنابرایــن ،قیمــت تمــام شــده کاالهــای تولیــدی باالتــر
خواهــد بــود .برآوردهــا نشــان میدهــد کــه اقتصــاد ایــران در
ســال  ۹۹همچنــان بــا تــورم بــاال دسـتوپنجه نــرم میکنــد
و پیشبینیهــا از نــرخ تــورم  ۳۰تــا  ۳۵درصــدی حکایــت
میکنــد .پــس افزایــش هزینــه تمــام شــده کاالهــای تولیــدی
در داخــل محتمــل اســت .در چنیــن شــرایطی صــادرات ســال
 ۹۹بــا ســود کمتــری بــه دســت خواهــد آمــد.
تولید گرفتار در مناقشات دولت و مجلس
ســال  ۹۹بــه واســطه ســال پایانــی دولــت و ورود بــه کار
مجلــس جدیــد و البتــه شــکاف رویکردهــا میــان ایــن دو
نهــاد ،ســال پرچالشــی اســت .منازعــات میــان دولــت و

مجلــس ،بــه نااطمینانــی بیشــتر در درون محیــط کسـبوکار
دامــن میزنــد و اثــرات منفــی آن بــر تولیــد و صــادرات نشــان
داده خواهــد شــد .از ســوی دیگــر ،از ســال  ۹۷تاکنــون ،نــرخ
تشــکیل ســرمایه ثابــت در کشــور منفی بــوده و از طرفــی نیز،
میــزان ســرمایهگذاریهای جدیــد حتــی بــه نــرخ جبــران
اســتهالک ســرمایههای قبلــی نیســت .پیشبینــی میشــود
امســال ســال خوبــی بــرای ســرمایهگذاری در اقتصــاد ایــران
نباشــد .بنابرایــن ،ظرفیتهــای تولیــدی جدیــدی در ســال
 ۹۹ایجــاد نخواهــد شــد.
نفت FATF ،و شرکای تجاری نامطمئن
ورود ایــران بــه فهرســت ســیاه  FATFچالــش جــدی محیط
کســبوکار و البتــه تجــارت کشــور در ســال  ۹۹اســت.
پیشبینــی میشــود بــا خــروج جهــان از مــوج اول بحــران
کرونــا ،نظــام بانکــی بینالملــل حساســیت بیشــتری روی
تراکنشهــای مالــی ایــران نشــان دهــد و بــه ویــژه تبــادالت
مالــی ایــران بــا کشــورهای دور دســت ســختتر میشــود.
کاهــش قیمــت جهانــی نفــت ،اقتصــاد کشــورهای متکــی بــه
نفــت را در شــوک فــرو بــردهاســت .بنابرایــن ،برخــی شــرکای
اصلــی تجــاری ایــران از جملــه عــراق کــه شــریک دوم
تجــاری مــا اســت ،قــدرت خریــد کاالهــای وارداتــی از ایــران
را بــه ماننــد قبــل نخواهنــد داشــت .کشــورهای حاشــیه
خلیجفــارس و دریــای خــزر نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســتند .کشــورهای عــراق و افغانســتان ســال  ۲۰۲۰را بــا
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ناآرامیهــای سیاســی آغــاز کــرده و فاصلــه گرفتــن از ایــران
را در پیــش گرفتهانــد کــه ایــن رویکــرد بــر تجــارت ایــن
کشــورها بــا ایــران نیــز اثــر منفــی خواهــد گذاشــت.
بازارهای صادراتی ۹۹
چیــن بهعنــوان بهتریــن شــریک تجــاری ایــران طــی ســال
گذشــته ،قویتریــن و کمآســیبترین اقتصــاد را در ســال
جــاری خواهــد داشــت .رویکــرد چیــن ایــن اســت کــه از
فرصــت کاهــش قیمــت مــواد خــام در جهــان اســتفاده کنــد،
از ایــن رو ،صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و مــواد معدنــی
ایــران بــه ایــن کشــور طــی امســال ادامــه خواهــد داشــت.
بنابرایــن ،تجــارت بــا چیــن در ســال جــاری میتوانــد
بــرای صادرکننــدگان ایرانــی مطلــوب باشــد .هرچنــد بــه
لونقــل و تبــادالت بانکــی مشــکالت پابرجــا
لحــاظ حم 
اســت .کاهــش درآمدهــای نفتــی عــراق ،ایــن کشــور را
در تجــارت بــا ایــران محتــاط خواهــد کــرد .امــا صــادرات
تجهیــزات پزشــکی و کاالهــای درمانــی مقابلــه بــا کرونــا در
مــوج دوم و ســوم شــیوع ایــن بیمــاری ،میتوانــد فرصــت
مناســبی بــرای تجــار ایرانــی طــرف همــکاری بــا ایــن بــازار
باشــد .صــادرات خدمــات آیتــی بــه عــراق ،فرصــت تــازهای
بــرای شــرکتهای ایرانــی ایــن حــوزه خواهــد بــود .امــارات
بــا توجــه بــه اینکــه همــواره هــاب صادراتــی ایــران بــوده،
پیشبینــی میشــود شــاهد افــت صــادرات بــه ایــن کشــور
طــی امســال نباشــیم.
سال صادرات خدمات و تجهیزات ضد کرونا
بــدون شــک امســال ،تنهــا مفــر اقتصــاد ایــران ،صــادرات
میتوانــد باشــد .از ایــن رو ،بــه نظــر مــن ســال تــاش
صادرکننــدگان اســت .صادرکننــدگان ایرانــی بایــد مالحظــات
و نیــاز بازارهــای صادراتــی در دوره پســاکرونا را مدنظــر
قــرار دهنــد .امســال همچنیــن میتوانــد ســال صــادرات
تجهیــزات و کاالهــای پشــتیبان کرونــا باشــد .صادرکننــدگان
ایرانــی امســال را بایــد صــرف حفــظ مشــتریان خــوب و
قدیمــی خــود کننــد و آنــان را بــرای ترمیــم اقتصــاد جهانــی
پــس از ســال  ۲۰۲۰نگــه دارنــد .تجــارت کاالیــی در دنیــا،
در شــیب نزولــی قــرار گرفتــه اســت ،در حالــی کــه شــاهد
رشــد تجــارت خدمــات در جهــان هســتیم .صادرکننــدگان
و شــرکتهای ایرانــی بایــد فعالیــت خــود را بیشــتر بــر
تجــارت خدمــات متمرکــز کننــد بــه ویــژه بــه کشــورهای
همســایه از جملــه عــراق و افغانســتان.
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سرمایهگذاری  ۶.۷میلیارد یورویی بخش خصوصی
در طرحهای آب و برق
وزیــر نیــرو از جــذب  ۶میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون یــورو منابــع
ارزی و  ۵۹هــزار میلیــارد تومــان از منابــع بخــش خصوصــی
بــرای اجــرای طرحهــای آب و بــرق خبــر داد.
رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو در مراســم افتتــاح طرحهــای
آبرســانی بــه روســتاها در ســه اســتان تهــران ،گلســتان و
ایــام گفــت :امــروز توانســتهایم در تجهیــزات منابــع مالــی
تنــوع ایجــاد کنیــم و بــا افتخــار اعــام میکنیــم درصــد
باالیــی از ســرمایهگذاریهای طرحهــای وزارت نیــرو از
منابــع غیردولتــی نظیــر فاینانــس خارجــی ،وام داخلــی،
مشــارکت فعــال بخــش خصوصــی ،منابــع صنــدوق توســعه
ملــی و منابــع داخلــی از محــل پرداخــت قبــوض آب و بــرق
توســط مصرفکننــدگان تأمیــن شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا موفــق شــدیم عــاوه بــر منابــع
دولتــی مبلــغ قابــل توجهــی از منابــع بخــش خصوصــی را
بــه ســمت اجــرای طرحهــای آب و بــرق جــذب کنیــم،
افــزود :تاکنــون  ۱۵۴طــرح اجرایــی شــده ،کــه امــروز شــاهد
بهرهبــرداری از طــرح آبرســانی در اســتانهای گلســتان،
تهــران و ایــام بــا ســرمایهگذاری  ۵۷۰میلیــارد تومانــی
هســتیم.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در ایــن طرحهــا بــه  ۹۰روســتا
آبرســانی میشــود ،ادامــه داد :جمعیتــی بیــش از یکصــد
هــزار نفــر از روســتاییان مــا در ایــن ســه اســتان از دسترســی
بــه آب ســالم و پایــدار بــرای مصــارف شــرب و بهداشــت
برخــوردار میشــوند.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه تاکنــون  ۵۳۸روســتا
بــه آب ســالم وصــل شــدهاند ،اظهــار داشــت :در آینــده هــزار
و  ۱۰۰روســتای دیگــر بــه شــبکه آب ســالم و پایــدار متصــل
میشــوند.
ششمین نشست کارگروه انرژی ایران و اتریش در
هفته جاری برگزار میشود
تهــران -ایرنــا -ششــمین نشســت کارگــروه انــرژی ایــران و
اتریــش بــا مســوولیت وزارت نفــت چهارشــنبه ( ۱۹آذرمــاه)
از طریــق ویدئوکنفرانــس برگــزار میشــود.
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از وزارت نفــت ،ششــمین

نشســت کارگــروه انــرژی ایــران و اتریــش بــا تاکیــد بــر
انرژیهــای تجدیدپذیــر و بــا حضــور نمایندگانــی از
وزارت نیــرو ،مرکــز همکاریهــای پیشــرفت و تحــول
ریاســتجمهوری ،شــرکت بهینهســازی مصــرف ســوخت،
ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی بــرق
ســاتبا ،انجمــن انرژیهــای تجدیدپذیــر ،ســندیکای بــرق،
شــرکت مگفــا و نماینــدگان ســازمانها و شــرکتهای
ذیربــط اتریشــی تشــکیل میشــود.
ایــن نشســت بــا حضــور ســفیران دو کشــور و مهمانــان ویــژه
از اوپــک و اتحادیــه انرژیهــای خورشــیدی ( )ISAبرگــزار
میشــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،پنجمیــن نشســت کارگــروه انــرژی ایــران
و اتریــش  ۲۴تــا  ۲۷دیمــاه  ۹۷در ویــن برگــزار شــده بــود.
نتایج مثبت اقدامات وزارت صنعت به تدریج در بازار
مشخص میشود
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
گفــت :مجموعــه اقدامــات وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
ســبب ایجــاد تحــول در حــوزه هــای صنعــت و بازرگانی شــده
اســت کــه نتایــج مثبــت آن بــه تدریــج در اقتصــاد و بــازار
کشــور خــود را نشــان خواهــد داد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،غالمحســین شــافعی در نشســت ویدیوکنفرانســی
بــا علیرضــا رزمحســینی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
معاونــان وزارتخانــه ،روســای ســازمان هــای صمــت اســتانی
و اتــاق هــای بازرگانــی سراســر کشــور ،افــزود :بــا ورود وزیــر
جدیــد بــه وزارتخانــه پیشبینــی مــی کردیــم کــه تحولــی
مثبــت در حــوزه هــای صنعــت و بازرگانــی رخ دهــد کــه هــم
اکنــون شــاهد تحقــق آن هســتیم کــه ثمراتــش را بــه تدریــج
در اقتصــاد و بــازار خواهیــم دیــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
بــا بیــان اینکــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت مشــورت
گرفتــن از بخــش خصوصــی را دنبــال کــرده اســت ،تصریــح
کــرد :مشــورت هــا بایــد قبــل از تصمیــم ســازی و تصمیــم
گیــری انجــام شــود تــا نتایــج مطلــوب تــری بــه دســت آیــد.
سیاســت هــای تجــاری کشــور زیربنــای مســائل تجــارت
خارجــی اســت
شــافعی بــا بیــان اینکــه سیاســت هــای تجــاری کشــور
زیربنــای مســائل تجــارت خارجــی اســت ،گفــت :سیاســت
هــای تجــاری ،سیاســتهای ارزی را متعــادل مــی کنــد و
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بــه نظــر بنــده سیاســت هــای تجــاری بــر سیاســت هــای
ارزی اولویــت دارد.
وی همچنیــن هماهنگــی میــان سیاســت هــای تجــاری و
سیاســت هــای ارزی را اولویــت امــروز اقتصــاد کشــور در ایــن
شــرایط حســاس کنونــی دانســت.
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
همچنیــن بــا اشــاره بــه ارائــه مهمتریــن نقطــه نظــرات
بخــش خصوصــی در قالــب مصوبــات شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی بــه وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،گفــت :بســیاری از ایــن مســائل و دغدغــه هــا بــا
عــزم و اراده وزیــر محقــق شــده اســت و امیدواریــم باقــی
مصوبــات نیــز بــا همیــن اراده بــه تدریــج تحقــق یابــد.
صادرات بیش از  ۸ /۵میلیارد دالری ایران به
کشورهای عربی در ۸ماه
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقــای ســازمان توســعه تجــارت
ایــران بــا اشــاره بــه جایــگاه کشــورهای عربــی در میــان
 ۲۰کشــور اول هــدف صادراتــی گفــت :مجمــوع صــادرات
غیرنفتــی ایــران در  ۸مــاه ابتــدای ســال  ۱۳۹۹حــدود ۲۱
میلیــارد و  ۴۴۸میلیــون دالر بــوده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران،
فــرزاد پیلتــن افــزود :بررســی دقیقتــر آمارهــای اعــام شــده
نشــان میدهــد از مجمــوع صــادرات مذکــور در  ۸مــاه اول
ســال  ،۱۳۹۹حــدود  ۲۰میلی ـارد و  ۳۶۱میلیــون دالر آن از
جمهــوری ایــران ایــران بــه  ۲۰کشــور اول هــدف صادراتــی
صــورت گرفتــه اســت.
پیلتــن ادامــه داد :در ایــن فهرســت کشــورهای چیــن،
عــراق و امــارات در رتبههــای اول تــا ســوم و کشــورهای
قزاقســتان ،میانمــار و هنگکنــگ در رتبههــای  ۱۸تــا ۲۰
قــرار گرفتهانــد.وی گفــت :بررســی فهرســت  ۲۰کشــور اول
هــدف صــادرات جمهــوری اســامی ایــران نشــان میدهــد
پنــج کشــور عربــی شــامل عــراق (بــا حــدود  ۵ /۳میلی ـارد
دالر ،رتبــه دوم) امــارات (بــا حــدود  ۳ /۷میلیــارد دالر ،در
رتبــه ســوم) عمــان (بــا ۲۴۴میلیــون دالر ،بعــد از کشــورهای
ترکیــه ،افغانســتان ،هنــد ،پاکســتان ،اندونــزی ،جمهــوری
آذربایجــان ،روســیه ،تایلنــد و ارمنســتان ،در رتبــه  )۱۳و
کویــت (بــا  ۱۷۷میلیــون دالر ،در رتبــه  )۱۴و قطــر (بــا ۹۸
میلیــون دالر ،بعــد از آلمــان و ونزوئــا ،در رتبــه  )۱۷جــزو
فهرســت مذکــور قــرار دارند.مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقــای
ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود :ســرجمع صــادرات
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ایــران بــه کشــورهای عربــی مذکــور ،حــدود  ۸میلیــارد و
 ۵۶۵میلیــون دالر بــوده اســت.
وی ادامــه داد :ســایر کشــورهای عربــی ماننــد عربســتان،
بحریــن و یمــن (از حــوزه خلیــج فــارس) و ســوریه ،اردن
و لبنــان (از حــوزه خاورمیانــه) در فهرســت  ۲۰کشــور اول
صادراتــی ایــران طــی مــدت مذکــور قــرار نگرفتهانــد.
ایــن مقــام مســوول در ادامــه گفــت :همچنیــن بررســی
آمارهــا نشــان میدهــد طــی مــدت  ۸مــاه ابتــدای ســال
 ،۹۹حــدود  ۱۳میلیـارد و  ۳۷۷میلیــون دالر صــادرات بــه ۱۵
کشــور همســایه صــورت گرفتــه کــه از ایــن میــزان حــدود ۸
میلیـارد و  ۵۷۰میلیــون دالر آن به کشــورهای عربی همســایه
صــادر شــده اســت .در فهرســت مذکــور ،کشــورهای عــراق و
امــارات در رتبههــای اول و دوم قــرار داشــته و کشــورهای
عمــان ،کویــت و قطــر (پــس از ترکیــه ،افغانســتان ،پاکســتان،
جمهــوری آذربایجــان و روســیه) بــه ترتیــب در رتبههــای
 ۱۰ ،۹و  ۱۱و بحریــن (بعــد از قزاقســتان و ترکمنســتان)
در رتبــه  ۱۴قــرار گرفتهانــد .بــه گفتــه وی عربســتان نیــز
کمــاکان بــدون هــر گونــه مبادلــه تجــاری در رتبــه آخــر
صــادرات بــه کشــورهای همســایه قــرار دارد.
تمدید اعتبار کارتهای بازرگانی تا پایان دیماه
کارتهــای بازرگانــی کــه تاریــخ اعتبــار آنهــا تــا  30آبــان
 1399اســت ،بــه صــورت خــودکار دو مــاه دیگــر تمدیــد
شــده و تــا پایــان دی مــاه ســال جــاری دارای اعتبار هســتند.
ســازمان توســعه تجــارت ایــران در دســتورالعملی به رؤســای
ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت سراســر کشــور ابــاغ
و بــه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
اعــام شــده اسـت ،اعتبــار آن دســته از کارتهــای بازرگانــی
را کــه اعتبارشــان تــا پایــان آبانمــاه بــود تــا پایــان دیمــاه
تمدیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،ایــن دســتورالعمل
بــه دنبــال درخواســت اتــاق بازرگانــی ایــران مبنــی بــر
تمدیــد اعتبــار کارتهــای بازرگانــی در شــرایط ادامــهدار
بیمــاری کرونــا و جلوگیــری از مراجعــه حضــوری متقاضیــان
بــه اتاقهــای بازرگانــی سراســر کشــور و همچنیــن تصویــب
ایــن پیشــنهاد در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،حاصــل شــد
و بــه ایــن ترتیــب ،اعتبــار کارتهــای بازرگانــی کــه تاریــخ
انقضــای آنهــا تــا  1399 /8 /30اســت ،تــا پایــان دیمــاه
امســال بــه صــورت خــودکار تمدیــد شــده و دارای اعتبــار
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کمیتــه ارزی اتــاق ایــران بیانیــه داد .در متــن ایــن بیانیــه
آمــده اســت :در حالــی کــه از تاریــخ  22فروردینمــاه
ســال  97کــه موضــوع بازگشــت ارز صادراتــی بــه چرخــه
اقتصــادی عملیاتــی شــده« ،واردات بــدون انتقــال ارز» هــم
عمالمنتفــی شــده اســت.این کمیتــه در ادامــه بــا اشــاره بــه
ابهامــات مطرحشــده از ســوی برخــی کارشناســان مبنــی
بــر اثرگــذاری «واردات بــا ارز متقاضــی» بــر روی نــرخ ارز،
عنــوان کــرد کــه بــر اســاس برآوردهــای اتــاق و بررسـیهای
کارشناســی صــورت گرفتــه ،هیچگونــه تقاضــای ارز
جدیــدی در بــازار ایجــاد نشــده؛ چراکــه در شــرایط کنونــی
کــه بازرگانــان کشــور بــه دنبــال یافتــن راهحلهایــی بــرای
عبــور از تحریمهــا هســتند و فروشــندگان خارجــی نیــز
ایــن ریســک را نمیپذیرنــد کــه کاال را بهصــورت غیــر
نقــدی در اختیــار تاجــران ایرانــی قــرار دهنــد ،عمــا ارز
موردنیــاز بــرای واردات کاالهــای مذکــور در زمــان خریــد
و پیــش از حمــل کاال ،تســویه شــده اســت .کمیتــه ارزی
اتــاق در عیــن حــال بــا تاکیــد بــر اینکــه ابالغیــه معــاون
اقتصــادی رییسجمهــور بــرای رفــع تعهــد ارزی بــا دیــدگاه
بخشخصوصــی همخوانــی دارد ،عنــوان کــرده واردات
بــدون انتقــال ارز فقــط در شــرایطی کــه صادرکننــدگان
تعهــدی بــه بازگشــت ارز بــه کشــور نداشــتند ،عملیاتــی و
امکانپذیــر اســت.
چند نکته مهم درباره ابالغیه ارزی دولت
متــن کامــل بیانیــه کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــه شــرح زیــر اســت :نظــر بــه
تأکیــدات ریاســت محتــرم جمهــوری مبنــی بــر ضــرورت
توجــه ویــژه بــه صــادرات غیرنفتــی و تأمیــن نیازهــای
ارزی کشــور از محــل درآمدهــای ناشــی از صــادرات کاال،
بــه اســتحضار میرســاند ابالغیــه شــماره  90829دوازدهــم
آبانمــاه  ۹۹معــاون محتــرم اقتصــادی رییسجمهــور
کــه پــس از ماههــا تــاش و پیگیریهــای مکــرر فعــاالن
اقتصــادی و اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران و اتاقهــای سراســر کشــور بــرای حــل مشــکالت
حادثشــده ناشــی از صــدور بخشــنامه رفــع تعهــد ارزی در
تیرمــاه ســال جــاری صــادر شــد ،بارقــه امیــدی را در میــان
فعــاالن اقتصــادی ایجــاد کــرده ،تــا در راســتای اجــرای
آن بتــوان ،شــرایط تجــارت خارجــی کشــور را روانتــر از
گذشــته تجربــه کــرد؛ بهنحویکــه دو موضــوع مهــم و

انـرژی
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بیانیه ارزی
اتاق ایران
کمیته ارزی اتاق ایران بیانیه داد .در متن این بیانیه آمده
است :در حالی که از تاریخ  22فروردینماه سال  97که
موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی
شده،
حائــز اهمیــت «واردات در مقابــل صــادرات» و «واگــذاری
کوتاژهــای صادراتــی» ازجملــه مــواردی بــود کــه طــی دو
ســال و نیــم گذشــته مکــررا ً از ســوی اتــاق ایــران و اتاقهــای
سراســر کشــور بــه عنــوان یــک راهــکار کارشناســی موثــر در
بازگشــت ارز صادراتــی و تأمیــن نیازهــای ارزی واردات مــورد
پیگیــری واقــع میشــد کــه خوشــبختانه بــا ایــن بخشــنامه
ایــن دغدغــه مرتفــع شــده اســت .نکتــه شــایان توجــه
دیگــری کــه اگرچــه ایــن ابالغیــه در راســتای منافــع ملــی
و بهمنظــور جلوگیــری از اتــاف میلیاردهــا دالر از ثــروت
کشــور کــه صــرف واردات مــواد اولیــه و کاالهــای مصرفــی
ضــروری موردنیــاز خانوارهــای کشــور شــده ،لحــاظ گردیــده،
موضــوع «ارز متقاضــی» اســت کــه متأســفانه بــا موضــوع
«واردات بــدون انتقــال ارز» خلــط شــده؛ ایــن در حالــی
اســت کــه «واردات بــدون انتقــال ارز» تنهــا در شــرایطی
کــه صادرکننــدگان تعهــدی بــه بازگشــت ارز بــه کشــور
نداشــتند ،عملیاتــی و امکانپذیــر اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
صادرکننــده میتوانســت ارز را بــدون رصــد و نظــارت بانــک
مرکــزی بــه هــر واردکننــدهای انتقــال دهــد؛ درحالــی کــه
از تاریــخ  22فروردینمــاه ســال  97کــه موضــوع بازگشــت
ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی عملیاتــی شــده؛ «واردات
بــدون انتقــال ارز» عمــ ً
ا منتفــی شــده اســت؛ چراکــه

صادرکننــدگان منبعــی بــرای واگــذاری ارز یــا واردات کاال
ندارنــد کــه تحــت عنــوان «بــدون انتقــال ارز» از آن اســتفاده
کننــد؛ بنابرایــن موضوعــی کــه در ابالغیــه اخیــر تحــت
عنــوان «واردات بــا ارز متقاضــی» مطرحشــده ،بارهــا در
تمامــی بخشــنامههای صــادره از ســوی بانــک مرکــزی از
فروردیــن  97مــورد تأکیــد قرارگرفتــه و از گذشــته عملیاتــی
بــوده اســت .بــر ایــن اســاس« ،واردات بــا ارز متقاضــی» بــه
ایــن معنــا اســت کــه یــک ایرانــی بــا بهرهگیــری از منابــع یــا
وجوهــی کــه در خــارج از کشــور در اختیــار داشــته و قصــد
دارد از آن بــرای خریــد کاالیــی بهمنظــور واردات بــه کشــور
اســتفاده کنــد ،میتوانــد بــا ارایــه اســناد مثبتــه بــه بانــک
مرکــزی ،ایــن ارز را بــه داخــل کشــور در قالــب کاال انتقــال
دهــد؛ لــذا موضــوع «واردات بــدون انتقــال ارز» هیچگونــه
ارتباطــی بــا «واردات بــا ارز اشــخاص» نــدارد؛ ضمــن اینکــه
در ابالغیــه مــاه گذشــته معــاون اقتصــادی رییسجمهــوری
نیــز تعییــن تکلیــف بــرای کاالهــای موجــود در گمــرکات بــه
ارزش بــرآوردی بالغبــر  7تــا  8میلیــارد دالر صــورت گرفتــه
کــه عمومـاً اقالمــی همچــون کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه
واســطهای تولیــد هســتند کــه وارد گمــرکات شــده و تخلیــه
گردیدهانــد؛ بنابرایــن ایــن کاالهــا جــزو اولویتهــای
ضــروری کشــور بــوده و اقــام لوکــس و غیرضــروری بــه

شــمار نمیرونــد.
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نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه اجــازه دادهشــده کاالهــای
واردشــده بــه گمــرکات تــا  10آبــان مــاه تحــت عنــوان
«واردات بــا ارز متقاضــی» ترخیــص شــوند و از ایــن تاریــخ
بــه بعــد ،اجــازه داده نمیشــود کــه هیــچ کاالیــی بــدون
ثبــت ســفارش وارد کشــور شــود .در پایــان بایــد خاطرنشــان
کــرد ،ابالغیــه معــاون اقتصــادی رییسجمهــور بــرای رفــع
تعهــد ارزی و بازگشــت ارز صادراتــی ،ازنظــر اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران یــک تصمیم کارشناســی
و دقیــق بــوده اســت کــه از اتــاف منابــع و ثــروت ملــی
کشــور موجــود در گمــرکات جلوگیــری و از آن صیانــت
شــده اســت .نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد،
ابهامــات مطرحشــده از ســوی برخــی کارشناســان مبنــی
بــر اثرگــذاری «واردات بــا ارز متقاضــی» روی نــرخ ارز بــوده
کــه بــر اســاس برآوردهــای اتــاق و بررس ـیهای کارشناســی
صــورت گرفتــه ،هیچگونــه تقاضــای ارز جدیــدی در بــازار
ایجــاد نشــده؛ چراکــه در شــرایط کنونــی کــه بازرگانــان
کشــور بــه دنبــال راههــای عبــور از تحریمهــا هســتند و
فروشــندگان خارجــی نیــز ایــن ریســک را نمیپذیرنــد کــه
کاال را بهصــورت غیــر نقــدی در اختیــار تاجــران ایرانــی
قــرار دهنــد؛ عمــ ً
ا ارز موردنیــاز بــرای واردات کاالهــای
مذکــور در زمــان خریــد و پیــش از حمــل کاال ،تســویه
شــده اســت؛ ضمــن اینکــه واردکننــدگان برخــی از کاالهــا
کــه عمومــاً شــامل کاالهــای اساســی هســتند و ارز 4200
تومانــی دریافــت میکننــد؛ منتظــر تأمیــن ارز از ســوی
بانــک مرکــزی هســتند کــه در مــورد آنهــا نیــز در ایــن
بخشــنامه مقــرر گردیــده تــا بانــک مرکــزی تعهــد دهــد
ظــرف مــدت معینــی ،ارز موردنیــاز را پرداخــت کنــد .بــر
ایــن اســاس اگرچــه ایــن کار بــرای واردکننــدگان ریســک
بســیار باالیــی داشــته و شــرایط را بــرای آنهــا ســخت
میکنــد؛ ولــی بههرحــال در ایــن بســته ابالغــی بــه ایــن
موضــوع هــم توجــه شــده و بــه نظــر میرســد کــه ایــن
بســته بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی میتوانــد بخشــی از
مشــکالت حــوزه تجــارت را حــل کنــد.
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سطح روابط تجاری ایران
و ایتالیا بهسرعت بهبود پیدا
میکند
اگــر فرصتــی بــرای کاهــش فشــار تحریمهــا بــر اقتصــاد
ایــران فراهــم میشــود ،بــا همصدایــی در داخــل از آن
اســتفاده کنیــم .امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه تجــارت بــا
جهــان ،بــدون در نظــر گرفتــن توافقهــای بینالمللــی،
برقــراری روابــط بانکــی ،ســوئیفت و الزامــات اف ای تــی
اف ،حتــی در شــرایط بــدون تحریــم ،بــرای بازرگانــان
ایرانــی دشــوار خواهــد بــود
در چهــار دهــه اخیــر ،ایتالیــا از کشــورهای اروپایــی بــود
کــه در روابــط تجــاری بــا ایــران دچــار هیجانهــای
سیاســی نشــد .ایتالیــا در بســیاری از دورههــا ،مســتقل از
چارچوبهــای سیاســتی اتحادیــه اروپــا عمــل میکــرد و
درجایــی کــه میتوانســت در مســیری متفــاوت حرکــت
کنــد ،دریــغ نکــرد .بــرای ســالهای متمــادی ،ایتالیــا
نخســتین شــریک تجــاری ایــران در اروپــا بــود .در تجــارت
بــا ایتالیــا ،رکوردهایــی نزدیــک بــه هشــت میلیــارد دالر
را ثبــت کردیــم .ایــن کشــور همــه مــواد نفتــی موردنیــاز
پاالیشــگاههایش را از ایــران میخریــد و پاالیشــگاههای
ایتالیــا بــا فرموالســیون نفــت ایــران تنظیــم شــده بــود.
در دوره نخســت تحریــم ،ایتالیــا ناگزیــر بــه تعدیــل و
کاهــش ارتباطــات تجــاری بــا ایــران بــود .هرچنــد روابــط
تجــاری دو کشــور کاهــش یافــت امــا هیچوقــت قطــع
نشــد .شــرکتهای کوچــک و متوســط ایرانــی و ایتالیایــی
بهویــژه شــرکتهای غیــر دالری ایتالیایــی ارتباطــات
خــود را حفــظ کردنــد .بســیاری از رشــتههای صنعتــی
کشــور مــا بــرای حفــظ وضعیــت موجــود و بازســازی
خطــوط تولیــد در آینــده بــه ایــن کشــور وابســتهاند،
چراکــه نگهــداری و نوســازی خطــوط تولیــد مســتلزم
خریــد فنــاوری ،قطعــات یدکــی و تجهیــزات از ایتالیاســت.
فعالیــت در رشــتههای صنعتــی مثــل فــوالد ،ســنگ،
ســرامیک ،چــرم و لوازمخانگــی در ایــران بــه ایتالیــا گــره
خــورده اســت.

پــس از لغــو تحریمهــا در دور نخســت ،ایتالیــا ازجملــه
کشــورهایی بــود کــه بیشــترین هیئتهــای تجــاری و
عالیتریــن مقامهــای دیپلماتیــک و سیاســی را بــه ایــران
فرســتاد .دو کشــور در مســیر بازســازی روابــط پیــش
میرفتنــد کــه تحریمهــای دوره دولــت ترامــپ آغــاز شــد
و درنهایــت ،ســطح روابــط اقتصــادی دو کشــور بــه حــدود
یکمیلیــون یــورو ســقوط کــرد .باوجــود تحریمهــای
دولــت ترامــپ ،روابــط تجــاری ایــران و ایتالیــا هرگــز قطــع
نشــد.
بــا توجــه بــه ســابقه روابــط تجــاری دو کشــور ،بــاور دارم
کــه ایتالیــا ،ازجملــه کشــورهایی اســت کــه در شــرایط
عــادی و کاهــش فشــار تحریمهــا ،ســطح روابــط را
بهســرعت بهبــود میدهــد .متأســفانه در ســالهای
پــس از ترامــپ ،عــاوه بــر فشــار تحریمهــا ،چالشهــای
مربــوط بــه عــدم تصویــب اف ای تــی اف در ایــران هــم
روابــط مالــی بــا کشــورهای مختلــف ازجملــه ایتالیــا را
محــدود کــرده اســت .عــدم پیوســتن بــه توافقنامههــای
بینالمللــی مســئلهای جــدای از تحریمهاســت و
آثــار منفــی آن بــر اقتصــاد و روابــط تجــاری ایــران بــه
تحریمهــای آمریــکا مربــوط نیســت .در آینــده ،اگــر بــه
هــر ترتیــب ،فشــار تحریمهــا بــر اقتصــاد ایــران کاهــش
پیــدا کنــد ،عــدم پذیــرش توافقنامههــای بینالمللــی
ازجملــه اف ای تــی اف ،بــرای روابــط تجــاری ایــران
چالشهایــی ایجــاد میکنــد .فرامــوش نکنیــم کــه
ایــران ازنظــر جمعیــت ،موقعیــت سوقالجیشــی و
منابــع زیرزمینــی ظرفیتهــای باالیــی بــرای افزایــش
ســطح فعالیــت تجــاری خــود دارد .ایــران ازنظــر حجــم
بازرگانــی بینالمللــی رتبــه  18تــا  20جهــان را داراســت.
هرچنــد تحریــم دادوســتدهای تجــاری ایــران را محــدود
کــرده امــا فرامــوش نکنیــم کــه چالشهــای اف ای تــی
اف ،ایــن محدودیتهــا را تکمیــل کــرده اســت .بســیاری از
کشــورها میتواننــد بــه شــکل ناملمــوس مطالبــات ایــران
را از مســیر صــادرات کاال یــا دیگــر مکانیس ـمها پرداخــت
کننــد امــا مســئله اف ای تــی اف را بهانــه میکننــد .ایــن
تحریمهاســت کــه بازتابهــای بعــدی آن زمینهســاز
نگرانــی ایــن کشورهاســت ،بااینحــال اف ای تــی اف
تبدیــل بــه دســتاویزی بــرای آنهــا شــده اســت.
میتــوان بــه دوران ریاســت جمهــوری بایــدن بــرای
کاهــش فشــار تحریــم بــر ایــران امیــدوار بــود امــا
ایاالتمتحــده آمریــکا یــکطــرف قضیــه اســت .طــرف
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دیگــر مــا هســتیم کــه بایــد در کشــور بــه یکصدایــی
و همصدایــی برســیم چراکــه طــرف دیگــر در مذاکــره
باوجــود چندصدایــی بــه مــا اعتمــاد نمیکنــد .جوبایــدن
دموکــرات تــر از اوبامــا نیســت .در زمــان اوبامــا بیشــترین
تحریمهــا علیــه اقتصــاد ایــران وضــع شــده اســت .اصــوالً
در زمــان دموکراتهــا بیشــترین تحریمهــا علیــه ایــران
وضــع شــده اســت کــه ایــن مســئله ،بــه عــدم حرکــت
مــا بــرای کاهــش تحریمهــا و تعامــل و گفتوگــو
هــم بازمیگــردد .مــا درنهایــت بــه ترامــپ رســیدیم کــه
باروحیــه خودمحــور و خشــونتی کــه در وجــود اوســت ،از
برجــام خــارج شــد و دیگــر کشــورهای دنیــا را هــم از
ارتبــاط بــا ایــران ترســاند.
امیدواریــم اگــر فرصتــی بــرای کاهــش فشــار تحریمهــا
بــر اقتصــاد ایــران فراهــم میشــود ،بــا همصدایــی در
داخــل از آن اســتفاده کنیــم .امــا نبایــد فرامــوش کــرد
کــه تجــارت بــا جهــان ،بــدون در نظــر گرفتــن توافقهــای
بینالمللــی ،برقــراری روابــط بانکــی ،ســوئیفت و الزامــات
اف ای تــی اف ،حتــی در شــرایط بــدون تحریــم ،بــرای
بازرگانــان ایرانــی دشــوار خواهــد بــود.
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حضــور در بازارهــای نویــن تجــاری ،راهبــرد اصلــی
دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران در دوران
تحریــم و راهــکاری اســتراتژیک بــرای توســعه صــادرات
غیرنفتــی کشــور اســت و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــا در
اختیــار داشــتن بــازاری  2هــزار میلیــارد دالری بــا بیــش از
 180میلیــون نفــر جمعیــت ،بــه عنــوان یکــی از بازارهــای
هــدف کلیــدی کشــور در دســتور کار شناســایی ظرفیــت
هــا و فرصته ـای تجــارت و ســرمای ه گــذاری قــرار گرفتــه
اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،بــا توجــه بــه
گذشــت بیــش از یــک ســال از انعقــاد و اجرایــی شــدن
موافقتنامــه تجــاری ایــران و اتحادیــه اوراســیا و آغــاز
دور جدیــد مذاکــرات دو طــرف بــا موضــوع تجــارت آزاد و
لــزوم بررســی آثــار و تبعــات اقتصــادی توافقنامــه حاضــر
بــر بخشخصوصــی اقتصــاد و تجــارت کشــور ،پــس
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از برگــزاری موفــق اولیــن نشســت در مردادمــاه امســال،
معاونــت امــور بینالملــل اتــاق تهــران در نظــر دارد تــا
بــا همــکاری موسســه مطالعــات خلیــج فــارس و تشــریک
مســاعی اتاقهــای بازرگانــی مشــترک ایــران و روســیه،
ایــران و قزاقســتان و ایــران و ارمنســتان و نیــز همــکاری
ســایر دســتگاههای دولتــی ذیربــط« ،نشســت دیپلماســی
اقتصــادی ایــران و اوراســیا» را بــا حضــور پــر رنــگ
نماینــدگان تشــکلهای اقتصــادی عضــو اتــاق تهــران در
تاریــخ  8بهمنمــاه  1399بهصــورت مجــازی و بــه تعــداد
محــدود بهصــورت حضــوری برگــزار کنــد.
ایــن نشســت بــا دعــوت از اعضــای تشــکلهای تخصصــی
طــرف همــکاری بــا اعضــای اتحادیــه اوراســیا ،مقامــات
عالیرتبــه سیاســی و اقتصــادی کشــور و همچنیــن ســفرا و
رایزنــان اقتصــادی کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه اقتصادی
برگــزار خواهــد شــد و طــی آن پانلهــای تخصصــی نیــز بــا
هــدف ارائــه پاســخ بــه پرس ـشهای نماینــدگان بنگاههــای
اقتصــادی ،طراحــی و توســط متخصصــان ایــن حــوزه اداره
میشــود .همچنیــن طــی هماهنگیهــای در دســت اقــدام
بــا اتاقهــای بازرگانــی کشــورهای عضــو ،مقــرر اســت
نشســتهای مذاکــرات دوجانبــه تجــاری میــان فعــاالن
اقتصــادی عالقمنــد از طریــق پلتفرمهــای مجــازی در
ادامــه ایــن همایــش در دســتور کار قــرار گیــرد.
عالقــهمنــدان میتواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و
مشــارکت در ایــن رویــداد ،بــا معاونــت امــور بیــن الملــل
اتــاق تهــران بــه شــماره تمــاس  88725269و همچنیــن
دبیرخانــه دائمــی رویــداد در موسســه مطالعــات خلیــج
فــارس بــه شــماره تلفــن  88227851و کــد دســتوری
مخابراتــی  *6655*222222#ارتبــاط بگیرنــد.
بــا توجــه بــه محدودیــت فضــای پذیــرش حضــوری ،ســامانه
ت نــام بالفاصلــه پــس از تکمیــل ظرفیــت
پذیــرش و ثبــ 
بســته خواهــد شــد.
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بودجه متکی به
نفت با کسری
مواجه میشود

اوال بايــد بــه ايــن موضــوع توجــه داشــته باشــيم کــه
بودجــهاي ميتوانــد بــراي کشــور موفقيتآفريــن
باشــد کــه تــوازن درآمــد و هزينــه آن بــه درســتي و بــر
ي گذاشــته شــده باشــد.
پايههــاي منطقــي و علمــ 
اوال بايــد بــه ايــن موضــوع توجــه داشــته باشــيم کــه
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بودجــهاي ميتوانــد بــراي کشــور موفقيتآفريــن
باشــد کــه تــوازن درآمــد و هزينــه آن بــه درســتي و بــر
پايههــاي منطقــي و علم ـي گذاشــته شــده باشــد .مــا در
بودجــه  1400ميبينيــم کــه بخــش هزينههــا همچنــان
همــان خــرج و مخــارج و هزينههــاي ريخــت و پاشهــاي
گذشــته را دارد کــه بايــد غربــال ميشــد تــا بخشهــاي
الزم و ضــروري بــراي هزينــه درنظــر گرفتــه شــود و از
آن طــرف بهنوعــي دولــت بايــد خــودش را چابکتــر
و کوچکتــر و تصديگريهــا را واگــذار ميکــرد تــا
بــه ســمتي برويــم کــه دولــت بيشــتر نقــش رگوالتــور
را داشــته باشــد .از طــرف ديگــر در بخــش درآمــد هــم
بايــد بــر مبنــاي آيتمهايــي کــه از تحقــق آنهــا خيلــي
مطمئــن هســتيم پيــش برويــم ،بعــد از درآمدهــاي
مالياتــي ،دو ميليــون و  300هــزار بشــکه فــروش نفــت
پيشبينــي شــده اســت کــه ايــن در حاليســت کــه
ميدانيــم بــه هــر حــال اوال برداشــته شــدن تحريمهــا
شــايد بــراي ســال آينــده صــورت نگيــرد ،دوم اينکــه

شماره صد و پنجاه نه  /هفته دوم آذر ماه هزار و سیصد نود و نه

انـرژی

بــازار نفــت بــه گونـهاي نيســت کــه شــرايط آن بــراي مــا
حفــظ شــده و بــازار بــه روال وضعيــت گذشــته باشــد و
ســوم اينکــه اصــا دنيــا بــه ســمتي حرکــت ميکنــد کــه
مصــرف نفــت و ســوختهاي فســيلي را کنــار بگــذارد
و از ســوختهاي غيرفســيلي اســتفاده کنــد .همچنيــن
قــرار بــود در بودجــه  1399بــه ســمت اقتصــاد بــدون
نفــت برويــم ،بنــا بــر ايــن مســيري کــه آغــاز شــده
بــود بايــد حفــظ ميشــد و هميــن مســير را ادامــه
ميداديــم ،در شــرايط حاضــر پيشبينــي ميشــود کــه
دولــت بــا کســري بودجــه شــديد مواجــه شــود و وقتــي
هــم کــه درآمدهــاي نفتــي حاصــل نشــود کســري بودجــه
قطعــي خواهــد بــود .بــراي جبــران کســري بودجــه هــم
دولتهــا از مســيرهاي مختلــف ماننــد چــاپ اســکناس
اقــدام ميکننــد کــه هــم پايــه پولــي و هــم نقدينگــي
را افزايــش ميدهــد کــه منجــر بــه افزايــش نــرخ تــورم
خواهــد شــد ،بــه هميــن دليــل ميتــوان گفــت ايــن
بودجـهاي اســت کــه بــراي آينــده تــورم ايجــاد ميکنــد و
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بــراي اينکــه بخــش درآمــد و هزينههــا بــه هــم بخــورد
و تــورم ايجــاد نشــود بايــد روي موضــوع درآمدهــا از
جملــه درآمدهــاي ناشــي از بخــش نفــت تمرکــز و دقــت
شــود .پيشــنهاد ميشــود بــه جــاي درآمدهايــي کــه
ممکــن اســت محقــق نشــود دولــت اقــدام بــه فــروش
اوراق قرضــه کنــد کــه همــه دولتهــا در چنيــن
شــرايطي از مــردم اســتمداد ميکننــد و حتــي دولــت
ميتوانــد از منابــع نفتــي بهعنــوان پشــتيبان و ضامــن
اســتفاده کنــد تــا مــردم اوراق قرضــه را بگيرنــد و از
طرفــي ديگــر دولــت بايــد داراييهــاي خــودش را کــه
قابــل عرضــه اســت ،بــه فــروش برســاند .ديگــر اينکــه
بخشــي از برنامــه اصــاح حاملهــاي انــرژي را درنظــر
بگيــرد البتــه بــا رعايــت اينکــه دهکهــاي مســتمند
و ناتــوان صدمــه نبيننــد و بــه آنهــا حاملهايــي بــا
سوبســيد ماننــد گاز ،بــرق ،آب و  ...داده شــود تــا بتواننــد
در نهايــت مشکالتشــان برطــرف شــود.
حمیدرضا صالحی

[ویدئو]

شمس اردکانی:
ـت
ـورمزا و غیرعملیاتی اسـ
ـه بودجه  1400تـ
الیحـ

علــی شــمس اردکانــی ،رئیس کمیســیون اقتصــاد کالن
اتــاق ایــران میگویــد :الیحــه بودجــه  1400بــه دلیــل
عدم تعــادل در منابــع و مصــارف عالوه بــر غیرعملیاتی
بــودن بــه شــدت تورمزاســت و در نهایــت بــا کســری
بــاال مواجــه خواهــد شــد .از طرفــی بــا توجــه به رشــد
منفــی اقتصــاد در ســال  99عمــا منابــع درآمــدی
حاصــل از مالیــات چنــدان قابــل تحقــق نیســت.
(( برای دیدن این ویدیو بر روی عکس کیلک کند))

انتخاب
رایزنان
بازرگانیاز
بدنه بخش
خصوصی
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معــاون اول رییسجمهــور در نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی
ضمــن قدردانــی از فعالیتهــای بخــش خصوصــی در دوران
تحریــم و اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــدون حضــور بخــش
خصوصــی،
معــاون اول رییسجمهــور در نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی
ضمــن قدردانــی از فعالیتهــای بخــش خصوصــی در
دوران تحریــم و اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــدون حضــور
بخــش خصوصــی ،اقتصــاد کشــور پیــش نخواهــد رفــت
دربــاره برخــی گالیههــای بخــش خصوصــی نســبت بــه
ابــاغ بخشــنامهها در دوران تحریــم گفــت :هــدف از ابــاغ
ایــن بخشــنامهها در دوره فشــار تحریمهــا جلوگیــری از
فروپاشــی اقتصــاد و زندگــی مــردم بــود ،کــه در صــورت
تغییــر شــرایط مقــررات و بخشــنامهها اصــاح خواهــد شــد.
وی در ادامــه خواســتار جــدی شــدن فعالیــت اتاقهــای
ایــران بــا کشــورهای هــدف صادراتــی شــد .عــاوه بــر ایــن
رییــس اتــاق ایــران نیزخبــر از ظرفیتهــای اتاقهــای
مشــترک بازرگانــی داد و انتخــاب رایزنــان بازرگانــی از میــان
فعــاالن بخــش خصوصــی را یــک ضــرورت دانســت.
در ســالهای اخیــر کــه تحریمهــا بــار دیگــر بــر اقتصــاد
ایــران ســایه افکنــده اســت ،فعــاالن اقتصــادی و اعضــای
اتــاق ایــران در نشسـتهایی کــه بــا مســووالن و دولتمــردان
داشــتهاند ،بارهــا اعــام کردهانــد کــه بخــش خصوصــی
بهرغــم محدودیتهــای ناشــی از تحریــم بــا توجــه بــه
مناســبات و روابــط خــود در بازارهــای هــدف میتوانــد در
پیشــبرد اهــداف کشــور نقشآفریــن باشــد.
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رییسجمهــور در نشســت
مشــترک بــا فعــاالن اقتصــادی اعــام کــرد کــه بــدون
حضــور بخــش خصوصــی ،اقتصــاد کشــور پیــش نخواهــد
رفــت .غالمحســین شــافعی رییــس اتــاق ایــران نیــز در ایــن
نشســت ضمــن برشــمردن مهمتریــن موانــع توســعه تجــارت
بــا کشــورها ،خواســتار توجــه بــه نظــرات بخــش خصوصــی
در رونــد تصمیمگیریهــا شــد .عــاوه بــر ایــن ،رییــس
اتــاق ایــران ظرفیتهــای اتاقهــای مشــترک بازرگانــی
را در توســعه تجــارت بهخصــوص تجــارت بــا کشــورهای
اروپایــی و منطقــهای موردتوجــه قــرار داد و بــر ضــرورت
انتخــاب رایزنــان بازرگانــی از میــان فعــاالن بخــش خصوصــی
تأکیــد کــرد.
تســهیل مــراودات تجــاری بــا کشــورهای اروپایــی و منطقهای
از طریــق حــل مشــکالت نظــام بانکــی و مالــی از دیگــر

موضوعاتــی بــود کــه شــافعی در ایــن نشســت موردتوجــه
قــرار داد و تأکیــد کــرد پیشــنهادهای بخــش خصوصــی
بــرای حــل ایــن مشــکالت ،بســیار راهگشــا خواهــد بــود.
معــاون اول رییسجمهــور در ایــن نشســت خاطرنشــان
کــرد :فعــاالن اقتصــادی مردانــه پــایکار آمدنــد و عملکــرد
خوبــی داشــتند و بــا تأســی از راهبــرد مقاومــت مــورد تأکیــد
مقــام معظــم رهبــری توانســتند سیاســت فشــار حداکثــری
امریــکا را بــا شکســت مواجــه کننــد.
اســحاق جهانگیــری بــا اشــاره بــه اهمیــت حمایــت از بخــش
خصوصــی از طریــق سیاســتهای فرهنگــی مناســب در
کشــور ،یــادآور شــد :اقتصــاد کشــور بــدون حضــور بخــش
خصوصــی پیــش نخواهــد رفــت و بــرای ایــن منظــور الزم
اســت سیاســت فرهنگــی مناســبی از بخــش خصــوص
پشــتیبانی کنــد زیــرا اگــر جامعــه بــه لحــاظ فرهنگــی بــا
بخــش خصوصــی همراهــی نداشــته باشــد ،امــکان فعالیــت و
رشــد آنهــا و بهتبــع آن توســعه اقتصــادی محقــق نخواهــد
شــد.
معــاون اول رییسجمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــا
عقــل و تدبیــر و همراهــی فعــاالن اقتصــادی از فرصتهــای
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پیــش رو در راســتای منافــع مــردم و اقتصــاد کشــور اســتفاده
کنیــم ،تصریــح کــرد :بایــد صدایــی واحــد از همــه مســووالن
قــوای س ـهگانه و فعــاالن اقتصــادی شــنیده شــود تــا دنیــا
بدانــد کــه بــا کشــوری یکپارچــه و متحــد روبــرو اســت.
او بــا قدردانــی از عملکــرد و اقدامــات مثبــت اتــاق ایــران و
بخــش خصوصــی در دوره فشــار حداکثــری امریــکا گفــت:
در دوره تحریمهــای ظالمانــه بخــش زیــادی از درآمدهــای
نفتــی کشــور محقــق نشــد امــا بااینوجــود جریــان تولیــد
در کشــور ادامــه پیــدا کــرد و خوشــبختانه بــا کمبــود کاال
مواجــه نبودیــم کــه ایــن دســتاوردها نتیجــه عملکــرد فعاالن
اقتصــادی و صادرکننــدگان و واردکننــدگان بــوده اســت کــه
اقتصــاد کشــور را ســرپا نگــه داشــته اســت.
بخشنامههای دوران فشار ،اصالح میشود
او بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی
نقــش موثــر و تعیینکننــدهای در تعامــات اقتصــادی
بــا کشــورهای دیگــر دارنــد ،تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه
محدودیتهــای منابــع ارزی کشــور ،اگــر گشایشــی در ایــام
پیــش رو حاصــل شــود بایــد منابــع مالــی مســدود شــده در
کشــورهای دیگــر را آزاد کنیــم تــا ایــن منابــع بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور بازگــردد.
جهانگیــری در ادامــه کاهــش ســطح ســرمایهگذاری در ایــران
طــی ســالیان اخیــر را نگرانکننــده بــرای آینــده کشــور
دانســت و از اتــاق ایــران خواســت ،برنامهریزیهــای الزم را
بــرای ایجــاد انگیــزه در بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاران
خارجــی انجــام دهــد.
او از اتــاق ایــران خواســت فعالیــت اتاقهــای مشــترک
ایــران بــا کشــورهای دیگــر بهخصــوص کشــورهای هــدف
صادراتــی و همســایگان را جدیتــر بگیــرد و بــا توجــه
بــه صحبتهــای رییــس اتــاق ایــران ،زمینــه فعالیــت
رایزنهــای اقتصــادی را در ایــن کشــورها فراهــم کنــد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه شــرایط پیــش رو و چش ـماندازها
نســبت بــه آینــده ،گفــت :باوجــود احتمــال تغییــر در
سیاســتهای دولــت آینــده امریــکا ،همچنــان بایــد بــرای
شــرایط ســخت و ادامــه تحریمهــا آمادگــی و برنامــه داشــته
باشــیم و امنیــت غذایــی مــردم و تأمیــن کاالهــای اساســی
و دارو را در اولویــت برنامههــا قــرار دهیــم .هرچنــد نبایــد
نســبت بــه آینــده مأیــوس و ناامیــد بــود و ضمــن حفــظ
آمادگــی بــرای مواجهــه بــا بدتریــن شــرایط ،نســبت بــه
تغییــر شــرایط نیــز خوشبیــن باشــیم.
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تراز تجاری  ۱.۵میلیارد دالر
مثبت شد
همتــی بــا اعــام اینکــه صــادرات کشــور تاکنــون
بــه  ۲۶.۵میلیــارد دالر و واردات  ۲۵میلیــارد دالر
رســیده اســت ،گفــت :بنابرایــن ،تــراز تجــاری
 ۱.۵میلیــارد دالر مثبــت شــده اســت و ارز در
ســامانه نیمــا خیلــی خــوب تامیــن میشــود کــه
متوســط بیــن  ۱۷۰تــا  ۲۰۰میلیــون دالر عرضــه
در ایــن ســامانه شــکل میگیــرد .انتظــار تورمــی
کاهشــی و بــر تمــام بازارهــا تاثیــر میگــذارد.
همتــی دربــاره کنتــرل نقدینگــی توضیــح داد:
بانــک مرکــزی اجــازه واردات بــدون انتقــال ارز را
نمــی دهــد بــه دلیــل اینکــه بــه معنــای خــروج
ارز و ســرمایه از کشــور اســت بنابرایــن منشــأ ارز
بایــد مشــخص باشــد .مقایســه  ۸۷ماهــه دولــت
یازدهــم بــا همیــن مقــدار در دولتهــای قبلــی
نشــان مــی دهــد کــه نــرخ رشــد نقدینگــی در
ایــن دولــت علیرغــم تحریــم و فشــارهای ارزی
افزایــش نیافتــه اســت.
وی افــزود :رشــد نقدینگــی از مــرداد  ۱۳۹۲تــا
مهــر  ۱۳۹۹معــادل  ۸۳درصــد بــوده اســت.
بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی ،بخشــی از
رشــد پایــه پولــی بــه دلیــل حمایــت بانکهــا از
بــازار ســرمایه بــوده اســت.
همتــی ادامــه داد :بــا توجــه بــه برنامهریزیهــای
انجــام شــده ســال آینــده شــرایط بهتــری از
لحــاظ اقتصــادی خواهیــم داشــت .در شــرایط
خــاص بــر اســاس قانــون بودجــه اجــازه داده
اســت تــا  ۵۰درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی
 GDPاوراق بــه فــروش برســد .معــادل ۷۰
درصــد امــور مربــوط بــه قانــون جدیــد چــک
انجــام شــده  ،ســامانههای مربــوط بــه ثبــت
چکهــا توســط بانکمرکــزی آمــاده شــده
و مــردم از طریــق اپلیکیشــن هــا مــی تواننــد
اطالعــات مربوطــه را از پایــان آذر ثبــت کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت نشــان میدهــد برخالف
ســالهای قبــل ،عــراق در هفتماهــه ســالجاری
اصلیتریــن واردکننــده کاالهــای ایرانــی بــوده و جایگزیــن
چیــن شــده اســت .بــه اعتقــاد رئیــس کمیســیون صــادرات
اتــاق ایــران ایــن جابهجایــی در شــرایط افــت میــزان
صــادرات ،موضــوع قابلتحلیلــی نیســت.
براســاس آمارهــای ارائهشــده از وضعیــت تجــارت خارجــی
در هفــت ماهــه امســال ،عــراق بــا واردات حــدود پنــج
میلیــارد دالر کاال از ایــران ،اصلیتریــن مقصــد صادراتــی
کاالهــای ایرانــی لقــب گرفتــه کــه ایــن ســطح صــادرات
ازنظــر وزنــی بیــش از  ۱۷میلیــون و  ۶۰۰هــزار تــن بــرآورد
میشــود .ســالهای گذشــته همــواره چیــن بهعنــوان
اصلیتریــن شــریک تجــاری ایــران چــه در حــوزه واردات
و چــه در حــوزه صــادرات مطــرح بــود امــا امســال جــای
خــود را بــه عــراق داده اســت .حــال بایــد دیــد ایــن تغییــر
و جابهجایــی در اصلیتریــن شــریک تجــاری ت ـا چــه حــد
میتوانــد معنــادار باشــد .رئیــس کمیســیون صــادرات اتــاق
ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه در گام اول بایــد مشــکالت
اساســی موجــود در مســیر صــادرات را شناســایی و برطــرف
کنیــم ،گفــت :ایــن تغییــر در مقاصــد عمــده صادراتــی را نه
میتــوان مثبــت ارزیابــی کــرد و نــه منفــی .جمشــید نفــر،
صــادرات ایــران را چــه ازنظــر کمیــت و کیفیــت و چــه
ازلحــاظ تنــوع در مقصــد صادراتــی و تنــوع در نــوع کاال،
نامناســب ارزیابــی و خاطرنشــان کــرد :ایــن مــوارد نوعــی
تهدیــد بــرای صــادرات کشــور هســتند .صادراتــی کــه ت ـا
ایــن حــد متمرکــز باشــد را نوعــی تهدیــد میبینــم؛ بــا
کوچکتریــن مشــکل در رونــد صــادرات بــه یــک کشــور
ناگهــان  ۲۵درصــد ســهم صــادرات خــود را از دســت
میدهیــم (طبــق آمــار ســازمان توســعه تجــارت از مجمــوع
صــادرات ایــران ت ـا پایــان مهرمــاه ،عــراق بــهتنهایــی ۲۷
درصــد ایــن آمــار را بــه خــود اختصــاص داده و بهعنــوان
اصلیتریــن مقصــد صادراتــی کاالهــای ایرانــی بــه شــمار
میآیــد ).براســاس اظهــارات ایــن عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق ایــران صــادرات بــه عــراق صادراتــی اســت کــه بــا
بــاال رفتــن نــرخ ارز ،افزایــش قابلتوجهــی پیــدا کــرد و
چــون بســیاری از کاالهــا جنبــه صادراتــی پیــدا کردنــد
امــروز شــاهد رشــد صــادرات بــه ایــن کشــور هســتیم و
فرامــوش نکنیــم اگــر قــرار باشــد حضــور در بــازار عــراق
در همیــن ســطح باقــی بمانــد یــا رشــد پیــدا کنــد بایــد
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تمرکز بر چند بازار خاص،
صادرات را تهدید میکند

ابتــدا بــه کمــک دیپلماســی سیاســی خــود ،مشــکالت
بــازار ایــن کشــور را حــل کنیــم .نفــر ادامــه داد :مشــکالت
حملونقــل و لجســتیک و چوبزنیهــای بازارچههــای
مــرزی عــراق اگــر حــل نشــود ،ایــن بــازار بــرای مــا پایــدار
نخواهــد بــود .در حــال حاضــر تبدیــل شــدن عــراق بــه
اولیــن شــریک تجــاری ایــران بــا توجــه بــه هدفگــذاری
ایــران مبنــی بــر توجــه ویــژه بــه همســایگان قابلتحلیــل
نیســت و نمیتــوان نســبت بــه آن ابــراز خوشــحالی کــرد.
رئیــس کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران یــادآور شــد :اگر در
مرحلــه رشــد صادراتــی ،کشــور هدفــی جایگزیــن کشــوری
دیگــر شــود ،قابلتحلیــل اســت ولــی در شــرایطی کــه
میــزان صــادرات در حــال تنــزل اســت ایــن تغییــرات
معنایــی ندارنــد .ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
در بیــن ســخنان خــود بــار دیگــر بــر لــزوم توجــه بــه تنــوع
در بازارهــای هــدف صادراتــی و تنــوع در نــوع کاالهایــی
کــه صــادر میکنیــم ،تاکیــد کــرد و گفــت :کشــورهای
هــدف صادراتــی ایــران بــه  ۵تــا  ۶کشــور خالصــه
میشــود کــه بســیار شــکننده اســت و اگــر تنهــا یکــی از
آنهــا را از دســت بدهیــم دچــار مشــکل خواهیــم شــد .نــوع
کاالهایــی کــه میفرســتیم نیــز بایــد تنــوع بیشــتری پیــدا
کنــد .امــروز بــا توجــه بــه نــرخ ارز میتــوان بــرای تنــوع
بخشــیدن بــه کاالهــای صادراتــی هــم تــاش کــرد .نفــر بــا

بیــان ایــن مطلــب کــه ســالها قبــل براســاس برآوردهایــی
کــه در وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت انجــام شــد ،ســهم
کشــورهای همســایه در صــادرات ایــران چیــزی حــدود
هــزار و  ۲۰۰میلیــارد دالر بــود کــه تنهــا یــک درصــد
صــادرات ایــران را تشــکیل مــیداد ،تصریــح کــرد :اگــر
ایــن رقــم بــه  ۳درصــد برســد شــاید بــرای همســایگان مــا
رقــم زیــادی محســوب نشــود ولــی میتوانــد کل صــادرات
ایــران را شــامل شــود .در ایــران ظرفیتهــای صادراتــی
فوقالعــادهای داریــم کــه آنهــا را شناســایی نکردیــم و
تجزیهوتحلیــل درســتی از موانــع صــادرات کشــور نداریــم.
حــاال داســتان کرونــا نیــز بــه دیگــر مشــکالت اضافــه شــده
اســت ،موضوعــی کــه صــادرات را بــه ســمت همســایهها و
مرزهــای آبــی ســوق میدهــد .بنابرایــن در ایــن شــرایط
بایــد از ایــن ظرفیــت نهایــت اســتفاده را ببریــم .ایــن عضــو
هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا نگاهــی بــه تجربیــات
کشــور در زمینــه رشــد صــادرات بــه کشــورهای همســایه و
توفیــق نهچنــدان مطلــوب در ایــن حــوزه گفــت :صــادرات
بــه کشــورهای همســایه سالهاســت کــه بهعنــوان
یکــی از اســتراتژیهای کشــور مطــرح میشــود و در
همیــن راســتا نیــز اتــاق ایــران طرحهــا و برنامههــای
زیــادی تدویــن کــرده امــا موفــق نبــوده چــرا؟ چــون
زیرســاختهای اولیــه تحقــق ایــن هــدف فراهــم نبــوده
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و نیســت .براســاس اظهــارات نفــر ،موافقتنامههــای
ترجیحــی یکــی از الزمههــای رشــد روابــط اقتصــادی و
تجــاری کشــورها بــا یکدیگــر اســت کــه متاســفانه در ایــن
حــوزه ضعــف جــدی داریــم .ضعــف دیگــری کــه بــه بــاور
رئیــس کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران مانــع از رشــد
روابــط تجــاری ایــران بــا همســایگان میشــود بــه نبــود
سیســتم حملونقــل مناســب در کشــور برمیگــردد .او از
 ۱۰برابــر شــدن هزینههــای حملونقــل زمینــی در رونــد
صــادرات خبــر داد و بیتوجهــی نســبت بــه مطالعــات
کارشناســی دربــاره کشــورهای هــدف را ضعــف دیگــر ایــران
در برقــراری ارتبــاط بــا همســایگان خــود دانســت.
ایــن فعــال اقتصــادی همچنیــن بــه اوراســیا و فرصتــی کــه
در ایــن منطقــه بــه دســت آوردیــم اشــاره و تاکیــد کــرد:
شــاید در ایــن منطقــه نتوانســتیم بــه اهــداف تعریــف شــده
دســت بیابیــم امــا تمریــن خوبــی بــرای مــا بــود و نبایــد
نســبت بــه آن ناامیــد باشــیم .اگــر فعــاالن اقتصــادی و
دولــت بتواننــد بهصــورت متمرکــز بــرای مشــکالت ،راهــکار
پیــدا کننــد ،بخشــی از چالشهــا حــل میشــود .متاســفانه
صادرکننــدگان بایــد زمــان زیــادی بــرای حــل مســائل
داخلــی خــود صــرف کننــد کــه همیــن موضــوع مانــع از
پیشــرفت کاری آنهــا در بازارهــای دیگــر میشــود .رئیــس
کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران مســیر برقــراری روابــط
تجــاری بیــن ایــران و کشــورهای عضــو اوراســیا را تدریجــی
و پلهپلــه توصیــف کــرد و گفــت :طبیعــی اســت در دورانــی
کــه شــرایط تحریمــی بــر اقتصــاد ایــران حکمفرماســت،
کشــورهای دیگــر بــا تعلــل وارد رابطــه تجــاری بــا ایــران
شــوند .بهویــژه بــا توجــه بــه رفتــار قلدرمآبانــه آمریــکا
کــه حتــی مانــع از ایفــای تعهــدات اروپاییــان در ارتبــاط
بــا ایــران شــد .در ایــن بخــش دیپلماســی میتوانــد بــه
کمــک اقتصــاد بیایــد هرچنــد متاســفانه بنــا بــه هــر دلیلــی
دیپلماســی قــوی نداریــم .نفــر معتقــد اســت بــرای معرفــی
ایــران واقعــی بــه دنیــا ،بایــد روی فعالیتهــای فرهنگــی و
بــاال بــردن قــدرت دیپلماســی خــود متمرکــز شــود .البتــه
ازآنجــا کــه آقــای ترامــپ در دوران ریاس ـتجمهوری خــود
بــر آمریــکا صدمــات زیــادی بــر وجهــه بینالمللــی ایــن
کشــور وارد آورد و شــاید ایــن فرصــت خوبــی بــرای ایــران
باشــد ت ـا خــود را بهدرســتی در ســطح دنیــا معرفــی کنــد.
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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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