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صنعت رشد کرده است اما!...
حسین حقگو
معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی اخی ـرا اعــام کردکــه «شــاخص تولی ــد کارگاههــای بــزرگ
صنعت ــی کشــور در ســه ماهــه دوم نس ــبت بــه دوره مشــابه ســال قب ــل  11.9درصــد»
رشــد ک ــرده اســت .بــه گفتــه ایــن مقــام اقتصــادی بــا توجــه بــه اینکــه «قریــب بــه
 70درصــد از ارزش افــزوده بخــش صنعــت بــه کارگاههــای بــزرگ صنعت ــی (بــاالی 100
نف ــر کارکــن) اختصــاص دارد» رشــد واقــع شــده یعن ــی  11.9درصــدی تولی ــد کارگاههــای
مزبــور «ب ــر تقویــت عملک ــرد رشــد اقتصــادی در تابس ــتان امس ــال موث ــر خواهــد بــود».
پژوهشــکده پول ــی و بانک ــی نی ــز در گ ـزارش اخی ــر خــود از رشــد 6/9درصــدی تولی ــدات
صنعت ــی ش ــرکتهای بورس ــی در مهرمــاه خب ــر داد کــه ب ــر اســاس ایــن گ ـزارش «در دو
ســال اخی ــر ب ــی ســابقه بــوده اســت ».البتــه در ایــن گـزارش عنــوان م یشــود کــه بخــش
عمــده ایــن رشــد متعلــق بــه رشــد تولی ــدات محصــوالت ش ــیمیایی و خودروســازی و
قطعــات بــوده اســت .ضمــن آنکــه نم یتــوان همیــن رشــدهای واقعشــده را نادیــده
گرفــت و از آن خشــنود نب ــود و سپاســگزار کارگ ـران و مهندســان و مدی ـران ایــن بنگاههــا
ب ـرای کس ــب ایــن موفقی ــت در ایــن ش ـرایط بس ــیار ســخت تحریم ــی و ســلطه پاندم ــی
کرونــا سپاســگزاری نکــرد .امــا همانطوریکــه در ادامــه گــزارش پژوهشــکده پولــی و
بانکــی آمــده اســت ،شــاخص تولیــد در صنایــع دســتگاههای برقــی و ماشــی نآالت و
تجهی ـزات در همی ــن مهرمــاه نس ــبت بــه مــدت مشــابه ســال قب ــل رشــد منف ــی داشــته
کــه ایــن رشــد منف ــی در ماههــای اخی ــر تک ـرار شــده اســت و «بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
صنایــع تولیدکننــده کاالهــای س ــرمایهای هس ــتند کاهــش متوال ــی تولی ــد در ایــن صنایــع
را م یتــوان نشــانه تضعیــف ســرمایهگذاری در اقتصــاد کشــور دانســت ».ب یگمــان
عب ــارت فــوق در گـزارش پژوهشــکده پول ــی و بانک ــی را بایــد بس ــیار جــدی گرفــت .اینکــه
رونــد حرکــت صنعــت کشــورمان بــه ســمت کاهــش شــدید رشــد ارزش افــزوده صنایــع
ســاخت محــور و مبتن ــی ب ــر دانــش و فنــاوری بــوده و ســهم صنایــع مبتن ــی ب ــر منابــع
هی ــدرو ک ربــوری و در فضــای انحصــاری رونــدی افزایش ــی داشــته اســت .در گـزارش ســال
گذشــته موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی نیــز اعــداد و ارقــام دقیــق ایــن
رونــد نزول ــی بی ــان شــده بــود .اینکــه در «حال ــی کــه ســهم صنایــع هی ــدرو ک ربــوری بــه
س ــرعت رشــد ک ــرده و از  12/5درصــد در ســال  83بــه  38/5درصــد در ســال  93رس ــیده
اســت ادام ــه در صفحــه 2

پیـدا و پنـهان
توسعه صادرات
مهنــدسمحمــدپارســا

مجادلــه بــر ســر منابــع یــا همــان محــل درآمدهــای دولــت در الیحــه بودجــه
1399درآذرمــاه مهمتریــن موضــوع میــان دونهــاد اصلــی اداره کشــور ازیــک
ســو وگروههــای کارشناســی و نیــز تشــکل هــای کارفرمایــی و فعــاالن اقتصــادی
از ســوی دیگــر بــود .ایــن مجادلــه کــه بــه نظــر مــی رســد در زمســتان و
هنــگام تصویــب نهایــی بودجــه بــه اوج مــی رســد بــر ســر ایــن اســت کــه
دولــت بــرای پوشــش دادن بــه هزینــه هــای اداره کشــور رقمــی نزدیــک بــه
 200هــزار میلیــارد تومــان از محــل صــادرات نفــت بــه خــارج یــا پیــش فــروش
نفــت پیــش بینــی کــرده اســت و مخالفــان مــی گوینــد ایــن رقــم محقــق
نمــی شــود .بــه نظــر مــی رســد حتــی اگــر پیــش بینــی دولــت بــا فــرض
تنــش زدایــی در سیاســت خارجــی جامــه عمــل بپوشــد و ایــران بتوانــد نفــت
صادرکنــد تــا مــزد و حقــوق کارمنــدان خــود را بدهــد ،بایــد فکــر اساســی
کــرد تــا اقتصــاد ایــران بــه ویــژه معیشــت کارمنــدان دولــت از وابســتگی بــه
صــادرات نفــت خــام دور بمانــد .عــاوه بــر ایــن کاهــش یــا حــذف دوره ای
درآمــد صــادرات نفــت بــه کاهــش رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی منجــر شــده
و کســری بودجــه و تــورم و کاهــش درآمــد ســرانه واقعــی شــهروندان را بــه
دنبــال دارد .در دهــه  1390همــه ایــن رخدادهــای ناراحــت کننــده یعنــی
کاهــش درآمــد ســرانه؛ تــورم فزاینــده و رشــد منفــی تولیــد ناخالــص داخلــی
در  5ســال از  10ســال دهــه  1390اتفــاق افتــاد.

توسعهصادراتویکپارامترنو
تجربــه کشــورهای پیشــرفته مثــل آلمــان وکشــورهای نوظهــور صنعتــی مثــل
کــره جنوبــی و ترکیــه نشــان مــی دهــد راه رهایــی از دور خبیــث وابســتگی بــه
صــادرات نفــت ،همــان راهبــرد توســعه صــادرات اســت  .توســعه صــادرات امــا
یــک فراینــد آســان نیســت و نیــاز بــه الزامهایــی دارد کــه ایــن الزامهــا بایــد در
بــاور کلیــت جامعــه ایرانــی شــامل اداره کننــدگان اصلــی کشــور ،روشــنفکران
و گروههــای مرجــع فکــری و شــهروندان شــناخته شــوند .دربــاره الزامهــای
توســعه صــادرات مقولــه هــای گوناگــون از جملــه مهمتریــن آنهــا یعنــی
آزادســازی نــرخ ارز ،سیاســت خارجــی آرام  ،پشــتیبانی لجســتیکی نظــام منــد
از صادرکننــدگان از ســوی دولــت و بانــک مرکــزی و حــذف موانــع بانکــی و
پولــی بحــث هــای پرشــماری انجــام شــده و هنــوز جــا دارد دربــاره هرکــدام
از ایــن مقولــه هــا بررســیهای کارشناســانه انجــام شــود  .امــا ایــن نوشــته
قصــد دارد بــه یــک موضــوع شــاید کمــی ناشــناخته تــر در پیشــبرد توســعه
صــادرات و پایــداری ایــن پدیــده در میــان مــدت و بلنــد مــدت نکاتــی را یــاد
آور شــود .ایــن مقولــه کــه در ســطرهای بعــدی اشــاره خواهــم کــرد یکــی
ازمهمتریــن عنصرهــا در بســتر « توســعه انســانی» اســت کــه از نظــر اهمیــت و
فراگیــری بــر فــراز توســعه اقتصــادی ایســتاده اســت .شــاخص توســعه انســانی،
بــه صــورت ســاالنه ادام ــه در صفحــه 2
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ادامه از صفحه 1
توســط برنامــه توســعه ســازمان ملــل ســنجیده میشــود
و معیــار خالصــهای بــرای توســعه انســانی اســت .ایــن
شــاخص متوســط دســتیابی یــک کشــور را در ســه بعــد
اساســی توســعه انســانی؛ یعنــی امیــد بــه زندگــی و
آمــوزش و درآمــد ســرانه را اندازهگیــری میکنــد .اگــر
شــاخص توســعه انســانی کمتــر از  ۰/۵۵باشــد ،کشــور
در مرحلــه توســعه انســانی پاییــن اســت و اگــر شــاخص
توســعه انســانی بیــن  ۰/۵۵تــا  ۰/۷باشــد ،کشــور در
مرحلــه توســعه انســانی متوســط اســت و اگــر شــاخص
توســعه انســانی بیــن  ۰/۷تــا  ۰/۸باشــد ،کشــور در مرحلــه
توســعه انســانی بــاال اســت.
ضریبجینی
امــا جــدای از مقولــه بســیار بــا اهمیــت توســعه انســانی
و انــدازه درآمــد ســرانه یکــی دیگــر از مقولــه هایــی کــه
بــه صــورت نــا آشــکار امــا بســیار مهــم بــر فعالیتهــای
اقتصــادی بالنــده از جملــه توســعه صــادرات موثــر اســت
برابــری یــا نابرابــری درآمدهــا در کشــور اســت .اقتصــاد
نفتــی ایــران گونــه ای بــوده و هســت کــه درآمــد ریالــی
و ارزی بــه دســت آمــده از نفــت در اختیــار گروههــای
کمتــری از شــهروندان قــرار مــی گیــرد .ایــن مســاله
موجــب نابرابــری درآمــدی در ایــران شــده و میــل بــه
فعالیــت هــای اقتصــادی کــه نیازمنــد ســختی کشــیدن
اســت را در میــان جوانــان و نخبــگان کــم رنــگ کــرده
اســت و بیشــتر نخبــگان بــه ایــن فکرنــد کــه بــه هرشــکل
ممکــن خــود را بــه جایــی کــه منابــع ارزان دولتــی توزیــع
مــی شــود ســنجاق کننــد .بــرای انــدازه گیــری ایــن
نابرابــری از شــاخص هــای مختلــف از جملــه شــاخصی
بــه نــام ضریــب جینــی اســتفاده مــی شــود .ضریــب
جینــی ،شــاخصی بــرای محاســبه توزیــع درآمــد در میــان
مــردم اســت و چگونگــی تغییــرات درآمــدی بیــن فقــرا
و ثروتمنــدان جامعــه را نشــان میدهــد .ایــن شــاخص
چگونگــی توزیــع درآمــد را در طــول یــک دوره زمانــی
نشــان داده و رشــد آن بیانگــر افزایــش اختــاف طبقاتــی
بــه نفــع ثروتمنــدان و کاهــش آن بــه عکــس ایــن حالــت
داللــت دارد .ضریــب جینــی عــددی بیــن  ۰و  ۱اســت و
بــه تنهایــی نمیتوانــد گویــای وضعیــت اختــاف طبقاتــی
و رفــاه اقتصــادی جوامــع باشــد؛ امــا در صورتــی کــه
درآمــد ســرانه در کشــوری در حــال رشــد باشــد و همزمــان
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صنعت رشد کرده است اما!...
ســهم صنایــع متک ــی بــه دانــش فن ــی از 12درصــد بــه 10/8
درصــد در ســال  93ســقوط کــرده اســت» .همچنیــن رابطــه
مبادلــه صنعــت بــا ســایر بخشهــای اقتصــادی نی ــز «از 1/21
در ســال  1374بــه 0/93درصــد در ســال  95کاهــش یافتــه
اســت» کــه مع ــرف نــزول ارزش محصــوالت صنعت ــی نس ــبت بــا
محصــوالت ســایر بخشهــای اقتصــادی اســت.
ضریــب جینــی آن نیــز افزایــش یافتــه و ایــن افزایــش
بیــش از رشــد درآمــد ســرانه باشــد ،میتــوان نتیجــه
گرفــت وضعیــت رفــاه اجتماعــی بهبــود نیافتــه اســت.
ضریــب جینــی ،نابرابــری درآمــد را اندازهگیــری میکنــد.
همچنیــن ضریــب جینــی بســتگی بــه میــزان جمعیــت
یــک کشــور نــدارد و نبــود اطالعــات دقیــق از وضعیــت
درآمــد واقعــی افــراد و حتــی وجــود ضریــب جینــی بــه
طــور کلــی میتوانــد بــه عنــوان ســنجهای از رفــاه
اجتماعــی -اقتصــادی افــراد اســتفاده شــود و بــاال بــودن
ایــن ضریــب در یــک کشــور معمــوال بــه عنــوان شــاخصی
از بــاال بــودن اختــاف طبقاتــی و نابرابــری درآمــدی در
نظــر گرفتــه میشــود .مطابــق ایــن پژوهــش ،مقایســه
ایــران بــا دو کشــور گرجســتان و ترکیــه نشــان میدهــد
کــه ضریــب جینــی ایــران در دوره  ۲۰۱۸-۲۰۰۲تقریبــا
در اکثــر ســالها پایینتــر از  ۰/۴اســت و ایــران نســبت
بــه کشــورهایی چــون ترکیــه وضعیــت بهتــری دارد .امــا
ایــران نســبت بــه کشــورهای توســعه یافتــه درایــن حــوزه
وضعیــت مســاعدی نــدارد.
حــاال پرســش ایــن اســت کــه توســعه صــادرات و ضریــب
جینــی چگونــه برهــم اثــر مــی گذارنــد و آیــا مــی تــوان
امیــدوار بــود از مســیر ایــن درهــم تنیدگــی و فرورفتــن
اجــزای ایــن دومقولــه یعنــی حرکــت بــه ســوی برابــر
ســازی نســبی درآمدهــا و بهینــه کــردن ضریــب جینــی
در مســیر عبــور از ناهنجــاری هــای اقتصــاد ایــران در
شــرایط حاضــر رســید؟ البتــه پاســخ بــه ایــن پرســش
نیازمنــد بررســی هــای پژوهشــی مشــروح و کنارهــم قــرار
دادن تغییــرات توســعه صــادرات غیــر از نفــت و تغییــرات
ضریــب جینــی در یــک ســری زمانــی درازمــدت و کنــار

هــم قــراردادن ســایر عوامــل بــا روش هــای آمــاری
پیچیــده اســت .امــا بــه لحــاظ نظــری و تئوریــک مــی
تــوان ادعــا کــرد از آنجایــی کــه توســعه صــادرات غیــر
نفتــی بــه ویــژه صــادرات تولیــدات صنعتــی و نیــز خدمــات
فنــی و مهندســی نیازمنــد درگیرکــردن شــمار بیشــتری
از نیــروی کار و ســهامداران اســت بــه گــردش درآمــد در
جامعــه کمــک بیشــتری مــی کنــد و انباشــت و توزیــع
درآمــد نســبت بــه وضعیــت فعلــی برابرتــر خواهــد شــد.
توســعه صــادرات صنعتــی و خدمــات فنــی ومهندســی در
صورتــی کــه بــا مشــارکت و همــکاری شــمار بیشــتری از
بنگاههــای کوچــک همــراه باشــد کــه فعالیتهــای پســین را
بــرای توســعه صــادرات آمــاده میکننــد نیــز از وضعیــت
امــروز بــه برابــری بیشــتری در توزیــع درآمــد منجــر
خواهــد شــد .درصــورت کامیابــی بنگاههــای کوچــک در
توســعه صــادرات و افزایــش درآمــد آنهــا انگیــزه بــرای
نخبــگان بــرای ورود بــه فعالیتهــای صادراتــی افزایــش
مــی یابــد و از ایــن مســیر نیــز بــه توزیــع برابرتــر درآمــد
کمــک مــی شــود .افزایــش حجــم صــادرات غیــر نفتــی
نیازمنــد رشــد تولیــد در داخــل و در درون مرزهــای ملــی و
فعالیــت هــای گوناگــون اســت کــه بــه توزیــع درآمــد بیــن
گروههــای پرشــمارتری منجــر مــی شــود .افزایــش درآمــد
شــهروندان از توســعه تولیــد داخــل و توســعه صــادرات بــه
افزایــش قــدرت خریــد مــردم منجــر شــده و بــا افزایــش
مصــرف مــردم تولیــد رونــق تــازه ای را تجربــه مــی کنــد.
رونــق تولیــد در مرحلــه بعــد رشــد تولیــد ملــی را فزاینــده
مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب یــک دور مثبــت در اقتصــاد
پدیــدار مــی شــود و میتــوان امیــدوار بــود کــه بــه توزیــع
برابرتــر درآمــد منتهــی مــی شــود.

ایــن روندهــای بس ــیار نگ رانکننــده ریشــه در غلب ــه الگوهــای
غلــط توســعه صنعتــی طــی چنــد دهــه و شــدتگیری آن
متاســفانه در یک ــی دو ســال اخی ــر و اوجگیری تحریمهــا دارد .در
ایــن الگوهــای غلــط در بعــد بیرون ــی خودکفای ــی یــا جایگزین ــی
واردات و در بعــد درون ــی تامی ــن نیازهــای ض ــروری و معیشــتی
جامعــه یــا تامی ــن نیازهــای داخل ــی تولی ــد و اشــتغال بــا تاکی ــد
بــر حمایــت از مصرفکننــده در مقابــل تولی دکننــده داخلــی
یــا رقی ــب جهان ــی ســلطه داشــته اســت .در حال ــی کــه آنچــه
م یتوانــد صنعــت کشــور را بــه معنــای واقع ــی رشــد دهــد و
در جایــگاه شایس ــته خــود بنشــاند الگوی ــی اســت کــه در بعــد
بیرون ــی قابــل رقابــت در ســطح منطق ـهای و جهان ــی باشــد و
در داخــل بتوانــد بــه افزایــش رفــاه جامعــه از طریــق افزایــش
درآمــد س ـرانه بینجامــد .در الگــوی توســعه صنایــع مبتن ــی ب ــر
منابــع طبیع ــی و صنایــع ســنگین ماننــد فــوالد و پتروش ــیمی
و صنایــع مصرفــی نهایــی بــرای بــازار داخــل ،مــدار توســعه
همچنــان بــر محــور نفــت و درآمدهــای نفتــی م یچرخــد و
نتیجــه آن نی ــز ضعــف تولی ــد و دولــت و فق ــر مصرفکننــده و
رانت ــی بــودن اقتصــاد اســت .در حال ــی کــه اگ ــر در جهــت غلب ــه
توســعه صنعت ــی مبتن ــی ب ــر صنایــع مصرف ــی بــا دوام بــه عنوان
لکوموتی ــو صنعــت و دارای مزیتهــای رقابت ــی حرکــت م یشــد،
هــم رشــد کمــی حاصــل م یآمــد و هــم توســعه کیفــی و
تکنولوژیــک و صنعــت کشــور را بــه بازارهــای جهانــی گــره
م ـیزد و جــذب س ــرمایههای مس ــتقیم خارج ــی را نی ــز ف راهــم
م ینمــود .شــاید هنــوز دیــر نشــده باشــد بتــوان بــا توجــه
بــه امــکان خاتمــه تحریمهــا ،بــار دیگ ــر قطــار صنعــت را بــه
مــدار و ریــل درســت خــود بازگردانــد .امی ــد اســت چنی ــن شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ایجاد شعبه ریالی
صندوق توسعه ملی
بــه نظ ــر م یرســد ،موافقــت مش ــروط مقــام معظــم رهب ــری
بــا کاهــش ســهم توســعه مل ــی از محــل ف ــروش نفــت در
بودجــه ،حــاوی نــکات ویــژهای اســت کــه م یبایســت از
منظــر تحلیلــی مــورد توجــه و مداقــه قــرار بگیــرد .واقــع
آن اســت کــه صندوقهــای توســعه ملــی در کشــورهای
توســعهیافته و در حــال توســعه بــا اهــداف گوناگــون
از جملــه انتقــال ســرمایه بــه نســلهای بعــدی و ثبــات
اقتصــادی تشــکیل م یشــوند ،امــا ایــن رونــد در کشــور
مــا بــه گونــهای متفــاوت محقــق شــده اســت .در واقــع
دولتهــا همــواره صنــدوق را بــه عنــوان ظرفیتــی در
نظــر م یگی رنــد کــه در مواقــع مــورد نیــاز بتواننــد بــه
دارای یهــای آن دســتدرازی کننــد و بــرای امــورات جــاری
و هزینـهای خــود از آن به ــره منــد شــوند .بناب رایــن موافقــت
مشــروط بــا درخواســت کاهــش ورودی صنــدوق ،اقــدام
درســتی اســت .پیداســت اگ ــر برداشــتی از صنــدوق توســعه
ملــی صــورت م یگیــرد بایــد ورودی بــه صنــدوق بیشــتر
از خروجــی آن باشــد تــا صندوقهــا دچــار رشــد منفــی
نشــوند .بــه عبــارت روشــنتر واریــز بــه صنــدوق بیــش از
برداش ـتها باشــد .از آنجــا کــه واریــز بــه صنــدوق توســعه
ملــی بــه صــورت ارزی اســت ،شــرط مقــام رهبــری شــرط
خوب ــی اســت ،چ ـرا کــه اگ ــر دولــت حداقــل 1میلیون بشــکه
نفــت صــادر نکنــد ،جب ـران برداشـتهای متعــدد از صنــدوق
توســعه مل ــی ممکــن نیس ــت .از ســوی دیگ ــر ایــن موافقــت
مشــروط در حقیقــت دســت دولتهــا بــرای دســتبرد زدن
بــه صنــدوق بی نالنس ــلی توســعه را م یبنــدد .چــون یک ــی
از اقداماتــی کــه دولتهــا و ســاختارهای اج رایــی همــواره
بــه دنبــال آن بودهانــد ،ایــن بــوده کــه درآمدهــای نفتــی
را خــرج روزمرگ یهــا و بــزرگ کــردن غیرضــروری دولــت

کردهانــد .امــا نکتــه مغفــول مانــده در ایــن می ــان آن اســت
کــه بنــده معتقــدم صنــدوق توســعه ملــی بایــد بخــش
ریال ــی هــم داشــته باشــد تــا بتوانــد بخش ــی از درآمدهــای
برآمــده از فــروش نفــت داخلــی کــه آن هــم ثــروت
بی نالنســلی اســت و فعــا تمامــش بــدون دلیــل موجــه
مصــرف م یشــود را بــه صنــدوق واریــز کنــد .بــه نظــرم
یکــی از اصالحــات ضــروری در خصــوص صنــدوق توســعه
مل ــی مرتب ــط بــا ایجــاد همی ــن حــوزه ریال ــی در صنــدوق
اســت .یعن ــی اعــام شــود کــه از ســال
جــاری حداقــل 30درصــد فــروش داخلــی فرآوردههــای
نفــت ،گاز ،پتروشــیمی بــه صنــدوق توســعه ملــی واریــز
شــود تــا از آن بــرای ســرمایهگذاریهای ریالــی کشــور
اســتفاده شــود .ضمــن اینکــه ســالی مثــا 5درصــد هــم بــه
ایــن واریزیهــای ریال ــی افــزوده شــود .شــاخصه اصل ــی ایــن
شــعبه ریال ــی صنــدوق توســعه مل ــی آن اســت کــه اقتصــاد
ایــران از شــر تبعــات خط رنــاک تبدیــل دالر بــه ریــال و
تســعیر دارای یهــای دولــت نیــز رهــا خواهــد شــد .چــرا
کــه در صــورت نیــاز بــه ســرمایهگذاری در داخــل کشــور
م یتــوان از دارای یهــای ریالــی صنــدوق بهــره بــرد ،بــدون
اینکــه تبعــات خط رنــاک آن ســایر بخشهــای اقتصــادی
را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .اهمیــت ایــن تصمیــم زمانــی
برجســتهتر م یشــود کــه بدانیــم ،تخصیــص دارای یهــای
ارزی بــه بخشهــای مختلــف و تبدیــل ایــن دارای یهــای
ارزی بــه ریــال یک ــی از دالیــل اصل ــی توســعه پایــه پول ــی،
رشــد نقدینگ ــی و افزایــش تــورم بــوده اســت .از ایــن طریــق،
نظــام بودجهریــزی کشــور تغیی ـرات اساس ــی خواهــد ک ــرد
و در یــک رونــد تدریجــی رونــد کاهــش وابســتگی بــه
درآمدهــای نفتــی محقــق خواهــد شــد .مثــا ،ابتــدا 20

تا30درصــد ،ســال بعــد 35درصــد و ســال بعــد هــم بیشــتر
تــا جای ــی کــه بــه جایگاه ــی برس ــیم کــه حداقــل دوســوم
فــروش داخلــی ،نفــت و گاز بــه ایــن حســاب وارد شــود.
ب ـرای ایــن منظــور مــواردی چــون ،پــول ســوخت نیروگاههــا
نی ــز بایــد احتس ــاب شــود و از آن ب ـرای س ــرمایهگذاریهای
زی ربنای ــی مثــل بخــش ب ــرق کشــور کــه ســالهای مظلــوم
واقــع شــده انجــام شــود .در واقــع ایــن بودجــه بایــد ب ـرای
توســعه انرژیهــای نــو ســرمایهگذاری شــود تــا ایــران در
حــوزه بهــره وری در حــوزه انــرژی هــم قدمهــای بلنــدی
بــردارد .مصــرف ب یرویــه ســوختهای فســیلی هــر ســال
بخــش قابــل توجهــی از ظرفی تهــای کشــور را هــدر
م یدهــد ،ایــن رونــد بایــد تغییــر کنــد و مصــرف انــرژی
در کشــور بــر اســاس یــک منطــق درســت انجــام شــود.
حــدود 10ســال پی ــش مقــام معظــم رهب ــری توصی ــه کردنــد
ب رنامهریزیهــای زی ربنای ــی بایــد بــه گون ـهای تنظی ــم شــود
تــا رونــد افسارگس ــیخته مص ــرف ان ــرژی در کشــور کنت ــرل
شــود.اما بوروک راتهــای ب یخی ــال نس ــبت بــه نس ــل اینــده
بــه ایــن توصی ههــای راهگشــا توجــه نکردنــد تــا امــروز
مصــرف ســوخت در کشــور بــه وضعیتــی رســیده کــه
ای رانیــان چنــد ب رابــر نیــاز عــادی خــود ســوخت و انــرژی
مص ــرف م یکننــد .بناب رایــن موافقــت مش ــروط رهب ــر معظــم
انقــاب بــا درخواســت بودجـهای دولــت ب ـرای کاهــش واریــز
ســهم صنــدوق توســعه مل ــی نکتــه قابــل توجه ــی اســت.
ضمــن اینکــه امی ــدوارم موضــوع ایجاد شــعبه ریال ــی صندوق
توســعه مل ــی نی ــز مــورد توجــه تصمی مســازان و تحلیلگ ـران
قــرار بگیــرد تــا اقتصــاد ایــران بــا حداکثــر پشــتوانههای
اقتصــادی ب رنامههــای خــود رد مســیر توســعه پایــدار را
دنب ــال کنــد.
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تشــکلهای بخــش خصوصــی بــرای ارتقــا و توســعه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه کشــورهای منطقــه
و همســایه تفاهمنامــه ســهجانبهای بــه امضــا رســاندند.
اتــاق بازرگانــی تهــران ،ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
تهــران و دبیرخانــه دائمــی توســعه صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی ســاختمان طرفیــن ایــن تفاهمنامــه بودنــد.
بــا هــدف کمــک بــه توســعه صــادرات خدمــات فنــی
ش خصوصــی ایــران بــه
و مهندســی بنگاههــای بخــ 
کشــورهای هــدف و شناســایی بازارهــای صادراتــی و
تســهیل ورود شــرکتهای مهندســی ســاختمان بــه بــازار
ایــن کشــورها ،یــک تفاهمنامــه همــکاری س ـهجانبه میــان
اتــاق بازرگانــی تهــران ،ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان تهــران و دبیرخانــه دائمــی توســعه صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی ســاختمان و روابــط بینالملــل
ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران بــه امضــا رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در مراســم
امضــای ایــن تفاهمنامــه همــکاری ،کــه روز گذشــته در
اتــاق بازرگانــی تهــران برگــزار شــد ،دبیــرکل اتــاق تهــران،
بــا اشــاره بــه توانمنــدی بــاالی شــرکتهای مهندســی
ســاختمان در ایــران و وجــود مهندســان نخبــه و بــا دانــش
فنــی بــاال در کشــور ،حضــور ایــن بخــش در پروژههــای
بینالمللــی و منطقـهای را فرصتــی بــرای تعالــی بنگاههــای
ایــن بخــش و رشــد و توســعه بیشــتر صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی کشــور عنــوان کــرد .بهمــن عشــقی در
ایــن زمینــه ،آمادگــی کامــل اتــاق بازرگانــی تهــران بــرای
همــکاری بــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
تهــران بــرای تســهیل ورود شــرکتهای مهندســی بــه
بازارهــای هــدف را مــورد تاکیــد قــرار داد.
همچنیــن ســعید ســعیدیان ،رئیــس ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان تهــران ،نیــز در ســخنان
کوتاهــی ،همــکاری ایــن نهــاد مهندســی کشــور بــا اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران را فرصتــی
تــازه بــرای ارتقــای کمــی و کیفــی صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی کشــور دانســت و بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد که
طــی مذاکراتــی بــا مقامــات کشــور افغانســتان ،چندیــن
پــروژه ساختوســاز در ابعــاد گســترده ،بــرای حضــور
شــرکتهای ایرانــی در ایــن بــازار تعریــف و در حــال
نهایــی شــدن اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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حضــور کنسرســیوم شــرکت مهندســان مشــاور ســازه و
شــرکت مهندســی و ســاختمانی جهانپــارس در فینــال
رویــداد جایــزه جهانــی مدیریــت پــروژه ســال 2020
افتخــاری دیگــر بــرای شــرکتهای خصوصــی توانمنــد
ایرانــی در صنعــت نفــت و گاز  ،ابــر پــروژه پاالیشــگاه گاز
بیدبلنــد خلیــج فــارس کــه توســط کنسرســیوم شــرکت
مهندســان مشــاور ســازه و شــرکت مهندســی و ســاختمانی
جهانپــارس بــه انجــام رســیده اســت  ،بــه عنــوان یکــی از
دو فینالیســت جایــزه جهانــی پروژههــای برتــر ســال 2020
توســط موسســه  IPMAانتخــاب شــد .
اهمیــت کســب ایــن افتخــار در زمــان تحریمهــای ظالمانــه
در مقایســه بــا ســایر پروژههــا در کشــورهای دیگــر دو
چنــدان اســت .
ایــن جایــزه هــر ســال در دو ســطح ابرپــروژه هــا (Mega
 )Projectsو پــروژه هــای بــزرگ ()Large Projects
بــر اســاس اســتاندارد شایســتگی مدیریــت پــروژه
( )Project Excellence baselineبرگــزار میشــود.
ایــن پــروژه قبــا در رویــداد جایــزه ملــی مدیریــت پــروژه
در ســال  1399موفــق بــه اخــذ باالتریــن امتیــاز در میــان
دیگــر ابرپــروژه هــای شــرکت کننــده و نشــان ســیمین
موسســه ملــی مدیریــت پــروژه ایــران شــده بــود.
پاالیشــگاه گاز بیــد بلنــد خلیــج فــارس بــا دارا بــودن
 38واحــد فرآینــدی و جانبــی ،قابلیــت دریافــت دو هــزار
میلیــون اســتاندارد فــوت مکعــب گاز تــرش و شــیرین در
روز را دارد.بــا توجــه بــه شــرایط عملیاتــی ،پاالیشــگاه قــادر
بــه تولیــد حداقــل:
⦁ 2.720تن در روز گاز اتان،
⦁  2.700تن در روز پروپان مایع،
⦁  1.470تن در روز بوتان مایع،
⦁  1.210تن میعانات گازی محصول می باشد.
متجــاوز از  500نفــر مهنــدس طراح در بخشــهای مهندســی
فرآینــد ،ســاختمان ،ســیویل و ســازه ،بــرق و ابــزار دقیــق،
تجهیــزات ،لولــه کشــی و ایمنــی مشــغول بــه فعالیــت بــوده

حضور کنسرسیوم شرکت مهندسان مشاور سازه و
شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس در فینال
رویداد جایزه جهانی مدیریت پروژه سال 2020
انــد در طــی طراحــی تفصیلــی پاالیشــگاه بیــش از  50هــزار
مــدرک در بیــش از یــک و نیــم میلیــون بــرگ نقشــه بــا
ارایــه اطالعــات فنــی و مهندســی توســط کنسرســیوم و
ســازندگان تولیــد ،بررســی و نهایــی شــده انــد
در بخــش خریــد بعنــوان دو شــرکت ایرانــی بــا حمایــت
جــدی از صنایــع داخلــی و بــا اعتقــادی کــه بــه کارآفرینــی
و افزایــش دانــش و تــوان ســاخت داخــل بــود بســیار بیشــتر
از تعهــد قــراردادی ســفارش داخلــی بــرای تامیــن تجهیزات
پــروژه گذاشــته شــد و بــرای حــدود  1500درخواســت
خریــد از  5200ســازنده اســتعالم بــه عمــل آمــد و 4100
پیشــنهاد فنــی و مالــی بررســی گردیــد و  1100قــرارداد
خریــد بــه امضــاء رســید 70 .ســازنده خارجــی و 131
ســازنده ی داخلــی توانســتند بیــش از  105000تــن کاال
را تأمیــن نماینــد.
اجــرای پــروژه بیدبلنــد خلیــج فــارس بــا توجــه بــه بزرگــی
و حجــم پــروژه کــه در زمینــی در حــدود  200هکتــار
انجــام گرفــت تعــداد نفــرات پــروژه در اوج فعالیــت هــای
اجرایــی بــه حــدود  12هــزار نفــر رســید کــه مســتلزم
ایجــاد سیســتم خدمــات پشــتیبانی ،کمــپ و حراســت
بســیار گســترده و عظیمــی بــود کــه باعــث گردیــد در

کنــار پاالیشــگاه ،شــهرک مســکونی بــا ظرفیــت  5000نفــر
نیــروی غیربومــی بــا کلیــه امکانــات تأســیس گــردد.
احجــام عمــده عملیــات اجرایــی پــروژه بــه قــرار ذیــل
میباشــد:
⦁نصــب  35هــزار تــن تجهیــزات ثابــت و دوار کــه بخشــی از
آن مشــتمل بــر  20دســتگاه توربــو کمپرســور 4 ،دســتگاه
توربواکســپندر و  4دســتگاه کولدباکــس بــا پیشــرفته تریــن
تکنولــوژی روز دنیــا مــی باشــد.
⦁اجرای  18هزار تن اسکلت فلزی
⦁اجرای  1.600.000اینچ قطر لوله کشی
⦁اجرای حدود  250هزار متر مکعب بتن ریزی
⦁انجام حدود  4000کیلومتر کابل کشی
همچنیــن کنسرســیوم در راســتای مســوولیت اجتماعــی
اقداماتــی همچــون بهینــه ســازی تصفیــه خانــه آب شــهر
بهبهــان ،اولویــت در اســتخدام نیروهــای بومــی ،ســاخت
مدرســه بــرای روســتاهای نزدیــک پاالیشــگاه ،بهســازی و
تعویــض روشــنایی روســتاهای نزدیــک پاالیشــگاه و برخــی
دیگــر از فعالیتهــا را انجــام داده اســت.
از دیگــر ویژگیهــای برجســته ایــن پــروژه میتــوان به کســب
رکــورد ارزشــمند  63میلیــون نفر-ســاعت کار بــدون حادثــه
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منجــر بــه فــوت و همچنیــن  38میلیــون نفر-ســاعت کار
بــدون حادثــه منجــر بــه اتــاف وقــت ،کســب پیشــرفت
پایــدار  2.7درصــد بــه مــدت یــک ســال و نیــز کار تیمــی
 ،کرامــت انســانی ،حفاظــت از محیــط زیســت ،ارتقــای
نیــروی انســانی و ارتقــای تــوان داخــل نــام بــرد.
در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت ایــن پــروژه دارای
ویژگیهــای زیــادی اســت ازجملــه جمــع آوری و بازمصــرف
آب در فراینــد پــروژه در باالتریــن حــد ممکــن ،جمــع
آوری کلیــه پســابهای پاالیشــگاه در حوضچــه هــای پســاب،
محــدود کــردن گازهــای خروجــی پاالیشــگاه بــا طراحــی
اگزوزهــای توربینهــا بــر اســاس اســتاندارد محیــط زیســت و
فلــر نکــردن گاز در زمــان کار پاالیشــگاه بــه صــورت نرمــال،
اضافــه کــردن یــک رشــته کمپرســور گاز اســیدی بــرای
جلوگیــری از ریســک فلــر کــردن گازهــای اســیدی ،اضافــه
کــردن  Refrigerant Compressorبــرای پاییــن
آوردن ریســک فلــر و ازدســت دادن محصــول بــا ارزش و
مســیر جدیــد اتــان بــه  BIPCعــاوه بــر مســیر تزریــق
اتــان کــه در طــرح اصلــی پیــش بینــی شــده بــود  ،بــرای
جلوگیــری از شــعله ور شــدن و از بیــن رفتــن محصــول
ارزشــمند در غیــاب شــرکت پتروشــیمی گچســاران اضافــه
شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و شصت  /هفته اول دی هزار و سیصد نود و نه

حجم تجارت خارجی کشور به ۵۲
میلیارد دالر رسید

بــدون تردیــد بودجــه مهمتریــن ســند مالــی
هــر کشــور اســت کــه امــکان تخصیــص بهینــه
منابــع محــدود در جهــت اهــداف و برنامههــای
کالن را فراهــم مــیآورد بــه همیــن دلیــل منطــق
بودجهریــزی ،بازتــاب جهتگیــری دولتهــا در
اداره امــور کشــور و ریــل گــذاری آنهــا در تحقــق
برنامههــای تعییــن شــده قلمــداد میشــود .در
ایــران ،امــا بــه نظــر میرســد ایــن تعادلهــا و
اثــرات آنهــا بــر یکدیگــر در فرآینــد بودجهریــزی
مغفــول بــوده و بــه همیــن ســبب منابــع بودجــه
معمــوالً بــر اســاس مصــارف تنظیــم میشــوند
بــه ایــن ترتیــب کــه تأســی از وضعیــت گذشــته،
مبنــای محاســبه مصــارف بــوده و در ســمت منابــع
نیــز فــروض درآمــدی فــارغ از امــکان تحقــق،
چنــان محاســبه میشــوند کــه جمــع جبــری
آنهــا النهایــه بــا مصــارف برابــری کنــد.
ضرورتتغییررویکرددرتدوینبودجه
ایــن رویــه بودجهنویســی ریشــه در اقتصــاد نفــت محــور
دارد کــه در ســنوات دورتــر در آمــدی ســهلالوصول را
بــرای کشــور بــه ارمغــان مـیآورد از ایـنرو بــه دلیــل غنــی
بــودن ســمت درآمــد در گذشــته بــه لحــاظ برخــورداری
از منابــع وافــر نفــت ،دغدغــه چندانــی در پوشــش
مصــارف وجــود نداشــت و ســرانجام چنیــن فکــری ،ســوق
دادن دولــت بــه ســمت حجیمتــر شــدن و گســترش
تصدیگــری بــوده اســت .ایــن نگــرش چنــان غالــب شــد
کــه علیرغــم تحمیــل تحریمهــای ظالمانــه بــر کشــور و
ایجــاد اختــال در جریــان درآمدزایــی از محــل فــروش
نفــت نیــز همچنــان درب بودجهنویســی بــر همــان پاشــنه
پیشــین چرخیــد کــه ماحصــل آن کســری نهادینــه بودجــه
در ســنوات اخیــر بــا آثــار تورمــی بــر اقتصــاد ناشــی از عــدم
تحقــق درآمدهــای مــورد نظــر اســت .آنچنانکــه همیــن
حکایــت در الیحــه بودجــه پیشــنهادی دولــت بــرای ســال
 ۱۴۰۰نیــز در ابعــاد وســیع تــری تکــرار شــده و تحقــق
کامــل درآمدهــای بودجــه از محــل منابــع پیشبینــی
شــده محــل تردیــد جــدی اســت.

پیام باقری
نایب رئیس هیات مدیره فدراســیون
صادرات انرژی وصنایع وابســته ایران

ضرورت تغییر رویکرد
در تدوین بودجه

در چنیــن شــرایطی ،امــا تمرکــز دولــت بــر مالیــات ســتانی
بــا هــدف جبــران کمبــود درآمدهــا آن هــم بــا رشــد
اقتصــادی منفــی تنهــا وضعیــت را پیچیدهتــر میکنــد.
گرچــه تکیــه بــر درآمدهــای مالیاتــی روشــی پایــدار
و مطمئــن بــرای تامیــن هزینههــای دولــت محســوب
میشــود لیکــن تحمیــل مالیــات بیشــتر بــر اقتصــاد در
رکــود ،سیاســت کارگشــایی نیســت .افزایــش درآمدهــای
مالیاتــی مســتلزم برنامهریــزی بلنــد مــدت اســت کــه از
طریــق اصــاح قوانیــن ،گســترش پایــه مالیاتــی ،شــفاف
ســازی فراینــد ،مالیــات ســتانی ،خصوصــی ســازی و
اســتقرار دولــت الکترونیــک ممکــن میشــود از ایــنرو
فشــرده کــردن تمــام ایــن انتظــارات در بودجــه یــک ســال
کشــور نتیجــه جــز آســیبپذیری بیشــتر بنگاههــای
اقتصــادی نــدارد آن هــم در فضــای کســب و کار فعلــی

کــه اتفاقــاً حمایــت بیشــتری را در ایــن بخــش از طــرف
دولــت طلــب مینمایــد .انتظــار میرفــت دولــت در
تدویــن الیحــه بودجــه ســال آتــی بــا بهرهگیــری از
تجــارب گذشــته و پیشبینــی وضعیــت پیــش رو ،نســبت
بــه بازنگــری در ســمت مصــارف و کاهــش هزینههــا اقــدام
کنــد و در راســتای کوچکســازی کــه تکلیــف اصــل  ۴۴و
ســایر قوانیــن توســعهای و باالدســتی کشــور اســت گامهــای
موثــری بــردارد .لیکــن اختصــاص حجــم قابــل توجهــی از
منابــع بودجــه بــه فعالیتهــای بنــگاهداری حاکــی از
بــی میلــی دولــت بــه حرکــت در مســیر کوچکســازی
و کاهــش هزینههــا بــوده و عاقبــت چنیــن رویکــردی،
متورمشــدن بخــش مصــارف عمومــی اســت کــه عمدتــاً
صــرف پرداخــت حقــوق و دســتمزد و هزینههــای جــاری
میشــود
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تهــران -ایرنــا -رییــس کل گمــرک ایــران
گفــت :در  ۹ماهــه ســالجاری ۱۱۰ ،میلیــون
تــن کاال بــه ارزش  ۵۲میلیــارد دالر بیــن ایــران
و کشــورهای مختلــف مبادلــه شــد کــه ســهم
صــادرات  ۵۸میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن بــه ارزش
 ۲۵میلیــارد و  ۱۰۰میلیــون دالر بــود.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا از گمــرک« ،مهــدی
میراشــرفی» اظهــار داشــت :مقایســه صــادرات
غیرنفتــی ایــران بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ
وزن و ارزش بــه ترتیــب  ۱۷و  ۲۰درصــد کاهــش را
نشــان میدهــد.
وی افــزود :ایــن میــزان صــادرات بــا توجــه بــه
بــه شــرایط ناشــی از شــیوع بیمــاری همهگیــر
کوویــد ۱۹-و تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا نشــانه
تــاش و همــت دســتاندرکاران حــوزه صــادرات
و همچنیــن تولیدکننــدگان کشــورمان اســت و
پیشبینــی میشــود کــه در ماههــای باقیمانــده از
ســال همچنــان بــه رونــد افزایشــی خــود ادامــه دهــد.
میراشــرفی اظهارداشــت :مقاصــد اصلــی کاالهــای
صادراتــی ایــران در ایــن مــدت چیــن بــا  ۲۰میلیــون
و  ۶۰۰هــزار تــن بــه ارزش  ۶میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون
دالر ،عــراق بــا  ۲۰میلیــون و  ۸۰۰هــزار تــن بــه ارزش
پنــج میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون دالر ،امــارات متحــده
عربــی بــا  ۱۱میلیــون و  ۴۰۰هــزار تــن بــه ارزش ســه
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون دالر ،ترکیــه بــا پنــج میلیون و
 ۴۰۰هــزار تــن بــه ارزش یــک میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون
دالر و افغانســتان بــا پنــج میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن
بــه ارزش یــک میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون دالر بودنــد.
رییــس کل گمــرک ایــران همچنیــن گفــت :ســهم
واردات از ســر جمــع تجــارت خارجــی در ایــن مــدت
بــه لحــاظ وزنــی  ۲۵میلیــون تــن و از نظــر ارزش ۲۶
میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون دالر بــود کــه نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر وزن یــک درصــد و
از لحــاظ ارزش  ۱۶درصــد کاهــش یافتــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــاخص بــازار ســرمایه همچنــان در مســیر نوســانات قــرار
دارد و یــک روز پیراهــن ســبز بــه تــن میکنــد و روز دیگــر
قرمزپــوش میشــود .همانطــور کــه قبــا هــم بارهــا گفتـهام،
بــورس کشــور مقولــهای جــدای از فضــای کلــی اقتصــادی
کشــور نیســت .در اقتصــاد ایــران در همیــن روزی کــه بــا
هــم در حــال صحبــت کــردن هســتیم ،رکوردهــای رشــد
نقدینگــی شکســته شــده اســت ،رکــورد توســعه پایــه پولــی
جابهجــا شــده اســت و دامنــه وســیعی از مشــکالت ابعــاد و
زوایــای گوناگــون آن را پوشــانده اســت .نقدینگــی کشــور بــه
حــول و حــوش 3هزارهــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت.
ضمــن اینکــه توســعه پایــه پولــی نیــز طــی 2ســال گذشــته
ســرعت افزونتــری بــه خــود گرفتــه اســت .طبیعــی اســت
کــه یــک چنیــن رشــد نقدینگــی اثــرات عینــی خــود را در
بازارهــای مختلــف کشــور از جملــه بــازار ســرمایه ،بــازار
خــودرو ،بــازار ارز و...بــه جــای میگــذارد .کافــی اســت ایــن
حجــم نقدینگــی راهــی یکــی از ایــن بازارهــا شــود تــا طــول
و عــرض بازارهــا بــه هــم دوختــه شــود و نوســانات پیاپــی
متوجــه ایــن بازارهــا شــود .در ایــن میــان هرچنــد نشــانههای
رشــد اقتصــادی بــه صــورت کمرنــگ در اقتصــاد نمایــان شــده
اســت و پیشبینیهــا نیــز حاکــی از آن اســت کــه ســال
آینــده رشــد اقتصــادی بــاالی 3درصــد را پشــت ســر خواهیــم
گذاشــت ،امــا واقــع آن اســت کــه متوســط رشــد اقتصــادی در
دهــه گذشــته حــدود صفــر درصــد بــوده اســت .یــک چنیــن
اعــداد و ارقامــی گویــای آن اســت کــه اقتصــاد ایــران و پــس
از آن بازارهــای اقتصــادی کشــور بــرای ثبــات پایــدار بــه
مجموعـهای از تحــوالت روشــن و مثبــت نیــاز دارد تــا امــکان
قــرار گرفتــن در مــدار رشــد اقتصــادی مســتمر بــرای کشــور
فراهــم شــود .البتــه تحقــق ایــن شــرایط پایــدار نیازمنــد
عواملــی اســت کــه شــاید وقــوع همزمــان آنهــا در کوتاهمــدت
بســیار خوشبینانــه باشــد .اتفاقهــای خــوب بــرای اقتصــاد
یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه پولهــای بلوکــه شــده بــه کشــور
بازگــردد ،یعنــی برداشــته شــدن تحریمهــا ،بازگشــت ایــران
بــه صحنــه نفــت جهانــی و تــداوم سیاســت تنشزدایــی و...
کــه البتــه ایجــاد مجموعــه ایــن عوامــل تــا یکســال آینــده
بســیار بعیــد اســت .امــا اگــر اراده سیاســی الزم در داخــل
کشــور ایجــاد شــود و ارکان گوناگــون تصمیــم ســاز کشــور
متوجــه ضــرورت بــه کارگیــری مجموعــه ظرفیتهــای
کشــور در راســتای اســتیفای منافــع کشــور شــوند در آن
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صــورت میتــوان نســبت بــه رشــد اقتصــادی مســتمر در
ســال آینــده خوشبیــن بــود .چنانچــه گروههــای مختلــف
تصمیمســاز یــک اســتراتژی واحــد را در مســیر پیشــرفت
اقتصــادی بــه کار بگیرنــد و بــر روی ایــن راهبــرد واحــد،
توافــق کننــد و آن را از تیــررس مســائل جناحــی و سیاســی
دور نگــه دارنــد ،نتایــج آن در اقتصــاد و معیشــت کشــور
بازتــاب پیــدا خواهــد کــرد .بالفاصلــه پــس از ایجــاد ایــن
اتمســفر مثبــت ،بازارهــای اقتصــادی نیــز بــه ایــن تحــوالت
واکنــش نشــان خواهنــد داد؛ ذینفعــان بــازار تــاش خواهنــد
کــرد تــا مشــارکت بیشــتری در اقتصــاد داشــته باشــند و در
نهایــت نتایــج ایــن نــوع نگرشهــای جدیــد در بــورس و
ســایر بازارهــا ،رشــد میآفرینــد .بــه نظــر میرســد ایــن
فضــای پــر از بیــم و امیــد اثــرات خــود را در بــازار ســرمایه
کشــور نیــز بــه جــای گذاشــته و نــوع خاصــی از نوســانات را
در ایــن بــازار شــاهد هســتیم .بــرای عبــور از ایــن چالشهــا
بــورس کشــور نیــز ماننــد بخشهــای دیگــر اقتصــادی
نیازمنــد ثبــات و آرامــش در تصمیمســازیهای کالن اســت.

روزنامــه ایــران در یادداشــتی نوشــت :رییسجمهــوری
آذربایجــان از «کشــورهای دوســت» درخواســت کــرده
اســت تــا در بازســازی قرهبــاغ حضــور فعــال داشــته
باشــند.
یحیــی آلاســحاق عضــو اتــاق بازرگانــی در یادداشــت
روزنامــه ایــران مــورخ دوشــنبه یکــم دی نوشــت :رئیــس
جمهــوری آذربایجان از «کشــورهای دوســت» درخواســت
کــرده اســت تــا در بازســازی قرهبــاغ حضــور فعــال
داشــته باشــند .در میــان کشــورهایی کــه بــا جمهــوری
آذربایجــان روابــط دوســتانهای دارنــد ،ایــران بیشــترین
مزیتهــا را بــرای بازســازی قرهبــاغ دارد .شــرکتها و
پیمانــکاران ایرانــی در حــوزه ســختافزاری ،نرمافــزاری
و نیــروی انســانی ســابقه و تجربــه در بازســازی و نوســازی
کشــور بعــد از جنــگ دارنــد.
همچنیــن فعالیتهــای توســعهای ایــران در خــارج
از کشــور هــم آثــار بســیار خوبــی را بــه جــا گذاشــته
اســت .شــرکتهای ایرانــی در کشــورهایی ماننــد
عــراق ،پاکســتان ،ونزوئــا ،ســریالنکا ،ســوریه و بســیاری
کشــورهای دیگــر ،پروژههــای بزرگــی را اجــرا کردهانــد
یــا در حــال اجــرا دارنــد.
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مهمتــر اینکــه نیــروی انســانی مــا بــا توانایــی علمــی
بــاال از نظــر علمــی و فنــی از ســطح منطقــه باالتــر و در
ســطح جهانــی هــم از خیلــی کشــورها ســرتر هســتیم .از
نظــر امکانــات ســختافزاری ،مــا تجهیــزات زمــان جنــگ
ماننــد ماشــینآالت ســاختمان و راهســازی ،سدســازی و...
را در اختیــار داریــم و پروژههــای متعــددی را در داخــل
کشــور اجــرا کردهایــم.
در ایــن ســالها حداقــل  ۴۰ســد در کشــور توســط
متخصصــان داخلــی ســاخته شــده اســت .در پروژههــای
راهســازی ،توســعه راهآهــن ،توســعه بنــادر و ســاخت و
ســاز ،ایــران نیــازی بــه خــارج نــدارد و تمــام پروژههــای
زیرســاختی بــا تکیــه بــر نیــروی انســانی داخلــی و بــا
درصــد باالیــی ماشــینآالت و تجهیــرات ایرانــی در کشــور
اجــرا میشــود.
ایــران بــرای بازســازی ،نوســازی و توســعه قرهبــاغ از نظــر
فنــی حتم ـاً مشــکل نــدارد ،از نظــر ســختفزاری ،تجربــه
و دانــش هــم قطعـاً مشــکل نــدارد ،از نظــر روابط سیاســی
هــم شــرایط خوبــی بیــن دو کشــور حاکــم اســت .بــه ایــن
ترتیــب زمینــه بــرای بازســای قرهبــاغ توســط متخصصــان
و شــرکتها و پیمانــکاران ایرانــی آمــاده اســت .از طــرف
دیگــر ظرفیــت خالــی باالیــی در شــرکتهای ســاخت و
توســعه داریــم .بخــش زیــادی از امکانــات مــا در حــال
حاضــر دارای ظرفیــت خالــی و نیروهــای آزاد اســت.
پــس میتــوان گفــت بــه نفــع آذربایجــان اســت تــا
بــرای بازســازی قرهبــاغ بــه دالیــل اقتصــادی ،آشــنایی
بیشــتر ،نزدیکــی دو کشــور و ...از شــرکتها و پیمانــکاران
ایرانــی اســتفاده کنــد .بــه نفــع ایــران هــم هســت چــون
فرصتهــا و ظرفیتهــای خالــی داریــم کــه در بازســازی
آذربایجــان میتوانیــم از ایــن ظرفیتهــا اســتفاده کنیــم.
ایــران در توســعه زیرســاختها دارای نیــروی متخصــص
اســت و در توســعه صاحــب تکنولــوژی ،رویــه ،مــدل و
الگــو هســتیم.
البتــه شــرکتهای ایرانــی هــم بــه صــورت مســتقل و هــم
بــه صــورت کنسرســیوم یــا شــراکت بــا کشــورهای دیگــر
کــه از قبــل همــکاری نزدیکــی داشــتهاند ،میتواننــد در
بازســازی قرهبــاغ حضــور پیــدا کننــد .بازســازی قرهبــاغ
بــرای شــرکتهای ایرانــی فرصــت اســت چــون اگــر
در خــارج از کشــور تجربــه بیشــتری داشــته باشــیم ،در
داخــل هــم میتوانیــم اســتفاده کنیــم و ایــن فرصــت
بــرای آذربایجــان چنــد برابــر خواهــد بــود.
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را نصــب میکننــد ،و میتواننــد تفــاوت بــرق مصرفــی
و بــا ســقف مصــرف بــرای بــرق رایــگان تولیــد کننــد ،از
پرداخــت هزینــه بــرق معــاف میشــوند؟

باوجــود کمبــود چنــد هــزار مگاواتــی بــرق در کشــور ،عــدم
ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق زنــگ خطری بــرای دولت
اســت و نبایــد بــا دامــن زدن بــه بیتعادلــی در اقتصــاد
بــرق و عدمحمایــت از نیروگاههــا و ســرمایهگذاری در
بخــش تولیــد ،کشــور را دچــار مشــکل کنــد.
عرضــهپنــلهــایخورشــیدیبــهمشــترکاندردســتورکار
وزارتنیــروقــرارگرفتــهاســت.اخبــاریهــمدراینبــاره
منتشــرشــدهاســت.توزیــعایــنپنــلهــابیــنمشــترکان
خانگــیتــاچــهانــدازهقابلاجراســت؟
در وزارت نیــرو ،مســئله اســتفاده از مشــارکت مــردم
در پروژههــای کیلوواتــی خورشــیدی مطــرح شــده
اســت .مشــارکت مــردم بــا اســتفاده از نصــب پنــل هــای
خورشــیدی در پشــتبامها بــرای تولیــد بــرق ،در دنیــا
ســابقه دارد امــا در ایــران ،مــا تــازه در آغــاز راه قــرار
داریــم .بــر اســاس بودجــه کشــور 10 ،درصــد از قبــوض
بــرق مــردم بــرای توســعه بــرق تجدیــد پذیــر دریافــت
میشــود .بنابرایــن ایــن تــاش دولــت در راســتای توســعه
بــرق تجدیــد پذیــر اســت امــا دربــاره ابعــاد اقتصــادی ایــن
طــرح ،ابهاماتــی وجــود دارد.
دولــت شــرط بهرهمنــدی از تخفیــف  100درصــدی در
هزینــه بــرق را ،میــزان مصــرف کمتــر از  80کیلــووات در
مــاه اعــام کــرده اســت .درواقــع در طــرح بــرق امیــد،
افــرادی از پرداخــت هزینــه بــرق معــاف میشــوند کــه
ماهیانــه کمتــر از  50تــا  40هــزار تومــان بــرای بــرق
هزینــه کننــد و شــاید بتــوان گفــت ایــن طــرح شــامل
کســانی اســت کــه هزینــه بــرق ماهانــه آنهــا رقمــی
بیــن  16تــا  20هــزار تومــان اســت .میــزان مصــرف برقــی
کــه در طــرح بــرق امیــد مطــرح شــده ،بــا واقعیتهــای
مصــرف بــرق خانوارهــا همخوانــی نــدارد .هرچنــد
مســئوالن در وزارت نیــرو اعــام کردنــد ایــن طــرح 20
میلیــون خانــوار را پوشــش میدهــد امــا بــه نظــر میرســد
طــرح بــرای خانههــای خالــی کاربــرد دارد .یــک خانــوار
فعــال کــه از لوازمخانگــی مثــل یخچــال ،تلویزیــون و
وســایل سرمایشــی و گرمایشــی اســتفاده میکنــد ،در مــاه
بیــش از  80کیلــووات بــرق مصــرف میکنــد .آیــا دولــت
قصــد دارد بــا مشــارکت مــردم در تولیــد بــرق بــا اســتفاده
نصــب پنــل هــای خورشــیدی ،میــزان مصــرف بــرق
مشــترکان را کاهــش دهــد؟ آیــا خانوارهایــی کــه پنــل هــا
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هزینهراهاندازیاینسامانههاچقدراست؟
راهانــدازی ســامانههای خورشــیدی در پشــتبامها بــه
 95تــا  100میلیــون تومــان ســرمایهگذاری بــرای هــر
خانــوار نیــاز دارد .بــرای تولیــد هــر کیلــووات بــرق ،پنــج تــا
شــش متــر مســاحت نیــاز اســت .بنابرایــن بــرای راهانــدازی
یــک ســامانه پنــج کیلوواتــی 35 ،تــا  40متــر مســاحت
الزم اســت .اگــر متوســط مصــرف بــرق یــک خانــوار را 150
تــا  200کیلــووات در نظــر بگیریــم ،یعنــی یــک خانــوار،
در مــاه  50هــزار تومــان و در ســال  400تــا  500هــزار
تومــان بــرای تأمیــن بــرق هزینــه میکنــد .آیــا بــرای ایــن
خانــوار صــرف دارد تــا نزدیــک بــه  100میلیــون تومــان
بــرای راهانــدازی ســامانه و تولیــد پنــج کیلــووات بــرق
ســرمایهگذاری کنــد؟ آیــا دولــت خــود بــرای تهیــه پنــل
هــا و ســامانه ســرمایهگذاری میکنــد؟ آیــا قــرار اســت
ایــن پنــل هــا بــا تســهیالت کمبهــره بــه مــردم عرضــه
شــود؟ آیــا قــرار اســت ایــن نیروگاههــای خورشــیدی
خانگــی بــرق را ذخیــره کــرده و خانــوار آن را مصــرف کنــد
یــا نیــروگاه بــه شــبکه متصــل میشــود؟ در وضعیــت
اول ،بایــد بــرق در باتــری ذخیــره شــود کــه ایــن هزینــه
راهانــدازی ســامانه را بــه بیــش از  150میلیــون تومــان
میرســاند .اگــر دولــت باهــدف حمایــت از خانوارهــای
کمبضاعــت و کاهــش مصــرف بــرق خانوارهــای متوســط و
پاییــن ،بــه دنبــال توزیــع پنــل هــای خورشــیدی اســت،
بایــد بــه ابعــاد اقتصــادی آن توجــه کــرده و آن را شــفاف
کنــد.
اکنــونبیــشازیــکمــاهازطــرحبــرقامیــدمیگــذرد.ایــن
طــرحراتــاچــهانــدازهدرمســیرواقعــیســازیقیمتهــا
ارزیابــیمیکنیــد؟بهویــژهکــهبــاتوجــهبــهســقف
تعیینشــده،گویــادولــتدســتبــهیــککارنمایشــیزده
اســتتــاحرکتــیواقعــیبــرایاصــاحاقتصــادی؟
بهتــر اســت دولــت ســقفی منطقیتــر بــرای میــزان مصــرف
در طــرح بــرق امیــد اعــام کنــد .دولــت بــا قصــد حمایــت
از خانوارهــای کمبضاعــت و مســتمریبگیران از نهادهــای
امــدادی ایــن طــرح را کلیــد زده اســت .در دیگــر کشــورها
هــم انــرژی بــرای دهکهــای پاییــن درآمــدی بــدون
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هزینــه اســت .امــا در طبقــات متوســط ،هزینــه بــرق در کل
هزینههــای خانــوار بــاال نیســت .بــا مجانــی اعــام کــردن
بــرق بــرای ایــن طبقــه ،دولــت کاالیــی را کــه بــرای تولیــد
آن زحمــت کشــیده شــده ،از ارزش میانــدازد .هرچنــد
طــرح بــرق امیــد در راســتای واقعــی ســازی قیمــت بــرق
و بهبــود اقتصــاد بــرق مطــرح شــده اســت تــا بخشــی را
از پرداخــت هزینــه معــاف ،و قیمــت بــرق را بــرای دیگــر
مشــترکان واقعــی کنــد ،و هرچنــد نیــت وزارت نیــرو ،کار
پوپولیســتی نیســت امــا متهــم بــه چنیــن کاری شــده
اســت .وزارت نیــرو اکنــون نزدیــک بــه  40هــزار میلیــارد
تومــان بدهــی بــه نیروگاههــا دارد .همچنیــن از ســال 94
تــا امــروز ،بیــش از  30هــزار میلیــارد تومــان مابهالتفــاوت
قیمــت بــرق اســت کــه وزارت نیــرو بایــد از دولــت بگیــرد.
اتهــام کار نمایشــی کــردن ،بــه دلیــل عــدم همخوانــی ایــن
کار وزارت نیــرو بــا وضعیــت اقتصــادی آن اســت .مــن فکــر
میکنــم دولــت واقعــی ســازی بــرق را دنبــال میکنــد
امــا کاش ،از اصطالحــات آزادســازی و رایــگان کــردن در
ایــن فراینــد اســتفاده نکنــد .میتــوان گفــت حمایــت
از دهکهــای پاییــن درآمــدی امــا بــا بــه کار بــردن
کلمههــای نادرســت ،بــرق را ارزش نیندازیــم.
درصنعــتبــرق،چــهنکتــهایمغفــولمانــدهوکمتــرمــورد
توجــهمســوالنمانــده؟
یــک اصــل مهــم در اقتصــاد بــرق ایــن اســت کــه دولــت
اجــازه ندهــد کل صنعــت بــرق از بین بــرود .ســرمایهگذاری
در صنعــت بــرق کاهــش یافتــه اســت و مــا از پیــک مصــرف
در ســال گذشــته ،باوجــود کمبــود بــرق عبــور کردیــم .بعید
نیســت در ســال آینــده هــم در زمــان پیــک ،بــا مشــکل
روبــهرو شــویم .اکنــون صنــدوق توســعه ملــی اعــام
کــرده کــه هیــچ وامــی بــه ســاخت نیروگاههــا اختصــاص
نمیدهــد .باوجــود کمبــود چنــد هــزار مگاواتــی بــرق در
کشــور ،ایــن زنــگ خطــری بــرای دولــت اســت و نبایــد بــا
دامــن زدن بــه بیتعادلــی در اقتصــاد بــرق و عدمحمایــت
از نیروگاههــا و ســرمایهگذاری در بخــش تولیــد ،کشــور را
دچــار مشــکل کنــد.
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معرفیهوراسیس
هوراســیس یــک موسســه پژوهشــی (تینــک تانــک)
مســتقل بیــن المللــی اســت کــه در شــهر زوریــخ در
ســوییس قــرار دارد .ایــن موسســه در ســال  ۲۰۰۵توســط
فرانــک یورخــن ریتچــر ،مدیــر ســابق مجمــع جهانــی
اقتصــاد ،بــا هــدف حمایــت از نــوآوری و توســعه بازارهــای
نوظهــور پایــدار تاســیس شــد .نشســت جهانــی ســاالنه
هوراســیس در شــهر کاســکاییس پرتغــال ،فرصتــی بــرای
گــرد هــم آمــدن فعــاالن اقتصــادی ،مســئولین و سیاســت
گــذاران ،دانشــمندان و محققیــن و روشــنفکران فراهــم
مــی آورد تــا در خصــوص موضوعــات بــا محوریــت جوامــع
و ســازمان هــا بــه بحــث و گفتگــو و تبــادل اندیشــه و نظــر
بپردازنــد.
هوراســیس یــک انجمــن بــا نگــرش جهانــی اســت کــه
خــود را متعهــد بــه الهــام بخشــیدن آینــده مــا میدانــد.
رؤســای جمهــور کشــورها ،مدیــران معتبرتریــن ســازمان
هــا و شــرکت هــای جهــان ،رهبــران کلیــدی بازارهــای در
حــال ظهــور ،از جملــه از صدهــا شــرکت کننــده اجــاس
هــای هوراســیس میباشــند .هوراســیس همچنیــن نشســت
هــای منطقــه ای ،از جملــه نشســت ســالیانه هوراســیس
چیــن ،نشســت هوراســیس هنــد و نشســت هوراســیس
آســیا و همچنیــن حلقــه نظــری هوراســیس کــه متشــکل
از مــورد اعتمادتریــن گــروه کارآفرینــان در جهــان میباشــد
را نیــز میزبانــی مــی کنــد.
هوراســیس بــه تازگــی یــک نشســت دیگــر را بــا حضــور
 ۹۰۰ســخنران از سرتاســر دنیــا ،از جملــه آنتونیــو
گوتــرس ،دبیــر کل ســازمان ملــل و همچنیــن  ۴رئیــس
دولــت برگــزار نمــوده بــود از اینجانــب فریــال مســتوفی،
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت  KDDنیــز دعــوت بعمــل
آورد تــا در نشســت مجــازی هوراســیس آســیا در تاریــخ
 ۳۰نوامبــر شــرکت نمایــم.
 ۴۰۰تــن از تاثیرگذارتریــن و مهمتریــن رهبــران سیاســی
و اقتصــادی از آســیا و دنیــا بــرای بررســی راه هــای غلبــه
بــر تنــش هــا و خســارات عمــده سیاســی ،اقتصــادی و
اجتماعــی کــه در اثــر کوویــد ۱۹-ایجــاد شــده انــد ،در
ایــن نشســت شــرکت نمــوده و بــه تبــادل نظــر بــا رهبــران
اقتصــادی و سیاســی در جهــان ،در بــه جمــع بنــدی
رســیدن در خصــوص چگونگــی مدیریــت بحــران فعلــی و
همچنیــن شــکل دادن یــک سیســتم اقتصــادی بلندمــدت

انـرژی

شماره صد و شصت  /هفته اول دی هزار و سیصد نود و نه

گزارش سخنرانی
نشست هوراسیس
بــرای دوران پســا-کرونا در آســیا پرداختنــد.
اینجانــب نیــز در کارگــروه بــا موضــوع رهبــری مشــترک
منطقــه دریــای خــزر در ایــن نشســت مجــازی شــرکت
نمــوده و بــه تبــادل نظــر پرداختــم .موضــوع ایــن کارگــروه
و ســوال مطــرح شــده در آن بــه شــرح زیــر میباشــد:
«منطقــه دریــای خــزر همــواره محــل تالقــی منافــع
ژئوپولتیکــی و اقتصــادی چنــد قــدرت منطقــه ای بــوده
اســت .بــا امضــای کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریــای
خــزر ،کــه قطعیــت بیشــتری در خصــوص منابــع نفتــی و
گازی و راه هــای آبــی ایــن دریاچــه بوجــود آورده اســت.
حــال ســوالی کــه بــا آن مواجــه هســتیم ایــن اســت کــه
قــدم هــای بعــدی کــه میبایســتی بــرای برطــرف کــردن
نیازهــای اساســی منطقــه علــی الخصــوص در دوره پاندمــی
برداشــته شــوند چــه هســتند؟»
شرکت کنندگان این کارگروه به شرح زیر بودند:
رئیس کارگروه:
مــراد سیتنپســو از نشــریه  ،Caspian Weekاز
ســوییس
سایر شرکت کنندگان کارگروه:
لــرد گرگــوری بارکــر ،مدیــر اجرایــی گــروه  +Enاز
انگلســتان
هنــک مــک کینــل ،مدیــر  Moody’sاز ایــاالت متحــده
آمریــکا
هــارش پتــی ســینگانیا ،نائــب رئیــس  JK Paperاز
هندوســتان
جوجــی تــاگاوا ،مدیــر ارشــد پایــداری محیطــی Nissan

 Motorاز ژاپــن
ژی پنــگ ،دبیــر کل مدیریــت منابــع گــروه Tsinghua
از چیــن
متن سخنرانی
متــن زیــر مــوارد مطــرح شــده توســط اینجانــب در
کارگــروه مذبــور میباشــد:
دریاچــه خــزر ،بزرگتریــن دریاچــه در جهــان میباشــد
کــه از شــمال و غــرب بــا روســیه و آذربایجــان و از شــرق
بــا ترکمنســتان و قزاقســتان محصــور شــده اســت .ایــن
دریاچــه بــا هیــج یــک از آب هــای آزاد متصــل نبــوده و
تنهــا ظــرف چنــد ســال اخیــر توســط کانــال ولــگا بــه
دریــای ســیاه متصــل شــده اســت .ایــران  ۷۵۰کیلومتــر
مــرز آبــی بــا دریاچــه خــزر دارد .بــی شــک دریاچــه خــزر
نقــش مهمــی در منطقــه ،خصوصــا بــرای ایــران کــه غالبــا
از آب و هــوای خشــک و حــاره ای برخــوردار میباشــد ،ایفــا
میکنــد .ســاالنه  ۶۰۰هــزار تــن آبــزی از آبهــای خــزر
صیــد میشــود کــه ایــن عــدد قابلتوجــه در گــردش
مالــی و اقتصــاد منطقــه نقــش مهمــی ایفــا میکنــد.
خــزر منبــع عظیمــی از ســوختهای هیدروکربنــی اســت
کــه بخــش عمــده برداشــت ایــن زمینــه متعلــق بــه
جمهــوری آذربایجــان اســت .ایــران بــا وجــود:
منابــع عظیــم انــرژی ،دارا بــودن نیــروی انســانی متخصــص
تاسیســات عظیــم در حــوزه انــرژی ،قــرار داشــتن در بهترین
موقعیــت ترانزیتــی یعنــی در بیــن دو دریــای خــزر در
شــمال و خلیــج فــارس در جنوب داشــتن مــرز مشــترک
آبــی و خاکــی بــا  15کشــور ،مــی توانــد مســیری مناســب
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بــرای ترانزیــت کاالی کشــورهای حوضــه دریــای خــزر و
رونــق کریدورهــای بیــن المللــی حمــل و نقــل و همچنیــن
کریدورهــای انــرژی بویــژه کریــدور انتقــال بــرق باشــد.
برآوردهــای اداره اطالعــات انــرژی امریــکا( )BAدر مــورد
آمــار ذخایــر اثبــات شــده نفــت و گاز پیــش بینــی مــی
کنــد کــه در حــدود  ۲۵میلیــارد بشــکه نفــت و  ۳تریلیــون
متــر مکعــب منابــع گازی در دریاچــه خــزر وجــود دارد.
بیشــترین عمــق آب در ســمت ایــران قــرار گرفتــه اســت
و شــاید حداقــل یکــی از مهمتریــن دالیــل بالتکلیــف
مانــدن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر نیــز همیــن عمــق آب
در طــرف ایــران باشــد؛ ایــران در ســواحل خــود کمتریــن
ذخیــره انــرژی (نفــت و گاز) را دارد .در ســالهای گذشــته
طبــق آمارهــای مختلــف کشــورهای یادشــده از مخــازن
خــود بهرهبــرداری کردهانــد کــه آمارهــا نشــان از رشــد
روزافــزون تولیــد نفــت و گاز داشــته اســت ،خطــوط لولــه
در خــزر طراحــی و ســاخته شــد و بــه مقصــد اروپــا نیــز
منتقــل شــد .البتــه روســیه بــه علــت تولیــد بــاالی نفــت
خــود کــه بیــش از  ۱۰میلیــون و  ۴۰۰هــزار بشــکه در روز
اســت خیلــی بــه نفــت و گاز خــزر نیــاز نــدارد.
آلودگــی دریاچــه خــزر و حفاظــت از محیــط زیســت آن از
جملــه مســائل عمــده متوجــه ایــن دریاچــه میباشــند
آلودگــی زیســت محیطــی یکــی از مســائلی اســت کــه
مســتلزم همــکاری مشــترک مابیــن کشــورهای حــوزه
خــزر اســت .اســتخراج بیــش از حــد منابــع انــرژی ،یکــی
از عوامــل اصلــی آلودگــی خــزر میباشــد .اکتشــاف و
اســتخراج نفــت و گاز در داخــل دریــا ،ســاخت ســکوهای
نفتــی ،لولــه گــذاری در عمــق دریــا ،حمــل و نقــل ایــن
منابــع هیدروکربنــی بــا نفــت کشهــا ،همگــی خواســته و
ناخواســته ســبب آلودگــی دریــا میشــوند .از آنجایــی کــه
حرکــت آب در دریــای خــزر ،از شــمال غربــی بــه ســوی
جنــوب شــرقی اســت ،آلودگیهایــی کــه آذربایجــان در
ایــن ســالها در ســواحل دریــای کاســپین بــه وجــود آورده
عمدت ـاً بــه ســمت ایــران هدایــت شــده اســت.
بــرای حفــظ تنــوع زیســتی ایــن منطقــه اهــداف و برنامــه
هایــی توســط  ICHIمعرفــی شــده انــد.
دهــه  ۲۰۲۰تــا  ۲۰۳۰بعنــوان دهــه تنــوع زیســتی معرفــی
شــده اســت و تاکیــد زیــادی بــر روی اجــرای برنامــه هــای
معرفــی شــده جهــت حفــظ تنــوع زیســتی در منطقــه خــزر
صــورت گرفتــه و تمرکــز بیشــتر نیــز بــر روی راه کار هــای
طبیعــت محــور خواهــد بــود .ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه ایــن معنــا کــه راه حــل هایــی کــه در طبیعــت وجــود
دارنــد در اولویــت قــرار خواهنــد داشــت.
در حــال حاضــر ،حــدود  ۵۰درصــد از عوامــل تهدیدکننــده
تنــوع زیســتی ،مربــوط بــه تغییــر زیســتگاه جانــوران
میشــود .بــرای بهبــود بخشــیدن بــه وضعیــت ســامت
انســان هــا طــی ســال هــای پیــش رو ،میبایســتی کــه ایــن
رونــد از بیــن رفتــن تنــوع زیســتی کنتــرل شــود.
آنچــه کــه در اکوسیســتم دریایــی بــرای گونــه هــای
مختلــف آبزیــان از جملــه ماهیــان خاویــاری کــه از
ارزشــمندترین گونــه هــای ماهــی در جهــان میباشــند
در حــال وقــوع اســت ،بشــدت نگــران کننــده مــی باشــد.
ورود أنــواع مختلــف آلودگــی هــا بــه دریاچــه خــزر ،باعــث
کاهــش جمعیــت ایــن آبزیــان و از دســت رفتــن یکــی از
اصلــی تریــن زیســتگاه هــای ایــن گونــه در جهــان شــده
اســت .مشــابه ایــن اتفــاق در خلیــج فــارس و دریــای عمــان
نیــز در حــال رخ دادن اســت ،و گونــه هــای آبــزی بســیاری
بــهعلــت تخریــب زیســتگاه شــان در معــرض تهدیــد قــرار
دارنــد.
زیســتگاههای آب شــیرین ماننــد رودخانههــا  ،تاالبهــا
و دریاچههــا نیــز بــا ورود انــواع آلودگیهــا در معــرض
تهدیــد قــرار دارنــد .بایــد یــک چشــمانداز کلــی بــرای
آینــده بــه صــورت تدویــن برنامــه داشــته باشــیم ،برنامـهای
طوالنیمــدت کــه بــه صــورت منســجم اجــرا شــود .امــا
مســئله ایــن اســت کــه درراســتای اجــرای ایــن برنامــه
نیازمنــد همــکاری مشــترک تمامــی کشــورها و ارگان هــای
داخلــی آن هــا بــرای عبــور از ایــن مشــکل مــی باشــد
کــه بایــد در تمــام الیههــای جامعــه از سیاســتگذاران
و تصمیمگیــران گرفتــه تــا الیــه جوامــع محلــی قابلیــت
اجــرا و پیگیــری باشــد.
بــرای اجــرای برنامــه هایــی ازیــن دســت میبایســتی کــه
بودجــه ای کــه مــورد تاییــد تمامــی کشــورها و ســازمان
هــای مربوطــه و ذی نفــع میباشــد در نظــر گرفتــه شــده
و همچنیــن دوره هــای آموزشــی نیــز میبایســتی معرفــی
شــوند.
مســئولیت ایــن امــر خطیــر نمیتواند تنهــا بر دوش ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت باشــد ،بنابرایــن برنامهریزیهــا
بایــد بــا محوریــت حفاظــت از اکوسیســتمها و گونههــا
جهــت بحــث معیشــت مــردم ،اســتفاده پایــدار از تنــوع
زیســتی ،روشهــای درســت اســتفاده از منابــع و همــکاری

همهجانبــه تببیــن و مشــخص شــود تــا بتوانیــم از ایــن
مرحلــه خطرنــاک عبــور کنیــم.

نتیجهگیری

بــر اســاس مطالــب فــوق الذکــر ســه پرســش ذیــل قابــل
طــرح اســت :
 .۱کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر بــا چــه مشــکالت
محــوری زیســت محیطــی مشــترک و غیرمشــترک ناشــی
از وضعیــت خــاص دریــای خــزر روبــه رو هســتند؟
 .۲ایــن کشــورها بــرای حــل ایــن مشــکالت تاکنــون چــه
سیاســتهای مشــترکی را دنبــال کــرده انــد؟
 .۳ایــن سیاســت هــای مشــترک چــه نقــاط ضعــف و
کمبودهایــی داشــته انــد و بــرای برطــرف کــردن ایــن
کمبودهــا چــه راهکارهایــی مــی تــوان پیشــنهاد کــرد؟
همــان گونــه کــه پیشــتر گفتــه شــد ،بســیاری از اقلیــم
هــا و اکوسیســتم هــا در دنیــا در یــک دولــت واحــد نمــی
گنجنــد .بــه همیــن دلیــل ،سیاســت گــذاری هــای یــک
جانبــه داخلــی نمــی توانــد راه حــل هــای درازمــدت را
بــرای جلوگیــری از تنــزل زیســت محیطــی در پــی بگیرنــد.
در همیــن راســتا کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریــای خــزر
در ســال  ۲۰۱۸تبییــن شــد تــا توســعه و دسترســی بــه

انـرژی

شماره صد و شصت  /هفته اول دی هزار و سیصد نود و نه

منابــع ســوخت هــای فســیلی ایــن دریاچــه را بمنظــور
حفاظــت از محیــط زیســت دریاچــه ،کــه نقــش مهمــی در
توســعه پایــدار منطقــه دارد ،قانونمنــد نمایــد.
ایــن کنوانســیون اســتقالل ارضــی کشــورهای منطقــه خــزر
را بــه رســمیت میشناســد .از آنجاییکــه ســوخت هــای
فســیلی  ٪۶۰از گازهــای گلخانــه ای آزاد شــده در جهــان
را شــامل میشــوند ،نقــش عمــده ای در تغییــرات اقلیمــی
ایفــا مــی کننــد .بنابرایــن ،اســتفاده از منابــع ســوختی
تجدیدپذیــر از اهمیــت زیــادی در توســعه ملــی و همچنیــن
جهانــی برخــوردار اســت .توســعه پایــدار منابــع طبیعــی
تاثیــر بســزایی در تعییــن تعــدادی از اهــداف توســعه پایــدار
دارنــد و بنابرایــن ،نیازمنــد قوانیــن دقیق میباشــند .توســعه
و دسترســی بــه منابــع طبیعــی ،علــی الخصــوص منابعــی
کــه مــورد مناقشــه بیــن المللــی میباشــند ،نیازمنــد
همــکاری هــای بیــن کشــورها میباشــد.
دریــای خــزر بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت حقوقــی آن بــا
وجــود مذاکــرات صــورت گرفتــه میــان کشــورهای منطقــه
ظــرف  ۲۰ســال گذشــته ،بــا وجــود یــا احتمــاال بدلیــل
اهمیــت اقتصــادی ویــژه منابــع طبیعــی آن بصــورت حــل
نشــده باقــی مانــد ُه ،مــورد جالــب توجهــی بــرای بررســی
هــای حقوقــی مشــابه میباشــد .دریاچــه خــزر بدلیــل منابــع
طبیعــی غنــی و محیــط زیســت شــکننده خــود شــناخته
شــده میباشــد.
ذخایــر ســوخت فســیلی دریــای خــزر بــه دلیــل وفــوری که
دارنــد بــرای تجــارت بیــن المللــی از اهمیــت برخوردارنــد.
بــا وجــود بــر ایــن ظــرف دو دهــه گذشــته ،تــا قبــل از
تبییــن کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریــای خــزر ،وضعیــت
حقوقــی نامعلــوم ایــن دریاچــه تاثیــر منفــی بــر روابــط
تجــاری ایــن منطقــه بــا دنیــا گذاشــته اســت.
راه حــل جامــع بــرای وضعیــت حقوقــی ایــن دریاچــه
حــدودا ســی ســال پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر
شــوروی کــه منجــر بــه شــکل گیــری چنــد کشــور مســتقل
کــه دارای مــرز مشــترک بــا دریاچــه خــزر هســتند شــد ،در
اوت  ۲۰۱۸بدســت آمــد.
هــر  ۵کشــور دارای مــرز مشــترک بــا دریاچــه خــزر در
کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریاجــه خــزر شــرکت نمــوده
تــا پــس از ســالها بــه ایــن پرســش مــورد مناقشــه کــه آیــا
خــزر ‹دریاچــه› اســت یــا ‹دریــا› پاســخ دهنــد.
مذاکــرات چنــد ملیتــی در خصــوص وضعیــت کلــی دریــای
خــزر طــی دو نشســت مــوازی صــورت گرفتنــد .ابتــدا
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مذاکــرات انجــام گرفتــه توســط  ۵کشــور دســتیابی بــه دو
توافــق ذیــل را در بــر داشــت:
حفاظت از محیط زیست  ،مسائل امنیتی
به اضافه پروتکل های دیگر شامل:
تروریســم  ،قاچــاق دارو،دزدی دریایــی ،مهاجــرت غیــر
قانونــی ،اســتفاده غیــر قانونــی از منابــع طبیعــی
همچنیــن همزمــان بــا مذاکــرات فــوق ســه کشــوری کــه
در شــمال دریــای خــزر قــرار گرفتــه انــد آذربایجــان،
قزاقســتان و روســیه نیــز مذاکراتــی را بــر مبنــای
گفتگوهــای دوجانبــه انجــام دادنــد .امــا «تفاهــم نامــه»
بدســت آمــده میــان کشــورهای آذربایجــان ،قزاقســتان
و روســیه از آنجاییکــه تنهــا توســط  ۳کشــور از  ۵کشــور
دارای مــرز بــا دریــای خــزر تبییــن و اتخــاذ شــده بســیار
مــورد مناقشــه میباشــد .آخریــن مذاکــرات صــورت گرفتــه
در خصــوص تقســیم بســتر دریــای خــزر بــه بخــش هــای
مختلــف جهــت اکتشــاف و اســتفاده از منابــع طبیعــی آن
میباشــد کــه هنــوز بــه جمعبنــدی نرســیده و مــورد بحــث
میباشــد.
نهایتــا ،از آقایــان طبیــب زاده و پدیــدار بــرای کمــک بــه
جمــع آوری اطالعــات مفیــد در خصــوص دریــای خــزر
نهایــت تشــکر را دارم.
برنامــه هــای آتــی موسســه هوراســیس کــه از مــن بــرای
شــرکت در آنهــا دعــوت بعمــل آمــده بــه شــرح ذیــل
میباشــند:
 -۱نشســت جامعــه ســازی هوراســیس در تاریــخ ۱۷
دســامبر .۲۰۲۰
 -۱نشســت فــوق العــاده هوراســیس در خصــوص ایــاالت
متحــده آمریــکا در تاریــخ  ۱۸مــارس ۲۰۲۱
۱۰۰۰در ایــن نشســت تــن از اعضــای حلقــه نظــری
هوراســیس (از جملــه تعــدادی از مقامــات دولتــی ارشــد
از ایــاالت متحــده آمریــکا) بطــور مجــازی گــرد یکدیگــر
جمــع میشــوند تــا در خصــوص ترکیــب و همچنیــن
چشــم انــداز کابینــه جدیــد آمریــکا بــه بحــث و گفتگــو
بپردازنــد .هوراســیس در نظــر دارد تــا مــن در کارگروهــی
کــه در خصــوص تاثیــر ریاســت جمهــوری بایــدن بــر روابــط
آمریــکا بــا ایــران و احتمــال انجــام مذاکــره بیــن دوکشــور
میباشــد ،مشــارکت نمایــم.
 -۲نشســت هوراســیس و آســیا در ژاپــن در تاریــخ نوامبــر
۲۰۲۱
دکترفریالمستوفی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
تسهیل در ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل
ورود موقت
رئیــسکل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه
مفــاد مصوبــه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت دربــاره
رفــع تعهــد ارزی از تصویــب و ابــاغ فراینــد اجرایــی ایفــای
تعهــدات ارزی صــادرات از محــل ورود موقــت خبــر داد.
حمیــد زادبــوم ،رئیـسکل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بــا اشــاره بــه مفــاد مصوبــه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی
دولــت در خصــوص رفــع تعهــدات ارزی حاصــل از صــادرات
از محــل ورود موقــت بــه میــزان مابهالتفــاوت ارزش
صــادرات و واردات ،از تصویــب و ابــاغ فراینــد اجرایــی
ایفــای تعهــدات ارزی صــادرات از محــل ورود موقــت خبــر
داد.
رئیــسکل ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود :پــس
از برگــزاری جلســات متعــدد کارشناســی میــان ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،بانــک مرکزی ایــران ،گمــرک ایران،
ســازمان امــور مالیاتــی و اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران مقــرر شــد صادرکنندگانــی کــه از تاریــخ
 ۲۲فروردیــن  ۹۷بــه بعــد نســبت بــه صــادرات از محــل
ورود موقــت اقــدام کردهانــد ،بــا مراجعــه بــه گمــرکات
ورود موقتکننــده کاال ،اطالعــات را بــه دفتــر صــادرات
گمــرک ارســال کننــد تــا پــس از بررســی توســط بانــک
مرکــزی میــزان تعهــدات ارزی ایــن گــروه از صادرکننــدگان
محاســبه و در نهایــت رفــع تعهــد ارزی انجــام شــود.
رئیــس کمیتــه اقــدام ارزی آخریــن مهلــت مراجعــه
صادرکننــدگان بــه گمــرکات ورود موقتکننــده را پایــان
دیمــاه اعــام کــرد و افــزود :بــر اســاس ابالغیــه مــورخ
اول دیمــاه  ،۹۹مهلــت بهرهمنــدی صادرکننــدگان از
محــل ورود موقــت و از خدمــات تجــاری و عــدم اعمــال
محدودیــت بــرای آنــان ،تــا پایــان ســال جــاری تمدیــد
شــده اســت.
راهکار وزارت صمت برای تامین مالی
پروژههای مولد
جمـعآوری ســرمایههای خــرد مردمــی بــرای تامیــن مالــی
پروژههــای توجیهپذیــر صنعتــی تازهتریــن موضوعــی
اســت کــه در دســتور کار وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت

قــرار گرفتــه اســت .معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت گفــت :بــا تعامــل و همــکاری ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار ،ســقف تامیــن مالــی پروژههــا تــا
ســقف  ۱۰۰میلیــارد ریــال از طریــق تامیــن مالــی جمعــی
ارتقــا یافــت.
ســعید زرنــدی در جلســه کارگــروه تامیــن مالــی بــا اعــام
ایــن مطلــب افــزود :پیــش از ایــن هــر پــروژه تــا ســقف
 ۲۰میلیــارد ریــال امــکان اســتفاده از ابــزار تامیــن مالــی
جمعــی را داشــت ،امــا بــا توجــه بــه افزایــش قابلتوجــه
شــاخص بهــای تولیدکننــده ایــن رقــم بــا تصمیــم
فرابــورس ،بــه  ۱۰۰میلیــارد ریــال بــرای هــر پــروژه
افزایــش یافتــه اســت .وی گفــت :در ایــن روش ،شــرکتها
میتواننــد پروژههــای توجیهپذیــر خــود را کــه بهدلیــل
کمبــود منابــع اجرا نشــده اســت ،بــا اســتفاده از جمـعآوری
ســرمایههای خــرد مردمــی تامینمالــی کــرده و پــروژه بــه
بهرهبــرداری برســد .بــه گــزارش «شــاتا» معــاون طــرح و
برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تصریــح کــرد :بــا
توجــه بــه اهمیــت ابــزار تامیــن مالــی جمعــی در جــذب و
هدایــت ســرمایههای خــرد مردمــی بــه ســمت پروژههــای
مولــد و ارزشآفریــن ،ایــن موضــوع جــزو اولویتهــای
کاری معاونــت قــرار دارد .زرنــدی گفــت :چالشهــا و
موانــع دســتورالعمل تامیــن مالــی جمعــی بــه ســازمان
بــورس و اوراقبهــادار منعکــس کــه بــا تعامــل خــوب آنــان
شــاهد مصوبــات خوبــی در ایــن حــوزه هســتیم .معــاون
طــرح و برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تاکیــد
کــرد :بارهــا تاکیــد کردهایــم کــه تولیــد بایــد بــه طــرف
اســتفاده از ابزارهــای نویــن مالــی حرکــت کنــد و ســاختار
مالــی شــرکتها بــه ایــن ســمت حرکــت کنــد و ماهــم بــه
عنــوان وزارتخانــه بایــد بــا تعامــل بــا ســایر دســتگاهها ایــن
مســیر را همــوار کنیــم.
استقبال از پرداخت مشوقهای صادراتی در حوزه
زیرساخ تهای تجاری
مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران از اســتقبال ســازمانهای صمــت اســتانها
بــه ویــژه اســتانهای مــرزی از طــرح ســازمان توســعه
تجــارت ایــران درخصــوص پرداخــت مشــوقهای صادراتــی
خبــر داد و گفــت :تاکنــون  ۴۷طــرح زیرســاختی از طریــق
ســازمانهای صمــت اســتانها بــه دبیرخانــه کارگــروه
مشــوقهای صادراتــی ارســال شــده اســت.

انـرژی

شماره صد و شصت  /هفته اول دی هزار و سیصد نود و نه

بــه گــزارش روابطعمومــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،احســان قمــری در ایــن خصــوص اظهــار کــرد :بــه
طرحهــای ارســال شــده از ســوی ســازمانهای صمــت
اســتانها ،پــس از بررســی و در صــورت دارا بــودن ضوابــط
و شــرایط بــر اســاس بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی،
بودجــه مشــوقهای صادراتــی تخصیــص داده خواهــد
شــد.
وی افــزود :الزم اســت پروژههــای زیرســاختی توســط
بخــش خصوصــی ســرمایهگذاری شــده و موضــوع کمــک
نیــز در کارگــروه توســعه صــادرات اســتان بــه تصویــب
رســیده باشــد .قمــری گفــت :کمکهــای ســازمان بــرای
توســعه و تجهیــز آن دســته از پایانههــای صادراتــی و
مراکــز نمایشــگاهی پرداخــت خواهــد شــد کــه دارای
مجــوز ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــوده و موضــوع
کمــک در کارگــروه توســعه صــادرات اســتان بــه تاییــد
رســیده باشــد .دبیــر کارگــروه مشــوقهای صادراتــی در
پایــان آخریــن مهلــت ارســال مــدارک و مســتندات مربــوط
ی اعــام کــرد و
بــه زیرســاختهای صادراتــی را  ۱۵د 
از ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتانها
بهعنــوان دبیرخانــه کارگــروه توســعه صــادرات اســتانها
خواســت بــا هماهنگــی دفاتــر معیــن اســتانها در ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،نســبت بــه تکمیــل و ارســال
مــدارک و مســتندات اقــدام کننــد.
عراق به لبنان نفت کوره برای تولید برق م یفروشد
وزارت نفــت عــراق اعــام کــرد کــه بغــداد از ســال ۲۰۲۱
بــه لبنــان نفــت کــوره صــادر میکنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،احســان
عبدالجبــار ،وزیــر نفــت عــراق ،اعــام کــرد کــه عــراق
توافقنامـهای بــا لبنــان بــرای صــادرات ســوخت بــه بیــروت
مطابــق قیمتهــای جهانــی امضــا کــرده اســت.
ایــن ســخنان در بیانیــه وزارت نفــت عــراق پــس از دیــدار
روز دوشــنبه وزیــر نفــت ایــن کشــور بــا ریمــون غجــر،
همتــای لبنانــیاش در بغــداد منتشــر شــد.
در ایــن بیانیــه بــه نقــل از وزیــر نفــت عــراق آمــده اســت:
مقــدار ســوخت عرضهشــده محــدود خواهــد بــود ،ایــن
محمولههــا بخشــی از نیازهــای لبنــان بــرای تولیــد بــرق
را برطــرف میکنــد.
وزارت نفــت عــراق بــه نقــل از غجــر اعــام کــرد کــه
بــا واردات نفــت کــوره از عــراق بــرای تأمیــن نیازهــای
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نیروگاههــای لبنــان توافــق شــده اســت.
افزایش  ۱۰درصدی تولید در نیروگاههای برق آبی
معــاون بهرهبــرداری شــرکت آب و نیــرو بــا بیــان اینکــه
شــرکت آب و نیــرو ســهم  ۲۸درصــدی از مجمــوع ظرفیــت
نیروگاههــای برقآبــی کشــور دارد ،گفــت :افزایــش ۱۰
درصــدی تولیــد بــرق نیروگاههــای برقآبــی ایــن شــرکت
محقــق شــد.
بهگــزارش روز چهارشــنبه پایــگاه اطالعرســانی وزارت
نیــرو« ،جــال الدیــن حجتــی» افــزود :حجــم آب وارده
ســه ماهــه نخســت ســال آبــی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰بــه مخــزن
ســدهای بــزرگ ایــن شــرکت  ۲.۷میلیــارد مترمکعــب بــوده
اســت؛ در ایــن میــان در دو ماهــه مهــر و آبــان بخــش
عمــدهای از ایــن آب در مخــازن ســدها ذخیــره شــده و
ســیالبهای آذرمــاه در مخــازن ســدها مهــار شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :آذرمــاه بــا توجــه بــه ســرمای زودرس
و اعــام نیــاز شــبکه سراســری بــه تولیــد نیروگاههــای
برقآبــی ،تولیــد نیروگاههــای شــرکت نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته  ۱۰درصــد افزایــش داشــته و در
فصــل پاییــز مجمــوع تولیــد نیروگاههــای شــرکت نزدیــک
بــه یکهــزار و  ۱۰۰گیــگاوات ســاعت بــوده کــه نقــش
بســزایی در پایــداری شــبکه بــرق کشــور ایفــا کــرده اســت.
وی افــزود :شــرکت آب و نیــرو ســهم  ۲۸درصــدی از
ظرفیــت نیروگاههــای برقآبــی کشــور را در اختیــار
داشــته و نقــش مهمــی در پایــداری شــبکه بــرق و تأمیــن
انــرژی مطمئــن بهویــژه در مواقــع پیــک مصــرف تابســتان
و زمســتان دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ظرفیــت کل ســدهای کشــور اکنــون بــه
 ۵۰میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون متــر مکعــب رســیده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پاییــز امســال ( ۶مهــر تــا  ۱۹آبــان ) بــا درگیــری نظامیــان
جمهوریهــای آذربایجــان و ارمنســتان بــر ســر مناطــق
مــورد مناقشــه قــره بــاغ همــراه بــود کــه ســرانجام بــا
میانجیگــری روســیه و انتشــار بیانیــه مشــترک پایــان یافــت
و البتــه باکــو توانســت بخشــی از اراضــی مــورد اختــاف را
پــس از دهههــا بــه خــاک خــود الحــاق کنــد.
بــه گفتــه الهــام علــی اف رئیسجمهــوری آذربایجــان
بســیاری از مناطــق آزاد شــده از جملــه شهرســتانهای
آقدام  ،فضولــی  ،جبرایــل  ،زنگیــان و قبادلــی بطــور
کامــل تخریــب شــده اســت؛ از ایــن رو او بــرای بازســازی
گســترده ایــن مناطــق عــاوه بــر شــرکتهای آذربایجانــی
از فعــاالن اقتصــادی و شــرکتهای کشــورهای دوســت نیــز
دعــوت بــه همــکاری کــرده اســت.
نکتـهای کــه ســیدعباس موســوی ســفیر ایــران در آذربایجان
در نشســتی کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا معاونــت
امــور بینالملــل اتــاق ایــران داشــت بــه آن اشــاره و تاکیــد
کرد«:بخــش خصوصــی از فرصــت مشــارکت در بازســازی
مناطــق آزاد شــده قرهبــاغ اســتفاده کنــد».
در همیــن زمینــه ،محمدرضــا پدیــدار رئیــس کمیســیون
انــرژی اتــاق تهــران بــا تاکیــد بــر فرصتهایــی کــه ایــن
منطقــه در حــوزه خدمــات فنــی و منهندســی طرحهــای
حــوزه انــرژی فراهــم کــرده اســت بــه «پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران» میگویــد :خوشــبختانه ایــران در منطق ـهای از دنیــا
قــرار دارد کــه در اصطــاح مــا بــه آن منطقــه بیضــی انــرژی
جهــان میگوییــم؛ منطقــهای کــه در شــمال آن کشــور
روســیه ،جنــوب ،کشــورهای حاشــیه خلیجفــارس و عربــی،
عــراق در غــرب ،در شــرق هــم کشــورهایی کــه منابــع
مصرفــی آن بــه ایــران وابســته اســت ،قــرار دارد .بــا توجــه
بــه همیــن موقعیــت ویــژه اســت کــه بهتریــن فرصــت بــرای
ایجــاد و اجــرای طرحهــای توســعهای ایــران بــا کشــورهای
منطقــه فراهــم اســت.
پدیــدار بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــران و آذربایجــان در
منطقههــای جدیــد آزادشــده میتواننــد تبــادالت تجــاری
خوبــی داشــته باشــند.
او تاکیــد میکنــد :ظرفیتهــای آزادی در حــوزه خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران وجــود دارد کــه صــادرات آنهــا
میتوانــد ارزشافــزوده مضاعفــی بــرای بخــش خصوصــی

انـرژی
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بهرهبرداری از طرحهای بزرگ
صنعت آب و برق آغاز شد

رفع موانع گمرکی و ترانزیت راه
را برای مشارکت بخشخصوصی
در بازسازی قرهباغ باز میکند

ایجــاد کنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه میدهــد :بخــش
خصوصــی از فرصــت مشــارکت در فرصــت مناطــق آزاد
شــده قرهبــاغ میتوانــد بــه نحــو احســن اســتفاده کنــد؛
گفتوگوهایــی هرچنــد بــه صــورت پراکنــده صــورت گرفتــه
اســت .حتــی در نشســتهایی کــه هــم در اتــاق تهــران و
هــم اتــاق ایــران برگــزار شــد ،راهکارهــای توســعه صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی بررســی و ایــن طــور نتیجــه
گرفتــه شــد تــا ابتــدا اولویــت را بــه حوزههایــی بدهیــم
کــه محدودیتهــای کمتــری بــه دلیــل تحریمهــا داریــم و
بازســازی در ایــن منطقــه را شــروع کنیــم .در همیــن راســتا،
خدمــات فنــی و مهندســی طرحهــای حــوزه انــرژی بایــد
بــه طــور ویــژه مــورد توجــه قــرار گیــرد.
پدیــدار ادامــه میدهــد :حــوزه انــرژی شــامل گروههــای
مختلفــی از ســازندگان ،پیمانکاران،مهندســان ســاخت،
نیــرو ،انرژیهــای نــو و ســایر گروههــای تخصصــی اســت
کــه طبــق مطالعــات صــورت گرفتــه  3هــزار شــرکت فعــال
در ایــن حــوزه مشــغول بــه فعالیــت هســتند .از طرفــی
تحریمهــا ،باعــث شــده تــا دوســوم ظرفیــت مــا خالــی بمانــد
و بــا شــرایط ایجــاد شــده ،بهتریــن فرصــت بــرای مشــارکت
در پروژههــای «ســطح نگهداشــت» و «توســعهای» بــه
صــورت مشــارکتی بــا آذربایجــان ایجــاد شــد اســت.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تاکیــد میکنــد کــه
بــرای حضــور موثــر بخــش خصوصــی در ایــن پروژههــا،
ضــروری اســت کــه موانــع گمرکــی و ترانزیتــی بــه صــورت

بیــن دو کشــور حــل شــود.
پدیــدار همچنیــن بــا اشــاره بــه طــرح موضــوع همکاریهــای
شــش جانبه میــان کشــورهای ایــران ،آذربایجان ،ارمنســتان،
روســیه ،ترکیــه و گرجســتان ،ابــراز امیــدواری کــرد اگــر
ایــن طــرح بــه اجــرا دربیایــد ،مــی توانیــم از بســیاری
ظرفیتهــای مغفــول نیــز اســتفاده کنیــم.
پدیــدار تاکیــد میکنــد کــه بــرای همکاریهــای موثــر الزم
اســت تــا دولــت آذربایجــان موانــع موجــود را رفــع و دولــت
ایــران هــم تســهیلگری کنــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران میافزایــد :بــه نظــر
مــن ،موانــع موجــود بــرای همکاریهــا از طــرف آذریهــا
بیشــتر اســت تــا خودمــان .امــا نبایــد از ایــن نکتــه غافــل
شــویم کــه ظرفیتهــای صادراتــی ایــران در هریــک از
حوزههــای انــرژی کــه گفتــه شــود ،باالســت و بهرهمنــدی
از ایــن ظرفیتهــا هــم بــا تســهیلگری از ســوی دولــت
محقــق خواهــد شــد.
او معتقــد اســت :گاهــا ناهماهنگیهــای موجــود مانــع از
آن میشــود کــه از تمــام ظرفیتهــای داخلــی در حــوزه
برونمــرزی بــه درســتی اســتفاده کنیــم .بهرغــم اینکــه
ظرفیتســنجی در بخــش خصوصــی انجــام شــده اســت،
امــا هنــوز ایــن امــر مــورد توجــه دولــت قــرار نگرفتــه اســت.
در ایــن میــان نقــش اتــاق ایــران بســیار پررنــگ اســت تــا بــه
عنــوان پــل ارتباطــی ،دول ـت را از ظرفیتهایــی کــه بخــش
خصوصــی دارد ،مطلــع کنــد.

 ۲۸پــروژه صنعــت آب و بــرق بــا اعتبــار  ۵هــزار و ۵۳۰
میلیــارد ریــال در دو اســتان تهــران و گیــان در قالــب
ســی و ســومین هفتــه پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران
بــا حضــور وزیــر نیــرو افتتــاح شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا،از  ۲۸پــروژه۲۵ ،
پــروژه دراســتان تهــران و  ۳پــروژه در اســتان گیــان
بهرهبــرداری شــد.
پروژههــای برقــی افتتــاح شــده اســتان تهران در ایســتگاه
ســی و ســوم پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران شــامل
ســه نیــروگاه پراکنــده ،پنــج نیــروگاه مقیــاس کوچــک و
 ۱۶پــروژه تامیــن بــرق ،اصــاح و بهینهســازی شــبکه
اســت کــه هــدف از اجــرای ایــن پروژههــا تامیــن بــرق
مشــترکان ،افزایــش پایــداری و قابلیــت اطمینــان شــبکه،
بهبــود پایــداری بــرق و تامیــن بــرق مســکن مهــر اســت.
پــروژه آبــی افتتــاح شــده در ایــن اســتان نیــز انتقــال آب
از ســد ماملــو بــه صنایــع پاییــن دســت بــا اجــرای ۲۳
کیلومتــر خــط انتقــال و نصــب دو مخــزن اســت کــه از
اهــداف اجــرای ایــن پــروژه میتــوان بــه تامیــن ســاالنه
 ۷میلیــون مترمکعــب آب مــورد نیــاز نیروگاههــای
شــهدای پاکدشــت ،شــاهد و شــهرک صنعتــی
عباسآبــاد ،جلوگیــری از برداشــت آبهــای زیرزمینــی
و تامیــن آب مــورد نیــاز معــادن شــن و ماســه مســتقر در
منطقــه اشــاره کــرد.
در اســتان گیــان نیــز ســه پــروژه تامیــن بــرق در
شــهر آســتارا بــا هــدف تامیــن بــرق مشــترکان ،افزایــش
پایــداری و قابلیــت اطمینــان شــبکه ،تامیــن بــرق
مســکن مهــر و تعدیــل بــار پس ـتهای مجــاور ،افزایــش
ایمنــی و بهبــود کیفیــت بــرق بــا دســتور وزیــر نیــرو بــه
بهرهبــرداری رســید.
پــروژه آبرســانی بــه  ۳۸روســتا بــا اجــرای  ۶۳کیلومتــر
خطــوط انتقــال ۸۱۰ ،مترمکعــب مخــازن ذخیــره و ۵.۲۵
لیتــر بــر ثانیــه ظرفیــت تامیــن آب بــرای جمعیتــی بالــغ
بــر  ۲۱هــزار و  ۸۶۷نفــر ( ۷۲۸۹خانــوار) در ســطح
اســتان گیــان افتتــاح شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ضرورتتعمیقهمکاریهای
تهران-مسکودربخشانرژی

نفــت پــس از دیــدار بــا الکســاندر نــواک ،معــاون نخســت
وزیــر روســیه و نیــکالی شــولگینوف ،وزیــر انــرژی ایــن
کشــور از روســیه بهعنــوان شــریک راهبــردی ایــران یــاد
کــرد و گفــت :مــا از ســرمایهگذاری شــرکتهای روس در
بخشهــای مــورد نیــاز صنعــت نفــت اســتقبال میکنیــم.
زنگنــه اظهــار کــرد :یکــی از موضوعهــای مــورد گفتوگــو
در ایــن دیــدار بــازار جهانــی نفــت بــود کــه دربــاره آن
تبادلنظــر کردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه روســیه در ســالهای اخیــر نقــش
تعییــن کننــدهای در ثبــات بــازار جهانــی نفــت داشــته
اســت ،افــزود :در ایــن دیــدار باتوجــه بــه همکاریهــای
جــدی در چارچــوب اوپــک پــاس بــا یکدیگــر گفتوگــو
کردیــم ،دیدگاههــای دو طــرف در ایــن عرصــه نزدیــک بــود.
وزیــر نفــت بــا یــادآوری برگــزاری نشســت وزارتــی اوپــک
پــاس در روز چهــارم ژانویــه ( ۱۵دیمــاه) ،تصریــح کــرد:
هــر دو کشــور تاکیــد کردنــد کــه ایــن نشســتها بــرای
حفــظ ثبــات بــازار جهانــی نفــت و وجــود احتمالهــای
آینــده در ایــن عرصــه ،مهــم اســت.
زنگنــه توســعه روابــط دو جانبــه ایــران و روســیه را محــور
دیگــر ایــن دیــدار عنــوان کــرد و افــزود :مــا همکاریهــای
خوبــی بــا شــرکتهای روس داریــم ،قــرار بــر ایــن اســت
همــکاری بــا آنهــا در حــوزه نفــت ،گاز و ســازندگان تجهیزات
در ایــن کشــور تــداوم یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــا روســیه را بــه عنــوان شــریک
راهبــردی میشناســیم و ایــن شــراکت چیــزی نیســت کــه
بــا فضــای گرمــی و ســردی در فضــای بینالمللــی تغییــر
کنــد ،افــزود :ســازندگان تجهیــزات نفــت و گاز روســیه اگــر
میخواهنــد در ایــران فعالیــت کننــد بایــد بــا توجــه بــه
قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان داخلــی ســرمایهگذاری
کننــد ،آنهــا بایــد بــا شــرکتهای ایرانــی شــریک شــوند و
بــرای حصــول نتیجــه بــا همتایــان ایرانــی خــود گفتوگــو
کننــد.
وزیــر نفــت ادامــه داد :ســفیر ایران در روســیه و همکارانشــان
در ســفارت قــرار شــد توافقهــا را دنبــال کننــد ،اگــر شــرایط

وزیــر نفــت ایــران و معــاون نخســت وزیــر روســیه خواســتار
تعمیــق همکاریهــای دو کشــور در بخشهــای مختلــف
بهویــژه انــرژی شــدند.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن زنگنــه امــروز (دوشــنبه ،یکــم
دیمــاه) بــا الکســاندر نــواک ،معــاون نخســت وزیــر روســیه
در مســکو دیــدار کــرد.
ایــران و روســیه در ایــن دیــدار نقشــه راه تــداوم و توســعه
همکاریهــای دو کشــور را فــارغ از تحــوالت سیاســی
بینالمللــی ترســیم و بــر پیگیــری و اجــرای توافقهــا و
تفاهمهــای مربــوط بــه حــوزه انــرژی در قالــب کمیســیون
مشــترک همکاریهــای دو کشــور تاکیــد کردنــد.
زنگنــه بــا اشــاره بــه نقــش مهــم و مثبــت روســیه در
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) و ائتــاف
اوپکپــاس ،گفــت :همکاریهــای دو کشــور در حــوزه
انــرژی روز بــه روز در حــال گســترش اســت .وی افــزود:
در شــرایط کنونــی ،از جملــه تحمیــل تحریمهــای ظالمانــه
آمریــکا بــر ایــران و روســیه ،تقویــت همگرایــی و همــکاری
دو کشــور بســیار مهــم و تاثیرگــذار اســت.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران و روســیه در ســالهای
اخیــر همــکاری نزدیــک و تنگاتنگــی در حــوزه نفــت و انرژی
داشــتهاند ،تصریــح کــرد :مــا همچنــان خواســتار تعمیــق
ایــن همکاریهــا بهمنظــور بیاثــر کــردن پیامدهــای
تحریــم هســتیم.
بنــا بــر اعــام وزارت نفــت ،زنگنــه بــا بیــان اینکــه در عرصــه
بینالمللــی تغییــر و تحــوالت بســیاری رخ داده اســت،
گفــت :در هــر شــرایطی روابــط ایــران و روســیه دچــار تغییــر
نمیشــود و تهــران مصمــم بــه تحکیــم روابــط بــا مســکو
اســت.
معــاون نخســت وزیــر روســیه هــم در ایــن دیــدار بــا ابــراز
خرســندی از مناســبات رو بــه افزایــش تهــران و مســکو
اظهــار کــرد :روســیه نیــز بیگمــان خواســتار همگرایــی
بیشــتر بــا ایــران در همــه زمینههــا و بهویــژه در حــوزه
نفــت و انــرژی اســت.
نــواک افــزود :در ســالهای اخیــر رایزنــی میــان اعضــای
اوپــک و ائتــاف اوپــک پــاس موثــر بــوده و روســیه تــاش
کــرده اســت نقشــی ســازنده ایفــا کنــد.
وی گفــت :ایــران و روســیه در حــوزه نفــت و انــرژی همــواره
همکاریهــای نزدیــک و رو بــه رشــدی داشــتهاند و ایــن
همکاریهــا همچنــان تــداوم خواهــد یافــت.
ایــران از ســرمایهگذاری شــرکتهای روس در صنعــت وزیــر

انـرژی
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کرونــا نبــود خیلــی ســاده میتوانســتند ایــن کار را انجــام
دهنــد ،امــا در شــرایط کنونــی بــا رعایــت پروتــکل بهداشــتی
میتوانیــم ارتباطــات را برقــرار کنیــم ،مــا از ســرمایهگذاری
در بخشهــای مــورد نیــاز اســتقبال میکنیــم.
زنگنــه همچنیــن بــه همــکاری ایــران و روســیه در چارچــوب
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز (جیئیس ـیاف) اشــاره
کــرد و گفــت :نشســتهای وزارتــی جیئیســیاف ســاالنه
برگــزار میشــود ،در چارچــوب ایــن مجمــع ،اطالعــات فنــی
تبــادل میشــود.
وی تصریــح کــرد :جیئیســیاف در قیمــت بــازار گاز
جهــان اثرگــذاری نــدارد زیــرا ســاختار بازارهــای گاز بــا
بازارهــای جهانــی نفــت خــام تفــاوت دارد.

فرصتجدیدصادراتیبرایایران

در همایــش مجــازی توســعه روابــط تجــاری ایــران و
ارمنســتان کــه توســط اتــاق بازرگانــی تهــران و اتــاق
مشــترک ایــران و ارمنســتان برپــا شــد ،از تحریــم کاالهــای
ترکیــه در ارمنســتان بهعنــوان یــک فرصــت بــرای ایجــاد
جهــش در روابــط تجــاری ایــران و ارمنســتان یــاد شــد و
مقامــات بخــش خصوصــی بــر ایــن گــزاره تاکیــد کردنــد کــه
ارمنســتان میتوانــد ویتریــن کاالهــای ایرانــی بــرای منطقــه
اوراســیا و ســایر کشــورها باشــد.
در ایــن همایــش مجــازی ،نزدیــک بــه  ۱۰۰فعــال اقتصــادی
و صاحبــان کســبوکار از ایــران حضــور داشــتند و پــای
صحبتهــای مقامــات بخشخصوصــی و مســووالن دولتــی
مرتبــط بــا بــازار کشــور ارمنســتان نشســتند .در آغــاز
ایــن گردهمایــی مجــازی ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق
تهــران توافقــات منطقــهای چندجانبــه را فرصتــی بــرای
توســعه مناســبات اقتصــادی کشــورها و ایجــاد ثبــات و
امنیــت اقتصــادی در درون کشــورهای عضــو ،عنــوان کــرد
و بــا اشــاره بــه توافقنامــه اوراســیا و ورود ایــران بــه ایــن
توافقنامــه منطقــهای ،آن را فرصتــی بــرای ارتقــای ســطح
روابــط تجــاری ایــران بــا کشــورهای ایــن حــوزه دانســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،حســامالدین
حــاج بــا اشــاره بــه مســیر کریــدور شــمال بــه جنــوب
کــه خلیجفــارس را بــه قفقــاز متصــل میکنــد ،ارتقــای
زیرســاختهای لجســتیک میان دو کشــور ایران و ارمنســتان
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را مهــم ارزیابــی کــرد .وی در همیــن رابطــه ،تصریــح کــرد
کــه موضــوع لجســتیک میــان ایــران و ارمنســتان در کمیتــه
لونقــل اتــاق تهــران و بــا مشــارکت ســازمانهای
حم 
دولتــی مربوطــه و نیــز اتــاق مشــترک ایــران و ارمنســتان
قابــل بررســی اســت تــا راهکارهــای عملیاتــی بــرای بهبــود
نظــام حملونقــل بــار میــان دو کشــور بــه دســت آیــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و ارمنســتان نیــز
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران نتوانســت از فرصــت فروپاشــی
اتحادیــه جماهیــر شــوروی و اســتقالل چندیــن کشــور
در شــمال کشــور ،بــرای افزایــش تجــارت خارجــی خــود
اســتفاده کنــد ،افــزود :در شــرایط کنونــی نیــز فرصــت تحریم
کاالهــای ترکیــه از ســوی دولــت ارمنســتان بــه دنبــال جنــگ
اخیــر در قرهبــاغ ،پیــش روی تجــارت و اقتصــاد کشــور قــرار
گرفتــه و بایــد نهایــت اســتفاده را از آن داشــته باشــیم.
هرویــک یاریجانیــان بــا بیــان اینکــه ارمنســتان بهرغــم آنکــه
بــازار کوچــک و محــدودی دارد ،امــا میتوانــد پلــی بــه بــازار
دیگــر کشــورهای حــوزه اوراســیا باشــد ،افــزود :ارمنســتان
میتوانــد ویتریــن کاالهــای ایرانــی در منطقــه اوراســیا
باشــد .وی بــا ایــن حــال تاکیــد کــرد کــه تجــار و بازرگانــان
ایرانــی بــرای ورود بــه بــازار ارمنســتان بایــد مزیــت رقابتــی
در ایــن بــازار را ارزیابــی کــرده و بــا اطــاع و آگاهــی کامــل از
نیازهــای ایــن بــازار گام بــه تجــارت بــا ایــن کشــور بگذارنــد.
شــکوه طاهــرزاده ،رئیــس امــور بینالملــل بانــک ملــت
نیــز در ایــن همایــش ،درخصــوص امــکان گشــایش اعتبــار
اســنادی میــان تجــار دو کشــور ایــران و ارمنســتان ،آن را
امکانپذیــر دانســت و یــادآور شــد کــه گشــایش الســی بایــد
از ســوی تجــار متقاضــی از هــر دو کشــور مــورد قبــول باشــد
و طــرف ارمنســتانی نیــز نــزد بانــک ملــت شــعبه ایــروان
حســاب داشــته باشــد .وی همچنیــن امــکان افتتــاح حســاب
بهصــورت غیرحضــوری در بانــک ملــت شــعبه ایــروان را
میســر اعــام کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه همهگیــری کرونــا،
افتتــاح حســاب غیرحضــوری نــزد ایــن شــعبه در ارمنســتان
امکانپذیــر اســت و شــرکت یــا فعــال اقتصــادی ایرانــی بــا
ارائــه مســتندات بــه اداره روابــط کارگــزاری اداره بینالملــل
بانــک ملــت در تهــران میتوانــد از ایــن خدمــت بهرهمنــد
شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نیرو:

توافق ایران و
آذربایجان برای
احداث نیروگاه
برقآبی بر روی
رود ارس نهایی شد

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه جلس ـهی شــب گذشــته
مقامــات ایــران بــا معــاون نخســت وزیــر جمهــوری
آذربایجــان و وزیــر انــرژی ایــن کشــور بــا مقامــات
جمهــوری اســامی ایــران از نهایــی شــدمم توافــق
دو کشــور بــرای احــداث نیــروگاه برقآبــی بــر روی
رود ارس خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو صبــح
چهارشــنبه در حاشــیه جلســه هیئــت وزیــران در جمــع
خبرنــگاران در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره آخریــن وضعیــت
پــروژه تکمیــل عملیــات اجرایــی ســد خداآفریــن ،بــا بیــان
اینکــه «عملیــات اجرایــی تکمیــل ســد خداآفریــن بــر روی
رودخانــه مــرزی ارس ســال گذشــته آغــاز شــد» ،اظهــار
کــرد :ســد خداآفریــن میتوانــد حــدود یــک میلیــارد و
 ۶۰۰میلیــون متــر مکعــب آب را در طــول ســال تامیــن
کنــد و اراضــی قابــل توجهــی در پاییــن دســت ایــن ســد
مشــروب مــی شــود؛ پیــش از آغــاز پــروژه تکمیــل ســد،

\
حسنروحانیدرنشستهیاتدولت

بهترین راه برای مبارزه
با فساد ،تصویب لوایح
مرتبط با  FATFاست

نشســت هیــات دولــت امــروز برگــزار شــد و حســن
روحانــی در ایــن نشســت گزارشــی از تحــوالت صــورت
گرفتــه در اقتصــاد ارایــه داد .او در ایــن نشســت همچنیــن
توضیحاتــی دربــاره ویژگیهــای الیحــه بودجــه 1400
داد .بودج ـهای کــه گفتــه او ،بــا ســالهای  98 ،97و 99
متفــاوت خواهــد بــود و از لحــاظ سیاســی و اقتصــادی
و هــم تحوالتــی کــه در زمینــه بودجــه عمرانــی ایجــاد
مــی کنــد.
مهمتریــن صحبتهــای رئیسجمهــور در ایــن نشســت
بــه شــرح زیــر اســت:
دربــاره واکســن کرونــا کارهــا در حــال انجــام اســت و بــه
مــردم بشــارت مــی دهــم کــه بانــک مرکــزی و وزارت
بهداشــت همــه تــوان خــود را بــه کار گرفتنــد و برنامــه

انـرژی
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اراضــی بهرهمنــد از آن حــدود  ۷۵هــزار هکتــار بودنــد کــه
امــروز  ۴۲هــزار هکتــار دیگــر نیــز بــه ایــن اراضــی افــزوده
شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــروب شــدن در مجمــوع  ۱۲۰هــزار
هکتــار از اراضــی پاییــن دســت ســد خداآفریــن از آب ایــن
مجموعــه ،افــزود :عــاوه بــر آبیــاری اراضــی پاییــن دســت،
پــروژه احــداث دو واحــد نیــروگاه بــرق آبــی بــا ظرفیــت
تولیــد  ۲۸۰مــگاوات بــرق در دســتور کار قــرار دارد.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه امضــای توافقنامـهای میــان ایــران
و آذربایجــان در زمینــه تکمیــل ســد خداآفریــن و احــداث
نیــروگاه برقآبــی بــر روی رود ارس خاطــر نشــان کــرد۴ :
ســال قبــل موافقتنام ـهای میــان جمهــوری اســامی ایــران
و جمهــوری آذربایجــان بــرای تکمیــل ســد و بهــره بــرداری
از آن منعقــد شــد کــه در ایــران بــه تصویــب مجلــس نیــز
رســید؛ در ایــن زمینــه از جملــه اقداماتــی کــه بایــد انجــام
میشــد ایــن بــود کــه در محاســبه هزینــه هــای احــداث
ســد کــه توســط جمهــوری اســامی ایــران انجــام شــده بــود

بایــد بــه توافــق میرســیدیم و هیئتــی فنــی بــرای ایــن
موضــوع تعییــن شــده بــود امــا بــه دلیــل بزرگــی پــروژه و
همچنیــن وجــود اختــاف نظرهــا بــرای محاســبات فنــی،
مباحــث مرتبــط بــا ایــن موضــوع بــه طــول انجامیــد.
اردکانیــان گفــت :بــا پیگیــری هــای متعــدد و برگــزاری
جلســات مختلــف خوشــبختانه روز گذشــته معــاون نخســت
وزیــر جمهــوری آذربایجــان بــه همــراه وزیــر انــرژی ایــن
کشــور و همکارانشــان مهمــان مــا بودنــد و تــا پاســی از
شــب مباحــث نهایــی انجــام شــد و ایــن توافــق بــه امضــا
رســید.
وی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه توافــق انجــام شــده و روشــن
شــدن مباحــث مالــی ،بالفاصلــه بــرای احــداث نیــروگاه
هــای بــرق آبــی ســد اقــدام خواهیــم کــرد.

ریــزی کــرده انــد.
یکــی از راه هــای مبــارزه بــا فســاد همــان چهــار الیحـهای
بــود کــه دو تــای آن تصویــب شــد و در دو تــای دیگــر
دســتور رهبــری راهگشاســت .بهتریــن راه بــرای مبــارزه
بــا فســاد تصویــب لوایــح معــروف بــه  FATFاســت؛ البتــه
ممکــن اســت بعضــی هــا خوششــان نیایــد.
یکــی از مســائل مهمــی کــه دولــت از ابتــدا بــه دنبــال آن
بــوده و تــا پایــان آن را ادامــه خواهــد داد مبــارزه بــا فســاد
و شــفافیت اســت.
راه مبــارزه بــا فســاد شــفافیت اســت تــا همــه مــردم همــه
چیــز را بداننــد و بتواننــد نقــد کننــد .در زمینــه دولــت
الکترونیــک تــاش ایــن اســت کــه ایــن موضــوع رشــد
پیــدا کنــد ضمــن اینکــه در ســامانه هــای تجــارت ،حمــل
و نقــل ،مالیــات و انبارهــا تحــول بزرگــی صــورت خواهــد
گرفــت .مــردم در آینــده نزدیــک اطالعــات کاالهــا از روی
کشــتی تــا انبارهــا را مســتقیما خواهنــد دیــد.
روابــط ایــران بــا همســایهها و کشــورهای دنیــا رو بــه
افزایــش اســت .در جنــگ قــره بــاغ دیدیــم کــه مرزهــای
مــا کــه در اختیــار افــرادی کــه آن هــا را اشــغال کــرده
بودنــد بــود ،آزاد شــد و در اختیــار آذربایجــان قــرار گرفــت.
بهبــود روابــط بــا آذربایجــان اولیــن اثــر آن بــود و مــا

توانســتیم در ســد خداآفریــن بــه نتیجــه برســیم.
مــا در شــرق تحــوالت خوبــی داشــتیم و بــرای اولیــن
بــار بــا ریــل وارد افغانســتان شــدیم کــه ایــن مســیر بــه
هــرات مــی رســد و بعــد از آن بــه مزارشــریف و آســیای
مرکــزی و ازبکســتان هــم خواهــد رســید.
پیــام بودجــه امســال بــا ســال هــای  98 ،97و 99
متفــاوت خواهــد بــود و از لحــاظ سیاســی و اقتصــادی و
هــم تحوالتــی کــه در زمینــه بودجــه عمرانــی ایجــاد مــی
کنــد تفــاوت خواهــد داشــت.
اولیــن نقطــه اثــر بودجــه را در تــورم آذر مــی بینیــم
کــه اولیــن حرکــت در کــم شــدن تــورم نقطــه بــه نقطــه
آغــاز شــده اســت و مــا در مســیر مهــار شــتاب تــورم
خواهیــم بــود.
در بودجــه ارزش پــول ملــی مــا هــم مــد نظــر بــوده چــرا
کــه بــرای اینکــه اقتصــاد در ســال آینــده ثبــات بیشــتری
را شــاهد باشــد ایــن موضــوع حائــز اهمیــت اســت.
بیــش از  1170واحــد صنعتــی در  9ماهــه اول تحرکــت
پیــدا کــرده انــد و واحدهــای راکــد فعــال شــده انــد و
تــا پایــان ســال امیدواریــم ایــن رقــم بــه رقــم پارســال
نزدیــک شــود .چــرا کــه در ســال  98مــا  1600واحــد
را فعــال کردیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در نامــه بــه
رئیسجمهــوری بــا انتقــاد از بخشــنامه اخیــر بانــک
مرکــزی ،ایــن بخشــنامه را در تضــاد بــا ابالغیــه معاونــت
ت جمهــوری و بیتوجــه بــه دغدغــه
اقتصــادی ریاســ 
فعــاالن اقتصــادی دانســته اســت .رزمحســینی در ایــن
نامــه از حســن روحانــی درخواســت کــرده اســت دســتور
بازنگــری ایــن بخشــنامه و همچنیــن الــزام هماهنگــی
بــرای صــدور و ابــاغ کلیــه مقــررات ،آییننامههــا و
بخشــنامههای حــوزه تجــارت خارجــی بــا وزارت صنعــت
را صــادر کند.وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در نام ـهای
بــه ریاســتجمهوری از مشــکالت فعــاالن اقتصــادی و
تجــارت خارجــی در کشــور گفــت.
علیرضــا رزمحســینی ،در نامــهای بــه حســن روحانــی،
رئیــس جمهــوری نوشــته اســت« :پیــرو تصمیمــات
جلســه  177ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه در
تاریــخ ششــمآبان مــاه  1399توســط معــاون اقتصــادی
رئیسجمهــوری ابــاغ شــد ،مقدمــات مرتفــع نمــودن
بخــش اعظــم مشــکالت فــراروی جامعــه فعــاالن تجــارت
خارجــی کشــور (صادرکننــدگان و واردکننــدگان) در
حــوزه ایفــای تعهــدات ارزی بــا هــدف تأمیــن ارز مــورد
نیــاز واردات کاالی اساســی ،ضــروری ،مــواد اولیــه و
تجهیــزات تولیــد را فراهــم کــرده اســت .ضمــن آنکــه
اســتقبال اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران ،اتــاق تعــاون و اتــاق اصنــاف ایــران بــه عنــوان
نماینــدگان بخــش خصوصــی بیانگــر عــزم جــدی در
جهــت تحقــق اهــداف از پیــش تعییــن شــده بــا هــدف
توســعه کمــی و کیفــی صــادرات غیرنفتــی و مدیریــت
هدفمنــد وارد میباشد».رزمحســینی در ایــن نامــه بــه
بخشــنامه اخیــرا بانــک مرکــزی اشــاره کــرده کــه در
بیســت و هشــتم آبــان مــاه منتشــر شــد و مهلــت ارائــه
ســتاد حمــل حوالههــای ارزی از تاریــخ صــدور تــا زمــان
صــدور اعالمیــه تأمیــن ارز را بــه مــدت دو مــاه تعییــن
کــرد .بــه عقیــده او ایــن مســئله بــا بخشــنامه قبلــی بانــک
مرکــزی کــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ایــن
زمــان را حداکثــر  8مــاه تعییــن کــرده بــود ،در تضــاد
اســت.
در بخشــی از نامــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه
روحانــی آمــده اســت« :براســاس ایــن بخشــنامه مهلــت
ارائــه پروانــه گمرکــی ورود و ترخیــص قطعــی کاال حداکثر

 45روز تعییــن شــده اســت .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه
مشــکالت مربــوط بــه نقــل و انتقــال ارز بــه دلیــل مســئله
تحریــم محدودیتهایــی بــرای واردات کاالهــای اساســی،
ضــروری ،مــواد اولیــه و تجهیــزات تولیــد مــورد نیــاز
واحدهــای تولیدی-صادراتــی ایجــاد و در نتیجــه تولیــد،
اشــتغال و نهایتــاً صــادرات غیرنفتــی و ارزآری ناشــی
از آن را تحــت الشــعاع قــرار خواهــد داد».همچنیــن در
بخــش دیگــری از ایــن نامــه بــه ناخرســندی و نگرانــی
بخــش خصوصــی اشــاره شــده و عنــوان شــده کــه ایــن
مســاله بــا راهکارهــای در نظــر گرفتــه شــده در مصوبــه
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی درخصــوص تســریع و
تســهیل تأمیــن ارز حاصــل از صــادرات جهــت واردات
براســاس اولویــت بنــدی کاالیــی انجــام شــده از ســوی
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هماهنگــی اقتصــادی دولــت مبنــی بــر مجــاز بــودن تهاتــر
ارزی صادرکننــدگان و واردکننــدگان ،تأکیــد کــرده کــه
بایــد موضــوع ارز متقاضــی را از واردات بــدون انتقــال ارز
تفکیــک و توجــه کــرد واردات بــدون انتقــال ارز» تنهــا
در شــرایطی کــه صادرکننــدگان تعهــدی بــه بازگشــت
ارز بــه کشــور نداشــتند ،عملیاتــی و امکانپذیــر اســت.
کمیتــه ارزی اتــاق ایــران در ایــن بیانیــه تأکیــد کــرده
اســت« :درحالیکــه از تاریــخ  22فروردینمــاه ســال 97
کــه موضــوع بازگشــت ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی
عملیاتــی شــده اســت« ،واردات بدون انتقــال ارز» هم عم ً
ال
منتفــی شــده اســت».این کمیتــه همچنیــن بــا اشــاره بــه
ابهامــات مطرحشــده از ســوی برخــی کارشناســان مبنــی
بــر اثرگــذاری «واردات بــا ارز متقاضــی» بــر روی نــرخ

طرفداری رزم
حسینی از اتاق در
جنگ ارزی با همتی
ایــن وزارتخانــه همخوانــی نــدارد.در پایــان نامــه رزم
حســینی آمــده اســت :در صــورت تأییــد وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت بــه عنــوان مســئول تجــارت خارجــی
کشــور ،دســتور فرماییــد ضمــن بازنگــری در بخشــنامه
موصــوف ،صــدور و ابــاغ کلیــه مقــررات ،آییننامههــا
و بخشــنامهها در حــوزه تجــارت خارجــی بــا هماهنگــی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت صــورت گیــرد؛ در ایــن
صــورت هــم نظــرات کارشناســی کلیــه مجموعههــا و
دغدغــه فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی مــورد توجــه
قــرار میگیرد.هفدهــم آذرمــاه کمیتــه ارزی اتــاق ایــران
بــا انتشــار بیانیــهای بــا اشــاره بــه تصمیــم ویــژه ســتاد

ارز ،توضیــح داده اســت« :بــر اســاس برآوردهــای اتــاق و
بررســیهای کارشناســی صــورت گرفتــه ،هیچگونــه
تقاضــای ارز جدیــدی در بــازار ایجــاد نشــده اســت؛ 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 ،عمــ ً
ا ارز موردنیــاز بــرای واردات
کاالهــای مذکــور در زمــان خریــد و پیــش از حمــل کاال،
تســویه شــده اســت».

همکاریهای نفتی با ایران برای
مسکو اهمیت دارد
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مســکو « -آنتــون خلوبکــوف» رییــس مرکــز امنیــت و
انــرژی روســیه بــا اشــاره بــه ســفر وزیــر نفــت جمهــوری
اســامی ایــران بــه مســکو ،توســعه همــکاری هــای دو
طــرف در حــوزه نفــت و گاز و نیروگاهــی را مهــم ارزیابــی
کــرد و گفــت :بــرای ایــن همــکاری چشــم انــداز خــوب
و روشــنی پیــش بینــی مــی شــود.
خلوبکــوف امــروز (چهارشــنبه) در مصاحبــه بــا خبرنــگار
ایرنــا تصریــح کــرد :همکاریهــا در حــوزه انــرژی بــا
جمهــوری اســامی ایــران بــرای دولــت روســیه اهمیــت
فــراوان دارد بــه طوریکــه والدیمیــر پوتیــن رئیــس
جمهــوری روســیه ایــن بخــش از همــکاری هــا بــا ایــران
را از اولویــت هــای روابــط دوجانبــه بــا ایــن کشــور مــی
دانــد.
وی تصریــح کــرد :در مســکو بــرای گســترش روابــط و
تعامــل بــا ایــران بخصــوص در بخــش نفــت و گاز توجــه
خــاص مــی شــود.
ایــن مقــام روس اظهــار داشــت :باتوجــه بــه ایــن
وضعیــت و بویــژه هماهنگــی اقدامــات بــه منظــور تقویت
ثبــات بــازار جهانــی نفــت و نیــز ایــن واقعیــت کــه ایــران
و روســیه دو قــدرت بــزرگ تولیدکننــده نفــت و گاز در
ســطح جهانــی هســتند ،ســفر بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت
ایــران بــه سرپرســتی هیاتــی بــه مســکو اهمیــت فــراوان
دارد.
خلوبکــوف گفــت :ایــران از اعضــای مهــم اوپــک اســت
و روســیه نیــز در چارچــوب ایــن ســازمان در ســالهای
اخیــر همــکاری خوبــی بــا اوپــک پــاس داشــته اســت
و بــه همیــن دلیــل مذاکــرات دو طــرف دربــاره وضــع
بــازار جهانــی و همــکاری بــا ســایر تولیدکننــدگان عمــده
نفــت از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت کــه دو کشــور
از آن آگاه هســتند
وی افــزود :ظرفیــت هــای فــراوان بــرای همــکاری
روســیه بــا ایــران در حــوزه انــرژی وجــود دارد و شــرکت
هــای نفتــی روســیه مــی تواننــد در طــرح هــای ایرانــی
مشــارکت کننــد و چنیــن همــکاری در حــوزه انــرژی
هســته ای در ســاخت فــاز دوم و ســوم نیــروگاه هســته
ای بوشــهر جریــان دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[توسعه اقتصادی[[
ایــن کتــاب بهمنظــور افزایــش شــناخت دانشــجویان علــم اقتصــاد ،پژوهنــدگان اقتصــاد توســعه ،و اســتادانی کــه بــه
تدریــس اقتصــاد توســعه اشــتغال دارنــد وعالقهمنــد بــه گشــودن بحثهــای تــازه در ایــن زمینهانــد ،تألیــف شــده
اســت .ای .وایــن نافزیگــر ،اســتاد ممتــاز دانشــگاه ایالتــی کانــزاس ،در ایــن کتــاب بــه تجزیــه و تحلیــل اقتصادهــای رو
بــه توســعهی آســیا ،آفریقــا و اروپــای شــرقی ـ مرکــزی کــه حــدود  ۸۵درصــد جمعیــت رو بــه توســعهی جهــان را در
خــود جــای دادهانــد ،میپــردازد.
نویســنده در ایــن کتــاب مســائل اروپــای شــرقی ـ مرکــزی و اتحــاد شــوروی ســابق ،فروپاشــی سوسیالیســم دولتــی و
گــذار بــه اقتصــاد آزاد و اصالحــات اقتصــادی ایــن کشــورها و نیــز گــذار چیــن بــه اقتصــاد بــازار را تحلیــل میکنــد.
ـدن شــرق آســیا ،بــه مشــکالت حــاد کشــورهای جنــوب
نافزیگــر عــاوه بــر مســائل کشــورهای در حــال صنعتیشـ ِ
صحــرای آفریقــا میپــردازد و درعینحــال تأکیــد میکنــد کــه مســائل نپــال ،میانمــار (برمــه) ،کامبــوج و هائیتــی
بهانــدازهی مشــکالت آفریقــا جدیانــد.
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