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رازهای روحانی در صادرات نفت در بودجه
محمدصادق جنانصفت

حس ــن روحان ــی در حال ــی کــه در ســال  ۱۳۹۲از ســوی هی ــچ یــک از دو جریــان
سیاس ــی اصل ــی کشــور آدم قدرتمنــدی بــه حس ــاب نم یآمــد و تنهــا منصب ــش
ریاســت بــر یــک نهــاد پژوهشــی وابســته بــه یــک نهــاد غی راج رایــی بــود،
توانس ــت از می ــان امــواج خروشــان خــود را بــه اوج برســاند و …
اصالحطلب ــان را ناچــار کنــد پشــت او بــه صــف بایس ــتند .او در زمــان تاس ــیس
کابینـهاش در تابس ــتان  ۱۳۹۲یــک ش ــرکت ســهامی تشــکیل داد و بــه ه ــر گروه
سیاس ــی ســهمی داد .ایــن اتفــاق در دولــت دوم او نمــود بیشــتری بــه خــود
گرفــت .روحانــی بــا زیرکــی و البتــه اقتصــاد تضعی فشــده توانســت مجــوز
حتــی گفتوگــوی مقــام اصلــی مذاکرهکننــده دربــاره پرونــده هســتهای بــا
وزی ــر خارجــه آمریــکا را نی ــز بــه دســت آورد .بــا ایــن همــه امــا جریــان سیاس ــی
داخل ــی مخالــف روحان ــی بــا اســتفاده از همــه امکانــات و اتحــاد نهادهای ــی خــارج
از قــوای س ـهگانه توانس ــتند جریــان ق ـرارداد برجــام را بــه یخبنــدان برســانند.
اکنــون کــه ســه ســال بیشــتر از ق ـرارداد برجــام س ــپری شــده و از ســوی ت رامــپ
و منتقــدان داخلــی روحانــی م یرفــت بــه گــور ســپرده شــود ،روحانــی آن را
زنــده ک ــرده اســت .روحان ــی ب ـرای زنــده نگــه داشــتن برجــام یــک پی ــام روشــن
از مس ــیر بودجــه بــه مخالفــان داخل ــی و نی ــز دموک راتهــای ب رنــده در آمریــکا
داد و آن ،لحــاظ ک ــردن صــادرات  ۲/۳میلی ــون بشــکه نفــت در روز و گ ــره زدن
زلــف اداره کشــور بــه ایــن درآمــد بــوده و هس ــت .دربــاره سناریوســازی پیچی ــده
سیاســی حســن روحانــی بــا اســم رمــز صــادرات  ۲/۳میلیــون بشــکه در روز
نــکات قابــل اعتنای ــی وجــود دارد؛ نکتــه اول کــه از ســوی منتقــدان شناســایی
شــد و آنهــا همــان کاری را کردنــد کــه روحانــی م یخواســت ،اعــام کــردن
بــه بایــدن بــود کــه روحانــی م یخواهــد آشــت یکنان راه بینــدازد .مخالفــان
روحان ــی کــه در دام او افتــاده بودنــد تــا جای ــی پی ــش رفتنــد کــه او را متهــم
کردنــد بــرای بایــدن بودجــه نوشــته اســت و روحانــی نیــز م یخواســت بــه
گــوش دموک راتهــا برســد امــا تمایــل نداشــت و شــاید مصلحــت نم یدانس ــت
خــودش آن را اعــام کنــد .ادام ــه در صفحــه 2

بخش خصوصی و چالش های
سرمـایـه گذاری در کشور
بــر اســاس اصــل  44قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بخــش خصوصــی
در جایــگاه ســوم پــس از بخــش دولتــی و بخــش تعاونــی قــرار گرفــت  .پــس از
گذشــت زمانــی از فعالیتهــا در فضــای کســب و کار در جمهــوری اســامی ایــران
نیــاز بــه بــاز کــردن درب هــای اصلــی بــرای حضــور همــه جامعــه گســترده
بخــش خصوصــی احســاس شــد و اولیــن قــدم اصلــی ان ورود مســتقیم مقــام
معظــم رهبــری بــه ابــاغ دســتورالعمل کاربــردی ســند چشــم انــداز تــا افــق
ســال  1404بــرای حضــور بخــش خصوصــی مــی باشــد .البتــه متعاقــب ان
قوانیــن ذیربــط دیگــری همچــون قانــون اجــرای سیاســت هــای اصــل ، 44
قانــون اقتصــاد مقاومتــی و نهایتــا قانــون مســتمر محیــط کســب و کار تدویــن
و ارائــه شــد بایســتی اعــام نمــود کــه توفیــق الزم در رســیدن بــه افــق ســال
 1404در مــورد فضــای گســترده و کامــل بخــش خصوصــی بــه هیــچ وجــه
تاکنــون میســر نگردیــد و مــا هــم اکنــون در نیمــه اخــر دوران  20ســاله بــدون
دســتیابی بــه موفقیــت الزم بــوده ایــم .
بــر اســاس امــار و ارقــام مثبتــه جــاری موضــوع انتقــال کلیــه مســئولیت هــای
فضــای کســب و کار بــه بخــش خصوصــی و بــر اســاس امارهــای رســمی شــاید
حــدود  % 10یــا کمــی بیشــتر از ان باشــد  .برعکــس در ایــن فاصلــه زمانــی مــا
شــاهد بســط و گســترش شــرکتهایی نــه خصوصــی و نــه دولتــی ( خصولتــی ) و
یــا شــرکتهای غیــر خصوصــی و عمومــی کــه بیشــتر ســاختگاه بخــش دولتــی را

عمــل مــی نماینــد بــوده ایــم و در عمــل ایــن شــرکت هــا جدیــد الــوالده قــدرت
رقابــت را از بخــش خصوصــی کامــا ســلب نمــوده انــد .
در قوانیــن مرتبــط در ســالهای اخیــر نیــز بــه علــت مشــکالت عدیــده ،دولــت در
انجــام مســئولیت خــود در تامیــن منابــع مالــی خــود نتوانســت بدرســتی عمــل
نمایــد  .چــه در  10ســال گذشــته دولــت عمــا مســئولیت کامــل تامیــن منایــع
مالــی پــروژه هــا را بــه گــردن پیمانــکاران حاضــر در صنعــت احــداث محــول
نمــوده اســت ایــن درحالتــی اســت کــه ایــن امــر بــه جــد نیــاز بــه ایجــاد بســتر و
ســاختار الزم و عملــی بــرای پیمانــکاران و تولیدکننــدگان دارد کــه ایــن بســترها
عمــا وجــود نــدارد.
در کشــور مــا هدایــت بــازار پــول و ســرمایه عمــا در اختیــار دولــت مــی باشــد و
بخــش خصوصــی همچــون ســایر کشــورهای صنعتــی اختیــار ایــن دو بــازار را در
دســت ندارنــد کــه ذیــا اجمالــی بــه ایــن دو بــازار اشــاره شــده اســت :
بازارپول
الــف :سیســتم بانکــی کشــور مرکــب از بانکــداران دولتــی در سیســتم پولــی
حضــور دارنــد .بانکهــای دولتــی کامــا در اختیــار و ســیطره دولــت و بانــک
مرکــزی عمــل مــی نماینــد .بــه خاطــر شــرایط نــه چنــدان مطلــوب فعلــی و
حضــور تحریــم هــای .ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
ســنگین در کشــور ،عمــا بانکهــای دولتــی کارایــی الزم
را هــم از نظــر داشــتن منابــع مالــی  assetو هــم از نظــر
مدیریتــی از دســت داده انــد و عــاوه بــر کنتــرل دولــت
بــر انهــا عملکــرد نظــام پولــی انهــا بــه هیــچ وجــه مقبــول
نیســت و الجــرم ایــن بانکهــا بــرای ادامــه فعالیــت خــود
نیــاز بــه یــک رابــط مالــی ( )Financial interface
بــرای ورود بــه بازارهــای بیــن المللــی دارنــد کــه ایــن رابــط
هــای مالــی خارجــی بــا گرفتــن یــک کمیســیون قابــل
مالحظــه % 20و شــاید بیشــتر را بــرای قبــول سفارشــات
ســازندگان کاال و تجهیــزات و ایضــا قبــول  LCبانکهــای
داخلــی درخواســت مــی نماینــد کــه از ایــن بابــت هــدر
مالــی بســیار ســنگینی بــه پیکــره پــروژه هــای عمرانــی
کشــور وارد مــی شــود .
ب :گرچــه بانکهــای خصوصــی ممکــن اســت زیــر ســیطره
دولــت نباشــد ولــی عملکــرد انهــا بــه هــر نحــوی زیــر نظــر
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی اســت و ایــن بانکهــا نیــز
در مــورد تحریــم تجــاری دولــت ایــاالت متحــده امریــکا
قــرار دارنــد و از کلیــه تبــادالت مالــی همچــون  FATFو
 SWIFTو نظایــر ان نظیــر بانکهــای دولتــی کال محــروم
هســتند .البتــه خبــر خــوب و موثــر در بــازار مالــی ایــران
بازخوانــی قانــون  FATFدر سیســتم قضایــی و مدیریــت
مالــی ایــران مــی باشــد و بــه نظــر میرســد موضــوع FATF
بنحــوی در حــال حــل و فصــل شــدن مــی باشــد کــه ایــن
خبــر بســیار میمونــی خواهــد بــود.
بازارسرمایه:
در ســطح جهانــی بــازار ســرمایه ،بــازاری بــه شــدت رقابتــی
بــوده و تحــت کنتــرل دولتهــا قــرار نــدارد و مســائل سیاســی
فیمابیــن دولتهــا کمتــر در ان دخالــت دارد ،البتــه بــرای
ورود بــه ایــن بازارهــا نیــز صاحبــان ســرمایه ممیــزی هایــی
بــرای دولتهــا و مصــرف کننــدگان ایــن بــازار از پیمانــکاران
و ســازندگان درخواســت مــی نماینــد یکــی از شــاخص
هــای اصلــی ورود بــه بازارهــای ازاد بیــن المللــی عمــدا
 International credit Rating=ICRمــی باشــد ،
ایــن شــاخص توســط چنــد شــرکت شــناخته شــده و مهــم
بیــن المللــی امریکایــی مثــل  MOODYو FITCH
درجــه بنــدی و اعــام میشــود ،متاســفانه بایســتی اعــام
نماییــم کــه نــام ایــران در ایــن شــاخص هــا از چنــد ســال
گذشــته کال حــذف گردیــده اســت ایــن بــدان معنــی اســت

کــه بــازار ســرمایه بــه هیــچ وجــه ایــران را جــای امنــی از
نظــر سیاســی و امنیتــی بــرای ســرمایه گــذاری نمــی دانــد
و فــی المثــل کشــوری کــه درجــه ان از نظــر مالــی (IRC
) در بــاال و صــدر جــدول قــرار دارد نــرخ بهــره هــا در حــد
اعــداد  2الــی  % 3بــوده و اگــر بــه هــر طریقــی حتــی بــه
صــورت غیــر مســتقیم چنیــن پــول هایــی بــرای بــازار ایــران
تخصیــص داده شــود بــرای تامیــن مالــی ارقامــی بــاالی 20
 %خواهــد بــود کــه بــه واقــع دارای صرفــه نیســت و هــدر
مالــی هنگفتــی بــرای ایــران خواهــد بــود .
جمعبندی
موضــوع تحریــم ایالــت متحــده و بســتن کامــل راه هــای
تجــاری ایــران و بــه حداقــل رســاندن صــادرات نفتــی کشــور
بعنــوان یکــی از منابــع قابــل اســتناد و بــه منظــور تامیــن
بودجــه کشــور معضــل و مشــکل اساســی اســت کــه ایــن
مســئله در ســند بودجــه ســال  1400پیشــنهادی دولــت
بروشــنی دیــده میشــود و بایســتی بــرای رفــع ان دولتمردان
جمهــوری اســامی فکــر اساســی و عملــی بنماینــد  .بعیــد
بــه نظــر میرســد کــه بــا تغییــر دولــت و روی کارامــدن
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دولــت جدیــد منتخــب در ایالــت متحــده امریــکا و مهــم
تــر حضــور ویــروس کرونــا در فضــای کســب و کار بــا اینــده
بــه نســبه مبهــم حضــور ایــن ویــروس ،امیــد روشــنی بــه باز
شــدن قریــب الوقــوع بــازار مالی دنیــا بــر روی ورود ســرمایه
خارجــی بــه ایــران میســر شــود  .بــه اعتقــاد نگارنــده راهکار
پیشــنهادی در محورهــای ذیــل مــی توانــد مــورد توجــه و
بررســی قــرار گیــرد .
 -1-3اســتفاده از پــول هــای بلوکــه شــده و رســوب شــده
در کشــورهای مختلــف مــن جملــه عــراق  ،چیــن  ،کــره
جنوبــی و نظایــر ان در مقابــل روش تهاتــر بــا ارائــه خدمــات
فنــی و مهندســی در محورهــای خدمــت  ،کاال و تجهیــزات
 -2-3برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از توانمنــدی هــای
صنــدوق توســعه ملــی و صنــدوق توســعه صــادرات بــرای
گشــایش کار پیمانــکاران و ســازندگان کاال و تجهیــزات بــا
یــک برنامــه ریــزی صحیــح و عملــی بــا بازگشــت ســرمایه
هــای صــرف شــده .
 -3-3ســرمایه گــذاری مســتقیم توســط نهادهــای
زیرپوشــش مقــام معظــم رهبــری و انجــام و اجــرای پــروژه
هــا عمــا توســط بخــش خصوصــی یــا توامــان بخــش
خصوصــی و بخــش هــای مختلــف ســرمایه گــزار و ایــن
نهادهــا تنهــا بــه عنــوان فاینانســر عمــل نماینــد  .بعبــارت
روشــن تــر بخــش خصوصــی بتوانــد از پتانســیل هــای مالــی
ایــن نهــاد مشــابه بــا بانــک هــا و بــازار ســرمایه بهــره گیــرد .
 -4-3در مــاه هــای اخیــر مقــام معظــم رهبــری در
فرمایشاتشــان تاکیــد بــه ســرمایه گــذاری توســط بخــش
خصوصــی داشــته و دارنــد کــه ایــن موضــوع بصــورت
روزانــه در رســانه هــای عمومــی و ملــی همچــون صــدا و
ســیما تاکیــد میشــود لــذا در اجــرای فرمایشــات ایشــان ســه
قــوه مســئول مجریــه  ،مقننــه و قضاییــه وظیفــه مندنــد در
اجــرای دســتورات ایشــان  Platformهــای الزم را بــرای
بخــش خصوصــی تــا بــاز شــدن فضــای عــادی و نرمــال
بــرای دو بــازار پــول و ســرمایه بیــن المللــی فراهــم نماینــد.
بــدون شــک اگــر چنیــن امکانــی بــرای بخــش خصوصــی
بوجــود نیایــد بخــش خصوصــی دچــار تزلــزل جــدی
خواهــد گردیــد کــه جبــران ان شــاید بــا خــروج هســته
هــای مختلــف نیــروی انســانی بخــش خصوصــی دارای
جایگزینــی غیــر محتملــی باشــد
بخــشخصوصــیامیــدبــهقــدمهــایموثــرتوســطمقامــات
نظــامدارد.
مهندسرضاطبیبزاده
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ادامه از صفحه 1

رازهای روحانی در صادرات نفت
در بودجه

پرســش اینجاســت و ایــن ابهــام را نی ــز روحان ــی ایجــاد
کــرده کــه بــرای گنجانــدن رقــم  ۲/۳میلیــون بشــکه
صــادرات نفــت درروز در حالــی کــه در ســال  ۱۳۹۹در
بدتریــن حالــت  ۳۰۰ه ـزار ودر بهتریــن حالــت  ۷۰۰ه ـزار
بشــکه در روز نفــت صــادر شــده بــه اشــتباه انداختــن
دیگ ـران اســت بــه ایــن معن ــی کــه منتقــدان داخل ــی و
نی ــز مخاطب ــان خارج ــی م یپرســند آیــا روحان ــی تعیی ــن
ابعــاد معادلــه بودجــه بــا لحــاظ کــردن صــادرات ۲/۳
میلیــون بشــکه در الیحــه را بــا نهادهــای باالدســتی
در میــان گذاشــته و احیانــا نهادهــای باالدســت دولــت
بــا ایــن ذهنیــت مخالفــت نکردهانــد؟ شــاید در جــواب
گفتــه شــود در صورت ــی کــه ایــن فرضی ــه را قب ــول کنی ــم
و بپذیریــم چنی ــن فرآینــدی س ــپری شــده اســت آنــگاه
حجــم بــاالی نقدهــا بــه روحانــی و متهــم کــردن او
بــه اینکــه بــه کشــور متخاصــم آدرس ضعــف ایــران را
م یدهــد یــا اینکــه برخــاف منافــع مل ــی عمــل ک ــرده و
اتهام ــی مثــل اینکــه ب ـرای بایــدن بودجــه نوشــته اســت را
چگونــه بایــد تفس ــیر ک ــرد .البتــه م یتــوان تصــور ک ــرد
حس ــن روحان ــی در ذهــن خــود بــه ایــن نتیج ـه رس ــیده
اســت کــه نظــام سیاســی را در ب رابــر کار انجامشــده
قــرار دهــد و عــزم خــود را بــرای گفتوگوهایــی در
ســطوح گوناگــون بــا داخــل و خــارج جــزم کنــد و داســتان
تحریــم را بــه نقطـهای برســاند کــه یــا برداشــته شــود یــا
دیگ ـران را مقص ــر بدانــد .در ایــن صــورت ایــن می ـزان نقــد
و اتهامزن ــی توجی ــه دارد .یــک ف ــرض دیگ ــر کــه بــه نظ ــر
م یرســد بــا اعــداد و ارقــام و واقعی تهــا ســازگاری دارد،
ایــن اســت کــه بودجهری ـزان واقعــا راه ــی ب ـرای کس ــب
درآمــد ب رایشــان متصــور نب ــوده و دل بــه دریــا زده و ایــن
عــدد را در الیحــه گنجاندهانــد .کاش روزی در همیــن
نزدیک یهــا بتوانیــم از اســرار ایــن فهــم و درک حســن
روحان ــی س ــر درآوریــم .ایــن معمــا اگ ــر وضعی ــت عــادی
بــود ،بــه ســرعت حــل م یشــد امــا چنیــن نیســت.
شــاید هــم اصــا معمای ــی نیس ــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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مهندس محمد پارســا
رییس هیــات مدیره فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابســته ایران

بودجه و صیانت از منافع
یکــی از کارکردهــای اصلــی بودجــه بنــدی ســاالنه انطبــاق
منابــع مالــی موجــود و پیشبینیشــده بــا اهــداف و
برنامههــای پیــشروی دولــت اســت .هــر رقــم از ارقــام
بودجــه ســاالنه  ،جزئــی از درآمدهایــی اســت کــه بنحــوی
در طــول یکســال از گروهــی از شــهروندان گرفتــه شــده و
ایــن درآمدهــا در بیــن گروههــای دیگــر توزیــع میگــردد.
بــر همیــن اســاس بیشــترین تعــارض منافــع را میتــوان از
ن جهــت دانســت کــه چارچــوب بودجــه توســط دولــت
ای ـ 
و مجلــس قانونگــذاری تهیــه و تصویــب مــی شــود .از آنجــا
کــه بودجــه بهعنــوان بخشــی از درآمــد جامعــه ،متعلــق
بــه تمامــی آحــاد جامعــه اســت ،چگونگــی ترکیــب و
توزیــع ارقــام و ردیفهــای آن بایــد بهگون ـهای شــفاف بــه
اطــاع آنهــا برســد؛ چــه بســا نحــوه هزینهکــرد ردیفهــای
بودجــه یکــی از مهمتریــن تصمیمــات اقتصــادی مشــترک
میــان دولــت و مــردم اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
در کشــورهای توســعه یافتــه در هنگامــه بودجــه بنــدی
ســاالنه بیشــترین مجادلــه هــا و ســازش هــا میــان احــزاب
و ســازمانها وگروههــای گوناگــون اجتماعــی صــورت
میگیــرد .در ایــن مجادلــه هــا و ســازشها هرگروهــی
خواســتار پرداخــت کمتریــن مالیــات اســت بهطــوری کــه
در بودجــه ،بیشــترین هزینههــا بــرای ایــن گروههــا صــرف
میگــردد.
بــا وجــود ایــن تعــارض هــا و آشــتی هــا میــان گروههــای
گوناگــون اجتماعــی دربــاره بودجــه ،عــدم وجــود کســری
یکــی از فاکتورهاییســت کــه همگــی متفقالقــول بــه آن
معتقدنــد .تجربــه نشــان دادهاســت در کشــورهایی کــه نهــاد
دولــت از نظــر قــدرت بســیار باالتــر از بخــش خصوصــی

و خانوادههــا قــراردارد ،در بیشــتر ســالها از مســیر
تامیــن کســری بودجــه ،باعــث افزایــش رونــد صعــودی
نــرخ تــورم و تحمیــل هزینههــای ناشــی از آن بــر اقتصــاد
ملــی میشــوند .در ســالهای اخیــر کشــور مــا نیــز پــس
از چندیــن دهــه کشوقــوس بــا مقولــه کســری بودجــه،
اهمیــت آن بیشازپیــش مطــرح شــده اســت و گروههــای
گوناگــون اجتماعــی نســبت بــه ایــن موضــوع توجــه خــاص
یافتهانــد .ایــن مجادلــه دربــاره بودجههــای ســاالنه در
ایــران بــه ویــژه در ســال جــاری بــه ایــن دلیــل افزایــش
یافتــه اســت کــه دولــت در الیحــه بودجــه رقــم بزرگــی
بــرای درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت و یــا فــروش آن
در داخــل پیــش بینــی کــرده اســت؛ همچنیــن یکــی دیگــر
از راههــای کســب درآمــد ،اتــکای قابــل توجــه بــه فــروش
اوراق قرضــه و نیــز فــروش ســهام شــرکت هــای دولتــی
درنظرگرفتهشد هاســت.
در مــاه جــاری ارقــام و اعــداد الیحــه بودجــه ۱۴۰۰
بــرای بررســیهای بیشــتر منتشــر شــد .بطوریکــه در
حــال حاضــر فعــاالن اقتصــادی و عالقمنــدان بــه اقتصــاد
سیاســی بهخوبــی میداننــد کــه درآمدهــای الیحــه
بودجــه بــر اســاس تجــارب ســالهای اخیــر شــامل
شــرایط سیاســتهای داخلــی و خارجــی و انگیزههــای
ســرمایه گــذاران داخلــی ،درآمدهــای الیحــه بهنحــوی کــه
بــه رشــتهء تحریــر درآمدهاســت محقــق نمیگردنــد .از
ســوی دیگــر دولــت بــاور دارد کــه حــدود  ۳۵درصــد از
هزینههــای بودجــه را بــه هزینههــای حقــوق و دســتمزد
و تقریب ـاً بــه همیــن میــزان بعنــوان هزینــه هــای رفاهــی
درنظرگرفتهشدهاســت .از طــرف دیگــر نزدیــک بــه ۱۲

درصــد ایــن هزینههــا متعلــق بــه هزینههــای عمرانــی
اســت ،چنانچــه کاهــش دادن هــر کــدام از ایــن مــوارد
بهخودیخــود موجبــات بــروز مســائل پیچیــدهای را فراهــم
میکننــد .بــ ه بیــان دیگــر دولــت بــه طــور غیرمســتقیم
خواهــان انتقــال ایــن مفهــوم اســت کــه سیاســت خارجــی
بایــد بهگون ـهای باشــد کــه راه بــرای صــادرات نفــت خــام
فراهــم شــده و از ایــن طریــق امــکان انتقــال منابــع ارزی
محیــا گــردد کــه ایــن بهمعنــی قبــول عضویــت ایــران در
ّ
 FATFاســت.
در ادامــه بــا توجــه بــه اهمیــت مســئلهء مطرحشــده و
لــزوم قرارگیــری کشــور در مســیر ســازگاری بــا برنامههــای
پیشــرفت و توســعه ،بــا توجــه بــه تجاربــی کــه بهواســطهء
فعالیتهــای طوالنــی در بخــش هــای گوناگــون اقتصــاد
و آشــنایی بــه ســاختار سیاســتهای تصمیماتــی در
ایــن حــوزه قصــد دارم برخــی راههــای افزایــش درآمــد را
بهطــور خالصــه یــادآور شــوم:
توربزرگترمالیاتی
واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــران بــه دالیــل گوناگــون،
ی کــه بــه دریــای مالیــات انداختــه مــی شــود
تــور مالیات ـ 
نســبت بــه اســتعدادی کــه بــرای مالیــات گیــری وجــود
دارد بــه کــرات کوچکتــر اســت .در توضیــح ایــن موضــوع
میتــوان گفــت برخــی از نهادهــا و بنیادهــا مــی تواننــد
بــا دادن مالیــات بیشــتر ،ســهم بزرگتــری در تعــادل
بخشــی بــه بودجــه داشــته باشــند؛ بهنظــر مــی رســد
هیــچ کاری بــه ایــن انــدازه جوانــب مثبــت عمومــی را بــه
دنبــال نداشتهباشــد .همانطــور کــه همــواره بــه ایــن

موضــوع اشارهشدهاســت ،در اقتصــاد ایــران فــرار مالیاتــی
قابــل اعتنایــی وجــود دارد کــه بــا گســتردهتر کــردن
تــور مالیاتــی میتــوان انتظــار داشــت میــزان آن بطــور
چشــمگیری کاهــش یابــد.
خصوصیسازیدرپهنهبزرگتر
تجربــه نشــان مــی دهــد چنانچــه پایههــای خصوصــی
ســازی بطــوری اســتوار بنــا گــردد ،بهانــه هــای گوناگــون
نقــض غــرض اعمــال نشــده و بــا عــدم قرارگیــری دولــت
در فشــار سیاســی مــی تــوان بــا تجمیــع ســرمایههای
همگــن ،تاســیس شــرکتهای بــزرگ و بــا مشــارکت دادن
ایرانیــان خــارج از کشــور درآمــد واقعــی بــه دســت آورد.
ایــن اتفــاق الزامهایــی دارد کــه مــدارا جویــی سیاســی و
اجمــاع نظــر همــه نهادهــای قدرتمنــد را بایــد بــه مثابــه
تضمیــن پایــداری آن قــرار دهیــم.
توسعهصادرات
تجــارت خارجــی ایــران بهعنــوان موتــور محــرک چرخــهء
اقتصــاد و ارتبــاط بــا صنایــع ســایر کشــورها دارای پتانســیل
الزم جهــت برونرفــت از محدودیتهاســت و تنهــا راه،
اتــکاء بــه ایــن پتانســل بــرای رشــد و توســعهء تجــارت
خارجیســت  .بــا بررســی شــرایط و مزیــت هــای صادراتــی،
کســب درآمــد از مســیر گشــودن راه ترانزیــت میــان شــرق
و غــرب جهــان در ایــران وجــود دارد کــه الزمــهء آن
تعامــل بــا همســایگان ،برداشــتن موانــع ارزی ،روی آوردن
بــه توســعه صــادرات بــا پرداخــت مالیــات بیشــتر و ایجــاد
درآمــد واقعــی بــرای کشــور بهدســت میآیــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران  :مــا بایــد خــود را بــه دریــای مدیترانــه برســانیم،
اکنــون فرصــت خوبــی اســت کــه از طریــق عــراق و ســوریه
ایــن هــدف را محقــق کنیــم.
بــه گــزارش ایلنــا ،تهــران و ایــروان ســال  ۲۰۰۴میــادی
( )١٣٨٣قــرارداد تهاتــر گاز و بــرق را بــرای مــدت  ۲۰ســال
امضــا کردنــد کــه بــر اســاس آن ،گاز صادراتــی ایــران بــه
مصــرف نیروگاههــای تولیــد بــرق در ارمنســتان میرســد
و در عــوض ،ایــران از ارمنســتان بــرق وارد میکنــد،
ارمنســتان از اواســط ســال  ٢٠٠٩واردات گاز از ایــران را
آغــاز کــرده اســت.
تمدیــد ایــن قــرارداد بــرای تــدوام تهاتــر گاز و بــرق بیــن
ایــران و ارمنســتان موضوعــی بــود کــه اخیــرا مقامــات دو
کشــور در مــورد آن بحــث و مذاکــره داشــتهاند ،ســوال ایــن
اســت کــه بــازار گاز ارمنســتان تــا چــه حــد بایــد در دســتور
کار اســتراتژیهای گازی ایــران قــرار گیــرد؟ آیــا ارمنســتان
میتوانــد مســیری بــرای رســیدن بــه دروازههــای اروپــا
تلقــی شــود؟ پــس از مناقشــات قرهبــاغ ،بــازار ایــن کشــور
چقــدر بــرای ایــران اهمیــت دارد؟
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا ،در اینبــاره اظهــار داشــت :مــا بایــد از هــر فرصتــی
اســتفاده کنیــم و خطــوط مواصالتــی خــود را در حــوزه گاز و
بــرق توســعه دهیــم ،هــر زمــان کــه امــکان ســرمایهگذاری
داشــته باشــیم بایــد در ســریعترین زمــان ممکــن اقــدام
کــرده و کوتاهــی نکنیــم ،چراکــه هــر قــدر زمــان بگــذرد
تعــداد بازیگــران بــرای نقشآفرینــی در هــر بــازاری هــر
چنــد کوچــک ،بیشــتر میشــود.
وی افــزود :مثــا تاکنــون ایــران گاز نخجــوان را بــه صــورت
ســوآپ تامیــن میکــرد ،اکنــون ترکیــه جــای مــا را
میگیــرد .در مــورد ارمنســتان هــم بــه همیــن شــکل اســت
اگرچــه ترکهــا بــا ارمنســتان مشــکل دارنــد و نمیتواننــد
جــای مــا را بگیرنــد امــا بــرای دســتیابی بــه اروپــا میتوانیــم
از مســیر ارمنســتان -گرجســتان و دریــای ســیاه تــا اروپــا
اســتفاده کنیــم و ایــن یــک مســیر اســتراتژیک بــرای مــا
اســت.
رئیــس کمیســون انــرژی اتــاق بازرگانــی تصریــح کــرد :در
حــال حاضــر مــا بــه ازای یــک متــر مکعــب گاز 3 ،کیلــووات
ســاعت بــرق در قالــب تهاتــر از ارمنســتان وارد میکنیــم کــه
تاکنــون در زمینــه دریافــت مطالبــات مشــکل داشــتهایم و

انـرژی
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چـرا اهمیت
تهاتر برق و گاز
بـا ارمنـستـان
استراتژیک است؟
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بــرای جبــران آن پــروژه  270کیلومتــر خــط انتقــال بــرق
در ســطح ولتــاژ قویتــر در حــال احــداث اســت تــا میــزان
طلبمــان را بــا واردات بــرق دریافــت کنیــم .قــرارداد گازی
بــا ارمنســتان  TAKE OR PAYاســت و فعــا ایــن کشــور از
برنامــه تهاتــر عقــب اســت و بیــش از  200میلیــون دالر گاز
اضافــه دریافــت کــرده ،بنظــر میرســد ایــران بایــد بــرای
ایــن میــزان طلــب انــرژی کــه از ارمنســتان دارد چــارهای
بیاندیشــد یــا از مســیرهای دیگــر طلــب را تبدیــل بــه
نقدینگــی کنــد و یــا اینکــه گاز را از طریــق ارمنســتان بــه
کشــور دیگــر بفروشــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه گازپــروم حضــور پررنگــی در
اســتفاده از خطــوط لولههــای گاز ارمنســتان دارد ،گفــت:
بخــش عمــده خــط لولــه توســط ایــران احــداث شــده امــا
گازپــروم بهرهبــرداری میکنــد و یــا ترکیــه حتــی قبــل
از مناقشــات قرهبــاغ مناقصــه احــداث خــط لولــه را در
منطقــه برگــذار کــرد و بــازار نخجــوان را کــه در دســت مــا
بــود ،گرفــت .ایــن نشــان میدهــد ترکهــا هــدف تبدیــل
شــدن بــه بازیگــر اول انــرژی منطقــه را بــا جدیــت دنبــال
میکننــد .مــا نیــز بایــد بــا درایــت و بکارگیــری دیپلماســی
اقتصــادی در کنــار دیپلماســی سیاســی مســیر اســتراتژیک
انــرژی تعریــف کنیــم تــا خطــوط انــرژی کشــور در منطقــه

و همســایگان تقویــت شــود.
وی تاکیــد کــرد :مــا بایــد خــود را بایــد بــه دریــای مدیترانــه
برســانیم اکنــون فرصــت خوبــی اســت کــه از طریــق عــراق
و ســوریه ایــن هــدف را محقــق کنیــم .بایــد بــا قــرارداد
ســوآپ بــا ترکمنســتان خودمــان را بــه اروپــا برســانیم ،بایــد
از مزیــت برخــورداری از بیشــترین ذخایــر گاز دنیــا اســتفاده
کنیــم.

دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران خاطرنشــان کــرد :مــا همچنــان کــه مهمتریــن دارنــده
و جــزء بزرگتریــن تولیدکننــدگان گاز جهــان هســتیم،
بزرگتریــن مصرفکننــده نیــز هســتیم .بیــش از 600
میلیــون متــر مکعــب گاز مصــرف میکنیــم کــه از میــزان
مصــرف اروپــا هــم باالتــر اســت ،بایــد توازنــی بیــن شــدت
مصــرف گاز ایجــاد شــود و بــه جــای آن بــا افزایــش صــادرات
و ایجــاد ارزش افــزوده درآمــد ایجــاد کنیــم و عوایــد آن را
بــه جیــب مــردم برگردانیــم .اکنــون  83میلیــارد دالر یارانــه
انــرژی داده میشــود ،عــدد بزرگــی اســت کــه میتوانــد
بتدریــج کــم شــود و بــا ارزش افــزدوه باالتــر قــدرت خریــد
جامعــه را بــاال ببــرد و مــردم بــه جــای دریافــت یارانــه مــردم
آن خــود کننــد.
ســهم بیشــتری را از کیــک اقتصــاد کشــور از ِ

تسریع در پرداخت بدهی صنعت برق
با بودجه ۱۴۰۰
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معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی
شــرکت مدیریــت تولیــد ،انتقــال و توزیــع
نیــروی بــرق ایــران گفــت :حــذف صنعــت آب
و بــرق از شــمول تبصــره  ۱۴در الیحــه بودجــه
ســال آینــده کمــک موثــری بــه تســریع در
پرداخــت بدهیهــای ایــن صنعــت اســت.
مصطفــی رجبــی مشــهدی افــزود :الیحــه بودجــه
ســال  ۱۴۰۰کل کشــور در مقایســه بــا قانــون بودجه
امســال تغییــر مثبتــی در بخــش صنعــت بــرق بــه
همــراه دارد .وی ادامــه داد :درتبصــره  ۱۴قانــون
بودجــه ســال  ۹۹تاکیــد شــده بــود منابــع ناشــی از
فــروش بــرق بــه مشــترکان بایــد بــه مــدت دو هفتــه
در صنعــت بــرق باقــی بمانــد .ســخنگوی صنعــت
بــرق در ادامــه توضیــح داد :ایــن باقــی مانــدن دو
هفتــهای ســبب میشــد از محــل آن بتــوان بــرای
خریــد بــرق از بخــش خصوصــی اقــدام شــود تــا
پایــداری شــبکه بــرق همــواره برقــرار بمانــد .رجبــی
مشــهدی گفــت :رعایــت ایــن موضــوع از ســوی
ســازمان هدفمنــدی یارانــه بــه دلیــل نیازهــای کالن
ایــن ســازمان بــه درســتی انجــام نمیگرفــت و
وقفــهای در کار ایجــاد میکــرد.
وی بــا بیــان اینکــه وقفــه مذکــور بــرای صنعــت
بــرق مشکلســاز میشــد گفــت :در الیحــه
بودجـهای کــه بــرای ســال آینــده تدویــن شــده ایــن
امــر مــورد توجــه جــدی قــرار گرفــت و صنعــت آب
و بــرق از شــمول تبصــره  ۱۴حــذف شــد .معــاون
برنامهریــزی اقتصــادی شــرکت توانیــر ادامــه داد:
حــدف صنعــت آب و بــرق از شــمول ایــن تبصــره
ســبب خواهــد شــد منابــع صنعــت بــه ســرعت در
اختیــار تولیدکننــدگان ،پیمانــکاران و ســایر نیازهــای
ایــن صنعــت قــرار گیــرد کــه کمــک بزرگــی بــه ایــن
صنعــت اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایجاد امنیت برای
سرمایهگذاری و بخش
خصوصی را دنبال کنیم

تهــران -ایرنــا -وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی میداریــم ،بایــد فقــط یــک دغدغــه داشــته باشــیم و آن
گفــت :بایــد در مقــام اجــرای سیاسـتهای ابالغــی اجــرای دقیــق ،درســت ،ســالم و بــدون خدشــه قوانیــن و
و قوانیــن مجلــس ،بــه دنبــال ایجــاد امنیــت بــرای مقــررات اســت.
ســرمایهگذاری و بخــش خصوصــی باشــیم.
وی اضافهکــرد :در ایــن راســتا بایــد بــا شــناخت چالشهــا،
«فرهــاد دژپســند» امــروز (سهشــنبه) در جلســه علنــی آســیب شناســی داشــته و در مقــام رفــع آنهــا برآییم.
مجلــس شــورای اســامی در پاســخ بــه نماینــدگان افــزود :ایــن عضــو کابینــه دولــت خاطرنشــانکرد :در دو ســال
اقتصــاد ایــران بــا چالشــی اساســی و ســاختاری بــه نــام حضــور خــود در راس وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،یکی
از برنامههــای مــن آســیب شناســی جــدی ،رفــع آســیبها
حجیــم بــودن دولــت مواجــه اســت.
بــه گفتــه وی ،بزرگــی دولــت از آنجــا کــه مانــع از تخصیــص و مشــکالتی همچــون روش واگــذاری ،شــیوههای
درســت و بهینــه منابــع میشــود ،اثــرات مســتقیم و ســریع قیمتگــذاری و شــفافیت محیــط واگــذاری بــود.
ادامه دژپسند ...
بــر کارآمــدی اقتصــاد خواهد گذاشــت.
دژپســند ادامــهداد :از دهــه  ۶۰امــام راحــل تاکیــد بــر دژپســند ادامــهداد :در دو ســال اخیــر اهتمــام جــدی
واگــذاری امــور بــه مــردم داشــتند و از ســال  ۸۴بــا ابــاغ داشــتیم کــه روشهایــی انتخــاب شــود کــه منطبــق بــر
سیاســتهای اصــل  ۴۴قانــون اساســی توســط رهبــر سیاســتهای کلــی بــوده و ســهم بخــش خصوصــی را
معظــم انقــاب ،روز بــه روز ایــن تاکیــدات بیشــتر شــد .افزایــش دهــد تــا بــه معنــای واقعــی اقتصــاد را مردمــی
وی یــادآور شــد :رهبــر معظــم انقــاب پــس از پنــج ســال از کنیــم.
ایــن ابالغیــه ،مجــدد روی آن تاکیــد کردنــد زیــرا ایــن مهــم وی اضافهکــرد :نکاتــی کــه راجــع بــه خریــدار مطــرح
میشــود هرچنــد مطابــق بررســی معاونــت حقوقــی
جــزو اولویتهــای اساســی نظــام اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تاکیــد کرد :خصوصیســازی وزارتخانــه کامــا منطبــق بــوده ،بایــد قــوه قضائیــه بررســی
یــک رویکــرد جــدی اســت ،خصوصیســازی نــه بــرای کنــد و تــا ایــن لحظــه هیــچ حکمــی از ســوی قــوه قضائیــه
تامیــن مالــی دولــت بلکــه بــرای اصــاح رابطــه دولــت و داده نشــده اســت.
بــازار در اقتصــاد بــوده و ضرورتــی اجتنابناپذیــر محســوب وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اظهــار داشــت :در حالــی
کــه گفتــه میشــود چــرا بــه گــزارش و حکــم دیــوان
میشــود.
وی گفــت :بهویــژه وقتــی رهبــر معظــم انقــاب در مقــام محاســبات توجــه نکردهایــم ،امــا کجــا دیــوان محاســبات
ترویــج و تاکیــد ایــن مقولــه بــر میآینــد ،بــرای مــا الــزام چنیــن حکمــی درخصــوص هفــت تپــه داده اســت؟ بنــده
قاضــی نبــوده و در ایــن شــان نیســتم.
شــرعی و قانونــی اســت.
دژپســند بیانداشــت :وقتــی در ایــن مســیر گام بــر وی بــا بیــان اینکــه وزیــر اقتصــاد بایــد قوانیــن و مقــررات

انـرژی

شماره صد و شصت و یکم /هفته دوم دی هزار و سیصد نود و نه

رویکرد مثبت دولت به منابع جدید
درآمدی بودجه با دو شرط

را اجــرا کنــد ،بــه جلســه شــب گذشــته شــورای دولــت و
بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و گفــت :نــوع برخــورد مــا بــا
خصوصیســازی ســبب دلســردی شــدید بخــش خصوصــی
شــده اســت.
دژپســند افــزود :خریــدار بــا حکومــت مواجــه اســت نــه
وزارت اقتصــاد ،زیــرا هــر ســه قــوه در هیــات واگــذاری
نماینــده دارنــد.
وی بیانداشــت:وقتــی بــدون دلیــل بخواهیــم نســبت
بــه لغــو ،فســخ یــا ابطــال خصوصیســازی اقــدام کنیــم،
عدمامنیــت بــر بخــش خصوصــی حاکــم میشــود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تاکیدکــرد:بایــد زمین ـهای
فراهــم کنیــم تــا واگذاریهــا یــک رونــد پایــدار و مســتمر
داشــته باشــد.
وی افــزود :اگرچــه واگذاریهــا بــرای کســب درآمــد نیســت
و نبایــد هــدف نخســت باشــد ،امــا وقتــی میخواهیــم
بودجــه جــاری را از نفــت جــدا کنیــم بایــد درآمــد جایگزین
مشــخص باشــد کــه یکــی از آنهــا از محــل واگذاریهاســت.
دژپســند گفــت :در بودجــه ســال آینــده  ۹۵هــزار میلیــارد
تومــان درآمــد از محــل واگذاریهــا در نظــر گرفتــه شــده
و بــا اطمینــان بــه ســرمایهگذاران ،ایــن رقــم قابــل تحقــق
اســت.
وی درخصــوص واگــذاری کشــت و صنعــت هفتتپــه،
خاطرنشــانکرد :معاونــت حقوقــی وزارت اقتصــاد پیگیــر
ایــن موضــوع اســت ،هرچنــد زمانــی کــه واگــذار میشــد
اینجانــب وزیــر نبــودم ،امــا مســووالن وقــت کامــا بــر رونــد
کار نظــارت داشــتند و تاکنــون هیــچ حکمــی مبنــی بــر
خــاف قانــون بــودن آن بــه مــا ابــاغ نشــده اســت.
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ـه به
ـا توجـ
ـرد :بـ
ـام کـ
ـور اعـ
ـس جمهـ
رئیـ
نظــر مقــام معظــم رهبــری درخصــوص
ســهم صنــدوق توســعه ملــی از درآمــد
نفــت ،دولــت اصالحیــه الزم را در مــورد
درآمــد بودجــه پیشــنهادی ارایــه مــی
کنــد و همزمــان حداکثــر صرفــه جویــی
در مصــارف را اعمــال خواهــد کــرد.
رئیــس جمهــور گفــت :رویکــرد دولــت نســبت
بــه منابــع جدیــد درآمــدی در بودجــه کــه بــر
اقتصــاد کشــور آثــار تورمــی نداشــته باشــد،
مثبــت اســت ولــی بایــد دو مــاک واقعــی
بــودن درآمدهــا و تحمیــل نشــدن فشــار
برمــردم مــورد توجــه قــرار گیــرد.
یکصــد و نــود و دومین جلســه ســتاد هماهنگی
اقتصــادی دولــت روز ســه شــنبه بــه ریاســت
حســن روحانــی رئیــس جمهــور تشــکیل شــد.
در ایــن جلســه گــزارش رئیــس ســازمان برنامــه
و بودجــه دربــاره مذاکــرات پیرامــون الیحــه
بودجــه  ۱۴۰۰در مجلــس شــورای اســامی
مطــرح و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه نظــر
مقــام معظــم رهبــری درخصوص ســهم صندوق
توســعه ملــی از درآمــد نفــت ،دولــت اصالحیــه
الزم را در مــورد درآمــد بودجــه پیشــنهادی
ارایــه مــی کنــد و همزمــان حداکثــر صرفــه
جویــی در مصــارف را اعمــال خواهــد کــرد.
روحانــی گفــت :رویکــرد دولت نســبت بــه منابع
جدیــد درآمــدی در بودجــه کــه بــر اقتصــاد
کشــور آثــار تورمــی نداشــته باشــد ،مثبت اســت
ولــی بایــد دو مــاک واقعــی بــودن درآمدهــا و
تحمیــل نشــدن فشــار برمــردم بطــور دقیــق
مــورد توجــه قــرار گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

علــی رغــم گذشــت بیــش از دو هفتــه از ارایــه بودجــه 1400
بــه مجلــس ،همچنــان مباحــث دامنــه داری کــه در خصــوص
ابعــاد و زوایــای مختلــف بودجــه ایجــاد شــد ،ادامــه دارد و
تحلیلگــران زوایــای مختلــف بودجــه را مــورد ارزیابــی قــرار
میدهنــد .یکــی از ابهامــات و پرس ـشهایی کــه در خصــوص
بودجــه ورود دارد ،اثراتــی اســت کــه ایــن واگذاریهــا در
بــازار ســرمایه دارد .اینکــه شــرکتهای دولتــی از مکانیســن
بــورس عرضــه میشــوند ،امــر مثبتــی اســت ،چــون بســیار
بهتــر از عرضــه شــرکتهایی اســت کــه از طریــق قانــون
خصوصــی ســازی در ایــران انجــام شــده اســت .البتــه
میتوانســتیم جهتگیریهــای خصوصــی ســازیها را
نیــز در مســیر اهــداف کالن کشــور بــه کار بگیریــم کــه یــک
چنیــن امــری صــورت نگرفــت ،امــا همیــن کــه مســووالن
ایــران متوجــه ویژگیهــای مثبــت بــازار ســرمایه بــرای
واگــذاری شــدهاند ،نکتــه مثبتــی اســت .ولــی در مــورد
اینکــه ایــن نــوع عرضــه شــرکتها بــه معنــای خــروج
دولــت از مدیریــت اقتصــادی و تصمیــم ســازیهای کالن
اقتصــادی اســت؟ بایــد بگویــم کــه خیــر ،یــک چنیــن اتفاقــی
نیفتــاده اســت؛ دولــت همچنــان ســیطره خــود را در زوایــای
گوناگــون اقتصــاد کشــور حفــظ کــرده اســت .در واقــع نقطــه
ایــده آل واگذاریهــا و اجــرای ایدههــای خصوصــی ســازی
کــم کــردن ســایه دخالــت و اثرگذاریهــای غیــر ضــروری
دولــت در اقتصــاد اســت .در واقــع اقتصــاد ایــران بایــد بــه
ســمت و ســوی کاهــش نقــش دولــت در تصمیمگیریهــای
اجرایــی اقتصــاد حرکــت کنــد و نــوع تصمیــم ســازیها در
راســتای کاهــش اثرگــذاری دولــت بــر روی فضــای کلــی
اقتصــادی باشــد .البتــه تاریــخ اقتصــادی جهــان حاکــی از آن
اســت کــه معمــوال یــک چنیــن فراینــدی کــه دولــت عرصــه
اقتصــاد را بــه نفــع بخــش خصوصــی و عمومــی تــرک کنــد
و تنهــا در نقــش یــک ناظــر خیرخــواه فــرور رود ،بســیار
ســخت و دشــوار اتفــاق میافتــد .نمونــه آلمــان شــرقی و
غربــی شــاید مثالهــای خوبــی در ایــن خصــوص باشــند
 .یکــی از ایــن کشــور (آلمــان غربــی) تــاش کــرد تــا بــا
گســترش دامنــه خصوصــی ســازی و افزایــش مشــارکتهای
عمومــی ،برنامههــای اقتصــادی خــود را دنبــال کنــد و
دیگــری (آلمــان شــرقی) بــا اســتفاده از رویکردهــای اقتصــاد
دولتــی ایــن مســیر را پیمــود .امــا نتایــج برآمــده از ایــن دو
دیــدگاه کامــا گویــای دســتاوردهای هــر دو دیدگاه اســت .در
شــرایطی کــه آلمــان غربــی دســتاوردهای فوقالعــادهای در
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تولیــد و صــادرات و بهــره منــدی از صنایــع نویــن داشــت،
بخــش شــرقی آلمــان در پیــچ و خــم بوروکراســی ســنگین
برآمــده از نظــام دیــوان ســاالر ،فاقــد دســتاوردهای برجســته
اقتصــادی بــود .آلمــان غربــی بنــز و ب ـیام و و زیمنــس و...
را داشــت ،امــا اقتصــاد بخــش شــرقی آلمــان فاقــد برندهــای
معتبــر حداقلــی بــود .از ایــن مدلهــای اقتصــادی در ســطح
بیــن المللــی بــاز هــم میتــوان مثــال زد .کــره شــمالی و
جنوبــی و...از جملــه ایــن نمونههــا محســوب میشــوند کــه
یکــی در اوج نشســته و دیگــری در دریایــی از مشــکالت
اقتصــادی غوطــه ور اســت.با ایــن توضیحــات معتقــدم کــه
رونــد واگــذاری شــرکتهای دولتــی در بــازار ســرمایه
بایــد بــا پرهیــز از تکــرار اشــتباهاتی کــه در زمــان عرضــه
دارایکــم و دوم و در کل عرضــه پتروشــیمیها رخ داد ،دنبــال
شــود .اگــر در خاطرتــان مانــده باشــد عــدم هماهنگــی
بانــک مرکــزی بــا وزارت نفــت در آن برهــه باعــث شــد
تــا نمودارهــای رشــد بــازار کــه طــی چنــد مــاه در مســیر
رشــد قــرار داشــت ،ناگهــان معکــوس شــود .در واقــع راهبــرد
نهایــی ایــن واگذاریهــا بایــد اقتصــاد ایــران را در مســیر
خــروج از دخالتهــای دولــت و مشــارکت بخــش خصوصــی
تعریــف شــود .اگــر جریــان کلــی واگذاریهــا در بودجــه
منجــر بــه کــم کــردن فاصلــه ایــران بــا اقتصــاد خصوصــی
شــود ،حرکــت درســتی اســت ،امــا اگــر فقــط بــا رویکردهای
درآمدزایــی پیگیــری شــود ،مخــرب خواهــد بــود.

انـرژی

شماره صد و شصت و یکم /هفته دوم دی هزار و سیصد نود و نه

سازمان توسعه
تجارت برای بهبود
روابط خارجی
تقویت شود

محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران
معتقــد اســت :نقــش ســازمان توســعه تجــارت در
بهبــود روابــط خارجــی بســیار بااهمیــت اســت و
یکــی از اولویتهایــی کــه بایــد مدنظــر قــرار
گیــرد ،تقویــت ایــن ســازمان اســت.
تقویــت روابــط تجــاری بیــن ایــران و کشــورهای همســایه
همــواره در اولویــت سیاس ـتهای اقتصــادی کشــور قــرار
داشــته اســت؛ هرچنــد علیرغــم ایــن سیاسـتگذاریها،
نتوانســتیم کارنامــه قابــل دفاعــی ارائــه دهیــم.
بــه گفتــه غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران
میــزان واردات کشــورهای همســایه حــدود  ۲هــزار
میلیــارد دالر اســت کــه ســهم ایــران از ایــن میــزان ۲۵
میلیــارد دالر اســت و ایــن یعنــی ظرفیــت صــادرات بــه
ایــن کشــورها بســیار بیشــتر از میــزان فعلــی اســت.
در شــرایطی کــه مضاعــف بــر تحریمهــا ،شــیوع ویــروس
کرونــا هــم مشــکالت بســیاری را بــرای تجــارت خارجــی
بــه وجــود آورده اســت ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
در نشســت اخیــر هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ،از
بازبینــی در رویــه تجــارت خارجــی خبــر داده اســت.
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هدفــی کــه محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران
عملیاتــی شــدن آن را در گــروی حــذف مقــررات دســت
و پاگیــر و حمایــت از صادرکننــدگان واقعــی عنــوان
میکنــد.
او در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران»
میگویــد :تجــارت خارجــی یعنــی تکیــه کــردن بــر
صادرکننــدگان شناســنامهدار و در همیــن راســتا یکــی
از اقداماتــی کــه بایــد بــرای تســهیل تجــارت و ارزآوری
از ســوی صادرکننــدگان صــورت گیــرد ،حــذف مقــررات
دســتو پاگیــر و در مقابــل حمایــت از آنهاســت.
انصــاری بــا اشــاره بــه نقــش وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت در تســهیل تجــارت خارجــی اظهــار کــرد:
خوشــبختانه از زمــان حضــور آقــای رزم حســینی
بهعنــوان وزیــر جدیــد صنعــت ،معــدن و تجــارت ،شــاهد
اقدامــات قابلتوجهــی بــرای بهبــود تجــارت خارجــی
و سیاســتگذاری در ایــن زمینــه هســتیم .بســیاری از
بخشــنامههای خلقالســاعه از زمــان انتصــاب ایشــان
بهعنــوان وزیــر جدیــد صنعــت ،متوقفشــده اســت .از
طرفــی یکــی از مهمتریــن اقدامــات ارزشــمندی کــه
ایشــان انجــام دادنــد ،حفــظ ترکیــب مدیــران و معاونــان
قبلــی وزارت صنعــت بــوده اســت.
انصــاری معتقــد اســت :نقــش ســازمان توســعه تجــارت در
بهبــود روابــط خارجــی بســیار بااهمیــت اســت و یکــی از
اولویتهایــی کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ،تقویــت ایــن
ســازمان اســت.
محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران در ادامــه
بــا تأکیــد بــر اهمیــت تصویــب  FATFدر شــرایط فعلــی
افــزود :تصویــب افایتــیاف بهعنــوان یکــی از گامهــای
بهبــود تجــارت خارجــی در شــرایط فعلــی ضــروری اســت
امــا نــه کافــی؛ بانکهــای مــا بایــد بتواننــد مــراودات
رســمی بــا ســایر کشــورها داشــته باشــند و انجــام ایــن
عمــل در گــروی تصویــب  FATFاســت ،چــون بســیاری
از بانکهــا بــه دلیــل قــرار گرفتــن نــام ایــران در لیســت
ســیاه افایتــیاف از همــکاری بــا ایــران اکــراه دارنــد.
قــدم بعــدی ،تطبیــق بانکهــای ایــران بــا نظــام بانکــی
بینالمللــی اســت کــه در ایــن حــوزه ،همــه بانکهــای
ایــران باهــم همتــراز نیســتند؛ برخــی بــا مقــررات جهانــی
توانســتهاند خــود را تطبیــق دهنــد ،امــا برخــی راه درازی
بــرای تحقــق ایــن هــدف در پیــش دارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

«پیمان مشارکت اقتصادی
جامع منطقهای» میتواند به
نفع ایران باشد
پیمــان مشــارکت اقتصــادی جامــع منطقــهای ()RCEP
صــورت گرفتــه اســت .ایــن پیمــان کــه پــس از هشــت ســال
مذاکــره ،در روز یکشــنبه  15نوامبــر ( 2121برابــر بــا  25آبــان
 )1399بــه امضــاء رســید ،ترکیــب متنوعــی از اقتصادهــای
توســعهیافته و ثروتمنــد تــا اقتصادهــای بــا کمتریــن درجــه
توســعهیافتگی را گــرد هــم آورده اســت و حــدود  30درصــد
از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان و بــازاری معــادل 2.2
میلیــارد نفــر یــا تقریب ـاً  30درصــد از جمعیــت جهــان را در
برمیگیــرد.
همیــن مــاه پیــش بیــش از  15کشــور دنیــا بزرگتریــن پیمــان
تجــارت آزاد را بــا هــم امضــا کردنــد .پیمانــی کــه ســهم زیادی
از اقتصــاد ،تولیــد و جمعیــت جهــان را تشــکیل مــی دهــد.
البتــه کــه کشــورهای زیــادی هــم از ایــن پیمــان عقــب مانــده
انــد ،امــا پیوســتن بــه آن همچنــان مــی توانــد بــه اقتصــاد
کشــورهایی از جملــه ایــران کمــک کنــد .مرکــز پژوهــش
هــای اتــاق ایــران در گزارشــی بــه بزرگتریــن پیمــان تجــارت
آزاد جهــان (موســوم بــه  )RCEPو داللتهــای آن بــرای
جهــان و ایــران پرداختــه اســت.
ایــن گــزارش نوشــت :پیــرو توافــق اقتصــادی اخیــر  15کشــور
آســیا و اقیانوســیه ،مشــتمل بــر ده کشــور جنــوب شــرق آســیا
(آســه آن) متشــکل از مالــزی ،اندونــزی ،فیلیپیــن ،ســنگاپور،
تایلنــد ،کامبــوج ،الئــوس ،میانمــار ،ویتنــام و برونئــی و پنــج
کشــور چیــن ،ژاپــن ،کــره جنوبــی ،اســترالیا و نیوزیلنــد ،در
قالــب بزرگتریــن پیمــان تجــارت آزاد جهــان ،موســوم بــه
پیمــان مشــارکت اقتصــادی جامــع منطقــهای ()RCEP
صــورت گرفتــه اســت .ایــن پیمــان کــه پــس از هشــت ســال

مذاکــره ،در روز یکشــنبه  15نوامبــر ( 2121برابــر بــا  25آبــان
 )1399بــه امضــاء رســید ،ترکیــب متنوعــی از اقتصادهــای
توســعهیافته و ثروتمنــد تــا اقتصادهــای بــا کمتریــن درجــه
توســعهیافتگی را گــرد هــم آورده اســت و حــدود  30درصــد
از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان و بــازاری معــادل 2.2
میلیــارد نفــر یــا تقریبــاً  30درصــد از جمعیــت جهــان را
در برمیگیــرد .ازایــنرو ،ایــن پیمــان میتوانــد هــم بــرای
اعضــاء و هــم بــرای اقتصادهــای خــارج از آن ماننــد کشــورمان
دارای داللتهــای مهمــی باشــد.
*داللتهــایپیمــانمشــارکتاقتصــادیجامــعمنطقــهای
()RCEPبــرایایــرانچیســت؟
طبــق مطالعــه مرکــز پژوهــش هــای اتــاق ایــران ،بیشــک،
عــدم حضــور کشــور در ایــن پیمــان تجــاری بــزرگ و مهــم ،با
تأثیــرات اقتصــادی و ژئوپلیتیــک مهمــی همــراه خواهــد بــود.
جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســیدن بــه اهــداف اســناد
باالدســتی و گــذار از مشــکالت اقتصــادی ناشــی از تحریمهــا
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کــه ســالیان ســال گریبــان گیــر کشــور بــوده اســت و
اکنــون نیــز مشــکالت ناشــی از ویــروس کرونــا کــه لــزوم
همکاریهــای اقتصــادی منطقــهای و جهانــی را آشــکارتر
ســاخته اســت ،بایــد بیشازپیــش چشــم بــه تحــوالت
منطقــه و معــادالت پیرامــون داشــته باشــد .شــاید بزرگترین
درســی کــه میتــوان از ایــن پیمــان گرفــت ،حضــور ســه
کشــور چیــن ،ژاپــن و کــره جنوبــی بــرای نخســتین بــار در
چارچــوب یــک پیمــان در کنــار یکدیگــر اســت .احتمــاالً تــا
پیشازایــن توافــق ،مصالحــه ایــن قدرتهــای اقتصــادی
بســیار دور از ذهــن بــه نظــر میرســید .امــا امــروز ،چیــن
بهعنــوان رقیــب سرســخت ایاالتمتحــده و دو کشــور ژاپــن
و کــره جنوبــی بهعنــوان متحــدان اصلــی ایاالتمتحــده ،بــر
ســر منافــع اقتصــادی و ملــی شــهروندان خــود پــای یــک میز
و یــک پیمــان نشســتهاند.
از ایــن منظــر ،در راســتای بازبینــی در سیاســت تجــاری
کشــور ضــروری اســت نخســت ،منــش فکــری و الگــوی
رفتــاری بدنــه تصمیمســاز جامعــه بــه ســمت همگرایــی بــا
دنیــا ،تعامــل ســازنده بــر مبنــای منافــع اقتصــادی متقابــل
و مشــارکت در بلوکهــای اقتصــادی بهجــای بلوکهــای
ایدئولوژیــک تغییــر کنــد .بیشــک ،مشــکالت اقتصــادی
ناشــی از تحریمهــای ظالمانــه هزینههــای ملموســی بــر
اقتصــاد کشــور وارد کــرده اســت و ســالها دور مانــدن از
شــبکه ارتباطــات جهانــی بهواســطه تحریمهــا مــا را از
بازیگــران منطقــه عقــب انداختــه اســت .امــا بهشــرط
برخــورداری از نــگاه واقعبینانــه و ســرمایهگذاری
در بسترســازیهای نهــادی ،میتــوان بــا توجــه بــه
مزیتهــای اصلــی کشــور در زمینــه انــدازه بــازار و نیــروی
جــوان و تحصیلکــرده در تعامــل بــا دنیــا قــرار گرفــت و از
منافــع اقتصــادی و اســتراتژیک حضــور در شــبکه تعامــات
بینالمللــی بهرهمنــد شــد .البتــه ،بایــد خاطرنشــان ســاخت
کــه تکیهبــر مزیتهــای نســبی کشــور بهتنهایــی بــرای
ورود بــه عرصــه تعامــات جهانــی و بهرهمنــدی «متقابــل»
از منافــع حضــور در زنجیرههــای ارزش منطق ـهای و جهانــی
کافــی نیســت .بلکــه بایــد عــاوه بــر تکیهبــر مزیتهــای
اقتصــادی کــه در شــرایط فعلــی بیشــتر متکــی بــر منابــع و
خــام فروشــی هســتند ،بــه خلــق مزیــت و ایجــاد ارزشافزوده
بــه پشــتوانه تقویــت تولیــد بپردازیــم تــا بتوانیــم از فرصــت
حضــور در تعامــل بــا ســایر کشــورها منتفــع شــویم .در غیــر
ایــن صــورت ،کشــور موقعیــت خــود را در اثــر حاشــیههای
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ترجیحــی ناشــی از شــکلگیری چنیــن توافقهایــی هــرروز
بیشــتر از پیــش از دســت خواهــد داد.
ایــنگــزارشدرادامــهپیامدهــاینامطلــوبایــنامــربهطــور
خالصــهدرزیــرتشــریحشــدهاســت:
الــف) اثــرات اقتصــادی و ژئوپلیتیــک عــدم حضــور
در زنجیــره ارزش منطقــهای
باوجودآنکــه پیشبینــی میشــود بهموجــب ایــن توافــق
آســیا نقــش گســتردهتری در زنجیــره ارزش جهانــی پیــدا
کنــد ،امــا جمهــوری اســامی ایــران بــا دور مانــدن از شــبکه
مبــادالت اقتصــاد منطقــهای و جهانــی ،جایگاهــی در ایــن
زنجیــره نخواهــد داشــت .برخــورداری از رفتــار ترجیحــی
در زمینــه تعرفههــای گمرکــی بیــن بازیگــران ایــن پیمــان،
قــدرت رقابتپذیــری کشــور را در عرصــه تجــارت بینالملــل
تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد .از طــرف دیگــر ،در شــرایطی
کــه کشــورها در مســیر همگرایــی بیشــتر پیــش میرونــد،
عــدم حضــور در توافقهــای تجــاری منطق ـهای بــرای کشــور
بــه معنــای ناهماهنگــی بــا رویههــای تجــارت منطقــهای
و حتــی دشــوار شــدن مســیر پیوســتن بــه نهادهــای
بینالمللــی ازجملــه ســازمان جهانــی تجــارت در ســالهای
پیشــرو خواهــد بــود .عــاوه بــر اینکــه ایــن دور مانــدن از
پیمانهــای توســعه تجــارت منطقــهای میتوانــد منافــع
اقتصــادی کشــور را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار دهــد و
از منظــر ژئوپلیتیــک نیــز بــه معنــای انــزوای اقتصــادی و
سیاســی ایــران در بلندمــدت خواهــد بــود.
ب)اثــرات اقتصــادی ناشــی از عــدم التــزام بــه
پیــروی از قواعــد تســهیلکننده
بــا پذیــرش ایــن اصــل کــه توافقنامههــای تجــاری دارای
چســبندگی در فضــای کالن اقتصــادی کشــورها هســتند و
میتواننــد نهادهــا و سیاســتهای بعــدی کشــورها را شــکل
دهنــد ،بــه نظــر میرســد قــرار گرفتــن در چارچوبهــای
انزواگرایانــه و عــدم همســویی بــا دنیــا میتوانــد از منظــر
عــدم نیــاز بــه پیــروی از ســازوکارهای تســهیلکننده
تجــارت ،بــه عــدم نهادســازیهای مرتبــط و عــدم حرکــت
در مســیر تســهیل محیــط کســبوکار در داخــل دامــن
بزنــد .درنهایــت ،عــدم پیوســتن و تبعیــت از نظامهــای
هماهنگکننــده بینالملــل کــه از درسهــای آن میتــوان
در محیــط کســبوکار داخلــی بهــره جســت ،در بلندمــدت
میتوانــد مــا را از رقبــای منطقــهای خــود عقــب نگــه دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دهمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
در دوره نهــم ،صبــح امــروز بــا حضــور علیرضــا
رزمحســینی ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و
معاونــان ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت ،ســیدحامد دریابــاری و علیرضــا
کالهــی صمــدی از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق
ایــران بــه عنــوان ســخنرانان پیــش از دســتور ،بــه ارائــه
توضیحاتــی در حوزههــای تخصصیشــان پرداختنــد.
دریابــاری بــا تاکیــد بــر ظرفیتهــای گســتردهای کــه
ایــن صنعــت دارد ،اظهــار کــرد :متاســفانه تنهــا  4درصــد
ایــن ظرفیتهــا در عمــل مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفتــه
اســت .ایــن درحالــی اســت کــه انرژیهــای تجدیدپذیــر
طــی ده ســال گذشــته بــا رشــد قابــل توجهــی همــراه
بودهانــد و  47درصــد کل ســرمایهگذاریهای خارجــی
صــورت گرفتــه در کشــور در ایــن حــوزه اســت.
بــه گفتــه ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران،
درصــد عــوارض ،تســهیالت اجرایــی نشــده و عــدم
پرداخــت مطالبــات مهمتریــن چالشهایــی کــه فعــاالن
صنعــت انرژیهــای تجدیــد پذیــر بــا آن مواجــه هســتند.
پ ـسازآن علیرضــا کالهــی صمــدی ،بــه ارائــه توضیحاتــی
دربــاره لغــو معافیــت صــادرات مــواد اولیــه پرداخــت و
اظهــار کــرد :صنایــع باالدســتی ســاالنه دههــا هــزار میلیارد
تومــان یارانــه انــرژی دریافــت میکننــد .در شــرایطی
کــه اقتصــاد ملــی میلیاردهــا دالر بــه صنایــع باالدســتی
کمــکمیکنــد و آنهــا نیــازی بــه معافیــت ندارنــد .بلکــه
معافیــت مالیاتــی ،شــرایط فــروش در بازارهــای داخلــی و
خارجــی را بــر هــممیزنــد.
او بــا تأکیــد بــر اهمیــت لغــو معافیــت صــادرات مــواد
اولیــه ،خاطرنشــان کــرد :چنانچــه ایــن معافیتهــا لغــو
شــود ،چندیــن هــزار میلیــارد تومــان منابــع آزادمیشــود
کــه دولــتمیتوانــد آن را صــرف توســعه کشــور کنــد .از
طرفــی اگــر ایــن منابــع بــه شــکل هدفمنــد هزینــه شــوند،
فرصتــی را بــرای برقــراری مشــوقهای صادراتــی صنایــع
ســاخت محــور و خدمــات فنــی و مهندســی نیــز فراهــم
میکننــد .بــه خصــوص در شــرایطی کــه هیــچ مزیــت
نســبی بــرای تولیــد در کشــور وجــود نــدارد.

انـرژی

شماره صد و شصت و یکم /هفته دوم دی هزار و سیصد نود و نه

دهمین نشست هیات
نمایندگان اتاق ایران
بخشخصوصیمحدودشدهاست
در ادامــه ،غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران ضمــن
خوشــامدگویی بــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار
کــرد :اقدامــات مؤثــر آقــای رزم حســینی و تالشهــای
ســازنده ایشــان قابــل قدردانــی اســت و رونــد حرکــت تولید
و صــادرات را امیدوارکننــده میدانیــم و امیدواریــم ایــن
روش متفــاوت در وزارت صنعــت کــه حاکــی از واقعبینــی،
دوراندیشــی و اهلیــت حرفـهای آقــای رزم حســینی اســت،
موردحمایــت جــدی قــرار گیــرد.
او افــزود :بخــش خصوصــی در ایــن شــرایط حســاس کشــور
در جهــت تحقــق شــعار ســال و تأکیــدات مقــام معظــم
رهبــری همــواره آمــاده حرکــت بهســوی توســعه اقتصــادی
کشــور بــوده و خواهــد بــود.
شــافعی در ادامــه گفــت :دولــت ،مســئول بسترســازی
مناســب و حمایــت از فعــاالن اقتصــادی اســت؛ امــا اغلــب
نتیجــه سیاســتگذاریهای نامناســب در جهــت عکــس
بــوده اســت و ســنگاندازیهای بعضــی از ســازمانها
مســیر حرکــت را دشــوارتر کــرده اســت .باکمــال تأســف،
علیرغــم تأکیــدات سیاســتهای اصــل  ،44میــزان
عمــل بخــش خصوصــی بهخصــوص در دو ســال گذشــته
بهشــدت محدودشــده اســت.
چندنکتهمهمبودجهازدیدگاهبخشخصوصی
رئیــس اتــاق ایــران همچنیــن دیــدگاه بخــش خصوصــی
دربــاره الیحــه بودجــه  1400را تشــریح و اظهــار کــرد:
قبــل از هــر چیــز بایــد گفــت فعــاالن بخــش خصوصــی بــه

حجــم وظایــف دولــت در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی ،فرهنگــی ،امنیتــی و درعینحــال دشــواری انجــام
ایــن وظایــف در شــرایط تحریــم و در یــک ســال آتــی
شــرایط کرونــا واقــف هســتند و در حــد تــوان خــود بــا
دولــت همــکاری میکننــد و خواهنــد کــرد .اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران الیحــه بودجــه  1400را
بررســی کــرده اســت؛ نقــاط ضعــف و قــدرت آن را ارزیابــی
کــرده و درنهایــت پیشــنهادهای عملــی بــرای اصــاح
برخــی مشــکالت آن را ارائــه کــرده اســت.
شــافعی ادامــه داد :بــه دلیــل ریســکهای مربــوط
بــه تأمیــن منابــع پیشبینیشــده و عــدم انعطــاف
هزینههــای دولــت دربــاره آثــار اقتصــاد کالن بودجــه
 1400بــر ثبــات اقتصــادی ســال آیندهنگرانــی وجــود دارد.
در صــورت عــدم تحقــق منابــع حاصــل از صــادرات نفــت بــا
ترکیــب مصــارف فعلــی کــه انعطافناپذیــر اســت؛ جهــش
ارز و تــداوم فزاینــده و افزایــش زیــاد در نــرخ ســود دور از
انتظــار نیســت.
او خاطرنشــان کــرد :دســتاندازی بودجــهای بــه منابــع
صنــدوق توســعه ملــی یکــی از دالیــل مهــم عــدم توســعه
مناســب بخــش خصوصــی اســت کــه در بودجــه 1400
تکــرار شــده بــود .خوشــبختانه بــا اعــام نظــر رهبــر معظــم
انقــاب تــا حــدود زیــادی رفــع شــد .امیدواریــم در فرآینــد
بررســی و تصویــب بودجــه حکــم ایشــان موردتوجــه قــرار
گیــرد.
شــافعی افــزود :ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه رشــد ارقــام
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مالیــات بــر اشــخاص حقوقــی غیردولتــی بــه میــزان بیــش
از  50درصــد موجــب فشــار مضاعــف عوامــل وصــول مالیات
بــر کســبوکارهای شناختهشــده شــود .آیــا ایــن روش
در نظــام بودجهریــزی در جهــت تحقــق جهــش تولیــد
اســت؟ از طرفــی ،بهرغــم هــدف دولــت مبنــی بــر کنتــرل
قیمــت کاالهــای اساســی و حمایــت از اقشــار آســیبپذیر
از طریــق تخصیــص ارز بــه قیمــت ترجیحــی ،بــر اســاس
گزارشهــای متعــدد کارشناســی بــه هــدف خــود نرســیده
اســت .یکــی از ویژگیهــای الیحــه بودجــه  1400مبهــم
بــودن سیاســتهای ارزی و حمایتــی دولــت اســت.
رئیــس اتــاق ایــران معتقــد اســت :یکــی از ضعفهــای
نهــادی بودجهریــزی در ایــران ،بیاعتبــار بــودن
ترازهــای بودجــهای مصــوب مجلــس شــورای اســت کــه
در عمــل بــا ســازوکار تخصیــص ،بخــش عمــده عــدم
تحقــق منابــع نســبت بــه ارقــام مصــوب ،از طریــق عــدم
تخصیــص اعتبــارات مصــوب بــه طرحهــای عمرانــی جبــران
میشــود کــه موجــب طوالنــی شــدن زمــان افزایــش قیمــت
تمامشــده طرحهــا و عــدم اســتفاده از ظرفیــت پیمانــکاری
شــده اســت.
او تصریــح کــرد :مســائل ناظــر بــر فراینــد واگــذاری
پروژههــا و عــدم شــفافیت آن و همچنیــن مشــکالت
تأمیــن مالــی ایــن قراردادهــا از عمــده چالشهایــی
اســت کــه ســبب کاهــش انگیزهبخــش خصوصــی بــرای
مشــارکت در اینگونــه پروژههــا و توســعه مشــارکت
عمومــی و خصوصــی شــده اســت.
او ادامــه داد :در دو ســال اخیــر ،سیاســت افزایــش حقــوق و
دســتمزد بــرای جبــران تــورم انتخــابشــده اســت .تجربــه
کشــورهای مختلــف اعــم از توســعهیافته و درحالتوســعه
نشــان میدهــد راهحــل مقابلــه بــا فقــر ،افزایــش
ســرمایهگذاری و تولیــد و همزمــان کنتــرل تــورم اســت.
در غیــر ایــن صــورت در مســابقه افزایــش حقوق و دســتمزد
و تــورم ،تــورم برنــده و آحــاد حقــوق و مزدبگیــران بخــش
عمومــی و خصوصــی بازنــده اســت.
شــافعی در پایــان ایــن بخــش تاکیــد کــرد :هنــوز
گــزارش دقیــق ،علنــی و روشــنی دربــاره کیفیــت بودجــه
شــرکتهای دولتــی کــه حجــم منابــع و مصــارف آن طبــق
الیحــه بودجــه  1400بالغبــر  1600هــزار میلیــارد تومــان
اســت ،منتشــر نشــده اســت .ســرمایههای ایــن شــرکتها
متعلــق بــه عمــوم مــردم اســت و مــردم حقدارنــد تــا
عــاوه ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دهــد و تخصیــص حداقلــی از منابــع حاصــل از نفــت و
گاز بــه طرحهــای عمرانــی را تضمیــن کنــد و دولــت تنهــا
مجــاز باشــد کــه پــس از تخصیــص اعتبــارات عمرانــی در
صــورت مــازاد منابــع حاصــل از نفــت و گاز بــر اعتبــارات
طرحهــای عمرانــی منابــع اضافــی را صــرف پرداخــت
هزینههــای جــاری کنــد.
بررســی ریشــههای تــورم در کشــور و اقدامــات مناســب
بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه
رئیــس اتــاق ایــران در ســخنرانی خــود مــورد توجــه قــرار
داد.

بــر گزارشهــای دقیــق ،گزارشهــای کارشناســی دربــاره
عملکــرد ســرمایههای در اختیــار ایــن شــرکتها را داشــته
با شند .
پیشنهادهایمهماتاقایراندرخصوصبودجه1400
پــس از آن غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران بــه
ارائــه پیشــنهادیی در خصــوص الیحــه بودجــه  1400و
نظــام بودجهریــزی پرداخــت کــه بدیــن شــرح اســت:
-1بودجــه  1400اســتمرار سیاســتهای بودجهریــزی
 50ســال گذشــته اســت .قــوه مجریــه و قــوه مقننــه
بــا درسآمــوزی از تجربــه تحریمهــای اقتصــادی کــه
موجودیــت و مقبولیــت نظــام سیاســی کشــور را هــدف
گرفتــه بــود ،بــا دو هــدف اساســی بازآفرینــی ســاختار
اجرایــی کشــور و بازتعریــف نحــوه مدیریــت و اســتفاده از
منابــع حاصــل از تولیــد (نهفقــط صــادرات) نفــت و گاز در
کشــور ،اصــاح ســاختار بودجهریــزی در کشــور را دســتور
کار خــود قــرار دهنــد .چنیــن اصالحاتــی نیازمنــد اســتفاده
از فرصتهــا ،تصمیمگیریهــای دشــوار و حمایــت
گســترده آحــاد مــردم و کارشناســان اســت کــه زمینههــای
آن عمدتــاً بایــد توســط سیاســتمداران فراهــم شــود.
هــرگاه قــوه مجریــه و مقننــه اقدامــات عملــی بــرای
ســاماندهی هــزاران پــروژه عمرانــی و لغــو اجــرای صدهــا
مــورد از ایــن طرحهــا کــه توجیــه اقتصــادی ندارنــد و در
اثــر فشــارهای محلــی و منطقـهای و دســتگاهی بــه بودجــه
تحمیلشــده اســت ،اقــدام کردنــد ،هــرگاه ایــن دو قــوه
بهجــای دمیــدن در خواســتههای گروههــای مختلــف
بــرای افزایــش حقــوق و دســتمزد ،ســعی در حــذف کســری
بودجــه ســاختاری کردنــد ،هــرگاه ایــن دو قــوه بهجــای
روی آوردن بــه گســترش پرداخــت یارانــه بهعنــوان راهــی
بــرای حامــی پــروری ســعی کردنــد کــه ثــروت آفرینــی
و رشــد اقتصــادی باالتــر را هــدف قــرار دهنــد ،هــرگاه
دســتگاه دولتــی و عمومــی کــه دوبــارهکاری و مــوازی کاری
و پراکنــدهکاری میکننــد و کمفایــده بــودن وجــود آنهــا
محــرز اســت ادغــام یــا منحــل شــد و هــرگاه منابــع حاصــل
از نفــت بهجــای آنکــه صــرف پرداخــت حقــوق و دســتمزد
شــد ،صــرف رشــد و توســعه تولیــد شــد آنــگاه میتــوان
گفــت گامهــای عملــی بــرای اصــاح ســاختار بودجــه
برداشــتهایم.

انـرژی
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 -2تعییــن تکلیــف سیاســت ارزی و حمایتــی دولــت در
بودجــه  1400ضــروری اســت ،پیشــنهاد مشــخص دربــاره
ایــن موضــوع آن اســت کــه یــا مابهالتفــاوت قیمــت
حمایتــی کاالهــای اساســی بــا قیمــت ارز بــه شــکل
یارانــه نقــدی بــه مــردم پرداخــت شــود و یــا ســبد کاالی
مشــخصی تبییــن و دسترســی مــردم بــه ایــن ســبد بــا
قیمتهــای یارانــهای تضمیــن شــود.
-3گــزارش مســتقلی دربــاره دالیــل توجیهــی پیشبینــی
رشــد  55درصــد مالیــات بــر اشــخاص حقوقــی خصوصــی
و درعینحــال رشــد منفــی اشــخاص حقوقــی دولتــی
موردنیــاز اســت بهگونــهای کــه نشــان دهــد هــر یــک از
متغیرهــا ماننــد تــورم و نــرخ ارز چــه تأثیــری بــر ســود
شــرکتها در بخشهــای مختلــف از قبیــل پتروشــیمی،
فــوالد ،معــدن و غیــره گذاشــتهاند و چــه ســهمی در ایــن
پیشبینــی دارنــد .همچنیــن چــه ســهمی از ایــن افزایــش
مربــوط بــه مقابلــه بــا فرارهــای مالیاتــی یــا کاهــش
فعالیتهــا و امتیازهــای مالیاتــی اســت.
-4مجلــس شــورای اســامی در تصویــب بودجــه طــی
حکمــی دقیــق رونــد نامطلــوب  20ســال اخیــر را تغییــر

تالشماروانسازیتجارتخارجیاست
در بخــش پایانــی نشســت هیــات نماینــدگان علیرضــا
رزمحســینی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :مــا
بهطورجــدی بــه دنبــال بازبینــی در رونــد تجــارت خارجــی
هســتیم؛ دخالتهــای بیمــورد در تجــارت خارجــی
را محــدود میکنیــم .مــا ایــن کار را بــا همــکاری همــه
مســئوالن و فعــاالن تجــاری انجــام میدهیــم و ســعی
کردهایــم وزارتخانــه بــه رســالت اصلــی خــود برگــردد.
رزمحســینی گفــت :تــاش مــا بــه روانســازی در تجــارت
خارجــی اســت البتــه بخشــی از مشــکالت بــه حوزههــای
دیگــری برمیگــردد.
او دربــاره مســئله کارت بازرگانــی گفــت :مــا ســعی
میکنیــم کارت بازرگانــی جــای خــود را بــه شــماره
بازرگانــی بدهــد؛ در همــه جــای دنیــا کارت بازرگانــی
منسوخشــده و بــرای کار تجــاری نیــاز بــه دفتــر نیســت
و فــرد فقــط بایــد کارهــای خــود را شــفاف انجــام دهــد و
کــد مالیاتــی داشــته باشــد.
او ادامــه داد :مــن از موقــع آمــدن بــه وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ســعی کــردهام جلــوی بخشــنامههای
خلقالســاعه را بگیریــم .در ایــن مــدت ســعی کــردم در
جهــت رفــع موانــع اقتصــاد کشــور گام بــردارم .در حــوزه
بازرگانــی هــم بارهــا گفتــهام مــا بــه دنبــال مدیریــت
راهبــردی بــازار هســتیم؛ مــا بــه دنبــال قیمتگــذاری
دســتوری نیســتیم .جنبههــای رســانهای و روانــی موضــوع
امــا ایــن اســت کــه اگــر مــا در هــر حــوزهای اقــدام مثبــت
انجــام دهیــم دههــا مــورد منافــع افــراد بــه خطــر میافتــد
و علیــه مــا ســیاهنمایی میکننــد.
رزمحســینی گفــت :مــن بــه دنبــال  100یــا  200شــرکت
توانمنــد و برتــر هســتم کــه کارهــای اقتصــادی کشــور را
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بــه دســت آنهــا بســپارم .وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بایــد بــه ســمت عدالــت پیــش بــرود .مــا میخواهیــم از
ایــن شــرکتها کمــک بگیریــم بــرای توســعه متــوازن
کشــور و کوچــک کــردن دولــت .مــا بــه دنبــال مدیریــت
توســعه شــرکتها هســتیم .وزارتخانــه بایــد بــه ایــن
شــرکتها کارت ســبز بدهــد .البتــه پنجشــنبه نشســتی بــا
محوریــت همیــن موضــوع داریــم و شــما هــم میتوانیــد
در ایــن موضــع مــا را همراهــی کنیــد .کشــور را شــما بایــد
بســازید نــه پــول دولــت 80 .درصــد درامــد دولــت صــرف
هزینــه عمومــی میشــود و نمیتوانــد اقتصــاد روســتایی و
خانــوار را تقویــت کنــد.
قوانیندستوپاگیرمانعرونقصادراتشد
محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران بــا توجــه بــه
حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از فعالیتهــای
کمیتــه ارزی اتــاق ایــران از ســال  97ســخن گفــت و
اعمــال سیاسـتها و قوانیــن دســت و پاگیــر در ایــن حــوزه
را برخــاف رویکردهــای توســعه محــور دانســت .او تأکیــد
کــرد :خوشــبختانه بــا حضــور شــما بــه عنــوان وزیــر صنعت،
معــدن و تجــارت بــه نظــر میرســد شــرایط رو بــه بهبــود
اســت و امیدواریــم بتوانیــد بــه عنــوان متصــدی امــر تولیــد
و تجــارت در برابــر سیاس ـتهای بانــک مرکــزی ،قدمهــای
مؤثــری برداریــد.
بــر اســاس اظهــارات او ،اختراعــی بــا عنــوان ســامانه نیمــا و
سیاســتگذاریهایی بــه بهانــه تأمیــن کاالهــای اساســی
کشــور ،تنگنایــی بودنــد کــه موانــع جــدی رونــق صــادرات
شــدند و متأســفانه همچنــان تأکیــد خاصــی روی آنهــا
وجــود دارد.
خیلیازمشکالتحلشدهاست
بعــد از آن حمیــد زادبــوم ،رئیــسکل ســازمان توســعه
تجــارت گفــت :مــاده  177از بیسـتویکم آبانمــاه اجرایــی
شــده و مــن هــم آمــار ثبــت ســفارش دارم .امــا اینکــه بــا
تأخیــر انجامشــده و بانــک مرکــزی بــه بانکهــای عامــل
کمــی ابــاغ کــرده موضــوع دیگــری اســت و مشــکالت
پیشآمــده ناشــی از ایــن اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
نشست بررسی فرص تها و ظرفی تهای تجاری
ایران و عمان برگزار م یشود
معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران در نشســتی فرصتهــا
و ظرفیتهــای تجــاری بیــن ایــران و عمــان را بــا
حضــور رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان و جمعــی
از نماینــدگان اتاقهــای اســتانی ،روســای تشــکلها و
کمیســیونهای مرتبــط بررســی میکنــد.
معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران در نظــر دارد در راســتای
بررســی فرصتهــا و ظرفیتهــای تجــاری موجــود بیــن
ایــران و عمــان بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کنونــی،
نشســتی بــا حضــور رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان
و جمعــی از نماینــدگان اتاقهــای اســتانی ،روســای
تشــکلها و کمیســیونهای مرتبــط برگــزار کنــد.
ایــن نشســت دوشــنبه  22دیمــاه بــه صــورت ویدئــو
کنفرانــس (برنامــه اســکایپ) برگــزار خواهــد شــد.
قــرار اســت فرصتهــا ،چالشهــا و موانــع مربــوط بــه
همــکاری بخــش خصوصــی با کشــور عمــان توســط معاونت
امــور بینالملــل اتــاق ایــران و رئیــس اتــاق مشــترک ایــران
و عمــان بررســی شــده و گزارشــی از آخریــن وضعیــت
تحــوالت منطقــه ،همکاریهــای دوجانبــه و چشــمانداز
توســعه مناســبات و همکاریهــا عــاوه بــر فرصتهــای
موجــود بیــن دو کشــور ارائــه شــود.
همچنیــن مشــکالت و راهکارهــای پیشــنهادی بــرای
تســهیل ورود شــرکتهای ایرانــی بــه بــازار عمــان توســط
نماینــدگان اتاقهــای اســتانی ،رؤســا و نماینــدگان
کمیســیونها و تشــکلهای مرتبــط ،مطــرح خواهــد شــد.
ایجاد مرکز دائمی تبادل فناوری ایران و ترکیه
دومیــن نشســت کمیتــه مشــترک اجرایــی بیــن ســازمان
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران ()ISIPO
و ســازمان توســعه صنایــع کوچــک و متوســط ترکیــه
( )KOSGEBبـه شــکل ویدئوکنفرانســی برگــزار و در آن
بــر ایجــاد مرکــز دائمــی تبــادل فنــاوری دو کشــور تاکیــد
م همــکاری
شــد .همزمــان بــا امضــای یادداشــت تفاهــ 
بیــن ســازمانهای متولــی صنایــع کوچــک و متوســط
ایــران و ترکیــه کــه بــا هــدف بهبــود همکاریهــای
اقتصــادی و تجــاری و قــدرت رقابتپذیــری  SMEهــای

دو کشــور در بازارهــای جهانــی انجــام شــد ،برنامــه عمــل
( )Action Planایــن تفاهمنامــه در دومیــن نشســت
کمیتــه مشــترک اجرایــی آن مــورد بحــث ،تبــادل نظــر و
توافــق قــرار گرفــت .مطابــق برنامــه عمــل مــورد توافــق،
مقــرر شــد همــکاری در زمینــه مبادلــه فنــاوری ،ایجــاد
مرکــز دائمــی تبــادل فنــاوری ایــران و ترکیــه ،انتقــال
تجــارب در زمینــه خوشــههای کســبوکار ،نظــام مبادلــه
پیمانــکاری فرعــی ( )SPXو تامیــن مالــی  SMEهــا،
همــکاری بیــن صنــدوق ضمانــت ســرمایهگذاری طرفیــن،
برگــزاری نشســتهای جــذب ســرمایهگذاری ،برگــزاری
نشســتهای رودررو بیــن دو طــرف ایرانــی و ترکیــهای
و برگــزاری دورههــای تربیــت مشــاور مطابــق یــک تقویــم
کاری ،تدویــن و پــس از تاییــد و امضــای رؤســای دو
ســازمان بــه اجــرا در آیــد.
گواندونگ چین با  4 /5میلیارد دالر مبادالت،
پیشتاز در تجارت با تهران
سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در گوانجــو بــا اشــاره
بــه حجــم روابــط تجــاری  4 /5میلیــارد دالری ایــران و
اســتان گواندونــگ در جنــوب چیــن در ســال گذشــته
میــادی خواســتار افزایــش همکاریهــای اقتصــادی
و تجــاری دو طــرف بــا توجــه بــه ظرفیتهــای فــراوان
ایــران و اســتان گواندونــگ شــد .بــه گــزارش کنســولگری
جمهــوری اســامی ایــران در گوانجــو« ،حســین درویشــی
متولــی» در مالقــات آشــنایی بــا «فنــگ لیشــو» رئیــس
شــورای ترویــج تجــارت بینالمللــی ( )CCPITاســتان
گواندونــگ از آمادگــی سرکنســولگری بــرای برگــزاری
جلســات چهــره بــه چهــره میــان تجــار و فعــاالن اقتصــادی
دو طــرف ،برقــراری همــکاری بــا نهادهــای دولتــی و
خصوصــی در حــوزه همکاریهــای تجــاری ایــران نظیــر
اتــاق بازرگانــی ایــران ،ســازمان توســعه تجــارت ،مناطــق
آزاد و ســایر نهادهــا خبــر داد .سرکنســول ایــران در
گوانجــو بــا اشــاره بــه موقعیــت ویــژه جغرافیایــی ،وجــود
دسترســیهای بــاال و متنــوع حملونقلــی و همچنیــن
زیرســاختهای مناســب صنعتــی ،فنــاوری و نیــروی
انســانی کارآمــد ،ایــران را محــل مناســبی بــرای ایجــاد
پایگاههــای تولیــدی و لجســتیکی شــرکتهای چینــی
بهمنظــور تولیــد و صــادرات بــه کشــورهای منطقــه اعــم
از خاورمیانــه ،غــرب آســیا ،آســیای میانــه و حتــی اروپــا
برشــمرد.
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جزئیات حجم  52میلیارد دالری تجارت خارجی
 9ماهه
بــر اســاس کارنامــه تجــارت کشــورمان در  9مــاه ســال
جــاری ،حجــم تجــارت غیــر نفتــی  110میلیــون و 279
هــزار تــن کاال بــه ارزش  51میلیــارد و  970میلیــون دالر
بــوده اســت .بــه گــزارش فــارس ،ســید روح اهلل لطیفــی
ســخنگوی گمــرک در مــورد عملکــرد تجــارت خارجــی
کشــور در آذر مــاه گفــت :تجــارت خارجــی کشــور در آذر
مــاه ،رشــد  634میلیــون دالری در واردات و  434میلیــون
دالری در صــادرات را نســبت بــه آبــان مــاه تجربــه کــرده
اســت.وی ادامــه داد :در آبــان مــاه عملکــرد تجــارت خارجی
کشــور شــش میلیــارد و  302میلیــون دالر بــود کــه ســهم
صــادرات ســه میلیــارد و  210میلیــون دالر و ســهم واردات
ســه میلیــارد و  92میلیــون دالر بــوده اســت امــا در آذر
مــاه ،تجــارت خارجــی بــه هفــت میلیــارد و  370میلیــون
دالر رســید کــه نســبت بــه آبــان مــاه ،یــک میلیــارد و
 68میلیــون دالر افزایــش تجــارت را بــا  17درصــد رشــد،
شــاهد بودیــم کــه در ایــن میــان صــادرات بــا رشــد 13.5
درصــدی بــه ســه میلیــارد و  664میلیــون دالر و واردات
بــا رشــد  20.5درصــدی بــه ســه میلیــارد و  726میلیــون
دالر رســید.
عوامل موثر بر کاهش تجارت خارجی کشور
در سال جاری
عضــو هیــات مدیــره اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
عــراق بــا بیــان اینکــه اقتصــاد کشــور در حــال کمــر راســت
کــردن زیــر بــار فشــار تحریمهــا اســت ،گفــت :بــا توجــه
بــه وضعیــت تجــاری کشــور در  9مــاه ابتــدای امســال بعــد
اســت کــه بــه میــزان صــادرات در ســال گذشــته دســت
یابیــم .ســید حمیــد حســینی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی خبرگــزاری فــارس در مــورد وضعیــت تجــارت
خارجــی کشــورمان در  9ماهــه ابتــدای امســال ،گفــت :در
مجمــوع تجــارت خارجــی کشــور  52میلیــارد دالر بــوده
کــه  25میلیــارد دالر از ایــن رقــم میــزان صــادرات کشــور
و حــدود  27میلیــارد دالر نیــز میــزان واردات بــه کشــور
را تشــکیل میدهــد .عضــو هیــات مدیــره اتــاق مشــترک
بازرگانــی ایــران و عــراق ،افــزود :ایــن ارقــام حاکــی از
کاهــش  17تــا  20درصــدی واردات و صــادرات نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت و لــذا بــا توجــه
بــه وضعیــت تجــاری کشــور در ســالهای قبــل ایــن رقــم
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چنــدان قابــل قبــول نیســت .وی بــا بیــان اینکــه عــاوه
بــر تحریــم هــا و محدودیتهــای ناشــی از آن ،تجــارت
کشــورمان امســال متاثــر از کرونــا بــود ،اظهــار داشــت:
در مجمــوع تجــارت و رشــد اقتصــاد کشــورهای مختلــف
در ســطح جهــان متاثــر از کرونــا بــود و تنهــا دو کشــور
چیــن و ترکیــه مدعــی بودنــد ،در ایــن دوران رشــد مثبــت
اقتصــادی داشــتهاند.
بازبینی در تجارت خارجی کشور در دستور کار
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان بــه نقــل از شــاتا،
علیرضــا رزم حســینی در نشســت بــا اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران تصریــح کــرد :دخالتهــای دســتگاههای غیــر
مرتبــط را در حــوزه تجــارت خارجــی کاهــش میدهیــم
و بــر اســاس قانــون و بــا حمایــت ارکان نظــام ،دولــت،
همــکاری و تعامــل تشــکل هــا ،انجمنهــا و بخــش
خصوصــی بــه وظایــف خــود در ایــن حــوزه بــر میگردیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه کســب و کار بــه دنبــال
تســهیل امــور بــرای انجــام بهتــر فرآیندهــا هســتیم،
گفــت :صــدور کارتهــای بازرگانــی را تســهیل میکنیــم
و ســخت گیریهایــی کــه در فرآیندهــای صــدور کارت
بازرگانــی از جملــه ثبــت اقامتــگاه اداری و تجــاری وجــود
دارد بایــد مــورد تجدیــد نظــر قــرار بگیرد.وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا اعــام اینکــه بــه دنبــال شــرایط بهتــر
بــرای انجــام فرآیندهــای مرتبــط بــا کســب و کار بــا حــذف
بخشــنامههای زائــد هســتیم ،تصریــح کــرد :بخشــنامههای
خلــق الســاعه را در ایــن مــدت کــه در وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت مشــغول بــودهام ،حــذف کــردهام.رزم
حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیریــت راهبــردی بــازار
را از دیگــر برنامههــای خــود میدانــد ،افــزود :مدیریــت
دســتوری را قبــول نداریــم ،البتــه ایــن تغییــرات هزینــه
بــر اســت ،امــا بــا حمایــت ارکان مختلــف دولــت ،نظــام
و بخــش خصوصــی ایــن مســیر را ادامــه خواهیــم داد.وی
ترخیــص کاالهــا از گمــرکات را از جملــه برنامههــا بــرای
رفــع موانــع بــازار و مدیریــت راهبــردی دانســت و گفــت:
ایــن تســهیل رونــد بــا پیگیریهــای انجــام شــده تــداوم
خواهــد یافــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ایرنــا  -دبیــر کل انجمــن صنفــی کارفرمایــی
پتروشــیمی گفــت :مجمــوع درآمــد پتروشــیمی از
محــل صــادرات و فــروش داخلــی از ســال  ۹۲تــا
شــهریور ســال  ،۹۹حــدود  ۱۱۰میلیــارد دالر بــوده
اســت.
احمــد مهــدوی ابهــری امــروز (یکشــنبه) در نشســتی
خبــری بــا اشــاره بــه روز صنعــت پتروشــیمی ،ادامــه داد:
امــروز پیشــران اقتصــادی کشــور صنعت پتروشــیمی اســت.
وی افــزود :نفــت و خــام فروشــی مــا را بــه جایــی نمــی
رســاند .امــروز همــه اذعــان دارنــد ایــن صنعــت بــا توجــه
بــه منابــع هیدروکربــوری میتوانــد اقتصــاد را نجــات داده
و از خامفروشــی جلوگیــری کنــد.
مهــدوی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســختترین تحریــم
قــرار داریــم ،تاکیــد کــرد :امــا بســیاری از محصــوالت ایــن
صنعــت بــه مــدت ســه مــاه پیــش فــروش شــده اســت
کــه نشــاندهنده باالیندگــی و حرکــت ارزشــمند اســت
کــه مدیــران ایــن صنعــت بــا علــم و تدبیــر و رصــد بــه
ایــن نقطــه رســیده انــد و ایــن در حالــی اســت کــه در
بقیــه صنایــع کشــور رشــد چندانــی نداریــم امــا در صنعــت
پتروشــیمی ظرفیــت از  ۶۸میلیــون تــن ســال گذشــته بــه
 ۸۵میلیــون تــن در ســال  ۹۹میرســد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰بــه تولیــد
 ۱۰۰میلیــون تــن خواهیــم رســید ،خاطــر نشــان کــرد:
ایــن در شــرایطی اســت کــه تحریــم هســتیم امــا توقــف
وجــود نــدارد.
دبیــر کل انجمــن صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی ادامــه داد:
امســال  ۱۰طــرح پتروشــیمی بــا ظرفیــت  ۱۷میلیــون تــن
افتتــاح خواهــد شــد ،در ســال  ۱۴۰۰نیــز  ۱۲طــرح دیگــر
بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
بــه گفتــه مهــدوی ،در تولیــد و صــادرات نــه تنهــا توقــف
نداشــتیم کــه پیشــرفت هــم ثبــت شــده و  ۸.۲درصــد
افزایــش داشــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه فــروش داخــل نســبت بــه ســال
گذشــته  ۷۰۰هــزار تــن بیشــتر بــوده ،افــزود :افزایــش
فــروش داخــل ۶۵۰ ،میلیــون دالر ارزش داشــته اســت امــا
دغدغــه مــا ایــن اســت کــه ایــن فــروش داخلــی بــه دســت
مصــرف کننــده داخلــی برســد.

افزایش سقف تامین مالی پروژه
انتقال نیروی برق ارمنستان

درآمد  ۱۱۰میلیارد دالری صنعت
پتروشیمی در  ۷سال گذشته
مهــدوی بــا اشــاره بــه اینکــه در تمــام محصــوالت ،عرضــه
بیشــتر بــوده و در  ۸ماهــه ســال  ،۹۹معاملــه در بــورس
کاال حــدود  ۲۵درصــد افزایــش داشــته اســت ،گفــت :بــا
وجــود افزایــش معامــات امــا بخشــی از ایــن خــوراک
بــه دســت مصــرف کننــده واقعــی نرســیده و قــرار اســت
پاالیــش اساســی در ســامانه بهینیــاب انجــام شــود تــا
تولیدکننــدگان کاغــذی حــذف شــوند.
وی بــه بحــث تامیــن ارز در ســامانه نیمــا اشــاره کــرد و
ادامــه داد :در بــورس ،محصــوالت خــود را بــا ارز نیمــا مــی
فروشــیم ،قیمــت صــادرات نیــز بــا همیــن نــوع ارز محاســبه
مــی شــود ،بــا ایــن تفــاوت کــه ارز صادراتــی بــا  ۳مــاه
تاخیــر بــه دســت مــا میرســد بنابرایــن فــروش داخــل در
اولویــت قــرار دارد.
بــه گفتــه مهــدوی ،پــت (مــاده اولیــه تولیــد بطریهــای
شــفاف)  ۱۴درصــد نســبت بــه ســال  ۹۸بیشــتر در بــورس
معاملــه شــده اســت .همچنیــن پلــی پروپیلــن  ۷درصــد
و پــی وی ســی  ۲۰درصــد افزایــش معامــات در بــورس
داشــته انــد.
وی افــزود :بــرای حــذف مشــتریان کاغــذی بایــد بهیــن
یــاب اصــاح شــده و قیمــت ارز واقعــی شــود.
مهــدوی افــزود :از ســال  ۹۷تــا کنــون  ۷۵درصــد از ارز

حاصــل از صــادرات پتروشــیمی را در نیمــا عرضــه کردیــم
و  ۲۵درصــد بقیــه را صــرف واردات تجهیــزات اختصــاص
دادیــم .همچنیــن صــادرات مــا بیــن  ۲۵تــا  ۳۰درصــد
صــادرات غیــر نفتــی اســت امــا  ۴۰درصــد از ارز نیمــا را
تامیــن کــرده ایــم .امســال نیــز  ۷۳درصــد از ارز صادراتــی
پتروشــیمی از طریــق نیمــا بــه اقتصــاد کشــور بازگشــته
اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از ســال  ۹۲تــا  ۶ماهــه ســال ،۹۹
 ۷۶میلیــارد دالر درآمــد ارزی از محــل صادرات پتروشــیمی
بــرای کشــور ایجــاد شــده اســت ،گفــت :در داخــل نیــز ۳۰
میلیــارد دالر محصــول بــه فــروش رســیده اســت.
همچنیــن  ۱۲.۵میلیــون تــن کــود شــیمیایی و اوره بــه
ارزش  ۳.۳میلیــارد دالر بــا قیمــت هــای تکلیفــی فــروش
رفتــه اســت.
دبیــر انجمــن کارفرمایــی پتروشــیمیبا بیــان اینکــه در
مجمــوع  ۱۱۰میلیــارد دالر درآمــد بــرای کشــور ایجــاد
شــده اســت ،ادامــه داد :همچنیــن بخشــی نیــز محصــوالت
میانــی بــوده کــه در ایــن آمــار وارد نشــده اســت.
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پیــرو قــرارداد تامیــن مالــی پــروژه انتقــال بــرق ایــران
بــه ارمنســتان ،الحاقیــه افزایــش ســقف و دوره تامیــن
مالــی ایــن پــروژه در بانــک توســعه صــادرات ایــران بــه
امضــای مدیرعامــل ایــن بانــک و مدیرعامــل شــرکت
بــرق ارمنســتان رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،پــروژه انتقــال بــرق ایــران بــه
ارمنســتان بــا ســرمایهگذاری بالــغ بــر  ۸۳میلیــون
یــورو در قالــب اعتبــار خریــدار تأمیــن مالــی شــد.
طــی مفــاد الحاقیــه جدیــدی کــه بــه امضــا رســید
ســقف تامیــن مالــی و دوره تامیــن مالــی ایــن پــروژه
افزایــش و بــه  ۸۸میلیــون یــورو ارتقــا یافــت.
در ایــن زمینــه صالــح آبــادی  -مدیرعامــل بانــک توســعه
صــادرات ایــران  -گفــت :طبــق گــزارش هــای واصلــه
ایــن پــروژه پیشــرفت خوبــی داشــته و مصمــم هســتیم
ایــن طــرح هرچــه ســریع تــر بــه بهــره بــرداری برســد.
وی ضمــن بــا اهمیــت خوانــدن اجــرای ایــن پــروژه در
تعامــات تجــاری دو کشــور ایــران و ارمنســتان ،گفــت:
علیرغــم مشــکالت عدیــده ای کــه در ســال ۲۰۲۰
میــادی وجــود داشــت ،توانســتیم بــا همــکاری و تــاش
هــای مشــترک موانــع را در مســیر تکمیــل پــروژه رفــع
کنیــم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد در ســایه همــکاری هــای
مشــترک ،بتوانیــم ســال آینــده شــاهد تکمیــل و راه
انــدازی ایــن پــروژه باشــیم.
در ادامــه ایــن جلســه ،مدیــر عامــل شــرکت بــرق گفــت:
عوامــل اجرایــی و ســرمایه گــذاری در کنــار یکدیگــر
باعــث موفقیــت اجــرای پــروژه بــوده انــد.
بــه گفتــه وی ،تــاش و همــت بــی نظیــری بــرای
بــه ثمــر رســیدن ایــن پــروژه بــه کار بســته شــده و
امیدواریــم بــا امضــای الحاقیــه تمدیــد ســقف تامیــن
مالــی بــه زودی شــاهد راه انــدازی آن باشــیم.
ایــن مقــام مســئول ارمنــی خاطــر نشــان کــرد :راه
انــدازی ایــن پــروژه عــاوه بــر دســتاوردهای اقتصــادی،
روابــط دو کشــور و مــردم را نیــز تقویــت خواهــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

چراهندهیجانانگیزترینبازار
جهانبرایتجدیدپذیرهاست؟

هنــد کــه بــه شــدت تالشهــای خــود را بــرای رســیدن بــه
اهــداف جاهطلبانــه آب و هوایــی افزایــش داده بــه ســرعت
در حــال تبدیــل شــدن بــه یکــی از هیجانانگیزتریــن
بازارهــای انــرژی تجدیدپذیــر در جهــان اســت .بــه گــزارش
«خبرگــزاری تســنیم» بــه نقــل از راشــاتودی ،در حالــی
کــه بیشــتر کشــورهای جهــان بــه دلیــل رکــود اقتصــادی
و صنعتــی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا ،شــاهد ســقوط
تقاضــا بــرای انــرژی هســتند ،هنــد تالشهــای زیــادی
کــرده اســت تــا مناطــق بیشــتری بــه شــبکه بــرق ایــن
کشــور متصــل شــوند.
در گذشــته ،بیشــتر جمعیــت روســتایی شــبه قــاره هنــد
بــه بــرق دسترســی نداشــتند ،امــا دولــت ایــن کشــور
برقرســانی بــه تمــام مناطــق را در طــول یــک ســال و نیــم
گذشــته در اولویــت خــود قــرار داده اســت .دولــت هنــد بــه
منظــور تامیــن انــرژی بــرای جمعیــت  ۱ /۳۵۳میلیــارد
نفــری کــه در ایــن کشــور زندگــی میکننــد (یــک تخمیــن
محافظهکارانــه کــه دو ســال از آن گذشــته اســت) در حالــی
کــه هنــوز بــه تعهــدات آب و هوایــی خــود در دهلــی نــو
عمــل میکنــد ،اهــداف بســیار بلنــد پروازان ـهای را از لحــاظ
انــرژی تجدیدپذیــر بــرای خــود تعییــن کــرده اســت .بــه
عنــوان بخشــی از توافقنامــه آب و هوایــی پاریــس در ســال
 ،۲۰۱۵هنــد متعهــد شــد کــه فقــط تــا ســال  ۲۰۳۰بــه
 ۳۵۰گیــگاوات ظرفیــت تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر برســد
و در کنفرانــس جهانــی هفتــه آب و هــوا در ســال ۲۰۱۹
در نیویــورک ،هنــد تعهــد خــود را بــه  ۴۵۰گیــگاوات طــی
 ۱۰ســال آینــده رســاند .اگرچــه ایــن اهــداف بلنــد پروازانــه
اســت ،ســانجیو نانــدان ســاهایی ،وزیــر نیــروی هنــد ،ایــن
هفتــه اظهــار کــرد کــه کشــورش در مســیر رســیدن بــه
تعهــدات عالــی انــرژی تجدیدپذیــر خــود اســت .ت ـا تاریــخ
 ۳۰ســپتامبر ســال  ،۲۰۲۰ظرفیــت انرژیهــای تجدیدپذیــر
هنــد حــدود  ۹۰گیــگاوات بــوده اســت کــه اساســا از انــرژی
بــاد و خورشــید تامیــن میشــود (بــاد  ۳۸گیــگاوات و
خورشــید  ۳۶گیــگاوات).
بیســت ســال اســت کــه ظرفیــت تولیــد بــرق از انــرژی بــاد

در هنــد در حــال رشــد بــوده اســت در حالــی کــه ایــن
کشــور فقــط در نیمــی از ایــن مــدت ،ظرفیــت خورشــیدی
خــود را افزایــش داده اســت .ایــن بــه آن معنــی اســت کــه
بــا وجــود اظهــارات خوشبینانــه وزیــر انــرژی ،هنــد بــرای
رســیدن بــه اهــداف آب و هوایــی خــود یــک راه طوالنــی در
پیــش دارد و ســال  ۲۰۳۰نیــز نزدیــک اســت.
بــه منظــور جبــران کســری  ۲۵۰گیــگاوات ظرفیــت انــرژی
تجدیدپذیــر خــود در ایــن مهلــت ،هنــد نیــاز بــه نصــب -۳۵
 ۲۵گیــگاوات ظرفیــت انــرژی تجدیدپذیــر هــر ســاله دارد
کــه بیــش از دو برابــر میــزان فعلــی اســت .بــرای اینکــه
جهانیــان امیــدی بــه جلوگیــری از تغییــر فاجعــه بــار آب و
هــوا داشــته باشــند ،ضــروری اســت کــه کشــورهای در حــال
توســعه و متوســط در سراســر جهــان از تکــرار اشــتباهات
ســنگین کشــورهای توســعه یافتــه کــه هــوا را بــه شــدت
آلــوده کــرد خــودداری کننــد .ایــن بــه آن معناســت کــه
غولهــای دوقلــوی هنــد و چیــن بــار ســنگینی را بــه دوش
بکشــند ت ـا بتوانیــم تقاضــای رو بــه رشــد جمعیــت تقریبــا
 ۳میلیــارد نفــری ایــن دو کشــور را بــرای انــرژی بــرآورده
کنیــم.

کاهشصادراتگازبهعراق

پیگیریوزارتبرقبرایپرداختبدهیایران
صــادرات گاز ایــران بــه عــراق را بــه علــت عــدم پرداخــت
بدهــی قبلــی بــه یــک دهــم کاهــش یافــت؛ در واکنــش
بــه ایــن اقــدام ،وزارت بــرق عــراق پیگیــر اســت تــا بدهــی
ایــران زودتــر پرداخــت شــود و جریــان گاز بــه روال ســابق
بازگــردد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از بلومبــرگ انگلیســی،
ایــران صــادرات گاز خــود بــه عــراق را بــه علــت عــدم
پرداخــت بدهــی قبلــی کاهــش داده و تهدیــد کــرده اســت
ایــن صــادرات را از ایــن هــم پایینتــر مــیآورد.
بــه ایــن ترتیــب بــا کاهــش صــادرات گاز ایــران بــه عــراق
احتمــال افزایــش قطعــی بــرق در شــهرهای مهمــی ماننــد
بغــداد پررنگتــر شــده اســت.
احمــد موســی ،ســخنگوی وزارت بــرق عــراق میگویــد از
دو هفتــه پیــش کــه ایــران صــادرات روزانــه  ۵۰میلیــون
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متــر مکعــب گاز خــود بــه عــراق را کاهــش داد عــراق تنهــا
 ۵میلیــون متــر مکعــب در روز گاز از ایــران دریافــت کــرده
اســت.
او ادامــه داد :دولــت ایــران بــه عــراق گفتــه اســت کــه از
روز یکشــنبه صــادرات گاز روزانــه خــود بــه عــراق را بــه ۳
میلیــون متــر مکعــب کاهــش خواهــد داد ،امــا ایــن اقــدام
هنــوز اجــرا نشــده اســت.
ایــران پــس از آن صــادرات گاز خــود بــه دومیــن
صادرکننــده بــزرگ نفــت اوپــک را کاهــش داد کــه عــراق
در پرداخــت صورتحســابهای خــود عقــب افتــاد .موســی
میگویــد :عــراق  ۲.۷میلیــارد دالر بدهــی پرداخــت نشــده
بــه ایــران دارد.
آقــای ســخنگو گفــت :وزیــر انــرژی ایــران ،رضــا اردکانیــان
روز سهشــنبه بــا مقامــات عراقــی در بغــداد دیــدار میکنــد
تــا در مــورد ایــن مســأله گفتگــو کننــد.
موســی میگویــد :در نتیجــه کاهــش عرضــه گاز تولیــد
بــرق عــراق  ۷گیــگاوات کاهــش یافتــه اســت .در ایــن میــان
بغــداد و ســایر مناطــق مرکــزی بدتــر از همــه از قطعــی
بــرق آســیب دیدهانــد.
موســی افــزود :مــا از وزارت اقتصــاد عــراق خواســته ایــم تــا
موضــوع بدهــی پرداخــت نشــده بــه ایــران را حــل کننــد
تــا از خاموشــی در بغــداد و دیگــر شــهرها جلوگیــری شــود.
بــا اینکــه عرضــه گاز ایــران بــه عــراق بــا اختــال روبــرو
شــده اســت ،واردات بــرق از ایــران بــه صــورت عــادی ادامــه
دارد.

صادراتبرقترکیهبهعراقآغازشد

آنــکارا -ایرنــا -صــادرات بــرق ترکیــه بــه عــراق از امــروز /
ســه شــنبه /آغــاز شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی خبــر اکونومــی صــادرات بــرق
ترکیــه بــه عــراق از طریــق خــط انتقــال انــرژی ســیلوپی-
زاخــو آغــاز شــد.
صــادرات بــرق ترکیــه بــه عــراق بعــد از تغییــر لیســانس
شــرکت خصوصــی توزیــع بــرق آکســا آکســن از ســوی
شــورای تنظیــم بازارهــای انــرژی ترکیــه و فراهــم آوردن
امــکان صــادرات بــرای ایــن کشــور فراهــم شــده اســت.
ایــن شــرکت منطبــق بــا مجــوز شــورای تنظیــم بازارهــای
انــرژی ترکیــه از امــروز تــا اول نوامبــر ســال  ۲۰۲۱امــکان
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صــادرات بــرق بــه عــراق را خواهــد داشــت .میــزان بــرق
صادراتــی بــه عــراق  ۱۵۰مــگاوات اعــام شــده اســت.
مصطفــی ییلمــاز رییــس شــورای تنظیــم بازارهــای انــرژی
ترکیــه در روزهــای گذشــته در گفتگــو بــا خبرگــزاری
آناتولــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ظرفیــت تولیــد بــرق ر ترکیــه
بــرای صــادرات بــه همســایگان مناســب اســت گفــت
میــزان صــادرات بــرق ترکیــه بــه همســایگان در ســال
 ۲۰۲۱افزایــش خواهــد یافــت.
ترکیــه در ســال گذشــته بــه بلغارســتان ،یونان و گرجســتان
 ۲.۸میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق صــادر کــرد و عــراق
در حــال حاضــر چهارمیــن مقصــد صــادرات بــرق ترکیــه
اســت.
میــزان ظرفیــت تولیــد بــرق ترکیــه در ســالجاری  ۹۵هــزاار
مــگاوات بــود کــه بیــش از نیمــی از ایــن رقــم از انرژیهــای
تجدیــد پذیــر مــی باشــد .در ســال  ۲۰۲۰میــادی ۴۷۰۰
مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق ترکیــه از انــرژی هــای
پــاک افــزوده شــده اســت و ظرفیــت بــرق تولیــدی از
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر ترکیــه  ۴۹هــزار مگاوات اســت.
حضــور ترکیــه در بازارهــای انــرژی عــراق بــه خصــوص در
حــوزه بــرق ،موجــب تحــوالت بیشــتر در اقتصــاد عــراق
خواهــد شــد کــه بــر اســاس برخــی مولفــه هــا ایــن
موضــوع ممکــن اســت موجــب کــم رنــگ شــدن مــراودات
انــرژی عــراق بــا برخــی از کشــورهای همســایه شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تاثیر بازگشت آمریکا
بـه بـرجـام بـر
حـوزه بــرق

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :اگــر مشــترکان
در بخــش خانگــی و تجــاری مصــرف خــود را
کاهــش دهنــد نیروگاههــا میتواننــد از ســوخت
گاز بیشــتری اســتفاده کننــد و در تامیــن بــرق
مشــکلی پیــش نمیآیــد و زمســتان ســرد را
بــدون خاموشــی ســپری میکنیــم.
مصطفــی رجبیمشــهدی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایلنــا ،بــا بیــان اینکــه طــی بررســیها بعــد از
اجــرای بــرق امیــد رونــد مصــرف روزبـهروز بهتــر میشــود،
اظهــار داشــت :عملیــات فــاز اجرایــی از ابتــدای آبان شــروع
شــده و اکنــون کســانی کــه مشــمول هســتند تخفیــف صــد
درصــدی را در قبــوض خــود مشــاهده میکننــد.
تاثیــر بازگشــت امریــکا بــه برجــام بــر توســعه
صنعــت بــرق
ایــن مقــام مســئول دربــاره بازگشــت امریــکا بــه برجــام
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و تاثیــر آن بــر توســعه صنعــت بــرق گفــت :بخشــی از
منابــع مــورد نیــاز مــا از طریــق داخــل و بخشــی هــم از
طریــق فاینانــس خارجــی اســت کــه در صــورت بازگشــت
بــه برجــام و رفــع تحریــم قطعــا میتوانیــم وضعیــت
بهتــری را نســبت بــه قبــل داشــته باشــیم ،امــا در هــر
حــال اتــکای صنعــت بــرق بــه منابــع و ســازندگان داخلــی
اســت.
با کمبود برق مواجه میشویم؟
معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی توانیــر در ادامــه
بــا اشــاره بــه عــدم ســرمایهگذاری و احتمــال مواجــه
شــدن بــا کمبــود بــرق طــی ســالهای آتــی گفــت :در
هــر صــورت توســعه نیروگاههــا و شــبکههای توزیــع
بــرق نیازمنــد ســرمایهگذاری ســنگینی اســت مــدل
مــا در حــوزه نیروگاهســازی ســرمایهگذاری توســط
بخشخصوصــی اســت ولــی مــا خریــد تضمینــی
میکنیــم ،قطعــا میــزان ســرمایه گــذاری بخــش دولتــی

\
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس هــم در گزارشــی بــه نمایندگان
مجلــس پیشــنهاد داده اســت «:یــا کلیــات را رد کنیــد و بــه
دولــت برگردانیــد یــا اینکــه اگــر دولــت زیربــار اصالحــات
مدنظــر مجلــس نرفــت ،بودجــه را بـ ه صــورت چنــد دوازدهــم
یعنــی تنخــواه در اختیــار دولــت قــرار دهیــد».
بودجــه 1400؛ ســال شــروع قــرن جدیــد در ایــران بــه اصلــی
تریــن چالــش دولــت و مجلــس بــدل شــده اســت .الیحــه ای
کــه چنــد هفتــه اســت در کمیســیون تلفیــق مجلــس در حــال
بررســی اســت و طبــق گفتــه رئیــس مجلــس قــرار اســت
امــروز در صحــن مجلــس البتــه بــه صــورت غیرعلنــی مــورد
بررســی قــرار بگیــرد .الیحــه ای کــه روز گذشــته محمــد
باقرقالیبــاف اعــام کــرد کلیــات آن نیــاز بــه تغییــرات اساســی
دارد .روز گذشــته و باتوجــه بــه بررســی الیحــه بودجــه در
جلســه امــروز ،رئیــس مجلــس خطــاب بــه نماینــدگان گفت«:
نماینــدگان بهویــژه اعضــای فراکســیون اکثریــت در ایــن
جلســه حاضــر شــوند ».البتــه جلســه امــروز مجلــس دربــاره
بودجــه در شــرایطی برگــزار مــی شــود کــه هنــوز کمیســیون
تلفیــق جمــع بنــدی نهایــی خــود را دربــاره بودجــه و کلیــات
آن بــه صــورت رســمی اعــام نکــرده اســت .در ایــن بیــن

مجلسچهتصمیمیبرایالیحهبودجه1400میگیرد؟

بــودجــه در
دوراهی رد کلیات یا
تغییرات اساســی
آن چــه بیــش از همــه از ســوی نماینــدگان شــنیده مــی
شــود رد کلیــات بودجــه اســت و بعــد از آن گزینــه اصلــی
ایجــاد تغییــرات اساســی در الیحــه پیشــنهادی دولــت اســت.
جلســه غیرعلنــی امــروز مجلــس یــک روز قبــل از جلســه رای
گیــری کمیســیون تلفیــق مجلــس بــه کلیــات بودجــه یــا رد
آن صــورت مــی گیــرد و از ایــن جهــت مــی توانــد در جمــع
بنــدی نظــر کمیســیون تلفیــق اهمیــت بســیاری داشــته
باشــد .محمدباقــر قالیبــاف دیــروز در جلســه مجلــس گفــت:
بــا توجــه بــه برگــزاری جلســات کمیســیون تلفیــق بودجــه

1400بهصــورت «شــبانهروزی» و رأی گیــری کلیــات الیحــه
در روز ســ ه شــنبه همیــن هفتــه ،مجلــس ،دوشــنبه رأس
ســاعت 7:45تــا 10صبــح نشســت غیرعلنــی غیررســمی را برای
ی کنــد و کمیســیون
بررســی ابعــاد الیحــه بودجــه برگــزارم ـ 
تلفیــق بودجــه توضیحاتــی را ارائــه خواهــد کــرد و نماینــدگان
بهویــژه اعضــای فراکســیون اکثریــت در ایــن جلســه حاضــر
میشــوند .وابســتگی بودجــه بــه نفــت بایــد صفــر شــود و
الیحــه دولــت نیازمنــد اصالحــات اساســی اســت .هــم اکنــون
کســری تــراز عملیاتــی الیحــه بودجــه نســبت بــه بودجــه ســال
قبــل  ۱۱۷درصــد و هزینههــا  ۴۷درصــد افزایــش داشــته؛
درحالیکــه درآمدهــا ۱۰درصــد افزایــش یافتــه اســت».
نگاهکمیسیونتلفیقچیست؟
باوجــود اینکــه هنــوز کمیســیون تلفیــق بــه جمــع بنــدی
نهایــی دربــاره الیحــه بودجــه  1400نرســیده اســت ولــی در
میــان صحبــت هــای الیــاس نــادران ،رئیــس کمیســیون تلفیــق
بودجــه مجلــس مــی تــوان تاحــدودی نــگاه ایــن کمیســیون را
متوجــه شــد «:بــرای اصالحــات اساســی بودجــه تعامــل دولــت
الزم اســت ،امــا اگــر دولــت بــر نظــر خــود اصــرار کنــد ،مجلــس
الیحــه را اصــاح و بــه شــورای نگهبــان ارســال میکنــد.
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هــم کمتــر خواهــد بــود.
طلبهایمــان از دولــت پرداخــت نشــود دچــار
مشــکل ســرمایهگذاری میشــویم
وی تاکیــد کــرد :خوشــبختانه در الیحــه بودجــه منابــع
الزم بــرای همــه نیــاز صنعــت بــرق از جملــه شــبکهها
و نیروگاههــای فرســوده پیشبینــی شــده و اگــر تحقــق
یابــد نگرانــی جــدی در ایــن زمینــه نخواهیــم داشــت،
ولــی در صورتــی کــه منابــع صنعــت بــرق تامیــن
نشــود و رقمهایــی کــه از دولــت بابــت مابهالتفــاوت
طلبــکار هســتیم محقــق نشــود ،در آینــده در زمینــه
ســرمایهگذاری دچــار مشــکل میشــویم .امیداوریــم بــا
تالشهــا و ســرمایهگذاری در ایــن بخــش زیرســاختی و
بتوانیــم ایــن دوره را بخوبــی پشــت ســربگذاریم.

تعــدادی از نماینــدگان میگوینــد کلیــات الیحــه تصویــب
نشــود و بودجــه بــ ه صــورت چنــد دوازدهــم در اختیــار
دولــت قــرار گیــرد ،امــا گــروه دیگــر از جملــه خــود بنــده
بــر ایــن باوریــم کــه بودجــه را 2ســقفی و  2زمانــی ببندیــم
و بــا مجموعــه اصالحــات در طــرف مصــارف و در طــرف
منابــع میتوانیــم یــک بودجــه قابــل دفاعــی را بــه صحــن
علنــی ارائــه دهیــم و بــا همــکاری نماینــدگان در صحــن بــه
کلیــات رأی دهیــم و وارد جزئیــات اساســی شــویم و حتمــا
بعضــی از اصالحــات فوقالعــاده مهــم ماننــد بحــث نفــت،
خــوراک پتروشــیمی ،انضبــاط مالــی در پرداخــت حقوقهــا،
رعایــت عدالــت در توزیــع عادالنــه بودجههــای عمرانــی
بیــن اســتانهای مختلــف را در بودجــه 1400اعمــال
میکنیــم ».در ایــن بیــن مرکــز پژوهــش هــای مجلــس هــم
در گزارشــی بــه نماینــدگان مجلــس پیشــنهاد داده اســت«:
یــا کلیــات را رد کنیــد و بــه دولــت برگردانیــد یــا اینکــه اگــر
دولــت زیربــار اصالحــات مدنظــر مجلــس نرفــت ،بودجــه را
بـ ه صــورت چنــد دوازدهــم یعنــی تنخــواه در اختیــار دولــت
قــرار دهیــد ».باتوجــه بــه مباحــث مطــرح شــده بایــد دیــد
کــه مجلــس در نهایــت چــه تصمیمــی خواهــد گرفــت و
واکنــش دولــت بــه ایــن تصمیــم چــه خواهــد بــود؟

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در ســال هــای اخیــر توجــه بــه انــرژی هــای
تجدیدپذیــر افزایــش یافتــه تاجایــی کــه
میــزان بــرق تولیــد شــده از منابــع انــرژی هــای
تجدیدپذیــر و بهــره وری بــرق در آبــان مــاه بــه
پنــج میلیــارد و  ۵۶۸میلیــون کیلــوات ســاعت
رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،در حــال حاضــر  ۸۲۴مــگاوات
انــرژی تجدیدپذیــر در ایــران نصــب شــده و بــا توجــه بــه
ســرعتی کــه در ایــن ســالها بــرای توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر داشــتهایم ،میتوانیــم بگوییــم کــه رونــد
چنــدان کنــد نبــوده و توانســتهایم طــی چنــد ســال اخیــر
حمایتهــای تشــویقی بــرای ســرمای ه گــذاران بخــش
خصوصــی انجــام دهیــم بــه طــور مثــال بــرق  ۸۰تــا ۱۰۰
تومانــی را هــر کیلــووات  ۱۰۴۰تومــان خریــداری شــده
اســت تــا مــردم تشــویق بــه ســرمایه گــذاری در ایــن
بخــش شــوند.
آن طــور کــه مســووالن اعــام کردنــد در ســال  ۱۳۹۹نیــز
 ۳۲۰مــگاوات دیگــر بــه ایــن ظرفیــت اضافــه خواهــد شــد
و بــه ایــن ترتیــب از مــرز  ۱۰۰۰مــگاوات عبــور خواهیــم
کــرد .ســاتکین -معــاون وزیــر نیــرو در امــور انرژیهــای
تجدیدپذیــر دربــاره تحقــق توســعه تجدیدپذیرهــا بــه
 ۵۰۰۰مــگاوات بــه ایســنا گفــت :رســیدن بــه ایــن عــدد
بــه ســرعت قابــل تحقــق نیســت امــا اینکــه در عــرض
یــک ســال ،صدهــا مــگاوات وارد مــدار میشــود ،بــا توجــه
بــه شــرایط تحریــم یــک کار قابــل توجــه اســت .عــاوه
بــر ایــن در حــال حاضــر  ۸۸۰مــگاوات پــروژه نیــز بــرای
احــداث وارد شــده اســت کــه از ایــن میــزان بیــن ۳۲۰
تــا  ۴۰۰مــگاوات تــا پایــان ســال  ۱۳۹۹یــا اوایــل ســال
 ۱۴۰۰و مابقــی نیــز تــا نهایتــا  ۱۴۰۱انجــام خواهــد شــد.
امســال؛نخســتینگامصــادراتبــرقازتجدیدپذیرهــابرداشــته
میشــود
وی دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات بــرق از طریــق
انرژیهــای تجدیدپذیــر اعــام کــرد کــه تــا ایــن لحظــه
حتــی یــک مــگاوات بــرق از طریــق انرژیهــای تجدیدپذیر
صــادر نشــده اســت اما در ســال جــاری اولیــن گام صادرات
بــرق از طریــق تجدیدپذیرهــا برداشــته خواهــد شــد .وزیــر
نیــرو اجــازه صــادرات بــرق تجدیدپذیرهــا را صــادر کــرده

انـرژی
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سهم نیروگاه های تجدیدپذیر
از تولید برق چقدر است؟

منبــع مطمئــن بــرق حســاب کــرد.
گــزارش ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر
و بهــره وری بــرق ایــران کــه بــه تازگــی
در بــاره وضعیــت اســتفاده از انرژیهــای
تجدیدپذیــر تــا پایــان آبــان مــاه منتشــر
شــده اســت نیــز نشــان میدهــد کــه
میــزان بــرق تولیــد شــده از منابــع انــرژی
هــای تجدیــد پذیــرو بهــره وری بــرق در
آبــان مــاه بــه پنــج میلیــارد و  ۵۶۸میلیــون
کیلــوات ســاعت رســید.
همچنیــن ایــن نــوع انــرژی توانســته از
مصــرف  ۱۲۲۵میلیــون لیتــر آب صرفــه
جویــی کنــد و مانــع از انتشــار ســه میلیون
و  ۷۵۶هزارتــن گاز گلخانـهای شــود .عــاوه
بــر ایــن اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد
پذیــر در آبــان مــاه توانســته صرفــه جویــی
معــادل  ۱۵۸۱میلیــون متــر مکعــب گاز
طبیعــی بــه همــراه داشــته باشــد.
اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
همچنیــن مانــع از انتشــار آالینــده هــای
محلــی بــه میــزان  ۲۳.۶هزارتــن شــده
اســت و ســهم نیــروگاه هــای انــواع انــرژی
هــای تجدیدپذیــر در آبــان مــاه امســال بــه
عــدد ۸۴۴.۵۹مــگاوات رســید.
در ایــن بیــن ســهم نیــروگاه هــای بــادی
 ۳۰۳.۱۸مــگاوات،
ســهم نیــروگاه هــای خورشــیدی ۴۱۱.۶۰
مــگاوات ،ســهم نیــروگاه زیســت تــوده
 ۱۰.۵۶مــگاوات ،ســهم نیــروگاه بــرق آبــی
اســت تــا بــرای ســرمایهگذاران ایــن بخــش تشــویق کوچــک  ۱۰۵.۶۵مــگاوات ،ســهم بازیافــت تلفــات هــای
محســوب شــود ،امــا معتقــدم کــه بایــد اختیــار صــادرات حرارتــی  ۱۳.۶مــگاوات بــوده اســت.
در دســت توانیــر باشــد ،چــرا کــه بایــد برنامهریزیهــا بــه
گونـهای پیــش رود کــه بتــوان بــه توانیــر بــه عنــوان یــک
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وزیر نیرو با وزیر تجارت عراق
دیدار کرد

بغــداد ایرنــا وزیــر نیــرو جمهــوری اســامی ایــران صبــح
امــروز (ســه شــنبه) بــا وزیــر تجــارت عــراق در بغــداد
دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو
کــه ریاســت کمیســیون مشــترک اقتصــادی دوجانبــه را
برعهــده دارد و هیــات همــراه وی در دیــدار بــا عــاء
احمــد الجبــوری وزیــر تجــارت عــراق کــه در مقــر
ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد ،دربــاره روابــط دو جانبــه
و همــکاری در زمینــه هــای اقتصــادی و تجــاری بحــث و
تبــادل نظــر کردنــد.
هیــات ایرانــی در ایــن دیــدار همچنیــن تقویــت و
گســترش تعامــات ایــران و عــراق و موضــوع کمیســیون
مشــترک دوکشــور در راســتای منابــع مشــترک دو
کشــور را مــورد بحــث قــرار دادنــد .
وزیــر نیــرو جمهــوری اســامی ایــران صبــح امــروز در
صــدر هیاتــی وارد عــراق شــد و مــورد اســتقبال همتــای
عراقــی خــود قــرار گرفــت.
هیــات ایرانــی قــرار اســت بــا تعــداد دیگــری از مقامــات
بلنــد پایــه عراقــی دیــدار و دربــاره همــکاری در بخــش
هــای انــرزی و تجــاری و مالــی بحــث و گفــت و گــو
کنــد.
بررســی موضــوع بدهــی هــای عــراق بــه ایــران از دیگــر
محورهــای ایــن ســفر عنــوان شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی

شماره صد و شصت و یکم /هفته دوم دی هزار و سیصد نود و نه

[[چرا کشورها شکست میخورند؟[[
دارون عجماوغلــو و جیمــز رابینســون در ایــن اثــر تصویــری همهجانبــه و گویــا از تفاوتهــا و شــکافهای عظیمــی
کــه در اســتانداردهای زندگــی و درآمدهــای مــردم در چهــار گوشــه دنیا وجــود دارد ،ارائــه دادهانــد .اینکه در کشــورهای
ثروتمنــدی همچــون ایــاالت متحــده ،بریتانیــا و آلمــان مــردم بــا چــه اســتانداردهایی زندگــی میکننــد و درآمدشــان
چگونــه اســت و در مقابــل زندگــی در کشــورهای فقیــری همچــون صحــرای آفریقــا و آســیای جنوبــی چطــور میگــذرد.
کتــاب حاضــر نشــان میدهــد نحــوه حکومــت کــردن بــر کشــورها ،راههــای کامیابــی یــا ناکامــی را پیــش روی مردمــان
ایــن کشــورها قــرار میدهــد.
ایــن کتــاب را میتــوان کتابــی میانرشــتهای تلقــی کــرد کــه رویکــرد اقتصــاد سیاســی را بــرای تحلیــل بــه کار
میگیــرد .مناســبات مشــترک ،روابــط متقابــل و همبســتگیهای میــان اقتصــاد و سیاســت اســت کــه نهادهــا و
چگونگــی ســاخت آنهــا را متاثــر میســازند .در ایــن کتــاب در ادوار تاریخــی مختلــف در کشــورهای مختلــف جهــان
در قرنهــای اخیــر مــورد بررســی و کنــکاش قــرار گرفتهانــد .نهادهــای سیاســی فراگیــر و بهرهکــش و تعامــل
آنهــا بــا نهادهــای اقتصــادی فراگیــر و بهرهکــش یکــی از موضوعــات اصلــی ،جــاری و ســاری در کتــاب اســت .ایــن
کتــاب میتوانــد بــرای دانشــجویان رشــتههای اقتصــاد و علــوم سیاســی مفیــد باشــد و قابلیــت تدریــس در ایــن دو
رشــته را دارد .ایــن کتــاب همچنیــن میتوانــد بــه عنــوان منبعــی بــرای درس اقتصــاد توســعه مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .کتــاب حاضــر نهتنهــا بــرای خواننــده حرف ـهای و دانشــگاهیان مفیــد اســت ،بلکــه حــاوی نــکات زیــادی بــرای
خواننــدگان عــادی نیــز هســت کــه عالقهمنــد بــه ایــن پرســش هســتند کــه چــرا بعضــی کشــورها ثروتمنــد هســتند
و بعضــی دیگــر فقیــر و میخواهنــد بداننــد چــه میشــود کــه مســیرهای توســعه اقتصــادی کشــورها گاهیاوقــات
خیلــی واگــرا هســتند.
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