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

صنعت رشد کرده است اما!...
حسین حقگو

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

نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
به دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

نظرات و پیشنهاداتی در ارتباط با الیحه

بودجه 1400

همانطــور کــه مســتحضرید یکــی از کارکردهــای اصلــی و اساســی بودجــه بنــدی
ســاالنه انطبــاق منابــع مالــی پیشبینیشــده و واقعــی بــا اهــداف و برنامههــای
پی ـشروی دولــت اســت .از آنجــا کــه بخــش درآمــدی بودجــه جامعــه ،متعلــق
بــه تمامــی آحــاد جامعــه اســت پــس چگونگــی ترکیــب و توزیــع ارقــام و
ردیفهــای مربــوط بــه آن بایــد بــه صــورت شــفاف بــه اطــاع آنــان برســد؛ بــه
همیــن دلیــل اســت کــه در کشــورهای توســعه یافتــه بــه هنــگام بودجــه بنــدی
ســاالنه بیشــترین مجادلــه و ســازش میــان احــزاب و ســازمانها وگروههــای
گوناگــون اجتماعــی صــورت میگیــرد.
مجادلــه بــر ســر منابــع واقعــی یــا همــان محــل درآمدهــای دولــت در الیحــه
بودجــه  1400در آذرمــاه مهمتریــن موضــوع میــان دو نهــاد اصلــی اداره کشــور
از یکســو و گروههــای کارشناســی ،تشــکلها و فعــاالن اقتصــادی از ســوی دیگــر
بــود کــه بــه نظــر میرســد در زمســتان و هنــگام تصویــب نهایــی بودجــه بــه اوج
خواهــد رســید؛ چنانچــه در بررســی الیحــه بودجــه همچــون ســنوات گذشــته،
تعییــن هزینههــای مختلــف جــز اعمــال فشــار بــر بخــش هزین ـهای و تقویــت
کســری بودجــه و انتقــال آن بــه معیشــت عمــوم مــردم ،تاثیــر بســزایی در
پیشــبرد اهــداف ملــی کشــور نخواهــد داشــت.
در ســالهای اخیــر همــواره شــاهد ایجــاد شــکاف میــان حداقــل دســتمزد و
خــطفقــر بودهایــم؛ مســئلهای کــه بــا جهــش روزافــزون خطفقــر و ایســتادن

آن بــر قلــهء  10میلیــون تومــان بــرای خانــوار چهارنفــره عم ـ ً
ا رقمــی بســیار
باالتــر از حداقــل دســتمزد را در ســال جــاری رقــم زد؛ موضوعــی کــه بــا کاهــش
قــدرت پرداختــی کارفرمایــان در ســال اخیــر بــرای افزایــش دســتمزد ،کارگــران
بیشــتری را بــه زیــر خطفقــر ســوق میدهــد ،چنانچــه از ســال  ۹۶تــا ۹۸
نیــز شــاهد افزایــش ( )۰.۳درصــدی ضریــب جینــی و بهعبارتــی توزیــع نابرابرتــر
درآمــد در جامعــه بودهایــم.
در حــال حاضــر فعــاالن اقتصــادی واقفنــد کــه درآمدهــای الیحــه بودجــه
1400بــر اســاس تجــارب ســالهای اخیــر شــامل شــرایط سیاس ـتهای داخلــی
و خارجــی و انگیزههــای ســرمایه گــذاران داخلــی ،بهنحــوی کــه تدویــن
شــده محقــق نمیگردنــد .از ســوی دیگــر حــدود ۳۵درصــد از هزینههــای
بودجــه بــرای حقــوق و دســتمزد و تقریبــاً بههمیــن میــزان بــرای هزینههــای
رفاهــی درنظرگرفتهشدهاســت و تنهــا نزدیــک بــه  ۱۲درصــد ایــن هزینههــا
متعلــق بــه هزینههــای عمرانــی اســت ،چنانچــه کاهــش هرکــدام از ایــن مــوارد
بهخودیخــود موجبــات بــروز مســائل چالشــزایی را فراهــم میکننــد .ب ـ ه بیــان
دیگــر دولــت بهدنبــال انتقــال ایــن مفهــوم اســت کــه سیاســت خارجــی بایــد
بهگونــهای باشــد کــه راه بــرای صــادرات نفــت خــام فراهــم شــده و از ایــن
طریــق امــکان انتقــال منابــع ارزی مهیــا گــردد
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
کــه ایــن بهمعنــی قبــول عضویــت ایــران در  FATFاســت.
متاســفانه در دهههــای اخیــر دولــت همــواره بــا تمســک بــه
اعمــال سیاســت هــای انبســاط پولــی باعــث گســتردهتر
شــدن ســفره دولــت و ایجــاد تــورم فزاینــده گردیــده اســت.
در صــدر تمامــی مشــکالت اقتصــادی میتــوان بــه تــورم
حاصــل از افزایــش چــاپ اســکناس ،تبدیــل درآمدهــای
ارزی بــه ریالــی و پرداخــت وام
از جانــب بانــک مرکــزی بــه دولــت اشــاره کــرد .مهمتریــن
راه بــرای حــل ایــن مــوارد در کوتاهمــدت کمکــردن
هزینههــا و در میانمــدت کوچــک کــردن ابعــاد دولــت
اســت .بازبینــی سیاســتهای اجرایــی در بیــش از یــک
دهــه پرداخــت یارانههــا گــواه اســت کــه در ایــن مــدت از
ســهم بودجههــای عمرانــی بشــدت کاستهشــده و در نتیجــه
اتمــام پروژههــا زمانبــر وهزینــه تمامشــده آنهــا افزایــش
مییابــد.
از طرفــی رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه در ماههــای
اخیــر عنــوان نمودنــد کــه قــرار بــر ایــن شــده اســت
قیمــت هــر دالر در بودجــه  ،1400معــادل  11500تومــان
تعییــن شــود .نتیجــه ایــن تصمیــم کــه در ســازمان برنامــه
تصویبشــده و احتمــاالً در هیئــت دولــت نیــز بــه تصویــب
میرســد بــا توجــه بــه قیمــت دالر در بــازار آزاد همــان
فاجعــه  3ســال اخیــر را در پــی خواهــد داشــت.
در دهــه  ۱۳۹۰و در شــرایطی کــه تحریمهــا اقتصــاد ایــران
را بــا تهدیــد جــدی مواجــه کردهاســت ،در تخصیــص
ارزهــای معتبــری کــه در اختیــار دولــت بــوده بــا راهبــرد
حمایــت از گروههــای کمدرآمــد ،سیاســتهای مخربــی را
شــاهد بودهایــم .نشــانه ایــن تصمیــم و سیاســت نادرســت،
تخصیــص ارز معتبــر دالر بــه متقاضیــان و فعالیتهــای
گوناگــون بــا قیمتــی بســیار کمتــر از قیمــت دالر در بــازار
ی کــه در  3ســال گذشــته از ایــن
آزاد بــوده اســت .در حال ـ 
تصمیــم بدفرجــام شــاهد رانــت و فســاد و دالرســوزی
بودهایــم و میبینیــم کــه تخصیــص دالر بــرای آرام نگــه
داشــتن بــازار کاالهــای اساســی هرگــز کامیــاب نبودهاســت.
بــا توجــه بــه جزئیــات بررســی شــده س ـواالت زیــر مطــرح
میشــوند:
بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی پیــشرو و عدماطمینــان
نســبت بــه وصــول مطالبــات و داراییهــای بلوکهشــده،
آیــا میتــوان انتظــار داشــت کــه  2هــزار میلیــارد ریــال از

مبلــغ درآمــد تعریفشــده در بودجــه از منبــع فــروش نفــت
تامیــن گــردد!؟ قطعــا خیــر.
همچنیــن بــا نظــر بــه وجــود شــوکهای تورمــی در
چندســال اخیــر ،شــیوع ویــروس کرونــا کــه موجــب تعطیلی
یــا ورشکســتگی بســیاری از مشــاغل و اصنــاف گردیــد و بــا
در نظــر گرفتــن بســیاری جوانــب اجتنابناپذیــر از جملــه
فــرار مالیاتــی ،آیــا دســتیابی بــه درآمــد  ۲هــزار میلیــارد
ریالــی از محــل اخــذ مالیاتهــا از گروههــای شــغلی
مختلــف ،امــری محتمــل اســت!؟ قطعــا خیــر.
آیــا بــا توجــه بــه سیاســتگذاری ناکارآمــد چنــد نرخــی ارز
در ســالهای اخیــر ،کاالیــی در بــازار عرضــه میشــود کــه
مبنــای فــروش آن بــه مــردم دالر  4200تومانــی باشــد
و آیــا ایــن سیاســت توانســته اســت جلــوی رشــد تــورم
کاالهــای اساســی را بگیــرد یــا بــه قاچــاق معکــوس نیــز
منجــر شــده اســت؟
در ادامــه بــا توجــه بــه اهمیــت مســئلهی مطرحشــده و
لــزوم قرارگیــری کشــور در مســیر ســازگاری بــا برنامههــای
توســعه ،بــا توجــه بــه تجاربــی کــه فدراســیون صــادرات
انــرژی بهواســطهی فعالیتهــای طوالنــی در بخشــهای
گوناگــون اقتصــاد و آشــنایی بــه ســاختار ایــن حــوزه دارد
قصــد داریــم برخــی راههــای افزایــش درآمــد را بهطــور
خالصــه یــادآور شــویم:
الــف :انتشــار اوراق قرضــه نویــن بــا سررســیدهای یــک تــا
ت کــه همجهــت بــا تــورم ســاالنه
سهســاله و بــا ارزش ثاب ـ 
تعدیــل شــده و دارای پــاداش  ۲تــا  ۳درصــدی میباشــند.
ایــن روش یکــی از مهمتریــن راهکارهــا جهــت تجمیــع
ریــال مــازاد و ســرگردان بشــمار مـیرود کــه دولــت را قــادر
میکنــد تــا بــرای تامیــن مخــارج خــود اقــدام بــه چــاپ
پــول نکــرده و از ایــن طریــق اســتقراض از بانــک مرکــزی
از لیســت اقدامــات سیاســتی دولــت جهــت تامیــن منابــع
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مالــی بــه مــرور حــذف گــردد .چنانچــه در بلندمــدت شــاهد
تاثیــرات مثبــت آن خواهیــم بــود.
ب :در ارتبــاط بــا دریافــت مالیــات ،میتــوان از طریــق
راهکارهــای جایگزیــن مودیــان مالیاتــی را جهــت پیشــبرد
اهــداف کالن اقتصــاد بــهکار گرفــت .ازجملــه ایــن مــوارد
میتــوان بــه ارائــه راهکارهایــی اشــاره کــرد کــه منجــر بــه
تشــویق تولیــد گــردد و بــه تبــع از محــل افزایــش ســود
آوری ایجــاد شــده درآمــد مالیاتــی
بیشــتری نصیــب دولــت گــردد و از ایــن طریــق میتــوان
نســبت بــه حرکــت بــه ســمت رونــق اقتصــادی خوشــبین و
امیــدوار بــود؛ از طرفــی افزایــش تعــداد نیــروی کار در چنین
شــرایطی بــا توجــه بــه لــزوم حصــول بــه هــدف ســال
ش تولیــد ،موجبــات افزایــش میــزان تولیــد و در نتیجــه
جهـ 
بهبــود پتانسـلهای رقابتــی و ایجــاد بازارهــای جدیــد را بــه
نحــوی فراهــمآورد.
پ :یکــی از چالشهــای موجــود در بخــش تخصیــص
و جمــعآوری مالیــات ،عــدم یکپارچگــی در تخصیــص
مالیــات آن اســت؛ بطوریکــه بســیاری نهادهــا و موسســات
دریافتکننــدهء بودجههــای کالن و قابلتوجــه از پرداخــت
مالیــات معــاف بــوده و از ایــن طریــق ضربــه محکمــی بــه
بدنــهء تولیــد و اقتصــاد کشــور تاکنــون وارد آمــده و چنانچــه
بــرای آن فکــر عاجــل نشــود چرخــه افتصــاد در جهــت
مخالــف میگــردد .
ت :پیشــنهاد مــا سیاســتهای ارزی مطابــق بــا واقعــی
شــدن قیمــت ارز اســت؛علیرغم اینکــه متأســفانه دولتهــای
 50ســال گذشــته قیمــت ارز را بهصــورت تصنعــی پاییــن
نگهداشــته تــا هزینههــا بــه نفــع مــردم افزایــش نیابنــد؛ از
طرفــی یــک مزیــت رقابتــی بــرای تولیدکننــدگان خارجــی
در بــازار ایــران ایجــاد کردنــد کــه موجــب وارد آمــدن ضربــه
بــه تولیدکننــدگان داخلــی شــد .از جملــه نظــام چنــد نرخی
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ارز کــه بهمــرور موجــب افزایــش انگیــزه ســرمایهداران
بــرای واردات کاال ،بهجــای حمایــت از تولیــد داخلــی و
صــادرات آن شــد .تجربــه ایــران و ســایر کشــورها نشــان
میدهــد بهتــر اســت دولــت نــرخ دالر را بــه هــر فعــال یــا
فعالیــت اقتصــادی بــه نــرخ روز بــازار فروختــه و از محــل
مابهالتفــاوت آن بــا دالر ارزانتــر (مثــا  11هــزار تومانــی)
بــا انجــام کار کاشناســی و مشــورت بخــش خصوصــی و
بــه نحــوی کــه ایجــاد تــورم نکنــد بــه میــزان یکســوم بــه
دهکهــای پاییــن و مابقــی را صــرف پروژههــای عمرانــی
جهــت اشــتغالزایی و جلوگیــری از رکودتورمــی اختصــاص
دهــد .بهطــور مثــال اگــر قــرار اســت در ســال  1400بــه
میزان10میلیــارد دالر بــرای واردات کاالهــای اساســی ارز
11500تومانــی تخصیــص داده شــود و قیمــت در بــازار
آزاد مثــ ً
ا  26500تومــان اســت ،از ضــرب مابهالتفــاوت
15000تومــان بــرای هــر دالر در 10میلیــارد دالر بــه عــدد
 150هــزار میلیــارد تومــان میرســیم کــه میتــوان آن
را بــه نحــوی بــه گروههــای کمدرآمــد اختصــاص داد،
فســاد و رانــت را در کشــور ریشــهکن کــرد چهبســا در تمــام
ادواری کــه شــاهد حضــور دالر چنــد نرخــی بودهایــم ،از
افزایــش قیمــت در هیــچ صنعتــی جلوگیــری نشــده اســت.
ث :توســعه صــادرات و تجــارت خارجــی ایــران بهعنــوان
موتــور محــرک چرخــه اقتصــاد و ارتبــاط بــا صنایــع
ســایر کشــورها دارای پتانســیل الزم جهــت برونرفــت از
محدودیتهاســت و تنهــا راه اتــکاء بــه ایــن پتانســل
بــرای رشــد و توســعه ،تجــارت خارجــی اســت  .بــا بررســی
شــرایط و مزیــت هــای صادراتــی ،کســب درآمــد کــه از
مســیر گشــودن راه ترانزیــت میــان شــرق و غــرب جهــان
در ایــران وجــود دارد ،الزمــه آن تعامــل بــا همســایگان،
برداشــتن موانــع ارزی و ایجــاد درآمــد واقعــی بــرای کشــور
میباشــد.
امیــد اســت پیشــنهادات کالن فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران مــورد توجــه حضرتعالــی
واقــع شــده باشــد .ایــن فدراســیون بــا در اختیــار داشــتن
پتانســیلهای بالقــوه متشــکل از  23نهــاد تشــکلی شــامل
انجمــن هــا و فدراســیون هــای فعــال در صنعــت احــداث
و انــرژی کشــور و بــا در اختیــار داشــتن بیــش از  45هــزار
کارشــناس متخصــص و کارآمــد در جهــت پیشــبرد اهــداف
مجلــس شــورای اســامی پیشــنهاد دارد موافقــت بفرماییــد
در جلســه حضــوری در مــورد ایــن مرقومــه شــفاف ســازی
بعمــل آیــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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نبود حمایت الزم از سرمایه گذاران داخلی

دولت با حضور بخش خصوصی در تولید برق موافقت نمی کند
عضــو ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران خاطــر نشــان
کــرد :طبــق برنامــه ریــزی هایــی کــه بخــش
خصوصــی انجــام داده بــود در صورتــی کــه دولــت
موافقــت حضــور بخــش خصوصــی در تولیــد بــرق
را انجــام مــی داد تولیــد بــرق داخــل کشــور بــه
نوعــی رایــگان مــی شــد و تولیدکننــدکان بــرق
درآمدشــان را از صــادرات بــرق تامیــن مــی کردنــد.
س هیئــت مدیــره فدراســیون
عــوض محمــد پارســا رئیــ 
صــادرات انــرژی گفــت :متاســفانه در تولیــد و صــادرات
انــرژی اســتراتژی مشــخصی وجــود نــدارد و هــر وزیــر و
مدیــر جدیــد روی کار مــی آیــد برنامــه و اهــداف مدیــران
قبلــی را پیــش نمــی بــرد ،بنابرایــن وقتــی برنامــه ریــزی و
اســتراتژی مشــخصی وجــود نداشــته باشــد کاهــش تولیــد
و صــادرات را بــه وجــود مــی آورد و ضــرر ایــن اقــدام
بــه منافــع ملــی وارد مــی شــود؛ بــرای نمونــه در زمــان
احمــدی نــژاد طــرح انتقــال گاز بــه کشــور پاکســتان بــه
ارزش  500میلیــون دالر انجــام شــد تــا صــادرات گاز رخ
دهــد ،بعــد از مدتــی آقــای زنگنــه ســکانداری وزارت نفت را
در دســت گرفــت و اجــرای ایــن طــرح را متوقــف کــرد ،این
در حالــی اســت کــه میلیــون هــا دالر از بودجــه بیــت المــال
در ایــن طــرح هزینــه شــده اســت.
وی ادامــه داد :ایــن بــی برنامگــی موجــب شــد کــه
ترکمنســتان بــه دنبــال گاز کشــی بــه افغانســتان ،پاکســتان
و هندوســتان باشــد و بــه نوعــی از ایــن بــی تحرکــی
صــادرات گاز ایــران بــه کشــورهای آســیای میانــه اســتفاده
بــرد و ایــن روزهــا شــاهد حضــور ترکمنســتان در بــازار
انــرژی منطقــه هســتیم.

رئیــس هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته عنــوان کــرد :در حــوزه صــادرات بــرق
نیــز مشــکالتی داریــم ،ســاالنه  4تــا  5هــزار مــگاوات بــه
مصــرف بــرق کشــور اضافــه مــی شــود و بایــد تولیــد را
ســرعت بخشــید ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط عادی
و بــه نوعــی رکــود اقتصــادی بایــد ایــن میــزان رشــد تولیــد
بــرق را داشــته باشــیم و اگــر در شــرایط رونــق و رشــد
اقتصــادی قــرار بگیریــم بایــد ســالیانه  10تــا 12درصــد بــه
تولیــد برقمــان افــزوده شــود کــه متاســفانه در تولیــد بــرق
نیــز عقــب هســتیم و ایــن عقــب ماندگــی موجــب کاهــش
صــادرات بــرق مــی شــود.
محمدپارســا در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار دربــاره اینکــه
علــت ایــن کاهــش تولیــد بــرق چیســت؟ گفــت :متاســفانه
دولــت تمایلــی بــه حضــور بخــش خصوصــی در تولیــد
بــرق نــدارد؛ توافــق نامــه ای میــان کمیســیون انــرژی اتــاق
بازرگانــی بــا وزارت نیــرو منعقــد شــد کــه تولیــد بــرق
توســط بخــش خصوصــی انجــام شــود و ایــن اجــازه داده
شــود نیمــی از تولیــدات بــرق توســط بخــش خصوصــی
صــادر شــود تــا اشــتیاق ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی
صــورت بگیــرد و بــه دنبــال آن ارز آوری بــرای کشــور
محقــق شــود و از ســوی دیگــر بــازار بــرق کشــورهای
همســایه در دســت ایــران قــرار گیــرد و ایــن اســتقبال
توســط بخــش خصوصــی صــورت گرفــت ،امــا دولــت بــه
ایــن توافــق پایبنــد نبــود و حمایــت الزم را از ســرمایه
گــذاران داخلــی انجــام نــداد؛ اگــر ایــن حمایــت انجــام
مــی شــد ،ســوخت مــورد نیــاز نیــروگاه هایــی کــه توســط
بخــش خصوصــی راه انــدازی شــده بــود از میادیــن گازی
مشــترک بیــن ایــران و عــراق و قطــر زودتــر بهــره منــد

مــی شــد و اجــازه برداشــت بیشــتر بــه قطــر و عــراق داده
نمــی شــد.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران خاطــر نشــان کــرد :طبــق
برنامــه ریــزی هایــی کــه بخــش خصوصــی انجــام داده بــود
در صورتــی کــه دولــت موافقــت حضــور بخــش خصوصی در
تولیــد بــرق را انجــام مــی داد تولیــد بــرق داخــل کشــور به
نوعــی رایــگان مــی شــد و تولیدکننــدکان بــرق درآمدشــان
را از صــادرات بــرق تامیــن مــی کردنــد؛ متاســفانه دولــت
فکــر اقتصــادی نــدارد؛ اگــر داشــت ایــن روزهــا  30هــزار
میلیــارد تومــان بــه نیــروگاه هــای کشــور بدهــکار نمــی
شــد و بــازار صــادرات بــرق را نیــز از دســت نمــی داد.
وی افــزود :موضــوع برداشــت گاز از میادیــن گاز تنهــا
مختــص جنــوب کشــور نیســت ،بلکــه میــدان گازی
مشــترک ایــران و ترکمنســتان نیــز بــه همیــن شــکل
اســت و ترکمنســتان از مــا بیشــتر از ایــن میــدان در حــال
برداشــت اســت واگــر ایــن گاز در اختیــار بخــش خصوصــی
قــرار مــی گرفــت درآمــد صــادرات بــرق بســیار بیشــتر از
ایــن میــدان خواهــد بــود.
محمــد پارســا گفــت :بــه تازگــی شــورای انــرژی توســط
دولــت تاســیس شــد کــه در ایــن شــورا نماینــده ای از
بخــش خصوصــی وجــود نــدارد و مصوباتــی را ایــن شــورا
تصویــب رســانده کــه اجــرای ایــن مصوبــات غیــر قابــل
اجراســت 70 ،تــا  80درصــد درآمــد کشــور وابســته بــه
انــرژی اســت؛ حــال اینکــه در ایــن چنــد ســال ایــن شــورا
تشــکیل نشــده و ایــن روزهــا کــه تشــکیل شــده بــدون
حضــور نماینــده بخــش خصوصــی کار بــی فایــده ای اســت.
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علی شــمس اردکانی
ناِیب رییس هیــات مدیره فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابســته ایران

دوده و خفگی بر فراز آفتاب
آفتــاب زمســتان مطبــوع اســت و مناظــر کــوه و دشــت و
شــهر دیدنــی و زیباســت؛ امــا اینروزهــا خــود خورشــید
هــم در پــس مــه دود پنهــان اســت ،چــه رســد بــه لــذت از
آفتابــش .پدیــده واژگونگــی هــوای ســرد و آلودگــی ،اجــازه
رهایــی از گازهــای حبسشــده زیــر ســرما را نمیدهــد و
باعــث خفگــی در هــوای کالنشــهر میشــود .واژگونگــی
هــوا کــه در روزهــای بســیار ســرد و بســیار گــرم خــود را
در تهــران و دیگــر کالنشــهرهای ایــران نشــان میدهــد،
از دســت تقدیــر و طبیعــت ســر بــر نمــیآورد ،بلکــه از
مجموعــه سیاســتهای نادرســت در قیمتگــذاری و
مصــرف ســوختهای فســیلی ،حتــی در مصــرف گاز
طبیعــی کــه ســبکترین مولکــول ایــن ســوختها را دارد،
ناشــی میشــود.در اخبــار آمــده اســت کــه اینروزهــا
بیشــتر نیروگاههــا و صنایــع انرژیبــر اجبــارا بــه مصــرف
ســوخت مــازوت روی آوردهانــد کــه حــاوی گوگــرد باالســت
و ضریــب کربــن بــا شــدت بــاال هــم دارد .مصــرف ایــن
ســوخت در نیروگاههــای نزدیــک شــهرها ،شــهروندان را
در مــه دود خفگـیآور محاصــره کــرده اســت.بر ایــن فاجعــه
بیفزاییــم کــه موتورســیکلتها در ایــن ایــام بیشــتر تــردد
را دارنــد کــه عــاوه بــر بینظمــی ،بیشــترین گازهــای
خفگــیآور را در شــهر میپراکننــد .در تهــران از صبــح
علیالطلــوع ،نــه البــرز در شــمال شــهر دیــده میشــود
و نــه در ســوی خــاور برآمــدن خورشــید بــر فــراز دماونــد
باشــکوه دیــده میشــود .تــازه پیشبینــی هواشناســی
بــرای هفتــه پیـشرو حکایــت از دماهــای زیــر صفــر پیــش
از دمیــدن آفتــاب دارد کــه بدترشــدن واژگونگــی هــوا و
احتــراز از تنفــس را بــه همــراه دارد!پرســش ایــن اســت

کــه چگونــه ایرانــی کــه دارنــده بزرگتریــن ذخایــر گازی
جهــان اســت و روزانــه یــک میلیــارد مترمکعــب ســوخت
نســبتا پــاک مصــرف میکنــد ،مجبــور اســت بــرای
جلوگیــری از کمبــود گاز ،بــه مصــرف انبــوه مــازوت روی
آورد؟! ایــن رویکــرد در حالــی رخ میدهــد کــه اروپــای
صنعتــی روزانــه کمتــر از ایــن میــزان گاز طبیعــی بــه
کار میگیــرد و جلــوی گســترش مصــرف مــازوت را
گرفتــه اســت و در کاهــش کاربــری موتورهــای درونســوز
میکوشــد و در ســالهای اخیــر از شــدت مصــرف انــرژی
کاســته و همزمــان بــه افزایــش مســتمر تولیــد کاال و
خدمــات هــم پرداختــه اســت!
ریشــه ایــن فاجعــه ایرانــی ،در مفتخــواری و مفتخواهــی
ســرمایههای بیننســلی ،یعنــی منابــع نفــت و گاز میهــن
نهفتــه اســت .حــال آنکــه بــر اســاس قواعــد علــم اقتصــاد،
نگهــداری ســرمایههای ملــی ،بزرگتریــن وظیفــه دولــت
و ملــت اســت و هیــچ عدالتــی از تضییــع منابــع و منافــع
ملــی بــه دســت نمیآیــد ،بلکــه بــه فرمایــش امــام علــی(ع)
از آن جــز ظلــم و جهــل چیــزی نمیزایــد.
در یافتــن راهحــل ایــن پدیــده شــوم و قابــل پیشبینــی
و پیشــگیری ،نخســت بایــد بــه پرســشهای زیــر پاســخ
دهیــم:
 -1چــرا ثروتهــای بیننســلی کشــور را نســل حاضــر،
حتــی بــه صــورت بودجــه ســاالنه ،دود هــوا میکنــد؟
 -2چــرا قانــون بهینهســازی ســوخت و حمایــت از تولیــد را

بوروکراتهــای نفتــی بــا تحمیــل آییننامــه خــاف متــن
قانــون از کار انداختهانــد؟

 -7چــرا هزینههــای آلودگــی محیطهــای همگانــی ،در
بهــای ســوخت مصرفــی منظــور نمیشــوند؟

 -3چــرا مصــرف انــواع انــرژی بــر اثــر تصمیمهــای
غیراقتصــادی و سیاســتهای کوتاهبینــی ،بــه تــاراج
منابــع متعلــق بــه نس ـلهای آینــده تبدیــل شــده اســت؟
آیــا ایــن تضییــع حقالنــاس نیامــدگان نیســت؟

 -8چــرا موتورســیکلتهای بنزینــی را بــا دوچرخــه و
ســهچرخههای برقــی تعویــض نمیکنیــم؟

 -4چــرا بهــای فــروش نفــت و گاز در داخــل کشــور تبدیــل
بــه ســرمایهگذاری و ایجــاد اشــتغال نمیشــود و الشــه
بودجههــای ســاالنه همــه آن را میبلعــد؟! چنــدان کــه
برخــی عوامانــه بــر آوردن «پــول نفــت بــر ســر ســفرهها» و
نــه از طریــق گــردش آن در تولیــد و اشــتغال اصــرار دارنــد؟
 -5چــرا بهــای ســوخت نیروگاههــا در برقبهــا از
مصرفکننــده بــرق گرفتــه نمیشــود؟ و چــرا برخــی
معتقدنــد بــرقدزدی حــال اســت و معافکــردن بخــش
عمــدهای از شــهروندان بخشــی از اجــرای عدالــت اجتماعــی
اســت؟
 -6چــرا حتــی هزینــه حمــل فراوردههــای نفتــی بــه
جایگاههــای توزیــع ســوخت و آوردن گاز بــه محــل مصــرف
را بایــد از بیتالمــال پرداخــت؟ درحالیکــه هزینــه حمــل
پیــاز و هندوانــه را مصرفکننــده میپــردازد؟! ولــی
دارنــدگان اتومبیلهــای خارجــی چندمیلیاردتومانــی
هزینــه حمــل ســوخت وســیله خــود تــا جایــگاه بنزیــن را
نمیپردازنــد؟

 -9چــرا قانــون توســعه انرژیهــای پــاک کــه میتوانــد
روزهنــگام بــرق وســایل نقلیــه برقــی را تأمیــن کنــد و از
شــدت مصــرف گاز و مــازوت بکاهــد ،اجرائــی نمیشــود؟
 -10چــرا کســانی کــه در تولیــد انرژیهــای پــاک
ســرمایهگذاری کردهانــد ،بایــد ورشکســت شــوند؟ ولــی
ی کــه ذخایــر ارزی کشــور را تصمیــم بــه
حتــی در زمانــ 
حــراج دالر چهارهــزارو  200تومانــی بــه بــاد داد ،بازگشــت
ســرمایههای داخلــی و ســرمایههای خارجــی جذبشــده
و حمایــت قانونــی شــده ،منظــور نشــده کــه موجــب
آبروریــزی بــرای اعتبــار مالــی کشــور هــم شــده اســت؟
پاســخ بــه ایــن چراهــا و چراهــای دیگــر در
سیاســتگذاریهایی اســت کــه فقــط از منافــع گروهــی
و رانتــی دفــاع میکنــد و دولتهــای مــا را اســیر ایــن
دیدگاههــا کــرده اســت .پیشــنهاد میکنــم پاســخهای
فرهیختــگان اقتصــاد و انــرژی را بهمثابــه یــک وظیفــه
ملــی روزانــه رصــد کنیــم و بــرای اجــرای آنهــا زمــان معیــن
تعییــن کنیــم؛ آنهــم نــه بــه دســت بوروکراتهایــی کــه
خالــق فاجعــه هســتند.
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ادامه از صفحه 1

صنعت رشد کرده است اما!...

ـه تمام
ـای نیمـ
ـرح هـ
ـل طـ
تکمیـ
ـتفاده از روش فکتورینگ
ـا اسـ
بـ
د بیر کل فد ر ا ســیو ن صا د ر ا ت ا نــر ژ ی و صنا یع و ا بســته ا یر ا ن

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران و دبیرکل
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران گفــت :در شــرایط فعلــی کــه در فــروش
نفــت بــه مشــکل خوردیــم اگــر از مــدل تامیــن
مالــی فکتورینــگ اســتفاده کنیــم ،بســیاری از
طــرح هــای نیمــه تمــام تکمیــل میشــوند.
حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران دربــاره لــزوم اســتفاده از تأمیــن مالــی مبتنــی
بــر قــرارداد (فکتورینــگ) ،اظهــار داشــت :تأمیــن
مالــی مبتنــی بــر قــرارداد (فکتورینــگ) از جملــه
ابزارهــای نویــن و کاربــردی تأمیــن مالــی در دنیــا
اســت .فکتورینــگ در زمــان بنــدی دقیــق پروژههــای
عمرانــی ،پوشــش ریســک و حــل مشــکالت بنگاههــای
اقتصــادی اثرگــذاری مثبــت دارد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ادامــه داد :یکــی
از مهمتریــن مشــکالت و چالشهــای پروژههــای
عمرانــی کشــور ،کمبــود منابــع مالــی اســت .دلیــل
ایــن موضــوع کامــ ً
ا روشــن اســت .در حــال حاضــر
اکثــر پروژههــای عمرانــی کشــور بــا روشهــای ســنتی
و قدیمــی کــه همــان بودجههــای ســالیانه دولتــی
اســت ،تأمیــن مالــی میشــوند.
صالحــی تصریــح کــرد :در ســالهایی کــه فــروش
نفــت بــاال بــود بــه دلیــل منابــع مالــی حاصــل از نفــت،

پروژههــای عمرانــی تــا حــدودی وضعیــت مناســبی
داشــتند .در شــرایط فعلــی کــه در فــروش نفــت
بــه مشــکل خوردیــم ،وضعیــت پروژههــای عمرانــی
نامناســب شــده اســت .بــا اطمینــان میگویــم اگــر از
مــدل تأمیــن مالــی فکتورینــگ اســتفاده کنیم ،بســیاری
از پروژههــای عمرانــی نیمــه تمــام تکمیــل میشــوند
ایــن فعــال اقتصــادی گفــت :در مــدل فکتورینــگ،
پروژههــای عمرانــی و خدماتــی ،توســط نهادهــای مالــی
تأمیــن مالــی میشــوند .بــه عبارتــی ،پــروژه دیگــر
معطــل بودجــه دولــت نمیمانــد .در ایــن مــدل بعــد از
عقــد قــرارداد بیــن پیمانــکار و کارفرمــا ،بازیگــر دیگــری
بــه نــام نهــاد مالــی وارد قــرارداد میشــود .نهــاد مالــی،
همزمــان بــا شــروع پــروژه پیمانــکار را تأمیــن مالــی
میکنــد و بعــد از اتمــام پــروژه پــول خــود را از کارفرمــا
دریافــت میکنــد.
وی افــزود :کارآیــی مــدل تأمیــن مالــی فکتورینــگ در
دنیــا ثابــت شــده اســت .در حــال حاضــر فکتورینــگ
تبدیــل بــه یــک صنعــت فعــال در زمینــه تأمیــن مالــی
شــده اســت .فکتورینــگ حتــی در خاورمیانــه هــم مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد و بســیاری از پروژههــای
داخلــی و خارجــی کشــورهای منطقــه را تأمیــن مالــی
میکنــد.
صالحــی تصریــح کــرد :دولــت بایــد از مــدل تأمیــن

مالــی فکتورینــگ اســتقبال و حمایــت کنــد .پیمانــکار
نبایــد درگیــر مباحــث مالــی بــا کارفرماهــا کــه اکثــرا ً
دســتگاههای دولتــی بــزرگ هســتند ،شــود .در همــه
جــای دنیــا نهادهــای مالــی کــه دارای تجربیــات
زیــادی در زمینــه مباحــث پولــی و بانکــی هســتند،
ضمــن تأمیــن مالــی پیمانکارهــا بــا کارفرماهــا تعامــل
میکننــد.
وی گفــت :در حــال حاضــر کارفرماهــای بــزرگ دولتی
رابطــه اربــاب رعیتــی بــا پیمانکارهــا دارنــد .یعنــی
پیمانــکار پــروژه را شــروع میکنــد ولــی نمیتوانــد
حــق الزحمــه خــود را دریافــت کنــد .در مــدل تأمیــن
مالــی فکتورینــگ دیگــر ایــن اتفــاق رخ نمیدهــد.
بــه عبارتــی نهــاد مالــی قــدرت دریافــت حــق الزحمــه
پــروژه را بــا تخصــص و ابزارهــای خــود ،دارد .مطمئــن
باشــید در صــورت عملیاتــی شــدن فکتورینــگ،
پروژههــای عمرانــی در زمــان پیــش بینــی شــده
بهرهبــرداری و بــا بهــرهوری واال تکمیــل میشــوند.

«حال ــی کــه ســهم صنایــع هی ــدرو ک ربــوری بــه س ــرعت
رشــد کــرده و از  12/5درصــد در ســال  83بــه 38/5
درصــد در ســال  93رس ــیده اســت ســهم صنایــع متک ــی
بــه دانــش فن ــی از 12درصــد بــه  10/8درصــد در ســال
 93ســقوط کــرده اســت» .ایــن روندهــای بســیار
نگ رانکننــده ریشــه در غلبــه الگوهــای غلــط توســعه
صنعت ــی ط ــی چنــد دهــه و شــدتگیری آن متاســفانه
در یکــی دو ســال اخیــر و اوجگیــری تحریمهــا دارد.
در ایــن الگوهــای غلــط در بعــد بیرون ــی خودکفای ــی یــا
جایگزینــی واردات و در بعــد درونــی تامیــن نیازهــای
ض ــروری و معیشــتی جامعــه یــا تامی ــن نیازهــای داخل ــی
تولی ــد و اشــتغال بــا تاکی ــد ب ــر حمایــت از مصرفکننــده
در مقابــل تولی دکننــده داخلــی یــا رقیــب جهانــی
ســلطه داشــته اســت .در حالــی کــه آنچــه م یتوانــد
صنعــت کشــور را بــه معنــای واقعــی رشــد دهــد و در
جایــگاه شایس ــته خــود بنشــاند الگوی ــی اســت کــه در
بعــد بیرون ــی قابــل رقابــت در ســطح منطقـهای و جهانی
باشــد و در داخــل بتوانــد بــه افزایــش رفــاه جامعــه از
طریــق افزایــش درآمــد ســرانه بینجامــد .در الگــوی
توســعه صنایــع مبتنــی بــر منابــع طبیعــی و صنایــع
ســنگین ماننــد فــوالد و پتروش ــیمی و صنایــع مصرف ــی
نهای ــی ب ـرای بــازار داخــل ،مــدار توســعه همچنــان ب ــر
محــور نفــت و درآمدهــای نفتــی م یچرخــد و نتیجــه
آن نیــز ضعــف تولیــد و دولــت و فقــر مصرفکننــده
و رانتــی بــودن اقتصــاد اســت .در حالــی کــه اگــر در
جهــت غلبــه توســعه صنعتــی مبتنــی بــر صنایــع
مصرف ــی بــا دوام بــه عنــوان لکوموتی ــو صنعــت و دارای
مزیتهــای رقابتــی حرکــت م یشــد ،هــم رشــد کمــی
حاصــل م یآمــد و هــم توســعه کیف ــی و تکنولوژیــک و
صنعــت کشــور را بــه بازارهــای جهانــی گــره مــیزد و
جــذب ســرمایههای مســتقیم خارجــی را نیــز ف راهــم
م ینمــود .شــاید هنــوز دیــر نشــده باشــد بتــوان بــا
توجــه بــه امــکان خاتمــه تحریمهــا ،بــار دیگــر قطــار
صنعــت را بــه مــدار و ریــل درســت خــود بازگردانــد .امی ــد
اســت چنی ــن شــود.
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ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری
و بخش خصوصی را دنبال کنیم

حضــور ایــران در بازارهــای همســایه اگرچــه از ســوی
مقامــات دولتــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت ،امــا
فعــاالن اقتصــادی از گرههایــی در ایــن بازارهــا ســخن
میگوینــد کــه از یکســو سیاســتهای داخلــی و از ســوی
دیگــر تحریمهــای اقتصــادی بــه وجــود آورده اســت .آنهــا
اعتقــاد دارنــد بایــد در ایــن شــرایط کــه محدودیتهــای
بینالمللــی عرصــه را بــر تجــارت خارجــی تنــگ کــرده،
سیاســتگذاران داخلــی فضــای ابتــکار عمــل را بــرای
بخــش خصوصــی بــاز کننــد تــا ایــن فعــاالن اقتصــادی ایــران همچنیــن بــا اشــاره بــه توافــق اقتصــادی موســوم
بتواننــد ســهم ایــران را در ایــن بازارهــا حفــظ کننــد و بــه  RCEPکــه بهتازگــی بیــن  ۱۵کشــور آســیا و
اقیانوســیه مشــتمل بــر  ۱۰کشــور جنــوب شــرق آســیا (آ
افزایــش دهنــد.
ســه آن) متشــکل از مالــزی ،اندونــزی ،فیلیپیــن ،ســنگاپور،
در نشســت اخیــر روســای اتاقهــای بازرگانــی مشــترک تایلنــد ،کامبــوج ،الئــوس ،میانمــار ،ویتنــام ،برونئــی و پنــج
بــا معــاون اول رئیسجمهــور ،تاکیــد بــر بهرهمنــدی از کشــور چیــن ،ژاپــن ،کــره جنوبــی ،اســترالیا و نیوزیلنــد
مزیتهــای صادراتــی ایــران در منطقــه ،پیمــان تجــارت آزاد در قالــب بزرگتریــن پیمــان تجــارت آزاد جهــان موســوم
جهــان موســوم بــه  RCEPو داللتهــای آن بــرای ایــران ،بــه پیمــان مشــارکت اقتصــادی جامــع منطق ـهای صــورت
مشــارکت بخــش خصوصــی در امــر تجــارت و بهرهگیــری گرفتــه اســت ،خواســتار مطالعــه دقیــق ابعــاد ایــن پیمــان
از نظــرات ایــن بخــش ازجملــه مهمتریــن موضوعاتــی توســط بخــش دولتــی شــد تــا بهعنــوان یــک مطالعــه
بودنــد کــه مطــرح شــد .در عیــن حــال اســحاق جهانگیــری مــوردی دقیــق ،در ایــران شبیهســازی و اجــرا شــود.
نیــز بــر امنیــت بخــش خصوصــی و فراهــم شــدن شــرایط او تاکیــد کــرد :اهــداف اصلــی ایــن پیمــان ،حــذف
بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی تاکیــد کــرد .او تدریجــی موانــع تعرفــهای و غیرتعرفــهای در حــوزه
برخــورد سیاســتمداران بــا بخــش خصوصــی را در جــذب تجــارت کاال ،حــذف تدریجــی محدودیتهــا و اقدامــات
و دفــع ســرمایهگذاری خارجــی موثــر دانســت .بــه گفتــه تبعیضآمیــز در حــوزه تجــارت خدمــات بــرای ایجــاد
جهانگیــری هیچکــس مدافــع متخلفــان ،مفســدان و افــراد محیــط ســرمایهگذاری آزاد ،تســهیلکننده و رقابتــی
سوءاســتفادهگر نیســت امــا بایــد برخــورد بــا اینگونــه در منطقــه عنوانشــده اســت .آنچــه ایــن پیمــان را از
افــراد بــه نحــوی انجــام شــود تـا امنیــت بخــش خصوصــی توافقنامههــای مشــابه قبلــی متمایــز میکنــد عبــارت
دچــار چالــش نشــود .عــاوه بــر ایــن ممانعــت از ایجــاد اســت از اعضــا ،متــن قانونــی توافــق ،انعطافهــای آن و
دس ـتانداز بــرای فعالیتهــای قانونمنــد بخــش خصوصــی گســتره مشــمولیت آنکــه قابلتوجــه هســتند.
موضــوع دیگــری بــود کــه از ســوی ایــن مقــام مســوول شــافعی در همیــن زمینــه ،خواســتار بازبینــی در رویههــای
تجــاری کشــور شــد و بعــد از آن ،روســای اتاقهــای
مطــرح شــد.
مشــترک بازرگانــی بــه بیــان نظــرات خــود بــرای بهبــود
تجــارت پرداختنــد .بعــد از آن ،غالمحســین جمیلــی ،عضــو
بخشخصوصیچهگفت؟
غالمحســین شــافعی و سیدرســول مهاجــر معــاون هیاترئیســه اتــاق ایــران رونــد خصوصیســازی در ایــران
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه نیــز در ایــن را مــورد توجــه قــرار داد و گفــت :در گام اول بــه جــای
جلســه بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور بخــش خصوصــی خصوصیســازی ،خصولتــی عمــل کردیــم و بعــد هــم کــه
در اقتصــاد کشــور میتوانــد حــال مشــکالت باشــد ،ایــن فرآینــد بهطــور کلــی متوقــف شــده اســت .بــه همیــن
بــر ضــرورت تــاش بــرای رفــع موانــع پیــش روی دلیــل اســت کــه نمیتوانیــم در بازارهــای بینالمللــی ،بــه
فعــاالن اقتصــادی کشــور تاکیــد کردنــد .رئیــس اتــاق خصــوص در حــوزه قیمتهــای خدمــات رقابتــی عمــل

کنیــم .او بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه بــه دلیــل کمبــود
تجهیــزات ،از جملــه کامیونهــا در حــوزه حمــل و نقــل
ایجــاد شــده اســت ،خواســتار مدیریــت ایــن موضــوع شــد.
محمدرضــا کرباســی معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران
نیــز بــا بیــان ایــن نکتــه کــه صــادرات محصــوالت ســنتی
در همــه دورههــا ،حتــی شــرایط تحریمــی هــم تــداوم دارد،
گفــت :پســته از جملــه ایــن محصــوالت ســنتی اســت کــه
در همــه دورههــا صــادرات داشــتهایم امــا متاســفانه در
چنــد وقــت اخیــر صــادرات پســته بــه دلیــل وجــود ســم
آموفوســتیک در ایــن محصــوالت از کشــورهای مقصــد
برگشــت داده میشــود .او بــا توجــه بــه همیــن مشــکل
پیشــنهاد داد تــا بــا ایجــاد آزمایشــگاههای بینالمللــی
مــورد تاییــد در داخــل کشــور ،ســامت محصــوالت از
جملــه پســته بــرای صــادرات تاییــد و جلــوی برگشــت
آنهــا بــه داخــل کشــور پــس از انجــام صــادرات گرفتــه
شــود.
حســین تنهایــی رئیــس ات ـاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
کــره جنوبــی نیــز بــا اشــاره بــه طلــب ایــران از کــره جنوبی،
بــه ارائــه دو پیشــنهاد پرداخــت .او گفــت :اوال ضــروری
اســت کــه ایــن طلبهــا بــا مدیریــت صــرف کاالهــای
اساســی شــوند و از طرفــی صنــدوق حمایــت از صــادرات
و واردات میــان ایــران و کــره جنوبــی شــکل گیــرد .ضمــن
اینکــه مدیریــت ایــن صنــدوق را بخــش خصوصــی عهــدهدار
شــود ت ـا امــکان جابهجایــی پــول تســهیل شــود.
حمیدرضــا مناقبــی رئیــس اتـاق مشــترک بازرگانــی ایــران
و اســترالیا بــا بیــان ایــن نکتــه کــه تهاتــر بهتریــن شــیوه
تجــارت در شــرایط تحریــم اســت ،گفــت :متاســفانه
بهرغــم اهمیــت ایــن موضــوع ،امــا مکانیــزم تهاتــر میــان
ایــران و اســترالیا بــه نتیجــه نرســیده اســت.

بازگشت  ۳۷میلیارد یورو ارز صادراتی
به چرخه اقتصاد

6

تهــران -ایرنــا -مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات
بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت:
 ۳۷میلیــارد و  ۱۰۰میلیــون یــورو از تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان کــه از  ۳۱اردیبهشــت  ۹۷تــا ۳۱
خــرداد ســال جــاری تجــارت کردهانــد ،بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور بازگشــته اســت.
«احســان قمــری» روز چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار ایرنــا ،اظهــار داشــت :بــر اســاس آخریــن
آمــار اعــام شــده از ســوی بانــک مرکــزی ،از ۳۱
اردیبهشــت مــاه ســال  ۹۷تــا  ۳۱خــرداد مــاه ســال
جــاری  ۶۰میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون یــورو صــادرات
انجــام شــده اســت کــه  ۵۴میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون
یــورو از آن تعهــد ارزی محســوب مــی شــود کــه تــا
 ۳۰مهرمــاه ســال جــاری  ۳۷میلیــارد و  ۱۰۰میلیــون
یــورو ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
بازگشــته اســت.
مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران در خصــوص صــادرات تجــار
نیــز گفــت :از  ۱۵میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون یــورو
صــادرات بخــش غیــر تولیــدی ۱۳ ،میلیــارد و ۶۰۰
میلیــون یــورو تعهــد ارزی بــوده و فقــط  ۲میلیــارد و
 ۹۰۰میلیــون یــورو از آن بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
بازگشــته اســت.
 ۱۷میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است
بــه گــزارش ایرنــا ،بــر اســاس آمــار اعــام شــده تــا
 ۳۰مهرمــاه ســال جــاری  ۱۷میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون
یــورو ارز صادراتــی بــه کشــور بازنگشــته اســت کــه
بــه غیــر ســه میلیــارد یــورو تعهــدات ایفــا نشــده
مرتبــط بــا ورود موقــت و مرزنشــینان ۶ ،میلیــارد
و  ۷۰۰میلیــون یــورو مربــوط بــه بخــش تولیــدی و
 ۱۰میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون یــورو مربــوط بــه بخــش
غیرتولیــدی اســت کــه تــا  ۳۰مهرمــاه ســال جــاری
بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازنگشــته اســت؛ پیــش
از ایــن دیــوان محاســبات کشــور میــزان تعهــدات ایفــا
نشــده ارزی را بیــش  ۱۶میلیــارد یــورو اعــام کــرده
بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -رییــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی
ایــران گفــت :ســرمایهگذاریهای مشــترک اعضــای اکــو
باعــث توســعه ســریع اقتصــادی در منطقــه میشــود.
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از صنــدوق توســعه ملــی،
«مرتضــی شــهیدزاده» در نخســتین «نشســت ســران
صندوقهــای ثــروت  -توســعه ملــی کشــورهای عضــو
ســازمان همکاریهــای اقتصادی(اکــو) «بــا تاکیــد بــر
اهمیــت پیوســتن  ECOبــه زنجیرههــای ارزش جهانــی
و اتصــال ظرفیتهــای منطقــهای بــه بازارهــای جهانــی،
افــزود :نقش»همــکاری هــای تامیــن مالــی بیــن کشــورها»
بــرای تحقــق ایــن هــدف اساســی ضــروری اســت.
وی گفــت :مــا در صنــدوق توســعه ملــی ایــران بــاور داریــم
اگــر کشــورهای عضــو اکــو بــا اعتبــار سیاســی و توانایــی
هــای اقتصــادی و فنــی خــود از» صنــدوق مشــترک تامیــن
مالــی منطقــهای» پشــتیبانی کننــد ،ایــن ســازه و ابــزار
جدیــد مالــی میتوانــد در جــذب ســرمایه بــرای پــروژه
هــای چنــد جانبــه و بیــن کشــوری و ورود ســهامداران
اســتراتژیک بــه منطقــه اکــو موفــق باشــد.
رئیــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی تصریــح کــرد:
در صــورت ایجــاد ســازه ســرمایه گــذاری مشــترک ،صندوق
توســعه ملــی ایــران تــا حــد امــکان ظرفیتهــای بخــش
خصوصــی و بخــش عمومــی ایــران را بــرای توســعه روابــط
و طــرح هــای مشــترک تجهیــز خواهــد کــرد.
شــهید زاده افــزود :در ایــن راســتا میتــوان بــه تکمیــل
و اتمــام راههــای ریلــی و ســایر زیرســاختهای شــبکهای
و ســرمایهگذاری مشــترک در زمینــه کشــاورزی بهداشــت
و درمــان (در مقیــاس بــزرگ) یــا اتصــال اقتصادهــای
کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس بــه منطقــه اوراســیا از
طریــق عبــور از منطقــه  ECOبــه عنــوان یــک ســرزمین
اصلــی در نقشــه جهــان اشــاره کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،نخســتین «نشســت ســران صندوقهــای
ثــروت  -توســعه ملــی کشــورهای عضــو ســازمان
همکاریهــای اقتصادی(اکــو) « در  ۱۶دســامبر ســال
 ۲۰۲۰برابــر بــا  ۲۶آذرمــاه  ۱۳۹۹شمســی تحــت ریاســت
و میزبانــی صنــدوق توســعه ملــی جمهــوری اســامی ایــران
و بــا حضــور نماینــدگان کشــورهای عضــو ســازمان اکــو،
دبیرخانــه  ECOو بانــک تجــارت و توســعه  ECOو اتــاق
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انـرژی

وزیر نیرو:

سرمایهگذاری
مشترک
اعضای اکو
با هدف
توسعه سریع
اقتصادی در
منطقه

وزیــر نیــرو گفــت :میــزان طلــب شــرکت توانیــر ایــران از
صــادرات بــرق بــه کشــور عــراق بــه انــدازه دومــاه باقــی
مانــده و بقیــه بــه روشهــای مختلــف وصــول شــده
اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا «رضــا اردکانیــان»
روز ســه شــنبه در حاشــیه افتتــاح طــرح آبرســانی بــه
 ۱۳۷روســتا در دو اســتان کشــور کــه بــه شــیوه ویدئــو
کنفرانســی و از محــل پژوهشــگاه نیــرو انجــام شــد ،در
جمــع خبرنــگاران افــزود :ایــران دو قــرارداد در بــاره
صــادرات بــرق و گاز بــه عــراق دارد و عــراق نیــز گازی که
از ایــران دریافــت مــی کنــد ،دراختیــار شــرکت هــای
خصوصــی خــود قرارمــی دهــد و آنهــا نیــز ایــن گاز را
تبدیــل بــه بــرق کــرده و در اختیــار مصــرف کننــده قــرار
مــی دهنــد ،بنابرایــن هــر دو کاالی صادراتــی در نهایــت
بــه عنــوان کاالی بــرق در اختیــار مــردم ایــن کشــور
قــرار مــی گیــرد.

بازرگانــی  ECOبــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار
شــد.
صنــدوق توســعه ملــی در ســال  ۱۳۸۹و بــه موجــب مــاده
( )۸۴قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــه تصویــب مجلــس
شــورای اســامی تاســیس شــد و ایــن صنــدوق فعالیــت
خــود را از ســال  ۱۳۹۰آغــاز کــرد.
فضایــی کــه قانونگــذار بــرای فعالیــت صنــدوق پیشبینــی
کــرده ،شــامل فعالیــت در عرصــه اقتصــاد داخلــی از طریــق
تأمیــن مالــی طرحهــای ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
و در عرصــه اقتصــاد بینالملــل از طریــق حضــور در
بازارهــای پولــی و مالــی خارجــی اســت.

وزیــر نیــرو خاطرنشــان ســاخت :برقــی کــه از ایــران بــه
عــراق و ســایر کشــورها صــادر مــی شــود از بخشهــای
مختلــف ماننــد نیــروگاه هــای بــرق آبــی ،بــرق ناشــی از
ســوخت مایــع و بــرق تولیــدی از گاز اســت و چنانچــه
همــه ایــن بــرق ناشــی از تولیــد بــا گاز باشــد ،تمــام
گازی کــه مصــرف مــی شــود ،کمتــر از یــک درصــد کل
گاز تولیــدی روزانــه کشــور اســت.
وی توضیــح داد :صــادرات مقــدار کــم گاز و برقــی کــه
انجــام مــی شــود ،از نظــر ارزی اهمیــت خــود را دارد و
ایــن در شــرایطی اســت کــه کشــورمان تحــت تحریــم
دالر قــرار دارد و از طرفــی میلیــارد هــا دالر صــادرات
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غیــر گاز و برقــی اســت کــه بــه کشــورهای همســایه انجــام
مــی شــود.
اردکانیــان خاطرنشــان ســاخت ۳۷ :میلیــون مشــترک
بــرق در کشــور وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد یکهــزار
مشــترک مصــرف کننــده بــزرگ محســوب میشــوند.
وی خاطرنشــان کــرد :ترتیبــی اتخــاذ شــده تــا ایــن
مشــترکان کــه بــاالی پنــج مگابایــت مصــرف بــرق دارنــد،
مســتقیم بــرق خــود را از بــورس انــرژی و تولیــد کنندگان
بــرق خریــداری کننــد و بــه ایــن ترتیــب هزینــه پرداخــت
شــده بــرق بــه رقــم واقعــی آن نزدیکتــر میشــود.
وزیــر نیــرو گفــت :بــه ایــن ترتیــب از ایجــاد بدهــی کالن
جلوگیــری میشــود و از طرفــی صاحبــان صنایــع بــزرگ
کــه ســاالنه ســود چنــد هــزار میلیــاردی از یارانــه پیــدا
و پنهــان انــرژی بهــره منــد میشــوند بــه جــای اینکــه
بــه کشــورهای وارد کننــده محصوالتشــان عــوارض دهنــد،
هزینــه واقعــی انــرژی اســتفاده شــده در کشــور را مــی
پردازنــد.
وی توضیــح داد :صــادرات مقــدار کــم گاز و برقــی کــه
انجــام مــی شــود ،از نظــر ارزی اهمیــت خــود را دارد و
ایــن در شــرایطی اســت کــه کشــورمان تحــت تحریــم دالر
قــرار دارد و از طرفــی میلیــارد هــا دالر صــادرات غیــر گاز
و برقــی اســت کــه بــه کشــورهای همســایه انجــام مــی
شــود.
عــراق بــه دلیــل فرســوده بــودن زیرســاختهایش
نمیتوانــد در زمینــه تامیــن انــرژی مــورد نیــاز خــود بــه
خودکفایــی دســت یابــد و بــه همیــن دلیــل در زمینــه
انــرژی بــه شــدت بــه ایــران وابســته اســت و یــک ســوم
نیــاز مصرفــی خــود بــه گاز و بــرق را از ایــن کشــور وارد
میکنــد.
پیشــتر روزنامــه «واشــنگتن پســت» در اول مــاه جــاری
(آذر) بــه نقــل از ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا
گــزارش داد کــه واشــنگتن معافیــت عــراق از تحریــم
واردات بــرق از ایــران را بــه مــدت  ۴۵روز دیگــر تمدیــد
کــرده اســت.
تحریمهــای دولــت ترامــپ علیــه ایــران باعــث شــده کــه
عــراق بــه معافیتهــا متکــی باشــد .عــراق در خریــد گاز
و بــرق از ایــران کــه یــک ســوم از نیــاز انــرژی ایــن کشــور
را تامیــن میکنــد ،از تحریــم آمریــکا معــاف بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در برنامه هفتم توسعه و
بودجه  1400به جایگاه
انرژی توجه شود

در نشســت مشــترک کمیســیون انــرژی و کمیســیون اقتصــاد
کالن اتــاق ایــران ،ترازنامــه انــرژی اســتانها برســی شــد
و اینکــه چگونــه از ایــن ترازنامههــا در تدویــن برنامــه
بهینهســازی الگــوی مصــرف اســتفاده شــود .همچنیــن بــه
جایــگاه انــرژی در تدویــن برنامــه هفتــم توســعه و بایدهــا و
نبایدهــا برنامهنویســی بــرای توســعه تاکیــد شــد.
صالحــی در ابتــدای نشســت از تاثیــر کشــف واکســن کرونــا بــر
بــازار انــرژی و رونــق در ایــن بــازار گفــت .فعالیــت ترکیــه در
بــازار انــرژی از موضوعهــای دیگــری بــود کــه بــه آن توجــه
شــد .همچنیــن دربــاره صــادرات بــرق بــه عــراق ،بدهــی بــرق
بــه پیمانــکاران و انــرژی ســبز در کشــور ژاپــن بررســی شــد.
مصــرف انــرژی در ایــران بخصــوص مصــرف بــرق و گاز و رتبــه
ایــران در جهــان از موضوعهــای دیگــر مــورد بررســی بــود.

حســاب شــده محقــق خواهــد شــد و یکــی از نیازمندیهــای
اساســی جهــت برنامهریــزی مناســب و کارآمــد کــه از یــک
ســو تمــام جنبــه هــای اجرایــی و عملیاتــی در آن دیــده شــده
باشــد و از ســوی دیگــر تــوان نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده
را ایجــاد نمایــد ،بهــره گیــری از یــک فرآینــد آمــار و اطالعــات
دقیــق و قابــل اعتمــاد مــی باشــد .بــرای همیــن تهیــه
ترازنامههــا ارزشــمند اســت و درنهایــت براســاس آن بایــد
برنامههــای توســعهای هــر اســتان تدویــن شــود.
قــرار شــد در نشســتی جداگانــه موضــوع آینــده گاز بــا
ســناریوهای متعــدد مــورد بررســی قــرار گیــرد.

خســرو پارســا ،عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران هــم
گفــت :در حــوزه انــرژی سیاســتها بایــد بــا نظــر بخــش
خصوصــی تدویــن شــود .بخــش خصوصــی مخالــف صــادرات
نفــت خــام اســت .اگــر ایــن تبدیــل بــه فــرآورده شــود ارزش
افــزوده باالتــری دارد .در حــوزه گازکشــی بــه همــه مناطــق
بایــد بازبینــی شــود؛ آیــا برقکشــیر کشــور بــه ســراس کافــی
نبــود؟ ایــن نیــاز بــه تدویــن سیاســتهای منســجمی دارد
کــه بایــد بــه صــورت پیشــنهادی بــه مجلــس شــورای اســامی
ارائــه شــود.
صالحــی در جمعبنــدی نشســت گفــت :امــروزه انــرژی
بــه عنــوان زیربنــای اصلــی اقتصادهــای مــدرن و صنعتــی ســاختارهاوسیاســتهایحاکــمبــربرنامــهتوســعهبایــد
محســوب شــده و عنصــر اصلــی فعالیتهــای بشــری را شــکل متحــولشــوند
میدهــد .مدیریــت انــرژی در ســایه برنامهریــزی دقیــق و در بخــش دوم ایــن نشســت علــی شــمساردکانی ،رئیــس
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کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران از برنامــه هفتــم توســعه
گفــت و اینکــه انــرژی چــه جایگاهــی در برنامــه توســعه دارد؟
رئیــس کمیســیون اقتصــاد کالن دربــاره تدویــن برنامــه
هفتــم توســعه از تهیــه گــزارش «بایســتههای راهبــردی
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه» بــه ابتــکار کمیســیون اقتصــاد
کالن ،مشــارکت کمیســیونهای مرتبــط اتــاق ایــران و
مجموعــه مطالعــات مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران گفــت.
او گفــت :هــدف اصلــی ایــن گــزارش تعییــن چارچــوب
برنامهریــزی و انتظــارات از سیاســتهای کلــی برنامــه
هفتــم توســعه اســت .اتــاق ایــران در ایــن گــزارش بــه
محتــوای برنامــه ورود نکــرده بلکــه بــر ســاختار برنامــه و
سیاســتهای حاکــم بــر آن تأکیــد دارد.

شــمساردکانی تغییــر روندهــای منفــی موجــود را مســتلزم
مجموعــه اقداماتــی دانســت کــه در قالــب برنامهریــزی محقق
میشــوند .در حــال حاضــر بــا ایــن ســؤال مهــم روبــهرو
هســتیم کــه بهرغــم وجــود مثــ ً
ا برنامــه ،وضعیــت امــروز
کشــور بــه لحــاظ اقتصــادی مطلــوب نیســت .اگــر قراراســت
برنامــه هفتــم در امتــداد برنامههــای قبلــی باشــد ،بهتــر
اســت برنامــهای ننویســیم چراکــه درنهایــت برنامهنویســی
یــک کار کمفایــده و عمدتــاً و نمایشــی خواهــد بــود.
رئیــس کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران در ادامــه
اجــزای نظــام تدبیــر کــه بایــد اصــاح شــوند را برشــمرد.
اولیــن گام در ایــن مســیر بهرهگیــری از مشــارکت همــه
ذینفعــان یعنــی بخــش خصوصــی ،نخبــگان ،جامعــه مدنــی
و اســتانها در تهیــه برنامــه اســت .اگــر قــرار اســت از منابــع
بخــش خصوصــی و ظرفیتهــای اســتانی اســتفاده شــود،

8

آنهــا بایــد نقــش فعــال در تدویــن برنامــه داشــته باشــند.
شــمساردکانی تاکیــد کــرد :برنامــه توســعه هفتــم بایــد
ســازوکاری فراهــم کنــد تــا قــوه مجریــه بهجایــگاه اصلــی
خــود برگــردد و تراکــم زدایــی از مرکــز اتفــاق بیفتــد.
بهگون ـهای کــه دیگــر وزرا درگیــر جزئیتریــن امــور اجرایــی
نشــوند.
رئیــس کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران ادامــه داد:
در ســال  1327قانونــی تصویــب شــد کــه بــر اســاس آن
ســازمان برنامــه شــکل گرفــت .وظیفــه آن پرداختــن بــه
امــور توســعهای در کشــور بــود .متناســب بــا آن قــرار شــد
در ابتــدا درصــدی حــدود  50درصــد از درآمدهــای نفتــی
وارد صندوقــی شــود و عــرض  7ســال در طــول برنامــه اول
توســعه ،ســهم صنــدوق از ایــن درآمــد افزایــش پیــدا کنــد .در
مراحــل نخســت اجــرای برنامــه اول بــا ملــی شــدن صنعــت
نفــت مواجــه شــدیم و برنامهریزیهــای انجــام شــده ،دچــار
اختــال شــد .در برنامــه دوم و ســوم شــرایط بهتــر شــد و
برنامهریزیهــا جنبــه عملیاتــی پیــدا کردنــد و اگــر طبــق
همــان برنامــه پیــش میرفتیــم امــروز از کــره جنوبــی جلوتــر
بودیــم.
او مهمتریــن نکتــه را اســتفاده از مزایــای نســبی و مطلــق
کشــور در بخشهــای مختلــف دانســت :اگــر ثــروت ملــی
بهصــورت ســرمایه ملــی نگهــداری میشــد و بــه تعبیــری
بــا تســامح در معنــا یــک بشــکه از نفــت را بــه یــک بشــکه
توســعه تبدیــل میکردیــم ،شــرایط بهتــر از ایــن بــود .آنچــه
بایــد انجــام شــود ایــن اســت کــه دیگــر هزینــه تحریــم و
تهدیــد ندهیــم .اگــر بــرای جلوگیــری از تهدیدهــا منابعــی
صــرف کنیــم ،ســرمایهای بــرای توســعه باقــی نمیمانــد .در
اینجاســت کــه ایجــاد صندوقهــای توســعه نقــش بســزایی
پیــدا میکننــد .اســتفاده از منابــع آنهــا کــه درواقــع منابــع
بیــن نســلی هســتند بــرای توســعه انــرژی ،توســعه زیربنایــی،
توســعه آب و فاضــاب و غیــره توصیــه میشــوند.
او ادامــه داد :یکــی از مباحــث توســعه در ایــران ،اســتفاده
درســت از انــواع انــرژی اســت کــه ذخایــر قابلتوجهــی از آنهــا
را در اختیــار داریــم .مبادلــه بــرق بــا همســایگان و صــادرات
گاز بــه هــر کشــوری کــه نیــاز دارد و درعینحــال رســاندن
گاز کشــورهای همســایه بــه بازارهــای ســوم و تبدیــل بــه
هــاب انــرژی منطقــه ،یکــی از نمودهــای واقعــی توســعه در
کشــور اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــا شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش مصــرف بــرق در دنیــا،
توجــه بــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر افزایــش یافتــه در ایــران
نیــز ایــن انــرژی طــی ســال هــای اخیــر توانســته جایــگاه
مناســب تــری را بــرای خــود پیــدا کنــد و آنطــور کــه
مســووالن اعــام کردنــد میتــوان امســال شــاهد صــادرات
انــرژی پــاک بــه کشــورهای همســایه بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،در ســالهای اخیــر بــازار انرژیهــای
تجدیدپذیــر و نیــز چارچــوب سیاســتهای حاکــم،
بهســرعت درحالتوســعه و پیشــرفت بــوده و تحقــق ۱۷۷
گیــگاوات ظرفیــت نصبشــدهی جدیــد بــا ســرمایهگذاری
جهانــی بیــش از  ۲۸۲میلیــارد دالری در حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر در ســال  ۲۰۱۹میــادی (بــا ۱درصــد افزایــش
نســبت بــه ســال قبــل از آن) مجمــوع ظرفیــت جهانــی
نصبشــده نیروگاههــای تجدیدپذیــر بــه  ۲۵۳۳گیــگاوات
رســیده اســت.
نیروگاههــای بــادی و خورشــیدی بــه ترتیــب بــا ۶۲۲
و  ۵۸۴گیــگاوات بیشــترین ظرفیــت را در بیــن منابــع
انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بــر
اســاس پیشبینیهــای صورتگرفتــه در ســناریوی نقشــه
راه انرژیهــای تجدیدپذیــر ( )REmapکــه از ســوی آژانــس
بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ( )IRENAارائــه شــده،
ســهم انرژیهــای تجدیدپذیــر تــا ســال ۲۰۳۰میــادی
میتوانــد بــه بیــش از  ۳۰درصــد در ســبد انــرژی دنیــا
برســد کــه ایــن امــر در ســایه تکنولوژیهایــی کــه در
حــال حاضــر در دســترس هســتند امکانپذیــر اســت کــه
افزایــش بهــرهوری انــرژی و همچنیــن بهبــود دسترســی
بــه انــرژی میتوانــد ســهم انرژیهــای تجدیدپذیــر را در
ترکیــب انــرژی جهانــی بــه  ۳۶درصــد هــم برســاند.
جهــان در حــال تحــول در بخــش انــرژی از یــک سیســتم
مبتنــی بــر انرژیهــای فســیلی بــه سیســتمی متشــکل
از انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت و تقریبــاً هــر کشــوری
متناســب بــا محــدوده جغرافیایــیاش قــادر بــه مهــار
انرژیهــای تجدیدپذیــر در حــوزه جغرافیایــی خــود خواهــد
بــود کــه ایــن امــر میتوانــد تأثیــر عمیقــی بــر اقتصــاد
جهانــی بگــذارد .از طــرف دیگــر از نظــر ژئوپلیتیــک ،تجــارت
نفــت و گاز بــر پایــه و اســاس سیســتم ژئوپلیتیکــی کنونــی
مســتقر در دنیــا بــوده و بیشــتر کشــورهایی کــه تولیدکننــده

انـرژی
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صادرات تجدیدپذیرها
نزدیک می شود
ســوختهای فســیلی میباشــند درگذشــته اقتصــاد خــود را
بــرروی ایــن منابــع اســتوار و اداره کــرده انــد و لــذا ضــرورت
دارد الگــوی جدیــد و متنوعــی بــرای اقتصــاد خــود انتخــاب
کننــد.
ایــن امــر عــاوه بــر آنکــه دغدغ ـهای بــرای ایــن کشــورها
بهحســاب میآیــد ،فرصــت عظیمــی بــرای کشــورهای
تولیدکننــده ســوخت فســیلی نیــز اســت ،زیــرا بســیاری از
آنهــا از نظــر منابــع انرژیهــای تجدیدپذیــر نیــز غنــی
هســتند ،بنابرایــن فرصتــی بــرای آنهــا وجــود دارد تــا
بتواننــد بهعنــوان بازیگــر فعــال بخــش انــرژی باقــی بماننــد.
اوضاع در ایران چگونه است؟
آنطــور کــه رضــا اردکانیــان  -وزیــر نیــرو گفتــه بــا اتــکا
بــه پتانســیل بــاالی منابــع انرژیهــای تجدیدپذیــر اعــم
از خورشــیدی ،بــادی ،زیســتتوده ،زمینگرمایــی و غیــره
وزارت نیــرو بهمنظــور تحقــق سیاسـتها و اســناد باالدســتی
در برنامههــای توســعهای جمهــوری اســامی ایــران و ایجــاد
تحــول در زمینــه توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر ،اقدامــات
خوبــی را برنامهریــزی کــرده اســت.
بــه گفتــه وی حمایــت از بخــش خصوصــی بــرای توســعه
کاربــرد انرژیهــای تجدیدپذیــر ( ۱۰۰درصــد نیروگاههــای
تجدیدپذیــر ایــران از ســوی مشــارکت مردمــی و
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در حــال انجــام اســت)،
عقــد قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق تجدیدپذیــر بــا شــرایط
مناســب ،حمایــت از تولیدکننــدگان بــا هــدف انتقــال و

بومیســازی فنآوریهــای انرژیهــای تجدیدپذیــر،
حمایــت از مراکــز تحقیقاتــی جهــت توســعه برنامههــای
تحقیقاتــی بــرای فنآوریهــای رقابتپذیــر و فراهمکــردن
زمینــه دسترســی بــه بــرق پایــدار در مناطــق دورافتــاده و
روســتاها بــا نظــارت شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت نیــرو
از جملــه ایــن اقدامــات اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس برنامهریزیهــای
انجامشــده تاکنــون شــاهد بهرهبــرداری از حــدود ۸۵۰
مــگاوات نیروگاههــای انرژیهــای تجدیدپذیــر و پــاک
بودهایــم ،خاطرنشــان کــرد :نیروگاههــای مذکــور از
طریــق ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی و مشــارکت
مردمــی (بیــش از  ۱۶۰شــرکت فعــال در حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر) در اکثــر قریــب بــه اتفــاق اســتانهای کشــور
ایــران توســعهیافتهاند.
بــه گفتــه اردکانیــان ظرفیــت مذکــور شــامل  ۴۵۰۰واحــد
ســامانههای کوچکمقیــاس (پشــتبامی) خورشــیدی
اســت کــه تمامــاً در مناطــق محــروم و کــم برخــوردار
کشــور احداثشــدهاند و همچنیــن  ۲۶۰مــگاوات ظرفیــت
تجدیدپذیــر در حــال احــداث بــوده کــه پیشبینــی
میشــود اکثــر آنهــا تــا پایــان فعالیــت دولــت دوازدهــم
بــه بهرهبــرداری برســند.
برنامه صادرات چیست؟
طبــق اعــام وزیــر نیــرو بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص
جغرافیایــی ایــران و وجــود تقاضــای فــراوان بــه بــرق و انرژی
در اغلــب کشــورهای همجــوار ،ابــاغ مصوبــه صــادرات بــرق
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تجدیدپذیــر از ســوی وزارت نیــرو و حمایــت از آن ،یکــی از
اقدامــات مهمــی اســت کــه زمینــه را بــرای همکاریهــای
بینالمللــی فراهــم کــرده تــا از طریــق ســرمایهگذاری
شــرکتهای خصوصــی داخلــی ،خارجــی و یــا مشــترک
روی پتانســیلهای جــذاب انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران،
بــرق تولیــدی را بــه کشــورهای همســایه صــادر کننــد.
همچنیــن محمــد ســاتکین  -معــاون وزیــر نیــرو در امــور
انرژیهــای تجدیدپذیــر در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت :تــا
ایــن لحظــه حتــی یــک مــگاوات بــرق از طریــق انرژیهــای
تجدیدپذیــر صــادر نشــده اســت امــا در ســال جــاری اولیــن
گام صــادرات بــرق از طریــق تجدیدپذیرهــا برداشــته خواهــد
شــد .وزیــر نیــرو اجازه صــادرات بــرق تجدیدپذیرهــا را صادر
کــرده اســت تــا بــرای ســرمایهگذاران ایــن بخــش تشــویق
محســوب شــود ،امــا معتقــدم کــه بایــد اختیــار صــادرات در
دســت توانیــر باشــد ،چــرا کــه بایــد برنامهریزیهــا بــه
گون ـهای پیــش رود کــه بتــوان بــه توانیــر بــه عنــوان یــک
منبــع مطمئــن بــرق حســاب کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت نصــب شــده انرژیهــای
تجدیدپذیــر گفــت :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  ۱۰۰تومانــی را هــر
کیلــووات  ۱۰۴۰تومــان خریــداری میکنیــم تــا مــردم
تشــویق بــه ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش شــوند.
بــه گفتــه معــاون وزیــر نیــرو در امــور انرژیهــای
تجدیدپذیــر در ســال  ۱۳۹۹نیــز  ۳۲۰مــگاوات دیگــر بــه
ایــن ظرفیــت اضافــه خواهــد شــد و بــه ایــن ترتیــب از
مــرز  ۱۰۰۰مــگاوات عبــور خواهیــم کــرد .وی همچنیــن
در بــاره تحقــق توســعه تجدیدپذیرهــا بــه  ۵۰۰۰مــگاوات
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 ۸۸۰
مــگاوات پــروژه نیــز بــرای احــداث وارد شــده اســت کــه از
ایــن میــزان بیــن  ۳۲۰تــا  ۴۰۰مــگاوات تــا پایــان ســال
 ۱۳۹۹یــا اوایــل ســال  ۱۴۰۰و مابقــی نیــز تــا نهایتــا ۱۴۰۱
انجــام خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

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

ایران با دیپلماسی فعال ،بازار انرژی ترکیه را
برای مدت طوالنی حفظ کند
خیلیهــا از تغییــرات در موقعیــت هــاب انــرژی منطقــه
میگوینــد؛ موقعیــت ایــران در آینــده بــازار انــرژی چگونــه
خواهــد بــود؟ رضــا پدیــدار ،رئیــس کمیســیون انــرژی و
محیــط زیســت اتــاق تهــران میگویــد :بیــش از شــش دهــه
اســت کــه ایــران موقعیــت متعــددی بــرای حضــور پررنــگ
در صنعــت نفــت و گاز دارد ولــی بــه دالیلــی نتوانســتیم
موقعیــت طالیــی ایــن فرصــت را حفــظ کــرده و بــدان
پایبنــد باشــیم.
پدیــدار بــه «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» میگویــد :بعــد از
تحوالتــی کــه در ســطح منطقــه و بهویــژه جنــگ کوتاهمــدت
کشــور آذربایجــان بــا ارمنســتان ایجــاد شــد ،تغییراتــی در
خصــوص هــاب انــرژی منطقــه در حــال وقــوع اســت کــه
بایــد گفــت در ایــن رابطــه ترکیــه بــا ایفــای نقشــی تــازه
در مناســبات حــوزه انــرژی ،ظرفیتهــای جدیــدی را بــرای
خــود حاصــل آورده اســت.
پدیــدار ،عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران میگویــد:
ترکیــه همــواره درصــدد بهرهگیــری از فرصتهایــی بــرای
موقعیتهــای بســیار محــدود خــود در بخــش انــرژی بــوده
اســت .آنهــا بــا کشــف میادیــن جدیــد گازی در دریــای
ســیاه و بــا جســتجوی جدیــد در دریــای مدیترانــه ،در کنــار
تحریمهــای اقتصــادی ایــران و توقــف فرآینــد فــروش نفــت
و گاز ایــران میخواهنــد ظرفیتهــای انــرژی منطقــه را بــه
نفــع خــود بــه کار گیرنــد
رضــا پدیــدار ،عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
میگویــد :ایــران بــه تحوالتــی در حــوزه دیپلماســی
انــرژی نیازمنــد اســت؛ بــرای حفــظ جایــگاه ایــران
در بــازار انــرژی ترکیــه ،بایــد بتوانیــم قــراردادی
بلندمــدت بــا ایــن کشــور در حــوزه صــادرات انــرژی
امضــا کنیــم ،نظیــر آن قــراردادی کــه در ســال 2001
امضــا شــد.

آیــا ترکیــه میتوانــد رقیبــی جــدی بــرای بــازار انــرژی
ایــران باشــد؟ پدیــدار پاســخ میدهــد :ترکیــه هیــچ منابــع
انــرژی بهطــور مســتقل و یــا مشــترک نــدارد و عمومــاً
یــک وارد کننــده مطلــق و مصــرف کننــده کامــل در حــوزه
انــرژی اســت و موقعیــت اســتراتژیک آن در منطقــه اساسـاً»
بــا ایــران قابلمقایســه نیســت.
او ادامــه میدهــد :هرچنــد کــه ایــن کشــور همــواره
خــودش را بــه کانــون ترانزیــت نفــت و گاز در منطقــه

بــدل کــرده اســت .در مقابــل و در طــی حداقــل پنــج دهــه
گذشــته ایــران بــا انجــام مذاکراتــی متعــدد در حوزههــای
خاورمیانــه ،شــبه قــاره هنــد و نیــز شــمال آفریقــا در
تــاش بــوده اســت تــا خطــوط لولــه نفتــی و گازی ایــران
گســترشیافته و موقعیتهــای جدیــدی را بــرای هــاب
انــرژی ایــران فراهــم ســازد.
او بــه تــاش روسهــا هــم اشــاره میکنــد :روسهــا بــا
امضــای قــراردادی از طریــق سیســتم تجــارت الکترونیکــی،
قصــد دارنــد تــا  700هــزار مترمکعــب گاز را در مــاه جــاری
میــادی در منطقــه مالکوچــار در مــرز ترکیــه تحویــل
دهنــد .البتــه طبــق آمــار شــرکت گاز پــروم در مــاه ســپتامبر
گذشــته معــادل  1.9میلیــارد مترمکعــب گاز بــه ترکیــــه
صــادر کــرده کــه بیشــترین میــزان از ابتــدای ســال 2020
اســت.
او معتقــد اســت :ترکهــا بــه واردات گاز از روســیه
عالقهمنــد شــدهاند .میــزان واردات گاز ترکیــه از روســیه،
نســبت بــه ســال  2019تقریب ـاً دو برابــر شــده اســت .امــا
میــزان واردات گاز ترکیــه از ایــران در نیمــه نخســت ســال
 2020میــادی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 46
درصــد کاهــش داشــت.
او ادامــه میدهــد :قــرارداد  25ســاله فــروش گاز ایــران بــه
ترکیــه تــا ســال  2026بــه اتمــام میرســد و ایــن کشــور
کــه ســال گذشــته مشــتری حــدود نیمــی از گاز صادراتــی
ایــران بــود ،اکنــون بــا کشــف میــدان گازی در دریــای ســیاه،
دســت بــاال را در مذاکــرات گاز بــا صادرکننــدگان دارد
بــه گفتــه عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران براســاس
قــرارداد گازی ایــران و ترکیــه ،ایــن کشــور بایــد ســاالنه 10
میلیــارد مترمکعــب گاز از ایــران بخــرد .امــا گــزارش مرکــز
آمــار ترکیــه نشــان میدهــد کــه کل واردات ایــن کشــور
از ایــران در شــش مــاه ابتدایــی ســال  2020معــادل 468
میلیــون دالر بــوده کــه تقریبــاً هشــت برابــر افــت نشــان
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میدهــد.
پدیــدار تصریــح میکنــد :روســیه در ســال 2017
تأمینکننــده نیمــی از گاز ترکیــه بــوده امــا در پنــج مــاه
ابتدایــی ســال تنهــا یکپنجــم گاز وارداتــی ترکیــه را تأمیــن
کــرده اســت .در ایــن رابطــه ســهم ایــران نیــز از  17درصــد
بــه  10درصــد افــت کــرده ،امــا ســهم آذربایجــان از 12
درصــد بــه  22درصــد افزایشیافتــه و ســهم گاز مایــع از
کل واردات گاز ترکیــه نیــز از  19درصــد بــه  45درصــد اوج
گرفتــه اســت.
او معتقــد اســت :بــه دلیــل رقبــای بــزرگ در بــازار انــرژی
ترکیــه ،بــدون محاســبه میــدان گازی تــازه کشفشــده نیــز
جایــگاه کشــورهایی ماننــد ایــران در بــازار گاز ترکیــه بســیار
متزلــزل خواهــد بــود .ترکیــه در ایــن شــرایط از طریــق
میــدان گاز تــازه کشفشــده میتوانــد ســاالنه  10میلیــارد
مترمکعــب گاز تولیــد کنــد .بــه همیــن دلیــل انتظــار مـیرود
واردات گاز ترکیــه از ســال  2024بــه بعــد  20درصــد و
ســپس از ســال  2026بــه بعــد معــادل  40درصــد کاهــش
پیــدا کنــد.
بــه گفتــه پدیــدار ایــران بهعنــوان تأمینکننــده ســنتی گاز
ترکیــه کــه قدمتــی نزدیــک بــه  50ســال دارد ،میتوانــد
بــا ســرمایهگذاریهای موردنیــاز خــود ،زمینههــای تولیــد
و صــادرات را متناســب کــرده و بــازار آینــده گاز ترکیــه را
حداقــل بــرای ســه تــا چهــار دهــه تثبیــت کنــد.
او معتقــد اســت :ایــران بــه دیپلماســی انــرژی جدیــدی نیــاز
دارد تــا بــا شــناخت کامــل و دقیــق میــدان گازی جدیــد
ترکیــه کــه از منابــع زیرزمینــی چنــدان برخــوردار نیســت و
یکــی از واردکننــدگان بــزرگ گاز در منطقــه اســت ،حضــور
ایــران را در ایــن بــازار تثبیــت کنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تأکیــد میکنــد :ترکیــه
قصــد دارد بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن اقتصادهــای
خاورمیانــه اندکــی اســتقالل انــرژی را تجربــه کنــد .بــه هــر
صــورت از دیربــاز دنیــای نفــت و گاز آمیختــه بــا هیجــان
بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل گمانهزنیهــا و گفتوگوهــا
در بــا هیجانــی وصفناپذیــر بیــن موافقــان و مخالفــان ادامــه
دارد.
بــه گفتــه پدیــدار تدابیــر مدیریتــی در ایــران میتوانــد
ضمانــت خوبــی بــرای تمدیــد یــک قــرارداد بلندمــدت
مشــابه قــرارداد ســال  2001باشــد تــا موقعیــت کشــور را در
حــوزه صــادرات گاز بــا کشــور ترکیــه پایــدار کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
تشکیل ستاد توسعه صادرات به منطقه قرهباغ در
استان آذربایجان شرقی
دنیایاقتصــاد  :رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران
از تشــکیل ســتاد توســعه صــادرات بــه منطقــه قــره بــاغ
بــه دســتور وزیــر صمــت در اســتان آذربایجــان شــرقی
خبــر داد .بــه گــزارش «شــاتا» حمیــد زادبــوم در نشســت
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا مجمــع نماینــدگان
اســتان آذربایجانشــرقی ،بــا بیــان ایــن مطلــب ،افــزود:
معاونــان امــور اقتصــادی اســتانهای آذربایجــان شــرقی،
آذربایجــان غربــی ،زنجــان و اردبیــل در ایــن ســتاد بــا
محوریــت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مشــارکت
دارنــد .وی تشــکیل ایــن ســتاد را فرصتــی مناســب بــرای
توســعه صــادرات اســتان آذربایجــان شــرقی دانســت.
معــاون وزیــر صمــت و رئیــس ســازمان توســعه تجــارت
ایــران همچنیــن از پیگیــری موافقتنامههــای تجــارت
ترجیحــی بــا کشــورهای ارمنســتان و آذربایجــان خبــر
داد و گفــت :آذربایجــان شــرقی بهخاطــر ظرفیتهــای
صادراتــی و هــم مــرزی بــا ایــن کشــورها از ظرفیــت
صادراتــی موافقتنامههــا ،میتوانــد اســتفاده کنــد.
زادبــوم در ادامــه بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه اســتاندارد
کاالهــای وارداتــی بــه خوبــی انجــام میشــود ،تصریــح
کــرد :ســازمان ملــی اســتاندارد و ســازمان حفــظ نبات ـات
کار خــود را براســاس مقــررات صــادرات و واردات انجــام
میدهنــد.
فرصتها و ظرفیتهای تجاری بین ایران و چین
بررسی میشود
اتــاق ایــران ،فرصتهــا و ظرفیتهــای تجــاری بیــن
ایــران و چیــن را طــی نشســتی بــا حضــور رئیــس ات ـاق
مشــترک ایــران و چیــن و جمعــی از نماینــدگان اتاقهــای
اســتانی ،روســای تشــکلها و کمیســیونهای مرتبــط
بررســی میکنــد .ایــن نشســت سهشــنبه  ۱۶دی بــه
صــورت ویدئــو کنفرانــس (برنامــه اســکایپ) برگــزار خواهد
شــد .قــرار اســت فرصتهــا ،چالشهــا و موانــع مربــوط
بــه همــکاری بخــش خصوصــی بــا چیــن در ایــن جلســه
مطــرح و بررســی شــود .همچنیــن آخریــن وضعیــت
تحــوالت منطقــه ،شــرایط همکاریهــای دو کشــور و

چشــمانداز توســعه مناســبات ،همکاریهــا و فرصتهــای
موجــود میــان دو کشــور بــه عــاوه مشــکالت و راهکارهــای
پیشــنهادی بــه منظــور تســهیل ورود شــرکتهای ایرانــی
بــه بــازار چیــن ارائــه خواهــد شــد.
اولین قرارداد صادرات ریل به افغانستان امضا شد
بــر اســاس سیاســت توســعه صــادرات بــه  ۱۵کشــور
همســایه ،جمهــوری اســامی ایــران قــرارداد صــادرات ریــل
بــه کشــور افغانســتان را امضــا کــرد.
نخســتین قــرارداد صــادرات ریــل بــه افغانســتان بــه ارزش
چهــار میلیــون و  ۳۳۲هــزار دالر ثبــت شــد.
طبــق اعــام انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران،
ذوبآهــن اصفهــان در چارچــوب ایــن قــرارداد ،امــکان
راهیابــی ایــن نــوع از محصولــش بــه بازارهــای جهانــی را
مییابــد.
بــر اســاس آمــار انجمــن مزبــور ،هش ـتماهه امســال ســه
میلیــون و  ۷۸۷هــزار تــن شــمش فــوالدی صــادر شــد
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال  ۱۳درصــد کاهــش
دارد .میــزان صــادرات هشــتماهه  ۹۸بــه میــزان چهــار
میلیــون و  ۳۷۷هــزار تــن بــود.
ریــل تولیــدی ذوبآهــن منطبــق بــا اســتانداردهای روز
تولیــد ریــل اســت و اکنــون طرحهــای توســعه راهآهــن
کشــور ازجملــه چابهــار -زاهــدان ،یــزد -اقلیــد ،همــدان-
ســنندج ،میانــه – اردبیــل ،بســتانآباد –تبریــز و رشــت-
کاســپین بــا ریــل تولیــد داخلــی در حــال اجــرا اســت.
در هشــتماهه امســال یکمیلیــون و  ۶۷۹هــزار تــن
محصــوالت فــوالدی بــه بازارهــای هــدف صــادر شــده کــه
نســبت بــه مــدت مشــابه  ۳۰درصــد کاهــش دارد.
شکلگیری توسعه کشور با صنعت نفت و گاز
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییسجمهــوری روز
گذشــته در جلســه کارگــروه رفــع موانــع جهــش تولیــد،
گــزارش ارائــه شــده در ایــن جلســه از عملکــرد وزارت
نفــت بــرای تحقــق جهــش تولیــد ،را مثبــت ارزیابــی
کــرد و گفــت :بخــش نفــت و گاز و پتروشــیمی از اهمیــت
فراوانــی بــرای توســعه کشــور برخــوردار اســت بهگون ـهای
کــه میتــوان گفــت توســعه کشــور بایــد پیرامــون صنعــت
نفــت شــکل بگیــرد .جهانگیــری افــزود :در دوران فشــارها و
تحریمهــای ظالمانــه ،صنعــت نفــت بیشــترین فشــارها را
در بخــش تولیــد و صــادرات متحمــل شــد ،امــا بــا اتــکا بــه
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سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی و توانمنــدی کارشناســان و
مدیــران ایــن صنعــت ،بخشــی از ایــن فشــارها و کاســتیها
جبــران شــد .بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما ،در ایــن
جلســه کــه وزیــر اقتصــاد ،رییــس کل بانــک مرکــزی و
رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز حضــور داشــتند ،وزیــر
نفــت گزارشــی از عملکــرد و برنامههــای ایــن وزارتخانــه
بــرای تحقــق جهــش تولیــد ارائــه کــرد.
مشکل مهم عدم توسعه تجارت خارجی
شــهبازی غیاثــی سرپرســت دفتــر مطالعــات اقتصــاد مرکــز
پژوهشهــای مجلــس ،بــا اشــاره بــه اینکــه الزامــات
تجــارت خارجــی تاکنــون رعایــت نشدهاســت ،گفــت:
اساســاً مــا بیــش از همــه مســاله فقــدان هماهنگــی و
انســجام داریــم .ایــن یکــی از گلوگاههــای اصلــی مســاله
اســت .مثــ ً
ا مســاله آمایــش ســرزمینی مــا سالهاســت
بــه نتیج ـهای نرســیده اســت .تنهــا اســناد اســتانی بــدون
ســند ملــی تصویــب میشــوند.وی افــزود :اگــر ایــن
هماهنگــی و انســجام نباشــد هرچــه در مــورد تغییــر
رویکــرد بینالمللــی بــه ملــی صحبــت کنیــم مشــکلی
حــل نمیشــود .مــا سیاســت ارزی نداریــم ،فقــط نقدینگــی
اســت کــه همیــن طــور رشــد میکنــد و ارتباطــی بــا رشــد
اقتصــادی نــدارد .اگــر سیاس ـتهایی را کــه بایــد ظرفیــت
الزم بــرای اســتفاده از پتانســیلهای تجــارت منطق ـهای را
فراهــم کنــد ،نداشــته باشــیم ،تجــارت منطق ـهای مــا بــه
جایــی نمیرســد.
در نهایــت نگاشــت نهــادی کــه الزم داریــم بــرای ارتبــاط
تجــاری اقتصــادی بــا کشــورها ،مســألهای اســت کــه
میتــوان بــه آن پرداخــت .بایــد بــا موضــوع دیپلماســی
اقتصــادی منظــم تــر و ســاختارمند تــر مواجهــه داشــته
باشــیم .مســائلی چــون آمایــش ســرزمینی و اینکــه چــه
حوزههایــی اولویــت دار هســتند ،بایــد انجــام شــود
تــا بتــوان بــرای تجــارت خارجــی نیــز از ایــن مدلهــا
اســتفاده کــرد و بــا تجربــه منســجمتر و منظــم تــری بــه
فکــر توســعه روابــط باکشــورها بــود.
بررسی آخرین وضعیت روابط تجاری
ایران و سوریه
در دیــدار مدیــرکل دفتــر عربــی آفریقایــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران و کیــوان شــکرانی ،رئیــس اتــاق مشــترک
بازرگانــی ایــران -ســوریه آخریــن وضعیــت روابــط تجــاری
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ایــران و ســوریه بررســی شــد.
بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،فــرزاد پیلتــن بــا بیــان ایــن خبــر
اظهــار داشــت :در ایــن دیــدار ضمــن مــرور مبــادالت
تجــاری ایــران و ســوریه در ماههــای گذشــته و بــه
ویــژه ابعــاد تاثیــر شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن زمینــه
بــه اقدامــات و پیگیریهــای بــه عمــل آمــده توســط
دو طــرف و همچنیــن بررســی زیرســاختهای توســعه
تجــارت میــان ایــران و ســوریه پرداختــه شــد.
وی افــزود :همچنیــن موضوعاتــی ماننــد برنامــه ســازمان
توســعه تجــارت ایــران در زمینــه توســعه صــادرات بــه
ســوریه ،نحــوه بهرهبــرداری از ســاختمان مرکــز تجــاری
اتــاق ایــران در دمشــق ،شــیوه مناســب برگــزاری
رویدادهــای نمایشــگاهی در ســوریه ،وضعیــت حمــل
زمینــی و دریایــی کاال بــه ســوریه ،مبــادالت بانکــی،
اجــرای موافقتنامــه تجــارت آزاد میــان دو کشــور،
دســتورکار برگــزاری کمیتههــای مشــترک تجــاری و
صنعتــی ،آثــار و پیامدهــای ممنوعیتهــای صادراتــی و
وارداتــی دو کشــور ،نحــوه صــدور ضمانتنامــه و ...و .مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
پیلتــن گفــت :در ایــن نشســت دو طــرف بــر ضــرورت
هماهنگــی و همافزایــی میــان دســتگاههای دولتــی
ذیربــط ماننــد وزارت امورخارجــه ،ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،ســتاد توســعه روابــط ایــران بــا ســوریه
ریاســت جمهــوری و وزارت راه و شهرســازی بــا یکدیگــر
و بــا بخشــخصوصی بــه ویــژه در زمینــه پیگیــری مــوارد
مطــرح شــده و رفــع موانــع و مشــکالت فــراروی صــادرات
بــه ســوریه تــا حصــول نتیجــه تاکیــد کردنــد.
گفتنــی اســت ،حجــم مبــادالت ایــران و ســوریه در  8ماهــه
ابتــدای ســال جــاری حــدود  90میلیــون دالر بوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در یــک نظرســنجی کــه از ســوی معاونــت کسـبوکار اتــاق
بازرگانــی تهــران صــورت گرفــت 777 ،صادرکننــده و فعــال
اقتصــادی مشــکالت خــود در زمینــه رفــع تعهــدات ارزی
بیــان کردنــد کــه اصلیتریــن ایــن مشــکالت ،ناآگاهــی
فعــاالن اقتصــادی از دســتورالعملهای بانــک مرکــزی بــه
دلیــل ضعــف اطالعرســانی ایــن نهــاد سیاســتگذار پولــی
بــود.
بــا توجــه بــه فشــار دولــت و بانــک مرکــزی بــه
صادرکننــدگان بــرای بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات
در یــک بــازه زمانــی مشــخص و البتــه کوتــاه ،دغدغــه
اصلــی بســیاری از فعــاالن حــوزه صــادرات کاال و خدمــات
بازگردانــدن ایــن ارز و قــرار نگرفتــن در فهرســت «دارندگان
تعهــد ارزی ایفــا نشــده» اســت .امــا بنــا بــر مشــکالت
بهوجــود آمــده در نتیجــه تحریــم و احیانــاً نپیوســتن بــه
افایتـیاف ،بازگردانــدن ارز خــود بــه انــدازه صــادرات کاال
و رقابــت در بازارهــای بینالمللــی ســخت شــده اســت.
بــر همیــن اســاس معاونــت کســب و کار اتــاق تهــران بــا
توجــه بــه گــزارش بانــک مرکــزی در ابتــدای مهرمــاه 99
مبنــی بــر عــدم ایفــای تعهــدات ارزی تعــدادی از فعــاالن
اقتصــادی در قبــال تجــارت خارجــی ســالهای 98 ،97
و ابتــدای  99در تمــاس تلفنــی بــا  1300صادرکننــده و
فعــال اقتصــادی کــه رفــع تعهــد نکردهانــد ،و نتایجــی
کــه از  777تمــاس و گفتوگــو بــا ایــن اشــخاص بــه
دســت آمــده اســت ،اطالعرســانی ضعیــف بانــک مرکــزی
در بخشــنامههای ارزی و فقــدان یــک ســامانه جامــع
بــرای مشــخص کــردن بدهــی ارزی اشــخاص را از جملــه
مشــکالت صادرکننــدگان عنــوان کــرده اســت.
اتــاق بازرگانــی تهــران در ایــن نظرســنجی تــاش کــرد ،بــا
تمرکــز بــر موانــع و مشــکالت پیــش روی صادرکننــدگان
بــرای رفــع تعهــد ارزی ،بتوانــد مهمتریــن دغدغههــای
آنهــا را احصــا و دســتهبندی کنــد .بــا توجــه بــه نتایــج
حاصــل شــده« ،اطالعرســانیهای دیرهنــگام بخشــنامهها
از ســوی بانــک مرکــزی» عمــده مشــکلی بــوده کــه
صادرکننــدگان بــا آن مواجــه بــوده و آن را عاملــی بــرای
عــدم تعهــد ارزی دانســتهاند؛ بــه خصــوص اینکــه
مشــکالت در اطالعرســانی دقیــق بخشــنامهها موجــب
شــده تــا بســیاری از صادرکننــدگان بــه دلیــل صــادرات

انـرژی
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مشکل اثرگذار ضعف
اطالعرسانی بانک مرکزی
در بخشنامههای ارزی
ریالــی خــود را متعهــد ارزی نداننــد یــا صــادرات خــود را
معــاف از بازگردانــدن ارز تلقــی کننــد.
در ایــن نظرســنجی مشــخص شــد قــرار گرفتــن برخــی
افــراد در فهرســت اشــخاصی کــه تعهــد ارزی خــود را ایفــا
نکردهانــد داری خطاســت؛ بــرای نمونــه ماهیــت فعالیــت
تجــاری برخــی از اشــخاص ذکــر شــده در لیســت تعهــدات
ارزی ،ورود موقــت کاال بــوده؛ ضمــن اینکــه برخــی از اموری
کــه بــه عنــوان تعهــد ارزی صادرکننــدگان ذکــر شــده،
اصــوال ماهیــت صادراتــی نداشــته و برخــی مــوارد از جملــه
انجــام خدمــات آزمایشــگاهی ،صــادرات مــواد اولیــه جهــت
پــردازش و عــودت محصــول نهایــی ،مرجــوع کــردن کاالی
وارداتــی و مــواردی از ایــن دســت بــوده اســت.
در عیــن حــال ،فعــاالن اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه
«فقــدان ســایت و ســامانه رســمی جهــت اســتعالم میــزان
بدهــی ناشــی از تعهــدات ارزی» از جملــه عواملــی بــوده
کــه صادرکننــدگان را دچــار ســردرگمی کــرده و ریســک
فعالیــت اقتصــادی آنهــا را افزایــش داده اســت.
از ســوی دیگــر ،مطابــق بــا بســته سیاســتی نحــوه
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال  98بانــک مرکــزی
مکلــف شــده بــود کــه امــکان دسترســی برخــط کلیــه

ســازمانهای ذیربــط را بــه ســامانه مربــوط بــه برگشــت
ارز حاصــل از صــادرات جهــت اعمــال ایــن مصوبــه و
ســایر قوانیــن و مقــررات فراهــم کنــد کــه تاکنــون ایــن
امــر صــورت نگرفتــه اســت؛ در حالــی کــه ایــن ک ـمکاری
بانــک مرکــزی ســبب شــده تــا کارت بازرگانــی برخــی از
صادرکننــدگان بــه دلیــل مســائل و مشــکالت ناشــی از رفــع
تعهــد ارزی تعلیــق شــود.
از جملــه دیگــر مــواردی کــه در ایــن مظرســنجی بــه آن
اشــاره شــده اســت ،مبنــا قــرار گرفتــن مســتندات گمرکــی
بــرای اختــاف تعهــدات ارزی بــوده کــه بــر ایــن اســاس
توصیــه میشــود موضــوع مــورد بررســی قــرار گرفتــه و
مادامــی کــه جزئیــات مســاله پیــش آمــده کنــکاش نشــده،
تعلیــق کارتهــای بازرگانــی فعــاالن اقتصــادی صــورت
نگرفتــه یــا رفــع شــود.
صادرکننــدگان بســیاری عنــوان کردهانــد کــه اگرچــه
کارتهــای بازرگانیشــان بــه دلیــل عــدم رفــع تعهــد ارزی
تعلیــق شــده؛ امــا خواســت واقعــی آنهــا عــدم بازگشــت ارز
نبــوده و نقــص در برخــی فرآیندهــای رفــع تعهــد ارزی
منجــر بــه قــرار گرفتــن نــام آنهــا در فهرســت بدهــکاران
ارزی شــده اســت.
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وزیــر نیــرو گفــت :توافــق جدیــدی کــه در عــراق
انجــام و در روزهــای آینــده اجــرا خواهــد شــد
ایجــاد یــک حســاب یورویــی بــرای ذخیــره طلــب
شــرکتهای ملــی گاز و توانیــر اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،رضــا
اردکانیــان» روز چهارشــنبه در حاشــیه جلســه
هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران افــزود:
بدهیهــای اخیــر و گذشــته عــراق بــه کشــورمان
بــا تبدیــل شــدن بــه یــورو در ایــن حســاب ذخیــره
خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :بــه ایــن ترتیــب و بــا افتتــاح ایــن
حســاب بــا مشــکالت کمتــری ناشــی از تحریمهــای
تحمیلــی و ظالمانــه میتــوان ایــن مبالــغ را بــرای
نیازهــای ضــروری از جلمــه در بخــش مــواد مــورد
نیــاز دارویــی و کاالهــای اساســی صــرف کــرد.
عضــو هیــات دولــت خاطرنشــان کــرد :همچنیــن
از ایــن محــل مــی تــوان بــرای پرداخــت بدهــی
بخــش خصوصــی و شــرکت هــای ایرانــی اقــدام
کــرد.
اردکانیــان از تشــکیل کمیتــه ای در ایــن بــاره خبــر
داد و گفــت :بــه عنــوان مســوول ایرانــی کمیســیون
مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی دو کشــور بــه
طــور روزانــه بــر اینــکار نظــارت خواهــم کــرد تــا
بــه نتایــج خوبــی برســد.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :روز گذشــته (ســه شــنبه)
در راس هیاتــی مرکــب از نماینــدگان وزارتخانــه
هــای جهــاد کشــاورزی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت،
نفــت و نیــرو ،بانــک مرکــزی و وزارت امــور خارجــه
بــرای پیگیــری مســایل مربــوط بــه توســعه روابــط
اقتصــادی بــه عــراق رفتیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هیاتبلندپایهارمنستانماهآینده
بهایرانسفرمیکند

هیــات بلندپایــه ارمنســتان بــه سرپرســتی وزیــر اقتصــاد
ایــن کشــور بــا هــدف بررســی ابعــاد مختلــف توســعه
ســطح مناســبات دو کشــور مــاه آینــده بــه ایــران ســفر
میکنــد.
بــه دنبــال تحریــم ورود کلیــه محصــوالت ترکیــه بــه
خــاک ارمنســتان کــه از ابتــدای ژانویــه  2021اجرایــی
شــد ،فرصتــی بــرای ایــران شــکل گرفــت تــا بتوانــد بــدون
حضــور رقیــب اصلــی خــود در ایــن بــازار ،ســطح مناســبات
خــود را ارمنســتان افزایــش دهــد.
در ایــن راســتا مجتبــی موســویان ،معــاون توســعه
بازارهــای صادراتــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران
از برنامهریزیهــای انجــام شــده توســط وزارت امــور
خارجــه و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بــرای ســفر
هیاتــی بلندپایــه متشــکل از بخــش دولتــی و خصوصــی
ارمنســتان بــه ریاســت وزیــر اقتصــاد ایــن کشــور بــه
منظــور پیشــبرد اهــداف تجــاری و اقتصــادی در اوایــل مــاه
آینــده بــه تهــران خبــر داد.
بــا توجــه بــه اینکــه ارمنســتان در همســایگی ایــران قــرار
دارد و رابطــه دیرینــهای بیــن ایــن دو کشــور برقــرار
اســت ،پیشبینــی میشــود کــه بــا ایجــاد بســترها و
زیرســاختهای مناســب بتــوان ســطح مناســبات بیــن
دو کشــور را افزایــش داد .در ایــن رابطــه برگــزاری
نمایشــگاههای تخصصــی بــرای معرفــی تولیــدات دو
کشــور پیشــنهاد میشــود.
از طــرف دیگــر تعرفههــای ترجیحــی ارمنســتان بــا برخــی
کشــورهای اروپایــی از مؤلفههــای مــورد تمایــز ایــن
کشــور در میــان دیگــر کشــورهای همســایه اســت.
مجتبــی موســویان ،معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی
ســازمان توســعه تجــارت ایــران دربــاره جزئیــات ســفر ایــن
هیــات بــه ایــران ،گفــت :مذاکــره دربــاره توســعه بیشــتر
کاالهــا در تفاهمنامــه اقتصــادی اوراســیا ،تفاهمــات بانکــی
و ترانزیتــی ،ارتبــاط مناطــق آزاد ارس و هماهنگــی بــرای
برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در ایــروان از اهــداف

ایــن ســفر اســت .همچنیــن یکــی دیگــر از برنامههــای
هیــات تجــاری مذکــور بازدیــد از چنــد مرکــز تولیــدی و
صنعتــی و بررســی تولیــد مشــترک و صــادرات تولیــدات
بــه ســایر کشورهاســت.
راهانــدازی  XRAYمســافری و کامیونــی در پایانــه
مــرزی نــوردوز ،بــا هــدف کاهــش معطلیهــای بیمــورد
صادرکننــدگان و کاهــش قاچــاق کاال از ایــن مــرز از جملــه
مباحثــی اســت کــه در ارتبــاط بیــن دو کشــور دنبــال
خواهــد شــد.
قــرار اســت ارمنســتان  ۲هــزار و  ۲۵۰کاالی وارداتــی
موردنیــاز خــود را از ایــران تأمیــن کنــد.

فرصتهایصادراتیگرجستان
برایفعاالنایرانی
پایــگاه خبــری اتــاق ایــران  :رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و
گرجســتان شــناخت بازارهــای هــدف صادراتــی و آشــنایی
بــا مجموعــه قوانیــن و ضابطههــای حاکــم بــر اقتصــاد آن
کشــور را ضــروری دانســت و تاکیــد کــرد :گرجســتان
ظرفیتهــای مطلوبــی بــرای تجــارت و ســرمایهگذاری
ایرانیــان دارد مشــروط بــر اینکــه نظــام اقتصــادی ایــن
کشــور را بهخوبــی بشناســیم .مقیمــی بــا تاکیــد بــر
عملکــرد ناموفــق و عدمبهرهمنــدی مناســب از موقعیــت
پیشآمــده بــرای ایــران در منطقــه اوراســیا ،شــناخت
فرهنــگ ،ســایق مصرفــی و قوانیــن حاکــم بــر اقتصــاد
کشــورهای هــدف صادراتــی را مهــم دانســت.
ســیدهفاطمه مقیمــی ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران
و گرجســتان و عضــو هیاتنماینــدگان اتــاق ایــران
ظرفیتهــای بــازار گرجســتان را بــرای تجــارت و
ســرمایهگذاری ایرانیــان ،مطلــوب توصیــف کــرد و
گفــت :ایــن کشــور میتوانــد مســیری بــرای دسترســی
ســرمایهگذاران ایرانــی بــه بــازار کشــورهای اروپایــی
باشــد .ایــن فعــال اقتصــادی حضــور ایرانیــان در قالــب
شــرکتهای گرجســتانی را بــا توجــه بــه محدودیتهــای
تجــاری ناشــی از تحریــم ،بهعنــوان یــک راهــکار مطــرح
کــرد و گفــت :مناطــق آزاد مســتقر در گرجســتان،
شــرایطی را بهوجــود آوردهانــد کــه ســرمایهگذاران
خارجــی میتواننــد بــا حضــور در ایــن مناطــق کاالهــای
نیمهســاخت را تکمیــل کــرده و بــا خلــق ارزشافــزوده

انـرژی

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

بیشــتر آن را صــادر کننــد و بــه ایــن ترتیــب حضــور خــود
را بهرغــم تحریمهــا در بازارهــای بینالمللــی ادامــه
دهنــد .عضــو هیاتنماینــدگان اتــاق ایــران همچنیــن بــا
توجــه بــه احتمــال لغــو تحریمهــا ،متناســب بــا تغییــر
رئیسجمهــور آمریــکا ،آمادهشــدن بــرای اســتفاده
بیشــتر از ظرفیتهــای گرجســتان در حــوزه تجــارت را
منــوط بــه شناســایی دقیــق ابعــاد و زوایــای اقتصــادی ایــن
کشــور دانســت .بــه اعتقــاد او در حالحاضــر مشــکالت
بانکــی مهمتریــن مانــع در برابــر توســعه ســطح مناســبات
بیــن دو کشــور اســت .مقیمــی همکاریهــای منطقــهای
و برگــزاری کمیســیونهای مشــترک اقتصــادی را بــرای
حضــور پررنگتــر ایرانیــان در بــازار گرجســتان ،ضــروری
برشــمرد و تاکیــد کــرد :در حالحاضــر بــا توجــه بــه
محدودیتهــای ناشــی از تحریــم و نبــود روابــط بانکــی،
آنطــور کــه بایــد نتوانســتیم از موقعیــت پیشآمــده بــرای
ایــران در منطقــه اوراســیا اســتفاده کنیــم.

ظرفیت1000میلیارددالریتجارت
ایرانباکشورهایمنطقه

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق بــا اشــاره بــه
موقعیــت ژئوپلتیــک ایــران و داشــتن مــرز مشــترک بــا 15
کشــور منطقــه گفــت :ایــران ظرفیــت تجــاری بــاالی 1000
میلیــارد دالری بــا کشــورهای منطقــه دارد.نشســت «جایگاه
توافقــات تجــاری در توســعه تجــارت خارجــی کشــور» بــا
حضــور جمعــی از اســاتید و صاحبنظــران و فعــاالن ایــن
حــوزه در مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی
برگــزار شــد.
ایــن ،اولیــن پیــش نشســت تخصصــی از هفتمیــن همایــش
ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی بــود کــه در تاریــخ  29بهمــن
ســال جــاری بــا موضــوع «تجــارت منطقــهای؛ اولویــت
راهبــردی» برگــزار خواهــد شــد.فرصتها و ظرفیتهــای
تجــاری کشــور ،چگونگــی مواجهــه بــا ســازمانها و
پروتکلهایــی همچــون  ،WTOفقــدان متولــی تجــارت
در کشــور و مشــکالت اساســی تجــارت خارجــی ایــران از
جملــه مــواردی بــود کــه بــه طــور مفصــل در ایــن نشســت
بــه آنهــا پرداختــه شــد.به گــزارش خبرگــزاری مهــر  ،در
ابتــدای نشســت یحیــی آل اســحاق ،رئیــس اتــاق مشــترک
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بازرگانــی ایــران و عــراق ،بــر اهمیــت موضــوع تجــارت
خارجــی در توســعه همــه جانبــه کشــور تاکیــد نمــود و
بــا توجــه بــه موقعیــت ژئوپلتیــک ایــران در منطقــه خــاور
میانــه و داشــتن مــرز مشــترک بــا  15کشــور منطقــه،
گفــت :ایــران ظرفیــت تجــاری بــاالی  1000میلیــارد
دالری بــا کشــورهای منطقــه دارد.
وی افــزود :اگــر از ظرفیــت تجــاری خــود اســتفاده کنیــم
بــه همــه اهــداف از جملــه توســعه ،امنیــت و روابــط
جهانــی میتوانیــم برســیم .ایــن ظرفیــت اغلــب مغفــول
مانــده و حتــی بعض ـاً حرکتهــای کام ـ ً
ا نادرســت چــه در
تئــوری و چــه در عمــل در مــورد آن انجــام شــده اســت.
در کشــور مــا قانونــی کــه بخواهــد تجــارت را ســامان دهــد
مربــوط بــه ســال  1333اســت و قانونــی کــه قــرار بــوده
در مجلــس تصویــب شــود 10 ،ســال اســت کــه معطــل
مانــده اســت .هنــوز اســتراتژی مشــخصی کــه جمهــوری
اســامی ایــران براســاس آن تجــارت خــود را ســامان دهــد
وجــود نــدارد.آل اســحاق بــا تأکیــد بــر اینکــه تجــارت ابــزار
قــدرت کشورهاســت افــزود :آنچــه مهــم اســت اســتراتژی
واردات بــرای تولیــد جهــت صــادرات اســت .تــوازن واردات
و صــادرات مهــم اســت .اینهــا بــه هــم وصلنــد و بایــد در
تــوازن باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران دانشجویی(ایســکانیوز)
و بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی معــاون اول رئیــس
جمهــور؛ جهانگیــری عصــر روز (شــنبه) در دیــدار روســای
اتاقهــای مشــترک بازرگانــی بــا کشــورهای خارجــی بــا
تأکیــد بــر اهمیــت نقــش اتاقهــای مشــترک بازرگانــی
در گســترش تعامــات و مــراودات اقتصــادی بــا کشــورهای
خارجــی ،افــزود :مهمتریــن پیــام برگــزاری ســه جلســه
بــا روســای اتاقهــای مشــترک بازرگانــی ایــن اســت کــه
تجــارت خارجــی و صــادرات و واردات بایــد از مهمتریــن
مســایل کشــور باشــد.
جهانگیــری افــزود :اتاقهــای مشــترک در حقیقــت
نماینــدگان بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی کشــور
هســتند و الزم اســت همــواره تحلیــل دقیقــی از موانــع
پیــش روی فعالیــت اقتصــادی در کشــورهای هــدف و نیــز
در داخــل کشــور داشــته باشــند.
بــاراصلــیادارهاقتصــادکشــوربایــدبــردوشبخــشخصوصــی
باشــد
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه بــار اصلی
اداره اقتصــاد کشــور بایــد بــر دوش بخــش خصوصــی
باشــد تصریــح کــرد :مهمتریــن انتظــار بخــش خصوصــی
از حاکمیــت ،فراهــم شــدن امنیــت ســرمایه گــذاری بــرای
فعــاالن اقتصــادی اســت بنابرایــن بایــد تــاش کنیــم
شــرایطی مهیــا شــود تــا احســاس امنیــت ســرمایه گــذاری
فعــاالن اقتصــادی خدشــه دار نشــود.
جهانگیــری افــزود :البتــه هیــچ کــس مدافــع متخلفیــن،
مفســدین و افــراد ســوء اســتفاده گــر نیســت ،امــا بایــد
برخــورد بــا اینگونــه افــراد بــه نحــوی انجــام شــود تــا
امنیــت بخــش خصوصــی دچــار چالــش نشــود.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه نحــوه
رفتــار مــا بــا بخــش خصوصــی کشــور تأثیــر فراوانــی در
جــذب و یــا دفــع ســرمایه گــذاری خارجــی دارد ،اظهــار
داشــت :ســرمایه گــذاران خارجــی همــواره بــه نــوع رفتــار
و تعامــل مــا بــا بخــش خصوصــی توجــه میکننــد و اگــر
ایــن رفتــار در چارچــوب مناســب و بــه شــکلی قانونمنــد
باشــد ،نســبت بــه ســرمایه گــذاری در کشــور مــا ترغیــب
میشــوند.
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نقش اتاقهای مشترک بازرگانی
در گسترش تجارت خارجی

تأکیــدمقــاممعظــمرهبــری  بــرواگــذاریداراییهــاوامــوال
دولتــی
جهانگیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه تأکیــد مقــام معظــم
رهبــری مبنــی بــر اینکــه دولــت بایــد داراییهــا و امــوال
خــود را واگــذار کنــد ،خاطرنشــان کــرد :ایشــان همچنیــن
تأکیــد داشــتند کــه امنیــت ســرمایه گــذاری در کشــور از
اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت و از روســای قــوای ســه
گانــه خواســتند تدابیــری اندیشــیده شــود تــا اطمینــان
خاطــر بــرای بخــش خصوصــی مهیــا شــود.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه هیــچ
کــس نبایــد بــرای فعالیــت قانونمنــد بخــش خصوصــی
مانــع تراشــی کنــد تصریــح کــرد :نمیتــوان از یــک ســو
بــه دنبــال اشــتغال زایــی ،توســعه صــادرات و مقابلــه
بــا تحریمهــا باشــیم ،امــا از ســوی دیگــر بــرای بخــش
خصوصــی مانــع تراشــی کــرد .بخــش خصوصــی اســت کــه
در کشــور کارخانــه ،کارگاه و تولیــد راه انــدازی میکنــد و
بــرای کشــور فرصتهــای شــغلی ایجــاد میکنــد.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه دشــمنان ملــت ایــران بــا
اعمــال تحریمهــای ظالمانــه تــاش کردنــد کــه اقتصــاد
کشــور را دچــار فروپاشــی کننــد افــزود :اینکــه دشــمنان
موفــق نشــدند بــه هــدف خــود برســند بــه دلیــل همــت
فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی و مدیــران دولتــی
بــود کــه در واقــع ســربازان اقتصــادی کشــور هســتند.
رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری
معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه رشــد اقتصــادی
شــش ماهــه نخســت ســال جــاری و بــه خصــوص ســه
ماهــه دوم ،گفــت :ایــن دســتاورد بــا تــاش و همــت
بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی حاصــل شــده و
پیــام مهمــی را بــه دنیــا مخابــره میکنــد کــه سیاســت
فشــار حداکثــری آمریــکا بــه بــن بســت و شکســت
رســیده اســت ،البتــه تحریــم مشــکالتی بــرای اقتصــاد
کشــور خصوص ـاً زندگــی و معیشــت مــردم درســت کــرده

اســت کــه رفــع تحریمهــا بایــد همــواره در دســتور کار
مســئولین باشــد ،رفــع تحریمهــا حتــی یــک ســاعت هــم
زودتــر انجــام شــود بــه نفــع کشــور و مــردم اســت.
جهانگیــری خواســتار جمــع بنــدی مطالــب مطــرح شــده
در ســه جلســه مســتمر بــا روســای اتاقهــای مشــترک
بازرگانــی خــارج از کشــور شــد و گفــت :الزم اســت اهــم
ایــن مطالــب بــه صــورت دقیــق جمــع بنــدی شــود تــا
مبنــای کار و فعالیــت تجــارت خارجــی کشــور قــرار گیــرد.
حضــور بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور؛ حــال
مشــکالت
شــافعی رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و مهاجــر معــاون
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه نیــز در ایــن
جلســه بــا تأکیــد بــر اینکــه حضــور بخــش خصوصــی
در اقتصــاد کشــور میتوانــد حــال مشــکالت باشــد ،بــر
ضــرورت تــاش بــرای رفــع موانــع پیــش روی فعــاالن
اقتصــادی کشــور تأکیــد کردنــد.
در ایــن جلســه روســای اتاقهــای مشــترک بازرگانــی
ایــران بــا هنــد ،گرجســتان ،کــره جنوبــی ،ویتنــام ،شــرق
آفریقــا ،چیــن ،اســترالیا و ترکمنســتان نیــز بــه بیــان
دغدغههــا و مشــکالت پیــش روی فعــاالن اقتصــادی و
بخــش خصوصــی پرداختنــد و پیشــنهاداتی را بــرای بهبــود
شــرایط جهــت توســعه مناســبات تجــاری و اقتصــادی بــا
کشــورهای هــدف مطــرح کردنــد.
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همایش دیپلماسی اقتصادی
ایران و اوراسیا
اتــاق بازرگانــی تهــران بــا همــکاری موسســه
مطالعــات خلیــج فــارس و اتاقهــای بازرگانــی
مشــترک ،همایشــی بــرای بررســی توســعه روابــط
اقتصــادی بــا اوراســیا را پیگیــری میکنــد کــه
شــرکتهای بخــش خصوصــی دو طــرف نیــز
میتواننــد در ایــن همایــش حضــور پیــدا کــرده و
مســائل و مشــکالت خــود را مطــرح کننــد.
همایــش دیپلماســی اقتصــادی ایــران و اوراســیا بــا
همــکاری اتــاق بازرگانــی تهــران ،موسســه مطالعــات
خلیجفــارس و بــا مشــارکت اتاقهــای بازرگانــی
مشــترک ایــران و روســیه ،ایــران و قزاقســتان،
ایــران و ارمنســتان و همراهــی نهادهــای دولتــی،
هشــتم بهمــن مــاه امســال بــه صــورت حضــوری و
مجــازی برگــزار میشــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در
ایــن همایــش کــه قــرار اســت بــا ظرفیــت بســیار
محــدود و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــه
صــورت حضــوری در ســالن همایشهــای رایــزن
و بــا ظرفیــت بیشــتر بــه صــورت مجــازی برگــزار
شــود ،رئیــس اتــاق تهــران بــه همــراه برخــی
از مقامــات ارشــد دولتــی از کابینــه و روســای
ســازمانهای مرتبــط ،پیرامــون تببیــن دیپلماســی
اقتصــادی ایــران و کشــورهای حــوزه اوراســیا بــه
ایــراد ســخنرانی خواهنــد پرداخــت .همچنیــن در
ایــن همایــش ،در  ۱۰پانــل تخصصــی بــه موضوعات
مرتبــط بــا تجــارت ایــران و کشــورهای اوراســیا
پرداختــه خواهــد شــد.
عالقمنــدان بــه مشــارکت و ثبتنــام در ایــن
رویــداد کــه هشــتم بهمــن مــاه ســال جــاری
برگــزار میشــود ،بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
بــا معاونــت امــور بینالملــل اتــاق تهــران از طریــق
شــماره تلفــن  88725269تمــاس بگیرنــد.
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[[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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