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اقتصاد را فدای سیاست نکنیم
فریال مستوفی

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در یادداشــتی نوشــته اســت« :مــا میبایســت
موضــوع سیاســت و اقتصــاد را از هــم تفکیــک میکردیــم امــا بهدلیــل عــدم
تحقــق ایــن مهــم پتانســیلها بــه شــیوه صحیــح مدیریــت نشــد .البتــه نبایــد از
موضــوع تحریمهــا و آثــار و پیامدهایــی کــه بــر کشــور تحمیــل کــرده نیــز غافــل
باشــیم امــا نمیتــوان در تحلیــل همــه رخدادهــا تحریــم را مقصــر دانســت».

در مراسم روز ملی
صادرات چه گذشت؟

عکس  :ایسنا

ایــران کشــوری بــا ویژگیهــای ســرزمینی منحصربهفــرد و جمعیــت جــوان
و تحصیلکــردهای اســت کــه همیــن دو مقولــه کافــی اســت تــا ایــن ســرزمین
را ثروتمنــد بدانیــم .عــاوه بــر اینهــا ایــران چهارمیــن کشــور از منظــر ذخایــر
نفتــی و دومیــن کشــور بهلحــاظ منابــع گازی اســت .وجــود  68مــاده معدنــی
نشــانگر فراوانــی معــادن و ظرفیــت کشــور در ایــن حــوزه اســت .آنچــه مطــرح
شــد تنهــا گوشـهای از پتانســیلهای ثــروتزای کشــورمان اســت و حــال پرسشــی
کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه چــرا ثروتهــای بالقــوه کشــور بــه فعــل
نرســیده و در تصویــر کلــی از جامعــه نمــود نــدارد.
بــرای پاســخ بایــد بــه شــیوه مدیریــت و نــوع سیاســتگذاری مســئوالن اشــاره
کــرد .نحــوه مدیریــت منابــع در گذشــته نبایــد بــه گونــهای میبــود کــه ایــن
تعــداد جمعیــت زیــر خــط فقــر داشــته باشــیم .مــا میبایســت موضــوع سیاســت
و اقتصــاد را از هــم تفکیــک میکردیــم امــا بهدلیــل عــدم تحقــق ایــن مهــم
پتانســیلها بــه شــیوه صحیــح مدیریــت نشــد .البتــه نبایــد از موضــوع تحریمهــا
و آثــار و پیامدهایــی کــه بــر کشــور تحمیــل کــرده نیــز غافــل باشــیم امــا
نمیتــوان در تحلیــل همــه رخدادهــا تحریــم را مقصــر دانســت .ب ـا وجــود ایــن،
آنچــه بهعنــوان راهــکار و راهبــرد میتــوان مطــرح کــرد ایــن اســت کــه اقتصــاد
را فــدای سیاســت نکنیــم .در ایــن مســیر نیــز بایــد از تجربــه موفــق کشــورهای
دیگــر اســتفاده کــرد .بهعنــوان مثــال چیــن در جایــگاه دومیــن اقتصــاد برتــر
جهــان کــه بــرای قــرار گرفتــن بــر ســکوی نخســت خیــز برداشــته ،زمانــی بــه
ایــن جایــگاه رســید کــه توانســت سیاســت را از اقتصــاد تمیــز دهــد .ایــن مهــم بــا
تغییــر مدیریــت محقــق شــد .ادامــه در صفحــه 4

ت و چهارمین سالروز ملی صادرات
بیس 

بیســتوچهارمین مراســم روز ملــی صــادرات بــا حضــور معــاون اول
رئیسجمهــور ،وزیــر صمــت ،نماینــدگان مجلــس ،رئیــس و اعضــای
هیــات رئیســه اتــاق ایــران و فعــاالن بخــش خصوصــی در ســاختمان
اتــاق ایــران در حــال برگــزاری اســت.
بیســتوچهارمین مراســم روز ملــی صــادرات بــا حضــور اســحاق جهانگیــری
معــاون اول ریاســتجمهوری ،علیرضــا رزمحســینی وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس،
عــزتاهلل اکبــری رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس ،غالمحســین
شــافعی رئیــس اتــاق ایــران و صادرکننــدگان نمونــه و ممتــاز کشــور در محــل
ســاختمان اتــاق ایــران برگــزار شــد.

اولویت وزارت صنعت؛ تمرکز بر بازار کشورهای همسایه
حمیــد زادبــوم ،رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ضمــن تبریــک فرارســیدن
ســالروز ملــی صــادرات و نــام بــردن از صادرکننــدگان بهعنــوان ســربازان جبهــه
جنــگ اقتصــادی ،اظهــار کــرد :بــدون شــک هیچکــس دقیقـاً اطــاع نــدارد کــه
صادرکننــدگان در شــرایط فعلــی چــه فــداکاری میکننــد.

علــی مالیــی ،معــاون کس ـبوکار اتــاق ایــران در ابتــدای نشســت گزارشــی از
رونــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه و ممتــاز ارائــه داد.
مالیــی گفــت :بــرای اولیــن بــار اتــاق ایــران بهعنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی
مراســم روز ملــی صــادرات را اجــرا میکنــد تــا صادرکننــده ممتــاز ،نمونــه و ملی
انتخــاب شــود .در اتــاق ایــران ،وظیفــه و مســئولیت اجــرای روز ملــی صــادرات

او ادامــه داد :از زمــان حضــور آقــای رزم حســینی در وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت دو سیاســت مهمــی کــه دنبــال شــده اســت یکــی معطــوف بــه
فراوانــی کاالهــا بــوده و دومــی تســهیل فرآینــد برگشــت ارز حاصــل از صــادرات
صادرکننــدگان کــه خوشــبختانه مــورد دوم از آبــان مــاه ســال جــاری بــا
بخشــنامه تهاتــر ارزی ادامــه در صفحــه 2

بــر عهــده معاونــت تخصصــی مربوطــه ،معاونــت کس ـبوکار قــرار گرفــت تــا بــا
برنامهریــزی مناســب و در اختیــار قــرار گرفتــن امکانــات و نیازمندیهــای
مربوطــه بتوانــد بیســت و چهارمیــن مراســم را بــه نحــو مطلــوب مدیریــت و
اجــرا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
صادرکننــدگان و واردکننــدگان آســانتر شــده اســت و بــا
مصوبــه تکمیلــی هیــات دولــت در هفتههــای آتــی هــم
ایــن فراینــد شــتاب بیشــتری بــه خــود خواهــد گرفــت.
زادبــوم در ادامــه بــه تشــریح مهمتریــن سیاســتها و
اهدافــی پرداخــت کــه در وزارت صنعــت معــدن و تجــارت
پیگیــری میشــود.
او در همیــن زمینــه تمرکــز بــر بازارهــای صادراتــی
کشــورهای همســایه را بهعنــوان اولویــت اول وزارت
صنعــت عنــوان کــرد و گفــت ۱۵ :کشــور همســایه ایــران و
همچنیــن کشــورهای هنــد و چیــن در صــدر اولویتهــای
صادراتــی کشــور قــرار دارنــد.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه خــام فروشــی یکــی از مهمتریــن
چالشهــای صــادرات اســت خاطرنشــان کــرد :خــام
فروشــی فراینــدی نیســت کــه بخواهیــم یکدفعــه جلــوی
آن را بگیریــم .بلکــه بایــد در بلندمــدت بــرای ایــن موضــوع
برنامهریــزی کنیــم.
او عارضهیابــی صــادرات در کارگروههــای مختلــف وزارت
صنعــت معــدن تجــارت بــا همــکاری بخشهــای خصوصــی
و بانــک مرکــزی ،تشــکیل شــوراهای ویــژه جهــت توســعه
همکاریهــای بینالمللــی ،توســعه موافقتنامههــای
تجــارت ترجیحــی و آزاد ،همــکاری و حضــور در نهادهــای
بینالمللــی و آمــوزش جوانــان و تجــار بــرای ورود بــه
بازارهــای بینالمللــی را از مهمتریــن برنامههــای وزارت
صنعــت عنــوان کــرد کــه در حــال پیگیــری اســت.
او در پایــان ســخنرانی خــود از پورتــال ســازمان توســعه
تجــارت رونمایــی و تأکیــد کــرد کــه ایــن ســامانه پــل
ارتباطــی مؤثــری بیــن ســازمان توســعه تجــارت و فعــاالن
اقتصــادی اســت تــا فعــاالن اقتصــادی در کمتریــن زمــان
ممکــن ســؤاالت خــود را بیــان و پاســخ آنهــا را دریافــت
کننــد.
هزینــه عقبافتادگــی از صــادرات را اقشــار ضعیــف
جامعــه میپردازنــد
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران در ســالروز ملــی
صــادرات ،ضمــن تبریــک فرارســیدن روز ملــی صــادرات و
قدردانــی از حضــور معــاون اول رئیسجمهــور و همچنیــن
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ایــن مراســم ،توســعه
صــادرات را در گــروی پشــتیبانی واقعــی از بخــش
خصوصــی عنــوان کــرد و خواســتار عملــی شــدن حرفهــا
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دیگــر هــم توســعه صــادرات در گــروی پشــتیبانی واقعــی از
در ایــن حــوزه شــد.
او گفــت :روز ملــی صــادرات تبلــور افتخــار آفرینــی صادرکننــدگان قــرار دارد.
جهادگــران عرصــه تجــارت را بــه همــه تالشــگران بخــش
صــادرات اعــم از مدیــران ،کارشناســان ،فعــاالن اقتصــادی ،جلوی صدور بخشنامههای یکشبه را گرفتیم
تشــکلهای صادراتــی و خاصــه صادرکننــدگان تبریــک علیرضــا رزم حســینی ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــن
میگویــم .ایــن افــراد قهرمانــان افتخارآفریــن هســتند کــه مراســم را بهانـهای بــرای بیــان دغدغههــای صادرکننــدگان
از ســد تحریمهــا گذشــتند و بــا اعمــال شــاقه بــه راه خــود دانســت و بــا اشــاره بــه دوران کوتــاه خدمــت خــود در ایــن
ادامــه دادنــد .جــای خیلیهــا در ایــن مراســم خالــی اســت .حــوزه یــادآور شــد :فرصــت بــرای چابــک ســازی و کوچــک
رئیــس اتــاق ایــران اظهــار داشــت :بایــد از بســیاری از ســازی ایــن وزارتخانــه پیــر کوتــاه بــود .هرچنــد قدمهایــی
رفتارهــا و تصمیمــات غیرکارشناســی کــه البتــه غیرعامدنــه در ایــن حــوزه برداشــتیم امــا همچنــان کارهــای زیــادی
بایــد صــورت بگیــرد.
بــرای صــادرات اعمــال شــد ،گالیههــا را ابــراز کنیــم.
وی نســبت بــه اجــرای ســامانه جامــع تجــارت و نتایــج
رئیــس اتــاق ایــران خاطرنشــان کــرد :صــادرات بــه عنــوان حاصــل از آن ابــراز امیــدواری کــرد و گفــت :طبــق آمــار
نــوک پیــکان توســعه تولیــد و اقتصــاد کشــورها شــناخته موجــود واردات روزانــه از  ۹۵هــزار تــن بــه  ۱۰۱هــزار تــن
شــده اســت .نقــش صــادرات و حضــور کشــور در بازارهــای افزایــش یافتــه کــه نشــان میدهــد اگــر تســهیلگری
جهانــی در توســعه فرهنگــی و امنیتــی کشــورها نقــش اتفــاق افتــاد ،ســطح تجــارت بهبــود پیــدا میکنــد.
بیبدیلــی دارد .ایــن یــک بــاور جــا افتــاده اســت کــه اگــر بــر اســاس اظهــارات وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از آغاز
کاالیــی از مرزهــای یــک کشــور عبــور نکنــد ،ســربازان بــه کار ســامانه جامــع تجــارت تــا بــه امــروز  ۱۰میلیــارد و
آن کشــور از آن عبــور خواهنــد کــرد .بــا ایــن حــال بــه  ۳۰۰میلیــون دالر پرونــده ثبــت شــده و از ایــن میــزان ۳
رغــم اهمیــت ایــن موضــوع ،مــا هنــوز اهمیــت آن را درک میلیــارد دالر ثبــت ســفارش نهایــی صــورت گرفتــه اســت.
نکردهایــم.
او ادامــه داد :حرفهــای زیــادی در رابطــه بــا ایجــاد عدالــت او اظهــار امیــدواری کــرد تــا پایــان ســال تــراز تجــاری
اجتماعــی ،رفــاه اجتماعــی ،بهبــود معیشــت ،اشــتغال و  ...کشــور مثبــت شــود.
گفتــه میشــود .امــا راه رســیدن بــه اهــداف مدنظــر رزمحســینی همچنیــن بــه اقدامــات و رویکــرد ایــن
کجاســت؟ پاســخ روشــن اســت .بهبــود معیشــت مــردم در وزارتخانــه اشــاره و تاکیــد کــرد :تــا امــروز از صــدور
ســایه توســعه اقتصــادی پایــدار شــکل میگیــرد و توســعه بخشــنامههای یکشــبه جلوگیــری کردیــم و شــفافیت
اقتصــادی هــم در گــروی توســعه صــادرات اســت .از طــرف و اطــاع رســانی بــه موقــع را در اولویــت کاری خــود
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قــرار دادهایــم .از ســوی دیگــر حــذف امضاهــای طالیــی و
امتیــازات ویــژه را دنبــال میکنیــم.
بــر اســاس اظهــارات او ،در ایــن مــدت منــع صادراتــی
اتفــاق نیفتــاده و برخــی بخشــنامههایی هــم کــه از قبــل
وجــود دارد بایــد در ســتاد اقتصــادی مطــرح و دربــاره آنهــا
نظــر داد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت دربــاره موضــوع فــوالد نیــز
قیمــت گــذاری دولتــی را اقدامــی نادرســت خوانــد و گفــت:
وزارتخانــه بــه هیــچ وجــه موافــق قیمتگــذاری نیســت
حتــی همیــن رویکــرد را دربــاره ارز هــم مدنظــر دارد.
دربــاره فــوالد شــیوهنامهای تهیــه و در آن کــف قیمتــی
فــوالد بــرای عرضــه در بــورس تعییــن شــده اســت کــه
ســقفی هــم نــدارد .در کل دنیــا ،بــورس بــه همیــن شــیوه
کار میکنــد.
وزارت صنعــت بایــد دربــاره تجــارت تصمیــم بگیــرد نــه
بانــک مرکــزی
محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیــس کمیســیون اقتصــادی
مجلــس شــورای اســامی در ایــن مرســام از مســائل و
مشــکالت حــوزه صــادرات ســخن گفــت :تصمیمــات اتخــاذ
شــده در جلســه  177ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت
کــه در تاریــخ ششــمآبان مــاه  1399توســط معــاون
اقتصــادی رئیسجمهــوری ابــاغ شــد ،مقدمــات مرتفــع
شــدن بخــش اعظــم مشــکالت فــراروی جامعــه فعــاالن
تجــارت خارجــی کشــور در حــوزه ایفــای تعهــدات ارزی
بــا هــدف تأمیــن ارز مــورد نیــاز واردات کاالی اساســی،
ضــروری ،مــواد اولیــه و تجهیــزات تولیــد را فراهــم کــرده
اســت.
پورابراهیمــی گفــت :مجموعــه دولــت و حاکمیــت تصمیــم
خوبــی در حــوزه صــادرات و رفــع تعهــد ارزی گرفتــه
بودنــد و ایــن از اقدامــات بســیار خــوب آقــای رزمحســینی
در ابتــدای شــروع بــه کار بــود .اآلن هــم از مطالبــه ایــن
نشســت تعییــن و تکلیــف ارزی و رفــع تعهــد در ایــن
زمینــه اســت؛ همــه مــا معتقــد بــه بازگشــت ارزی کشــور
هســتیم ولــی بایــد بــه واقعیتهــای اقتصــادی کشــور در
ســه ســال اخیــر هــم توجــه کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد وشصت و سه  /هفته آخر دی هزار و سیصد نود و نه

راه عبور از تنگنای بودجه 1400
محمد پارسا  -رئیس هییت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

رتبــه بنــدی اولویــت هــای ایــران امــروز نشــان مــی دهــد
پــس از مقولــه بســیار بــا اهمیــت سیاســت خارجــی و
در پلــه اول ایــن مقولــه  ،داســتان تحریــم ،موثرتریــن
موضــوع بــر کســب وکار ایرانیــان اســت .بــه ایــن معنــی
کــه زندگــی ایرانیــان بــا ادامــه تحریــم هــای موجــود در
ســال  1400تیــره و تارتــر شــده و ســطح رفــاه مــادی
مــردم رونــد کاهنــده را تجربــه خواهــد کــرد .پــس از
مقولــه سیاســت خارجــی و داســتان تحریــم و البتــه مقولــه
بســیار بــا اهمیــت مقابلــه بــا ویــروس آزاردهنــده و آســیب
ســاز کرونــا بــدون تردیــد ماهیــت و کیفیــت بودجــه ســال
 1400مهمتریــن مســاله روز ایــران در زمســتان آخریــن
ســال قــرن حاضــر و نخســتین ســال ســده ای اســت
کــه شــروع مــی شــود .متاســفانه و بــا ناراحتــی تمــام
بایــد بنویســم کــه براینــد دیــدگاه اقتصاددانــان و فعــاالن
اقتصــادی و کســانی کــه بــه هردلیــل بــا اقتصــاد سیاســی
ســروکاردارند ایــن اســت کــه الیحــه تنظیــم شــده بودجــه
از ســوی دولــت بــه ویــژه بخــش درامــدی الیحــه بودجــه
ناامیدکننــده و بــه شــدت غیــر واقعــی اســت.
چه باید کرد
واقعیــت ایــن اســت کــه مــی تــوان تــا روزهــای پرشــمار از
اینکــه بودجــه تهیــه شــده از ســوی دولــت صدهــا تنگنــای
کوچــک و بــزرگ دارد حــرف زد و نوشــت و منتشــر کــرد
و بــر ضخامــت ناامیــدی افــزود .ایــن واقعیــت متاســفانه در

ایــران شــیوع دارد وهــرروز دههــا تحلیــل ،خبــر و گــزارش
درایــن بــاره از ســوی اعضــای مجلــس  ،رهبــران احــزاب
و جمعیــت هــای سیاســی و فعــاالن اقتصــادی تولیــد و
منتشــر مــی شــود  .امــا کار درســت و ضــروری ایــن اســت
کــه ببینیــم بــرای عبــور از بدتریــن بودجــه قــرن چــه بایــد
کــرد .چنــد نکتــه را بــه طــور خالصــه یــاد آور مــی شــوم:
حقیقت را به مردم بگوییم
آیــا جــز ایــن اســت کــه بودجــه ســاالنه بــرای اداره
بهتــر زندگــی و کســب وکارشــهروندان ایرانــی تهیــه مــی
شــود؟ اگــر جــز ایــن اســت کــه بایــد بــه مــردم گفــت و
اگرهمیــن اســت نیــز بایــد حقیقــت را بــه مــردم گفــت.
گفتــن حقیقــت بــه شــهروندان و آمــاده ســازی ذهنیــت
آنهــا بــرای روبــه رو شــدن بــا واقعیــت مهمتریــن مســاله
ای اســت کــه بایــد انجــام شــود .پنهــان کــردن واقعیــت
هــای اقتصادایــران از شــهروندان روزگار همــه را غبــار
آلودتــر مــی کنــد .حقیقــت ایــن اســت کــه راههــای
کســب درآمــد از ســوی دولــت بــه ویــژه در آمــد حاصــل از
صــادرات نفــت مســدود اســت .بنابــر ایــن ســازمان برنامــه
و بودجــه چیــزی جــز ایــن نمــی توانســته اســت بنویســد.
بودجه سایه داشته باشیم
واقعیــت ایــن اســت کــه سیاســت خارجــی ایــران بــا توجــه

بــه مجموعــه ســخنان تــا امــروز بــر زبــان آمــده از ســوی
باالتریــن مقامهــای اداره کننــده کشــور در ســال 1400
– دســت کــم تــا نیمــه نخســت آن – همیــن اســت کــه
هســت .بــه ایــن ترتیــب و بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت بایــد
ســختگیری در بخــش در آمــدی را بــاال بگیریــم و روی در
آمــد حاصــل از صــادرات نفــت کــه روی هــم  270هــزار
میلیاردتومــان بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم اســت
حســاب بازنکنیــم .بنابرایــن میتــوان بــا فــرض فقــدان
درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت بــه طــور مســتقیم
وغیــر مســتقیم راههــای دیگــری را بــرای کســب در آمــد
جســتجو کنیــم (مثــل انتشــار اوراق قرضــه نویــن کــه در
یادداشــتهای قبلــی مفصــل توضیــح داده شــده اســت) .
از طرفــی هــم مــی تــوان فــرض کــرد اتفــاق بزرگــی در
سیاســت خارجــی مــی افتــد ،نفــت صــادر مــی شــود و
درآمــدی نصیــب دولــت میشــود .بــا ایــن فــرض یــک
بودجــه در ســایه هــم میتــوان نوشــت و اگــر آن رخــداد
بــزرگ بــه وقــوع پیوســت بودجــه ســایه را اجــرا کــرد.
راههای کسب درآمد های تازه
بــا توجــه بــه اینکــه دســت کــم رقمــی نزدیــک بــه 25
درصــد درآمدهــای بودجــه ممکــن اســت محقــق نشــود
بایــد دنبــال راههــای تــازه بــرای درآمــد گشــت تــا ســال
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 1400را بــه نوعــی ســپری کنیــم .قبــل از هــر چیــز بایــد
بــا قاطعیــت قبــول کنیــم راههایــی مثــل فــروش دارایــی
هــای دولــت از راههــای گوناگــون مثــل خصوصــی ســازی
و دادن ســهام شــرکت هــا بــه طلبــکاران و فــروش اوراق
قرضــه بــه شــکلی کــه االن هســت راههــای بــازی نیســتند
و هرکــدام بنابــر دالیلــی مســدود شــده انــد  .پــس بایــد
دنبــال راههــای تــازه باشــیم.
توسعه صادرات واقعی
بــدون تردیــد و بــی چــون وچــرا بایــد قبــول کنیــم واقعــی
تریــن و کارآمــد تریــن راه بــرای کســب در آمدهــای تــازه
بــرای شــهروندان و دولــت  ،توســعه صــادرات اســت .کشــور
مــا مــی توانــد و بایــد راه توســعه صــادرات حامــل هــای
انــرژی مثــل گاز و بــرق و بنزیــن و ســایر فــراورده هــای
نفــت وگاز
و پتروشــیمی و پــس از آن صــادرات کاالهایــی کــه از ایــن
حامــل هــا اســتفاده میکننــد و صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی و کاالهایــی کــه بــه دلیــل طبیعــی در تولیــد آنها
مزیــت داریــم و بازارهایــی تاریخــی بــرای آنهــا پیــدا شــده
اســت را بــاز کنــد .شــرط کار و پیشــرفت در ایــن بخــش
امــا دادن اختیــارات بــه صادرکننــدگان واقعــی و خبــرگان
و تشــکلهای آنهــا اســت .بــا احتــرام بــه اعضــای محتــرم
مجلــس و بــا احتــرام بــه مدیــران دولــت و ســایر نهادهــا
بایــد تاکیــد کنــم توســعه صــادرات را صادرکننــدگان بلدند
و نهادهــای اداره کننــده کشــور تنهــا بایــد گرفتــاری
هــای بوروکراســی ،سیاســی و پشــتیبانی در بخــش هــای
مختلــف را همــوار کننــد .بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد
کنیــد و اجــازه دهیــد توســعه صــادرات رونــق بگیــرد .آیــا
کشــوری کــه  50ســال پیــش بــه شــوروی ســابق گاز صادر
مــی کــرد االن نمــی توانــد در برابــر گاز فروشــی ترکیــه،
کشــوری کــه خــودش گاز نــدارد و آن را از ترکمنســتان و
آذربایجــان وارد میکنــد و از آنجــا بــه اروپــا مــی فروشــد
بایســتد و ســهم خــود را بگیــرد؟ ایــن یــک نمونــه بــود و
مــی تــوان بــه مســایل جزیــی دیگــر پرداخــت .امــا مهــم
ایــن اســت کــه واقعیــت را بپذیریــم .بــا توســعه صــادرات
ارز بیشــتری بــه کشــور وارد میشــود و الزم نیســت دولــت
ارز خــود را بــرای کســب درآمــد ،گــران بفروشــد و یــا از
بانکهــا قــرض بگیــرد و پایــه پولــی را افزایــش داده و تــورم
ایجــاد کنــد.
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جای خالی گاز ارزان
ترکمنستان در روزهای سرد

بهمــن صالحــی ،دبیــرکل انجمــن صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر مبنــی
بــر اینکــه آیــا واردات گاز از ترکمنســتان در شــرایط کنونــی
کــه افزایــش مصــرف گاز باعــث ایجــاد چالــش در بخــش
نیروگاهــی ،خانگــی و تولیــدی شــده اســت ،میتوانســت
کمــک کننــده باشــد ،گفــت :قطعــاً تأثیرگــذار و کمــک
کننــده اســت .افــت فشــار مخــزن گازی پــارس جنوبــی
و پربــاری مصــرف گاز نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه
در ایجــاد چنیــن چالشــی کــه ایــن روزهــا بــا آن دســت
و پنجــه نــرم میکنیــم ،مؤثــر بــوده اســت .امــا آنچــه
در مقولــه واردات گاز ارزان از ترکمنســتان مــورد اهمیــت
اســت مقولــه دیپلماســی انــرژی اســت .ایــران بــا واردات
گاز از ترکمنســتان در حقیقــت دیپلماســی انــرژی خــود را
تقویــت میکنــد.
وی افــزود :ایــران میتوانســت بجــای افغانســتان ،مســیر
امنــی بــرای انتقــال گاز ایــن کشــور باشــد در حالــی کــه
بــا غفلــت از ایــن فرصــت موجــب شــدیم تــا ترکمنســتان
از طریــق خــط لولــه تاپــی گاز خــود را بیــرون از مرزهــای
ایــران بــه هندوســتان صــادر کنــد .بــه ایــن ترتیــب
میتوانســتیم عــاوه بــر ایجــاد تنــوع مبــادی تأمینــی
گاز ،شــریک اســتراتژیک ترکمنســتان باشــیم و یــک نفــع
اقتصــادی دو طرفــه را شــکل دهیــم.
آسیب چندپارچگی بین دستگاهی به منافع ملی
صالحــی بــا بیــان اینکــه امنیــت انــرژی رکنــی اساســی در
حــوزه واردات یــا صــادرات انــرژی به ویــژه گاز اســت ،اظهار
داشــت :در حــوزه صــادرات گاز بــه عــراق و دریافــت درآمــد
آن کــه بــه تازگــی بــا چالشهایــی مواجــه بودیــم شــاهد
یــک چندپارچگــی بیــن دســتگاهی در کشــور بودیــم .بــه
ایــن ترتیــب کــه ادعــای وزارت نفــت دربــاره صــادرات گاز و
دریافــت درآمــد آن بــا اظهــارات وزیــر نیــرو یکســان نبــود
و ایــن از نــگاه بیرونــی بــه سیســتم انــرژی کشــور ،امتیــاز

مثبتــی محســوب نمیشــود.
دبیــرکل انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران بــا اشــاره بــه رأی ممتنــع عــراق در شــورای ملــل
بــه تصویــب بودجــه تحریمــی آمریــکا بــرای ایــران ،تصریــح
کــرد :ایــن اقــدام عــراق حامــل پیامــی اســت کــه نشــان
میدهــد نتوانســته ایــم بــه طــور شایســته و قــوی ارتبــاط
اقتصــادی و اســتراتژیک مطلوبــی بــا ایــن کشــور همســایه
برقــرار کنیــم .در نتیجــه چنیــن رونــدی شــاهد از دســت
رفتــن منافــع ملــی هســتیم.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول حرکــت کــردن بــه ســمت
بهینــه کــردن مصــرف انــرژی در مصــرف بــرق ،گاز ،بنزین و
ســایر حاملهــای انــرژی امــری الزم و پســندیده ای اســت،
امــا بایــد در نظــر بگیریــم کــه هزینــه گاز تولیــد شــده از
مبــدا عســلویه و رســاندن آن بــه شــمال کشــور بــا هزینــه
گاز وارداتــی از ترکمنســتان قابــل مقایســه نیســت و نفــع
اقتصــادی در واردات گاز از ترکمنســتان اســت.

چالش جدی با قطع وادات گاز ترکمنستان
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،روز گذشــته ،رضــا اردکانیــان،
وزیــر نیــرو دربــاره قطعــی گاز در نیمــه شــمالی کشــور
ضمــن رد احتمــال حملــه ســایبری بــه صنعــت بــرق در
نیمــه شــمالی کشــور تأکیــد کــرد :در حــوزه گازرســانی
بــه نیمــه شــمالی کشــور همــواره بــا چالشهایــی روبــرو
بودیــم و تــا زمانــی کــه از ترکمنســتان واردات گاز انجــام
میشــد ،ایــن چالــش کمتــر وجــود داشــت امــا بــا
قطــع ایــن واردات ،ایــن چالشهــا جــدی شــد .در ایــن
حوزههــا ،مشــکل اصلــی اولویــت تأمیــن گاز خانگــی در
مقایســه بــا گاز نیروگاهــی اســت .بــه همیــن منظــور بــرای
مدیریــت ایــن تأمیــن بــه ناچــار در بخشهایــی از کشــور
شــاهد مصــرف مــازوت در برخــی نیروگاههــا هســتیم کــه
اجتنــاب ناپذیــر اســت.

انـرژی
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چینیهــا توانســتند اقتصــاد را از دریچــه بــاز ببیننــد و
بــه تبــع آن اعتمادســازی کننــد کــه دســتاورد اعتمــاد،
رشــد ســرمایهگذاری در حوزههــای داخلــی و خارجــی
اســت.نکته مغفــول اینکــه در حــوزه ســرمایهگذاری نــه
فقــط تأمیــن مالــی بلکــه مســأله انتقــال تکنولــوژی و
انتقــال مدیریــت ضــرورت دارد .موضوعــی که متأســفانه
در کشــور مــا محقــق نشــد و بــا وجــود برخــورداری از
منابــع گســترده و ارزشــمند نتوانســتیم چشــمانداز
یــک کشــور ثروتمنــد را بــرای خودمــان محقــق کنیــم
و همچنــان یارانــه  45هــزار تومانــی بــرای مــردم مهــم
اســت.در جمعبنــدی پایانــی میتــوان گفــت در
صورتــی کــه شــیوه مدیریــت و سیاســتگذاری در کشــور
تغییــرات صحیــح داشــته باشــد میتــوان امیــدوار
بــود از منابــع طبیعــی و انســانی کشــور نیــز بهینــه
بهرهبــرداری شــود و اینجاســت کــه میتــوان گفــت
تصویــر ایــران ثروتمنــد یــک تصویــر واقعــی اســت.

[ویدئو]

محمدرضا انصاری:
بهبود معیشت مردم از مسیر توسعه صادرات
میگذرد

محمدرضــا انصــاری نایــب رئیــس اتــاق ایــران معتقــد
اســت :اصــرار بــر ورود ارز بــه ســامانه نیمــا و قیمتگذاری
دســتوری و غیــر منطقــی بــرای صادرکننــدگان
موجــب شــد بخــش زیــادی از صادرکننــدگان دســت
از کار بکشــند و عــدهای فرصتطلــب و بــدون
شناســنامه از ایــن شــرایط ســوء اســتفاده کننــد.
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ایــن روزهــا اظهارنظرهــای خوشبینانــهای در خصــوص
بازگشــت ســریع و بــدون دغدغــه ایــران بــه بــازار نفــت
جهانــی مطــرح میشــود .دیــروز هــم وزیــر نفــت کشــور
در خصــوص ســرمایهگذاری ضــروری  1.2میلیــارد دالری
در صنعــت نفــت صحبــت و اعــام کردنــد کــه فضــا بــرای
حضــور پــر قــدرت ایــران در بــازار نفــت فراهــم اســت.
ردپــای ایــن نــگاه خوشبینانــه در بودجــهای کــه آقــای
نوبخــت ارایــه کردهانــد نیــز پیداســت .البتــه میگوینــد،
«المعنــا فــی بطــن الشــاعر»که ایــن معنــا را دارد کــه
تنهــا گوینــده و ســراینده اســت کــه از عمــق معنــای هــر
اظهارنظــری بــا خبــر اســت .امــا بــرای درک شــرایطی کــه
صنعــت نفــت کشــور بــا آن روبهروســت مقایســه تطبیقــی
و تاریخــی نیــز بــه کار میآیــد.

ایشــان چــون عامــل بالــکل و الخفیــات اســت ،بهتــر از
وضعیــت باخبــر هســتند .البتــه آقــای وزیــر از ایــن خیــال
کــه از همهچیــز بــا خبــر هســتند بایــد بیــرون بیاینــد،
چــون از قدیماالیــام میگوینــد ،همهچیــز را همــگان
میداننــد .مثــا زمانــی کــه مــن از علــم پزشــکی بیخبــر
هســتم ،بایــد از اظهارنظــر در خصــوص علــوم پزشــکی
خــودداری کنــم .ایــن اساســا یکــی از ویژگیهــای فقــه
شــیعه اســت کــه آدمــی را بــه اســتفاده از نظــر صاحــب
نظــران اهــل فــن فــرا میخواننــد و او را بــه تقلیــد از اعلــم
در هــر علــم و فنــی توصیــه میکنــد .امــا بوروکراتهــای
کشــورمان معمــوال بــه ایــن توصیههــا توجــه نمیکننــد.
نمونــه بــارز یــک چنیــن نگاهــی را در بودجــه 1400نیــز
میتــوان ردیابــی کــرد .بودجــهای کــه بــه جــای
ســرمایهگذاریهای ســاختاری بــر روی حوزههــا مولــد،

یکــی از نمونههــای تاریخــی تحریــم نفــت ایــران بــه
ماجــرای ملــی شــدن صنعــت نفــت در دهــه 30خورشــیدی
بازمیگــردد .دورهای کــه بعــد از ملــی شــدن صنعــت
نفــت ،فــروش نفــت ایــران تحریــم شــد و پــس از کودتــای
نامبــارک 28مــرداد  32ظاهــرا اتمســفر الزم بــرای ورود
ایــران بــه بــازار نفــت فراهــم شــد .در آن دوره در شــرایطی
کــه رژیــم پــس از کودتــا نیــز بطــور کامــل مــورد حمایــت
ایــاالت متحــده و انگلیــس بــه عنــوان 2ابرقــدرت وقــت
قــرار داشــت (چــون کودتــا انگلیســی و امریکایــی بــود) و
در حالــی کــه در فضــای عمومــی بینالمللــی نیــز متقاضــی
مصــرف بیشــتر نفــت بــود ،بیشــتر از 19مــاه طــول
کشــید تــا ایــران بتوانــد بــه بازارهــای نفتــی بازگــردد.
امــا امــروز در اوپــک بــه جــز ونزوئــا کــه اساســا وزنــه
قابــل توجهــی در مناســبات جهانــی بــه شــمار نمــیرود
و ســهمیه خــودش هــم در هواســت ،اغلــب اعضــای اوپــک
حمایــت همهجانبــهای از ایــران نخواهنــد داشــت .ایــران
سالهاســت کــه بــه دلیــل تحریمهــای اقتصــادی و
فقــدان جــذب ســرمایههای خارجــی نتوانســته اســت،
ســاختارهای تولیــد نفــت خــود را ب ـهروزآوری کنــد و ایــن
امــر باعــث شــده تــا ظرفیتهــای تولیــد نفــت کشــورمان
دچــار اســتهالک فراوانــی شــود .اینکــه آقــای زنگنــه
اشــاره کردهانــد کــه بــا 1.2میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
در صنعــت نفــت ایــران میتوانــد بخــش قابــل توجهــی
از عقــب ماندگــی خــود را در صنعــت نفــت جبــران کنــد،
اظهارنظــری اســت کــه آقــای وزیــر از آن بــا خبــر هســتند.

هزینههــای جــاری دولــت را حــدود 50درصــد افزایــش
داده اســت .چــرا کــه تصــور میکننــد اوضــاع بــازار نفــت
بســیار مطلــوب خواهــد بــود و ایــران بالفاصلــه پــس از قــرار
گرفتــن بایــدن در راس هــرم اجــرای امریــکا میتوانــد
جایــگاه خــود را در بــازار نفــت پــس بگیــرد .بایــد بدانیــم
بــر اســاس تحلیلهــای دقیــق کارشناســی در ســال ،2021
تقاضــای جهانــی نفــت بــرای ســومین ســال پیاپــی ،رونــد
نزولــی دارد .دلیــل نخســت بــه دلیــل اثــرات بحــران کرونــا
در اقتصــاد بینالمللــی اســت کــه باعــث رکــود جهانــی
شــده اســت .بــه ایــن معنــا کــه مصــرف انــرژی کــه ســالها
مبتنــی بــر افزایــش جیدیپــی جهانــی در حــال افزایــش
بــود ،امــا امــروز بــه دلیــل ارتبــاط متقابــل و همگرایــی
اقتصــادی بــا بازارهــا ایــن رونــد دچــار رونــد معکــوس شــده
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اســت .حتــی در صــورت بهبــود اوضــاع اقتصــادی نیــز
کشــورها بــه دنبــال جایگزیــن کــردن انرژیهــای پــاک
بــه جــای انرژیهــای فســیلی هســتند .بــه عنــوان مثــال
در آلمــان کــه مرکــز تولیــد بهتریــن نمونههــای خــودرو
در ســطح جهــان اســت ،تولیــد 10مــدل خــودرو متوقــف
شــده اســت .بنابرایــن تقاضاهــای جهانــی در خصــوص
نفــت نــه تنهــا در حــال افزایــش نیســت ،بلکــه در حــال
کاهــش مســتمر اســت .از ســوی دیگــر همانطــور کــه در
بــاال هــم اشــاره کــردم عربســتان در اوپــک و روســیه
در اوپــک پــاس اشــتهای باالیــی بــرای فــروش بــاالی
نفــت دارنــد .بنابرایــن ایــران چنانچــه قصــد دارد ،ســهم
خــود را در بــازار نفــت پــس بگیــرد ،بایــد یــک مذاکــرات
سیاســی و دیپلماســی ســطح بــاال در حــوزه انــرژی را در
دســتور کار قــرار دهــد کــه در حــال حاضــر یــک چنیــن

چشمانداز ایـران
در بازار نفت
علی شمس اردکانی

رویکردهایــی در نظــام سیاســی در پیــش گرفتــه نمیشــود.
بســیاری از افــرادی کــه تخصصــی در حــوزه تخصصــی
انــرژی ندارنــد در خصــوص ایــن بــازار اظهارنظــر میکننــد
و بــازار اظهارنظرهــای غیرعالمانــه در بخشهــای گوناگــون
حســابی داغ شــده اســت .افــرادی کــه سیاســت بینالمللــی
میداننــد ،بــه ابعــاد و زوایــای گوناگــون دیپلماســی
آگاهــی دارنــد ،علــوم ارتباطــی را درک کردهانــد و ســایر
ویژگیهــای الزم را دارنــد بایــد ســکان هدایــت دیپلماســی
انــرژی را بــه دســت بگیرنــد .همانطــور کــه گفتــم
ســوابق تاریخــی گویــای آن اســت کــه ایــران در دهــه
30خورشــیدی و در حالــی کــه اقتصــاد جهانــی بــه نفــت
ایــران نیــاز داشــت و انگلیــس و امریــکا هــم از دولــت ایــران
حمایــت میکردنــد ،حدفاصــل 28مــرداد 32تــا اســفندماه
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 33زمــان نیــاز داشــت تــا بتوانــد رونــد فــروش نفــت خــود
را دنبــال کنــد .بــه نظــر میرســد ،امــروز مــا بیشــتر از
اینکــه بــه رویکردهــا خوشبینانــه یــا بدبینانــه در خصــوص
بــازار نفــت و اساســا موضوعــات کالن اقتصــادی و راهبــردی
نیــاز داشــته باشــیم ،محتــاج رویکردهــای واقعبینانــهای
هســتیم کــه بتواننــد منافــع ملــت دردمنــد ایــران را در
فضــای پیرامونــی اســتیفا کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــور
برگــزاری ایــن مراســم بــه همــت اتــاق ایــران را
مــورد تقدیــر قــرار داد و واگــذاری ایــن دســت
اقدامــات بــه بخــش خصوصــی را گامــی مؤثــر
دانســت.
او همچنیــن بخــش خصوصــی را میــداندار اصلــی اقتصــاد
معرفــی کــرد و گفــت :اتــاق ایــران جایگاهــی همتــراز بــا
وزارتخانههــای دولــت دارد.
او بــه انباشــته شــدن مشــکالت و دغدغههــا در حــوزه
اقتصــاد اشــاره کــرد و گفــت :انتظــار داشــتم وضعیــت
بخــش خصوصــی بهتــر از ایــن باشــد .شــاید برگــزاری
نشس ـتها بــا فواصــل طوالنــی موجــب شــده امــروز ایــن
چنیــن از شــرایط انتقــاد کنیــم .ســالهای نفسگیــری
را پشــت ســر گذاشــتیم و در همیــن روزهــا بایــد خــود
را نشــان دهیــم .بــدون شــک الزم اســت بــا همافزایــی و
تعامــل ایــن شــرایط را پشــت ســر بگذاریــم و مســئولیت
بپذیریــم.
جهانگیــری عــوارض تحریــم را از یکســو و پیامدهــای
ناشــی از کرونــا را از طرفــی دیگــر مــورد توجــه قــرار داد
و افــزود :ایــن دو مســئله ،کلیــه فعالیتهــای اقتصــادی
را تحــت تأثیــر قــرار دادهانــد و حتــی گســتره آنهــا را در
دیگــر حوزههــا شــاهد هســتیم .همــه مــا دغدغههــا
و فشــارهای ناشــی از تحریــم را درک میکنیــم و بــا
محدودیتهــای بینالمللــی آشــنا هســتیم .برخــی چنــان
دربــاره ارز میگوینــد کــه گویــا چنــد نرخــی بــودن آن
پدیــده جدیــدی اســت و تجربــه آن را در دیگــر دورههــا و
دولتهــا تجربــه نکردهایــم.
معــاون اول رئیسجمهــور ادامــه داد :رویکــرد دولــت از
ابتــدا تکنرخــی شــدن ارز بــود و در همیــن راســتا قــدم
برداشــتیم ،در فروردیــن  ۹۷بــا مشــکالت تأمیــن اســکناس
مواجــه شــدیم و تصمیــم گرفتیــم بــرای چنــد مــاه قیمــت
 4200تومــان را در نظــر بگیریــم و بــه مــرور ایــن رقــم
تغییــر کنــد .متأســفانه امــروز تنهــا بــه دولــت انتقــاد
میکننــد در صورتــی کــه ایــن تصمیمــات بــا نظــرات
بخشهــای مختلــف اتخــاذ شــد.
او معتقــد اســت :در صنعــت و تولیــد بایــد همــراه و
همراســتا قــدم برداریــم .در دوران تحریــم و کرونــا عملکــرد
تولیــد و رشــد اقتصــادی مثبــت را در برخــی ماههــا تجربــه
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تاسیس صندوق سرمایهگذاری مشترک
به طرف عراقی پیشنهاد شد

اقتصاد را بخش خصوصی
اداره کرده است

کردیــم؛ در فصــل تابســتان ریــزش شــاغالن در حــدود
یکمیلیــون و  200هــزار نفــر بــود و در فصــل پاییــز بــه
یکمیلیــون نفــر کاهــش پیــدا کــرد .در فصــل تابســتان از
بیــن افــرادی کــه ریــزش داشــتند 43 ،هــزار نفــر بــه حــوزه
صنعــت مربــوط بودنــد کــه در فصــل پاییــز ایــن تعــداد بــه
 8هــزار نفــر رســید .از طرفــی شــاهد بودیــم کــه در اوج
کرونــا بنگاههــای صنعتــی تعدیــل نیــرو نداشــتند چــون
متعهدانــه عمــل کردنــد.
جهانگیــری گفــت :در طــول ســه ســال گذشــته حــدود 50
میلیــارد دالر صــادرات نفــت داشــتیم .ایــن رقــم ســال قبــل
بــه  ۸میلیــارد دالر رســید و امســال کمتــر هــم شــد ،بالــغ
بــر  ۸۵میلیــون تــن کاال صــادرات اتفــاق افتــاد ،بنابرایــن
جفاســت کــه ایــن چنیــن از اقتصــاد صحبــت کنیــم .ایــن
شــیوه برخــورد بــا فعــاالن اقتصــادی ظالمانــه اســت؛ ایــن
اقتصــاد را بخــش خصوصــی اداره کــرده اســت تــا آنجــا
کــه نیــاز بــه دارو ،تجهیــزات پزشــکی ،کاالهــای اساســی
را تأمیــن کردنــد .شــرایط زندگــی ســخت شــد امــا نبایــد
از پــا درآییــم.
معــاون اول رئیسجمهــور بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در
 9ماهــه ســال جــاری  25میلیــارد دالر صــادرات داشــتیم
و امــکان دارد تــا پایــان ســال بــه  35میلیــارد دالر ارتقــا
پیــدا کنــد امــا همیــن میــزان نیــز درخــور ظرفیتهــای
موجــود نیســت.
او بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه دولــت جدیــد آمریــکا بایــد
از شکســت خــود دربــاره تحریــم درس بگیــرد و وضعیــت را

تغییــر دهــد ،از صادرکننــدگان خواســت تــا خــود را پیــروز
ایــن جنــگ اقتصــادی بداننــد و همــواره پیشــنهادهای خــود
را بــرای دولــت و دیگــر تصمیــم ســازان ارســال کننــد.
جهانگیــری تجربــه کشــور در برجــام را ناموفــق خوانــد و
افــزود :عملکــرد دولــت و بخــش خصوصــی مناســب نبــود.
حــال اتاقهــا بایــد آمــاده شــوند و گفتوگوهــای خــود
را آغــاز کننــد .ایــن تحریمهــا لغــو میشــود امــا تــا آن
زمــان بــه تــاش خــود بــرای بیاثــر کــردن تحریمهــا
ادامــه میدهیــم.
ایــن مقــام مســئول ،بخــش خصوصــی را میــداندار اصلــی
اقتصــاد معرفــی کــرد و اتــاق ایــران را همتــای وزارتخانههــا
دانســت و گفــت :امــروز آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه
ضعفهــا را بپذیریــم و درســت تصمیــم بگیریــم .دربــاره
پیمــان ســپاری ارزی نیــز اتــاق ایــران و بانــک مرکــزی
بــا هــم گفتوگــو و توافــق کننــد و جهتگیریهــا بــه
ســمت صــادرات باشــد.
معــاون اول رئیسجمهــور توجــه بــه ظرفیــت کشــورهای
همســایه بــرای توســعه صــادرات را مــورد توجــه قــرار داد
و گفــت :بــرای حضــور مؤثــر در کشــورهای همســایه ،از
شــرکتهای خدمــات فنــی و مهندســی و پیمانــکاران
خصوصــی کــه ســرمایههای بــزرگ مملکــت هســتند،
غفلــت نکنیــم .بــه بــاور مــن اشــتباه اســت کــه نهادهــای
نظامــی در حوزههــای پیمانــکاری ورود کننــد؛ اجــازه
دهیــم تــا حــد ممکــن پیمانــکاران خصوصــی وارد ایــن
عرصــه شــوند.

وزیــر نیــرو گفــت :بــا هــدف افزایــش ســطح تبــادالت
اقتصــادی ایــران و عــراق ،ایجــاد صنــدوق ســرمایهگذاری
مشــترک بــه طــرف عراقــی پیشــنهاد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،رضــا اردکانیــان»
روز ســه شــنبه در مراســم افتتــاح بیســتمین نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت بــرق و شــانزدهمین نمایشــگاه آب
در جمــع خبرنــگاران و در پاســخ بــه ایرنــا گفــت :هــم
اکنــون صــادرات بخــش انــرژی بــه عــراق محــدود بــه
بخــش بــرق و گاز اســت کــه تابــع مقــررات دوجانبــه
اســت.
وی عمــده صــادرات بــه عــراق را خدمــات فنــی و
مهندســی و اجــرای پروژههــای عمرانــی و صــادرات
محصــوالت مــورد نیــاز مــردم ایــن کشــور برشــمرد.
وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد :بــرای افزایــش ســطح مبــادالت
تجــاری بــه  ۲۰میلیــارد دالر در ســال بایــد مباحــث
مربــوط بــه حمــل و نقــل گشــایش یابــد.
وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد حمــل و نقــل یکســره میــان
ایــران عــراق ،یــادآور شــد :حمــل و نقــل یکســره کمــک
بزرگــی بــه ســرعت بخشــیدن بــه افزایــش ســطح
مبــادالت خواهــد کــرد.
اردکانیــان بــا تاکیــد بــر لــزوم تــاش بــرای ایجــاد
گشــایش در امــور گمرکــی دوجانبــه و تعرفــه هــای
ترجیهــی گفــت :رفــع موانــع موجــود مــی توانــد بــه
ســرعت ســطح مبــادالت تجــاری را افزایــش دهــد.
وی دربــاره حضــور چینــی هــا در اســتخراج رمزارزهــا در
کشــور نیــز گفــت :ایــن کار بــر اســاس مصوبــه هیــات
وزیــران نیــاز بــه مجــوز از وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت دارد ســپس مجــوز از شــرکت توانیــر بایــد اخــذ
شــود.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،بــه غیــر ایــن ،از اســتخراج رمــزارز
غیرمجــاز خواهــد بــود و بــا آن برخــورد مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،چهارمیــن کمیســیون مشــترک
اقتصــادی توســعه همکاریهــای ایــران و عــراق،
بــا حضــور مدیــران عالیرتبــه دو کشــور و فعــاالن
اقتصــادی از امــروز ( ۲۳دیمــاه) بــه مــدت دو روز آغــاز
بــهکار کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،علیرضــا کالهــی ،عضو ســندیکای
بــرق ایــران امــروز در نشســت خبــری بــا بیــان اینکــه تولیــد
در ایــران هیــچ مزیــت نســبی ای بجــز انــرژی یارانــه ای
ارزان و مــواد اولیــه ارزان نــدارد ،گفــت :پروژههــای ســاخت
محــور کــه عموم ـاً هــای تــک هســتند حتــی از ایــن یارانــه
انــرژی نیــز بهــره منــد نمیشــوند .بــه نظــر میرســد در
چنیــن شــرایطی رقابــت در منطقــه بــرای شــرکتها و تولیــد
کننــدگان ایرانــی دشــوار میشــود .اگــر تعرفــه صــادرات از
بیــن بــرود تولیــد کننــدگان تشــویق میشــوند تــا بازارهــای
داخلــی را نیــز تأمیــن کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه زنجیــره صنعــت پتروشــیمی
ناقــص اســت ،ادامــه داد :بهتریــن روش در شــرایط کنونــی
بــرای تقویــت زنجیــره ارزش افــزوده تمامــی بخشهــای
پاییــن دســتی صنایــع ایــن اســت کــه صنایــع و تولیــد
کننــدگان باالدســتی مــواد اولیــه را بــه صــورت اعتبــاری در
اختیــار بخــش پاییــن دســتی قــرار دهنــد .در چنین شــرایطی
پیــش بینــی میشــود هزینــه صنایــع پاییــن دســتی ۱۰
درصــد کاهــش یابــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول هزینــه بــاالی تأمیــن مالــی،
اصلــی تریــن مانــع بخــش تولیــدی اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در بســیاری از صنایــع زمانــی کــه صورتهــای
مالــی آنهــا را بررســی میکنیــم متوجــه ســود خالــص باالتــر
از ســود عملیاتــی میشــویم .ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه
ایــن تولیــد کننــدگان ســرمایه و ســود خــود را بــه بانکهــا
بردنــد و در زمینــه توســعه تولیــد خــود اقــدام خاصــی
نکردنــد.
کالهــی میــزان گــردش مالــی کل صنعــت کابــل بــرق ایــران
را یــک میلیــارد دالر اعــام کــرد و گفــت :معــدل ســاالنه
صــادرات ایــن صنعــت حــدود  ۱۰۰میلیــون دالر اســت .علــت
اصلــی ایــن گــردش مالــی کــم ،قوانیــن دســت و پاگیــری
اســت کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد.
ایــن عضــو ســندیکای بــرق ایــران در پاســخ بــه خبرنــگار
مهــر دربــاره حضــور تولیــد کننــدگان کابــل بــرق داخلــی در
تفاهــم نامــه ایــران و عــراق توضیــح داد :ایــن تفاهــم نامــه
تاکنــون ثمــره عملیاتــی نداشــته و بــه دلیــل فشــارهای
آمریــکا هنــوز نهایــی نشــده اســت و رونــد تأییــد آن در عــراق
بــه کنــدی پیــش مـیرود .البتــه بــا توجــه بــه ســابقه مثبــت
تولیــد کننــدگان ایرانــی کــه در بصــره حضــور داشــتند دولــت
عــراق رقبــت زیــادی بــه همــکاری بــا ایرانیهــا در صنعــت

تفاهمنامه ایران
و عراق در برق
عملیاتی نشد

بــرق دارنــد.
کالهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه عــراق بزرگتریــن بــازار منطقــه
بــرای حضــور ایــران اســت تاکیــد کــرد :ایــن کشــور فقــط
بــرای نوســازی صنعــت بــرق خــود ،بــازاری بــه ارزش ۴۰
میلیــارد دالر دارد .در حــال حاضــر فعالتریــن شــرکتهای
کابــل ســازی در منطقــه متعلــق بــه ترکهــا و ســعودیها
اســت.
وی اظهــار داشــت :پیــش بینــی میکنیــم بــا روی کار
آمــدن تیــم اقتصــادی بایــدن در آمریــکا فشــار تحریمهــا بــر
ایــران کاســته شــود .هــر چنــد همچنــان در داخــل کشــور
محدودیتهایــی وجــود دارد .بــه طــور مثــال بــرای تأمیــن
روکــش کابلهــای بــرق مجبــور بــه واردات پــی وی ســی از
تایــوان شــدیم و بــا وجــود هزینههــای انتقــال ،قیمــت تمــام
شــده ایــن مــواد از قیمــت تمــام شــده تولیــد پــی وی ســی
توســط پتروشــیمی تبریــز کمتــر بــود.
ایــن مقــام مســئول از عــراق ،ترکمنســتان ،افغانســتان،
قزاقســتان ،ونزوئــا ،ســریالنکا ،ارمنســتان ،جمهــوری
آذربایجــان و عربســتان ســعودی بــه عنــوان بازارهــای هــدف
تولیــد کننــدگان کابــل بــرق کشــور یــاد کــرد و ادامــه داد :در
صورتــی کــه تحریمهــای داخلــی و خارجــی وجــود نداشــته
باشــند میتوانیــم بــه انــدازه ترکیــه کــه بــازاری  ۲میلیــارد
دالری در ایــن زمینــه دارد صــادرات انجــام دهیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران  ۶درصــد معــادل مــس جهــان
را در اختیــار دارد ،تصریــح کــرد :ظرفیــت تولیــد کابــل
بــرق کشــور  ۲.۵تــا  ۳میلیــارد دالر اســت بــا وجــود چنیــن
پتانســیلی تنهــا  ۳۰تــا  ۴۰درصــد ایــن ظرفیــت در حــال
اســتفاده اســت .پیــش بینــی میشــود بــا توجــه بــه افزایــش
ســهم بــرق در صنایــع مختلــف از جملــه خودروســازی ،بــازار
ایــن صنعــت نیــز رونــق بگیــرد .در همیــن راســتا بایــد گفــت
اتحادیــه اروپــا الــزام ســرمایه گــذاری یــک تریلیــون دالری در
ســال را بــرای صنعــت بــرق خــود در برنامــه دارد.
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اگر شرکت های خارجی به ایران
بیایند با آنها همکاری می کنیم
وزیــر نفــت گفــت :اگــر شــرکتهای خارجــی
بــه ایــران بیاینــد بــا آنهــا همــکاری خواهیــم
کــرد ،امــا آنچــه را کــه بــه دســت آوردهایــم
کنــار نمیگذاریــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت،
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت در آئیــن امضــای قراردادهــای
طــرح نگهداشــت و افزایــش تولیــد نفــت گفــت :اگــر
شــرکتهای خارجــی بــه ایــران بیاینــد بــا آنهــا
همــکاری خواهیــم کــرد ،امــا آنچــه را کــه بــه دســت
آوردهایــم کنــار نمیگذاریــم؛ مــا بــر پایــه جدیــدی کــه
بســیار اســتوارتر اســت و در مرتب ـهای باالتــر قــرار دارد
بــا دیگــران صحبــت خواهیــم کــرد.
وی تاکیــد کــرد :حتمــاً بایــد از ظرفیتهایــی کــه در
دوره تحریــم ایجــاد شــده ،اســتفاده کنیــم.
زنگنــه بــا بیــان اینکــه مــا بــا تکیــه بــر منابــع صنــدوق
توســعه ،پروژههــا را اجــرا نمیکنیــم ،افــزود :صنــدوق
توســعه ملــی در حــال حاضــر پولــی نــدارد و البتــه هــر
پیمانــکاری نیــز کــه طرحــی را اجــرا میکنــد هدفــی
دارد کــه بایــد بــه آن برســد و نمیتــوان بــه آن گفــت
در آینــده شــرایط خــوب میشــود بــه همیــن دلیــل بــه
ســمت بــازار ســرمایه رفتهایــم.
وی اضافــه کــرد :قراردادهایــی کــه امضــا میشــود بــه
نحــوی طراحــی شــده اســت کــه فقــط بــا پیمانــکاران
ایرانــی منعقــد میشــود.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون ۷۲
درصــد ارزشــی پروژههــای در حــال ســاخت نفتــی ،از
تولیدکننــدگان داخلــی تأمیــن شــده ادامــه داد :در ایــن
قراردادهــا پیوســتی میگذاریــم کــه طبــق آن پیوســت،
همــه تجهیــزات مــورد نیــاز نیــز از تولیدکننــدگان

داخلــی تأمیــن میشــود .طبــق روشــی کــه تاکنــون
اجــرا شــده اســت امــروز ســی و یکمیــن قــرارداد نفتــی ر
ا امضــا میکنیــم کــه ایــن تعــداد قــرارداد از  ۳میلیــارد
دالر قــرارداد طراحــی شــده در نخســتین روز هــدف
گــذاری ،بــوده اســت.
زنگنــه همچنیــن اظهــار کــرد :خوشــحالم کــه امــروز
بــرای ســومین بــار در اینجــا و بــرای امضــای قراردادهــای
جدیــد نفتــی در قالــب  EPCو  EPDدر خدمــت
دوســتان هســتیم .از حضــور همــه دوســتان و همــکاران
بهویــژه نماینــدگان مجلــس بــا وجــود مشــغله کاری کــه
دارنــد قدردانــی میکنــم .ایــن حضــور نشــانه حمایــت
مجلــس و کمیســیون انــرژی و مایــه دلگرمــی اســت.
وی بــر ضــرورت افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن تأکیــد
کــرد و گفــت :یــک درصــد افزایــش ضریــب بازیافــت
نفــت خــام معــادل  ۷میلیــارد بشــکه اســت کــه بــا نفــت
 ۴۰دالری درآمــدی  ۳۰۰میلیــارد دالری بــه دنبــال دارد،
بنابرایــن افزایــش ضریــب بازیافــت بایــد بــه خواســت و
توقــع ملــی تبدیــل شــود و ضرایــب قابــل بحــث نیســت.
وزیــر نفــت ادامــه داد :ارزش قراردادهایــی کــه امــروز
امضــا میشــود یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون دالر اســت
کــه اگــر  ۱۰۰هــزار بشــکه در روز بــه تولیــد نفــت اضافــه
کنــد ایــن عــدد در یــک ســال بــه  ۳۶میلیــون بشــکه
میرســد کــه بــا محاســبه قیمــت  ۴۰دالری بــرای نفــت
درآمــدی معــادل یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر در
ســال ایجــاد خواهــد کــرد ،بنابرایــن ســرمایهگذاری در
کمتــر از یــک ســال بازمیگــردد ،البتــه افــت بهطــور
طبیعــی وجــود خواهــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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وزیــر نیــرو گفــت :بــا وجــود اینکــه ایــران بــرق و گاز بــه
عــراق صــادر مــی کنــد ،نیمــی از ایــن کشــور در خاموشــی
اســت و بخــش باقیمانــده نیــز بــا تلفــات  ۵۰درصــدی
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو
در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مهــر
دربــاره اینکــه قــرارداد حــوزه بــرق کــه بــا عــراق بــه امضــا
رســید در چــه حــوزهای بــوده اســت؟ گفــت :ایــران از دو
ســال پیــش یادداشــت تفاهمــی بــا وزیــر بــرق وقــت عــراق
امضــا کــرد بــا ایــن محوریــت کــه مــا بــه عنــوان همســایه
ای کــه در شــرایطی اقتضــا کــرده و جــان خــود را بــرای
امنیــت شــما دادهایــم نمیخواهیــم همــکاری در بخــش
بــرق فقــط محــدود بــه صــادرات بــرق شــما باشــد چــرا
کــه رفــاه و امنیــت شــما را بــا رفــاه و امنیــت خــود یکســان
میدانیــم.
وی افــزود :در ایــن راســتا دو پــروژه را مطــرح کردیــم کــه
یکــی از آنهــا مربــوط بــه کاهــش تلفــات شــبکه و توزیــع
بــرق عــراق اســت .در حــال حاضــر بــا وجــود صــادرات
بــرق و گازی کــه ایــران بــه عــراق دارد نیمــی از عــراق در
خاموشــی اســت و میــزان باقیمانــده نیــز دارای تلفــات ۵۰
درصــدی اســت کــه طبــق ایــن یایدداشــت تفاهــم قــول
دادیــم تــا کمتــر از دو ســال ایــن میــزان تلفــات را از ۵۰
درصــد بــه  ۲۰درصــد برســانیم.
اردکانیــان تصریــح کــرد :بــه ایــن ترتیــب عــراق بــدون
اینکــه خریــد بــرق بیشــتری داشــته باشــد و یــا نیروگاهــی
احــداث کنــد ،ظرفیــت بــرق خــود را  ۳۰درصــد افزایــش
داده اســت .بــا ایــن محوریــت پــروژهای را تعریــف کردیــم
و اســتان بــه اســتان عــراق را بــه شــرکتهای بخــش
خصوصــی و غیــر خصوصــی ایــران دادیــم .ایــن قــرارداد از
طــرف ایــران امضــا شــده و منتظــر طــرف عراقــی اســت.
وی در مــورد قــرارداد دوم کــه قــرار اســت بیــن ایــران و
عــراق نهایــی شــود ،تصریــح کــرد :ایــران تجربــه خوبــی در
زمینــه تعمیــر تجهیــزات نیروگاهــی دارد .ایــن در حالــی
اســت کــه  ۵هــزار ترانســفورماتور عــراق در جنــگ آســیب
دیــده و از بیــن رفتهانــد و امــکان بازســازی همــه ایــن
ترانســفورماتورها بــرای عــراق وجــود نــدارد و از ســوی
دیگــر بــه دلیــل محدودیتهــای مالــی نمیتوانــد تمــام

مصرفکنندگان بزرگ برق
هزینه واقعی را بپردازند

ایــن مــوارد را خریــداری و نوســازی کنــد .بــه همیــن
دلیــل ترتیبــی دادیــم حتــی در صــورت نیــاز شــرکتی بــه
صــورت جوینــت ونچــر بــا شــرکتی عراقــی تأســیس شــود
تــا ظرفیــت تربیــت نیــروی انســانی بــرای عــراق در حــوزه
تعمیــرات نیروگاهــی شــکل بگیــرد.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ایــن قراردادهــا از ســمت ایــران امضــا
شــده و تحویــل مقامــات عــراق شــده اســت کــه پیــش
بینــی میکنیــم در آینــده نزدیــک ایــن قراردادهــا نهایــی
شــود.

بدهــی بــه نیروگاههــای خصوصــی بــا بدهــی مالیاتــی
و بانکــی نیروگاههــا تهاتــر میشــود
ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه پرســش دیگــر خبرنــگار
مهــر دربــاره میــزان بدهــی وزارت نیــرو بــه نیروگاههــای
بخــش خصوصــی و روش تســویه آن نیــز توضیــح داد :بدهی
وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی مربــوط بــه اختــاف
هزینــه حقیقــی تمــام شــده تولیــد بــرق و قیمــت یارانـهای
دولــت اســت کــه در اختیــار مــردم قــرار میدهــد کــه
اختــاف ایــن دو رقــم ،بدهــی وزارت نیــرو بــه بخــش
خصوصــی را ایجــاد میکنــد.
وی گفــت :بــا بررســیهای انجــام شــده قصــد داریــم
بخشــی از ایــن بدهــی را بــه صــورت تهاتــر در حــوزه
مالیــات یــا بدهیهــای بانکــی ایــن نیروگاههــا تســویه
کنیــم امــا بــرای اینکــه ایــن اختــاف در آینــده کاســته

شــده و حتــی ادامــه دار نباشــد نیــز هیئــت وزیــران
مصوب ـهای ابــاغ کــرده تــا مشــترکین پرمصــرف بــه طــور
مســتقیم از تولیــد کننــده بــرق خریــد کننــد.

مصــرف کننــدگان بــزرگ ،موردنیازشــان را از بــورس
خریــد کننــد
اردکانیــان ادامــه داد ۳۷ :میلیــون مشــترک بــرق در کشــور
داریــم کــه از ایــن تعــداد هــزار مشــترک مصــرف کننــده
عظیــم محســوب میشــوند کــه از جملــه آنــان میتــوان
بــه آلومینیــوم ،فــوالد ،ذوب آهــن و غیــره اشــاره کــرد.
ترتیبــی ایجــاد کردهایــم تــا ایــن مشــترکین کــه بــاالی
 ۵مگابایــت مصــرف بــرق دارنــد بــه طــور مســتقیم بــرق
خــود را از بــورس انــرژی و تولیــد کننــدگان بــرق خریــداری
کننــد .بــه ایــن ترتیــب هزینــه پرداخــت شــده بــرق بــه
رقــم واقعــی آن نزدیکتــر میشــود.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در نتیجــه خریــد مشــترکین
بــزرگ از بــورس شــاید درآمــد شــرکت توانیــر بــرای مدتــی
کاهــش یابــد ،گفــت :امــا در بلندمــدت قطعــاً ایــن رویــه
بــه نفــع ماســت چــرا کــه از ایجــاد بدهــی کالن جلوگیــری
میکنــد 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 بپردازنــد.
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وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه مــا دو قــرارداد در بخــش
صــادرات بــرق و گاز بــه عــراق دادیــم ،گفــت :گازی کــه
عــراق از ایــران دریافــت میکنــد در اختیــار نیروگاههــای
تولیــد کننــده بــرق خــود قــرار میدهــد و در نهایــت بــه
مصــرف مــردم عــراق میرســد .بنابرایــن هــر دو کاالی بــرق
و گاز در نهایــت در قالــب بــرق در اختیــار مــردم عــراق
قــرار میگیــرد و در حــال حاضــر کــه شــاهد ســرمای هــوا
هســتیم ،اهمیــت گاز و بــرق بــرای ایــن کشــور دو چنــدان
اســت.
کمتــر از دو مــاه مطالبــه پــول بــرق صادراتــی از عــراق
داریــم
اردکانیــان بــا اعــام اینکــه مــا دو قــرارداد ارزی در بخــش
گاز و بــرق بــا عــراق داریــم و طبــق اعــام شــرکت
توانیــر امــروز  ۱۶دی مــاه کمتــر از دو مــاه مطالبــه بــرق
داریــم ،تصریــح کــرد :در طــول تمــام ســالها از ۲۰۰۴
میــادی تاکنــون بــه ایــن کشــور بــرق صــادر میکنیــم
و مطالباتمــان را بــه صــورت مســتقیم و یــا پرداخــت بــه
طلبــکاران بخــش خصوصــی وصــول شــد و در بخــش بــرق
مطالبــه چندانــی نداریــم.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو در بخــش گاز مطالبــه انباشــته ای را
شــاهد هســتیم کــه بخشــی از آن در حســاب شــرکت ملــی
گاز نــزد بانــک تجــارت عــراق موجــود اســت و بخــش دیگــر
نیــز هنــوز توســط وزارت بــرق عــراق پرداخــت نشــده اســت
کــه پیگیــر هســتیم در کوتاهتریــن مــدت ایــن مطالبــات
دریافــت شــود.
احتمال حمله سایبری به صنعت برق مردود است
وی ضمــن رد احتمــال حملــه ســایبری بــه صنعــت بــرق
در نیمــه شــمالی کشــور تأکیــد کــرد :در حــوزه گازرســانی
بــه نیمــه شــمالی کشــور همــواره بــا چالشهایــی روبــرو
بودیــم و تــا زمانــی کــه از ترکمنســتان واردات گاز انجــام
میشــد ،ایــن چالــش کمتــر وجــود داشــت امــا بــا
قطــع ایــن واردات ،ایــن چالشهــا جــدی شــد .در ایــن
حوزههــا ،مشــکل اصلــی اولویــت تأمیــن گاز خانگــی در
مقایســه بــا گاز نیروگاهــی اســت .بــه همیــن منظــور بــرای
مدیریــت ایــن تأمیــن بــه ناچــار در بخشهایــی از کشــور
شــاهد مصــرف مــازوت در برخــی نیروگاههــا هســتیم کــه
اجتنــاب ناپذیــر اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

تزریق  ۲۵۰۰میلیارد تومان از صندوق
توسعه ملی به بورس
مدیرعامــل صنــدوق توســعه ملــی از تزریــق  ۲۵۰۰میلیــارد
تومــان ،در مرحلــه دوم حمایــت ایــن صنــدوق از بــورس تــا
پایــان ســال ،خبــر داد.
مدیرعامــل صنــدوق توســعه ملــی از تزریــق  ۲۵۰۰میلیــارد
تومــان ،در مرحلــه دوم حمایــت ایــن صنــدوق از بــورس تــا
پایــان ســال ،خبــر داد.
مرتضــی شــهیدزاده ،مدیرعامــل صنــدوق توســعه ملــی
گفــت :پیشبینــی میکنیــم در مرحلــه دوم  ۲هــزار و
 ۵۰۰میلیــارد تومــان ،تــا پایــان ســال ،از محــل برگشــت
تســهیالت داده شــده بــه ســایر طرحهــا (در ســالهای
گذشــته) در اختیــار صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه قــرار
گیــرد.
وی ادامــه داد :در مرحلــه اول ،هــزار میلیــارد تومــان بــرای
پشــتیبانی از بــازار ســرمایه بــه صنــدوق تثبیــت بــازار
ســرمایه پرداخــت شــد.
ایــن مقــام مســئول افــزود :در اســاسنامه صنــدوق توســعه
ملــی ،بــرای جلوگیــری از انحــراف در مفــاد اســاسنامه،
هیئــت نظارتــی متشــکل از ســازمان بازرســی ،دیــوان
محاســبات کل کشــور و ســازمان حسابرســی تعریــف
شــده اســت کــه بــرای تصمیمــات گرفتــه شــده ،بایــد
ایــن هیئــت را متقاعــد کنیــم تــا ایــن مبلــغ در زمــان نیــاز
صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه بــه آن تزریــق شــود.
شــهیدزاده گفــت :کمــک و حمایــت از بــازار ســرمایه بایــد
در طــول زمــان و بــه تدریــج انجــام شــود.
فرصتها و مشکالت تجار در بازار روسیه
مدیــرکل دفتــر اروپــا و آمریــکای ســازمان توســعه تجــارت
ایــران گفــت :وبینــار معرفــی ظرفیتهــای تجــاری
بــازار روســیه و اهمیــت بــازار ایــن کشــور بــرای ایــران
بــا محوریــت بررســی فرصتهــا و مشــکالت تجــار در
ایــن زمینــه ،برگــزار شــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،بهــروز الفــت بــا اشــاره
بــه برگــزاری وبینــار معرفــی ظرفیتهــای تجــاری بــازار
روســیه و اهمیــت بــازار ایــن کشــور بــرای ایــران گفــت:
در ایــن وبینــار ،تجــارت خارجــی روســیه بــا جهــان و

ایــران در پنــج ســال گذشــته و بخشبنــدی بــازار ۲۴۵
میلیــارد دالری روســیه از دیــدگاه محصــوالت وارداتــی و
رقبــا و فرصتهــای ایــن بــازار و جایــگاه کشــورمان در
تجــارت روســیه تشــریح شــد .در ایــن نشســت مجــازی،
فرهــاد پرنــد ،رایــزن پیشــین بازرگانــی ایــران در روســیه
و دبیــر میــز روســیه ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بــه تشــریح ویژگیهــای اقتصــادی و بازرگانــی روســیه
بهعنــوان یکــی از ۱۵کشــور مهــم همســایه و نقــش مهــم
آن در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا پرداخــت .پرنــد از تجــار
حاضــر درخواســت کــرد عــاوه بــر صــدور کاالهــای ســنتی
بــر صــادرات محصــوالت دارای ظرفیــت تولیــد در داخــل
کشــور و بــا ارزش افــزوده بــاال ماننــد محصــوالت شــیمیایی
و پالســتیکی ،چــرم و کفــش ،پوشــاک ،دارو ،مصالــح
ســاختمانی و محصــوالت دانشبنیــان تمرکــز کننــد.
حمایت از پروژههای مستعد صادراتی
معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان توســعه تجارت
ایــران گفــت :ایــن ســازمان از پروژههــای صادراتــی مســتعد
پــس از تصویــب در کارگــروه مرکــز ،حمایــت خواهــد کــرد.
مجتبــی موســویان در بازدیــد از بنــدر صادراتــی دیــر در
جنــوب اســتان بوشــهر گفــت :از طریــق توســعه بازارهــای
صادراتــی ملــزم بــه کمــک بــه صــادرات کاال هســتیم.
وی اضافــه کــرد :مشــوقهای صادراتــی از نظــر ســازمان
توســعه تجــارت ،توجــه بــه زیرســاختها و گذرگاههــای
مــرزی ،برندینــگ ،آزمایشــگاههای صادراتــی ،افزایــش
بهــرهوری و حمایــت از تجــار و بازرگانــان بــرای تســهیل در
رونــد صــادرات و رفــع موانــع اســت .موســویان ادامــه داد:
هزینههایــی کــه از طــرف ســازمان توســعه صــادرات صورت
میگیــرد بیشــتر در بخــش زیرســاختهای صادراتــی برابــر
مقــررات بــه اســتانهای واجــد شــرایط و مســتعد اســت کــه
در کارگــروه تهــران تصویــب خواهــد شــد .وی گفــت :فرآیند
کمکهــا بــه توســعه صــادرات از ســه مــاه پیــش آغــاز
شــده و ســازمان توســعه بــا مراکــز ســازمانهای صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتانها در ارتبــاط اســت و مراکــز
مســتعد صادراتــی بــا بهترینهــا و مســتندات قانونــی و
توجــه بــه مســتندات و بازدیدهــای اســتانی در کارگــروه
مرکــز مطــرح میشــود و نســبت بــه تخصیــص اعتبــار بــه
پروژههــای مســتعد اقــدام خواهــد شــد .او بــدون اشــاره
بــه رقــم اعتبــار مــورد نظــر بیــان کــرد :امســال اولیــن
ســالی اســت کــه بودجــه تخصیصیافتــه و اعتبــارات بایــد
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در بخشهایــی کــه کارآیــی بهتــر و بیشــتری دارد هزینــه
شــود و در صورتــی کــه نیــاز بــه اعتبــار و بودجــه بیشــتری
داشــته باشــیم تقاضــای بودجــه اضافــی از دولــت خواهیــم
کــرد .معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران گفــت :بوشــهر یکــی از اســتانهای پیشــرو
در بخــش شــیالت ،پتروشــیمی و محصــوالت کشــاورزی بــه
بازارهــای جنوبــی و شــرقی آســیا اســت .وی بیــان کــرد:
هــدف بازدیــد از اســتان بوشــهر افزایــش ظرفیتهــای
صادراتــی و تســهیل کار تجــارت و شناســایی موانــع و
برطــرف کــردن آنهــا اســت.
چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق
آغاز بهکار کرد
چهارمیــن کمیســیون مشــترک اقتصــادی توســعه
همکاریهــای ایــران و عــراق ،صبــح امــروز بــا حضــور
ی رتبــه دو کشــور و تنــی چنــد از فعــاالن
مدیــران عالــ 
اقتصــادی بــه مــدت دو روز آغــاز بــهکار کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
بررســی ظرفیتهــای همــکاری مشــترک در بخشهــای
مختلــف بــا توجــه بــه وجــوه مشــترک جغرافیایــی،
فرهنگــی و مذهبــی بیــن دو کشــور از جملــه اهــداف ایــن
کمیســیون اســت.
ایــن گــزارش حاکــی اســت ،توســعه روابــط اقتصــادی،
بررســی راههــای توســعه صــادرات و همکاریهــای متقابــل،
ارزیابــی بــازار طرفیــن بــرای بهــرهوری بهینــه در زمینههای
حمــل و نقــل ،انــرژی ،گردشــگری ،فعالیتهــای عمرانــی و
صنایــع آب و بــرق از جملــه مــواردی اســت کــه در تعامــل
بــا فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی و دولتــی موجــب
عمــق بخشــیدن بــه همکاریهــای طرفیــن میشــود.
ایــن گــزارش میافزایــد ،ظرفیــت بــاالی محصــوالت و
خدمــات ایرانــی در کشــور عــراق ،از جملــه پارامترهــای
مثبــت در تعامــل بــا فعــاالن بخــش خصوصــی و دولتــی
بهشــمار میآیــد .کمیســیون مشــترک اقتصــادی
جمهــوری اســامی ایــران و عــراق بــه منظــور توســعه
همکاریهــای بیــن دو کشــور در مهــر مــاه ســال جــاری
تشــکیل شــد.
روسیه صادرات گاز از خط لوله ترکیش استریم
را  ۲برابر کرد
غــول انــرژی روســیه ،گازپــروم اعــام کــرد صــادرات گاز
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بــه ترکیــه و اروپــا از خــط لولــه ترکیــش اســتریم تنهــا
یــک ســال پــس از بهرهبــرداری از آن بــه بیــش از  ۲برابــر
رســیده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از راشــاتودی ،غــول
انــرژی روســیه ،گازپــروم اعــام کــرد صــادرات گاز بــه
ترکیــه و اروپــا از خــط لولــه ترکیــش اســتریم تنهــا یــک
ســال پــس از بهرهبــرداری از آن بــه بیــش از  ۲برابــر
رســیده اســت.
ایــن مســیر انتقــال گاز در  ۸ژانویــه  ۲۰۲۰افتتــاح شــد
و حــاال یکســاله شــده اســت .الکســی میلــر ،مدیرعامــل
گازپــروم میگویــد :مــا میــزان بــه کارگیــری ایــن مســیر
بــرای مشــتریان تــرک خــود را  ۲.۲برابــر کردهایــم و ایــن
رقــم را بــرای مشــتریان اروپایــی بــه  ۲.۵برابــر رســاندهایم.
ایــن مســیر خــط لولــه  ۹۳۰کیلومتــری کــه از اعمــاق
دریــای ســیاه میگــذرد ،گاز روســیه را بــه ترکیــه و
کشــورهای اروپایــی نظیــر یونــان ،مقدونیــه شــمالی،
بلغارســتان و بوســنی و هرزگویــن انتقــال میدهــد .بــه
گفتــه میلــر ترکیــه ،یونــان و مقدونیــه شــمالی ســال
گذشــته واردات گاز خــود از روســیه را افزایــش دادهانــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بخش خصوصی در حال پیگیری
شهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
چال 
عــاون کســب و کار اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان
اینکــه چالشهــای ناشــی از رفــع تعهــد ارزی از ســوی
صادرکننــدگان در حــال انجــام اســت،گفت :یکــی
از اصلیتریــن موانــع پیــشروی تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان ،شــیوههای رفــع تعهــد ارزی صــادرات
اســت کــه هــم اکنــون از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران
در حــال پیگیــری بــرای حصــول نتیجــه اســت .هومــن
حاجیپــور در گفتوگــو بــا اکســپورتنا دربــاره اهــم
اقدامــات معاونــت کســب و کار اتــاق بازرگانــی تهــران
بــرای کاهــش اثــرات ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا
گفــت :پیگیریهــای گســتردهای در راســتای رفــع
چالشهــای صادرکننــدگان در حــوزه رفــع تعهــد ارزی
صــورت گرفتــه کــه پیــرو آن ،تاکنــون دو اصالحیــه «تعیین
تکلیــف محمولههــای صادراتــی از محــل ورود موقــت» و
«واگــذاری پروانــه صادراتــی در مقابــل واردات» از ســوی
معــاون اقتصــادی رئیسجمهــور صــادر و موضــوع در حــال
پیگیــری اســت.
وی بــه پیگیــری چالشهــای بخشــنامه شــماره مــورخ /۲۸
 ۹۹ /۸بانــک مرکــزی پیرامــون مهلــت ارائــه اســناد حمــل
اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن راســتا نامــه مــورخ ۹۹ /۹ /۲۵
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت صــادر شــده و البتــه ایــن
معاونــت در حــال رســیدگی بــه موضــوع ورشکســتگی و
تعهــدات بانکــی تولیدکننــدگان بهعنــوان معضــات پیــش
روی بخــش تولیــد کشــور هــم هســت .وی بــا اشــاره بــه
بخشــنامه مقاط ـعکاران ســازمان تامیــن اجتماعــی ،گفــت:
معــاون کســب و کار اتــاق بازرگانــی تهــران بــا حضــور در
جلســات و نقــد  ۳۷مــورد در پیشنویــس تهیــه شــده و

ارســال آن بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی در تهیــه ایــن
بخشــنامه مشــارکت داشــته اســت .معــاون کســب و کار
اتــاق بازرگانــی تهــران از پیگیــری قــرار گرفتــن بنــدی
در قراردادهــا در راســتای شــرایط «فــورس مــاژور» شــیوع
بیمــاری کرونــا خبــر داد و گفــت :مجــاز دانســتن تاخیــر
پیمانــکاران در اجــرای قــرارداد بــا دســتگاههای اجرایــی
از دیگــر مــوارد مــورد پیگیــری اســت .وی ادامــه داد:
در ایــن راســتا ،اظهارنظــر مشــورتی رئیــس امــور نظــام
فنــی اجرایــی ،مشــاوران و پیمانــکاران ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی مبنــی بــر «مجــاز دانســتن تاخیــرات
پیــش آمــده در اســفند ســال  ۹۸تاکنــون» از جملــه
پیگیریهایــی بــوده کــه اتــاق تهــران انجــام داده اســت.
حاجیپــور اظهــار کــرد :بــر اســاس قوانیــن ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی زمانــی کــه تاخیــر پیمانــکار ،مجــاز
باشــد ،دســتگاه اجرایــی ،واگذارنــده کار بایــد خســارت وارده
بــه پیمانــکار  ۱۰۰درصــد دســتمزد نیرونــی انســانی و ۷۰
درصــد هزینــه اجــاره ماشــین آالت را تقبــلکنــد .وی
بــه پیگیــری عــدم اجــرای مصوبــه ســتاد تســهیل و رفــع
موانــع تولیــد اســتان تهــران اشــاره کــرد و گفــت :ایــن
مهــم در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــا حضــور
نماینــده تامیــن اجتماعــی توســط ایــن معاونــت مطــرح
شــده و در حــال پیگیــری اســت .معــاون کســب و کار اتــاق
بازرگانــی تهــران از اعــام بســته پیشــنهادی اتــاق تهــران
درخصــوص مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در حــوزه تامیــن
اجتماعــی خبــر داد و بــا بیــان اینکــه موضــوع فــوت کارگــر
در کارگاه ناشــی از بیمــاری کرونــا از مصادیــق مــاده ۸۵
قانــون کار (حادثــه ناشــی از کار) نبــوده و قصــوری متوجــه

کارفرمــا نیســت ،افــزود :در ایــن راســتا طبــق بنــد «»۱
مصوبــات پنجــاه و هفتمیــن و پنجــاه و هشــتمین جلســه
دبیرخانــه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد مصــوب
شــد کــه فــوت کارگــر ناشــی از کرونــا ،بیمــاری ناشــی از
کار یــا تقصیــر کارفرمــا تلقــی نشــده و هرگونــه مطالبــه
خســارت یــا ادعایــی در ایــن زمینــه از کارفرمــا ســاقط
میشــود .حاجیپــور ،نقــد ،ریشــه یابــی و ارائــه پیشــنهاد
درخصــوص رویههــای تامیــن اجتماعــی در ارتبــاط بــا
بازرســی دفاتــر قانونــی ،اجــرای آئیــن نامــه مــاده  ۵۰قانــون
را از دیگــر اقدامــات در حــال پیگیــری معاونــت متبوعــش
اعــام کــرد .بــه گفتــه وی ،دســتور اداری مدیــرکل تامیــن
اجتماعــی اســتان اصفهــان مبنــی بــر ابطــال مصوبــات قبــل
از شــیوع کرونــا درخصــوص امهــال حــق بیمــه کارگاههایــی
کــه دچــار بحــران مالــی مــورد نقــد ایــن معاونــت قــرار
گرفــت و باعــث شــد ایــن موضــوع بــه ســایر اســتانها
تســری پیــدا نکنــد .معــاون کســب و کار اتــاق بازرگانــی
تهــران گفــت :ایــن معاونــت بــه نقــد عــدم اجــرای کامــل
مراحــل دســتورالعمل مشــترک وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی و ســازمان تامیــن اجتماعــی درخصــوص برقراری
بیمــه بیــکاری بــرای مشــمولین قانــون کار از اســفند ۹۸
لغایــت اردیبهشــت  ۹۹پرداختــه اســت .وی ادامــه داد:
در پاســخ بــه پیگیریهــا ،مدیــرکل امــور بیمهشــدگان
تامیــن اجتماعــی طــی نامـهای پاســخ داد کــه بــه دو دلیــل
موضــوع محقــق نشــده اســت کــه اولــی در حــال تدویــن
بــودن دســتورالعمل نحــوه شناســایی بیــکاران مشــمول و
دومــی عــدم تامیــن منابــع مالــی از محــل منابــع صنــدوق
توســعه ملــی تاکنــون بــوده اســت

10

بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
آب و برق افتتاح شد
 .بیســتمین نمایشــگاه تخصصــی بینالمللــی صنعــت بــرق و
شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت آب و تاسیســات
آب و فاضــاب ایــران بــا حضــور وزیــر نیــرو ایــران و وزیــر
تجــارت عــراق در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی
تهــران آغــاز بـهکار کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،بیســتمین نمایشــگاه
تخصصــی بینالمللــی صنعــت آب و بــرق بــا حضــور
«رضااردکانیــان» وزیــر نیــروی ایــران و وزیــر بازرگانــی عراق
افتتــاح شــد.
ایــن نمایشــگاه کــه دارای مجــوز ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونــا اســت ،از امــروز  ۲۳تــا  ۲۶دیمــاه ســال جــاری در
هشــت ســالن نمایشــگاهی در فضایــی شــامل  ۱۲هــزار و
 ۹۴۵متــر مربــع فضــای سرپوشــیده داخلــی و  ۱۲هــزار متر
مربــع فضــای سرپوشــیده خارجــی و شــانزدهمین نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت آب و تاسیســات آب و فاضــاب ایــران
در همیــن تاریــخ و در دو ســالن نمایشــگاهی در فضــای دو
هــزار و  ۴۰۰متــر مربــع فضــای سرپوشــیده داخلــی و ۱۰۰
متــر فضــای بــاز ،آغــاز بــکار کــرد.
همچنیــن درایــن نمایشــگاهها کــه بــا مجــوز ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا از ســاعت  ۹تــا  ۱۷بــرای بازدیــد دایــر
اســت ،همــه ضوابــط ،شــرایط و تمهیدهــای الزم بــرای
پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا پیشبینــی شــده و فقــط
بــرای بازدیدکننــدگان تخصصــی و فعــاالن اقتصــادی
صنعــت آب و بــرق دایــر و امــکان بازدیــد عمومــی نــدارد.
براســاس برنامهریــزی صــورت گرفتــه در ایــن دوره از
نمایشــگاهها کــه بــا حضــور  ۲۷۵شــرکت داخلــی و
خارجــی برپــا میشــود ۲۰۰ ،شــرکتکننده در بیســتمین
نمایشــگاه تخصصــی بینالمللــی صنعــت بــرق ایــران
و بیــش از  ۷۵شــرکتکننده در شــانزدهمین نمایشــگاه
تخصصــی بینالمللــی صنعــت آب و تاسیســات آب و
فاضــاب ایــران حضــور دارنــد.
قــرار اســت در نمایشــگاه تخصصــی صنعــت بــرق ایــران
کاالهایــی در بخشهــای روشــنایی ،گــروه ســیم و کابــل،
تابلوســازان ،تجهیــزات برقــی ،اتوماســیون و سیســتمهای
ابــزار دقیــق ،خطــوط انتقــال ،کارفرمــا ،مشــاوران و
پیمانــکاران عرضــه شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عراق در جایگاه نخست میان
کشورهای همسایه هدف صادراتی

مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران گفــت :ارزش کل صــادرات ایــران بــه عــراق در ۹
ماهــه ســال جــاری ۲۰ ،میلیــون تــن بــه ارزش پنــج
میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه بــا
مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش هفــت درصــدی در وزن
را نشــان میدهــد.
فــرزاد پیلتــن ،مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،تصریــح کــرد ۹ :ماهــه امســال
بــازار عــراق بــا  ۲۳.۶درصــد از ســهم صــادرات غیــر نفتــی
در رتبــه دوم کشــورهای هــدف صادراتــی ایــران و جایــگاه
نخســت در میــان کشــورهای همســایه قــرار داشــت.
وی پیرامــون عمــده کاالهــای صادراتــی ایــران بــه عــراق
افــزود :میلههــای آهنــی ،گوجهفرنگــی ،هندوانــه،
کولرهــای آبــی ،رب گوجهفرنگــی ،قطعــات توربینهــای
بخــار ،پنیــر ،بیســکوییت ،شــکالت و شــیرینی ،مــواد
پالســتیکی ،پســته ،لــوازم ســر میــز آشــپزخانه ،اوره ،تخــم
خوراکــی ،لــوازم خانــهداری از پالســتیک ،ســیب تــازه،
بســتنی ،نــان ،خربــزه ،صفحــات پلیمــری ،کفپوشهــا،
ســیمان ،خامــه و شــیر مهمتریــن اقــام صادراتــی
غیرنفتــی از ایــران بــه عــراق محســوب میشــوند.
مدیــر کل دفتــر عربــی و آفریقایــی گفــت :بســته شــدن
پایانههــا و بازارچههــای تجــاری مــرزی دو کشــور بــه
مــدت حــدود ســه مــاه و همچنیــن تعطیلــی رویدادهــای
تجــاری ماننــد برگــزاری نمایشــگاهها و همایشهــای
تجــاری ،مبادلــه هیاتهــای تجــاری بــا عــراق بــه مــدت
حــدود یــک ســال بــه دلیــل شــرایط ناشــی از شــیوع
ویــروس کرونــا ،محدودیتهــای صادراتــی در حــوزه فــوالد،
تشــدید محدودیتهــا و ممنوعیتهــای وارداتــی عــراق در
حــوزه محصــوالت کشــاورزی ،کاهــش صــادرات محصوالت
لبنــی در مقایســه بــا ســال گذشــته از جملــه مهمتریــن
موانــع صــادرات بــه عــراق بــود.
پیلتــن خاطــر نشــان کــرد :ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بــا برنامهریــزی بــرای برگــزاری دو نمایشــگاه اختصاصــی
در بغــداد و اربیــل ،یــک پاویــون نمایشــگاهی در ســلیمانیه،

یــک نمایشــگاه مجــازی در اســفندماه امســال ،بهرهگیــری
از فرصــت برگــزاری کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو
کشــور در تهــران ،تقویــت فعالیتهــای میــز عــراق و
رایــزن بازرگانــی خــود در بغــداد و همچنیــن تقویــت
زیرســاختهای صادراتــی در اســتانهای مــرزی بــا
عــراق ،در تــاش اســت نســبت بــه جبــران کاهــش
صــادرات ناشــی از شــرایط مزبــور تــا پایــان ســال اقــدام
کنــد.
آمــار  ۹ماهــه امســال در زمینــه تجــارت خارجــی گویــای
تبــادل  ۱۱۰میلیــون تــن کاال بــه ارزش  ۵۲میلیــارد دالر
بیــن ایــران و طرفهــای تجــاری اســت کــه ســهم صــادرات
 ۵۸میلیــون و  ۲۰۰هزارتــن بــه ارزش  ۲۵میلیــارد و ۱۰۰
میلیــون دالر و ســهم واردات  ۲۵میلیــون تــن بــه ارزش ۲۶
میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون دالر بــود.

نخست وزیرپاکستان :روابط ایران
و پاکستان عالی است

اســامآباد  -ایرنــا  -نخســت وزیــر پاکســتان در دیــدار بــا
پژوهشــگران و چهرههــای ارشــد رســانهای ایــن کشــور بــا
اشــاره بــه ســابقه ارتباطــات اقتصــادی تجــاری بــا ایــران
گفــت ،امــروز میتوانــم بگویــم کــه روابــط بســیار عالــی
میــان دو کشــور برقــرار اســت.
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا بــه نقــل از منابــع رســمی
پاکســتان« ،عمرانخــان» در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
سیاســت خارجــی مســتقل اســام آبــاد بــه منظــور تقویــت
روابــط بــا کشــورهای همســایه و دوســت ،افــزود :طــی
ســالهای اخیــر تفاهــم خوبــی بــرای تحکیــم روابــط
پاکســتان بــا جمهــوری اســامی ایــران برقــرار شــده اســت.
وی در پاســخ بــه پرســشهای مختلــف مرتبــط بــا
سیاســت خارجــی و روابــط بــا همســایگان گفــت :در زمــان
آغــاز کار دولــت حــزب جنبــش عدالــت ،شــاید روابــط
دوجانبــه بــا ایــران در ســطح اطمینــان بخشــی نبــود امــا
امــروز میتوانــم بگویــم کــه روابــط بســیار عالــی میــان دو
کشــور برقــرار اســت.
نخســت وزیــر پاکســتان کــه همــواره بــر لــزوم لغــو فــوری
تحریمهــای غیرقانونــی آمریــکا تاکیــد کــرده اســت،
افــزود :مــا تفاهــم خوبــی بــا ایــران بــرای توســعه روابــط

انـرژی

شماره صد وشصت و سه  /هفته آخر دی هزار و سیصد نود و نه

داریــم.
عمرانخــان در واکنــش بــه تصمیــم ایــران ،پاکســتان و
ترکیــه بــرای راهانــدازی قطــار کانتینربــر اکــو و همزمــان
گشــایش دومیــن مــرز رســمی ایــران و پاکســتان ،بــا
اشــاره بــه تحریمهــای ضدایرانــی و کارشــکنی آن در
توســعه تجــارت میــان دو کشــور اظهــار داشــت :متاســفانه
ایــران بــا تحریمهایــی مواجــه اســت کــه جلــوی توســعه
همکاریهــای تجــاری پاکســتان بــا آن کشــور را گرفتــه
اســت.
نخســت وزیــر پاکســتان اواخــر آبانمــاه ســال گذشــته طــی
ســخنانی در همایــش بیــن المللــی صلــح و توســعه در
جنــوب آســیا و خاورمیانــه در اســامآباد گفــت :پاکســتان
در صــورت لغــو تحریمهــای ضدایرانــی و بهبــود روابــط
تهــران و واشــنگتن ،میتوانــد از ظرفیتهــای اقتصــادی
ایــران بهــره ببــرد.
وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه ازســرگیری گفــت
وگوهــا میــان ایــران و غــرب ،تاکیــد کــرد :جمهــوری
اســامی ایــران در صــورت لغــو تحریمهــا ایــن ظرفیــت
را دارد کــه بــه قــدرت واقعــی اقتصــادی در منطقــه تبدیــل
شــود.

آغاز چهارمین کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی
ایران و عراق

تهــران  -ایرنــا  -چهارمیــن کمیســیون مشــترک اقتصــادی
توســعه همکاریهــای ایــران و عــراق ،بــا حضــور مدیــران
عالیرتبــه دو کشــور و تنــی چنــد از فعــاالن اقتصــادی از
امــروز بــه مــدت دو روز آغــاز بـهکار کــرد.
بهگــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،وزیــر بازرگانــی عــراق
روز دوشــنبه در صــدر یــک هیــات عالیرتبــه اقتصــادی و
بازرگانــی بــرای دیــدار بــا مقــام هــای بلندپایــه جمهــوری
اســامی ایــران و شــرکت در چهارمیــن اجالس کمیســیون
عالــی مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری دو کشــور
عــازم تهــران شــد.
«عــاء احمــد الجبــوری» وزیــر بازرگانــی عــراق را در
ایــن ســفر هیاتــی عالیرتبــه متشــکل از معاونــان وزیــر،
مدیــران کل ،روســای اتاقهــای بازرگانــی و «عبدالــرزاق
الزهیــری» رئیــس اتحادیــه اتــاق بازرگانــی عــراق همــراه
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میکننــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،چهارمیــن کمیســیون مشــترک
اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران و عــراق بــا هــدف
توســعه همکاریهــای دو طــرف در مهــر مــاه ســالجاری
تشــکیل شــد .بررســی ظرفیتهــای همــکاری مشــترک
در بخشهــای مختلــف بــا توجــه بــه وجــوه مشــترک
جغرافیایــی ،فرهنگــی و مذهبــی بیــن دو کشــور از جملــه
اهــداف ایــن کمیســیون عنــوان شــده اســت.
توســعه روابــط اقتصــادی ،بررســی راههای توســعه صــادرات
و همکاریهــای متقابــل ،ارزیابــی بــازار طرفیــن بــرای
بهــرهوری بهینــه در زمینههــای حمــل و نقــل ،انــرژی،
گردشــگری ،فعالیتهــای عمرانــی ،صنایــع آب و بــرق از
جملــه مــواردی اســت کــه در تعامــل بــا فعــاالن اقتصــادی
بخــش خصوصــی و دولتــی ،زمینــه توســعه اقتصــادی و
عمــق بخشــیدن بــه همکاریهــای طرفیــن را موجــب
خواهــد شــد .ظرفیــت بــاالی محصــوالت و خدمــات ایرانــی
در کشــور عــراق ،از جملــه عناصــر مثبتــی اســت کــه در
تعامــل بــا فعــاالن بخــش خصوصــی و دولتــی مــورد تاکیــد
قــرار گرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بازار بورس نهاد
اصلی ایجاد و حفظ
تعادل در اقتصاد
کشور است

گفــت:
رئیسجمهــوری
روحانــی،
بــورس ســازوکارهای ویــژه خــود را دارد،
سیاســتگذاریهای آن نیــز بایــد از طریــق
شــورای عالــی بــورس انجــام گیــرد و از مداخالت
غیــر کارشناســی در بــورس بایــد پرهیــز شــود.

حســن روحانــی ،در یکصــد و نــود و پنجمیــن جلســه
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت گفــت :الیحــه
بودجــه ماحصــل مطالعــات و بررســی تفصیلــی و همــه
جانبــه کارشناســان خبــره دولــت درخصــوص الزامــات و
اقتضائــات اقتصــادی کشــور بــوده و ایــن بودجــه براســاس
قواعــد و شــرایط کشــور تهیــه و تنظیــم شــده اســت.
رئیسجمهــور افــزود :دولــت همــواره از نظــرات مشــورتی
کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی اســتقبال کــرده و
همچنیــن پذیــرای دیدگاههــا و پیشــنهادهای اصالحــی
نماینــدگان محتــرم در مجلــس بــوده امــا دگرگــون
کــردن شــاکله و ســاختار بودجــه ،مطمئنــاً غیرقابــل
قبــول اســت.
روحانــی گفــت :زمــان بررســی بودجــه ،زمــان تغییــر
قوانیــن و قواعــد اصلــی فعالیتهــای اقتصــادی نیســت
و نبایــد موجــب شــود کــه فعــاالن اقتصــادی کــه
پیشــران امــور توســعه کشــور بــه شــمار میرونــد دچــار
ســردرگمی شــوند از ســوی دیگــر تصمیمــات بودجــه ای

\

آلودگی هوا نتیجه
تصمیماتی است که
به موقع اتخاذ نشد

عضــو کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی
تهــران امــا بــر ایــن بــاور اســت کــه مازوتســوزی
و متعاقــب آن آلودگــی هــوا ،معلــول بــوده و نتیجــه
تصمیماتــی اســت کــه بــه موقــع اتخــاذ نشــده اســت.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق
بازرگانــی تهــران گفــت :مصــرف گاز در بخــش خانگــی
از مــرز 600میلیــون مترمکعــب عبــور کــرده کــه ایــن
میــزان مصــرف ،بیــش از میــزان کل مصــرف اروپــا اســت و
تامینکننــدگان گاز بــا توجــه بــه اینکــه اولویــت بــا بخــش
خانگــی اســت ،بخشــی از گاز موردنیاز را از ســوخت صنایع
و نیروگاههــا تامیــن میکننــد و برخــی نیروگاههــا بــا

انـرژی
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نبایــد بــه هیــچ وجــه معیشــت مــردم بویــژه قشــرهای
ضعیــف و کــم برخــوردار را تحــت فشــار قــرار دهــد.

اســت کــه قیمــت گــذاری کاالهــا بــر اســاس مکانیــزم
عرضــه و تقاضــا و قواعــد بــازار رقابتــی صــورت گیــرد
کــه ایــن مســئله در نهایــت بــه نفــع بــازار ،تولیدکننــده
و مصــرف کننــده واقعــی اســت.
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه برنامههــای دولــت
بــرای کنتــرل و مقابلــه بــا افزایــش بیدلیــل قیمــت
برخــی کاالهــا ،تصریــح کــرد :دولــت همــواره براســاس
سیاســتهای اصلــی خــود مبنــی بــر تقویــت بــازار
ســرمایه بــا محوریــت بــورس ،تــاش دارد بــا تســهیل
فعالیتهــا و کاهــش محدودیتهــا و اعتمــاد بــه
شــرکتهای باســابقه و خوشنــام و مؤثــر کــه بــا ثبــات
رویــه و بــا رعایــت مقــررات عمــل کردهانــد و همــواره
موجــب رونــق بازارهــای داخلــی و خارجــی بودهانــد،
زمینــه افزایــش فعالیــت و خریدوفــروش در بــورس کاال
را فراهــم کنــد.

وجــود اینکــه در ایــن فصــل ســال مصــرف بــرق پاییــن
اســت ،ظاهــرا ً بــه ســوختهای دیگــر از جملــه مــازوت
روی آوردهانــد .ایــن مســاله ،منجــر بــه افزایــش آلودگــی
هــوا شــده و ســامت شــهروندان را تحــت تاثیــر قــرار داده
اســت؛ امــا سیاســتگذاران در دولــت و مجلــس و ســایر
نهادهــا بایــد بــه ایــن مســاله توجــه کننــد کــه کشــور بــه
چــه دلیــل در ایــن موقعیــت قــرار گرفتــه اســت؟
او ادامــه داد :اگــر خاطرتــان باشــد حتــی مصــرف بنزیــن
نیــز بــه مــرز  150میلیــون متــر مکعــب رســید کــه اگــر
دولــت دســت بــه سیاس ـتهای بازدارنــده نم ـیزد ،شــاید
مصــرف ایــن حامــل انــرژی فراتــر از ایــن ارقــام رفتــه بــود.
در واقــع وقتــی مســایل اقتصــادی در سیاســتگذاری مــورد
توجــه قــرار نمیگیــرد ،نتیجــه آن میشــود کــه مثــ ً
ا
میــزان تولیــد گاز تکافــوی رشــد مصــرف را نمیدهــد.
او بــا بیــان اینکــه دولــت بــا افزایــش قیمــت بــرق در
تابســتان ،درصــدد کاهــش مصــرف در ایــن فصــل ســال
برآمــده اســت ،ادامــه داد :در مــورد مصــرف گاز نیــز دولــت
بایــد نســبت بــه اجــرای چنیــن سیاســتی اقــدام کنــد.
البتــه ایــن یــک موضــوع ملــی اســت و همــه بایــد نســبت
بــه آن احســاس تعهــد کننــد؛ یعنــی اگــر ســازمان محیــط
زیســت ،وزارت نیــرو ،وزارت نفــت و دادســتانی بخواهنــد،

موضــوع آلودگــی هــوا را بــه یکدیگــر حوالــه دهنــد،
مشــکلی حــل نمیشــود .مــردم انتظــار دارنــد مســئوالن
بــه طــور ریشـهای ایــن مســاله را حــل کــرده و از تکــرار
آن در ســالهای بعــد جلوگیــری کننــد.

در ادامــه ایــن جلســه رئیــس ســازمان بــورس گزارشــی
از وضعیــت بــازار ســرمایه ارائــه کــرد و رئیسجمهــور بــا
تاکیــد بــر اینکــه بــازار بــورس یــک نهــاد اصلــی در ایجــاد
و حفــظ تعــادل در اقتصــاد کشــور اســت ،تصریــح کــرد:
بــورس بســتر معامالتــی شــفاف اســت و دولــت همــواره
در پــی تقویــت و حمایــت بــازار بــورس بــوده و اولیــن گام
و شــرط حمایــت و تقویــت از ایــن بــازار را قاعدهمنــدی
و رعایــت قانــون در آن میدانــد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه بــورس ســازوکارهای ویــژه
خــود را دارد ،تاکیــد کــرد :سیاســتگذاریهای آن نیــز
بایــد از طریــق شــورای عالــی بــورس انجــام گیــرد و از
مداخــات غیــر کارشناســی در بــورس بایــد پرهیــز شــود.
رئیسجمهــور افــزود :رســالت ایــن بــورس ،کشــف قیمــت
واقعــی محصــوالت بــوده و سیاســت اصولــی دولــت ایــن

صالحــی ادامــه داد :پــس از آنکــه در برنامــه ســوم توســعه،
افزایــش نســبی قیمــت حاملهــا مــورد توجــه قــرار
گرفــت ،ایــن برنامهریــزی بــه خوبــی در حــال پیشــرفت
بــود کــه متاســفانه بــا تصویــب طــرح تثبیــت قیمتهــا
در مجلــس هفتــم ایــن رونــد متوقــف شــد .بــه عنــوان
مثــال دولــت در ســال گذشــته ،نســبت بــه افزایــش
قیمــت بنزیــن اقــدام کــرد؛ امــا آیــا در ســال آینــده
افزایــش قیمتــی در بنزیــن خواهیــم داشــت؟ مســاله ایــن
اســت کــه موضوعــات اقتصــادی موضوعاتــی نیســتند کــه
بــه حــال خــود رهــا شــوند .نتیجــه تصمیماتــی کــه بــه
موقــع گرفتــه نشــود بعــدا بــا هزینههــای ســنگینتری
ظاهــر خواهــد شــد .مازوتســوزی نیروگاههــا و آلودگــی
هــوا نیــز معلــول بــوده و نتیجــه تصمیماتــی اســت کــه
بایــد در وقــت مناســب اتخــاذ میشــد و نشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

باید سهممان را از اقتصاد
جهانی بگیریم

و یکــی از خاکریزهــای بــزرگ خــود در جهــت پیوســتن بــه
خانــواده بــزرگ اقتصــادی جهــان حــل کنیــم.
پورفــاح خاطرنشــان کــرد :اگــر بخواهیــم ســهم خــود را
از اقتصــاد جهانــی بــر مبنــای جمعیــت ،وســعت کشــور،
اســتراتژیک بــودن منطقـهای کــه در آن حضــور داریــم ،بگیریــم
راهــی جــز ســرنهادن بــه ایــن قوانینــی نداریــم کــه بیشــتر
مــردم دنیــا پذیرفتنــد و سیســتمهای بانکــی و مالــی بــر
اســاس آن عمــل میکننــد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ایتالیــا بــا تاکیــد
بــر لــزوم پیوســتن بــه پیمانهــای جهانــی گفــت :توصیــه
میکنــم بعــد از  FATFبــه پیمانهــا و پروتکلهــای
جهانــی بپیوندیــم ،چراکــه در غیــر ایــن صــورت هزینــه
بیشــتری میدهیــم .اگــر شــرایط مــا بــاز و تحریمهــا
برداشــته شــود و عضــو  FATFهــم شــویم امــا اگــر عضــو
ایــن پیمانهــای جهانــی نباشــیم نمیتوانیــم ســهم
خــود را بگیریــم .وقتــی محصــوالت مــا بــا عــوارض  3یــا
 4برابــری نســبت بــه مثــا عربســتان کــه بــه FAFT
پیوســته بــه کشــورهای هــدف صــادر شــود ،طبیعــی اســت
کــه شــانسمان را از دســت میدهیــم .یــا بایــد بــه دیگــر
کشــورها ارزانفروشــی کنیــم تــا دوبــاره بســتهبندی و
فــروش بــرود و عمــ ً
ا آنقــدر گــران شــود کــه بــازار را از
دســت بدهیــم.

مشــاور عالــی ریاســت اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار کــرد:
 Fبــه پیمانهــا و پروتکلهــای
توصیــه میکنــم بعــد از  ATF
جهانــی بپیوندیــم ،چراکــه در غیــر این صــورت هزینه بیشــتری
میدهیــم .اگــر شــرایط مــا بــاز و تحریمهــا برداشــته شــود و
عضــو  FATFهــم شــویم امــا اگــر عضــو ایــن پیمانهــای
جهانــی نباشــیم نمیتوانیــم ســهم خــود را بگیریــم.
احمــد پورفــاح در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایلنــا در مــورد
اهمیــت و تاثیــر تصویــب لوایــح  FATFاظهــار کــرد:
اهمیــت  FATFبــرای اقتصــاد کشــور بــه حــدی اســت کــه
برنامههایــی کــه در مــورد حــذف تحریمهــا از ســپهر کشــور
داریــم بــدون پذیرفتــن  FATFو پیــروی از قوانیــن آن،
عمــا نتیجــهای نخواهــد داد .بســیاری از مخالفــان FATF
اندیشــمندانی هســتند کــه فرصــت نکردهانــد ایــن مکانیــزم را
بخواننــد و بازتابهــای آن را بررســی کننــد .تصورشــان ایــن
اســت کــه بــرای هــر تراکنشــی بایــد از یــک ســازمان مشــخص
اجــازه بگیریــم یــا یــک ســازمان بــه عنــوان ناظــر مــدام بــه مــا
بگویــد چــرا ایــن کار یــا آن کار را انجــام دادهایــد.
وی افــزود :مــا معتقدیــم کــه بــرای دســتیابی بــه اقتصــاد آزاد،
بایــد شــفافیت را در ســاختار و رفتارهــای اقتصــادی خــود حاکم
کنیــم ،بنابرایــن نبایــد نگــران باشــیم کــه اگــر منابعــی را بــه
مقاصــدی منتقــل میکنیــم ممکــن اســت منبــع آن نامطمئــن
باشــد .مــا کشــوری هســتیم کــه بــه توانمنــدی خــود متکــی
اســت ،نــه از جایــی پــول بیدلیلــی بــه مــا داده میشــود و
نــه مــا قبــول میکنیــم .پــول کشــور ناشــی از صــادرات نفتــی پورفــاح در مــورد تصمیــم مجمــع تشــخیص مصلحــت
و غیرنفتــی مــا اســت کــه بــه ســختی انجــام میدهیــم تــا بــه نظــام پیشبینــی کــرد :مــن بــه ایــن مســئله بســیار
جامعــه خدمــت کنیــم ،بنابرایــن نبایــد ترســی داشــته باشــیم خوشــبین هســتم و بیــش از  ۹۰درصــد احتمــال میدهــم
کــه از جایــی نــگاه کننــد کــه ایــن پــول از کجــا آمــده و بــه کــه  FATFاز مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رای
بیــاورد .امیــدوار هســتم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و بــه جــای
کجــا مـیرود.
مشــاور عالــی ریاســت اتــاق بازرگانــی ایــران همچنیــن افــزود :اظهارنظرهــای هیجانــی و فــارغ از دور اندیشــی ،نظــر
امیــدوارم بــا محدودیتهایــی کــه ناشــی از نپیوســتن مــا کارشناســی شــده جایگزیــن شــود تــا بــر مبنــای منافــع
بــرای بســیاری علنــی شــده و بــه همیــن دلیــل دوبــاره در ملــی و مــردم بتوانیــم ســهم خــود را از اقتصــاد جهانــی
دســتورکار قــرار گرفتــه ،ایــن بــار بتوانیــم تصویــب  FATFرا بگیریــم.
از مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا موفقیــت خــارج کنیــم

انـرژی

شماره صد وشصت و سه  /هفته آخر دی هزار و سیصد نود و نه

روند اجرای
سیاستهای
جدید ارزی
رضایتبخش
نیست

اعضــای کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران ،در بیســت و ســومین جلســه خــود،
ضمــن بررســی تجــارت کاالیــی ایــران در ســه فصــل
ســال  ،۱۳۹۹بــه بررســی رونــد اجــرای سیاســتهای
جدیــد ارزی کــه در آبانمــاه توســط معــاون اقتصــادی
رئیسجمهــوری ابــاغ شــد ،پرداختنــد .در ایــن جلســه
چنیــن عنــوان شــد کــه ایــن ابالغیــه گرچــه وارداتمحور
اســت امــا از ســوی دیگــر بــا تبییــن روشهای رفــع تعهد
ارزی صــادرات ،باعــت دلگرمــی صادرکننــدگان بــه دلیــل
تســهیل ایجادشــده نســبت بــه روشهــای ســختگیرانه
قبلــی شــده اســت؛ ضمــن اینکــه مجــددا مســوولیت
تجــارت بــه وزارت صمــت محــول شــده و مشــکالت
گذشــته کــه توســط بانــک مرکــزی در مســیر تجــارت
خارجــی ایجــاد شــده بــود ،برطــرف شــده اســت چراکــه
بهموجــب ایــن دســتورالعمل ،صادرکننــدگان مختارنــد
بــر اســاس هریــک از روشهــای اعالمــی همچــون
تهاتــر ،واردات در مقابــل صــادرات غیــر ،اســتفاده از ارز
متقاضــی و واگــذاری کوتــاژ صادراتــی رفــعتعهــدارزی
کننــد.
امــا جــای بســی تاســف اســت کــه بعــد از گذشــت دو
مــاه از ابالغیــه معــاون رئیسجمهــور کــه آنهــم بــه
تاییــد رئیسجمهــور رســیده هنــوز توســط دســتگاههای
اجرایــی عملیاتــی نشــده اســت .رئیــس کمیســیون
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تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران در
ابتــدای ایــن نشســت بــه ابالغیــه معــاون اقتصــادی
رئیسجمهــوری در مــورد سیاســتهای ارزی اشــاره
کــرد و گفــت :بهموجــب سیاســتهای یــک ســال و
نیــم گذشــته کــه مســوولیت تجــارت خارجــی بــه بانــک
مرکــزی واگــذار شــده بــود ،صــادرات و واردات تحتتاثیــر
قــرار گرفــت و دچــار چالشهایــی شــد امــا دولــت تصمیــم
گرفــت ،نــگاه دیگــری بــه تجــارت خارجــی داشــته باشــد
و در سیاســتهای خــود بازنگــری کند.محمــد الهوتــی
افــزود :پیــش از تجدیدنظــر در سیاسـتهای تجــاری ،ایــن
اتهــام بــه صادرکننــدگان واردمیشــد کــه بــا افزایــش
قیمــت ارز ،آنهــامیخواهنــد همــه کاالهــا را صــادر کننــد
و بــه ایــن ترتیــب تنظیــم بــازار برهــم خواهــد خــورد.
ایــن در حالــی اســت کــه واردات مواداولیــه نیــز دچــار
افزایــش قیمــت شــده بــود و متعاقــب آن تولیــد نیــز
بــا افزایــش قیمــت غیرمنطقــی مواجــه شــد .در همیــن
شــرایط بــود کــه دولــت ناگزیــر شــد در سیاســتهای
خــود بازنگــری کنــد کــه ایــن تغییــر رویکــرد ،منتــج
بــه ابالغیــه  ۱۷۷شــد .او بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود دو
مــاه از ایــن ابالغیــه ســپری شــده و تغییــرات موردانتظــار
در سیاســتهای ارزی رخ نــداده اســت ،توضیــح داد :در
حالحاضــر مســوولیت کار بهطــور مســتقیم در اختیــار
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت؛ بهطــوری کــه
از نوزدهــم آذر کــه بانــک مرکــزی ایــن ابالغیــه را بــه
بانکهــای عامــل ابــاغ کــرده ،مســوولیت اجــرای ایــن
دســتورالعمل مشــخصا بــر عهــده ســازمان توســعهتجارت
قــرار گرفتــه ولــی متاســفانه اجرایــی نشــده اســت.
رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران ادامــه داد :پــس از ابالغیــه  ۲۲فروردیــن
ســال  ،۱۳۹۷بالفاصلــه از ســوی کنفدراســیون صــادرات،
کمیتــه ارزی اتــاق ایــران و کمیســیون تســهیل تجــارت
و توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،سیاســتهای ارزی بــه
نقــد کشــیده شــد و مــا همیــن پیشــنهادها را مطــرح
کردیــم کــه مــورد توجــه قــرار نگرفــت و اکنــون پــس از
 ۲ /۵ســال همــان پیشــنهادها بــه رســمیت شــناخته شــده
اســت.
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بـخشـنـامـه
وزیـر صمت و
رنسانس بورس
پیمان مولوی

برخــاف تحلیلهایــی کــه ایــن روزهــا در خصــوص بــازار
ســرمایه ارایــه میشــود ،معتقــدم در دوران رنســانس بــازار
ســرمایه قــرار داریــم .قیمتگذاریهــای دســتوری بــرای
اولیــنبــار نیســت کــه در اقتصــاد ایــران تجربــه میشــود،
ســالهای متمــادی اســت کــه مســووالن بــا اســتفاده از
بخشــنامههای دســتوری طــول و عــرض بازارهــا را بــه
هــم میدوزنــد ،امــا تغییــر بنیادینــی کــه اینبــار و در
ســال  99ایجــاد شــده ،آن اســت کــه تعــداد حقیقیهــای
بــازار ســرمایه بــه انــدازهای زیــاد شــده و عمــق کدهــای
بورســی افزایــش پیــدا کــرده کــه دیگــر مســووالن ارشــد
اقتصــادی و اجرایــی قــادر نخواهنــد بــود ،پشــت درهــای
بســته تصمیمســازی و بخشــنامههای دســتوری صــادر
کننــد و بــه بــورس نامــه بزننــد و توقــع داشــته باشــند
کــه بــدون هیــچ تبعاتــی قیمتهــای دســتوری را اعمــال
کنــد .دیگــر نمیتــوان در حــوزه پتروشــیمیها و قیمــت
خــوراک بــه صــورت اجبــاری دســتور العملهــای قیمتــی
صــادر کــرد .چــون تاثیــر ایــن نــوع تصمیمســازیهای
خلقالســاعه بالفاصلــه در بــازار ســرمایه و پــس از آن ســایر
بازارهــا نمایــان خواهــد شــد .واقــع آن اســت کــه بــا ســهام
عدالــت ،حــدود  60میلیــون نفــر در بــازار ســرمایه ذینفــع
هســتند و ایــن ظرفیــت در برابــر تصمیمســازیهای
اشــتباه واکنــش نشــان میدهنــد .احســاس میکنــم
کــه جایــی بــرای نگرانــی وجــود نــدارد ،ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار در حکــم رگوالتــور اســت؛ بایــد بدانیــم کل
اقتصــاد ایــران در اختیــار قالیبــاف اصــل یــا هــر شــخص
دیگــری نیســت .کســانی کــه بــه اقتصــاد بــازار آزاد اعتقــاد
دارنــد ،همگــی بایــد کمــک کننــد کــه اقتصــاد ایــران از
سیســتم تصمیمگیــری ،فــردی ،گروهــی و ذینفعــی بــه
ســمت تصمیمگیــری مبتنــی بــر مکانیســم بــازار آزاد
حرکــت کنــد .ایــن حرکــت بــدون تردیــد ســخت اســت،
هزینــه دارد و ممکــن اســت در بســیاری از کانونهــای
ســوداگر را تختــه کنــد و ...امــا مســیر توســعه اقتصــادی
و بهبــود شــاخصهای معیشــتی از همیــن راه میگــذرد.
ایــن رویکــرد بــه نظــرم بــرگ برنــده بــازار ســرمایه در
اقتصــاد کشــور اســت .درســت اســت کــه مــا بــه عنــوان
ســهامدار دچــار ضــرر شــدهایم ،امــا از ســوی دیگــر جــوی
در جامعــه ایجــاد شــد کــه بــه عنــوان مثــال فوالدســاز
کشــور میآیــد و بــه راحتــی میگویــد نیروهــای مــازاد
زیــادی دارد و بایــد ایــن رویکــرد هزینهســاز تعدیــل
شــود .یعنــی توجــه و تمرکــز بــه رویکردهــای اقتصــادی
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بیشــتر شــده اســت .ســهامدار میگویــد ،ســهام خــود را
بــر اســاس یــک ســازوکار مشــخص خریــداری کــرده و
وزارت صمــت نمیتوانــد یکشــبه کل ایــن ســاختار را
بــه هــم بریــزد .وقتــی یــک چنیــن اتمســفری ایجــاد شــود،
اقتصــاد ایــران بــه نرمهــای جهانــی نزدیکتــر میشــود.
بنابرایــن هــر وزیــر و هــر معــاون وزیــری کــه بنــا بــه هــر
دلیلــی کــه قــرار اســت تصمیــم بگیــرد ،مراقــب اســت کــه
تصمیمــی نگیــرد کــه پشــت ســر آن اســتدالل اقتصــادی
وجــود نداشــته باشــد و بررســی میکنــد کــه تصمیماتــش
آیــا تاثیــر منفــی در بــازار میگــذارد یــا نــه؟ و مقامــات
مســوول مراقــب هســتند کــه بــه گونــهای تصمیــم
نگیرنــد کــه صندلیشــان بــر بــاد رود .ایــن رویکردهــای
اقتصــادی بیــش از  400ســال اســت کــه در کشــورهای
مختلــف اجرایــی شــده اســت .در ایــران هــم شــبکههای
اجتماعــی ،فضایــی را ایجــاد کردهانــد کــه دیگــر
مســووالن اقتصــادی احســاس میکننــد کــه دیگــر پشــت
اتاقهــای شیشــهای قــرار گرفتهانــد .برخــی شــنیدهها
حاکــی از آن اســت کــه آقــای رییسجمهــوری بــه دلیــل
تصمیمســازی اشــتباه وزارت صمــت اجــازه حضــور آقــای
وزیــر در جلســه هیــات وزیــران را ندادهانــد .ایــن هــم خبــر
خوشــحالکنندهای اســت و نشــان میدهــد ،در بــاالی
کشــور هــم متوجــه اهمیــت توجــه بــه افــکار عمومــی در
حوزههــای اقتصــادی شــدهاند .معتقــدم بــازار ســرمایه
در انتخابــات ریاســتجمهوری  1400بــه مهمتریــن
عامــل اقتصــادی مــورد توجــه نامزدهــا بــدل خواهــد
شــد .ضمــن اینکــه دیگــر نمیتــوان بــا رویکردهــای
پوپولیســتی بــا ایــن بــازار مواجــه شــد .هــر مســوولی کــه
بخواهــد خــارج از چارچوبهــای بــازار اقدامــی در بــازار
ســرمایه و ســایر حوزههــای اقتصــادی داشــته باشــد ،بــا
واکنــش تنــد رایدهنــدگان و ذینفعــان خــرد و کالن
اقتصــادی روبـهرو خواهــد شــد .در واقــع بــه نظــر میرســد،
چش ـمانداز توســعه کشــور از بــازار ســرمایه عبــور میکنــد
و دیگــر مســووالن بــه راحتــی قــادر نخواهنــد بــود در
ایــن بازارهــا دخالتهــای دســتوری داشــته باشــند .هــر
کنــش اشــتباهی در بــازار ســرمایه بــا واکنشهــای تنــد
ســهامداران مواجــه خواهــد شــد .بنابرایــن مجموعــه ایــن
عوامــل خبــر از رنسانســی تــازه در اقتصــاد و بــورس کشــور
دارد کــه دورنمــای امیدبخشــی را تصویرســازی میکنــد.
نتیجــه ایــن اتمســفر هــم در نهایــت بــرای همــه مــردم
منفعــت خواهــد داشــت.
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عادیسازی روابط عربستان و قطر
به نفع ایران است
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و قطــر عادیســازی روابــط
قطــر بــا عربســتان و امــارات را یکــی از موضوعــات مهــم
و اثرگــذار در رونــد مناســبات تجــاری بیــن ایــران و قطــر
دانســت و تأکیــد کــرد :بــدون شــک بهبــود شــرایط و
مناســبات منطقـهای در طوالنــی مــدت بــه نفــع تجــارت
ایــران و کلیــه کشــورهای منطقــه خواهــد بــود.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و قطــر بــا اشــاره بــه
عادیســازی روابــط اقتصــادی قطــر بــا عربســتان و
امــارات ،طــی  5روز گذشــته وجــود مناســبات تجــاری
بیــن همســایگان را در طوالنــی مــدت بــه نفع کشــورهای
منطقــه توصیــف کــرد و گفــت :شــاید در کوتــاه مــدت
احیــای روابــط قطــر بــا عربســتان و امــارات ،ســهم
صــادرات ایــران بــه قطــر را کاهــش دهــد امــا در طوالنــی
مــدت بــه نفــع ماخواهــد بــود.
عدنــان موســی پــور رئیــس اتــاق مشــترک ایــران
و قطــر ،ســطح مناســبات بیــن ایــران و قطــر را بــا
توجــه بــه ظرفیتهایــی کــه در دو کشــور وجــود دارد،
نامناســب ارزیابــی کــرد و گفــت :دو کشــور در صــورت
رفــع محدودیتهــای تحریمــی ،تــوان همکاریهــای
قابلتوجهــی بــا یکدیگــر دارنــد.
ایــن فعــال اقتصــادی در گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری
اتــاق ایــران فرصتهــای همــکاری بیــن دو کشــور را
مــورد توجــه قــرار داد و افــزود :تحریمهایــی کــه از
ســوی عربســتان و امــارات دربــاره بــازار قطــر اتفــاق
افتــاد ،موجــب شــد تــا ایــران شــرایط بهتــری بــرای
حضــور در ایــن بــازار پیــدا کنــد .متناســب بــا همیــن
شــرایط ،صــادرات ایــران بــه قطــر چنــد برابــر شــد؛ امــا
بــه نقطــه مطلــوب خــود نرســید.
بــر اســاس اظهــارات رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و قطر،
صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور در ســال  2019بالــغ بــر
 240میلیــون دالر و میــزان واردات از ایــن کشــور هــم
نزدیــک بــه  80میلیــون دالر بــوده اســت .او معتقــد
اســت اگــر بتــوان بــا لغــو تحریمهــا و کاهــش فشــارهای
بینالمللــی روی اجــرای پروژههــای مشــترک تمرکــز
کــرد ،بــدون شــک ســطح مناســبات دو کشــور بــه یــک
میلیــارد دالر در ســال خواهــد رســید.
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اقتصاد در یک درس

[[

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