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جانسختیم که از این غصه نمردیم
محمدصادق جنانصفت

ف رییــس مجلــس قانونگــذاری ایــران را کــه
حرفهــای دیــروز محمدباقــر قالیبــا 
یکــی از خبرگزاریهــا آن را گــزارش کــرده اســت چنــد بــار خوانــدم و هــر بــار
کــه خوانــدم ،بیشــتر غصــه خــوردم .غصــه مــن و همانندهــای مــن کــه بیــش
از ســه دهــه اســت در رســانه و در حــوزه اقتصــاد سیاســی و بــه ویــژه مجادلــه
میــان روســای قــوا از شــادروانهاشمیرفســنجانی تــا علیاکبــر ناطقنــوری
و روســای احــزاب و جمعیتهــای سیاســی و روســای ســازمانهای برنامــه و
بودجــه دورههــای گوناگــون گذرانــده و ایــن روزهــا دعــوای روحانــی و قالیبــاف را
میشــنویم ،دردنــاک اســت و مــا ســختجانیم کــه از غصــه نمردهایــم .چکیــده
ســخنان ایــن چنــد روز آقــای قالیبــاف را اگــر ببینیــم ایــن اســت کــه ایــن
دولــت میخواســت از مســیر بودجــه بــه دالالن کمــک کنــد امــا مــا در مجلــس
میخواهیــم جلــوی ایــن کار را بگیریــم و میخواهیــم تفــاوت نــرخ ارز را در
بودجــه و در بــازار بــه مــردم برســانیم .حرفهــای آقــای نوبخــت و روحانــی را هــم
کــه میشــنویم ،میگوینــد مــا میخواســتیم بــا دادن دالر ترجیحــی زندگــی
مــردم را ســختتر نکنیــم و میگوینــد افزایــش هزینههــای بودجــه بــه دلیــل
افزایــش هزینههــای مــزد کارمنــدان اســت کــه از اقشــار ضغیــف جامعــه هســتند
و میگوینــد در الیحــه بودجــه منابــع قابــل اعتنایــی را بــه یارانههــای مســتقیم
و غیرمســتقیم دادهایــم تــا آنهــا بــه ســختی نیفتنــد.
اکنــون و شــوربختانه  ۴۰ســال اســت ایــن حرفهــا را از زبــان مدیــران و روســای
قــوای مجریــه و مقننــه میشــنویم و البتــه پیــش از آن هــم از زبــان مدیــران
همتــای اینهــا در رژیــم پیشــین شــنیده بودیــم کــه دولــت و مجلــس بــه فکــر
مــردم محرومانــد .مگــر میشــود روســای چهارگانــه هشــت دولــت پــس از جنــگ
تــا امــروز بــه همــراه پنــج رییــس مجلــس و صدهــا وزیــر و هــزاران قانونگــذار بــا
در اختیــار داشــتن دسـتکم  ۱۰۰۰میلیــارد دالر از پــول همیــن مــردم نتوانســته
باشــند ایــن مســاله را حــل کننــد کــه گوشــت هــر کیلوگــرم مــرغ بایــد ایــن
میــزان باشــد ولــی ایــن میــزان اســت؟ چیــز غریبــی اســت کــه فقــط در ایــران
میتوانــد رخ دهــد کــه ادامــه در صفحــه3
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اتفاقــات اخیــر درمــورد خاموشــیها ،چــه بهصــورت خاموشــیهای
ی برنامهریزینشــدهای
برنامهریزیشــده یــا حتــی خاموشــیها 
کــه اخیــرا در مناطــق مختلفــی از کشــور رخ داد ،ایــن ســوال را در
ذهــن مــردم و کســانی کــه در حــوزه انــرژی کشــور فعالیــت دارنــد
متبــادر میکنــد کــه چــرا ایــران بــا وجــود داشــتن منابــع غنــی
نفــت ،گاز و بــرق بــه یکبــاره در فصــل زمســتان کــه برخالف تابســتان
فشــار بســیار کمتــری روی شــبکه بــرق کشــور حاکــم اســت ،بــا
خاموشــیهای گســترده ای مواجــه میشــود .ایــن رخــداد زاییــده
اتفاقاتــی اســت کــه در ادامــه ایــن نوشــتار بــه آن پرداختــه شــده
اســت.
طبــق ارزیابیهــا ،ظرفیــت نیروگاهــی ایــران بــه بیــش از  ۸۰هــزار مــگاوات
میرســد کــه طبیعتــا بــا وجــود ایــن میــزان توانمنــدی در تولیــد بــرق نبایــد
در زمســتان بــا کمبــود بــرق مواجــه شــویم ،اگــر چــه بایــد ایــن موضــوع را در
نظــر داشــت کــه حــدود یکــی ،دو ســالی اســت کــه داســتان خاموشــیهای
زمســتانه در کشــور بــه جریــان افتــاده اســت و در ســنوات قبــل شــاهد ایــن اتفــاق
نبودهایــم .بنابرایــن بــه لحــاظ ظرفیــت نیروگاهــی و ظرفیــت زیرســاختی کــه از

لحــاظ تولیــد بــرق در کشــور وجــود دارد ،نمیتــوان بــه ناتوانــی نیروگاههــا در
تولیــد بــرق در ایــن ماجــرا رای داد .همانطــور کــه اشــاره شــد ظرفیــت منصوبــه
نیروگاههــا بالــغ بــر  ۸۰هــزار مــگاوات اســت کــه در پیــک تابســتان نزدیــک
بــه  ۶۰هــزار مــگاوات آن وارد مــدار تولیــد میشــود ،در صورتــی کــه در فصــل
زمســتان ایــن فشــار بهدلیــل تحمیــل بــار وســایل سرمایشــی کــه مصــرف ۲۰
هــزار مگاواتــی دارنــد وجــود نــدارد و ایــن موضــوع اختــاف اصلــی پیــک تابســتان
و زمســتان را بــه خوبــی نشــان میدهــد .امــا اتفاقــات اخیــر شــرایطی را برایمــان
تداعــی میکنــد کــه عمومــا در فصــل تابســتان آن را تجربــه میکنیــم .بــه ایــن
ترتیــب علــت خاموشــیهای احتمالــی در تابســتانها روشــن اســت .طبیعتــا
در تابســتان زمانــی کــه مصــرف بــرق بــاال م ـیرود ،میــزان تولیــد بــرق تکافــوی
مصــرف را نمیدهــد ،امــا در زمســتان کــه وســایل سرمایشــی کار نمیکننــد،
طبیعتــا نبایــد جــای نگرانــی باشــد.
بهطــور قطــع ریشــه ماجــرای خاموشــیهای اخیــر را بایــد در عــدم تامیــن
خــوراک نیروگاههــا جسـتوجو کــرد ،نــه عوامــل جانبــی دیگــری ماننــد مصــرف
ماینرهــا .علــت اصلــی ایــن اســت کــه در یکــی دو ســال گذشــته شــاهد ایــن
رخــداد بودیــم کــه ادامــه در صفحــه4

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و شصت و چهار /هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و نه

ادامه از صفحه 1

مصــرف گاز در کشــور بــاال رفتــه کــه بخشــی از آن طبیعــی
ا ست ،
زیــرا در بــرق هــم شــاهد رشــد مصــرف هســتیم و بهطــور
متوســط ســاالنه بــا رشــد  7درصــدی مواجــه شــدهایم.
ایــن درحالــی اســت کــه در ایــن ســالها مصــرف بــرق
خانگــی و صنایــع بــاال رفتــه و جمعیــت کشــور نیــز رو بــه
افزایــش بــوده و در آنســو ســاختو ســازها انجــام شــده
کــه متناســب بــا آن شــاهد افزایــش مصــرف بــرق خانگــی
و صنعتــی بودهایــم .ایــن موضــوع روی مســاله تامیــن
خــوراک نیروگاههــا نیــز موثــر بــوده اســت .چراکــه عمــده
نیروگاههــای کشــور پایــه گازســوز هســتند و در واقــع
ســوخت اولیــه آنهــا گاز اســت.
زمانــی کــه در فصــل زمســتان بــا کمبــود گاز مواجــه
هســتیم ،طبیعتــا اولویــت وزارت نفــت ،تامیــن گاز خانگــی
اســت.
در واقــع گاز خانگــی و مصــارف خانگــی در ایــن شــرایط
نســبت بــه مصــارف دیگــر ارجحیــت پیــدا میکنــد و
بهدلیــل اینکــه ایــن موضــوع تبعــات و آثــار اقتصــادی و
اجتماعــی نیــز بهدنبــال دارد ،بــه همیــن دلیــل کنتــرل و
تامیــن مصــرف خانگــی اولویــت نخســت سیاســتگذاران
میشــود .در ایــن شــرایط صرفهجویــی در تامیــن
ســوخت ســایر بخشهــا آغــاز میشــود .بــه ایــن ترتیــب
کــه گاز را طبــق یــک برنامههــای مشــخصی در اختیــار
نیروگاههــا قــرار بدهنــد و ایــن محدودیــت تامیــن گاز
بــرای نیروگاههــای کشــور ســبب میشــود نیروگاههــا
مجبــور شــوند از ســوختهای ثانویــه خــود اســتفاده
کننــد .معمــوال در طراحــی نیروگاههــا ســوخت ثانویــه در
نظــر گرفتــه میشــود .بــه ایــن دلیــل کــه اگــر نیــروگاه
بهدالیــل اضطــراری دچــار کمبــود ســوخت شــود ،بتــوان
بــا ســوخت ثانویــه نیروگاههــا را فعــال نگــه داشــت کــه
دچــار خاموشــی نشــوند ،زیــرا خاموشــی نیروگاههــا نیــز
آثــار و تبعــات اقتصــادی جــدی بــه دنبــال دارد.
امــا اولویــت وزارت نفــت ایــن اســت کــه گاز خانگــی را
تحــت مدیریــت قــرار دهــد و بهگون ـهای کنتــرل کنــد کــه
گاز مــردم قطــع نشــود .قاعدتــا نیروگاههــا بهدلیــل نبــود
ســوخت نبایــد از مــدار خــارج شــوند و بنابرایــن نیروگاههــا
مجــاز هســتند روی ســوختهای ثانویــه یــا مــازوت یــا
گازوئیــل ســوئیچ کننــد .در بخــش مــازوت هــم بهویــژه
نیروگاههایــی کــه در مناطــق شــهری قــرار دارنــد بهدلیــل

قانــون حفاظــت از محیطزیســت اجــازه اســتفاده از ســوخت
مــازوت را ندارنــد زیــرا مــازوت زمانــی کــه در نیروگاههــا
اســتفاده میشــود ،آالیندگــی بســیاری باالیــی ایجــاد
میکنــد.
تامیــن گازوئیــل هــم بــرای نیروگاههایــی کــه بهعنــوان
ســوخت ثانویــه از گازوئیــل اســتفاده میکننــد ،بــه یــک
پشــتبیانی و لجســتیک بســیار قــوی نیــاز دارد ،زیــرا مصــرف
در نیروگاههــا بســیار بــاال اســت و ایــن نــوع سوخترســانی
بایــد بــه وقــت و در زمــان مناســب اتفــاق بیفتــد کــه بــا
کمبــود گازوئیــل هــم مواجــه نشــوند کــه کار فــوق العــاده
ســخت و پیچیــدهای اســت.
بنابرایــن از یــک طــرف محــدود شــدن وضعیــت ســوخت گاز
نیروگاههــای پایــه گازســوز و از طرفــی هــم محدودیتهایــی
کــه در رابطــه بــا اســتفاده از ســوختهای جایگزیــن وجــود
دارد ،باعــث شــده بــا خاموشــیهای بــدون برنامهریــزی
مواجــه شــویم .البتــه پیــش از ایــن خاموشــیها بــرای
کنتــرل قطعیهــای بــرق احتمالــی ،مثــا معابــر و ادارات
دولتــی را خامــوش میکردنــد .امــا در آن روزی کــه برخــی
از نقــاط کشــور بــا خاموشــی مواجــه شــدند ،بــدون شــک
ریشــه آن در محدودیــت تامیــن گاز نیروگاههــا بــود و
همچنیــن در کنــار آن عــدم تامیــن ســوخت ثانویــه.
بیتکوین مقصر است؟
تولیــد رمزارزهــا بــه نظــر مــن تاثیــر آنچنانــی در رونــد
خاموشــیها نداشــته اســت .چــون مجمــوع بیتکوینــی
کــه درحالحاضــر در کشــور تولیــد میشــود بــه زحمــت
 400تــا  500مــگاوات بــرق مصــرف میکنــد .در صورتــی
کــه مــا در زمســتان بالــغ بــر  40هــزار مــگاوات نیــروگاه

آمــاده در مــدار تولیــد داریــم و میتــوان گفــت صرفنظــر
از نیروگاههایــی کــه در اورهــال و تعمیــرات و نگهــداری
هســتند ،مــا در پیــک زمســتان  40هــزار مــگاوات بــرق تولید
میکنیــم 400 .مــگاوات بــرق مصرفــی از ســوی رمزارزهــا
یعنــی یــک درصــد از ایــن تولیــد ،گرچــه همانطــور کــه
شــاهد هســتید وزارت نیــرو بــرای تولیــد رمزارزهــا و مــزارع
تولیــد رمــزارز کــه مجــوز هــم دارنــد ،بــه تازگــی بــرای
مصــرف برقشــان محدودیتهایــی قائــل شــده کــه فکــر
میکنــم درحالحاضــر حــدود  100تــا  200مــگاوات
محدودیــت ایجــاد شــده کــه در مجمــوع تاثیــر چندانــی در
رونــد خاموشــیها نداشــته و نــدارد.
موازیکاری برقرسانی و گازرسانی
امــا در بخــش دوم ایــن یادداشــت بــه علــت و ریشــه اصلــی
خاموشــیها در کشــور میپــردازم ،زیــرا ایــن خاموشــیها
طبیعتــا معلــول اتفاقاتــی هســتند کــه تاکنــون در صنعــت
بــرق رخ داده اســت .مــا بهدلیــل اینکــه یــک انســجام و یــک
وحــدت تصمیمگیــری در سیاس ـتهای کالن انــرژی کشــور
نداشــتهایم ،شــاهد یــک رقابــت بــه نوعــی غیرضــروری در
حــوزه گازرســانی و برقرســانی بــه نقــاط کشــور بودهایــم.
بهدلیــل اینکــه در ســطح کالن تصمیمگیــری حــوزه
انــرژی مــا از انســجام و وحــدت تصمیمگیــری برخــوردار
نبــوده اســت ،ایــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه هــم
گاز را بــه همــه جــا رســاندهایم و هــم بــرق را و طبیعتــا
اگــر برنامهریزیهــای کالن بــه ایــن ترتیــب بــود کــه
بــرق بــه همــه جــای کشــور کشــیده میشــد ،نیــازی
بــه ســرمایهگذاریهای کالن در بخــش گاز نبــود .ایــن
ســرمایهگذاریها میتوانســت در حوزههــای دیگــری
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ســرمایهگذاری شــود و هــم اینکــه گاز بــه مصــارف
عمومــی نمیرســید و میتوانســت بــه مصــارف صنعتــی و
نیروگاههــا و همینطــور صــادرات برســد و بــه عــوض اینکــه
هــم بــرق و هــم گاز را بــه همــه جــا برســانیم ،میتوانســتیم
صرفهجویــی جــدی در حــوزه ســرمایهگذاری کنیــم کــه
ایــن ســرمایهگذاری یکپارچــه میتوانســت در بخــش
توســعه صنعــت بــرق هــم اســتفاده شــود.
یعنــی بــه عــوض اینکــه ســرمایهگذاریهای کالن را
بــرای رســاندن گاز بــه همــه جــای کشــور مصــرف کنیــم،
میتوانســتیم آنهــا را در حوزههــای دیگــر زیرســاختی
کشــور از جملــه صنعــت بــرق تزریــق کنیــم .بــه هــر حــال
صنعــت بــرق امــروز بــا کمبــود منابــع مواجــه اســت و
مــا بهرغــم اینکــه بایــد در برنامــه ششــم توســعه 5هــزار
مــگاوات نیــروگاه جدیــد وارد مــدار میکردیــم .امــا در
ســالهای گذشــته بهطــور متوســط حــدود  2تــا 2500
مــگاوات وارد مــدار شــده اســت؛ یعنــی کمتــر از نصــف ایــن
میــزان توانســتهایم نیــروگاه احــداث کنیــم .بــا تزریــق
ایــن میــزان ســرمایهگذاری میتوانســتیم نیروگاههــای
جدیدتــری احــداث کنیــم و هــم نیروگاههــای فرســوده را
از مــدار خــارج میکردیــم .طبــق برآوردهــا درحالحاضــر
نزدیــک بــه  3هــزار مــگاوات نیــروگاه فرســوده در مــدار
وجــود دارد کــه نیروگاههایــی هســتند کــه بــا راندمــان
بســیار پاییــن فعالیــت دارنــد و هزینههــای گزافــی روی
دســت صنعــت بــرق میگــذارد .حتــی میتوانســتیم در
حــوزه صــادرات ســرمایهگذاری کنیــم کــه ایــن منابــع در
آن بخشهــا مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت.
امــا متاســفانه بهطــور مــوازی بــرق و گاز را بــه همــه
جــای کشــور رســاندهایم و امــروز میبینیــم کمبــود گازی
کــه بهدلیــل مصــرف بــاال در کشــور وجــود دارد ،اولیــن
لطمــه خــود را بــه صنعــت بــرق میزنــد و نیروگاههــای
مــا خــوراک الزم را بــرای اینکــه روشــن بماننــد و بــرق را
وارد مــدار کننــد ندارنــد و در نتیجــه بــا خاموشــی مواجــه
میشــویم .بــه نظــر میرســد بایــد یــک انســجام و وحــدت
رویــه در تصمیمگیــری در سیاســتهای کالن حــوزه
انــرژی تعریــف شــود ،چــرا کــه چشــمانداز حــوزه انــرژی،
اگــر در هماهنگــی کامــل تمــام ذینفعــان و ذیربــط چــه در
حــوزه نفــت و چــه بــرق باشــد ،میتوانســت برنامهریــزی
منســجمی را رقــم بزنــد کــه مــا انــرژی ارزشــمند را بــرای
رفــاه و توســعه صنایــع بــا درایــت بیشــتری بــه خدمــت
بگیریــم.
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دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران در یادداشــتی
بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه بخــش خصوصــی تــوان
نفــس نــدارد ،نوشــته اســت :در جامعــه مــا بهدلیــل تــورم
دورقمــی ،مشــکالت شــبکه بانکــی ،واقعــی نبــودن اقتصــاد
و ســرکوب قیمتهــا و عــدم حمایــت در صــادرات و در
یــک کالم ناصحیــح بــودن زیرســاختها کــه ریشــه آن
وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت اســت و از دهههــای گذشــته
وجــود داشــته ،بخــش خصوصــی نمیتوانــد در فضــای
کســب و کار مناســب رشــد کنــد.

در اقتصــاد ایــران نیــز اگــر زیرســاختهای اقتصــاد تعریــف
شــود و فضــای اقتصــاد بــه نحــوی باشــد کــه بخــش
خصوصــی بتوانــد فعــال و در مســیر رشــد باشــد مــدام
کیــک اقتصــادی کشــور بــزرگ میشــود و دولتهــا از
محــل ســهم حقیقــی خودشــان کــه همــان مالیــات اســت،
درآمــد کســب میکننــد و هزینههــای خــود و کشــورداری
را پوشــش میدهنــد .از ایــن رو ،اگــر در یــک اقتصــاد
صحیــح و مبتنــی بــر مبانــی علمــی کــه فضــای کســب و
کار درســتی دارد ،هــر بخــش از دولــت و مجلــس تــا بخــش
خصوصــی در جایــگاه صحیــح خود باشــند ،کیــک اقتصادی
بــا تکیــه بــر تــوان بخــش خصوصــی بزرگتــر میشــود و
دولــت هــم از ایــن کیــک اســتفاده میکنــد .البتــه در ایــن
میــان یــک اتفــاق مثبــت دیگــر نیــز رقــم میخــورد و آن
هــم ایجــاد فرصتــی بــرای ســهم داشــتن اقشــار پاییــن
جامعــه در رشــد اقتصــادی و ایجــاد درآمــد ملــی اســت .بــه
عبــارت دیگــر از حضــور بخــش خصوصــی در اقتصــاد ،غیــر
از طبقــات متوســط کــه بخــش خصوصــی هســتند ،طبقــات
پاییــن جامعــه نیــز از ایــن فرصــت بهــره میبرنــد و بــا کار
ایجــاد شــده و رونــق تولیــد ،جــزو فعــاالن اقتصــادی قــرار
میگیرنــد .ایــن روی ـهای اســت کــه جــز بــا فرصــت دادن
بــه بخــش خصوصــی ممکــن نیســت .لــذا اگــر میخواهیــم
اقتصــاد ب ـه ســمت توســعه ،رونــق و بــزرگ شــدن کیــک
اقتصــادی ،افزایــش قــدرت خریــد مــردم و کنتــرل تــورم

بــرود ،بایــد بــه بخــش خصوصــی فرصــت حضــور بدهیــم.
اگــر دولتهــا اجــازه دهنــد و خودشــان را عقــب بکشــند و
بهدنبــال فعالیتهــای رگوالتــوری باشــند ،میتــوان ایــن
فرصــت را ایجــاد کــرد کــه بــا کمــک بخــش خصوصــی
شــاخصهای اقتصــادی را بهبــود بخشــید.

در جامعــه مــا بهدلیــل تــورم دورقمــی ،مشــکالت شــبکه
بانکــی ،واقعــی نبــودن اقتصــاد و ســرکوب قیمتهــا
و عــدم حمایــت در صــادرات و در یــک کالم ناصحیــح
بــودن زیرســاختها کــه ریشــه آن وابســتگی اقتصــاد بــه
نفــت اســت و از دهههــای گذشــته وجــود داشــته ،بخــش
خصوصــی تــوان تنفــس نــدارد و در فضــای کســب و کار
مناســب نمیتوانــد رشــد کنــد .بخــش خصوصــی در ایــن
اقتصــاد نقــش چندانــی نداشــته و دولــت بهصــورت مــداوم
بــزرگ و بزرگتــر شــده و مــا حتــی شــاهد هســتیم کــه
در بحرانهــا و تحریمهــا کــه دولــت از محــل درآمدهــای
نفــت عایــدی چندانــی نــدارد ،بازهــم ایــن حرکــت بــه
ســمت اقتصــاد غیرنفتــی و کمــک گرفتــن از بخــش
خصوصــی جــدی نیســت و نــگاه دولــت بــه اقتصــاد،
مالــک گونــه اســت .حــال اگــر قــرار باشــد ســهم و نقــش
بخــش خصوصــی را در اقتصــاد تقویــت کنیــم الزم اســت
کــه ســهم بخــش خصوصــی در اقتصــاد را از  15الــی
 20درصــد بــه حداقــل  50درصــد در فــاز اول افزایــش
دهیــم .بایــد تصمیمــات اشــتباه و عوامــل ایــن نابســامانی
را اصــاح کنیــم .بهطــور مثــال زیرســاختهای اقتصــاد
کالن را اصــاح کنیــم و تــورم را بــه نحــوی کاهــش دهیــم؛
نقدینگــی را بهســمت تولیــد و فعالیتهــای اقتصــادی
ســوق دهیــم .زمانــی کــه نقدینگــی در تولیــد میآیــد،
موتــور تولیــد بــا کمــک بخــش خصوصــی روشــن میشــود
و ایــن مســأله بــا ثــروت آفرینــی واقعــی بــه خــودی خــود
تــورم را کاهــش خواهــد داد .لــذا بــرای آنکــه شــرایط
بهتــر شــود ،بایــد سیاســتهای غیرتورمــی مثــل انتشــار
اوراق و جلوگیــری از اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی

حمیدرضا صالحی
انجــام شــود .نقدینگــی بــه ســمت تولیــد بــرود و فضــای
کســب و کار بهبــود یابــد .رقابتپذیــری بیشــتر شــود و
بخــش خصوصــی در محیــط رقابتــی و نــه رانتــی رشــد
کنــد .نظــام بانکــی از بخــش خصوصــی حمایــت کنــد و
منابــع الزم را در اختیــار بخــش خصوصــی واقعــی قــرار
بدهــد .ازهمــه مهمتــر ،بــرای آنکــه موتــور مولــد تولیــد
و بخــش خصوصــی کار کنــد ،الزم اســت کــه بازارســازی
در خــارج از ایــران انجــام شــود .بــازار ایــران بــرای پویــا
شــدن تولیــد و بخــش خصوصــی کافــی نیســت ،بایــد
روابــط بینالملــل خوبــی داشــته باشــیم و سیاســتها و
پروتکلهــا بــر مبنــای توســعه اقتصــادی باشــد .و در آخــر،
بایــد بــه حــرف بخــش خصوصــی گــوش داد و در تصمیــم
ســازیها نقــش بخــش خصوصــی را بــاال بــرد تــا دولــت
بــا کمتریــن اشــتباه ،سیاســتهایی بــرای بــزرگ شــدن
کیــک اقتصــاد کشــور اتخــاذ کنــد.
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ادامه از صفحه 1

جانسختیم که از این غصه نمردیم

همــه مدیــران ارشــد بــه فکــر فقــرا و رفــع فقرنــد امــا
هــر روز وضعیــت شــهروندان بدتــر میشــود و جالــب
ایــن اســت کــه خــود همیــن مدیــران در رقابــت بــا
دیگــری اعتــراف میکننــد کــه وضعیــت بدتــر شــده
اســت.
چــرا چنیــن اســت؟ چــرا شــهروندان عــاوه بــر اینکــه
بایــد غصــه نداشــتنهای وعــده داده شــده را بخورنــد
و غصــه بخورنــد کــه چــرا مــردم ترکیــه و کرهجنوبــی
و مالــزی و دیگــر کشــورها هــر ســال وضــع عمومــی
بهتــری دارنــد و مدیرانشــان هــم اینقــدر بــرای
مــردم در لفــظ و در حــرف دلســوزی نمیکننــد؟
پاســخ یــک چیــز اســت :دســت از ســر اقتصــاد و
مــردم برداریــد و بگذاریــد اقتصــاد کار خــودش را
انجــام دهــد و بدانیــد شــهروندان ایرانــی از شــهروندان
هیــچ کشــوری عاجزتــر نیســتند و میتواننــد دخــل
و خــرج خــود را ســامان دهنــد .مــردم ایــران را بــرای
کســبوکار آزاد بگذاریــد و نــرخ ارز و ورود و خــروج
ســرمایه و دانــش و تکنولــوژی از خــارج را آزاد بگذاریــد
و ببینیــد مــردم چگونــه نیازهــای خــود را برطــرف
میکننــد .جانســختیم کــه از ایــن مجادلههــای
کشــنده و بیهــوده نمردهایــم.

ویدیو :
مشروح سخنان غالمحسین شافعی در
یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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صادرات به آفریقا با حمایت بخش
خصوصی و دولتی توسعه مییابد

روزگاری را میبینم که تولید
نفت را ممنوع خواهند کرد
زنگنــه ،وزیــر نفــت در ششــمین کنگــره راهبــردی
و نمایشــگاه نفــت و نیــرو گفــت :عــدهای  ۴۰ســال
اســت تــاش میکننــد کــه تولیــد نفــت ایــران از
روزانــه  ۴میلیــون بشــکه باالتــر نــرود .خیلــی هــم
تــاش شــده اســت باشــگاه نفــت و نیــرو را هــم
نابــود کننــد امــا نتوانســتند ،ایــن یــک دســتاورد
بــرای کشــور اســت.
بیــژن زنگنــه در ششــمین کنگــره راهبــردی و نمایشــگاه
نفــت و نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه عــدهای  ۴۰ســال
اســت تــاش کردهانــد کــه نگذارنــد تولیــد نفــت ایــران
از  ۴میلیــون بشــکه باالتــر رود کــه الحمــداهلل موفــق
بودهانــد ،گفــت :واقعــا هــم زحمــت کشــیدند؛ بــا مجلــس
و دســتگاههای زیــادی کار کردنــد و ســعی کردنــد افــراد
زیــادی را از هســتی ســاقط کننــد تــا نگذارنــد تولیــد نفــت
ایــران از  ۴میلیــون بشــکه در روز باالتــر رود.
مهمترین نکات سخنرانی زنگنه را بخوانید
 مــن روزگاری را میبینــم کــه تولیــد نفــت ممنــوع شــودو بگوینــد هــر تولیدکننــدهای یــک حــدی بــرای ظرفیــت
تولیــد دارد در غیــر ایــن صــورت مراوداتتــان بــا دنیــا
مختــل میشــود .همــان قواعــدی کــه در پروتــکل کیوتــو
بــرای تولیــد دیاکســید کربــن گذاشــتند بــرای تولیــد

نفــت هــم اجــرا شــود بنابرایــن بایــد نفــت تولیــد کنیــم.
 زمانــی کــه پارســال نخســتین بــار شــیوع ایــن ویــروسآغــاز شــد ،طرحهــا را حــدود  ۱۵روز تعطیــل کردیــم امــا
بهرهبــرداری را نمیتوانســتیم تعطیــل کنیــم و اصــل را
بــر ایــن گذاشــتیم کــه بــا تدویــن و ابــاغ پروتکلهــا و
بهکارگیــری ســختگیرانه آنهــا زندگــی و تولیــد کنیــم کــه
الحمــداهلل خــوب هــم جلــو رفــت.
 نهادهــای غیردولتــی وقتــی دولتهــا بســیار قــویهســتند دشــمن دولتهــا تلقــی میشــوند و دولتهــا
ســعی میکننــد آنهــا را نابــود کنــد .خیلــی هــم تــاش
شــده اســت باشــگاه نفــت و نیــرو را هــم نابــود کننــد
امــا نتوانســتند ،ایــن یــک دســتاورد بــرای کشــور اســت
کــه عــده ای کــه ایــده دارنــد ،نظــر دارنــد بــا هــم حــرف
میزننــد.
 ممکــن اســت تحریمهــا و محدودیتهــای کــهغیرقانونــی اســت ،برداشــته شــود .البتــه مــن خیلــی دربــاره
تحریــم حــرف نمیزنــم.
در ســه ســال گذشــته ظرفیــت عظیمــی بــرای صــادراتنفــت و فــرآورده نفتــی ایجــاد شــده اســت کــه بهطــور
حتــم از ایــن ظرفیــت ،پــس از دوران تحریــم اســتفاده
میکنیــم .همیشــه آرزو و هدفــم ایــن بــود کــه ایــران در
بازرگانــی نفــت جهــان نقــش داشــته باشــد و خیلــی هــم

بــرای آن تــاش کــردم کــه هــر دفعــه بــه نوعــی جلــو آن
گرفتــه شــد.
 بــا امکاناتــی کــه در ایــن دوره از تحریمهــا بــه مــاداده شــد و اجــازه ریســک کــردن داشــتیم ،ظرفیتهــای
خوبــی ایجــاد کردیــم کــه تحــت هیــچ شــرایطی از بیــن
نمیبریــم راههــای زیــادی یــاد گرفتیــم ،تــوان امســال مــا
بــا ســالهای  ۹۶و  ۹۷قابــل مقایســه نیســت ،مــا ظرفیــت
باالیــی داریــم.
 رابطــه مالــی شــرکت نفــت و دولــت نوشــته شــده ولــینپختــه اســت و جــواب نمیدهــد عمــر آن نیــز بیشــتر از
دو ســال نیســت.
تشــکیل وزارت انــرژی انجامشــدنی اســت و مجلــسشــورای اســامی میتوانــد در ایــن زمینــه اقــدام کنــد.
 شــرایط ورود شــرکتهای خارجــی بــه ایــران بــرای هــریــک از کشــورهای خارجــی متفــاوت خواهــد بــود ،امــا
شــرط اصلــی مشــارکت بــا شــرکتهای ایرانــی اســت.
 میبایســت مــاده  ۱۲را احیــاء کــرد تــا بتوانیــمصرفهجویــی ســوخت را بخریــم و ایــن مســاله ارتباطــی بــا
یارانــه نــدارد .میتوانیــم یارانــه بخریــم مثــا زمانــی کــه
خــودرو بــا مصــرف کمتــر تولیــد کنیــم و یــا متــرو توســعه
یابــد و یــا اتوبــوس را توســعه دهیــم ،موتورخانههــا بهینــه
شــود کــه میــزان مصــرف کــم میشــود.

تهــران -ایرنــا -رییــس کل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران گفــت :بــا اســتفاده از ظرفیتهــای وزارتخانههــا،
ش خصوصــی
نهادهــای بینالمللــی و حمایــت از بخــ 
صــادرات بــه آفریقــا توســعه مییابــد.
بــه گــزارش روز سهشــنبه ایرنــا از ســازمان توســعه
تجــارت ایــران« ،حمیــد زادبــوم» در دیــدار بــا دســتیار
وزیــر و مدیــرکل خاورمیانــه عربــی و شــمال آفریقــای
وزارت امــور خارجــه بــا تشــریح آخریــن وضعیــت روابــط
تجــاری ایــران و آفریقــا ،بــه معرفــی برنامههــای ایــن
ســازمان طــی ســه ســال آتــی (  )۱۴۰۰ -۱۴۰۲در زمینه
توســعه تجــارت بــا کشــورهای آفریقایــی پرداخــت.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــا و راهکارهــای توســعه
صــادرات بــه آفریقــا ،بــر اســتفاده از ظرفیتهــای دیگــر
وزارتخانههــا و نهادهــای بینالمللــی و حمایــت از
ش خصوصــی و ســفارتخانههای آفریقایــی در تهــران
بخ ـ 
در زمینــه توســعه صــادرات بــه ایــن کشــور تاکیــد کــرد.
فــرزاد پیلتــن مدیــر کل دفتــر عربــی و آفریقایی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،نیــز اظهــار داشــت :مقــرر شــده
هماهنگــی و همــکاری الزم بیــن وزارت امــور خارجــه
و ســازمان توســعه تجــارت ایــران در تدویــن و تکمیــل
برنامــه افزایــش تجــارت بــه کشــورهای آفریقایــی و
اجــرای فعالیتهــای پیشبینــی شــده در برنامــه
توســعه بــا آفریقــا صــورت گیــرد.
وی افــزود :در زمینــه برگــزاری رویدادهــای تجــاری مانند
برگــزاری نمایشــگاهها و تبــادل هیاتهــای تجــاری نیــز
هماهنگــی الزم بیــن ســازمان توســعه تجــارت ایــران و
وزارت امــور خارجــه انجــام خواهــد شــد.
در ادامــه ایــن دیــدار کــه بــا حضــور کارشناســان دفتــر
عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران و اداره
کل آفریقــای وزارت امــور خارجــه برگــزار شــد ،امکانــات
و ظرفیتهــای متقابــل ســازمان توســعه تجــارت ایــران و
وزارت امــور خارجــه در حــوزه صــادرات بــه آفریقــا مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
بــه گــزارش ایرنــا ،تجــارت ایــران بــا قــاره آفریقــا در
هفــت ماهــه امســال بالــغ بــر  ۹۵۹هــزار و  ۸۴۸تــن بــه
ارزش  ۱۸۰میلیــون و  ۴۳۲هــزار و  ۱۶۱دالر بــوده اســت.
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در یکــی از صبحهــای ســرد زمســتانی بــود کــه علــی
شــمس اردکانــی در تمــاس بــا خبرنــگار تعــادل بــا
اشــاره بــه یکــی از مقاالتــی کــه در تعــادل در خصــوص
رونــد قیمتگــذاری فــوالد توســط وزیــر صمــت بــه
رشــته نــگارش (مقالــه پیمــان مولــوی ،رییــس انجمــن
اقتصاددانــان ایــران) درآمــده بــود؛ اعــام کــرد کــه
بررســی دقیــق ،تحلیلــی و تخصصــی وضعیــت فــوالد
کشــورمان بــدون توجــه بــه مســیری کــه ایــن صنعــت
طــی ســالها و دهههــای اخیــر طــی کــرده اســت،
ممکــن نیســت .شــمس اردکانــی بــا توجــه بــه تجربیاتــی
کــه طــی ســالها حضــور در رئــوس هــرم وزارت صمــت
داشــته اســت در جریــان ایــن ارزیابــی تحلیلــی تــاش
کــرده اســت نــوری بــه ابعــاد پنهــان مســیری بتابانــد کــه
صنعــت فــوالد کشــور از روش ســنتی روســی بــه روش
احیــای مســتقیم طــی کــرده اســت .روز و روزگاری کــه در
آن صنعــت فــوالد ایــران تنهــا بــا اســتفاده از روش روســی
تــاش میکــرد تــا بخــش محــدودی از نیازهــای داخلــی
خــود را پوشــش دهــد ،امــا بعــد از دوران ســازندگی از
دل هماهنگیهایــی کــه آیــتاهلل هاشــمی بــا مجموعــه
تحلیلگــران و متخصصــان داشــت ،روش تولیــد فــوالد
بــا اســتفاده از روش احیــای مســتقیم را در دســتور کار
قــرار داد .کارخانــه فوالدســازی کوبــه ژاپــن ،بــه عنــوان

انـرژی
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جریــان گفتوگــو بــا رییــس کمیســیون اقتصــاد کالن
اتــاق بازگانــی ،صنایــع و معــادن ایــران تــاش شــده
تــا تصویــری از مســیر طــی شــده صنعــت فــوالد طــی
دهههــای اخیــر در اختیــار مخاطبــان قــرار بگیــرد.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،تعــادل اعــام آمادگــی
میکنــد تــا ســایر طرفهــای بحــث نیــز در رد یــا قبــول
اظهــارات مطــرح شــده در ایــن گفتوگــو نظــرات خــود را
ارایــه کننــد.
موضــوع نرخگــذاری دســتوری فــوالد توســط
رزمحســینی وزیــر صمــت ،ایــن روزهــا حاشــیههای
زیــادی را در فضــای عمومــی و اقتصــادی کشــور
ایجــاد کــرده اســت .برخــی افــراد معتقدنــد نــزول
شــاخصهای بــورس و کاهــش شــاخصهای
صادراتــی کشــور برآمــده از ایــن تصمیــم اشــتباه اســت،
شــما در یکــی از حســاسترین برهههــای اقتصــادی
کشــور در ســمت معــاون وزیــر صنایــع در بطــن تحــوالت
فــوالد کشــور قــرار داشــتهاید ،میفرماییــد کــه در چــه
شــرایطی قــرار گرفتهایــم؟
اساســا ارزیابــی دقیــق مباحــث اقتصــادی (و هــر موضــوع
دیگــری) بــدون توجــه بــه ســوابق تاریخــی و مســیر
طــی شــده امکانپذیــر نیســت .موضــوع قیمتگــذاری

فوالد و بختک
قیمتگذاری دستوری

علــی شــمس اردکانــی نائــب رئیــس
هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی ایــران در گفتوگــو بــا
«تعــادل» عنــوان کــرد

محــور برنامهریزیهــای تــازه اقتصــادی و صنعتــی
ایــران انتخــاب شــد و در نهایــت بــا تالشهــای مهنــدس
محلوجــی ،عرفانیــان و شــمس اردکانــی ایــن ضــرورت در
دســتور کار قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه
«تعــادل» همــواره تــاش میکنــد ،نظــرات ،دیدگاههــا و
رهیافتهــای مختلــف افــراد و جریانــات موافــق و مخالــف
را در اختیــار مخاطبــان قــرار دهــد ،در ایــن نوبــت در

اخیــر فــوالد توســط وزیــر صمــت ،طــی روزهــای اخیــر
باعــث بــه وجــود آمــدن دامنــه وســیعی از مباحــث و
دیدگاههــای موافــق و مخالــف میــان تحلیلگــران ،فعــاالن
اقتصــادی و صاحبــان کســب و کار در کشــورمان شــده
اســت .وزیــر صمــت بــرای آغــاز ارایــه فــوالد در بــورس
کاال ،کــف قیمتــی را پاییــن آورده تــا از منظــر خــود
تعــادل را بــه بــازار فــوالد بازگردانــد .البتــه رویــه درپیــش
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گرفتــه شــده توســط وزیــر صمــت مــورد پســند اصحــاب
قیمتهــا ،انبارگردانــان و برخــی کارشناســان قــرار نگرفتــه
و برخــی افــراد و جریانــات نیــز ممکــن اســت نگــران باشــند
کــه کنتــرل بازارهــا کــه بهطــور ســنتی طــی ســالیان ســال
در اختیارشــان قــرار داشــته اســت ،ناگهــان از دستشــان
خــارج شــود.در ایــن میــان عــدم تعــادل بیــن قیمتهــای
داخلــی و بازارهــای بینالمللــی بــه خصــوص در کشــورهای
همســایه ماننــد ترکیــه و...بــر دامنــه نگرانیهــا افــزوده
اســت .امــا بــرای ارزیابــی تحلیلــی آنچــه کــه در بــازار
فــوالد کشــور جریــان دارد ،ناگزیــر بــه نگاهــی تاریخــی
بــه مســاله هســتیم .چــرا کــه شــرایط امــروز ،برآمــده از
مســیری اســت کــه از گذشــته تــا بــه امــروز طــی شــده
اســت .واقــع آن اســت ،تولیــد فــوالد ایرانــی در ســالهای
پــس از پیــروزی انقــاب  ،57رشــدی متکــی بــه توانهــای
داخلــی داشــته اســت () Home Grown Comodity
بهطــوری کــه شــاید کمتــر زمین ـهای را بتــوان یافــت کــه
در حــوزه تولیــد داخلــی در صنعتــی بــا تکنولــوژی بــاال،
ماننــد فــوالد در ایــن مــدت رشــد 30برابــر شــده باشــد.
اکنــون توانایــی رقابــت جهانــی و ورود رقابــت جهانــی و
ورود محصــول ایرانــی فــوالد بــه بازارهــای بینالمللــی
میســر شــده اســت .موضوعــی کــه میتــوان آن را یکــی از
دســتاوردهای چشــمگیر اقتصــادی کشــور طــی دهههــای
اخیــر در نظــر گرفــت.
ایــن رشــد کــه بــه آن اشــاره کــرده ایــد مبتنــی بــر چــه
دالیــل و شــرایطی ایجــاد شــده اســت؟
ایــن دســتاورد قابــل توجــه بــه دلیــل دسترســی فنــاوران
ایرانــی بــه شــیوه احیــای مســتقیم در تولیــد آهــن بــرای
فــوالد ســازی است.ریشــه تاریخــی ایــن دســتاورد بــا
اجــرای پــروژه فــوالد مبارکــه آغــاز شــد .قبــل از انقــاب
البتــه کلیــات اجرایــی یــک چنیــن طرحــی ،تــدارک دیــده
شــده بــود کــه البتــه در آن زمــان مــورد پســند اصحــاب
تولیــد فــوالد بــه روش ذوب آهــن اصفهــان بــا کورههــای
بلنــد و تکنولــوژی روســی نبــود .چراکــه تولیــد آهــن در
کشــور مــا را روسهــا (در آن زمــان اتحادیــه جماهیــر
شــوروی) پایهگــذاری کــرده بودنــد.از آنجــا کــه دامنــه
ایــن بحــث تــا حــوزه اقتصــاد انــرژی و ضرورتهــای آن،
امتــداد پیــدا میکــرد ،شــخصا از زمــان روی کار آمــدن
دولــت موقــت مهنــدس بــازرگان در ایــن زمینــه پیگیــر
بــودم و مقــاالت متعــددی در ادامــه در صفحــه بعــد
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خصــوص ضرورتهــا و بایدهــا و نبایدهــای ایــن بخــش
ارایــه کــرده بــودم .رویکــردی کــه در آن برهــه بــر روی
آن تاکیــد میکــردم ،ایــن بــود کــه ،بــا توجــه بــه ذخایــر
عظیــم گاز طبیعــی در کشــورمان ،ایــران بــرای تولیــد
فــوالد بــا اســتفاده از گاز بــه جــای ذغــال ســنگ میتوانــد
مزیــت مطلــق قابــل توجهــی بــه نســبت ســایر کشــورها
بــرای خــود ایجــاد کنــد .شــعار مــن از آن زمــان ایجــاد
گازآبادهــای صنعتــی بــرای تولیــد انبــوه فــوالد ،مــواد
پتروشــیمی ،ســیمان ،شیشــه و ســایر اقــام فلــزی مــورد
نیــاز بــود.
اشــاره کردیــد کــه در آن زمــان افــراد بســیاری نســبت
بــه تحــوالت نویــن تولیــد فــوالد مقاومــت میکردنــد.
میفرماییــد شــمایل مخالفــان توســعه صنعــت فــوالد را
چــه افــراد و جریاناتــی شــکل میدادنــد؟
از آن زمــان دو گــروه بودنــد کــه در برابــر یــک چنیــن
ضرورتهایــی مقاومــت میکردنــد و پــس از آن هــم
جدالهــای دامنــه داری در ایــن زمینــه آغــاز شــد.در راس
ایــن افــراد و جریانــات مخالــف ،گروهــی بودنــد کــه در
صنعــت فــوالد خــود را صاحــب حــق و نســق میدانســتند
یــا ایــن تحــوالت رو بــه جلــو را بــا شــیوههای روســی در
ذوب آهــن کــه نســبت بــه آن حــس عاطفــی و نوســتالژی
هــم داشــتند ،همخــوان نمیدیدنــد .دســته دیگــر مخالفــان
را ســوداگران و ســودجویانی تشــکیل میدادنــد کــه هــر
ســال از واردات ذغــال ســنگ و کک ســودهای کالنــی بــه
جیــب میزدنــد و بنابرایــن منافــع خــود را بــا اســتفاده از
ایــن شــیوههای مــدرن کــه اتفاقــا منطبــق بــا شــاخصهای
اقتصــادی و انرژیــک (یعنــی توســعه ذوب آهــن گازی) نیــز
بــود در خطــر میدیدنــد .ناگفتــه پیداســت کــه اســتدالل
ایــن دســته از افــراد و جریانــات منطبــق بــر ضرورتهــای
اقتصــاد و انــرژی بینالملــل نبــود ،چــرا کــه مخالفــان ایــن
بخــش معمــوال فاقــد زمینههــای تحصیالتــی و تخصصــی
مناســب در حــوزه انــرژی بودنــد و اغلــب فارغالتحصیــان
حوزههــای مهندســی در ایــن بخــش فعالیــت میکردنــد.
در ایــن میــان برخــی از کارشــنایان نیــز ناصحانــه از
نداشــتن تکنولــوژی روش احیــای مســتقیم و دانــش فنــی
آن دم میزدنــد .ایــن دســته از افــراد بیشــتر معتقــد بودنــد
کــه بــه دلیــل فقــدان تکنولوژیهــای الزم ممکــن اســت
ســرمایهگذاریها بــه ســرانجام مــورد نظــر ختــم نشــود.

چگونــه از دل ایــن دیدگاههــای متفــاوت پایههــای
صنعــت نویــن فــوالد در کشــورمان ایجــاد شــدند؟
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه پیــش از
ســال  57نیــز بــرای احــداث یــک واحــد بــزرگ تولیــد
فــوالد بــا اســتفاده از روش احیــای مســتقیم در منطقــه
هرمــزگان بــه بندرعبــاس برنامهریــزی شــده بــود .حتــی
کارهــای مقدماتــی آن هــم آغــاز شــده بــود .امــا مخالفــت
طرفــداران تولیــد فــوالد بــه روشهــای ســنتی روســی باعث
شــد تــا ایــن پــروژه بــه جــای هرمــزگان کــه ویژگیهــای
مثبتــی ماننــد نزدیکــی بــه دریــا و ذخایــر گازی و....
داشــت ،بــه ســمت دیگــر زاینــده رود و در مجــاورت
ذوب آهــن در منطقــه مبارکــه برود.منطقــه مبارکــه بــا
ارتفــاع  1670متــر از ســطح دریــا ،بــازده کلــی طــرح را
بیــش از 8درصــد بــا کاهــش جــدی مواجــه کــرد .زیــان
پنهانــی کــه ناشــی از لجبازیهــای بیهــوده و توجــه بــه
رویکردهــای محلــی و منطقــهای بــه جــای رویکردهــای
ملــی بــود .ایــن مشــکلی کــه متاســفانه تــا همیــن امــروز
نیــز در اقتصــاد کشــورمان منشــأ مشــکالت فراوانــی اســت.
یعنــی بــه جــای نفــع عمومــی جامعــه منافــع منطقـهای در
نظــر گرفتــه میشــود .بــه هــر حــال ایــن مباحــث ادامــه
داشــت .در همــان ســالهای نخســتین تشــکیل جمهــوری
اســامی ایــران و در زمــان تشــکیل مجلــس اول شــورای
اســامی (در آن زمــان مــن ســفیر ایــران در کویــت بــودم
و در مباحــث ملــی مربــوط بــه انــرژی کشــور مشــارکت
مســتقیم و فعــال داشــتم) کارگروههــای مشــخصی بــرای
دفــاع از شــیوه مســتقیم تولیــد فــوالد شــکل گرفتنــد .از
جملــه ریاســت وقــت مجلــس و کمیســیون انــرژی بــا
پایمــردی مرحــوم معیــن فــر نســبت بــه موضــوع واکنــش
نشــان دادنــد و تــاش بــرای اجــرای طرحهــای فــوالدی
بــا اســتفاده از روش احیــای مســتقیم در دســتور کار قــرار
گرفــت .مهمتریــن تالشهــا در ایــن زمینــه توســط
مهنــدس حســین محلوجــی و مهنــدس عرفانیــان پیگیــری
شــدند .امــا متاســفانه ،ایــران در آن برهــه خــاص در اقتصــاد
دولتــی غوطــه ور بــود و قیمتگذاریهــای دســتوری
ماننــد بختــک بــر بــازار فلــزات ســایه افکنــده بــود.
نتیجــه ایــن قیمتگــذاری دســتوری در اقتصــاد آن
ســالها چــه بــود؟
نتیجــه ایــن بــود کــه مختصــر تولیــد فــوالد و تولیــد
ســایر فلــزات ماننــد ،مــس ،ســرب ،روی ،آلومینیــوم و...بــه
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انــدازهای بــود کــه حتــی قــادر بــه تامیــن دخــل و خــرج
خــود هــم نبودنــد .ســودی هــم اگــر وجــود داشــت بــه
جیــب دالالن ،کوپــن بــازان و ســوداگران ســرازیر میشــد.
در حالــی کــه صنعــت کشــور حتــی توانایــی جــذب
ســرمایههای مــورد نیــاز خــود را نیــز نداشــت.
این روند خسارت بار تا چه زمانی ادامه داشت؟
بــا پایــان یافتــن جنــگ تحمیلــی ،بهانــه جنــگ و شــرایط
خــاص کشــور دیگر از دســت قیمتگــذاران دســتوری خارج
شــد و بــا گذشــت زمــان رویکردهــای غیرعقالنــی روشهای
دســتوری بــرای عمــوم فعــاالن اقتصــادی و تحلیلگــران،
بیشــتر آشــکار میشــد .در ایــن دوره پدیدههــای عجیبــی
در بــازار فلــزات کشــور نمایــان شــده بــود .مثــا در خبرهــا
شــنیده میشــد کــه ســودجویان و ســارقان حتــی از فلــزات
تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی ،درب و پنجرههــای آهنــی
خانههــا ،کابلهــای بــرق و تلفــن و ...نیــز نمیگذشــتند؛
فلزاتــی کــه مشــخص شــد بعــد از ســرقت آب شــده و بــه
ســایر کشــورها صــادر میشــدند .مجموعــه ایــن رفتارهــا
و ناهنجاریهــای اقتصــادی باعــث شــد تــا دلســوزان
کشــور بــه فکــر رهایــی از ایــن بــا بیفتنــد .بالیــی کــه
ذیــل عنــوان قیمتهــای حاکمیتــی و دســتوری در تــار و
پــود اقتصــاد ریشــه دوانــده بــود .رونــدی کــه باعــث شــد
موضــوع حمایــت از مصرفکننــدگان کــه طــی ســالها
رنــگ باختــه بــود یکبــار دیگــر در راس تصمیمســازیها
قــرار گیــرد.
ایــن دوران مقــارن تشــکیل دولت ســازندگی در کشــورمان
اســت؟ درســت است؟
بلــه؛ در مســیر تاریــخ آرام آرام بــه دوران ســازندگی
میرســیم .دورهای کــه مســاله توســعه پایــدار کشــور
مبتنــی بــر علــوم اقتصــادی و رویکردهــای کارشناســی
یکبــار دیگــر در دســتور کار قــرار گرفتند.آیـتاهلل هاشــمی
رفســنجانی بــا درک درســت شــرایط در ماههــای ابتدایــی
تشــکیل دولــت ســازندگی ،تبعــات مخــرب ایــن وضعیــت
خطرنــاک را بــه ســمع و نظــر مقــام معظــم رهبــری
میرســانند .بــا پیگیریهــای رییسجمهــوری منتخــب،
«کشــتیبان اقتصــاد کشــور را سیاســتی دگــر آمــد».
مهنــدس محلوجــی در آن برهــه بــه ســمت وزارت معــادن
و فلــزات انتخــاب شــدند تــا ایــن سیاســتهای جدیــد را
جامــه عمــل بپوشــانند.من نیــز بــه ســمت معــاون ایشــان
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در امــور اقتصــادی و بینالمللــی مامــور خدمــت بــه اقتصــاد
کشــور شــدم .در ایــن هنگامــه ،عــدم دخــل و خــرج تولیــد
فــوالد در ذوب آهــن اصفهــان آنچنــان ریشــه دوانــده بــود
کــه کارخانــه زیــر ظرفیتهــای عــادی خــود کار میکــرد و
شــرکت ملــی فــوالد حتــی از تامیــن نیازهــای کارخانــه نیــز
عاجــز بــود .آنگونــه کــه کارکنــان کــوره حتــی از داشــتن
دســتکش و لباسهــای نســوز کــه الزمــه فعالیــت در ایــن
محیــط اســت محــروم بودنــد .خاطــرم هســت در یــک
نوبــت بــه علــت فرســودگی برخــی اقــام کارخانــه مثــل
شــلنگ گــردش روغــن و...کورههــا دچــار ترکیدگــی شــدند
و چندیــن نفــر از کارکنــان بــه رحمــت خــدا رفتنــد .برخــی
از کشتهشــدگان از جملــه نیروهــای بانــک مرکــزی بودنــد
کــه بــرای ارزیابــی نیازهــای اقتصــادی کارخانــه در حــال
بازدیــد بودنــد .بــا وقــوع یــک چنیــن اتفاقاتــی ،موضــوع بــه
ســرعت بــه ســمع و نظــر رییسجمهــوری وقــت رســید و
اشــاره شــد بــا عوامفریبــی و تخیالتــی چــون قیمتهــای
پاییــن بــه نفــع مصرفکننــده و...نــه تنهــا ســودی متوجــه
مصرفکننــده و مــردم نخواهــد شــد بلکــه تنهــا بــه رونــق
ســودجویان کمــک خواهــد کــرد .پیشــنهادی کــه در آن
زمــان مطــرح شــد ایــن بــود کــه بهتریــن روش آن اســت
کــه اقــام در بــازار آزاد و مبتنــی بــر قیمتهــای روز
عرضــه شــود تــا در نهایــت محتکــران نیــز چــارهای جــز
عرضــه کاالهــای در انبارماندهشــان نداشــته باشــند .بعــد
از تاییــد ایــده توســط رییسجمهــوری وقــت ،شــعار مــا
ایــن شــد «قیمــت درب کارخانــه را بــاال ببریــم و اقــام را
آزاد عرضــه کنیــم تــا قیمــت بــرای مصرفکننــده پاییــن
بیایــد».
نتیجــه یــک چنیــن تصمیماتــی در فضــای عمومــی و
اقتصــادی کشــور چــه بــود؟
ایــن تصمیمــات در واقــع ســنگ بنــای تولیــد اقتصــادی
آهــن ،فــوالد و ســایر فلــزات را شــکل دادنــد .بــا اجــرای
ایــن ایــده دیگــر تابلوهــا از جادههــا ســرقت نمیشــد
(یــا بســیار انــدک شــد) ،ســرقت کابلهــای بــرق و و
درب و پنجرههــای مــردم بهشــدت کاهــش پیــدا کــرد
و نزدیــک بــه صفــر رســید .مهمتــر از ایــن مــوارد ،رونــد
جــذب ســرمایههای خارجــی بــرای توســعه ایــن حــوزه
مهــم اقتصــادی افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرد ،ضمــن
اینکــه فراینــد جــذب تکنولــوژی مــورد نیــاز نیــز بــا ســرعت
بیشــتری دنبــال شــد .ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مســوولیت شــخص مــن در ایــن برهــه تــاش بــرای
جــذب اعتبــارات الزم بــرای اجــرای پروژههــای اقتصــادی
بــه خصــوص پروژههــای مرتبــط بــا فــوالد مبارکــه و
پروژههــای مرتبــط بــا معــادن بــزرگ کشــور بــود .بــا
همــکاری مجموعــه همــکاران و فعــاالن ایــن حــوزه در
نهایــت دانــش فنــی احیــای مســتقیم از شــرکت فــوالد
کوبــه ژاپــن وارد کشــورمان شــد .دانشــی کــه بــرای
اســتفاده در اقصــی نقــاط کشــور (ونــه فقــط فــوال مبارکــه)
بــه کار گرفتــه شــد  .ضمــن اینکــه قــرار شــد از همــان
روش بــرای احــداث یــک واحــد بــا ظرفیــت ســاالنه ســه
تــا 5میلیــون تــن تولیــد انــواع فــوالد اســتفاده شــود کــه
متاســفانه بعــد از پایــان ماموریــت مــن در وزارت خانــه ایــن
قراردادهــای حیاتــی دیگــر پیگیــری نشــد .بعــد از ایــن
تــاش بــود کــه دامنــه وســیعی از پروژههــای فــوالدی
بــا روش احیــای مســتقیم در کشــور اجــرا شــد و آرزوی
150ســاله ایرانیــان بــرای بهــره منــدی از ایــن صنعــت و
تکنولــوی بــه ثمــر نشســت.
ایــده عرضــه فــوالد در بــورس کاال از چــه زمانــی شــکل
گرفــت؟
بــا عبــور از ایــن دوران پــر فــراز و فــرود در ســال 1398
تولیــد فــوالد در کشــورمان بــا رتبــه نهــم جهانــی بــه
28میلیــون تــن رســید .رونــدی کــه پیشبینیهــا
حاکــی از آن اســت در صــورت برنامهریــزی مناســب در
کوتاهمــدت میتــوان آن را در کوتــاه و میــان مــدت بــه
55میلیــون تــن افزایــش داد .امــا بایــد توجــه داشــت کــه
ایــن رونــد رشــد بــا اســتحکام بازارهــای داخلــی ،بــدون
ریســک و نوســانات غیرضــروری محقــق خواهــد شــد .از
همــان آغــاز بــرای جلوگیــری از مشــکل در بــازار شــخصا
پیشــنهاد ایجــاد بــورس کاال محوریــت فــوالد را بــه آیـتاهلل
هاشــمی رفســنجانی ریاس ـتجمهوری وقــت ارایــه کــردم.
بعــد از موافقــت رییسجمهــوری قــرار شــد ،نخســتین
مدیــر ایــن بــورس از مجموعــه مدیــران صنعــت فــوالد
انتخــاب شــوند .مهنــدس احمــد صادقــی مدیرعامــل وقــت
ذوب آهــن اصفهــان نخســتین مدیرعامــل بــورس کاالی
کشــورمان بود.مدیــری کــه در ایجــاد نخســتین واحــد
تولیــد فــوالد بــا روش احیــای مســتقیم نقشآفریــن بــود
و کارنامــه مطلوبــی در ایــن زمینــه از خــود بــه جــای
گذاشــت ،بــه گون ـهای کــه تحســین شــرکتهای اروپایــی
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را نیــز برانگیخــت .در ایــن دوره ،مکتبــی در اقتصــاد کشــور
ایجــاد شــد کــه میوههــای آن تحــت مدیریــت و آمــوزش
حســن عرفانیــان مجــری طــرح فــوالد مبارکــه هــر روز
دســتاوردهای تــازهای را در اقتصــاد کشــور ایجــاد میکــرد.
فکــر میکنیــد ،ایــدهای کــه باعــث شــده رزم حســینی
علیرغــم تمــام انتقادهــا تصمیماتــی چنیــن،
حاشیهســاز و پــر مســاله را اخــذ کنــد ،چیســت؟
بــا یــک چنیــن دوران پــر از افتخــاری بایــد دیــد چــه
عاملــی باعــث شــده تــا رزم حســینی وزیــر صمــت در
ابتــدای فعالیــت هایــش در ایــن وزارتخانــه ،نگــران تعــادل
در بــازار فــوالد و زنجیــره عوامــل تولیــد آن از معــدن آهــن
گرفتــه تــا ســایر محصــوالت پاییــن دســتی شــدهاند؟
اســتدالل وزیــر صمــت آن اســت کــه هزینههــای تولیــد و
بهــای فــروش داخلــی محصــوالت نهایــی فــوالدی افزایــش
یافتــه و ایــن امــر تعــادل را در بــازار بــه هــم زده اســت .بــر
ایــن اســاس احتمــاال وزیــر صمــت گمــان میکنــد کــه
پاییــن آوردن کــف بهــای مرجــع فــوالد و منظــور کــردن
قیمتهــای زنجیــره نیازهــای تولیــد و ســهم هریــک از
قیمــت نهایــی محصــول ،پیــش نیــاز ادامــه تولیــد اســت.
شــخصا معتقــدم رعایــت نظــر ایشــان موجــب میشــود
کــه قیمــت محصــوالت نهایــی فــوالد بــرای مصرفکننــده
واقعــی در داخــل کشــور بــه ریــال ثابــت نوســان چندانــی
نداشــته باشــد و از ایجــاد حبــاب قیمتــی جلوگیــری
شــود.به نظــر میرســد در شــرایطی قــرار گرفتــه ایــم
کــه ضــروری اســت بــورس کاال از زیــر کنتــرل مســتقیم
شــرکتهای فــوالدی خــارج شــوند و ســاختاری کــه ســه
دهــه قبــل توســط مدیــران دلســوز و متخصــص کشــور
پــی افکنــده شــد بــه دســت مدیــران مســتقل و متخصــص
پیگیــری شــود.
رویکــردی کــه امیدواریــم در صــورت اجــرای آن کاربــرد
واقعــی بــورس در بــازار ایــران مثــل تجربیاتــی چــون
خصوصــی ســازی و...بــه بیــراه نــرود .خصوصــی ســازی
کــه متاســفانه بــدل بــه خصولتــی ســازی یــا بــه قــول
اقتصاددانــان بــه «ن ِ ِپتیزم»رسید.اینجاســت کــه بایــد گفــت؛
«اللهــم احفظنــا مــن شــرور انفســنا و مــن اطماعنــا»
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نایب رئیس هیات اجرایی شورای
هماهنگی تشکلهای مهندسی کشور شد

مهنــدس پیــام باقــری ،نایــب رییــس هیــات
مدیــره فدراســیون صــادرات اانــرژی ایــران
بــه نمایندگــی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
در انتخابــات داخلــی هیــات اجرایــی شــورای
هماهنگــی تشــکلهای مهندســی صنفــی
و حرفــهای کشــور بــه عنــوان نایــب رییــس
هیــات اجرایــی ایــن شــورا انتخــاب شــد.
انتخــاب یکــی از نماینــدگان صنعــت بــرق در
راس هیــات اجرایــی شــورای هماهنگــی بــدون
تردیــد میتوانــد بــه ایجــاد همافزایــی موثــر
در راســتای پیگیــری اهــداف و منافــع کالن
صنعــت بــرق و افزایــش قــدرت چانهزنــی
نماینــدگان ایــن صنعــت در ســازمانها و
نهادهــای ذیربــط منجــر شــود.
گفتنــی اســت شــورای هماهنگــی تشــکلهای
مهندســی صنفــی و حرفــهای کشــور در ســال ۱۳۸۱
بــا هــدف ایجــاد هماهنگــی و تشــریک مســاعی بیــن
اعضــای شــورا در جهــت مشــارکت فعــال در فرآینــد
تصمیمســازی و تصمیمگیــری در امــر تدویــن
برنامههــای جامــع توســعه کشــور و اجــرای ایــن
برنامههــا و تــاش بــرای رفــع موانــع و مشــکالت

پیــش روی شــرکتهای ایرانــی در اجــرای پروژههــای
عمرانــی و صنعتــی کشــور تاســیس شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت عــاوه بــر ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران ،ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران،
انجمــن مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز ،جامعــه
مهندســان مشــاور ایــران ،ســندیکای شــرکتهای
تاسیســاتی و صنعتــی ایــران ،انجمــن شــرکتهای
مهندســی و پیمانــکاری نفــت ،گاز و پتروشــیمی،
انجمــن مدیــران فنــی و اجرایــی و انجمــن شــرکتهای
مهندســی و ســاخت هــم از جملــه اعضــای ایــن شــورا
هســتند .همچنیــن انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنی
و مهندســی ایــران ،انجمــن شــرکتهای صنعــت آب و
فاضــاب ،کانــون سراســری پیمانــکاران عمرانــی ایــران،
کانــون طراحــی مهندســی و طراحــی مونتــاژ ایــران،
انجمــن شــرکتهای بازرســی فنــی و آزمایشهــای
غیرمخــرب ایــران ،انجمــن انبوهســازان مســکن ،انجمــن
شــرکتهای راهســازی ایــران ،ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران انجمــن تولیدکننــدگان و فنــاوران صنعتــی
ســاختمان ،انجمــن شــرکتهای اتوماســیون صنعتــی و
انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعتــی هــم در فهرســت
اعضــای ایــن شــورا حضــور دارنــد.
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مقدمه
تــورم حــال حاضــر در ایــران یــک عــدد دو رقمــی و عــددی
نزدیــک بــه  % 50نســبت بــه ســال قبــل مــی باشــد .
موثرتریــن عوامــل در تــورم کــه بایســتی توجــه ویــزه نمــود
در نــگاه اول مــی تــوان بــه نــرخ ارز  ،نــرخ طــا و مســکوکات
 ،بــازار مســتغالت  ،بــازاز بــورس و فرابــورس اشــاره داشــت
 .هــر یــک از عوامــل فــوق بــه صــورت ســرریز بــه عوامــل
دیگــر موجــب تغییــرات وســیع تــورم و اثرگــذاری بــر روی
«شــاخص قــدرت خریــد» در کشــور مــی شــود ورود بــه هــر
یــک از ایــن عوامــل اصلــی بحــث هــای جداگانــه ای را مــی
طلبــد کــه در ایــن نوشــتار جــای نمــی گیــرد ولــی در ایــن
نوشــتار کوتــاه نگاهــی بــه عوامــل اصلــی و مبانــی اثــر گــذار
بــر روی تغییــرات نــرخ ارز پرداختــه میشــود :
تغییرات نرخ ارز :
.1
تغییــرات نــرخ ارز در کشــورهای مختلــف دارای عوامــل
متفــاوت بــا یکدیگــر اســت .ایــن عوامــل مــی توانــد از منظــر
مســائل فرهنگــی ،اجتماعــی  ،سیاســی  ،امنیتــی و اقتصــادی
باشــد .قطعــا در کشــور مــا شــرایط خــاص اقتصــاد ایــران در
مــورد جنــگ تجــاری و اقتصــادی بــا غــرب تحریــم هــای
کمرشــکن  ،عــدم شــفافیت در بــازار پــول و ســرمایه ایــران
 ،عــدم مدیریــت صحیــح در منابــع مالــی کشــور توســط
ذینفعــان اصلــی  ،نبــودن رقابــت در بــازار و کســب و کار
ایــران  ،وجــود رانــت و عواملــی در رد و بــدل شــدن ســرمایه و
پــول بصــورت غیــر قانونــی مــی توانــد عوامــل اصلــی اثرگــذار
بــر باالرفتــن نــرخ ارز و تغییــر پــول ملــی در فاصلــه کوتــاه
گــردد  .لــذا ابتــدا بــه پــاره ای از نــرم هــا و اســتانداردهای
بیــن المللــی در مــورد نــگاه بــه» شــاخص قــدرت خریــد»
میشــود .
شاخص قدرت خرید :
.2
ایــده اســتفاده از شــاخص قــدرت خریــد ابتــدا
-1-2
در ســالهای  1918در یکــی از دانشــگاه هــای امریــکا مــورد
توجــه قــرار گرفــت و توســعه یافــت و مبنــای آن قانــون مبلــغ
واحــد بــرای یــک کاالی خــاص در بازارهــای مختلــف اســت
در صورتیکــه همــه از یــک ارز واحــد اســتفاده کنند .اســتفاده
از «شــاخص قــدرت خریــد» (  )PPPروش مطمئــن بــرای
مقایســه بــازار هــا میباشــد .تغییــر ایــن شــاخص نشــاندهنده
قــدرت خریــد یــک «ســبد کاال» در کشــورهای مختلــف

میباشــد .کــه نشــان میدهــد بــرای بســیاری از شــرکت هــای
بیــن المللــی و آمارهــای درآمــد مختلــف  ،اعــداد مربوطــه
بایســتی توســط شــاخص  PPPاصــاح و بــه یــک ارز واحــد
تبدیــل گردنــد.
« -2-2شــاخص قــدرت خریــد» تعــداد واحدهایــی از
پــول رســمی یــک کشــور اســت کــه بــرای خریــد مقــدار
مشــابهی از کاال و خدمــات در بــازار محلــی آمریــکا بــا ارز دالر
آمریــکا میتــوان خریــد نمــود .ایــن شــاخص بطــور معمــول
بــرای مخــارج بخــش خصوصــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرد.
بــرای کشــورهای مختلــف ارقــام ایــن شــاخص بطــور معمــول
از برآوردهــای پایــه ای «برنامــه مقایســه بیــن المللــی (ICP
) بــرای ســال  2011بــرون یابــی میشــوند و یــا بــا اســتفاده از
یــک مــدل آمــاری براســاس  ICPمســتند میگردنــد .بــرای
 47اقتصــاد بــا درآمــد باالتــر از متوســط ایــن شــاخص از
طــرف کشــورهای اروپایــی و ســازمان همــکاری هــای
اقتصــادی و توســعه (  ) OECDمنتشــر شــده اســت.
 -3-2شــاخص  PPPبــا مقایســه همزمــان قیمــت کاال
و خدمــات مشــابه بیــن تعــداد زیــادی از کشــورها بدســت
مــی آیــد .در بررســی هــای ســال  2011کــه از طریــق ICP
انجــام شــده اســت  199کشــور مــورد توجــه قــرار گرفــت.
شــاخص  PPPیــک تئــوری اقتصــادی اســت کــه ارزهــای
کشــورهای مختلــف را از طریــق یــک «ســبد کاال» مقایســه
مینمایــد .بــرای انجــام یــک مقایســه کامــل قیمــت هــا
بیــن کشــورهای مختلــف کــه دربرگیرنــده معنــای کاملــی
باشــد بایســتی محــدوده وســیعی از کاال و خدمــات در نظــر
گرفتــه مــی شــود .میــزان اطالعاتــی کــه بایــد جمــع آوری
گــردد و پیچیدگــی انجــام مقایســه ایــن موضــوع را بســیار
ســخت تــر مینمایــد .بــرای پیشــبرد بهتــر موضــوع در ســال
 1968دانشــگاه پنســلوانیا و ســازمان ملــل متحــد اقــدام بــه
ایجــاد و بکارگیــری  ICPنمودنــد .شــاخص هایــی کــه از
طریــق  ICPتولیــد میشــوند برمبنــای یــک بررســی قیمــت
در ســطح جهانــی بــرای مقایســه قیمــت هــای صدهــا نــوع
کاالی مختلــف بدســت آمــده انــد.
 -4-2ســالیان متمــادی اســت کــه «بانــک جهانــی» طی
برنامــه مقایســه بیــن المللــی ( )ICPاقــدام بــه آمارگیــری
هــای متعــدد نمــوده و «شــاخص قــدرت خریــد» کشــورهای
مختلــف را نســبت بــه دالر امریکایــی انــدازه گیــری مینمایــد.
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البتــه در ایــن آمارگیــری هــا بیشــتر «ســبد خریــد خانــوار»
مطــرح میباشــد کــه ایــن خــود یکــی از نقــاط ضعف اســتفاده
از ایــن شــاخص بــرای پــروژه هــای صنعتــی میباشــد.
 -5-2ایــن اطالعــات متقاب ـ ً
ا موجــب بــرآورد مناســب
رشــد و توســعه جهانــی توســط اقتصــاد دانــان میگــردد .هــر
بانــک جهانــی اقــدام بــه انتشــار
ســه ســال
گزارشــی در خصــوص مقایســه کشــور هــا برمبنــای PPP
و بــا دالر آمریــکا مینمایــد .هــم صنــدوق بیــن المللــی پــول
( ) IMFو هــم ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی و توســعه
( )OECDاز ایــن شــاخص بــرای انجــام پیــش بینــی هــا و
توصیــه هــای سیاســت گــذاری اقتصــادی جهــان اســتفاده
مینماینــد .ایــن موضــوع معمــوالً بــرروی بازارهــای مالــی در
کوتــاه مــدت اثــر خواهنــد داشــت .برخــی از ســرمایه گــذاران
از طریــق فارکــس (  )Forexنیــز از ایــن شــاخص بــرای
یافتــن ارزهایــی کــه بــاال ویــا پاییــن ارزشــگذاری شــده
انــد اســتفاده مینماینــد .ســرمایه گــذاران در شــرکت هــای
خارجــی همچنیــن ممکــن اســت ایــن شــاخص را بــرای
پیــش بینــی اثــر تغییــر نــرخ ارز در اقتصــاد یــک کشــور بــکار
گیرنــد.
 -6-2در توضیحــات آمــار  ICPدر بانــک جهانــی آمــده
اســت کــه :
«در یــک اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار  ،تولیدکننــدگان  ،دولــت
هــا و حتــی خانــواده هــا در خصــوص انتخــاب منابــع خــود
تحــت تاثیــر قیمــت هــای نســبی شــامل بــر نــرخ تســعیر
واقعــی ارز  ،دســتمزدهای واقعــی  ،نــرخ ســودهای واقعــی و
دیگــر نــرخ هــا در اقتصــاد هســتند .لــذا قیمــت هــای نســبی
اطالعــات حیاتــی در خصــوص عملکــرد متقابــل اقتصــادی
درون یــک اقتصــاد و یــا در ارتبــاط بــا جهــان را ارائــه میدهد.
 -7-2بطــور معمــول نــرخ تســعیر رســمی ارز یــا نــرخ
بــازار بــرای تبدیــل آمارهــای اقتصــادی کــه معمــوالً بــه ارز
محلــی ارائــه میشــوند بــه یــک ارز واحــد مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد تــا مقایســه بیــن اقتصــاد کشــورها صــورت گیــرد .از
آنجاییکــه نــرخ هــای فــوق تنهــا نــرخ کاالهــای قابــل معاملــه
تجــارت( لــوازم خانگــی ) را در نظــر میگیــرد حجــم کاال و
خدماتــی کــه یــک دالر آمریــکا در کشــور آمریــکا خریــداری
مینمایــد متناســب بــا حجــم کاال و خدماتــی کــه در کشــور
دیگــری خریــداری مینمایــد ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــاال خواهــد رفــت .همچنیــن دولــت هایــی کــه صــادرات
کاالیــی را ممنــوع مینماینــد موجــب افزایــش قیمــت آن در
کشــورهای وارد کننــده مــی گردنــد.
ت :خدمــات غیرقابــل معاملــه  :قیمــت کاال شــامل هزینــه
هایــی میگــردد کــه غیرقابــل معاملــه هســتند ماننــد هزینــه
هــای فروشــگاهی  ،بیمــه  ،گرمایــش یــا ســرمایش و هزینــه
هــای کارگــری
ث :رقابــت در بــازار  :در کشــورهایی کــه شــرکت مربوطــه
دارای مزیــت رقابتــی بــوده  ،انحصــاری باشــد و یــا عضــوی
از یــک کارتــل از شــرکتها باشــد  ،میتوانــد قیمــت هــا را
افزایــش دهــد

(اگــر از نــرخ تســعیر رســمی یا بــازار اســتفاده شــود) نخواهد
بــود .ایــن موضــوع مخصوص ـاً در زمانــی کــه کاال و خدمــات
غیــر قابــل تجارت(خانــه  ،خدمــات شــهری) ســهم بزرگــی از
بــازار را دارنــد محســوس خواهــد بــود.
 -8-2از آنجاییکــه شــاخص  PPPهــم کاال و خدمــات
قابــل تجــارت و هــم غیــر قابــل تجــارت را در نظــر میگیــرد
 ،راه حــل جایگزیــن مناســب بــوده و مقایســه معنــا داری
را بوجــود خواهــد آورد ».و لــذا در ســطح جهانــی بــرای
ایــن شــاخص نقــاط ضعــف متعــددی بیــان شــده اســت
ماننــد آنکــه  ،ســبد کاالی مشــابه بایســتی بــرای مقایســه
کشــورهای مختلــف در نظــر گرفتــه شــود کــه ایــن ســبد
کاال در کشــورهای مختلــف کال بــا هــم متفــاوت مــی باشــند
بعــاوه تفــاوت نــرخ هــا در کاالهــای مختلــف متفــاوت
خواهــد بــود  ،بطــور مثــال ممکــن اســت تغییــر در نــرخ
مــواد خوراکــی بیشــتر از تغییــر در نــرخ منــازل مســکونی و
یــا کمتــر از تغییــر در نــرخ تفریحــات خانوادگــی دو کشــور
باشــد .افــراد در کشــورهای مختلــف معمــوال از ســبد کاالی
مختلــف اســتفاده میکننــد  ،الگــوی خریــد متفاوتــی دارنــد و
حتــی دسترســی بــه کاالهــای مختلــف در کشــورها متفــاوت
اســت .لــذا تصحیحاتــی بایســتی صــورت گیــرد تــا اثــر
کیفیــت کاال و خدمــات و همچنیــن تغییــر در ســبد کاالی
هــر کشــور را در نظــر گیــرد .برایــن اســاس اگــر ســبد کاالی
کشــور آمریــکا را مبنــای محاســبات در نظــر بگیریــم شــاخص
 PPPمتفــاوت خواهــد بــا زمانــی کــه ســبد کاالی کشــور
چیــن را مبنــا قــرار دهیــم.
شاخص مک دونالد :
.3
بــه عنــوان نمونــه ای آزمایشــی از عنــوان  PPPدر ســال
 ، 1968مجلــه اکونومیســت هــر ســاله قیمــت همبرگــر Big
 Macفروشــگاه مــک دونالــد را در کشــورهای مختلــف
آمارگیــری مینمایــد .شــاخص بیــگ مــک ()Big Mac
بــرای انــدازه گیــری  PPPدر کشــورهای مختلــف و بیــن
ملــل مختلــف و بــا توجــه بــه قیمــت همبرگــر بیــگ مــک
بــه عنــوان مبنــا بــکار مــی رود .در شــاخص بیــگ مــک
فــرض مینمایــد کــه در تئــوری تغییــرات نــرخ تســعیر ارز
بایســتی در بهــای پرداختــی توســط مصــرف کننــده بــرای
ایــن همبرگــر در کشــورهای مختلــف تاثیــر گــذار باشــد و
در حقیقــت ســبد کاال را بــا یــک همبرگــر مشــهور جایگزیــن
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مینمایــد.
بطــور مثــال اگــر قیمــت ایــن ســاندویچ در آمریــکا  4دالر
و در کشــور انگلســتان  2/5پونــد باشــد  ،انتظــار داریــم
کــه نــرخ تســعیر ارز  )4 ÷ 2/5=( 1/60باشــد .بــا همیــن
مثــال دیــده میشــود کــه ایــن شــاخص نیــز معایــب عدیــده
دارد .بطــور مثــال  ،قیمــت ایــن همبرگــر از طــرف شــرکت
مــک دونالــد تعییــن میشــود کــه میتوانــد تاثیــر بســزایی
در شــاخص داشــته باشــد .همچنیــن ایــن ســاندویچ در
کشــورهای مختلــف از نظــر انــدازه  ،محتویــات و البتــه در
دســترس بــودن متفــاوت مــی باشــد .بنابرایــن شــاخص بیــگ
مــک بســیار حســاس میباشــد.
موضوعــات دیگــری کــه شــاخص بیــگ مــک را بــا وقعیــت
منطبــق نمــی کنــد عبارتنــد از :
الــف  :هزینــه هــای حمــل  :کاالهایــی کــه در یــک کشــور
موجــود نباشــند بایســتی از یــک کشــور دیگــر حمــل شــوند و
ایــن هزینــه موجــب قیمــت باالتــر کاالهــای وارداتــی نســبت
بــه کاالهــای بــا منبــع محلــی میشــود.
ب :مالیــات  :زمانــی کــه مالیــات بــر فــروش و مالیــات ارزش
افــزوده در یــک کشــور باالتــر از کشــور دیگــری باشــد ،
بنابرایــن قیمــت کاالهــا بیشــتر خواهــد بــود.
پ :دخالــت دولــت  :عــوارض واردات کاال باعــث افزایــش
قیمــت کاالهــای وارداتــی میگــردد .اگــر ایــن موضــوع
موجــب محدودیــت در عرضــه شــود  ،قیمــت کاالهــا بازهــم

روش هاي محاسبه برابري قدرت خريد
.4
روش هــاي مختلفــي بــراي محاســبه برابــري قــدرت خريــد
پيشــنهاد شــده انــد کــه از بيــن آنهــا ،روش هايــي کــه
قابليــت مقايســه بيــش از دو کشــور را داشــته باشــند ،ترجيــح
داده مــي شــوند کــه بــه صــورت زيــر مــي باشــند:
الف :تراياييTransitivity
ب :روش جري خميس
ايــن روش در ســال  ۱۹۵۸بــه وســيلة Geary-Khamis
پيشــنهاد شــد .در ايــن روش ،مجموعــه اي از قيمــت هــاي
بيــن المللــي و مقاديــر تمــام اقــام بــرآورد مــي شــوند.
پ :روشThe Country-Product-
.Dummy Method
ايــن روش از يــک رگرســيون ســاد ه بــراي انــدازه گيــري
تفــاوت ســطوح قيمــت در کشــورهاي مختلــف اســتفاده مــي
کنــد .روش  ،CPDابتــدا بــه وســيله ســامرز در ســال ۱۹۷۳
 ،بــه عنــوان روشــي بــراي بــرآورد داده هــاي گمشــده مربــوط
بــه قيمــت ،در مقايســات بيــن المللــي پيشــنهاد شــد ،بــه
دنبــال آن در مراحــل اوليــه  ICPبــه عنــوان ابــزاري جهــت
هــم فزونــي قيمــت هــا در ســطح انــواع محصــوالت اقــام
اصلــي (ســطوح پائيــن اقــام اصلــي )اســتفاده شــد کــه البتــه
بعــدا روش  EKSجايگزيــن ايــن روش شــد.
CDP

ت :روش EKS
ايــن روش در ســال  ۱۹۶۴توســط التتــو ،کوفــوز و زولــس
پيشــنهاد شــد .در ايــن روش ،بــا اســتفاده از يــک ماتريــس
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کــه شــامل مقايســات دوبعــدي بيــن کشــورها مــي باشــد،
شــاخص هــاي برابــري قــدرت خريــد بــه دســت مــي آينــد
کــه ويژگــي ترايايــي را دارا مــي باشــند داده هــاي مــورد
نيــاز ،قيمــت انــواع محصــوالت اقــام اصلــي و هزينــه مربــوط
بــه هريــک از اقــام اصلــي در کشــورهاي تحــت مقايســه مــي
باشــند  .البتــه مــواردي وجــود دارد کــه در آنهــا ،بعضــي از
محصــوالت جــز و الگــوي مصرفــي در يــک کشــور بــوده و
قيمــت گيــري شــده انــد ،امــا در بعضــي از کشــورها ،قيمــت
گيــري نمــي شــوند
انواع نرخ مبادله PPP
.5
دو نــوع طبقــه بنــدي انــواع  PPPوجــود دارد کــه بــه شــرح
زير اســت:
الــف PPP :قابــل معاملــه و غيــر قابــل معاملــه  :اگــر
از قيمتهــاي کاالهــاي قابــل معاملـــه مثــل اتومبيــل ،لــوازم
خانگــي و  ...اســتفاده شــود  PPPقابــل معاملــه و اگــر
قيمتهــاي کاالهــاي غيــر قابــل معاملــه در تجــارت ،بــه کار
رود مثل خانه ،شهريه هاي مـــدارس و  PPP ...غيـــر قابـــل
معاملـــه بــه دســت مــي آيــد .غالبــ ٌا  PPPقابــل معاملــه
موردنظــر اســت.
ب PPP :مطلــق و  PPPنـــسبي :مقـــدار مطلـــق PPP
،ســـطوح قيمـــت را مقايـــسه ميکنــد ،در حالــي کــه PPP
نســبي ،تغييــرات يــا حــرکات قيمــت را مـــورد بررســـي و
مقايـــسه قــرار ميدهــد .از طرفــي مقــدار مطلــق  PPPايــن
اطمينــان را ميدهــد کــه قيمـتهـــا در بـــين کشــورها برابــر
در نظــر گرفتــه شــوند ،امــا مقــدار نســبي آن ،تنهــا ايــن
اطمينــان را ميدهـــد کـــه حرکـــت نـــرخ مبادلــه بــه انــدازه
فاصلــه تــورم ميــان دو اقتصــاد اســت( .بــدون درنظــر گرفتــن
اينکــه قيمتهـــاي اصلــي برابــر هســتند يــا نــه) واضــح اســت
کــه  PPPنســبي ،شــرايط ضعيفتــري نســبت بـــه PPP
مطلــق دارد.
مقالــه فــوق تنهــا بــرای آغــاز بررســی نحــوه ارائــه تــوان
شــرکت هــای خصوصــی در بــازار بیــن المللــی تهیــه گردیــده
اســت .امیدواریــم تــا ســایر کارشناســان در ایــن خصــوص
اظهــار نظــر فرماینــد تــا بــه نتیجــه مناســب در مــورد اثــرات
همــه جانبــه ارز کــه در مقدمــه مقالــه بــه ان اشــاره شــد
منتــج شــود .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســامی
در نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران اعــام کــرد:
شفافســازی ،هوشمندســازی و مردمیســازی را بــه جــد
دنبــال میکنیــم و بــر آن هســتیم تــا اولویتهــای تعریــف
شــده تنهــا در حــد شــعار باقــی نمانــد بلکــه ایــن رویکردهــا
را اجرایــی کــرده و آثــار آن را ببینیــم.
قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســامی در یازدهمیــن
نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران کــه امــروز برگــزار
شــد ،گفــت :ســایق سیاســی قطعــاً متفــاوت اســت امــا
اقتصــاد راهــکار مشــخص خــود را دارد و هــر کــس کــه
همــت و غیــرت دارد ،میدانــد نبایــد معیشــت مــردم را
اســیر ذائقههــای سیاســی کنــد.
او ضمــن بیــان مطلــب فــوق اظهــار کــرد :فرصــت مغتنمــی
اســت کــه امــروز در جمــع فعــاالن بخــش خصوصــی
هســتم .بســیار خوشــحالم کــه فعــاالن بخــش خصوصــی
صریــح مطالــب خــود را بیــان کردنــد .در آخریــن روزهــای
ســال  ۹۹و آغــاز قــرن جدیــد هســتیم .در ســالی کــه بــا
یــک پاندمــی عجیــب روبـهرو شــدیم کــه همــه برنامههــای
از قبــل طراحیشــده را بــه همریخــت .بهطوریکــه در
حــوزه اقتصــاد ،فــروش نفــت را بــه صفــر رســاند و توانســت
صنعــت گردشــگری را تعطیــل کنــد .از طرفــی شــاهد
بودیــم کــه ترامــپ چگونــه بــا جهــان بــه میــل خــود رفتــار
کــرد و فشــارهای غیرقانونــی را چــه در داخــل کشــور
خــود و چــه خــارج از آن بــر ســایر کشــورها اعمــال کــرد
کــه طبعــا ایــران هــم از ایــن رفتارهــا مســتثنا نبــود .امــا
فکــر میکنــم از همــه ایــن اتفاقهــا یــک درس بــزرگ
میتوانیــم بگیریــم و آنهــم ایــن واقعیــت اســت.
قالیبــاف تأکیــد کــرد :بایــد بــه ایــن بــاور برســیم کــه
خودمــان را قــوی کنیــم و روی زانوهــای خودمــان بایســتیم.
بــه تــوان داخلــی و جوانــان اعتمــاد کنیــم .همانطــور
کــه مقــام معظــم رهبــری هــم فرمودنــد« :دشــمن مــا
آمریکاســت امــا راه مبــارزه بــا آنهــم کار اســت ،کار و کار».
اینکــه اینجــا کنــار هــم جمــع شــدهایم نشــان میدهــد
کــه میخواهیــم کارکنیــم.
او تصریــح کــرد :همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری هــم
بارهــا خاطرنشــان کردهانــد ،اقتصــاد بایــد بــه دســت مــردم
اداره شــود .خوشــبختانه دغدغههایــی هــم کــه در ایــن
نشســت مطــرح شــد کامـ ً
ا میدانــی و ملمــوس هســتند نــه

انـرژی
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مجلس آماده
شنیدین دیدگاههای
بخشخصوصی است
تئوریــک و انتزاعــی .امــا مــا تنهــا نبایــد بــه طــرح مســئله
بپردازیــم .درســت اســت شــناخت مســئله اســاس حــل آن
اســت امــا اینکــه مــدام تکــرار کنیــم بــه نحــوی درجــا
زدن اســت .بلکــه بایــد مشــخص کنیــم چــه راهکارهــای
عملیاتــی وجــود دارد.
او افــزود :مجلــس و بخــش خصوصــی بایــد بــا تشــکیل
کمیســیونها و کمیتههــای کاری مشــترک مســائل را
حلوفصــل کننــد.
قالیبــاف بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه اقتصــاد در
دورههــای مختلــف مدلهــای مختلفــی را تجربــه کــرده
اســت ،ادامــه داد :اگــر بــا یــک نــگاه کلــی بخواهیــم بررســی
کنیــم ،مــا یــک دهــه اقتصــاد دولتــی ،یــک دهــه اقتصــاد
شــبهدولتی و در یــک دهــه هــم اقتصــاد نامولــد را تجربــه
کردهایــم کــه هرکــدام محاســن و اشــکاالت بــزرگ خــود
را داشــتند امــا در همــه ایــن دورههــا و همانطــور هــم کــه
در محافــل نظــری گفتــه میشــود یــک نقطــه مشــترک در
بخــش واقعــی تجــارت ایــن بــوده کــه اقتصــاد مــا همــواره
نفتــی و دولتهــای مــا رانتجــو هســتند .متأســفانه
اقتصــاد بخــش خصوصــی مــا هــم درگیــر همیــن فرهنــگ
شــده اســت .امــا بایــد جایــی بــه ایــن فرهنــگ پایــان
داده شــود .چراکــه مشــکالتی کــه امــروز ازجملــه تــورم،
بیــکاری ،رکــود و  ...شــاهد هســتیم نتیجــه همیــن فرهنــگ
اســت کــه شــدیدا ً هــم بــه مــردم آســیبزده اســت.
قالیبــاف در بخشــی از صحبتهــای خــود بــه کســری
بودجــه اشــاره کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه فاصلــه درآمــدی

و هزینــهای کــه در بودجــه  1400مشــاهده میشــود،
متأســفانه منبــع تأمیــن ایــن کســری بودجــه هــم از جایــی
اســت کــه نتیجـهای جــز گــره اضافــی ایجــاد نخواهــد کــرد.
او بــا بیــان اینکــه بایــد نــا بســامانیهای بودجــه را مــورد
توجــه قــرار داد و برطــرف کــرد بــه معضــات ناشــی از
صــدور بخشــنامههای متعــدد در یــک ســال اشــاره کــرد و
گفــت :شــاهد بــودم کــه در یــک ســال یــک ســازمان بیــش
از  ۲۶۰بخشــنامه صــادر کــرد یعنــی بــه ازای هــر روز کاری
یــک بخشــنامه کــه ماننــد غــل و زنجیــر دســت و پــای
بخــش خصوصــی و تولیــد را بســته اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،تعامــل را راهگشــای
مشــکالت توصیــف کــرد و افــزود :اگــر امــروز تــا حــدی در
برخــی حوزههــای اقتصــادی ،گشــایشهایی شــکل گرفتــه
از طریــق تعاملهــا و مذاکــره ســازنده بــه وجــود آمــده
اســت .بنابرایــن نیازمنــد اینگونــه نشســتها هســتیم.
بــدون شــک در مجلــس بــه روی بخــش خصوصــی بــاز
اســت.
قالیبــاف فعالیتهــای مجلــس را نظارتمحــور و
کمیســیونمحور دانســت و ادامــه داد :شفافســازی،
هوشمندســازی و مردمیســازی را بــه جــد دنبــال مــی
کنیــم و بــر آن هســتیم تــا اولویتهــای تعریــف شــده
تنهــا در حــد شــعار باقــی نمانــد بلکــه ایــن رویکردهــا را
اجرایــی کــرده و آثــار آن را ببینیــم.
او از تمرکــز مجلــس بــر بودجــه  ۱۴۰۰و برنامــه پنــج ســاله
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هفتــم ســخن گفــت و تصریــح کــرد :در حــال حاضــر ایــن
دو مهــم بــه عنــوان اصلیتریــن مســائل مجلــس مطــرح
اســت و بــه دنبــال آن هســتیم کــه برنام ـهای متفــاوت از
برنامههــای گذشــته تدویــن و تهیــه کنیــم .بــر ایــن اســاس
الزم اســت از ظرفیتهــای شــکل گرفتــه اســتفاده کنیــم.
از ســوی دیگــر بایــد در برنامــه هفتــم توســعه ،فکــری بــرای
پروژههــای نیمهتمــام کنیــم.
بــر اســاس اظهــارات رئیــس مجلــس ،در حــال حاضــر
حــدود  100هــزار پــروژه نیمهتمــام در کشــور وجــود دارد
کــه بایــد بــرای آنهــا فکــری کــرد .از طــرف دیگــر بایــد
بــه گونـهای رفتــار کنیــم تــا نقدینگیهــای باقــی مانــده در
بانــک را بــه ســمت تکمیــل پروژههــا هدایــت کنیــم .بایــد
منفعتهــای حاصــل از ســرمایهگذاری در تولیــد را بــاال
ببریــم و اجــازه ندهیــم اتفاقاتــی کــه در بــورس رخ داد در
ایــن بخــش نیــز تکــرار شــود .دخالتهــا و اداره مصنوعــی
مانــع از رقابــت حقیقــی میشــود.
اقتصاد راهکار مشخص خود را دارد
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه اظهــار کــرد:
ســایق سیاســی قطعـاً متفــاوت اســت امــا اقتصــاد راهــکار
مشــخص خــود را دارد و هــر کــس کــه همــت و غیــرت
دارد میدانــد نبایــد معیشــت مــردم را اســیر ذائقههــای
سیاســی کنــد.
او تأکیــد کــرد :وقتــی منطــق کار درســت نباشــد چطــور
میخواهیــم مســائل را حــل و باهــم رقابــت کنیــم .در هــر
بخــش از اقتصــاد نــگاه کنیــم شــاهدیم کــه بخشهــای
مختلــف اقتصــادی درگیــر رانتجویــی هســتند .مثــال
بــارز آنهــم امــروز زنجیــره فــوالد اســت.
قالیبــاف همچنیــن معتقــد اســت :تنظیمگــری دچــار
مشــکل اســت و بایــد بــا یــک برنامهریــزی مناســب
ایــن مشــکل را حــل کــرد .حــل ایــن مشــکل در گــروی
راهکارهایــی اســت کــه بخــش خصوصــی ارائــه میکنــد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی همچنیــن تأکیــد کــرد:
تنظیمگــری در اقتصــاد بــا توجــه بــه محدودیتهایــی
کــه بــه همــراه مــیآورد نبایــد دائمــی باشــد .وظیفــه
سیاس ـتگذاران ریلگــذاری در مســیر اقتصــاد بــه شــکلی
اســت کــه جلــوی فســاد گرفتــه شــود.
او اعــام کــرد :مجلــس دوازدهــم تــاش خواهــد کــرد
تــا مســیر ایــن اعتمادســازی در بودجــه و برنامــه هفتــم
توســعه عملیاتــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایرنــا -مدیرعامــل هلدینــگ پتروشــیمی خلیجفــارس گفــت:
ســاخت و احــداث پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیجفــارس
حاصــل گشــایش هــای ناشــی از توافــق برجــام و همچنیــن
انجــام مراحــل ســاخت ایــن پــروژه در ســال هــای ســخت
تحریــم اســت.
جعفــر ربیعــی روز پنجشــنبه در آییــن بهــره بــرداری از
پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس واقــع در شهرســتان
بهبهــان از توابــع اســتان خوزســتان اظهارداشــت :ایــن
پاالیشــگاه کــه مــی تــوان آن را حاصــل گشــایش هــای
بــه وجودآمــده اقتصــادی بعــد از توافــق برجــام دانســت،
فعالیــت خــود را طــی ســال هــای  ۹۵و  ۹۶آغــاز کــرد و
مراحــل ســاخت آن در ســال هــای ســخت تحریــم تــداوم
یافــت.
وی بیــان داشــت :امــروز آنهایــی کــه ایــن کشــور ،صنعــت
پتروشــیمی و هلدینــگ خلیــج فــارس را تحریــم کــرده انــد
بــا ذلــت دفتــر کار خــود را تــرک کردنــد و ایــن ملــت ایران،
جوانــان کشــور و مدیــران مــا هســتند کــه محکــم و اســتوار
ایســتادگی کــرده و بــرای ایــران افتخــار آفرینــی مــی کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه در آســتانه چهــل
و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی و در ســال
جهــش تولیــد بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن پــروژه هــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی کشــور بــه بهــره بــرداری رســیده
اســت گفــت :طــی  ۲مــاه گذشــته در پنجشــنبه هــای
افتتــاح پــروژه ســه طــرح زیرمجموعــه هلدینــگ خلیــج
فــارس شــامل پتروشــیمی لــردگان ،ایــام و ارومیــه بــه
بهــره بــرداری رســیده بــود کــه امــروز نیــز پاالیشــگاه
بیدبلنــد خلیجفــارس بــه جمــع دیگــر پــروژه هــای افتتــاح
شــده افــزوده شــد.
ربیعــی یادآورشــد :بــا افتتــاح ایــن پــروژه حجــم ســرمایه
گــذاری پــروژه هــای بــه بهــره بــرداری رســیده هلدینــگ
خلیــج فــارس در ســال  ۹۹از پنــج میلیــارد دالر فراتــر
رفــت.
مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس بــا تاکیــد براینکــه پروژه
پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد نشــانه تــوان اجــرای طــرح هــای
بــزرگ توســط بخــش غیــر دولتــی اســت گفــت :ایــن پــروژه
زمانــی کــه بــرای ادامــه فعالیــت در ســال  ۹۴از بخــش
دولتــی بــه ایــن هلدینــگ واگــذار شــد ،دارای  ۱۸درصــد
پیشــرفت فیزیکــی بــود.
وی ادامــه داد :پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس طــی
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احداث پاالیشگاه مرگ تدریجی
بیدبلند خلیج یک رویا در
فارس حاصل بورس
برجام است

چندمــاه گذشــته وارد فــاز بهــره بــرداری شــده اســت و
خوشــبختانه تاکنــون پنــج محمولــه ایــن پــروژه صــادر
شــده و ارز آن بــه کشــور بازگردانــده خواهــد شــد؛ عــاوه
بــر ایــن نیــز بخشــی از محصــوالت مــورد نیــاز پتروشــیمی
هــای ماهشــهر و ایــام نیــز تامیــن شــده اســت.
ربیعــی در بخــش دیگــری از ایــن آییــن بــه تــوان صنعــت
پتروشــیمی بــرای تامیــن زنجیــره ارزش خــود در صنعــت
بــاال دســت اشــاره کــرد و گفــت :ســاخت پاالیشــگاه گاز
بیدبلنــد نشــان دهنــده ایــن تــوان بــا تکیــه بــر اعتمــاد
وزارت نفــت بــوده اســت.
مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه
از  ۳.۴میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری در ایــن پاالیشــگاه
 ۲.۱۰میلیــارد دالر آن از صنــدوق توســعه ملــی تامیــن
شــده اســت افــزود :باتوجــه بــه اینکــه صنعــت پتروشــیمی
صنعتــی موفــق و درآمــدزا اســت ،قطعــا اقســاط تســهیالت
اختصــاص داده شــده بازپرداخــت خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از برنامــه هــای مهــم
پاالیشــگاه بیدبلنــد خلیــج فــارس جمــع آوری گازهــای
فلــر بــا حجــم ســرمایه گــذاری  ۱.۲میلیــارد دالر اســت
گفــت :بــر اســاس اعــام صــورت گرفتــه منابــع مــورد نیــاز
اجــرای ایــن طــرح هفتــه گذشــته در صنــدوق توســعه ملــی
بــه تصویــب رســیده و بــرای انجــام مقدمــات ایــن طــرح در
انتظــار اختصــاص آن هســتیم.
پاالیشــگاه گازی بیــد بلنــد خلیــج فــارس روز پنجشــنبه بــا
دســتور رییــس جمهــوری بــه صــورت وبینــار و بــا حضــور
وزیــر نفــت در بهبهــان مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

پیمان مولوی

بــازار ســرمایه ایــران بهطــور تقریبــی تمــام ریس ـکهای
موجــود در اقتصــاد کشــور را تحمــل میکنــد و بــه ســمت
و ســوی نــزول عمیــق حرکــت میکنــد .تمامــی بازارهــا
در انتظــار یــک خبــر مثبــت هســتند و خبــر مثبــت در
تمامــی بازارهــا باعــث میشــود کــه رونــد معامالتــی
خــود را آغــاز کننــد هماننــد بــازار خــودرو ،طــا و امــاک
چراکــه تمامــی خریــداران و ســرمایهگذاران در بازارهــا
صبــر پیشــه کردهانــد تــا پــس از حضــور بایــدن در کاخ
ســفید وضعیــت اقتصــاد جهانــی نیــز مشــخص شــود .خبر
بــد هماننــد اینکــه جــو بایــدن بگویــد مــا عجلـهای بــرای
مذاکــرات هســتهای بــا ایــران نداریــم و وارد فــاز تعلیقــی
شــویم .حقیقیهایــی کــه وارد بــازار ســرمایه شــدند بــه
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چنــد دســته تقســیم میشــوند؛ نخســت ،عــدهای کــه
بــا ســرمایهگذاری در بــورس ســود کســب کردهانــد و
درنهایــت از بــازار خــارج شــدهاند .دســته دوم افــرادی
هســتند کــه بــه بیشــترین ســود ممکــن خــود رســیدهاند و
برخــی بــا کســب ســود از بــورس خــارج شــدهاند و برخــی
دیگــر تنهــا زیــان ســه الــی چهــار درصــدی را متحمــل
میشــوند و مهمتریــن دســته افــرادی هســتند کــه از مــاه
مــرداد وارد بــازار ســرمایه شــدند و درحــال حاضــر در نقطه
زیــان عمــده هســتند .تمــام ســرمایهگذارانی کــه در نقطــه
ضــرر و زیــان بــا ســرمایههای خــرد هســتند در انتظــار
صعــود بــازار هســتند تــا بتواننــد بــا زیــان بســیار کمتــر
از ایــن بــازار خــارج شــود .زیــرا ریســکها نمیتواننــد
تحلیــل کننــد و دانــش اقتصــاد بورســی کاملــی ندارنــد،
همچنیــن انتظــار خیلــی مثبتــی از آینــده اقتصــاد ندارنــد
ایــن دیــد ،دیــد بســیاری از ســرمایهگذاران بورســی
اســت .اگــر بخواهیــم بــه صــورت کالن بــه ســمت بــازار
نــگاه کنیــم متوجــه میشــویم کــه بــازار ریس ـکها را بــه
خــود جــذب میکنــد و دوم عــدم اطمینــان و اعتمــاد در
فضــای بــازار ســرمایه نســبت بــه سیاسـتگذار وجــود دارد
خیلــی مهــم اســت .مثــا زمانــی کــه درخصــوص نــرخ دالر
پاییــن صحبــت میکنیــم و فــرض را بــر ایــن موضــوع
بگیریــم کــه کاهــش نــرخ رخ میدهــد بســیاری بــر ایــن
نظرنــد کــه ایــن کاهــش نــرخ در ســال  1400بــر روی
صورتمالیهــای بورســی تاثیــر میگــذارد.
در نتیجــه ملغمــهای از ریســک ،ســخنرانیهای بــازار
دیگــر کــه بــر روی بــورس تاثیــر میگــذارد و ناخــودآگاه
ریســکهای خــارج از بازارســرمایه از حــوزه سیاســت و
بینالملــل روی بــازار ســرمایه اســت .بایــد توجــه داشــت
کــه هیــچ بــازاری هیچــگاه نزولــی نیســت و هیــچ بــازاری
هیچــگاه صعــودی نیســت ولــی نمیتــوان پیشبینــی
دقیــق از بــازار داشــت کــه چــه روزی نزولهــا و تخلیــه
نقدینگــی بــه پایــان میرســد .مــا توســط دامنــه نوســان
ایــن رونــد نزولــی را بــه یــک مرثیــه طوالنیمــدت
تبدیــل کردهایــم و آرامآرام بــازار نــزول قیمتــی را تجربــه
میکنــد .بــازار میتوانســت یکبــار هماننــد بازارهــای
جهانــی نــزول را تجربــه کنــد و در نهایــت ســهامداران و
ســرمایهگذاران ایــن بــازار تکلیــف خــود را بــه راحتــی
مشــخصکنند .بــا دامنــه نوســان؛ وضعیــت بــورس را
تبدیــل بــه مــرگ تدریجــی یــک رویــا کردهایــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشســت تخصصــی کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــه
صــورت حضــوری و آنالیــن برگــزار شــد .در ایــن نشســت
کــه ریاســت آن را حمیدرضــا صالحــی بــه عهــده داشــت،
دربــاره مســائل حــوزه انــرژی و اخبــار روز گفتوگــو
کردنــد.
محمدرضــا شــکوهی ،عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
از تبصــره یــک مــاده واحــده قانــون بودجــه  1400کــه
فعــا در کمیســیون تلفیــق مجلــس تصویــب شــده و
تبعــات آن گفــت .بــا تصویــب ایــن مــاده هزینههــای
ســنگینی بــه کشــور تحمیــل خواهــد شــد؛ تصویــب ایــن
مــاده بــه ایــن نوعــی خیانــت بــه اقتصــاد ایــران اســت.
کســی کــه در نفــت فعــال باشــد ،میدانــد بــه ریــز شــدن
در هزینــه شــرکتها و حفاریهــا کار نادرســتی اســت و
فســاد و ناکارآمــدی بــه همــراه خواهــد داشــت .ایــن الگــوی
هزینهتراشــی از جیــب مــردم ایــران اســت .اینکــه میــدان
بــه میــدان از دولــت بودجــه بگیرنــد ،اصــا معنــی نــدارد.
بایــد بــه ایــن موضــوع ورود کــرد.
او تصریــح کــرد :مــا االن  145میــدان و  298مخــزن
داریــم ،و ایــن نظــارت در عمــل ممکــن نخواهــد بــود و
ایــن مــاده قانونــی اجرایــی و عملــی نخواهــد شــد ،امــا
ممکــن اســت کــه زمینههایــی را بــرای فســاد فراهــم کنــد.
بــرای همیــن تاکیــد میکنــم کــه بهتــر اســت کــه صحــن
مجلــس بــه تبصــره یــک مــاده واحــده الیحــه بودجــه
 ۱۴۰۰دولــت برگــردد و از تصویــب پیشــنهاد کمیســیون
تلفیــق خــودداری کنــد.
در ادامــه نشســت فریــدون اســعدی ،مدیــر دفتــر انــرژی
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی گفــت:
اگــر بخــش خصوصــی و کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
میخواهــد دربــاره ایــن مــاده واحــد نظــری داشــته باشــد،
میتوانــد نظــرات مســتند و مســتدل ارائــه دهــد ،و نظــرات
خــود را بــا در نظــر گرفتــن جنبههیــا مثبــت و منفــی
مــاده ارائــه دهــد.
بعــد از آن آرش نجفــی ،نایبرئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق ایــران گفــت کــه ایــن نوعــی ســنگاندازی در چرخــه
اقتصــاد کشــور اســت ولــی بهنظــر میرســد نویســنده ایــن
مــاده هــم بــه دنبــال شفافســازی اســت .اگــر قوانیــن
حــوزه شفافســازی اجرایــی و عملــی شــود شــاید خیلــی
از مشــکالت حــل شــود.
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دولت به نظرات فعاالن
بخش خصوصی حوزه
انرژی بیتوجه است
علــی شــمساردکانی ادامــه داد :البتــه گفتــه آقــای
شــکوهی در حــوزه ملــی اســت و حلقــه مفقــوده در
شــفافیت اســت .اگــر بهدنبــال کارآمــدی هســتند بایــد بــه
دنبــال شــفافیت باشــند.
حمیدرضــا صالحــی ،رئیس کمیســیون انــرژی اتاق ایــران از
عملکــرد کمیســیون و تاثیــر آن بــر رنکینــگ کمیســیونها
گفــت و در ادامــه از الیحــه رگوالتــوری انــرژی در مجلــس
گفتــه شــد .خاموشــیهای اخیــر کــه اتفــاق میافتــد
دربــاره ان هــم نظراتــی آمــده شــده کــه ارائــه خواهــد شــد.
بعــد از آن حســین بیــات دربــاره کلیــات ایــن الیحــه گفــت:
ایــن الیحــه ارســال شــده منحصــرا بــه بــرق محدود نیســت،
احــکام ایــن الیحــه رویـهای بنــا گذاشــته کــه براســاس آن
رگوالتــوری ســایر بخشهــا هــم شــکل میگیــرد .بایــد
ســایر بخشهــای انــرژی از نفــت تــا پتروشــیمی بایســتی
بداننــد کــه بــا ایــن ســنت بنــا شــده موافــق هســتند یــا
خیــر؟ بایــد ابعــاد ان مشــخص شــود در حیــن کار بــه
مشــکل نخوریــم.
بــه گفتــه او ویژگیهــای اساســی رگوالتــور ،داشــتن
اســتقالل عملکــردی ،دارا بــودن اختیــارات قضایــی و
اجرایــی کافــی جهــت برخــورد بــا متخلفــان ،دریافــت
اطالعــات کامــل مالــی و فنــی دقیــق از تمامــی بازیگــران
و شــرکتهای موجــود در صنعــت بــرق و تعییــن تعرفــه و

نظــارت بــر عملکــرد بــر اســاس اطالعــات دریافتــی اســت.
او دربــاره مــاده واحــده قانــون و تبصــره آن گفــت و اینکــه
قانونگــذار چــه نظراتــی داشــته اســت .خواســته شــده کــه
دبیرخانــه ایــن رگوالتــوری در وزاتخانــه باشــد و ایــن بــا
متــن قانــون مغایــرت دارد.
او ادامــه داد :منظــور از نهــادی مســتقل ،نهــادی اســت
کــه در چهارچــوب قانــون ،اقــدام بــه وضــع مقــررات
(دســتورالعملهای الزماالجــرا) و نظــارت بــر اجــرای
قوانیــن و مقــررات میکنــد .هــدف اصلــی از تنظیــم
مقــررات و حتــی وضــع قوانیــن ،دســتیابی بــه ســود
اجتماعــی بهینــه در بلندمــدت اســت.
بــه گفتــه بیــات اگــر در شــرایط احــراز و ترکیــب اعضــا
و موضــوع اســتقالل رعایــت شــود ،بــاز هــم بــا تشــکیل
رگوالتــوری ممکــن اســت آن اســتقالل مــورد نظــر رعایــت
نشــود.
او ادامــه داد :در تبصــرهای کــه در الیحــه آمــده کــه بــه
دولــت اجــازه میدهــد کــه بــه بنــا بــه ضــرورت میتوانــد
رگوالتــوری در حوزههــای دیگــر تشــکیل دهــد و دبیرخانــه
آن بــه تصویــب برســد.
اســتقرار نظــام رگوالتــوری مســتقل در صنعــت انــرژی بــا
چــه موانعــی مواجــه اســت؟ نجفــی در ایــن بــاره گفــت :مــا
نظــرات خــود را در زمــان تصویــب ایــن قانــون گفتیــم و در
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شــورای رقابــت هــم اعــام شــد ولــی متاســفانه بــه نظــرات
بخــش خصوصــی توجهــی نشــد .رگوالتــوری و فقــدان
آن در کشــور ،یــه یــک درد و حــس مشــترک تبدیــل
شــده اســت و بهرغــم آنکــه در برنامههــای باالدســتی
نیــز بــر آن تاکیــد شــده ،امــا همچنــان دســتاندازهایی
بــرای دســتیابی بــه ایــن نظــام در کشــور وجــود دارد.
امــا بایســتی جایــگاه دبیرخانــه راشــورای رقابــت تعییــن
کنــد کــه کجــا باشــد نــه وزارتخانــه .حتــی اتــاق ایــران
میپذیــرد دبیرخانــه رگوالتــوری در محــل اتــاق ایــران
تاســیس شــود ولــی دولــت و مجلــس ایــن را نپذیرفتنــد.
اســعدی گفــت :الیحــه دولــت نمیتوانــد قانــون مجلــس را
اصــاح کنــد و ایــن مغایرتهــا بایــد اصــاح شــود.
صالحــی ادامــه داد :مســئله رگوالتــوری در کمیســیون
انــرژی بارهــا و بارهــا مطــرح شــده اســت؛ فدراســیون نفــت
هــم بارهــا موضــوع را در کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
مطــرح شــده اســت .تشــکلهای بــرق هــم ایــن را مطــرح
کردنــد .قــرار شــده اول رگوالتــوری بــرق تصویــب شــود و
االن الیحــه آن در مجلــس اســت ولــی مشــکل ایــن اســت
کــه ذات موضــوع اختــاف مــا بــا ایــن دوســتان ،مثــل
هیــات تنظیــم مقــررات در دولــت اســت .وقتــی بخشــی
از ایــن نهــاد دســت دولــت باشــد در نهایــت مشــکلآفرین
اســت .نــگاه تصدیگرانــه دولــت بــه انــرژی مشــکلآفرین
اســت و ایــن نکتــه را نجفــی هــم تاییــد کــرد .متاســفانه
دولــت بــه صــدای بخشخصوصــی توجــه نمیکنــد و ایــن
مشــکل اصلــی اســت کــه در حوزههــای متعــدد انــرژی
دامــن بخــش خصوصــی را گرفتــه اســت.
صالحــی تاکیــد کــرد کــه در قانــون امــروز در نهــاد
رگوالتــوری اســت نــه دولــت و بایــد ایــن قانــون در مجلــس
اصــاح شــود.برای همیــن بخــش خصوصــی بــرای تاســیس
نهــاد رگوالتــوری در موضــع قــدرت اســت و بایــد بــه
همیــن موضــع تاکیــد کنیــم.
صالحــی گفــت :بحــث شــفافیت از مباحــث موردتوجــه
بخــش خصوصــی اســت و البتــه عــدم تصمیمگیــری
بهموقــع ،یکــی از گرفتاریهــای بزرگــی اســت کــه
فعــاالن اقتصــادی بــا آن مواجــه هســتند .درک درســت
از نظــام یارانههــا ،نقــش ناچیــز بخــش خصوصــی در
تصمیمگیریهــا و بیاعتنایــی دولــت بــه شــیوههای
نظــارت کارآ از جملــه مــواردی بــود کــه پدیــدار بــه آن
اشــاره کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران و ارمنستان باید بر تولید
مشترک تمرکز کنند

رئیــس اتــاق ایــران در نشســت بــا وزیــر اقتصــاد ارمنســتان
کــه در رأس هیاتــی از مقامــات دولتــی و فعــاالن بخــش
خصوصــی ایــن کشــور در اتــاق ایــران حضــور پیــدا کــرد،
بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود در حــوزه حملونقــل
پیشــنهاد تأســیس یــک شــرکت ترانزیتــی و حملونقــل
مشــترک بیــن دو کشــور را ارائــه داد .بــه بــاور او تولیــد
مشــترک بیــن ایــران و ارمنســتان ایــدهای موفــق اســت.
رئیــس اتــاق ایــران و وزیــر اقتصــاد ارمنســتان بــا
یکدیگــر دیــدار کردنــد .در ایــن دیــدار ضمــن اشــاره
بــه ظرفیتهــای همــکاری دوجانبــه بیــن دو کشــور،
چالشهــا و موانــع موجــود در برابــر گســترش ســطح
روابــط تجــاری و افزایــش حجــم ســرمایهگذاریهای
مشــترک مطــرح و بررســی شــد.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران در ایــن نشســت
بــا توجــه بــه مشــکالت حــوزه حملونقــل پیشــنهاد
راهانــدازی یــک شــرکت ترانزیــت و حملونقــل مشــترک
را مطــرح و تأکیــد کــرد :تولیــد مشــترک بیــن ایــران و
ارمنســتان ایــدهای موفــق خواهــد بــود کــه بــا ایجــاد
واحدهــای تولیــدی در ارمنســتان از ســوی ســرمایهگذاران
ایرانــی و یــا انتقــال بخشــی از زنجیــره تولیــد یــک
محصــول بــه ارمنســتان میتوانــد بــه توســعه روابــط و
ایجــاد مناســبات پایــدار کمــک کنــد.
او همچنیــن بــازار ارمنســتان را بــرای اهــداف تجــاری و
ســرمایهگذاری ایرانیــان بــا توجــه بــه پررنــگ بــودن نقــش
ایــن کشــور در منطقــه اوراســیا و دسترســی مناســب ایــن
کشــور بــه بــازار اروپــا ،بســیار ارزشــمند توصیــف کــرد
و گفــت :ایــران و ارمنســتان بــه کمــک مذاکــره ،اعــزام
و پذیــرش هیــات هــای تجــاری و برگــزاری نمایشــگاه
میتواننــد در راســتای کاهــش هزینههــای تجــاری بــا
یکدیگــر بــه تفاهــم برســند.
بــه اعتقــاد رئیــس اتــاق ایــران بــا توجــه بــه رشــد
اقتصــادی ارمنســتان و ظرفیتهایــی کــه ایــن کشــور در
حوزههــای مختلــف اقتصــادی دارد ،دو کشــور میتواننــد
بــرای توســعه ســطح روابــط بــا یکدیگــر برنامهریــزی

کننــد .رابطــه مناســب ارمنســتان بــا کشــورهای اروپایــی،
پیوســتن ایــن کشــور بــه ســازمان جهانــی تجــارت و نقــش
بســزای ارمنســتان در منطقــه اوراســیا ،نکاتــی هســتند کــه
بــه اعتقــاد شــافعی در توســعه مناســبات بیــن ایــران و
ارمنســتان اهمیــت باالیــی دارنــد.
رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تنهــا مــرز
زمینــی مشــترک ایــران بــا اوراســیا بــه محــدود بــه منطقــه
مــرزی بیــن ایــران و ارمنســتان میشــود ،زمینهــای
همــکاری بیــن دو کشــور را متنــوع دانســت و ادامــه داد:
ایــران و ارمنســتان میتواننــد در حوزههــای کشــاورزی،
دامپــروری ،آبزیپــروری ،صنایــع تبدیلــی و توســعه روابــط
بیــن بنگاههــای کوچــک و متوســط بــا یکدیگــر همــکاری
مشــترک تعریــف کننــد.
او همچنیــن بــه مســئله ضمانتنامههــای بانکــی موردنیــاز
بــرای حضــور شــرکتهای ایرانــی در مناقصههــای دولتــی
ارمنســتان و بــاال بــودن نــرخ آنهــا اشــاره و خواســتار
رســیدگی بــه ایــن مســئله شــد.
در ایــن راســتا واهــان کروبیــان ،وزیــر اقتصــاد ارمنســتان با
اعــام ایــن خبــر کــه دولــت ارمنســتان در حــال پیگیــری
مســئله بــاال بــودن نــرخ ضمانتنامههــای بانکــی بــرای
مشــارکت شــرکتها در مناقصههــای دولتــی اســت،
اعــام کــرد :ایــن موضــوع در دســت پیگیــری اســت و بــه
زودی نرخهــا کاهــش پیــدا میکنــد ،البتــه بــه دنبــال
حــذف آنهــا نیســتیم و قــرار اســت بــه جــای  110درصــد
کــه در حــال حاضــر درخواســت میشــود ایــن رقــم بــه
 20تــا  30درصــد برســد.
وزیــر اقتصــاد ارمنســتان همچنیــن از اعــزام هیــات
کارآفرینــان ارمنســتان تــا یــک مــاه آینــده بــه شــهر
اصفهــان خبــر داد و خواســتار اعــزام هیاتــی از بخــش
خصوصــی ایــران بــه ارمنســتان شــد .بــه بــاور او ایــن
رفتوآمدهــا موجــب آشــنایی بیشــتر فعــاالن اقتصــادی
از یکدیگــر و توانمندیهــای موجــود میشــود.
کروبیــان همچنیــن از ایــده تأســیس واحدهــای تولیدی در
ارمنســتان از ســوی ســرمایهگذاران ایرانــی اســتقبال کــرد
و ایــن راهــکار را در مســیر توســعه مناســبات پایــدار بیــن
دو کشــور مؤثــر خوانــد.
او در ادامــه مســائل بانکــی و محدودیتهایــی کــه وجــود
دارد را مانعــی در برابــر مــراودات بیــن دو کشــور دانســت
و از ارائــه پیشــنهادهایی بــه رئی ـسکل بانــک مرکــزی در
راســتای حــل مشــکالت بانکــی خبــر داد .وزیــر اقتصــاد
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ارمنســتان معتقــد اســت از بیــن پیشــنهادهای ارائــه شــده
بــدون شــک یــک یــا دو مــورد آن قابلیــت اجــرا دارد.
امضــای یادداشــت تفاهــم بیــن اتــاق ایــران و
مرکــز حمایــت از ســرمایهگذاری ارمنســتان
در ادامــه ایــن نشســت یادداشــت تفاهمــی بیــن اتــاق
ایــران و مرکــز حمایــت از ســرمایهگذاری ارمنســتان بــه
امضــا رســید.
ایــن یادداشــت تفاهــم بیــن محمدرضــا کرباســی ،معــاون
بینالملــل اتــاق ایــران و لــوان اهانســیان ،دبیــرکل مرکــز
حمایــت از ســرمایهگذاری ارمنســتان ،امضــا شــد .در ایــن
رابطــه اهانســیان امضــای یادداشــت تفاهــم را فرصتــی
بــرای ترغیــب ســرمایهگذاران دو کشــور بــرای تحکیــم
روابــط و کمکــی بــه جامعــه کارآفرینــی دو کشــور دانســت.

تجارت ایران و ترکیه باید در
چارچوب موافقتنامههای
دوجانبه بازیابی شود
معــاون بینالملــل اتــاق ایــران در نشســتی بــا رایــزن
بازرگانــی منتخــب ایــران بــرای اعــزام بــه ترکیــه از لــزوم
حرکــت در چارچــوب موافقتنامههــای دوجانبــه تجــاری
و همچنیــن بهــره گیــری از پیمانهــای چندجانبــه در
ارتبــاط بــا ترکیــه ســخن گفــت.
آخریــن وضعیــت همــکاری هــای اقتصــادی ایــران و
ترکیــه ،برنامــه هــا ،راهکارهــای رفــع موانــع و زمینــه
هــای توســعه تجــارت دو کشــور در دیــدار رایــزن بازرگانــی
منتخــب ایــران بــرای اعــزام بــه ترکیــه بــا معــاون امــور
بینالملــل اتــاق ایــران و رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی
ایــران و ترکیــه ،بررســی شــد.
محمدرضــا کرباســی ،معــاون بیــن الملــل اتــاق ایــران
ضمــن اشــاره بــه ســوابق همــکاری هــا و روابــط دوســتانه
دو کشــور طــی ســال هــای گذشــته ،چالــش هــای اخیــر
در توســعه همــکاری هــای اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار
داد و بــر اهمیــت ترمیــم و بازگشــت همــکاری هــا بــه ریــل
اصلــی خــود تاکیــد کــرد.
بــر اســاس اظهــارات او موانــع ایجــاد شــده جدیــد بــه
عــاوه مشــکالت پیشــین ناشــی از تحریــم هــا در یکــی
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دو ســال اخیــر ،منجــر بــه کاهــش حجــم تجــارت دو
کشــور شــده اســت .اعمــال ممنوعیــت هــای وارداتــی،
افزایــش تعرفــه هــا و دریافــت مالیــات هــا از ســوی ترکیــه
و همچنیــن مســائل و مشــکالت گمــرک ترکیــه و معطلــی
کامیــون هــا در مــرز از جملــه مهــم تریــن مســائلی اســت
کــه ســرعت و روانــی جریــان تجــارت دو کشــور را کاهــش
داده و هزینــه هــای تجــارت بــا ایــن کشــور را افزایــش داده
اســت .بنابرایــن الزم اســت دو کشــور یکدیگــر را در چشــم
انــداز بلنــد مــدت خــود ببیننــد و بــرای رفــع موانــع توســعه
همــکاری هــا تــاش جــدی تــری کننــد.
کرباســی ضمــن اشــاره بــه پتانســیل هــای مغفــول مانــده
بــرای گســترش و تنــوع بخشــی همــکاری هــا ،کلید توســعه
تجــارت دوجانبــه را اعتمادســازی بیــن دو طــرف عنــوان
کــرد و افــزود :اگــر غفلــت کنیــم ،برخــی مشــکالت کوچــک
بــا گذشــت زمــان تبدیــل بــه موانــع بــزرگ و پیچیــده مــی
شــوند.
او ضمــن اشــاره بــه اهمیــت کشــور ترکیــه بــرای گســترش
تجــارت خارجــی ایــران ،گفــت :بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم
بــه حضــور رایــزن بازرگانــی ایــران در کشــور ترکیــه و علــی
رغــم گذشــت حــدود یکســال از تعییــن رایــزن توســط
ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،جــای تعجــب اســت کــه
چــرا رایــزن بازرگانــی منتخــب هنــوز در محــل ماموریــت
خــود مســتقر نشــده اســت .بنابرانــی نیــاز اســت دســتگاه
هــای متولــی مربوطــه در ایــن امــر تســریع کننــد.
بــه بــاور کرباســی ،رایزنــان بازرگانــی در هــر کــدام از
کشــورهای هــدف مــی تواننــد از ظرفیــت فعــاالن اقتصــادی
کــه در ارتبــاط بــا کشــور موردنظــر فعالیــت مــی کننــد،
بهــره ببرنــد.
معــاون بیــن الملــل اتــاق ایــران اظهــار امیــدواری کــرد:
همــکاری هــای بیشــتری بــرای مرتفــع ســاختن چالــش
هــای توســعه تجــارت بیــن دو کشــور صــورت گیــرد.
بــا توجــه بــه ناهماهنگــی هــای بــه وجــود آمــده ،در
حــال حاضــر صادرکننــدگان ایرانــی بــه مقصــد ترکیــه و
کشــورهای اروپایــی و صادرکننــدگان ترکیــه بــه مقصــد
همســایه هــای شــرقی خــود ،در حمــل و نقــل و ترانزیــت
کاال بــا هزینــه هــا و موانــع زیــادی روبــه رو هســتند کــه
بایــد ایــن مســائل را برطــرف کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش صادرات نفت ایران
تایید شد

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه شکســت تحریمهــا علیــه
صنعــت نفــت گفــت :صــادرات نفــت ایــران در روزهــای
اخیــر بهشــدت افزایــش پیــدا کــرده اســت.

بــه گــزارش روز جمعــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،بیــژن
زنگنــه در جمــع خبرنــگاران در حاشــیه مراســم افتتــاح
بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه نفــت ،گاز ،پاالیــش و
پتروشــیمی در پاســخ بــه ایرنــا گفــت :صــادرات نفــت
ایــران و دسترســی بــه پــول ان در روزهــای اخیــر بــه
شــدت افزایــش داشــته اســت.
زنگنــه ادامــه داد :شــرکت هــا بــا امیــد زیــادی در نمایشــگاه
حضــور دارنــد و نمایشــگاه نمایانگــر شکســت تحریــم هــا
علیــه صنعــت نفــت اســت زیــرا اگــر زنــده نبــود ایــن
نمایشــگاه کاری از پیــش نمــی بــرد .شــرکت هــای ایرانــی
تقاضــا بــرای خدمــات مــی دهنــد و مــی تواننــد کار کننــد.
حتــی تقاضــا بــرای کار بیشــتر دارنــد و مــا هــم قبــول
داریــم.
وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت نفــت بــه ســرمایه
گــذاری بیشــتر و منابــع مالــی نیــاز دارد ،گفــت :تــا بتوانیــم
از تمــام ظرفیــت ایــن مجموعــه صیانــت کــرده و طــرح هــا
را بــا اتــکا بــه تجهیــزات ایرانــی پیــش میبری ـم .در حــال
حاضــر در پــروژه هــای باالدســتی در خشــکی نزدیــک ۸۰
درصــد تجهیــزات از داخــل تامیــن مــی شــود و در قراردادها
تصریــح شــده کــه پیمانــکاران حــق خریــد از خــارج ندارنــد.
در بخــش هایــی ضعــف داریــم ،یکــی از بخــش هــا تامیــن
لولــه هــای بــدون درز فشــار بــاال و لولــه هــای ســی.آر.اس
ا ست .
ســاخت ایــن لولــه هــا در داخــل بــه دلیــل تحریــم بــه
عقــب افتــاد؛ امــا دوبــاره فعــال کردیــم .در یــک پاالیشــگاه
یــا پتروشــیمی نیــز  ۶۵تــا  ۷۰درصــد تجهیــزات ســاخت
داخــل اســت.
زنگنــه وصعیــت گازرســانی بــه اســتان سیســتان و
بلوچســتان را مطلــوب دانســت و ادامــه داد :در مــاه هــای

اول ســال آینــده گاز منطقــه زابــل وصــل مــی شــود.
وی یکــی از دالیــل تعویــق در گازرســانی بــه سیســتان و
بلوچســتان را تمرکــز لولــه ســازان بــرای تامیــن لولــه هــای
گــوره جاســک عنــوان کــرد و گفــت :ظرفیــت لولــه ســازان
محــدود اســت و اولویــت بــا گــروه جاســک بــود .بــا ایــن
حــال ،گازرســانی داخــل شــهرها در جریــان اســت و تاخیــر
جــدی نــدارد.
وی تاکیــد کــرد :بــر اســاس احتمــاالت کار مــی کنیــم
امــا اعــام عمومــی نمــی کنــم .البتــه نگــران بازیافتــن
بازارهــای از دســت رفتــه نیســتیم زیــرا اگــر تحریــم هــا
برداشــته شــود بــازار بــه ســراغ مــا مــی ایــد زیــرا بــه دنبــال
تنــوع در فروشــندگان هســتند.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه در جریــان تحریــم تجربــه
هــای جدیــدی بــه دســت آوردیــم ،افــزود :در خصــوص
بازاریابــی و انتقــال پــول در صــورت رفــع تحریــم هــا در
کوتــاه تریــن زمــان بــه شــرایط پیــش از تحریــم مــی
رســیم.

از انجــا کــه جنــگ اقتصــادی هنــوز تمــام نشــده ،امــار
صــادرات نفــت را نمــی دهــم.
وی در خصــوص وضعیــت صــادرات نفــت و رفــع تحریــم هــا
در دولــت جدیــد امریــکا و ریاســت جمهــوری جــو بایــدن
گفــت :مــن پیشــگو نیســتم امــا مقامــات سیاســی مــا پیــام
هــا را روشــن داده انــد.
وزیــر نفــت همچنیــن تصریــح کــرد :مذاکــره ای بــرای
تهاتــر نفــت نبــوده اســت.
بــه گفتــه زنگنــه پیــش از تحریــم هــا ،بــا جمهــوری
آذربایجــان پیشــرفت هــای خوبــی داشــتیم کــه بــا تحریــم
هــا دچــار اشــکال شــد امــا اگــر تحریــم هــا برطــرف شــود
ایــن مشــکالت نیــز حــل خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــرای زمســتان
ســال آینــده بــه برداشــت  ۱۵میلیــون متــر مکعــب مــی
رســد.

انـرژی
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تجارت تهران-
دوحه تغییر چندانی
نکرده است

رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و قطــر اظهــار کــرد:
ایجــاد اتحادیــه اقتصــادی بیــن کشــورهای خلیــج فــارس
مســتلزم رفــع مشــکالت سیاســی بیــن ایــن کشــورها
اســت .قطــر و عمــان دوســت ایــران هســتند ،کویــت
کشــور بیطــرف منطقــه اســت ،اگــر بــا محوریــت اینهــا
ایــن اتحادیــه تشــکیل شــود مــا یــک بــازار  400تــا 500
میلیــارد دالری را در منطقــه داریــم کــه بســیاری از ایــن
نیازهــا میتوانــد از بــازار ایــران رفــع شــود.
عدنــان موســیپور در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا در مــورد وضعیــت رابطــه تجــاری ایــران و قطــر
اظهــار کــرد :تجــارت ایــران و قطــر در حالــت ســکونی
اســت کــه در حــد  240تــا  250میلیــون دالر اســت کــه
کمــی کــم و زیــاد میشــود ولــی رونــد تقریبــا آرامــی دارد
کــه طــی یــک ســال گذشــته تغییــر چندانــی نکــرده اســت
و تــا زمانــی هــم کــه مســائل کلــی اقتصــاد حــل نشــود بــر
همیــن منــوال اســت.
وی ادامــه داد :تــا زمانــی کــه پروژههــای بــزرگ تعریــف
و روابــط خــوب نشــود ،مســائل اقتصــادی در اولویــت قــرار
نگیرنــد و مســائل سیاســی منطقــه حــل نشــود نبایــد
انتظــار خاصــی داشــت.
وی افــزود :در ســال  2019کل واردات قطــر حــدود 29
میلیــارد دالر بــود کــه ســهم مــا از ایــن مقــدار بیــن 230
تــا  250میلیــون دالر بــود .وقتــی صــادرات مــا حمایــت
نشــده و محــدود میشــود ،وقتــی صادرکننــده مــا در بــازار
بســیار رقابتــی و پیچیــده قطــر تنهــا گذاشــته میشــود،
وقتــی هیــچ حمایــت خاصــی از بخــش خصوصــی انجــام
نمیشــود؛ چــرا بایــد انتظــار داشــته باشــیم تحولــی
صــورت بگیــرد؟ آیــا تــا بــه حــال در حــوزه صــادرات
حمایــت خاصــی از بخــش خصوصــی انجــام گرفتــه اســت.
صادراتــی هــم کــه انجــام شــده بــا نیــروی بخــش خصوصی
و مبــارزه بــا قوانیــن داخلــی و چالشهــا و مانعهایــی
کــه بــرای یــک صادرکننــده در کشــورمان وجــود دارد در
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کنــار تحریمهــای بیــن المللــی اســت .مقــدار صادراتــی
کــه میبینیــم یــک تــوان شــخصی بــدون حمایــت دولــت
اســت.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و قطــر در پاســخ بــه
ســوالی پیرامــون تهاتــر بیــن ایــران و قطــر گفــت :واردات
مــا از قطــر حــدود  40تــا  50میلیــون دالر بــوده اســت
بنابرایــن تهاتــری صــورت نمیگیــرد .اگــر هــم باشــد ،بــه
مقــدار خیلــی کــم بیــن تجــار بخــش خصوصــی انجــام شــده
اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :تجــارت و اقتصــاد میطلبــد کــه بــا
مقاصــد صادراتــی روابــط حســنه و خــوب داشــت تــا بتــوان
وارد قراردادهــای کوتاهمــدت و بلندمــدت شــد تــا صــادرات
و واردات انجــام شــود .قطــر براســاس منافــع کشــور و مــردم
خــود مشــکل خــود را بــا کشــورهای همســایه حــل کــرده
اســت .بــا حــل مشــکل بیــن قطــر بــا کشــورهایی مثــل
عربســتان بــازار بســیار رقابتیتــر میشــود.
رییــس اتــاق ایــران و قطــر تصریــح کــرد :امــا اگــر مــا
بتوانیــم در قالــب تعریــف مگاپروژههــا در منطقــه بیــن
کشــورهای ایــران ،کویــت ،عمــان ،قطــر ،بحریــن ،عربســتان
و امــارات و بــا محوریــت عمــان و قطــر داشــته باشــیم قطعــا
بــه ضــرر کشــور مــا نخواهــد بــود و میتوانیــم منافعــی
بــرای کشــورمان داشــته باشــیم.
موس ـیپور در مــورد تاثیــر  FATFگفــت :کل تجــارت مــا
و بــه تبــع آن تجارتمــان بــا قطــر تحــت تاثیــر FATF
اســت .تجــار مــا فاقــد ابزارهایــی هســتند کــه بقیــه تجــار
بــرای رقابــت کــردن در بــازار رقابتــی دارنــد .مثــل ایــن
اســت کــه یــک طــرف بــا شمشــیر و طــرف دیگــر بــا رگبــار
باهــم بجنگنــد.
وی در ادامــه درپاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر امــکان تشــکیل
اتحادیــه اقتصــادی بیــن کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس
بیــان کــرد :ایجــاد اتحادیــه اقتصــادی بیــن کشــورهای
خلیــج فــارس مســتلزم رفــع مشــکالت سیاســی بیــن ایــن
کشورهاســت .قطــر و عمــان دوســت ایــران هســتند ،کویــت
کشــور بیطــرف منطقــه اســت ،اگــر بــا محوریــت اینهــا
ایــن اتحادیــه تشــکیل شــود مــا یــک بــازار  400تــا 500
میلیــارد دالری را در منطقــه داریــم کــه بســیاری از ایــن
نیازهــا میتوانــد از بــازار ایــران رفــع شــود .ایــران بایــد
بــا محوریــت عمــان و قطــر مگاپروژههایــی را در منطقــه
ی آنهــا بــه نفــع ایــران
تعریــف کنــد کــه در نهایــت خروج ـ 
خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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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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