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پـارادوکـس بـودجـه
کمال سیدعلی

یکــی از مهمتریــن المانهــای تاثیرگــذار در بودجــه رفتــاری اســت کــه
در نهایــت تصمی مســازان در خصــوص نــرخ ارز (بــه طــور کلــی) در پیــش
م یگی رنــد .اتفاقــا معتقــدم موضــوع ارز در نهایــت بودجــه کمیســیون تلفیــق
را بــه چنــان درجــه از ناهماهنگ ــی رســاند کــه حت ــی نماینــدگان مجل ــس نی ــز
حاض ــر نشــدند زی ــر بــار تصویــب کلی ــات یــک چنی ــن بودجـهای برونــد2 .جنب ــه
ب ــر افزایــش ن ــرخ ارز در بودجــه مترتــب اســت؛ نخس ــت اینکــه افزایــش ن ــرخ ارز
پایــه ،عالمتــی اســت بــه فعــاالن اقتصــادی کــه چشــمانداز کالن اقتصــادی
کشــور در ســال آینــده چگونــه خواهــد شــد .در واقــع نحــوه محاس ــبه ارز پایــه
در بودجــه (چــه  4200تومانــی ،چــه  11500تومانــی و چــه  17500تومانــی)،
دورنمای ــی از افزایــش درآمدهــای احتمال ــی ،رشــد نقدینگ ــی ،توســعه پایــه پول ــی
و افزایــش تــورم و ...نی ــز ارائــه م یکنــد .اگ ــر افزایــش ن ــرخ ارز داشــته باش ــیم،
ایــن معنــا را بــه اقتصــاد ارســال م یکنــد کــه واردات گ رانت ــر خواهــد شــد و
م ــردم بایــد پــول بیشــتری ب ـرای خریــد اقــام اساس ــی و مصرف ــی خــود بپردازند.
ضمــن اینکــه ف رامــوش نکنی ــد ن ــرخ ارز بــازار آزاد ،همــواره فاصلــه معنــاداری بــا
نــرخ ارز پایــه در بودجــه خواهــد داشــت .زمانــی کــه نماینــدگان نــرخ 17500
تومــان را ب ـرای ارز در بودجــه در نظ ــر بگی رنــد ،ن ــرخ ارز در بــازار بــدون تردیــد
بــا  8ال ــی  9ه ـزار تومــان افزایــش بــه ف ــروش خواهــد رس ــید .امــا مهمتریــن
جنب ـهای کــه بــازی بــا ن ــرخ ارز در اقتصــاد و معیشــت خواهــد داشــت ،تاثی ــری
اســت کــه ایــن تکانههــای افزایشــی در محاســبه حقــوق و عــوارض گمرکــی
خواهــد داشــت .امــروز محاســبه حقــوق گمرکــی کشــور بــر اســاس نــرخ ارز
 4200تومــان اســت...
زمان ــی کــه ایــن ن ــرخ بــه  17500تومــان برســد ،ب ـرای واردکننــده هی ــچ مشــکلی
پی ــش نم یآیــد .واردکننــده بــه راحت ــی بــا درصــدی ســود ایــن رقــم را روی کاالی
خــود م یافزایــد و فشــار مضاعفــی را متوجــه خانوادههــای ای رانــی م یکنــد.
یعن ــی کاالی ــی کــه مثــا ام ــروز  25ه ـزار تومــان قیمــت دارد بــا یــک چنی ــن
تصمیماتــی بــه  100هــزار تومــان م یرســد .ایــن فرآینــد در صورتــی کــه
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همایش دیپلماسی اقتصادی ایران
و اوراسیا و پانلهای تخصصی آن
همایــش دیپلماســی اقتصــادی ایــران و اوراســیا هشــتم بهمــن مــاه بــا حضــور
ش خصوصــی و همچنیــن ســفرای پنــج
مقامــات دولتــی و نماینــدگان بخــ 
کشــور عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و نماینــدگان آنــان ،برگــزار شــد و در آن
مهمتریــن چالشهــا و راهکارهــا بــرای پیشــبرد توافقنامــه تجــارت ترجیحــی
کــه دو ســال پیــش بــه امضــا رســید بــه بحــث گذاشــته شــد .خالصــهای از
مهمتریــن مباحــث مطــرح شــده در ســه پنــل «حملونقــل و لجســتیک»،
«کشــاورزی و صنایــع غذایــی»« ،انــرژی و محیــط زیســت» را اینجــا میخوانیــد.
پنلانرژیومحیطزیست
در پانــل انــرژی و محیطزیســت نیــز کــه از ســوی رضــا پدیــدار ،رئیــس
کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران ،اداره شــد ،مهمتریــن
موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه انــرژی و تبــادل ظرفیتهــای مشــترک میــان
ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه بحــث گذاشــته شــد.
در ایــن زمینــه ،نازنیــن گرجــی ،بــه نمایندگــی از فدراســیون صنعــت نفــت ایــران
بــا ارائــه گزارشــی بــه تحلیــل ظرفیتهــای کاری میــان ایــران و کشــورهای عضــو
ایــن اتحادیــه در حــوزه انــرژی پرداخــت و ســوآپ نفــت را یکــی از فرصتهــای
همــکاری برشــمرد .وی ایجــاد بــازار مشــترک انــرژی میــان کشــورهای طــرف
همــکاری توافقنامــه موقــت اقتصــادی اوراســیا را یکــی دیگــر از زمینههــای

همــکاری عنــوان کــرد و تدویــن اســتانداردهای یکســان میــان کشــورهای ایــن
بلــوک اقتصــادی در حــوزه انــرژی را ضــروری دانســت.
حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران و دبیــرکل فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران میتوانــد
هــاب انــرژی در میــان کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا تبدیل شــود،
یکــی از فرصتهــای ایــن حــوزه را ایجــاد مناطــق ویــژه اقتصــادی مشــترک
میــان ایــران و کشــورهای ایــن اتحادیــه و تاســیس نیــروگاه و صــادرات بــرق بــه
ســایر کشــورها عنــوان کــرد .وی همچنیــن تدویــن ســند توســعه صــادرات انــرژی
را یکــی از برنامههــای کاری فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران عنــوان کــرد و
یکــی از پیشــنهادهای ایــن تشــکل را احــداث خــط لولــه مســتقیم نفــت از مســیر
ارمنســتان و گرجســتان و اتصــال بــه دریــای ســیاه برشــمرد.
صالحــی در بخــش دیگــری از ســخنانش افــزود :خــط  500کیلووات از کشــورهای
اوراســیا در حــال احــداث اســت کــه متاســفانه ایــران هنــوز بــه ایــن خــط انتقــال
بــرق وصــل نشدهاســت.
ایجادبرندمشترکخودرو
پانــل دیگــری کــه در حاشــیه همایــش ایــران و اوراســیا برگــزار شــد ،پانــل
صنعــت بــود .در ابتــدا ،ادامــه درصفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
علیرضــا کالهــی صمــدی ،نایبرئیــس کمیســیون صنعــت
اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه پایــان عصــر نفــت فــرا
رســیده اســت ،ادامــه داد :بررســیها نشــانمیدهــد کــه
ســال  2019اوج مصــرف نفــت در دنیــا رقــم خــورده اســت
و در ســال 2020معــادل  90درصــد نیروگاههــای احــداث
شــده ،تجدیدپذیــر بــوده اســت .در واقــع ،ســایر کشــورها
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه نیروگاههــای حرارتــی را
تعطیــل کــرده و بــه ســمت ایجــاد نیروگاههــای تجدیدپذیــر
حرکــت کننــد .ایــن رونــد نشــانمیدهــد کــه کشــورها
بایــد از طریــق کار ،تولیــد و تجــارت درآمدزایــی کننــد.
او در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکــه قــرارداد
تجــارت آزاد میــان ایــران و اتحادیــه اوراســیا ،یــک گام بــه
ســوی ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر خواهــد بــود ،ادامــه داد:
صــادرات ایــران و همســایگان شــمالی آن بیشــتر وابســته
بــه محصــوالت کشــاورزی اســت و بایــد ببینیــم چگونــه
میتوانیــم در ســبد محصــوالت صادراتــی خــود تنــوع
ایجــاد کنیــم.
کالهــی ،صــادرات بــرق را بــه عنــوان یکــی از مزیتهــای
صادراتــی ایــران برشــمرد و گفــت :ایــرانمیتوانــد شــاهراه
انتقــال انــرژی بــه ســایر کشــورها باشــد و بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای موجــود در کشــور ،ایــران میتوانــد بــه
عنــوان یکــی از بازیگــران اصلــی تامیــن بــرق منطقــه
نقشآفرینــی کنــد.
در ادامــه ایــن جلســه ،مهــرداد صادقــی نکــو ،یکــی از
فعــاالن اقتصــادی حاضــر در ایــن نشســت نیــز بــا اشــاره بــه
خــروج کاالهــای ترکیـهای از بــازار ارمنســتان پیشــنهاد کرد
کــه فعــاالن اقتصــادی ایــران بــه صــادرات محصــوالت خــود
بــه ارمنســتان و صــادرات مجــدد آن بــه دیگــر کشــورها
بیندیشــند.
هرویــک یاریجانیــان ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
و رئیــس اتــاق ایــران و ارمنســتان ،هــم بــه ایــن نکته اشــاره
کــرد کــه ارمنســتان در میــان کشــورهای عضــو اتحادیــه
اوراســیا ،نخســتین کشــوری اســت کــه دارای مــرز خاکــی
بــا ایــران اســت و البتــه ارمنســتان تنهــا کشــور مســیحی
در میــان ایــن کشورهاســت کــهمیتــوان در صــادرات بــه
بــاروس و گرجســتان از امکانــات ارمنســتان بهــره گرفــت.
او ادامــه داد :بــه دلیــل رویکــردی کــه در بــازار ارمنســتان
نســبت بــه کاالهــای ترکی ـهای ایجــاد شــده ،تقاضــا بــرای

کاالهــای ایرانــی را افزایــش داده اســت .بــه طــوری کــه
 2250قلــم کاال قــرار اســت ،جایگزیــن کاالهــای ترکیــه
ای شــود .از ایــن رو ضــرورت دارد کــه توجهــات بــه بــازار
ارمنســتان افزایــش پیــدا کنــد .البتــه اگــر شــرکتها اراده
داشــته باشــند ،راه بــاز اســت .یاریجانیــان افزود:کشــورهای
حــوزه اوراســیا از ایــن اســتعداد برخوردارنــد کــه فرآینــد
تکمیلــی تولیــد شــرکتهای ایرانــی در ایــن کشــورها
انجــام گیــرد.

انـرژی
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ضرورتایجادنوآوریدرنقلوانتقالوجوه
در آغــاز پانــل «بانــک و تعامــات مالــی» فریــال مســتوفی،
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران کــه
مدیریــت ایــن پانــل را بــر عهــده داشــت بــا اشــاره بــه اینکــه
یکــی از معضــات گریبانگیــر مناســبات تجــاری ایــران و
کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا ،مســاله نقــل و انتقــاالت
بانکــی اســت ،توضیــح داد :بــا وجــود ایــن مســاله ،واردات
و صــادرات کاهــش یافتــه کــه تولیــد را نیــز تحتالشــعاع
قــرار خواهــد داد.
او بــا بیــان اینکــه شــرکتهای کوچــک و متوســط ،از
نبــود کانالهــای رســمی مالــی آســیب بیشــتری متحمــل
میشــوند ،گفــت :اتــاق بازرگانــی تهــران پلتفرمــی بــرای
تهاتــر کاال طراحــی کــرده کــه ایــن پلتفــرممیتوانــد
بــه خدمــت تجــارت ایــران و اتحادیــه اوراســیا درآیــد.
همچنیــن اســتفاده از رمزارزهــا نیــزمیتوانــد بــه عنــوان
یــک راهــکار مــورد توجــه قــرار گیــرد .در عیــن حــال
ایجــاد یــک صنــدوق مالــی بــرای تامیــن مالــی پروژههــای
مشــترک نیــز قابــل بررســی اســت.
در ادامــه ،عزیــز منصــوری ،رئیــس اداره همکاریهــای
چندجانبــه تجــاری مالــی وزارت امــور خارجــه ایــران ،بــا
بیــان اینکــه نظــام ســنتی و کالســیک پولــی موجــود،
نیازهــای ناشــی از توســعه مناســبات را پاســخگو نیســت،
عنــوان کــرد کــه در ایــن زمینــه بایــد نوآوریهــای جدیــدی
رقــم بخــورد .او ادامــه داد :بــا وجــود کاهــش حجــم تجــارت
ایــران بــا برخــی کشــورها در ماههــای گذشــته ،شــاهد
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رشــد مبــادالت تجــاری کشــور بــا روســیه و ارمنســتان
بودهایــم .ایــن نشــانمیدهــد کــه اگــر ارادهای در کار
باشــد ،حتــی در بدتریــن شــرایط نیــز امــکان توســعه روابــط
وجــود دارد.
منصــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه دالرزدایــی از تجــارت بایــد
از حــرف بــه عمــل تبدیــل شــود ،گفــت :فــارغ از شــعارهای
دولتــی در ایــن زمینــه ،شــرکای ایــران در اتحادیــه اوراســیا
بایــد اقدامــات جدیتــری در زمینــه دالرزدایــی بــه انجــام
برســانند .بــرای مثــال بــا توجــه بــه ایــن کــه روســیه رتبــه
چهــارم را از نظــر برخــورداری از ذخایــر طــا داراســت،
طــا میتوانــد بــه ابــزار مبادلــه ایــران و کشــورهای عضــو
اتحادیــه اوراســیا تبدیــل شــود.
رســتم ژیگانشــین ،رئیــس نمایندگــی بازرگانــی فدراســیون
روســیه در ایــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد بانــک
روســی در حــال اتصــال بــه یــک ســوئیفت ایرانــی هســتند،
گفــت :مذاکراتــی هــم بــا بانــک شــهر در حــال انجــام اســت
تــا در یــک گام موثــر دیگــر ،روابــط مســتقیم بانکــی میــان
ایــران و روســیه برقــرار شــود .ضمــن ایــن کــه اســتفاده از
روبــل در تجــارت روســیه در حــال افزایــش اســت .در 11
ماهــه ســال 2020نیــز حجــم تجــارت ایران و روســیه شــش
درصــد رشــد داشــته و ایــن دســتاورد بــا وجــود تحریمهــا
رقــم خــورده اســت.
در ادامــه عــزتاهلل ملکــی ،معــاون اداره امــور بینالملــل
بانــک مرکــزی ایــران هــم گفــت :بانکهــای مرکــزی ایــران
و کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا ،راهکارهــای تســهیل
مــراودات پولــی را مــورد بررســی قــرار داده و پیشــنهادات
خــود را بــه دبیرخانــه اتحادیــه ارســال کردهانــد .پیشــنهاد
مــا ،ایجــاد یــک نهــاد فرعــی همــکاری بانکــی اســت و
قــرار اســت ایــن اتحادیــه ،در اولیــن فرصــت نظــر خــود
را اعــام کنــد .تســهیل مبــادالت مســتلزم آن اســت کــه
همــکاران بانکــی ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا
در کنــار یکدیگــر بنشــینند و در مــورد نحــوه تســویه وجــوه
تبادلنظــر داشــته باشــند.
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نهــاده هــا دامــی ،دارو و تجهیــزات پزشــکی و کاالهــای
اساســی مثــل شــکر  ،برنــج  ،روغــن نباتــی و چــای ســاالنه
میلیاردهــا دالر بایــد ارز داشــته باشــیم .عــاوه بــر ایــن
و بــر اســاس تقســیم بنــدی هــای رایــج ارایــه شــده از
ســوی نهادهــای رســمی دولتــی از کل واردات ایــران 85
در صــد آن واردات مــواد اولیــه و کاالهــای ســرمایه ای و
واســطه ای تولیــد اســت .بــه طــوری کــه اگــر واردات ایــران
کاهــش یابــد شــاهد رکــود تولیــد خواهیــم بــود کــه بــر
نــرخ بیــکاری موثــر اســت .همچنیــن درآمــد ارزی ایــران
بیشــتر از هــر کاالیــی بــه درآمــد صــادرات نفــت خــام و
نیــز میعانتــات گازی و فــرآورده هــای نفــت و پتروشــیمی
وابســته اســت .براســاس تــازه تریــن آمــار ارایــه شــده از
مهنــدسمحمــدپارســا
ســوی معــاون اول ریاســت جمهــوری در نمایشــگاه نفــت
رییــسهیــاتمدیــرهفدراســیون
و گاز در دوســال اخیــر رقمــی معــادل  100میلیــارددالر
صــادراتانــرژیوصنایــعابســتهایـران
از درآمــد ارزی ایــران بــه دلیــل تحریــم هــا کاســته شــده
دســت کــم یــک دهــه اســت ایرانیــان از هــر گــروه و دســته اســت .همــه آنچــه در بــاال نگاشــته شــد بــرای نشــان
و بــه هــر میــزان درآمــد و هــر کســب وکار و پیشــه ای در دادن اهمیــت نــرخ ارز در کســب وکار و معیشــت ایرانیــان
چنــگ تغییــرات شــگفت انگیــز و بــه عبــارت دقیــق تــر اســت و متاســفانه در وضعیــت غــم انگیــزی قــرار داریــم.
پــرش هــای بلنــد نــرخ تبدیــل ارز هــای معتبــر از جملــه
دالر بــه پــول ایــران گرفتــار شــده انــد .شــهروندان ،صاحبان آزادیالزامــینــرخارز
و مدیــران بنگاههــای اقتصــادی ،صنعتــی و بازرگانــی بــه آیــا راهــی بــرای پشــت ســرنهادن ایــن وضعیــت ناراحــت
چشــم دیــده انــد نــرخ تبدیــل هــر دالر آمریــکا از  10000کننــده و آســیب زننــده بــه شــهروندان و منافــع ملــی وجود
ریــال بــه طــور متوســط در  1390بــه حداقــل  210000دارد ؟ بــه نظــر مــی رســد اصــاح سیاســت هــای ارزی و در
ریــال در ســال  1399رســیده اســت .یــک محاســبه ســاده کانــون ایــن سیاســتها اصالح ســاختار نــرخ ارز وجــود دارد؟
نشــان مــی دهــد قیمــت هــر دالر آمریــکا در یــک دوره  10تجربــه جهانــی نشــان مــی دهــد شــمار قابــل اعتنایــی از
ســاله  21برابــر شــده اســت .از ســوی دیگــر بــه هــر دلیــل کشــورهای جهــان ایــن مســاله را حــل کــرده انــد .بــه ایــن
منطقــی -اقتصــادی یــا سیاســی ،تغییــرات نســبی همــه ترتیــب کــه بیشــتر کشــورها سیاســت ســرکوب نــرخ ارز را
انــواع کاالهــا و خدمــات بــا درنــگ هــا و تاخیرهایــی خــود کــه بــه تثبیــت دســتوری نــرخ تبدیــل ارزهــای معتبــر در
را بــا قیمــت دالر در بــازار آزاد همســنگ کــرده و بــا افزایش برابــر پــول ملــی اســت کنــار نهــاده و در بدتریــن حالــت
هــای بهــت بــر انگیــز رو بــه رو بــوده ایــم .رشــدهای سیاســت ارزی مدیریــت شــناور ارز را جایگزیــن کــرده و
شــتابان قیمــت کاالهــای موردنیــاز عمومــی ایرانیــان مثــل نیــز از آن هــم عبــور و راه را بــرای آزاد ســازی نــرخ ارز در
مــواد و عقــب مانــدن نــرخ رشــد مــزد و حقــوق موجــب بــازار آزاد صــاف کــرده انــد .بنابرایــن  ،ایــران نیــز چــاره ای
شــده اســت بنابــر برخــی گــزارش هــای پژوهشــی در دهــه نــدارد و تجربــه جهانــی و منطــق نیرومنــد دانــش اقتصــاد
 1390رقمــی برابــر بــا  35درصــد جامعــه ایرانــی زیــر خط مــی گویــد بایــد آزاد ســازی واقعــی نــرخ ارز اتفــاق بیفتــد.
فقــر قــرار بگیرنــد کــه رقــم دهشــتناکی اســت و پیامدهــای
اقتصــادی  ،اجتماعــی و سیاســی آســیب ســاز بزرگــی دارد.
از ســوی دیگــر اقتصــاد ایــران برخــاف تمایــل و خواســت مانــعاصلــیآزادســازی
مقامهــای سیاســی در همــه نیــم ســده تــازه ســپری شــده دقــت در گفتــار و ماهیــت مدافعــان سیاســت هــای ارزی
توانایــی بــه دســت آوردن اســتقالل از اقتصــاد جهانــی را بــه کــه توصیــه بــه ســرکوب نــرخ ارز دارنــد و یــا میگوینــد
دســت نیــاورده اســت .بــه طــوری کــه تنهــا بــرای واردات بایــد دولــت و بانــک مرکــزی الزامــا دامنــه تغییــرات نــرخ
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ارز را در کنتــرل داشــته باشــد ایــن اســت کــه در غیــر
ایــن صــورت بــر ابعــاد فقــر بــه دلیــل افزایــش قیمــت
کالهــا و خدمــات اضافــه شــده و ایــن از سیاســتهای اصلــی
رســیدگی بــه تهیدســتان عبــور مــی کنــد .امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه ایــن دو سیاســت ارزی از دهــه  1340تــا
امــروز بــه ویــژه در  10ســال اخیــر ســد راه توســعه فقــر
نشــده اســت و ســد راه رشــد قیمــت هــا نبــوده اســت.
بنابــر ایــن مــی تــوان بــا اســتناد بــه آمارهــای گوناگــون
نشــان داد سیاســتهای ارزی اعمــال شــده تــا امــروز در
رســیدن بــه ایــن راهبــرد کامیابــی نداشــته اســت و بایــد
راه نــو رفــت .بــرای اینکــه گرفتــاری احتمالــی بــری کــم
درامــده گســترش نیابــد و تــا روزی کــه فقــر از کشــور
ریشــه کــن نشــده اســت بــا سیاســتهای یارانــه ای کارامــد
از کــم درامدهــا بــه شــکل هــای گوناگــون حمایــت کــرد .
تعــادلارزیوآزادســازی
اگــر مــی خواهیــم از ویرانگریهــای جهــش هــای نــرخ ارز
و پیامدهــای ناراحــت کننــده آن مثــل تخصیــص رانــت
ارزی  ،افزایــش شــدید قیمــت کاالهــا و خدمــات و تــورم
هــای دورقمــی و تــا  40 – 30درصــدی و فســاد ارزی
بــرای همیشــه رهــا شــویم راهــی جــز ازاد ســازی نــرخ
ارز وجــود نــدارد .شــاید ایــن هــراس باشــد کــه در ایــن
صــورت ممکــن اســت عــدم تعــادل در بــازار ارز مصیبــت
درســت کنــد امــا بــه چنــد دلیــل بالیــی نــازل نخواهــد
شــد کــه از بــای فعلــی ویرانگــر تــر شــود .آزاد ســازی نــرخ
ارز اوال صــف هــای بــزرگ رانــت خــواران بــرای دریافــت ارز
ترجیحــی را کاهــش مــی دهــد و از حجــم تقاضــای ارز کــم
مــی کنــد .ثانیــا قاچــاق معکــوس و قاچــاق کاال بــه داخــل
را کاهــش مــی دهــد و نیــز واردات چمدانــی و قاچــاق
میلیونهــا مســافر بــه ایــران و از مرزهــای آبــی و خاکــی
را کاهــش داده و تقاضــای موثــر ارز بــه مــوارد ضــروری
منحصــر خواهــد شــد .از ســوی دیگــر آزاد ســازی نــرخ ارز و
کاهــش دســتورهای دولتــی و بانــک مرکــزی بــرای تعییــن
نــرخ ارز و فشــار برصــادر کننــدگان  ،توســعه صــادرات را
در یــک چرخــه کار آمــد و فزاینــده قــرار خواهــد داد .در
ایــن صــورت تعــادل ارزی بــه شــکل ســاختاری و برپایــه
مبادلــه آزاد شــکل و قــوام پیــدا مــی کنــد .بــرای رهایــی
از بدبختــی دگرگونــی هــای شــگفت انگیــز نــرخ ارز راهــی
جــز آنچــه کــه بــه صــورت کوتــاه در ایــن نوشــته آمــد
وجــود نــدارد.
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یادداشــتی از رضا طبیب زاده

تجلیل از پیشکسوتان صنعت احداث
از دغدغــه هــای قدیمــی مــا در  100ســال گذشــته عــدم
پایــداری شــرکتهای پیمانــکاری و مشــاوره ای در بخــش
هــای مختلــف صنعــت احــداث کشــور بــوده اســت و مــا
تجربــه خوبــی در ایــن حــوزه نداریــم .در کشــورهای
مختلــف جهــان باالخــص کشــورهای اروپایــی ،امریــکای
شــمالی و کانــادا مــا مواجــه بــه بقــا و داوم شــرکتهای
مهندســی بــا قدمــت  150ســاله و بیشــتر نیــز هســتیم
کــه بــا همــان نــام و نشــان اول خــود هــم اکنــون نیــز بــه
فعالیــت هــای خــود ادامــه مــی دهــد ،ایــن در حالتی اســت
کــه در فضــای مهندســی کشــور مــا شــرکتهای پیمانــکاری
و مشــاوره ای بــا حــذف و خــروج بنیــان گــذاران شــرکت
هــا کــم کــم یــا دفعتــا میــرا شــده و دیگــر نــام و اثــری از
انهــا نیســت .
تجربــه بیــش از  50ســال گذشــته مــا نشــان داده اســت
کــه بــه هنــگام افتتــاح و بازگشــایی پــروژه هــا و بــه هنــگام
بازدیــد مقامــات بلنــد پایــه کشــور در بنــر هــا و تابلوهــای
نصــب شــده در کارگاه هــای محــل اجــرای پــروژه هیــچ
زمــان نامــی از پیمانــکاران کــه زحمــت اصلــی اجــرای
پــروژه را کشــیده اســت نمــی برنــد و یــا اینکــه مقامــات
بلنــد پایــه و رســمی کشــور کــه بــرای گفتگــو بــا مقامــات
کشــورها و عمدتــا بخاطــر گســترش روابــط اقتصــادی
بیــن دو کشــور مــی باشــد بــه همــراه مقمــات سیاســی از
پیمانــکاران یــا اصــا خبــری نیســت و یــا اگــر باشــد بســیار
کــم رنــگ اســت مــا هنــوز نتوانســتیم بــه دولتمــردان ایــن
مــوارد را تفهیــم نماییــم کــه مــا بازوهــای شــما هســتیم مــا
ســربازان جبهــه اجــرای پــروژه هــا هســتیم  .مــا هســتیم
کــه بایســتی بــه مــا اعتمــاد کنیــد تــا بتوانیــم پــروژه هــای

کشــور و خــارج از کشــور را بــه اتمــام برســانیم .
عــدم اعتمــاد دولــت در ایــن چنــد دهــه پــس از انقــاب
بــه بخــش خصوصــی بســیار روشــن بــوده اســت  .در اصــل
 44قانــون اساســی از ابتــدای انقــاب تمرکــز روی بخــش
دولتــی و تعاونــی و اگــر چیــزی هــم باقــی مــی مانــد در
انتهــا بــه بخــش خصوصــی اختصــاص دارد  .چنــد ســالی
کــه از انقــاب گذشــت مســئوالن محتــرم نظــام باالخــص
مقــام معظــم رهبــری بــا درک درســتی از اصــاح اصــل 44
قانــون اساســی مبــادرت بــه ابــاغ ســند چشــم انــداز نظــام
تــا افــق ســال  1404بــه زیرمجموعــه هــای نظــام فرمودنــد
و عــاوه بــر ان قانــون اجــرای سیاســت هــای اصــل ، 44
قانــون اقتصــادی مقاومتــی  ،قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســب و کار نیــز در پــی ان بــه منظــور تســهیل ورود
پیمانــکاران بخــش خصوصــی تــا افــق ســال  1404تدویــن
و ابــاغ شــده اســت .تــا نزدیــک بــه اخــر ایــن مــدت چنــد
ســالی باقــی نیســت قــرار بــر ایــن بــود در طــول ایــن 20
ســاله دوران ایــن دســتورالعمل بخــش خصوصــی جایگزیــن
بخــش دولتــی و تعاونــی شــود .عمــا بخــش تعاونــی بــا
توفیــق هــای الزم بــه علــت نداشــتن ســاختارهای دقیــق
موفــق نبــود و متقابــا انتقــال مســئولیت بــه تشــکل هــای
اقتصــادی مختلــف بخــش خصوصــی نیــز انجــام نشــد و
بــه اقــرار و بیــان مســئوالن ذیربــط نظــام شــاید در حــدود
 % 10بــه معنــای درســت و واقعــی کلمــه انتقــال کار از
بخــش دولتــی بــه خصوصــی انجــام شــد و در ایــن فاصلــه
شــرکتهایی کــه بــا خصوصیــات نــه دولتــی و نــه خصوصــی
(خصولتــی ) و همچنیــن ارگان هــای مختلــف خــارج از
نظــام قــوه مجریــه بــه پــروژه هــا وارد شــدند و رقابــت را

بــرای بخــش خصوصــی بســیار تنــگ کردنــد و عمــا بخــش
خصوصــی در یــک حالــت نامســاعد جــدی قــرار گرفــت.
دولــت در عمــل مــا را رقیــب خــود مــی دانــد و بایســتی
در اجــرای پــروژه هــا رگوالتــوری نمایــد نــه تصــدی گــری
 .پیمانــکاران ایرانــی از همــان ابتــدای پــروژه هــای پــارس
جنوبــی نشــان دادنــد کــه توانمندنــد و بخــش خصوصــی
در ایــن اواخــر بــا توجــه بــه همــه تنگناهــای حاصــل از
تحریــم بــی رحمانــه و جنــگ اقتصــادی امریــکا بــا ایــران
 ،توانســتند در فــاز  12پــارس جنوبــی کــه بزرگتریــن
فــاز پــارس جنوبــی ( تــا  1/5برابــر بقیــه فازهــای پــارس
جنوبــی) موفــق بیــرون اینــد.
در ایــن نوشــتار کوتــاه اهتمــام بــر معرفــی یکــی از
پیشکســوتان ارزنــده صنعــت احــداث کشــور باالخــص
صنعــت نفــت و همچنیــن از بنیــان گــزاران اصلــی انجمــن
صنفــی و کارفرمایــی نفــت  ،گاز و پتروشــیمی ()APEC
جنــاب اقــای مهنــدس تهماســب رضــوی مدیــر عامــل
محتــرم شــرکت تهــران جنــوب مــی باشــد  .شــرکت تهــران
جنــوب در ســال  1338بــه همــت ایشــان تاســیس شــد .
اولیــن پــروژه کاری شــرکت تهــران جنــوب بــا مبلــغ 6500
تومــان در یــک پــروژه نفتــی در ســربند اغاجــاری شــروع
شــد و هــم اکنــون بعــد از بیــش از  60ســال تــاش بــی
وقفــه شــرکت تهــران جنــوب بــا ســربلندی در پــروژه هــای
 4-3میلیــارد دالری نفــت و گاز حضــور مســتقیم و فعــال
دارد .
جنــاب اقــای مهنــدس تهماســب رضــوی مدیــر یکــی از
شــخصیت هــای ایــران دوســت و برجســته در حرفــه
مهندســی کشــور اســت و در ســن نزدیــک بــه  87ســالگی

نیــز فعاالنــه در اجــرای پــروژه هــا دخالــت مســتقیم دارنــد
و بــرای سرپرســتی و بازدیــد از کارگاه هــای شــرکت و
بــه فرمایــش خودشــان بــرای دیــدار و دادن روحیــه بــه
کارگــران و مهندســان کارگاه بــه مناطــق جنوبــی ایــران
خصوصــا دو اســتان بوشــهر و اســتان خوزســتان و در همــه
فصــول ســفر دارنــد.
شــرکت تهــران جنــوب در چنــد پــروژه فازهــای بــزرگ
پــارس جنوبــی مــن جملــه اجــرای پــروژه فــاز 4و  5دخالت
اجرایــی داشــتند و یکــی از فعــاالن اصلــی در اجــرای پــروژه
ملــی و بــزرگ کشــور یعنــی پــروژه پاالیشــگاه بیــد بلنــد
خلیــج فــارس در اســتان خوزســتان نیــز از همــان ابتــدای
شــروع پــروژه بودنــد .ایــن پــروژه در مــورخ 99/11/14
توســط وزیــر محتــرم نفــت افتتــاح شــده و شــرکت تهــران
جنــوب موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیــر از وزیــر محتــرم
نفــت جنــاب اقــای مهنــدس بیــژن نامــدار زنگنــه گردیدنــد
.مــا بایــد از پیشکســوتان خــود همچــون تهماســب رضــوی
هــا بایســتی در حیاتشــان تقدیــر و تشــکر نماییــم و لــذا
روش اخــاق نادرســت کــه پــس از نبــود افــراد مراســم و
تقدیــر هــای مختلــف گرفتــه مــی شــود حتــی االمــکان
احتــراز نماییــم  .اینجانــب بعنــوان یکــی از شــاگردان
ایشــان از اســل  1349بــا ایشــان همــکاری داشــته و پــس
از انقــاب نزدیــک بــه  15ســال در کنــار ایشــان شــاهد
تــاش هــای بــی وقفــه شــان در صنعــت احــداث کشــور
بــودم و لــذا ایــن بابــت از ایشــان سپاســگزارم و امیــد دارم
حرکــت ایشــان در تــداوم عمــل شــرکت تهــران جنــوب
بیــش از  60ســال الگــوی روشــنی بــرای مهندســین جــوان
در اینــده کشــور باشــد .
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بازار  ۱۴۰۰میلیارد
دالری صادراتـــ
بـرق به کشورهای
همسایه و اورسـیا

کشــورهای همســایه و اوراســیا بــرای صــادرات برق
دارای یــک بــازار  ۱۴۰۰میلیارد دالری هســتند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســتاد همایــش
ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی ،نشســت «تجــارت منطقــهای
بــرق؛ الزامــات و اولویتهــا» ،بــا حضــور جمعــی از اســاتید و
صاحبنظــران و فعــاالن ایــن حــوزه در پژوهشــکده مطالعــات
فنــاوری برگــزار شــد .ایــن نشســت ،ششــمین پیــش
نشســت تخصصــی از هفتمیــن همایــش ســاالنه اقتصــاد
مقاومتــی بــود کــه در تاریــخ  ۲۹بهمــن ســال جــاری بــا
موضــوع «تجــارت منطقــهای؛ اولویــت راهبــردی» برگــزار
خواهــد شــد.
اهمیــت ،الزامــات و ســازوکارهای اســتفاده از فرصــت
جغرافیایــی اســتراتژیک ایــران در تجــارت منطق ـهای بــرق،
متولــی ایــن حــوزه و وضعیــت کنونــی تجــارت بــرق کشــور
از جملــه مــواردی بــود کــه بــه طــور مفصــل در یــک
نشســت بــه آنهــا پرداختــه شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت صالــح رحیمــی ،کارشــناس ارشــد
انــرژی اندیشــکده اقتصــاد مقاومتــی بــا اشــاره بــه اینکــه
رویکــرد کلــی بایــد تجــارت بــرق باشــد یعنــی ترانزیــت،
صــادرات و مشــارکت در تولیــد بــرق نــه صرفــاً صــادرات
بــرق ،گفــت :هیــچ کشــوری همیشــه وارد کننــده بــرق
نخواهــد بــود پــس نمیتــوان صرفــاً بــر صــادرات بــرق
متمرکــز شــد.
وی افــزود :در سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در ۴
مــاده بــه تعامــات منطق ـهای و تجــارت بــرق اشــاره شــده
اســت .در مــاده  ۴۹قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز بــر
تجــارت منطقــهای بــرق تاکیــد شــده اســت ،در ردیــف
پنجــم بنــد ب ســند ملــی راهبــرد انــرژی کشــور نیــز بــر
همیــن امــر تاکیــد شــده اســت.

بــر  ۱۰۰۰میلیــارد دالر نیــاز کشــورهای همســایه بــه بــرق
اســت ۴۰۰ .میلیــارد دالر هــم اوراســیا اســت کــه حجــم
زیــادی اســت و مــا جــزو معــدود کشــورهایی هســتیم کــه
چنیــن ظرفیتــی داریــم.
وی افــزود :آمــار دقیقــی از بــرآورد پتانســیل صــادرات بــرای
کشــورهای منطقــه نداریــم .امــا کشــورهای منطقــه بــا
توجــه بــه ظرفیــت و نیازهایشــان ظرفیــت توســعه صــادرات
را دارنــد .بــا وجــود ایــن اگــر قراردادهایــی داشــته باشــیم
کــه نتوانیــم بــه آنهــا پایبنــد باشــیم ایــن قراردادهــا در
بلندمــدت بــه روابــط دو کشــور آســیب میزنــد .بایــد
نــگاه سیســتمی بــه مســاله داشــته باشــیم .هماهنگــی بیــن
دســتگاههای مختلــف در حــوزه انــرژی چالــش اساســی
بــرای صــادرات بــرق اســت.

پتانسیل۴۰۰میلیارددالریصادراتبرقاوراسیا
در ادامــه پیــام باقــری نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران گفــت :چــرا مــا یــک
اســتراتژی بلندمــدت و نقشــه راه نداشــتیم کــه همــه
ذینفعــان حــوزه بــرق منطقــهای نداریــم بــرای اینکــه
بتوانیــم قطــب بــرق منطقــه شــویم؟ مــا بــا ظرفیــت فراوانی
در منطقــه بــه لحــاظ نیــاز منطقــه مواجــه هســتیم .بالــغ

موقعیتجغرافیایمناسبمزیتپایدارایران
در پایــان نشســت صــادق کریمــی ،رئیــس گروه دیپلماســی
انــرژی اندیشــکده حکمرانــی انــرژی و منابــع ایــران گفــت:
اغلــب مدعویــن در مســاله ضــرورت اقــدام در حــوزه تجارت
منطقـهای بــرق و اینکــه بایــد بــه ســراغ ترانزیــت و خریــد و
فــروش بــرق رفــت ،توافــق دارنــد.
وی نبــود هماهنگیهــای بیــن بخشــی داخلــی و عــدم

تعییــن تکلیــف بخــش خصوصــی را از موانــع تجــارت
منطق ـهای بــرق دانســت و گفــت :اولویتهــای مــا ایــن
اســت کــه اوالً تــا مدتــی روی مزیــت صــادرات تکیــه
کنیــم ،ثانیـاً برویــم بــه ســمت صــادرات خدمــات در بــازه
جغرافیایــی محــدود بــا همســایگان و ثالثــاً برویــم بــه
ســمت منابــع بــرق تــا بتوانیــم ترانزیــت کنیــم.
کریمــی بــا اشــاره بــه اهمیــت ثبــات و پایــداری مســائل
بیــن المللــی گفــت :اگــر ایــن فرصــت از دســت رود تــا
ســالها از دســت مــیرود .یــک کشــور یــک بــار بــه
شــما اعتمــاد میکنــد .مــا بایــد در داخــل نحــوه تعامــل
بــا همســایگان در حــوزه تجــارت بــرق را تعییــن تکلیــف
کنیــم .بــه طــور کلــی اگــر دیدیــم مهــم اســت و توانایــی
اش را داریــم بایــد بــه الزاماتــش پایبنــد باشــیم
کریمــی در پایــان افــزود :مــن معتقــدم کــه اگــر دنبــال
پیشــرفت و توســعه هســتیم بایــد توجــه کنیــم چــه
مزیتــی داریــم کــه قابــل گرفتــن از مــا نیســت .آنچــه
قابــل رد و بــدل کــردن نیســت جغرافیــا اســت .مــا در
ایــن نقطــه قــرار گرفتــه ایــم و مزیــت هــم داریــم .اگــر
رفتیــم بــه ســمت مزیتهایــی کــه مرتبــط بــا جغرافیــا
هســتند ،اینهــا مزیتهایــی اســت کــه نمیتواننــد از
مــا بگیرنــد.

وزیر اقتصاد :سهم بازار سرمایه
در تامین مالی اقتصاد  50درصد
میباشد
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وزیــر اقتصــاد گفــت :در  10ماهــه امســال پانصــد هــزار
میلیــارد تومــان تامیــن مالــی در بــازار ســرمایه اتفــاق
افتــاد کــه نیمــی از تامیــن مالــی در اقتصــاد کشــور
اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری آریــا ،فرهــاد دژپســند دیــروز
در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
افــزود :در نخســتین جلســه شــورای گفتگــو کــه حضــور
پیــدا کــردم اعــام کــردم بایــد امســال هــزار میلیــارد
تومــان تامیــن مالــی در اقتصــاد داشــته باشــیم کــه 50
درصــد آن از طریــق بــازار ســرمایه اتفــاق افتــاد ایــن در
حالیســت کــه کل تامیــن مالــی بــازار ســرمایه در ســال
گذشــته  264هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.
وی اضافــه کــرد :بــرای ســال  1400بایــد برنامــه ریــزی
و تــاش کنیــم تــا هــزار و  400هــزار میلیــارد تومــان
ســرمایه گــذاری و تامیــن مالــی بــرای اقتصــاد صــورت
گیــرد کــه بخــش عمــده آن بایــد ســرمایهگذاری
جدیــد باشــد.
وزیــر اقتصــاد گفــت :اگــر بتوانیــم ایــن هــدف را محقــق
کنیــم میتــوان گفــت بــرای رشــد اقتصــادی خیــز
برداشــتیم .البتــه امســال هــم رشــد خوبــی صــورت
گرفتــه اســت همچنیــن برنامــه ریزیهــا بایــد بــه
گونــهای باشــد کــه بــازار پــول و بــازار ســرمایه بــه
صــورت ترکیبــی تامیــن مالــی اقتصــاد کشــور را انجــام
دهنــد.
آقــای دژپســند افــزود :وزارت صمــت ،وزارت جهــاد
کشــاورزی و بخــش خصوصــی بایــد کمــک و برنامــه
راهبــردی را بــرای تامیــن مالــی و ســرمایه گــذاری
 1400هــزار میلیــارد تومانــی اقتصــاد ارائــه کننــد
کــه ایــن برنامههــا میتوانــد بــه صــورت مشــارکت
بخــش خصوصــی و یــا رشــد صــادرات غیرنفتــی و دیگــر
راهکارهــای موجــود باشــد.
وزیــر اقتصــاد گفــت :یکــی از آرزوهــای مــا ایــن بــود
کــه کشــور را از وابســتگی مطلــق بــه نفــت رهــا کنیــم
کــه امــروز ایــن مهــم اتفــاق افتــاد و حجــم صــادرات
غیرنفتــی ،گــوی ســبقت را از صــادرات نفــت خــام
ربــوده اســت.
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انـرژی

حفظ رقابتپذیری اقتصاد
با سرکوب نرخ ارز

علیرضــا کالهــی صمــدی عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
ایــران اظهــار کــرد :موضــوع تاثیــر نــرخ ارز در اقتصــاد ایران
عمدتــا بــه داســتان بیمــاری هلنــدی برمــی گــردد .مــا در
دو مقطــع در اقتصــاد ایــران دچــار ایــن عارضــه شــدیم.
یکبــار از ســال  ۵۲بــه بعــد کــه افزایــش درآمدهــای نفتــی و
واردکــردن آنهــا بــه داخــل چرخــه اقتصــادی کشــور ایــن در
حالــی اســت کــه خیلــی از رقبــای اقتصــادی منطقــه ای مــا
در بیــرون از اقتصــاد ســرمایه گــذاری کردنــد .در اقتصــادی
کــه ظرفیــت ایــن حجــم از نقدینگــی را نداشــت ،بیمــاری وابســتگی اقتصــاد ایــران را بــه ارز بیــش از پیــش کــرد.
هلنــدی را ایجــاد کــرد .هرچنــد بنــده معتقــدم اســم ایــن و مــا کمــاکان موفــق نشــدیم خودمــان را از ایــن چرخــه
بیمــاری را بایــد بیمــاری ایرانــی گذشــت .چــون مــا ایــن رهــا بکنیــم.
بیمــاری را بــه یــک ســطح دیگــری از خرابــی رســاندیم.
کالهــی صمــدی تصریــح کــرد :هرچنــد کــه در دولــت
او ادامــه داد :دفعــه دوم نیــز برمــی گــردد بــه دولــت اصالحــات ،قیمــت هــا تــا ایــن انــدازه بــه نــرخ هــای
قبــل؛ در حقیقــت بررســی نمودارهــای اقتصــادی نشــان بیرونــی وابســتگی و چســبندگی نداشــت .مــا نمــی دیدیــم
مــی دهــد در دولــت اصالحــات وارد یــک پارادایــم جدیــد کــه قیمــت گوشــت و مــرغ و  ...اینگونــه بــا نــرخ ارز جابجــا
اقتصــادی شــده بودیــم و اقتصــاد ایــران بــه یــک نقطــه شــود .ایــران قیمــت خــودش را داشــت و بیــرون هــم
عطفــی رســیده بــود کــه در پایــان ایــن دولــت اقتصــاد قیمــت خــودش را داشــت .و ایــن حالــت شــبیه خیلــی از
ایــران بــه رشــد دو رقمــی مــی رســید و تــورم هــم در حــال اقتصادهــای بــزرگ دنیاســت ،همچــون اندونــزی ،چیــن و
تــک رقمــی شــدن بــود .ولــی متاســفانه در دولــت نهــم و ...هرچنــد مــا هــم کشــور بزرگــی هســتیم و نبایــد تــا ایــن
دهــم بــا سیاســت هــای غلــط ،دوبــاره تــورم را زیــاد کردنــد .حــد دســتخوش تغییــرات نــرخ ارز شــویم.
او تاکیــد کــرد :در دولــت هایــی کــه دسترســی بــه منابــع
ارزی از فــروش منابــع طبیعــی دارنــد ،اولیــن عکــس العمــل اقتصادهــای موفــق و آنهایــی کــه تولیــد پررونــق و رشــد
ایــن اســت کــه بــا افزایــش واردات تــورم را مهــار کننــد .اقتصــادی دارنــد ،اکثــرا ســعی مــی کننــد از افزایــش نــرخ
و خــب در شــرایطی کــه در داخــل کشــور درگیــر تــورم ارز ملــی خودشــان جلوگیــری بکننــد .در حقیقــت بــه
هســتیم ،ایــن افزایــش واردات بــا ارز عمــا سوبســیدی ،یــک نحــوی نــرخ ارز خودشــان را ســرکوب مــی کننــد
(ارزی کــه توســط منابــع طبیعــی کشــور بدســت ِمــی کــه بتواننــد رقابــت پذیــری اقتصادشــان را حفــظ بکننــد.
آیــد) ،تولیــد ناخالــص ملــی را نابــود مــی کنــد .و ایــن کمــا اینکــه مــی بینیــد در بحــث هــای بیــن اتحادیــه اروپــا،
اتفــاق در ایــران افتــاد و ایــن نابــودی ،چرخــه اقتصــاد آمریــکا و چیــن و در بحــث هایــی کــه ســازمان تجــارت
کشــور وابســتگی بــه ارز را بیــش از پیــش مــی کنــد .یــک جهانــی بــا چیــن داشــته ،اصلــی تریــن اتهــام ســرکوب
مثالــش ایــن اســت کــه در ســال  ۷۶تــا  ،۷۷از ایــران رب نــرخ آر.ان.بــی اســت ،و مــی گوینــد چیــن بــه صــورت
گوجــه فرنگــی صــادر مــی کردیــم ،ایــن در حالــی اســت مصنوعــی نــرخ آر.ان.بــی را پاییــن نگــه مــی دارد.
کــه در پایــان دولــت دهــم ،رب گوجــه فرنگــی وارد مــی
کردیــم و حجــم واردات کشــور بــه  ۸۰میلیــارد دالر رســید او افــزود :یکــی از شــواهد ایــن امــر ،همیــن اســت کــه
کــه ایــن وابســتگی و اعتیــاد بــه واردات و از طرفــی از بیــن دولــت چیــن بــا منابــع مــازاد خــودش مرتــب اوراق قرضــه
رفتــن خیلــی از حلقــه هــای صنعتــی ،بــه خاطــر اینکــه دالر مــی خــرد و داراییــش در ایــن مــورد بــه بیــش از ۳
توانایــی رقابــت بــا وارداتــی کــه عمــا از فــروش نفــت تریلیــون دالر رســیده اســت.
کشــور سوبســید مــی گرفــت را نداشــت ،ایــن دو قضیــه مســیری کــه مــا بــر عکــس رفتیــم؛ البتــه اقتصــاد مــا یــک
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جــوری بیمــار شــده کــه نــه رشــد تولیــد مناســبی داریــم
و همچنیــن دچــار رکــود تورمــی هســتیم ،آن وقــت اســت
کــه در مقاطــی نــرخ دالر را مصنوعــی ســرکوب کردیــم
کــه عمدتــا بــر مــی گــردد بــه نیمــه دوم دولــت گذشــته
و حتــی اوایــل دولــت تدبیــر ،کــه ایــن کار بــه تولیــد و
اشــتغال آســیب مــی زنــد .ولــی تــورم را تــا یــک حــدی
مدیریــت مــی کند،اگــر هــم نــرخ ارز رهــا شــود ،منجــر بــه
جهــش تــورم مــی شــود .از آن طــرف هــم چــون اقتصــاد
آمــاده نیســت و رابطــه هــای تجاریــش بــا بــازار هــدف
تعریــف نشــده ،در نتیجــه مــا رشــد صــادرات نمــی بینیــم.
در واقــع در یــک جایــی گیــر کــرده ایــم کــه از همــه طــرف
چــوب موضــوع نــرخ ارز را مــی خوریــم.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه داد :بــا افزایش،
صــادرات مــا بــه ســایر کشــورها رونــق نمــی گیــرد و از آن
طــرف هــم تــورم ایجــاد مــی شــود و کاهــش هــم میدهیــم
منجــر بــه از بیــن رفتــن تولیــد میشــود.
کالهــی صمــدی پاســخ داد :راهــکار ایــن اســت کــه مدتــی
بــه اقتصــاد ایــران ثبــات بدیــم؛ بــازی هــای سیاســی بــا نرخ
ارز و حرکــت هایــی کــه ســعی در نگــه داشــتن نــرخ ارز در
یــک ســطح غیرواقعــی کــه نهایتــا هــم از کنتــرل خــارج
مــی شــود و باعــث جهــش مــی شــود را کنــار بگذاریــم؛
دچــار ایــن پارادایــم هــا نشــویم ،تــا بتوانیــم یــک ثباتــی را
در اقتصــاد حفــظ بکنیــم کــه بتوانــد تولیــد کشــور را رونــق
دهــد و فعــاالن اقتصــادی بتواننــد تــا یــک مدتــی چشــم
انــدازی داشــته باشــند .ایــن را همــه بایــد بدانیــم کــه در
شــرایط ناپایــداری و بــی ثباتــی ،هیــچ وقــت فعالیــت ریشــه
دار بــه شــکل اصولــی شــکل نمــی گیــرد و فقــط فعالیــت
هــای ســوداگرانه اســت کــه در ایــن شــرایط جــذاب اســت
و نهایتــا هــم عمــده ســرمایه کشــور بــه ســمت فعالیــت
هــای ســوداگرانه مــی رود .نماینــدگان مجلــس شــورای
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اســامی بــا کلیــات بودجــه  ۱۴۰۰مخالفــت کــرد.
موعــد بررســی کلیــات الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰در
صحــن علنــی بهارســتان فــرا رســید؛ براســاس اعــام
قبلــی هیــات رئیســه مجلــس ،بررســی کلیــات الیحــه
بودجــه  ۱۴۰۰در صحــن علنــی مجلــس امــروز انجــام
شــد .پــس از ارائــه گــزارش ســخنگوی کمیســیون
تلفیــق و اظهــارات نماینــدگان مخالــف و موافــق،
کلیــات الیحــه بودجــه بــه رأی مجلس گذاشــته شــد.
تــا اینکــه کلیــات بودجــه  1400بــا  99رأی موافــق،
 ۱۴۸رأی مخالــف و  ۱۲رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۶۱
نماینــده حاضــر ،بــه تصویــب مجلــس نرســید.
دوازدهــم آذرمــاه دولــت آخریــن الیحــه بودجــه عمــر
خــود را توســط حســینعلی امیــری معاونــت پارلمانــی
رئیسجمهــوری بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم
کــرد در غیــاب حســن روحانــی؛ غیبتــی کــه بــار دیگر
حاشیهســاز شــد .از همــان زمــان نقدهــا بــه بودجــه و
هزینههــای آن شــروع شــد .دولــت زا کلیــات بودجــه
دفــاع میکــرد و نقدهــای مجلــس تننــد و آتشــین
بــود .همــان زمــان بخــش خصوصــی اعــام کــرد
کــه بودجــه از دو منظــر بــرای آنهــا اهمیــت دارد:
اثرگــذاری بودجــه بــر متغیرهــای کالن اقتصــاد و
اثرگــذاری آن بــر محیــط کس ـبوکار.
رئیسجمهــوری بارهــا گفتــه بــود کــه «بودجــه
ســال  ،1400راه را بــرای تحــرک کشــور در مســیر
پیشــرفت و توســعه زیرســاختها بــاز میکنــد ».امــا
درنهایــت آنچنانکــه او میخواســت نشــد و کلیــات
بودجــه  1400توســط نماینــدگان مجلــس رد شــد.
حــاال دولــت  ۲هفتــه فرصــت دارد تــا الیحــه را اصالح
کنــد .تغییــرات کمیســیون تلفیــق در الیحــه تقدیمی
دولــت ،در دو مــاه اخیــر نقطــه جــدال میــان دولــت
و مجلــس بــوده و دولتیهــا تأکیــد کردهانــد کــه
تغییــرات شــاکله بودجــه را نمیپذیرنــد .بااینحــال
در نشســت روز گذشــته روســای کمیســیونهای
تخصصــی مجلــس بــر اصــاح ســاختار بودجــه ۱۴۰۰
تأکیــد شــد .حــاال بایــد منتظــر مانــد و دیــد دولــت
در دو هفتــه پیــشروی چــه اصالحــی روی بودجــه
انجــام خواهــد داد؟
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در نمایشــگاه مجــازی ایــران بــرای اتاقهــای
بازرگانــی سراســر کشــور ،اتاقهــای مشــترک
بازرگانــی و تشــکلهای اقتصــادی وابســته بــه
اتــاق ایــران ،غرفههــای رایــگان در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران اعــام کــرد:
حضــور اتاقهــای اســتانی و تشــکلهای اقتصــادی در
نخســتین نمایشــگاه مجــازی ایــران رایــگان اســت و اعضــای
آنهــا نیــز از تخفیــف ۱۵درصــدی برای حضــور در نمایشــگاه
بهعنــوان غرفــهدار برخــوردار خواهنــد بــود.
مظفــر علیخانــی ،معــاون اســتانها و تشــکلهای اتــاق
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه نمایشــگاههای مجــازی در
شــرایط امــروز ،پویایــی اقتصادهــای را درپــی دارنــد ،عنــوان
کــرد :شــیوع ویــروس کرونــا ،کســبوکارها را نــه تنهــا
در ایــران کــه در تمــام کشــورها تحــت تاثیــر قــرار داده
اســت .قرنطینههــای طوالنــی مــدت موجــب شــده اســت
فعالیتهــای اقتصــادی بــه ســمت اســتفاده از ابزارهــای
آنالیــن پیــش بــرود تــا از تبعــات اقتصــادی ناشــی از ایــن
پاندمــی بکاهــد .وی در گفــت وگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران» بــا بیــان اینکــه همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا،
تمــام رویدادهــای تجــاری در ســطح ملــی و بینالمللــی رو
بــه تعطیلــی گذاشــت ،تاکیــد کــرد :ابتــکار فعــاالن حــوزه
فنــاوری در دنیــا ،بســتری را بــرای برپایــی ایــن رویدادهــا
بهصــورت آنالیــن فراهــم مــیآورد؛ بهگونهایکــه
نمایشــگاههایی کــه پیــش از ایــن بهصــورت فیزیکــی
برپــا میشــدند ،بــه ســمت برگــزاری آنالیــن پیــش رفتنــد.
علیخانــی افــزود :ایــن نمایشــگاه کــه از  ۵تــا  ۲۰اســفندماه
امســال برگــزار میشــود ،بــا حمایــت اتــاق ایــران و
روی پلتفــرم اختصاصــی مطابــق بــا اســتانداردهای روز
دنیــای دیجیتــال طراحــی و پیادهســازی شــده اســت.
ایــن نمایشــگاه تجربــه جدیــدی بــرای فعــاالن اقتصــادی
اســت تــا بتواننــد کســبوکارهای خــود را بهصــورت
آنالیــن بــه مخاطبــان داخلــی و خارجــی معرفــی کننــد.
وی بــه بخشهایــی کــه در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد
اشــاره کــرد و گفــت :در نمایشــگاه مجــازی ایــران فعــاالن
اقتصــادی میتواننــد در بخشهــای بازرگانــی ،صــادرات،
صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی و صنایــع غذایــی ،دانشبنیــان
و خدمــات حضــور یابنــد .همچنیــن فعــاالن اقتصــادی در

انـرژی

شماره صد و شصت و پنجمین  /هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و نه

ادامه از صفحه 1

واگذاری
غرفههای
رایگان به
تشکلها و
اتاقهای
بازرگانی
استانی

حــوزه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر ،اقتصــاد ســامت و اقتصــاد
ورزش نیــز میتواننــد در ایــن نمایشــگاه حضــور یابنــد.
علیخانــی درخصــوص حضــور بازدیدکننــدگان خارجــی در
ایــن نمایشــگاه نیــز عنــوان کــرد :معاونــت بینالملــل اتــاق
ایــران نیــز بــه واســطه هماهنگــی بــا ســفارتخانههای
ایــران در خــارج از کشــور ،ســفارتخانههای ســایر
کشــورها در ایــران ،اتاقهــای مشــترک و اتاقهــای
بازرگانــی ســایر کشــورها از بازدیدکننــدگان خارجــی در
ایــن نمایشــگاه دعــوت بــه عمــل آورده اســت .از ایــن رو
جامعــه بازدیدکننــدگان ایــن نمایشــگاه بینالمللــی اســت.

پـارادوکـس بـودجـه
کمال سیدعلی
ســایه ابرتــورم را در ســال  1400نزدیکتــر از همیشــه
بــاالی ســر اقتصــاد ایــران قــرار مــیداد .بناب رایــن اولیــن
ســد پیــش روی نماینــدگان بــرای بــازی خط رنــاک بــا
نــرخ ارز ،تکانههــای تورمــی فزاینــدهای اســت کــه از
یــک طــرف روی شــاخ صهای اصلــی اقتصــادی خواهــد
داشــت و از ســوی دیگــر مشــکالت وی رانگــری اســت کــه
در معیشــت روزمــره مــردم ایجــاد م یکنــد .امــا ســکه
بودجــه از منظ ــر نماینــدگان مجل ــس یــک روی دیگ ــر هــم
دارد .بــه نظــر م یرســد نماینــدگان مجلــس یازدهــم در
رونــد تصمی مســازیهای اقتصــادی و راهبــردی خــود،
همــواره نی منگاهــی بــه انتخابــات ریاســتجمهوری
ســال آینــده نیــز دارنــد .حضــوری فــردی بــا ســابقه
حضــور در  4دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری در راس
ه ــرم تقنین ــی کشــور ،ایــن رویک ــرد انتخابات ــی را در رونــد
تصمی مســازیهای مجلــس برجســتهتر م یســازد .امــا
دولــت هــم هوشــمندیهای خــاص خــود را داشــت؛ دولــت
بودجـهای را راه ــی بهارســتان ک ــرد کــه نماینــدگان نتواننــد
از آن در راســتای راهبردهــای تبلیغات ــی و انتخابات ــی به ــره
بب رنــد .برخــی تحلیلگــران توانمندتــر ،ایــن موضــوع را در
زمــان ارائــه بودجــه توســط دولــت بــه مجل ــس پی شبین ــی
کــرده بودنــد .نماینــدگان اگــر بخواهنــد رویکردهــای
ایجابــی داشــته باشــند و خواســتههای دولــت در بودجــه
را بپذی رنــد ،یعن ــی بایــد برجــام را قب ــول کننــد ،اث ــر ایــن
ســند بی نالمللــی در معیشــت مــردم را قبــول کننــد و
ب ــر دســتاوردهای دولــت در ایــن خصــوص صحــه بگذارنــد.
بناب رایــن بایــد زمینــه فــروش  2.3میلیــون بشــکه نفــت
ف راهــم شــود .زمینــه تــداوم مذاکــرات بــا امریــکا ایجــاد
شــود و ســایر گزارههایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود
دارنــد ،تایی ــد شــوند .صحــه گذاشــتن ب ــر ایــن واقعی ــات،
گروههــای ســمپات مجلــس فعلــی را خال یتــر م یســازد
و آنهــا را از توفی ــق در انتخابــات ســال آینــده دور م یســازد.
از ســوی دیگــر اگــر مجلــس بخواهــد در مقابــل بودجــه
بایســتد ،دســتاوردهای دولــت را انــکار کنــد ،در بودجــه
دســت ببــرد ،یارانههــا را زیــاد کنــد ،در ب رابــر برجــام

7

ســنگاندازی کنــد ،اجــازه ف ــروش نفــت بــه دولــت ندهــد
و ...وضعیــت م یشــود بودجــه فعلــی کــه از کمیســیون
تلفی ــق بی ــرون آمــده اســت .بودجـهای بــا کس ــری هولنــاک،
نقدینگــی وی رانکننــده ،تــورم فزاینــده و ...بودجــهای کــه
حت ــی تندتریــن طی فهــای نماینــدگان مخالــف دولــت هــم
حاض ــر نشــدند ،هزینــه تایی ــد آن را بپردازنــد .ایــن وضعی ــت
یــک پارادوک ــس را پی ــش روی نماینــدگان ق ـرار داده اســت
کــه اگــر بودجــه تقدیمــی دولــت را بپذیــرد ،بایــد ســایر
ملزومــات آن را نی ــز بپذی ــرد و زمینــه تحقــق ایــن مــوارد را
در ســال آینــده ف راهــم کنــد .اگ ــر هــم در مقابــل مذاک ـرات
ســنگاندازی کننــد ،قــادر بــه تحقــق مطالب ــات م ــردم ب ـرای
گشــایشهای اقتصــادی نخواهنــد بــود؛ بناب رایــن انتخابــات
را از دســت خواهنــد داد .بــدون احی ــای برجــام مجل ــس بــا
اســتفاده از چــه مکانیس ــمی م یخواهــد یارانههــای نقــدی
را 2ب رابــر کنــد؟ حقوقهــا را بیشــتر کنــد ،قــدرت خریــد
را افزایــش دهــد و ...نم یشــود هــم بخواهنــد بــه مــردم
ســروی سهای بهتــری بدهنــد ،هــم بــا برجــام مخالفــت
کننــد .ایــن همــان هوشــمندی خاص ــی اســت کــه معتقــدم
دولــت در زمــان تدویــن بودجــه بــه کار گرفــت و دســت
مجل ــس یازدهــم را ب ـرای بــازی خط رنــاک بــا بودجــه بس ــت.
بهتریــن راهــکار آن اســت کــه نماینــدگان همــهچیــز را
بــه یــک رقابــت عادالنــه بســپارند و از ب رنامههــای دولــت
حمایــت کننــد .واقــع آن اســت کــه دیگ ــر تــوان و کشــش
مــردم بــرای تحمــل تکانههــای تورمــی بیشــتر کاهــش
پی ــدا ک ــرده اســت .م ــردم امیدوارنــد کــه برجــام احی ــا شــود.
نفــت بیشــتری فروختــه شــود ،تجــارت فعالت ــر شــود .آنهــا
امی ــد دارنــد کــه س ــرمایهگذاران خارج ــی وارد کشــور شــوند
و کس ــب و کار رونــق پی ــدا کنــد .بــه ه ــر حــال ام ــروز ب ـرای
هــر فعالیــت اقتصــادی کشــور  20الــی  25درصــد بایــد
هزینــه بیشــتری بپ ــردازد کــه هزینــه ایــن موضــوع را م ــردم
بایــد پرداخــت کننــد .بناب رایــن همانطــور کــه گفتــم
راهــکار معقــول تعامــل بــا دولــت و همــکاری در راســتای
منافــع م ــردم اســت .نماینــدگان بایــد بداننــد اگ ــر معیشــت
م ــردم را فــدای انتخابــات ســال آینــده کننــد در نهایــت هــم
م ــردم را از دســت خواهنــد داد و هــم انتخابــات ســال آینــده
را؛ بناب رایــن عقــای اصولگــرا بــا درک ایــن واقعیــت بایــد
تــاش کننــد از دل یــک رقابــت عادالنــه توجــه م ــردم را بــه
ب رنامههــای خــود جلــب کننــد نــه از طریــق بــازی بــا اعــداد
و ارقــام بودجــه کــه دورنمــای مناس ــبی هــم نــدارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

الیحه تاسیس نهاد مستقل
تنظیمگر بخش برق و احتمال
دولتیتر شدن بخش انرژی
نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت کمیســیون انــرژی
و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تهــران بــه بررســی الیحــه
تاســیس نهــاد مســتقل تنظیمگــر بخــش بــرق و همچنیــن
طــرح اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی و نقــد تبعــات آنهــا در
صــورت تصویــب نهایــی پرداختنــد و از نماینــدگان مــردم
خواســتند بــدون شــتابزدگی و بــا مشــورت بــا نماینــدگان
بخــش خصوصــی بــه اصــاح مجــدد و تدویــن ایــن طــرح و
بررســی الیحــه دولــت بپردازنــد.
اعضــای کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
در ســیوپنجمین نشســت ایــن کمیســیون بــه بررســی
یــک طــرح و یــک الیحــه از مجلــس پرداختنــد کــه
دســتکم بــرای فعــاالن بخشخصوصــی ابهامآمیــز اســت
و کارآفرینــان و صاحبــان کس ـبوکار نســبت بــه بررســی و
اجــرای احتمالــی آن خوشبیــن نیســتند.
الیحــه تاســیس نهــاد مســتقل تنظیمگــر بخــش بــرق،
خــرداد مــاه امســال از ســوی هیــات وزیــران بــه تصویــب
رســید و دو مــاه پــس از آن ،بــه مجلــس ارســال شــد .ایــن
الیحــه ،طــی آذرمــاه امســال در مجلــس اعــام وصــول شــد
و در حــال حاضــر نیــز از ســوی نماینــدگان ،در دســت
بررســی و احتمــاالً تصویــب اســت .بــا ایــن حــال ،فعــاالن
ش خصوصــی بــر ایــن باورنــد کــه ایــن
اقتصــادی از بخــ 
الیحــه دارای ایراداتــی اســت کــه بایــد برطــرف شــود ،از
جملــه آنکــه بــر اســاس آن ،دبیرخانــه رگوالتــور بــرق بنــا
بــر اســتدالل پیشــنهاددهندگان در دولــت ،بایــد در وزارت
نیــرو مســتقر شــود.
در همیــن رابطــه ،حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران و رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران ،بــا اعــام اینکــه بخــش خصوصــی نگــران اســت کــه

پیشــنهاد تاســیس دبیرخانــه رگوالتــوری بــرق در وزارت
نیــرو ،انحصارگرایــی در ایــن بخــش را تشــدید کنــد ،تصریــح
کــرد کــه در ایــن ارتبــاط ،نظــرات و دیدگاههــای فعــاالن
اقتصــادی گــردآوری و طــی نشســت مشــترک کمیســیون
انــرژی اتــاق تهــران و اتــاق ایــران بــا کمیســیون مربوطــه در
مجلــس ،ایــن نظــرات ارائــه و پیرامــون اصــاح فرآینــد در
پیــش گرفتــه شــده بحــث خواهــد شــد.
علــی شــمساردکانی از کارشناســان ارشــد حــوزه انــرژی
نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه رگوالتــوری بــرق بایــد در دســت
بخــشخصوصــی باشــد و دولــت در ایــن زمینــه مداخلــه
نکنــد ،پیشــنهاد کــرد کــه الیحــه رگوالتــوری بــرق و
موضــوع تاســیس دبیرخانــه آن در وزارت نیــرو در معاونــت
حقوقــی ریاس ـتجمهوری مــورد حــل و فصــل قــرار گیــرد.
آرش نجفــی ،رئیــس هیــات مدیــره انجمــن بهینهســازی
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مصــرف انــرژی ،نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه تکلیــف دبیرخانــه
رگوالتــوری بــرق را شــورای رقابــت بایــد مشــخص کنــد،
افــزود :ســه کرســی از  9کرســی رگوالتــوری بــرق بــه
بخــشخصوصــی پیشــنهاد شدهاســت.
در ادامــه ایــن نشســت ،پــس از شــور فعــاالن اقتصــادی
پیرامــون الیحــه تاســیس نهــاد مســتقل تنظیمگــر بخــش
بــرق ،مقــرر شــد طــی همفکــری بیشــتر بــا تشــکلها
ش خصوصــی ،نظــرات و
و صاحبــان کســبوکار از بخــ 
توگــو
پیشــنهادهای فعــاالن اقتصــادی گــردآوری و در گف 
بــا کمیســیونی از مجلــس کــه ایــن الیحــه در آن در حــال
رســیدگی اســت ،نســبت بــه اصــاح ایــن طــرح اقــدام
شــود.

همچنیــن در ســیوپنجمین نشســت کمیســیون انــرژی
اتــاق تهــران ،موضــوع طــرح اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی
کــه از ســوی برخــی نماینــدگان مجلــس پیشــنهاد شــده،
در دســتورکار فعــاالن اقتصــادی از حــوزه انــرژی قــرار
گرفــت.
رضــا پدیــدار ،رئیــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق تهــران ،در ایــن رابطــه بــا اشــاره بــه برخــی مفــاد
طــرح نماینــدگان مجلــس ،تغییــر ســاختار اتــاق بازرگانــی
بــه نهــاد عمومــی غیردولتــی را از جملــه اهــداف ایــن طــرح
برشــمرد و یــادآور شــد کــه نماینــدگان امضاکننــده طــرح
اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی ،ممنوعیــت صــدور کارت
بازرگانــی و عضویــت اتــاق بازرگانــی بــرای کارکنــان دولــت
را ضــروری دانســته و یکــی از اولویتهــای ایــن طــرح را
تغییــر رویههــای اتــاق بازرگانــی از توجــه بــه واردکننــدگان
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بــه صادرکننــدگان عنــوان کردهانــد.
پدیــدار در ادامــه بــه برخــی دیدگاههــای و نظــرات فعــاالن
بخشخصوصــی پیرامــون طــرح مذکــور اشــاره کــرد و بــا
بوکار ،شــتابزدگی در
بیــان اینکــه بــه بــاور صاحبــان کسـ 
اصــاح و تغییــر قانــون اتــاق بازرگانــی ممکــن اســت نتایــج
مطلوبــی بــه همــراه نداشــته باشــد ،افــزود :در ایــن طــرح
بــه نظــر میرســد کــه بــه جــای تقویــت اتــاق بازرگانــی،
تخریــب ایــن نهــاد ســنتی بخــش خصوصــی مدنظــر قــرار
گرفتــه اســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح اصــاح قانــون اتــاق
بازرگانــی از ســوی مجلــس برخــی نــکات مثبــت نیــز دارد،
افــزود :بــا ایــن حــال ،بــا بررســی تطبیقــی بیشــتر ،ایــن
طــرح بــه نفــع فعــاالن اقتصــادی و اتــاق بازرگانــی و بخــش
خصوصــی کشــور نیســت.
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
نیــز در اینبــاره بــا تاکیــد بــر اینکــه اصــاح قانــون اتــاق
بازرگانــی بایــد از ســوی نماینــدگان بخــشخصوصــی
در ایــن نهــاد صــورت گیــرد ،بــر مطالعــه تطبیقــی روی
اتاقهــای بازرگانــی موفــق در دنیــا بــرای بهبــود ســاختار
اتــاق بازرگانــی در ایــران تاکیــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی بایــد تمــام تــاش
خــود را روی ایــن موضــوع بگــذارد کــه اتــاق بازرگانــی،
دولتــی نشــود ،افــزود :اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی بایــد
بــه گونــهای باشــد کــه کارت فراگیــر عضویــت را توســعه
داده و بــر حضــور تعــداد بــاالی فعــاالن اقتصــادی و صاحبان
بوکار در ایــن نهــاد همــت بگــذارد.
کس ـ 
در ادامــه برخــی دیگــر از فعــاالن اقتصــادی و نماینــدگان
بخــش خصوصــی ،دیدگاههــای خــود پیرامــون طــرح
مجلــس بــرای اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی مطــرح کردنــد
و بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن طــرح بــه طــور شــتابزده در
دســتور کار نماینــدگان مجلــس قــرار گرفتــه ،خواســتار
بررســی بیشــتر و حتــی توقــف آن در مجلــس شــدند.
در همیــن رابطــه ،پــس از شــور و مشــورت میــان فعــاالن
اقتصــادی در کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران ،مقــرر شــد
تــا پــس از گــردآوری دیدگاههــا و پیشــنهادهای ســایر
کمیســیونهای تخصصــی اتــاق تهــران پیرامــون ایــن طــرح،
نظــرات نماینــدگان بخشخصوصــی یککاســه شــده و
بــرای ارجــاع بــه مجلــس و دیگــر نهادهــای تصمیمگیــر ،در
اختیــار هیــات رئیســه اتــاق تهــران قــرار گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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دو پیام خاموشیهای اخیر

بازگشــت دوبــاره خاموشــی آن هــم در روزهــای ســرد ســال کــه
قطعــا تولیدکننــدگان بــرق ظرفیتهــای خالــی و بالاســتفاده
قابــل توجهــی دارنــد ،مســالهای اســت کــه بایــد بــه شــکلی عمیــق
و گســترده مــورد بررســی قــرار گیــرد .در حقیقــت ایــن روزهــا
مســاله تولیــد بــرق از دو ســو مــورد ســوال واقــع شــده اســت .اول
اینکــه در شــرایطی کــه ایــران ظرفیــت تولیــد  ۶۰هــزار مــگاوات
بــرق را دارد ،دلیــل بــروز خاموشـیهای اخیــر چیســت؟ دوم آنکــه
بــا وجــود دسترســی بــه یکــی از عظیمتریــن منابــع گازی دنیــا،
چــرا چنــد نیــروگاه ناگزیــر بــه مازوتســوزی هســتند؟
دو پیام خاموشیهای اخیر
دربــاره وقــوع خاموشــیهای اخیــر پیــش از هــر چیــز ذکــر
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه صنعــت بــرق ایــران کــه تابســتان
ســالجاری را تقریبــا بــدون خاموشــی پشتســر گذاشــت ،بــرای
تامیــن بــرق در زمســتان آن هــم در شــرایطی کــه  ۲۵تــا ۳۰

هــزار مــگاوات ظرفیــت بیــکار دارد ،دچــار هیــچ مســاله خاصــی
نیســت .در حقیقــت حتــی اگــر شــائبه افزایــش اســتخراج رمــز ارز
هــم صحــت داشــته باشــد ،تولیدکننــدگان بــرق کشــور قــادر بــه
تامیــن ایــن میــزان افزایــش مصــرف بهویــژه در طــول زمســتان
هســتند.
نکتــه اینجاســت کــه کاهــش میــزان تولیــد بــرق معلــول
هــر علتــی کــه هســت ،بــدون تردیــد ناشــی از عــدم توانایــی
نیروگاههــا بــرای تولیــد بــرق مــورد نیــاز کشــور نیســت .کاهــش
عرضــه گاز بــه نیروگاههــا بهدلیــل آغــاز فصــل ســرما و افزایــش
مصــرف گاز ،مهمتریــن دالیــل کاهــش تولیــد اســت.
خاموشــیهای اخیــر دو پیــام روشــن بــرای دولــت و ســاختار
حکمرانــی اقتصــادی دارد .اول اینکــه افــت ســرمایهگذاریها
در حــوزه تولیــد بــرق ،باالخــره خــود را نشــان میدهــد.
خاموشــیهای زمســتان بهدلیــل افزایــش مصــرف گاز و
خاموشــیهای تابســتان ناشــی از افزایــش مصــرف بــرق بــه
درســتی نشــان میدهنــد کــه مــا نیازمنــد ســرمایهگذاریهای
هدفمنــد بــرای تولیــد بــرق هســتیم.
دومیــن پیــام امــا مربــوط بــه مصرفکننــدگان اســت .مــا هنــوز
هــم بهدلیــل عرضــه بــرق و گاز ارزان قیمــت نتوانســته ایــم
فرهنــگ صحیــح مصــرف را بــرای مــردم نهادینــه کنیــم .یارانــه
چنــد هــزار میلیــارد تومانــی قیمــت ایــن دو حامــل مهــم انــرژی،
نــه تنهــا آســیبهای جبــران ناپذیــری بــه پیکــره ایــن دو صنعــت
وارد میکنــد ،بلکــه مــردم را بــه نوعــی پرمصرفــی غیرمنطقــی
عــادت میدهــد .درســت بهدلیــل همیــن یارانــه بــزرگ ،صنعــت
بــرق سالهاســت دچــار ناتــرازی غیرقابــل جبرانــی در حــوزه
نقدینگــی اســت .ایــن عــدم تــوازن عمــا تولیدکننــدگان بــرق را
هــم بــا چالشهــای جــدی مواجــه کــرده اســت کــه عــدم حــل
آنهــا در طــول ســالهای آینــده ممکــن اســت بــه ایجــاد بحــران
تــازهای در کشــور منجــر شــود.
البتــه بهجــز خاموشــیها ،مســاله افزایــش آالیندههــا و طــرح
مســاله مــازوت ســوزی نیروگاههــا هــم یکــی دیگــر از موضوعــات
مطروحــه در چنــد هفتــه اخیــر بــوده اســت .بــا وجــود آنکــه

اظهارنظرهــای گســتردهای در ایــن خصــوص مطــرح شــده و
کارشناســان عوامــل متعــددی را در افزایــش آالیندههــا در
روزهــای ســرد ســال معرفــی میکننــد ،امــا بهنظــر میرســد
موضــوع مازوتســوزی نیروگاههــا یکــی از محورهــای اصلــی
ایــن اظهارنظرهاســت.
شــاید مهمتریــن عامــل مقصــر جلــوه دادن نیروگاههــا در
اســتفاده از مــازوت ،اول عــدم شــفافیت وزارت نفــت در میــزان
گاز عرضــه شــده بــه نیروگاههــا در فصــول مختلــف و میــزان
کاهــش آن در روزهــای ســرد ســال و همچنیــن ســکوت وزارت
نیــرو در مشــخص کــردن تعــداد نیروگاههایــی اســت کــه مــازوت
را جایگزیــن ســوخت فســیلی میکننــد .در حقیقــت پیــش از هــر
چیــز وزارت نیــرو بایــد روشــن کنــد کــه چنــد نیــروگاه در کــدام
اســتانها و بــه چــه دالیلــی از مــازوت اســتفاده کردهانــد.
امــا در نیروگاههــای غیردولتــی کــه اعضــای ســندیکای
شــرکتهای تولیدکننــده بــرق و تامینکننــده بیــش از 55
درصــد بــرق مصرفــی کشــور هســتند ،بــا اطمینــان بایــد گفــت
کــه هیــچ یــک از نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی یــا گازی،
حتــی در صــورت کمبــود ســوخت هــم بــه دالیــل فنــی بــه
ســادگی قــادر بــه اســتفاده و جایگزینــی مــازوت نیســتند .در
مــورد نیروگاهــی ماننــد نیــروگاه منتظــر قائــم هــم کــه عضــو
سندیکاســت ،ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه مخــزن مــازوت
ایــن نیــروگاه سالهاســت توســط دادســتانی پلمــب شــده و
غیرقابــل اســتفاده اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا نگاهــی منطقــی و کارشناســانه
درخواهیــم یافــت کــه ســهم نیروگاههــا در آلودگــی هــوای
کالنشــهرها نســبت بــه آالیندههــای ناشــی از خودروهــا و
وســائط نقلیــه و حتــی مصــارف خانگــی گاز ،بســیار انــدک و
قابــل چشمپوشــی اســت .نکتــه اینجاســت کــه عــدم شــفافیت
ســازمانهای ذیربــط از جملــه وزارتخانههــای نفــت و نیــرو
و همچنیــن ســازمان حفاظــت محیطزیســت در مــورد ســهم
آالیندگــی هــر یــک از ایــن بخشهــا ،عمــا نیروگاههــا را بــرای
دفــاع در مقابــل هجمــه تبلیغاتــی ایجــاد شــده ،خلعســاح کــرده
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اســت.
فرامــوش نکنیــم کــه رســالت نیروگاههــا ،تبدیــل ســوختهای
فســیلی و گاز بــه انــرژی الکتریکــی بهعنــوان یــک انــرژی پــاک
اســت .تولیدکننــدگان بــرق در ایــن مســیر از همــان ســوختی
اســتفاده میکننــد کــه وزارت نفــت در اختیــار آنهــا قــرار داده
اســت .نکتــه بســیار کلیــدی ایــن اســت کــه ســوخت عرضــه شــده
بــه نیروگاههــا تقریبــا رایــگان بــوده و تغییــر نــوع آن و اســتفاده
از ســوخت ارزانتــر عمــا هیــچ بهــره اقتصــادی بــرای نیروگاههــا
نخواهــد داشــت .بنابرایــن آنهــا متکــی بــه سیاس ـتهای عرضــه
ســوخت از ســوی وزارت نفــت هســتند کــه عمدتــا در ماههــای
ســرد ســال بهدلیــل افزایــش مصــارف خانگــی گاز ،بــر کاهــش
عرضــه گاز بــه نیروگاههــا متمرکــز میشــود.
تولیــد مــازاد مــازوت و کاهــش میــزان صــادرات و مصــرف داخلــی
آن ،شــاید یکــی از دالیــل عرضــه ایــن ســوخت بــه تعــدادی از
نیروگاههــا باشــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه درحالحاضــر
تعــداد محــدودی از نیروگاههــای کشــور قابلیــت و اجــازه
اســتفاده و جایگزینــی مــازوت را دارنــد .بهعنــوان مثــال در شــهر
تهــران کــه ایــن روزهــا در اوج آلودگــی هــوا قــرار دارد ،بهجــز
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی و نیــروگاه گازی ری کــه امــکان
اســتفاده از مــازوت را ندارنــد ،نیروگاههــای دیگــری نظیــر بعثــت،
طرشــت و شــهریار هســتند کــه هیچکــدام از مــازوت اســتفاده
نمیکننــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه بــروز خاموشــی و افزایــش آالیندههــا
در کالن شــهرها مشــکالتی هســتند کــه نمیتــوان ریشــه
آنهــا را در یــک صنعــت یــا بخــش خــاص جســتوجو کــرد.
خاموشــیهای اخیــر شــاید بیــش از هــر چیــز ناشــی از نبــود
یــک سیســتم یکپارچــه مدیریتــی در حــوزه انــرژی کشــور اســت
و حــل آن نیازمنــد ایجــاد شــفافیت در ســاختار صنایــع بــرق و
گاز اســت .بــدون ایــن شــفافیت ،ریش ـهیابی علــت خاموش ـیها و
آلودگیهــای اخیــر امکانپذیــر نیســت.
پرویزغیاثالدین
دبیرسندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرق

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش سهم ایران از بازار برق منطقه الزامی است
حبیــب قراگوزلــو در نشســت تجــارت منطقــهای بــرق؛
الزامــات و اولویتهــا بــا بیــان اینکــه یکــی از مهمتریــن
الزامــات ،افزایــش نقــاط اتصــال و ارتبــاط شــبکه بــرق
کشــورهای منطقــه اســت ،گفــت :اتصــال الکتریکــی ایــران
بــا برخــی کشــورهای منطقــه خــوب و بــا برخــی دیگــر
ضعیــف اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر ایــن اســاس نیــاز مبــرم بــه
تقویــت و ارتقــای اتصــال شــبکه بــرق بــا کشــورهای
همســایه داریــم ،تصریــح کــرد :در ایــن زمینــه انتظــار
مــیرود وزارت نیــرو از طریــق شــرکت توانیــر بســترهای
مناســب بــه منظــور مشــارکت بخــش خصوصــی در احداث
پســت و خــط انتقــال بــرای تبــادالت بــرون مــرزی کشــور
را فراهــم کنــد.
معــاون بــازار بــرق ایــران افــزود :بایــد ســعی کنیــم مزیــت
نســبی خــود بــرای تولیــد بــرق در منطقــه را حفــظ
کنیــم .اگــر بازارهــا در منطقــه گســترش پیــدا کنــد و
مــا اقدامهــای متناســب انجــام ندهیــم ،ســهم ایــران از
بازارهــای منطقــهای بــرق کــم خواهــد شــد.
قراگوزلــو تاکیــد کــرد :وزارت نیــرو بــا محوریــت توانیــر
مهمتریــن وظیفــه را در بحــث تجــارت منطقــهای بــرق
دارد چــرا کــه مجوزهــای صــادرات و واردات در اختیــار
وزارت نیــرو بــوده و از ســال  1392مجموعــا  ۳۸مجــوز
صــادرات صــادر شــده ،امــا بســیاری از آنهــا در حــال
حاضــر فاقــد اعتبــار اســت و عمــا صــادرات بــرق توســط
بخــش خصوصــی انجــام نمیشــود.

فجــر اظهــار کــرد :بــه امیــد خــدا بــه چهــل و دومیــن
بهــار انقــاب نزدیــک میشــویم و ایــن ایــام بــرای کشــور
همــواره حاکــی از خیــر و برکــت بــوده اســت.
وی ضمــن قدردانــی از وزارت کشــور در خصــوص برگــزاری
شــوراهای گفــت و گــو در اســتانها افــزود :وزارت کشــور
بــا دقــت نظــر ،یکــی از فاکتورهــای ارزیابــی اســتاندار
هــا را بــه چگونگــی عملکــرد شــوراهای گفــت و گــوی
اســتانها معطــوف کــرده اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بیــان کــرد :همچنــان فاصلــه
زیــادی داریــم کــه فعالیتهــای بخــش خصوصــی یکــی
از فاکتورهــای ارزیابــی اســتانها قــرار بگیــرد و هنــوز
اعتقــاد ندارنــد کــه دولــت بــدون بخــش خصوصــی
نمیتوانــد امــور خــود را بــه خوبــی پیــش ببــرد.
شــافعی ادامــه داد :خصوصــی ســازیها و اســتفاده از
ظرفیتهــای بخــش خصوصــی یــک قانــون در قوانیــن
اساســی کشــور اســت و پیــروی نکــردن از آن هــم قانــون
گریــزی محســوب میشــود.
وی تصریــح کــرد :از زمــان تاســیس شــورای گفــت و گــو تــا
کنــون  1650جلســه در سراســر کشــور برگــزار و  10هــزار
و  500مصوبــه در ایــن شــورا بــه امضــا رســیده اســت کــه
اتــاق ایــران و دیگــر بخشهــای خصوصــی بــا ایــن ارقــام
ظرفیتهــای خــود را بــه دولــت نشــان داده انــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران مطــرح کــرد :از وزرای کشــور
و اقتصــاد خواســتاریم کــه بــا شــروع ســال  1400بــه
شــوراهای گفــت و گــو اســتانها بیشــتر بهــا بدهنــد چــرا
کــه همچنــان بحــث نادیــده گرفتــن ظرفیتهــا مطــرح
اســت و بخشهــای تولیــدی در اســتانها میتواننــد از
نظــر درآمــدی کشــور را در بســیاری از مــوارد بــی نیــاز
کننــد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران :امور دولت بدون بخش
خصوصی پیش نمیرود
شــافعی گفــت :در کشــور برخــی مســئوالن هنــوز بــه ایــن
اعتقــاد نرســیدهاند کــه دولــت بــدون بخــش خصوصــی
نمیتوانــد امــور خــود را بــه خوبــی پیــش ببــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی گــروه
اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان  ،غالمحســین شــافعی
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران در شــورای گفــت و گــو
دولــت و بخــش خصوصــی ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهــه

چهار رویداد نمایشگاهی ایران در عراق
دنیایاقتصــاد  :مدیــرکل دفتــر عربیآفریقایــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه برنامههــای ایــن
ســازمان بــرای معرفــی محصــوالت صادراتــی ایــران بــه
بــازار عــراق گفــت :ســازمان توســعه تجــارت ایــران در
راســتای معرفــی ظرفیتهــا و محصــوالت ایــران بــه بــازار
عــراق و در چارچــوب برنامههــای ســال ۱۳۹۹خــود بــا
اســتفاده از فرصــت بــه وجــود آمــده پــس از کاهــش نســبی
شــیوع ویــروس کرونــا ،اقدامــات مختلفــی را تــا پایــان
ســال در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .بــه گــزارش

اخـــبــار کــوتـــــاه

انـرژی

شماره صد و شصت و پنجمین  /هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و نه

روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،فــرزاد
پیلتــن اظهــار کــرد :برگــزاری چهــار رویــداد نمایشــگاهی
طــی اســفندماه ســالجاری بــا عــراق تحــت نظــارت
دفتــر عربــی آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران
برنامهریــزی شــده و پــس از انتخــاب مجریــان ذیصــاح
و صــدور مجــوز در حــال جــذب شــرکتهای تولیــدی و
صادراتــی قــرار دارد .وی افــزود :ایــن رویدادهــا بــا همــکاری
ســفارت و کنســولگریها و دفتــر رایزنــی بازرگانــی ایــران
در عــراق برگــزار میشــود و مشــارکتکنندگان در
آن از تســهیالت تشــویقی و حمایتــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران برخــوردار خواهنــد بــود .مدیــرکل دفتــر
عربیآفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت بیــان کــرد:
رویدادهــای نمایشــگاهی ایــران در عــراق شــامل ششــمین
نمایشــگاه ایــران در بغــداد از  ۶تــا  ۹اســفند ،۱۳۹۹
نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در اربیــل کردســتان
از  ۱۸تــا  ۲۱اســفند ســالجاری ،پاویــون نمایشــگاهی
ایــران در نمایشــگاه بینالمللــی بازرگانــی ســلیمانیه از ۲۰
تــا  ۲۵اســفند ســالجاری و نمایشــگاه مجــازی صادراتــی
ایــران بــه عــراق از  ۵تــا  ۲۰اســفند  ۱۳۹۹اســت.
توسعه پتروشیمی در منطقه مکران در قالب ایجاد
«هاب» امکانپذیر است
بهــزاد محمــدی ،در بازدیــد از طرحهــای توســعهای
پتروشــیمی در منطقــه مکــران بــر اهمیــت ایــن منطقــه
در مســیر توســعه صنعــت پتروشــیمی ایــران و تکمیــل
زنجیــره ارزش تــا صنایــع پاییندســتی تأکیــد کــرد.
معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی بــا تأکیــد بــر اینکه
توســعه منطقــه مکــران اقدامــی راهبــردی و بــا اهمیــت و
مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری و همــه دولتهــا بــوده
اســت ،گفــت :بــا اجــرای طرحهــای زیرســاختی و بــا توجــه
بــه موقعیــت راهبــردی منطقــه ،توســعه پتروشــیمی در این
منطقــه میتوانــد در قالــب ایجــاد «هــاب» امکانپذیــر
باشــد.
وی افــزود :توســعه طرحهــای موجــود در حــد تولیــد
متانــول کمکــی بــه رونــق و اشــتغال ایــن منطقــه نمیکنــد
و بــا توجــه بــه ماهیــت طرحهــای تعریــف شــده الزم اســت
بــا رفــع موانــع موجــود کــه مهمتریــن آن دانــش فنــی
اســت ،توســعه طرحهــا تــا تکمیــل زنجیــره و ایجــاد
صنایــع پاییندســتی ادامــه یابــد.
محمــدی تصریــح کــرد :شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
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بهمنظــور تســهیل و تســریع رونــد اجــرای طرحهــای
منطقــه مکــران ،آمــاده همــکاری در زمینههــای مختلــف و
رفــع موانــع و مشــکالت اســت.
قرارداد صادرات گاز به پاکستان به قوت خود
باقی است /تخفیف نمیدهیم
مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه
مــا آمادگــی صــادرات بــه پاکســتان را خواهیــم داشــت،
افــزود :خطــوط لولــه در ســمت ایــران را احــداث کردیــم
و از ایــن بابــت مشــکلی نداریــم ،امــا اینکــه چــه اتفاقــی
میافتــد بــه اراده سیاســی دو کشــور برمیگــردد.
حســن منتظرتربتــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا ،دربــاره آخریــن اخبــار صــادرات گاز ایــران بــه
پاکســتان بــا توجــه بــه حضــور رقبــای جدیــد در ایــن بــازار
اظهــار داشــت :قــرارداد صــادرات گاز مــا بــا پاکســتان بــه
وقــت خــود باقــی اســت ،در شــرایط آینــده کــه مقامــات دو
کشــور تصمیــم میگیرنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا آمادگــی صــادرات بــه پاکســتان
را خواهیــم داشــت ،افــزود :خطــوط لولــه در ســمت ایــران
را احــداث کردیــم و از ایــن بابــت مشــکلی نداریــم ،امــا
اینکــه چــه اتفاقــی میافتــد بــه اراده سیاســی دو کشــور
برمیگــردد.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران خاطرنشــان کــرد :مــا
زیرســاخت الزم را داریــم ،هــر زمــان کــه دو کشــور تصمیــم
بگیرنــد ،گاز را ارســال میکنیــم.
وی دربــاره احتمــال تخفیــف گازی بــرای تســریع در
دریافــت گاز از ســوی پاکســتان گفــت :بحــث قیمــت و
تخفیــف نیســت بحــث ایــن اســت کــه آنهــا هنــوز خطــوط
لولــه را در داخــل کشورشــان احــداث نکــرده و آمادگــی
دریافــت ندارنــد.
تربتــی دربــاره صــادرات بــه هنــد بیــان داشــت :صــادرات
بــه هنــد فعــا مطــرح نیســت ،چــون بــا ایــن کشــور بــه
مرحلــه قــرارداد نرســیدهایم .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق اظهــار
داشــت :صــادرات مســئلهی بیــن المللــی در حــوزه
اقتصــادی اســت ،یعنــی نوعــی تعامــل اقتصــادی
بیــن کشــورهای جهــان را نشــان میدهــد و اینکــه
تجــارت رشــد پیــدا میکنــد برآینــد یــک ســری
از اقدامــات اقتصــادی ،سیاســی ،روابــط بینالملــل،
امنیتــی و ...اســت.
یحیــی آل اســحاق در مــورد وضعیــت بــد ایــران در رتبــه
ریســک اعتبــار صادراتــی کــه از طــرف ســازمان همــکاری و
توســعه اقتصــادی منتشــر شــده اســت گفــت :ریســک اعتبــار
صادراتــی بــه ایــن معنــا اســت کــه صادرکننــده بــه چــه
میــزان بــرای صــادرات خــود ریســک میکنــد .اگــر کاالیــی
صــادر کــرد چــه میــزان احتمــال دارد کــه پــول آن بازگــردد؟
چقــدر احتمــال دارد کــه قوانیــن و مقــررات ثابــت باشــد؟
اگــر بــه اختالفــی برخــورد چــه مقــدار احتمــال دارد کــه
دادگاههــای مرضــی الطرفیــن بتواننــد ایــن موضــوع را حــل
و فصــل کننــد.
چــه میــزان حمایتهــای حقوقــی ،سیاســی ،بیمــهای و
بروکراســی از صادرکننــده میشــود .ریســک اعتبــار صادراتــی
باالتــر شــاخص منفیتــری اســت کــه هــر میــزان بیشــتر
باشــد در صــورت عــدم جبــران در آینــده ،منجــر بــه افــت
صادراتــی میشــود.
وی بــا اشــاره بــه علــل و عواملــی ایــن موضــوع گفــت:
صــادرات مســئلهی بیــن المللــی در حــوزه اقتصــادی اســت،
یعنــی نوعــی تعامــل اقتصــادی بیــن کشــورهای جهــان را
نشــان میدهــد و اینکــه تجــارت رشــد پیــدا میکنــد
برآینــد یــک ســری از اقدامــات اقتصــادی ،سیاســی ،روابــط
بینالملــل ،امنیتــی و ...اســت.
آل اســحاق افــزود :بخشــی از بــاال رفتــن ریســک صــادرات
مربــوط بــه کرونــا اســت کــه تجــارت جهانــی بــه جــز چیــن
کــه در تولیــد ،صــادرات ،روابــط اقتصــادی و ..ویژگــی خــاص
خــود را دارد ،باقــی کشــورها بیــن  ۱۰تــا  ۳۰درصــد افــت
کــرده اســت و ریســک آن افزایــش یافتــه اســت.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق تصریــح کــرد:
بخــش دیگــر ایــن موضــوع بــه جنــگ اقتصــادی کــه کشــور
مــا در آن بــه ســر میبــرد مربــوط میشــود .زمانــی علیــه مــا
جنــگ نظامــی بــه انداختــه بودنــد ،زمانــی جنــگ فرهنگــی و
حــاال بــا طــرح و نقشــه جنــگ اقتصــادی بــه راه انداختهانــد.
وزارت خزانـهداری آمریــکا بــا حــدود  ۳۰۰تــا  ۴۰۰نفــر نیــرو

چـرا ایـران
ریسـک اعتبار
صادراتـــی
بــاالیـی در
مـنطقه دارد؟

کارشــان ایــن اســت کــه چطــور محدودیــت بــرای ایــران ایجاد
کننــد ،چگونــه تهدیــد کننــد ،چگونــه فرصتهــا را از دســت
ایــران بگیرنــد؟ ماننــد یــک جنــگ بــا طــرح ،نقشــه و فرمانــده
عملیاتــی برخــورد میکننــد.
ترامــپ از تعبیــر «فشــار حداکثــری» در حــوزه اقتصــادی
اســتفاده میکــرد .کشــوری کــه ایــن تهدیدهــا را پیــش
رو نــدارد بــا کشــوری کــه در معــرض تهدیــد جــدی اســت،
قطعــا تفــاوت خواهــد داشــت؛ بنابرایــن یکــی از علــل ایــن
موضــوع ایــن اســت کــه بــه دالیــل مختلــف بــا مــا در ایــن
حــوزه در جنــگ هســتند.
وی اضافــه کــرد :نظامــات داخلــی مــا در کشــور نیــز یکــی
دیگــر از عوامــل افزایــش ریســک صادراتــی اســت .نظــام
بروکراســی ،تصمیمگیــری و تصمیمســازی حاکــم در
حوزههــای صادراتــی گاهــی بــا علــت و گاهــی بیعلــت
قوانیــن و مقــررات صــادرات کاال دچــار مشــکل میشــوند.
بــرای مثــال صــادرات یــک کاال آزاد اســت ،ولــی بــه یکبــاره
ممنــوع میشــود یــا تعرفــهای بــه یکبــاره  ۲یــا  ۵برابــر
میشــود .گاهــی ایــن اتفاقــات بــه خاطــر اقتضائاتــی اســت
کــه در داخــل ایجــاد میشــود.
وزیــر ســابق بازرگانــی تصریــح کــرد :بــرای صــادرات یــک کاال
بایــد از یــک ســال قبــل مذاکــرات انجــام شــده ،موافقتنامــه
امضــا شــود ،مســائل مالــی را حــل کننــد و غیــره .فــرض
کنیــد کاالیــی بــا همــه ایــن مقدمــات صــادر میشــود و
بــه یکبــاره صــادرات آن را ممنــوع میکننــد .ایــن نوســانات
در تصمیمگیریهــا یکــی از عواملــی اســت کــه بــه حــوزه
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صــادرات ضربــه میزنــد.
آل اســحاق خاطرنشــان کــرد :وقتــی صادرکننــدهای کاالیــی
را صــادر میکنــد بایــد ارز آن بــه کشــور بازگــردد تــا چــرخ
تولیــد بچرخــد .قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تعهــدات ارزی
نیــز نوســانی اســت ،یــک صادرکننــده بایــد بــه ایــن نیــز
فکــر کنــد کــه ایــن پــول چــه زمانــی و بــا چــه نرخــی بــه او
بازگردانــده میشــود و ایــن نیــز روی صــادرات نقــش دارد.
وی افــزود :نــرخ ارز هــم روی صــادرات و هــم روی تولیــد
و هــم روی مصرفکننــده تاثیرگــذار اســت .نوســانات ارزی
باعــث میشــود کــه تعــادالت اقتصــادی کشــور از جملــه
صــادرات تابــع ایــن نوســانات شــود.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق اظهار کــرد :در
مجمــوع بــا توجــه بــه همــه ایــن اقتضائــات ،درســت اســت که
صــادرات مــا در مقابــل واردات مقــداری افــت داشــته اســت،
امــا بــا توجــه بــه همــه ایــن موضوعــات تــابآوری اقتصــاد
نســبتا خــوب اســت .بــرای مثــال بــازار عــراق کــه گاهــی
بــازار اول و گاهــی بــازار دوم ایــران اســت ،ســال  ۹۸مجمــوع
صــادرات غیرنفتــی مــا بــه ایــن کشــور حــدود  ۱۲میلیــارد
دالر بــود و امســال امیــدوار هســتیم کــه تــا پایــان ســال ایــن
رقــم را تــا  ۱۰میلیــارد دالر برســانیم .اختــاف دو میلیــارد
دالر وجــود دارد ،امــا ایــن ناشــی از اقتضائــات اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــرای مثــال مــا ســاالنه  ۳میلیــون نفــر
گردشــگر ورودی بــه کشــور داشــتیم کــه ارزآوری داشــتند،
امــا امســال ایــن قطــع شــده ،قــدرت خریــد عراقیهــا نیــز
بــه علــت شــرایط کرونــا ضعیفتــر اســت .بــا وجــود ایــن
علــل و عوامــل باالنــس تجــاری مــا تــا حــدی تفــاوت کــرده
اســت.
در مواجهــه بــا ایــن شــرایط ســخت بــا تــاش ،رقابــت،
حمایتهــای دولتــی در حــوزه تضمیــن ،بیمــه ،کمکهــای
حملونقــل ،روابــط بینالمللــی میتــوان شــرایط را بهبــود
بخشــید .یعنــی ایــن موضــوع یــک مقــدار بــه تصمیمــات
داخلــی مــا مربــوط اســت کــه قابــل بهبــود اســت و بخشــی
بــه شــرایط جهانــی مربــوط اســت.
بــر اســاس فهرســت رتبــه ریســک اعتبــار صادراتــی ســازمان
همــکاری و توســعه اقتصــادی ،ایــران از ژانویــه  ۲۰۲۰همچنان
در بدتریــن موقعیــت قــرار دارد .در ایــن گــزارش ریســک
اعتبــار صادراتــی ایــران بــا ظریــب  ۷همردیــف بــا کشــورهای
افغانســتان ،پاکســتان ،عــراق ،ســوریه و ترکمنســتان بدتریــن
موقعیــت را دارد .همچنیــن پایینتریــن ریســک صادارتــی در
منطقــه مربــوط بــه امــارات و عربســتان بــا ظریــب  ۲اســت.
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عضــو هیــأت مدیــره اتــاق مشــترک بازرگانــی
ایــران و عــراق بــا بیــان اینکــه صــادرات
ایــران بــه عــراق در ســال جــاری نســبت
بــه ســال گذشــته  15درصــد کاهــش خواهــد
داشــت ،گفــت :بــرای مــراودات بیشــتر تجــاری
بایــد روســای قــوا و وزرای مربوطــه مــراودات
بیشــتری بــا مقامــات کشــور عــراق داشــته
باشــند.
بــه گــزارش پایــگاه  ، 598ســید حمیــد حســینی در
گفــت وگــو بــا فــارس ،در مــورد وضعیــت تجــارت
ایــران و عــراق در  10ماهــه ســال جــاری ،گفــت:
همانطــور کــه پیــش بینــی مــی شــد بــا توجــه بــه
مســائل ناشــی از کرونــا و وضعیــت درآمــدی عــراق،
صــادرات مــا بــه عــراق کاهــش یافتــه اســت.
عضــو هیــات مدیــره اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق بــا
بیــان اینکــه متوســط صــادرات ماهانــه ایــران بــه عــراق
در ســال جــاری حــدود  630میلیــون دالر بــوده اســت،
افــزود :در  10ماهــه ابتــدای امســال کل صــادرات ایــران
بــه عــراق بــه  6میلیــارد و  300میلیــون دالر رســید که
اگــر صــادرات بــرق را نیــز بــه آن اضافــه کنیــم میــزان
صــادرات مــا بــه ایــن کشــور حــدود  6میلیــارد و 800
میلیــون دالر خواهــد بــود.
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وی اظهــار داشــت :بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه دو مــاه
بیشــتر تــا پایــان ســال باقــی نمانــده قطعــا صــادرات
مــا بــه ایــن کشــور بــه میــزان صــادرات ســال گذشــته
نخواهــد رشــد و بــر ایــن اســاس کاهــش  15درصــدی
صــادرات بــه عــراق را نســبت بــه ســال گذشــته
خواهیــم داشــت.
حســینی افزود:بخشــی از کاهــش صــادرات بــه علــت
متوقــف شــدن ترددهــای ناشــی از کرونــا اســت و از
آنجــا کــه تجــارت براســاس اعتمــاد بیــن طرفیــن
شــکل مــی گیــرد کاهــش ترددهــا بــر کاهــش ســطح
اعتمــاد اثرگــذار اســت و کاهــش ســطح اعتمــاد نیــز بــر
روی تجــارت اثــر منفــی دارد
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مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی گفــت:
امــکان صــدور بــرق کشــور بــه چهــار کشــور افغانســتان،
پاکســتان ،عــراق و ترکیــه فراهــم شــده اســت و در شــرایط
مطلــوب مــی تــوان  ۱۴۰۰مــگاوات بــه ایــن کشــورها
صــادر کــرد.
محســن طرزطلــب در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه بــا بــه مــدار آمــدن بخــش بخــار نیــروگاه شــیروان
بــا ظرفیــت  ۱۶۰مــگاوات امــکان انتقــال بــرق بــه ســایر
اســتانهای همجــوار و همچنیــن صــادرات از مرزهــای
شــرقی بــه وجــود آمــده اســت ،اظهــار کــرد :از ایــن طریــق
مــی تــوان شــاهد درآمــد ارزی بــرای کشــور باشــیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه درآمــد حاصــل از صــادرات بــه
چهــار کشــور افغانســتان ،پاکســتان ،عــراق و ترکیــه
متفــاوت خواهــد گفــت :خالــص درامــد صــادرات حــدود
 ۸۰۰میلیــون دالر اســت بــا ایــن توضیــح کــه مــا واردات
هــم داریــم ،بــه طــورمتوســط ســاالنه خالــص پــس از
کســر هزینــه صــادرات حــدود  ۵۵۰میلیــون دالر تخمیــن
زده مــی شــود ،لــذا خالــص صــادرات پــس از کســر واردات
حــدود  ۵۵۰میلیــون دالر اســت.
بــه گفتــه طرزطلــب در مناطــق شــمالی ،شــمال شــرق
کشــور و اســتان هــای همجــوار تبدیــل واحدهــای گازی
بــه ســیکل ترکیبــی در حــال انجــام اســت ،بــدون مصــرف
ســوختی دیگــر ،بــا همــان ســوختی کــه در اختیــار مــا
قــرار گرفتــه اســت تــوان جدیــدی بــه تــوان شــبکه اضافــه
مــی کنیــم .تولیــد بــرق ســه واحــد بخــار ســیکل ترکیبــی
شــیروان نیــز در فصــول پاییــز و زمســتان بســیار حائــز
اهمیــت اســت چــون بــا همیــن ســوختی کــه واحدهــای
گازی مصــرف مــی کننــد  ۴۸۰مــگاوات ظرفیــت جدیــد
در آن ایجــاد شــده و راندمــان تولیــد از  ۳۴درصــد بــه ۵۰
درصــد ارتقــا پیــدا کــرده اســت.
مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بــا
بیــان اینکــه نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان توســط
دولــت ســرمایهگذاری شــده و بــه لحــاظ باالنــس شــبکه
و همچنیــن واقــع شــدن در مــرز ،اســتراتژیک اســت

همچنیــن بــه لحــاظ پایــداری شــبکه بســیار اهمیــت
 Fجدیــد
دارد ،اظهــار کــرد :تمــام نیروگاههــای کالس 
همزمــان گازی و بخــاری خواهنــد بــود ،عمــده پروژههــای
مــا ،ســرمایهگذاری روی نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی
و تبدیــل بــه واحدهــای بخــار اســت تــا راندمــان بهتــری
داشــته باشــیم.

راهکارحفظتجارتباعراق
عضــو هیاتمدیــره اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
عــراق بــا بیــان اینکــه صــادرات ایــران بــه عــراق در
ســالجاری نســبت بــه ســال گذشــته  ۱۵درصــد کاهــش
خواهــد داشــت ،گفــت :بــرای مــراودات بیشــتر تجــاری
بایــد روســای قــوا و وزرای مربوطــه مــراودات بیشــتری بــا
مقامــات کشــور عــراق داشــته باشــند.
ســیدحمید حســینی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری فــارس
بــا بیــان اینکــه ایــن مســائل حاکــی از آن اســت کــه
گرایشهایــی در عــراق وجــود دارد کــه عالقهمنــد بــه
توســعه روابــط بــا ایــران نیســت ،بیــان کــرد :الزم اســت
تــا دیپلماســی ،بخــش خصوصــی و ظرفیتهــای فرهنگــی
و اجتماعــی فعــال شــوند و نگذاریــم تصمیمهایــی گرفتــه
شــود کــه روی تجــارت مــا اثرکنــد .وی در مــورد وضعیــت
تجــارت ایــران و عــراق در  ۱۰ماهــه ســال جــاری ،گفــت:
همانطــور کــه پیشبینــی میشــد بــا توجــه بــه مســائل
ناشــی از کرونــا و وضعیــت درآمــدی عــراق ،صــادرات
مــا بــه عــراق کاهــش یافتــه اســت .متوســط صــادرات
ماهانــه ایــران بــه عــراق در ســالجاری حــدود ۶۳۰
میلیــون دالر بــوده اســت .در۱۰ماهــه ابتــدای امســال کل
صــادرات ایــران بــه عــراق بــه  ۶میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون
دالر رســید کــه اگــر صــادرات بــرق را نیــز بــه آن اضافــه
کنیــم میــزان صــادرات مــا بــه ایــن کشــور حــدود ۶
میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون دالر خواهــد بــود .وی اظهــار
کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه دو مــاه بیشــتر تــا پایــان ســال
باقینمانــده قطعــا صــادرات مــا بــه ایــن کشــور بــه میــزان
صــادرات ســال گذشــته نخواهــد رســید و بــر ایــن اســاس
کاهــش ۱۵درصــدی صــادرات بــه عــراق را نســبت بــه
ســال گذشــته خواهیــم داشت.حســینی افــزود :بخشــی از
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کاهــش صــادرات بــه علــت متوقفشــدن ترددهــای ناشــی
از کرونــا اســت و از آنجــا کــه تجــارت براســاس اعتمــاد
بیــن طرفیــن شــکل میگیــرد کاهــش ترددهــا بــر کاهــش
ســطح اعتمــاد اثرگــذار اســت و کاهــش ســطح اعتمــاد
نیــز بــر روی تجــارت اثــر منفــی دارد .وی بــا بیــان اینکــه
بهتازگــی عــراق بــرای اتبــاع  ۳۷کشــور روادیــد را لغــو
کــرده اســت ،گفــت :ایــن در حالــی اســت ایــران جــزو
ایــن کشــورها نیســت .حســینی بــا بیــان اینکــه اقدامات ـی
کــه اخیــرا از ســوی عــراق دیــده میشــود حرکتهــای
دوســتانهای نیســت ،افــزود :مدتــی پیــش مذاکراتــی بیــن
ایــران و عــراق انجــام شــده بــود کــه ویــزا بهطــور نســبی
لغــو شــود و حداقــل رفــت و آمــد تجــار تســهیل شــود در
حالیکــه هنــوز شــاهد ســختگیریهایی در ایــن زمینــه از
ســوی عــراق هســتیم وبهرغــم اینکــه عــراق روادیــد را
بــرای اتبــاع  ۳۷کشــور لغــو کــرده ،ایــن موضــوع شــامل
ایــران نشــده اســت.

سیگنالهایمثبتدرمراودات
ایــرانوتــرکیه

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه اظهــار
کــرد :متاســفانه بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم و شــیوع
ویــروس کرونــا صــادرات بــه ترکیــه در  ۱۰مــاه گذشــته /۸
 ۱میلیــارد دالر بــوده کــه بــا ارقــام ســالهای قبــل فاصلــه
زیــادی دارد و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۴۱
درصــد کاهــش داشــته اســت.
مهــرداد ســعادت در گفتوگــو بــا «ایلنــا» در مــورد
مشــکالت تجــاری بیــن ایــران و ترکیــه و مســیر حــل
آنهــا اظهــار کــرد :مشــکالت همیشــه وجــود دارنــد و بعــد
از ایــن هــم ادامــه خواهنــد داشــت .تمــام تــاش مــا ایــن
اســت کــه حجــم مشــکالت را کمتــر کنیــم ولــی امــکان بــه
صفــر رســیدن آن وجــود نــدارد .بعضــی مســائل ریش ـهای
هســتند و همــت هــر دو طــرف را میطلبنــد و بعضــی
مســائل نیــز در طــول زمــان بــه وجــود میآینــد .وی
افــزود :اخبــاری کــه مــا اعــام میکنیــم بهطــور ســریع در
رســانههای ترکی ـهای بازتــاب پیــدا میکنــد و تاثیــر خــود
را میگــذارد .بعضــی از مشــکالت بــه گمــرکات داخلــی
مــا مربــوط میشــود .گاهــی طــرف مقابــل عمــل متقابــل
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انجــام میدهــد.
بنابرایــن مــا بایــد مشــکالت گمــرکات خــود را بهطــور
ریشـهای حــل کنیــم ،ســپس از آنهــا انتظار داشــته باشــیم.
امــا موضوعــی کــه مــا بــه طــرف ترکیـهای میگوییــم ایــن
اســت کــه شــما حــق بازرســی از کاالهــای مــا را داریــد امــا
حــق آســیب رســاندن بــه آنهــا را نداریــد .گاهــی وقتــی کاال
بــه دس ـت مصرفکننــده میرســد قابــل اســتفاده نیســت.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه بــا اشــاره
بــه ســفر وزیــر امــور خارجــه بــه ترکیــه گفــت :بــا توجــه
بــه ســفر آقــای دکتــر ظریــف بــه ترکیــه بــا رئیسجمهــور
و وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور بــه نظــر میرســد
خبرهــای خوبــی در راه اســت .مــا از متــن ایــن دیدارهــا
اطــاع دقیقــی نداریــم امــا دوســتان ترکیـهای مــا نیــز ایــن
ســفر را بــه فــال نیــک گرفتنــد.
وی همچنیــن اظهــار کــرد :امیدواریــم حجــم مبــادالت
بیــن ایــن دو کشــور دوبــاره افزایــش پیــدا کنــد ،بــا ایــن
دیــدار روزهــای بهتــری بــرای آینــده ترســیم میکنیــم و
امیدواریــم ایــن اتفــاق رخ دهــد و مــا بــه حجــم مبــادالت
گذشــته کــه بــه  ۲۱میلیــارد دالر در ســال رســیده بــود
بازگردیــم و حتــی بــه افــق حجــم تجــارت  ۳۰میلیــارد
دالر کــه دو رئیسجمهــور آن را ترســیم کردهانــد برســیم.
ســعادت در ادامــه افــزود :بــه هرحــال ســیگنالهای خوبــی
از بهبــود روابــط دو طــرف میرســد .بــا توجــه بــه شــرایط
منطقــه و تغییراتــی کــه در روزهــای گذشــته در ســطح
جهانــی رخ داد ماننــد انتخابــات ایــاالت متحــده و ســایر
موضوعــات ،امیــدوار هســتیم دیپلماســی اقتصــادی مــا
دوبــاره احیــا شــده و بتوانــد بــه ســطح مبــادالت مدنظــر
خــود برســد .رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران
و ترکیــه بــا اشــاره بــه کاهــش حجــم مبــادالت بیــن
دو کشــور اظهــار کــرد :متاســفانه بــا توجــه بــه شــرایط
تحریــم و شــیوع ویــروس کرونــا صــادرات بــه ترکیــه در
 ۱۰مــاه گذشــته  ۱ /۸میلیــارد دالر بــوده کــه بــا ارقــام
ســالهای قبــل فاصلــه زیــادی دارد و نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته  ۴۱درصــد کاهــش داشــته اســت.
انشــاءاهلل بــا حــل مشــکل کرونــا و رفــع  ۱۰۰درصــدی
تحریمهــا بتوانیــم بــه روزهایــی بازگردیــم کــه  ۲۱میلیــارد
دالر حجــم مبــادالت مــا بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیمــان مولــوی ،مشــاور تأمیــن مالــی صنــدوق
ســرمایهگذاری انــرژی ایــران
«راه اول از اندیشــه میگــذرد؛ ایــن واالتریــن راه اســت.
راه دوم از تقلیــد میگــذرد؛ ایــن آســانترین راه اســت و
راه ســوم از تجربــه میگــذرد و ایــن تلختریــن راه اســت».
ایــن عباراتــی اســت کــه کنفوســیوس حکیــم چینــی،
هــزاران ســال پیــش در خصــوص شــاکله هســتی آدمیــان
بــر زبــان آورده اســت.
عباراتــی کــه هــر چنــد در تعــداد محــدودی از کلمــات و
عبــارات خالصــه میشــود ،امــا اقیانوســی از معنــا را در
خــود جــای داده اســت .عباراتــی کــه از فــرط تازگــی ،انــگار
همیــن امــروز بــرای اقتصــاد و مدیریــت کشــورمان ســروده
شــده اســت .در شــرایطی کــه هــر روز خبــر تــازهای از
تصمیمســازیهای غیرکارشناســی منتشــر میشــود،
بایــد گفــت کــه اقتصــاد ایــران آبســتن حــوادث تــازهای
اســت .بــه عبــارت روشــنتر ،ریســکهای اقتصــادی در
ایــران ســر جــای خــود قــرار دارد و هیــچ تغییــری در
ایــن رونــد مخــرب مشــاهده نمیشــود .اقتصــاد ایــران
همچنــان در حــال پمپــاژ نقدینگــی اســت ،ضمــن اینکــه
تــورم ،تغییــر ناگهانــی نــرخ بهــره ،اقتصــاد دســتوری و...
بــه چشــم میخــورد .ضمــن اینکــه جــدای از ایــن مــوارد
ریس ـکهای مضاعفــی نیــز متوجــه اقتصــاد کشــور اســت.
ادامــهدار شــدن تحریمهــا ،عــدم فــروش نفــت ،رشــد
اقتصــادی منفــی و ...کــه مجموعــه ایــن عوامــل موضــوع
ریســک در اقتصــاد ایــران را در شــرایط خاصــی قــرار داده
اســت .در کشــوری کــه فقــط در ۳ســال گذشــته ۲۰درصــد
اقتصــاد کوچکتــر شــده و در طــول یــک دهــه گذشــته
متوســط رشــد اقتصــادی بهطــور متوســط در نقطــه
صفــر یــا منفــی قــرار داشــته اســت ،تصمیمســازیهای
اقتصــادی بســیار مهــم اســت .اگــر ایــن مــوارد ذکــر
شــده را در کنــار عوامــل سیاســی مثــل انتخابــات ریاســت
جمهــوری ،مذاکــرات بــا  ۵+۱و ...بگذاریــم ،ایــن نتیجــه
مشــخص حاصــل میشــود کــه در یــک چنیــن رونــدی
نوســانات حــرف اول را میزنــد.
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فاصله
باریک میان
واالترین و
تلخترین راه
در یــک چنیــن شــرایطی ایــن پرســش مطــرح میشــود
کــه بهتریــن راه بــرای ســرمایهگذاری مناســب بــر اســاس
مدلهــای کنترلــی چــه میتوانــد باشــد .اساســا قــرار
نیســت همیشــه ســرمایهگذاران اکتیــو باشــند و دســت
بــه اقدامــات عملیاتــی بزننــد تــا بــه ارزش افــزوده بیشــتر
دســت پیــدا کننــد .برخــی مــوارد ســکون و آرامــش
بهتریــن تصمیــم ممکــن اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
برخــی تصــور میکننــد اگــر یــک روز اقدامــات عملیاتــی
جــدی اقتصــادی نداشــته باشــند ،آن روز را تلــف کردهانــد.
در حالــی کــه اینگونــه نیســت .عوامــل بنیادیــن در اقتصــاد
ایــران کــه از ســال  ۹۸بــه ســال ۹۹منتقــل شــده بــود بــا
شــرایط فعلــی و نــوع تصمیمســازیهایی کــه مجلــس در
پیــش گرفتــه اســت بــه ســال  ۱۴۰۰منتقــل خواهنــد شــد.
فقــط در چنــد حالــت میتــوان امیــدوار بــود کــه بتــوان از
داالن مشــکالت اقتصــادی فعلــی عبــور کــرد؛ نخســت اینکه
تحریمهــای اقتصــادی دامنـهدار امریــکا پایــان پذیــرد ،دوم
رشــد اقتصــادی در فضــای اقتصــادی ایجــاد شــود تــا بتوان
ایــن فشــار نقدینگــی را بــا تــورم ۳۰درصــدی تحمــل کــرد.
اگــر ایــن اتفاقــات رخ ندهــد ،یعنــی بنــا بــه هــر دلیلــی
تحریمهــا برداشــته نشــود و برخــی تصمیمســازیهای
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اشــتباه تقنینــی تــداوم داشــته باشــد و ...فعــاالن اقتصــادی
و ســرمایهگذاران کشــور بایــد اول شــناخت خــود را از
حوزههــای اقتصــادی عمیقتــر کننــد ،ســاختار ســرمایه
خــود را بشناســند و در کنــار آن درک درســتی از بازارهــای
اقتصــادی و مکانیــزم اقتصــادی ایــران بــا یــک چتــر
مدیریــت ریســک داشــته باشــند .اگــر یــک چنیــن مــواردی
را مــورد توجــه قــرار دهیــم در آنصــورت تلخیهــای جملــه
کنفوســیوس در مــورد مــا صــدق نخواهــد کــرد و مــا قــادر
بــه بازیابــی درســت از نادرســت و راســت از دروغ در فضــای
اقتصــاد و معیشــت خواهیــم بــود.
امــا بایــد بدانیــم کــه فاصلــه میــان واالتریــن راه و تلختریــن
راه ،بــه انــدازه تصمیماتــی اســت کــه در مواجهــه بــا شــرایط
گوناگــون اتخــاذ خواهیــم کــرد .حــاال ایــن مــا هســتیم در
آســتانه فصلــی دشــوار در اقتصــاد کشــور کــه میبایســت
بــا خردمنــدی و تعامــل طــی شــود .اگــر مدیــران و
مســووالن بــه فکــر مــا نیســتند ،چــرا مــا خــود از طریــق
آگاهیبخشــی و اطالعرســانی ســره را از ناســره تشــخیص
ندهیــم و ایــن تشــخیص را در قالــب مطالبــات عمومــی از
تصمیمســازان بــه کار نگیریــم .خانمهــا؛ آقایــان؛ همــه مــا
مســوولیم.

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران میگویــد در طــول ســال
هــای گذشــته آنقــدر تعــداد قوانیــن و لوایــح تصویــب
شــده بــاال رفتــه کــه مجلــس بایــد تمرکــز اصلــی خــود
را بــر نظــارت روی اجــرای ایــن قوانیــن قــرار دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اتــاق بازرگانــی ایــران چنــد روز قبــل
میزبــان محمــد باقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلــس شــورای
اســامیبود تــا فعــاالن بخــش خصوصــی دیدگاههــا و
خواســتههای خــود را بــا او در میــان بگذارنــد .پــس
از برگــزاری ایــن جلســه نشس ـتهای مشــترک اتــاق و
مجلــس ادامــه پیــدا کــرده اســت و ایــن بــار غالمحســین
شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ،در نشســتی
مشــترک بــا اعضــای کمیســیون اقتصــادی مجلــس ،از
آنهــا خواســته بــه جــای تصویــب قانــون جدیــد ،روی
قوانیــن گذشــته تمرکــز کننــد.
او گفتــه :امــروز شــاهدیم کــه در بعضــی عرصههــا،
قانونگریــزی از جانــب مجریــان قانــون در کشــور
بیشــتر از افــراد عــادی اســت .بــا ایــن اوصــاف ،بایــد
رونــد نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن از ســوی
مجلــس ،بــر وضــع و تصویــب قوانیــن جدیــد ارجحیــت
پیــدا کنــد.
رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه مشــکل اقتصــاد
کشــور ریشــهای اســت ،متذکــر شــد :درخــت اقتصــاد
کشــور بــه آفتــی ریشــهخوار مبتــا شــده اســت امــا
مــا در حــال هــرس کــردن شــاخههای آن هســتیم.
ایــن رویــه تنهــا ظاهــر و ســیمای اقتصــاد را ســامان
میدهــد ،درحالیکــه درونیــات آن بــه آفــت و نقــص
دچــار اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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[[جایگاه قدرت در معادالت اقتصادی[[
در ایــن کتــاب بــه ایــن موضــوع پرداختــه میشــود کــه چــرا اقتصــاد متعــارف ،اغلــب بــه طــور کامــل نقــش قــدرت در
تعییــن پیامدهــای اقتصــادی را نادیــده میگیــرد .در ایــن راســتا بــه چالشهــای اخیــر علــم اقتصــاد و مطالعــات اخیــر
«تومــاس پیکتــی» در کتــاب «ســرمایه در قــرن بیســت و یکــم»پرداختــه میشــود .ســپس دو حــوزه از علــم اقتصــاد،
یعنــی اقتصــاد سیاســی و نظریــه بــازی همکارانــه کــه حاصــل کارهــای مهــم «جــان نــش» بــرای مســائل چانهزنــی
اســت ،بررســی میشــود .در ادامــه مفهومســازی قــدرت بــا نگاهــی بــه «نظریــه قــدرت بارتلــت» مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .در پایــان یــک تابــع اقتصــاد سیاســی ،ارائــه و کاربردهــای آن شــرح داده میشــود.
مؤلف :آدام اوزان
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