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وصلهپینه کردن بودجه ۱۴۰۰
محمدصادق جنانصفت

بــر اســاس اطالعرســانی وزیــر اقتصــاد ایــران ،بودجــه برگشــت داده شــده از
ســوی مجل ــس بــه دولــت بــا اصالحات ــی ف ــردا یکشــنبه بــه مجل ــس م یرســد.
محمدباق ــر قالیب ــاف ریی ــس مجل ــس نی ــز تصریــح ک ــرده اســت الیحــه و قانــون
بودجــه در پایــان امســال بررســی و تصویــب خواهــد شــد .برخــی از اعضــای
مجل ــس یازدهــم بــاور دارنــد کــه اصالحــات انجامشــده از ســوی دولــت ناچی ــز
اســت و ترکی ــب درآمدهــای بودجــه کــه ســد راه اصل ــی ب ـرای تهی ــه الیحــه و
ســپس تصویــب آن در کمیســیون تلفیــق بــود اســتوار و پایــدار ماندهانــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر کارشناســان ســازمان ب رنامهوبودجــه بــدون
اعمــال نظــر سیاســی دولــت و بهویــژه شــخص ریی سجمهــور م یخواســتند
بودج ـهای ب ــر اســاس واقعی تهــا بنویس ــند ســطح مخــارج بودجــه عموم ــی را
بــا ســطح درآمدهــای واقع ــی و نــه آرمان ــی و خیال ــی مطابقــت داده و بودجـهای
جمعوجورتــر م ینوشــتند .در الیحــه دولــت کــه احتمــاال بخــش درآمــدی
آن بــه همــان می ـزان کلی ــات الیحــه قبل ــی بــه صــادرات نفــت و نی ــز ف ــروش
ســلف نفــت و فــروش ســهام شــرکتهای دولتــی وابســتگی دارد اکنــون بــا
دوســد بــزرگ روب ـهرو اســت .ســد بــزرگ نخس ــت پابرجای ــی رژیــم تحریمهــای
آمریکاســت کــه تــا هی ــچ گام کوچک ــی ب ـرای برداشــتن آن را ندیدهایــم و نی ــز
هیــچ وعــدهای هــم نشــنیدهایم تــا روزی کــه ایــن ســد شکســته نشــود و
صــادرات نفتخــام واقعــا اتفــاق نیفتــد دسترســی بــه  ۲۰۰هــزار میلیــارد
تومــان درآمــد پی شبینــی شــده امــکان اج رایــی نم ییابــد .شــوربختانه ایــن
روزهــا ســختترین روزهــای برجام ــی ای ـران اســت و دو نظــام سیاس ــی ای ـران و
آمریــکا و نی ــز متحــدان آمریــکا در بیخگــوش ای ـران لباس ــی از آشــت یناپذیری ب ــر
تــن ک ــرده و اگ ــر هــم راه ــی ب ـرای آشــتی بــاز کردهانــد کس ــی آن را نم یبینــد.
اگ ــر ایــن راه تــا نیمــه ســال بس ــته بمانــد کس ــری بودجــه شــگفتانگیز کم ــر
اقتصــاد ای ـران را م یشــکند .راهبنــد دیگ ــر ایــن اســت کــه در هفتههــای تــازه
سپریشــده ســونامی علی ــه خصوص یســازی راه افتــاده اســت و قــوه قانونگــذاری
و قضــا علی ــه رخدادهــای پیش ــین در خصوص یســازی بــه ســالهای دهــه ۱۳۸۰
نی ــز رس ــیدهاند .شــاید گفتــه ادامــه در صفحــه 4

نشست بررسی مشکالت و دغدغههای صادرکنندگان مطرح شد

ایران باید به  600میلیارد دالر
صادرات ساالنه برسد

نایــب رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در دنیــا صــادرات
و صادرکننــدگان از ســوی باالتریــن مقــام اجرایــی هــر کشــوری
حمایــت و تقویــت میشــوند ،گفــت :اگــر قــرار باشــد صادرکننــدگان
ایرانــی بــرای توســعه صــادرات کشــور قدمــی بردارنــد بایــد در
ســطح بینالمللــی تــوان رقابــت بــا رقبــای خــود را داشــته باشــند
و ایــن مهــم تنهــا بــا حمایــت جــدی باالتریــن مقــام اجرایــی محقــق
میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،نشســت بررســی مشــکالت و دغدغههــای صادرکننــدگان
بــه همــت معاونــت کسـبوکار اتــاق ایــران و بــا حضــور رئیــس ســازمان توســعه
تجــارت ،معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ،مدیــرکل دفتــر
صــادرات گمــرک ایــران ،سرپرســت اداره صــادرات بانــک مرکــزی و جمعــی
از صادرکنندگانــی کــه طــی ســالهای اخیــر بــه عنــوان برگزیــده روز ملــی
صــادرات انتخــاب شــدند ،برگــزار شــد.
بــر اســاس اظهــارات علــی مالیــی ،معــاون کسـبوکار اتــاق ایــران قــرار بــود در
مراســم روز ملــی صــادرات کــه  ۲۲دی مــاه برگــزار شــد ،فرصتــی در اختیــار
صادرکننــدگان قــرار بگیــرد تــا مشــکالت خــود را در حضــور مســئوالن کشــور
تشــریح کننــد کــه در نهایــت بــا توجــه بــه همهگیــری کرونــا و شــرایط
متفــاوت در برگــزاری ایــن مراســم ،مقــرر شــد تــا سلســله نشســتهایی بــا

حضــور دس ـتاندرکاران حــوزه صــادرات در دســتگاههای مختلــف برگــزار شــده
و مشــکالت موجــود بــه صــورت دقیقتــر و جزئیتــر بررســی شــود .وی اظهــار
امیــدواری کــرد کــه در قالــب ایــن نشس ـتها بتــوان تــا حــد قابــل توجهــی از
مســائل را مطــرح کــرد و بــرای آن راهــکار ارائــه داد.

صادراتراحمایتوصادرکنندهراتقویتکنیم
محمدرضــا انصــاری ،نایــب رئیــس اتــاق ایــران و رئیــس کمیتــه ارزی بــا بیــان
ایــن نکتــه کــه در مراســم روز ملــی صــادرات کــه نشســتی رســمی اســت،
نمیتــوان آنطــور کــه بایــد ،دغدغههــا و مشــکالت را تشــریح کــرد و انتظــار
حــل آن را داشــت ،بنابرایــن تصمیــم گرفتــه شــد تــا نشسـتهایی را برگــزار و در
چارچــوب آنهــا بــه صــورت فنیتــر مســائل را مطــرح و بررســی کنیــم.
بــه بــاور ایــن فعــال اقتصــادی معیشــت مــردم و بهبــود زندگــی آنهــا ارتبــط
غیرمســتقیمی بــا صــادرات دارد و اگــر بــه ایــن رابطــه توجــه داشــته باشــیم،
پــس بایــد بــه لشــکر صادرکننــدگان بهــا داده و بــرای رشــد و تســهیل فعالیــت
آنهــا برنامهریــزی کنیــم .الزمــه رونــق تولیــد ،توســعه صــادرات اســت ،هرچنــد
ایــن نکتــه همچنــان در بیــن مســئوالن نهادینــه نشــده اســت.
او بــه افزایــش بهــای ارز طــی چنــد ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت :گرچــه
ایــن تشــدید قیمــت ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
موجــب گرانیهــا شــد ،امــا ظرفیتــی بــه وجــود آورد تــا
بتوانیــم صــادرات را رشــد دهیــم .حــدود  ۴۰میلیــارد دالر
صــادرت انجــام شــد و ایــن نشــان داد مــا مــی توانیــم بــدون
اتــکا بــه فــروش نفــت ،ســطح درآمدهــای ارزی خــود را
افزایــش دهیــم.
بــر اســاس گفتههــای انصــاری علیرغــم همــه تالشهــا و
اســتداللها ،متاســفانه در ایــن دوره زمانــی برعکــس عمــل
کردیــم و دســتوپای لشــکر خــودی را بســتیم و آنهــا را
درگیــر معضــات ســامانه نیمــا کردیــم .اتــاق روی ایــن
موضــوع بســیار وقــت گذاشــت تــا رونــد را برعکــس کنــد.
نایــب رئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه حمایــت دولتهــا
از صادرکننــدگان خــود و در اولویــت قــرار دادن آن هــا،
تصریــح کــرد :در صحنــه جهانــی رقبــای صادراتــی از ســوی
دولتهــای خــود تقویــت مــی شــوند ،امــا صادرکننــدگان
ایرانــی برعکــس بــدون حمایــت و بــا انــواع محدودیتهــا
بایــد پــا بــه عرصــه ایــن کارزار بگذارنــد .حمایــت یعنــی
مشــکالت را بــا ســرعت بــاال رفــع و بروکراســیها را کــم
کنیــم تــا انرژیهــا تنهــا صــرف صــادرات شــود.
بــر اســاس اظهــارات نایــب رئیــس اتــاق ایــران پشــتیبانی
از صــادرات در رقابتهــای جهانــی ضــروری اســت و ایــن
مســئله در کشــورهای پیشــرفته اتفــاق میافتــد؛ صــادرات
از ســوی باالتریــن مقــام اجرایــی پیگیــری میشــود و بــدون
شــک ایــن ســطح از حمایتهــا ،حضــور در رقابتهــای
صادراتــی را ســختتر میکنــد.
اصــاحســاختارهایاداریســازمانتوســعهتجــارترادنبــال
میکنیــم
در ادامــه حمیــد زادبــوم ،رئیــس ســازمان توســعه تجــارت
ضمــن تاکیــد بــر اینکــه رتبهبنــدی صادرکننــدگان و
حمایــت از آنهــا بــر رشــد صــادرات اثرگــذار اســت ،گفــت:
در حــال حاضــر بــه دنبــال بــه روزرســانی چارچوبهــای
ســازمان توســعه تجــارت بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده
روی ســازمانهای توســعه تجــارت ســایر کشــورها هســتیم.
ســاختارهای اداری و زیرمجموعههــای دســتگاههای
اجرایــی دچــار اختاللهــای جــدی هســتند و بایــد اصــاح
شــود .متاســفانه در ایــن بخــش دچــار عقــب افتادگــی و
شــکاف جــدی هســتیم .ســاختار اداری در نظــام تجــاری
مشــکالت زیــادی ایجــاد کــرده اســت و بــرای اصــاح ایــن
موضــوع بایــد فرهنــگ عمومــی ،مجلــس و دیگــر ارکان

همــراه شــده و گامهــای جــدی در راســتای تجهیــز تــوان
اداری و ســاختاری کشــور بردارنــد.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــه انفجــار اخیــر در مــرز
دوغــارون و آســیبهای وارد شــده اشــاره کــرد و افــزود:
ماهانــه  ۱۰۰تــا  ۱۵۰میلیــون دالر از ایــران بــه افغانســتان
صــادر میشــود کــه  ۷۰درصــد آن فــرآورده هــای نفتــی
هســتند .ایــن مشــکل وقف ـهای را در رونــد صــادرات ایجــاد
کــرد و بایــد هرچــه ســریعتر شــرایط از ســرگیری صــادرات
را مهیــا کــرد .طبــق برآوردهــای اولیــه  ۵۰۰تــا  ۶۰۰تریلیــر
از بیــن رفتنــد کــه  ۱۲۰مــورد ایرانــی بودنــد ،ولــی فرقــی
نمــی کنــد چــون تمــام ایــن تریلرهــا بــار ایــران را حمــل
مــی کردنــد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه آمــاری از
حجــم تعهــدات ارزی کــه تــا انتهــای آذر ایفــا شــده انــد،
ارائــه کــرد و گفــت :در ایــن مــدت  ۵۸میلیــارد یــورو تعهــد
ارزی صــورت گرفتــه کــه  ۴۰میلیــارد یــورو از آن ایفــا شــده
و از ایــن رقــم  ۳۶میلیــارد یــورو از ســوی تولیدکنندگانــی
کــه صــادرات هــم انجــام مــی دهنــد ،ایفــا شــده اســت.
بــر ایــن اســاس ۱۸میلیــارد یــورو تعهــد ارزی باقــی مانــده
اســت.
صادراتهنوزاولویتتصمیمگیرانکشورنیست
سیدرســول مهاجــر ،معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت
امورخارجــه نیــز بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اغلــب کشــورهای
پیشــرفته آســیایی در یــک زمــان تصمیــم گرفتنــد و رونــد
صــادرات خــود را متحــول کردنــد ،گفــت :هیــچگاه ایــران
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صــادرات محــور نبــوده و همیشــه بــا تکیــه بــر درآمدهــای
نفتــی جلــو رفتــه اســت .حداقــل تحریمهــا مــا را مجبــور
کــرد کــه بــه ضــرورت توســعه صــادرات بیاندیشــیم.
بــرای رونــق و توســعه صــادرات بایــد آن را اصــل نظــام
تصمیمگیــری خــود درنظــر بگیریــم ،صــادرات بایــد اصــل
باشــد و نــه اینکــه بــرآوردی از نیــاز داخــل ،بــدون شــک
نیــاز داخلــی ســیریناپذیر اســت و نبایــد نظــام صادراتــی
خــود را بــر اســاس ایــن نیــاز بــه صــورت مــداوم تغییــر
دهیــم.
ایــن مقــام مســئول بــا توجــه بــه تجهیــز بخــش اقتصــادی
وبســایت وزارت امــور خارجــه براســاس اطالعــات
ســفارتخانههای کشــور در کل دنیــا تصریــح کــرد :کار
در ایــن بخــش آغــاز شــده و پیگیــر تکمیــل آن هســتیم.
امیدواریــم بــا نهایــی شــدن ایــن پــروژه امــکان کســب
اطالعــات بـهروز از وضعیــت نیــاز بازارهــای هــدف از طریــق
ایــن وبســایت بــرای فعــاالن اقتصــادی و صادرکننــدگان
فراهــم شــود.
قیمتهایپایهصادراتیرااصالحکنید
کیــوان کاشــفی ،عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران نیــز بــا
انتقــاد از ناهماهنگیهــای موجــود بیــن تصمیمگیریهــای
انجــام شــده بــا تغییراتــی کــه در ســطح روانــی جامعــه
رخ میدهــد ،گفــت :حــدود دو ســال اســت کــه دربــاره
قیمــت پایــه صادراتــی صحبــت کردیــم و یــک فرمــول
خیلــی ســاده و دقیــق را پیشــنهاد دادیــم تــا ایــن مشــکل
را بــرای همیشــه و بــه صــورت ریشـهای حــل کنیــم ،هنــوز
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هیچیــک از دســتگاههای متولــی پــای کار نیامدهانــد و
همچنــان مشــکالت ایــن بخــش بــه قــوت خــود باقی اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی وجــود یــک پورتــال بــه منظــور رصــد
وضعیــت تعهــدات ارزی هــر صادرکننــده را ضــروری دانســت
و تاکیــد کــرد :زمانیکــه موضــوع تعهــد ارزی مطــرح شــد
بایــد زیرســاتهای آن را هــم فراهــم میکردیــد .بعــد از
مدتهــا کــه از اجــرای تعهــد ارزی میگــذر همچنــان
صادرکننــده نمیتوانــد از طریــق یــک ســامانه و یــا
پورتالــی ،وضعیــت تعهــدات ارزی خــود را رصــد کنــد و هــر
بــار بایــد بــا مراجعــه بــه ســازمانهای مختلــف از شــرایط
خــود مطلــع شــود.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بخــش خصوصــی دغدغههــای
دولــت را دربــاره مســئله ارز و تحریــم درک کــرد و
علیرغــم همــه فشــارها پــای کار مانــد ،تاکیــد کــرد :همــه
واردکننــدگان و صادرکننــدگان را درگیــر مســائل امنیتــی
کردیــد ،امــروز یــک پــای تجــار مــا در دادگاههاســت و
دیگــری در ســازمانها و دســتگاههای مختلــف تــا بتواننــد
تجــارت خــود را زنــده نگــه دارنــد .تقاضــای اتــاق ایــران
شکســتن ایــن جــو ســنگین اســت کــه مانــع از پیشــرفت
تجــارت میشــود.
در ایــن بیــن ســخنرانان جلســه ضمــن بیــان دیدگاههــا
و آنچــه بــرای توســعه صــادرات ضــرورت دارد بــه
دغدغههــا و چالشهــای صادرکننــدگان حاضــر در
نشســت توجــه کردنــد .تدویــن اســتراتژی صــادرات ،یــک
نقشــه راه مشــخص و تعییــن متولــی بــرای ایــن بخــش،
اولیــن خواســته صادرکننــدگان بــود کــه درایــن نشســت
مــورد تاکیــد قــرار گرفــت .ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی
لجســتیک کشــور ،برنامهریــزی بــرای کاهــش هزینههــای
انتقــال پــول در جریــان تجــارت ،حمایــت از صادرکننــدگان
بــرای حضــور در نمایشــگاههای بینالمللــی و هزینههایــی
کــه صــرف برندینــگ میشــود ،برقــراری ارتبــاط مســتمر
و مســتقیم بیــن ســفارتخانهها و تشــکلهای اقتصــادی
زیرمجموعــه اتــاق ایــران ،برگــزاری نشس ـتهای تخصصــی
بــرای بررســی چارلشهــای صادراتــی هــر گــروه کاالیــی
و در نهایــت تعییــن ســهمیه صادراتــی در هــر گــروه
کاالیــی بــرای جلوگیــری از ممنوعیتهــای یکبــاره و
غیرکارشناســی ،دیگــر مســائلی بودنــد کــه در ایــن نشســت
مطــرح شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه جهــت تکریــم از پیشکســوتان و بــر اســاس دعــوت
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران از جنــاب اقــای مهنــدس
تهماســب رضــوی تجلیــل شایســته در مــورخ 99/11/19
در جلســه کمیســیون بعمــل امــد  .نگارنــده نیــز افتخــار
حضــور در ایــن جلســه را داشــت محــور بســیار مهــم بحــث
رگوالتــوری در صنعــت بــرق و دســتورالعمل هــا و قوانیــن
موجــود در ایــن حــوزه مــورد بحــث جلســه بــود  .نگارنــده نیز
متقابــا بعنــوان مهمــان مطالبــی در ایــن حــوزه ارائــه نمودند
 .نظــر بــه اهمیــت موضــوع الزم دیــدم مجــددا ســطوری در
تاکیــد بــه ایــن امــر مهــم تقدیــم نمایــم .
اصــل  44قانــون اساســی در ابتــدای شــکل گیــری ایــن قانون
جایگاهــی بــرای بخــش خصوصــی توجهــی ویــژه ننمــود و در
عمــل بخــش دولتــی در راس  ،تعاونــی پــس از ان و در انتهای
کار بــه بخــش خصوصــی توجــه شــد  .توجــه مســئول ارشــد
نظــام باالخــص مقــام معظــم رهبــری بــه جایــگاه بخــش
خصوصــی بــا دســتورالعمل ســند چشــم انــداز تــا افــق ســال
 1404و پــس از ان قانــون سیاســت هــای اصــل  44قانــون
اساســی  ،اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن از ان قوانیــن دیگــر
مرتبــط و النهایــه قانــون بهبــود مســتمر گســب و کار بــرای
نــگاه بــه بســتر ســازی و توانمندســازی بخــش خصوصــی
نوشــته شــد .عملکــرد دولــت در اجــرای ایــن قوانیــن و
واگــذاری کار مــردم بــه مــردم یعنــی گســترش بخــش
خصوصــی در طــول برنامــه  20ســاله تــا افــق 1404مســجل
نگردیــد و در عــوض شــرکتهایی بــا نــگاه عمدتــا دولتــی
( خصولتــی ) جایگزیــن بخــش خصوصــی گردیــد کــه در
نهایــت مطلــوب نظــر نبــود  .در نوشــته هــای گذشــته بــه
جزییــات ایــن مــوارد اشــاره شــده اســت  .در ایــن مقالــه
بحــث ســه محــور حاکمیــت  ،تصــدی گــری و رگوالتــوری
مــورد نظــر و توجــه ویــژه اســت .
چالــشهــایبخــشخصوصــیبــادولــتدررئــوس
محورهــایذیــل(نــهمحــدودبــهانهــا)قابــلبحــثاســت:
ایــا بخــش خصوصــی توانمنــد اســت و مــی توانــد جایگزیــن
کامــل بخــش دولتــی شــود ؟
ایــا تاکنــون دولــت انطوریکــه در قوانیــن باالدســت اشــاره
شــد بصــورت شایســته و بایســته از بخــش دولتــی حمایــت
کــرده اســت ؟
ایــا در توزیــع کارهــا و فعالیــت هــای صنعــت احــداث کشــور
توســط حاکمیــت و دولــت رعایــت اعتــدال در امــر رقابــت
بیــن بخــش خصوصــی و ســایر بخــش هــای غیــر خصوصــی
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یادداشــتی ا ز ر ضا طبیب زاده

حاکمیت  ،تصدی گری و رگوالتوری
در نظام اجرایی صنعت احداث کشور
صــورت گرفتــه اســت ؟
ایــا منابــع داخلــی کــه بنحــوی بایســتی در اختیــار بخــش
خصوصــی بــرای ورود بــه پــروژه هــای صنعــت احــداث
باالخــص انــرژی ( نفــت  ،گاز  ،پتروشــیمی  ،بــرق  ،اب )
گیــرد صــورت گرفتــه اســت ؟
ایــا شــرایط بیــن المللــی ایــران در ارتبــاط بــا حــذف ســرمایه
از بــازار ســرمایه خارجــی بــرای دولــت ایــران و بــه تبــع ان
پیمانــکاران ایرانــی جــاری اســت ؟ منظــور داشــتن شــاخص
=ICR
رتبــه بنــدی اعتبــاری بیــن المللــی
 International credit ratingبــرای ایــران اســت
کــه متاســفانه چنــد ســال اســت کــه ایــران از داشــتن ایــن
شــاخص محــروم اســت .
در شــرایط حــال و در ســالهای اخیــر دولــت کال تامیــن
بودجــه کشــور (چــه عمرانــی و غیــر عمرانــی) بــه دوش و
مســئولیت پیمانــکاران قــرار داده اســت و بعضــا مندرجــات
قانــون جــاری مناقصــات کشــور (مــاده  )10رانادیــده گرفتــه
اســت .ایــا بســتر ســازی بــرای ایــن امــر بــرای پیمانــکاران
ایرانــی توســط دولــت میســر اســت ؟ یــا ایــن توانمنــدی
تنهــا بــرای شــرکتهای غیــر خصوصــی ( بــا انــواع ســاختارها
) همــوار اســت ؟
موضــوع تحریــم در کشــور ایــا بــرای بخــش خصوصــی یــک
فرصــت اســت یــا در مقابــل ان یــک تهدیــد ؟
الف:بحثحاکمیتی:
در نظــام و فرهنــگ اجرایــی پــروژه هــا تاکنــون و طــی صــد
ســال گذشــته در ایــران امــر بــر اطاعــت بخــش خصوصــی
از دولــت بــوده اســت  .بدیــن معنــی کــه کال اختیــار منابــع

مالــی از درامدهــای مختلــف دولــت باالخــص نفــت در اختیــار
دولــت بــوده و عمــا بخــش خصوصــی در تعریــف پــروژه هــا
بــا نــگاه بــه امایــش ســرزمین یــا نقشــی بــازی نکــرده یــا
ایــن نقــش بســیار کمرنــگ بــوده اســت  .در حقیقــت اعمــال
نظــر دولــت در قالــب حاکمیــت و حفــظ انفــال تاکنــون بــا
قــدرت صــورت گرفتــه اســت .
ایــا ایــن روش بدرســتی صــورت گرفتــه و مــا از ان نتایــج
مثبــت اســتفاده نمــوده ایــم ؟ و بایســتی بعنــوان چــراغ راه
اینــده ادامــه دهیــم ؟ نگارنــده اعتقــاد دارد تجربیــات بیــن
المللــی نشــان داده اســت النهایــه راه عبــور از ایــن دره عمیــق
گرفتــن دســت بخــش خصوصــی و عبــور از ایــن چالــش
بــزرگ بــا کوشــش و پایــداری بخــش خصوصــی اســت
ب:بحثتصدیگری
دولــت بخــش خصوصــی را رقیــب خــود تلقــی میکنــد و
تــاش دارد حضــور بخــش خصوصــی تــا مرحلــه ای خــاص
تعریــف شــود و خــط قرمــز بــرای ان تعریــف مــی نمایــد .ایــن
همــان عــدم توفیــق و تجریــه همچــون کشــورهایی اســت
کــه کلیــه اختیــارات در دســت دولــت و بخــش دولتــی بــوده
اســت و ایــن کشــورها بــا شکســت فاحــش مواجــه شــدند و
نــه تنهــا بــرای سرنوشــت مملکتشــان ارمغانــی نداشــتند بلکه
ضربــه هــای مهلکــی بــر انهــا در عمــل زدنــد حداقــل مــا ایــن
تجربیــات را تکــرار نکنیــم  .مــا شــاهد حضــور همــه جانبــه
دولــت در اجــرای پــروژه هــا توســط ذینفعــان منتســب بــه
خــود یعنــی خصولتــی هــا و غیــر خصوصــی هــا بــوده ایــم و
در ایــن مــورد دولــت اجــازه کار بخــش خصوصــی را بــا بهانــه
نداشــتن منابــع مالــی بخــش خصوصــی کمتــر داده اســت .

پ:بحثرگوالتوری:
بخــش خصوصــی سالهاســت کــه بــه دنبــال اصــاح قوانیــن
جــاری بــا نــگاه بــه حضــور دولــت در کنــار بخــش خصوصــی
بــا محوریــت اصــل رگوالتــوری اســت  .تاکنــون قانــون مدونی
بصــورت همــه جانبــه بــرای همــه امــور جــدی دولــت توســط
مجلــس شــورای اســامی تدویــن و ابــاغ نگردیــده اســت
طبــق اطــاع هــم اکنــون صنعــت بــرق کشــور موجدانــه
بایســتی ایــن مســاله بــا مجلــس در جهــت قانونــی بــرای
اجبــار دولــت بــه تنهــا رگوالتــوری در صنعــت بــرق باشــد
 .ضمــن اســتقبال از ایــن مــورد پیشــنهاد نگارنــده بــر ایــن
اســت کــه در تدویــن یــک قانــون همــه جانبــه رگوالتــوری
بــه شــرط اینکــه در رونــد حاضــر کار اصلــی صنعــت بــرق
خدشــه ای وارد نشــود تدویــن گــردد  .ایــن قانــون مــی توانــد
بــا نــگاه ذیــل تهیــه و ابــاغ شــود .
اول :عمومیــات قانــون  :کــه موضــوع اصلــی رگوالتــوری ،
جوانــب مختلــف ان در مــورد اعمــال و حضــور دولــت از
مرحلــه اهــداف  ،ماموریــت هــا  ،سیاســت گــذاری و سیســتم
هــای کنترلــی و نظارتــی در اختیــار قانــون گــزار قــرار گیــرد .
دوم:خصوصیــات فعالیــت هــای مختلــف صنعــت احــداث
 :طبعــا ســاختار و جزییــات رفتــار رگوالتــوری دولــت در
بخــش هــای مختلــف صنعــت بــا یکدیگــر تفــاوت عمــده دارد
ایــن مرحلــه در فرایندهــای مربوطــه و بصــورت جداگانــه و
بــه تدریــج توســط ذینفعــان مربــوط توســط اییــن نامــه هــای
اجرایــی در زیــر چتــر قانــون تهیــه و تدویــن شــود قطعــا ایــن
اییــن نامــه هــا بــرای بخشــهای مختلــف بــا یکدیگــر تفــاوت
عمــده داشــته باشــد .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در نامــه رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
بــه معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو تاکیــد
شــده :تــداوم ایــن قراردادهــا تــا بــه امــروز
و آینــده ازنظــر ملــی خســارات غیرقابــل
جبرانــی نظیــر ورشکســتگی شــرکتهای
بخــش خصوصــی ،افزایــش میــزان بیــکاری و
تــرس از کارآفرینــی بــا کاهــش اعتبــار بخــش
خصوصــی در بانکهــا را بــه دنبــال خواهــد
داشــت.
حمیدرضــا صالحــی ،دبیــرکل و عضــو فدراســیون
صــادرات انــرژی ایــران در نامــهای بــه معــاون بــرق
و انــرژی وزارت نیــرو از موضــوع قراردادهــای جــاری
صنعــت بــرق کشــور و مشــکالت بخــش خصوصــی
طــرف قــرارداد بــا دولــت در قالــب مقاطع ـهکار یعنــی
ســازنده ،فروشــنده و پیمانــکار گفــت.
در بخشــی از ایــن نامــه آمــده اســت :در طــی
جهشهــای ارزی ســهگانه در ســالهای -1390
 1397و  1399و همچنیــن تغییــرات ارز مرجــع بــرای
گمــرکات و محدودیتهــای تخصیــص ارز بــرای واردات
مــواد اولیــه و کاالهــای تخصصــی کــه مشــابه داخلــی
ندارنــد و بــرای قراردادهــا و پروژههــا موردنیاز هســتند،
بــا همراهــی ویــروس کرونــا و تــداوم تحریمهــای
گوناگــون همــه و همــه دستبهدســت هــم دادنــد
و بخــش خصوصــی طــرف قــرارداد بــا دولــت را در
قالــب مقاطع ـهکار (ســازنده ،فروشــنده و پیمانــکار) بــا
مشــکالتی مواجــه نمــود کــه عمـ ً
ا ادامــه قراردادهــا را
بــرای آنها-ناشــی از عواملــی کــه هیچکــدام در حــوزه
کنتــرل و پیشبینــی مقاطعــهکاران نبــوده ،مشــکل و
بعض ـاً غیرممکــن کــرده اســت.
در ادامــه ایــن نامــه تأکیــد شــده :از طرفــی متــن
قراردادهــا بهگونــهای تنظیمشــده و میشــوند کــه
راهــی بــرای خــروج از ایــن شــرایط اضطــراری در
آنهــا لحــاظ نشــده اســت .خــاص شــدن از آتــش
قراردادهــا عمدتــاً دو راه بیشــتر نداشــت ،پریــدن از
ارتفــاع بلنــد پالســکو (فســخ و یــا برکنــاری) و یــا
مانــدن و ســوختن (ادامــه قــرارداد و دل بســتن بــه
قولهــای شــفاهی کارفرمــا) مگــر آنکــه دالیلــی مبنــی

انـرژی

شماره صد و شصت و ششم  /هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و نه

وصلهپینه کردن بودجه ۱۴۰۰

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نامهای مطرح کرد

ورشکستگی فعاالن اقتصادی
با عدم تغییر رویکرد وزارت
نیرو در حوزه قراردادها
بــر خاتمــه در قراردادهــا وجــود داشــت و یــا بــه وقــوع
میپیوســت کــه ایــن همچــون وجــود درب خــروج
اضطــراری عمــل میکــرد.
همچنیــن تأکیــد شــده :در شــرایط ســال  1399کــه
ســه عامــل افزایــش نــرخ ارز ،یــا کمبــود منابــع مالــی
دســتگاههای کارفرمایــی و همچنیــن تــداوم نزدیــک
بــه یــک ســال ویــروس کرونــا بــا هــم و بهطــور
همزمــان وجــود داشــتند فیالواقــع زنجیــره دچــار از
هــم گسســتگی شــد و رســیدن قراردادهــا بــه نتیجــه
را مشــمول مــرور زمــان کــرده اســت کــه ایــن مهــم
حداقــل هزینههــای ســربار بخــش خصوصــی را
چنــد برابــر کــرده اســت .بــه دلیــل نیــاز بــه تأمیــن
نقدینگــی چندبرابــری و همچنیــن موانــع قــراردادی
و اظهارنظــر عــام دســتگاههای کارفرمایــی مبنــی بــر
محدودیتهــای فــراوان اختیــارات عم ـ ً
ا یــا بــر تعــداد
پروژههــای نیمهتمــام افــزوده خواهــد شــد ،یــا پایــان
ورشکســتگی مقاطعــهکار بخــش خصوصــی را بــه
ارمغــان آورد.
در بخــش پایانــی نامــه رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران بــه معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو تأکیــد
شــده اســت :دســتورالعملهای جبرانــی ســازمان

برنامــه هــم منــوط بــه مناســب بــودن شــاخصهای
ابالغــی و همچنیــن تأمیــن نقدینگــی بهموقــع و
بهانــدازه توســط کارفرمایــان بخشــی از مشــکالت
را پاســخگو هســتند ولــی همچنــان مشــکل باقــی
اســت .خواهشــمندیم دســتور فرماییــد ضمــن اعمــال
غربالگــری قراردادهــا براســاس میــزان تحقــق بودجــه
و اولویتبنــدی آنهــا ،در زمــان کوتــاه بــه شــرکت
توانیــر جهــت ابــاغ بــه شــرکتهای بــرق منطقـهای
و شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق منعکــس شــود.
تــداوم ایــن قراردادهــا تــا بــه امــروز و آینــده ازنظــر
ملــی خســارات غیرقابــل جبرانــی نظیــر ورشکســتگی
شــرکتهای بخــش خصوصــی ،افزایــش میــزان
بیــکاری و تــرس از کارآفرینــی بــا کاهــش اعتبــار
بخــش خصوصــی در بانکهــا را بــه دنبــال خواهــد
داشــت.
در پایــان تأکیــد شــده :امیدواریــم این نــوش دارو بعد
از مــرگ ســهراب نشــود و بــا تغییــر عملــی رویکــرد
آن وزارتخانــه قراردادهــای جــاری صنعــت برق کشــور
در حــوزه انتقــال و توزیــع شــاهد برونرفــت از ایــن
وضعیــت نابســامان قراردادهــای صنعــت بــرق کشــور
باشــیم.
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شــود نبایــد گذاشــت کــه حقــی از شــهروندان ضایــع
شــود امــا برگشــت دادن ش ــرکتهای خصوص یشــده بــه
دولــت بــه هــر دلیــل انگیزههــای خریــد شــرکتهای
دولت ــی را نابــود م یکنــد .بــا توجــه بــه نب ــود اعتمــاد
کاف ــی بــه بــازار ســهام و ناتوان ــی ایــن بــازار در جــذب
ســرمایه کافــی بــرای فــروش ســهام شــرکتهای
دولتــی ایــن راه نیــز در عمــل بســته خواهــد مانــد.
زمزمههایــی بــه گــوش م یرســد کــه برخــی اعضــای
مجل ــس م یگوینــد ف ــروش ایــن می ـزان اوراق قرضــه بــه
معنــای بدهــکار ک ــردن دولــت بعــدی اســت و مجل ــس
اجــازه بدهــکار شــدن بیشــتر دولــت بعــدی را کــه البــد
اصولگ راســت نم یدهــد .بناب رایــن بــه نظــر م یرســد
اصالحناپذیــری بودجــه  ۱۴۰۰در ذات اقتصــاد آشــفته
ایــران نهادینــه شــده و بــا وصلهپینــه و رفــو کــردن
تکههــای ازهمگســیخته و ســوراخها و شــکافهای
بودجــه بــه جایــی نم یرســیم .یکشــنبه کــه از راه
برســد خواهی ــم داد وصلهپینــه ک ــردن بودجــه آن را بــه
چــه قیافــهای درآورده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت بهمــن مــاه خــود
بــا دســت پــر بــه جلســه آمدنــد و گزارشهــای متعــددی
از فعالیــت خــود و پارلمــان بخــش خصوصــی پایتخــت
ارائــه کردنــد .در ایــن نشســت همچنیــن نقدهایــی جــدی
بــر رویکــرد سیاســتگذاری اقتصــادی کــه موجــب افزایــش
قابــل توجــه هزینــه مبادلــه در کشــور شــده اســت ارائــه
شــد .فرهــاد نیلــی ،اقتصــاددان ،کــه بــه همــراه یــک تیــم
متخصــص حــوزه بانکــی ،از طــرف اتــاق تهــران روی طــرح
قانــون جامــع بانکــداری کشــور مطالعــهای انجــام داده
اســت ،نتایــج ایــن مطالعــه را بــه طــور خالصــه بیــان و
عنــوان کــرد اتــاق در ماههــای پیـشرو بــرای هرچــه بهتــر
شــدن ایــن قانــون مــادر بــا کمیســیون اقتصــادی مجلــس
همــکاری خواهــد کــرد.
همچنیــن در ایــن نشســت ،رئیــس هیــات عامــل صنــدوق
توســعه ملــی نیــز بــا حضــور در جمــع نماینــدگان بخــش
خصوصــی از عملکــرد ایــن صنــدوق و خدمــات قابــل ارائــه
بــه فعــاالن بخــش خصوصــی گزارشــی ارائــه کــرد.
افزایش هزینه مبادله نتیجه سیاستگذاری است
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران یکــی از عوامــل مهــم
و مشــکالت اصلــی محیــط کســبوکار را کــه موجــب
افزایــش هزینــه مبادلــه میشــود ،صــدور بخشــنامههای
متعــدد خوانــد و گفــت :مجموعــه اجرایــی کشــور تبدیــل
بــه کارخانــه تولیــد بخشــنامه شــده و فعــاالن اقتصــادی
هــر روز بــا بخشــنامههای متعــددی مواجــه میشــوند
کــه متناقــض بــا بخشــنامههای قبلــی اســت .دائــم
بخشــنامههای جدیــدی صــادر میشــود کــه پــای
فعــال اقتصــادی ،تولیدکننــده ،بــازرگان و مصرفکننــده
را میبنــدد و دچــار مشــکل میکنــد .هزینــه نحــوه
تخصیــص ارز هــم موضــوع بســیار مهــم دیگــری اســت
کــه در افزایــش هزینــه مبادلــه اثرگــذار بــوده چــرا کــه از
زمــان ثبــت ســفارش تــا زمانــی کــه تخصیــص ارز صــورت
میگیــرد ،مدتهــا زمــان میبــرد .بحــث گمــرکات و
هزینــه توزیــع را هــم در نظــر داشــته باشــید؛ امــروز بعیــد
اســت ترخیــص کاال از گمــرک بــه صــورت متوســط کمتــر
از  3تــا  4مــاه طــول بکشــد .همــه مــواردی کــه گفتــه شــد
باعــث شــده قیمــت کاال در داخــل افزایــش زیــادی داشــته
باشــد .نبایــد تمــام تقصیرهــا را گــردن تحریــم انداخــت؛

انـرژی

درخواسـت اعطای
تسهیالت کمبهره به
احداث نیروگاههای
تجدیدپذیر

عمــده چالــش محیــط کسـبوکار مشــکالت داخلــی اســت
کــه اگــر بــه آنهــا نپردازیــم وضعیــت اقتصــاد بهبــود پیــدا
نخواهــد کــرد .متاســفانه در هــر جلســه اتــاق تهــران
بــه بیــان ایــن مشــکالت پرداختــهمیشــود امــا گــوش
شــنوایی وجــود نــدارد و هــر روز هزینههــای جدیــدی
بــه مــردم تحمیــلمیشــود و مــردم دچــار مشــکالت
بیشــتری میشــوند.
تسهیالت صندوق توسعه ملی برای فعاالن اقتصادی
در ادامــه ایــن نشســت و در دســتورکار دوم جلســه
نماینــدگان بخــش خصوصــی ،رئیــس هیــات عامــل صندوق
توســعه ملــی پشــت تریبــون قــرار گرفــت تــا توضیحاتــی در
مــورد عملکــرد ایــن صنــدوق و وضعیــت اعطــای تســهیالت
بــه بنگاههــای بخــش خصوصــی ارائــه کنــد .مرتضــی
شــهیدزاده بــا بیــان اینکــه صنــدوق توســعه ملــی بــرای
اجــرای اصــل  44قانــون اساســی ایجــاد شــده اســت ،ادامــه
داد :در هیــات امنــای صنــدوق همانطــور کــه دو عضــو
کمیســیون اقتصــادی مجلــس حضــور دارنــد ،دو نماینــده از
اتــاق ایــران و اتــاق تعــاون نیــز حاضــر هســتند.
او در ادامــه گفــت :پیــش از ایــن ،شــرکتهایی کــه ۵۱
درصــد ســهام آنهــا غیردولتــی بــود ،خصوصــی محســوب
میشــدند؛ امــا در نظامنامــه اعتبــاری صنــدوق چنیــن
مصــوب شــد کــه تنهــا بــه شــرکتهایی کــه تــا ۸۰
درصــد ســهام آن خصوصــی باشــد ،تســهیالت پرداخــت
شــود .اکنــون بــرای آن دســته از شــرکتهایی کــه ۲۰
درصــد ســهام آنهــا دولتــی اســت نیــز محدودیتهایــی در
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نظرگرفتــه شــده اســت؛ از جملــه اینکــه حکــم مدیــران آن
نبایــد از ســوی مقامــات دولتــی یــا وزرا ابــاغ شــده باشــد.
همچنیــن اعطــای تســهیالت تکمیلــی نیــز ممنــوع بــود
امــا در جلســه مــورخ ســوم اردیبهشــت  ۹۸توانســتیم تــا
 ۴۰درصــد تســهیالت تکمیلــی را بــرای پروژههــای بخــش
خصوصــی بــه تصویــب برســانیم.
شــهیدزاده بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی و بخــش
غیردولتــی امــکان ســرمایهگذاری در بخــش حملونقــل
را نداشــت ،ادامــه داد :بــر اســاس بنــد الــف مــاده  ۵۲قانون
برنامــه پنــج ســاله مصــوب شــد کــه بخــش خصوصــی
بتوانــد در ایــن مقولــه نیــز ســرمایهگذاری کننــد .در عیــن
حــال ســرمایه در گــردش در طرحهــای تولیــدی ،پیــش
از ایــن  ۵۰۰میلیــارد تومــان بــرای یــک ســال بــود کــه
اکنــون ایــن اعتبــار بــه  ۲هــزار میلیــارد تومــان بــرای دو
ســال افزایــش یافتــه تــا بــا نــرخ  11درصــد در اختیــار
بخــش خصوصــی قــرار گیــرد.
او گفــت کــه صنــدوق توســعه ملی بــرای بخش کشــاورزی
در مناطــق برخــوردار بــا نــرخ  ۱۴درصــد ســپردهگذاری
میکنــد و ایــن رقــم بــرای مناطــق محــروم در بخــش
کشــاورزی ،صنعــت ،گردشــگری و دانــش بنیــان  ۴درصــد
کــم شــده اســت.
درخواســت اعطــای تســهیالت کمبهــره بــه احــداث
نیروگاههــای تجدیدپذیــر
در ادامــه ایــن جلســه ،برخــی اعضــای هیــات نماینــدگان
کــه بــه صــورت حضــوری و آنالیــن در ایــن جلســه حضــور
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داشــتند ،پرســش هایــی را در مــورد فعالیــت هــای صنــدوق
توســعه ملــی مطــرح کردنــد .ابتــدا حمیدرضــا صالحــی،
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،ایــن درخواســت
را مطــرح کــرد کــه بــه نیروگاههــای تجدیدپذیــر و
کوچــک تســهیالت ریالــی بــا بهــره کمتــر اعطــا شــود تــا
ســرمایهگذاریها در ایــن بخــش توســعه پیــدا کنــد .او
گفــت :کســانی کــه از محــل تســهیالت بانکــی اقــدام بــه
احــداث نیــروگاه کردهانــد ،سررســید اقساطشــان اکنــون
بــه  380میلیــون یــورو رســیده اســت .در حالــی کــه درآمــد
ایــن نیروگاههــا در اختیــار خودشــان قــرار نمیگیــرد و
وزارت نیــرو بــرق آنهــا را بــه قیمــت  70تومــان بــرای هــر
کیلــو وات ســاعت خریــداری میکنــد و بــا چنــد برابــر
قیمــت بــه ســایر کشــورها صــادر میکنــد.
در ادامــه ،ایــن مســاله نیــز از ســوی یکــی از حضــار مطــرح
شــد کــه پروژههــای عمرانــی ســهم بیشــتری از منابــع
صنــدوق توســعه ملــی بــه خــود اختصــاص میدهــد و
پروژههــای نرمافــزاری و دانــش فنــی از قابلیــت چندانــی
بــرای اقنــاع نظــام بانکــی در اعطــای تســهیالت برخــوردار
نیســت.
بازپرداخــت ریالــی تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی
عمومیــت پیــدا نکنــد
فریــال مســتوفی ،رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه
اتــاق تهــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق توســعه ملی،
محلــی بــرای انباشــت ســرمایههای بیننســلی اســت،
گفــت :افــرادی اقــدام بــه دریافــت تســهیالت میکننــد و
وقتــی در مییابنــد کــه امــکان بازپرداخــت ارزی آن را
ندارنــد ،درخواســت میکننــد کــه ایــن تســهیالت را بــه
صــورت ریالــی بازگرداننــد .در چنیــن شــرایطی ،اگــر بخــش
خصوصــی واقعــی بــا چنیــن مســالهای روبــهرو میشــود،
انتظــار ایــن اســت کــه بــه صــورت مــوردی بــا ایــن افــراد
مســاعدت صــورت گیــرد امــا ایــن تســهیالت نبایــد جنبــه
عمومــی پیــدا کنــد.
او عنــوان کــرد کــه کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق
تهــران در حــال بررســی ایــن موضــوع اســت کــه چــه
کســانی از تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بهرهمنــد
شــدهاند و بــه چــه دلیــل نتوانســتهاند ایــن تســهیالت را
بازپرداخــت کننــد تــا ایــن اطالعــات را در اختیــار نهادهــای
ذیربــط قــرار دهــد.
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انـرژی

شماره صد و شصت و ششم  /هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و نه

فرصت ارز رمزها در تبادالت
مالی بنگاههای ایــرانـی
با شرکای خارجی

بــه اعتقــاد عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،رمــز
ارزهــا نــه تنهــا بــرای اقتصــاد کشــور تهدیــد نیســت،
بلکــه فرصتــی اســت کــه بایــد از آن بــرای ترمیــم بخشــی
از آســیبهای وارد شــده بــه اقتصــاد و تجــارت کشــور،
اســتفاده کــرد.
بــه گفتــه علیرضــا کالهــی صمــدی ،در حــال حاضــر رمــز
ارزهــا در کشــور نــه تنهــا تولیــد میشــود بلکــه عمــوم
جامعــه بــه ســمت خریــد و فــروش آن نیــز گرایــش پیــدا
کردهانــد ،حــال آنکــه دولــت بــا تعلــل در تدویــن قوانیــن
و مقــررات مربــوط بــه ارزهــا دیجیتــال ،عمــا عمــده
علیرضا کالهی صمدی
فعالیتهــا در ایــن حــوزه از ســوی کاربــران ایــن ارزهــا را
بــه ســمت فعالیتهــای زیرزمینــی ســوق دادهاســت.
بــه گفتــه وی ،ظرفیــت تولیــد بــرق در ایــران ســاالنه
عــددی در حــدود  600میلیــارد کیلــووات ســاعت اســت
وی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،اســتفاده در حالــی کــه طــی ســال گذشــته ،کل تولیــد بــرق در
از رمــز ارزهــا بــرای تبــادالت مالــی بنگاههــای اقتصــادی کشــور در حــدود  284میلیــارد کیلــووات ســاعت بــود.
و تجــار و بازرگانــان را یــک فرصــت دانســت و بــا اشــاره بنابرایــن ،در حــدود  50درصــد از تــوان تولیــد بــرق در
بــه اینکــه در حــال حاضــر ،بســیاری از شــرکتهای کشــور بالاســتفاده اســت کــه میتــوان آن را در اســتخراج
بینالمللــی ،بــه پذیــرش ارز رمزهــا روی آوردهانــد ،افــزود :ارز رمزهــا بــه کار گرفــت.
از ســال گذشــته ،تالشهایــی از ســوی بخشخصوصــی عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،افــزود :در حــال
در راســتای متقاعــد کــردن دولــت و بانــک مرکــزی بــرای حاضــر فــروش بــرق از ســوی دولــت بــه مــزارع اســتخراج
پذیــرش ارز رمزهــا در مبــادالت پولــی کشــور صــورت ارز رمزهــا در کشــور کــه قانونــی و دارای مجــوز فعالیــت
گرفــت و نماینــدگان بخشخصوصــی بــر ایــن نکتــه تاکیــد رســمی اســت ،گــران اســت و عمــا ســرمایهگذاری در
کردنــد کــه فرآینــد جهانــی شــدن ارز رمزهــا بــه ســرعت ایــن بخــش را مخاطرهآمیــز کردهاســت ،در حالــی کــه
در حــال انجــام اســت و ایــران نیــز بایــد از ایــن قافلــه فعالیــت ایــن واحدهــا بــه گونـهای اســت کــه میتــوان هــر
عقــب نمانــد ،امــا رویکــرد مســوالن دولتــی بــه ایــن پدیــده زمــان کــه نیــاز مصــرف عمومــی بــرق در کشــور ضــروری
نــو در نظــام پولــی و مالــی جهــان ،همچنــان بالتکلیــف بــود ،بــرق ایــن مــزارع را قطــع کــرد و در مواقــع غیــر
اســت در حالــی کــه اگــر دولــت اقــدام بــه تدویــن قوانیــن ضــرور دوبــاره وصــل کــرد و تولیــد رمــز ارز دچــار اخــال
و دســتورالعملهای اســتفاده از ارز رمزهــا میکــرد ،بــا نمیشــود ،حــال آنکــه واحدهــای تولیــدی ماننــد فــوالد و
پذیــرش ایــن ارزهــا در اســناد مربــوط بــه گمــرک و نــزد آلومینیــوم نیــاز متنــاوب بــه بــرق دارنــد و بــا قطــع مقطعی
بانــک مرکــزی ،بخــش بزرگــی از مشــکالت تبــادالت مالــی و کوتــاه بــرق در ایــن واحدهــا ،مشــکالت عدیــدهای در
میــان شــرکتهای ایرانــی و شــرکای تجــاری آنهــا برطــرف تولیــد محصــوالت ایــن صنایــع ایجــاد میشــود.
شــده بــود.
علیرضــا کالهــی همچنیــن معتقــد اســت کــه اســتخراج وی تصریــح کــرد کــه دولــت بایــد تعللهــا را کنــار
ارز رمزهــا در داخــل ایــران ،یــک فرصــت تاریخــی اســت گذاشــته و بــا تدویــن فرمــول مالــی مناســب ،بــرق اضافــی
چــرا کــه بــا اســتفاده از ظرفیــت خالــی تولیــد بــرق در و بــدون تقاضــا را بــا نــرخ قابــل قبــول و بــا تخفیــف ،در
نیروگاههــا ،میتــوان بــرق مــازاد را بــا قیمــت مناســب در اختیــار اســتخراجکنندگان ارز رمــز بگــذارد و مقرراتــی را
اختیــار اســتخراجکنندگان ارز رمــز قــرار داد و دو طــرف از نیــز بــرای تبــادالت ایــن ارزهــا و اســتفاده بنگاههــا و افــراد
منافــع آن بهرهمنــد شــوند.
در داخــل کشــور ،تدویــن کنــد.

بازار  ۱۱۰۰میلیارد دالری صادرات به
همسایگان
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حمیــد زادبــوم صبــح امــروز در هفتمیــن همایــش
ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی دربــاره صــادرات بــه کشــورهای
همســایه گفــت :در ســال  ۲۰۱۹در مؤسســه مطالعــات
بازرگانــی ،پژوهشــی داشــتیم کــه نشــان مــیداد کــه
کشــورهای همســایه مــا در حــوزه واردات تــا ۱۱۰۰
میلیــارد دالر میتواننــد بــازار داشــته باشــند.
وی افــزود :بــا توجــه بــه فرمایــش مقــام معظــم انقــاب
مبنــی بــر اینکــه بایــد  ۲۰درصــد بــازار کشــورهای
همســایه را در اختیــار داشــته باشــیم ،ایــن بــازار بــرای
مــا تــا  ۲۰۰هــزار دالر ایجــاد فرصــت میکنــد البتــه ایــن
میــزان صــادرات بــه همســایگان نداریــم.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد :در ایــن چنــد
ســاله صــادرات مــا  ۴۴تــا  ۴۵میلیــارد دالر بــوده اســت
البتــه پتانســیل آن را داریــم کــه ایــن میــزان صــادرات را
افزایــش دهیــم.
وی افــزود :بــه عبــارت دیگــر بــا اتــکا بــه منابــع داخلــی
کشــور کــه کــم هــم نیســت میتوانیــم آنهــا را بــه تولیــد
تبدیــل کــرده و صــادر کنیــم.
زادبــوم تاکیــد کــرد :فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان
نگــران بــازار محصــوالت خــود نباشــند بــازار آنهــا همیــن
کشــورهای همســایه ماســت .چهــار کشــور عمــده
واردکننــده تــا  ۱۱۰۰میلیــارد دالر ،امــارات ،ترکیــه،
روســیه و عربســتان اســت کــه بایــد دربــاره نحــوه تعامــل
بــا آنهــا بررسـیهایی صــورت گیــرد .بنابرایــن بایــد کاری
کنیــم تجــار و صادرکننــدگان مــا احســاس آرامــش کننــد.
وی ادامــه داد :صــادرات بــرق مــا بــه پاکســتان ۱۰۰
مــگاوات اســت کــه آنهــا عالقــه مندنــد تــا  ۵۰۰مــگاوات
افزایــش یابــد و مــا ایــن ظرفیــت را داریــم
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت تصریــح کــرد :توانیــر
در حــال ســرمایه گــذاری اســت کــه صــادرات بــرق بــه
پاکســتان را افزایــش دهــد کــه ایــن اتفــاق بــه افزایــش
روابــط میــان دو کشــور کمــک میکنــد.
زادبــوم گفــت :در بحــث موافقــت نامــه ترجیحــی بــا ۶
یــا  ۷کشــور موافقــت نامــه ترجیحــی امضــا کردیــم .بــا
ســوریه تجــارت آزاد داریــم ،عضــو اتحادیــه اوراســیا شــده
ایــم ،بــا صربســتان وارد مذاکــره شــده ایــم تــا تجــارت
آزاد داشــته باشــیم.
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مدیــر اجرایــی دومیــن رویــداد تخصصــی حمایــت از
ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی بــا اشــاره بــه
مشــارکت بیــش از  ۲۰۰شــرکت دانــش بنیــان ،ســازنده
تجهیــزات ،پتروشــیمیها و بانکهــا در ایــن گردهمایــی
از امضــای یکــی از بزرگتریــن توافقنامههــای ســاخت
توربوکمپرســور در صنعــت نفــت خبــر داد و اعــام کــرد:
 ۱۴قــرارداد و تفاهــم نامــه ســاخت داخلــی انــواع کاتالیســت
و موادشــیمیایی مصرفــی پتروشــیمیها هــم در ایــن
گردهمایــی بــزرگ امضــا خواهــد شــد.

امضای بزرگترین
توافق نامه های
ساخت صنعت نفت با
شرکت های ایرانی

بــه گــزارش ایســنا ،جــواد گلــی بــا اشــاره بــه برگــزاری
دومیــن رویــداد تخصصــی حمایــت از ســاخت داخــل در
صنعــت پتروشــیمی بــا مشــارکت بیــش از  ۲۰۰ســازنده
تجهیــزات صنعــت نفــت ،شــرکتهای دانــش بنیــان،
صنایــع پتروشــیمی ،بانکهــا و موسســات تأمیــن ســرمایه
گفــت :ایــن گردهمایــی در نمایشــگاهی بــه وســعت ۱۸
هــزار مترمربــع برگــزار خواهــد شــد.
وی بــا اعــام اینکــه هــدف از برگــزاری ایــن گردهمایــی
فنــی و تخصصــی ایجــاد فرصتهــای کاری و همــکاری
چندجانبــه بیــن شــرکتهای پتروشــیمی ،بانکهــا و
ســازندگان تجهیــزات و شــرکتهای دانــش بنیــان ایرانــی
اســت ،تصریــح کــرد :بــر ایــن اســاس ،در حاشــیه برگــزاری
دومیــن نمایشــگاه حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت
پتروشــیمی ۲۰ ،نشســت تخصصــی بــا محورهــای طراحــی،
ســاخت و تامیــن کاتالیســت و مــواد شــیمیایی ،تجهیــزات
ثابــت و دوار ،بــرق و ابــزار دقیــق ،توســعه فناوریهــای
صنعــت پتروشــیمی ،بیمــه ،نــوآوری در مــدل زنجیرههــای
تامیــن مالــی پروژههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،معرفــی
داخلیســازی طرحهــای پتروشــیمی تصفیــه آب و پســاب،
فناوریهــای نویــن در تجــارت محصــوالت پتروشــیمی،
راهــکار هــای عقــد قراردادهــای ســاخت داخــل اقــام
راهبــردی شــرکتهای پتروشــیمی بــا تســهیل گــری و
حمایــت پارکهــای فنــاوری برگــزار خواهــد شــد.
مدیــر اجرایــی دومیــن رویــداد تخصصــی حمایــت از
ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی همچنیــن از امضــای
بیــش از  ۶۰قــرارداد و تفاهــم نامــه اجرایــی در حاشــیه
برگــزاری ایــن رویــداد تخصصــی بیــن شــرکتهای تابعــه
هلدینــگ صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس؛ ســازندگان
تجهیــزات و شــرکتهای دانــش بنیــان داخلــی خبــر

داد و افــزود :در ایــن راســتا ،یکــی از بزرگتریــن توافــق
نامههــای کمپرسورســازی صنعــت نفــت و پتروشــیمی بــا
شــرکتهای دانــش بنیــان و ســازنده ایرانــی امضــا خواهــد
شــد.
وی بــا اشــاره بــه امضــای یکــی از بزرگتریــن توافــق
نامههــای طراحــی و ســاخت انــواع الکتروکمپرســورهای
مــورد نیــاز صنایــع گاز و پتروشــیمی در حاشــیه ایــن
رویــداد بــا ســازندگان ایرانــی ،اظهــار داشــت :بــا امضــای
ایــن توافــق نامــه زمینــه ســاخت دســت کــم  ۳۸دســتگاه
انــواع توربوکمپرســور بــا ســازندگان و شــرکت هــای دانــش
بنیــان فراهــم میشــود.
گلــی بــا یــادآوری اینکــه در طــول ســال هــای گذشــته
طرحهــای صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــرای تامیــن
انــواع توربوکمپرســور بایــد از کشــورهای آلمــان و فرانســه
تجهیــز ات وارد میکــرد ،یــادآور شــد :پیــام برگــزاری
دومیــن رویــداد تخصصــی حمایــت از ســاخت داخــل در
صنعــت پتروشــیمی ،تــاش بــرای خودبــاوری و خــود
اتکایــی بیشــتر بــه عنــوان مهــم تریــن رکــن توســعه
صنعــت اســت.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بینالملــل شــرکت صنایــع
پتروشــیمی خلیــج فــارس همچنیــن از امضــای تفاهــم نامه
و قراردادهــای دیگــری بــا هــدف طراحــی و ســاخت انــواع
تجهیــزات ،مبدلهــای حرارتــی و کاتالیس ـتها خبــر داد و
خاطرنشــان کــرد :در ایــن گردهمایــی ،اولیــن تفاهــم نامــه
ســاخت کاتالیســت پیچیــده و اســتراتژیک «پاالدیــوم»
مــورد نیــاز در زنجیــره پلــی اتیلــن ترفتــاالت بــا ســازندگان
ایرانــی امضــا خواهد شــد و در مجمــوع  ۱۴قــرارداد و تفاهم
نامــه در حــوزه کاتالیســت ســازی منعقــد میشــود .طــرح
اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی از ســوی کمیتــه مشــترک
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قانون اتاق ایران با هدف تقویت
بخش خصوصی اصالح میشود

میــان اتــاق ایــران ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،کمیتــه
بازرگانــی کمیســیون اقتصــادی و نماینــدگان وزارت
صنعــت ،اصــاح و تکمیــل خواهــد شــد.
کمیســیون اقتصــاد مجلــس شــورای اســامی امــروز در
نشســتی کــه بــا حضــور غالمحســین شــافعی رئیــس
اتــاق ایــران ،محمــد قاســمی رئیــس مرکــز پژوهشــهای
اتــاق ایــران و ســید جــواد زمانــی معــاون حقوقــی و امــور
مجلــس اتــاق ایــران برگــزار شــد ،طــرح اصــاح قانــون
اتــاق بازرگانــی را بررســی کــرد.
پیشــنهاد اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی از ســوی
تعــدادی از نماینــدگان بــه طــرح تبدیــل شــده اســت امــا
نماینــدگان بخشخصوصــی در اتــاق ایــران ،مدتهاســت
کــه درخواســت اصــاح قانــون فعلــی اتــاق کــه در ســال
 1369بــه تصویــب رســیده اســت ،را ارائــه دادهانــد .در
نشســت امــروز کمیســیون اقتصــادی نیــز بــه پیشــنهاد
رئیــس اتــاق ایــران،طــرح اصــاح ایــن قانــون در دســتور
کار قــرار گرفــت.
تمامــی اظهارنظــر کننــدگان در ایــن جلســه ،بــر
ضــرورت تقویــت اتــاق ایــران بــه عنــوان پرســابقه تریــن
و بزرگتریــن نماینــده بخــش خصوصــی و حفــظ هویــت
مســتقل اتــاق تاکیــد کردنــد.
بــر اســاس تصمیــم کمیســیون اقتصــادی مجلــس،
وظیفــه بررســی جزئیــات اصالحیــه قانــون اتــاق بازرگانی
و تکمیــل آن ،بــه کارگروهــی مشــترک ســپرده شــد

کــه اعضــای آن را نمایندگانــی از مرکــز پژوهشهــای
مجلــس ،مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران ،کمیســیون
اقتصــادی مجلــس و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
تشــکیل میدهنــد.

محمدرضــا پورابراهیمــی رییــس کمیســیون اقتصــادی
مجلــس نیــز اعــام کــرد :هــدف از تصویــب کلیــات
اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی ،ارتقــاء توانمندیهــای
بخــش خصوصــی و رفــع ضعفهــای موجــود اســت لــذا
تمامــی مــواد طــرح فعلــی و همچنیــن پیشــنهادهای
آتــی بــا ایــن معیــار ســنجیده مــی شــود .طبــق گفتــه
وی مقــرر شــد جزئیــات طــرح پــس از بررســی در کمیتــه
بازرگانــی کمیســیون اقتصــادی در ابتــدای ســال ،۱۴۰۰
در کمیســیون اقتصــادی رســیدگی شــود.
قانــون فعلــی اتــاق بازرگانــی در ســال  1369بــه تصویــب
مجلــس شــورای اســامی رســید و در ســال  1370بــا
تائیــد شــورای نگهبــان اجرایــی شــد.

طــرح اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی از ســوی کمیته
مشــترک میــان اتــاق ایــران ،مرکــز پژوهشهــای
مجلــس ،کمیتــه بازرگانــی کمیســیون اقتصــادی
و نماینــدگان وزارت صنعــت ،اصــاح و تکمیــل
خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اصالح نظام تدبیر مسیر
توسعه را هموارتر میکند
در نشســت اخیــر کمیســیونهای تخصصــی و مرکــز
پژوهشهــای اتــاق ایــران برنامــه هفتــم توســعه
آسیبشناســی شــد .در ایــن نشســت تأکیــد شــد کــه
کمیســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران روی پیشــنهادهای
اصالحــی بــرای برنامــه هفتــم توســعه کار کننــد.
ششــمین نشســت مشــترک کمیســیونهای تخصصــی
اقتصــاد کالن ،کمیســیون توســعه پایــدار ،محیطزیســت و
آب ،کمیســیون انــرژی ،کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی
اتــاق ایــران و مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران بهصــورت
حضــوری و آنالیــن برگــزار شــد .موضــوع ایــن نشســت
بررســی بایســتههای راهبــردی تدویــن برنامــه هفتــم
توســعه بــود.
در ابتــدای ایــن نشســت علــی شــمس اردکانــی ،رئیــس
کمیســیون اقتصــاد کالن اتــاق ایــران از لــزوم تدویــن
برنامــه توســعه در کشــور گفــت :برنامــه توســعه بــرای بــاال
بــردن تــوان هــر کشــوری اســت امــا همیــن برنامــه بــدون
پشــتوانه دیپلماتیــک معنــی نــدارد .توســعه داخلــی ،درآمــد
بــاال ،آبادانــی کشــور همــه بــه همراهــی دســتگاه دیپلماســی
کشــور بــا اقتصــاد دارد.
بعــد از آن محمــد قاســمی ،رئیــس مرکــز پژوهشهــای
اتــاق ایــران گزارشــی بــا عنــوان «بایســتههای راهبــردی
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه؛ بــا نگاهــی بــه آسیبشناســی
برنامههــای توســعه قبلــی و شــرایط ویــژه اقتصــادی» ارائــه
داد.
او ادامــه داد :اتــاق ایــران بهعنــوان نماینــده بخــش خصوصی
و مشــاور قــوای ســهگانه ،بــر اســاس آسیبشناســی
انجامشــده و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط کنونــی اقتصــاد
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مســیر بــرای توســعه هموارتــر شــود.
او بــه حــوزه انــرژی و هدررفــت ایــن حــوزه اشــاره کــرد و
گفــت کــه یکــی از محورهــای توســعه در کشــور ،انــرژی
اســت ولــی هدررفــت ایــن حــوزه نشــان میدهــد کــه نیــاز
بــه برنامهریــزی و توجــه ویــژه دارد.
بعــد از آن محمــد پارســا از مشــکل  50ســاله کشــور بــه
نــام تــورم گفــت و تأکیــد کــرد کــه بــه دلیــل تــورم اقتصــاد
کشــور بــزرگ نشــده و هرســاله اقتصــاد کوچکتــر هــم
شــده اســت .درنتیجــه توســعه اقتصــادی بــه امــری دشــوار
تبدیلشــده اســت .هــدف برنامهریــزی بایــد حــل معضــل
تــورم در کشــور باشــد.
بعــد از آن حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی
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تصمیمگیــری خــود بــه کار میگیرنــد.
بعــد از آن توحیــد صدرنــژاد دربــاره سیاســتهای کلــی
برنامــه هفتــم توســعه گفــت :تحلیــل گزارشــات ســالهای
 ۲۰۱۷تــا  ۲۰۱۹ســازمان ملــل کــه بــا عنــوان پایــداری
و توســعهیافتگی ایــران در جهــان توســط کمیســیون
توســعه پایــدار اتــاق منتظــر گردیــده اســت بیانگــر ایــن
اســت کــه کشــور مــا در حوزههایــی کــه بــا خــرج کــردن
منابــع پیشــرفت میکنــد نظیــر فراگیــری نظــام آمــوزش و
خصوصــا آمــوزش عالــی ،فراگیــری نظــام بهداشــت ،فراگیری
زیرســاختهایی نظیــر راه ،آب و انــرژی توانســته بــه ســطوحی
بــاال دســت یابــد امــا در عــوض هــر کجــا کــه نیازمنــد
مشــارکت شــهروندان اســت وضعیتمــان مطلــوب نیســت .بــر
ایــن اســاس ضــرورت دارد مرکــز پژوهشــهای اتــاق بــه جای
تکــرار مکــرر ســرفصلهای کلــی کــه بهطــور مســتمر
توســط بخشــهای مختلــف حاکمیــت بیــان میگــردد،
تمرکــز خــود را در قانــون هفتــم بــر روی «توســعه مشــارکت
محــور» قــرار دهــد.
او ادامــه داد :توســعه مشــارکتمحور بــر ســه پایــه
«کارآمدســازی نظــام حکمرانــی و گســترش نهادهــای
اجتماعــی فراگیــر ،پاســخگو و موثــر در همــه ســطوح»،
«کاهــش نابرابریهــا در تمــام ابعــاد» و «توســعه اقتصــاد
کوچــک و متوســط و ایجــاد زیرســاختهای تــابآور،
صنایــع فراگیــر و پایــدار مبتنــی بــر نــوآوری» اســتوار اســت.

کشــور و در جهــت ســاماندهی الگــوی برنامهریــزی بــرای
دســتیابی بــه الگــوی مطلــوب و توســعه محــور ،خواســتار
«اعمــال مدیریــت تغییــر» در برنامــه هفتــم توســعه بــا
در نظــر گرفتــن مجموعــه الزامهــا و بایســتههایی در
سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم اســت تــا در آینــده
اقتصــاد کشــور بــه تکــرار تجربههــای ناموفــق برنامههــای
قبلــی توســعه گرفتــار نشــود.
بعــد از آن فریــدون اســعدی گفــت :ســازمانها و نهادهــای
متعــددی روی برنامــه هفتــم توســعه کار میکننــد کــه
بخشــی از ایــن تالشهــا بــه دلیــل نزدیــک بــودن انتخابــات
ریاســت جمهــوری بــود .در حــوزه برنامهریــزی و برنامــه
توســعه بیشــتر ایرادهــا بــه دســتگاه اجرایــی و قانونگــذاری
برمیگــردد .بایــد ایــن موانــع و مشــکالت برطــرف شــود تــا

اتــاق ایــران از ظرفیتهــای حــوزه انــرژی بــرای اقتصــاد
کشــور گفــت؛ در ایــن حــوزه ظرفیتهــای باالیــی وجــود
دارد و اگــر موانــع و مشــکالت نظــام تدبیــر برطــرف شــود
حتم ـاً ایــن حــوزه هــم شــکوفا خواهــد شــد.
امــا مهمتریــن مســئله در ایــران مســئله بــاال بــردن
بهــرهوری ،رقابتپذیــری ،افزایــش تعامــل بــا دنیــا اســت
کــه بهعنــوان یــک اصــل بایــد بــه ایــن برنامــه اضافــه
شــود.
بعــد از آن بهــرام شــکوری ،رئیــس کمیســیون معــادن و
صنایــع معدنــی دربــاره وضعیــت نظــام تدبیــر در ایــران
گفــت :مهمتریــن مســئله آسیبشناســی ازنظــر تدبیــر،
نظــام برنامهریــزی در کشــور اســت؛ وقتــی خروجــی
ایــن نهادهــا را میبینیــم کــه عقالنیــت کمتــری در

او ادامــه داد :در حــوزه کاهــش نابرابریهــا ضــرورت دارد
مبانــی قانــون برنامــه هفتــم بــر پایــه تضمیــن دسترســی
بــه فرصتهــای عادالنــه و برابــر و کاهــش نابرابریهــا
در برخــورداری از مواهــب ،از طریــق حــذف قوانیــن و
مقــررات ،سیاســتها و اقدامــات تبعیضآمیــز و ارتقــای
قوانیــن و مقــررات ،سیاســتها ،توانمندســازی و توســعه
فراگیــری اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی تمامــی افــراد
بــدون در نظــر گرفتــن ســن ،جنســیت ،معلولیــت ،نــژاد،
قومیــت ،اصالــت ،مذهــب یــا وضعیــت اقتصــادی یــا ســایر
مــوارد ،اتخــاذ سیاســتها بــه ویــژه سیاســتهای مالــی ،حقــوق
و دســتمزد و تأمیــن اجتماعــی ،و دســتیابی مســتمر بــه
برابــری و افزایــش تدریجــی و رشــد پایــدار درآمــد مربــوط
بــه  40%از جمعیــت پایینتریــن گروههــای جامعــه بــا
نرخــی باالتــر از میانگیــن درآمــد ملــی مســتقر شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شکستـ
انحصار
توســعهصنایــعپتروشــیمیورونــق
تولیــدچــهپیشنیازهایــیدارد؟

بســیاری از کارشناســان و تحلیلگــران اقتصــادی بــر ایــن
موضــوع تاکیــد دارنــد کــه رشــد صنعــت پتروشــیمی در
جهــان چنــد برابــر نفــت خــام تخمیــن زده میشــود،
بهگونــهای کــه رشــد صنعــت نفــت خــام در دنیــا یــک
درصــد و صنعــت پتروشــیمی حداقــل معــادل  ۹درصــد
اســت .در ایــن رابطــه بایــد گفــت میــزان مبــادالت
محصــوالت پتروشــیمی در ســال  ۲۰۲۰در جهــان از مــرز
 ۳۸۰۰میلیــارد دالر در ســال عبــور خواهــد کــرد کــه
بــا توجــه بــه ظرفیتهــای بالقــوه و بالفعــل در صنایــع
پتروشــیمی ایــران و نیــز داشــتن اولیــن ذخایــر گاز و
چهارمیــن ذخایــر نفــت در جهــان ،میتوانــد ســهم خــود
را از تجــارت جهانــی محصــوالت پتروشــیمی افزایــش دهــد.
در ایــن رابطــه و بــر اســاس آخریــن مطالعــات میدانــی
صورتگرفتــه در کشــور و نیــز مقایســه آن بــا کشــورهای
پیشــرو در امــر صنعــت پتروشــیمی بایــد گفــت ایــران
چهــار مولفــه مهــم راهانــدازی صنایــع پتروشــیمی شــامل
خــوراک ،دانــش فنــی ،ســرمایه و بــازار دارد و هماکنــون
 ۵۵واحــد پتروشــیمی فعــال بــا ظرفیــت تولیــد  ۶۵تــا ۶۸
میلیــون تــن در ســال در کشــور فعالیــت میکننــد کــه
بخشــی از ایــن تولیــدات مصــرف خــود صنایــع میشــود و
حداقــل بیــش از  ۳۵میلیــون تــن آن قابــل فــروش اســت.
بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال جــاری و نیــز ضــرورت
حمایــت همهجانبــه مســووالن کشــور بــرای هموارســازی
رونــق تولیــد ،میبایــد تمامــی تــوان و تــاش الزم را بــا
بهرهگیــری از ظرفیــت و پتانســیل بخــش خصوصــی بـهکار
گرفــت تــا ضمــن فعالســازی رونــد اجرایــی و عملیاتــی
تولیــد ،بازدهــی مناســب و مطلوبــی را بــه دســت آورد .در
ایــن رابطــه مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
میگویــد در حــال حاضــر  ۶۴واحــد پتروشــیمی بــا
پیشــرفت  ۲۰تــا  ۹۹درصــد در کشــور وجــود دارد کــه
شــش طــرح آن تامیــن خــوراک بــا ظرفیــت  ۱۵میلیــون
تــن و پنــج پــروژه نیــز بــرای زیرســاختهای پتروشــیمی
اســت .او معتقــد اســت ایــن پروژههــا تــا ســال ۱۴۰۳
یعنــی ظــرف پنــج ســال آینــده بــه بهرهبــرداری میرســند
و ظرفیــت تولیــدات پتروشــیمی کشــور بــا افزایــش  ۹۰تــا
۹۵درصــدی بــه  ۱۳۰میلیــون تــن در ســال میرســد.
در ایــن رابطــه نگارنــده بــا توجــه بــه تحقیقــات و
بررســیهایی کــه بهطــور میدانــی در ســال  ۱۳۹۷بــه
انجــام رســانده اســت بایــد گفــت  ۵۰طــرح پتروشــیمی
کــه عمدتــاً بــا پیشــرفتی در محــدوده  ۲۰تــا  ۲۵درصــد

انـرژی
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همــراه بــوده اســت مربــوط بــه کلنگزنیهــا و شــروع
عجوالنــه در دولتهــای نهــم و دهــم بــوده کــه بــرای
فعالســازی هــر یــک از آنهــا بایــد از ســهم ۲۰درصــدی
پیشــرفت هــر یــک صرفنظــر کــرده و مجــددا ً بــا
طراحیهــای جدیــد و روزآمــد پروژههــا را آغــاز کــرده و
بــه مرحلــه اجرایــی رســاند .در ایــن صــورت تنهــا راه ممکن
واگــذاری بیقیدوشــرط آنهــا بــه شــرکتهای توانمنــد
بخــش خصوصــی اســت کــه میتوانــد صنعــت پتروشــیمی
را بــه رونــق کامــل رســانده و موجبــات رشــد تولیــد ملــی
و نیــز صــادرات محصــوالت مــورد نیــاز صنایــع کشــورهای
خریــدار را تامیــن کنــد.
در ایــن حالــت و بــر اســاس مطالعــات صورتگرفتــه در
کارگروههــای تخصصــی کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق تهــران بایــد گفــت ،شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی بــا رعایــت ضوابــط قانونــی حاکــم بــر کشــور
و شناســایی شــرکتهای فعــال بــرای توســعه صنایــع
مذکــور و نیــز اعطــای معافیتهــای الزم از قبیــل حقــوق
و عــوارض گمرکــی بــرای اقــام مــورد نیــاز وارداتــی،
مالیــات و حــق بیمــه و عــوارض و نظایــر آن ،میتــوان
امیــدوار بــود تــا  ۵۰طــرح اصطالحــاً نیمهتمــام صنایــع
پتروشــیمی بــه ســرانجام خواهــد رســید و امیــدوار بــود کــه
وعــده مدیرعامــل صنایــع پتروشــیمی کشــور بــرای دوره
پنجســاله تــا ســال  ۱۴۰۳عملــی شــده و بــه ظرفیــت
تولیــدی  ۱۳۰میلیــون تــن در ســال دســت خواهیــم یافــت.
اگرچــه مدیرعامــل صنایــع پتروشــیمی در مصاحبــه
مطبوعاتــی خــود اشــاره کــرده اســت کــه ســهم صــادرات
پتروشــیمی کشــور بــا راهانــدازی  ۲۰واحــد اولوی ـتدار تــا
ابتــدای ســال  ۱۴۰۰کــه بــه بهرهبــرداری خواهنــد رســید،
ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور را بــه ۹۱
میلیــون تــن خواهنــد رســاند کــه محصــوالت قابــل فــروش
آن حداقــل بــه  ۵۱میلیــون تــن میرســد.
وی در ایــن رابطــه اعــام کــرده اســت کــه درآمــد کشــور
بــه  ۲۵میلیــارد دالر و همانگونــه کــه اشــاره شــد ســهم
صــادرات بــه حــدود  ۱۹میلیــارد دالر خواهــد رســید .در
ایــن رابطــه بایــد گفــت ایــن مهــم در شــرایطی محقــق
خواهــد شــد کــه از ظرفیــت اجرایــی و عملیاتــی آمــاده
ب ـهکار بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت مهــم بهرهگیــری
شــده و بــا دعــوت از آنــان یــک حماســه اقتصــادی بهویــژه
در شــرایط تحریــم تحمیلــی بــر کشــور حاصــل میشــود.
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عــاوه بــر آن مدیرعامــل صنایــع پتروشــیمی از صــدور
مجــوز بــرای ســاخت  ۴۰واحــد پتروشــیمی هــم در کشــور
خبــر داد کــه اکنــون زیــر  ۲۰درصــد پیشــرفت دارنــد .اگــر
ایــن مطلــب بــدون مشــارکت بخــش خصوصــی بهطــور
مســتقیم صــورت پذیــرد بایــد گفــت سرنوشــت ایــن ۴۰
پــروژه هــم مشــابه همــان سرنوشــت  ۵۰طــرح پتروشــیمی
دولتهــای گذشــته اســت کــه فقــط جنبــه تبلیغاتــی
داشــته و اثــری از آنــان نمیتــوان یافــت.
بــر اســاس آخریــن آمــار و بررســیهای صورتگرفتــه در
بخــش مطالعــات اقتصــادی بانــک مرکــزی و وزارت صمــت
نزدیــک بــه  ۷۶درصــد از صنایــع پتروشــیمی کشــور متعلق
بــه دولــت ،صندوقهــای بازنشســتگی در نهادهــای دولتــی
و نظامــی اســت کــه عمــ ً
ا قــدرت رقابــت واقعــی را از
بخــش خصوصــی ســلب میکننــد .بنابرایــن ضــرورت دارد
دولــت از تصدیگــری در بخشهــای اقتصــادی بهویــژه
پاییندســتی طرحهــا دســت کشــیده و بــه جریــان
حکمرانــی یــا تنظیمگــری (رگوالتــوری) خــود بپــردازد.
ایــن اقــدام شایســته موجــب میشــود رقابــت ســالم و بــه
دور از رانــت و فســاد بیــن واحدهــای پتروشــیمی پایــدار
شــده و در یــک جریــان منطقــی رونــد رشــد و توســعه
اجــرای فعالیتهــا و بهویــژه تولیــد و صــادرات محصــوالت
در منطقــه و نیــز ســایر کشــورهای طــرف معاملــه تثبیــت
شــود.
ایــن صحبتهــا در شــرایطی اظهــار میشــود کــه
بنابــر اعــام وزارت نفــت در ســال  ۱۳۷۶مجمــوع تولیــد
پتروشــیمی ایــران حــدود یــک میلیــارد دالر ارزش در
ســال بــوده و در ســال  ۱۳۹۲بــه ظرفیــت حــدود ۲۰
میلیــارددالری از لحــاظ ارزش تولیــدات پتروشــیمی مطابــق
قیمــت همــان ســال دســت یافتــه اســت.
البتــه اگــر در ایــن ســالها بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد
بیشــتری میشــد ،پتروشــیمیهای جدیــدی کــه ســاخته
و طرحهــای پتروشــیمی پیشــین کــه فقــط کلنگزنــی
شــده یــا دیوارکشــی آنهــا انجــام شــده و ســهم پیشــرفت
۲۰درصــدی را بــرای آنــان قائــل بودنــد بــه چنیــن
وضعیتــی دچــار نمیشــدند .بررســیهای انجامشــده
نشــانگر آن اســت کــه تولیــد ناخالــص پتروشــیمیها در
ســال  ۱۳۹۲معــادل  ۵۶میلیــون تــن بــوده کــه در ســال
 ۱۴۰۰میتوانــد بــه  ۱۰۰میلیــون تــن دســت یابــد .البتــه
اگــر ایــن ادعــا ادامــه در صفحــه بعــد
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صحــت داشــته باشــد بــا در نظــر گرفتــن قیمتهــای
پایــه ســال  ۱۳۹۰میتــوان گفــت از لحــاظ ارزشــی در
ســال  ۱۴۰۰تولیــد پتروشــیمیها بــه دو برابــر یعنــی
معــادل  ۳۶میلیــارد دالر خواهــد رســید کــه بــا توجــه
بــه عــدم مشــارکت بخــش خصوصــی بهطــور مســتقیم
یــا غیرمســتقیم میتوانــد فقــط یــک ادعــای آمــاری و
محاســبات ریاضــی باشــد.
بــا توجــه بــه افزایــش  ۵۰تــا ۱۰۰درصــدی رشــد تولیــد
یــا ارزش اقتصــادی در شــرایطی کــه رقابــت در کمیــت و
کیفیــت و نیــز قیمــت بســیار فشــرده و تبدیــل بــه یــک
مســابقه شــده اســت ،بنابرایــن نمیتــوان بــه اعــداد و
ارقــام اشارهشــده اعتمــاد کــرد .در ایــن رابطــه وزیــر نفــت
مطالبــی را بــرای ایجــاد جهــش فعالیتــی و اقتصــادی بیــان
داشــتهاند کــه در ســه مرحلــه بتوانیــم درآمــد فــروش
محصــوالت پتروشــیمی را بــه  ۱۸و ســپس بــه  ۳۶و متعاقب
آن بــه  ۵۰میلیــارد دالر برســانیم و تولیــد محصــوالت را در
ســبد تنوعــی خــود بــه نزدیــک  ۱۵۰میلیــون تــن برســانیم
کــه البتــه بــا رویکــرد پتروشــیمیهای الفینــی یــا تولیــد
پالســتیک میتــوان از آن بهعنــوان یــک جهــش در ایــن
صنعــت نــام بــرد.
امــا بایــد گفــت ایــن آرزو تنهــا بــا برونســپاری یــا
واگــذاری طرحهــا بــه بخــش خصوصــی و البتــه بــا اعطــای
خــط اعتبــاری ( )Credit Lineاز طریــق سیســتم پولــی
و بانکــی کشــور میتوانــد عملــی باشــد .در غیــر ایــن
صــورت نمیتــوان ایــن ادعــا یــا خواســته را عملــی کــرد.
توجــه داشــته باشــیم کــه اکثــر کارشناســان بــر ایــن باورنــد
کــه ایــن بــازار بایــد داخلــی یــا صادراتــی باشــد کــه هــر دو
اینهــا پیشنیازهایــی دارد.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه در ایــن ســالها کشــور در اوج
تحریمهــای اقتصــادی بــوده و توانســته اســت عــاوه بــر
صــادرات  ۷۰میلیــارددالری خــود ،معــادل  ۲۷میلیــون تــن
مــاده اولیــه صنایــع پاییندســتی بــه ارزش  ۲۹میلیــارد
دالر را تامیــن کنــد .همچنیــن بــر اســاس گــزارش انجمــن
صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی کشــور در ایــن دوره زمانــی
معــادل  ۱۱میلیــون تــن کــود شــیمیایی اوره بــا قیمتهــای
تکلیفــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی بــه ارزش تقریبــی
ســه میلیــارد دالر تامیــن شــده اســت .در ایــن حالــت و

محدودیتهــای شــدید اقتصــادی میتــوان گفــت صنعــت
پتروشــیمی کشــور نقــش مهــم و تاثیرگــذاری در اقتصــاد
ملــی و بخشــی کشــور داشــته اســت.
امــا در بخــش عملکــرد ایــن صنعــت مهــم در حــوزه
سیاســتهای ارزی کشــور نیــز میتــوان گفــت کل ارزش
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی از ابتــدای ســال ۱۳۹۷
تــا پایــان ســال  ۱۳۹۸نزدیــک بــه  ۱۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰دالر
بــوده کــه کل ارز فروختهشــده در ســامانه نیمــا معــادل
 ۷۵درصــد ارز حاصــل از صــادرات خــود تنهــا در ســامانه
نیمــا بــوده اســت .بــر اســاس گــزارش انجمــن کارفرمایــی
پتروشــیمی ،کل ارز صادراتــی فروختهشــده در ســامانه
نیمــا توســط تمامــی صادرکننــدگان معــادل  ۱۲ /۱میلیــارد
یــورو و نیــز کل ارز صادراتــی فروختهشــده در ســامانه نیمــا
از ســوی پتروشــیمیهای کشــور نیــز معــادل  ۵ /۳میلیــارد
دالر بــوده اســت.
بنابرایــن میتــوان گفــت ســهم شــرکتهای پتروشــیمی
از تامیــن ارز ســامانه نیمــا معــادل  ۴۳ /۷درصــد و نیــز
ســهم شــرکتهای پتروشــیمی در صــادرات غیرنفتــی
نیــز معــادل  ۲۹درصــد بــوده اســت .توجــه بــه اعــداد
و آمــار فــوق و نگاهــی بــه رونــد توســعه پتروشــیمی در
دو دهــه اخیــر بهویــژه مقایســه رونــد ظرفیــت منصوبــه
و تولیــد واقعــی تــا پایــان ســال  ۱۳۹۸نشــانگر آن اســت
کــه تولیــد واقعــی بیــش از  ۶۵۷میلیــون تــن بــوده کــه در
مقایســه بــا ظرفیــت منصوبــه یعنــی  ۵۳ /۳میلیـــون تــن از
بهــرهوری قابــل توجهــی برخــوردار بــوده اســت .بهطــوری
کــه متوســط رشــد ســاالنه ظرفیــت منصوبــه (شــاخص از
ســرمایهگذاری) تولیــد طــی دوره  ۱۳۸۴-۱۳۹۰معــادل
ســاالنه  ۲۱ /۵درصــد و متوســط رشــد ســاالنه ظرفیــت
منصوبــه تولیــد طــی دوره  ۱۳۹۰-۱۳۹۸معــادل ســاالنه
 ۲ /۷بــوده اســت.
ضمنــاً بــر اســاس گــزارش شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی کشــور رونــد توســعه صنعــت پتروشــیمی طــی
دوره بیستســاله  ۱۳۸۴-۱۴۰۴از  ۲۰ /۴میلیــون تــن بــه
بیــش از  ۱۳۰میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید .در
ایــن ارتبــاط بــد نیســت یــادآوری شــود کــه ارزش کل
ســرمایهگذاری انجامشــده در صنعــت پتروشــیمی از ابتــدا
تاکنــون معــادل  ۵۵میلیــارد دالر بــوده اســت کــه بایــد
گفــت ایــن ســرمایهگذاریها در شــرایطی اتفــاق افتــاده
کــه قیمــت انــواع خــوراک گازی و مایــع بــا تخفیفهــای
قابــل توجهــی همــراه بــوده اســت.

انـرژی

شماره صد و شصت و ششم  /هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و نه

در ایــن حالــت تمامــی تضامیــن فاینانــس از ســوی
دولــت انجــام میگرفــت و هیــچ محدودیتــی بــرای
انتقــال دانــش فنــی روز دنیــا بــه کشــور وجــود نداشــت
و خبــری نیــز از تحریمهــای ســخت اقتصــادی نبــود.
امــا بــه دلیــل مالکیــت دولتــی شــرکتهای پتروشــیمی
امــکان اســتفاده از دالرهــای نفتــی در ســرمایهگذاریها
وجــود نداشــت .بــا وجــود تمامــی ایــن شــرایط در دوره
۱۲ســاله  ۱۳۷۹-۱۳۹۰در صنعــت پتروشــیمی معــادل /۵
 ۳۲میلیــارد دالر ســرمایهگذاری صــورت گرفــت کــه ۵۴
درصــد آن از محــل فاینانــس بــود .بــر اســاس مطالعــات
و برنامهریزیهــای صورتگرفتــه از ســوی برنامهریــزی
پتروشــیمی کشــور بایــد گفــت ســرمایهگذاری مــورد
نیــاز بــرای جهــش دوم و ســوم بــا احتســاب هزینههــای
انجامشــده معــادل  ۴۱میلیــارد دالر بــرآورد میشــود.
بــه عبــارت دیگــر میخواهیــم ظــرف مــدت شــش ســال
آینــده معــادل  ۷۵درصــد کل ســرمایهگذاری انجامشــده
در طــول  ۵۰ســال گذشــته در صنعــت پتروشــیمی
ســرمایهگذاری کنیــم .توجــه داشــته باشــیم کــه در
شــرایطی قــرار داریــم کــه بــه شــدت بــا محدودیتهــای
تحریمــی مواجــه هســتیم؛ امــکان تضامیــن و گارانتیهــای
دولتــی بــه هیــچ وجــه وجــود نــدارد؛ در رتبــه  ۱۲۷فضــای
کسـبوکار جهانــی قــرار داریــم؛ توســط موسســات مالــی و
اعتبــاری بینالمللــی ارزیابــی نمیشــویم؛ در رتبهبنــدی
ریســک ســرمایهگذاری در گــروه هفــت قــرار گرفتهایــم
کــه پرریســکترین کشــورها را در بــر میگیــرد؛ در
خوراکهــای مایــع و گاز اتــان نهتنهــا تخفیفــی دریافــت
نمیکنیــم ،بلکــه ایــن خوراکهــا را بــا قیمتهــای بیــش
از رقبــا دریافــت میکنیــم و بنــا بــه محدودیتهــای
قانونــی ،امــکان ســرمایهگذاری دولــت بــه شــدت محــدود
شــده اســت .در ایــن صــورت و بــا توجــه بــه محدودیتهای
فــوق کــه از ســوی انجمــن صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی
بیــان شــده اســت بایــد گفــت در نهایــت اگــر دســتیابی بــه
اهــداف  ۱۴۰۴غیرممکــن باشــد بایــد بدانیــم کــه بســیار
ســخت و مســتلزم اقدامــات و الزاماتــی اساســی بــرای
تحقــق رشــد و ســرمایهگذاریها در پتروشــیمی هســتیم.
بــا عنایــت بــه مــوارد پیشگفتــه ،تحریمهــای اقتصــادی
علیــه ایــران کامـ ً
ا هوشــمندانه بــوده و بهگونـهای اســتقرار
پیــدا کــرده کــه در داخــل تبدیــل بــه خودتحریمــی نیــز
شــده اســت .بهطــور مثــال پروســه ایــن رونــد بــه شــرح
شــکل  ۱اســت.
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بــا توجــه بــه رونــد اجرایــی و پروســه یادشــده بایــد گفــت
موانعــی در شــکلگیری منطقــی صــادرات محصــوالت
پتروشــیمی وجــود دارد کــه میتــوان بــه پــارهای از آنهــا
بــه شــرح زیــر اشــاره کــرد :نحــوه تعییــن ارزش گمرکــی بــا
وجــود سیاســتهای پیمــان ارزی ،عــدم امــکان ترخیــص
تجهیــزات و قطعــات تحریمــی از اســناد آن بــرای دور زدن
تحریمهــا کامــل نیســت ،عــدم اعمــال رویــه واحــد در
گمــرکات اجرایــی کشــور ،افزایــش بیرویــه قیمتهــای
جانبــی از قبیــل حمــل و بســتهبندی و نظایــر آن ،کمبــود
کانتینــر و کمبــود شــدید کریرهــای مایــع ،افزایــش زمــان
حمــل و متغیــر بــودن آن ،حــذف تخفیفهــای خدمــات
بنــدری بــه بهانــه نظــارت بــر بازگشــت ارز ،محاســبه
خدمــات بنــدری بــر اســاس نــرخ ارز ســنا و ورود چندبــاره
دســتگاههای نظارتــی متعــدد بــه عملکــرد شــرکتهای
پتروشــیمی و کاهــش تــوان مدیریتــی شــرکتها بــرای
مقابلــه بــا تحریمهــا.
کالم پایانــی اینکــه ضــرورت شــکلگیری نهــاد رگوالتــوری
در صنایــع پتروشــیمی بــهعنــوان زیرســاخت توســعه
بهعنــوان یــک ســازمان غیردولتــی کــه دارای پشــتوانه
قانونــی بــرای اعمــال مســتقل اختیــارات خــود در حوزههای
اقتصــادی و دارای بــازار انحصــاری اســت وجــود دارد .البتــه
چرایــی و دلیــل اصلــی نیــاز بــه وجــود نهادهــای رگوالتوری
وجــود انحصــارات یــا وجــود قابلیتهــای انحصــاری اســت
کــه در آن انحصارگــر امــکان اعمــال قــدرت انحصــاری
خــود در ســاختار بــازار را دارد .از طرفــی وجــود رگوالتــور
تضمینــی بــرای تامیــن منافــع تمامــی ذینفعهــا در قبــال
انحصارگــران در بازارهــای انحصــاری اســت .در ایــن حالــت
میتــوان گفــت اطمینــان از وجــود یــک نهــاد مســتقل
و رگوالتــوری و قدرتمنــد در حــوزه خدمــات و کاالهایــی
کــه بــازار آنهــا مصــداق انحصــار اســت ،میتوانــد بســتر
مناســبی بــرای جــذب ســرمایهگذاری در بخشهــای ایــن
بازارهــا شــود.
رضا پدیدار
* رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
منبع  :روزنامه دنیای اقتصاد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

فرانسوی ها توسعه دهنده میدان گازی عراق
وزیــر نفــت عــراق اعــام کــرد :ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) و متحدانــش (ائتــاف اوپــک
پــاس) سیاســت کاهــش تولیــد خــود را در نشســت مــاه
مــارس بــدون تغییــر حفــظ میکنــد ،ایــن در حالــی اســت
کــه احتمــال دارد عربســتان پــس از ایــن مــاه و بــا افزایــش
قیمــت نفــت ،کاهــش داوطلبانــه تولیــد روزانــه یــک
میلیــون بشــکهای خــود را متوقــف کنــد.
احســان عبدالجبــار ،وزیــر نفــت عــراق در نشســتی خبــری
پیشبینــی کــرد کــه قیمــت نفــت خــام در ســال ،۲۰۲۱
 ۵۸تــا  ۶۳دالر بــرای هــر بشــکه باشــد.
او ابــراز امیــدواری کــرد کــه عربســتان ســهمی از توســعه
میــدان گازی عــکاظ عــراق را در اختیــار گیــرد.
وزیــر نفــت عــراق تصریــح کــرد :کنسرســیومی بــه رهبــری
شــرکت ارائهدهنــده خدمــات میدانهــای نفتــی شــلمبرژه
هماکنــون پیشــتاز پیــروزی در ایــن پــروژه اســت و عــراق
قصــد دارد در ماههــای آینــده قــرارداد خــود در زمینــه
توســعه میــدان عــکاظ را بــا شــرکت کوگــس کــره جنوبــی
لغــو کنــد.
صــادرات و قیمــت نفــت رو بــه افزایــش اســت و عبدالجبــار
انتظــار دارد صــادرات نفــت عــراق بهطــور میانگیــن۲
میلیــون و  ۹۰۰هــزار بشــکه در روز باشــد.
وی گفــت :اگــر منطقــه اقلیــم کردســتان عــراق بــه توافــق
کاهــش تولیــد اوپــک پــاس پایبنــد باشــد ،تولیــد نفــت
عــراق در مــاه فوریــه بهطــور میانگیــن ۳میلیــون و ۶۰۰
هــزار بشــکه در روز خواهــد بــود.
قانون اتاق ایران با هدف تقویت بخش خصوصی
اصالح میشود
طــرح اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی از ســوی کمیتــه
مشــترک اتــاق ایــران ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس،
کمیتــه بازرگانــی کمیســیون اقتصــادی و نماینــدگان وزارت
صنعــت ،اصــاح و تکمیــل خواهــد شــد .کمیســیون اقتصــاد
مجلــس شــورای اســامی در نشســتی کــه بــا حضــور
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران ،محمــد قاســمی
رئیــس مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران و ســیدجواد

زمانــی معــاون حقوقــی و امــور مجلــس اتــاق ایــران برگــزار
شــد ،طــرح اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی را بررســی کــرد.
پیشــنهاد اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی از ســوی تعــدادی
از نماینــدگان بــه طــرح تبدیــل شــده اســت امــا نماینــدگان
بخشخصوصــی در اتــاق ایــران ،مدتهاســت کــه
درخواســت اصــاح قانــون فعلــی اتــاق کــه در ســال ۱۳۶۹
بــه تصویــب رســیده را ارائــه دادهانــد .در نشســت دیــروز
کمیســیون اقتصــادی نیــز بــه پیشــنهاد رئیــس اتــاق ایــران،
طــرح اصــاح ایــن قانــون در دســتور کار قــرار گرفــت.
تمامــی اظهارنظرکننــدگان در ایــن جلســه ،بــر ضــرورت
تقویــت اتــاق ایــران بهعنــوان پرســابقهترین و بزرگتریــن
نماینــده بخــش خصوصــی و حفــظ هویــت مســتقل اتــاق
تاکیــد کردنــد .بــر اســاس تصمیــم کمیســیون اقتصــادی
مجلــس ،وظیفــه بررســی جزئیــات اصالحیــه قانــون اتــاق
بازرگانــی و تکمیــل آن ،بــه کارگروهــی مشــترک ســپرده
شــد کــه اعضــای آن را نمایندگانــی از مرکــز پژوهشهــای
مجلــس ،مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران ،کمیســیون
اقتصــادی مجلــس و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
تشــکیل میدهنــد .محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیــس
کمیســیون اقتصــادی مجلــس نیــز اعــام کــرد :هــدف از
تصویــب کلیــات اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی ،ارتقــای
توانمندیهــای بخــش خصوصــی و رفــع ضعفهــای
موجــود اســت بنابرایــن تمامــی مــواد طــرح فعلــی و
همچنیــن پیشــنهادهای آتــی بــا ایــن معیــار ســنجیده
میشــود .طبــق گفتــه وی ،مقــرر شــد جزئیــات طــرح
پــس از بررســی در کمیتــه بازرگانــی کمیســیون اقتصــادی
در ابتــدای ســال  ۱۴۰۰در کمیســیون اقتصــادی رســیدگی
شــود .بــر اســاس ایــن گــزارش ،قانــون فعلــی اتــاق
بازرگانــی در ســال  ۱۳۶۹بــه تصویــب مجلــس شــورای
اســامی رســید و در ســال  ۱۳۷۰بــا تاییــد شــورای
نگهبــان اجرایــی شــد.
درخواست نخستوزیر سوریه از شرکتهای ایرانی
نخســتوزیر ســوریه ،در دیــدار بــا کیــوان کاشــفی،
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ســوریه ،بــا
اشــاره بــه صدمــات ســوریه در جنــگ ،مشــارکت بیشــتر
شــرکتهای ایرانــی در امــر بازســازی و راهانــدازی مجــدد
کارخانههــای ســوریه را خواســتار شــد .حســین عرنــوس
همچنیــن بــا اظهــار خوشــحالی از تاســیس مرکــز تجــارت
ایرانیــان در دمشــق ،ایــن اقــدام اتــاق ایــران را ناشــی از
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اشــتیاق بخــش خصوصــی ایــران بــرای حضــور در اقتصــاد
ســوریه دانســت و از حمایــت کامــل دولــت ســوریه از ایــن
مرکــز خبــر داد .در ادامــه کیــوان کاشــفی ،رئیــس اتــاق
مشــترک ایــران و ســوریه نیــز ضمــن ابــاغ پیــام دوســتی
فعــاالن اقتصــاد ایــران بــه مــردم ســوریه ،گــزارش آخریــن
اقدامــات اتــاق مشــترک ایــران و ســوریه را ارائــه کــرد .او
حــل مســائل بانکــی و حملونقــل گمرکــی را نیازهــای
اصلــی افزایــش مبــادالت دانســت و خواســتار اجرایــی
شــدن تفاهمنامههــای امضاشــده بیــن معــاون اول
رئیسجمهــوری ایــران و نخســتوزیر ســوریه شــد .عضــو
هیاترئیســه اتــاق ایــران در ایــن مالقــات بــا اشــاره بــه
تحریمهــای آمریــکا گفــت :معتقدیــم فشــارهای تحریــم
بــه دو کشــور ســوریه و ایــران بــه نقطــه پایــان خــود
رســیده و ایــن دو کشــور توانســتهاند الگویــی از مقاومــت
در برابــر زیادهخواهــی آمریــکا بــه دنیــا معرفــی کننــد.
در ادامــه جلســه گزارشــی از چگونگــی تاســیس مرکــز
تجــارت ایرانیــان بــه نخســتوزیر ســوریه ارائــه شــد .در
ایــن ســفر کیــوان کاشــفی ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و
ســوریه مالقاتــی بــا وزیــران کشــاورزی ،بازرگانــی خارجــی،
بازرگانــی داخلــی ،اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت دمشــق و
حلــب انجــام داد .همچنیــن در ســفر بــه حلــب برنامهریــزی
بــرای برگــزاری نمایشــگاه در فروردیــن ســال  ۱۴۰۰انجــام
گرفــت و بهعــاوه اولیــن فــروم تجــاری در مرکــز تجــارت
ایرانیــان در آییــن ســفر برگــزار و طــی آن ظرفیتهــای
همــکاری دو کشــور ایــران و ســوریه بررســی شــد.
صادرات بیش از  ۱۰میلیارد دالری به کشورهای
عربی همسایه
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران گفــت :مجمــوع صــادرات غیرنفتــی ایــران در ۱۰
ماهــه امســال نزدیــک بــه  ۲۸میلیــارد دالر بــرآورد شــده
کــه  ۱۰میلیــارد و  ۷۰۵میلیــون دالر از آن بــه کشــورهای
عربــی همســایه بــوده اســت.
فــرزاد پیلتــن ،مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران تصریــح کــرد ::بررســیها نشــان
میدهــد کــه از مجمــوع  ۲۸میلیــارد دالر صــادرات ایــران
از ابتــدای امســال تــا پایــان دیمــاه ،حــدود  ۲۶میلیــارد
و  ۱۴۶میلیــون دالر بــه  ۲۰کشــور نخســت هــدف انجــام
شــده اســت.
وی افــزود :در ایــن فهرســت هماننــد دوره  ۹ماهــه امســال،
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چیــن ،عــراق و امــارات بــه ترتیــب در رتبههــای نخســت
تــا ســوم و کشــورهای قزاقســتان ،کویــت و غنــا بــه جــای
کشــورهای ونزوئــا ،کویــت و قزاقســتان در رتبههــای ۱۸
تــا  ۲۰قــرار گرفتهانــد.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران خاطرنشــانکرد :پنــج کشــور عربــی شــامل عــراق
بــا حــدود  ۶میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون دالر در رتبــه دوم،
امــارات بــا نزدیــک بــه ســه میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون دالر در
رتبــه ســوم ،عمــان بــا دو پلــه صعــود نســبت بــه آبانمــاه
بــا  ۳۲۳میلیــون دالر در رتبــه یازدهــم ،قطــر بــا ۱۳۴
میلیــون دالر در رتبــه شــانزدهم و کویــت بــا  ۱۲۵میلیــون
دالر بــا حفــظ رتبــه نوزدهــم قــرار دارنــد.
وی تاکیــد کــرد :ســایر کشــورهای عربــی ماننــد عربســتان،
بحریــن و یمــن از حــوزه خلیــج فــارس و ســوریه ،اردن و
لبنــان از حــوزه خاورمیانــه در فهرســت  ۲۰کشــور نخســت
صادراتــی ایــران در  ۱۰مــاه قــرار نگرفتهانــد.
پیلتــن گفــت :بررســی آمارهــا نشــان میدهــد در مــدت
 ۱۰ماهــه امســال نزدیــک بــه  ۱۶میلیــارد و  ۶۴۶میلیــون
دالر صــادرات بــه  ۱۵کشــور همســایه انجــام شــده کــه از
ایــن میــزان ســهم کشــورهای عربــی همســایه حــدود ۱۰
میلیــارد و  ۷۰۵میلیــون دالر بــرآورد شــده اســت.
وی افــزود :در فهرســت مذکــور ،هماننــد دوره  ۹ماهــه
امســال ،همچنــان کشــورهای عــراق و امــارات در رتبههــای
نخســت و دوم قــرار دارنــد و کشــور عمــان بــا یــک پلــه
صعــود در رتبــه هفتــم ،قطــر در رتبــه دهــم ،کویــت بــا
 ۱۲۵میلیــون دالر همچنــان در رتبــه دوزادهــم و بحریــن
بــا  ۶میلیــون دالر در رتبــه چهاردهــم قــرار دارنــد.
مدیــرکل دفتــر عربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ادامــهداد :عربســتان نیــز هماننــد دوره  ۹ماهــه
امســال ،بــدون هرگونــه تبــادل تجــاری مســتقیم میــان دو
کشــور همچنــان در آخریــن جایــگاه کشــورهای همســایه
قــرار دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان
اینکــه ایــران بهدنبــال صــادرات گاز بــه اروپاســت،
گفــت :فضــای آینــده کشــورها ،نــوع همــکاری
و اتفاقهایــی کــه در روابــط دیپلماســی کشــور
میافتــد بــر موضــوع تجــارت گاز مؤثــر اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،صــادرات گاز ایــران بــه کشــورهای
همســایه امســال حواشــی زیــادی را پشــت ســر گذاشــته
اســت؛ از انفجــار خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه
و توقــف ســه ماهــه آن ،حواشــی مربــوط بــه تمدیــد قــرارداد
بــا ایــن کشــور تــا اعــام رأی دیــوان داوری اختــاف شــرکت
ملــی گاز ایــران و ترکمــن گاز و کاهــش صــادرات گاز بــه
عــراق .حســن منتظرتربتــی  -مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز
ایــران تازهتریــن تحــوالت صــادرات گاز ایــران را تشــریح و
تأکیــد کــرده اســت کــه ایــران بــا بررســی دقیــق تغییــرات
بــازار ،دورنمــای صــادرات گاز بــه اروپــا را هــم دنبــال میکنــد.
وی دربــاره وضــع تمدیــد قــرارداد گازی بــا ترکیــه و صحبــت
هــای وزیــر نفــت در ایــن بــاره کــه دولــت بعــد بــرای تمدیــد
آن وقــت دارد ،اظهــار کــرد :صحبــت وزیــر نفــت بــه ایــن دلیل
اســت کــه قراردادمــان تــا چنــد ســال دیگــر ادامــه دارد و
طبیعــی اســت کــه بحــث ایــن موضوعــات هرچــه بــه انتهــای
قــرارداد نزدیــک میشــود ،داغتــر اســت ،امــا ایــن موضــوع
کنــار گذاشــته نبــوده و مــا مطالــب خــود را مطــرح کردیــم و
ترکیــه هــم مــواردی را مطــرح کــرده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران افــزود :واقعیــت این اســت
کــه فضــای تجــارت گاز ترکیــه نســبت بــه قــرارداد پیشــین
تغییــر کــرده ،یعنــی بخــش خصوصــی آنهــا در حــال ورود بــه
حــوزه توزیــع گاز اســت کــه نقــش دولتشــان کمرنگتــر
میشــود ،بنابرایــن بایــد الگــوی قراردادمــان را بــرای فضــای
آینــده ترکیــه متناســب بــا بــازار آنهــا آمــاده کنیــم .ممکــن
اســت بخشــی از گازمــان را بــه روشهــای کوتاهمــدت یــا
بهصــورت فصلــی عرضــه کنیــم ،در حالــی کــه بــازار ترکیــه
هــم بخــش عمــدهای از خریدهایــش را تکمحمولــه انجــام
میدهــد و همــه را در قالــب قراردادهــای بلندمــدت دنبــال
نمیکنــد.
تربتــی بــا بیــان اینکــه بنابرایــن در حالــی کــه مــا در قالــب
قــرارداد کنونــی موضــوع را بــا ترکیــه دنبــال میکنیــم و
امیدواریــم مذاکراتمــان هــم بیشــتر شــود ،امــا در کنــار آن
مطالعاتــی را انجــام میدهیــم کــه بــرای فضــای آینــده

کشــور ترکیــه نیــز آمــاده باشــیم و ســهممان را در بــازار
ایــن کشــور چــه از طریــق دولــت و چــه از طریــق بخــش
خصوصــی یــا حفــظ کنیــم یــا افزایــش دهیــم ،گفــت :ممکــن
اســت هــم مــا و هــم بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه فضــای
آینــده ترکیــه انــواع قراردادهــای مختلــف را داشــته باشــیم و
در قالــب یــک قــرارداد نباشــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تجــارت گاز بــا ترکیــه برقرار
خواهــد بــود؟ اظهــار کــرد :مــا بایــد تجــارت گاز را بهعنــوان
یکــی از اصلیتریــن موضوعــات دنبــال کنیــم و ترکیــه یکــی
از آن مســیرهای مناســب بــرای تجــارت گاز اســت .چــه در
خــود بــازار ترکیــه ،زیــرا ایــن کشــور میخواهــد مبــادی
مختلفــی بــرای تأمیــن گاز داشــته باشــد و خــود را بــه یــک
کشــور وابســته نخواهــد کــرد؛ طبیعت ـاً بخشــی از آن بــازار را
هــم از ایــران تأمیــن میکنــد کــه هــم بــه نفــع ترکیــه اســت
هــم بــه نفــع ایــران ،از ســویی مســیر ترکیــه مســیر خوبــی
بــرای تجــارت گازی بــا اروپــا در آینــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان اینکــه شــرکت
ملــی گاز ایــران دورنمــای تجــارت گازی بــا اروپــا را دنبــال
میکنــد ،تصریــح کــرد :شــرایط تجــارت گاز موضوعــی متأثــر
از دیگــر مســائل سیاســی و بینالمللــی اســت و بــه هــر حــال
فضــای آینــده کشــورها ،نــوع همــکاری و اتفاقاتــی کــه در
روابــط دیپلماســی کشــور میافتــد بــر موضــوع تجــارت گاز
مؤثــر اســت.
طبــق اعــام وزارت نفــت ،تربتــی در خصــوص طــرح صــادرات
گاز بــه افغانســتان و مذاکــرات انجــام شــده بــرای ایــن مســاله
گفــت :تاکنــون نشسـتهایی در ایــن بــاره برگزار شــده اســت،
ســه هفتــه پیــش هــم نشســتی بــا مقامهــای افغــان داشــتیم
و دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم هــم تضامیــن دولتــی را
بــرای ایــن کار از دولــت افغانســتان بگیریــم و هــم تــا جایــی
کــه میتوانیــم بخــش خصوصــی را بــه ایــن کار وارد کنیــم،
زیــرا ورود بخــش خصوصــی بــه ایــن کار بــرای توســعه کار در
افغانســتان هــم بهتــر اســت ،کار در مســیر مطلوبــی دنبــال
میشــود و فکــر میکنــم مقدمــات آن بهخوبــی انجــام
شــده اســت ،نگرانــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد :مجموعههایــی کــه کار را دنبــال میکننــد
ایــن قــول را دادنــد کــه بتوانیــم در چنــد مــاه آینــده بــه
یــک توافقنامــه و تفاهمنامــه اولیــه برســیم .هرچنــد در
کشــور افغانســتان هیــچ بســتری بــرای ایــن کار وجــود نــدارد؛
تفــاوت آن بــا کشــورهای دیگــر ایــن اســت کــه بــازاری بــرای
مصــرف گاز وجــود نــدارد و مــا بایــد بهمــوازات قراردادهایــی
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ایران بهدنبال
صادرات گاز
به اروپاست
کــه میبندیــم بــازار را هــم آنجــا ایجــاد کنیــم و بــه ایــن
دلیــل کار مقــداری متفاوتتــر از صــادرات گاز بــه کشــورهای
دیگــر اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان اینکــه اکنــون
هرکــس میخواهــد بــرای کار بــه افغانســتان بــرود و ایــن
توســعه را انجــام دهــد بایــد تضامینــی داشــته باشــد تــا کار را
آغــاز کنــد .زمانبــری آن هــم از ایــن منظــر اســت کــه بــه
مــوازات امضــای تفاهمنامــه و موضــوع قــرارداد ،توســعه بــازار
هــم بایــد در آنجــا انجــام شــود .گفــت :پیشبینــی مــا ایــن
اســت کــه عرضــه گاز طبیعــی فشــرده (ســیانجی) را هــم
در افغانســتان دنبــال کنیــم .ایــن مــوارد زمینههــای مختلفــی
هســتند کــه چــون اکنــون ایــن کشــور مصرفکننــده گاز
نیســت بایــد هــر دو طــرف بــا همــکاری کار را پیــش ببرنــد،
ایــران خطــوط لولــه گاز را تــا مــرز توســعه دهــد و بــه مــوازات
آن بایــد بتوانیــم مصــرف گاز را در بــازار افغانســتان ایجــاد
کنیــم.
تربتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن طــرح یــک برنامــه
بلندمــدت اســت ،گفــت :هرچنــد مقــدار صــادرات در ابتــدا
انــدک خواهــد بــود ،امــا ایــن بــازار بــه مــرور رو بــه رشــد
میشــود.
وی در پاســخ بــه وزارت نفــت در ایــن خصــوص کــه بهتازگــی
اعــام کــرده اســت کــه ایــران طبــق قــرارداد میتوانســت
از پاکســتان شــکایت کنــد ،امــا بهدلیــل حســن همجــواری
از ایــن کار خــودداری کــرد و تــاش بــرای حــل مســئله از
طریــق گفتوگــو اســت .در رونــد صــادرات گاز بــه پاکســتان
تغییــری ایجــاد شــده اســت؟ گفــت :مــا همچنــان امیدواریــم
و بــه نظــر مــن نبایــد بــازار پاکســتان را بــه ایــن زودی از
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دســت بدهیــم و ناامیــد شــویم .پاکســتان بــه گاز نیــاز دارد
و ایــران هــم زیرســاختهای آن را آمــاده کــرده اســت،
بنابرایــن بهتریــن کار ایــن اســت کــه همچنــان ایــن موضــوع
را دنبــال کنیــم.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران انشــاءاهلل
پاکســتان ب ـهزودی بتوانــد شــرایط دریافــت گاز را در داخــل
کشــور فراهــم کنــد ،زیــرا در بلندمــدت هــم بــرای اقتصــاد
ایــن کشــور مفیــد اســت ،امــا بــه دلیــل اینکــه در کوتاهمــدت
بــه ســرمایه اولیــه نیــاز دارد ایــن کار برایشــان مشــکل شــده
اســت .بــه نظــر مــن بهتریــن کار ایــن اســت کــه مــا ایــن
قــرارداد را در همیــن شــرایط نگــه داریــم و منتظــر باشــیم
ایــن کار آغــاز شــود.
تربتــی در ایــن خصــوص صــادرات گاز بــه عــراق گفــت :بــا
توجــه بــه توافقهایــی کــه بانــک مرکــزی در نشسـتهایی بــا
طــرف عراقــی انجــام داده ،مــا هــم مقــدار انتقــال گاز بــه ایــن
کشــور را کمــی افزایــش دادیــم ،زیــرا امیدواریهایــی بــرای
پرداخــت مطالبــات ایــران ایجــاد شــده و اکنــون روزانــه حدود
 ۱۵تــا  ۲۰میلیــون مترمکعــب صــادرات گاز بــه عــراق برقــرار
اســت .تابســتان تــا حــدود  ۴۰تــا  ۴۵میلیــون مترمکعــب در
روز بــه عــراق صــادر میشــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بهتازگــی تأکیــد کردیــد
کــه تجــارت گازی بــا ترکمنســتان همچنــان در دســتور کار
ایــران اســت؛ ایــن امــکان وجــود دارد کــه تــا پایــان دولــت
دوازدهــم قــرارداد تجــاری تــازهای بــا ایــن کشــور امضــا
شــود؟ گفــت :ایــن موضــوع منــوط بــه ایــن دولــت یــا دولــت
بعــدی نیســت ،زیــرا سیاســت کل کشــور ایــن اســت کــه
بــا ترکمنســتان روابــط تجــاری داشــته باشــیم و ایــن اتفــاق
هــم افتــاده اســت .قــرارداد گازی ایــران بــا ترکمنســتان بــه
یــک داوری رفتــه کــه آن داوری بــه نتایجــی هــم رســیده و
حکــم آن صــادر شــده اســت .اکنــون بایــد ببینیــم برنامــه
ترکمنســتان بــرای توســعه روابــط تجــارت گازی بــا ایــران
چــه خواهــد بــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان اینکــه ایــران
آمــاده تجــارت گازی بــا ترکمنســتان اســت ،گفــت :مــا
آمادگــی داریــم .هرچنــد وابســتگی داخلــی بــه ترکمنســتان
را برطــرف کردیــم امــا بهشــدت دنبــال ایــن هســتیم کــه
تجــارت گازی بــا ایــن کشــور برقــرار باشــد ،زیــرا هــم بــه
نفــع ایــران اســت و هــم بــه نفــع ترکمنســتان .مــا دو کشــور
همجــوار هســتیم کــه امکانــات مطلوبــی بــرای توســعه روابــط
تجــاری داریــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکراتعراقبرایساختمخازن
نفتدرچین

وزیــر نفــت عــراق بــه رویتــرز اعــام کــرد ایــن کشــور در
مرحلــه مذاکــرات پیشــرفته بــا شــرکتهای دولتــی چیــن
بــرای ســاخت تاسیســات نگهــداری نفــت در ایــن کشــور
قــرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،احســان عبدالجبــار ،وزیــر نفــت عــراق
در مصاحبــه تلفنــی بــا رویتــرز اظهــار کــرد :عــراق در
راســتای افزایــش فــروش بــه آســیا ،ســرگرم مذاکــره بــا
شــرکتهای دولتــی چیــن بــرای ســاخت مخــازن نفــت خــام
در ایــن کشــور اســت .عــراق همچنیــن دربــاره برنامــه های
پیشــنهاد شــده از ســوی پاکســتان بــرای ســاخت مخــازن
نگهــداری نفــت در ایــن کشــور بحــث و مذاکــره مــی کنــد.
وزیــر نفــت عــراق گفــت :وزارت نفــت عــراق قصــد دارد
در راســتای منافــع کشــور در فــروش نفــت ،در برخــی
دولتهــای دیگــر هــم تاسیســات ذخیــره ســازی نفــت
بســازد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،عــراق کــه دومیــن عضــو
بــزرگ اوپــک پــس از عربســتان ســعودی اســت ،تولیــدش
در ســه ماهــه نخســت امســال  ۳.۸۶میلیــون بشــکه در روز
بــوده اســت .وزیــر نفــت عــراق اعــام کــرده تولیــد نفــت
ایــن کشــور در مــاه میــادی جــاری در صــورت پایبنــدی
منطقــه کردســتان بــه تعهداتــش ۳.۶ ،میلیــون بشــکه در
روز خواهــد بــود .ایــن کشــور اعــام کــرده بــود تولیــد
روزانــه اش در ژانویــه را بــه  ۳.۶میلیــون بشــکه در روز
محــدود خواهــد کــرد امــا بیــش از  ۳.۸میلیــون بشــکه در
روز نفــت تولیــد کــرد .عبدالجبــار بــدون در نظــر گرفتــن
صــادرات نفــت کردســتان ،پیــش بینــی کــرد صــادرات
عــراق در فوریــه  ۲.۹میلیــون بشــکه در روز خواهــد بــود.

روسیه:
بازارهاینفتبهتعادلرسیدند

معــاون نخســت وزیــر روســیه اظهــار کــرد بازارهــای
جهانــی پــس از ســقوط تقاضــا در نتیجــه شــیوع ویــروس
کرونــا در ســال گذشــته بــه تعــادل رســیدند.

بــه گــزارش ایســنا ،الکســاندر نــواک بــه تلویزیــون دولتــی
روســیه اعــام کــرد در چنــد مــاه گذشــته شــاهد نوســان
انــدک بــوده ایــم کــه بــه معنــای متعــادل شــدن بــازار
اســت و قیمتهــا امــروز مطمئنــا بــا وضعیــت بــازار مرتبــط
هســتند.
وزیــر انــرژی ســابق روســیه کــه در نوامبــر از ســوی پوتیــن
بــه مقــام معــاون نخســت وزیــری ارتقــا یافــت ،پیــش
بینــی کــرد قیمــت هــر بشــکه نفــت امســال بیــن  ۴۵تــا
 ۶۰دالر خواهــد بــود.
قیمــت نفــت برنــت تحــت تاثیــر بهبــود تقاضــا در آمریــکا
و چیــن و عرضــه واکســنهای کوویــد  ۱۹از ابتــدای ســال
میــادی جــاری تاکنــون  ۲۱درصــد رشــد کــرده و بــه ۶۲
دالر و  ۴۳ســنت در هــر بشــکه رســیده اســت.
اوپــک و متحدانــش کــه بــه گــروه اوپــک پــاس معــروف
هســتند ،اعــام کــرده انــد تــاش مــی کننــد بــه ســرعت
مــازاد ذخایــر نفــت کــه در دوره همــه گیــری ویــروس
کرونــا ایجــاد شــدند را حــذف کننــد.
ســهمیه تولیــد نفــت روســیه تحــت توافــق کاهــش تولیــد
اوپــک پــاس در ژانویــه بــه میــزان  ۱۲۵هــزار بشــکه در
روز و در ماههــای فوریــه و مــارس بــه میــزان  ۶۵هــزار
بشــکه در روز افزایــش یافــت.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،نــواک همچنیــن گفــت:
ســاخت خــط لولــه نــورد اســتریم  ۲بــا وجــود تالشــهای
آمریــکا بــرای بــه تاخیــر انداختــن آن ،پیــش خواهــد رفت.
کار روی ایــن شــاه لولــه کــه گاز روســیه را مســتقیما از
طریــق دریــای بالتیــک بــه آلمــان مــی رســاند ،در نوامبــر
ازســرگرفته شــد.

غولهاینفتیسرمدارانقالب
انرژیبادیشدند

انتظــار مــی رود مــزارع بــادی کــه وعــده کربــن صفــر مــی
دهنــد ،تــا ســال  ۲۰۳۰از شــمار دکلهــای حفــاری نفــت
در آبهــای انگلیــس ســبقت بگیرنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،غولهــای نفتــی در حــال متنــوع
کــردن تولیــد انــرژی بــرای همــگام مانــدن بــا تغییــرات
زمانــه هســتند .شــرکتهای بریتیــش پترولیــوم ( )BPو
توتــال بــه اســتراتژیهای خــود بــرای تولیــد انــرژی بــادی
در انگلیــس اشــاره کــرده انــد و شــرکت  BPحــدود ۹۲۴

انـرژی

شماره صد و شصت و ششم  /هفته آخر بهمن هزار و سیصد نود و نه

میلیــون پونــد در توســعه دو پایــگاه بــادی ســرمایه گــذاری
کــرده اســت.
شــرکت  BPدر ســال  ۲۰۲۰اعــام کــرد کــه قصــد دارد
آالیندگیهــای کربــن ناشــی از فعالیتهایــش را تــا ســال
 ۲۰۵۰بــه صفــر برســاند .بــه نظــر مــی رســد ایــن پــروژه
بــادی فراســاحلی بلندپروازانــه همــان هدفــی اســت کــه
ایــن شــرکت دربــاره آن صحبــت کــرده اســت .شــرکت
 BPبــا شــرکت آلمانــی «انــرژی بــادن وئرتمبــرگ» بــرای
ســاخت ایــن پایگاههــا در دریــای ایرلنــد پیمــان شــراکت
بســته اســت.
بمحــض ایــن کــه ایــن مــزارع بــادی عملیاتــی شــوند
مــی توانــد بــه انــدازه تامیــن بــرق  ۳.۴میلیــون خانــه در
انگلیــس نیــرو تولیــد کننــد کــه بــه طــرح دولــت انگلیــس
بــرای تولیــد  ۴۰گیــگاوات بــرق تــا ســال  ۲۰۳۰و تامیــن
بــرق همــه خانــه هــای کشــور بــا نیــروی بــادی کمــک
موثــری مــی کنــد.
اخیــرا شــرکت  BPبــا شــرکت اکوئینــور بــرای ســاخت
نیــروگاه بــادی فراســاحلی در آمریــکا بــا هزینــه ۱.۱
میلیــارد دالر همــکاری مــی کنــد .این شــرکت در ســپتامبر
 ۲۰۲۰طرحهایــی را بــرای توســعه یــک پــروژه اعــام کــرد
کــه انتظــار مــی رود  ۵۰گیــگاوات نیــروی تجدیدپذیــر تــا
ســال  ۲۰۳۰تولیــد کنــد کــه بــرای تامیــن بــرق بیــش از
دو میلیــون خانــه کافــی خواهــد بــود.
برنــارد لونــی ،مدیرعامــل شــرکت  BPدر ایــن بــاره گفتــه
اســت :انــرژی بــادی فراســاحلی نــرخ رشــد ســاالنه حــدود
 ۲۰درصــد در ســطح جهانــی دارد و بــه عنــوان بخــش
مهمــی از عمــل بــه هــدف محــدود کــردن آالیندگیهــای
جهــان دیــده مــی شــود.
ایــن دو پــروژه بــادی در راســتای وعــده شــرکت  BPبــرای
هزینــه پنــج میلیــارد دالر در ســال در ســرمایه گذاریهــای
دارای آالیندگــی انــدک و تحــت اســتراتژی نیــروی
تجدیدپذیــر ایــن شــرکت اجــرا مــی شــوند.
بــا ایــن حــال انتقادهایــی از قیمــت بــاال در مناقصــه
مزرعــه بــادی  BPوجــود داشــته و کارشناســان مــی گویند
بازگســت ســرمایه گــذاری در تجدیدپذیرهــا ممکــن اســت
انــدک باشــد و ایــن امــر بــه ضــرر مصــرف کنندگانــی
خواهــد بــود کــه مجبورنــد صورتحســابهای باالتــری
پرداخــت کننــد.
غــول نفتــی توتــال فرانســه هــم در مناقصــه برنــده شــده و
بــا گــروه ســرمایه گــذاری ســبز مــک کــواری بــرای یــک
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پــروژه  ۱.۵گیگاواتــی در ســاحل ایســت انگلیــا همــکاری
مــی کنــد .بــه ایــن ترتیــب انگلیــس همــه بخشــهای
مناســب خــط ســاحلی خــود را بــه تولیــد بــادی اختصــاص
مــی دهــد.
شــرکت شــل هــم ســرگرم همــکاری بــا شــرکت هلنــدی
انکــو بــرای توســعه انــرژی بــادی فراســاحلی اســت و
انتظــار مــی رود تحــت ایــن شــراکت ،مــزارع بــادی در
ســواحل هلنــد ایجــاد شــوند.
متنــوع ســازی تولیــد انــرژی باعــث ترقــی چشــمگیر
غولهــای نفتــی در بازارهــای ســهام شــده و شــرکتهایی
کــه پــروژه هــای انــرژی تجدیدپذیــر قــوی دارنــد ،عملکــرد
بــه مراتــب بهتــری از شــرکتهای نفتــی بــا ســرمایه
گذاریهــای انــدک در حــوزه تجدیدپذیرهــا داشــته انــد.
ســرمایه گــذاری جدیــد شــرکت  BPامیدبخــش بــه نظــر
مــی رســد زیــرا پــس از برنــده شــدن در مناقصــه بــادی
روز دوشــنبه ،قیمــت ســهام ایــن شــرکت روز جمعــه بــرای
پنجمیــن روز متوالــی صعــود کــرد و بــه  ۲۰.۷۵دالر رســید.
غولهــای نفتــی در پــروژه هــای فراســاحلی ســرمایه
گــذاری مــی کننــد زیــرا حــوزه آشــنایی بــرای آنهاســت.
شــرکتهای نفــت و گاز تجربــه گســترده ای در ســاخت و
اداره تاسیســات روی آب دارنــد و تجربــه مذکــور چنیــن
پــروژه هایــی را بــرای آنهــا کــم ریســکتر مــی کنــد.
انگلیــس فضــای ایــده آلــی بــرای ســرمایه گــذاری در
انــرژی بــادی فراهــم مــی کنــد و در دســامبر بــه هــدف
 ۴۰درصــد تولیــد بــرق از نیــروی بــادی رســید و ۱۷.۳
گیــگاوات بــرق تولیــد کنــد .خطــوط ســاحلی انگلیــس
بــرای بادهــای شــدیدی کــه دارنــد شــناخته شــده و ایــن
مزیــت بــه تولیــد انــرژی بــادی کمــک مــی کنــد.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،بهبــود تقاضــا بــرای
نفــت بــه غولهــای نفتــی بــرای صعــود از رکــورد پاییــن
خــود در ســال  ۲۰۲۰کمــک مــی کنــد و متنــوع ســازی
داراییهــای انــرژی از هــر جهــت بــه ســود آنهــا تمــام مــی
شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیمــان مولــوی ،مشــاور تأمیــن مالــی صنــدوق
ســرمایهگذاری انــرژی ایــران
چندیــن دیــدگاه درخصــوص مصوبههــای جدیــد ســازمان
بــورس وجــود دارد .اول بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد
کــه تمامــی مســووالن در تمامــی بورسهــا اعــم از بــورس،
فرابــورس ،بــورس کاال و ...تــاش خــود را بــرای احیــای
وضعیــت بــازار انجــام میدهنــد.
نکتــه دوم اینجاســت کــه چــه اقداماتــی میتوانــد شــرایط
را بــرای ســرمایهگذاران حقیقــی و حقوقــی مثبــت کنــد.
مــا بایــد دوتــا را تفکیــک کنیــم نخســت؛ آیــا شــرایط
اقتصــاد کالن کشــور را مدیــران بورســی میتواننــد تغییــر
بدهنــد؟ جــواب ایــن ســوال خیــر اســت زیــرا؛ عوامــل کالن
اقتصــاد ایــران بــه گون ـهای ســت کــه روی بــازار ســرمایه
تاثیــر میگــذارد و بــازار ســرمایه نمیتوانــد بــر روی آن
تاثیرگــذار باشــد .دوم؛ عوامــل اقتصــاد کالن ایــران ،تنهــا
اقتصــادی نیســت و یکســری عوامــل سیاســی و بینالمللــی
اســت هماننــد؛ تحریمهــا ،مذاکــرات ،بودجــه و انتخابــات
ســال  1400کــه هیــچ یــک از اینــان در چارچوبهــای
بــورس نمیگنجــد .دومیــن موضــوع؛ بحثهــای فنــی
اســت مثــا دامنــه نوســان ،حجــم مبنــا و ....میتــوان
درخصــوص ایــن مــوارد اظهارنظــر کــرد امــا افتــراق نظــر
میــان فعــاالن و کارشناســان بــازار وجــود دارد و افتــراق
نظــر کامــا مشــخص اســت .بســیار مطلــوب اســت کــه
مــا یــک تصمیــم اساســی در رابطــه بــا دامنــه نوســان
حداقــل داشــته باشــیم .دامنــه نوســان منفــی ممکــن اســت
در کوتاهمــدت بــه عنــوان اســتوپر ( )STOPدر اینجــا
صــف فــروش عمــل کنــد و باعــث شــود نقدشــوندگی
ســهام کمتــر شــود امــا از ســوی دیگــر ایــن دامنــه نوســان
ادامــهدار خواهــد بــود یــا تغییــر خواهــد کــرد یــا در
نهایــت حــذف میشــود؟ اینهــا ســواالتی اســت کــه ذهــن
ســرمایهگذاران را درگیــر میکنــد و هرگونــه تغییــرات در
قوانیــن و مقــررات و بخشنامههــا اثــر مثبــت نمیگــذارد
و در نهایــت اثــر منفــی بــر روی بازارخواهــد گذاشــت و
ایــن موضــوع نیــز کلــی اســت چراکــه افــق ســرمایهگذاری
را کوتــاه میکنــد ،امــا اگــر بــه عنــوان یــک اســتوپر
( )STOPکوتاهمــدت باشــد میتوانــد وضعیــت بــازار
ســهام را کمــی تغییــر دهــد .نکتــه بعــدی اینجاســت کــه
انتظارهــا بایــد تغییــر کنــد و اقتصــاد کشــور بــه ســرو

تاثیرمنفی
عوامل کالن
بر بورس

ســامانی برســد ،اقتصــاد ایــران بایــد بــه ســمت و ســوی
توســعه بــرود و ایــن تلقــی کــه بــازار ســرمایه ایــران بایــد
جــور تمامــی مشــکالت اقتصــادی را بکشــد یــک رویکــرد
بســیار غلطــی اســت .بازارســهام ایــران درحــال توســعه و
رشــد اســت امــا نمیتوانــد جــور اقتصــاد کشــور را بکشــد.
نکتــه اصلــی بعــدی ورود افــرادی خــارج از حیطــه بــازار
اســت .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه فــردی اظهارنظــر
نکنــد ولــی بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت کــه
افزایــش اظهارنظرهــا میتوانــد تعــداد ســیگنالهای
بــازار را نیــز افزایــش دهــد و درنهایــت وضعیــت منفــی
بــرای بــازار پدیــد آورد .بنــده فکــر میکنــم چــاره بــازار
ســرمایه ایــران دو موضــوع اســت اول؛ بپذیریــم کــه عوامــل
اقتصــاد کالن تاثیــر منفــی بــر روی بــازار میگــذارد و
ایــن طبیعــی اســت چراکــه اقتصــاد ایــران بــه ســمت جلــو
حرکــت نمیکنــد .عامــل دوم ایــن اســت کــه چــه قوانیــن
و مقرراتــی میتوانــد بــورس را بــه ســمت شــفافیت و کاری
بیشــتر ببــرد .بــورس ایــران بایــد بــه یــک جمعبنــدی در
ایــن خصــوص برســد چــون بــرای شــکلگیری آینــده
بــورس ایــران نیازمنــد یــک رویکــرد جدیــد هســتیم
و ایــن رویکــرد بایــد از ســمت بدنــه روبــه بــاال باشــد،
ایــن یعنــی خواســتهای بدنــه بــازار بــه ســمت ارکان و
تصمیمگیــران بــازار.
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بازار هزار میلیارد دالری
صادرات خدمات فنی و
مهندسی در منطقه
نایــب رئیــس جامعــه مهندســان مشــاور گفــت :بــا توجــه
بــه واقعــی تــر شــدن نــرخ ارز ،یــک بــازار هــزار میلیــارد
دالری در کشــورهای همســایه و منطقــه بــرای صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی ایجــاد شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از جامعــه
مهندســان مشــاور ایــران ،بهــرام امینــی گفــت :در شــرایط
کنونــی تعــداد  2500شــرکت مشــاور وجــود دارد کــه
بــرای گرفتــن پــروژه وارد رقابــت ناســالم میشــوند و
بــرای دریافــت کار بیشــتر قیمــت را پاییــن میآورنــد و
در نهایــت روی کیفیــت پــروژه تأثیــر گذاشــته اســت ،از
ایــن رو شــرکتهای مشــاور باکیفیــت یــا مجبورنــد بــا
قیمــت پاییــن کار کننــد یــا بخشــی از نیــروی انســانی
خــود را تعدیــل کننــد.
رئیــس شــورای مدیریــت مهندســان مشــاور ایــران بــا
بیــان اینکــه اجبــار در پرداخــت بــه روز بیمــه و مالیــات
و بــی توجهــی دولتمــردان در رفــع مشــکالت باعــث
شــده نیروهــای متخصــص مهاجــرت کننــد ،افــزود :در
ایــن شــرایط متخصصــان یــا گرفتــار رقابــت ناســالم،
دســتمزدهای پاییــن ،کیفیــت کار پاییــن میشــوند یــا
عطــای ایــن حرفــه را بــه لقایــش میبخشــند و تعطیــل
میکننــد .از ایــن رو یــک جــا بایــد جلــوی ایــن دایــره
عبــث را گرفــت و فرقــی نمیکنــد کجــا باشــد ،از هــر جــا
کــه بــا نگــرش مثبــت کاری انجــام بشــود ،تبعــات و دنبالــه
خــوب آن گســترش پیــدا میکنــد.
مشکالت مالیاتی
همچنیــن نایــب رئیــس جامعــه مهندســان مشــاور ایــران
گفــت :از ابتــدای ســال  99بــه اســتناد تصویبنامــه مــورخ
 21بهمــن  9 8هیئــت وزیــران مکاتبــات متعــددی بــا
دفتــر معــاون اول ریاســت جمهــوری ،ســازمان برنامــه،
ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی
داشــتیم تــا مهندســان مشــاور بــه عنــوان تولیــد کننــده
خدمــات شــناخته شــوند امــا هیــچ نتیجــهای حاصــل
نشــد ایــن در حالیســت کــه اغلــب پروژههــای مهــم آنهــا
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از پروژههــای اصطالحــاً جهــش تولیــد کشــور بــوده و در
تمــام ایــام از جملــه پیــک دوران کرونــا هیــچ تعطیلــی یــا
کاهــش فعالیــت در آنهــا نبــوده اســت .اینکــه بازیگــران
اصلــی پروژههــای جهــش تولیــد مشــمول هیــچ حمایتــی
از طــرف دولــت نشــدهاند از جملــه جفاهــای جــدی در
حــق ایــن صنــف پــر تــاش و آســیب دیــده کشــور اســت.
جالــب اینکــه بنــد  5مــاده  1تصویبنامــه هیئــت وزیــران بــر
واحدهــای تولیــدی خدماتــی تصریــح شــفافی دارد.
ســهیل آل رســول بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تهدیــد  60تــا
 80هــزار فرصــت شــغلی مواجــه هســتیم ،گفــت :صنعــت
احــداث کشــور در حــال کوچــک شــدن اســت ،بــه طــوری
کــه ارزش صنعــت احــداث کشــور کمتــر از یــک دهــه پیــش
قریــب بــه  11درصــد کل اقتصــاد کشــور بــوده کــه ایــن
حجــم در ســال  2020بــه میــزان  8.5درصــد رســید .طبــق
پیــش بینــی گــزارش مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران
بــرای ســال  2021کاهــش  4.1درصــدی در ارزش صنعــت
احــداث کشــور رخ میدهــد .بــه عبــارت دیگــر ارزش
پیــش بینــی شــده صنعــت احــداث کشــور تنهــا  4.4درصــد
خواهــد بــود .ایــن ســهم ارزش بــرای صنعــت احــداث از
تولیــد ناخالــص داخلــی در افــق ســال  ،2029حــدود 7.1
درصــد پیــش بینــی شــده اســت .در هیــچ برهــه از تاریــخ
کشــور یــک صنعــت بــا تهدیــد کوچــک شــدن  650درصــد
ظــرف دو دهــه مواجــه نبــوده اســت.
افزایش شدید نرخ تسعیر ارز
همچنیــن عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صــادر کننــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی گفــت :در شــرایط فعلــی کــه
پروژههــای عمرانــی داخلــی بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی
در کشــور تقریبــاً بــه طــور کامــل تعطیــل شــدهاند در
حالــی کــه تــوان فنــی و مهندســی شــرکتهای مهندســی
کشــور در ســطح منطقــه و جهــان کام ـ ً
ا قابــل رقابــت بــا
همتایــان بیــن المللــی اســت.
فرشــاد کاوه پیشــه بــا بیــان اینکــه مهندســان ایرانــی در
همــان ابتــدای راه بــار بزرگــی از مشــکالت داخلــی و بیــن
المللــی را بــه دوش مــی کشــند ،افــزود :افزایــش شــدید
نــرخ تســعیر ارز باعــث شــده قیمــت انجــام کارهــای
مهندســی ،کــه بخــش عمــدهای از آن قابــل انجــام در داخــل
کشــور اســت ،مزیــت رقابتــی را بــرای شــرکتهای ایرانــی
ایجــاد نمایــد ،کشــورهای همســایه ایــران و منطقــه یــک
بــازار حــدود  1000میلیــارد دالری واردات خدمــات فنــی و
مهندســی دارند.

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