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گفتوگوی اقتصادی ایران و آمریکا
محمدصادق جنانصفت
حــزب دموکــرات آمریــکا نماینــدهاش را بــه کاخ ســفید فرســتاده تــا
بــا همراهــی گروهــی کــه دولــت را بــه تســخیر درآوردهانــد گرههــای
بستهشــده اصلــی بــر دســت و پــای آمریــکا را تــا جایــی کــه میشــود
در یــک دوره چهارســاله یــا حداکثــر هشتســاله ،بــاز و راه را صــاف کننــد.
یکــی از گرههایــی کــه آمریــکا آن را بــه خوبــی درک میکنــد و در
دهــه تــازه سپریشــده بــا روشهــای گوناگــون بــه ویــژه از راه تحریــم
خواســته تــا آن را بــاز کنــد مســاله ایــران اســت .برخــاف تصــور و خواســت
واقعــی یــا نمایشــی گروهــی کــه خــود را انقالبــی مینامنــد اراده باالتریــن
نهادهــای ادارهکننــده ایــران ایــن اســت کــه بــه آمریــکای در اختیــار
دموکراتهــا بگویــد چگونــه بایــد گــره ایــران را بــاز کننــد .نگاهــی بــه
ژرفــای خواســتههای آشکارشــده ایــران در باالتریــن ســطح سیاســی نشــان
میدهــد ایــران میخواهــد بــا آمریــکا گفتوگــوی اقتصــادی داشــته
باشــد .بــه ایــن معنــی کــه ایــران از رهبــر آمریــکا میخواهــد تحریمهــای
اعمالشــده بــر اقتصــاد ایــران را هــر چــه زودتــر و بــه شــکل کامــل حــذف
کنــد .بدیهــی اســت کــه بایــدن و همکارانــش نیــک میداننــد کــه ایــن
خواســته اقتصــادی ایــران همــه آنچــه تاکنــون بــرای در تنگنــا قــرار دادن
ایــران آمــاده شــده را نابــود میکنــد و بــه همیــن دلیــل بــرای نگهداشــت
رژیــم تحریمهــا از ایــران میخواهــد تعهداتــی دهــد کــه ایــران نیــز
نمیخواهــد آنهــا را قبــول کنــد.
کارشناســانی کــه مســائل ایــران و آمریــکا را بــا گــره زدن به اقتصاد سیاســی
ایــران و جهــان تحلیــل میکننــد بــاور دارنــد اگــر ایــران بهگون ـهای رفتــار
کنــد کــه نگرانــی آمریــکا از کمــک رســاندن بلندمــدت ایــران بــه نیازهــای
انــرژی چیــن برطــرف شــود و یــا در مســیری قــرار گیــرد کــه آمریکاییهــا
احســاس کننــد ایــران در نبــرد آمریــکا و چیــن بیطــرف میمانــد شــاید
در داســتان تحریمهــا گامهایــی تــازه بردارنــد .شــاید بهتریــن محــل بــرای
گفتوگــوی ایــران و آمریــکا ادامــه در صفحــه 4

چشم انداز اقتصادی سال 1400
از نگاه اعضای فدراسیون صادرات انرژی ایران

بهــار فصــل نــو شــدن و نــوروز نشــانه آغــاز اســت و ایرانیــان ســال  1400هجــری
خورشــیدی را در شــرایطی آغــاز میکننــد کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه
نواندیشــیدن و نــو شــدن نیــاز دارنــد .شــیوع همهگیــری جهانــی کرونــا ،انباشــت
مشــکالت ناشــی از چندیــن دهــه ســوء مدیریــت و محدودیتهــای بیســابقه
ناشــی از تحریــ م مســیر پیــش روی توســعه ایــران را ناهمــوار نمــوده اســت و
ســرمایه ارزشــمند انســانی و ثــروت خــدادای ســرزمینی را ضایــع میســازد.
بیاییــد بهــار را بهانـهای کنیــم تــا بــا یکدیگــر طرحــی نــو در اندازیــم و چــارهای
بــر ایــن مصائــب بیابیــم.
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران ،بــا عضویــت فعــال بیســت و
یــک تشــکل بخــش خصوصــی در حــوزه انــرژی ،در ســال جدیــد بــر آن اســت تــا
بــا جدیــت نقــش خــود در تبدیــل کشــور بــه هــاب انــرژی منطقــه را ایفــا نمایــد
و از اســتمرار فرصــت ســوزی ملــی در ایــن حــوزه جلوگیــری نمایــد .از ایــن رو،
در آخریــن روزهــای ســال  1399بــا تدویــن برنامــه عملیاتــی ســال  1400در
قالــب چشــمانداز  5ســاله ( )1398-1402مصمــم شــدهایم تــا موانــع متعــدد

پیـشروی صــادرات انــرژی را یــک بــه یــک بــا مشــارکت صاحبنظــران و فعالیــن
ایــن صنعــت مرتفــع نماییــم.
محمد پارسا
رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

طــراوت بهــاران ،رویــش جوانــه هــای امیــد و شــکفتن
شــکوفه هــای مهــر ،شــوق زیســتن را دو چنــدان
میکنــد .صاحبــان ذوق و اندیشــه متاثــر از بهــار جانهــا
متفکرانــه و خالقانــه ابتــکار عمــل را بــه دســت گرفتــه و
طرحــی نــو رقــم میزننــد .ســال  ،۱۳۹۹ســالی سرشــار
از تــاش و جدیــت بــه همــراه تغییــرات مثبــت را پشــت ســر نهادیــم؛ خــدای
متعــال را شــاکریم در ســالی کــه گذشــت علیرغــم مواجهــه بــا بیمــاری کرونــا،
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران در ســایه الطــاف و عنایــات
الهــی توانســت ادامــه در صفحــه 2

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
بــا وجــود همــه فــراز و نشــیبها گامهــای بلنــدی را در
عرصــه هماندیشــی و همبســتگی بیشــتر بــردارد .مکاتبــات
منظــم بــا نهادهــای ملــی و بینالمللــی ،پیگیــری روندهــای
اقتصــادی و تحــرکات سیاســی در ســطح منطقــه و جهــان از
جملــه مــواردی بودنــد کــه در طــول جلســات متعــدد ،مــورد
بحــث و گفتگــو قــرار گرفتنــد.
بغرنــج شــدن اوضــاع اقتصــادی کشــور در ســایهی
رویارویــی بــا اپیدمــی کرونــا ،چهرهــی اقتصــاد بیمــار
ایــران را روزبهــروز رنجورتــر کــرد؛ امــا آنچــه در طــول
تمامــی ایــن ســالها ریشــه عــدم ثبــات و دامنــه نوســان
شــدید را در اقتصــاد ایــران و باالخــص نــرخ تــورم پابرجــا
کردهاســت ،وابســتگی شــدید اقتصــاد ایــران بــه درآمدهــای
نفتــی ،اتخــاذ سیاســتهای نادرســت اقتصــادی و وضــع
تحریمهــای چندجانبــه میباشــد .میــزان وابســتگی بــه
درآمدهــای نفتــی کــه در ســالهای پیــش از  98و 99
ســاالنه بالــغ بــر  ۴۰میلیــارد دالر بــوده در طــول ایــن
دوســال کــه شــاهد چهرهنمایــی بیــش از پیــش رکــود
تورمــی در کشــور بودیــم کمتــر از  ۲۰میلیــارد دالر
بودهاســت؛ مقایســه ایــن دو رقــم بــا وضــع رکــودی دو
ســال اخیــر نشــان دهنــده ایــن واقعیــت اســت کــه اقتصــاد
ایــران بــه حــدی از وابســتگی بــه درآمدهــای ارزی ناشــی از
صــدور نفــت رســیده اســت کــه در صــورت بــروز مشــکالتی
از قبیــل تحریــم ،بلوکــه شــدن منابــع ارزی و مســایلی ازیــن
دســت ،دچــار بحرانهــای اقتصــادی چالشــبرانگیزی میشــود.
چنانچــه شــدت و ضعــف ایــن چالشــها ،وضعیــت بخــش
خصوصــی را بیــش از هــر زمــان دیگــری بــا بحــران مواجــه
میکنــد .بــا توجــه بــه شــرایط پیشــرو میتــوان انتظــار
داشــت کــه اقتصــاد ایــران آمادگــی الزم جهــت ورود بــه
ســال  1400را نداشــته و همیــن امــر میتوانــد زمینــه را
بــرای وارد آمــدن آســیب جــدی بــه بدنهــی اقتصــاد ایــران
فراهــم کنــد .از طرفــی بــا ارتقــاء و توســعه جایگزینهــای
فنــی و تکنولــوژی میتــوان انتظــار داشــت پتانســیلها و
زیرســاختهای طبیعــی ،معدنــی و دانــش فنــی موجــود در
کشــور بــرای تقویــت صــادرات غیرنفتــی از جملــه صــدور
تولیــدات کشــاورزی ،خدمــات فنی-مهندســی بــا تاکیــد
بــر تقویــت زیرســاختهای توســعهمحور ،بــکار گرفتــه شــود.
همچنیــن بــا تکیــه بــر پتانســیل آبوهوایــی مناطــق مختلــف
کشــور میتــوان در زمینهــی صــادرات انرژیهــای تجدیدپذیــر
گامهــای موثــری برداشــت .امیــد اســت بــا در نظــر داشــتن
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انـرژی

پتانســیلهای موجــود و راهکارهــای قابــل اجــرا گامهــای
موفقیتآمیــزی در ســال جدیــد برداشتهشــود.
بــا ورود بــه ســال جدیــد ،مــن نیــز در دعایــی خاضعانــه بــه
درگاه مدبــر هســتی احســن الحــال را بــرای ملــت شــریف
ایــران خصوصــا همــه شــما عزیــزان آرزومنــدم.
رضا طبیب زاده عضو هیئت
مدیره فدراسیون صادرات انرژی
ضمــن عــرض تبریــک شــروع قــرن
جدیــد و ســال  1400هجــری
شمســی فرارســیدن بهــار طبیعــت
و نــوروز باســتانی را بــه همــه
همــکاران و هــم وطنانــم صمیمانــه
تبریــک عــرض مکینــم  .ســال  1399ســال پــر تالطمــی
بــرای هــم وطنــان عزیــز مــن بــود .در ایــن ســال عــاوه
بــر مشــکالت عدیــده اقتصــادی و وجــود تحریــم هــای
ســنگین و یــک ســوی غــرب بــر علیــه کشــور عزیزمــان
ایــران  ،ایرانیــان بــا تــورم فزاینــده و روز بــه روز مواجــه
بودنــد کــه تــاب و تــوان بخــش عظیمــی از جامعــه را
گرفــت  .عــاوه بــر مشــکالت مــادی حاکــم بــر روح و
روان جامعــه موضــوع کرونــا و جهــش هــای متوالــی ایــن
ویــروس در دنیــا و رســیدن انهــا بــه ایــران مزیــد برعلــت
فشــار بســیار مضاعفــی بــه جامعــه وارد نمــود کــه بخاطــر
مشــکالت عدیــده تاکنــون برخــورد بــا ایــن مســئله در
کشــور و واکسیناســیون عمومــی امــکان پذیــر نگردیــد و
تمــام جامعــه منتظــر عملکــرد جــدی دولــت و نظــام در
ایــن حــوزه مــی باشــند  .البتــه بایســتی اعــام شــود کــه
رعایــت و جلوگیــری از شــیوع مســتمر بیمــاری تــا دفــع
ایــن اپیدمــی کال در اختیــار احــاد جامعــه مــی باشــد و
اگــر همــه در ایــن مــورد همــکاری الزم ننماینــد بــدون
شــک توفیــق در ایــن مــورد ممکــن خواهــد بــود و مــا بــا
اوج بســیار فزاینــده ای ایــن بیمــاری و در پــی ان بــا مــرگ
و میــر کمتــری از هموطنــان عزیزمــان مواجــه مــی شــویم.
جــای تاســف اســت کــه امارهــای اعــام شــده از طــرف
مقامــات رســمی در مــورد کشــتار جــاده ای تعطیــات
نــوروزی ارقــام بــاال گــزارش شــده اســت و اثــرات مســافرت
هــای نــوروزی هــم وطنــان در مــورد انتقــال و شــیوع کرونــا
نیــز ارقــام بســیار غیــر قابــل قبــول را در پــی مــوج چهــارم
بیمــاری خواهــد داشــت .کنتــرل رعایــت فــرد فــرد جامعــه
ایرانــی در ایــن کارزار امــری الزامــی اســت.

برنامــه بودجــه ســال  1400در بیــن تهیــه کننــدگان ان از
ناحیــه قــوه مجریــه و مســئوالن قــوه مقننــه و همچنیــن
شــورای نگهبــان از اواخــر ســال  1399در تضادهــای نگاهــی
قــرار داشــت و النهایــه دفتــر تلفیــق بعنــوان عامــل میانــی
در فرازهــای مختلــف نســبت بــه تاییــد قانــون بودجــه ســال
 1400اقــدام نمــود  .در ایــن قانــون میــزان ارز و همچنیــن
بودجــه کشــور بــر اســاس میــزان فــروش نفــت مــن جملــه
تعــداد بشــکه هــای فــروش نفــت و قیمــت ان شــاید بــا
عینیــت ســال جــاری مطابقــت کامــل نداشــته باشــد و از
ایــن منظــر دولــت مواجــه بــا کمــی درامــد و یــا اجبــارا
بــا چــاپ اســکناس و در پــی ان پاییــن امــدن ارزش پــول
ملــی و تــورم اجبــاری شــود  .مــا امیدواریــم کــه دولــت و
بانــک مرکــزی در ایــن مــورد مدیریــت الزم را مبــذول دارد
و در مقابــل تــورم نقطــه بــه نقطــه مدیریــت الزم را بعمــل
اورنــد .
بحــث بــازار ارز  ،بــازار طــا و مســکوکات  ،بــازار مســتقالت ،
بــازار پــول و ســرمایه (بــورس و فرابــورس) و اثــرات انهــا بــر
یکدیگــر در ســال  1399تحــت کنتــرل کامــل نبــود و احــاد
جامعــه بــرای فــرار از پاییــن امــدن ارزش تــوان مالــی خــود
خصوصــا بــا تشــویق دولــت بــه بــازار بــورس روی اوردنــد
کــه باعــث وارد شــدن ضــرر و زیــان هــای بســیاری بــه
احــاد کــم درامــد جامعــه وارد شــد  .انتظــار بــر ایــن اســت
کــه دولــت منتخــب اینــده بتوانــد بــا اقتــدار بیشــتر و البتــه
قبــول واقعیــت هــا نســبت بــه کنتــرل عوامــل اثرگــذار بــر
روی ســبد معیشــت مــردم عمــل نمایــد و هــم وطنــان
عزیــز  ،در ســال جــاری روزهــای بهتــری از ســال 1399
را بــا ارامــش بیشــتر تجربــه نماینــد  .مــا امیدواریــم کــه
مذاکــرات برجــام در ســال اتــی بــه نتایــج مطلــوب و مــورد
نظــر ملــت ایــران برســد و از تالطــم هــای بیشــتر منطقــه
ای کــه بــر روی جامعــه ایرانــی اثــر مســتقیم دارد جلوگیری
بعمــل ایــد و اقتــدار ایــران همــواره پابرجــا باشــد .
پیام باقری نائب رئیس هیئت
مدیره فدراسیون صادرات انرژی
حرکــت بــر مــدار اقتصــاد آزاد بــا
تکیــه بــر فرآينــد عرضــه و تقاضــا
 ،موتــور پیشــران اقتصــاد در مســیر
پویایــی و انســجام اســت  .تصمیمــی
بنیادیــن کــه پیــش تــر بســتر آن
از طریــق سیاســت هــای ابالغــی اصــل  ٤٤مهيــا شــد تــا
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منجــر بــه کاهــش تصــدی گــری دولــت و پررنــگ شــدن
نقــش بخــش خصوصــی در توســعه زیــر ســاخت هــای
اقتصــادى کشــور گــردد لیکــن در پیــچ و خــم اجــرا ،
محصــول نهایــی بــا آنچــه انتظــار ميرفــت فاصلــه دارد .
تجریــه نشــان داده گرايــش بــه اقتصــاد تــک محصولــی
نفــت محــور نــه تنهــا میــزان آســیب پذیــری را افزایــش
میدهــد بلکــه نادیــده انگاشــتن ســایر توانمنــدى هــا را نیــز
بــه دنبــال دارد آنهــم در کشــوری همچــون ایــران کــه در
بســیاری از حــوزه هــا به ویــژه در بخش انــرژی  ،از اســتعداد
معتنابهــی در ســاخت داخــل و صــادرات برخــوردار اســت .
صنعــت انــرژی کشــور تنهــا بــا قــدری حمایــت و عنایــت
قــادر اســت ســاز خــروج از میــدان اقتصــاد تــک محصولــی
را بــه خوبــی کــوک کنــد لیکــن تحقــق ایــن مهــم مســتلزم
اجتنــاب از اعمــال قیمتهــای تکلیفــی و دســتوری و در عیــن
حــال  ،برداشــتن گام هــای اســتوار در جهــت آزاد ســازی
قیمــت حامــل هــای انــرژی خواهــد بــود .
اکبر افشار عضو هیئت
مدیره فدراسیون صادرات انرژی
بــا آرزوي ســامتي و شــادكامي
بــراي همميهنــان و بــاور بــه
همــكاري ،نــوآوري و آفرينندگــي،
ســال نــو را آغــاز كرديــم.
ســال  1399بــا تــورم 36/4
درصــدي  ،نــرخ رشــد اقتصــادي (نــه ماهــه)  -1درصــدي
(بــدون نفــت) و  -1/2درصــدي (بــا نفــت) ونــرخ رشــد
اقتصــادي مثبــت  0/8در پاييــز ،درگيــري كشــور بــا ويــروس
كرونــا ،ادامــه تحريمهــاي اقتصــادي ،كمبــود برخــي
كاالهــاي اساســي مــورد نيــاز ،كوچــك شــدن ســفره مــردم،
نارضايتــي و كمتــر شــدن اعتمــاد مــردم بــه حكومــت،
نوســانات غيــر معقــول و احتمــاالً دســتكاري و هدايــت شــده
در شــاخصهاي بــورس ،افزايــش بيرويــه و نجومــي قيمــت
مســكن و عــدم توفيــق دولــت در تأميــن واكســن كرونــا در
مقايســه بــا ســاير كشــورها ،بــه پايــان رســيد و مصايــب آن
بــه ســال  1400منتقــل گرديــد.
ســال  1400ســال تغييــر دولــت ميباشــد .بــا رجــوع بــه
ســوابق .انتظــار چندانــي بــراي دگرگونــي زيربنايــي اقتصــاد
نميتــوان داشــت .پيشبينيهــا توســط بانــك جهانــي و
صنــدوق بينالمللــي پــول حداكثــر رشــد اقتصــادي را 3
درصــد بــرآورد كــرده انــد ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

و اقتصاددانــان داخلــي نيــز رشــد را حداكثــر  2درصــد
و نــرخ تــورم را بيشــتر از  25درصــد بــرآورد كــرده انــد.
انتظــار م ـيرود در ســال  1400برخــي تحريمهــا برداشــته
شــوند و منابــع ارزي ايــران در خــارج آزاد و فــروش نفــت
نيــز تــا حــدودي از تحريــم معــاف شــود .امــا بــراي اســتفاده
از فضــاي حاصــل از برداشــته شــدن تحريمهــا ،نيــاز اســت
كــه در درجــه اول  FATFبــه تصويــب برســد و تعامــل
ســازنده بــا جهــان وجــود داشــته باشــد.
در حــال حاضــر بدليــل كمبــود منابــع مالــي داخلــي و نبــود
ســرمايهگذاري خارجــي ،پــروژه هــا بــه ويــژه پروژههــاي
مرتبــط بــا صنايــع نفــت ،گاز و پتروشــيمي كــه تخصــص
شــركتهاي عضــو انجمــن اســت ،رونــق مــورد انتظــار را
نــدارد ،گرچــه در ماههــاي پايانــي ســال  ،1399پــروژه هايي
بــراي اجــرا بــه مناقصــه گذاشــته شــد و شــركتهاي عضــو
انجمــن نيــز تــا حــدي بــه اشــتغال نيروهــاي متخصــص
خــود در ســال  1400اميــدوار شــدند.
در ســال  1400يكــي از مهمتريــن اقدامــات بايــد تــاش
بــراي صــدور خدمــات فنــي و مهندســي و بطــور كلــي كار
در خــارج از كشــور باشــد .ايــن مهــم نيــز بــدون همراهــي
و پشــتيباني دولــت و بانــك مركــزي امكانپذيــر نيســت.
همانگونــه كــه صــادر كننــدگان ســاير كشــورها هــم بــدون
رايزنــي و پشــتيباني دولتشــان (بــه ويــژه بــراي تــازه واردان
بــه ايــن فعالیــت) قــادر بــه ورود بــه بازارهــاي ديگر كشــورها
نيســتند .در داخــل و نيــز بــا توجــه رفــع تحريمهــا و امــكان
فــروش نفــت ،امــكان اجــراي پروژههــا وجــود خواهد داشــت
كــه شــركتها بــا برنامهريــزي و نگهــداري نيروهــاي
متخصــص خــود ،آمادگــي ايــن فعاليــت را در ســال 1400
نيــز دارا ميباشــند.
در ســال  ،1400بــا توجــه بــه گرفتاريهــاي موجــود و بــا
هــدف رفــع آنهــا ،همــكاري بيــن تشــكلها و ارتبــاط بــا
تشــكلهاي باالدســت (فدراســيونها و كنفدراســيونها)
و اتــاق هــا نيــاز اســت كــه بيشــتر شــود .از ايــن طريــق
مــي تــوان بــه تدويــن سياســتها و برنامــه هــاي دولــت
جديــد كمــك كــرد و هــم بــراي اجــراي قوانيــن موجــود از
جملــه قانــون بهبــود مســتمر محيــط كســب و كار و اجــراي
درســت قانــون اســتفاده از حداکثــر تــوان داخلــی و ســاير
قوانيــن مرتبــط راهنماييهايــي ارائــه كــرد.

حمیدرضا صالحی عضو هیئت
مدیره فدراسیون صادرات انرژی

ضمــن تبریــک ســال نــو و آروزی
شــکوفایی اقتصــادی در ســال
جدیــد و چرخــش چــرخ تولیــد
کشــور و ریشــه کــن شــدن کرونــا ؛
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی
موجــود در کشــور بایســتی منتظــر
مانــد تــا در تحــوالت آتــی کــه در پیــش مــی باشــد از
جملــه مولفــه هــای تأثیــر گــذار اقتصــاد ماننــد تــورم ،
رشــد ناخالــص ملــی آیــا باعــث تحــول نقدینگــی و پایــه
پولــی کشــور مــی شــود یــا خیــر .
بــا بررســی ایــن شــاخص هــا و رســیدن بــه ان مــی تــوان
گفــت بــه ســمت اقتصــاد نســبتًا بــا ثبــات  ،ایجــاد رشــد و
افزایــش رشــد ناخالــص ملــی در کشــور خواهیــم بــود.
بــه نظــر میرســد کــه در حــوزه ارز کــه یکــی از مســائل
مهــم زیــر ســاخت اقتصــاد ماســت  ،شــاهد ارز  20تــا 22
هــزار و حداکثــر  25هــزار و در صــورت توافــق شــاید بتــوان
گفــت بیــن مبلــغ  20تــا  23هــزار باشــد چــرا کــه تــورم تــا
بــه امــروز بعنــوان یــک مولفــه اقتصــادی و متغیــر اقتصادی
ارز لحــاظ میشــود کــه نمیتــوان آنــرا انــکار کــرد  ،حتــی
ورود درامدهــای محبــوس شــده در خــارج از ایــران بــرای
مــدت کوتاهــی میتوانــد تغییــر محســوس ایجــاد کنــد و
پــس از مدتــی بــه نقطــه اولیــه بــاز گــردد .اگــر سیاســتها
کشــور بــه ســمت انتقــال نقدینگــی در تولیــد نباشــد ایــن
نقدینگــی و پایــه پــول منجــر بــه تــورم یــا تأثیــر در تــورم
خواهــد شــد.
دولــت در ارتبــاط بــا بحــث بودجــه اگــر نتوانــد هزینــه
هــای خــود را کنتــرل کنــد و پاییــن بیــاورد بــا کســری
بودجــه مواجــه خواهــد شــد کــه ایــن امــر قطعــاً ( زیــرا
ممکــن اســت درامدهــای نفتــی در ســال اول پــس از توافــق
هــم محقــق نشــود ) از طریــق بانــک مرکــزی و انتشــار
اســکناس اســت کــه بــاز منجــر بــه تــورم میشــود و ایــن
تــورم را در زندگــی مــردم خواهیــم دیــد .لــذا جهــت حــل
اینموضــوع بایســتی دولــت تالش کنــد و بودجــه ای چاالک
تهیــه کنــد ،زیــر ســاختهای اقتصــادی کشــور و روابــط بیــن
الملــل را حــل کنــد و تــا حــدودی در منطقــه بــه غیــر از
درامدهــای ارزی ناشــی از صــادرات غیرنفتــی مــی تــوان
بعنــوان فرصــت همچنــان دنبــال کــرد.
بایــد توجــه بــه کشــورهای همســایه کــه دارای بازارهــای
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انـرژی

هــدف و مناســب بــرای بخــش خصوصــی مــی باشــد را
بهبــود ببخشــیم  ،بایــد بتوانیــم مشــکالت بانکــی کــه
تاکنــون ســایه افکنــده را بــا تعامــات بــا نظــام بانکــی
دنیــا انجــام داد و موجــب تســهیل و روان ســازی تبــادالت
مالــی بــا کشــورهای هــدف بــرای صــادرات بیشــتر باشــیم
کــه البتــه ایــن هــم یــک فرصــت طالیــی بــرای جبــران
درامدهــای ارزی بــرای کشــور میباشــد.
موضــوع بعــدی در رابطــه بــا سیاســتهای داخلــی اســت ،
اقتصــاد زمانــی رشــد مــی کنــد و رقابتــی میشــود کــه مــا
شــاهد توزیــع رانــت نباشــیم  ،رانــت در کشــور متأســفانه
یــک معضــل اســت و مانــع پیشــرفت تولیــد ملــی و رقابــت
پذیــری میشــود و بایســتی مطالبــه عمومــی انجــام شــود
کــه دولــت و نهادهــا از توزیــع رانــت فاصلــه بگیرنــد  ،هــر
چــه بــه ســمت کاهــش رانــت در کشــور برویــم باعــث
رقابــت پذیــری و قــدرت خریــد مــردم مــی شــویم و ایــن
امــر تــا حــدودی موجــب کنتــرل تــورم و رفــاه معیشــت
مــردم در کشــور مــی شــود .
در پایــان مجــددا ً ســال نــو را بــه همــه فعــاالن اقتصــادی
تبریــک عــرض میکنــم وامیــدوارم ســال جدیــد بــدور از
بیمــاری کــه ســایه بــر روی کســب وکار انداختــه شــاهد
یــک تحــول در نظــام ســامت و واکسیناســیون عمومــی در
کشــور باشــیم تــا بتوانیــم در یــک فضــای خوبــی حرکــت
کنیــم و کســب و کار و همینظــور شــاهد رونــق اقتصــادی
در بیــن فعالیــن اقتصــادی در آینــده خــوب و همدلــی و
شــکوفایی همــه عزیــزان آرزومنــدم.
بهمن صالحی عضو هیئت
مدیره فدراسیون صادرات انرژی
نــوروز باســتانی و آغــاز بهــار
طبیعــت کــه فصــل رویش،زایــش،
امیــد ،طــراوت و خرمــی اســت را
تبریــک میگویــم .امیــدوارم ســال
 1400ســال وفــاق ،همدلــی،
آرامــش ،آبرومنــدی ،ســربلندی،
اقتــدار ،دوســتی و کاهــش مشــکالت اقتصــادی مــردم و
پیــروزی در همــه عرصههــا بــرای ملــت و ایــران عزیــز
باشــد و جهــان و جهانیــان نیــز روزگاری بهتــر از آنچــه
داشــتهاند ،داشــته باشــند .امیــدوار باشــیم کــه روزهــا و
نوروزهــای آینــده اوقــات رفــع تنــگ نظــری هــا و اختــاف
هــا و مواجهــه هماهنــگ بــا مســایل و مشــکالت کشــور و
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توفیــق در حــل آنهــا و گشــایش کارهــا و در نتیجــه زمــان
وفــاق و هــم آوایــی و شــادی و خوشــدلی باشــد.
چنــد ســالی اســت کــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
تحــت تاثیــر برخــی سیاســتهای داخلــی ســیر نزولــی
دارد ،ســال  ۹۹نیــز میــزان ایــن نــوع صــادرات بــه حداقــل
خــود رســید .دالیلــی ماننــد تحریــم ،سیاس ـتهای بانکــی
و عــدم صــدور ضمانــت نامــه ایــن ســیر نزولــی را شــتاب
میدهند .شــرکتهای صادرکننــده خدمــات فنــی و
مهندســی تــاش میکننــد تــا بــه هــر نحــوی شــده بــه
دولــت کمــک کننــد تــا مشــکالت مربــوط بــه تحریمهــا
و موانــع خارجــی رفــع شــود امــا میتــوان گفــت کــه
مشــکالت و موانــع داخلــی بــه شــکل قدرتمندتــری صادرات
خدمــات فنــی و مهندســی را مختــل کــرده است  .شــیوع
پاندمــی کرونــا در ســال گذشــته هــم همانطــور کــه روی
همــه حوزههــای تجــاری در عرصــه بینالمللــی تاثیــر
گذاشــت ،صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را نیــز تحــت
تاثیــر قــرار داد .امــا بزرگتریــن مشــکل ،داخلــی و عــدم
فهــم کامــل و جامــع دولــت از صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی بــود کــه نتوانســت مســاعدتهایی را از ســال
 ۹۰بــه بعــد بــا صــادرات خدمــات فنــی مهندســی انجــام
دهــد تــا بــه امــروز کــه بدتریــن شــرایط رســیدهایم.
دهــه  ۸۰بــا پشــتیبانیها و جوایــز صادراتــی کــه در نظــر
گرفتنــد ســیر صعــودی  ۳۸درصــدی در صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی شــروع شــد بطوریکــه بــه میــزان ۵
میلیــارد دالر در ســال  ۹۰رســید .اگــر همــان ســیر ادامــه
پیــدا میکــرد بایــد در ســال  ۹۵بــه حجــم  ۲۵میلیــارد
دالر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی میرســیدیم .در
ســال  ۹۹میــزان صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی تنهــا
 ۵۰۰میلیــون دالر بــود یعنــی بــه ده درصــد میــزان ده
ســال پیــش کاهــش پیــدا کــرده اســت .یعنــی میتــوان
گفــت در ایــن مــدت بــه جــای رشــد  ۳۸درصــدی ســاالنه
 ۱۰درصــد بــا کاهــش مواجــه بودیــم.
در مــورد وضعیــت صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در
ســال  ۱۴۰۰مــا بســیار امیــدوار هســتیم کــه یــا دولــت در
پایــان راه  ۸ســاله خــود تصمیماتــی بگیــرد تــا صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی بتوانــد بــه ریــل خــود برگــردد
یــا دولــت بعــدی بتوانــد اشــتباهات یــک دهــه گذشــته
را در کنتــرل رشــد مثبــت ایــن حــوزه تکــرار نکــرده و
پیشــران دادن بــه اقتصــاد و خدمــات فنــی و مهندســی را
مجــدد آغــاز کنــد .ادامــه در صفحــه بعــد
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حــرف آخــر مــن حــرف آخــر نیســت و نتیجــه تجربــه هایی
اســت کــه در ایــن چهــار دهــه اخیــر بــا چشــم خــود دیــده
ام «اگــر االن از شــرایط گذشــته عبــرت نگیریــم و روش را
اصــاح نکنیــم اول بــه خودمــان ،کشــور و دیــن وآرمــان
هایــی کــه داریــم ظلــم کــرده ایــم پــس بایــد عبــرت
گرفــت و بــرای معیشــت و آرامــش مــردم قــدم برداشــت؛
آرامشــی کــه نیــاز بــه اعتمــاد مــردم و تعامــل دنیــا دارد.
علیرضا غفوری فرد قائم
مقام دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی

بهــار فصــل نــو شــدن و نــوروز
نشــانه آغــاز اســت و ایرانیــان
ســال  1400هجــری خورشــیدی
را در شــرایطی آغــاز میکننــد
کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری
بــه نواندیشــیدن و نــو شــدن
نیــاز دارنــد .شــیوع همهگیــری جهانــی کرونــا ،انباشــت
مشــکالت ناشــی از چندیــن دهــه ســوء مدیریــت و
محدودیتهــای بیســابقه ناشــی از تحریــم مســیر پیــش
روی توســعه ایــران را ناهمــوار نمــوده اســت و ســرمایه
ارزشــمند انســانی و ثــروت خــدادای ســرزمینی را ضایــع
میســازد .بیاییــد بهــار را بهانــهای کنیــم تــا بــا یکدیگــر
طرحــی نــو در اندازیــم و چــارهای بــر ایــن مصائــب بیابیــم.
بازگردانــدن قطــار کشــور بــه ریــل توســعه نیازمنــد
تجدیــد نظــر کلــی در سیاســتگذاری ،تغییــر گســترده
در برنامهریــزی و مشــارکت پویــای دولــت و ملــت در
پیشــبرد امــور اســت .ســال  ،1400هفتمیــن برنامــه پنــج
ســاله توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران بــه تصویــب خواهــد رســید و مســیر توســعه
کشــور تــا  1405ترســیم میگــردد .فقــدان ارزیابــی
علمــی از میــزان تحقــق برنامههــای پیشــین ،ضعــف در
آیندهپژوهــی و عــدم مشــارکت جامعــه مدنــی و بخــش
خصوصــی در فرآینــد تدویــن ایــن برنامــه ،ســه معضــل
عمــد ه اســت و بیــم آن مــیرود کــه ایــن برنامــه نیــز از
حیــث تحقــق بــه سرنوشــت برنامههــای ماقبــل دچــار
شــود.
انــرژی محــور توســعه اســت و منابــع عظیــم ایــران در ایــن
حــوزه ،اعــم از فســیلی و تجدیدپذیــر ،در کنــار موقعیــت
ویــژه کشــور در منطقــه آســیای جنــوب غربــی ،ایــن

فرصــت را پیـشروی کشــور قــرار داده اســت تــا بــه عنــوان
نقطــه کانونــی تبــادالت انــرژی در ســطح منطقــه ایفــای
نقــش نمایــد .ایــران در جایــگاه چهارمیــن دارنــده مخــازن
کشــف شــده نفــت خــام ،دومیــن دارنــده مخــازن کشــف
شــده گاز طبیعــی و چهاردهمیــن کشــور از حیــث میــزان
تولیــد بــرق بــا پیشــینه  136ســاله در صنعــت بــرق و 120
ســاله در صنعــت نفــت و گاز بایــد بازیگــر بــی رقیــب منطقه
در ایفــای نقــش هــاب انــرژی باشــد؛ حــال آن کــه در ســایه
بیتدبیریهــای صــورت گرفتــه بیــم آن مــیرود کــه در
آینــده نزدیــک نــه تنهــا از غافلــه صــادرات بــاز بمانیــم
بلکــه بــه ناچــار بــه واردکننــده انــرژی تنــزل یابیــم.
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران ،بــا
عضویــت فعــال بیســت و یــک تشــکل بخــش خصوصــی در
حــوزه انــرژی ،در ســال جدیــد بــر آن اســت تــا بــا جدیــت
نقــش خــود در تبدیــل کشــور بــه هــاب انــرژی منطقــه
را ایفــا نمایــد و از اســتمرار فرصــت ســوزی ملــی در ایــن
حــوزه جلوگیــری نمایــد .از ایــن رو ،در آخریــن روزهــای
ســال  1399بــا تدویــن برنامــه عملیاتــی ســال 1400
در قالــب چشــمانداز  5ســاله ( )1398-1402مصمــم
شــدهایم تــا موانــع متعــدد پیــشروی صــادرات انــرژی را
یــک بــه یــک بــا مشــارکت صاحبنظــران و فعالیــن ایــن
صنعــت مرتفــع نماییــم.
بــا توجــه بــه ایــن کــه متاســفانه اســناد باالدســتی و
سیاســتگذاریهای حــوزه انــرژی تکافــوی ظرفیتهــای
بیشــمار کشــور در حــوزه صــادرات انــرژی را نمیدهــد و
از آن جائــی کــه بــار عمــده اجــرای سیاســتگذاری حــوزه
انــرژی کشــور بــر عهــده بخــش خصوصی اســت ،فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران درســال جــاری
در اولیــن گام تدویــن «ســند جامــع صــادرات انــرژی» بــا
مشــارکت صاحبنظــران و فعالیــن ایــن حــوزه را در دســتور
کار قــرار داده اســت.
دســتیابی بــه جایــگاه شایســته ایــران در حــوزه صــادرات
انــرژی نیازمنــد ارزیابــی مجموعــه فرصتهــا و تهدیدهــا
در کنــار نقــاط قــوت و ضعــف اســت .از ایــن رو الزم اســت
بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از ظرفیــت دســتگاههای
پژوهشــی و بــا بهینـهکاوی الگوهــای موفــق جهانــی نســبت
بــه ترســیم دقیــق چش ـمانداز و نقش ـهراه بــر اســاس ســند
جامــع صــادرات انــرژی اقــدام نمایــد .در ایــن مســیر درک
تغییــرات الگــوواره (پارادیــم شــیفت) در معــادالت جهانــی
انــرژی ،پایــش دائمــی روندهــای جهانــی حــوزه انــرژی و

انـرژی

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد

ارزیابــی برنامــه و عملکــرد رقبــای منطق ـهای و جهانــی از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
در کنــار اقدامــات بنیادیــن بایــد چــارهای بــر نگرانیهــای
کوتــاه مــدت و مشــکالت روزمــره فعالیــن صنعــت انــرژی
نیــز اندیشــید .بحــران منابــع مالــی دولــت و دســتپاچگی
دولتمــردان در حکمرانــی منجــر بــه اتخــاذ تصمیمــات
خلــق الســاعهای شــده اســت کــه پیشــبرد امــور را بــرای
بخــش خصوصــی ســختتر نمــوده اســت؛ فعالیــن صنعــت
انــرژی بایــد دســت در دســت هــم و یــک صــدا در مقابــل
ایــن گونــه تصمیمــات ایســتادگی نماینــد و از حقــوق خــود
در مالکیــت ،مدیریــت و برنامهریــزی بلندمــدت امــور دفــاع
نماینــد.
بــدون شــک راه دشــواری در پیــش اســت و فائــق آمــدن بــر
تمامــی ایــن مصائــب و مشــکالت در کوتــاه مــدت بســیار
ســخت و نفســگیر اســت امــا امیــد بــه اعتــای ایــران
عزیــز و دســتیابی بــه جایگاهــی شایســته ایــن ســرزمین
و مردمانــش موجــب میشــود لحظ ـهای در مســیر توســعه
متوقــف نشــویم.
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گفتوگوی اقتصادی ایران و آمریکا

بــرای بــاز کــردن گرههــای کــور در نقطــه کانونــی
اقتصــاد باشــد نــه اینکــه در نقطــه انحرافــی سیاســی
بایســتیم .واقعیــت ایــن اســت کــه اقتصــاد ایــران در
صــورت تشــدید و ادامــه تحریمهــا در بدتریــن موقعیــت
قــرار میگیــرد و البتــه میتــوان بــاز هــم روی بردبــاری
و مــدارای ایرانیــان حســاب بــاز کــرد و کشــور را اداره
کــرد امــا ایــن تنهــا راه اســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه
آمریــکا دیگــر بــه انــرژی فســیلی خاورمیانــه بــه ویــژه
ایــران نیــاز نــدارد و بــه آســانی میتوانــد از خاورمیانــه
بیــرون بــرود بــه شــرطی کــه ایــن منطقــه و نفــت آن
در خدمــت چینیهــا قــرار نگیــرد .آیــا میشــود راهــی
میانبــر پیــدا کــرد و زمیــن گفتوگــوی غیرمســتقیم
بــا آمریــکا در ویــن را بــه اقتصــاد سیاســی ســنجاق
کــرد .ایــران در همیــن هفتههــا نشــان داده اســت
برطــرف شــدن تحریمهــا آنقــدر برایــش اهمیــت دارد
کــه بــه میــز مذاکــره ویــن چســبیده و بــه هــر ترتیــب
در مســیر اراده خــود از راه ویــن پیــش مـیرود و محــور
گفتوگوهــا را اقتصــاد قــرار داده اســت.

]ویدئو[
صالحی :رگوالتوری؛ پیشنیاز تاسیس وزارت انرژی
حمیدرضــا صالحــی رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران میگویــد :قطعــا ایجــاد یــک نهــاد مســتقل
بــرای مدیریــت بخــش انــرژی ضــروری اســت؛ امــا
پیشنیــاز ایــن امــر توجــه بــه نظــام رگوالتــوری
.متناســب بــا شــرایط اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــران یکــی از معــدود کشــورهای جهــان بــه شــمار م ـیرود
کــه دسترســی گســتردهای بــه منابــع تجدیدناپدیــر و
تجدیدپذیــر انــرژی دارد .از ســوختهای فســیلی نظیــر نفــت
و گاز گرفتــه تــا تجدیدپذیرهایــی ماننــد نــور خورشــید و بــاد.
 360روز آفتابــی در ســال ،همجــواری بــا بزرگتریــن تونــل
بــادی جهــان و مناطــق عظیــم بادخیــز در داخــل ،دسترســی
بــه دریاهــا و منابــع عظیــم آب در کنــار یــک موقعیــت
اســتراتژیک در خاورمیانــه میتوانــد ظرفیتهــای بالقــوهای
بــه شــمار بــرود کــه اگــر بــه درســتی از آن اســتفاده و بالفعــل
شــود ،یــک ابــزار توســعه اقتصــادی و اهرمــی در مذاکــرات
بینالمللــی خواهــد بــود .ایــن سیاســت اســتفاده از منابــع
عظیــم انــرژی در مــراودات جهانــی را اصطالح ـاً دیپلماســی
انــرژی مینامنــد .دیپلماســی یــا همــان گفتوگــو مانــع از
هرگونــه برخــورد و درگیــری خواهــد شــد .بــه عبارتــی اگــر
از یــک ابــزار در سیاســت خارجــی بــه درســتی اســتفاده
شــود ،بــه نوعــی کــه آن ابــزار از برخوردهــا جلوگیــری
کنــد ،میتوانیــم بگوییــم کــه دیپلماســی اثــر کــرده اســت
و هزینههــای درگیریهــای بینالمللــی را کــه منجــر بــه
عقبماندگــی در رشــد اقتصــادی نســبت بــه رقبــا میشــود،
برطــرف کــرده اســت .امــا آیــا ایــن منابــع عظیــم انــرژی
کــه در دســترس ایــران اســت ،توانســته از درگیریهــای
بینالمللــی و ضررهــای ناشــی از آن بکاهــد؛ بــه گونـهای کــه
بتــوان گفــت کــه دیپلماســی انــرژی اثــر کــرده و از آن بــه
درســتی اســتفاده شــده اســت؟
متأســفانه بخوبــی نتوانســتهایم از ایــن ابــزار و اهــرم بهــره
ببریــم .نمونــه ایــن بهرهگیــری از انــرژی در توســعه روابــط
بینالملــل و ایجــاد یــک زنجیــره ناگسســتنی در سیاســت
خارجــی را میتــوان در کشــورهایی ماننــد عربســتان و
روســیه مالحظــه کــرد .اینکــه چطــور توانســتهاند بــا انــرژی
چســبندگی اقتصــادی ایجــاد کننــد ،اهمیــت بســیاری دارد.
حتــی ترکیــه بــدون دسترســی بــه منابــع انــرژی امــروز
نقشــی را در جهــان انــرژی بــازی میکنــد کــه از ایــران
کلیــدی تــر اســت .هــر کشــوری کــه نیازمنــد گاز یــا بــرق
باشــد ،ترکیــه اعــام آمادگــی بــرای تأمیــن آن میکنــد.
مــا در ســند چشــمانداز توســعه کشــور دیدهایــم کــه
ســال  1404اقتصــاد نخســت منطقــه خواهیــم شــد .امــا
آیــا رســیدن بــه ایــن جایــگاه بــدون بهرهگیــری از ابزارهــا
و لــوازم آن ممکــن اســت .بــدون شــک خیــر .همــان طــور
کــه در وقــت نمــاز ،وقــت وضــو هــم میرســد ،اگــر مــا بــه

کارنامه ایران
در بهرهگیری
از دیپلماسی
انرژی

دنبــال اول شــدن در منطقــه هســتیم بایــد بــه ملزومــات آن
کــه توســعه روابــط بینالمللــی ،تنشزدایــی ،بهرهگیــری
از ظرفیتهــا و دیپلماســی انــرژی اســت نیــز توجــه داشــته
باشــیم .اقتصــاد اول منطقــه بایــد در تمــام ســطوح اول باشــد.
بــرای مثــال در زمینــه «اف ای تــی اف» بایــد کســانی
تصمیمگیــر باشــند کــه بــه روابــط مالــی و بینالملــل
و جریانــات هژمونیهــای مالــی شــناخت دارنــد و متوجــه
هســتند کــه رفــع ایــن مانــع چطــور بــه تحقــق چش ـمانداز
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 1404کمــک خواهــد کــرد .در ایــن مســیر نمیتــوان
شمشــیر داموکلــس را نادیــده گرفــت.
سیاســت خارجــی و سیاســت انــرژی کــه همــان دیپلماســی
خارجــی و دیپلماســی انــرژی تلقــی میشــوند الزم و ملــزوم
یکدیگرنــد تــا بتواننــد ایــران را بــه جایــگاه برتــر در اهــداف
و برنامههــا برســانند .در ایــن مســیر یــک بازیگــر هوشــیار
بخوبــی میدانــد کــه نبایــد بــا رقبــا ،مشــتریان ،مؤثــران و
کنتــرل کننــدگان بازارهــای انــرژی درگیــر شــود و بــرای
پیــروزی دیپلماســی خــود نیازمنــد یــک سیاســت مؤثــر و
دور از نــزاع اســت.
اســتفاده از دیپلماســی انــرژی بــرای مــا ضــروری اســت و در
ایــن مســیر بایــد بــر اســاس نظــرات فرهیختــگان تصمیــم
بگیریــم .امــا چــرا هنــوز نتوانســتهای م هــاب انــرژی منطقــه
حتــی در زمینــه بــرق باشــیم؛ چــرا توجهــی بــه فرصــت اندک
باقیمانــده بــرای برتــری از طریــق حضــور در بــازار جهانــی
نفــت نیســتیم و اینکــه چــرا بــه اصــاح اقتصــاد انــرژی،
نحــوه مصــرف در داخــل ،توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر
در کشــور توجهــی نداریــم؛ همگــی یــک مســأله مهــم را بــه
نمایــش میگــذارد .اینکــه توجهــی بــه اصــول موفقیــت و
برتــری و نحــوه بهرهگیــری از ابزارهــای دیپلماســی انــرژی
در کشــور نداریــم .بــه نظــر کارشناســان بــی اعتنــا هســتیم و
درگیــر روزمرگــی شــدهایم.
مــا میتوانســتیم بــا توســعه صنعــت بــرق چــه در بخــش
نیروگاههــای حرارتــی و تولیــد بــرق بــه جــای هدرســوزی
گاز و چــه در بخــش تجدیدپذیرهــا ،اقتصــاد کشــورمان را بــه
کشــورهای دیگــر جهــان گــره بزنیــم .امــا در عمــل آنچــه
در کشــور رقــم خــورده اســت یــک سیســتم غلــط مصــرف
انــرژی و حرکــت در لبــه پرتــگاه خودکفایــی اســت .متأســفانه
در بهرهگیــری از دیپلماســی انــرژی نیــز بــه بدتریــن شــکل
و منفیتریــن حالــت رفتــار کردهایــم .بــه گونــهای کــه
در دهههــای اخیــر حتــی ســهام پاالیشــگاههایی را کــه
میتوانســت ابــزار دیپلماســی باشــد واگــذار کردیــم و
خریــدار آن هــم کشــوری ماننــد عربســتان بــود .عربســتان
بخوبــی میدانــد کــه چگونــه از مشــاوره کارشناســان
بــرای بهرهگیــری از دیپلماســی انــرژی بهــره ببــرد .امــا
در مرحلــه گــذار انــرژی و فرصــت محــدودی کــه تــا 2050
بــرای بهرهگیــری از نفــت در دیپلماســی انــرژی جهــان
داریــم ،الزم اســت هرچــه زودتــر در سیاســتهای انــرژی
داخلــی تجدیدنظــر کنیــم و از ظرفیتهــا در بهبــود فضــای
بینالملــل و رســیدن بــه اهــداف توســعهای بهــره ببریــم.
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رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران در
دیــدار بــا وزیــر امــور خارجــه صربســتان بــا اشــاره
ت گســترش روابــط اقتصــادی و تجــاری
بــه ظرفیــ 
دو کشــور بــر اهمیــت برگــزاری نشســت کمیســیون
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان
توســعه تجــارت ایــران ،حمیــد زادبــوم در دیــدار
بــا نیــکال ســاکوویچ ،منطقــه بالــکان در سیاســت
خارجــی ایــران را بــا اهمیــت توصیــف کــرد و اظهــار
داشــت :صربســتان و منطقــه بالــکان دروازه ورود
بــه بــازار اروپــا بــرای ایــران محســوب میشــود و
بــازار  ۸۰میلیونــی ایــران و کشــورهای همســایه نیــز
فرصــت مناســبی بــرای همــکاری بخــش خصوصــی
و دولتــی دو کشــور ایجــاد کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پاندمــی کرونــا در ســال
گذشــته باعــث کاهــش تجــارت بینالملــل و
همچنیــن تجــارت ایــران بــا صربســتان شــد ،ابــراز
امیــدواری کــرد کــه بــا تــاش و پیگیــری دو طــرف
شــانزدهمین نشســت کمیســیون مشــترک دو کشــور
در ســال  ۲۰۲۱در تهــران بــه بهتریــن نحــو برگــزار
شــود و بــه اهــداف تعریــف شــده برســد.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا
اشــاره بــه حجــم تجــارت خارجــی ایــران افــزود:
بــه رغــم شــرایط کرونــا و تحریمهــای ظالمانــه
حجــم تجــارت خارجــی ایــران در ســال گذشــته ۷۳
میلیــارد دالر بــوده اســت کــه از ایــن میــزان حــدود
 ۳۴.۵میلیــارد دالر حجــم صــادرات و  ۳۸.۵میلیــارد
دالر واردات ایــران بــوده اســت.
زادبــوم همچنیــن بــا اشــاره بــه مزیــت و ظرفیــت
همســایگی ایــران بــا  ۱۵کشــور گفــت :کشــورهایی
ماننــد روســیه ،افغانســتان پاکســتان عــراق در
همســایگی ایــران بــازار مهمــی محســوب میشــوند
و فرصتهــای تجــاری زیــادی در ایــن منطقــه
وجــود دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ساخت روتور توربین بخار یکی از نمودهای
ظرفیت باالی منابع انسانی در کشور است

مــحـمد پــارسـا

فقيرتر شدن مردم ...
ايــن يــك واقعيــت تلــخ اســت كــه تــورم نزديــك بــه
 40درصــد در ســال ســپري شــده ،پيامدهــاي آشــكار و
بازدارنــده بــر كســب و كار ايرانيــان و روش زندگــي آنهــا
بــر جــاي گذاشــته اســت .رونــد فزاينــده تــورم در  3ســال
 1397تــا  1399و پيشبينــي صنــدوق بينالمللــي
پــول بــراي تــورم باالتــر در ســال  1400ابعــاد منفــي
تاســفباري خواهــد داشــت .كاهــش قــدرت رقابتــي
توليــدات صنعتــي ايــران در برابــر شــركتهاي خارجــي،
كاهــش ســرمايهگذاري ،ادامــه مارپيــچ خطرنــاك مــزد-
تــورم و كاهــش رقابــت كاالهــا و خدمــات صادراتــي
ايــران و ســرانجام فشــار بــر بودجــه از پيامدهــاي
تهديدكننــده امنيــت كشــور بــه حســاب ميآينــد .امــا
آســيبزنندهترين پيامــد تــورم فزاينــده ،كاهــش قــدرت
خريــد شــهروندان ايرانــي بــه مــرور زمــان و افزايش شــمار
كســاني اســت كــه بــا تورمهــاي بــاال و ناتوانــي در كســب
درآمــد بــا رشــد مــزد كــه تصــور ميكننــد بــه انــدازه
تــورم اســت هــر ســال فقيرتــر ميشــوند .امــا واقعيــت
ايــن اســت؛ از آنجــا كــه فقــرا بيشــتر هزينههايشــان بــه
كاالهــاي خوراكــي اختصــاص مييابــد و تــورم ايــن كاالها
بيشــتر از تــورم عمومــي اســت در نتيجــه فقيرتــر شــدن
آنهــا بيشــتر معنــا پيــدا ميكنــد .ايــن موضــوع يــك
مســاله ســاده نيســت كــه حــل آن را بــه دليــل هميــن
تصــور غلــط بــه فــردا و فرداهــاي بعــد موكــول كنيــم.
جامعهشناســان ،اقتصاددانــان ،سياســتمداران و فعــاالن
اقتصــادي دلســوز بــه ايــن كشــور هــر كــدام از دريچــه

دانــش و تخصــص و تجربــه خــود و تجربههــاي جهانــي
بارهــا تاكيــد كردهانــد كــه كاهــش فزاينــده و ادامــهدار
قــدرت خريــد شــهروندان مثــل بمــب ســاعتي اســت و
اگــر در وقــت مناســب آن را خنثــي نكنيــم ،نميدانيــم بــا
انفجــارش چــه ميــزان خســارت بــه بخشهــاي مختلــف
زندگــي ايــران وارد خواهــد شــد .بــه نظــر ميرســد
مجلــس يازدهــم و دولتــي كــه از پاييــز امســال فعاليــت
خــود را آغــاز ميكنــد بايــد مقولــه كاهــش قــدرت
خريــد شــهروندان و افزايــش فقــر را دركانــون توجــه قــرار
داده و بــا هــر شــكل قانونــي و سياســتهاي كارآمــد
در حــوزه اقتصــادي  ،اجتماعــي و سياســي ايــن مســاله
را حــل كننــد .شــايد پرســيده شــود حــاال بايــد ازكجــا
شــروع كــرد و چــرا بــه اينجــا رســيدهايم؟ واقعيــت
ايــن اســت كــه بيثباتــي اقتصــادي منجــر بــه خــروج
ســرمايههاي بــزرگ از كشــور شــده و از ســوي ديگــر
بــه عــدم ســرمايهگذاري و تورمهــاي بــاال منجــر شــده
اســت .حقيقــت ديگــر ايــن اســت كــه انــدازه اقتصــاد
ايــران ۱۳تــا  ۱۴درصــد كوچــك شــده امــا بدبختانــه در
هميــن وضعيتــي كــه اقتصــاد ايــران كوچــك شــده و
در وضعيتــي كــه تــورم فزاينــده داشــتهايم ،نتايــج ايــن
كوچــك شــدن اقتصــاد متــوازن نبــوده اســت .گروههايــي
از ايرانيــان روي هميــن مــوج تورمــي درآمدهــا و ثــروت
خــود را چنــد برابــر كردهانــد و تعــداد كســاني كــه زيــر
خــط فقــر بودنــد ،رونــدي فزاينــده و رو بــه رشــد داشــته
اســت .بــراي اينكــه فقــرا كاهــش و ســطح رفــاه مــادي

آنهــا افزايــش يابــد ،راهحــل اصلــي ايجــاد ثبــات در اقتصــاد
اســت .تــا زمانــي كــه ايــن ثبــات اقتصــادي پديــدار نشــود
كــه شــامل مهــار تــورم و برطــرف كــردن كســري بودجــه
اســت و تــا زمانــي كــه ايــن دو متغيــر بــه مثابــه عامــل
ايجادكننــده فقــر هنــوز عمــل ميكننــد ،دولــت و مجلــس
هــر چــه بگوينــد مــا بــه مــردم پــول ميدهيــم و بــه ۷
دهــك هــم پــول بدهنــد ،راه بــه جايــي نميبريــم .چــون
ايــن پولهــا از جايــي تاميــن و تخصيــص داده ميشــود
كــه خودشــان تــورم درســت ميكننــد .بــه جــاي ايــن
روشهــاي شكســت خــورده بايــد عوامــل بيثباتــي
اقتصــادي وكاهــش توليــد و ســرمايهگذاري را مهــار كــرد
و از بيــن بــرد .بــراي برگردانــدن قــدرت خريــد ايرانيــان
بــه ســال  ۹۱نيازمنــد  ۶ســال رشــد بيــش از  ۸درصــد
هســتيم .ايــن اتفــاق نخواهــد افتــاد مگــر بــا اولويــت قــرار
گرفتــن رفــاه و رشــد اقتصــادي و ايــن مهــم بــدون رجــوع
بــه علــم اقتصــاد امكانپذيــر نيســت .اقتصــاد صحنــه
تجربــه و خطــا نيســت و تجربــه كــردن تجربههــاي
اشــتباه بــه غيــر از فرصتســوزي بــراي مــا ارمغانــي
نخواهــد داشــت .اميــدوارم ســال  ۱۴۰۰ســال رجــوع بــه
علــم اقتصــاد و ســال درس گرفتــن از اشــتباهاتمان ،ســال
اعتمــاد بــه خودمــان و اعتمــاد بــه ايرانيــان بــا ســرلوحه
قــرار دادن علــم نويــن اقتصــاد باشــد كــه راه رســتگاري مــا
در ايــن مســير خواهــد بــود.

وزیــر نیــرو ســاخت نخســتین روتــور توربیــن بخــار ایرانــی
را یکــی از نمودهــای ظرفیــت بــاالی منابــع انســانی در
کشــور برشــمرد و افــزود :ایــن اقــدام یکــی از روزنههــای
نــور بــه ســوی یــک آینــده مطمئــن و تــوام بــا نشــاط،
رونــق و توســعه نــه تنهــا در کشــور مــا بلکــه در منطقــه
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در مراســم رونمایــی
از نخســتین روتــور توربیــن بخــار ســاخت ایــران گفــت:
ایــن اقــدام بســیار ارزنــده و مهمــی اســت کــه توســط
طراحــان ،مهندســان ،تکنســینها ،کارگــران و مدیــران
دســتاندرکار در شــرکت تعمیــرات نیروگاهــی ایــران
صــورت گرفتــه اســت
وی اظهــار کــرد :ارزش ایــن اقــدام بســیار بیشــتر از رقــم
ریالــی صرفهجویــی شــده در هزینــه تامیــن چنیــن
روتــوری اســت؛ اعتمــاد بــه نفــس و روحیـهای کــه چنیــن
کاری ایجــاد میکنــد مطمئنــا بــا ایــن اعــداد و ارقــام قابــل
اندازهگیــری نیســت.
وزیــر نیــرو اجــرای ایــن پــروژه را یکــی از نمودهــای
ظرفیــت بــاالی منابــع انســانی در کشــور برشــمرد و افــزود:
ایــن اقــدام یکــی از نمودهــای انگیــزه دادن بــه جوانانــی
اســت کــه در مــدارس و دانشــگاهها مشــغول بــه تحصیــل
هســتند.
طبــق اعــام وزارت نیــرو ،اردکانیــان خاطرنشــان کــرد:
شــرکت تعمیــرات نیروگاهــی ایــران میبایســت در
برنامهریزیهــای خــود نــه تنهــا بــه نیازهــای کشــور،
بلکــه چشــم بــه بازارهــای منطقــه داشــته باشــد .ایــن
محصــوالت موجــب خواهــد شــد تــا ایــران در کنــار
تولیدکننــدگان بــزرگ ایــن صنعــت در دنیــا قــرار بگیــرد
و بــدون تردیــد بــا توســعه روابــط اقتصــادی بــه شــکل
روزافــزون دســتاندرکاران ایــن صنعــت چــه در شــرکت
تعمیــرات نیروگاهــی و چــه در ســایر بخشهــا ،بــازار
گســتردهای را پیــشروی خــود خواهنــد داشــت.
وزیــر نیــرو در پایــان بــا قدردانــی از تمامــی دسـتاندرکاران
مجموعــه شــرکت بــرق حرارتــی ،تعمیــرات نیروگاهــی
و فعــاالن ایــن پــروژه ،گفــت :نخســتین روتــور توربیــن
بخــار ســاخت ایــران ،یکــی از پروژههــای ارزنــده در ســال
«تولیــد ،پشــتیبانیها و مانعزداییهــا» اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ورود ایــران بــه بــازار نفــت در ایــن حــوزه قطعــا تاثیــر
میگــذارد وتحوالتــی کــه حاصــل میشــود ،میتوانــد
مشــتریان ســابق ایــران را نســبت بــه خریــداری نفــت از ایران
ترغیــب نمایــد و بــا برداشــته شــدن تحریمهــا توافقهــای
رســمی صــورت پذیــرد و بــه ســبب رفــع تحریــم مبــادالت
بانکــی انجــام شــود ،در ایــن برهــه زمانــی مــی توانــد ایــن
موضــوع تحقــق پیــدا کنــد.
حمیدرضــا صالحــی ســلمی .دبیــرکل فدراســیون انــرژی
ایــران ،در گفتگــو بــا جهــان اقتصــاد مطــرح کــرد
ایــن روزهــا بهخاطــر شــرایط حاکــم در کل جهــان ،بــازار
نفــت هماننــد دیگــر بازارهــای دیگــر در حالــت گیجــی
خاصــی بــه ســر میبــرد و نفــت ایــران هــم کــه مدتهــا پیــش
بهدلیــل تحریمهــای موجــود ضربــه محکمــی خــورده بــود
همچنــان در ایــن گیجــی تلوتلــوی بیشــتری میخــورد .امــا
بــا کشــف واکســن کرونــا در کل دنیــا و خــروج ترامــپ از
کاخ ســفید وگمانهزنیهــا بــرای برداشــته شــدن تحریمهــا
و آمــدن چشــم بادامیهــا در ایــران و امضــای تفاهمنامــه
 ۲۵ســاله شــاید کورســویی بــرای ایــن بــازار مهــم کــه روزی
تعیینکننــده کل بازارهــای مالــی بــه شــمار مــی رفــت،
پدیــد آمــده اســت.
حمیدرضاصالحــی ،رییــس کمســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
ایــران ،در گفتگــو بــا خبرنــگار جهــان اقتصــاد اظهــار کــرد:
بایــد بدانیــم هنــگام از دســت دادن یــک بــازار ،بازگشــت بــه
حالــت اول بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد تــا مشــتریان بتوانند
اعتمــاد قبلــی خــود نســبت بــه ایــن بــازار را بهدســت آورنــد
چراکــه یــک وجــه مهــم اقتصــاد بحث،امنیــت اقتصــادی
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اســت.
وی افــزود :بــرای بازگشــت مجــدد ایــن مشــتریان بهویــژه
مصرفکننــدگان حــوزه نفــت بــه دلیــل اینکــه نفــت
کاالیــی اســت کــه بایــد در پاالیشــگاهها مصــرف شــود،
اکثــر پاالیشــگاهها نیــز بیشــتر تنظیمــات تولیــد خــود را
بســته بــه میــزان خریــداری نفــت ،تغییــر میدهنــد بــه
طــور قطــع مشــتریان میداننــد ،نفتــی کــه دوبــاره از
ایــران خریــداری میکننــد ،تنظیمــات پاالیشــگاهی خــود
را گذرانــده اســت.
صالحــی گفــت :ورود ایــران بــه بــازار نفــت در ایــن حــوزه
قطعــا تاثیــر میگــذارد وتحوالتــی کــه حاصــل میشــود،
میتوانــد مشــتریان ســابق ایــران را نســبت بــه خریــداری
نفــت از ایــران ترغیــب نمایــد و بــا برداشــته شــدن تحریمهــا
توافقهــای رســمی صــورت پذیــرد و بــه ســبب رفــع تحریــم
مبــادالت بانکــی انجــام شــود ،در ایــن برهــه زمانــی مــی
توانــد ایــن موضــوع تحقــق پیــدا کنــد.
وی عنــوان کــرد :حجــم و میــزان نفــت تولیــدی پــس از
برجــام میتوانــد بــا تاثیــرات فراوانــی در بــازار نفــت آتــی
همــراه شــود.
صالحــی در مــورد امضــای تفاهمنامــه ایــران و چیــن گفــت:
توافــق بیــن ایــران و چیــن یــک توافــق بلنــد مــدت و ۲۵
ســالهای اســت کــه قــرار اســت ظــرف  ۲۵ســال نفــت مــا
را ببرنــد و در ازای آن خدمــات بــرای مــا تعریــف کننــد
حــال بایــد بســیار هوشــمندانه از ایــن توافــق اســتفاده کنیــم
همــان طــور کــه چیــن بــا کشــورهای دیگــر نیــز توافــق
امضــا کــرده اســت امــا ســایر کشــورها شــاید بــه نفــت
دسترســی نداشــته باشــند .
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وی بیــان کــرد :کشــور چیــن در قــرارداد بــا ایــران در ازای
تهاتــر بــا نفــت میخواهــد ایــن کار را انجــام دهــد کــه
نــام آن ســرمایهگذاری نیســت بلکــه مشــارکت در اجــرای
پروژههــا و بــه نوعــی فاینانــس اســت و از محــل نفــت
ایــران مــی خواهــد خدمــات ارایــه کنــد و پروژههــای
ایــران در حــوزه نفــت و گاز را انجــام دهــد.
وی گفــت :بــا وجــود  ۸۰میلیــارد دالر قــرارداد در حــوزه
نفــت و گاز و پتروشــیمی ایــران ،چیــن میخواهــد ۴۰۰
میلیــارد دالر در ایــن حــوزه ســرمایهگذاری کنــد و ایــن
میتوانــد فرصتــی بــرای شــراکت ایرانیــان بــا چیــن
محســوب شــود البتــه نــه فقــط در بازارهــای ایــران حتــی
بازارهــای ثالــث بــا چیــن.
صالحــی عنــوان کــرد :اگــر چیــن بخواهد بــا عــراق و منطقه
آســیانه میانــه وارد مذاکــره شــود مــی توانــد از طریــق ایران
ایــن کار را انجــام دهــد و ایــن توافــق میتوانــد ایــران را
در جایــگاه خوبــی قــرار دهــد تــا ســهم بیشــتری از بــازار
منطقــه در اختیــار گیــرد و البتــه ایــن مــوارد بســتگی دارد
کــه چــه کســانی در توافقــات نقــش دارنــد و اگــر بخــش
خصوصــی در ایــن توافقــات باشــد ،میتوانــد بــه عنــوان
توافــق مثبــت در آینــده قلمــداد شــود امــا اگــر تنهــا
دولتیهــا در ایــن توافــق نقــش داشــته باشــند نمیتــوان
امیــدوار بــود کــه توافقــات قــوی ،مثبــت و شــرایط بــرد-
برد را شــاهد باشــیم.
بــه گفتــه صالحــی ،امــکان شــرایط برد-بــرد در ارتبــاط
بــا قــرارداد ایــران و چیــن بــرای کشــور مــا وجــود دارد
بــه شــرطی کــه بخــش خصوصــی در ایــن توافــق نقــش
داشــته باشــد.

روش تعیین نرخ برق قابلفروش
نیروگاههای تجدیدپذیر به مراکز
رمزارزها
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ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :دولــت هیــچ دخالتــی
در تعییــن نــرخ بــرق قابلفــروش نیروگاههــای
تجدیدپذیــر بــه مراکــز اســتخراج رمزارزهــا نخواهــد
داشــت و بــه همیــن دلیــل ایــن نــوع قراردادهــا کامــا
توافقــی و رقابتــی خواهــد بــود .بــه گــزارش پایــگاه
اطالعرســانی وزارت نیــرو (پــاون) ،مصطفــی رجبــی
مشــهدی اظهــار کــرد :تعرفــه بــرق نیروگاههــای
تجدیدپذیــر متنــوع و وابســته بــه فنــاوری مــورد
اســتفاده اســت .وی ادامــه داد :بــه طــور مثــال بــرق
تولیــدی حاصــل از نیروگاههــای خورشــیدی بــا
نیروگاههــای بــادی نــرخ متفاوتــی دارد و تعرفــه بــرق
هــر کــدام متناســب بــا فناوریهایــی کــه دارنــد و
هزینههــای ســرمایهگذاری انجــام شــده مطابــق بــا
توافــق خریــدار و فروشــنده تعییــن میشــود .بــر پایــه
ایــن گــزارش ،وزیــر نیــرو بــه تازگــی آخریــن ویرایــش
مقــررات تامیــن بــرق مراکــز اســتخراج رمــزارز را ابــاغ
کــرده اســت.
بــر اســاس ایــن ابالغیــه ،تامیــن بــرق مرکــز اســتخراج
رمزارزهــا بــه چهــار روش امکانپذیــر اســت کــه
انتخــاب آن بــه عهــده متقاضــی اســت .ایــن گــزارش
حاکــی اســت براســاس ایــن ابالغیــه ،تامیــن بــرق از
طریــق الــف -ســرمایهگذاری در طــرح هــای بهینــه
ســازی مصــرف بــرق ،ب -تامیــن بــرق از طریــق
نیروگاههــای تجدیدپذیــر (اعــم از موجــود و جدیــد)،
ج -اتصــال بــه شــبکه و خریــد انــرژی از شــرکت بــرق
یــا د -بــا نصــب و بهرهبــرداری از مولدهــای حرارتــی،
چهــار روش تعریفشــدهای اســت کــه متقاضیــان
میتواننــد بــرای تامیــن بــرق مراکــز خــود یکــی از
آنهــا را انتخــاب کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قائــم مقــام فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته در گفتگــو پیرامــون امکانســنجی و
اهمیــت اتصــال شــبکه بــرق ایــران و قطــر از طریق
خــط انتقــال دریایــی گفــت :مــا بایــد از خــود
بپرســیم ،چــرا مــا بــا ایــن ظرفیــت فوقالعــاده،
میــزان مــرز خاکــی مشــترک و پیوســت فرهنگــی
و اجتماعــی از موقعیــت صــادرات بــرق ظرفیــت
آزاد نیروگاهــی خــود اســتفاده نمیکنیــم ،امــا
کشــوری نظیــر قطــر بــه ایــن فکــر افتــاده اســت.
بــه گــزارش بــرق نیــوز ۷ ،مهــر مــاه ســال  ،۱۳۹۹جلســه
ویدیــو کنفرانســی بیــن وزیــر نیــروی ایــران و وزیــر مشــاور
در امــور انــرژی قطــر برگــزار شــد کــه یکــی از مهمتریــن
دســتورات ایــن جلســه بــه مســئله اتصــال شــبکه بــرق
دو کشــور بــا اســتفاده از خــط انتقــال دریایــی اختصــاص
داشــت.

مســئله تامیــن امنیــت انــرژی نقــش قابــل توجهــی در
تامیــن پایــدار انــرژی کشــور دارد ،زیــرا میــزان پیــک
مصــرف در ایــران مرتبــط بــا بــازه زمانــی خاصــی در فصــل
تابســتان اســت و در شــرایطی کــه اتصــال شــبکه بــرق
ایــران و شــبکه بــرق کشــورهای همســایه وجــود داشــته
باشــد ،ایــن میــزان پیــک مصــرف بــا اســتفاده از انــرژی
تولیــد ســایر کشــورهایی کــه پیــک انــرژی متفاوتــی
نســبت بــه ایــران دارنــد ،تامیــن میشــود.
متاســفانه در ســالهای اخیــر ،مســئله ایجــاد کــردن
زیرســاختهای الزم بــه منظــور تبدیــل شــدن ایــران بــه
قطــب انــرژی کشــور جــدی گرفتــه نشــده امــا کشــورهای
منطقــه بــرای جایگزینــی ایــران اقدامــات فراوانــی را صورت
دادهانــد .بــرای مثــال شــرکت زیمنــس آلمــان در قالــب
قــراردادی ،تبدیــل شــدن کشــور افغانســتان بــه قطــب
توزیــع بــرق منطقــه آســیای مرکــزی را هــدف گرفتــه یــا
شــرکت جنــرال الکتریــک آمریــکا در قالــب قراردادهــای

انـرژی

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد

نقــش بســیار موثــری در تحقــق هــدف تبدیــل شــدن
ایــران بــه قطــب انــرژی منطقــه ایفــا کنــد و بــازوی اصلــی
حاکمیــت در ایــن زمینــه باشــد.
بحــث اتصــال شــبکه بــرق ایــران و قطــر در حالــی مــد
نظــر دو کشــور قــرار گرفتــه کــه ایــن مســئله در مرحلــه
مطالعــه قــرار دارد و امیــد اســت هرچــه زودتــر بــه نتیجــه
قطعــی و شــروع عملیــات اجرایــی آن نزدیــک شــویم.
در همیــن ارتبــاط مشــروح گفتگــو بــه منظــور پیرامــون
امکانســنجی و اهمیــت اتصــال شــبکه بــرق ایــران و قطــر
از طریــق خــط انتقــال دریایــی بــا علیرضــا غفوریفــرد،
قائــم مقــام فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
بــه شــرح زیــر اســت:

بحث اتصال شبکه برق ایران و قطر

ضررهای غفلت ایــران
از بازار انــرژی منطقه
بــه طــور کلــی شــبکه تولیــد و توزیــع بــرق ایــران بــا
ظرفیــت نزدیــک بــه  ۹۰هــزار مــگاوات در مقایســه بــا
کشــورهای منطقــه از توســعه بســیار بیشــتری بهرهمنــد
شــده اســت .تــا جایــی کــه ایــن شــبکه پتانســیل تبدیــل
شــدن بــه قطــب توزیــع انــرژی بــرق منطقــه را در اختیــار
داشــته و میتوانــد ایــران را بــه بازیگــر اصلــی منطقــه در
حــوزه تامیــن بــرق تبدیــل کنــد.
تبدیــل شــدن ایــران بــه قطــب تولیــد و توزیــع بــرق در
منطقــه عــاوه بــر اهمیــت عمیــق سیاســتخارجی و

متعــدد زیرســاختهای انــرژی کشــور عــراق را گســترش
میدهنــد.
در چنیــن شــرایطی خبــر اتصــال شــبکه بــرق ایــران و
قطــر بــا اســتفاد از خــط انتقــال دریایــی میتوانــد گام
ابتدایــی بــرای بازگشــت بــه مســیر تبدیــل شــدن ایــران
بــه قطــب انــرژی منطقــه و اســتفاده از تمــام مزایــای
مذکــور تبدیــل شــود.
از طرفــی بخــش خصوصــی صنعــت بــرق کشــور بــا در
دســت داشــتن  ۶۰درصــد از تولیــد بــرق کشــور میتوانــد

مدتــی پیــش در دیـدار مجــازی رضــا اردکانیــان وزیــر نیــروی
ای ـران و ســعد شــریده الکعبــی ،وزیــر مشــاور در امــور انــرژی
قطــر بحــث امــکان اتصــال شــبکه بــرق ایـران بــه قطــر از
طریــق کابــل دریایــی مطــرح شــد ،بــه طــور کلــی از نظــر
شــما اج ـرای چنیــن پروژههایــی در ســطح کالن چگونــه
ارزیابــی میشــود و اساســا چــه آثــار و پیامدهــای مثبتــی را
بـرای کشــور بــه همـراه خواهــد داشــت؟
غفــوری فــرد :پرونــده اتصــال شــبکه بــرق کشــورها بــه
یــک دیگــر در ســطح منطق ـهای و جهانــی بــا محوریــت
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تامیــن پایــدار انــرژی مســئله بســیار مثبتــی تلقــی
میشــود .ایــن مســئله در حــوزه بهینهســازی مصــرف
انــرژی بــه جهــت تفــاوت در افــق و ســاعت بســیار موثــر
اســت .شــما توجــه کنیــد کــه الزامــا پیــک مصــرف انــرژی
در یــک کشــور تطبیقــی بــا حداکثــر تولیــد نــدارد و ایــن
پوشــش تامیــن بــرق مابــه التفــاوت پیــک مصــرف و میــزان
تولیــد از طریــق تبــادل انــرژی بــا ســایر کشــورهایی کــه
بــه جهــت اختــاف ســاعت ،پیــک مصــرف بــرق متفــاوت
دارنــد ،بــه راحتــی امکانپذیــر اســت.
بــرای مثــال در کشــورهای شــمالی ،در مقاطعــی تولیــد
بــرق هیدرولیــک زیــاد داریــم و آنهــا بــرق مــازاد دارنــد،
در حالــی کــه در همــان زمــان و در فصــل تابســتان،
کشــور مــا در پیــک مصــرف بــرق بــه ســر میبــرد و نیــاز
بــه بــرق دارد .در شــرایطی کــه امــکان تبــادل انــرژی از
مســیر اتصــال شــبکههای بــرق مهیــا شــود ،بــه راحتــی
میتــوان بــا اســتفاده بهینــه از تمامــی منابــع انــرژی
شــرایط را بــرای تامیــن بــرق پایــدار در منطقــه مهیــا
کــرد .بنابرایــن اتصــال شــبکه بــرق ایــران و قطــر بــا در
نظــر گرفتــن فضــای عنــوان شــده اتفاقــی بســیار مثبــت
و مفیــد اســت.
اگــر بــه فضــای رســانهای حــوزه انــرژی کشــورهای منطقــه
توجــه کنیــم ،متوجــه حجــم بــاالی فعالیــت در زمینــه
پروژههــای مشــترک صنعــت بــرق هســتیم ،بــرای مثــال
آلمانیهــا و آمریکاییهــا قراردادهــای متعــددی بــرای
ارتقــای شــبکه بــرق افغانســتان و عــراق منعقــد کردنــد و
حتــی پاکســتان و اردن نیــز پروژههــای مشــترک بســیاری را
بــا کشــورهای منطقــه مهیــا نمودنــد .در ایــن بیــن نقــش
ایــران در ایــن فضــا هیــچ تناســبی بــا ظرفیــت عظیــم
شــبکه تولیــد و توزیــع بــرق در کشــور نـدارد ،اساســا از لحــاظ
درآمــدی ،ایــن غفلــت از بــازار انــرژی منطقــه چــه ضــرری را
متوجــه ای ـران کــرده اســت؟
غفــوری فــرد :برآوردهــای متفاوتــی در ایــن حــوزه مطــرح
اســت .در کشــور مــا حــدود  ۸۵هــزار مــگاوات ظرفیــت
ب شــده تولیــد بــرق وجــود دارد .از طرفــی میــزان
نصــ 
پیــک مصــرف بــرق کشــور در فصــل تابســتان بیــن ۵۵
هــزار مــگاوات تــا  ۶۰هــزار مــگاوات بــرآورد میشــود.
فــارغ از بحثهــای پیرامــون راندمــان کــم نیروگاههــای
کشــور و مباحــث مدیریتــی نظیــر مدیریــت شــبکه گاز و
بــرق ،ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مــا چیزینزدیــک بــه  ۳۰هــزار مــگاوات ظرفیــت آزاد
نیروگاهــی داریــم کــه تنهــا در پیــک  ۱مــاه تــا  ۲۰روز
مــورد اســتفاده قــرار میگیرد.ایــن در حالــی ســت کــه
برخــی از کشــورهای همســایه مــا وضعیــت خوبــی در
شــبکه بــرق ندارنــد .بــرای مثــال در کشــور عــراق چیــزی
حــدود  ۱۲تــا  ۱۷گیــگاوات بســته بــه آمــار متفــاوت،
اختــاف مجمــوع تامیــن بــرق بــه اضافــه واردات بــا پیــک
مصــرف بــرق وجــود دارد.
در کمتریــن حالــت مــا یــک همســایه مشــترکی داریــم
کــه  ۱۰گیــگاوات نیــاز بــه بــرق دارد و بــاز هــم در
حداقلیتریــن حالــت تنهــا در زمانهــای پیــک از مــا
بــرق را دریافــت میکنــد .اگــر مــا ایــن میــزان بــرق را
بــا کمتریــن قیمــت بــرق صادراتــی یعنــی  ۵ســنت بــرای
هــر کیلــووات صــادر کنیــم .یــک بــازار حداقــل  ۲میلیــارد
دالری بــرای صــادرات بــرق را در کنــار خــود داریــم.
توجــه کنیــد کــه تمامــی اعــداد بــهکار رفتــه در ایــن
محاســبه حداقلــی بــود و کشــور افغانســتان بــرق بــا قیمــت
تــا  ۱۷ســنت بــرای هــر کیلــووات را وارد میکنــد.
اعــدادی کــه از معوقــات کشــور مــا در عــراق ناشــی از
صــادرات بــرق عنــوان میشــود ،بیــن  ۳تــا  ۷میلیــارد دالر
بســته بــه نــوع حسابرســیهای مختلــف بــوده و ایــن
رقمهــا نشــاندهنده وجــود یــک درآمــد خــوب ناشــی از
صــادرات بــرق در کشــور همســایه اســت؛ بنابرایــن ظرفیــت
آزاد  ۳۰هــزار مگاواتــی کشــور بایــد بتوانــد از ایــن بــازار
خــوب کشــورهای همســایه حداکثــر انتفــاع را داشــته
باشــد.
در بحــث اتصــال شــبکه بــرق ایــران و قطــر ،بنابــر قــول
وزیــر مشــاور در امــور انــرژی قطــر ،قصــد قطریهــای از
ایــن پــروژه مهیــا شــدن امــکان صــادرات بــرق تولیــد مــازاد
بــر مصــرف بــه کشــورهای همســایه از طریــق شــبکه بــرق
کشــورمان اســت؟ آیــا بــرآوردی از درآمــد ای ـران ناشــی از ایــن
مســئله انجــام شــده اســت؟
غفــوری فــرد :حتمــا برآوردهایــی از ایــن مســئله در
ایــن حــوزه وجــود دارد امــا پیــش از آن توجــه شــما را
بــه ایــن نکتــه جلــب میکنــم کــه قطــری هــای ظــرف
یــک مــدت  ۲تــا  ۳ســاله بــه عنــوان یــک بازیگــر جــدی

در حــوزه انــرژی منطقــه مطــرح شــدهاند .چــه در بعــد
بــرق در بحــث صــادرات انــرژی و نقــش پررنــگ در شــبکه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس کــه از ســال ۱۹۸۱
شــروع بــه کار کــرده و همچیــن بعــد گاز و صــادرات LNG
بــه کشــورهای مختلــف ،کشــور قطــر بــه یــک بازیگــر
تمــام عیــار حــوزه انــرژی منطقــه مطــرح شــده اســت.
ایــن کشــور بــدون هیــچ محدودیتــی در زمینــه توســعه
زیرســاختهای انــرژی تــا همیــن امــروز ظرفیــت نصــب
شــده تولیــد بــرق  ۱۱هــزار مگاواتــی دارد ،ایــن ظرفیــت
را بــا ظرفیــت بیــش از  ۸۵هــزار مگاواتــی ایــران مقایســه
کنیــد.
بــر اســاس اظهــارات متولیــان صنعــت بــرق قطــر ،ایــن
کشــور قصــد صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه
از طریــق شــبکه بــرق ایــران را دارد .مــا بایــد از خــود
بپرســیم چــرا کشــوری بــا ظرفیــت کمتــر  ۱۲درصــد
ظرفیــت بــرق ایــران میخواهــد نســبت بــه تامیــن بــرق
همســایگان مــا نظیــر پاکســتان ،افغانســتان و عــراق اقــدام
کنــد امــا مــا بــا توانمنــدی از چنیــن فرصتهــای بکــری
بهــره نمیگیریــم.
البتــه ایــن مســئله تعامــل و اســتفاده از پتانســیل ترانزیتــی
نیــز مثبــت تلقــی میشــود امــا مــا بایــد از خــود بپرســیم،
چــرا مــا بــا ایــن ظرفیــت فوقالعــاده ،میــزان مــرز خاکــی
مشــترک و پیوســت فرهنگــی و اجتماعــی از موقعیــت
صــادرات بــرق ظرفیــت آزاد نیروگاهــی خــود اســتفاده
نمیکنیــم امــا کشــوری نظیــر قطــر بــه ایــن فکــر افتــاده
اســت.
پرسشــی کــه شــما مطــرح کردیــد ،در حــوزه انــرژی کشــور
س ـوال بســیاری از بدنــه کارشناســی فعــال نیــز هســت ،آیــا
پاســخی ب ـرای ایــن پرســش داریــد؟
غفــوری فــرد :در شــرایط کنونــی کــه بــا هــم صحبــت
میکنیــم ،هنــوز اختــاف بیــن وزارت نیــرو و وزارت نفــت
بــه منظــور صــادرات بــرق حــل نشــده و همچنــان تکلیــف
قیمــت گاز تامیــن شــده بــرای صــادرات بــرق مشــخص
نیســت و مادامــی کــه ایــن مســائل در سیاســتگذاری
کشــور حــل نشــده میتــوان از ظرفیــت ترانزیتــی شــبکه
بــرق کشــور اســتفاده کنیــم امــا همــواره ایــن ســوال را
از خــود بپرســیم چــرا بــا وجــود ایــن ظرفیــت عظیــم
نیروگاهــی در کشــور همچنــان نتوانســتیم ،بــه عنــوان یــک
بازیگــر اصلــی در تامیــن بــرق منطقــه نقــش ایفــا کنیــم.

انـرژی

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد

در شــرایطی کــه پــروژه اتصــال شــبکه بــرق ایــران و قطــر
قطعــی شــود ،آیــا امــکان اتــکا بــه تــوان داخلــی کشــور
از منظــر بلــوغ فنــاوری بــرای اجرایــی کــردن عملیــات
اتصــال بــا اســتفاده از خطــوط انتقــال دریایــی وجــود دارد
و ایــران میتوانــد ،اســتاندارهای مطــرح در ســاخت ایــن
تجهیــزات را پــاس کنــد؟
غفــوری فــرد :تجربــه ایــن خطــوط در برخــی از پروژههــای
فــرا ســاحلی کشــور وجــود دارد و در بحــث فنــاوری
میتــوان گفــت ،امــکان اتصــال ایــن شــبکه از طریــق
کابــل دریایــی بــا اســتفاده از ظرفیــت داخلــی کشــور بــه
طــور کامــل وجــود دارد .مشــابه ایــن مســئله در زمینــه
خطــوط انتقــال میعانــات در گســتره فــرا ســاحلی مطــرح
بــود کــه مشــخص شــد چندیــن شــرکت فعــال در بخــش
خصوصــی و بخــش دولتــی کشــور پتانســیل ایــن فعالیــت
را دارنــد .در هــر صــورت بایــد گفــت اگــر شــرایط اتصــال
شــبکههای بــرق دو کشــور ایــران و قطــر مهیــا شــود،
تــوان فنــی اجــرای ایــن عملیــات بــه طــور کامــل در
کشــور وجــود دارد ،هرچنــد از منظــر شــرایط تحریمــی
ممکــن اســت ،مشــکالتی ایجــاد شــود کــه بــا کمــک
دولــت بایــد حــل شــود.
گفتنــی اســت مــا در تولیــد انــواع کابلهــای توزیــع بــرق،
ظرفیــت بســیار خوبــی در کشــور داریــم کــه میتوانــد در
ایــن حــوزه بــه خوبــی نقــش خــود را ایفــا نمایــد و بحــث
فنــی در آخریــن الیــه نگرانیهــای پیرامــون ایــن پــروژه
قــراردارد.
آیــا از آخریــن جزئیــات پــروژه اتصــال شــبکه بــرق ای ـران و
قطــر اطالعــی داریــد؟
غفــوری فــرد :نــه متاســفانه و ایــن مســئله انتقــاد مــا از
وزارت نیــرو اســت .در حقیقــت بــا وجــود آنکــه وزارت نیــرو
سرپرســت  ۶کمیســیون اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای
همســایه اســت و علــی رغــم ایجــاد ارتبــاط مقطعــی بیــن
وزارت نیــرو و فعالیــن بخــش خصوصــی این ارتباط مســتمر
نشــد و بخــش خصوصــی زیــاد در تصمیمگیریهــای
دولتــی پیرامــون پروژههــای بینالمللــی دخالــت داده
نمیشــود.
در پرونــده پــروژه اتصــال شــبکه بــرق دو کشــور ایــران
و قطــر ،بــه نظــر میرســد در جلســه ویدیــو کنفرانســی
وزیــر نیــرو و وزیــر مشــاور در امــور انــرژی قطــر ایــن
مســئله مطــرح شــده و اخیــرا بحــث پیرامــون آن تعمیــق
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شــده امــا بنــده اطالعــات بیشــتری در ایــن موضــوع نــدارم.
در ســالهای گذشــته شــاهد تعمیــق روابــط سیاســی
بیــن ایــران و قطــر بودیــم ،آیــا ایــن مســئله بــر افزایــش
ت ـراز تجــاری دو کشــور نیــز اثــر گ ـذار بــود یــا ایــن فرصــت
نیــز مشــابه ســایر فرصتهــای اقتصــادی کشــور از دســت
رفــت؟
غفــوری فــرد :در اصــل تجــارت ایــران و قطــر ،پــس از
بایکــوت ایــن کشــور بیــن ســایر کشــورهای عربــی ،اولیــن
تعامــل بیــن ایــران و قطــر ایجــاد شــد امــا زمانیکــه
میخواســتیم نتیجــه ایــن تعامــل سیاســی را در قالــب
تجــارت پیگیــری کنیــم شــاهد ضعــف عمیقــی از ســوی
داخــل کشــور بودیــم ،در آن دوره کشــور ترکیــه بســیاری
از مایحتــاج وارداتــی قطریهــای را از طریــق خطــوط
هوایــی تامیــن میکــرد امــا بازرگانــان کشــور مــا در حــد
ابتداییــات نظیــر گرفتــن ویــزا دچــار محدودیــت بودنــد و
نتوانســتیم از ایــن فرصــت بــرای صــادرات کشــور و تبــادل
تجــاری اقــدام کنیــم .مــن در آن زمــان بــا یــک مقــام
مســئول در کشــور قطــر صحبــت میکــردم ،متاســفانه
بحــث حــل مشــکالت مطــرح نبــود و دولــت مــا نیــز
آنقــدری فعــال نبــود کــه تجــارت بیــن دولــت را بــا قطــر
گســترش دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

خانه
کاغذی

بــا مــروری اجمالــی بــر منابــع و مراجــع اقتصــادی عمدتــا»
کارکردهــای دولــت هــا در موضوعــات زیــر تعریــف شــده
اســت
حــال بــا توجــه بــه مــوارد فــوق در بخــش اقتصــاد میتــوان
بــا طــرح و پاســخگویی بــه ســواالتی از قبیــل زیــر ،نقــش
و جایــگاه دولــت را موقعیــت یابــی کــرد و در بحــث اقتصــاد
پیرامــون رابطــه فــی مابیــن دولــت و بــازار اشــتراکاتی را
ترســیم کــرد:
نقش دولت در اقتصاد چگونه باید باشد؟
مدیریــت اقتصــاد را بایــد بــه دســت تنظیــم گــر بــازار
ســپرد یــا بــه دولــت مرکــزی؟
آیــا اصــوال اداره اقتصــاد بــر پایــه برنامــه ریــزی مرکــزی
کاری صحیــح مــی باشــد؟
آیــا مــدل اقتصــادی موجــود (دولــت برنامــه ریــز) بــه اندازه
کافــی انگیــزهای بــرای تــاش و خالقیــت را در جامعــه بــه
وجــود مــی آورد؟
آیــا صرف ـاً ســپردن اقتصــاد بــه دســت بخــش خصوصــی
بــرای کل بخــش هــای جامعــه مفیــد و اقدامــی عقالنــی
میباشــد؟
تــا چــه میــزان ســپردن عنــان کار بــه دســت مکانیــزم بــازار
مفیــد می باشــد؟
نقــش دولــت در ایجــاد عدالــت اقتصــادی در جامعــه چطــور
بایــد باشــد و پدیــده نابربــری در آمــدی جامعــه چطــور
بایســتی مدیریــت گــردد؟
آیــا تــداوم حیــات دولــت توزیــع کننــده (بــا اســتفاده از

رانــت خــدادادی نفــت و گاز) منجــر بــه توســعه اقتصــادی
کشــور مــی شــود؟
چالــش هــای دولــت در مدیریــت بــازار چــه چیزهایــی
میتوانــد باشــد؟
موانــع مــورد اشــاره رهبــری در ســال جدیــد در حمایــت از
تولیــد معلــول چــه عوامــل و رویکــردی مــی باشــد ؟
چــرا تولیــد پــس از چندیــن ســال توجــه بــه تولیــد هنــوز
بــه جایــگاه واقعــی خــود نرســیده اســت؟
و....
بــا اندکــی تأمــل در ســواالت و دایــره پاســخ هــای ممکــن
میتــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد کــه اقتصــاد مــا مبتــا
بــه بســیاری از موانــع ناشــی از مســایل رویکــردی و پایــه
ای بــوده و بســتر تولیــد و ســاخت داخــل جــدا از مولفــه
هــا و اکوسیســتم ســالم اقتصــادی مصــداق خارجــی پیــدا
نخواهــد کــرد .در ایــن اکوسیســتم عمدتــا نقــش دولــت هــا
نــه بــه عنــوان نهــادی مداخلگــر و تعییــن کننــده بلکــه بــه
عنــوان نهــادی تنظیــم گــر در عایــت نــرم هــا و هنجــار هــا
و درنظــر گرفتــن منافــع عمومــی کشــور در همپوشــانی و
تعامــات و مــراودات دیگــر بازیگــران حــوزه کســب و کار و
اقتصــاد شــکل خواهــد گرفــت و بــا بهــره گیــری از نظریــات
ش مهــم زیــر بــه عنــوان بــرای دولتهــا بــه
موجــود ســه نقـ 
عنــوان رکنــی تنظیــم گــر مــی تــوان در نظــر گرفــت.
.۱رسیدگی به آثار جانبی:
از آنجایــی کــه کســب و کارهــا معمــوالً بــر اســاس حداکثــر
ســازی ســود بنــگاه و تفکــر فــردی مالــک آن شــکل گرفتــه
و هزینــه هــای بیرونــی و جانبــی تحمیلــی بــه از کارخانــه
در قیمــت تمــام شــده محصــول و یــا پرداخــت مابــه ازایــی
در اســتفاده از منابــع عمومــی کشــور را شــامل نمــی شــود
لــذا دولتهــا اداره امــور را بــر اســاس هزینــه هــای بیرونــی
کســب و کارهــا ،از طریــق وضــع مالیــات بمنظــور رعایــت
عدالــت و رشــد اقتصــادی و حفــظ ثروتهــای بیــن نســلی
کنتــرل مــی کننــد.
در ایــن نقــش دولــت منطقــا» از صنایــع بــزرگ و مــادری
کــه بیشــترین آثــار جانبــی منفــی را همــراه محصــوالت
خــود ایجــاد کــرده و بــا مصــرف مــواد اولیــه بــه شــکل
منابــع ملــی ســهم قابــل توجهــی در ایجــاد آلودگــی هــای
زیســت محیطــی و دیگــر هزینــه هــای پنهــان داشــته و در
ایــن راســتا درآمدهــای وافــر بدســت آورند(ماننــد صنایعــی
از قبیــل پاالیشــی ،پتروشــیمی حمــل و نقــل و گردشــگری

انـرژی

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد

و )...مالیــات بیشــتری دریافــت و آن را در جبــران هزینــه
هــا یــا حداقــل ســازی آثــار جانبــی مصــرف مــی نماینــد.
البتــه برخــی صنایــع و فعالیتهــا نیــز آثــار جانبــی مثبــت
بــر جامعــه و محیــط زیســت و اشــتغال،بدور از هزینــه هــای
جانبــی و بیرونــی دارنــد کــه همــواره مــی توانــد مــورد
معافیــت و تشــویق دولــت هــا واقــع گردنــد.
.۲عرضه کاالها و خدمات عمومی:
در هــر جوامعــه ای وجــود دارنــد افــرادی کــه ســوارکاری
مجانــی مــی گیرنــد و عالقــه منــد بــه ســود بــردن از
کاالهــای عمومــی بــوده ولــی عالقــه ای بــه پرداخــت
هزینــه هــای آنهــا ندارند.اصــوال آنچــه مــردم مــی خواهنــد،
از طریــق پرداخــت مالیــات یــا ســرمایه گــذاری بــه اشــکال
مختلــف خودشــان تامیــن مالــی مــی کننــد.و دولتهــا از
طــروق مختلــف آن را دریافــت و در احــداث و توســعه
زیرســاخت هــا ،راه ها،سیســتم حمــل و نقــل عمومــی،
بهداشــت و درمــان ،ارتباطــات ،نگهداشــت و توســعه
مناطــق گردشــگری تفریحــی و آمــوزش و مــوزه هــا و ...بــه
عنــوان کاالهــای عمومــی صــرف خواهنــد کــرد.
البتــه برخــی از ایــن هزینــه هــا خواســته ی فــرا کشــوری و
بیــن المللــی نیــز مــی باشــد و دولــت هــا بــا وضــع تعرفــه
هــا و مالیاتهــای بیــن المللــی در عرضــه از آنهــا ســمت
ایشــان نیــز مشــارکت خواهنــد داشــت (.بــه طــور مثــال
ارتقــاع صنعــت گردشــگری ،نوســازی نــاوگان حمــل و
نقــل و حفــظ امنیــت منطقــه ای و بحــران جهانــی محیــط
زیســت مــی تــوان اشــاره کــرد)
 .۳توزیع مجدد درآمدها:
حضــور دولــت در برقــراری برابــری و توزیــع درآمــد افــراد
بــه طــوری کــه افــراد ضمــن برخــورداری از رفــاه نســبی و
اســتاندارد و امنیــت خاطــر  ،آمادگــی و انگیــزه الزم بــرای
انجــام ابداعــات و فعالیتهــای انتفاعــی بیشــتر درجهــت
رشــد اقتصــادی کشــور داشــته باشــند بســیار مهــم و
حســاس مــی باشــد.
بــرای ایــن منظــور توزیــع بخشــی از مالیــات دریافتــی
توســط دولتهــا جهــت حفــظ رضایــت شــهروندان از
طــروق مختلــف جهــت برابــری درآمــدی در کشــور مهــم
مــی باشد.کشــورهایی کــه مســیر توســعه اقتصــادی را طــی
گــردد و متعاقــب آن درآمــد ســرانه کشــور ارتقــاع مــی
یابــد و در ایــن شــرایط حتــی گرفتــن مالیــات مضاعــف از
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اقشــار دارای درآمــد بــاال نیــز مانــع فعالیــت ایشــان نشــده
و رضایــت و مشــارکت بیــش از پیــش فعــاالن را بــه همــراه
خواهــد داشــت.
همــواره از عمــده چالــش هــای دولتهــا در مســیر توســعه
اقصــادی کشــور موازنــه و برقــراری ارتبــاط بیــن مغایرتهــای
عقالنیــت فــردی (بنــگاه) و اجتماعــی (ملــت) در توزیــع
درآمــد مــی باشــد کــه ایــن کار بــه بهتریــن نحــوه در یــک
دولــت فراگیــر دمکراتیــک قابــل انجــام اســت.
                                                                           
*
*
*
*
در جمــع بنــدی میتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت
کــه بــدون تردیــد واگــذاری اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی
تاثیــرات شــگرفی در رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال و
افزایــش درآمــد و ترغیــب کارآفرینــان بــه مشــارکت مولــد
بیشــر داشــته و دولتهــا بایســتی بــرای ایــن مهــم الویــت
قایــل شــوند .نقــش دولــت هــا در ایــن خصــوص بــه عنــوان
هماهنــگ کننــده و مطالبــه گــر آثــار بیرونــی ناشــی از
فعالیــت هــای فعــاالن بخــش خصوصــی و دریافــت هزینــه
هــای بیرونــی بــه شــکل مالیــات و صــرف کــردن آن در
بطــن جامعــه بــه اشــکال مختلــف بــوده و مــازاد آن را نیــز
بــه شــکل خدمــات و احیــاء و ارتقــاع زیرســاخت هــای
عمومــی بــاز توزیــع مــی نماینــد.
مــی تــوان بــه ایــن نقطــه متفــق القــول و تجربــه شــده
در تمــام اقتصادهــای توســعه یافتــه اذعــان داشــت کــه
کوچــک کــردن خانــه کاغــذی دولــت و کاهــش کنتــرل
مســتقیم و برنامــه ریــزی مرکــزی از نــوع دیــوان ســاالری و
دســت کاری متغییرهــای بــازار ،و حرکــت بــه ســمت ایجــاد
تمرکــز در ســه محــور راهبــردی برشــمرده فــوق بهتریــن
روش حضــور دولــت هــا در عرصــه اقتصــاد و مانــع زدایــی
در کســب و کار هــای کشــور مــی باشــد.
همچنیــن بجــای ایجــاد یــک دولــت توزیــع کننــده متنعــم
از رانــت خــدادادی نفــت و گاز ،بــا پایــه گــذاری رویکــردی
مبتنــی بــر ســرمایه گــذاری مولــد و بــاز توزیــع درآمــد
حاصــل از ایجــاد ارزش افــزوده تولیــد شــده توســط بخــش
خصوصــی باعــث تــداوم رضایــت و عدالــت بــه مراتــب
باالتــری از توســعه همــه جانبــه اقتصــادی در کشــور
دســت یافــت.

مجتبی اسالمی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
تغییر قانون اتاق مورد استقبال بخش خصوصی است
ســاحورزی نایبرییــس اتــاق ایــران معتقــد اســت کــه
اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی برای اعتــای جایــگاه بخش
خصوصــی خواهــد بــود؛ بخــش خصوصــی در ایــن مســیر
بــا مجلــس همراهــی ،همدلــی و همــکاری میکنــد.
مدتــی قبــل طــرح «اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی» بــا
امضــای  55نفــر از نماینــدگان بــه مجلــس تقدیــم شــد؛
همــان زمــان نماینــدگان بخشخصوصــی در اتــاق ایــران
عنــوان کردنــد کــه مدتهاســت درخواســت اصــاح
قانــون فعلــی اتــاق کــه در ســال  1369بــه تصویــب
رســیده اســت را ارایــه دادهانــد.در ادامــه در نشســت
کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه پیشــنهاد رییــس
اتــاق ایــران،طــرح اصــاح ایــن قانــون در دســتور کار
قــرار گرفــت و بــر اســاس تصمیــم کمیســیون اقتصــادی
مجلــس ،وظیفــه بررســی جزییــات 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.
حســین ســاحورزی ،نایبرییــس اتــاق ایــران بــه «پایــگاه
خبــری اتــاق ایــران» میگویــد :یکــی از وظایــف و
ماموریــت مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان مجلــس
تدویــن ،تصویــب ،اصــاح و تغییــر قوانیــن اســت؛ لــذا
طــرح و تصویــب یــا اصــاح هــر قانونــی جــزو اختیــارات
نماینــدگان مــردم اســت.
ســاحورزی میافزایــد :اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی یکــی از نهادهــای اقتصــادی پرســابقه اســت؛
مســلما قانــون ایــن نهــاد پرســابقه هــم قدیمــی خواهــد
بــود ،هــر چنــد در طــول زمانهــای متعــدد ایــن قانــون
بارهــا اصــاح شــده اســت.
وی اظهــار میکنــد :همــه مــا متفقالقــول هســتیم کــه
قانــون اتــاق بازرگانــی نیــاز بــه اصــاح و بــهروز شــدن
دارد .بــرای همیــن اعضــای اتــاق ایــران از قبــل بــه
ضــرورت اصــاح قانــون تاکیــد داشتند.ســاحورزی ادامــه
میدهــد :خوشــبختانه در ایــن دوره نماینــدگان مجلــس
هــم بــر اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی تاکیــد کــرده و

ایــن نکتــه مــورد اســتقبال اتــاق ایــران و اعضــای هیــات
نماینــدگان قــرار گرفتــه اســت .خواســته اعضــای اتــاق
ایــران هــم اصــاح قانــون اســت.
آخرین وضعیت سند جامع همکاری ایران و
افغانستان
ســعید خطی ـبزاده ،ســخنگوی وزارتخارجــه در نشســت
هفتگــی خــود در مــورد رایزنیهــای تلفنــی اخیــر وزیــران
امورخارجــه افغانســتان و ایــران و همچنیــن آخریــن
وضعیــت ســند جامــع همکاریهــای دو کشــور گفــت:
«در گفتوگوهــای آقایــان ظریــف و اتمــر (وزیرخارجــه
افغانســتان) و همچنیــن گفتوگــوی آقــای ظریــف
بــا رئیسجمهــور افغانســتان در دوشــنبه پایتخــت
تاجیکســتان و دیگــر مذاکــرات بیــن مقامــات تهــران و
کابــل مســائل مربــوط بــه رونــد صلــح در افغانســتان مــورد
پیگیــری قــرار گرفتــه اســت .بــرای مــا افغانســتان بــا
ثبــات و بــا امنیــت کامــل دارای اولویــت باالیــی اســت».
وی ادامــه داد« :همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتهایــم
مــا تاکیــد داریــم کــه گفتوگوهــای صلــح افغانســتان
بایــد گفتوگوهــای بیناالفغانــی باشــد و ایــران همــواره
آمادگــی داشــته اســت کــه بهعنــوان یــک همســایه تمــام
تــاش خــود را در راســتای تحقــق ایــن موضــوع بــه کار
گیــرد».
خطیــبزاده در مــورد آخریــن وضعیــت ســند جامــع
همکاریهــای ایــران و افغانســتان نیــز گفــت« :بیــش از
 ۹۹درصــد از ایــن ســند محقــق شــده اســت .در برخــی از
موضوعــات گفــت وگوهــا همچنــان ادامــه دارد و امیدواریم
در آینــده نزدیــک ایــن مقــدار انــدک باقیمانــده نیــز بــه
نتیجــه برســد».
حجم معامالت خارج از بازار برق ایران افزایش
یافت
مقایســه حجــم معاملــه هــای انجــام شــده خــارج از بــازار
بــرق ایــران (بــورس و دوجانبــه) در ســال  ۱۳۹۹بــا ســال
قبــل از آن ،نشــان از افزایــش قابــل توجــه حجــم ایــن نــوع
از معامــات دارد.
بهگــزارش ایســنا ،پیــرو مصوبــه هیئــت وزیــران در
خصــوص توســعه معامــات خــارج از بازار(بــورس و
دوجانبــه) و ابالغیــه وزیــر نیــرو ،مصــرف کننــدگان

انـرژی

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد

صنعتــی بــا قــدرت بــاالی  ۵مــگاوات در ســطح کشــور
مکلــف بــه تامیــن بــرق مصرفــی مــورد نیــاز خــود از
طریــق بــورس انــرژی و یــا قراردادهــای دوجانبــه هســتند.
طبــق اعــام وزارت نیــرو ،بر همین اســاس ،نظــام تعرفهای
بــرق بــرای مشــترکان مشــمول ایــن مصوبــه حــذف شــده
و بــا ایــن شــرایط در صورتــی کــه مشــترکان یــاد شــده،
بــرق مصرفــی خــود را بــه روشهــای پیشگفتــه تامیــن
نکننــد ،تامیــن بــرق توســط شــرکتهای مالــک شــبکه
بــرق (برقهــای منطقــهای یــا شــرکتهای توزیــع
نیــروی بــرق) بــا نرخــی معــادل حداکثــر قیمــت بــازار
عمــده فروشــی بــرق و بــورس انــرژی (بــه اضافــه ۰.۵
درصــد حــق انجــام کار) صــورت خواهــد گرفــت.
نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی ایران در
گرجستان برگزار میشود
اکبــر قاســمی روز یکشــنبه در نشســتی بــا رییــس اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه بــرای مــاه
شــهریور یــا مهــر برنامــه ریــزی شــده اســت ،ادامــه داد:
قبــل از برگــزاری ایــن نمایشــگاه ،از هــر کــدام از اســتان ها
خواهیــم خواســت نماینــده ای آشــنا بــه بــازار گرجســتان
بــه مــا معرفــی کننــد تــا فرصــت هــای اســتان هــا و از
طــرف دیگــر نیازهــای بــازار گرجســتان را بــه وســیله کار
کارشناســی بــا ایــن نماینــدگان بخــش خصوصــی بررســی
کــرده و در نهایــت نمایشــگاهی توانمنــد در خــاک کشــور
گرجســتان برپــا کنیــم.
وی همچنیــن از برنامــه ریــزی بــرای تشــکیل یــک هیــات
رســانه ای از کشــور گرجســتان بــرای بازدیــد از توانمنــدی
هــای اســتان هــای شــمالی و غربــی کشــور خبــر داد و
گفــت :خواســتار ســفرهای هیــات هــای تجــاری و مدیــران
کشــور گرجســتان بــه ایــن اســتان هــا بــه صــورت متقابــل
خواهیــم بــود.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در تفلیــس ادامــه داد :در
گرجســتان مــکان خاصــی بــرای عرضــه کاالهــای ایرانــی
وجــود نــدارد کــه در ایــن راســتا مــی تــوان بــه فکــر ایجاد
فروشــگاهی مخصــوص کاالهــای ایرانــی بــود.
قاســمی ادامــه داد :محصــوالت ایرانــی در بــازار گرجســتان
در رقابــت بــا محصــوالت ترکیــه ،چیــن و روســیه بــه
لحــاظ کیفیــت و قیمــت برتــری دارد و مــی توانیــم بــا
افزایــش ارتبــاط اقتصــادی بــا ایــن کشــور ،فرصــت هــای
خوبــی را بــرای اقتصــاد کشــورمان ایجــاد کنیــم.
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اجرای استراتژی ملی صادرات از  ۱۴۰۰تا ۱۴۰۴
معــاون وزیــر صمــت  -از بیــن مــوارد پنجگانــه فراینــد
«تدویــن اســتراتژی ملــی صــادرات» از اول ســال ۱۳۹۸
آغــاز شــد و در اواخــر ســال  ۱۳۹۹تدویــن ایــن اســتراتژی
بــه اتمــام رســید و مجلــدات  ۶گانــه آن نهایــی شــد.
اســتراتژی ملــی صــادرات قــرار اســت از  ۱۴۰۰تــا ۱۴۰۴
بــه مــدت  ۵ســال اجــرا شــود.
وی بــا بیــان اینکــه اســتراتژی ملــی صــادرات بــا مشــارکت
بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی و بــا بهــره منــدی از
تــوان تخصصــی مرکــز بیــن المللــی تجــارت حاصــل شــده
اســت ،گفــت :در فرآینــد تدویــن اســتراتژی ملــی صــادرات
فعالیــن هــر حــوزه مــورد بررســی اعــم از فعالیــن دولتــی
و بخــش خصوصــی طــرف مشــورت کارشناســان ســازمان
توســعه تجــارت و مرکــز بیــن المللــی تجــارت بودنــد و
پیشــنهادات حاصــل شــده در متــن ایــن اســناد ناشــی از
تعامــل صمیمانــه ایــن ســه رکــن بــوده اســت.
زادبــوم افــزود :راه حــل هــای پیشــنهادی در ایــن اســناد
هــر چنــد کــه ناظــر بــه رفــع مشــکالت خــاص ایــران
اســت امــا راه حلهــا متکــی بــه تجربــه جهانــی نیــز
اســت.
وی ادامــه داد :در مرحلــه اجــرای اقدامــات پیــش بینــی
شــده در اســتراتژی ملــی صــادرات از کمکهــای مرکــز
بیــن المللــی تجــارت اســتفاده خواهــد شــد و در صــورت
لــزوم کارشناســان بیــن المللــی نیــز بــه کار گرفتــه
میشــوند.
زادبــوم تاکیــد کــرد :در اســتراتژی ملــی صــادرات در
مجمــوع بیــش از  ۳۵۰اقــدام بــرای ســه حــوزه صنعــت،
کشــاورزی و خدمــات بــه عنــوان الگــو پیــش بینــی شــده
اســت کــه بــا اجــرای ایــن اقدامــات صــادرات غیرنفتــی
کشــورمان متحــول خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتراتژی ملــی صــادرات بــا مشــارکت
بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی و بــا بهــره منــدی از
تــوان تخصصــی مرکــز بیــن المللــی تجــارت حاصــل شــده
اســت ،گفــت :در فرآینــد تدویــن اســتراتژی ملــی صــادرات
فعالیــن هــر حــوزه مــورد بررســی اعــم از فعالیــن دولتــی
و بخــش خصوصــی طــرف مشــورت کارشناســان ســازمان
توســعه تجــارت و مرکــز بیــن المللــی تجــارت بودنــد و
پیشــنهادات حاصــل شــده در متــن ایــن اســناد ناشــی از
تعامــل صمیمانــه ایــن ســه رکــن بــوده اســت.
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بــر اســاس نظــر مدیــران صنعــت بــرق هزینــه تمامشــده
هــر کیلــووات ســاعت بــرق بــدون ســوخت حــدود ۱۳۰
تومــان مطــرح و هزینههــای جــاری نیــز حــدود  ۳۶هــزار
میلیــارد تومــان تخمیــن زده میشــود و ایــن در حالــی
اســت کــه درآمــد حاصــل از فــروش بــرق در ســال گذشــته
قطعــا کمتــر از  ۲۵هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد میشــود.
بهعبــارت دیگــر صنعــت بــرق در ســال  ۱۳۹۹فقــط در
بخــش جــاری خــود بــا حــدود  ۱۱هــزار میلیــارد تومــان
کســری مواجــه بــوده اســت.
بــه گــزارش «ایســنا» شــاخصهای عملکــردی صنعــت
بــرق در ســال  ۱۳۹۹بدیــن ترتیــب بــود کــه ظرفیــت
منصوبــه بــه حــدود  ۸۵هــزار مــگاوات رســید؛ پیــک بــار
بــرای اولینبــار طــی یــک دهــه اخیــر بــا  ۵۸هــزار و ۲۰۰
مــگاوات در شــب اتفــاق افتــاد و فــروش بــرق تقریبــا بالــغ
بــر  ۲۹۰هــزار میلیــون کیلوواتســاعت منتهــی شــد و
تعــداد مشــترکان جدیــد بــه حــدود یکمیلیــون و ۲۵۰
هــزار مشــترک رســید.
طــول شــبکههای جدیــد فوقتوزیــع و انتقــال بالــغ
بــر ۱۲۰۰کیلومتــر مــدار شــد و ظرفیــت اضافــه شــده
بــه پســتهای فوقتوزیــع و انتقــال بالــغ بر۸هــزار
مگاولــت آمپــر و طــول شــبکههای توزیــع اضافهشــده
نیــز بــه حــدود  ۱۵هــزار کیلومتــر رســیده اســت .بــه
تعــداد پس ـتهای توزیــع حــدود  ۲۰هــزار دســتگاه اضافــه
شــده اســت.در بخــش توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر و
ی نیــز در بــه همــان پاشــنه ســالهای قبــل
بهــرهوری انــرژ 
چرخیــد و میــزان صــادرات بــرق نیــز در مــرز هشــت هــزار
میلیــون کیلوواشــاخصهایعملکردی فــوق بــا اندکــی
تغییــرات طــی یــک دهــه اخیــر بهجــز بخــش صــادرات
بــرق ثابــت بــوده و از رشــد یکنواختــی ،پیــروی میکنــد.
یکــی دیگــر از شــاخصهای عملکــردی صنعــت بــرق
برنامهریــزی و تــاش بــرای کاهــش تلفــات بــرق اســت
کــه در صــورت مانــدگاری و پایــداری ،شــاخص بســیار
خــوب و مانــدگاری بــرای صنعــت بــرق خواهــد بــود.
چنانچــه اقتصــاد بــرق در آینــه شــاخصهای عملکــردی
فقــط تحلیــل آمــاری شــود ،بخــش تولیــد بــا بهمــدارآوردن
 ۲۲۰۰مــگاوت ظرفیــت جدیــد؛ حــدود یــک و نیــم
میلیــارد دالر بیشــترین عملکــرد را داشــته اســت و بخــش
فــوق توزیــع و انتقــال بــا حــدود ۵هــزار میلیــارد تومــان و

بخــش توزیــع بــا حــدود ۴هــزار میلیــارد تومــان بــه ترتیــب
عملکــرد مالــی داشــتهاند.
کســری اعتبــار و نقدینگــی در صنعــت بــرق یکــی از
مشــکالت ایــن صنعــت بــوده و طبــق گفتــه ســعید
مهذبترابــی ،رئیــس انجمــن شــرکتهای خدمــات
انــرژی ایـران بــا وجــود اینکــه اکثــربازیگــران ایــن صنعــت،
بهنحــوه بــازی در ایــن شــرایط عــادت کردهانــد ولــی
بــه علــت ســختتر شــدن ایــن نــوع بــازی ،بهتدریــج
بازیکنــان ،زمیــن بــازی ،تجهیــزات و تکنولــوژی دچــار
فرســودگی و آســیبدیدگی و حتــی فروپاشــی میشــوند
و بــا پدیدههایــی از قبیــل خاموشــیهای زمســتان و
تابســتان مواجــه خواهیــم شــد کــه بهشــدت صنعــت بــرق
کشــور را بــا چالــش مواجــه میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی موجــود
و بهویــژه انتخابــات ســال بعــد ،پیشبینــی میشــود
کــه روال معمــول یــک دهــه اخیــر صنعــت بــرق در
ســال  ۱۴۰۰نیــ ز هــم از نظــر شــاخصهای عملکــردی
و هــم از نظــر مالــی؛ شــاید بــا چالــش بیشــتری ادامــه
یابــد ،اظهــار کــرد :حداکثــر نیــاز مصــرف بــرق کشــور در
تابســتان  ۱۴۰۰بــه حــدود  ۶۲هــزار مــگاوات میرســد و
میــزان فــروش بــرق بالــغ بــر حــدود  ۳۲۰هــزار میلیــون
کیلــووات ســاعت خواهــد رســید و بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــاد کشــور در بخــش مســکن ،انتظــار م ـیرود تعــداد
مشــترکان بــرق جدیــد بیشــتر از یکمیلیــون و  ۳۰۰هــزار
نشــود و کمــاکان افزایــش طــول شــبکههای توزیــع بــرق
حــدود  ۲۰هــزار کیلومتــر و افزایــش طــول شــبکههای
فوقتوزیــع و انتقــال بــه حــدود دو هــزار کیلومتــر مــدار
خواهــد بــود.
بــه گفتــه رئیــس انجمــن شــرکتهای خدمــات انــرژی
ایــران میــزان بــرق صادراتــی کشــور نیــز در ســال۱۴۰۰
بهحــدود  ۸۰۰۰میلیــون کیلــووات ســاعت میرســد و در
شــاخصهایی از قبیــل تلفــات بــرق و راندمــان نیروگاههــا
نیــز تغییــر زیــادی حاصــل نخواهــد شــد.
پیشبینیهــا حاکــی از بهمدارآمــدن حداقــل ۵۰۰
مــگاوات ظرفیــت جدیــد در بخــش انرژیهــای نــو اســت
و کمــاکان شــدت مصــرف انــرژی افزایــش مییابــد .ترابــی
بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و سیاســی
کشــور بعیــد بهنظــر میرســد کــه معجــزه خاصــی در
شــرایط مالــی و اقتصــادی صنعــت بــرق ایجــاد شــود و
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اگــر نــرخ متوســط فــروش بــرق بــا حداکثــر  ۲۰درصــد
رشــد مواجــه باشــد؛ کمــاکان کســری بودجــه تــا  ۱۵هــزار
میلیــارد تومانــی صنعــت بــرق قابــل پیشبینــی اســت،
گفــت :از طرفــی دیگــر؛ بــا فــرض عدمســرمایهگذاری
م صنعــت بــرق در بخــش تولیــد ،بــا توجــه
مســتقی 
بــه ضــرورت حداقــل  ۸تــا  ۱۰هــزار میلیــارد تومانــی
ســرمایهگذاری موردنیــاز در بخــش توزیــع ،فوقتوزیــع
و انتقــال و درآمدهــای ناشــی از فــروش انشــعاب ،ایــن
بخــش از صنعــت بــرق نیــز بــا کســری تــا  ۵۰درصــدی
نقدینگــی طبــق روال ســالهای اخیــر مواجــه اســت .بــه
گفتــه وی ،طــی ســالهای اخیــر کســری نقدینگــی در
صنعــت بــرق بهصــورت رســمی نهادینــه شــده اســت .در
حالــی میــزان بدهــکاری صنعــت بــرق قریــب بــه  ۴۰هــزار
میلیــارد تومــان اعــام میشــود کــه ســازوکارهای موجــود
در نظــام تدویــن تعرفههــای بــرق و همچنیــن ســاختار
بهــرهوری در صنعــت بــرق بــه هیچعنــوان فرمــول و حتــی
کشــش اجتماعــی و سیاســی جبــران کســری فــوق را نــدارد
و از ایــنرو مدیــران ارشــد صنعــت بــرق بــرای اجــرای
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طرحهــای حداقلــی موردنیــاز؛ بــه رویکــرد فاینانــس
یــا انجــام پــروژه بهصــورت( EPCFطراحــی و مهندســی
پــروژه و خریــد و ســرمایهگذاری) و مدلهــای تامیــن
مالــی دیگــر ســوق پیــدا کردهانــد کــه در صــورت وجــود
پیشبینیهــای مبتنــی بــر واقعیــت اقتصــاد بــرق کشــور
بــرای تامیــن منابــع برگشــت ســرمایه؛ اقدامــی بســیار
پســندیده و منطقــی اســت.
اســتفاده از پتانســیلهای تعریــف شــده در مــاده ۱۲
قانــون رفــع موانــع تولیــد نیــز یکــی دیگــر از ظرفیتهــای
موردتوجــه صنعــت بــرق بــوده اســت و پیگیریهــا
و طرحهــای مختلــف و متنوعــی نیــز تاکنــون در ایــن
مــورد ارایــه شــده کــه ظاهــرا هنــوز هیچیــک بــه نتیجــه
کاربــردی نرســیده اســت.
رئیــس انجمــن شــرکتهای خدمــات انــرژی ایــران اظهــار
کــرد :در شــرایط فعلــی اقتصــاد صنعــت بــرق و شــرایط
اقتصــادی کشــور یکــی از بهتریــن ســازوکارهای برونرفــت
از تنگناهــای موجــود ،اســتفاده از پتانســیلهای ایــن
مــاده طالیــی اســت کــه بخــش خصوصــی هــم بــرای
مشــارکت در اجــرای طرحهــای تعریفشــده در ایــن مــاده
قانونــی؛ انگیــزش و آمادگــی الزم را دارد کــه بــرای تحقــق
آن نیــاز اســت ابتــدا یــک مــدل ذهنــی مشــترکی بیــن
مدیــران ارشــد صنعــت بــرق و مدیــران بخــش خصوصــی
در مــورد چرایــی و چگونگیهــا تعریــف و ایجــاد شــود و
ســپس رایزنیهــا برونبخــش صــورت پذیــرد .بــه گفتــه
ترابــی ،یکــی دیگــر از ظرفیتهــای پنهــان اقتصــاد صنعــت
بــرق لــزوم تعریــف ســاختار تعرفــهای هوشــمند مبتنــی
بــر عملکــرد و نتیجهگــرا اســتکه منجــر بــه افزایــش
بهــرهوری نیــز شــود( .تعریــف تعرفههــای بــرق شــرطی)
قیمــت تمامشــده بــرق آنهــم از نــوع بــدون ســوخت آن؛
بــا توجــه بــه ســاختار عوامــل موثــر در آن کــه عمدتــا
نیــروی انســانی اســت بهطــور طبیعــی ســالی حداقــل ۱۰
درصــد افزایــش مییابــد و بــا توجــه بــه عقبافتادگــی
حــدود  ۳۰درصــدی قیمــت تمــام شــده فعلــی بــرق (بــدون
هزینــه ســوخت)؛ امــکان جبــران ایــن کســری نقدینگــی از
طریــق افزایــش تعرفههــا در کوتاهمــدت بــه هیچعنــوان
قابــل تصــور نیســت ،لــذا بهتریــن مــدل اعمــال تعرفههــای
هوشــمند بــرای اهــداف و نتایــج خــاص اســت .در ســاختار
ایــن مــدل تعرفــه؛ بــرای اهــداف و نتایــج مشــخص و در
زمــان مشــخص و بــا مــدل مالــی مشــخص؛ تعرفههــای
اضافــی اعمــال میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو معتقــد اســت بــه مــدد
ســرمایهگذاریها و ارتباطهــای موجــود امــکان
تبــادل انــرژی بــا کشــورهای همســایه گســترش
مناســبی پیــدا کــرده و هماکنــون بــا تمــام
کشــورهایی کــه مــرز زمینــی داریــم ،بســترها و
امــکان ایــن تبــادل بــه وجــود آمــده اســت.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو (پــاون) ،رضــا
اردکانیــان در نشســت ماهانــه اعضــای باشــگاه نفــت و نیــرو
بــا بیــان اینکــه کشــور در آســتانه تدویــن خطــوط کلــی و
تفصیــل برنامــه هفتــم توســعه اســت ،بــا اشــاره بــه جایــگاه
منابــع انســانی در صنعــت بــرق بــه عنــوان بزرگتریــن
بخــش ســرمایهگذاری عــاوه بــر منابــع مالــی وســیعی
کــه در طــول چهــار دهــه در ایــن صنعــت ســرمایهگذاری
شــده اســت ،اظهــار کــرد :در زمــان حاضــر ،یــک میلیــون
کیلومتــر شــبکههای انتقــال ،توزیــع و فــوق توزیــع ،حــدود
 ۵۰۰هــزار مگاولــت آمپــر ظرفیــت پس ـتهای فشــار قــوی
و ضعیــف و حــدود  ۸۵هــزار مــگاوات ظرفیــت نصبشــده
نیروگاهــی در کشــور احــداث شــده اســت.
وزیــر نیــرو افــزود :امــروز در شــرایطی هســتیم کــه
راندمــان نیروگاهــی کشــور در بخــش حرارتــی بــا تبدیــل
نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی در پایــان ســال
گذشــته از مــرز  ۳۹درصــد عبــور کــرد.
وی افــزود :دســتاوردهای خوبــی حتــی در شــرایط مضیقــه
و تنگناهــای ناشــی از تحریمهــا و جنــگ اقتصــادی در
ســالهای اخیــر فراهــم بــوده و بــه اتــکای مجموعــه
فعالیتهــای انجــام شــده در همــه ادوار ،امــروز در
شــرایطی هســتیم کــه راندمــان نیروگاهــی کشــور در بخــش
حرارتــی بــا تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی
در پایــان ســال گذشــته از مــرز  ۳۹درصــد عبــور کــرد و
میــزان تلفــات توزیــع در انتهــای ســال  ۹۸یکرقمــی شــد
و بــا اقدامهایــی نظیــر تعویــض شــبکه هوایــی مســی بــا
کابلهــای خودنگهــدار ،اســتفاده از ترانسهــای بــا تلفــات
کــم و تعویــض کنتورهــای معیــوب ،هــم اینــک بــه ۹ /۲
درصــد رســیده اســت.
وی بــا یــادآوری ســنکرون شــدن سیســتم بــرق کشــورمان
بــا عــراق در ســال  ۹۸و پیگیــری ســنکرون کــردن سیســتم
بــرق ایــران بــا روســیه از دو مســیر ارمنســتان -گرجســتان
و نیــز جمهــوری آذربایجــان گفــت :هــر کــدام زودتــر بــه

انـرژی

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد

پـنـج فـوریـت دولـت آیـنـده

امکان تبادل انرژی
در مرزهای زمینی
نتیجــه برســد عملیاتــی خواهــد شــد.
اردکانیــان اظهــار کــرد :مســیر ایــران  -جمهــوری
آذربایجــان -روســیه ،مســیر دســتیافتنیتری اســت و
بــا موافقــت هــر ســه کشــور ،مهندســان مشــاور ایرانــی
بــرای مطالعــات ایــن کار انتخــاب و قــرارداد مربوطــه
تنظیــم و امضــا شــد کــه اکنــون در مســیر اجراســت و
امیــد م ـیرود عملیــات اجرایــی آن زودتــر آغــاز شــود .وی
گفــت :همزمــان بــا رونــد مذاکــرات بــا روســیه و عــراق ،بــا
توجــه بــه واگــذاری مســوولیت کمیســیون همکاریهــای
مشــترک اقتصــادی ایــران و افغانســتان بــه وزارت نیــرو،
مذاکراتــی بــا طــرف افغــان هــم آغــاز و پیشــنهادهایی ارائــه
و پروژههایــی تعریــف شــده کــه درصددیــم در همیــن
دولــت بــا برگــزاری اجــاس کمیســیون در کابــل ،مذاکــرات
انجــام شــده را حتــی در وضعیــت فعلــی افغانســتان و
شــرایط اســتقراری دولــت بــه نتیجــه برســانیم و امــکان
تبــادل انــرژی را بیشــتر کنیــم .وی همچنیــن بــا اشــاره
بــه پیگیــری مذاکــرات ســالهای گذشــته بــا قطــر گفــت:
مســوولیت کمیســیون همکاریهــای مشــترک اقتصــادی
ایــران و قطــر هــم اخیــرا بــه وزارت نیــرو محــول شــده
اســت.
وزیــر نیــرو افــزود :در زمــان حاضــر قابلیــت تبــادل حــدود
 ۳۵۰۰مــگاوات بــا کشــورهای همســایه وجــود دارد کــه بــا
برنامهریزیهــای انجــام شــده تــا  ۱۰هــزار مــگاوات قابــل
توســعه اســت.

وی بــه اقدامهــای صــورت گرفتــه در زمینــه هوشمندســازی
شــبکه بــرق هــم اشــاره کــرد و گفــت :هماینــک
سیســتمهای کنترلــی پیشــرفته نیروگاهــی و پســتهای
فشــار قــوی را میتوانیــم در داخــل بســازیم.
اردکانیــان در ایــن ارتبــاط همچنیــن بــه اســتقرار مرکــز
پایــش هوشــمند شــبکههای توزیــع اشــاره کــرد و گفــت:
دیســپاچینگ جدیــد و پیشــرفتهای آمــاده بهرهبــرداری
اســت .در بحــث دفــاع ســایبری در زیرســاختهای بــرق
هــم کارهــای خوبــی در حــال انجــام اســت.
وزیــر نیــرو بــه تحقــق دولــت الکترونیــک در صنعــت آب
و بــرق هــم پرداخــت و بــا یــادآوری اقدامهــای صــورت
گرفتــه در ایــن زمینــه گفــت :در عرصــه تجدیدپذیرهــا
هرچنــد تحریمهــا و نوســانات شــدید در نــرخ ارز موجــب
کنــدی آهنــگ رو بــه رشــد جلــب ســرمایه و حتــی توقــف
جلــب ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی در برخــی
بخشهــا شــد ،امــا تــاش میشــود برنامــه دولــت در ایــن
بخــش دنبــال شــود.
اردکانیــان ظرفیــت نصــب شــده در ایــن بخــش را حــدود
 ۹۰۰مــگاوات عنــوان کــرد و گفــت :در الیحــه بودجــه
 ۱۴۰۰و نیــز بحثهــای مرتبــط در کمیســیون تلفیــق و
صحــن مجلــس ،تحــوالت خوبــی بــرای عرصــه آب و بــرق
بهویــژه بــرق صــورت گرفــت؛ بــه شــکلی کــه همــکاران
مــن بــا کمــی اغمــاض از حیــث احــکام در اختیــار صنعــت
بــرق ،ایــن بودجــه را بهتریــن بودجــه ادوار اخیــر میداننــد.
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پنــج اولویــت اقتصــادی دولــت آینــده در نشســت
فعــاالن بخــش خصوصــی پایتخــت مــورد بحــث قــرار
گرفــت .ایــن بســته بهنوعــی راهنمــای اقتصــادی دولت
آینــده محســوب میشــود .تدوینکننــدگان ایــن بســته
معتقدنــد فرصــت اندکــی بــرای احیــای اقتصــاد باقــی
مانــده؛ چراکــه از یکســو ســرمایه اجتماعــی در کشــور
بــه شــدت کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر ،زمــان برای
فرصتهــای اثرگــذار بینالمللــی محــدود اســت .بــر
ایــن اســاس ،دولــت بعــدی بایــد کلیگویــی را کنــار
بگــذارد و برنامههــای قابــل ســنجش و امکانپذیــر
بــرای اداره کشــور ارائــه دهــد .ارزیابیهــا حاکــی از
ایــن اســت کــه میانگیــن ۱۰ســاله رشــد اقتصــادی در
کشــور ،تقریبــا صفــر بــوده ،حــال آنکــه میانگیــن تــورم
طــی یــک دهــه گذشــته ۱۸درصــد را نشــان میدهــد.
بــر ایــن اســاس ادامــه ایــن فرآینــد ،منجــر بــه از بیــن
رفتــن بنیانهــای اقتصــاد کشــور خواهــد شــد .در
ایــن بســته کــه از ســوی مدیــر اندیشــکده حکمرانــی
دانشــگاه شــریف رونمایــی شــد« ،مهــار پایــدار تــورم»،
«مقابلــه بــا فســاد»« ،ارتقــای جایــگاه بینالمللــی
کشــور»« ،ایجــاد رشــد اقتصــادی» و «فقرزدایــی
غیرتورمــی» بهعنــوان پنــج هــدف سیاســتی دولــت
آینــده کــه بایــد برنامــه جامعــی بــرای آن ارائــه شــود،
مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
بیســتو دومیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران  ۵فوریــت دولــت آینــده مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفــت« .مهــار پایــدار تــورم»« ،مقابلــه با فســاد»،
«ارتقــای جایــگاه بینالمللــی کشــور»« ،ایجــاد رشــد
اقتصــادی» و «فقرزدایــی غیرتورمــی» مــواردی اســت
کــه بــه عقیــده کارشناســان ،باعــث میشــوند تــا
در مــدت زمــان باقیمانــده ،اقتصــاد ایــران بــه ســمت
اســتفاده از فرصتهــای رشــد و توســعه حرکــت کنــد.
در نشســت اعضــای اتــاق تهــران ،مدیــر اندیشــکده
حکمرانــی شــریف از «طــرح بنــای ایــران» ســخن گفت
کــه بــا همفکــری گروهــی از اقتصاددانــان و نخبــگان
کشــور تدویــن شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جزییاتتوافقآزادسازیدالرهای
ایــراندرعــراق
دبیــر کل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق بــا
تشــریح توافــق  ۱۰بنــدی ایــران و عــراق بــرای آزادســازی
پولهــای بلوکهشــده ،گفــت :بــه ســرانجام رســاندن ایــن
رونــد بــه حــدود یــک مــاه زمــان نیــاز دارد تــا وضعیــت
معامــات در شــرایط عــادی قــرار بگیــرد.
ســید حمیــد حســینی بــا بیــان اینکــه در اســفندماه
ســال  ۹۹مســئوالن دو کشــور در مصاحبههایــی بهطــور
رســمی از پرداخــت بدهیهــا عــراق بــه ایــران خبــر
دادنــد ،اظهــار کــرد :ایــن کشــور معافیتهایــی در زمینــه
بازگشــت پولهــای بلوکهشــده ایــران دریافــت کــرده
اســت و میتوانــد فــارغ از تحریمهــا بدهیهــای خــود را
بــه ایــران پرداخــت کنــد.
دبیــر کل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق بــا بیــان
اینکــه نماینــدهای از ســوی ایــران بــا بانــک تجــارت عــراق
مذاکــره داشــته اســت ،خاطرنشــان کــرد :ایــن بانــک
اعــام کــرد کــه در حــال حاضــر تجــار ایرانــی میتواننــد
بــا اســتفاده از پولهــای بلوکهشــده ،تجــارت خــود را
انجــام دهنــد.
حســینی بــا بیــان اینکــه دســتورالعمل  ۱۰گانــه ای تبیین
شــده تــا شــرکتهای ایرانــی و عراقــی بتواننــد بــا یکدیگــر
همــکاری داشــته باشــند ،تصریــح کــرد :در ایــن بخشــنامه
آمــده کــه میتواننــد از پولهــای بلوکهشــده بهصــورت
یــورو ،دالر و دینــار اســتفاده کننــد و بانــک هزینــهای
بابــت کارمــزد آن دریافــت نخواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ســایر شــرایط ایــن توافــق ،افــزود :از
ســوی دیگــر شــرکتهای توانیــر و گاز ایــران بایــد
شــرکتهای ایرانــی را در نام ـهای معرفــی و تأییــد کننــد
و همچنیــن شــرکت عراقــی طــرف معاملــه در زمینــه دارو
و غــذا بایــد تخصــص و ســابقه کار داشــته باشــد.
دبیــر کل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق
خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس ایــن دســتورالعمل شــرکت
ایرانــی کاالهــای مــورد نظــر خــود را از عــراق خریــداری
کــرده و زمانــی کــه کاال وارد آبهــای ایــران شــود ۹۰

درصــد و در زمــان تخلیــه بــار  ۱۰درصــد باقــی مانــده از
پولهــای ایــران در بانــک عــراق آزاد خواهــد شــد.
بــه گفتــه حســینی ،طبــق بخــش دیگــری از ایــن توافــق،
در صــورت خریــد اقــام کشــاورزی و دارویــی ،تأییــد
وزارت کشــاورزی و دارویــی عــراق الزامــی اســت و بعــد از
اســتعالم مالیاتــی کاال قابــل تبــادل میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن رونــد نیــاز بــه مذاکــره بــا
شــرکتهای عراقــی دارد ،خاطرنشــان کــرد :تشــویق آنهــا
بــرای تجــارت بــا ایــران بــا رعایــت ایــن دســتورالعملها
ســخت شــده اســت و نیــاز بــه زمــان دارد امــا در حــال
حاضــر بــه لحــاظ پرداخــت بانکــی و آزادســازی پولهــای
بلوکهشــده ایــران ،مشــکلی وجــود نــدارد.
دبیــر کل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق بــا تاکید
بــر اینکــه در تــاش هســتیم تــا شــرکتهای عراقــی را
وارد ایــن رونــد کنیــم ،اظهــار داشــت :در صورتــی کــه
بخواهیــم پولهــای ایــران را در تجــارت بــا شــرکتهایی
غیــر از شــرکتهای عراقــی آزاد کنیــم نیــاز اســت کــه
شــرکت مــورد نظــر در بانــک تجــارت عــراق حســاب
بــاز کنــد تــا بتــوان هزینــه کاالی خریــداری شــده را بــه
حســاب شــرکت خارجــی پرداخــت کنیــم.
حســینی تاکیــد کــرد :بــه ســرانجام رســاندن ایــن رونــد
بــه حــدود یــک مــاه زمــان نیــاز دارد تــا وضعیــت معامالت
در شــرایط عــادی قــرار بگیــرد و بــه زودی در ایــن زمینــه
خبرهــای خوبــی خواهیــم داشــت.
بــه گفتــه عبدالناصــر همتــی ،رییــس کل بانــک مرکــزی،
حجــم منابــع ارزی ایــران در عــراق حــدود پنــج میلیــارد
دالر اســت.

جنب و جوش در رُ م برای
حضور در ایــــران

رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ایتالیــا اظهــار
داشــت :بــا رصــدی کــه از اتــاق ایتالیــا و ایــران در رم
کردیــم ،بســیاری از شــرکتهای ایتالیایــی خــود را بــرای
حضــور مجــدد در ایــران آمــاده میکننــد .مــا نیــز بــه
بیــش از  5هــزار عضــوی کــه در اتــاق ایــران و ایتالیــا داریــم
توصیــه کردیــم کــه خــود را آمــاده کننــد.
احمــد پورفــاح در مــورد وضعیــت تجــاری ایــران و ایتالیــا

انـرژی

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد

و تاثیــر لغــو احتمالــی تحریمهــا بــر آن اظهــار کــرد :بعــد
از کنــار رفتــن تحریمهــا در دوره قبــل شــاهد بیشــترین
حضــور تجــار ایتالیایــی در ایــران بودیــم .حتــی اولیــن
چهــره سیاســی بلندمرتبـهای کــه بــه ایــران آمــد وزیــر امــور
خارجــه ایتالیــا بــود ،تــا حــدی پیــش رفتیــم کــه نخســت
وزیــر ایتالیــا نیــز بــه ایــران ســفر کــرد .ایــن نشــان دهنــده
عالقــه ایتالیاییهــا بــه کار بــا ایرانیهــا اســت.
وی افــزود :ســالهای طوالنــی ایتالیــا شــریک اول تجــاری
مــا بــود و تنهــا کشــور اروپایــی بــود کــه تــراز تجــاری مــا
بــا آن مثبــت بــود .یعنــی خیلــی بیشــتر از آنکــه بــه مــا کاال
بفروشــد از مــا خریــد میکــرد در حالــی کــه زیرســاخت
بســیاری از صنایــع مــا از جملــه صنایــع چــرم ،ســنگ ،لــوازم
خانگــی و حتــی بخشهایــی از صنایــع فــوالد و نفــت ،گاز
و پتروشــیمی مــا را ایتالیاییهــا ایجــاد کــرده بودنــد ،بــه
تبــع ایــن موضــوع مــی طلبیــد کــه مــا مقــدار زیــادی لــوزم
یدکــی و مــواد اولیــه از ایتالیــا وارد کنیــم.
پــور فــاح در ادامــه اضافــه کــرد :بــا ایــن حــال فــروش مــا به
ایتالیــا بســیار بیشــتر بــود ،چراکــه ایتالیــا نفــت مــورد نیــاز
خــود را تنهــا از مــا خریــداری میکــرد و پتروشــیمیهای
ایتالیــا بــا نفــت ایــران تنظیــم شــده بودنــد .حــدود  8یــا
 9ســال پیــش مــا رکــورد مبــادالت  7میلیــارد دالری را
بــا ایتالیــا داشــتیم .االن بــه علــت محدودیتهــا بــه زیــر
یــک میلیــارد دالر رســیده امــا هرگــز قطــع نشــده اســت و
بســیاری از شــرکتهای کوچــک و متوســط ارتبــاط خــود را
بــا مــا حفــظ کردنــد.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ایتالیــا دربــاره
تاثیــر لغــو تحریمهــا بــر تجــارت دو کشــور خاطرنشــان
کــرد :پیشبینــی میشــود کــه بالفاصلــه بــا جــاری شــدن
مجــدد برجــام و حــذف تحریمهــا مجــددا ،خیــز شــرکتها
و بنــگاهداران ایتالیایــی را در ایــران شــاهد باشــیم .بــا
رصــدی کــه از اتــاق ایتالیــا و ایــران در رم کردیــم ،بســیاری
از شــرکتهای ایتالیایــی خــود را بــرای حضــور مجــدد در
ایــران آمــاده میکننــد .مــا نیــز بــه بیــش از  5هــزار عضــوی
کــه در اتــاق ایــران و ایتالیــا داریــم توصیــه کردیــم کــه خــود
را آمــاده کننــد .دوره قبــل متاســفانه مــا آمادگــی نداشــتیم
و نتوانســتیم از فرصتــی کــه بــا آمــدن گروههــای مختلــف
از اروپــا بــه خصــوص ایتالیــا و آلمــان ایجــاد شــد اســتفاده
کنیــم.
وی در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون تعــداد شــرکتهای
ایتالیایــی آمــاده بــرای ورود بــه کشــور گفــت :آمــار مشــخصی
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از تعــداد شــرکتهای ایتالیایــی کــه اعــام آمادگــی بــرای
حضــور در ایــران کردهانــد نداریــم امــا همــه اعضــای ایتالیــا و
ایــران در رم کــه بیــش از  105شــرکت هســتند آمادگــی خود
را بــرای حضــور در ایــران در رشــتههای مختلــف و حتــی
ســرمایه گــذاری اعــام کردهانــد.
وی افــزود :بنابرایــن مــا فرصــت جــذب ســرمایهگذاری
از ایتالیــا را داریــم مشــروط بــر اینکــه در بقیــه پارامترهــا
مشــکالت را رفــع کنیــم .اگــر مــا فــردا هــم تحریمهــا رفــع
شــود ولــی بــه  FATFو پالرمــو نپیوندیــم ،مطمئنــا نمیتوانیــم
از فرصتهــای بــه وجــود آمــده اســتفاده کنیــم .بنابرایــن
زیرســاختها ،شــفافیت و پارامترهایــی در بخــش مدیریتــی
مــا مــورد نیــاز اســت.
پورفــاح بــا اشــاره بــه فــروش نفــت بــه ایتالیــا گفــت:
درســت اســت کــه تحریــم ایــن صدمــه را زد کــه ایتالیاییهــا
بــه ســراغ نفــت کشــورهای دیگــر ماننــد الجزایــر و لیبــی
رفــت ،امــا فکــر میکنــم ایتالیاییهــا بــه دالیــل مختلــف
مایــل بــه داد و ســتد بــا تجــار ،بازرگانــان و فضــای کسـبوکار
ایــران هســتند .بنابرایــن اگــر امیــدوار نباشــیم کــه همــه
تقاضایــی کــه در گذشــته از طــرف ایتالیــا بــرای نفــت ایــران
وجــود داشــت بازگــردد ،میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه در
میانمــدت نیمــی از آن بازگــردد.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ایتالیــا ادامــه داد:
ایتالیاییهــا از مزیتهــای نفــت ایــران اطــاع دارنــد کــه
کیفیــت آن از نفــت بســیاری از دیگــر کشــورها بیشــتر اســت.
احســاس میکنیــم کــه بــرای احیــای روابــط در ایــن مــورد
از همیــن امــروز جنــب و جــوش در ایتالیــا آغــاز شــده اســت.
وی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد پولهــای بلوکــه شــده
ایــران در ایتالیــا اظهــار داشــت :طبــق آخریــن رصدهــا مــا
رقــم باالیــی در ایتالیــا بســتانکار نیســتیم و رقــم آن از پــول
ایــران در بســیاری از دیگــر کشــورها کمتــر اســت .هرگــز هــم
در ایــن مــورد مثــل بقیــه کشــورها بــا ایتالیــا بــه مشــکل
برنخوردهایــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

\

صادرکنندگان
برای رفع تعهد
ارزی تخفیف
 ۱۰درصدی
میگیرند
تعیین نهاد
تنظیمگر ،پیشنیاز
تأسیس وزارت
انرژی است

در تازهتریــن نشســت کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران ،طــرح اخیــر مجلــس دربــاره تشــکیل
وزارت انــرژی بحــث و بررســی و تأکیــد شــد
طــرح ایــن موضــوع بــدون در نظــر گرفتــن نهــاد
رگوالتــور بینتیجــه خواهــد بــود.

انـرژی

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد
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رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران
میگویــد :صادرکننــدگان بــرای رفــع تعهــد
ارزی مربــوط بــه اول ســال  98 32تــا پایــان
 ،1400تخفیــف  ۱۰درصــدی میگیرنــد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بــر
اســاس مصوبــه جدیــد ،بــه صادرکننــدگان بــرای رفــع
تعهــدی ارزی مربــوط بــه اول فروردیــن  1398تــا پایــان
ســال  ۱۴۰۰تخفیــف  ۱۰درصــدی داده میشــود.
حمیــد زادبــوم امــروز در نشســتی خبــری ،اظهار کــرد :از
فروردیــن ســال  ۹۷و بنــا بــه تصمیــم شــورای هماهنگــی
ســران قــوا ،صادرکننــده موظــف بــه بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات شــد و در همــان ســال نیــز ضوابطــی از
ســوی بانــک مرکــزی و کمیتــه مــاده ( ۲رئیــسکل
بانــک مرکــزی ،رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،وزاری
صمــت ،نفــت و اقتصــاد) ابــاغ شــد.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران افــزود :در تیــر
مــاه ســال  ۹۹بخشــنامهای صــادر شــد کــه مبنــای
بازگشــت ارز صادراتــی میــزان عرضــه ارز در ســامانه
نیمــا بــود .پــس از اعتــراض بــه ایــن موضــوع در آبــان
 ۹۹ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت مصوبــه ۱۷۷
را صــادر کــرد کــه بــر مبنــای آن عــاوه بــر ارائــه در
نیمــا ،ایفــای تعهــد از طریــق واردات در برابــر صــادرات
نیــز بعنــوان یکــی از کانالهــای رفــع تعهــد ارزی بــه
رســمیت شــناخته شــد.
او ادامــه داد :در ادامــه نیــز ســتاد هماهنگــی اقتصــادی
دولــت در  ۱۵فروردیــن  ۱۴۰۰مصوبــه  ۲۱۴را ابــاغ
کــرد کــه جایگزیــن مصوبــه  ۱۷۷شــد کــه تکمیــل
کننــده مصوبــه  ۱۷۷اســت .همچنیــن کمیتــه مــاده ۲
نیــز موضــوع تســهیل ایفــای تعهــدات ارزی را تصویــب
کــرد کــه تکملــه همــان مصوبــه  ۲۱۴اســت.

زادبــوم گفــت :در واقــع در حــال حاضــر  ۲مصوبــه بــرای
ایفــای تعهــدات ارزی داریــم کــه یکــی مصوبــه ۲۱۴
اســت کــه بیشــتر روی صــادرات تمرکــز دارد و یکــی
هــم تکملــه کمیتــه مــاده  ۲اســت کــه بیشــتر رویکــرد
وارداتــی دارد.
بــه گــزارش مهــر ،معــاون وزیــر صنعــت افــزود :از
مهمتریــن مباحــث ایــن مصوبــات تعییــن تکلیــف
تعهــد ارزی ســال  ،۹۷تعییــن تکلیــف میــزان تعهــد
ارزی صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ،تعییــن
تکلیــف ســهمیه و تعهــد ارزی مرزنشــینان و پیل ـهوران
و تخفیــف  ۱۰درصــدی بــه کلیــه صادرکننــدگان اســت؛
بــر ایــن اســاس از یــک فروردیــن ســال  ۹۸تــا پایــان
ســال  ۱۴۰۰تعهــد ارزی بــر مبنــای  ۹۰درصــد صادرات
افــراد خواهــد بــود.

بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه انــرژی و آب در اقتصــاد
ایــران و عــدم مدیریــت متمرکــز در ایــن دو حــوزه،
ســال « 99طــرح تشــکیل وزارت انــرژی» و «وزارت آب و
محیطزیســت» توســط جمعــی از نماینــدگان بــه مجلــس
تقدیــم و چنــد روز گذشــته نیــز اعــام وصــول شــد.

از مهمتریــن اولویتهایــی اســت کــه بایــد در تدویــن
برنامــه هفتــم توســعه مــورد توجــه قــرار گیــرد.
او دربــاره طــرح مجلــس مبنــی بــر تاســیس وزارتخانــه
انــرژی اظهــار کــرد :متأســفانه بعضــاً بــدون توجــه بــه
نظــرات کارشناســی متخصصــان ،تصمیمهایــی گرفتــه
میشــود کــه اثــرات جبرانناپذیــری بــر اقتصــاد خواهــد
داشــت .طــرح وزارت انــرژی هــم بــه همیــن شــکل اســت
و نبایــد بــدون توجــه بــه زیرســاختها و در نظــر نگرفتــن
همــه جوانــب وزارتخانـهای را تأســیس کــرد کــه صرفـاً بــار
اضافــی بــر دوش دولــت میگــذارد.
او در همیــن زمینــه بــر ضــرورت همــکاری بیــن روســای
کمیســیونهای تخصصــی اتــاق ایــران و کمیتههــای
تخصصــی مجلــس تأکیــد کــرد.
صالحــی معتقــد اســت :نبایــد در اجــرای ایــن طــرح
شــتاب کــرد .از طرفــی بخــش خصوصــی هــم نبایــد از
ابتــدای طــرح ایــن موضــوع اعــام مخالفــت کنــد .بلکــه
معتقــدم شــاید بــا طــرح ایــن موضــوع فرصتــی پیــش آیــد
تــا نهــاد رگوالتــوری در حکمرانــی اقتصــاد جــا بیفتــد.
رضــا پدیــدار ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران هــم
بابیــان ایــن موضــوع کــه حکمرانــی انــرژی در ایــران
شــامل اهــداف ،برنامههــا ،ســاختارها و ابــزار مختلفــی
اســت کــه در طــول زمــان تغییــرات زیــادی داشــتهاند،
ادامــه داد :بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در ابتــدا کل

نظــام حکمرانــی انــرژی را مشــخص و بــه ایــن ســؤال
پاســخ داده شــود کــه آثــار مثبــت و منفــی تشــکیل
ایــن وزارتخانــه چیســت ؟
او توضیــح داد :منظــور از حکمرانــی بــه مفهــوم جهانــی
آن یعنــی پاســخگویی ،شــفافیت و مشــارکت در بخــش
انــرژی بــه معنــای مداخلــه حاکمیــت در اهــداف،
سیاســتها ،بازیگــران ،نهادهــا و روابــط مابیــن آنــان
در بخــش انــرژی جهــت کســب منفعــت عمومــی اســت.
محمدقاســمی ،رئیــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس
اتــاق ایــران هــم بــا طــرح ایــن نکتــه کــه اصالحــات
ســاختاری بایــد بــه شــکل الیحــه باشــد و بــه همیــن
دلیــل طــرح حاضــر بهاحتمالقــوی بــه نتیجــه
نخواهــد رســید ،پیشــنهاد داد :بااینحــال بهتــر اســت
اتــاق ایــران نظــر فعــاالن بخــش خصوصــی را دربــاره
اینکــه حکمرانــی بخــش انــرژی چــه ویژگیهایــی بایــد
داشــته باشــد و نقــش وزارتخانــه انــرژی چــه بایــد باشــد
و چــه ابعــادی بایــد در آن مدنظــر قــرار گیــرد ،اعــام
کنــد.
در ایــن نشســت همچنیــن پیشــنهاد داده شــد تــا بــا
انجــام مطالعــات تطبیقــی ،عملکــرد کشــورهای موفــق
در حــوزه تأســیس وزارت انــرژی ازجملــه نــروژ بررســی
شــود.

در همیــن راســتا ،کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران اولیــن
نشســت خــود در ســال جدیــد را بــه بررســی طــرح تشــکیل
وزارت انــرژی اختصــاص داد .حاضــران در ایــن نشســت بــر
ضــرورت اهمیــت نهــاد رگوالتــوری تأکیــد کردنــد و تعریــف
ســاختار درســتی از نهــاد تنظیمگــر را پیشنیــاز تأســیس
وزارت انــرژی عنــوان کردنــد.
حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
ابتــدا گزارشــی از اقدامــات و پیگیریهــای اخیــر ایــن
کمیســیون ارایــه داد و بعــد از آن گــزارش ایــن کمیســیون
در خصــوص بایســتههای راهبــردی تدویــن برنامــه هفتــم
توســعه تشــریح شــد.
طبــق ایــن گزارش،ارتقــای بهــرهوری عوامــل تولیــد در
اقتصــاد بــا ایجــاد تغییــرات نهــادی و اصالحــات قیمتــی،
تعییــن اولوی ـت توســعه مناطــق بــا توجــه بــه اولویتهــای
ســند ملــی آمایش،اســتفاده از همکاریهــای بینالمللــی،
بهرهمنــدی از ظرفیــت ایرانیــان مقیــم خــارج و اصــاح
نظــام تدبیــر و برنامهریــزی بــا مشــارکت کلیــه ذینفعــان

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

شماره صد و هفتاد  /هفته اول اردیبهشت هزار و چهارصد

انـرژی

[[کژ رفتاری[[
کتــاب کــژ رفتــاری :داســتان شــکلگیری اقتصــاد رفتــاری اثــری از اســتاد دانشــگاه شــیکاگو ،پروفســور ریچــارد تیلــر
اســت کــه در آن بــا بهرهگیــری از نثــری جــذاب و روایتگونــه ،مفاهیــم مربــوط بــه علــم اقتصــاد رفتــاری را توضیــح
میدهــد.
کتــاب کــژ رفتــاری :داســتان شــکلگیری اقتصــاد رفتــاری (Misbehaving: the making of behavioral
 )economicsبــا تکیــه بــر ادبیاتــی روایــی ،دوری از زبــان پیچیــده و نامفهــوم ،ب ـه کارگیــری مثالهایــی عینــی و
البتــه شــوخ طبعــی نویســنده ،ســعی دارد مخاطبــان را صــرف نظــر از میــزان آشــنایی اولیهشــان بــا علــم اقتصــاد ،بـه
خــود جــذب کنــد.
اقتصــاد رفتــاری رشــتهای اســت کــه در آن راههایــی جایگزیــن بــرای نظریهپــردازی دربــاره پدیدههــای اقتصــادی
ارائــه داده میشــود .ایــن راههــای جایگزیــن از ورود علــم اقتصــاد بــه حــوزهی روانشناســی و مطالعـهی ذهــن انســان
پدیــد میآیــد .ریچــارد اچ تیلــر نویســندهی کتــاب کــژ رفتــاری ،از مهمتریــن افــرادی اســت کــه در ایجــاد و توســعه
علــم اقتصــاد رفتــاری نقــش داشــته اســت.
ریچارد اچ تیلر کیست؟
ریچــارد اچ تیلــر ( )Richard H Thalerکــه بــا عنــوان پــدر علــم اقتصــاد رفتــاری نیــز شــناخته میشــود ،بــا تالیــف
کتــاب کــژ رفتــاری بــه دنبــال آن اســت کــه تاثیــرات بازاریابــی ،تبلیغــات و شــرکتها را بــر نحــوهی تصمیمگیــری
جامعــه بیــان کنــد .در میــان ســایر علــوم انســانی ،بــ ه نظــر میرســد علــم اقتصــاد کمتریــن رابطــه را بــا زندگــی
روزمــرهی مــا دارد؛ امــا غافــل از آن کــه شــما هنــگام تصمیمگیــری بــرای خریــد از مغــازه یــا فروشــگاه زنجیــرهای،
بـه نوعــی بــا ایــن علــم ســر و کار داریــد.
ریچــارد اچ تیلــر اســتاد و پژوهشــگر علــم اقتصــاد در ایــاالت متحــده آمریــکا متولــد شــده اســت؛ او همچنیــن در در
دانشــکده بازرگانــی دانشــگاه شــیکاگو ،اســتاد علــوم رفتــاری و اقتصــاد نیــز میباشــد .وی موفــق بــه دریافــت جایــزه
نوبــل علــوم اقتصــادی در ســال  2017شــد.
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