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فرصتسوزی عمومی در بازار سرمایه
پیمان مولوی

ســال 1399؛ یــک فرصتســوزی عمومــی در بازارســرمایه بــود یعنــی ایــن
امــکان وجــود داشــت کــه اســتفادههای بســیاری از بــازار شــود امــا متاســفانه
بــه ســمت وســویی حرکــت کــرد کــه ایــن موضــوع بــه علــت دیدگاههــای
کوتاهمــدت تبدیــل بــه فرصتســوزی شــد .بهطــور خالصــه بایــد گفــت
کــه بازارســرمایه در ســال  1399اســیر دیدگاههــای کوتاهمــدت بــا رویکــرد
ابــزاری شــد.
چنــد موضــوع اســت کــه اگــر بخواهیــم بــه آنهــا دقیــق و عــاری از هیجــان
نــگاه کنیــم متفــاوت دیــده میشــود .یــک بحــث ایــن اســت مــا زمانــی کــه
ســال  1399دعــوت حداکثــری بــه بــورس میکردیــم ،سیســتم اقتصــادی
ایــران هماننــد واکســن کرونــا (منظــور مشــکل سیســتمی اســت) بــود ،شــما
اکنــون نمیدانیــد کــه واکســن رایــگان هســت یــا خیــر؟ یــک بالتکلیفــی در
ارکان اقتصــادی کشــور وجــود دارد .شــاید شــما بگوییــد یــک جاهایــی هســت
کــه تمامــی کارهــا را انجــام میدهــد ،امــا اینطــور نیســت ذینفعــان در
بازارهــای مختلــف حضــور دارنــد و دربازارســرمایه نیــز هســتند و ذینفعــان
بازارهــای مــوازی نیــز هســتند .شــما درحــال حاضــر جنــگ وزارت اقتصــاد بــا
بانــک مرکــزی را ســر نــرخ بهــره داریــد ،نــرخ ارز هنــوز هــم مشــخص نیســت
و معلــوم نیســت بعــد از ایــن ســرکوب نــرخ ارزی داشــته باشــیم یــا خیــر ،در
ایــن میــان بحــث تــورم و انتخابــات ریاس ـتجمهوری را نیــز داریــم.
همــه ایــن مــوارد ریســکهایی هســتند کــه تمامیشــان اقتصــادی کشــور
را در بــر میگیرنــد و بازارســرمایه از ایــن قاعــده جــدا نیســت ،در نتیجــه
یکســری ریســکهای کالن و سیســتماتیک هســتند کــه خــارج از کنتــرل
بازیگــران هســتند ،گرچــه بســیاری از بازیگــران اقتصــادی میتواننــد بــر روی
آن تاثیــر بگذارنــد .بنابرایــن ریســک در اوج اســت و یکــی از دالیــل نزولــی
بــودن بــازار ایــن اســت کــه ایــن دیــدگاه مســتولی بــوده و غلــط هــم نیســت
بــه دلیــل اینکــه مــا اگــر کاهــش نــرخ ارز را داشــته باشــیم ،ناخــودآگاه روی
شــرکتهای بورســی تاثیــر منفــی حداقــل در بــازه زمانــی ســه الــی شــش
مــاه را خواهــد داشــت و ادامــه در صفحــه 4

نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
به دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

سند برنامه همکاری جامع
 25ساله ایـران و چـین

نظــر بــه اهمیــت و جایــگاه ســند برنامــه همــکاری جامــع  25ســاله ایــران
و چیــن ،الزم میدانــد از طــرف فدراســیون صــادرات انــرژی بعنــوان یکــی از
بزرگتریــن فدراســیونهای فعــال کشــور در بخــش خصوصــی در صنعــت احــداث
کشــور مطالبــی را بعنــوان دیدگاههــای بخــش خصوصــی تقدیــم حضــور نماییم:
بخــش خصوصــی بعنــوان موتــور متحرکــه تولیــد از همــان ابتــدای شــروع
دولــت محتــرم جمهــوری اســامی براســاس اصــل  44قانــون اساســی جمهــوری
اســامی دســتخوش تغییراتــی بــه منظــور بســط و گســترش فعالیتهــای ایــن
بخــش قــرار گرفــت .در گام اول و بــا توجــه بــه توجــه ویژهــی مقــام معظــم
رهبــری حکــم و دســتورالعمل نــگاه بــه افــق ســال  1404بــرای بســط و
گســترش کامــل بخــش خصوصــی صــادر گردیــد و در پــی ایــن دیــدگاه مهــم
در کلیــه قوانیــن موضوعیــه بعــدی تاکیــد بــه گســترش بخــش خصوصــی از
اولویــت در قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای اســامی قــرار داشــت.
بــا تاســی از سیاســتهای دولــت محتــرم جمهــوری اســامی در طــول بیــش
از  40ســال گذشــته و بــا شــعار «نــه شــرقی نــه غربــی جمهــوری اســامی»
و ثبــوت و پایمــردی شــهیدان راه وطــن در جنــگ نابرابــر  8ســال ایــران بــا

حــزب بعــث متجــاوز عــراق و ثابــت نمــودن اصــل «مــا وجبــی از خــاک مقــدس
جمهــوری اســامی ایــران را بــه هیــچ کشــوری نخواهیــم داد» و بــا دادن ضــرر
و زیانهــای مالــی هنگفــت و تقدیــم شــهدای عزیــز در ایــن مســیر ثابــت نمودیــم
کــه منافــع ملــی و آینــده فرزندانمــان را بــا هیــچ قدرتــی معاوضــه و جایگزیــن
نخواهیــم کــرد.
همانطــور کــه مســتحضرید در تاریــخ  21دی مــاه ( 1394ژانویــه ،) 2016
ســندی بــا نــام «مشــارکت جامــع راهبــردی بیــن جمهــوری خلــق چیــن و
جمهــوری اســامی ایــران» بــا توافــق جمهــوری خلــق چیــن و جمهــوری
اســامی ایــران امضــا و مبادلــه گردیــد؛ در بنــد ششــم ایــن ســند بــه ضــرورت
ایجــاد مکانیــزم و فراهــم آوردن زیرســاختهای الزم بــرای توســعه در چشــم انــداز
 25ســاله بیــن دو کشــور تاکیــد شــد.
در طــول  5ســاله گذشــته از زمــان فــوق الذکــر تــا ایــن اواخــر فعالیتهــای
ملمــوس حداقــل در رســانههای خبــری و فضــای مجــازی از اقدامــات بیــن
دولتیــن ایــران و چیــن دیــده نشــد تــا اینکــه در خــرداد مــاه ســال 1399
ســندی در فضــای ادامــه در صفحــه 2
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ادامه از صفحه 1
مجــازی بــا عنــوان ســند ویرایــش نهایــی» برنامــه
همکاریهــای جامــع  25ســاله ایــران و چیــن» توســط»
دبیرخانــه ســاز و کار عالــی مشــارکت جامــع راهبــردی
ایــران و چیــن « (در  18صفحــه شــامل یــک مقدمــه 9،
بنــد و  3ضمیمــه) منتشــر و کاربــران ایرانــی از وجــود ایــن
توافــق مطلــع گردیدنــد؛ نهایت ـاً در یکمــاه اخیر»ســند یــا
پروتــکل یــا نقشــه راه» بیــن دولــت جمهــوری اســامی
ایــران و دولــت خلــق چیــن در تهــران بیــن وزرای امــور
خارجــه دو کشــور امضــا و مبادلــه شــد کــه هــم اکنــون
مــورد نقــد و بررســی جامعــه ایرانــی در محورهــای قبــول
یــا عــدم قبــول آن در حــال گــردش اســت .آنچــه مســئوالن
وزارت امــور خارجــه در رســانههای عمومــی ذیربــط اشــاره
داشــتند دائــر بــر ایــن اســت کــه:
الف :این سند تعهد آور بین طرفین نیست.
ب :بــه خواســت یکــی از طرفیــن امضــا کننــده ایــن
ســند (دولــت چیــن) محتــوای ایــن ســند در اختیــار افــکار
عمومــی ایــران قــرارداده نشــود.
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایع وابســته ایران متشــکل
از  30انجمــن و ســندیکاهای پیمانــکاری و تولیــدی بخــش
خصوصــی بعنــوان یکــی از بزرگتریــن مجموعــه فعــاالن
صنعــت احــداث و انــرژی کشــور بــا عالقــه ،حساســیت و
جدیــت کامــل ،محتویــات ایــن ســند مهــم و راهبــردی
طوالنــی مــدت کشــور را دنبــال نمــوده اســت .نظــرات
اجمالــی ذیــل جهــت جلــب توجــه حضرتعالــی و حســب
مــورد صــدور دســتورات اکیــد بــه تصمیمگیــران اصلــی
کشــور در مــورد ســند فــوق الذکــر تقدیــم شــد .اســتدعا
و درخواســت دارد بــه مــوارد ذیــل توجــه ویــژه بفرماییــد:
فعــاالن بخــش خصوصــی در  6مــاه گذشــته و بــا دریافــت
پیشــنویس دریافتــی از فضــای مجــازی اقــدام بــه ارزیابــی،
بررســی و تحلیــل ایــن ســند نمودنــد .در جــای جــای
ایــن متــن ،کشــور جمهــوری خلــق چیــن در همــه ابعــاد
تجــاری ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی ،نظامــی و امنیتــی و
در تمــام گســتره ایــران از جنبههــای مختلــف بــا جمهــوری
اســامی ایــران مشــارکت و همــکاری خواهــد نمــود .
نگاههــای ارائــه شــده توســط جمهــوری خلــق چیــن
بــرای ورود بــه بازارهــای بیــن المللــی در طــی ســه دهــه
گذشــته نشــان داده اســت کــه دولــت جمهــوری خلــق

چیــن بــا یــک نــگاه کام ـ ً
ا گســترده در مســیر توافقهــای
مشــابه بــا شــرایط مختلــف اســت و البتــه بــا توجــه بــه
موقعیــت اقتصــادی ،ژئوپلتیــک و منطقهــای کشــورهای
منطقــه آســیا ،افریقــا ،اروپــا و حتــی امریــکا (بــه بیــش
از  100کشــور) میباشــد؛ بطوریکــه در ایــن حــوزه ســرمایه
گذاریهــای بســیار عظیمــی در جهــان در دســتور کار خــود
دارد کــه کشــور مــا ایــران بعنــوان یکــی از مشــخصههای
منحصــر بــه فــرد کــه عمدتــا بــه دلیــل مســائل ژئوپلتیــک
بــوده و نــگاه جمهــوری خلــق چینــی بــا دو هــدف کالن
و اســتراتژیک اول در تأمیــن دائــم نفــت خــام و قابــل
اطمینــان از نظــر تأمیــن و دوم ســوق دادن کلیــه فعالیــت
هــای بیــن المللــی مــورد نیاز چیــن  ،در مســیر راه ابریشــم
مــی باشــد.
تجربهــی مــراودات تجــاری 4دهــه گذشــته بخــش
خصوصــی ایرانــی بــا صاحبــان صنایــع کشــور چیــن در
انجــام پــروژه هــا بهدرســتی نشــان داده اســت کــه رعایــت
اصــول ذیــل بایســتی کامـ ً
ا مــورد توجــه طرفهــای تجــاری
بــا ایــن کشــور قــرار گیرنــد.
الــف :بایســتی اســناد و مــدارک رد و بــدل شــده بیــن
طرفیــن بصــورت کامــا حقوقــی ،شــفاف ،غیرقابــل تعبیــر
نوشــته و تدویــن گــردد .درغیــر اینصــورت ادامــه کار
مشــترک بــا نوســانات بســیار شــدید و اختالفــات جــدی
بیــن دو طــرف مواجــه خواهــد شــد و اعتمــاد بــه طــرف
مقابــل چیــن کمــی مشــکل خواهــد بــود.

ب :بــروز اختــاف در هــر فعالیــت در طــول  25ســال
اجتنابناپذیــر اســت؛ اگرچــه در ســند حاضــر بــرای حــل
اختــاف مرجعــی از دو طــرف دیــده شــده اســت ،ولــی بــه
بــاور بخــش خصوصــی ایــن امــر کفایــت نداشــته و بایســتی
در کلیــه توافقــات فیمابیــن بکارگیــری روشــهای بینالمللــی
و الزماالتبــاع بــرای دو طــرف تعریــف شــود.
همکاریهــای اقتصــادی بــا دولــت چیــن بایســتی بــا آورد
منابــع مالــی بصــورت ســرمایه گــذار ( نــه )Financer
صــورت گیــرد؛ روش ســرمایهگذاری نیــز بایســتی بــه
درســتی در هــر فضــای پروژهــای بــا توجــه بــه مختصــات
آن پــروژه بــه روشــنی تعریــف شــده و تکلیــف دو طــرف
بــرای تعهــد طرفیــن در آن پــروژه چــه ســرمایهگذار و چــه
طــرف مقابــل بــه روشــنی تعریــف شــود و در ارتبــاط ســهم
طرفیــن هیچــگاه نبایســتی ســهم کشــور چیــن در کشــور
ایــران بیشــتر از ســهم طــرف ایرانــی باشــد .در مــوارد
کامــ ً
ا اســتثنا میتــوان بصــورت برابــر عمــل نمــود چــه
در هــر نــوع ســرمایهگذاری در کشــور خارجــی اســتفاده از
منابــع داخلــی ایــران ازجملــه مــواد خــام ،نیــروی انســانی
و ماشــینآالت همــواره بــه نفــع کشــور خارجــی اســت کــه
در ایــن مــورد نیــاز بــه تصویــب قانــون توســط مجلــس
شــورای اســامی میباشــد .
پیشــنهاد بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه امضــای نهایــی
ایــن ســند مهــم اســتراتژیک در ابتــدا بــرای مــدت 10
ســال بهنحــوی تهیــه و تنظیــم شــود کــه چنانچــه روابــط
تجــاری بــا ســایر کشــورهای جهــان در آینــده برقــرار
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گردیــد بتــوان در کنــار کشــور چیــن ایــن توافقهــای
همــکاری بــرای تعــادل ،امــکان ایجــاد رقابــت بــا ســایر
کشــورهای آزاد جهــان منعقــد شــود.
متاســفانه تــا ایــن لحظــه بخــش خصوصــی در مذاکــرات
فیمابیــن دولــت جمهــوری اســامی ایــران و دولــت چیــن
دخالــت داده نشــده اســت .ضمــن اظهــار تاســف از ایــن
امــر ،بخــش خصوصــی اعتقــاد دارد کــه مســئوالن محتــرم
قــوه مجریــه بــه قوانیــن گذشــته از قــوه مقننــه احتــرام
الزم گذاشــته و از جنابعالــی بــه عنــوان رئیــس ایــن
قــوه درخواســت مــی شــود کــه بــه قــوه مجریــه کشــور
حکــم گــردد کــه موظــف بــه رعایــت دســتورالعملهای
مقاممعظمرهبــری ،قوانیــن موضوعیــه مربوطــه شــامل
ســند چشــم انــداز نظــام  ،قانــون سیاســیت هــای اصــل
 ، 44قانــون اقتصــاد
مقاومتــی ،قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســبوکار و ســایر
قوانیــن موضوعــه و مرتبــط در ایــن حــوزه و باالخــص
نظــرات چنــد ســال اخیــر مقــام معظــم رهبــری در مــورد
بازکــردن فضــای بخــش خصوصــی مــورد نظــر میباشــد،
تاکیــد میشــود .بخــش خصوصــی دارای توانمندیهــای
ارزنــده بــا توجــه بــه تجربیــات اعضــای حاضــر در آن هــم
بــا کشــور چیــن و هــم بــا ســایر کشــورهای خاورمیانــه
آســیایی  ،اروپایــی و امریکایــی هســتند.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه فدراســیون صــادرات انــرژی
بــا تجمیــع نزدیــک بــه  30ســندیکا ،انجمــن ،تولیدکننــده
و صادرکننــده و بــا حضــور بیــش از  50هــزار کارشــناس
مهنــدس ،یکــی از بزرگتریــن مجموعــه تشــکلهای اقتصادی
بخــش خصوصــی در کشــور مــی باشــد کــه قطعــا بایســتی
تــوان چنیــن مجموعهــای بــرای اهــداف اســتراتژی بلنــد
مــدت مــد نظــر و توجــه مســئوالن محتــرم نظــام قــرار
گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تعامل سازنده با جهان

انـرژی

شماره صد و هفتاد و یک  /هفته دوم اردیبهشت هزار وچهارصد

علی شمس اردکانی

توســعه ایــران بایــد همهجانبــه باشــد تــا منافــع
ملــی ایجــاد و نگهــداری شــود ،ایــران بایــد نقــش
محــوری خــود را در سیاســت ،اقتصــاد و مبــادالت
منطق ـهای و جهانــی بازیابــد و پیشنیــاز ایــن تعامــل
ســازنده اســت.
حکومتهــای متمرکــز بــا شــکلگیری کشــور ملتهــا
بهوجــود آمدنــد .ایــن حکومتهــا جانشــین سیســتمهای
قــوم و قبیل ـهای یــا دولــت شــهرهای غیرمتمرکــز میشــدند
و بــرای حفاظــت از منافــع خــود ،ارتشهــای منظــم بهوجــود
آوردنــد کــه پــس از نیــروی زمینــی کــه محافــظ راههــا و
مرزهــا بــود ،ناوگانهــای تجــاری و نظامــی هــم بهوجــود
آمدنــد .نخســتین حکومتهــای متمرکــز در چیــن ،مصــر،
میــانرودان ،هنــد و ایــران پدیــد آمدنــد .در ایــن کشــور
ملــت -حکومتهــا مســیر توســعه و افزایــش قــدرت را بــا
دادوســتد بــا همســایگان آغــاز کردنــد و بــا پیشــرفت آگاهــی
از دیگــر ســرزمینها و دســتیابی بــه روشهــای تولیــد و
تجمیــع کاالهــای قابــل مبادلــه ،مرزهــای داد و ســتد کاال
را تــا آن ســوی همســایگان بالفصــل گســترش دادنــد .پــس
از آنکــه حکومتهــای ایرانــی ،یونانــی و رومــی جانشــین
تمدنهــای قبلــی شــدند ،مبــادالت دریایــی نیــز بــه زمینــی
افــزوده شــد کــه خــود موجــب گســترش جغرافیایــی و
موضوعــی مبــادالت کاالیــی و روابــط فرهنگــی بیــن کشــورها
و ســرزمینها میشــد.
در طــول تاریــخ مکتــوب جهــان ،مبادلــه و منازعــه ،داســتان
ارتباطــات کشــورها را رقــم میزننــد .در ایــن مســیر ،راههــای
زمینــی و دریایــی و نیــز نــوع وســایطنقلیه هــم در داد و
ســتد و نیــز در رقابــت و منازعــه مکمــل هــم بودهانــد.
برخــی کشــورها بســته بــه انــدازه جمعیــت و وســعت قلمــرو
در زمانهــای تاریخــی متفــاوت ،شــیوههای متفاوتــی را
بــرای تامیــن منافــع خــود برگزیدهانــد و هــرگاه توانمنــد

بودهانــد ،شــیوه و مواضــع خــود را بــه دیگــران تحمیــل
کردهانــد .ایــن شــیوهها و مواضــع را در جــای جــای تاریــخ
جهــان بــه دکتریــن تعبیــر کردهانــد .از ســوی دیگــر منافــع
تجاری-اقتصــادی و نفــوذ سیاســی-نظامی در ارتبــاط بــا راههــا
(مســیرها) بــرای کشــورهای عمــده ،در هــر عصــر بهصــورت
دکترینهــای بازرگانــی و نظامــی مکمــل هــم بودهانــد.
چنانچــه حفاظــت از مســیرها در دریاهــا و خشــکیها
در مســیرهای بازرگانــی و نظامــی را دولتهــا از وظایــف
اصلــی خــود شــمردهاند و هــرگاه در یکــی از ایــن زمینههــا
نمــود بیشــتر داشــتهاند ،آن کشــور-دولت را مثــا قــدرت
دریایــى یــا زمینــى خواندهانــد .از آنجــا کــه انباشــت ســرمایه
و قــدرت از مســیر مبــادالت بهوجــود میآمــد ،الجــرم
تعــارض منافــع موجــب درگیــری نظامــی و کشورگشــایی
میشــد .آثــار مخــرب ایــن پدیدههــا ،کشــورها را بــه تعامــل
از طریــق مذاکــره و دیپلماســی ســوق مـیداد کــه گاهــی بــه
فتــح ســرزمینی بــدون خونریــزی میانجامیــد .نخســتین
نمونــه بــارز از ایــن نــوع توســعه در فتــح امپراتــوری بابــل
(کــه خــود یــک ســده پیشتــر جانشــین امپراتوریهــای
کلــده و آشــور بــود) بهدســت کــوروش هخامنشــی آن هــم
بــدون خونریــزی ثبــت شــده اســت .دســتاورد فرهنگــی
ایــن پیــروزی در منشــور کــوروش کــه در بابــل صــادر کــرد،
پــارهای مهــم از میــراث مشــترک جوامــع بشــری اســت .رفتــار
مســلمانان در صــدر اســام ،در فتــح بیتالمقــدس و پیــروزی
بــر امپراتــوری رومــی بیزانــس بیشــباهت بــه رفتــار کــوروش
در بابــل نبــود کــه بیتالمقــدس را در امــان اســقف اعظــم
قــرار داد و هــر نــوع تجــاوز بــه معابــد مســیحیان و یهودیــان
را ممنــوع کــرد .متاســفانه رفتــار لشــکری بــه نــام اســام و
برخاســته از حقــارت جاهلــی بــا ایــران و ایرانیــان از نمونــه
هــای تســامح و تعامــل ســازنده نبــود .در ایــن فرآینــد تاریخی،
کشــور ملتهــا اســاس تعامــل خــود بــا دیگــر ســرزمینها را
صرفنظــر از نــوع حکومــت و فرهنگهــا ،در روابــط متقابــل

دادوســتدی زمینــی و دریایــی میدیدنــد و بــرای شــناخت
اصــول حاکــم بــر ایــن روابــط و چگونگــی عبــور بیضــرر،
شــرایط مبادلــه را هــم اعــام میکردنــد.
ایــن همــان چیــزی اســت کــه از زمــان معاهــده صلــح
وســتفالی در ســال  ۱۶۴۸میــادی ،در پایــان جنگهــای
قــرون وســطایی اروپاییهــا ،دکتریــن حکومتهــا نامیــده
شــده اســت .در ایــن زمینــه ،عملکــرد دکتریــن ایــران را
تــا پایــان قــرن نوزدهــم بازبینــی میکنیــم .نمونــه ایرانــی
ایــن فرآینــد را در «دکتریــن فتــح ســرزمینها» در زمــان
کــوروش کبیــر بــا امتــداد خطــوط مواصالتــی جنگــی-
تجــاری بــا اســتفاده از ارتــش زمینــی میبینیــم .در زمــان
جانشــینان ایشــان ترکیــب نیــروی زمینــی و دریایــی از
زمــان کمبوجیــه آغــاز شــد کــه بــه فتــح مصــر انجامیــد.
داریــوش بــرای توســعه ایــن روابــط و بهویــژه بــرای عبــور
ناوگانهــای ایرانــی در مســیر خلیجفارس-دریــای ســرخ
و مدیترانــه ،بیــن یکــی از شــاخههای رود نیــل و شــمال
دریــای ســرخ یــک ترعــه حفــر کــرد کــه تــا زمــان رومیهــا
کاربــرد داشــت و هنــوز هــم بقایــای ایــن ترعــه در غــرب
مصــر از فضــا دیــده میشــود .ســپس در زمــان خشایارشــا
تعاملهــای صلحآمیــز و جنــگ بــا شــرق مدیترانــه در
بخــش دریایــی بهطــور چشــمگیری افزایــش یافــت کــه
منجــر بــه جنگهــای معــروف بــه نبــرد ترموپیــل و نبــرد
ســاالمیس شــد.
در نبــرد اولــی ،ایرانیــان در زمیــن و دریــا پیــروز شــدند و در
نبــرد دوم در هــر دو عرصــه شکســت خوردنــد .ایــن دکتریــن
تلفیــق نیــروی زمینــی و دریایــی تــا پایــان ایــن دوره و فتــح
ســرزمینهای پــارس بــه دســت اســکندر مقدونــی ادامــه
یافــت .پارتهــا یــا بــه قــول فردوســی پَهلَوهــا ،دیگــر قــوم
آریایی-ایرانــی بودنــد کــه حکومــت اشــکانی را بــه مــدت
 ۵۰۰ســال در غــرب آســیا مســتقر کردنــد ولــی «دکتریــن»
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نیــروی زمینــی و ســواره نظــام تیرانــداز داشــتند .هرچنــد
ساســانیان ادامهدهنــده دکتریــن اشــکانی بودنــد ولــی در
تعامــل دورههــای متنــاوب جنــگ و صلــح بــا امپراتوریهــای
روم و بیزانــس تــا حــدی فعالیــت دریایــی داشــتند .بهویــژه در
زمــان قبــاد و فرزنــدش انوشــیروان در مدیترانــه شــرقی بــا
مرکزیــت و پایــگاه زمینی-دریایــی انطاکیــه ،نــاوگان تجــاری
و نظامــی عظیمــی داشــتند کــه عمــا بازگشــت ایــران را بــه
دور دکتریــن تلفیــق بری-بحــری زمــان هخامنشــیان رقــم
زد .ساســانیان بــا بهرهگیــری از موقعیــت طبیعــی بنــدر
ســیراف در خلیجفــارس و مصــب رود ســند فعالیــت تجــاری
دریایــی گســتردهای بــا مناطــق ســاحلی دریــای ســرخ ،شــرق
آفریقــا ،هنــد و چیــن و ماچیــن (کــره ،ژاپــن ،مناطــق ماالیــی
امــروزه شــامل مالــزی ،اندونــزی و فیلیپیــن) داشــتند .ایــن
حضــور دریایــی در زمــان ســلجوقیان رونقــی دوبــاره گرفــت
و مرکزیــت انطاکیــه و ســواحل ســوریه احیــا شــد .تجــارت
ایــران در دریــای ســیاه و مدیترانــه و حتــی مصــر از طریــق
خلیجفــارس از نــو رونــق گرفــت .شــاهد ایــن تجــارت چنــد
اقلیــم را ســعدی در گــزارش بازرگانــی بیــن ایــران ،روم و
هنــد آورده اســت .در نتیجــه ایــران بــا هنــد ،ماالیــا ،چیــن و
آســیا و شــرق آفریقــا تجــارت گســترده داشــت کــه تــا زمــان
اتابــکان ادامــه یافــت.
بــا ایــن تفاســیر ،شــکوفایی ارتباطــات و زمینههــای مواصــات
بهویــژه مســیرهای تجــاری ،ســرمایهگذاری و انتقالهــای
تکنولــوژی و مالــی پیشنیازهــای ایــن شــکوفایی ،آرامــش و
افزایــش امیــد هســتند .از آنجــا کــه رشــد و توســعه ایــران نیــز
بایــد همهجانبــه باشــد تــا منافــع ملــی ایجــاد و نگهــداری
شــود ،ایــران بایــد نقــش محــوری خــود را در سیاســت،
اقتصــاد و مبــادالت منطق ـهای و جهانــی هماننــد دورانهــای
شــکوه ملــی بازیابــد و پیشنیــاز ایــن مواضــع در تعامــل
ســازنده بــا دیگــران اســت .یکــی از ایــن پیشنیازهــا توســعه
دریامحــور و تبدیــل بنــدر از محلــی بــرای تبــادل کاال بیــن
راههــای زمینــی و دریایــی بــه یــک مرکــز صنعتــی ،تجــاری
و زنجیــره حملونقــل یکپارچــه اســت کــه بــر پایــه توســعه
ارتباطــات و تکنولــوژی تولیــد و توزیــع صنعتــی اســتوار شــود.
همــه ایــن شــبکهها نیــاز بــه آزادی ارتباطــات بینالمللــی
دارنــد و ایــن ارتباطــات در گــرو «تعامــل ســازنده بــا جهــان»
هســتند .دوری از مدلهــای آنتاگونیســتی و دشــمنیابی
هــم تنهــا راه تعامــل بــا جهــان و واگذاشــتن منازعــات اســت.
دل ایرانیــان همیشــه خانــه صلــح و اســام نیــز مکتــب تعــاون
بیــن قبایــل و شــعوب بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی کاهــش دخالــت
دولــت در قیمتگــذاری و قــرار گرفتــن ایــران در مســیر
تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه را بــه عنــوان
مهمتریــن اولویتهــای دولــت ســیزدهم عنــوان میکنــد.
زمــان زیــادی تــا انتخابــات ریاس ـتجمهوری و شــروع بــه
کار دولــت ســیزدهم باقـی نمانــده اســت .اقتصــاد ایــران که
در چنــد ســال گذشــته بــا مشــکالت متعــددی در داخــل و
خــارج از کشــور مواجــه بــوده انتظــار م ـیرود بــا نزدیــک
شــدن بــه شــروع دولــت جدیــد و همزمــان رایزنیهــا
بــرای احیــای برجــام ،فصــل جدیــدی را تجربــه کنــد؛ امــا
فعــاالن اقتصــادی تاکیــد میکننــد تــا زمانــی کــه دول ـت

بخشخصوصــی در اقتصــاد مداخلــه دولــت در اقتصــاد ،بــه
خصــوص مباحــث مربــوط بــه قیمتگــذاری کــم شــود.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران» میافزایــد :برمبنــای اقتصــاد مقاومتــی قــرار بــود
تــا نقــش مــردم در اقتصــاد پررنگتــر شــود؛ امــا متاســفانه
بــدون توجــه بــه ایــن سیاســت شــاهد دخالــت دولــت در
امــوری هســتیم کــه باعــث شــده تــا بخشهــای مختلــف
اقتصــادی ،ارزش افــزوده نداشــته باشــند .در مقابــل هــر
جــا کــه بخشخصوصــی وارد شــده اســت شــاهد بودیــم
کــه چگونــه بــا افزایــش کیفیــت ،قیمــت بــه نفــع مــردم
کاهــش داشــته اســت.
او ادامــه میدهــد :بــرای نمونــه مخابــرات را در نظــر

انـرژی

شماره صد و هفتاد و یک  /هفته دوم اردیبهشت هزار وچهارصد

ســالهای گذشــته نشــان داده اســت کــه قیمتگــذاری
دســتوری نــه تنهــا منجــر بــه ســاماندهی بــازار نخواهــد
شــد بلکــه بــازار را مختــل خواهــد کــرد .او در همیــن
زمینــه بــه ظرفیــت بــورس انــرژی اشــاره کــرده و تاکیــد
میکنــد دولــت ســیزدهم بــا ایجــاد تمیهداتــی میتوانــد
شــرایطی فراهــم کنــد تــا فعــاالن اقتصــادی در بــورس
انــرژی آزادســازی بــه معنــای واقعــی را تجربــه کننــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه در طــول هشــت ســال گذشــته
ایــران میتوانســت بــه هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل شــود
امــا بــه رغــم اقدامــات وزارت نیــرو ،ایــن هــدف عملیاتــی
نشــد ،یکــی از مهمتریــن اولویتهــای کاری دولــت
ســیزدهم را تمرکــز بــر ایــن مســاله و تــاش بــرای بهبــود

دولت سیزدهم برای
تبدیل ایران به هاب
انرژی منطقه تالش کند
حمیدرضــا صالحــی دبیــرکل فدراســیون صــادرات انرژی

جدیــد بــرای هرگونــه برنامهریــزی ،بخــش خصوصــی را
محــور اصلــی بــرای مشــورت قــرار ندهــد ،اقتصــاد همــان
تالطماتــی را تجربــه خواهــد کــرد کــه در طــول هشــت
ســال گذشــته بــا آن مواجــه بــود .ضمــن اینکــه فعــاالن
بخــش خصوصــی تاکیــد میکننــد بایــد اعتمــاد بــه
بخشخصوصــی نــه تنهــا در حــرف بلکــه در عمــل هــم
عملیاتــی شــود.
در همیــن زمینــه ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
گ کــردن نقــش
ایــران معتقــد اســت :بایــد بــا پررنــ 

بگیریــد؛ زمانــی بــرای خریــد یــک ســیمکارت مــردم
مجبــور بودنــد تــا یــک میلیــون تومــان هــم هزینــه کننــد؛
امــا االن بــا رقابــت شــکلگرفته تــا  5هــزار تومــان هــم
یــک ســیمکارت قابــل خریــداری اســت .آنهــم تنهــا بــه
ایــن دلیــل کــه دولــت در ایــن بخــش نقــش رگوالتــور
را دارد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه شــعار
ســال  ،1400تحقــق ایــن شــعار و مانعزدایــی از تولیــد را
در گــروی آزادســازی میدانــد و تاکیــد میکنــد :تجربــه

صــادرات بــه کشــورهایی از جملــه عــراق ،پاکســتان،
ترکیــه و عمــان عنــوان میکنــد.
او در عیــن حــال معتقــد اســت :اگــر دولــت جدیــد در
رویکــرد صادراتــی خــود بــه ایــن کشــورها بخواهــد ماننــد
دولــت یازدهــم و دوازدهــم رفتــار کنــد دقیقــا همــان
مســائلی کــه امــروز بــرای دریافــت پولهــای بلوکــه از
برخــی از کشــورها بــا آن روب ـهرو هســتیم مجــدد تکــرار
خواهــد شــد.
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ادامه از صفحه 1

فرصتسوزی عمومی در بازار سرمایه

بعــد از آن اگــر رشــد اقتصــادی داشــته باشــیم میتوانــد
جبــران شــود.دیدگاه دوم؛ بنــده امــروز در جایــی دیــدم
کــه نوشــته بــود احیــای بــورس را انجــام دهیــد و برجــام
را ول کنیــد .ایــن دیــدگاه از جایــی نشــات میگیــرد
کــه درک نکردهانــد موضــوع در اقتصــاد ایــران چیســت.
اقتصــاد ایــران در  10ســال گذشــته رشــد
اقتصــادی صفرداشــته اســت .مگــر میشــود در  10ســال
بهطــور متوســط رشــد اقتصــادی صفــر داشــته باشــید و
بعــد بــورس پویــا و رو بــه جلویــی داشــته باشــید .ایــن
شــدنی نیســت و چنیــن چیــزی در طوالنیمــدت الزامــا
امکانپذیــر نیســت.
بــه نظــر بنــده ایــن مباحــث بــه موضوعــات خــارج از
دامنــه بازمیگــردد .گرچــه درک میکنیــم افــرادی
کــه ایــن تصــور را داشــتند بازارســرمایه یــک بــازار
بــدون ریســک اســت چراکــه؛ بارهــا رییــس کمیســیون
اقتصــادی مجلــس و دیگــر افــراد و مســووالن راجــع بــه
امنیــت ســرمایهگذاری در بــورس صحبــت کردهانــد و
فاکتــور ریســک را حــذف کردنــد اکنــون بایــد پاســخگو
باشــند .نکتــه آخــر؛ یــک تجربــهای در حــال رخ دادن
اســت و بازارســرمایه محــل حضــور مســتقیم نیســت و
نیازمنــد دانــش اســت .ایــن تجربیــات بســیار گــران و
پرهزینــه بــه دســت آمــد امــا احســاس بنــده ایــن اســت
کــه یــک طیــف زیــادی ایــن تجربــه را کردهانــد و دعــوت
در ســال  1399بــا نمــره زیــر  10از ایــن وضعیــت خــارج
شــد و نمــره قابــل قبولــی نگرفــت ،اینکــه مثــا مــا برجام
را گــره بزنیــم بــه بــورس بگوییــم موضوعــی کــه نســبت
بــه آن اهمیــت بیشــتری دارد ،درســت نیســت .اگــر ســایه
تحریــم از اقتصــاد ایــران برداشــته شــود میتوانــد
امیــدوار بــه رشــد اقتصــادی باشــد و همــه امیــدوار
باشــند کــه تحریمهــا برداشــته شــود .ســال 1399؛ یــک
فرصتســوزی عمومــی در بازارســرمایه بــود یعنــی ایــن
امــکان وجــود داشــت کــه اســتفادههای بســیاری از بــازار
شــود امــا متاســفانه بــه ســمت وســویی حرکــت کــرد کــه
ایــن موضــوع بــه علــت دیدگاههــای کوتاهمــدت تبدیــل
بــه فرصتســوزی شــد .بهطــور خالصــه بایــد گفــت
کــه بازارســرمایه در ســال  1399اســیر دیدگاههــای
کوتاهمــدت بــا رویکــرد ابــزاری شــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و هفتاد و یک  /هفته دوم اردیبهشت هزار وچهارصد

پــروژه  /طــرح هــا  ،گسســتن توالــی اجــرای کار و ایجــاد
اختالفــات بیشــتر بیــن طرفیــن در طــول اجــرای صحیــح
کار منجــر خواهــد شــد و در نهایــت امــر موجــب ضربــه زدن
بــه اهــداف پــروژه هــا خواهــد گردیــد .در ایــن حــوزه عمومــا
خواســته هــای بــر حــق طرفیــن قــرارداد در قالــب (Claim
) ارائــه میشــود کــه حــل و فصــل ان بایســتی بــا روش هــای
مســالمت امیــز و بــا روش کــد خــدا منشــی  ،روش حکمیــت
یــا روش داوری حــل و فصــل شــود و بــه پاشــیدگی قــرارداد
منجــر نخواهــد شــد .

حل اختالفــــ و
داوری در پروژه ها
بحــث حــل اختــاف و داوری در پــروژه هــا /طــرح
هــای صنعــت احــداث از دیربــاز مــورد توجــه
ذینفعــان حاضــر در اجــرای انهــا بــوده اســت در
ایــن ارتبــاط گفتــه هــا و نوشــته هــای بســیاری
توســط اســاتید فــن در متــون حقوقــی و قــراردادی
درج گردیــده اســت  .ورود بــه بحــث هــای مرتبــط
بســیار وســیع و خــارج از ایــن نوشــتارهای مختصــر
اســت  .در ایــن نوشــتار تقدیمــی کــه در دو قســمت
تقدیــم خواهــد شــد ابتــدا بــه روش هــای کالســیک
حــل اختــاف و دعــاوی از مجامــع قانونــی اشــارات
مختصــری بــرای خواننــدگان گرامــی خواهــد شــد و
در قســمت دوم تمرکــز بــر روی بکارگیــری روشــهای
جایگزینــی حــل اختــاف بیــرون از دادگاه هــای
( )ADRمــی باشــد .
قسمت اول
مقدمه بحث:
بحــث عــدم احتــرام و درک صحیــح و شــفاف در حــوزه «
معادلــه مســئولیت و اختیــار «در قراردادهــای موجــود در
کشــور بیــن کاربــران و ذینفعــان حاضــر در ان (کارفرمایــان /
مجریــان دولتــی  /پیمانــکاران بخــش خصوصــی ) از دیربــاز
و ســالیان گذشــته از دغدغــه هــای اصلــی بخــش خصوصــی
پیمانــکاری و صنعــت احــداث در کشــور بــوده اســت
پیمانــکاران اعتقــاد دارنــد بــرای ایجــاد و تحقــق فضــای «بــرد

– بــرد» در اجــرای پــروژه هــای صنعــت احداث در کشــور به
صــاح منافــع ملــی اســت کــه یــک تعــادل منطقــی و اصولی
در برقــراری اختیــارات تفویــض شــده بــه کارفرمایــان/
مجریــان در مقابــل تعهــدات آنهــا حاکــم و جــاری باشــد
و نــگاه یکســویه موجــود فرهنــگ القــاء شــده در متــون
قــراردادی «کارفرمــا مــی توانــد و پیمانــکار بایســتی» از ال
بــه الی نوشــته هــا و متــون قــراردادی موجــود کال و بــرای
همیشــه حــذف شــود و در عمــل ایــن اصــل و نــگاه بــه
میــان خانــواده کارفرمایــان و مجریــان بــرده شــود کــه بــرای
تحقــق «شــرایط بــرد -بــرد» در پــروژه هــای صنعــت احداث
کشــور قطعــا کارفرمایــان و پیکــره اجرایــی دولــت بایســتی
پیمانــکاران را جزئــی از خانــواده بــزرگ اجــرای پــروژه هــا در
کشــور تلقــی نماینــد و قبــول نماینــد کــه ایــن قشــر زحمــت
کــش و خــدوم بــرای خدمــت ،کارفرآینــی ،تولیــد و البتــه بــا
قبــول ریســک هــای بســیار باالتــر از کارفرمایــان  /مجریــان
دولتــی در اجــرای پــروژه هــا بــه میــدان امــده انــد و هــدف
انهــا نــه ســود جویــی بلکــه خدمــت بــه مملکــت و ســاخت و
ســاز ایــران اســامی مــی باشــد و خصوصــا و مهمتــر اینکــه
نگارنــدگان و تنظیــم کننــدگان متــون قــراردادی در بخــش
دولتــی نبایســتی حفــظ منافــع ملــی را تنهــا در نــگاه بــه
نــگارش یــک جانبــه متــون قــراردادی بــه نفــع دولــت تلقــی
نماینــد  .بــه قطــع و یقیــن ایــن نــگاه تاکنــون ضایعــات
و لطمــات عدیــده ای بوجــود اورده اســت و مــا در طــول
ســالیان گذشــته تبعــات نامطلــوب انــرا بــه روشــنی درک
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نمــوده ایــم و ادامــه چنیــن شــرایطی در فضــای کســب و کار
مــا بــه صــاح منافــع ملــی کشــور نیســت .
بــه بــاور نگارنــده یکــی از کلیدهــای اصلــی بــرای بازنمــودن
ایــن درب بســته  ،بحــث نــگاه و ورود بــه حــوزه داوری
و صلــح دعــاوی در اختالفــات حــادث شــده در طــول
اجــرای پــروژه هــای در کشــور بیــن ذینفعــان حاضــر در ان
(کارفرمایــان /مجریــان /پیمانــکاران )اســت .اســاتید و بزرگان
اهــل فــن خصوصــا حقوقدانــان از یــک منظــر()Law view
و مهندســان اجرایــی از منظــر دیگــری (Contractual
 ) Engineering viewبــا تفاوتهایــی بــا هــم بــرای
رســیدن بــه یــک هــدف مشــترک بــه حــل و فصــل دعــاوی
و اختالفــات فــی بیــن طرفیــن و اصحــاب قراردادهــا نــگاه
مــی نماینــد .ایــن تفــاوت هــا و احتمــاال عــدم برداشــت
هــای یکســویه بایســتی همســو و تجمیــع شــده و بــه یــک
راهــکار مطلــوب و مــورد وثــوق و توافــق طرفیــن ختــم شــود.

حــوزه دوم :ایــن حــوزه مربــوط بــه امــوری اســت کــه بــه
عنــوان تعارضــات و اختالفــات کلیــدی و اصلــی تلقــی شــده
و ممکــن اســت در طــول اجــرای کار یکبــار حــادث شــود
و ابعــاد و شــعاع عملکــردی ایــن حــوزه بســیار وســیع تــر از
حــوزه اول اســت و لــذا رفــع آنهــا بعضــا بــا شــرایط و تصمیــم
ســازی در حــوزه اول کامــا تفــاوت ماهــوی دارد .فــی المثــل
بحــث خلــع یــد پیمانــکار و یــا ختــم پیمــان بیــن طرفیــن از
طریــق هــر یــک از اصحــاب قــرارداد و مســائل ایــن چنینــی
در ایــن حــوزه میشــود کــه عمومــا تعــدد انهــا بســیار محــدود
تــر از حــوزه اول اســت و دارای پیچیدگــی هــای بیشــتری
اســت  .اختالفــات ایــن حــوزه بیــن طرفیــن بــه نحــوی اســت
کــه ممکــن اســت بــه قطــع قــرارداد از طــرف هریــک از
اصحــاب قــرارداد ( ) Breach of Contractخصوصــا از
طــرف کارفرمــا منجــر شــود و بــرای حــل و فصــل ان عمومــا
ارائــه روش داوری و در نهایــت رفتــن بــه دادگاه اســت .
علیهــذا بــرای انجــام و اجــرای یــک پــروژه /طــرح روان و
بــه منظــور ایجــاد یــک فضــای امــن و بــا آرامــش کامــل
بیــن طرفیــن قــرارداد (کارفرمــا /مشــاور /پیمانــکار) لــزوم
بســتر ســازی و ارائــه راهکارهــای منطقــی بــرای ایجــاد یــک
شــرایط بــرد – بــرد ( )Win-Winبــا شــرایط منصفانــه
اجتنــاب ناپذیــر اســت و بایســتی هــدف نهایــی تلقــی شــود .

عمومــا اختالفــات در پــروژه  /طــرح هــای صنعــت احـداث در
دو حــوزه متفــاوت و قابــل تفکیــک مــی باشــد:
حــوزه اول :ایــن حــوزه شــمول اختالفــات اجتنــاب ناپذیــر
در اجــرای پــروژه هــای عمرانــی بــه طــور مســتمر اســت
کــه بایســتی بــه صــورت روزمــره و پیوســته در مــورد آنهــا
تصمیــم ســازی شــده و اختــاف فیمابیــن طرفیــن رفــع
شــود ،چــه عــدم حــل و فصــل و رفــع آنهــا موجــب انباشــته
شــدن ایــن مــوارد و رکــود و اخــال در اجــرای امــور جــاری

عموم ـاً بخــش کارفرمایــی و مجریــان پــروژه هــای عمرانــی در
کشــور ب ـرای مســئله صلــح دعــاوی بــا اســتناد بــه اصــل 139
قانــون اساســی بــه دو گــروه متمایــز تفکیــک مــی شــوند.
گــروه اول :کال ایــن گــروه بــا نــگاه جزمــی معتقــد هســتند
کــه بــرای رفــع کلیــه مــوارد اختــاف در قراردادهــا بــا
اســتناد و مصرحــات منــدرج در اصــل  « 139بــرای صلــح
دعــاوی مربــوط بــه امــوال عمومــی یــا ارجــاع بــه داوری در
هــر مــورد بایســتی ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از طریــق مصوبــات هیئــت وزیــران صــورت گیــرد و حســب
مــورد تاییــد موضــوع در مــورد «عملکــرد بــا پیمانــکاران
خارجــی «یــا «مــوارد مهــم داخلــی» بایســتی بــه تصویــب
مجلــس نیــز برســد ».عملــی شــود .
گــروه دوم :ظاهــرا بــه شــدت و حــدت گــروه اول بــه ایــن
مــاده قانــون نــگاه جزمــی ندارنــد و در تعبیــر و تفســیر قانــون
انعطــاف بیشــتری در حــل و فصــل مشــکالت و اختالفــات
اجــرای امــور را پذیــرا هســتند و معتقــد هســتند بــرای حــل و
فصــل مــوارد اختــاف روزمــره و ریــز و درشــت حــادث شــده
در پــروژه هــا  ،رفتــن بــه راهــکار گــروه اول بــه هیــچ وجــه
عملــی و منطقــی نیســت و بــرای حــل مســاله بــه نحــوی
بــه دنبــال راهــکار مطلــوب و البتــه بــا حفــظ منافــع دولــت
میباشــند.
الجــرم بــرای جلوگیــری از قفــل شــدن در اجــرای پــروژه
هــا و بــه منظــور انجــام «صلــح دعــاوی و رفــع اختالفــات
« انچــه کــه در عمــل تاکنــون اتفــاق افتــاده اســت  ،عمدتــا
نــگاه گــروه دوم جاریســت ،چــه منطــق حکــم مــی کنــد کــه
اختیــارات تفویــض شــده بــه مجریــان طــرح هــای عمرانــی
در کشــور بایســتی بــه نحــوی عمــل شــود کــه بتــوان مســائل
روزمــره و ریــز و درشــت کــه بــه وفــور در پــروژه هــا اتفــاق
مــی افتــد را بــه راحتــی و بــدون دغدغــه و البتــه بــدون
تــرس مجریــان از عــدم رعایــت احتمالــی قانــون و در پــی ان
در معــرض و مــورد بازخواســت قــرار گرفتــن سیســتم هــای
کنترلــی و نظارتــی حــل و فصــل نمــود .بــه هــر حــال و بــه
عنــوان یــک اصــل  ،قانــون موقعــی کارا و قابــل عمــل مــی
باشــد کــه کاربــران ان بتواننــد بــه راحتــی و بــدون دغدغــه و
بــا حــذف کامــل نــگاه بــه قانــون گریــزی بــرای حــل و فصــل
مســائل خــود بــه ان رجــوع نماینــد .
بــه بــاور نگارنــده بــرای دســتیابی بــه دیــدگاه فــوق الذکــر
بایســتی ذینفعــان و مســئوالن در قــوه محتــرم مقننــه بــه
انعطــاف و کارایــی ایــن اصــل مهــم قانــون اساســی توجــه
خــاص بفرماینــد و پیشــنهاد مشــخص و قبلــی نگارنــده ایــن
بــوده اســت کــه ایــن مســئله در دســتور کار مرکــز پژوهــش
هــای مجلــس شــورای اســامی یعنــی بــازوی فنــی و مغــز
متفکــر مجلــس و ســایر میادیــن ذینفــع در ایــن امــر قــرار
گیــرد و اصحــاب ذینفــع در ایــن مــورد خصوصــا حقوقدانــان
محتــرم کشــور اظهــار نظــر الزم را بفرماینــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن مــورد و در طــی ســالهای
اخیــر پــاره ای از کارشناســان حقوقــی اگاه بــه چالــش هــای
ایــن مــاده قانونــی و شــفاف نمــودن کاربــرد اصــل 139
قانــون اساســی پرداختــه و مقــاالت و دیدگاههایــی نیــز ارائــه
نمــوده انــد .
نگاه به اصل  139قانون اساسی
بایســتی اذعــان نمــود کــه بــا وجــود ابهامــات فــوق الذکــر (
نــه محــدود بــه انهــا) تاکنــون بعلــت کلــی بــودن متــن قانــون
و عــدم شــفافیت در نوشــتار اصــل  139قانــون اساســی یــک
رویــه و حکــم روشــن کــه همــه کاربــران متفــق القــول بــر
آن باشــند و براســاس آن اتخــاذ تصمیــم نماینــد وجــود نــدارد
 .در کلیــت امــر عموم ـاً دســتگاههای اجرایــی بــه دو گــروه
متمایــز ذیــل قابــل تفکیــک هســتند.
گــروه اول ایــن گــروه بــا تفســیر بــاز و گســترده و وســیع از
اصــل  139قانــون اساســی بــرای حــل و فصــل مشــکالت ریــز
و درشــت عمــل مــی نماینــد و مســائل و نــگاه بســته و ســلب
بــه تعبیــر و تفســیر ایــن اصــل ندارنــد .
گــروه دوم ایــن گــروه بعضــا در قطــب مقابــل «گــروه
اول» بســیار محــدود و محافظــه کارانــه عمــل مــی نمایــد
و همــواره در نظــر دارنــد حــل و فصــل اختالفــات ریــز و
درشــت و روزمــره را بــا عنایــت بــه «مــر» قانونــی از مســیر
مصوبــات هیــات وزیــران یــا حســب مــورد تصویــب مجلــس
بــه پیــش برنــد .
بــه نظــر میرســد تــا بحــال عمومــا حکــم غالــب در دســتگاه
اجرایــی کشــور بــا گــروه دوم بــوده اســت کــه مــا شــاهد
ماحصــل ایــن عملکــرد در اجــرای طرحهــا و پــروژه هــای
کشــور و جــاری نمــودن دســتورالعمل و ضوابــط حــل
اختــاف در دســتگاههای مختلــف قــوه مجریــه بــر اســاس
«مــر « مــاده  139فــوق الذکــر بــوده ایــم کــه ماحصــل ان
تاکنــون عــدم حــل و فصــل اختالفــات عدیــده فــی مابیــن
کار فرمایــان و پیمانــکاران گردیــده اســت کــه ماحصــل ان
تطویــل مــدت پیمانهــا و بــاال رفتــن بــی رویــه و غیــر اصولــی
عمــر متوســط پیمانهــا در کشــور بــاالی  10ســال بــر اســاس
گزارشــات و تاییــدات مقامــات ذیربــط مــن جملــه ســازمان
برنامــه و بودجــه را در پــی داشــته اســت.
نــگاه بــه جزییــات  139قانــون اساســی در مــورد تفکیــک
امــوال عمومــی  ،دولتــی  ،نــوع ورود بــه موضــوع اختــاف یــا
دعــوی بحــث هــای کامــا حقوقــی بــوده و از حوصلــه ایــن
نوشــتار خــارج اســت نگارنــده در نوشــتارهای دیگــر بــه ایــن

انـرژی
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مــوارد پرداختــه اســت .
مراحــل کالســیک ورود بــه صلــح دعــاوی و حــل اختــاف در
محورهــای ذیــل اســت :
مرحلــه اول  :حــل اختــاف توســط طرفیــن قــرارداد
( روش کــد خــدا منشــی )
در ایــن روش عالــی تریــن مقــام هــای مســئول دو طــرف
قــرارداد ( کارفرمــا  /پیمانــکار ) تــاش مــی نماینــد مــوارد
اختــاف را در خانــواده خــود و بــه صــورت کــد خــدا منشــی
و بــا مذاکــره حــل و فصــل نماینــد عمومــا در پــروژه هــای
عمرانــی در کشــور و بــا توجــه بــه وفــور اختــاف نظرهــا ریــز
و درشــت عمومــا رفتــن از ایــن مســیر حــل و فصــل قابــل
دســترس اســت .
مرحلــه دوم  :حــل اختــاف بــا روش کارشناســی /
حکمیــت
ایــن مرحلــه در حقیقــت ورود بــه مرحلــه کارشناســی
 /حکمیــت و قبــول و معرفــی دو شــخص حقیقــی یــا
حقوقــی بــه عنــوان کارشــناس ،حکــم توســط هــر یــک از
اعضــا دعــوی و اختــاف ( کارفرمــا  /پیمانــکار) و انتخــاب
ســر حکــم توســط دو حکــم طرفیــن اختــاف بــرای ورود
بــه موضــوع و حــل و فصــل اختــاف مــی باشــد .در اجــرای
طــرح هــای عمرانــی کشــور و یــا طــرح هــای بــزرگ صنعتــی
در کشــور (مــن جملــه طــرح هــای صنعــت نفــت ) و بــه
روال و عــرف قبــول شــده بیــن المللــی ( فــی المثــل بــا
الگوگیــری از اســتاندارد  )FIDICمــی تــوان از ابتــدا بــا
ایجــاد یک»کمیتــه حــل اختــاف « مــورد قبــول طرفیــن
قــرارداد بــه حــل اختــاف در طــول اجــرای پــروژه همــت
گماشــت .تجربــه روشــن گذشــته نشــان داده اســت کــه در
صــورت عــدم داشــتن مکانیــزم الزم بــرای حــل اختالفــات
بیــن طرفیــن کــه بصــورت اجتنــاب ناپذیــر و روزمــره حــادث
میشــود ایــن مــوارد بطــور پیوســت بایســتی حــل و فصــل
شــود چــه عــدم رفــع حــل اختالفــات اثــر نامطلــوب بــر روی
پــروژه هــا گذاشــته اســت در ایــن مرحلــه مــی تــوان بــه
مرحلــه بعــدی حــل اختــاف یعنــی ورود بــه مرحلــه حــل
«اختــاف از طریــق داوری» ورود نمــود.
مرحله سوم  :حل اختالف با روش داوری
حــل اختــاف و صلــح دعــاوی بیــن طرفیــن پــس از گــذر از
مرحلــه دوم بــه مرحلــه ســوم یعنــی «مرحلــه حــل اختــاف
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از طریــق داوری» میباشــد ســازمان یــا ارگان داوری در ایــن
مرحلــه خــارج از فضــا ،نظامــات وکنتــرل هــر یــک از طرفیــن
دعــوی (کارفرما/پیمانــکار) بــوده و بایســتی یــک نهــاد قانونــی
بــی طــرف ( تاکیــد میشــود بیطــرف ) در همــه نظامــات بیــن
المللــی (همچــون  ICCهــا ) بــه داوری ورود نماینــد .ورود
بــه ایــن مرحلــه بهــر دلیلــی ایــن اســت کــه دو طرف قــرارداد
قــادر بــه حــل و فصــل اختــاف و صلــح در مــورد خــاص از
مراحــل قبــل نمــی باشــند و بــا توجــه بــه ســطح و حجــم و
شــرایط خــاص موضــوع دعــوی بایســتی بــه نهــادی مســتقل
خــارج از حــوزه اثــر هــر یــک از دو طــرف قــرارداد رجــوع
نماینــد و لــذا منطــق حکــم مــی کنــد کــه نهــاد داروی یــک
نهــاد کامــا بــی طــرف و خــارج از حیطــه و شــعاع اثــر هــر
یــک از طرفیــن دعــوی ( خصوصــا کارفرمایــان و ارگانهــای
دولتــی ) باشــند.
بحــث اصلــی ایــن نوشــتار ورود بــه مرحلــه داوری در فضــای
همــه پــروژه هــای صنعــت احــداث ( اعــم از طــرح هــای
تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای و طــرح هــای مربــوط بــه
وجــوه عمومــی ) در کشــور و مراجعــه بــه یــک نهــاد داوری
بــی طــرف خــارج از حیطــه و اعمــال نظــر طــرف کارفرمایــی
دولتــی در طــرح هــای عمرانــی  /اجرایــی بــا پیمانــکاران و
 NGOهــا مــی باشــد .
مرحله چهارم :مراجعه به دادگاه
النهایــه بــاز ممکــن اســت یکــی از طرفیــن دعــوی بــه رای
داوری تمکیــن ننمایــد .مرحلــه اخــر ورود بــه دادگاه صالحــه
بــرای حــل اختــاف فــی مــا بیــن طرفیــن مــی باشــد  .ایــن
مرحلــه در حقیقــت انتهــای مســیر بــرای رفــع اختــاف تلقــی
میشــود و طرفیــن ملــزم بــه تمکیــن رای دادگاه در همــه
شــرایط خواهنــد بــود .
در ذیــل ایــن مقالــه بــه صــورت اجمالــی بــا نــگاه بــه روش
هــای فــوق الذکــر حــل اختــاف متــداول و معمــول بیــن
المللــی  ،بــه شــرایط حاکــم و جــاری بــر صلــح دعــاوی و حل
اختــاف در نظامــات داخلــی کشــور پرداختــه شــده اســت.
این مقاله ادامه دارد .....
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نخستین اجالس مجازی شبکههای منطقهای
موسسات پژوهشی و اتاق های فکر اکو

در تاریــخ هفتــم اردیبهشــت مــاه ســال جــاری ،دبیرخانــه ســازمان همــکاری اقتصــادی (اکــو) ،نخســتین اجــاس مجــازی شــبکههای منطقـهای موسســات
پژوهشــی و اتــاق هــای فکــر اکــو را بــا موضــوع اســترات ِژی هــای آینــده انــرژی در منطقــه اکــو برگــزار نمــود .در ایــن نشســت کــه بــا حضــور نمایندگانــی
از کشــورهای افغانســتان ،آذربایجــان ،ایــران ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،پاکســتان ،تاجیکســتان ،ترکیــه ،ترکمنســتان و ازبکســتان برگــزار گردیــد ،مهنــدس
علیرضــا غفــوری فــرد بــه نمایندگــی از فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران حضــور داشــت و مطالــب زیــر را ارائــه نمــود.
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همکاریهــای کشــورهای عضــو در حــوزه انــرژی و حرکــت
بــه ســمت توســعه و بالندگــی و اســتفاده بهینــه از ظرفیـت
منابــع طبیعــی و موقعیــت ویــژه جغرافیایــی .یقینــا بــا
مطالعــه دقیــق فرصتهــا و قوتهــا در کنــار تهدیدهــا
و ضعفهــا میتــوان الگــوی منســجمی بــرای تبــادالت
انــرژی در ســطح منطقــه اکــو و بــا دنیــای بیــرون از آن
تدویــن کــرد و بــه عنــوان کانــون انــرژی جهــان ،تعامــات
بــر مبنــای صلــح و توســعه را تقویــت نمــود.
در پایــان ،فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران بــه عنــوان تشــکل اصلــی بخــش خصوصــی ایــران
در حــوزه صــادرات انــرژی بــا همــکاری اتــاق بازرگانــی،
صنایــع و معــادن ایــران و در چارچــوب سیاســتهای
وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران ،آمادگــی
خــود بــرای میزبانــی نشسـتهای تخصصــی آتــی از جملــه
دومیــن نشســت کنسرســیومهای انــرژی اکــو را بــا کمــال
میــل اعــام مینمایــد.
بــا امیــد همکاریهــای روزافــزون علیرضــا
غفــوری فــرد قائــم مقــام دبیــرکل فدراســیون
صــادرات انــرژی ایــرن

جناب آقای رئیس
حضار محترم
بانوان و آقایان
در ابتــدا مایــل هســتم خوشــحالی خــود از برگــزاری
«نخســتین نشســت مجــازی شــبکه منطقـهای موسســات و
مراکــز تحقیقاتــی و اتاقهــای فکــر اکــو» را ابــراز نمایــم و
از دبیرخانــه محتــرم برای برگــزاری ایــن نشســت قدردانــی
نمایــم .همچنیــن از ســخنرانان کلیــدی محتــرم بــرای
ارائــه جامــع مطالــب تشــکر مینمایــم .موضــوع مهــم
«اســتراتژیهای آینــده انــرژی منطقــه اکــو» موضوعــی
فراتــر از کشــورهای عضــو و حتــی ســازمان اکــو اســت و
اهمیــت آن در تامیــن امنیــت انــرژی جهــان اســت.

بنــا بــر آمارهــای جهانــی 10 ،کشــور عضــو ســازمان
ی اکــو بــا جمعیتــی در حــدود  %6/5از کل
همــکار 
جمعیــت جهــان ،دارای  %23/2از ذخایــر کشــف شــده
گاز طبیعــی جهــان %10/9 ،از ذخایر کشــف شــده نفــت
خــام و  %3/6از تولیــد بــرق ســاالنه جهــان میباشــند.
در کنــار ســوختهای فســیلی ،ظرفیــت بزرگــی بــرای
توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در منطقــه اکــو وجــود
H.E. Mr. Chairman
دارد .آمــار گویــای ســهم قابــل توجــه و اثرگــذار کشــورهای
Honorable Participant
اکــو در منابــع طبیعــی جهــان اســت؛ البتــه متاســفانه در
Ladies and Gentlemen
بعــد اســتفاده بهینــه از ایــن منابــع شــاید آن گونــه کــه First, I would like to express my gladness for
holding the «First Virtual Meeting of the Reشایســته ایــن ســازمان اســت ،موفــق نبودهایــم.
برگــزاری ایــن نشســت میتوانــد نقطــه عطفــی باشــد در gional Network of ECO Institutes, Research

the ECO region and with the outside world
can be developed, and as the world›s energy hub, strengthen interactions based on
peace and development.
Finally, the “Federation of Iranian Energy
Export Industries”, as the main organization
of the Iranian private sector in the field of
energy exports, in cooperation with “Iranian Chamber of Commerce, Industries and
Mines” and within the policies of the Ministry
of Foreign Affairs of the Islamic Republic
of Iran, is ready to host future specialized
meetings on energy sector including the
second meeting of ECO Energy Consortium.

ergy in the ECO region. Statistics show the
significant and effective share of ECO countries in the world›s natural resources; unfortunately, we have not been able to make the
best use of these resources as the organization deserves.
Holding this meeting can be a turning point
in the cooperation of member countries in
the field of energy and moving towards development and growth and optimal use of
the capacity of natural resources and special
geographical location. Certainly, by carefully studying the opportunities and strengths
along with the threats and weaknesses, a
coherent model for energy exchanges within

Centers and think tanks» and thank the esteemed Secretariat for holding this meeting. I also would like to thank honorable key
speakers for their comprehensive presentations.
The important issue of «ECO Energy Future
Strategies» is a matter beyond the member
countries and even the ECO, and it is important in ensuring global energy security.
According to global statistics, the 10 member
countries of the ECO, with a population of
about 6.5% of the world›s population, have
23.2% of the world›s proved natural gas
reserves, 10.9% of the proved crude oil reserves and 6.3% of the world›s annual electricity production. Beside fossil fuels, there
is a huge capacity to develop renewable en-
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روحانــی در دیــدار بــا فعــاالن اقتصــادی گفــت:
تــاش بــرای خودکفایــی مطلــوب اســت ،امــا
بــدون تعامــل بــا جهــان نمیتــوان پیشــرفت
کــرد .بایــد بــا مزیتهــای نســبی ،برخــی کاالهــا
را تولیــد ،صــادر یــا وارد کــرد.
روز گذشــته حســن روحانــی ،رئیــس جمهــور ،بــا جمعــی
از فعــاالن اقتصــادی دیــدار کــرد .روحانــی در ایــن دیــدار
گفــت :در تمــام تصمیــم گیریهــای اقتصــادی در دولــت
تدبیــر و امیــد تاکیــد داشــتم کــه نظــر فعــاالن اقتصــادی
اخــذ و در رونــد تصمیــم گیریهــا لحــاظ شــود.
مهمتریــن نــکات ســخنرانی رئیسجمهــوری را در زیــر
بخوانیــد.
هــدف از جنــگ اقتصــادی ترامــپ علیــه ملــت ایــران ،فروپاشــی کشــور و ســرنگون کــردن نظــام بــود ،امــروز بــا
مقاومــت و ایســتادگی ملــت و رهنمودهــای مقــام معظــم
رهبــری و تالشهــای انجــام شــده  ،همــه دنیــا و خــود
آمریــکا بــه شکســت جنــگ اقتصــادی اعتــراف میکننــد.
 در شــرایط ســخت حاکــم بــر اقتصــاد کشــور ،بخــشاقتصــاد در خــط مقــدم بــوده و ایســتادگی و مقاومــت
کــرده اســت ،اگــر میخواهیــم ایــران مــا پیشــرفت کنــد
بایــد جایــگاه علمــی و اقتصــادی کشــور را ارتقــا ببخشــیم.
 در تمــام تصمیــم گیریهــای اقتصــادی در دولــت تدبیــرو امیــد تاکیــد داشــتم کــه نظــر فعــاالن اقتصــادی اخــذ و
در رونــد تصمیــم گیریهــا لحــاظ شــود؛ اگرچــه اهمیــت
بهرهگیــری از علــم روز در مدیریــت اقتصــادی اثبــات
شــده اســت امــا بــه هیــچ وجــه نمیتــوان از کنــار اهمیــت
تجربــه در ارتقــای کیفیــت مدیریــت اقتصــاد عبــور کــرد.
 در ســالهای پــس از جنــگ تحمیلــی هشــت ســالهســابقه نداشــته اســت کــه دولتــی بــا شــرایط رکــود و تــورم
توامــان کار خــود را آغــاز کنــد ،رشــد اقتصــادی منفــی
 7.4و تــورم  35درصــدی وضعیــت بســیار ســختی بــرای
آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم ایجــاد کــرده بــود و وقتــی در
برنامههــای دولــت بــرای  100روزه اول وعــده تــک رقمــی
شــدن تــورم و مثبــت شــدن نــرخ رشــد اقتصــادی را اعــام
کردیــم برخــی دوســتان معتقــد بودنــد کــه ایــن وعدههــا
قابــل اجــرا نیســت.
 -بــا تالشهــای دولــت از اواخــر ســال  93تــورم بــه مــرز
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بدون تـجارت
و تـعامـل بـا
جهان نمیتوان
پـیشرفت کرد
تــک رقمــی شــدن رســید و در طــول ســالهای  93تــا ســه
ماهــه ابتــدای ســال  97درحالــی بــه طــور متوســط شــاهد
تورمــی  11.5درصــدی بودیــم کــه در فاصلــه ســالهای 94
تــا  ،96نــرخ تــورم تــک رقمــی بــود.
 نــرخ رشــد اقتصــادی از اواســط ســال  93و رســیدن نــرخرشــد اقتصــادی بــه  12.6درصــد در طــول ســال  95بــه
عنــوان باالتریــن نــرخ رشــد اقتصــادی درجهــان اســت .همه
ایــن آمــار و ارقــام نشــانه آن بــود کــه حرکــت اقتصــادی
دولــت در مســیری کامــ ً
ا صحیــح انجــام میشــد.
 از حضــور پررنــگ و مؤثــر بخــش خصوصــی درموفقیتهــای اقتصــادی دولــت یازدهــم تشــکر میکنــم؛
درحالــی کــه در ســالهای  86تــا  92نــرخ اشــتغال خالــص
کشــور تقریب ـاً صفــر بــود در دولــت یازدهــم توانســتیم بــه
متوســط نــرخ اشــتغال خالــص  700هــزار شــغل در ســال
برســیم.
 حــرف دولــت ایــن بــود کــه مــا بــرای حفــظ و توســعهفنــاوری هســتهای نیــز تــاش خواهیــم کــرد امــا بایــد در
کنــار آن بــه پیشــرفت دیگــر عرصههــای اقتصــاد و صنعــت
نیــز توجــه شــود.
 -در دولــت قبــل درآمدهــای نفتــی بیــن  119تــا 67

میلیــارد دالر در ســالهای مختلــف نوســان داشــت در دولــت
تدبیــر و امیــد هی ـچگاه درآمدهــای نفتــی در یــک ســال از
 67میلیــارد دالر باالتــر نبــوده اســت.
 همــه تــاش دولــت تدبیــر و امیــد ایــن بــود کــه جایــگاهایــران را در منطقــه و جهــان باالتــر ببــرد .اگرچــه بــه غلــط
تصــوری در دنیــا وجــود داشــت کــه بــا ایــران نمیشــود
مذاکــره کــرد و بــه نتیجــه رســید ،امــا دولــت تدبیــر و امیــد
ایــن تصــور را اصــاح کــرد.
 مــا هــم بــاور داریــم کــه بایــد مشــکالتمان را در داخــلکشــور حــل کنیــم امــا همــه بایــد بداننــد کــه بــدون رابطــه
بــا دنیــا نمیتــوان پیشــرفت کــرد و نمیتــوان کشــور را
ســاخت.
 اقتصــاد مردمــی دانشبنیــان و صــادرات محــور ازپایههــای اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ اگــر میخواهیــم
اقتصــاد کشــور پیشــرفت کنــد نمیتوانیــم صرف ـاً بــر بــازار
داخلــی تکیــه کنیــم.
تــاش بــرای خودکفایــی مطلــوب اســت امــا بــدونواردات و صــادرات و تعامــل بــا جهــان نمیتــوان پیشــرفت
کــرد .بایــد بــا لحــاظ مزیتهــای نســبی ،برخــی کاالهــا را
تولیــد ،برخــی را صــادر و برخــی را وارد کنیــم.

آغاز خرید برق صنایع باالی
 ۵مگاوات از بورس و معامالت
دوجانبه
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ســخنگوی صنعــت بــرق ،از آغــاز خریــد بــرق توســط
صنایــع بــاالی مــگاوات از طریــق بــورس انــرژی یــا
قراردادهــای دوجانبــه خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
مصطفــی رجبــی مشــهدی ،گفــت :بــر اســاس مصوبــه
هیئــت وزیــران در مهــر ســال  ،۱۳۹۹مقــرر شــده بــود
کــه صنایــع بــاالی  ۵مــگاوات ،بــرق خــود را از طریــق
بــورس انــرژی یــا معامــات دوجانبــه تأمیــن کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام بــا هــدف کاهــش نقــش
دولــت در تعییــن قیمــت و مشــخص شــدن نــرخ بــرق
از طریــق رقابــت انجــام شــد ،اظهــار داشــت :در حــال
حاضــر توانیــر بــه عنــوان خریــدار انحصــاری بــرق اســت
و آن را بــا تعرفههــای تفکیکــی بــه صنایــع واگــذار
میکنــد .بــا ایــن مصوبــه ایــن امــکان فراهــم میشــود
کــه صنایــع بــاالی  ۵مــگاوات ،بــرق مــورد نیــاز خــود
را از طریــق بــورس یــا قراردادهــای دوجانبــه خریــداری
کننــد.
ســخنگوی صنعــت بــرق ادامــه داد :بــر اســاس ایــن
مصوبــه و بــا توجــه بــه زمانبنــدی انجــام شــده،
ایــن معامــات از اردیبهشــت مــاه امســال بایــد آغــاز
میشــد ،چــرا کــه بایــد زیرســاختهای مــورد
نیــاز تأمیــن و صنایــع نیــز کــد معامالتــی دریافــت
میکردنــد.
رجبــی مشــهدی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۶۹۰
صنعــت کشــور کــه حــدود  ۲۷درصــد مصــرف انــرژی
خــود را بــه اختصــاص میدهنــد ،مشــمول ایــن مصوبــه
هســتند ،تاکیــد کــرد :شــرکتهایی کــه در حــال
حاضــر کــد معامالتــی بــورس دریافــت نکردهانــد یــا
امــکان خریــد بــرق از طریــق بــورس را در ایــن مقطــع
زمانــی ندارنــد ،بایــد الحاقیــهای را بــا شــرکتهای
بــرق منطقــهای یــا توزیــع امضــا کننــد .بــر اســاس
ایــن الحاقیــه ،شــرکتهای بــرق بــه نیابــت از صنایــع،
بــرق مــورد نیــاز آنــان را از طریــق بــورس خریــداری
میکننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران بــه همــراه
تعــدادی از فعــاالن اقتصــادی ،بــا حســن روحانــی،
رئیسجمهــوری دیــدار کردنــد تــا مشــکالت
اقتصــادی را بــه طــور مســتقیم بــا رئیــس قــوه
مجریــه در میــان بگذارنــد.
در ابتــدای ایــن نشســت رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی
عنــوان کــرد :در ماههــای پایانــی عمــر دولــت دوازدهــم و در
شــرایطی کــه در چنــد ســال اخیــر ،کشــور آمــاج شــدیدترین
تحریمهــای اقتصــادی تجربــه شــده بشــری برعلیــه یــک
کشــور بــود و همزمــان در بیــش از یکســال پایانــی بــا
پدیــده غریــب همهگیــر شــدن یــک بیمــاری ناشــناخته
و سرســخت دســتوپنجه نــرم کــرد ،جــای گلهگــذاری
و پنــد و انــدرز و درخواســتهای بلندپروازنــه نیســت.
شایســته اســت بــه رغــم همــه نامالیمــات بــه نمایندگــی
از بخــش خصوصــی ،بــه رئیــس جمهــور ،اعضــای کابینــه و
تمامــی مدیــران ارشــد خســته نباشــید عــرض کنــم.
غالمحســین شــافعی در ادامــه بــه ارائــه پیشــنهاداتی در
زمینــه خشکســالی ســال جــاری و وضعیــت بــورس پرداخت.
ستاد مدیریت خشکسالی تشکیل شود
غالمحســین شــافعی اولیــن بخــش از صحبتهــای خــود بــا
رئیسجمهــور را بــه پدیــده خشکســالی اختصــاص داد .او
گفــت :اولیــن نکتــه وضعیــت کشــور بــه لحــاظ خشکســالی
در ســال جــاری و مخاطــرات جــدی پیــشروی آن اســت؛
میــزان بارندگــی تــا اول اردیبهشــتماه ســال جــاری
تنهــا  113میلیمتــر بــوده کــه نســبت بــه میانگیــن 199
میلیمتــری ســال گذشــته 43 ،درصــد کاهــش داشــته
اســت؛ از طرفــی هیــچ اســتانی تــا ایــن تاریــخ بیشــتر از
میانگیــن ،بارندگــی نداشــته اســت.
شــافعی افــزود :میــزان کاهــش بارندگــی در بســیاری از
اســتانهای کشــور بســیار زیــاد اســت .بهعنوانمثــال در
اســتان خراســان رضــوی  58درصــد ،اســتان فــارس 50
درصــد ،اســتان کرمــان  70درصــد ،کرمانشــاه  47درصــد
و هرمــزگان  90درصــد کاهــش بارندگــی داشــته اســت.
حتــی در اســتان گلســتان  42درصــد و گیــان و مازنــدران
 20درصــد کاهــش بارندگــی داشــته اســت .براســاس
پیشبینیهــا ســال زراعــی  1400-1399را میتــوان
خش ـکترین ســال در چهــل ســال اخیــر نامیــد .در چنیــن
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پیشنهادهای رئیس اتاق ایران به
رئیسجمهور برای مواجهه با خشکسالی
و بازگرداندن اعتماد به بورس

شــرایطی دسترســی و تأمیــن آب و فعالیتهــای اقتصــادی
بــا مشــکالتی جــدی روبروســت و فعــاالن اقتصــادی وضعیــت
ســختی پیــش رو دارنــد کــه در صــورت عــدم تدبیــر ،شــرایط
ســختتر هــم خواهــد شــد.

شــافعی تبعــات ایــن کاهــش بارندگــی را بــه شــرح
زیــر دســتهبندی کــرد:
 تولیــد محصــوالت دیــم ماننــد گنــدم ،جــو و حبوبــاتدر مناطــق بــا بارندگــی کمتــر از  250-220میلیمتــر بــا
خســارت جــدی مواجــه خواهــد شــد و بعضــاً در مناطقــی
نظیــر خراســان رضــوی ،خراســان شــمالی ،زنجــان ،قزویــن،
مرکــزی ،بوشــهر ،آذربایجــان شــرقی ،اردبیــل ،گلســتان و
فــارس در کل یــا قســمتهای اعظــم قابلبرداشــت نخواهــد
بــود.
 وقــوع ســرمای ناگهانــی در بســیاری مناطــق ،موجــبخســارات بــه مــزارع و باغــات شــده اســت.
کاهــش شــدید بارندگــی ،موجــب عــدم رشــد کافــیگیاهــان مرتعــی و تولیــد علوفــه بــرای اغلــب دامهــای کشــور
بهاســتثنای دامهــای اصیــل و دورگــه شــده اســت و ایــن امــر
موجــب فشــار بــه دامــداران و تهدیــدی بــرای چــرای مــزارع
گنــدم و جــو خواهــد بــود.
کمبــود علوفــه موجــب افزایــش غیرقابلپیشبینــی قیمــتمــواد علوفــهای موجــود شــده؛ بهعنوانمثــال قیمــت جــو
در ابتــدای ســال جــاری در برخــی از مناطــق بــه کیلویــی
بیــش از  6هــزار تومــان رســیده و یــا قیمــت کاه در مــواردی
بــه بیــش از  4هــزار تومــان رســیده اســت.
بــا افزایــش شــدت خشــکی ،در عرصههــای طبیعــی،پدیدههــای آتشســوزی جنگلهــا ،تشــدید پدیــده

ریزگردهــا و طغیــان آفــات و بیماریهــا بــه وقــوع
میپیو ند نــد .
 کمبــود بارندگــی قطعــاً بــر میــزان آب ذخیــره مخــازنســدها اثــر چشــمگیری گذاشــته و بــا توجــه بهضــرورت
اولویــت تأمیــن آب شــرب و صنعــت ،کشــت محصــوالت
تابســتانه بــا تهدیدهــای جــدی مواجــه اســت .کاهــش آب
تابســتانه باعــث مخاطراتــی بــرای کســبوکارها میشــود.

دولت در فرصت باقیمانده شفافسازی کند
دومیــن موضوعــی کــه رئیــس اتــاق ایــران خطــاب به حســن
روحانــی مطــرح کــرد ،بــه موضــوع بــورس اختصــاص داشــت.
غالمحســین شــافعی گفــت :اکنــون بحــث مــن ایــن نیســت
کــه اوج گرفتــن شــاخص بــورس در کشــور در دورهای کــه
کشــور بــا رکــود عمیقــی دســتوپنجه نــرم میکــرد،
رونــد تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص طــی یــک دوره
 10ســاله نزولــی بــود و حجــم فــروش اکثــر شــرکتها
و صادراتشــان بــه دلیــل اپیدمــی کرونــا کاهشــی بــود،
نمیتوانســت ناشــی از بهبــود عملکــرد بخــش واقعــی
اقتصــاد و بنگاههــای کشــور باشــد .بــه نظــر مــا آنچــه
اکنــون مهــم اســت اعتبــار نهــاد دولــت و حاکمیــت در
ایــران و بازســازی اعتمــاد ازدس ـترفته مــردم بــه بــورس و
بهعنــوان یکنهــاد تأمیــن مالــی ســالم اســت.
وی ادامــه داد :چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم اکنــون
ایــن تحلیــل وجــود دارد کــه دولــت بــرای تأمیــن کســری
بودجــه خــود یــا هــر انگیــزه دیگــری بــه داراییهــای مــردم
دس ـتدرازی کــرده اســت و یــا بــه عبــارت دقیقتــر خــود
میدانســته کــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد و مســامحه کــرده
اســت .پیشــنهاد میکنــم دولــت در فرصــت باقیمانــده بــا
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ارائــه گزارشهایــی مســتند ایــن شــائبه را از بیــن ببــرد.
ایــن گــزارش حتم ـاً برنــدگان و بازنــدگان را مشــخص کنــد
و میــزان تأمیــن مالــی دولــت را هــم در برداشــته باشــد تــا
بتواننــد اعتمــاد مــردم را جلــب کننــد.
ارائه پیشنهادها در زمینه خشکسالی به رئیسجمهور
در پایــان شــافعی راهکارهــای پیشــنهادی بخــش خصوصــی
بــرای حــل بحــران خشکســالی را بهصــورت کتبــی بــه
رئیــس جمهــور ارائــه کــرد کــه بــه شــرح زیــر اســت:
تــدارک ســریع مــواد علوف ـهای نظیــر واردات حداقــل ســهمیلیــون تــن جــو بهنحویکــه در فصــل بهــار در اختیــار
دامــداران ،عشــایر و کشــاورزان قــرار گیــرد.
تــدارک واردات حداقــل  5-4میلیــون تــن گنــدم چــهتحــت عنــوان افزایــش ذخیــره اســتراتژیک ،چــه اطمینــان
جامعــه از کفایــت عرضــه نــان.
 اولویــت کشــت تابســتانه در مناطــق بــه محصــوالتاساســی موردنیــاز غــذای مــردم و علوفــه جهــت تأمیــن مــواد
پروتئینــی اختصــاص یابــد.
تشــکیل ســتادهای مدیریــت خشکســالی در ســطح ملــیو اســتانی بــا مشــارکت نماینــدگان بخــش خصوصــی و
تشــکلهای بخشهــای مصرفــی.
در ایــن شــرایط الزم اســت آب شــهری بــا دقــت وبراســاس نظــم ،حداقــل نیــاز را تأمیــن و تنظیــم کــرده و بــا
مصرفکننــدگان خــارج از مقــدار تعیینشــده اطالعرســانی،
ارشــاد و نهایتــاً برخــورد شــود.
آب بخــش صنعــت و معــدن براســاس حداقــل نیــاز تأمیــنشــود و بازچرخانــی آب در کنــار تخصیــص و اجــازه اســتفاده
از تصفیــه پســابهای شــهری بــرای بخــش صنعــت و معــدن
مــورد حمایــت قــرار گیــرد.
از تخصیــص آب شــرب بــرای فضــای ســبز خــودداری شــودو شــهرداریهای موظــف شــوند کــه نســبت بــه اســتفاده
از آب تصفیهشــده پســابهای شــهری بــرای فضــای ســبز
اســتفاده کننــد.
بــا اطالعرســانی مناســب بــه فعــاالن اقتصــادی ،مشــارکتآنهــا در حــل مشــکالت تأمیــن آب بــرای فعالیــت خــود
جلــب شــود.
 در شــرایط بحــران خشکســالی هرگونــه تصمیمگیــریبــرای تعدیــل و کنتــرل برداشــت آب از چاههــا بــرای
یکفصــل زراعــی بایســتی نادیــده گرفتــه شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
نرخ رشد صنعتی  ۹۹به روایت وزیر
دنیــای اقتصــاد  :وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
جهتگیــری بخــش تولیــد را مثبــت ارزیابــی کــرد و از
رشــد صنعتــی  ۸درصــدی در ســال گذشــته خبــر داد.
علیرضــا رزمحســینی همچنیــن از تامیــن مالــی ۲۷هــزار
میلیــارد تومانــی از طریــق طــرح تامیــن مالــی واحدهــا
و پروژههــای دارای اولویت(تــام) در ســال  ۱۳۹۹خبــر
داد .بــه گــزارش شــاتا ،رزمحســینی در مراســم امضــای
تفاهمنامــه تامیــن مالــی واحدهــا و پروژههــای دارای
اولویت(طــرح تــام ) افــزود :بیــش از  ۳میلیــون و  ۴۰۰هزار
میلیــارد تومــان نقدینگــی در اقتصــاد کشــور وجــود دارد و
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت موظــف بــه بسترســازی و
فراهـمآوری زمینههــای الزم بــرای جــذب ایــن نقدینگــی
در بخــش تولیــد اســت .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن
سیاســت را در ســال  ۱۴۰۰نیــز دنبــال خواهیــم کــرد،
گفــت :بایــد بخــش تولیــد بــرای ســرمایهگذاری ســودآور
باشــد تــا ســرمایههای ســرگردان بــه ســمت ایــن بخــش
هدایــت شــوند .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد:
از طریــق سیاس ـتهای تامیــن مالــی دولــت کــه تکالیــف
و وظایــف قانونــی آن اســت ماننــد تبصــره  ۱۸و تســهیالت
رونــق تولیــد نیــز در ســال گذشــته  ۴۰هــزار و ۲۳۰
میلیــارد تومــان بــه بخــش تولیــد تزریــق شــده اســت.
رزمحســینی در مــورد تســهیالت بانکــی در ســال گذشــته
نیــز اضافــه کــرد :از میــزان یــک میلیــون و ۶۰۰هــزار
میلیــارد تومــان تســهیالت ارائــه شــده از ســوی شــبکه
بانکــی در ســال گذشــته ،نزدیــک بــه ۷۲۰هــزار میلیــارد
تومــان بــه بخــش تولیــد تزریــق شــده اســت.
دیوانساالری؛ پاشنه آشیل کشور
مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران ،در
دیــدار فعــاالن اقتصــادی بــا رئیسجمهــور بــه دو مســاله
تحریــم و دیوانســاالری دولتــی اشــاره کــرد و از چالشهــای
ایجــاد شــده بــرای فعــاالن اقتصــادی در ایــن دو محــور
ســخن گفــت .براســاس گــزارش اتــاق تهــران ،خوانســاری
درخصــوص ایــن جلســه گفــت :در فرصــت کوتاهــی کــه
پیــش آمــد ،در ایــن نشســت دربــاره دو موضــوع صحبــت
کــردم .موضــوع نخســت ،کنتــرل تحریــم و تــاش بــرای

وخیمتــر نشــدن وضعیــت بــود کــه انصافــا دولــت در ایــن
مــورد موفــق عمــل کــرد و اجــازه نــداد کار کشــور بــه
بحــران بزرگــی برســد کــه در ذهــن ترامــپ بــود .موضــوع
دوم هــم مســاله دیوانســاالری بــود کــه در حــال حاضــر
بــه بزرگتریــن پاشــنه آشــیل دولــت تبدیــل شــده و کار
را بــرای بخــش خصوصــی بســیار دشــوار کــرده اســت.
وی همچنیــن عنــوان کــرد :بــه دلیــل صــدور مجوزهــای
بیــش از انــدازه ،وجــود امضاهــای طالیــی و صــدور روزانــه
بخشــنامههای متعــدد کــه در عمــل ،مخــل کســبوکار
اســت ،بخــش خصوصــی امنیتــی بــرای ســرمایهگذاری
احســاس نمیکنــد .خوانســاری ادامــه داد :بــه ایــن ترتیــب،
رشــد ســرمایهگذاری طــی ســالهای گذشــته نســبت بــه
اســتهالک منفــی شــده و در عمــل خــروج ســرمایه شــتاب
گرفتــه اســت .تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن وضعیــت ،کاهــش
دیوانســاالری و کاهــش دخالــت دولــت در تصدیگــری
و اقتصــاد اســت .رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران توضیــح
داد :واکســن کرونــا از دیگــر دغدغههــای فعــاالن بخــش
خصوصــی اســت کــه در دیــدار بــا رئیسجمهــور بــه آن
اشــاره کــردم .ابتــای یــک نفــر در یــک بنــگاه تولیــدی
باعــث نگرانــی دیگــر کارگــران و ایجــاد تشــنج در محیــط
خواهــد شــد .بنابرایــن ،بــرای رفــع نگرانــی کارگــران
و کارفرمایــان از رئیسجمهــور خواســتیم بــه فرآینــد
واردات واکســن ســرعت بدهنــد .خوانســاری بــا اشــاره بــه
فضــای کلــی ایــن نشســت عنــوان کــرد دیگــر کارآفرینــان
و فعــاالن اقتصــادی حاضــر در ایــن نشســت هــم بــه
مشــکالت مختلــف حــوزه فعالیــت خــود اشــاره کردنــد
از جملــه شــرکتهای دانشبنیــان اعــام کردنــد در
چنــد ســال اخیــر رشــد ایــن شــرکتها خــوب بــوده ،امــا
بوروکراســی اداری مانــع رشــد ســریعتر آنهــا شــده اســت.
وی افــزود :صادرکننــدگان عمدتــا بــه مشــکالت ســالهای
گذشــته اشــاره کردنــد کــه رفــع شــده اســت .فعــاالن در
حــوزه دارو بــه مســاله تخصیــص ارز اشــاره کردنــد کــه
اگــر بــه موقــع انجــام نشــود ،زمینهســاز کمبــود در بــازار
اســت و تخصیــص دالر  ۴۲۰۰تومانــی را عامــل کمبودهــا
دانســتند و اشــاره کردنــد اگــر واردکننــدگان از ارز آزاد
اســتفاده کننــد ،واردات تســریع میشــود .همیــن مســاله
در مــورد کاالهــای اساســی هــم مطــرح شــد کــه اگــر
ارز غیرترجیحــی بــه واردات ایــن کاالهــا تخصیــص داده
و یارانــه ریالــی از مســیر دیگــری پرداخــت شــود ،شــاهد
کمبــود کاال در بــازار نخواهیــم بــود.

انـرژی

شماره صد و هفتاد و یک  /هفته دوم اردیبهشت هزار وچهارصد

تجارت ایران با اوراسیا  ۱۱درصد کاهش یافت
تجــارت ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا در ســال  ۹۹معــادل
 ۲.۱میلیــارد دالر بــود کــه نســبت بــه ســال  ۹۸بــا کاهش
حــدود  ۱۱درصــدی همــراه بــوده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اتــاق بازرگانــی
تهــران ،تجــارت کاالیــی بــدون نفــت خــام ایــران بــا
اتحادیــه اوراســیا در ســال  ۱۳۹۹معــادل  ۲.۱میلیــارد دالر
بــوده کــه حــدود یــک میلیــارد دالر آن واردات ایــران از
ایــن اتحادیــه و  ۱.۱میلیــارد دالر آن نیــز صــادرات ایــران
بــه ایــن کشــورها بــوده اســت.
تجــارت ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا در ســال  ۱۳۹۹نســبت
بــه ســال  ۱۳۹۸بــا کاهــش حــدود  ۱۱درصــدی همــراه
بــوده کــه حــدود  ۲واحــد درصــد آن ناشــی از افــت
صــادرات ( ۴درصــدی) و  ۹واحــد درصــد آن ناشــی از
افــت واردات ( ۱۶.۵درصــدی) بــوده اســت .کاهــش تــوأم
صــادرات و واردات در ایــن ســال را میتــوان ناشــی از
بحــران کوویــد  ۱۹-دانســت.
ارزش صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا در فهرســت
اقــام موافقتنامــه ،بیــش از  ۲۵۶میلیــون دالر بــوده کــه
حــدود قریــب بــه  ۲۵درصــد از کل صــادرات ایــران بــه
اتحادیــه اوراســیا در ســال  ۱۳۹۹را تشــکیل مــیدهــد.
تجارت  ۳۶.۵میلیارد دالری ایران با همسایگان
در سال ۹۹
ســخنگوی گمــرک گفــت :میــزان تجــارت خارجــی ایــران
بــا کشــورهای همســایه در ســال گذشــته  ۸۲میلیــون و
 ۵۳۵هــزار و  ۳۸۹تــن انــواع کاال برابــر بــا  ۳۶میلیــارد و
 ۵۰۲میلیــون و  ۳۱۵هــزارو  ۸۶۹دالر بــوده اســت کــه ۵۶
درصــد وزن و حــدود  ۵۰درصــد کل تجــارت کشــور بــا
دنیــا را شــامل میشــود.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا از گمــرک« ،ســید روح
الــه لطیفــی» اظهــار داشــت :ایــران بــا  ۱۵کشــور از جملــه
امــارات متحــده عربــی ،افغانســتان ،ارمنســتان ،جمهــوری
آذربایجــان ،بحریــن ،عــراق ،کویــت ،قزاقســتان ،عمــان،
پاکســتان ،قطــر ،روســیه ،ترکیــه ،ترکمنســتان وعربســتان
دارای مرزهــای آبــی و خاکــی اســت وتجــارت در رویــه
هــای واردات و صــادرات بــا ایــن کشــورها از هــر نظــر
بــرای کشــور و بــه خصــوص تجــار و تولیــد کننــدگان
دارای اهمیــت اســت.
وی افــزود :برخــاف برخــی دشــواری هایــی کــه بــر اثــر

10

شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن تحریــم هــای ظالمانــه
در طــی ســال هــای اخیــر داشــته ایــم ،بــا تــاش و
جدیــت همــکاران گمــرک جمهــوری اســامی ایــران و
بنــگاه هــای اقتصــادی ،تجــار و بازرگانــان حجــم تجــارت
خارجــی کشــور بــا همســایگان قابــل قبــول بــوده اســت .
لطیفــی خاطرنشــان کــرد :در طــی  ۱۲مــاه ســال ۹۹
حجــم تجــارت خارجــی ایــران بــا همســایگان  ۸۲میلیــون
و  ۵۳۵هــزار و  ۳۸۹تــن انــواع کاال بــه ارزش  ۳۶میلیــارد
و  ۵۰۲میلیــون و  ۳۱۵هــزار و  ۸۶۹دالر بــوده اســت
کــه از ایــن میــزان ســهم صــادرات محصــوالت ایــران بــه
کشــورهای همســایه  ۶۷میلیــون و  ۸۴۱هــزارو  ۲۱۳تــن
برابــر بــا  ۲۰میلیــارد و  ۳۵۷میلیــون و  ۴۵۵هــزارو ۲۱۳
دالر بــود کــه  ۶۰درصــد وزن و  ۵۸درصــد ارزش کل
صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه جهــان را شــامل مــی شــود.
وی تصریــح کــرد :بیشــترین حجــم صــادرات ایــران بــه
کشــورعراق بــا  ۲۵میلیــون و  ۶۷۰هــزار و  ۳۹۲تــن
بــه ارزش هفــت میلیــارد و  ۴۴۸میلیــون و  ۴۳۱هــزار
و  ۶۷۳دالر بــوده اســت و کمتریــن حجــم صــادرات نیــز
بــه بحریــن برابــر بــا هشــت میلیــون و  ۴۷۳هــزار و ۷۰۴
دالر بــود .
ســخنگوی گمــرک گفــت :در ســال  ۹۹نزدیــک بــه ۱۴
میلیــون و  ۷۰۰هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۱۶میلیــارد و
 ۱۴۵میلیــون دالر از کشــورهای  ۱۵گانــه همســایه وارد
کشــور شــده اســت کــه  ۴۳.۵درصــد وزن و  ۳۶.۵درصــد
کل واردات کل از کشــورهای جهــان را تشــکیل مــی دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حســین حقگــو ،کارشــناس اقتصــادی در شــرق نوشــت:
رئیسجمهــور محتــرم در دیــدار بــا فعــاالن اقتصــادی
از موفقیتهــای دولــت یــاد کردنــد و ازجملــه بــه
تکرقمیشــدن تــورم در ســال  93و دورقمیشــدن رشــد
اقتصــادی در ســال  95و ایجــاد  700هــزار شــغل جدیــد و...؛
بــدون شــک ایــن اعــداد و ارقــام همگــی صحیحانــد و متکــی
بــه گزارشهــای نهادهایــی رســمی ماننــد بانــک مرکــزی و
مرکــز آمــار؛ امــا مخاطبــان ایــن ســخنان رئیسجمهــوری
یاند و هــدف از بیــان ایــن اعــداد و ارقــام چیســت؟
چــه کســان 
اگــر مخاطبــان ،فعــاالن ،کارشناســان و نخبــگان اقتصــادیو صنعتــی هســتند کــه ضرورتــی بــرای بیــانوجــود نــدارد؛
چراکــه ایــن گــروه بــه واســطه کار ،زندگــی و مشــغله فکــری
و حرفهایشــان کــه حــوزه اقتصــادی اســت ،بهخوبــی بــا
ایــن اعــداد و ارقــام آشــنا و حتــی فراتــر از آن ،بــا اعــداد و
ارقامــی مأنوسانــد کــه رئیسجمهــوری محتــرم بــه واســطه
کمبــود وقــت شــاید کمتــر بــه آنهــا توجــه میکنــد.
مثــل دو خبــر همیــن یکــی ،دو روز اخیــر رســانهها :رئیــس
اتــاق ایــران و امــارات گفــت :امــارات بیشــترین ســهم تجــارت
و صــادرات بــا جهــان را در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس دارد ...بهطوریکــه ســهم امــارات از
صــادرات بــه جهــان  1.7درصــد اســت و پــس از ایــن کشــور،
عربســتان بــا ســهم 1.4درصــدی در جایــگاه دوم اســت
درحالیکــه ایــران  0.35درصــد از ســهم صــادرات بــه جهــان
را دارد و بــه ایــن ترتیــب ،امــارات پنــج برابــر ایــران ســهم
صادراتــی بیشــتری در جهــان را بــه خــود اختصــاص داده
اســت (ســایت اتــاق تهــران.)7/2/1400 ،
رئیــس کل گمــرک در تشــریح تجــارت خارجــی کشــور در
نخســتین مــاه از ســال ،از رشــد صــادرات غیرنفتــی خبــر داد
و یــادآور شــد بنزیــن در صــدر اقــام صادراتــی در فروردیــن
بــوده اســت .کشــورهای چیــن ،عــراق ،افغانســتان ،ترکیــه
و عــراق پنــج کشــور عمــده واردکننــده کاال از کشــورمان
بودهانــد (رســانهها .)7/2/1400 ،قرارگرفتــن در رده پنجــم
منطقــه بعــد از عربســتان ،امــارات ،ترکیــه و عــراق و ســهم
تقریبــا دودرصــدی از صــادرات کاالهــای بــا فنــاوری بــاال و
اتــکا بــه صــادرات مــواد خــام و انرژیپایــه بعــد از اجــرای
شــش برنامــه توســعهای.
مســئله فــوق وقتــی در پسزمینــهای از گــزارش نهادهــای
اقتصــادی داخلــی و بینالمللــی از عملکــرد اقتصــادی
کشــور در چهــار دهــه اخیــر قــرار میگیــرد ،عمــق مشــکل
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و بحرانیبــودن وضعیــت خودنمایــی میکنــد؛ ازجملــه از
رشــد حــدود یکدرصــدی و تــورم حــدود 20درصــدی
کشــورمان در مقایســه بــا میانگیــن رشــد اقتصــادی
ســهدرصدی و تــورم پنجدرصــدی در ســطح جهــان و
نیــز قرارگرفتــن در انتهــای جــدول آزادی اقتصــادی (رتبــه
162در بیــن  171کشــور ) ،فضــای کس ـبوکار (رتبــه 127
در بیــن  190کشــور) و فســاد ( 146در بیــن  180کشــور) و...
 .البتــه ایــن رشــته ســر دراز دارد.
حــال ســؤال کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی ایــن اســت کــه
اگــر قــرار بــر عــدد ،رقــم و آمــار اســت ،ایــن اعــداد و ارقــام
هولنــاک از عملکــرد اقتصــادی کشــور در کجــای محاســبات
رئیــس محتــرم دولــت و سیاســتگذاران ،دولتمــردان،
برنامهریــزان و تدبیرکننــدگان امــور اقتصــادی کشــور در
طــی دهههــا جــای دارد؟! ایــن اعــداد و ارقــام دســتاورد چــه
افــراد و چــه الگوهــای اقتصــادی -سیاســی اســت؟!
امــا اگــر مخاطــب رئیسجمهــوری محتــرم از بیــان اعــدادو ارقــام یادشــده ،مــردم عــادی و افــکار عمومــی اســت کــه
نــه ایــن زبــان ،زبــان مــردم اســت و نــه ایــن گزارشهــا
ربطــی بــا واقعیــت بــس دردنــاک زندگــی روزمــره آنــان
دارد کــه ســخت اســیر فقــر و بیکاریانــد و از فســاد،
تبعیــض و ناکارآمــدی بــه ســتوه آمدهانــد .مردمــی کــه بــه
گــزارش همیــن نهادهــای رســمی ،هــر روز کاالیــی حیاتــی
از سفرهشــان پَــر میکشــد و از متــن زندگــی و شــهر بــه
حاشــیه پرتــاب میشــوند و شــرمآور آنکــه قوتشــان را در
ســطلهای زبالــه جســتوجو میکننــد.

انـرژی

شماره صد و هفتاد و یک  /هفته دوم اردیبهشت هزار وچهارصد

رئیسجمهــوری محتــرم در همیــن ســخنان میگوینــد
«حفــظ جایــگاه واال و شایســته کشــور در عرصههــای
مختلــف علمــی ،اقتصــادی ،فنــاوری و سیاســی الزمــه رشــد
و پیشــرفت کشــور اســت» و همــه تــاش دولــت ایــن بــود
«کــه جایــگاه ایــران را در منطقــه و جهــان باالتــر ببــرد».
بــا کمــال تأســف امــا چنیــن نشــد .آیــا نبایــد دســتگاههای
عریــض و طویــل برنامهریــزی و پژوهشــی حاکمیتــی بــه
زبــان علمــی و کارشناســی چرایــی ایــن نشــدن را بــه فعــاالن
و نخبــگان اقتصــادی گــزارش و بــه زبــان عــادی بــا مــردم در
میــان نهنــد؟
اینکــه مشــکل کجــا بــوده ،کجاســت و راهحــل چیســت؟! امــا
پیــش از آنکــه آن نهادهــای بــزرگ بخواهنــد بــه خــود زحمت
داده و پاســخ دهنــد ،جــواب را بــه نظــر میتــوان از ســخنان
خــود رئیسجمهــوری محتــرم در همیــن جلســه اســتخراج
کــرد .آنجــا کــه میگوینــد« :اگرچــه اهمیــت بهرهگیــری از
علــم روز در مدیریــت اقتصــادی اثبــات شــده اســت« ،امــا»
بههیچوجــه نمیتــوان از کنــار اهمیــت تجربــه در ارتقــای
کیفیــت مدیریــت اقتصــاد عبــور کــرد» .پاســخ در همیــن
«امــا»ی ربطدهنــده دو بخــش جملــه ایشــان اســت.
«اما»یــی کــه ب ـه نظــر سرنوشــت اقتصــاد سیاســی جامعــه
ایــران را در دهههــا چــه قبــل و چــه بعــد از انقــاب رقــم زده
اســت« .اما»یــی کــه نتیجــه آن بــه حاشــیه راندهشــدن علــم
اقتصــاد بــوده اســت و حاکمشــدن «آزمــون و خطــا» بــا نــام
مســتعار «تجربــه» .آقــای رئیسجمهــوری یادتــان هســت
ت خــود گفتیــد« :در
هفــت ســال قبــل تقریبــا در اوایــل دولـ 
کشــور مــا ســالها و دهههاســت کــه اقتصــاد بــه سیاســت
یارانــه میدهــد .میگوینــد یارانــه دائمــی نمیشــود ،یــک
روزی بایــد قطــع شــود.
خــب در اینجــا هــم بیاییــم تصمیــم بگیریــم اقتصــاد مــا تــا
چــه زمانــی بــه سیاســت یارانــه بدهــد؟ هــم بــه سیاســت
خارجــی و هــم بــه سیاســت داخلــی یارانــه میدهــد .یــک
دهــه ایــن رابطــه را بهعکــس کنیــم .یــک دهــه امتحــان
کنیــم ،از سیاســت خارجــی بــه اقتصــاد یارانــه بدهیــم و
ببینیــم مــردم ،زندگــی ،معیشــت و اشــتغال جوانهایشــان
چگونــه خواهــد شــد؟» (« .)1393/10/14تجربــه»،
«مصلحــت»« ،ضــرورت»« ،برهــه حســاس» و ...اســم
رمزهــای «سیاســت»اند کــه برخــاف وعــده شــما شــیره
اقتصــاد ،کس ـبوکار و زندگــی مــردم را کشــیدند و وضعیــت
امــروز ثمــره ایــن راه ،روش ایــن «امــا»ی ترســناک اســت؛ بــه
حاشــیه راندهشــدن «علــم اقتصــاد».
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هدفگذاری برای دستیابی به تجارت
 ۳۰میلیارد دالری میان ایران و ترکیه
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و ترکیــه بــا بیــان اینکــه
شــرایط الزم بــرای برپایــی نمایشــگاه دائمــی فراهــم
شــده اســت ،گفــت :بــه دنبــال تحقــق تجــارت ۳۰
میلیــارد دالری میــان دو کشــور هســتیم.
مهــرداد ســعادت ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و ترکیــه
بــا بیــان اینکــه حجــم تجــارت ایــران و ترکیــه در ســال
 ۲۰۲۰میــادی کاهــش بســیاری را تجربــه کــرد ،گفــت:
در ایــن ســال  ۲میلیــارد دالر صــادرات و  ۲میلیــارد و
 ۲۵۴میلیــارد دالر واردات انجــام شــده ،ایــن در حالــی
اســت کــه پیــش از ایــن مبادالتــی  ۱۵میلیــارد دالری
را بــا ایــن کشــور تجربــه کــرده بودیــم.
او خاطرنشــان کــرد :عوامــل بســیاری در تجــارت دو
کشــور تاثیــر داشــته کــه شــیوع ویــروس کرونــا و
افزایــش تحریــم هــا از مهمتریــن مشــکالت محســوب
مــی شــود و بــر اســاس آن در یــک ســال گذشــته کمتــر
صــادرات و بیشــتر واردات انجــام شــده اســت.
ســعادت تصریــح کــرد :بررســیهای اتــاق مشــترک
بازرگانــی ایــران و ترکیــه نشــان مــی دهــد کــه بــا
توجــه بــه مزیــت هــای صادراتــی بــه ایــن کشــور
ظرفیــت  ۱۵میلیــارد دالری بــرای مبــادالت تجــاری در
صــورت بهبــود اوضــاع بــرای تجــارت وجــود دارد.
او بــا بیــان اینکــه اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
ترکیــه بــه دنبــال ترســیم نقشــه راهــی بــرای بهبــود
مبــادالت دو کشــور اســت ،خاطرنشــان کــرد :در همیــن
راســتا ســال گذشــته بــه موضــوع اخــاق تجــارت میــان
دو کشــور پرداختــه و شــاخصه هایــی در ایــن زمینــه
انتخــاب شــد ،زیــرا در صورتــی کــه خواســتار اصــاح
حجــم تجــارت و تحقــق اهــداف باشــیم بایــد نســبت
بــه حــل مشــکالت ریش ـهای اقــدام کنیــم.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و ترکیــه تاکیــد کــرد:
بررســی هــای اولیــه نشــان داد بســیاری از مشــکالت
ناشــی از اخــاق تجــارت اســت کــه بایــد در شــرایطی
قــرار بگیــرد تــا از مشــکالتی کــه تجــار بــا آنهــا دســت
و پنجــه نــرم مــی کننــد ،کاســته شــود و در ســال
گذشــته بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــد و امیدواریــم
بــه نتیجــه مطلــوب آن دســت پیــدا کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخالقتجارتبینایرانوترکیه
فراموشنشود
ترکیــه در ســال  219 ،2020میلیــارد دالر واردات انجــام
داده و در مقابــل  169میلیــارد دالر صــادرات داشــته اســت؛
بــر ایــن اســاس حجــم تجــارت خارجــی ترکیــه بیــش از
 388میلیــارد دالر بــوده اســت کــه از ایــن رقــم ســهم
ایــران در صــادرات کاال بــه ترکیــه تنهــا  2میلیــارد دالر
بــوده اســت کــه از ایــن میــزان  1.2میلیــادر دالر صــادرات
گاز و مابقــی ســایر کاالهــا بــوده اســت .صــادرات انــدک
ایــران بــه ترکیــه در شــرایطی بــوده اســت کــه بــر اســاس
اعــام ســازمان توســعه تجــارت ایــران میتوانســته در
ســال  2020بیــش از  15میلیــارد دالر کاال بــه ترکیــه
صــادر کنــد .بــا ثبــت چنیــن اعــدادی تجــار ایرانــی
نتوانســتند بخوبــی وارد بــازار ترکیــه شــوند و یــا بــه عــدد
پیشبینــی شــده ســازمان توســعه تجــارت نزدیــک شــوند.
اگــر بخواهیــم بپرســیم کــه چــرا تجــارت بیــن دو کشــور
ایــران و ترکیــه جــدا از تحریــم و شــیوع ویــروس کرونــا
رونــق نگرفــت ،یــک جــواب مهــم و حیاتــی دارد و آن
اینکــه اخــاق در تجــارت بیــن طرفیــن رعایــت نشــد.
ســالهای گذشــته بــا اعمــال محدودیتهایــی کــه ایــران
بــرای تجــار ترکیــه ایجــاد کــرد عم ـ ً
ا فضــای نامناســبی
شــکل گرفــت؛ طرفیــن در مــورد اعمــال تعرفــه ترجیحــی
 128قلــم کاال بــه توافــق رســیدند؛ امــا دولــت بــه دلیــل
برخــی از انتقادهــا واردات  60قلــم کاال از ترکیــه بــه ایــران
را ممنــوع کــرد و از آنجــا کــه ثبــت ســفارش بــرای طــرف
تــرک امکانپذیــر نبــود ،آنهــا بشــدت گلهمنــد شــدند.
دولــت دالیــل مختلفــی را بــرای ممنوعیــت واردات اعــام
کــرد کــه شــاید یکــی از آنهــا فشــار تولیدکننــدگان بــود؛
برخــی از تولیدکننــدگان داخلــی از تــرس اینکــه بــازار
داخلــی را از دســت بدهنــد ،هجمههــای مختلفــی را وارد
کردنــد کــه دولــت بــازار ایــران را در اختیــار ترکهــا قــرار
داده اســت .اگــر تولیدکننــدگان بــه این بــاور رســیده بودند
کــه بــا رقابــت بــازار پویــا میشــود و رشــد و توســعه بــه
دســت میآیــد ،فشــارها بــه دولــت بــرای ممنوعیــت
برخــی از کاالهــا عملیاتــی نمیشــد.
از طرفــی ترکیــه هــم بدقولیهایــی کــرد و رفتــاری را بــا

تجــار ایرانــی داشــت کــه حرفــهای نبــود .اگــر ترکهــا
اخــاق تجــاری در مــورد ایــران را رعایــت کــرده بودنــد
شــاید اکنــون اعــداد و ارقــام تجــارت طرفیــن بســیار باالتــر
بــود و تجــار ایرانــی حجــم بیشــتری کاال بــه ترکیــه صــادر
کــرده بودنــد .ترکیــه در ترانزیــت کاال از ســوی تجــار
ایرانــی رفتــار خوبــی نداشــته اســت و هــم اکنــون هــم
رفتــار خوبــی نــدارد.
بخــش خصوصــی تنهــا یــک انتظــار از سیاســتگذاران دارد
و آن اینکــه بخــش خصوصــی در همــکاری بــا ترکیــه در
حاشــیه نباشــد و از نقطــه نظــرات مــا اســتفاده شــود تــا
فضــای تجــاری و همــکاری مشــترک تقویــت شــود .اگــر
میخواهیــم میــزان صــادرات کاالهــای غیرنفتــی افزایــش
پیــدا کنــد و همچنیــن هدفگــذاری اصلــی مــا رشــد
صــادرات بــه کشــورهای همســایه اســت بایــد بیــش از
گذشــته از تــوان بخــش خصوصــی و مراوداتــی کــه دارد،
بهــره بــرد .بخــش خصوصــی از هرگونــه تعامــل و همــکاری
بــا کشــورهای خارجــی اســتقبال میکنــد از ایــن رو
امیدواریــم سیاســتگذاران از پتانســیل بخــش خصوصــی
اســتفاده کنــد و اجــازه دهــد کــه مــا در جلســات تخصصــی
حضــور داشــته باشــیم.
در همــه کشــورها بخــش خصوصــی اصــل اســت و هیــچ
زمــان بــه حاشــیه رانــده نمیشــود ،امیــدوارم در همــکاری
بــا ترکیــه بــه بخــش خصوصــی میــدان بیشــتری داده
شــود.

چرا سرمایه خارجی به
مناطق آزاد ایران نمی آید؟
ســرمایه گــذاری خارجــی یکــی از پرمناقشــه تریــن مباحث
حقوقــی اســت .بســیاری از مبانــی حقوقــی ســرمایه
گــذاری خارجــی دچــار تغییرهــای اساســی شــده اســت،
چراکــه ســرمایه گــذاری خارجــی بــه ویــژه بــرای ایــران،
یــک ضــرورت بیــن المللــی اســت .حتــی کشــورهایی کــه
انباشــت ســرمایه را تجربــه مــی کننــد ،و از نظــر علــم و
صنعــت و فنــاوری از ثروتمنــدان جهــان بــه شــمار مــی
رونــد ،دالیلــی بــرای جــذب ســرمایه خارجــی دارنــد.
شــکل گیــری مناطــق آزاد تجــاری از تــاش هــای دولــت
هــا بــرای جــذب حداکثــری ســرمایه خارجــی اســت.
ســرمایه گــذاری خارجــی مســتلزم اطمینــان بخشــی بــه
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ســرمایه گــذاران اســت .ســرمایه گــذاران مــی خواهنــد
اطمینــان حاصــل کننــد کــه نهادهــا و قوانیــن و مقــررات
داخلــی بــرای پذیــرش ســرمایه خارجــی فراهــم اســت.
برهمیــن اســاس حمایــت هــای قانونــی از ســرمایه گــذاری
خارجــی و فراهــم کــردن زیرســاخت هــای قضایــی آن
اهمیــت دارد .مهــم تریــن مســئله در جــذب ســرمایه
گــذاری خارجــی در مناطــق آزاد هــم قانــون و تضمیــن
هــای حقوقــی اســت کــه درکنــار عوامــل اقتصــادی ،عمــل
مــی کنــد .بــه عنــوان مثــال دو قانــون حمایــت و تشــویق
ســرمایه گــذاری خارجــی درمــاده دوم در بنــد «ج» ،هرگونه
اعطــای امتیــاز توســط دولــت بــه ســرمایه گــذاران خارجــی
را ممنــوع کــرده کــه ایــن مــی توانــد خالئــی قانونــی بــه
شــمار بــرود یــا در فصــل ششــم از ایــن قانــون ،در مــاده
 19آمــده «اختــاالت بیــن دولــت و ســرمایه گــذار خارجــی
در خصــوص ســرمایه گــذاری موضــوع ایــن قانــون ،چنانچــه
از طریــق مذاکــره حــل و فصــل نشــود ،در دادگاه هــای
داخلــی مــورد رســیدگی قــرار مــی گیــرد ،مگــر اینکــه در
قانــون موافقتنامــه دوجانبــه ســرمایه گــذاری بــا دولــت
متبــوع ســرمایه گــذار خارجــی ،در مــورد شــیوه دیگــری از
حــل و فصــل اختالفــات توافــق شــده باشــد» کــه ایــن امــر
را هــم مــی تــوان از موانــع قانونــی توســعه ســرمایه گــذاری
خارجــی در نظــر گرفــت.
مهــم تریــن مانــع دیگــر در جــذب ســرمایه خارجــی ،اصــل
 81قانــون اساســی اســت کــه براســاس ایــن اصــل دادن
امتیــاز تشــکیل شــرکت هــا و موسســات در امــور تجــاری
صنعتــی کشــاورزی ،معــادن و خدمــات بــه خارجیــان
مطلقــا ممنــوع اســت .ایــن اصــل جــذب ســرمایه خارجــی
را بــا چالــش جــدی مواجــه مــی کنــد.
پژوهشــگران در یــک بررســی بــه ســه دلیــل عمــده عــدم
جــذب ســرمایه خارجــی مطلــوب در مناطــق آزاد رســیده
انــد .یافتــه هــای آنــان نشــان مــی دهــد ســخت گیــری
در سیســتم هــای مالــی در مناطــق آزاد از دالیــل عمــده
جــذب ســرمایه خارجــی اســت .نکتــه دوم ،عــدم عضویــت
ایــران در ســازمان تجــارت جهانــی اســت و دیــدگاه هــای
مختلفــی کــه ســازمان هــای بیــن المللــی دربــاره مناطــق
آزاد مطــرح مــی کننــد .در نهایــت نارســایی و نامشــخص
بــودن پــاره ای از قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مناطــق
آزاد هــم از عواملــی اســت کــه جــذب ســرمایه در ایــن
مناطــق را بــا چالــش رو بــه رو کــرده اســت.
بــرای مطالعــه بیشــتر مقالــه «تحلیــل حقوقی-اقتصــادی
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موانــع ســرمایه گــذاری خارجــی در مناطــق آزاد ایــران»
را بخوانیــد .ایــن مقالــه در فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی
تطبیقــی ایــران و بیــن الملــل در بهــار ســال گذشــته
منتشــر شــده اســت.

صادرات گاز آذربایجان به ترکیه
متوقف شد

یــک منبــع اعــام کــرد کــه صــادرات گاز آذربایجــان بــه
ترکیــه بهدلیــل پایــان مهلــت قــرارداد دو طــرف متوقــف
شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از پلتــس ،یــک منبع
اعــام کــرد کــه انتقــال گاز میــدان فراســاحلی شــاهدنیز
جمهــوری آذربایجــان بــه ترکیــه بهدلیــل انقضــای ایــن
قــرارداد متوقــف شــده اســت.
بــر اســاس ایــن قــرارداد کــه ســال  ۲۰۰۱میــادی امضــا
شــده بــود ،آذربایجــان ســاالنه  ۶میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون
مترمکعــب گاز بــه ترکیــه صــادر میکــرد.
ایــن منبــع گفــت :مذاکــرات شــرکت بوتــاس ترکیــه و
شــرکت تأمیــن گاز آذربایجــان ( )AGSCکــه نماینــده
کنسرســیوم شــاهدنیز اســت ،بــرای تمدیــد قــرارداد ادامــه
دارد ،امــا صــادرات گاز بهدلیــل پایــان مهلــت قــرارداد در
 ۱۶آوریــل ( ۲۶اردیبهشــتماه) متوقــف شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن منبــع ،آب و هــوای بهــاری ترکیــه ،تقاضــای
گاز در ایــن کشــور را کاهــش داده و وجــود گزینههــای
دیگــری بــرای واردات  -ماننــد تکمحمولههــای الانجــی
 بــه معنــای آن اســت کــه توقــف صــادرات گاز جمهــوریآذربایجــان بــه احتمــال زیــاد مشــکلی ایجــاد نمیکنــد.
بنابرایــن هیــچ فوریتــی بــرای تمدیــد قــرارداد وجــود نــدارد.
دو منبــع دیگــر اظهــار کردنــد :بــا توجــه بــه روابــط نزدیــک
جمهــوری آذربایجــان و ترکیــه ،ایــن قــرارداد بــه احتمــال
زیــاد تمدیــد میشــود ،امــا مفــاد آن بــا قــرارداد پیشــین
متفــاوت اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پوشش ریسک
صندوق ضمانت
صادرات در سال
 99از  3.5میلیارد
دالر گذشت
\

صنــدوق ضمانــت صــادرات در ســال  ،99مبلــغ  3میلیــارد
و  563میلیــون دالر بــه پوشــش ریســکهای تجــاری و
سیاســی اختصــاص داده اســت کــه در طــول  50ســاله
فعالیــت ایــن صنــدوق رکــورد تــازهای بــه شــمار مـیرود.
صنــدوق ضمانــت صــادرات در ســال  ،99بــا رکــورد 3
میلیــارد و  563میلیــون دالر باالتریــن میــزان پوشــش
ریســکهای سیاســی و تجــاری صادرکننــدگان کشــور را
در طــول  ۵۰ســاله فعالیــت خــود بــه ثبــت رســاند.
ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال  ،98رشــد  35درصــدی
را نشــان میدهــد و پیــش از آن رکــورد پوشــشهای
صادراتــی صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران مربــوط بــه
ســال  ۱۳۸۸بــود کــه حــدود  3میلیــارد و ۲۰۰میلیــون دالر
پوشــشهای صادراتــی ارائــه شــده بــود.
همچنیــن ضریــب پوشــش صــادرات (ســهم پوشــش

حکمرانی
تجدیدپذیرها
در ۲۰۵۰

بــر اســاس یــک گــزارش جدیــد ،انــرژی خورشــیدی
و بــادی میتواننــد تــا ســال  ۲۰۵۰بــه طــور کامــل
جایگزیــن ســوختهای فســیلی در تامیــن انــرژی
جهــان شــوند .بــه گــزارش «ایســنا» اندیشــکده کربــن
ت َِر ِکــر در گــزارش جدیــدی پیشبینــی کــرد اگــر انــرژی
خورشــیدی و بــادی بــا همیــن رونــد بــه مســیر رشــد
خــود ادامــه دهنــد ،تــا اواســط دهــه  ۲۰۳۰ســوختهای
فســیلی را در صنعــت بــرق کنــار خواهنــد زد.
محققــان ایــن اندیشــکده مدعــی شــدند فنــاوری فعلــی
بــه جهــان امــکان تولیــد  ۶۷۰۰پتــاوات ســاعت بــرق از
انــرژی خورشــیدی و بــادی را فراهــم کــرده کــه بیــش از
 ۱۰۰برابــر باالتــر از میــزان انــرژی اســت کــه در ســال
 ۲۰۱۹در ســطح جهانــی مصــرف شــد .امــا بــا وجــود
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صنــدوق از صــادرات غیرنفتــی) در۱۲ماهــه ســال ،۱۳۹۹
بــه  10درصــد رســید کــه باالتــر از متوســط ایــن شــاخص
در میــان کشــورهای اســامی و در حــال توســعه بــه شــمار
مــیرود .
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در ســال  99معــادل 10.5
میلیــون دالر خســارت بــه صادرکننــدگان در جهت تســهیل
رونــد صادراتــی آنــان پرداخــت کــرد و  7.3میلیــون دالرنیــز
میــزان بازیافــت خســارت در ســال گذشــته بــوده اســت.
صنــدوق ضمانــت صــادرات در نظــر دارد در ســال  ۱۴۰۰بــا
توجــه بــه شــعار« تولیــد؛ پشــتیبانیها و مانعزداییهــا»
بــا تمرکــز بــر توانمندســازی صادرکننــدگان خــرد و
متوســط ،شــرکتها ،مدیریــت صــادرات و کمــک بــه
ظرفیتســازیهای جدیــد صادراتــی ،خدمــات هرچــه
بهتــرو متنوعتــری را بــه فعــاالن اقتصــادی ارائــه دهــد .
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــه عنــوان تنهــا

موسســه بیمهاعتبــار صادراتــی ( )ECAایــران کــه
همتــای موسســاتی نظیــر ســاچه ایتالیــا ،هرمــس آلمــان
و سایناشــور چیــن اســت بــا صــدور انــواع بیمهنامــه و
ضمانتنامههــای اعتبــاری نقــش مهمــی در توســعه
صــادرات غیرنفتــی ایفــا میکنــد.
در شــرایطی کــه مشــکالت عدیــده روابــط بانکــی و بیمهای
ناشــی از تحریمهــای ناعادالنــه ایــاالت متحــده آمریــکا،
تاثیــر نامطلوبــی بــر روابــط تجــاری کشــور بــا بازارهــای
خارجــی ایجــاد کــرده اســت ،ایــن صنــدوق دســتاوردهای
مهمــی طــی ســالهای دولــت تدبیــر و امیــد بــه ویــژه در
ســال  ۱۳۹۹کســب کــرده و بــه میــزان قابــل توجهــی ،بــا
طراحــی محصــوالت جایگزیــن ،خــا حضــور بانکهــای
ایرانــی در تجــارت خارجــی را مرتفــع کــرده اســت.

پتانســیل باالیــی کــه بــرای جــذب میــزان عظیمــی از
ایــن انــرژی وجــود دارد ،تنهــا  ۰ /۷پتــاوات ســاعت انــرژی
خورشــیدی و بــادی در ســال  ۲۰۱۹تولیــد شــد.
بــا ایــن حــال محققــان بــر ایــن باورنــد کــه ادامــه کاهــش
هزینههــا احتمــاال بــه رشــد انفجــاری تولیــد نیــروی
خورشــیدی و بــادی کمــک خواهــد کــرد .بــا نــرخ رشــد
ســاالنه  ۱۵درصــد ،انــرژی خورشــیدی و بــادی تــا اواســط
دهــه  ۲۰۳۰همــه بــرق جهــان و تــا ســال  ۲۰۵۰همــه
انــرژی جهــان را تولیــد خواهنــد کــرد .در ایــن گــزارش
اشــاره شــده کــه هزینــه نیــروی خورشــیدی از ســال
 ۲۰۱۰هــر ســال بــه طــور میانگیــن  ۱۸درصــد کاهــش
پیــدا کــرده اســت در حالــی کــه قیمــت نیــرو در همیــن
مــدت ،هــر ســال بــه طــور متوســط  ۹درصــد کاهــش
داشــته اســت.
نیــروی خورشــیدی در یــک دهــه گذشــته بــه طــور
متوســط بــا نــرخ ســاالنه  ۳۹درصــد رشــد کــرده و هــر دو
ســال ظرفیتــش تقریبــا دو برابــر افزایــش پیدا کرده اســت.
ظرفیــت انــرژی بــادی هــر ســال  ۱۷درصــد رشــد کــرده
و پیشــرفت در تولیــد پنلهــای بهتــر و توربینهــای
بزرگتــر بــه کاهــش هزینههــا کمــک کــرده اســت .بــا
ایــن حــال بدبینــی نســبت بــه گــذار انــرژی در آینــده
نزدیــک ،ادامــه دارد .برخــی از دانشــمندان اقلیمــی بــر
ایــن باورنــد کــه محــدود کــردن افزایــش دمــای زمیــن

بــه  ۱ /۵درجــه عمــا غیرممکــن اســت .اگرچــه
بســیاری از شــرکتهای جهانــی وعــده میدهنــد کــه
بــه تالشهــا بــرای آهســته کــردن رونــد تغییــرات
اقلیمــی کمــک کننــد ،امــا ســایرین تامیــن مالــی
ســوختهای فســیلی را افزایــش میدهنــد.
محققــان کربــن ت َِر ِکــر چهــار گــروه کشــور کلیــدی را
بــر مبنــای پتانســیل بهرهبــرداری از انــرژی خورشــیدی
و بــادی و تامیــن تقاضــای داخلــی شناســایی کردنــد.
کشــورهای کمدرآمــد جنــوب صحــرای آفریقــا کــه
مصــرف انــرژی اندکــی دارنــد پتانســیل عظیمــی بــرای
تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر دارنــد کــه دس ـتکم هــزار
برابــر بیشــتر از نیــاز داخلــی آنهــا اســت .آفریقــا در
زمینــه زیرســاخت انــرژی تجدیدپذیــر پتانســیل
باالیــی دارد و میتوانــد بــه ابرقــدرت تجدیدپذیــر
تبدیــل شود.کشــورهایی کــه پتانســیل تولیــد انــرژی
تجدیدپذیــر  ۱۰۰برابــر تقاضــای داخلــی دارنــد شــامل
کشــورهای اســترالیا ،شــیلی و مراکــش میشــوند کــه
زیرســاخت و حاکمیــت توســعهیافته دارنــد.
چیــن ،هنــد و آمریــکا پتانســیل تولیــد کافــی بــرای
تامیــن نیــاز داخلــی دارنــد ،در حالــی کــه ژاپــن ،کــره
جنوبــی و اکثــر نقــاط اروپــا در زمینــه بهرهبــرداری
موثــر از منابــع تجدیدپذیــر پتانســیل پایینتــری
دارنــد.
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انـرژی

[[راز سرمایه[[
کتــاب راز ســرمایه ،اثــری نوشــته ی هرنانــدو دوســوتو اســت کــه نخســتین بــار در ســال  2000بــه انتشــار رســید.
اقتصــاددان برجســته و شــناخته شــده در ســطح جهــان ،هرنانــدو دوســوتو ،در این کتاب بــه یکــی از چالــش برانگیزترین
ســوال هایــی مــی پــردازد کــه امــروز دنیــا بــا آن رو بــه روســت :چــرا برخــی کشــورها بــا کاپیتالیســم بــه موفقیــت
مــی رســند و برخــی دیگــر شکســت مــی خورنــد؟ دوســوتو بــا رد ایــن نظریــه ی پرطرفــدار کــه «موفقیــت بــر اســاس
تفــاوت هــای فرهنگــی تعییــن مــی شــود» ،بیــان مــی کنــد کــه رســیدن بــه موفقیــت ،در حقیقــت بــه ســاختار قانونــی
دارایــی هــا و حقــوق مربــوط بــه آن هــا بســتگی دارد .کتــاب راز ســرمایه ،اثــری درخشــان و آموزنــده اســت کــه درک
مــا از ســرمایه را دگرگــون مــی کنــد و نقشــه ی راه رســیدن بــه تحولــی بــزرگ در اقتصــاد جهانــی را نشــان مــی دهــد.
«دو ســوتو بــه تنهایــی انقالبــی را در جهــان ســوم برانگیختــه اســت… راز ســرمایه توانســته اســت بعــد از مدتــی
طوالنــی یکــی از معــدود روشهــای جدیــد و واقعــ ًا امیدبخــش را بــرای مهــار فقــر بــه همــراه بیــاورد».
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