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رييسجمهور سيزدهم و تاسيس
وزارت صادرات
محمد پارسا
براســاس اصــل  114قانــون اساســي نظــام جمهــوري اســامي ايــران،
رييسجمهــور بــا راي مســتقيم مــردم بــراي يــك دوره  4ســاله
انتخــاب ميشــود  .اصــول ديگــر قانــون اساســي وظايــف و اختيــارات
رييسجمهــور را تعييــن كــرده اســت .البتــه در اصــول كلــي مربــوط
بــه وظايــف دولــت نيــز وظايــف و اختيــارات قابــل اعتنايــي بــه منصــب
رياســتجمهوري داده شــده اســت .بــدون ترديــد كليديتريــن
اختيــار رييسجمهــور در قانــون اساســي اصــل  126اســت كــه
براســاس آن رييسجمهــور اختيــار برنامــه و بودجــه و امــور اداري را
برعهــده دارد  .ايــن اصــل بــا توجــه بــه گســتردگي و شــمول مقولــه
برنامهريــزي و بودجهبنــدي در حقيقــت شــكل و ماهيــت اقتصــاد
ايــران را ميســازد .رييسجمهــور از مســير وزيــران و معاونــان و
نيــز رياســت كل بانــك مركــزي و ســازمان برنامــه و بودجــه در واقــع
فرمانــده اقتصــاد بــه حســاب ميآيــد .بــه داليــل يــاد شــده و اينكــه
كســب وكار ايرانيــان تــا انــدازه قابــل اعتنايــي بــه گرايــش فكــري و
ايدههــا و افــكار و عقايــد رييــس دولــت گــره خــورده اســت ،ايــن
مهــم اســت كــه چــه كســي رييسجمهــور باشــد .ســازمان مبــارزه
سياســي در ايــران امــا گونـهاي اســت كــه در غيــاب احــزاب نيرومنــد
و شــناخته شــده و داراي ســازمان راي و كادرهــاي تربيــت شــده بــراي
رياســت بــر دولــت ،كانديداهــاي رياس ـتجمهوري از راههايــي غيــر از
مســيرهاي حزبــي كانديــدا ميشــوند .در چنيــن وضعيتــي اســت كــه
كانديداهــاي خواســتار منصــب رياس ـتجمهوري در ايــران تــا آخريــن
روزهــا ترديــد دارنــد كــه بياينــد يــا نياينــد  .آنهــا تــازه روزي كــه بــراي
ثبتنــام ميرونــد بهطــور طبيعــي نكاتــي را بــه عنــوان برنامــه طــرح
ميكننــد .ايــن اتفــاق در روزهــاي تــازه ســپري شــده رخ داده اســت و
ايرانيــان ميخواننــد و ميشــنوند كــه كانديداهــا چــه مــواردي را در
ذهــن دارنــد .دقــت در ديدگاههــا و بيانيههــاي ايــن كانديداهــا نشــان
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ناگفتههای علل
قطعی بـرق
تهــران -ایرناپــاس -ســاخت یــک نیــروگاه  ۵۰۰۰مگاواتــی بــرق نیــاز بــه
ســرمایهگذاری بیــن چهــار تــا پنــج میلیــارد دالری دارد کــه در شــرایط تحریــم
بــه راحتــی امکانپذیــر نیســت .یــک کارشــناس حــوزه بــرق از راهکارهایــی
میگویــد کــه صرفنظــر از مســاله تأمیــن مالــی میتواننــد پاســخگوی
بخشــی از تقاضــای بــرق باشــند و مانــع تکــرار خاموشــیها شــوند.
بــه گــزارش ایرناپــاس ،قطعــی بــرق و خاموشــیهای روزهــای گذشــته،
صنعــت بــرق کشــور را در کانــون توجــه قــرار داده اســت .در ایــن روزهــا بــرق و
عبارتهــای مرتبــط بــا آن ،بیشــترین مــوارد جسـتوجو شــده توســط ایرانیــان
در موتورهــای جســتوجو بــوده و ایــن بهمعنــای تأثیــر مهــم و عمیــق بــرق
در زندگــی روزانــه ماســت.
شــاید تحمــل چنــد ســاعت گرمــا در فضــای خانــه چنــدان دشــوار نباشــد،
امــا آنچــه کــه کارشناســان ایــن صنعــت از آن بــا عنــوان «ناتــرازی در عرضــه
و تقاضــا» یــاد میکننــد ،نــه تنهــا مشــترکان خانگــی بلکــه مشــترکان بخــش
کشــاورزی و صنعــت را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و هزینههایــی را بــه
آنهــا تحمیــل میکنــد کــه در نهایــت پیامدهــای منفــی آن بــه کل اقتصــاد

کشــور وارد میشــود.
ایرناپــاس بــرای بررســی دالیــل خاموشـیهای و در جسـتوجوی راهکارهایــی
کــه میتواننــد مانــع تکــرار قطعــی بــرق شــوند بــا پیــام باقــری ،نایــب
رئیــس هیــأت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران و نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران گفتوگــو
کــرد .ایــن کارشــناس حــوزه بــرق معتقــد اســت بــا اینکــه گرمــای زودهنــگام و
حتــی اســتخراج رمزارزهــا بــه ســهم خــود بــر افزایــش مصــرف بــرق تأثیرگــذار
هســتند ،امــا مســاله کمبــود عرضــه و تولیــد بــرق ،ریشــه در کمبــود منابــع
مالــی و قیمتگــذاری دســتوری دارد کــه از مجلــس هفتــم تــا کنــون ایــن
صنعــت را درگیــر کــرده اســت.
بــه گفتــه باقــری ،ســاخت نیــروگاه جدیــد بــا ظرفیــت  ۵۰۰۰مــگاوات نیــاز بــه
ســرمایهگذاری چهــار تــا پنــج میلیــارد دالری دارد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت
مالــی دولــت و بهویــژه شــرایط تحریــم ،بــه ســختی قابــل انجــام اســت .بــا
ایــن حــال اســتفاده از ظرفیتهــای قانونــی ماننــد مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از یــک طــرف گرمــای هــوا موجــب شــده بــار دســتگاههای
ادامه از صفحه 1
سرمایشــی خانگــی و صنعتــی بــه شــبکه بــرق کشــور
بــا صرفهجویــی حــدود  ۱۰هــزار مگاواتــی ،پاســخگوی تحمیــل شــود و از طــرف دیگــر ،کشــاورزان بــرای اینکــه
بخشــی از تقاضــای بــرق بــدون نیــاز بــه احــداث نیــروگاه در فصــول گــرم ســال نیــاز بــه آبیــاری بیشــتری دارنــد،
جدیــد باشــد.
برداشــت از چاههایــی را کــه عمدتـاً برقــی هســتند ،زودتــر
عــاوه بــر ایــن ،ایــران میتوانــد بهعنــوان مرکــز تبــادل از موعــد آغــاز کــرده و وارد مــدار کردهانــد .مجموعــه ایــن
بــرق منطقــه ،نیــاز خــود در فصــول اوج مصــرف را تأمیــن عوامــل موجــب رشــد بیــش از  ۲۰درصــدی تقاضــا شــده
و در ســایر فصلهــا ،از طریــق صنعــت بــرق کــه در رتبــه کــه رقمــی حــدود  ۹۰۰۰مــگاوات بــار جدیــد بــه شــبکه
نخســت صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ایســتاده ،تحمیــل کــرده اســت.
ارزآوری کنــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه گرمــای پیــش از موعــود
هــوا پیشبینــی نمیشــد ،برخــی از نیروگاههایــی کــه در
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
طــول ســال در زمــان کمبــاری بهدلیــل علمیــات اورهــال
ایرناپــاس :در رابطــه بــا دالیــل قطعــی بــرق و خاموشــی در و تعمیــرات ســاالنه از مــدار خــارج شــدهاند ،هنــوز در
کشــور ،مجموعــه عوامــل متعــددی از تغیی ـرات آبوهوایــی مــدار قــرار نگرفتهانــد.
تــا اســتخراج رمزارزهــا مطــرح میشــود .ارزیابــی شــما از
ایــن مجموعــه عوامــل چیســت و علــت قطعــی بــرق را سهم رمزارزها در خاموشیها
چــه م یدانیــد؟
اســتخراج رمزارزهــا بــر مصــرف بــرق تأثیــر دارد و بخشــی
باقــری :در صنعــت بــرق نیــز ماننــد ســایر بخشهــای از مصــرف بــرق را بــه خــود اختصــاص میدهــد .بــا ایــن
اقتصــادی ،معادلــه تولیــد و مصــرف را داریــم و اگــر ایــن حــال بهنظــر میرســد عــدد مصرفــی اســتخراجکنندگان
تــوازن برقــرار نباشــد ،دچــار مشــکل میشــویم .در صــورت رمــز ارز بــه نســبت ظرفیــت منصوبــه کشــور ،چشــمگیر
پیشــی گرفتــن تولیــد از مصــرف ،بــرق مــازاد خواهیــم نباشــد .آنچــه کــه بهعنــوان تولیــد رمــز ارز مجــوز دار
داشــت و از آنجایــی کــه بــرق تولیــدی قابــل ذخیرهســازی مطــرح اســت ،مصرفــی حــدود  ۳۰۰مــگاوات دارد و بــر آورد
نیســت ،بایــد برنامــه مشــخصی بــرای آن داشــته باشــیم .میشــود حــدود  ۱۰۰۰مــگاوات نیــز اســتخراج غیرمجــاز
آنچــه کــه امــروز در حــال رخ دادن اســت اینکــه مصــرف داشــته باشــیم.
از تولیــد پیــش افتــاده اســت .اگــر نتوانیــم از مســیرهای بنابرایــن در مجمــوع مصــرف بــرق بــرای اســتخراج رمــزارز
مختلــف ،ایــن عــدم تــوازن را جبــران کنیــم ،در نهایــت حــدود  ۱۳۰۰مــگاوات اســت کــه از ظرفیــت منصوبــه
آنچــه کــه رخ میدهــد خاموشــیهایی اســت کــه اکنــون کشــور یعنــی حــدود  ۸۵هــزار مــگاوات حــدود  ۱.۵درصــد
بــا آن روبــهرو هســتیم.
را بهخــود اختصــاص میدهــد .در نتیجــه نمیتوانــد
بــا اینکــه میتــوان تغییــرات آبوهوایــی و اســتخراج دلیــل موجهــی بــرای خاموشــیها و قطعــی بــرق باشــد.
رمزارزهــا را بهعنــوان دالیــل پیــش افتــادن مصــرف از مصــرف بــرق توســط اســتخراجکنندگان وجــود دارد ،امــا
ی روزهــای
تولیــد مطــرح کــرد ،امــا دالیــل ریش ـهای نیــز وجــود دارد تأثیــر قابــل توجهــی بــر قطعــی بــرق و خاموشـ 
کــه ضــروری اســت طــرح و بررســی شــوند.
گذشــته نــدارد.
رشــد  ۲۰درصــدی مصــرف بــرق بــه دلیــل
گرمــای زودهنــگام
در شــرایط کنونــی دلیــل اینکــه مصــرف بــر تولیــد
پیشــی گرفتــه ،گرمــای زودهنــگام اســت .اکنــون دمــای
هــوا بهطــور متوســط نســبت بــه ســال گذشــته حــدود
پنــج درصــد افزایــش داشــته؛ همچنیــن ،بــا کمبارشــی و
کاهــش حــدود  ۵۰درصــدی ذخایــر ســدها نیــز مواجهایــم.

ایرناپــاس :مســائل مقطعــی کــه موجــب قطعــی بــرق در
روزهــای اخیــر شــد هاند را بررســی کردیــم .مســائل ریش ـ های
کــه شــرایط کنونــی را بهوجــود آوردهانــد چــه مــواردی
هســتند و چگونــه میت ـوان دلیــل نات ـرازی اقتصــاد صنعــت
بــرق را تحلیــل کــرد؟
باقــری :بــرای برقــراری تــوازن بیــن تولیــد و مصــرف ،نیــاز
بــه تقویــت طــرف تولیــد داریــم .طــرف تولیــد در شــرایطی
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تقویــت میشــود کــه امــکان ســاخت نیروگاههــای جدیــد
فراهــم باشــد و در توســعه ظرفیتهــای نیروگاهــی مطابــق
بــا برنامههــای توســعه ،عملکــرد موفقــی داشــته باشــیم.
در برنامــه ششــم توســعه هدفگــذاری  ۱۰۰هــزار مــگاوات
ظرفیــت منصوبــه پیشبینیشــده بــود ،امــا اکنــون
ظرفیــت منصوبــه رقمــی حــدود  ۸۵هــزار مــگاوات اســت
و حــدود  ۱۵هــزار مــگاوات از برنامــه عقبیــم .بــه طــور
متوســط در ســالهای گذشــته کمتــر از نیمــی از ایــن
میــزان وارد مــدار شــده ،یعنــی حــدود  ۲۲۰۰تــا ۲۳۰۰
مــگاوات .در نتیجــه نتوانســتیم تقاضــا و مصــرف را بــه
میــزان تخمیــنزده شــده پوشــش دهیــم و دلیــل آن
کمبــود منابــع مالــی اســت.
تحریــم ،مانــع ســرمایهگذاری در ســاخت
نیر و گا ههــا
ســاخت نیروگاههــای جدیــد نیازمنــد تخصیــص منابــع
قابــل توجهــی اســت .بــرای احــداث نیــروگاه جدیــد بــا
ظرفیــت  ۵۰۰۰مــگاوات در هــر ســال حــدود چهــار تــا
ت انرژیهــای تجدیدپذیــر،
اســتفاده از ظرفیــ 
ارتقــای بهــرهوری نیروگاههــا ،تبدیــل
نیروگاههــای از ســوخت گازی بــه ســیکل
ترکیبــی و در نهایــت موضــوع تبــادل بــرق بــا
کشــورهایی کــه زمــان پیــک آنهــا بــا کمبــاری
مــا همزمــان اســت و برعکــس نیــز میتواننــد
بهعنــوان ســایر راههــای اصــاح ســاختار بــرق،
مــورد توجــه باشــند.
کشــورهایی کــه در همســایگی شــمالی مــا
قــرار دارنــد در زمســتان ،اوج مصــرف بــرق را
بهدلیــل اســتفاده از لــوازم گرمایشــی دارنــد.
بنابرایــن در تابســتان یعنــی در زمانــی کــه در
پیــک مصــرف قــرار ندارنــد میتوانیــم واردات
بــرق را از آنهــا داشــته باشــیم و در زمســتان
صــدور بــرق را بــه ایــن کشــورها .ایــن تعامــل
ســازنده خواهــد توانســت ایــران را بــه مرکــز
شــبکه بــرق منطقــه تبدیــل کنــد.
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پنــج میلیــارد دالر ســرمایهگذاری نیــاز اســت کــه امــکان
تامیــن آن از منابــع بودجــه دولــت وجــود نــدارد .بخــش
عمــده درآمدهــای کشــور ناشــی از صــادرات و درآمدهــای
نفتــی بــوده کــه بــا توجــه بــه تحریمهــا دچــار اختــال
شــده و نمیتوانیــم ایــن بودجــه را جایگزیــن کنیــم و
مبالــغ را بهطــور کامــل تخصیــص دهیــم.
توســعه شــبکه انتقــال و توزیــع نیــز در کنــار گســترش
نیروگاههــا دارای اهمیــت اســت و ضــرورت دارد بــه
تناســب توســعه شــبکه تولیــد ،توســعه شــبکه انتقــال و
س
توزیــع را نیــز داشــته باشــیم تــا بــا پدیــده «بــرق حب ـ 
شــده» مواجــه نشــویم .اکنــون پدیــده بــرق حب ـس شــده
در کشــور وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــی کــه در برخــی از
اســتانها بــرق تولیــد شــده امــکان انتقــال پیــدا نمیکنــد
و در اختیــار شــبکه قــرار نمیگیــرد.
ایرناپــاس :در شــرایطی کــه کمبــود منابــع مالــی ،مانــع
تقویــت طــرف تولیــد اســت ،چــه راهــکاری بــرای رفــع
ناتــراری اقتصــاد صنعــت بــرق وجــود دارد؟
باقــری :راهــکار قابــل پیشــنهاد ،حــل مســاله بهصــورت
ریشــهای و اصــاح ســاختار اقتصــاد بــرق اســت .اقتصــاد
بــرق مــا یــک اقتصــاد ناتــراز اســت کــه مصــارف آن از
منابعــش بیشــتر شــده .اقتصــاد یاران ـهای بــرق و اختــاف
جــدی بیــن قیمــت تمامشــده بــا قیمتهــای تکلیفــی و
دســتوری موجــب ایــن ناتــرازی اســت.
ریشــه قیمتهــای دســتوری در اقتصــاد بــرق بــه
تصمیمهایــی بــاز میگــردد کــه در طــرح تثبیــت
قیمتهــا در مجلــس هفتــم گرفتــه شــد و پــس از آن
اجــازه افزایــش قیمــت حاملهــای انــر ِژی ،حداقــل
متناســب بــا نــرخ تــورم نیــز داده نشــد .بــه همیــن دلیــل،
اکنــون یکــی از ارزانتریــن نرخهــای بــرق را در ســطح
جهــان داریــم و یارانــه جــدی کــه در ایــن صنعــت وجــود
دارد ،اختــاف بیــن منابــع و مصــارف را رقــم زده اســت.
مســیرهای اصــاح ســاختار اقتصــاد صنعــت
بــرق
ایرناپــاس :ایــن اصالحــات ســاختاری از چــه مســیرهایی
قابلیــت اجــرا پیــدا میکننــد؟
باقــری :مســیرهای مختلفــی بــرای ایــن اصــاح وجــود دارد.
از جملــه هدفمنــدی یارانههــا کــه در طــول برنامــه پنجــم
توســعه بایــد قیمــت ادامــه در صفحــه بعــد
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حاملهــای انــرژی بــه قیمتهــای واقعــی خــود
میرســید و منابــع آزاد شــده از محــل پرداخــت یارانــه در
زیرســاخت هزینــه میشــد تــا بــه ســاخت نیروگاههــا و
توســعه شــبکه جدیــد بــرق بیانجامــد.
مســیر بعــدی ،نظــام تعرفهبنــدی پلکانــی اســت کــه در
طبقهبنــدی مشــترکان بیــن گروههــای کممصــرف،
مصــرفِ در الگــو و پرمصــرف میتــوان بــه عدالــت در
تعرفهگــذاری بیــن مشــترکان دســت یافــت.
مســیر دیگــر رگوالتــوری در صنعــت بــرق اســت کــه بــر
اســاس سیاســتهای ابالغــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی
بایــد پیادهسازســی شــود؛ بــه ایــن صــورت کــه وزارت
نیــرو از تصدیگــری صنعــت بــرق فاصلــه بگیــرد و
قیمــت بــرق از یــک نظــام عرضــه و تقاضــای شــفاف و
واقعــی اســتخراج شــود.اصالح الگــوی مصــرف و اســتفاده
از ظرفیتهــای مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع تولیــد در
جهــت آن ،دیگــر مســیر اصــاح ســاختار اقتصــاد بــرق
اســت .تعویــض المپهــای پرمصــرف بــا کممصــرف و
 LEDیکــی از اقدامــات قابــل انجــام بــرای اصــاح الگــوی
مصــرف اســت .عــاوه بــر ایــن ،تعویــض کولرهــای گازی
پرمصــرف و مســتهلک بــا کولرهــای اســتاندارد میتوانــد
 ۶۰۰۰مــگاوات صرفهجویــی ایجــاد کنــد .همچنیــن از رده
خــارج کــردن کولرهــای آبــی و جایگزینــی بــا کولرهــای
اســتاندارد نیــز صرفهجویــی  ۴۰۰۰مــگاوات در مصــرف
بــرق کل کشــور را بههمــراه دارد .بــا ایــن روش بــدون نیــاز
بــه ســاخت نیروگاههــای جدیــد خواهیــم توانســت تولیــد
مجــازی بــرق را بــدون تولیــد فیزیکــی یعنــی نیروگاههــا
داشــته باشــیم.
تبدیل ایران به مرکز تبادل برق منطقه
ت انرژیهــای تجدیدپذیــر ،ارتقــای
اســتفاده از ظرفیــ 
بهــرهوری نیروگاههــا ،تبدیــل نیروگاههــای از ســوخت
گازی بــه ســیکل ترکیبــی و در نهایــت موضــوع تبــادل
بــرق بــا کشــورهایی کــه زمــان پیــک آنهــا بــا کمبــاری
مــا همزمــان اســت و برعکــس نیــز میتواننــد بهعنــوان
ســایر راههــای اصــاح ســاختار بــرق ،مــورد توجــه باشــند.
کشــورهایی کــه در همســایگی شــمالی مــا قــرار دارنــد در
زمســتان ،اوج مصــرف بــرق را بهدلیــل اســتفاده از لــوازم
گرمایشــی دارنــد .بنابرایــن در تابســتان یعنــی در زمانــی

کــه در پیــک مصــرف قــرار ندارنــد میتوانیــم واردات بــرق
را از آنهــا داشــته باشــیم و در زمســتان صــدور بــرق را بــه
ایــن کشــورها .ایــن تعامــل ســازنده خواهــد توانســت ایــران
را بــه مرکــز شــبکه بــرق منطقــه تبدیــل کنــد.
اکنــون مطالبــات معــوق نیــروگاهداران بخــش خصوصــی از
وزارت نیــرو حــدود  ۲۶هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه
موجــب رکــود در فعالیتهــای تولیــدی ،قرادادهــای اجــرا
نشــده و ناتوانــی در جبــران هزینههــای ناشــی از افزایــش
و نوســان نــرخ ارز شــده اســت.
ـی و
ـات فنـ
ـادرات خدمـ
ـتفاده از ظرفی ـت صـ
اسـ
ـرق
ـی بـ
مهندسـ
اقتصــاد صنعــت بــرق بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی،
دچــار مشــکالت متعــددی اســت .اکنــون مطالبــات معــوق
نیــروگاهداران بخــش خصوصــی از وزارت نیــرو حــدود
 ۲۶هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه موجــب رکــود در
فعالیتهــای تولیــدی ،قرادادهــای اجــرا نشــده و ناتوانــی
در جبــران هزینههــای ناشــی از افزایــش و نوســان نــرخ
ارز شــده اســت.
اصــاح ســاختار اقتصــاد صنعــت بــرق ،خــروج از
قیمتگــذاری دســتوری و تکلیفــی و هدفمنــد کــردن
حجــم عظیــم یارانــه ،فرصــت اســتفاده از ظرفیتهــای
ایــن صنعــت توانمنــد و پویــا را بــرای منافــع ملــی کشــور
فراهــم میکنــد .عمــق ســاخت داخــل صنعــت بــرق
کشــور بیــش از  ۹۰درصــد بــوده و در صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی نیــز رتبــه نخســت را در میــان ســایر
صنایــع دارد .بنابرایــن بــا شــروع اقدامــات اصالحــی در
ســاختار اقتصــادی آن ،میتوانیــم بهرهبــرداری حداکثــری
از ظرفیتهــا و قابلیتهــای ایــن صنعــت توانمنــد و پویــا
داشــته باشــیم.
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ادامه از صفحه 1

رييسجمهور
سيزدهم و
تاسيس وزارت
صادرات

آنهــا در يــك چيــز اشــتراك نظــر قــوي دارنــد  .ايــن
نقطــه مشــترك نيرومنــد نــزد كانديداهــا ايــن اســت
كــه وضعيــت كالن اقتصــاد ايــران و همچنيــن حــال
و روز شــهروندان از نظــر قــدرت خريــد و اشــتغال
مفيــد فاقــد مطلوبيــت اســت .آنهايــي كــه بــا اقتصــاد
سياســي ايــران آشــنايي دارنــد نيــك ميداننــد
اعتــراف دســتهجمعي گروهــي از عاليتريــن
مقامهــاي اجرايــي ،قضايــي و قانونگــذاري بــه
ضعفهــاي بنياديــن اقتصــاد يــك گام بــزرگ بــه
حســاب ميآيــد ،چــون در روزهايــي غيــر از ايــن
روزهــا بــه لحــاظ سياســي و بــه ويــژه سياســت
خارجــي همــه مقامهــا و بازيگردانــان سياســت بــا
هــم بــه ايــن مســاله مهــم اعتــراف نميكننــد .امــا
همــه كســاني كــه برنامههــاي اعالمــي كانديداهــا
را ميخواننــد ايــن را نيــز فهميدهانــد كــه در
ارايــه راهحــل بــراي بيــرون رفتــن اقتصــاد كشــور
از بحــران؛ تفاوتهــا بنياديــن و معنــادار اســت .بــه
نظــر ميرســد يــك نظرســنجي از فعــاالن خصوصــي
و نيــز بررســيهاي كارشناســي از رونــد تحــوالت
نشــان ميدهــد اقتصــاد ايــران بــراي بيــرون رفتــن ار
تنگنــاي امــروز و فــرداي خــود جــز توســعه صــادرات
راهــي نــدارد .رشــد صــادرات بهطــور واقعــي از يــك
طــرف تحريمهايــي كــه اقتصــاد ايــران را بــه گــرداب
فــرو بردهانــد را بياثــر ميكنــد و از ســوي ديگــر
منجــر بــه توســعه درآمــد ارزي و نيــز اشــتغال مفيــد

خواهــد شــد .عالقهمنــدان بــه اقتصــاد سياســي نيــك
ميداننــد فقــط از ايــن راه اســت كــه ميتــوان بــه
آينــده كشــور اميــد بســت .كانديداهايــي كــه شــانس
پيــروزي دارنــد بايــد از هميــن امــروز توجــه اكيــد
خــود را بــه ســوي ايــن واقعيــت متمركــز كــرده
و موانــع توســعه صــادرات را رصــد كــرده و بــا
برنامهريــزي دقيــق ايــن موانــع را از ســر راه بردارنــد
و آينــده اقتصــاد را بــا توســعه صــادرات تضميــن
كننــد .تقويــت همــه نهادهايــي كــه در درون دولــت
يــا بيــرون دولــت بــا صــادرات ســروكاردارند بايــد در
دســتور كار قــرار گيــرد .ســازمان توســعه تجــارت،
بانــك توســعه صــادرات و صنــدوق ضمانــت صــادرات
و تشــكلهاي بــزرگ صادراتــي در بخــش غيردولتــي
از جملــه نهادهاييانــد كــه اختيــار و وظيفــه دارنــد
آرمــان توســعه صــادرات را پيــش ببرنــد .بــا توجــه
بــه اهميــت مســاله در پايــداري اقتصــاد ايــران و
گريــز از وابســتگي بــه درآمــد نفــت و نيــز بياثــر
شــدن تحريمهــا ميتــوان بــه رييــس دولــت بعــدي
پيشــنهاد كــرد بــا لحــاظ كــردن همــه مســائل اداري
و برطــرف كــردن ســدها و موانــع ،وزارت صــادرات در
دولــت بعــدي را تاســيس كنــد .بــه اميــد روزهايــي
كــه دولتهــا بــدون مجادلههــاي بازدارنــده تنهــا
بــه آبادانــي و پيشــرفت ايــران بينديشــند و از نيــروي
فوقالعــاده مقولــه صــادرات اســتفاده كننــد .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو،
بــه نقــل از رادیــو گفتوگــو ،دکتر حســن مــرادی،
اســتاد حقــوق انــرژی دانشــگاه تهــران در برنامــه
«گفتگــوی اقتصــادی» بــا محوریــت موضــوع
بررســی علــت خاموشــی هــای اخیــر مصاحبــه
کــرد.
مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا ســالها بــود قطعــی بــرق و
خاموشــی نداشــتیم گفــت :قطعــی بــرق در ایــن چنــد روز
یــک اتفــاق غیرمترقبــه و هشــداری بــرای کســب و کارهای
مجــازی و دولتمــردان بــود کــه مســئله تأمیــن مســتدام

مــرادی بــا بیــان اینکــه انــرژی تجدیــد پذیــر در ایــران
صرفــاً یــک نمایــش اســت افــزود :بــا وجــود پتانســیل
هــای عظیــم خورشــیدی و گرمایــی و غیــره امــا در حــد
خیلــی کمــی از ایــن ظرفیــت اســتفاده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه رشــد  35برابــری مصــرف بــرق کشــور
طــی ســی ســال اخیــر گفــت :علــت ایــن افزایــش مصرف،
توســعه یافتگــی کشــور و توســعه شــهرها و توزیــع بــرق
در مناطــق دورافتــاده و روســتایی و تبدیــل روســتاها بــه
شهرکهاســت.
اســتاد حقــوق انــرژی دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه
مصــرف انــرژی خورشــیدی در کشــور ســوریه ،عــراق و
ترکیــه بــه مراتــب از ایــران باالتــر اســت گفــت :راندمــان

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران در رادیــو گفــت وگو،اظهارکــرد :قطعی
هــای بــرق اتفــاق غیرمترقبــه ای نبــود و بایــد از قبــل پیــش بینــی مــی شــد.

صالحــی :قطعــی
بــرق بایــد از قبــل
پیــش بینــی میشــد

بــرق مســئله ســاده ای نیســت و بایــد بــه فکــر بــود.
وی بــا اشــاره بــه ورود نیــروگاه جهــرم بــا ظرفیــت
 160مــگاوات ،نیــروگاه غــرب کارون بــا  170مــگاوات
و نیــروگاه گوهــران بــا ظرفیــت  160مــگاوات بــه
شــبکه تأمیــن بــرق گفــت :مــا در عیــن اینکــه بایــد بــه
کشــورهای همســایه بــه خاطــر وضعیــت بســیار بحرانــی
شــان صــادرات بــرق داشــته باشــیم بایــد بــرق مصرفــی
خودمــان را هــم مدیریــت کنیــم.
اســتاد حقــوق انــرژی دانشــگاه تهــران بــا تأکیــد بــر اینکه
علــت قطعــی هــای بــرق بایــد مشــخص شــود گفــت:
ممکــن اســت ایــن قطعــی هــا بــه خاطــر خشکســالی،
ماینرهــا و یــا مســائل دیگــری باشــد.

پنــل هــای خورشــیدی در ایــران بســیار پاییــن اســت و
اکثــر نیــروگاه هــای خورشــیدی در کشــور هــم نمایشــی
انــد
مــرادی تأکیــد کــرد :اگــر وزارت نیــرو عــدم اســتفاده از
کولــرگازی را بــه مــردم توصیــه مــی کنــد اول بایــد از
خــودش شــروع کنــد.
در ادامــه ،حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه قطعــی هــای بــرق
اتفــاق غیرمترقبــه ای نبــود و بایــد از قبــل پیــش بینــی
مــی شــد گفــت :اگــر قیمــت هــای حامــل هــای انــرژی
طبــق برنامــه ســوم توســعه بــا شــیب کــم افزایــش مــی
یافــت و قیمتهــا واقعــی ســازی مــی شــدند االن شــاهد
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ایــن اتفاقــات نبودیــم.
وی بــا اشــاره بــه رشــد پاییــن ســرمایه گــذاری در صنعــت
بــرق گفــت :مــا طبــق برنامــه ششــم توســعه بایــد  5هــزار
مــگاوات نیــروگاه احــداث مــی کردیــم کــه هــزار مــگاوات
آن هــم بایــد از محــل تجدیدپذیرهــا باشــد امــا ایــن ســهم
بســیار پاییــن و زیــر یــک درصــد اســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره
بــه وجــود  70تــا  80هــزار مــگاوات ظرفیــت انــرژی
تجدیدپذیــر در کشــور گفــت :شــدت مصــرف انــرژی در
ایــران از متوســط دنیــا بیــش از دو برابــر اســت و بــرای
ایــن موضــوع بایــد یــک فکــر اساســی کــرد.
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 ۶کشور مقصد صادرات برق تولیدی از انرژی
تجدیدپذیر ایران شدند
عضــو هیــأت مدیــره انجمــن انرژیهــای
تجدیدپذیــر گفــت ۶ :کشــور عــراق ،عمــان،
افغانســتان ،ترکیــه ،ارمنســتان و تاجیکســتان بــه
عنــوان کشــورهای هــدف صــادرات بــرق تولیــدی
تجدیدپذیرهــا تعییــن شــده انــد و مذاکراتــی بــا
ایــن کشــورها آغــاز شــده اســت .ســیدمحمدجواد
موســوی عضــو هیــأت مدیــره انجمــن انرژیهــای
تجدیدپذیــر در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت:
ایجــاد بســتر انتقــال و ترانزیــت بــرق صادراتــی
تولیــدی از انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران کلیــد
خــورده و جلســات و مذاکــرات متعــددی در ایــن
خصــوص داشــتهایم .وی افــزود 6 :کشــور عــراق،
عمــان ،افغانســتان ،ترکیــه ،ارمنســتان و تاجیکســتان
بــه عنــوان کشــورهای هــدف صــادرات بــرق تولیدی
تجدیدپذیرهــا تعییــن شــده انــد و مذاکراتــی بــا ایــن
کشــورها آغــاز شــده اســت .موســوی بــا بیــان اینکــه
«نیــاز کشــورهای منطقــه بــه بــرق و بســترهای
مناســب توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در ایــران،
زمینــه ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش و صــادرات
بــرق تولیــدی را بســیار توجیهپذیــر کــرده اســت»ف
گفــت :در حــال حاضــر  650مــگاوات ظرفیــت نصــب
شــده تولیــد بــرق از انرژیهــای تجدیدپذیــر در
کشــور داریــم کــه ایــن رقــم در ســال  98بــه 1000
مــگاوات خواهــد رســید و مــی توانیــم از ایــن محــل،
 20تــا  25درصــد کســری بــرق کشــور را تأمیــن
کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

محســن رضایــی ،کاندیــدای دوره ســیزدهم
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،امــروز بــا حضــور
در اتــاق ایــران ،در جمــع فعــاالن اقتصــادی بــه
تشــریح برنامههــای خــود در حــوزه اقتصــاد
پرداخــت.
در آســتانه برگــزاری ســیزدهمین دوره انتخابــات
ریاس ـتجمهوری ،نامزدهــای ایــن انتخابــات بــا حضــور در
جمــع فعــاالن بخــش خصوصــی در اتــاق ایــران ،برنامههــای
اقتصــادی خــود را تشــریح میکننــد .در ایــن راســتا ،امــروز
اتــاق ایــران میزبــان محســن رضایــی بــود.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران در ابتــدای ایــن
نشســت ،بــا آرزوی توفیــق بــرای ملــت ایــران گفــت:
خوشــبختانه رویکــرد کلیــه کاندیداهــای ایــن دوره
اقتصــادی اســت هرچنــد در گذشــته هــم همیــن حرفهــا
گفتــه شــده؛ امــا امــروز خجالــتآور اســت کــه بگوییــم
ســهم اقتصــاد ایــران از اقتصــاد جهانــی نســبت بــه  ۴۰ســال
قبــل نصــف شــده اســت.
او ایــن موضــوع را نتیجــه وعدههایــی دانســت کــه داده
شــده امــا بــرای اجــرای آنهــا از ظرفیتهــای موجــود هیــچ
بهــرهای نبردیــم.
جای خالی برنامههای قابلسنجش
حســین ســاح ورزی ،نایبرئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران در ایــن نشســت گفــت :همــواره
ایــن رســم وجــود داشــته کــه کاندیداهــای تأییدشــده
توســط شــورای نگهبــان بــه اتــاق میآمدنــد و در حضــور
فعــاالن اقتصــادی برنامههــای اقتصادیهــای خــود را
مطــرح میکردنــد تــا هــم در رســانهها منعکــس شــود و
هــم توســط بخــش خصوصــی و اقتصاددانهــا بــه قضــاوت
گذاشــته شــود.
ســاح ورزی خطــاب بــه محســن رضایــی گفــت :واقعیــت
ایــن اســت کــه هنــوز چیــزی بهعنــوان برنامههــای
قابلســنجش ،قابلاندازهگیــری و قابللمــس از
هیچکــدام از نامزدهــا ندیدهایــم و از همیــن رو بســیار
عالقهمندیــم کــه برنامههــای شــما کــه -بهعنــوان
اقتصــاددان بــه میــدان آمدهایــد -را بشــنویم و جزییــات
آن را بدانیــم.

انـرژی

شماره صد و هفتاد و شش  /هفته دوم خرداد هزار وچهارصد

در دیدار محسن رضایی با
فعاالن اقتصادی چه گذشت؟

چگونه با فساد مقابله میکنید؟
در ادامــه نشســت محمدرضــا انصــاری ،نایبرئیــس اتــاق
ایــران گفــت :در همــه جلســههای ایــن شــکلی فهرســت
بلنــدی از گرفتاریهــا گفتــه میشــود .درمجمــوع مســائل
متعــددی اقتصــاد کشــور را قفــل کــرده اســت؛ شــما حتم ـاً
فکــر کردهایــد کــه ایــن مشــکالت اگــر حــل نشــود قفــل
اقتصــاد بازنخواهــد شــد.
بــه گفتــه انصــاری یکــی از مســائل اقتصــاد کشــور ،فســاد و
رانــت اســت کــه متأســفانه ایــن مســئله در اقتصــاد کالن و
خــرد مشــکالتی را ایجــاد کــرده و منافــع فــردی و گروهــی
بــه رانــت گرهخــورده اســت .شــما چطــور میخواهیــد بــا
فســاد مقابلــه کنیــد؟ البتــه
نمیشــود انتظــار داشــت هــر کــس رئیسجمهــور شــد
بایــد بــه همــه اجــزا اقتصــاد تســلط داشــته باشــد .بایــد
در ایــن مســیر ازنظــر صاحبنظــران و تجربــهداران کــف
میــدان اقتصــاد اســتفاده شــود .اگــر بــه ایــن مســائل توجــه
نشــود درنهایــت برنامههــا مســیر دیگــری را طــی میکنــد.
بایــد در تصمیمگیریهــا انســجام داشــت تــا بــا فســاد
مبــارزه شــود.
او تأکیــد کــرد :البتــه کشــورهایی بودنــد کــه رتبــه فســاد در
آنهــا بــاال بــود ولــی توانســتند بــا فســاد مقابلــه کننــد .ایــن
مقولــه غیرممکــن نیســت ولــی شــما چگونــه ایــن انســجام را
دنبــال خواهیــد کــرد.
انصــاری ادامــه داد :رابطــه مــا بــا دنیــا بعضــی چگونــه تعریف

خواهــد شــد؟ همــه میداننــد کــه تحریــم بــه اقتصــاد
آســیب جــدی زده اســت .مــا میخواهیــم بــا همســایهها
رابطــه تجــاری داشــته باشــیم؛ اســتعداد تجــارت بــا دنیــا
چقــدر اســت؟
او گفــت :در حــال حاضــر بخــش خصوصــی  20میلیــارد دالر
صــادرات دارد ،امــا مالــزی  270میلیــارد دالر و ترکیــه در
ســال گذشــته  180میلیــارد دالر صــادرات داشــته اســت.
مــا اگــر ارتبــاط ســالم بــا دنیــا نداشــته باشــم ،صــادرات در
پیچوخمهــا گیــر خواهــد افتــاد .لطفــاً صراحتــاً بگوییــد
ارتبــاط بــا دنیــا را چگونــه مدیریــت خواهیــد کــرد؟
بــه گفتــه انصــاری نــگاه بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه
دولــت فربــه ســنگین و تصــدی گــر اســت؛ دولــت بایــد
مدیریــت کنــد و نــه رقابــت .شــما هــم ایــن را تأکیــد کردید.
سالهاســت حــرف زده میشــود و عمــل نمیشــود.
چگونــه میخواهیــد دولــت را ســبک کنیــد .خیلــی از
دولتهــا قبــ ً
ا وضعیــت مــا را داشــتند ولــی اآلن تجربــه
رشــد  7درصــدی را تجربــه میکننــد .مــا میتوانیــم از ایــن
تجربههــا درس بگیریــم و اقتصــاد را رهــا کنیــم؛ شــما چــه
برنامــهای در ایــن مســیر داریــد؟
بــه نقــش تشــکلها در تصمیمگیــری اقتصــادی توجــه
شــود
ســعید ممبینــی ،رئیــس اتــاق اصنــاف در ادامــه ایــن
نشســت ،مســئله اقتصــاد را بــه صحنــه دفــاع مقــدس تشــبیه
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کــرد و گفــت :مــا خاطــرات دفــاع مقــدس را بــدون شــما
نمیتوانیــم مــرور کنیــم ،همانطــور کــه در دفــاع مقــدس
ســربازان وظیفــه خــود را انجــام دادنــد ،فعــاالن اقتصــادی
هــم در جبهــه اقتصــادی کار خــود را انجــام میدهنــد؛ امــا
اصــل کلــی ایــن اســت کــه ایــن فعــاالن بــا آرامــش خاطــر
کار کننــد تــا بتواننــد تولیــد ثــروت و تقویــت اشــتغال کننــد.
مدتهاســت کــه فعــاالن کســبوکار آرامــش ندارنــد
ممبینــی ادامــه داد :دغدغــه جــدی فعــاالن اقتصــادی
کاهــش ارزش پــول ملــی اســت .شــما هــم بــا نشــان دادن
هزارتومانــی نســبت بــه ایــن مســئله هشــدار دادیــد .در ایــن
مــدت خیلــی از ســرمایه واحدهــای اقتصــادی تحلیــل رفتــه
اســت.
ممبینــی تأکیــد کــرد :مــا  400اتــاق اصنــاف در سراســر
کشــور و  7800اتحادیــه صنفــی داریــم کــه وظیفــه آن
مشــاوره دادن بــه دســتگاههای مختلــف در کشــور اســت .در
دورههــای گذشــته پیشبینــی ایــن تشــکلها دربــاره آینــده
اقتصــاد میتوانســت مورداســتفاده بهینــه قــرار گیــرد؛ امــا
بــه ایــن توصیههــا توجــه نشــد .امیدواریــم بــه نظــر و نقــش
تشــکلهای اقتصــادی ،اتاقهــای ایــران ،اصنــاف و تعــاون
در تصمیمگیریهــای آتــی و اتــاق اصنــاف و تعــاون بیشــتر
توجــه شــود.
جایگاه واقعی بخش خصوصی را احیا میکنم
محســن رضایــی ،نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت
جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه بــا فعــاالن اقتصــادی یــک
درد مشــترک بــه نــام اقتصــاد دارد ،گفــت :تنهــا کســی کــه
در  ۲۰ســال اخیــر فریــاد اقتصــاد میزنــد ،مــن هســتم،
بنابرایــن آمــدهام تــا اجــازه ندهــم بیــش از ایــن ارزش پــول
ملــی کاهــش یابــد .در ســال  ۹۲هشــدار دادم کــه ایــن
اتفــاق رخ میدهــد.
او ادامــه داد :امــروز مســئولیت ماســت کــه بــا ایــن ســطح
تحــوالت در دنیــا در همیــن نقطــه متوقــف شــویم.
رضایــی دهــه  ۹۰را دهــه فرصتهــای از دســت رفتــه
توصیــف کــرد و افــزود :در ایــن بــازه زمانــی میــزان رشــد
اقتصــادی صفــر ،میانگیــن تــورم  ۲۰درصــد و رشــد
اســتهالک ســرمایه از رشــد ســرمایهگذاری کمتــر بــوده
اســت .وضعیــت فرســودگی زیرســاختها و ســایر مــوارد را
هــم کــه بهخوبــی میدانیــم .خوشــبختانه عقالنیــت خوبــی
در اتــاق بازرگانــی شــکل گرفتــه کــه بایــد بهخوبــی از آن
بهــره ببریــم .ادامــه در صفحــه بعــد
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ایــن کاندیــدای ریاســت جمهــوری از بازرگانــان تقاضــا
کــرد تــا دولــت را یــاری دهنــد تــا از تکــرار اشــتباهات
گذشــته اجتنــاب کنــد .ایــن نقطــه عزیمــت بایــد از دولــت
و دولتمردانــی کــه از اقتصــاد هیــچ اطالعــی ندارنــد ،شــروع
شــود .متأســفانه در ایــن ســالها همــواره شــاهد ابــاغ
بخشــنامههای ناگهانــی تــا اقداماتــی کــه کل اقتصــاد را بــه
خطــر میانــدازد ،بودهایــم.
او تأکیــد کــرد :رابطــه اقتصــاد بــا دولــت بایــد اصــاح ،تنظیم
و مدیریــت شــود .دســت دولــت را در اجــرا و مجوزهــا قطــع
کنیــم .درســت اســت کــه دولــت در اقتصــاد درحالتوســعه
نقــش دارد امــا او تنهــا میتوانــد شــتابدهنده خوبــی
در ایــن مســیر باشــد نــه اینکــه بهعنــوان رقیــب بخــش
خصوصــی فعالیــت کنــد.
رضایــی خاطرنشــان کــرد :بنــگاهداری دولــت معنایــی نــدارد.
نقــش دولــت در اقتصــاد بهعنــوان یــک شــتابدهنده اســت.
دراینبیــن اقتصــاد کشــور تنهــا بــا بهبــود محیــط کسـبوکار
اصــاح نمیشــود بلکــه بایــد ســاختارها تغییــر کنــد .در
ســال اول ریاســت جمهــوری ایــن ایــده را پیــاده کــرده و
اجــازه نمیدهــم دولتمــردی تخلــف کنــد ،البتــه در ایــن
مســیر بــه یــاری شــما نیــاز دارم.
او اظهــار کــرد :جایــگاه و نقــش بخــش خصوصــی در اقتصــاد
را احیــا خواهــد کــرد.
محســن رضایــی در پایــان نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی در
اتــاق ایــران ،در واکنــش بــه آنچــه از ســوی بخــش خصوصــی
و نماینــدگان ســه اتــاق بازرگانــی ،اصنــاف و تعــاون مطــرح
شــد ،گفــت :در ارتبــاط بــا دنیــا ،سیاســت همســایگی ،اف
ای تــی اف و برجــام بایــد گفــت کــه ایــران نمیتوانــد خــود
را از جامعــه جهانــی جــدا ببینــد هرچنــد بــه دلیــل بســته
بــودن اقتصــاد ایــران از رابطــه بــازی کــه ســایر کشــورها بــا
هــم دارنــد ،محــروم هســتیم.
او ادامــه داد :هنــوز آمریــکا و دیگــر کشــورها بــه دلیــل
تعــارض منافــع ،قبــول نکردهانــد کــه ایــران نقــش مســتقلی
در منطقــه داشــته باشــد .در ایــن رابطــه بــه افــکار منطقــی
نیــاز اســت .سیاســت مــن در روابــط بینالمللــی هــم توجــه
بــه میــدان و هــم دیپلماســی اســت .میــدان و دیپلماســی در
ارتبــاط مســتقیم بــا هــم هســتند و اولیــن کار مــن واقعــی
کــردن ایــن دیپلماســی اســت .یــک ارتبــاط واقعــی همــراه
بــا منفعــت را دنبــال کــرده هرچنــد از اقتصــاد شــرطی نیــز
دوری میکنــم.

ایــن کاندیــدای ریاســت جمهــوری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
مذاکــرات دربــاره برجــام را ادامــه میدهــد و پــای تعهــدات
ایــران در ایــن حــوزه خواهــد بــود ،تأکیــد کــرد :هرچنــد
دیپلماســی در ایــران ســرگردان اســت و ایــن بیانگــر نبــود
برنامــه و سیاســت مشــخصی اســت؛ امــا بایــد در مواجهــه بــا
مســائل بینالمللــی از تعبیــر اهــرم کــردن اســتفاده کنیــم.
یعنــی چــون قــدرت بینالمللــی نیســتیم بایــد ایــران
منطقــهای را اهرمــی در نظــر بگیریــم تــا اهــداف خــود را
جلــو ببریــم؛ ایرانــی کــه در منطقــه خــود جایــگاه مشــخصی
داشــته باشــد و ایــن هــدف ،دســت یافتنــی اســت.
رضایــی از فعــاالن اقتصــادی خواســت تــا او را بــا
سیاســتهایی کــه در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
تهیــه کــرده ،بشناســند؛ چراکــه بــه بــاور او ایــن سیاسـتها
بــر اســاس مطالعــات کارشناســی تهیــه شــده اســت هرچنــد
هیچکــدام آنطــور کــه بایــد اجــرا نشــدند .بــرای همیــن بــه
خــود جرئــت میدهــم تــا دولتهــای قبــل را نقــد کنــم.
ناراحتــم چــون ایــن سیاســتهای کارشناســی شــده را
تدویــن کردیــم امــا بــه نتیجــه نرســیدیم.
ایــن کاندیــدای ریاســت جمهــوری تنظیــم رابطــه دولــت بــا
اقتصــاد را ضــروری خوانــد و افــزود :دولــت حــق نــدارد وقتی
بــه ســرکار میآیــد بــا دخالــت در هــر بــازاری شــرایط را
بدتــر کنــد .دولــت مداخــات قیمتــی نکنــد و تنهــا بــازار
را ســاماندهی کنــد .در برابــر انحصارهــا مقاومــت کــرده و
رقابتپذیــری بــازار را افزایــش دهــد .تنظیمگــری بــازار
وظیفــه دولــت اســت.
رضایــی تفــاوت دولــت خــود بــا دیگــر دولتهــا را در ایــن
دانســت کــه پشــت درهــای بســته تصمیــم نخواهــد گرفــت.
او همچنیــن نظــام چنــد نرخــی را یکــی از منشــأهای فســاد
برشــمرد و تأکیــد کــرد :نظــام تخصیــص منابــع را اصــاح
میکنــم .متأســفانه در ســال  ۹۹بالغبــر  ۱۳۸میلیــارد
دالر یارانــه پنهــان پرداخــت شــده اســت بــرای همیــن بایــد
نظــام تخصیــص منابــع را اصــاح کنیــم .از طریــق آزادســازی
یارانههــا میتوانیــم حداقــل ســالی  ۱۰میلیــارد دالر بــه
بودجــه کشــور اضافــه کنیــم.
ایــن کاندیــدای ریاســت جمهــوری دربــاره وعدههایــی
کــه داده میشــود ،گفــت :وعدههایــی کــه میدهــم را
خــودم درک کــرده و بــه آن معتقــدم .نظــرات کارشــناس
را میگیــرم و نظــرات ضــد آن را هــم دریافــت میکنــم
و درنهایــت نتیجــه میگیــرم .اگــر رئیسجمهــور چنیــن
درکــی نداشــته باشــد کــه نمیتوانــد مؤثــر عمــل کنــد .در
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ایــن برهــه زمانــی کشــور بــه یــک رئیسجمهــور واقعــی
نیــاز دارد ،در غیــر ایــن صــورت بــه موفقیــت نمیرســیم.
او افــزود :محــور دولــت آینــده بایــد اقتصــاد باشــد امــا الزم
اســت سیاســت و امنیــت را هــم درک کنیــم.
رضایــی تصریــح کــرد :واگــذاری بــه بخــش خصوصــی واقعــی
را یــک اصــل میدانــم و اقتصــاد را بــه معنــای واقعــی
مردمــی خواهــم کــرد .در ایــن رابطــه بــه حلقــه واســط
نیــاز اســت ،اول بایــد ایــن حلقههــا را سالمســازی کنیــم
و تولیدکننــده واقعــی را بشناســیم و ســپس بــا تمــام تــوان
پشــت ســر ایــن افــراد خواهــم ایســتاد .در ایــن بیــن دیگــر
هیــچ تصمیمــی بــدون مشــورت بــا شــما نخواهیــم گرفــت.
کار را بــه شــما میســپاریم و از شــما کار میخواهیــم.
شــأن پارلمــان بخــش خصوصــی را بهجایــی کــه بایــد باشــد
میرســانیم و در ایــن بیــن مطالبــات مــا هــم از شــما بــاال
خواهــد بــود.
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رضایــی پیشبینیپذیــر بــودن اقتصــاد را بســیار مهــم
دانســت و یــادآور شــد :دولــت نبایــد روی نــرخ ارز حــرف
بزنــد بلکــه بایــد روی ثبــات آن فکــر کــرد تــا اقتصــاد
صــادرات محــوری داشــته باشــیم .دربــاره ارزش پــول ملــی
نیــز دو اصطــاح وجــود دارد؛ اول پــول قــوی و دیگــری نــرخ
برابــری کــه بــا هــم متفــاوت هســتند .پــول قــوی بــه کمــک
تولیــد ایجــاد خواهــد شــد .در ایــن روزهــا کــه اعــام کــردم
ریــال را ســومین پــول قــوی منطقــه خواهــم کــرد ،بســیاری
ایــن گفتــه را غیرواقــع قلمــداد کردنــد؛ امــا نبایــد آن را بــا
نــرخ برابــری اشــتباه گرفــت .پــول قــوی پولــی اســت کــه
در مبــادالت خارجــی موردقبــول باشــد .در ایــن رابطــه نــرخ
برابــری مــاک نیســت.
او اظهــار کــرد :برنامــه مــا تنظیــم نــرخ برابــری و افزایــش
ســرمایهگذاریها بــرای ایجــاد پــول قــوی در کشــور اســت.

پارلمان بخش
خصوصی باید
هیات دولت
دوم باشد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اوراســیا درهــای خــود را بــه روی محصــوالت ایــران گشــود.
حــذف  ۷۴کشــور از جملــه ترکیــه ،هنــد ،کــره و چیــن ،از
فهرســت «کشــورهای صادرکننــده دارای تخفیــف بــه ایــن
منطقــه» فرصتــی بــزرگ را پیــش روی اقتصــاد ایــران قــرار
داده کــه نیازمنــد توجــه اســت .ایــن اقــدام کــه در آخریــن
جلســه اتحادیــه اوراســیا تحــت عنــوان حــذف تخفیفــات
تعرفــهای ابــاغ شــده اســت ،بــه ایــران فرصــت میدهــد
بــرای افزایــش حجــم صــادرات بــه ایــن منطقــه اقــدام کنــد.
ســال گذشــته مجمــوع صــادرات ایــران بــه کشــورهای عضــو
اتحادیــه اوراســیا بــه ۱ /۱میلیــارد دالر رســید کــه نیمــی از
آن بــه کشــور روســیه بــود.
رقبــای ایــران از فهرســت دریافتکننــدگان تخفیفــات
تعرفــهای اتحادیــه اوراســیا حــذف شــدند ،ایــن اتفــاق بــه
دنبــال تعدیــل  74کشــور درحــال توســعه برخــوردار از نظــام
تخفیــف تعرفــه گمرکــی اوراســیا روی داد .بــه ایــن ترتیــب در
فضــای جدیــد ،فرصــت طالیی بــرای توســعه تجارت ایــران در
بــازار اوراســیا فراهــم شــده اســت .در پنج ســال گذشــته حجم
تجــارت کاالیــی ایــران در ایــن بــازار از حــدود  2میلیــارد و
 400میلیــون دالر فراتــر نرفتــه اســت امــا شــرایط جدیــد
بیشــک میتوانــد جایــگاه ایــران را در بــازار اوراســیا تغییــر
دهــد؛ البتــه اگــر درســت برنامهریــزی شــود .در واقــع بــرای
از دســت نــدادن ایــن فرصــت اســتثنایی حداقــل نیازمنــد
حــذف قوانیــن دســت و پاگیــر داخلــی در بخــش صــادرات و
واردات هســتیم؛ زیــرا مشــخص نیســت ایــران تــا چــه زمانــی
میتوانــد از تخفیفــات تعرف ـهای اتحادیــه اوراســیا بهــره منــد
شــود .رقبــای ایــران نیــز تــا  5مــی 2021از ایــن تخفیفــات
بهرهمنــد بودنــد ،امــا طبــق آخریــن تصمیمــات شــورایعالی
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا مقــرر شــد ،کشــورهای بهرهمنــد
از تخفیفــات تعرف ـهای مشــترک اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
محدودتــر شــوند .در فهرســت جدیــد ایــن اتحادیــه74 ،
کشــور در حــال توســعه از جملــه ترکیــه ،چیــن ،هنــد ،کــره
جنوبــی ،کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس ،عــراق،
برزیــل ،ویتنــام ،هنگکنــگ ،اندونــزی ،لبنــان ،ســنگاپور،
تایلنــد و مالــزی کــه از تخفیــف  25درصــدی تعرفــه گمرکــی
برخــوردار بودنــد ،حــذف شــدهاند.
خبــر حــذف تخفیفــات تعرفــهای ایــن اتحادیــه را الهــام
حاجــی کریمــی ،دبیــر میــز ایــران در اوراســیا اعــام
کــرده اســت .بــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ایــران،
شــورایعالی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه پیشــنهاد برخــی

کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه در اکتبــر  2020تصمیــم
گرفــت کشــورهای بهرهمنــد از تخفیفــات تعرف ـهای مشــترک
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا کــه در واقــع همــان نظــام
عمومــی ترجیحــات ( )GSPروســیه اســت را مــورد بازنگــری
قــرار دهنــد و تعــداد کشــورهای بهرهمنــد از ایــن امتیــاز را
محدودتــر کننــد.
دبیــر میــز اوراســیا تاکیــد کــرد :نکتــه حائــز اهمیــت در
فهرســت جدیــد مربــوط بــه کشــورهای درحــال توســعه
برخــوردار از نظــام تخفیــف تعرفــه گمرکــی (تخفیــف 25
درصــدی) ایــن اســت کــه  74کشــور از جملــه ترکیــه،
چیــن ،هنــد ،کــره جنوبــی ،کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج
فــارس ،عــراق ،برزیــل ،ویتنــام ،هنگکنــگ ،اندونــزی،
لبنــان ،ســنگاپور ،تایلنــد و مالــزی کــه کاالهــای تولیــدی
آنهــا میتوانســت رقیــب محصــوالت ایرانــی در بــازار اوراســیا
باشــد ،حــذف شــدهاند و از تاریــخ  5مــارس  2021بــه بعــد
از ایــن امتیــاز برخــوردار نخواهنــد بــود.
بــه گفتــه حاجــی کریمــی ،ایــن رویــداد موقعیــت ممتــازی را
در بــازار اوراســیا بــرای ایــران ایجــاد خواهــد کــرد و محصوالت
ایرانــی مشــمول تخفیفــات از لحــاظ قیمــت ،رقابتپذیــری
بیشــتری را نســبت بــه کاالهــای ســایر کشــورها کــه در ایــن
لیســت نیســتند ،خواهنــد داشــت .وی اظهــار کــرد :طبــق
قاعــده موســوم بــه ترجیحــات مشــترک اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا25 ،درصــد تخفیــف تعرفــهای بــرای حــدود 1500
ردیــف کاال (کــد  HSشــش رقمــی) کــه عمدتــا محصــوالت
کشــاورزی هســتند بــه کشــورهای در حــال توســعه تعییــن
شــده ،اعطــا خواهــد شــد .البتــه درخصــوص کشــورهای کمتــر
توســعهیافته فهرســت اقــام مشــمول تخفیــف گســتردهتر و
میــزان تخفیــف تــا حــدود تعرفــه صفــر تعییــن شــده اســت.
دبیــر میــز اوراســیا اضافــه کــرد :درخصــوص ایــن اقــام الزم
اســت صادرکننــدگان ،همچــون گذشــته فرمهــای گواهــی
مبــدأ فــرم آ (  )Aرا از طریــق اتاقهــای بازرگانــی تهــران
و شهرســتانها دریافــت کــرده و اطالعــات و الزامــات مــورد
نیــاز آن از جملــه مــدارک مربــوط بــه اثبــات ایرانــی بــودن
محصــول صادراتــی و حداقــل  50درصــد محتــوای داخلــی
آن را بــه دقــت رعایــت و ارائــه کننــد ،همچنیــن مــدارک و
اســناد مربوطــه را حداقــل تــا ســه ســال جهــت پاســخگویی
بــه درخواســتهای بررســی احتمالــی توســط گمــرکات
طرفهــای اوراســیایی و اتاقهــای بازرگانــی ایــران نــزد
خــود نگهدارنــد.

انـرژی

شماره صد و هفتاد و شش  /هفته دوم خرداد هزار وچهارصد

فرصت
جدید در
ماراتن
تجاری

سکون  5سال تجارت کاالیی
بررســی رونــد پنــج ســاله تجــارت کاالیــی ایــران و اوراســیا
نشــان میدهــد ،حجــم مبــادالت تجــاری ایــران بــا ایــن
اتحادیــه همــواره در ســطح  2 /1تــا  2 /4میلیــارد دالر در
نوســان بــوده اســت .بررســی معاونــت بررس ـیهای اقتصــادی
اتــاق بازرگانــی تهــران نشــان میدهــد ،بیشــترین حجــم
تجــارت ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا طــی  5ســال اخیــر مربوط
بــه ســال  1398بــوده و بیشــترین کســری تجــاری ایــران بــا
ایــن اتحادیــه نیــز بــه ســال  1395اختصــاص داشــته کــه
معــادل1 /2میلیــارد دالر بــوده اســت .کمتریــن کســری تــراز
تجــاری ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا مربــوط بــه ســال 1399
بــوده کــه ناشــی از افــت بیشــتر واردات در مقابــل صــادرات
بــوده اســت.
براســاس ایــن گــزارش ،تجــارت کاالیــی بــدون نفــت خــام
ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا در ســال  1399معــادل 2 /1
میلیــارد دالر بــوده کــه حــدود یــک میلیــارد دالر آن واردات
ایــران از ایــن اتحادیــه و  1 /1میلیــارد دالر آن نیــز صــادرات
ایــران بــه ایــن کشــورها بــوده اســت .تجــارت ایــران بــا
اتحادیــه اوراســیا در ســال  1399نســبت بــه ســال 1398بــا
کاهــش حــدود  11درصــدی همــراه بــوده کــه حــدود  2واحــد
درصــد آن ناشــی از افــت صــادرات ( 4درصــدی) و  9واحــد
درصــد آن ناشــی از افــت واردات (  16 /5درصــدی) بــوده
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اســت .از نــگاه تحلیلگــران اتــاق بازرگانــی تهــران ،کاهــش
تــوام صــادرات و واردات در ایــن ســال میتوانــد ناشــی از
بحــران کوویــد 19-باشــد.
روسیه بزرگترین واردکننده و صادرکننده
براســاس آمارهــای گمــرک ایــران ،طــی 5ســال اخیــر،
در میــان مقاصــد صادراتــی ایــران در کشــورهای اتحادیــه
اوراســیا ،روســیه باالتریــن ســهم را داشــته و ســهم آن طــی
دو ســال اخیــر بــا افزایــش نیــز همــراه بــوده اســت .بیشــترین
صــادرات کاالیــی بــدون نفــت خــام ایــران بــه روســیه نیــز
در ســال گذشــته انجــام شــده اســت .ایــن رقــم 501میلیــون
دالر اســت کــه نســبت بــه ســال  1398رشــد  9درصــدی
را تجربــه کــرده اســت .در ضمــن ایــن رقــم بیــش از 48
درصــد از ارزش کل صــادرات ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا
اســت .دومیــن مقصــد صادراتــی ایــران در اتحادیــه اوراســیا
نیــز ارمنســتان بــوده اســت کــه در ســال گذشــته افــت 17
درصــدی را نســبت بــه ســال  98تجربــه کــرده اســت .در
ســال  1399ارزش صــادرات ایــران بــه ارمنســتان بیــش
از  304میلیــون دالر بــود .طــی  5ســال اخیــر ،قزاقســتان
نیــز بــه عنــوان ســومین مقصــد صادراتــی ایــران در اتحادیــه
اوراســیا ثبــت شــده اســت .در ســال  ،1399ایــران حــدود
 167میلیــون دالر بــه قزاقســتان کاال صــادرات کــرده اســت
کــه آن نیــز نســبت بــه ســال  1398حــدود  2درصــد
افــت داشــته اســت .در ســال  ،1399صــادرات ایــران بــه
قرقیزســتان ،بــه عنــوان چهارمیــن مقصــد صادراتــی ایــران
در ایــن اتحادیــه ،حــدود  46میلیــون دالر بــوده اســت.
بــاروس نیــز کــه ســهم بســیار کمــی از ارزش صــادرات
ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا را شــامل میشــود ،در ســال
 1399حــدود  20 /6میلیــون دالر از ارزش صــادرات ایــران
بــه ایــن اتحادیــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
عمــده واردات کاالیــی ایــران از اتحادیــه اوراســیا از مبــدأ
روســیه انجــام شــده و ســایر کشــورها ســهم بســیار ناچیــزی
از واردات ایــران را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در ســال
 ،1399ایــران بیــش از یــک میلیــارد دالر کاال از روســیه
وارد کــرده کــه حــدود  94درصــد از ارزش کل واردات ایــران
از اتحادیــه اوراســیا را شــامل میشــود .چهــار کشــور دیگــر
عضــو اتحادیــه اوراســیا کــه ســهم  6درصــدی در بــازار
ایــران داشــتند بــه ترتیــب قزاقســتان ،ارمنســتان ،بــاروس
و قرقیزســتان بودنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فعــاالن اقتصــادی و کارشناســان نفتــی« ،ضــرورت
ایجــاد نهــاد تنظیمگــر در صنعــت نفــت و فرآوردههــای
نفــت» ،بــه ضــرورت وجــود نهادهــای تنظیمگــر بــدون
حضــور بخشهــای دولتــی و خصوصــی ،بلکــه بــا حضــور
متخصصــان فنــی پرداختنــد و عنــوان کردنــد دولــت که در
ایــن زمینــه انحصــار قانونــی دارد و رقیــب بخــش خصوصی
محســوب میشــود ،نمیتوانــد در نقــش نهــاد تنظیمگــر
بــازار عمــل کنــد .تنظیمگــری یــا رگوالتــوری و تنظیــم
مقــررات بــرای همــه افــراد بــا هــر نــژاد و محــل زندگــی
و گرایــش سیاســی و مذهبــی ،موضوعــی مشــترک اســت.
یــک کشــور بــا گرایــش چــپ ماننــد چیــن و یــا کشــوری
اســامی ماننــد ترکیــه بــه ایــن موضــوع اعتقــاد داشــته و
در تمامــی ابعــاد اجتماعــی و اقتصــادی کشــور خــود بــه
کار بردهانــد .کشــورهای غربــی کــه زودتــر از دیگــران بــه

پیگیریهــا شــدند و بــه نظــر میرســد تــا حــدی هــم
موثــر بــوده ،حداقــل در حــوزه بــرق کــه توانســته تــا
حــدی موثــر باشــد.اما آن چــه مهــم اســت و مــا بایــد
در مبانــی نظــری در آن اشــتراک نظــر داشــته باشــیم
ایــن اســت کــه رگوالتــوری بایــد چــه ویژگــی داشــته
باشــد .رگوالتــوری ســه ویژگــی مهــم دارد .اینکــه از
بازیگــران آن حــوزه مســتقل اســت ،هــم اســتقالل مالــی
دارد و هــم دســتوری .از ســویی یــک مرجــع فنــی اســت
نــه یــک مرجــع سیاســی ،یعنــی متخصصــان فنــی در
کنــار متخصصــان اقتصــاد و حقــوق رقابــت و انحصــار
مینشــینند و اظهــار نظــر فنــی میکننــد.
تخصصی سازی فعالیتهای اقتصاد نفتی
پــدرام ســلطانی ،نائــب رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی در
گفــت و گــو بــا روزنامــه اقتصاد ســرآمد ،در بــاره تاریخچه

انـرژی

شماره صد و هفتاد و شش  /هفته دوم خرداد هزار وچهارصد

انحصار سوختی نتیجه عدم دخالت دولتها
وی تصریــح کــرد :در جریــان ایــن فعالیتهــا اتفاقاتــی
در اقتصادهــای پیشــروتر ماننــد آمریــکا و انگلیــس افتــاد
و متوجــه شــدند عــدم مداخلــه دولــت در همــه بازارهــا
نتیجــه یکســانی نــدارد .در برخــی از بازارهــا و صنایــع،
عــدم مداخلــه دولــت میتوانــد موجــب انحصــار شــود.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی بــا بیــان اینکــه ایــن اتفــاق
در نهایــت موجــب میشــودکه هزینــه نهایــی بــرای
مصرفکننــده یعنــی شــهروندان افزایــش پیــدا کنــد،
افــزود :شــاید از یــک ســو بــه نظــر میرســد کــه احــداث
راهآهــن بــه ایــن شــیوه پرســود اســت .انحصــار طبیعــی
یــا انحصــار شــبکه مربــوط بــه فعالیتهایــی ماننــد
خطــوط راهآهــن ،خطــوط مســی تلفــن ،شــبکههای بــرق
و خطــوط نفــت و گاز اســت و کســی کــه ایــن خطــوط
را دارد در آن مســیر از امتیــاز ویــژه برخــوردار اســت و

ردپای رگوالتوری
در اقتصاد نفتی
انحصار سوختی نتیجه عدم دخالت دولتها «،اقتصادسرآمد» گزارش می دهد

ایــن کار اقــدام کردنــد ،از طریــق تنظیــم مقــررات ســفت
و ســخت بــا ایجــاد مکانیزهــای دقیــق ایــن پیشــرفت را
میســر کردند.بــه گــزارش اقتصادســرآمد ،بحــث ضــرورت
ایجــاد رگوالتــوری در حــوزه انــرژی اعــم از نفــت و گاز
و بــرق در کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی سالهاســت
کلیــد خــورده اســت .اتــاق چنــد ســال پیــش بســتهای
را نوشــت کــه یکــی از بندهایــش بحــث رگوالتــوری
بــوده و پــس از آن تشــکلهای مربوطــه مثــل اتحادیــه
فرآوردههــای نفــت و گاز و پتروشــیمی ،فدراســیون
و دیگــر تشــکلها هــم وارد ایــن گفتمــان اتــاق و

رگوالتــوری بــه خبرنــگار مــا گفــت :در جریــان دولــت
مــدرن و نظریهســازی بــرای اداره اقتصــاد در کشــورهای
اقتصــادآزاد و پیشــرو در توســعه اقتصــاد و بنــا نهــادن
مــدل اداره اقتصــاد کشــور بــر حــق حاکمیــت خصوصــی
و همچنیــن حــق آزاد کســب و کار ،شــکل مدیریــت
اقتصــاد از اداره کنترلشــده بــه تدریــج بــه آزادســازی
بازارهــا ســوق پیــدا کــرد .بــر مبنــای نظریههــای آدام
اســمیت و بعــد ازآن ریــکاردو و نظریههــای مربــوط بــه
انتفــاع عمومــی ،اقتصادهــا اقــدام بــه تخصصــی ســازی
فعالیتهــای اقتصــادی کردنــد.

میتوانــد از ایــن امتیــاز بهــرهداری انحصــاری کنــد و
قیمتهــا را بــه بــازار دیکتــه کنــد.
آثار رگوالتوری در اقتصاد نفتی
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی ،آثــار و ایــرادات ایــن
کار هــم بــه تدریــج آشــکار شــد ،از جملــه اینکــه منجــر
شــد حقــوق مصرفکننــده ضایــع شــود ،قیمتهــا
بــه طــرز غیرقابــل قبولــی افزایــش پیــدا کنــد و رفــاه
مصرفکننــدگان آن خدمــات کاهــش پیــدا کنــد و آنهــا
گزینــه دیگــری بــرای انتخــاب نداشــته باشــند ،در نهایت
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انگیــزه رقابــت و ســرمایهگذاری و بهــرهوری اقتصــاد
محلــی آن منطقــه و در نهایــت اقتصــاد ملــی بــه تدریــج
کاهــش پیــدا میکنــد.
ســلطانی خاطرنشــان کــرد :اگــر نهــاد رگوالتــوری بــود
امضاهــای طالیــی وجــود نداشــته و انحرافــی در اقتصــاد
بــه وجــود نمــی آمــد و بــا افزایــش گاه و بــی گاه ارز و
ظهــور شــرکت هــای شــبه دولتــی ،اقتصــاد پنهانــی نیــز
شــکل نمــی گرفــت.
بــا ایــن تفاســیر ،شــورای رقابــت نمیتوانــد در تمــام
زمینههــای انحصــاری بهصــورت تخصصــی وارد شــود.
از ســال  95بــا هماهنگــی وزارت نیــرو و وزارت نفــت
پیشــنهاداتی بــرای تشــکیل نهادهــای تنظیمگــر بــه
هیــات دولــت ارائــه شــد امــا بــا مخالفــت مواجــه شــد،
مســاله بــه مجلــس منعکــس شــد و مجلــس مــاده 59
قانــون را اصــاح و تکمیــل کــرده و دولــت را موظــف کــرد
کــه پــس از پیشــنهاد شــورای رقابــت مکلــف اســت ظــرف
ســه مــاه نهــاد تنظیمگــر ایجــاد کنــد ،امــا ایــن کار انجــام
نشــد .در ســال  98هــم اقداماتــی انجــام و بــه دولــت
ارســال شــد و بــاز هــم بــه تصمیــم مجلــس موکــول شــد
و در ســال  99بــاز هــم پیشــنهادها بــه مجلــس رفــت.
مطالــب مکملــی بــرای نهــاد تنظیمگــر بخــش بــرق در
نظــر گرفتــه شــده و بــه صــورت تبصــره پیشــنهاد شــده
کــه مجلــس بــه دولــت اجــازه دهــد بــرای ســایر نهادهــا
بــه جــز بــرق هــم نهــاد تنظیمگــر مســتقل بخشــی
ایجــاد شــود و ایــن الیحــه در کمیســیون تخصصــی اصــل
 44و دولــت در حــال بررســی اســت.
بحثهــای انحصــاری در بخــش نفــت و گاز ،تامیــن
نفــت و گاز صنایــع پاییــن دســتی کــه توســط انحصــار
دولتــی تامیــن میشــود احتیــاج بــه تنظیمگــری دارد.
فرآوردههایــی کــه خــوراک صنایــع پاییــن دســتی
صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی را تشــکیل میدهنــد
و شــبکههای انتقــال و توزیــع و اســکلههای صــادرات
و واردات انحصاراتــی اســت کــه بایــد تنظیمگــری روی
آنهــا انجــام شــود .در قوانیــن مختلــف در کشــور بــا
تنظیمگــری اختیــارات مختلفــی داده شــده امــا تناســبی
بــا فضــای اجــرای قانــون اصــل  44و فعالیــت گســترده
بخــش خصوصــی نــدارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آنطــور کــه فضــای انتخابــات نشــان میدهــد ،هنــوز
خبرچندانــی از برنامــه ،ایــده و دیــدگاه منســجم بــرای اداره
اقتصــاد ایــران توســط کاندیداهــا نیســت ،بلکــه همچنــان
اســتفاده از شــعارهایی ماننــد شــوقخدمت در ذهــن
آنــان برجســتهتر از تــاش در جهــت نــگارش برنامههــای
منســجم و کارآمــد اســت.
بــا مشــاهدات شــخصی مــن از رفتارهــای کاندیداهابــه نظــر
میرســد کــه آنهــا شــناخت عمیقــی از بحرانهــای واقعــی
اقتصــاد ایــران ندارنــد و مســاله سیاســت برایشــان مقــدم
بــر اقتصــاد اســت و در نتیجــه وقتــی در مــورد موضوعــات
اقتصــادی بحثــی بهمیــان میآیــد ،در ذهنشــان
همهچیــز بــه معیشــت فروکاســته میشــود؛ در حالیکــه
بحــران معیشــتی برآمــده از شــاخصهای کالن دیگــری
اســت .رئیسجمهــور بایــد بینــش دقیقــی از تــورم و چرایــی
بهوجــود آمــدن آن ،علــت فــرار ســرمایه ،منفیشــدن رشــد
ســرمایهگذاری ،اســتهالک ســاختار بودجــه ،علــت مهاجــرت
نخبــگان ،ضــرورت اصــاح ســاختار بودجــه ،اولویــت اصــاح
نظــا م بانکــی ،بیمــهای ،گمرکــی و تامیناجتماعــی،
شــناخت دقیقــی از منظومــه پیچیــده تحریمهــا و آگاهــی
مناســبی از توانمندیهــای واقعــی اقتصــاد ایــران داشــته
باشــد؛ در چنیــن شــرایطی اســت کــه رویاپردازیهــای
شــعاری جایشــان را بــه برنامههــای کاربــردی میدهنــد.
بــه هرحــال دولــت ســیزدهم بایــد بدانــد کــه اقتصــاد ایــران
حداقــل بــا پنــج ابرچالــش مواجــه اســت کــه اگــر فکــری بــه
حــال آنهــا نکنــد ،توســعه کشــور پیــش نم ـیرود.
اما این پنج چالش چیست؟
چالــش اول :دوران جنــگ اقتصــادی در کنــار حــوادث
ناگــواری ماننــد حادثــه هواپیمــای اوکراینــی ،آبــان  ،۹۸دی
 ۹۶و بهخصــوص رشــد تــورم و بحــران معیشــت مــردم ،منجر
بــه کاهــش ســرمایهاجتماعــی شــدهاســت .بهخصــوص کــه
طــی چهــار ســال گذشــته ،مهمتریــن مســاله جامعــه جــوان
و تحصیلکــرده کشــور یعنــی اشــتغال نهتنهــا حــل نشــده،
بلکــه بحــران آن عمــق بیشــتری هــم یافتــهاســت .طــی
 ۱۶ســال گذشــته ،حــدود  ۱۷میلیــون نفــر بــه جمعیــت
در ســن کار کشــور افــزوده شــده؛ در حالیکــه متوســط
اشــتغال در ایــن ســالها ،ســه میلیــون نفــر بــوده اســت.
افــزون بــر ایــن ،میانگیــن  ۱۰ســاله رشــد اقتصــادی در
کشــور تقریبــا صفــر بــوده و میانگیــن نــرخ تــورم طــی

ایــن دوره  ۱۰ســاله  ۱۸درصــد بــوده اســت .در حالیکــه
میانگیــن نــرخ تــورم در منطقــه حــدود  ۶تــا ۹درصــد اســت
و امــروز نــرخ تــورم ایــران بــا کشــورهایی نظیــر ســودان و
آرژانتیــن برابــری میکنــد .نکتــه اینجاســت کــه از بیــن
 ۱۸۶کشــور ،تنهــا ۸کشــور دارای تــورم دورقمــی هســتند
کــه متاســفانه ایــران یکــی از آنهاســت .اقتصــاد ایــران امــروز
بــه رشــد اشــتغالزا نیــاز دارد.
چالــش دوم :کاهــش  ۴۰درصــدی میانگیــن قــدرت خریــد
مــردم طــی یــک دهــه اخیــر و همزمانــی آن بــا افزایــش
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چالشهــای اقتصــاد ایــران اســت .طــی ســالهای
گذشــته ،مســاله تــداوم تحریمهــا در ایــن موضــوع موثــر
بــودهاســت .نظرســنجیای کــه وزارت صمــت بــا جامعــه
آمــاری  ۹۵۰کارآفریــن انجــام داده نیــز مویــد ایــن موضــوع
اســت کــه فعــاالن اقتصــادی اصلیتریــن مشکلشــان «عــدم
ثباتاقتصــادی» اســت .در واقــع مهمتریــن بحثــی کــه
کارآفرینهــا را زمینگیــر میکنــد ،بحــث عــدم ثبــات اســت
کــه باعــث شــده انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری کاهــش پیــدا
کنــد .در عیــن حــال بــه خــروج ســرمایه از کشــور ســرعت
داده اســت؛ حتــی بــا اینکــه قیمــت ارز هــم بــاال رفــت ،هنوز

شــدنی خواهــد بــود.
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چالــش پنجــم :در ســال  ۱۴۰۰پیچیدهتریــن مســاله اقتصــاد
ایــران فســاد اســت .حداقــل یــک دهــه از آغــاز مبــارزه جدی
بــا فســاد در کشــور میگــذرد ،ولــی فســاد کــم نشــدهاســت،
بهخصــوص طــی ایــن ســالها رســانهها بــا بازنمایــی
وضعیــت فســاد در کشــور ،آگاهیبخشــی فراگیــری در
ایــن مــورد صــورت دادهانــد .نکتــه قابلتوجــه اینکــه رتبــه
ایــران در ادراک فســاد بــه رقــم ۱۴۹رســیدهاســت و در ایــن
زمینــه ایــران یکــی از ضعیفتریــن کشــورها از منظــر ایــن

ابرچالشهای امروز
اقتصاد ایران کدامند؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران

ضریــب جینــی کشــور ،ایــن واقعیــت را بیــش از گذشــته شــاهد خــروج ســرمایه هســتیم .دولــت آینــده اگــر نتوانــد
عیــان کــرده کــه کاهــش قــدرت خریــد در دهکهــای پیــام حفــظ ثبــات را بــه جامعــه اقتصــادی بدهــد ،وضعیــت
پاییــن افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرده و نگرانیهــا از چیــزی کــه در آن قــرار داریــم ،بهتــر نخواهــد شــد.
از گســترش خــط فقــر و خشــونت و بهتبــع آن ،تهدیــد
جــدی امنیــت اجتماعــی در کشــور را تشــدید کــردهاســت؛ چالــش چهــارم :اصــاح نظــام پرداخــت غیرهدفمنــد
بنابرایــن فقرزدایــی غیرتورمــی یکــی دیگــر از اولویتهــای یارانههــا موضوعــی اســت کــه مــورد وفــاق جامعــه
دولــت آینــده اســت.
اقتصــادی قــرار دارد ،در حالیکــه دولــت دوازدهــم یکــی از
نقــاط درخشــان کارنامــه خــود را پرداخــت همیــن یارانههــا
فقرزدایــی اگــر قــرار باشــد از محــل افزایــش پایــه پولــی و میدانســت کــه ســاالنه بالــغ بــر ۱۰۰میلیــارد دالر یارانــه
اســتقراض صــورت گیــرد ،بــه ضــد آن تبدیــل خواهــد شــد و انــرژی و ســایر یارانههــای غیرهدفمنــد در کشــور توزیــع
بهطــور قطــع کشــور را در مســیر ابرتــورم و ونزوئالییشــدن میشــود ،بــدون آنکــه نقشــی در رشــد و توســعه اقتصــادی
قــرار خواهــد داد ،بنابرایــن مطالبــه جــدی ایــن طــرح ،ایفــا کنــد .نیــاز کشــور بــه رشــد اقتصــادی ســاالنه بهطــور
فقرزدایــی غیرتورمــی اســت کــه بایــد در دســتور کار دولــت متوســط ۶درصــد اســت تــا امــکان ایجــاد اشــتغال بــرای ۳
آتــی قــرار گیــرد.
تــا  ۵میلیــون نفــر را فراهــم کنــد؛ مســاله ایــن اســت کــه بــا
تجربــه و ســابقه ســالهای گذشــته ،تحقــق چنیــن انتظــاری
چالــش ســوم :عدمثبــات اقتصــادی یکــی از مهمتریــن تنهــا بــا یــک اجمــاع ملــی و افزایــش ســرمایه اجتماعــی

شــاخص اســت .رتبــه بــاالی ایــران در شــاخص ادراک فســاد،
مانــع جــدی پیــشروی اصالحــات اقتصــادی در کشــور
اســت ،بنابرایــن نیــاز بــه همراهــی اجتماعــی بــرای پیشــبرد
جراحیهــای ســاختاری در اقتصــاد ،امــری ضــروری اســت.
اقتصــاد ایــران طــی چندیــن دهــه گذشــته اداره نشــده ،بلکــه
مصــرف شــده اســت .امــروز افــکار عمومــی خواهــان اصــاح
نظــام اقتصــادی کشــور اســت .عــوارض اقدامــات اشــتباهی
ماننــد کســریبودجههای مســتمر و تورمهــای ناشــی از
آن در زندگــی مــردم پدیــدار شــدهاســت .از ســوی دیگــر،
 ۳تــا  ۵میلیــون نفــر بیــکار بلندمــدت روی دســت اقتصــاد
مانــده و وضعیــت اجتماعــی کشــور را بحرانــی ســاختهاســت.
دولــت ســیزدهم وظیفــه دارد بــا توجــه بــه چالشهــای
واقعــی اقتصــاد کشــور بهجــای شــعارهای توخالــی و دهــان
پرکــن ،بــه ایــن وضعیــت ناامیدکننــده ســامان ببخشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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نفت مصادره شده ایران در آمار رسمی
واردات آمریکا

رئیسجمهور آینده
به توان و تجربه بخش
خصوصی اعتماد کند
بخــش خصوصــی چــه توقعــی از رئیسجمهــور آینــده
دارد؟ رضــا پدیــدار ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
میگویــد :پــدر علــم اقتصــاد ،علــم اجتمــاع اســت .بــرای
اینکــه بتوانیــم شــرایط مطلوبــی بــرای اداره کشــور داشــته
باشــیم ،اول بایــد پارامترهــای تاثیرگــذار در اداره کشــور را
شناســایی کنیــم .اولیــن موضــوع مهــم بحــث اعتمــاد و
اعتمادســازی هســت؛ بایــد اعتمــاد بــه جامعــه بازگــردد و
ســرمایههای اجتماعــی تقویــت شــود تــا زمینـ ه مقبولیــت
اجتماعــی ایجــاد شــود.
پدیــدار در گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق ایــران
میافزایــد :قبــل از اینکــه وارد مســایل ،مشــکالت و
پیامدهــای تصمیــم بــرای اقتصــاد و برنامههــای اقتصــادی
در جامعــه شــویم بایــد تاکیــد کنیــم کــه رئیسجمهــور
آینــده معیارهــای مدیریــت اجتماعــی را بــرای شــناخت
ســطوح مختلــف جامعــه بشناســد؛ آن وقــت میتوانــد از
طریــق ایــن شــناخت بــه مبانــی رفتــار اقتصــادی دســت
پیــدا کنــد ،بــرای رفــع موانــع اقــدام کنــد و رفتــار درســت
اقتصــادی را در پیــش گیــرد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه میدهــد:
جامعــه مــا جامعــهای اســت کــه در آن اعتمــاد از بیــن
رفتــه و تــا زمانــی کــه ایــن اعتمــاد بازســازی نشــود،
رئیسجمهــور هــر تصمیــم اقتصــادی بگیــرد بــا واکنــش
جامعــه روبــرو خواهــد شــد و بــه آن اهــداف واقعــی دســت
پیــدا نخواهــد کــرد.
پدیــدار تصریــح میکنــد :اگــر رئیسجمهــور بتوانــد نظــم
صحیــح اجتماعــی را در جامعــه برقــرار کنــد ،بــا فســاد

مقابلــه کــرده و قانــون در همــه امــور حکمفرمــا کنــد ،و
اعتمادســازی بــا تکیــه بــر قانــون ،در جامعــه حاکــم شــود
آن وقــت میتــوان انتظــار داشــت ســاختار اقتصــادی و
هــرم اقتصــادی کشــور هــم درســت میشــود.
او در ادامــه میگویــد :در حــال حاضــر هــرم اقتصــادی
کشــور نشــان میدهــد کــه  86درصــد اقتصــاد در
دســت دولــت ،صندوقهــای بازنشســتگی و خصولتیهــا
اســت 14 .درصــد اقتصــاد دســت بخــش خصوصــی
واقعــی و تعاونیهاســت .از ایــن  86درصــد ،براســاس
بررســیهای انجــام شــده در اتــاق ایــران ،تقریبــا 40
درصــد در دســت دولــت اســت ،حــدود  23درصــد در
دســت صندوقهــای بــاز نشســتگی و حــدود  23درصــد
دســت خصولتیهاســت .از  14درصــد باقــی مانــده حــدود
 2درصــد دســت تعاونیهــا و حــدود  12درصــد دســت
بخــش خصوصــی اســت .وقتــی وضعیــت اقتصــاد ایــران را
بــا کشــورهای اطــراف مقایســه میکنیــم ،میبینیــم ،در
ایــران فاجعــه اقتصــادی رخــداده اســت.
پدیــدار ادامــه میدهــد :بخــش خصوصــی میتوانــد
بیــش از نیمــی از اقتصــاد کشــور را در دســت گیــرد و
راهبــری کنــد .بهعنــوان مثــال نزدیــک بــه  70درصــد از
ظرفیــت بخــش خصوصــی در حــوزه انــرژی خالــی هســت.
شــرکتها فقــط بــا  30درصــد تــوان و ظرفیــت خــود کار
میکننــد.
او تاکیــد میکنــد :رئــس جمهــور بایــد بــا شــناخت واقعــی
و منطقــی از مســائل و مشــکالت کشــور ،هــرم اقتصــادی
و فعالیتهــای اجرایــی و عملیاتــی را در پیــش بگیــرد و
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بایــد بــرای خــود یــک مدیریــت رفتــاری و سیاســی پیــدا
کنــد.
پدیــدار ادامــه میدهــد :اگــر رئیسجمهــور آینــده
توانســت یــک شــکلپذیری جدیــدی را در نهادهــای
قانونــی و نظامهــای اصولــی کشــور پیــاه کنــد کــه در آن
دخالتــی صــورت نگیــرد ،میتوانیــم بــه آینــده اقتصــاد
کشــور امیــدوار باشــیم .بهعنــوان مثــال چــرا نیروهــای
نظامــی وارد اقتصــاد شــدهاند؟ آیــا بخــش خصوصــی
تــوان ،ظرفیــت و تجربــه اداره پتروشــیمی را نــدارد کــه
 75درصــد آن دســت ســازمانهای وابســته بــه دولــت و
نیروهــای نظامــی اداره میشــود؟
او تصریــح میکنــد :رئیسجمهــور آینــده بایــد آمادگــی
و توانایــی انجــام کارهــای بــزرگ را از عالیتریــن ســطح
تــا پایینتریــن ســطح در کشــور داشــته باشــد و بتوانــد
برنامهریــزی بــرای اصــا امــور را تضمیــن کنــد .بایــد
مســئولیتهای ناشــی از آن تصمیمــات گرفتــه را خــود
پاســخگو باشــد؛ رئیسجمهــور آینــده بایــد بــه بخــش
خصوصــی اعتمــاد کنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تاکیــد میکنــد :بایــد
بدنــه اصلــی اقتصــاد کشــور را بخــش خصوصــی ادارهکنــد؛
بیــش از نیمــی از اقتصــاد توســط بخــش خصوصــی قابــل
انجــام هســت .بایــد سیاس ـتگذارهای آینــده همــت خــود
را بــر یــک رفتــار صحیــح اقتصــادی براســاس مدلهــای
کارآمــد ،رفتــار اقتصــادی منســجم بنــا کننــد و از تجــارب
کشــورهایی مثــل ســنگاپور ،ویتنــام ،مالــزی و ترکیــه در
کارهــا اســتفاده کننــد.

بــر اســاس اطالعاتــی کــه توســط وزارت انــرژی آمریــکا
منتشــر شــده اســت ،ایــن کشــور بــرای نخســتین بــار از
ســال  ۱۹۹۱از واردات حــدود ۳۶هــزار بشــکه نفــت در
روز از ایــران خبــر داد ،در حالــی کــه گفتــه میشــود
ایــن آمــار مربــوط بــه محمولههــای مصــادرهای اســت.
بــا وجــود تحریمهــای شــدید کاخ ســفید علیــه بخــش
انــرژی ایــران ،اطالعــات منتشــر شــده توســط وزارت
انــرژی آمریــکا نشــان میدهــد ایــن کشــور بــرای
اولیــن بــار در  ۳۰ســال گذشــته ،مقادیــر زیــادی نفــت
خــام از جمهــوری اســامی وارد کــرده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه تحریمهــا و محدودیتهــای
فعلــی ایــاالت متحــده ،هــر کشــوری را از خریــد نفــت
ایــران بازمــیدارد .ایــن وزارتخانــه اطالعاتــی در مــورد
چگونگــی واردات نفــت ایــران ارائــه نکــرد .بــر اســاس
اطالعاتــی کــه توســط اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا
( )EIAمــورد بررســی قــرار گرفــت ،ایــن کشــور در
اکتبــر  ۲۰۲۰حــدود ۳۶هــزار بشــکه نفــت در روز از
ایــران وارد کــرده اســت .در مــاه مــارس نیــز حجــم
واردات نفــت خــام آمریــکا از ایــران بــه میــزان  ۳۳هــزار
بشــکه در روز بــود .از ســال  ۱۹۹۱ایــن نخســتین بــار
اســت کــه نفــت خــام ایــران از آمریــکا ســر درمـیآورد.
در آن ســال ایــن کشــور تــا  ۶۴هــزار بشــکه در روز از
ایــران نفــت وارد میکــرد .وزارت انــرژی ایــاالت متحــده
در ســال  ۲۰۲۰واردات محمولــه دیگــری از نفــت خــام
ایــران را ثبــت کــرد .ایــن در حالــی بــود کــه ایــن واردات
توقیــف نفــت ایــران بــود .در اوت  ،۲۰۲۰واشــنگتن /۱۶
 ۱میلیــون بشــکه نفــت ایــران را در چهــار نفتکــش کــه
بــه ســمت ونزوئــا حرکــت میکردنــد ،مصــادره کــرد.
ایــاالت متحــده از ســال  ۱۹۸۴تحریمهــای شــدیدی
را علیــه ایــران اعمــال کــرده کــه فــروش اســلحه و
کمکهــای آمریکایــی بــه ایــن کشــور را ممنــوع
میکنــد .دور جدیــدی از تحریمهــا علیــه تهــران پــس
از روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــور ســابق
ایاالتمتحــده اعمــال شــد کــه بــا خــروج آمریــکا از
توافــق هســتهای همزمــان بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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دخلها و خرجها و وعدهها
میگویند تاریخ ،علم قیاس است و ملتها و جوامعی که به تاریخ خود و سایر ممالک عالم ،رجعت دارند و به آن توجه میکنند،

میگوینــد تاریــخ ،علــم قیــاس اســت و ملتهــا و جوامعــی
کــه بــه تاریــخ خــود و ســایر ممالــک عالــم ،رجعــت دارنــد
و بــه آن توجــه میکننــد ،در واقــع در مواجهــه بــا حــوادث
و رخدادهــا بــه نوعــی رویینتــن میشــوند .چــرا کــه یــک
چنیــن ملتهایــی ،اشــتباهات قبــا امتحــان شــده را دوبــاره
تکــرار نمیکننــد .اگــر هــم اشــتباهی مرتکــب شــوند ،راه
برونرفــت از آن را قبــا آموختهانــد .موضــوع وعدههــای
عجیبــی کــه نامزدهــای پوشــیدن ردای ریاس ـتجمهوری در
خصــوص مســائل اقتصــادی و معیشــتی ارایــه میکننــد ،ایــن
روزهــا نگرانیهــای فراوانــی را در میــان اســاتید اقتصــادی و
تحلیلگــران ایجــاد کــرده اســت .واقــع آن اســت کــه ارزش
یارانــهای کــه در ســال  89بــه همــه ایرانیــان داده شــد،
امــروز حــدود 600هــزار تومــان اســت .اگــر قیمــت هــر دالر
در  12ســال قبــل بــا نــرخ دالر و تــورم امــروز ،محاســبه شــود
متوجــه خواهیــم شــد کــه 45هــزار تومــان  12ســال پیــش
حــدود 600هــزار تومــان امــروز قیمــت دارد.از ســوی دیگــر،
هیــچ فــرد میهندوســتی از بهبــود شــاخصهای معیشــتی
مــردم و جوانــان کشــورش ناراحــت نمیشــود بلکــه از
صمیــم قلــب نیــز همــه خواســتار بهبــود وضعیــت معیشــتی
مــردم هســتیم ،امــا بایــد دیــد ایــن پرداختهــا آیــا بــه
بهبــود وضعیــت میانجامــد یــا اینکــه خــود بــه عاملــی
بــرای بــروز مشــکالت عدیــده بــدل خواهــد شــد .مســاله

اینجاســت هرچنــد برخــی افــراد و جریانــات در خصــوص
پرداخــت یارانــه و تســهیالت هنگفــت صحبــت میکننــد،
امــا هیچکــدام از ایــن افــراد اشــاره نمیکننــد کــه منابــع
ایــن ایدههــای یارانـهای و تســهیالتی خــود را چگونــه تامیــن
خواهنــد کــرد؟ بــه هــر حــال بــرای هــر خرجــی ،دخلــی
مــورد نیــاز اســت ،زمانــی کــه فــردی از پرداخــت تســهیالت
میلیــاردی بــرای زوجیــن ســخن میگویــد بایــد مشــخص
کنــد منابــع ایــن طــرح را از کجــا تامیــن خواهــد کــرد؟
مجموعــه ایــن وعدههــا را از دو رویکــرد میتــوان بررســی و
تحلیــل کــرد .یکــی ایجــاد یــک انتظــار در مخاطبــان اســت و
دوم ،تــاش بــرای انجــام ایــن وعدههــا اســت .اینجاســت کــه
دوبــاره بــه تاریــخ و حافظــه تاریخــی بازمیگردیــم .تاریــخ
گــواه خوبــی اســت کــه بــه مــا نشــان میدهــد ،اگــر دقــت
کافــی در خصــوص تصمیمــات اقتصــادی نداشــته باشــیم و
فقــط دولتهــا خــود را در جایــگاه توزیعکننــده پــول قــرار
دهنــد و در خصــوص منشــأ توزیــع ایــن پولهــا توجــه کافــی
را نداشــته باشــند ،اقتصــاد و معیشــت ایرانــی بــه همــان
آســیبهایی دچــار خواهــد شــد کــه پیــش از ایــن طــی
ســالهای پایانــی دهــه  80تــا ســالهای ابتدایــی دهــه 90
بــه آن دچــار شــده بــود .معتقــدم در کنــار ایــن مســاله کــه
داراییهــای کشــور چگونــه میخواهــد هزینــه شــود ،هــر
کــدام از طیفهــای سیاســی بایــد مشــخص کننــد بــرای

تولیــد ثــروت و ایجــاد ارزش افــزوده چــه برنام ـهای دارنــد؟
بــه همــان انــدازه کــه خــرج کــردن داراییهــای کشــور
نیازمنــد برنامهریــزی و خردمنــدی اســت ،ایجــاد ثــروت و
دخــل بــرای هزینــه کــرد دارایــی هــم اهمیــت دارد.
آیــا منشــأ ثــروت ایــران تنهــا نفــت اســت ،معــدن اســت،
گردشــگری اســت؟ یــا المانهــای دیگــری نیــز وجــود دارنــد
کــه بایــد شناســایی شــوند .در کشــور مــا بیشــتر توجههــا
بــه ســمت هزینــه کــرد ،داشــتههای کشــور اســت و کمتــر
جریانــی وجــود دارد کــه بــرای ایجــاد ثــروت برنامهریــزی
داشــته باشــد .اقتصــاد ایــران بایــد بــه ســمت گفتمانســازی
در خصــوص ثروتســازی بــرود .مطالبــات مــردم از حاضــران
در انتخابــات نیــز بایــد ایــن باشــد کــه بــه جــای وعدههــای
خطرنــاک ،مشــخص کننــد چــه راهبردهــای اجرایــی بــرای
ثروتســازی دارنــد؟ همــان نکتـهای کــه تومــاس بــن هوکــر
در کتــاب منشــأ ثــروت بــه آن اشــاره میکنــد و نقشــه
راهــی ترســیم میکنــد در ایــن خصــوص کــه جوامــع
مختلــف چگونــه قــادر خواهنــد بــود ،ظرفیتهــای تــازهای
بــرای ثروتســازی و ایجــاد ارزش افــزوده از منابــع موجــود
تــدارک ببیننــد .وقتــی یــک چنیــن گفتمانــی در جامعــه
ایجــاد شــد و ظرفیتهــای فکــری و عملــی بــرای تحقــق آن
فراهــم شــد ،مهارتهــای الزم بــه جوانــان و اقشــار مختلــف

بــرای ایجــاد ایــن ثــروت منتقــل خواهــد شــد .زمانــی کــه
جوانــان ایــن مــرز و بــوم ظرفیتهــای الزم را بــه دســت
آورنــد ،دیگــر نیــازی نخواهنــد داشــت کــه فــرد یــا جریانــی
از راه برســد و بــه آنهــا وعــده چنــد صــد هــزار تومــان یارانــه
نقــدی بدهــد و بــا ایــن وعدههــای خطرنــاک عقــل و هــوش
آنهــا را بربایــد .مــا نیازمنــد یــک چنیــن سیاســتمدارانی
هســتیم کــه ابتــدا خودشــان درک کــرده باشــند کــه راههــای
ثروتآفرینــی چیســت و بعــد بــه اقشــار عمومــی جامعــه
ایــن آگاهــی را منتقــل کننــد .بــا ایــن توضیحــات معتقــدم
مهمتریــن وعــدهای کــه یــک نامــزد انتخاباتــی میتوانــد
بــه مخاطبــان خــود ارایــه کنــد ،راهکارهــای عملیاتــی بــرای
بــه وجــود آوردن ایــن مهارتهــای ثروتآفرینــی اســت.نه
وعدههایــی گنــگ از افزایــش یارانههــای نقــدی یــا پرداخــت
تســهیالت کالنــی کــه خانوادههــا را بیشــتر گرفتــار میکنــد
تــا اینکــه آنهــا را بــه رســتگاری برســاند.
پیمان مولوی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
توافق روسیه و پاکستان برای ساخت خط لوله گاز
مســکو و اســامآباد ،مفــاد توافقنامــه ســاخت خــط لولــه
پاکســتان اســتریم را امضــا کردنــد.
نیکــوالی شــولگینوف ،وزیــر انــرژی روســیه اعــام کــرد:
ســندی را بــا شــفقت علــی خــان ،ســفیر پاکســتان در
مســکو امضــا کردنــد کــه امــکان اجــرای پــروژه ســاخت
خــط لولــه گاز پاکســتان اســتریم را (کــه پیــش از ایــن بــا
نــام خــط لولــه شــمال جنــوب شــناخته میشــد) فراهــم
میکنــد.
وزارت انــرژی روســیه بــه نقــل از شــولگینوف اظهــار کــرد:
مقامهــای مربوطــه دو کشــور تــاش بســیاری بــرای تهیــه
ایــن توافــق اولیــه کردهانــد .امضــای آن بــه مــا کمــک
میکنــد در اســرع وقــت اجــرای عملــی ایــن پــروژه را
آغــاز کنیــم و در نتیجــه بــه پاکســتان کمــک میکنــد
امنیــت انــرژی خــود را تقویــت کنــد و اســتفاده از گاز
طبیعــی  -منبــع انــرژی پاکــی بــرای محیــط زیســت  -را
افزایــش دهــد.
توافقنامــه بیندولتــی ســاخت خــط لولــه گاز شــمال -
جنــوب در اکتبــر  ۲۰۱۵امضــا شــده بــود ،ایــن توافــق از آن
زمــان تاکنــون چنــد بــار بــه تعویــق افتــاده اســت.
بهگفتــه رســانههای روســیه ،اجــرای ایــن پــروژه در آینــده
نزدیــک آغــاز میشــود ،امــا تاکنــون تاریــخ و هزینههــای
بــرآوردی آن مشــخص نشــده اســت.
چین  ۴۰۰میلیون دالر در بخش برق افغانستان
سرمایه گذاری میکند
کابــل  -ایرنــا  -دفتــر ریاســت جمهــوری افغانســتان اعــام
کــرد ،چیــن  ۴۰۰میلیــون دالر در بخــش تولیــد انــرژی
بــرق در ایــن کشــور ســرمایه گــذاری میکنــد.
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا ،کاخ ریاســت جمهــوری
افغانســتان افــزود :اشــرف غنــی بــا گــروه ســرمایه گــذاران
چینــی دیــدار کــرده و آنهــا اعــام آمادگــی کردهانــد کــه
بــا ســرمایهگذاری  ۴۰۰میلیــون دالری از زغــال ســنگ
افغانســتان  ۳۰۰مــگاوات بــرق تولیــد کننــد.
رئیــس جمهــوری افغانســتان در ایــن دیــدار در رابطــه بــا
منابــع طبیعــی افغانســتان و فرصــت هــای ســرمایه گــذاری
در عرصــه انــرژی بــرق ،اطالعاتــی ارائــه کــرده و بــه واحــد

تســهیل ســرمایه گــذاری افغانســتان دســتور داده اســت تــا
بررســی هــای الزم را جهــت همــکاری بــا اداره عمومــی
بــرق افغانســتان (شــرکت برشــنا ) بــرای فراهــم نمــودن
فرصــت ســرمایه گــذاری گــروه چینــی انجــام دهــد.
چیــن پیــش از ایــن نیــز در یــک رقابــت بــرای اســتخراج
بزرگتریــن معــدن مــس ایــن کشــور بــه نــام «مــس عینــک
لوگــر» نیــز برنــده شــده بــود امــا تاکنــون کار عملــی و قابل
مالحظــه ای انجــام نــداده اســت.
افغانســتان اعــام کــرده اســت کــه از منابــع مختلــف آبــی،
زغالــی و گازی ظرفیــت تولیــد  ۳۰۰هــزار مــگاوات بــرق را
دارد امــا خــود از کشــورهای آســیای میانــه و ایــران بــرق
مــورد نیــاز شــهروندان را وارد مــی کنــد کــه  ۷۰درصــد
انــرژی مــورد نیــاز شــهروندان افغانســتان را تأمیــن مــی
کنــد.
تشکلیابی درمان درد توسعه
موضوعــی کــه ایــن روزهــا ذهــن بســیاری از مــردم را درگیــر
خــود ســاخته ،موضــوع توســعه ایــران اســت؛ اینکــه چــرا
بهرغــم بیــش از یکقــرن فعالیــت مشــخص و تــا حــدودی
برنامهریــزی شــده در ایــن مهــم نتوانســتهایم آنچنــان کــه
بایــد و شــاید پیشــرفت کنیــم.
براســاس خبــری کــه در پایــگاه اطالعرســانی اتــاق ایــران
آمــده ،خلیلیعراقــی گفــت :ازجملــه دالیــل برشــمرده شــده
در علــل چرایــی عدمتوســعهیافتگی ایــران بــه ایــن مــوارد
اشــاره شــده اســت-1 :پراکندگــی جغرافیایــی و کمآبــی
بــه اضافــه تاریــخ سرشــار از تخریــب و غــارت و خاموشــی
چــراغ علــم-2 .انتقادناپذیــری و ضعــف در گــوش دادن-3.
نبــود اراده ،خــرد و اولویــت توســعه در جامعــه و ارکان
تصمیمگیــری-4 .رابطــه ناموفــق دیــن و دولــت و پیدایــش
قــدرت متمرکــز در امــر حکومــتداری-5 .ناکارآمــدی
نهادهــا و عدمرویکــرد اســتراتژیک بــه برنامهریــزی توســعه.
-6ســاختار ناکارآمــد دولــت ،بحــران مشــروعیت و عدمثبــات
سیاســی و انباشــت ســرمایه-7 .خلقیــات و هنجارهــای
ضدتوســعهای و ضعــف فرهنــگ گفتوگــو و بیاعتمــادی
دولـتـ ملــت-8 .ظرفیــت پاییــن حکومتهــا بــرای تعامــل بــا
جامعــه و ضعــف سیاسـتگذاری علمــی و منطقــی توســعهای.
در همیــن محــدوده و بــا تأییــد عارضهیابیهــای فــوق
معتقــدم بــرای حــل معضــل تاریخــی توســعهنایافتگی در
درجــه اول بایــد وجــود بحــران توســعه نایافتگــی را پذیرفــت
و بــاور داشــت کــه گریــز و گزیــری از توســعه نیســت و اگــر
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هرچــه ســریعتر در مــدار توســعه قــرار نگیریــم ،عبــور از
ایــن گــذرگاه بعیــد و شــاید ناممکــنشــود .پذیــرش ضــرورت
توســعه و اجمــاع ملــی بــر ســر آن مهمتریــن گام اســت و
گام بعــد ،رســیدن بــه یــک الگــو و مــدل علمــی و تجربــه
شــده جهانــی در چارچــوب قوتهــا و محدودیتهــای
مــردم و ســرزمین اســت .معتقــدم تــا تشــکل و تشــکلیابی
در جامعــه بهعنــوان ضرورتــی حیاتــی درک نشــود ،هیــچ
ی هســتند
مقصــودی حاصــل نمیشــود .نهادهــای مدنــ 
کــه خــرد ،اراده و قــدرت جمعــی را کــه اســاس و پایــه
توســعه اســت ،فراهــم میآورنــد و در آغــوش کشــیدن
شــاهد مقصــود را ممکــن میســازند .تــاش تکتــک
آحــاد مــردم و بهخصــوص فعــاالن اجتماعــی ،اقتصــادی و
صنعتــی ،تحقــق هــدف مقــدس توســعه را ممکــن میســازد؛
هدفــی کــه چیــزی جــز حاکمیــت صلــح ،دوســتی و افزایــش
ظرفیــت یــک جامعــه بــرای همــکاری و مشــارکت نیســت.
تحویل نهایی پروژه چهار پست سیار به عراق
ت عــراق بــرای بازســازی
بــا توجــه بــه سیاس ـتهای دول ـ 
زیرســاختهای حیاتــی کشــور از جملــه نیروگاههــا،
پســتهای بــرق و خطــوط انتقــال ،بــا وجــود حضــور
بســیاری از شــرکتهای خارجــی و ایرانــی ،شــرکت صانیــر
موفــق بــه حضــور و اجــرای چنــد پــروژه برقــی از جملــه
پروژههــای احــداث نیــروگاه و تامیــن پســت بــرق شــد.
در ایــن راســتا ،قــرارداد طراحــی ،خریــد ،نصــب و راهانــدازی
چهــار پســت ســیار (موبایــل)  ۱۳۲ /۱۱کیلوولــت بــا
ظرفیــت  ۲۵MVAبــا وزارت بــرق اقلیــم کردســتان
عــراق در شــهرهای اربیــل ،کویهســنجق ،ســوران و
بالیســان بــا موفقیــت اجــرا و پــس از آزمایشهــای
رفــع اشــکاالت فنــی و تحویــل موقــت ،در آوریــل ۲۰۲۱
تحویــل نهایــی شــده اســت .در فرآینــد عملیــات ،بنــا
بــر لیســت ارائهشــده توســط کارفرمــا مبنــی بــر منابــع
تامینکننــدگان تجهیــزات مــورد درخواســت ،تجهیــزات
موردنظــر کارفرمــا از ســازندگان اروپایــی و ایرانــی صــورت
گرفتــه و عملیــات تجمیــع و مونتــاژ پســتها در کشــور
ترکیــه انجــام شــد .ارســال ،نصــب ،تســت و راهانــدازی
پســتها بهرغــم مشــکالت عملیاتــی در منطقــه ،پــروژه
چهــار پســت تعهدشــده در موعــد مقــرر در ســال ۲۰۱۶
وارد شــبکه بــرق اقلیــم شــده اســت .بعــد از اتمــام دوره
گارانتــی و تعمیــرات و نگهــداری پــروژه در ســال ،۲۰۱۸
شــرکت صانیــر در آوریــل  ۲۰۲۱مطابــق بــا ۱۴۰۰ /۰۱ /۲۴
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بــا اتمــام تعهــدات خــود نســبت بــه تحویــل نهایــی پــروژه
اقــدام کــرده و در ایــن راســتا بــا توجــه بــه موفقیــت صانیــر
در انجــام تعهــدات خــود ،مذاکــرات بیشــتری در انجــام
پروژههــای مشــابه در جریــان خواهــد بــود.
مکاتبه با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی
مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت :قــرارداد فعلــی
بــا ترکیــه در جریــان اســت و صــادرات بــه ایــن کشــور
انجــام میشــود و بــرای تمدیــد قــرارداد هــم مکاتباتــی
شــده اســت.
حســن منتظرتربتــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
ایلنــا ،دربــاره آخریــن وضعیــت تمدیــد قــرارداد صــادرات
گاز بــه ترکیــه اظهــار داشــت :قــرارداد فعلــی بــا ترکیــه در
جریــان اســت و صــادرات بــه ایــن کشــور انجــام میشــود
و بــرای تمدیــد قــرارداد هــم مکاتباتــی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :خیلــی از قراردادهــای گازی ترکیــه بــا
دیگــر کشــورها در مراحــل نهایــی اســت کــه همگــی بــر
یکدیگــر تاثیرگــذار اســت .در هــر حــال تصــور میکنــم
باتوجــه بــه اینکــه قــرار بــر ایــن اســت مــا بخشــی از گاز
را در بــورس عرضــه کنیــم ،فضــا بــرای توســعه قراردادهــا
چــه از طریــق شــرکت ملــی گاز و وزارت نفــت و چــه
شــرکتهای خصوصــی بــاز اســت و در ایــن خصــوص
بــورس میتوانــد فضــای خوبــی بــرای آینــده صــادرات گاز
باشــد.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت :ترکیــه
تغییراتــی در کار خــود ایجــاد کــرده و بــه شــکلی بخــش
خصوصــی را وارد قراردادهــای گازی کــرده ،در ایــران هــم
ممکــن اســت غیــر از قراردادهــای وزارت نفــت بخــش
خصوصــی هــم بتوانــد قراردادهایــی داشــته باشــد.
وی دربــاره صــادرات گاز بــه افغانســتان نیــز خاطرنشــان
کــرد :صــادرات بــه ایــن کشــور هــم در حــال پیگیــری
اســت و بیشــتر در بخــش شــرکتهای منطق ـهای و بــرای
شــهرهای نزدیــک مــرز دنبــال میشــود.
معــاون وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :شــرایط صــادرات بــه
افغانســتان بــه برقــراری ارتبــاط و تضمیــن اولیــه بیــن
دولتهــا بســتگی دارد امــا در هــر حــال تــاش میکنیــم
کــه از طریــق شــرکتهای بخــش خصوصــی صــادرات بــه
ایــن کشــور را اجرایــی کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آغاز مجدد
واردات انرژی
از جمهوری
آذربایجان

ایســنا/آذربایجان شــرقی وزیــر نیــرو گفــت :قــرارداد واردات
انــرژی از باکــو موضــوع مــورد بحــث بــود کــه شــرکت آذر
انــرژی جمهــوری آذربایجــان مســئول ایــن پــروژه اســت و
در مــدت دو الــی ســه هفت ـهی آینــده واردات انــرژی را از
ســر خواهیــم گرفــت.
رضــا اردکانیــان روز دوشــنبه  ۱۰خردادمــاه ،بعــد از جلســه
مشــترک بــا وزیــر انــرژی آذربایجــان در جمــع خبرنــگاران،
اظهــار کــرد :در آذر مــاه ســال گذشــته و در تهــران در
خصــوص فعالیتهــای مختلــف پروژههــای ایــن منطقــه
\

دنیایاقتصــاد  :نایبرئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران دربــاره وضعیــت تولیــد انــواع رمزارزهــا در کشــور
طــی یــک مــاه گذشــته کــه بــه دلیــل روبهرویــی بــا
پیــک مصــرف بــرق در ایــران دچــار اختــاالت جــدی و
تصمیمــات ناگهانــی مبنیبــر توقــف فعایــت شــدهاند،
گفــت :میــزان تولیــد بــرق کشــور رقــم مشــخصی اســت
و شــاید بــا توجــه بــه ظرفیتهایــی کــه در اختیــار
داریــم بتوانیــم بیــش از ایــن بــرق تولیــد کنیــم امــا
در حالحاضــر توانایــی نیروگاههــا در تولیــد مشــخص
اســت.
آرش نجفــی در گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق ایــران
ادامــه داد :از ســویی لــزوم اســتفاده از انــواع رمزارزهــا در
کشــور متناســب بــا تغییــر و تحوالتــی کــه در ســطح
دنیــا رخ داده یــک موضــوع غیرقابــل انــکار اســت و
نمیتوانیــم اجــازه دهیــم کــه در ایــن بخــش نســبت

از جملــه نیــروگاه بــرق آبــی اردوبــاد و مــارازاد یادداشــت
تفاهمــی را امضــا کــرده بودیــم و امــروز نیــز مذاکــرات و
توافقــات انجــام شــده را مــرور کردیــم کــه نتایــج خوبــی
هــم در پــی داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،وی ادامــه داد :موضــوع بعــدی
ســرعت دادن بــه پــروژهی همزمــان کــردن سیســتم
بــرق کشــورهای جمهــوری اســامی ایــران ،جمهــوری
آذربایجــان و روســیه بــود کــه مشــاور ایرانــی بــا ســرعت
در حــال انجــام کارهــای ایــن پــروژه اســت و تــا قبــل از
پایــان امســال فعالیــت اجرایــی پــروژه انجــام خواهــد شــد.
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد :موضــوع دیگــر نیــز تکــرار
آمادگــی شــرکتهای ایرانــی در بخشهــای مختلــف
ســاخت و ســاز و آب و بــرق بــرای مشــارکت مناطــق آزاد
شــده جمهــوری آذربایجــان بــود کــه بــا اســتقبال وزیــر
انــرژی ایــن کشــور نیــز مواجــه شــد.
رابطه نیم قرنی ایران و آذربایجان
وزیــر انــرژی جمهــوری آذربایجــان نیــز در پاســخ بــه
ســواالت خبرنــگاران گفــت :روابــط بیــن دو کشــور
جمهــوری آذربایجــان و جمهــوری اســامی ایــران از جملــه
مــوارد نــادری اســت کــه بــه مــدت نیــم قــرن تــداوم
داشــته اســت و امــروز ایــن جشــن را برگــزار و افقهــای
همــکاری آتــی را نیــز ترســیم کردیــم.

رمزارزها بر پایه
یک استراتژی کالن
تولید شوند
بــه دنیــا فاصلــه بگیریــم .رمزارزهــا ابــزاری مفیــد هســتند
و بایــد در کشــور زیرســاختهای اســتفاده از انــواع آنهــا
را کــه حــدود  ۴۰۰نــوع اســت مهیــا کــرد .ایــن ســطح از
تنــوع نشــان میدهــد کــه در آینــده ایــن ابــزار بســیار
توســعه خواهــد یافــت .عضــو هیاتنماینــدگان اتــاق ایــران
گفــت :شــیوه تولیــد رمزارزهــا یــا معطــوف بــه فعالیــت

انـرژی

شماره صد و هفتاد و شش  /هفته دوم خرداد هزار وچهارصد

پرویــز شــهبازوف ادامــه داد :در خصــوص اردوبــاد نیــز
مذاکراتــی انجــام دادیــم و در مــورد ادامــهی همــکاری
ســاخت ســد اردوبــاد صحبتهایــی انجــام خواهــد شــد
کــه اســناد مربــوط از طــرف ایرانــی ارائــه شــده اســت.
وی ادامــه داد :کارهــای مربــوط بــه ســد خداآفریــن تقریبــا
تمــام شــده اســت و ســد قــزل قلعــه نیــز رو بــه اتمــام
اســت و مــا کارهــا را بــه صــورت فعــال پیــش میبریــم.
وی بــا اشــاره بــه لوایــح در دســت اجــرا نیــز خاطرنشــان
کــرد :لوایــح مختلفــی از جملــه ســاخت نیــروگاه گازی
نخجــوان ،ســاخت ســد خدافریــن و قیزیــل قلعــه از جملــه
لوایحــی هســتند کــه در آینــده از نظــر منابــع آبــی و
تولیــد انــرژی و بــرق کمــک شــایانی بــه تامیــن انــرژی دو
کشــور خواهنــد کــرد.
وزیــر انــرژی جمهــوری آذربایجــان بــا اشــاره بــه تعبیــر
رییــس جمهــور ایــن کشــور در خصــوص قــره بــاغ ،تاکیــد
کــرد :همانطــور کــه الهــام علــی اف قــره بــاغ را بــه عنــوان
منطقــه انــرژی ســبز نــام بــرده اســت ،همیــن امــر در
حــال اتفــاق افتــادن اســت.
وی در خصــوص تبــادل انــرژی بیــن دو کشــور نیــز افــزود:
مبادلــه انــرژی اکنــون در حــال انجــام اســت و در آینــده
نیــز تــداوم خواهــد داشــت و در مــورد مبادلـهی انرژیهای
احیــا شــونده نیــز تبــادل نظــر و در مــورد همکاریهــای
آتــی همفکــری کردیــم.
ماینرهاســت یــا از طریــق کارتهــای گرافیکــی اســت کــه
ایــن بخــش انــرژی کمتــری نیــاز دارد و نســل جدیدتــری
بهشــمار میآیــد .او در ایــن بخــش ایــده و پیشــنهاد
عملیاتــی بــر اســاس تدویــن یــک اســتراتژی دقیــق،
مطــرح کــرد .بــه بــاور ایــن فعــال اقتصــادی در ایــران
مزیــت انــرژی وجــود دارد .در حالحاضــر نفتخــام ،گاز،
انــواع میعانــات بــه شــیوههای مختلــف از ایــران صــادر
میشــوند کــه هرکــدام از ایــن حوزههــا متناســب بــا
مســائلی چــون تحریــم ،طــی فرآینــد صــادرات ممکــن
اســت دچــار چالشهــا و تنگناهایــی شــوند .نجفــی
تصریــح کــرد :اگــر بتــوان دو اقــدام مهــم را بــا هــم گــره
زده و عملیاتــی کنیــم ،تبعــات تحریمهــای مالــی و بانکــی
بــر کشــور کمتــر میشــود .قــدم اول اینکــه قبــل از
هرچیــز بایــد زمینـهای را فراهــم کنیــم تــا تولیدکننــدگان
انــواع رمزارزهــا در حــوزه بهینــه مصرفکــردن انــرژی و
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صرفهجویــی در ایــن بخــش ســرمایهگذاری کــرده و
ســپس بهصــورت قانونــی اجــازه پیــدا کننــد از بــرق
تولیــدی و صرفهجویــی شــده ،بهــره ببرنــد .عضــو
هیاتنماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه داد :تولیــد رمــزارز
ســود کافــی را در پــی دارد و ســرمایهگذاری در راســتای
صرفجویــی در مصــرف ،توجیــه اقتصــادی دارد .ایــن
اقــدام بایــد در قالــب همــان نقش ـهراهی صــورت گیــرد
کــه تدویــن میشــود ،بهایــن ترتیــب ارزشافــزوده الزم
نیــز ایجــاد خواهــد شــد.
نایبرئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ادامــه داد:
بــه دنبــال ایــن اقــدام بایــد مطالعاتــی صــورت گیــرد و
مشــخص شــود کــه آیــا بهتــر نیســت بــه جــای تمرکــز
بــر صــادرات انــواع انــرژی از ظرفیتهــای موجــود
بــرای تولیــد رمــزارز اســتفاده کــرده و از ســود بهدســت
آمــده بهــره بــرد؟

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران میگویــد :رایزنیهــا
دربــاره پرداخــت مطالبــات گازی عــراق بــه ایــران ب ـهزودی
بــه نتیجــه میرســد.
بــه گــزارش ایســنا ،صــادرات گاز طبیعــی بــه کشــورهای
همســایه و توســعه روابــط تجــاری همــواره از سیاس ـتهای
راهبــردی ایــران بــوده و دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم نیــز
بــا توجــه بــه شــرایط و بــا وجــود تحریــم ،ایــن سیاســت را
دنبــال کردهانــد .صــادرات گاز بــه عــراق هــم از ایــن قاعــده
مســتثنا نیســت و طبــق اعــام وزارت نفــت طــرح انتقــال
گاز بــه ایــن کشــور بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم آن بــه تولیــد
بــرق ،طرحــی راهبــردی اســت و امــکان صــادرات روزانــه
 ۵۰میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی در قالــب دو خــط لولــه
عملیاتــی شــده اســت ،البتــه بهدلیــل تحریمهــای آمریــکا،
انتقــال پــول آن بهســختی انجــام میشــود و موضــوع
پرداخــت مطالبــات گازی عــراق بــه ایــران در ماههــای اخیــر
جدیتــر دنبــال میشــود.
حســن منتظرتربتــی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران
در ایــن بــاره بــا بیــان اینکــه اکنــون روزانــه  ۲۰میلیــون
مترمکعــب گاز بــه عــراق صــادر میشــود (طبــق مقــدار
نیــاز اعالمشــده از ســوی ایــن کشــور) ،اعــام کــرد کــه
رایزنیهــا دربــاره پرداخــت مطالبــات گازی عــراق بــه ایــران
بــهزودی بــه نتیجــه میرســد و دربــاره نحــوه مبادلــه
مبالــغ مالــی توافقنامــهای امضــا میشــود.
ماجرا چه بود؟
هشــتم دیمــاه پارســال بــود کــه وزارت بــرق عــراق اعــام
کــرد ایــران صــادرات گاز بــه ایــن کشــور را کاهــش داده
و شــهرهای بــزرگ عــراق در معــرض خاموشــی قــرار
گرفتهانــد .ســخنگوی وزارت بــرق عــراق در ایــن بــاره
گفــت« :در حالــی کــه تــا دو هفتــه پیــش ایــران روزانــه
 ۵۰میلیــون مترمکعــب گاز بــه عــراق صــادر میکــرد ،امــا
حــاال بــه دلیــل پرداخــت نشــدن پــول گاز خریداریشــده
از ســوی عــراق ،ایــن مقــدار بــه یکدهــم کاهــش یافتــه
اســت».
همــان روز شــرکت ملــی گاز ایــران هــم بــر ایــن موضــوع

صحــه گذاشــت و در اطالعیــهای اعــام کــرد« :کاهــش
صــادرات گاز بــه عــراق پــس از اخطارهــای چندبــاره
قــراردادی انجــام شــده اســت ».طبــق گفتــه منتظرتربتــی،
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز ایــن مقــدار بــه روزانــه
حــدود  ۴میلیــون مترمکعــب رســیده بــود.
در توضیحــات شــرکت ملــی گاز ایــران اعــام شــد کــه
«وزارت بــرق عــراق بابــت واردات گاز بیــش از معــادل ۵
میلیــارد دالر بــه شــرکت ملــی گاز ایــران بدهــکار اســت کــه
مبلــغ  ۳میلیــارد دالر آن در بانــک عراقــی  TBIمســدود
و غیرقابــل اســتفاده مانــده و بیــش از  ۲میلیــارد دالر از
بدهــی سررسیدشــده وزارت بــرق نیــز هنــوز از اســاس از
طــرف وزارت بــرق عــراق پرداخــت نشــده اســت .افــزون بــر
اینهــا ،طــرف عراقــی ،طبــق قــرارداد فــی مابیــن ،بیــش از
یــک میلیــارد دالر نیــز بــه شــرکت ملــی گاز ایــران بابــت
جرائــم قــراردادی بدهــکاری دارد».
بــر ایــن اســاس «طــرف ایرانــی بــا بســتانکاری بیــش از ۶
میلیــارد دالری از طــرف عراقــی ،از هیــچ منفعتــی برخــوردار
نشــده ،در حالــی کــه هــدف از صــادرات درآمــد اســت
و ایــن پــول بــرای غــذا و دارو مصــرف میشــود ،از ایــن
رو ایــن شــرکت پــس از اخطارهــای مکــرر قــراردادی کــه
بــا بیتوجهــی طــرف عراقــی روبــهرو شــده ،طبــق مفــاد
قــرارداد ،نســبت بــه کاهــش مقــدار گاز صادراتــی اقــدام
کــرده اســت .در هــر حــال ،شــرکت ملــی گاز ایــران خــود
را متعهــد بــه اجــرای دقیــق قــرارداد امضاشــده میدانــد».
آغــاز رایزنیهــای دو کشــور بــرای حصــول
توافــق مشــترک
از آن زمــان بــود کــه دیدارهــای متعــددی میــان مســئوالن
جمهــوری اســامی ایــران و عــراق بــرای پیگیــری و حــل و
رفــع مســئله برگــزار شــد؛ اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول
رئیسجمهــوری  ۲۳دیمــاه پارســال در دیــداری بــا وزیــر
تجــارت عــراق تأکیــد کــرد کــه توافقهــای انجامشــده
بــرای بازپرداخــت مطالبــات و اســتفاده از داراییهــای ایــران
در کشــور عــراق هرچــه ســریعتر نهایــی شــود.
ســرانجام چهــارم بهمنمــاه ،منتظرتربتــی در نشســتی
خبــری اعــام کــرد کــه بخشــی از مطالبــات ایــران از عــراق
پرداخــت شــده و بخشــی از آن بایــد در ادامــه گفتوگوهــا
منتقــل شــود.
او همچنیــن تصریــح کــرد کــه بــا توجــه بــه توافقهایــی
کــه بانــک مرکــزی در نشسـتهایی بــا طــرف عراقــی انجــام

انـرژی
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داده ،مقــدار انتقــال گاز بــه ایــن کشــور کمــی افزایــش یافتــه،
زیــرا امیدواریهایــی بــرای پرداخــت مطالبــات ایــران ایجــاد
شــده و اکنــون روزانــه حــدود  ۱۵تــا  ۲۰میلیــون مترمکعــب
صــادرات گاز بــه عــراق برقــرار اســت.
گفتوگوهــای ایــران و عــراق در ســال جدیــد هــم ادامــه
یافــت و  ۱۱اردیبهش ـتماه امســال ماجــد مهــدی حنتــوش،
وزیــر بــرق عــراق در رأس هیئتــی تجــاری بــه ایــران آمــد تــا
دربــاره راهحلهــای دریافــت مطالبــات گازی تهــران از بغــداد
بــا بیــژن زنگنــه گفتوگــو کنــد.
زنگنــه در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه دو قــرارداد مهــم
در زمینــه صــادرات گاز ایــران بــه عــراق در ســالهای
گذشــته بــا وزارت بــرق ایــن کشــور امضــا شــده اســت ،گفــت
کــه تاکنــون  ۲۷میلیــارد مترمکعــب گاز ایــران بــه عــراق
صــادر شــده اســت.
موضــوع امــا آنقــدر اهمیــت یافــت کــه روز گذشــته (هشــتم
خردادمــاه) در حالــی کــه کمتــر از یــک مــاه از دیــدار قبــل
میگذشــت ،علــی عبداالمیــر عــاوی ،وزیــر دارایــی عــراق
بــه ایــران آمــد و در نشســتی بــا زنگنــه ،چگونگــی پرداخــت
بدهیهــا بررســی و ســرانجام قــرار شــد مذاکــرات تخصصــی
بــرای حصــول توافقــی نهایــی هفت ـ ه جــاری برگــزار شــود.

تأکید بر توسعه روابط تجاری و
گازی ایران و جمهوری آذربایجان
وزیــر نفــت در دیــدار معــاون نخســتوزیر جمهــوری
آذربایجــان بــر توســعه روابــط تجــاری و گازی دو کشــور
تأکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن زنگنــه امــروز در دیــدار بــا شــاهین
مصطفییــف ،معــاون نخســتوزیر آذربایجــان کــه همــراه
بــا رئیــس شــرکت ملــی نفــت آذربایجــان (ســوکار) و هیئتــی
تجــاری بــه ایــران ســفر کــرده اســت ،بــا تبریــک روز ملــی
آذربایجــان گفــت :روابــط ایــران و آذربایجــان در همــه
زمینههــا در ایــن ســالها بهخوبــی رشــد کــرده کــه نقطــه
اوج آن در بخــش نفــت ،گاز و انــرژی در توســعه میدانهــای
مشــترک در دریــای خــزر بــوده اســت.
وی ادامــه داد :گرچــه بهدلیــل فشــارهای خارجــی ناشــی
از تحریــم هنــوز نتوانســتیم آن را عملیاتــی کنیــم ،امــا بــا
توجــه بــه نظــر روابــط رهبــران دو کشــور ایــن کار عملیاتــی
خواهــد شــد.
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وزیــر نفــت همچنیــن بــر توســعه روابــط تجــاری بــا جمهوری
آذربایجــان تأکیــد کرد.
ا
یــران جــزو شــرکای عمــده جمهــوری
آذربایجــان اســت
شــاهین مصطفییــف -معــاون نخســتوزیر آذربایجــان هــم
در ایــن دیــدار گفــت :مــن بــا شــما همنظــرم کــه روابــط مــا
در ســالهای اخیــر توســعه یافتــه کــه ایــن توســعه بهدلیــل
اراده سیاســی رؤســای جمهــوری دو کشــور بــوده اســت.
وی افــزود :بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد کــه پــس از
فروپاشــی شــوروی روابــط جمهــوری آذربایجــان و ایــران
توســعه یافتــه و ایــران جــزو شــرکای عمــده مــا در مســائل
متفــاوت اســت.
معــاون نخســتوزیر آذربایجــان تصریــح کــرد :روابــط دو
کشــور در زمینههــای متفــاوت و متنــوع پیشــرفتهای
قابــل توجــه و تنگاتنگــی داشــته اســت کــه بــا گفتوگوهــای
ســازنده میتوانــد خــود را نمایــان کنــد.
مصطفییــف اظهــار کــرد :یکــی از ایــن زمینههــای
همــکاری در بخــش نفــت و گاز اســت کــه موفقیتهایــی
هــم در آن حاصــل شــده ،در زمینــه همکاریهــای مشــترک
گازی هــم ســابقه زیــادی داریــم و از ســال  ۲۰۰۴گاز مــورد
نیــاز جمهــوری خودمختــار نخجــوان از ســوی ایــران تأمیــن
میشــود کــه از ایــن بابــت قدردانــی میکنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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انـرژی

[[رشد فقرزدا[[

رشــد همهجانبــه نقشــی اساســی در شتاببخشــیدن بــه کاهــش فقــر دارد امــا نابرابــری ضربآهنــگ تبدیــل رشــد
بــه منفعتــی ملمــوس بــرای فقــرا را کنــد میکنــد .در مطالعــات پیشــین ،بهرغــم توجهــی کــه محققیــن بــه نقــش
رشــد و نابرابــری در کاهــش فقــر بهخــرج دادهانــد ،همــواره نحــوهٔ اثرگــذاری مؤلفههــای خــرد اســتراتژیهای رشــد
بــر توانمنــدی فقــرا جهــت مشــارکت و بهرهبــرداری از فراینــد رشــد اقتصــادی مــورد ســؤال بــوده اســت .کتــاب
رشــد فقــرزدا در ایــن زمینــه از تجربــهٔ هشــت کشــور بنــگالدش ،برزیــل ،غنــا ،هنــد ،اندونــزی ،تونــس ،اوگانــدا و
ویتنــام کــه بهطــور نســبی در دســتیابی بــه رشــد فقــرزدا موفــق عمــل کردهانــد بهــره بــرده اســت .ایــن کتــاب
بــرای نشــاندادن نحــوهٔ اثرگــذاری سیاســتها و شــرایط مختلــف کشــورها بــر کاهــش فقــر و بــر توزیــع منافــع
رشــد در بیــن خانوارهــای واقــع در گروههــای درآمــدی مختلــف ،تحلیلهــای کالن رشــد اقتصــادی را بــا اطالعــات
خــرد در ســطح خانوارهــا گــره میزنــد .ایــن مطالعــهٔ چندکشــوری بــه اثبــات میرســاند کــه گرچــه کاهــش فقــر
در کوتاهمــدت میتوانــد نتیجــهٔ برخــی پیشــامدهای اتفاقــی و شانســی باشــد ،امــا کاهــش فقــر پایــدار نیازمنــد
برنامهریــزی خردمندانــهٔ اقتصــادی و گزینشهــای ســخت سیاســتی اســت.
کتــاب رشــد فقــرزدا منبعــی مناســب بــرای سیاس ـتگذاران ،نهادهــای حمایتــی ،دانشــگاهیان ،مؤسســات پژوهشــی و
مقامــات دولتــی اســت کــه بــه دنبــال چارچوبــی عملیاتــی جهــت شــناخت ارتباطــات بیــن رشــد و فقــر در مقیــاس
کشــوری هســتند.
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