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رسمقاهل

  علی پاکزاد

تجربه به من نشان داده در کشوری زندگی 

می کنــم کــه متاســفانه بحران هــا هیــچ گاه 

حل نمی شــوند بلکه مانند اصل ماندگاری 

ماده و انرژی تنها از حالتی به حالتی دیگر 

تغییر می کنند. شــاید به دلیل کوتاه مدت 

بودن حافظه تاریخی ما، یا شاید خود این 

روند نوعی دلیل کوتاه مدت شدن حافظه 

تاریخــی مــا شــده، نوعــی سیســتم دفاعــی 

جمعــی در جهــت فرافکنــی مشــکالتی کــه 

نمی توانیم با آنها کنار بیاییم.

اما امروز در آســتانه قرن پانزدهم شمسی 

قــرار داریــم بــا کولــه بــاری از تجربــه کــه بر 

خــالف چنــد ســال پیــش بــه مــدد فنــاوری 

می توانیــم آنــرا مقابــل چشــم نگهداریــم و 

از آن درس بگیریــم و از ایــن درس بــرای 

جلوگیــری از تــداوم مدارهــای بســته تغییر 

شکل بحران ها کمک بگیریم.

در مقطعی از تاریخ قرار گرفته ایم که مردم 

انتظــار دارنــد، هم ســلک بــودن روســای قوا 

و اعتمــاد متقابــل مقــام معظــم رهبــری بــه 

ایشــان در برهه ای ســخت راهگشای کشور 

هدفــی  چنیــن  بــه  رســیدن  بــرای  و  باشــد 

خوشــبختانه توشــه ای از تجــارب چهاردهــه 

گذشــته را در اختیــار داریــم و می توانیــم بــا 

درس گرفتن از اتفاقات گذشته، تصمیماتی 

دقیق تر اتخاذ کنیم.

طی چهل ســال گذشــته در فضــای اقتصاد 

کشــور بــا مدار بســته ای که حــول و حوش 

اقتصــاد ایــران شــکل گرفتــه بــود، تمامــی 

ســاختارهای مولــد اقتصــاد کشــور تحدیــد 

شــده و فضــای رانتــی و غیــر مولــد مــورد 

تشــویق قرار گرفته اســت. نگاه به دور و بر 

خــود کــه بیندازیم می بینیم تمامی زنگ ها 

و شــاخص های هشدار قیمتی و غیرقیمتی 

در اقتصاد کشور در این سال ها به گونه ای 

تنظیم شدند که تنها یک آهنگ را بنوازند، 

آهنگــی کــه صاحبان دارایی خــرد و کالن را 

از هــر نــوع فعالیــت مولدی منــع و هر نوع 

ثروت اندوزی غیر مولد را تشویق کند. 

ایــن موســیقی تلــخ شــکاف طبقاتــی، فقــر 

گســترده و مشــکالت فراوان بســیاری را به 

دنبال داشــته اســت؛ ولی به نظر می رســد 

هیــچ یــک از دولتهــا نتوانســته اند بــه هــر 

دلیلی در اصالح ریشــه ای این مســیر غلط، 

اقدامــی موثــر را بــه انجــام رســانند و هــر 

کاری کــه در دولتــی بــرای تغییــر ایــن فضــا 

آغاز شده در دولت بعد به بیراهه کشیده 

شده است.

در آســتانه قــرن جدیــد مردم انتظــار دارند 

دولتمــردان کشــور از فرصــت پیــش آمــده 

حداکثر بهره را ببرند و با نگاهی نو، به دور 

از تعصبــات دامنگیــر و تنهــا بــا متــر منافــع 

ملــی گامی موثر در راســتای احیای اقتصاد 

رغــم  بــه  کــه  اقتصــادی  بردارنــد.  کشــور 

 وجــود تمامــی منابــع بالقــوه همچنــان ابتر 

است. 

آغاز قرنی تازه؛ با نگاهی نو
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معادالت ژئوپلتیک و آینده اقتصادی ایران
نیلوفر جمالی

ژئوپلتیــک  معــادالت 

یکی از اساسی ترین مواردی 

اســت کــه هر کشــور برای 

ثبــــات خــــود بـــــاید بــه آن 

بــاشــــد و  توجــه داشــتــــه 

در  معــادالت  ایــن  قطعــاً 

هر کشوری متاثر از سیاست های اقتصادی قدرتمند آن 

کشور است و سیاست های اقتصادی بر اساس دکترین 

سیاست های خارجی هر کشور شکل می گیرد.

بــا علــم بــه این ترکیــب رفتــاری دقیق در دنیــا باید 

بگوییــم کــه متاســفانه ایــران در ســه دهــه اخیــر هیــچ 

وقت نتوانسته است، سیاست های خارجی و اقتصادی 

مکملــی داشــته باشــد تــا منافــع ملــی کشــور از جوانــب 

مختلف تامین شود؛ چراکه در اکثر موارد سیاست های 

ایران متاثر از احساسات شخصی بوده و ریشه نداشته 

است.

بــه رغــم نــه شــرقی و نه غربــی حاکم بر شــعارهای 

ما؛ هیچگاه برای تصمیم های سیاسی و اقتصادی کشور 

اســتقالل فکــری نداشــته ایم و خروجــی فکــری متاثــر از 

مافیایی بوده که منافع شخصی را دنبال کرده اند. اکنون 

نیز همین شــرایط بر کشــور حاکم است و نمی دانیم آیا 

سیاست خارجی ما مبتنی بر منافع ملی است یا منافع 

فرد و گروه های خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در 

اولویت است؟

سیاســت های خارجــی مــردد در ایــران اســت کــه 

باعــث می شــود تــا کشــورهای همســایه هــم بر اســاس 

ایــن ناهمگونــی و بی ثباتی برای مــا تصمیم گیری کنند و 

روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در تمام این 

مــدت تــالش کرده تا ایران را در بــرزخ نگهدارد و در این 

فضــای بی ثبات مــا را مدیریت کرده و از منابع اقتصادی 

ما سوءاستفاده کند.

نباید فراموش کنیم که روســیه بیش از یک ســال 

است که با چالش پیوستن اوکراین به اروپا و ناتو دست 

و پنجــه نــرم مــی کنــد؛ امــا چــرا حــاال و در شــرایط فعلی 

دســت به اقدام نظامی علیه اوکراین زده اســت؟ اکنون 

ایــران بــا مذاکرات برجامی خود در حال پیوند با اقتصاد 

جهانــی اســت و در برجــام بــاز خواهد شــد؛ پــس اکنون 

زمــان آن اســت تا منطقــه دچار اســتیصال و ناهمگونی 

شود.

شرایط سیاسی ایران سال هاست که در موقعیتی 

قرار دارد که ارتباطش با دنیا قطع شده و اکنون صدای 

توافق و برقراری ارتباط جهانی به گوش می رسد. در این 

شرایط است که روسیه احساس خطر کرده و بر اساس 

منافــع اقتصادی ناشــی از انحصار ژئوپلتیــک وارد جنگ 

شــد و فضــای سیاســی را دچــار اختالل کرد تــا معادالت 

جدیدی را با اروپا برقرار کند.

روســیه بــا آغــاز ایــن جنــگ در حــال گوشــزد کردن 

نکاتــی اســت کــه بایــد جامعــه بین الملل بــه ویــژه ایران 

توجه ویژه ای به آن داشــته باشــد؛ چراکه صدای اختالل 

در منطقــه در صورت بی توجهی به خواســته های پوتین 

در این جنگ به وضوح شنیده می شود. به نظر می رسد 

پیــام روســیه به اروپا این اســت: »ســهم مــن را از ایران 

نگیریــد و معــادالت ژئوپلتیــک مــن را بــه هم نزنیــد تا از 

اوکراین خارج شوم«

از  نشــان  روســیه  ســوی  از  زورآزمایــی  نــوع  ایــن 

مشکالت تصمیم گیری ایران است که در این چند دهه 

نتوانسته و نخواسته است منافع ملی را در نظر بگیرد. 

مافیــای سیاســی و اقتصــادی به نوعی دکترین سیاســی 

و اقتصــادی را پی ریــزی کردند که منافع شــخصی در آن 

تامیــن شــود؛ به همیــن دلیل نیز هــر اتفاقی در منطقه 

ایــران را دچــار اختــالل  می کنــد. اگــر جنــگ روســیه بــا 

اوکرایــن را محکــوم کنیم؛ چین و روســیه مقابلمان قرار 

می گیرند و اگر واکنشــی در این راســتا نداشــته باشیم و 

موضع مقابل را نشان ندهیم، مردم و جامعه مقابل ما 

قرار خواهند گرفت.

متاســفانه باید یادآور شــویم که در شــرایط کنونی 

مــا نــه حمایــت داخلــی و نــه خارجــی داریــم و اینها همه 

چوب هایی اســت که به دلیل نداشــتن هدف در منافع 

ملــی می خوریــم؛ در این شــرایط نه کشــور و مــردم از ما 

راضــی هســتند و نــه روابــط خارجــی موثــر و اثر بخشــی 

داریم.

در شــرایطی کــه نــرخ ارز کاهش یافــت و مدتی در 

ثبــات بــه ســر می بــرد؛ همچنان قیمت هــا در بــازار روند 

افزایشــی دارد و آنقــدر این قیمت هــا افزایش پیدا کرده 

اســت که حتی اگر برجام هم امضا شــود و روند قیمت 

بــازار نزولــی شــود بــاز هم منافع عــده ای تامیــن خواهد 

شــد؛ چــرا کــه سال هاســت چســبندگی قیمــت در بــازار 

بوجــود آمــده و اگــر بخواهد رونــد نزولی به خــود بگیرد 

باید زمان زیادی سپری شود.

با توجه به شراطی کنونی داخلی و خارجی به نظر 

می رســد تــا زمانی کــه معــادالت اقتصادی با دنیــا برقرار 

شود، بازارهای ایران مجدداً دچار رکود ثانویه شود تا به 

مرور زمان و به صورت مویرگی تاثیرات ارتباط با اقتصاد 

جهانــی را در بازارهــای خــود احســاس کــرده و قیمت ها 

تعدیل شود.

در شرایطی که نرخ ارز 

کاهش یافت و مدتی 

در ثبات به سر می برد؛ 

همچنان قیمت ها در بازار 

روند افزایشی دارد و آنقدر 

این قیمت ها افزایش پیدا 

کرده است که حتی اگر 

برجام هم امضا شود و 

روند قیمت بازار نزولی 

شود باز هم منافع عده ای 

تامین خواهد شد؛ چراکه 

سال هاست چسبندگی 

قیمت در بازار بوجود آمده 

و اگر بخواهد روند نزولی به 

خود بگیرد باید زمان زیادی 

سپری شود.

با توجه به شراطی کنونی 

داخلی و خارجی به نظر 

می رسد تا زمانی که 

معادالت اقتصادی با دنیا 

برقرار شود، بازارهای ایران 

مجدداً دچار رکود ثانویه 

شود تا به مرور زمان و به 

صورت مویرگی تاثیرات 

ارتباط با اقتصاد جهانی را 

در بازارهای خود احساس 

کرده و قیمت ها تعدیل شود
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نیازمندی صادرات؛ حمایت های حاکمیتی در 1401
محمدمهدی طباطبایی

کنفدراسیون  مشــاورعالی 
صادرات ایران

بــــه رونـــــد  نگـــــاهی 

صادرات در سده گذشته 

علی الخصوص ظرف چند 

رویکــرد  کــه  اخیــر  دهــه 

فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان به ســمت حضور در 

بازارهــای جهانــی بود، روندی رو به رشــد داشــت. اوج 

شــکوفایی صــادرات کشــور به ویــژه در حــوزه صادرات 

غیرنفتی دهه 80 و اوایل دهه 90 بود که آن هم متاثر 

از تقویت نگاه سیاست گذاران به تشویق فعاالن حوزه 

صــادرات  بــود کــه شــوق و دلگرمی بیشــتر و وســیع تر 

برای حضوردر بازارهای جهانی ایجاد کرد.

اوایل دهه 90  بود که نرخ ارز  خود را با تورم تراز 

کرد و علتی شــد بر جهش بیشــتر صادرات کشــور؛ اما 

از نیمه دهه 90 که سیاست کنترلی نرخ های دستوری 

و در ســال 97 سیاســت پیمان ســپاری ارزی اجرایــی 

شــد، دیگــر تمهیداتــی در جهــت حمایــت از صــادرات 

دیده نشد. 

با اینکه در ســال های اخیر نرخ ارز روند افزایشی 

داشت؛ اما سیاست ها به گونه ای پیش رفت که آنطور 

کــه بایــد بــر افزایــش صــادرات تاثیر نداشــت و نه تنها 

کاالها و خدمات صادراتی کشور فرصت حضور بیشتر 

در بازارهای جهانی را بدست نیاورد بلکه بازار چندصد 

میلیونی کشورهای همسایه را هم به علل مذکور، آن 

طور که باید تصرف نکرد.

ارزی  مشــکل عمــده بی ثباتــی در سیاســت های 

بــود کــه بــا توجه به نوســان های بزرگ، قدرت ریســک 

صادرکننــده را ربــود و همچنیــن امیــدواری دولــت بــه 

بخــش درآمدهــای صــادرات پتروشــیمی و معــادن و از 

سوی دیگر نگاهی یکسان به گروه های مختلف کاالیی 

در نــرخ ارز آنهــا، توان صادرکننده غیر نفتی را کاهش 

داد. 

بخــش  نظــرات  بــه  مرکــزی  بانــک  بی توجهــی 

خصوصــی باعث شــد تا موانع صــادرات افزایش یافته 

و علیرغــم افزایــش نــرخ ارز، صــادرات قــوت نگیرد. به 

همیــن دلیــل چشــم امیدهــا در ســال 1400 بــه ســوی 

دولــت ســیزدهم بــود تــا شــاید رویکــردی متفــاوت در 

پیش بگیرد.

مشــوق های صادراتــی کــه پیش از ایــن به صورت 

مســتقیم در اختیار صادرکننــدگان قرار می گرفت چند 

ســالی هســت که دیگر فقــط در حد عــددی در بودجه 

باقــی مانــده اســت و طی 2 ســال اخیر نیز تبدیل شــد 

به هزینه کرد برای زیرســاخت های صادراتی که باز هم 

تغییری اساســی در راســتای افزایش خدمات و شرایط 

مناسب برای صادرات دیده نشده است.

کمبــود  از  صادرکننــدگان  از  بســیاری  همچنــان 

کانتینرهــای یخچالــی، جــاده هــای نامناســب، حمل و 

نقــل و هــزاران مشــکل دیگر گله مند هســتند. اتفاقی 

کــه توقــع بــر ایــن بــود کــه بــا تمــام بیانــات وزیــران و 

مســئوالن ایــن دولــت، حداقــل درصــدی پیشــرفت در 

ان مشــاهده شــود؛ اما تاکنون آماری از نتایج در حوزه 

زیرســاخت های صادراتــی کــه جــزو وظایــف حاکمیتــی 

است، منتشر نشده و مشهود نبوده است.

آمــدن دولــت  کار  بــر ســر  از  ماه هــا  کــه  اکنــون 

سیزدهم می گذرد و با توجه به جوان بودن سن دولت 

انتظــار بیشــتری بــر چابکــی در توجــه و برطــرف کردن 

مشــکالت می رفــت؛ فعــاالن بخش صــادرات غیرنفتی 

کمــاکان در انتظــار عملیاتــی شــدن ســاده ترین راهکار 

یعنــی واردات کاالهای غیراساســی در مقابل صادرات 

کاالهــای غیرنفتی هســتند کــه هنوز این اتفــاق جامه 

عمــل بــر تن نکرده و ســال1400 با مشــکالتی در حوزه 

صادرات سپری شده است.

 امــا آنچــه در ســال پیــش رو بایــد مــورد توجــه 

قــرار گیــرد توجــه بــه گوشــزدهای مکــرری اســت کــه 

فعــاالن حــوزه صــادرات بخــش خصوصــی داشــته اند 

و نــگاه دقیق تــر و بــا حساســیت بیشــتر بدنــه دولت و 

سیاســتگذاران و قانون گــذاران بــه موضــوع تســهیل و 

تشویق عملیاتی صادرکنندگان و پرهیز از تولید قوانین 

و صدور بخش نامه هایی است که صادرکنندگان را در 

این راه مصمم تر کند. 

مالیــات،  ارزی،  تعهــد  رفــع مشــکالتی همچــون 

تامیــن اجتماعــی، گمــرک و .... نیــاز خــوش بینــی بــه 

بخش خصوصی و نگاه توسعه گرا و کمک کننده به این 

حوزه را دارد. حال که کشــور، نیازمند درآمد های ارزی 

اســت توجــه بــه ارزش ارز صادراتــی بخــش غیرنفتــی 

همچنــان حائز اهمیت اســت و بــا توجه به تورم ایجاد 

شده در یک سال گذشته و افزایش قیمت تمام شده 

کاال قــدرت رقابــت کاالهــای ایــن بخــش کمــاکان در 

قبــال رقبــای خارجی کاهش پیدا کــرده، لذا اهتمام به 

بهبــود رونــد صــادرات و توجه به ارزش این صنعت که 

در اقتصــاد دنیــا حــرف نخســت را می زنــد از دو منظــر 

ارزآوری و اشتغال آفرینی حایز اهمیت است که جای 

توجــه خــاص و ویــژه دو بخــش قانونگــذاری و اجــرا را 

می طلبد.

رفع مشکالتی همچون 
تعهد ارزی، مالیات، تامین 

اجتماعی، گمرک و .... 
نیاز خوش بینی به بخش 
خصوصی و نگاه توسعه گرا 
و کمک کننده به این حوزه 

را دارد. حال که کشور 
نیازمند درآمد های ارزی 
است توجه به ارزش ارز 
صادراتی بخش غیرنفتی 

همچنان حائز اهمیت است 
و با توجه به تورم ایجاد 

شده در یک سال گذشته 
و افزایش قیمت تمام شده 
کاال قدرت رقابت کاالهای 
این بخش کماکان در قبال 
رقبای خارجی کاهش پیدا 
کرده، لذا اهتمام به بهبود 
روند صادرات و توجه به 
ارزش این صنعت که در 

اقتصاد دنیا حرف نخست را 
می زند از دو منظر ارزآوری و 
اشتغال آفرینی حایز اهمیت 
است که جای توجه خاص و 
ویژه دو بخش قانونگذاری و 

اجرا را می طلبد
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با وجود شدیدترین تحریم های تاریخ به دست آمد:

رکوردزنی ناوگان ملی کشتیرانی در سال 1400
ایــران طــی  اســالمی  گــروه کشــتیرانی جمهــوری 

4 دهــه اخیــر همــواره نقشــی حیاتی در تامیــن اقتصاد 

کشــور چــه در زمــان جنــگ و در ۲ دوره تحریم هایــی 

کــه تــا پیش از ایــن در تاریخ جهان بی ســابقه بود، ایفا 

کــرده اســت. شــاید بــه همیــن علــت عنــوان »نــاوگان 

ملی« برازنده این شــرکت کشــتیرانی شــده است. این 

گــروه کشــتیرانی اثبــات کرده اســت که فراتــر از منافع 

شــرکتی، منافــع ملــی را اولویــت اول خــود می دانــد. 

هنــگام حمــالت هوایی دشــمن در دوران دفاع مقدس 

تــا امــروز ذیــل بمبــاران تحریمــی با هدف فلج ســاختن 

اقتصاد کشور، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

بــه عنــوان بازویی توانمند به تامیــن نهاده های تولید و 

کاالهــای اســای پرداختــه و هرگز اجازه نداده اســت که 

چرخ های تولید متوقف شود و یا عامه مردم کمبودی را 

در مایحتاج ضروری خود احساس کنند.

البته که این اقدامات بی هزینه نبوده است. ده ها 

دریانــورد شــهید و از دســت دادن شــناورها در جنــگ و 

تحریم مدیران ارشــد و کاپیتان ها و افزایش سرســام آور 

هزینه های فعالیت ها از جمله این هزینه ها بوده است.

در سال 1400 اما اتفاقی معجزه وار رخ داده است. 

گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران با وجود موانع 

دشــوار تحریم های ظالمانه نه تنها متوقف نشــده، بلکه 

رکورد زده است. 

رکورد تاریخی

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی سال جاری، 

کارنامــه عملکــردی مثبتــی را بــه ثبــت رســانده اســت؛ 

حمــل 26 میلیــون تــن کاال در ســال 1400 در تاریــخ 54 

ســاله گــروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایــران رکوردی 

بی سابقه است.

و  غیرعــادی  اوضــاع  در  ایــن شــرکت  عبارتــی؛  بــه 

تحریمی موفق شده است که در مقایسه با مدت مشابه 

ســال قبل، عملکرد عملیاتی خود را تا رقم بی نظیر 45 

درصد افزایش دهد.

حصول این دستاورد هنگام تحریم و فشار ظالمانه 

تحریم کننــدگان موفقیتــی بــزرگ اســت؛ ســال گذشــته 

نیــز بــا وجود تحریــم و موانعی که دشــمنان ایجــاد کرده 

بودنــد، کشــتیرانی موفــق شــد در حــوزه حمــل کاالهــای 

صادراتــی، مشــارکت مؤثــر داشــته باشــد کــه در نتیجــه 

 آن، افتخــار بزرگــی برای مجموعه کشــتیرانی به حســاب

 می آید.

موفقیت بزرگ در بخش کانتینری

هــر کدام از شــرکت های گروه کشــتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران، عملکرد قابل توجه و ویژگی های برجسته 

در عرصه هــای داخلــی و بین المللی دارند. شــرکت حمل 

کانتینــری، هم اکنــون دارای رتبــه چهاردهــم جهانــی در 

میان شرکت های حمل ونقل کانتینری جهان را در اختیار 

دارد.

شــرکت حمل کانتینــری از جمله شــرکت های گروه 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران جهشی قابل توجه در 

بخش حمل کانتینر طی 9 ماهه سال جاری ثبت کرد.

کانتینر بــر  شــناور های  مدیریــت  بــا  شــرکت  ایــن 

ســال  آذر  پایــان  تــا  آزاد  دریا هــای  در  چندمنظــوره  و 

1400 موفق به حمل بالغ بر 533 هزار TEU کانتینر شد 

که نشــان از افزایش 85 درصدی عملکردی در مقایســه 

با مدت مشابه سال 1399 است.

حمل فله، کشتیرانی دریایی خزر و والفجر 

جهش هــای عملکــردی گــروه کشــتیرانی جمهــوری 

اســالمی ایــران در ســال 1400 تنها بــه بخش حمل ونقل 

کانتینــری محــدود نبودنــد. ایــن گــروه کــه بیــش از 140 

فروند انواع شــناور های فله بــر، کانتینربر، چند منظوره، 

حمل کاالی عمومی، تانکر، فراســاحل، مســافری، رو رو، 

بارج و خدماتی به صورت مالکیتی و با ظرفیت حمل 5.1 

میلیون DWT در اختیار دارد، سهمی 21 درصدی از حمل 

محموالت وارداتی و صادراتی غیرنفتی کشور طی 9 ماه 

نخست سال جاری کسب کرده است.

شــرکت َســپید که بخش حمل فله گروه کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران را بر عهده دارد؛ با مدیریت انواع 

شــناور های فله بر، چند منظوره و تانکر در دریا های آزاد 

و حمل قریب به 11 میلیون تن انواع کاالی فله خشــک، 

عمومــی و محمــوالت تانکــری در 9 ماهــه نخســت ســال 

1400 رشــد 29 درصــدی را در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

سال 1399 در بنادر جنوبی کشور ثبت کرد.

شرکت کشتیرانی دریای خزر به عنوان بازوی گروه 

کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در دریای خزر نیز با 

مدیریت شناور های چندمنظوره موفق به حمل بیش از 

1.3 میلیون تن انواع کاال در 9 ماهه نخست سال 1400 

شده است؛ به عبارت دیگر کشتیرانی دریای خزر با این 

حجــم از عملیــات در مقایســه با مشــابه ســال 99 رشــد 

21 درصــدی را در عملکــرد خــود به ثبت رســانده اســت و 
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ایــن میــزان برابــر بــا اخذ ســهم بیــش از 32 درصــدی از 

واردات و صادرات محموالت غیرنفتی در بنادر شــمالی 

کشور است.

کشــتیرانی والفجر، یکی از شرکت های تابعه گروه 

کشتیرانی که در بخش های فراساحل و مسافری فعال 

اســت با در اختیار داشــتن 11 فروند شناور فراساحل در 

بنــادر جنوبــی کشــور 2947 روز عملیــات را در 9 ماهــه 

ســال جــاری انجــام داده  اســت، همچنیــن در بخــش 

مســافری و رو- رو، 3 فرونــد شــناور در بنــادر جنوبــی 

6508 نفــر مســافر را در مســیر های داخلــی و خارجــی 

طــی 9 مــاه نخســت ســال جــاری جابه جــا کرده انــد کــه 

در مقایســه بــا جابه جایــی مســافر طــی ســال 99 که به 

علــت شــیوع کرونــا بــه 800 نفر تقلیــل یافته بود رشــد 

چشمگیری را نشان می دهد.

رکوردهای حمل ونقل ترکیبی، تعمیرات و آموزش

گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران طی سال 

1400 در حــوزه حمل ونقــل ترکیبی نیز رکورد حمل ریلی 

TEU 3289 محمــوالت کانتینــری و قریــب به 571 هزار 

تن کاالی غیرکانتینری را طی مدت یاده شده، ثبت کرده 

است.

در همیــن راســتا، بیــش از 246 هــزار تــن ســوخت 

ســنگین و 11 هزار تن ســوخت سبک مورد نیاز شناور ها 

تــا پایــان آذر 1400 بــا اســتفاده از امکانــات حمل ونقــل 

جاده ای و ریلی گروه کشــتیرانی، تحویل شــناور ها شده 

است.

ایــن گــروه با در اختیار داشــتن مؤسســه آموزشــی 

خــود طــی 9 مــاه ســال جــاری قریــب بــه 238 هــزار نفر 

ساعت انواع دوره آموزشی عمومی، کاربردی و تخصصی 

را برای کارکنان دریایی اجرایی کرده و همزمان دوره های 

آموزشــی بــا خدمــت خشــکی بــرای ارتقــای توانایی هــای 

کارکنان شرکت به میزان 30484 نفر ساعت نیز برگزار 

شده است.

در بخــش تعمیــرات، شــناور ها  36 فرونــد شــناور 

طی مدت یاد شــده تعمیرات ادواری خود را با موفقیت 

پشت سر گذرانده اند.

کارکنــان  از  حداکثــری  کارگیــری  بــه  راســتای  در 

ایرانــی در بخــش دریــا، در انتهــای آذر 1400، بیــش از 

95 درصــد کارکنــان دریایــی شــاغل بــر روی شــناور های 

گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران با ملیت ایرانی 

بوده اند.

برنامه راهبردی و دیگر دستاوردها

تحریم ها ، هزینه های عملیاتی کشتی ها را افزایش 

داده و مقــارن چنیــن وضعیتــی، تــردد به بنــادر مختلف 

بــرای شــناورهای کشــتیرانی را محــدود کــرده اســت کــه 

بــرای عبــور از ایــن مانــع، بایــد راهکارهــای متعــددی در 

نظــر گرفته شــود تا بــار صاحبان کاالی ایرانی به دســت 

مصرف کنندگان در بازارهای جهانی برسد.

ســند راهبــردی 5 ســاله ای بــه عنــوان نقشــه راه 

در گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران، تدویــن 

و در حــال اجراســت؛ عالوه بــر اینکــه در مســیر اقدامات 

راهبــردی فعالیــت ایــن نــاوگان در چابهــار بــا ایجاد خط 

منظم کشتیرانی توسعه داده شده است؛ به نحوی که 

زیرســاخت های این بندر در پســکرانه، در حال ســاخت 

بــوده و در راســتای اهــداف ملــی و راه انــدازی کریــدور 

شــمال- جنــوب ایــن اقدام صــورت گرفته اســت، در این 

حال، مطالعاتی برای احداث یارد اوراق کشــتی در بندر 

چابهار در حال انجام است.

 از دیگــر دســتاوردهای گــروه کشــتیرانی در ســال 

کشــتیرانی  منظــم  خــط  راه انــدازی  بــه  می تــوان   1400

کانتینــری بــه بنــدر چابهــار در جهــت تقویــت و ایجــاد 

رونــق اقتصــادی در کریدور شــمال-جنوب؛ برقراری خط 

منظــم کانتینــری کشــتیرانی والفجــر در مســیر ایران به 

هندوســتان )کانتینر های soc( ؛ ایجاد مسیر حمل کاال 

بیــن بنادر ایران و ســوریه؛ حمل محموالت تهاتری بین 

بنــادر ایران و ونزوئال؛ حمــل محموالت تهاتری کاال های 

صادراتــی بــه برزیــل و واردات غلــه بــه کشــور؛ حمــل 

محموله های صادراتی فسادپذیر و کشاورزی برای اولین 

بار به کشور های اوراسیا، اشاره کرد.

تولیــدات  از  حمایــت  راســتای  در  اســت؛  گفتنــی 

داخلــی، نزدیــک بــه 100 درصــد نیاز رنگ، روغن و ســایر 

ملزومات مصرفی شــناور های گروه کشــتیرانی از طریق 

تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است.

آغـــــاز عمــلــیــــات سوخت رســانی  فــعــال ســــازی و 

بــه شــناور ها در بنــدر ســتاره قشــم در منطقــه ســلخ 

از ســوی  اخــذ گواهینامــه دانش بنیــان  جزیــره قشــم؛ 

 شــرکت توســعه فنــاوری اطالعــات در زمینــه خدمــات 

نــرم افــزاری، مخابراتی و کمک ناوبری در کنار تامین 90 

درصدی ســوخت کم ســولفور از مبادی داخلی از جمله 

دســتاوردهای ایــن گــروه کشــتیرانی اســت کــه از جمله 

بزرگترین ها در جهان اســت. همچنین گروه کشــتیرانی 

معــدود کشــتیرانی های  از  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری 

 بین المللــی اســت کــه مالــک تمامــی شــناورهای خــود 

است.
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سال 1400 سال صیانـت از تولیـد
فرهاد اسکندری

مــروری کوتــاه بر گذر 

ســال 1400 نشان می دهد 

تولید کشور برخالف شعار 

ســال ) تولید، پشتیبانی ها 

و مــانــع زدایــی هــــا( رو بــــه 

نابودی اســت و تصمیمات 

عجیــب و عجوالنــه و غیرکارشناســی، گلــوی تولیــد را بــه 

شــدت فشــار می دهــد تا مرز خفگــی و تولیدکننــدگان در 

بخــش خصوصی دســت و پا زنــان تقال می کنند تا از مرگ 

تولید جلوگیری کنند.

در راه نابودی تولید داخلی صد البته مســئوالن حق 

دارند بی توجه باشــند . در کشــوری که به تعبیری تنها 8 

تــا 10 درصــد اقتصــاد در اختیــار بخــش خصوصی اســت و 

 بقیه بنگاه های اقتصادی، دولتی و یا خصولتی  هســتند؛ 

به طور منطقی هیچ مسئولیت زمانی را برای حل معضالت 

و رونــق تولیــد بخش خصوصی تخصیــص نمی دهد و اگر 

وقتی هم باشد صرف ساختن مانع و دست انداز می شود 

تا باز شدن گره ای از مشکالت.

در صنعــت غــذا ، تولیدکننــدگان بعــد از یــک ســال 

مبــارزه بــا مشــکالت ریــز و درشــت و در جنگــی نابرابــر بــا 

اداره کار، دارایــی، بیمــه تعزیــرات و ... و کمبــود و قحطــی 

مــواد اولیــه چون روغن ، تمام قدرت و تمرکز خود را برای 

ماه های پایانی سال گذاشتند تا شاید نزدیکی به سال نو 

و افزایش تقاضای بازار و به طبع آن تولید بیشتر مرهمی 

بر دردهایشان باشد.

نــاگــهــــان ضــــربه نهایــی وارد شـــــد . درج قـــیــمــــت 

تولیدکننــده ماننــد پتــک بر ســر تولید فرود آمــد و با قفل 

شدن سیستم فروش، تولید در حالت سکته قرار گرفت. 

جلســات بی شــمار ســندیکای کنســرو کشــور بــا همراهی 

ســایر تشــکل ها بــا مســئوالن امــر کامــال بی نتیجــه بــود و 

گویی آقایان با تمام قوا وارد شدند تا هر طور شده بخش 

خصوصی را کامال از بین ببرند.

تصمیــم خلق الســاعه مســئوالن باعــث از بیــن رفتن 

زمــان طالیــی تولیــد و توزیع شــد و بســیاری از کارخانه ها 

ترجیــح دادنــد نــرخ تولید را پاییــن آورده و گاه بــا بهانه ای 

تولید خود را متوقف کنند.

در ســردرگمی روزهــای آغازیــن اجــرای ایــن طــرح ، 

خصوصــا در برخــی اســتان ها کــه گویــی به صــورت ایالتی 

و ملوک الطوایفــی اداره می شــوند، دســتگاه های ذیربــط 

بــا وضــع قوانینی ســخت گیرانه تر ، از ســوی ســازمان های 

نظارتی چون تعزیرات ، با شبیخون ناگهانی با دوربین به 

کارخانجــات تولیــدی هجــوم آورده و با ثبت تصاویر تولید 

روزانــه و ضبــط هــارد دوربین های مدار بســته شــرکت ها، 

تولیدکننــده درمانــده را تهدیــد می کنند و بــا اعمال جرایم 

نجومــی و برخوردهــای قهرآمیــز، فضایــی پر از اســترس و 

وحشت در محیط کسب و کار به وجود می آورند و مدیری 

کــه بایــد تمــام فکــر و ذهنش تولیــد محصولی بــا کیفیت 

و کار آفرینــی باشــد در راهروهــای اداره تعزیــرات، منتظر 

پاسخ گویی در جلسات متعدد دادگاه است.

در ســرزمینی که اختالس گران، مفســدان اقتصادی 

و ابــر بدهــکاران بانکــی بــه پشــتوانه روابط خــاص و رانت 

ســازمان یافته، بــا ســینه ای ســتبر و قامتــی راســت، بدون 

پاســخ گویی بــه هیــچ مرجعــی در حــال دوشــیدن منابــع 

بیت المــال هســتند، برخــورد بــا تولیدکننــده بــه مشــابه 

برخــورد بــا قاچاقچــی و قاتــل و متجــاوز به عنف هســت، 

کارآفرینانــی کــه روزگاری، احترامــی شایســته داشــتند و 

تولیدات آنها مرهمی بر دردهای اقتصاد شــکننده کشــور 

بود.

و در نهایت

طرحــی کــه حتــی در مــدت زمــان نــگارش ایــن متن، 

ناباورانــه چنــد امــا و اگــر و قانــون و تبصــره جدیــد بــه آن 

اضافه و یا کم شده، طرحی کارشناسانه و موفق است؟

و اگــر هــدف این طرح خالقانه، کاهش قیمت تولید 

در جهــت حمایــت از مصرف کننده هســت، آیا توضیحات 

کامــل بــه مردم همان مصرف کننده نهایی داده شــده ؟ یا 

ملت باید حیران و انگشت به دهان بمانند که چرا تا دیروز 

محصولی که خیلی شــفاف قیمتی مشخص داشت دچار 

تغییر شــده و ماشــین حســاب به دســت دنبال محاســبه 

ضرائب و جداول فروش و توزیع بشوند تا بفهمند قضیه 

از چه قرار است و زیر لب درود ویژه بفرستند.

در آخریــن ورژن تصمیمــات، اینکه بر روی محصولی 

همزمــان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و تاریخ تولید 

و انقضــا و مالیــات بــر ارزش افزوده و ســری ســاخت و ... 

چاپ بشــود ، با توجه به ابعاد محصوالت شــدنی است؟ 

یک درب قوطی فضای کافی برای نوشتار این کتاب عظیم 

و اشعار دستوری را دارد؟

و در کل، این طرح باعث کاهش قیمت مصرف کننده 

و حمایت از آنها می شود؟

پاسخ این سوال روشن است.

به هزار و یک دلیل کارشناسانه خیر.

اما اکنون، ما تولیدکنندگان و کارآفرینان نگون بخت، 

چــون مــوش آزمایشــگاهی قربانی تصمیمــات این چنینی 

هستیم و باید تن بدهیم به طرح صیانت از تولید و تماشا 

کنیم مرگ تدریجی یک رویا را .

رویای سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.

در صنعت غذا ، تولیدکنندگان بعد 

از یک سال مبارزه با مشکالت ریز 

و درشت و در جنگی نابرابر با اداره 

کار، دارایی، بیمه تعزیرات و ... و 

کمبود و قحطی مواد اولیه چون 

روغن ، تمام قدرت و تمرکز خود را 

برای ماه های پایانی سال گذاشتند تا 

شاید نزدیکی به سال نو و افزایش 

تقاضای بازار و به طبع آن تولید 

بیشتر مرهمی بر دردهایشان باشد.

که ناگهان ضربه نهایی وارد شد . 

درج قیمت تولیدکننده مانند پتک بر 

سر تولید فرود آمد و با قفل شدن 

سیستم فروش، تولید در حالت 

سکته قرار گرفت. جلسات بی شمار 

سندیکای کنسرو کشور با همراهی 

سایر تشکل ها با مسئوالن امر کامال 

بی نتیجه بود و گویی آقایان با تمام 

قوا وارد شدند تا هر طور شده بخش 

خصوصی را کامال از بین ببرند



19

گام های تازه، به سوی افق های تازه
بــرای رویـــــارویی بــا دشـــواری هـــــای انـــكــــارناپذیر یــك 

جنــگ تمــام عیــار اقتصادی كــه در چند ســال اخیــر، در قالب 

تحریــم اقتصــادی بــر مــا تحمیــل شــده اســت، تنهــا بــه مــدد 

دوراندیشی های مدبرانه و جهادی و به كارگیری خالقیت های 

مدیران جوان می توان چاره اندیشی كرد. در چنین شرایطی، 

اعتــالی مجموعه هــای مختلف در شــرکت مارگارین به عنوان 

یکــی از قدیمی تریــن کارخانه های تولید روغن با برند دوســت 

داشــتنی »آفتاب« نیز تنها در ســایه نواندیشــی های جهادی 

مدیریتی جوان، امكان پذیر و عملی خواهد شد.

واقعیــت ایــن اســت كــه حــدود 90 درصــد از مــواد اولیــه 

شــرکت های تولید روغن از جمله، شــركت معتبر و صاحب نام 

مارگاریــن وارداتــی اســت و بــا توجه به کاهش چشــمگیر منابع 

ارزی و تداوم تحریم های ناجوانمردانه شــاهد سختكوشی های 

فــراوان و تــالش مضاعف همــكاران خود در این مجموعه بزرگ 

تامین روغن خوراكی كشور بوده ایم. به روشنی می توان، گواهی 

داد كه مدیران ارشــد چنین مجموعه ای برای اینکه لطمه  ای به 

ســقف تولیــد نخــورد و بــازار مصــرف دچــار تالطم نشــود و نیاز 

هموطنان نیز تامین شــود، ســختی های بی شــماری را متحمل 

شده اند تا شرکت مارگارین بتواند در جایگاه رفیع خود به عنوان 

یکی از شناسنامه های صنعت روغن خوراکی کشور، درخششی 

امیدبخــش و شــوق آفرین داشــته باشــد و همچنــان در مســیر 

تامیــن نیازهــای ضــروری هموطنــان و اصنــاف مرتبط بــا صنایع 

تولید فرآورده های خوراكی گام های ارزنده ای برداشته شود.

در پی انتصاب امیر کاظمی خیابانی، یكی از مدیران جوان 

و ارزشــی كشــور و اســتقرار ایشــان در جایگاه مدیرعامل گروه 

مارگارین، فرصت مناســبی پیش آمد تا به مدد برنامه روشــنی 

که برای توسعه و تعالی این  مجموعه ترسیم، تدوین و تبیین 

کرده انــد، این شــرکت بســیار محبــوب و مورد اعتمــاد و قدیمی 

را  در مســیر رشــد و اعتــال قــرار دهنــد تــا با وجــود تمام تنگناها 

بتوانند به ســوی افق های روشــن تر گام بردارند و زمینه را برای 

جریــان یافتــن خونی تازه در كالبــد این مجموعه  تولیدی بزرگ 

فراهم سازند.در هدف گذاری های تازه، مدیریت عالی شركت، با 

عزمی راسخ، بر آن شده است تا این شركت، بار دیگر به دوران 

درخشــش و شــكوفایی چشــمگیر خود بازگردد و بتواند جایگاه 

كنونــی خــود را از رتبــه پنجم بــازار، به مراتب باالتری برســاند و 

بار دیگر در گام دوم انقالب با همت و همبستگی سختكوشان 

پرتوان این شرکت در جایگاه راهبری صنعت روغن خوراکی در 

داخــل کشــور قرار گیــرد و وضعی فراهم کند كــه بتواند باز هم 

عالوه بر تامین نیاز داخلی، دوباره با برند آفتاب دوست داشتنی 

خود مورد اقبال مشــتریان خارجی و کشورهای هدف صادراتی 

از جمله کشــورهای همســایه قرار گیرد و سهمی شایسته را به 

خــود اختصاص دهــد. تحقق چنین هدف های ارزنــده ای بدون 

تردیــد پیــش از هــر چیــز بــه برنامه ریزی و نــگاه واقــع بینانه در 

اوضــاع دشــوار دنیــای امروز نیــاز دارد و تنها بــا اجرای طرح های 

توســعه ای برای افزایش ظرفیت محصوالت تولیدی از یک ســو 

و تنوع بخشــی به محصوالت از ســوی دیگر، می توان برای این 

شــرکت دیرســاله صنعت روغن خوراكی، فرصتی طالیی فراهم 

آورد تــا ایــن برند قدیمی بتواند با کیفیت مطلــوب فرآورده های 

خــود، بــار دیگــر در عرصــه مصــارف خانگــی و صنعتــی انتخــاب 

باشــد. »مارگاریــن« نخســتین  پرشــمار خــود  اول مشــتریان 

شركت تولیدكننده روغن گیاهی در ایران است كه با نام های: 

»خروس«، »آفتاب« و »آفتاب طالیی« در بین مردم و به ویژه 

در میان بانوان خانه دار و صنایع غذایی شــناخته شــده اســت. 

این شركت كه در دی سال 1332 با ظرفیت تصفیه 8 تن روغن 

گیاهی در روز پا به عرصه صنعت گذاشت نیز اکنون با همكاری 

كارشناســان مجرب توانســته است با ظرفیت تولیدی 1000 تن 

در روز، مهمان بســیاری از خانواده ها و صنایع مختلف کشــور 

باشــد.این مجموعه همواره می كوشــد تا محصوالتی با کیفیت 

برتــر و منطبــق بــا نیاز مشــتریان را طراحی و تولیــد كند. اکنون  

38 نــوع  محصــول متنــوع روغنــی در 2 بخش صنف و صنعت 

)B2B( و مصارف خانوار )B2C( در این شــرکت تولید می شــود 

که عالوه بر مطابقت با ضوابط »موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتــی ایــران« و »معاونــت غــذا و دارو وزارت بهداشــت«، 

 SGS از شــرکت CODEX بــا اســتانداردهای بین المللــی ) نظیــر

ســوییس( نیز انطباق داده شــده است، به همین سبب اکنون 

محصوالت مارگارین در بازار بســیاری از  کشــورهای خاورمیانه 

و حتــی کشــورهای اروپایــی  نیــز حضوری شایســته و خوشــنام 

دارد.امیدواریم در سال مزین به شعار مورد تاكید مقام معظم 

رهبــری یعنــی: حمایــت از تولید با پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها؛ 

حضــور نیروهــای جــوان و تازه نفس كه به داشــتن  برنامه های 

آینده نگرانه و حركتی جهادی، اعتقادی راســخ دارند و همزمان 

بــا گام دوم انقــالب، تمامــی ســعی و تــالش و دانش خــود را به 

كار خواهند گرفت تا ســربلندی مجموعه تحت مدیریت جدید 

شــركت، تحقــق یابــد و بــه مــدد برخــورداری از خــرد جمعــی و  

رویکردهای نوین و خالقانه و سیاســت گذاری های نواندیشــانه 

و بــه ویــژه پشــتیبانی و همدلــی بــی دریــغ تــک تــک مدیــران و 

كاركنــان، از دشــواری های ایــن مســیر کــم کند.امیــر کاظمــی 

خیابانــی، مدیرعامــل و عضو هیات مدیره شــركت مارگارین، بر 

این باور اســت كه در ســایه الطاف الهی می توانیم، در شــركت 

مارگارین حركت رو به جلو همراه با پیشرفت و توسعه و اجرای 

برنامه های استراتژیک باالدستی، داشته باشیم و از این آزمون 

اعتماد به كمك همدلی و سختكوشی همكاران سربلند بیرون 

بیاییم. بازنگری هوشمندانه در انتخاب نیروهای كلیدی همراه 

و همــدل در واحدهــای مالــی و فنــی و روابــط عمومــی نشــانه 

آشكار آگاهی و اشراف ایشان به حوزه های حساسی است كه 

می توانند، در مسیر رشد و اعتالی شركت نقش موثری داشته 

باشند تا مجموعه بزرگ مارگارین که دارنده عنوان برتر کیفیت 

در ارتقای سطح بهره وری و جلب رضایتمندی مشتری سازمان 

ملــی اســتاندارد اســت، بتوانــد در ســال 1401 خورشــیدی، هــر 

روز پرفروغ تــر و درخشــان تر از روز پیــش در دیدگان مشــتریان 

خود بدرخشــد. به ویژه كه باور دارد، کیفیت مســابقه ای بدون 

خــط پایــان اســت و امیــد دارد كه صاحبــان صنایــع و بنگاه های 

اقتصادی، با پیروی از منویات حكیمانه رهبری معظم در سایه 

مدیریت جهادی با توکل به خدای بزرگ، خودباوری و اعتماد به 

نفــس، کارآمــدی و  اســتفاده از امکانــات و ظرفیت ها، با انگیزه 

خدمــت بــه مردم حرکتی مبتنی بر علــم و درایت را آغاز کنند و 

مســئوالنه و دلســوزانه در مســیر تولید کاالی با کیفیت و ارائه 

خدمات مناسب به ملت شر یف ایران اسالمی، گام بردارند .
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موقعیت ایران در بـازار انـرژی جهـان
رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

با توجه به شــرایط سیاســی و اقتصادی حاکم 

بر جهان و نیز موقعیت استراتژیک ایران در بیضی 

انــرژی جهــان می تــوان گفــت که وضع فعلــی و نیز 

آینده کوتاه مدت آن به ویژه برای مصرف کنندگان 

انرژی بحرانی محســوب می شــود و در این شــرایط 

فقــط ظرفیــت تولید نفت خام برای تعادل بخشــی 

به بازار اهمیت ویژه ای دارد. به بیانی دیگر، نیاز به 

حضور اثرگذار تولیدکنندگانی اســت که در صورت 

افزایــش بیشــتر تقاضــا تــوان پاســخگویی بــه مازاد 

تقاضــای انــرژی را داشــته باشــند و مانــع از برهــم 

خوردن تعادل بازار شوند. 

بــه خوبــی می دانیــم کــه ایــران یکــی از معدود 

تولیدکننــدگان نفــت در جهــان اســت کــه ظرفیــت 

اضافه تولید نفت خام دارد. به همین دلیل اکنون 

نفــت ایران بــرای بازارهــای جهانــی اهمیت خاصی 

دارد و ایــن موضــوع چــه بــه صــورت رســمی و یــا 

غیررســمی مورد توجه جدی قرار گرفته اســت؛ اما 

آن چیزی که در بازار نفت اتفاق می افتد، نشان از 

یک بحران اساسی دارد. 

موسســات  ســوی  از  کــه  ســناریوهایی  اکثــر 

مطالعــات انــرژی و شــرکت های بین المللــی نفــت 

برای آینده مطرح شده ناظر بر این است که تقاضا 

در حــال افزایــش اســت و پیش بینی می شــود، این 

میــزان تقاضــا در ســال آینده از مــرز 103.6 میلیون 

بشــکه در روز فراتــر رود. علــت اصلــی ایــن مهــم 

ناشــی از بیمــاری کوویــد 19 و شــیوع آن و بیــرون 

آمــدن مــردم از قرنطینه، به طریقــی که پیش بینی 

می شــود، جهــان ایــن دوره را گذرانده و ســویه های 

جدیــد بیمــاری کرونا به اندازه شــروع بیماری مرگ 

بــار نیســتند. بنابراین اگر بیمــاری کووید 19 بتواند 

مهار شــود، معنای آن این اســت که اقتصاد دوباره 

به فعالیت منطقی خود دست می یابد.

البتــه اقتصــاد برخی از کشــورها در دوره کرونا 

هم رشد داشته است از جمله کشور چین که آمار 

و ارقام آن به طور جداگانه انتشــار یافته اســت. در 

حــال حاضر در آمریکا هم رشــد اقتصادی اشــتغال 

بیشــتر شــده و بــرای پیدا کردن نیــروی کار در حال 

حاضــر رقابــت فشــرده ای در آمریــکا به وجــود آمده 

اســت. در ایــن میــان اگــر چــه تــورم هــم بــاال رفتــه 

است، لذا نخستین موضوع رشد اقتصادی جهانی 

اســت که داده های اقتصادی اکثر کشــورها نشــان 

می دهد که در حال بهتر شــدن اســت، به خصوص 

این که در ابتدای سال 2022 حتی در اروپا هم این 

را شاهد هستیم.

 مطلــب حائــز اهمیت دیگر ناظر بر این اســت 

که بازار انرژی یک بازار ســرمایه براســت و ســرمایه 

زیــادی می خواهــد کــه انــرژی بــه شــکل پایــدار در 

اختیارمان باشد. همانطور که می دانیم در سال های 

بعــد از 2015 بــه تدریــج سیاســت گذاری جهــان به 

ســمت ایــن رفــت کــه انرژی هــای پــاک جایگزیــن 

انرژی هــای فســیلی شــود. در ایــن میــان بتدریــج 

دســتورات،  هــم  کشــورها  سیاســت گذاری های 

آیین نامه ها و مصوباتی را تصویب کردند که نهایتاً 

بــه اینجــا رســید که هر گونــه ســرمایه گذاری جدید 

ســوی  از  بخواهــد  اگــر  فســیلی  ســوخت های  در 

بانک هــای توســعه ای ماننــد بانــک جهانــی و بانــک 

توســعه اروپا و بانک توســعه آســیایی انجام شــود، 

ممنوع اســت. بنابراین هر گونه ســرمایه گذاری در 

ســوخت های فسیلی از ســوی بانک ها ممنوع شد. 

در کشــورمان نیز به دلیل تداوم جریان تحریمی و 

عــدم امــکان صادرات نفت خام این فرآیند متوقف 

و موجبات عارضه هایی در حضور ایران در بازارهای 

انــرژی منطقه و جهان فراهــم آوری کند. در نهایت 

ایــن باعــث شــد کــه ســرمایه گذاری بــه وضــوح در 

ســوخت های فســیلی به خصوص نفــت خام کمتر 

شــود و بــه تدریــج اکتشــاف و اســتخراج ســوخت 

فسیلی از منابع جدید کاهش یابد و به این ترتیب 

توسعه صنعت نفت در جهان قبل از سال 2020 و 

بیماری کووید 19 دچار بحران شده بود. 

هــر چنــد کــه اکنــون عرضــه نفــت خــام کــم 

نیســت و بــه حــدود 97.5 میلیــون بشــکه در روز 

هنــوز در هالــه ای از ابهــام اســت و فعــاالن انــرژی 

بــا قطعیت  نداشــتن ها و ریســک های متعــددی در 

بــازار انرژی هــای فســیلی مواجه انــد. اتحادیــه اروپا 

بــه جــای بیان اینکه بگوید ســرمایه گذاری در منابع 

فســیلی امــکان پذیر و جایز اســت، اعــالم کرده که 

انرژی هــای هســته ای و گاز طبیعی جــزء انرژی های 

ســبز و پــاک هســتند  و بانک هــا می تواننــد در ایــن 

زمینه سرمایه گذاری کنند.

بــا توجــه به شــرایط حاکم بر بازارهــای نفت و 

مــواد هیدروکربــوری می توان گفت که قیمت نفت 

قابــل پیش بینــی دقیــق نیســت و از یکصــد ســال 

پیــش تاکنــون اکثــر پیش بینی هــای قیمــت نفــت 

دقیق نبوده؛ چراکه قیمت نفت به دالیل متعددی 

بستگی دارد و همه عوامل قابل پیش بینی نیستند. 

از عوامــل خارجــی گرفتــه تا عوامل ســاختاری فنی 

و اقتصــادی و نیــز تــا عوامــل ژئوپلیتیک، سیاســت 

و روابــط خارجــی، همــه در قیمــت نفــت اثــر دارند. 
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البته اگر چه نمی توان قیمت را پیش بینی کرد؛ اما 

به نظر می رســد کــه قیمت نفت همچنان صعودی 

اســت. ایــن اتفــاق بــه دالیلــی کــه گفته شــد یعنی 

رشــد تقاضــا، کمبــود عرضه و مســاله ناپایــداری در 

انرژی هــای تجدیدپذیــر در حال رقم خوردن اســت 

ولی اینکه در عمل چه اتفاقی می افتد نیاز به نحوه 

تعامل کشــور با دیگر کشورهای تولیدکننده عمده 

در بازار انرژی دارد. 

از طرفی به خوبی می دانیم که افزایش قیمت 

نفــت در کوتــاه مــدت به نفع دولت اســت و به هر 

حــال ممکن اســت که با افزایــش درآمدهای نفتی، 

دولــت پــس از پرداخــت هزینه هــای جــاری بــرای 

هــم  ثابــت  ســرمایه گذاری  و  عمرانــی  هزینه هــای 

اعتباری در نظر بگیرد. 

دولت باید مراقب باشد که با کسب درآمدهای 

نفتــی موقعیت ایــران را در بازارهای تولید و عرضه 

انــرژِی پایــدار کنــد و از چاق شــدن دولــت بپرهیزد 

تــا از ایــن مســیر بتواند زیرســاخت های توســعه در 

فرآیند اجرایی و عملیاتی خود را در برنامه های بلند 

مدت توســعه فراهم ســازی کند. در این حالت اگر 

دولــت عقالنــی رفتار کنــد و بتواند پــول درآمدهای 

نفتــی را از بودجــه جــدا کرده و مانند نروژ و امارات 

از محل درآمدهای نفتی فقط برای ســرمایه گذاری 

ایــن منابــع را تخصیــص بدهد، برای ایــران نیز این 

افزایــش قیمــت نفــت مؤثــر خواهــد بــود؛ در غیــر 

اینصــورت افزایــش قیمــت نفــت بیشــتر بــه نفــع 

تولیدکنندگان دیگر خواهد شد.

بــا توجــه بــه روند افزایشــی قیمت نفــت و نیز 

افزایش نیافتن ســطح تولید نفت خام، پیش بینی 

می شــود کــه با تثبیــت قیمت هر بشــکه نفت خام 

در محــدوده 80 تــا 100 دالر در هــر بشــکه و نیــز با 

توان صادراتی 1.5 میلیون بشکه ای، ایران می تواند 

به حدود 50 میلیارد دالر در یک سال درآمد نفتی 

داشــته باشــد. البته با توجه به متغیر بودن قیمت 

ایــن  در طــول ســال و همینطــور میــزان فــروش، 

اعــداد تنهــا یــک فــرض و ظرفیت اســت. در همین 

حال صادرات گاز که یکی از گزینه های محاســباتی 

بانــک مرکــزی برای بــرآورد درآمدهای نفتی اســت، 

آنقدر کم است که تاثیر قابل مالحظه ای را حاصل 

نمــی آورد. هــر چنــد کــه همــواره این ســوال مطرح 

می شود که ایران به عنوان یکی از سه تولیدکننده 

بزرگ گاز طبیعی جهان چنین شرایطی را دارد؟ 

آنقــدر  تحریــم  نیــز  گاز  صــادرات  روی  حتــی 

نمی توانست تاثیرگذار باشد؛ لذا پیشنهاد می شود 

کــه مســئوالن در وزارت نفت بایــد یکبار دیگر روی 

راهبردهای کلی تمرکز و تجدیدنظر کنند،  هر چند 

که این مهم تنها به وزارت نفت مربوط نیست و کل 

حاکمیت و کشور باید به آن توجه جدی را معطوف 

دارنــد؛ چراکه در ســال های اخیــر و به دلیل همین 

تحریم هــا و البتــه برخی ناکارآمدی هــا، نقش ایران 

در مناســبات انــرژی منطقــه و جهانــی دســتخوش 

تغییراتــی شــده اســت. لــذا ایــران بایــد بــا توســعه 

مناســبات خــود در تجارت نفــت و گاز در منطقه و 

بعد از آن در سطح جهان، سهم خود را در تجارت 

ایــن ســوخت افزایش دهــد و در این میان افزایش 

مبــادالت )واردات وصــادرات( می تواند کمک کننده 

باشــد. بــه هر صورت نفت وگاز بــه عنوان 2 عامل 

اصلــی در حــوزه انــرژی و یکــی از اصلی ترین صنایع 

موجود در کشــور، نقش ویژه ای در اقتصاد کشــور 

داشته و دارد.

به خوبی می دانیم که کشــورها برای دستیابی 

به برتری اقتصادی، باید به منابع انرژی دسترســی 

و تســلط داشــته باشــند؛ چــرا کــه بــه دلیــل نبــود 

جایگزیــن  انرژی هــای  بــرای  روشــن  چشــم اندازی 

نفــت وگاز و از طرفــی ارزانــی ایــن مــواد ســوختنی 

وگرانــی دیگــر منابــع انــرژی و همچنین رونــد رو به 

رشــد تقاضای جهانی انرژی، روز به روز بر اهمیت 

ایــن منابــع در آینــده می افزایــد. بــرای انتقــال ایــن 

منابــع هیدروکربنــی بــا ارزش اســتراتژیک، احتیاج 

به مســیرهایی اســت که از هر لحــاظ دارای امنیت 

انتقــال،  هزینــه  ســرزمین،  امنیــت  نظیــر  باشــد، 

مسافت خطوط انتقال و وجود زیرساخت های الزم 

جهت انتقال تا با کمترین مشکل نقش ترانزیتی را 

برعهده گیرند به هر حال منابع انرژی ایران یکی از 

مهمتریــن متغیرهای ژئوپلیتیکی در نظام سیاســی 

کنونــی جهــان و همچنیــن در تعامــالت بین المللی 

میان کشورهاست. 

موقعیــت  داشــتن  خاطــر  بــه  ایــران  کشــور 

دارای  ژئواکونومیکــی  و  ژئوپلیتیکــی  بی همتــای 

تــوان تاثیرگــذاری باالیی در مناســبات بین المللی 

در حــوزه تولیــد مــواد هیدروکربنــی اســت و بــا 

داشــتن بیــش از157 میلیارد بشــکه ذخیره قابل 

اســتحصال هیدروکربوری مایــع و 33.6 تریلیون 

مترمکعــب ذخیــره قابل اســتحصال گاز طبیعی و 

بــه دلیــل نزدیکــی مراکز تولیــد نفــت و گاز آن به 

آب هــای بین المللی می تواند نقش بســیار مهمی 

را در معامــالت بین المللــی انرژی ایفــا کند. ایران 

هــم اکنــون در کانــون 75 درصــد از منابــع انرژی 

ژئوپلیتیــک  موقعیــت  ایــن  و  دارد  قــرار  جهــان 

از  یکــی  بــه  را  ایــران  می توانــد  ژئواکونومیــک  و 

قطب هــای بالمنازع قــدرت در جهان تبدیل کند. 

طبیعی است که بهره گیری از این موقعیت ممتاز 

و ایفای نقش موثر در مناســبات انرژی، مستلزم 

درایــت  دانــش،  بــر  مبتنــی  کار  دســتور  تدویــن 

سیاســی و آگاهــی از پویــش هــای ژئوپلیتیــک بــا 

محور انرژی است. 

در کالم آخــر اینکــه ایــران در ســال 1401 بایــد 

هر چه سریع تر ظرفیت های بالقوه کشور در حوزه 

انــرژی را تبدیــل بــه قابلیت هایی کند کــه بر قدرت 

اقتصــادی و در نهایــت سیاســی کشــور بیفزایــد و 

منزلــت و جایــگاه بین المللــی ایــران را تقویت کند. 

ایــران بایــد بــه عنــوان یکــی از بازیگــران اصلــی در 

 حوزه تولید، صادرات و ترانزیت نقش اساسی ایفا 

کند.

کشور ایران به خاطر داشتن موقعیت 
بی همتای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی 

دارای توان تاثیرگذاری باالیی در 
مناسبات بین المللی در حوزه تولید 
مواد هیدروکربنی است و با داشتن 

بیش از157 میلیارد بشکه ذخیره قابل 
استحصال هیدروکربوری مایع و 33.6 

تریلیون مترمکعب ذخیره قابل استحصال 
گاز طبیعی و به دلیل نزدیکی مراکز تولید 

نفت و گاز آن به آب های بین المللی 
می تواند نقش بسیار مهمی را در 

معامالت بین المللی انرژی ایفا کند. ایران 
هم اکنون در کانون 75 درصد از منابع 
انرژی جهان قرار دارد و این موقعیت 

ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک می تواند ایران 
را به یکی از قطب های بالمنازع قدرت 
در جهان تبدیل کند. طبیعی است که 

بهره گیری از این موقعیت ممتاز و ایفای 
نقش موثر در مناسبات انرژی، مستلزم 

تدوین دستور کار مبتنی بر دانش، 
درایت سیاسی و آگاهی از پویش های 

ژئوپلیتیک با محور انرژی است
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نفت در برابر پول، دارویی موثر برای درمان اقتصاد 
آسیب دیده ایران 

فرزین سوادکوهی  

تــردد  داد  گــزارش  رویتــرز  پیــش  چنــدی 

نفتکش هــا در منطقــه مبین این نکته اســت که 

فــروش نفــت ایران به چین در ماه های گذشــته 

افزایــش یافتــه و از پنــج ســال پیــش کــه ایــران 

مشــمول تحریم هــای انرژی دولــت آمریکا نبود، 

بیشــتر شــده اســت. این در حالی اســت که طی 

ســال های اخیــر مــراوده قابــل تاملــی بیــن ایران 

و چیــن در حــوزه خریــد و فــروش نفــت ایــران 

مشاهده نمی شده است.

این گزارش رویترز حکایت از این داشــت که 

بر اســاس برآورد ســه شــرکت ردیابی نفتکش ها 

صادرات نفت ایران به چین در ماه ژانویه از 700 

هزار بشکه در روز فراتر رفته است.  این در حالی 

اســت کــه بیشــترین میــزان خریــد چین در ســال 

2017 - یک ســال قبل از تحریم های نفتی دولت 

دونالــد ترامــپ علیه ایــران - 623 هزار بشــکه در 

روز بود. 

 در ادامــه ایــن خبــر آمــده اســت: »افزایــش 

چشمگیر خرید نفت ایران از سوی پاالیشگاه های 

چینــی در حالی صورت می گیرد که مذاکرات وین 

بــرای احیــای برجــام و رفــع تحریم هــای ایــران در 

حال برگزاری است.«

هموطنــان  همــه  بــرای  خبــر  ایــن  شــنیدن 

بســیار  دولتمردانمــان می توانــد  و همچنیــن  مــا 

امــا،در  خشــنودی  ایــن  باشــد.  خشــنودکننده 

شــرایطی می تواند قوت قلبی برای اقتصاد متکی 

بــه نفت کشــور ما معنا بگیــرد که بدانیم در قبال 

ایــن افزایــش، درآمدهــای نفتــی بــه شــکل رایــج  

تجارت جهانی حاصل می شود.

 یکــی از نــکات پرســش برانگیز در بــاب ایــن 

مطلب این اســت کــه دســت اندرکاران بازار نفت 

و کارشناسان این بخش به خوبی آگاهند مساله 

فروش نفت ایران به چین، رویداد شگفت انگیزی 

نیســت و طبیعی اســت که چین به عنوان یکی از 

اقتصادهــای بــزرگ صنعتــی جهــان به نفــت خام 

بیشــتری نیازمند اســت و ایران می تواند این نیاز 

را بــه شــکل موثــری بــرآورده کنــد. بــر ایــن پایه با 

رخ نشــان دادن ویروس کشــنده کوویــد 19و آثار 

مخربی که بر جهان نفت و انرژی باقی گذاشت، 

ایــن موضوع که چین تمایل بیشــتری به دریافت 

نفت از ایران داشته باشد نیز همواره به سلسله 

مباحثــی در ایــن حــوزه مبدل شــد و در رســانه ها 

بازتاب بیشتری پیدا کرد.

نشــریه  رویتــرز،  گــزارش  انتشــار  از  پیــش 

معتبــر »پالتــس« نیــز در خصــوص کیفــی بــودن 

نفــت ایران بــرای مصرف کنندگان چینــی مطالبی 

منتشــر کــرده بــود و در آن به این موضوع اشــاره 

شــده بود کــه دلیل تمایل چین بــه دریافت نفت 

از ایران،همخوانــی ایــن نفــت با صنایع پاالیشــی 

و همــه بخش هایــی اســت کــه این نفــت را طلب 

می کنند.

نیــز   2021 ســال  در  ایــن  از  پیــش  پالتــس 

نوشته بود گریدهای نفتی ایران به دلیل داشتن 

ســولفور باال معموال ترش بــوده و چگالی باالتری 

متوســط  یــا  ســنگین  نفــت  عنــوان  بــه  و  دارنــد 

طبقه بنــدی  درجــه   34 تــا   27  API گرانــش  بــا 

می شــوند و در عیــن حــال طبق اطالعات شــرکت 

ملــی نفــت ایران، گریــد صادراتی اصلــی ایران که 

»ایــران الیت« نام گرفتــه، یک گرید ترش مدیوم 

با گرانش API 33.6 درجه و سولفور 1.46 درصد 

اســت و همچنیــن گریــد صــادرات »ایــران هِوی« 

هــم یــک نفــت تــرش ســنگین بــا گرانــش ای پــی 

آی  29.5 درجــه و ســولفور 1.77 درصــد اســت، 

امــا بــا ایــن حال منابــع بازرگانی  چینــی معتقدند 

بشــکه های نفــت ســبک ایــران کــه بــه آنـــها داده 

می شــود، گرانــش API فراتــر از 35 درجــه دارنــد 

از  بیــش  کــه گرانشــی  ایــن اســاس نفتــی  بــر  و 

34 درجــه داشــته باشــد، نفــت ســبک محســوب 

می شود.

بنابراین مرغوب بودن نســبی نفت ایران در 

نــگاه جهــان و بویــژه چین، امری اســت کــه تازگی 

نــدارد و اگــر فــروش نفــت ایــران بــه ایــن کشــور 

افزایــش یافتــه، این یافته هــای چینی ها مقوله ای 

تازه کشــف شــده نیســت و ســال های سال است 

که پاالیشگاه ها و صنایع چین استاندردهای خود 

را بر پایه ویژگی های نفت ایران استوار کرده اند.

مدت هــا پیــش منابــع آگاه بــه اس انــد پــی 

گلوبال پالتس گفته بودند پاالیشــگاه های چینی 

از ایــران گریدهــای نفتی ســبکتری را درخواســت 

کرده اند و شــرکت ملی نفت ایران در تالش برای 

تامین تقاضای آنهاست.

 در ضمــن ایــن موضــوع نیز مطرح شــده بود 

کــه با وجــود تحریم هــای آمریــکا، پاالیشــگاه های 

خصوصــی چیــن در چنــد ســال اخیــر بــه واردات 

نفــت ایران به خصــوص ایران الیت و ایران هِوی 

ادامــه دادنــد. ایــن پاالیشــگاه ها ایــران الیــت را 

مستقیما در واحدهای تقطیر نفت خود استفاده 

گریدهــای  بــا  بایــد  هِــوی  ایــران  امــا  می کننــد؛ 



23

 ســبکتر ترکیــب شــود تــا بــه عنــوان خــوراک قابل 

استفاده شود.

 در عیــن حــال ایــن نظریــه که تغییــر کیفیت 

بــا  بیشــتر  رقابــت  در  را  ایــران  اســت  ممکــن 

تولیدکننــدگان غــرب آفریقــا و همچنیــن رقیبــان 

خاورمیانــه ای ســنتی خــود قرار دهــد و نیز به تبع 

آن افزایــش صــادرات هم بیشــتر شــود هــم نکته 

خاص و تازه ای در بر ندارد.

همــه  ماننــد  تحریمــی  تنگناهــای  البتــه 

ســال های گذشــته اجــازه نمــی داد کــه اطالعــات 

نفتــی  مــراودات  دربــاره  کامل تــری  یــا  شــفاف تر 

ایــران و چیــن از ســوی طرفین منتشــر شــود. چرا 

کــه راه هــای دور زدن تحریم هــا بــا انتشــار چنیــن 

اخبار و گزارش هایی می توانست روش های طبعا 

محرمانه این مبحث را آشکار کرده و مجددا موانع 

جدیدی برای این تعامالت ایجاد کند. اما پیش از 

این، موضوع ناهماهنگی بین چین و ایران درباره 

انتشــار اطالعات از میــزان این فروش هم مطرح 

شــده بود. شــاهد مثــال این موضــوع مطلبی بود 

که در اواخر سال2021، دویچه وله آلمان منتشر 

کرد و در آن به ســردرگمی در میزان فروش نفت 

ایــران و انطبــاق نداشــتن گفته هــای چینی هــا در 

مقابــل اعالم هــای ایــران اشــاره و گفته شــده بود 

کــه آمارهــای شــرکت های ردیابــی نفتکش هــا  و 

آمارهــای رســمی ایــران در ارتباط با میــزان انتقال 

محموله های نفتی با هم نمی خواند .

شــبکه های اجتماعــی نیــز خبــر دادنــد که در 

6 ســپتامبر ســال 2021 دویچــه ولــه نوشــته بــود 

کــه چیــن مدعــی اســت در 8 ماهــه همــان ســال 

مربوطــه، حتــی یــک بشــکه نفــت هــم از ایــران 

دریافــت نکــرده، در حالیکه آمارهای شــرکت های 

میــزان  شــدن  برابــر  دو  از  نفتکش هــا  ردیابــی 

صــادرات نفت ایران در همان ســال به چین خبر 

داده بودنــد. در ایــن تاریــخ گفته شــده بود که بر 

اســاس آماری که اتاق بازرگانی ایران داده اســت 

صــادرات نفتــی ایران بــه چین افتــی 99 درصدی 

داشــته  و ایــن موضــوع ابهامات جدید به مســاله 

داده بود.اتــاق بازگانی گــزارش داده بود صادرات 

نفــت ایــران به چین در 7 ماه ســال 2021 معادل 

11 میلیون دالر بوده است.گمرک چین هم اعالم 

کــرده بــود خریــد نفــت ایــران  از ســال 2018 کــه 

تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران اعمال نشده 

بــود حــدود 15 میلیــارد دالر بــوده کــه در ســال 

گذشته به 1.3 میلیارد دالر سقوط کرده است.

ســویه دیگر این موضوع نیز چنین اســت که 

حــال بــا فرض تمام خوش بینی ها اگر بپذیریم که 

همــه آمــار و ارقــام قبلی بی اعتبــار بوده اند  و هم 

اکنــون فروش نفت ایران به چین، ارقام افزایش 

یافته تــری پیــدا کــرده، مســاله دریافــت پــول در 

برابر نفت صادر شــده، همچنان مســاله ای بزرگ 

اســت، چون سیاســت های طرفین ایــن معامالت 

همواره بر پایه تهاتر کاال بوده و نه دالر نقد.

تبدیــل نشــدن نفــت ایــران بــه پــول و اتکا به 

تهاتــر کاال و خدمــات یکــی از معضــالت اقتصــاد 

نفتی کشور است.در شرایطی که ایران نمی تواند 

ماننــد دیگر کشــورها نفتش را بــه دالر مبدل کند 

بــه همان نســبت بــرای دریافت کاالهــای مربوطه 

هــم قــدرت انتخابی ندارد. چــون با دالر همه چیز 

می تــوان خریــد ولــی بــا تهاتر، حــق انتخــاب ایران 

بــرای خریــد و واردات کاالهــای مــورد نیــاز بســیار 

بســیار محدود می شــود.بر کســی پوشیده نیست 

کــه فــروش نفــت ایــران و افزایــش این فــروش به 

هرکشــوری  قــادر خواهــد بود بــرای اقتصــاد امروز 

ایران بســیار تعیین کننده باشــد و در این میان باال 

بــردن تعــداد مشــتری های ایــن نفــت و همچنیــن 

مراوده بیشــتر با مشــتری های ســنتی نیز می تواند 

اتفاق مبارکی باشــد. اما این صادرات، زمانی تاثیر 

مثبــت خود را نشــان می دهد کــه  دولت جمهوری 

اسالمی ایران در قبالش دالر و ارز خارجی دریافت 

کنــد، چــرا که تهاتــر و یا روش هایی از این دســت، 

هرگز تاثیرگذاری شــیوه مرسوم معامالت نفتی در 

قبــال ارز و پــول را در پی نخواهد داشــت. دریافت 

پول در ازای نفت هم توان مالی خزانه های کشور 

را تقویــت می کنــد و هــم آرامــش را بــه بــازار ایران 

بازگردانــد و تــا کمتریــن ســطوح معامالتــی داخلی 

نیز نفوذی مثبت داشته باشد. در غیر این صورت 

افزایــش صــادرات نفــت بــه چین، عایــدی موجهی 

بــه دنبال نخواهد داشــت. این در حالی اســت که 

اســلوب فــروش نفــت در قبــال ارز معتبــر جهانــی 

یعنــی دالر، شــأن و جایــگاه اقتصــادی و سیاســی 

ایــران را نیــز حفــظ کنــد و در عین اعتبــار و جایگاه 

کشورمان را که به شکلی ملموس آسیب داده بود 

را احیا کند. نفت در برابر پول از هر روش دیگری 

بهتر است و برای درمان اقتصاد فروش و صادرات 

 نفــت ایــــران، مــی توانــــد دارویــــی بســیار موثرتــر 

باشد.  

اسلوب فروش نفت در قبال ارز 

معتبر جهانی یعنی دالر، شأن و 

جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران 

را نیز حفظ کند و در عین اعتبار و 

جایگاه کشورمان را که به شکلی 

ملموس آسیب داده بود را احیا کند. 

نفت در برابر پول از هر روش دیگری 

بهتر است و برای درمان اقتصاد 

فروش و صادرات نفت ایران، دارویی 

بسیار موثرتر باشد
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بید بلند خلیج فارس، تحقق یک رویای دیرینه
صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی ایــران همواره 

بــا مشــکلی بنــام گازهــای همــراه روبرو بوده اســت و 

از آنجــا کــه ایــن صنعــت کشــور بــه صــورت بالفعــل 

نمی توانســته از این گازها اســتفاده بهینه ای داشــته 

باشد الجرم این ثروت ملی در فرایند تولید سوزانده 

می شــده و بالطبــع این گازهــا هم هدر می رفته و هم 

محیط زیست را آلوده می کرده است.

طــرح راهبــردی پاالیشــگاه بید بلنــد خلیج فارس 

نقطــه آغــازی اســت بــر جمــع آوری گازهــای همــراه و 

تکمیــل زنجیــره ارزش در صنعــت پتروشــیمی و بر این 

پایه صنعت نفت کشــور با احداث این پاالیشــگاه این 

تــوان را پیــدا می کنــد کــه از ایــن گازهــا ارزش افــزوده 

قابــل توجهــی خلق کند. این مهم در شــرایطی محقق 

می شــود که برای نخســتین بار توان داخلی کشــور به 

اســتخدام ایــن هــدف در می آیــد و در ادامــه توفیقــات 

مختلف عملکردی فراوان تری را از آن خود می سازد. 

 تشریح این توفیقات بسیار گسترده است که در 

این مقال نمی گنجد،اما آخرین تحوالت این پاالیشگاه 

جــای توجه و تامل فراوانــی ایجاد می کند. جواد اوجی 

وزیــر نفــت در مراســم افتتاحیــه مجتمــع تاسیســات، 

اســکله و مخــازن صادراتــی بیدبلنــد خلیــج فــارس کــه 

در ایــن حــال بــا حضــور معاونــان وزیر نفت، اســتاندار 

خوزســتان، نماینــدگان مــردم بهبهــان و ماهشــهر در 

مجلس و مسئوالن محلی برگزار شد درباره این طرح 

اظهــار کــرد: تکمیــل زنجیــره پاالیشــگاه بیدبلند خلیج 

فارس، بسیار دلچسب است.

در  ســرمایه گذاری  اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  او 

صنعــت نفــت از نــان شــب هــم واجبتر اســت، گفت: 

تــا پایــان کاردولت، جمــع آوری گازهای مشــعل محقق 

خواهد شــد وما قول می دهیم که در پایان این دولت 

گازهــای مشــعل غــرب و شــرق کارون و حــوزه خــارک 

جمع آوری شود.

به تعبیر محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت، 

این افتتاح منشا اثرات خیر دیگری نیز هست چرا که 

انعقــاد ایــن قــرارداد حــدود 6 هــزار شــغل مســتقیم و 

غیرمســتقیم به دنبال دارد. این یکی از کارهایی اســت 

که به عنوان سرمایه اجتماعی تولید ثروت و همسو با 

رفع محرومیت زدایی باید برای آن گام برداریم.

خجسته مهر با بیان اینکه 5 طرح اصلی جمع آوری 

گازهای مشعل در کشور داریم که ارزش این پنج طرح 

حــدود 7 میلیــارد یــورو اســت، گفت: طرحی کــه امروز 

انعقــاد قــرارداد آن انجــام می شــود حدود یــک میلیارد 

یورو است که 300 میلیون یورو آن قبالً انعقاد قرارداد 

شــده و امــروز حدود 500 میلیون یــورو دیگر در دولت 

سیزدهم امضا می شود.

عبدلعلی علی عســگری،  مدیرعامل گروه صنایع 

پتروشــیمی خلیــج فــارس نیز بــا اعالم تکمیــل زنجیره 

تاسیســات  افتتــاح  بــا  فــارس  خلیــج  بیدبلنــد  ارزش 

ذخیره ســازی و اســکله صادراتــی بیدبلنــد خلیج فارس 

از ســوی وزیــر نفت، ماموریــت بیدبلند خلیج فارس را 

جلوگیــری از ســوزاندن ثــروت ملــی در فلرها دانســت 

و گفــت: مقــام معظــم رهبــری تاکیــد داشــتند کــه این 

گازهایــی که در فلرها می ســوزد، بایــد تبدیل به ثروت 

بشــوند و ایــن تحقــق یــک آرزوی تاریخــی اســت. وی 

گفــت: بیدبلند خلیــج فارس، پروژه ای پرآوازه اســت و 

آنچه امروز افتتاح می شود، تاسیساتی مدرن و در تراز 

جهانی است.

مدیرعامــل گــروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 

افزود: با افتتاح این پروژه ظرفیت صادراتی دو میلیون 

تــن بــرای محصــوالت پروپــان، بوتــان و پنتــان پــالس 

ایجاد می شود و به نوعی شش تنفسی بیدبلند خلیج 

فارس است.

علی عسگری در این حال با اشاره به سهامداری 

میلیــون نفــر در هلدینگ خلیج فارس از طریق ســهام 

عدالت، اظهار کرد: این هلدینگ و این تاسیســاتی که 

افتتاح می شود، متعلق به میلیون ها نفر است؛ پیش 

از ایــن بیــش از 6هــزار و 700 میلیــارد تومــان ســود به 

ســهامداران عدالت پرداخت شــد و بی شک در همین 

راســتا، ســود چنین پروژه های مهمی مطمئنا به جیب 

مــردم خواهــد رفــت. وی ادامــه داد: پــروژه جمــع آوری 

گازهــای مشــعل، نمونــه موفقــی از همــکاری و تعامــل 

بخــش خصوصــی و وزارت نفــت و بخش های مختلف 

وزارت نفــت اســت و می توانــد تبدیــل بــه الگویی برای 

توســعه همکاری بخش خصوصی با وزارت نفت برای 

توسعه کشور شود.

مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس همچنیــن بــا 

اشاره به سوختن حدود 480 میلیون فوت مکعب گاز 

همــراه بــا نفــت در فلرها، اظهار کــرد: امیدواریم پروژه 

جمــع آوری گازهــای همــراه بــا نفــت در دولــت انقالبی 

دکتر رییســی به اتمام برســد و در این دولت خاموش 

شدن آخرین فلر را جشن بگیریم.

این مقام مســئول با اشــاره به ارزش یک میلیارد 

یورویی پروژه جمع آوری گازهای مشــعل، گفت: امروز 

قــرارداد470 میلیــون یورویــی از ایــن پــروژه در حضــور 

وزیر محترم نفت امضا می شود و امیدواریم با تنفس 

خوراک و استمهال تعهدات، این پروژه سرعت بگیرد.

پیش از این محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت 

پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس در آستانه بهره برداری 

رســمی از تأسیســات ذخیره ســازی و اســکله بیدبلنــد 

خلیج فارس در ماهشهر و عقد هشت قرارداد همسو 

بــا اجرای طــرح جمــع آوری گازهای همــراه نفت، گفته 

بود: پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و خطوط لوله 

این مجتمع ســال گذشته به بهره برداری رسمی رسید 

و از آنجاکــه عملیــات اجرایی تأسیســات ذخیره ســازی 

و اســکله شــرکت به دلیل اختالف فاز یک ســال و نیم 

دیرتر از ســاخت پاالیشــگاه آغاز شــده بود، این پروژه 

افتتاح می شود.

امین نژاد، با اشــاره به اینکه محصوالت صادراتی 

پاالیشگاه گازبیدبلند خلیج فارس از زمان بهره برداری 

تاکنون با امکانات موجود پتروشیمی بندرامام راهبری 

راه انــدازی  و  پیش راه انــدازی  کــرد:  تصریــح  می شــد، 

تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بیدبلند خلیج فارس 

از اوایل بهمن  امســال آغاز شــد و اســکله این شــرکت 

نیــز بــه نــام ســردار شــهید قاســم ســلیمانی نام  گذاری 

شده است.

مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیــج 

از  ایــن شــرکت امســال یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  فــارس 

ســتون های قابــل اتــکای گازی کشــور بــود، گفــت: در 

اجرای مگاپروژه بیدبلند خلیج فارس اولین های زیادی 

در کشــور رخ داد و تــا امــروز موفــق شــدیم 12 میلیارد 

مترمکعب به شــبکه گاز، متان تزریق کنیم. وی گفت: 

اینــک آخریــن پــروژه مهم قــرن در صنعت پتروشــیمی 

کشور در یک افتتاحیه ارزشمند به بهره برداری رسیده 

و بــا جمــع آوری گازهــای مشــعل، زنجیــره ارزش تولید 

بیدبلند کامل می شود.

امین نــژاد افــزود: پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیــج 

فــارس بــه عنــوان بزرگتریــن هــاب گازی غرب آســیا با 

یک تیم توانمند،غیرتمند و به معنای واقعی جهادی در 

عرصه جغرافیایی سه استان اجرا شده است.

پــروژه  اجــرای  جریــان  در  کــرد:  خاطرنشــان  او 
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بیدبلنــد خلیــج فــارس، خیلــی از اولین ها اتفــاق افتاد 

از جمله اینکه برای اولین در کشــور، کنسرســیوم پنج 

بانــک ایرانــی بــا لیــدری بانــک ســپه بــرای کســب 2.2 

میلیــارد دالر از توســعه ملی ایجاد شــد بــه گونه ای که 

جریــان نقدینگــی در جریــان اجــرای پــروژه آن هــم در 

سخت ترین شرایط تحریم و با محدودیت های فراوان، 

روزی 1.8 میلیــون دالر بــود و همــکاری بســیار خوبــی 

بــا مســئوالن منطقــه داشــتیم و شــاهد یــک  همدلــی 

بی نظیــر بودیــم کــه موجــب شــد کار به نتیجه رســید. 

ایــن مجموعــه عظیــم صنعتــی به عنــوان ســرمایه گذار 

تأسیســات  احــداث  و  بهســازی  طــرح  اعظــم  بخــش 

جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون، هشت قرارداد 

EPCC (مهندسی، خرید و تأمین کاال، ساخت، اجرا و 

راه اندازی( را با شرکت های ایرانی امضا کرده است.

73۲ میلیون یورو از طرح های جمع آوری گازهای 

مشعل شرق کارون به قرارداد تبدیل شده است

ایــن شــرکت 732  بــود:  او پیشــتر اعــالم کــرده 

میلیــون یــورو از یک میلیارد یــورو طرح های جمع آوری 

گازهــای مشــعل شــرق کارون را تاکنــون بــه قــرارداد و 

انتخاب پیمانکار تبدیل کرده است.

از  بهره بــرداری  آییــن  در  امین نــژاد  محمــود 

تأسیســات و مخــازن ذخیره ســازی و اســکله شــرکت 

پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیج فارس و امضــای 8 قرارداد 

طــرح جمــع آوری گازهــای مشــعل اظهــار کــرد: زنجیره 

تولیــد بزرگ تریــن طــرح جمــع آوری گازهــای مشــعل با 

بهره بــرداری امروز به عنوان آخرین پروژه صنعت نفت 

در قرن حاضر تکمیل می شود. او افزود: پاالیشگاه گاز 

بیدبلنــد خلیج فــارس به عنوان بزرگ تریــن هاب گازی 

غــرب آســیا بــا یــک تیــم توانمند، بــا غیــرت و به معنای 

واقعی جهادی طی ســه  ســال پس از گشــایش اعتبار 

اسنادی سال گذشته به بهره برداری رسمی رسید.

مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیــج 

فــارس بــا بیــان اینکــه به دلیــل سیاســت لحاظ شــده 

از ســوی هلدینــگ خلیــج فــارس، پــروژه تأسیســات و 

مخازن ذخیره ســازی این شرکت یک سال و نیم دیرتر 

از پاالیشگاه آغاز شد، به همین دلیل این پروژه امروز 

بــه بهره بــرداری می رســد، تصریــح کــرد: در حالــی کــه 

پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیــج فارس هنــوز به ظرفیت 

اســمی نرســیده؛ اما در این مدت 400 میلیون دالر ارز 

به سامانه نیما عرضه کرده است.

بیدبلند خلیج فارس؛ از ستون های تأمین گاز کشور

گاز  پاالیشــگاه  راهبــردی  جایــگاه  بــه  امین نــژاد 

بیدبلند خلیج فارس در ســبد انرژی کشــور اشــاره کرد 

و گفت: این مجتمع در زمستان امسال، از ستون های 

قابــل اتــکای تامیــن گاز کشــور بــود کــه تــا ایــن لحظــه 

حدود 12 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به شــبکه گاز 

سراســری تزریق کرده اســت. به گفته او، این شــرکت 

در دو، سه  ماه گذشته با همکاری شرکت ملی مناطق 

نفت خیــز جنوب روزانــه 30 میلیون متر مکعب گاز به 

شبکه سراسری برای تامین پایدار گاز حداقل 7 استان 

همجوار تزریق کرده است.

مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیــج 

فارس به کمبود خوراک پتروشیمی های ماهشهر پیش 

از راه اندازی پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس اشاره کرد 

و افــزود: پتروشــیمی های منطقه ویژه ماهشــهر، بندر 

امام، فناوران، مارون و امیرکبیر تا تکمیل پتروشــیمی 

گچساران از اتان این مجتمع استفاده می کنند.

مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیــج 

فارس با اشاره به قراردادهای طرح جمع آوری گازهای 

مشــعل کــه امــروز منعقد می شــود، گفت: اجــرای این 

طرح تکمیل کننده خوراک بیدبلند خلیج فارس اســت 

و از مجمــوع یــک میلیــارد یورویــی کــه ایــن شــرکت بــا 

شــرکت ملــی مناطق نفت خیــز جنوبی قرارداد داشــته 

اســت، امروز 470 میلیون یورو قرارداد امضا می شــود 

کــه در مجمــوع 732 میلیــون یورو از یــک میلیارد یورو 

به قرارداد و انتخاب پیمانکار و شروع کار تبدیل شده 

است.

قراردادهــای  ادامــه،  در  همچنیــن  شــرکت  ایــن 

خــط لولــه گاز بی بی حکیمه به ســیاه مــکان و لخته گیر 

ســیاه مکان را با شــرکت های صنایع ماشین سازی کاوه 

و مهندســان مشــاور ســتیران، احداث ایســتگاه جدید 

تزریــق گاز بی بی حکیمــه و خطــوط لولــه مربوطــه را بــا 

پــارس  ایرانیــان و پتروتدبیــر  شــرکت های پتروپایــدار 

فشــارافزایی  و  نمک زدایــی  ایســتگاه های  احــداث  و 

آغاجاری 1.2، 3.4 و 5 را با شرکت طراحی و مهندسی 

صنایع پتروشیمی )پیدک(، شرکت داریان و مهندسی 

مشاور نیروی خراسان برای اجرای پروژه برق رسانی به 

ایستگاه رگ سفید و شرکت پتروپایدار ایرانیان و پترو 

تدبیــر پــارس برای اجرای پروژه ایســتگاه تصفیه گاز را 

به امضا رسانده است.

گزارش های منتشــر شــده حاکی اســت طرح های 

از  جلوگیــری  هــدف  بــا  مشــعل  گازهــای  جمــع آوری 

گازســوزی، رعایــت مالحظــات زیســت محیطی، ایجــاد 

شــرق  در  سوزانده شــده  گازهــای  از  افــزوده  ارزش 

رودخانــه کارون و تأمیــن خــوراک پایــدار شــرکت های 

پتروشــیمی تعریــف شــده اســت. بــه ایــن منظــور، دو 

تأسیســات جمــع آوری  احــداث  و  قــرارداد »بهســازی 

گازهــای مشــعل« شــهریور 1397 میــان شــرکت ملــی 

مناطــق نفت خیــز جنــوب و شــرکت های پاالیــش گاز 

بیدبلنــد خلیــج فــارس و پتروشــیمی مــارون بــا حجــم 

مجموع سرمایه گذاری یک میلیارد و 300 میلیون دالر 

امضا شده است.

قرارداد امضاشده با شرکت پاالیش گاز بیدبلند 

خلیــج فــارس بــه ارزش یــک میلیــارد و 109 میلیــون 

دالر شــامل 27 طرح احداث ایستگاه های جمع آوری 

و  موجــود  ایســتگاه های  بهســازی  همــراه،  گازهــای 

انتقال گازهای جمع آوری شــده به پاالیشگاه بیدبلند 

است.

بــا اجرایی شــدن ایــن طرح ها حــدود 600 میلیون 

فوت مکعــب در روز گازهــای همــراه جمــع آوری و بــه 

پاالیشــگاه منتقل و ســاالنه حدود یــک میلیون و 500 

هــزار تــن C2+ به خــوراک پاالیشــگاه افزوده می شــود 

کــه گامــی بلنــد در رفــع مشــکل کمبــود خــوراک ایــن 

پاالیشــگاه و صنایــع پتروشــیمی وابســته پایین دســت 

به شــمار مــی رود. همچنیــن با شــکل گرفتــن این طرح 

و فــرآورش گازهــای همراه، روزانه حــدود 400 میلیون 

فوت مکعــب گاز ســبک در اختیــار شــرکت ملــی نفــت 

ایران قرار می گیرد که برای تزریق به میدان های نفتی 

یا تأمین سوخت کشور استفاده می شود.

بی تردید حوزه عملکردی شرکت پاالیش گاز بید 

بلنــد خلیــج فــارس و درس آموختــه هــای تجربــی این 

مجموعــه بــزرگ همانطــور کــه آرزوی دیرینــه صنعــت 

نفت ایران را محقق کرده است در عین حال می تواند 

الگویی برای بقیه فعاالن این صنعت در کشــور باشد.

ایــن رویکــرد همچنیــن همگامــی صنایــع نفــت و گاز و 

پتروشــیمی ایران را به گستره تکنولوژیک امروز جهان 

متصــل می کنــد و بنیــه اقتصــادی کشــور را بــه شــکلی 

قابل تامل تقویت می کند.
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 پتروشیمی اروند، پیشاهنگ ارز آوری 
و خلق ارزش افزوده برای اقتصاد امروز ایران

نــگاه کمال گــرا در شــرکت پتروشــیمی ارونــد که 

بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننده کلر ایــران و منطقه 

شــناخته می شــود رویکــردی اســت کــه باعــث شــده 

پیشرفت های فنآورانه به موازات افزایش محصوالت 

تولیدی و کیفیت آن، همواره در صدر هدفگذاری های 

مدیریت ارشد این شرکت قرار بگیرد.

بــه  ارونــد  پتروشــیمی  شــرکت  اســاس  ایــن  بــر 

تمــام ســال های گذشــته  در  کــه  توفیقاتــی  شــهادت 

داشــته همچنان ســیر صعــودی خود را دنبــال می کند 

و بــه تبــع ایــن بینــش صنعــت پتروشــیمی کشــور را 

پرتوان تــر می ســازد.این رونــد از نــگاه دســت اندرکاران 

کشــور  پتروشــیمی  صنعــت  ارشــد  وسیاســت گذاران 

کــه دکتــر عبدالعلــی  بــه گونــه ای   نیــز دور نمی مانــد 

علی عسگری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج 

نیز بر این ویژگی پتروشیمی اروند مهر تائید می زند.

علــی عســگری در جریــان ســفر دو روزه خــود بــه 

ماهشــهر به چابکی این شــرکت و تولید محصوالت و 

گریدهــای جدیــد آن صحــه می گذارد و آن  را به عنوان 

ایــن مجموعــه عظیــم تولیــدی  خصیصــه ای مهــم در 

بــر می شــمرد. وی اظهــار می کنــد کــه ایــن مجموعه در 

حوزه داخلی سازی تجهیزات حرکتی قابل تقدیر انجام 

داده و باعــث رشــد و پیشــرفت هرچــه بیشــتر صنعت 

پتروشیمی کشور شده است.

بدهی هــای  پرداخــت  کــه  می کنــد  تصریــح  وی 

شــرکت پتروشــیمی اروند در این ســال ها اقدام بسیار 

مهمی بوده و اینکه شما به سمت تولید محصوالت و 

گریدهای جدید حرکت کردید کاری ارزشمند است.

داخلی ســازی های  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 

صورت گرفته در پتروشــیمی اروند، تاکید می کند: این 

داخلی ســازی ها به خصوص در کاتالیســت ها و اعتماد 

بــه جوانــان ایرانــی کاری قابــل تقدیر و تشــکر اســت و 

باید به آن اهمیت داد.

حســن نشــان زاده، مدیر عامل این شرکت نیز در 

خالل همین ســفر می گوید: مجتمع پتروشــیمی اروند 

یکی از بزرگترین زنجیره های کلر دنیاست که پیش از 

ایــن و همزمــان با واگذاری به بخش خصوصی، اجرای 

طرح هایش به درازا انجامیده بود و مشکالت بسیاری 

در آســتانه راه انــدازی به وجــود آورده بود که همه این 

موانــع طــی ســال های اخیر از پیش رو برداشــته شــده 

است..

او اضافــه می کنــد که از ســال 97 که خدمتش در 

این شرکت را آغاز کرده، مشکالت زیادی را در مقابل 

رونــد کاری ایــن واحــد بــزرگ صنعتــی مشــاهده کــرده 

است؛ اما به همت کارکنان پرتالش اروند، عرصه های 

موفقیــت را یکــی از پــی دیگری طی کرده اســت و حال 

گام هــای جدیــدش را در مســیر طرح های توســعه ای و 

مشارکت های مختلف با دیگر مجموعه ها مانند پروژه  

پتروشیمی الماس، برمی دارد. 

وی  بــا اشــاره بــه برنامــه اصلــی و کلــی تولیــدی  

شــرکت بیــان می کنــد کــه در ســال 1400 برنامــه تولید 

را در مقایســه بــا ســال گذشــته 11 درصــد باالتر تدوین 

کــرده اســت که تا پایان ســال این هــدف نیز به تحقق 

خواهد رساند.

بــه وضعــــیت فــروش  نــشــــان زاده، هــمـچــنیــــن 

پتروشــیمی ارونــد اشــاره می کنــد و در ایــن خصــوص 

خبــر می دهــد کــه این مجتمع بزرگ تولیــدی از معدود 

مجتمع های پتروشیمی است که عمده محصوالت آن 

در صنایع پایین دست مصرف می شود و ارزش افزوده 

آن صادر می شــود و برای کشــور ارزش آفرینی باالتری 

را خلق می کند.

اضافــه  ارونــد  پتروشــیمی  شــرکت  عامــل  مدیــر 

می کند که در ده ماهه امسال باالترین میزان صادرات 

شــرکت محقق شــده و طی این مدت با صادرات 163 

تــن محصــول، معــادل 141 میلیــون دالر بــرای کشــور 

ارزآوری بوجود آورده است و این در حالیست که طی 

همیــن مــدت، 744 هزارتــن محصــول در بــازار داخــل 

عرضــه شــده کــه معادل 110 هــزار میلیارد تومــان بوده 

است.

وی خطــاب به علی عســگری گــزارش می دهد که 

در مــدت یــاد شــده 7 درصــد تولیــدات ایــن مجموعــه 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته 

اســت و بــر اســاس گــزارش صورت هــای مالــی، ســود 

950 میلیــارد تومانــی ســال 1397 را در ســال 98 بــه 

1200 میلیارد تومان و امسال در 10 ماهه پس از کسر 

مالیات به 7100 میلیارد تومان رسانده  است.

او در عیــن حــال می افزاید: شــرکت در مهر ســال 

1398 نیــز بدهــی 220 میلیون یورویــی دوران پروژه را 

بــه صــورت ریالــی پرداخت کــرده و اکنون بــا هیچ گونه 

بدهی انباشتی روبرو نیست. 

نشــان زاده، همچنین درباره رویکرد داخلی سازی 

مجموعه متبوعش تاکید می کند که از 40 کاتالیست و 

مواد شیمیایی  مورد نیاز مجتمع، 36 مورد داخلی سازی 

شده و با حمایت از شرکت  های داخلی امید دارد طی 

3 تــا 5 ســال آینــده بتوانــد در بخــش کاتــد و آنــد هم 

صاحب تکنولوژی الزم شود.

چنیــن رویدادهایــی در شــرکت پتروشــیمی اروند 

منشــا اثــر هرچــه توانمند شــدن آن در صحنه صنعت 

پتروشیمی ایران و جهان خواهد بود.

ایــن شــرکت در حــوزه  از آخریــن دســتاوردهای 
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بــه  می تــوان  نیــاز  مــورد  تجهیــزات  داخلی ســازی 

و  ســانتریفیوژها  حرارتــی،  مبدل هــای  داخلی ســازی 

کاتالیست پاالدیوم اشاره کرد. این شرکت در نخستین 

روز برگزاری نمایشــگاه و همایش تخصصی حمایت از 

ســاخت داخل در صنعت پتروشــیمی، تفاهم نامه های 

همکاری با شــرکت های پتروشیمی خوزستان، اروند و 

شهید تندگویان را نیز به امضا رسانده است.

در ایــن تفاهم نامه هــا امــکان، طراحــی و ســاخت 

دیگــر  و  ســانتریفیوژها  حرارتــی،  مبدل هــای  انــواع 

انــواع  نیــاز پتروشــیمی و همچنیــن  تجهیــزات مــورد 

کاتالیست ها پیش بینی شده است.

گفتنــی اســت کــه در این آئیــن چهــار تفاهم نامه 

بــا شــرکت های داخلــی در زمینه هــای ســاخت مبدل و 

قطعات برج ها، ساخت کمپرسورها، تجهیزات کنترل 

فشار و مبدل های صفحه ای به امضا رسیده است.

همچنیــن شــرکت پتروشــیمی شــهید تندگویــان 

بــا شــرکت های دانش بنیــان طاهــا قالب تــوس، کیمیا 

لوتوس شــیمی، همگام صنعت ایســتا اهواز و شــیمی 

پژوهــان تفاهم نامه هــای همــکاری در زمینــه ســاخت 

مــواد  ســاخت  پلیمــری،  کاترهــای  روترهــای  کاتینــگ 

نگهدارنده کولینگ تاور، مهندســی معکوس و ساخت 

پمپ های کولینگ مجتمع و روغن داغ واحد و ساخت 

کاتالیست پاالدیوم بر پایه کربن امضا کرد.

نشــان زاده در ایــن زمینــه می گویــد: آنچــه در این 

ســال ها بــه عنــوان تفاهم نامــه بــا شــرکت های ایرانــی 

امضــا کردیــم، به مرحله قرارداد و تولید رســیده اســت 

و امروز شــاهد تولید پی وی ســی  کامال ایرانی از ســوی 

پتروشــیمی اروند هســتیم که عالوه بر نیاز داخل، به 

کشورهای دیگر صادر می شود.

بر اســاس اطالعات منتشــر شــده، پیــش از این، 

تفاهم نامه هایی که در نمایشــگاه سال 1398 به امضا 

رســیده نــه تنهــا بــه قــرارداد انجامیــده بلکــه بــه کاال و 

مــواد شــیمیایی تبدیــل و زنجیــره پی وی ســی  ارونــد را 

بــه پی وی ســی  تمامــا ایرانــی بــا 36 کاتالیســت و مــواد 

شیمیایی ساخت داخل رسانده است.

ایــن گــزارش حاکی اســت مدیرعامل پتروشــیمی 

ارونــد در آئیــن امضــای تفاهم نامه هــای همــکاری بــا 

شــرکت های داخلــی در نمایشــگاه مذکــور نیــز اظهــار 

می کند که  آنچه در این ســال ها به عنوان تفاهم نامه 

بــا شــرکت های ایرانی امضــا کردیم، به مرحلــه قرارداد 

و تولید رســیده اســت و امروز شــاهد تولید پی وی سی  

کامال ایرانی توسط پتروشیمی اروند هستیم که عالوه 

بر نیاز داخل، به کشورهای دیگر صادر می شود.

جزئیــات  تشــریح  بــا  همچنیــن  نشــان زاده 

تفاهم نامه هــا تاکیــد مــی کنــد کــه خوشــبختانه یکــی 

از ایــن تفاهم نامه هــا در زمینــه تامیــن قطعــات مــورد 

نیــاز برج هــای واحــد EDC – VCM اســت کــه علیرغــم 

خوردگــی بســیار ایــن برج هــا، توانســتیم بــا حمایت از 

شــرکت های داخلــی، قطعــات مــورد نیــاز را در داخــل 

کشور تولید کنیم.

وی در مــورد ســومین تفاهم نامــه ای کــه در ایــن 

آئین به امضا رســید با اشــاره به افتخارآفرینی جوانان 

نیــاز صنعــت  مــورد  کاتدهــای  و  آنــد  بومی ســازی  در 

پتروشــیمی کشــورمی گوید: امــروز مــا بــا افتخــار اعالم 

می کنیــم تجهیــزات کنتــرل فشــار که یکــی از الیه های 

ایمنی سیستم  است در اندازه  و فشارهای مختلف در 

کشور تولید و در مجتمع پتروشیمی اروند در سرویس 

قرار گرفته است.

آخـــــرین  در  ارونـــــد  پتروشـــــیمی  مــدیــرعــــامل 

بــا  ارونــد  پتروشــیمی  ســوی  از  کــه  تفاهم نامــه ای 

شــرکت های ایرانی در روز نخســت نمایشگاه حمایت 

از تولیــدات داخلــی در صنعــت پتروشــیمی در جزیره 

کیــش بــه امضــا رســید، تصریــح می کنــد: مبدل هــای 

صفحــه ای یکــی از تجهیــزات پــر اهمیــت در صنعــت 

پتروشــیمی و واحد هــای پی وی ســی  و کلــر اســت کــه 

خوشــبختانه بــا اعتمــادی کــه بــه شــرکت های ایرانــی 

شــد مــا امــروز در راســتای حمایــت از کاالی داخلــی 

تفاهم نامــه ای را در ایــن زمینــه در حضــور مدیرعامــل 

امضــا  بــه  فــارس  خلیــج  پتروشــیمی  صنایــع  گــروه 

رســاندیم کــه باعــث صرفه جویــی ارزی و جلوگیری از 

خروج ارز از کشور خواهد شد.

نمایشــگاه امســال کیــش در عیــن حــال رویدادی 

بوده است که دیگر مقامات ارشد حوزه اقتصاد و علم 

کشــور نیــز در آن شــرکت کرده اند؛ بطوریکــه عالوه بر 

حضور مدیر عامل هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس، 

محســن رضایــی، معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری، 

مدیرعامــل بانــک تجــارت و مدیران عامل شــرکت های 

پتروشیمی شــهیدتندگویان و پتروشیمی بندرامام نیز 

در آن حضور یافته اند.

آئیــن رونمایــی از »ســانتریفیوژ دکانتــر« تمامــاً 

ایرانی پتروشــیمی اروند یکی از رخدادهایی اســت که 

حین حضور این مقامات برگزار شده است.

شــرکت های  اســتفاده  مــورد  کــه  تجهیــز  ایــن 

اســت،   HDPE و   SPVC تولیدکننــده  پتروشــیمی 

می تواند کشور را بطور کامل در تولید این نوع تجهیز 

اســتراتژیک خودکفا و موجب قطع وابســتگی صنعت 

پتروشیمی در این بخش به خارج از کشور شود.

شــایان ذکــر اســت کــه بــا بومی ســازی و ســاخت 

ایــن تجهیــز در ایران،عــالوه بــر جلوگیری از خــروج ارز 

از کشــور تــا 50 درصــد در هزینه هــا صرفه جویی شــده 

است.

بدیــن ترتیــب  شــرکت پتروشــیمی ارونــد همــگام 

بــا رونــد رو بــه رشــد فناوری هــای بین المللــی صنعــت 

پتروشــیمی، توســعه صنعتی این رشــته را نیز شــتاب 

بخشــیده و اکنــون می تــوان گفت: یکــی از اصلی ترین 

محورهــای این ســیر فزاینده، تامیــن مواد اولیه صنایع 

شیمیایی و پایین دستی در بازارهای داخلی و صادراتی 

را نیز عملیاتی کرده است.

بــر ایــن اســاس ســودآوری و خلــق ارزش افــزوده  

در شــرکت پتروشــیمی اروند موجب شــده این شرکت 

ارزآوری قابل تاملی نیز داشته باشد که می تواند رشد 

و توسعه اقتصادی امروز ایران را پرسرعت تر کند.
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در حالی که یکی از فاکتورهای بسیار پراهمیت 
در صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی موضــوع عمــل 
کردن به مســئولیت های اجتماعی اســت، عموما این 
نکته مهم به شکلی مطلوب محقق نمی شود.مقوله 
ای که چه بســا همواره مورد تغافل قرار می گیرد؛ اما 
چنین رســالتی برای شــرکت پتروشیمی پارس به یک 

باور حقیقی تبدیل شده است.
پتروشــیمی پــارس موفــق شــد به دلیــل اقدامات 
متعدد در راســتای حفاظت از محیط زیســت، تندیس 

زرین صنعت برگزیده سبز کشور را  از آن خود کند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی پتروشــیمی پــارس، 
در بیســت و ســومین همایــش ملی صنعــت، معدن و 
خدمــات ســبز که صبــح امــروز در ســالن  همایش های 
بین المللــی شــهدای محیــط زیســت برگــزار شــد، ایــن 

تندیس از ســوی علی سالجقه معاون رئیس جمهوری 
و رئیس ســازمان  حفاظت  محیط زیســت به مســعود 

حسنی، مدیرعامل پتروشیمی پارس اهدا شد. 
سال گذشته نیز پتروشیمی پارس به دلیل اجرای 
طرح  ملی محیط یار و تالش برای حفظ محیط زیست 
تندیس سیمین صنعت سبز  کشور را از آن خود کرده 

بود. 
  انجام 2 فاز از پروژه محیط یار در استان بوشهر 
و آمــوزش بیــش از ده هــزار دانش آمــوز و تــداوم ایــن 
پروژه، ایجاد جنگل  مصنوعی از درختان بومی و حفظ 
و نگهــداری آن در روســتای بســتانو بــه مســاحت 35 
 ،LDAR  هکتار، خرید دوربین نشت یاب و انجام  پروژه
خامــوش کــردن فلــر 491 ایــن شــرکت بــرای کاهــش 
آلودگــی هــوای منطقه و کشــیدن الین انتقال بخار به 

فلر 991 در  راســتای به ســوزی فلر از اقدامات شاخص 
پتروشیمی پارس در راستای حفاظت از محیط زیست 

و عمل به مسئولیت های اجتماعی  بوده است.  
ایــن پتروشــیمی همچنیــن پیــش از ایــن موفــق 
بــه دریافــت تندیس جایــزه ویــژه  Special Prize  بنیاد 
جهانــی 2017 انــرژی در حــوزه  Earth  بــه دلیــل اجــرای 
پــروژه »ایجــاد و توســعه جنــگل در منطقــه بســتانو 
عســلویه و شــهرک تفریحــی و رفاهــی آن«، دریافــت 
جایــزه  EAST  از بنیــاد جهانــی انــرژی بــه پــاس انجــام 
پروژه هــای محیــط زیســتی و انجــام پــروژه  LCA  ، اخــذ 
گواهینامــه محاســبه ردپــای کربــن و  آب در خصــوص 

پروژه سبز شده بود. 
گفتنی است، پتروشیمی پارس از سال 1394 در 

لیست عدم آالیندگی صنایع قرار گرفته است. 

و تحویل محصول رسآدم در اپیداری تولید 

 پیشرو رد بازار اهی داخلی و خارجی

»تندیس طالیی صنعت برگزیده سبز کشور«، افتخاری دیگر در ویترین 
توفیقات   پتروشیمی  پارس
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۲ افتخار برای پتروشیمی خراسان در سال 1400
مدیرعامل شرکت پتروشیمی خراسان کارفرمای برگزیده سالمت محور در سطح ملی شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی خراسان، طی ششمین همایش ملی ارزیابی کیفیت که 

به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد و با حضور وزیر کار با اعطای لوح تقدیر به علیرضا بابازاده، 

مدیرعامل پتروشیمی خراسان، از تالش های او و مجموعه تحت مدیریت تقدیر به عمل آمد.جايزه 

صنعت سالمت محور به طور عملی صحه گذاري بر رعايت كليه دستورالعمل هاي ايمني، بهداشتي 

و محيط زيست دارد که با طی شدن فرآیندهای ارزیابی دقیق در مقایسه با صنایع مختلف از سوی 

عالي ترين مقامات وزارت كار رفاه و امور اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان به شرکت پتروشیمی 

خراســان اهدا شــد.بر پایه این خبر، مجتمع پتروشــيمي خراســان در ابتدا در بين صنايع اســتان 

خراســان شــمالی و ســپس در ســطح كشــور مورد توجه داوران و ارزیابان قرار گرفت و در رقابت با 

ســایر صاحبان صنايع كشــور موفق به اخذ تندیس و لوح تقدیر کارفرمای ســالمت محور ملی در 

ســال 1400 شــد.در بخشــی از این لوح که به امضا دکتر عبدالملکی وزیر کار رفاه و اموراجتماعی 

رسیده خطاب به دکتر علیرضا بابازاده آمده است:به پاس تالش های مستمر شما در راستای حفظ 

و بهبود سطح سالمت کارگران، ارتقا تولید و توسعه محیط کار سالم به عنوان »کارفرمای سالمت 

محور سال 1400« در سطح ملی انتخاب گردیده و از تالش های جنابعالی تقدیر به عمل می آید.در 

این دور از همایش که بیش از 300 شرکت از صنایع مختلف کشور در حوزه های کیفیت و جلب 

رضایت مشتریان مورد ارزیابی دقیق و سطح سنجی قرارگرفتند، شرکت پتروشیمی خراسان موفق 

به کسب باالترین سطح جایزه شد.این دور از ارزیابی ها که بیش از 6 ماه به طول انجامید، اسفند 

1400 طی مراسمی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با معرفی شرکت های 

برتر به کار خود پایان داد.
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110درصدی شدن ظرفیت تولید پتروشیمی بوعلی سینا، 
مرهون اعتماد به توان داخل

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا همواره  به عنوان 

یکــی از بزرگتریــن واحدهــای صنایع پتروشــیمی ایران 

شناخته شده است. تایید چنین گزاره ای بر این قاعده 

اســت کــه مدیریــت دانش محور این مجموعه اساســا 

معتقد اســت همگامی با آخرین دســتاوردهای جهانی 

این صنعت، امری اجتناب ناپذیر اســت و اســتفاده از 

اسلوب های تازه دانش بنیان و استانداردهای پذیرفته 

شده پتروشیمی در دنیا، راهی است که باید پیمود تا 

هدف های ترسیم شده نیز به نتیجه برسد.  

رشد و شکوفایی اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش 

محصــوالت تکمیلی و ایجــاد ارزش افزوده برای اقتصاد 

کشور، لزوم توجه به تمامی گروه های ذینفع در جهت 

حفــظ و ارتقــای شــرایط اقتصــادی مقولــه ای اســت کــه 

همیشه مد نظر مدیران ارشد شرکت پتروشیمی بوعلی 

قرار داشــته اســت. بر پایه چنین تفکری موضوع تعالی 

ســازمانی، آرمانــی اســت کــه موجب شــده این شــرکت 

عنوان»شرکت برتر آروماتیکی ایران با معیار سرآمدی« 

را از آن خود سازد.

ایــن دســتاورد، تنهــا یکــی از موفقیت های شــرکت 

پتروشــیمی بوعلی اســت. در عین حال مقوله صادرات 

موفق که یکی از ســرفصل های مهم صنعت پتروشیمی 

غنی تــر  را  کشــور  خزانــه  آن  ارزآوری  و  اســت  ایــران 

می ســازد، در خصــوص ایــن شــرکت صــادق اســت بــه 

گونــه ای کــه هــم اکنــون صــادرات محصــوالت آن 100 

درصد افزایش یافته است.

چنیــن توفیقــی در حالــی حاصــل شــده اســت کــه 

طرح های پیشین این شرکت به طریقی مطلوب به ثمر 

رسیده و طرح های در دست اجرای آن نیز روندی کامال 

مثبت داشته است.

پتروشــیمی  مدیرعامــل  احمــدزاده،  محمــد  ســید 

بوعلی سینا پیش از این  با اشاره به سود چشمگیر این 

شــرکت طی شــش ماهه نخســت ســال گذشــته، اظهار 

کرده بود: طی مدت یاد شــده، سود  خالص پتروشیمی 

بوعلــی ســینا بــا افزایــش 2.8 برابــری، رکــورد جدید در 

تحقق برنامه به ثبت رسانده و نسبت به سال قبل تر، 

 علی رغــم مشــکالت ناشــی از تحریم هــا و کوویــد 19، 

توانسته عملکرد بسیار روشنی از خود برجای بگذارد.

وی در آذر ســال گذشــته)1399( همچنیــن بابیان 

اینکــه این شــرکت طی ســال 1398 بــا  افزایش بیش از 

300 درصدی ســود و پیشــرفت چشــمگیر در پروژه های 

در دست اجرا، 11 هزار میلیارد ریال از محل سود سال 

 98 و ســود انباشــته خــود تقســیم کرد،گفتــه بــود: در 

پتروشــیمی بوعلی ســینا، ســه پروژه مهم شیرین سازی 

بــرش ســبک، پــروژه  پارازایلیــن و مخــزن  2001C -TK  در 

دســت اجراســت که با برنامه ریزی های صورت گرفته تا 

پایان سال جاری و نیمه دوم سال آتی مورد بهره برداری 

قرار می گیرند. 

شــرکت  ایــن  چشــمگیر  ســود  بــه  اشــاره  بــا  وی 

اظهــار کــرده بــود که طی مــدت ذکر شده،ســود  خالص 

پتروشــیمی بوعلی ســینا با افزایــش 2.8 برابری، رکورد 

جدیــد در تحقــق برنامــه بــه ثبــت رســانده و نســبت به 

ســال قبل تــر،  علی رغــم مشــکالت ناشــی از تحریم ها و 

کوویــد 19، توانســته عملکــرد بســیار روشــنی از خــود 

برجای بگذارد. 

اینــک نیــز مدیر بازرگانی پتروشــیمی بوعلی ســینا 

از 110 درصــدی شــدن ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت خبــر 

داده اســت. اردالن صداقت زاده این موفقیت را حاصل 

اعتماد به متخصصان ایرانی دانسته است.

صداقــت زاده در روز پایانــی نمایشــگاه تخصصــی 

حمایــت از ســاخت داخــل در صنعت پتروشــیمی اظهار 

کرد: پتروشــیمی بوعلی ســینا، ســومین واحد آروماتیک 

کشــور کــه از ســال 1383 مشــغول بــه تولید اســت، در 

چنــد ســال گذشــته همــواره بــا افزایش ظرفیــت تولید، 

از ظرفیــت اســمی در زمــان طراحــی عبــور کــرده و در 11 

مــاه نخســت ســال 1400 به تولید بــا 110 درصد ظرفیت 

رســیده و این حجم از تولید اســتمرار خواهد داشــت و 

اگر نگوییم در صنایع پتروشــیمی این موضوع بی نظیر 

اســت، باید تاکید کنیم که این حجم مســتمر تولید کم 

نظیر بوده است.

در  تولیــد  مســتمر  افزایــش  کنــار  در  افــزود:  وی 

سال های گذشته، چندین پروژه ملی در سطح مجتمع 

داشــتیم کــه واحــد شیرین ســازی بــه عنــوان نخســتین 

پروژه، امســال با اعتماد به متخصصان داخل کشــور و 

تجهیزات ایرانی به بهره برداری رسید و وارد مدار تولید 

شد.

مدیــر بازرگانــی پتروشــیمی بوعلــی ســینا در آئیــن 

امضــای تفاهم نامــه حمایــت از ســاخت داخــل کــه بــا 

حضــور معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری و مدیرعامل 

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد، اضافه 

کــرد: پــروژه دیگــر مجتمــع، مخــزن 2001C بــود کــه بــار 

دیگر با اعتماد به متخصصان داخلی از مرحله طراحی، 

ســاخت و نصــب آن بــه شــرکت ایرانــی ســپرده شــد و 

همزمــان بــا ســالگرد پیــروزی انقالب اســالمی از ســوی 

دکتر علی عسکری به بهره برداری رسید.

صداقت زاده در ادامه تشــریح پروژه های در دست 

اقــدام ایــن مجتمــع پتروشــیمی، بــا اشــاره بــه یکــی از 

مهمتریــن پروژه هــای صنعــت پتروشــیمی در هــاب  اول 

صنعت پتروشــیمی کشــور گفت: پروژه  واحد پارازایلین 

کــه در حادثــه ســال 1395 از مــدار تولیــد خــارج شــده 
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بــود، با اعتمــاد به متخصصین داخلی ان شــاءهللا نیمه 

نخســت ســال آتــی بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و به 

چرخه تولید کشور بازخواهد گشت.

نمایشــگاه  پایانــی  روز  در  آئیــن  ایــن  ادامــه  در 

کیــش حمایت از ســاخت داخل، مدیربازرگانی شــرکت 

پتروشــیمی بوعلی ســینا به تفاهم نامه های این شرکت 

بــا شــرکت های داخلــی اشــاره کــرد و گفــت: امســال 10 

تفاهــم نامــه بــا شــرکت های داخلــی امضــا کردیــم کــه 

در راســتای سیاســت حمایــت از تولیــد داخل بــه مانند 

ســال های گذشــته کــه تفاهم نامه هــا پــس از امضــا بــه 

مراحــل قــرارداد و تولیــد رســید، تــالش خواهیــم کرد تا 

حمایت از ســاخت داخل و تولید ملی را ادامه دهیم تا 

سرمایه ای از کشور خارج نشود.

بر اساس این گزارش نخستین تفاهم نامه شرکت 

پتروشــیمی بوعلی ســینا با شــرکت فاتح صنعت کیمیا 

نیــز بــه منظــور بهره بــرداری از بــرج 8001 و دو کــوره بــه 

امضا رسید و مدیربازرگانی پتروشیمی بوعلی سینا هم 

در تشــریح ایــن تفاهم نامه افزود: بــرج 8001 با صدمتر 

ارتفــاع، 1200 تــن وزن و 8 متــر قُطر برای نخســتین بار 

بــا حمایــت شــرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا در کشــور 

ســاخته شــده اســت کــه ایــن مایه افتخــار اســت و باید 

اعــالم کنیــم بــا اجــرای این پــروژه از ســوی شــرکت های 

داخل، از خروج 11 میلیون یورو ارز از کشــور جلوگیری 

شده است.

دیگــر  در  همچنیــن  اســت  حاکــی  گــزارش  ایــن   

تفاهم نامــه امضــا شــده، ســاخت کاتالیســت اچ دی اس 

از ســوی شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا بــه شــرکت 

دانش بنیان داخلی سپرده شد و آخرین تفاهم نامه در 

روز پایانی نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل، ساخت 

کاتالیست هیدروژیناسیون  بنزین پیرولیز و کاتالیست 

واحــد زایلین هــا کــه پیــش از ایــن بــا حمایــت شــرکت 

پتروشــیمی بوعلی ســینا داخلی سازی شده بود، به یک 

شرکت دانش بنیان داخلی سپرده شد.

وی در اواخر دی سال جاری)1400( نیز با اشاره به 

افزایش فروش این مجتمع پتروشیمی در کنار افزایش 

تولیــد اعــالم کرده بود که با افزایش تولید این مجتمع، 

فــروش محصوالت نیز با افزایــش خیره کننده ای همراه 

بوده اســت و فروش آذر به نســبت ماه پیش از آن 34 

درصــد و نســبت بــه آذر پارســال افزایــش 165 درصــدی 

نشان می دهد.

صداقــت زاده، همچنیــن در همــان مقطــع افــزوده 

بود: مقدار فروش در 9 ماه سال 1400 نیز در مقایسه 

با ســال پیش از آن 163 درصد افزایش نشــان می دهد 

کــه بیــش از 60 درصــد آن را فــروش صادراتــی شــامل 

می شــود و ایــن به معنــای افزایش ارزآوری برای کشــور 

است.

از  یکــی  بوعلی ســینا  پتروشــیمی  بازرگانــی  مدیــر 

عوامــل افزایــش فــروش در کنــار رفــع تنگناهــای تولیــد 

را امــکان بارگیــری و فــروش زمینــی دانســته و اضافــه 

کــرده بــود: بــا اقدام هــای انجــام شــده، امــکان فــروش 

زمینــی محصــوالت هم در رینگ خارجی و هم در رینگ 

داخلی فراهم شده است که می تواند به کاهش هزینه 

حمل ونقل منجر شود.

گفتنــی اســت این شــرکت طــی ســال 1398 نیز با 

 افزایش بیش از 300 درصدی سود و پیشرفت چشمگیر 

در پروژه هــای در دســت اجــرا، 11 هــزار میلیــارد ریــال از 

محل سود سال  98 و سود انباشته خود تقسیم کرد.

ســیر این تحوالت در بازه زمانی یکســال گذشــته 

وحتی پیشــتر از آن، بیانگر این نکته اســت که شرکت 

پتروشــیمی بوعلــی  نه تنهــا با ســکون وروزمرگی هیچ 

نســبتی نداشــته بلکــه همــواره بــر این بوده کــه پلکان 

ترقی  ورشــد صنعتی و بازرگانی خود را پیگیرانه ادامه 

دهد.

ایــن سختکوشــی باعــث شــد شــرکت پتروشــیمی 

بوعلی درهرگام با اتکا به توان مهندســی و فنی داخلی 

بــه اهــداف توســعه ای نزدیکتــر شــده و برنــد خــود را در 

صنعت پتروشــیمی ایران معتبرتر ســازد. کســب نشــان 

حامی »حمایت از ساخت داخل« به پتروشیمی بوعلی 

ســینا حین برگزاری ســومین نمایشــگاه و همایش ملی 

حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی،به حفظ 

ایــن جایــگاه افزوده اســت و نشــان می دهــد  باورمندی 

وتکیــه بــه قدرت و تــوان داخلی پیامدهــای مثبتی برای 

صنعــت پتروشــیمی ایــران دارد. بی تردید کســب چنین 

اعتباری، ویترین صنعت پتروشیمی کشور را پرافتخارتر 

کرده است.

شرکت پتروشیمی بوعلی درهرگام با 

اتکا به توان مهندسی و فنی داخلی 

به اهداف توسعه ای نزدیکتر شده 

و برند خود را در صنعت پتروشیمی 

ایران معتبرترسازد. کسب نشان 

حامی »حمایت از ساخت داخل« به 

پتروشیمی بوعلی سینا حین برگزاری 

سومین نمایشگاه و همایش ملی 

حمایت از ساخت داخل در صنعت 

پتروشیمی،به حفظ این جایگاه افزوده 

است و نشان می دهد  باورمندی وتکیه 

به قدرت و توان داخلی پیامدهای 

مثبتی برای صنعت پتروشیمی ایران 

دارد. بی تردید کسب چنین اعتباری 

ویترین صنعت پتروشیمی کشور را 

پرافتخارتر کرده است.
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پترول، پنجره باز صنعت پتروشیمی بر گستره توسعه
پترول مانند سال های گذشته، امسال نیز در سومین 

نمایشــگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در 

صنعت پتروشیمی  که در کیش برگزار شد؛ درخشید. گروه 

ســرمایه گذاری و توســعه صنایــع تکمیلی پتروشــیمی خلیج 

فارس)پتــرول( هــم اینک به عنوان یکی از بازوهای توانمند 

صنعــت پتروشــیمی و  گل سرســبد هولدینــگ خلیج فارس 

شناخته می شود.

ایــن شــرکت از آن جهــت همواره بســتری برای توســعه 

صنعت پتروشــیمی ایران بوده اســت که بخش قابل توجهی 

از واحدهای پتروشــیمی زیر مجموعه خود را هر روز وســعت 

داده اســت. براســاس آخرین اطالعات منتشــر شــده رســول 

اجــرای  از  همیشــه  مثــل  پتــرول  عامــل  مدیــر  اشــرف زاده، 

موفقیت آمیــز طرح های پیشــین و آغــاز پروژه های جدید خبر 

داده اســت. بــر پایــه ایــن طرح ها می تــوان گفت: پنجــره این 

شرکت بر منظر توسعه همواره باز خواهد بود.

همایــش  و  نمایشــگاه  »ســومین  دربــاره  اشــرف زاده 

تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی« با 

اشاره به اینکه تبلور اقتصاد مقاومتی در ساخت داخل نمایان 

می شــود، اظهــار کرد: هم اکنون بیــش از 80 درصد تجهیزات 

صنعــت پتروشــیمی ایرانی ســازی شــده و اولویــت پتــرول در 

اجرای طرح ها استفاده حداکثری از ساخت داخل است.

شــرکت های  از  تفاهم نامــه  چندیــن  امضــای  بــه  وی 

زیرمجموعه اشاره کرد و گفت: سعی می شود بیش از 80 تا 

90 درصــد ایــن تفاهم نامه ها منجر به عقد قــرارداد و اجرایی 

شوند.

توضیحــات اشــرف زاده دربــاره صنایــع مرتبــط بــا تولیــد 

تجهیزات مورد نیاز در پتروشــیمی  ابعاد تحرکاتی که در این 

بخش صورت می گیرد را کامل می کند. وی می گوید: استفاده 

از ســاخت داخل در طرح های پترول ســقف ندارد و تا جایی 

که امکان داشــته باشــد از ســاخت داخل اســتفاده می شــود 

مگراینکه تجهیزات یا دانش و فناوری خاصی در کشور وجود 

نداشــته باشــد. اما تمام تالش این اســت که تمام تجهیزات 

ایرانی باشد.

پــارک  نخســتین  اجرایــی  عملیــات  از  همچنیــن  او 

پتروشــیمیایی کشــور در بهــار ســال آینــده خبــر می دهــد و 

می گوید:بــا اجــرای پنــج پارک پایین دســتی همســو با تکمیل 

زنجیــره ارزش از ســوی پتــرول، 149 محصــول نهایــی تولیــد 

خواهد شد.

وی بــا تأکیــد بــر اعتمــاد کافی بــه تولیدکننــدگان ایرانی 

تصریح کرد: تجهیزات ایرانی که در پتروشــیمی های لردگان، 

ایالم و ارومیه اســتفاده شــده به خوبی در ســرویس هستند 

و در بعضــی مــوارد حتــی باالتــر از اســتانداردهای جهانی هم 

بوده اند. 

مدیرعامل پترول با بیان اینکه ســه شــرکت پتروشیمی 

تولیــدی لــردگان، ایالم و ارومیه پترول بــه طور کامل در مدار 

تولید هستند، افزود: تأمین خوراک پتروشیمی ایالم یکی از 

مشــکالت ایــن مجتمع اســت و پاالیشــگاه گاز ایــالم حداکثر 

55 درصد خوراک واحد را تأمین می کند. با رایزنی های انجام 

شــده بخشــی از خوراک به صورت تراک از مجتمع های خود 

شــرکت به پتروشــیمی ایالم منتقل و هم اکنون تا 65 درصد 

خوراک مجتمع تأمین می شود.

اشــرف زاده، سیاســت پتــرول را تحویل خــوراک و تولید 

محصول نهایی عنوان کرد و گفت: چند طرح در دست اجرای 

شرکت مانند طرح های تولید »اتیلن اکساید« و »متیل آمین« 

قابــل تبدیل به پایین دســت و محصوالت خــاص و راهبردی 

هســتند که شرکت های برای توســعه و تکمیل زنجیره ارزش 

آنهــا مراجعه کرده اند. امیدواریم مســیر تکمیــل زنجیره برای 

این طرح ها هم براساس برنامه طی شود.

وی امیــدوار اســت کــه با انجــام برنامه  ریزی های صورت 

گرفته در خردادماه سال آینده عملیات اجرایی نخستین پارک 

پتروشیمیایی در کشور نیز آغاز شود.

وی به اظهار خرسندی وزیر نفت در مورد سیاست های 

اجرایــی پتــرول همســو بــا تکمیــل زنجیــره ارزش بــه ویــژه در 

مناطق کمتر توســعه یافته اشــاره می کند و می گوید: حمایت 

مقامــات ارشــد مشــوقی بــرای بخــش خصوصــی اســت تــا با 

اطمینان خاطر بیشتری در این طرح ها سرمایه گذاری کنند.

مدیرعامــل پترول تأکید می کند: با اجــرای این پارک ها، 

 EPDM زنجیره کریستال مالمین، اوره رزینی، پلی پروپیلن و

تکمیل می شود.

همانگونه که ذکر شد پترول در نمایشگاه امسال کیش 

بســتر امضای تفاهم نامه و قراردادهای قابل تاملی را فراهم 

می آورد. 

طــرح پتروشــیمی صدف خلیج فارس، تحــوالت صورت 

گرفته در پتروشیمی لردگان، تحرکات طرح پتروشیمی ارغوان 

گستر ایالم و بازدید علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص 

مصحلــت نظــام از نمایشــگاه کیــش رویدادهایــی اســت کــه 

پترول در نمایشگاه کیش محقق کرده است.

همایــش  و  نــمــایــشــــگاه  سومــیــــن  برگــزاری  میــان  در 

تخصصــی حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی، 

مجتبــی خرســند مدیرعامــل طــرح پتروشــیمی صــدف خلیــج 

 فــارس بــه پیشــرفت 70 درصــدی ایــن طــرح اشــاره مــی کنــد و 

می گوید: 60 درصد طرح پتروشیمی صدف، داخلی خواهد بود.

شــایان ذکــر اســت؛ صــدف خلیــج فــارس  تفاهم نامــه 

همکاری ســاخت مخازن تحت فشــار با آلیاژهای مختلف به 

ارزش حــدود 700 هــزار یــورو را بــا شــرکت »اســاس صنعــت 

پارس« امضا کرد.

خرســند، همچنیــن بــه امضــای تفاهم نامــه همــکاری 

بــا شــرکت »تولیــدی صنعتــی شــگفت افزار« که یک شــرکت 

دانش بنیان است، اشاره و اظهار می کند: این شرکت قطعات 

یدکــی خارجــی را با مهندســی معکــوس، بومی ســازی کرده و 

می سازد.

فــارس  خلیــج  صــدف  پتروشــیمی  طــرح  مدیرعامــل 

ادامــه می دهــد: این تفاهم نامه باهدف جلوگیــری از کاهش 

وابســتگی به خارجی ها به منظور تأمین قطعات یدکی مورد 

نیــاز طرح انجام شــده اســت کــه ارزش ایــن تفاهم نامه برای 
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دوره یکساله حدود یک میلیون یورو پیش بینی شده است.

خرســند درباره طرح پتروشیمی صدف توضیح می دهد 

کــه اســتارت مجــدد ایــن طــرح از فروردیــن 1399زده شــده 

و هم اکنــون 70 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه 60 درصد 

این طرح از ســاخت داخل اســتفاده شــده اســت. پیش بینی 

می شــود که اگر با همین روند پیشــرفت کند در انتهای 1401 

به بهره برداری خواهد رسید.

لــردگان   پتروشــیمی  مدیرعامــل  محمــودی،  محســن 

نیزخبــر مــی دهــد که این شــرکت  50 قرارداد با شــرکت های 

ایرانی امضا کرده است.

ایــن  تفاهم نامــه همــکاری  امضــای 2  تشــریح  در  وی 

شرکت با شرکت های داخلی می گوید: لردگان یک پتروشیمی 

تحریمــی اســت و ایــن مجتمــع در شــرایط محدودیت هــای 

بین المللی با توان و اتکا به متخصصان داخلی راه اندازی شد 

و به بهره برداری رسید.

وی مــی افزایــد: کمپرســور دی اکســیدکربن یــک نمونــه 

تجهیز تحریمی بود که شرکتی در داخل کشور سابقه تغییر 

طراحی آب بندهای گازی این کمپرسور را نداشت که شرکت 

پتروشــیمی لــردگان بــه توانمندی شــرکت های داخلی اعتماد 

کرد و با پذیرش ریسک آن، این کار را به شرکت ایرانی »پرتو 

صنعت پاژ« واگذار کرد.

مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی لــردگان ادامــه می دهد: 

امــروز تفاهم نامــه اقــالم یدکــی کمپرســور دی اکســیدکربن 

لردگان با شرکت »پرتو صنعت پاژ« امضا شد. لردگان پیش 

از این نیز قراردادهایی با شرکت پرتو صنعت پاژ داشته است 

کــه در مجمــوع هم اکنــون حدود یــک میلیون یورو قــرارداد با 

این شرکت دارد.

طبــق گــزارش گــروه ســرمایه گذاری و توســعه صنایــع 

ایــن  برگــزاری  فــارس،در حیــن  پتروشــیمی خلیــج  تکمیلــی 

نمایشــگاه محمــود هاشــم زاده، مدیرعامــل طرح پتروشــیمی 

ارغــوان گســتر ایــالم نیــز از تحــوالت کاری ایــن شــرکت خبــر 

مــی دهــد و می گویــد: تابلوهــای بــرق ولتاژ باالی ایــن طرح از 

شرکت  های ایرانی تامین می شود و بر این اساس سازندگان 

ایرانی باید به زمان بندی تحویل کاال متعهد باشند.

هاشــم زاده همچنین تاکید می کند: شرکت پتروشیمی 

ارغــوان گســتر ایالم تفاهم نامــه تأمین تابلو برق ولتــاژ باال را 

بــا شــرکت »ایــران تابلو« بــه ارزش 80 هزار یــورو امضا کرده 

است. وی اظهار امیدواری می کند در ماه های آتی تأمین تابلو 

برق با ولتاژ متوسط و پایین نیز با شرکت های داخلی نهایی 

شود.

مدیرعامــل طــرح پتروشــیمی ارغــوان گســتر ایــالم بــر 

بومی ســازی قطعــات داخلــی تابلوهــای برق  نیزتأکیــدی ویژه 

دارد. او در عیــن حــال بیــان مــی کند کــه  این طرح با ظرفیت 

150 هزار تن در سال از پروپیلن تولیدی پتروشیمی ایالم به 

عنــوان خــوراک، پلی پروپیلن تولید خواهد کــرد که این پروژه 

هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت دارد.

نمایشــگاه امســال کیش همچنین شــاهد حضور علی 

آقامحمدی، عضو مجمع تشــخیص مصحلــت نظام نیز بود.

ایــن بازدیــد همزمان با امضای 3 تفاهم نامه پترول با انجمن 

سازندگان تجهیزات صنعت نفت )استصنا( بود که بر اساس 

آن استفاده حداکثری از ساخت داخل نیز عملیاتی شود. 

حاشــیه  در  پتــرول  مدیرعامــل  اشــرف زاده،  رســول 

ســومین نمایشــگاه و همایــش تخصصــی حمایت از ســاخت 

داخــل در صنعــت پتروشــیمی در نشســتی کــه بــا حضــور 

علــی آقامحمــدی، عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام و 

عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس برگزار شــد، اظهار می کند که  برای اجرای تمام 

طرح های پترول از همان ابتدا تفاهم نامه همکاری به منظور 

اســتفاده حداکثری از توانمندی های داخلی با اســتصنا امضا 

می شود.

وی می افزاید: همســو با سیاســت گذاری، شــرکت های 

»آوات اورامان« مجری طرح EPDM، »صنایع شیمیایی پترو 

آرمند لردگان« مجری طرح کریستال مالمین و »پتروشیمی 

پترو فراز هوران« مجری طرح اتیلن اکساید تفاهم نامه هایی 

بــا انجمن ســازندگی تجهیزات صنعت نفت ایــران به منظور 

اجــرای این طرح ها با اســتفاده از توانمنــدی تولیدکنندگان و 

سازندگان ایرانی امضا می کنند.

بر اســاس ایــن گزارش اجــرای طرح »پتروشــیمی آوات 

اورامان« با ظرفیت تولید ساالنه 50 هزار تن »اتیلن پروپیلن 

دی ان مونومــر )EPDM(« نیــز از ســوی شــرکت پتــرول بــرای 

نخســتین بــار در کشــور، ایــران را از واردات ایــن محصــول 

استراتژیک بی نیاز می کند.

آوات  »پتروشــیمی  طــرح  مدیرعامــل  دلشــادی،  رضــا 

اورامان« با اشــاره به اینکه اتیلن پروپیلن دی ان مونومر، یک 

الستیک مصنوعی است که ضمن تحمل دمای باال، مقاومت 

مکانیکی بسیار خوب و انعطاف پذیری مناسبی دارد و بیشتر 

در صنایــع خودروســازی، درزگیرهــا و روان کننــده روغن هــای 

صنعتی استفاده می شود،می گوید: این طرح با ظرفیت تولید 

ساالنه 50 هزار تن در مرحله انتخاب پیمانکار است.

مدیرعامل طرح پتروشــیمی آوات اورامان سرمایه مورد 

نیاز طرح را 172 میلیون یورو اعالم می کند و ادامه می دهد: 

از 50 هزار تن تولید،20 هزار تن نیاز داخل تأمین می شود و 

مابقی صادر خواهد شد.

دلشــادی بــا بیــان اینکــه پتروشــیمی آوات اورامــان در 

روانســر کرمانشــاه در منطقــه اورامــان احداث خواهد شــد و 

زمین آن خریداری شده است، اضافه می کند: الیسنس این 

طــرح از یــک شــرکت اروپایــی اخذ شــده اســت و از طرح های 

جذاب با بازگشت سرمایه باال محسوب می شود.

بــه گفتــه وی، ســعی می شــود در احــداث ایــن طــرح، 

حداکثــر اســتفاده از تــوان شــرکت های داخلــی بــرای تأمیــن 

تجهیــزات مــورد نیــاز انجــام شــود بــه طــوری کــه پیش بینــی 

می شــود بــه راحتــی 60 درصــد ایــن طــرح با تــوان ســازندگان 

داخلی ساخته شود.

او بــا اشــاره بــه اینکه اجــرای این طــرح ارزآوری مطلوبی 

برای کشــور به همراه خواهد داشــت، اظهار کرد: پیش بینی 

می شود درآمد ساالنه این طرح در سال نخست 92 میلیون 

و 400 هزار یورو باشد که در سال سوم به 115 میلیون و 500 

هزار یورو خواهد رســید.بدین ترتیب پترول مانند ســال های 

گذشــته، جغرافیای عملکردی و توســعه ای خود را به شــکلی 

مطلــوب ترســیم می کند و بر پایه همیــن هدفگذاری جایگاه 

خود را در صنعت پتروشیمی ایران مستحکم تر می کند.

بــر ایــن اســاس می تــوان اهداف آتی پترول در توســعه 

صنعت پتروشیمی ایران را حاصل طرح های مورد نظر مدیر 

عامل آن دانســت که معتقد اســت: سیاســت پترول تکمیل 

زنجیره ارزش اســت و این در حالی اســت که در این راســتا 5 

پارک پایین دستی را برای خود تعریف کرده است.

 اشــرف زاده می گوید: هم اکنون  سرمایه گذار سه پارک 

مشــخص شــده اســت ولی از آنجا که ســه رأس اســتانداری، 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و شــرکت پتــرول بــه عنوان 

متولی خوراک با سهم 20 درصدی در اجرای پارک های پایین 

دستی حضور دارند، هماهنگی های الزم مقداری کمی زمان بر 

خواهد بود..

رضا دلشادی، مدیرعامل طرح 

»پتروشیمی آوات اورامان« با اشاره 

به اینکه اتیلن پروپیلن دی ان مونومر، 

یک الستیک مصنوعی است که ضمن 

تحمل دمای باال، مقاومت مکانیکی 

بسیار خوب و انعطاف پذیری مناسبی 

دارد و بیشتر در صنایع خودروسازی، 

درزگیرها و روان کننده روغن های 

صنعتی استفاده می شود،می گوید: این 

طرح با ظرفیت تولید ساالنه 50 هزار 

تن در مرحله انتخاب پیمانکار است
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لزوم چشم پوشی 10 ساله دولت از درآمدهای معدنی
شهرام شریعتی

عضو هیات رئیسه کمیسیون 
معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، 

معدن و تجارت ایران

شــرایط حوزه معدن 

یـــــک   1400 ســـــــال  در 

خــــط صـــــاف رو بــه نزول 

اســــت؛ چـــراکــه  نـــیــروی 

کار متخصــص در ایــن زمینــه  در حال کاهش اســت و 

دولت به شدت در این حوزه دخالت می کند و معادن 

را از طریــق کنسرســیوم های دولتــی بــه هلدینگ هــا و 

شرکت های بزرگ دولتی و نیمه دولتی واگذار می کند. 

همچنیــن زیرســاخت های الزم بــرای این حــوزه نادیده 

گرفتــه می شــود و ماشــین آالت معدنــی مــا فرســوده 

شــدند. اینهــا رونــدی مشــخص، چندین و چند ســاله 

اســت کــه ادامه داشــته و نشــان می دهد کــه معدن و 

صنایع معدنی ایران به سمت افول در حرکت است.

در چنیــن شــرایطی تنهــا چاره کار این اســت که 

یک فرصت 10 تا 15 ســاله به بخش معدن بدهیم و 

بــرای آن هزینه کنیم؛ ســرمایه گذار خارجی برای این 

حــوزه بیاوریــم و تحریم ها را برطرف کنیم تا بتوانیم 

نــاوگان معدنی و صنایــع معدنی خود را چه به لحاظ 

نیروی انســانی و چه به لحاظ ماشــین آالت و چه در 

بخــش مدیریتــی، هماهنگی ایجاد کنیم و به ســمت 

پیشرفت حرکت کنیم.

اما با اتفاقاتی که امروز در حال رخ دادن اســت 

ســال 1400 جــز ســال های ناخــوش احــوال بخــش 

معــدن بــود و البتــه ناگفتــه نمانــد که ســال های قبل 

نیز بهتر از این نبود و هر سال با شیبی مشخص به 

سمت نزول در حرکت است؛ اما این شیب نزولی در 

ســال 1400 بــه نوعــی یک نقطه عطف بــود. در ابتدا 

انتخابــات ریاســت جمهوری کشــور در حــال برگزاری 

بــود کــه در ایــن مدت تقریبــا چند ماهی نابســامانی 

در کشــور حاکــم اســت و تمــام توجه هــا بــه ســمت 

انتخابــات اســت و پــس از مشــخص شــدن ریاســت 

جمهــوری، وزیــر جدیــد بــر صندلــی وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت تکیــه زد، در همیــن زمــان مجلــس 

قانون پرداخت یک درصد فروش معادن را پیگیری و 

تصویب کرد که معاون وزیر صمت نیز بدون هیج کار 

کارشناسی بالفاصله آن را ابالغ کرد. همچنین قانون 

اختصــاص 5 درصــد از درآمــد فــروش معــادن بخش 

خصوصــی تصویــب شــد و در ادامــه فشــارها، بحــث 

ســهمیه بندی ســوخت معادن و واردات ماشین آالت 

دســت دوم مطرح شــد که هنوز به طور مشخص جا 

نیفتــاده و نگرانــی این موضوع وجود دارد که واردات 

این ماشین آالت دست دوم را به شرکت هایی خاص 

بسپارند که مخالفت های شرکت هپکو در این زمینه 

دیده و شنیده می شود.  هپکویی که به معنی واقعی 

ورشکســته اســت و بایــد اول آن را قــوام داده و بــه 

بخش خصوصی واقعی واگذار کنند و داســتان هایی 

شــبیه بــه این که نــه تنها در بخــش صنعت و معدن 

بلکــه در تمــام بخش هــای کشــور ایــن رونــد جــاری 

است. بنابراین سال 1400 سال مناسبی برای معدن 

و صنایع معدنی ایران نبود.

واگــذاری  اخیــر  ســال های  در  نگرانی هــا  همــه 

معــادن کوچــک بــه شــرکت های بزرگ تــر بــه بهانــه 

ســرمایه گذاری آنهــا اســت؛  در مــواردی دیــده شــده 

اســت کــه شــرکت های بورســی، شــرکت های کوچک 

را خریــداری کــرده بــه عنــوان افزایــش ســرمایه وارد 

سیســتم های خود می کنند و اینگونــه هزینه آن را از 

مــردم در قالب بورس دریافت می کنند؛ شــرکت های 

بورســی  کــه همگــی بــرای مردمــی کــه سهامدارشــان 

هستند، زیان ده به حساب می آیند. بنابراین در سال 

1400 ماننــد ســنوات گذشــته مــا رونقــی را در بخش 

معــدن نمی بینیم. اگر درآمدهــای ریالی افزایش پیدا 

کرده اند به دلیل نرخ دالر بوده و اگر بحث افزایش 

پروانه ها مطرح می شود باید ببینیم در کنار آن چند 

معــدن در ســال های اخیــر متروکــه و بســته شــده یــا 

ماده 21 بر آنها اعمال شده است.

معــدن  بــرای  روشــنی  افــق  نیــز   1401 ســال 

پیش بینی نمی شود؛ چراکه به عنوان مجموعه ای که 

باید زیرســاخت هایش تقویت شود، مورد لطف قرار 

نگرفتــه اســت و فعالیت هــای جدیــد در آن رخ نداده 

اســت. همچنیــن برنامه ریزی های اســتراتژیک جدید 

در ایــن زمینــه صورت نگرفته و تحریم ها نیز تا امروز 

رفع نشده و اگر رفع شود نیز تا ورود ماشین آالت به 

ایــران و ورود مــا بــه بازارهای جهانی چند ســال زمان 

خواهد برد.  مشــکل ساختمان معادن همچنان حل 

نشــده باقی مانده اســت و مشــکل برق نیز قطعا در 

ســال آینــده بســیاری از صنایــع را چــه معدنــی و چــه 

غیــر معدنــی  آزار خواهــد داد. زمانــی که تمــام موارد 

یــاد شــده را در نظــر می گیریــم می بینیــم کــه بخــش 

 معدن و صنایع معدنی حال و اوضاع و روزگار خوبی 

ندارد.

اکنــون مجموعه های بســیار بــزرگ دولتی که در 

شــهرها فعالیــت می کننــد و بایــد یک ســری امکانات 

خــاص را داشــته باشــند بــه لحــاظ مدیریتــی دچــار 

مشــکل هســتند چــه برســد بــه حــال مجموعه هــای 

بسیار بزرگی که در دل کویر وجود دارد.

متاســفانه همچنــان برنامــه جامعــی در حــوزه 

معدن کشــور وجود ندارد با اینکه سال هاست بحث 

برنامه ریزی اســتراتژیک معدنی در ایران مطرح بوده 

و دچــار مشــکل اســت و اکنون صحبــت از تولید 55 

میلیــون تــن فــوالد برنامه ریــزی شــده به میــان آمده 

درحالــی که اکنون تنهــا 28 میلیون تولید وجود دارد 

و برای رســیدن به هدف در نظر گرفته شــده نیاز به 

تهیه سنگ آهن تامین وجود دارد اتفاقی که توانایی 

آن را نداریم.

مــا  معدنــی  اکتشــافات  کــه  کنــم  اشــاره  بایــد 

بســیار ضعیــف بــوده و بخــش عمــده ای از معــادن 

ســازمان  عنــوان  تحــت  معدنــی  توانمندی هــای  و 

توســعه ای بــه ایمیــدرو واگذار شــده که مشــکالتی را 

به همراه داشــته اســت. همچنین در این مورد جای 

ســوال اســت که انفال بخش معدن فقط به معادن 

بخش خصوصی تعلق می گیرد و اینکه چرا با افرادی 

کــه انفــال را در بخــش دولت حیــف و میل می کنند، 

برخورد نمی شــود؟ معادن بســیاری در کشــور وجود 

دارد کــه در اختیــار ســازمان های دولتی باقی مانده و 

هیج اتفاقی برایش نیفتاده است. 

کشور به مواد اولیه نیاز دارد و دنیا نیاز بزرگتری 

به مواد اولیه دارد؛ متاسفانه سال ها چینی ها معادن 

ایران را تراشــیدند و بردند و روی کشــتی ها به نقاط 

مختلــف چیــن و دنیا جابه جا کردنــد و اکنون ما اول 

خط ایستاده ایم.

اگــر دولــت و حاکمیت بــه طور کلی بخواهد یک 

برنامه ریــزی در حــوزه معــدن داشــته باشــد، حداقــل  

باید 10 سال از درآمد بخش معدن چشم پوشی کند 

و تمــام تــوان خــود را برای تجهیز این بخش به لحاظ 

نیروی انســانی، مدیریتی، فنی و تجهیزات بگذارد تا 

پس از آن ما رونق را در بخش معدن ببینیم.

کشور به مواد اولیه نیاز دارد و دنیا نیاز 
بزرگتری به مواد اولیه دارد؛ متاسفانه 

سال ها چینی ها معادن ایران را تراشیدند 
و بردند و روی کشتی ها به نقاط مختلف 

چین و دنیا جابه جا کردند و اکنون ما 
اول خط ایستاده ایم
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مدیر عامل شرکت مس:

بزرگ ترین صادرکننده فلزات اساسی در کل کشور 
هستیم

دکتر اردشــیر ســعدمحمدی، مدیرعامل شرکت مس 

گفت: با افتخار بزرگ ترین صادرکننده فلزات اساســی در 

کل کشور هستیم.

  مدیرعامــل شــرکت مــس از کشــف بزرگتریــن معدن 

مــس در ســریدون کرمــان بــه همــت متخصصــان داخلــی و 

ثبــت رکوردهــای تــازه در حوزه تولید و فروش تا پایان ســال 

خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه معدن سریدون، بزرگترین کشف 

معدنــی مــس بعــد از انقــالب اســالمی اســت، یــادآور شــد: 

درخصوص معدن مس ســریدون قبالً  یک موسســه معتبر 

خارجی طبق بررسی های انجام شده اعالم کرده بود که در 

این منطقه هیچ ذخیره معدنی وجود ندارد ولی متخصصان 

داخلی با استفاده از آخرین نرم افزارهای روز و تکنیک های 

جدید نسبت به شناسایی ذخایر جدید موفق شدند.

وی گفت: خوشبختانه شرکت ملی صنایع مس ایران 

توانسته است با عملکرد بی نظیر خود؛ نام ایران را میان 7 

کشور برتر جهان در حوزه ذخایر مس جهت سرمایه گذاری 

و توسعه صنعت مس به ثبت رساند و در آینده نزدیک رتبه 

ششم را از آن خود خواهیم کرد.

سال 1401، سالِ  تولید 300 هزار تن کاتد مس

سعدمحمدی گفت: تولید کاتد مس طی دو تا سه سال 

اخیر روند روبه رشدی را داشته است و امسال توانسته ایم 

از تولیــد 280 هــزار تــن کاتد مس عبــور کنیم که این میزان 

در ســال آینده به بیش از 300 هزار تن خواهد رســید. وی 

یادآور شد: شرکت ملی مس، بزرگ ترین صادرکننده فلزات 

اساســی در کشــور اســت کــه این امــر، جزو افتخــارات ملی 

محســوب می شــود و ما علی رغم وجود تحریم ها و شــرایط 

ســخت اقتصادی در روزهای کرونایی، توانســتیم طی ســال 

جــاری، بالــغ بــر یک میلیــارد و 500 میلیــون دالر درآمدزایی 

در حــوزه صادرات داشــته باشیم. ســعدمحمدی ادامه داد: 

در تولید انواع محصول همچون ســنگ سولفور، کنسانتره 

مــس، کنســانتره فلــزات گران بهــا و... نیــز رونــد افزایشــی 

داشــته ایم و بــا افتخــار، رکــورد باالترین نرخ ســود و فروش 

صنعت مس در پایان سال جاری توسط شرکت ملی صنایع 

مس ایران به ثبت خواهد رسید.

افزایــش میــزان فروش شــرکت تا ســه میلیارد 

دالر در آینده نزدیک

وی ضمــن اشــاره بــه تعریــف 29 طــرح توســعه بــرای 

 ،1410 ســال  پایــان  تــا  ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 

بــه  آینــده  خاطرنشــان کــرد: ســه طــرح توســعه در ســال 

بهره برداری خواهد رســید و شــرکت ملی صنایع مس ایران 

طــی پنــج ســال آینده، در جمع 10 شــرکت برتــر تولیدکننده 

کاتد مس جهان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شــرکت مس تاکید کرد: با تالش همکاران 

دلسوز و زحمتکش این مجموعه، میزان فروش شرکت را تا 

سه میلیارد دالر افزایش خواهیم داد.
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برخالف وعده های دولت سیزدهم؛ تمامی صنایع 
بورسی بدون استثنا زیانـده بودند

علی رمضانیان

بازار ســرمایه در یک ســال گذشته وضع متفاوتی 

داشــت. بعــد از رشــد هیجانــی و تاریخــی ســال 99 ، 

وضعیــت بازار ســرمایه همچنان، تا پایان ســال 1400، 

در رکــود  قــرار گرفــت و نتوانســت وضع خــود را بهبود 

ببخشد .

شــاخص کل بعد از رشــد تاریخی در ســال 99  که 

اوج آن در مــرداد 1399 بــود، رکــود عمیقــی را تجربــه 

می کند. هرچند که در نیمه نخســت امســال توانســت 

برخی از قله های از دست رفته را دوباره به دست آورد، 

ولــی مجــددا آن را از دســت داده و بــه شــرایط نزولــی 

بازگشت.

در واقــع، در شــهریور امســال، شــخص کل تــا یک 

میلیــون و 515 هــزار واحد پیش رفــت، اما انرژی الزم را 

بــرای صعود بیشــتر نداشــته و رکودی عمیق تــر در پایان 

سال 1400، به همان  نقطه ابتدای سال بازگشت.

وعده های توخالی دولت سیزدهم 

ایــن اتفاقــات در بازار ســرمایه در حالــی رخ داد که 

طبق وعده های ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و 

تیم اقتصادی او علی الخصوص طبق وعده های هیجانی 

وزیــر اقتصاد در روز کســب رای اعتمــاد از مجلس؛ قرار 

بــود از بــورس حمایت شــده و وضع بهبــود بیابد، اما نه 

تنها وضع بورس نسبت به گذشته بهبود نیافت، بلکه 

بعد از شش ماه از عمر دولت سیزدهم، وضع بورس از 

ابتدای این دولت به مراتب بدتر شده است.

در حقیقــت در زمــان دولــت رئیســی، طــی شــش 

ماه، همانگونه که از جدول ذیل مشــخص اســت، هیچ 

صنعتــی بازدهی نداشــته و بدون اســتثنا تمامی صنایع 

بورســی برای ســرمایه گذاران زیانــده بودند. در حقیقت 

بازار ســرمایه نســبت به دیگر بازارهای مالی و غیرمولد 

که عاملی برای جذب سرمایه سرگردان هستند، نه تنها 

بازدهی کمتری داشته بلکه زیانده نیز بود.

چرا که بازدهی بازار مسکن 18 درصد، طال 18 

درصــد ، خــودرو 27 درصــد ، ســکه 18 درصــد و ارز 

8.7 درصــد بــود؛ امــا بازدهی شــاخص کل بــا تمام 

دســتکاری و تــالش تنها توانســت 4 درصد بازدهی 

نشــان دهــد کــه ایــن حقیقــت بــا بررســی صنایــع 

صنایــع  چراکــه  نمایــان می شــود؛  بیشــتر  بورســی 

بورســی بازدهی نداشــتند. لذا شــاخص کل بورس 

 نمی توانــد معیــار دقیقی برای ارزیابی بازار ســرمایه 

باشد.
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بازدهی ساالنهبازدهی 6ماههبازدهی 3ماههبازدهی ماهانهبازدهی هفتگیشرحردیف

53.45-32.22-11.17-8.93-1.54-شاخص صنعت چوبی1

26.16-36.79-4.6-1.8722.1شاخص فنی مهندسی2

41.02-48.3-28.19-11.4-0شاخص الستیک3

15.62-60.15-46.21-15.17-3.01شاخص ارکان و نهادهای مالی4

36.37-38.73-11.8-0.7-2.12شاخص صنعت سیمان5

47.14-45.08-27.25-6.49-0.66محصوالت فلزی6

45.36-34.01-12.69-4.02-1.99قندوشکر7

33.49-28.93-5.29-10.317.89حمل و نقل8

49.44-40.15-16.52-1.16-1.73محصوالت کاغذی9

39.36-39.17-22.87-5.49-0.51-ماشین آالت10

29.52-34.62-12.36-1.11-2.67رادیویی11

37.42-39.97-24.5-6.17-2.41-دستگاه های برقی12

3.72-3.16-6.49-4.139.24-وسایل ارتباطی13

43.48-29.63-10.59-0.341.14-کانی غیر فلزی14

36-35.13-27.94-5.02-4.91شاخص اطالعات و ارتباطات15

41.318.41-11.64-5.346.18منسوجات16

17.26-17.16-0.55-2.95.55مالی17

56.97-53.26-54.27-7.75-0.29-سایرمعادن18

31.51-39.08-26.87-3.63-3.16-محصوالت چرمی19

14.0311.3-7.02-2.17-0.78-چندرشته ای20

10.23-15.96-18.78-3.93-1.12اداره بازارهای مالی21

29.89-15.32-1.226.838.9-ذغال سنگ22

51.19-43.88-29.06-2.160.097سایر مالی23

49.69-50.05-3.978.929.72-انتشار و چاپ24

48.38-46.9-26.04-4.09-0.43انبوه سازی25

16.6-20.56-8.07-2.042.62-رایانه26

11.7717.62-5.68-0.29-0.79-فلزات اساسی27

24.54-13.98-3.87-0.080.34سرمایه گذاری ها28

6.57-16.01-12.01-0.96-1.49زراعت29

23.39-34.92-19.73-11.05-2.5-فلزی مهندسی30

38.46-14.58-6.53.231.23-کاشی و سرامیک31

10.9151.58-1.55-0.055.31کانه فلزی32

31.33-36.6-28.71-13.96-1.03غذایی بجز قند33

25.63-30.42-12.89-2.54-1.05بازدهی صنعت بیمه و بازنشسته34

22.6-32.4-22.19-6.77-0.7مواد دارویی35

23.67-15.16-5.9-6.76.83خودروی36

9.13-18.51-6.3414.288.24بانک ها37

42.77-49.43-22.17-2.542.11بازدهی صنعت استخراج نفت جز کشف38

8.7210.98-7.07-0.76-3.06-فرآورده های نفتی39

18.2530.32-15.19-3.27-1.93-شیمیایی40
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وضعیت بورس در دولت های مختلف

علی الخصــوص  و  بازارهــا  هوشــمندی  دلیــل  بــه 

بــازار ســرمایه ، همــواره  بــه انتخــاب ریاســت جمهــوری 

واکنش هــای متفاوتی را شــاهد بودیــم. اوج این رویه در 

دولــت نهــم به ریاســت احمدی نژاد بود که بازار ســرمایه 

چنان با عصبانیت از حضور او استقبال کرد که بازدهی 

بازار در آن سال  به منفی 18 درصد رسید.

بورس ایران، از دولت های هاشمی رفسنجای، جان 

تازه ای گرفت و تالش او برای صنعتی سازی کشور سبب 

شــد تــا بــورس مورد توجه قرار گیــرد. در این دوره بورس 

نوپــا بــوده و رشــدی بــرای آن نمی تــوان تصور کــرد. حتی 

تعداد شرکت ها نیز به اندازه ای نبود تا بتوان رشد قابل 

توجهــی بــرای آن در نظــر گرفت. بازار ســرمایه در دوران 

دولت هــای اصالحــات در کل دوره چهــار ســال اول 15 

درصد و دوره چهار ساله دوم 103 درصد بازدهی داشت. 

در چهــار ســاله ابتدایــی  دولــت احمدی نــژاد بــازار 

ســرمایه منفــی 18 درصــد و در دولــت دوم مثبــت 105 

درصــد بازدهــی داشــت.در دولــت اول روحانی شــاخص 

کل  16 درصــد رشــد داشــته و در دولــت دوم بــا توجــه 

بــه دخالت هــای دولــت روحانی و تخلف هایــی که انجام 

گرفته، در نهایت سبب رکود عمیق بازار شد که بازدهی 

444 درصد را تنها طی شش ماه نصیب بازار کرد. 

وضع بورس در نخستین 6 ماهه دولت ها

نکتــه ای کــه در خصــوص تاثیــر تغییــر دولــت مهــم 

اســت اینکــه در 6 ماهــه نخســت هــر دولتی چــه اتفاقی 

افتــاده اســت. در دولت هــای هاشــمی رفســنجانی وضع 

بــازار ســرمایه روبه روشــد بــوده و کال در دولت او بورس 

جــان دوبــاره گرفــت؛ امــا در دولــت خاتمــی که بعضــاً به 

موضوع اقتصاد کمتر اهمیت داده  شــد، شــاهد هیجانی 

در بــورس نبودیــم، هرچند که در 6 ماهه نخســت هر 2 

دولت او رشد اندکی شکل گرفت.

امــا در 6 ماهه نخســت دولــت احمدی نژاد وضع به 

گونــه ای دیگــر بــود؛ چــرا کــه اغلب فعــاالن بازار ســرمایه 

عنــوان  بــه  رفســنجانی  هاشــمی  کــه  تصــور می کردنــد 

رئیــس جمهــوری انتخــاب خواهــد شــد و با برنده شــدن 

ســرمایه  بــازار   1384 ســال  انتخابــات  در  احمدی نــژاد 

واکنــش بســیار بــدی بــه ایــن انتخــاب نشــان داد و در 6 

ماهه نخست دولت او شاخص کل با یک چهارم کاهش 

از 12 هزار واحد به 9 هزار واحد در پایان سال 84 رسید. 

در 6 ماهه نخســت دولت دوم احمدی نژاد، در ســال 88 

به دلیل بار تورمی رشد اندکی را در بازار سرمایه شاهد 

بودیم. 

در دولت های حسن روحانی وضع بهتری را در بازار 

سرمایه شاهد بودیم و در 6 ماهه نخست دولت اول او 

شاخص از 60 هزار به 80 هزار واحد رسید و در  6 ماهه 

نخست دولت دوم، شاخص کل از 82 هزار واحد به 98 

هزار واحد رسید. 

وضع در 6 ماهه نخســت دولت رئیســی نیز مانند 6 

ماهه نخست دولت احمدی نژاد بوده و شاهد رکود بورس 

بودیــم. البتــه ایــن رکــود برآمــده از عملکرد دولت حســن 

روحانــی بــود که به دلیل دخالــت در بورس و تخلف های 

آشکاری که قوه قضائیه نیز به آن ورود کرد رخ داده بود، 

امــا فــارغ از تخلــف دولــت روحانی، تیم اقتصــادی دولت 

رئیسی از قبل از آغاز به کار و در زمان انتخابات و بعدها 

در روز کسب رای اعتماد از مجلس، وعده داده بودند که 

مشــکالت بــورس را ســریعاً رفــع خواهند کــرد. حتی وزیر 

اقتصــاد در برنامــه ای که برای رای اعتماد به مجلس ارائه 

کرده بود، چنان هیجانی و با حرارت وعده شرایط خوب 

بورســی را داده بــود، کــه بســیاری بــر آن بــاور بودنــد کــه 

دولت تمام توجه خود را بر بورس خواهد گذاشت؛ اما با 

وجود این وعده ها شاخص بورس با کاهش 30 درصدی 

مواجه شد و از رقم یک میلیون و 515 هزار واحد به یک 

میلیون و 282 واحد کاهش یافت. 

و در نهایت 
بازار ســرمایه دماســنج اقتصاد هر کشــوری است. 

رونــق صنایــع بورســی بــر اســاس رخدادهــای بنیــادی، 

نشــان از شــرایط خوب اقتصادی دارد. تجربه سال های 

اخیر نشــان داده است که معموالً در دوره های نخست 

هر ریاســت جمهوری در ایران، شــرایط اقتصادی اندکی 

بهتــر و بــا ثبات تــر از دوره دوم اســت؛ بــه همیــن دلیــل 

شرایط بازار سرمایه بهبود اندکی دارد.

 امــا بــرای داشــتن بــازار ســرمایه پویــا، پربــازده و 

متعــادل بایــد اقتصــاد مناســبی داشــت. متاســفانه در 

ســال های اخیــر رشــد اقتصــادی منفی، نرخ تــورم باال و 

تغییــر هیجانی ارزش پــول ملی و همچنین پایین بودن 

صادرات و واردات ســبب شــده است تا به بازار سرمایه 

امید چندانی نرود؛ هرچند بر اســاس تورم و داده هایی 

از ایــن دســت، می تــوان امید رشــد اندکی را داشــت اما 

ایــن رشــد باثبات نبوده و ممکن اســت، مجــدداً با رکود 

عمیق مواجه شــود. در نهایت کارشناســان معتقدند که 

با توافق احتمالی هســته ای و ایجاد گشــایش اقتصادی 

شــرایط اقتصــادی کشــور بهبــود یافته و احتماالً شــاهد 

بازدهــی مناســب بــورس بر اســاس داده هــای اقتصادی 

و بنیادین باشیم.

1368/05/311368/11/30شاخص کل دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی

100110

1372/05/311372/11/30شاخص کل دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی

403620

1376/05/311376/11/30شاخص کل دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی

15001653

1380/05/311380/11/31شاخص کل دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی

29783359

1384/05/311384/11/30شاخص کل دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد

121139453

1388/05/311388/12/01شاخص کل دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد

1055511819

1392/05/291392/11/30شاخص کل دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی

5956880986

1396/05/311396/11/30شاخص کل  دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

8237298148

1400/05/311400/11/30شاخص کل  دوره اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی

15155481282190
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عوامل خزان بازار سرمایه و آینده خاکستری
سینا عنایت

کارشناس ارشد بازارسرمایه

بــورس در ســال 1400 

یک مســیر کم فراز و نشیب 

رشــد  بــدون  و  کــرد  طــی  را 

نسبی درحال پایان دادن به 

کارنامه امسال خود است.

همانطور که می دانید، نوســان شــاخص در ســال 

جاری در محدوده 1100 تا1500 بود که نسبت به سال 

گذشــته بــه لحــاظ جــذب و گــردش نقدینگــی و رشــد 

صنایع کاهش چشمگیری داشت، بطوری که در بهار با 

دســتکاری دامنه نوســان، حمایت نکردن صندوق های 

حمایتی، اخبار مختلف توافق، پیش بینی کاهش نرخ 

ارز و ... روندی نزولی و اصالحی به خود گرفت.

و  پیگیــری  و  مثبــت  اقدامــات  نمانــد،  ناگفتــه   

جلســات متعدد رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 

وقــت محمدعلــی دهقــان دهنــوی قابــل چشم پوشــی 

و  انتخاباتــی  وعده هــای  از  بعــد  بطوری کــه  نیســت؛ 

مشــخص شــدن دولــت بعــدی، اواخــر خرداد تــا اوایل 

شــهریور روند به نســبت صعودی و مثبت شــاخص را 

شاهد بودیم.

اما متاســفانه از شــهریور تا اواسط اسفند روندی 

کــم نوســان و نزولی نســبت 2 ســال گذشــته بــه خود 

گرفــت کــه از عمــده دالیــل ایــن رونــد خــزان و ســرد 

می توان موارد ذیل را نام برد:

  1.کاهش اعتماد ســهامداران خرد به مدیریت و 

نظارت بازار و تامین کسری بودجه دولت که از اواسط 

 تابســتان 1399 آغــاز شــد بــا عرضــه صنــدوق دارا و 

پاالیش …

2. احتمــال و گمانه زنی هــای شــکل گیری برجام و 

کاهش نرخ ارز و…

باالبــردن  و  دولتــی  و  خزانــه  اوراق  فــروش   .3

بهــره بیــن بانکی بــاالی20 درصد جهت تثبیت ســپرده 

و ممانعــت از گــردش نقدینگــی در بازارهــای رکــودی و 

بورس

و  مالــی  نهادهــای  اکثــر  مدیریتــی  تغییــرات   .4

هلدینگ هــا پــس از انتخابــات و عــدم تصمیم گیــری و 

جریان فکری حمایتی از مقاطع ریزشی بازار

5. عرضه اولیه و پذیره نویس های بی هدف

و مهمترین آن کمبود نقدینگی و هدایت نشــدن 

آن از ســوی خزانــه پنهــان شــرکت های بــزرگ معدنی، 

فلــزی و پتروشــیمی ... کــه بــا نــگاه دقیــق بــه ترازنامــه 

آنهــا، وجــه نقد مازاد شــرکت ها درصورت هــای مالی 9 

و 12 ماهه عیناً مشــهود بود. متاســفانه با یک حساب 

سرانگشــتی بــه مبلغ بیش از 140 هــزار میلیارد تومان 

وجــه نقــد بــا کســر ســودهای تقســیمی و هزینه هــا و 

پروژه هــای جــاری شــرکت ها رســیدیم کــه اگــر هدایت 

ایــن نقدینگــی از ســمت ســهامداران عمده شــرکت ها 

و جهــت دادن ناظــر بازار شــکل می گرفت، شــاید با 10 

تــا 15درصــد این مبلغ هــم اعتماد و رونــق را به بازاری 

کــه در ارزنده ترین حال ممکن بســر می برد، برگردانند 

و هــم بــا بازارگردانــی و عرضه هــای بــا هــدف بخشــی 

از تامیــن مالــی، خــود را از مســیر درســت و بی غــرض 

نوسان گیری نجات دهند که متاسفانه تا اوایل بهمن 

این هماهنگی شــکل نگرفت و از اواســط بهمن شاهد 

برخی نشست ها و جلسات بعد از انتقادات فراوان به 

عملکردها بودیم.

تکلیــف  تعییــن  نیــز  ســال  پایــان  ماه هــای  در 

نشــدن نرخ خوراک پتروشــیمی ها و صنایع در بودجه 

پیشــنهادی دولــت و حتــی قطع شــدن آن و مشــخص 

نشــدن وضــع مذاکــرات، انتظارتورمــی و پیش بینی هــا 

مــا را بــا چنــد ســناریو مواجــه کــرد کــه تصمیم گیــری 

سهامداران را به ورطه بی اعتمادی و سردی کشاند.

البته با کمک رسانه و جلسات و انتقادات زیادی 

که توسط سهامداران و نهاد ناظر شکل گرفت، موارد 

10 گانــه ای بــه تصویب رســید که خیلــی از نگرانی ها را 

برای سال آتی برطرف کرد.

بازار برای رشــد هیچ آیتم بنیادی کم ندارد و نرخ 

p/e بازار به محدوده 7 رسیده که برای اکثر نمادهای 

بنیادی فوروارد آن در محدوده 3 یا4 است که فروش 

را توجیه ناپذیــر می کنــد؛ امــا تعییــن تکلیــف نشــدن 

برجــام و بــه تبــع آن نــرخ ارز نیمایــی )نــرخ مفروضات 

اکثــر شــرکت های ارزی و صادراتــی و دارای تســعیر( 

ورود نقدینگــی را بــا توقفــی کوتــاه مــدت مواجه کرده 

اســت و به دلیل شــرایط 19 ماهه بد بازار ترجیح اکثر 

ســهامداران نقد بودن و انتظار جهت مشــخص شدن 

تنهــا موضــوع اثرگــذار بــازار اســت. هرچنــد بــا اخبــار 

و شــایعات برخــی صنایــع دســتخوش نوســاناتی نیــز 

می شود.

بنابراین ترجیح نقدینگی پارک بخشی از سرمایه 

در اوراق و ســپرده تــا تعییــن تکلیــف بودجــه و برجــام 

شد.

باتوجــه بــه مــوارد حمایتــی )تعییــن ســقف نــرخ 

خوراک( و تمدید معافیت های مالیاتی از محل عایدی 

تصویــب  صــورت  در  و  بــازار  ایــن  در  ســرمایه گذاری 

مجلس مالیات بر سپرده حقوقی و موارد از این دست 

و همچنین مشــخص شــدن روند و جهت مذاکرات و 

پذیرفتــن نــرخ ارز در محــدوده 23 تــا 26 هــزار تومــان 

در صــورت احیــای برجامــی کوتــاه مــدت و همچنیــن 

محاســبات ســود 1400 و ســال آتی شــرکت ها با توجه 

به رشــد بی نظیر نرخ کامودیتی ها، نفت و محصوالت 

پتروشیمی …تا حدودی وضع پیش بینی سرمایه گذاری 

منطقی تــر  را  ســهامداران  تصمیمــات  و  انتظــارات  و 

خواهد کرد و شاید تنها مشکل تزریق نشدن نقدینگی 

از ســوی حقوقی هــای دارای ترازنامــه عالــی و هدایــت 

آنها به ســمت بازارگردانی و جلب اعتماد ســهامداران 

خــرد اســت. اگــر در این محــدوده p/e خرید و حمایت 

از ســوی بازارگــردان و حقوقی هــا صــورت نگیرد در چه 

محدوده ای قرار است، ایجاد شود؟!

بــه نظــر می رســد، در ســال پیــش رو در صــورت 

تعییــن تکلیــف مذاکــرات و تثبیــت نــرخ ارز و اجــرای 

مصوبــات ده گانــه درخصــوص نــرخ خــوراک و تســعیر 

بانک ها تا پایان تیر 1401 شرکت های بنیادی و صنایع 

پاالیشــی می تواننــد رونــد روبه رشــدی را تجربه کنند؛ 

هرچند امیدوارم درخصوص پرداخت سود سهامداران 

در قانــون تجــارت مهلت 8 ماهــه به4 ماه کاهش یابد 

و اگــر دولت از ســود شــرکت های زیرمجموعــه بگذرد؛ 

همین تقسیم ســود حداکثری شرکت های dps محور 

جریــان نقدینگــی مناســبی جهــت رشــد صنایــع خــود 

تزریق خواهد کرد.

به نظر می رسد، در سال پیش رو در 
صورت تعیین تکلیف مذاکرات و تثبیت 

نرخ ارز و اجرای مصوبات ده گانه 
درخصوص نرخ خوراک و تسعیر بانک ها 

تا پایان تیر 1401 شرکت های بنیادی 
و صنایع پاالیشی می توانند روند روبه 
رشدی را تجربه کنند؛ هرچند امیدوارم 
درخصوص پرداخت سود سهامداران 
در قانون تجارت مهلت 8 ماهه به4 
ماه کاهش یابد و اگر دولت از سود 

شرکت های زیرمجموعه بگذرد؛ همین 
 dps تقسیم سود حداکثری شرکت های
محور جریان نقدینگی مناسبی جهت 

رشد صنایع خود تزریق خواهد کرد
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 جنگ روسیه و اوکراین، بستری برای مختصر جبران 
عقب  افتادگی های صادرات گاز ایران

جنــگ روســیه و اوکرایــن باالخــره رخ داد و بــه تبــع 

آن تجــارت جهانــی انــرژی و به طور خــاص نفت و گاز نیز 

از آن متاثــر شــد.قیمت نفــت بــه بــاالی 110 دالر رســید و 

ایــن گــزارش( میــل  نــگارش  تــا زمــان  همچنان)دســتکم 

بــه صعــود بیشــتر دارد. قیمــت گاز در اروپــا هم به شــکل 

قابل توجهی افزایش پیدا کرد. با باالگرفتن جنگ روسیه 

و اوکرایــن، هــم اتحادیــه اروپــا در تــرس وبیــم قطــع گاز 

روســیه فرو رفت و هم روســیه تنش اقتصادی حاصل از 

چنین احتمالی را بر خود احســاس کرد. چون کشــورهای 

کــردن  قطــع  بــا  را  کشــور  ایــن  مرتــب  روســیه  مخالــف 

سوئیفت)ارتباطات و مراودات تجاری  جهانی بین بانکی( 

تهدید می کردند.

اما در این میان، مبحث توانایی های گازی روســیه و 

ایران می تواند همچنان قابلیت بررســی داشــته باشد. در 

این بررسی نکات قابل تاملی وجود دارد. 

اول آنکــه ایــران بــه لحاظ دارایی گازی اگر از روســیه 

بیشــتر نباشــد کمتــر نیســت. بعــد از ایــن دو کشــور، این 

آمریکاست که رتبه سوم جهانی در ذخایر گازی را کسب 

کــرده اســت. بــا اینهمــه این پرســش مطرح اســت که چرا 

کشــور ما از تجارت جهانی گاز ســهمی اینقدر ناچیز دارد 

همــواره در ذهــن تکــرار می شــود. پاســخ بــه ایــن پرســش 

می توانــد فهرســتی بلنــد بــاال از دالیــل مختلف باشــد که 

متاســفانه در تمام سال های گذشته اگر هم محقق شده 

اما گرهی از این مشکل باز نکرده است.

دیگــر آنکــه وقتی دارایی های گازی ایران را با روســیه 

مقایســه می کنیــم بــه ایــن نکته پــی می بریم کــه روس ها 

همواره از این ظرفیت نهایت اســتفاده را کرده اند ولی ما 

فقــط آن را صــرف نیازهای داخلی خــود کرده ایم. بنابراین 

جــای تعجــب ندارد که ببینیم روس ها 20 درصد از ســهم 

تجارت جهانی گاز را در اختیار دارند و ما چیزی کمتر از 2 

درص.در عین حال همسایه شمالی بخش بزرگی از بازار 

منطقه و جهان و بویژه اروپا را در اختیار گرفته است؛ اما 

ایران از صادرات گاز بهره ای نبرده است.

یکی از اهرم های فشار روسیه در برابر اتحادیه اروپا 

که در غائله اوکراین خود را نشــان داده همین گاز اســت. 

حــدود 40 درصــد از گاز مــورد نیــاز اروپــا از ســوی روســیه 

تامین می شود و به همین دلیل هم هست که کشورهای 

مدافــع اوکرایــن در برابــر حمله نظامی روســیه نمی توانند 

تحریم هــای ســنگینی اعمــال کنند. »ســوئیفت« که یکی 

از آخریــن متدهــای تعامالت بین المللی بانکی اســت و در 

تمام جهان از آن اســتفاده می شــود ابزاری اســت که اروپا 

نتوانســته آن را از روس هــا در قبــال تهدیدات نظامی اش 

بــه اوکرایــن بگیــرد.در عیــن حــال دیگــر ایــن کــه روســیه 

توانســته بــازار صــادرات گاز بــه اروپا را در اختیــار بگیرد و 

ایــن در حالیســت که صــادرات گازی  چارچوب هایی ورای 

صادرات نفت دارد و از آنجا که برای صادرات گاز باید خط 

انتقال لوله ای تدارک دید و ایســتگاه های مختلف تقویت 

فشــار و تجهیزات مورد نیاز این کار را در اختیار داشــت، 

پــس قراردادهــای صــادرات گاز بایــد برای بــازه زمانی بلند 

مدت منعقد شود.

قراردادهــای صادرات گاز وقتی بین کشــورها بســته 

می شــود بدســت آوردن بازار مجدد توســط کشــور ثالث، 

عموما یا ناممکن است ویا بسیار سخت خواهد بود.

معمــوال میانگیــن تولیــد نســبت بــه آنچه بــه عنوان 

ذخیره موجود است رابطه ای معنا دار وجود دارد به شکلی 

که مثال می بینیم میانگین تولید نســبت به ذخایر در دنیا 

2.01 % اســت و بــر اســاس محاســباتی کــه بــه عمل آمده 

اســت ایــران، قطر وترکمنســتان، کمترین مقــدار را دارند.

) پاییــن بــودن میانگیــن جهانــی به دلیل پاییــن بودن این 

نسبت برای ایران، روسیه و قطر است(.

از  دیگــر  یکــی  نیــز  تولیــد  قابــل  ســال های  تعــداد 

نســبت هایی اســت کــه می توانــد در ایــن فرآیندهــا تاثیــر 

بگــذارد. متخصصــان در ایــن زمینــه معتقدند اگر نســبت 

را معکــوس کنیــم )نســبت ذخایــر بــه تولیــد(  در حقیقت 

این کار بیانگر میزان ســال هایی اســت که با تولید فعلی، 

می توانیم تولید داشته باشیم.

گزارش هــای متقــن نشــان می دهــد این مقــدار برای 

کل جهــان 49.8 ســال، بــرای ایــران 131 ســال،آمریکا 14 

سال، روسیه 56 سال و قطر 138 سال است.

در گزارش ها آمده است که  آمریکا با باال بردن تولید 

از ذخایر خود ) 7.14 %(عمر منابع گازی خود را 14 ســال 

کرده است.

روســیه نیــز انــگار الگــوی آمریــکا را در پیــش گرفتــه 

اســت چــون  آمریــکا تولیــد خــود را افزایــش داده اســت و 

عمر منابع خود را 56 سال کرده است.

کشور ما درست برعکس دو صادرکننده گازی جهان 

با میزان تولیدی که دارد می تواند منابعش را تا 131 آینده 

محفوظ نگه دارد.

دربخــش تــراز تولیــد ومصــرف نیــز داســتان جالبــی 

اتفــاق افتــاده که بر اســاس آن آمریکا با داشــتن باالترین 

ســطح تولید گاز، تنها حدود 8 % ازتولیدش مازاد مصرف 

شــده کــه خــب طبعــا آن را بــه کشــورهایی ماننــد کانــادا، 

مکزیک،کشورهای آسیای شرقی و اروپا می فرستد. 

امــا موضــوع مهمتــر بــرای ایــن فعــاالن بــازار گاز این 

اســت کــه ایجاد بازار بــزرگ تقاضا در داخل کشــور اتفاق 

افتــاده. پــس عجیــب نیســت کــه روس هــا هــم همچــون 

آمریکایی هــا ســطح تولیــد خــود را باال می برنــد هرچند در 

اتخــاذ سیاســت های گازی، بــه گونه مخصوص خود عمل 

می کنند.تحلیــل مذکــور معتقد اســت کشــور مــا به لحاظ 
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عرضــه و تقاضــا ماننــد آمریــکا، حــدود 8 % از تولیــدش 

مــازاد مصرفــش هســت کــه بالطبــع نمی توانــد صــادرات 

قابل توجهی داشــته باشــد، اما موضوع به همین جا ختم 

نمی شود، چون تفاوت در میزان مصرف داخلی راه پیش 

رو را تنگ تر می کند.

آمریکایی هــا و روس هــا، اســتراتژی های مخصــوص 

خود را در حوزه تولید و مصرف  دارند و بر این اساس مثال 

در مــورد آمریــکا گفتــه می شــود کــه آنان تقاضــای مصرف 

داخلــی را بــه یک الویت برای خویــش تعریف کرده اند که 

بر اســاس آن بتوانند صنایع داخلی خود را توســعه دهند 

که مفهومش این است که ایجاد بازار تقاضای داخلی هم 

اکنون سطح بهره برداری ها را افزونتر کرده است.

این کشور بیشترین رشد در بخش های نیروگاه های 

تولیــد بــرق و بخــش صنعــت بــوده اســت. بــه عبارتــی در 

10ســال اخیــر؛ بخش تولیــد برق57 درصد رشــد و بخش 

صنعتی 26 درصد رشد را داشته اند. پس باالبودن ضریب 

تولید عمال به مفهوم رشد صنایع داخلی بوده است و نه 

مثــل ایــران که هرچــه اســتخراج می کند بــرای گرمایش و 

سوخت از آن استفاده می کند.

خــود  اولویــت  را  صــادرات  هــم  قبــل  از  روســیه 

می دانســت بــه گونه ای کــه در ســال 2019، 35درصد گاز 

روســی  را به خارج فروخت. آنها در 10 ســال اخیر نزدیک 

بــه 48 درصد رشــد صــادرات را در کارنامه گازی خود ثبت 

کرده اند.

رشد نزدیک به 20 درصدی روس ها در بخش صنعت 

و حمــل و نقــل در حالــی صورت گرفت که ســرمایه گذاری 

پــس  نیاوردنــد.  بــه عمــل  بخــش صــادرات  در  جدیــدی 

روس ها هم سیاســتی محافظه کارانه داشته اند و بین دو 

گزینــه تولیــد کنتــرل شــده و افزایــش تولید، بــا نگاهی به 

صادرات، دومی یعنی افزایش تولید را انتخاب کردند.  

روس هــا، صــادرات بــه اروپــا را بــه گونــه ای رقم زدند 

کــه هرســال 20.5میلیــارد متر مکعب گازشــان را بصورت 

LNGو 217 میلیــارد مترمکعــب را از طریــق خــط لولــه بــه 

اروپا فرســتادند که همین مقدار ارسال 40 درصد مصرف 

اروپا را شامل شد. برای همین موارد است که بارها تکرار 

می کنیم-دســتکم در اروپا- بدست آوردن چنین بازارهایی 

از دســت روس هــا کاری بســیار شــاق و بلکــه غیــر ممکــن 

خواهد بود. 

صادرات به آسیای شرقی روس ها  قابل تامل است: 

 LNG صــادرات ســاالنه 15.2 میلیــارد مترمکعــب از طریق

بــه کشــورهای چیــن، ژاپــن و کره جنوبی چه چیــز را ثابت 

می کنــد؟ ثابــت می کنــد که احداث پرخرج و دردســر ســاز 

خــط لولــه مجــدد در ایــن مســیر  واســتقرار ایســتگاه های 

تقویت فشار راهی برای ورود دیگر کشورها به بازار اروپا 

باقی نخواهد گذاشت.

آمار می گوید: عمر گاز ایران 131 سال، آمریکا14سال 

و روســیه 56 ســال اســت.اینطور کــه از زیــر ســاخت های 

روس هــا در صــادرات گاز بــه اروپــا برمی آیــد و می توانــد 

بــا دیگــران رقابــت کنــد طبیعــی اســت کــه روســیه مشــی 

صــادرات بیشــتر را در پیش گیــرد و چون این کار افزایش 

تولیــد را در پــی خواهــد داشــت پــس طول عمــر گازی اش 

کاهشی گریزناپذیر خواهد داشت.

پرســش ایــن اســت که در ایــن میانه ما چه آرایشــی 

خواهیم داشــت؟ پاسخ این است که تولید و بهره برداری 

باال از ذخایر در پیش گرفته شود که ایران از عهده آن بر 

نخواهد آمد.شــرایط  در ایران به گونه ای اســت که فعال، 

روزانــه حدود 850 میلیون متر مکعب گاز تولید می شــود 

که 70 درصدش در پارس جنوبی است و 30 درصد دیگر 

نیز از الباقی میادین گازی.

مشــکل صــادر نشــدن گاز ایــران بــه خــارج و این که 

مــا در صــادرات گاز بســیار دیــر عمل کردیم و همه ســعی 

خود را بر تولید و گازرســانی ) که طبعا مصرف روز افزون 

را در پــی خواهــد داشــت( گذاشــتیم . در همیــن ســال ها 

که ما چنین مشغولیتی داشتیم دیگر دارندگان گاز جهان 

بازارهــای نزدیکتــر به ما را تصاحب کردند و حاال ما قدرت 

رقابت با آنها را نداریم.

اینــک ایــن پرســش در میان اســت که بــا توجه به 

همــه آنچــه گفتــه شــد و بخصــوص بــا نظر بــه  رویداد 

خشــونت باری کــه بــر منطقه روســیه و اوکرایــن حاکم 

شــده اســت آیا شرایط حضور گاز ایران در بازار جهانی 

همــان فرصت هــای مختصــر صــادرات گاز ایــران بســتر 

بهتــری پیــدا  نکــرده اســت؟ هــم اکنــون قیمــت گاز به 

دلیل این جنگ در اروپا 30 درصد افزایش پیدا کرده و 

این در حالی اســت که قیمت نفت نیز از 100 و شــاید 

110 دالر  نیــز باالتــر رفتــه و پیش بینــی افزایــش هرچــه 

بیشتر نیز همچنان مطرح می شود. در چنین شرایطی 

آیــا سیاســت گذاران گازی ایــران به رغــم دغدغه تامین 

گاز داخلــی کــه فرصــت و امکانــی برای صادرات بیشــتر 

باقــی نمی گــذارد ممکن اســت موضوع صــادرات افزون 

تر را بیشــتر جدی بگیرند و در راه تحقق آن بکوشــند؟ 

بی تردیــد آینده ای نه چندان دور پاســخ این پرســش را 

خواهــد داد. امــا با تمام این تفاصیــل اهمال در تحقق 

چنین بینشی می تواند باز هم برای سالیان دراز دست 

ایــران را از تجــارت جهانــی گاز کوتاه تر کند. اهمالی که 

ضرر وزیان های زیادی برای اقتصاد امروز ایران خواهد 

داشت. 

روس ها، صادرات به اروپا را به گونه ای 

رقم زدند که هرسال ۲0.5میلیارد 

LNG متر مکعب گازشان را بصورت

و ۲17 میلیارد مترمکعب را از طریق 

خط لوله به اروپا فرستادند که همین 

مقدار ارسال 40 درصد مصرف اروپا را 

شامل شد. برای همین موارد است که 

بارها تکرار می کنیم-دستکم در اروپا- 

بدست آوردن چنین بازارهایی از دست 

روس ها کاری بسیار شاق و بلکه غیر 

ممکن خواهد بود
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لزوم توجه بیشتر به توسعه اقتصادی-صنعتی 
مورد مطالعاتی: طرح توسعه دبی 

در کشــورهای توســعه یافته شــاهد هســتیم کــه 

دولت هــا عالوه بــر مدیریــت تحــول صنعتــی، در ایجــاد 

تحول نیز نقش مهمی را ایفا می کنند؛ اگر از کشورهای 

همســایه مثالــی در ایــن راســتا داشــته باشــیم، بایــد به 

کشــور امارات متحده عربی اشاره کنیم. امارات متحده 

عربی دارای اقتصادی باز اســت و ســعی بر متنوع سازی 

اقتصــاد باعــث شــده تــا ســهم نفــت و گاز در اقتصــاد 

ایــن کشــور بــه حــدود 25 درصد کاهش یابــد. در اواخر 

ســال 2021، اعالم شــد از آنجا که دومین اقتصاد بزرگ 

عربی در حال پشــت ســر گذاشتن همه گیری کووید-19 

اســت انتظــار مــی رود، دارایی های بانکی امــارات بین 8 

تا 10 درصد در ســال 2022 رشــد کند.1 همچنین اعالم 

شــد کــه اقتصــاد امــارات متحــده عربــی ممکن اســت با 

ســرعتی ســریع تر از نرخ پیش بینی شــده اســت، رشــد 

کند و در ســال 2022 به 4.6 درصد برســد2. کشوری با 

مشخصات ذیل:

* نام: امارات متحده عربی

* پایتخت: ابوظبی

* مساحت: 83٬600 کیلومتر مربع

* جمعیت: حدود 8 میلیون نفر

برخی از مشــخصات کشــور امــارات متحده 

عربی در حوزه ذخایر نفت و گاز

حدود 30 سال است که از اکتشاف نفت در کشور 

امارات می گذرد و اکنون این کشور از منطقه ای محروم 

و بیابانــی بــه کشــوری ثروتمنــد و بــا ســطح زندگــی باال 

تبدیل شده است. اولین دوره توسعه اقتصادی امارات 

متحده عربی از اوایل دهه 1970 و با افزایش چشمگیر 

بهــای نفــت آغاز شــد؛ اما با توجه به توســعه اقتصادی-

صنعتی-فرهنگــی اماراتی هــا و نیــاز آنان به گاز بیشــتر، 

امارات همواره در جســتجوی تامین گاز از ایران و ســایر 

کشــورها بوده اســت. با کمی بررســی در این خصوص، 

بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه دولــت امــارات بــه منظور 

اشتغال زایی و توسعه زیرساخت ها، سرمایه گذاری های 

هنگفتــی را انجــام داده اســت و اصطالحــا بســترهای 

فضــای ســرمایه گذاری را بــرای فعالیت بخش خصوصی 

در ســطح بین المللــی مهیــا کرده اســت. در ســال 2008 

امارات متحده عربی، برنامه توسعه اقتصادی راهبردی 

 )Strategic Economic Development Program(

امــارات را بــا عنــوان »چشــم انداز اقتصــادی ابوظبــی در 

ســال 2030« منتشــر کرد. اصلی ترین بخش این ســند 

عبارتست از:

به رغــم رکــود اقتصــادی جهانــی و تاثیــرات منفی 

شــیوع ویــروس کرونــا در دنیا، بازارهــای مالی امارات 

متحده عربی خســارات کمتری را در مقایســه با دیگر 

ماننــد:  شــاخص هایی  در  و  شــد  متحمــل  کشــورها 

شــاخص توســعه انســانی، شــاخص  امید بــه زندگی، 

شــاخص آمــوزش، شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی 

)GDP(  ، شاخص محیط  زیست، اشتغال، مشارکت 

زنــان، بهداشــت و امیــد بــه زندگــی و... دارای رتبــه 

جهانــی مطلوبــی اســت. در ایــن میــان دبــی مقوله ای 

اســتثنایی اســت. در طــرح جامــع دبــی 2040 کــه بــه 

مرحله عملیاتی رسیده است، تمرکز اصلی بر توسعه 

گسترده  5 منطقه اصلی در شهر دبی )3 مرکز از قبل 

ساخته شده و دو مرکز جدید( است. در برنامه شهری 

پیش بینــی شــده اســت کــه توســعه و ســرمایه گذاری 

بایــد در 5 مرکــز اصلی متمرکز شــود کــه به حمایت از 

بخش های اقتصادی، متنوع سازی فرصت های شغلی 

و تأمیــن نیازهــا و خدمــات مســکن کمــک می کننــد.

هــدف از اجــرای طــرح »دبــی 2040« تبدیــل  دبــی به 

بهتریــن شــهر بــرای زندگــی و کار اســت کــه عــالوه بر 

فرصت هــای  افزایــش  و  اقتصــادی  رشــد بخش هــای 

شــغلی برای ســاکنان این شــهر، طیف گســترده ای از 

امکانــات رفاهــی زندگــی را بــرای آن ها فراهــم خواهد 

کرده است. طرح شهری دبی 2040 هفتمین مورد در 

تاریخ امارت دبی اســت و طرح جدید نقشــه یکپارچه 

آینــده را بــرای توســعه پایــدار شــهری ترســیم می کند 

که تمرکز اصلی آن توســعه پایداری اســت که کیفیت 

زندگــی را در امــارات دبی بهبود می بخشــد. این طرح 

بــا هــدف بــاال بــردن بهــره وری در اســتفاده از منابــع، 

توســعه جوامــع پــر جنــب و جــوش و ســالم، ایجــاد 

فضــای ســبز تفریحــی و پارک های بیشــتر بــرای ایجاد 

یک محیط سالم برای ساکنان و بازدیدکنندگان، ارائه 

گزینه هــای انعطاف پذیــر، افزایش کارایی اســتفاده از 

زمیــن برای حمایت از فعالیت های اقتصادی، افزایش 

بخش هــای  در  خارجــی  ســرمایه گذاری های  جــذب 

جدیــد، بهبــود پایــداری محیــط زیســت و محافظت از 

میراث فرهنگی و شهری و... تنظیم شده است.

بــر اســاس مطالعــات اخیــر، انتظــار مــی رود کــه 

تعــداد ســاکنان دبــی از 3.3 میلیــون نفــر در ســال 

2020، بــه 5.8 میلیــون نفــر تــا ســال 2040 افزایــش 

یابــد. یکــی از اهداف طــرح دبــی 2040 ارتقاء کیفیت 

زندگی ساکنان این شهر و افزایش تراکم جمعیت در 

اطراف ایســتگاه های اصلی حمل  و نقل عمومی است. 

بنابرایــن طــرح دبــی 2040 امــکان دسترســی عادالنــه 

بــه امکانــات، خدمــات و فرصت هــای جدیــد و تامیــن 

نیــاز تمــام اقشــار جامعه در سراســر دبــی را به صورت 

یکپارچــه فراهــم خواهــد کــرد. در ایــن طــرح، 3 مرکز 

موجــود توســعه داده شــده و 2 مرکــز جدید نیز ایجاد 

خواهند شد.

رتبه جهانیتوضیحشرح

87/ 97 میلیارد بشکهذخایر نفتی اثبات شده امارات

0648/ 3 میلیون بشکه در روزتولید نفت

از مهم ترین صادرکنندگان نفت جهان7/ 2 میلیون بشکه نفت در روزصادرات نفت

9717/ 6 تریلیون متر مکعبمنابع اثبات شده امارات در زمینه گاز طبیعی

2418/ 50 میلیارد متر مکعبتولید گاز طبیعی

24-صادرات گاز طبیعی

تنوع بخشی اقتصاد )رشد بخش غیر نفتی بیش از بخش نفت( تا سال 2030حوزه اول

تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و همسو با اقتصاد جهانیحوزه دوم

دولت، ضمن تقویت بیشتر بخش خصوصی، نقش کمی در اقتصاد امارات ایفا می کندحوزه سوم

جذب سرمایه گذاران خارجی از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری امارات که در آن خارجی ها می توانند مالکیت داشته و از مالیات معاف باشندحوزه چهارم

امیر علی رمدانی - مشاور سازمانی
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 Mattar( الطیــر«   »متــار  توضیحــات  بنابــر 

Al Tayer(رئیــس کمیتــه عالــی طــرح دبــی 2040 

اولویت های اصلی این طرح عبارت اند از:

* بهبــود کارایــی منابــع موجــود در دبی و توســعه ی 

جوامع پرتحرک، پویا و فراگیر

* گســترش فضاهــای ســبز و تفریحــی و همچنیــن 

پارک های عمومی برای ایجاد یک محیط سالم برای 

ساکنان و بازدید کنندگان

بخــش  انعطاف پذیــری  و  پایــداری  افزایــش   *

حمل و نقل در دبی

جــذب  و  اقتصــادی  فعالیت هــای  تقویــت   *

سرمایه های خارجی در بخش های جدید

* افزایش پایایی محیط زیست

* حفاظت از میراث فرهنگی و شهری امارات

* تدوین یک قانون جامع برای برنامه  ریزی و اداره  

این امور

تعریــف  را  شهرنشــینی  ســطح   6 طــرح  ایــن 

می کنــد، بــه دنبــال ســاختار سلســله مراتبــی بــرای 

مراکز شــهری چند منظوره و متراکم که در پرتو آن 

سطح زیرساخت حمل و نقل برای همه امکانات و 

خدمات یکپارچه با گســترش اســتفاده از ابزارهای 

انعطاف پذیر و پایدار تعیین می شود.

ایــن طــرح شــامل 2 برابــر کــردن فعالیت هــای 

درصــد   134 میــزان  بــه  گردشــگری  و  هتــل داری 

اســت و مســاحت فعالیت هــای اقتصــادی بــه 168 

کیلومتــر مربــع افزایــش می یابد تــا موقعیت دبی را 

بــه عنــوان یــک مرکز اقتصادی و لجســتیکی جهانی 

بــا افزایش مســاحت تقویت کنــد. همچنین  %25 

بهداشــتی  و  آموزشــی  امکانــات  زمین هــا  بــه  از 

اختصاص داده شده و طول سواحل باز شده برای 

عمــوم در ســال 2040 حــدود 400 درصــد افزایــش 

خواهــد یافــت. توســعه آن نیــز با مشــارکت بخش 

خصوصــی و افزایــش فرصت های اقتصــادی در آن، 

به ویژه با تشویق کارآفرینان و حمایت از پروژه های 

ملــی خواهــد بــود که در آن ســاکنان محلی منطقه 

عالوه بــر توســعه مجتمع هــای مســکونی یکپارچــه 

بــرای شــهروندان، محــرک گردشــگری نیــز خواهــد 

بود.

رصد اقتصاد و شاخص ریسک کشورها

میــزان تــورم ماهانــه در میانــه زمســتان ســال 

جاری از ســوی مراجع ذیربط منتشــر شــد. بررســی 

رشــد شــاخص قیمــت مصرف کننــده در مــدت ذکر 

شــده، حاکــی از آن اســت بــا اینکــه ســرعت تــورم 

در دومیــن مــاه زمســتان ســال جاری کاهــش یافته 

اســت، امــا همچنــان میــزان آن بیــش از 2 درصــد 

قرار دارد. تورم ماهانه در بهمن ماه 1400 از ســوی 

مرکز آمار برابر با 2.1 درصد گزارش شده است که 

مقایســه آن بــا مــاه گذشــته حاکــی از کاهــش 0.3 

واحد درصدی این متغیر از دی ماه اســت. بررســی 

هــای انجــام شــده از این شــاخص در نقاط شــهری 

و روســتایی در ایــران نشــان مــی دهــد تورم کشــور 

و در روســتاها  یافتــه  مناطــق شــهری کاهــش  در 

رونــدی افزایشــی داشــته اســت. در همیــن رابطــه 

تــورم شــهری در دی برابــر بــا 2.5 درصــد بــوده کــه 

در بهمــن بــا 0.5 واحــد درصــد کاهش بــه 2 درصد 

رســیده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در مناطــق 

روســتایی ایــران در اولین ماه زمســتانی 1400 تورم 

ماهانه برابر با 1.9 درصد ثبت شده بود که در این 

ماه با روندی صعودی به 2.7 درصد ارتقا پیدا کرد. 

بــه عبــارت دیگر می توان گفت کــه در این ماه تورم 

روســتایی در ایران گوی ســبقت را از این متغیر در 

شهرها ربوده است.

شــرحنـام منطقـه

»دیره« )Deira( و

)Bur Dubai(  »بر دبی«
دو منطقه تاریخی دبی هستند که سنت و میراث تاریخی امارات را بیش از پیش برجسته می کنند

»داون تاون« )Downtown( و

)Business Bay(  »بیزینس بی«
مناطقی که به عنوان قلب تجاری و مالی شهر دبی محسوب می شوند

»دبی مارینا« )Dubai Marina( و

)JBR(  »جمیرا بیچ رزیدنس«
این مناطق از مراکز مهمان یاری و تفریحی دبی محسوب می شوند و به عنوان یک مرکز گردشگری 

بین المللی از مهمانان پذیرایی می کنند

مراکز موجود در دبی در طرح دبی ۲040 شامل موارد ذیل است:

ساخت و توسعه مراکز جدید در دبی در طرح دبی ۲040 شامل موارد زیر است:

شــرحنـام منطقـه

»مرکز اکسپو 2020«

)Expo 2020 Center( 

ساختمان های مسکونی مقرون  به صرفه و همچنین مرکز اصلی نمایشگاه ها، بخش گردشگری و تدارکات دبی می باشد و کانونی 
برای رشد اقتصادی دبی محسوب می شود.

 »سیلیکون اواِیِسس سنتر دبی«

)Dubai Silicon Oasis Center( 
یک مرکز علمی، فناوری و دانش محور است که سبب ایجاد نوآوری، توسعه اقتصاد دیجیتال و رشد استعدادها در دبی می شود.

شرح
کاالهای غیرخوراکی و خدماتخوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیاتشاخص کل

بهمن 1400دی 1400بهمن 1400دی 1400بهمن 1400دی 1400

2/42/11/73/92/71/1کل کشور

2/52/01/73/82/91/1شهری

1/92/71/84/12/01/4روستایی
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شاخص قیمت مصرف کننده در گروه های کاالیی به 2 قسمت کاالهای خوراکی و 

غیرخوراکی تقسیم بندی می شود. بررسی رشد قیمت ها در زمستان نشان می دهد، تورم 

بهمن در کاالهای خوراکی برابر با 3.9 درصد بوده و در کاالهای غیرخوراکی معادل با 1.1 

درصد می باشد. با مقایسه این متغیرها با ماه گذشته، مشاهده می شود تورم ماهانه 

خوراکی ها نسبت به ماه گذشته 2.2 واحد درصد بیشتر شده و در گروه غیرخوراکی ها 

1.6 واحد درصد افت داشته است. افزایش بیشتر  قیمت در کاالهای خوراکی می تواند، 

باعث ســبقت تورم مناطق روســتایی از مناطق شــهری شــده باشــد. در ادامه این اتفاق 

منجر می شود که تورم دهک های ابتدایی کشور از دهک های باالتر بیشتر به ثبت برسد.

مواجهــه بــا ســویه جدیــد ویــروس کرونایــا همان 

اومیکرون و اختااللت زنجیره تامین، برای تمامی 

جوامــع منجر به افزایــش بیش از حد انتظار نرخ 

تورم، بی ثباتی بازارهای مالی و افزایش تنش های 

ژئوپلیتیکی شده است. صندوق بین المللی پول، 

در گزارش هــای اخیــر خــود توصیه هایــی را بــرای 

رویارویــی کشــورها بــا چنیــن وضعــی ارائــه کــرده 

است که از جمله این اقدامات، می توان به تاکید 

از  خــروج  لــزوم  بــر  پــول  بین المللــی  صنــدوق 

سیاست های همسازی پولی در برخی کشورها و 

پولــی  سیاســت های  چرخــه  مســیر  در  حرکــت 

انقباضی با توجه به فشارهای تورمی موجود در این کشورها اشاره کرد. عالوه بر اینکه، 

اهمیت حفظ ثبات مالی کشورها نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

مطابق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد)World Economic Forum(  5 خطر )ریسک( 

 The Global( اصلــی کشــورهای مختلف دنیا شناســایی و ارائه شــده اســت. طبق گــزارش

World Economic Forum:2022 Risks Report( 5 چالــش بــزرگ اقتصــاد ایــران کــه در 

گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشــاره شــده، شــامل »اشــتغال و معیشت«، 

»ســرخوردگی جوانــان«، »رکــود اقتصــادی طوالنی   مــدت«، »بحــران منابــع طبیعــی« و 

»فروپاشــی اکوسیســتم« اســت. ایــن گزارش تدوین ریســک ها بــرای اکثر کشــورهای دنیا 

تدوین شده و می تواند به عنوان تلنگری برای دولت ها باشد تا برنامه های آتی خود را با نیم 

نگاهی به شاخص ها و زیر شاخص های این گزارش هماهنگ کنند. 

ریسک 5ریسک 4ریسک 3ریسک 2ریسک 1شرح

رکود اقتصادی سرخوردگی جواناناشتغال و معیشتایران
فروپاشی اکوسیستمبحران منابع طبیعیطوالنی   مدت

شناسایی ریسک ها و آشنایی با آن ها یکی از ضرورت های 

جامعــه ای  هــر  و...  فرهنگــی  و  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

اســت کــه ایــن آشــنایی و آگاهــی از انان ســبب خواهد تا 

بــا برنامه ریزی هــای کارآمد و مهندســی شــده از حوادث و 

اتفاق هایــی در حجــم وســیع تــر احتمــاال روی دادن آن ها 

وجود دارد، جلوگیری شود. این مهم محقق نمی شود مگر 

بــا برنامه ریزی هــای آینده پژوهانه و بررســی ریســک های 

دیگر ممالکت و جوامع که مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

قــرار گیــرد و مبنــای تحقیقــات توســعه ای از هم اکنــون 

بــرای ده آتــی شــود. بنابرایــن ریســک های برخــی دیگــر از 

 کشــورها مطابق با گزارش فوق در جدول ذیل ارائه شــده

 است:

ریسک های شناسایی شدهنام کشور

ریسک 5ریسک 4ریسک 3ریسک 2ریسک 1انگلیسیالتین

Argentinaرکود اقتصادی طوالنی آرژانتین
مدت

اشتغال و بحران های 
ثابت نبودن مسیرهای سقوط دولتمعیشتی

نابرابری دیجیتالقیمتی

Armeniaرکود اقتصادی طوالنی درگیری بین دولتیارمنستان
مدت

آسیب های زیست محیطی 
ساخت بشر

-

شکست اقدامات 
امنیت سایبری

مهاجرت غیر ارادی در مقیاس 
گسست روابط بین دولتیبزرگ

Australiaشکست اقدامات امنیت استرالیا
بحران بدهی در بیماری های عفونیشکست اقدام اقلیمیحوادث آب و هوایی شدیدسایبری

اقتصادهای بزرگ

Austriaتمرکز قدرت دیجیتالبحران بدهی در اقتصادهای بزرگفرسایش انسجام اجتماعیشکست اقدام اقلیمیاتریش

رکود اقتصادی طوالنی 
مدت

حوادث آب و هوایی 
شدید

Azerbaijanحباب دارایی ها در بحران منابع طبیعیآذربایجان
اقتصادهای بزرگ می ترکد

بحران بدهی در اقتصادهای 
بزرگ

شکست اقدام اقلیمی

-

فروپاشی یک نهاد 
چندجانبه

آسیب های 
زیست محیطی 

ساخت بشر

بیماری های عفونی
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Iranاشتغال و بحران های ایران
معیشتی

سرخوردگی گسترده 
بحران منابع طبیعیرکود اقتصادی طوالنی مدتجوانان

از دست دادن تنوع 
زیستی و فروپاشی 

اکوسیستم

Russian Federationثابت نبودن مسیرهای درگیری بین دولتیروسیه
اشتغال و بحران های بیماری های عفونیقیمتی

شوک های شدید کاالییمعیشتی

Turkeyبحران بدهی در سقوط دولتترکیه
رکود اقتصادی طوالنی اشتغال و بحران های معیشتیاقتصادهای بزرگ

مدت
گسترش فعالیت های 
اقتصادی غیرقانونی

Ukraineرکود اقتصادی طوالنی اکراین
سقوط دولتمدت

شکست اقدام اقلیمی

-- ثابت نبودن مسیرهای قیمتی

درگیری بین دولتی

در همیــن گــزارش ذکــر شــده اســت کــه بــا مشــاهده 

فرصت هایــی بــرای گســترش نفــوذ ژئوپلیتیــک و تجــاری در 

ایــن عرصــه، قدرت های فضایی جدیدی ظهــور خواهند کرد. 

و  اســتارت آپ ها  آن هــا کســب وکارها،  در  کــه  کشــورهایی 

مؤسسات تحقیقاتی در حال گسترش هستند، عبارتند از: 

آرژانتیــن، برزیــل و مکزیــک در آمریکای التین؛ مصــر، ایران، 

ترکیه، عربســتان سعودی، آفریقای جنوبی و امارات متحده 

عربــی در آفریقــا و خاورمیانــه؛ و اســترالیا، اندونــزی، مالزی، 

نیوزلند، کره جنوبی و ویتنام در منطقه آسیا و اقیانوسیه.

توضیحی در خصوص مجمع جهانی اقتصاد:

کــه در  اقتصــادی اســت  بــزرگ  از ســازمان های  یکــی 

ســوئیس مســتقر اســت. پیش بینــی و ارزیابــی ریســک های 

موجــود در توســعه جهان، پیش بینی ســناریوهای تحول در 

آینده  جهان و توسعه استراتژی های توسعه اقتصادی پایدار 

در جهــان، از جملــه مواردی اســت که مجمع جهانی اقتصاد 

در بیانیــه ماموریت خود مطرح کــرده و مورد توجه قرار داده 

است.

بــر  دانــش  و  هــای فرهنــگ  تاثیــر مولفــه 

چشم انداز ایران 1404 

ویــن،  مذاکــرات  از  دور  جدیدتریــن  آغــاز  بــا 

از  گوناگونــی  دیدگاه هــای  و  متفــات  گمانه زنی هــای 

ســوی کارشناســان حــوزه اقتصــادی مطــرح می شــود. 

3 موضــوع اصلــی اقتصــادی که انتظار مــی رود با روند 

مثبت این مذاکرات ســبب بهبود اقتصاد کشور شود، 

عبارتنــد از: افزایــش فروش نفــت، کاهش هزینه های 

تولیــد بــه موجــب تحریم هــا، افزایش صــادرات که هر 

کــدام می توانــد، آینــده اقتصــادی ایــران را بــا اوضــاع 

مطلوب تــری روبــه رو کند. این موضوع در حالی اســت 

کــه مهم تریــن ویژگی هایــی کــه ایــران مطابــق بــا ســند 

»چشــم انداز ایــران1404 « بایــد دارا باشــد بــه شــرح 

ذیل است:

* توســعه یافته، متناســب با مقتضیات فرهنگی، 

جغرافیایــی و تاریخــی خــود، متکــی بــر اصــول اخالقی 

و ارزش هــای اســالمی، ملــی و انقالبــی، بــا تأکیــد بــر 

آزادی هــای  اجتماعــی،  عدالــت  دینــی،  مردم ســاالری 

مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی 

از امنیت اجتماعی و قضایی

* برخــوردار از دانــش پیشــرفته، توانــا در تولیــد 

علــم و فنــاوری، متکــی بر ســهم برتــر منابع انســانی و 

سرمایه ی اجتماعی در تولید ملی

* امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی 

بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت

غذایــی،  امنیــت  رفــاه،  از ســالمت،  برخــوردار   *

تأمیــن اجتماعــی، فرصت هــای برابــر، توزیــع مناســب 

فقــر،  از  دور  بــه  خانــواده،  مســتحکم  نهــاد  درآمــد، 

تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب

مؤمــن،  ایثارگــر،  مســئولیت پذیر،  فعــال،   *

انضبــاط،  کاری،  وجــدان  از  برخــوردار  رضایت منــد، 

بــه  متعهــد  اجتماعــی،  ســازگاری  و  تعــاون  روحیــه ی 

انقــالب و نظــام اســالمی و شــکوفایی ایــران و مفتخــر 

به ایرانی بودن

* دســت یافتــه بــه جایــگاه اول اقتصــادی، علمی 

و فنــاوری در ســطح منطقــه ی آســیای جنــوب غربــی 

)شــامل آســیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشــورهای 

همســایه( با تأکید بر جنبــش نرم افزاری و تولید علم، 

رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح 

درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

* دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس 

اصول عزت، حکمت و مصلحت

آنچــه کــه مهم اســت، اثرگــذاری مولفه های دیگر 

بر بدنه اقتصاد جوامع است که از آن جمله می توان 

به مولفه های فرهنگی، دانشــی و... خاطرنشــان کرد 

که این مولفه ها می تواند هم دارای اثرات مثبت باشد 

و هم دارای اثرات مخرب و منفی.

در خصوص »مهندسی فرهنگی« دکتر خاموشی 

رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه اظهــار دارد کــه 

و  اســت  فرهنــگ  طــرف  یــک  فرهنگــی  مهندســی  در 

طــرف دیگــر مســائل اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی؛ 

بنابرایــن مهندســی فرهنگی ارتباط و تعامالتی اســت، 

بین فرهنگ با دیگر مولفه ها نظیر اقتصاد، سیاســت 

و جامعــه کــه بایــد دارای روابطــی متقابــل و دوطرفــه 

باشــند. بــرای یک سیســتم، صرفــا پایایی و اســتقامت 

کافی نیست و عالوه بر آن پویایی نیز مورد نیاز است. 

ایــن باورنــد کــه »حــوزه  بــر  از کارشناســان  بســیاری 

فرهنــگ« از عرصه هــای مهــم و عــام در تصمیم گیــری 

کالن کشــور اســت. فرهنــگ در ایــن عرصــه، جهــت 

دهنده به تصمیمات کالن کشور و دامنه آن به قدری 

گســترده است که در تصمیم های اقتصادی، سیاسی، 

مدیریتــی و حتــی در امــر تولیــد نیــز نقــش بــه ســزایی 

ایفا می کند. به عنوان مثال نوع معماری و شهرسازی 

پذیرفتــه شــده در یــک نظــام اجتماعی خــود به نحوی 

تولید، ترویج و اشــاعه یک نوع فرهنگ خاص اســت. 

ایــن عرصــه از فرهنــگ همچــون روحــی اســت کــه در 

کالبد اکثر فعالیت های گوناگون کالن کشور حضور و 

جریان دارد. از فرهنگ موضوعاتی است که در تمامی 

حــوزه هــای دیگــر همچــون تولیــد محصــوالت، ارائــه 

خدمــات، در صنایــع مختلف، کشــاورزی، حمل ونقل، 

سیاست خارجی و تصمیمات امنیتی تجلی می یابد. 

از ســوی دیگــر، طی چنــد دهه اخیر بر »ســرمایه 

علمی« به عنوان موتور محرکه در پیشرفت و توسعه 

همه جانبه کشــور تاکید شــده اســت و با تکیه بر این 

ســرمایه  باید دانســت که منشــا تغییر و تحول کشور، 

بهره گیــری از علــم و دانــش اســت. اهمیــت توســعه 

اقتصــادی و نقــش بــارز آن بــر هیــچ فــردی پوشــیده 

نیســت، تــا آن جــا کــه می تــوان آن را اولیــن اولویــت 

کشورهای در حال توسعه دانست.

دو مولفه اصلی در رشد اقتصادی کشور

امــروزه بهره گیــری از علــم، دانــش و تکنولــوژی، 
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از عواملــی موثــر در جهــت توســعه همــه جانبه جوامع 

محسوب می شوند. از آن جایی که علم و دانش تاثیر 

شگرفی در پیشرفت جامعه دارند، بنابراین دانشگاه ها 

در این زمینه باید بیش از پیش تمام تالش خود را به 

کار گیرنــد تــا بتواننــد بــا پــرورش اســتعداد های نخبه، 

گامــی موثــر برای رفع مشــکالت کشــور بردارند، چراکه 

در کنار تمام فرصت ها و ظرفیت ها، بزرگترین سرمایه 

کــه  هســتند  مغز هایــی  و  نخبــگان  جوانــان،  کشــور، 

می توانند آینده کشــور را رقم بزنند. به  بیان ســعدهللا 

بهشــتی،  شــهید  دانشــگاه  رئیــس  قیــداری،  نصیــری 

راه توســعه کشــور توجــه بــه علــم و دانــش، اقتصــاد 

دانش بنیــان و شــرکت های دانش بنیــان اســت. توجــه 

بــه فناوری هــای جدید و ایده های نو از راه های توســعه 

کشــور مــی باشــد و بایــد در عرصــه هــای مختلــف باید 

بتوان برنامه هایی با بستر علم، دانش و  تخصص ارائه 

شــود و برنامه های تدوینی در قالب یک مدل ســازگار، 

جاری سازی شود تا عالوه بر تعارض نداشتن اهداف با 

یکدیگر، بتوان شاهد تحقق اهداف اصلی بود.

کــه  اســت  حالــی  در  موضوعــات  ایــن  تمــام 

سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، متناســب بــا اوضــاع 

جامعــه امــروز و بــا تمرکــز بــر بهبــود اقتصــادی کشــور 

تدوین شده است و در این راستا اقتصاد دانش بنیان 

می توانــد راهــکاری بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن مهم 

باشــد کــه نــه تنهــا بــه عنــوان یــک نیــاز اساســی بــرای 

کشــورهای در حــال توســعه نظیر ایران به شــمار آید، 

بلکــه اجتنــاب از حرکــت بــه ســمت چنیــن اقتصــادی، 

تــوان رقابتــی را بــه شــدت کاهــش می دهــد. اقتصــاد 

دانش بنیان موضوعی است که در مفاد سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی دیده شده و حکایت از آن دارد 

کــه قدرت علمی ســرمایه انســانی کشــور، بایــد به کار 

گرفتــه شــود و در خدمــت اقتصــاد جامعــه قــرار گیرد، 

زیــرا کــه یکــی از نقــاط ضعــف اقتصــادی کشــور عــدم 

اســتفاده بهینــه از پتانســیل های موجــود در ســرمایه 

انسانی است، سرمایه ای که اکنون توان تولید علم را 

دراد و رتبه بســیار خوبی در تولید علم کســب کرده و 

ایــن خود زمینه آســیب پذیری اقتصــاد را در برابر دیگر 

جوامــع شــده اســت. در این میان حلقــه مفقوده بین 

دانشــگاه ها و بازار کار برای فارغ التحصیالن همچنان 

محسوســی  صــورت  بــه  فاصلــه  ایــن  و  دارد  وجــود 

اقتصــاد دانش بنیــان  امــروزه  نیافتــه اســت.  کاهــش 

معنــای  بــه   )Knowledge-Based Economy(

به کارگیــری دانــش بــرای تولیــد کاالهــا و ارائه خدمات 

اســت. همچنین وجود اقتصاد جدیدی به نام اقتصاد 

دیجیتالی )Digital Economy( را نباید فراموش کرد. 

اقتصاد دیجیتال به یک اقتصاد مبتنی بر فناوری های 

محاسبات دیجیتالی اشاره دارد. همچنین این مفهوم 

از  اقتصــادی  فعالیت هــای  دادن  »انجــام  عنــوان  بــه 

طریــق بازارهایــی مبتنی بر اینترنت و شــبکه گســترده 

جهانی« در نظر گرفته شــده  اســت. اقتصاد دیجیتال 

نیــز گاهــی اوقــات بــه نــام اینترنــت اقتصــاد، اقتصــاد 

به طــور  می شــود.  شــناخته  وب  اقتصــاد  یــا  جدیــد 

فزاینــده »اقتصــاد دیجیتــال« با اقتصاد ســنتی درهم 

اســت.  ســخت  آن  مشخص شــدن  و  آمیخته اســت 

اقتصــاد دیجیتالــی مفهومی نیســت که یــک باره خلق 

شــده باشــد، بلکــه در یــک رونــد تکاملــی در ســاختار 

اقتصــاد شــکل گرفته  اســت. مروری کوتــاه بر مفاهیم 

مزیت مطلق، مزیت نســبی و مزیت رقابتی که تمامی 

در راســتای اســتقرار تخصصــی شــدن، تقســیم کار و 

مبادلــه در جوامع ارائه شــده اند، به درک دالیل ظهور 

اقتصــاد دیجیتــال و چگونگی ســمت و ســوی آن کمک 

می کنــد. مزیــت مطلق، مزیت نســبی و مزیت رقابتی، 

مراحلــی هســتند که در فرایند تاریخــی جوامع منتهی 

بــه پیدایــش اقتصاد دیجیتالی در عصــر حاضر، نقش 

داشــته انــد. نکتــه اساســی و کلیــدی کــه بایــد در نظر 

داشــت ایــن اســت کــه تمامــی ایــن نظریه هــا در مورد 

تجــارت بین الملــل مطــرح شــدند و ســپس بــه ســایر 

بخش های اقتصاد نیز تسری پیدا کردند.

تلفیق تجربه و دانش راهگشای اقتصاد

شاخص  ســازی یک عامل حیاتی موفقیت آمیز در 

مســیر تحقق چشــم  انداز و اجرایی شــدن برنامه های 

راهبردی اســت. مهم این اســت  که ســند چشــم انداز 

بایــد تبدیــل بــه برنامــه عملیاتی شــود، به گونــه  ای که 

تکلیــف آحــاد حقیقی و حقوقی جامعه در دوره زمانی 

چشم انداز به خوبی از آن برآمده باشد.

جایگاه ایران در شاخص های مهم بین المللی 

طبق گزارش وزارت صنعت معدن تجارت

اکنون با توجه به موانع ســختی که در ســال جاری 

بــرای تمــام جوامع وجود دارد، بیــش از هر زمان دیگری 

کشــورها بایــد بــرای رســیدن بــه هدفی مشــترک تالش 

کننــد. علیرغــم اســتمرار رونــد بهبــود اقتصــاد جهانــی، 

سرعت رشد آن با وجود نبود اطمینان باال و ریسک های 

پیش بینی هــای  مطابــق  اســت.  شــده  درگیــر  فزاینــده 

صنــدوق بین المللــی پــول، به دلیــل ارزیابی چشــم انداز 

رشــد اقتصــادی دو کشــور چیــن و ایاالت متحده، رشــد 

اقتصــادی بــرای ســال 2022 کاهش خواهــد یافت و به 

رقم 4/4 درصد خواهد رسید.

عنوان فارسی عنوان شاخص
شاخص

2014201520162017201820192020

کشوررتبهکشوررتبهکشوررتبهکشوررتبهکشوررتبهکشوررتبهکشوررتبه

Global Competitive-
ness

رقابت پذیری 
--831447414076138691378914099141جهانی

 Index of doing
business173186171186171186155180156180155180164180آزادی اقتصادی

Ease of doing

business
152189130189118189120190124190128190127190سهولت کسب وکار

 The global Innovation
Index1201431061417812875127651266112967131نوآوری جهانی

Goods Market Effi-
ciency Index120144109140111138100137کارایی بازار کاال------

The legatum Prosper-
ity Index118149118149118149117149108149119167120167رفاه لگاتوم

Product Market134140133141--------بازار محصول--
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امروزه با توجه به انقالب صنعتی چهارم که در تمام دنیا 

در حال جاری ســازی اســت و به اعتقاد اکثر کارشناسان، بشر 

امروز یک قدم پا به انقالب صنعتی چهارم گذاشته است، لزوم 

بهره گیری بهینه از منابع ســازمانی، چه در بخش خصوصی و 

چــه در بخــش دولتی، چه در حوزه تولیــد و چه در ارائه دهنده 

خدمات، از ضرورت های هر جامعه ای محســوب می شود. این 

مهــم محقق نمی شــود، مگر اینکه برنامه هــای جامع و کامل و 

از همــه مهم تــر برنامه های قابل اجرا و منعطفی تدوین شــود. 

انعطاف پذیــری یکــی از پیامدهــای برنامه ریزی راهبردی اســت 

و واســطه مهــم بیــن برنامه ریــزی راهبردی و عملکرد به شــمار 

می رود. صاحب نظران بسیاری با تأکید بر نقش انعطاف پذیری 

به عنوان یکی از شــیوه های مقابله با عدم اطمینان محیطی، 

بیــان کرده انــد کــه افزایــش انعطاف پذیری بــا افزایش عملکرد 

پیونــد خــورده اســت. انعطاف پذیــری یــک مفهــوم چنــد بعدی 

اســت که می تواند با اجزای زیادی در ســازمان در ارتباط باشد. 

الفــاظ مختلفی نظیر انطبــاق، حساســیت، ارتجاعی و چابکی 

ممکــن اســت بــه عنــوان متــرادف آن مــورد توجــه قــرار گیرند. 

انعطاف پذیری همچنین، به عنوان قابلیت پویایی مد نظر قرار 

گرفته است. در فرهنگ لغت انعطاف پذیری به عنوان آمادگی 

برای پذیرش الزامات جدید، متفاوت و یا در حال تغییر تعریف 

شده است. انعطاف پذیری توانایی سازگاری، ایستادگی کردن 

یا اداره عدم اطمینان است. هنگام بحران اقتصادی، خاصیت 

انعطاف پذیری اهمیت زیادی می یابد.

مطابــق گــزارش منتشــر شــده از ســوی اتــاق بازرگانــی، 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران، پیش بینی می شود که میزان 

زیان انباشته تولید جهان تا سال 2024 به 13/8 هزار میلیارد 

دالر برســد. شــیوع ســویه جدید کووید-19 یا همان اومیکرون 

بــه جهــان یــادآوری کــرد، بهبــود پایــدار و فراگیــر تــا زمانــی کــه 

پاندمی ادامه دارد، امکان پذیر نخواهد بود. قطعیت نداشــتن 

قابــل توجهــی در خصــوص چگونگی مســیر همه گیــری پس از 

اومیکــرون وجــود دارد که از جمله آن ها می توان به ادامه موثر 

بودن واکسن های فعلی در مقابل سویه های جدید کووید-19 

اشاره کرد. برای از بین بردن شکاف تامین مالی شتاب دهنده 

ابزارهای دسترســی به کووید-19 تامین مالی اولیه ای به میزان 

23/4 میلیــارد دالر نیــاز اســت کــه پیــش پرداختــی مهــم برای 

توزیــع ایــن ابزارهــا در جهان خواهد بــود. در آینده نیز تقویت 

هماهنگی میان وزارت خانه های دارایی و بهداشت اقتصادهای 

گروه 20 برای افزایش انعطاف پذیری هم در برابر انواع جدید 

ســویه های کوویــد-19 و هــم در مــورد همه گیری هــای آینده که 

می توانند خطرات سیستمیک ایجاد کنند، ضروری است. این 

نکتــه بایــد در ذهن باشــد کــه جهان همواره بــا تغییر الگوهای 

تجــاری حرکــت خواهد کرد. مطابق با گزارش منتشــر شــده از 

ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران، عوامــل موثر بر تحــوالت تجارت 

جهانی در سال 2022 را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:

رشــد اقتصــادی کمتــر از انتظار در ســال 2022 : احتمال 

انعــکاس روندهــای اقتصــاد کالن ماننــد تورم پایــدار در ایاالت 

و  امــالک  بخــش  بــه  مربــوط  نگرانی هــای  و  امریــکا  متحــده 

مستغالت تجارت جهانی

ادامــه چالــش هــای بــرای زنجیره هــای تامیــن جهانــی: 

کوئیــد19 فشــار بــر زنجیره تامین اختالل لجســتیک و افزایش 

قیمــت انرژی کمبود عرضــه، افزایش هزینه حمل ونقل بهبود 

از طریــق: تمرکــز کــردن بنگاه هــا بــر شــبکه های تامین خــود از 

طریــق بهبــود مدیریــت ریســک، تــالش بــرای تغییــر الگوهــای 

تجارت از طریق کوتاه کردن زنجیره تامین و تنوع بخشیدن به 

تامین کنندگان  )اثرگذاری بر الگوی تجارت جهانی(

موافقت نامه های تجاری و روندهای منطقه گرایی: 

- اجرای مشــارکت اقتصادی جامع منطقه ای از ابتدای ســال 

2022: تســهیل تجارت بین کشــورهای منطقه اقیانوســیه و شرق 

آســیا و افزایــش تجــارت میان اعضــا از طریق تغییر مســیر تجارت 

آن ها از کشورهای غیر عضو به سمت کشورهای عضو موافقنتامه 

در ســایر  تجــاری  افزایــش منطقه گرایــی جریان هــای   -

بخش هــای جهــان بــه دلیل ســایر طرح هــای منطقــه ای مانند 

منطقــه آزاد تجــاری قــاره آفریقــا و همچنیــن افزایــش اتــکا به 

تامین کنندگانی که از نظر جغرافیایی نزدیک تر هستند 

گــذار بــه ســوی اقتصــاد جهانی ســبزتر : تغییــر الگوهای 

تجارت سال 2022 به دلیل:

از نظــر  کــه  بــرای کاالهایــی  افزایــش تقاضــای جهانــی 

زیست محیطی پایدارترند

افزایش تقاضا برای مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز برای 

حمایــت از جایگزین های انرژی ســبزتر ماننــد کبالت، لیتیوم و 

فلزات خاکی کمیاب

افزایــش نگرانی هــا در مــورد پایــداری بدهــی: احتمــال 

تشــدید نگرانی هــا در مــورد پایــداری بدهی هــا طــی فصــول 

آینــده بــه دلیل افزایــش فشــارهای تورمی1( افزایش فشــار بر 

دولت هایی با بدهی باال 2( تشدید آسیب پذیری ها و اثر منفی 

بر سرمایه گذاری 3( اثر منفی بر جریان های تجارت بین المللی

بــی شــک بهره گیری افــراد توانمند علمی و بــا تجربه )نه 

لزومــا دانشــگاهی و آکادمیک که فضای دانشــگاه ها بســیار با 

فضای دنیای واقعی به دور است( می تواند سبب ارتقاء سطح 

دانش سازمان ها و به تبع آن افزایش کارایی و اثربخشی منابع 

محدود سازمانی شود. بهره گیری از بازنشستگانی که سالیان 

سال عمر گران بها را در سازمان ها طی کرده اند و خود گوشه ای 

بدنه ســازمان ها محسوب می شــوند از مهم ترین نکات است. 

متاسفانه این افراد، بدون هیچگونه بهره گیری از تجارب ارزنده 

آنان، پس از بازنشســتگی از بدنه ســازمان ها خارج می شوند، 

در صورتــی کــه آنان دانش و تجربه زنده و متحرک ســازمان ها 

هســتند. از ســوی دیگــر بهره گیری از افــراد جوان تر با تجربه و 

اصطالحــا بــا ســابقه های علمی-اجرایــی می توانــد گــره صنعت 

و اقصــاد را بگشــاید. بــی شــک افــرادی کــه صرفا دارای ســابقه 

اجرایی هســتند در دنیای امروز که صحبت از اقتصاد دانشــی 

هســت، حرفــی برای گفتــن ندارند و برعکــس این موضوع نیز 

صــادق اســت، یعنــی افــرادی کــه صرفــا دارای مــدارک و ســواد 

آکادمیک هستند، نمی توانند گره های اقتصادی را بگشایند. لذا 

تشــکیل کارگروه های تخصصــی در گروه های مختلف صنعتی 

و انتخــاب افــراد شایســته و متخصــص در حوزه هــای مختلف 

از جملــه: »تحلیــل بــازار، آنالیز رفتار مصرف کننــده، مطالعات 

امکان سنجی، رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای 

در حــال توســعه، مســلط بــر تولید داخلــی و نیاز داخــل و ...« 

می توانــد ایده هــای نو راهکارهای اجرایی نوینی را برای اقتصاد 

تالیف ، ترجمه و گردآوری:کشور به ارمغان آورد.
دکتر امیر علی رمدانی - مولف، مدرس و مشاور سازمانی
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آینده صنعت پلیمـر و جهش قیمت های جهانی 
مسعود جمالی

مسئول کمیسیون صادرات 
انجمن ملی صنایع پلیمــر ایران و 
رئیس هیات مدیره انجمن پلیمر 

اصفهان

هفته گذشته برای 

اولین بار از سال 2014 

بــرنـــــت  نفــــت  قیـــمت 

بــه مــرز 100 دالر رســید. جنگ روســیه بــا اوکراین 

و اثراتــی کــه بر روی بــازار کومودیتی هــا می گذارد 

علی الخصــوص بــر روی بازار نفــت و گاز می تواند 

زمینــه رشــد قیمت هــای آنهــا را فراهــم ســاخته و 

شــاهد جهــش قیمت هــای جهانــی پلیمر باشــیم. 

هرچنــد در میــزان و مدت زمان این تاثیرات ابهام 

وجود دارد. 

کنتــرل  دیگــر رشــد قیمت هــا  مثبــت  عامــل 

کرونا در جهان اســت که می تواند زمینه ساز رشد 

اقتصــادی کشــورها و نیاز بیشــتر بــه کامودیتی ها 

را افزایــش دهــد؛ امــا نکته مبهــم در آینده قیمت 

پلیمرهــا، مــدل قیمت گذاری آنها در ایران اســت، 

نقش مســتقیم قیمت دالر در قیمت پلیمرها که 

چندســالی اســت، مبهــم و وابســته بــه معــادالت 

و مذاکــرات شــده اســت بــه همراه مــواردی که در 

بــاال اشــاره شــد، امــکان پیش بینــی قیمــت دقیــق 

را ســخت می کنــد؛ امــا بــه صــورت کلــی عوامــل 

میــان  ایــن  در  را  بیشــتری  وزن  قیمــت،   رشــد 

دارند. 

یکی از مشکالت مهم قیمت پلیمرها در ایران 

رقابت هــای قیمتــی اســت کــه در 11 مــاه امســال 

نزدیک به 42 هزار میلیارد ریال ســود غیرعملیاتی 

شــیرین را بــه جیــب صنایــع باالدســتی واریــز کــرد 

کــه در واقــع بــه خاطــر باالرفتــن قیمت تمام شــده 

بهــای آنــرا مردم پرداخــت کردند. چنانچــه تغییری 

در رویه هــا و عرضــه محصــوالت صــورت نپذیرد در 

 ســال آتــی همچنان شــاهد این رقابت هــا خواهیم

 بود.

پلیمرهــا، عمومــاً بــه عنــوان جانشــینی بــرای 

اســتفاده  معدنــی  محصــوالت  و  فلــزات  انــواع 

می شــوند، در زندگــی روزمــره نقــش مهمــی ایفــا 

می کننــد و جزئــی از زندگــی انســان ها بــه شــمار 

می رونــد و تصــور جهــان پیشــرفته کنونــی بــدون 

ایــن مواد، مشــکل یا بــه عبارتی غیرممکن به نظر 

می رســد. بــه طــوری کــه آنهــا در ســاخت اشــیای 

مختلف در صنایع هوایی، خودرو، صنایع پزشکی 

و دارویی، نساجی پوشاک، لبنیات و لوازم خانگی 

گرفتــــه  تــــا بســتــــه بندی محصــوالت گوناگون به 

کار می روند. 

ارزش جهانــی بــازار پلیمرهــا در ســال 2020 

نزدیــک بــه 250 میلیارد دالر بوده اســت و انتظار 

می رود که تا سال 2025 این رقم به 750 میلیارد 

دالر آمریــکا برســد، ایــن بدان معناســت کــه بازار 

 جهانی پلیمرها تا سال 2025 ساالنه رشد خواهد 

کرد. 

در ایران به صورت میانگین میزان شــکل دهی 

پلیمرهــا درســال های اخیــر حــدود 4.5 میلیون تن 

در ســال اســت و بــا وجود ظرفیت تولیــد باال بدون 

اســتفاده در کشــور در صــورت تامین بــه موقع و با 

قیمت منصفانه مواد اولیه، میزان شکل دهی برای 

مصارف داخلی و صادراتی قابل افزایش است.

در حــوزه صــادرات، پتانســیل بســیار باالیــی 

دارد،  وجــود  منطقــه ای  و  جهانــی  بازارهــای  در 

صنایــع تکمیلــی پلیمــر در ســال گذشــته صنعــت 

پیشــرو صادراتــی کشــور بــوده اســت و امیــدوارم 

بــا برنامه ریــزی درســت و حمایــت هــای ســازمان 

توســعه تجــارت و معاونــت اقتصــادی وزارت امور 

خارجــه بتوانیــم از ایــن مزیت صادراتی کشــور به 

خوبی بهره مند شویم.

 کاری که در کشور ترکیه بدون داشتن منابع 

نفــت و گاز و پتروشــیمی انجــام شــده و فقــط در 

صنایــع تکمیلــی پلیمر به انــدازه کل زنجیره پلیمر 

در کشــور مــا صــادرات کاالی بــا ارزش افزوده باال 

داشته است. 

ایــران پالســت و برگــزاری  نقــش نمایشــگاه 

بــا  منطبــق  الگوهــای  بــا  و  ذینفعــان  توســط  آن 

نمایشــگاه های بین المللــی از الزامــات اولیــه ایــن 

مهــم اســت؛ زیــرا ســاختار فعلــی در مقایســه بــا 

نمایشگاه های کشورهای منطقه فاصله معناداری 

دارد.

بیشترین رشد بازار جهانی پلیمرها مربوط به 

بیوپلیمرهاست که در واقع در دسته پلیمرهای با 

فناوری برتر یا هایتک محســوب می شــوند. ایران 

از گردونه رشــد سریع تکنولوژی و نوآوری دنیا در 

ایــن صنایــع عقب مانــده و نیاز به ســرمایه گذاری 

و تحقیق و توســعه جدی برای جبران این مســاله 

کمبــود  مشــکل  آتــی  ســال  در  رو  ایــن  از  دارد. 

گریدهــای مهندســی،گریدهای پلــی پروپیلــن، پی 

وی ســی و پلــی اتیلن ترفتاالت همچنان مشــهود 

باالدســتی  صنایــع  توســعه  زیــرا  بــود؛  خواهنــد 

پتروشیمی در سال های گذشته با نیازهای کشور 

همسان نبوده است. 

امیــد اســت، وزارت نفــت در طرح هــای آتــی 

بــه جــای پلنت هــای تکــراری، برنامه ریــزی جــدی 

بــرای تولیــد گریدهــای متنوع و همچنــان افزایش 

کیفی محصوالت پتروشــیمیایی داشته باشد و تا 

مرحلــه عبــور از کمبودها، همــکاری الزم با وزارت 

بــا  صمــت و صنایــع تکمیلــی را داشــته باشــد و 

مدیریــت صحیــح عرضــه و واردات به موقع جلوی 

رقابت های شدید را بگیرند.

ســهم بــاالی اشــتغال در صنایــع تکمیلــی بــر 

خــالف صنایــع باالدســتی از نــکات مهــم و کلیدی 

دیگــری اســت کــه می تواند بــا برنامه ریزی صحیح 

و اســتفاده از ظرفیت هــای بالقــوه موجــود در این 

صنایــع بــدون نیاز بــه ســرمایه گذاری های جدید و 

طرح هــای پیچیده نقش مهمــی برای کاهش نرخ 

بیکاری در سال آتی داشته باشد.

بســیاری  منافــع  پالســتیک  بازیافــت  بهبــود 

از نظــر مالــی و محیطــی زیســتی از جملــه کاهش 

نیــاز بــه تولیــد وکاهش ضایعات پالســتیکی دارد. 

ایــران بــه صــورت نســبی جایــگاه خوبــی در میزان 

بازیافت پالستیک دارد؛ اما استفاده از روش های 

نوآورانــه کــه بــرای بهبــود پروســه های بازیافت به 

کارگرفته می شــود و فرهنگ ســازی بــرای بازیافت 

پالســتیک ها در مبــدا می توانــد بــه رشــد مقــداری 

 و افـــزایــــش کیــفــــی پلیمــرهـــــای بازیــــافتی کمک

کند.

سهم باالی اشتغال در صنایع 

تکمیلی بر خالف صنایع باالدستی 

از نکات مهم و کلیدی دیگری است 

که می تواند با برنامه ریزی صحیح 

و استفاده از ظرفیت های بالقوه 

موجود در این صنایع بدون نیاز به 

سرمایه گذاری های جدید و طرح های 

پیچیده نقش مهمی برای کاهش نرخ 

بیکاری در سال آتی داشته باشد.
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تامین آب شرب و برق در اولویت شرکت توسعه منابع آب و نیرو
سید حسین رضوی

شــرایط خشکســالی در ســال های اخیر نگران کننده 

شــده و هــر ســال ذخیــره ســدهای کشــور کم تــر و کم تــر 

می شــوند؛ پس کار وزارت نیرو و به ویژه شــرکت توســعه 

منابع آب و نیرو ایران هر روز سخت تر خواهد شد. توجه 

به شرایط آب و هوایی و محیط زیست و تامین آب و برق 

از جمله مواردی اســت که باید مورد توجه این شــرکت و 

وزارتخانه متبوعش قرار بگیرد. 

با توجه به اینکه امسال نیز مانند سال های گذشته 

با شرایط سخت آبی روبه رو بوده و هستیم برای بررسی 

و ارزیابــی شــرایط ســال 1400 و پیش بینــی ســال آینــده 

به ســراغ سیدحســن رضوی، مدیرعامل شــرکت توســعه 

منابــع آب و نیــرو ایــران رفتیم که می توانید مشــروح این 

گفت وگو را در ادامه بخوانید؛

 جنــاب آقــای رضــوی حــاال کــه بــه پایــان ســال 

1400 رســیده ایم؛ ارزیابــی شــما از شــرایط آب و بــرق 

کشــور چگونه اســت؟ آیا شــرایط خشکســالی در تامین 

آب شرب و کشاورزی تاثیرگذار بوده است؟

ســال 1400 ســالی خــاص بــرای بخــش آب و بــرق 

کشــور بود. قاعدتا با شــرایطی خاص ســال را آغاز کردیم 

که در بسیاری از استان های کشور هم مشکل تامین آب 

کشاورزی و هم آب شرب داشتیم و از انتهای فصل بهار 

هــم در مباحــث مرتبط بــا تامین برق بــه دلیل بحث های 

مورد نظر با مشکل مواجه شدیم.

بــا  همــراه  بــرق  و  آب  مشــکالت   1400 ســال  در 

خشکســالی بود؛ اما با توجه به شــرایط تحریم پروژه ها و 

سرمایه گذاری های ما در زمان برنامه ریزی شده به هدف 

نرسید و این باعث شد تا برای تامین آب و برق با مشکل 

مواجه شویم؛ اما این مشکالت تجربه ای شد برای ما که 

بــا توجــه به بررســی نقاط قــوت و ضعف خود برای ســال 

1401 با توجه به داشته های خود بتوانیم خدمات بهتری 

برای مردم فراهم کنیم. در حقیقت برای ســال 1401 این 

آمادگی را پیدا کردیم تا شرایط بهتری برای جامعه فراهم 

کنیم. تعمیرات و اورهال نیروگاه های برق آبی در دست 

انجام است و تا پایان اسفند به اتمام می رسد و با توجه 

ریزش هــای جــوی ماه های اخیر و همچنیــن با پیش بینی 

ریزش های جوی در آغاز ســال جدید به نظر می رســد که 

سال 1401 را با امیدواری بیشتری آغاز خواهیم کرد.

  در صورتی که شــرایط خشکســالی ادامه پیدا 

کند و منابع آب کشــور روند نزولی خود را ادامه دهد؛ 

برنامه ای برای مدیریت آن دارید؟

شــرایط  ماننــد  خشکســالی  شــرایط  اگــر  قاعدتــا 

ســال های قبــل ادامــه پیــدا کنــد، بــا نیروگاه هــای جدیــد 

می توانیــم آن را مدیریــت کنیــم.  ظرفیــت مــا در تولیــد 

نیــروگاه بــرق آبــی طــی ســال 1400 حــدود 47 درصــد 

کاهــش پیــدا کرد؛ اما پیش بینی این اســت کــه اگر روند 

ریزش هــای جــوی اتفــاق افتــاده تــا این لحظه بــه همین 

ســبک باشــد، قاعدتا می توانیم ســال جدید را نسبت به 

ســال قبــل بهتــر آغــاز کنیــم و 20 تــا 25 درصــد افزایش 

تولیــد داشــته باشــیم؛ اما در صورتی کــه این کاهش 47 

درصدی ظرفیت نیروگاه با توجه به بارش ها ادامه داشته 

باشد اگر از تمام نیروگاه های برق آبی استفاده کنیم هم 

نمی توانیــم آن را پوشــش دهیــم. در  صورتی که شــرایط 

جوی در فصل بهار و باقیمانده زمســتان به نحوی پیش 

ســدهای ما را پر کرده و 12 هزار مگاوات نیروگاه های ما 

را بــه مــدار بــاز گردانــد، شــرایط بهتری خواهیم داشــت. 

الزم به ذکر است، اصوال در برنامه ریزی ها بدبینانه ترین 

حالت در نظر گرفته می شود و اکنون برنامه ریزی بر این 

مبنا است که از این 12 هزار و 800 مگاوات برق در نظر 

گرفته شده 10 هزار مگاوات را در 6 ماهه اول سال 1401 

وارد مدار کنیم.

  آیا وزارتخانه برنامه ریزی برای شــرایط کنونی 

کشور در خصوص کم آب و نحوه مصارف برق در کشور 

دارد؟

شــورای آب و بــرق بــه ریاســت وزیــر نیــروی کشــور 

اســاس  بــر  و  می شــود  تشــکیل  مذکــور  وزارتخانــه  در 

گزارش هایــی کــه بــه صــورت ماهانه، فصلــی و 6 ماه و در 

نهایت یکساله در این شورا ارائه می شود برنامه ریزی های 

در  می شــود.  انجــام  جمع بنــدی  و  گرفتــه  صــورت  الزم 

شــرایط کنونی بارندگی ها در برخی اســتان ها شــدید بود 

و مشــکل کــم آبــی وجود نــدارد؛ امــا در اغلب اســتان ها، 

حــدود 26 اســتان، ریزش هــای جــوی از حــد نرمــال کمتر 

بوده و پراکنش بارندگی متناســب نبوده اســت. با توجه 

بــه پیش بینی هــا از بارندگــی در چنــد ماه آینــده؛ امیدوار 

هســتیم شــرایط بهتری نســبت به ســال گذشــته تجربه 

کنیم.

  با توجه به اینکه شــرایط زیســت محیطی نیز 

تاثیــر زیــادی بــر آب و هــوا و ریزش هــای جــوی دارد؛ آیا 

شــرکت توســعه منابــع آب و نیــرو ایــران در ایــن زمینــه 

همکاری های الزم را با متولی این حوزه دارد یا خیر؟

مــا در مباحــث زیســت محیطی با ســازمان حفاظت 

در  امــا  داریــم؛  را  الزم  هماهنگی هــای  زیســت  محیــط 

مجموعه ما اولویت اول تامین آب شــرب اســت و دقیقا 

تولیــد بــرق از نیروگاه های برق آبی، کمک به پیک شــبکه 

و پایــداری شــبکه برق اســت و در شــرایط نرمــال نیازهای 

زیســت محیطــی نیز  مــورد توجه قرار می گیــرد. توجه به 

شــرایط زیســت محیطــی در برنامه هــای شــرکت توســعه 

منابــع آب و نیــرو ایــران یکنواخت نیســت و در زمان های 

مختلــف متفــاوت اســت. در برخی از ســدهای کشــور که 

ذخیــره آب آنهــا از حد نرمال باالتر اســت به ظرفیت های 

محیط زیســت توجه می شــود؛ اما در سدهایی که سطح 

ذخایــر آنهــا پایین تــر از حــد نرمــال اســت تنهــا تامین آب 

شــرب، کشــاورزی و صنعــت مــورد توجــه قــرار می گیرد و 

فعالیت های زیست محیطی بعد از تامین آب آب شرب، 

کشــاورزی و صنعــت قــرار می گیرد. در واقــع بحث اهم و 

فی االهم برای شرکت در این زمینه وجود دارد.

  در صورتی که نکته ای در زمینه تامین آب و برق 

و پیش بینی شرایط در سال های آینده دارید، بفرمایید.

شــرایط اقلیمی دنیا و کشورها بدون هیچ انکاری با 

تغییر مواجه شده است و تمام دست اندرکاران در بخش 

آب و بــرق بــه ویــژه در خاورمیانــه بــه ویــژه در ایــران )کــه 

میانگیــن بارندگــی آن یــک ســوم میانگین جهانی اســت( 

بایــد بپذیریم شــرایط جدیــد، برنامه های جدیــد هم برای 

مباحث توســعه ای و هم برای مباحث خدماتی مورد نیاز 

مــردم در همــه کاربری هــا از جملــه آّب شــرب، صنعــت، 

کشاورزی و زیست محیطی دارد. 

مــا اگــر بتوانیــم خودمــان را بــا شــرایط کنونــی وفــق 

دهیم باید با کم آبی که با آن مواجه هســتیم، ســازگاری 

پیدا کنیم. دنیا این تجربه را داشته است و با همین آب 

حداقل هم همه نیازهای خود را بر اساس یک ایده جدید 

همراه با تکنولوژی های نوین و با نگاه اقتصادی به مقوله 

آب و استفاده از ظرفیت های مردم و جامعه شناختی که 

در این راستا در کشورها تعریف شده است، این شرایط 

را پشت سر بگذارد.
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مشکالت بانک ها؛ عاملی برای ادامه تورم
سونیا یزدان پناه

بانک ها در سال های اخیر با مشکالت زیادی 

دســت و پنجــه نــرم کردنــد؛ امــا تاکنون سیاســت 

مشــکالت  ایــن  از  رفــت  بــرون  بــاری  منســجمی 

اعمال نشده و این بی نظمی های پولی سبب بروز 

مشکالت بیشتری در کشور شده است. 

موضوع استانداردهای حسابداری، تسهیالت 

تکلیفــی، نــرخ ســود، بــازار بیــن بانکــی، معوقــات، 

زیان انباشــته و تســعیر ارز از جمله مواردی بودند 

کــه در ســال های اخیــر بانک ها بــا آن درگیر بوده و 

متاســفانه هنــوز هــم به ســرانجامی نرســیدند. اما 

مشــکل اینجــا هســت کــه برخــی از ایــن مشــکالت 

تنهــا در درون صنعــت بانکداری نمانده و اثرات آن 

به جامعه تحمیل شــده اســت. به عنوان نمونه اثر 

معوقــات بانکــی و تســهیالت تکلیفــی تولید، شــبه 

پول و ایجاد تورم شدید بوده است و بانک مرکزی 

بایــد بــا تدابیر پولی مانع از آن می شــد؛ اما تاکنون 

اراده ای برای حل این مشکل در دولت و مجلس و 

بانک مرکزی وجود نداشته است. 

تسهیالت تکلیفی بالی خانمان سوز بانک ها

توجــه  آن  بــه  بایــد  کــه  مهمتریــن موضوعــی 

ویژه نشــان داد موضوع تســهیالت تکلیفی اســت؛ 

چراکــه بــه زعــم بســیاری از مشــکالت بانک ها اعم 

از ناتــرازی، ایجاد شــبه پول و تــورم از همین محل 

انجام می شود.

به زبان ســاده تســهیالت تکلیفی یا دســتوری 

تســهیالتی اســت که پس از انقالب برای مجموعه 

قوانیــن مجلــس یــا دســتورالعمل های دولتــی برای 

پرداخــت تســهیالت خــارج از ضوابــط بانکــی به کار 

مــی رود. مجالــس قانون گذاری و دولت های پس از 

انقــالب با هــدف حمایت از اشــتغال زایی، افزایش 

و  اجتماعــی  فعالیت هــای  از  پشــتیبانی  تولیــد، 

فرهنگــی و تنظیم بــازار و ارائه خدمات، تکالیفی را 

بــه بانک هــای دولتــی ابالغ می کنند تــا این بانک ها 

بــا اســتفاده از منابــع داخلــی خــود و ســپرده های 

مردمی، منویات یاد شده را تحقق بخشند.

بــر اســاس شــنیده ها از مصوبــات کمیســیون 

تلفیق بودجه 1401، تسهیالت تکلیفی برای ودیعه 

مســکن تــا 220  همــت، وام مســکن تــا رقــم 440 

همت، وام 150 میلیون تومانی ازدواج برای زوجین 

و تسهیالت 200 هزار میلیارد تومانی  برای اشتغال 

بــه تصویــب رســیده اســت. بــه گفتــه کارشناســان 

ً حدود 70 درصد تسهیالت بانکی به سرمایه  اصوال

کــه ماهیــت کوتــاه   درگــردش اختصــاص می یابــد 

مدت دارد.

یکــی از بالیایــی کــه تســهیالت تکلیفی بر ســر 

صنعــت بانکــداری آورده ایــن اســت کــه برخــی از 

بانک هــا تحــت پوشــش تســهیالت تکلیفی دســت 

بــه تخلفاتــی زدنــد و حتــی برخــی از کارشناســان 

معتقدنــد کــه بنــگاه داری بانک هــا نیــز تحــت لوای 

همین تســهیالت تکلیفی انجام می شــود و از همه 

مهمتــر موضوعــی کــه ســبب نگرانــی زیادی اســت، 

موضوع معوقه ها است. این معوقات که خود برای 

اقتصاد اثرات تورمی باالیی دارد، حتی ممکن است 

که هرگز به بانک برنگردد.

از طرف دیگر بانک ها بعضا از مشــکل کفایت 

ســرمایه  دیگــر  طــرف  از  برنــد.  مــی  رنــج  ســرمایه 

بانک هــای دولتــی را دولت داده اســت که بعضا 10 

درصــد از منابــع بانک هــا را تشــکیل مــی دهــد؛ اما 

بانــک مرکــزی  به دلیل تســهیالت تکلیفــی قادر به 

حل مشکالت کفایت سرمایه نیست.

امــا مهمترین تاثیری که تســهیالت تکلیفی بر 

اقتصــاد دارد موضــوع رشــد پایه پولی اســت که در 

نهایــت بــه تــورم می انجامــد و با توجه بــه اینکه در 

حال حاضر اقتصاد کشور با تورم حدد 40 درصدی 

مواجه اســت، باید در خصوص تســهیالت تکلیفی 

تدبیری جدی در نظر گرفت.

در مجمــوع؛ بنــا بــه گفته رئیس بانــک مرکزی 

دولــت اول حســن روحانی، تاثیر منفی تســهیالت 

تکلیفــی بــر اقتصــاد و صنعــت بانکــداری کشــور به 

شرح زیر است:

-تشدید تورم ناشی از افزایش اضافه برداشت 

بانک ها در نتیجه اختالل در جریان منابع- مصارف 

بانکها و در نهایت نرخ باالتر رشد نقدینگی؛

مالــی  منابــع  غیربهینــه  تخصیــص  تبعــات   -

کمیاب بر رشد اقتصادی؛

- محــروم شــدن بخشــی از مشــتریان عــادی 

بــازار  تقویــت  و  تســهیالت  دریافــت  از  بانک هــا 

غیرمتشکل پول؛

دلیــل  بــه  بانک هــا  ســودآوری  کاهــش   -

رویکردهــای ســرکوب مالــی در تعییــن نــرخ ســود 

تسهیالت تکلیفی؛

اعتبــاری  ریســک  و  خطرپذیــری  افزایــش   -

بانک هــا در نتیجــه كمك بالعــوض تلقی کردن این 

تسهیالت توسط برخی از ذینفعان؛

بــه دلیــل  - ناســالم شــدن ترازنامــه بانک هــا 

از محــل  افزایــش مطالبــات از دولــت کــه عمدتــاً 

تعهدات دولت در قبال تســهیالت تکلیفی و یارانه 

سود مربوطه ایجاد می شوند.

- خــارج شــدن حجــم زیــادی از منابــع مالــی 
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بانك هــا از دســترس آنهــا در مــوارد مشــارکت در 

تامین اعتبار سرمایه در گردش شركت های مباشر 

تامین كاال.

گره کور نرخ سود بانکی 

همــواره بانــک مرکــزی و دولت هــا بــر اســاس 

تــورم و وضــع رکــود، میــزان نــرخ بهــره بانکــی را 

تعیین می کنند و بر اساس تغییرات در نرخ تورم، 

نــرخ ســود تســهیالت و ســپرده بانک هــا را تعیین 

می کننــد. در ماه هــای اخیر صحبت هــای زیادی در 

مــورد افزایــش نرخ ســود بــود؛ چراکه تــورم حدود 

40 درصــدی نیــاز دارد تــا کمــی از نقدینگی جامعه 

جمع شــده و بر همین اســاس نرخ ســپرده بانکی 

افزایش می یابد. اما این تغییر نرخ ســود بانکی با 

مخالفــت برخــی از کارشناســان و علی الخصــوص 

کارشناســان بورســی انجــام شــده اســت؛ چراکــه 

ایــن کارشناســان معتقدند کــه کشــور دارای رکود 

تورمــی اســت و اگر نرخ ســود بانکــی افزایش یابد 

رکود شدت یافته و تولید، اولین قربانی این ماجرا 

می شــود. در هــر صورت اکنون بانــک مرکزی برای 

مبالــغ باال ســخت گیری بــه بانک ها بــرای دریافت 

نــرخ ســود بــاال اعمــال نمی کنــد و حتــی برخــی از 

بانک هــا بــرای ارقــام بــاال بین 23 تــا 26 درصد نیز 

دریافت می کنند. 

زیان انباشته 1۲ بانک از ۲7 بانک 

در حــال حاضــر و بــر اســاس گزارش های مالی 

بانک هــا، از مجموع 27 بانک بررسی شــده کشــور، 

12 بانــک خصوصــی و دولتــی دارای زیــان انباشــته  

هســتند. مجموع زیان انباشته 12 بانک 299 هزار 

و 318 میلیــارد تومــان اســت. باالتریــن رقــم زیــان 

انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با 81 هزار 

و 955 میلیــارد تومــان اســت. پــس از ایــن بانــک، 

بانــک دولتــی ملی با 67 هزار و 524 میلیارد تومان 

زیــان انباشــته تــا پایــان ســال 99 )آخریــن صــورت 

مالــی( دوم اســت. بانــک خصوصــی ســرمایه با 38 

هزار و 503 میلیارد تومان سوم است. با توجه به 

اینکه بانک ســپه پس از ادغام با بانک های نظامی 

صورت مالی ارائه نکرده، با در نظر گرفتن اطالعات 

ارائه شده در الیحه بودجه سال 1401 که رقم زیان 

ایــن بانــک را 35هــزار میلیــارد تومــان ذکــر کــرده، 

این بانک چهارمین بانک با باالترین زیان انباشــته 

اســت. بانــک شــهر پنجمین بانک اســت کــه با 23 

هــزار و 856 میلیــارد تومان زیان انباشــته، ازجمله 

بانک های پرریســک کشور اســت. بانک ایران زمین 

بــا 20 هــزار و 102 میلیارد تومان، بانک پارســیان با 

11هــزار و 382 میلیــارد تومــان، بانــک کشــاورزی با 

هفت هزار و 841 میلیارد تومان )تا پایان سال 99(، 

بانک دی با 7/7هزار میلیارد تومان؛ بانک مســکن 

)تــا پایــان ســال 99( بــا 3.2 هــزار میلیــارد تومــان، 

بانک توســعه صادرات )تا پایان ســال 99( با 1251 

میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با 949میلیارد 

تومان زیان انباشته به ترتیب در رتبه های ششم تا 

دوازدهم قرار دارند.

معوقات بانکی رو به افزایش

مطالبــات معــوق بانک هــا از یک ســو یکــی از 

علت هــای مهــم زیان دهــی بانک هاســت و ازســوی 

دیگــر مطالبــات معــوق بــر کیفیــت دارایی، ریســک 

اعتبــاری و کارایــی تخصیــص منابــع بــه بخش  های 

تولیــدی نیــز تاثیــر می گــذارد. افزایــش در مطالبات 

غیرجــاری تاثیــر مســتقیمی بــر کاهــش نــرخ رشــد 

در  هــم  و  کوتا مــدت  در  هــم  بانک  هــا  وام  دهــی 

بلندمــدت دارد کــه اثــرات بلندمــدت آن به مراتــب 

از  بانک هــا  غیرجــاری  مطالبــات  اســت.  شــدیدتر 

ابتــدای ســال 98 بــا نوســانات زیادی همــراه بوده، 

امــا در تابســتان1400 بــرای دومیــن فصــل متوالــی 

بــه روند افزایشــی خــود ادامه داده و بــه 235هزار 

میلیــارد تومــان رســیده اســت. ایــن رقم نســبت به 

بهــار1400 بــا افزایــش 4/4درصــدی و در مقایســه 

بــا تابســتان1399 حــدود 19درصــد افزایــش یافتــه 

اســت. طبــق آمارهــای بانــک مرکــزی در ســال 99، 

نسبت تسهیالت غیرجاری به مانده کل تسهیالت 

ایــران 6.7 درصــد بــوده کــه این رقم در مقایســه با 

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 

رقم باالیی محســوب می  شود. طبق آمارهای بانک 

مرکــزی، نســبت تســهیالت غیرجاری ریالــی به کل 

تســهیالت در تابســتان امســال 5.7 درصــد و برای 

تسهیالت ارزی 10.7درصد بوده است.

تســعیر ارز و پیــروزی برخــی از بانک هــا 

برای دریافت معافیت

و  بانک هــا  بــرای  همــواره  تســعیر  موضــوع 

ســهامداران بانک ها با اهمیت ویژه ای دنبال شــد. 

بانک های بزرگی مانند ملی، ملت، تجارت، صادرات 

و غیــره بــه دلیــل داشــتن ذخیــره ارزی و ســپرده با 

تسعیر ارز درگیر هستند. اخیراً بر اساس شکایتی 

که از سوی بانک ملت به دیوان عدالت اداری شد، 

بانــک ملــت برنده این طرح دعوا شــده و توانســت 

از ایــن دیوان بابت تســعیر حکــم معافیت دریافت 

کند. در حقیقت یک رویه واحدی برای نرخ تسعیر 

و موضــوع معافیــت آن در صنعــت بانکــداری ایران 

وجود نداشــته و هر ســاله بر ســر این مســاله بین 

سهامداران و بانک ها درگیری است.

و در نهایت:

ســال آینده به دلیــل ابهاماتی که در خصوص 

توافق هســته ای و برداشــته شــدن تحریم ها وجود 

دارد، می توانــد ســال ســختی بــرای اقتصــاد کشــور 

باشــد بــه همیــن دلیــل بــه نظــم و انضبــاط مالــی 

بیشــتری نسبت به ســال های قبل نیاز است و اگر 

ایــن بی نظمی هــا در صنعــت بانکــداری تــداوم یابد 

قطعــاً مشــکالت اقتصــادی کشــور بحرانــی خواهد 

شد.

برای برون رفت از این مشکالت در درجه اول 

باید بانک مرکزی مســتقلی داشــته باشیم تا دولت 

تصور نکند که بانک مرکزی و بانک ها حیاط خلوت 

دولت بوده، می توانند دســت به هر اقدامی بزنند. 

در واقــع در کشــورهای توســعه یافتــه و پیشــرفته 

بانــک مرکــزی ابــزاری در دســت دولت هــا نیســتند 

بلکــه بانــک مرکزی مســتقل بــوده و سیاســت های 

پولــی و مالــی را بــر اســاس واقعیت هــای اقتصادی 

و اجتماعــی و سیاســی می گیــرد و دور از هیجانات 

تصمیم گیــری  سیاســتمداران  از  برآمــده  سیاســی 

می کند. 

برای برون رفت از این مشکالت در 

درجه اول باید بانک مرکزی مستقلی 

داشته باشیم تا دولت تصور نکند که 

بانک مرکزی و بانک ها حیاط خلوت 

دولت بوده، می توانند دست به هر 

اقدامی بزنند. در واقع در کشورهای 

توسعه یافته و پیشرفته بانک مرکزی 

ابزاری در دست دولت ها نیستند 

بلکه بانک مرکزی مستقل بوده و 

سیاست های پولی و مالی را بر اساس 

واقعیت های اقتصادی و اجتماعی و 

سیاسی می گیرد و دور از هیجانات 

سیاسی برآمده از سیاستمداران 

تصمیم گیری می کند
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در انتظار فروپاشـی های صنعتی
رضا امیدوار تجریشی
دبیرکل  هیــات امنای خانه 
صنعــت، معــدن و تجــارت جوانان 

ایران

حــــال صنعــــت در 

مســاعــــد   1400 ســــال 

نبــود و ایــن رونــد تا به 

امــــروز ادامــه داشــتــــه 

اســت؛ البته ریشــه این ناخوش احوالی به دولت 

دوم دوازدهم به ریاست حسن روحانی و تغییرات 

پــی در پــی آن در وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 

و مســاعدت نکــردن مجلــس شــورای اســالمی در 

انتخاب وزیر صمت آن زمان باز می گردد.

بــد نیســت نگاهی بــه رونــد جابه جایی ها در 

دولــت دوازدهــم داشــته باشــیم؛ پس از ســودای 

وزیــر شــدن قائــم مقــام محمــد شــریعتمداری در 

وزارت صمــت و الیحــه تفکیــک وزارت صمــت بــه 

2 وزارتخانــه صنعــت ، معدن و بازرگانی و رفت و 

برگشــت آن در میان مجلســی ها حاال نوبت عزل 

رضــا رحمانــی از ســمت وزارت صمــت و انتصــاب 

حســین مدرســی خیابانــی بــه عنــوان سرپرســت 

وزارت بــود کــه بــا رای اعتمــاد نــدادن مجلــس به 

ایشــان کــه می تــوان گفــت بــه وضــوح از ســر لــج 

بازی میان قوه مقننه و قوه مجریه بود، هستیم 

کــه باعــث شــد در نهایــت علیرضــا رزم حســینی 

بــر مســند وزارت صمــت تکیــه بزنــد. در واقع رزم 

حســینی پنجمین وزیری بود کــه از ابندای دولت 

دوم آقــای روانی بر صندلی وزارت صمت تا پایان 

این دولت تکیه زد.

حاال نوبت دولت سیزدهم یعنی دولت سید 

ابراهیــم رئیســی اســت کــه از هر ســو نــگاه کنید 

قطعــا بایــد نفــر جدیــدی را کــه بارویکردهایــش 

وزارت  ســاختمان  بــه  دارد  بیشــتری  هماهنگــی 

بـــــا روی  صمــت بفرســتــــد. در دولــت رئیــســــی 

 کـــــار آمــــدن رضــــا فاطــمــــی امیــــن وزارت صمــت 

دســت خوش تغییرات زیادی شــد؛ البته نه فقط 

از نــوع تغییــر مدیریتــی کــه در هــر جــا بــه جایــی 

وزارتی رخ می دهد بلکه از نوع تغییر در ســاختار 

وزارتخانه باید به آن پرداخت.

زمزمه هــای  کــه  هســت  وقتــی  چنــد  البتــه 

اســتیضاح وزیــر صنعت یعنی آقــای فاطمی امین 

بــه دلیــل مشــکالت بــازار و بــه ویــژه خودروهــای 

بی کیفیت توسط مجلس یاد و خاطره دولت دوم 

روحانی را زنده کرده است. این اتفاق باعث شد 

تــا تشــکل های اقتصــادی و فعــاالن صنعت که به 

وزارت صمــت امید داشــتند تا حدودی از شــرایط 

فعلــی ناامیــد شــوند. نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 

تغییــرات پــی در پــی در ایــن مــدت باعــث هرج و 

مرج مدیریتی شــده اســت و همچنین در شرایط 

بــده و بســتان صندلــی وزارت و معاونت ها کارها 

روی زمین می ماند.

آن  اولویــت  در  کــه  اســتیضاح  مباحــث 

خودروســازی قــرار دارد؛ سال هاســت که مردم را 

آزار داده اســت و نبایــد فرامــوش کنیــم کــه برای 

حل این معضل باید در این خصوص انقالبی در 

صنعت خودروســازی کشور رخ دهد. با این حال 

تغییــرات چــارت وزارتخانه مذکور توســط فاطمی 

امین، مقداری سردرگمی در این وزارتخانه ایجاد 

کرده اســت؛ اما خوشــبین هســتم که این اصالح 

ســاختاری بــه نفــع ایــن وزارتخانــه بــوده اســت و 

همچنیــن تســهیل و رفــع موانــع در دســتور کار 

قرارگرفته است.

 1400 ســال  در  می تــوان  کــه  اقداماتــی  از 

ایــن وزارتخانــه در روش تامیــن  نامبــرد تفاهــم 

مالــی بنگاه هــا بــا عنــوان تامیــن مالــی زنجیــره ای 

بوده است که می تواند تسریع کننده تامین مالی 

و شــفافیت بیشــتر میــان شــبکه بانکــی و کنترل 

نقدینگــی را در بر داشــته باشــد. فراموش نکنیم 

که هر طریقی در ابتدا اشــکاالتی خواهد داشــت 

و هنوز نقاط ضعف و قوت طریق مذکور نیز بروز 

نکرده است.

یکی از افت های سال 1400 در صنعت کشور؛ 

حاصل نداشتن مذاکرات وین در خصوص برجام 

اســت کــه انتظــار تســریع درفراینــد تصمیم گیری 

در اذهــان فعــاالن صنعت و بــازار را دچار اختالل 

کرده است؛ لذا با توافق بین 5+1 و ایران می توان 

امید ســرمایه گذاری خارجــی وکاهش هزینه های 

جابجایــی کاال و پــول در امر صــادرات و واردات را 

داشــته باشــد تا کاهش هزینه هایــی که به دلیل 

تحریم ها به تجارت تحمیل شده را بر طرف کند.

در ســال 1401 عوامــل متعــددی وجــود دارند 

کــه می تواننــد تیــغ دولبــه ای باشــند کــه اگــر بــه 

درســتی مدیریــت نشــوند بحران هــای بزرگــی را 

رقــم خواهــد زد. اولین عامل؛ حذف ارز ترجیی یا 

همان ارز 4200  تومانی کاالهای اساســی است؛ 

این ارز عالوه بر اینکه می تواند از رانت جلوگیری 

کنــد، میتوانــد تــورم انتظــاری ایجاد کنــد که خود 

بسیار خطرناک تر از تورم واقعی است.  همچنین 

عــوارض واردات و صــادرات کاالهــا بایــد بازنگری 

شود و مورد دیگر اینکه در صورت حاصل نشدن 

مذاکــرات رکــود جدیدی در کشــور حاکــم خواهد 

شد. 

همچنیــن موضــوع تصویــب طــرح صیانــت 

از فضــای مجــازی باعــث ســرخوردگی در صنایــع 

بــر  در  را  اکوسیســتم  فروپاشــی  و  فناورمحــور 

خواهــد داشــت. در صورتــی کــه در ســال 1401 

اصــالح هزینه های لجســتیکی و بازآفریینی حمل 

و نقــل صــورت نگیرد، می تواند قیمت تمام شــده 

کاالهــا را افزایــش دهــد که این موضــوع نیز باید 

در دســتور کار وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و 

وزارت راه وشهرسازی قرار گیرد و اصالح ساختار 

مالیاتــی و علــی الخصــوص تامیــن اجتماعــی نیــز 

نباید فراموش شــود؛ در غیر این صورت »کاســه 

همان کاسه است و آش همان آش« .

در سال 1401 عوامل متعددی وجود 

دارند که می توانند تیغ دولبه ای 

باشند که اگر به درستی مدیریت 

نشوند بحران های بزرگی را رقم 

خواهد زد. اولین عامل؛ حذف ارز 

ترجیی یا همان ارز 4۲00  تومانی 

کاالهای اساسی است؛ این ارز عالوه 

بر اینکه می تواند از رانت جلوگیری 

کند، میتواند تورم انتظاری ایجاد 

کند که خود بسیار خطرناک تر از 

تورم واقعی است.  همچنین عوارض 

واردات و صادرات کاالها باید 

بازنگری شود و مورد دیگر اینکه در 

صورت حاصل نشدن مذاکرات رکود 

جدیدی در کشور حاکم خواهد شد. 
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مجمع تشکل های فرش ایران؛ دریچه ای به آینده روشن
سیّد مرتضی میری

عضو هیات مدیره اتحادیه 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

فرش ایران

تمــام  آیینــه  فــرش 

نمای ایران اســت. حائز 

در  مرتبــه  رفیع تریــن 

ایــران  هنرهــای  میــان 

کهن. موجودی که نماد هویّت ایرانیســت و ریشــه 

ســرزمین  ایــن  فرهنگــی  الیه هــای  عمیق تریــن  در 

و اقــوام آن دارد. پیــام آور صلــح اســت و قوی تریــن 

عامل شکست برنامه های ایران هراسی در دنیا. یار 

دیپلماسیســت و واالتریــن ســفیر این ملــک و ملّت 

در مهمتریــن کاخ هــا و مراکــز و منــازل در جای جای 

جهــان و صــد البته افزون بــر این خصایص بی مثال 

وجــوه بی بدیــل اقتصــادی و اجتماعــی آن غیرقابــل 

انکار و غیر قابل جایگزین است. 

زمانــی مهمترین نمــاد صادرات غیرنفتی ایران 

بــوده اســت و بــه تنهایــی بــار بالــغ بــر یــک ســوم 

ارزآوری غیرنفتی ایران را به دوش کشــیده اســت. 

ضامن بقا معیشت روستاییان و اقشار آسیب پذیر 

کشــور و ســتون جوامع روســتایی و عشــایری بوده 

ّــت ایــران  و همیــن امــروز معیشــت 10% از جمعی

زمیــن بــدان وابســته اســت. جرمش این اســت که 

همــواره برقــرار و بی دریــغ بوده و ســایه اش بر ســر 

را  نبودنــش  ایــن رو خطــر  از  دولت هــا گســترده. 

هرگــز احســاس نکرده انــد و بــه همیــن دلیل ســال 

 بــه ســال بیشــتر به ورطه فراموشــی ســپرده شــده 

است.

 اگر از دریچه اقتصاد مقاومتی هم به موضوع 

بنگریــم نمــادی بهتــر از فــرش دســتباف نخواهیــم 

تمامــی  بــه  و  درون زاســت  غایــت  بــه  کــه  یافــت 

برون گــرا. از درونی تریــن الیه هــای ذهنــی، هنــری 

و طبیعــی این ســرزمین می جوشــد و بــه رفیع ترین 

قلل صادراتی و بازارهای بین المللی نظر دارد.  

کــه گذشــت همچــون چنــد ســال  در ســالی 

گذشــته احــوال فــرش خــوب نبــود، چنانکــه حــال 

ایران زمین. ایران در سیطره مشکالت، تحریم ها، 

روابــط  بــا  بیــکاری  آمــار  فزاینــده  رشــد  و  تــورّم 

سیاســت های  و  تجــاری  و  بین المللــی  نابســامان 

نادرســت یــا همــان خــود تحریمی هــا قــرار داشــت 

نمــای  تمــام  آیینــه  و در چنیــن شــرایطی طبیعتــاً 

آن نیــز نمی توانســت حــال و روز بســامانی داشــته 

باشــد. میزان صادرات در پایین ترین حد 43 ســال 

اخیــر قــرار دارد و اشــتغال راهبــردی آن در خطر از 

دســت رفتن. اشــتغالی که دولــت، ریالی در تأمین 

و نگهــداری آن نقشــی نداشــته و بــار آن به تمامی 

بــر دوش بخــش خصوصــی بــوده اســت. زنجیــره 

اشتغالی که در همین زمانه عسرت که دو میلیون 

نفر را مستقیم و قریب به دویست هزار نفر را به 

صورت غیرمستقیم در خود جای داده و بر اساس 

ســرانه اشــتغال اعالم شده از ســوی دولت )5 الی 

10 میلیــارد ریــال به ازای هر شــغل( رقمی میان 10 

میلیــون میلیــارد ریــال تــا 20 میلیون میلیــارد ریال 

ارزش دارد. 

مشکالت اما از ابتدای سال با شتاب بیشتری 

بــر ســر فــرش دســتباف باریــده اســت. از ابتــدای 

1400 کــه بــه لطــف مجلس بودجه بیمــه قالیبافان 

محــذوف شــد تــا میانــه ســال کــه نــگاه خشــک و 

صلب و دور از واقعیت موجود ســامانه های دولتی 

تمدیــد کارت بازرگانــی صادرکنندگانــی کــه دهه ها 

هســتند  کار  و  کســب  مشــغول  تهــران  بــازار  در 

را بــا مشــکل مواجــه کــرد؛ انتهای ســال کــه وزارت 

ّــی دولتــی فــرش را  صنعــت، معــدن و تجــارت متول

بی توجــه بــه اســتدالل و نیازهــای بخش خصوصی 

به دامان وزارتخانه ای غیر اقتصادی و فرعی پرتاب 

کــرد و در تمــام ایــن مــدت مصائــب سیاســت های 

نادرستی مثل تعهّد ارزی نیز برقرار بود و در چنین 

شــرایطی کاهــش روزافــزون صــادرات و از دســت 

 رفتــن بی بازگشــت اشــتغال امــر غریــب و بعیــدی 

نیست. 

در چنیــن شــرایطی اتحادیــه تولیدکننــدگان و 

صادرکننــدگان فــرش ایــران بــه عنوان تشــکّل ملّی 

فــرش در بخــش خصوصــی چــاره ای بجــز اشــتغال 

یعنــی  خــود  ذاتــی  از ســه وظیفــه  دو وظیفــه  بــه 

»صیانــت از حقــوق اعضا« و »رفع موانع کســب و 

کار« نــدارد و وظیفــه مهــم دیگر کــه »اهتمام برای 

توســعه بازارهای صادراتیســت« مغفول می ماند و 

اگرچه تالش های اتحادیه در کنار سایر تشکل های 

همراه و مرکز ملّی فرش ایران در بســیاری از موارد 

از جملــه بیمــه قالیبافــان، بقــای معافیــت فرش در 

قانــون دائمــی مالیات بر ارزش افــزوده و ماده 142 

قانــون مالیات هــای مســتقیم، جلوگیــری از انتقال 

ّــی فرش بــه وزارت جدیدالتأســیس و فاقد  مرکــز مل

تکلیــف و ســاختار میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دستی و حفظ مهلت یک ساله بازگشت ارز 

حاصــل از صــادرات فرش دســتباف ایــران مثمرثمر 

بــوده اســت؛ امــا چــون ایــن تالش هــای جانفرســا 

ماهیت رفع موانع دارند و قدمی در راستای توسعه 

بــر نمی دارنــد، شــاید چنــدان قابل لمس نباشــند و 

اسباب بازیابی روحیه فعاالن را فراهم نیاورند. 

امــا در میــان همــه ایــن تلخــی و در زمســتان 

ســختی کــه گریبان فــرش ایران را گرفته، تشــکیل 

مجمــع تشــکل های فــرش ایــران کــه نمــاد وحدتــی 

بی مثــال در ایــن خانــواده کهن اســت، نوید بخش 

رفتــار درســت، اصولــی، کارآمــد، هماهنــگ  بــروز 

و همــراه بــا بلــوغ در میــان فعاالن فرش دســتباف 

اســت کــه می توانــد دریچــه ای بــه آینده ای روشــن 

باشــد. چنانکه ریل گذاری درســت مطالبات و بیان 

کارشناســانه و متحــد موضوعــات در فقــره انتقــال 

ّــی فــرش مؤثــر افتــاد و از افزایــش تعرفــه  مرکــز مل

واردات ابریشــم نیــز جلوگیری کرد و اساســاً اینکه 

نهادی اینچنین رسما دو میلیون نفر )و با احتساب 

خانواده شان هشت میلیون نفر( را نمایندگی کند 

علی القاعده موثر، معتبر و قدرتمند خواهد بود. 

کالم آخر اینکه توســعه، مســتلزم نگاه درست 

حاکــم و مســئول و مــردم بــه موضــوع اســت. برای 

توســعه صــادرات کــه پیــش قــراول توســعه کشــور 

است، نگاه درست یعنی اولویت بخشی به اقتصاد، 

صادرات و فرهنگ. یعنی اصالح روابط بین الملل و 

اتخاذ سیاســت های صادرات محور. یعنی تســهیل 

فرایندها برای حضور اقتصادی و فرهنگی در میان 

مــردم دنیــا کــه نتیجه آن حفظ و افزایش اشــتغال 

در کشــور خواهــد بــود. فــرش دســتباف موهبتــی 

اســت بی ماننــد بــر ایــن کشــور. کفران ایــن نعمت 

عقوبتی سهمگین به دنبال دارد. بخش خصوصی 

بــا تشــکیل مجمــع تشــکل های فــرش ایران نشــان 

داد کــه قــدر آن را می دانــد و حاال نوبت مســئوالن 

خواهنــد  اثبــات  را  قدرشناســی  ایــن  آیــا   اســت. 

کرد؟ 

توسعه مستلزم نگاه درست حاکم 
و مسئول و مردم به موضوع است. 

برای توسعه صادرات که پیش قراول 
توسعه کشور است، نگاه درست 
یعنی اولویت بخشی به اقتصاد، 

صادرات و فرهنگ
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پیش بینی صادرات صنعتی در سال 1401 
بررسـی روندهـای گذشـته اشـتغال صنعتـی نشـان 

میدهـــد کـــه در دوره افزایـــش بی ســـابقه قیمت هـــای 

اســـمی نفـــت و افزایـــش چشـــمگیر درآمدهـــای ارزی، 

بـــا وجـــود در اختیـــار قـــرار گرفتـــن منابـــع عظیـــم بیــن 

نســـلی بـــرای توســـعه، اشـتغال متناسـب بـــا آن تحقـق 

نمی یابـد. 

تحلیلگـــران بـــرای ایـــن موضـــوع در اقتصـــاد ایـــران 

پنـج عامـل اساسـی را از یکدیگـر تفکیـک می کننـد:

 1 -رانـــت، 2 -موانـــع ورود، 3 -بیمـــاری هلنـــدی، 4 

-تکنولـوژی و 5 -مقیـاس و تنـوع.

طـی 4 دهـه گذشـته تغییـرات نـرخ واقعـی ارز از دو 

مسـیر بـر تولیـدات صنعتـی موثـر بـوده اسـت:

 1 -میـــزان اســـتفاده از ظرفیـــت تولیـــدی موجـــود 

اقتصـاد و 2 -میـزان سـرمایه گذاری و ایجـاد ظرفیت هـای 

تولیـــدی جدیـــد. عـــدم به هنگام ســـازی نـــر خ ارز نسـبت 

بـــه تورم هـــای داخلـی و جهانـــی، ایـن متغیـر نسـبی مهـم 

اقتصـادی را تبدیـل بـه عامـل تضعیـف کرده و در مواقـع 

تعدیـــل نیـز پرش هـــای ناگهانـی آن، خـود عواقـب منفـی 

دیگـری بـه همـراه داشـته اسـت.

عـــدم مالحظـــه سیاســـت های تدریجـــی در اصـــالح 

ســـال های  در  را  کشـــور  اقتصـــاد  نســـبی،  قیمت هـــای 

مختلـــف دچـار عـوارض بیمـــاری هلنـدی کرده اسـت. در 

دوره نرخ هـای ارز واقعـی پاییـن در نتیجـه واردات ارزان، 

تولیـــد صنعتـــی داخلـی را بـا بحـــران محصـوالت وارداتـی 

ارزان مواجـه کـرده و در دوره پرش هـای نـر خ ارز، اجـازه 

هـر گونـه برنامه ریـزی و توسـعه بـازار گرفتـه شـده اسـت.

در شـرایط عـادی اصـل بـر اثرگـذاری نامتقـارن نـرخ 

حقیقـــی ارز بـــر صـــادرات کشـــور اســـت. بـــه ایـــن معنـــا 

کـــه قطعـــا کاهـــش نـر خ حقیقـــی ارز، تقاضـای کاالهـای 

صنعتـــی را در داخـــل و خـارج کاهـش داده است، منجـر 

بـــه عـــدم اســـتفاده کامـل از ظرفیـــت تولیـدی می شـود و 

تولیـد داخلـی از مسـیر کاهـش نـرخ حقیقـی ارز و عاطـل 

مانـــدن ظرفیت هـــای صنعتـــی و واردات ارزان، تضعیـف 

می شـــود؛ امـــا انتظـــار بـــر ایـــن اســـت کـــه بـــا پرش هـای 

نـــرخ ارز نیـــز بـه دلیـــل ایجـاد بازارهـای مـــوازی نامولـد و 

انحـــراف جریـــان منابـــع ســـرمایه ای بـــه خـــارج از بخـش 

صنعـــت، رونـــق تقاضـــای ســـفته بازی، افزایـــش قیمــــت 

نهاده هــای وارداتــی و اثــرات تورمــی لزومــا ایــن افزایــش 

منجــر بــه افزایــش میــزان صــادرات صنعتــی نشــود.

مثبـــت  اثرگـــذاری  بـــرای  کارشناســـی  تحلیل هـــای 

تعدیل هـــای نـــر خ ارز حقیقـی شـــرایطی ماننـد تدریجـی 

بـــودن، به هنـــگام بـــودن و متناســـب بـــودن را توصیـــه 

می کننـد.

بــــازار  پررونق تریــــن  پیش بینی هــــا،  اســــاس  بــــر 

صادراتــــی ایــــران تــــا ســــال 1405 کشــــور هنــــد خواهــد 

بــــود، متوســــط نـــرخ رشـد هنـد طـــی 5 سـال آتـی حـدود 

7 درصـــد خواهـــد بـــود کـــه در میـــان بازارهـــای اصلـــی 

صادراتـــی بیشـــترین رشــــد را داراست و بعــــد از هنــــد، 

چیــن در جایــگاه دوم اســت، پیش بینی هــا بــر آن اســت 

کــه رشــد اقتصــادی چیــن در سـال های آتـی رونـد نزولـی 

خواهـــد داشـــت، انتظـــار مـــی رود نـــر خ رشـــد 8 درصـــد 

فعلـــی ایـــن کشـــور تـا ســـال 1405 بـــه 5 درصــد کاهــش 

یابــد؛ امــا به طــور متوســط اقتصــاد چیــن ظــرف 5 ســال 

آتــــی ســــاالنه 5/9 درصــــد رشــد خواهــــد داشـت. عـراق 

و ترکیـــه نیـــز بـــه لحـاظ متوســـط رشـد اقتصـــادی طـی 5 

ســـال آتـــی 2 بـازار مهـم بعـــدی هسـتند کـه در رتبه هــای 

ایــــن مالحظــــه  بــــا  قــــرار می گیرنــــد،  چهــــارم  و  ســــوم 

کــــه نوســــان رشــــد قابــــل توجــهی بــــرای ایــــن 2 کشــور 

پیش بینـــی می شـــود. امـــارات متحـــد عربـــی، در جایـگاه 

پنجـــم قـــرار دارد و تـــا ســـال 1405 از یـــک نـــر خ رشـد بـا 

ثبـات بـا متوســط 2/9 درصــد برخــوردار خواهــد بــود.

بازارهــــای  ویــــژه  بــــه  صادراتــــی  بازارهــــای  رونــــق 

کــــه  زیربخش هایــــی  بــــه  اصلــــی، می توانــــد  صادراتــــی 

طــــی یــــک دهــــه گذشـــته شـــاهد کاهـــش اشـــتغال یـــا 

اشـــتغال زایی ضعیـــف بوده انـــد کمـک رســـان باشـــد. بـــه 

دلیـل تحریم هـا، اکنون بـه جـز در 2 فعالیـت تولیـد موتـور 

و توربیـــن و تولیـــد کابل هـــای فیبـر نـوری، کشـش پذیری 

درآمـــدی زیـــادی در مقایسه با محصوالت ایرانـــی دیـــده 

نمی شـــود. 4 زیربخشـــی کـه بیشـــترین کشـش درآمـدی 

را درمقایسه با رونـق بازارهـای صادراتـی دارنـد، طـی یـک 

دهـــه گذشـــته دچـار کاهـــش اشـتغال بوده انـــد. تنهـا در 

خصـــوص فعالیـت سـاخت ملزومــات و وســایل پزشــکی 

و دندانپزشــکی حساســیت درآمــدی پاییــن بــازار هــدف 

نیــــاز  و  وابســــتگی  از  بــا محصــــول نشــــان  درمقایســه 

بــــازار صادراتــــی بــــه واســــطه هایتــــک بــــودن تولیــــدات 

دارد و بــــرای ســــایر محصــــوالت کشــــش پذیری پاییــــن 

درآمــــدی می توانــــد عــالوه بــــر تحریــــم، نشــــان از وجــود 

رقبــــای قــــوی در بــــازار صادراتــــی باشــد کــــه بــا افزایــش 

درآمـــد تقاضـــای خریـــدار بـــه ســـمت آ ن هـــا مـــی رود. در 

ازای رونـــق بازارهـــای صادراتـــی، بـــه دلیـــل پاییـــن بـودن 

حساســـیت درآمــدی فعالیت هایــــی کــه اکنون صــادرات 

باالیــی دارنــد، میــزان افزایــش صــادرات ناشــی از رونــق 

ایــــن بازارهـــا )و ثابـت بـودن ســـایر شـرایط( پاییـن اسـت 

و صرفـــا طـــی 5 ســـال آتـــی 12 میلیـــون دالر بـــه حجـــم 

صـــادرات فعالیت های منتخــــب اضافــــه می شــود کــه در 

ســــال 1398 جمــــع صــــادرات مســــتقیم آن هــــا حــــدود 

142 میلیــون دالر بـوده اسـت.

بـــا افزایـــش نـــرخ ارز بــه میـــزان متوســـط 5 ســـال 

گذشـــته )ســـاالنه 38 درصـــد(، فعالیت هـــای منبع پایـــه 

بیشـترین اسـتفاده را در صـادرات و خام فروشـی می کننـد 

و صـادرات فعالیت هـای کارخانـه ای از حساسـیت پایینـی 

نســـبت بـــه تغییـــرات شـــدید نـــرخ واقعـــی ارز برخـوردار 

هســـتند. صـادرات فعالیت هـای منبع پایـه کـه بیشـترین 

واکنـــش را نســـبت بـــه ســـناریوی افزایـــش شـــدید نـــرخ 

ارز نشـــان می دهنـــد طـــی یـک دهـه گذشـــته بـا کمتریـن 

میـــزان اشـــتغال زایی یـــا در بهتریـن حالـــت اشـتغال زایی 

ضعیـــف مواجـــه بوده انـــد، کـــه می تـــوان گفـــت در ایـــن 

ســـناریو، مجمـــوع اشـــتغال ایجـــاد شـــده در بخش هـای 

منتفـــع از ایـــن سـناریو طـی 5 سـال آتـی حـدود 66 هـزار 

نفـر خواهـد بـود.

بـــر اســـاس پیش بینـــی صنـــدوق بین المللـــی پـــول، 

بازارهـای اصلـی صادراتـی ایـران طـی 5 سـال آتـی همگـی 

از رونـــق مناسـبی برخـوردار خواهنـد بـود )بـه جـز کشـور 

عـــراق(، نتایـج نشـــان می دهـد سـایر بازارهـــا )کشـورها( 

از نوســـان رشـــد مناسـبی نیـز برخـــوردار خواهـد بـود. بـا 

در نظـر گرفتـن ایـن رونـق، نتایـج مطالعـه نشـان داد کـه 

فعالیت هـــای اصلــــی منتخــــب صادراتــی ایــــران در حــال 

حاضــــر بــــه رونــــق بازارهــــای اصلــــی وا کنشــــی نشــــان 

نمی دهنــد و لــذا حجــم بــرآورد شــده از میــزان افزایــش 

بــــرآورد می شــــود،  اندکــــی  میــــزان  صــــادرات صنعتــــی 

تــــا زمانــــی کــــه فعالیت هــــای اصلــــی صادراتـــی ایـران در 

نتیجـــه رفـــع تحریم هـا از واکنـش مناسـب در مقایسه با 

بازارهـــای صادراتـی برخـــوردار نباشـند، انتظـــار نمــی رود 

کــــه تحــــوالت مثبــــت جهانــــی اثــر مثبــــت قابل توجــهی 

بــر ارزش صادراتــی صنعتــی ایــران داشــته باشــد.

ارزی،  پرش هـــای  ادامـــه  ســـناریوی  در  همچنیـــن 

جدیـــد  اشـــتغال های  عمـــوم  کـــه  شـــده  مشـــاهده 

ایجـادشـــده مربـــوط بــــه فعالیت هــــای منبــع پایــــه تــــک 

محصولــی و بــه شــدت متاثــر از بازارهــای جهانــی اســت 

کــــه اتفاقــــا طــی ســال های گذشـــته عمومـا اشـتغال زایی 

منفـی یـا ضعیفـی داشـته اند و لـذا همیـن اشـتغال ناچیـز 

ایجـاد شـده نیـز پایـدار نخواهـد بـود.

بـــر ایـن اســـاس، تـا زمـان دســـتیابی بـه یـک فضـای 

مســـاعد بین المللـــی، کـــه ارتقـای تـــوان صادراتـــی منتـج 

از بهبـــود شـــرایط درآمـــدی بازارهـــای هـــدف صادراتـی را 

به همـــراه داشـــته باشـــد، اتـــکای صـرف بـه ســـناریوهای 

قیمتـــی بـــه تنهایـــی چنـــدان موثـــر نخواهـــد بـــود، بـــه 

اتخـــاذ  نیازمنـــد  تـــوان صادراتـــی  ارتقـــای  دیگـــر،  بیـــان 

سیاســـت صنعتـــی پایـــدار و فراگیـــر اسـت کـــه سـعی در 

رفـــع چالش هـــای مهمـــی ماننـــد کاهـــش قـــدرت خریـــد 

کاهــــش  و  موثـــر  تقاضـــای  کاهـــش ســـطح  خانوارهـــا، 

قــــدرت  کاهــــش  و  تولیــــدی  بنگاه هــــای  واردات  تــــوان 

رقابت پذیــــری را در نتیجــــه بدتــــر شــــدن رابطــه مبادلــه 

را داشـته باشـد.
مرکز پژوهش های بازرگانی
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خصوص الیحه بودجه 1401 دولت را تبیین و تشریح 

کرد.

 در خصوص اصالحات اعمال شده بر روی تبصره 1 

الیحــه کــه بــه موضوع نفــت و روابط مالــی آن با دولت 

و صنــدوق توســعه ملــی می پــردازد، ایشــان جلوگیــری 

از اتــالف منابــع کشــور از طریــق جمــع آوری و بازیافــت 

گازهــای مشــعل، ارتقــای حمل ونقــل عمومی تا ســقف 

10 هــزار میلیــارد تومــان از طریق ســرمایه گذاری بخش 

خصوصــی و اســتفاده از منابــع حاصــل از صرفه جویــی 

انرژی، تکلیف به دولت برای اصالح رابطه مالی شرکت 

ملــی نفــت و دولــت بــه جــای تعیین ســهم ثابــت 14.5 

درصــد بــا هــدف جلوگیــری از برداشــت غیــر صیانتــی و 

خام فروشــی در شــرکت ملــی نفــت، تســهیل و تســریع 

پیشبرد راهبرد بی اثر کردن تحریم از طریق رفع موانع 

احــداث پتروپاالیشــگاه ها، ســاماندهی بــه ارز ترجیحی 

برای حذف مفاســد آن و همچنین جبران زیان مصرف 

کاالهــای اساســی بــرای خانوارهــا، ممنوعیــت دولــت و 

دســتگاه های موضــوع مــاده 5 قانــون خدمــت کشــوری 

بــه تخصیــص، فروش، تهاتر و یــا مبادله منابع ارزی به 

غیــر از نــرخ ســامانه معامالت الکترونیکــی)ای تی اس( 

مهم ترین موارد ذکر کرد.

کــه  تبصــره 2 الیحــه  مــورد  در  نگاهــداری  بابــک 

آن هاســت،  واگــذاری  و  دولتــی  شــرکت های  دربــاره 

پرداخــت برخی از مطالبات ســازمان تامین اجتماعی با 

واگــذاری ســهام بــه این ســازمان، کمک بــه تامین مالی 

بخــش تولیــدی از طریق ســازوکار فاکتورینــگ و احکام 

انضباطــی در رابطــه بــا بودجــه شــرکت های دولتی را از 

اهم اصالحات در این حوزه دانست.

او افــزود: دربــاره تامیــن مالــی خارجــی و فاینانس 

در تبصــره 3 الیحــه بودجــه 1401 برش یک ســاله اقدام 

فعاالنــه بــه منظــور تحریــم ناپذیری و دیپلماســی فعال 

اقتصادی و تعیین تکالیف مشخص برای بانک مرکزی، 

وزارت صمــت، وزارت راه و شهرســازی، وزارت جهــاد 

کشــاورزی موضــوع زمیــن مانــده ای بــود کــه به وســیله 

مجلس در الیحه گنجانده شد.

رئیــس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: در 

تبصره 4 الیحه بودجه در خصوص مشــارکت با بخش 

غیر دولتی برای اجرای طرح ها تسهیل فرایند مشارکت 

عمومــی و خصوصــی و تعییــن ضابطــه مشــخص بــرای 

تعییــن وضعیت طرح هــای تملک ســرمایه ای نیمه تمام 

در کشــور و پیشــبرد هــر چــه بهتــر ایــن طرح هــا، اجازه 

بــه بانک هــا و موسســات اعتبــاری برای ســرمایه گذاری 

مســتقیم و غیــر مســتقیم در طرح های بــزرگ زیربنایی 

و طرح هــای آزاد راهــی و بزرگراهــی، حذف مالیات نقل 

و انتقــال ســهام صندوق هــای ســرمایه گذاری به منظور 

تســهیل ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در پیشــبرد 

طرح هــای نیمه تمــام و تســهیل و نوســازی روش هــای 

تامین مالی شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای 

رشــد  ایجــاد  و  ســرمایه گذاری  افزایــش  راســتای  در 

اقتصــادی در کشــور را می تــوان از اقدامــات اصالحــی 

مجلس در خصوص الیحه دولت برشمرد.

در خصوص تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی 

اســالمی در تبصــره 5 بودجــه، مجاز بودن بانک مرکزی 

در خریــد اوراق بهــادار منتشــر شــده از ســوی خزانه در 

بــازار ثانویــه و ممنوعیــت خریــد اوراق بهــادار منتشــره 

از ســوی دولــت یــا شــرکت های دولتــی در بــازار اولیــه، 

تکلیف به پرداخت ســود ســهام دارن در قالب ســامانه 

جامــع اطالعــات مشــتریان، تصویــب حکــم پیشــنهادی 

اخــذ مالیات از ســپرده های اشــخاص حقوقــی با انجام 

برخــی تغییــرات، اخــذ مالیــات از فعالیــت هنرمندان با 

درآمــد بــاالی 260 میلیــون تومــان در ســال در راســتای 

عدالت مالیاتی، کمک به اسقاط و نوسازی خودروها و 

کاهش آلودگی هوا و راه اندازی مجدد صنعت اســقاط 

با استفاده از ظرفیت رانت عرضه خودروهای جدید از 

جملــه اقدامــات مفید مجلس در این تبصــره از بودجه 

بود.

نگاهــداری تاکیــد کرد: در حوزه عــوارض و مالیات 

و  اســراف  از  جلوگیــری  بودجــه،  الیحــه   6 تبصــره  در 

منظــور  بــه  سیاســت گذاری  و  آبــی  منابــع  هدررفــت 

اصــالح الگــوی مصــرف آب از طریــق افزایــش جریمــه 

مشــترکانی کــه بیــش از 2 برابــر الگــو مصــرف کرده اند، 

تشــویق به ســرمایه گذاری و ســاخت مــدارس خیریه از 

طریق معافیت مدارس خیرســاز از پرداخت هزینه های 

انشعاب و سایر هزینه های آب، گاز و فاضالب، افزایش 

شــفافیت مالیاتی بــا تبدیل تمــام معافیت های مالیاتی 

بــه مالیــات بــا نرخ صفر و اخذ مالیــات از صادرات مواد 

معدنــی فلــزی و خام و نیمه خام و تعیین حقوق ورودی 

1%برای واردات ماشــین االت رویکردهای صحیحی بود 

که مجلس یازدهم در این خصوص اتخاذ کرد.

همــراه  گوشــی های  ورود  عــوارض  افزایــش  او 

خارجــی بــا قیمــت بیــش از 600 دالر بــه 12 درصــد و 

اختصــاص منابــع آن بــه صنــدوق حمایــت از تحقیقات 

و صنایــع پیشــرفته، جلوگیــری از کــم اظهــاری حقــوق 

دولتی و بهره مالکانه معادن با وصل کردن سامانه های 

ســازمان امور مالیاتی و وزارت صمت و مشــروط شــدن 

هزینه هــای قابل قبول مالیاتی به ارایه صورت حســاب 

الکترونیــک و کمک بــه افزایش رقابت بخش خصوصی 

در اکتشــاف و اســختراج معــادن را در حــوزه صنعــت و 

معــدن و ارتباطــات در تبصــره 7 الیحــه بودجه را مثبت 

ارزیابی کرد.

از جملــه اقدامــات اصالحــی مجلــس در حوزه آب 

و کشــاورزی در تبصــره 8 الیحــه می تــوان بــه تصویــب 

مجموعــه احــکام بــرای مدیریــت بحــران آب در کشــور، 

دســتگاه های  خلق الســاعه  تصمیمــات  از  پیشــگیری 

اجرایی در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی حمایت 

از کشــت گلخانــه ای صنعتی و محاســبه نــرخ آب بهای 

آن هــا بــه نــرخ مصــوب کشــاورزی در راســتای توســعه 

گلخانه هــا اشــاره کــرد.  همچنین در تبصره های 9 و 14 

کمک به ازدواج و تشکیل خانواده در راستای سیاست  

حمایت از جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.

رئیــس مرکــز پژوهش های مجلس اضافــه کرد: در 

تبصــره 10 الیحــه بودجــه در عرصــه قضایــی، انتظامــی 

و دفاعــی در نظــر گرفتــن معافیــت ســربازی در راســتای 

استحکام خانواده، در نظر گرفتن 3 هزار میلیارد تومان 

برای منابع برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد، 

تصویب مجموعه احکام در راســتای کاهش هزینه های 

قــوه قضائیــه از طریــق ارتقــای بهــره وری، پیشــگیری از 

وقــوع جرائــم و دعــاوی و الکترونیکی کــردن فرآیندها و 

تسهیل و کاهش هزینه های اسناد تک  برگ روستاییان 

را میتوان از اقدامات مثبت مجلس تلقی کرد.

نگاهداری افزایش حداقل دریافتی از 3.5 میلیون 

تومــان در ســال 1400 بــه 5.6 میلیــون تومــان در ســال 

1401 و در نظــر گرفتــن حداقــل دریافتــی بــرای والدیــن 

شــهدا و همچنیــن افزایش دریافتی ســربازان وظیفه و 

مبنــا قراردادن حداقل دریافتی برای محاســبه دریافتی 

ســربازان را از جمله اقدامات مثبت مجلس یازدهم در 

عرصه حقوق و دستمزد در تبصره 12 بودجه دانست.

او در حــوزه هدفمندســازی یارانــه ها در تبصره 14 

الیحــه، افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم بــه 9500 

تومان و در نظر گرفتن بیش از 70 هزار میلیارد تومان 

منابــع بــرای خریــد تضمینی گندم، الــزام وزارت رفاه به 

ایجــاد پوشــش بیمــه بــرای ســه دهــک پاییــن درآمــدی 

بــدون نیــاز به ثبت نام و مراجعه حضوری افراد و صرفا 

از طریــق کــد ملــی افراد فاقــد بیمه، هم چنیــن بازنگری 

در لیســت داروهای مشــمول پوشــش بیمه با توجه به 

اثربخشــی آن ها، ملزم شــدن بانک مرکزی به مســدود 

کــردن حســاب های شــرکت های تابعــه وزارت نفت نزد 

بانک هــای تجــاری مربــوط بــه منابــع ناشــی از فــروش 

داخلــی آن هــا و واریــز ایــن وجــوه بــه خزانــه داری کل 

کشــور افزایش قابل توجــه منابع اختصاص یافته برای 

کاالهــای اساســی، دارو و خریــد تضمینی گندم و یارانه 

نــان ) اختصــاص بیــش از 240 هــزار میلیــارد تومان( را 

مثبت و موثر ارزیابی کرد.

تشریح بیش از 50 اقدام مثبت مجلس در اصالح الیحه بودجه 1401 
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مهندس نصیری: ۲5 کشور جهان، مشتری محصوالت 
سیمان سفید شرق هستند

اشاره:شرکت سیمان سفید شرق)سهامی عام( از بزرگترین 

قطب های تولید سیمان کشور محسوب می شود که به ۲5 کشور 

صادرات دارد، این شرکت در شرایط پیچیده اقتصاد کشور در سال 

1400 دســتاورهای درخشــانی داشته است، برای آشنایی بیشتر با 

این دستاوردها و اهداف و انتظارات این مجموعه از دولت گفتگویی 

داشــتیم بــا مهنــدس علیرضا نصیری، مدیرعامل شــرکت ســیمان 

سفیدشرق که تجربه 30 ساله خود را در صنعت سیمان در خدمت 

شرکت قرار داده است. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

 شــركت ســیمان ســفید شــرق از چــه زمانــی و بــا چــه 

هدفی آغاز به کار کرده است؟

شركت سیمان سفید شرق یكی از شركت های تابعه شركت 

توسعه سرمایه و صنعت غدیر )هلدینگ سیمان غدیر( و همچنین 

شركت سیمان شرق است كه در سال 1393 با استفاده از آخرین 

فناوری روز دنیا با ظرفیت 315 هزار تن در سال بهره برداری از آن 

به عنوان بزرگترین خط تولید ســیمان ســفید كشور آغاز شد. این 

شركت صادرات محور، عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، بزرگترین 

صادر كننده سیمان سفید ایران بوده و تاكنون به 25 كشور جهان 

صادرات داشته است.شركت سیمان سفید شرق عالوه بر دریافت 

 BIS روسیه و GOST اروپا با دریافت استانداردهای CE استاندارد

هند تنها صادر كننده سیمان سفید ایران به این دو كشور است.

شــركت ســیمان ســفید شــرق در ســال 1400 چــه   

دستاوردهایی با توجه به مشكالت اقتصادی رقم زده است؟

ایــن شــركت با بهره گیــری از نیروهای متخصــص و مجرب و 

دارا بــودن تفكــر پویــا موفق شــده تحریم های ظالمانــه را تبدیل به 

فرصت کند، از جمله می توان به انجام پروژه های ســاخت با لزوم 

بومی ســازی تجهیزات مورد نیاز با انجام مهندســی معكوس و باز 

طراحی اشاره كرد. به طور مثال با استفاده از این پتانسیل موجود 

مبدل هــای حرارتــی خــط تولید را برای اولین بار در صنعت ســیمان 

با این ابعاد ســاخته شــد. در این زمینه بیش از 4000 ســاعت كار 

مهندسی صورت گرفت و با استفاده از توانایی های داخل كشور، 

بــه جــای خریــد تجهیزات خارجــی با قیمت نزدیك بــه یك میلیون 

دالر، بــا بهــای كمتــر از 30 درصــد این تجهیزات را ســاخته و نصب 

كــرده اســت. با ســاخت و جایگزینی این مبدل ها، حــدود 10درصد 

راندمان تولید و مصرف انرژی بهبود یافته است.

 آیا عرضه ســیمان در بورس كاال توانســته تأثیرگذاری 

واســطه ها را كاهــش داده و ســهم درآمــدی تولید كننــدگان را از 

قیمت نهایی افزایش دهد؟

عرضه ســیمان در بورس كاال كه از تیرماه 1400 شــروع شــده 

و اتفاق مباركی بود كه باعث شد عرضه و تقاضای سیمان شفاف 

و واقعــی شــود و از تولیدكننــدگان، عوامــل توزیع رســمی ســیمان 

و همچنیــن مصرف كننــدگان واقعــی حمایت کــرده و دالالنی را كه 

باعث كمبود مصنوعی سیمان و اختالف فاحش بین قیمت درب 

كارخانــه و مصرف كننده می شــد را حــذف کند.نمونه بارز آن نیز با 

وجود قطع برق كارخانجات سیمان و كمبود تولید در تیر و مرداد 

ماه امســال و افزایش شــفاف قیمت سیمان در بورس كاال، پس از 

تأمین برق و افزایش تولید كارخانجات و عرضه بیشــتر ســیمان ، 

مجــدد قیمت هــا كاهش یافتــه مطابق قیمت های قبل شــد و هم 

اكنون نیز با وجود كمبود سوخت در زمستان بازار سیمان متعادل 

است.متاسفانه در جلسه دی ماه ستاد مدیریت بازار، الزام عرضه 

ســیمان ســفید در بورس كاال حذف شده است. لذا در صورتی كه 

برخی كارخانجات، ســیمان ســفید را در خارج از بورس كاال عرضه 

کردند مســلماً باعث از دســت رفتن تمامی زحمات كشیده شده و 

عدم كنترل مجدد بازار به خصوص در ایام پر مصرف خواهد شد.

 امســال تولید ســیمان ســفید كشــور و سیمان سفید 

شرق چگونه است؟ 

در حال حاضر در ایران ده واحد تولید ســیمان ســفید وجود 

دارد كــه ظرفیــت تولیــد آنها حــدود 1.600.000 تن ســیمان اســت. 

كیفیــت ســیمان ســفید ایــران باال بــوده و حــدود 30 درصــد تولید 

ســیمان ســفید صادر می شــود.مهمترین مانع تولید در ســا ل های 

اخیر كمبود و قطع سوخت و برق است كه متاسفانه هر ساله این 

ً فقط در زمستان اتفاق می افتاد ولی در  مشكل تشدید شده و قبال

سال جاری كمبود و قطع برق در تیر و مرداد كه ماه های پرمصرف 

سیمان است، باعث قطع تولید و كمبود سیمان در بازار شد.توقع 

بــر ایــن اســت كــه بــا توجه بــه مصــارف و تولیــد انرژی، مســئوالن 

محترم پیش بینی و برنامه ریزی از قبل داشته باشند تا مشكالت 

و كمبودها مدیریت شود.

 وضعیت صادرات سیمان سفید چگونه است؟

صادرات ســیمان ســفید بــا توجه به ظرفیت تولیــد و مصرف 

در ایران و ارزش باالتر هر تن آن در بازار جهانی نسبت به سیمان 

خاكستری پتانسیل صادراتی باالتری داشته و می تواند به كشورهای 

دوردســت نیــز صادر شــود.در حال حاضر ســیمان ســفید ایــران به 

كشــورهای روســیه و جمهــوری هــای اســتقالل یافتــه، كشــورهای 

همسایه، کشورهای عربی، شبه قاره هند، شرق دور و شرق آفریقا 

صادر می شــود و تاكنون ســیمان ســفید شــرق به 25 كشــور صادر 

داشته است. در سال گذشته حدود یک میلیون و سیصدهزار تن 

سیمان سفید از این شركت صادر شده كه عمده ترین مشتریان ما 

روسیه، هندوستان، افغانستان، عراق، قطر و قزاقستان هستند و 

در صورت تسهیل در حمل و نقل دریایی و ایجاد خطوط كشتیرانی 

منظم به بنادر ایران، صادرات به شــرق دور، هندوســتان و ســوریه 

میتواند توسعه یافته و حتی برای استرالیا، كانادا و برزیل نیز بازار 

مناســبی وجــود دارد.بعــالوه توســعه نــاوگان حمل و نقل جــاده ای 

داخلی و ریلی نیز در توسعه صادرات و عرضه منظم سیمان سفید 

بســیار موثر اســت. حل این مشــكالت برنامه ریزی و اراده مدیریتی 

می طلبد كه هنوز در مورد حمل و نقل تصمیم گیری با واقعیت های 

موجود کشور منطبق نیست. انتقال ارز و تغییرات و تهدیدات رفع 

تعهد ارزی نیز همچنان پا برجا است.

 آیا شــركت ســیمان سفید شــرق برنامه ای برای ورود 

به بازار سهام دارد؟

بدنبــال  گذشــته  ســال  از  شــركت  ایــن  بلــی خوشــبختانه 

فراهم آوردن شــرایط و الزامات ورود به بازار ســرمایه بوده اســت. 

خوشبختانه در بهمن ماه سال جاری نماد شركت با عنوان سفید 

در بازار فرابورس درج و بزودی عرضه اولیه سهام انجام می شود.

 دولــت ســیزدهم تــالش در حمایــت از تولیــد داشــته 

است ارزیابی شما از كارنامه چند ماهه این دولت چیست؟

دولت محترم ســیزدهم در این چند ماهه همواره ســعی در 

كنتــرل بــازار و حمایــت از تولیــد داشــته اســت چه از نظــر مقدار و 

ثبات تولید و عرضه محصوالت و همچنین از نظر قیمت كه تا حد 

قابل قبولی در كوتاه مدت موفق بوده اســت.ولی الزم اســت برای 

سال آینده دولت امكانات و ظرفیت ها را در نظر گرفته و براساس 

آن شــفاف ســازی و برنامه ریــزی کنــد. بــه خصــوص مســاله تأمین 

انرژی كارخانجات در زمســتان و تابســتان باید مشــخص و تأمین 

آن پشــتیبانی شــود.دولت باید بطور واقعی كارخانجات را ســنگر 

و تولیــد كننــدگان را ســرباز خــود بدانــد و بــا برنامه ریــزی موثر این 

ســربازان را پشــتیبانی کند.بــا توجه به كمبود های انــرژی، افزایش 

بی رویه بهای عوامل تولید ســیمان نســبت به سال گذشته )برق، 

ســوخت ، مــواد اولیــه، دســتمزد، قطعــات یدكــی و حمــل و نقــل( 

مســلماً دولــت می بایســت حمایت بیشــتری از صنایــع و تولیدات 

اســتراتژیك داشــته باشــد تــا بــه لطــف خدا اهــداف عالیــه نظام و 

برنامــه ریــزی هــای دولــت محترم در ســاخت ســالیانه یك میلیون 

واحد مسكونی تحقق یابد. در انتها از كلیه عوامل محترم نشریه 

عصر اقتصاد تشكر و قدردانی می کنم.

دولت باید بطور واقعی كارخانجات را سنگر و تولید كنندگان را سرباز خود بداند و با برنامه ریزی موثر این سربازان را پشتیبانی کند
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مشکالت فزاینده صنعت پخش در نتیجه تصمیمات 
غیر کارشناسی مدیران دولتی

مدیرعامــل شــرکت پخــش البــرز می گویــد زمانــی کــه 

وزارت صنعــت دســتورالعمل درج قیمــت تولیدکننــده را 

مطرح می کند عمال حاشــیه ســود شــرکت های توزیع را در 

نظر نمی گیرد.

عقیــل آرین نــژاد دربــاره پخــش دارو در ســطح کشــور 

گفت: ما دارای پوشــش کامل توزیع در کل کشــور هســتیم 

و 25 مرکز و 1500 پرسنل در این حوزه مشغول به فعالیت 

هســتند. بــا توجــه به اینکــه بخش عمــده داروی موجــود در 

کشــور تولید داخلی اســت ما به عنوان شــرکت توزیع کننده 

هم محصوالت داخلی و خارجی و هم کاالهای مصرفی را در 

کشور پوشش می دهیم.

او سهم ریالی پخش دارو را 70 درصد و 30 درصد دیگر 

را کاالهای مصرفی عنوان کرد.

مدیرعامــل شــرکت پخــش البرز دربــاره چالش صنعت 

توزیــع توضیــح داد: عمــده مشــکالت ایــن حــوزه بــه نــگاه 

صنعــت  وزارت  کــه  زمانــی  برمی گــردد.  سیاســت گذاران 

دســتورالعمل درج قیمت تولیدکننده را مطرح می کند عمال 

حاشیه سود شرکت های توزیع را در نظر نمی گیرد.

آرین نژاد ادامه داد: تفکر اینکه علت گرانی، شرکت های 

توزیع کننده هستند؛ باعث شده است که در سال های اخیر 

توجهی به این صنعت نشــود و شــرکت های توزیع ســودآور 

نباشــند. ادامــه ایــن رونــد در بلندمــدت ضربــه بزرگــی بــه 

شــرکت هایی کــه به صــورت شــفاف توزیع می کننــد، می زند 

و ســبب می شــود که بســیاری از کانال های توزیع غیرشفاف 

ایجــاد  شــود کــه بتواننــد از طــرق دیگــری ســودآوری خــود را 

جبران کنند.

مدیرعامل شرکت پخش البرز افزود: با در نظر گرفتن 

10 تــا 12 درصــد هزینــه توزیــع کاال و با توجه به  اینکه هزینه 

احــداث انبــار، خریــد زمیــن، ناوگان تجهیــزات داخــل انبار و 

ناوگان حمل نقل  طی ســه ســال اخیر حدود 10 برابر شــده 

است باعث می شود که در بلندمدت کاال به صورت مناسب 

توزیــع نشــود کــه ضــرر آن بــه تولیدکننــده و مصرف کننــده 

می رسد.

وی راهکار حل این مشــکل را شفاف ســازی عنوان کرد 

و توضیح داد: تجربه ما در توزیع دارو نشــان داده اســت که 

شــفافیت در تمام مراحل از ابتدا تا انتها باعث می شــود که 

شرکت های زیرپله ای و غیرشفاف حذف شده و فضا را برای 

توزیع مناسب کاالها فراهم سازد.

آرین نــژاد عنــوان کرد: انتظار داریــم این اتفاق در حوزه 

کاالی مصرفــی هــم صــورت گیــرد و نظام منــد شــود و تمــام 

توزیع هــا بــه شــرکت های شــفاف از لحاظ عملکــرد و مالیاتی 

واگــذار شــود. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد کانالهــای غیــر شــفاف 

و زیرپلــه ای حــذف می شــود و باعــث ایجــاد نظــم در این امر 

می شــود. اگــر دولــت به شــرکت های بزرگ پخش سراســری 

اعتماد و حاشیه سود را اصالح کند در کنار انتظار شفافیت 

از ما، باعث منفعت تولید و مصرف می شود.

آرین نــژاد دربــاره تاثیــر نوســان ارز و تحریــم بر صنعت 

توزیــع گفــت: تمام هزینه های ما دالری اســت از خرید ملک 

گرفتــه تــا ماشــین و .. کــه بــا افزایــش قیمــت دالر 10 برابــر 

شــده اســت. از ســوی دیگــر کاالهایــی که ما توزیــع می کنیم 

همچنــان بــر پایــه ارز 4200 تومانــی اســت کــه باعــث عــدم 

پوشــش هزینه های شــرکت شــده اســت. این مســاله باعث 

شــده اســت کــه فرصــت ســودآوری را از دســت بدهیــم و 

نتوانیم مانند شــرکت های فوالدی، پتروشــیمی و بورســی به 

روز و بــا قیمــت جهانــی عرضــه خــود را انجــام دهیــم کــه در 

نتیجــه آن تولیدکننــده، توزیع کننــده و خرده فــروش متضرر 

شــود و امیدواریــم بــا حــذف ارز ترجیحــی قیمت هــا اصــالح 

شــود و هزینه هــای بخــش فــروش هــم بــا قیمــت دالر رایــج 

متناسب سازی شود.

مدیرعامــل پخش البرز در پیشــنهادی بــه قانونگذاران 

کشــور گفــت: دولــت تا جایی کــه می تواند دخالت خــود را از 

صنعت دارو و کاالهای مصرفی کم کند چون در دارو گرفتار 

قیمت گــذاری دســتوری و ارز ترجیحــی هســتیم. بــا حــذف 

دیرهنگام ارز 4200 امیدوار به اصالح قیمت ها هستیم.

آرین نژاد درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه تامین 

دارو بر قشر متوسط و پایین جامعه گفت: در همه حوزه ها 

از جمله خوراک، پوشــاک و مســکن تمام قیمت ها با ارز 25 

هزارتومانی محاسبه می شود و مردم تحت فشار قرار دارند. 

آیــا فقــط حساســیت دولــت بــر قــدرت خریــد مــردم در دارو 

اســت؟ چــرا فقط واکنش هــا درباره دارو اســت؟ چند درصد 

هزینه یک خانوار در ماه برای دارو صرف می شود؟

هزینه سرانه دارو بسیار کمتر از خوراک و مسکن است 

و دادن ایــن شــعارهای پوپولیســتی بــرای عوام فریبی اســت. 

مگر در بقیه حوزه ها دولت نگران جبران هزینه ها است؟ 

او عنــوان کــرد کــه بایــد ایــران هــم ماننــد بســیاری از 

کشورها، این فشار درمانی را از طریق بیمه  جبران کند.

مدیرعامل شــرکت پخــش البرز افــزود: دولت با حذف 

ارز ترجیحــی مــازاد درآمــدی کســب می کنــد و باید آنهــا را به 

بیمــه برگردانــد ولــی ایــن کار را انجــام نمی دهــد و کمبــود و 

گرانی ایجاد می شود. کاالبرگ الکترونیک دیگر راهکار جبران 

و حمایــت از مصرف کننــده اســت. اگــر اراده ای وجود داشــته 

باشد این مساله قابل حل است.

آرین نــژاد، بی انگیزگــی در ســرمایه گذاری در این عرصه 

را در بلندمــدت مشکل ســاز عنــوان کــرد و گفــت: بــا حــذف 

ارز 4200 تومانــی و قیمت گــذاری مناســب تمایــل و ارزش 

سرمایه گذاری احیا می شود.

مدیرعامل شرکت پخش البرز نقش بخص خصوصی 

در تصمیم گیری هــا را کم رنــگ توصیــف کــرد و گفــت: بخش 

خصوصــی در ایــن زمینــه نقشــی نــدارد. در تولیــد دارو چون 

سهم قابل توجهی از تولید در اختیار نهادهای دولتی است 

تصمیم گیــری بــدون نظــر بخــش خصوصی تا حــدودی قابل 

قبول است اما در سبد کاالیی این متفاوت است چون سهم 

بخش دولتی در این صنعت بسیار ناچیز است  و متاسفانه 

تصمیماتــی گرفتــه می شــود کــه اصــال اقتصــادی نیســت. در 

حوزه هایی که رقابت بســیار زیادی وجود دارد و هیچ کســی 

نمی تواند سود غیرمنطقی به دست آورد و تولیدکنندگان در 

رقابت تخفیف هستند، اصال نیاز به حضور دولت نیست.

او افــزود: هرگونــه تعییــن قیمــت باعــث خروج بــازار از 

تعادل می شود و اثر زیان بارش را بر جامعه خواهد گذاشت. 

گرفتن تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی و نادیده 

گرفتن نظرها و پیشــنهادهای آنها، نتیجه ای جز نابســامانی 

در بازار و فشــار اقتصادی ناشــی از آن قرار دارد و ســهم دارو 

بخصوص داروهای غیر خاص در سبد همزینه ای مردم کم 

بــوده و در صورتــی که مدیران قصد کمک به معیشــت مردم 

را دارند کنترل قیمتها در بخش مســکن، خوراک و پوشــاک 

موثرتر می باشد.

آرین نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن 

برجــام ، شــرایط تورمــی کشــور کمتــر شــود و شــاهد کاهش 

قیمت ها باشیم و دولت خودبه خود از بسیاری دخالتها کنار 

گذاشته شود. 

و  دارو  توزیــع  شــرکت  اولیــن  البــرز،  پخــش  شــرکت 

کاالهــای مصرفی در کشــور اســت که تاســیس آن بــه اواخر 

دهه 40 برمی گردد.
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