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آغاز به کار فراکسیون
احداث ،انرژی و ...
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فرصت بنگاههای اقتصادی
در پساتحریم

3

پیگیری تفکیک وزارت صنعت
از بازرگانی در دولت

4

ضرورت تغییر ساختار
اقتصادی در پساتحریم

کیک اقتصاد ایران
بزرگ میشود

کاهش قطعی هزینه صادرات
ایران با رفع تحریمها 2
فاصله  ۴تا  ۶ماههای که بهعنوان فرصت
زمانی از مرحله حصول توافق جامع و نهایی
میان ایران و جمع مشترک  ۶قدرت برتر
جهان و تایید برچیدهشدن کامل تحریمهای
بینالمللی ایران از سوی گروه مذاکرهکننده،
تا موعد اجراییشدن مفاد این توافق که لغو
تمامی تحریمهای ایران را نیز شامل میشود،

رشد اقتصادی  6درصدی
برای صنعت و تجارت در سال جاری

هفت تنگنای اقتصادی
در پساتحریم

8

4

7

6

پیشرفت واقعی شتابان خواهد شد

رییسجمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای رســیدن بــه توســعه متــوازن و همهجانبــه
کشــور تمــام تــاش خــود را بــهکار میگیــرد ،گفــت :زنجیرههــای تحریــم بــه زودی خواهــد
گسســت و بــه ایــن ترتیــب حرکــت کشــور بــه ســمت پیشــرفت واقعــی و پایــدار شــتابانتر
خواهد شــد.

تولید صادراتمحور،
یک «تکلیف» است

بايدها و نبايدها در
پسا تحريم

3

6

در حال حاضر اقتصاد ایران در دورهای
نفس میکشد که از آن بهعنوان دوره
پساتحریم یاد میشود .دورهای که قطعا
برای بخش خصوصی و حتی بخش دولتی
به منزله آزمونی است که میتوان از آن
سربلند بیرون آمد .در این راستا یادآوری
چند نکته ضروری به نظر میرسد.
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از دیدگاه رهبر معظم انقالب ،مسئوالن
کشور و وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
رسیدن به تولید رقابتپذیر یک تکلیف
است و اعتقاد شخصی من این است که
باید تولید صادراتگرا داشته باشیم».
این بخشی از سخنان تنها بازمانده
.کابینه دولت شهید رجایی است
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پیشبینی کارشناسان بانک جهانی درباره تحوالت پساتحریم ایران

آغاز به کار فراکسیون
احداث ،انرژی و ...
رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روی

در راســتای هــم افزایــی و اعتــای نقــش اتــاق ایــران در
جهــت توســعه و رشــد بخــش خصوصــی و بسترســازی
هــای اثــر بخــش در ایــن زمینــه ،متمرکــز شــدن هــر
یــک از گــروه هــای تخصصــی و صنعتــی متفــاوت در
قالــب فراکســیونها را بمنظــور تضــارب آراء و نظــرات
بــرای غنــی ســازی تصمیــم ســازی هــا و تصمیــم
گیــری هــای اتــاق ،امــری بدیهــی و الزم مــی دانــد و در
اولیــن حرکــت بــا مشــارکت فدراســیون صــادرات انرژی
و صنایــع وابســته ایــران فعالیــت «فراکســیون احــداث،
انــرژی و »...آغــاز بــه کار نمــوده و نخســتین نشســت
ایــن فراکســیون در تاریــخ  94/6/4بــا دعــوت از تشــکل
هــای همگــن فعــال در اتــاق برگــزار شــد.که خالصــه
مذاکــرات ایــن جلســه بــه ایــن شــرح مــی باشــد:
 در ابتــدای جلســه آقــای دکتــر شــمس اردکانیعضــو هیــات رئیســه فدراســیون ضمــن خوشــامدگویی
بــه حاضریــن هــدف و انتظــار از تشــکیل فراکســیون
احــداث و انــرژی و..را هــم اندیشــی و گفتگــو و
هماهنگــی نماینــدگان همســوی حاضــر در اتــاق ایــران
و شهرســتانها در راســتای غنــی ســازی و اعتــدای
تصمیمــات و نقــش ایــن اتــاق هــا در فضــای سیاســی و
اقتصــادی و اجتماعــی و مشــخصا فضــای کســب و کار
بخــش خصوصــی بیــان نمودنــد.
آقــای مهنــدس صالحــی دبیــر فدراســیون اضافــه
نمودنــد تشــکیل و نشســت فراکســیون میتوانــد نقطــه
عطفــی بــرای همراهــی در نشســت هــا و تصمیــم
گیــری هــای اتــاق باشــد و توضیــح دادنــد کــه اگــر ایــن
فراکســیون بصــورت مرتــب و سیســتمی عمــل نمایــد
موفــق خواهــد بــود کــه در آینــده و در جریــان فعالیــت
هــای اتــاق بــا همفکــری و تصمیــم ســازی اثرگــذار
باشد.ایشــان انتظــار از فراکســیون را سیاســت گــزاری
در رابطــه بــا اهــداف بلنــد مــدت دانســتند.
دبیرخانه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

کاهش قطعی هزینه صادرات ایران با رفع تحریمها
فاصله  ۴تا  ۶ماههای که بهعنوان فرصت زمانی از مرحله
حصول توافق جامع و نهایی میان ایران و جمع مشترک ۶
قدرت برتر جهان و تایید برچیدهشدن کامل تحریمهای
بینالمللی ایران از سوی گروه مذاکرهکننده ،تا موعد
اجراییشدن مفاد این توافق که لغو تمامی تحریمهای ایران
را نیز شامل میشود،
تبدیل به یک مقطع زمانی پر تب و تاب برای همه طرفهای
مذاکرهکننده و به طور ویژه ،برای ایران و امریکا شده است.
از همان نخستین ساعات اعالم رسمی نهاییشدن توافق
جامع هستهای در روز  ۱۴ژوئیه  ۲۴( ۲۰۱۵تیر )۱۳۹۴
حجم انبوهی از اخبار و گزارشهای خبری مختلف ،فضای
رسانهای بیشتر کشورهای جهان را دربر گرفت و این وضعیت
کماکان نیز ادامه دارد .روزی سپری نمیشود که در آن
خبری ـ هر چند کوتاه اما مهم ـ در رابطه با تحوالت و
پیامدهای ناشی از این توافق یا اظهارنظرهای مسئوالن ارشد
و رده باال در کشورهای طرف مذاکره ،در سطح بینالمللی
منتشر نشود.
نهادهای مرجع بینالمللی نظیر سازمان ملل متحد ،بانک
جهانی ،صندوق بینالمللی پول و سایر مراجع و نهادهای
جهانی (بهویژه در حوزه اقتصاد و در بازارهای مالی دنیا) از
جمله مطرحترین این نهادها محسوب میشوند و میتوان با
مراجعه به وبسایتهای رسمی آنها ،آخرین تحوالت مربوط
به این رویداد مهم و تاریخی را پیگیر شد.
بانک جهانی در روزهای اخیر و در همین راستا ،دو مطلب
خبری مربوط به توافق هستهای ایران و  ۵+۱و پیامدها و
حواشی آن را در سایت رسمی خود قرار داده است؛ گزارشی
از واشنگتن پایتخت ایاالت متحده در باره تاثیرات آینده و
پیامدهای ناشی از اجرای مراحل توافق که چکیده آن را
میتوان در این جمله خالصه کرد« :لغو تحریمهای ایران به
صورت کامل ،منجر به کاهش قیمت جهانی نفت و تقویت
اقتصاد ایران خواهد شد ،اگر بهدرستی مدیریت شود» .
این تحلیل اقتصاددانان بانک جهانی ،مواردی را بهعنوان
دستاوردهای ایران ـ البته در صورت اجراییشدن توافق و
برچیده شدن دیوارهای تحریم ـ برشمرده است که نخستین

مورد آن (مانند سایر گزارشها و اظهارنظرهای مرتبط با این
موضوع) به پیامدهای حضور دوباره و کامل ایران در بازار
جهانی نفت اختصاص دارد :بازگشت کامل ایران به قافله
جهانی اقتصاد به طور مشخص تاثیرات خود را بر بازار
بینالمللی مبادالت نفتی ،اقتصاد ایران و همچنین شرکای
تجاری ایران نشان خواهد داد.
عالوه بر این ،کاهش ملموس هزینههای تجارت خارجی
ایران بههمراه افزایش قطعی حجم تجارت خارجی این کشور
بهویژه رشد صادرات (غیرنفتی و نفتی) از دیگر رویدادهایی
است که وقوع آنها حتمی خواهد بود و کارشناسان ارشد
اقتصاد در بانک جهانی تخمین میزنند که این رشد قطعی
در صادرات ایران ،اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی در نخستین
سال حضور تمامقد ایران حداقل به  ۱۷میلیارد دالر خواهد
رسید که معادل  ۵/۳درصد تولید ناخالص داخلی این کشور
خواهد بود.
همچنین حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران نیز
در نخستین سال (از دوران پساتحریم) به  ۳میلیارد دالر
میرسد که دو برابر میزان آن در یکسال گذشته است.
دومین مطلبی که بانک جهانی در رابطه با ایران و تحوالت
اخیر منتشر کرده است ،گزارشی به صورت پرسش و پاسخ
است .این بانک پیش از این و در قالب نظرخواهی اینترنتی
از مراجعان به وبسایت خود خواسته بود پرسشهای
(احتمالی) خود را از طریق پست الکترونیکی با کارشناسان
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این بانک در میان گذاشته و پاسخ کارشناسان را دریافت
کنند.
الزم به ذکر است با توجه به تعداد زیاد سواالت که از
سراسر جهان برای بانک جهانی ارسال شده و در عین حال
نکتههایمشترک و شباهتهای بسیاری نیز در این سوالها
وجود داشت ،مجموعه این پرسشها به صورت چند سوال
جامع و ادغامشده ،در این گزارش مطرح شده و اقتصاددان
ارشد بانک جهانی با گرایش و تخصص در حوزه مسائل
خاورمیانه و شمال افریقا ،دکتر شانتا دِواراجان ،پاسخگوی
این سواالت بوده است:
برچیدهشدن تحریمهای اقتصادی کشور ایران چه
پیامدهای اقتصادی در پی خواهد داشت؟
بارزترین تاثیر این اقدام به شکل افزایش صادرات نفت ایران
نمایان خواهد شد و کاهش روزانه یک میلیون بشکهای
صادرات نفت این کشور که به دنبال تشدید تحریمها علیه
آن در سال  ۲۰۱۲رخ داده بود بار دیگر و در زمانی کوتاه به
حجم صادرات نفت ایران افزوده خواهد شد .ما اعتقاد داریم
حدود یکسال زمان الزم است تا ایران به جایگاه اصلی خود
بهعنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت جهان که تا پیش
از سال  ۲۰۱۲در اختیار داشت ،برسد .حتی در نقطه شروع
این روند ،ایران آمادگی دارد فروش نفت خود را با افزایش
 ۳۰تا  ۴۰میلیون بشکه در هر روز آغاز کند.
در حوزه صادرات نیز با توجه به اینکه در پی تشدید
تحریمهای ایران ،عرضه پوششهای بیمهای بینالمللی برای
صادرات این کشور ممنوع شده و هزینههای صادراتی تا حد
قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود ،با لغو تحریمها بخش
زیادی از هزینههای مازاد تحمیلشده به حوزه صادرات
ایران کاهش پیدا خواهد کرد؛ دو حوزه تولیدات خودرو و
داروسازی نیز ازجمله دیگر حیطههایی به شمار میروند که
با لغو تحریمهای ایران از منافع آن سود خواهند برد.
لغو تحریمها برای جامعه ایرانیان و از بعد اجتماعی چه
پیامدهایی میتواند در پی داشته باشد؟
درباره اثرات اجتماعی و دستاوردهای لغو تحریم برای جامعه
ایران پژوهش کاملی انجام نشده است .اما برخی از تحلیلگران
ما در بانک جهانی خاطرنشان کردهاند که با شدت گرفتن
تحریمها نرخ بیکاری در قشر زنان ایران روبه افزایش گذاشته
و نرخ مشارکت این قشر در حوزه اشتغال ایران دچار افت
شده و طبیعی است که با رفع تحریمها این نقصان تا حدودی
جبران شود .ادامه در صفحه 9
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بايدها و نبايدها در
پسا تحريم

حمیدرضا صالحی
نایب رئیس کمیسیون انرژی و
محیطزیست اتاق بازرگانی تهران

در شــرایط پســاتحریم ،بنگاههــای اقتصــادی کوچــک بــا
کمــی درایــت و حمایــت از جانــب دولــت ،میتواننــد در
مســیر روبــه رشــد از وضعیــت موجــود اســتفاده کــرده و
عــاوه بــر جلوگیــری از خامفروشــی ،ســهم بســزایی در
ایجــاد اشــتغال داشــته باشــند.
پــس از لغــو تحریمهــا ،قطعــا تقاضــا از جانــب
ســرمایهگذاران ،تولیدکننــدگان و تجــار خارجــی جهــت
حضــور در ایــران افزایــش خواهــد یافــت؛ تحولــی کــه بــا
کمــی درایــت میتوانــد بــه فرصتــی بینظیــر تبدیــل
شــود .نیــروی کار تحصیلکــرده ،منابــع سرشــار معدنــی
و قــرار گرفتــن مــکان جغرافیایــی ایــران در جــاده
تجــارت طالیــی ،فرصتــی اســت تــا بــا کمــی حمایــت

در حــال حاضــر اقتصــاد ایــران در دورهای نفــس میکشــد
کــه از آن بهعنــوان دوره پســاتحریم یــاد میشــود .دورهای
کــه قطعــا بــرای بخــش خصوصــی و حتــی بخــش دولتــی
بــه منزلــه آزمونــی اســت کــه میتــوان از آن ســربلند
بیــرون آمــد .در ایــن راســتا یــادآوری چنــد نکتــه ضــروری
بــه نظــر میرســد.
اول :بايــد بپذيريــم كــه اقتصــاد مــا يــك دهــه از اقتصــاد
دنيــا عقــب افتــاده و نبايــد كاري كنيــم كــه بــا سياســت
نســنجيده ،هميــن وضعيتــي كــه در آن بنگاههــا و صنايــع
مــا تــا ايــن مرحلــه خودشــان را روي پــا نــگاه داشــتهاند،
از بيــن بــرود؛ چراكــه وضعيــت پســاتحريم هــم ميتوانــد
بــراي مــا يــك فرصــت باشــد و هــم بــا توجــه بــه مطلــب
فــوق و تكــرار سياســتهاي اشــتباه دولــت قبــل ،يــك
تهديــد ويرانكننــده بــراي صنعــت واقتصــاد بهحســاب
بیایــد.
دوم :دولــت بايــد بــه بخــش خصوصــي واقعــي بــرای
اســتفاده بهینــه از ايــن فرصــت طالیــی کمــک كنــد و
برنامههــا را بهگون ـهای تدویــن کنــد کــه بخــش خصوصــي
محــور ارتبــاط بــا خارجيهــا قــرار گيــرد .بهگون ـهای کــه
خــود دولــت و شــركتهاي شــبه دولتــي و عمومــي اجــازه
ورود و ارتباطگيــري بــا خارجيهــا بــراي بــازار داخــل
را پيــدا نكننــد ،مگــر در مــواردي كــه در آن بخــش يــا
صنعــت مربوطــه ،بخــش خصوصــي فعــال و مدعــي نباشــد.
ســوم :از درآمدهــاي نفتــي بهنحــوي اســتفاده شــود
كــه بــراي ســرمايهگذاري و تقويــت زيرســاختهاي راه،

حملونقــل ،انــرژي ،ايســيتي و فاينانــس بــا محوريــت
بخــش خصوصــي اســتفاده كنــد و از اشــتباه دولتهــاي
گذشــته كــه ايــران را بهشــت واردات كردنــد ،شــديدا پرهيز
كنــد؛ چراكــه ایــن موضــوع در گذشــته نیــز تجربــه شــده و
میتــوان نتیجــه ایــن امــر را پیــش رو ترســیم کــرد.
چهــارم :دولــت اجــازه دهــد اتــاق بازرگانــي مســوول
نزديكــي بخــش خصوصــي بــا شــركتهايی کــه متناظــر
خواهــان ورود بــه بازارايــران هســتند ،باشــد و از طرفــي اتاق
نيــز بــا همــكاري تشــكلهاي ملــي و قــوي در بخشهــاي
مختلــف ،ايــن موضــوع را هوشــمندانه مديريــت کنــد تــا
از فرصــت پيــش آمــده بيشــترين بهــره نصیــب بخــش
خصوصــي شــود؛ چراكــه بــا اســتفاده از ظرفيتهــاي
بخــش خصوصــي واقعــي اســت كــه ميتوانيــم شــاهد
روشــن شــدن موتــور اقتصــاد ايــران و متعاقــب آن شــاهد
پاييــن آمــدن تــورم و خــروج از ركــود باشــیم.
پنجــم :ورود شــركتهاي خارجــي بــا توجــه بــه
ســرمايهگذاري و انتقــال تكنولــوژي بــه كشــور بــا توجــه بــه
نيــروي انســاني ماهــر ،تحصيلكــرده و دســتمزدهاي پاييــن
همچنیــن انــرژي ارزان و موقعيت جغرافيايــي در خاورميانه،
فرصتــي اســت كــه اوال منجــر بــه توليــد رقابتــي بنگاههــاي
داخلــي خواهــد شــد و ثانيــا شــاهد آغــاز صــادرات مــورد
انتظــار بــه بازارهــاي خاورميانــه خواهیــم بــود .بهعــاوه
میتوانیــم ایــران را بــازار هــدف خارجیهــا قــرار دهیــم؛
بهطــور اساســي ميتوانيــم شــاهد تحقــق اقتصــاد درونزاي

فرصت بنگاههای اقتصادی در پساتحریم
دولتــی و ایجــاد ارتبــاط بیــن شــرکتهای خارجــی بــا
کنسرســیومی متشــکل از بنگاههــای کوچــک ایرانــی
(ترجیحــا زیــر نظــر اتــاق بازرگانــی ایــران) ،بتــوان ســهم
بخــش خصوصــی در صــادرات غیرنفتــی اعــم از فــروش
خدمــات و محصــوالت مصرفــی را افزایــش داد و از خــام
فروشــی جلوگیــری کــرد .ایــن مــدل قبــا در کشــورهایی
ماننــد برزیــل ،ترکیــه و کــره جنوبــی اجــرا شــده و همــگان
امــروز شــاهد رشــد روزافــزون ایــن کشــورها هســتند .بــا
مقایســه ســاده ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه

یکــی از نیروهــای محــرک هــر کشــور در رســیدن بــه
تولیــد ناخالــص بیشــتر حمایــت از بنگاههــای اقتصــادی
کوچــک در راســتای حمایــت از تولیــد داخلــی اســت.

دکتر حمیدرضا شایسته
مدرس دانشگاه
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بــرون گــرا باشــيم همــان كــه در ابالغيــه اقتصــاد مقاومتــي
توســط مقــام معظــم رهبــري آمــده اســت.
ششــم :بخــش خصوصــي مــا متاســفانه بــا سياس ـتهاي
نادرســت طــي ســاليان گذشــته ضعيــف شــده و شــايد امروز
نتوانــد در مقابــل خارجيهــا رقابــت كنــد ،پــس بايــد بــه
فكــر تقويــت آنــان باشــيم تــا در عرصــه پســاتحريم نقــش
خــود را بهخوبــي در محوريــت كارهــا بهعهــده بگيرنــد
از جملــه ايــن حمايتهــا نیــز ميتوانــد پرداخــت بدهــي
گذشــته دولــت بــه بخــش خصوصــي و خســارات وارده از
ديركــرد آن باشــد .خــوب ميدانيــم شــركتها هميــن
ميــزان بدهــي را متناســب بــه بانكهــا بــا بهرههــاي
مركــب معوقــه دارنــد.
هفتــم :مســاله اصلــي كــه بهنظــر ميرســد نبايــد از آن
غافــل شــويم ،بحــث اصــاح سياسـتهاي اقتصــادي اســت.
مــا از دولــت انتظــار داريــم همانطــور كــه در مذاكــرات
 5+1در مقابــل قدرتهــاي جهــان ســربلند درآمــد،
در داخــل كشــور نيــز در اجــراي سياســتهاي صحيــح
اقتصــادي مقتدرانــه عمــل كنــد؛ چراكــه احتيــاط در
اقتصــاد ســم اســت و باعــث عقبگــرد خواهــد شــد .حركــت
بــه ســوي آزادســازي اقتصــاد ،خــروج هوشــمندانه دولــت
از قيمتگذاريهــا ،واقعيســازي قيمــت حاملهــاي
انــرژي در يــك بــازده زمانــي و شــيب مناســب بــه طــوري
كــه اقــام قاچاقپذيــر ســريعتر بــه قيمــت واقعــي
برســند ،واقعيســازي نــرخ ارز متناســب بــا تــورم داخــل
منهــاي تــورم خــارج و از طرفــي افزايــش حقــوق كاركنــان
بهصــورت هــر ســه مــاه يــا  6مــاه بــرای تقويــت قــدرت
خريــد ،اينهــا مــواردي اســت كــه ميتوانــد پيامهــاي
خوبــي بــه فعــاالن اقتصــادي بدهــد كــه بــا اصــاح فضــاي
كس ـبوكار و اصالحــات اقتصــادي ميتــوان از فرصتهــاي
پســاتحريم دســتاوردهاي خوبــي ايجــاد كــرد كــه مــردم مــا
در رفــاه نســبي روز خــود را شــب كننــد.
آن روز زمانــي اســت كــه اقتصــاد مــا از اقتصــاد دولتــي
و نفتــي خــارج شــده اســت و چــرخ توليــد كشــورمان
تنظيمكننــده اقتصــاد ،كنتــرل تــورم و ايجادكننــده رشــد
ناخالــص ملــي اســت .در آن اقتصــاد اســت کــه میتوانیــم
شــاهد توزيــع ثــروت بيــن مــردم عزيزمــان باشــيم ،نــه
توزيــع فقــر و فالكــت.

شماره دو  ///هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فعالیت  5منطقه آزاد اقتصادی جدید
بزودی آغاز می شود

دولــت ایجــاد  5منطقــه آزاد اقتصــادی جدیــد
در کشــور را تصویــب کــرده و بــزودی فعالیــت
ایــن مناطــق آغــاز خواهد شــد

مشــاور رییــس جمهــور و دبیــر شــورای هماهنگی
مناطــق آزاد گفت:دولــت ایجــاد  5منطقــه آزاد
اقتصــادی جدیــد در کشــور را تصویــب کــرده و
.بــزودی فعالیــت ایــن مناطــق آغــاز خواهــد شــد
اکبرتــرکان روزچهارشــنبه درحاشــیه همایــش
معاونــان آموزشــی دانشــگاههای سراســر کشــور
درمحــل دانشــگاه شــمال آمل گفــت :منطقــه آزاد
جاســک ،بوشــهر ،مهــران  ،اردبیــل و اینچــه برون
در دولــت تصویــب شــده وهــدف گــذاری بــرای
صــادرات بــه بــازار کشــورهای همســایه وهــم مرز
.بــا ایــن مناطــق مشــخص شــده اســت
وی ادامــه داد :منطقــه آزاد مهــران بــرای جــذب
بازارکشــور عــراق ،منطقــه آزاد جاســک بــه
عنــوان پایــگاه دوم صــادرات نفــت کشــور از
خلیــج فــارس بــه دریــای عمــان هــدف گــذاری
.شــده اســت
تــرکان ازمنطقــه آزاد اینچــه بــرون بــه عنــوان
یکــی از مناطــق مهــم آزاد در شــمال کشــور
یــاد کــرد وادامــه داد :بعــداز افتتــاح راه آهــن
سراســری گــرگان بــه ترکمنســتان وقزاقســتان
مــی تــوان از ظرفیــت هــای بــاالی اقتصــادی در
.ایــن منطقــه اســتفاده کــرد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون  7منطقــه
آزاد اقتصــادی در کشــور وجــود دارد ،تصریــح
کــرد :ایجــاد مناطــق جدیــد آزاد درکشــور منــوط
بــه پیشــنهاد اســتانداری هــا و بررســی وتصویــب
.آن در شــورای عالــی مناطــق آزاد اســت
وی در خصــوص اینکــه ایجــاد منطقــه آزاد در
مازنــدران در برنامــه شــورای هماهنگــی مناطــق
آزاد اســت ،پاســخ داد :اســتانداری مازنــدران بایــد
درایــن رابطــه پیشــنهاد دهــد ودر شــورای عالــی
مناطــق آزاد بررســی شــود

پیگیری تفکیک وزارت صنعت
از بازرگانی در دولت
یــک مقــام آگاه از پیگیــری بیســر و صــدای جداســازی
بخشهــای صنعــت و بازرگانــی در وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت توســط اعضــای دولــت خبــر داد .یــک مقــام آگاه
در گفتوگــو بــا فــارس اظهــار داشــت :موضــوع جــدا شــدن
وزارت صنعــت و بازرگانــی توســط اعضــای دولــت در حــال
پیگیــری اســت و تعــدادی از نماینــدگان مجلــس نیــز موافق
و پیگیــر این
.مساله هستند
وی بــا بیــان اینکــه حــدود  70درصــد اعضــای کمیســیون
صنایــع مجلــس موافــق جداســازی وزارت صنعــت و
بازرگانــی هســتند ،تصریــح کــرد :ممکــن اســت جداســازی
بخشهــای صنعــت و بازرگانــی در نیمــه دوم امســال
عملیاتــی شــود و دو وزیــر بــرای ســکانداری بخشهــای
صنعــت و بازرگانــی انتخــاب شــوند .بــه گفتــه ایــن مقــام
آگاه ،محمــد شــریعتمداری ،معــاون اجرایــی رییسجمهــور

بــه عنــوان یکــی از گزینههــای تصدیگــری وزارت
بازرگانــی مطــرح اســت .مقاممعظمرهبــری اخیــرا در
جلســهای بــا اعضــای هیــات دولــت در بخشهایــی از
سخنانشــان فرمودنــد :چهــار وزارتخانــه را دادنــد دســت
آقــای نعمــتزاده .واقعــا چهــار وزارتخانــه بــود اینجــا؛
.صنایــع ،صنایــع ســنگین ،معــادن و بازرگانــی
ایشــان افــزود :یکــی از کارهــای عجیــب و غریبــی کــه برای
بنــده هــم تــا آخــر معلــوم نشــد کــه چــرا ایــن کار انجــام
گرفــت ،همــراه کــردن وزارت بازرگانــی بــا وزرات صنایــع و
ل نشــده
معــادن بــود یعنــی واقعــا هنــوز هــم بــرای مــن حـ 
اســت .مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد :آن روز هــم کــه
ایــن کار را انجــام میدادنــد بــرای مــن روشــن نبــود کــه
چــرا دارنــد ایــن کار را انجــام میدهنــد ،خــب ،مســووالن
مجلــس و دولــت تشــخیص داده بودنــد و انجــام دادنــد.
واقعــا کار ســختی اســت ،مــا حــق میدهیــم کــه ایشــان
(وزیــر صنعــت) ســختش باشــد .امــا باالخــره بایــد ایــن کار
را انجــام بدهـد یعنــی یکــی از کارهــای بســیار مهــم مســاله
مدیریــت تجــارت خارجــی اســت .از ایــن جهــت کــه اینجــا
صرفــا بــازار مصنوعــات خارجــی نباشــد کــه بــازار خــودرو،
.بــازار فــان و ...یکســره بــه آنهــا داده شــود
در چنیــن شــرایطی اخیــرا محمدرضــا نعمــتزاده ،وزیــر
صنعــت در مــورد مباحــث مطــرح شــده از ســوی مقــام
معظــم رهبــری نســبت بــه ادغــام وزارتخانههــای صنایــع و
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بازرگانـی گفــت :انتقــادی از ســوی رهبــری در مــورد ادغــام
وزارتخانههــای بازرگانــی و صنایــع ســابق مطــرح نشـد بلکه
بــه دلیــل اینکــه مــن گزارشــی در مــورد اقدامــات وزارت
صنعــت ارایــه کــردم و مــوارد زیــادی را شــامل میشــد،
رهبــری فرمودنــد کــه کار زیــادی بــه وزارت صنعــت محــول
شــد ه مــا نفهمیدیــم چــرا ایــن دو وزارتخانــه بــا هــم ادغــام
وی ادامــه داد :در دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری.شــدند
وقــت مــا کــم بــو د ولــی اگــر وقتــی باشــد حتمــا توضیــح
خواهیــم داد .وی تاکیــد کــرد :کوچکســازی دولــت و ادغام
وزارتخانههــا کار درســتی اســت و تکلیــف برنامــه پنجــم
بــوده اســت.وزیر صنعــت بــا بیــان اینکــه دولــت برنام ـهای
بــرای جداســازی وزارتخانههــای صنعــت و بازرگانــی
نــدارد ،افــزود :ادغــام وزارتخانههــا یــک الگــوی جهانــی
اســت بــه طــوری کــه در ســابق اتحادیــه جماهیــر شــوروی
دارای  30وزارتخانــه صنعتــی ماننــد وزارت نســاجی ،وزارت
اتومبیــل ،وزارت ماشینســازی و وزارت پتروشــیمی بــود
ولــی بعــدا بــا یکدیگــر ادغــام شــدند .وی تاکیــد کــرد:
صنعــت و بازرگانــی از یکدیگــر جــدا نیســتند و بحثــی در
.مــورد جداســازی ایــن دو بخــش مطــرح نیســت
وی افــزود :نمیتوانیــم چیــزی در زندگــی پیــدا کنیــم کــه
بــا آن در ارتبــاط هســتیم ولــی بــه وزارت صنعــت ارتباطــی
نداشــته باشــد ،همــه چیــز از ســیمان و پوشــاک گرفتــه تــا
.میکروفــن بــا وزارت صنعــت مرتبط اســت

رشد اقتصادی  6درصدی برای صنعت و تجارت در سال جاری
معــاون طــرح و برنامــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت رشــد
اقتصــادی شــش درصــدی را در ســال جــاری بــرای مجموعــه
.بخشهــای صنعــت ،معــدن و تجــارت پیشبینــی کــرد
حســین ابویــی مهریــزی بــا بیــان اینکــه رشــد بخــش صنعــت،
معــدن و تجــارت در ســال گذشــته پنــج درصــد بــوده اســت ،اظهــار
کــرد :براســاس هدفگــذاری کلــی بــرای بخــش صنعــت ،معــدن و
تجــارت نــرخ رشــد اقتصــادی ایــن بخــش در ســال جــاری بایــد بــه
.شــش درصــد برســد
بــه گفتــه وی براســاس برنامــه رشــد اقتصــادی ایــن بخــش در ســال
 1395بــه  9درصــد و در ســال  1396نیــز بــه  12درصــد خواهــد
.رســید
معــاون طــرح و برنامــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان
اینکــه در حــال حــارض  20هــزار و  900طــرح نیمهمتــام بــا

پیرشفــت فیزیکــی بیــش از  20درصــد در کشــور وجــود دارد ،گفــت:
قطعــا همــه ایــن طرحهــا طــی دو ســال باقیمانــده دولــت بــه
بهرهبــرداری نخواهــد رســید امــا آن طرحهایــی کــه امــکان تکمیــل
.دارنــد بهرهبــرداری خواهنــد شــد
ابویــی مهریــزی همچنیــن دربــاره کاهــش می ـزان جوازهــای تاســیس
صــادره در ســال جــاری اظهــار کــرد :دریافــت جــواز تاســیس بــه
معنــای رسمایهگــذاری انجــام شــده نیســت بلکــه بــه معنــای متایــل
بــه رسمایهگــذاری اســت .مــا در ســال جــاری کاهــش کمــی در
بخــش تولیــد و تقاضــا داشــتهایم کــه قطعــا روی ایــن مســائل تاثیــر
.میگــذارد
وی در ادامــه دربــاره پروژههــای دولتــی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و اولویــت تکمیــل آنهــا گفــت :در مــورد پروژههــای بخــش
خصوصــی مــا مجــری نیســتیم و منیتوانیــم بگوییــم تــا زمانــی کــه

پروژههــای قبلــی تکمیــل نشــده پــروژه جدیــدی آغــاز نشــود،
چـرا کــه بخــش خصوصــی بـرای رسمایهگــذاری جدیــد درخواســت
میکنــد و مــا فقــط میتوانیــم بگوییــم کــه در ایــن رشــتهها
.اولویــت نداریــم
معــاون طــرح و برنامــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان
اینکــه در وزارتخانــه خیلــی پــروژه دولتــی نداریــم ،اظهــار کــرد:
فقــط در برخــی مناطــق کمــر توســعه یافتــه کــه بخــش خصوصــی
بــه آنجــا ورود منیکنــد دولــت ورود کــرده و ســازمانهای ایــدرو
و ایمیــدرو نیــز طرحهایــی بــه ایــن شــکل دارنــد کــه در مــورد ایــن
پروژههــا منطــق ایــن اســت کــه اول پروژههــای نیمهمتــام بــه
.بهرهبــرداری برســند و بعــد پــروژه جدیــد آغــاز شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شماره دو  ///هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار
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کــه بــرای صــادرات فــوالد بــه بــازار ســایر کشــورها بایــد زیاندهی خودروسازی سایپا

تولید صادراتمحور،
یک «تکلیف» است
تولید صادراتگرا یک تکلیف است

از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب ،مســئوالن کشــور و
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رســیدن بــه تولیــد
رقابتپذیــر یــک تکلیــف اســت و اعتقــاد شــخصی مــن
ایــن اســت کــه بایــد تولیــد صادراتگــرا داشــته باشــیم».
ایــن بخشــی از ســخنان تنهــا بازمانــده کابینــه دولــت
.شــهید رجایــی اســت
محمدرضــا نعمــتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
صبــح روز گذشــته در نشســتی مطبوعاتــی کــه در
آخریــن روز از هفتــه دولــت برگــزار شــد بــا اشــاره بــه
اینکــه بیــش از ۸هــزار واحــد صنعتــی کوچــک ،بــزرگ
و متوســط در دولــت تدبیــر و امیــد در کشــور ایجــاد و
یــا مجــوز بهرهبــرداری آنهــا صــادر شــده اســت ،اظهــار
کــرد :بهرهبــرداری از ایــن واحدهــای صنعتــی حداقــل
۱۲۰هــزار فرصــت شــغلی در کشــور ایجــاد کــرده اســت.
همچنیــن در ایــن ســالها مــا در بخــش صنعــت ،معــدن
و تجــارت رشــد خوبــی را تجربــه کردهایــم؛ تــا جایــی کــه
رشــد منفــی کشــور در بخــش صنعتــی بــه رشــد مثبــت
 ۷/۵درصــد رســیده اســت.وزیر صنعــت ،معــدن و تجــارت
در بخشــی از ســخنان خــود بــه راهانــدازی کمپیــن
نخریــدن کاالهــای ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت :راهانــدازی
ایــن کمپیــن گنــاه و خیانــت اســت و هــر کســی کــه ایــن
کمپیــن را راهانــدازی و از آن اســتقبال کنــد ،ضــد انقــاب
اســت؛ ایــن کمپیــن مثــل ایــن اســت کــه مــا کمپینــی
.علیــه اقتصــاد ملــی و اشــتغال جوانــان راه بیندازیــم

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه ایــن جلســه
در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار صمــت دربــاره دســتیابی
بــه تولیــد صادراتگــرا و برنامههــای وزارت متبوعــش
در راســتای تحقــق ایــن هــدف اظهــار کــرد :از دیــدگاه
رهبــر معظــم انقــاب ،مســئوالن کشــور و وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت رســیدن بــه تولیــد رقابتپذیــر یــک
تکلیــف اســت و اعتقــاد شــخصی مــن ایــن اســت کــه بایــد
تولیدصادراتگــرا داشــته باشــیم.وی ادامــه داد :مــا در
بخــش تولیــد از اصطــاح «تولیــد صادراتگــرا» اســتفاده
میکنیــم کــه همــان تولیــد صادراتمحــور اســت زیــرا
بخــش تولیــد و صنعــت ایــران نیازمنــد تحقــق ایــن
هــدف اســت.نعمتزاده تصریــح کــرد :اگــر تولیــدات ایــران
رقابتپذیــر بــود بهطــور قطــع بایــد کاالهــا و محصــوالت
مــا نیــز خریــدار خارجــی داشــت و مــا تــاش داریــم تــا
ایــن هــدف را در بخــش تولیــد و صنعــت محقــق کنیــم.
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه ممکــن اســت در امســال بــه دلیــل رشــد قیمتهــا،
میــزان صــادرات مــا افزایــش قابلتوجهــی نداشــته باشــد،
خاطرنشــان کــرد :آمارهــا بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه
در بســیاری از تولیــدات و صنایــع بــه صــورت مــوردی
بــا افزایــش صــادرات مواجــه بودهایــم کــه در اینبــاره
میتــوان بــه افزایــش صــادرات فــوالد و مــس اشــاره
کرد.وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت یــادآور شــد :یکــی از
دالیلــی کــه منجــر بــه کاهــش میــزان صــادرات کاالهــای
ایرانــی شــده ،بیتوجهــی بــه رعایــت اســتاندارد بــازار
هــدف اســت .بــه عنــوان مثــال واحدهــای تولیدکننــده
فــوالد ایــران دارای اســتاندارد امریــکا بودنــد در حالــی

اســتاندارد همــان بــازار را دریافــت میکردیــم کــه بــا
رعایــت ایــن اصــل توانســتیم میــزان صــادرات فــوالد ایــران
را افزایــش دهیم.ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه افزایــش
صــادرات ذوبآهــن اصفهــان ،فــوالد اهــواز و فــوالد مبارکــه
ابــراز کــرد :بــه طورقطــع اگــر ایــن واحدهــای تولیــدی بــه
ســمت افزایــش کیفیــت و بهبــود شــرایط تولیــد کاالهــا و
قیمــت تمامشــده حرکــت نمیکردنــد ،نمیتوانســتند
بــرای کشــور ارزآور باشــند.نعمتزاده از برگــزاری جلســه
هفتگــی بــا رســتههای مختلــف تولیــدی خبــر داد و گفــت:
روزهــای شــنبه هــر هفتــه بــا گروهــی از تولیدکننــدگان
جلسـهای برگــزار میکنیــم تــا ضمــن شناســایی مشــکالت
تولیدکننــدگان بتوانیــم بــا سیاســتگذاری و برنامهریــزی
درســت ،اقداماتــی را در راســتای رفــع محدودیــت و موانــع
پیــشروی تولیدکننــدگان انجــام داده و معضــات آنهــا را
برطــرف کنیم.وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان این
مطلــب کــه بخشــی از مشــکالت تولیدکننــدگان ایرانــی در
مســیر صــادرات ،خــارج از مرزهــای کشــور بــوده کــه بــا
رفــع تحریمهــا میتوانیــم بخشــی از مشــکالت تولیــد
ایــران را برطــرف کنیــم ،اظهــار کــرد :البتــه تولیدکننــدگان
در داخــل نیــز بــا مشــکالتی در زمینــه بیمــه ،مالیــات،
دسترســی نداشــتن بــه تســهیالت بانکــی و ...مواجــه
هســتند.این عضــو کابینــه دولــت یازدهــم گفــت :دولــت
نســبت بــه رفــع معضــات بخــش تولیــد مصمــم اســت و
مــا هــم تــاش میکنیــم تــا از سیســتم بانکــی کمــک
بیشــتری بــرای بخــش تولیــد دریافــت کنیم.نعمــتزاده
همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دیگــر صمــت در زمینــه
قانــون انتــزاع و مشــکالتی کــه بــرای صنایــع تبدیلــی ایجاد
شــده ،اظهــار کــرد :بــا همــکاری وزیــر جهــاد کشــاورزی،
تغییراتــی در آییننامــه ایــن قانــون ایجــاد و آن را مصــوب
کــرده و بــه مرحلــه اجــرا در آوردهایــم .وی گفــت :بــا توجــه
بــه تغییــرات ایجــاد شــده در قانــون انتــزاع ،تکلیــف صنایــع
تبدیلــی کــه زیرمجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی شــده
بودنــد را روشــن کردیــم .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
داشــته باشــیم کــه اغلــب واحدهــای صنایــع تبدیلــی ،جــزو
واحدهــای صنعتــی کوچــک هســتند کــه بخشــی از آنهــا
بهطــور طبیعــی و بــه منظــور تامیــن مــواد اولیــه نیــاز بــه
تعامــل و همــکاری بــا وزارت جهــاد کشــاورزی دارنــد کــه از
جملــه ایــن صنایــع میتــوان بــه واحدهــای تولیــد صنایــع
.تبدیلــی اشــاره کــرد

ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم دربــاره مانــدن ۸۰
هــزار دســتگاه خــودرو در انبــار شــرکتهای خودروســازی
گفــت :از دولــت قبــل ۲۰۰هــزار دســتگاه خــودرو در انبــار
شــرکتها باقــی مانــده بــود امــا درحالحاضــر تعــداد
خودروهــای باقیمانــده در انبــار شــرکتهای خودروســازی
بــه  ۸۰هــزار دســتگاه رســیده کــه ایــن رقــم معــادل تولیــد
 ۱۵.روز یــک شــرکت خودروســازی محســوب میشــود
وی بــا اشــاره بــه راهانــدازی کمپینــی بــرای نخریــدن
خودروهــای داخلــی گفــت :مــا بــه دنبــال ارزانــی و
کاهــش قیمــت کاال در بــازار هســتیم ولــی ایــن امــر نبایــد
منجــر بــه زیاندهــی شــرکتهای خودروســازی شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
شــرکت خودروســازی «ســایپا» امســال نیــز زیــان خواهــد
داد ،اعــام کــرد :بهطورقطــع ســایپا بــا ادامــه زیاندهــی
بایــد تعطیــل شــود کــه ایــن امــر منجــر بــه از میــان
رفتــن  ۳۰تــا ۴۰هــزار فرصــت شــغلی در کشــور خواهــد
شــد.نعمتزاده دربــاره واردات خــودرو تصریــح کــرد:
ســال گذشــته بــرای واردات ۱۰۶هــزار دســتگاه خــودروی
خارجــی  ۲/۲میلیــارد دالر ارز از کشــور خــارج شــد و ایــن
در حالــی اســت کــه بــرای تولیــد یکمیلیــون و ۲۰۰هــزار
دســتگاه خــودرو در ســال گذشــته تنهــا ۹/۱میلیــارد دالر
ارز از ایــران خــارج شــده اســت .البتــه بایــد ایــن نکتــه
را نیــز مــد نظــر داشــته باشــیم کــه خــروج ایــن میــزان
ارز از کشــور منجــر بــه ایجــاد ارزش افــزوده و همچنیــن
.اشــتغالزایی شــده اســت

خودروی گرانقیمت تولید نمیکنیم

بــه گفتــه ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم در شــرایط
کنونــی ،هنــر مــا ایــن اســت کــه بــا افزایــش تولیــد ،میــزان
واردات خــودرو بــه کشــور را کاهــش دهیــم .وی بــا بیــان
ایــن مطلــب کــه بیانصافــی اســت بخواهیــم بــه تولیــد
ملــی نگاهــی مثبــت نداشــته باشــیم یــا اینکــه علیــه آنهــا
کمپیــن نخریــدن بــه راه بیندازیــم ،افــزود :اگــر در طــول
ایــن ســالها تولیــد داخلــی نداشــته و از آن حمایــت
نمیکردیــم بهطورقطــع امــروز دســتان مــا در مقابــل
ســایر کشــورها بــاال بود.ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :نیــاز
کشــور را نمیتــوان بــا واردات تامیــن کــرد .همچنیــن بایــد
بدانیــم کــه شــرکتهای خودروســازی مــا نــه خــودروی
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیشرفت واقعی شتابان خواهد شد

شماره دو  ///هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

ضرورت تغییر ساختار اقتصادی
در پساتحریم
کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای
اســامی بــا اشــاره بــه برداشــته شــدن تحریمهــا
در نتیجــه توافقــات دیپلماتیــک هســتهای ایــران بــا
کشــورهای غربــی ،تغییــر ســاختار اقتصــادی کشــور
متناســب بــا شــرایط و فضــای بینالمللــی مثبــت ایجــاد
شــده را ضــروری دانســت .جعفــر قــادری بــا اشــاره بــه
شــرایط روانــی حاضــر در جامعــه در نتیجــه مذاکــرات
هســتهای ،گفــت :حتــی تــا هنگامــی کــه ایــن توافقــات
اجرایــی نشــده آثــار مثبــت آن بهطــور حتــم در بــازار
وجــود خواهــد داشــت.

رییسجمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای
رســیدن بــه توســعه متــوازن و همهجانبــه کشــور تمــام
تــاش خــود را بــهکار میگیــرد ،گفــت :زنجیرههــای
تحریــم بــه زودی خواهــد گسســت و بــه ایــن ترتیــب
حرکــت کشــور بــه ســمت پیشــرفت واقعــی و پایــدار
شــتابانتر خواهــد شــد.

حســن روحانــی دیــروز در اجتمــاع بــزرگ مــردم اســتان
همــدان از تثبیــت حــق غنیســازی و لغــو قطعنامههــای
غلــط ،ظالمانــه و ضدحقوقبشــری بهعنــوان دســتاوردهای
بــزرگ دولــت یازدهــم یــاد کــرد و گفــت :ایــن افتخــار
بــزرگ ثمــره ایســتادگی مــردم ،هدایتهــای رهبــر
معظــم انقــاب و ایثــار و فــداکاری همــه دســتاندرکاران
و بهویــژه تیــم مذاکرهکننــده هســتهای اســت .گزیــده
ســخنان رییسجمهــوری عبارتنــد از :حقــوق مــردم ایــران
را نهتنهــا در عرصــه هســتهای بلکــه در تمــام زمینههــای
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی محقــق خواهیــم کــرد.
امــروز میبینیــد کــه هیاتهــای مختلــف سیاســی و
اقتصــادی از سراســر جهــان بــه ایــران ســرازیر شــده و در
ماههــای آینــده بعــد از رفــع تحریمهــا شــاهد حرکــت
و تحــول جدیــدی در کشــور در همــه عرصههــا خواهیــم
بود.
بــا وجــود توطئههــا بــرای کاهــش قیمــت نفــت و در

شــرایطی کــه قیمــت نفــت کــه در ســالهای گذشــته
 ۱۴۰دالر در هــر بشــکه بــود ،امــروز بــه  ۴۰دالر رســیده
اســت ،دولــت بــه تعهــدات خــود بــه مــردم متعهــد
بــوده و راه توســعه کشــور را بــه پیــش بــرده و حقــوق
مــردم را نهتنهــا در زمینــه هســتهای ،بلکــه در همــه
زمینههــا محقــق خواهــد کــرد .دولــت هزینــه حــدود
۳۷درصــدی درمــان و ســامت را کــه بــر عهــده مــردم
بــود ،بهطــور متوســط بــه زیــر ۵درصــد کاهــش داده
اســت .در ایــن دوره زمانــی بــرای ۱۰میلیــون ایرانــی
دفترچــه خدماتدرمانــی ،صــادر شــده اســت .امســال
محصــول گندمــی کــه از کشــاورزان ایرانــی خریدهایــم
بــه مــرز ۸میلیــون تــن رســیده اســت .ایــن بــه معنــای
آن اســت کــه امســال نیازمنــدی مــا بــرای خریــد گنــدم
یــک میلیونتــن خواهــد بــود کــه نشــانه رشــد تولیــد
محصــول اســتراتژیک گنــدم در کشــور اســت .هیــچ فرد و
نهــادی در کشــور باالتــر از قانــون نیســت .افتخــار همــه ما
ایــن اســت کــه بــه قانــون متعهــد باشــیم و همــه نهادهای
کشــور ازجملــه دولــت ،شــورای نگهبــان ،مجلــس شــورای
اســامی ،قــوه قضاییــه و نیروهــای مســلح بایــد دســت
بهدســت هــم داده تــا شــاهد انتخابــات پرشــکوه در
کشــورمان باشــیم.

وی بــا تقدیــر از تالشهــای طاقــت فرســا و ارزنــده تیــم
مذاکرهکننــده کشــورمان در توافــق جامــع هســتهای بــا
کشــورهای غربــی افــزود :مصرفکننــدگان هــم اکنــون
دیگــر بــرای مایحتــاج آتــی خــود ماننــد ســابق فلــهای
خریــد و احتــکار نمیکننــد و مذاکــرات هســتهای
بــه لحــاظ روانــی یــک آرامــش محسوســی را در بــازار
ایجــاد کــرده اســت .عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و
محاســبات مجلــس ،تاکیــد کــرد :توافقــات هســتهای در
واقعــی شــدن قیمتهــا اثرگــذار اســت و تــورم را کاهــش
خواهــد داد .وی گفــت :تولیدکننــدگان در فضــای جدیــد
پیــش رو بایــد بــرای برنامههــای آتــی خــود یــک افــق
زمانــی مناســب در نظــر گیرنــد و اقــدام بــه ســفارش مواد
اولیــه ،ماشــینآالت مناســب و کاالهــای ســرمایهای مــورد
نیــاز خــود از کشــورهای پیشــرفته کننــد .وی افــزود:
تولیدکننــدگان میتواننــد بــا بســیاری از شــرکتهای
خارجــی رایزنــی کننــد و در تولیــد مشــترک کاال بــا آنــان
وارد همــکاری شــوند .نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس
اظهــار کــرد :هــم اکنــون فضــای الزم بــرای صــادرات
کاالهــای ســاخت داخــل بــه بســیاری از کشــورها و
اســتفاده هرچــه بیشــتر از ظرفیــت بازارهــای خارجــی
فراهــم شــده اســت .وی گفــت :سیاســتهای جنبــی
بایــد بهگون ـهای تدویــن شــود کــه تســهیلکننده آثــار و
پیامدهــا و سیاس ـتهای اقتصــادی کشــور باشــد و بایــد
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کمــک کنیــم تولیدکننــدگان از فضــای جدیــد نهایــت
اســتفاده را داشــته باشــند و از دپــو و احتــکار کاالهــای
تولیــد خــود دوری و بــه تثبیــت شــرایط کمــک کننــد.
وی بــا تاکیــد براینکــه بســیاری از ســاختارهای اقتصادی
کشــور همانند ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی نیازمند
اصــاح اســت ،گفــت :ســاختار اقتصــادی بهطــور حتــم
بایــد بــه گونــهای تغییــر کنــد و تدویــن شــود کــه از
فضــای جدیــد ایجــاد شــده در حــوزه بینالملــل نهایــت
اســتفاده شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شماره دو  ///هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فراهــم اســت .بــه گفتــه وی ،از نظــر موقعیــت و منابــع
خــدادادی ،ایــران در شــرایط بســیار مناســبی قــرار گرفتــه
و اگــر بخواهیــم ایــن تعــارض را کــه چــرا اقتصــاد ایــران در
دهههــای گذشــته بــا وجــود ایــن ظرفیــت ،رشــد نداشــته
تشــریح کنیــم ،بــه  ۷تنگنــای اصلــی در اقتصــاد ایــران
میرسیم.مشــاور اقتصــادی رییسجمهــور ادامــه داد :در
ســال  ۹۴تنگناهــای اصلــی بــر ســر راه رشــد اقتصــادی
قــرار گرفتهانــد کــه میتواننــد مانــع رســیدن بــه تصویــر
مطلــوب در اقتصــاد ایــران شــوند؛ نخســتین آنهــا ،تنگنــای
مالــی اســت کــه بعــد از بحــران ارزی بــه وجــود آمــده و
بحــران بانکــی را بــه دنبــال داشــته؛ بــه نحــوی کــه بحــران
.ارزی ســال  ۹۰و  ۹۱تبدیــل بــه تنگنــای مالــی شــده اســت

هفت
7

تنگنای اقتصادی
در پساتحریم
مشــاور اقتصــادی رییسجمهــوری در تازهتریــن اظهارنظــر
خــود ،سیاســتهای اقتصــادی در دوران پســاتحریم را
تشــریح کــرد .مســعود نیلــی دیــروز در جلســه هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره بــه ۷تنگنــای
اقتصــادی در ســال  ،۹۴مولفههــای تاثیرگــذار و مهــم در
دوران پســاتحریم را نیــز بــرای بررســی و توجــه بیشــتر
.مــورد بحــث قــرار داد
مشــکالت مالــی ،کمبــود ســرمایهگذاری ،منابــع طبیعــی،
آب و محیطزیســت ،کمبــود تقاضــای داخلــی ،تــورم دو
رقمــی و اقتصــاد زیرزمینــی در ایــران ازجملــه مــواردی بــود
کــه در ایــن جلســه مطــرح شــد .در ابتــدای ایــن جلســه،
رییــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور بــا تاکیــد بــر
ضــرورت ســرمایهگذاری در کشــور ،تــاش جــدی دولــت
بــرای خــروج از رکــود را مــورد توجــه قــرار داد و خواســتار
تشــویق فعــاالن اقتصــادی بــه امــر صــادرات شــد .محســن
جاللپــور بــا اشــاره بــه عملکــرد دولــت در طــول  ۲ســال
گذشــته توضیــح داد :دولــت در عرصــه بینالمللــی و
تــورم اقدامــات قابــل توجهــی انجــام داده کــه دســتاوردهای
غیرقابــل انتظــاری را در پــی داشــته اســت .وی یــادآور شــد:
دولــت در ابتــدای فعالیــت خــود سیاســتهای انقباضــی
را بــرای مهــار تــورم در نظــر گرفــت .حــال اتــاق ایــران
بــر ایــن بــاور اســت کــه سیاســتهای کنتــرل تــورم بــا
اتخــاذ سیاســتهای انقباضــی نبایــد بــه سیاســتهای
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کنتــرل تــورم بــا رکــود تبدیــل شــود .جاللپــور تاکیــد بخش خصوصی ،مجری یک سوم نیمهتمامها

کــرد :امــروز وجــود نوعــی از رویکــرد انبســاطی و تحریــک
تقاضــا بــه ویــژه تقاضــای خارجــی ،امــری ضــروری اســت.
حتــی اگــر نتوانســتیم تــورم را در ســال آینــده تــک رقمــی
کنیــم .حفــظ بنگاههــا و واحدهــا باعــث میشــود کــه
فرصتهــای اشــتغال از بیــن نرونــد؛ بنابرایــن ضــروری
اســت کــه برنامــه ششــم توســعه و بودجــه ســال  ۹۵بــر
.همیــن اســاس تدویــن شــوند

مشکالت قانون مالیات

جاللپــور بــه ابــاغ قانــون اصــاح نظــام مالیاتــی اشــاره
و عنــوان کــرد :بخــش خصوصــی از هرگونــه شــفافیت در
ایــن عرصــه اســتقبال میکنــد چراکــه موجــب میشــود
افــرادی کــه بــا رانــت از پرداخــت مالیــات فــرار میکردنــد،
مالیاتهــای خــود را بپردازنــد .وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه
کــه ابــاغ ایــن قانــون نگرانیهایــی را هــم بــرای بخــش
خصوصــی در پــی داشــته ،تصریــح کــرد :اجرایــی نشــدن
همزمــان و کامــل بندهــای تعییــن شــده در ایــن قانــون،
همهگیــر نبــودن قانــون و رعایــت نشــدن عدالــت مالیاتــی
در فضــای اقتصــادی ،بــه وجــود نیامــدن ســامت اداری و
اقتــدار الزم بــرای ســازمان متولــی و ســنگین بــودن برخــی
جرائــم ،از جملــه مــواردی هســتند کــه نگرانیهایــی را
.بــرای بخــش خصوصــی ایجــاد کردهانــد

جاللپــور همچنیــن توجــه بــه پروژههــای نیمهتمــام و
واگــذاری آنهــا بــه بخــش خصوصــی را از دیگــر راهکارهــای
برونرفــت از رکــود برشــمرد و عنــوان کــرد :درحالحاضــر
۴۰۰هــزار میلیــارد تومــان طــرح نیمهتمــام در کشــور
وجــود دارد کــه دســتکم یکســوم آن از ســوی بخــش
خصوصــی قابــل انجــام اســت .وی البتــه شــروطی را بــرای
تحقــق ایــن امــر الزم دانســت و در اینبــاره توضیــح داد:
نبایــد نــگاه بــه ایــن واگذاریهــا تنهــا بــه دریافــت ریــال
بــه ریــال مخــارج انجــام شــده باشــد بلکــه بایــد بــا هــدف
واالی ایجــاد اشــتغال ،افزایــش تولیــد و رونــق کس ـبوکار
.انجــام شــود

از مشکالت مالی تا کمبود تقاضای داخلی

مشــاور اقتصــادی رییسجمهــور نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه
در دوران پســاتحریم نبایــد اجــازه داد بخــش خصوصــی
تضعیــف شــود ،گفــت :الزم اســت بــرای ایــن دوران خطــوط
قرمــزی بــرای اقتصــاد ایــران تعییــن کنیم.مســعود نیلــی
در جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا تشــریح
سیاســتهای مناســب بــرای کشــور در دوران پســاتحریم،
اظهــار کــرد :در ســالهای آینــده اقتصــاد ایــران بایــد از
رشــد قابلتوجهــی برخــوردار شــود چراکــه ظرفیــت در
اقتصــاد ایــران بــرای تحقــق یــک رشــد اقتصــادی بــاال

نیلــی ،تنگنــای دوم در اقتصــاد فعلــی ایــران را کمبــود
ســرمایهگذاری دانســت و تصریــح کــرد :مــا بــا یــک
عقبافتادگــی تاریخــی در ســرمایهگذاری مواجــه هســتیم
و در انــرژی و حملونقــل نیــز ضعــف شــدید جــذب
ســرمایهگذاری را داریــم بــه نحــوی کــه متوســط رشــد
ســرمایهگذاری از ســال  ۷۶تــا ســال  ۸۳کــه قیمــت
نفــت بســیار پاییــن بــوده ۹/۸ ،درصــد بــه ثبــت رســیده
امــا در دوره فراوانــی درآمدهــای نفتــی متوســط رشــد
ســرمایهگذاری ۵/۵درصــد شــده اســت؛ پــس موجــودی
ســرمایه کشــور ،رشــد  ۲درصــدی داشــته کــه رقمی بســیار
انــدک اســت .وی در ادامــه اظهــار کــرد :در دورهای هــم کــه
رشــد اقتصــاد منفــی بــوده ،در فصــل تابســتان قطعــی بــرق
و در فصــل زمســتان قطعــی گاز داشــتهایم؛ بنابرایــن اگــر
بخواهیــم بــه رشــد مناســبی دســت یابیــم ،بایــد بــه ایــن
نــکات توجــه کنیــم .نیلــی گفــت :در دوره تحریــم ،اقتصــاد
زیرزمینــی در ایــران بــه شــدت رشــد کــرده و همیــن امــر
اثــر سیاســتگذاریهای دولــت را کــم کــرده اســت ،چراکــه
در اقتصــادی کــه در بخــش پــول ،تجــارت خارجــی و
تولیــد بخــش غیررســمی بزرگــی وجــود دارد ،در آن دولــت
ضعیفتــر میشــود .مشــاور اقتصــادی رییسجمهــوری
ادامــه داد :تــورم دورقمــی از دیــد یــک ســرمایهگذار
خارجــی ســواالت بســیاری همچــون نــرخ ارز را بــه وجــود
م ـیآورد و خــواه و ناخــواه آن را بــه ســمت ســرمایهگذاری
خارجــی کوتاهمــدت ســوق میدهــد درحالــی کــه ایــران
خواســتار ســرمایهگذاری خارجــی بلندمــدت اســت .نیلــی
بــه رابطــه بیــن فضــای کس ـبوکار و بنگاههــای اقتصــادی
و دولــت اشــاره و ادامــه در صفحــه 8

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامــه از صفحــه  7تصریــح کــرد :هیــچگاه روابــط
میــان عوامــل یادشــده ،دوســتانه و همجهــت بــا ایجــاد
انگیــزه در بخــش خصوصــی نبــوده اســت.وی ،تنگنــای
ششــم را منابــع طبیعــی ،آب و محیطزیســت دانســت و
گفــت :کمبــود تقاضــای داخلــی ،تنگنــای هفتمــی اســت
کــه پیــشروی اقتصــاد ایــران قــرار گرفتــه و موجــودی
انبارهــا بــه شــدت افزایــش یافتــه و مــردم اســتقبالی از
.خریــد نمیکننــد

۸عامل مهم در پساتحریم

نیلــی اظهــار کــرد ۴ :عامــل بعــدی ،از عوامــل یادشــده در
برداشــته شــدن تحریمهــا متمایــز اســت بــه نحــوی کــه
امــکان تامیــن مالــی خارجــی ،ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی ،انتقــال فنــاوری و رونــق صــادرات غیرنفتــی
زمینهســاز اقدامــات موثــر خواهنــد شــد.وی ۶۵ ،درصــد
کاالهــای وارداتــی کشــور را واســطهای دانســت و گفــت:
البتــه اشــکالی نــدارد کــه واردات افزایــش پیــدا کنــد امــا
صــادرات هــم بایــد ارتقــا یافتــه و بــا ارزشافزوده بیشــتری
انجــام شــود .مشــاور اقتصــادی رییسجمهــوری گفــت:
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در ســالهای گذشــته
انجــام نشــده و ســرمایههای مالــی کــه وارد کشــور شــده،
بــا محوریــت دولــت و تضمیــن بانــک مرکــزی بــوده در
حالــی کــه انتقــال فنــاوری بســیار کــم اتفــاق افتــاده
اســت.نیلی ،عوامــل یادشــده را قســمت ســخت موضــوع
مدیریــت در پســاتحریم دانســت و تصریــح کــرد :فراهــم
کــردن ایــن عوامــل نیــاز بــه فراهــم آوردن زیرســاختها
دارد و شــاید الزم باشــد در پســاتحریم خطــوط قرمــزی
بــرای خــود ایجــاد کنیــم و بگوییــم کــه نمیخواهیــم
.ایــران بــه بــازار مناســبی بــرای واردات تبدیــل شــود
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مشــاور اقتصــادی رییسجمهــوری ادامــه داد :آنچــه
کــه امــروز مــا را متمایــز از  ۶مــاه قبــل در مواجهــه بــا
مشــکالت میکنــد ،برداشــته شــدن تحریمهاســت .البتــه
ســوال اساســی ایــن اســت کــه چــه امکانــات جدیــدی
بــا رفــع تحریمهــا بــه وجــود میآیــد و ایــن امکانــات،
چگونــه میتوانــد مشــکالت مــا را حــل کنــد؟
وی تصریــح کــرد :فرآینــد بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات
یــک قابلیــت ارزشــمند از نظــام تصمیمگیــری کشــور را
بــه مــردم ارائــه داده اســت و نشــان میدهــد ایــن نظــام
در بنبســت نمیمانــد و قابلیتهــای فنــی بســیاری
دارد؛ بنابرایــن بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات یــک ســرمایه
سیاســی و اجتماعــی بــرای کشــور فراهــم کــرده کــه بــرای
.دولتهــا ذیقیمــت اســت
نیلــی ادامــه داد :اگــر اعتبــار دولــت بازســازی شــود،
اثربخشــی سیاســتهای کشــور را ارتقــا میدهــد و البتــه
دولــت هــم بایــد از ایــن دســتاورد مراقبــت و نگهــداری کند.
وی گفــت ۸ :عامــل دیگــر هــم بــه موضــوع برداشــته شــدن
تحریمهــا مربــوط اســت؛ عامــل اول بــه ایــن برمیگــردد
کــه برخــی منابــع ارزی کشــور قفــل شــده کــه آزاد خواهــد
شــد و امــکان افزایــش قیمــت نفــت نیــز وجــود دارد کــه
یــک منبــع ارزی بــرای کشــور اضافــه میشــود .مشــاور
اقتصــادی رییسجمهــور ،عامــل دوم را فراهــم شــدن
امــکان واردات بیشــتر دانســت و گفــت :هزینــه دسترســی
بــه بازارهــای جهانــی و در نتیجــه هزینــه واردات کاهــش
مییابــد ،ضمــن اینکــه بانکهــای ایرانــی بــا بانکهــای
بینالمللــی ارتبــاط برقــرار خواهنــد کــرد و ریســک
سیاســی کشــور مــا کاهــش قابــل توجهــی پیــدا میکنــد
کــه بــه معنــای کاهــش ریســک اقتصــادی هــم اســت.

تنگنای اقتصادی در
پساتحریم

فرصت برای بخش خصوصی

مشــاور اقتصــادی رییسجمهــوری گفــت :الزامــات
رســیدن بــه شــرایطی کــه ترســیم کردهایــم ،بایــد بــا
محوریــت بخــش خصوصــی فراهــم شــود و دولــت نقــش
خــود را در فراهــم کــردن ایــن زیرســاختها ایجــاد کنــد.
نیلــی تصریــح کــرد :هماکنــون زمــان مناســبی اســت کــه
بخــش خصوصــی مطالبــات خــود را بــه صــورت صریــح
و روشــن بیــان کــرده و بگویــد کــه در زمینــه جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی ،تجــارت ،همــکاری مشــترک و
محیــط کس ـبوکار بایــد چــه شــرایطی از ســوی دولــت
مهیــا شــود تــا بتوانــد بــه وضعیــت مناســب برســد .وی
بــه بخــش خصوصــی اطمینــان داد کــه هماکنــون گــوش
شــنوا از ســوی دولــت بــرای شــنیدن موانــع پیــشروی
اقتصــاد وجــود دارد و تمایــل بــرای اجرایــی شــدن نیــز
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه چشــم میخــورد ،بنابرایــن
بخــش خصوصــی بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و
اتــاق بازرگانــی چارچــوب موانــع پیـشروی اقتصــاد را بــه
.دولــت ارائــه دهد

شماره دو  ///هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

کیک اقتصاد

ایران

بزرگ میشود
حمیدرضــا صالحــی نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
تهــران ،درخصــوص نحــوه اســتقبال شــرکتهای بخــش
خصوصــی داخلــی از ورود شــرکتهای نفتــی بــزرگ بــه
ایــران گفــت« :قطعــا بخــش خصوصــی ایــران از بــاز شــدن
درهــا و آمــدن تکنولــوژی و ســرمایه بــه ایــران اســتقبال
میکنــد چراکــه معتقدنــد بــا وجــود شــرکتهای بــزرگ
غربــی میتواننــد رشــد کننــد لــذا جــای نگرانــی نیســت».
بــه گــزارش ســایت خبــری اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن
و کشــاورزی تهــران بــه نقــل از ایلنــا ،صالحی افــزود« :البته
ســاز و کار دولــت نیــز بایــد بــر ایــن اســاس اســتوار باشــد
کــه شــرکتهای داخلــی کــه طــی  ۱۰ســال گذشــته
تحریمهــا ،فشــارهای داخلــی و بدهکاریهــا را تحمــل
کردهانــد؛ بــه بــازی گرفتــه شــوند».
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران تصریــح کــرد:
«بخــش خصوصــی میتوانــد در حــوزه پروژههــای
زیرســاختی در حــوزه نفــت و گاز فعالیــت داشــته باشــد
و توانایــی ایــن را دارد کــه بــرای خــودش پارتنــر خارجــی
انتخــاب کــرده و کنسرســیومی بــرای انجــام پروژههــا
تشــکیل دهــد».
صالحــی خاطرنشــان کــرد« :اگــر میــدان بــه بخــش
خصوصــی داده نشــود و فقــط شــرکتهای شــبه دولتــی
امــکان بســتن قــرارداد بــا خارجیهــا را داشــته باشــند؛
عمــا حــذف میشــوند».
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
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اظهــار داشــت« :مــا کشــوری هســتیم کــه دارای مخــازن
نفــت و گاز عظیــم بــوده و  ۱۸میــدان مشــترک داریــم؛
لــذا شایســته اســت بعــد از گذشــت  ۱۰۰ســال از صنعــت
نفــت ایــران شــرکتی مثــل پترونــاس ،گاز پــروم ،شــل،
بیپــی ،ســی .ان .پــی .ســی چیــن کــه نفــت نــدارد،
داشــته باشــیم».
حمیدرضــا صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــا وجــود دارا
بــودن ذخایــر عظیــم نفــت و گاز یــک شــرکت نفتــی بــه
انــدازه چیــن بــودن نفــت نداریــم ،تاکیــد کــرد« :بایــد
کاری کنیــم کــه شــرکت بــزرگ نفتــی داشــته باشــیم کــه
خودمــان میادیــن نفتــی و گازی را توســعه دهیــم و حتــی
صــادرات تکنولــوژی داشــته باشــیم و در ایــن راســتا بخــش
خصوصــی نیــز بایــد یــاری داده شــود تــا زمانــی کــه اگــر
دوبــاره در وضعیــت تحریــم قــرار بگیریــم؛ ایــن شــرکتها
بتواننــد از منابــع نفتــی و خــدادادی را تبدیــل بــه فــرآورده
کــرده و ارزش افــزوده ایجــاد کننــد».
صالحــی در ادامــه گفــت« :مــا بایــد در صنایع پایین دســتی
نیــز بتوانیــم زنجیــره را تقویــت کنیــم زیــرا صنایــع پاییــن
دســتی پتروشــیمی ضعیــف هســتیم چراکــه شــرکتهای
خــوب بخــش خصوصــی در حــوزه باالدســتی نفــت ایجــاد
کردهایــم کــه میتوانیــم در حــوزه پاییــن دســتی نیــز بــا
ورود خارجیهــا محصوالتــی داشــته باشــیم و بتوانیــم بــه
خــارج از کشــور صــادر کنیــم».
وی ادامــه داد« :مــا نبایــد فقــط محصــوالت باالدســتی
پتروشــیمی را صــادر کنیــم بلکــه بایــد زنجیــره تولیــد
محصــوالت را کامــل کنیــم و محصــول نهایــی شــده را
صــادر کنیــم».
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران گفــت:
«بایــد امــکان حضــور بخــش خصوصــی و همــراه شــدن
بــا خارجیهــا فراهــم شــود چراکــه حضــور خارجیهــا
منجــر بــه تقویــت اقتصــاد ،انتقــال تکنولــوژی جدیــد،
آمــدن ســرمایه میشــود در غیــر ایــن صــورت کیــک
اقتصــاد ایــران بــزرگ نخواهــد شــد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

.بــا ایــن قبیــل شــرکتها وارد مذاکــره شــویم

ادامــه از صفحــه  5گرانقیمــت تولیــد کردهانــد و نــه از
ایــن پــس چنیــن خودروهایــی را تولیــد خواهنــد کــرد زیــرا
تولیــد ایــن خودروهــا بــه صرفــه نبــوده و خریــدار زیــادی
نــدارد امــا بــرای تامیــن نیــاز آندســته از مصرفکننــدگان
خودروهــای خارجــی میتــوان از طریــق واردات ،عمــل
کــرد .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه تــاش
شــرکتهای خودروســازی و ارتقــای تولیــد از یــورو۲
بــه یــورو ۴یــادآور شــد :برخــاف تمــام تحریمهــای
ظالمانــهای کــه علیــه اقتصــاد ایــران اعمــال شــد بــاز
هــم تولیدکننــدگان مــا بــا انجــام تحقیقــات و همچنیــن
پیــدا کــردن راهکارهایــی بــرای دور زدن تحریــم توانســتند
عــاوه بــر ارتقــای کیفیــت خــودروی تولیــد داخــل ،زمینــه
افزایــش ظرفیــت تولیــد را نیــز فراهــم کننــد؛ تــا جایــی
کــه پیــش از ایــن ظرفیــت تولیــد خــودرو بــه ۷۰۰هــزار
دســتگاه رســیده بــود امــا اکنــون ظرفیــت تولیــد در ایــن
صنعــت بــه یــک میلیــون و ۲۰۰هــزار دســتگاه رســیده
اســت .بــه گفتــه نعم ـتزاده ،پیــش از اعمــال تحریمهــای
ظالمانــه علیــه ایــران ،قطعــات خــودروی ایــران بــه
کشــورهای اروپایــی میرفــت .شــرکت خودروســازی
«.مرســدس بنــز» نیــز از ایــران قطعــات میخریــد

بحث تفکیک وزارتخانهها مطرح نیست

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در پاســخ بــه ســوال
خبرنــگاری مبنیبــر اینکــه آیــا رهبــر معظــم انقــاب
خواســتار تفکیــک  ۲وزارت صنایــع و معــادن و بازرگانــی از
یکدیگــر شــدهاند یــا خیــر؟ گفــت :رهبــر معظــم انقــاب
فرمودنــد در زمــان ادغــام ایــن  ۲وزارتخانــه متوجــه
نشــدیم کــه چــرا ایــن ادغــام رخ داد ،امــا اگــر الزم باشــد
مــن دالیــل ایــن ادغــام را خدمــت رهبــر معظــم انقــاب
عــرض خواهــم کــرد .نعمـتزاده بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
ادغــام وزارتخانههــا در راســتای اجــرای سیاســتهای
کلــی اصــل ۴۴قانــون اساســی و چابکســازی دولــت بــوده،
افــزود :در تمامــی دنیــا وزارتخانههــای صنایــع ،معــادن،
بازرگانــی و ســازمان محیطزیســت بــا یکدیگــر ادغــام
شــده و تنهــا وزارتخان ـهای بــا نــام «وزارت اقتصــاد» فعــال
اســت .ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم ادامــه داد :ادغــام
وزارتخانههــا بــا هــدف انســجام در سیاســتگذاریها انجــام
شــده و بحثــی هــم از تفکیــک ایــن  ۲وزارتخانــه مطــرح
نیســت .یکســوم «جیدیپــی» کشــور مربــوط بــه حــوزه
صنعــت و ایــن وزارتخانــه اســت و مــا تــاش داریــم تــا بــا
اتخــاذ تدابیــر و راهکارهــای مناســب رونــد رشــد صنعتــی
.کشــور را ادامــه دهیــم
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همکاری با دنیا براساس تجربههای مشترک و
مزیتها

ایــن مقــام مســئول در زمینــه همکاریهــای ایــران بــا
شــرکتهای مختلــف دنیــا اظهــار کــرد :از معاونتهــای
وزارتخانــه خواســتهایم تــا رشــتههای صنعتــی کــه ایــران
امــکان همــکاری مشــترک بــا ســایر کشــورهای دنیــا دارد
را براســاس تجربههــای مشــترک ،ســوابق و مزیتهــای
صنایــع مختلــف شناســایی کننــد زیــرا بــرای توســعه
همکاریهــای اقتصــادی بــا دنیــا  ۸ســال را از دســت
دادهایــم بنابرایــن نبایــد یــک فرصــت ۳ســاله را نیــز صــرف
مذاکــره بــا شــرکتها کنیــم .وی بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه مــا نبایــد فرصــت همکاریهــای مشــترک بــا صنایــع
مختلــف دنیــا را از دســت بدهیــم ،تصریــح کــرد :اگــر قــرار
باشــد تمــام وقــت خــود را بــرای مذاکــره بــا شــرکتها
صــرف کنیــم بهطورقطــع فرصتهــا را از دســت خواهیــم
داد بنابرایــن بــه دنبــال شناســایی آندســته از شــرکتها و
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در دنیــا هســتیم کــه بــا آنهــا
تجربههــای مشــترک داشــتیم و پیشــنهاد مــن بــوده کــه

قیمتگذاری برای حمایت از صنایع

نعم ـتزاده دربــاره قیمتگــذاری گندلــه در دولــت گفــت:
در ایــران یکســری معــادن و مصرفکننــده انحصــاری مــواد
معدنــی داریــم کــه ازجملــه ایــن معــادن میتــوان بــه
«گلگهــر» و «چادرملــو» اشــاره کــرد کــه ۸۰درصــد تولیــد
ســنگآهن کشــور در اختیــار ایــن معــادن اســت.وی افــزود:
در ابتــدای امســال تصمیــم داشــتیم تــا قیمــت ســنگآهن
را براســاس عرضــه و تقاضــا تعییــن کنیــم امــا شــرایط
بــازار بینالمللــی فــوالد موجــب شــد تــا روی کنســانتره
و گندلــه نیــز قیمتگــذاری کنیــم زیــرا در شــرایط فعلــی
بــا کاهــش ۶میلیــون تنــی گندلــه مواجــه هســتیم بنابرایــن
بــدون قیمتگــذاری ،صنایــع پاییندســتی دچــار ضــرر و
.زیــان میشــدند

بخشــنامه بــرای مقابلــه بــا فروشــندگان کاالی
قاچــاق

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت دربــاره برنامــه وزارتخانــه
متبوعــش بــرای مقابلــه بــا قاچــاق کاال اعــام کــرد :بــرای

شماره دو  ///هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

مقابلــه بــا قاچــاق کاال طــرح کــد رهگیــری و شناســنامه
را نهایــی کــرده و پــس از امضــای مــن بــه دولــت بــرای
تصویــب در قالــب  ۲مصوبــه ارســال خواهــد شــد .براســاس
ایــن طــرح میتــوان روی تمــام مراحــل واردات ،تولیــد
و توزیــع کاال نظــارت کافــی داشــت .نعمــتزاده افــزود:
همچنیــن  ۲بخشــنامه بــرای واردکننــدگان پوشــاک و
اصنــاف تهیــه کردهایــم کــه ملــزم بــه رعایــت آنهــا هســتند
زیــرا در غیــر ایــن صــورت واحدهــای عرضهکننــده اجنــاس
.قاچــاق تعطیــل خواهنــد شــد
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم ادامــه داد :اصالحیــه
قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز را نیــز مــرور کــرده و
ایــن اصالحیــه در هفتــه گذشــته در دولــت نیــز بــه تصویب
رســید و بـهزودی اصالحیــه قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و
.ارز بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال خواهــد شــد
ادامه از صفحه  2آیا توافق ایران و رفع تحریمهای
ایران ،به شکل مشخص و آشکار در منطقه خاورمیانه نیز
تاثیرگذار خواهد بود؟
افزوده شدن روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران به حجم
صادرات نفت این منطقه از دیدگاه ما پیامد یا واکنش
خاصی از سوی دیگر صادرکنندگان نفت در خاورمیانه به
دنبال نخواهد داشت و کاهش  ۱۴درصدی یا  ۱۰دالری
قیمت جهانی هر بشکه نفت خام ،مهمترین اتفاقی است که
این منطقه میتواند شاهد آن باشد.
افت  ۱۰دالری قیمت هر بشکه نفت ،کاهش قیمت بسیار
قابل توجهی به شمار میرود ،به عقیده شما چرا این اتفاق
با این شدت رخ خواهد داد؟
تقاضای جهانی برای نفت کشش زیادی دارد اما در این
مورد خاص باید به این نکته مهم توجه داشت که در بازار
جهانی نفت هنگامی که قیمت نفت تا حد زیادی افزایش
پیدا کند تاثیر آن بر میزان تقاضا اندک و مالیم خواهد بود
اما در عین حال این نوع کشش خاص تقاضا در بازار نفت
به این معنی نیز خواهد بود که یک رشد کوچک در عرضه
نفت تاثیر کاهشی شدیدی بر قیمت آن خواهد داشت.
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کمیسیون ویژه
تخصیص ارز مبادلهای تشکیل شد
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت از حرکــت آرام و تدریجــی
ارز آزاد بــه مبادلـهای خبــر داد .ولـیاهلل افخمـیراد دربــاره
اختصــاص ارز مبادلـهای بــه برخــی از کاالهــای اولویــت 10
کــه بــه اولویــت  9انتقــال داده شــدهاند ،از جملــه پوشــاک
گفــت :بــا دســتور وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
کمیســیونی متشــکل از  5معــاون وی تشــکیل شــده کــه
کار بررســیهای کارشناســی را در ایــن زمینــه انجــام
میدهنــد و اکنــون تــاش میشــود بــه برخــی کاالهــا
کــه بهعنــوان مــواد اولیــه تلقــی میشــوند ،ارز ارزانتــر
اختصــاص یابــد.
وی در پاســخ بــه اینکــه چــرا بــه جــای ایــن کار تعرفــه
واردات کاال کاهــش نمییابــد ،گفــت :بــازی بــا تعرفــه کار
خوبــی نیســت و نبایــد مــدام آن را جابهجــا کــرد ،سیاســت
مــا بــر ایــن اســت کــه حداقــل تغییــر را در تعرفهمــان
داشــته باشــیم و در مــورد تعرفههایــی کــه ناگزیــر بــه
تغییرشــان هســتیم ،در انتهــای ســال تصمیمگیــری کــرده
ک بــار در ابتــدای ســال تغییــر دهیــم.
و ســالی ی ـ 
افخمــیراد لغــو تحریمهــا را عاملــی بــرای رقابتپذیــر
شــدن صــادرات دانســت و افــزود :اگــر تحریمهــا
بهویــژه تحریــم بانکــی برطــرف شــود ،شــرایطی بــرای
کشــور بهوجــود میآیــد کــه هزینــه نقلوانتقــال پــول
را کاهــش میدهــد و در نتیجــه صــادرات محصــوالت از
منفعــت بیشــتری برخــوردار میشــود ،یعنــی قابلیــت
رقابتپذیــری بهتــری را در بــازار پیــدا میکنــد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت علــت کاهــش صــادرات
در ســال جــاری را فضــای انتظــاری کــه بیــن بازرگانــان و
صادرکننــدگان بهوجــود آمــده دانســت و خاطرنشــان کــرد:
صادرکننــدگان ترجیــح میدهنــد بــا احتیــاط بیشــتری
جلــو برونــد تــا بــا لغــو تحریمهــا ،بــا خیــال آســودهتر
کارهــا را پیــش ببرنــد ،چراکــه اکنــون هــم هنــوز مبادلــه
مالــی از طریــق غیربانکــی انجــام میشــود کــه هزینــه را
بــاال میبــرد و اطمینــان از اینکــه ارز صادرکننــده چــه
زمانــی دریافــت میشــود ،خــود یــک نــوع دغدغــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شماره دو  ///هفته دوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

اعضای محترم هیات فدراسیون صادرات
انرژی و صنایع وابسته ایران
همانگونــه کــه اســتحضار دارنــد ســایت و
بولتــن فدراســیون مدتــی اســت فعــال گردیــده
خواهشــمند اســت بمنظــور انعــکاس بــه اعضــاء
مســائل مختلــف و مرتبــط (مقــاالت و)..بــا حــوزه
فعالیــت فدراســیون بــه دبیرخانــه اعالم و ارســال
نماینــد تــا بــرای درج آن اقــدام شــود
با تشکر
دبیرخانه فدراسیون صادرات انرژی و
صنایع وابسته ایران

تهران خیابان سمیه بعد از چهارراه دکتر مفتح کوچه جلیل مژدهی شماره 1طبقه 2
کدپستی  1991644791ایران
تلفن88825110-88305258-021 :
info@fieei.com
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