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فدراســــیون

صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
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افزایش سرانه ارزش افزوده،
الزمه صنعتی شدن 2
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

«برجام» برای مردم درس
خوبی است

اخبار خوش از تسهیل
صادرات
بازارهای جدید راه
نجات تولید
ادامه رکود صنعت
تا پایان سال
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5

5

8
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رییس جمهوری در دیدار وزیر خارجه چک:

باید شرایط را برای همکاری
فعال بخشهای خصوصی ایران
و چک آماده کنیم

گردهمایی اقتصادی بزرگ ایران و اتریش
3

حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی
رییــس جمهــوری روز دوشــنبه و در دیــدار
«لوبــو میــر زائورالــک» وزیــر خارجــه جمهــوری
چــک ،از مداخلــه برخــی کشــورها در امــور داخلــی
کشــورهای دیگــر و نــگاه ابــزاری بــه خشــونت و
تروریســم بــه عنــوان دو مشــکلی کــه پیامدهــای
منطقــه ای و جهانــی دارد یــاد کــرد

سرمایهگذاران خارجی
با اطمینان میآیند

10

تجــارت هنــوز در حالــت انتظــار اســت و مصــداق
بــارز آن هــم کاهــش صــادرات و واردات ایــران در
۵مــاه نخســت امســال محســوب میشــود.

بحران تقاضا با
صادرات حل میشود؟

امضــای بیــش از  15تفاهمنامــه بــه ارزش  80میلیــون یــورو در زمینههــای مختلــف اقتصــادی از
جملــه گردشــگری ،پروژههــای اقتصــادی ،آمــوزش ،پروژههــای نیمهتمــام ،صنعــت خــودرو و دارو
ماحصــل حضــور هیــات بلندپایــه اتریشــی در ایــران اســت .بنــا بــه اظهــار مقامــات اتریشــی امــکان
.افزایــش ایــن حجــم تجــارت بیــن دو کشــور تــا  5برابــر رقــم کنونــی ،نیــز وجــود دارد

دو عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بــا بــان
دیــدگاه هــای خــود بحــث داغــی را در مــورد
مســائل پیــش روی تولیــد و صــادرات بــه راه
انداختنــد .موضــوع اصلــی میزگــرد مســائل
پیــش روی صــادرات بــا محوریــت بررســی
ایجــاد ارزش افــزوده؛ عــوارض صــادرات و
تعریــف خــام فروشــی بــود

3

خودنمایی رونق اقتصادی
از سال ۹۵

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
حاشیه دیدار با وزیر صنعت ،انرژی
و گردشگری اسپانیا د اظهار کرد:
حدود  ۶۰شرکت از اسپانیا به ایران
آمدهاند تا با بخش خصوصی ما
مذاکراتی داشته باشند که بهطور
قطع این مذاکرات برای ما نتایج
.عملی نیز در پی خواهد داشت

8

شماره سه  ///هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار
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ارمنستان ،خواستار انعقاد
موافقتنامه تجارت آزاد با ایران
رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روی

یــک مقــام ارشــد ارمنســتان گفــت :اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا بــه رهبــری روســیه پیشــنهاد ایــروان بــرای
بررســی امــکان انعقــاد یــک موافقتنامــه تجــارت آزاد
بــا ایــران را پذیرفتــه اســت.
ایــران و ارمنســتان ســالها در مــورد راههــای لغــو یــا
دســت کــم کاهــش تعرفههــای مــرزی در مبــادالت
تجــاری دوجانبــه گفتوگــو کردهانــد .ارمنســتان
بــه دلیــل عضویــت در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
کــه از ژانویــه  2015اجرایــی شــده اســت ،دیگــر
مجــاز نیســت در مــورد موافقتنامههــای تجــارت
آزاد دوجانبــه بــا دیگــر کشــورها مذاکــره کنــد .ایــن
کشــور تنهــا میتوانــد از طریــق همــکاری بــا روســیه
و ســه عضــو دیگــر اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا چنیــن
موافقتنامههایــی بــا ســایر کشــورها منعقــد کنــد.
براســاس ایــن گــزارش بــه نقــل از پایــگاه خبــری
آســبارز ،شــاوارش کوچاریــان ،معــاون وزیــر امــور
خارجــه ارمنســتان گفــت :حــدود  3مــاه قبــل مــا
رســما بــه کمیســیون اقتصــادی اوراســیایی و تمــام
کشــورهای عضــو پیشــنهاد کردیــم کــه فرآینــد ایجــاد
یــک رژیــم تجــارت آزاد بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیایی منعقــد شــود .وی ایــن پیشــنهاد را بــه توافــق
هســتهای ایــران و گــروه  5+1در مــورد لغــو تدریجــی
تحریمهــا علیــه تهــران ارتبــاط داد .کوچاریــان گفــت،
نهــاد اجرایــی اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و کشــورهای
عضــو موافقــت کردهانــد کارگروهــی بــه منظــور بررســی
مزایــا و ریســکهای اقتصــادی احتمالــی تجــارت آزاد
بــا ایــران تشــکیل دهنــد .ایــران همــواره در ایــن
زمینــه ابــراز عالقهمنــدی کــرده اســت .تاکنــون بــه
وضــوح انگیــزه و تمایــل ارمنســتان نســبت بــه تســهیل
دسترســی تولیدکننــدگان ایــن کشــور بــه بــازار وســیع
ایــران مطــرح شــده اســت کــه بــرای مدتهــای
طوالنــی تعرفههــای بســیار بــاالی وارداتــی مانــع از
دسترســی بــه آن میشــد.

افزایش سرانه ارزش افزوده ،الزمه صنعتی شدن
براساس سند چشمانداز کشور ،چشمانداز بخش صنعت،
معدن و تجارت در افق سال  «۱۴۰۴بخش صنعت ،معدن
و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور ،رقابتپذیر در
بازارهای بینالمللی ،بالنده ،درونزا ،برونگرا و در تراز کشور
نوظهور صنعتی» به شمار میرود.
صنعتی شدن به مفهوم توسعه و استفاده از ابزار ،ماشین
و انرژی و با تقسیم کار ،تخصصگرایی و استانداردسازی
حاصل میشود .صنعتی شدن با استفاده از علم در توسعه
و فناوری در تولید شکل میگیرد و نظم ،انضباط و نظام
کار جمعی را در جامعه برای همافزایی توان و استعداد
فردی و افزایش بهرهوری کار جمعی ایجاد میکند .صنعتی
شدن مستلزم ایجاد نهادهای تسهیلکننده ،پشتیبان و
توسعهای در زمینه انسانی ،فرهنگی ،فناوری و مالی است.
صنعتی شدن ابزار و وسایل افزایش بهرهوری در بخشهای
مختلف اقتصادی -اجتماعی نظیرکشاورزی ،بهداشت ،درمان
و آموزش را افزایش میدهد .به اعتقاد کارشناسان صنعتی
شدن باعث ارتقای شاخصهای مختلف اقتصادی و صنعتی
از جمله افزایش تولید سرانه صنعتی ،افزایش درآمد ملی،
توسعه صادرات صنعتی کشور و رهایی از وابستگی اقتصاد
به نفت میشود.

رتبه  ۹۷ایران

مطابق تقسیمبندی جهانی در فرآیند صنعتیشدن ،کشورها
به  ۴گروه طبقهبندی میشوند .این گروهها عبارتند از:
صنعتیشده (توسعهیافته) ،نوظهور صنعتی ،در حال توسعه
و کمتر توسعهیافته« .یونیدو» هر سال بر اساس شاخصهای
سرانه ارزش افزوده صنعتی ،سرانه تولید ناخالص داخلی و
سهم در ارزش افزوده صنعتی جهان ،کشورهای جهان را
مورد ارزیابی قرار میدهد .بر مبنای این ارزیابی ،کشورها
در  ۴گروه طبقهبندی میشوند .این گروهها به ترتیب
توسعهیافتگی عبارتند از :کشورهای صنعتیشده  ۵۲کشور،
کشورهای درحال توسعه و نوظهور صنعتی  ۳۲کشور و
کشورهای درحال توسعه  ،۶۷کشورهای کمتر توسعهیافته
 ۳۹کشور .ایران نیز با  ۳۲۷دالر سرانه ارزش افزوده صنعتی
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توسعه صنعتی نداشتن یک برنامه مدون استراتژی توسعه
صنعتی است ،تصریح کرد :تا به حال چند سند راهبردی
توسعه صنعتی در دولتهای مختلف نوشته شده که متاسفانه
بایگانی شده و هیچگاه عملیاتی نشده است .بهطور مثال یکی
از ایراداتی که به تدوین سند راهبردی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت وارد است اینکه منابع مورد نیاز برای توسعه صنعتی
مشخص نیست .به طور مثال عنوان شده در صنعت نساجی
 ۴۵۰میلیون دالر در سال صرف خرید ماشینآالت شود و
این درحالی است که منبع مالی آن مشخص نیست .وی
با تاکید بر اینکه ما در صنعتیشدن چندان موفق نبودیم،
گفت :امیدواریم که نواقص برطرف شود و صنعت پاسخگوی
اشتغالزایی باشد .چراکه با اینگونه برنامهریزی نمیتوان به
توسعه صنعتی دست یافت .باید بررسی کرد که کدامیک از
صنایع ما زودتر به نتیجه میرسد و در همان صنعت شروع
به فعالیت کنیم.

پایین بودن شاخص بهرهوری

و  ۳۱۳۴دالر سرانه تولید ناخالص داخلی از میان  ۱۷۷کشور
جهان دارای رتبه  ۹۷است .رتبه ایران در گروه کشورهای
در حال توسعه ۲۴ ،اعالم شده است .بر این اساس برای قرار
گرفتن ایران در ردیف اول گروه کشورهای درحال توسعه،
الزم است سرانه ارزش افزوده صنعتی (حدود  ۳برابر) به
 ۱۰۰۰دالر و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به  ۳برابر مقدار
کنونی افزایش یابد.

مروجحسینی با ذکر این مثال که شاخص بهرهوری در صنایع
ما بسیار پایین است و مسئوالن توجهی به این امر ندارند،
بیان کرد :یکی از دالیل پایین بودن بهرهوری و سرمایهگذاری
در کشور ما این است که شرایط ایمنی درستی نداریم .از
سوی دیگر نرخ سود بانکی باالست و بانکها تمایلی به
کمک ندارند ،از این رو با کاهش میزان سرمایهگذاری روبهرو
هستیم.

هر صنعتی را ایجاد نکنیم

شاخص مهم ،بهبود روابط بینالمللی

محمد مروجحسینی ،رییس انجمن نساجی با بیان اینکه
کشورمان در سالهایی که گذشت در شاخص صنعتیسازی
عملکرد قابل قبولی بهدست نیاورده به صمت گفت :یکی از
ایرادات ما در سیاستگذاری این است که ،ایجاد و توسعه هر
صنعتی را در دستور کار قرار میدهیم ،این درحالی است
که کشورهای صنعتی و توسعهیافته تا این اندازه خود را
درگیر ایجاد صنایع مختلف نمیکنند .مروجحسینی در ادامه
افزود :کشورهای توسعهیافته با توجه به توانمندی که در
یک یا چند شاخص صنعت دارند ،در همان مسیر اقدام به درآمدهای نفتی سبب افت صنعتی شدن
توسعه این صنایع میکنند و در بقیه صنایع از طریق تعامالت در ادامه حمیدرضا صالحی ،فعال حوزه صنعت تهران نیز
بینالمللی با سایر کشورها نیازهای خود را تامین میکنند .در اینباره به صمت گفت :متاسفانه باید گفت رشد اقتصادی
که کشورمان به آن دست یافته ،ناشی از رشد صنعتیشدن
نداشتن برنامه مدون
نبوده است .وی ادامه داد :شاهد بودیم زمانی که درآمدهای
در
ما
های
ف
ضع
از
یکی
اینکه
بیان
این فعال حوزه صنعت با
نفتی بیشتر شد ،در مقابل شاخصهای ادامه در صفحه یازده
این فعال حوزه صنعت با اشاره به اینکه در منطقه در شاخص
صنعتی شدن از رتبه خوبی برخوردار نیستیم ،گفت :یکی
دیگر از شاخصهای تاثیرگذار در توسعه صنعتی ،بهبود
روابط بینالمللی است .یعنی چنانچه بخواهیم تولیدات
صادراتمحور داشته باشیم باید روابط بینالمللی خود را با
دیگر کشورها تقویت کنیم .چراکه نمیتوان در انزوا بود اما
صادرات داشت.
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امضــای بیــش از  15تفاهمنامــه بــه ارزش  80میلیــون یــورو در
زمینههــای مختلــف اقتصــادی از جملــه گردشــگری ،پروژههــای
اقتصــادی ،آمــوزش ،پروژههــای نیمهتمــام ،صنعــت خــودرو و دارو
ماحصــل حضــور هیــات بلندپایــه اتریشــی در ایــران اســت .بنــا بــه اظهــار
مقامــات اتریشــی امــکان افزایــش ایــن حجــم تجــارت بیــن دو کشــور تــا
 5.برابــر رقــم کنونــی ،نیــز وجــود دارد
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گردهمایی اقتصادی بزرگ ایران و اتریش

تدوین نقشه راه  5ساله

از ســوی دیگــر میتــر لهنــر ،وزیــر اقتصــاد اتریــش در نشســتی بــا فعــاالن
بخــش خصوصــی ایرانــی از تدویــن نقشــه راه همکاریهــای اقتصــادی و
تجــاری ایــران و اتریــش تــا ســال  ۲۰۲۰خبــر داد؛ عالوهبــر وی ،وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــران نیــز در ایــن همایــش بــر تدویــن نقشــه
راه همــکاری دو کشــور در همــه زمینههــا تاکیــد کــرد؛ برنامههایــی
کــه در راســتای گســترش روابــط تجــاری و اقتصــادی میــان دو کشــور
تدویــن شــدهاند و اجرایــی کــردن آنهــا میتوانــد نقشــه راهــی بــرای
.روابــط ایــن دو کشــور محســوب شــود
بــه گفتــه فعــاالن اقتصــادی ،هیــات تجــاری  200نفــره اتریشــی
بزرگتریــن هیــات از ایــن کشــور محســوب میشــود کــه بــه همــراه
.رئیسجمهــور ایــن کشــور در کشــوری دیگــر حضــور یافتــه اســت
همچنیــن رئیسجمهــوری اتریــش در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه ســابقه
تاریخــی مــراودات تجــاری دو کشــور اعــام کــرد :موافقــت جامعــی در
اتریــش بــرای همــکاری بــا ایــران وجــود دارد .تصمیــم داریــم در ایــن
ســفر یــک ســازمان اقتصــادی مشــترکی را بــا ایــران بنــا بگذاریــم قطعــا
تردیدهایــی بــرای همــکاری دو کشــور وجــود دارد کــه بــه آنهــا پاســخ
خواهیــم داد .محســن جاللپــور ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز
در ایــن همایــش بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــران اشــاره کــرد و گفــت:
اتریــش بــرای ورود بــه آســیای میانــه ،قفقــاز و خلیــج فــارس میتوانــد
از طریــق ایــران اقــدام کنــد .الیتــل ،رئیــس اتــاق بازرگانــی اتریــش
نیــز گفــت :ایــن کشــور بــه دنبــال حضــور کوتاهمــدت نیســت ،بلکــه
.برنامههــای پایــدار و طوالنیمدتــی را دنبــال دارد
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز بــا بیــان اینکــه بــا هــدف توســعه
همکاریهــای اقتصــادی و مســتحکم بــا اتریــش ،امــروز ســند کمیســیون
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و اتریــش بــا حضــور روســای جمهــوری
دو کشــور بــه امضــا رســید ،گفــت :ســفر کنونــی هیــات اتریشــی بــه
تهــران نقطــه عطفــی در روابــط دو کشــور محســوب میشــود و بایــد
.حداکثــر بهرهبــرداری را در زمینههــای مختلــف انجــام داد
ت ،معــدن و تجــارت در ایــن مراســم،
محمدرضــا نعمـتزاده ،وزیــر صنعـ 
ســطح روابــط تجــاری و سیاســی دو کشــور را قابــل قبــول دانســت
و گفــت :دولــت ایــران عــزم جــدی دارد کــه از تجربیــات ارزنــده
اتریــش در زمینههــای مختلــف از جملــه صنایــع هایتــک ،صنایــع
دارویی،تجهیــزات پزشــکی،هــوا فضــا ،نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و خدمــات
.فنــی مهندســی اســتفاده کنــد

وی بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه هــر ســال در کشــور مــا صدهــا پــروژه
بســیار عظیــم در حــوزه سدســازی ،ســاخت راه،بزرگــراه ،حمــل و نقــل،
.پاالیشــگاه و نیــروگاه و تولیــد خــودرو در دســتور کار قــرار دارد
نعمـتزاده بــا اشــاره بــه برگــزاری هشــتمین اجالس کمیســیون مشــترک
اقتصــادی بیــن دو کشــور گفــت :امــروز ســند همــکاری کمیســیون
اقتصــادی بیــن دو کشــور بــه امضــا رســید کــه آییننامــه آن نیــز تــا
چنــد مــاه آینــده تنظیــم خواهــد شــد .وی بــر ایــن اســاس بــه طــرف
اتریشــی اعــام کــرد شــرکتهای ایرانــی آمادگــی دارنــد تــا در حــوزه
محصــوالت غذایــی ،بهداشــتی ،تجهیــزات پزشــکی ،مصالــح ســاختمانی،
پتروشــیمی و محصــوالت ســنتی بــا اتریــش همکاریهــای خوبــی
.داشــته باشــند
محســن جــال پــور در نشســت تجــاری ایــران و اتریــش گفــت :دوره
طوالنــی از همکاریهــای جــدی میــان ایــران و اتریــش بــه ثبــت رســیده
و بخــش خصوصــی ایــران تمایــل دارد تــا در فضــای جدیــد نقشآفرینــی
.جدیــدی را بــا همســایه اتریشــی خــود داشــته باشــد
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران افــزود :ســفر هیــات
تجــاری اتریــش بــا تعــداد زیــادی از شــرکتهای صاحبنــام ایــن
کشــور گویــای ایــن اســت کــه طــرف اتریشــی نیــز عزمــی مشــابه ایــران
.دارد
وی اظهــار کــرد :چنانچــه شــرکتهای اتریشــی بتواننــد همــکاری

موثــری بــا همتایــان ایرانــی خــود آغــاز کننــد ،کارهــا بــرای آنهــا
ارزان تــر و اقتصــادی تــر تمــام میشــود و ایــن در شــرایطی اســت
کــه متاســفانه خاورمیانــه آرام نیســت در حالــی کــه جمعیتــی فــراوان
.و ثروتمنــد دارد
بــه گفتــه جــال پــور ایــران کشــوری بــا ثبــات ،بــا امنیــت مناســب و
زیربناهــای توســعه یافتــه اســت کــه میتوانــد بــا دارا بــودن مزیتهایــی
همچــون انــرژی ارزان و بنگاههــای حرفــهای بهتریــن شــریک بــرای
.اتریشــیها باشــد
وی معتقــد اســت چنانچــه شــرکتهای ایــران و اتریــش بــه صــورت
آگاهانــه همکاریهایــی را شــکل دهنــد میتواننــد سرنوشــت مناســبی
.را بــرای بســیاری از بنگاههــای دو کشــور رقــم بزننــد
همچنیــن در ایــن نشســت «میتــر لهنــر» معــاون نخســت وزیــر اتریــش
نیــز اظهــار کــرد :روابــط کشــورها چیــزی نیســت کــه تحریمهــا بتوانــد
جلــوی آن را بگیــرد اگــر چــه لطماتــی بــه آن وارد آورده بــود امــا توافــق
ویــن و جــو حاکــم بــر مذاکــرات نتیجــهای را رقــم زد کــه بتوانیــم
.بهتریــن پشــتیبانی را از ایــران داشــته باشــیم
معــاون نخســت وزیــر اتریــش تصریــح کــرد :البتــه جــو مذاکــرات
آینــدهای را رقــم زد کــه همکاریهــای اقتصــادی ایــران و اتریــش
چارچــوب منفــی نداشــته باشــد و ایــن موضــوع بــرای امنیــت و توســعه
.اقتصــادی دو کشــور مفیــد اســت
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وزیــر اقتصــاد اتریــش خاطرنشــان کــرد :ایــن روزهــا اتفاقــات خوبــی در
روابــط تجــاری ایــران و اتریــش در حــال شــکلگیری اســت و حضــور
 ۲۵۰شــرکت صاحبنــام اتریشــی نشــان میدهــد کــه میتــوان آینــده
.روشــنی را بــا ایــران بــر مبنــای اعتمــاد بنــا کنیــم
وی اظهــار کــرد :نقشــه راه همکاریهــای ایــران و اتریــش بــرای
ســالهای آینــده و تــا ســال  ۲۰۲۰را تدویــن خواهیــم کــرد و در ایــن
نقشــه راه چشـماندازهای مشــترکی خواهیــم داشــت البتــه ایــن مــراودات
نبایــد تنهــا بــه ســفر هیــات اتریشــی بــه ایــران ختــم شــود بلکــه شــما
هــم بایــد بــه مــا ســر بزنیــد .وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :همــه چیــز
هماکنــون بــرای شــکوفایی مــراودات دو کشــور آمــاده اســت امــا بایــد
.یــک همــکاری بــرد -بــرد را تعریــف کــرد
در ادامــه الیتــل ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و اتریــش ،بــا ابــراز
خرســندی از عــادی شــدن روابــط ایــران بــا بســیاری از کشــورها گفــت:
ایــن مســاله باعــث شــد تــا در بخشهــای اقتصــادی راههــای جدیــدی
ایجــاد شــود ،اگــر چــه اتریــش همــواره از ایــن مســاله حمایــت کــرده
اســت ،چــرا کــه شــرکای قابــل اعتمــاد کســانی هســتند کــه در زمــان
.ســخت در کنــار هــم باشــند
وی بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه شــرکتهای اتریشــی بــه دنبــال
ســرمایهگذاری پایــدار و طوالنیمــدت در بــازار باثبــات ایــران هســتند
.نــه ســرمایهگذاری کوتاهمــدت
الیتــل همچنیــن بــا بیــان اینکــه حتــی در زمــان تحریــم نیــز در ســطح
اتحادیــه اروپــا و اتــاق بازرگانــی جهانــی ،ایــران را تنهــا نگذاشــتیم ،اظهار
کــرد :ســعی کردیــم تــا ایــران بــر اثــر تحریمهــا بــه کنــار رانــده نشــود
و اکنــون نقطــه عطفــی بــرای همکاریهــای مشــترک بــه وجــود آمــده
.است
هاینــس فیشــر ،رئیسجمهــوری اتریــش نیــز بــا تقدیــر از شــرایط خوبــی
کــه اکنــون بــه همــت دولتمــردان ایــران و بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات
بــه وجــود آمــده اســت ،گفــت :همــه مــا تمایــل داریــم بیــن ایــران و
اتریــش روابــط دوســتانه برقــرار باشــد ،چــرا کــه روابــط اقتصــادی و
سیاســی مکمــل یکدیگــر هســتند کــه بهبــود روابــط سیاســی افزایــش
ی اقتصــادی را بــه دنبــال دارد و افزایــش همــکاری اقتصــادی ،دو
همــکار 
.ملــت را بیشــتر بــه یکدیگــر نزدیــک میکنــد
وی بــا بیــان اینکــه مایلیــم در زمینههــای مختلــف علمــی و فرهنگــی
ی داشــته باشــیم ،گفــت :اکنــون
و حتــی آموزشــی بــا ایــران همــکار 
شــرایطی فراهــم شــده کــه هرآنچــه بکاریــم ،در آینــده نزدیــک برداشــت
.خوبــی خواهیم داشــت
رئیــس جمهــوری اتریــش بــا ابــراز خرســندی از اینکــه مذاکــرات ایــران و
 5+1زودتــر از آنچــه بــه نظــر میرســید ،بــه نتیجــه رســید ،خاطرنشــان
کــرد :دولــت اتریــش از دو ائتــاف اصلــی تشــکیل شــده کــه هــر دو
تاکیــد و تمایــل زیــادی بــرای ایجــاد یــک ســاختار قــوی اقتصــادی
بــا ایــران دارنــد و مــورد حمایــت کامــل دولــت اتریــش اســت ،اگرچــه
.ممکــن اســت ،اختالفنظرهایــی نیــز وجــود داشــته باشــد

شماره سه  ///هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بحران تقاضا با
صادرات حل
میشود؟
سایت خبری اتاق تهران میزبان محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و حمید
صالحی عضو سندیکای برق ایران بود.
ایــن دو عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بــا بــان دیــدگاه
هــای خــود بحــث داغــی را در مــورد مســائل پیــش
روی تولیــد و صــادرات بــه راه انداختنــد .موضــوع
اصلــی میزگــرد مســائل پیــش روی صــادرات بــا
محوریــت بررســی ایجــاد ارزش افــزوده؛ عــوارض
رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه
موفقیتهــای سیاســت خارجــی دولــت یازدهــم تاکیــد
کــرد« :برجــام» بــرای مــردم درس خوبــی اســت ،چراکــه
آنهــا متوجــه خواهنــد شــد چــه کســانی دلســوز نظــام،
انقــاب ،کشــور و مــردم و چــه کســانی بــا افــکار افراطــی
بــه دنبــال تامیــن منافــع شــخصی ،بانــدی و سیاســی
خــود هســتند.
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،آی ـتاهلل اکبــر هاشــمی رفســنجانی در
دیــدار بــا اعضــای شــورای مرکــزی و عمومــی انجمــن
فرهنــگ و سیاســت دانشــجویان دانشــگاه شــیراز ،بــه
تفاوتهــای نســل دیــروز بــا امــروز از لحــاظ آگاهــی،

صــادرات و تعریــف خــام فروشــی بــود امــا بحــث بــر
ســر مســائل پیرامونــی و مشــکالت تولیــد نیــز پیــش
کشــیده شــد.
الهوتــی و صالحــی دیــدگاه هــای متفاوتــی بــر ســر
نحــوه حمایــت از تولیــد ،اخــذ عــوارض صادراتــی و
تعرفــه واردات دارنــد بــه همیــن دلیــل ایــن موضوعات

از دو جهــت مــورد بحــث قــرار گرفــت.
الهوتــی در ایــن نشســت حمایــت هــای طوالتــی مدت
از تولیــد را مانــع رقابتــی شــدن تولیــدات داخلــی در
بازارهــای جهانــی مــی دانــد .ایــن فعــال اقتصــادی
معتقــد اســت کــه اتــکا بــه تعرفــه و عــوارض بــرای
حمایــت از تولیــد امــکان افزایــش بهــره وری و رســیدن

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

«برجام» برای مردم درس خوبی است
رشــد و پیشــرفت روزافــزون جوانــان در شــرایط فعلی اشــاره
کرد.هاشــمی رفســنجانی در پاســخ بــه ســوال دیگــری
دربــاره علتهــای برخوردهــای ۲گانــه اصالحطلبــان و
اصولگرایــان بــا وی در برهههــای زمانــی مختلــف گفــت:
لفظهایــی چــون محافظـهکار ،رادیــکال و معتــدل همیشــه
وجــود داشــته و بــه گــروه و جنــاح خاصــی اعــم از اصولگــرا
و اصالحطلــب تعلــق نــدارد.وی افــزود :مــن در اصــول و
مبانــی فکــری اعتدالــی خــود همــواره ثابــت بــودهام و بــه
همیــن دلیــل هــم در برهــهای از زمــان ،اصالحطلبــان

افراطــی و در برهــهای دیگــر اصولگرایــان افراطــی بــه
دلیــل حــب و بغضهــای افراطگرایانهشــان رفتــاری
۲گانــه بــا مــن داشــتهاند.رییس مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام بــا بیــان اینکــه ایــن مــردم بودنــد کــه در
اوج خفقــان رژیــم شــاه دســت بــه مبــارزه زدنــد و پیــروز
شــدند ،گفــت :رژیــم گذشــته تصــور میکــرد بــا ســرکوب
و خفقــان مــردم میتوانــد بــه اهــداف خــود دســت یابــد،
امــا نمیدانســت کــه بــا افــراط و تفریــط راه بــه جایــی
نخواهــد بــرد.
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بــه تولیــد صادراتــی را از صنایــع گرفتــه اســت .ایــن
فعــال اقتصــادی انتقــاد جــدی بــه اخــذ عــوارض از
صــادرات برخــی کاالهــا وارد مــی دانــد .بــه گفتــه او،
اخــذ عــوارض صــادرات از برخــی کاالهــا کــه امــکان
فــرآوری و ایجــاد ارزش افــزوده آن در ایــران تــا حــد
بــاالی  50درصــد نیســت را منطقــی نمــی دانــد.
حمیــد صالحــی امــا معتقــد اســت ابزارهــای تعرفــه
ای بــرای واردات و اخــذ عــوارض از صــادرات
برخــی کاالهــا مــی توانــد بــرای حمایــت از تولیــد
ملــی کارســاز باشــد .ایــن فعــال اقتصــادی در ایــن
میزگــرد تاکیــد کــرد کــه بایــد تولیــد در هــر بخــش
تــا جایــی مــورد حمایــت قــرار گیــرد کــه بتوانــد
روی پایــش خــودش بایســتد امــا پــس از آن حمایــت
بــی جــا موجــب کاهــش بهــره وری خواهــد شــد.
صالحــی یکــی از راهکارهــای تقویــت صــادرات را
انســجام داخلــی در سیاســت هــای صادراتــی دانســت
و پیشــنهاد داد کــه یــک مقام مســوول بــرای صادرات
در دولــت تعییــن شــود کــه در ســطح معــاون رئیــس
جمهــور باشــد .بــه گفتــه صالحــی در ایــن صــورت
مــی تــوان بــر روی دســتور ایــن مقــام حســاب بــاز
کــرد .صالحــی مــی گویــد« :در حــال حاضــر ســازمان
توســعه تجــارت قــدرت باالیــی بــرای حــل مســائل
صــادرات را نــدارد چراکــه بخشــی از ســازمان هــای
مربــوط بــه صادرکننــدگان زیــر مجموعــه وزارتخانــه
هــای دیگــر اســت .وزارت اقتصــاد ،وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت هــر کــدان ســازمان هایــی دارنــد
کــه مربــوط بــه صــادرات اســت .بــرای انســجام ایــن
ســازمان هــا نیــاز اســت مقامــی بلندپایــه در دولــت
مســوولیت داشــته باشــد».
در ایــن میزگــرد هــر دو عضــو هیــات نماینــدگان بــر
ضــرورت توجــه بــه تولیــد صادراتــی تاکیــد کردنــد.
آن هــا قیمــت بــاالی تولیــد در ایــران را مانعــی
بــرای صــادرات بــا ارزش افــزوده بــاال دانســتند.
متــن کامــل ایــن میزگــرد بــه زودی منتشــر خواهــد
شد .
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بازارهای جدید راه نجات تولید

واحدهــای تولیــدی فعــال کــه بــرای ایجــاد آنهــا
ســرمایهگذاری شــده و در بــازار فعــال هســتند و کاالهــای
آنهــا از کیفیــت الزم بــرای صــادرات برخــوردار هســتند،
بایــد مــورد حمایتهــای الزم قــرار بگیرنــد و پــس از آن بــه
تقویــت واحدهایــی کــه دچــار مشــکل هســتند ،بپردازیــم.
اقتصــاد ایــران بــه صنعــت نفــت گــره خــورده و دنیــا نیــز
دنبــال بهدســت آوردن ایــن منبــع طبیعــی انــرژی اســت
بنابرایــن بایــد حمایــت و توســعه واحدهــای صنعتــی مرتبــط
بــا نفــت و پتروشــیمی را در دســتور کار قــرار دهیــم؛ بــه
همیــن علــت بایــد نــگاه ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی
را بــه صنایــع کشــور تغییــر دهیم.اگــر صنایــع اقتصــادی
مــا عــادی نشــود بهطــور حتــم ریســک تولیــد و صــادرات
محصــوالت و کاالهــای ایرانــی بــه بازارهــای هــدف افزایــش
پیــدا میکنــد .بنابرایــن ابتــدا بایــد بــه تامیــن نیــاز بازارهــای
داخلــی بپردازیــم تــا از یکســو بــه افزایــش ظرفیــت
واحدهــای تولیــدی کمــک کــرده باشــیم و از ســوی دیگــر
بــا بهبــود شــرایط حضــور ایــران در بازارهــای هــدف ،مانــع
کاهــش ظرفیــت واحدهــای تولیــدی شویم.متاســفانه بســیاری
از مشــکالت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی خــارج از عهــده
تولیدکننــدگان و صنعتگــران بــوده و ایــن مســائل ناشــی از
سیاســتگذاریهای کالن اســت؛ بهعنــوان مثــال بهدســت
آوردن بازارهــای هدف و نیازســنجی و تولید براســاس خواســته
آنهــا نهتنهــا بــه تولیــد مــا کمــک نمیکنــد بلکــه موجــب
میشــود تــا مــا ملــزم بــه ســرمایهگذاریهای جدیــد در
بخــش تولیــد شــویم.به سیاســت روان ،پایــا و تضمینشــده در
بخــش تولیــد و صنعــت نیــاز داریــم تــا بتوانیــم ســرمایهگذار
خارجــی جدیــد بــرای افزایــش تولیــد صادراتگــرا جــذب
کنیــم و همچنیــن هنگامــی کــه هیاتهــای بــزرگ خارجــی
در کشــور حضــور دارنــد نبایــد آنهــا را تنهــا بــرای مذاکــره بــه
ســمت وزارتخانههــا و مســئوالن دولتــی هدایــت کنیــم بلکــه
بایــد در رونــد مذاکــرات بــا هیاتهــای خارجــی ســهمی
بــرای فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی
نیــز قائــل شــویم.
بایــد از حضــور هیاتهــای خارجــی در کشــور بــه نحــوی
بهرهبــرداری کنیــم کــه در راســتایادامه در صفحــه یــازده

اخبار خوش از تسهیل
صادرات

توســعه صــادرات بایــد بــا مشــوقهای صادراتــی همــراه
باشــد؛ مشــوقهایی کــه بــه نظــر میرســد در ســالهای
اخیــر بــر اصــول خاصــی اســتوار نبــوده و بــه همیــن دلیــل
نتوانســته کمکــی بــه توســعه صــادرات غیرنفتــی کنــد .در
ایــن زمینــه رئیــس ســازمان توســعه تجــارت از برنامههــای
ویــژه ســتاد اقتصــادی دولــت بــرای تشــویق صادرکننــدگان
خبــر داد کــه تصویــب شــده و قــرار اســت بــه دســتگاههای
.اجرایــی ابــاغ شــود
ولـیاهلل افخمـیراد اظهــار کــرد :آخریــن اقداماتــی کــه برای
تشــویق صــادرات انجــام شــده مصوبــه ســتاد اقتصــادی
دولــت اســت کــه در آن مصوبــه مــواردی عنــوان شــده
کــه در صــورت اجرایــی شــدن کمــک خوبــی بــه توســعه
صــادرات خواهــد بــود و منتظــر ابــاغ آن بــه دســتگاههای
.اجرایــی هســتیم
وی تســهیل در صــدور ضمانتنامههــای بانکــی را از
جملــه مــوارد مصــوب ســتاد اقتصــادی دولــت برشــمرد و
افــزود :بــر ایــن اســاس بانــک مرکــزی موظــف شــده بــه

بانکهــای ذیربــط ابــاغ کنــد تــا تســهیالت را در اختیــار
متقاضیــان دریافــت ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه
قــرار دهنــد .افخمـیراد اظهــار کــرد :همچنیــن قــرار اســت
از صنــدوق توســعه ملــی مبلــغ یــک میلیــارد دالر اعتبــار
در اختیــار کشــورهای هــدف صادراتــی قــرار گیــرد کــه
از طریــق ایــن اعتبــار ،آنهــا اقــدام بــه خریــد کاالهــای
ایرانــی کــرده یــا بــرای کمــک گرفتــن از خدمــات فنــی -
.مهندســی اســتفاده کننــد
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در عیــن حــال بیان
کــرد :بانــک توســعه صــادرات نیــز ملــزم شــده حداقــل 80
درصــد تســهیالت اعــم از ارزی و ریالــی را صرفــا بــرای
صــادرات کاال و خدمــات اختصــاص دهــد کــه ایــن کمــک
.خوبــی بــرای صادرکننــدگان اســت
وی از افزایــش  200میلیــون دالری ســرمایه صنــدوق
ضمانــت صــادرات کــه در قانــون بودجــه آمــده خبــر داد
و گفــت :قــرار اســت مبلــغ  200میلیــون دالر بــه ســرمایه
صنــدوق ضمانــت صــادرات اضافــه شــود کــه آنهــا بتواننــد
.ضمانــت الزم را بــرای صادرکننــدگان ارائــه دهنــد
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ،تســریع در اســترداد
مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهــای صادراتــی را از دیگــر
برنامههــای ســتاد اقتصــادی دولــت عنــوان کــرد کــه
قــرار اســت ایــن مالیــات حداکثــر ظــرف یــک مــاه بــه
.صادرکننــدگان مســترد شــود
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محسنی ،مدیر عامل شرکت سپردهگذاری مرکزی شد

دکتــر محمــد رضــا محســنی عصــر روز یکشــنبه
درجلســه هیــات مدیــره شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی
اوراق بهــادار و تســویه وجــوه (ســمات) بهعنــوان
ســومین مدیــر عامــل ایــن شــرکت برگزیــده شــد.
در ایــن جلســه کــه در محــل شــرکت ســپردهگذاری
مرکــزی برگــزار شــد ،دکتــر محســنی بــه نمایندگــی
از شــرکت اطالعرســانی و خدمــات بــورس بــه مدیــر
.عاملــی ســمات منصــوب شــد
دکتــر حســن امیــری بــه نمایندگــی از ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار ،دکتــر ســید ابراهیــم عنایــت بــه
نمایندگــی از شــرکت فرابــورس ایــران ،علــی رســتگار
بــه نمایندگــی از بانــک ملــت ،علیرضــا حاجــی نــوروزی
بــه نمایندگــی از شــرکت مدیریــت فنــاوری بــورس
تهــران و دکترمحســنی بــه نمایندگــی از شــرکت اطــاع
رســانی و خدمــات بــورس اعضــای هیــات مدیره شــرکت
ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه
هســتند .شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار
و تســویه وجــوه دی مــاه ســال  1384فعالیــت خــود را
در بــازار ســرمایه ایــران آغــاز کــرد کــه پیــش از ایــن،
علیرضــا حاجــی نــوروزی و حامدســلطانینژاد مدیــر
.عاملــی ایــن شــرکت را برعهــده داشــتهاند

دستاندازهای سند راهبردی وزارت صنعت
رونــق در بخــش صنعــت و تجــارت کشــور همچنیــن
رســیدن بــه رشــد اقتصــادی  8درصــدی در دو ســال
آینــده را میتــوان از مهمتریــن برنامههــای ســند
راهبــردی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت نــام بــرد،
ســندی کــه افــق  10ســاله عملکــرد ایــن وزارتخانــه را
.ترســیم میکنــد
بــا ایــن حــال ،شــرایط فعلــی کشــور بــا چالشهــای
بســیاری روبــهرو اســت کــه مانــع عملــی شــدن ایــن
برنامههــا خواهــد بــود .تامیــن منابــع مالــی در کشــور
را میتــوان یکــی از مهمتریــن ایــن چالشهــا دانســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در مصاحبـهای بــا پایــگاه
اطالعرســانی دولــت ،جزئیــات نقشــه راه ایــن وزارتخانــه

در دوران پســاتحریم را بیــان کــرد .وی در ارتبــاط بــا
ســند راهبــردی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تــا
افــق  1404کــه بــه نوعــی از آن بــه برنامــه وزارتخانــه در
پســاتحریم یــاد میشــود ،گفــت :مــا تنهــا سیاســتهای
کلــی را مطــرح کــرده ایــم .وی در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه آیــا میتــوان روی منابــع مالــی داخلــی بــرای رشــد
 8درصــدی اقتصــاد حســاب کــرد ،گفــت :کل نقدینگــی
بخــش خصوصــی مــا در اختیــار بانکهــا اســت .کل منابــع
مــا اجــازه  8درصــد رشــد را نمیدهــد .باالخــره درآمــد
ســرانه مــا چیــزی حــدود  4هــزار دالر اســت؛ در حالــی
کــه در کشــورهای صنعتــی بــاالی  40هــزار دالر اســت.
بنابرایــن معتقدیــم یکــی از چالشهــای جــدی مــا تامیــن

منابــع اســت ،بایــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت از داخــل،
منابــع را تامیــن کنیــم امــا بایــد نگاهــی هــم بــه بیــرون
از کشــورها و منابــع خارجــی بــرای تحقــق اهدافمــان
داشــته باشــیم .نعمـتزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه
توســعه صــادرات غیرنفتــی بــا بســتن دروازههــای کشــور
غیرممکــن خواهــد بــود ،گفــت :مــا حتمــا بایــد بتوانیــم
حرکتهــای جهشــی در صــادرات داشــته باشــیم
کــه الزمــه آن در وهلــه اول ایــن اســت کــه تولیــد و
محصــول رقابتپذیــر داشــته باشــیم و در وهلــه دوم
مکانیزمهایــی بــرای حضــور در بــازار خارجــی را یــاد
بگیریــم ،تمریــن کنیــم و تجربــه حضــور در ایــن بازارهــا
را داشــته باشــیم

شماره سه  ///هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

زمانــی کــه دولــت یازدهــم توانســت رشــد منفــی صنعتــی
را مثبــت کنــد امیــد صنعتگــران بــرای بهبــود وضعیــت
افزایــش یافــت .رونــد رو بــه رشــد صنعــت امــا در ســه
ماهــه ابتــدای ســالجاری و درســت زمانــی کــه کشــور
وارد دوران گــذر از تحریــم شــده اســت چیــز دیگــری را
نشــان میدهــد .آمــار ارایــه شــده از وضعیــت رشــد منفــی
صنعتــی در ســالجاری بــه خصــوص در شــرایطی کــه
کارشناســان پیشبینــی میکننــد ایــن رونــد کاهشــی
بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان ســالجاری نیــز تشــدید
شــود ،زنــگ خطــری اســت کــه احتمــال بازگشــت بــه
.گذشــته را نشــان میدهــد
بــا وجــود رشــد منفــی در ســه ماهــه امســال ســکانداران
اقتصــادی کشــور معتقدنــد در حــال حاضــر صنعــت
از رکــود خــارج شــده اســت امــا زمانــی کــه بــه ســراغ
صنعتگــران میرویــم تقریبــا هیچکــدام ایــن ادعــای
دولــت را قبــول ندارنــد .آنهــا معتقدنــد رشــد صنعتــی
کشــور وابســته بــه صنایــع بزرگــی ماننــد خودروســازی
و فوالدســازی بــوده اســت کــه آن هــم امســال منفــی
شــد .بنابرایــن صنعــت هنــوز از رکــود خــارج نشــده
اســت .خوشبــاوری مســووالن دولتــی بــه اینجــا ختــم
نمیشــود .بــا وجــود اینکــه بانــک جهانــی افزایــش نــرخ
تــورم تــا  17درصــد را بــرای ایــران پیشبینــی کــرده
اســت ،محمــد باقــر نوبخــت ،معــاون رییسجمهــور روز
گذشــته اعــام کــرد تــا پایــان ســال شــاهد کاهــش تــورم
.و افزایــش رشــد اقتصــادی خواهیــم بــود
کارشناســان معتقدنــد ،دولــت نــه تنهــا در حــال حاضــر
قــادر بــه کاهــش نــرخ ارز نیســت بلکــه همیــن مقــدار
فعلــی هــم واقعــی نیســت و نــرخ ارز واقعــی بایــد باالتــر از
مقــدار فعلــی باشــد .آنهــا میگوینــد دولــت بــرای تثبیــت
قــدرت خریــد مــردم نــرخ ارز را بــه ارزش فعلــی خــود
نگــه داشــتهاند و امــکان پاییــن آمــدن آن هــم وجــود
نــدارد .در شــرایطی کــه وابســتگی صنعــت کشــور و نحــوه
قیمتگذاریهــا بــه نــرخ ارز امــری انکارناپذیــر اســت
دولــت بایــد بــه دنبــال راهــکاری دقیــق بــرای خــروج از
رکــود باشــد .بــا ایــن حــال اهالــی صنعت کشــور کمــاکان
از مشــکالتی نظیــر کمبــود نقدینگــی و تســهیالت بانکــی
.شــکایت میکننــد

ادامه رکود صنعت تا پایان سال
تولیدکنندهها انباردار شدند

در همیــن ارتبــاط رییــس خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت
ایــران بــا بیــان اینکــه تمــام آثــار منفــی تــورم ،رکــود و
اعمــال قانــون هدفمندســازی یارانههــا بــه بخــش تولیــد
وارد شــده اســت ،گفــت :تولیدکننــدگان بــه دلیــل کمبــود
تقاضــا در ســطح بــازار انبــاردار شــدهاند .ســیدعبدالوهاب
ســهلآبادی در گفتوگــو بــا تســنیم ضمــن اشــاره بــه
اینکــه اکثــر کارخانجــات ســیمان ،کاشــی و ســرامیک
و مصالحفروشــیهای ســاختمانی بــا کمبــود تقاضــا
تولیــدات خــود را در انبارهــا گذاشــتهاند ،اظهــار داشــت:
شــرایط رکــود اثــر واقعــی خــود را بــر بخــش تولیــد
گذاشــته اســت و واحدهــا بــه دلیــل قیمــت تمــام شــده
.بــاالی کاالهــای خــود امــکان صــادرات آنهــا را هــم ندارنــد
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد بــرای رفــع مشــکالت
واحدهــای تولیــدی فکــر اساســی کنــد ،افــزود :تمــام
آثــار منفــی تــورم ،رکــود و اعمــال قانــون هدفمندســازی
یارانههــا بــه بخــش تولیــد وارد شــده و آنهــا را بــا دیــون
معــوق بســیار روبـهرو ســاخته اســت .رییــس خانــه صنعــت،
معــدن و تجــارت ایــران اضافــه کــرد :انتظــار مــا از دولــت
عــدم دریافــت تســهیالت بانکــی نیســت بلکــه بایــد بــرای
اقســاط معــوق واحدهــای تولیــدی تصمیــم مناســبی را
اتخــاذ کنــد .واحدهــای تولیــدی در افزایــش اقســاط معــوق
خــود مقصــر نیســتند امــا همیــن موضــوع تــوان فعالیــت را

.از آنهــا گرفتــه اســت
ســهلآبادی بــا اشــاره بــه اینکــه جامعــه صنعتــی از دولــت
بابــت اجــرای قانــون هدفمندســازی یارانههــا  35هــزار
میلیــارد تومــان طلــب دارد ،تصریــح کــرد :الاقــل دولــت
همیــن طلــب را تهاتــر کــرده و بدهــی معــوق واحدهــای
تولیــدی از سیســتم بانکــی را تســویه کنــد .وی اضافــه
کــرد :در حــال حاضــر  90درصــد کارخانههــای کــه بــرق
زیــادی مصــرف میکننــد در پرداخــت قبــوض ماهانــه
خــود دچــار مشــکل هســتند و حتــی بــه مــرز تعطیلــی هــم
.رســیدهاند

کمبود تسهیالت

همچنیــن عضــو هیــات رییســه خانــه صنعتومعــدن در
خصــوص گفــت :دولــت بایــد خســارات ناشــی از تحریمهــا
بــه بخــش خصوصــی و تولیــد را از طریــق اعطــای منابــع
مالــی کــم بهــره بــه آنها جبــران کنــد تــا خــون در رگهای
ایــن بخــش جــاری شــود و بتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه
دهــد .بیــژن پناهــیزاده در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار
کــرد :در ســالهای  1382تــا  1390واردات بیرویــهای
انجــام شــد و ایــن مســاله بــه دلیــل وجــود منابــع سرشــار
ارزی و درآمدهایــی بــود کــه بــا فــروش بشــکههای نفتــی
.حاصــل میشــد
وی افــزود :دولــت در حــال حاضــر درآمدهــای ارزی زیــادی
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در اختیــار نــدارد و نمیتوانــد واردات را در حجــم باالیــی
انجــام دهــد و همچنــان بــاال بــودن قیمــت دالر نیــز دلیــل
دیگــری اســت کــه در دوران پســاتحریم جلــوی واردات
بیرویــه را خواهــد گرفــت .پناه ـیزاده تصریــح کــرد :بــاال
بــودن نــرخ دالر و پاییــن بــودن درآمدهــای ارزی مزیتــی
اســت کــه در دوران پســاتحریم میتوانــد بــه تولیــد داخــل
کمــک کنــد و بــه ایــن ترتیــب میتــوان درآمدهــای
.حاصــل از رفــع تحریمهــا را بــه ایــن بخــش اختصــاص داد
پناهــیزاده عنــوان کــرد :تحریمهــا حــدود  40درصــد
بــر اقتصــاد کشــور تاثیــر گذاشــتهاند امــا مشــکل
تولیدکننــدگان و واحدهــای صنعتــی ناشــی از قوانیــن
و مقــررات داخلــی اســت و ایــن قوانیــن بایــد در جهــت
حمایــت از تولیــد باشــند .پناهــیزاده ادامــه داد :اگــر
دولــت از محــل منابــع حاصــل از رفــع تحریمهــا ،بدهــی
خــود را بــه سیســتم بانکــی پرداخــت کنــد ،بانکهــا نیــز
میتواننــد تســهیالت کــم بهــرهای را در اختیــار بخــش
خصوصــی و تولیدکننــدگان قــرار دهنــد و در ایــن صــورت
در دوران پســاتحریم میتوانیــم شــاهد رونــق تولیــد داخلــی
.باشــیم
وی دربــاره کاالهــای وارد شــده بــه کشــور و رقابــت تولیدات
داخلــی بــا ایــن کاالهــا گفــت :تولیدکننــدگان داخلــی
نمیتواننــد بــا کاالهــای خارجــی رقابــت کننــد زیــرا
تولیــدات دیگــر کشــورها بــا بهــرهوری بــاال و حمایتهــای
بانکــی همــراه اســت بنابرایــن قیمــت تمــام شــده ایــن
کاالهــا بســیار پاییــن اســت امــا نــرخ بــاالی تســهیالت
بانکــی و عــدم حمایــت از تولیدکننــدگان مــا موجــب شــده
کــه تولیــدات داخلــی تــوان رقابــت بــا کاالهــای وارداتــی را
نداشــته باشــند .عضــو هیــات رییســه خانــه صنعــت و معدن
ایــران بیــان کــرد :اگــر بخواهیــم واردات انجــام دهیــم بایــد
ایــن اقــدام در راســتای حمایــت از کاالهــای واســطهای،
مــواد اولیــه و ماشــینآالت بــه روز صنعتــی باشــد تــا
شــاهد پیشــرفت صنعــت داخلــی و افزایــش تــوان رقابــت
ایــن واحدهــا بــا کاالهــای وارداتــی باشــیم .وی افــزود:
دولــت بایــد خــود را کوچــک کنــد زیــرا منابــع عظیــم
دولــت صــرف هزینههــای جــاری شــرکتهای دولتــی
میشــود و بودجــهای بــرای کمــک بــه بخــش خصوصــی
باقــی نمیمانــد امــا اگــر دولــت خصوصیســازی واقعــی را
انجــام دهــد ،میتوانــد از منابــع خــود در جهــت کمــک بــه
.بخشخصوصــی اســتفاده کنــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییس جمهوری در دیدار وزیر خارجه چک:

باید شرایط را برای
همکاری فعال بخشهای
خصوصی ایران و چک
آماده کنیم

رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه ارتبــاط و پیوســتگی تحــوالت
در دنیــای امــروز ،خواســتار همفکــری و همــکاری کشــورهای
جهــان بــه منظــور حــل معضالتــی نظیــر گســترش تروریســم
و پیامدهــای آن شــد.

حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی رییــس
جمهــوری روز دوشــنبه و در دیــدار «لوبــو میــر زائورالــک»
وزیــر خارجــه جمهــوری چــک ،از مداخلــه برخــی کشــورها در
امــور داخلــی کشــورهای دیگــر و نــگاه ابــزاری بــه خشــونت و
تروریســم بــه عنــوان دو مشــکلی کــه پیامدهــای منطقــه ای و
جهانــی دارد یــاد کــرد و گفــت  :کشــورهایی کــه دارای قــدرت
و امکانــات هســتند نبایــد بخاطــر گســترش نفــوذ منطقــه ای
و یــا هــر بهانــه دیگــری نظــرات خــود را بــر کشــورهای دیگــر
تحمیــل کــرده و در مســایل داخلــی آنهــا دخالــت کننــد.
رییــس جمهــوری ،تبعیــض و بــی عدالتــی  ،تحقیــر نــژادی،
دینــی و قومــی و ناامیــدی در دســتیابی بــه یــک زندگــی
مطلــوب را از جملــه دالیــل گرایــش و جــذب جوانهــا بــه
گــروه هــای تروریســتی دانســت و اظهارداشــت :گــروه هــای
تروریســتی وقتــی نمــی تواننــد بــا منطــق و اســتدالل مــردم
را جــذب کننــد از طریــق ایجــاد جــو رعــب  ،وحشــت و تــرور
خــود را تحمیــل مــی کننــد.
روحانــی افــزود  :در دنیــای امــروز معضــات منطقــه ای در
همــان منطقــه باقــی نمــی مانــد و بالفاصلــه آثــار آن در ســایر
نقــاط دنیــا نمایــان مــی شــود کــه اثــر طبیعــی و فــوری آن
آوارگــی مــردم بیپنــاه اســت.
رییــس شــورای عالــی امنیــت ملــی ،تجربــه کشــورمان در
مقابلــه بــا گــروه هــای تروریســتی و همچنیــن حضــور میلیونهــا
پناهجــو از کشــورهای منطقــه را خاطرنشــان ســاخت و گفــت
 :جمهــوری اســامی ایــران بــا وجــود تنگناهــای اقتصــادی در
مقاطعــی از میلیونهــا پناهجــو پذیرایــی کــرده و ایــن دولــت
بــا اختصــاص  400هــزار صندلــی شــرایط را بــرای تحصیــل
فرزنــدان مهاجریــن افغانــی فراهــم نمــوده اســت.

رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد :شناســایی ریشــه هــای
تروریســم منــوط بــر تاییــد ایــن واقعیــت از ســوی همــه
کشورهاســت کــه گــروه هــای تروریســتی ابــزار خوبــی بــرای
پیشــبرد اهــداف نیســتند و بایــد همــه کشــورها بــر یکســان
و مســاوی بــودن ارزش انســانها صحــه بگذارنــد و بــرای کشــته
شــدن هــزاران شــهروند ســوری و عراقــی همــان قــدر اهمیــت
قایــل شــوند کــه بــرای کشــته شــدن شــهروندان آمریکایــی و
غربــی ناراحــت مــی شــوند.
روحانــی ادامــه داد :اگــر همــه کشــورها دارای حقــوق برابــر
باشــند ،مداخلــه در امــور داخلــی کشــورها محکــوم شــود و
همــه دســت در دســت یکدیگــر بــا تروریســم مبــارزه کننــد،
راه حــل مبــارزه بــا معضــات موجــود دور از دســترس نیســت.
رییــس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه
قدمــت مناســبات و ظرفیــت هــای فــراوان دو کشــور در عرصــه
هــای اقتصــادی  ،علمــی  ،سیاســی و گردشــگری ،گفــت  :بایــد
شــرایط را بــرای حضــور و مشــارکت فعاالنــه تــر بخــش هــای
خصوصــی دو کشــور ایــران و چــک بــه منظــور تامیــن منافــع
مشــترک فراهــم کنیــم.
دکتــر روحانــی افــزود :ایــران در ســالهای اخیــر در عرصههــای
علمــی نظیــر نانــو  ،آی ســی تــی و بیوتکنولــوژی گام هــای
بلنــدی برداشــته اســت و شــرکت هــای بســیار خوبــی در ایــران
مشــغول فعالیــت هســتند کــه مــی تواننــد بــا شــرکت هــای
چــک در ایــن عرصــه هــا همــکاری داشــته باشــند.
وزیــر خارجــه جمهــوری چــک نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه
عالقمنــدی کشــورش بــرای گســترش همــکاری هــا بــا ایــران
در همــه زمینــه هــا  ،از حضــور و مذاکــره  60کارآفریــن و
نماینــده بخشهــای اقتصــادی و صنعتــی کشــورش در ایــن
ســفر بــا همتایــان ایرانــی بــه عنــوان شــروعی بــرای گســترش
مناســبات فیمابیــن یــاد کــرد و اظهارداشــت  :ایــران دارای
تاریــخ  ،تمــدن و فرهنــگ بــی نظیــر و مردمانــی دانــا و توانمنــد
اســت و مــا آمادگــی داریــم در چارچــوب احتــرام و اعتمــاد
متقابــل در زمینــه انتقــال تجــارب مختلــف همــکاری کنیــم .
وزیــر خارجــه چــک آمادگــی کشــورش بــرای همــکاری بــا
ایــران در مســایل منطقــه ای را یــاد آور شــد و خاطرنشــان
ســاخت  :کلیــد موفقیــت در دنیــای امــروز همــکاری و اتحــاد
همــه کشورهاســت  .بایــد همــه کشــورها ابتــدا بــا خشــونت،
تــرور و رعــب ابــراز مخالفــت کــرده و بــر حــل مســایل از طریــق
مذاکــره و منطــق تاکیــد کننــد و بداننــد کــه همــه راه حــل هــا
مبتنــی بــر تکریــم انســانها بــدون تبعیــض اســت .
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رییس اتاق ایران در دیدار با وزیر امورخارجه اسپانیا و هیأت همراه تصریح کرد:

بهرهمندی از پتانسیل بخشهای خصوصی دو کشور و استفاده از تجربیات
اسپانیا ،بستر توسعه همکاری های اقتصادی است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ایــران،
«محســن جاللپــور» ،پــر بــار شــدن دیــدار امــروز را
ثمــره تــاش چندیــن ماهــه و جلســات متعــدد ســفیر
اســپانیا دانســت و ایــن امــر را نشــانی از اشــتیاق
اســپانیا بــرای همــکاری بــا ایــران ارزیابــی کــرد و گفــت:
«پیشــینه تاریخــی و سیاســی ایــران و اســپانیا و جایــگاه
خــاص اش در میــان دیگــر کشــورهای اتحادیــه اروپــا ،و
همچنیــن ارتبــاط عاطفــی بیــن دو ملــت را بســترهای
مناســب توســعه همــکاری هــای مشــترک دانســت.
رییــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه همــکاری اســپانیا در
شــرایط قبــل از تحریــم و تــداوم ارتبــاط بیــن بخشهای
خصوصــی دوکشــور ،حتــی در دوران تحریم را ارزشــمند
عنــوان کــرد و گفــت« :بــه خاطــر داریــم کــه اســپانیا از
جملــه آخریــن کشــورهایی بــود کــه مجبــور بــه قبــول
تحریمهــای اقتصــادی علیــه ایــران شــد ولــی اکنــون
فصــل جدیــدی از ارتبــاط بیــن المللــی بــا ایــران آغــاز
شــده اســت ،امیدواریــم بخشهــای اقتصــادی دو کشــور
از فرصــت بــه وجــود آمــده در جهــت افزایــش مناســبات
اقتصــادی بیــن دوکشــور اســتفاده نماینــد.
جاللپــور ضمــن اشــاره بــه شــباهتهای اقتصــاد
ایــران و اســپانیا بــرای فراهــم آوردن شــرایط خــروج
از رکــود ،تبــادل اطاعــات و پیــاده ســازی و تجربیــات
اســپانیا در ایــن خصــوص را حائــز اهمیــت دانســت و
افــزود« :بخشهــای خصوصــی و اقتصــادی اســپانیا
بــا بهــره منــدی از تکنولــوژی بــاال و تجربیــات بیــن
المللــی ،ظرفیتهــای باالیــی بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا
شــرکتها و بنگاههــای کوچــک و متوســط ایــران،
دارنــد و بــه عنــوان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و

کشــاورزی ایــران تــاش مــی کنیــم تــا در ایجــاد کانــال
هــای صحیــح و مطمئــن بیــن بخشهــای اقتصــادی گام
برداریــم».
رییــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران از برنامهریــزی
اســپانیا بــرای تدویــن و بازنگــری قوانیــن ارســال کاالهــای
دوگانــه کــه در لیســت تحریــم هــا قــرار دارنــد ،خبــر داد
و گفــت« :مــا مطمئــن هســتیم کــه در ایــن تجدیــد نظــر
تمامــی جوانــب ســنجیده شــده و الزم بــه ذکــر اســت کــه
ایــن بازنگــری در آینــده روابــط تجــاری و اقتصــادی بیــن
دو کشــور بســیار تأثیــر گــذار خواهــد بــود».
محــن جــال پــور ،فرصــت هــای ســرمایهگذاری و
پتانســیل ایــران بــرای جــذب ســرمایه در بخشهــای
مختلــف صنعتــی ،فرهنگــی و گردشــگری را بســیار
ارزشــمند توصیــف کــرد و گفــت« :اتــاق بازرگانــی ایــران
همــراه بــا تأکیــد مقامــات سیاســی کشــور ایــران از حضــور
ســرمایهگذاران خارجــی و ایجــاد فرصتهــای شــغلی و
بهــره منــدی از بــازار ایــران و منطقــه ،حمایــت مــی نمایــد
و آمادگــی دارد همکاریهــای الزم را در ایــن خصــوص بــا
شــرکتهای خارجــی و نهادهــای داخلــی بــه عمــل آورد».
رییــس اتــاق ایــران ،همکاریهــای مشــترک بیــن
بخشهــای خصوصــی دو کشــور را الزمــه تعمیــق روابــط
اقتصــادی ارزیابــی کــرد و اعــزام هئیتهــای اقتصــادی
از ســوی دو کشــور را در تحقــق ایــن امــر مهــم خاطــر
نشــان کــرد و افــزود« :ایــران بــه عنــوان یــک کشــور امــن
در منطقــه آشــوب زده خاورمیانــه پایــگاه مهمــی بــرای
حضــور فعــاالن اقتصــادی و همکاریهــای چندجانبــه
بــرای حضــور در بــازار  400میلیونــی منطقــه اســت کــه
نــه تنهــا تامیــن کاالهــای مصــرف داخــل کشــور بلکــه
کشــورهای همســایه و آســیای مرکــزی را نیــز مــی تــوان
مــد نظــر قــرار داد».
پــس از ایــن جلســه ،نشســت فعــاالن اقتصــادی دو کشــور
بــا حضــور ســه وزیــر اســپانیایی و معــاون رئیــس جمهــور
در ســالن کنفرانــس اتــاق بازرگانــی برگــزار شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ایــن جلســه بــه اســپانیاییها پیشــنهاد تشــکیل کمیســیون
مشــترک اقتصــادی را دادهایــم تــا بتوانیــم تصمیمــات
مناســبی بــرای توســعه روابــط اقتصــادی  ۲کشــور اتخــاذ
کنیــم .همچنیــن سیاس ـتهایی کــه مــورد قبــول طرفیــن
اســت شــامل کمــک بــه بخــش خصوصــی و رفــع موانــع
موجــود ازجملــه روابــط بانکــی و بیمــهای و ...میشــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت خاطرنشــان کــرد :تــا یــک
مــاه آینــده متنــی را بــرای برگــزاری کمیســیون مشــترک
تدویــن کــرده و پــس از رســیدن بــه توافــق میتوانیــم
همکاریهــای تجــاری ،صنعتــی و اقتصــادی میــان ۲
.کشــور را دنبــال کنیــم

وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد

خودنمایی
رونق اقتصادی
از سال ۹۵

درحالحاضــر بــه دنبــال مقدمــات جــذب
ســرمایهگذاریهای مشــترک هســتیم امــا از ســال ۹۵
میتوانیــم شــاهد تحــرکات و رونــق اقتصــادی خوبــی در
.کشــور باشــیم
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در حاشــیه دیــدار بــا وزیــر
صنعــت ،انــرژی و گردشــگری اســپانیا در پاســخ بــه صمــت
دربــاره تمایــل اســپانیاییها بــرای همــکاری بــا صنایــع
ایــران اظهــار کــرد :حــدود  ۶۰شــرکت از اســپانیا بــه ایــران
آمدهانــد تــا بــا بخــش خصوصــی مــا مذاکراتــی داشــته
باشــند کــه بهطــور قطــع ایــن مذاکــرات بــرای مــا نتایــج
.عملــی نیــز در پــی خواهــد داشــت
محمدرضــا نعمــتزاده افــزود :مــا بــه عنــوان حکومــت
تســهیلکننده ســرمایهگذاری و بخــش خصوصــی ایــران
و اســپانیا هســتیم بنابرایــن مقامــات ایرانــی و اســپانیایی بــا
یکدیگــر در ایــن زمینــه مذاکــره میکننــد امــا زمینههــای
خــاص صنعتــی بــرای همــکاری مشــترک میــان  ۲کشــور
و همکاریهــای فنــی و تکنولوژیکــی را بایــد بنگاههــا
مشــخص کننــد .وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن
نخســتین ســفر رســمی هیــات اســپانیایی بــه ایــران و اعالم
آمادگــی و اشــتیاق بــرای همــکاری بــا مــا بــوده ،ادامــه داد:
بعیــد اســت در یــک جلســه بتوانیــم جزئیــات همکاریهــای
صنعتــی میــان  ۲کشــور را مشــخص و بــه مرحلــه اجرایــی
همکاریهــا دســت پیــدا کنیــم امــا آشــنایی طرفیــن
.بهویــژه در اتــاق بازرگانــی میتوانــد نتیجهبخــش باشــد
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وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در پاســخ بــه ســوال دیگــر
خبرنــگار مــا دربــاره تاثیــر ســرمایهگذاریهای مشــترک
میــان ایــران بــا ســایر کشــورهای دنیــا بــرای خــروج اقتصاد
کشــور از رکــود تصریــح کــرد :مقدمــات همکاریهــای
اقتصــادی ایــران بــا ســایر کشــورهای دنیــا در حــال فراهــم
شــدن اســت .ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهم خاطرنشــان
کــرد :بهطــور قطــع ســرمایهگذاری مشــترک میتوانــد
منجــر بــه تحــرک اقتصــادی و ایجــاد رونــق در اقتصــاد
شــود امــا بــه عقیــده مــن تاثیــر مســائل اقتصــادی بــه
صــورت آنــی خــود را نشــان نمیدهــد .نعم ـتزاده یــادآور
شــد :اگــر ســرمایهگذاریهای مشــترک در ایــران اتفــاق
بیفتــد بیــش از  ۲ســال زمــان میبــرد تــا تاثیــرات خــود
را نشــان دهــد امــا از آنجایــی کــه ظرفیتهایــی در بخــش
صنعــت و تولیــد داریــم ،میتوانیــم از ســرمایهگذاری در
ایــن واحدهــا آغــاز کــرده و نتایــج آن را در ســال آینــده
ببینیــم .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ابــراز کــرد:
انشــاءاهلل بهتدریــج نتایــج ســرمایهگذاریها مشــخص
خواهــد شــد امــا بــرای جــذب ســرمایهگذاری مشــترک
.ابتــدا بایــد مقدمــات آن مهیــا شــود

تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تصریــح کــرد :جلســه مــا
بــا هیــات مقامــات دولتــی ،اســپانیایی بــود تــا بتوانیــم

دربــاره زمینهســازی همــکاری مشــترک اقتصــادی میــان
 ۲کشــور اقداماتــی نظیــر تشــکیل کمیســیون مشــترک
اقتصــادی را انجــام دهیــم .وی گفــت :خوشــبختانه در ۲
مــاه اخیــر شــاهد اســتقبال کشــورهای بســیار زیــادی از
اروپــا و ســایر نقــاط جهــان هســتیم کــه خواســتار حضــور
در ایــران بــرای عذرخواهــی مودبانــه هســتند یــا شــاید
میخواهنــد بــا تجدیــد خاطــره در ایــن دیدارهــا ،زمینــه
همکاریهــای مشــترک بــا ایــران را فراهــم کننــد؛ هرچنــد
مــا بــا بســیاری از ایــن کشــورها پیــش از تحریمهــا روابــط
تجــاری و اقتصــادی مناســبی داشــتیم .نعم ـتزاده افــزود:
اعمــال تحریمهــا علیــه ایــران موجــب شــد تــا کشــورها
مانــع همــکاری شــرکتهای خــود بــا ایــران شــوند بنابرایــن
در ایــن هفتــه مقامــات ارشــد  ۳کشــور چــک ،اســپانیا و
اتریــش بــه ایــران آمدهانــد کــه مــا هــم بــه عنــوان وزارت
.صنعــت ،معــدن و تجــارت میزبــان آنهــا بودهایــم
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه دیــدارش بــا
وزیــر صنعــت ،انــرژی و گردشــگری اســپانیا ادامــه داد :مــا
سیاســتهای کلــی خــود را بــه طــرف اســپانیایی اعــام
کردهایــم .البتــه پیــش از ایــن ،ایــران و اســپانیا بــا یکدیگــر
روابــط سیاســی و اقتصــادی بســیار مناســبی داشــتند
بنابرایــن در ایــن جلســات تــاش داریــم تــا دوبــاره روابــط
و همکاریهــای مشــترک میــان  ۲کشــور توســعه پیــدا
کنــد .ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم تصریــح کــرد :در

نعمــتزاده گفــت :در ایــن جلســه بــر همکاریهــای
مشــترک میــان ایــران و اســپانیا در زمینــه صنایعــی از
جملــه خــودرو و قطعــات خــودرو ،صنایــع شــیمیایی،
صنایــع غذایــی ،تجهیــزات و ســاخت ماشــینآالت صنعتــی
و معدنــی تاکیــد شــد .هرچنــد پیــش از ایــن مــا بــا اســپانیا
در زمینــه ماشــینآالت معدنــی بــرای  ۲معــدن «چادرملــو»
.و «گلگهــر» همــکاری مشــترک داشــتهایم
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم افــزود :اســپانیا در زمینــه
خوشـههای صنعتــی تجربــه و ســابقه بســیار مناســبی دارد،
هرچنــد ایــران نیــز در راهانــدازی خوش ـههای صنعتــی در
ســالهای اخیــر اقدامــات جــدی را آغــاز کــرده اســت
بنابرایــن تــاش داریــم تــا خوش ـههای صنعتــی  ۲کشــور
را بــا یکدیگــر مرتبــط کنیــم زیــرا بیشــتر ایــن خوشـههای
صنعتــی از واحدهــای صنعتــی و تولیــدی کوچــک و
متوســط تشــکیل میشــود کــه بــه تنهایــی قــادر نیســتند
.بــا یکدیگــر همــکاری مشــترک داشــته باشــند
وی ادامــه داد :بنابرایــن تــاش داریــم تــا واحدهــای
صنعتــی و تولیــدی کوچــک میــان  ۲کشــور را از طریــق
خوشــههای صنعتــی بــا یکدیگــر در ارتبــاط تنگاتنــگ
قــرار دهیــم .در ایــن جلســه مقــرر شــد تــا زمینــه همــکاری
.میــان خوشــههای صنعتــی ایــران و اســپانیا مهیــا شــود
سهم ایران از بازارهای دنیا
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد :ایــران در قالــب
سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی کــه بــر اســتفاده حداکثــری
از توانمنــدی داخلــی تــوام بــا تعامــل و همکاریهــای
بینالمللــی تاکیــد دارد ادمــه در صفحــه 9
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ادامه از صفحه 8
از همــان شــروع مذاکــرات بــا هیاتهــای خارجــی ،مواضع و
سیاسـتهای خــود را مشــخص کــرده اســت .وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت تصریــح کــرد :سیاســتهای مــا بــرای
مذاکــره بــا هیاتهــای خارجــی بــه تاییــد ریاسـتجمهوری
نیــز رســیده اســت .بهطــور قطــع اولویــت مــا در ایــن
سیاســتگذاریها در زمینــه ســرمایهگذاریهای مشــترک
و تقســیم بــازار اســت .نعمــتزاده خاطرنشــان کــرد:
همانگونــه کــه کشــورهای دنیــا بــه دنبــال ســهم خــود
از بــازار ایــران هســتند ،مــا نیــز خواســتار ســهم خــود از
کشــورهای مختلــف دنیــا و صــادرات هســتیم بنابرایــن اگــر
ایــران بــا کشــوری ســرمایهگذاری و یــا همــکاری مشــترک
اقتصــادی دارد ،ایــن نــوع همــکاری بایــد در قالــب تقســیم
.بــازار باشــد
وی تاکیــد کــرد :همانطــور کــه مــا ســهمی از بــازار
خــود را بــه خارجیهــا میدهیــم آنهــا نیــز بایــد بخشــی
از بــازار خــود را در اختیــار تولیدکننــدگان و صنعتگــران
ایرانــی قــرار دهنــد تــا مــا هــم بتوانیــم صــادرات غیرنفتــی
خــود را افزایــش دهیــم .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
ابرازکــرد :همچنیــن در زمینــه اســتفاده از فناوریهــای
نویــن و صنایــع دانشبنیــان الزم اســت تــا ایــران و اســپانیا
بــا یکدیگــر همــکاری مشــترک داشــته باشــند و بــر ایــن
موضــوع تاکیــد داریــم

ضرورت انتقال فناوری به ایران

ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم دربــاره همکاریهــای
مشــترک ایــران و اســپانیا در بازارهــای ثالــث اظهــار کــرد:
پیــش از ایــن  ۲کشــور ســابقه همکاریهــای مشــترک در
بازارهــای دیگــر را داشــتهاند و امــروز بــار دیگــر بــه ایــن
امــر تاکیــد شــد .ســرمایهگذاریهای مشــترک میــان ۲
کشــور کمــی بــه زمــان نیــاز دارد امــا تحقــق آن امکانپذیــر
اســت .پیــش از اینکــه مــن در وزارت نفــت بــودم بــا اســپانیا
همــکاری مشــترک اقتصــادی هــم در داخــل ۲کشــور و هــم
.در بازارهــای ثالــث را داشــتهایم
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر ضــرورت
انتقــال دانــش و تجربــه اســپانیاییها بــه ایــران گفــت:
 ۲کشــور بایــد بــرای فناوریهــای نویــن و صنایــع
دانشبنیــان بــا یکدیگــر همکاریهــای الزم را داشــته

.باشــند
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم دربــاره حجــم تجــارت
میــان ایــران و اســپانیا افــزود :درحالحاضــر حجــم
روابــط تجــاری میــان  ۲کشــور در ســطح باالیــی قــرار
نــدارد امــا ایــران و اســپانیا حتــی در دوران تحریــم هــم
.روابــط خــود را بــه دلیــل تفاهــم کلــی ادامــه دادنــد
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول درحالحاضــر مجمــوع
ارزش مبــادالت تجــاری میــان  ۲کشــور بــه  ۳۵۰میلیــون
دالر میرســد امــا پیــش از تحریمهــا ،حجــم مبــادالت
تجــاری میــان ایــران و اســپانیا تــا  ۵/۲برابــر رقــم فعلــی
.بوده اســت

بــه نحــوی انجــام شــود کــه مــا وارد بــازار آنهــا شــویم.
همچنیــن تــوان صنعتــی ،علمــی و تجربــی خــود را از
.لحــاظ کمــی و کیفــی تقویــت کنیــم

مذاکرات با نتیجه برد-برد

گفتنــی اســت؛ مجتبــی خســروتاج ،قائممقــام وزیــر صنعت،
معــدن و تجــارت نیــز در گفتوگــو بــا صمــت اظهــار کــرد:
کشــورهای اروپایــی پــس از مذاکــرات بــه دنبــال حضــور در
بــازار ایــران هســتند زیــرا بیشــتر آنهــا از جملــه اســپانیا بــا
مشــکالت جــدی اقتصــادی مواجــه هســتند .وی افــزود:
درحالحاضــر اســپانیا نــرخ رشــد  ۲۲درصــدی را دارد
بنابرایــن بایــد فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه آنهــا بــه
دنبــال منافــع خــود در همــکاری بــا ایــران هســتند امــا در
شــرایط کنونــی هریــک از طرفیــن بــه نفــع خــود حرکــت
میکنــد بنابرایــن بهطــور قطــع نتیجــه مذاکــرات« ،بــرد-
بــرد» اســت کــه میتوانــد مذاکــرات را بــه نفــع طرفیــن
.تمــام کنــد
خســروتاج ادامــه داد :بایــد بدانیــم کــه تمــام کشــورها بــه
دنبــال منافــع خــود هســتند بنابرایــن بایــد مــا نیــز منافــع
خــود را بشناســیم و بــرآن اســاس بــا کشــورهای دنیــا وارد
مذاکــره شــویم .قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اســپانیا در صنعــت گردشــگری
رتبــه اول دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده ،تصریــح کــرد:
مــا میتوانیــم از ایــن تجربــه اســتفاده کنیــم .همچنیــن ۴۰
درصــد تولیــد ناخالــص اســپانیا از طریــق صنعــت خــودرو،
قطعــات خــودرو و قطعــات یدکــی تامیــن میشــود و بــرای
بیشــتر کشــورهای دنیــا قطعــات خــودرو تولیــد و صــادر
میکننــد؛ همچنیــن در زمینــه انرژیهــای تجدیدپذیــر،
مدیریــت پســابها ،حمــل ریلــی و حملونقــل هوایــی
ظرفیــت بســیار خوبــی دارنــد کــه مــا میتوانیــم بــا آنهــا
.در ایــن زمینــه همــکاری داشــته باشــیم

خودنمایی
رونق اقتصادی
از سال ۹۵

تقویت توان کمی و کیفی صنعت کشور

نعمــتزاده دربــاره مذاکــرات میــان شــرکتهای ایــران
و اســپانیا گفــت :ایــن مذاکــرات حتــی پیــش از توافــق
ویــن آغــاز شــده زیــرا تمــام کشــورهای دنیــا میداننــد
کــه ایــران در شــرایط لغــو و رفــع تحریمهاســت امــا
تصمیمگیــری قاطــع شــرکتهای بــزرگ دنیــا بــا ایــران
زمانــی رخ میدهــد کــه کل تحریمهــای علیــه ایــران
بــه صــورت اجرایــی برداشــته شــود کــه البتــه ایــن امــر
در ماههــای آینــده رخ خواهــد داد؛ بــه همیــن دلیــل
مــا هــم بــه شــرکتهای ایــران و همچنیــن شــرکتهای
خارجــی توصیــه کردیــم در قالــب سیاســتهای کلــی
کــه مدنظــر اســت بــا یکدیگــر مذاکــره کننــد؛ البتــه
بــه خوبــی میدانیــم کــه توافقهــای زیــادی میــان
شــرکتهای ایرانــی بــا ســایر شــرکتهای معتبــر دنیــا
.انجامشــده و حتــی بــه مرحلــه پــاراف رســیده اســت
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :امــا تمامــی
شــرکتهای دنیــا منتظــر لغــو تحریمهــا هســتند زیــرا
تــا زمانــی کــه رفــع تحریمهــا بــه مرحلــه اجــرا در
نیایــد ،شــرکتها بــه لحــاظ قانونــی مجــاز بــه گشــایش
«الســی» و یــا تبــادل پــول بــا ایــران نیســتند بنابرایــن
تنهــا راهحــل ایــن اســت کــه مذاکــرات اولیــه و شــناخت
متقابــل ،بررســی بــازار و سیاســتهای مدنظــر طرفیــن
انجــام شــود تــا اینکــه تحریمهــای ایــران بــه صــورت
.قانونــی برداشــته شــود
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم ادامــه داد :برخــی
نگــران هســتند کــه پــس از لغــو تحریمهــا ،بــازار ایــران
بهدســت خارجیهــا میافتــد امــا معتقــد هســتیم کــه
بایــد همــکاری میــان ایــران بــا ســایر کشــورهای دنیــا

کاهش  ۳پلهای رتبه ریسکپذیری ایران

ســید کمــال ســید علــی ،رییــس صنــدوق ضمانــت
صــادرات نیــز در گفتوگــو بــا صمــت دربــاره دیــدار بــا
هیــات اســپانیایی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه قــرار اســت
امــروز بــا یکدیگــر جلس ـهای داشــته باشــیم ،اظهــار کــرد:
ســاچه افزونبــر  ۲میلیــارد دالر پوشــش بیمــهای بــرای
ایــران از طریــق بانــک ســنترال ویســپانو و بیبــیوی
بانــک انجــام داده کــه از بخشــی از ایــن اعتبــارات اســتفاده
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شــده اســت .وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه کمــک
طــرف اســپانیایی بــرای بهبــود رتبــه ریســکپذیری
ایــران در دنیــا گفــت :درحالحاضــر ایــران در شــاخص
ریسـکپذیری ،رتبــه هفتــم را بــه خــود اختصــاص داده که
مقــرر شــد در همکاریهایــی کــه میــان ایــران و اســپانیا
شــکل میگیــرد ،طــرف اســپانیایی بــه مــا کمــک کنــد تــا
رتبــه ایــران در شــاخص ریســکپذیری در دنیــا بــه ۴
برســد .گفتنــی اســت ،وزیــر صنعــت ،انــرژی وگردشــگری
اســپانیا نیــز در ایــن دیــدار گفــت :پــس از توافقــات
هســتهای وارد دوره و عصــر جدیــدی شــدیم ضمــن اینکــه
قراردادهــای دوجانبــه کــه در گذشــته هــم بیــن  ۲کشــور
وجــود داشــته میتوانــد دوبــاره فعــال شــود .خــوزه مانوئــل
ســوریا لوپــز افــزود :میتوانیــم در زمینههــای مختلــف
صنعتــی ازجملــه فــوالد ،تجهیــزات آب ،بخــش شــیمیایی،
انــرژی ،مخابــرات ،گردشــگری ،نســاجی و ...همکاریهــای
خــود را آغــاز کنیــم و مشــتاقیم کــه ایــن همکاریهــا بــه
قــرارداد «برد-بــرد» منجــر شــود .مــا بــه عنــوان دولــت
بایــد شــرکتهای خصوصیمــان را ترغیــب کنیــم تــا در
.کشــورهای دیگــر ســرمایهگذاری کننــد

شماره سه  ///هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تجــارت هنــوز در حالــت انتظــار اســت و مصــداق بــارز آن
هــم کاهــش صــادرات و واردات ایــران در ۵مــاه نخســت
امســال محســوب میشــود.
در تازهتریــن اتفــاق جهانــی« ،طــرح کفایــت مذاکــرات»
ســنای امریــکا رای نیــاورد و رییسجمهــور امریــکا دیگــر
نیــازی بــه حــق وتــو نــدارد و بــه احتمــال زیــاد توافــق
هســتهای میــان ایــران و  ۵+۱مــورد توافــق قــرار میگیــرد
کــه بــه گفتــه مســئوالن دولتــی و بخــش خصوصــی تاثیــر
بســیاری نیــز بــر تجــارت ایــران خواهــد داشــت بــه نحــوی
کــه در آینــده نــه چنــدان دور ،بــا برنامهریــزی دقیــق و
شــفاف میتــوان اقتصــاد را از چالههــای رکــود خــارج
کــرد.
حرکت به سمت بازارهای از دست رفته
رییــس ســازمان توســعه تجــارت در اینبــاره اظهــار کــرد:
بــه طــور قطــع هرچــه اقتصــاد ثبــات و پایــداری بیشــتری
داشــته باشــد ،محیــط بــرای حضــور ســرمایهگذاران
خارجــی هــم امنتــر میشــود .ولیالــه افخمــیراد در
گفتوگــو بــا صمــت تصریــح کــرد :هرچــه در ضوابــط و
مقــررات و پیشبینــی آینــده اطمینــان خاطــر بیشــتری
وجــود داشــته باشــد شــاهد موفقیتهــای بیشــتری در
حــوزه اقتصــاد خواهیــم بــود .بــه گفتــه وی ،پیشبینــی
اقتصــادی آرام و امــن بــه برنامهریــزی منظــم بــرای
توســعه اقتصــاد کشــور بســتگی دارد ،ضمــن اینکــه
فضــای شــفاف اقتصــاد ســرمایهگذاران بیشــتری را بــه
ســمت اقتصــاد ایــران میکشــاند.معاون وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بیــان کــرد :رای نیاوردن«طــرح کفایــت
مذاکــرات» ســنای امریــکا اطمینانخاطــری را بــرای
تاجــران و ســرمایهگذاران خارجــی بــزرگ بهوجــود
مــیآورد کــه در طوالنیمــدت نیــز نگــران نباشــند و
بتواننــد حضــور مســتمر و فعالتــری را بــا افزایــش حجــم
ســرمایهگذاریها بــه منصــه ظهــور بگذارند.افخمــیراد
ادامــه داد :بعــد از لغــو تحریمهــا بهویــژه محدودیتهــای
بانکــی پیشبینــی میشــود بخشــی از تجــارت کشــور
بــه ســمت بازارهــای از دســت رفتــه حرکــت کنــد.
بازارهایــی کــه قبــل از تحریــم شــریک تجــاری مــا بودنــد
و در جریــان تحریــم از مــدار همــکاری بــا ایــران خــارج
شــدند؛ حــاال دوبــاره برمیگردنــد و بــر حجــم تجــارت
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در فضــای جدیــدی از روابــط اقتصــادی و سیاســی وارد
میــدان بینالمللــی شــده و حتــی اگــر از نظــر عملــی
هــم فکــر کنیــم کــه بــه ایــن زودیهــا نتیجـهای مشــاهده
نمیشــود ،از نظــر روانــی بهطــور قطــع مثبــت خواهــد
بــود.

سنای امریکا دل تاجران را قرص کرد

سرمایهگذاران خارجی با اطمینان میآیند
بــا ایــران اضافــه میکنند.رییــس ســازمان توســعه تجــارت
بــا تاکیــد براینکــه مــا همچنــان شــرکای قبلــی تجــاری
خــود را خواهیــم داشــت ،گفــت :تنهــا معتقــد نیســتیم
کــه حجــم تجــارت بــا بازارهــای از دســت رفتــه افزایــش
مییابــد ،بلکــه ممکــن اســت در بخشــی از کاالهــا کــه بــا
واســطه مبادلــه میشــد ،حــاال بــا لغــو تحریمهــا بــه طــور
مســتقیم مبادلــه انجــام شــود .بــه گفتــه وی ،در نتیجــه
حــذف واســطهها کاالهــا نیــز ارزانتــر خریــد و فــروش
میشــود.معاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تصریــح
کــرد :بــه نظــر میرســد بــا لغــو تحریمهــا حجــم تجــارت
بــا کشــورهای اروپایــی افزایــش یابــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه
در ایــن چنــد ســاله بــه دلیــل ســاختاری کــه در اقتصــاد
کشــور بهوجــود آمــد ،در برخــی از بخشهــا توانســتیم
بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی تولیــد صادراتمحــور داشــته
باشــیم و در بخشهایــی هــم بــه خودکفایــی برســیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه نظــر میرســد مــراودات بــا
اروپــا بــه لحــاظ نــوع کاال تغییــر خواهــد کــرد ،افــزود:
امیدواریــم بــه ســمت صــادرات کاالهــای بــا ارزشافــزوده
بیشــتر حرکــت کنیــم کــه ایــن مهــم دور از دســترس هــم
نیســت .بایــد در ایــن شــرایط جدیــد از کشــورهای خارجــی
دعــوت بــه ســرمایهگذاری کنیــم تــا ایــران را بــه عنــوان
یــک هــاب انتخــاب کننــد.
امریکا دیگر جزو محدودیتها نیست
عضــو شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
نیــز رای نیاوردن«طــرح کفایــت مذاکــرات» ســنای امریــکا

را بســیار مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت :دایــره اهمیــت ایــن
امــر نیــز محــدود بــه موضــوع تحریمهــا نیســت .ســیدرضی
حاجیآقامیــری در گفتوگــو بــا صمــت تصریــح کــرد:
ایــن مهــم ،نشــانی آشــکار بــرای گشــودن رابطــه عــادی
بــا امریکاســت و بهطــور طبیعــی زمانــی کــه ایــن اتفــاق
رخ دهــد بســیاری از مســائلی کــه بــه تبــع محدودیتهــا
مشــکل ایجــاد کــرده بــود ،از لحــاظ اقتصــادی مرتفــع
میشــود .در واقــع احســاس خواهیــم کــرد کــه ارتبــاط بــا
بــازار بزرگــی ماننــد امریــکا از  ۲بعــد صــادرات و واردات
میســر میشــود .وی ادامــه داد :بــا ایــن اتفــاق در آینــده
امریــکا را جــزو محدودیتهــا در نظــر نمیگیریــم و بــا
ایــن امــر ثبــات و اعتمــاد بــه نفــس در صحنــه اقتصــادی
کشــور ایجــاد میشــود و فضایــی بــرای رقابــت فعــاالن
اقتصــادی فراهــم خواهــد شــد .بــه گفتــه حاجیآقامیــری،
موضــوع دیگــری کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ایــن
اســت کــه اگــر شــرایط سیاســی دوطــرف بــه آرامــش ختــم
شــود ،موضــوع اخــذ ویــزا و رفتوآمدهــای ایــران و امریــکا
نیــز آســان میشــود .همچنیــن ورود گردشــگر امریکایــی
بــه ایــران در تقویــت توانمنــدی گردشــگری ایــران اثرگــذار
خواهــد بــود.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود:
ایــن محدودیــت چنــد ســاله تنهــا منحصــر بــه خــود
امریــکا نبــود بلکــه در کنــار آن کشــورهای دیگــر نیــز از
ایــن تحریمهــا تبعیــت کردنــد و حــاال بــا احیــای روابــط
بــا امریــکا کشــورهای دیگــر نیــز وارد میــدان میشــوند.
وی اظهــار کــرد :ایــن اتفــاق مبیــن ایــن اســت کــه ایــران

اقتصاد شفاف ،آزاد و رقابتی نداریم
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز بــا
اشــاره بــه تحریمهــا و اثــرات پــس از آن اظهارکــرد:
نمیگویــم رای نیاوردن«طــرح کفایــت مذاکــرات» ســنای
امریــکا بــه هیــچ عنــوان تاثیــری بــر اقتصــاد نــدارد امــا
خیلــی خوشــبین نیســتم کــه ایــن موضــوع بــه تنهایــی
بتوانــد فضــای اقتصــاد و تجــارت را بهبــود بخشــد.
مجیدرضــا حریــری بــه صمــت گفــت :ایــن امــر میتوانــد
یــک فرصــت تلقــی شــود ،بــه شــرط اینکــه بتوانیــم از آن
نهایــت اســتفاده را داشــته باشــیم .بهعنــوان نمونــه داشــتن
زمیــن حاصلخیــز و آب مناســب میتوانــد فرصــت باشــد
بــه شــرط اینکــه بتوانیــم در آن کشــاورزی کنیــم .وی
تاکیــد کــرد :فضــای بینالمللــی پــس از توافقــات دوطــرف
بــه نفــع مــا خواهــد بــود امــا بایــد بدانیــم چگونــه از ایــن
شــرایط اســتفاده کنیــم .در واقــع احتیــاج داریــم کــه
بهطــور جــدی بــه اقتصــاد گذشــته فکــر و بــرای حــال و
آینــده برنامهریــزی کنیــم .عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
ایــران افــزود :بیــش از اینکــه درگیــر مســائل تحریــم باشــیم
کــه بهطــور قطــع تــا بــه حــال هــم درگیــر بودهایــم و بــر
اقتصــاد تاثیــر گذاشــته ،بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم
کــه تحریــم ســبب شــد عیــوب ذاتــی اقتصــاد ایــران بــروز
پیــدا کنــد .وی تصریــح کــرد :اگــر ایــن تحریــم هــم پیــش
نمیآمــد در مــدت زمــان طوالنیتــر ،بــه ایــن وضعیتــی
کــه در آن قــرار داریــم میرســیدیم و میتــوان گفــت
تحریــم کاتالیــزوری بــود کــه بــروز عیــوب مزمــن اقتصــادی
را تســریع کــرد .رییــس کمیســیون واردات اتــاق بازرگانــی
ایــران گفــت :اقتصــادی کــه متکــی بــه نفــت اســت هــر
زمــان میتوانــد بــا نوســان قیمــت نفــت شــرایطش تغییــر
کنــد .از ســوی دیگــر ،اقتصــادی کــه شــفاف ،رقابتــی و آزاد
نیســت هــر زمــان کــه پــول نفــت هــم بیشــتر شــود ،ایــن
شــفاف نبــودن باعــث میشــود رانــت و فســاد در اقتصــاد
پررنگتــر شــود.حریری پیشــنهاد داد بیشــتر از اینکــه بــه
تحریــم و اثــرات بعــد از آن فکــر کنیــم ،از فرصــت پــس
از تحریــم و فرصــت فعلــی کــه عیــوب اقتصــاد را نمایــان
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییس اتاق ایران در نشست خبری همایش تجاری ایران واتریش:

روابط اقتصادی امکان مناسبات پایدار
بینالمللی را فراهم میکند

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،محســن
جاللپــور» رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور بــا
اشــاره بــه ثبــات و امنیــت موجــود در ایــران در مقایســه
بــا ســایر کشــورهای منطقــه خاورمیانــه تصریــح کــرد:
«ایــن ثبــات در کشــور ایجــاب میکنــد کــه بنگاههــای
اقتصــادی بــه ســمت روابــط مشــترک و پایــدار بــا
همتایــان خــود در ســایر کشــورها گام بردارنــد».
وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه شــاید همچنــان ماننــد
گذشــته نــگاه بخشهــای اقتصــادی اروپــا بــه
شــرکتهای بــزرگ و دولتــی ایــران باشــد ،تأکیــد کــرد:
«بخــش خصوصــی کشــور بایــد ایــن نــگاه را تغییــر داده و
ســعی کنــد بــا حضــور پررنــگ خــود در عرصــه اقتصــادی
در راســتای ســرمایهگذاری مشــترک بــا واحدهــای
تجــاری بینالمللــی حرکــت کنــد».
جــال پــور درخصــوص  32تفاهمنامــهای کــه در
ایــن اجــاس بــه امضــاء رســید توضیــح داد« :ایــن
تفاهمــات موضوعاتــی بودنــد کــه در گذشــته از ســوی
مجموعههــای بخــش خصوصــی بــا طرفهــای اتریشــی
هماهنــگ شــده بــود .امــروز مــا بــه بخــش خصوصــی
اتریــش اعــام کردیــم کــه در  8زمینــه آمــاده همــکاری
هســتیم».
براســاس اظهــارات رئیــس اتــاق ایــران مشــارکت در حوزه
بــذر ،نهــال و صنعــت ارگانیــک ،انرژیهــای نویــن ،آب
و مدیریــت پســماند ،قطعهســازی خــودرو ،تأمیــن مالــی
و بانــک ،صنایــع غذایــی ،خدمــات فنــی و مهندســی و
حمــل و نقــل و صنایــع ریلــی قابــل پیگیــری اســت.
وی یکــی دیگــر از موضوعــات مــورد توافــق در ایــن
اجــاس را حضــور شــرکتهای اتریشــی در پروژههــای
نیمــه تمــام و تکمیــل آنهــا اعــام کــرد و گفــت :یکــی
از پیشــنهادات ایــران بــه ســرمایهگذاران اتریشــی،
مشــارکت در حــوزه گردشــگری بــود ،چراکــه بالــغ بــر
70درصــد انــرژی مصرفــی در ایــن کشــور از منابــع
تجدیدپذیــر تأمیــن میشــود.
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حمایــت و تقویــت بخــش خصوصــی باشــد زیــرا بــرای رفــع
مشــکالت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی نیازمنــد حضــور
جــدی بخــش خصوصــی در عرصــه تولیــد و صنعــت هســتیم
بنابرایــن بایــد در بدهبســتان بــا هیاتهــای خارجــی از
حضــور بخــش خصوصــی نیــز اســتفاده کنیــم .صنایــع مــا
در ســالهای اخیــر تحتفشــار بــوده امــا بســیاری از آنهــا
شــانس حضــور در بازارهــای مختلــف جهــان را دارند.همــه مــا
بــه خوبــی میدانیــم کــه تمامــی کشــورهای دنیــا بــه دنبــال
بهدســت آوردن ســهم خــود از بــازار بــزرگ ایــران هســتند و
تــاش دارنــد تــا بــا توســعه روابــط اقتصــادی بــا ایــران زمینــه
دسترســی بــه بــازار ســایر کشــورهای همســایه مــا را نیــز برای
خــود تســهیل کنند.همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
داشــته باشــیم کــه ایــران بــرای تمــام کشــورهای صنعتــی
یــک بــازار بســیار مناســب تلقــی میشــود امــا بهطــور قطــع
مــا نیــز در بــازی تعامــل بــا کشــورهای مطــرح دنیــا بهدنبــال
ســهمخواهی از بــازار آنهــا و همچنیــن اســتفاده از دانــش و
فناوریهــای جدیــد آنهــا در بخــش صنعت هســتیم.در شــرایط
کنونــی کــه اقتصــاد تمــام دنیــا بــا مشــکالتی مواجــه اســت
شــاید بتــوان گفــت کــه دیگــر کشــورها بهدنبــال بــازی یــک
ســر بــرد نیســتند بلکــه رونــد مذاکــرات اقتصــادی بــه نحــوی
پیــش مـیرود کــه نتیجــه آن بــرای هــر دو طــرف «برد-بــرد»
باشــد بنابرایــن ایــران نیــز در توســعه روابــط اقتصــادی خــود با
ســایر کشــورهای دنیــا خواســتار ســرمایهگذاریهای مشــترک
بــرای تولیــد و صــادرات مشــترک و همچنیــن دسترســی بــه
بازارهــای هــدف جدیــد اســت.گفتنی اســت؛ بســیاری از
تولیدکننــدگان مــا بــه دلیــل تحریــم و مســائل مالــی و بانکــی
بــا کاهــش ظرفیــت تولیــد روبــهرو شــدهاند و حتــی برخــی
واحدهــای تولیــدی کوچــک در کشــور بــه تعطیلــی کشــیده
شــدهاند بنابرایــن الزم اســت تــا از فرصــت تعامــل بــا دنیــا
بــه شــکل مناســبی بهرهبــرداری کنیم.ایــران در تعامــل بــا
هیاتهــای اقتصــادی دنیــا الزم اســت تمــام تــاش خــود را
ب ـهکار ببنــدد تــا از یکســو بــرای مــا امــکان دسترســی بــه
دانــش و فناوریهــای جدیــد کشــورهای صنعتــی مهیــا شــود
و از ســوی دیگــر ســرمایهگذاریهای خارجــی را بــه ســمت
واحدهــای تولیــدی موجــود هدایــت کنــد .زیــرا اســتفاده از
ظرفیــت واحدهــای تولیــدی موجــود و تــاش بــرای اســتفاده
از تمــام ظرفیــت ایــن واحدهــا میتوانــد عــاوه بــر باالبــردن
ظرفیــت تولیــد ،زمینــه افزایــش اشــتغالزایی را مهیــا کنــد.
احمد پورفالح  -مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت

بازارهای
جدید راه
نجات تولید
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ادامه از صفحه 2
صنعتی شدن افت کرد .این در حالی است که باید از این
ظرفیت استفاده و صنعت خود را با فناوری جدید و مدرن
تجهیز میکردیم اما از این فرصت استفاده نکردیم و بیشتر
به سمت واردات رفتیم .فعال حوزه صنعت تهران با اشاره
به رواج بیماری هلندی در کشور گفت :با توجه به رواج
بیماری هلندی در اقتصاد کشور ،نمره خوبی در شاخص
صنعتیسازی بهدست نیاوردیم .به طور مثال در صنایعی
از قبیل نساجی ،کشاورزی و ماشینآالت عملکرد خوبی در
شاخص صنعتیسازی بهدست نیاوردیم .اگرچه ماشینآالت
صنعتی و تجهیزات با دالر  ۷تومانی وارد کشور شد ،اما
منجر به صنعتی شدن کشور نشد.

استفاده از توان بخش خصوصی

این فعال حوزه صنعت گفت :یکی از دالیل این امر وابستگی
به درآمدهای نفتی بود که متاسفانه بهطور مستقیم این
درآمدهای ارزی در اختیار صندوق توسعه ملی و صندوق
ذخیره ارزی قرار نمیگرفت تا صرف صنعتیسازی با
محوریت بخش خصوصی شود .صالحی با تاکید بر اینکه اگر
در صنعتیسازی توان بخش خصوصی و بهرهوری اساس کار
قرار نگیرد موفقیت چندانی نخواهیم داشت ،تصریح کرد:
یکی از شاخصهای مهم صنعتی شدن بحث «بهرهوری»
است .بهطور مثال در برنامه سوم توسعه ،شاخص بهرهوری
۸درصد هدفگذاری شده بود که تنها  ۲درصد تحقق یافت
و این درحالی است که در برنامههای بعدی بهرهوری به کل
کنار گذاشته شد.
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اهمیت بهرهوری در صنعتیسازی

این فعال حوزه صنعت با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه
باید بحث بهرهوری را در نظر داشت ،اظهار کرد :اگر ما از
توان و داشتههای خود به صورت بهینه استفاده نکنیم ،با
کمبود منابع و کاهش تولید ناخالص داخلی روبهرو خواهیم
شد .وی در ادامه گفت :به طور مثال درآمد حاصل از هر
بشکه نفت مورد استفاده در تولید ناخالص داخلی حدود
 ۲۷۰دالر است و این در حالی است که درآمد ترکیه از
این محل  ۸۷۰دالر و ژاپنیها  ۱۷۰۰دالر است .صالحی
در پایان خاطرنشان کرد :برای دستیابی به صنعتی شدن
باید توجه ویژهای به شاخص بهرهوری داشت و همچنین
استفاده از توان نیروی داخلی و ظرفیتهای موجود از دیگر
الزامات در صنعتی شدن است.

11

ادامه از صفحه 10
و بــرای آن برنامهریــزی داشــته باشــیم .بایــد عیبهــای
ذاتــی اقتصــاد را برطــرف کنیــم .بــه گفتــه نایبرییــس
اتــاق مشــترک ایــران و چیــن ،مهمتریــن موضــوع در
ایــن ســالها اقتصــاد نفتــی و دولتــی اســت کــه منجــر
بــه ایجــاد اقتصــادی رانتــی شــده کــه رقابتــی هــم
نیســت .وی ادامــه داد :بــه جــای اینکــه ابتــدا بــه ســراغ
خصوصیســازی اقتصــاد و مبــارزه بــا فســاد و ...برویــم
بایــد در مرحلــه نخســت اقتصــاد را شــفاف ،رقابتــی و
آزاد کنیــم چراکــه اگــر براســاس ایــن مــوارد اقتصــاد
را شــکل بدهیــم آســیبپذیری کمتــری هــم خواهــد
داشــت .عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران اظهــار
کــرد :قبــل از تحریــم نیــز اقتصــاد غیرشــفاف بــود امــا
برخــی از عوامــل ماننــد تحریــم منجــر میشــود کــه
نقــش دولــت در اقتصــاد و روابــط پنهــان بیشــتر شــود.
در صورتــی کــه بــا اقتصــاد شــفاف و رقابتــی ،هــم
ســرمایه داخلــی بــه جهتهــای مولــد منتقــل میشــود
و هــم ســرمایهگذاران خارجــی جــرات حضــور در ایــران
را پیــدا میکننــد.
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در آخر اینکه...
میتــوان رای نیاوردن«طــرح کفایــت مذاکــرات»
ســنای امریــکا را نشــان مثبتــی بــرای آینــده روشــن
در اقتصــاد کشــور دانســت امــا هنــوز هــم هیــچ چیــز
قطعــی نیســت و بایــد در ایــن فاصلــه بــه برنامهریــزی
بیشــتر و بایدهــا و نبایدهایــی کــه پــس از تحریــم بــه آن
نیــاز داریــم ،فکــر کنیــم .در هــر صــورت فضــای روانــی
مثبــت ایجــاد شــده در فضــای بینالمللــی نســبت بــه
ایــران نقطــه قوتــی اســت کــه میتوانــد مســیر همــوار
و ســهلتری را بــرای ایــران رقــم بزنــد بــه شــرطی کــه
بتــوان بــه درســتی از فرصتهــا اســتفاده کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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معرفی کتاب
 ،1984یکــی از شــاهکارهای مســلم ادبیــات جهــان اســت کــه تأثیــر زیــادی در فرهنــگ عامــه و رســانهای جهــان گذاشــته اســت.
.داســتان نویــس ،روزنامهنــگار ،منتقــد ادبــی و شــاعر انگلیســی اســت »(George Orwell)،ایــن رمــان اثــر «جــورج اورول
جــورج اورول ایــن رمــان را در ســال  1948نگاشــت و جامع ـهای را بــه تصویــر کشــید کــه در آن خصوصیاتــی همچــون تنفــر از
ناظــر کبیر،رهبــر حــزب) تبلیــغ مــی شــود .در جامعــه تصویــر شــده گناهــکار (Big Brother،دشــمن و عشــق بــه بــرادر بــزرگ
بــه راحتــی اعــدام میشــود و آزادیهــای فــردی بهشــدت توســط قوانیــن پایمــال مــی شــوند .در ایــن داســتان مفاهیمــی نظیــر
و زبــان )(Thoughtcrimeبــه معنــای پذیــرش هــم زمــان دو عقیــده متضــاد ،جــرم فکــری)(Doublethinkدوگانــه باوری
کــه در آن واژه ای بــرای بیــان مطالبــی کــه بــا آرمانهــای حــزب در تضــاد هســتند وجــود نــدارد ،مطــرح )(Newspeakنویــن
.میشــود
) (Oceania, Eurasia and Eastasiaدر ایــن رمــان جهــان میان ســه قــدرت بــزرگ بــه نامهــای اوشــنیا ،اوراســیا و ایستاســیا
تقســیم شــده اســت .قهرمــان داســتان ،شــخصی بــه نــام وینســتون اســمیت اســت .داســتان کتــاب ســه بخــش عمــده دارد .در
بخــش اول مــا بــا شــرایط جهــان ،اوشــنیا(یا اقیانوســیه) و همینطــور افــکار اســمیت آشــنا میشــویم .بخــش دوم بــه آشــنایی
.اســمیت بــا جولیــا ،یکــی دیگــر از اعضــای حــزب و رابطــۀ آنهــا میپــردازد .بخــش ســوم کــه باقــی ماجــرا را روایــت مــی کنــد
 1984مــا را از خطــری آگاه مــی کنــد کــه امــروز تمــام انســانها بــا آن روبــرو هســتند ،خطــر جامعــه ای بــا آدم هــای ماشــینی «
کــه کوچکتریــن نشــانی از فردیــت ،عشــق و افــکار نقادانــه در آنهــا باقــی نمانــده اســت؛ ولــی بــه دلیــل «دوگانــه بــاوری» از
وضعیــت خــود آگاه نیســتند .چنیــن کتــاب هایــی هشــدارهایی جــدی و قدرتمنــد محســوب مــی شــوند و چــه تلــخ خواهــد بــود
کــه خواننــده از ســر خودبینــی ،کتــاب  1984را صرفــا داســتانی دربــاره خشــونت استالینیســتی ارزیابــی کنــد و اشــاره آن بــه
.جامعــه امــروزی مــا را درنیابــد
»
 1984تاکنــون بــه بیــش از  ۶۵زبــان مختلــف ترجمــه شــده اســت و میلیونهــا نســخه از آن بــه فــروش رســیده اســت و در
.نتیجــه آن ،جــورج اورول بــه جایــگاه ممتــازی در ادبیــات جهــان رســیده اســت
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