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روابط خوب تجاری با وجود
تناقض آماری
2
همکاری ایران و برزیل در
عرصههای صنعتی و فناوری

5

چرا صادرات مناسب
نداریم؟
«آفرین» دولتیها به
کارآفرینی بانوان

7

7

ایران بزرگترین تامین کننده
گاز اروپا می شود

آمارهایی تکان دهنده از تاثیر
تحریم ها

خسارت تحریم ها
روزانه  150میلیون دالر

3

ورود ایران به اقیانوسی از مشتریان مشتاق

8

هدف برجام پایان دادن به یک بحرانی در بازه
زمانی ده ساله بوده است .البته در این باره،
اولین سوالی که مطرح می شود این است که
اصوال ایران باید به سمت حل بحران حرکت می
کرد یا نه

تولید صادراتی درایران
چه موانعی دارد؟

9

محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و
حمید صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی با
بیان دیدگاه های خود در این میزگرد بحث داغی را
در مورد مسائل پیش روی تولید و صادرات به راه
انداختند .مسائل پیش روی صادرات و الزامات تولید
رقابت پذیر اصلی ترین موضوع مورد بحث بود

در تفسیر شرایط پساتحریم

12
4

موافقتنامههــای تجــارت آزاد میــان اعضــای اتحادیــه اروپــا ،امریــکای شــمالی وکشــورهای جنــوب
شــرق آســیا (آســهآن) ایــن بــار اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا را بــرآن داشــته تــا بــا امضــای
موافقتنامههــای جدیــد تجــاری بــا کشــورهای غیرعضــو نظیــر ایــران از مزایــای تســهیل تجــارت
و ســرمایهگذاریهای مشــترک در بازارهــای طرفیــن ســود ببــرد.

شــرایط فعلــی کشــور نتیجــه دوران طوالنــی
صبــوری و اســتقامت سیاســتمداران کشــور
بــود کــه بــه نقطــه عطفــی رســیدیم کــه در
ایــن نقطــه ،حاکمیــت کشــور بــرای مصالــح
کشــور اجمــاع کــرده اســت و طرفیــن مذاکــره
بــه منطــق مصالحــه توجــه کردهانــد؛ براســاس
ایــن منطــق امتیــازی داده و گرفتــه شــده
اســت .نکتــه مهــم ایــن موضــوع ایــن اســت
کــه تــوان اقتصــادی کشــور در ایــن مذاکــرات
بــه عنــوان مهمتریــن مؤلفــه امنیــت ملــی
کشــور شناســایی شــد ،بنابرایــن قــدم بزرگــی
برداشــته شــد

رئیس اتاق ایران در نشست با
اصحاب رسانه اعالم کرد
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران،
«محســن جاللپور» رئیــس اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ،در
نشســت خبــری بــه ضــرورت برقــراری
روابــط اقتصــادی ایــران با ســایر کشــورها
و بهــره گیــری از موقعیــت بــه وجــود
آمــده پــس از رفــع محدودیــت هــای
ناشــی از تحریــم هــا ،اشــاره و تصریــح
کــرد« :در گذشــته هیئــت هــای متعــددی
بــه کشــورهای آمریــکای التیــن ،عربــی و
،اروپــای شــرقی اعــزام شــده انــد

شماره چهار  ///هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مبادالت اقتصادی ایران و عراق

سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه
افزایش یافت
رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روی

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه ســهم 46
درصــدی بیمــه ایــران در پرتفــوی صنعــت بیمــه ،گفــت:
ایــن آمــار نشــان مــی دهــد کــه ســهم بخــش خصوصــی
افزایــش پیــدا کــرده و ایــن موضــوع ناشــی از ایــن نیســت
کــه بیمــه ایــران ناتــوان عمــل کــرده بلکــه بــه دلیــل
تــاش بخــش خصوصــی در ایــن عرصــه اســت.
بــه گــزارش ایرنــا علــی طیــب نیــا ،نقــش بیمــه ایــران در
صنعــت بیمــه کشــور را در ایــن عرصــه معرفــی ابــزار هــای
نویــن و جــا انداختــن آنهــا دانســت و افــزود :بــا سیاســت
هــای اتخــاذ شــده از طــرف بیمــه مرکزی ،ســمت و ســوی
فعلــی صنعــت بیمــه ســمت و ســوی درســتی اســت.
وزیــر اقتصــاد بــا تأییــد سیاســت هــای بیمــه مرکــزی،
تصریــح کــرد :صنعــت بیمــه در مســیر درســتی حرکــت
مــی کنــد و وظیفــه صنعــت بیمــه کشــور پوشــش خطرهــا
و ریســک هــا اســت و اگــر خــود صنعــت بیمــه بــا ریســک
مواجــه باشــد ،نمــی توانــد وظایــف خــود را بخوبــی انجــام
دهــد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
ذات صنعــت بیمــه امیدبخشــی اســت ،انتظــار مــی رود
کــه شــرکت هــای بیمــه از امــن تریــن فضاهــا باشــد.
وی بــا بیــان آنکــه در ســال هــای اخیــر مشــکالت عدیــده
ای در بخشــی از نظــام بانکــی و صنعــت بیمــه وجــود
داشــته اســت ،گفــت :ایــن مشــکالت بــه دالیــل عــدم
توانگــری شــرکت هــا و عــدم نظــارت صحیــح بــر آنهــا
ایجــاد شــده و کل بازارهــای مالــی را بــا خطــر مواجــه
کــرده اســت.
طیــب نیــا تصریــح کــرد :صنعــت بیمــه بــا عمــر نســبتا
طوالنــی خــود در جامعــه گســترش پیــدا نکــرده و اگــر
لطمــات دیگــری بــر ایــن صنعــت وارد شــود؛ نمــی توانــد
بــه جایــگاه اصلــی خــود برســد.
رییــس مجمــع بیمــه مرکــزی بــا تأکیــد بــر افزایــش
توانگــری شــرکت هــای بیمــه ،گفــت :در ایــن مســیر بایــد
موضــوع افزایــش ســرمایه شــرکت هــا را جــدی بگیریــم،
ضمــن آنکــه وضعیــت مالــی و حرفــه ای متقاضیــان

روابط خوب تجاری با وجود تناقض آماری
«گمــرک ایــران :حجــم مبــادالت ایــران و عــراق در ســال
 ۹۳حــدود ۷میلیــارد دالر بــوده اســت؛ گمــرک عــراق:
۱۲میلیــارد حجــم روابــط تجــاری بــا ایــران در ســال
گذشــته بــوده اســت».
ایــن اختــاف آمــاری میــان گمــرکات ایــران و عــراق
درحالــی وجــود دارد کــه بــه گفتــه مســئول امــور تجــاری
عــراق در ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،ســال گذشــته
صــادرات کاال از ایــران بــه عــراق ۶میلیــارد و ۲۰میلیــون
دالر بــود کــه بــا خدمــات فنی مهندســی بــه ۷میلیــارد دالر
میرســد .واردات از ایــن کشــور نیــز حــدود ۵۸میلیــون
دالر ثبــت شــده اســت.
مجیــد قربانیفــراز در گفتوگــو بــا صمــت تصریــح کــرد:
عــراق هــم آمــار خــود را از مــا میگیــرد .مــا پکیــج را
اعــام کردیــم و شــاید طــرف عراقــی جزییــات دیگــر ماننــد
زائــران و ...را نیــز حســاب کــرده اســت .قربانــی فــراز ادامــه
داد :ممکــن اســت یکــی از دالیــل ایــن اختــاف آمــاری،
ســاز و کارهــای خــاص ارزشگــذاری کاالهــای صادراتــی
در گمــرکات ایــران و عــراق باشــد .بهعنــوان نمونــه در
گمــرکات ایــران عواملــی ازجملــه تفــاوت نــرخ ارز در کشــور
تــا شــیوه قیمتگــذاری بــر کاالی صادراتــی در بررســی
حجــم صــادرات در نظــر گرفتــه میشود.مســئول امــور
تجــاری عــراق در ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت:
در ۵مــاه نخســت امســال یکمیلیــارد و ۶۰۰میلیــون
دالر صــادرات کاال بــه عــراق داشــتیم .وی بــا اشــاره بــه
فعالیتهــای انجــام شــده در رونــد صــادرات بــه عــراق
گفــت :چنــدی پیــش بازدیــد از پتروشــیمی شــازند اراک در
برنامههــای تجــاری بیــن  ۲کشــور قــرار گرفــت و رایزنــان
بازرگانــی و برخــی از تاجــران و بازرگانــان بــا توانمندیهــای
اســتان مرکــزی و شــهر اراک بــرای صــادرات بــه عــراق
و دیگــر کشــورهای همســایه آشــنا شــدند .قربانیفــراز
تصریــح کــرد :آقــای راجــح موســوی ســفیر عــراق در ایــران
نیــز هفتــه گذشــته بــه عنــوان مهمــان ویــژه در نمایشــگاه
گل و گیــاه محــات حضــور داشــتند .ایــن مقــام عراقــی در
بازدیــد از ایــن نمایشــگاه گفــت« :بــرای اینکــه نشــان دهــم
روابــط ایــران و عــراق در ســطح اعــای خودش اســت ســعی

کــردم حضــور ویــژهای در نمایشــگاه گل و گیــاه محــات
داشــته باشــم» .
عملکرد «ممتاز» ایران در حوزه تجارت با عراق
براســاس ایــن گــزارش ،عملکــرد ایــران در حــوزه تجــارت
خارجــی بــا عــراق ،بــه اذعــان صاحبنظــران منطقــهای
«ممتــاز» اســت .در حــوزه اقتصــادی و تجــاری ،روابــط
ایــران و عــراق بســیار گســترده اســت ،بهطوریکــه
حجــم مبــادالت  ۲کشــور در یــک دوره ۳-۲ســاله از
حــدود ۴ - ۳میلیــارد دالر ،بــه اســتناد گمــرکات ایــران،
بــه حــدود ۷میلیــارد دالر رســیده اســت ،بــه عــاوه ایــن
رقــم تنهــا مربــوط بــه صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه عــراق،
منهــای مبــادالت  ۲کشــور در زمینههــای نظامــی ،بــرق
و فرآوردههــای نفتــی اســت .ایــن رقــم  ۲۵درصــد از کل
صــادرات غیرنفتــی ایــران را شــامل میشــود کــه ایــران را
بــه شــریک اصلــی عــراق در حــوزه تجــارت تبدیــل کــرده
و نکتــه مهــم اینجاســت کــه عــراق در همیــن مــدت بــه
دالیلــی از جملــه تهاجــم داعــش ،افزایــش هزینههــای
نظامــی و کاهــش شــدید قیمــت نفــت ،واردات خــود را ۳۰
درصــد کاهــش داده اســت.
ایران ترکیه را دور زد
ترکیــه ،اصلیتریــن رقیــب ایــران در عــراق اســت کــه
ســاالنه بیــش از ۱۸میلیــارد دالر صــادرات بــه عراق داشــت،
اکنــون بــه دلیــل بســته شــدن راههــای مواصالتــی از غــرب
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(مرزهــای اردن و ســوریه) و از شــمال مرزهــای ترکیــه و
همچنیــن تحریــم کاالهــای ســعودی و تــرک بهدلیــل
حمایــت ایــن ۲کشــور از داعــش ،میــزان صــادرات ترکیــه
بــه عــراق از نصــف ایــن رقــم هــم کمتــر شــده بــه طــوری
کــه براســاس آمارهــای اعــام شــده از ســوی گمــرکات
ایــن کشــور ،صــادرات ترکیــه بــه عــراق بــه ۸میلیــارد دالر
کاهــش یافتــه اســت.به ایــن ترتیــب  ۲رقیــب اصلــی بــازار
تجــاری عــراق ،یعنــی ایــران و ترکیــه اکنــون بیــش از هــر
زمــان دیگــر از نظــر صــادرات بــه عــراق بــه هــم نزدیــک
شــدهاند .البتــه بــا مالحظــه ایــن مطلــب کــه ایــران واردات
قابلتوجهــی از عــراق نــدارد و بیشــتر حجــم تجــاریاش را
صــادرات بــه عــراق تشــکیل میدهــد ،حــال آنکــه ترکیــه
از خریــداران نفــت عــراق اســت .یکــی از مقامــات اتــاق
بازرگانــی ترکیــه در اربیــل بــه تازگــی در اظهاراتــی کــه
در کردســتان عــراق رســانهای شــد ،بــه کاهــش شــدید
صــادرات کشــورش بــه عــراق اعتــراف و در عیــن حــال
اظهــار کــرد امیــدوار اســت ترکیــه در ســال ۲۰۱۵م بــه
رقــم ۱۰میلیــارد دالر در تجــارت بــا عــراق برســد.
سرعت تجارت ایران و عراق
رونــد روزافــزون مبــادالت تجــاری ایــران و عــراق از ۵-۴
ســال گذشــته شــروع شــده و بــه پیشبینــی کارشناســان
اقتصــادی عــراق ،احتمــال توقــف آن بســیار کــم اســت.
بــرای ایــن رشــد تجــاری میتــوان بــه دالیــل مختلفــی
ماننــد افزایــش ســفر و گســترش صنعــت گردشــگری میــان
۲کشــور کــه باعــث آشــنایی عراقیهــا بــا توانمندیهــای
جمهــوری اســامی ایــران شــد (ســال گذشــته ۲میلیــون
عراقــی بــه ایــران ســفر کردنــد) اشــاره کــرد .بــه عــاوه
وجــود و حضــور عراقیهایــی کــه ســالها در ایــران زندگــی
کــرده و اکنــون بــه عــراق بازگشــتهاند و در حــوزه بــازار
و تجــارت فعالیــت دارنــد ،تعــدد و امنیــت مرزهــای ایــران
بــا عــراق ،تحریــم کاالهــای تــرک و ســعودی بهدلیــل
حمایــت ایــن کشــورها از داعــش کــه بغــداد و نیز شــهرهای
مرکــزی و جنوبــی از کربــا و نجــف تــا بصــره را در برگرفــت
و در مقابــل تامیــن نیازهــای فــوری عراقیهــا از ســوی
مرزهــای ایــران؛ نیــز از دیگــر دالیــل ایــن موفقیــت و رشــد
بــه شــمار م ـیرود.
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آمارهایی تکان دهنده از تاثیر تحریم ها
بر اقتصاد ایران

خسارت تحریم ها
روزانه  150میلیون دالر

ضــرر و زیــان تحریــم هــا بــر کســی پوشــیده
نیســت .امــا محافــل کارشناســی دربــاره
بعضــی از ایــن ضــرر و زیــان هــا ،آمــار دقیــق
تــری ارائــه مــی دهنــد.
هــدف برجــام پایــان دادن بــه یــک بحرانــی در بــازه زمانــی
ده ســاله بــوده اســت .البتــه در ایــن بــاره ،اولیــن ســوالی
کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه اصــوال ایــران بایــد
بــه ســمت حــل بحــران حرکــت مــی کــرد یــا نــه .بــه
اعتقــاد کارشناســان مختلــف و بخــش عمــده ای از جامعــه
بــا توجــه بــه رایــی کــه در انتخابــات دور یازدهــم ریاســت
جمهــوری دادنــد و در نهایــت آقــای روحانــی را بــا توجــه
بــه مواضعشــان نســبت بــه تحریــم هــا بــه عنــوان رییــس
جمهــوری انتخــاب کردنــد ،بایــد گفــت کــه حــدود 90
درصــد مــردم موافــق بــه حرکــت بــه ســوی حــل بحــران
بودنــد.
یــک منبــع مطلــع در گفتگــو بــا هفتــه نامــه صــدا مــی
گویــد« :جامعــه بــه دنبــال حــل بحــران بــود ،بــرای اینکــه
مــا هیــچ نفعــی از بحــران نمــی بریــم و بلکــه متضــرر هــم
مــی شــویم .ایــن ضــرر کــه از اســتمرار بحــران هــا بــرده
ایــم ،تبعــات مختلفــی دارد .در بعــد اقتصــادی چنــد عــدد،
ضــرورت حرکــت بــه ســمت رفــع بحــران را مشــخص مــی
کنــد .البتــه اعــداد و ارقــام تــا حــدودی متفــاوت اســت،
امــا در طــی ســال هــای مختلــف ،اگــر جمــع واردات و
صــادرات کشــور را  150میلیــارد دالر در نظــر بگیریــم،
حداقــل اثــر تحریــم ایــن بــوده کــه اضافــه هزینــه ای
حــدود  20درصــدی روی دســت دولــت باقــی گذاشــته
اســت .یعنــی بــرای اینکــه صــادرات انجــام شــود ،ناچــار
بــوده ایــم از کشــورهای واســطه ،ســازمان هــای واســطه،
بانــک هــای واســطه و انــواع و اقســام واســطه هــا اســتفاده
کنیــم .خــب ایــن مســاله عــاوه بــر ریســک هایی کــه دارد،

اضافــه هزینــه هــم ایجــاد مــی کنــد .چــرا کــه هــر کــدام از
ایــن واســطه هــا ،نمــی خواهنــد در جامعــه جهانــی دچــار
مشــکل شــوند ،بــه همیــن دلیــل شــرکت هــای صــوری
تاســیس مــی کننــد .بــه ایــن ترتیــب ،اگــر یکــی از ایــن
مســیرها نقــص پیــدا کنــد ،ضــرر عمــده ای متوجــه کشــور
مــی شــود .کمااینکــه در مــوارد متعــدد مــی بینیــم پــول
هــا و محمولــه هــای بــزرگ نفــت و پتروشــیمی در ایــن
دوره ،بــه دلیــل واســطه بــازی و دور زدن تحریــم هــا ،گــم
شــد و کســی پاســخگو هــم نبــود .ایــن تنهــا در زنجیــره
صــادرات بــود».
بــه گفتــه او ،در مســیر واردات هــم همیــن مســیر
صــادرات طــی شــده اســت .یعنــی همــان هزینــه اضافــی
 20درصــدی بــر  150میلیــارد دالر هــوار شــد .بــه ایــن
ترتیــب 20 ،درصــد از  150میلیــارد دالر ،مــی شــود چیــزی
حــدود  30میلیــارد دالر در ســال .ایــن میــزان تقســیم بــر
 365روز ،مــی شــود روزی حــدود  80میلیــون دالر ،ضــرر
مســتقیم بالتردیــد از محــل تحریــم هــا.
البتــه ایــن تنهــا محاســبات خیلــی ســاده از تحریــم هــا
بــوده اســت .بــه هرحــال ،دادن پــول بــه بانــک هــای
مختلــف در کشــورهای مختلــف و وجــود چندیــن واســطه
تــا همیــن بانــک هــا هــم خــود هزینــه بــر بــوده انــد.
همچنــن بایــد توجــه کــرد کــه ایــن ضــرر و زیــان هــا،
جــدا از فــروش نفــت ایــران اســت کــه در ایــن دوره بــا
مشــکالت زیــادی همــراه بــوده.
در نهایــت اینکــه هزینــه  80میلیــون دالری در هــرروز،
بــه عــاوه هزینــه و خســارت ناشــی از کاهــش فــروش
نفــت و دیگــر هزینــه هــا ،روزی  150میلیــون دالر حداقــل
اضافــه هزینــه غیرقابــل تردیــد از محــل تحریــم هــا بــرای
کشــور بــه ارمغــان آورده اســت .ایــن میــزان چیــزی حــدود
یارانــه  12میلیــون نفــر در یــک مــاه اســت .یعنــی یارانــه
 12میلیــون نفــر در یــک مــاه ،تنهــا در یــک روز ،هزینــه
شــده اســت.
همچنیــن  150میلیــون دالر ،یعنــی دو کارخانــه ســیمان
در روز .یعنــی هــر ســه ،چهــار روز یــک بــار ،یک پاالیشــگاه
کوچــک .یعنــی هــر دو روز یکبــار ،یــک واحــد پتروشــیمی.
بــا توجــه بــه ایــن اعــداد و ارقــام ،ایــن منبــع آگاه ادامــه
مــی دهــد« :ایــن اعــداد و ارقــام خیلــی بــزرگ بــود و بایــد
جلویــش هرچــه زودتــر گرفتــه مــی شــد .باالطبــع اگــر
برجــام اتفــاق نمــی افتــاد ایــن هزینــه هــا نــه تنهــا ادامــه
پیــدا مــی کــرد ،بلکــه تشــدید هــم مــی شــد .چــرا کــه
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جامعــه جهانــی بنــا نداشــت تحریــم هــا را متوقــف کنــد.
پــس فشــار روی اقتصــاد ایــران را زیــاد مــی کــرد و در
نتیجــه هزینــه هــا بیشــتر مــی شــد و ایــن  150میلیــون
دالر ،بــه  200یــا حتــی  250میلیــون دالر در روز هــم
مــی رســید».
البتــه بدتــر از هزینــه هایــی کــه بــه طــور مســتقیم بابــت
ایــن تحریــم هــا از جیــب ملــت رفــت ،از بیــن رفتــن رغبت
ســرمایه گــذاری در کشــور بــود .چــرا کــه اگــر همیــن رونــد
ادامــه پیــدا مــی کــرد ،ســرمایه گــذار خارجــی بــه طــور
طبیعــی بــه ایــران نمــی آمــد و ســرمایه گــذار داخلــی هــم
چــون امیــدی بــه آینــده نداشــت بــه فکــر خــروج ســرمایه
خــود از کشــور مــی افتــاد .بنابرایــن بــا وجــود تحریــم
هــا نــه تنهــا تمایــل ســرمایه گــذاری خارجــی و داخلــی
بــه ســمت صفــر حرکــت مــی کــرد ،بلکــه شــاهد خــروج
ســرمایه از کشــور هــم مــی شــدیم.
براســاس صحبــت هــای ایــن کارشــناس هســته ای ،اگــر
تحریــم هــا ادامــه پیــدا مــی کــرد ،قیمــت ارز از کانــال 3
هــزار تومانــی وارد کانــال  6و  7هــزار تومــان مــی شــد و
نتیجــه اش تــورم ،گرانــی ،افزایــش بیــکاری ،افزایــش فــرار
مغزهــا بــود کــه در نهایــت باعــث تبدیــل شــدن آن بــه
یــک معضــل امنیــت ملــی بــود .او بــه صــدا مــی گویــد:
«غیــر از بحــث مشــکالت نظامــی کــه بیشــتر رجزخوانــی
طــرف مقابــل بــود ،مشــکالت اقتصــادی بــه تنهایــی مــی
توانســت بــه معضــل امنیــت داخلــی در ایــران تبدیــل
شــود .بنابرایــن بــرای حفــظ معیشــت ،امنیــت مــردم و
امنیــت ملــی و بــرای پایــداری دفاعــی کشــور بایــد ایــن
رونــد در اســرع وقــت صــورت مــی گرفــت .البتــه حتمــا
بایــد بــا عــزت هــم همــراه مــی بــود و نبایــد ایــن طــور
نشــان داده مــی شــد کــه بــه خاطــر تحریــم هــا و تحــت
فشــار ایــن مســاله صــورت گرفتــه اســت .در واقــع مــا نــه
بــه خاطــر تحریــم هــا بلکــه بــرای رفــع بحــران مذاکــره
کردیــم».
او ادامــه مــی دهــد «:حاصــل طبیعــی و منطقــی ایــن
فراینــد ایــن اســت کــه فشــار اقتصــادی کــم خواهــد شــد و
فشــارهای تحمیلــی دیگــر وجــود نخواهــد داشــت .بنابرایــن
بحــران زدایــی مدنظــر و ضــرورت بــوده اســت .البتــه بــرای
طــرف مقابــل هــم ضــرورت داشــته اســت .چــرا کــه تحریــم
هــا ،بــرای آنهــا هــم ضــرر و زیــان هایــی در پــی داشــت .در
واقــع هنــوز  60تــا  70درصــد از انــرژی دنیــا در شــمال و
جنــوب ایــران تولیــد و توزیــع مــی شــود و دنیــا هــم هنــوز
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بــه بازارهــای هیدروکربنــی متکــی اســت .تمــام منطقــه
هــم کــه در ناامنــی و جنــگ داخلــی بــه ســر مــی بــرد.
تنهــا منطقــه امــن ،ایــران بــوده اســت و کشــورهایی کــه
اســتفاده کننــده از ایــن منابــع هســتند ،برایشــان حــل این
بحــران بــه صــورت مســالمت آمیــز حیاتــی بــوده اســت .در
غیــر ایــن صــورت اگــر مــی توانســتند و یــا بلــد بودنــد ،تــا
بــه االن ایــن بحــران را حــل کــرده بودنــد .ایــن هــم کــه
مــی گوینــد گزینــه نظامــی روی میــز اســت هــم شــعار
بــوده .چــرا کــه هــر کــدام از طرفیــن اگــر مــی توانســت
طــرف مقابــل را حــذف مــی کــرد .اگــر حذفــی صــورت
نگرفتــه ،یعنــی هــر دوطــرف نتوانســته انــد ایــن کار را
انجــام دهنــد».
بــه گفتــه او ،هــر بحرانــی نقطــه عطفــی دارد .مثــل دملــی
مــی مانــد کــه باالخــره ســرباز مــی کنــد .ایــن شــرایط
و اوضــاع و احــوال از طــرف ایــران و دنیــا مســاعد بــود
تــا ایــن اتفــاق در ایــن مقطــع تاریخــی رخ دهــد .تنهــا
هشــیاری در ایــن بــوده کــه فرصــت ســوزی نشــود.
البتــه در بررســی برجــام و پســاتحریم ،فرضیــات مختلفــی
وجــود دارد .فرضیاتــی کــه انــگار قــرار اســت ایــران را بــه
مدینــه فاضلــه اقتصــادی تبدیــل کنــد .امــا در واقــع برجــام
نــه هدفــش و نــه کاربــردش ایــن بــوده کــه تمام مشــکالت
اقتصــادی را حــل کنــد .بنابرایــن انتظــار بیــش از حــدی از
برجــام نبایــد داشــت .در چارچــوب مشــخصی توافــق شــده
اســت و اثــرات هــم در همــان چارچــوب رخ خواهــد داد.
چــرا کــه بــه هرحــال ،تحریــم هــا در الیــه هــای مختلفــی
ایجــاد شــده اســت.
براســاس صحبــت هــای ایــن منبــع آگاه ،تحریــم هــا از
طــرف ســه منبــع اصلــی ســازمان ملــل ،اتحادیــه اروپــا و
ایــاالت متحــده رخ داد .البتــه منابــع فرعــی دیگــر هــم وارد
ایــن بــازی شــدند .امــا تمــام ایــن مســایل فــرع بــر مســاله
اصلــی بــوده انــد.
در تحریــم هــا الیــه و حــوزه هــای مختلفــی وجــود داشــت.
خواهنــد شــد .یعنــی «دویچــه بنــک» آلمــان ،اگــر بــا
ایرانــی هــا در حــوزه هــای ممنــوع معاملــه مــی کــرد امتیاز
داشــتن حســاب هــای واســطه ای در امریــکا را از دســت
مــی داد .کــه بــه معنــای مــرگ ایــن بانــک بــود .در نهایــت
هیــچ کــدام از بانــک هــای بــزرگ جهــان چنیــن ریســکی
را نمــی توانســتند قبــول کننــد .بــه ایــن ترتیــب ،عمــا
ارتبــاط ایــران بــا سیســتم بانــک هــای بــزرگ بیــن المللــی
قطــع شــد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در تفسیر شرایط
پساتحریم

فرهاد نیلی

شــرایط فعلــی کشــور نتیجــه دوران طوالنــی صبــوری و
اســتقامت سیاســتمداران کشــور بــود کــه بــه نقطــه عطفــی
رســیدیم کــه در ایــن نقطــه ،حاکمیــت کشــور بــرای مصالح
کشــور اجمــاع کــرده اســت و طرفیــن مذاکــره بــه منطــق
مصالحــه توجــه کردهانــد؛ براســاس ایــن منطــق امتیــازی
داده و گرفتــه شــده اســت .نکتــه مهــم ایــن موضــوع ایــن
اســت کــه تــوان اقتصــادی کشــور در ایــن مذاکــرات بــه
عنــوان مهمتریــن مؤلفــه امنیــت ملــی کشــور شناســایی
شــد ،بنابرایــن قــدم بزرگــی برداشــته شــد تــا تعریــف
جدیــدی در نقــش و تــوان اقتصــادی در امنیــت ملــی تهیــه
و تدویــن شــود .شــرایط فعلــی را میتــوان شــرایط دوران
انتقــال نامیــد چراكــه مــا در حــال گــذر از انــزوای نســبی
در طــول دوران تحریــم بــه ســمت عضویــت دوبــاره در
جامعــه جهانــی هســتیم .در ایــن دوران عاليمــی کــه بــه
طــرف مقابــل منتقــل و عاليمــی کــه دریافــت میکنیــم
بایــد عاليــم دوران انتقــال باشــد .در دوران انتقــال که شــاید
 :رییــس هیاتمدیــره و مدیرعامــل بانــک صنعــت و
معــدن بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از منابــع مالــی ایــن
بانــک از صنــدوق توســعه ملــی تامیــن میشــود ،گفــت
کــه بــا لغــو تحریــم هــا قــدرت چانهزنــی بیشــتر شــده
و خواهیــم توانســت ارز ارزانتــری وارد کشــور کنیــم.
بــه گــزارش «جهانصنعــت» بــه نقــل از روابــط عمومــی
بانــک صنعــت و معــدن ،علــی اشــرف افخمــی کــه بــه
اتفــاق هیــات همــراه بــه اســتان آذربایجــان شــرقی
ســفرکرده در جلســهای باحضــور اســتاندار آذربایجــان
شــرقی بــا اشــاره بــه تســهیالت حمایتــی ایــن بانــک
بــرای طــرح هــای مختلــف در سراســر کشــور ،اظهارکرد:
ایــن بانــک بــا وجــود کمتریــن شــعبه و کمتریــن
ســپردهگذاری  4/5برابــر ســپرده خــود تســهیالت

تغییــر گفتمــان مهمتریــن بعــد توافــق بــود کــه شــاید
بایــد بیشــتر بــه آن توجــه کنیــم .در دوران انتقــال کشــور
بایــد پارادایمهــای جدیــدی بــرای خــود انتخــاب کنــد.
پارادایــم غالــب مــا در دوره قبــل دور زدن تحریمهــا بــود
و پارادایــم جدیــد پایبنــدی بــه تعهــدات اســت؛ منطــق
ایــن دو بــا هــم متفــاوت اســت چراکــه ریســک دور زدن
بســیار باالســت و وزیــر خارجــه بــه نمایندگــی از همــه
مــردم ایــران مــواردی را متعهــد شــده اســت ،بنابرایــن
در حــال حاضــر ،دور زدن تحریــم دیگــر منطــق نــدارد.

شماره چهار  ///هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و چهار

همچنیــن مــا بایــد از پنهــانکاری بــه ســمت شــفافیت
حرکــت کنیــم و در عیــن حــال از بیگانگــی بــا قوانیــن
بینالمللــی بایــد بــه ســمت یادگیــری و پایبنــدی بــه آنهــا
حرکــت کنیــم ،چراكــه دیــر یــا زود ایــن مقــررات بــرای مــا
الــزامآور میشــود؛ بنابرایــن بایــد آنهــا را یــاد بگیریــم و
بــه آنهــا پایبنــد باشــیم .همچنیــن در دوره جدیــد ،بایــد
ارائــه حداکثــری اطالعــات از وضــع کشــور داشــته باشــیم و
مقــررات داخــل کشــور را بــرای هرکســی کــه میخواهــد
در کشــورمان ،حــوزه منافــع خــود را تعریــف کنــد تشــریح
کنیــم و بایــد و نبادهــای کشــور را بــه او ارائــه دهیــم و از
همــه مهمتــر اينكــه بایــد سیاســتهایمان را توضیــح
دهیــم.
در ایــن شــرایط مــا بایــد مدیریــت قاعدهمنــد و
پیشبینیپذیــر داشــته باشــیم .هیچکــس دوســت نــدارد
غافلگیــر شــود و مــا نیــز طبیعتــا نمیخواهیــم در جامعــه
جهانــی ،کشــوری غافلگیرکننــده باشــیم .یکــی از اقتضائــات
دوران جدیــد ،تغییــر گفتمــان اســت امــا بهغیــر از آن،
بایــد آداب گفتوگــو را یــاد بگیریــم؛ البتــه میدانیــم امــا
مدتــی اســت تمریــن نکردهایــم و بایــد دوبــاره تمریــن
را آغــاز کنیــم و ایــن چنــد ســالی را کــه بــا آن بیگانــه
شــده بودیــم بایــد جبــران کنیــم .بایــد بــا ســازمانهای
بینالمللــی دوطرفــه کار کنیــم و تعهــدات متقابــل ایجــاد
و بــه تعهــدات خــود عمــل کنیــم و بایــد بــه جامعــه جهانــی
نشــان دهیــم بــه تعهــدات پایبنــد هســتیم .حاکمیــت نیــز

نقش مثبت بانک صنعت ومعدن در صنعت و اقتصاد
میدهــد.
افخمــی بــا اشــاره بــه قــرارداد ایــن بانــک بــا موسســات
رتبهبنــدی بینالمللــی گفــت :ایــن قــرارداد بــه منظــور
اســتفاده از خــط اعتبــاری بانکهــای بینالمللــی امضــا
شــده اســت.
وی بــا اعــام اینکــه بانــک صنعــت و معــدن در راســتای
حمایــت از تولیــد و رونــق اقتصــاد بــه صاحبــان واحدهــای
تولیــدی دارای بدهــی معوقــه ،تســهیالت جدیــد میدهــد،
اظهــار کــرد :بایــد بــه شــرایط ویــژه واحدهــای اقتصــادی

توجــه کنیــم و بــر فراهــم کــردن زمینــه تــداوم فعالیــت
ایــن واحدهــا اهتمــام داشــته باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا وجــود اینکــه قیمــت دالر
افزایــش یافتــه و ســرمایهها کاهــش یافتــه امــا در
 ۲۰مــاه گذشــته هشــت میلیــارد دالر گشــایش اعتبــار
انجــام شــده کــه ایــن اقدامــات بــا تکیــه بــر منابــع
بانکــی بــوده اســت.
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بایــد همــه بازیگــران را رصــد کنــد تــا نســبت بــه قوانیــن
تمکیــن کننــد ،چراكــه همــه مــا ســوار بــر یــک کشــتی
هســتیم .و امــا در ایــن میــان ،مهمتریــن بحــث آن اســت
کــه مــا بایــد بــه دنبــال حــوزه منافــع اقتصــادی در ورای
مرزهــا باشــیم .حــوزه منافــع اقتصــادی مــا بایــد از حــوزه
منافــع جغرافیاییمــان بهتدریــج فاصلــه بگیــرد و فراتــر از
مرزهــا بــه دنبــال منافــع اقتصــادی خــود باشــیم .در داخــل
کشــور نیــز بایــد تغییــر انتظــارات را دنبــال کنیــم ،مشــکل
مــا آزاد شــدن چنددهمیلیــارد دالر پــول بلوکهشــده
نیســت .در زمانــی کــه کشــورهای صادرکننــده نفــت ذخایــر
ارزی چندصدمیلیــار د دالری بــه وجــود آوردنــد ،مــا هزینــه
کردیــم .ایــن پولهــا بایــد تبديــل بــه ســرمایه شــوند نــه
اينكــه بــه فکــر خــرج کــردن آن باشــیم .در ایــن میــان
اعتــدال و رعایــت آن نیــز موضــوع مهمــی اســت .مــا نبایــد
شــتابزده حوزههــای منافــع ملــی را واگــذار کنیــم و
هــم نبایــد فرصتهــا را از دســت بدهیــم ،چراكــه بعــد
از اینهمــه شــوک و هشــت ســال مضیقههــای شــدید،
جیدیپــی مــا بیــش از ٣0٠میلیــار د دالر اســت ،كــه بــرای
هرکســی جــذاب خواهــد بــود ،مــا بایــد بــا احتیــاط گام
برداریــم .وضعیــت مــا وضعیــت نامتقارنــی اســت ،ســرعت
تخریــب و ســرعت بازســازی در زمــان کنونــی برابــر
نیســت؛ بهســرعت تخریــب شــد و بهتدریــج بازســازی
میشــود .بایــد از تجــارب موفــق و ناموفــق کشــورهای
مختلــف بهخصــوص تجــارب کشــورهای اروپــای شــرقي
درس بگیریــم و اســتفاده کنیــم .در حــالحاضــر کشــور در
حــال تجربــهکــردن شــرایط جدیــد اســت؛ بنابرایــن بایــد
بهتریــن تصمیمهــا را بگیریــم و نبایــد شــرایط گذشــته را
تجربــه کنیــم.
همچنیــن بایــد توجــه کنیــم کــه قصــد مــا منابــع یــا
ســاختارهای تخصیــص منابــع اســت؟ تــا زمانــی کــه
ســاختار تخصیــص منابــع را در کشــور اصــاح نکردیــم،
شــاید عجلــه بــرای تزریــق منابــع ،بهصــاح نباشــد .در
شــرایط فعلــی هــم منابــع اقتصــادی مــا بســیار کــم اســت
کــه شــاید در چنــد دهــه اقتصــاد کالن کشــور ایــن وضعیت
کمتــر ســابقه داشــته اســت ،بــه طــوری کــه تقاضــا بســیار
بیشــتر از امــکان عرضــه اســت .امــا تنهــا ورود منابــع مهــم
نیســت چراكــه ســاختار مــا بــرای هزینهکــرد ایــن منابــع
بســیار ضعیــف اســت .ایــن ســاختار بازندههــا را بــرای
تجهیــز منابــع انتخــاب میکنــد کــه بایــد آن را مــد نظــر
قــرار دهیــم و بــه اصــاح ایــن ســاختار نیــز بیندیشــیم.
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شماره چهار  ///هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش  ۲برابری تعهد صندوق
ضمانت صادرات

فاینانسهایــی کــه چیــن یــا ســایر کشــورها در اختیــار
ایــران و کشــورهای دیگــر قــرار میدهنــد از یــک قاعــده
کلــی مســتثنا نیســت.
وقتــی ایــن پــول در اختیــار مــا قــرار میگیــرد خواســتههایی
ماننــد آوردن کارگــر و متخصــص خــود بــه ایــران و تامیــن
قطعــات از کشــور خــود را دارنــد .جمهــوری اســامی ایــران
نیــز فاینانسهایــی بــا هــدف توســعه کشــورها در افریقــا
در دوران قبــل از تحریــم داشــته کــه ایــن امــر منجــر بــه
توســعه صــادرات مــا نیــز میشــود .ســرمایه صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران ۲۴۰میلیــون دالر و تعهــدات جــاری
آن نیــز ۲میلیــارد دالر اســت و ایــن قابلیــت را داریــم کــه
تــا ۲میلیــارد و ۴۰۰میلیــون دالر ســقف تعهــدات خــود را
افزایــش دهیــم .در قانــون بودجــه ســال ۲۰۰ ،۹۴میلیــون
دالر از محــل ورودیهــای حســاب ذخیــره ارزی بــه افزایــش
ســرمایه صنــدوق اختصــاص یافــت.
هفتــه گذشــته هیــات وزیــران مصوبــه اجــرای ایــن قانــون را
نیــز صــادر کــرد و ظــرف  ۱تــا  ۲مــاه آینــده ۲۰۰میلیــون
دالر دیگــر بــه صنــدوق ضمانــت صــادرات تزریــق میشــود
و مــا میتوانیــم  ۲میلیــارد دالر تعهــد جدیــد ایجــاد کنیــم.
صنــدوق ضمانــت صــادرات در زمــان تحریــم ،در فهرســت
تحریمهــا قــرار نگرفــت و در اتحادیــه «بــرن» و اتحادیههــای
مشــابه کــه صندوقهایــی از ســایر کشــورها حضــور دارنــد،
عضــو بــوده و هســت .از ســویی دیگــر؛ یکــی از بندهــای
اساســنامه صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اســتقالل مالــی
اســت .مجمــع ایــن صنــدوق متشــکل از وزیــران ،رییــس کل
بانــک مرکــزی و ریاســت ایــن مجمــع نیــز بــا وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت اســت .ضمــن اینکــه کارکــرد موسســه مــا
تنهــا اقتصــادی نیســت و دیپلماســی اقتصــادی کشــور را نیــز
شــکل میدهــد.
وقتــی کشــور مــا میخواهــد بــه یــک کشــور نزدیــک شــود
طبیعــی اســت کــه مــا نیــز سیاســت ســهلگیرانهتری
نســبت بــه ایــن کشــور در پیــش بگیریــم .عــراق در میــان
درجهبنــدی ریســکپذیری صــادرات هفتمیــن و جــزء
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دریافت قیمت تمامشده آب
از مشترکان پرمصرف
معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی بــا
اشــاره بــه اینکــه بیــن هزینه تمــام شــده آب ،بــرق و مبلغی
کــه مــردم پرداخــت میکننــد فاصلــه زیــادی وجــود دارد ،از
برنامــه ایــن وزارتخانــه بــرای دریافــت قیمــت تمــام شــده
.آب از مشــترکان پرمصــرف خبــر داد
علیرضــا دائمــی بــا ابــراز گالیــه از تعرفههــای آب و بــرق
گفــت :در حــال حاضــر در صنعــت بــرق  10هــزار میلیــارد
تومــان و در صنعــت آب در بخــش کشــاورزی  6هــزار و
 600میلیــارد تومــان و در حــوزه آب شــرب  3500میلیــارد
تومــان یارانــه بــه مــردم پرداخــت میشــود .یعنــی عــاوه
بــر ارائ ـ ه یارانــه نقــدی بــه مــردم ،صنعــت آب و بــرق نیــز
 20هــزار میلیــارد تومــان یارانــه غیرمســتقیم بــه مــردم
میدهــد کــه ایــن مســاله بــا اقتصــاد مقاومتــی ســازگاری
.نــدارد
وی ادامــه داد :امیدواریــم بــا توجــه بــه تمهیــدات در نظــر

گرفتــه شــده در برنامــه ششــم بتوانیــم بــه مصــرف معقــول
و بهرهبــرداری در ایــن دو صنعــت بپردازیــم .معــاون
وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی بــا اشــاره
بــه تعرفههــای صنعــت بــرق گفــت :در حــال حاضــر بیــن
هزینــه تمــام شــده تولیــد و مبلغــی کــه از مــردم دریافــت
میشــود فاصلــه زیــادی وجــود دارد .بــه گفتــه دائمــی
ایــن در شــرایطی اســت کــه بــرای تولیــد بــرق بــدون در
نظــر گرفتــن هزینــه ســوخت  35تومــان ،در حــوزه توزیــع
و انتقــال هــر کــدام  30تومــان بــرای هــر کیلــووات ســاعت
.هزینــه میشــود
دائمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش و اهمیــت بخــش
خصوصــی در تولیــد بــرق کشــور گفــت :در حــال حاضــر
 52درصــد بــرق کشــور توســط بخــش خصوصــی تامیــن
میشــود و متوســط خریــد مــا از ایــن نیروگاههــا بیــش
از  35تومــان اســت .دائمــی بــا بیــان اینکــه تغییــر تعرفــه
آب مربــوط بــه تصمیــم نهایــی شــورای اقتصــاد و دولــت
میشــود ،ادامــه داد :پیشبینــی میشــود کــه طــی چنــد
.روز آینــده تصمیــم نهایــی اعــام شــود
معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی بــا
اشــاره بــه تاکیــد اقتصــاد مقاومتــی بــه بهــرهوری صنعــت
بــرق و افزایــش صــادرات ایــن حــوزه اظهــار کــرد :بــا
اصــاح اقتصــادی صنعــت بــرق میتوانیــم بهــرهوری را
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ارتقــا دهیــم و موجــب افزایــش صــادرات در ایــن صنعــت
.شــویم
دائمــی در خصــوص افزایــش تعرفــه بــرق نیــز گفــت:
تقاضــای مــا ایــن اســت کــه تعرفههــا در صنعــت بــرق
.متناســب بــا نــرخ تــورم ســال  1393ارتقــا یابــد
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت مدیریــت آب گفــت :بهرغــم
وجــود مشــکالت زیــاد در صنعــت آب ،توانســتیم پیــک
مصــرف امســال را بــا موفقیــت پشــت ســر بگذاریــم .معــاون
وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی بــا اشــاره بــه
مشــکالت مناطــق روســتایی گفــت :در مناطقــی که چشــمه
و چاههــا بــه دلیــل تــداوم خشکســالی خشــک شــدهاند مــا
مجبوریــم کــه از منابــع غیرمحلــی آب را تامیــن کنیــم کــه
.ایــن مســاله هزینــه زیــادی دارد
معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی بــا
بیــان اینکــه توجــه بــه اقتصــاد آب و تعرفههــای آن بســیار
مهــم اســت ،عنــوان کــرد :در حــال حاضــر میــزان تعرفــه در
شــهرها  350تومــان و در روســتاها  120تومــان اســت کــه
.ایــن مبلــغ  30درصــد تعرفــه شــهری اســت
دائمــی بــا اشــاره بــه قانــون بودجــه ســال  1394گفــت:
براســاس ایــن قانــون موظفیــم کــه بــرای روســتاها ایــن
رقــم را بــه  50درصــد نزدیکتریــن شــهر برســانیم کــه
.ایــن مســاله بــرای ســال  1395اجرایــی میشــود

همکاری ایران و برزیل در عرصههای صنعتی و فناوری

رییسجمهــوری در دیــدار بــا وزیــر خارجــه برزیــل بــا
تاکیــد بــر اینکــه ایــران همــواره از توســعه و تعمیــق
همــکاری و روابــط خــوب بــا کشــورهای حــوزه امریــکای
التیــن اســتقبال کــرده اســت ،گفــت :ایــران بــرای تقویــت

روابــط خــوب خــود بــا برزیــل بهعنــوان یــک کشــور موثــر
بــا اقتصــاد رو بــه پیــش در منطقه امریــکای التیــن ،اهمیت
.ویــژهای قائل اســت
روحانــی دیــروز در دیــدار بــا «مائــورو وییــرا» گفــت :ایــران
و برزیــل همــواره روابــط دوســتانهای برپایــه منافــع متقابــل
بــا یکدیگــر داشــتهاند و ایــن ســفر میتوانــد نقطــه آغــازی
.بــرای تحــرک جدیتــر در روابــط تهــران – برازیلیــا باشــد
رییسجمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد همــه
ظرفیتهــا را بــرای توســعه تعامــل و همــکاری  ۲کشــور در
عرصههــای متنــوع ،شناســایی کــرده و گســترش دهیــم،
افــزود :ایــران و برزیــل در عرصههــای صنعتــی ،فنــاوری و
علمــی پیشــرفتهای قابــل توجهــی دارنــد کــه میتواننــد

.در ایــن زمینــه نیــز بــا یکدیگــر تبــادل تجربــه کننــد
رییسجمهــوری ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا
فعالترشــدن کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی  ۲کشــور ،زمینــه بــرای تبــادل هیاتهــای
متعــدد ،فعالیــت بخشهــای خصوصــی  ۲کشــور
و گســترش ســریع روابــط در حوزههــای مختلــف،
فراهمتــر شــود .روحانــی بــا بیــان اینکــه برزیــل در
دورانــی کــه مذاکــرات هســتهای ایــران ،از جملــه بــا
گــروه کشــورهای  ۵+۱در جریــان بــود ،تالشهــای
قابــل توجهــی بــرای حــل و فصــل مســئله کــرد،
خاطرنشــان کــرد :نظــرات ایــران و برزیــل در مســائل
.سیاســی و بینالمللــی بــه یکدیگــر نزدیــک اســت

شماره چهار  ///هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
رئیس اتاق ایران در نشست با اصحاب رسانه اعالم کرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،محســن
جاللپــور» رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران ،در نشســت خبری بــه ضــرورت برقراری
روابــط اقتصــادی ایــران بــا ســایر کشــورها و بهــره گیری از
موقعیــت بــه وجــود آمــده پــس از رفــع محدودیــت هــای
ناشــی از تحریــم هــا ،اشــاره و تصریــح کــرد« :در گذشــته
هیئــت هــای متعــددی بــه کشــورهای آمریــکای التیــن،
عربــی و اروپــای شــرقی اعــزام شــده انــد ،امــا امــروز
متناســب بــا شــرایط ایجــاد شــده مــی توانیــم بــرای
حضــور در بازارهــای اروپــای غربــی برنامــه ریــزی کنیــم.
بــرای همیــن منظــور از نیمــه دوم مهرمــاه هیئــت هــای
اقتصــادی ایــران ســفرهای خــود را بــه ایــن کشــورها آغــاز
مــی کننــد .البتــه در ایــن اقــدام مطالعــات اولیــه انجــام
».شــده و برنامــه ریــزی شــده گام برمــی داریــم
200شرکت فرانسوی هفته آتی در تهران
وی در رابطــه بــا اقدامــات اتــاق ایــران بــرای دوران
پســا تحریــم توضیــح داد« :از همــان ابتــدای روزهــای
مذاکــرات ســخت هســته ای ،کمیتــه پســاتحریم در اتــاق
ایــران راه انــدازی و شــعبات آن در اتــاق هــای سراســر
کشــور مشــغول بــه کار شــد بــه نحــوی کــه بــا توجــه
بــه نیازهــا بــرای جــذب ســرمایه گــذاری و بــه ظرفیــت
رســیدن بنــگاه هــا ،طــرح هایــی تدویــن شــد تــا بتــوان
ســرمایه گذارانــی کــه بــه کشــور وارد مــی شــوند را بــه
».بنــگاه هــای صاحــب صالحــت متصــل کنیــم
ئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور تصریــح کــرد:
«بنــگاه هایــی کــه در ســال هــای ســخت اقتصــاد ایــران
اســتقامت کردنــد ،ماندنــد و کار انجــام دادنــد بــرای
معرفــی بــه ســرمایه گــذاران خارجــی در اولویــت قــرار
».دارند
جاللپــور همچنیــن خاطرنشــان کــرد« :کمیتــه هــای
پســاتحریم ســه وظیفــه مهــم را برعهــده دارنــد ،اول اینکه
بایــد کلیــه ظرفیــت هــای موجــود در کشــور را شناســایی
کــرده و در اختیــار ســرمایه گــذاران قــرار دهنــد کــه در
ایــن رابطــه همــه اتــاق هــای سراســر کشــور موظــف بــه
احصــای ظرفیــت هــای ســرمایه گــذاری اســتان خــود
هســتند .دومیــن وظیفــه کمیتــه مذکــور تنظیــم کــردن

آغاز اعزام هیئت های اقتصادی به کشورهای اروپایی از اواسط مهرماه

محســن جــال پــور» در دیــدار بــا اصحــاب رســانه از آغــاز برنامــه اتــاق ایــران بــرای اعــزام هیئــت هــای تجــاری بــه«
کشــورهای اروپایــی در پــی برنامــه ریــزی هــای الزم ،مطالعــات اولیــه و کســب اطالعــات تکمیلــی از ظرفیــت هــای هــر
.کشــور از نیمــه دوم مهرمــاه ســال جــاری خبــر داد

هیئــت هــای تجــاری ورودی بــر اســاس همیــن ظرفیــت
».هاســت
وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه مــا از هیئــت هــای تجــاری می
خواهیــم در کمتریــن حالــت ســه روز در ایــران اقامــت کنند
و متناســب بــا قابلیــت هایــی کــه دارنــد از اســتان هــای
ایــران بازدیــد کــرده و زمینــه فعالیــت مشــترک بــا آنهــا را
بررســی کننــد ،تشــریح کــرد« :هیئــت اتریشــی بــا 230
شــرکت بــه ایــران امــد و بــا  1000بنــگاه فعــال کشــور بــه
صــورت رودر رو مذاکــره کــرد کــه بــه گفتــه خــود آنهــا
ایــن اقــدام یکــی از منظــم تریــن برنامــه هایــی بــوده کــه
هیئــت اتریشــی تجربــه کــرده و توانســته بــا افــراد مرتبــط
».دیــدار کنــد
بــر اســاس اظهــارات جاللپــور ،ســومین وظیفــه کمیتــه
پســاتحریم اعــزام هیئــت هــای تجــاری بــه ســایر
.کشورهاســت
جــال پــور در ادامــه از حضــور هیئــت فرانســوی بــا ۲۰۰
شــرکت و یــک هیئــت اوکراینــی بــا  72شــرکت طــی
هفتــه آتــی بــه تهــران خبــر داد و گفــت« :امیدواریــم کــه
بتوانیــم بهتریــن همــکاری را بــا شــرکت هــای فرانســوی و
».اوکراینــی شــکل دهیــم
 3مطالبه هیئت های خارجی از ایران
رئیــس اتــاق ایــران در ادامــه بــا اشــاره بــه مطالبــات هیئــت
هــای خارجــی از فعــاالن اقتصــادی ایــران گفــت« :هیئــت

هــای خارجــی ســه مطالبــه را بــرای حضــور در ایــران از
دولتمــردان و فعــاالن اقتصــادی دارنــد؛ اول آنکــه شــفافیت
بــر اقتصــاد ایــران حاکــم شــود؛ چراکــه آنهــا معتقدنــد کــه
اگــر شــفافیت بــر اقتصــاد حاکــم شــود ،امــکان ســرمایه
گــذاری را خواهنــد یافــت .دوم اینکــه ثبــات و امنیــت
قوانیــن نیــز مــورد درخواســت هیئــت هــای خارجــی اســت
و در واقــع آنهــا از دولــت توقــع دارنــد کــه از مصوبــات
».خلــق الســاعه بپرهیــزد
وی درخواســت ســوم هیئــت هــای خارجــی از ایــران را
امنیــت ســرمایه گــذاری مطــرح و خاطرنشــان کــرد:
«فضــای کســب و کار بایــد بــرای آنهــا مناســب باشــد و
دادگاه هــای اقتصــادی ویــژه تشــکیل شــود کــه بــه روز،
فعــال و تخصصــی مســائل مرتبــط بــا بخــش خصوصــی
و ســرمایه گــذاران را پیگیــری کننــد کــه البتــه هــر ســه
».درخواســت آنهــا از ایــران منطقــی اســت
بــه گفتــه رئیــس اتــاق ایــران ،در دوران گذشــته کشــور
هزینــه زیــادی را بابــت تحریــم پرداختــه کــرده اســت کــه
متأســفانه بخــش عمــده ای از آن را فعــاالن اقتصــادی
پرداختنــد؛ حــال بایــد از ظرفیتــی کــه پیــش روی اقتصــاد
ایــران قــرار گرفتــه بــه خوبــی اســتفاده کــرد و دولــت هــم
.پشــتیبان بخــش خصوصــی باشــد
در ایــن ســال هــا از اعمــال حســابداری تورمــی غفلــت
کردیــم
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رئیــس اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه طــی ســال
هــای گذشــته حســابداری تورمــی در کشــور مغفــول
مانــده اســت ،گفــت« :متأســفانه بــه جــای اینکــه منابــع
در شــرایط تحریــم و تــورم در بنــگاه هــا باقــی بمانــد ،یــا
صــرف پرداخــت مالیــات شــد یــا بابــت همیــن تــورم بــه
ســهامداران ســود پرداخــت گردیــد؛ در حالیکــه نقدینگــی
بایــد در درون بنــگاه هــا باقــی مــی مانــد تــا هــم اکنــون
».منابــع خوبــی را در اختیــار بخــش تولیــد قــرار دهــد
جــال پــور بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــرای تــورم دو رقمــی
حســابداری تورمــی صــورت گیــرد و ســود حاصــل از تــورم
نیــز لحــاظ شــود ،عنــوان کــرد« :کمبــود نقدینگــی شــدید
در بنــگاه هــا آثــار همیــن عــدم انجــام حســابداری تورمــی
اســت .در حــال حاضــر تســهیالتی کــه از ســوی بانــک هــا
اعــام مــی شــوددر واقــع تمدیــد معوقــات بانکــی اســت
».و تنهــا بخــش ناچیــزی از انهــا تســهیالت جدیــد اســت
طــرح کاهــش ســه درصــدی ذخایــر بانــک هــا نــزد بانــک
مرکــزی بــه شــورای پــول و اعتبــار رفــت
وی ادامــه داد« :شــورای پــول و اعتبــار بــه دنبــال ایــن
اســت کــه  ۱.۵تــا  ۲درصــد از ذخایــر بانــک هــا نــزد
بانــک مرکــزی کــم شــود و البتــه برخــی پیشــنهاد کاهــش
 ۳درصــدی را نیــز ارائــه کــرده انــد کــه بــر ایــن اســاس
ذخایــر بانــک هــا نــزد بانــک مرکــزی از  ۱۳درصــد بــه ۱۰
».درصــد کاهــش یابــد
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی بــا تأکیــد بــر لــزوم
تزریــق منابــع بــه شــکل تســهیالت جدیــد بــه بنگاهــای
اقتصــادی اعــام کــرد« :اگــر ایــن پیشــنهاد در شــورای
پــول و اعتبــار تصویــب شــود مــی توانیــم نزدیــک بــه ۶۰
هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت جدیــد در بخــش تولیــد
تزریــق کنیــم کــه البتــه بایــد روش هــای آن را نیــز در نظــر
گرفــت کــه منجــر بــه تــورم و یــا ورود اعتبــار بــه ســایر
».بخــش هــای غیــر تولیــدی نشــود
در ادامــه؛ رئیــس اتــاق ایــران از مالقــات فعــاالن اقتصــادی
بــا مقــام معظــم رهبــری در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و
گفــت« :بــا توجــه بــه مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا رئیـس
دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،مقــرر شــد تــا طــی هفتــه های
آتــی بــا فعــاالن اقتصــادی مالقاتــی را خدمــت مقــام معظــم
رهبــری داشــته باشــیم تــا از نزدیــک بتوانیــم مســائل
و مشــکالت اقتصــادی را خدمــت ایشــان مطــرح و از
.رهنمودهــای ایشــان بهــره بگیریــم ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحلیل اقتصاد دان

چرا صادرات مناسب
نداریم؟

نمــی تــوان پذیرفــت کــه درهــای واردات بــاز
و درهــای صــادرات بســته باشــد.

مشــکل عمــده اقتصــاد ایــران ایــن اســت کــه نمــی
توانــد صــادرات داشــته باشــد ،اقتصــاد غیرنفتــی ایــران بــه
قیمــت قــدرت برابــری تولیــد بیــن  500تــا  600میلیــارد
دالر ثــروت در ســال تولیــد مــی کنــد کــه اگــر بتوانیــم
 20درصــد آن را صــادر کنیــم ،صــادرات غیرنفتــی مــا
بایــد بــه  100میلیــارد دالر در ســال برســد .دلیــل اینکــه
نمــی توانیــم صــادرات مناســب داشــته باشــیم ،ایــن اســت
کــه تعرفــه هــای ترجیحــی بــا کشــورها نداریــم چــرا کــه
عضــو هیــچ موسســه یــا نهــاد یــا اتحادیــه بیــن المللــی
تخصیــص تعرفــه هــای گمرگــی نیســتیم .در نتیجــه
نــرخ موثــر واردات کاال بــه ایــران بســیار پاییــن و نــرخ
موثــر صــادرات کاالی ایــران بســیار بــاال اســت کــه بخــش
مهــم مشــکل نیــز بــه انــزوای دیپلماتیــک و اقتصــادی
ایــران در ســطح جهــان برمــی گــردد .فرضــا وقتــی 110
میلیــون تــن در ســال مــواد غذایــی و کشــاورزی تولیــد
مــی کنیــم ،چــرا نبایــد  20درصــد آن را صــادر کنیــم ،در
حــوزه هــای دیگــر نیــز بــه همیــن صــورت مــی توانیــم
بــا گســترش تعامــات خارجــی و عضویــت در اتحادیــه
هــای بیــن المللــی درهــای اقتصــاد را بــه ســوی دنیــا
بگشــاییم .ســازمان تجــارت جهانــی یکــی از اتحادیــه
هــای مهــم اســت کــه البتــه ایــران فرســنگ هــا تــا
عضویــت کامــل در آن فاصلــه دارد امــا چنانچــه بتوانیــم
از طریــق دیپلماتیــک مشــکالت را پشــت ســر گذاشــته و
بــه عضویــت موقــت ایــن ســازمان درآییــم ،آن هــا بــه مــا
دوره تنفــس و فرصــت مــی دهنــد تــا خــود را تطبیــق
دهیــم کــه فرصــت حتمــا بــه ســود ایــران خواهــد بــود.
اقتصــاد مــا یــا مــی توانــد ماننــد کــره شــمالی منــزوی
باشــد یــا ماننــد ســنگاپور در اقتصــاد جهانــی ادغــام شــود
و نمــی تــوان پذیرفــت کــه درهــای واردات بــاز و درهــای
صــادرات بســته باشــد.

وی اصــل اساســی ســازمان تجــارت جهانــی را تولیــد کاال
و خدمــات بــا صرفــه اقتصــادی عنــوان و تصریــح کــرد:
هــر کــدام از کشــورها یــک مزیــت نســبی در تولیــد دارنــد
کــه مــی تواننــد آن را صــادر کننــد و یــک عــدم وضعیــت
نســبی در تولیــد کــه آن را وارد مــی کننــد و در تحلیــل
نهایــی نــه ایــران و نــه هیــچ کشــور دیگــری در طوالنــی
مــدت نمــی توانــد بیــش از صــادرات ،وارد کنــد بنابرایــن
جــای هیچگونــه نگرانــی در خصــوص عضویــت مــا در ایــن
نهــاد بیــن المللــی وجــود نــدارد .در صــورت بــاز شــدن
مرزهــا بــه روی صــادرات بــه همــان میزانــی کــه موفــق
شــویم صــادرات را افرایــش دهیــم ،قــادر خواهیــم بــود،
واردات داشــته باشــیم در نتیجــه بــا عضویــت ایــران ،فقــط
اولویــت هــای تولیــد ،صــادرات و واردات تغییــر خواهــد
کــرد .الزم بــه ذکــر اســت؛ عضویــت در ســازمان تجــارت
جهانــی مســتلزم پذیرفتــن اصــول و معاهــدات متعــدد و
مــورد قبــول کشــورهای عضــو اســت .درخواســت عضویــت
مــا در  WTOنیــز از ســال  1375بــه دبیرخانــه ایــن
ســازمان ارایــه و بارهــا بــا مخالفــت آمریــکا روبــرو شــد.
مخالفــت آمریــکا کــه بیشــتر جنبــه سیاســی داشــت ،باعــث
مــی شــد کــه پذیــرش ایــران مــورد موافقــت قــرار نگیــرد؛
تــا اینکــه در  26مــه  5( 2005خــرداد  )1384درخواســت
الحــاق ایــران کــه  9ســال پیــش در  19ژوئیــه 28( 1996
تیــر  )1375تســلیم ایــن ســازمان شــده بــود ،بــرای بیســت
و دومیــن بــار مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــدون مخالفــت
آمریــکا ،از ســوی اعضــا پذیرفتــه شــد و بــه ایــن ترتیــب؛
ایــران بــه عنــوان عضــو ناظــر ایــن ســازمان ،رونــد عضویــت
کامــل خــود را آغــاز کــرد.
پیــش بینــی مــی شــود مذاکــرات ایــران و  WTOبــرای
پذیــرش کامــل ،از زمــان موافقــت هشــت تــا  10ســال
طــول بکشــد امــا برخــی کارشناســان نتیجــه ایــن پروســه
را بیــش از  10ســال بــرآورد مــی کننــد.

سعید لیالز
منبع :خبرگزاری ایرنا
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دومین نمایشگاه و همایش بینالمللی نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار برگزار شد

«آفرین» دولتیها به کارآفرینی بانوان

دومیــن نمایشــگاه و همایــش بینالمللــی نقشآفرینــی
زنــان در توســعه پایــدار بــا محوریــت کارآفرینــی و
اشــتغالزایی ،صبــح دیــروز در فضــای بــاز نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران آغــاز بــه کار کــرد.
در ایــن نمایشــگاه  ۷۰۰غرفــه در مســاحتی بــه وســعت
۱۲هــزار مترمربــع بــرای بازدیــد و فــروش کاال پیشبینی
شــده اســت .ضمــن اینکــه از عالقهمنــدان خارجــی نیــز
بــرای بازدیــد از ایــن نمایشــگاه دعــوت شــده اســت.
دومیــن نمایشــگاه نقشآفرینــی زنــان در توســعه پایــدار
بــا تــاش وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در  ۳۰گــروه
کاالیــی و در  ۳حــوزه صنعــت ،معــدن و تجــارت تــا
 ۲۷شــهریور برپاســت.به گــزارش صمــت ،ایــن رویــداد
بــزرگ  ۹۴دیــروز بــا حضــور شــهیندخت مــوالوردی،
معــاون رییسجمهــور در امــور بانــوان ،ســورنا ســتاری
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاس ـتجمهوری ،محمدرضــا
نعمــتزاده وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مجتبــی
خســروتاج قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
ولیالــه افخمــیراد معــاون وزیــر و رییــس ســازمان
توســعه تجــارت ،محمــود نوابــی معــاون وزیــر و رییــس
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان،
علــی یزدانــی معــاون وزیــر ،منوچهــر طاهایــی و
محمدرضــا مــودودی ،حجتاالســام گرامیــان ،ســونیا
پوریامیــن ،مشــاوران وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
و همچنیــن ســهیال جلــودارزاده بهعنــوان رییــس
ســتاد برگــزاری دومیــن نمایشــگاه نقشآفرینــی زنــان
در توســعه پایــدار و جمعــی از نماینــدگان مجلــس و
مســئوالن دولتــی و خصوصــی افتتــاح شــد.

مشارکت ۳۰درصدی زنان تا ۱۴۰۴
ســهیال جلــودارزاده رییــس ســتاد برگــزاری دومیــن
نمایشــگاه نقشآفرینــی زنــان در توســعه پایــدار نیــز بــا
بیــان اینکــه بــه دســتور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
ســعی کردیــم تــا نقــش و حضــور زنــان را در عرصههــای
اقتصــادی و اجتماعــی پررنگتــر کنیــم ،اظهــار کــرد:
رســیدن بــه ســهم ۳۰درصــدی زنــان در همــه عرصههــا
در افــق ۱۴۰۴کاری ملــی و همگانــی اســت .وی در
مراســم افتتاحیــه دومیــن نمایشــگاه نقشآفرینــی زنــان
در توســعه پایــدار گفــت :کارآفرینــی امــری نیســت کــه
بتــوان بــه تنهایــی انجــام داد بلکــه باید مســیر گســتردهای
فراهــم شــود تــا آحــاد ملــت بتواننــد بــه کاروتــاش
بپردازنــد .وی تصریــح کــرد :در ایــن نمایشــگاه بــر
مهمتریــن مشــغله و نیــاز ملــت ایــران بــرای رســیدن بــه
توســعه پایــدار یعنــی کارآفرینــی و اشــتغال تاکیــد شــده
اســت .ضمــن اینکــه از حضــور قائممقــام و معاونــان وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت در جلســات هفتگــی مــا کــه
بــه دســتور مهنــدس نعم ـتزاده برگــزار میشــد ،تشــکر
میکنیــم .جلــودارزاده ادامــه داد :بهطــور قطــع افــرادی
کــه بــه دانــش روز و انســانی مجهــز میشــوند نســبت
بــه کســانی کــه ایــن قابلیــت را ندارنــد نقشآفرینتــر
میشــوند .رییــس ســتاد برگــزاری دومیــن نمایشــگاه
نقشآفرینــی زنــان در توســعه پایــدار ادامــه داد :بــا
توجــه بــه ایــن امــر در کوتاهمــدت مشــکالت اشــتغال
پیــش میآیــد و ایــن بــه مراتــب مشــکلتر اســت از
گذرانــدن دوران تحصیــل اســت و بایــد تــاش کنیــم
زمینــه بــرای ابــراز خالقیتهــا ایجــاد شــود .وی بــا بیــان
اینکــه هرکــس در مســیر خالقیــت و کارآفرینــی قــرار
دارد ،انســانی الهــی اســت گفــت :نتیجــه ایــن نمایشــگاه
بایــد ایجــاد شــغل و توســعهیافتگی باشــد ضمــن اینکــه
بایــد نهضــت کارآفرینــی از جانــب دولــت ،مــردم و بخــش
خصوصــی و ســازمانهای مــردم نهــاد و دانشــگاهها
شــکل گیــرد.

شماره چهار  ///هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

موافقتنامههــای تجــارت آزاد میــان اعضــای اتحادیــه
اروپــا ،امریــکای شــمالی وکشــورهای جنــوب شــرق آســیا
(آســهآن) ایــن بــار اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا را بــرآن
داشــته تــا بــا امضــای موافقتنامههــای جدیــد تجــاری
بــا کشــورهای غیرعضــو نظیــر ایــران از مزایــای تســهیل
تجــارت و ســرمایهگذاریهای مشــترک در بازارهــای
طرفیــن ســود ببــرد.
در همیــن زمینــه چنــدی پیــش «شــاوارش کوچاریــان»،
معــاون وزیرامــور خارجــه ارمنســتان از پذیــرش درخواســت
ایــن کشــور بــرای انعقــاد یــک موافقتنامــه تجــارت آزاد بــا
ایــران خبــر داده بــود .ایــن مقــام ارشــد دولتــی ایــروان
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران و ارمنســتان ســالها دربــاره
راههــای لغــو یــا دســتکم کاهــش تعرفههــای مــرزی در
مبــادالت تجــاری دوجانبــه گفتوگوکردهانــد ،خواســتار
انعقــاد یــک رژیــم تجــارت آزاد بیــن ایــران و اتحادیــه
اقتصــادی اورآســیا شــده بــود .ایــن درخواســت در حالــی از
ســوی ارمنســتان بــه اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا داده شــد
کــه ایــن کشــور بهدلیــل عضویــت در اتحادیــه یادشــده
دیگــر مجــاز نیســت در زمینــه موافقتنامههــای تجــارت
آزاد دوجانبــه بــا دیگــر کشــورها مذاکــره کنــد .درحــال
حاضــر ارمنســتان تنهــا میتوانــد از طریــق همــکاری بــا
روســیه و اعضــای دیگــر اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا یعنــی
بــاروس و قزاقســتان چنیــن موافقتنامههایــی را بــا ســایر
کشــورها منعقــد کنــد.
اتحادیه اقتصادی اورآسیا
انعقــاد موافقتنامــه تجــارت آزاد بیــن ایــران و اتحادیــه
اقتصــادی اورآســیا بهانــه خوبــی اســت تــا بــه ایــن
مناســبت نگاهــی بــه نحــوه شــکلگیری ایــن اتحادیــه و
منافعــی کــه گســترش روابــط ایــران بــا کشــورهای عضــو
اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا دارد بیندازیــم؛ دربــاره نحــوه
شــکلگیری اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا بایــد کمــی
بــه عقــب یعنــی ژانویــه ســال  ۲۰۱۵بازگردیــم ،تشــکلی
کــه از لحــاظ سیاســی دارای نوعــی ماهیــت نمادیــن
اســت و همیــن امــر موجــب مطــرح شــدن بحثهــای
فــراوان دربــاره آن شــده اســت .بهطــور رســمی ،اتحادیــه
اقتصــادی اورآســیا یــک ســازمان بینالمللــی بــرای ایجــاد
یکپارچگــی اقتصــادی در ســطح منطقــه آســیا و اروپاســت.

نگاهی به توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا

ورود ایران به اقیانوسی از مشتریان مشتاق
تشــکلی کــه هــدف آن حــذف موانــع تجــاری و هماهنــگ
کــردن منافــع اقتصــادی اســت امــا بســیاری از کارشناســان
حــوزه بینالملــل ماننــد «هیــاری کلینتــون» وزیــر امــور
خارجــه ســابق امریــکا بــر ایــن باورنــد کــه تشــکیل ایــن
اتحادیــه بــه معنــای بازگشــت امپراتــوری روســیه اســت.
نهــادی کــه برخــاف ایــن نــوع ذهنیــت؛ نتایــج اقتصــادی و
اجتماعــی مثبتــی را تاکنــون بــرای کشــورهای عضــو آن در
پــی داشــته اســت.
قرارگیری مقابل بازار بزرگ روسیه
دراینبــاره «لئــون آهارونیــان» رییــس هیاتمدیــره اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان بــا مثبــت ارزیابــی
کــردن انعقــاد موافقتنامــه تجــارت آزاد بیــن ایــران و
اتحادیــه اورآســیا بــه صمــت توضیــح میدهــد :گســترش
روابــط تجــاری ایــران بــا کشــورهایی نظیــر ارمنســتان
میتوانــد بــه مثابــه درهایــی بــاز تلقــی شــود کــه مــا را در
مقابــل بــازار بــزرگ روســیه قــرار میدهــد .او میگویــد:
بــا گســترش روابــط تجــاری بیــن ایــران و ارمنســتان
بــازار ایــن کشــور تنهــا هــدف مــا نخواهــد بــود چراکــه
مــا از دیربــاز بــا ارمنســتان روابــط تجــاری داشــتهایم
امــا ایــن قــرارداد ایــران را در مقابــل بــازار بــزرگ روســیه،
قرقیزســتان ،بــاروس ودیگــر کشــورهای ایــن منطقــه
قــرار میدهــد ،کشــورهایی کــه درحالحاضــر از جهــات
مختلــف بــه کاالهــاو خدمــات متفــاوت نیازمنــد هســتند.
آهارونیــان ادامــه میدهــد :درحالحاضــر ایــران در نظــر
دارد یــک مــرز تجــاری عظیــم در ارمنســتان احــداث
کنــد کــه از طریــق حملبــار و تغییــر بســتهبندی کاال

میتوانــد تولیدکننــدگان ایرانــی را در برابــر اقیانوســی از
مشــتریان مشــتاق قــرار دهــد .رییــس هیاتمدیــره اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان بــا اشــاره بــه منافــع
ســاخت مرکــز تجــاری در ارمنســتان تاکیــد میکنــد :بــا
راهانــدازی و ســاخت ایــن مجتمــع ایــران میتوانــد از
مزایــای ارســال بــار ارزانتــر و بــدون گمــرک بــه اتحادیــه
اورآســیا منفعــت ببــرد.
تسریع روند یکپارچهسازی
بــا نگاهــی بــه گفتههــای رییــس هیاتمدیــره اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان درمییابیــم ایــن
اتحادیــه کــه اکنــون مرزهــای آن از اروپــا تــا چیــن کشــیده
شــده ،تجــارت بخــش عظیمــی از منطقــه را پوشــش
میدهــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه والدیمیــر پوتیــن
رییسجمهــور روســیه در دور ســوم حکومــت خود،رونــد
ایــن یکپارچهســازی را تســریع کــرد .درحالحاضــر انگیــزه
اصلــی کشــورهای منطقــه از پیوســتن بــه ایــن اتحادیــه
ریشــه در منافــع ایــن کشــورها در دسترســی بــه بازارهــای
روســی و نیــز برخــورداری از یــک موضــع قاطعتــر در رونــد
گســترش روابــط تجــاری بــا چیــن دارد.
شکلگیری منطقه آزاد تجاری
بــه ایــن ترتیــب انتظــار مـیرود بــا شــکلگیری منطقــه آزاد
تجــاری و تغییــر الگــوی تجــارت و ســرمایهگذاری میــان
کشــورهای عضــو اتحادیــه اورآســیا و دیگــر کشــورهای
منطقــه بــازاری بــزرگ بــا قابلیــت تولیــد بیشــتر ،ارتقــای
بهــرهوری میــان اعضــا و افزایــش دسترســی بــه کاالهــای
مصرفــی ارزانقیمــت میســر شــود و اســتانداردهای
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زندگــی و شــرایط کاری در مناطــق همجــوار مــرزی بهبــود
قابلمالحظــهای پیــدا کنــد و بــه بــاال رفتــن شــرایط
امنیتــی ،معیشــتی و اجتماعــی ایــن مناطــق منجر شــود .از
ســوی دیگــر بــه نظــر میرســد؛ قوانیــن جدیــد تــا حــدی
از محــدوده اقتصــادی نیــز فراتــر میرونــد و بــرای مثــال
براســاس آن شــهروندان کشــورهای عضــو میتواننــد در
هــر  ۳کشــور از فرصتهــای مســاوی بــرای کار و تحصیــل
برخــوردار شــوند .بــا ایــن حــال همکاریهــای اصلــی در
حوزههــای انــرژی ،صنعــت ،کشــاورزی و حملونقــل
خواهــد بــود.
تضمین منافع اقتصادی برای ایران
بــا ایــن همــه «اکــرم شــریفی» مســئول روابــط عمومــی
پردیــس علــوم دانشــگاهی تهــران و کارشــناس امــور
بینالملــل در گفــت وگــو بــا صمــت بــا اشــاره بــه اینکــه
ورود بــه هــر اتحادیــهای مســتلزم پذیــرش شــرایط آن
اتحادیــه اســت توضیــح میدهــد :ایــن امــر میتوانــد
فوایــد و مضراتــی بــرای اقتصــاد کشــور بــه همــراه داشــته
باشــد .بــازار بــزرگ منطقــه اورآســیا و بهرهبــرداری از آن بــه
اعتقــاد ایــن کارشــناس حــوزه بینالملــل فرصــت بزرگــی
اســت کــه متضمــن منافــع اقتصــادی بــرای ایــران اســت و
از ســوی دیگــر باعــث قویتــر شــدن ارتباطــات اقتصــادی
ایــران بــا منطقــه اروپــا و هنــد خواهــد شــد .قدرتــی کــه
بخشــی از خألهــای اقتصــادی بهوجــود آمــده در ایــران
پــس از قطــع روابــط اقتصــادی بــا امریــکا را پوشــش
میدهــد .بــه گفتــه شــریفی بــا ایــن همــه اتــکای ایــران
بــه بازارهــای روســیه میتوانــد منجــر بــه دخالــت روســیه
در امــور ایــران شــود؛ بنابرایــن در ایــن زمینــه دولــت بایــد
بــا وســواس بیشــتری عمــل کنــد.
روند همگرایی در اورآسیا؛ مزایا و چالشها
بــد نیســت ایــن نکتــه را هــم مــورد توجــه قــرار دهیــم
کــه اتحادیــه اورآســیا در شــرایطی پــا بــه عرصــه مینهــد
کــه روســیه بــر ســر مســئله اوکرایــن بــا امریــکا و اتحادیــه
اروپــا دچــار چالــش و درگیــری شــده و بــه نظــر میرســد
بــا توجــه بــه تحــوالت اوکرایــن قبــل از هــر چیــز عامــل
اصلــی در جــذب اعضــای ایــن اتحادیــه مســئله انــرژی
اســت .ایــن اتحادیــه درحالحاضــر یکپنجــم منابــع گاز
طبیعــی جهــان و ۱۵درصــد از کل ذخایــر نفتــی را در خــود
دارد .روســیه مایــل اســت بــا انتقــال منابــع نفــت و گاز
ارزان شـ�رکای بیشـ�تری ادامــه در صفحــه 12
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تولید صادراتی

درایران

چه موانعی دارد؟
محمــد الهوتــی رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران
و حمیــد صالحــی دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی
بــا بیــان دیــدگاه هــای خــود در ایــن میزگــرد بحــث داغــی را
در مــورد مســائل پیــش روی تولیــد و صــادرات بــه راه انداختنــد.
مســائل پیــش روی صــادرات و الزامــات تولیــد رقابــت پذیــر
اصلــی تریــن موضــوع مــورد بحــث بــود امــا مســائل پیرامونــی
تولیــد و تجــارت نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت .الهوتــی
و صالحــی دیــدگاه هــای متفاوتــی بــر ســر نحــوه حمایــت از
تولیــد ،اخــذ عــوارض صادراتــی و تعرفــه واردات دارنــد.
الهوتــی در ایــن نشســت حمایــت هــای طوالتــی مــدت 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 بــه تولیــد صادراتــی را از صنایــع گرفتــه
اســت .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
پــای خــود بایســتد امــا پــس از آن حمایــت بــی جــا موجــب
کاهــش بهــره وری خواهــد شــد .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.
متن کامل این میزگرد را می خوانید.
***

ایــن روزهــا اقتصــاد ایــران بــا مســئله ای مواجــه اســت
کــه بــا عنــوان بحــران تقاضــا مطــرح مــی شــود .از
بازارهــای صادراتــی و توســعه آن بــه عنــوان راهــکاری
بــرای حــل بحــران تقاضــا یــاد مــی شــود تــا بتــوان
تولیــد داخــل بــا متناســب بــا رشــد تقاضــا ،تقویــت
کــرد چراکــه ظرفیــت بــازار داخــل مشــخص اســت.
درمــورد بــازار خارجــی رئیــس جمهــور در مانیفســت
اقتصــادی دولــت بارهــا بیــان کردهانــد کــه بــرای
تقویــت تقاضــا بــه دنبــال بــازار خارجــی هســتیم کــه
آن صــادرات اســت .ایــن ظرفیــت را چطــور میبینیــد؟
چطــور میتوانیــم روی تقاضــای خارجــی کار کنیــم و
بــه همــان نســبت تولیــد داخلــی را نیــز بــاال ببریــم؟
الهوتــی :مانیفســتی کــه بــه آن اشــاره کردیــد و نقشــه راهــی
کــه رئیسجمهــور محتــرم درمــورد تحریــک تقاضــا -خصوصــا
بــا نــگاه برونگــرا -مطــرح کردنــد یکــی از نــکات اصلــی و
کلیــدی اقتصــاد ماســت کــه مغفــول مانــده بــود .بــه ایــن معنــی
کــه تاکنــون مــی خواســتیم تولیــد را تنهــا و تنهــا بــا دیــوار
تعرفــه حمایــت کنیــم بــدون اینکــه بــه مشــکالت ســاختاری و
اساســی تولیــد توجهــی داشــته باشــیم .از طرفــی چــون تعرفــه
را بــاال نگــه داشــتیم ،تولیــدات افزایــش قیمــت پیــدا کردنــد و
جنبــه رقابتــی پیــدا نکردنــد تــا امــکان صــادرات آن را نداشــته
باشــیم .از طــرف دیگــر بــرای اینکــه تولیــد را حمایــت مجــدد
کنیــم تــا بــرای آن تقاضــا ایجــاد شــود ،ممنوعیــت واردات را
اعمــال کردیــم .پــس مصرفکننــده داخلــی را محکــوم بــه
مصــرف هرگونــه تولیــد داخلــی بــا هرقیمــت باالیــی کردهایــم.

عمــا ،صنعــت را در حالتــی کــه رقابــت وجــود نداشــته قــرار
دادهایــم .صنعــت ،فعــال مایشــاء بــوده و دولــت در هرصــورت
بــرای ســرپاماندن آن حمایــت غیرمنطقــی کــرده اســت .در ایــن
شــرایط مصرفکننــده هزینههــای آن را پرداخــت کــرده اســت.
اگــر بــه تمــام کشــورهای پیشــرفته و درحــال توســعه نــگاه
کنیــم ،آن هــا زمانــی مقاومتشــان زیــاد شــد و توانســتند روی
پــای خــود بایســتند کــه رقابــت ســالم و شــفافیت در اقتصــاد را
ایجــاد کردهانــد .نگاهشــان نــگاه صادراتــی بــوده؛ یعنــی تولیــد
صادراتمحــور را در دســتور کار قــرار دادنــد و فقــط بــه تامیــن
و تقاضــای داخــل توجــه نکردهانــد .دراقتصــاد ایــران خیلــی
شــعار صــادرات میدهیــم امــا هرســاله در کاالهــای مختلــف
بــه محــض اینکــه بــازار داخلــی تحــت تاثیــر صــادرات قــرار
میگیــرد ،جلــوی صــادرات را میگیریــم و یــا بــا ممنوعیــت
صــادارت ،بازارهــای صادراتــی کــه بــه ســختی بــه دســت آمــده
را از صادرکننــده میگیریــم .دلیــل تمــام ایــن مشــکالت
ایــن اســت کــه برنامهریــزی اصلــی و اســتراتژی صنعتــی مــا،
اســتراتژی درســتی نبــوده و نــگاه صادراتمحــور در آن الویــت
نداشــته اســت همچنیــن موضــوع رقابــت هــم مــورد توجــه قــرار
نداشــته اســت .بــا اســتفاده ار شــرایط تعرفــه و ممنوعیــت هــای
واردات ،بــرای صنایــع فضــای خالــی ایجــاد کردیــم کــه عمــا
خــود آن صنعــت هــم نتوانســته از ایــن شــرایط اســتفاده بهینــه
کنــد.
آقــای الهوتــی معتقدنــد کــه از ابتــدا نــگاه صادراتــی
بــه تولیــد وجــود نداشــته و حمیــات هــا یبیــش از حــد
باعــث غیررقابتــی شــدن تولیــدات شــده اســت .آقــای
صالحــی نظــر شــما در ایــن زمینــه چیســت؟
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صالحــی :بــا گفتــه آقــای الهوتــی درمــورد اینکــه بایــد رقابتــی
شــویم کامــا موافقــم .امــا قضــاوت بــرای صنعتگــری کــه در
ده ســال گذشــته در فضــای بســیار نامناســبی بــوده ،قضــاوت
ســادهای نیســت .فضــای کســب و کار در ایــران در ده ســال
گذشــته فضــای بســیار نامناســبی بــوده اســت .ناهنجاریهــای
زیــادی وارد شــده اســت.
الهوتــی :مشــکالت کســب و کار مربــوط بــه ده ســال گذشــته
نیســت .بیشــتر از ده ســال اســت.
صالحــی :میخواهــم بگویــم بــه هــر حــال اقتصــاد مــا عقــب
مانــده اســت .ده ســال نــه؛ از پنجــاه ســال گذشــته .مــا از زمــان
رژیــم قبــل اقتصــاد وارداتــی داشــتیم .واردکننــده بودیــم .نفــت
میفروختیــم تــا واردات کنیــم و مصــرف کنیــم .نهایتــا قــرار
بــوده مونتــاژکار شــویم .مثــا در ایرانناســیونال یــا چنــد جــای
دیگــر صنعــت مونتــاژ داشــته باشــیم .قــرار نبــوده تولیدکننــده
باشــیم .ایــن ســاختارها از زمــان رژیــم گذشــته وجــود داشــته
اســت .در البتــه پــس از انقــاب در نظــام جمهــوری اســامی در
مقاطعــی حرکتهایــی شــد .در بعضــی صنایــع ماننــد صنعــت
بــرق موفقیتهایــی نیــز داشــتیم .قبــل از انقــاب پســت بــرق
ســر کوچــه را هــم فرانســویها بــرای مــا نصــب میکردنــد
امــا بــا حمایــت دولــت ،صنعــت بــرق در کشــور شــکل گرفــت و
امــروز شــاهدیم از  Aتــا  Zیعنــی از تولیــد تــا انتقــال و توزیــع
را بــا تجهیــزات مــورد نیــاز در صنعــت کشــور داریــم .شــاید
درمــورد نفــت نمیتــوان گفــت کــه صنعــت نفــت داریــم.
همانطــور کــه دیدیــم در ایــن ســال هــا اتفاقاتــی کــه در پــی
تحریمهــا افتــاد باعــث تعطیلــی برخــی فازهــای پــارس جنوبــی
و مســائل دیگــر شــد .درمــورد صنایــع نســاجی و ...
الهوتــی :در صنعــت نســاجی چــه اتفاقــی افتــاد؟ در نســاجی،
یــک متــر صــادرات رقابتــی نمیتوانیــم داشــته باشــیم.
صالحــی :علــت ایــن بــود کــه درهــای واردات را بــاز کردیــم.
زمانــی میتوانیــم درهــا را بــاز کنیــم کــه آن را بــرای رقابــت
آمــاده کــرده باشــیم .اگــر امــروز بخواهیــم کاالیــی را در ایــران
تولیــد کنیــم و همــان را آنطــرف آب تولیــد کنیــم ،هزینــه
تمامشــده در ایــران ۴۰درصــد باالتــر اســت.
الهوتــی :درســت اســت .مشــکالت اینهاســت .مشــکالت
مربــوط بــه ســاختار صنعــت ،هزینههــای تولیــد اســت.
صالحــی :نمیتــوان بــه تولیدکننــده گفــت مــن در را بــاز
میکنــم امــا نــرخ وام و نــرخ بهــره بانکــی ۲۵درصــد اســت.
نمیتــوان گفــت بایــد قانــون کار ایــران را بــا آن ســختی هــا
را رعایــت کنــی.
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الهوتی :همین طور تامین اجتماعی ۳۰درصدی.
صالحــی :تــورم نــرخ ارز .ســالیان ســال قیمــت ارز را پاییــن
نگــه داشــتند ،نــه فقــط در زمــان انقــاب بلکــه در زمــان شــاه
همیــن کار صــورت گرفــت .در ســال  ،۵۶کــه قیمــت ارز ۷تومــان
بــود ،کارشناســان میگوینــد قیمــت واقعــی آن ۲۰تومــان بــوده
اســت .بــه دلیــل ارائــه سوبســید و اســتفاده از دالرهــای نفتــی،
اقتصــاد نفتــی داشــتیم .االن هــم بعضــی هنــوز دنبــال همــان
نــوع اقتصادنــد چــون رانــت زیــاد و زحمــت کــم در آن هســت.
اگــر قضــاوت میکنیــم کــه فضــای رقابتــی بگذاریــم و بازیگــران
عرصــه را دعــوت بــه بــازی کنیــم ،پــس بایــد ایــن فضــا را ایجــاد
کنیــم.
الهوتی :بحث ایجاد فضا با ممنوعیت جداست.
صالحــی :بلــه امــا حــرف مــن ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق
یکشــبه نمیافتــد .نمیتوانیــم یکشــبه یــک تریلــی بــه
گلنشســته را بــا تــوان اســببخار خــودش راه انداخــت .بایــد
یــک اســببخار کمکــی آورد.
الهوتــی ۳۵ :ســال اســت .شــما میگوییــد کشــور مــا وارداتــی
بــوده .بنــده میگویــم ایــن اشــتباه در کشــوری بــا ادعــای
تولیدکننــده اتفــاق افتــاد .مــا میخواســتیم از  ۵۸۰۰قلــم کاالی
تعرفــهای همــه را تولیــد کنیــم .گفتیــم میخواهیــم خودکفــا
شــویم .آمایــش جغرافیایــی و آمایــش ملــی انجــام ندادیــم کــه
مشــخص شــود در کجــا ،کــدام ظرفیــت را داریــم .در صنعــت
ماکارونــی و موتورسیکلتســازی آنقــدر واحــد تولیــدی ایجــاد
کردیــم کــه نــه تنهــا تقاضــای داخــل بلکــه تقاضــای منطقــه را
نیــز میتوانیــم بــرآورده کنیــم ولــی قیمتهــا رقابتــی نیســت.
همــه ورشکســته و تعطیــل شــدند.
صالحــی :در صنعــت بــرق ،کاری کــه زیمنــس در چنــد شــهر
انجــام میدهــد ،مــا بــا دالرهــای ۷تومانــی دســتگاههای زیــادی
بــرای تولیــد پــره توربیــن وارد کردیــم کــه امــروز توربینســاز
مــا قابــل رقابــت بــا کاالی خارجــی نیســت .چراکــه قیمــت تمــام
شــده آن گرانتــر اســت .اینکــه مــا بایــد همهچیــز را خودمــان
تولیــد کنیــم ،سیاسـتهایی اســت کــه بلــوک شــرق بــه دنبــال
آن رفــت و شکســت خــورد .در تعریــف بازارهــای بــزرگ بایــد
بتوانیــم ســرمایهگذاری انجامشــده را تبدیــل بــه صــادرات کنیــم
ولــی بــه دلیــل قیمــت تمامشــده بــاال نمیتوانیــم .بایــد در
سیاس ـتها تجدیــد نظــر کنیــم .بــا حرفهــای آقــای الهوتــی
موافقــم .دولتیهــا بایــد بــه حــرف بخــش خصوصــی دربــاره
سیاســتهای کالن اقتصــادی گــوش دهنــد چــون از جیــب

مــردم و بخــش خصوصــی هزینــه میشــود .در بحــث صــادرات،
متولیــان و ســازمانهای صادراتــی شــامل حاکمیــت ،دولــت،
بخــش خصوصــی و اتــاق ،چــه کســی بایــد پاســخگوی وضعیــت
امــروز باشــد؟ نهادهــای متولــی سیاســتها را تعییــن کنیــم.
آیــا ســاختارهای موجــود در کشــور مــا جــواب میدهنــد؟ آیــا
ســازمان توســعه تجــارت کــه گاهــی بــرای یــک کار روزمــره
بــه مشــکل میخــورد ،میتوانــد در اصــاح سیاســتهای
اقتصــادی نقــش داشــته باشــد؟ وقتــی رئیــس بانکــی را جابهجــا
میکننــد آن را بــه بانــک توســعه صــادرات میآورنــد کــه اصــا
ســابقه صــادرات نداشــته ،پیــام میدهــد کــه توجــه حکومــت
بــه نظــام صــادرات توجــه بســیار پایینــی اســت .وقتــی ســرمایه
صنــدوق ضمانــت صــادرات۱۵۰ ،میلیــون دالر اســت ،آیــا
میتــوان بــه  30تــا  40میلیــارد دالر صــادرات فکــر کــرد؟
الهوتــی :وقتــی رئیــس بانــک مرکــزی اعــام میکنــد کــه
ســرمایه مــا بــه انــدازه ۴درصــد میتوانــد جوابگــوی تقاضــا
باشــد ،چطــور میخواهیــد صنعــت را حمایــت کنیــد و تولیــد را
افزایــش دهیــد؟ حــرف مــن و آقــای صالحــی در یــک راستاســت
امــا در روش اختــاف داریــم .مــن معتقــدم..
صالحــی :مــن میگویــم بایــد بــه مریــض ضعیفــی کــه طــی
۵۰ســال گذشــته نخواســتهایم روی پــای خــود بلنــد شــود،
قــوت و انــرژی دهیــم .روی پــای خــود کــه ایســتاد بگوییــم
حــاال حــق نــداری از سوبســید حــرف بزنــی.
یعنی تا جایی حمایت دولتی از مسیر تعرفه بر واردات یا
محدودیت صادرات انجام شود تا تولیدکننده به مرحله
مطلوب برسد و پس از آن حمایت ها کاهش یابد؟
صالحــی :بلــه مــن هــم نمــی گویــم تــا ابــد بایــد حمایــت کــرد.
پلــه بــه پلــه مــی تــوان پیــش رفــت .زمانــی مجلــس تصمیــم
خوبــی گرفــت و گفتنــد تعرفــه خــودرو قــرار اســت بــه صــورت
پلکانــی ســالی ۵درصــد کــم شــود ولــی اجــرا نشــد .اگــر بــا
آن سیاســت طــی ۵ســال تعرفــه کاهــش پیــدا میکــرد،
امــروز صنعــت خــودروی داخــل بــه ایــن صــورت نبــود .بایــد
واقعیتهــا را بشناســیم .بدانیــم کــه سیاس ـتهای غلــط باعــث
شــده بخــش خصوصــی بــه جایــی برســد کــه امــروز آقــای
الهوتــی میفرماینــد نبایــد بــه آن رانــت و سوبســید داد .بنــده
میگویــم نبایــد یــک دفعــه قطــع شــود؛ بایــد مرحلــه بــه
مرحلــه انجــام شــود .بــه ایــن صــورت کــه آن را تقویــت کنیــم
تــا روی پــای خــود بایســتد امــا بایــد بهــرهوری را بــاال ببرنــد.
مثــل صنایــع فــوالد و آلومینیــوم نباشــد کــه بــرق مجانــی
مصــرف کنــد و بهــرهوری در ســطح پایینــی باشــد و در نهایــت
مــواد اولیــه را بــه دالر بفروشــد .در خیلــی جاهــا بــه دلیــل
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سوبســید انرژیــی وضــع بــه همیــن صــورت اســت .شــخص اول
حاکمیــت ،در سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی جملــه درســتی را
گفتهانــد کــه مــا هــم ســالها بــه دنبــال آن بودهایــم؛ اقتصــاد
درونــزای برونگــرا .ایشــان ۲۴بنــد هــم فرمودهانــد کــه تمامــش
حرفهــای مــا اســت .همــه حرفهایــی کــه در ایــن ده ســال
در تولیــد و صــادرات زدهایــم ،در ایــن بندهــا آورده شــده اســت.
بــه شــکل مکتــوب هــم هســت .اینهــا را فصلالخطــاب قــرار
دهیــم و از دولــت بخواهیــم در اصــاح سیاس ـتهای صادراتــی
در رابطــه بــا تولیــد براســاس همیــن موضــوع ،مشــکالت را حــل
کنــد .در ایــن راه بدهیهــای ده ســال گذشــته دولــت را بدهیــم،
مســائل بانــک را حــل کنیــم .کســی را کــه ایســتاده ،زحمــت
کشــیده ،پولــش را بــه خــارج از کشــور نبــرده و ســالیان ســال
در ایــن مملکــت بــا قانــون کار و همــه مســائل موجــود جنگیــده،
حمایــت کنیــم .اجــازه دهیــم در سیاســتهای ســاختاری
صــادرات نیــز کاری صــورت گیــرد کــه کاالهــا تولیــدی صادراتــی
شــوند .بــرای پیگیــری و حــل مشــکالت صــادرات ،پیشــنهادی را
از طــرف فدراســیون صــادرات انــرژی بــه آقــای جهانگیــری ارائــه
کردیــم تــا مســوولی بــرای بخــش صــادرات در ســطح بــاالی
دولــت گذاشــته شــود کــه مســاله اش شــبانه روز صــادارت باشــد.
از چه نظر وجود چنین مسوولی در سطح باالی دولت نیاز
است؟ به هر حال طبق روال مشخص چندین دستگاه با
موضوع تجارت و صادرات مرتبط هستند و وظایف خود
را دنبال می کنند .اگر این دستگاه ها خوب عمل نمی
کنند ،مشکل باید با تاسیس یک ساختار جدید در ریاست
جمهوری حل شود؟
صالحــی :یــک مســول در ســطح بــاال مــی توانــد همــه دســتگاه
هــای مرتبــط بــا صــادرات را هدایــت کنــد .بــه عنــوان مثــال
میتوانــد رئیــس بانــک توســعه صــادرات را تعییــن کنــد؛
ســرمایه صنــدوق ضمانــت را بــاال ببــرد؛ مشــکالت ســازمان
توســعه تجــارت را حــل کنــد .چــون کشــور مــا جهانســومی
اســت نیــاز اســت ســاختارهای آن درســت شــود .ایــن مســوول
میتوانــد در ســفرهای خــارج از کشــور ،ده نفــر مثــل بنــده و
آقــای الهوتــی را همــراه ببــرد ،یعنــی زمانــی کــه دیپلماســی
سیاســی را بــه جلــو مـیرود بــه دیپلماســی اقتصــادی هــم توجه
کننــد .مثــا در مــورد عــراق گفتــه میشــود کــه ایــران نفــوذ
باالیــی در عــراق دارد و در تصمیمــات کالن ایــن کشــور نقــش
دارد .ببینیــد مــا در عــراق چــه پــروژهای گرفتهایــم؟ ترکیــه در
عــراق ۲۰میلیــارد دالر پــروژه گرفتــه اســت .بچههــای مــا آنجــا
شــهید میشــوند ،هــزار وات بــرق بــه آنهــا میدهیــم ولــی یکــی
از مســئولین جمهــوری اســامی حاضــر نیســت بــرود در دفــاع از
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بخــش خصوصــی ،در مقابــل هزینههایــی کــه میدهیــم پــروژه
بگیــرد.
این مسائل در مذاکرات سیاسی حل میشود یا در رقابت
تولیدات ما با کشورهای دیگر؟ آیا در این مورد میتوانیم
با رقیب ترکیهای رقابت کنیم؟
الهوتــی :در مــورد عــراق ،آقــای صالحــی حــرف درســتی
میزنــد .مــا بیشــتر نفوذمــان را در مســائل سیاســی دیدهایــم
امــا کشــورهای پیرامونــی مــا در اقتصــاد نفــوذ کــرده اند .درســت
اســت کــه در عــراق نفــوذ سیاســی داریــم ،بــه دلیــل ایــن نفــوذ
سیاســی میتوانســتیم ،نفــوذ اقتصــادی هــم داشــته باشــیم
ولــی چــون دغدغــه و موضــوع اصلــی حاکمیــت ایــن نیســت
بــه آن توجهــی نمیشــود .همانطــور کــه هزینــه پرداخــت
میکنیــم بایــد امتیــاز بگیریــم امــا وقتــی بــه بخــش خصوصــی
و مســائل اقتصــادی میرســیم ،شــاید بــرای حاکمیــت اهمیــت
زیــادی نداشــته باشــد.
آیا ما به دلیل اینکه نتوانستهایم با رقیب ترکیهای رقابت
کنیم وارد بازار نشدهایم؟
صالحــی :مــا حتــی در برخــی مــوارد در رقابــت برنــده شــدیم
امــا موضــوع حمایــت اســت.
الهوتــی :مشــکالت زیــادی داریــم .یکــی اینکــه قیمتهــای
مــا رقابتــی نیســت امــا در بعضــی مــوارد ممکــن اســت
تولیــد رقابتــی باشــد و مســائل دیگــر مانــع شــود .در جایــی
کــه توانســتهایم رقابتــی باشــیم ،یــا دولــت عــراق بــا تعرفــه
ســنگاندازی کــرده یــا شــرایطی را قــرار داده کــه بــه دلیــل
مشــکالت کشــور نتوانســتهایم ،رابطــه برقــرار کنیــم .عمــا فضــا
را از مــا گرفتــه و بــه ترکیــه و کشــورهای دیگــر داده اســت.
عــراق بــرای ســیمانی کــه از ایــران مــیرود ،تعرفــه گذاشــته
اســت .ســیمان بــا قیمــت ۸۰دالر میرفتــه اســت .عــراق نیمــی
از ســیمان مــورد نیــاز خــود را تولیــد میکنــد و نیمــی را وارد
میکنــد .مــا هــم انباشــت ســیمان داریــم .ســیمان بــه عــراق
میرفتــه و ناگهــان در مــرز بیــن داللهــا و فروشــندگان مــا
رقابــت تخریبــی میشــود و قیمــت تــا ۴۰دالر کاهــش پیــدا
میکنــد .دولــت جمهــوری اســامی ،شــخص وزیــر صنعــت
بایــد جلــو میرفــت و تعرفــه میگذاشــت کــه قیمــت پاییــن
نیایــد .تولیــد کننــده ســیمان در عــراق در مواجهــه بــا قیمــت
پاییــن ســیمان ایــران اعتــراض کــرده چــون جلــوی تولیــدش
گرفتــه میشــود .آنهــا هــم راه ســیمان ترکیــه را بــاز کــرده و راه
ورود ســیمان ایــران بــه عــراق را بســته اســت .دولــت عــراق بــه
حــرف بخــش خصوصــی گــوش کــرده ،راه ســیمان ترکیــه را بــاز
کــرده و روی ســیمان ایــران تعرفــه گذاشــته اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

الهوتــی :بــه نظــر مــن ایــن راهــش نیســت .دولــت عــراق بــرای
حمایــت از تولیدکننــده خــود بــرای قیمــت کاالی وارداتــی تعرفه
گذاشــته اســت .کاری کــه مــا  ۳۵ســال در ایــن کشــور انجــام
دادهایــم و نتیجــه نگرفتیــم .ایــران بایــد بــا قــدرت سیاســی کــه
در عــراق داشــت نبایــد اجــازه م ـیداد روی کاالی مــا عــوارض
بگذارنــد و روی کاالی ترکیــه نگذارنــد .نــه اینکــه از صادرکننــده
بــرای هــر تــن۲۰ ،دالر عــوارض بگیــرد تــا قیمــت بــاال رود .اگــر
۸ســال هزینههــای صادراتــی مــا بــه دلیــل تصنعــی بــودن نــرخ
ارز بــاال بــوده اســت ،حــاال کــه نــرخ ارز واقعــی شــده و هزینــه
آن را بــه کشــور تحمیــل کردهایــم ،حداقــل از ایــن فرصــت کــه
میتــوان صــادرات کــرد اســتفاده کنیــم.
صالحــی :مــن اختالفــی بــا آقــای الهوتــی دارم .وقتــی ســیمان
بابــت گاز و بــرق ۳۵درصــد سوبســید میگیــرد قیمــت ســیمان
ایــران از قیمــت ســیمان تولیــدی عــراق پایینتــر میآیــد.
چــون تولیدکننــده عراقــی ایــن سوبســید را دریافــت نمیکنــد.
آقــای الهوتــی میگوینــد چــون سوبســید میگیــرد نبایــد
تعرفــه بگــذارد مــن میگویــم نــه ،سوبســید مــا مــال مــردم
ایــران اســت و نــه عــراق .چــرا بایــد ســیمان ۴۰دالر بــه عــراق
بــرود.
الهوتــی :مطمئــن باشــید اگــر هــر تــن ســیمان در عــراق A
تومــان باشــد ،اگــر بــرای صادرکننــده ایرانــی ۳۰درصــدش زیــر
Aتومــان باشــد ،درنهایــت ۵درصــد زیــر  Aبــه خریــدار میدهــد.
منافــع ملــی آن بــه کشــور برمیگــردد .شــما میگوییــد ایــن
را دولــت بگیــرد.
صالحــی :ایــن کار را نکردنــد .چــرا ســیمان از ۸۰دالر بــه
۷۵دالر نرســید؟ چــرا ۴۰دالر شــد؟ چــون قیمــت تمامشــده
پاییــن بــود .چــرا امــروز مــس مــا راحــت بــه ترکیــه فروختــه
میشــود؟
الهوتــی :شــما از سوبســید صحبــت میکنیــد« .گــر رســم
شــود کــه مســت گیرنــد /در شــهر هرآنچــه هســت گیرنــد»
تمــام مــردم در ایــن کشــور سوبســید میگیرنــد .مــن و شــما
سوبســید میگیریــم.
صالحــی :تکلیــف ۱۵میلیــون تــن ســیمانی کــه روی دســت
ایرانیهــا مانــده چیســت؟
الهوتــی :ایــن بــه خاطــر عــدم شایســتگی دولــت اســت کــه
نتوانســته چانهزنــی کنــد و حــق خــود را بگیــرد .نــه اینکــه
بــرای صــادرات تعرفــه بگذارنــد و از صادرکننــده ۲۰درصــد تعرفه
بگیرنــد .ایــران بایــد ا از نفــوذ خــود در عــراق اســتفاده کنــد و

آنهــا را مجبــور بــه کمکــردن تعرفــه کنــد .نمیتوانــد بــرای دو
کشــور شــرایط بگــذارد.
صالحــی :عــراق هــم خواهــد گفــت مــن تولیدکننــده و
اشــتغال دارم .ســیمان ایــران ارزان وارد عــراق میشــود و بــه
تولیدکننــده مــن آســیب میرســد.
الهوتــی :یعنــی مــا بایــد صادرکننــده را بــه پرداخــت عــوارض
محکــوم کنیــم؟
صالحــی :خیــر .اصــا .دولــت ایــران میتوانســت  20تــا 30
دالر عــوارض بگــذارد تــا قیمــت ۸۰دالر حفــظ شــود.
الهوتــی :البتــه در مــورد ســیمان ،قیمــت جهانــی آن هــم
کاهــش پیــدا کــرده اســت .هــر توریســتی کــه وارد کشــور
میشــود از سوبســید ایــن کشــور اســتفاده میکنــد.
صالحــی :اقتصــاد درونــزای برونگــرا بــدون توجــه بــه مســاله
سوبســید حــل نمیشــود .نبایــد شــعار بدهیــم.
الهوتــی :شــما شــعار میدهیــد .جایــی کــه بخــش خصوصــی
مطــرح میشــود از عرضــه و تقاضــا صحبــت میکنیــد و جایــی
کــه بحــث تولیــد میشــود از عــوارض حــرف میزنیــد.
صالحــی :بنــده میگویــم اقتصــاد درونــزای برونگــرا بــدون در
نظرگرفتــن سوبســید شــعاری بیــش نیســت.
الهوتــی :مــن کلیتــر میگویــم .اگــر معتقدیــم کــه تمــام
کشــورها بــا بازکــردن اقتصــاد (نمونههــای زیــادی داریــم)
بــه موفقیــت رســیدهاند و کشــورهایی کــه بــا بســتن اقتصــاد
(مثــل کشــورهای اتحــاد جماهیــر شــوروی) شکســت خوردنــد،
پــس اقتصــاد عرضــه و تقاضاســت؛ نــه محدودیــت دارد و نــه
ممنوعیــت .بــه جــای اینکــه صادرکننــده را بــه دلیــل اینکــه
کاالی او نیمهآمــاده یــا خــام اســت مجبــور بــه پرداخــت A
درصــد عــوارض کنیــم ،بــدون توجــه بــه اینکــه آیــا حاکمیــت
بســترها و شــرایط تولیــد رقابتــی را فراهــم کــرده اســت یــا نــه؛
عمــا پــول زور اســت.
صالحی :آقای الهوتی نظر شما درمورد واردات چیست؟
الهوتــی :در واردات هــم بایــد تعرفــه معقــول باشــد کــه
فضــای قاچــاق را حمایــت نکنــد .خــودرو را نمیتوانیــم قاچــاق
کنیــم ولــی یخچــال سایدبایســاید را میتوانیــم .هواپیمــا را
نمیتوانیــم قاچــاق کنیــم ولــی پوشــاک را میتوانیــم .وقتــی
بــرای پوشــاک ۱۰۰درصــد عــوارض قــرار دادیــم ،تعرفــه بــه
آن خــورد و ۷۰درصــد شــد ،امــا بــاز هــم تولیدکننــده پوشــاک
مــا مشــکل دارد .ایــن مشــکل بــا عــوارض حــل نمیشــود.
ایــن مشــکل آنجــا حــل میشــود کــه ۲۸درصــد از آن بهــره
بانکــی گرفتــه میشــود ،دالر بایــد متناســب بــا تــورم افزایــش
پیــدا کنــد کــه نمیکنــد .تولیــد بایــد حمایــت شــود .بایــد
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عدمالنفــع صادرکننــده پرداخــت شــود.
صالحــی :چــرا حرفتــان را تکمیــل نمیکنیــد؟ ایــن حــرف
درســتی اســت امــا چــرا حمایــت از تولیــد را پلـهای نمیکنیــم.
الهوتی :چند سال؟
صالحــی :دولــت تعرفــه خــودرو را ۵درصــد پاییــن نیــاورد ،مگــر
مقصــر بخــش خصوصــی اســت؟ در کــره جنوبــی ،ورود کابــل
و ترانســفورماتور ممنــوع اســت .بــرای صیانــت از تولیــد داخــل
هیــچ اشــکالی هــم نــدارد.
الهوتــی :جلــوی قاچــاق را نمیتوانیــم بگیریــم .توانــش را
نداریــم .در آن کشــور اگــر ورود ترانســفورماتور ممنــوع شــده ،بــا
شــرکت تولیدکننــده آمریکایــی متحــد شــده و تولیــدی را عرضــه
میکنــد کــه در آمریــکا و کشــورهای دیگــر فروختــه میشــود.
نــه در کشــور مــا کــه خــودروی  ۳۰ســال پیــش را گرانتــر از
قیمــت خــودروی روز بــه مصرفکننــده تحمیــل میکنیــم.
صالحــی :حــرف شــما را کامــا قبــول دارم .ایــن یــک پکیــج
اســت .جزئینگــری و بخشــینگری نمیتــوان کــرد .ایــن
پکیــج را چــه کســی بایــد طراحــی کنــد؟
الهوتی :دولت .نقد ما به حاکمیت است.
صالحــی :مــن هنــوز نمیدانــم متولــی صــادرات در کشــور مــا
کیســت
الهوتــی :ظاهــرا ســازمان توســعه تجــارت اســت امــا تنهــا یــک
ماشــین امضــا اســت.
صالحــی :قبــول نــدارم .ســازمان توســعه تجــارت در ایــن انــدازه
نیســت .اول بایــد دنبــال متولــی بگردیــم.
الهوتــی :دولــت بــه دلیــل کمکاریهــا و ســوءمدیریتهایی
کــه داشــته ،شــرایطی را بــه وجــود آورده اســت .امــروز بــرای
حمایــت از صنعــت داخلــی بــه جــای نــگاه بــه گذشــته و اصــاح
آن مجــددا بــه بخــش خصوصــی و تولیدکننــده ظلــم میکنــد.
بــرای صــادرات عــوارض میگــذارد .آیــا بســتر تولیــد در کشــور
وجــود داشــته کــه کاالی خــام صــادر شــده اســت؟
صالحــی :بلــه .داشــته .مــن اینجــا بــه شــما نقــد دارم.
۲۰۰کابلســاز و کارخانــه ترانسفورماتورســازی ،شــیرآالت مســی
داریــم۱۵۰ ،هزارتــن مصــرف مــس کشــور اســت و اجــازه داده
میشــود کــه شــرکت مــس ،کاتــد و شــمش خــام را بــه ترکیــه
بفرســتد و زیــر قیمــت بفروشــد .بخــش خصوصــی مجبــور
میشــود از ترکیــه مــواد خــام بخــرد .ســازنده بــا دالر آزاد
هزینــه میکنــد و اجــازه داده میشــود ســازنده خارجــی بــا
دالر مبادالتــی بــه کشــور بیایــد .در کشــور مــا نمیشــود بــا
نــگاه بــه بخــش کوچکــی نســخهای کلــی پیچیــد .بــرای طــی
کــردن آن مراحــل بایــد اســتراتژی باشــد.
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الهوتــی :اســتراتژی میخواهــد ولــی مــا کــم اســتراتژی
نداشــتیم .انــواع و اقســام اســتراتژی را داشــتیم .ابالغیــه ،۱۴۰۴
اصــل  ،۴۴اقتصــاد مقاومتــی و خــروج از رکــود را داشــتیم.
صالحــی :اقتصــاد مــا نفتــی بــوده اســت .در زمــان آقــای
احمدینــژاد ۷۰۰میلیــارد دالر پــول بــود کــه بخــش قابــل
توجهــی از آن بــه واردات تبدیــل شــد.
الهوتــی :واحدهــای تولیــدی مــا تعطیــل کردنــد و بــه
واردکننــده تبدیــل شــدند .تنهــا نــام خودشــان راروی کاالی
وارداتــی زدنــد و عرضــه کردنــد .اشــکال آنجاســت کــه در اجــرای
برنامههــای باالدســتی ســلیقهای عمــل میکنیــم .متاســفانه
ناظریــن مــا هــم ضعیــف هســتند .کســانی بایــد باشــند تــا بــه
دولــت اشــکال بگیرنــد کــه برنامــه پنجــم را تصویــب کــرده امــا
نــرخ ارز را متناســب بــا تــورم افزایــش نمــی دهــد .کشــور مــا
هرلطمــهای خــورده از مصلحــت بــوده اســت بــرای مصلحــت
گرایــی چنیــن نظــارت هایــی نبــوده اســت .بــرای اینکــه
دولــت را تضعیــف نکنیــم از آن اشــکال گرفتــه نشــده اســت.
بخــش مهمــی از ۷۰۰میلیــارد دالر مــا تبدیــل بــه واردات شــد.
حتــی ســنگ قبــر و میلــه پرچــم بــاالی ســر رئیسجمهــور
نیــز وارد شــد! نبایــد بــرای فــرار بــه جلــو و تطهیــر خودمــان،
از تولیدکننــده در گمــرگ ۲۰درصــد عــوارض بگیریــم یــا
از واردکننــده عــوارض ۷۰درصــدی بگیریــم .ایــن عــوارض
۷۰درصــدی یعنــی پــول را وارد جیــب قاچاقچــی میکنیــم.
در کار ســلیقهای عمــل میشــود و ناظــر (مجلــس ،ســازمان
بازرســی کل کشــور) کــه بایــد ورود و برخــورد کنــد ،ضعیــف
عمــل میکنــد همیــن مــی شــود کــه انحــراف بــاالی  50درصــد
در اجــرای برنامــه پنجــم صــورت گرفتــه اســت .دولــت یازدهــم
چــه میکنــد؟ بــه جــای آسیبشناســی و برطرفکــردن
معضــات و فراهمکــردن بســترها ،بــاز بــرای صــادرات عــوارض
و بــرای واردات ممنوعیــت میگــذارد .نــگاه در ســازمان توســعه
تجــارت ،نــگاه دهــه  ۶۰اســت .بــرای حمایــت از صنعــت فقــط
میخواهنــد دیــوار تعرفــه بگذارنــد.
صالحــی :مدعیــان تعرفــه در دولــت میگوینــد کاالی خــام در
صورتــی از ایــران بــرود کــه اســتطاعت ســاخت ،ایجــاد ارزش
افــزوده ،ایجــاد اشــتغال و مزایــای دیگــر فراهــم نباشــد .مثــل
ســنگ آهــن.
الهوتــی :مــواردی داریــم کــه شــرایط برقــرار نیســت و عــوارض
ناحــق گرفتــه میشــود.
صالحی :موافقم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وال استریت ژورنال خبر داد:

ایران بزرگترین تامین کننده گاز
اروپا می شود
منابــع انــرژی ایــران از جملــه حــوزه هــای مهــم و
مــورد تمایــل کشــورهای اروپایــی در دوران پســاتحریم
اســت .پایــگاه خبــری وال اســتریت ژورنــال پیــش
بینــی مــی کنــد کــه ایــران تــا ســال  25 ،2030تــا
 35میلیــارد متــر مکعــب گاز درســال بــه قــاره ســبز
صــادر کنــد.
پایــگاه خبــری «وال اســتریت ژورنــال» ،ایــران تــا یــک
دهــه آینــده مــی توانــد بــه بزرگتریــن تامیــن کننــده
گاز اتحادیــه اروپــا تبدیــل شــود.
در همیــن حــال ،اتحادیــه اروپــا بــر ایــن بــاور اســت بــا
رفــع تحریمهــای جمهــوری اســامی ایــران ،واردات
گاز اروپــا از ایــران تــا پایــان ســال  ۲۰۳۰میــادی بــه
 ۲۵تــا  ۳۵میلیــارد متــر مکعــب در ســال برســد.
همچنیــن ایــن مقــدار واردات گاز اروپــا از ایــران
میتوانــد وابســتگی قــاره ســبز را بــه گاز روســیه
کاهــش دهــد.
بــر همیــن اســاس ،واردات فعلــی گاز روســیه بــه
اتحادیــه اروپــا ســاالنه  ۱۳۰میلیــارد متــر مکعــب
اســت

ادامه از صفحه 6
امــا مــا بــه جــای اینکــه نــرخ آن را بــاال بگیــرم یــا ســقف
آن را محــدود کــرده یــا ببندیــم نــرخ آن را یــک درصــد در
ا
ـرارفزا
ش و ســقف آن دارای مصوبــه یــک میلیــارد
دادیهایــم
ســال قـ
۲
ب
ر
ـزرحائــز اهمیــت اســت کــه ایــران
دالری اســت .ایــن نکتــه نیـاب
تنهــا کشــوری اسـض
تــراییتجتـع
ه
د بــا ســوریه ضمانــت
ـارت
ـتمکاـنـه ب
ص
ن
ص
ا
د
ق دنیــا بــا
هیــچ کشــوریودر
صادراتــی دارد .بــا وجــود اینکــهدرات
آن کار نمیکنــد مــا تعهــد خــود را مســدود نکردهایــم و
قراردادهایــی بــه صــورت مــورد بــه مــورد تنظیــم میکنیــم.
آرش شهرآئینی  -معاون صندوق ضمانت صادرات
ادامه از صفحه 4
آنچــه کــه امــروز شــاهد آن هســتیم برآینــدی از تحریــم
و ســوءتدبیر اســت و همهچیــز را نمیتــوان بــه تحریــم
یــا ســوءتدبیر نســبت داد .امــا تحریــم موجــب تشــدید
ســوءتدبیرها شــد چــون برخــی چیزهایــی را کــه در
منطــق بینالملــل مجــاز نبــود ،مجــاز دانســت و مــا دچــار
ایــن وضعیــت شــدیم .بــه نظــر میرســد کــه نــگاه را بایــد
عــوض کــرد و امیدواریــم بتوانیــم بازیگــران خوبــی بــرای
دوران جدیــد باشــیم و منافــع ملــی را در حــوزه اقتصــاد
بتوانیــم حداکثــر کنیــم.
طبــع چيــزي نوبهنــو خواهــد همــي  /چيــز نــو نــو راهــرو
خواهــد همــي
ســر نــو خواهــي کــه تــا خنــدان شــود  /ســر دو گــوش
سرشــنو خواهــد همــي
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
منبع :متن سخنرانی در اتاق تهران

شماره چهار  ///هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و چهار
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بــرای اتحادیــه جــذب کنــد .در ایــن معاملــه ضــرری
کــه بــه روســیه میرســد انــدک اســت و نفــع اعضــای
اتحادیــه نیــز قابلتوجــه اســت .نمونــه ایــن امــر
ارمنســتان اســت کــه بــرای همگرایــی بــا اروپــا آمــاده
شــده بــود امــا زمانــی کــه بــا پیشــنهاد کاهــش قیمــت
گاز تــا حــد پرداختــی بــاروس یعنــی حــدود  ۱۷۰تــا
 ۱۸۰دالر بــرای هــر هــزار مترمکعــب در ســال ۲۰۱۴
میــادی مواجــه شــد نظــر خــود را تغییــر داد .بــرای
ارمنســتان ایــنو رقــم حــدود ۵/۱درصــد از تولیــد ناخالص
داخلــی ســاالنهرو
ایــن کشــور و بســیار ارزشــمند اســت.
د
بــاروس هــم مفیــد اســت ،زیــرا
ایــن اتحادیــه
بــرای ایر
ا
م
بهرتهبـ ن
ـرداریب از تجــارت نفــت و گاز بــا
از
ـل
منافــع حاصـ ش
ه
ر
ا
اقتصــاد آن قرای تشــکیل میدهــد و
روســیه ۱۰درصــد از یا
ا
ســن میــزان بــه
بــا احتســاب تخفیفــات درندسمــت اجـنـراو ای
۱۵درصــد تولیــد ناخالــص داخلـشتا
ـور خواهــد
قــن کش
ـی ای
یـا
ز
رســید .البتــه مــورد بــاروس یــک استثناســت؛ زیــرا ایــن
کشــور حــق انتخــاب واقعــی نــدارد و اقتصــاد آن بــدون
کمکهــای گســترده روســیه در حــوزه نفــت و گاز فلــج
خواهــد شــد.
حتــی نظربایــف؛ رییسجمهــور قزاقســتان هــم در
حفــظ روابــط انــرژی بــا روســیه محتــاط اســت ،زیــرا
عمــده نفــت صادراتــی ایــن کشــور از طریــق خطــوط
لولــه روســیه صــادر میشــود و بــا وجــود مشــکالت
موجــود بــرای اقتصــاد ایــن کشــور ،قزاقســتان بــه دالیــل
سیاســی مایــل اســت روابــط نزدیــک خــود بــا روســیه را
حفــظ کنــد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان اینطــور نتیجــه
گرفــت کــه اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا نــه متضمــن
منافــع کامــل اقتصــادی بــرای اعضــای آن و نــه بهطــور
کامــل مضــر بــرای اقتصــاد کشــورهای عضــو خواهــد
بــود .ایــن اتحادیــه از نظــر کاهــش هزینــه انــرژی ،منافــع
اعضــای فعلــی و احتمالــی آینــده را تامیــن میکنــد.
امــا بــا توجــه بــه زیرســاختهای ضعیــف اقتصــادی
بســیاری از کشــورهای عضــو ممکــن اســت در بلندمــدت
رونــد نوســازی اقتصــاد ایــن کشــورها را مختــل کنــد.
بــه نظــر میرســد در شــرایط فعلــی اتحادیــه گمرکــی
میتوانســت بســیاری از اهــداف اعضــا را تامیــن کنــد و
ایــن امــر بــه بحــث سیاســی بــودن تشــکیل اتحادیــه در
زمــان فعلــی آن دامــن زده اســت.
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بــه گفتــه جاللپــور بــه مــوازات دیــداری کــه فعــاالن
اقتصــادی بــا مقــام معظــم رهبــری خواهنــد داشــت،
نماینــدگان بخــش خصوصــی در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی
عضــو شــدهاند و اطالعــات اولیــه نیــز میــان بخــش
.خصوصــی و دولــت رد و بــدل شــده اســت
اعــام آمادگــی  ۱۲۰هــزار میلیــارد تومانــی بخــش
آ
بــرای طرحهــای نیمــه تمــام
خصوصــیه غاز
ب
ا
ع
ســؤالی در خصــوص حضــور بخــش
وی در پاســخک بــه
ز
خصوصــی در شو ا
تکمیــل مطرهحهــای نیمــه تمــام ،گفــت:
ی
«در زمینــه طرحره
هــای ئ
ا
نیمــهتتمــام نیــز اتــاق ایــران
ی
شــورای ه
بــه ار
ا
اقتصــاد ارائــه داده کــه
و
پ
طــرح ویــژهای را مهر ای ی
ا
هــاییبخــشقتخصوصــی بــرای
بــر ایــن اســاس دیدگاهما
مطــرح ا
شــده؛ص
ه
ا
ز
ضمــن اینکــه
تکمیــل ایــن طرحهــا
او د
ی پذیرفتــه
بخشــی از ایــن طــرح از ســوی شــورایاساقتصــاد
ط
شــده و بخــش دیگــری نیــز بــه بررسـیهای کارشناســی
».بیشــتر مؤکــول شــده اســت
بــه گفتــه جاللپــور ،دیــدگاه در پروژههــای نیمــه
تمــام یــک دیــدگاه جدیــد اســت کــه معتقدیــم در
خصوصیســازی آنچــه کــه اتفــاق افتــاده ،قیمتگــذاری
و وصــول قیمــت کارخانههــای فروختــه شــده از ســوی
دولــت بــوده اســت؛ در حالــی کــه مــا معتقدیــم در
واگــذاری پروژههــای نیمــه تمــام بایــد اهلیتهــا در
نظــر گرفتــه شــود و انجــام کار بــا مــاک اهلیــت پیــش
.رود
ئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد« :متأســفانه در واگذاریهای
صــورت گرفتــه هیــچ نگاهــی بــه اهلیــت افــراد نشــده و
تنهــا واگذاریهــا بــه محلــی بــرای کســب درآمــد
دولــت تبدیــل شــده بــود؛ بخــش خصوصــی اعتقــاد دارد
چ نگاهــی بــه درآمــد حاصــل از
کــه دولــت نبایــد هیــ 
اتمــام طرحهــای نیمــه تمــام داشــته باشــد بلکــه اتمــام
پــروژه ،ایجــاد اشــتغال و فضــای رونــق بایــد مــد نظــر
».قــرار گیــرد
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی از ارائــه طرحــی بــه
شــورای اقتصــاد خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا
.تکمیــل آن بتوانیــم مطالبــه رهبــری را تحقــق بخشــیم
بــر شــکلگیری دومینــوی راهانــدازی کمپینهــای

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هر آنچه باید در مورد  ICCبدانید

اتاق بازرگانی بین المللی و کمیته ایرانی آن
چه خدماتی به بخشخصوصی میدهد؟

شماره چهار  ///هفته آخر شهریور هزار و سیصد نود و چهار

 ICCاز طریــق شــبکه کمیتههــای ملــی بــا دولتهــای
محلــی ارتبــاط برقــرار میکنــد.
هیئــت عالــی راهبــری ICCیــک شــورای جهانــی اســت
کــه از نماینــدگان کمیتههــای ملــی تشــکیل شــده اســت
کــه اعضــای هیئــت رئیســه ICCرا بــرای مدت۲ســال
تعییــن میکنــد و باالتریــن رکــن  ICCدر تصویــب
فعالیتهــای آن اســت .دبیرخانــه بینالمللــی ICCکــه
در پاریــس مســتقر اســت برنامههــای کاری را تأییــد و پــس
از تصویــب شــورای جهانــی بــه مــورد اجــرا میگــذارد .ایــن
دبیرخانــه توســط دبیــرکل و زیــر نظــر هیئــت رئیســه اداره
میشــود .انتخــاب دبیــرکل بــا پیشــنهاد هیئــت رئیســه و
از ســوی شــورای جهانــی صــورت میپذیــرد.

کمیته ایرانی چه فعالیت هایی دارد؟

تــاق بازرگانــی بیــن المللــی ( )ICCکــه از ســال 1919
تاســیس شــده اســت تنهــا نماینــده بخــش خصوصــی در
جهــان محســوب مــی شــود.
کشــورهای عضــو  ICCاز جملــه ایــران کمیتــه هــای
 ICCفعــال دارنــد تــا بــه گســترش خدمــات اتــاق
بازرگانــی بیــن المللــی در کشــور خــود بپردازنــد .ایــن
نقــش در ایــران از ســوی کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی
بیــن المللــی بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد اقتصــاد ایــران
بــه طــور پررنگــی دنبــال مــی شــود.
اتــاق بازرگانــی بیــن المللی نقــش منحصر بفــردی در زمینه
تســریع و تســهیل مــراودات تجــاری در ســطح بینالمللــی،
از طریــق تــاش در استانداردســازی سیاسـتها و مقــررات
از جملــه اینکوترمــز و مقــررات بانکــداری بینالمللــی
ماننــد اعتبــارات اســنادی ،ضمانتنامههــا و  ،...همچنیــن
اداره بزرگتریــن مرکــز داوری تجــاری بینالمللــی ایفــا
کــرده اســت.
ایــن اتــاق در زمینــه رقابــت در اقتصــاد پیشــنهادات خــود
را بــه ســازمانهای قانــون گــذار و کشــورها ارائــه مــی
دهــد ICC .نقــش مهمــی در ایجــاد ارتبــاط بیــن بازرگانان
و کارآفرینــان صنعتــی و معدنــی در سراســر جهــان دارد

و زمینــه ارتبــاط گســتردهتر تشــکلهای کارفرمایــی در
جهــان را فراهــم م ـیآورد.
 Iccهمچنیــن در ایجــاد ارتبــاط بیــن بازرگانــان و
کارآفرینــان صنعتــی و معدنــی در سراســر جهــان بســیار
موثــر اســت و زمینــه ارتبــاط تشــکلهای کارفرمایــی جهان
را فراهــم مــی کنــد .ایــن اتــاق کــه ارتبــاط گســتردهای بــا
اتاقهــای بازرگانــی جهــان دارد ،روابــط ســازنده ای بــا
ســازمانهای بینالمللــی از جملــه ســازمان ملــل متحــد،
ســازمان تجــارت جهانــی ( )WTOو ســازمان توســعه و
همــکاری اقتصــادی ( )OECDبــه وجــود آورده اســت.
 ICCاز طریــق تشــکیل کمیتههــای ملــی ،فعالیــت خــود
را در بیــش از  ۹۰کشــور جهــان گســترش داده کــه در
کشــورما ،کمیتــه ایرانــی ICCعهــدهدار ایــن مســئولیت
اســت .در کشــورهایی کــه کمیتــه ملــی وجــود نــدارد،
ســازمانها یــا شــرکتهایی مثــل اتاقهــای بازرگانــی
یــا انجمنهــای کســب و کار میتواننــد مســتقیما بــه
عضویــت درآینــد .در حــال حاضــر ،اعضــای ۳۴کشــور بــه
طــور مســتقیم عضــو  ICCهســتند .شــبکه جهانــی ICC
بــه  6میلیــون شــرکت ،اتــاق بازرگانــی و انجمــن کســب و
کار در بیــش از  130کشــور جهــان افزایــش یافتــه اســت.

كميتــه ايرانــي اتــاق بازرگانــي بينالمللــي در ســال ۱۳۴۲
تأســيس و پــس از انقــاب بــا چنــد ســال وقفــه روبــرو
شــد ،در ســال  ۱۳۶۴بنــا بــه توصيــه دولــت و تــاش اتــاق
بازرگانــي و صنايــع و معــادن ايــران ،دوره جديــد فعاليــت
خــود را آغــاز كــرد.
كميتــه ايرانــي  ICCدر راســتاي توســعه اقتصــادي،
گســترش تجــارت و ســرمايهگذاري در كشــور در
زمينههــاي زيــر فعاليــت ميكنــد:
 تســهيل مبــادالت و فعاليتهــاي تجــاري و اقتصــاديبينالمللــي بــر اســاس اصــول اقتصــاد بــازار و از طريــق
تدويــن مقــررات و عرفهــاي تجــاري ،ارائــه سياســتها
و راهحلهــاي بازرگانــي و كمــك بــه حــل اختالفــات از
طريــق داوري و ســاير روشهــاي حــل اختــاف.
 ايجــاد هماهنگــي در روابــط اقتصــادي بينالمللــي دركليــه بخشهــاي اقتصــادي از جملــه صنعــت ،معــدن،
تجــارت ،خدمــات و ســرمايهگذاري.
 مشــاركت بــا كميتههــاي ملــي كشــورهاي عضــو ICCبــراي نيــل بــه رشــد و توســعه اقتصــادي و دســتيابي بــه
صلــح و برقــراري روابــط منصفانــه بــر پايــه احتــرام و منافــع
متقابــل بيــن طرفيــن معاملــه از طريــق توســعه و تقويــت
همــكاري در كســب و كار و جلــب مشــاركت ســازمانهايي
كــه در ايــن زمينــه فعاليــت مينماينــد.
 حضــور مســتمر و مؤثــر در جلســات شــوراي جهانــي( )Councilو مديــران دائمــي (Permanent
 )Headsدر  ICCبــه منظــور ايجــاد هماهنگــي در
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فعاليتهــاي  ICCبــا كميتههــاي ملــي كشــورهاي
عضــو و برقــراري روابــط متقابــل بــا آنــان ،بــه خصــوص
كميتههــاي ملــي واقــع در محــدوده جغرافيايــي مرتبــط.
 ايجــاد تســهيالت جهــت حضــور مؤثــر اعضــا در كليــهفعاليتهــاي  ICCدر نقــاط مختلــف جهــان بــه خصــوص
كميســيونهاي تخصصــي آن بــراي انتقــال ديدگاههــاي
جامعــه كســب و كار ايرانــي و انتقــال اطالعــات و تجربيــات
 ICCو نيــز كميتههــاي ملــي ســاير كشــورها بــه كميتــه
ايرانــي  ICCو اعضــاي آن.
 تــاش مســتمر بــراي تبــادل اطالعــات بيــن دبيرخانــهكميتــه ايرانــي  ICCبــا دبيرخانــه مركــزي  ICCدر
پاريــس ،بيــن كميتــه ايرانــي  ICCو كميتههــاي
ملــي کشــورهای مــورد توجــه و هــدف جامعــه کســب
و کار ایــران بــه خصــوص کمیتههــای ملــی در مناطــق
جغرافيايــي مرتبــط و همچنيــن بيــن دبيرخانــه كميتــه
ايرانــي  ICCو اعضــاي آن جهــت كمــك بــه توســعه و
ترويــج فعاليتهــاي اقتصــادي بينالمللــي كشــور.
 ترجمــه و انتشــار كتــب  ICCو كتــب و اســناد مرتبــطو ترويــج آنــان.
 تشــريح ،آمــوزش و ترويــج بكارگيــري مقــررات ICCو فرمهــاي قــراردادي مــورد تأييــد  ICCدر مبــادالت
بينالمللــي كشــور و نيــز ترويــج داوري و ســاير روشهــاي
حــل اختالفــات و دعــاوي تجــاري.
 تعريــف پروژههــاي مشــترك آموزشــي ،كاربــردي وتحقيقاتــي بــا كميتههــاي ملــي كشــورهاي عضــو بــه
خصــوص كميتههــاي ملــي واقــع در محــدوده جغرافيايــي
مرتبــط.
 هماهنگــي و همــكاري و تبــادل نظــر بــا اتــاق بازرگانــي وصنايــع و معــادن ايــران.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب
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بیـگانه
نــام رمانــی از آلبــر کامــو اســت کــه در ســال  ۱۹۴۲در انتشــارات معــروف گالیمــار منتشــر شــد و متــن ): L›Étrangerبیگانــه بــه فرانســوی
.آن از اصلیتریــن آثــار فلســفه اگزیستانسیالیســم بــه شــمار میآیــد
کامــو در مقدمـهای بــر ایــن رمــان مینویســد :دیرگاهــی اســت کــه مــن رمــان «بیگانــه» را در یــک جملــه کــه گمــان نمیکنــم زیــاد خــاف
عــرف باشــد ،خالصــه کــردهام« :در جامعــهٔ مــا هــر کــس کــه در تدفیــن مــادر نگریــد ،خطــر اعــدام تهدیــدش میکنــد ».منظــور ایــن
اســت کــه فقــط بگویــم قهرمــان داســتان از آن رو محکــوم بــه اعــدام شــد کــه در بــازی معهــود مشــارکت نداشــت .در ایــن معنــی از جامعــه
خــود بیگانــه اســت و از متــن برکنــار؛ در پیرامــون زندگــی شــخصی ،تنهــا و در جســتجوی لذتهــای تــن ســرگردان .از ایــن رو خواننــدگان
او را خودباختــهای یافتهانــد دســتخوش امــواج.....
ایــن کتــاب داســتان یــک مــرد درونگــرا بــه نــام مرســو را تعریــف میکنــد کــه مرتکــب قتلــی میشــود و در ســلول زنــدان در انتظــار اعــدام خویــش اســت .داســتان
در ده ـهٔ  ۳۰در الجزایــر رخ میدهــد.
داســتان بــه دو قســمت تقســیم میشــود .در قســمت اول مرســو در مراســم تدفیــن مــادرش شــرکت میکنــد و در عیــن حــال هیــچ تأثــر و احســاس خاصــی
از خــود نشــان نمیدهــد .داســتان بــا ترســیم روزهــای بعــد از دیــد شــخصیت اصلــی داســتان ادامــه مییابــد .مرســو بــه عنــوان انســانی بــدون هیــچ اراده بــه
پیشــرفت در زندگــی ترســیم میشــود .او هیــچ رابط ـهٔ احساســی بیــن خــود و افــراد دیگــر برقــرار نمیکنــد و در بــی تفاوتــی خــود و پیامدهــای حاصــل از آن
زندگــی اش را ســپری میکنــد .او از ایــن کــه روزهایــش را بــدون تغییــری در عادتهــای خــود میگذرانــد خشــنود اســت.
همســایهٔ مرســو کــه ریمــون ســنته نــام دارد و متهــم بــه فراهــم آوردن شــغل بــرای روســپیان اســت بــا او رفیــق میشــود .مرســو بــه ســنته کمــک میکنــد یــک
معشــوقهٔ او را کــه ســنته ادعــا میکنــد دوســت دختــر قبلــی او اســت بــه ســمت خــود بکشــد .ســنته بــه آن زن فشــار م ـیآورد و او را تحقیــر میکنــد .مدتــی
بعــد مرســو و ســنته کنــار ســاحل بــه بــرادر آن زن(«مــرد عــرب») و دوســتانش برمــی خورنــد .اوضــاع از کنتــرل خــارج میشــود و کار بــه کتــک کاری میکشــد.
پــس از آن مرســو بــار دیگــر «مــرد عــرب» را در ســاحل میبینــد و ایــن بــار کــس دیگــری جــز آنهــا در اطــراف نیســت .بــدون دلیــل مشــخص مرســو بــه ســمت
مــرد عــرب تیرانــدازی میکنــد کــه در فاصل ـهٔ امنــی از او از ســایهٔ صخــرهای در گرمــای ســوزنده لــذت میبــرد.
در قســمت دوم کتــاب محاکمـهٔ مرســو آغــاز میشــود .در ایــن جــا شــخصیت اول داســتان بــرای اولیــن بــار بــا تأثیــری کــه بــی اعتنایــی و بــی تفاوتــی برخــورد
او بــر دیگــران میگــذارد رو بــه رو میشــود .اتهــام راســت بــی خــدا بودنــش را بــدون کالمــی میپذیــرد .او رفتــار اندوالنــت (اصطــاح روانشناســی بــرای کســی
کــه در مواقــع قــرار گرفتــن در وضعیتهــای خــاص از خــود احســاس متناســب نشــان نمیدهــد و بــی اعتنــاء باقــی میمانــد -از درد تأثیــر نمیپذیــرد یــا آن را
حــس نمیکنــد) خــود را بــه عنــوان قانــون منطقــی زندگــی اش تفســیر میکنــد .او بــه اعــدام محکــوم میشــود .آلبــر کامــو در ایــن رمــان آغــازی بــرای فلســفهٔ
پوچــی خــود کــه بعــد بــه چــاپ میرســد ،فراهــم مـیآورد.
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