فدراسیون صادرات انرژی وصنایع وابسته ایران
حادثه مصیب بار منا را به هموطنان و خانواده های معظم قربانیان تسلیت،عرض کرده و از خدواند
منان علو درجا ت برای درگذشتگان ،صبر جمیل برای بازماندگان و شفای عاجل برای مجروحان
مسئلت دارد.
روابط عمومی

خـــــــــــــــــبرنــــــامــــــــــه

فدراســــیون

صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
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به فکر سرمایهگذاریهای
مشترک هستیم
4

برنامه ششم
به بيراهه نرود!!

5

هیئت تجاری هلند آذر به
ایران میآید

6

گاز ایران
از عمان به اروپا می رسد
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7

وزیر نیرو در حاشیه یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی آب و فاضالب مطرح کرد؛

نیرو واگذاری مپنا
به آستان قدس رضوی
در حال پیگیری است

حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو در حاشــیه
بازدیــد از یازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
آب و فاضــاب در جمــع خبرنــگاران با اشــاره
بــه اهمیــت موضــوع آب اظهــار داشــت :طبعاً
صنایــع پشــتیبان ایــن صنعــت از جایــگاه
ویــژهای برخوردارنــد.

به دغدغه صادرکنندگان
توجه کنید

10

در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد

7

پیــام ارزی به فعاالن اقــتصادی

«تکنرخــی شــدن ارز» یکــی از مهمتریــن محورهــای نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
هشــتمین نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت خصوصــی بــود .وزیــر اقتصــاد در ایــن نشســت از اجــرای سیاســت ارز تکنرخــی پــس از لغــو
و توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی تهــران بــا تحریمهــا خبــر داد و تلقــی دولــت از نــرخ مناســب ارز را توانایــی و ظرفیــت بنگاههــای تولیــدی
دســتور بررســی تاثیــر منفــی نحــوه اجــرای قانــون
بــرای واردات کاالهــای واســطهای و محصــوالت تولیــدی دانســت.
مالیــات بــر ارزشافــزوده بــر قــدرت رقابــت کاالهــای
صادراتــی برگــزار شــد.

برنامه ها باهم مطابقت
ندارند

ضروت داشتن برنامه های میان مدت توسعه ای
و اینکه آیا در شرایط امروز که تجربه تدوین و
اجرای 10برنامه توسعه(5برنامه قبل از 1357و
5برنامه از 1368تا امروز)و برسی ها نشان
می دهد که اجرای آنها هرگز مطابق برنامه ها
نبودهاست ،پرسش نخست را در گفت و گو با
حمیدرضا صالحی،نایب رئیس فدراسیون انرژی و
صادرات خدمات فنی در میان می گذاریم

2

پیشنهاد تشکیل تعاونیهای
صادراتی

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

دبیر کل فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران تاکید کرد

دولت به بخش خصوصی اعتماد کند
رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روی

مذاکــرات اقتصــادی فعلــی بیشــتر بــا شــرکت
و نهادهایــی کــه مدیریــت و تصــدی گــری
شــبه دولتــی دارنــد اتفــاق مــی افتــد .مثــل
خودروســازی و فــوالد کــه دولــت در گذشــته
مدیریــت آن را واگــذار کــرده و امــروز از آن هــا
بــه اســم شــرکت هــای نیمــه دولتــی یــاد مــی
کنند.بهتــر اســت دولــت در واگــذاری پــروژه
هــای بــزرگ ،بــه بخــش خصوصــی واقعــی
اعتمــاد کنــد.
حمدرضــا بهرامــن عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران
در گفــت و گــو بــا ســایت اتــاق گفــت :پــس از امضــای
توافــق نامــه ایــران و کشــورهای  ،5+1در کنــار هیئــت
هایــی کــه در عمــل ،بیشــتر بافــت سیاســی داشــتند،
هیــات هــای تجــاری هــم بــه ایــران آمدنــد تــا بعــد از یــک
دوره دوازده ســاله ،نــگاه تــازه ای بــه ظرفیــت هــای ایــران
از نظــر اقتصــادی داشــته باشــند .نــگاه ایــن هیــات هــا ایــن
بــود کــه بخشــی از نیازهــای ایــران رادر بخــش تولیــد و
خدمــات تامیــن کننــد و ماهــم از ســوی دیگــر ،نیازمنــد
ایــن بودیــم کــه از امکانــات متقابــل آن هــا اســتفاده کنیــم.
ایــن توقعــی اســت کــه هــم جامعــه هــم تشــکل هایــی
مثــل اتــاق هــای بازرگانــی داشــتند و بــر مبنــای همیــن
توقــع ،برنامــه ریختنــد و در مــورد مســائل و مبانــی خاصــی
در دوره پســاتحریم پیشــنهاد دادنــد و نقطــه نظــر ارائــه
کردنــد تــا دولــت بتوانــد بــه بهتریــن شــکل از ایــن فضــا
اســتفاده کنــد.
بهرامــن بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای هیئــت هــای خارجــی
تغییــر کــرده و بیشــتر از سیاســی بــودن ،اقتصــادی اســت
گفــت :ایــن هیئــت هــای جدیــد مثــل هیئــت اتریشــی کــه
بــه ایــران آمدنــد بیشــتر از سیاســی ،اقتصــادی بودنــد چون
بیشــتر تاکیــد بــر برنامــه ریــزی و ایجــاد روابــط اقتصــادی
بــا ایــران داشــتند و ایــن فضــا در مــورد هیئــت کشــور
ایتالیــا هــم صــادق بــود.
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برنامه ها باهم مطابقت ندارند
ضــروت داشــتن برنامــه هــای میــان مــدت توســعه ای و اینکــه
آیــا در شــرایط امــروز کــه تجربــه تدویــن و اجــرای 10برنامــه
توســعه(5برنامه قبــل از 1357و 5برنامــه از 1368تــا امــروز)و
برســی هــا نشــان مــی دهــد کــه اجــرای آنهــا هرگــز مطابــق
برنامــه هــا نبودهاســت ،پرســش نخســت را در گفــت و گــو بــا
حمیدرضــا صالحی،نایــب رئیــس فدراســیون انــرژی و صــادرات
.خدمــات فنــی در میــان مــی گذاریــم
ایــن عضــو موثــر اتــاق تهــران کــه نایــب رئیــس کمیســیون
انــرژی و محیــط زیســت ایــن نهــاد نیــز هســت بــه تشــکل
پاســخ داد:در شــرایطی کــه برنامــه جامــع و ســند چشــم انــداز
توســعه بــرای ایــران تدویــن و راه بلندمــدت آشــکار شــده
اســت ،تدویــن و تصویــب برنامــه هــای میــان مــدت توســعه
ای مفیــد خواهــد بــود ،امــا چنــد شــرط دارد.شــرط اول ایــن
اســت کــه از تجربــه 10برنامــه گذشــته بــا کارآمــدی اســتفاده
.شــود و ایــن طــور نباشــد کــه دوبــاره از هیــچ شــروع کنیــم
شــرط دوم در تدویــن برنامــه توســعهدر فضــای فعلــی ایــن
اســت کــه ســاز و کار نظارتــی بــر اجــرا را در دل برنامــه ششــم
توســعه لحــاظ کنیــم تــا بــه بیراهــه نرویــم.وی توضحــی مــی
دهــد بــه طــور مثــال و بــر پایــه تجریــه و گــزارش هــای
کارشناســی و تاییــد اکثریــت اقتصاددانــان وفعــاالن اقتصــادی
برنامــه ســوم توســعه()1383-1379یک برنامــه مترقــی و
دارای ماهیــت پیــش برنــده بــود و نتایــج خوبــی هــم بــرای
اقتصــاد ایــران داشــت.با اجــرای ایــن برنامــه بــود کــه متوســط
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی باالتــر از  5درصــد شــد ،نــرخ
تــورم رونــدی کاهنــده پیــدا کــرد ،خصوصــی ســازی بانــک
هــا ،بیمــه هــا ،کشــتیرانی،هواپیمایی و ..بــرای فعالیــت بخــش
خصوصــی آغــاز شــد ،نــرخ ارز یکســان شــد و مدیریــت
مناســبی پیــدا کــرد کــه کــم نوســان شــدن از ویژگــی هــای
آن بــود .در برنامــه ســوم توســعه بــود کــه واقعــی ســازی
قیمــت هــا در مســیر اجــرا قــرار گرفت.بــه نظــر مــن بایــد از
ظرفیــت هــای برنامــه ســوم توســعه و مــواد و بندهــای مترقــی
ســایر برنامــه هــای توســعه اتســافده کنیــم تــا یــک برنامــه
.جامــع تدویــن شــود
از صالحــی مــی پرســیم ،رویکــرد برنامــه ششــم توســعه چــه
بایــد باشــد و الــزام هــای آن کدامنــد؟

نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهران
گفــت :رویکــرد برنامــه ششــم توســعه بــدون تردیــد بایــد عبور
از معمــای توســعه نایافتگــی ایــران باشــد و ایــن رویکــرد جــز
بــا اقتاصــد مــدرن و رقابتــی بــه دســت نمــی آید.اگــر قــرار
باشــد رویکــرد برنامــه ششــم مثــل برنامــه هــای قبلــی باشــد
.شــاید گام هــای بلنــد مــورد نیــاز برداشــته نشــود
یــک الــزام بــزرگ در برنامــه ششــم توســعه ایــن اســت کــه
راه دســتیابی بــه جهــش در رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی را
فراهــم کنــد .بــا توجــه بــه اینکــه نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی ایــران در 10ســال ســپری شــده چنــدان مســاعد
نبــوده اســت بایــد رشــد 10درصــدی در  2ســال نخســت
اجــرای برنامــه ششــم محقــق شــود و پــس از آن رشــدهای
بــا آهنــگ پاییــن بــه دســت آیــد تــا در طــول اجــرای برنامــه
.حداقــل بــه رشــد  6درصــد برســیم
صالحــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا رســیدن بــه ایــن
میــزان رشــد امــکان پذیــر اســت؟ توضیــح داد :واقعیــت ایــن
اســت کــه ظرفیــت هــای خالــی در بخــش هــای مختلــف
اتقاصــد ایــران کامــا دیــده مــی شــود و مــی تــوان با اســتفاده
از روش هــا و مدیریــت کارآمــد از ایــن ظرفیــت هــا اســتافده
کرد.عــاوه بــر ایــن کاهــش ضایعــات و افزایــش بهــره وری در
اقتصــاد ایــران و در برنامــه ششــم یــک ظرفیــت بــزرگ اســت
و بایــد از ایــن مقولــه هــای پــی برنــده اســتفاده شــود.یکی
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دیگــر از الــزام هــای برنامــه ششــم توســعه بایــد ایــن باشــد
کــه یــک موتــور نیرومنــد قطــار را بــه پیــش ببــرد و در مســیر
ایــن حرکــت برخــی کارهــای بــزرگ انجــام شــود.حرکت همــه
جانبــه ایــن قطــار بــا موتــور نیرومنــد شــاید بــا آزادســازی
قیمــت هــا بایــد همــراه شــود یــا اینکــه ســرمایه کافــی و
منابــع الزم بــرای سیاســت هــای جدیــد بهــره بــرداری از آب
نیــاز باشــد کــه البتــه ممکــن اســت موجــب برخــی تحــوالت
شــود و یــا اینکــه راه را بــر قاچــاق کاال و ارز ببندیم.شــاید نیــاز
باشــد تصمیــم هایــی بگیریــم کــه دشــواری دارد و احســاس
کنیــم کــه بــه مــردم فشــار وارد مــی شــود.آیا مــردم ایــران
کشــش کافــی بــرا منعطــف شــدن و تغییــر سیاســت هــای
.ویــژه دارند
صالحــی تاکیــد کــرد ،در صورتــی کــه بتوانیــم تصویــری از
ترکیــه 20ســال پیــش و ترکیــه امــروز را بــرای مــردم بــه
خوبــی ترســیم کنیــم وبــه یادشــان بیاوریــم کــه در ایــن دوره
و بــا وجــود برخــی ســختی هــا امــا شــهروندان ترکیــه ای
درآمدشــان باالتــر رفتــه اســت کارهــا را آســان مــی کند.مردم
ایــران اگــر بداننــد کــه مــردم ترکیــه آنقدرپــول در مــی آورنــد
کــه بــه راحتــی بنزیــن لیتــری  4هــزار تومــان خریــداری مــی
.کننــد تحمــل بیشــتری خواهنــد یافــت
تشکل ها و برنامه ششم
صالحــی دربــاره مســایل تشــکل هــا و برنامــه ششــم تاکیــد
مــی کنــد مهــم تریــن مســاله ایــن اســت کــه نهــاد دولــت
و ســایر نهدهــای قــدرت در ایــران بــه بخــش خصوصــی و
توانایــی هــای آن در حــوزه هــای گوناگــون اعتمــاد کننــد.
در صورتــی کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و اعتمــاد بــه تشــکل هــا
گســترده ،واقعــی و همــه جانبــه باشــد مــی تــوان گام هــای
بعــدی را بــا موفقیــت برداشــت.در حــال حاضــر برخــی از
تشــکل هــا بــه ویــژه اتــاق هــای بازرگانــی ایــران ،تهــران و
اســتان هــا بــا نهادهــای برنامــه ریــزی همــکاری مــی کننــد.
امــا ایــن پایــان کار نیســت و پــس از تصویــب الیحــه در دولت
و ارجــاع بــه مجلــس ،شــرایط تــازه ای اســت کــه تشــکل هــا
بایــد در ایــن مرحلــه فعــال شوند.مشــورت دادن بــه کمیســیون
هــای مختلــف مجلــس کــه بررســی بخش هــای مختلــف الیحه
را در دســت دارنــد بایــد در کانــون توجــه باشــد.نکته قابــل
توجــه دیگــر ایــن اســت کــه اجــرای برنامــه هــای تدویــن شــده
در برنامــه ششــم توســعه بایــد توســط تشــکل هــا اجــرا شــود
و دولــت مــی توانــد تفویــض برخــی وظایــف غیــر حاکمیتــی را
در برنامــه ششــم بــه تشــکل هــا لحــاظ کنــد
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نیرو در حاشیه یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی آب و فاضالب مطرح کرد؛

نیرو واگذاری مپنا
به آستان قدس رضوی
در حال پیگیری است

مهمتریــن مســئلهای کــه در حــال حاضــر در
بخــش آب کشــور دنبــال میشــود بحــث تعــادل
بخشــی ســفرههای آب زیرزمینــی اســت و
مهمتریــن وظیفــهای کــه شــرکتهای آب
منطقـهای دنبــال میکننــد تــاش بــرای متعــادل
ســاختن ســفرههای آب زیرزمینــی اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا ،حمیــد چیتچیــان
وزیــر نیــرو در حاشــیه بازدیــد از یازدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی آب و فاضــاب در جمــع
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع آب
اظهــار داشــت :طبعــاً صنایــع پشــتیبان ایــن
صنعــت از جایــگاه ویــژهای برخوردارنــد.
وی افــزود :خوشــبختانه کشــور در ســه دهــه
گذشــته از نظــر فناوریهــای مــورد نیــاز در
تامیــن نیــاز صنعــت آب و فاضــاب بــه ســطحی
از دانــش دســت یافتــه کــه ماحصــل آن در ایــن
نمایشــگاه قابــل مشــاهده اســت.
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :محصوالتــی کــه
شــرکتهای ایرانــی در ایــن نمایشــگاه عرضــه
کردهانــد در باالتریــن ســطح اســتاندارد دنیــا
قــرار داشــته لــذا مــا کمتریــن نیــاز بــه واردات
محصــوالت خارجــی داریــم امــا از همــکاری
شــرکتهای خارجــی اســتقبال میکنیــم.
وی اظهــار داشــت :در ایــن نمایشــگاه شــرکتهای

تولیدکننــده انــواع تجهیــزات اعــم از لولههــا،
اتصــاالت ،پمپهــا ،سیســتمهای تصفیهکننــده
را در معــرض نمایــش قــرار دادهانــد.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه اینکــه مــا از همــکاری و
حضــور شــرکتهای خارجــی اســتقبال میکنیــم
گفــت :مــا اطمینــان داریــم کــه از نظــر فنــاوری
میتوانیــم در ســطح دنیــا رقابــت کنیــم.
وی ادامــه داد :قراردادهایــی نیــز بــا شــرکتهای
خارجــی داشــتهایم کــه توســط صنعتگــران ایرانــی
منعقــد شــده بــرای اینکــه انتقــال تکنولــوژی
انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکه نمایشــگاه محلی بــرای ارائه دســتاوردها
و تامیــن نیازهــای شــرکتهای آب و فاضــاب و آب
منطقـهای اســت اظهــار داشــت :در ایــن نمایشــگاه امــکان
انعقــاد قراردادهــای تجــاری بــرای تامیــن تجهیــزات و
همچنیــن همــکاری بیــن شــرکتهای ایرانــی و خارجــی
فراهــم میشــود.
چیتچیــان بــه حضــور وزیــر آب کشــور عــراق در

شماره پنج  ///هفته اول مهر هزار و سیصد نود و چهار

نمایشــگاه یازدهــم آب و فاضــاب اشــاره و اظهــار
داشــت :خوشــبختانه شــرکتهای ایرانــی در بــازار
عــراق فعــال هســتند و میــزان قابــل توجهــی
تجهیــزات ،لولــه و اتصــاالت بــه کشــور عــراق
صــادر شــده اســت.
چیتچیــان حضــور وزیــر آب عــراق را در نمایشــگاه
آب و فاضــاب ایــران مغتنــم شــمرد و گفــت :ایــن
کشــور بــا حضــور در ایــن نمایشــگاه میتوانــد
ظرفیــت بــاالی صنایــع ایــران را مشــاهده کــرده
و زمینــه الزم بــرای اینکــه شــرکتهای ایرانــی
بتواننــد بــه عــراق صــادرات داشــته و همــکاری
دوطرفــه صــورت گیــرد فراهــم میشــود.
وی همچنیــن یــادآور شــد :حتــی شــرکتهای
ایرانــی حاضرنــد ظرفیتهــای تولیــد را در عــراق
ایجــاد کننــد و فعالیتهــا فقــط بــه صــادرات
محصــوالت محــدود نشــود بلکــه امــکان انتقــال
تکنولــوژی نیــز فراهــم شــود.
چیتچیــان در ادامــه بــه مهمتریــن فعالیتهایــی
کــه در بخــش آب در حــال حاضــر انجــام میشــود
اشــاره و تصریــح کــرد :مهمتریــن مســئلهای کــه
در حــال حاضــر در بخــش آب کشــور دنبــال
میشــود بحــث تعــادل بخشــی ســفرههای آب
زیرزمینــی اســت و مهمتریــن وظیفــهای کــه
شــرکتهای آب منطقــهای دنبــال میکننــد
تــاش بــرای متعــادل ســاختن ســفرههای آب
زیرزمینــی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر  15پــروژه
تعادلبخشــی آغــاز شــده کــه از ایــن تعــداد 11
پــروژه در حــوزه وزارت نیــرو 3 ،پــروژه در حــوزه
وزارت جهــاد کشــاورزی و یــک پــروژ نیــز در
حــوزه ســازمان زمینشناســی اســت.
وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر از تعــداد 609
دشــت کشــور  91دشــت بــه صــورت پایلــوت تحت
پوشــش طــرح تعادلبخشــی قــرار میگیــرد کــه
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امیدواریــم طــی  5ســال آینــده بــه نتیجــه برســیم
تــا جایــی کــه بیــان مخفــی در دشـتها نداشــته
باشــیم و طــی  15ســال آینــده نیــز بتوانیــم بــه
ســطح 20تایــی اولیــه برســیم.
وی در خصــوص آخریــن وضعیــت ســد گتونــد
نیــز توضیــح داد :هیــات دولــت گــروه ویــژهای را
متشــکل از چنــد وزارتخانــه و ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی و ســازمان محیــط زیســت بــرای
رســیدگی بــه ایــن ســد مامــور کــرده و ایــن
کارگــروه نیــز دانشــگاه تهــران را بــه عنــوان
باالتریــن نهــاد علمــی کشــور مســئول مطالعــه
ایــن کار انتخــاب کــرده اســت.
وی ادامــه داد :ایــن دانشــگاه طــی مــدت شــش تــا
هفــت مــاه گذشــته مطالعــات خــود را انجــام داده
و نظــرات و راهکارهــای مــورد نیــاز را تدویــن و در
اختیــار کارگــروه قــرار داده اســت.
وزیــر نیــرو یــادآور شــد :در جلســه هفتــه گذشــته
شــورای عالــی آب بحــث ســد گتونــد مورد بررســی
و تاییــد ســازمانها قــرار گرفــت کــه امیدواریــم
بــر مبنــای آنچــه کــه دانشــگاه تهــران بــه نتیجــه
میرســد مــا نیــز اقدامــات الزم را انجــام دهیــم.
وی در خصــوص واگــذاری گــروه صنعتــی مپنــا بــه
آســتان قــدس رضــوی نیــز اظهــار داشــت :ایــن
مســئله از طریــق مجــاری قانونــی در دولــت و قــوه
قضائیــه در حــال پیگیــری اســت.
وزیــر نیــرو در خصــوص رقــم تعرفــه آب منــزل
مســکونی خــودش نیــز گفــت :بنــده در منــزل
از شــیرآالت و تجهیــزات کممصــرف اســتفاده
میکنــم .کســی بــاور نمیکنــد کــه قبــض آب
منــزل مــن در هــر دوره کمتــر از  5تــا  6هــزار
تومــان اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :مــن شــیرآالت منــزل را
تغییــر دادهام و ســعی میکنــم کــه بــا مصــرف
آب کمتــر بتوانــم الگــو باشــم.
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شماره پنج  ///هفته اول مهر هزار و سیصد نود و چهار

روابــط خــوب ایــران و رومانــی در دوران ســخت تحریــم
و حجــم مبادالتــی کــه از یــک میلیــارد دالر بیشــتر بــوده
اســت ،گفــت« :وقتــی در دوران تحریــم موفــق شــدهایم بــا
داد و ســتد کاالهــای غیرتحریمــی ایــن حجــم از مبــادالت
را داشــته باشــیم حتمــاً میتوانیــم در دوره پســاتحریم
روابــط اقتصــادی بهتــری داشــته باشــیم».

در مالقات رئیس اتاق تهران و سفیر رومانی
عنوان شد

به فکر سرمایهگذاریهای
مشترک هستیم

در آســتانه ســفر هیــات تجــاری اتــاق تهــران
بــه رومانــی ،صبــح امــروز ســفیر ایــن کشــور
بــه اتــاق تهــران آمــد و بــا مســعود خوانســاری
دیــدار و گفتوگــو کــرد« .کریســتین
تئودورســکو» کــه از چنــدی پیــش از عزیمــت
یــک هیــات تجــاری از اتــاق تهــران بــه کشــور
رومانــی در دهــه اول مهرمــاه آگاه بــود ،امــروز
بــه دیــدار رئیــس اتــاق تهــران آمــد تــا در
مــورد ایــن ســفر بــا او بــه صحبــت بنشــیند.
در آســتانه ســفر هیــات تجــاری اتــاق تهــران بــه رومانــی،
صبــح امــروز ســفیر ایــن کشــور بــه اتــاق تهــران آمــد و بــا
مســعود خوانســاری دیــدار و گفتوگــو کــرد« .کریســتین
تئودورســکو» کــه از چنــدی پیــش از عزیمــت یــک هیــات
تجــاری از اتــاق تهــران بــه کشــور رومانــی در دهــه اول
مهرمــاه آگاه بــود ،امــروز بــه دیــدار رئیــس اتــاق تهــران
آمــد تــا در مــورد ایــن ســفر بــا او بــه صحبــت بنشــیند.
ســفیر رومانــی در ابتــدای ایــن دیــدار بــا ابــراز مســرت از
ســفر هیــات تجــاری ایرانــی بــه بخارســت ،اعــام کــرد کــه
آمــاده اســت پیگیــر هرگونــه درخواســتی بــرای بهبود ســفر
هیــات تجــاری اتــاق تهــران باشــد .کریســتین تئودورســکو
بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه دو کشــور ایــران و رومانــی
گفــت« :روابــط ایــران و رومانــی آنقــدر قدمــت دارد و
مشــخص اســت کــه مــن دیگــر تمایلی بــه تکــرار آن نــدارم.
فقــط همیــن را بگویــم کــه رومانــی بــا دو کشــور اســت کــه
تاریخچــه روابطــش بــه بیــش از  100ســال برمیگــردد
یکــی ایــران و دیگــری ژاپــن ».ســفیر رومانــی دلیــل رابطــه
رومانــی بــا ژاپــن را عالقــه مــردم رومانــی بــه یــک فرهنــگ
کام ـ ً
ا متفــاوت و البتــه تکنولــوژی ژاپنــی عنــوان کــرد و
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گفــت« :رابطــه دیرینــه رومانــی بــا ایــران امــا یــک دلیــل
مشــخص دارد و آن هــم جــاده ابریشــم اســت .دو کشــور
ایــران و رومانــی کــه در مســیر جــاده ابریشــم هســتند از
ســالها قبــل بــا یکدیگــر رابطــه تجــاری دارنــد».
تئودورســکو بــا بیــان ایــن کــه مدتــی اســت هیاتــی ایرانــی
از رومانــی دیــدار نکــرده اســت افــزود« :مــا امیدواریــم کــه
ایــن ســفر در شــرایط جدیــد بتوانــد روابــط دو کشــور را
دچــار جهــش کنــد».
ســفیر رومانــی در تهــران همچنیــن خبــر داد کــه در حــال
برنامهریــزی بــرای ســفر نخسـتوزیر ایــن کشــور بــه ایــران
اســت .او همچنیــن راهــکار اصلــی توســعه روابــط دو کشــور
را اســتفاده از ظرفیــت اتــاق تهــران و اتــاق رومانــی عنــوان
کــرد و افــزود« :مــا در دوران تحریــم هــم روابــط خوبــی
بــا هــم داشــتیم و بــه نظــرم رفــع تحریمهــای ایــران
میتوانــد کمــک بســیار خوبــی بــه مــا بــرای توســعه روابــط
باشــد ».او بــا اشــاره بــه ســابقه همکاریهــای دو کشــور
در حوزههــای مختلــف اقتصــادی گفــت« :مــا در زمینــه
ســاخت بــوژی ،واگــن و لوکوموتیــو بــا هــم همــکاری
داشــتیم و ایــن اتفــاق میتوانــد هماکنــون دوبــاره انجــام
شــود .همچنیــن در حــوزه محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه
گنــدم توانایــی صــادرات داریــم ».تئودورســکو بــا اشــاره بــه
ایــن کــه رومانــی زمانــی ســومین صادرکننــده تجهیــزات
نفتــی در دنیــا بــوده اســت گفــت« :حــوزه انــرژی و نیــرو
هــم میتوانــد زمینــه خوبــی بــرای ارتقــا همکاریهــای
اقتصــادی دوجانبــه باشــد .مــا بــا توجــه بــه حضــور 40

هــزار مســلمان در کشــورمان در حاشــیه دریــای ســیاه
و بزرگتریــن بنــدر ایــن دریــا ،آمــاده صــادرات گوشــت
گوســفند و گاو بــا ذبــح اســامی بــه ایــران هســتیم».
پیشنهاد تولید مشترک خودروی داستر
ســفیر رومانــی کــه نزدیــک بــه هشــت ســال اســت در ایران
حضــور دارد و فارســی را بــه خوبــی صحبــت میکنــد در
ادامــه ســخنان خــود از پیشــنهادی جالــب خبــر داد.
کریســتین تئودورســکو گفــت« :جالبتریــن پیشــنهاد مــا
تولیــد مشــترک خــودروی داســتر اســت .خــودروی داســتر
کــه شــما بــا برنــد رنــو میشناســید ،از تولیــدات شــرکت
داچیــا در رومانــی اســت .امــا ایــن شــرکت زمانــی کــه بــا
تنگنــای مالــی مواجــه بــود بخشــی از ســهامش را بــه رنــو
واگــذار کــرد و اکنــون بــه فکــر بازخریــد ایــن ســهام از رنــو
اســت ».او خــودروی داســتر را بــا توجــه بــه اســتقبالی کــه
در کشــورهای اروپایــی از جملــه فرانســه و آلمــان از آن بــه
عمــل آمــده ،خــودروی خوبــی توصیــف کــرد .تئودورســکو
در پایــان ســخنان خــود بــر توســعه گردشــگری بیــن دو
کشــور نیــز تاکیــد و عنــوان کــرد کــه بایــد جاذبههــای
گردشــگری دو کشــور بــه شــهروندان معرفــی شــود و
شــرایط بــرای عبــور و مــرور گردشــگران بیــن ایــران و
رومانــی تســهیل شــود.
به فکر سرمایهگذاری مشترک هستیم
در ادامــه ایــن نشســت مســعود خوانســاری بــا اشــاره بــه

رئیــس اتــاق تهــران بــا جالــب توجــه خوانــدن پیشــنهاد
تولیــد خــودروی مشــترک توســط ایــران و رومانــی
اعــام کــرد کــه ارزانتریــن خــودروی تولیــد اروپــا نیــز
در شــرکت داچیــا ســاخته میشــود و بــا قیمــت 5700
یــورو بــه بــازار عرضــه میشــود .مســعود خوانســاری در
مــورد ســفر هیــات تجــاری اتــاق تهــران بــه رومانــی نیــز
گفــت« :شــرایطی فراهــم شــد تــا یــک هیــات نســبتا قــوی
در حــوزه اقتصــاد را بــه رومانــی بفرســتیم و امیدواریــم
کــه ایــن ســفر نتایــج قابــل قبولــی بــرای هــر دو کشــور
داشــته باشــد ».خوانســاری عنــوان کــرد کــه در ایــن گــروه
فعــاالن اقتصــادی سرشناســی از حوزههــای مختلفــی
چــون نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،پلیمــر ،قطعهســازی و
خودروســازی ،صنایــع غذایــی و تبدیلــی و  ...حضــور دارنــد
کــه میتواننــد در توســعه روابــط بســیار اثرگــذار حاضــر
شــوند .رئیــس اتــاق تهــران گفــت« :هــدف مــا تنهــا خریــد
کاال از رومانــی یــا فــروش کاال بــه ایــن کشــور نیســت .مــا
بیشــتر در پــی توســعه پایــدار مــراودات اقتصــادی هســتیم
و بــرای ایــن کار بــه فکــر ســرمایهگذاریهای مشــترک
هســتیم و امیدواریــم در ایــن ســفر بتوانیــم ظرفیتهــای
مناســبی بــرای ســرمایهگذاریهای مشــترک شناســایی
کنیــم».
رئیــس اتــاق تهــران همچنیــن از اعــام آمادگــی ایــن
نهــاد بخــش خصوصــی بــرای هدایــت و پیگیــری روابــط
اقتصــادی ایــران و رومانــی خبــر داد و افــزود« :اتــاق تهــران
و اتــاق رومانــی میتوانــد جایــگاه خوبــی بــرای فعــاالن
اقتصــادی دو کشــور و میزبــان هیاتهــای تجــاری دو
کشــور باشــد».
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برنامه ششم
به بيراهه نرود!!
حمید رضا صالحی
مارهــا از تجــارت کشــور از افــت  11درصــدی ارزش واردات
در مــرداد مــاه نســبت بــه تیــر مــاه ســال جــاری حکایــت
دارد .بررســی آمــار واردات کشــور بــه تفکیــک کاالهــای
مصرفــی ،واســطهای و ســرمایهای نیــز نشــان میدهــد کــه
افــت واردات در همــه بخشهــای وارداتــی نفــوذ کــرده
اســت؛ بهطوریکــه در ایــن مــاه واردات اقــام مصرفــی
افــت حــدود  11درصــدی ،واردات اقــام ســرمایهای افــت
 11درصــدی و واردات اقــام واســطهای افــت  12درصــدی
را نســبت بــه مــاه پیــش تجربــه کردهانــد .ایــن افــت در
واردات در حالــی اســت کــه از ابتــدای ســال جــاری واردات
کشــور رونــد کاهشــی را پیــش گرفتــه و ایــن رونــد تــا

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،محمدرضــا
کرباســی» دبیــرکل اتــاق اکــو ،در نشســت هماهنگــی
برگــزاری نخســتین جلســه کنسرســیوم انــرژی اکــو ،بــا
اشــاره بــه تأکیــدات رهبــری و دولــت بــر حضــور بخــش
خصوصــی در پروژههــای نفتــی و انــرژی تصریــح کــرد« :در
آخریــن جلســه وزرای نفــت اکــو ،فعــال شــدن کشــورهای
عضــو در تشــکیل کنسرســیوم انــرژی مــورد تأکیــد قــرار
گرفــت».
همچنیــن؛ یکــی از مصوبــات ایــن اجــاس اولویــت
دادن اجــرای پروژههــای انــرژی منطقــه اکــو بــه
کنسرســیومهایی کــه در منطقــه تشــکیل میشــوند ،بــود.
وی یــادآور شــد« :از آنجایــی کــه الزم بــود بــرای هــر
چــه بهتــر برگــزار شــدن ایــن نشســت هماهنگیهــای
الزم بــا وزارت نفــت و وزارت امــور خارجــه صــورت گیــرد،
ایــن وزارتخانــه پیشــنهاد داد کــه برگــزاری نشســت را بــا
کنفرانــس بیــن المللــی رویکردهــای نویــن در نگهداشــت

اقــام ســرمایهای و بالــغ بــر دو میلیــارد دالر آن نیــز بــه
اقــام مصرفــی اختصــاص داشــته اســت کــه براســاس آن،
واردات اقــام واســطهای طــی ایــن دوره نســبت بــه دوره
مشــابه ســال گذشــته افــت  23درصــدی ،واردات اقــام
ســرمایهای افــت  17درصــدی و واردات اقــام مصرفــی
نیــز افــت حــدود  30درصــدی را تجربــه کردهانــد .افــت
حجــم تجــاری کشــور طــی پنــج مــاه منتهــی بــه مــرداد
ســال جــاری تنهــا مربــوط بــه افــت ارزشــی واردات نبــوده،
بلکــه طــی ایــن دوره صــادرات غیرنفتــی کشــور نیــز افــت
 16درصــدی را در ارزش تجربــه کــرده اســت .بــا بررســی
آمــار صــادرات کشــور بــه تفکیــک در بخشهــای مختلــف،
بیشــترین افــت در ارزش صــادرات را در صــادرات کاالهــای
معدنــی میتــوان شــاهد بــود.
طــی پنــج مــاه منتهــی بــه مــرداد ســال جــاری ،صــادرات
اقــام معدنــی کشــور معــادل  308میلیون دالر رقــم خورده
کــه ایــن میــزان نســبت بــه صــادرات معدنــی کشــور در
دوره مشــابه ســال گذشــته ،افــت  53درصــدی را بــه خــود
دیــده اســت .پــس از صــادرات اقــام معدنــی ،صــادرات
میعانــات گازی ،بیشــترین افــت را در ارزش صــادرات از آن
خــود کــرده اســت .ایــران در حالــی طــی پنــج مــاه منتهــی
بــه مــرداد ســال جــاری ،معــادل  3میلیــارد و  562میلیــون
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دالر صــادرات میعانــات گازی داشــته کــه بــا مقایســه ایــن
رقــم نســبت بــه رقــم مــدت مشــابه ســال گذشــته ،افــت
 41درصــدی را در ارزش صــادرات ایــن محصــول میتــوان
شــاهد بــود .ســومین گــروه صادراتــی بــه لحــاظ افــت ارزش
صــادرات نیــز فــرش و صنایعدســتی بــوده اســت .طــی
دوره مــورد بررســی ،ایــران در حالــی صــادرات  93میلیــون
دالری فــرش و صنایعدســتی صــورت داده کــه نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال گذشــته صــادرات ایــن محصــول افــت
ارزشــی  19درصــدی را از آن خــود کــرده اســت .صــادرات
کشــور در بخــش محصــوالت کشــاورزی نیــز در دوره مــورد
بررســی نســبت بــه دوره مشــابه ســال گذشــته ،افــت
ارزشــی هفــت درصــدی را بــه خــود دیــده اســت .طــی
پنــج مــاه منتهــی بــه مــرداد ســال جــاری ،ایــران معــادل
یــک میلیــارد و  361میلیــون دالر صــادرات از محصــوالت
کشــاورزی صــورت داده اســت.
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی نیــز بــا اینکــه تــا مــاه
گذشــته تنهــا محصولــی بــود کــه از نظــر ارزشــی رشــد
داشــت ،امــا آمارهــای پنــج مــاه نخســت ســال جــاری از
افــت ســه درصــدی ارزش صــادرات ایــن گــروه محصــوالت
حکایــت دارد .طــی دوره مــورد بررســی صــادرات محصوالت
پتروشــیمی کشــور معــادل پنــج میلیــارد و  739میلیــون

نخستین جلسه کنسرسیوم انرژی اکو برگزار می شود
انــرژی بــه صــورت همزمــان برگــزار کنیــم کــه مــورد توافــق
قــرار گرفــت».
براســاس اظهــارات دبیــرکل اتــاق اکــو ،یکــی از اصول اساســی
در تشــکیل کنسرســیوم ،تدویــن چارچوبــی مشــخص در ایــن
رابطــه اســت ،تعــدادی از تشــکلهای بــزرگ فعــال ایرانــی
در بخــش انــرژی مســؤولیت تدویــن و تهیــه ایــن چارچــوب
را بــر عهــده گرفتنــد کــه پــس از اتمــام و بررســیهای
الزم بــرای هــر  9کشــور عضــو ،ارســال گردیــد کــه تاکنــون
تاجیکســتان و ترکیــه نظــر خــود را اعــام کردهانــد.
کرباســی در ادامــه اکتشــاف و حفــاری ،مدیریــت مصــرف
انــرژی ،اجــرا و توســعه منابــع تجدیدپذیــر ،احــداث
پاالیشــگاههای کوچــک ،ذخیــره ســازی فــرآورده هــای

انــرژی  ،اجــرای پــروژه هــای انتقــال و توزیــع بــرق را بــه
عنــوان زمینــه هــای آمــاده بــرای تشــکیل کنسرســیوم اعــام
کــرد.
در ادامــه «مســعود هاشــمیان» قائــم مقــام معــاون وزیــر
نفــت در امــور بیــن الملــل ،فرآینــد کاری در کشــورهای عضــو
اکــو را بســیار کنــد ارزیابــی کــرد و گفــت« :زمانــی بــود کــه
در ایــران بــا رکــود در بــازار انــرژی روبــرو شــده بودیــم بــه
همیــن دلیــل ایجــاد کنسرســیوم انــرژی در منطقــه اکــو را
مــد نظــر قــرار دادیــم کــه متأســفانه بــا گذشــت  3ســال
هنــوز ایــن برنامــه محقــق نشــده اســت».
ایــن مقــام مســؤول بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه اجــرای
پروژههــای مختلــف در ســایر کشــورها بــه روابــط سیاســی
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دالر بــوده در حالــی کــه در دوره مشــابه ســال گذشــته
معــادل پنــج میلیــارد و 902میلیــون دالر رقــم خــورده
بــود .بیــن گروههــای صادراتــی ،محصــوالت صنعتــی طــی
ایــن دوره کمتریــن افــت را بــه لحــاظ ارزش صــادرات
تجربــه کردهانــد .صــادرات محصــوالت صنعتــی کشــور
طــی پنــج مــاه نخســت ســال جــاری معــادل  5میلیــارد
و  876میلیــون دالر رقــم خــورده کــه نســبت بــه دوره
مشــابه ســال  ،93معــادل یــک درصــد افــت داشــته اســت.
افــت صــادرات در گروههــای مذکــور در حالــی اســت کــه
براســاس آمارهــا ،بیشــترین ســهم از کل صــادرات کشــور
مربــوط بــه محصــوالت پتروشــیمی و معــادل  33 /9درصــد،
پــس از آن مربــوط بــه محصــوالت صنعتــی و معــادل /6
 34درصــد بــوده اســت .صــادرات میعانــات گازی ســهمی
معــادل  21درصــد از ارزش کل صــادرات کشــور ،صــادرات
محصــوالت کشــاورزی ســهمی هشــت درصــدی و صــادرات
محصــوالت معدنــی نیــز ســهم  1 /8درصــدی از ارزش کل
صــادرات کشــور طــی دوره مــورد بررســی را از آن خــود
کــرده اســت .کمتریــن ســهم از ارزش صــادرات کل کشــور
را نیــز فــرش و صنایــع دســتی ،معــادل  0 /55درصــد
داشــته اســت.

نیــاز دارد ،هــدف ایــران از ایــن اقــدام را تشــکیل
کنسرســیومهای واقعــی دانســت و تشــریح کــرد« :در
دوران تحریــم توانســتیم ظرفیتهــا و پتانســیلهای
خوبــی در حــوزه انــرژی ایجــاد کنیــم حــال بــا خــروج از
تحریمهــا نبایــد ایــن موقعیتهــا را فرامــوش کنیــم».
وی ایجــاد کنسرســیوم انــرژی را گام نخســت در بهبــود
شــرایط در ایــن بخــش عنــوان کــرد و افــزود« :مــیتوانیــم
پــس از ایجــاد ایــن توانمنــدی در منطقــه ،آن را بــه
کنسرســیومهای اروپایــی پیونــد دهیــم».
«حســین ســلیمی» نایــب رئیــس اتــاق اکــو نیــز بــا
تشــریح ایــن مطلــب کــه کار مربــوط بــه حــوزه نفــت و
انــرژی را نمیتــوان در قالــب یــک شــرکت انجــام داد و
توقــع موفقیــت و رشــد از آن را داشــت ،گفــت« :بــرای
انجــام و اجرایــی کــردن طــرح هــای بــزرگ نفتــی بایــد
کنسرســیوم هــای قدرتمنــدی در ایــن بخــش ایجــاد
شــود».
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ايران تا سال  2030یکی از
تامينكنندگان اصلي گاز اروپا ميشود
 :یــک مقــام اروپایــی اعــام كــرد ایــران تــا ســال  2030بــه
یکــی ازصادرکننــدگان عمــده گاز بــه اروپــا تبدیــل خواهــد
شــد.
وب ســایت روســی اســپوتنیک از برگــزاری نشســتی میــان
میگوئــل آریــاس کنــت مســئول کمیســیون اقدامــات آب و
هوایــی و انــرژی اتحادیــه اروپــا و شــرکتهای بــزرگ انــرژی
اروپایــی از جملــه رپســول ،ا.آن ( ،)E.Onبریتیــش پترولیــوم،
توتــال و شــل خبــر داده کــه بــه بحــث دربــاره امنیــت و تنــوع
عرضــه انــرژی در جهــان و همچنیــن موضــوع همــكاري بــا
ايــران اختصــاص داشــته اســت.
یکــی از مقــام هــای اروپایــی در مــورد ایــن نشســت بــه وال
اســتریت ژورنــال گفــت« :مــا مــی خواهیــم شــرکتهایمان
قبــل ازآمریکاییهــا و چینیهــا بــه ایــران برونــد و بــه بهتریــن
شــکل ممکــن در ایــن کشــور ســرمایه گــذاری کننــد».
بــه گفتــه او بــر اســاس طرحــی مقدماتــی پیــش بینــی مــی
شــود در مرحلــه اول تــا  35میلیــارد متــر مکعــب گاز مایــع
ایــران از طریــق ســواحل اســپانیا بــه اروپــا وارد شــود .یکــی
از مســئوالن انــرژی اتحادیــه اروپــا نیــز بــه وال اســتریت
ژورنــال گفتــه کــه جلســه  4ســپتامبر بــا ایــن هــدف تشــکیل
شــده کــه بــه شــرکت هــای اروپایــی اطمینــان داده شــود
بــرای قــدم برداشــتن در زمینــه ســرمایه گــذاری در ایــران
محدودیتــی ندارنــد.
طبــق گــزارش وال اســتریت ژورنــال جلســه مســئول انــرژی
اتحادیــه اروپــا بــا شــرکت هــای اروپایــی ،بــه برقــراری تمــاس
آن هــا بــا مقــام هــای ایرانــی منجــر شــده اســت .ایــن
روزنامــه همچنیــن بــه نقــل از ســخنگوی کمیســیون اروپــا
مــی نویســد زمانــی کــه شــرایط مناســب باشــد گفتگوهــای
ســطح بــاال بــا ایــران هــم آغــاز خواهــد شــد.
طبــق گــزارش بریتیــش پترولیــوم ،در ســال  2014واردات گاز
اروپــا از روســیه بالــغ بــر  147.7میلیــارد متــر مکعــب بــوده
اســت .در پــي توافــق هســته ای ایــران بــا  5+1دبیــر کل
مجمــع کشــورهای صــادر کننــده گاز گفــت کــه ایــران قصــد
نــدارد «جایگزیــن روســیه بــرای صادراتــش بــه اروپــا شــود».

سرازيري بازار صادرات
در نيمه نخست سال
آنچــه از طريــق آمارهــاي گمركــي اعــام شــده
و پيشبينيهــاي يكمــاه آينــده نشــان
ميدهــد ،بيانگــر ايــن اســت كــه صــادرات
در نيمــه نخســت امســال افــت چشــمگيري
داشــته اســت.

چــه از طريــق آمارهــاي گمركــي اعــام شــده و
پيشبينيهــاي يكمــاه آينــده نشــان ميدهــد ،بيانگــر
ايــن اســت كــه صــادرات در نيمــه نخســت امســال افــت
چشــمگيري داشــته اســت .دليــل اصلــي و عمــده ايــن مســاله
كاهــش ميعانــات نفتــي و 40درصــدي قيمــت نفــت اســت
كــه در نهايــت موجــب كاهــش قيمــت محصــوالت نفتــي
و پتروشــيمي خواهــد شــد .بنابرايــن نــه تنهــا بــه آنچــه در
هدفگذاريهــاي مشــخص شــده در نيمــه اول امســال
دســت نيافتهايــم بلكــه فاصلــه زيــادي تــا دســتيابي بــه
ايــن هــدف ايجــاد شــده اســت و اگــر نــگاه خوشبينانــه بــه
آينــده صــادرات در 6مــاه باقــي ســال داشــته باشــيم تنهــا بــه

نــرخ آمــار صــادرات در ســال گذشــته خواهيــم رســيد .امــا بــا
توجــه بــه پيشبينيهــاي صــورت گرفتــه اينگونــه بــه نظــر
ميآيــد كــه صــادرات نســبت بــه ســال گذشــته بــا كاهــش
قابــل توجهــي روبهروســت.
در ايــن راســتا بــراي جلوگيــري از پيدايــش چنيــن مشــكلي
بهتــر اســت كــه در زمانهــاي معيــن بــراي آينــده صــادرات
پيشبينيهــاي الزم صــورت بگيــرد تــا بــا پيشــگيري بــه
موقــع بــا چنيــن معضالتــي مواجــه نشــويم .بهطــور كلــي
طــي  6مــاه باقيمانــده تــا پايــان ســال جــاري نميتــوان
انتظــار داشــت قــدم در راهــي گذاشــت تــا صــادرات بــه نــرخ
مطلــوب افزايــش پيــدا كنــد .حــال بــراي جلوگيــري از ادامــه
رونــد كاهــش صــادرات راهكارهــاي مختلفــي بــه نظــر ميآيــد
كــه هرچنــد در زمــان كوتــاه بــه ثمــر نخواهــد نشســت امــا
در آينــده از بــروز چنيــن معضلــي جلوگيــري خواهــد كــرد.
بــراي مثــال ميتــوان بــه پاييــن بــودن بهــرهوري اشــاره
كــرد .اكنــون كــه اقتصــاد كشــور در دوران پســاتحريم بــه ســر
ميبــرد بــراي بــاال بــردن بهــرهوري بهتريــن ســازوكار جــذب
ســرمايهگذاران خارجــي در بــازار داخلــي ايــران اســت .از ايــن
طريــق و توســط شــركتهاي بنــام موجــب ارتقــاي دانــش
فنــي و رســيدن بــه توليــدات محصوالتــي اســت كــه در ســطح
بينالمللــي رقابتپذيــر و از نظــر كيفيــت حرفــي بــراي
گفتــن داشــته باشــد .نكتــه بعــدي كاهــش قيمــت نهايــي
كاالهــاي توليــدي اســت كــه بــا كاهــش هزينههــاي توليــدي
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ميتــوان ايــن مشــكل را برطــرف ســاخت.
از ديگــر ســو بــراي از بيــن بــردن موانــع بــر ســر راه صــادرات
كشــور ،در جلســه شــوراي گفتوگــو پيشــنهاداتي مطــرح
شــد ،از جملــه حمايــت از صــادرات و بازگشــت نــرخ
تســهيالت بانكــي كــه اگــر بــه مرحلــه اجــرا برســد ،ميتوانــد
كمــك شــايان توجهــي در ســهولت صــادرات داشــته باشــد.
ايــن در حالــي اســت كــه نــرخ تســهيالت در بانــك توســعه
صــادرات  16تــا 17درصــد اســت .امــا در ســاير بانكهــا
ايــن نــرخ بــه 22درصــد ميرســد .يكــي ديگــر از مشــكالت
كــه باعــث كاهــش صــادرات ميشــود ،قيمــت متوســط دالر
اســت .ايــن امــر موجــب افزايــش قيمــت نهايــي كاالهــاي
صادراتــي خواهــد شــد.
مســاله ديگــر واردات كاالهــاي واســطهيي اســت كــه بــراي
توليــدات نهايــي بــه كار گرفتــه ميشــود .زيــرا منجــر بــه
افزايــش قيمــت كاالهــاي صادراتــي و در نهايــت عــوارض
پرداختــي از ســوي صادركننــدگان و موضــوع ارزش افــزوده
ميشــود .ايــن در حالــي اســت كــه بــا وجــود تاكيــد بــر
قانــون رفــع موانــع توليــدات از ســوي دولــت ،همچنــان ايــن
موضــوع يكــي از دغدغههــاي اصلــي صادركننــدگان اســت.

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات

هیئت تجاری هلند آذر به ایران میآید
بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت،
بولــیا ...افخمــیراد در دیــدار بــا مارتیــن فــندن
برگ،معــاون اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه هلنــد ضمــن
اشــاره بــه رونــد مبــادالت تجــاری دو کشــور در ســالهای
گذشــته گفــت :حجــم تجــارت غیرنفتــی ایــران و هلنــد
در ســال  1393کمتــر از  300میلیــون دالر بــوده اســت،
در حالــی کــه هشــت ســال قبــل ایــن رقــم دو میلیــارد و
 300.میلیــون دالر بــود
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســوابق دو کشــور از فراهــم بــودن
زمینههــای گســترده همــکاری حکایــت دارد ،خاطرنشــان
کــرد :مــا آمادهایــم تــا موانــع پیــش رو را برطــرف کنیــم
و میــزان مناســبات تجــاری را بــه انــدازه درخــور دو

.کشــور نزدیــک ســازیم
افخمـیراد بــا اشــاره بــه شــرایط پــس از رفــع تحریــم ایران
گفــت :انتظــار مـیرود کــه ســهم ســرمایهگذاری کشــورهای
اروپایــی در ایــران پســاتحریم رونــد صعــودی بــه خــود
بگیــرد ،بنابرایــن تقاضــا دارم ایــن مســئله مــورد بررســی
کشــور هلنــد قــرار بگیــرد و حضــور ســرمایهگذاران
.هلنــدی در ایــران تســهیل شــود
وی تاکیــد کــرد :شــرکتهای هلنــدی میتواننــد در کشــور
مــا اقــدام بــه ســرمایهگذاری کننــد و مــا از ایــن موضــوع
اســتقبال میکنیــم ،حضــور شــرکتهای هلنــدی در ایــران
بــه نفــع هــر دو کشــور اســت ،زیــرا طــرف هلنــدی نهتنهــا
میتوانــد بــازار ایــران را پوشــش دهــد ،بلکــه بــه بــازار

.کشــورهای منطقــه نیــز دسترســی خواهــد داشــت
افخمـیراد بــا اشــاره بــه ســفر هیــات تجــاری هلنــدی به
ایــران در آذرمــاه ،تصریــح کــرد :مــا تمایــل داریــم زمینه
فعالیــت ایــن شــرکتها شناســایی شــده و از ایــن طریــق
بتوانیــم مالقاتهایــی را بــرای ایــن هیئــت تجــاری بــا
.بخــش خصوصــی ایــران ترتیــب دهیــم
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در پایــان از طــرف
هلنــدی خــود خواســت بــه منظــور افزایــش حجــم
تجــارت خارجــی دو کشــور نقشــه راهــی تدویــن و بــر
.اســاس آن حرکتهــای بعــدی هدفگــذاری شــود

شماره پنج  ///هفته اول مهر هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تکنرخــی شــدن ارز» یکــی از مهمتریــن محورهــای«
نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
بــود .وزیــر اقتصــاد در ایــن نشســت از اجــرای سیاســت
ارز تکنرخــی پــس از لغــو تحریمهــا خبــر داد و
تلقــی دولــت از نــرخ مناســب ارز را توانایــی و ظرفیــت
بنگاههــای تولیــدی بــرای واردات کاالهــای واســطهای و
.محصــوالت تولیــدی دانســت
از ســویی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در پیامــی بــه
فعــاالن اقتصــادی اعــام کــرد :نــرخ ارز از ثبــات نســبی
برخــوردار اســت ،بنابرایــن بــه افــرادی کــه معامــات خــود
را بــه امیــد تغییــر نــرخ ارز در ماههــای آینــده متوقــف
کردهانــد ،پیشــنهاد میشــود کــه بــه فعالیــت خــود ادامــه
دهنــد .همچنیــن رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز یکــی
از دالیــل افــت صــادرات را نــرخ ارز دانســت و عنــوان کرد:
پــس از اجــرای برجــام ،تغییــر نــرخ ارز ناگهانــی نخواهیــم
داشــت .یکــی دیگــر از مــواردی کــه در ایــن نشســت
مــورد بررســی قــرار گرفــت ،ضــرورت خــروج از رکــود
بــود .بــر ایــن اســاس علــی طیبنیــا از سیاســت دولــت
بــرای خــروج از رکــود در نیمــه دوم ســال و در اولویــت
قــرار گرفتــن ایــن موضــوع خبــر داد .رئیــس کمیســیون
صنایــع و معــادن مجلــس نیــز رونــق صــادرات را یکــی از
.راهکارهــای خــروج از رکــود دانســت

تدابیر خروج از رکود

علــی طیبنیــا ،وزیــر اقتصــاد در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه در محــل
اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد ،ضمــن تاکیــد بــر
مقیــد بــودن دولــت بــه کنتــرل نــرخ تــورم ،از اتخــاذ
تدابیــری بــرای خــروج کشــور از رکــود در نیمــه دوم
.امســال خبــر داد
وی اظهــار کــرد :دولــت همچنــان خــود را مقید بــه کنترل
نــرخ تــورم در ســطح کنونــی میدانــد ،امــا اولویــت اصلــی
آن در نیمــه دوم ســال ،اتخــاذ تدابیــری در جهــت تســریع
فرآینــد خــروج کامــل اقتصــاد کشــور از رکــود اســت .وزیر
اقتصــاد افــزود :در حــال حاضــر بــه دلیــل شــرایط تحریــم
و انتظــار بــازار بــرای رفــع آن در شــرایط خاصــی قــرار
داریــم ،امــا در آینــده نزدیــک و پــس از لغــو تحریمهــا،
دولــت قطعــا سیاســت ارز تکنرخــی را اجــرا خواهــد کــرد.

در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد

پیــام ارزی به فعاالن اقــتصادی

البتــه در حــال حاضــر نیــز فاصلــه نــرخ ارز مبادلـهای و آزاد
فاصلــه محــدودی اســت ،بــه طــوری کــه در وضعیــت فعلــی
هــم بــازار در وضعیــت نزدیــک بــه تکنرخــی قــرار دارد و
تفــاوت موجــود بیشــتر بــه خاطــر کیفیــت ارز مبادل ـهای و
.آزاد است
وی افــزود :تلقــی مــا از نــرخ مناســب ارز ،نرخــی اســت کــه
متناســب بــا توانایــی و ظرفیــت بنگاههــای تولیــدی بــرای
.واردات کاالهــای واســطهای و محصــوالت تولیــدی باشــد
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از تنگناهــای مالــی
کــه بودجــه کشــور را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده
اســت خبــر داد و افــزود :ایــن تنگناهــای مالــی کــه ناشــی
از کاهــش شــدید درآمدهــای نفتــی از نیمــه دوم ســال
گذشــته بــود ،بودجــه کشــور را در شــرایط انقباضــی قــرار
داده اســت .رئیــس شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اجــرای هرچــه ســریعتر قانــون رفــع موانــع
تولیــد رقابتپذیــر مصــوب مجلــس را از جملــه الزامــات
.دولــت بــرای خــروج ســریع از شــرایط فعلــی عنــوان کــرد

ثبات نسبی نرخ ارز

محمدرضــا نعمـتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز
در مــورد نــرخ ارز گفــت :همانطــور کــه وعــده داده شــده
بــود نــرخ ارز تغییــرات زیــادی نداشــته و از ثبــات نســبی
برخــوردار اســت .نعم ـتزاده اضافــه کــرد :برخــی بــه زعــم

اینکــه نــرخ ارز تغییــر میکنــد معامــات خــود را متوقــف
کردهانــد ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه در 6مــاه گذشــته
نوســانات نــرخ ارز تغییــر زیــادی نداشــته در ماههــای
آینــده نیــز نــرخ ارز در همیــن حــدود باقــی میمانــد.
نعم ـتزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش صــادرات
در ســالهای گذشــته از نــرخ ترجیحــی بــرای تســهیالت
بانکــی برخــوردار بــود ،تاکیــد کــرد :بــرای توســعه صــادرات
ماننــد ســالهای گذشــته بــه دنبــال ایجــاد نرخهــای
ترجیحــی ماننــد بخــش کشــاورزی بودیــم ،بــه همیــن
منظــور پیشــنهاد مــا در شــورای پــول و اعتبــار بــه بحــث و
بررســی گذاشــته میشــود تــا شــرایط بــرای صادرکننــدگان
تســهیل شــود .وی در خصــوص یکپارچهســازی نــرخ ارز
در سیســتم بانکــی نیــز گفــت :برنامهریزیهایــی بــرای
یکسانســازی نــرخ ارز انجــام شــده ،امــا بعیــد اســت تــا
لغــو کامــل تحریمهــا اتفــاق خاصــی در ایــن زمینــه روی
دهــد و موفــق بــه تکنرخــی شــدن نــرخ ارز شــویم .در
ادامــه رضــا رحمانــی ،رئیــس کمیســیون صنایــع مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه واردات یــک میلیــارد
دالر میتوانــد نزدیــک بــه  100فرصــت شــغلی در کشــور
ایجــاد کنــد ،تشــریح کــرد :بــه طــور قطــع ایــن رقــم بــرای
صــادرات بیــش از ایــن خواهــد بــود .صــادرات یــک رســالت
اســت بــه ویــژه در شــرایط کنونــی کــه دچــار رکــود
هســتیم .وی صــادرات را راهــکاری بــرای خــروج از رکــود
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دانســت و افــزود :اولویــت کاری نماینــدگان مجلــس در ایــن
.روزهــا فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای صادرات اســت
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر پیشــنهاد گمــرک بــرای
تغییــر تعرفــه واردات خــودرو نیــز گفــت :پیشــنهاد گمــرک
مربــوط بــه تغییــر تعرفــه خودروهــای گرانقیمــت و بــاالی
 ۲۵۰۰سیســی اســت کــه از گذشــته نیــز وزارت صنعــت
در ایــن مــورد مطالعاتــی صــورت داده و پیشــنهادهایی را
مطــرح کــرده اســت .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه
داد :در حــال حاضــر واردات خودروهــای بــاالی ۲۵۰۰
سیســی بــه کشــور ممنــوع اســت ،امــا برخــی معتقدنــد
بــه جــای اینکــه واردات ممنــوع باشــد ،دولــت بــه نحــو
دیگــری اعمــال کنتــرل کنــد امــا هنــوز بــه جمعبنــدی
در ایــن زمینــه نرســیدهایم .وی افــزود :بعیــد میدانــم
بــه زودی تصمیــم جدیــدی در ایــن رابطــه گرفتــه شــود و
بایــد دقــت داشــت کــه نظــرات کارشناســی همچــون طــرح
گمــرک همیشــه وجــود داشــته اســت .محســن جاللپــور،
رئیــس اتــاق ایــران نیــز بــه نگرانیهــای مربــوط بــه تغییــر
نــرخ ارز پــس از اجــرای برجــام اشــاره و تاکیــد کــرد :در
ایــن روزهــا شــاهد افــت صــادرات هســتیم کــه دلیــل اصلی
آن نگرانــی تجــار از نــرخ ارز و غیرقابــل پیشبینــی بودن آن
اســت کــه ایــن مســاله در جلســه شــورای گفتوگــو مطــرح
شــد و طبــق گفتــه وزیــر اقتصــاد ،دولــت یازدهــم بــه نظــام
ارزی شــناور مدیریــت شــده اعتقــاد دارد و براســاس آن
پــس از برجــام نیــز تغییــر ناگهانــی در نــرخ ارز نخواهیــم
.داشــت و همیــن فضــای آرامــش ادامــه پیــدا میکنــد

تقویت بخش تقاضا

قائــم مقــام بانــک مرکــزی در حاشــیه جلســه شــورای
گفتوگــو بــه جلســه شــورای پــول و اعتبــار و رســیدگی
بــه طــرح افزایــش تســهیالت خریــد خــودرو و کاال اشــاره
کــرد و گفــت :بانــک مرکــزی بــرای تقویــت بخــش
تقاضــا در راســتای تقویــت تولیــد ،برنامههایــی دارد و در
اینراســتا گزارشــی بــرای ارائــه بــه شــورای پــول و اعتبــار
در حــال تهیــه اســت .هــدف در ایــن طــرح ایــن اســت کــه
بــا اســتفاده از ابــزار خریــد دیــن بتــوان زمینــه پرداخــت
تســهیالت خریــد کاالهــای بــادوام صنعتــی از جملــه
خــودرو و لــوازم خانگــی را فراهــم کــرد
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تأسیس دفتر تجاری
فرانسه در تهران
سرمایه گذاری مشترک اولویت ماست
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،محســن جــال
پــور» رئیــس اتــاق ایــران ،بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی و
تاریخــی ایــران و فرانســه اظهــار داشــت« :ســابقه طوالنــی
روابــط دو کشــور عمــق ارتبــاط مردمــی را نشــان مــی
دهــد همانطــور کــه زبــان فرانســه تــا قبــل از جنــگ
جهانــی دوم اولیــن زبــان بیــن المللــی بــوده اســت».
جــال پــور افــزود« :درطــول تاریــخ روابــط تجــاری دو
کشــور دســتخوش حــوادث شــده و فــراز و نشــیب هــای
فراوانــی را تجربــه کــرده اســت».
وی بــا بیــان اینکــه در دوران ســخت تحریــم روابــط
تجــاری بیــن دو کشــور کاهــش یافــت ،ادامــه داد« :در
حــال حاضــر در دوران پســاتحریم امــکان همــکاری هــای
مشــترک دو جانبــه در زمینــه هــای مختلــف وجــود دارد.
بــا تکیــه بــر تجــارب گذشــته بــه آینــده ی روشــن پیــش
رو نــگاه کنیــم و از یــادآوری گذشــته بــرای درس گرفتــن
بهــره ببریــم و اجــازه ندهیــم کــه امــور سیاســی بــر روابــط
اقتصــادی دو کشــور ســایه بیانــدازد».
رئیــس اتــاق ایــران افــزود« :پــس از توافــق ویــن ،در مــاه
هــای اخیــر شــاهد رفــت و آمدهــای تجــاری از کشــورهای
اروپایــی بودهایــم کــه در ایــن میــان فرانســه گــوی
ســبقت را از دیگــر رقبــای اروپایــی خــود ربــوده و فصــل
جدیــدی بــرای احیــاء روابــط تجــاری گذشــته رقــم زده
اســت».
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی تصریــح کــرد« :از نــگاه
بخــش خصوصــی ایــران ،تجــارت فقــط خریــد و فــروش
کاال نیســت بلکــه ســرمایه گــذاری هــای مشــترک و
همــکاری هــای درهــم تنیــده اقتصــادی مــورد نظــر
اســت».
جــال پــور اعــام کــرد« :کشــاورزی ،صنعتــی ،آب و
پســآب ،مــواد غذایــی ،هــوا و فضــا ،تکنولــوژی نویــن،
مؤسســات دانــش بنیــان و گردشــگری از زمینــه هــای

همــکاری بیــن بخــش هــای خصوصــی دو کشــور مــی
باشــد».
در ادامــه ایــن همایــش« ،اســتفان لوفــول» وزیــر کشــاورزی
و جنــگل داری فرانســه ،اظهــار داشــت« :براســاس ســوابق
تاریخــی گذشــته مــی توانیــم روابــط تجــاری آینــده خــود
را بســازیم و از فرصــت هــای طالیــی و برگههــای برنــدهای
کــه در دســت داریــم نهایــت بهــره را ببریــم».
حضور  150شرکت فرانسوی در همایش
لوفــول ،حضــور بیــش از  150شــرکت معروف و بنام فرانســه
در ایــران را نشــان از عالقــه و تمایــل بخــش خصوصــی
فرانســه بــه همــکاری بــا صاحبــان صنایــع و فعــاالن
اقتصــادی ایــران دانســت و ادامــه داد« :هیــأت تجــاری
همــراه از انجمــن کارفرمایــی فرانســه (مــدف بیــن الملــل)،
متشــکل از بازرگانــان و صاحبــان صنایــع آن کشــور ،فعــال
در زمینــه هــای انــرژی ،نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،بانــک،
بیمــه و خدمــات ،حمــل و نقــل و امــور زیربنایــی ،صنایــع و
تجــارت ،ارتباطــات و فــن آوری اطالعــات ،کشــاورزی ،دارو
و تجهیــزات پزشــکی مــی باشــد».
وزیــر کشــاورزی و جنــگل داری فرانســه بــا بیــان اینکــه
بــا هــدف توســعه همــکاری هــای اقتصــادی بیــن ایــران
و فرانســه بــه ایــران ســفر کــرده ایــم ،اعــام کــرد« :بــه
همیــن منظــور دفتــر جدیــد تجــاری فرانســه در ایــران
تأســیس شــد».
عزم راسخ دو طرف پس از توافق وین
«ماتیــاس فــکل» وزیــر مشــاور در امــور بازرگانــی خارجــی
و جهانگــردی فرانســه نیــز در ادامــه ایــن نشســت تصریــح
کــرد« :پــس از توافــق ویــن ،عــزم و اراده دولــت فرانســه بــر
ایــن قــرار گرفتــه اســت کــه مناســبات مســتحکم ،پایــدار و
درازمــدت تجــاری و اقتصــادی بیــن دو کشــور قــرار گرفتــه
ا ست » .
وی اعــام کــرد« :اعــزام ایــن هیــأت بلندپایــه نشــان مــی
دهــد کــه دولــت فرانســه در کنــار ایــران اســت تــا ایــران
بتوانــد در اقتصــاد کل جهــان ســهیم باشــد و بــه تجــارت
جهانــی بپیونــدد».
ماتیــاس فــکل بــا اشــاره بــه تأســیس دفتــر تجــاری فرانســه
در تهــران گفــت« :ایــن دفتــر بــه منظــور ارائــه پیشــنهادات
تجــار ایرانــی بــرای همــکاری هــای مشــترک و تحلیــل و
بررســی موقعیــت هــای تجــاری تجــار و ســرمایه گــذار
فرانســوی تأســیس گردیــده اســت».
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پیشنهاد تشکیل تعاونیهای صادراتی
در ایــن نشســت ،ســیدحمید کالنتــری ،معــاون امــور
تعــاون وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نیــز بــا
اشــاره بــه تاکیــد اصــل  44قانــون اساســی بــه موضــوع
تعــاون تصریــح کــرد :یکــی از ارکان اقتصــاد کشــور
بخــش تعــاون اســت کــه میتوانــد بــا جمــع کــردن
منابــع مالــی بــه صــورت خــرد بــه افزایــش بهــره وری و
هــم افزایــی بیشــتر منجــر شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در نشســت بــا جمعــی
از نماینــدگان تشــکلها و انجمنهــای تعاونــی بــا
تاکیــد بــر ضــرورت توســعه صــادرات غیرنفتــی پیشــنهاد
داد تــا تعاونیهــای صادراتــی در کشــور تشــکیل شــود.
محمدرضــا نعم ـتزاده بــا بیــان اینکــه تــاش میکنیــم
تــا حمایتهــای الزم را از تعاونیهــا بیــش از پیــش بــه
عمــل آوریــم ،گفــت :تعاونیهــا بــه عنــوان بازوهــای
توانمنــد میتواننــد در کنــار بخــش تولیــد و تجــارت
باشــند و مــا در ایــن راســتا از هرگونــه اقدامــی حمایــت
میکنیــم .وی اســتفاده از تــوان تعاونیهــا را در جهــت
توســعه ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور مغتنــم دانســت و
گفــت :تــاش میکنیــم تــا از نظــرات و دیدگاههــای
فعــاالن ایــن حــوزه بیــش از گذشــته اســتفاده کنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اصــل اعتمادســازی و رعایــت آن از
ســوی تعاونیهــا اظهــار کــرد :بایــد مواظــب بــود تــا
افــراد بــا شــیوههای ناســالم در تعاونیهــا وارد نشــوند
تــا بتــوان از ظرفیــت تعاونیهــا بــه درســتی بهــره بــرد.
وی بــا تاکیــد بــر افزایــش تولیــد ،اشــتغال و درآمــد ملــی
بــه عنــوان یکــی از اهــداف مهــم ،تصریــح کــرد :در ایــن
خصــوص نقــش تعاونیهــا پــر رنــگ خواهــد بــود .
نعمــت زاده ضمــن پیشــنهاد تشــکیل تشــکل تعاونــی
صادراتــی یــادآور شــد :ایجــاد نهــاد یــا تشــکل مالــی
قــوی نیــز یکــی دیگــر از اقداماتــی اســت کــه میتواننــد
در جهــت تقویــت فعالیتهــا موثــر واقــع شــود.

وی بــه همــکاری ایــن وزارتخانــه بــا مجموعــه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت اشــاره کــرد و گفــت :امضــای
تفاهمنامــه بــا ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی ایــران یکــی از اقدامــات در جهــت گســترش
تعامــات بــوده اســت ،امــا خواســتار افزایــش ســطح
ایــن همکاریهــا هســتیم.
کالنتــری خواســتار همــکاری هــر چــه بیشــتر ایــن
ســازمان بــه منظــور ایجــاد شــهرکهای تعاونــی
صنعتــی شــد و گفــت :بــا ایجــاد ایــن شــهرکها بــه
دنبــال آن هســتیم تــا مالکیــت و مدیریــت شــهرکهای
تعاونــی صنعتــی در اختیــار تعاونیهــا قــرار بگیــرد.
وی افــزود :از ابتــدای دولــت یازدهــم تاکنــون بخــش
تعــاون بــا طــرح و برنامــه مشــخص و بــا ارائــه 7
راهبــرد اساســی تــاش کــرده تــا بیــش از پیــش در
جهــت تقویــت تعاونیهــا گام بــردارد کــه یکــی از
ایــن راهبردهــا تقویــت تعامــل بیــن دســتگاهی بــوده
اســت .معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه تعاونیهــا بــرای برقــراری
عدالــت اجتماعــی تــاش میکننــد ،از وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت خواســت تــا حمایتهــا و تعامــات
خــود را در ایــن راســتا بیــش از گذشــته گســترش دهد.
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صنعــت بــرق صنعتــي بــا حساســيتهاي باالســت.
گــره خــوردن خروجــي ايــن صنعــت بــا زندگــي
عــادي مــردم ســبب ميشــود كــه مالكيــت و توليــد
در آن از اهميــت خاصــي برخــوردار باشــد؛ امــا
آنطــور كــه گــزارش مركــز پژوهشهــاي مجلــس
از ارزيابــي عملكــرد وزارت نيــرو در بخــش بــرق
بيــن ســالهاي ۸۹تــا  ۹۲نشــان ميدهــد؛
بهواســطه عملكــرد نهچنــدان مناســب در ايــن
ســالها ،صنعــت بــرق بــه لحــاظ توليــد در ســه،
چهــار ســال آينــده داراي مشــكالت جــدي خواهــد
.شد
صنعــت بــرق صنعتــي بــا حساســيتهاي باالســت .گــره
خــوردن خروجــي ايــن صنعــت بــا زندگــي عــادي مــردم
ســبب ميشــود كــه مالكيــت و توليــد در آن از اهميــت
خاصــي برخــوردار باشــد؛ امــا آنطــور كــه گــزارش مركــز
پژوهشهــاي مجلــس از ارزيابــي عملكــرد وزارت نيــرو در
بخــش بــرق بيــن ســالهاي ۸۹تــا  ۹۲نشــان ميدهــد؛
بهواســطه عملكــرد نهچنــدان مناســب در ايــن ســالها،
صنعــت بــرق بــه لحــاظ توليــد در ســه ،چهــار ســال آينــده
داراي مشــكالت جــدي خواهــد شــد .در گــزارش مركــز
پژوهشهــا در ايــن بــاره آمــده اســت« :زمانــي كــه يــك
نيــروگاه از آغــاز بــه ســاخت تــا بهرهبــرداري احتيــاج دارد
۴الــي ۵ســال اســت بنابرايــن بــا ظرفيــت تمامــي ايجــاد
شــده در ۳ســال اول برنامــه پنجــم توســعه ،حكــم قانونــي
بنــد «د» مــاده ۱۳۳اجــرا نشــده اســت» امــا ايــن تخطــي
از مهمتريــن قانــون باالدســتي كشــور از كجــا ريشــه
ميگيــرد؟
بررســي «تعــادل» از گــزارش مركــز پژوهشهــاي مجلــس
شــوراي اســامي نشــان ميدهــد كــه بيــن ســالهاي
 ۱۳۸۸تــا  ۱۳۹۲دولــت مالــك اصلــي و بزرگتريــن متعهــد
ســاخت نيروگاههــا در كشــور بــوده اســت؛ هــر چنــد بيــن
ســالهاي ۸۸تــا ۹۲ميــزان ايــن تصــدي كاهــش يافتــه
و از ۷۸درصــد بــه ۵۹درصــد رســيده اســت امــا همچنــان
بــار اصلــي توليــد بــرق روي دوش دولــت اســت .طبــق
آخريــن آمــار در ســال ۹۲از مجمــوع هــزار و صــد و
چهــار نيــروگاه در كشــور ،مالكيــت ۶۵۱نيــروگاه در دســت
دولــت ،مالكيــت ۸۲نيــروگاه در دســت صنايــع بــزرگ كــه

گزارش عملكرد وزارت نيرو طي سالهاي ۸۹تا  ۹۲نشان داد

تخطي از برنامه پنجم توسعه؛ خاموشي در سالهاي پيش رو
خــود مصرفكننــده بــرق توليــدي هســتند و مالكيــت
۳۷۱نيــروگاه در دســت بخــش خصوصــي اســت .بررســي
چنيــن آمــاري ايــن ســوال را در ذهــن ايجــاد ميكنــد
كــه آيــا انحصــار دولــت در عرصــه بــرق منجــر بــه عملكــرد
ضعيــف در ايــن عرصــه شــده اســت؟ بخــش خصوصــي
تــوان بيشــتر و بهتــري بــراي پيشــبرد ايــن صنعــت دارد
يــا همچنــان بــه نظامــي حاكميتــي در ايــن حــوزه احتيــاج
داريــم؟ بــراي يافتــن پاســخ بــه ايــن پرســشها ســراغ
محمــد پارســا و حميدرضــا صالحــي دو فعــال صنعــت
بــرق رفتيــم.
حميدرضــا صالحــي در تشــريح دليــل ســهم عمــده دولــت
از توليــد بــرق ريشــه را در «واقعــي نبــودن قيمتهــا»
ديــده و بــه «تعــادل» ميگويــد« :دولــت از ديربــاز در
صنعــت بــرق ســهم داشــته و در بيشــتر كشــورهاي دنيــا
نيــز دولتهــا در توليــد و تاميــن بــرق ســهم زيــادي
دارنــد .تنهــا در برخــي كشــورهاي توســعهيافته اســت
كــه نيروگاههــاي توليــد بــرق ،تقريبــا بهطــور كامــل،
بــه بخــش خصوصــي واگــذار شــده اســت ».او ميافزايــد:
«در ايــران نيــز بخــش خصوصــي فاصلــه زيــادي بــا
تصديگــري در امــور توليــد و توزيــع بــرق دارد .ايــن
فاصلــه فاحــش ،ريشــه در اقتصــاد انــرژي دارد .بــه ايــن
ي كــه قيمتهــاي بــرق در ايــران فاصلــه زيــادي بــا
معن ـ 
قيمتهــاي واقعــي آن دارد .ايــن موضــوع ،اثــرات مخربــي
بــر صنعــت بــرق كشــور وارد ميكنــد .يكــي از ايــن اثــرات،
كاهــش انگيــزه بخــش خصوصــي جهــت ســرمايهگذاري در
ايــن صنعــت اســت .درصورتــي كــه قيمــت بــرق واقعــي

شــود ،بخــش خصوصــي بــه ســرمايهگذاري در ايــن بخــش
راغــب خواهــد شــد« .امــا همهچيــز بــه قيمــت تمــام شــده
خالصــه نميشــود ،از ديــدگاه صالحــي عامــل ديگــري كــه
مانــع از واگــذاري بخشهــاي مختلــف صنعــت بــرق كشــور
بــه بخــش خصوصــي ميشــود ،عــدم اعتمــاد دولــت بــه
بخــش خصوصــي اســت .بخــش خصوصــي بهدليــل عمــل
نكــردن دولــت بــه تعهداتــش بســيار نحيــف شــده و ديگــر
قــدرت اجــراي مطلــوب پروژههــا را نــدارد .ايــن موضــوع
نيــز بهنوعــي ريشــه در قيمتهــاي غيرواقعــي دارد.
كانــال ارتباطــي قيمتهــاي غيرواقعــي بــا ضعيــف شــدن
بخــش خصوصــي بديــن صــورت اســت كــه باتوجــه بــه
قيمتهــاي پاييــن بــرق ،دولــت متعهــد ميشــود كــه
بــرق را بــه قيمــت واقعــي از بخــش خصوصــي خريــداري
كنــد؛ امــا بهموقــع تعهــدات مالــي خــود را انجــام نــداده
و بخــش خصوصــي كــه بــراي تاميــن مالــي پــروژه خــود
از بانــك وام گرفتــه در معــرض ضبــط امــوال از جانــب
بانــك قــرار ميگيــرد .بدينترتيــب بخــش خصوصــي
بســيار ضعيــف شــده و بســياري از بنگاههــا بــه ايــن دليــل
ورشكســت شــدهاند .ضمــن اينكــه ،غيرواقعــي بــودن
قيمتهــا دولــت را هــم بــه ورطــه زيــان خواهــد كشــاند
و هزينــه دولــت بهخاطــر جبــران مابهالتفــاوت قيمــت
نفــت ،افزايــش خواهــد داشــت .بســياري از خاموش ـيهايي
كــه اتفــاق ميافتــد نيــز ريشــه در هميــن مســاله دارد.
انگشت اتهام به سوي دولت نهم و دهم
امــا صالحــي در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه باتوجــه
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بــه كــمكاري وزارت نيــرو در ســالهاي ۹۱ ،۹۰و  ۹۲و
احتمــال كمبــود عرضــه در ســالهاي آينــده ،چــه راهحلــي
را مناســب ميدانــد ،بيــان ميكنــد« :دولتهــاي هفتــم
و هشــتم ،وزارت نيــرو را در شــرايطي تحويــل دادنــد كــه
حــدود ۴۲هــزار مــگاوات ظرفيــت توليــد بــرق داشــت و
قراردادهايــي بــراي ســاخت نيروگاههايــي بــا ظرفيــت
۱۷هــزار مــگاوات منعقــد شــده بــود .ايــن وزارت در
شــرايطي بــه دولــت نهــم تحويــل داده شــد كــه پروژههــاي
در دســت اجــرا بهطــور متوســط ۷۰درصــد پيشــرفت
فيزيكــي داشــتند؛ امــا در پايــان دولتهــاي نهــم و دهــم،
ظرفيــت توليــد بــرق حــدود ۷۰هــزار مــگاوات بــود و حــدود
۵۶۰۰مــگاوات نيــز پــروژه در دســت اجــرا داشــت كــه
تنهــا چيــزي حــدود ۳هــزار مــگاوات از آن قابليــت اجــرا
داشــت ،بنابرايــن وزارت نيــرو در دولتهــاي نهــم و دهــم
چ عنــوان عملكــرد قابــل دفاعــي نداشــته اســت .امــا
بههي ـ 
باتوجــه بــه شــرايط اقتصــادي كشــور در آن دوره و تعطيلــي
تعــداد زيــادي از بنگاههــاي اقتصــادي ،نيــاز آنچنانــي
بــه بــرق احســاس نشــد .اكنــون باتوجــه بــه توفيــق در
مذاكــرات ،وضعيــت اقتصــادي كشــور رو بــه بهبــود اســت و
پيشبينــي ميشــود كــه در بخــش صنعــت نيــاز زيــادي
بــه بــرق احســاس كنيــم».
او پيشــنهاد ميكنــد« :دولــت بايــد بــا محوريــت بخــش
خصوصــي و بــا مديريــت جهــادي ايــن نيــاز مضاعــف بــه
بــرق را مرتفــع كنــد .يكــي از راههــاي موجــود بــراي پــر
كــردن شــكاف ايجــاد شــده ميــان عرضــه و تقاضا ،اســتفاده
از نيروگاههــاي مقيــاس كوچــك بــرق ( )CHPاســت .ايــن
نيروگاههــاي كوچــك قابليــت ايجــاد و راهانــدازي ســريع و
نيــز اتصــال بــه شــبكه بــرق سراســري را دارنــد ،بنابرايــن
ميتواننــد در صــورت وجــود مــازاد ظرفيــت مقــداري از
آن را بــه شــبكه بــرق سراســري تزريــق كــرده و جهــت
كنتــرل هرچــه مناســبتر خاموشــيها از ايــن سيســتمها
اســتفاده كــرد».
خصوصيهايي كه دوباره دولتي شدند
امــا محمــد پارســا ديگــر فعــال صنعــت بــرق وضعيــت فعلــي
را بااشــاره بــه نحــوه مالكيــت بخــش خصوصــي در توليــد
بــرق آغــاز كــرده و بيــان ميكنــد« :تقريبــا ۵۰درصــد از
توليــد بــرق در نيروگاههــا را بخــش خصوصــي بهعهــده دارد
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

به دغدغه
صادرکنندگان توجه
کنید
هشــتمین نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق بازرگانــی تهــران بــا دســتور بررســی تاثیــر منفــی
نحــوه اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزشافــزوده بــر قــدرت رقابــت
کاالهــای صادراتــی برگــزار شــد.
اعضــای ایــن کمیســیون بــا دعــوت از مدیــرکل دفتــر فنــی و
اعتراضــات مودیــان معاونــت مالیــات بــر ارزشافــزوده ،بیمهــا
و نگرانیهــای خــود را دربــاره اثرگــذاری منفــی مالیــات بــر
صــادرات کشــور بــا او در میــان گذاشــتند و خواســتار توجــه
ســازمان امــور مالیاتــی بــه دغدغههــای صادرکننــدگان شــدند.

آمار موجود حاکی از کاهش واردات است

در ابتــدای ایــن نشســت ،محســن بهرامــی ارضاقــدس کــه
ریاســت کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق
بازرگانــی تهــران را برعهــده دارد تحلیلــی از وضعیــت واردات در
ماههــای گذشــته ارائــه کــرد و گفــت :آمــار موجــود حاکــی از
کاهــش واردات اقالمــی چــون گنــدم اســت .در عیــن حــال بــه
دلیــل ممنوعیــت واردات شــکر و برنــج ،ارزش کل واردات تحــت
تاثیــر ایــن ممنوعیتهــا کاهــش یافتــه اســت .بهرامــی ارض
اقــدس افــزود :در دوران تحریمهــا ،برخــی از کاالهــا  ۱۰۰روز
و برخــی دیگــر بیــش از  ۱۰۰روز ذخیــره اســتراتژیک دارنــد.
اکنــون بــا توجــه بــه مباحثــی کــه دربــاره دوره پســاتحریم
مطــرح اســت ،مقــرر شــده کــه در ذخیــره ایــن میــزان کاالی
اســتراتژیک تجدیدنظــر شــود و ایــن عامــل دیگــری اســت کــه
میتوانــد بــر کاهــش واردات اقــام اســتراتژیک اثرگــذار باشــد.
او دربــاره صــادرات نیــز گفــت :بهدلیــل کاهــش قیمــت نفــت،

قیمــت محصــوالت پتروشــیمی نیــز کاهــش یافتــه و ایــن افــت
قیمــت ،ارزش صــادرات ایــران را نیــز تحتالشــعاع قــرارداده
اســت .او بــا اشــاره بــه نگرانــی برخــی اعضــای کمیســیون در
زمینــه کاهــش قیمــت ســنگآهن و تاثیــر آن بــر صــادرات
گفــت :بهدلیــل تاخیــر در انعــکاس اخبــار بــازار داخــل و
بازارهــای جهانــی بــه مراکــز تصمیمســازی دولــت ،تصمیمــات
در دولــت بــا تاخیــر اتخــاذ میشــود و ایــن یکــی از آفتهــای
سیســتم اداری ایــران در دورههــای مختلــف بــوده اســت.

اطالعرسانی در عزل و نصبها

حمیدرضــا صالحــی ،عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت نیــز
بــا اشــاره بــه تغییــر مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ،ایــن
درخواســت را مطــرح کــرد کــه مقامــات دولتــی در عــزل و
نصبهــای بانکهــای توســعهای نظیــر بانــک توســعه صــادرات
کــه بهطــور مســتقیم بــا فعــاالن اقتصــادی در ارتبــاط اســت،
بخــش خصوصــی را نیــز در جریــان بگذارنــد .او همچنیــن از
ســنگاندازی بانکهــای توســعهای در مقابــل فعــاالن اقتصــادی
گالیــه کــرد و گفــت :بــا وجــود قــول مســاعد معــاون اول
رییسجمهــوری ،بانــک توســعه صــادرات چنــدان بــه انتظــارات
صادرکننــدگان توجــه نمیکنــد .مــا همــواره ایــن خواســته را
مطــرح کردهایــم کــه فــردی بهعنــوان معــاون توســعه صــادرات
ریاس ـتجمهوری تعییــن شــود تــا مشــکالت مربــوط بــه حــوزه
صــادرات از طریــق ایــن شــخص دنبــال شــود .در همیــن حــال،
برخــی دیگــر از حاضــران کمیســیون نیــز نســبت بــه نحــوه
ارتبــاط بانــک توســعه صــادرات بــا فعــاالن اقتصــادی انتقاداتــی
را مطــرح کردنــد و برایــن اســاس مقــرر شــد ،ایــن موضــوع در

جلس ـهای جداگانــه بــا حضــور مســئوالن ایــن بانــک پیگیــری
و تقویــت ارتبــاط ســازمانی بانــک توســعه صــادرات و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بهعنــوان یکــی از خواســتههای
بخــش خصوصــی در ایــن نشســت مطــرح شــود .بهرامــی ارض
اقــدس بــا اشــاره بــه پیشــنهادی کــه صالحــی مطــرح کــرد،
گفــت :ایــن پیشــنهاد قابــل طــرح اســت کــه دربــاره پروژههــا
و صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ،چنانچــه حاشــیه ســود
پروژههــا اجــازه میدهــد ،بانکهــای توســعهای نظیــر بانــک
توســعه صــادرات در ازای گشــایش فاینانــس بــا نرخــی معــادل
میانگیــن جهانــی ،بخشــی از ســود ســرمایهگذاری را بپذیــرد.
در واقــع اگــر تفاهمنامــهای میــان فعــاالن بخــش خصوصــی
و بانکهــای توســعهای بــه امضــا برســد کــه بــر مبنــای آن
ایــن بانکهــا نــرخ گشــایش فاینانــس را کمتــر و مطابــق بــا
نــرخ مرســوم جهانــی اعــام کننــد و مابهالتفــاوت ســود را از
پیمانــکاران دریافــت کننــد ،ایــن میتوانــد تــا زمــان برقــراری
ارتبــاط بــا بانکهــای جهانــی و کاهــش هزینــه پــول در کشــور
بهعنــوان یــک مــدل مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .یکــی دیگــر
از حاضــران ایــن نشســت نیــز اظهارکــرد :ایــن پیشــنهاد را بــا
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت کــه رییــس مجمــع توســعه
صــادرات اســت مطــرح کردهایــم ،امــا هنــوز اقدامــی در ایــن
زمینــه انجامنشــده اســت .شــاید اگــر ایــن پیشــنهاد از ســوی
اتــاق مطــرح شــود ،بتــوان انتظــار داشــت کــه در ایــن زمینــه
گشایشــی حاصــل شــود.

کمبود نقدینگی در شهریور

10

در ایــن نشســت حضــور داشــت ،شــهریور را بدتریــن مــاه از نظــر
کمبــود تســهیالت و نقدینگــی در واحدهــای تولیــدی کشــور
خوانــد و گفــت :بســیاری از ایــن واحدهــا حتــی نتوانســتهاند
حقــوق کارکنــان خــود را بپردازنــد .ابوالحســن خلیلــی در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود افــزود :از مــاه گذشــته ،ارائــه ارز
مبادلـهای بــرای واردات برخــی کاالهــا متوقــف شــده و مشــخص
نیســت ،ایــن اقــدام براســاس چــه سیاســتی انجامشــده اســت.
اگرچــه بــه نظــر میرســد ،اکنــون زمــان مناســبی اســت کــه
دولــت سیاســت تــک نرخــی شــدن ارز را پیــاده کنــد .ایــن فعــال
اقتصــادی در ادامــه بیــان کــرد :پیامــد اجــرای ایــن سیاســت
آن اســت کــه قیمــت تمــام شــده کاالهــای وارداتــی حــدود ۱۰
درصــد افزایــش پیــدا میکنــد .البتــه نظــر دولــت ایــن اســت کــه
قیمــت در بــازار نوســان نخواهــد داشــت ،چــرا کــه درحالحاضــر،
تقاضایــی وجــود نــدارد .خلیلــی در ادامه گزارشــی از رشــد ارزش
نشــان(برند)های معتبــر در جهــان ارائــه کــرد و گفــت :در ۱۰
ســال گذشــته ،یعنــی از ســال  ۲۰۰۶تــا ۲۰۱۵میــادی ارزش
 ۱۰۰نشــان(برند) برتــر از ۴/۱میلیــارد دالر بــه  ۳/۳میلیــارد
دالر افزایــش یافتــه اســت .بــه گفتــه او۶ ،نشــان(برند) نخســت
این  ۱۰۰نشـــان(برند) برتــــر ،نشــــان(برند)های فناوریک بوده،
نشــان(برند)های هفتــم و هشــتم نیــز در گــروه صنایــع غذایــی
قــرار دارد و بقیــه نشــان(برند)ها بیشــتر در حــوزه خردهفروشــی
اســت .او افــزود :در ایــن  ۱۰ســال نشــان(برند) اپــل ۶۷درصــد،
فیــس بــوک ۹۹درصــد و اینتــل ۵۷درصــد رشــد کــرده اســت .او
ادامــه داد :تنهــا یکپنجــم رشــد ارزش نشــان(برند)ها بــه آســیا
و اقیانوســیه مربــوط بــوده و از ایــن مقــدار  ۱۳درصــد بــه چیــن
اختصــاص دارد.

نسبت اندک صادرات صنعتی به صادرات کاالیی

در ادامــه ایــن نشســت ،مریــم خزایــی ،معــاون اقتصــادی
دبیــرکل اتــاق تهــران بــه آمــار ســازمان تجــارت جهانــی اشــاره
و اعــام کــرد در ایــن آمــار صــادرات کاالیــی ایــران در ســال
۲۰۱۴میــادی حــدود ۸۹میلیــارد دالر عنــوان شــده کــه نســبت
بــه ســال ۲۰۱۳میــادی معــادل ۶/۷درصــد رشــد داشــته
اســت .بــه گفتــه خزایــی در ایــن آمــار ،صــادرات صنعتــی
کشــور۸/۱۷میلیارد دالر بــرآورد شــده کــه نســبت بــه ســال
گذشــته میــادی ۴/۴درصــد افزایــش یافتــه اســت .وی افــزود:
موضــوع جالــب توجــه ایــن اســت کــه نســبت صــادرات صنعتــی
بــه صــادرات کاالیــی ایــران۲۰ ،درصــد بــرآورد شــده اســت

دبیــر خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان تهــران نیــز کــه ادامه در صفحه .10
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در حالــی کــه ایــن رقــم دربــاره ترکیــه ۷۷درصــد تخمیــن زده
شــده اســت .بــه ایــن معنــا کــه ۷۷درصــد صــادرات کاالیــی
ترکیــه ،صــادرات صنعتــی اســت.معاون اقتصــادی دبیــرکل
اتــاق تهــران در خبــر دیگــری اعــام کــرد :بانــک مرکــزی آمــار
 ۴ماهــه تســهیالت پرداختــی بــه بخشهــای مختلــف را ارائــه
کــرده اســت .براســاس ایــن گــزارش میــزان تســهیالت پرداختــی
در  ۴مــاه نخســت ســال۹۴ ،هــزار میلیــارد تومــان عنــوان شــده
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۴/۱۶درصــد رشــد
داشــته و بــا احتســاب نــرخ ۴/۱۵درصــدی تــورم ،رقم تســهیالت،
رشــد حقیقــی مثبتــی را تجربــه کــرده اســت .خزایــی ادامــه داد:
در ایــن گــزارش عنــوان شــده تســهیالت پرداختــی بــه صنعــت و
معــدن ۲۸هزارمیلیــارد تومــان بــوده کــه میــزان رشــد آن نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۰درصــد اســت .امــا بــا در نظــر
گرفتــن نــرخ تــورم رشــد حقیقــی تســهیالت صنعــت و معــدن
منفــی اســت .او گفــت :تســهیالت پرداختــی بــه حــوزه بازرگانــی
نیــز ۱۲هــزار میلیــارد تومــان عنــوان شــده کــه ۱۷درصــد کل
تســهیالت پرداختــی اســت .محمدرضــا شــجاعالدینی پــس
از آنکــه اعضــای کمیســیون پیرامــون ایــن آمــار و تســهیالت
نظــرات خــود را اعــام کردنــد ،ایــن پیشــنهاد را مطــرح کــرد
کــه مســئوالن بانــک مرکــزی بــه اتــاق دعــوت شــوند تــا فعــاالن
اقتصــادی را در جریــان سیاس ـتهای پولــی قــرار دهنــد.

تبعیض میان بانک مرکزی و بخش خصوصی

فریــدون طالیــیزاده ،معــاون امــور کســبوکار اتــاق تهــران
نیــز در ایــن نشســت اظهــار کــرد :براســاس قانــون تجــارت
پــس از تصویــب صورتهــای مالــی در هــر دوره ،دیگــر از
هیاتمدیــره رفــع تکلیــف میشــود ،امــا در قانــون مالیاتهــا
ایــن تکلیــف هیــچگاه برداشــته نمیشــود و هیاتمدیــره ،بــه
صــورت متضامنــی مســئول پرداخــت مالیــات اســت .او افــزود:
گرفتــاری دیگــری کــه بیشــتر در مالیــات بــر ارزشافــزوده
ظاهــر شــده ایــن اســت کــه حــد ســقفی بــرای مطالبــه مالیــات
بــر ارزشافــزوده تعریــف نشــده اســت .بــه گفتــه طالیــیزاده،
بهدلیــل محاســبه مالیــات بــر ارزشافــزوده بــه میــزان  ۴دوره

در ســال ،اتــاق تهــران ایــن پیشــنهاد را مطــرح کــرده در پایــان
ســال بــا رســیدگی بــه مالیــات عملکــرد ،در زمینــه مالیــات بــر
ارزشافــزوده مفاصــا صــادر شــود .او افــزود :موضــوع دیگــری
کــه میتوانــد در قانــون مالیــات جدیــد مشــکلآفرین شــود،
مالیــات ســبز اســت .در قانــون مقــرر شــده کــه کارخانههــای
آالینــده محیطزیســت۲ ،درصــد «مالیــات ســبز» بپردازنــد
و حتــی شــرکتی هــم کــه زیــانده اســت بایــد ایــن مالیــات
را بپــردازد .در بخــش دیگــری از ایــن قانــون ،بــرای آنچــه
محصــوالت تخریبکننــده محیطزیســت نامیــده شــده،
۱۰درصــد مالیــات تعییــن شــده اســت .امــا ســوال اینجاســت
کــه اگــر کاالیــی مخــرب محیطزیســت اســت بــا اخــذ مالیــات،
اثــر تخریبــی آن از بیــن مــیرود؟ طالیــیزاده گفــت :ایــن در
حالــی اســت کــه ســازمان محیطزیســت خــود اختیــار هرگونــه
برخــورد بــا موسســات مخــرب محیطزیســت را دارد .موضــوع
دیگــری کــه فریــدون طالیـیزاده بــه آن اشــاره کــرد ،ایــن بــود
کــه مالیــات پیمانــکاران پــس از تحقــق درآمــد وصــول شــود .او
همچنیــن بیــان کــرد :بهدلیــل مالیاتــی کــه بــر شــمش طــا
اعمــال میشــود ،قاچــاق طــا بــه ۳میلیــارد دالر رســیده اســت.
ضمــن اینکــه در زمینــه اعمــال مالیــات بــر واردات طــا میــان
بانــک مرکــزی و بخــش خصوصــی نیــز تبعیــض وجــود دارد.

اعضای کمیسیون چه میگویند؟

پــس از مــرور اخبــار و رویدادهــای مهــم حــوزه تجــارت،
رســیدگی بــه دســتور اصلــی نشســت ،یعنــی موضــوع مالیــات
بــر ارزشافــزوده آغــاز شــد؛ و برخــی اعضــا بــه اظهاراتــی در ایــن
بــاره پرداختنــد:
عبــاس آرگــون :مــا مالیــات بــر ارزشافــزوده را پرداخــت
میکنیــم ،امــا بــه نظــر میرســد ایــن وجــوه پرداختــی
بهدســت دولــت نمیرســد ،بنابرایــن ایــن پرســش قابــل طــرح
اســت کــه بــرای اصــاح ایــن وضعیــت چــه تدبیــری اندیشــیده
شــده اســت.محمد شــریفینیکنفس :تعریــف کاالی صادراتــی
از نظــر ســازمان امــور مالیاتــی چیســت؟۴۰درصد ظرفیــت
اقتصــادی کشــور از پرداخــت مالیــات معــاف اســت .در عیــن
حــال ،بخشهایــی کــه مشــمول ایــن معافیتهــا هســتند بــا
بخــش خصوصــی نیــز رقابــت میکننــد .بــه همیــن ســبب،
بخــش خصوصــی بــه حاشــیه رانــده شــده اســت .الیحــه
اصالحــی مالیــات بــر ارزشافــزوده در مجلــس در حــال بررســی
اســت ،اتــاق بایــد رایزنــی کنــد کــه وضعیــت ایــن ۴۰درصــد
نیــز مشــخص شــود تــا رقابتــی ســالم شــکل گیــرد و بخــش
خصوصــی تقویــت شــود .ســیدرضی آقامیــری :در شــورای
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گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ایــن موضوعــات بــا
مســئوالن ســازمان امــور مالیاتــی در میــان گذاشــته شــده امــا
ایــن پرســش را بــار دیگــر مطــرح میکنــم کــه تفــاوت ضریــب
صفــر مالیاتــی و معافیــت مالیاتــی چیســت .دربــاره صــادرات از
زمانــی کــه کاال تولیــد میشــود تــا زمانــی کــه بــه گمــرک
میرســد ،در مراحــل مختلــف ،مالیــات آن پرداخــت شــده و
قیمــت کاال افزایــش مییابــد .تــا ایــن مرحلــه بــه واســطه اعمــال
مالیــات و افزایــش قیمــت ،از قــدرت رقابــت کاالی صادراتــی تــا
حــدودی کاســته شــده اســت .امــا در پایــان کار ،مالیــات بــر
ارزشافــزوده هــم محاســبه میشــود و بــه صادرکننــده پــس
داده میشــود ،در حالــی کــه مقــدار آن ،مالیاتهــای پرداخــت
شــده در مراحــل قبــل را پوشــش نمیدهــد.

تخطي از برنامه پنجم توسعه
خاموشي در سالهاي پيش رو
ادامه از صفحه 8
امــا ايــن درصــد مشــاركت ،بــه هيچوجــه درصــد خالــص
مشــاركت نيســت .تقريبــا ۹۰درصــد از ايــن مقــدار را
بخشهــاي شــبهدولتي برعهــده دارنــد .ايــن بــه معنــاي
آن اســت كــه در مجمــوع چيــزي حــدود ۵درصــد از كل
توليــد بــرق توســط بخــش خصوصــي انجــام ميشــود .از
طرفــي واگــذاري نيروگاههــا بــه بخشهــاي شــبهدولتي
نهتنهــا فايدهيــي بــراي صنعــت بــرق نــدارد بلكــه در
مــواردي بــه زيــان ايــن صنعــت نيــز بــوده اســت .در
مــوارد زيــادي مشــاهده شــده كــه ايــن بخشهــا مالكيــت
يــك نيــروگاه را دراختيــار ميگيرنــد امــا از عهــده توليــد
و تاميــن بــرق بــر نيامــده و ناچــار بــه واگــذاري مجــدد
نيــروگاه بــه دولــت شــدهاند».
او در ادامــه بــر اظهــارات صالحــي در زمينــه بدهــي دولــت
تاكيــد كــرده و بيــان ميكنــد« :نكتــه ديگــر در ايــن بــاره
ايــن اســت كــه بهدليــل بدهــي زيــاد دولــت بــه بخــش
خصوصــي ،ســرمايهگذاري در پروژههــاي صنعــت بــرق
بــراي بخــش خصوصــي جذابيــت خاصــي نــدارد ».پارســا
نيــز ماننــد صالحــي واقعــي نبــودن قيمــت بــرق را عامــل
اصلــي عــدم رغبــت بخــش خصوصــي بــراي ورود بــه ايــن
عرصــه دانســته و بيــان ميكنــد« :يكــي از مهمتريــن
عوامــل ســرمايهگذاري ضعيــف بخــش خصوصــي در
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صنعــت بــرق كشــور ،واقعــي نبــودن قيمتهــاي بــرق
اســت .اساســا پيــش از واقعــي كــردن قيمتهــا هيــچ
واگــذاري نبايــد صــورت ميگرفــت».
امــا آيــا واقعــي نبــودن قيمــت تمــام مســاله اســت؟
پارســا در ايــن زمينــه ميگويــد« :يكــي ديگــر از عوامــل
مهــم در جــذب ســرمايهگذاري بخــش خصوصــي ،ايجــاد
زيرســاختهاي بيمهيــي اســت .پوشــش بيمهيــي
ريســكهاي سياســي و نيــز ريســكهاي تجــاري ،عاملــي
بســيار مهــم و تاثيرگــذار در ايجــاد رغبــت در بخــش
خصوصــي بــراي ســرمايهگذاري در صنعــت بــرق اســت.
در صــورت ايجــاد ايــن نــوع پوش ـشهاي بيمهيــي بخــش
خصوصــي بــا اطمينــان بيشــتري وارد يــك ســرمايهگذاري
خواهــد شــد و بانكهــا نيــز بــه اتــكاي ايــن پوشــشها،
پــروژه را تاميــن مالــي ميكننــد ».ايــن فعــال صنعــت
بــرق نيــز پيشــنهاد خــود بــراي كاهــش مضــرات كمبــود
توليــد بــرق در چنــد ســال آينــده را اينگونــه بيــان
يو
ميكنــد« :در حــال حاضــر نگرانيهــاي بســيار جــد 
عميقــي در زمينــه عرضــه بــرق وجــود دارد .باتوجــه بــه
توافــق ايــران بــا كشــورهاي  ۵+۱و باتوجــه بــه افزايــش
تقاضــاي نفــت از جانــب صنعتگــران ،پيشبينــي ميشــود
ســاالنه حــدودا بــه ۷هــزار مــگاوات ظرفيــت مــازاد بــر
آنچــه در حــال حاضــر دراختيــار داريــم ،نيــاز پيــدا كنيــم.
امــا در حــال حاضــر پروژههايــي كــه بتواننــد پاســخگوي
چنيــن حجمــي از تقاضــا باشــند نداريــم .در چنيــن
شــرايطي دو حالــت پي ـشروي مــا خواهــد بــود؛ يــا بايــد
شــاهد خاموشــيهاي خيلــي زيــاد در كشــور بــوده يــا
بايــد دچــار افــت شــديد راندمــان صنايــع كشــور باشــيم.
زيــرا در شــرايط كمبــود عرضــه بــرق ،صنايــع مجبــور
بــه تعطيليهــاي طوالنيمــدت خواهنــد شــد كــه ايــن
موضــوع عمــا آنهــا را از صرفــه اقتصــادي خــارج خواهــد
كــرد».
پارســا يكــي از جديتريــن راهكارهــا را «واردات بــرق»
دانســته و بيــان ميكنــد« :يكــي از راههــاي پوشــش شــكاف
ميــان عرضــه و تقاضــا ،ايــن اســت كــه اتصــاالت خطــوط
بــرق را از شــمال كشــور بــه روســيه و ازبكســتان متصــل و
از ايــن كشــورها بــرق وارد كنيــم .باتوجــه بــه اينكــه روســيه
و ازبكســتان در فصــول گــرم ســال بــه بــرق زيــادي نيــاز
ندارنــد و معمــوال در ايــن فصــول مــازاد توليــد بــرق دارنــد
بهراحتــي ميتوانيــم از ايــن كشــورها بــرق مــورد نيــاز
خــود را وارد كنيــم».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از طریق تاسیسات ال.ان.جی؛

گاز ایران
از عمان به اروپا می رسد
بــا توجــه بــه محدودیــت انتقــال گاز از طریــق خــط لولــه،
بخشــی از صــادرات گاز ایــران بــه مناطــق دوردســت بایــد بــه
صــورت  LNGانجــام شــود و بنابرایــن ایــران از مــدت هــا
پیــش ،توجهــی ویــژه بــه توســعه ایــن صنعــت معطــوف کــرده
کــه البتــه تاکنــون بــه دلیــل تحریــم ،بــه نتیجــه نرســیده
اســت.
در تاسیســات ال.ان.جــی ،گاز طبیعــی در دمــای منفــی 162
درجــه بــه گاز مایــع تبدیــل و فشــرده مــی شــود بــه طــوری
کــه هــر  600واحــد حجــم گاز بــه یــک حجــم  LNGتبدیــل
و برایــن اســاس امــکان صــادرات حجــم عظیمــی از ایــن نــوع
گاز فشــرده از طریــق شــناورهای مخصــوص فراهــم مــی شــود.
علیرغــم اهمیــت  LNGبــرای نقــش آفرینــی بیشــتر ایــران در
بــازار تجــارت جهانــی گاز ،امــا متاســفانه چشــم انــداز مثبتــی
بــرای توســعه ایــن صنعــت در کوتــاه مــدت مشــاهده نمــی
شــود و بررســی هــا از توقــف پــروژه هــای  LNGدر داخــل
کشــور حکایــت دارد.
تاکنــون ســه پــروژه پرشــین ،ایــران  LNGو پــارس LNG
بــرای در ایــران تعریــف شــده کــه بخــش عمــده کار آنهــا
متوقــف شــده اســت .دو پــروژه پــارس و پرشــین  LNGبــه
دلیــل تحریــم متوقــف شــده ولــی پــروژه ایــران ال.ان.جــی بــا
پیشــرفت حــدود  ٥٠درصــدی در جریــان بــوده و قــرار اســت با
رفــع تحریــم هــا ،تاسیســات و تجهیــزات ایــن پــروژه خریداری
و نصــب شــود.
در حــال حاضــر ،بیــش از  30درصــد تجــارت گاز دنیــا از
طریــق  LNGصــورت مــی گیــرد و ایــن صنعــت پیوســته در
حــال گســترش اســت و ایــران نیــز بــا هــدف تحکیــم حضــور
خــود در ایــن بــازار قصــد دارد کــه بــه ســراغ صــادرات ال.ان.
جــی بــرود.
ایــران بــا برخــورداری از  33.7تریلیــون مترمکعــب ذخایــر
اثبــات شــده از بزرگتریــن کشــورهای دارنــده ذخایــر گاز
طبیعــی در جهــان اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود تــا 200

ســال آینــده از ایــن نعمــت برخــوردار باشــد.
ایــن حجــم عظیــم ذخایــر گازی ،ایران را بــه یکــی از بزرگترین
صادرکننــدگان بالقــوه ایــن محصــول هیدروکربــوری تبدیــل
کــرده بــه طــوری کــه تخمیــن زده مــی شــود کــه در صــورت
فراهــم شــدن شــرایط ،ایــران بتوانــد  10درصــد تجــارت گاز
دنیــا را در اختیــار بگیــرد.
بــا توجــه بــه توقــف پــروژه هــای ال.ان.جــی در ایــران،
راهــکاری کــه مقامــات صنعــت نفــت بــرای ورود بــه ایــن بــازار
اندیشــیده انــد ،اســتفاده از ظرفیــت هــای کشــور عمــان اســت
بــه طــوری کــه قــرار اســت گاز ایــران بــه ایــن کشــور منتقــل
و بــه ال.ان.جــی تبدیــل و در گام نهایــی بــه مقصدهــای
دوردســت در شــرق آســیا و اروپــا صــادر شــود.
براســاس توافــق ســال  ٢٠١٣میــان دو کشــور ،قــرار اســت
بــرای  ١٥ســال روزانــه  ٢٨میلیــون مترمکعــب گاز ایــران از
طریــق یــک خــط لولــه از بســتر خلیــج فــارس بــه عمــان
صــادر شــود.
در روزهــای اخیــر ،بــا امضــای قــرارداد اجــرای مطالعــات
مربــوط بــه احــداث ایــن خــط لولــه ،گام نخســت بــرای
عملیاتــی کــردن طــرح صــادرات گاز بــه عمــان برداشــته شــد.
براســاس برآوردهــای اولیــه ،پیــش بینــی مــی شــود کــه ایــن
خــط لولــه در حــدود  30مــاه ســاخته شــده و ارســال گاز
ایــران بــه ایــن کشــور آغــاز شــود.
علیرضــا کاملــی مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز در ایــن
بــاره مــی گویــد :یکــی از دالیــل تاکیــد وزیــران نفت دو کشــور
بــر تســریع اجــرای صــادرات گاز ایــران بــه عمــان ،افــزون بــر
نیــاز عمــان بــه گاز ایــران ،بحــث ال.ان.جــی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون حــدود  ٢٣درصــد از ظرفیت
تولیــد ال.ان.جــی عمــان بالاســتفاده مانــده و ایــران قــرار اســت
از ایــن ظرفیــت خالــی بــرای بازاریابــی و فــروش ال .ان.جــی
اســتفاده کنــد و بــه ازای آن هزینــه حــق العملــکاری بــرای
تبدیــل گاز بــه ال.ان.جــی را بــه ایــن کشــور پرداخــت کنــد.
بنابرایــن بایــد تــا ســه آینــده منتظــر مانــد تــا ال.ان.جــی
ایــران از طریــق کشــور عمــان بــه بازارهــای هــدف در آســیا و
اروپــا صــادر مــی شــود.
هرچنــد ســاخت ســه پــروژه ال.ان.جــی در ایــران در دســتور
قــرار داشــته و رفــع تحریــم هــا در مــاه هــای آینــده موانــع
پیــش روی تکمیــل آنهــا را برمــی دارد ،امــا بــه نظــر نمی رســد
کــه هیــچ کــدام از آنهــا زودتــر از پــروژه تبدیــل گاز ایــران بــه
ال.ان.جــی در کشــور عمــان بــه نتیجــه برســد.

شماره پنج  ///هفته اول مهر هزار و سیصد نود و چهار
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عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران دربــاره بخــش
خصوصــی مشــارکت کننــده در مذاکــره بــا هیئــت هــای
خارجــی گفــت :مذاکــرات اقتصــادی فعلــی بیشــتر بــا
شــرکت و نهادهایــی کــه مدیریــت و تصــدی گــری شــبه
دولتــی دارنــد اتفــاق مــی افتــد .مثــل خودروســازی و
فــوالد کــه دولــت در گذشــته مدیریــت آن را واگــذار کــرده
و امــروز از آن هــا بــه اســم شــرکت هــای نیمــه دولتــی یــاد
مــی کننــد.
بهرامــن بــا اشــاره بــه اینکــه انتظــار امــروز از متصدیــان
اقتصــاد کالن در کشــور ،توجــه بــه نیــاز واحدهــای کوچــک
و متوســط اســت کــه نیــاز بــه تحــرک بیشــتر دارنــد ادامــه
داد :دولــت بایــد بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد کنــد .دولــت
بــه جــای درگیــری در قراردادهــا در فضــای نامطلــوب
اقتصــادی ،کارهــا را بــه بخــش خصوصــی واقعــی ایــران
بســپارد .بخــش خصوصــی مــا توانایــی مشــارکت در پــروژه
هــای بــزرگ را دارد از جملــه آن نفــت و راه ســازی اســت.
بخــش خصوصــی مــی توانــد بــه جــای دولــت تصــدی
گــری ایــن حــوزه هــا را بــر عهــده بگیــرد.
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برنامــه ششــم توســعه در ایــن صــورت مــی توانــد عهــد ملــی
ایرانیــان باشــد و تشــکل هــا نیــز در ایــن عهــد ملــی جایــگاه
.باالیــی خواهند داشــت
درباره صادرات و برنامه ششم
دبیــر کل فدراســیون انــرژی صــادرات و تجهیــزات انــرژی
دربــاره توســعه صــادرات یــادآور شــد :تجربــه وابســتگی
شــدید درآمدهــای ارزی دولــت و مــردم ایــران بــه نفــت کــه
در دهــه هــای اخیــر بــه طــور میانگیــن 80درصــد بــوده
اســت و فــرو ریختــن قیمــت هــای ایــن کاال در بــازار جهانــی
و خــروج از تعــادل برنامــه هــای توســعه ایــن را بــه مــا دیکته
مــی کنــد و بایــد ارز را از طریــق صــادرات کاالهــا و خدمــات
بــه دســت آوریــم .در برنامــه هــای ایــران 1400دیــده شــده
اســت کــه 10میلیــارد دالر صــادرات غیــر نفتــی بایــد محقق
شــود .دســتیابی بــه ارز و توســعه صــادرات امــا کار ســاده ای
نیســتو نیازمنــد تحــرک و سیاســتگذاری هــای تــازه اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه توســعه صــادرات یکــی از پیشــرانه هــای
ایــران بــرای عبــور از رکــود بــه حســاب مــی آیــد بایــد راه
هــای تــازه را جســت و جــو و ســازو کارهــای تشــکیالتی
.قدیــم را بــا اصالحــات همــراه کــرد
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قائــم مقــام بانــک مرکــزی در ادامــه تصریــح کــرد :بنــا
نیســت در قالــب سیاســت تقویــت تقاضــا ،نــرخ ســود
 .ســپرده و تســهیالت بانکــی کاهــش یابــد
کمیجانــی دربــاره دالیــل افزایــش نــرخ ارز در روزهــای
اخیــر نیــز گفــت :افزایــش تقاضــا در مــاه پایانــی تابســتان،
تقاضــای ارز حجــاج و کاهــش درآمدهــای نفتــی ،ســه
عامــل افزایــش مقطعــی نــرخ ارز بــود و شــایعه دســتکاری
.نــرخ ارز بــرای تامیــن یارانــه نقــدی صحیــح نیســت

پی
ـ
فعاال ـام
ا
ر
ن اق ز
ی
ب
هـدم رعایــت
ـوالیت دربــاره عـ
وی همچنیــن در پاســخ بــه سـ
ــ
ص
نرخهــای ســود ســپرده و تســهیالت ا
دردبانکهــا گفــت:
چنیــن گزارشهایــی بــه بانــک مرکــزیی
هــم رســیده
اســت کــه گاه نــرخ ســود برخــی بانکهــا از نــرخ مصــوب
شــورای پــول و اعتبــار تخطــی میکننــد کــه در ایــن
ک مرکــزی در حــال تهیــه
رابطــه ،گزارشهایــی در بانــ 
اســت .بخــش نظــارت بانــک مرکــزی مرتــب بــه بانکهــا
مراجعــه میکنــد و گزارشــی در ایــن زمینــه تهیــه شــده
اســت کــه بــه شــورای پــول و اعتبــار ارائــه خواهــد
شــد .انتظــار داریــم بانکهــا براســاس مصوبــه شــورا
عمــل کننــد ،ضمــن اینکــه اقدامــات برخــی بانکهــا و
موسســات پســندیده نیســت و بایــد مصوبــه شــورا اولویــت
قــرار گیــرد و هــدف مــا هــم ایــن اســت کــه بانکهــا در
.ایــن مســیر حرکــت کننــد

کمیجانــی در ارتبــاط بــا اتمــام مهلــت صرافیهــا بــرای
دریافــت مجــوز گفــت :اگرچــه صرافیهــا بــرای ارائــه
اســناد و دریافــت مجــوز نیــاز بــه زمــان دارنــد ،امــا تمدیــد
دوبــاره مهلــت بــرای ایــن کار بــه تعامــات آنهــا بــا بانــک
.مرکــزی بســتگی دارد
بــه هرحــال ،تــاش بانــک مرکــزی همچنــان بر این اســت
کــه صرافیهــا بــرای تکمیــل مــدارک و طــی مراحــل
دریافــت مجــوز مراجعــه کننــد .قائــم مقــام بانــک مرکــزی
دربــاره اعطــای مجــوز بــه موسســه مالــی ثامــن نیــز گفت:
تیــم حسابرســی در حــال بررســی اســناد و مــدارک ایــن
.موسســه است

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رتبه  97ایران در شاخص صنعتیسازی جهان

در ســال  2014ایــران بــا  327دالر ســرانه ارزش افــزوده
صنعتــی و  3134دالر ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی
از میــان  177کشــور جهــان دارای رتبــه  97اســت.
یونیــدو هــر ســال بــر اســاس شــاخصهای ســرانه ارزش
افــزوده صنعتــی ،ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی و ســهم
در ارزش افــزوده صنعتــی جهــان ،کشــورهای جهــان را
مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .بــر مبنــای ایــن ارزیابــی،
کشــورها در چهــار گــروه طبقهبنــدی میشــوند کــه ایــن
گروههــا بــه ترتیــب توســعهیافتگی عبارتنــد از کشــورهای
صنعتــی شــده ،کشــورهای در حــال توســعه و نوظهــور
صنعتــی ،کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهای کمتــر
توســعهیافته.
بــه گــزارش ایلنــا ،بــر اســاس معیــار طبقهبندیهــا تعــداد
 52کشــور صنعتــی شــده 32 ،کشــور در حــال توســعه و
نوظهــور صنعتــی 67 ،کشــور در حــال توســعه و  39کشــور
کمتــر توســعهیافته هســتند .در ایــن میــان در ســال 2014
ایــران بــا  327دالر ســرانه ارزش افــزوده صنعتــی و 3134
دالر ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی از میــان  177کشــور
جهــان دارای رتبــه  97اســت.
همچنیــن رتبــه ایــران در گــروه کشــورهای در حــال

توســعه  24اعــام شــده اســت کــه بــرای قــرار گرفتــن ایران
در ردیــف اول گــروه کشــورهای در حــال توســعه الزم اســت
ســرانه ارزش افــزوده صنعتــی حــدود ســه برابــر شــده و بــه
 1000دالر افزایــش یافتــه و ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی
نیــز بــه ســه برابــر مقــدار کنونــی افزایــش پیــدا کنــد.
در ایــن راســتا کرهجنوبــی در آســیای شــرقی بــا ســرانه
ارزش افــزوده صنعتــی  7478دارای رتبــه هفــت از منظــر
صنعتیســازی و در زمــره کشــورهای صنعتــی ،عربســتان
ســعودی بــا  2147ســرانه ارزش افــزوده در رتبــه ســوم در
گــروه کشــورهای در حــال توســعه و نوظهــور صنعتــی و
پاکســتان بــا ســرانه ارزش افــزوده  144دارای رتبــه 46
در صنعتیســازی در میــان کشــورهای در حــال توســعه
قــرار دارد.
شــایان ذکــر اســت یکــی از مهمتریــن عوامــل رشــد
صنعتــی دســتیابی بخــش صنعــت بــه نــرخ بــاالی ارزش
افــزوده اســت .ایــران طــی ســالهای گذشــته در بخــش
صنعــت نتوانســته رشــد ارزشافــزوده باالیــی را تجربــه
کنــد بنابرایــن مهمتریــن دالیــل نــزول صنعتــی در کشــور
را میتــوان کاهــش تــوان صنعــت در خلــق ارزشافــزوده
دانســت کــه ایــن وضعیــت بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه
مــواد اولیــه و کاالهــای واســطهای بــه محصــول نهایــی
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تبدیــل نشــده و واردات کاالهــای واســطهای و قطعــات
نهایــی رشــد داشــتهاند.
در ایــن راســتا طبــق تئوریهــای اقتصــاد کالن انباشــت
ســرمایه در بخــش کشــاورزی موجــب رشــد بخــش صنعــت
شــده و انباشــت ســرمایه ایجــاد شــده در بخــش صنعــت
موجــب رشــد بخــش خدمــات خواهــد شــد .همچنیــن لزوم
ارتقــای بخــش تجــارت بــا اتــکا بــه صــادرات غیــر نفتــی
ضــروری اســت کــه انباشــت ســرمایه در گام نخســت در
بخــش صنعــت و معــدن نیــز اتفــاق افتــاده و مــازاد آن بــه
بخــش تجــارت (خدمــات) انتقــال خواهــد یافــت.
در ایــران ســهم بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت طــی دوره
 1390بــه بعــد بــا رونــد نزولــی مواجــه بــوده کــه در نتیجــه
ســهم کل بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز طــی ایــن
دوره رقــم 32/1
بــوده اســت بنابرایــن ضــرورت دارد از طریــق افزایــش
تولیــد محصــوالت صنعتــی و معدنــی دارای توجیــه
اقتصــادی و دارای اولویــت ،ضمــن افزایــش ســهم بخــش از
تولیــد ناخالــص داخلــی جایــگاه مناســبی در اقتصــاد کشــور
بهدســت آوریــم .در ایــن مســیر بــا شناســایی صنایــع بــا
ارزش افــزوده بــاال و تمرکــز بــر تولیــد ایــن کاالهــا میتــوان
آهنــگ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی را ســرعت بخشــید.
ایــن اقــدام بــه ویــژه بــرای کشــورهای در حــال توســعهای
کــه رســیدن بــه مرحلــه توســعهیافتگی و بــاز نمانــدن
از قطــار پــر شــتاب اقتصــاد جهانــی برایشــان از اهمیــت
بســیار زیــادی برخــوردار اســت حیاتــی اســت .گفتنــی
اســت در طــول دو دهــه گذشــته بــه طــور متوســط 13/1
درصــد از کل تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص اقتصــاد
کشــور بــه بخــش صنعــت و معــدن اختصــاص یافتــه اســت.
ایــن رقــم بــرای ســایر بخشهــای غیرتولیــدی شــامل
مســتغالت نزدیــک بــه  29درصــد ،حملونقــل  13درصــد،
ارتباطــات دو درصــد و ســایر بخشهــای خدماتــی 27
درصــد اســت .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بخــش
مســتغالت باوجــود دارا بــودن ســهم بــاال از شــاخص
تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص اقتصــاد کشــور فقــط 15
درصــد از تولیــد ناخالــص را در اختیــار دارد.
رونــد ســرمایهگذاری در بخــش صنعــت و معــدن از
ســالهای میانــی دهــه  1380دچــار رکــود و افــت رشــد
و در برخــی ســالها حتــی دچــار کاهــش و رشــد منفــی
شــده اســت .ایــن کاهــش در نــرخ ســرمایهگذاری در بخــش
ماشــینآالت بــه عنــوان مهمتریــن جــزو ســرمایهگذاری
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ثابــت در بخــش صنعــت در دو مقطــع ســالهای  1384و
 1385و دیگــری در ســال  1391بــه وضــوح نمــود عینــی
دارد.
میــزان ســرمایهگذاری در بخــش ماشــینآالت در ســال
 1391بــه قــدری کاهــش یافــت کــه قــدر مطلــق آن حتــی
از ســالهای ابتدایــی دهــه  1380نیــز پایینتــر اســت
بنابرایــن کاهــش مــداوم ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه و
رشــد فزاینــده فنــاوری تولیــد در جهــان روزآمــد ســازی
ماشــینآالت صنعتــی را بیــش از پیــش ضــروری کــرده
اســت .بــا توجــه بــه مناســبات سیاســی کشــور و اعمــال
تحریمهــای بینالمللــی در ســال  1391رونــد تشــکیل
ســرمایه ثابــت ناخالــص در بخــش صنعــت و معــدن در
دو حــوزه ســاختمان و ماشــینآالت بــا کاهــش شــدیدی
مواجــه بــود.
کاهــش تشــکیل ســرمایه خصوصــا در حــوزه ماشــینآالت
موجــب کاهــش رشــد تولیــدات صنعتــی و در نتیجــه
کاهــش شــدید ارزش افــزوده ایــن بخــش در ســال 1392
شــد کــه بــا توجــه بــه تاثیــر بلندمــدت نوســانات تشــکیل
ســرمایه ضــرورت دارد بــرای جلوگیــری از ادامــه تاثیــر
منفــی بــر رشــد تولیــد و ارزش افــزوده نســبت بــه ایجــاد
فضــای مســاعد بــرای جلــب ســرمایهگذاران داخلــی و
خارجــی برنامهریــزی الزم
صورت گیرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران
ایــن قلــم در ده ســال گذشــته ماموریتــی کــه بــرای خــود انتخــاب کــرده ایــن اســت :ســاده کــردن اقتصــاد بــه گونـهای کــه هــم
داشــتهام و نــه ماموریتــی  ISIعــوام بفهمنــد و هــم سیاس ـتمداران .بــه همیــن علــت ،نــه تمایــل بــه داشــتن دههــا مقالــه
بــرای خــود در بســط دانــش جهانــی احســاس کــردهام .همــه تــاش فکــری مــن در ایــن ســالها معطــوف بــه انجــام کمکــی
ناچیــز بــه گــذار آرام تــر جامعــه و کشــورم از بحرانهــای در پیــش رو بــوده اســت و بــرای ایــن کار الزم دانســتهام کــه
بکوشــم تــا بصیــرت و دانــش عمومــی جامعــه را در حــوزه اقتصــاد بــاال ببــرم تــا دیگــر ،مثــا ،هیــچ رئیــس جمهــوری جــرأت
نکنــد کــه تعــداد «فرصتهــای شــغلی مصــوب» را کــه بــر اســاس مبلــغ وامهای بانکی محاســبه شــده اســت ،بــه عنــوان «افزایش
اشــتغال» بــه خــورد جامعــه بدهــد و نــه یــک خبرنــگار و نــه یــک سیاس ـتمدار و نــه حتــی یــک اســتاد دانشــگاه متعــرض
.ایــن فریبکاری او نشــود
دوســتانم بارهــا بــه مــن توصیــه کــرده اندکــه از حــوزه اقتصــاد خــارج نشــو و زبــان فنیتــری در ســخنان و نوشــتههایت
بــه کار بگیــر تــا از یــک شــخصیت آکادمیــک فاصلــه نگیــری .امــا مــن بــه عنــوان یــک انســان چگونــه میتوانــم دردهــای
هموطنانــم را ببینــم و بــا ایــن توجیــه کــه بیــان آنهــا بــه رشــته تخصصــی مــن ربطــی نــدارد ،گوشــه عافیــت بگزینــم؟ بــه
همیــن دلیــل بــود کــه وقتــی دعوتنامــه «موسســه رحمــان» بــه دســتم رســید کــه بــرای شــرکت در نشســت علمــی «نگاهــی
دوبــاره بــه مســئله اسیدپاشــی و آســیبهای آن» دعــوت کــرده بــود  -نشســتی کــه در  ۱۵مــرداد  ۱۳۹۴بــا همــت و همــکاری
چنــد نهــاد مدنــی در ایــن موسســه برگــزار میشــد  -گویــی یکبــاره از صورتهــای ســوخته زنــان هــم وطنــم شــرم کــردم.
نخســت گریســتم و آنــگاه شــروع بــه نــگارش ایــن متــن کــردم .مــن خــودم توفیــق نیافتــم کــه در نشســت یــاد شــده شــرکت
.کنــم امــا ایــن نوشــته از ســوی مــن در آن نشســت قرائــت شــد
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