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حمایت پلکانی از تولید
برای رسیدن به میدان
رقابت
3
 ۳عامل کلیدی ،موثر بر
شاخص تولید
تجارت ایران و کره؛ یک
به  10به نفع کره جنوبی
همکاری صنعت و دانشگاه
سرانجام عملیاتی شد
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10

11

سفر وزیر صنعت ،معدن و تجارت به
کشور همسایه

چشماندازی نو در روابط
اقتصادی ایران و ترکیه 4

چشــمانداز ۳۰میلیــارد دالری در روابــط
اقتصــادی ایــران و ترکیــه از ســوی روســای
جمهــوری  ۲کشــور هدفگــذاری شــده کــه از
طریــق ایجــاد راهکارهــای مناســب و توســعه
مناســبات اقتصــادی  -تجــاری اهــداف بلنــد
آن هرچــه ســریعتر محقــق میشــود.

عالقمندی عمانیها برای
همکاریهای بیشتر با ایران

6

نشســت فعــاالن اقتصــادی ایــران و هیــات تجــاری
عمــان ،در اتــاق تهــران برگــزار شــد .رییــس
منطقــه ویــژه اقتصــادی دقــم عمــان و 16تــن از
مقامــات همیــن منطقــه و فعــاالن اقتصــادی بخــش
خصوصــی ایــن کشــور در اتــاق تهــران حضــور
یافتنــد

ایران به قطب پتروشیمی
خاورمیانه تبدیل می شود

شرکتهای امریکایی هم میتوانند از فضای پساتحریم بهره بگیرند

8

دکتــر حســن روحانــی در نشســت بــا مدیران شــرکتهای تجــاری ،اقتصــادی و صنعتــی امریکا بــه مذاکرات
گســترده شــرکتهای بــزرگ اروپایــی و آســیایی بــا ایــران اشــاره کــرد و گفــت :فضــای پســاتحریم،
شــرایط جدیــد اقتصــادی و سیاســی را فراهــم کــرده کــه شــرکتهای بــزرگ تجــاری ،اقتصــادی و صنعتــی
بایــد از آن اســتفاده کننــد .روحانــی بــا اشــاره بــه برخــی موانــع احتمالــی بــرای ســرمایهگذاری و حضــور
شــرکتهای امریکایــی در ایــران افــزود :تردیــدی نیســت کــه ایــن موانــع و مخالفتهــا پایــدار نخواهــد
مانــد

دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته در گفتگــو بــا خبرنــگار نیپنا
بــا اشــاره بــه حضــور هیــات هــای مختلــف
ســرمایه گــذاری از کشــورهای مختلــف در
کشــور اظهــار کــرد :جلــب و جــذب ســرمایه
گــذاران اروپایــی صاحــب تکنولــوژی هــای
بــه روز در بخــش پتروشــیمی و تعییــن قیمت
خــوراک مــی توانــد تــا ده ســال آینــده
ایــران را بــه قطــب پتروشــیمی خاورمیانــه
بــدل کنــد .

7

تأسیس بانک مشترک برای
رفع مشکالت بانکی و مالی

«ســر ریچــارد دالتــون» ســفیر ســابق
انگلیــس در تهــران و رییــس اتــاق
مشــترک بازرگانــی انگلیــس – ایــران
در رأس یــک هیــأت تجــاری بــا «احمــد
فیــاض بخــش» دبیــر کل اتــاق ایــران،
صبــح روز شــنبه یازدهــم مهــر مــاه
ســال جــاری در محــل اتــاق ایــران
دیــدار کــرد

3
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نخستین اعزام هیات تجاری بخش خصوصی ایران کلید خورد

انجمن سرب و روی
جدید مدیره
در قرار دادهای رئیس هیات
شرکت های خارجی
نفتی
باید شریک بخش خصوصی داشته باشند

اینکــه در قــرار دادهــای جدیــد بخــش خصوصــی جایــگاه
ویــژه ای خواهــد داشــت ،مــی گویــد «:قــرار دادهــای جدید
نفتــی بگونــه ای بایــد تنظیــم شــود کــه حتمــا مشــارکت
بخــش خصوصــی را داشــته باشــد؛ همــان طــور کــه اگــر
کشــور و شــرکت خارجــی بخواهــد در یکــی از کشــورهای
عربــی ماننــد قطــر ،امــارت ،عمــان و ...روی پــروژه هــا کار
کنــد و شــرکتی تاســیس کنــد بایــد شــریک عــرب داشــته
باشــد ،ایــن موضــوع بــرای اولیــن بــار در قــرار دادهــای
نفتــی هــم دیــده شــده اســت .یعنــی شــرکت هــای
خارجــی کــه مــی خواهنــد قــرار داد ببنــدد بایــد براســاس
قــرار دادهــای جدیــد بایــد یــک شــرکت خصوصــی ایرانــی
کــه در همــان زمینــه صاحــب ســبک ،رای و تخصــص اســت
شــریک شــوند و پیشبینــی مــیشــود کــه هرکــدام چــه
میــزان امکانــات ،تجهیــزات ،نیــروی انســانی و ماشــینآالت
و ...بیاورنــد».
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران کــه خــود در
تهیــه و تدویــن قــرار دادهــای نفتــی نقــش داشــته اســت،
مــی گویــد «:در نســخه اولــی کــه در ســال گذشــته نوشــته
شــد ،حداقــل اســتفاده از تجهیــزات ســاخت داخــل در
قراردادهــا ۲۵درصــد دیــده شــد کــه ایــن میــزان میتوانــد
تــا ضریــب بیشــتری هم بــاال بــرود و حتــی  50-50شــود».
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــا هنــوز در کشــورمان
در حــوزه نفــت و گاز شــرکت هــای بزرگــی کــه بتواننــد
مگاپــروژه هــا را اجرایــی کننــد ،نداریــم مــی گویــد «:اشــل
ت هــای مــا کوچــک و متوســط اســت و
و انــدازه شــرک 
ت هایــی کــه بتواننــد بــه تنهایــی طــرح هــای توســعه
شــرک 
میلیــارد دالری انجــام دهنــد ،نداریــم امــا بایــد چنــد
شــرکت داخلــی را کنسرســیوم کنیــم و ایــن کنسرســیوم
بــا شــرکت خارجــی شــریک شــود تــا بتوانیــم بــه رشــد
مطلوبــی برســیم البتــه ایــن اتفــاق مشــکالت خــود را دارد
زیــر از نظــر فرهنگــی کار تیمــی در کشــور مــا کاری ســخت
اســت امــا باالخــره بایــد از نقطــه ای شــروع کنیــم ».بــه
گفتــه او قراردادهــای جدیــد نفتــی روزنــه مثبتــی در
توســعه صنعتــی و اقتصــادی کشــور اســت.
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تجارت رو به رشد تهران -بخارست

هیــات تجــاری اتــاق بازرگانــی تهــران سهشــنبه گذشــته بــه
رومانــی رفــت .پــس از اعــام رفــع تحریمهــا و ورود مــوج
بســیاری از هیاتهــای تجــاری از کشــورهای خارجــی بــه
ایــران ،ایــن نخســتین هیــات تجــاری اســت کــه از ســوی
بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی تهــران بــه خــارج از کشــور
.ســفر میکنــد
ایــن هیــات  ۲۰نفــره بــه سرپرســتی مســعود خوانســاری،
رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران ،بــا دعــوت بخــش خصوصــی
رومانــی و اتــاق بخارســت بــه ایــن ســفر رفتــه تــا زمینههــای
همــکاری اقتصــادی و ســرمایهگذاریهای مشــترک دو
طــرف را بررســی کند.خوانســاری و تعــدادی از اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران کــه در ایــن ســفر حضــور
دارنــد در نخســتین دیدارهــای رســمی خــود بــا وزیــر اقتصــاد،
تجــارت و توســعه رومانــی و معــاون وزیــر انــرژی ایــن کشــور
بــه گفتوگــو نشســتند .بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق
بازرگانــی تهــران در ایــن نشســت ،رییــس اتــاق بازرگانــی
تهــران ،بــا اشــاره بــه تواناییهــا و ظرفیــت بــاالی ایــران در
حوزههــای مختلــف صنعتــی ،معدنــی ،کشــاورزی و گردشــگری
و فضــای مناســب ایجــاد شــده پــس از توافــق هســتهای ایــران
و غــرب ،بــر لــزوم تحــرک بیشــتر فعــاالن اقتصــادی بخــش
خصوصــی و مقامــات دولتــی رومانــی تاکیــد و اعــام کــرد :دو
کشــور میتواننــد در حوزههــای مختلــف اقتصــادی بهویــژه
گردشــگری ،خودروســازی و قطعــات خــودرو ،صنایــع نفــت
و گاز و فرآوردههــا ،کشــاورزی ،پتروشــیمی و الکترونیــک
همکاریهــای گســتردهتری داشــته باشــند.در ایــن دیــدار
«میاهــای تودوســه» کــه وزارت اقتصــاد ،تجــارت و گردشــگری
را در کابینــه رومانــی در اختیــار دارد ،نیــز ضمــن اســتقبال از
ســفر هیــات تجــاری ایــران آن را گام مهمــی در جهــت احیــای
روابــط اقتصــادی دو کشــور دانســت و گفــت :بــا وجــود پاییــن
بــودن حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور ،تاجــران ایرانــی
مقیــم رومانــی همچــون شــهروندان ایــن کشــور بــه ســادگی و
بــا تســهیالت فراهــم شــده بــه امــور تجــاری خــود میپردازنــد
و دولــت رومانــی ســعی کــرده هیــچ مانعــی بــرای تجــارت آنان
ایجــاد نکنــد .وزیــر اقتصــاد ،تجــارت و گردشــگری رومانــی در
ایــن دیــدار ابــراز عالقــه کــرد کــه هــر چــه ســریعتر فرصــت

حضــورش در ایــران و دیــدار بــا دولــت و بخــش خصوصــی
ایــران فراهــم شــود«.بوگدان نیــکالی بــادآ» معــاون وزیــر
انــرژی رومانــی نیــز بــا ابــراز خوشــحالی از مالقــات بــا فعــاالن
اقتصــادی و مســئوالن اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت :ایــن
ســفر فرصــت مناســبی اســت کــه روابــط ســنتی  ۲کشــور
احیــا شــود .بــه گفتــه وی ،رومانــی دارای ظرفیتهــای قابــل
توجهــی در زمینــه تولیــد بــرق اســت .او افــزود :رومانــی از
نیروگاههــای هســتهای ،آبــی و نیــز انرژیهــای تجدیدپذیــر
برخــوردار اســت و در عیــن حــال گاز طبیعــی و نفــت نیــز دارد
کــه میتوانــد زمینــه مســتعدی بــرای ایجــاد همکاریهــای
دوجانبــه باشــد .معــاون وزیــر انــرژی رومانــی تاکیــد کــرد ایــن
کشــور بســیار عالقهمنــد اســت کــه بــا کشــورهای حاشــیه
دریــای خــزر بــه ویــژه جمهــوری اســامی ایــران همــکاری
داشــته باشــد .او بــا اشــاره بــه تخصــص و تجربــه ایرانیهــا
در حــوزه انــرژی از آنــان دعــوت کــرد تــا زمینههــای کاری در
.ایــن حــوزه را در رومانــی بررســی کننــد

استقبال بخش خصوصی رومانی

هیــات تجــاری اتــاق بازرگانــی تهــران در دیگــر دیــدار خــود به
اتــاق بازرگانــی بخارســت رفــت تــا بــا فعــاالن بخــش خصوصی
ایــن کشــور کــه از مدتهــا پیــش آمــاده میزبانــی از هیــات
تجــاری اتــاق بازرگانــی تهــران بودنــد دیــدار و گفتوگــو
داشــته باشــد.در ایــن دیــدار «ســارین دیمیتریــو» رییــس
اتــاق بازرگانــی و صنایــع بخارســت ،حضــور هیــات تجــاری
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اتــاق بازرگانــی تهــران در بخارســت را نقطــه عطفــی در
بهبــود روابــط اقتصــادی و تاریخــی دوکشــور ایــران و رومانــی
دانســت .دیمیتریــو گفــت :در ۷مــاه نخســت امســال میــادی
میــزان روابــط دو کشــور بــه ۱۱۵میلیــون یــورو رســیده کــه
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۶۰درصــد رشــد
داشــته امــا ایــن میــزان از مبــادالت تجــاری بســیار کمتــر از
تــوان و ظرفیتهــای موجــود دوکشــور اســت و میتوانــد در
مــدت زمانــی کوتــاه رشــد قابــل مالحظــهای داشــته باشــد.
وی تاکیــد کــرد :مالقاتهــای دوجانبــه میتوانــد بــه
توســعه مــراودات اقتصــادی دو کشــور کمــک شــایانی بکنــد.
دیمیتریــو افــزود :همــه کشــورها از جملــه رومانــی بــه ایــن
اعتقــاد رســیدهاند کــه جمهــوری اســامی ایــران فرصتهــای
قابــل توجهــی در دنیــا و منطقــه خاورمیانــه دارد و میتوانــد
یــک شــریک مناســب اقتصــادی بــرای رومانــی باشــد .رییــس
اتــاق بازرگانــی و صنایــع بخارســت اظهــار کــرد :دو کشــور
میتواننــد کاالهــا و خدمــات خــود را در نمایشــگاههای
مشــترک عرضــه کننــد .در ادامــه ایــن نشســت خوانســاری،
رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران پــس از معرفــی مختصــر اتــاق
بازرگانــی تهــران ابــراز امیــدواری کــرد اتاقهــای تهــران
و بخارســت بــا توجــه بــه فعالیتهایــی کــه در بخــش
خصوصــی  ۲کشــور دارنــد بتواننــد نقــش مهمــی در افزایــش و
توســعه مــراودات اقتصــادی دو کشــور ایفــا کننــد .وی گفــت:
ایــران خــود دارای بــازاری ۷۵میلیــون نفــری اســت امــا بــه
دلیــل مرزهــای گســترده بــا کشــورهای همســایه و ســهولت
دسترســی بــه کشــورهای منطقــه بــازاری بســیار وســیع را
پوشــش میدهــد و حضــور در بــازار ایــران و ســرمایهگذاری
در آن بــه منزلــه برخــورداری از بــازار بــزرگ منطقــه خاورمیانه
اســت .خوانســاری بــا اشــاره بــه تواناییهــای ایــران از منظــر
گردشــگری افــزود :کشــور مــا کهنتریــن کشــور بــه لحــاظ
گردشــگری اســت کــه هماکنــون ۳۰هــزار نقطــه ثبــت شــده
جهانــی دارد و میتوانــد پذیــرای گردشــگران اروپایــی بــه
ویــژه از رومانــی باشــد .رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
بیــان اینکــه ایــران از نظــر منابــع گازی دومیــن رتبــه در دنیــا
و از نظــر ذخایــر نفتــی ،رتبــه چهــارم دنیــا را دارد گفــت:
ایــران و رومانــی میتواننــد همکاریهــای خوبــی در زمینــه
ســرمایهگذاری مشــترک داشــته باشــند و اتاقهــای بازرگانــی
نیــز بــا فراهــم کــردن زمینــه دیــدار و گفتوگــوی فعــاالن
اقتصــادی ایــن حــوزه بســتر توســعه همکاریهــای بخــش
خصوصــی دو کشــور را فراهــم کننــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حمایت پلکانی از تولید برای
رسیدن به میدان رقابت

حمیدرضــا صالحــی :در شــرایط فعلــی وضعیــت
تولیــد بــه گونــهای اســت کــه اگــر بخواهیــم
کاالیــی را در ایــران تولیــد کنیــم و همــان را
در کشــوری دیگــر بــه تولیــد برســانیم ،هزینــه
تمامشــده آن در ایــران ۴۰درصــد باالتــر
است.

ایجــاد فضــای رقابتــی در تولیــد بــرای اینکــه تولیدکننــده
داخلــی بتوانــد بــه ســطح اســتاندارد بازارهــای جهانــی
برســد و تولیــد صادراتــی انجــام دهــد ،بســیار ایده آل اســت
امــا در ایــن راه بایــد تامــل هایــی را داشــته باشــیم چراکــه
تولیدکننــده در کشــورمان در فضــای بســیار نامناســبی بــه
زیســت ادامــه مــی دهــد .بایــد در نظــر داشــت کــه فضــای
کســب و کار در ایــران بــه ویــژه در ده ســال گذشــته بســیار
نامطلــوب بــوده و ناهنجــاری هــای زیــادی در راه تولیــد
قــرار داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل نمــی تــوان انتظــار
داشــت کــه تولیدکننــده داخلــی بتوانــد در ایــن شــرایط
دشــوار وارد فضــای رقابتــی شــود و بــا تولیدکننــده ای از
کشــوری دیگــر کــه چنیــن شــرایط دشــواری را تجربــه نمی
کنــد ،بــه رقابــت بپــردازد .از ایــن رو حمایــت از تولیــد
البتــه بــا روش درســت و حســاب شــده ،منطــق پیــدا مــی
کنــد .بایــد ابتــدا شــرایط را بــرای بــزرگ شــدن کــودک
فراهــم کــرد و آن را بــه جایــی رســاند و پــس از آن از او
خواســت تــا خــودش بــه حیــات ادامــه دهــد .بایــد توجــه
داشــته باشــیم کــه در شــرایط فعلــی تولیــد مــا میــراث دار

یــک فرهنــگ غیــر تولیــدی اســت .بــه ایــن مفهــوم کــه در
اقتصــاد ایــران از  50ســال گذشــته و حتــی قبــل تــر از آن
فرهنــگ تولیــد بــه معنــای واقعــی شــکل نگرفتــه اســت .از
رژیــم قبــل اقتصــاد وارداتــی بــه عنــوان ســاختار در اقتصــاد
ایــران خــود را نشــان داد .قــرار بــر ایــن بــود کــه نفــت
بفروشــیم تــا واردات و مصــرف کنیــم .نهایتــا قــرار بــود
مونتــاژکار شــویم .در ایــن ســاختار قــرار نبــود تولیدکننــده
باشــیم .البتــه پــس از انقــاب در نظــام جمهــوری اســامی
در مقاطعــی بــرای تغییــر ایــن نــگاه تــاش شــد .در بعضــی
صنایــع ماننــد صنعــت بــرق موفقیتهایــی نیــز داشــتیم.
در شــرایط فعلــی وضعیــت تولیــد بــه گونــه ای اســت کــه
اگــر بخواهیــم کاالیــی را در ایــران تولیــد کنیــم و همــان را
در کشــوری دیگــر بــه تولیــد برســانیم ،هزینــه تمامشــده
آن در ایــران ۴۰درصــد باالتــر اســت .در چنیــن شــرایطی
نمــی تــوان انتظــار داشــت تــا شــرایط رقابتــی فراهــم شــود
و دولــت بــدون کنتــرل واردات ،کاالی داخلــی را در معــرض
رقابــت بــا کاالی تولیــدی در کشــورهای دیگــر قــرار دهــد.
نمیتــوان انتظــار داشــت کــه بــا نــرخ ســود بانکــی 25
درصــد بــرای تســهیالت و شــرایط ســخت قانــون کار،
شــرایط رقابــت بــا تولیدکننــده خارجــی فراهــم شــود.
ابتــدا بایــد الزامــات تولیــد رقابــت پذیــر در داخــل فراهــم
شــود ســپس از تولیدکننــده انتظــار داشــت تــا در میــدان
رقابــت بــا کاالی خارجــی بــر روی حمایــت تعرفــه ای و
ســایر حمایــت هــای دولتــی حســاب بــاز نکنــد.
موضــوع مهــم دیگــر در مــورد تولیــد ایــن اســت کــه بایــد
اســتراتژی تولیــد داشــته باشــیم .اینکــه مــا همهچیــز را
خودمــان تولیــد کنیــم ،سیاســتهایی 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 در حــال حاضــر بــه
دلیــل قیمــت تمامشــده بــاال نمیتوانیــم بــه ایــن هــدف
برســیم .پــس بایــد در سیاســتها تجدیــد نظــر کنیــم.
دولتیهــا بایــد دیــدگاه هــای بخــش خصوصــی دربــاره
سیاســتهای کالن اقتصــادی را مــد نظــر قــرار دهنــد.
ســخن مــا ایــن نیســت کــه تــا ابــد از تولیــد حمایــت ویــژه
شــود بلکــه پلــه بــه پلــه مــی تــوان پیــش رفــت و دســت
حمایــت تــرا رفتــه رفتــه کوتــاه کــرد تــا اینکــه تولیــد
بتوانــد بــه دنیــای رقابــت پــا بگــذارد .بــه عنــوان مثــال
زمانــی مجلــس تصمیــم گرفــت کــه تعرفــه واردات خــودرو

شماره شش  ///هفته دوم مهر هزار و سیصد نود و چهار

بــه صــورت پلکانــی ســاالنه ۵درصــد کاهــش یابــد امــا ایــن
تصمیــم اجــرا نشــد .اگــر بــا آن سیاســت طــی ۵ســال
تعرفــه کاهــش پیــدا میکــرد ،امــروز صنعــت خــودروی
داخــل وضعیــت بهتــری داشــت .انتظــار ایــن اســت کــه
مرحلــه بــه مرحلــه حمایــت هــا و ابزارهــای تعرفــه ای مورد
بازنگــری قــرار گیــرد .بــه ایــن صــورت کــه تولیــد تقویــت
شــود و روی پــای خــود بایســتد .در ایــن شــرایط بایــد
در مــورد افزایــش بهــرهوری نیــز فعالیــت هــای موثــری
انجــام شــود .شــخص اول حاکمیــت ،در سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی جملــه درســتی را گفتهانــد کــه مــا هــم
ســالها بــه دنبــال آن بودهایــم؛ اقتصــاد درونــزای برونگــرا.
تمــام خواســته هــای بخــش خصوصــی کــه در مــورد تولیــد
و صــادرات ســال هــا بیــان کــرده اســت ،در ایــن سیاســت
هــا گنجانــده شــده اســت .امیــدوارم ایــن سیاســت هــا در
عمــل فصلالخطــاب باشــد.

شاخص مقدار تولید صنعت کاهش یافت

بــه گــزارش ایلنــا از شــاخص مقــدار تولیــد بخــش
صنعــت کــه از ســوی مرکــز آمــار ایــران انتشــار یافتــه
اســت ،شــاخص یادشــده از مهمتریــن نماگرهــای کوتــاه
مــدت اقتصــادی اســت کــه تغییــر در مقــدار کاالهــا و
شــاخص تولیــد صنعتــی خدمــات تولیــد شــده توســط
بخــش هــای اقتصــادی مــورد نظــر را در طــی زمــان
نشــان مــی دهــد.
در مرکــز آمــار ایــران اطالعــات مقادیــر تولیــد کاالهــای
منتخــب صنعتــی بــر مبنــای' طــرح آمارگیــری از مقــدار
تولیــد بخــش صنعــت' بــرای بیــش از یکهــزار و 800
کارگاه صنعتــی بــاالی  10نفــر کارکــن ،در مقاطــع
فصلــی جمــع آوری و براســاس آن شــاخص مقــدار
تولیــد در چارچــوب روش  ISICزنجیــره ای توصیــه
شــده در راهنمــای تهیــه حســاب هــای فصلــی صنــدوق
بیــن المللــی پــول در ســطح کدهــای دو رقمــی محاســبه
شــده اســت.
نتایــج نشــان مــی دهــد ،بــر اســاس محاســبات مرکــز
آمــار ایــران بیشــترین نوســانات در بیــن رشــته فعالیــت
هــای مختلــف بخــش صنعــت ،مربــوط بــه رشــته
فعالیــت 'ســاخت وســایل نقلیــه موتــوری ،تریلــر و نیــم
تریلــر' در ایــن فصــل بــوده اســت کــه دارای کاهــش
قابــل توجهــی مــی باشــد.
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تأسیس بانک مشترک برای رفع مشکالت
بانکی و مالی
«ســر ریچــارد دالتــون» ســفیر ســابق انگلیــس در
تهــران و رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی انگلیــس
– ایــران در رأس یــک هیــأت تجــاری بــا «احمــد
فیــاض بخــش» دبیــر کل اتــاق ایــران ،صبــح روز
شــنبه یازدهــم مهــر مــاه ســال جــاری در محــل
اتــاق ایــران دیــدار کــرد و راهکارهــای رفــع موانــع
و مشــکالت تجــاری بیــن دو کشــور مــورد بررســی
قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،احمــد فیــاض
بخــش» دبیــرکل اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه ســوابق طوالنــی
روابــط و شــناخت دو کشــور اظهــار داشــت :اعــزام هیــأت
تجــاری انگلیــس بــه ایــران و نــگاه مثبــت اتــاق مشــترک
انگلیــس – ایــران باعــث تقویــت روابــط تجــاری فــی مابیــن در
آینــده خواهــد شــد و امیدواریــم کــه قصــور گذشــته جبــران
گــردد.
فیــاض بخــش تصریــح کــرد :بــرای توســعه همکاریهــای
اقتصــادی بیــن دو کشــور الزم اســت کــه ابتــدا موانــع و
مشــکالت رفــع شــود و ســپس در حــوزه هــای هــدف ماننــد:
نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و  ...همــکاری مشــترک داشــته باشــیم.
دبیــرکل اتــاق ایــران ادامــه داد :مهمتریــن مشــکل ،مســائل
بانکــی و مالــی اســت و در دوران تحریــم شــکاف بزرگــی بیــن
بانکهــای ایــران و انگلیــس بوجــود آمــده اســت .راه میــان
بــر ایــن اســت کــه بــرای رفــع موانــع مالــی و بانکــی ،بانــک
مشــترک بیــن دو کشــور تأســیس شــود.
وی افــزود :پیــش از تاســیس بانــک مشــترک هــم طــرح هــا
و پــروژه هــا توســط شــرکتهای مشــاوره ای و حقوقــی
پشــتیبانی گــردد .از نقــاط قــوت ایــران ،وجــود افــراد شــناخته
شــده در حــوزه حقــوق بیــن الملــل اســت کــه مــی توانیــم
بــا کمــک ایــن افــراد حقیقــی دفاتــر حقوقــی و بانــک هــای
مشــترک تاســیس نماییــم.
فیــاض بخــش بــه نقــش موثــر اتــاق هــای مشــترک بازرگانــی
بــرای توســعه همــکاری هــای اقتصــادی بیــن دو کشــور خاطــر
نشــان کــرد و گفــت :امیدواریــم بــا بازگشــایی بخــش ویــزا در
ســفارت انگلیــس تســهیالت الزم بــرای صــدور روادیــد تجــار
بــا همــکاری اتــاق مشــترک ایــران  -انگلیــس در نظــر گرفتــه
شــود .ادامــه در صفحــه 12
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انتصاب عبدالعلی زاده به سمت رئیس
«کارگروه پیگیری پروژه های نیمه تمام»
از سوی اتاق ایران

سفر وزیر صنعت ،معدن و تجارت به کشور همسایه

چشــمانداز ۳۰میلیــارد دالری در روابــط اقتصــادی
ایــران و ترکیــه از ســوی روســای جمهــوری ۲
کشــور هدفگــذاری شــده کــه از طریــق ایجــاد
راهکارهــای مناســب و توســعه مناســبات اقتصــادی
 تجــاری اهــداف بلنــد آن هرچــه ســریعتر محقــقمیشــود.
همچنیــن ســرمایهگذاریهایی کــه توســط شــرکتهای
ترکی ـهای در ایــران انجــام شــده ،بهویــژه در نواحــی مــرزی
ایــران و ترکیــه میتوانــد شــتاب تــازهای بــه ایــن مناســبات
اقتصــادی بدهــد .محمدرضــا نعمــتزاده کــه بــه دعــوت
«نهــاد زیبکچــی» وزیــر اقتصــاد ترکیــه در راس یــک هیــات
اقتصــادی پنجشــنبه گذشــته وارد آنــکارا شــد ،همکاریهــای
گمرکــی ،رفــع موانــع و محدودیتهــای کاری ایجادشــده
در مــرز گوربــوالغ و بــازرگان را از موضوعــات قابــل حــل
برشــمرد .بررســی و رفــع موانــع و مشــکالت بــر ســر راه
توســعه مناســبات اقتصــادی  -تجــاری ایــران و ترکیــه و نیــز
دیــدار بــا مقامــات و مجموعــهای از کارفرمایــان اقتصــادی
ترکیــه در دســتور کار و برنامــه ســفر وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت قــرار دارد .مهنــدس نعمـتزاده در رابطــه بــا فضــای
جدیــدی کــه در ســطح بینالمللــی بــه وجــود آمــده از
تاجــران و فعــاالن اقتصــادی ترکیــه بــرای ســرمایهگذاری
در ایــران دعــوت کــرد و گفــت :مــا هیـچگاه همراهــی دولــت
و ملــت ترکیــه را در شــرایط تحریــم فرامــوش نمیکنیــم و
از اینکــه در شــرایط ســخت مدافــع حقــوق حقــه مــا بودنــد،
تشــکر میکنیــم .وی بــا اشــاره بــه موضــوع هدفگــذاری
چشــمانداز ۳۰میلیــارد دالری تجــاری اقتصــادی بیــن ۲
کشــور کــه از ســوی روســای جمهــوری  ۲کشــور تعییــن
شــده ،گفــت :متاســفانه در  ۲ســال اخیــر شــاهد کاهــش
حجــم مبــادالت هســتیم .ناآرامیهــا در مناطــق شــرقی
ترکیــه ،تجــارت  ۲کشــور را تحتتاثیــر قــرار داده اســت.
امیدواریــم از طریــق ایجــاد راهکارهــای مناســب و توســعه
مناســبات اقتصــادی  -تجــاری اهــداف بلنــد مــورد توافــق
در چشــمانداز  ۳۰میلیــارد دالری هرچــه ســریعتر
محقــق شــود .محمدرضــا نعمـتزاده بــا اشــاره بــه وضعیــت
پایانههــای غیرفعــال و فعــال مــرزی بیــن  ۲کشــور اظهــار
کــرد :بســتهبودن مرزهــا موجــب انباشتهشــدن و افزایــش

چشماندازی نو در روابط اقتصادی ایران و ترکیه
حجــم کاری پایانــه مــرزی بــازرگان  -گوربــوالغ شــده کــه
بایــد تــاش کــرد ایــن مشــکل هرچــه زودتــر برطــرف
شــود .وی کــه بــه دعــوت «نهــاد زیبکچــی» وزیــر اقتصــاد
ترکیــه در راس یــک هیــات اقتصــادی وارد آنــکارا شــد در
دیــدار بــا اصحــاب رســانه عضــو انجمــن روزنامهنــگاران
اقتصــادی ترکیــه بــر اهمیــت نقــش رســانههای  ۲کشــور
در اطالعرســانی درســت دربــاره تحــوالت اقتصــادی ایــران
و ترکیــه بــرای افزایــش آگاهــی کارآفرینــان  ۲کشــور
تاکیــد کــرد .وی افــزود :وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
هــر ســال فهرســت طرحهایــی کــه اولویــت دارد را بــرای
اطــاع همــه عالقهمنــدان ســرمایهگذاری در داخــل و
خــارج اعــام میکنــد و یــک مــاه پیــش ایــن طرحهــا
را اعــام کردیــم و قــرار اســت بــه زودی بــه زبانهــای
مختلــف ترجمــه و در تارنمــای رســمی وزارتخانــه منتشــر
شــود .مــا یقیــن داریــم پــس از رفــع تحریمهــا ،مناســبات
و همــکاری بــا کشــور دوســت و بــرادر «ترکیــه» نهتنهــا
کاهــش نخواهــد یافــت ،بلکــه میتوانــد بــه ســرعت در همــه
زمینههــا ازجملــه «انــرژی» رشــد پیــدا کنــد .نعمـتزاده در
پاســخ بــه پرسشــی دربــاره همــکاری انــرژی ایــران و روســیه
و چیــن تصریــح کــرد :روابــط مــا بــا ایــن  ۲کشــور راهبــردی
اســت و همیشــه روابــط خوبــی خواهیــم داشــت .در زمینــه
انــرژی نیــز همــکاری داریــم بهویــژه بــا «چیــن» کــه بخشــی
از انــرژی آن را ایــران تامیــن میکنــد .وی ضمــن اشــاره
بــه انجــام مذاکــرات مثبــت و ســازنده بــا وزیــران ترکیــه
و نماینــدگان بخــش خصوصــی ایــن کشــور افــزود :در ایــن

گفتوگوهــا تــاش طرفیــن بــر بررســی پیشــرفت کارهــای
ســرمایهگذاری ،اقتصــادی ،تجــاری و همچنیــن چگونگــی
رفــع موانــع بــر ســر راه مناســبات اقتصــادی و تجــاری بــود.
وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگاران دربــاره قراردادهــای
باالدســتی در ایــران اظهــار کــرد :چارچــوب قــراردادی کــه
دولــت ایــران  ۲روز پیــش تصویــب کــرد ،چارچوبــی بــرای
ســرمایهگذاری در صنایــع باالدســتی شــامل اکتشــاف،
حفــاری ،تولیــد نفــت و گاز و بهرهبــرداری از آنهاســت و
ارتباطــی بــه صنایــع پاییندســتی ماننــد پتروشــیمی و
پاالیشــگاه نــدارد .بــا توجــه بــه گذشــت زمــان ،الزم بــود
قراردادهــای گذشــته بازنگــری شــود تــا بــا شــرایط امــروز
و روابــط معمــول ســطح جهــان مطابقــت زیــادی داشــته
باشــد .البتــه ایــن قــرارداد هــم یــک چارچــوب اســت.
چــون بــرای هــر طــرح قــرارداد جداگانـهای بــر مبنــای ایــن
چارچــوب بایــد منعقــد شــود .در ادامــه جنــاب آشــچی،
وزیــر گمــرک و تجــارت ترکیــه در دیــدار بــا نعمــتزاده
اظهــار کــرد :آنــکارا معتقــد اســت حجــم مبــادالت بازرگانــی
 ۲کشــور نهتنهــا ظرفیــت ارتقــا بــه ۳۰میلیــارد دالر بلکــه
بــه ۱۰۰میلیــارد دالر را نیــز دارد .مــا بایــد از طریــق تــاش
و ارتقــای مناســبات و همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی
در ســطوح مختلــف بــا ســرعت بیشــتری بــه ســوی ایــن
هــدف تعیینشــده حرکــت کنیــم.وی همچنیــن دربــاره
اهمیــت بازگشــایی مجموعــه مرزهــای ترکیــه بــا ایــران
گفــت :امیدواریــم بــه زودی همــه مرزهــای میــان  ۲کشــور
را فعــال کنیــم.
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بــا توجــه بــه لــزوم اجرایــی شــدن طــرح واگــذاری پــروژه
هــای نیمــه تمــام بــه بخــش خصوصــی بــا هــدف خــروج از
رکــود ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران از انتصــاب «علــی عبدالعلــی زاده» بــه ســمت رئیــس
«کارگــروه پیگیــری پــروژه هــای نیمــه تمــام» خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،محســن جاللپــور،
رئیــس اتــاق ایــران ،در رابطــه بــا ارائــه ده راهــکار بــرای
خــروج از رکــود کــه یکــی از مهــم تریــن ایــن راهکارهــا،
واگــذاری پــروژه هــای نیمــه تمــام بــه بخــش خصوصــی
اســت ،تصریــح کــرد :بــرای اجرایــی شــدن هرچــه ســریعتر
ایــن طــرح ،نیــاز بــه کار جــدی وجــود دارد.
در همیــن راســتا در جلســه هیئــت رئیســه تصمیــم گرفتیــم
بــرای مدیریــت ایــن کار ،از فــردی کارکشــته و خبــره
دعــوت کنیــم.
وی ادامــه داد :بــه همیــن دلیــل از علــی عبدالعلــی زاده
دعــوت کردیــم تــا ضمــن طــرح موضــوع از ایشــان بخواهیــم
مســئولیت پیگیــری ایــن امــر مهــم را از طــرف اتــاق ایــران
بپذیــرد.
جاللپــور بــا اشــاره بــه نشســت هیئــت رئیســه اتــاق ایــران
بــا رئیــس پیشــنهادی ایــن کارگــروه و بررســی ابعــاد
مختلــف موضــوع ،تشــریح کــرد :در ایــن جلســه عبدالعلــی
زاده ضمــن تأییــد اهمیــت موضــوع و تأثیــر جــدی آن
بــر حرکــت در فضــای اقتصــاد فعلــی نحــوه انجــام کار و
چگونگــی مدیریــت آن را بــه عنــوان اساســی تریــن مســئله
مطــرح کــرد.
گفتنــی اســت؛ پــس از ارائــه نظــرات هیئــت رئیســه،
ایشــان پــس از پذیــرش مســئولیت پیگیــری و سیاســت
گــذاری ایــن کار ،پیشــنهاد داد کــه کارگروهــی در اتــاق بــه
مســئولیت ایشــان تشــکیل شــود.
بــه ایــن ترتیــب کارگــروه پیگیــری واگــذاری پــروژه هــای
نیمــه تمــام دولــت در اتــاق ایــران شــکل گرفــت و مقــرر
گردیــد ایشــان حداکثــر تــا پایــان هفتــه جــاری ضمــن
پیشــنهاد اعضــای کارگــروه برنامــه اولیــه بــرای چگونگــی
انجــام امــور را ارائــه کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از مهرماه  94صورت میپذیرد

تامین وجه کامل منابع مالی
دو شرکت توزیع برق از طریق
بورس انرژی
بــر اســاس برنامهریزیهــای صــورت
گرفتــه مقــرر شــده از مهرمــاه دو شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان و
اســتان یــزد نیــز ماننــد ســه شــرکت توزیــع
اســتان مرکــزی ،خراســان شــمالی و قــم
بــه طــور کامــل از طریــق انجــام معامــات
در بــورس انــرژی تامیــن اعتبــار شــدند.
گفتنــی اســت در ابتــدای جلســه معامالتــی ایــن روز نمادهــای
بــار پایــه ،کمبــاری ،میانبــاری و بــار پیــک روزانــه  3 ،2و 4
آبــان  ،94گشــایش یافتــه و در پایــان جلســه نیــز نمادهــای
بــار پایــه ،کمبــاری ،میانبــاری و بــار پیــک روزانــه  8مهــر
 94متوقــف شــدند .همچنیــن امــروز در اکثــر نمادهــا بــا

در جریــان معامــات روز یکشــنبه  5مهــر  ،94بــازار
بــرق پررونقتریــن روز خــود از آغــاز رســمی معامــات
در بــورس انــرژی تــا بــه حــال را پشــت ســر گذاشــت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بــازار ســرمایه (ســنا)،
امــروز در تابلــوی ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق بــازار مz
شــتقه 15 ،هــزار و  284قــرارداد در قالــب  283معاملــه
و معــادل بــا  348هــزار و  908مــگاوات ســاعت بــه ارزش
 125میلیــارد و  771میلیــون ریــال مــورد معاملــه قــرار
گرفــت ،کــه ایــن میــزان نســبت بــه حــد نصــاب پیشــین
ارزش روزانــه معامــات بــازار بــرق در بــورس انــرژی18 ،
درصــد رشــد را نشــان میدهــد.
گفتنــی اســت از ایــن میــزان 123 ،میلیــارد ریــال
مربــوط بــه معامــات نمــاد بــار پایــه روزانــه 1 ،میلیــارد
ریــال مربــوط بــه نمــاد بــار پیــک روزانــه 807 ،میلیــون

بـــورســــ

سررســیدهای تحویــل گوناگــون از  8مهــر  94تــا  4آبــان94
معاملــه انجــام پذیرفــت.
همچنیــن ایــن روز بخــش اول اعتبــار شــرکتهای توزیــع
نیــروی بــرق جهــت انجــام معاملــه در مهرمــاه پیــش از
شــروع جلســه معامالتــی امــروز بــه حســاب شــرکتهای
مذکــور واریــز شــده بــود.
بــر اســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه مقــرر شــده
از مهرمــاه دو شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان
کرمــان و اســتان یــزد نیــز ماننــد ســه شــرکت توزیــع اســتان
مرکــزی ،خراســان شــمالی و قــم بــه طــور کامــل از طریــق
انجــام معامــات در بــورس انــرژی تامیــن اعتبــار شــود.
همچنیــن طبــق هدفگــذاری انجــام شــده ،از ایــن مــاه دو
هــزار میلیــارد ریــال جهــت انجــام معامــات در بــورس انرژی
( 1600میلیــارد بابــت انجــام معامــات و  400میلیــارد ریــال
بابــت تامیــن وجــه شــرکتهای توزیــع) بــه شــرکتهای
توزیــع تخصیــص مییابــد.
در دیگــر بــازار بــورس انــرژی ،شــنبه در رینــگ داخلــی
بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران کاالهــای حــال ،402
آیزوریســایکل و آیزوفیــد پاالیــش نفــت تبریــز ،گاز مایــع
صنعتــی پتروشــیمی بنــدر امــام و متانــول پتروشــیمی
زاگــرس مــورد عرضــه قــرار گرفتنــد کــه کل معامــات
صــورت گرفتــه بــر روی ایــن کاالهــا معــادل  3,670تــن بــه

شماره شش  ///هفته دوم مهر هزار و سیصد نود و چهار

ارزش  34میلیــارد و  743میلیــون ریــال بــوده اســت.
همچنیــن طــی جلســه معامالتــی امــروز در تابلــو ســلف
مــوازی اســتاندارد نفــت کــوره بــورس انــرژی ایــران ،نمادهــای
ســمانک  952 ،951و  953جمعـاً بــه میــزان  2هــزار و 744
قــرارداد بــه ارزش  28میلیــارد و  337میلیــون ریــال مــورد
معاملــه قــرار گرفتنــد.
بدیــن ترتیــب معامــات امــروز بــورس انــرژی ایــران بــا
ارزشــی معــادل  135میلیــارد ریــال بــه پایــان رســید.
الزم بــه ذکــر اســت در جلســه معامالتــی روز آینــده بــورس
انــرژی ایــران ،عــاوه بــر معامــات مســتمر قراردادهــای
ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق و نفــت کــوره در بــازار مشــتقه،
کاالهــای حــال ،400حــال  ،402حــال  406و حــال 410
پاالیــش نفــت اصفهــان ،حــال  402و حــال  406پاالیــش
نفــت شــیراز ،میعانــات گازی مجتمــع گاز پــارس جنوبــی و
قطــران واحــد کک ســازی پاالیــش قطــران زرنــد در رینــگ
داخلــی و گاز مایــع خــام پاالیــش گاز ایــام نیــز در رینــگ
بینالملــل بــازار فیزیکــی عرضــه خواهنــد شــد.

از ابتدای راه اندازی معامالت برق در بورس انرژی؛

حدنصاب جدید در ارزش معامالت روزانه بازار برق ثبت شد
ریــال مربــوط بــه نمــاد میانبــاری روزانــه و 157
میلیــون ریــال مربــوط بــه نمــاد کمبــاری روزانــه
میباشــد .همچنیــن در جلســه معامالتــی امــروز ،در
ســمت خریــد تعــداد  31شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
و در ســمت فــروش  8نیــروگاه عرضهکننــده بــرق در
معامــات مشــارکت کردنــد.
در روز جــاری در بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران
نیــز کاالهــای حــال ،400حــال  ،402حــال 406
و حــال  410پاالیــش نفــت اصفهــان ،حــال 402
و حــال  410پاالیــش نفــت شــیراز ،میعانــات گازی
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی ،متانــول پتروشــیمی

زاگــرس ،گاز مایــع صنعتــی پتروشــیمی بنــدر امــام
و قطــران واحــد کک ســازی پاالیــش قطــران زرنــد در
رینــگ داخلــی و گاز مایــع خــام پاالیــش گاز ایــام نیــز
در رینــگ بینالملــل مــورد عرضــه قــرار گرفتنــد کــه کل
معامــات صــورت گرفتــه بــر روی ایــن کاالهــا معــادل 2
هــزار و  498تــن بــه ارزش  28میلیــارد و  894میلیــون
ریــال بــوده اســت.
شــایان ذکــر اســت در مجمــوع معامــات امــروز بــورس
انــرژی ایــران بــه  154میلیــارد ریــال بالــغ شــد.
الزم بــه ذکــر اســت در جلســه معامالتــی امــروز بــورس
انــرژی ایــران ،عــاوه بــر معامــات مــداوم قراردادهــای
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قیمت نفت باز هم کاهش یافت

قیمــت جهانــی نفــت در بــازار معامــات آتــی روز
چهارشــنبه در منطقــه آســیا بــا کاهــش روبــرو شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری
«ســما» ،بــه دنبــال آمــار منتشــر شــده از ذخایــر تولیدی
نفــت خــام آمریــکا و نیــز آمــار ضعیــف اقتصــادی چیــن،
قیمــت جهانــی نفــت در بــازار معامــات آتــی روز
چهارشــنبه در منطقــه آســیا بــا رونــد نزولــی آغــاز بــه
کار کــرد.
در همیــن حــال قیمــت نفــت دریــای برنــت بــرای
تحویــل در مــاه نوامبــر بــا  ۳۶ســنت کاهــش بــه رقــم
 ۴۷دالر و  ۸۷ســنت در هــر بشــکه رســید و همچنیــن
قیمــت نفــت وســت تگــزاس اینترمیــدت آمریــکا بــا ۴۴
ســنت کاهــش در برابــر  ۴۴دالر و  ۷۹ســنت در هــر
بشــکه معاملــه شــد.

ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق و نفــت کــوره در بــازار
مشــتقه ،در رینــگ داخلــی بــازار فیزیکــی کاالهــای
آیزوریســایکل ،آیزوفیــد ،حــال  404و نفتــای ســنگین
تصفیــه نشــده پاالیــش نفــت شــیراز ،ســوخت کــوره
ســبک ،بــرش ســنگین ،پنتــان و نیتــروژن مایــع
پتروشــیمی تبریــز ،بــرش ســنگین پتروشــیمی جــم،
قطــران ذوب آهــن اصفهــان ،میعانــات گازی مجتمــع
گازی پــارس جنوبــی و نیتــروژن مایــع پتروشــیمی
مبیــن عرضــه خواهنــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جالل پور در دیدار با معاون نخست وزیر
:لهستان
ه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،محســن جــال پــور»
رئیــس اتــاق ایــران ،در دیــدار بــا «یانــوش پیخوچینســکی»
معــاون نخســت وزیــر و وزیــر اقتصــاد لهســتان ،پیشــینه روابــط
اقتصــادی بیــن دو کشــور را  500ســال عنــوان کــرد.
وی اســتفاده از تجربیــات ایــن کشــور در اســتقرار اقتصــاد آزاد
را حائــز اهمیــت خاطــر نشــان کــرد و گفــت :طــی ایــن  5قــرن
ســفر هــای دیپلماتیــک و اقتصــادی بیــن دو کشــور منجــر بــه
مســتحکم شــدن روابــط گردیــد و در زمــان محمــد نهاوندیــان
رئیــس قبلــی اتــاق ایــران ،دو هیــأت تجــاری متشــکل از
تجــار و فعــاالن اقتصــادی از طــرف اتــاق بازرگانــی ایــران بــه
ایــن کشــور ســفر کردنــد ،امــا امــروز دوره جدیــدی از روابــط
اقتصــادی بیــن دو کشــور را پیــش رو داریــم و بایــد از فرصــت
بــه وجــود آمــاده بخــش هــای خصوصــی دو کشــور بهــره
بــرداری بیشــتری کــرد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران،
ضمــن اشــاره بــه موقعیــت ایــران در منطقــه و دسترســی بــه
بــازار  400میلیونــی همســایگان ،همــکاری هــای اقتصــادی
بــرای تولیــد و صــادرات بــه ایــن کشــورها از طریــق ایــران را
یکــی از راه کارهــای توســعه همــکاری هــای خاطــر نشــان کــرد
و گفــت :علــی رغــم مناســبات خــوب سیاســی بیــن دوکشــور،
حجــم مبــادالت تجــاری تقریبــاً  100میلیــون دالر اســت و
بایــد کوشــش کنیــم تــا بــا ایجــاد شــرکت هــای تولیــدی و
برندهــای مشــترک نــه تنهــا کاالهــای مــورد نیــاز داخــل کشــور
بلکــه بــازار همســایگان را نیــز تامیــن نماییــم.
جــال پــور گفــت :بــا تحریــم اخیــر روســیه و کاهــش ســطح
صــادرات محصــوالت کشــور لهســتان بــه ایــن کشــور ،ایــران
مــی توانــد یکــی از مســیرهای انتقــال و تولیــد مشــترک بــرای
تولیــدات مــواد غذایــی و کشــاورزی مــورد نیــاز باشــد.
وی گفــت :شــرکت هــای لهســتانی بایــد در نظــر داشــته
باشــند ،تجــار ایرانــی بــا تجربیــات و ارتباطــات خــوب در
کشــورهای منطقــه مــی تواننــد کاالهــای غذایــی و کشــاورزی
آنهــا را تامیــن کننــد .بــه ویــژه آن کــه برخــی از ایــن کشــورها
دچــار شــرایط امنیتــی ویــژه و نابســامانی داخلــی هســتند کــه
کار در ایــن کشــورها تخصــص ویــژه ای مــی طلبــد.

اخــبار اتاقـــ

شماره شش  ///هفته دوم مهر هزار و سیصد نود و چهار

عالقمندی عمانیها برای
همکاریهای بیشتر با
ایـــران
نشســت فعــاالن اقتصــادی ایــران و هیــات
تجــاری عمــان ،در اتــاق تهــران برگــزار شــد.
رییــس منطقــه ویــژه اقتصــادی دقــم عمــان
و 16تــن از مقامــات همیــن منطقــه و فعــاالن
اقتصــادی بخــش خصوصــی ایــن کشــور
در اتــاق تهــران حضــور یافتنــد تــا در بــاب
زمینههــای همــکاری و تعامــات اقتصــادی و
تجــاری بــا همتایــان ایرانــی خــود گفتوگــو
کننــد .در ایــن گردهمایــی کــه بــا اســتقبال
چشــمگیر فعــاالن اقتصــادی مواجــه شــده بــود،
دو طــرف طــی نشســتی رو در رو ،در مــورد
ظرفیتهــای قابــل اســتفاده بــرای برقــراری
تعامــل در حــوزه تجــارت و ســرمایهگذاری بــه
مذاکــره پرداختنــد.
نشســت فعــاالن اقتصــادی ایــران و هیــات تجــاری عمــان ،در
اتــاق تهــران برگــزار شــد .رییــس منطقــه ویــژه اقتصــادی دقم
عمــان و 16تــن از مقامــات همیــن منطقــه و فعــاالن اقتصــادی
بخــش خصوصــی ایــن کشــور ،صبــح امــروز در اتــاق تهــران
حضــور یافتنــد تــا در بــاب زمینههــای همــکاری و تعامــات
اقتصــادی و تجــاری بــا همتایــان ایرانــی خــود گفتوگــو
کننــد .در ایــن گردهمایــی کــه بــا اســتقبال چشــمگیر فعــاالن
اقتصــادی مواجــه شــده بــود ،دو طرف طــی نشســتی رو در رو،
در مــورد ظرفیتهــای قابــل اســتفاده بــرای برقــراری تعامــل
در حــوزه تجــارت و ســرمایهگذاری بــه مذاکــره پرداختنــد.
نشســت فعــاالن بخــش خصوصــی دو کشــور در حالــی برگــزار
میشــود کــه چنــدی پیــش وزیــر نفــت ایــن کشــور بــا
حضــور در تهــران و در دیــدار بــا بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت
کشــورمان ،قــراردادی مبنــی بــر صــدور گاز ایــران بــه عمــان
امضــا کردنــد .بــا امضــای ایــن قــرارداد پــروژه صــدور گاز
ایــران بــه عمــان وارد مرحلــه اجرایــی شــد و تــا کارهــای
مطالعاتــی و مراحــل اجــرای آن و پیگیــری شــود .امــروز نیــز

فعــاالن بخــش خصوصــی دو کشــور رو در روی هــم پشــت
میــز مذاکــره نشســتند تــا در مــورد فرصتهــا و ظرفیتهایــی
کــه میتوانــد روابــط اقتصــادی دو کشــور را توســعه دهــد،
گفتوگــو کننــد.
در ابتــدای ایــن نشســت و بــه رســم معمــول و متعــارف ایــن
نشســتها ابتــدا مســووالن دو طــرف در ســخنانی کوتــاه
بــه معرفــی ظرفیتهــای اقتصــادی موجــود و ســطح روابــط
پرداختنــد .مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره
بــه روابــط دیرینــه ایــران و عمــان گفــت کــه روابــط سیاســی،
اقتصــاد و فرهنگــی دو کشــور همچنــان تــداوم داشــته و رو بــه
گســترش اســت .خوانســاری بــا بیــان اینکــه «ایــران و عمــان
دارای شــرایط ویــژهای در منطقــه هســتند» گفــت« :همســایگی
ایــران بــا هشــت کشــور محصــور در خشــکی جــزو مزیتهــای
توســعه روابــط بــا ایــران بــه شــمار میآیــد و همچنیــن
ویژگــی عمــان نیــز در آن اســت کــه بــه عنــوان دروازه آفریقــا
توصیــف میشــود ».رییــس اتــاق تهــران در ادامــه ســخنان
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خــود ،تحکیــم روابــط سیاســی ایــران و عمــان در ســالهای
اخیــر را نیــز مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت« :بــه رغــم توســعه
مناســبات اقتصــادی دو کشــور در ســالیان گذشــته ،ارزش
مــراودات تجــاری ایــران و عمــان از 400میلیــون دالر فراتــر
نرفتــه اســت .در حالــی کــه بــا وجــود پتانســیلهای موجــود،
میتــوان حجــم مبــادالت تجــاری را بــه بیــش از ایــن ارقــام
افزایــش داد ».خوانســاری در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد کــه
از ایــن دیــدار دو جانبــه ،بهرهبــرداری مطلوبــی در جهــت
افزایــش ســطح همکاریهــا صــورت گیــرد.
به دنبال تحکیم روابط بخش خصوصی دو کشور هستیم
در ادامــه ایــن نشســت ،یحیــی بــن ســعید الجابــری ،رییــس
منطقــه اقتصــادی دقــم عمــان نیــز دقایقــی را در جمــع
فعــاالن اقتصــادی ایــران بــه ســخنرانی پرداخــت و از تمایــل
ایــن کشــور بــرای توســعه هرچــه بیشــتر روابــط بــا ایــران
خبــر داد .الجابــری گفــت« :کشــور سلطاننشــین عمــان
تحــت رهبــری ســلطان قابــوس بــن ســعید بــه رشــد اقتصادی
خوبــی دســت یافتــه و در ســال گذشــته ،پروژههــای بســیاری
در زمینــه زیرســاختها انجــام گرفتــه اســت ».او افــزود:
«سلطاننشــین عمــان بــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی
خــود ،بندرهــای گوناگونــی را در امتــداد ســواحل عمــان
تاســیس کــرده و همچنیــن بــه دلیــل برخــورداری از منابــع
نفــت خــام و گاز طبیعــی نســبت بــه ایجــاد پااليشــگاهها و
تعــدادی از پروژههــای پتروشــیمی و صنایــع ســنگین نیــز
اقــدام کــرده اســت ».رییــس منطقــه اقتصــادی دقــم بــا
اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن منطقــه افــزود« :کشــور
عمــان بــه تازگــی نســبت بــه ایجــاد تنــوع در منابــع درآمــد
ملــی گرایــش پیــدا کــرده و نســبت بــه اجــرای پروژههــا و
ســرمایهگذاری اهتمــام دارد».
او گفــت« :بنــدر الدقــم در ســال  2013میــادی بــه طــور
مقدماتــی بــه بهرهبــرداری رســید و در ایــن بنــدر امــکان
اجــرای پروژههایــی در زمینــه نفــت و گاز ،پتروشــیمی و
صنایــع ســنگین و همچنیــن فعالیتهــای واردات ،صــادرات
و صــادرات مجــدد وجــود دارد ».الجابــری ادامــه داد:
«ایــن منطقــه از موقعیــت مناســبی بــرای تعمیــر کشــتی
برخــوردار اســت و همچنیــن در ایــن منطقــه فرصتهــای
ســرمایهگذاری در بخــش انبــار ،تــدارکات و فعالیتهــای
توســعه امــاک و مســتغالت و تاســیس هتلهــا و اســتراحتگاه
توریســتی ،بیمارســتانها و مــدارس بینالمللــی و دانشــگاه
وجــود دارد».
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخــبار اتاقـــ

مدیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

ایران به قطب پتروشیمی خاورمیانه تبدیل می شود
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته در
گفتگــو بــا خبرنــگار نیپنــا بــا اشــاره بــه حضــور هیــات
هــای مختلــف ســرمایه گــذاری از کشــورهای مختلــف
در کشــور اظهــار کــرد :جلــب و جــذب ســرمایه گــذاران
اروپایــی صاحــب تکنولــوژی هــای بــه روز در بخــش
پتروشــیمی و تعییــن قیمــت خــوراک مــی توانــد تــا ده
ســال آینــده ایــران را بــه قطــب پتروشــیمی خاورمیانــه
بــدل کنــد .
حمیــد رضــا صالحــی افــزود :ذخایــر گســترده و بســیار
مناســبی از نظــر تامیــن خــوراک در کشــور وجــود دارد کــه
مــی توانــد انگیــزه ای مناســب بــرای کشــورهایی باشــد
کــه صاحــب فنــاوری بــوده و بــا ســرمایه گــذاری در ایــران
مــی تواننــد محصــوالت تولیــدی را بــه بــازار کشــورخود
یــا ســایر کشــورهایی کــه در آن بازاریابــی انجــام داده انــد،
منتقــل کننــد.
وی بــا تاکیــد برضــرورت ثبــات اقتصــادی بــه منظــور
جلــب ســرمایه گــذاران  ،ادامــه داد :کشــورهایی مایــل
خواهنــد بــود در ایــران ســرمایه گــذاری کننــد کــه بتواننــد
برســرمایه گــذاری خــود مالکیــت داشــته باشــند و بایــد
گفــت قوانیــن ایــران از بابــت مالکیــت بــا مشــکلی مواجــه
نیســت و در ایــران از صفــر تــا تمــام مالکیــت واحدهــای
تولیــدی مــی توانــد توســط ســرمایه گــذار خارجــی
صــورت گیــرد ،درحالــی کــه در کشــور هــای عربــی ایــن
ســهم تنهــا  49درصــد اســت .
صالحــی خاطرنشــان کــرد :ثبــات قیمــت خــوراک بــا
فرمــول مشــخص نیــز یکــی از دالیلــی اســت کــه مــی
توانــد در جلــب و جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و
خارجــی در بخــش پتروشــیمی موثــر باشــد .
وی تصریــح کــرد :امنیــت اقتصــادی و ثبــات قیمــت
خــوراک از جملــه دالیلــی اســت کــه مــی توانــد در
افزایــش ســرمایه گــذاری در صنعــت پتروشــیمی موثــر
باشــد و ســرمایه گــذاران را بــه ایــن بخــش جــذب کنــد.
صالحــی بیــان کــرد :همــه بایــد تــاش کننــد تــا ســرمایه
گــذاران بــه کشــور جــذب شــوند تــا بتــوان از ناحیــه ایــن
ســرمایه گــذاری اشــتغال مناســب نیــز در کشــور صــورت

گیــرد و البتــه بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه ســرمایه
گــذاران رغبــت بیشــتری بــرای ســرمایه گــذاری در صنایــع
پاییــن دســتی داشــته باشــند .
وی تاکیــد کــرد  :اگــر مزیــت هــا تبدیــل بــه ارزش افــزوده
نشــود نمــی تــوان مدعــی شــد کــه هنــر اســتفاده از ظرفیت
هــا را داشــته ایــم و نتیجــه آن مــی شــود کــه گاز ایــران در
میادیــن مشــترک نصیــب قطــری هــا مــی شــود بــی آنکــه
توانســته باشــد در ســرمایه گــذاری و خلــق ثــروت بــرای
کشــور موثــر باشــد .
صالحــی اظهــار کــرد :بــا اســتفاده از مزیــت هایــی کــه در
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی وجــود دارد مــی تــوان بــه
قطــب پتروشــیمی کشــور تــا ده ســال آینــده بــدل شــد و
اگــر نتــوان فوایــد برخــی مزیــت هــای اقتصــادی ســرمایه
گــذاری در بخــش پتروشــیمی را بــرای ســرمایه گــذاران
تشــریح کــرد ،طبیعــی اســت کــه ســرمایه هــا بــه ســمت
قطــر و عربســتان هدایــت خواهــد شــد .
وی عنــوان کــرد :اغلــب کشــورهای اروپایــی کــه در شــرایط
اقتصــادی مطلوبــی بــه ســر نمــی برنــد و البتــه صاحــب
تکنولــوژی هــای بــه روز در تولیــد هســتند گزینــه هــای
مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری دربخــش پتروشــیمی
ایــران هســتند و طــی هفتــه هــا و مــاه هــای اخیــر نیــز
هیــات هــای مختلــف ســرمایه گــذاری بــه ایــن منظــور در
کشــور حضــور یافتــه انــد .
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته بــا
اشــاره بــه نــرخ دســتمزد پاییــن نیــروی انســانی و انــرژی
ارزان در ایــران بیــان کــرد :فرصــت مناســبی اســت تــا
کشــورهای اروپایــی بــا شــرکای ایرانــی بــه صــورت ســرمایه
گــذاری مشــترک فعالیــت هایــی را در ایــن زمینــه آغــاز
کننــد .
وی تاکیــد کرد:جلــب و جــذب ســرمایه گــذاران اروپایــی
صاحــب تکنولــوژی هــای بــه روز در بخــش پتروشــیمی و
تعییــن قیمــت خــوراک مــی توانــد تــا ده ســال آینــده ایران
را بــه قطــب پتروشــیمی خاورمیانــه بــدل کنــد .
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کاهش  55درصدی ارزش معامالت بورس

عالقمندی عمانیها برای همکاریهای بیشتر با ایـــران

بــازار ســرمایه در هفتــه گذشــته بــار دیگــر منفــی شــد تــا
میانگیــن بازدهــی بــورس همچنــان زیــر صفــر قــرار بگیــرد.
در هفتــه گذشــته از شــتاب ســقوط بــورس کاســته شــد و
شــاخص نوســانات محــدودی را دنبــال کــرد تــا شــاید ایــن
رونــد نزولــی کنــد شــده باشــد.
بــر اســاس آمارهــای رســمی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
در هفتــه گذشــته بازدهــی بــورس منفــی  0.3درصــد بــود
تــا ســهامداران بــه طــور میانگیــن ایــن میــزان ضــرر کــرده
با شند .
کارشناســان بــازار ســرمایه افــول بــورس را ناشــی از شــرایط
اقتصــاد کالن مــی داننــد .عبــاس آرگــون عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران مــی گوید«:شــرایط رکــود اقتصــادی در بــورس هــم
نمایــان اســت و اگــر غیــر از ایــن باشــد بایــد تعجــب کــرد».
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه ادامــه مــی دهــد« :شــرکت
هــای بورســی بــا رکــود مواجــه هســتند .انبارهــا مملــو از
کاال اســت و تقاضایــی بــرای آن وجــود نــدارد .ســایر صنایــع
بورســی نیــز در شــرایط رکــود بــا چشــم انــداز مثبتــی
مواجــه نیســتند بــه همیــن دلیــل نمــی تــوان انتظــار
داشــت کــه بــازار ســرمایه رشــد داشــته باشــد».
طبــق آمارهــای ســازمان بــورس ،در پایــان معامــات هفتــه
منتهــی بــه  8مهرمــاه  ،1394شــاخص کل بــا  188واحــد
کاهــش نســبت بــه هفتــه قبــل ،بــه رقــم  61498واحــد
رســید.
شــاخص بــازار اول بــا  100واحــد کاهــش بــه رقــم 42764
واحــد بالــغ گردیــد و شــاخص بــازار دوم بــا  588واحــد
کاهــش عــدد  136070واحــد را تجربــه کــرد و بــه ترتیــب
بــا  0.23درصــد و  0.43درصــد کاهــش نســبت بــه هفتــه
قبــل مواجــه شــدند.
در  5روز کاری ایــن هفتــه ارزش کل معامــات ســهام و
حــق تقــدم بــه  3024میلیــارد ریــال بالــغ شــد کــه نســبت
بــه هفتــه قبــل  55درصــد کاهــش یافتــه اســت.
در ضمــن تعــداد  1905میلیــون ســهم و حــق تقــدم در
 126هــزار دفعــه مــورد معاملــه قــرار گرفــت و بــه ترتیــب
 37درصــد کاهــش و  12درصــد کاهــش را نســبت بــه
هفتــه گذشــته تجربــه کــرد.

او گفــت« :ایــن منطقــه دارای یــک فــرودگاه منطقــهای و
شــبکهای از جادههــای مــدرن و هتلهــای  3و  4ســتاره بــا
 500اتــاق اســت ».رییــس منطقــه اقتصــادی دقــم ســپس بــه
برخــی معافیتهــای مالیاتــی در ایــن منطقــه اشــاره کــرد و
افــزود« :شــاید یکــی از مســایلی کــه بــرای ســرمایهگذاری
در ایــن منطقــه انگیــزه ایجــاد کنــد ،موضــوع معافیتهــای
مالیاتــی اســت .کســانی کــه در ایــن منطقــه ســرمایهگذاری
میکننــد ،تــا  30ســال از معافیــت مالیاتــی برخــوردار خواهنــد
شــد کــه تــا  30ســال بعــد از آن هــم میتوانــد تمدیــد شــود.
واردات از خــارج و نیــز صــادرات از عــوارض گمرکــی معــاف
اســت .یکــی دیگــر از مزیتهــای ســرمایهگذاری در ایــن
منطقــه حــق مالکیــت  100درصــدی تــا  50ســال بــرای
ســرمایهگذاران اســت کــه ایــن امــکان تــا  50ســال بعــد از
آن نیــز قابــل تمدیــد اســت .او ادامــه داد« :عــاوه بــر ایــن،
عمــان از ثبــات سیاســی و امنیــت برخــوردار اســت و موقعیــت
اســتراتژیک ایــن منطقــه از حیــث دسترســی بــه دریــای عــرب،
اقیانــوس هنــد و نیــز راهروهــای کشــتيراني جهانــی ایــن
مزیتهــا را دو چنــدان میکنــد».
الجابــری ضمــن اشــاره بــه روابــط تاریخــی ایــران و عمــان
در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن دیــدار بــه افزایــش
همکاریهــای بیــن دو کشــور و تقویــت مبــادالت تجــاری و
ســرمایهگذاری و نیــز ســرمایهگذاریهای مشــترک و تحکیــم
روابــط میــان بازرگانــان در هــر دو کشــور منجــر شــود.
«ســعود بــن محمــد بــن خالــد بورینــی» ســفير عمــان در
تهــران نیــز در ســخنانی بــا یــادآوری امتیازاتــی کــه در
منطقــه اقتصــادی دقــم بــه ســرمایهگذاران اعطــا میشــود،
گفــت« :ایــن امتیــازات و معافیتهــا ،در کمتــر کشــوری
بــه ســرمایهگذاران ارائــه میشــود ،فعــاالن اقتصــادی ایــران
میتواننــد از ایــن فرصتهــا اســتفاده کننــد ».ســفیر عمــان
نیــز ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن مالقاتهــا بــه مقدم ـهای
بــرای گســترش روابــط اقتصــادی دو کشــور تبدیــل شــود.
پــس از ســفیر عمــان ،ســایر اعضــای ایــن هیــات تجــاری
معرفــی کوتاهــی در مــورد فعالیتهــای اقتصــادی خــود
داشــتند .در ادامــه اعضــای اتــاق تهــران و فعــاالن اقتصــادی
حاضــر در نشســت بــه طــور مســتقیم بــه مذاکــرات رو در
رو پرداختنــد و در مــورد زمینههــای مــورد عالقــه بــرای
همکاریهــای مشــترک بــه گفتوگــو پرداختنــد.
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در رومانی و از سوی روسای اتاق ها انجام شد

امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تهران و اتاق بخارست

روز گذشــته و در جریــان ســفر هیــات تجــاری اتاق
تهــران بــه رومانــی ،یــک تفاهمنامــه همــکاری
بیــن اتــاق تهــران و اتــاق بخارســت بــه امضــا
رســید کــه طــی آن دو طــرف بــر گســترش روابــط
و همکاریهــای دوجانبــه در زمینههــای مختلــف
تجــاری ،صنعتــی و آموزشــی تاکیــد کردنــد.
گــزارش ســایت خبــری اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهران ،مســعود خوانســاری و ســارین دیمیتریو در
دیــدار مجــدد خــود ،یــک یادداشــت تفاهــم همــکاری امضــا
کردنــد تــا پــس از ایــن دو اتــاق تهــران و بخارســت مــراودات
و ارتباطــات بیشــتری بــا یکدیگــر داشــته و پــل ارتباطــی
بخــش خصوصــی ایــران و رومانــی باشــند.
در ایــن دیــدار رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع بخارســت بــا
اشــاره بــر اهمیــت امضــای ایــن ســند همــکاری گفــت« :این
تفاهمنامــه نــه تنهــا ســندی در جهــت توســعه همکاریهــای
اقتصــادی و تجــاری اســت کــه بــر همکاریهــای علمــی
و آکادمیــک دو اتــاق نیــز تاکیــد دارد ».دیمیتریــو افــزود:
«امیــدوارم اتــاق تهــران و اتــاق بخارســت بتواننــد بــا کمــک
یکدیگــر و همــکاری در پروژههــای مشــترک موجــب ارتقــا
مــراودات دو کشــور ایــران و رومانــی شــوند ».او توضیــح داد
کــه ایــن ســند نــود و هشــتمین تفاهمنامــهای اســت کــه
اتــاق بخارســت بــا دیگــر اتاقهــای بازرگانــی و صنایــع در
دنیــا امضــا کــرده اســت.

دیمتریــو رئیــس اتــاق بازرگانــی بخارســت در ایــن مراســم بــا
اشــاره بــه ســفر بســیار مفیــد هیــات اتــاق بازرگانــی و صنایع
تهــران بــه رومانــی و مذاکــرات مســتقین دو طــرف ،آن را
مقدمــه بســیار مهمــی بــرای برداشــتن گامهــای عملــی در
آینــده دانســت و توســعه همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری
را عامــل مهمــی در امــر توســعه در روابــط سیاســی بیــن دو
کشــور توصیــف کــرد.
همچنیــن مســعود خوانســاری نیــز بــا تاکیــد بــر لــزوم
رشــد و توســعه روابــط دوجانبــه اقتصــادی بیــن رومانــی و
ایــران خاطرنشــان کــرد کــه هیــات تجــاری اتــاق تهــران
از نماینــدگان شــرکتهای بــزرگ و اثرگــذار تشــکیل
شــده اســت کــه بــا هــدف یافتــن زمینههــای همــکاری
و ســرمایهگذاریهای مشــترک در ایــران و رومانــی بــه
ایــن ســفر آمدهانــد .رئیــس اتــاق تهــران پــس از امضــای
تفاهمنامــه از مســووالن رومانــی خواســت کــه هرچــه
ســریعتر در جهــت تســهیل صــدور ویــزا و حــل مشــکالت
بانکــی و گمرکــی گام بردارنــد .خوانســاری همچنیــن نقــش
اتاقهــای بازرگانــی را تســهیل برقــراری ارتباطــات میــان
نماینــدگان بخــش هــای خصوصــی دو کشــور دانســت و
خواســتار آن شــد هیــات رومانیایــی کــه قــرار اســت بــه
سرپرســتی دیمتریــو ســال آینــده بــه تهــران ســفر کنــد ،از
نتایــج دیدارهــای کنونــی بهــره بگیــرد و ســفری هدفمنــد
بــه تهــران داشــته باشــد.
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شرکتهای امریکایی هم میتوانند از فضای پساتحریم بهره بگیرند

رییسجمهــوری اظهــار کــرد :تهــران بــرای حضــور
شــرکتهای امریکایــی منعــی قایــل نیســت و ایــن
شــرکتها نیــز میتواننــد در فضایــی رقابتــی از شــرایط
پســاتحریم ،بــرای ســرمایهگذاری و انتقــال فنــاوری بــه
ایــران بهــره بگیرنــد.
دکتــر حســن روحانــی در نشســت بــا مدیــران شــرکتهای
تجــاری ،اقتصــادی و صنعتــی امریــکا بــه مذاکــرات
گســترده شــرکتهای بــزرگ اروپایــی و آســیایی بــا ایــران
اشــاره کــرد و گفــت :فضــای پســاتحریم ،شــرایط جدیــد
اقتصــادی و سیاســی را فراهــم کــرده کــه شــرکتهای
بــزرگ تجــاری ،اقتصــادی و صنعتــی بایــد از آن اســتفاده
کننــد .روحانــی بــا اشــاره بــه برخــی موانــع احتمالــی بــرای
ســرمایهگذاری و حضــور شــرکتهای امریکایــی در ایــران
افــزود :تردیــدی نیســت کــه ایــن موانــع و مخالفتهــا
پایــدار نخواهــد مانــد .رییسجمهــوری بــه منابــع عظیــم
انــرژی و موقعیــت ژئواســتراتژیک ایــران اشــاره کــرد و
افــزود :ایــن ویژگیهــا در کنــار امنیــت و ثبــات در کل
منطقــه و خطــوط ارتباطــی ریلــی گســترده کــه چیــن
و آســیای میانــه را بــه دریــای عمــان متصــل میکنــد،
موقعیــت منحصربهفــردی را بــرای فعالیــت اقتصــادی
ایجــاد کــرده اســت.
دکتــر روحانــی در ادامــه بــه تالشهــای تهــران بــرای
ایجــاد صلــح و ثبــات در منطقــه اشــاره کــرد و افــزود:
بــا وجــود ناامنــی کــه در برخــی از کشــورهای همســایه

وجــود دارد ،ایــران منطقــهای امــن اســت و در حالــی
کــه شــاهدیم اروپــا بــا تنهــا چنــد ده هــزار پناهجــو
دچــار مشــکل شــده ،ایــران پذیــرای حــدود ۳میلیــون
پناهجــوی افغانــی بــوده و هماکنــون ۴۰۰هــزار
دانشآمــوز افغانســتانی در مــدارس ایــران تحصیــل
میکننــد .
رییسجمهــوری تصریــح کــرد :فضــای جدیــدی در
ایــران در عرصههــای فناوریهــای نویــن ،صنایــع
هواپیمایــی و کشــاورزی ایجــاد شــده اســت .مــا
برنامههــای آینــده خــود را بهطــور شــفاف بــا دنیــا
در میــان میگذاریــم و در ایــن میــان یکــی از راههــای
کاســتن از فاصلــه میــان ایــران و امریــکا ،همکاریهــای
اقتصــادی اســت .دکتــر روحانــی در ادامــه بــه تشــریح
برنامههــای گســترده در حــوزه نفــت و گاز ،کشــاورزی
و اقتصــادی پرداخــت و گفــت :ایــران پیوســته پایبنــد
و متعهــد بــه عمــل بــه قراردادهایــش باطرفهــای
مقابــل بــوده و هســت .رییسجمهــوری افــزود :در
ایــن فضــا و در آینــده ،فشــارهای مــردم و شــرکتها
بــه دولــت امریــکا بیشــتر شــده و اجــازه نمیدهنــد
راه کنونــی ادامــه یابــد .در ایــن نشســت نماینــدگان
شــرکتهای بــزرگ امریکایــی باتشــریح امکانــات و
توانمندیهایشــان ،ســواالت خــود را مطــرح و بــرای
حضــور در بخشهــای مختلــف اقتصــادی ایــران اعــام
آمادگــی کردنــد.
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شــاخص تولیــد در بخــش صنعــت در  ۳مــاه نخســت
امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲درصد
کاهــش داشــته اســت .از آنجــا کــه بخــش صنعــت ازجملــه
مهمتریــن نماگرهــای کوتاهمــدت اقتصــادی اســت کــه
تغییــر در مقــدار کاال و خدمــات تولیــد شــده توســط
بخشهــای مــورد نظــر را در طــول زمــان نشــان میدهــد،
آمــار اعــام شــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران بیــش از
پیــش اهمیــت مییابــد .صاحبنظــران اقتصــادی ،علــت
کاهــش تولیــدات صنعتــی در کشــور را بــا عواملــی چــون
رکــود ،تصمیمــات انقباضــی دولــت در امــور اقتصــادی،
بدهــی ســنگین دولــت بــه واحدهــای تولیــدی ،کاهــش
صــادرات ،رکــود حاکــم بــر بخــش مســکن ،اختــاف میــان
نــرخ ســود بانکــی بــا نــرخ تــورم و همچنیــن ناتوانــی در
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی مرتبــط دانســته و معتقدنــد
بــرای افزایــش تولیــد در کشــور بایــد ضمــن تحریــک
تقاضــای داخلــی ،زمینــه هرچــه بیشــتر صــادرات تولیــدات
داخلــی را بــه کشــورهای منطقــه و ســایر کشــورها فراهــم
کــرد.
رکود؛ مهمترین علت کاهش تولید
مهــدی پورقاضــی ،رییــس کمیســیون صنعــت و معــدن
اتــاق بازرگانــی تهــران در گفتوگــو بــا صمــت ،مهمتریــن
علــت کاهــش تولیــدات صنعتــی را رکــود حاکــم بــر اقتصاد
ایــران دانســته و معتقــد اســت صنایــع ایــران درحالحاضــر
روزهــای ســختی را ســپری میکنــد.وی میگویــد :رکــود
اقتصــاد ایــران ،موضــوع جدیــدی نیســت و بارهــا از ســوی
کارشناســان بــه مســئوالن در اینبــاره تذکــر داده شــده امــا
متاســفانه ظاهــرا عالق ـهای بــرای رفــع ایــن مشــکل دیــده
نمیشــود.پورقاضی میافزایــد :چنــد مــاه پیــش کــه آقــای
جهانگیــری ،معــاون اول رییسجمهــوری بــه اتــاق بازرگانــی
آمــده بودنــد ،ایــن موضــوع در حضــور ایشــان مطــرح شــد
و راههــای برونرفــت از رکــود مــورد بررســی قــرار گرفــت.
پرداخــت بدهیهــای دولــت بــه بخــش خصوصــی ،جــذب
منابــع مالــی و تزریــق آن در بــازار و اتخــاذ تصمیمــات
انبســاطی ،حمایــت از مصــرف و تحریــک تقاضــا و همچنین
توجــه جــدی بــه مقولــه صــادرات و برقــراری تعرفههــای

 ۳عامل کلیدی ،موثر بر شاخص تولید
ترجیحــی میــان کشــورهای همســایه ازجملــه مــواردی بــود
کــه در آن جلســه مطــرح شــد.رییس کمیســیون صنعــت و
معــدن اتــاق بازرگانــی تهــران در ادامــه میگویــد :یکــی
از راههــای اساســی خــروج از رکــود ،افزایــش تولیــدات
ملــی و کمــک بــه صــادرات آن اســت و اتــاق بازرگانــی
چنــد راهحــل از جملــه یکسانســازی نــرخ ارز ،تســهیل
در حملونقــل کاال و کاهــش تعرفههــای گمرکــی را
بــه دولــت پیشــنهاد داده ولــی تاکنــون اقــدام موثــری از
ســوی دولــت بــرای رفــع ایــن مشــکل انجــام نشــده اســت.
وی کنــدی تصمیمگیــری در دولــت و نبــود تصمیمــات
متمرکــز در بخــش صنعــت و همچنیــن ناهماهنگــی بــا
بخــش خصوصــی را از جملــه مــواردی دانســت کــه بــه
رکــود صنعتــی دامــن زده اســت.پورقاضی نقــش تحریمهــا
در بهوجــود آمــدن شــرایط موجــود را کماثــر دانســت و
اظهارکــرد :خوشــبختانه هــر روز تحریمهــا کمرنگتــر
میشــود امــا آنچــه امــروز اقتصــاد ایــران را مــورد تهدیــد
قــرار میدهــد ،تصمیمــات خلقالســاعه و نبــود تصمیمــات
متمرکــز در بخشهــای اقتصــادی اســت.
شرایط انتظاری پساتحریم ،علت کاهش تولید
محمدرضــا مــودودی ،مشــاور وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت نیــز دربــاره چرایــی کاهــش شــاخص تولیــد در
بخــش صنعــت و معــدن گفــت :هــر تولیــد و عرضـهای بــر
مبنــای تقاضاســت و شــرایط انتظــاری حاکــم بــر فضــای
اقتصــادی کشــور کــه بــه دلیــل رفــع تحریمهــا در
جامعــه شــکل گرفتــه ،باعــث شــده تــا تقاضــا بــرای کاال

در کشــور کاهــش پیــدا کنــد و چــون درحالحاضــرا ،بــازار
از کاالهــای از پیــش ســاخته شــده اشــباع شــده ،بنابرایــن
تولیدکننــدگان میــل و رغبتــی بــرای تولیــد محصــوالت
جدیــد نداشــته و همیــن موضــوع باعــث کاهــش تولیــد
شــده اســت.وی افــزود :انتظــار کاهــش قیمــت کاالهــا بــا
رفــع تحریمهــا ســبب شــده کــه درحالحاضــر مــردم
خریدهــای غیرضــروری خــود را بــه تعویــق انداختــه و
همیــن موضــوع بــه افــت تولیــد دامــن زده اســت.اینگونه به
نظــر میرســد کــه مــوارد برشــمرده از ســوی کارشناســان
را میتــوان از مهمتریــن علــل کاهــش تولیــد در صنایــع
کشــور دانســت و امیــد م ـیرود بــا برداشــته شــدن موانــع
خودســاخته و رفــع تدریجــی تحریمهــای اقتصــادی علیــه
کشــورمان ،هرچــه زودتــر بــه رونــق پیشبینــی شــده در
برنامــه ششــم توســعه دســت یابیم.کاهــش صــادرات ،علــت
کاهــش تولیدغــام شــاهکرمی ،اقتصــاددان و صاحبنظــر
در حــوزه صنعــت و معــدن نیــز در گفتوگــو بــا صمــت۲ ،
عامــل داخلــی و خارجــی را علــت کاهــش تولیــدات صنعتی
کشــور دانســته و میگویــد :مــواردی همچــون رکــود بخــش
مســکن ،اختــاف میــان نــرخ ســود بانکــی بــا نــرخ تــورم،
کاهــش قــدرت خریــد مــردم و اعتمــاد از دســت رفتــه
ســرمایهگذاران داخلــی بهدلیــل کاهــش ارزش ســهام و
خــروج منابــع مالــی ســهامداران از بــازار ســرمایه و ورود آن
بــه بخــش داللــی را میتــوان جــزو عوامــل داخلــی کاهــش
تولیــد برشــمرد .وی بــا اشــاره بــه عوامــل خارجــی ایجــاد
رکــود در کشــور میافزایــد :صــادرات ازجملــه مهمتریــن
مــواردی اســت کــه بــه ارتقــای شــاخص تولیــد کمــک
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میکنــد ،امــا متاســفانه بهدلیــل ناامنیهــای منطقــهای
بهویــژه در میــان کشــورهای همســایه ،انگیــزه تولیــد
بیشــتر محصــوالت صنعتــی کاهــش یافتــه اســت.
شــاهکرمی بهطــور مثــال بــه بــازار عــراق اشــاره کــرده و
میگویــد :کشــور عــراق در ســالهای اخیــر بــه مهمتریــن
بــازار هــدف صادراتــی کاالهــای ایرانــی مبــدل شــده بــود
امــا بهدلیــل ناامنیهــای موجــود در ایــن کشــور بــه
خاطــر حضــور گروهــک تروریســتی داعــش ،صــادرات
بــه ایــن کشــور بهطــور چشــمگیری کاهــش یافتــه و در
نهایــت ایــن موضــوع باعــث کاهــش تولیــدات کشــور شــده
اســت.
وی در پایــان بــا انتقــاد از تحریمهــای ظالمانــهای کــه از
ابتــدای انقــاب علیــه کشــورمان تحمیــل شــده و دامنــه
آن در ســالهای اخیــر بــه شــدت گســترش یافتــه اســت،
اظهــار امیــدواری میکنــد کــه بــا رفــع تحریمهــای
اقتصــادی ،شــاهد شــکوفایی اقتصــاد کشــور در پســاتحریم
باشــیم.

در قرار دادهای جدید نفتی شرکت های خارجی
باید شریک بخش خصوصی داشته باشند
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رضــا پدیــدار همچنیــن مــی گویــد کــه در قــرار دادهــای
جدیــد نفتــی توجــه ویــژه ای نیــز به رشــد داخلــی صنعت
نفــت شــده اســت و ادامــه مــی دهــد «:قراردادهــای جدید
نفتــی بایــد بســیار هوشــمندانه منعقــد شــود تــا بخــش از
تجهیزاتــی را کــه بــه دلیــل دانــش فنــی امــکان ســاختش
را نداشــته ایــم ،تولیدشــان را در قراردادهــای جدیــد نفتــی
بگنجانیــم تــا طــرف خارجــی ضمــن اســتفاده از ظرفیــت
موجــود ،در انتقــال دانــش فنــی نیــز بــه مــا کمــک کنــد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تجارت ایران و کره؛ یک به  10به نفع کره جنوبی
امارهــای رســمی گمــرک ایــران نشــان مــی دهــد کــه در نیمــه
نخســت ســال جــاری کــره ســومین شــریک وارداتــی ایــران بــوده
ا ست .
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران امــروز
میزبــان هیاتــی تجــاری -اقتصــادی از کــره جنوبــی اســت و
ســمینار مشــترکی میــان تجــار دو کشــور در تهــران برگــزار مــی
شــود.
روابــط اقتصــادی ایــران و کــره جنوبــی عمــق باالیــی دارد تــا
جایــی کــه ایــن کشــور جــزو  5شــریک اصلــی وارداتــی ایــران
محســوب مــی شــود و طــی ســال هــای اخیــر همــواره در
جایــگاه  5کشــوری کــه بیشــترین واردات ایــران از آن صــورت
مــی گیــرد ،قــرار داشــته اســت.
صــادرات کاالی غیرنفتــی بــه کــره البتــه رقــم باالیــی را شــامل
نمــی شــود امــا لیــن کشــور یکــی از اصلــی تریــن خریــداران
نفــت خــام ایــران محســوب مــی شــود کــه در ســال هــای
تحریــم نیــز ایــن جایــگاه را حفــظ کــرده اســت.
در دوران جدیــد و پــس از شــکل گیــری توافــق هســته ای نیــز
اشــتیاق بــرای گشــترش همــکاری میــان دو کشــور از طریــق
دیدارهــای دو جانبــه اعــام شــده اســت .بــه تازگــی ولیالــه
افخمـیراد رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایران و معــاون وزارت
تجــارت ،صنعــت و انــرژی کــره جنوبــی دیــدار مشــترکی بــا
یکدیگــر داشــتند در ایــن دیــدار از راهانــدازی دوبــاره کمیســیون
مشــترک اقتصــادی ایــران خبــر داده شــد.
در ایــن دیــدار افخمــی راد کــه ضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران نیــز هســت از روابــط  4.2میلیــارد دالری دو کشــور در
ســال  2014ســخن گفــت و اعــام کــرد کــه عمــده ایــن حجــم
تجــارت مربــوط بــه واردات ایــران از کــره اســت.
افخمــی راد پیشــنهاد مشــارکت دو کشــور بــرای راهانــدازی
خــط تولیــد برندهــای مطــرح کــرهای در زمینــه لــوازم خانگــی و
قطعــات خــودرو در داخــل کشــور را ارائــه کــرد و گفــت :ســاالنه
یــک میلیــون و دویســت هــزار خــودرو در ایــران تولیــد میشــود
کــه بایــد بــه مــرز  3میلیــون دســتگاه برســد .مــا آمادگــی داریــم
کــه در زمینــه ســاخت قطعــات یــا تولیــد خــودرو بــه صــورت
مشــترک در داخــل ایــران اقــدام کنیــم.
بــه گفتــه او ایــران یکــی از مصرفکننــدگان عمــده برندهــای
مطــرح کــرهای در زمینــه لــوازم خانگــی محســوب میشــود.
بنابرایــن ،شــرکتهای کــره میتواننــد خــط تولیــد ایــن

محصــوالت را در ایــران راهانــدازی کننــد.
از دیگــر همــکاری هــای جدیــد دو کشــور مــی تــوان بــه
مشــارکت کرهاییهــا بــا یــک شــرکت ایرانــی بــرای راهانــدازی
کارخانــه فــوالد در چابهــار اشــاره کــرد.
کرهپولنیــوز معــاون وزیــر تجــارت ،صنعــت و انــرژی کــره
جنوبــی اعــام کــرده اســت کــه هنــوز بیــش از  20شــرکت
کــرهای در ایــران مســتقر هســتند.

حجم تجارت دو کشور

آمارهــای رســمی گمــرک ایــران نشــان مــی دهــد کــه در نیمــه
نخســت ســال جــاری کــره ســومین شــریک وارداتــی ایــران بــوده
اســت بــه ایــن ترتیــب کــه بعــد از چیــن و امــارات بیشــترین
واردات ایــران از مبــدا کــره جنوبــی صــورت گرفتــه اســت.
در شــش ماهــه ســال جــاری  1.8میلیــارد دالر کاال از کــره بــه
ایــران آمــده اســت تــا ســهم ایــن کشــور از کل واردات ایــران را
بــه  8.9درصــد رســانده باشــد.
بــر اســاس اعــام گمــرک ایــران طــی نیمــه نخســت امســال
صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه کــره  57میلیــون دالر بــوده اســت
کــه در برابــر واردات یــک میلیــارد و  861میلیــون دالری ،ناچیــز
بــه حســاب مــی آیــد.
در ســال  93نیــز مجمــوع واردات ایــران از کــره جنوبــی بــه 4
میلیــارد و  417میلیــون دالر رســید در حالــی کــه صــادرات مــا
بــه ایــن کشــور  426میلیــون دالر بــوده اســت .بــر ایــن اســاس
مــی تــوان بــرآورد کــرد کــه نســبت تجــارت دو کشــور یــک بــه
 10بــه نفــع کــره جنوبــی دنبــال مــی شــود
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اقتصاد جهان در وضعیت سخت و پیچیدهای
قرار دارد

رئیــس صنــدوق بیــن المللــی پــول گفــت« :از سیاســتگذاران
مــی خواهــم بــرای مقابلــه بــا چالــش هــای کنونــی خــط مشــی
هــای خــود را بــه روز کننــد».
کریســتین الگارد کــه در آســتانه نشســت ســاالنه صنــدوق بیــن
المللــی پــول و بانــک جهانــی کــه قــرار اســت در روزهــای 9
تــا  11اکتبــر در لیمــای پــرو برگــزار شــود ســخن مــی گفــت
افــزود ،اقتصــاد جهــان در یــک «موقعیــت ســخت و پیچیــده»
قــرار دارد.
وی خاطرنشــان کــرد ،احتمــال افزایــش نــرخ بهــره در آمریــکا،
کنــد شــدن رشــد اقتصــادی چیــن ،کاهــش شــدید رشــد
تجــارت جهانــی و افــت قابــل توجــه قیمــت کاالهــا از عوامــل
بــروز فضــای مبهــم در ســطح اقتصــاد جهانــی هســتند.
الگارد گفــت ،بیــش از  200میلیــون نفــر در کل دنیــا بیکارنــد،
نابرابــری درآمــدی در حــال افزایــش اســت و وضعیــت زنــان
از نظــر دسترســی بــه فرصــت هــای بــازار کار و دســتمزدها
نامناســب اســت.
«امــا امــروز پیــام اصلــی مــن ایــن اســت :بــا اتخــاذ سیاســت
هــای درســت ،رهبــری قــوی و همــکاری جهانــی ،مــی تــوان

ایران تالش می کند در برنامه ششم
توسعه رشد  8درصدی اقتصادساالنه
را محقق سازد

معــاون اول رییــس جمهــوری اســامی ایــران گفــت:
ایــران در صــدد اســت در برنامــه ششــم توســعه بــا
ـه
ـدام ،زمینـ
ـت اقـ
ـب در دسـ
ـای مناسـ
ـزی هـ
ـه ریـ
برنامـ
ـد.
ـم نمایـ
ـی را فراهـ
ـاد ملـ
ـدی اقتصـ
ـد  8درصـ
ـق رشـ
تحقـ

ســحاق جهانگیــری روز شــنبه در همایــش بیــن المللــی
معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در حمــل و نقــل،
مســکن و شهرســازی کــه در مرکــز همایــش هــای
صداوســیما برگــزار شــد ،افــزود :در افــق  1404قــرار
اســت ایــران بــا رشــد هشــت درصــدی اقتصــاد ،رتبــه
نخســت اقتصــادی را در منطقــه بدســت آورد تــا ضمــن
افزایــش رفــاه مــردم ،اشــتغال پایــدار را نیــز در کشــور
عملــی ســازد.
وی اظهــار داشــت :جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه
از ظرفیــت هــای ســرمایه گــذاری بیشــتری برخــوردار

10

ایــن شــرایط را مدیریــت کــرد».
الگارد بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینــی هــای صنــدوق از
اقتصــاد جهانــی در هفتــه آینــده منتشــر خواهــد شــد هشــدار
داد کــه «رشــد اقتصــاد جهانــی احتمــاال امســال ضعیــف تــر از
ســال گذشــته خواهــد بــود و در ســال  2016مــا شــاهد افزایــش
رشــدی انــدک خواهیــم بــود».
الگارد گفــت ،خبــر خــوب ،رشــد نســبی اقتصادهــای پیشــرفته
اســت ،امــا خبــر نــه چنــدان خــوب ایــن اســت کــه اقتصادهــای
نوظهــور احتمــاال شــاهد پنجمیــن ســال متوالــی کاهــش نــرخ
رشــد خــود خواهنــد بــود« .اگــر مــا همــه اینهــا را کنــار هــم
بگذاریــم ،رشــد اقتصــاد جهانــی را ناامیــد کننــده و نــا متــوازن
خواهیــم یافــت».
بــه گفتــه رئیــس صنــدوق بیــن المللــی پــول ،ایــن چشــم انــداز
تــا حــد زیــادی متاثــر از تغییــرات مهــم اقتصــادی از جملــه
تغییــر مــدل رشــد در چیــن و عــادی شــدن سیاســت پولــی
آمریکاســت کــه در حــال ایجــاد تاثیــرات مــوج دار جهانی اســت.
امــا الگارد تاکیــد کــرد کــه ایــن تغییــرات «ضــروری و در مســیر
درســت» هســتند .ایــن تغییــرات بــرای چیــن ،بــرای آمریــکا
و بــرای جهــان مثبــت هســتند« .چالــش بــر ســر ایــن اســت
کــه چگونــه آنهــا بــه کارآمدتریــن و بــدون اشــکال تریــن نحــو
ممکــن مدیریــت شــوند».
اســت و طــی دو ســال گذشــته وزارت راه و شهرســازی
موفــق شــده بــا ارائــه بســته هــای ســرمایه گــذاری،
زمینــه جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی را بــا
اقدامــات مناســب انجــام شــده در حــوزه حمــل و نقــل،
مســکن و شهرســازی فراهــم نمایــد.
جهانگیــری تاکیــد کــرد :در دهــه آینــده ماموریــت اصلی
اقتصــاد ایــران ایجــاد اشــتغال پایــدار ،افزایــش رفــاه حال
مــردم و ارتقــا قــدرت اقتصــادی کشــور اســت کــه ایــن
ویژگــی هــای بایــد در راســتای تقویــت بیــش از پیــش
اقتــدار ملــی عملــی شــود.
وی افــزود :پــس از توافــق هســته ای بــا گــروه 5+1
شــرکت هــای زیــادی بــرای انجــام ســرمایه گــذاری در
بخــش هــای مختلــف اقتصــادی ایــران اظهــار تمایــل
کــرده انــد و مــا درصددیــم همــه ایــن شــرکت هــا بــه
صــورت شــفاف و روشــن در ایــران بــه فعالیــت اقتصــادی
بپردازنــد در غیــر ایــن صــورت در فهرســت ســیاه مــا
قــرار خواهنــد گرفــت.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

با امضای تفاهمنامه میان وزارتهای علوم ،تحقیقات و فناوری و صنعت ،معدن و تجارت ایجاد شد

همکاری صنعت و دانشگاه سرانجام عملیاتی شد

و صنایــع مرتبــط کــه میتوانــد بــا اینهــا همــکاری درازمــدت
داشــته باشــد را تعییــن کــرده و اطالعــات بیشــتر ایــن
موضــوع در آینــده نزدیــک اعــام خواهــد شــد.وی ضمــن
تأکیــد بــر اینکــه بایــد در تصمیمــات خــود خلــق ثــروت
کنیــم یــادآور شــد :بــه تنهایــی خلــق دانــش کافــی نبــوده
و بایــد دانــش را بــرای ثــروت ،رفــاه اجتماعــی و توانمنــدی
اقتصــاد ملــی و ...ب ـهکار گیریــم کــه چنیــن موضوعــی بایــد
بیشــتر در دانشــگاهها موردتوجــه قــرار گیــرد.وی بــا اشــاره
بــه اینکــه دانــش بایــد محصــول تولیــد کنــد ،افــزود :در
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ،رهبــر معظــم انقــاب بــر
اســتفاده از توانمندیهــای داخلــی بهویــژه نیــروی انســانی
کارآزمــوده کــه بتواننــد اقتصــاد دانشبنیــان خلــق کننــد
تاکیــد کردهانــد و جملگــی اینهــا بــرای تحقــق توســعه
اقتصــادی و ایجــاد ثــروت ملــی خواهــد بــود.

فراز و نشیبهای سند راهبردی

«صنعــت امــروز و آینــده نمیتوانــد از دانشــگاه و
فعالیتهــای علمــی و پژوهشــی جــدا باشــد» ،ایــن ســخن
محمدرضــا نعمـتزاده اســت .اینبــار وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،بزرگتریــن خدمتــی کــه صنعــت میتوانــد در حــق
خــود روا دارد را بهرهمنــدی از مجامــع دانشــگاهی دانســت.
عصــر چهارشــنبه گذشــته مهنــدس نعم ـتزاده باحضــور در
گردهمایــی بــزرگ دانشآموختــگان و اســتادان مکانیــک
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران تاکیــد کــرد کــه گرچــه
ممکــن اســت بــه دلیــل تفــاوت دیدگاههــای صنعــت و
دانشــگاه ،ایــن ارتبــاط بــا مشــکل مواجــه شــود امــا امــروز،
جدایــی صنعــت از دانشــگاه ،ماننــد جــا مانــدن از قطــار
توســعه و پیشــرفت اســت.

راهکار وزارتخانه برای نزدیکی به دانشگاه

امــا او اخبــاری را هــم بــرای دانشــگاهیان پــس از پایــان
مراســم و در جمــع خبرنــگاران مطــرح کــرد .نعم ـتزاده در
تشــریح اقدامــات یادشــده بــرای ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه
گفــت :نخســتین اقــدام کار پژوهشــی مشــترک اســت کــه
بایــد صنعــت بــا دانشــگاه آن را انجــام داده و دانشــگاهها
کمــک کننــد ایــن اقــدام در صنعــت رخ دهــد .وی افــزود :بــا

انجــام پروژههــای مشــترک صنعــت بــا دانشــگاه میتــوان
دانــش فنــی تولیــد کــرد چراکــه پژوهــش بــه تنهایــی
کارســاز نیســت.وی دربــاره اقــدام دیگــر ارتبــاط صنعــت بــا
دانشــگاه گفــت :طرحــی را تهیــه کردیــم کــه در آن اســتادان
دانشــگاهها بــه جــای اینکــه بــرای فرصــت مطالعاتــی خــود
بــه خــارج از کشــور برونــد در واحدهــای صنعتــی و معدنــی
داخــل در ایــن مــدت حضــور یابند.وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت افــزود :در ایــن زمینــه دســتورالعملی بــا وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بهتازگــی بــه امضــا رســاندهایم کــه در
قالــب آن اســتادان دانشــگاهها دورههــای مطالعــات تکمیلــی
خــود را در بخــش صنایــع و معــادن کشــور انجــام دهنــد.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد :طرحــی تهیــه کردهایــم کــه
پــس از تاییــد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در صنایــع
بــزرگ هــر اســتانی کــه دارای دانشــگاههای بــزرگ و جامــع
هســتند قــرارداد تماموقــت بــا دانشــگاه همــان اســتان
منعقــد کــرده و در آن دانشــگاه بــه عنــوان بــازوی فکــری،
پژوهشــی و آموزشــی بخــش صنعــت و معــدن عمــل کنــد.

انتخاب  ۱۰دانشگاه برای نمونه

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در توضیــح ایــن مطلــب
افــزود :در ایــن راســتا مــا  ۱۰دانشــگاه را مشــخص کردهایــم

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه بــا اشــاره بــه
موفقیــت خــود در راســتای تهیــه ســند راهبــردی صنعتــی
کشــور گفــت :بایــد بــا کمــک تمامــی آحــاد جامعــه ازجملــه
دانشــگاهیان ،کشــور را صنعتــی کــرده و ایجــاد صنعــت
رقابتپذیــر کار بســیار مشــکلی اســت.وی همچنیــن افــزود:
تــا افــق  ۱۴۰۴کــه جمهــوری اســامی ایــران بایــد جــزو
کشــورهای نوظهــور صنعتــی باشــد راه درازی پیـشرو داریــم
امــا بــا کمــک یکدیگــر ایــن کار شــدنی اســت.وی در ادامــه
مــدت تهیــه برنامــه راهبــردی صنعــت ،معــدن و تجــارت را
 ۱۷ســال بیــان کــرد و گفــت :هرچنــد در دورههــای قبــل
مســئوالن زحمــات زیــادی در تهیــه ایــن طــرح کشــیدند
امــا بــه نظــر بنــده اجراییشــدن طرحهــای قبلــی ممکــن
نشــد بنابرایــن ،ایــن طــرح بــه شــکل ســاده و روشــن در
اختیــار عزیــزان قــرار گرفــت کــه حــدود یــک مــاه اســت
در ســایت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تعبیــه شــده
اســت.نعمتزاده در ادامــه بــا تاکیــد بــر صنعتیشــدن کشــور
افــزود :بــرای رقابتپذیــر کــردن صنعــت ،راه دشــواری را در
پیــش داریــم ،همانگونــه کــه شــاهد هســتید ســازمان ملــل
کشــورها را در  ۴ســطح صنعتــی در نظــر گرفتــه اســت کــه
ســطح آخــر آن بــه کشــورهای نوظهــور صنعتــی اختصــاص
پیــدا کــرده و رســیدن بــه ایــن کشــورهای نوظهــور نیازمنــد
تــاش تمامــی مســئوالن و پژوهشــگران کشــور اســت و بــرای
اینکــه بتوانیــم ایــن ایــده را بهعمــل تبدیــل کنیــم ،حداقــل
درآمــد ســرانه بایــد  ۱۰هــزار دالر باشــد .بــرای رســیدن
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بــه رفــاه عمومــی و ثــروت ملــی بایــد درآمــد ســرانه را بــاال
ببریــم.

ارزش افزوده ،یک شاخص مهم

نعمــتزاده یکــی دیگــر از شــاخصهای رســیدن بــه
کشــورهای نوظهــور صنعتــی را رســیدن بــه ارزش افــزوده
۵/۰درصــد جهانــی دانســته و گفــت :مــا بایــد ارزش افــزوده
جهانیمــان را بــه رقــم ۵/۰درصــد برســانیم و ایــن در حالــی
اســت کــه در رتبــه  ۳/۰قــرار داریــم .عــاوه بــر ایــن بایــد
میــزان صــادرات صنعتــی را افزایــش دهیــم کــه در برنامــه
راهبــردی اهدافــی را بــرای ســال  ۹۶کــه آخــر ســال برنامــه
پنجــم اســت و دیگــری بــرای  ۱۰ســال آینــده در نظــر گرفته
شــده اســت .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه
اولویتبنــدی اهــداف در برنامــه راهبــردی افــزود :اگــر در
ایــن برنامــه بحــث کمــی را کنــار بگذاریــم ،دیگــر اولویتهــا
بــر افزایــش رقابتپذیــری صنعتــی اســت کــه جــز بــا
بکارگیــری دانــش و فنــاوری قابــل وصــول نیســت ،افزایــش
ســهم ارزش افــزوده بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص
داخلــی بــه منظــور رســیدن بــه کشــورهای نوظهــور صنعتــی،
افزایــش ســهم صــادرات صنعتــی کشــور در صــادرات صنعتــی
جهــان ،افزایــش ســهم تولیــدات بــا فنــاوری متوســط و بــاال،
افزایــش ســرمایهگذاری خارجــی ،افزایــش توســعه پایــدار،
افزایــش ســهم و نقــش بخــش خصوصــی در فعالیتهــای
بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت و ارتقــای شــاخصهای
زیســتمحیطی در زمینــه رســیدن بــه توســعه پایــدار،
الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی و بهرهبــرداری از ظرفیــت
آن و ارتقــای ســهم بخــش خصوصــی و واگــذاری مالکیــت
واحدهــای صنعتــی و معدنــی و اولویتهــا در ایــن برنامــه
درنظــر گرفتــه شــده اســت .نعمـتزاده بــه بحــث آمــوزش در
اوایــل انقــاب اشــاره کــرد و گفــت :از اوایــل انقــاب بحــث
کیفــی کــردن آمــوزش مطــرح شــد کــه در ایــن راســتا نیــز
بنــده در دوره قبــل کــه وزیــر بــودم بــا وزیــر محتــرم آمــوزش
عالــی و رییســان دانشــگاهها چندیــن جلســه تشــکیل دادیــم
کــه خوشــبختانه تصمیمهــای خوبــی گرفتیــم کــه اگــر
ادامــه پیــدا میکــرد بهطــور قطــع شــرایط مــا در بخــش
صنعــت بهتــر از ایــن بــود .بــا تمــام زحماتــی کــه دوســتان
میکشــند مــا هنــوز از وضعیــت مطلوبــی در بخــش کیفــی
کــردن آمــوزش برخــوردار نیســتیم .وی توجــه بــه کارآفرینــی
در دانشــگاهها را مفیــد دانســت
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

و گفــت :خوشــبختانه دانشــگاهها بــا توجــه بــه بحــث
کارآفرینــی و شــرکتهای دانشبنیــان شــروع خوبــی
را داشــتهاند امــا کافــی نیســت و بایــد محصــوالت
جوابگــوی نیــاز جامعــه باشــد فــرق دانشــگاههای
کشــورمان بــا دانشــگاههای خــارج از کشــور در ایــن اســت
کــه دانشــگاههای کشــورمان از ســطح علمــی باالیــی
برخوردارنــد ه
بحــث تولیــد محصــول خیلــی جــدی
امــامدرکا
ر
ی
ص
ت تجــارت بــا تاکیــد
ـوند.انوزیــر صنعـ
وارد نمیشـ د
ـت ،معنـعـدن و و
ش
گ
ا
ه
های اقتصــاد مقاومتــی گفــت:
ت
ـ
سیاس
ـردن
ـ
بــر عملیاتــی ک
س
ر
ا
ن
ج
ا
اقتصــاد مقاومتـع
ـیملیعنـیاـیت توســعه فنـ م
ـاوری ،توســعه اقتصــاد،
ی
ش
در دانشــگاه کمتــر بــه آن
ـفانه
ـ
متاس
ـه
ـ
ک
ـی
ایجــاد ثــروت ملـ
د
توجــه شــده اســت .بایــد دانشــگاهها را بــر پایــه اقتصــاد
بنــا کنیــم ،اگــر نتوانیــم کشــور را اقتصــادی اداره کنیــم،
منابعمــان هــدر خواهــد رفــت ،چــرا نبایــد از خالقیتهــا
بــه نحــو احســن اســتفاده کــرد؟ مــن از عزیــزان ایــن تقاضــا
را دارم کــه در تصمیمهــای خــود خلــق امکانــات و ثــروت
داشــته باشــند و دانــش بــرای دانــش نباشــد.

در ادامــه ایــن دیــدار ،ســر ریچــارد دالتــون رییــس اتــاق
مشــترک بازرگانــی انگلیــس – ایــران اعــام کــرد :نخســتین
هیئــت بلنــد پایــه بازرگانــی انگلیــس پــس از توافــق ایــران
و  5 + 1بــرای دیــدار بــا مقــام هــای اقتصــادی ایــران اعــزام
شــده اســت تأ
تــاسیاولویتهــای دولــت و بخــش خصوصــی
س
ـارت مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم.
ایــران را در حـ
ـوزهشتجـ بان
م
ک
ـش در اتــاق مشــترک انگلیــس
ـ
پی
ـه
ـ
هفت
ـت:
ـ
گف
ســر دالتــون
کال م
ش
ت
ت
– ایــران گردهمایــی بان ر
مشــکالت بانکــی و مالــی را
بررســیک ک
دولــت هــابازراقوانیــن بانکــی و
داشــتیم و امیدواریــم کــه ی و
بــا ی
م
ر
ا
مشــارکت یکدیگــر
مالــی حمایــت کننــد تــا بتوانیــم لی فع
بانــک مشــترک تأســیس نماییــم.
ســفیر ســابق انگلیــس در تهــران ادامــه داد :در ایــن هیئــت
بلنــد پایــه ،نماینــدگان چنــد شــرکت فعــال در زمینــه نفت،
گاز ،حقوقــی و مشــاوره ای حضــور دارنــد و آمــاده مذاکــره با
ایــران بــرای حضــور در صنعــت نفــت و گاز ایــران هســتند؛
پیــش از ایــن شــرکتهای شــل و بریتیــش پترولیــوم بــرای
حضــور در صنعــت نفــت ایــران اعــام آمادگــی کــرده بودنــد.
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سود  ۸میلیارد دالری برجام برای سرمایهگذاران خارجی در ایران
حمیدرضــا کاتوزیــان ،در دومیــن همایــش بیــن المللــی
فرصتهــای فناورانــه نفــت و گاز بــا اشــاره بــه گســترش
قابــل توجــه دانــش در جهــان گفــت :موسســات تحقیقاتــی
و فنــاوری نمــی تواننــد تنهــا بــر دســتاوردهای خــود
تکیــه کننــد ،در نتیجــه بــه اشــتراک گذاشــتن دارایــی
بــا همــکاران بهتریــن رویکــرد بــرای اســتفاده بهینــه از
فناوریهــای روز اســت.
وی بــه حضــور نماینــدگان ســفارتخانه هــای خارجــی و
مقامــات عالیرتبــه و مدیــران شــرکتهای داخلــی و بیــن
المللــی در ایــن همایــش اشــاره کــرد و افــزود :پژوهشــگاه
صنعــت نفــت توانســت بــه منظــور رفــع چالشــها و
فرصتهــای فناورانــه موجــود در بخــش باالدســت صنعــت
نفــت کشــور ،ایــن همایــش را بــه عنــوان فرصتــی بــرای
تبــادل اطالعــات در مــورد فناوریهــای روز جهــان بــا
نماینــدگان شــرکت ملــی نفــت ایــران برگــزار کنــد.
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه برگــزاری
موفقیــت آمیــز نخســتین دوره ایــن همایــش در ســال
گذشــته تصریــح کــرد :دومیــن همایــش بیــن المللــی
فرصتهــای فناورانــه نفــت و گاز از مزیــت تغییــرات مثبــت
در فضــای جهانــی بــرای توســعه همکاریهــای بیــن المللــی
بــا جمهــوری اســامی ایــران در ســایه تصویــب برنامــه
جامــع اقــدام مشــترک برجــام و  5+1بهــره منــد اســت.
کاتوزیــان بــا بیــان ایــن کــه تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد
کــه ایــن توافــق مهــم روابــط میــان ایــران و جهــان را
تغییــر خواهــد داد ،یــادآور شــد :ایــن شــرایط موقعیــت بــی
بدیلــی را بــرای تقویــت اقتصــاد ایــران در اختیــار کشــور
قــرار خواهــد داد.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه شــواهد عینــی از اقتصــاد بــزرگ
و غنــی از منابــع ایــران توجــه بســیاری را جلــب کــرده،
اظهــار کــرد :نتایــج تحقیقاتــی کــه از ســوی بانــک ســرمایه
گــذاری گلدمــن انجــام شــده حاکــی از آن اســت کــه ایــران
در میــان  11کشــوری قــرار دارد کــه در قــرن  21مــی

توانــد بــه بزرگتریــن اقتصــاد جهــان تبدیــل شــود.
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ادامــه داد :بــا توجــه بــه
بررســیهای انجــام شــده ،پیــش بینــی مــی شــود کــه در
نتیجــه اجــرای برجــام ،بــازاری بــا ســود  8میلیــارد دالر
در انتظــار شــرکتهای جهانــی و ســرمایه گــذاران بالقــوه
خواهــد بــود.
کاتوزیــان بــا بیــان ایــن کــه در دو ســال گذشــته تغییــرات
و اقدامــات زیــادی بــه منظــور تحقــق اهــداف رئیــس
جمهــوری بــرای توســعه اقتصــادی ایــران در بلندمــدت
صــورت گرفتــه اســت ،گفــت :همســو بــا اهــداف چشــم
انــداز  1404بــرای کســب رتبــه نخســت صنعتــی علمــی و
فنــاوری در منطقــه ،فعالیتهــای بســیاری بایــد انجــام شــود
و از ایــن رو پژوهشــگاه صنعــت نفــت نقــش مهمــی در
تحقــق الزامــات فناورانــه صنعــت نفــت کشــور دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــاور بــر ایــن اســت کــه صنعــت
نفــت ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن منبــع درآمــد ملــی،
یکــی از پیشــرانهای توســعه اقتصــادی کشــور در ســالهای
آتــی خواهــد بــود ،تصریــح کــرد :پژوهشــگاه صنعــت نفــت
نیــز بــه عنــوان بــازوی تحقیــق و توســعه وزارت نفــت
مصمــم اســت تــا توانمندیهــای خــود را بــرای کمــک بــه
ایــن مهــم از طریــق ابــزار فنــاوری تقویــت کنــد.
بــه گفتــه وی ،وزیــر نفــت ســه اولویــت اصلــی بــرای جهــت
گیــری فعالیتهــای پژوهشــگاه را اعــام کــرده کــه نخســت
و مهمتریــن اولویــت بخــش باالدســتی اســت کــه بــه توجــه
ســریع نیازمنــد اســت.
کاتوزیــان اولویــت دوم پژوهشــگاه صنعــت نفــت را حــوزه
شــدت مصــرف انــرژی در کشــور و اولویــت ســوم را تأمیــن
دانــش فنــی مــورد نیــاز بخــش پاییــن دســتی دانســت

و گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه مهمتریــن اولویتهــای
صنعــت نفــت ایــران افزایــش ضریــب برداشــت از
میدانهــای بــزرگ اســت از ایــن رو فناوریهــای ازدیــاد
برداشــت را بــه عنــوان محــور اصلــی ایــن همایــش
انتخــاب کردیــم.
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت افــزود :بــه طــور همزمان
شــرکت ملــی نفــت ایــران ،تحــت نظــارت وزیــر نفــت،
تصمیــم گرفتــه اســت طــرح جدیــدی را بــا هــدف افزایش
نــرخ تولیــد بــرای توســعه تحقیقــات محــور میدانهــای
نفــت کشــور اجــرا کنــد.
وی بــا اشــاره بــه واگــذاری مطالعــه میدانهــای اهــواز
و یــادآوران بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت اظهــار کــرد:
ایــن دو میــدان از بزرگتریــن میدانهــای نفــت کشــور بــه
حســاب مــی آینــد و قــرارداد رســمی انجــام مطالعــات
ازدیــاد برداشــت روی میــدان اهــواز در اواخــر ســال
گذشــته بیــن شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــا
پژوهشــگاه منعقــد شــد.
کاتوزیــان ادامــه داد :بــا وجــود موانــع ناشــناخته زیــادی
کــه بــر ســر راه ایــن طــرح جدیــد قــرار داد ،پژوهشــگاه
صنعــت نفــت بــه همــراه همــکاران نامــی بیــن المللــی
خــود پیشــرفت قابــل قبولــی در ایــن حــوزه داشــته اســت.
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا ابــراز امیــدواری از
برگــزاری ایــن همایــش یــادآور شــد :امیدواریــم کــه
ایــن همایــش آغــازی بــرای همکاریهــای نزدیکتــر بیــن
پژوهشــگاه ،شــرکای بیــن المللــی ایــن مجموعــه و
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب
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سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران
«سرگذشــت پنجــاه کنشــگر اقتصــادی ایــران» کتابــی اســت  800صفحـهای کــه توســط فریــدون شــیرینکام و ایمــان فرجامنیــا
نوشــته شــده و توســط انتشــارات فرهنــگ صبــا بــه بــازار نشــر راه یافتــه اســت .ایــن کتــاب روایتگــر زندگــی و کار  50فعــال
اقتصــادی در  150ســال گذشــته اســت کــه بــا محمدحســن امینالضــرب آغــاز میشــود .هــم او کــه بنیانگــذار نخســتین نهــاد
کارفرمایــی در تاریــخ اقتصــاد ایــران اســت .مجلــس وکالی تجــار در  14مــرداد  ،1263توســط امینالضــرب و تعــدادی از بازرگانــان
ایــن دوره تاســیس شــد.
در ایــن کتــاب ،زندگینامــه  50فعــال اقتصــادی در بســتر حــوادث زندگــی فــارغ از مســائل و حواشــی سیاســی و عمدتـ ًا از منظــر
تــاش اقتصــادی و اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .سرگذشــت افــرادی کــه در یــک قــرن گذشــته بــا امکانــات کــم
و زیــادی کــه داشــتند ،توانســتند شــرکتها و گروههــای صنعتــی بــزرگ و کوچــک ایجــاد کننــد و بعض ـ ًا بــا اشــتغال مســتقیم
نزدیــک بــه  10هــزار نفــر در شــرکتهای زیرمجموعــه ،تحولآفریــن باشــند .در فعالیــت اکثــر ایــن کنشــگران پیوســتگی
فعالیــت چنــد حــوزه اقتصــادی مثــل تجــارت و صنعــت مشــاهده میشــود .ناتوانــی در مدیریــت بنــگاه صنعتــی و بــه تبــع
آن کنتــرل دولــت بــر ایــن موسســات ،میتوانــد نشــانگر برخــی از محدودیتهــا در توســعه صنعتــی ایــران باشــد کــه در
کتــاب روایــت شــده اســت .از جملــه نتایــج ایــن تحقیــق ایــن بــوده کــه  50فعــال اقتصــادی بــه سیاســت عالقــه داشــتهاند و
عرصــه جغرافیایــی فعالیــت آنــان عمدت ـ ًا ملــی بــوده و کمتــر توجهــی بــه بــازار بینالمللــی داشــتهاند .نــوآوری در عرصههــای
اجتماعــی و نیکوکارانــه از مشــخصههای قابــل مشــاهده در فعالیــت آنهــا بــوده اســت.
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