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صادرات  16درصد کاهش
یافت
5
پیشنهاد تعیین معاون
صادرات برای رئیس جمهور

6

عالقمندی عمانیها برای
همکاریهای بیشتر با ایران

7

اقتصاد بیتحرک
نیازمند اصالحات
اقتصاد ایران امسال 2
درصد رشد میکند

9

10

نعمتزاده اعالم کرد

4

کاهش درآمد صادراتی با
وجود افزایش میزان صادرات

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت رســیدن بــه رشــد
اقتصــادی هشــت درصــدی در برنامــه ششــم را
منــوط بــه تولیــد و صــادرات عنــوان و اعــام کــرد:
صــادرات غیرنفتــی از رشــد نســبی برخــوردار
بــوده اســت امــا بــه دلیــل رکــود جهانــی ،بــا وجــود
افزایــش کمــی بــا کاهــش درآمــد صادراتــی
مواجــه بودهایــم.

12

بانک صنعت و معدن آماده
پوشش ریسک سرمایهگذاران

مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن بــا یــک گــروه آلمانــی
دیــدار و گفتوگــو کــرد .ایــن گــروه آلمانــی کــه بــه
گفتــه علــی اشــرفافخمی یــک گــروه از صنایــع مختلــف
و دارای تجربــه و دانــش فنــی اســت و بــه ایــران ســفر
کــرده ،قــرار اســت در زمینــه پروژههــای مختلفــی
همچــون خودروســازی ،پتروشــیمی،

مهترين چالش پسا تحريم
مربوط به توليدکنندگان
کوچک و متوسط است
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از رکود خارج شدیم اما ممکن است دوباره به رکود بازگردیم
حجتاالســام حســن روحانــی رئیسجمهــور کشــورمان ز در همایــش بینالمللــی روز صنعــت و تجــارت
کــه در ســالن همایشهــای صــدا و ســیما برگــزار شــد گفــت :بــرای اینکــه کشــوری بتوانــد از لحــاظ
اقتصــادی در مســیر رونــق قــرار گیــرد و شــاهد ثبــات در حرکــت اقتصــادی باشــد ،نیازمنــد اســت شــرایط
مناســبی را فراهــم کنــد کــه دولــت یازدهــم ضــروری بــود قدمهــای مهــم و محکــم و باثباتــی را بــرای
رفــع مشــکالت اقتصــادی بــردارد.

اولیــن کنفرانــس اقتصــاد پســا تحریــم
فرصتهــا و چالــش هــا بــه میزبانــی اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
البــرز  ،بــا حضــور پــدرام ســلطای نایــب
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و بنــا مالیــی
رییــس اتــاق البــرز و جمعــی از مســولین
اســتان البــرز روز چهارشــنبه بــا هــدف
بررســی ابعــاد دوران پســا تحریــم برگــزار
شــد

5

امیدواری برای نتایج
مثبت در شرایط جدید

هزینههــای بــاالی حضــور در نمایشــگاههای
بینالمللــی همــواره باعــث شــده تــا صنایــع
کشــور بهویــژه صنایــع پیشــرفته نتواننــد
آخریــن دســتاوردهای صنعتــی خــود را در
عرصــه بینالمللــی عرضــه کننــد بــه همیــن
منظــور قــرار اســت ایــن وزارتخانــه ،نیمــی
از هزینههایــی را بپــردازد کــه صنعتگــران
در صنایــع پیشــرفته متحمــل میشــوند تــا
در نمایشــگاههای جهانــی شــرکت کننــد
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روحانی:

تدوین دستورالعمل  ۱۰۰میلیارد تومان
مشوق صادراتی

دســتورالعمل جدیــد پرداخــت مشــوقهای صادراتــی
در شــورای عالــی صــادرات تصویــب شــده اســت و بــا
توافــق همــه اعضــا وارد فــاز اجرایــی خواهــد شــد.بر
همیــن اســاس ولیالــه ،افخمـیراد ،معــاون وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه بــا نــگاه مقرراتزدایــی
و کاهــش هزینــه تولیــد ،صــادرات کاال بــه خــارج از کشــور
را رقابتــی خواهیــم کــرد ،از تدویــن دســتورالعمل پرداخــت
یکصــد میلیــارد تومــان مشــوق صادراتــی خبــر داد.وی بــا
تاکیــد بــر اینکــه پرداخــت نقــدی مشــوق صادراتــی بــه
صادرکننــده چنــدان گرهگشــا نبــوده اســت ،خاطرنشــان
کــرد :در دســتورالعمل جدیــد پرداخــت مشــوقهای
صادراتــی تــاش شــده کمکهزینــه اعــزام هیاتهــای
تجــاری ،پرداخــت بخشــی از هزینـه بنگاههــا بــرای شــرکت
در نمایشــگاه خــارج از کشــور ،کاهــش کارمــزد تســهیالت
بانکــی و اعطــای یارانــه حملونقــل صادراتــی هدفگــذاری
شــود.وی در تشــریح فرآینــد انتخــاب صادرکننــدگان
ممتــاز و نمونــه کشــوری گفــت :در ســالجاری فرآینــد
بررســی پروندههــا در قالــب کمیتههــای کارشناســی
و کارگروههــای تخصصــی صــورت پذیرفتــه اســت و
شــرکتها بــه لحــاظ شــاخصهای ارزشافــزوده ،نــوع
گــروه کاالیــی ،حجــم صــادرات ،تنــوع بازارهــا و اهتمــام
بــه برندســازی ارزشگــذاری و رتبهبنــدی شــدند.رییس
کل ســازمان توســعه تجــارت بــه آمــار صادراتــی کشــور در
نیمــه نخســت ســالجاری اشــاره کــرد و گفــت :بهرغــم
آنکــه از نظــر وزنــی میــزان صــادرات افزایــش داشــته
اســت امــا بــا احتســاب میعانــات گازی ،ارزش صــادرات
غیرنفتــی  ۱۴درصــد کاهــش داشــته و بــه  ۲۰میلیــارد
و  ۵۰۰میلیــون دالر رســیده اســت مثــا اگرچــه صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی از نظــر وزنــی  ۴۰درصــد افزایــش
داشــته امــا همــان رقــم قبلــی را بــرای کشــور ارزآوری
کــرده اســت.

از رکود خارج شدیم اما ممکن است دوباره به رکود بازگردیم

حجتاالســام حســن روحانــی رئیسجمهــور کشــورمان ز
در همایــش بینالمللــی روز صنعــت و تجــارت کــه در ســالن
همایشهــای صــدا و ســیما برگــزار شــد گفــت :بــرای اینکــه
کشــوری بتوانــد از لحــاظ اقتصــادی در مســیر رونــق قــرار
گیــرد و شــاهد ثبــات در حرکــت اقتصــادی باشــد ،نیازمنــد
اســت شــرایط مناســبی را فراهــم کنــد کــه دولــت یازدهــم
ضــروری بــود قدمهــای مهــم و محکــم و باثباتــی را بــرای
رفــع مشــکالت اقتصــادی بــردارد.
رئیسجمهــور تصریــح کــرد :آنچــه کــه دولــت تاکنــون انجــام
داده در ســایه امیــد و اعتمــاد و همچنیــن مشــارکت مــردم در
مســائل اقتصــادی بــوده اســت.
روحانــی بــا بیــان اینکــه ایــن دولــت معتقــد اســت شــرط
حرکــت مســتمر در زمینــه اقتصــادی فراهــم کــردن محیــط
مناســب اقتصــادی و کســب و کار اســت ،افــزود :بــر همیــن
اســاس بنــای دولــت بــر تقویــت بخــش خصوصــی در اقتصــاد و
ایجــاد یــک رقابــت ســالم در اقتصــاد اســت.
وی ادامــه داد :اگــر ایــن دو مولفــه محقــق شــود مــا میتوانیــم
حمایــت الزم را از بخــش خصوصــی انجــام داده و موانــع تولیــد
را برداشــته و فضــای رقابتــی ایجــاد و از موانــع عبــور کنیــم.
رئیــس دولــت یازدهــم تاکیــد کــرد :یــک مســئله بســیار
مهــم فراهــم کــردن فضــای بینالمللــی بــرای حرکتهــای
اقتصــادی داخلــی بــود.
روحانــی افزود:اقتصــادی بــه فکــر صــادرات و واردات نباشــد و
اقتصــادی کــه بخواهــد دروننگــر باشــد و بــه بیــرون توجــه

نداشــته باشــد ،اقتصــادی کــه نخواهــد انحصــار را در شــرکای
اقتصــادی کنــار بگــذارد آن اقتصــاد نمیتوانــد رو بــه جلــو
باشــد .بــه همیــن دلیــل مــا قصــد داریــم تحریمهایــی کــه
دیــواری بــرای پیــش روی فعــاالن اقتصــادی مــا بــود برداریــم
و بــه قولــی کــه بــه مــردم در سیاســت خارجــی دادیــم یعنــی
تعامــل ســازنده بــا جهــان ،جامعــه عمــل بپوشــانیم.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز شــرایط مــا بــا ســه ســال گذشــته
کامــا متفــاوت اســت گفــت :مــا اکنــون در شــرایطی هســتیم
کــه تحریمهــا بــه زودی از جلــوی پــای فعــاالن اقتصــادی
برداشــته خواهــد شــد.
رئیسجمهــور تصریــح کــرد :امــروز دوران ایرانهراســی
ســپری شــده و امــروز دورانــی اســت کــه بــا توجــه بــه نمایــان
شــدن فضــای ســودآور فعالیــت اقتصــادی در ایــران مــا شــاهد
اســتقبال از کشــورهای آســیایی ،اروپایــی ،آمریکایــی و دیگــر
کشــورهای جهــان هســتیم.
رئیسجمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه ســفر اخیــرش بــه نیویــورک و شــرکت در جلســه عمومــی
ســازمان ملــل ،گفــت :در جریــان ایــن ســفر جلســهای بــا
فعــاالن اقتصــادی -آمریکایــی داشــتم و آنهــا را بــرای حضــور
در ایــران بــه جهــت ســرمایهگذاری دعــوت کــردم .البتــه در
صورتــی کــه بتواننــد موانــع داخلــی خودشــان را بردارنــد.
روحانــی ادامــه داد :در برخــی از رســانهها از مشــکالت حضــور
کارآفرینــان آمریکایــی در ایــران ســخن گفتــه میشــود کــه
بایــد تاکیــد کنــم ایــن مشــکل از طــرف ایــران نیســت بلکــه
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مشــکل از طــرف آمریــکا اســت.
وی افــزود :اتفاقــا یکــی از کارآفرینــان و مدیــران معــروف
آمریکایــی از مــن خواســت کــه دولــت ایــران نیــز دولــت
آمریکایــی را بــرای برداشــته شــدن موانــع از پیــش روی آنهــا
تشــویق کننــد تــا ایــن کارآفرینــان بتواننــد در ایــران حضــور
یابنــد.
رئیسجمهــور بــا تاکیــد براینکــه ایــران هیــچ زمانــی مانــع
حضــور ســرمایهگذاران آمریکایــی در کشــورش نبــوده اســت
بیــان کــرد :تحریمهــا همــواره از طــرف مقابــل آغــاز شــده و
مشــکل اصلــی از ســوی آنهاســت.
روحانــی افــزود :امــروز هــم اگــر آنهــا بتواننــد موانــع را بردارنــد
راه در پیــش پــای همــه بــاز اســت ،مــا بــه دنیــا گفتیــم کــه
در شــرایط جدیــد آمــاده میزبانــی خــوب و دعــوت از همــه
کارآفرینــان خارجــی بــرای ورود ســرمایهگذاری و تکنولــوژی
هســتیم تــا بخشــی از بــازار  80میلیونــی ایــران در اختیــار آنهــا
قــرار گیــرد .در حالــی کــه بــازار صادراتــی مشــترک بــرای هــر
دو طــرف ایجــاد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه حضــور بــرای ســرمایهگذاران خارجــی و
ایرانیــان خــارج از کشــور در ایــران فراهــم اســت تاکیــد کــرد:
دنیــای اقتصــاد بایــد دنیــای رقابتهــای ســالم باشــد.
رئیــس دولــت یازدهــم بــا بیــان اینکــه مــا در کشــور بــه دنبــال
تحــرک جدیــد بــرای تجــارت خارجــی ،صــادرات غیرنفتــی و
در پــی اشــتغال هســتیم ،افــزود :امــروز یــک فرصــت بســیار
مناســب در اختیــار ملــت ایــران و همــه عالقمنــدان بــه کار در
ایــران وجــود دارد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه از آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم مــا
چنــد هــدف را در بخــش اقتصــاد دنبــال میکردیــم خاطرنشــان
کــرد :ایجــاد ثبــات وآرامــش در بازارهــای متنــوع اقتصــادی و
برداشــتن موانــع متعــدد بــرای تولیــد و صــادرات غیرنفتــی و
ایجــاد چارچوبــی مناســب در اقتصــاد کالن کــه امیدبخــش
باشــد از جملــه اهــداف مــا بــود.
وی تاکیــد کــرد :دولــت یازدهــم تاکنــون در زمینــه انضبــاط
پولــی و مالــی ،تحــرک در زمینــه فعالیــت بانکهــا ،کنتــرل
پایــه پولــی ،مهــار تــورم و ایجــاد رونــق اقتصــادی و خــروج از
رکــود قدمهــای بســیار مهمــی برداشــته اســت.
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه از ابتــدای دولــت مهــار تــورم و
کاهــش مســتمر تــورم در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ادامــه
داد :موضــوع کاهــش نــرخ تــورم هــم بــرای تولیــد و مــردم و
هــم در ارزش پــول ملــی اهمیــت فــراوان دارد .همچنیــن ایــن
موضــوع بــرای پیشبینــی ادامــه در صفحــه بعــد
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در انجــام برنامهریزیهــای آینــده نیــز بســیار حائــز اهمیــت
اســت.
روحانــی تاکیــد کــرد :هــدف مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان
دولــت یازدهــم نــرخ تــورم را یکرقمــی کنیــم .البتــه امــکان
دارد قبــل از پایــان ایــن دولــت بــه ایــن هــدف برســیم یــا حتــی
ممکــن اســت در تــورم نقطــه بــه نقطــه تــا پایــان امســال نیــز
بــه نــرخ تکرقمــی برســیم.
وی خاطرنشــان کــرد :کاهــش نــرخ تــورم در ســال جــاری و
هــم در ســالهای  95و  96و تــا پایــان دولــت یازدهــم تــداوم
خواهــد داشــت.
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه وجــود برخــی نقدهــا نســبت بــه
ایــن سیاســت دولــت گفــت :شــاید بزرگتریــن نقــد ایــن
باشــد کــه بگوینــد ایــن سیاســت دولــت انقباضــی اســت و ایــن
سیاســت انقباضــی نمیتوانــد بــرای خــروج از رکــود کمــک
کنــد.
روحانــی تاکیــد کــرد :مــا در ســال گذشــته از رکــود مســتمری
کــه  8فصــل بــه طــور مــداوم بــا آن روبــرو بودیــم خارج شــدیم.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی ســوال میکننــد کــه آیــا مــا واقعــا
از رکــود خــارج شــدیم یــا خیــر؟ اظهــار داشــت :خــروج از رکــود
و رونــق تعریفهــای مشــخصی دارد ،اگــر در دو دوره ســه ماهــه
شــاهد رشــد اقتصــادی باشــیم یعنــی رونــق و خــروج از رکــود
محقــق شــده .بــر همیــن اســاس مــا در ســال گذشــته شــاهد
رشــد اقتصــادی در ســه ماهــه اول ،دوم و ســوم بودیــم و در
مجمــوع در ســال گذشــته نیــز رشــد اقتصــادی س ـ ه درصــدی
داشــتیم پــس مــا از رکــود خــارج شــدیم.
رئیسجمهــور خاطرنشــان کــرد :البتــه شــرایط مــا بــه نحــوی
اســت کــه امــکان دارد دوبــاره بــه رکــود برگردیــم کــه بایــد
حواســمان جمــع باشــد و بایــد تالشهــای فراوانــی انجــام
بگیــرد و مشــکالت تولیــد را حــل و فصــل کنیــم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه تولیدگــران و کارآفرینــان مــا بــا
مشــکالتی مواجــه هســتند ادامــه داد :بخشهــای تولیــدی از
یــک طــرف در زمینــه تســهیالت مالــی و پولــی و از طــرف دیگــر
بــه دلیــل کاهــش تقاضــا دچــار برخــی مشــکالت هســتند.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش قیمــت نفــت گفــت :کاهــش قیمــت
نفــت در ایــران و بــر اقتصــاد مــا بــه خصــوص در بخــش دولتــی
و بخشهــای خصوصــی وابســته بــه صنعــت نفــت و گاز تاثیــر
فراوانــی دارد کــه طبیعتــا ایــن کاهــش قیمــت نفــت یــک فشــار
اقتصــادی را بــه کشــور وارد میکنــد.

رئیــس دولــت یازدهــم افــزود :در ایــن شــرایط بســیاری از
کشــورهای صادرکننــده نفــت کــه درآمــد اصلیشــان از فــروش
نفــت تامیــن میشــد دچــار تنــش در بــازار ارز و همچنیــن بــا
تــورم بــاال مواجــه شــدند امــا در کشــور مــا تنشــی در بــازار ارز
رخ نــداد و تــورم هــم بــاال نرفــت امــا در عیــن حــال بــا برخــی
از مشــکالت مواجــه هســتیم.
روحانــی ادامــه داد :بــه هــر حــال وزارتخانههــای مــا بــرای
ارائــه خدمــات بــه جامعــه بــه دلیــل درآمــد کــم بــا مشــکالتی
مواجــه هســتند .همچنیــن بخشهــای تولیــدی مشــکالتی
دارنــد امــا عالقمنــد بــه همــه ایــن مســائل دولــت توانســته
اهــداف و مســیری کــه از قبــل داشــته را ادامــه دهــد.
روحانــی بــا اشــاره بــه مذاکــرات هســتهای و دالیــل انجــام ایــن
مذاکــرات گفــت :انجــام مذاکــرات هســتهای بــه خاطــر ایــن بــود
کــه شــرایط جدیــدی در روابــط بینالملــل و منطقــه بــه وجــود
بیاوریم.
وی بــا بیــان اینکــه توافــق هســتهای یکــی از فرازهــای بــزرگ
در سیاســت خارجــی و تاریــخ دیپلماســی جهــان اســت ،افــزود:
در یــک مســئله پیچیــده و مهــم در عرصــه بینالملــل کشــوری
ماننــد ایــران بــا  6قــدرت جهانــی مواجــه بــود کــه بعــد از دو
ســال تــاش و انجــام مذاکــره بــه همــان نقطـهای رســیدیم کــه
در روز اول ایــن دولــت اعــام و وعــده کــرده بــود.
رئیسجمهــور تاکیــد کــرد :مــا در گذشــته گفتــه بودیــم کــه
هدفمــان در انجــام ایــن مذاکــرات رســیدن بــه یــک نتیجــه
بــرد -بــرد اســت کــه خوشــبختانه مــا بــه ایــن هــدف خــود
دســت یافتیــم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه میــز دیپلماســی بــرای نخســتین بــار
در دهههــای اخیــر نشــان داد کــه قــدرت منطــق میتوانــد
بــر قــدرت تحریــم و فشــار بــه خوبــی پیــروز و موفــق شــود
تاکیــد کــرد :جــز یــک رژیــم غاصــب در منطقــه هیــچ کشــوری
در دنیــا نیســت کــه نســبت بــه ایــن توافــق اظهــار خوشــحالی
نکــرده باشــد و بــه ایــن  7کشــور تبریــک نگویــد.
وی افــزود :البتــه برخــی گروههــای افراطــی در گوشـه و کنارهــا
هســتند کــه هیــچ زمــان از تعــادل ،اعتــدال و آرامــش و ...
خوشــحال نیســتند ،آنهــا نانشــان در دعواســت .البتــه تعــداد
اندکــی هســتند و بایــد تحملشــان کــرد.
رئیسجمهــور تصریــح کــرد :بــرای ایــن گروههــای افراطــی
آســمان تپیــده و شــرایط ســختی اســت کــه ببیننــد ایــران
روابطــش بــا جهــان یــک روابــط احترامآمیــز اســت.
روحانــی بــا بیــان اینکــه حــل مشــکل هســتهای تنهــا بخشــی از
اهــداف مــا در انجــام مذاکــرات بــود ،گفــت :مــا بــا ایــن توافــق
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در پــی ایجــاد فضــای جدیــد در منطقــه و جهــان بودیــم و ایــن
فضــا بــرای مــا اهمیــت دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه در کنــار
مشــکل کاهــش قیمــت نفــت مــا بــا مشــکالت دیگــری روبــرو
شــدیم اظهــار داشــت :مــا زمــان کوتاهتــری را بیــن انجــام
توافــق تــا اجرایــی شــدن توافــق پیشبینــی میکردیــم کــه
فاصلــه و دوران ایــن اقــدام طوالنــی شــده.
رئیسجمهــور افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه چارچــوب توافــق در
لــوزان انجــام گرفــت و در تیرمــاه بــه توافــق رســید .انتظــار ایــن
بــود کــه پــس از چنــد هفتــه شــاهد اجــرای توافــق باشــیم.
البتــه ایــن موضــوع پیشبینــی همــه کشــورها بــود.
روحانــی بــا اشــاره بــه ســنگاندازی آمریکاییهــا در اجــرای
توافــق تاکیــد کــرد :افراطیــون آمریــکا یــک ســنگی را درایــن راه
انداختنــد و موضــوع هســتهای کــه موضــوع بینالمللــی بــود را
بــه یــک موضــوع حزبــی در آمریــکا تبدیــل کردنــد و ایــن اقــدام
آنهــا یکــی از خطاهــای بــزرگ در سیاســت خارجــی آمریــکا
اســت.
رئیسجمهــور تاکیــد کــرد :موضــوع انتخابــات باعــث شــد
کــه مســئله هســتهای بــه یــک مســئله حزبــی تبدیــل شــود
و بخواهنــد کــه ایــن توافــق بــه کنگــره ارجــاع شــود کــه اصــا
ربطــی بــه کنگــره نداشــت و همیــن داســتان باعــث شــد کــه
موضــوع چنــد مــاه بــه تاخیــر بیفتــد و آنهــا ایــن توافــق را بــه
کنگــره بردنــد و جاهــای دیگــری هــم اعــام کردنــد مــا هــم بــه
کنگــره میبریــم.
روحانــی افــزود :در همیــن فــراز و نشــیبها مــا معطــل شــدیم
و فاصلــه میــان انجــام توافــق تــا اجــرای توافــق زیــاد شــد کــه
البتــه ایــن فاصلــه زمانــی بــرای اقتصــاد دردســرآفرین اســت و
دو انتظــار را بــه وجــود مـیآورد ،انتظــار بــرای خریــدار داخلــی
و دیگــری انتظــار بــرای روابــط بــا فعــاالن اقتصــادی در دنیــا،
کــه ایــن دو انتظــار در بــازار تولیــد و تحــرک و بــازار ســرمایه
تاثیرگــذار بــوده اســت.
وی تاکیــد کــرد :تقاضاهــای بســیار زیــادی از طــرف فعــاالن
خارجــی بــرای ورود بــه بــازار ســرمایه و بــورس ایــران وجــود
دارد و منتظرنــد کــه روز اجــرای توافــق برســد تــا وارد بــازار
بــورس شــوند.
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه بــه روز اجرایــی شــدن توافــق
نزدیکتــر میشــویم گفــت :انشــاءاهلل بیتردیــد مــا شــاهد
یــک جهشــی در حرکــت و رونــق اقتصــادی ،تعامــل بــا دنیــا و
حضــور ســرمایهگذاران خارجــی در ایــران و ورود فناوریهــای
نویــن در کشــور خواهیــم بــود.
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روحانــی بــا بیــان اینکــه ورود فناوریهــای نویــن بــه دلیــل
تحریمهــا از جملــه مشــکالتی بــود کــه در چنــد ســال اخیــر
بــا آن مواجــه بودیــم ،اظهــار داشــت :امــروز ایــن دروازههــا بــاز
میشــود تــا فناوریهــای نویــن وارد کشــور شــود تــا بتوانیــم
حرکــت جدیــدی را در بخشهــای مختلــف اقتصــادی آغــاز
کنیــم.
رئیسجمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان
اینکــه یکــی از اهدافمــان در انجــام مذاکــرات هســتهای و
فعالیتهــای اقتصــادی ایجــاد اشــتغال بــوده اســت تصریــح
کــرد :در دهــه  60نــرخ رشــد جمعیــت در ایــران افزایــش یافتــه
اســت و بــه تبــع آن بایــد در دوره  80شــرایط مناســبی بــرای
اشــتغالزایی آنهــا فراهــم میشــود.
بورئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه دولــت از ابتــدای آغــاز بــه
کارش بــا مســئله تــورم ،رکــود و خیــل بیــکاران روبــرو بــود،
اظهــار داشــت :ترکیــب نیــروی کار در آن زمــان کامــا عــوض
شــده بــود یعنــی مــا بــا بخــش بزرگــی از جوانــان تحصیلکــرده
و همچنیــن بانــوان آمــاده بــه کار مواجــه بودیــم .بــه همیــن
جهــت تصمیــم مــا بــرای ایجــاد اشــتغال توســعه و رونــق پایــدار
بــود.
یجــاد اشــتغال توســعه و رونــق پایــدار بــود افــزود :همــواره بــه
وزرا توصیــه میکــردم بــه صنایــع کوچــک و پاییندســتی
توجــه ویــژهای داشــته باشــد زیــرا بــا ایــن اقــدام بتوانیــم
اشــتغال بیشــتری ایجــاد کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن اقــدام درســال  92و  93شــروع
شــد .همچنیــن دولــت بــرای خــروج از رکــود و ایجــاد رونــق
الیحــهای را تقدیــم مجلــس کــرد و مصوبــات متعــددی هــم
در دولــت تصویــب شــد و در ایــن شــرایط و در تابســتان  93بــا
کاهــش قیمــت نفــت و طوالنــی شــدن فاصلــه انجــام تــا اجرایــی
شــدن توافــق مواجــه شــدیم.
رئیسجمهــور تاکیــد کــرد :علیرغــم ایــن اتفاقــات تــاش
دولــت بــر ایــن اســت کــه همــان مســیری را کــه بــرای رونــق
اقتصــادی ،اشــتغال و صــادرات غیرنفتــی در پیــش گرفتــه بــود
ادامــه دهنــد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه رئیسجمهــور موظــف اســت بــا
توجــه بــه وعدههایــی کــه بــه مــردم داده بــه ســواالت
تولیدگــران ،کارآفرینــان پاســخ دهــد ،گفــت :قــوای ســهگانه
و رهبــر معظــم انقــاب همــواره از کارآفرینــان و تولیدکننــدگان
حمایــت میکننــد و یکــی از معانــی ابــاغ سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی حمایــت نظــام از تولیــد دروننگــر و صــادرات
غیرنفتــی اســت.

شماره هفت  ///هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نعمتزاده اعالم کرد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت رســیدن بــه رشــد
اقتصــادی هشــت درصــدی در برنامــه ششــم را منــوط بــه
تولیــد و صــادرات عنــوان و اعــام کــرد :صــادرات غیرنفتــی
از رشــد نســبی برخــوردار بــوده اســت امــا بــه دلیــل رکــود
جهانــی ،بــا وجــود افزایــش کمــی بــا کاهــش درآمــد
صادراتــی مواجــه بودهایــم.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،محمدرضــا نعمـتزاده امــروز
 شــنبه  -در اولیــن همایــش بینالمللــی سیاســتهایصنعتــی و تجــاری بــرای توســعه صــادرات و اشــتغال
اظهــار کــرد :بــا رفــع تحریمهــا بایــد شــاهد حرکتهــای
جــدی در توســعه صــادرات باشــیم ،البتــه ایــن مســاله
نمیتوانــد خــود بــه خــود بــه وجــود آیــد بلکــه نیازمنــد
کمــک همــه دستگاههاســت .رســیدن بــه متوســط رشــد
هشــت درصــدی طــی برنامــه ششــم توســعه ،جــز از طریق
تولیــد ،تجــارت و صــادرات امــکان پذیــر نیســت.
وی ادامــه داد :دولــت تدبیــر و امیــد بــا تــورم بیــش از
 35درصــد و رشــد منفــی کار خــود را آغــاز کــرد و بــه
حمــداهلل رشــد منفــی بــه رشــد مثبــت اقتصــادی رســیده
و تــورم نیــز بــه  14درصــد کاهــش یافتــه اســت .مــا بــا
عنایــت بــه سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در حــال
برنامهریــزی بــرای برنامــه ششــم توســعه هســتیم و در ایــن
مــدت صــادرات غیرنفتــی از رشــد نســبی برخــوردار بــوده
اســت ،البتــه بــه خاطــر رکــود جهانــی بــا وجــود افزایــش
کمــی بــا کاهــش مبلــغ مواجــه بودهایــم.

باید تدابیر جدیدی توسط دولت و کارآفرینان
طراحی شود تا صادرات افزایش یابد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه بیــان کــرد:
بــرای ایجــاد جهــش در امــر صــادرات عــاوه بــر اســتفاده
از سیاســتهای گذشــته و موجــود ،بایــد تدابیــر
جدیــدی توســط دولــت و کارآفرینــان طراحــی شــود کــه
ســرمایهگذاری و تولیــد صرفــا بــرای صــادرات ،داشــتن
سیاســتها ،برنامههــا و مقــررات منســجم صنعتــی،
تجــاری ،بانکــی کــه بــه تشــویق صــادرات کمــک کننــد
و ضــرورت تامیــن مالــی ســرمایهگذاری و ســرمایه در
گــردش توســعه صــادرات از جملــه ایــن تدابیــر اســت.
نعمــتزاده در پایــان ســرمایهگذاری خارجــی و صــادرات

کاهش درآمد صادراتی با وجود افزایش میزان صادرات

کاال بــا فنــاوری بــاال و دانشبنیــان ،اســتفاده از شــبکههای
مجــازی بینالمللــی و داخلــی بــرای توســعه صــادرات،
توجــه بــه برندســازی و اســتفاده از برندهــای معتبــر
خارجــی بــرای توســعه صــادرات ،ضــرورت ایجــاد حمایــت
شــرکتهای بــزرگ مقیــاس صادراتــی و تنوعبخشــی بــه
صــادرات را از دیگــر تدابیــر الزم بــرای جهــش در امــر
صــادرات دانســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تاکیــد کــرد :بایــد در
جهــت رفــع موانــع تجــارت خارجــی برنامهریزیهــای
منطقــی در بخــش صــادرات غیرنفتــی داشــته باشــیم ،زیــرا
رفــع تحریمهــا بــه تنهایــی کاری از پیــش نمیبــرد.
نعمـتزاده گفــت :بــرای جهــش در اقتصــاد بایــد بــه ســهم
تجــارت خارجــی از تولیــد ناخالــص داخلــی توجــه کــرد در
همیــن راســتا دولــت و کارآفرینــان بایــد تدابیــر جدیــدی
تدویــن کــرده و اجرایــی کننــد.

به ازای یک سرمایهگذاری خارجی باید  2واحد
به ظرفیتهای صادراتی کشور اضافه شود

وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای یــک ســرمایهگذاری خارجــی
دو واحــد بــه ظرفیتهــای صادراتــی کشــور اضافــه شــود،
تاکیــد کــرد :کشــورمان بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی
داخلــی و پابرجــا بــودن بخشــی از تحریمهــا در شــرایط
کنونــی متاســفانه از ایــن مزیــت بیبهــره مانــده اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در بخشــی از ســخنان
خــود گفــت :توجــه بــه اشــتغال و رونــق اقتصــادی در

ســطح بینالمللــی ســرلوحه دولــت یازدهــم اســت و ایــن
موضوعــات در گــروی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد
دانشبنیــان اســت.
نعمــتزاده بــا بیــان اینکــه توجــه بــه سیاســت هــای
اقتصــاد مقاومتــی و صــادرات غیرنفتــی در ماههــای گذشــته
بــا وجــود تحریمهــا بهطــور نســبی از رشــد قابــل توجهــی
برخــوردار بــود ،تاکیــد کــرد :امســال ظرفیتهــای تولیــد
بــرای جهــش اقتصــادی مهیــا نیســت کــه بــا توجــه بــه
نیــاز بازارهــای هــدف ســرمایهگذاریها بایــد تدویــن و
تبییــن شــود.

بایــد  15درصــد تســهیالت بانکــی بــه خدمات
صادراتــی و تولیــدی تعلــق گیرد

وی همچنیــن بــه نقــش شــبکههای مجــازی در امــر
بازاریابــی و جــذب ســرمایهگذاران خارجــی تاکیــد کــرد
و گفــت :توســعه برندســازی در جهــت توســعه صــادرات و
رقابتپذیــر کــردن بخــش تولیــد بــه منظــور معافیــت از 50
درصــد مالیــات از مــواردی اســت کــه بایــد تولیدکننــدگان
بــه آن توجــه داشــته باشــند.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در عیــن حــال بیــان کــرد:
بایــد  15درصــد تســهیالت بانکــی بــه خدمــات صادراتــی
و تولیــدی تعلــق گیــرد تــا مشــکل تامیــن مالــی حــوزه
اقتصــادی حــل شــود.
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ضرورت بازنگری سیاستهای
صنعتی و تجاری کشور
رییــس موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی
تاکیــد کــرد :بــا رفــع تحریمهــا درهــای جدیــدی بــرای
اقتصــاد کشــور بازگشــایی شــده کــه بایــد تدابیــر مناســب
و هدفگیــری الزم بــرای رســیدن بــه اهــداف در ایــن
شــرایط جدیــد اندیشــیده شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،محمدرضــا رضــوی  -امروز -
شــنبه  -در نخســتین همایــش بینالمللــی سیاس ـتهای
صنعتــی و تجــاری بــرای توســعه صــادرات و اشــتغال
گفــت :بــرای طراحــی یکپارچــه سیاس ـتهای صنعتــی و
تجــاری بــا هــدف تحریــک اقتصــاد کشــور و دســتیابی بــه
اهــداف ســند چشـمانداز و تحکیــم اقتصــاد مقاومتــی بــه
گونـهای کــه ایــران بــه جایــگاه خــود در اقتصــاد جهانــی
دســت یابــد بایــد چارجوبــی مشــخص تدویــن و تعییــن
شــود.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف از برگــزاری ایــن همایــش
دســتیابی چارچوبــی بــرای رســیدن بــه اهــداف ســند
چش ـمانداز و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت ،افــزود :بــا
توجــه بــه وقایعــی کــه در منطقــه رخ داده مســئولیت
ســنگینی بــر دوش ماســت تــا نــه تنهــا هرچــه زودتــر
اقتصــاد خــود را از رکــود خــارج کنیــم ،بلکــه زمینــه
ثبــات بلندمــدت را نیــز فراهــم کنیــم.
رییــس موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی
ادامــه داد :قادریــم موتــور رشــد اقتصــادی و صنعتــی
منطقــه شــویم ،ولــی بــرای ایــن کار بایــد تدابیــر و
راهکارهــای الزم اندیشــیده شــود.
رضــوی در عیــن حــال بیــان کــرد :در شــرایط پســاتحریم
زمینههــای جدیــدی بــرای توســعه روابــط اقتصــادی
و تجــاری بــه وجــود میآیــد کــه ضــروری اســت بــه
صــورت تدریجــی سیاســتهای صنعتــی و تجــاری
کشــور نیــز بازبینــی شــود.
وی گفــت :بایــد از تجــارب بینالمللــی اســتفاده شــود
کــه ایــن موضــوع میتوانــد بــه خــروج هرچــه ســریعتر
از رکــود کمــک کنــد و بــا هزینــهای کمتــر اقتصــاد
کشــورمان را از رکــود خــارج کنیــم.

شماره هفت  ///هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مهترين چالش پسا تحريم
مربوط به توليدکنندگان
کوچک و متوسط است

اولیــن کنفرانــس اقتصــاد پســا تحریــم فرصتهــا و چالــش
هــا بــه میزبانــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی البــرز  ،بــا حضــور پــدرام ســلطای نایــب
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و بنــا مالیــی رییــس اتــاق
البــرز و جمعــی از مســولین اســتان البــرز روز چهارشــنبه
بــا هــدف بررســی ابعــاد دوران پســا تحریــم برگــزار شــد.

معــاون وزیــر صنعــت از کاهــش  ۱۴درصــدی
صــادرات در نیمــه اول امســال خبــر داد و
گفت:تســهیالت جدیــد صادراتــی در راه اســت.
ول ـیاهلل افخم ـیراد بعدازظهــر امــروز در حاشــیه دیــدار
بــا هیــات ژاپنــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه
جزئیــات دســتورالعمل مشــوقهای صادراتــی کــه اخیــرا
تدویــن شــده اســت،گفت :در ایــن دســتورالعمل مصــوب
شــده کــه بخشــی از هزینههــای ســفر بازرگانــان ایرانــی
بــه خــارج از کشــور یــا هزینههــای اعــزام هیاتهــای
تجــاری پرداخــت شــود ،همچنیــن بخشــی از کارمــزد
تســهیالت بانکــی صادرکننــدگان و هزینههــای
حملونقــل صادراتــی بــه عنــوان یارانــه پرداخــت شــود
کــه بایــد بــه امضــای تمــام اعضــای شــورا برســد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،پــدرام ســلطانی
بــا تاکیــد بــر آمــاده نبــودن شــرایط اقتصــاد کشــور بــرای
دوران پســا تحریــم افــزود قبــل از هــر چیــز بایــد شــرایط
فعلــی اقتصــاد کشــور مــورد بررســی قــرار داد و چالــش هــا
و فرصــت هــا را ارزیابــی کــرد.
بــه اعتقــاد وی دوران جدیــد بــرای اقتصــاد کشــور در حــال
آغــاز اســت و اگــر پــس از برداشــته شــدن تحریــم هــا از
فرصــت پیــش آمــده اســتفاده نشــود چالــش هــای برزگــی
بــر ســر راه کشــور قــرار خواهــد گرفــت.
وی در ادامــه بــه برخــی چالــش هــای فعلــی اقتصــاد
کشــور پرداخــت و تصریــح کــرد :مهمتریــن چالــش در
مققطــع کنونــی رکــود بــی ســابقه ای اســت کــه بــر کشــور
حاکــم شــده اســت کــه حتــی در دوران جنــگ تحمیلــی
نیــز وضعیــت بهتــر از ایــن بــود کــه طبیعتــا نــرخ بیــکاری
بــاال را درپــی دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت فعلــی بدهکاتریــن دولــت
در طــول تاریــخ اســت گفــت رقــم بدهــی دولــت ســه
برابــر بوجــه کل کشــور اســت کــه اخیــرا بــا ارســال نامــه
چهــار وزیــر بــرای رییــس جمهــور نشــان از شــرایط نگــران
کننــده کشــور مــی دهــد.
نایــب رییــس اتــاق ایــران چالــش دیگــر را شــرایط بیرونــی
کشــور دانســت و گفــت بحــران تروریســم در منطقــه و

شــرایط ناامــن کشــورهای همســایه و همچنیــن اختــاف
نظــر هــای سیاســی موجــب شــده کــه فرصــت بهرمنــدی از
بــازار کشــورهای همســایه بــا مشــکل مواجــه شــود.
وی در ادامــه در خصــوص ترافیــک هیــات هــای خارجــی
بــرای ورود بــه کشــور و تضــاد آشــکار بیــن رفتــار ســرمایه
گــذار خارجــی و داخلــی افــزود :ســرمایه گــذار خارجــی
بصــورت جــدی در حــال ارزیابــی امکانــات کشــور هســتند
وشــناخت اقتصــاد کشــور را اولویــت خــود قــرار دادنــد
امــا متاســفانه بخــش درونــی اقتصــاد  ،دســت روی دســت
گذاشــته و منتظــر رفــع تحریــم اســت کــه خــود ایــن امــر
رکــود حاکــم را تشــدید کــرده اســت.
نایــب رییــس اتــاق ایــران ضمــن انتقــاد از جایــگاه172
کشــور در اخــذ مجــوز بــرای کســب و کار تصریــح کــرد
ســرمایه گــذاری خارجــی نیازمنــد بســتری مناســب و امــن
اســت کــه متاســفانه تعــدد اخــذ مجــوز هــای فــراوان و
بوروکراســی حاکــم ،شــرایط مبهمــی را پیشــروی ســرمایه
گذارقــرار مــی دهــد.
ســلطانی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه شــرایط کســب و کار مــا
ایــن ســیگنال را بــه ســرمایه گــذار ،بــرای ورود بــه طــرح
هــای نیمــه تمــام مــی دهــد تــا ســرمایه گــذاری از صفــر
گفــت :عقــب ماندگــی تکنولوژیــک و نبــود برنــد هــای
بــزرگ داخلــی را دال بــر مشــارکت خارجــی دانســت.

ولی اهلل افخمی راد:

صادرات  16درصد کاهش یافت
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :بــه
دنبــال آن هســتیم تــا هزینــه صــادرات را کاهــش
دهیــم تــا در بازارهــای جهانــی رقابتــی شــود نــه آنکــه
فقــط یارانــه نقــدی بــرای صــادرات در نظــر بگیریــم.
وی در پاســخ بــه اینکــه بــا توجــه بــه پیشــنهاد
خودروســازان ژاپنــی و آلمانــی بــرای حضــور در بــازار
ایــران و دور بــودن ایــن شــرکتها در زمــان تحریــم،
چــه تصمیمــی خواهیــد گرفــت ،گفــت :شــرکت
ســوزوکی ژاپــن در زمــان تحریــم نیــز در ایــران حضــور
داشــته ،امــا تولیــد خــودرو ایــن شــرکت بــه شــدت
کاهــش یافتــه بــود ،اکنــون آنهــا از مــا میخواهنــد

کــه اعــداد و ارقــام ،آمــار تولیــد و دســتورالعملهای
مربــوط بــه ســرمایهگذاری را در اختیارشــان قــرار دهیــم
تــا بــازار را بررســی کننــد.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت در پاســخ بــه اینکــه
بــا توجــه بــه اینکــه ژاپــن و بســیاری از برندهــای معتبــر
ایــن کشــور در چیــن فعالیــت میکننــد و آیــا برنام ـهای
بــرای جــذب ایــن شــرکتها در ایــران نداریــد ،گفــت:
مایلیــم تــا ایــران در حلقــه تولیــدات ژاپــن قــرار گیــرد
و بــا ســرمایهگذاری در ایــران و تولیــد محصــوالت
ژاپنــی زمینــه صــادرات آن بــه کشــورهای همســایه یــا
کشــورهای هــدف ژاپــن فراهــم شــود و ایــران بــه نوعــی
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وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه مهتریــن چالــش پســا
تحریــم مربــوط بــه تولیدکننــدگان کوچــک و متوســط
اســت گفــت واحدهــای کوچــک بعنــوان موتــور اشــتغال
هســتند و واحدهــای بــزرگ موتــور صــادرات ،کــه متاســفانه
دولــت عکــس آن عمــل مــی کنــد.
نایــب رییــس اتــاق ایــران معتقــد اســت؛ نــگاه تکنولوژیک و
ریــل گــذاری بــرای واحدهــای تولیــدی کوچــک ،در جهــت
رفــع معضــل بیــکاری اثــر بخــش تــر از ایجــاد واحدهــای
تولیــدی بــزرگ اســت.
ســلطانی تصریــح کــرد؛ چهارصــد هــزار میلیــارد اعتبــار،
جهــت تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام نیــاز اســت ،کــه
اگــر بــا شــرایط مناســب و تســهیالت ویــژه بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــود ،بیــش از یــک میلیــون شــغل
ایجــاد خواهــد شــد
وی در پایــان ضمــن انتقــاد از مشــخص نبــودن سیاســت
ارزی کشــور گفت:بــا توجــه بــه موقعیــت ژئوپولیتیــک
ایــران ،حــوزه حمــل ونقــل،آی ســی تــی ،گردشــگری از
جملــه زیــر ســاخت هایــی اســت کــه ظرفیــت ســرمایه
گــذاری دارد.

در ایــن زمینــه هــاب منطقــه شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از آمــار و ارقــام
مربــوط بــه صــادرات غیرنفتــی در ش ـشماهه ابتــدای
امســال گفــت و افــزود :در ش ـشماهه اول امســال ۲۰
میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر بــا احتســاب میعانــات کاال
صــادر شــده کــه از نظــر ارزشــی  ۱۴درصــد کاهــش
داشــته در حالــی کــه از نظــر وزنــی افزایــش یافتــه
اســت.
منبع :مهر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در حاشیه اجالس بانک جهانی

وزیر اقتصاد با هم تایان چینی و
ایتالیایی اش دیدار کرد

زیــر امــور اقتصــادی و دارایــی کشــورمان
در حاشــیه اجــاس بانــک جهانــی ،بــا وزرای
دارایــی ایتالیــا و چیــن دیــدار و گفتگــو کــرد.

علــی طیــب نیــا و «پیئــر کارلــو پادوئــن» وزیــر
اقتصــاد و دارایــی ایتالیــا در حاشــیه اجــاس
ســاالنه بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی
پــول ،دربــاره امضــای موافقتنامــه همــکاری
دوجانبــه بیــن دو کشــور و انجــام همــکاری هــای
بیمــه ای ،تامیــن مالــی و ســرمایه گــذاری پــروژه
هــای کشــورمان بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.
همچنیــن وزیــر امــور اقتصــادی ودارایــی
کشــورمان در حاشــیه ایــن اجــاس بــا وزیــر
دارایــی چیــن دیــدار و توســعه همــکاری اقتصادی
تهــران و پکــن مــورد تاکیــد قــرار گرفــت .علــی
طیــب نیــا و «لــو جــی وی» در خصــوص برگــزاری
کمیســیون مشــترک اقتصادی دو کشــور و توســعه
همــکاری هــای اقتصــادی بــه گفتگــو پرداختنــد.
وزیــر اقتصــاد کشــورمان بــه منظــور شــرکت
در اجــاس ســاالنه بانــک جهانــی و صنــدوق
بیــن المللــی پــول از  ۱۶مهرمــاه جــاری در لیمــا
پایتخــت پــرو حضــور دارد.
اجــاس ســاالنه  ۲۰۱۵بانــک جهانــی و صنــدوق
بیــن المللــی پــول صبــح جمعــه  ۱۷مهرمــاه بــا
ســخنرانی رییــس جلســه ،روســای بانــک جهانــی
و صنــدوق بیــن المللــی پــول آغــاز بــکار کــرده
اســت.

شماره هفت  ///هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و چهار

پیشنهاد تعیین معاون صادرات برای رئیس جمهور
ركــود اقتصــادي شــرايط را بــراي فعــاالن
اقتصــادي دشــوار ســاخته اســت .اقتصاديــون
معتقدنــد كــه بحــران تقاضــا مانــع بزرگــي
پيــش پــاي خــروج از ركــود اســت چراكــه
تــا تقاضــا بــراي كاالهــاي توليــدي وجــود
نداشــته باشــد ،امــكان افزايــش توليــد و
رشــد اقتصــادي فراهــم نخواهــد شــد .ســال
گذشــته كــه برنامــه خــروج از ركــود از ســوي
دوليــت تدويــن شــد ،رئيــس جمهــور يكــي
از اصلــي تريــن برنامــه هــاي دولــت بــراي
ايجــاد تقاضــا را اســتفاده از ظرفيــت تقاضــاي
خارجــي و صــادرات عنــوان كــرد .در ايــن
زمينــه حميدرضــا صالحــي عضــو هيــات
نماينــدگان اتــاق تهــران پيشــنهادي را مطــرح
كــرده اســت كــه مــي خوانيــد.

عضــو هیــات نمیانــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران ،پیشــنهاد داد تــا بــرای پیگیــری جــدی
موضوعــات مربــوط بــه صــادرات ،مقامــی در ســطح بــاالی
دولــت نظیــر معــاون رئیــس جمهــور بــرای صــادرات تعییــن
شــود.
حمیدرضــا صالحــی بــه پایــگاه خبــری اتــاق تهــران گفــت:
بحــران تقاضــا در اقتصــاد ایــران انــکار ناپذیــر اســت .در ایــن
شــرایط بایــد بــه تقویــت بازارهــای صادراتــی بپردازیــم .توســعه
صــادرات مــی توانــد قــدم مهمــی در رشــد تولیــد و اقتصــاد
ایفــا کنــد امــا پیگیــری مســائل پیــش روی صــادرات در دولــت
نیــاز بــه یــک مقــام بلندپایــه دارد تــا همــه تصمیمــات حــوزه
صــادرات تحــت نظــر او تجمیــع شــود.
دبیــرکل فدراســیون انــرژی ایــران ادامــه داد :در حــال حاضــر
پراکندگــی دســتگاه هــای مرتبــط بــا صــادرات ،مشــکالت
زیــادی ایجــاد کــرده اســت .متولیــان دولتــی صــادرات هــر
کــدام بــه طــور جزیــره ای فعالیــت مــی کننــد و قــدرت کافــی
بــرای انجــام امــور صــادرات را ندارنــد .ایــن موضــوع مهــم کــه

در شــرایط فعلــی مــی توانــد بــه عنــوان اصلــی تریــن هــدف
اقتصــادی مطــرح شــود ،نیــاز بــه انســجام تصمیمــات و قــدرت
بــاالی تصمیــم گیرنــده آن در دولــت اســت.
صالحــی افــزود :بــرای پیگیــری و حــل مشــکالت صــادرات،
پیشــنهادی را از طــرف فدراســیون صــادرات انــرژی بــه آقــای
جهانگیــری ارائــه کردیــم تــا مســوولی بــرای بخــش صــادرات
در ســطح بــاالی دولــت گذاشــته شــود کــه مســاله اش بطــور
شــبانه روز صــادارت باشــد.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران گفــت :در بحــث
صــادرات ،متولیــان و ســازمانهای صادراتــی در حاکمیــت،
دولــت ،بخــش خصوصــی و اتــاق ،چــه کســی بایــد پاســخگوی
وضعیــت امــروز باشــد؟ بایــد نهادهــای متولــی سیاســتها
تعییــن شــوند .بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ داده شــود کــه
آیــا ســاختارهای موجــود در کشــور مــا بــرای ایــن امــر جــواب
میدهنــد؟ آیــا ســازمان توســعه تجــارت کــه گاهــی بــرای
یــک کار روزمــره بــه مشــکل میخــورد ،میتوانــد در اصــاح
سیاســتهای اقتصــادی نقــش داشــته باشــد
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صالحــی ادامــه داد :اگــر یــک مســوول بلند÷ایــه در ســطح
معــاون رئیــس جمهــور بــرای صــادرات وجــود داشــته باشــد
تمــام بخــش هــای مرتبــط بــا صــادرات تحــت نظــر او مدیریــت
مــی شــود .ســازمان توســعه تجــارت زیرمجموعــه وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت اســت امــا بانــک توســعه صــادرات از طریــق
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و بانــک مرکــزی هدایــت مــی
شــود .همینطــور دســتگاه هــای دیگــری مرتبــط بــا صــادرات
وجــود دارنــد کــه مرجــع هــای متفاوتــی دارنــد .ایــن موضــوع
اجــازه نــگاه حرفــه ای و منســجم بــه موضــوع صــادرات را
نمــی دهــد .بــه عنــوان مثــال وقتــی رئیــس بانکــی را جابهجــا
میکننــد و آن را بــه بانــک توســعه صــادرات میآورنــد کــه
اصــا ســابقه صــادرات نداشــته ،ایــن پیــام داده مــی شــود کــه
توجــه حکومــت بــه نظــام صــادرات بســیار پاییــن اســت .وقتــی
ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات۱۵۰ ،میلیــون دالر اســت،
آیــا میتــوان بــه  30تــا  40میلیــارد دالر صــادرات فکــر کــرد؟
ایــن فعــال اقتصــادی تاکیــد کــرد کــه بایــد هدفگــذاری بــر روی
صــادرت در اولویــت قــرار گیــرد و ایــن کار مــی توانــد از تعییــن
یــک مســوول بلندپایــه در ســطح دولــت بــرای صــادرات آغــاز
شــود تــا بتوانــد در تصمیــم گیــری هــای اقتصــاد کالن ،نــگاه
صادراتــی را جــاری کنــد و همــه دســتگاه هــای مرتبــط بــا
صــادرات را هدایــت کنــد.
ركــود اقتصــادي شــرايط را بــراي فعــاالن اقتصــادي دشــوار
ســاخته اســت .اقتصاديــون معتقدنــد كــه بحــران تقاضــا مانــع
بزرگــي پيــش پــاي خــروج از ركــود اســت چراكــه تــا تقاضــا
بــراي كاالهــاي توليــدي وجــود نداشــته باشــد ،امــكان افزايــش
توليــد و رشــد اقتصــادي فراهــم نخواهــد شــد .ســال گذشــته
كــه برنامــه خــروج از ركــود از ســوي دوليــت تدويــن شــد،
رئيــس جمهــور يكــي از اصلــي تريــن برنامــه هــاي دولــت
بــراي ايجــاد تقاضــا را اســتفاده از ظرفيــت تقاضــاي خارجــي و
صــادرات عنــوان كــرد .در ايــن زمينــه حميدرضــا صالحــي عضــو
هيــات نماينــدگان اتــاق تهــران پيشــنهادي را مطــرح كــرده
اســت كــه مــي خوانيــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فرهاد فزونی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با سایت اتاق

نامه چهار وزیر به رئیس جمهور سیاسی بود تا اقتصادی

رئیــس جمهــور اشــراف کاملــی بــر مســائل اقتصــادی
ایــران دارد؛ بنابرایــن ذکــر ایــن مســائل آن هــم در
یــک نامــه بــه تنهایــی فکــر نمــی کنــم هیــچ دردی
را از لحــاظ اقتصــادی بتوانــد دعــوا کنــد
چنــد روز گذشــته نامــه چهــار وزیر(اقتصــاد ،تعــاون ،کار و
رفــاه احتماعــی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت و دفــاع) بــه رئیــس
جمهــور و هشــدار نســبت به رکــود شــدید اقتصادی در کشــور
بــا واکنــش هــای موافــق و مخالــف بســیاری از کارشناســان و
فعــاالن اقتصــادی رو بــه رو شــده اســت؛ در ایــن بیــن فرهــاد
فزونــی عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران و دکتــری
اقتصــاد از دانشــگاه کالیفرنیــا در گفــت و گــو بــا ســایت اتــاق
تهــران معتقــد اســت ایــن نامــه « مطلقــا جنبــه اقتصــادی»
نــدارد و « جنبــه سیاســی» دارد.
او مــی گویــد «:بــه قــول آقــای طیــب نیــا وزاری اقتصــادی
دولــت هفتــه ای دو جلســه  4ســاعته بــا رئیــس جمهــور
دارنــد و ایــن بــه معنــی آن اســت کــه در ایــن جلســات
فرصــت بــه انــدازه کافــی وجــود داشــته اســت کــه مفــاد ایــن
نامــه و خیلــی از نــکات دیگــر را بخواهنــد مــورد بررســی قــرار
دهنــد و بــه رئیــس جمهــور منتقــل کننــد».
او مــی گویــد «:از طــرف دیگــر بازهــم بــه گفتــه خــود آقــای
وزیــر رئیــس جمهــور اشــراف کاملــی بــر مســائل اقتصــادی
ایــران دارد؛ بنابرانــی ذکــر ایــن مســائل آن هــم در یــک نامــه
بــه تنهایــی عــاوه بــر ایــن کــه فکــر نمــی کنــم هیــچ دردی
را از لحــاظ اقتصــادی بتوانــد دعــوا کنــد اقدامــی هدفــدار
بــوده اســت».

ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در ادامــه بــا نقــد
ایــن نامــه مــی گویــد «:در ایــن نامــه هیــچ گونــه راه حلــی
بــرای نجــات اقتصــاد کشــور از ایــرن شــراط ارائــه نشــده اســت
و ایــن خــود نشــانه بیشــتر از غیــر اقتصــادی بــودن آن اســت؛
اگــر یــک ســری راه حــل هــا بــرای ایــن مشــکالتی کــه ذکــر
کــرده انــد ،پیشــنهاد مــی دادنــد ،مــی شــد بــر جبنــه اقتصــادی
آن تاکیــد کــرد امــا همــه چیــز بــه گونــه ای اســت کــه نشــان
مــی دهــد ایــن نامــه سیاســی بــوده اســت».
فزونــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نامــه یــک هشــدار
بــه مــردم و نماینــدگان مجلــس بــوده اســت «:بــه نظــرم بــه
دلیــل تصویــب و بررســی برجــام در مجلــس ایــن نامــه نوشــته
شــده اســت و ایــن وزرا مــی خواســتند هشــداری بدهنــد بــه
مــردم و مجلســیان کــه وضــع صنایــع ،اقتصــاد ،شــرایط کارگری
و ...ممکــن اســت بــه خطــر بیفتــد و بهتــر اســت کــه زودتــر
برجــام در مجلــس بــه تصویــب برســد کــه شــاهد هســتیم ایــن
اتفــاق هــم افتــاد و تنهــا خواســته نماینــدگان گــزارش هــای
ســه مــاه و  6ماهــه دربــاره رونــد اجــرای برجــام بــود».
او بــا بیــان ایــن کــه در کشــور بیــن مســئوالن عالــی دربــاره
برجــام یــک اتفــاق نظــر وجــود دارد ،مــی گویــد «:جمــع بنــدی
مــن ایــن اســت کــه ایــن نامــه یــک هشــدار بــود و جنبــه
سیاســی داشــت تــا اقتصــادی ،بایــد توجــه داشــته باشــید
کــه وزرایــی کــه ایــن نامــه را نوشــته انــد از نظــر اقتصــادی و
سیاســی در جایــگاه بســیار مهمــی قــرار دارنــد و بخــش مهــم
و اصلــی اقتصــاد کشــور و حتــی صنایــع دفاعــی و مجموعــه
هایــی همچــون شســتا ،ســاتا و ...زیــر مجموعــه ایــن وزارتخانــه
هاســت».

شماره هفت  ///هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و چهار

حرکت به سمت آموزشهای بازار محور
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفـهای اســتان تهــران
مهمتریــن برنامــه و سیاســت ایــن ســازمان را
شناســایی مشــاغل جدیــد و توســعه آموزشــهای
بــازار محــور عنــوان کــرد و گفــت :راه ایجــاد
اشــتغال پایــدار حرکــت بــه ســمت آموزشــهای
بــازار محــور اســت.
حمیدرضــا خانپــور اظهــار کــرد :وجــود صنایــع بــزرگ
تولیــدی و خدماتــی در تهــران در فراهــم کــردن بســتر
توســعه آموزشــهای فنــی و حرفــهای و ایجــاد اشــتغال
پایــدار موثــر اســت.
وی ادامــه داد :آموزشهــای فنــی و حرفــهای ،مهارتهــای
خــاص و مــورد نیــاز صنایــع و مهارتهــای عمومــی بــازار
کار را فراهــم میکنــد و بــرای شــاغالنی کــه بــه دلیــل
تغییــرات تکنولــوژی دچــار کاهــش کارایــی میشــوند
امــکان بــه روز شــدن و ارتقــای ســطح مهــارت را بــه وجــود
مــیآورد.
بــه اعتقــاد مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان
تهــران امــروز کشــور بیــش از هــر چیــز بــه تربیــت افــراد
کارآفریــن نیــاز دارد و بــرای دســتیابی بــه اشــتغال پایــدار
بایــد بــه ســمت ایدهیابــی و توســعه کارآفرینــی در فضــای
کســب و کار برویــم.
وی در ادامــه بــر لــزوم آشــنایی کارگــران بــا قانــون کار و
دقــت در امضــای قراردادهــای کار تاکیــد کــرد.
خانپــور گفــت :متاســفانه یکــی از مشــکالتی کــه امــروز
جامعــه در بحــث روابــط کار بــه آن گرفتــار شــده بــی
اطالعــی افــراد نســبت بــه حقــوق قانونــی خــود اســت
در حالــی کــه آشــنایی بــا نــوع کار ،حقــوق و دســتمزد،
مرخصیهــا و ســاعات کار از جملــه اطالعاتــی اســت کــه
دانســتن آنهــا بــرای افــراد ضــروری اســت.
بــه گفتــه وی عــدم آگاهــی و آشــنایی از قانــون کار
موجبــات تضییــع حقــوق کارگــر و کارفرمــا را فراهــم کــرده
و بعضــا پیامدهــای جبرانناپذیــری بــه دنبــال دارد.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفـهای اســتان تهــران در پایــان
آشــنایی افــراد بــه مــواد قانــون کار را توصیــه کــرد و گفــت:
هــر نــوع بیدقتــی در تنظیــم قــرارداد کار منجــر بــه
تضییــع حقــوق افــراد میشــود.
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عالقمندی عمانیها برای همکاریهای
بیشتر با ایـــران
قائــم مقــام وزیــر نیــرو از اولویتبنــدی  50طــرح در وزارت
نیــرو خبــر داده اســت کــه بــه گفتــه وی ،بیشــتر ایــن
طرحهــا مربــوط بــه بخــش آب اســت و قــرار اســت لیســت
ایــن طرحهــا بــه ســازمان مدیریــت ارســال شــود.
ســتار محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا زمــان تکمیــل
طرحهــای نیمــه تمــام ،طــرح جدیــدی مگــر بــه ضــرورت
آغــاز نمیشــود ،گفــت :منابــع مالــی کشــور بــرای اجــرای
طرحهــای نیمهتمــام صنعــت آب و بــرق کــه  ۱۶۰هــزار
میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد در کوتــاه مــدت پاســخگو
نیســت و وزارت نیــرو بــا کمــک دولــت ،ســازمان مدیریــت
و مجلــس بــرای اجــرای طرحهــای نیمــه تمــام آب و بــرق
برنامهریــزی و اولویتبنــدی کــرده اســت.
بــه گفتــه محمــودی ،اســامی بیــش از  ۵۰طــرح نیمــه
تمــام در صنعــت آب و بــرق کــه اغلــب آنهــا مربــوط بــه
صنعــت آب اســت مشــخص و در اولویــت قــرار گرفــت
کــه بــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی ارســال خواهــد
شــد و برخــی از ایــن طرحهــا بــا هــر مرحلــه از پیشــرفت،
قابلیــت واگــذاری بــه بخــش خصوصــی را دارد و ایــن
بخــش میتوانــد بــا ســرمایهگذاری ،آنهــا را تکمیــل کنــد.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه اغلــب طرحهای
نیمهتمــام مربــوط بــه حــوزه آب و فاضــاب اســت ،گفــت:
برخــی از ایــن طرحهــا بــرای تکمیــل شــدن منابــع زیــادی
نیــاز دارد کــه طرحهــای مهمــی نیــز محســوب میشــود
کــه ایــن نــوع طرحهــا در اولویــت قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ طــرح جدیــدی مگــر
طرحهایــی کــه ضــرورت داشــته باشــد ،اجــرا نمیشــود،
گفــت :تــا زمانــی کــه طرحهــای نیمهتمــام تکمیــل و بــه
مرحلــه بهرهبــرداری برســد ،طرحهــای جدیــد وارد مرحلــه
اجرایــی نخواهــد شــد .ایــن مقــام مســوول در وزارت نیــرو با
اشــاره بــه اینکــه تــاش میشــود در برنامــه ششــم توســعه،
اغلــب طرحهــای اولویــت دار بــه مرحلــه بهرهبــرداری
برســد ،گفــت :در برنامــه ششــم توســعه ،موضــوع آب یکــی
از موضوعــات خــاص اســت تــا طرحهــای نیمــه تمــام
از حالــت زمینگیــری بیــرون آیــد و ســالی چنــد طــرح
تکمیــل و بــه بهرهبــرداری برســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ورود خط ریلی سراسری آذربایجان به خاک ایران
وزیــر ارتباطــات از ورود خــط ریلــی
سراســری جمهــوری آذربایجــان بــه
خــاک جمهــوری اســامی ایــران
تــا پایــان ســال آینــده خبــر داد.
محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــران
در جلســه کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و آذربایجــان
موســوم بــه «نشســت آســتارا  -آســتارا» کــه بــه میزبانــی
شهرســتان مــرزی بنــدر آســتارا در غــرب اســتان گیــان
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :یکــی از مهمتریــن اهدافــی کــه
بیــن دو کشــور همســایه جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری
آذربایجــان ترســیم شــده بــود ،در ایــن کمیســیون بــا مذاکــرات
فشــرده و بســیار خوبــی کــه مســووالن در کمیتههــای مختلــف
انجــام دادنــد ،بــه نتیجــه رســید.
وی افــزود :مهمتریــن ســندی کــه امــروز بــه امضــای طرفیــن
رســید ،مختــص بــه اتصــال راه آهــن دو کشــور بــود.
واعظــی بــا بیــان اینکــه ایــن ســند در دو مرحلــه تنظیــم شــده
اســت ،گفــت :در مرحلــه اول راه آهــن سراســری آذربایجــان تــا
نقطــه صفــر مــرزی ادامــه مییابــد و ترمینالــی در محــل از
پیــش تعییــن شــده خــاک جمهــوری اســامی ایــران احــداث
میشــود.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از احــداث پلــی بــه روی
رودخانــه آســتاراچای بــا ســهم مســاوی  50درصــد بــرای هــر
دو کشــور خبــر داد و بیــان کــرد :ایــن اقدامــات تــا پایــان ســال
آینــده انجــام میشــود و بــا اتصــال ایــن راه آهــن شــاهد
اتفاقاتــی خــوب در زمینــه اقتصــادی و گســترش حجــم روابــط
دو کشــور خواهیــم بــود.
وی از هــدف گــذاری بــرای افزایــش حجــم روابــط تــا ســقف
چهــار برابــر وضعیــت فعلــی ســخن گفــت و تصریــح کــرد :از
ســوی دیگــر اتصــال ایــن راه آهــن و احــداث ترمینــال ســبب
میشــود تــا ظرفیــت ترمینــال بــه هشــت برابــر و پنــج
میلیــون تــن افزایــش یابــد.
واعظــی موقعیــت برخــورداری آســتارا از زیرســاختهای

راه آهــن ،بنــدر و حمــل و نقــل جــادهای را مهمتریــن عامــل
برخــورداری شهرســتان از حمــل و نقــل ترکیبــی بــرای ترانزیــت
برشــمرد و ادامــه داد :بــه واســطه ایــن شهرســتان ،کاالهــای
کشــورهای آذربایجــان و روســیه ،از طریــق خلیــج فــارس
بــه کشــورهای مختلــف خواهــد رســید و ایــران هــم وظیفــه
ترانزیــت ایــن کاالهــا را از طریــق خــط آهــن بــه اروپــا و دریــای
ســیاه برعهــده خواهــد گرفــت.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــران عنــوان کــرد :از
دیگــر موضوعــات مــورد بحــث دو کشــور ،احــداث پلــی جدیــد
در کنــار پــل فعلــی و قدیمــی میباشــد کــه پــل جدیــد بــرای
حمــل و نقــل جــادهای و پــل قدیمــی بــرای تــردد مســافران
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و ایــن موضــوع در کمیســیون
مشــترک دو کشــور کــه تــا  20روز آینــده تشــکیل میگــردد،
بررســی میشــود.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه فعــال کــردن گمــرک بــا افزایــش
ســرعت ،هوشــمند ســازی و  24ســاعته کــردن ،خاطرنشــان
کــرد :در ایــن نشســت در خصــوص موضوعــات مختلفــی از
قبیــل حمــل و نقــل ،گمــرک ،صنعــت ،ســد ،بــرق و آنچــه کــه
در کمیســیون فعلــی و آتــی بــه آن پرداختــه شــده و میشــود،
بحــث و تبــادل نظــر شــد.
در حاشــیه اجــاس کمیســیون مشــترک اقتصــادی و تجــاری
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری آذربایجــان ،وزیــران دو
کشــور از زیرســاختهای اقتصــادی ،تجــاری و گردشــگری
شهرســتان مــرزی بندرآســتارا بازدیــد و در خصــوص نحــوه
همکاریهــای دو کشــور بحــث و تبــادل نظــر کردنــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ایــران و شــاهین
مصطفییــف وزیــر اقتصــاد و صنعــت جمهــوری آذربایجــان در
بــدو ورود بــه کشــور از پــل مــرزی دو کشــور بازدیــد و ســپس
بــا حضــور در روســتای خشــکه دهنــه از محــل احــداث پــل
ریلــی و همچنیــن بارانــداز راه آهــن بازدیــد کردنــد.
منبع :ایسنا

شماره هفت  ///هفته سوم مهر هزار و سیصد نود و چهار

8

باید از نفوذ سیاسی در کشورهای منطقه به نفع اقتصاد استفاده کنیم

محمــد الهوتــی :همانطــور کــه هزینــه پرداخــت
میکنیــم بایــد امتیــاز بگیریــم امــا وقتــی بــه
بخــش خصوصــی و مســائل اقتصــادی میرســیم،
شــاید بــرای حاکمیــت اهمیــت زیــادی نداشــته
باشــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و

کشــاورزی تهــران در مــورد وضعیــت صــادرات گفــت :تولیــد
در کشــور مــا رقابتــی نیســت و بــه همیــن دلیــل از بازارهــای
صادراتــی دور مانــده ایــم .تنهــا در صــورت تولیــد صادراتــی
بــا کیفیــت و قیمــت رقابتــی مــی تــوان امیــد بــه افزایــش
صــادرات و درآمــد ارزی کشــور داشــت .البتــه در مســیر صادرات
مشــکالتی داریــم کــه در برخــی مــوارد بــا وجــود داشــتن تولید
صادراتــی در یــک محصــول ،امــکان صــادرات آن از فعــاالن
اقتصــادی ســلب مــی شــود .ایــن موانــع بایــد در جــای دیگــری
حــل شــود.
محمــد الهوتــی در مــورد برخــی مشــکالت در همــکاری بــا
کشــورهای دوســت ،خاطرنشــان کــرد :در مــورد صــادرات بــه
کشــور عــراق کــه ارتبــاط سیاســی خوبــی بــا ایــن کشــور داریم
نیــز بــا مشــکالتی مواجــه هســتیم .در جایــی کــه توانســتهایم
رقابتــی باشــیم ،یــا دولــت عــراق بــا تعرفــه ســنگاندازی کــرده
یــا شــرایطی را قــرار داده کــه بــه دلیــل مشــکالت کشــور
نتوانســتهایم ،رابطــه برقــرار کنیــم .عمــا فضــا را از مــا گرفتــه
و بــه ترکیــه و کشــورهای دیگــر داده اســت.
وی ادامــه داد :مــا بیشــتر نفوذمــان را در مســائل سیاســی
دیدهایــم امــا کشــورهای پیرامونــی مــا در اقتصــاد نفــوذ کــرده

انــد .درســت اســت کــه در عــراق نفــوذ سیاســی داریــم؛ بــه
دلیــل ایــن نفــوذ سیاســی میتوانســتیم ،نفــوذ اقتصــادی هــم
داشــته باشــیم ولــی چــون دغدغــه و موضــوع اصلــی حاکمیــت
ایــن نیســت بــه آن توجهــی نمیشــود .همانطــور کــه هزینــه
پرداخــت میکنیــم بایــد امتیــاز بگیریــم امــا وقتــی بــه
بخــش خصوصــی و مســائل اقتصــادی میرســیم ،شــاید بــرای
حاکمیــت اهمیــت زیــادی نداشــته باشــد.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران افــزود :در مــورد صــادرات
ســیمان بــه عــراق اتفاقــی افتــاد کــه خوشــایند نبــود .کشــور
عــراق بــه دلیــل کاهــش قیمــت ســیمان صادراتــی ایــران بــر
روی ســیمان ایــران تعرفــه گذاشــت تــا ســیمان صادراتــی ایــران
قیمــت پاییــن تــری نســبت بــه ســیمان تولیــدی عــراق پیــدا
نکنــد .همیــن موضــوع باعــث شــد تــا ســیمان ترکیــه ای بــرای
صــادرات بــه ایــن کشــور مزیــت پیــدا کنــد و راه صــادرات ایــن
کشــور بــه عــراق بــاز شــود.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران گفــت :دولــت
عــراق بــرای حمایــت از تولیدکننــده خــود بــرای قیمــت کاالی
وارداتــی تعرفــه گذاشــته اســت .کاری کــه مــا  ۳۵ســال در ایــن
کشــور انجــام دادهایــم و نتیجــه نگرفتیــم .ایــران بــا قــدرت
سیاســی کــه در عــراق داشــت ،نبایــد اجــازه مـیداد روی کاالی
مــا عــوارض بگذارنــد و روی کاالی ترکیــه نگذارنــد.
الهوتــی تصریــح کــرد :در مــواردی هــم ســراغ داریــم کــه
کشــور خودمــان بــر روی برخــی کاالهــای صادراتــی عــوارض
مــی بنــدد کــه ایــن موضــوع هزینــه صــادرات را افزایــش مــی
دهــد .اگــر ۸ســال هزینههــای صادراتــی مــا بــه دلیــل تصنعــی
بــودن نــرخ ارز بــاال بــوده اســت ،حــاال کــه نــرخ ارز واقعــی شــده
و هزینــه آن را بــه کشــور تحمیــل کردهایــم ،حداقــل از ایــن
فرصــت میتــوان بــرای صــادرات اســتفاده کــرد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رکــود گریبانگیــر تمــام بخشهــای اقتصــادی شــده اســت .از
بــازار ســرمایه تــا بخشهــای صنعتــی از ایــن رکــود در امــان
نماندهانــد .رکــودی کــه  ۴عضــو از کابینــه را بــه نوشــتن نامـهای
خطــاب بــه رییسجمهــور بــه منظــور ارائــه راهکارهایــی بــرای
خــروج از رکــود واداشــته اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ توضیحــی خــود
دربــاره نامــه  ۴عضــو کابینــه بــه رییسجمهــور تصریــح
کــرد :رصــد شــاخصهای اقتصــاد کالن و ارائــه پیشــنهادات
الزم پیرامــون آن از وظایــف اصلــی ماســت و ایــن نامــه هــم
در همیــن راســتا صــادر شــده اســت .طیبنیــا تصریــح کــرد:
رییسجمهــور دســتوراتی صــادر کردنــد کــه نتیجــه آن تدویــن
بســتهای ویــژه از ســوی تیــم اقتصــادی دولــت بــر اســاس
ســاماندهی بــازار ســرمایه بــود و بســته سیاســتی جامــع شــامل
سیاســتهای پولــی ،مالــی و تجــاری تنظیــم شــد کــه همــه
ایــن سیاســتها متمرکــز و معطــوف بــه رشــد اقتصــادی
اســت .وی خاطرنشــان کــرد :درحالحاضــر مشــکل بنگاههــای
اقتصــادی کمبــود تقاضاســت امــا ایــن مشــکل در ســال گذشــته
کمبــود ســرمایه در گــردش بــوده اســت ،بنابرایــن مشــکلی
کــه بنگاههــای تولیــدی بــا آن مواجهنــد تولیــد نیســت ،بلکــه
بحــث فــروش اســت .وی خاطرنشــان کــرد :سیاسـتهای پولــی
و مالــی دولــت بــه گونـهای تنظیــم میشــود کــه تقاضــای الزم
را بــرای تولیــدات بنگاههــای اقتصــادی کشــور فراهــم کننــد.در
همیــن رابطــه کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد خــروج از رکــود
در گــروی اصالحــات ســاختاری چــون کوچکشــدن دولــت و
تقویــت بخــش خصوصــی اســت.

تولید داخلی در اولویت

در اینبــاره محمدصادقحمیدیانجهرمــی کارشــناس
اقتصــادی در گفتوگــو بــا صمــت اظهــار کــرد :تنهــا راه
خــروج از بنبســت اقتصــادی توجــه بــه تولیــد داخلــی اســت.
اگــر تولیــد داخلــی بهخوبــی مــورد حمایــت قــرار گیــرد،
اقتصــاد کشــور بهطــور خــودکار از رکــود خــارج خواهــد شــد.
حمیدیانجهرمــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه در حقیقــت
برهــم خــوردن رابطــه بیــن عرضــه و تقاضــا ســبب تــورم خواهــد
شــد ،گفــت :تــورم بــه معنــای گرانشــدن نیســت ،درواقــع
گرانشــدن از اثــرات ایــن برهــم خــوردن عرضــه و تقاضاســت.
البتــه ایــن نبــود تعــادل میتوانــد هــم از ســوی عرضــه روی
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اســت .ایــن کارشــناس اقتصــادی در پایــان تاکیــد کــرد :بــه
طــور یقیــن بــدون یــک برنامــه منســجم اقتصــادی کــه تمــام
ابعــاد آن بــا یکدیگــر تنظیــم باشــد ،نمیتــوان از ایــن حالــت
رکــود بیــرون آمــد .ایــن سیســتم ماننــد یــک ســیال اســت کــه
اگــر بــه نقطـهای از آن ضربــه وارد شــود اثــر خــود را در جــای
دیگــری نشــان خواهــد داد .بنابرایــن بــه یــک اصــاح ســاختاری
نیازمنــد هســتیم.

اقتصاد بیتحرک ،نیازمند اصالحات
دهــد و هــم از ســوی تقاضــا .در ســالهای گذشــته بهدلیــل
اینکــه طــرف عرضــه مــا دچــار مشــکل بــود ،ســبب بهوجــود
آمــدن تــورم در اقتصــاد شــد .اگــر عرضــه مولــد تقویــت شــود،
میتــوان از تــورم پیشــگیری کــرد .وی بــا اشــاره بــه راهکارهایی
بــرای خــروج فعلــی اقتصــاد از رکــود تصریــح کــرد :در وهلــه
نخســت بایــد سیاســتهای پولــی و ارزی در نظــام اقتصــادی
اصــاح شــود و از ســوی دیگــر نیــز بایــد سیاسـتهای مالیاتــی
را اصــاح کــرد .حمیدیانجهرمــی ادامــه داد :همچنیــن
بودجههــای عمرانــی دولــت بایــد در جهــت حمایــت از
تولیــد داخلــی اختصــاص یابــد نــه در جهــت تقابــل بــا تولیــد
داخلــی .ایــن عوامــل در کنــار یکدیگــر ســبب خــروج رکــود
از اقتصــاد خواهنــد شــد .ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا تاکیــد
بــر ایــن موضــوع کــه مشــکالت عمــده بنگاههــا کــه آنهــا را
در رکــود عمیــق فــرو بــرده اســت ،مســئله بانکهــا و هزینــه
مبادلــه آنهاســت ،خاطرنشــان کــرد :اگــر نیــاز بنگاههــا را در
 ۱۰ســال گذشــته ضربــدر قیمــت تمامشــده کنیــم ،متوجــه
خواهیــم شــد کــه ســربار مالــی بنگاههــا در یــک دهــه ۱۵
تــا  ۱۶برابــر افزایــش یافتــه اســت .از ای ـنرو بــدون حــل ایــن
مســئله نمیتــوان از رکــود خــارج شــد .حمیدیانجهرمــی
تاکیــد کــرد :هرچنــد در بســته خــروج از رکــود کــه دولــت
در دســت تهیــه دارد ،ایــن نــکات دیــده شــده اســت ،امــا
نکتــه مهمتــری کــه دولــت بایــد بــه آن توجــه کنــد ،بدنــه
بــزرگ و تنومنــد دولــت اســت کــه ســهم باالیــی از بودجــه
را بــا کمتریــن میــزان بهــرهوری میبلعــد .چــه زمانــی ایــن
دولــت میخواهــد کوچــک شــود؟ آیــا تــاوان حجــم بــزرگ
دولــت را بایــد کل بخــش خصوصــی و کل مــردم بپردازنــد؟

بنابرایــن در گام نخســت دولــت بایــد بــه فکــر چابکســازی
خــود باشــد ،چراکــه اگــر کمــاکان بــه همــان روش قبلــی خــود
ادامــه بدهــد ،شــاهد اتفــاق خاصــی در اقتصــاد نخواهیــم بــود.
حمیدیانجهرمــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کاهــش
نــرخ ســود بانکــی در خــروج از رکــود تاثیرگــذار خواهــد بــود،
گفــت :عــاوه بــر نــرخ ســود ،عامــل مهمتــری وجــود دارد
کــه ســبب خــروج از رکــود خواهــد شــد و آن «نــرخ گــردش
پــول» در کشــور اســت .بــه عبــارت دیگــر ایــن نــرخ بــه نســبت
تولیــد ناخالــص داخلــی بــه حجــم نقدینگــی فعــال در جامعــه
برمیگــردد .ایــن نســبت در ســال ۸۳افــزون بــر ۷/۳درصــد
بــوده اســت ،بــه ایــن معنــا کــه اگــر فعــال اقتصــادی یــک
میلیــارد تومــان از بانــک وام میگرفــت معــادل ۳میلیــارد و
۷۰۰هــزار تومــان گــردش پــول ایجــاد میکــرد کــه ایــن عــدد
بــه ۳/۱درصــد کاهــش یافتــه اســت .یعنــی فعــال اقتصــادی کــه
یــک میلیــارد پــول وام میگیــرد یــک میلیــارد و  ۳۰۰تومــان
خلــق پــول خواهــد کــرد .ایــن امــر در حقیقــت ،نشــاندهنده
ایــن مســئله اســت کــه بانــک مرکــزی پــول بــدون قــدرت
چــاپ کــرده اســت .وی افــزود :همچنیــن در ســال ۸۳نــرخ
ســود ۱۴درصــد اقتصــادی در بخــش صنعــت وجــود داشــت
امــا درحالحاضــر ایــن نــرخ ســود بیــن  ۲۱تــا ۲۷درصــد
پرداخــت میشــود .پــس مــا شــاهد هســتیم کــه در یــک دهــه
گذشــته نــرخ گــردش پــول کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر
نیــز نــرخ ســود افزایــش داشــته اســت .عــاوه بــر ایــن در چنــد
ســال گذشــته بــا کاهــش ارزش پــول ملــی کــه بــه یکســو
کاهــش یافتــه اســت روبــهرو بودهایــم .از ایــنرو تمامــی ایــن
عوامــل درهمتنیــده موجــب رکــود در اقتصــاد کنونــی مــا شــده

اقتصاد نیازمند اصالح

همچنیــن در ایــن زمینــه شــاهین شــایانآرانی در گفتوگــو
بــا صمــت اظهــار کــرد :نخســتین مســئله ایــن اســت کــه
تحریمهــا لغــو شــود ،چراکــه تحریمهــا تاثیــر جــدی در
اقتصــاد مــا بــر جــای گذاشــته اســت .در مرحلــه بعــد نیــز
بایــد بهدنبــال اصالحــات ســاختاری و مدیریتــی در اقتصــاد
بــود .شــایانآرانی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه در نظــام
بانکــی نیــز نیازمنــد اصالحــات ســاختاری هســتیم ،گفــت:
قوانیــن نظــام بــازار ســرمایه نیــز نیــاز بــه اصــاح دارنــد .وی
ادامــه داد :ســومین موضــوع ایــن اســت کــه ســرمایهگذارهای
خارجــی را وارد کشــور کنیــم .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه
تنهــا خریــدار محصــوالت آنهــا نباشــیم ،بلکــه خواهــان مدیریــت
و انتقــال دانــش و فنــاوری آنهــا بــه داخــل کشــور باشــیم،
چراکــه بــه مدیریــت و فنــاوری آنهــا نیــاز داریــم تــا بتوانیــم
بهــرهوری و کارآیــی را افزایــش دهیم.ایــن کارشــناس اقتصــادی
در ادامــه توضیــح داد :از ســوی دیگــر قوانینــی کــه از ســوی
مجلــس بــه تصویــب میرســد بایــد دارای انعطــاف الزم باشــد
تــا ســرمایهگذار خارجــی را ترغیــب بــه ســرمایهگذاری کنــد.
از ســوی دیگــر نیــز بایــد فضــای کسـبوکار را در داخــل کشــور
بهبــود بخشــید .درحالحاضــر ســرمایهگذار داخلــی راغــب بــه
ســرمایهگذاری نیســت ،در ایــن صــورت چــه توقعــی میتــوان
از ســرمایهگذار خارجــی داشــت؟ شــایانآرانی بــا توجــه بــه
ایــن موضــوع کــه اگــر ســرمایهگذاری هــم انجــام میشــود،
از ســوی نهادهــای دولتــی اســت کــه از روی اجبــار دســت بــه
ســرمایهگذاری زدهانــد ،تصریــح کــرد :بــرای همیــن نخســت
بایــد بخــش خصوصــی داخلــی را رونــق بخشــید؛ منابــع
داخلــی را جــذب ســرمایهگذاری کــرد و بــا اصــاح قوانیــن
بــرای ســرمایهگذاری انگیــزه بهوجــود آورد ،چراکــه فضــا
بــرای ســرمایهگذاری مســاعد نیســت ،از ای ـنرو بایــد قوانیــن و
بوروکراســی پیچیــدهای کــه بــر فضــای کسـبوکار حاکــم اســت
را اصــاح کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اقتصاد ایران امسال  2درصد رشد میکند

 در حالــی کــه صنــدوق بینالمللــی پــول میگویــد رشــداقتصــادی ایــران در ســالی جــاری از منفــی  0/05درصــد تــا
مثبــت همیــن میــزان متغیــر اســت بــه نظــر میرســد موسســه
مالیــه بینالمللــی نــگاه خوشــبینانهتری بــه رشــد اقتصــادی
ایــران دارد.
ایــن موسســه در حالــی کــه سیاســتهای انقباضــی ایــران
را یکــی از عوامــل کاهــش رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی
میدانــد ،در عیــن حــال بــا نظــر مســووالن داخلــی مبنــی
بــر کاهــش بیــش از  25درصــدی تــورم کــه بــر اســاس همیــن
سیاســت ایجــاد شــده نیــز موافــق اســت بــا ایــن حــال دربــاره
اینکــه آیــا ایــن سیاســت در آینــده نیــز پاســخگو خواهــد بــود
و تــورم بــه چــه مقــداری خواهــد رســید چیــزی را پیشبینــی
نمیکنــد.
موسســه مالیــه بینالمللــی پیشبینــی کــرد رشــد واقعــی
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران از ســه درصــد در ســال گذشــته
بــه دو درصــد در ســالجاری کاهــش یابــد کــه اتخــاذ سیاســت
پولــی انقباضــی یــک دلیــل آن عنــوان شــده اســت.
بــه گــزارش تســنیم ،موسســه مالیــه بینالمللــی از موسســات
وابســته بــه بانــک جهانــی پیشبینــی کــرد کــه رشــد واقعــی
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران بــه دلیــل اتخــاذ سیاســت پولــی
انقباضــی در ایــن کشــور از ســه درصــد در ســال مالــی منتهــی
بــه مــارس (2015ســال  )1393بــه دو درصــد در ســال مالــی
(2016/2015ســال  )1394برســد.

در ایــن گــزارش بــه افزایــش مالیــات بــر ارزش افــزوده در ایــران
از  8بــه  10درصــد در ابتــدای ســال مالــی جــاری اشــاره شــده
امــا پیشبینــی شــده کــه کســری بودجــه دولــت ایــران از 1/2
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال مالــی  2015/2014بــه
 2/9درصــد در ســال مالــی  2016/2015برســد زیــرا انتظــار
مـیرود متوســط قیمــت نفــت در ســال مالــی  2016/2015بــه
 57دالر برســد ،در حالــی کــه رقــم ســر بــه ســر بــرای هــر
بشــکه نفــت در ایــران  103دالر اســت.
در ایــن گــزارش همچنیــن خاطرنشــان شــده کــه باوجــود
کاهــش قابــل توجــه ارزش ریــال ،نــرخ تــورم  12ماهــه در ایــران
از  41درصــد در مــی 2013بــه  14درصــد در آگوســت 2015
رســیده اســت .بــه عــاوه ،اضافــه شــده کــه شــکاف بیــن نــرخ
رســمی و نــرخ بــازار ارز در بــازار آزاد از  25درصــد در یــک ســال
قبــل بــه  9درصــد در آگوســت  2015رســیده اســت.
موسســه مالیــه بینالمللــی پیشبینــی کــرده اســت کــه
لغــو تحریمهــا بــه رشــد اقتصــادی ایــران در ســالهای
 2017/2016شــتاب بخشــید کــه ناشــی از افزایــش صــادرات
و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی خواهــد بــود .همچنیــن
در ایــن گــزارش پیشبینــی شــده کــه میــزان صــادرات نفــت
ایــران تــا پایــان ســال  2016و متعاقــب لغــو تحریمهــا و
بازگشــت ســرمایهگذاران خارجــی بــه بخــش انــرژی ایــن
کشــور بــه  3/8میلیــون بشــکه قبــل از تحریمهــا بــاز گــردد.
موسســه مالیــه بینالمللــی همچنیــن بــرآورد کــرده اســت
کــه ایــران بــه  60میلیــارد دالر از مجموعــه  102میلیــارد دالر
دارایــی بلوکــه شــدهاش دسترســی پیــدا خواهــد کــرد .ایــن
موسســه پیشبینــی کــرده اســت کــه حــدود  20میلیــارد دالر
از ایــن دارایــی بــرای عمــل بــه تعهــدات مالــی از پیــش موجــود
مرتبــط بــا تامیــن مالــی پروژههــای ایرانــی توســط چینیهــا
هزینــه خواهــد شــد.
ایــن گــزارش همچنیــن پیشبینــی کــرده اســت کــه مقامــات
ایرانــی  20میلیــارد دالر دیگــر را صــرف ســرعت بخشــیدن بــه
توســعه بخشهــای کلیــدی اقتصــاد نظیــر بخــش نفــت و گاز،
بخــش حملونقــل و تزریــق ســرمایه بــه بانکهــا کننــد.
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اولویتبندی طرحهای صنعت آب

قائــم مقــام وزیــر نیــرو از اولویتبنــدی  50طــرح در وزارت نیــرو
خبــر داده اســت کــه بــه گفتــه وی ،بیشــتر ایــن طرحهــا مربــوط
بــه بخــش آب اســت و قــرار اســت لیســت ایــن طرحهــا بــه
ســازمان مدیریــت ارســال شــود.
ســتار محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا زمــان تکمیــل طرحهــای
نیمــه تمــام ،طــرح جدیــدی مگــر بــه ضــرورت آغــاز نمیشــود،
گفــت :منابــع مالــی کشــور بــرای اجــرای طرحهــای نیمهتمــام
صنعــت آب و بــرق کــه  ۱۶۰هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز
دارد در کوتــاه مــدت پاســخگو نیســت و وزارت نیــرو بــا کمــک
دولــت ،ســازمان مدیریــت و مجلــس بــرای اجــرای طرحهــای
نیمــه تمــام آب و بــرق برنامهریــزی و اولویتبنــدی کــرده اســت.
بــه گفتــه محمــودی ،اســامی بیــش از  ۵۰طــرح نیمــه تمــام در
صنعــت آب و بــرق کــه اغلــب آنهــا مربــوط بــه صنعــت آب اســت
مشــخص و در اولویــت قــرار گرفــت کــه بــه ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی ارســال خواهــد شــد و برخــی از ایــن طرحهــا بــا
هــر مرحلــه از پیشــرفت ،قابلیــت واگــذاری بــه بخــش خصوصــی را
دارد و ایــن بخــش میتوانــد بــا ســرمایهگذاری ،آنهــا را تکمیــل
کنــد.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه اغلــب طرحهــای
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نیمهتمــام مربــوط بــه حــوزه آب و فاضــاب اســت ،گفــت :برخــی
از ایــن طرحهــا بــرای تکمیــل شــدن منابــع زیــادی نیــاز دارد
کــه طرحهــای مهمــی نیــز محســوب میشــود کــه ایــن نــوع
طرحهــا در اولویــت قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ طــرح جدیــدی مگــر طرحهایــی
کــه ضــرورت داشــته باشــد ،اجــرا نمیشــود ،گفــت :تــا زمانــی
کــه طرحهــای نیمهتمــام تکمیــل و بــه مرحلــه بهرهبــرداری
برســد ،طرحهــای جدیــد وارد مرحلــه اجرایــی نخواهــد شــد.
ایــن مقــام مســوول در وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش
میشــود در برنامــه ششــم توســعه ،اغلــب طرحهــای اولویــت دار
بــه مرحلــه بهرهبــرداری برســد ،گفــت :در برنامــه ششــم توســعه،
موضــوع آب یکــی از موضوعــات خــاص اســت تــا طرحهــای
نیمــه تمــام از حالــت زمینگیــری بیــرون آیــد و ســالی چنــد
طــرح تکمیــل و بــه بهرهبــرداری برســد.
محمــودی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر چنیــن سیاســتی اتخــاذ
نمیشــد ،اجــرای ایــن طرحهــا بیــش از  ۳۰ســال بــه طــول
میانجامیــد ،افــزود :هدفگــذاری وزارت نیــرو ایــن اســت کــه
اغلــب طرحهــا در برنامــه ششــم توســعه و خــارج از منابــع دولــت
و بــا اســتفاده از احــکام برنامــه ششــم توســعه و تشــویقهایی کــه
بــرای ســرمایهگذاری بخشخصوصــی در آن دیــده میشــود،
ســرعت ســرمایهگذاری افزایــش یابــد.

غیبت بانکهای انگلیسی در هیات اعزامی به تهران
ســفیر ســابق انگلیــس در ایــران و رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران
و انگلیــس گفــت ،بانکهــای بــزرگ در بیــن هیــات اعزامــی
انگلیــس بــه تهــران کــه اخیــرا انجام شــد نماینــدهای نداشــتند.
بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از بلومبــرگ 22 ،شــرکت
انگلیســی ایــن هفتــه در ســفری کــه توســط اتــاق بازرگانــی
ایــران انگلیــس ترتیــب داده شــده بــود بــه تهــران ســفر کردنــد.
رییــس هیــات انگلیســی اعزامــی بــه تهــران گفــت ،بانکهــای
بــزرگ انگلیســی و اروپایــی قبــل از بررســی گشــایشهای بــه
وجــود آمــده در اقتصــاد ایــران ،خواهــان روشـنتر شــدن نحــوه
لغــو تحریمهــا هســتند.
ریچــارد دالتــون ،ســفیر ســابق انگلیــس در ایــران و رییــس
اتــاق بازرگانــی ایــران و انگلیــس گفــت ،بانکهــای بــزرگ
در بیــن هیــات اعزامــی بــه تهــران نماینــدهای نداشــتند .بــه

گفتــه وی ،شــرکتهای نفتــی بیپــی و شــل نیــز نماینــدهای
در ایــن هیــات نداشــت ه و گفتهانــد کــه در ماههــای اخیــر
نماینــدگان خــود را بــه ایــران اعــزام داشــتهاند .لغــو تحریمهــا
بســتگی بــه تبعیــت ایــران از مفــاد توافــق مــاه جــوالی دارد و
اگــر تهــران بــه تعهداتــش عمــل نکنــد ،تحریمهــا میتوانــد
دوبــاره برقــرار شــود .چارلــز رابرتســون ،اقتصــاددان موسســه
ســرمایهگذاری بانکــی رنســانس کپیتــال در ایــن بــاره گفــت:
«بانکهــای انگلیــس بــا توجــه بــه جریمههایــی کــه در
گذشــته بــر بانــک اســتاندارد چارتــرد تحمیــل شــده بــا
احتیــاط اقــدام خواهنــد کــرد  . . .درک مــن ایــن اســت کــه
آنهــا الزم نیســت منتظــر بماننــد امــا فقــط یــک وکیــل بــه مــن
نشــان بدهیــد کــه حاضــر اســت ایــن ریســک را پذیــرد دیگــر
بانکهــای اروپایــی جریمــه نخواهنــد شــد» .
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اســت تشــکیل دادنــد و امیدواریــم بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد اغلب صنایع باید دانشبنیان شوند

مهندس نعمتزاده در بازدید از نمایشگاه صنعت درباره نامه  ۴وزیر به رییسجمهور مطرح کرد

امیدواری برای نتایج مثبت در شرایط جدید

کشــور بــه نتایــج مثبتــی برســیم.

وزارت دفاع ،سهامدار عمده بورسی

نعمــتزاده دربــاره دلیــل امضــای ایــن نامــه از ســوی وزیــر
دفــاع نیــز اظهــار کــرد :از آنجایــی کــه بســیاری از شــرکتهای
زیرمجموعــه وزارت دفــاع همچــون ســازمانهای بازنشســتگی،
نیروهــای مســلح و ...در بــورس حضــور دارنــد و از ســوی دیگــر
در گذشــته نیــز دولــت بــرای رد دیــون برخــی شــرکتها را
بــه وزارت دفــاع واگــذار کــرده اســت بــه همیــن دلیــل وزارت
دفــاع بهعنــوان یکــی از ســهامداران عمــده شــرکتهای
بورســی محســوب میشــود و وزیــر دفــاع نیــز بــه همیــن
دلیــل ایــن نامــه را امضــا کــرده اســت.وی در پاســخ بــه ســوال
خبرنــگاری مبنــی بــر میــزان خودروهــای انبــار شــده گفــت:
ایــن خودروهــا زیــاد نیســتند.
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وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت با تاکیــد بر گســترش و حمایت
شــرکتهای دانشبنیــان گفــت :یکــی از اهــداف مهــم دولــت
بهویــژه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاسـتجمهوری حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیــان اســت .بــه همیــن منظــور صندوقــی
پیشبینــی شــده کــه خوشــبختانه در ۲ســال گذشــته بــا کمک
مجلــس موجــودی صنــدوق افزایــش پیــدا کــرده اســت تــا از
شــرکتهای دانشبنیــان حمایــت بیشــتری بهعمــل آیــد.
وی بــا بیــان اینکــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بهدنبــال
ایــن اســت کــه اغلــب صنایــع کشــور دانشبنیــان شــوند،
گفــت :دانشبنیــان بــودن مقولــهای جــدا از صنعــت نیســت
و هــر صنعتــی میتوانــد بــر مبنــای آخریــن فناوریهــا در راه
دانــش گام بــردارد بنابرایــن سیاســت اصلــی دولــت ایــن اســت
کــه شــرکتهای دانشبنیــان رشــد و گســترش پیــدا کننــد.

برگزاری دورههای آشنایی با کاربرد فناوریهای روز برای صنایع اولویت برطرف کردن موانع صادراتی به جای مشوقهای
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه بازدیــد از نمایشــگاه نقدی

راهحلــی دیگــر بــرای مطــرح شــدن صنایــع کشــور در ســطح
بینالمللــی از ســوی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام
شــد.
هزینههــای بــاالی حضــور در نمایشــگاههای بینالمللــی
همــواره باعــث شــده تــا صنایــع کشــور بهویــژه صنایــع
پیشــرفته نتواننــد آخریــن دســتاوردهای صنعتــی خــود را در
عرصــه بینالمللــی عرضــه کننــد بــه همیــن منظــور قــرار
اســت ایــن وزارتخانــه ،نیمــی از هزینههایــی را بپــردازد کــه
صنعتگــران در صنایــع پیشــرفته متحمــل میشــوند تــا در
نمایشــگاههای جهانــی شــرکت کننــد .روز گذشــته وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت در بازدیــد از نمایشــگاه صنعــت در
واکنــش بــه مشــکالت تولیدکننــدگان ماشــینآالت صنعتــی
بــرای حضــور در نمایشــگاههای خارجــی گفــت :وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه منظــور حمایــت از صنایــع
پیشــرفته ۵۰درصــد هزینههــای تولیدکننــدگان بــرای حضــور
در نمایشــگاههای خارجــی را پرداخــت میکنــد .بــه گــزارش
صمــت ،محمدرضــا نعمـتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
روز گذشــته از نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت و جشــنواره نانــو
بازدیــد کــرد و در جمــع خبرنــگاران گفــت :نمایشــگاه صنعــت
بیشــتر شــامل بخشهــای ماشــینآالت صنعتــی ،ابــزار و

اتوماســیونهای صنعتــی میشــود کــه خوشــبختانه نســبت
بــه ســالهای گذشــته شــاهد پیشــرفتهای جدیــدی در ایــن
بخــش هســتیم .صنعــت ایــران در چنــد ســال اخیــر بــا وجــود
آنکــه در فشــار تحریمهــا قــرار داشــته امــا صنعتگــران ایرانــی
تــاش خــود را ادامــه دادهانــد و بــا تکیــه بــر دانــش و تــوان
ملــی بخــش عمــدهای از نیازمندیهــای صنعــت را تامیــن
کردهانــد.
توضیحات نعمتزاده درباره نامه  ۴وزیر به رییسجمهور
نعم ـتزاده دربــاره نام ـهای کــه بــه تازگــی بــه همــراه  ۳وزیــر
دیگــر دربــاره شــرایط بحرانــی رکــود بــه رییسجمهــوری
نوشــتهاند ،گفــت :ایــن نامــه گزارشــی از وضعیــت موجــود بــازار
ســرمایه و بــورس را ارائــه میکنــد کــه در راســتای درخواســت
رییسجمهــور از وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره ارائــه
گــزارش وضعیــت اقتصــادی نوشــته شــد .بنــده نیــز بهعنــوان
متولــی بخــش صنعــت کشــور ایــن نامــه را امضــا کــردم و باقــی
وزیــران هــم بــه دلیــل آنکــه شــرکتهای زیرمجموعــه آنهــا
در بــورس قــرار دارد ایــن نامــه را مــورد تاییــد قــرار دادنــد.
در همیــن رابطــه نیــز رییسجمهــور جلســهای را بــا وزیــران
اقتصــادی دولــت دربــاره برنامههایــی کــه در دســت اقــدام

بینالمللــی از جشــنواره نانــو و غرفههــای ایــن نمایشــگاه نیــز
دیــدار کــرد و در حاشــیه ایــن بازدیــد در جمــع خبرنــگاران
گفــت :هرســال در نمایشــگاه نانــو شــاهد پیشــرفتهای
جدیــدی در تولیــد مــواد نانــو ،طراحــی و ســاخت تجهیــزات
تولیــد آن هســتیم ،دســتاوردهای محققــان کشــور در ایــن
عرصــه در تمــام رشــتههای صنعتــی کاربــرد دارد کــه میتــوان
بــه صنایــع پلیمــری ،فلــزات ،ظــروف چینــی ،تجهیــزات
پزشــکی ،دارو ،صنایــع بهداشــتی و ...اشــاره کــرد.وی بــا بیــان
اینکــه برگــزاری چنیــن نمایشــگاههایی باعــث آشــنایی بیشــتر
صنعتگــران بــا فناوریهــای روز میشــود ،تصریــح کــرد :وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز از طریــق معاونــت پژوهــش و
فنــاوری دورههایــی را بــرای آشــنایی بیشــتر صنعتگــران
در جهــت کاربــری ایــن فناوریهــا برگــزار خواهــد کــرد.
نعم ـتزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه در اوایــل انقــاب «ایــران» در
فنــاوری نانــو رتبــه پنجاهــم جهــان را داشــت ،گفــت :اکنــون
بــا تــاش محققــان ایرانــی بــه رتبــه هفتــم دنیــا رســیدهایم
کــه نشــان از تــاش دانشــجویان و محققــان کشــور دارد کــه
ایــن افتخــار بــزرگ کســب شــده اســت .وی در ادامــه افــزود:
«نانوفناوریهــا» یکــی از زمینههــای پژوهشــی هســتند کــه
در صنعــت بســیار کاربــرد دارنــد .عــاوه بــر ایــن بیوشــیمیها
نیــز کاربردهــای زیــادی در صنایــع دارویــی ،شــیمیایی و
غذایــی دارنــد و امیدواریــم در فناوریهــای روز دنیــا همــواره
جــزو  ۱۰رتبــه اول دنیــا باشــیم

ول ـیاهلل افخم ـیراد ،رییــس ســازمان توســعه تجــارت نیــز در
حاشــیه بازدیــد وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در جمــع
خبرنــگاران دربــاره مشــوقهای صادراتــی گفــت :مســئولیت
ســازمان توســعه تجــارت بهعنــوان دبیرخانــه شــورایعالی
صــادرات و مســئول تجــارت خارجــی کشــور ایــن اســت کــه
موانــع صادراتــی را بــا هــدف ایجــاد امــکان رقابتپذیــری
بــرای کاالهــای ایرانــی در بازارهــای هــدف شناســایی و برطــرف
کنــد .تاکنــون نیــز از طریــق مجــاری قانونــی شــورایعالی
صــادرات و هیــات دولــت و رفــع موانــع تولیــد قدمهــای
مثبتــی برداشــته شــده اســت.
افخمــیراد بــا بیــان اینکــه مهمتــر از مشــوقهای نقــدی
صادراتــی بــر طــرف کــردن موانــع صادراتــی اســت ،اظهــار
کــرد :اگــر ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه تاجــران و بازرگانــان در
بازارهــای هــدف بــا حداقــل قیمــت قابــل رقابــت بــا کاالهــای
مشــابه خارجــی کاالی ایرانــی را عرضــه کننــد و کیفیــت
محصــوالت نیــز در ســطح کاالهــای خارجــی باشــد بهطــور
قطــع میتواننــد در بازارهــای هــدف مانــدگار باشــند بنابرایــن
اولویــت کاری برطــرف کــردن موانــع صادراتــی اســت.
تامیــن بخشــی از کارمــزد بانکــی صادرکننــدگان از ســوی
ســازمان توســعه تجــارت
رییــس ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه حمایتهــای
دیگــر ســازمان توســعه تجــارت از صادرکننــدگان گفــت:

ادامه در صفحه بعد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــرای تســهیل در صــادرات پیگیریهــای مختلفــی در حــال
انجــام اســت؛ بــه طــور مثــال میتــوان بــه برقــراری خطــوط
منظــم کشــتیرانی و خطــوط هوایــی بــرای تســهیل در صــادرات
محصــوالت اشــاره کــرد ،همچنیــن مذاکــره بــرای تامیــن
بخشــی از کارمــزد بانکــی صادرکننــدگان از محــل منابعــی کــه
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی بــه ایــن ســازمان اختصــاص
داده ،ادامــه دارد.وی بــا اشــاره بــه روز ملــی «صــادرات» نیــز
افــزود :روز ملــی صــادرات بــه رســم هــر ســال در  ۲۹مهــر
برگــزار میشــود و از صادرکننــدگان نمونــه تجلیــل خواهــد
شــد.
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د
رســانهای کشــور انتظــار مــیرود بــا یــک نــگاه کارشناســانه

اخبــار را منتشــر کننــد تــا مشــخص شــود میــزان واردات ایــن
اقــام چقــدر بــوده اســت .در کشــور ضوابــط و مقرراتــی دربــاره
صــادرات و واردات وجــود دارد کــه بــر ایــن اســاس  ۷۳۰۰کاال
در قانــون دیــده شــده تــا مطابــق قوانیــن و ضوابــط وارد یــا
صــادر شــوند .افخم ـیراد بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته
۵۰میلیــارد دالر صــادرات و ۵۲میلیــارد دالر واردات انجــام
شــد ،گفــت :ممکــن اســت در میــان ایــن اقــام ،کاالهــای
غیرضــروری نیــز باشــد کــه مــورد اعتــراض قــرار گیــرد امــا
میــزان آنهــا بســیار کــم اســت .وی دربــاره صحــت واردات
۷۰میلیــون تــن ســنگ پــا اظهــار کــرد :چنیــن رقمــی صحــت
نــدارد و گمــرک ســرفصل تعرفههــای کاال را عنــوان کــرده کــه
ممکــن اســت در آن ســرفصل کاالهــای مختلفــی وجــود داشــته
باشــد بنابرایــن چنیــن ارقامــی صحــت نــدارد و رقــم آنهــا نیــز
بــه انــدازهای نیســت کــه بخواهیــم دربــاره تجــارت خارجــی
کشــور از آنهــا نــام ببریــم .رییــس ســازمان توســعه تجــارت
در پاســخ بــه صمــت دربــاره مشــکالت ماشینســازان مبنــی
بــر بیشــتر بــودن تعرفــه قطعــات از ماشــینآالت ساختهشــده
گفــت :طبــق فرمــول تعرفــه همیشــه کاالی ساختهشــده
بیشــترین تعرفــه را دارد و بعــد از آن ملزومــات و قطعــات قــرار
میگیرنــد و در نهایــت مــواد اولیــه کمتریــن تعرفــه را دارد
بنابرایــن چنیــن امــری کــه کاالی ساختهشــده تعرفــه کمتــری
از قطعــات داشــته باشــد ،صحــت نــدارد.
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بانک صنـــعت و معـــدن ،آماده پوشش ریسک سرمایهگذاران
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن بــا یــک گــروه آلمانــی دیــدار
و گفتوگــو کــرد .ایــن گــروه آلمانــی کــه بــه گفتــه علــی
اشــرفافخمی یــک گــروه از صنایــع مختلــف و دارای تجربــه و
دانــش فنــی اســت و بــه ایــران ســفر کــرده ،قــرار اســت در زمینــه
پروژههــای مختلفــی همچــون خودروســازی ،پتروشــیمی،
مســائل زیســتمحیطی و فناوریهــای جدیــد همکاریهــای
بســیار خوبــی بــا ایــران داشــته باشــند .بــه گــزارش پایــگاه
اطالعرســانی بانــک صنعــت و معــدن ،افخمــی در حاشــیه ایــن
دیــدار اظهــار کــرد :ایــن شــرکتها توانمندیهــای بســیاری
دارنــد و در گذشــته نیــز در ایــران فعالیــت میکردنــد و
درحالحاضــر نیــز تمایــل دارنــد تــا در زمینههــای مختلــف ماننــد
انرژیهــای نــو ،بــرق ،نیروگاههــا ،صنایــع داروســازی ،صنایــع
خودروســازی و کشــاورزی دوبــاره در ایــران فعالیــت خــود را آغــاز
کننــد .بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن ،همــکاری بــا
ایــن شــرکتها بهصــورت ســرمایهگذاری مشــترک بــا شــرکای
ایرانــی بــوده و بانــک مــا بهعنــوان یــک بانــک تخصصــی در
تامیــن مالــی پروژههــا همــکاری خواهــد کــرد .افخمــی بــا
اشــاره بــه اینکــه بانکهــای آلمانــی هــم ســرمایه مــورد نیــاز
را تامیــن خواهنــد کــرد ،گفــت :هرکــدام از طرفیــن بــه میــزان
سهامشــان در هــر پــروژهای وارد شــوند ســودآوری مشــخصی
دارنــد و ســود آنهــا بســتگی بــه پــروژه و میــزان آورده ســرمایه
آنهــا دارد .وی خاطرنشــان کــرد :قراردادهــای مــا ،قراردادهــای
تجــاری بینالمللــی بــا حفــظ منافــع ملــی خواهــد بــود.

تسهیل روابط مالی سرمایهگذاران اروپایی

در ادامــه ایــن نشســت و در جلســه پرســش و پاســخ بــه میزبانــی
اعضــای هیاتمدیــره بانــک صنعــت و معــدن بــا حضــور هیــات
بازرگانــی آلمانــی ،مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن بــا اشــاره
بــه فرصتهــای ســرمایهگذاری ایــران ،بــه ســرمایهگذاران
آلمانــی حاضــر در جلســه گفــت :بانــک صنعــت و معــدن مشــتاق
معرفــی فرصتهــای بــازار متنــوع ایرانــی و تســهیل روابــط مالــی
ســرمایهگذاران اروپایــی بهویــژه آلمانــی بــا ایــران اســت .در ایــن
جلســه «شــراگه» رییــس اتــاق بازرگانــی ایالــت نیدرساکســن بــا

اشــاره بــه ســفر  ۴روزهای کــه بــه ایــران داشــته از افخمــی درباره
فرصتهایــی کــه بانــک صنعــت و معــدن بــرای ســرمایهگذاران
خارجــی فراهــم میکنــد ،پرســید .مدیرعامــل بانــک صنعــت و
معــدن درایــن زمینــه بــا معرفــی اعضــای هیاتمدیــره بانــک بــه
حاضــران جلســه از مشــارکت بانــک صنعــت و معــدن در ۴۸۰
پــروژه داخلــی در مــدت  ۲ســال اخیــر ســخن گفــت .در ادامــه
«رنــه هامــون» ،مدیرعامــل اتــاق مشــترک ایــران و آلمــان اظهــار
کــرد :بانــک صنعــت و معــدن یکــی از مهمتریــن بانکهــا
بــرای ســرمایهگذاران خارجــی اســت ،البتــه ســرمایهگذاران
آلمانــی نیازمنــد همــکاری بانکهــای آلمانــی خواهنــد بــود و
بانــک صنعــت و معــدن در کنــار بانکهــای آلمانــی میتوانــد
بــه ســرمایهگذاران کمــک کنــد.وی همچنیــن از افخمــی دربــاره
نســبت ســود بانکــی ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران پرســید و
بــا شــوخی خواســتار ســود صفــر درصــدی در ســرمایهگذاری بــا
همــکاری بانکهــای ایرانــی شــد .افخمــی نیــز بــا اعــام بررســی
پروژههــای ســرمایهگذاری و نتیجــه پروژههــا از پایینبــودن
نــرخ ســود ســرمایهگذاری در ایــران و ســرمایهگذاری ارزان
ســخن گفــت و رونــد متــداول ســرمایهگذاری بــا کمــک
بانکهــای ایرانــی را ۳۰ -۷۰درصــد خوانــد .بــه ایــن شــکل
کــه بانــک صنعــت و معــدن حاضــر اســت در مقابــل ۷۰درصــد
ســرمایهگذاری ۳۰درصــد تســهیالت ارائــه کنــد ،البتــه ایــن
موضــوع بســته بــه بررســی ریســک پــروژه و نتیجــه آن اســت.
آمادگــی بانــک بــرای مشــاوره ســرمایهگذاران مدیرعامــل بانــک
صنعــت و معــدن همچنیــن خطــاب بــه هیــات آلمانــی حاضــر در
جلســه از آمادگــی ایــن بانــک بــرای مشــاوره در ســرمایهگذاری
خبــر داد .در ادامــه جلســه افخمــی در پاســخ بــه پرســش یکــی
از حاضــران دربــاره بــازار خــودرو گفــت :ســرمایهگذاری خارجــی
در بــازار خــودروی ایــران کــه از ســوی دولــت و بانکهــا حمایــت
میشــود بســیار وابســته بــه نظــر مدیــران بــازار خــودروی ایــران
و مدیــران آلمانــی اســت.
مــا در  ۳۰ســال گذشــته بیشــتر شــاهد تــردد خودروهــای آلمانی
در ایــران بودهایــم ،امــا هماکنــون اگــر بــه خیابانهــای ایــران
نگاهــی کــرده باشــید ماشــینهای چینــی و گاهــی فرانســوی

وجــود دارنــد .بــه نظــر میرســد بــازار خــودرو در ایــران بــرای
ورود شــرکتهای بــزرگ خــودروی آلمــان مثــل مرســدس بنــز
و بـیام دبلیــو مشــتاق باشــد

هدف باید بازارهای جهانی باشد

افخمــی در ادامــه دربــاره پوشــش ریســک ســرمایهگذاری در
ایــران از آمادگــی بانــک صنعــت و معــدن در ایــن زمینــه خبــر
داد و افــزود :ایــران بــا وجــود ۸۰میلیــون جمعیــت تحصیلکــرده
و بــازار بــزرگ و متنــوع خواهــان هدفگیــری بــازار جهانــی
اســت و سیاســتهایی را نیــز بــرای برقرارکــردن امنیــت در
ســرمایهگذاری خارجــی اجــرا میکنــد .آنچــه در آمادگــی مــا
بــرای مشــارکت در ســرمایهگذاری خارجــی بــا اهمیــت اســت
قابلیــت صــادر شــدن خدمــات و کاالهایــی اســت کــه از ایــن
مشــارکت حاصــل میشــود ،اگــر چــه بــازار داخلــی بــزرگ و
متنــوع اســت ،امــا هــدف بایــد بــازار جهانــی باشــد.
در ادامــه مدیرعامــل اتــاق ایــران و آلمــان از نگرانــی
ســرمایهگذاران خارجــی بــرای ســرمایهگذاری بلندمــدت
در ایــران ســخن گفــت و بــا بیــان خاطــرهای اظهــار کــرد:
در گذشــته بیــن همکارانمــان طنــزی داشــتیم کــه در ابتــدا
هــر ســرمایهگذار آلمانــی پــول بــه همــراه مــیآورد و طــرف
دیگــر مشــارکت در ســرمایهگذاری تجربــهاش را در انتهــا
طــرف دیگــر معاملــه اســت کــه پــول را بــه همــراه خواهــد
داشــت و آلمانیهــا تنهــا تجربــه را .امیدواریــم ســرمایهگذاری
در ایــران بــه ایــن شــکل انجــام نشــود .در پایــان افخمــی در
پاســخ بــه وجــود تســهیالت مالــی ســرمایهگذاری بلندمــدت
در ایــران بــا اشــاره بــه نبــود صنــدوق ســرمایهگذاری در ایــران
گفــت :متاســفانه هنــوز صنــدوق ســرمایهگذاری در ایــران
وجــود نــدارد البتــه مســئوالن تشــکیل چنیــن صندوقــی را در
اولویــت برنامههــای اقتصــادی ایــران قــرار دادهانــد .همانطــور
کــه هنــوز یــک آلمانــی نمیتوانــد حســابی در بانــک ایرانــی
بــاز کنــد ،ایرانیهــا هــم قــادر نیســتند حســاب بانکــی در
آلمــان داشــته باشــند کــه معتقــدم بعــد از لغــو تحریمهــا ایــن
مشــکل ســریعتر حــل میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد سیاسی اقتصاد کالن
کتــاب اقتصــاد سیاســی اقتصــاد کالن بــا رویکــردی تکنیکــی موضوعــات مربــوط بــه اقتصــاد کالن را از منظــر اقتصــاد سیاســی
پرداختــه اســت .ایــن کتــاب یکــی از اثرگذارتریــن کتابهــای اقتصــاد سیاســی اســت کــه بــه عنــوان مرجــع ایــن رشــته نیــز
محســوب میشــود.
عنوان :اقتصاد سیاسی اقتصاد کالن
نویسنده :آلن درازن
مترجم :جعفر خیرخواهان
انتشارات :موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
 :کتــاب اقتصــاد سیاســی اقتصــاد کالن آنچنــان کــه از عنوانــش پیداســت بــه موضــوع اقتصــاد سیاســی پرداختــه کــه از اتفــاق از
ایــن منظــر بــه بررســی شــاخصهای عمــده اقتصــاد کالن از جملــه رشــد اقتصــادی ،تــورم و بیــکاری اســت .هرچنــد ایــن کتــاب
بــه فراخــور هــر یــک از ایــن موضوعــات را بــا تفصیــل و تفســیر بــه بحــث گذاشــته و از ایــن جهــت حــاوی مطالبــی ســنگین و بــه
لحــاظ فنــی تکنیکــی و پیشــرفته اســت امــا بــه خوبــی توانســته موضــوع اقتصــاد سیاســی اقتصــاد کالن را بــه کنــکاش بگــذارد و
بــاب گفتوگــو را در میــان صاحبــان اندیشــه بــاز کنــد.
ایــن کتــاب در  14فصــل نوشــته شــده و بــا ترجمــه روان جعفــر خیرخواهــان روانــه بــازار شــده اســت کــه بــرای دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی اقتصــاد و علــوم سیاســی کارایــی بســیاری دارد .بــه عقیــده آلــن درازن ایــن کتــاب بــرای سیاسـتمداران از
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت ،چــرا کــه روابــط میــان کارفرما-کارگــزار در ایــن کتــاب ،بــه خوبــی بــه فضــای سیاســی حاکــم
بــر هــر اقتصــادی تحــت مدلهــای بررســی شــده ربــط داده شــده اســت
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