فــرا رســیدن مــاه محــرم مــاه پیــروزی خــون بــر شمشــیر ،مــاه شــهادت ســاالر آزادگان
جهــان و ســرور شــهیدان اســام امــام حســین (علیــه الســام) و هفتــاد و دو یــار وفــادار
و رهــروی بیــدارش را بــه همــه شــیعیان عالــم و ملــت شــهید پــرور ایــران اســامی
تســلیت و تعزیــت عــرض مــی نمایــم

خـــــــــــــــــبرنــــــامــــــــــه

فدراســــیون

صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
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روز ملی صادرات ،ماراتن
بزرگ اقتصادی کشور 2
بسته ای برای رونق اقتصادی
4

روی خوش بورس به بسته
اقتصادی دولت

6

پیشنهادهای یک صادرکننده
نمونه برای بهبود اوضاع
صادرات
8
باز پرداخت 5هزار میلیارد
تومان بدهی طلبکاران دولت
9

در دیدار وزیر امور خارجه نروژ با وزیر صنعت،
معدن و تجارت ایران مطرح شد

صنعت ،محور توسعه
همکاریهای ایران و نروژ 5

در دیــدار وزیــر امــور خارجــه و ســفیر نــروژ بــا
مهنــدس محمدرضــا نعمـتزاده ،وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت عنــوان شــد .همچنیــن در این
دیــدار نســبت بــه برداشــته شــدن تحریمهــا
و حرکــت رو بــه جلــو در اقتصــاد ایــران ابــراز
امیــدواری شــد.

فضا برای جهش اقتصادی
فراهم است

7

دیــداری دوســتانه بــا اعضــای هیاتمدیــره و
روســای کمیســیونهای خانــه اقتصــاد بــود .در
ایــن دیــدار عــاوه بــر ریاســت اتــاق بازرگانــی
ایــران ،ابراهیــم جمیلــی رییــس خانــه اقتصــاد
ایــران و علــی صــدری نایبرییــس خانــه اقتصــاد
ایــران نیــز حضــور داشــتند.

پسا توافـق و روند
نرخ ارز

با هدف صادرات ،سرمایهگذاری و تولید کنید
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دیــروز میزبــان دو نمایشــگاه تخصصــی بــود .چهاردهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی تاسیســات
ســاختمان ،سیســتمهای سرمایشــی و گرمایشــی و یازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی معــدن و
صنایــع معدنــی بــا حضــور محمدرضــا نعمـتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و مهدی کرباســیان
رییــس ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایرانــی (ایمیــدرو) افتتــاح شــده و تــا
 ۲۸مهــر میزبــان مخاطبــان خواهنــد بــود.

نکت ـهای کــه بســیار حائــز اهمیــت
بــوده و نبایــد از آن غافــل شــد،
نقــش تعیینکننــده دولــت
و بانــک مرکــزی در عملکــرد
صحیــح سیاســتهای نظارتــی و
مکانیزمهــای کنترلــی در دوره
پســاتوافق اســت؛ چراکــه پدیــده
کاهــش نــرخ ارز پــس از حصــول
توافــق
3

راهکار ارزی وزارت
صنعت برای صادرات

قائممقــام وزیــر صنعــت بــا تشــریح
عوامــل کاهــش تجــارت خارجــی
در نیمــه اول ســال جــاری ،گفــت:
دولــت بــا افزایــش حســابگرانه
نــرخ ارز مــی توانــد منجــر بــه رونــق
صــادرات در نیمــه دوم امســال
شــود

12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحریم صورت میگیرد
انجمنرفع
روند
اجرای
پس از تصویب برجام و
سرب و روی
مدیره
رئیس هیات

نشست سفرای اروپایی و اعضای هیات
نمایندگان اتاق تهران

چنــد روز پــس از تصویــب برنامــه جامــع اقــدام مشــترک،
برجــام ،در مجلــس شــورای اســامی و بــه دنبــال آن
امضــای دســتورالعملهای لغــو تحریــم از ســوی ایــاالت
متحــده آمریــکا و اتحادیــه اروپــا ،اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران دور تــازهای از مذاکــرات
اقتصــادی بــا کشــورهای خارجــی را آغــاز کــرد.
اتــاق تهــران کــه عــاوه بــر کشــورهای همســایه و
منطقــه ،توســعه همکاریهــای اقتصــادی بــا منطقــه
اروپــا را در دســتورکار قــرار دادهاســت ،در نشســتی
دوســتانه بــا ســفرای برخــی از کشــورهای اروپایــی
قصــد دارد مناســبترین راههــای توســعه همکاریهــای
مشــترک اقتصــادی ایــران بــا ایــن کشــورها را در دوره
جدیــد بررســی کنــد.
«نشســت دوســتانه هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا
ســفرای منتخــب عضــو اتحادیــه اروپــا و ســوئیس» عصــر
فــردا بــا حضــور ســفرای  9کشــور اروپایــی در جمــع
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران برگــزار میشــود.
در ایــن مرحلــه از نشسـتهای اقتصــادی اتــاق تهــران بــا
ســفرای اروپایــی ،مقامــات و ســفرای کشــورهای آلمــان،
ایتالیــا ،فرانســه ،ســوییس ،اســپانیا ،اتریــش ،بلژیــک،
هلنــد و مجارســتان بــه گردهمایــی بخشخصوصــی پــا
میگذارنــد و طــی مذاکــره و رایزنــی بــا نماینــدگان فعاالن
اقتصــادی راههــای مناســب برقــراری همکاریهــای
اقتصــادی و صنعتــی میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا در دوره
پســاتحریم را مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهنــد داد.
دیــدار ســفرای اروپایــی و اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران در حالــی برگــزار میشــود کــه در بیانیــه مشــترک
فدریــکا موگرینــی ،مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا و محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجه کشــورمان
اعــام شــد رونــد برداشــتن تحریمهــای اتحادیــه اروپــا
وارد مرحلــه اجــرا شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب بــه زودی
و بعــد از ارائــه گــزارش نهایــی..........

ادامه در صفحه 6
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روز ملی صادرات ،ماراتن بزرگ اقتصادی کشور
روز ملــی صــادرات ،گرچــه یــک مناســبت تقویمــی
اســت کــه بــه صــورت ســنتی بــه پاسداشــت تالش
صادرکننــدگان ممتــاز و نمونــه کشــور میپــردازد،
،امــا فلســفهای کــه در پشــت آن وجــود دارد
فراتــر از انــگارهای تجلیلگرایانــه از صادرکننــدگان برتــر
کشــور اســت و فقــط خالصــه و محــدود بــه قدردانــی و
پاسداشــت چنــد عضــو برجســته ایــن خانــواده بــزرگ
فعــال در بخــش تجــارت خارجــی کشــور نمیشــود ،بلکــه
اهــداف واالتــری را ورای ایــن مناســبت دنبــال میکنــد
کــه مهمتریــن آنهــا ،تشــویق فعــاالن اقتصــادی کشــور بــه
توســعه صــادرات غیرنفتــی و برپایــی یــک همایــش ملــی
بــرای فراهــم کــردن زمینــه مالقــات ،تعامــل ،گفتوگــو،
همافزایــی ،مشــارکت و البتــه ترویــج فرهنــگ رقابــت
در توســعه صــادرات اســت .صــرف نظــر از وزن تبلیغاتــی
جایــزه ایــن روز ،واکنــش مثبــت بخــش خصوصــی نســبت
بــه روز ملــی صــادرات ،گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه
بخــش فعــال اقتصــادی ،میــل دارد کــه «دیــده شــود».
دیــده شــدنی هــم از ســوی دولتمــردان ،هــم متحــدان،
هــم مــردم و حتــی رقبــا .روز ملــی صــادرات ،دارای
مصوبــه هیــات دولــت اســت ،بنابرایــن در فرآینــد گزینــش
منتخبــان ،فقــط ســازمان توســعه تجــارت ایــران یــا وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت دخیــل نیســت ،بلکــه کارگروهــی
متشــکل از دســتگاههای ذیربــط ،ناظــر بــر ارزشــیابی
پروندههــای صادرکننــدگان هســتند کــه ایــن مهــم را
نیــز بــا دقــت و وســواس زیــاد انجــام میدهنــد و تمــام
پروندههایــی کــه تحویــل دبیرخانــه ســتاد میشــوند را
موشــکافانه و بــا حساســیت کارشناســانهای مــورد ارزیابــی
قــرار داده و شــاخصها و طبقهبنــدی گروههــای کاالیــی
و ...را بازبینــی میکننــد و تــا روز ملــی صــادرات یعنــی ۲۹
مهــر ،نتایــج محرمانــه تلقــی شــده و جــز عــده معــدودی
از اعضــا ،کســی از امتیــازات نهایــی شــرکتها بــا خبــر
نمیشــود ،بنابرایــن میتــوان گفــت نتایــج ،از گزنــد هــر
نــوع فشــار سیاســی یــا توصیــه غیررســمی ،مصــون اســت و
بــه تبــع آن امتیــازات ،از ســوی هیــچ مقامــی قابــل جــرح

و تعدیــل یــا تغییــر نیســت .فهرســت متنوعــی از انــواع
شــاخصها وجــود دارد کــه حجــم صــادرات ،ارزش افــزوده،
رشــد صــادرات ،تنــوع و مانــدگاری در بازارهــای هــدف،
نشان(برند)ســازی ،کیفیــت کاالی صادراتــی و بســتهبندی
از مهمتریــن ایــن شــاخصها و خصوصیبــودن بنگاههــا،
گــروه کاالیــی محصــوالت صادراتــی ،نداشــتن بدهــی
بانکــی و نداشــتن سوءســابقه در فرآینــد صــادرات از دیگــر
شــرایط انتخــاب هســتند .ماننــد هــر ســال ،فرآینــد انتخــاب
امســال بــا اعــام فراخــوان عمومــی و ثبتنــام الکترونیکــی
متقاضیــان از اردیبهشــت آغــاز شــد و تــا مراســم روز ملــی
صــادرات کــه منتخبــان معرفــی میشــوند ،همچنــان
ادامــه خواهــد داشــت .کارشناســان دبیرخانــه انتخــاب،
پــس از پذیــرش و مطالعــه اولیــه پروندههــای متقاضیــان،
مــوارد نقــص پرونــده را اخــذ و بهصــورت مکتــوب بــه
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شــرکتها اعــام کردنــد و فرصــت  ۳هفتــهای را نیــز
بــرای رفــع نواقــص و تکمیــل مــدارک بــه آنــان دادنــد کــه
پــس از ایــن مهلــت ،فرآینــد بررســی اولیــه شــاخصها
آغــاز شــد؛ بــا برگــزاری بیــش از  ۲۰جلســه کارشناســی بــا
حضــور نمایندگانــی از اتــاق بازرگانــی ،ســازمان اســتاندارد،
اتحادیههــا و انجمنهــای صادراتــی مربــوط بــه هــر گــروه
کاالیــی ،پرونــده متقاضیــان بازبینــی و امتیازدهــی شــد .پــس
از طــی ایــن مرحلــه ،فرمهــای ارزشــیابی و امتیازدهــی بــرای
تمامــی متقاضیــان در تمــام گروههــای کاالیــی و خدماتــی،
تهیــه و در اختیــار کارگروههــای انتخــاب ،قــرار گرفــت
کــه متشــکل از نماینــدگان تمامــی دســتگاههای اقتصــادی
عضــو «کارگــروه انتخــاب صادرکننــده نمونــه» هســتند و
فرآینــد بررســی پروندههــا ،امتیــازات کســب شــده از ســوی
متقاضیــان و نحــوه جایگیــری شــرکتها در گروههــای
کاالیــی تعریــف شــده ،از ســوی ایــن کارگــروه ،مــورد بازبینــی
و تحلیــل قــرار گرفــت و نتیجــه ایــن جلســات ،صورتجلســه و
فهرســت برگزیــدگان نهایــی گــزارش شــد .در دوســال اخیــر
بــه دلیــل شــدتگرفتن تحریمهــای ظالمانــه غــرب علیــه
کشــور ،بحــران عــراق بــه واســطه ظهــور داعــش و انتخابــات
بحثبرانگیــز و پرحاشــیه ریاســتجمهوری افغانســتان کــه
بــازار ایــن کشــور را بــه خلســهای چنــد ماهــه فــرو بــرد و
باالخــره رکــود جهانــی و افــت شــدید قیمــت نفــت ،بازارهــای
ســنتی و اصلــی کشــور بــا رکــود شــدیدی مواجــه شــدند کــه
بازتــاب آن در حجــم صــادرات و آمارهــای تــراز تجــاری خــود
را نشــان داد؛ بــا ایــن وصــف در ســال  ۹۳بــرای نخســتین بــار
آمــار صــادرات
غیرنفتــی بــه آمــار کل واردات بســیار نزدیــک شــد و ایــن
نشــان میدهــد کــه عزمــی جــدی و ملــی بــرای توســعه
صــادرات غیرنفتــی در کشــور بــه وجــود آمــده ،کــه ضــروری
اســت ایــن تــاش پــاس داشــته شــده و مــورد حمایــت دولــت
قــرار گیــرد .صادرکننــده ،مشــتاق دیــده شــدن از ســوی دولت
اســت و معنــی دیدهشــدن فقــط تشــویق و اهــدای تندیــس
و تقدیرنامــه نیســت ،بلکــه صادرکننــده میخواهــد قــدم بــه
قــدم ،دولــت را در فرآینــد نفسگیــر صــادرات ،همــراه خــود
ببینــد؛ یعنــی مشــکالت صــادرات ،چــه بــه لحــاظ نرمافــزاری
و چــه ســختافزاری تــا حــد ممکــن از ســر راه بازرگانــان
برداشــته شــود و فضــای کســب و کار بــه میــزان قابــل قبولــی،
.تســهیل شــود
محمدرضا مودودی  -رییس ستاد روز ملی صادرات

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پسا تـوافـق

و

رونـدنـرخ ارز

پیام باقری
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای
صنعت برق ایران

بــا بررســی عملکــرد بانــک مرکــزی در دولــت
یازدهــم اینطــور تلقــی میشــود کــه رشــد
اقتصــادی از طریــق کاهــش نــرخ تــورم ،همچنیــن
تکنرخــی شــدن ارز از برنامههــای اســتراتژیک
ایــن نهــاد محســوب میشــود
.

اکنــون رشــد اقتصــادی کشــور نســبت بــه گذشــته بــا
رونــدی صعــودی در حــال ترمیــم بــوده و افزایــش آن
بــا توجــه بــه مولفههــا و شــاخصهای اقتصــادی قابــل
پیشبینــی اســت .کنتــرل نــرخ تــورم و هدفگــذاری
کاهــش  6تــا  7درصــدی آن بــرای نیــل بــه تــورم تکرقمــی
در ســال آتــی در برنامههــای اصلــی بانــک مرکــزی لحــاظ
شــده و بــا کاهــش تــورم ،نــرخ ســود بانکــی نیــز در آینــده
از نــرخ فعلــی کمتــر شــده و متناســب بــا آن تدریجــا ســیر
نزولــی را طــی خواهــد کــرد .البتــه بدیهــی اســت کــه بانــک
مرکــزی بایــد از کاهــش دســتوری نــرخ ســود بانکــی پرهیــز
کنــد؛ چراکــه در غیــر اینصــورت ،بانکهــا بــرای در
نظــر گرفتــن نــرخ ســود بیــش از تــورم ،الجــرم بــه ســمت
معامــات بــا ریســک باالتــر گرایــش پیــدا میکننــد کــه بــه
صــاح اقتصــاد کالن کشــور نخواهــد بــود .در ایــن میــان،
الزم اســت نــرخ ســود بانکــی بــا تکیــه بــر نظــام عرضــه و
تقاضــا و مبتنــی بــر واقعیتهــای اقتصــادی تنظیــم شــود
تــا شــرایط مطلــوب در فضــای کس ـبوکار رقــم بخــورد.
امــا درخصــوص نــرخ ارز خوشــبختانه بــازار بــه ثبــات الزم
رســیده و تمرکــز سیاس ـتهای دولــت و بانــک مرکــزی بــر
کنتــرل نوســانات مخــرب نــرخ ارز طــی ســال گذشــته و در
ادامــه آن ،آرامــش نســبی را بــر فضــای کس ـبوکار حاکــم
کــرده اســت .مدیریــت بانــک مرکــزی بــا بهکارگیــری
تمهیــدات الزم بــر نوســانات موقــت و هیجانــی نــرخ ارز
فائــق آمــده ،بهنحویکــه بــازار بــا وجــود مواجهــه بــا
حجــم زیــاد تقاضــا در روزهــای پایانــی ســال قبــل ،شــاهد
رونــد نزولــی قیمــت ارز بــوده اســت .ایــن رخــداد حاکــی
از آن اســت کــه اقتصــاد بــه ثبــات نســبی مطلوبــی دســت
یافتــه و نویدبخــش رشــد اقتصــادی مثبــت آتــی اســت.
حفــظ ثباتــی کــه بــه ســختی در فضــای اقتصــادی کشــور
ایجــاد شــده از وظایــف ذاتــی بانــک مرکــزی بــوده و در
کنــار آن ضــروری اســت ضمــن حمایــت از تولیــد ملــی و
اشــتغالزایی ،سیاســتهایی بــهکار گرفتــه شــوند کــه بــه
آثــار مثبــت و مطلــوب در ایــن زمینــه منتهــی شــود .امــا
پرســش مهــم ایــن اســت کــه بــازار ارز در دوره پســاتوافق
بــه چــه ســمت و ســویی خواهــد رفــت؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد تاثیــر پســاتوافق بــر نظــام
عرضــه و تقاضــای بــازار ارز مــورد بررســی قــرار گیــرد.
بیتردیــد جریــان ورودی ارز بــه اقتصــاد کشــور در دوره
پســاتوافق از طریــق آزاد شــدن داراییهــای بلوکــه شــده
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در خــارج از کشــور شــدت خواهــد یافــت؛ ضمــن اینکــه
شــکلگیری پدیدههــای دیگــری از جملــه افزایــش
قریبالوقــوع درآمدهــای نفتــی ،رونــق گرفتــن صــادرات
غیرنفتــی توســط بخــش خصوصــی ،همچنیــن ورود ارز
بهدلیــل اقبــال ســرمایهگذاران خارجــی بــر ســنگینی
کفــه تــرازو در ســمت عرضــه خواهــد افــزود؛ بنابرایــن
پیشبینــی میشــود طــرف عرضــه بــازار ارز رونــد
افزایشــی را تجربــه کنــد .از دیگــر ســو ضمــن اینکــه تقاضــا
تحتالشــعاع ســرعت و شــدت افزایــش میــزان عرضــه قــرار
خواهــد گرفــت ،تقاضــای ســفتهبازی نیــز در کوتاهمــدت
بــا کاهــش شــدیدی مواجــه خواهــد شــد کــه مجمــوع
ایــن عوامــل از شــدت رشــد تقاضــا در مقایســه بــا عرضــه
میکاهــد و افزایــش تقاضــای ناشــی از رونــق معامــات و
مبــادالت تجــاری ،در کوتاهمــدت شــانس چندانــی بــرای
تغییــر ایــن شــرایط در قبــال جریانــات قدرتمنــد عرضــه
نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن بــه نظــر میرســد بــازار بــه
کاهــش نــرخ ارز در آغــاز دوره پســاتوافق رغبــت بیشــتری
نشــان خواهــد داد.
امــا نکت ـهای کــه بســیار حائــز اهمیــت بــوده و نبایــد از آن
غافــل شــد ،نقــش تعیینکننــده دولــت و بانــک مرکــزی
در عملکــرد صحیــح سیاســتهای نظارتــی و مکانیزمهــای
کنترلــی در دوره پســاتوافق اســت؛ چراکــه پدیــده کاهــش
نــرخ ارز پــس از حصــول توافــق ،گرچــه بالفاصلــه بــر
کاهــش نــرخ تــورم و افزایــش رشــد اقتصــادی اثــر خواهــد
گذاشــت ،امــا در صــورت عدممدیریــت صحیــح ،بــا گذشــت
زمــان اثــرات معکوســی از خــود بــروز میدهــد؛ چراکــه
بــازار ارز پــس از پشتســر گذاشــتن یــک دوره نزولــی
موقــت ،بهدلیــل تاثیرپذیــری از فعــل و انفعــاالت اقتصــادی
در عرصــه بینالملــل ،مجــددا ســیر صعــودی را در پیــش
گرفتــه و در صــورت عدمپیشبینــی ایــن رونــد افزایشــی
در معــادالت کالن اقتصــادی کشــور یــا پاییــن نگــه داشــتن
مصنوعــی نــرخ ارز در بــازار عرضــه و تقاضــا ،تبعــات منفــی
ناشــی از کاهــش قــدرت رقابتــی تولیــد داخلــی بــر نتایــج
مثبــت ناشــی از کاهــش هزینههــای تولیــد غلبــه خواهــد
کــرد .بــا اســتمرار ایــن شــرایط ،شــاهد تضعیــف تــوان
تولیــد داخــل ،کمرنــگ شــدن فعالیتهــای صادراتــی و
بــروز بیمــاری هلنــدی کــه پیشتــر نیــز در اقتصادمــان
تجربــه کردهایــم ،خواهیــم بــود .از طرفــی در فضــای
اقتصــادی شــکننده ،کوچکتریــن تلنگــری ،بــه افزایــش
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انفجــاری نــرخ ارز و بازگشــت آن بــه جایــگاه واقعــیاش
منجــر میشــود و در نتیجــه نوســانات غیرقابــل پیشبینــی
بوکار ،افزایــش نــرخ تــورم،
نــرخ ارز ،بیثباتــی فضــای کسـ 
افــول رشــد اقتصــادی و تضعیــف تولیــد ملــی ارمغــان
عدممدیریــت بــازار ارز در دوره پســاتوافق خواهنــد بــود.
بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه پیشبینــی نــزول نــرخ ارز در
آغــاز دوره پســاتوافق و بــه منظــور پیشــگیری از پیامدهــای
منفــی عدممدیریــت آن در اقتصــاد کشــور ،ضــروری اســت
در اولیــن اقــدام تمهیــدات الزم بــرای حرکــت بــه ســوی
نظــام ارز تکنرخــی تســریع شــود؛ چراکــه دونرخــی بــودن
ارز منشــأ ایجــاد رانــت و ناکارآمــدی اقتصــاد خواهد بــود .در
واقــع هرچــه فاصلــه بیــن نــرخ ارز آزاد و ارز مبادالتــی کمتــر
شــود ،رقابــت اقتصــادی پویــا جایگزیــن سوءاســتفاده از
فضــای ارز چندنرخــی خواهــد شــد و مزیتهــای رقابتــی
در انجــام فعالیتهــا بــه عنــوان یــک اصــل مــورد توجــه
فعــاالن اقتصــادی قــرار خواهــد گرفــت و طبیعتــا در فضــای
بوکار مبتنــی بــر مزیتهــا و توانمندیهــای رقابتــی،
کس ـ 
دولــت قــادر اســت بــه طــرق دیگــری از جملــه خریــد
تضمینــی محصــوالت ،کاهــش تعرفــه و مالیــات ،اعطــای
یارانههــای تولیــدی ،واگــذاری تســهیالت ارزانقیمــت،
اعطــای مشــوقهای نقــدی و غیرنقــدی ،عرض ـه نهادههــای
ارزان و  ...نســبت بــه ایفــای نقــش حمایتــی خــود مبــادرت
ورزد .خوشــبختانه بانــک مرکــزی در دوره اخیــر سیاســت
اصولــی افزایــش مســتمر و تدریجــی نــرخ ارز مبادالتــی را
در دســتور کار خــود قــرار داد و هزینههــای ناشــی از ارز
دو نرخــی را بهتدریــج بــه حداقــل رســاند؛ بهنحویکــه
اکنــون فاصلــه نــرخ ارز آزاد و مبادالتــی بســیار کــم
شــده اســت .گرچــه ارز دو نرخــی در شــرایط ناعادالنــه و
تحمیلــی ایجــاد شــده ناشــی از اعمــال تحریمهــا تــا حــدی
گریزناپذیــر بــه نظــر میرســید ،امــا در دوره پســاتوافق،
نظــام ارز دونرخــی بــا توجــه بــه رویکردهــای بــازار دیگــر
مبنایــی بــرای تــداوم نخواهــد داشــت.تحقق ارز تکنرخــی
در دوره پســاتوافق بــه مولفــه متعــددی بســتگی دارد کــه
اهــم آن مســائل بینالمللــی بهویــژه وضعیــت بانکــی مــا
در ســطح بینالملــل خواهــد بــود.
در واقــع رونــق اقتصــادی ناشــی از بهبــود مســتمر
بوکار ،کاهــش نــرخ تــورم و رشــد
شــاخصهای کســ 
اقتصــادی مطلــوب از یــک طــرف و اطمینــان از تامیــن ارز
کافــی در بــازار و ادامــه در صفحــه بعــد

شماره هشت  ///هفته آخرمهر هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه قبل
گســترش و تحکیــم روابــط بینالملــل بانکــی از طــرف
دیگــر ،پیشنیازهــای ایجــاد و اســتمرار نظــام ارز تکنرخــی
اســت .اینطــور بــه نظــر میرســد کــه نــرخ امــروز ارز در
بــازار آزاد ،آغــاز مناســبی بــرای فرآینــد تکنرخــی کــردن
باشــد؛ بنابرایــن تعدیــل عرضــه در مســیر نگهــداری نــرخ
کــف ارز در چنیــن محــدودهای بــرای جلوگیــری از کاهــش
بیشــتر آن ،سیاســت مناســبی بــرای مدیریــت کوتاهمــدت
بــازار ارز خواهــد بــود ،امــا نبایــد از ایــن نکتــه اساســی
غافــل شــد کــه اهمیــت سیاســتگذاری دولــت و بانــک
مرکــزی بــرای مدیریــت و کنتــرل جریانــات آتــی نــرخ
ارز کمتــر از تکنرخــی شــدن آن نیســت .پیشبینــی
افزایــش تدریجــی نــرخ ارز متناســب بــا تفــاوت نــرخ تــورم
داخلــی و میانگیــن نــرخ تــورم خارجــی در برنامههــای
پیشــین توســعه اقتصــادی حاکــی از تاثیرپذیــری معــادالت
اقتصــادی کشــور از ایــن مقولــه اســت ،موضوعــی کــه
متاســفانه در ســنوات اخیــر مــورد بیتوجهــی واقــع شــد.در
چشــم انــداز پســاتوافق ،تزریــق جریانــات قدرتمنــد ارزی
بــه بدنــه اقتصــاد ،مقدمــات پیمایــش مســیر نزولــی نــرخ
ارز را فراهــم خواهــد آورد؛ بهگون ـهای کــه از نــرخ حقیقــی
آن کمتــر شــده و چنانچــه برنامهریــزی صحیــح جهــت
مدیریــت ،نظــارت و کنتــرل بــازار ارز وجــود نداشــته باشــد
ایــن فاصلــه افزایــش یافتــه و بــه تهدیــدی جــدی بــرای
اقتصــادی کشــور بــدل میشــود .در واقــع آنچــه بایــد بــا
مداقــه مــورد مالحظــه قــرار گیــرد ،مدیریــت گــردش و
هزینــه جریانــات ورودی ارزی اســت.
حــذر از اتخــاذ تصمیمــات هیجانــی در مواجهــه بــا
شــوکهای مثبــت اقتصــادی ناشــی از شــرایط پســاتوافق
و همینطــور انباشــت و هدایــت جریانــات ورودی ارز بــه
توســعه زیرســاختهای کشــور ،منجــر بــه ایجــاد تــوازن در
نظــام عرضــه و تقاضــا و در نتیجــه واقعــی شــدن نــرخ ارز
در یــک جریــان مســتمر و تدریجــی خواهــد شــد ،نکت ـهای
کــه میتوانــد ماحصــل نــگاه دوراندیــش مســووالن در
بهکارگیــری تصمیمــات کالن و سیاســتهای باالدســتی از
جملــه سیاســتهای ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی در تمامــی
ابعــاد اقتصــادی کشــور باشــد.اتخاذ تدابیــر مناســب ارزی
بهعنــوان پرچمــدار سیاســتهای کالن ،قطــار اقتصــاد
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کشــور را از طریــق حفــظ ذخایــر گرانبهــای ارزی و مصــرف
صحیــح آن مجــددا روی ریــل توســعه قــرار خواهــد داد و در
چنیــن شــرایطی ثبــات بــازار ،پس انــداز منابــع ارزی ،تقویت
تولیــد ملــی و رشــد اقتصــادی مطلــوب دســتاوردهای ایــن
رویکــرد خواهنــد بــود .در خاتمــه خاطــر نشــان میســازد
بهکارگیــری سیاســت واقعــی شــدن نــرخ ارز ممکــن اســت
در بــدو امــر ناخوشــایند جلــوه کــرده و مــورد اقبــال واقــع
نشــود و در نتیجــه مســووالن تحــت فشــار نارضایتــی افــکار
عمومــی قــرار گیرنــد لیکــن بهتریــن رویکــرد در مواجهــه بــا
ایــن مســاله ،آگاه ســازی از طریــق تشــریح دقیــق و شــفاف
پیامدهــای مثبــت آن بــرای عمــوم مــردم اســت؛ چراکــه
کشــور در ســنوات اخیــر هزینههــای زیــادی را در ایــن
مقولــه متحمــل شــده و اکنــون زمــان آن فــرا رســیده تــا
اقتصــاد ملــی و بــه طریــق اولــی آحــاد جامعــه از ثمــرات
آن یعنــی رشــد اقتصــادی مطلــوب ،تقویــت تولیــد ملــی
و توســعه فضــای کس ـبوکار بهــره منــد شوند.خوشــبختانه
عملکــرد دولــت و بانــک مرکــزی در حــوزه سیاســتهای
ارزی طــی دوره اخیــر بــه ایــن امــر داللــت دارد کــه در
مقابــل وسوســههای تصمیمــات هیجانــی و عامهپســند
ایســتادگی کردهانــد تــا اقتصــاد کشــور را بهطــور
امیدوارکننــدهای در مســیر توســعه و تعالــی واقعــی قــرار
دهنــد و بالطبــع مداومــت بــر ایــن رویکــرد نویدبخــش افــق
روشــن در اقتصــاد کشــور خواهــد بــود.

صادرات در سال  92با رشد منفی مواجه بود

بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از روابــط عمومــی مرکــز
آمــار ایــران ،بــه مناســبت  29مهرمــاه روز صــادرات و
براســاس اطالعــات دریافــت شــده از گمــرک جمهــوری
اســامی ایــران؛ همچنیــن صــادرات کشــور در دوره مــورد
بررســی بــه لحــاظ وزنــی  77هــزار و  241تــن بــوده کــه
نســبت بــه ســال  91از نظــر وزنــی بــا رشــد منفــی 23.5
درصــدی مواجــه بــوده اســت.
ایــن گــزارش مــی افزایــد :صــادرات کشــور در پنــج ســال
 88تــا  92از نظــر ارزش  12درصــد و از لحــاظ وزن 20
درصــد بــه طــور متوســط رشــد داشــته اســت.

رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران:

نرخ سود  20درصدی بانکها به نفع تولید
نیست

 رییــس کمیســیون تســهیل کســب و کار اتــاق تهــران گفــت:نــرخ ســود  20درصــدی بــرای ســپردهها توســط بانکهــا و
موسس ـههای مالــی و اعتبــاری مانــع از آن میشــود کــه پــول
و دارایــی مــردم بــه ســمت تولیــد و کســب و کار هدایت شــود.
محمدرضــا نجفیمنــش اظهــار داشــت :وضعیــت صنعــت
قطعهســازی کشــور بحرانــی اســت و بســیاری از واحدهــای
قطعهســازی اقــدام بــه تعدیــل نیــرو کردهانــد.
وی افــزود :نشســتی بــه تازگــی از ســوی جمعــی از
قطعهســازان و نماینــدگان برخــی از بانکهــا و بانــک مرکــزی
برگــزار و طــی آن مشــکالت و مســایل ایــن بخــش تشــریح
شــد و نماینــدگان بانــک مرکــزی از بــاال بــودن نرخهــای
ســود دفــاع کردنــد و معتقــد بودنــد کــه کاهــش نــرخ ســود
بانکــی موجــب میشــود کــه مــردم حســابهای خــود را نــزد
بانکهــا مســدود نماینــد.
بــه گفتــه نجفیمنــش ،اکنــون واحدهــای قطعهســازی فعــال
کشــور بیــش از  10درصــد نیــروی کار خــود را تعدیــل کردهاند
و چنانچــه رونــد مشــکالت ادامــه پیــدا کنــد ،در آینــدهای
نزدیــک میــزان تعدیــل نیــروی کار در واحدهــای قطعهســازی
کشــور بــه بیــش از  100هــزار نفــر خواهــد رســید.
وی تصریــح کــرد :قیمتهــای داخلــی در بخــش خــودرو را
نمیتــوان تعدیــل کــرد زیــرا نرخهــای عوامــل تاثیرگــذار
بــر ایــن قیمتهــا قابــل کاهــش نیســت .رییــس کمیســیون
تســهیل کســب وکار اتــاق تهــران گفــت :مادامــی کــه نظــام
بانکــی بــا نــرخ ســود بــاال وجــوه مــردم را جمـعآوری میکنــد،
جامعــه بــه ســمت کار مولــد حرکــت نخواهــد کــرد.
ی یکــی از راهکارهــا بــرای گــذر از شــرایط بحرانــی را کاهــش
و
نــرخ ســود ســپردههای بانکــی دانســت و افــزود :مســاله دیگــر
ت بنابرایــن
حــق بیمــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســ 
پیشــنهاد میشــود حــق بیمــه واحدهــای مشــکلدار بــا
فاصلــه تاخیــری از آنهــا دریافــت شــود تــا ایــن واحدهــا اجــازه
تنفــس بیابنــد.
نجفیمنــش تاخیــر در پرداخــت ارقــام مربــوط بــه مالیــات
بــر ارزش افــزوده را یکــی دیگــر از راهکارهــا و خواســتههای
فعــاالن بخشخصوصــی عنــوان کــرد و گفــت :مشــکالت
مربــوط بــه بخــش خودروســازی و قطعهســازی نیــز پیشــنهاد
افزایــش وام خریــد خــودرو تــا میــزان  60درصــد اســت.
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بسته ای برای رونق اقتصادی
نظــرات بخــش خصوصــی در تهیــه و طراحــی بســته
جدیــد اقتصــادی موثــر بــوده اســت .بخشــی از بســته
جدیــد اقتصــادی بــا مشــورت و نظــرات بخــش خصوصــی
طراحــی شــده اســت و بخــش دیگــر ایــن بســته براســاس
سیاســتها و چارچوبهایــی کــه دولــت آنهــا را
دنبــال کــرده ،تدویــن شــده اســت .ایــن چارچوبهــا
شــامل مباحــث و سیاســتهایی چــون تحریــک تقاضــا،
پرداخــت وامهــای ارزان ،تزریــق پــول و سیاس ـتهایی از
ایــن دســت اســت کــه در واقــع جــزو پیشــنهادات دولــت
در طراحــی ایــن بســته در نظــر گرفتــه شــده اســت.
توجــه بــه موضــوع صــادرات در بســته جدیــد اقتصــادی
دولــت ضــروری اســت و اظهــار امیــدواری کــرد رفــع
موانــع صــادرات در ایــن بســته مــورد توجــه باشــد ،چراکه
بــا رفــع عوامــل بازدارنــده صادراتــی اســت کــه شــرایط
رقابــت در بازارهــای جهانــی فراهــم میشــود و صــادرات
مــا میتوانــد جایــگاه مطلوبــی را در عرصــه جهانــی پیــدا
کنــد .در ایــن عرصــه بــرای تحقــق اهــداف صادراتــی
بایــد بــه سیاســتهای پولــی و مالــی توجــه کــرد .بــه
ایــن منظــور دیپلماســی اقتصــادی در صــادرات را بیشــتر
دنبــال کنیــم و فضــای مطمئنتــری را بــرای صــادرات
ایجــاد کنیــم .بایــد قوانینــی کــه کاهنــده و بازدارنــده
صــادرات اســت حــذف شــود تــا رقابــت پذیــری را در
صــادرات داشــته باشــیم .در ایــن زمینــه یکــی از مــواردی
کــه از اهمیــت برخــوردار اســت ،قانــون مربــوط بــه قاچاق
کاال و ارز اســت کــه بــه عنــوان یــک طــرح بــه مجلــس
بــرده شــده و بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد .ایــن بســته
بــه عنــوان برنامــه کوتــاه مــدت بــرای شــش ماهــه دوم
امســال طراحــی شــده اســت و ایــن انتطــار وجــود دارد
کــه بــا اجرایــی شــدن سیاسـتها بــرای رونــق اقتصــادی
در کوتــاه مــدت اتفاقــات مثبتــی رخ دهــد تــا بتــوان ایــن
سیاس ـتها را در برنامــه ششــم توســعه نیــز دنبــال کــرد
.
سیده فاطمه مقیمی
*عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ضرورت حضور بخش خصوصی در
همکاری صنعتی با ژاپن

در دیدار وزیر امور خارجه نروژ با وزیر صنعت،
معدن و تجارت ایران مطرح شد
زمینههــای توســعه و تعمیــق روابــط ۲کشــور ایــران و نــروژ
در بخشهــای مختلــف تولیــد و تجــارت بررســی شــد.
صنایــع شــیمیایی ،غذایــی،دارو ،انرژیهــای تجدیدپذیــر،
کشــاورزی ،ســاخت و تعمیــرات کشــتی ،الکترونیــک،
مدیریــت و آمــوزش ازجملــه محورهــای توســعه تعامــات
بــود کــه در دیــدار وزیــر امــور خارجــه و ســفیر نــروژ بــا
مهنــدس محمدرضــا نعمــتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت عنــوان شــد .همچنیــن در ایــن دیــدار نســبت بــه
برداشــته شــدن تحریمهــا و حرکــت رو بــه جلــو در اقتصــاد
غذایــی،دارو،انرژیهــای تجدیدپذیــر ،کشــاورزی ،ســاخت و خارجــی وجــود نــدارد .بــا شــرایط مالیاتــی ویــژهای کــه
ایــران ابــراز امیــدواری شــد.
تــوره هــات روم ،معــاون وزیــر امــور خارجــه و ســفیر نــروژ و تعمیــرات کشــتی،الکترونیــک،مدیریــت و آمــوزش را از تعریــف شــده ،میتوانیــد از ایــران صــادرات داشــته باشــید.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه رتبــه  ۷ایــران
در دیــدار بــا مهنــدس نعم ـتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و جملــه محورهــای توســعه تعامــات عنــوان کــرد.
تجــارت از برداشــته شــدن تحریمهــا ابــراز خوشــایندی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار کــرد :بخــش در زمینــه نانوفنــاوری جهــان تصریــح کــرد :مــا جوانــان
کــرده و آینــده خوبــی را بــرای اقتصــاد ایــران پیشبینــی خصوصــی در ایــران  ۸۵درصــد صنعــت و  ۷۵درصــد معــدن تحصیلکــرده بســیاری داریــم کــه امــروز جویــای شــغل
کــرد .او ادامــه داد :اقتصــاد ایــران رو بــه رشــد اســت .مــا ایــن کشــور را در دســت دارد .البتــه تــاش هــر روزه دولــت هســتند .بســتر فعالیتهــای علمــی بــا دانشــگاهها و مراکــز
نیــز بایــد بــا بررســی وضعیــت بــازار ایــران تصمیــم خــود را ایــران در تقویــت بخــش خصوصــی و کــ م کــردن نقــش تحقیقاتــی بــه صــورت مشــترک وجــود دارد.
بــرای ســرمایهگذاری بگیریــم .بــدون شــک برداشــته شــدن دولــت در فعالیتهــای اقتصــادی اســت .در اوایــل انقــاب ،مهنــدس نعمــتزاده ادامــه داد :بــه تازگــی بــا ســازمان
تحریمهــا ،آینــده همکاریهــای دوجانبــه را ثمربخشتــر اقتصــاد ایــران بــه درآمدهــای نفتــی وابســته بــود کــه اکنــون تجــارت جهانــی جلســه داشــتیم .برخــی کشــورها از عضویت
بــه  ۲۰درصــد رســیده و امیدواریــم بـهزودی بــه  ۱۰درصــد مــا در ایــن ســازمان حمایــت میکننــد .مــا نیــز بــه تمــام
میکنــد.
شــرکتهای بینالمللــی احتــرام میگذاریــم.
او بــا بیــان اینکــه هیــات همــراه متشــکل از بخشهــای کاهــش یابــد.
مختلــف خصوصــی تمایــل خــود را بــرای ارتقــای ســطح
همکاریهــا در ایــران اعــام کردهانــد ،تصریــح کــرد :مهنــدس نعم ـتزاده تاکیــد کــرد :بــه دنبــال همکاریهــای
اقتصــاد در ایــران رو بــه رشــد اســت و ظرفیــت مناســبی بلندمــدت بــا شــرکتهای اروپایــی هســتیم و از
بــرای گســترش تعامــات وجــود دارد .مــا از شــرکتهای همکارهــای یــک یــا  ۲ســاله اســتقبال نمیکنیــم .انجــام
ایرانــی اســتقبال میکنیــم کــه بــه نــروژ بیاینــد و در زمینــه ســرمایهگذاریهای مشــترک از اولویتهــای مــا محســوب
میشــود .در حــال اولویتبنــدی بــرای ســرمایهگذاریهای
صــادرات بــه ایــن کشــور فعالیــت کننــد.
وزیــر امــور خارجــه نــروژ ،ارتبــاط در بخــش انــرژی را یکــی مشــترک در بخشهــای صنعــت ،تجــارت ،مهندســی،
از زمینههــای همــکاری عنــوان و تصریــح کــرد :تمایــل تحقیــق و توســعه (آرانــددی) و ...هســتیم و توقــع داریــم
داریــم در بخشهــای نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و کشــاورزی ایــن رابطــه همچنــان دو طرفــه برقــرار باشــد و بــازار نــروژ
ســرمایهگذاری کنیــم .همچنیــن از حضــور شــرکتهای نیــز در اختیــار مــا قــرارگیــرد.
او بــا برشــمردن زمینههــای همــکاری در بخشهــای
ایرانــی در نــروژ حمایــت میکنیــم.
ت کشــتی ،مهندســی ،الکترونیــک،
بــه گفتــه او شــرکتهای نــروژی از اســتانداردهای بــاال انــرژی ،ســاخت و تعمیــرا 
و ســختگیرانهای برخــوردار بــوده و تمایــل بــه همــکاری مدیریــت و آمــوزش افــزود :در شــرایط جدیــد همکاریهــای
بلندمــدت در ایــران دارنــد .او همچنیــن صنایــع شــیمیایی ،مشــترک ایــران ،هیــچ تفاوتــی بیــن ســرمایهگذاران داخلــی
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ژاپــن بــا وجــود آنکــه یــک کشــور آســیایی اســت امــا
از نظــر جایــگاه اقتصــادی و سیاســی در دســتهبندی
اقتصــادی کشــورهایی قــرار میگیــرد کــه وابســته بــه
اروپاســت.
در حالــی کــه اکنــون بخــش صنعــت و تولیــد کشــور
بــه فنــاوری روز نیــاز دارد ،ژاپــن از کشــورهای اصلــی در
صــادرات فنــاوری بــه کشــورهای مختلــف دنیاســت و ایــن
امــر میتوانــد در خدمــت بــرآوردن نیــاز امــروز مــا قــرار
گیــرد.
امــا مهمتــر از ورود فنــاوری بــه بخــش صنعــت و تولیــد
کشــور ،تغییــرات مدیریتــی بــا محوریــت بخــش خصوصــی
اســت تــا فضــای کســب و کار در تولیــد و صنعــت کشــور
بهبــود یابــد.
کاهــش ریســک ســرمایهگذاری از عوامــل مهــم در جــذب
ســرمایهگذاران خارجــی اســت .میــزان روابــط اقتصــادی
ایــران و ژاپــن در شــرایط تحریــم نزدیــک بــه صفــر بــود
و فقــط نفــت ایــران بــه ژاپــن فروختــه میشــد کــه در
مبادلــه پــول نفــت نیــز مشــکالتی وجــود داشــت.
اکنــون نیــز مقامــات رســمی ژاپــن بهدنبــال روابــط
اقتصــادی در زمینههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی و صنایــع
فــوالدی هســتند و ایــن حوزههــای اقتصــادی در اختیــار
دولــت ایــران اســت.
در واقــع بــرای اســتفاده بهتــر از فرصتهــای اقتصــادی
ژاپــن ،بخــش خصوصــی کشــور نیــز بایــد ابتــکار عمــل بــه
خــرج داده و مســتقیم وارد عمــل شــود.
همچنیــن ســرمایهگذاران را دعــوت بــه همــکاری مشــترک
کنــد .تاکنــون نقــش بخــش خصوصــی در اقتصــاد ایــران
پررنــگ نشــده اســت چراکــه بخــش خصوصــی تاثیرگــذار
در سیاســتها و برنامهریزیهــای کالن کشــور نداریــم.
ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید تــا زمانــی کــه
تحریمهــا لغــو نشــود ،امــکان امضــای قــرارداد وجــود
نــدارد و عمــده گروههــای اقتصــادی بــه منظــور بررســی
شــرایط بــازار ایــران و انجــام امــور مقدماتــی بــه کشــور وارد
میشــوند .مهمتــر از همــه آنکــه تــا وقتــی فضــای کســب
و کار مــا بهبــود نیابــد ،ســرمایهگذاران بــه بخــش صنعــت
و تولیــد کشــور ورود پیــدا نمیکننــد.
مجیدرضا حریری  /عضو اتاق بازرگانی ایران

شماره هشت  ///هفته آخرمهر هزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شاخص بازار سرمایه به کانال  62هزار واحد صعود کرد

روی خوش بورس به بسته
اقتصادی دولت

طــی دو روز کاری ،شــاخص کل بــورس
حــدود یــک هــزار واحــد افزایــش یافــت.

مــورد عــزم دولــت بــرای خــروج از رکــود و نزدیــک شــدن بــه
اجــرای برجــام ،امیــدواری در بــازار ســرمایه افزایــش یافــت و
صعــود بــورس بــا ســرعت باالیــی شــکل گرفــت.
در معامــات روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته شــاخص کل
یــک کارگــزار بــورس موانــع و مشــکالت ورود
ســرمایهگذاران خارجــی بــه بــازار ســرمایه را اعــام کــرد
و گفت:تعییــن نــرخ تســعیر بــرای صنــدوق هــای ســرمایه
گــذاری ،تعییــن نــرخ ارز واحــد در کشــور و تعییــن امیــن
و ضامــن بــرای نظــام ســرمایه گــذاری خارجــی از مــواردی
اســت کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد .فردیــن
آقابزرگــی -مدیــر عامــل کارگــزاری بانــک آینــده – در
خصــوص ورود ســرمایه گــذاران خارجــی بــه بــورس گفــت:
برخــی از قوانیــن و مقــررات مــا اجــازه ورود آســان ســرمایه
هــای خارجــی را نمیدهــد کــه از جملــه ایــن مقــررات
تعییــن نــرخ تســعیر بــرای صندوقهــای ســرمایهگذاری
ارزی اســت .زیــرا یکــی از فرصتهــای ســرمایهگذاری از
دیــد ســرمایهگذاران خارجــی خریــد یونیتهــای ارزی
صندوقهاســت بــه طــوری کــه ایــن واحدهــا میتواننــد
ضامــن نقدشــوندگی و ســودآوری داشــته باشــند و باالتریــن
رکــن ناظــر هــم بــه فعالیــت آنهــا نظــارت دارد.

بــورس بــا افزایــش  538واحــدی مواجــه شــد.
آخریــن بــار  28شــهریور مــاه شــاخص در کانــال  62هــزار
واحــد قــرار داشــت و پــس از ان وارد رونــد نزولــی شــده بــود.
ســه مــاه پیــش در روز  21تیرمــاه بــا اعــام خبــر توافــق
هســته ای شــاخص بــورس از  67هــزار و  646واحــد بــه 69
هــزار و  194واحــد رســید کــه رشــدی قابــل توجــه در یــک
روز محســوب مــی شــد امــا پــس از ایــن تاریــخ شــاخص بــا
رونــد نزولــی مواجــه شــد و در اواخــر شــهریور بــه کانــال
 61هــزار واحــد وارد شــد و در آن درجــا زد .در ایــن مــدت
هیچــگاه شــاخص بــورس در یــک روز افزایشــی بــه میــزان
روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته نداشــته اســت.
رشــد شــاخص در روز پایانــی هفتــه گذشــته موجــب شــد
تــا برآینــد معامــات هفتــه گذشــته مثبــت شــود و پــس از
مــدت هــا بازدهــی مثبــت را بــرای ســهامداران رقــم زد.
در پایــان معامــات هفتــه منتهــی بــه  22مهرمــاه  ،94بــه
طــور میانگیــن بازدهــی  0.95درصــدی در بــازار حاکــم شــد.
در پایــان معامــات هفتــه گذشــته شــاخص کل بــا 584
واحــد افزایــش نســبت بــه هفتــه قبــل ،بــه رقــم 61973
واحــد رســید.
شــاخص بــازار اول بــا  556واحــد افزایــش بــه رقــم 43089
واحــد بالــغ گردیــد و شــاخص بــازار دوم بــا  446واحــد
افزایــش عــدد  137147واحــد را تجربــه کــرد و بــه ترتیــب

بــا  1.31درصــد و  0.33درصــد افزایــش نســبت بــه هفتــه
قبــل مواجــه شــدند.
در  5روز کاری ایــن هفتــه ارزش کل معامــات ســهام و حــق
تقــدم بــه  4099میلیــارد ریــال بالــغ شــد کــه نســبت بــه
هفتــه قبــل  35.6درصــد افزایــش یافتــه اســت.
در ضمــن تعــداد  2072میلیــون ســهم و حــق تقــدم در 144
هــزار دفعــه مــورد معاملــه قــرار گرفــت و بــه ترتیــب 20
درصــد و  8درصــد افزایــش را نســبت بــه هفتــه گذشــته
تجربــه کــرد.
همچنیــن ارزش معامــات نرمــال بــه  4099میلیــارد ریــال
رســید و حجــم معامــات معامــات نرمــال بــا  2072میلیــون
ســهم بــه ترتیــب بــا  35.6درصــد و  20درصــد افزایــش
نســبت بــه هفتــه گذشــته همــراه شــدند.
برایــن اســاس تعــداد  215023برگــه اوراق مشــارکت بــه
ارزش  215میلیــارد ریــال معاملــه شــد کــه  32.7درصــد
کاهــش نســبت بــه هفتــه گذشــته را نشــان مــی دهــد.
طــی هفتــه جــاری اســتخراج نفــت گاز و خدمــات جنبــی جــز
اکتشــاف بــا  4.94درصــد ،انبــوه ســازی ،امــاک و مســتغالت
بــا  2.62درصــد ،خــودرو و ســاخت قطعــات بــا  2.22درصــد،
خدمــات فنــی و مهندســی بــا  2.16درصــد و فلــزات اساســی
بــا  1.97درصــد بیشــترین تغییــر مثبــت در شــاخص صنایــع
را نســبت بــه ســایر گــروه هــا بــه خــود اختصــاص دادنــد.

موانع ورود سرمایهگذاران خارجی به بورس اعالم شد
مدیــر عامــل کارگــزاری بانــک آینــده تصریــح کــرد :جــا
دارد قبــل از اینکــه بــا آغــوش بــاز درهــای ورود ســرمایه
را بــه ســرمایهگذاران خــارج از کشــور کــه ریســکپذیری
باالیــی دارنــد بــاز کنیــم قــدری بررسـیهای خــود را متوجــه
رفــع ســرمایهگذاران پرریســک کنیــم ،چــرا کــه آنهــا بــا
طــرح موضــوع سواالتشــان میتواننــد گرههــای زیــادی
از ســرمایهگذاران داخلــی بــاز کننــد کــه از جملــه آن
عــدم تغییــر سیاســتهای اقتصــادی در یــک بــازه زمانــی
مشــخص اســت عــاوه بــر اینکــه تعییــن نــرخ ارز واحــد در
کشــور و تعییــن امیــن و ضامــن بــرای نظــام ســرمایه گــذاری
خارجــی نیــز بایــد حــل شــود .ایــن کارگــزار بــورس عنــوان
کــرد :نکتــهای کــه بایــد در شــرایط کنونــی دقــت داشــته

باشــیم ورود ســرمایه از خــارج از کشــور بــا منشــا نامشــخص
و نامعلــوم کــه ابعــاد مشــکوک بــه پولشــویی نیــز میتوانــد
داشــته باشــد و خــروج یکبــاره همیــن ســرمایهها اســت در
مقابــل میتوانــد شــوک اقتصــادی نامطلوبــی را در اقتصــاد
مــا وارد کنــد.
آقابزرگــی ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه بــدون
برنامــه و صرفــا جهــت تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز بــرای
ســرمایهگذاری بــه هــر قیمــت ،ممکــن اســت بهــای گــزاف و
جبرانناپذیــر بــرای اقتصــاد نفتــی مــا داشــته باشــد .شــاید بــه
ی هلنــدی کــه بــه یکبــاره کشــور در برابــر
نوعــی مشــابه بیمــار 
حجــم وســیعی از نقدینگــی حاصــل از ورود ارز بــه کشــور
بشــود .مدیــر عامــل کارگــزاری بانــک آینــده ادامــه داد :بــرآورد
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مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی بــه شــورای
حــکام ،لغــو تحریمهــای هســتهای اجــرا خواهــد شــد.
اگرچــه طــی ماههــای گذشــته نیــز هیاتهــای تجــاری
بســیاری از کشــورهای اروپایــی بــرای بررســی وضعیــت
اقتصــادی وارد کشــور مــا شــدهاند امــا همکاریهــای
اروپایــی بعــد از رفــع تحریمهــا
کشــورهای
عملــی بــا
ن
گیــرد.شست سفرا
ی
شــکل م
ی اروپایی و
اعضا
ـایی
ه
یا
ت
ن
ما
ین
ـاق تهــران
ـ
ات
ـدگان
ـ
نماین
ـات
ـ
هی
ـ
اعض
ـتانه
ـ
دوس
نشســت
دگان
ا
تا
ق
ت
و ســفرای اروپایــی بــرای ه
راهکارهــای توســعه
بررســیران
مــراودات اقتصــادی ایــران و اروپــا برگــزار میشــود تــا
طرفیــن بــرای شــروع مبــادالت تجــاری و همکاریهــای
مشــترک و ســرمایهگذاری پــس از رفــع تحریمهــا
آمادگــی کامــل داشــته باشــند.

ایــن اســت کــه اغلــب ســرمایهگذاران عالقهمنــد کــه
البتــه ســطح ریســکپذیری کمتــری دارنــد بــه صــورت
مســتقیم ســرمایهگذاری خواهنــد کــرد و عمدتــا در
بخشهــای انــرژی ،it ،حملونقــل و صنایــع زیربنایــی
وارد شــوند ،امــا بــه تناســب ممکــن اســت وابســتگیهایی
نیــز ایجــاد کننــد ،چــرا کــه انتظــارات آنهــا در قالــب
انحصــار و بهرهبــرداری خــاص طــی بــازه زمانــی مشــخص
باشــد و اینجــا لزومــا بایــد بــه دقــت مــورد ارزیابــی قــرار
بگیــرد کــه تــا چــه حــدی ایــن ســرمایهگذاری مقــرون
بــه صرفــه خواهــد بــود .آقابزرگــی تصریــح کــرد :تــا ایــن
لحظــه اغلــب مشــتاقان ســرمایهگذاری در ایــران ،توســط
ایرانیهــای مقیــم خــارج از کشــور هدایــت شــدهاند و
ایــن افــراد بــا ســطح ریســک ایــن اقتصــاد آشــنا هســتند و
قاعدتــا ســرمایهگذاری بلندمدتــی را کــه مــا بایــد مدنظــر
داشــته باشــیم ،کوتاهتــر و محدودتــر از آنچــه تصــور
داشــتهایم ،در محاسباتشــان لحــاظ خواهنــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تولید انرژیهای نو در کشور افزایش
مییابد

 امــروزه اســتفاده از انرژیهــای نــو در کشــورهای توســعهیافتــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،انرژیهایــی چــون
انــرژی بــادی ،آبــی ،خورشــیدی و ...کــه بهکارگیــری از ایــن
انرژیهــا فوایــد گوناگونــی را بــه همــراه دارد کــه عــاوه بــر
حفاظــت از محیطزیســت موجــب اشــتغالزایی و کســب درآمــد و
صرفهجوییهــای کالن اقتصــادی نیــز میشــون د بــه ویــژه آنکــه
ایــن انرژیهــا از طبیعــت سرچشــمه گرفتــه و رایــگان بــوده و
هرگــز پایــان نمیپذیرنــد.
اســتفاده از ایــن انرژیهــا و جایگزیــن کــردن ســوختهای پــاک
و تجدیدپذیــر بهجــای ســوختهای فســیلی از جملــه موضوعاتــی
اســت کــه لــزوم توجــه بــه آن در کشــور بــه وضــوح قابــل مالحضــه
ا ست.
بــه همیــن منظــور معــاون وزیــر نیــرو روز گذشــته در مراســم
انعقــاد تفاهمنامــه بیــن وزارت نیــرو و ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفــهای کشــور اظهارکــرد :بــدون شــک آمــوزش مــردم نقــش
بســزایی در ترویــج فرهنــگ اســتفاده از انرژیهــای نــو درکشــور
دارد.
ســیدمحمد صــادقزاده بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکتهای خارجــی
بــه مشــارکت در طرحهــای توســعه انرژیهــای نــو در ایــران
عالقهمنــد هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد :ســازمان انرژیهــای نــو ایــران تــاش دارد
بــا آمــوزش گســترده مــردم ،مشــارکت آنهــا در توســعه مراکــز
تولیــد انرژیهــای نــو را افزایشدهــد.
صــادقزاده گفـت :ایــن رویــه موجــب کاهــش هزینههــای ســاخت
و راهانــدازی مراکــز نیروگاهــی و توســعه مراکــز انرژهــای نــو
خواهــد ش ـد.
وی ادامــه داد :اکنــون تعــدادی از شــرکتهای خارجــی بــرای
مشــارکت در طرحهــای توســعه انرژیهــای نــو بــه بــازار ایــران
مراجعــه میکننــد کــه البتــه تــاش مــا برایــن اســت تــا بــا
اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی و مشــارکت مــردم اســتفاده از
ایــن نــوع انرژیهــا را جایگزیــن انــرژی فســیلی کنیـم .صــادقزاده
در پایــان گفــت :آمــوزش انرژیهــای نــو در مراکــز آمــوزش
فنــی و حرف ـهای کشــور ایــن بســتر را بــه وجــود م ـیآورد تــا بــا
مشــارکت مــردم در ســالهای آینــده شــاهد راهانــدازی تعــداد
زیــادی نیــروگاه انــرژی نــو در مناطــق مختلــف کشــور باشــیم.

شماره هشت  ///هفته آخرمهر هزار و سیصد نود و چهار

.اصلیترین سرمایه اتاق اعتماد است

در دیدار اعضای خانه
اقتصاد و رییس اتاق
بازرگانی ایران مطرح شد

فضا برای
جهش
اقتصادی
فراهم است

هفتــه گذشــته اتــاق بازرگانــی ایــران ،میزبــان
دیــداری دوســتانه بــا اعضــای هیاتمدیــره و
روســای کمیســیونهای خانــه اقتصــاد بــود .در
ایــن دیــدار عــاوه بــر ریاســت اتــاق بازرگانــی
ایــران ،ابراهیــم جمیلــی رییــس خانــه اقتصــاد
ایــران و علــی صــدری نایبرییــس خانــه
اقتصــاد ایــران نیــز حضــور داشــتند.

در ایــن نشســت بــر معتقــد بــودن دولــت بــه بخــش
خصوصــی تاکیــد و اعــام شــد :در ایــن دوره همــه چیــز
بــرای جهــش در اقتصــاد فراهــم شــده اســت.
محســن جاللپــور ،رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا تاکیــد
بــر اینکــه بیشــتر افــراد خانــه اقتصــاد ایــران از چهرههــای
مطــرح اقتصــاد و افــراد اثرگــذار هســتند گفــت :در دوره
هفتــم مهمتریــن وظیفــهای کــه مــن در هیاترییســه
برعهــده داشــتم هماهنگــی ،همنوایــی و همگرایــی میــان
هیاترییســه بــود و ســعی کــردم اختالفنظرهــا کــه البتــه
طبیعــی اســت را کاهــش دهــم تــا هیاترییســه بتوانــد
وظایــف خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد.
وی افــزود :متاســفانه ایــن احســاس از اواخــر دوره قبل وجود
داشــت کــه ممکــن اســت اتــاق بــه ســمت انشــقاق بــرود و
در دورهای حیاتــی نتوانــد از اقتــدار الزم برخــوردار باشــد بــه
همیــن دلیــل پــا بــه صحنــه گذاشــتم تــا بــدون انشــقاق
و نفرکشــی ،چنــد قطبــی شــدن اتــاق بــه پایــان برســد و
در نتیجــه مســئولیت را خــودم پذیرفتــم و هیاترییس ـهای
واحــد روی کار آمــد .رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران تاکیــد
کــرد :نگرانــی و دغدغــه مــن اجمــاع هیاترییســه بــود و
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از ابتــدای ایــن دوره اعــام کــردم سیاســت هیاترییســه
اســتفاده از تمــام ظرفیــت اتــاق اســت و در اتــاق نبایــد
فضــای چنــد قطبــی وجــود داشــته باشــد.
وی افــزود :بهدلیــل شــرایط دورههــای گذشــته کــه
چنــدان بــرای اثرگــذاری بخــش خصوصــی مهیــا نبــود
اکنــون قــوه الزم در تشــکلها و اتاقهــا وجــود نــدارد.
بــه گفتــه جاللپــور باوجــود احتــرام بــرای فعالیــت تمــام
دورههــای گذشــته ولــی حتــی زمانــی کــه یــک دوره خــودم
در هیاترییســه حضــور داشــتم نیمــی از وقتــی کــه صــرف
کردیــم بینتیجــه بــود چــرا کــه وضعیــت کشــور ایجــاب
نمیکــرد و نیــازی هــم نبــود چــون کســی بــه اتــاق توجهــی
نداشــت و فضــای کشــور غیرکارشناســی و غیرواقعبینانــه
بــود پــس طبیعــی اســت کســی بهدنبــال توســعه مجموعــه
تحــت مدیریــت خــود نباشــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران اعــام کــرد در ایــن دوره همــه
چیــز بــرای جهــش فراهــم شــده چراکــه از یــک ســو دولتــی
عاقــل و معتقــد بــه بخــش خصوصــی روی کار اســت و از
ســوی دیگــر مجموعــه دســت انــدر کار بــه مدیریــت بخــش
خصوصــی اعتقــاد دارد .وی افــزود :دســتور رهبــر معظــم
انقــاب از چنــد ســال پیــش مبنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی و
قیمــت نفــت و دوران پســاتحریم شــرایطی را ایجــاد کــرده
کــه نــه فقــط در ۳۵ســال بعــد از انقــاب بلکــه در ۸۰ســال
گذشــته وجــود نداشــته اســت ،بــه همیــن دلیــل مــا
احســاس میکنیــم کــه بــار ســنگینی بــر دوش داریــم کــه
حتــی خــودم را شایســته ایــن کار نمیدانــم ولــی قرعــه بــه
نــام مــن و هیاترییســه فعلــی افتــاده و بهدنبــال انتقــال
اقتصــاد دولتــی بــه غیردولتــی هســتیم

جــال پــور اصلیتریــن ســرمایه اتــاق را اعتمــاد حاکمیــت
و مــردم بــه اتــاق دانســت و افــزود :ظرفیــت زیــادی در اتــاق
وجــود دارد و اصــا نگــران مســائل مالــی اتــاق نیســتیم،
حتــی اگــر بودجههــای جزئــی فعلــی هــم وجــود نداشــت
مشــکلی ایجــاد نمیشــد بلکــه مســئله اصلــی اعتمــاد
حاکمیــت و مــردم اســت کــه  ۳پیــش نیــاز دارد .وی تاکیــد
کــرد :نخســت اینکــه بایــد در اتــاق وفــاق وجــود داشــته
باشــد و بخــش خصوصــی حــرف یکســانی بزنــد بــه همیــن
دلیــل دبیرخانــه  ۳اتــاق مشــترک ایجــاد شــد و حتــی دو
اتــاق دیگــر مــا را بــه عنــوان ســخنگوی بخــش خصوصــی
پذیرفتهانــد .جاللپــور مســئله دوم را کار کارشناســی
دانســت و افــزود :بایــد همــه خروجیهــای اتــاق بــدون در
نظــر گرفتــن عالیــق ،بحــث علمــی باشــد بــه همیــن دلیــل
مرکــز تحقیقــات و پژوهشهــای اتــاق بــه زودی ســاماندهی
خواهــد شــد .بــه گفتــه رییــس اتــاق ایــران عامــل ســوم
نــگاه بــه منافــع ملــی اســت و نبایــد اجــازه دهیــم در اتــاق
کســی بــه خاطــر منافــع شــخصی حضــور فعــال داشــته
باشــد.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمــت جهانــی نفــت در بــازار معامــات آتــی روز ســه
شــنبه بــا افزایــش روبــرو شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری
«رویتــرز» ،بعــد از اینکــه قیمــت جهانــی نفــت در بــازار
معامــات روز دوشــنبه  ۳درصــد ارزش خــود را از دســت
داد ،در بــازار معامــات امــروز بــا افزایــش روبــرو شــد،
ایــن درحالــی اســت کــه نگرانیهــا از اشــباع شــدن
بــازار عرضــه و ســامت اقتصــاد جهانــی همچنــان وجــود
دارد.
در همیــن حــال ،قیمــت نفــت دریــای برنــت بــرای
تحویــل در مــاه دســامبر بــا  ۲۵ســنت افزایــش بــه رقــم
 ۴۸دالر و  ۸۶ســنت در هــر بشــکه رســید ،همچنیــن
قیمــت نفــت وســت تگــزاس اینترمیدیــت آمریــکا بــرای
تحویــل در مــاه نوامبــر بــا  ۲۱ســنت افزایــش در برابــر
 ۴۶دالر و  ۱۰ســنت در هــر بشــکه معاملــه شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیس مجلس شورای اسالمی در پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران :

باید سازو کارهایی تدارک دید تا قوه مقننه و بخش
خصوصی به هم نزدیکتر شوند
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
پنجمیــن جلســه هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران بــر
پیگیــری لــزوم تغییــر رویکــرد اقتصــادی توســط
قــوای دولتــی و خصوصــی کشــور تأکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،رئیــس مجلــس
شــورای اســامی در نشســت هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران،
بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن در دهــه اول محــرم بــه اهمیــت
عقالنیــت در ســخنان امــام حســین(ع) اشــاره کــرد و گفــت:
در اداره کشــور و اقتصــاد بایــد از ظرفیــت عقالنــی جامعــه
نهایــت اســتفاده را بــرد.
وی افــزود :انتظــام بخشــی بــه زندگــی شــخصی و اجتماعــی
بایــد بــر اســاس عقالنیــت باشــد و بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف بایــد در هــر حــوزهای از متخصصــان آن حــوزه ســود
بــرد.
الریجانــی بــا اشــاره بــه تصویــب برجــام در مجلــس توافــق
هســتهای را حاصــل تــاش  12ســاله متخصصــان ایــن
حــوزه دانســت.
رئیــس مجلــس بــا تأکیــد بــر وجــود دیدگاههــای متفــاوت
در مــورد برجــام گفــت :ایــن موضــوع لحظ ـهای ،رخ نــداده
اســت و در تمــام  12ســال بــر اســاس راهبــرد مشــخص
کشــور و مصالــح ملــی پیــش رفتــه اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد برجــام پیشــرفت تحقیــق و توســعهی
برنامــه هســتهای را همــراه بــا لغــو و یــا تعلیــق تحریمهــا
بــه ارمغــان آورده اســت.
وی بــا انتقــاد از افــرادی کــه متخصــص هســتهای نیســتند
گفــت :برجــام هیــچ گاه موجــب تســلط بیگانــگان نخواهــد
شــد و نظــارت آژانــس مشــکلی ایجــاد نمیکنــد.
الریجانــی اضافــه کــرد :ســازو کار دقیــق در اجــرای برجــام
در اقتصــاد کشــور ،گشــایش ایجــاد کــرده و شــرایط را تغییــر
میدهــد.
وی افــزود :توافقنامــه بــه شــرطی شــرایط را بهبــود
میبخشــد ،کــه اقتصــاد کشــور بــر اســاس روشهــای

گذشــته اداره نشــود و از فرصــت بدســت آمــده نهایــت
اســتفاده را بــرده و بهــرهوری را افزایــش دهیــم.
رئیــس مجلــس خاطــر نشــان کــرد :بعضــی مســئله هســتهای
را قبیلــهای جلــوه میدهنــد ،در صورتــی کــه مســئلهای
ملــی اســت و منافــع ملــت در آن وجــود دارد.
الریجانــی بــا اشــاره بــه ســخن شــهید مطهــری کــه گفــت
کشــوری حتــی اگــر آرمانهــای متعالــی داشــته باشــد ،امــا
اقتصــاد آن ســالم نباشــد ،بــه آن آرمانهــا نخواهــد رســید
تاکیــد کــرد :اقتصــاد کشــور بایــد مولــد و ثــروتزا باشــد.
وی بــا تأییــد عــدم اجــرای درســت برخــی قوانیــن ،بــه قانون
سیاسـتهای کلــی اصــل 44قانــون اساســی اشــاره و تصریــح
کــرد  :زمــان تصویــب قانــون ،هیــچ کــس نمیخواســت
قانــون بــه شــکل فعلــی اجــرا شــود و در زمــان اجــرا ایــن
قانــون دچــار مشــکل شــد.
الریجانــی اضافــه کــرد :دولــت تنهــا مجــری قانــون اســت
و دولتهــا نبایــد اســتراتژی کلــی کشــور را تغییــر دهنــد.
رئیــس مجلــس بــا اشــاره بــه صحبتهــای هیــأت نمایندگان
اتــاق گفــت :فهــم مشــترکی میــان قــوه مقننــه و بخــش
خصوصــی وجــود دارد و بایــد ســازو کارهایــی تــدارک دیــد
تــا ایــن بخشهــا بــه هــم نزدیکتــر شــوند.
الریجانــی گفــت :مشــکلها بایــد شناســایی و راهکارهایــی
بــرای حــل آنهــا ارائــه شــود.
رئیــس مجلــس بــا اشــاره بــه تدویــن برنامــه ششــم در
مجلــس ،ضمــن اســتقبال از پذیــرش ایدههــای بخــش
خصوصــی گفــت :بخــش خصوصــی و اتــاق ،نظــرات خــود
را مــدون کــرده و بــه کمیســیون و مرکــز پژوهشهــای
مجلــس بدهــد.
الریجانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه صحبتهــای پــدرام
ســلطانی ،پیرامــون نظــام قانونگــذاری گفــت :بخشــی از
مــوارد مطــرح شــده در آییننامههــا اصــاح شــده اســت و
در مــوارد دیگــر نیــز مجلــس همــواره آمــاده شــنیدن نظــارت
بخــش خصوصــی اســت
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در آستانه روز ملی صادرات

پیشنهادهای یک صادرکننده نمونه برای بهبود اوضاع صادرات
یــک صادرکننــده نمونــه  ،عــدم اجــرای صحیــح بخشــنامه
معافیــت مالیاتــی صادرکننــدگان ،ســود بــاالی تســهیالت
بانکــی بــرای صادرکننــدگان و نبــود تســهیالت رقابتــی در
فضــای مناقصــات خارجــی را از جملــه مهــم تریــن مشــکالت
صادرکننــدگان برشــمرد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــرای
ایــن چالــش هــا در روز ملــی صــادرات راهکارهایــی عنــوان
.شــود
محمدابوطالبــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا بیــان
اینکــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه عنــوان یکــی
از پایــه هــای توســعه اقتصــادی کشــور توانســته جایــگاه ویژه
ای در کشــورهای هــدف ایجــاد کنــد گفــت :در چنــد ســال
اخیــر صادرکننــدگان عــاوه بــر اجــرای تعهــدات بینالمللــی
خــود ،تقابــل قابــل توجهــی بــا تحریــم هــای تحمیلــی
داشــته و علیرغــم محدودیــت هــای موجــود توانســته انــد
جایــگاه ویــژه خــود را حفــظ کننــد کــه متاســفانه در ایــن راه
.بــا لطمــات جــدی داخلــی و خارجــی روبــرو بودهانــد
وی بــا بیــان اینکــه بــا کاهــش قیمــت جهانــی نفــت ،نیــاز
بــرون رفــت از اقتصــاد متکــی بــه نفــت امــری انکارناپذیــر
و نیازمنــد حمایــت و همــکاری همــه جانبــه در حــوزه
صــادرات ،بهویــژه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
اســت اظهــار کــرد :بــه کارگیــری ظرفیــت هــا و اســتفاده از
پتانســیل ایــن بخــش همــواره بــا مشــکالت عدیــده ای روبرو
بــوده کــه تحقــق حداکثــری اهــداف موجــود را بــا چالــش
جــدی مواجــه کــرده اســت
نبود تسهیالت رقابتی در فضای مناقصات خارجی
وی در ادامــه دربــاره مهــم تریــن درخواســت هــای
صادرکننــدگان در آســتانه روز ملــی صــادرات گفــت :نبــود
تســهیالت رقابتــی در فضــای مناقصــات خارجــی کــه ناشــی
از عــدم توجــه بــه مشــوق هــای صادراتــی مصــوب و کوتاهــی
در پرداخــت جوایــز از ســال  1387تاکنــون اســت ،امــکان
حضــور شایســته صادرکننــدگان در عرصــه رقابــت را ســلب
کــرده اســت کــه مســووالن مربوطــه بایــد در ایــن زمینــه
.چــاره اندیشــی کننــد

ابوطالبــی در عیــن حــال بیــان کــرد :حمایــت نکــردن از
صادرکننــدگان بخــش خصوصــی کــه بــه دلیــل اســتفاده از
وام هــای ارزی بانکــی و افزایــش چنــد برابــری نــرخ ارز بــا
بدهیهــای بــاال مواجــه شــده انــد و متاســفانه بــا کــم لطفــی
در لیســت معوقــات بانکــی ،ممنوعالخروجــی و ممنوعیــت
در اســتفاده از خدمــات بانکــی قــرار گرفتهانــد از دیگــر
مــواردی اســت کــه در جهــت حمایــت از صادرکننــدگان
بایــد مــورد توجــه مســووالن مربوطــه قــرار گیــرد
امکان تسویه وامهای صادراتی صادرکنندگان با
بانکها به نرخ ارز دریافتی
ایــن صادرکننــده نمونــه ،از ســرگیری پرداخــت مشــوق هــای
صادراتــی و پرداخــت معوقــات آن ،امــکان تســویه وام هــای
صادرکننــدگان بــا بانکهــا بــا همــان نــرخ ارز دریافتــی و
رفــع محدودیتهــای بانکــی بــرای صادرکنندگانــی کــه بــه
دلیــل افزایــش نــرخ ارز ،بدهــکار و از دریافــت خدمــات بانکی
محــروم شــدهاند را از مــوارد مهــم دیگــری عنــوان کــرد کــه
میتوانــد بســیاری از مشــکالت صادرکننــدگان را برطــرف
کنــد
ضرورت کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی برای
صادرکنندگان
وی بــا تاکیــد بــر تقویــت حضــور شــرکتهای ایرانــی در
مناقصههــا بــه طــوری کــه بتواننــد بــا حداکثــر تــوان در کنار
رقبــای خارجــی در صحنــه رقابــت قــرار گیرنــد ،بــر ضــرورت
کاهــش ســود تســهیالت بانکــی بــرای صادرکننــدگان ،رفــع
موانــع پرداخــت تســهیالت و افزایــش دوره بازپرداخــت وام
هــای ارزی و شناســایی و رفــع نیازهــای صادرکننــدگان در
.دوره پــس از تحریــم تاکیــد کــرد
وی در پایــان گفــت :بــا تکیــه بــر آگاهــی دولــت از نیازهــای
صادرکننــدگان امیدواریــم کــه ثبــات الزم بــه فضــای
صادراتــی کشــور بازگــردد و فعــاالن ایــن بخــش بتواننــد در
.یــک محیــط امــن سیاســی و اقتصــادی فعالیــت کننــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخش خصوصی دو کشور با شناخت ظرفیتها و ایجاد شرایط ویژه،
سطح مبادالت خود را افزایش دهند
همایــش تجــاری ایــران و ارمنســتان بــا
هــدف تحــرک بخشــیدن بــه روابــط اقتصــادی
و توســعه مناســبات دو کشــور بــا حضــور
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییــس
جمهــوری و عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شــهر
ســازی،حمیدرضا چیــت چیــان وزیــر نیــرو
و محســن جــال پــور رییــس اتــاق ایــران و
هیــات اقتصــادی همــراه بــه میزبانــی ایــروان،
پایتخــت ارمنســتان برگــزار شــد.

محســن جاللپــور ضمــن اشــاره بــه تاریخچــه خــوب
مناســبات دو کشــور در دهههــای اخی ـر ،و اعتمــاد متقابــل
بیــن دو کشــور ،از ســطح مناســبات اقتصــادی دو کشــور
ابــراز نارضایتــی کــرد .
وی تصریــح کــرد :شــرایط ویــژه ژئوپولیتیــک ایــران و
ارمنســتان در منطقــه امــکان دسترســی بــه بــازار بیــش از
یــک و نیــم میلیــارد نفــری را بــه همــراه دارد.
رییــس اتــاق ایــران افــزود بــا توجــه بــه احتمــال رفــع تحریم
هــای اقتصــادی ایــران گفت:ایجــاد فضــا و شــرایط همــکاری
جدیــد بــا کشــورهای بــزرگ دنیــا ،موجــب بیتوجهــی بــه
همــکاری اقتصــادی بــا کشــور هــای همســایه بــه ویــژه
ارمنســتان نخواهــد شــد.
جاللپــور بــا اشــاره بــه ابــراز رضایــت طرفهــای ارمنســتانی
از همــکاری مشــترک بــا ایــران و ایجــاد اعتمــاد متقابــل
گفــت :بــا تکیــه بــر ایــن اعتمــاد میتــوان ســطح مــراودات را
تــا حــد زیــادی تقویــت کــرد.
جاللپــور بــا اشــاره بــه کافــی نبــودن اراده سیاســی بــرای
توســعه مناســبات اقتصــادی ،از بخــش خصوصــی دو کشــور
خواســت بــا شــناخت ظرفیتهــا و ایجــاد شــرایط ویــژه
،ســطح مبــادالت خــود را افزایــش دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن خواســت بخــش خصوصی تســهیل
تعرفــه گمرکــی و شــرایط ورود تجــار اســت گفــت :مشــکالت
فراوانــی در زمینــه مســایل بانکــی و مالیــات و همچنیــن

حمــل و قــل وجــود دارد.
بــه عقیــده جاللپــور بــه واســطه موقعیــت ژئوپولیتیــک
ارمنســتان و ایــران ،میتــوان بــا بهرگیــری از ظرفیتهــای
دو طــرف ،هــاب منطقــه ای ایجــاد کــرد و رونــد ورود بــه
بازارهــای جدیــد را تســریع کــرد.
وی افــزود :توانمنــدی بــاالی شــرکتهای ایرانــی در زمینــه
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی ،گردشــگری ،حمــل و
نقــل ،انــرژی و فعالیتهــای زیســت محیطــی میتوانــد بــه
عنــوان زمینــه همــکاری مشــترک در نظــر گرفتــه شــود.
وی پیشــنهاد کــرد بــا توجــه بــه تجربــه خــوب همــکاری
در زمینــه توســعه زیــر ســاخت در کشــور ارمنســتان،
پــروژه کریــدور آزاد راه شــمال و جنــوب ایــن کشــور بــه
شــرکتهای ایرانــی واگــذار گــردد.
در ادامــه مارتیــن سرکیســیان رییــس اتــاق ارمنســتان
ضمــن ابــراز تمایــل از همگرایــی اقتصــادی ،ایجــاد تولیــد
محصــول بــا برنــد مشــترک را موجــب تســریع رشــد
اقتصــادی دانســت.
سرکیســیان از آمادگــی بــرای واردات کاالی نیمــه آمــاده
ایــران و تکمیــل آن در کشــورش خبــر داد و گفــت از ایــن
طریــق ارمنســتان میتوانــد حلقــه واصلــه کاالی ایرانــی
بــرای اروپــا و منطقــه قفقــاز باشــد.
رییــس اتــاق ارمنســتان از بــاز بــودن در اتــاق بازرگانــی
ارمنســتان بــرای ارائــه مشــاوره حقوقــی و اقتصــادی بــرای
تجــار ایرانــی خبــر داد و گفــت دفاتــر نمایندگــی اتــاق
بازرگانــی ارمنســتان در کشــورهای مختلــف میتوانــد
بازریــاب کاالهــای ایرانــی باشــد.
وی در پایــان تشــکیل کمیســیون مشــترک اقتصــادی را
راه حــل مناســبی بــرای تحــرک بخشــیدن بــه مبــادالت
اقتصــادی و حــل مســائل دانســت.
بــه گفتــه معــاون وزیــر اقتصــاد ارمنســتان هیــات پنجــاه
نفــره تجــار ارمنســتانی در تاریــخ  10نوامبــر بــه ایــران ســفر
خواهــد کــرد .گفتنــی اســت در پایــان همایــش دیــدار رو در
رو تجــار برگــزار شــد.

شماره هشت  ///هفته آخرمهر هزار و سیصد نود و چهار

9

وزیر اقتصاد درنشست تبیین سیاستهای رونق اقتصادی خبر داد:

باز پرداخت 5هزار میلیارد تومان بدهی طلبکاران دولت
بــه گــزارش شــبکه شــادا درآغــاز ایــن نشســت کــه در محــل
نهــاد ریاســت جمهــوری و بــا حضــور اعضــای اقتصــادی
کابینــه دولــت یازدهــم برگــزار شــد ،مقدمــه ای از ســخنان
رئیــس جمهــور در گفتگــو بــا مــردم ارائــه و در ادامــه بــه
تشــریح و تبییــن ایــن موضــوع پرداختــه شــد.
طیــب نیــادر ایــن جلســه بــه تبییــن پیــش زمینــه هــای
شــکل گیــری وضعیــت کنونــی اقتصــاد پرداخــت و گفــت:
زمانیکــه دولــت یازدهــم زمــام امــور را در دســت گرفــت بــا
پدیــده شــوم رکــود تورمــی مواجــه بــود؛ رشــد اقتصــادی
منفــی  6.8درصــدی و تــورم بــاالی  40درصــد در اقتصــاد
کشــور حاکــم بــود و ســاختارهای ناســالم اقتصــادی و
سیاســتهای نامنســجم ،عــدم تعــادل هــا را ایجــاد کــرد و
وابســتگی را تشــدید کــرد.
وی افــزود :ایــن تحــوالت منجــر بــه افزایــش واردات و کاهــش
عمــق تولیــد در کشــور شــده و آثــار تورمــی را در اقتصــاد
مشــاهده کردیــم.
وزیــر اقتصــاد در ادامــه تصریــح کــرد :دولــت هــدف خــود
را خــروج از رکــود و دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی مســتمر
قــرار داده کــه دســتیابی بــه ایــن هــدف ،نیازمنــد ثبــات در
بازارهــای مختلــف اســت.
طیــب نیــا در خصــوص موفقیــت دولــت در دســتیبابی بــه
ایــن اهــداف گفــت :تــورم نقطــه بــه نقطــه بــه حــدود 11
درصــد رســیده و بــه نظــر مــی رســد زمینــه هــای تــک
رقمــی شــدن تــورم در آینــده ای نزدیــک فراهــم شــده اســت.
وی در ادامــه و بــا اشــاره بــا ثبــت رشــد اقتصــادی درکشــور
پــس از یــک دوره دو ســاله رکــود ،گفــت  :بــرای  2فصــل
متوالــی رشــد اقتصــادی مثبــت داشــتیم کــه نشــان مــی دهد
از رکــود خــارج شــده ایــم.
طیــب نیــا افــزود :در اواســط ســال گذشــته بــا شــرایط
جدیــدی در عرصــه بیــن المللــی مواجــه بودیــم کــه شــامل
رکــود اقتصــاد جهانــی ،کاهــش قیمــت محصــوالت اساســی و
کاهــش قیمــت نفــت بــود.
وزیــر اقتصــاد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان
اینکــه صــرف بدهــکار بــودن دولــت پدیــده بــدی نیســت،
آنچــه نامطلــوب اســت بدحســاب بــودن دولــت اســت،

تصریــح کــرد :نســبت بدهــی هــای دولــت بــه  GDPدر ایــران
هنــوز بــه  25درصــد نرســیده اســت.
طیــب نیــا در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایجــاد بــازار در بدهــی
هــا جــزو برنامــه هــای دولــت اســت تــا بتوانــد اوراق صکــوک،
مشــارکت و اســناد خزانــه را در آن منتشــر کنــد ،افــزود :
عملیــات بــازار بــاز بــرای بانــک مرکــزی بعنــوان مهمتریــن
ابــزار پولــی فراهــم خواهــد شــد  ،کــه هنــوز شــرایط بــرای
اعمــال عملیــات «بــازار آزاد» بــرای بانــک مرکــزی در کشــور
مهیــا نشــده اســت.
طیــب نیــا در ادامــه تصریــح کــرد  :دولــت بدهــی خــود بــه
بخــش خصوصــی را از طریــق انتشــار انــواع اوراق ،تادیــه مــی
کنــد ،اوراقــی کــه در بــازار ثانویــه قابلیــت نقــل و انتقــال و
تبدیــل بــه نقدینگــی را دارنــد و مــی تواننــد نیازهــای مالــی
پیمانــکاران را برطــرف کننــد.
وی در ادامــه از تصمیــم دولــت بــرای انتشــار شــش هــزار
میلیــارد تومــان صکــوک اجــاره ،عرضــه یکهــزار میلیــارد
تومــان در بــازار ثانویــه بــورس و اختصــاص پنــج هــزار
میلیــارد تومــان بــرای پرداخــت بدهــی طلبــکاران دولــت
خبــر داد.
طیــب نیــا گفــت :طلبــکاران دولــت مــی تواننــد بــا اوراق
بهــادار دریافتــی از دولــت ،بدهــی خــود بــه سیســتم بانکــی
را پرداخــت کننــد و بانــک هــا نیــز مــی تواننــد همــان اوراق
را بــه عنــوان وثیقــه نــزد بانــک مرکــزی بگذارنــد.
وزیــر اقتصــاد همچنیــن از تصمیــم دولــت بــرای انتشــار پنــج
هــزار میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت خبــر داد و گفــت:
عــاوه بــر ایــن ،در اســناد بودجــه ســالجاری ،ظرفیــت انتشــار
پنــج میلیــارد هــزار تومــان اســناد خزانــه نیــز پیــش بینــی
شــده اســت.
طیــب نیــا در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در پاســخ بــه
پرســش خبرنــگاران اظهــار داشــت :مــا بــه هیــچ وجــه قایــل
بــه ایــن موضــوع نیســتیم کــه جهــت گیــری سیاســت هــای
دولــت تغییــر کــرده و ایــن طــور نیســت کــه فکــر کنیــم
قبــا همــه تــوان دولــت معطــوف بــه مقابلــه بــا تــورم بــوده
و االن بــرای رســیدن بــه رونــق اقتصــادی ،بــه سیاســت هــای
پولــی رو آورده باشــیم ،ادامــه در صفحــه 13
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ســایت تهــران در صبــح بارانــی دیــروز میزبــان دو نمایشــگاه
تخصصــی بــود .چهاردهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
تاسیســات ســاختمان ،سیســتمهای سرمایشــی و گرمایشــی
و یازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی معــدن و صنایــع معدنــی
بــا حضــور محمدرضــا نعم ـتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت و مهــدی کرباســیان رییــس ســازمان توســعه و
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایرانــی (ایمیــدرو) افتتــاح
شــده و تــا  ۲۸مهــر میزبــان مخاطبــان خواهنــد بــود.
ظرفیتها را برای مشتری خارجی افزایش دهید
نمایشــگاه بــزرگ تاسیســات بــا حضــور نماینــدگان مســتقیم
از کشــورهای آلمــان ،امریــکا ،اتریــش ،اســپانیا ،اســلوونی،
اوکرایــن ،امــارات ،انگلیــس ،ایرلنــد ،ایتالیــا ،برزیــل ،بلژیــک،
تایلنــد ،تایــوان ،ترکیــه ،چیــن ،ســوئیس ،ســوئد ،فرانســه،
ژاپــن ،دانمــارک ،فنالنــد ،کرهجنوبــی ،کویــت ،مالــزی،
مجارســتان ،مکزیــک ،یونــان ،هنــد و هلنــد آغــاز بـهکار کــرد
تــا یکــی از بزرگتریــن مشــارکتهای بینالمللــی در ســطح
یــک نمایشــگاه ایرانــی کلیــد بخــورد.
نخســتین مهمــان ایــن رویــداد وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــود کــه طبــق معمــول بــدون هرگونــه تشــریفاتی
بــه نمایشــگاه آمــد و ضمــن بازدیــد از بخشهــای اصلــی
نمایشــگاه و مالقــات بــا غرفــهداران ،دقایقــی بــا اهالــی
رســانه بــه صحبــت پرداخــت.
محمدرضــا نعمـتزاده در جریــان افتتــاح ایــن رویــداد ضمــن
ابــراز رضایــت از مداومــت در برپایــی چنیــن رویــدادی
گفــت :خوشــبختانه همــه ســاله شــاهد پیشــرفت بیشــتر
ایــن نمایشــگاه هســتیم البتــه بــه خاطــر رکــود فعالیتهــای
ســاختمانی و ساختوســاز ایــن بــازار کمــی دچــار مشــکل
شــده امــا انشــااهلل بـهزودی شــاهد رونــق در اقتصــاد خواهیــم
بــود .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد :بســیاری
از تجهیزاتــی کــه دیــروز از خــارج وارد کشــور میشــد،
امــروزه در داخــل ســاخته و طراحــی میشــود و امیدواریــم
ایــن محصــوالت تولیــدی بــرای صــادرات مناســب باشــد.
ســازندگان خــوب و معتبــری داریــم بهطــوری کــه برخــی از
آنهــا  ۵۰درصــد از کاالهــای خــود را صــادر میکننــد.
وی تصریــح کــرد :همگــی بایــد کمــک کنیــم تــا صــادرات
در ایــن بخــش توســعه یافتــه ،ضمــن اینکــه بــا فعــال

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نمایشگاه بینالمللی تهران مطرح کرد

با هدف صادرات ،سرمایهگذاری و تولید کنید
شــدن بخــش مســکن و ساختمانســازی و همچنیــن
ســرمایهگذاریهای جدیــد شــاهد رونــق بیشــتر ایــن
صنعــت در کشــور خواهیــم بــود ۳۰ .کشــور جهــان در ایــن
نمایشــگاه حضــور چشــمگیری دارنــد کــه تعدادشــان نســبت
بــه ســال گذشــته بیشــتر شــده اســت.
نعمــتزاده افــزود :شــرکتکنندگان ایرانــی نیــز از
شــرکتهای معتبــر داخلــی هســتند کــه امیــدوارم ایــن
چنیــن نمایشــگاهی باعــث ارتبــاط بیشــتر واحدهــای
داخلــی و خارجــی بــا یکدیگــر شــود .وی همچنیــن دربــاره
مهمتریــن چالشهــای پیــش روی صــادرات کشــور و
مزیتهــای نســبی صــادرات گفــت :در درجــه نخســت
مــا بایــد ظرفیتســازی کنیــم ،البتــه ظرفیــت کافــی در
زمینههایــی کــه مشــتریان خارجــی داریــم موجــود اســت
کــه بایــد افزایــش یابــد .بازاریابــی در خــارج از کشــور یکی از
مشــکالت ماســت چراکــه دانش حضــور در بازارهــای خارجی
دانــش ویــژهای اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد شــرکتها
بیشــتر تــاش و حتــی شــرکتهای بزرگمقیــاس بهطــور
حتــم از متخصصــان صادراتــی خارجــی کــه تجربــه کافــی در
ایــن زمینــه دارنــد اســتفاده کننــد.
نعمــتزاده تاکیــد کــرد :برگــزاری دورههــای آموزشــی
کاربــردی ،حضــور بیشــتر و فعالتــر در نمایشــگاههای
خــارج از کشــور و تبلیغــات مربــوط بــه آن میتوانــد در
توســعه صــادرات موثــر باشــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تصریــح کــرد :فضــای
بینالمللــی کــه پیــشرو اســت و نیــز رفــع موانــع
بینالمللــی و همچنیــن بهبــود روابــط بانکــی و مســائل

مختلفــی کــه در گذشــته در آن زمینههــا محدودیــت
داشــتیم ،بهطــور قطــع باعــث رونــق صــادرات خواهــد شــد.
وی در پایــان گفــت :بازارهــای صادراتــی ایــن طــور نیســت
کــه اگــر مــا کاالی مــازاد داشــتیم ،آن را صــادر کنیــم بلکــه
بایــد بــا هــدف صــادرات ،ســرمایهگذاری و تولیــد را انجــام
دهیــم و در بازارهــا حضــور داشــته باشــیم ،البتــه کیفیــت و
قیمتهایمــان هــم بایــد بهطــور حتــم قابــل رقابــت باشــد
چــون عرضهکننــدگان در دنیــا بســیار زیــاد هســتند.
میتوانیم بزرگتر از این حرفها باشیم
در نمایشــگاه تاسیســات انــواع چیلــر ،بــرج خنــک کننــده،
دیــگ آب گــرم و بخــار ،لولــه و اتصــاالت ،شــیرآالت
صنعتــی ،سیســتمهای کنتــرل بــیاماس ،الکتروموتــور،
آبگرمکنهــای خورشــیدی و تصفیــه آب و هــوا بــه معــرض
نمایــش گذاشــته شــدهاند.
ایــن رویــداد در وســعت  ۴۸هــزار مترمربــع میزبــان ۴۱۹
شــرکت ایرانــی و  ۲۰۴شــرکت خارجــی اســت و نســبت بــه
دوره قبــل  ۵۰درصــد رشــد کمــی و کیفــی داشــته اســت.
عبــد الکریــم جاللــی ،مدیــر برگــزاری ایــن نمایشــگاه معتقــد
اســت تمــام ظرفیتهــا بــرای اینکــه در دورههــای آینــده
تمــام مســاحت نمایشــگاه بینالمللــی جمهــوری اســامی
ایــران را در اختیــار بگیریــم آمــاده اســت .وی در گفتوگــو
بــا صمــت اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه نمایشــگاه
تاسیســات دامنــه وســیعی از حوزههــا را دربرمیگیــرد؛
بنابرایــن مــا مخاطبــان بســیار گســتردهای داریــم .شــرکتها
و صنایــع بزرگــی مثــل نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها ،تمامــی
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صنایــع پتروشــیمی ،صنایــع نســاجی ،دامــداری و ...بــا
موضــوع تاسیســات در ارتبــاط هســتند .از ایــنرو بهطــور
قطــع ایــن رویــداد تاثیرگــذاری بســیار باالیــی دارد .بخــش
صنعــت ســاختمان نیــز در ابعــاد گســترده بــه محصــوالت
تاسیســاتی (آب و فاضــاب) وابســته اســت .بــه همــه اینهــا
محصوالتــی را اضافــه کنیــد کــه در واحدهــای خانگــی و
بــرای عامــه مــردم تولیــد میشــوند .وی همچنیــن گفــت:
نمایشــگاه تاسیســات ایــران بــا  ۱۴ســال ســابقه برگــزاری
اکنــون در تمــام جهــان شــناخته شــده اســت و میتــوان
آن را یکــی از  ۱۰عنــوان برتــر جهــان دانســت .ضمــن اینکــه
در خاورمیانــه بیرقیــب اســت و کشــورهایی مثــل ترکیــه
و امــارات هــم در ایــن زمینــه حــرف خاصــی بــرای گفتــن
ندارنــد .خوشــبختانه ایــن رویــداد تاییدیــه اتحادیــه یوفــی
و تشــکلهای معتبــر بینالمللــی را داراســت و از میــزان
مشــارکت کشــورهای خارجــی میتــوان بــه ســطح اهمیــت
آن پــی بــرد.
و اما کان مین یازدهم
بــه یازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی معــدن و تجهیــزات
معدنــی میرســیم .رویــدادی ویــژه بــا عنــوان تجــاری کان
میــن کــه فــراز و نشــیبهای بســیاری را در برگــزاری
طــی کــرد تــا ســن آن از یــک دهــه عبــور کنــد .ایــن
نمایشــگاه جــزو معــدود رویدادهــای کشــور اســت کــه در
آن تعــداد شــرکتهای خارجــی حاضــر در نمایشــگاه
از تعــداد شــرکتهای داخلــی بیشــتر اســت .ایــن اتفــاق
بهطــور معمــول دربــاره رویدادهــای دیگــر رخ نمیدهــد.
همــکاری گســترده و گروهــی مشــارکتکنندگان خارجــی
از جملــه کشــور آلمــان بــا  ۳۰شــرکت ،کشــور ایتالیــا بــا ۲۸
شــرکت و کشــور چیــن بــا  ۱۶شــرکت کــه بیشــترین فضــای
بخــش خارجــی را نیــز بــه خــود اختصــاص خواهنــد داد ،از
ویژگیهــای بــارز ایــن نمایشــگاه اســت.
نمایشــگاه کان میــن کــه بــا حضــور چهرههــای شــاخص
معدنــی کار خــود را در ســایت تهــران آغــاز کــرده ابعــاد
چنــدان بزرگــی نــدارد امــا میتــوان آن را یکــی از
مهمتریــن رویدادهــای ســال در زمینــه معــدن دانســت کــه
بــرای بزرگتــر شــدن و قــرار گرفتــن در کنــار نمونههــای
خارجــی ،نیــاز بــه حمایــت و پشــتیبانی بخشهــای مختلــف
داخلــی و خارجــی دارد
ادامه در صفحه 13.0

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جزئیات توافق جدید برقی ایران-آلمان؛

اولین قرارداد برقی ایران با ژرمنها امضا شد
اولیــن تفاهــم نامــه رســمی توســعه صنعــت
بــرق ایــران بــه منظــور احــداث یــک نیــروگاه
خورشــیدی بیــن ایــران و یــک شــرکت آلمانــی
امضــا شــد.
پــس از رفــت و آمدهــای هیاتهــای انــرژی آلمانــی
بــه تهــران در طــول چنــد مــاه گذشــته تاکنــون ،اولیــن
تفاهــم نامــه رســمی توســعه صنعــت بــرق ایــران بــه
منظــور احــداث یــک نیــروگاه خورشــیدی بیــن ایــران
و یــک شــرکت آلمانــی امضــا شــد.
در حــدود ســه ماهــه گذشــته تاکنــون بــا ســفر زیگمــار
گابریــل قائــم مقــام صدراعظــم و وزیــر اقتصــاد و انــرژی
آلمــان و پــس از آن اوالف نيــس وزيــر ايالتــي اقتصــاد،
کار و ترابــري ايالــت نيدرزاکــس و نیلــس اشــمید وزیــر
اقتصــاد ایالــت بــادن وورتمبــرگ آلمــان بــه تهــران،
دور جدیــد مذاکــرات بــا آلمانیهــا بــه منظــور امضــای
قراردادهــای جدیــد برقــی در دوران پســاتحریم انجــام
شد.
در همیــن حــال ،هوشــنگ فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو
اخیــرا بــا اشــاره بــه آغــاز دور جدیــد مذاکــرات برقــی
ایــران و آلمــان ،تاکیــد کــرده بــود :پیشــنهاد ســاخت
نیروگاههــای جدیــد بــرق بــه شــرکتهای آلمانــی
ارائــه شــده اســت و بــه زودی قراردادهــای جدیــد
نیروگاهســازی امضــا میشــود.
بــه عبــارت دیگــر ،پــس از توافــق هســتهای ویــن بیــن
ایــران و کشــورهای عضــو گــروه  ،۵+۱مســئوالن ایــران
و آلمــان در طــول ســه مــاه گذشــته تاکنــون در پنــج
محــور اصلــی شــامل انتقــال دانــش فنــی و تکنولــوژی
در حــوزه صرفهجویــی مصــرف آب و بــرق ،ارتقــای
راندمــان نیروگاههــا و ســاخت واحدهــای جدیــد
نیروگاهــی و ســاخت نیروگاههــای تجدیدپذیــر و انــرژی
نــو دیــدار و گفتگــو کــرده انــد.
بــر ایــن اســاس ،امــروز تفاهــم نامــه احــداث فــاز اول
نیــروگاه  ۱۰مگاواتــی خورشــیدی (فتوولتائیــک) در
اهــواز بیــن شــرکت آلمــان Green ۳۰۰۰و شــرکت

بــرق منطق ـهای خوزســتان منعقــد شــد.
محمــود جانقربــان مدیــر بــرق منطقــه ای خوزســتان در
مراســم امضــای تفاهــم نامــه بــا ایــن شــرکت آلمانــی بــا
بیــان اینکــه باتوجــه بــه وضعیــت آب و هوایــی خوزســتان،
احــداث نیروگاههــای بــادی و خورشــیدی بــرای تولیــد
انرژیهــای تجدیدپذیــر میتوانــد ضمــن جــذب
ســرمایهگذاریهای خارجــی در صنعــت بــرق خوزســتان،
در تأمیــن بخشــی از نیــاز انــرژی بــرق مشــترکان صنعتــی
وخانگــی منطقــه کمــک کنــد ،گفــت :انتقــال دانــش فنــی
یکــی از اهــداف امضــای ایــن قــرارداد بــا شــرکت آلمانــی
است.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن تاکیــد کــرد :پــس از اجــرای
فــاز نخســت ایــن تفاهــم نامــه در آینــده نزدیــک بــا فراهــم
آمــدن زمینههــای الزم احــداث نیــروگاه  ۱۰۰مگاواتــی
در خوزســتان توســط ایــن شــرکت آلمانــی در برنامــه کار
خواهــد بــود.
آندریــاس رنکــر مدیرعامــل شــرکت ۳۰۰۰ Green
آلمــان در ایــن نشســت اظهــار کــرد :افزایــش و ارتقــای
همکاریهــای اقتصــادی بیــن ایــران و آلمــان یکــی از
اهــداف امضــای ایــن قــرارداد برقــی اســت.

شماره هشت  ///هفته آخرمهر هزار و سیصد نود و چهار

تاکید وزیر نیرو بر توسعه روابط
ایران و اندونزی در زمینه انرژی
حمیــد چیــت چیــان در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه دو کشــور
ایــران و اندونــزی ،کشــورهایی بــزرگ ،مســلمان و بــرادر هســتند،
اظهــار داشــت :ایــران و اندونزی ســوابق طوالنــی در روابــط دارند،
هرچنــد ایــن رونــد در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل مســائلی
مختلــف جهانــی اندکــی کنــد شــده بــود ،امــا در موقعیــت کنونی
مــی تــوان در خصــوص گســترش روابــط صحبــت کــرد.
وی ادامــه داد :ســفر رییــس جمهــور و وزیــر خارجــه ایــران
بــه کشــور اندونــزی در مــاه هــای اخیــر نشــان دهنــده اراده
گســترده ایــران بــرای توســعه روابــط بــا اندونــزی اســت.
چیــت چیــان بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــران در زمینــه
انــرژی ،افــزود :وزارت نیــرو بــدون هیــچ محدودیتــی حاضــر بــه
همــکاری بــا کشــور اندونــزی در زمینــه تولیــد انــرژی اســت،
همچنیــن بــا توجــه بــه توانمنــدی هــای کشــور اندونــزی از
حضــور آنــان در بــازار انــرژی ایــران نیــز اســتقبال مــی کنیــم و
مــی توانیــم در ایــن زمینــه یکدیگــر را تقویــت کنیــم.
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :مــا بایــد تــاش کنیــم ایــده هــای
همــکاری بیــن دو کشــور را بــه عمــل تبدیــل کنیــم.

استفاده از تشکلهای کارگری برای
ی کارگاهها
بازرس 
داوود امیــری اظهــار کــرد :تنظیــم روابــط کار بــر عهــده
وزارت کار اســت و موضــوع کاهــش یــا افزایــش شــکایات
کارفرمایــی و کارگــری در مراجــع حــل اختــاف بــه نحــوه
.مدیریــت و نظــارت وزارت کار بــر میگــردد
وی افــزود :ممکــن اســت دلیــل بســیاری از ایــن دعــاوی بــه
اوضــاع اقتصــادی کشــور و تحریمهــای خارجــی بازگــردد
ولــی درصــد بســیاری از پروندههــای شــکایات بــه دلیــل آن
اســت کــه وزارت کار وظیفــه خــود را در بحــث بازرسـیهای
.کارگاهــی بــه درســتی ایفــا نکرده اســت
امیــری تصریــح کــرد :بازرســان کار بایــد بــه کارگاههــا ورود
و رعایــت شــدن حداقلهــای قانونــی را بررســی کننــد ولــی
تعــدد بنگاههــا
متاســفانه ایــن کار را انجــام نمیدهنــد و
ّ
و کــم بــودن تعــداد بازرســان را بهانــه قــرار میدهنــد در
.صورتــی کــه ایــن توجیــه مناســبی نیســت
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در ایــن دیــدار ،وزیــر انــرژی و منابــع معدنــی اندونــزی بــا بیــان
اینکــه ایــن ســفر بــرای زمینــه ســازی ســفر آینــده رییــس
جمهــور ایــن کشــور بــه ایــران اســت ،ادامــه داد :هــدف از ایــن
ســفر تقویــت روابــط و مذاکــره در خصــوص تبــادل و امنیــت
انــرژی بیــن دو کشــور اســت.
‹ســودیرمان ســعید› اضافــه کــرد :موضــوع انــرژی بــه عنــوان
یــک راهبــرد کلیــدی در جهــت توســعه اقتصــادی بــرای دولــت
و مــردم اندونــزی مطــرح اســت و بــا وجــود کمبودهایــی کــه
در ایــن زمینــه در اندونــزی وجــود دارد امــا در مقابــل ،قابلیــت
هــای مناســبی در زمینــه انــرژی هــای فســیلی و تجدیدپذیــر از
جملــه انــرژی خورشــیدی ،بــادی و زمیــن گرمایــی وجــود دارد.
وی تصریــح کــرد :یکــی از برنامــه هــای مهــم اندونــزی تنــوع
بخشــی بــه منابــع تولیــد انــرژی در ایــن کشــور اســت تــا در
کنــار انــرژی هــای فســیلی از انــرژی هــای پــاک نیــز اســتفاده
کنیــم.
ســعید بــا دعــوت از ایــران بــرای مشــارکت در بخــش انــرژی
اندونــزی ادامــه داد :در بازدیدهایــی کــه از شــرکت هــای ایرانــی
داشــتیم متوجــه شــدم کــه ایــران در زمینــه انــرژی هــای
تجدیدپذیــر حرکــت هــای بســیار بزرگــی انجــام داده و مایــل
هســتیم در زمینــه بــرق آبــی بــا ایــران همــکاری کنیــم.
منبع:ایرنا
رییــس کانون شــورای اســامی کار خراســان شــمالی در عین
حــال افــزود :امــروز بخــش اعظمــی از بازرس ـیها از حالــت
فــردی و ســنتی خــارج شــده و مراکــز بازرســی پیشــرفتهتر
و کارشناس ـیتر شــدهاند از ســوی دیگــر وجــود پایگاههــای
اطــاع رســانی موجبــات دسترســی ،کنتــرل و اعمــال نظــارت
.را فراهــم کرده اســت
وی کمــک گرفتــن از تشــکلهای کارگــری بــرای انجــام
بازرســی هــای درون کارگاهــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و
گفــت :علیرغــم آنکــه انجمنهــا و تشــکلهای صنفــی
کارگــری بارهــا آمادگــی خــود را بــرای کمــک بــه وزارت کار
اعــام کردهانــد امــا وزارت کار از پتانســیل آنهــا تــا کنــون
.اســتفاده نکــرده اســت
بــه گفتــه امیــری ،تشــکلهای کارگــری بــا توجــه بــه
ارتباطاتــی کــه بــا نیروهــای کارگــری و حتــی کارفرمایــی
.دارنــد میتواننــد بــا هزینــه کــم عهــده دار ایــن کار شــوند
منبع :ایسنا

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

راهکار ارزی وزارت
صنعت برای صادرات

روایت جدید از سقوط تجارت
خارجی

مجتبــی خســروتاج در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر
بــا بیــان اینکــه هیــچ یــک از سیاســتهای
اقتصــادی دولــت طــی دو ســال گذشــته ،ضــد
صادراتــی نبــوده اســت ،گفــت :طــی دو ســال
اخیــر ،هیــچ یــک از سیاســتهای اقتصــادی
دولــت بــر علیــه صــادرات نبــوده یــا ترمزگیــری
پیــش روی صــادرات نگذاشــته ،ایــن در حالــی
اســت کــه حتــی مقــررات نیــز بــه گونــهای
اصــاح شــده اســت کــه در جهــت تســهیل
صــادرات و توســعه آن باشــد.
قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
افــزود :در شــش ماهــه ابتــدای ســال جــاری
آمارهــای گمــرک نشــانگر ایــن اســت کــه
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی بــه  ۲۰.۵میلیــارد
دالر رســیده کــه در همیــن مــدت ،کشــور ۲۰.۸
میلیــارد دالر واردات داشــته و در کل تــراز منفــی
در شــش ماهــه ابتــدای امســال بــرای کشــور رقم
خــورده اســت .البتــه از ابتــدای ســال جــاری تــا
پایــان مردادمــاه ،تــراز تجــاری کشــور بــه دلیــل
پیشــی گرفتــن صــادرات از واردات مثبــت بــوده
اســت؛ امــا در شــهریورماه ،پیشــی گرفتــن ۳۰۰
میلیــون دالری واردات از صــادرات ،ایــن تــراز را
منفــی کــرده اســت.

قائممقــام وزیــر صنعــت بــا تشــریح عوامــل
کاهــش تجــارت خارجــی در نیمــه اول ســال
جــاری ،گفــت :دولــت بــا افزایــش حســابگرانه
نــرخ ارز مــی توانــد منجــر بــه رونــق صــادرات
در نیمــه دوم امســال شــود.
کاهش تجارت خارجی چقدر نگران کننده است؟

قائــم مقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت›گفــت  :در پاســخ
بــه ایــن ســئوال کــه کاهــش تجــارت خارجــی کشــور و
صــادرات غیرنفتــی ،چقــدر نگــران کننــده اســت ،بایــد گفت
کــه عمــده کاهــش بــه دلیــل عواملــی بــوده کــه خــارج از
اختیــار دولــت اســت و برخــی مســائل منطقـهای و ناامنــی
در همســایه هــای ایــران ،همچــون عــراق و افغانســتان
هــم مزیــد بــر علــت شــده و صــادرات مــا را تقلیــل داده
اســت ،ضمــن اینکــه در بخــش محصــوالت غذایــی نیــز دو
بــازار پــر اهمیــت بــرای ایــران هــم ایــن دو کشــور عــراق
و افغانســتان هســتند کــه در عــراق نیــز صادرکننــدگان
دغدغــه بازگشــت پــول خــود را دارنــد.
وی ادامــه داد :اثــرات ناامنــی در همســایگان ایــران ،در
صــادرات کشــور موثــر بــوده و در صــادرات محصــوالت
کشــاورزی هــم اثرگــذار بــوده اســت بــه نحــوی کــه در ۵
ماهــه ابتــدای امســال ،نســبت بــه ســال قبــل  ۱۳درصــد
کاهــش وزنــی و  ۷درصــد کاهــش ارزشــی را داریــم کــه
البتــه امیدواریــم بتوانیــم در نیمــه دوم امســال ،آن را
جبــران کنیــم.
خســروتاج گفــت :امســال صــادرات پســته و برخــی
محصــوالت کشــاورزی در شــش ماهــه دوم ســال بــا برنامــه
ریــزی بــه گونــه ای پیــش خواهــد رفــت کــه کاهــش
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صــادرات در نیمــه اول جبــران شــود.
راهکار ارزی وزارت صنعت برای افزایش صادرات
ایــن مقــام مســئول در وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
خصــوص دســتیابی بــه اهــداف صادراتــی از پیــش تعییــن
شــده کشــور گفــت :امســال بــه اهــداف صادراتــی دســت
خواهیــم یافــت ،ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته
 ۵۰میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی محقــق شــده اســت
کــه بنــا بــود بــا رشــد  ۲۰درصــدی در ســال جــاری محقــق
شــود ،ایــن در حالــی اســت کــه در شــش ماهــه دوم
امســال ،صــادرات افزایــش خواهــد یافــت و امیدواریــم بــه
اهــداف از پیــش تعییــن شــده برســیم.
خســروتاج گفــت :در شــش ماهــه ابتــدای ســال جــاری،
صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه  ۲۰.۵میلیــارد دالر رســیده
اســت امــا در شــش ماهــه دوم ســال بــا توجــه بــه تجربیــات
گذشــته مــی توانیــم بــه  ۵۰میلیــارد دالر ســال قبل برســیم
در حالــی کــه مــا پیــش بینــی رشــد  ۲۰درصــدی صــادرات
را هــم داشــتیم ولــی بــا توجــه بــه مجموعــه شــرایطی کــه
نــام بــرده شــد ،کار ســخت شــده اســت.
وی افــزود :البتــه رشــد صادراتــی راهکارهــای کوتــاه مدتــی
هــم دارد کــه دولــت بــه دنبــال آن اســت آنهــا را اجرایــی
کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه در کوتــاه مــدت یکــی از عواملــی
کــه بــر صــادرات اثرگــذار اســت ،نــرخ ارز اســت کــه
صادرکننــدگان نگــران ایــن هســتند کــه نــرخ ارز پاییــن
آیــد و ایــن نگرانــی را هــم دارد کــه مبــادا مــواد اولیــه
خــود را بــا نــرخ  ۳۵۰۰تومانــی امــروز خریــداری کــرده و
بعــدا ،متضــرر شــود در حالــی کــه ایــن نگرانــی خــود باعــث
کاهــش صــادرات هــم مــی شــود.
قائــم مقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت خاطرنشــان
کــرد :بــر ایــن اســاس ،دولــت بایــد در یــک سیاســت
اقتصــادی ،صادرکننــدگان را راضــی نــگاه دارد بــه نحــوی
کــه صادرکننــدگان را نســبت بــه سیاســتهای پولــی و
مالــی مطمئــن کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه ضمــن اینکــه از
نوســانات شــدید نــرخ ارز جلوگیــری کنــد و رشــد آرامــی
را بــرای نــرخ ارز رقــم زنــد کــه قابــل کنتــرل هــم باشــد و
نوســان شــدید نداشــته باشــد ،زمینــه امیــد را هــم بــرای
صادرکننــدگان فراهــم کنــد و صادرکننــده هــم مطمئــن
خواهــد بــود کــه سیاســتهای کالن پولــی بــه نحــوی
اســت کــه از صــادرات حمایــت مــی کنــد.
وی ازود :در گذشــته کــه حجــم واردات نســبت بــه صــادرات
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بیشــتر بــود ،تغییــرات در نــرخ ارز و کاهــش ارزش پــول
ملــی مــی توانســت بــه شــدت بــر روی صــادرات و واردات
اثرگــذار باشــد ،چراکــه ایــن چرخــه صــادرات و واردات،
یــک دور تسلســل اســت و اگــر نــرخ ارز را بــاال بریــم ،مــواد
اولیــه کاالهــای صادراتــی بــاال مــی رود و در نتیجــه تولیــد
گرانتــر تمــام مــی شــود؛ بنابرایــن یــک دور تسلســل
پیــش مــی آیــد کــه بایــد بــرای آن چــاره اندیشــی کــرد.
خســروتاج گفــت :بــه نظــر مــی رســد ســاختار اقتصــادی
بــه تدریــج بــه ســمتی مــی رود کــه ســهم صــادرات بیشــتر
و ســهم واردات کمتــر مــی شــود؛ بنابرایــن اثــر نگــران
کننــده افزایــش نــرخ ارز ،کمتــر نمــود پیــدا مــی کنــد ،ایــن
در حالــی اســت کــه در مجمــوع تجــارت خارجــی ایــران،
 ۵۲میلیــارد دالر صــادرات و  ۵۰میلیــارد دالر واردات رقــم
مــی خــورد کــه آثــار و تبعــات نــرخ ارز در واردات آنقــدر
نگــران کننــده نیســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در شــرایطی کــه
در اقتصــاد ،ســهم واردات نســبت بــه کل تجــارت خارجــی
زیــاد نیســت ،آثــار افزایــش نــرخ ارز بــه انــدازه شــرایطی
نیســت کــه واردات از صــادرات پیشــی گرفتــه باشــد.
وی اظهــار داشــت :البتــه نــرخ ارز در صــادرات محصــوالت
کشــاورزی اثــر چندانــی نــدارد و حتــی دولــت بــا نــرخ
یارانــه ای ،کــود و ســم را در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی
دهــد امــا در برخــی واحدهــای صنعتــی ،افزایــش نــرخ
ارز ممکــن اســت بــر روی مــواد اولیــه و ماشــین آالت
اثرگــذار باشــد و هزینــه را بــاال بــرد کــه بایــد اثــرات آن را
مالحظــه کــرد .البتــه بــه طــور کلــی ،نــرخ ارز در کاالهــای
مختلــف اثــر جزئــی دارد و در صــادرات کاالهایــی همچــون
فــرش نیــز اثرگــذاری بســیار اندکــی دارد ،ضمــن اینکــه
در صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان و صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی نیــز بــاال بــردن نــرخ ارز اثــری نــدارد و
حتــی منجــر بــه شــکوفایی هــم مــی شــود چراکــه دانایــی و
دانــش فنــی ،ایجــاد ثــروت مــی کنــد.
خســروتاج ادامــه داد :البتــه معتقــد نیســتم کــه توســعه
صــادرات صرفــا متکــی و نیازمنــد افزایــش نــرخ ارز اســت
بلکــه در آن اثرگــذار اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه در
تعییــن نــرخ ارز عوامــل متعــددی را بایــد دیــد امــا در
کوتــاه مــدت ،افزایــش نــرخ ارز مــی توانــد در جهــت رونــق
صــادرات ،یــاری رســان باشــد امــا در بلندمــدت بایــد بــرای
آن فکــری کــرد
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ادن ملکــی بــه عنــوان مجــری برگــزاری ایــن رویــداد بــه گفــت:
معــدن و صنایــع معدنــی بایــد جــدی گرفتــه شــوند .بایــد توجــه
داشــت کــه برگــزاری چنیــن نمایشــگاههایی موقعیــت مناســبی
را بــرای آشــنایی مســتقیم قشــر دانشــگاهی ،پژوهشــگران،
دســتاندرکاران و متخصصــان بــا دســتاوردهای علمــی -صنعتــی
روز فراهــم میکنــد؛ بنابرایــن هرچــه بــه رشــد و تقویــت ایــن
نمایشــگاه کمــک کنیــم ،در واقــع جــای کار و فعالیــت را بــرای
فعــاالن ایــن عرصــه بازتــر کردهایــم .گفتنــی اســت در ایــن رویــداد
انــواع صنایــع و تجهیــزات معــادن زیرزمینــی و روبــاز ،دســتگاهها،
تجهیــزات و ماشــینآالت خاکبــرداری ،ماشــینآالت مشــترک
راهســازی و معدنــی ،دســتگاهها ،تجهیــزات و ماشــینآالت حفــر و
نگهــداری تونــل ،انــواع ماشــینآالت و تجهیــزات حفــاری ،دســتگاهها
و تجهیــزات مرتبــط بــه کانــه آرایــی و فــرآوری معدنــی ،تجهیــزات
مربــوط بــه انتقــال و جابهجایــی مــواد معدنــی ،ماشــینآالت و
تجهیــزات اکتشــاف معــادن ،تجهیــزات وابســته بــه ذوب و اســتحصال
فلــزات ،ســنگهای ســاختمانی و تزئینــی ،ماشــینآالت ،تجهیــزات
و ابــزار بــرش و فــرآوری ســنگ تزئینــی ،طراحــی معــادن ،پژوهــش
و فنــاوری ،فرصتهــای ســرمایهگذاری در بخــش معــدن و
حملونقــل حــوزه معــدن ،بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
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بلکــه موضــوع اینجــا اســت کــه مــا کنتــرل تــورم را پیــش
نیــاز دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی مــی دانیــم.
تنهــا اتفاقــی کــه االن افتــاده ،تغییــری
وی
تصریــحدرکــرد :با
ز
اقتصــاد کشــور حاصــل شــده و آن،
شــرایط
کــه
اســت
پ
تــورملیاســترد
رونــد نزولــی می
کــها
حتــی از پیــش بینــی هــای
خ
ا
ر
ت
5ـههاگــر همیــن رونــد
ـر بــوده،دبـتـهونحــوی کـ
مــا هــم ســریع تـ
ز
کاهــش ماهانــه تـطلب
ا
ـت کــم ســالی
ـورمکاادامرـاـه پیمـاـدانکنبــد ،دسـر
نــته مــیدشـهـود و ایــن در حالــی
شــش درصــد از میــزان آن
کاسبــهدولنقطـ ی
ـه مــا در حــال حاضــر
ـه
ـ
نقط
اســت کــه نــرخ تــورم
ت
حــدود  11.5درصــد اســت و ایــن یعنــی زمینــه هــای تــک
رقمــی شــدن تــورم در آینــده نزدیــک مهیــا گردیــده اســت.
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد :گــر چــه ایــن بســته سیاســتی بــرای
مــدت شــش مــاه تنظیــم شــده امــا کامــا هماهنــگ بــا
سیاســت هــای پیشــین و همراســتا بــا سیاســت هــای پیــش
بینــی شــده دولــت بــرای آینــده اســت.
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رئیس جمهوری قانون اجرای برجام را ابالغ کرد
کلیــات طــرح «اقــدام متناســب و متقابــل دولــت جمهــوری
اســامی ایــران در اجــرای برجــام» در جلســه علنــی روز
یکشــنبه (19مهــر) بــه تصویــب رســیده بــود و جزئیــات آن
نیــز در روز ســه شــنبه(21مهر) مــورد موافقــت نماینــدگان
قــرار گرفــت و شــورای نگهبــان نیــز مصوبــه مجلــس را بــدون
هیچگونــه تغییــری در روز چهارشــنبه  22مهرمــاه جــاری تاییــد
کــرد.
بــه دنبــال آن رئیــس مجلــس شــورای اســامی ایــن قانــون را در
تاریــخ  23مهرمــاه بــرای اجــرا بــه رئیــس جمهــوری ابــاغ کرد.
متــن ایــن مصوبــه مجلــس کــه وکالی ملــت مــاده واحــده و
بندهــای آن را بــا  161رای موافــق 59 ،رای مخالــف و 13
رای ممتنــع از مجمــوع  250نماینــده حاضــر تصویــب کردند،بــه
شــرح زیــر اســت:
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در مــاده واحــده ایــن طرح
مقــرر کردنــد کــه دولــت در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی
امنیــت ملــی درصورتــی مــی توانــد بــه شــکل داوطلبانــه برنامــه
جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) را اجــراء کنــد کــه احــکام و
تکالیــف زیــر را در فرآینــد اجــراء رعایــت نمایــد:
 -1براســاس فتــوای رهبــر معظــم انقــاب اســامی هیــچ
دولتــی در ایــران حــق تولیــد و بــه کارگیــری ســاح هســته ای
را نــدارد و دولــت موظــف اســت سیاســت خلــع ســاح هســته
ای جهانــی را بــه طــور فعــال دنبــال کنــد و در کلیــه تــاش
هــای بیــن المللــی ،حقوقــی و دیپلماتیــک بــرای نجــات بشــریت
از خطــر ســاح هــای هســته ای و اشــاعه آنهــا ،از جملــه از
طریــق ایجــاد مناطــق عــاری از ســاح هــای کشــتار جمعــی بــه
ویــژه در ایجــاد ائتــاف منطقــه ای خاورمیانــه عــاری از ســاح
هســته ای بــه خصــوص در زمینــه خلــع ســاح هســته ای رژیــم
صهیونیســتی ،فعاالنــه مشــارکت نمایــد.
 -2پایــه برنامــه جامــع اقــدام مشــترک بــر همــکاری و احتــرام
متقابــل قــرار دارد و هرگونــه اقــدام مبتنــی بــر فشــار و تهدیــد
بــه هــر بهانــه ای بــه خاطــر اجــرای برجــام و یــا غیــر آن بــا
تشــخیص شــورای عالــی امنیــت ملــی موجــب تجدیدنظــر در
ایــن همــکاری مــی شــود و الزم اســت در آن صــورت مطابــق
مصوبــات ایــن شــورا اقدامــات متقابــل در نظــر گرفتــه شــود.
 -3دولــت موظــف اســت هرگونــه عــدم پایبنــدی طــرف مقابــل
در زمینــه لغــو مؤثــر تحریــم هــا یــا بازگردانــدن تحریــم هــای

لغوشــده و یــا وضــع تحریــم تحــت هرعنــوان دیگــر را بــه دقــت
رصــد کنــد و اقدامــات متقابــل در جهــت احقــاق حقــوق ملــت
ایــران انجــام دهــد و همــکاری داوطلبانــه را متوقــف نمایــد
و توســعه ســریع برنامــه هســته ای صلــح آمیــز جمهــوری
اســامی ایــران را ســامان دهــد بــه طــوری کــه ظــرف مــدت
دوســال ظرفیــت غنــی ســازی کشــور بــه یکصــد و نودهــزار ســو
افزایــش یابــد .شــورای عالــی امنیــت ملــی مرجــع رســیدگی
بــه ایــن موضــوع مــی باشــد.دولت بایــد ظــرف مــدت  4مــاه
برنامــه خــود را بــرای ایــن منظــور جهــت تصویــب بــه شــورا
ارائــه نمایــد.
 -4دولــت موظــف اســت برنامــه هســته ای جمهــوری اســامی
ایــران را بــا چشــم انــداز تجــاری -صنعتــی ،از جملــه در حــوزه
غنــی ســازی و تحقیــق و توســعه منطبــق بــا طــرح درازمــدت
ســازمان انــرژی اتمــی کشــور دنبــال کنــد .ســازمان انــرژی
اتمــی کشــور بایــد طــرح درازمــدت پانــزده ســاله کشــور در
حــوزه غنــی ســازی و تحقیــق و توســعه را حداکثــر ظــرف
مــدت دومــاه پــس از ابــاغ ایــن قانــون بــه تصویــب شــورای
عالــی امنیــت ملــی برســاند و بــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی
اتمــی ارائــه نمایــد بــه نحــوی کــه پاســخگوی نیــاز کشــور
بــرای ســوخت راکتورهــای قــدرت و تحقیقاتــی باشــد.
 -5بازطراحــی راکتــور آب ســنگین اراک و همچنیــن در
صــورت ضــرورت تبــادل ذخایــر غنــی شــده ،منــوط بــه انعقــاد
قراردادهــای قطعــی و مطمئــن جایگزیــن و حصــول اطمینــان
نســبت بــه اجــرای آنهــا باشــد.
 -6نظــارت هــای آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در
چهارچــوب مقــررات بیــن المللــی و بــا رعایــت مصالــح امنیــت
ملــی کشــور کــه شــورای عالــی امنیــت ملــی مشــخص مــی
کنــد ،انجــام پذیــرد و دولــت بایــد مراقبــت نمایــد کــه در
مســیر اجــرای برجــام و پــس از آن ،حفاظــت کامــل از اســرار
و اطالعــات طبقــه بنــدی شــده بــه ویــژه در حــوزه نظامــی
و امنیتــی صــورت گیــرد .میــزان همــکاری بــا آژانــس منــوط
بــه اقدامــات احتیاطــی الزم بــرای تضمیــن ایــن امــر ،توســط
آژانــس اســت .همچنیــن هیــچ گونــه دسترســی نظارتــی آژانس
بــه مراکــز نظامــی و اشــخاص حقیقــی بــه بهانــه برجــام مجــاز
نمــی باشــد مگــر آنکــه مــوارد بــه صــورت جداگانــه و بــا
جزئیــات بــه تصویــب شــورای عالــی امنیــت ملــی برســد.

 -7دولــت و قــوای مســلح کشــور موظفنــد بــه منظــور حراســت
از امنیــت و منافــع ملــی کشــور و حمایــت از متحدیــن در مقابله
بــا تروریســم ،تدابیــر الزم را نســبت بــه تقویــت توانمنــدی هــای
دفاعــی جمهــوری اســامی ایــران در همــه زمینــه هــای آفنــدی
و پدافنــدی از جملــه هوایــی ،دریایــی ،زمینــی ،موشــکی و
ایجــاد پدافنــد در مقابــل حمــات هســته ای و ســاخت پیــش
ران هــا ،باطــری هــای هســته ای ،تصویربــرداری نوترونــی و
پزشــکی هســته ای بــا قــوت و جدیــت برنامــه ریــزی و اقــدام
کننــد.
 -8دولــت و ســایر دســتگاههای حاکمیتــی و عمومــی موظفنــد
در چهارچــوب مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی تدابیــر الزم
را در نظــر بگیرنــد تــا در اثــر اجرائــی شــدن برجــام بــه هیــچ
وجــه اجــازه فرصــت طلبــی و سوءاســتفاده در داخــل کشــور بــه
آمریــکا یــا دیگــر دولتهــای خارجــی داده نشــود و فرصتــی بــرای
نفــوذ یــا سوءاســتفاده سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و امنیتــی
در اختیــار اســتکبار جهانــی قــرار نگیــرد.
 -9دولــت موظــف اســت منابــع مالــی آزادشــده را در چارچــوب
قانــون در جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و رونــق تولیــد،
ســرمایه گــذاری هــای ضــروری و بــا اولویــت نیازهــای بخــش
خصوصــی و تقویــت صنــدوق توســعه ملــی ،صــرف کنــد.
تبصــره  -1وزیــر امــور خارجــه موظــف اســت رونــد اجــرای
توافقنامــه را هــر ســه مــاه یــک بــار بــه کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی گــزارش دهــد.
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی موظــف اســت هــر
شــش مــاه یــک بــار گــزارش اجــرای برجــام را بــه صحــن علنــی
مجلــس شــورای اســامی ارائــه کنــد.
تبصــره  -2بــا اجــرای ایــن قانــون« ،قانــون الــزام دولــت بــه
تعلیــق اقدامــات داوطلبانــه در صــورت ارجــاع و یــا گــزارش
رونــد هســته ای بــه شــورای امنیــت» مصــوب ،1384/9/1
«قانــون الــزام دولــت بــه تجدیدنظــر در همــکاری بــا آژانــس
بیــن المللــی انــرژی اتمــی» مصــوب « ،1385/10/6قانــون
صیانــت از دســتاوردهای صلــح آمیــز هســته ای جمهــوری
اســامی ایــران» مصــوب  1389/4/29و «قانــون الــزام دولــت
بــه حفــظ دســتاوردها و حقــوق هســته ای ملــت ایــران»
مصــوب  1394/4/2لغــو مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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انــگارهی اصلــی بررســی ایــن کتــاب ،ایــن اســت کــه اگــر نخواهیــم بــه قــرون پیشتــر بــاز گردیــم ،علــل ناکامیهــای اقتصــادی
مــا ریشــه در تحوالتــی دارنــد کــه ایــران در قــرن نوزدهــم شــاهد بــوده اســت .گویــی اقتصــاد ایــران از ایــن دورهی صــد ســاله
نگذشــته اســت .بــر خــاف ادعاهــای گاه و بــیگاه شــماری از پژوهشــگران ،اقتصــاد ایــران در  1800بــا اقتصــاد ایــران در 1900
تفاوتــی نــدارد .در ابتــدا و انتهــای قــرن ،مالکیــت خصوصــی محتــرم نیســت و امنیتــی نــدارد .ســاختار سیاســی نیــز تغییــری
نکــرده اســت .همچــون گذشــته ،مســتبد اعظــم ،شــاه ،و وابســتگان بروکراســی متحجــر حاکــم همــه کارهانــد و بــرای مــردم نیــز
هیــچ پاســخگویی ندارنــد .شــیوه هــای تولیــد ،چــه از نظــر بیــان حقوقــی و چــه از دیــدگاه فــن شــناختی تغییــری نکــرده اســت.
نظــام مالیاتــی و دیــوان بــه همــان شــکل و صورتــی اســت کــه صــد ســال پیشتــر بــود .درســت اســت کــه بــرای ریشــه یابــی
توســعه نیافتگــی ایــران بایــد بیشتــر بــه عقــب برگردیــم ،ولــی در ایــن دو قــرن اســت کــه شــاهد تحوالتــی بــه واقــع دورانســاز
در زندگــی و اندیش ـهورزی اقتصــادی جوامــع گوناگــون بشــری بودهایــم .شــیوههای فنــی تولیــد در ایــن دوره متحــول شــدند.
پیشــرفت علــوم گوناگــون و کاربــرد علــوم پیشــرفتهتر در عرصههــای تولیــدی ،هم ـهی معــادالت ســنتی را در هــم ریخــت .نــه
فقــط شــیوهی زندگــی کــه شــیوهی اندیشــیدن نیــز متحــول و دگرگــون شــد .برشــی کــه چنــد قــرن پیشتــر آغــاز شــده بــود،
عیانتــر و چشــمگیرتر شــد .شــماری از جوامــع در نتیج ـهی مجموع ـهی پیچیــده ای از عوامــل مختلــف ،صنعتــی شــدند و بــه
دوران فراصنعتــی رســیدند و جوامعــی چــون ایــران از قافلـهی صنعــت و پیشــرفت عقــب ماندنــد.
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