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کرد

صادرات انتخاب نیست؛
12
الزام است

همایــش روز ملــی صــادرات امســال ،متفــاوت از
ســالهای گذشــته برگــزار شــد؛ بهطوریکــه
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــوری و
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه ایــران از
میهمانــان ویــژه ایــن همایــش بودنــد.

جذابیت صنعت ایران برای
سرمایهگذاران خارجی

13

هیاتهــای بلندپایــه خارجــی بــرای اعــام آمادگــی
ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف صنعتــی
و تولیــدی و انجــام همــکاری صنعتــی مشــترک بــه
ایــران ســفر کــرده و بــر ســر ایــن همکاریهــا
توافــق کردهانــد.

فدراسیون باید بر روی تولید
صادرات محور متمرکز شود

اقتصاد ایران را چگونه بسازیم؟
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دیــروز اتــاق بازرگانــی تهــران میزبــان پروفســور محمــد هاشــم پســران نامــزد نوبــل اقتصــاد ،دکتــر محمد
ســتاریفر و دکتــر ســعید لیــاز بــود.
در ادامــه سلســله نشسـتهای راهبردهــای اقتصــاد ایــران۳ ،اقتصــاددان بــزرگ دیدگاههــای خــود دربــاره
شــرایط اقتصــاد ایــران در دوران خــروج از رکــود را بررســی کردنــد .پســران مقیــم امریکاســت و در ایــن
نشســت از طریــق اســکایپ نظــرات خــود را عنــوان و بــر لــزوم ســرمایهگذاری در اقتصــاد تاکیــد کــرد

ســکاندار صنعــت بــرق ایــران از علــل
و عوامــل ضــروت تاســیس فدارســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته مــی
گویــد .علیرضــا کالهــی در کســوت رئیــس
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در گفــت و بــا
هــاب انــرژی عنــوان کــرد کــه بــا توجــه بــه
وســعت مقولــه صــادرات در صنعــت بــرق ،در
کمیتــه صــادرات ایــن تشــکل هســته اولیــه
تشــکیل فدراســیون بــه وجــود آمــد
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نظام بانکی محور توسعه
اقتصادی در پساتحریم

ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه بــا
کنــار رفتــن تحریمهــا ،نقــش نظــام
بانکــی در اقتصــاد کشــور چگونــه رقــم
خواهــد خــورد ؟ بــه بیــان دیگــر ،در
شــرایطی کــه بســیاری از صاحبنظــران
خــروج از رکــود و بازگشــت رونــق بــه
اقتصــاد را پیــش بینــی میکننــد ،آیــا
نظــام بانکــی کشــور قــدرت انطبــاق بــا
شــرایط جدیــد را خواهــد داشــت
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سرمایهگذاری و صادرات
کوتاهترین راه خروج از رکود
معــاون کل اســبق ســازمان توســعه تجــارت
ایــران در یادداشــتی ،ســرمایهگذاری و صــادرات
را کوتاهتریــن راه خــروج از رکــود دانســته
.ا ست
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،همزمــان بــا رونمایــی از بســته
ویــژه دولــت بــرای رونــق اقتصــادی ،حســین ســلطانینیا،
معــاون کل اســبق ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،در
یادداشــتی ،ســرمایهگذاری و صــادرات را کوتاهتریــن راه
خــروج از رکــود دانســته اســت .در یادداشــت وی آمــده
:است
ســرمایه گــذاری و صــادرات بــه منزلــه دو بــال بــرای«
اوج گیــری و رشــد اقتصــادی مــورد اتفــاق همــه اقتصــاد
دانــان جهــان اســت .فرآینــد توســعه اقتصــادی در هیــچ
کشــوری تحقــق نمیپذیــرد مگــر اینکــه از ورودی

انـرژی

ســرمایه گــذاری» چــه از نــوع داخلــی و« )(Input
چــه از نــوع خارجــی آن برخــوردار بــوده و از خروجــی
صــادرات» بــه عنــوان محصــول رقابــت« )(Output
پذیــر ســرمایه گــذاری بهــره منــد باشــد .ســرمایه گــذاری
چنانچــه بــا نــگاه صادراتــی صــورت پذیــرد منجــر بــه
.ایجــاد مزیــت رقابتــی در اقتصــاد مــی شــود
بــدون شــک توســعه صــادرات نیازمنــد ظرفیــت ســازی
اســت و ایجــاد هرگونــه ظرفیــت جدیــد صادراتــی نیازمنــد
ســرمایه گــذاری اســت .هرگونــه ســرمایه گــذاری در
صورتــی از بــازده مناســب برخــوردار خواهــد بــود کــه
بــا گرایــش حضــور محصــوالت و یــا خدمــات حاصــل از
ســرمایه گــذاری در بازارهــای بیــن المللــی صــورت پذیــرد.
ســرمایه گــذاری و صــادرات دو مؤلفــه اصلــی ایجــاد
اشــتغال ،توســعه زیرســاخت هــای اقتصــادی از جملــه
توســعه صنایــع ،توســعه کشــاورزی ،اســتخراج معــادن،
توســعه صنعــت حمــل و نقــل ،توســعه صنعــت توریســم و
در یــک کالم توســعه اقتصــادی اســت .ســرمایه گــذاری و
صــادرات باعــث رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و شــکوفایی
.اقتصــاد ملــی مــی گــردد
در شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران کــه بنگاههــای اقتصــادی
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از رکــود نســبتاً طوالنــی رنــج مــی برنــد ،بــا توجــه بــه
فضــای مناســبی کــه بــا اجــرای برجــام ایجــاد میشــود،
بهتریــن راه خــروج از رکــود ،ســرمایه گــذاری خارجــی در
بخــش هــای صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی و خدمــات بــا
جهــت گیــری صــدور محصــوالت و خدمــات آنهــا بــه
بازارهــای جهانــی توســط خــود ســرمایه گــذار خارجــی
.است
عــاوه بــر آن ،منابــع ارزی حاصــل از لغــو تحریمهــا نیــز
میبایســت بــا اولویــت در راســتای ایجــاد ظرفیــت هــای
جدیــد صادراتــی و حمایــت از صــادرات کاال و خدمــات
بـهکار گرفتــه شــود ،چــرا کــه هــر نظــام اقتصــادی بــرای
حرکــت رو بــه جلــو نیــاز بــه درآمدهــای ارزی پایــدار دارد
کــه صرفـاً از راه صــادرات محصــوالت و خدمــات و حضــور
مســتمر در بازارهــای بیــن المللــی حاصــل مــی شــود و
بــه منزلــه خــون در رگ هــای اقتصــاد ملــی بــه جریــان
.میافتــد
جــا دارد در آســتانه روز ملــی صــادرات کــه از قضــا امســال
بــا روز آغــاز اجــرای برجــام و شــروع فرآینــد لغــو تحریمهــا
مقــارن شــده ،دولــت و بــه ویــژه وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت بــه عنــوان متولــی اصلــی تولیــد و صــادرات،
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برنامــه عملیاتــی مشــخصی بــرای جــذب و تشــویق ســرمایه
گــذاری داخلــی و خارجــی در فعالیتهــای اقتصــادی
صــادرات گــرا در روز ملــی صــادرات بــه بنگاههــای
اقتصــادی کشــور ارائــه دهنــد تــا اولیــن گام جــدی بــرای
خــروج از رکــود برداشــته شــود و چــه بهتــر کــه ایــن برنامه
از زبــان شــخص رئیــس جمهــور بــه عنــوان باالتریــن مقــام
اجرایــی کشــور در معــرض قضــاوت کارآفرینــان ،ســرمایه
گــذاران داخلــی و خارجــی ،صاحبــان صنایــع و بنگاههــای
.تولیــدی و خدماتــی قــرار گیــرد

:قائممقام نعمتزاده به مهر خبرداد

رایزنی نعمت زاده برای کاهش حداقل  ۴درصدی نرخ سود صادراتی
قائممقــام وزیــر صنعــت از هدفگــذاری
دســتیابی بــه صــادرات  ۳۰میلیــارد دالری
در نیمــه دوم امســال خبــرداد و گفــت :وزیــر
صنعــت در حــال رایزنــی بــرای کاهــش ســود
تســهیالت صادراتــی از  ۲۰درصــد بــه  ۱۴تــا ۱۶
.درصــد اســت
مجتبــی خســروتاج در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت:
ســال گذشــته صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه ۵۰
میلیــارد دالر رســید کــه متاســفانه امســال بــه دلیــل
پــارهای از شــرایطی کــه در بازارهــای صادراتــی ایــران
در دنیــا رخ داده بــود ،صــادرات در نیمــه اول بــا افــت
مواجــه بــود امــا بــا توجــه بــه پیشبینیهــای صــورت

گرفتــه ،امیــد م ـیرود بتــوان افــت صــادرات در نیمــه اول
را جبــران و بــه رقــم  ۵۰میلیــارد دالری صــادرات در ســال
.گذشــته دســت یابیــم
قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود:
صــادرات غیرنفتــی کشــور در نیمــه اول ســال جــاری بــه
 ۲۰.۵میلیــارد دالر رســید کــه امیدواریــم در نیمــه دوم
ایــن رقــم بــه  ۳۰میلیــارد دالر برســد ،ایــن در شــرایطی
اســت کــه امســال پیشبینــی شــده بــود صــادرات بــا ۲۰
درصــد رشــد نســبت بــه ســال گذشــته ،بــه  ۶۰میلیــارد
دالر برســد امــا کار بــه دلیــل کاهــش قیمــت نفــت ،شــرایط
خــاص برخــی بازارهــای صادراتــی و کاهــش قیمــت برخــی
.مــواد معدنــی در بازارهــای جهانــی ســخت شــد

وی در خصــوص نــرخ ســود تســهیالت صادراتــی تصریــح
کــرد :در دولــت هشــتم ،میــزان نــرخ ســود تســهیالت
صادراتــی  ۶درصــد پایینتــر از ســود بانکــی بــود کــه
همیــن امــر ،تاثیــر زیــادی بــر رونــق صــادرات غیرنفتــی
گذاشــت؛ امــا در مقاطعــی بــا تصمیــم دولــت ،ایــن نــرخ
بــه صــورت یکســان بــا ســایر تســهیالت بانکــی اعمــال
میشــود .در ایــن میــان ،نظــر وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ایــن اســت کــه بــرای صــادرات بایــد حداکثــر
نــرخ تســهیالت صادراتــی بیــن  ۱۴تــا  ۱۶درصــد باشــد
.تــا بتــوان صــادرات را تشــویق کــرد
بــه گفتــه خســروتاج ،البتــه بانــک مرکــزی معتقــد اســت
کــه بایــد منابــع الزم بــرای پرداخــت مابهالتفــاوت نــرخ

ســود ترجیحــی تســهیالت صادراتــی را بــا نــرخ ســود
بانکــی در نظــر گرفــت و تامیــن کــرد؛ بنابرایــن اکنــون
کــه ســرمایه بانــک توســعه صــادرات افزایــش نداشــته
اســت ،نمیتــوان ایــن نــرخ را بــرای صادرکننــدگان در
نظــر گرفــت .البتــه در قانــون رفــع موانــع تولیــد ،افزایــش
.ســرمایه ایــن بانــک لحــاظ شــده اســت
وی اظهــار داشــت :بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا بتوانیــم
بــا تامیــن منابعــی اختصــاص یافتــه بــه یارانــه تولیــد
نیــز اســتفاده کــرد ،ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنــون
اســتفاده از تســهیالت بانکــی بــا نــرخ  ۲۰درصــدی بــرای
صادرکننــدگان توجیــه نــدارد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عضو هیات مدیره فدراسیون انرژی و صنایع وابسته

فدراسیون باید بر روی
تولید صادراتــ محور
متمرکز شود

ســکاندار صنعــت بــرق ایــران از علــل و عوامــل
ضــروت تاســیس فدارســیون صــادرات انــرژی و

صنایــع وابســته مــی گویــد .علیرضــا کالهــی

در کســوت رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
در گفــت و بــا هــاب انــرژی عنــوان کــرد کــه بــا
توجــه بــه وســعت مقولــه صــادرات در صنعــت
بــرق ،در کمیتــه صــادرات ایــن تشــکل هســته
اولیــه تشــکیل فدراســیون بــه وجــود آمــد .وی
همچنیــن تمرکــز بــر تولیــد صــادرات محــور و
تولیــد بــا عمــق ســاخت بــاال را جهــت ارتقــای
جایــگاه ایــران در تجــارت جهانــی و ارتقــای تــوان
رقابتــی اقتصــاد کشــور اساســی دانســت .ایــن
عضــو هیــات مدیــره فدارســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته ،همچنیــن از فرصــت ســوزی هــای
کــه در بــازار کشــورهای همســایه صــورت گرفتــه
انتقــاد مــی کنــد.

چه ضرورتی به تشکیل فدراسیون صادرات بود؟
اصــوال امــروز صــادرات بــا موضوعــات زیــادی مواجه اســت و
بــه همیــن دلیــل در ســندیکای صنعــت بــرق ایــران کمیتــه
صــادرات تشــکیل شــده بــود .کمیتــه ای کــه جهــت بررســی
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی ،کاالهــای صنعتــی و
انــرژی شــکل گرفتــه بــود  ،بــا وجــود ایــن کمیتــه هســته
اولیــه تاســیس فدراســیون انــرژی شــکل گرفــت .لــزوم
تشــکیل فدراســیون هــم از آنجــا نشــات گرفــت کــه وجــود
چنیــن کمیتــه ای هــر چنــد بــرای حــل و فصــل موضوعــات
صــادرات انــرژی و خدمــات فنــی مهندســی الزم بــود امــا
کافــی نبــود و برهمیــن اســاس فدارســیون صــادرات انــرژی
راه انــدازی شــد.
می شود بیشتر توضیح بدهید؟
حجــم تولیــد و صــادرات کاالهــای صنعــت بــرق ایــران مــی
طلبیــد کــه در تشــکلی تخصصــی بــر صــادرات تمرکــز کــرد.
حــدود  80درصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
کشــور و بخــش قابــل توجــه ای از کاالهــای صنعتــی
کشــور در صنعــت بــرق تولیــد مــی شــوند .صنعــت بــرق
در صــادرات غیــر نفتــی هــم نقــش زیــادی داشــت .ایــن
الزامــات باعــث شــد الــزام بــه تشــکیل فدراســیون صــادرات
انــرژی نمــود پیــدا کنــد.
بــا توجــه بــه ايــن كــه شــما بــه نمايندگــی از
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در هیــات مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی حضــور داریــد ،تــا
کنــون از ســندیکا چــه پیشــنهاداتی بــه فدارســیون
ارائــه شــده اســت؟
بــه نمایندگــی از ســندیکا هنــوز پیشــنهادی بــه هیــات
مدیــره نــداده ام .امــا بحــث هــای کالنــی وجــود دارنــد کــه
بایــد در تولیــد صــادرات محــور مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
تفکیــک کامــل صــادرات کاالهــای نفتــی از صــادرات
کاالهــای غیرنفتــی یکــی از نکاتــی اســت کــه بایــد بــرای
آن برنامــه ریــزی کــرد .قلمــداد کــردن صــادرات مشــتقات
نفتــی ،ماننــد میعانــات گازی و محصــوالت پتروشــیمی بــه
عنــوان صــادرات غیرنفتــی درســت نیســت و بــه نظــرم ایــن
دیــدگاه بایــد اصــاح شــود.
یارانــه هــای برخــی کاالهــای صادراتــی نیــز بایــد بازبینــی
شــود .چــرا در برخــی از کاالهــا بــه دالیلــی ،رقابــت مخربــی
بیــن صادرکننــدگان رخ داده و بــه ضــرر صــادرات کشــور
تمــام شــده اســت .نمونــه بــارز ایــن موضــوع مشــکالت

انـرژی
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فعلــی ،در صــادرات ســیمان رخ داده اســت .اختصــاص یارانه
ســوخت بــه صنعــت ســیمان باعــث اختــاف فاحــش قیمــت
ســیمان ایرانــی بــا نمونــه هــای مشــابه کشــورهای خارجــی
شــده اســت .بــا کمــک ایــن یارانــه تمــام شــده ســیمان مــا
پاییــن تــر از قیمــت هــای جهانــی اســت و تولیدکننــدگان
بــه جــای اســتفاده از ایــن مزیــت بــه رقابتــی مخــرب
دســت زدنــد و بــازار عــراق را از دســت دادنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه دولــت عــراق هــم در ایــن بیــن بــا وضــع
عــوارض بــر واردات ســیمان ،مطالباتــی را صادرکننــدگان
ایرانــی دارد .آیــا بهتــر نبــود کــه پیــش از ایــن دولــت و
یــا صادرکننــدگان سیاســت درســتی را در عــراق اجــرا مــی
کــردد و اجــازه نمــی دادد کــه سوبســید و یارانــه تولیــد
ســیمان نصیــب دولــت عــراق شــود؟ بایــد از خــود بپرســیم
کــه آیــا ایــن منطقــی اســت کــه یــک کشــور دیگــر از
صــادرات مــا درآمــد ســرانه خــود را افزایــش دهــد یــا ایــن
کــه درســت تــر بــود دولــت مــا بــا اخــذ عــوارض ضمــن
ایــن کــه از بــروز ایــن وضعیــت جلوگیــری مــی کــرد،
درآمــد ســرانه خــود را هــم افزایــش مــی داد؟ بدیــن ترتیــب
در حالــی کــه دولــت مــا در حمایــت از تولیــد داخلــی بــه
تولیدکننــدگان ســیمان یارانــه مــی دهــد ،دولــت دیگــری
بــرای متعــادل ســازی قیمــت ســیمان ایرانــی در بــازارش،
اقــدام بــه اخــذ عــوارض کــرده اســت .ایــن وقایــع در حالــی
تجــارت خارجــی ســیمان را دســتخوش نوســان کــرده کــه
بــازار عــراق بــازاری اســتراتژیک اســت کــه مــا نبایــد از آن
غافــل شــویم .امــا مــی بینیــم کــه بــه دلیــل عــدم سیاســت
گــذاری مناســب ،عــدم واکنــش بــه موقــع بــه شــرایط و
رقابــت مخــرب تجــار ایرانــی بــه راحتــی ســیمان ایرانــی
از ایــن بــازار اخــراج مــی شــود .فرصــت بــازار عــراق بــه
قــدری بکــر اســت کــه فرصــت ســوزی آن خبــط بزرگــی
خواهــد بــود.
موضــوع دیگــری کــه در صــادرات اهمیــت دارد ،تغییــر
سیاســت هــای حمایتــی از کاالهــای صادراتــی اســت.
حمایــت از کاالهــا بــا عمــق ســاخت بیشــتر ،یکــی از
راهکارهــای اســت کــه عــاوه بــر بهبــود جایــگاه ایــران
در بازارهــای جهانــی ،وضعیــت اشــتغال و تولیــد بــا ارزش
افــزوده بیشــتردر کشــور را ارتقــا مــی دهــد .ایــن موضــوع
بایــد بــه جــد در برنامــه هــای تولیــدی و صادراتــی کشــور
برنامــه ریــزی و انجــام شــود .از ســوی دیگــر بایــد توجــه
داشــت کــه بــرای افزایــش تولیــد بــا عمــق ســاخت زیــاد،
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اشــتغال ،بهــره وری ،تولیــد بــا ارزش افــزوده باالتــر ،بــه
ســرمایه نیازمندیــم و مــی تــوان بــا حمایــت از صــادرات،
اعتبــارات مــورد نیــاز را فراهــم کــرد .در حــال حاضــر هــم
فکــر مــی کنــم فدارســیون صــادرات انــرژی بایــد اقدامــات
مهمــی بــر روی کاالهــای صــادرات محورانجــام دهــد.
بــرای ســوق دادن صنعــت کشــور بــه ســمت تولیــد
صــادرات محــور چــه بایــد کــرد؟
بــرای ســوق دادن صنعــت کشــور بــه ســمت تولیــد کاالهای
صــادرات محــور نیازمنــد توجــه و حمایــت منطقــی بیشــتر
هســتیم .صــادرات ایــن دســته از کاالهــا بســیار دشــوارتر از
صــادرات مــواد اولیــه اســت .کشــور مــا در صــادرات مــواد
اولیــه مزیــت هــای ماننــد پاییــن بــودن قیمــت انــرژی و
وود ذخایــر نفتــی را داراســت .ایــن مزایــا باعــث شــد کــه
صــادرات مــواد اولیــه پررنــگ شــود و صــادرات کاالهــای بــا
عمــق ســاخت بیشــتر مغفــول باقــی بمانــد .تشــکل هــا و بــه
خصــوص فدراســیون بایــد بــر حمایــت از تولیــد و صنایــع
صــادرات محــور تمرکــز کنــد .ایــن فدارســیون بایــد جایــگاه
تولیــد صنعتــی بــا ارزش افــزوده و میــزان اشــتغال باالتــر را
ماموریــت خــود بدانــد .در ایــن ماموریــت بایــد نقــاط ضعــف
صــادرات کاالهــا و خدمــات فنــی  -مهندســی بازنگــری و
اصــاح شــود.
یکــی از مهــم تریــن نقــاط ضعــف و مشــکالت صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی عــدم امــکان تامیــن کاالهــا از
تولیــدات داخــل اســت .در حالــی کــه صحــت از صــادرات
 20میلیــارد دالر خدمــات فنــی مهندســی اســت کــه عمدتــا
پــروژه هــا بــا واردات کاالهــا از دیگــر کشــورها اجــرا مــی
شــوند.
در واقعــا فدارســیون بایــد در بهبــود شــرایط رقابــت پذیــری
اقتصــاد ایــران نیــز طــرح و برنامــه ای بریــزد .چــرا کــه
تــا زمانــی کــه اقتصــاد رقابــت پذیــر ،قیمــت تمــام شــده
مناســب بــرای تولیــد کاالهــا و قــدرت رقابــت بنــگاه هــا را
افزایــش ندهیــم نمــی توانیــم ،جایــگاه مناســب و محقــی
در بــازار جهانــی بــه دســت آوریــم .بایــد بــا کار کارشناســی
و بهــره گیــری از مشــاورین اقتصــاد مجــرب و توانمنــد بــه
مشــکل یابــی و ســپس رفــع موانــع در اقتصــاد و صنعــت
کشــور بپردازیــم
 .ادامه در صفحه بعد
یکــی دیگــر از راهکارهــای رقابــت پذیــری کاهــش بــار
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ادامه از صفحه قبل
هزینــه هــای عمومــی بــر روی بخــش خصوصــی اســت .در
کشــور مــا هزینــه هــای زیــادی از جملــه بیمــه ،مالیــات
و ...بــر بخــش شــفاف اقتصــادی تحمیــل مــی شــوند .ایــن
در حالــی اســت کــه از بخــش خاکســتری و زیرزمینــی
اقتصــاد از پرداخــت کلیــه ایــن هزینــه هــا معــاف هســتند.
ایــن یــک مخمصــه دیگــر تولیــد اســت.
تغییــر در سیاســت اعطــای جوایــز صادراتــی بــه گونــه
ای کــه در راســتای تولیــد صــادرات محــور تولیــد بــا
عمــق ســاخت بیشــتر ،مــی توانــد تــوان رقابــت پذیــری
اقتصــاد کشــور را افزایــش دهــد .مطالعــه و الگوبــرداری
از کشــورهای صادرکننــده موفــق مــی توانــد راهکارهــای
مناســبی را در اختیــار مــا قــرار دهــد .امــروز چیــن بــه
عنــوان یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان سیاســت هــای
زیــادی در امــر تجــارت خــود پیــاده کــرده اســت .در
چیــن صــادرات مــواد اولیــه مشــمول عــوارض مــی شــوند.
صــادرات مــواد اولیــه فــرآوری شــده هــم مشــمول جایــزه
نمــی شــود تنهــا معافیــت مالیاتــی شــامل حــال شــان
مــی شــود .کاالهــای صنعتــی کــه عمــق ســاخت بیشــتری
دارنــد ،مشــمول جوایــز صادراتــی مــی شــوند.
مــا هــم بایــد بــرای دســتیابی بــه اقتصــادی رقابــت پذیــر
بایــد بــرای صــادرات مــواد اولیــه عــوارض بگذاریــم و از
محــل درآمدهــای عــوارض صندوقــی را بــرای حمایــت از
صــادرات بــا ارزش افــزوده ایجــاد کنیــم.
تحلیــل رفتــن بخــش عمــده ای از کارخانــه هــای تولیــدی
کشــور در ســالیان گذشــته نیــز خــود برصعوبــت صــادرات
کشــور اضافــه کــرده اســت .در حالــی کــه بازاریابــی و
ارتباطــات مناســبی در راســتای شناســندن کاالهــای
ایرانــی صــورت نمــی گیــرد و کشــورهای دیگــر از
تکنولــوژی و کیفیــت برخــی محصــوالت مــا خبرندارنــد؛
امــروز بــاال بــودن هزینــه هــای تولیــد ،باعــث شــده تــا
تولیــد ایرانــی تنهــا در قابــل درج لگــو و آرم تنــزل پیــدا
کنــد .بــه گونــه ای کــه محصــوالت بســیاری از برندهــای
مخابراتــی ،لــوازم خانگــی و ...در خــارج از کشــور تولیــد
مــی شــوند و تنهــا بــا آرم شــرکت ایرانــی را بــه یــدک مــی
کشــد .اگــر ایــن مســاله پایــش نشــود نــه تنهــا صــادرات
کشــور آســیب خواهــد خــورد بلکــه بــازار داخــل نیــز از

دســت خواهــد رفــت.
حمایــت از تولیــد و کاهــش هزینــه هــای تولیــد از مولفــه
هــای اصلــی افزایــش رقابــت پذیــری اقتصــاد ایران هســتند.
تــورم و تثبیــت نــرخ ارز نیــز از عواملــی هســتند کــه بــه
کاهــش تــوان و رقابــت پذیــری اقتصــاد کشــور منجــر شــده
انــد .در بحــث ارز ،متاســفانه اظهارنظــرات غیرکارشناســی
انجــام مــی شــود و برخــی کارشناســان نــرخ ارز را مالکــی
بــرای ســنجش قــدرت اقتصــادی کشــور قــرار مــی دهنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه در برخــی از اقتصادهــای مطــرح
دنیــا ماننــد ژاپــن نــرخ ارز باالســت .بدیــن معنــی کــه
قــدرت و تــوان اقتصــادی ژاپنــی کــه نــرخ ارز صــد یــن
آن برابریــک دالر اســت ،نســبت بــه تناســب ســه دینــاری
پــول کــره در برابــر دالر بســی بیشــتر اســت .یــا ترکیــه کــه
در رتبــه یازدهــم صــادرات دنیــا ایســتاده و ســاالنه حــدود
 170میلیــارد دالر صــادرات دارد و مرتبــا در حــال متناســب
ســازی نــرخ تــو رم و ارز اســت .در واقــع بــا ایــن سیاســت،
اقتصــاد خــود را بــا بــازار جهانــی تنظیــم مــی کنــد و تــوان
رقابــت خــود را حفــظ مــی کنــد.
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بــه نظــر شــما چــه بازارهــای مــی تواننــد ،بازراهای
آتــی کاالهــای ایرانی باشــند؟
همانطــور کــه گفتــم عــراق بــه عنــوان یــک بــازار بکــر
مارکــت خوبــی بــرای کاالهــای ایرانــی اســت ،بایــد بــرای
حفــظ جایــگاه در آن سیاســت هــای را بازبینــی و برنامــه
مدونــی را طراحــی و بــه اجــرا بگذاریــم .عــاوه بــر عــراق،
افغانســتان و کشــورهای آســیای میانــه هــم مــی تواننــد
بازارهــای خوبــی بــرای صــادرات ایــران باشــند.
خــوب از ســیات هــای کالن بــرای بهبــود رقابــت و
همــوراه تاکیــد کردیــد کــه تولیــد بــا عمق ســاخت
زیــاد و همچنیــن کاهــش هزینــه هــای تولیــد در
ایــن بیــن از اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد ،در ایــن
میــان بنــگاه هــا چگونــه مــی تواننــد بــه کاهــش
هزینــه هــای تولیــد و افزایــش تولیــدات صــادرات
محــور بــا عمــق ســاخت زیــاد کمــک کننــد؟
عــدم وجــود مدیریــت مناســب و یکپارچــه پاییــن بــودن
بهــره وری در بنــگاه هــا از عوامــل درونــی هســتند کــه
مدیریــت بایــد آنهــا را مرتفــع ســازد .از ســوی دیگــر عمومــا
شــرکت هــای مــا فاقــد اســتراتژی هــای مناســب صــادرات
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هســتند و تــوان عرضــه مناســب خــود بــه بازارهــای جهانی و
بیــن المللــی را ندارنــد .در ایــن بیــن ضمــن ایــن که شــرکت
هــا بایــد ایــن معایــب را حــل مــی کننــد ،وظیفــه تشــکل
هــای ماننــد فدراســیون صــادرات اســت کــه بــا آمــوزش
ایــن رونــد را اصــاح کنــد.
از ســوی دیگــر بایــد گفــت کــه افزایــش بهــره وری یــک
وظیفــه ملــی اســت .در تمــام کشــورها تنهــا راه بهبــود
پایــدار و واقعــی شــرایط زندگــی و معیشــت افرادافزایــش
بهــره وری اســت .تجربــه نیــز نشــان داده ،هــر اقتصــادی کــه
خــارج از ایــن حیطــه عمــل کــرده محکوم به شکســت شــده
اســت .تجــارب کشــورهای یونــان و آلمــان کامــا مصــداق
ایــن مســئله اســت .از زمــان تشــکیل اتحادیــه اروپــا تــا بــه
امــروز ،آلمــان ســاالنه بــر روی بهــره وری خــود کار کــرده
و امــروز یکــی از بزرگتریــن اقتصادهــای دنیاســت .یونــان
برعکــس بــا انجــام سیاســت هــای پولــی ماننــد قــرض
گرفتــن بــرای جبــران کســری بودجــه خــود بــه صــورت
مصنوعــی معیشــت عمومــی را تامیــن کنــد و نتیجــه آن
ورشکســتگی ایــن اقتصــاد شــد.

وزارت نفت طرح ملی کهاب را اجرا کند
هــاب انــرژی :عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران
بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح ملــی زیســت محیطــی
«کهــاب » متوقــف شــده اســت؛ خواســتار اجــرای ایــن
طــرح شــد.محمد حقانــی افــزود :در ســال هــای گذشــته
طــرح ملــی کهــاب از ســوی شــرکت پاالیــش و پخــش
فــراورده هــای نفتــی بــه اجــرا درآمــد امــا بــه علــل
نامعلــوم متوقــف شــد.وی از هیــات رئیســه شــورای شــهر
تهــران درخواســت کــرد تــا اجــرای طــرح ملــی کهــاب از
ســوی وزارت نفــت را پیگیــری کنند.طــرح ملــی کهــاب
طرحــی زیســت محیطــی بــرای صرفــه جویــی اقتصــادی
در مصــرف ســوخت اســت و کهــاب مخفــف عبــارت
کاهــش ،هدایــت ،انتقــال و بازیافــت بخــار بنزیــن اســت
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صنــدوق بینالمللــی پــول در جدیدتریــن بررســی خــود از
وضعیــت اقتصــادی منطقــه خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و آســیای
مرکــزی ،ایــران را هماننــد ســال گذشــته بــه عنــوان دومیــن
اقتصــاد بــزرگ ایــن منطقــه معرفــی کــرد.
ایــن نهــاد بینالمللــی کل تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران در
ســال  ۲۰۱۵را  ۳۹۶.۹میلیــارد دالر بــرآورد کــرده اســت کــه
بــه ایــن ترتیــب ایــران در میــان  ۳۰کشــور خاورمیانــه ،شــمال
آفریقــا و آســیای مرکــزی ،همچنــان دومیــن اقتصــاد بــزرگ
ایــن منطقــه بــه شــمار م ـیرود.
ایــن درحالیســت کــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران در ســال
 ۲۰۱۵درمقایســه بــا ســال  ۲۰۱۴کاهــش یافتــه اســت.
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران پارســال  ۴۱۶.۵میلیــارد دالر
بــوده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،عربســتان بــا تولیــد ناخالــص داخلــی
 ۶۳۲.۱میلیــارد دالری در رتبــه نخســت ایــن منطقــه قــرار
گرفتــه اســت و امــارات بــا تولیــد ناخالــص داخلــی ۳۳۹.۱
میلیــارد دالری ،رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
کل تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن منطقــه در ســال ۲۰۱۵
برابــر بــا  ۲۸۰۰.۶میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت کــه ســهم
کشــورهای صادرکننــده نفــت از ایــن مبلــغ  ۲۱۷۹میلیــارد دالر
اعــام شــده اســت.
صنــدوق بینالمللــی پــول همچنیــن تولیــد ناخالــص داخلــی
ایــن منطقــه را در ســال  ۲۰۱۶بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت
نفــت کاهــش داده و پیشبینــی کــرده اســت کــه ایــن مبلــغ
بــه  ۲۶۲۵.۸میلیــارد دالر کاهــش یابــد.
میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی برخــی دیگــر از کشــورهای
منطقــه در ســال  ۲۰۱۵بــه ایــن شــرح اعــام شــده
اســت(میلیارد دالر) :بحریــن  ،۳۰.۹عــراق  ،۱۶۵.۱پاکســتان
 ،۲۷۱کویــت  ،۱۲۳.۲لیبــی  ،۲۹.۷یمــن  ،۳۴.۹افغانســتان ،۱۹.۷
تونــس  ،۴۴.۳آذربایجــان  ،۶۴قزاقســتان  ۱۹۵و ارمنســتان .۱۰.۶

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره نه  ///هفته اول آبان هزار و سیصد نود و چهار

با حضور پروفسور پسران ،ستاریفر ،لیالز و
خوانساری در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
دیــروز اتــاق بازرگانــی تهــران میزبــان پروفســور محمــد
هاشــم پســران نامــزد نوبــل اقتصــاد ،دکتــر محمــد ســتاریفر
و دکتــر ســعید لیــاز بــود.
در ادامــه سلســله نشســتهای راهبردهــای اقتصــاد ایــران،
۳اقتصــاددان بــزرگ دیدگاههــای خــود دربــاره شــرایط
اقتصــاد ایــران در دوران خــروج از رکــود را بررســی کردنــد.
پســران مقیــم امریکاســت و در ایــن نشســت از طریق اســکایپ
نظــرات خــود را عنــوان و بــر لــزوم ســرمایهگذاری در اقتصــاد
تاکیــد کــرد .از ســوی دیگــر ،بــه اعتقــاد مســعود خوانســاری
رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران اگــر دولــت یــک اقــدام جــدی و
شــجاعانه و درواقــع جراحــی عمیقــی در اقتصــاد انجــام ندهــد
بــه نظــر نمیرســد بــا پیشــنهاد و بســتههایی که ُمســکن
تلقــی میشــود مشــکلی حــل شــود .بــه گفتــه خوانســاری،
بــا ایــن رکــود شــدید بــه بنیانهــای اقتصــادی آســیب وارد
میشــود کــه خوشــایند نخواهــد بــود.

لزوم اصالح و تعدیل اقتصاد

محمدهاشمپســران بــا اشــاره بــه شــرایط حســاس فعلــی
اقتصــاد ایــران گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه تحریمهــا در  ۲تــا
 ۳مــاه آینــده برداشــته میشــود ،انتظــارات زیــادی هــم در
داخــل و هــم درخــارج از کشــور از دولتمــردان شــکلگرفته
اســت.
نامــزد نوبــل اقتصــاد تاکیــد کــرد :اقتصــاد ایــران متاثــر از
عوامــل عمــدهای اســت کــه بــه ســادگی نمیتــوان بــرای آن
راهــکار ارائــه داد .البتــه حــرف مــن بــه ایــن معنــا نیســت
کــه راهحــل وجــود نــدارد امــا راهحلهــا در بلندمــدت جــواب
میدهنــد .وی قیمــت نفــت را یکــی از عوامــل مهــم اثرگــذار در
اقتصــاد ایــران دانســت و گفــت :همــه میدانیــم کــه اهمیــت
نفــت در اقتصــاد ایــران بســیار باالســت و نوســانات قیمــت
نفــت ،صــادرات نفــت و پتروشــیمی و فرآوردههــا نیــز همــواره
نقــش مهمــی در اقتصــاد ایــران داشــته اســت.
بــه گفتــه پســران عامــل مهــم دیگــری کــه در وضعیــت فعلــی
اقتصــاد ایــران نقــش ایفــا کــرده و میکنــد تحریمهــای
اقتصــادی اســت کــه باعــث کاهــش کارآیــی اقتصــاد ایــران
شــده اســت .او گفــت :بــا برداشــته شــدن تحریــم ضــرورت

اقتصاد ایران را چگونه بسازیم؟
تعدیــل و اصــاح اقتصــاد ایــران بیــش از پیــش خــود را نشــان
میدهــد.
او افــزود :مســئله ســوم نبــود ســرمایهگذاری در اقتصــاد ایــران
اســت کــه خــود بــه دلیــل تحریــم و اتخــاذ سیاســتهای
پوپولیســتی در گذشــته بــوده اســت .تــداوم سیاســتهای
پوپولیســتی منابــع اقتصــادی را بــه جــای ســرمایهگذاری بــه
ســمت مصــرف ســوق داده اســت .او بــا اشــاره بــه کاهــش
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســالهای گذشــته و ثبــت
ارقــام منفــی رشــد اقتصــادی گفــت :کاهــش ســرمایهگذاری
در ایــن دوره ارقــام قابــل توجهــی اســت و بیــن  ۱۲تــا ۱۵
درصــد چــه در بخــش دولتــی و چــه در بخــش خصوصــی
بــا کاهــش ســرمایهگذاری مواجــه بودهایــم .در حالــی کــه
در همیــن دوره مصــرف درنهایــت حــدود  ۵/۱درصــد کاهــش
یافتــه اســت .یعنــی اثــر تحریــم روی مصــرف نبــوده بلکــه روی
ســرمایهگذاری و تولیــد بــوده اســت.
اســتاد اقتصــاد کالیفرنیــای جنوبــی افــزود :ایــن رونــد باعــث
شــده کــه مــا امــروز نتوانیــم ســرمایهگذاری قابــل توجهــی
انجــام دهیــم و بــه تبــع آن ظرفیــت تولیــدی نخواهیــم داشــت
کــه بتوانیــم در دوران پســاتحریم از منافــع تجــارت بــا دیگــر
کشــورها برخــوردار شــویم و نخواهیــم توانســت صــادرات
غیرنفتــی را توســعه دهیــم .او همچنیــن بــه رقابــت بســیار
ســخت در حــوزه صــادرات بیــن مناطــق و کشــورهای مختلــف
اشــاره کــرد و توضیــح داد :اگــر نتوانیــم اقتصــاد را کارآ کنیــم
و تعــادل از دســت رفتــه را بــه اقتصــاد ایــران بازگردانیــم

نمیتوانیــم در ایــن رقابــت دوام بیاوریــم.
هاشــم پســران همچنیــن بــه اتفاقــات مثبتــی اشــاره کــرد
کــه بــه تازگــی در اقتصــاد ایــران روی داده اســت .بــه گفتــه
وی کاهــش نــرخ تــورم کــه زمــان روی کار آمــدن دولــت
روحانــی حــدود  ۴۵درصــد بــوده و درحالحاضــر بــه حــدود
 ۱۳درصــد رســیده رویــداد بســیار مثبتــی اســت .او عنــوان
کــرد :کاهــش نــرخ تــورم ســریع رخ داد و دولــت چنیــن
ســرعتی را پیشبینــی نکــرده بــود بــه همیــن دلیــل نــرخ
بهــره در بانکهــا بیــش از نــرخ تــورم اســت .نامــزد نوبــل
اقتصــاد افــزود :اگــر نــرخ بهــره مســاوی یــا کمتــر از نــرخ تــورم
باشــد ،در ســرمایهگذاری اثــری نــدارد امــا در شــرایط کنونــی
کــه نــرخ بهرههــا بیــش از نــرخ تــورم اســت ،ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی ضربــه میبینــد.

نرخ بهره واقعی نباید افزایش یابد

ایــن اقتصــاددان بــا اشــاره بــه برنامــه انتشــار  ۴تــا  ۵میلیــون
دالر اوراق قرضــه دولتــی گفــت :اگــر دولــت در نظــر داشــته
باشــد ،نــرخ بهــره ایــن اوراق را نیــز بــرای تشــویق مــردم بــه
خریــداری بــاال ببــرد ،ممکــن اســت بانکهــای خصوصــی
نیــز نــرخ بهــره خــود را در ســطوح باالیــی نــگاه دارنــد کــه
ایــن امــر اجــازه نمیدهــد منابــع مالــی بانکهــا بــه ســمت
اوراق قرضــه ســرازیر شــود .در نتیجــه اختــاف میــان نــرخ
اســمی بهــره در بــازار بــا نــرخ تــورم ،منجربــه افزایــش نــرخ
بهــره واقعــی خواهــد شــد .افزایــش نــرخ بهــره واقعــی منتــج
بــه کاهــش ســرمایهگذاری میشــود .از ایــنرو بســیار
حائزاهمیــت اســت کــه سیاس ـتهای پولــی و مالــی کــه قــرار
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اســت بــه اجــرا درآیــد نــرخ بهــره واقعــی را افزایــش ندهــد.
درواقــع ،بــا کاهــش نــرخ تــورم نــرخ بهــره اســمی نیــز بایــد
کاهــش یابــد و اگــر ایــن اتفــاق رخ ندهــد ،لطمــه بزرگــی بــه
اقتصــاد ایــران وارد میشــود.
او همچنیــن بــا بیــان اینکــه قیمــت نفــت بهطــور تقریبــی
غیرقابــل پیشبینــی اســت عنــوان کــرد :بــه احتمــال زیــاد
قیمــت نفــت در آینــده کوتاهمــدت در ســطح  ۴۵تــا  ۵۰دالر
باقــی بمانــد؛ بنابرایــن نمیتــوان ایــن گــزاره را مطــرح کــرد
کــه درآمــد نفتــی ایــران بــه درآمــد پیــش از اعمــال تحریمهــا
بازمیگــردد .پســران گفــت :حتــی اگــر میــزان صــادرات
ایــران افزایــش یابــد ،درآمــد نفتــی بــه میــزان گذشــته
نخواهــد بــود و دولــت و مــردم ایــران بایــد خــود را بــا درآمــد
نفتــی پایینتــر تطبیــق دهنــد .تنهــا بایــد امیــدوار بــود
کــه میــزان ســرمایهگذاریها بهویــژه در زمینــه صــادرات
غیرنفتــی و از ســوی بخــش خصوصــی افزایــش یابــد .پســران
ســرمایهگذاری در زمینــه گردشــگری را بســیار موثــر دانســت
و گفــت :ایــران دارای منابــع عمــدهای اســت کــه میتوانــد
صــادرات غیرنفتــی را پوشــش دهــد .درنهایــت بایــد صنایــع
داخلــی کشــور گســترش پیــدا کنــد و اصالحاتــی انجــام شــود
کــه براســاس آن منابــع مالــی تامیــن شــود تــا صــادرات
غیرنفتــی از ســوی بخــش خصوصــی افزایــش پیــدا کنــد.

سال دیگر اقتصاد ایران گسترش مییابد

پروفســور پســران در ادامــه گفــت :تهدیــد دیگــری کــه
اقتصــاد ایــران بــا آن مواجــه اســت ایــن اســت کــه منابــع
مالــی عظیمــی کــه ایــران در خــارج از کشــور دارد و ممکــن
اســت رقــم آن تــا  ۵۰میلیــارد دالر نیــز برســد ،اگــر بهتدریــج
وارد اقتصــاد کشــور شــود ،تزریــق آن اصالحــات اقتصــادی را
بــه تاخیــر بینــدازد .وی بــا بیــان اینکــه ایــن اتفــاق ممکــن
اســت مشــکالتی را بــرای اقتصــاد ایــران بــه بــار آورد ،افــزود:
اصالحــات اقتصــادی بایــد در صــدر سیاســتهای دولــت
ایــران قــرار گیــرد.
وی ســپس ادامــه داد :اینگونــه نبایــد تصــور کــرد و بــاور
داشــت کــه اگــر تحریمهــا برداشــته شــود ،اقتصــاد ایــران
خــود را بــا نظــام اقتصــادی جهــان تطبیــق خواهــد کــرد بلکــه
بایــد تالشهــای بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام شــود .نامــزد
جایــزه نوبــل اقتصــاد در ســال ۲۰۱۴م گفــت :بــا ایــن بهانــه
کــه گشــایشهایی قــرار اســت در زمینــه برداشــته شــدن
تحریمهــا و درآمدهــای ارزی انجــام شــود ،نبایــد اصالحــات
اساســی اقتصــادی در ایــران را بــه تعویــق انداخــت.
ادامه در صفحه بعد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه قبل
پروفســور هاشــم پســران یکــی از مــواردی را کــه بــه اعتقــاد
وی بایــد در اولویــت اصــاح قــرار گیــرد ،حاملهــای انــرژی
دانســت و گفــت :امــروز و در حالــی کــه بهــای نفــت خــام در
بازارهــای جهانــی در پایینتریــن میــزان خــود در ســالهای
اخیــر قــرار گرفتــه ،بهتریــن زمــان بــرای اصــاح نــرخ
حاملهــای انــرژی بهویــژه بنزیــن اســت.
او خوشــبینی و بــاور خــود را نســبت بــه ارتقــا و بهبــود اقتصــاد
ایــران ابــراز کــرد و افــزود :بــه احتمــال زیــاد اقتصــاد ایــران
در ســال آینــده گســترش پیــدا خواهــد کــرد در حالــی کــه
ســرمایهگذاران خارجــی نیــز خــود را آمــاده ورود بــه بــازار
ایــران میکننــد و منتظــر هســتند تحریمهــای علیــه ایــران
برداشــته شــود .بنابرایــن بهطــور قطــع ســرمایهگذاری
خارجــی در ایــران انجــام خواهــد شــد .بهویــژه اگــر نــرخ
بهــره کاهــش پیــدا کنــد و منابــع بــرای ســرمایهگذاری در
ایــران افزایــش یابــد.
پروفســور هاشــم پســران افــزود :مســئله اصلــی ایــن اســت کــه
اگــر اصالحــات اقتصــادی در ایــران هرچــه ســریعتر انجــام
نشــود ،گســترش و رشــد اقتصــاد ایــران کوتاهمــدت خواهــد
بــود در حالــی کــه بــه اعتقــاد مــن ایــران بــرای  ۱۰ســال
آینــده بایــد رشــد اقتصــادی حــدود  ۶تــا  ۸درصــد داشــته
باشــد.

اقتصاد ایران باید آزاد شود

ســعید لیــاز امــا معتقــد اســت بهتریــن راه رهایــی از رکــود
کنونــی ،مراجعــه بــه مــردم و بخــش خصوصــی اســت .ایــن
اقتصــاددان گفــت :راهحلهایــی کــه بــرای رفــع مشــکالت
اقتصــادی در ایــران ارائــه میشــود ،بیشــتر راهحلهــای
سیاســی اســت تــا راهحلهــای اقتصــادی؛ بــه عنــوان نمونــه
اینکــه یارانههــا را قطــع کنیــم یــک راهحــل سیاســی اســت؛
یــا اینکــه میگوینــد قیمــت حاملهــای انــرژی بایــد افزایــش
یابــد در چارچــوب راهحلهــای سیاســی اســت .لیــاز تصریــح
کــرد :امــروز نقطــه امیــد اقتصــاد ایــران بــرای خــروج از رکــود
بخــش خصوصــی اســت.
وی اظهــار کــرد :امیــدی کــه بــه ســرمایهگذاری خارجــی
بســتهایم واهــی اســت ،چراکــه بــا اوضــاع سیاســی فعلــی
ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد .بخــش خصوصــی بایــد در ایــن
زمینــه فعــال باشــد .مشــکل اقتصــاد ایــران درحالحاضــر

قــدرت خریــد مــردم اســت بــا وجــود تالشهایــی کــه در
ایــن زمینــه انجــام شــده بیــن  ۳۵تــا  ۴۰درصــد نســبت بــه
ســال  ۱۳۸۹قــدرت خریــد پایینتــر آمــده اســت .بــه گفتــه
لیــاز ،ایــن مشــکل اصلــی اقتصــاد امــروز ایــران اســت کــه بــه
ســادگی قابــل رفــع نیســت و وجــود تــورم باعــث میشــود
سیاســتهای انبســاطی بــه راحتــی اتخــاذ نشــود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی دربــاره بســته جدیــد اقتصــادی
دولــت ادامــه داد :ارائــه چنیــن بســتههایی میتوانــد بــرای
شــروع حرکــت مناســب باشــد امــا مشــکالت ســاختاری کــه
در ســالهای اخیــر بــه اقتصــاد ایــران اضافــه شــده بــا چنیــن
اقداماتــی برطــرف نمیشــود و ایــن مســائل بایــد از همــان
راهــی کــه آمدهانــد بازگردنــد.
لیــاز گفــت :در بهتریــن حالــت در ســالهای گذشــته بیــن
۳تــا  ۵میلیــارد جــذب ســرمایهگذاری خارجــی اتفــاق افتــاده
کــه بعیــد بــه نظــر میرســد بــا توافــق انجــام شــده حتــی
در ایــن حالــت بــه وضعیــت قبلــی برســیم .البتــه بیشــتر
ایــن ســرمایهگذاریها در حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی
خواهــد بــود تنهــا راه نجــات اقتصــاد ایــران از وضعیــت فعلــی
آزادســازی اقتصــاد اســت ،آزادســازی کــه بایــد منســجم و
همگــن باشــد .ایــن یــک گزینــه بــرای اقتصــاد ایــران نیســت
بلکــه یــک اجبــار اســت.

سیاستهای اقتصادی انقباضی نیست

ایــن کارشــناس اقتصــادی افــزود :امــروز یکــی از انتقاداتــی
کــه بــه دولــت وارد میشــود کاهــش بیــش از حــد نــرخ تــورم
اســت .بــه نظــر میرســد مــا همیشــه تصویــر کاملــی از اوضــاع
نداریــم .وی تصریــح کــرد :مــا میدانیــم امــروز سیاس ـتهای
پولــی دولــت انقباضــی نیســت و رشــد  ۲۳درصــد نقدینگــی
بــر اقتصــاد رشــد باالیــی بــه شــمار م ـیرود و میدانیــم کــه
چــه فشــاری در یــک دهــه اخیــر روی طبقــات فرودســت
اجتماعــی ایــران وارد شــده اســت .در واقــع ماهیــت بحــران
اقتصــادی در ایــران در بســیاری از مــوارد بــه درســتی شــناخته
نشــده و نامـهای کــه بــه تازگــی از ســوی  ۴وزیــر منتشــر شــد
یکــی از نشــانههای فهــم نادرســت اقتصــادی اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی در بخــش دیگــری از صحبتهایــش
گفــت :حــدس میزنــم اکنــون ۱۰۰میلیــون مترمربــع مســکن
شــهری بــدون مشــتری داریــم کــه ارزش آن حــدود  ۲۰۰هــزار
میلیــارد تومــان اســت ایــن میــزان بــه ایــن زودیهــا مصــرف
نخواهــد شــد و رونقــی را حداقــل تــا ۴ســال آینــده ایجــاد
نخواهــد کــرد بــه نظــر مــن رکــود فعلــی نخســتین رکــود

انـرژی
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درونزا در اقتصــاد ایــران اســت.
وی افــزود :اگــر تــا یــک دهــه آینــده دولــت قــادر نباشــد
بــدون درآمدهــای نفتــی اقتصــاد را اداره کنــد بخــش
خصوصــی در ایــران تبدیــل بــه یــک موضــوع میشــود .در
 ۲۰ســال گذشــته خصوصیســازی در ایــران یــک ژســت
بــوده امــا وضعیــت فعلــی را بایــد فرصتــی بــرای بخــش
خصوصــی بدانیــم.

اصالح قیمت الزمه توسعه است

اقتصــاددان شــهیر ایرانــی تاکیــد کــرد :بخــش خصوصــی اگــر
قــرار باشــد هــر روز بــا دولــت گفتوگــو کنــد نمیتوانــد
توســعه یابــد یــا حتــی بخــش خصوصــی نامیــده شــود .محمد
ســتاریفر در ایــن نشســت ،رویکردهــای اصــاح قیمتــی
را شــرط الزم توســعه دانســت و تصریــح کــرد :معتقــدم
رویکردهــای اصــاح قیمتــی الزمــه توســعه اســت ،امــا
کافــی نیســت .همانطــور کــه بانــک جهانــی در جلســهای
بــا پیشــگامان توســعه دربــاره ضرورتهــای توســعه اعــام
کــرد :توســعه بــدون اصــاح قیمــت نمیتوانــد شــروع شــود
امــا بــدون اصــاح قیمــت نیــز میتوانــد بــه پایــان برســد.
وی همچنیــن اظهــار کــرد :حســاب ذخیــره ارزی امامــزاده
نیســت ،قــرار بــود حســاب ذخیــره ارزی همچــون خونــی در
بــازار بخــش خصوصــی توســعه پیــدا کنــد کــه نشــد.
ســتاریفر ادامــه داد :هماکنــون در ایــران بــه اشــتباه بــه
دنبــال اصــاح پیامدهــای اقتصــادی هســتیم ،در صورتــی کــه
مهمتریــن مشــکل مــا کــه بایــد بــه آن بیشــتر توجــه کنیــم
در دو بخــش نهــاد قانونــی و اجرایــی اســت کــه آن هــم بــا
پیریــزی گفتمــان توســعه در بیــن رهبــران حاکمیــت ،نظــام
تدبیــر و پیریــزی قواعــد نهــادی بــا کیفیــت الزم محقــق
خواهــد شــد.
ایــن اقتصــاددان بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه ریش ـهای بــه
بحــران رکــود در اقتصــاد ایــران گفــت :جابهجایــی جایــگاه
و قــدرت دولــت ،بــازار و بخــش خصوصــی از کلیدیتریــن
فرآیندهــای توســعه بهشــمار میآیــد .توســعه محقــق
نمیشــود مگــر آنکــه بــه طــور شــفاف جایــگاه دولــت
و بــازار مشــخص شــود .ســتاریفر بــا اشــاره بــه رشــد
اقتصــادی ۳درصــدی ایــران در ســال گذشــته دربــاره اینکــه
گفتــه میشــود منابعــی همچــون انــرژی و ارز بــرای توســعه
ضروریانــد ،گفــت :توســعه و پیشــرفت بــا نظــم و انضبــاط
در حــوزه منابــع انســانی از دولتهــا آغــاز میشــود و پــس
از آن نیازمنــد منابعــی همچــون انــرژی و ارز اســت.
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وزیر نفت با وزیر توسعه،
صنعت و تجارت برزیل گفتگو میکند
وزیرنفــت بــه منظــور توســعه همــکاری در بخــش انــرژی
امــروز (ســه شــنبه ٥ ،آبانمــاه) بــا وزیــر توســعه ،صنعــت و
تجــارت خارجــی برزیــل دیــدار و گفتگــو مــی کنــد.
آرمانــدو مونتیــرو ،وزیــر توســعه ،صنعــت و تجــارت خارجــی
برزیــل بــا بیــژن زنگنــه ،وزیرنفــت ایــران ،بــه منظــور
توســعه همــکاری در بخــش انــرژی دیــدار و گفتگــو مــی
کنــد.
وزیــر توســعه ،صنعــت و تجــارت خارجــی برزیــل روز
گذشــته (دوشــنبه ٤ ،آبانمــاه) در ســمینار تجــاری ایــران
– برزیــل بــا بیــان ایــن کــه برزیــل بــه عنــوان یــک اقتصــاد
نوظهــور درحــوزه هــای مختلــف تجــارت جهانــی و انجــام
ســرمایه گذاریهــا ،ظرفیتهــای بالقــوه زیــادی دارد ،افــزود:
شــرکتهای ایرانــی و برزیلــی مــی تواننــد بســتر توســعه
مناســبات صنعتــی و تجــاری میــان دو کشــور را تقویــت
کننــد.
براســاس ایــن گــزارش ،توســعه روابــط دو کشــور در بخــش
انــرژی دردیــدار حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری ایــران و
خانــم دیلمــا روســف ،رئیــس جمهــوری برزیــل در حاشــیه
نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در
نیویــورک نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
توســعه همکاریهــای اقتصــادی بــا محوریــت حــوزه نفــت و
انــرژی ،مهمتریــن محــور گفتگوهــای رئیســان جمهــوری
ایــران و برزیــل در نیویــورک بــود و حتــی رئیــس
جمهــوری خواســتار مشــارکت شــرکتهای برزیلــی در
بخشــهای مختلــف صنعتــی و عمرانــی در ایــران شــد کــه
ایــن پیشــنهاد بــا اســتقبال رئیــس جمهــوری برزیــل روبــرو
شــده است.
برزیــل مهمتریــن شــریک اقتصــادی ایــران در منطقــه
آمریــکای التیــن بــه شــمار مــی رود و حجــم روابــط
اقتصــادی دوجانبــه در ســال بالــغ بــر یــک میلیــارد و ۶۰۰
میلیــون دالر بــرآورد مــی شــود.
منبع :ایسنا

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ارزش معامالت بورس انرژی  108درصد رشد
داشت

هــاب انــرژی :نیمــه اول مهــر مــاه  94در بــورس انــرژی
ایــران در حالــی بــه پایــان رســید کــه مجمــوع ارزش
معامــات طــی ده روز کاری ایــن دوره نســبت بــه دو هفتــه
قبــل از آن بالــغ بــر  108درصــد افزایــش داشــت.
طــی ایــن دوره ،بــا توجــه بــه عرضــه چهارمیــن مرحلــه
از قراردادهــای ســلف مــوازی اســتاندارد نفــت کــوره 380
ســانتی اســتوکس شــرکت ملــی نفــت ایــران در نمــاد
ســمانک  ،954تعــداد قراردادهــای معاملــه شــده ایــن اوراق
بــه  132هــزار و  489عــدد رســید و ارزش آن نیــز از یــک
هــزار و  73میلیــارد ریــال فراتــر رفــت .بــر ایــن اســاس،
معامــات قراردادهــای ســلف مــوازی اســتاندارد نفــت
کــوره  380ســانتی اســتوکس بیشــترین ارزش معامــات
ایــن دوره را بــه خــود اختصــاص داد.
جایــگاه دوم ،بــه قراردادهــای ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق
در بــازار مشــتقه تعلــق گرفــت کــه بــا معاملــه  76هــزار و
 891قــرارداد بــا ارزش تقریبــی  557میلیــارد ریــال و رشــد
 23درصــدی نســبت بــه دو هفتــه قبــل از آن بــه رونــد رو

بــه رشــد خــود ادامــه داد.
در ایــن دو هفتــه بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران نیــز
میزبــان  99عرضــه بــود کــه معاملــه بالــغ بــر  40هــزار تــن
کاالهــای آیزوریســایکل ،آیزوفیــد ،بــرش ســنگین ،انــواع
حــال ،ســوخت کــوره ســبک ،قطــران ،گاز مایــع ،گاز
مایــع صنعتــی ،متانــول ،میعانــات گازی ،نیتــروژن مایــع و
هگــزان بــه ثبــت ارزش معامالتــی بیــش از  363میلیــارد
ریــال منجــر شــد.
خاطرنشــان میشــود ،در ایــن دوره همچنیــن کاالهــای
«نفـتگاز شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران
بــه مقصــد افغانســتان تحویــل ســاری»« ،نفـتگاز شــرکت
ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران بــه مقصــد
افغانســتان تحویــل اصفهــان» و «گاز مایــع پاالیــش نفــت
اصفهــان بــه مقصــد پاکســتان» در رینــگ بینالملــل بــازار
فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران بــرای نخســتین بــار عرضــه
شــدند کــه کاالی «گاز مایــع پاالیــش نفــت اصفهــان بــه
مقصــد پاکســتان» در رینــگ بینالملــل بــازار فیزیکــی
بــورس انــرژی ایــران ،بــرای نخســتین بــار مــورد معاملــه
قــرار گرفــت.

جناب آقای دکتر بهمن صالحی

مدیرعامل محترم شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر)
انتخــاب شایســته شــرکت صانیــر بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه کشــور تبریــک عــرض
نمــوده و بــرای حضرتعالــی و همــکاران تــان موفقیــت هــای روزافــزون را آرزومندیــم.
روابط عمومی فدارسیون
جناب آقای مهندس هرمز عالیداعی

مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل ابهر
انتــخاب شایسته شرکت سیم و کابل ابهر به عنوان صـادرکننده نمونه کشور تبریک
عرض نموده و برای حضرتعالی و همکاران تان موفقیت های روزافزون را آرزومندیم.
روابط عمومی فدارسیون

انـرژی

شماره نه  ///هفته اول آبان هزار و سیصد نود و چهار

نخستین عرضه گازوئیل به مقصد ترکیه در
رینگ بین الملل
نخســتین عرضــه گازوئیــل (نفـتگاز) شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی ایــران در رینــگ بینالملــل بــورس
انــرژی ایــران بــه مقصــد ترکیــه انجــام مــی شــود.
در جلســه معامالتــی روز ســه شــنبه پنجــم آذرمــاه ،بــورس
انــرژی ،نخســتین محمولــه نفــتگاز (گازوئیــل) شــرکت
ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران (محــل تحویــل
انبــار نفــت تبریــز و مقصــد ترکیــه) در رینــگ بینالملــل
عرضــه شــد.
معامله گاز مایع خام پاالیش گاز ایالم در رینگ
بینالملل
هــاب انــرژی :گاز مایــع خــام پاالیــش گاز ایــام و نف ـتگاز
(گازوئیــل) شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران
در رینــگ بینالملــل بــورس انــرژی عرضــه شــد.
در جریــان معامــات دوشــنبه  27مهــر  ،94ارزش کل
معامــات بــورس انــرژی بــه  50میلیــارد و  308میلیــون
بالــغ شــد .در بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران کاالهــای
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نیتــروژن مایــع ،بــرش ســنگین ،ســوخت کــوره ســبک و
پنتــان پتروشــیمی تبریــز ،نیتــروزن مایــع پتروشــیمی مبیــن،
نفتــای ســنگین تصفیــه نشــده ،آیزوفیــد ،آیزوریســایکل و
حــال  404پاالیــش نفــت شــیراز ،میعانــات گازی پاالیــش گاز
ایــام ،پتروشــیمی رازی و مجتمــع گاز پــارس جنوبــی ،قطــران
ذوب آهــن اصفهــان ،آیزوریســایکل و حــال  400پاالیــش
نفــت اصفهــان در رینــگ داخلــی عرضــه شــد.
امــا از عرضههــای ویــژه ایــن روز ،گاز مایــع خــام پاالیــش
گاز ایــام و نفــتگاز (گازوئیــل) شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی ایــران در رینــگ بینالملــل بــود کــه کل
معامــات صــورت گرفتــه بــرروی ایــن کاالهــا معــادل 4882
تــن بــه ارزش  40میلیــارد و  577میلیــون ریــال بــوده اســت.
در تابلــوی ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق بــازار مشــتقه نیــز 1
هــزار و  404قــرارداد در قالــب  36معاملــه و معــادل 17هــزار
و  88مــگاوات ســاعت بــه ارزش  6میلیــارد و  133میلیــون
ریــال معاملــه شــد.
همچنیــن در آغــاز جلســه معامالتــی ایــن روز نمادهــای بــار
پیــک ،کــم بــاری ،میــان بــاری و بارپایــه روزانــه  27آبــان 94
گشــایش یافتــه و در پایــان نمادهــای بــار پیــک ،کــم بــاری،
میــان بــاری و بارپایــه روزانــه  1آبــان  94متوقــف شــدند .اکثــر
معامــات ایــن روز مربــوط بــه نمادهــای بارپایــه و کمبــاری
 14آبــان  94تــا  27آبــان  94بــوده اســت.

امضای تفاهمنامه همکاری بین بورس تهران و استانبول
مدیرعامــل بــورس و اوراق بهــادار تهــران گفــت:
امضــای تفاهمنامــه نقطــه عطفــی در روابــط
بیــن نهادهــای بــازار ســرمایه ایــران و ترکیــه
اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،تفاهــم نامــه همــکاری
بیــن بــورس تهــران و بــورس اســتانبول توســط حســن
قالیبــاف اصــل و «دینــچ» امضــا شــد .در بازدیــد هیــات
بــازار ســرمایه ایــران از بــورس اســتانبول ،ایــن تفاهــم
نامــه منعقــد و مراســم بــا حضــور محمــد فطانــت رئیــس
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار برگــزار شــد.
قالیبــاف اصــل مدیرعامــل بــورس تهــران در ایــن ارتبــاط

بیــان کــرد :بــازار ســرمایه ایــران و ترکیــه بــه عنــوان
دو همســایه بــا پتانســیل هــای ارزشــمند مــی تواننــد
بــه توســعه همــکاری هــا ،تبــادل تجربــه و کارشــناس،
پذیــرش متقابــل شــرکت هــا و  ...اهتمــام ورزنــد.
وی بــا اشــاره بــه امضــای تفاهــم نامــه میــان بــورس
تهــران و اســتانبول تاکیــد کــرد :ایــن تفاهــم نامــه نقطــه
عطفــی در روابــط بیــن نهادهــای دو بازار ســرمایه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

لغو خودکار تحریم های بانکی ایران پس از
اجرای برجام

رویتــرز :سیســتم بیــن بانکــی ســوئیفت اعــام کــرده اســت
کــه بانــک هــای ایرانــی در صورتــی بــه ایــن شــبکه وصــل
خواهنــد شــد کــه توافــق هســته ای ایــران بــه طــور کامــل
.اجــرا و تایید شــود
پیــش از ایــن اتحادیــه اروپــا در مصوبــه لغــو تحریــم هــای
ایــران پیوســتن ایــن کشــور بــه سیســتم ســوئیفت را خبــر
داده بــود .طبــق اعــام سیســتم جهانــی ســوئیفت بانکهــای
ایرانــی بعــد از اجــرای برجــام و تکمیــل مراحــل آن بــه
.صــورت خــودکار بــه ایــن سیســتم متصــل خواهنــد شــد
ســوئیفت همچنیــن گفتــه اســت بانــک هایــی کــه خــارج از
چارچــوب تحریــم هــای هســته ای و تحــت دیگــر تحریــم
هــا قــرار دارنــد همچنــان از طــرف ســوئیفت تحریــم باقــی
خواهنــد مانــد

ارزیابی شرکتهای برق منطقهای کشور بر
اساس شاخص سرانه پیشنهادها

فــارس :معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت توانیــر
از ارزیابــی شــرکتهای بــرق منطق ـهای کشــور بــر اســاس
.شــاخص ســرانه پیشــنهادها خبــر داد
کــرم رضایــی بــا بیــان نتایــج ارزیابــی عملکــرد ســال 93
شــرکتهای بــرق منطقــهای کشــور بــر اســاس شــاخص
ســرانه پیشــنهادها ،اظهــار داشــت :شــرکت بــرق منطقـهای
ســمنان در ســال گذشــته در بخــش شــاخص ســرانه
پیشــنهاد موفــق شــد رتبــه اول را در بیــن  16شــرکت بــرق
منطق ـهای کســب کنــد کــه ایــن نشــانگر روحیــه تعامــل
بیــن مدیــران و کارکنــان و اهمیــت کارکنــان در زمینــه
.ارائــه پیشــنهاد اســت
وی بــا اظهــار قدردانــی از مدیریــت و همــه کارکنان شــرکت
بــرق منطقـهای ســمنان ،اســتمرار اقدامــات بهبــود و تــاش
جهــت ارتقــاء یــا حفــظ وضعیــت مطلــوب را در بخشهــای
مختلــف بهویــژه نظــام پیشــنهادها ،خواســتار شــد

ایران در هند و برزیل پاالیشگاه میسازد

ایلنــا :معــاون وزیــر نفــت دربــاره ســاخت پاالیشــگاه
در دیگــر کشــورها توســط ایــران نیــز اظهــار داشــت:

شــرکت ملــی نفــت بــرای توســعه بــازار فــروش نفــت خــام
مذاکراتــی بــا برزیــل و هنــد داشــته بــه ایــن منظــور کــه
در ایــن کشــورها بــرای ســاخت پاالیشــگاه ســرمایه گــذاری
میکنــد تــا نفــت خامشــان را از ایــران تهیــه کننــد .عبــاس
کاظمــی مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآوردههــای نفتــی در خصــوص برنامــه ســاخت پاالیشــگاه
بعــد از برجــام گفــت :ســرمایه گذارانــی از کشــورهای
ژاپــن و کــره جنوبــی بــرای ســاخت پاالیشــگاه در ایــران
اســتقبال کردهانــد .پاالیشــگاه ســازی مربــوط بــه بخــش
خصوصــی اســت لــذا مــا وارد ایــن مقولــه نمیشــویم ،امــا
پاالیشــگاههای موجــود را اصــاح یــا هدایــت میکنیــم .وی
افــزود :همچنیــن پاالیشــگاهها را آپ گریــد میکنیــم تــا
.تولیــد فیــول کــم و بنزیــن زیــاد شــود
.

صنعت نفت نخستین نمایشگاه جذب سرمایه را
برگزار میکند

هــاب انــرژی :نخســتین نمایشــگاه صنعــت نفــت ایــران
پــس از تصویــب رســمی برجــام و همزمــان بــا آغــاز رونــد
لغــو تحریمهــا ،بــا رویکــرد جذبســرمایه در دیمــاه
.برگــزار میشــود
دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی انــرژی کیــش بــا
حضــور شــرکتهای داخلــی و خارجــی فعــال در عرصــه
انــرژی و بــا «رویکــرد ســرمایهگذاری» از  21تــا 24
دیمــاه امســال در جزیــره کیــش برگــزار مــی شــود .ایــن
نخســتین نمایشــگاه تحــت نظــر وزارت نفــت ایــران اســت
کــه پــس از تصویــب رســمی برنامــه جامــع اقــدام مشــترک
(برجــام) و آغــاز رونــد لغــو تحریمهــا برگــزار میشــود
و از ایــن نظــر ،رویــداد مهمــی در عصــر نویــن جــذب
ســرمایه بــرای صنعــت نفــت کشــور بــه حســاب میآیــد.
در ایــن نمایشــگاه آخریــن فرصتهــا و ظرفیتهــای ســرمایه
گــذاری ،ســرمایه پذیــری ،دســتاوردهای ســازندگان و
تولیدکننــدگان نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،آب ،بــرق و انــرژی
.هــای نــو عرضــه مــی شــود

ایران مرکز بحران خشکسالی منطقه اعالم شد

ایلنــا :بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــا کاهــش نــزوالت
آســمانی در ســال هــای آینــده ادامــه دارد .نماینــده فائــو از
نگرانــی ایــن ســازمان در خصــوص بحــران آبــی در منطقــه
.خاورمیانــه خصوصــا در ایــران خبــر داد

انـرژی

شماره نه  ///هفته اول آبان هزار و سیصد نود و چهار

ســرج ســارکوزی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر
خاورمیانــه بــه لحــاظ کمبــود آب جــزو مناطــق بحرانــی
بــه حســاب میآیــد ،گفــت :در ســالیان گذشــته بــه ســبب
افزایــش قیمــت نفــت در جهــان ،کشــورهای نفــت خیــز
ایــن منطقــه کــه  60درصــد از مــردم ســاکن در خاورمیانــه
در ایــن مناطــق زندگــی میکننــد توانســته انــد بــه توســعه
اقتصــادی وســیعی برســند و همیــن امــر ســبب شــده کــه
عــاوه بــر افزایــش جمعیــت و احــداث مراکــز صنعتــی
منابــع آبــی کــم شــود .وی افــزود :بــا توجــه بــه همیــن
نکتــه ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد تصمیــم
گرفتــه اســت کــه ایــران را مرکــز ایــن بحــران اعــام کنــد و
بــر همیــن اســاس نماینــدگان و کارشناســان ایــن ســازمان
در ایــران بــرای مطالعــات بیشــتر مســتقر خواهــد شــد.
نماینــده فائــو هشــدار داد :اگــر مســولین ایــران بحــران آب
را جــدی نگیرنــد امــکان بــه وجــود آمــدن فاجعــه زیســت
محیطــی دور از ذهــن نیســت و مــا بارهــا نگرانــی خــود را
بــه مقامــات ایــران منتقــل کــرده ایــم و بــر همیــن اســاس
برخــی طــرح هــا در مرحلــه مطالعــه قــرار دارد
.

افزایش رغبت شرکت های خارجی برای حضور
در صنعت برق ایران

هــاب انــرژی :معــاون وزیــر نیــرو در امــور نفــت و انــرژی
گفــت :در شــرایط پســاتحریم شــرکت هــای خارجــی
رغبــت و انگیــزه بیشــتری بــرای حضــور در صنعــت بــرق
ایــران خواهنــد داشــت .هوشــنگ فالحتیــان بــا ذکــر ایــن
کــه براســاس پیــش بینــی هــا اگــر امســال بــا ســرمای
زودرس مواجــه باشــیم در مصــرف گاز خانگــی و میــزان
تحویلــی آن بــه نیــروگاه هــا تاثیرگــذار خواهــد بــود،
اظهــار داشــت :اگــر ایــن موضــوع تحقــق پیــدا کنــد گاز
تولیــد شــده در کشــور بــه ســمت مصــرف در بخــش هــای
خانگــی ،اماکــن مســکونی ،تجــاری و اداری خواهــد رفــت و
ســهم گاز تحویلــی بــه نیــروگاه هــا کاهــش خواهــد یافــت.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم صرفــه جویــی مصــرف گاز در بخــش
خانگــی ،افــزود :در فصــل هــای پاییــز و زمســتان بخــش
خانگــی از جهــت تامیــن و تحویــل گاز در اولویــت وزارت
نیــرو و شــرکت ملــی گاز ایــران خواهــد بــود ،امــا ذخایــر
ســوخت گازوییــل و مــازوت بــه عنــوان ســوخت جایگزیــن
اضطــراری در همــه نیــروگاه هــای کشــور بــه انــدازه کافــی
.انجــام شــده اســت
معــاون وزیــر نیــرو در بخــش نفــت و انــرژی بــا بیــان اینکــه
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از طــرف محیــط زیســت و براســاس حکــم مراجــع قضایــی
بخشــی از نیــروگاه هــای کشــور از اســتفاده از ســوخت
مــازوت منــع شــده انــد ،تصریــح کــرد :بــه ایــن دلیــل
نمــی توانیــم از ذخیــره ایــن ســوخت هــا بــرای نیــروگاه
هــا اســتفاده کنیــم ،امــا امیــد اســت بــا تعاملــی کــه بــا
وزارتخانــه هــای نیــرو و نفــت در حــال انجــام اســت بــه
.زودی مشــکل مرتفــع شــود
فالحتیــان در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری در خصــوص
بدهــی هــای شــرکت هــای خصوصــی بــه بخــش بــرق،
عنــوان کــرد :ایــن بدهــی هــا از آن جــا ناشــی مــی شــود که
وزارت نیــرو همــواره ملــزم بــوده بــرق را بــه کمتــر از قیمت
تمــام شــده آن بــه مشــترکان تحویــل دهــد ،بــه نحــوی
کــه در تعرفــه کشــاورزی ،صنعتــی ،خانگــی و مناطــق
گرمســیری بــه ترتیــب یــک هشــتم ،یــک ســوم ،یــک دوم
و یــک ششــم قیمــت تمــام شــده دریافــت مــی شــود کــه
در صــورت پرداخــت بــه قیمــت تمــام شــده بدهــی ایجــاد
.مــی شــود
وی ادامــه داد :در حــال رایزنــی بــرای اســتفاده و بهــره
منــدی از ظرفیــت هــای قانونــی کــه مجلــس فراهــم کــرده،
هســتیم تــا بخــش قابــل توجهــی از بدهــی هایمــان را بــه
.شــبکه بانکــی کشــور و دولــت پرداخــت کنیــم
ایــن مقــام مســؤول بــا اشــاره بــه در نظــر گرفتــن
تمهیداتــی بــرای کاهــش بدهــی هــای بخــش خصوصــی،
اظهــار داشــت :میــل بــه ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق
از طــرف شــرکت هــای خارجــی و داخلــی بــه شــدت
افزایــش پیــدا کــرده و در طــول یــک هفتــه مالقــات هــا و
.جلســات متعــددی در ایــن زمینــه برگــزار مــی شــود
فالحتیــان برگــزاری ایــن گونــه همایــش هــا و کنگــره هــا را
زمینــه و مقدمــه دســتیابی کشــور بــه انــواع فنــاوری هایــی
کــه در ســطح جهــان عرضــه شــده برشــمرد و خاطرنشــان
کــرد :در شــرایط پســاتحریم قطعــا شــرکت هــا رغبــت و
انگیــزه بیشــتری بــرای حضــور در بــازار ایــران خواهنــد
.داشت
وی در پایــان از حضــور کشــورهای اروپایــی ماننــد ژاپــن
و کــره جنوبــی در ایــن کنگــره قدردانــی کــرد و گفــت:
هــر صنعتــی بــا فرصــت هــا و تهدیداتــی روبــرو اســت کــه
بایــد مدیریــت شــود و وزارت نیــرو نیــز مصمــم اســت بــه
تعهــدات خــود بــا بخــش خضوصــی کــه  50درصــد بــرق
کشــور را تولیــد مــی کننــد عمــل کنــد تــا چالشــی در ایــن
.زمنــه ایجــاد نشــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینده وزارت نیرو در همایش «جامعه ،منابع طبیعی ،آب و محیط زیست»:

تشکلهای مردمی باید به کمک بخش آب بیایند
هــاب انــرژی :نماینــده وزارت نیــرو در همایــش «جامعــه،
منابــع طبیعــی ،آب و محیــط زیســت ،چالشهــا و راهکارهــا»
گفــت :دولــت بــه تنهایــی قــادر نخواهــد بــود منابــع آب ،منابع
طبیعــی و محیــط زیســت را مدیریــت کنــد ،بلکــه تشــکلهای
مردمــی و ســازمانهای مــردم نهــاد بایــد بــه کمــک مدیریــت
بخــش آب بیاینــد.
هدایــت فهمــی ،معــاون دفتــر برنامهریــزی کالن آب و آبفــای
وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه ایــن نخســتین همایشــی اســت که
مســئله آب و محیــط زیســت در کنــار مســائل جامعهشناســی
قــرار خواهــد گرفــت ،اظهــار داشــت :چالشهــای مربــوط بــه
آب ناشــی از مســائل مهندســی نیســت و مســائل امــروز آب
عمدتــا چالشهایــی اســت کــه مربــوط بــه بخــش اجتماعــی،
فرهنگــی اســت و مقــدار زیــادی از آن را تحــت تاثیــر قــرار
داده است.
وی ادامــه داد :درســت اســت کــه مشــکالت امــروز ناشــی از
کمبــود بــارش و خشکســالیهای مســتمر بــوده و بســیاری
از کشــورهای دنیــا نیــز بــا ایــن چالــش روبــرو بودهانــد،
ولــی آنــان بــا اســتفاده از مباحــث اجتماعــی و ســرمایههای
اجتماعــی توانســتهاند ایــن مــوارد را بــه گونــهای در کشــور
مدیریــت کننــد تــا بــا کمتریــن هزینــه ایــن مشــکالت را
پشــت ســر بگذارنــد.
وی هــدف از برگــزاری ایــن همایــش و پیامدهــای اجتماعــی
آن را مشــارکت واقعــی مــردم و تشــکلهای مردمــی در
مدیریــت منابــع ملــی دانســت و افــزود :دولــت بــه تنهایــی
قــادر نخواهــد بــود ،منابــع ملــی از جملــه منابــع آب را بــدون
مشــارکت مردمــی مدیریــت کنــد.
نماینــده وزارت نیــرو در همایــش جامعــه ،منابــع طبیعــی،
آب و محیــط زیســت ،چالشهــا و راهکارهــا گفــت :ایــن
کنفرانــس جامعــه مهندســین و متخصصیــن را بــه ایــن ســمت
ســوق میدهــد کــه بــه تنهایــی قــادر بــه مدیریــت منابــع آب،
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت نخواهیــم بــود ،بلکــه بایــد از
تمــام ظرفیتهــای جامعــه در ایــن راه اســتفاده کنیــم.
وی تصریــح کــرد :مشــارکت مــردم و ســازمانهای مردمنهــاد
( )NGOو تشــکلهای مردمــی در موضــوع مدیریــت از

منابــع آب و منابــع طبیعــی بســیار موثــر اســت.
فهمــی تاکیــد کــرد :بایــد بخــش خصوصــی را بــه عرصــه
کشــاند و در مدیریــت دخالــت داد تــا در بخــش مدیریــت
مشــارکت واقعــی داشــته باشــند.
وی تفــاوت ایــن همایــش را بــا ســایر همایــش هــا ،اســتفاده
از جامعهشناســان ،اقتصــاد دانــان و متخصصــان آب ،محیــط
زیســت و منابــع طبیعــی در کنــار هــم دانســت و افــزود :بودن
ایــن متخصصــان در کنــار هــم باعــث خواهــد شــد ،طیــف
وســیعتری از جامعــه تحــت پوشــش ابعــاد ایــن همایــش قــرار
گیــرد و بــا شــناخت انــواع چالشهــا ،میــزان تاثیرگــذاری آن
نیــز بــه مراتــب بیشــتر خواهــد بــود.
معــاون دفتــر برنامهریــزی کالن آب و آبفــا بــا بیــان اینکــه
اســتفاده از تشــکلهای مردمــی و نقــش موثــر آنهــا در
تصمیمگیریهــا باعــث خواهــد شــد کــه آنــان احســاس
نکننــد کــه بــه عنــوان عنصــری خنثــی در همایــش حضــور
دارنــد ،گفــت :اگــر مــردم و جامعــه محلــی احســاس کننــد
کــه دولــت در واگــذاری مســئولیت بــه آنــان جــدی اســت و
وجــود آنهــا حالــت تشــریفات نــدارد ،در مــورد موضوعــی
کــه تصمیمگیــری میکننــد منافــع مالــی آن قبــل از هــر
چیــز بــه خــود ایشــان بــر میگــردد ،مطمئنــا بــا دلگرمــی
و صمیمیــت بیشــتری بــه کار خــود ادامــه خواهنــد دادو در
مدیریــت از منابــع طبیعــی ،محیــط زیســت و منابــع آب
کوشــاتر خواهنــد بــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه ســرمایه اجتماعــی بــا ســه طیــف در
ارتبــاط اســت ،افــزود :متاســفانه ایــن ســه طیــف کــه شــامل
اعتمــاد ملــی (بیــن اقشــار مــردم ،بیــن دولــت و مــردم)
انســجام ملــی (یکپارچگــی هویــت ایرانــی) و مشــارکت مــردم
دچــار آســیب جــدی شــده و ایــن خــود یــک فاجعــه اســت.
فهمــی بــا بیــان ایــن کــه نبایســتی بگذاریــم ایــن بــاور در
مــردم شــکل بگیــرد کــه از وجــود آنــان فقــط بهصــورت
صــوری در مســائل مختلــف اســتفاده میشــود ،تاکیــد کــرد:
بــا مشــارکت واقعــی آنــان در تصمیمگیریهــا و ســپردن
مســئولیتهای مختلــف بــه آنــان ،تــاش کنیــم هــر چــه
زودتــر از ایــن وضعیــت نابســامان خــارج شــویم.

انـرژی
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سفیر تاجیکستان خواستار همکاری های جدی صانیر
در این کشور شد
هــاب انــرژی :ســفیر تاجیکســتان در تهــران بــا اشــاره بــه
ظرفیــت هــای موجــود انــرژی در ایــن کشــور ،خواســتار
اجــرای پــروژه هــای انــرژی تاجیکســتان از ســوی شــرکت
.بــزرگ صانیــر شــد
نعمــت اهلل امــام زاده روز یکشــنبه در دیــدار بــا مدیرعامــل
و مدیــران شــرکت صــادرات و تجهیــزات و خدمــات صنایــع
آب و بــرق ایــران (صانیــر) ،ایــران را کشــور دوســت و بــرادر
توصیــف کــرد و خواهــان کمــک هــای جــدی در بخــش
هــای فنــی و مهندســی ،انتقــال تجهیــزات انــرژی شــد.
وی ،صانیــر را شــرکتی بیــن المللــی و بــزرگ در عرصــه
انــرژی برشــمرد و گفــت :تاجیکســتان بــا دارا بــودن 93
درصــد کوهســتان و هــزار رودخانــه ،بزرگتریــن یخچــال
هــای جهــان را بــا ظرفیــت آبــی خوبــی در اختیــار دارد و
بــرای شــرایط همــکاری انتقــال آب بــه ایــران و ایجــاد ســد
.و تولیــد بــرق بســیار بیــن دو کشــور مســاعد اســت
ســفیر تاجیکســتان در تهــران اضافــه کــرد 64 :درصــد آب
منطقــه در ایــن کشــور اســت و همیــن مســاله ،ظرفیــت
خوبــی بــرای همــکاری هــای مشــترک در بخــش انــرژی
.خواهــد بــود
امــام زاده تصریــح کــرد :درخواســت مــا از صانیــر ،تامیــن
امکانــات و تجهیــزات بــرق و اجــرای پــروژه هــای انــرژی
.است
ســفیر تاجیکســتان همچنیــن بــا وجــود بادهــای مناســب
و فــراوان در ایــن کشــور خواســتار ایجــاد نیــروگاه هــای
بــادی بــرای تولیــد بــرق شــد و تاکیــد کــرد :توانایــی انجــام
.ایــن مهــم در شــرکت صانیــر وجــود دارد
بــه گفتــه وی ،مقامــات عالــی تاجیکســتان تــاش دارنــد بــا
توجــه بــه ظرفیــت و منابــع موجــود ،ایــن کشــور را از بــن
.بســت خــارج کننــد
ســفیر تاجیکســتان اضافــه کــرد :پنــج هــزار مــگاوات بــرق
مــازاد در کشــور وجــود دارد کــه بــرای فــروش و انتقــال بــه
.ایــران آمادگــی کامــل وجــود دارد

بهمــن صالحــی مدیرعامــل صانیــر نیــز بــا اعــام آمادگــی
بــرای اجــرای پــروژه هــای بــرق و انتقــال تجهیــزات ،بــرای
همکاریهــای دو و چندجانبــه بــا کمیســیون مشــترک اعالم
.آمادگــی کرد
وی بــا تصریــح ایــن موضــوع کــه در اســتراتژی بلندمــدت،
ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل خواهــد شــد،
گفــت :آمادگــی خریــد تــا  10هــزار مــگاوات بــرق مــازاد از
.تاجیکســتان و انتقــال آن بــه ایــران را داریــم
صالحــی همچنیــن بــه پــروژه ‹کاســا  ›2000در
تاجیکســتان اشــاره و بــرای اجــرا بــرق بخشــی از ایــن
.پــروژه اعــام آمادگــی کــرد
مدیرعامــل صانیــر بــا اشــاره بــه وجــود منابــع طبیعــی
وجــود زغالســنگ فــراوان در ایــن کشــور ،بــرای ســاخت
نیــروگاه هــای بــرق بــا زغالســنگ نیــز اعــام آمادگــی
.کــرد
در ایــن نشســت مقــرر شــد در نخســتین فرصــت
کمیســیون مشــترک انــرژی بیــن صانیــر و تاجیکســتان
تشــکیل و راه هــای همــکاری در ایــن بخــش بررســی
.شــود
شــایان ذکــر اســت؛ شــرکت صــادرات و تجهیــزات
و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) طــی دو
دهــه فعالیــت حــدود  200پــروژه در کشــورهای هــدف در
.منطقــه اجــرا کــرده اســت
هــم اینــک صانیــر  650میلیــون دالر پــروژه در کشــورهای
پاکســتان ،افغانســتان ،عــراق ،ســوریه ،عمــان ،اقلیــم
کردســتان عــراق ،عــراق ،ارمنســتان ،ســریالنکا و اتیوپــی
.در دســت اجــرا دارد
همچنیــن طــی شــش مــاه ابتــدای ســال  ،94صانیــر 619
میلیــون دالر صــادرات داشــته اســت و روز  29مهــر مــاه
 1394مصــادف بــا ‹روز ملــی صــادرات› بــرای هشــتمین
.بــار بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه کشــور انتخــاب شــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نظام بانکی
محور توسعه اقتصادی
در پساتحریم
پیام باقری،

عضو هیات مدیره و رئیس کمیته توسعه صادرات
سندیکای صنعت برق ایران

امــروزه نقــش محــوری نظــام بانکــی در شــکل گیــری
فرایندهــای اقتصــادی بــر کســی پوشــیده نیســت .نظــام بانکی
در هــر کشــور بــا اثرگــذاری بــر جریــان اقتصــاد از طریــق
مدیریــت عواملــی چــون نــرخ تنزیــل ،نــرخ بهــره بانکــی ،نــرخ
ارز و  ،...عمـ ً
ا دســتیابی بــه اهــداف کالن اقتصــادی را میســر
ســاخته و بــا کنتــرل متغیرهــای اساســی ،یکــی از بازیگــران
اصلــی در بــه حرکــت درآوردن چــرخ توســعه تلقــی میشــود
و درســت بــه همیــن دلیــل بــود کــه نظــام بانکــی کشــورمان
هــدف تحریــم قــرار گرفــت و بــه یکــی از پرچالــش تریــن
بخشهــای اقتصــادی در ســالهای اخیــر بــدل شــد.
تحریمهــا ضمــن ممانعــت از تعامــل بانکهــاي ایرانــی
و خارجــی در عرصــه فعالیتهــای بینالمللــی ،افزایــش
هزینــه مبادلــه و نیــاز بــه نقدینگــی در اقتصــاد کشــور را
موجــب شــدند و متعاقــب آن بنگاههــای اقتصــادی نیــز بــه
دلیــل کــم شــدن ســطح فعالیتهــا ،در بازپرداخــت تعهــدات
بانکــی خــود بــا مشــکل مواجــه گردیدنــد کــه نتیجــه ایــن امر
کاهــش ســودآوري و افزایــش مطالبــات معوقــه بانکهــا بــود.
بنابرایــن بــا رفــع تحریمهــا ،انتظــار م ـیرود مشــکالتی کــه
بــه دلیــل تحریــم بــر سیســتم بانکــی تحمیــل شــده انــد ،بــه
تدریــج مرتفــع شــوند.
اکنــون ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه بــا کنــار رفتــن
تحریمهــا ،نقــش نظــام بانکــی در اقتصــاد کشــور چگونــه
رقــم خواهــد خــورد ؟ بــه بیــان دیگــر ،در شــرایطی کــه
بســیاری از صاحبنظــران خــروج از رکــود و بازگشــت رونــق بــه
اقتصــاد را پیــش بینــی میکننــد ،آیــا نظــام بانکــی کشــور
قــدرت انطبــاق بــا شــرایط جدیــد را خواهــد داشــت ؟ و آیــا از
انعطــاف پذیــری الزم در مواجــه شــدن بــا فرصتهــای نویــن
اقتصــادی برخــوردار خواهــد بــود ؟

در پاســخ ،ابتــدا الزم اســت بــه ایــن موضــوع اشــاره شــود کــه
عبــور از تحریمهــا گرچــه بخشــی از چالشهــای پیــش رو
را مرتفــع مینمایــد ،امــا بــه معنــی رفــع تمامــی مشــکالت
نخواهــد بــود؛ از جملــه در سیســتم بانکــی کشــور کــه بــا
معضــات عدیــدهای دســت بــه گریبــان اســت .حــدود 90
هــزار میلیــارد تومــان مطالبــات معوقــه بانکــی و پیــش بینــی
 35هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه ســال جــاری ناشــی
از کاهــش قیمــت نفــت ،فشــاری مضاعــف بــر نظــام بانکــی
بــه عنــوان منبــع اصلــی تامیــن مالــی وارد آورده و در حالــی
کــه انتظــار مـیرود ایــن بخــش بــه کمــک توســعه اقتصــادی
کشــور بشــتابد ،خــود در ورطــه مشــکالت غوطــه ور شــده
اســت .گزارشهــا حاکــی از ایــن اســت کــه در ســال گذشــته،
حــدود  280هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت از طریــق نظــام
بانکــی در اختیــار بخشهــای مختلــف اقتصــاد کشــور قــرار
گرفتــه ،در حالــی کــه بالــغ بــر 60درصــد ایــن مبلــغ تمدیــد
قــرارداد بــوده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه تســهیالت دریافتــی
بــه دلیــل عــدم تــوان بازپرداخــت مجــددا ً تمدیــد شــده انــد
و درواقــع پــول جدیــدی وارد چرخــه اقتصــاد نشــده اســت.

اینگونــه تلقــی میشــود کــه مکانیســم گــردش مالــی در
نظــام بانکــی دچــار اختــال شــده ،میــزان بدهــی بانکهــا
بــه بانــک مرکــزی افزایــش یافتــه و تــوان آنهــا در تامیــن
نقدینگــی بخــش اقتصــادی روز بــه روز ضعیــف تــر شــده
اســت ،تــا آنجاکــه شــاخص پرداخــت تســهیالت در کشــورمان
در حــال حاضــر در حــدود 20درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی

انـرژی
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بــرآورد میشــود .ایــن درحالــی اســت کــه ایــن شــاخص در
کشــورهای توســعه یافتــه  150تــا 160درصــد و در آســیای
شــرق 70تــا 80درصــد اســت ،و مادامــی کــه نظــام بانکــی
کشــور یــارای حمایــت مالــی از تولیــد داخــل و فعالیتهــای
اقتصــادی را نداشــته باشــد ،ضعــف کنونــی بنگاههــای
اقتصــادی در خلــق درآمــد تعجــب آور نخواهــد بــود و یکــی از
نتایــج آن ،کاهــش درآمدهــای دولــت از محــل مالیــات اســت.
از دیگرســو ،ســاختار نظــام بانکــی کشــور بــه طــور جــدی
نیازمنــد اصالحــات اساســی درونــی اســت و عــدم توجــه بــه
آن منجــر بــه بــر هــم خــوردن تــوازن منابــع و مصــارف در
بــازار پــول شــده اســت .روش تعییــن نــرخ ســود ،تســهیالت
تکلیفــی و موضوعــات مرتبــط بــا سیســتم بانکــداري از جملــه
مــواردي هســتند کــه مســتقل از تحریمهــا همچنــان محــل
اختــاف نظــر کارشناســان انــد .شــاخصهای ســودآوری،
کفایــت ســرمایه ،کیفیــت داراییهــا ،نقدینگــی و توانمنــدی
مدیریتــی بانکهــا در حــال حاضــر از وضعیــت مطلوبــی
برخــوردار نیســتند .نواقــص قانونــی و عــدم تکافــوی
پوشــشهای حمایتــی میتواننــد جذابیــت ســرمایهگذاری
خارجــی و بــه تبــع آن رونــق فعالیــت بانکهــا را تحــت
الشــعاع قــرار دهنــد .تردیــد شــرکاي خارجــی بــراي همــکاري
بــا بانکهــا بــه دلیــل وضعیــت مالــی و میــزان بدهــی آنهــا بــه
بانــک مرکــزی ،فاصلــه بــا دانــش روز صنعــت بانکــداری ،ورود
بانکهــا بــه حــوزه بنــگاه داری و گرایــش بــه ســمت بــازار
غیرمولــد ،عــدم تنــوع در منابــع تامیــن مالــی و مشــکالت
عدیــده دیگــر نیازمنــد اصــاح ســاختار و سیاس ـتهای کالن
نظــام بانکــی کشــور اســت.
در عیــن حــال ،آنچــه کارآیــی نظــام بانکــی کشــور را در
حمایــت از توســعه صنایــع داخلــی و تولیــد ملــی بیــش از هــر
چیــز تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ،تکیــه بــر ســاختار اقتصــاد
دولتــی و بانــک محــور اســت کــه محافظــه کاری بیــش از
حــد سیســتم بانکــی و عــدم ریســک پذیــری در مشــارکت بــا
فعالیتهــای اقتصــادی در طرحهــا و پروژههــای داخلــی و
بــرون مــرزی را در پــی داشــته ،بــه ویــژه در دوران تحریــم
و رکــود اقتصــادی کــه بخــش خصوصــی بیــش از هــر زمــان
دیگــری نیازمنــد حمایــت بانکهــا بــود .کاهــش پروژههــای
داخلــی بــا توجــه بــه کمبــود منابــع در طرحهــا ،ضعــف
بنیــه مالــی بخــش خصوصــی بــه دلیــل ناکامــی در وصــول
مطالبــات معــوق و کاهــش ناگهانــی ارزش ســرمایه در گــردش
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ناشــی از رشــد انفجــاری نــرخ ارز از یــک طــرف ،و صعوبــت
ورود بــه بازارهــای هــدف صادراتــی در شــرایط تحریــم در
مقایســه بــا رقبــا در کنــار پشــتیبانی کمرنــگ نظــام بانکــی
کشــور از فعالیتهــای اقتصــادی از طــرف دیگــر ،عمـ ً
ا منجــر
بــه کاهــش ضرباهنــگ تولیــد داخــل و کــم توانــی بســیاری
از بنگاههــای اقتصــادی بــه خصــوص در عرصــه صــادرات
شــده اســت کــه یکــی از مهــم تریــن شــاخصهای ارزیابــی
عملکــرد موفــق یــک دولــت بــه شــمار م ـیرود.
ناگفتــه پیداســت کــه نظــام بانکــی از عوامــل تاثیرگــذار
در تحقــق اهــداف صادراتــی محســوب میشــود ،امــا در
ایــن بخــش نیــز کارکــرد مطلوبــی نداشــته و بــا صــرف
هزینههــای گــران بهــره تســهیالت ،قیمــت تمــام شــده
فعالیتهــای اقتصــادی را در مقایســه بــا رقبایــی کــه بعضــاً
بــا بهــره صفــر وارد عرصــه رقابــت میشــوند ،بــاال بــرده
اســت .ســهم نزدیــک بــه نــود درصــدی سیســتم بانکــی در
تامیــن مالــی فعالیتهــای اقتصــادی در قبــال نقــش کمرنــگ
بــازار ســرمایه ،فعــاالن اقتصــادی را اجبــارا ً بــه ســمت بــازار
پــول جهــت تامیــن منابــع مالــی بــا نرخهــای غیــر رقابتــی
رهنمــون ســاخته اســت ،آن هــم در شــرایطی کــه پروژههــای
مطــرح در بازارهــای هــدف عمدتــاً بــا شــرط تامیــن مالــی
واگــذار میشــوند .از ایــن رو ،اعمــال سیاس ـتهای اصالحــی
در ســاختار نظــام بانکــی بــه عنــوان اصلــی تریــن منبــع تامین
مالــی در کنــار تقویــت بــازار ســرمایه و همچنیــن اســتفاده
بهینــه از ســایر منابــع از جملــه جریانهــای ارزی آزاد شــده،
ســرمایهگذاری خارجــی ،ذخایــر ارزی صنــدوق توســعه ملــی
و امثــال آن ،الزمــه تامیــن ســرمایه در گــردش بنگاههــای
اقتصــادی جهــت بازگشــت قدرتمنــد بــه بــازار اســت ،بــه
خصــوص در شــرایط فعلــی کــه بخــش خصوصــی بیــش از
هــر زمــان دیگــری نحیــف و آســیب پذیــر شــده اســت .
امــا اهتمــام جــدی دولــت یازدهــم درخصــوص انضبــاط پولــی
و مالــی مقــارن بــا کاهــش فشــار هزین ـهای بــر پایــه پولــی
بانــک مرکــزي ،اتخــاذ سیاســتهاي اقتصــاد کالن جهــت
کنتــرل تــورم و خــروج از رکــود را میســر ســاخت .قانــون
رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاء نظــام مالــی کشــور
ابالغــی  94 /2 /27از جملــه اقدامــات مثبــت و موثــر دولــت
یازدهــم در ایــن ارتبــاط اســت .در ایــن قانــون راهکارهــای
مناســبی پیــش بینــی شــده کــه از آن جملــه میتــوان بــه
تهاتــر بدهــی دولــت ادامــه در صفحــه بعــد
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ادامه از صفحه قبل
بــا بخشهــای غیردولتــی از طریــق انتشــار اوراق خزانــه
و صکــوک قابــل خریــد و فــروش در بــازار ســرمایه اشــاره
کــرد .صــدور مجــوز انتشــار اوراق تســویه خزانــه و صکــوک
اجــاره موضــوع مــواد  1و  2قانــون رفــع موانــع تولیــد
رقابــت پذیــر و ارتقــاء نظــام مالــی کشــور ،ضمــن کاهــش
فشــار بدهــی دولــت بــر سیســتم بانکــی ،توســعه بــازار
ســرمایه را هــدف قــرار داده اســت.
پیــش بینــی افزایــش ســرمایه بانکهــاي دولتــی جهــت
بهبــود نســبت کفایــت ســرمایه و همچنیــن کاهــش
داراییهــاي مــازاد بــر اســتانداردهاي نظارتــی مقــرر
بانکهــا در مــواد  16و  17ایــن قانــون ،نویدبخــش
بازگشــت شــاخصهای بانکــی کشــور بــه وضعیــت مــورد
قبــول اســت .از ســوی دیگــر ،مــاده  19آزادســازی ،وثایــق
مــازاد و یــا تبدیــل آنهــا را متناســب بــا بازپرداخــت اقســاط
امکانپذیــر ســاخته و دریافــت وکالــت بالعــزل از وثیقــه
گــذاران و گیرنــدگان تســهیالت بابــت وثایــق ترهیــن شــده
را ممنــوع ســاخته اســت .و یــا مــاده  21کــه بانــک مرکــزی
را موظــف بــه افتتــاح حســاب ویــژه تامیــن ســرمایه در
گــردش جهــت ایجاد گــردش پایــدار در واحدهــای صنعتی،
معدنــی ،کشــاورزی ،حمــل و نقــل ،تولیــدی ،دانــش بنیــان
و صادراتــی نمــوده اســت.
الــزام سیســتم بانــک بــه بررســی هــم زمــان درخواســت
تســهیالت طرحهــای دارای توجیــه و پرداخــت بــر اســاس
پیشــرفت فیزیکــی ،اســتمهال اخــذ تســهیالت ،مشــوقها
و حمایتهــای مالیاتــی و همچنیــن پرداختــن بــه
موضوعاتــی همچــون عــوارض ،گمــرک و بیمــه از دیگــر
مــوارد اثرگــذار بــر اقتصــاد مالــی کشــوراند کــه در ایــن
قانــون پیــش بینــی شــده انــد .امــا نقطــه عطــف ایــن
قانــون مــاده  12آن اســت کــه بــر تامیــن منابــع مالــی تــا
ســقف یکصــد میلیــارد دالر بــه صــورت ارزی و پانصــد هــزار
میلیــارد ریــال بــه صــورت ریالــی جهــت اجــرای طرحهــای
بهینــه ســازی در حــوزه انــرژی از قبیــل افزایــش راندمــان،
کاهــش تلفــات ،انرژیهــای تجدیــد پذیــر و امثــال آن
تمرکــز نمــوده اســت .بــا مــروری بــر مفــاد قانــون رفــع
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاء نظــام مالــی کشــور،
مالحظــه میشــود کــه قانــون گــذار بــا ابــاغ آن ضمــن
درنظــر گرفتــن جوانــب مختلــف ،در پــی ایجــاد بســترهای

الزم بــه منظــور حمایــت از صنایــع داخلــی و تولیــد ملــی
برآمــده و بــه درســتی پیــش نیــاز آن را بــر مبنــای تجدیــد
ســاختار و تقویــت سیســتم مالــی کشــور قــرار داده اســت.
لیکــن آنچــه پــس از ابــاغ قانــون اهمیــت پیــدا میکنــد،
حفــظ کارآیــی آن از طریــق تدویــن آییــن نامههــای اجرایــی
کارآمــد و عمــل بــه آنهــا توســط نهادهــا و ســازمانهای
ذیربــط خواهــد بــود .
قــدر مســلم دوران پســاتحریم بــا کاهــش بــار تحریمهــای
بینالمللــی و ایجــاد بســترهای مناســب جهــت مواجــهه بــا
فرصتهــای نویــن اقتصــادی همــراه خواهــد شــد و بــه نظــر
میرســد در کوتــاه مــدت عطــش بــازار جهــت واردات
محصــوالت خارجــی افزایــش یافتــه و نظــام بانکــی بــا رشــد
قابــل توجــه تقاضــا جهــت اخــذ تســهیالت مواجــه شــود .در
ایــن مقطــع ،آســیب پذیــری صنایــع داخلــی ناشــی از واردات
محصــوالت خارجــی بــه ویــژه کاالهــای مصرفــی بــاال مـیرود
و در صــورت هدایــت جریانهــای مالــی بــه ســمت واردات و
فعالیتهــای غیرمولــد ،مجــددا ً بــا ســونامی ورود کاالهــای
خارجــی و بیمــاری هلنــدی در اقتصــاد کشــور مواجــه
خواهیــم شــد .بنابرایــن ،کنتــرل کیفیــت تســهیالت پرداختــی
بــا تقویــت ابــزار اعتبــار ســنجی و ارزیابــی صحیــح توســط
سیســتم بانکــی در ایــن بــرهه زمانــی حساســیت و اهمیــت
ویــژهای خواهــد داشــت.
در مرحلــه بعــد ،نظــر ســرمایه گــذاران خارجــی بــه جاذبههای
اقتصــادی کشــور جلــب شــده و اقتصــاد کشــور میبایســت
چشــم انتظــار ورود جریانهــای مالــی در ایــن بخــش باشــد،
امــا ایــن موضــوع مالحظــات زیرســاختی و بســترهای
اقتصــادی خــاص خــود را میطلبــد و از دیگرســو نیازمنــد
قوانیــن و مقــررات مبتنــی بــر شــفافیت و تضمیــن ســرمایه
خارجــی اســت کــه بــه دلیــل تحریمهــا مدتــی اســت بــه
طــور جــدی مــورد توجــه نبــوده انــد .ایــن موضــوع چالشــی
بالقــوه بــرای ورود ســرمایههای خارجــی در دوران پســاتحریم
محســوب میشــود کــه ضروریســت متولیــان امــر بــه ســرعت
تمهیــدات الزم را جهــت تطبیــق شــرایط صنعــت بانکــداری
کشــور بــا وضعیــت جدیــد مــد نظــر قــرار دهنــد .ســرانجام
تــداوم ثبــات اقتصــادی پــس از ورود جریانهــای قدرتمنــد
ارزی از یــک طــرف ،و هدایــت ایــن جریانهــا بــه ســمت
اقتصــاد زیربنایــی و اقــدام در جهــت توســعه زیرســاختهای
کشــور از طــرف دیگــر ،منجــر بــه رونــق تولیــد ملــی و ارتقــاء
قــدرت رقابــت پذیــری صنایــع داخلــی و درنهایــت شــکوفایی

انـرژی

شماره نه  ///هفته اول آبان هزار و سیصد نود و چهار

اقتصــاد ملــی خواهــد شــد؛
هرچنــد تجــارب گذشــته در زمینــه تخصیــص ناموفــق منابــع
مالــی همچنــان بــه عنــوان تهدیــدی جــدی تلقــی میشــود
کــه الزم اســت مــورد توجــه مســئولین قــرار گیــرد تــا در
دوران پســاتحریم ،نظــام بانکــی بــا ارتقــاء کیفیــت فراینــد
تخصیــص اعتبــار و دقــت در هــدف گیــری توزیــع منابــع
مالــی ،بــه موتــور رشــد صنایــع رقابــت پذیــر و توســعه تولیــد
ملــی بــدل شــود .آنچنانکــه تحریمهــا نظــام بانکــی کشــور را
بیــش از هــر حــوزه دیگــری تحــت الشــعاع قــرار دادنــد ،لغــو
تحریمهــا نیــز بــه همیــن ترتیــب سیســتم بانکــی کشــور را
بــا ســرعت بیشــتری بــه روال معمــول و عــادی خــود بــاز
خواهــد گردانــد .بــا برداشــته شــدن محدودیتهــا ،اســتفاده
از خدمــات بانکــی همچــون دوران پیــش از تحریــم بــدون
تحمیــل هزینههــای مــازاد بــرای فعــاالن اقتصــادی بــه طــور
طبیعــی شــکل خواهــد گرفــت و بــا حضــور مجــدد در عرصــه
رقابــت ،ریســکها و مخاطــرات ناشــی از دور زدن تحریمهــا
نیــز از میــان برداشــته شــده و فعالیــت بنگاههــای اقتصــادی
در فضایــی شــفاف و بــا شــرایطی مشــابه بــا رقبــای خــود بــه
دور از لطمــات غیــر قابــل پیــش بینــی امــکان پذیــر خواهــد
شــد.
بــر همیــن اســاس ،بانــک جهانــی در گــزارش مــاه آگوســت
خــود کــه در آن بــه تحلیــل اقتصــاد ایــران در دوران
پســاتحریم پرداختــه ،افزایــش رشــد اقتصــادی را بیــش از 5
درصــد و افزایــش ســرمایهگذاری خارجــی مســتقیم را  3تــا
 3 /5میلیــارد دالر یعنــی دو برابــر ســال  2015پیــش بینــی
کــرده اســت .اکنــون کــه بــه زودی فصــل جدیــدی در اقتصــاد
کشــور رقــم خواهــد خــورد ،ضروریســت کلیــه عوامــل ذیربــط
نقــش خــود را در ایــن موقعیــت بــه درســتی ایفــا نماینــد تــا
بهــره بــرداری حداکثــری از فرصــت پیــش رو میســر شــود.
در ایــن میــان ،بــی تردیــد نظــام بانکــی کشــور مســئولیت
محــوری در ایــن بــرهه حســاس بــه عهــده خواهــد داشــت
و بایــد از آمادگــی الزم در مواجــهه بــا شــرایط پســاتحریم
برخــوردار باشــد .آنچــه بــه عنــوان جــدی تریــن دغدغــه
جهــت بهــره بــرداری از دســتاوردهای مثبــت لغــو تحریمهــا
در حــوزه صنعــت بانکــداری شناســایی میشــود ،مشــکالت
ســاختاری سیســتم بانکــی اســت کــه مرتفــع شــدن ایــن
معضــل در گــرو عــزم راســخ مســئوالن در اصــاح ســاختار و
بهبــود سیاسـتهای کالن نظــام بانکــی کشــور خواهــد بــود .
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ضرورت راهاندازی ستاد خوداتکایی
صنعت ریلی کشور
غالمرضــا شــافعیپنجــم آبــان مــاه در آییــن رونمایــی از 46
قطعــه بومیســازی شــده و مهندســی معکــوس تجهیــزات
خــط یــک قطارشــهری مشــهد بــا بیــان اینکــه در نظــر
داریــم تــا ســتادی در راســتای خوداتکایــی صنعــت ریلــی
راهانــدازی کنیــم ،اظهــار کــرد :اخیــرا در ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی کشــور در ایــن زمینــه مــواردی را تهیــه
کردهایــم و در نظــر داریــم بــرای وزارت صنایــع ارســال
کنیــم تــا در ایــن راســتا از مجمــوع شــهرداریها ،وزارت
کشــور ،وزارت صنایــع و تمــام دســتگاههای مرتبــط و
فعــاالن در حــوزه متــرو دعــوت بــه عمــل آوریــم.
وی بــه برگــزاری نمایشــگاه بومیســازی قطعــات اشــاره
کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه هشــت شــهر مشــهد،
تهــران ،اصفهــان ،شــیراز ،کرمانشــاه ،کــرج ،اهــواز و تبریــز
دارای قطارشــهری هســتند ،از ایـنرو در ایــن حــوزه نیازهــا
بســیار وســیع اســت ،همچنیــن بومیســازی قطعــات
متــرو ضــروری بــوده و مدتــی اســت کــه در نظــر دارم کــه
بومیســازی در جایــی از ایــن کشــور متمرکــز شــود.
معــاون فنــی و توســعه امــور زیربنایــی ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی کشــور بــا بیــان اینکــه در ایــران بــا تحریمهــا
و خصومتهــای کشــورهای نــ ه چنــدان دوســت مواجــه
بودهایــم ،گفــت :بــا نهادینــه کــردن اقتصــاد مقاومتــی
میتوانیــم در بســیاری از زمینههــا بــه خــود متکــی شــویم،
امــا ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــا کشــورهای دیگــر
ارتبــاط نداشــته باشــیم.
شــافعی تصریــح کــرد :متاســفانه عقبماندگیهــا بســیار
زیــاد اســت ،امــا بایــد آنهــا را جبــران کنیــم و بــا ایــن
حــال مشــاهده میشــود کــه ســاخت و ســازها در شــهری
ماننــد مشــهد بســیار متفاوتتــر و بهتــر شــده اســت و ایــن
برجســتگی کامــا بــه چشــم میآیــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن درآمــدی شــهرداریها از
ســه حــوزه منابــع شــهرداری ،انتشــار اوراق مشــارکت و
منابــع عمومــی خزانــه تامیــن میشــود ،خاطرنشــان کــرد:
متاســفانه منابــع اعتبــاری در دولــت محــدود اســت و از
طرفــی بســیاری از منابــع طرحهــای عمرانــی فــدای منابــع
جــاری میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نعمت زاده در همایش روز ملی صادرات اعالم کرد

صادرات انتخاب نیست؛ الزام است
همایــش روز ملــی صــادرات امســال ،متفــاوت از ســالهای
گذشــته برگــزار شــد؛ بهطوریکــه اســحاق جهانگیــری،
معــاون اول رئیسجمهــوری و محمدجــواد ظریــف ،وزیــر
امــور خارجــه ایــران از میهمانــان ویــژه ایــن همایــش
بودنــد .ایــن دو عضــو کابینــه در ایــن همایــش بــا تشــریح
فضــای پیـشروی کشــور پــس از برجــام ،از ورود ایــران بــه
دور جدیــدی از اقتصــاد خبــر دادنــد .از یکســو معــاون اول
رئیسجمهــوری ،از لغــو تحریمهــا در آذرمــاه خبــر داد و
از ســوی دیگــر نیــز وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه ایــن
کــه دوران تلــخ ســیاهنمایی از ایــران بــه اتمــام رســیده و
فضــای روانــی علیــه ایــران در خــارج از کشــور فــرو ریختــه،
از موافقــان و مخالفــان برجــام خواســت تــا اجــازه دهنــد
ایــن فضــا در داخــل کشــور نیــز شــکل بگیــرد .وی مــاک
ارزیابــی ســفرا را در ایــن دانســت کــه تــا چــه انــدازهای
میتواننــد بــه صــادرات کمــک کننــد.
در عیــن حــال ،متولیــان حــوزه تجــارت نیــز خبرهــای
خوشــی را بــرای صادرکننــدگان بــه همــراه داشــتند .وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت در ایــن همایــش از افزایــش
 200میلیــون دالری ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات
بــرای حمایــت از صادرکننــدگان خبــر داد .محمدرضــا

نعمــتزاده همچنیــن اعــام کــرد صنــدوق توســعه
ملــی ،ســپردهگذاریهایی را بــرای حمایــت از صــادرات
در بانکهــای عامــل صــورت داده کــه اخیــرا عملیاتــی
شــده اســت و دو بانــک صنعــت و معــدن و توســعه
صــادرات بــا اســتفاده از ســپردهگذاری ایــن صنــدوق،
بــه صــادرات کمــک خواهــد کــرد .روز گذشــته همایــش
روز ملــی صــادرات در حالــی برگــزار شــد کــه معــاون
اول رئیسجمهــوری یکــی از ســخنرانان کلیــدی ایــن
همایــش بــود .اســحاق جهانگیــری بــه اقداماتــی کــه در
ســازمان انــرژی اتمــی انجــام شــده اشــاره و از لغــو کامــل
تحریمهــا در آذر مــاه و ورود ایــران بــه مرحلــه جدیــد
خبــر داد.
وی افــزود :از ایــن موضــوع خوشــحالیم کــه تمــام کســانی
کــه دربــاره ایــن توافــق حرفــی داشــتند در کمیســیون
ویــژه چــه بــه حــق و چــه ناحــق ،حرفهــای خــود را
گفتنــد کــه از تلویزیــون رســمی نیــز پخــش شــد و در
اختیــار همــه قــرار گرفــت .وی بــا بیــان ایــن کــه بعــد
از کمیســیون ویــژه در نظرســنجی از مــردم  85درصــد
موافــق برجــام بودنــد ،ادامــه داد :مراحــل برجــام در ایــران
تمــام شــد و در ایــن مــدت کوتــاه دســتاوردهای زیــادی

انـرژی

شماره نه  ///هفته اول آبان هزار و سیصد نود و چهار

داشــتیم .معــاون اول رئیسجمهــوری اضافــه کــرد :شــورای
امنیــت ســازمان ملــل نیــز بــا لغــو یــک قطعنامــه5 ،
قطعنامــه دیگــر را نیــز لغــو کــرد .خیلــی از صاحبنظــران
قبــل از انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه مــن میگفتنــد،
 16ســال هــم بگــذرد ایــن قطعنامههــا لغــو نمیشــود .وی
افــزود :آژانــس نیــز بالفاصلــه اطالعــات در اختیــارش قــرار
گرفــت ،گــزارش خــود را از ایــران اعــام کــرد و نتیجـهاش
ایــن شــد کــه همــه کشــورها روز اجــرا را اعــام کردنــد و
آمریکاییهــا هــم اعــام کردنــد تحریمهــا متوقــف شــده
اســت و زمــان اجــرای آن بایــد مشــخص شــود .در حــال
حاضــر نیــز آمریــکا ،چیــن و ایــران در بیانیــهای اعــام
کردنــد کــه بــرای مدرنســازی رآکتــور تحقیقاتــی آب
ســنگین اراک بــا ایــران مشــارکت میکننــد.
وی افــزود :در اثــر تحریمهــا فرصتهایــی ایجــاد شــد
و ملــت ایــران در انتخابــات  92تیــم جدیــدی را بــر ســر
کار آوردنــد کــه بــرای توســعه کشــور برنامــه جدیتــری
داشــته باشــند .مــا نیــز خــود را آمــاد ه کردهایــم کــه
بعــد از لغــو تحریمهــا  500هــزار بشــکه نفــت بــه تولیــد
خــود اضافــه کنیــم .معــاون اول رئیسجمهــوری گفــت:
مهمتریــن بحثــی کــه ســعی شــد بیشــترین تحریمهــا بــه
آن وارد شــود مســاله نفــت بــود ،بــا لغــو تحریمهــا ،ظــرف
چنــد مــاه تولیــد یــک میلیــون بشــکهای کــه بــا تحریمهــا
کــم کــرده بودنــد برخواهــد گشــت و حتمــا ظــرف چنــد
مــاه بــه صــادرات روزانــه  2میلیــون بشــکهای نفــت کــه
قبــل از تحریمهــا داشــتیم بــر میگردیــم .وی در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــه آزادســازی منابــع اشــاره
کــرد و گفــت :اینکــه عــدهای ســعی میکننــد بــا مســائل
حاشــیهای دســتاوردها را کوچــک جلــوه دهنــد ،نبایــد
توجــه کــرد ،همــان  30میلیــارد دالری کــه متفــق همــه
اســت و منابعــی کــه آزاد میشــود در اقتصــاد کشــور بــه
کار گرفتــه میشــود .شــاید بــه بودجــه کمکــی نکنــد امــا
قطعــا بــه اقتصــاد کشــور کمــک خواهــد کــرد و در خدمــت
اقتصــاد ،ســرمایهگذاری ،واردات و فعالیتهــای اقتصــادی
قــرار میگیــرد .وی بــا بیــان اینکــه برخــی از گروههــای
خارجــی کــه بــه ایــران وارد شــدند و بــا مقامــات ایــران
مذاکــره کردهانــد ،منجــر بــه عقــد قــرارداد شــده اســت،
اعــام کــرد :بــرای اولیــن قــرارداد خارجــی  4 /2میلیــون
یــورو ســرمایه در صنعــت نیــرو کشــور وارد خواهــد شــد
کــه بــه زودی در دولــت مراحــل آن را تصویــب خواهیــم
کــرد.

12

معــاون اول رئیسجمهــوری افــزود :موجــی از فعــاالن
اقتصــادی بــه ســمت ایــران خواهنــد آمــد و مــا بــا
شــرایط جدیــدی در اقتصــاد ایــران روبــهرو هســتیم.
ایــران ظرفیتهــای اســتثنایی دارد کــه ممکــن اســت
در مقابــل ایــن ظرفیتهــا چالشهــای جــدی پیــشرو
باشــد .وی افــزود :تــورم و بیــکاری دو رقمــی یکــی از ایــن
چالشهــا اســت .مــردم کشــور نیــز انتظــار دارنــد کــه بــه
رفــاه بهتــری برســند و کشــور از لحــاظ توســعه شــرایط
بهتــری را داشــته باشــد .جهانگیــری در ادامــه ســخنان
خــود بــر لــزوم نهایــی کــردن برنامههــای عملیاتــی
سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد کــرد و گفــت :بــه
همــه دســتگاهها ابــاغ کردیــم و دســتگاهها براســاس
آن برنامــه عملیاتــی دادنــد .یکــی از ایــن برنامههــای
جدیــد اقتصــاد مقاومتــی کــه نهایــی شــده اســت ،ارتقــای
بهــرهوری در انــرژی ،آب ،نــان ،ســرمایه و نیــروی کار اســت.
معــاون اول رئیسجمهــور برنامــه دوم دولــت در اجــرای
اقتصــاد مقاومتــی را برونگرایــی اقتصــاد عنــوان کــرد و
گفــت :ایــن اقتصــاد جــز بــا برونگرایــی امــکان توســعه
نــدارد .یکــی از راههــای برونگرایــی نیــز توســعه صــادرات
اســت کــه بــر ایــن اســاس مــا بایــد کشــورهای هدفمــان
را مشــخص و تولیداتــی قابــل عرضــه بــه آنهــا ،ارائــه کنیــم.
وی بــه توانمنــدی بســیار بــاالی پیمانــکاران ایرانــی در
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی اشــاره کــرد و گفــت:
صنــدوق توســعه ملــی وظیفــه دارد در دور جدیــد از اقتصــاد
ایــران بــه پشــتیبانی از توســعه صــادرات کشــور بپــردازد
چراکــه از  ۱۰۰میلیــارد دالر ذخایــر ارزی کــه ایــران در
خــارج از کشــور دارد ۴۰ ،میلیــارد دالر آن ســهم صنــدوق
توســعه ملــی اســت و ایــن رقــم پولــی اســت کــه بایــد در
خدمــت بخــش خصوصــی قــرار گرفتــه یــا ســرمایهگذاری
شــده و پشــتیبان صــادرات و صادرکننــدگان شــود .وی
ادامــه داد :مــا نیــز آمادگــی داریــم بــا سیاس ـتهایی کــه
بانــک توســعه صــادرات تنظیــم میکنــد بــه هــر میــزان
بــا نرخهــای بینالمللــی از صادرکننــده حمایــت کنیــم.
البتــه هیچکــدام از ایــن کارهــا نبایــد بــه رانــت تبدیــل
شــود بلکــه بایــد شــفاف باشــد و از ســوی دیگــر نیــز بایــد
در کشــورهای همســایه کارهــای جــدی در ایــن حــوزه
انجــام دهیــم.
وی ادامــه داد :ارمنســتان کوچکتریــن عضــو اقتصــادی
اوراســیا اســت کــه در ســفر اخیــر بــه ایــن کشــور بنــا بــر
ایــن شــد ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه قبل
کــه از ظرفیــت ارمنســتان اســتفاده شــود .ایــن در حالــی
اســت کــه هــر تولیــدی کــه مرحلــه آخــر خــود را ســپری
میکنــد ،میتوانــد در ارمنســتان انجــام شــده و از طریــق
ایــن کشــور بــه بــازار  ۲۵۰میلیــون نفــری صــادر شــود.
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه بحــث
کاهــش درآمدهــای نفتــی ایــران اشــاره کــرد و گفــت:
اقتصــاد و بودجــه ایــران بــه شــدت بــه نفــت وابســته اســت.
یکــی دو بــار بــا جهش قیمــت نفــت در ســال  ،53همچنین
در ســالهای اخیــر مواجــه بودهایــم ایــن درآمدهــا باعــث
شــد کــه برخــی از کشــورهای نفتــی دچــار بیمــاری
هلنــدی شــوند .وی ادامــه داد :خیلــی از کشــورهای نفتــی
بعــد از ســال  53بــرای گرفتــار نشــدن بــه ایــن بیمــاری
راهکارهایــی پیــدا کردنــد؛ البتــه اینطــور هــم نبــوده کــه
مــا راهــکار پیــدا نکــرده باشــیم .در برنامــه ســوم در دولــت
اصالحــات حســاب ذخیــره ارزی را راهانــدازی کردیــم تــا
هــم بتــوان از درآمدهــای آن کمــک گرفــت و هــم بخشــی
را بــرای زمانــی کــه قیمــت نفــت پاییــن اســت در نظــر
گرفــت.
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صاد
نشــانگر آن اســت کــه بایــد بیشــتر روی صــادرات و ارزش
افــزوده بــاال تمرکــز کنیــم.
دولت تکلیف ثبات نرخ ارز را روشن کند
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد
تکلیــف ثبــات در نــرخ ارز را روشــن کنــد ،گفــت :تنهــا راه
حــل مشــکالت ،خــروج دولــت از تصدیگــری و پرداختــن
بــه تولیگــری اســت .محســن جاللپــور تاکیــد کــرد:
برنامــه پیشبینــی قیمــت ارز بایــد تحــت یــک ایــده و
برنامــه بــه صادرکننــدگان ارائــه شــود ،بــه نحــوی کــه یــک
صادرکننــده بدانــد ،در دو ســال آتــی سیاســت ارزی کشــور
چــه خواهــد بــود .وی بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره کــرد که
دولــت بایــد مشــخص کنــد ،در آینــده پی ـشرو در تعرفــه،
نرخگــذاری و نیــز قیمــت ارز چــه برنامــهای دارد و آیــا
ایــن برنامــه میتوانــد منجــر بــه توســعه صــادرات شــود؟
جاللپــور بــه مســاله تامیــن نقدینگــی هــم اشــاره کــرد
و افــزود :امــروز یکــی از الزامــات جــدی توســعه صــادرات
تامیــن نقدینگــی اســت و بنابرایــن بایــد در اجــرای بســته
سیاس ـتهای رشــد اقتصــادی ،توجــه ویــژهای را بــه ایــن

موضــوع معطــوف کــرد .جاللپــور بــا اشــاره بــه ضــرورت
وجــود مشــوقهای صادراتــی گفــت :البتــه مــا پرداخــت
جوایــز نقــدی بــه صادرکننــدگان را نمیخواهیــم و بیشــتر
اعطــای مشــوقهای صادراتــی را پیگیــری میکنیــم.
ضرورت حضور بنگاههای بزرگ برای توسعه اقتصاد
رئیــس موسســه مطالعــات پژوهشهــای بازرگانــی بــا بیــان
ایــن کــه بــرای توســعه اقتصــادی کشــور حضــور بنگاههــای
بــزرگ ضــروری اســت ،گفــت :زمــان و هزینــه زیــادی
صــرف ایجــاد بنگاههــای بــزرگ میشــود و بــرای حضــور
در بازارهــای جهانــی بایــد بتوانیــم رقابتــی عمــل کنیــم.
محمدرضــا رضــوی بــا اعــام ایــن مطلــب اظهــار کــرد:
رســاندن کشــورهای بــا درآمدهــای متوســط و پاییــن بــه
درآمدهــای بــاال راهــی بســیار صعبالعبــور و مشــکل اســت
کــه بــرای عبــور از آن بایــد دولــت و بخــش خصوصــی
اعتمــاد و همــکاری الزم را بــا یکدیگــر داشــته باشــنداین
مقــام مســوول بــا بیــان اینکــه در اقتصــاد کشــور بایــد بــه
بنگاههــای بــزرگ توجــه شــود در حالــی کــه صحبــت
خاصــی از آنهــا نمیشــود ،گفــت :واقعیــت امــر ایــن اســت
کــه مــا بــه راحتــی دربــاره دخالــت دولــت در اقتصــاد،
بنگاههــای کوچــک و توســعه اقتصــاد صحبــت میکنیــم
امــا حرفــی را راجــع بــه بنگاههــای بــزرگ و شــرایط آنهــا
بــه زبــان نمیآوریم.رضــوی بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور
بنگاههــای بــزرگ بــرای توســعه اقتصــاد ضــروری اســت،
گفــت :بنگاههــای بــزرگ بــا دســتور و ابالغیــه ایجــاد
نمیشــوند و زمــان زیــادی صــرف ایجــاد و بهــرهوری آن
میشــود .بــه همیــن منظــور از بخــش خصوصــی نیــز
خواســته میشــود کــه در ایــن رابطــه هماهنــگ عمــل
کــرده و شــرایطی فراهــم آورد کــه بنگاههــای مــا در بــازار
خــارج از کشــور رقابتــی عمــل کننــد.
رونمایی از سردیس وزیر امور خارجه
در همایــش روز ملــی صــادرات از ســردیس محمدجــواد
ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــورمان رونمایــی شــد.
ایــن ســردیس ،نمــاد تقدیــر از مجاهدتهــای ظریــف و
همکارانشــان اســت .همچنیــن لــوح تقدیــری نیــز بــه وزیــر
امــور خارجــه کشــورمان بــه پــاس زحمــات وی اهــدا شــد.
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جذابیت صنعت ایران برای سرمایهگذاران خارجی
کار کننــد.
ابــراز امیــدواری از رشــد اقتصــادی ایــران در آینــده بارهــا در
دیدارهــای دیپلماتیــک بیــان شــده اســت .همچنیــن انتقــال
فنــاوری ،دانــش فنــی بــه روز و قابــل رقابــت ،عالقهمنــدی
بــه حضــور در بازارهــای خارجــی ،تولیــد و صــدور کاالهــا
نیــز از ســوی مســئوالن کشــور بــه ســرمایهگذاران خارجــی
اعــام شــد .مســئوالن کشــور بارهــا تاکیــد داشــتهاند
کــه افــق بلندمــدت را در همکاریهــای مشــترک دنبــال
میکننــد و از همکاریهــای کوتاهمــدت و یکطرفــه
خــودداری خواهنــد کــرد.
ســرمایهگذاری در بخــش صنعــت ایــران بــرای خارجیهــا
جــذاب بــوده ،جذابیتــی کــه بعــد از توافقــات هســتهای بــه
وضــوح مشــهود شــده اســت.
هیاتهــای بلندپایــه خارجــی بــرای اعــام آمادگــی
ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف صنعتــی و تولیــدی
و انجــام همــکاری صنعتــی مشــترک بــه ایــران ســفر
کــرده و بــر ســر ایــن همکاریهــا توافــق کردهانــد .امــا
انتظــار بــرای حاصــل شــدن توافــق ایــران و گــروه ()۵+۱
اکنــون جــای خــود را بــه انتظــار بــرای اجرایــی شــدن ایــن
توافقهــا داده اســت.

لهستانیها آماده سرمایهگذاری

در ایــن رفتوآمدهــای دیپلماتیــک بــه ســاختمان وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،تجربههــا و فرصتهــای
ســرمایهگذاری هــر  ۲کشــور مــورد تبــادل نظــر قــرار
گرفتــه اســت؛ همانطــور کــه در ســفر نماینــدگان کشــور
لهســتان فرصتهــای مناســب همــکاری در صنایــع ریلــی،
حملونقــل و تجهیــزات آن ،صنایــع کشــاورزی و غذایــی،
ماشینســازی ،کشتیســازی و تجهیــزات فنــی مطــرح
شــد .مهنــدس محمدرضــا نعم ـتزاده در دیــدار بــا معــاون
نخس ـتوزیر و وزیــر اقتصــاد لهســتان ،ایــن کشــور را بــرای
توســعه همــکاری در زمینههــای صنعتــی مناســب دانســت و
گفــت :زمینــه افزایــش تعامــات و ارتباطــات  ۲کشــور وجــود
دارد .بخشهــای خصوصــی هــر  ۲طــرف میتواننــد فعاالنــه
بــا هــم در ارتبــاط باشــند کــه در ایــن راه تســهیالت الزم را
بــرای آنهــا مهیــا خواهیــم کــرد و شــرکتهای مهندســی و
پیمانــکاری  ۲طــرف نیــز میتواننــد در کشــورهای یکدیگــر

نقشه راه صنعتی ایران و انگلیس

ســرمایهگذاری در تمــام زمینههــای صنعتــی ایــران و
انگلیــس نیــز موضوعــی بــود کــه پــس از بازگشــایی ســفارت
انگلیــس در تهــران ،مطــرح شــد .مهنــدس محمدرضــا
نعمــتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در دیــدار بــا
رییــس اتــاق بازرگانــی انگلیــس خواســتار تدویــن نقشــه راه
بــرای اســتفاده از ظرفیتهــا و همکاریهــای مشــترک شــد.
همچنیــن راههــای توســعه همکاریهــای صنعتــی  ۲کشــور
بیــن  ۲طــرف مــورد بررســی قــرار گرفــت .مســئوالن هــر
۲کشــور از سیاســت (برد-بــرد) در همکاریهــای مشــترک
صنعتــی ســخن گفتنــد.

اتریشیها در صنایع ریلی

صنایــع ریلــی و راهآهــن و صنایــع پتروشــیمی از جملــه
بخشهایــی اســت کــه مــورد توجــه ســرمایهگذاران
اتریشــی قــرار گرفــت .نماینــدگان اتریــش نیــز پــس از ســفر
رییسجمهــوری اتریــش بــه تهــران بــرای ســرمایهگذاری
در صنعــت ایــران اعــام آمادگــی کردنــد .بــا امضــای ســند
همــکاری بیــن  ۲کشــور ،مقــرر شــد کارگــروه همکاریهــای
صنعتــی ایــران و اتریــش تشــکیل و نقشــه راه همکاریهــای
 ۲کشــور تدویــن شــود .نخســتین نشســت ایــن کارگــروه
نیــز بهمنظــور توســعه روابــط صنعتــی و بررســی نقشــه راه
همــکاری ایــران و اتریــش بــا حضــور دســتگاهها و مســئوالن
برگــزار شــد .همچنیــن راهکارهــای توســعه روابــط اقتصــادی
در جلســهای بــا حضــور مهنــدس محمدرضــا نعمــتزاده
و معاونــان وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و جمعــی از
دســتاندرکاران مــورد بررســی قــرار گرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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تاریخ اقتصادی ایران :تاریخچه بانک شاهی
تالیف جفری جونز
ترجمه ناصر موفقیان
معرفی کتاب
کتــاب «تاریــخ اقتصــادی ایــران :تاریخچــه بانــک شــاهی» تالیــف جفــری جونــز ترجمــه ناصــر موفقیــان بــه همــت
انجمــن ایرانــی تاریــخ بــه چــاپ رســیده اســت.
ایــن کتــاب شــامل ســه بخــش و و دوازده فصــل اســت و بــه مــواردی همچــون :پایــه گــذاری و رشــد بانــک ،فعالیــت
بانــک در ســال هــای جنــگ جهانــی اول و پــس از آن و پایــان کار بانــک در ایــران تــا ســال  1952م مــی پــردازد
مولــف در دیباچــه کتــاب مــی گویــد :تاریخچــه بانــک در طــی دوره پیــش از  1952بررســی مــی شــود .اســم ایــن بانــک
از زمــان تاســیس آن در  1889تــا ســال  1952چندبــار تغییــر یافــت .علــت عمــده تغییرنــام هــا آن بــود کــه تــا دهــه ی
 1940حــوزه عمــل اصلــی بانــک در ایــران بــود .ایــن کتــاب متمرکــز بــر تاریخچــه بانــک در ایــران اســت .در جلــد دوم
بــه تحــوالت مهــم بانــک در دنیــای عــرب پــس از  1940خواهیــم پرداخــت
نویســنده کتــاب همچنیــن تاکیــد مــی کنــد کــه ایــن فقــط تاریخچــه بانــک اســت و نــه بررســی دیپلماســی بریتانیــا
در ایــران .مســئله بررســی تاریــخ اقتصــادی و سیاســی ایــران مــدرن هــم در بیــن نیســت.
ام جــی آر ســندبرگ در پیشــگفتار کتــاب مــی گویــد :در ایــن کتــاب ،دکتــر جونــز نــه فقــط پیــروزی هــا و آزمــون هــای
بانــک شــاهی ایــران را بــه منزلــه ی پیشــگام بانکــداری مــدرن در ایــران بلکــه درگیــر شــدن هــای اضطــراری در پیــچ
و خــم هــای دیپلماســی بیــن المللــی را هــم بــه مــا نشــان مــی دهــد.
ایــن کتــاب بــه همــت انجمــن ایرانــی تاریــخ و موسســه تحقیقــات و توســعه علــوم انســانی در ســال  93بــه تعــداد 1200
نســخه منتشــر و بــا قیمــت 28000تومــان روانــه بــازار کتــاب شــده اســت.
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