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توسعه اقتصادی در گرو پیشرفت اجتماعی
فقــر ،عقبماندگــی و بهطــور کلــی عــدم توســعه صنعتــی ،همیشــه و در
هرکجــا مشــکلی ناشــی از شکســت هماهنگــی اجتماعــی در یــک کشــور بــوده
و هســت .مشــکل از آنجــا آغــاز میشــود کــه ایجــاد بازارهــا و ســازمانهای
اقتصــادی مربوطــه (برپایــه اصــل تقســیم کار) بســیار پرهزینــه بــوده و نیازمنــد
تالشهــای بــه شــدت هماهنــگ و اعتمــاد تمــام مشــارکتکنندگان و فعــاالن
بــازار اســت .از جنبــه بنیادیــن ،بــازار «آزاد» یــک کاالی عمومــی و حتــی یکــی
از مهمتریــن ایــن کاالهــا بهحســاب میآیــد و رکــن و ســتون اصلــی آن،
«اعتمــاد اجتماعــی» اســت .تمامــی هزینههــای مبــادالت بــازاری از قبیــل
هزینههــای حملونقــل ،اطالعــات ،ارتباطــات ،ارز ،مدیریــت ،مذاکــرات،
ســازماندهی ،پرداخــت و اجــرای قراردادهــا بــه نوعــی با مقولــه اعتمــاد اجتماعی
درگیــر بــوده و بــا تقلــب ،ریســک و عــدم قطعیــت همزیســت اســت .همــه ایــن
عوامــل بــه ثبــات سیاســی و نظــم اجتماعــی وابســته بــوده و صرفــا عناصــر (یــا
صفــات) ایــن کاالی عمومــی مهــم و اساســی بهحســاب میآینــد .بــه دلیــل
هزینههــای هنگفــت تولیــد ایــن مهمتریــن کاالی عمومــی و ایجــاد اعتمــاد
اجتماعــی ،چیــزی کــه اساســا در کشــورهای در حــال توســعه بایــد بهدنبــال
آن بــود ،دموکراســی یــا شــرکتهای بــا تکنولــوژی بــاال و مــدرن نیســت بلکــه
«بازیگــران و ســازندگان بــازار» هســتند .بنابرایــن مشــکل عــدم توســعه ،قبــل از
هــر چیــز ریشــه در عــدم وجــود بــازار و همچنیــن ســازندگان آن دارد؛ مزایــای
بــازار انبــوه تــا حــد زیــادی اجتماعــی اســت در حالــی کــه هزینههــای آن
(ایجــاد و مشــارکت در آن) بــه طــور عمــده خصوصــی و فــردی اســت .از ایــن
رو بــه لحــاظ تاریخــی ،فرآینــد طبیعــی ایجــاد و تخمیــر بــازار انبــوه ،فرآینــدی
طوالنــی بــوده اســت .ایــن فرآینــد نیــز بــه طــور عمــده بهوســیله طبقــهای
از تجــار قدرتمنــد کــه در مجمــوع تحــت یــک روح ملــی عمــل کردهانــد،
تکمیــل شــده اســت .بهعنــوان نمونــه ،فرآینــد ایجــاد و تکمیــل بــازار انبــوه در
انگلســتان و اروپــا صدهــا ســال یعنــی از قرنهــای  16تــا  18و حتــی تــا بعــد
از ســفر بــزرگ و کشــف قــاره آمریــکا بــه طــول انجامیــد و انقــاب شــکوهمند
ســال  1688ادامــه در صفحــه 4

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک ایران و صربستان:

پیشنهاد تجارت آزاد را به شرط برد-برد میپذیریم
چهاردهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی بیــن جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری
صربســتان برگــزار شــد.

در ایــن اجــاس مهنــدس محمدرضــا نعم ـتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت و راســیم لیائیــچ ،معــاون نخس ـتوزیر و وزیــر تجــارت ،گردشــگری
و ارتباطــات صربســتان بــه همــراه تعــداد زیــادی از نماینــدگان شــرکتهای
بــزرگ تجــاری ،اقتصــادی و صاحبــان صنایــع حضــور داشــتند .بــه
گفتــه مشــاور رییــس اتــاق بازرگانــی صربســتان ،نماینــدگان مختلفــی از
شــرکتهای بــزرگ ایــن کشــور کــه در زمینههــای نفــت و گاز ،کشــاورزی،
صنایــع هواپیمایــی ،طراحــی و اجــرای پروژههــای ساختمانســازی ،صنایــع
وابســته خودروســازی و ...ایــن هیــات بــزرگ تجــاری را همراهــی کردنــد .در
ایــن اجــاس نعم ـتزاده بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه ایــن اجــاس شــروع
خوبــی بــرای مناســبات دو کشــور باشــد ،ســخنان خــود را خطــاب بــه معاون
نخســتوزیر صربســتان و هیــات همــراه آغــاز کــرده و میگویــد :ایــن
ســومین ســفر آقــای لیائیــچ در  ۶مــاه اخیــر بــه ایــران اســت کــه ایــن امــر
بیانگــر عالقــه کشــور صربســتان بــرای توســعه همکاریهــای بیــن طرفهــا
اســت .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اجــاس

بــا تــاش ســفارتخانههای دو کشــور برگــزار شــده اســت ،میافزایــد :حضــور
هیــات تجــاری صربســتان در ایــران و بهویــژه شــرکتهای مختلــف از ایــن
کشــور موجــب میشــود تفاهــم بیــن ایــران و صربســتان را بیشــتر کــرده
و ســعی کنیــم زمینــه همــکاری را بــرای قراردادهــا و همکاریهــای مهــم
آینــده فراهــم کنیــم .نعم ـتزاده در همیــن زمینــه ادامــه میدهــد :ســطح
روابــط بســیار خــوب سیاســی ،عضویــت دو کشــور در جنبــش غیرمتعهدهــا
و برگــزاری مطلــوب اجــاس کمیســیونهای مشــترک و ســفرهای دوجانبــه
موجــب فراهمســازی همکاریهــای آینــده میــان دو کشــور اســت .وی بــا
یــادآوری تــاش چندســاله و بهویــژه ۲ســال اخیــر ایــران بــا کشــورهای
 ۵+۱بــرای دســتیابی بــه تفاهمهــای بســیار خــوب بــه ســود طرفهــا
ابــراز امیــدواری میکنــد در ســال جــاری توافــق نهایــی و عملیاتــی شــدن
ایــن مذاکــرات بــه ســرانجام برســد و شــرایط جدیــدی در ســطح روابــط
بینالمللــی بیــن ایــران و کشــورهای دیگــر بــه وجــود بیایــد .وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه ســطح همکاریهــای تجــاری ایــران و
صربســتان درحالحاضــر بســیار پاییــن اســت ،اظهــار میکنــد :بــا توجــه
بــه ظرفیتهــای خوبــی کــه وجــود دارد زمینههــای همــکاری در آینــده
بــه مراتــب بیــش از ایــن اســت ادامــه در صفحــه 4

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار
ـرد-
ـرط بـ
ـه شـ
ـارت آزاد را بـ
ـنهاد تجـ
پیشـ
بــرد میپذیریــم چهاردهمیــن اجــاس

منطقــه آزاد تجــاری؛ توســعه صــادرات
یــا انگیــزه واردات؟ در حالــی الیحــه ایجــاد

مناطــق آزاد تجــاری جدیــد بــه مجلــس شــورای
اســامی ارائــه شــده اســت کــه مشــروح خبــر

کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
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انـرژی

اخبار کوتاه
ـروح
ـود مشـ
ـس وارد نبـ
ـات مجلـ
نعمـتزاده :اتهامـ
ـر
خبـ

بیــن جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری کاهــش ســرمایه گــذاری جهانــی در
نگران افزایش تورم نباشید مشروح خبر
تحقیــق و توســعه انــرژی :رابیــن میلــز
صربســتان برگــزار شــد مشــروح خبــر

کارشــناس ارشــد حــوزه انــرژی معتقــد اســت وقتــی مشکل سهامداران حل شود مشروح خبر

توســعه اقتصــادی در گــرو پیشــرفت مشروح خبر

اجتماعــی فقــر ،عقبماندگــی و بهطــور کلــی
عــدم توســعه صنعتــی ،همیشــه و در هرکجــا
مشــکلی مشــرح خبــر

حــل مشــکالت مدیریتــی و ســرمایه ای
پیــش نیــاز صــادرات کاالهــای ســاختمانی

ایرانــی تنهــا بــه عــراق و افعانســتان صــادر مــی
شــوند و مشــروح خبــر

امضــای بزرگتریــن مشــارکت نامــه تســهیالت
قفلگشــايي بدهيهــاي بخــش نظــام بانکــی کشــور مشــروح خبــر
ـي شــرايط فعلــي اقتصــاد ايــران و در ايــن
خصوصـ
ـرز 16
ـتقه از مـ
ـازار مشـ
ـات بـ
ـور ارزش معامـ
بيــن وضعيــت رشــد صنعتــي بــدون شــك در چنــد عبـ
ـر
ـروح خبـ
ـال مشـ
ـارد ریـ
ـزار میلیـ
هـ
ســال اخيــر مشــروح خــب

ـيدي
ـروگاه خورشـ
ـار نيـ
ـداث چهـ
ـه احـ
تفاهمنامـ
ـد واحـ
ـال چنـ
ـان سـ
ـا پایـ
ـاخص تـ
شـ
ـر
ـروح خبـ
ـد مشـ
ـا شـ
ـدی امضـ
میشــود مدیــر ســرمایهگذاری کارگــزاری
تدبیرگــران فــردا تکعامــل احتمالــی افــت آب و انــرژی یــک مســئله جهانــی اســت
شــاخص را اعــام و مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

امالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهــای
صادراتــی ایــران  3برابــر دیگــر
تدویــن اســتراتژی توســعه صــادرات پرداخــت  2هــزار میلیــارد تومــان اســناد
کشــورها رییــس کمیســیون مالیــات ،کار
ـروح
ـرق مشـ
ـکاران بـ
ـه پیمانـ
ـامی بـ
ـه اسـ
و اجــرای دقیــق آن یــک ضــرورت خزانـ
و تامیــن اجتماعــی اتــاق بازرگانــی مشــروح
خبــر
اقتصــادی اســت محســن جاللپــور» رئیــس
خبــر
ـادی
ـاالن اقتصـ
ـا فعـ
ـا بـ
ـرات ایتالیـ
مذاکـ
بــه نتیجــه رســید :هیــات تجــاری ایتالیایــی

پــس از توافــق ژنــو ،بــه نمایندگــی از  ۲۵۰شــرکت و
 ۱۲گــروه بانکــی ایتالیــا بــه تهــران آمدنــد و مشــروح

خبــر

ـادرات ایران
ـعه صـ
ـکوی توسـ
ـقط؛ سـ
مسـ

مایشــگاه بینالمللــی تجــاری عمــان بــا
محوریــت جمهــوری اســامی ایــران و حضــور
شــرکتهای خارجــی در مشــروح خبــر

اتــاق ایــران در ایــن همایــش گفــت مشــروح خبــر

صــادرات نفــت ایــران بــه کــره شــمالی
افزایــش مییابــد مشــروح خبــر

کاهــش قیمــت نفــت بــه کمتریــن میــزان در
ســال  2015مشــروح خبــر
هــزار میلیــارد تومــان ســهم خصوصــی شــد
مشــروح خبــر
ـت و گاز از
ـرای واردات نفـ
ـاش بـ
ـزی از تـ
اندونـ
ـر
ـروح خبـ
ـر داد مشـ
ـران خبـ
ایـ
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تکذیــب افزایــش صــادرات گاز بــه ترکیــه
مشــروح خبــر
ایــران آمــاده صــادرات  3000مــگاوات بــرق
بــه پاکســتان اســت مشــروح خبــر
ـا
ـران و ایتالیـ
ـی ایـ
ـل نفتـ
ـه 2016؛ ماهعسـ
ژانویـ
مشــروح خبر
تحقــق  83درصــدی اهــداف مالیاتــی بودجــه
 94مشــروح خبــر
ـر از
ـی گاز کمتـ
ـادرات جهانـ
ـران در صـ
ـهم ایـ
سـ
ـر
ـروح خبـ
ـت مشـ
ـد اسـ
ـک درصـ
یـ
ـروح
ـد مشـ
ـیس شـ
ـیون واردات ایران تأسـ
فدراسـ
خبر

*

توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

معرفی کتاب

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع
وابسته مطرح کرد:

حل مشکالت مدیریتی و سرمایه ای
پیش نیاز صادرات

هــاب انــرژی :کاالهــای ســاختمانی ایرانــی تنهــا بــه
عــراق و افعانســتان صــادر مــی شــوند و راه بــه بازارهــای
اروپایــی و مطــرح دنیــا بــه روی آنهــا بســته اســت.
منوچهــر ملکیانــی فــرد رئیــس ســندیکای شــرکت هــای
ســاختمانی و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته در واکاوی علــل معــدود مانــدن
بازارهــای صادراتــی کاالهــای ســاختمانی ایــران گفــت:
کاالهــای ســاختمانی مــا عمومــا فاقــد کیفــت و اســتاندارد
الزم هســتند و بــه همیــن دلیــل امــکان راهیابــی بــه
بازارهــای مطــرح دنیــا را ندارنــد.
وی توضیــح داد :در حالــی مــا از بازارهــای جهانــی عقــب
رانــده شــده ایــم کــه کشــورهای همســایه و رقیــب مــان
ماننــد ترکیــه بــا تســلط بــر تکنولــوژی روز ،تولیــد کاالهای

متناســب بــا نیــاز بــازار ،ســهم قابــل توجــه ای از صــادرات
جهانــی ایــن کاالهــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ملیکانــی فــرد گفــت :حجــم تولیــد کاشــی و ســرامیک در
کشــور ترکیــه  50درصــد کمتــر از ایــران اســت امــا بــا
همیــن تفــاوت در حجــم تولیــد ،حجــم صادراتــی بیــش
از مــا دارد.
بــه گفتــه رئیــس ســندیکای شــرکت هــای ســاختمانی
نقــاط ضعــف صنعــت کاشــی و ســرامیک باعــث محدودیــت
صــادرات ایــن مصنوعــات صنعتــی شــده اســت .ملکیانــی
فــر توضیــح داد :عــدم کیفیــت و تنــوع در محصــوالت
ایرانــی باعــث شــده تــا عــراق و افغانســتان تنهــا بازارهــای
صادراتــی مــا باشــند.
وی بــه کاهــش مقبولیــت تولیــدات ایرانــی در بــازار داخلــی
هــم اشــاره کــرد و گفــت :بــازار داخلــی کاشــی و ســرامیک
هــم مشــکالت وجــود دارد و در بســیاری از پــروژه هــای
کــه بــه نوعــی لوکــس ســازی مــی شــوند ،از اقــام خارجــی
ماننــد ایتالیایــی و تــرک اســتفاده مــی شــود.
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته همچنیــن عنــوان کــرد کــه صنعــت تاسیســات
ســاختمانی هــم نیــز وضعیــت مشــابه بــا کاشــی و ســرامیک
دارد .ملکیانــی فــر گفــت :صنعــت تاسیســات ســاختمانی
هــم در گیــر و دار مشــکالت مشــابه صنعــت کاشــی و
ســرامیک اســت و بیشــتر تاسیســاتی کــه در ســاختمان هــا
نصــب مــی شــوند ،وارداتــی هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر توانایــی علمــی و دانــش تکنولوژیــک
داخلــی ،عــدم رعایــت اســتانداردها و کیفیــت را مهــم
تریــن دلیــل اقبــال بــه خریــد کاالهــای خارجــی در کشــور
دانســت.
ملکیانــی فــرد راهــکار حــل مشــکالت کاالهــای ایــران در
بازارهــای داخلــی و خارجــی را منــوط بــه بهبــود شــرایط
مدیریتــی و ســرمایه ای در کشــور دانســت .وی گفــت:
جهــت بهبــود جایــگاه کاالیــی ایــران در داخــل و خــارج،
در قــدم اول بایــد موانــع و مشــکالت مدیریــت و ســرمایه
ای را حــل کنیــم.
عضــو هیــات مدیــره فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ادامــه داد :اعطــای تســهیالت در قالــب مشــوق
هــای صادراتــی و حــل تناقضاتــی قانونــی صادرکننــده در
قوانیــن مالیاتــی نیــز مــی توانــد در بهبــود ســطح کیفــی و
همچنیــن افزایــش تــوان رقابــت پذیــری کاالهــای ایرانــی
موثــر باشــد.
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مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی ایران
 3برابر دیگر کشورها
رییــس کمیســیون مالیــات ،کار و تامیــن
اجتماعــی اتــاق بازرگانــی ایــران ضمــن
گالیــه از برخــی فرآیندهــای داخلــی
کــه باعــث گــران شــدن صــادرات و
کاهــش آن شــده اســت ،گفــت :یکــی از
ایــن فرآیندهــا ،اخــذ  9درصــد مالیــات
بــرارزش افــزوده از کاالهــای صادراتــی
اســت ،در حالیکــه ایــن میــزان در ســایر
کشــورها کمتــر از ســه  -چهــار درصــد
اســت.

محمــود توالیــی دربــاره برخــی مشــکالتی کــه
در هفــت ماهــه ابتدایــی امســال باعــث کاهــش
صــادرات شــده اســت ،اظهــار کــرد :یکــی از
مهمتریــن مســائل صادراتــی کشــور ،موضــوع
تســهیل در فرآینــد اســترداد مالیــات بــر ارزش
افــزوده صادرکننــدگان اســت.
وی افــزود :در حــال حاضــر هــر صادراتــی کــه
انجــام میشــود مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده
و اســترداد میشــود؛ اقدامــی کــه در سیســتم
مالیاتــی فرآینــد طوالنــی دارد و ایــن در حالــی
اســت کــه واحدهــای صنعتــی تولیــدی صــادرات
محــور بــه لحــاظ نقدینگــی بــا مشــکل روبــرو
هســتند.
توالیــی تصریــح کــرد :در زمینــه رفــع موانــع تولیــد
دولــت اقداماتــی را انجــام داده اســت امــا و آن بندی
کــه بــه اســترداد بــر مالیــات بــر ارزش افــزوده
مربــوط میشــود بــه راحتــی اجــرا نمیشــود .از
ســوی دیگــر نظــام مالیاتــی معمــوال مســئولیت
تامیــن منابــع را برعهــده داشــته اســت امــا امســال
بــه دلیــل محدودیتهایــی کــه داشــت نتوانســت
تامیــن منابــع را ماننــد ســالهای گذشــته انجــام
دهــد کــه در ایــن جریــان صادرکننــده هــم مقصــر
نیســت چــون نمیتوانــد پولــی کــه پرداخــت

میکنــد را دریافــت کنــد.
رییــس کمیســیون مالیــات،کار و تامیــن اجتماعــی
اتــاق بازرگانــی ایــران در بخــش دیگــری از
صحبتهایــش بــه برخــی دالیــل کاهــش صــادرات
نیــز اشــاره کــرد و گفــت :کاهــش قیمـت کاالهــای
صادراتــی یکــی از دالیــل افــت صــادرات بــوده
اســت .همچنیــن مشــکالت در کشــورهای منطقــه
دلیــل دیگــر افــت صــادرات اســت ،چــرا کــه بیشــتر
هدفهــای صادراتــی ایــران کشــورهای منطقــه
هســتند؛کشــورهایی کــه در حــال حاضــر خودشــان
بــا مشــات متعــدد اقتصــادی مواجــه شــدهاند.
وی اضافــه کــرد :برخــی فرآیندهــای داخلــی نیــز
صــادرات را گــران و پــر زحمــت میکنــد و هنــوز
اقــدام جــدی در جهــت تســهیل صــادرات انجــام
نشــده اســت .یکــی از ایــن فرآیندهــای داخلــی
کــه باعــث پرهزینــه شــدن صــادرات شــده اســت
اخــذ  9درصــد مالیــات بــرارزش افــزوده از کاالهــای
صادراتــی اســت کــه رقــم خیلــی زیــادی اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه در ســایر کشــورها ایــن
رقــم کمتــر از ســه  -چهــار درصــد اســت.
توالیــی گفــت :همچنیــن صادرکننــدگان بــرای
تامیــن منابــع مالــی خــود بــا مشــکل روبرو هســتند.
ی کــه وام پرداخــت میکننــد معمــوال
بانکهایــ 
در هــر ســال نیمــی از تامیــن مالــی آنچــه بــرای
بخشهــای مختلــف از جملــه صــادرات تعییــن
شــده اســت را انجــام میدهنــد کــه ایــن مســئله
خــود مشــکالتی را بــرای صادرکننــدگان بــه وجــود
مــیآورد.
منبع :ایسنا
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و مــا آمــاده هســتیم موانــع گذشــته را برطــرف کنیــم
تــا بخشهــای اقتصــادی بتواننــد همکاریهایشــان
را توســعه دهنــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران
از توانمندیهــای بســیار خوبــی برخــوردار اســت،
میگویــد :از لحــاظ منابــع نیــروی انســانی ،کشــور
تعــداد زیــادی فارغالتحصیــل دانشــگاه و جــوان
بااســتعداد دارد بهطوریکــه تعــداد فارغالتحصیــان
دانشــگاههای مــا معــادل کل فارغالتحصیــان
کشــورهای اروپایــی اســت .ایــن عضــو کابینــه دولــت
یازدهــم بــا بیــان اینکــه ایــران در زمینــه منابــع طبیعــی
جــزو کشــورهای نخســت در زمینــه نفــت ،گاز و معــادن
متعــدد اســت ،خاطرنشــان میکنــد :گرچــه کشــور مــا
جــزو کشــورهای نیمهخشــک در جهــان اســت امــا
بخــش کشــاورزی و دامــداری از نظــر مقــدار و کیفیــت
در شــرایط بســیار خوبــی اســت .نعم ـتزاده بــه بخــش
صنعــت پرداختــه و بــا بیــان اینکــه صنعــت کشــور از
صنایــع پیشــرفته تــا صنایــع مــادر ماننــد پتروشــیمی
و فــوالد ســهم خوبــی را در صــادرات و رشــد اقتصــادی
کشــور نســبت بــه جهــان دارد ،میافزایــد :صنایــع
غذایــی ،خشــکبار و میوههــای تــازه از اقــام صادراتــی
کشــور هســتند .ایــران در فناوریهــای جدیــد ماننــد
نانوفنــاوری ،بیوفنــاوری و هوافضــا برنامههایــی دارد کــه
میتوانــد زمینــه همــکاری باشــد؛ ایــن را وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت گفتــه و در ادامــه از زمینههــای
همــکاری در صنایــع مربــوط بــه ســامت شــامل انــواع
داروهــا و تجهیــزات پزشــکی نــام میبــرد .نعمــتزاده
دربــاره زمینههــای همــکاری میــان ایــران و صربســتان
یــادآور میشــود :البتــه گردشــگری همیشــه مدنظــر مــا
اســت و بــا فضــای بینالمللــی جدیــد شــاهد افزایــش
چشــمگیر تعــداد گردشــگر از اروپــا در ایــران هســتیم.
در ایــران جاذبههــای گردشــکری بســیار خوبــی وجــود
دارد کــه بایــد مــردم هــر دو کشــور را بــرای رفــت و
آمدهــای بیشــتر تشــویق کنیــم .وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا بیــان اینکــه تعــداد زیــادی از شــرکتهای
مهندســی و پیمانــکاری مــا در ســایر کشــورها فعالیــت
دارنــد ،خاطرنشــان میکنــد :میتــوان در ایــن زمینــه
در دو کشــور و کشــورهای ثالــث همــکاری داشــت و
از ســرمایهگذاران صربســتان دعــوت میکنیــم در
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پیشنهاد تجارت آزاد را به شرط برد-برد میپذیریم
زمینههایــی کــه عالقهمنــد هســتند بــا شــرکتهای
ایرانــی مذاکــره کــرده و مشــارکت کننــد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم عالقهمنــدی کشــور
بــرای همــکاری در زمینــه حضــور در نمایشــگاههای
اختصاصــی و بینالمللــی دو کشــور را اعــام کــرده و در
ادامــه میگویــد :هــر کشــوری در زمینههــای خاصــی
مزیتهایــی دارد کــه بایــد آنهــا را بــرای همــکاری
تقویــت کــرد .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار
میکنــد :دنیــا ،دنیــای آزاد اســت و رقابــت حــرف آخــر
را میزنــد و بخشهــای خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی
بایــد در رقابــت بینالمللــی انتخــاب کننــد .نعم ـتزاده
بــا بیــان اینکــه در ســالهای اخیــر تحریمهــا مانــع
شــد کــه هواپیماهــای جدیــد تهیــه کنیــم و امکانــات
مــا محــدود اســت ،تصریــح میکنــد :برقــراری پــرواز
مســتقیم یــا یــک ارتبــاط هوایــی از کشــور دیگــر
بــرای توســعه رفــت و آمدهــا مهــم اســت و امیدواریــم
امکانــات در ایــن زمینــه بیشــتر شــده تــا کار مشــترک
بیــن شــرکتهای هواپیمایــی دو کشــور انجــام
شــود .وی بــه جلســه مشــترک شــرکت هواپیمایــی
«ایرانایــر» بــا شــرکت هواپیمایــی صربســتان اشــاره
کــرده و ابــراز امیــدواری میکنــد کــه تصمیــم قاطــع
و روشــن بیــن دوطــرف حاصــل شــود .وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت در ادامــه میافزایــد :از بانــک مرکــزی
میخواهــم توافقــی را بــرای روابــط بانکــی بــا بانــک
مرکــزی جمهــوری صربســتان منعقــد کننــد و یقیــن
دارم پــس از عملیاتــی شــدن مذاکــرات  ۵+۱بانکهــا

بهراحتــی بتواننــد بــا هــم کار کننــد و هیــچ محدودیتــی
از طــرف ایــران وجــود نــدارد .ایــن عضــو کابینــه دولــت
یازدهــم همچنیــن در ادامــه میگویــد :بایــد ســعی
کنیــم در حدفاصــل میــان ایــن اجــاس و اجــاس
آینــده یــک نقشــه راه و چارچــوب بــرای همکاریهــای
دو کشــور تهیــه کنیــم .نعم ـتزاده همچنیــن در مقابــل
پیشــنهاد معــاون نخس ـتوزیر صربســتان بــرای امضــای
«موافقتنامــه تجــارت آزاد» میگویــد :دربــاره برقــراری
موافقنامــه تجــارت آزاد بــه طــور اصولــی موافــق
هســتیم و تاکیــد میکنــم کــه دوطــرف مذاکــرات
خــود را شــروع کننــد و اگــر بــه چارچــوب مناســبی
کــه بــه ســود طرفهــا اســت ،برســیم بهطــور حتــم
انجــام خواهــد شــد و اگــر موافقتنامــه شــامل همــه
اقــام وارداتــی و صادراتــی نشــود هــم از یــک فهرســت
محــدود شــروع کــرده و ســپس آن را توســعه دهیــم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن بــه نقــش
کمککننــده اتاقهــای بازرگانــی ایــران و صربســتان
اشــاره کــرده و اظهــار میکنــد :سیاســتهای ایــران
پــس از برجــام و توافــق ایــن اســت کــه بــه دنبــال
همکاریهــای درازمــدت و اســتراتژیک بــوده و در ایــن
زمینــه بــر ســرمایهگذاریهای مشــترک و همــکاری
تجــاری درازمــدت تاکیــد داریــم و فقــط خریــد و فــروش
کاال مدنظــر مــا نیســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم همچنیــن تاکیــد
کــرد :اگــر توافــق تجــارت آزاد انجــام شــود ،میتوانــد
بــه فعالیتهــای بیشــتر کمــک کنــد.

در انگلســتان نتیجــه ایــن فرآینــد طوالنــی ایجــاد بــازار و
دولــت بــود .ایــن موضــوع ،قــدرت سیاســی طبقــه تجــار
را در پارلمــان متمرکــز کــرده بــود و تضمیــن میکــرد
کــه تمــام سیاســتهای تجــاری بینالمللــی و داخلــی
پادشــاه در حقیقــت خــود را در منافــع و حمایــت از منافــع
طبقــه تجــاری نشــان م ـیداد کــه نقــش آنهــا در ایجــاد
ثــروت و پرداخــت بخــش عمــدهای از مالیاتهــای مــورد
نیــاز جهــت تامیــن مالــی جنگهــای متوالــی پادشــاه در
مقابــل ســایر قدرتهــای اروپایــی ،حیاتــی بود.بــر ایــن
اســاس مهمتریــن مشــکل کشــورهایی همچــون ایــران
در دســتیابی بــه توســعه صنعتــی ،نبــود دموکراســی،
آزادیهــای فــردی و رســانهای و ســایر مــوارد مشــابهی
کــه مثــا از جانــب نهادگرایــان مــورد تاکیــد قــرار
میدهنــد ،نیســت بلکــه مشــکل اصلــی بــه عــدم وجــود
بــازار انبــوه و ســازندگان ایــن بــازار انبــوه و همچنیــن
شکســت هماهنگــی اجتماعــی در یــک کشــور و عــدم
ایفــای نقــش مناســب دولــت در ایــن زمینــه و بــه طــور
کلــی بــاال بــودن هزینههــای ایجــاد بــازار برمیگــردد.

نعمتزاده :اتهامات مجلس وارد نبود

ایســنا :وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه
اتهامــات مجلــس دربــار ه عضویــت در هیــات مدیــره 19
شــرکت وارد نبــود ،گفــت :نماینــده ســوال کننــده بــا
دولــت مشــکل دارد و هرچنــد وقــت یکبــار یــک بهانـهای
ایجــاد میکند.محمدرضــا نعمــتزاده دربــاره «ســوال
حمیــد رســایی  -نماینــده مــردم تهــران در مجلــس
شــورای اســامی مبنــی بــر عضویــت وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت در هیــات مدیــره  19شــرکت همزمــان
بــا ســمت وزارت» اظهــار کــرد :موضوعــات مطــرح شــده
قطعــا وارد نبــود و همــه اینهــا اتهــام اســت و مــن اینهــا
را در ســازمان بازرســی کل کشــور و دیــوان محاســبات
اداری نیــز نوشــتم.وی در پاســخ بــه اینکــه چنــد
درصــد احتمــال اســتیضاح وی از ســوی مجلــس وجــود
دارد؟ گفــت :نمیتوانیــم آینــده را پیشبینــی کنیــم؛
بــه هرحــال مجلــس مختــار اســت امــا مــا نیــز وظایــف
خودمــان را انجــام میدهیــم .نعمــتزاده بــا اشــاره بــه
نماینــده ســوالکننده از وی افــزود :ایــن آقــا بــا دولــت
مخالــف اســت و هــر روز هــم یــک بهانــهای دارد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکرات ایتالیا با فعاالن
اقتصادی به نتیجه رسید

داشــته باشــند .بــه طــور قطــع همیــن امــر موجــب میشــود
تــا تمامــی هیاتهــای تجــاری کــه بــه ایــران میآینــد از
ظرفیتهــای تجــاری و صنعتــی کشــور البتــه بســته بــه نــوع
همکاریهــا؛ در اســتانها آگاهــی پیــدا کــرده و ســفرهای
متعــددی بــه شــهرها و اســتانهای مختلــف ایــران انجــام
دهنــد تــا جایــی کــه هیــات تجــاری ایتالیــا نیــز در ســفر
خــود بــه تهــران از دو طــرح بــزرگ صنعتــی در ســاوجبالغ
بازدیــد کردنــد.

بازدید از واحدهای بزرگ تولیدی

هــاب انــرژی :هیــات تجــاری ایتالیایــی پــس از توافــق
ژنــو ،بــه نمایندگــی از  ۲۵۰شــرکت و  ۱۲گــروه بانکــی ایتالیــا
بــه تهــران آمدنــد و بــه بررســی راهکارهــای ســرمایهگذاری
و همــکاری مشــترک بــا صنایــع ایــران پرداختنــد .در ســفر
هیــات ایتالیایــی بــه ایــران حــدود  ۳۸۰نفــر حضــور داشــتند
و در زمینههــای مختلفــی قــرارداد منعقــد شــد .مذاکــرات
هیــات تجــاری ایتالیــا بــا فعــاالن اقتصــادی ایــران در پایتخــت
انجــام شــد امــا مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه بــرای
اجرایــی شــدن تمامــی توافقنامههایــی کــه میــان ایــران و
ایتالیــا منعقــد شــده اســت بایــد ابتــدا طرفیــن نســبت بــه
ظرفیتهــای تجــاری ،صنعتــی و اقتصــادی یکدیگــر اشــراف

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران در گفتوگــو
بــا صمــت میگویــد :بیــش از  ۳۸۰شــرکت و هیــات ،خارجــی
از ایتالیــا بــه ایــران آمدنــد کــه در راس ایــن هیــات ،وزیــر
بازرگانــی ایتالیــا حضــور داشــت .ایــن شــرکتها در حوزههــای
ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی از جملــه چنــد خودروســاز،
قطعهســاز و شــرکتهایی در حــوزه انــرژی ،دارویــی ،مــواد
شــیمیایی ،ســاختمان ،نســاجی ،کفــش ،ســنگ ،ســرامیک،
ســیمان و آجــر فعالیــت داشــتند .حمیدرضــا صالحــی تصریــح
میکنــد :حضــور ایــن شــرکتها نشــان میدهــد کــه
ایتالیاییهــا هــدف خــود را بــرای فعالیــت در صنایــع کوچــک و
متوســط ایــران تعریــف کردهانــد و قصــد داشــتند تــا در زمینــه
تولیــد و فــروش محصــوالت خــود در کشــورمان بــه مطالعــه
و مذاکــره بپردازنــد .عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تهــران میافزایــد :زیرســاخت صنایــع کوچکــی مثــل
کاشــی و ســرامیک ،ســنگهای تزئینــی ،چــرم و نســاجی
را ایتالیاییهــا در ایــران بنــا کردنــد و بــا توجــه بــه تحریــم
و نبــود ســرمایهگذاریهای جدیــد در ایــن زمینــه در ۱۰
ســال گذشــته پیشــنهاد میشــود تــا هیاتهــای ایتالیایــی
بــه انتقــال فنــاوری و نوســازی صنایــع کوچــک و متوســط در
ایــران بپردازنــد .وی اظهــار میکنــد :بــه دلیــل تمرکــز ایتالیــا
بــر صنایــع کوچــک و متوســط ،بســیاری از صنایــع همچــون
صنایــع غذایــی ،چــرم و کفــش و نســاجی ایتالیــا از ســالهای
گذشــته بــا ایــران ارتبــاط خوبــی داشــته اســت و همــواره
ایتالیــا شــریک تجــاری اول یــا دوم ایــران بــوده اســت .صالحــی
تاکیــد میکنــد :پیشــنهادمان نــه تنهــا بــه ایتالیــا بلکــه بــه
ســایر کشــورها ایــن اســت کــه نبایــد ایــران را بــه یــک بــازار
مصرفــی بــرای ارائــه و فــروش کاال تبدیــل کننــد بلکــه بهتــر
اســت بــه کشــورمان بــه پایگاهــی بــرای تولیــد کاال و عرضــه
در بازارهــای جهانــی بیندیشــند .عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی تهــران میافزایــد :گســتردگی شــرکتهای
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متوســط و کوچــک در ایــران ،ســبب شــده تــا ایتالیاییهــا
بنگاههایــی را بــه ایــران آورنــد کــه تــوان تبــادل اطالعــات بــا
کشــورمان را داشــته باشــند .از ای ـنرو اینبــار هیــات تجــاری
ایتالیــا بــا نتایــج ملموستــری ایــران را تــرک کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد اعضــای هیــات تجــاری ایتالیــا از
 ۲واحــد بــزرگ تولیــدی صنعتــی در شهرســتان ســاوجبالغ
میگویــد :ایــن هیــات تجــاری هــدف از ســفر بــه ایــران را
شناســایی دورنمــای واقعــی همکاریهــای تجــاری و صنعتــی
پــس از لغــو تحریمهــا میــان ایــران و ایتالیــا بیــان کردنــد
.

تفاهمنامه آموزشی در صنعت چرم

همچنیــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران در
گفتوگــو بــا صمــت میگویــد :در بخــش صنعــت چــرم،
تفاهمنامــه آموزشــی امضــا شــد تــا در بخــش صنعــت کفــش
چــرم ،ایتالیاییهــا آموزشهایــی بــه ایــران داشــته باشــند،
چراکــه ایتالیــا در زمینــه همــکاری چــرم و کفــش ارتبــاط
خوبــی بــا ایــران دارد .محمدمهــدی رییــسزاده میافزایــد:
یکــی از شــرکتهای فعــال در ایــن زمینــه هــر دو ســال
یکبــار هیاتــی متشــکل از صنعتگــران نســاجی ایرانــی را بــه
ایتالیــا میبــرد تــا در ایــن زمینــه آموزشهــای الزم را در
اختیــار ایرانیــان قــرار دهــد .ایــن آمــوزش بــه صــورت تــور
صنعتــی انجــام میشــود و آخریــن ســفر نیــز بــا معرفــی
انجمــن ،حــدود یــک مــاه گذشــته انجــام شــد .وی تاکیــد
میکنــد :در بخــش صنعــت نســاجی مقــرر شــد یــک
هیــات تخصصــی متشــکل از  ۲۵۰شــرکت صاحــب فنــاوری
در صنعــت نســاجی از ریســندگی تــا رنگــرزی ویــژه ایــن
صنعــت در مــاه مــه بــا هماهنگــی انجمــن صنایــع نســاجی
و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در  ۳شــهر تهــران ،یــزد و
اصفهــان ســپوزیومی برگــزار کننــد .عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی تهــران تصریــح میکنــد :بــا توجــه بــه اینکــه
صنایــع نســاجی همــواره بــه دنبــال توســعه صنایــع خــود
بــا ایتالیــا هســتند و آنگونــه کــه در جلســاتی کــه بــا هیــات
ایتالیایــی برگــزار شــد ،گفتــه شــد بعــد از دوران پســاتحریم
ایــران تغییراتــی داشــته اســت ،بنابرایــن بایــد در چارچــوب
مشــارکت کار کــرد و بــه فکــر نهایــی شــدن پروژههــا و اقــام
پروژههــا بــود چراکــه قیمــت نفــت بــه شــدت کاهــش یافتــه
اســت و محدودیــت منابــع وجــود دارد .رییـسزاده خاطرنشــان
میکنــد :بــه طــور طبیعــی بخــش خصوصــی قراردادهــای
خــود را بــه صــورت مشــخص اعــام نمیکنــد و پــس از ســفر
ایتالیاییهــا بــه ایــران نتیجــه مشــخص میشــود کــه آیــا
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جلســات برگــزار شــده نتایــج خوبــی در بــر داشــته اســت یــا
خیــر .وی میگویــد :ایــران بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی
در منطقــه ،میتوانــد کمککننــده صــادرات باشــد ،از ایــن
رو کشــورهای مختلــف میتواننــد در ایــران ســرمایهگذاری
کننــد و ایــن بهتریــن راه بــرای حضــور شــرکتهای ایتالیایــی
اســت کــه بارهــا ایــن پیشــنهاد ارائــه شــده اســت ،حتــی
ایــن پیشــنهاد بــه شــرکتهای چینــی و تــرک هــم شــده
اســت .وی تاکیــد میکنــد :بنابرایــن ورود شــرکتهای
ایتالیایــی بــه ایــران فرصــت مغتنمــی اســت تــا ایــران نیــز
در ایــن زمــان خــود را نشــان دهــد و از تواناییهــای خــود
بــرای فعالیــت در زمینههــای مختلــف مذاکــره کنــد .عضــو
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران میگویــد :بــه نظــر
میرســد در دوران پســاتحریم ،زمینههــای اقتصــادی مثبتــی
میــان ایــران و ایتالیــا فراهــم میشــود و بــا نگاهــی بــه آمــار و
ارقــام ســالهای گذشــته ،همــواره حتــی در زمــان تحریــم ،در
میــان کشــورهای اروپایــی ایتالیــا و آلمــان از جملــه کشــورهای
شــریک تجــاری ایــران بودهانــد .رییــسزاده خاطرنشــان
میکنــد :بــه همیــن دلیــل اجرایــی شــدن همــه قراردادهــا
در گــرو حــل مســائل تحریــم و مشــکل بانکــی بــا ایــران اســت
کــه ایــن هیــات در اینبــاره مذاکراتــی بــا مســئوالن بانــک
مرکــزی داشــتند و همگــی در انتظــار آغــاز اجرایــی شــدن لغــو
تحریمهــا هســتند کــه بتواننــد خــود را بــا شــرایط جدیــد
انطبــاق دهنــد.

مسئوالن بیاطالع

خبــر بازدیــد هیــات تجــاری ایتالیــا از طرحهــای صنعتــی در
ســاوجبالغ بســیار جالــب و قابلتوجــه اســت .بــرای اطالعــات
بیشــتر از جزییــات ایــن بازدیدهــا بــه ســراغ مســئوالن اســتانی
رفتیــم امــا گفتنــی اســت تماسهــای مکــرر بــه منظــور
برقــراری ارتبــاط بــا مدیــر شــهرکهای صنعتــی اســتان
البــرز و سرپرســت اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت شهرســتان
ســاوجبالغ و گفتوگــو بــا آنــان دربــاره ســفر هیــات تجــاری
ایتالیــا بــه ایــران و بازدیــد آنهــا از طرحهــای صنعتــی
ســاوجبالغ بینتیجــه مانــد زیــرا هــر دو مســئول اســتانی از
ســفر هیــات ایتالیایــی بــه اســتان اظهــار بیاطالعــی کردنــد.
بهطــور قطــع حضــور هیــات تجــاری ایتالیــا در ایــران و بازدیــد
آنهــا از طرحهــای صنعتــی اســتانی ،فرصتــی طالیــی بــرای
ایــران اســت تــا اتاقهــای بازرگانــی ایــران و ایتالیــا را بــه
یکدیگــر متصــل کــرده و زمینــه همــکاری بیشــتر میــان
فعــاالن اقتصــادی دو کشــور مهیــا شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نگران افزایش تورم نباشید
معــاون امــور اقتصــادی وزیــر اقتصــاد بــا دفــاع تمــام قــد
از اجــرای بســته سیاســتی خــروج از رکــود گفــت کــه ایــن
سیاســت درســت بــوده و آثــار خوبــی دارد و در صورتــی کــه
کامــل اجــرا شــود  1/5درصــد تــورم خواهــد داشــت.
بــه گــزارش «جهانصنعــت» ،شــاپور محمــدی در نشســت
خبــری دومیــن همایــش بهبــود مســتمر فضــای کسـبوکار
در پاســخ بــه ســوالی ،مبنــی بــر چگونگــی اجــرای بســته
خــروج از رکــود دولــت در قالــب تســهیالت خــودرو و خریــد
کاالهــای بــادوام اظهــار داشــت :طراحــی سیاســتها از
طریــق تیــم اقتصــادی دولــت بــوده کــه در اصــول ایــن
سیاس ـتها بــه صــورت متحــد طراحــی میشــود و اجــرای
آن دیــر و زود دارد.
معــاون اقتصــادی وزیــر اقتصــاد ایــن سیاســتهای را
درســت خوانــد و در مــورد آثــار تورمــی آن یــادآور شــد:
پیشــنهاد سیاســتی ایــن بــود کــه صرفــا از طریــق منابعــی
باشــد کــه ســرمایه در گــردش تامیــن شــود و تــورم نــدارد.
وی ادامــه داد :کاالهایــی انبــار شــده وجــود دارد کــه تقاضــا
ایجــاد کنــد کــه اثــر افزایــش قیمتــی نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه هیــچ وجــه نمیتــوان بــه دلیــل
عرضــه تســهیالت خــودرو انتظــار کاهــش قیمتهــا را
داشــت ،تصریــح کــرد :بخشــی تســهیالت از محــل کاهــش
ذخیــره قانونــی بانکهــا بــوده و اثــرات تورمــی آنچنانــی
نــدارد و تــورم آن زیــر یــک درصــد و در صورتــی کــه اجرای
بســته کامــل باشــد 1/5 ،درصــد تــورم خواهــد داشــت.

مشکل سهامداران حل شود
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــر ضــرورت
حــل مشــکل بیــکاری در کشــور تاکیــد کــرد و همچنیــن
خواســتار رفــع مشــکالت ســهامداران در بــورس شــد .بــه
گــزارش ایســنا،هــادی قوامــی در تذکــر شــفاهی خــود در
جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس اظهــار کــرد :ســونامی
بیــکاری جوانــان فارغالتحصیــل در کشــور در حــال اتفــاق

معــاون اقتصــادی وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه بخشــی از
تــورم اجــرای ایــن بســته قابــل خنثیســازی اســت ،بیــان
داشــت :البتــه ایــن بســته تــا پایــان ســال دوام نــدارد و پــس
از آن سیاس ـتهای بلندمــدت فعــال میشــود بنابرایــن اثــر
تورمــی ناچیــز دارد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ارائــه ایــن تســهیالت
تــورم انتظــاری نخواهــد داشــت ،گفــت :در حــال حاضــر
کاالهــای فــروش نرفتــه وجــود دارد و تــازه بــه ســطح
تقاضــای متعــادل بــا عرضــه میرســد همچنیــن رویکــرد
دولــت نزولــی شــدن تــورم اســت و احتمــال دارد بــرای
رونــق بیشــتر اقتصــاد تــا حــدودی شــرایط متفــاوت شــود.
وی تاکیــد کــرد :سیاســت بســته خــروج از رکــود سیاســت
درســتی بــوده و آثــار خوبــی دارد.
محمــدی بــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش بهبــود محیــط
کســب و کار کــه  23آذرمــاه در ســالن اجــاس ســران
برگــزار خواهــد شــد بــه محورهــای اصلــی ایــن همایــش
پرداخــت و عنــوان کــرد :تبییــن عملکــرد دســتگاهی کشــور
اعــم از مــواردی کــه در گــزارش بانــک جهانــی منعکــس
شــده یــا نشــده گفتــه خواهــد شــد .همچنیــن  9دســتگاه
گــزارش کســب و کاری خــود را ارائــه میدهنــد.
وی ادامــه داد :دســتاوردهایی کــه منجــر بــه بهبــود رتبــه
کســبوکار شــده شــامل ارتقــای  34پلــهای و کســب
رتبــه  118در کنــار گــزارش کیفیــت نهــادی و مقرراتــی و
چگونگــی ارتقــای آن ارائــه میشــود.
بــه گفتــه معــاون اقتصــادی بخــش الکترونیکیســازی
محیــط کسـبوکار و تاثیــر آن بــر بهبــود فضــا ارائــه خواهــد
شــد.
وی ادامــه داد :یکــی دیگــر از محورهــا مربــوط بــه الزامــات و
دســتاوردها و چالشهــای پنجــره واحــد کسـبوکار اســت.
افتــادن اســت و براســاس اصــل « »43قانــون اساســی
بایــد شــرایط اشــتغال در کشــور ایجــاد شــود زیــرا امــروز
تلخکامــی ،بــاال بــودن نــرخ بیــکاری فارغالتحصیــان
دانشــگاهی اســت و تــا  10ســال آینــده بــا یــک ســونامی
در رابطــه بــا بیــکاری مواجــه خواهیــم بــود و اگــر نظــام
بــرای ایــن مشــکل قیــام نکنــد ،هزین ـ ه زیــادی در آینــده
میپردازیــم .وی همچنیــن از رییسجمهــور بــه جهــت
توجــه بــه بحــث بیــکاری در شــورای عالــی اشــتغال تشــکر
کــرد و گفــت :از تمامــی وزرا ،مجلــس ،دولــت و قــوه قضاییه

انـرژی
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امضای بزرگترین مشارکت نامه تسهیالت
نظام بانکی کشور

عبور ارزش معامالت بازار مشتقه از مرز 16
هزار میلیارد ریال

هــاب انــرژی :مدیرعامــل بانــک ســپه از امضــای
بزرگتریــن مشــارکت نامــه اعطــای تســهیالت
ســندیکایی نظــام بانکــی کشــور بــا عاملیــت بانــک
ســپه بــه همــراه چهــار بانــک عضــو بــرای اجــرای
طــرح پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد 2در اســتان خوزســتان
خبــر داد .ســیدکامل تقــوی نــژاد گفــت :این مشــارکت
نامــه تســهیالت ســندیکایی بــرای اجــرای طــرح
پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد  2در اســتان خوزســتان بیــن
پنــج بانــک مطــرح نظــام بانکــی کشــور شــامل بانــک
هــای ملــت ،تجــارت ،صنعــت و معــدن ،پارســیان و بــا
عاملیــت بانــک ســپه در قالــب کنسرســیوم و شــرکت
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس امضــا شــد .وی،
مبلــغ ایــن قــرارداد را  2میلیــارد و  200میلیــون دالر
اعــام کــرد و افــزود :قــرارداد امضــا شــده بیــن شــرکت
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس و بانــک هــای عضــو
کنسرســیوم بــا اســتناد بــه مفــاد دســتورالعمل ناظــر بر
تســهیالت ســندیکایی مدیریــت مقــررات ،مجوزهــای
بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی بانــک مرکــزی بــوده
اســت .رئیــس هیــأت مدیــره بانــک ســپه ادامــه داد:
 800میلیــون دالر منابــع ایــن قــرارداد توســط بانــک
ســپه بــه عنــوان عامــل ،و بقیــه آن توســط چهــار
بانــک عضــو هــر کــدام  350میلیــون دالر از محــل
منابــع صنــدوق توســعه ملــی تأمیــن شــده و بــه طــرح
پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد  2اختصــاص مــی یابــد کــه در
ایــن زمینــه کمــک رئیــس و اعضــای هیــأت امنــای
صنــدوق توســعه ملــی قابــل تقدیــر اســت.

هــاب انــرژی :ارزش کل معامــات در بــازار مشــتقه
بــورس انــرژی ایــران از ابتــدا تاکنــون از مــرز 16
هــزار میلیــارد ریــال عبــور کــرد و در مجمــوع ارزش
کل معامــات بازارهــای بــورس انــرژی قریــب بــه
 176میلیــارد و  481میلیــون ریــال شــد.
در جریــان معامــات روز دوشــنبه  16آذر  ،94در
بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران در رینــگ داخلی
کاالهــای نیتــروژن مایــع پتروشــیمی مبیــن ،بــرش
ســنگین پتروشــیمی جــم ،آیزوریســایکل ،آیزوفیــد،
حــال  ،404حــال  ،402حــال  ،410نفتــای
ســبک و ســنگین پاالیــش نفــت شــیراز ،حــال
 402پاالیــش نفــت بندرعبــاس و نفتــای ســبک
پاالیــش نفــت تهــران در رینــگ داخلــی معاملــه
شــد .در جریــان معامــات ایــن روز همچنیــن ،گاز
مایــع پاالیــش نفــت آبــادان بــه مقاصــد افغانســتان
و پاکســتان و نفــتگازهــای شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی ایــران بــه مقاصــد پاکســتان،
افغانســتان ،عــراق و ترکیــه در رینــگ بیــن الملــل
مــورد عرضــه قــرار گرفتنــد .ارزش معامــات صــورت
گرفتــه بــر روی ایــن کاالهــا و عرضههــای مــازاد
معــادل  6هــزار و  599تــن بــه ارزش  80میلیــارد
و  466میلیــون ریــال بــود .ایــن روز تمامــی حجــم
عرضــه گاز مایــع شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای
نفتــی مــورد معاملــه قــرار گرفــت و نفتــای ســبک
بیشــترین ســهم از ارزش معامــات امــروز بــازار
فیزیکــی را بــه خــود اختصــاص داد .دوشــنبه در
تابلــوی ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق بــازار مشــتقه
نیــز  13هــزار و  328قــرارداد در قالــب  144معاملــه
بــه ارزش  82میلیــارد و  469میلیــون ریــال مــورد
معاملــه قــرار گرفــت .گفتنــی اســت در جلســه
معامالتــی ایــن روز در ســمت تقاضــا  17شــرکت
توزیــع و در ســمت عرضــه نیــز  11نیــروگاه تولیــد
نیــروی بــرق حضــور داشــتند.

درخواســت داریــم فضــا را بــرای کارآفرینــی و اشــتغال
فراهــم کننــد چراکــه قانونــی در ایــن زمینــه در مجلــس
هشــتم بــرای بهبــود فضــای کســبوکار نوشــته شــده
اســت .ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس
همچنیــن بــا اشــاره بــه ضــرورت حــل مشــکل ســهامداران
در بــورس و پدیــده خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم مشــکل
ســهامداران در بــورس حــل شــود زیــرا ایــن مســاله ســبب
کاهــش  30هــزار میلیــاردی ارزش ســهام شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مسقط؛ سکوی توسعه
صادرات ایران
در دولــت یازدهــم کشــور عمــان همــواره مــورد توجــه
بــوده اســت .چــه در زمــان تحریــم و چــه در شــرایط
پســاتحریم نــگاه دولتمــردان مــا بــه ایــن کشــور
کوچــک امــا ســودآور معطــوف بــوده اســت.
عمــان بــا برخــورداری از ۸/۹۴درصــد تولیــد ناخالــص
ملــی ،نــرخ تــورم  ۶/۱و  ۱۰میلیــارد دالر بدهــی
خارجــی گزینــه خوبــی بــرای انجــام مبــادالت تجاری
بــا کشــور مــا اســت و فرصــت مناســبی برای صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی ،محصــوالت کشــاورزی
وصنایــع معدنــی ،حملونقــل ،خــودرو ،صنایــع
غذایــی ،ســیمان و ...بــه کشــور عمــان کــه بــه شــدت
نیازمنــد ایــن خدمــات اســت ،ایجــاد شــده کــه بایــد
از آن اســتفاده کنیــم.
نمایشــگاه بینالمللــی تجــاری عمــان بــا محوریــت
جمهــوری اســامی ایــران و حضــور شــرکتهای
خارجــی در کنــار توانمندیهــای صادراتــی ایــران،
نخســتین آزمــون توســعه صنعــت نمایشــگاهی کشــور
خواهــد بــود کــه در عرصــه بینالمللــی و در منطقــه
بهطــور مشــترک برگــزار خواهــد شــد .براســاس آمــار
موجــود در ۶مــاه نخســت ســال  ۹۴حجــم صــادرات

بــه کشــور عمــان ۱۷۲میلیــون دالر و حجــم واردات
از ایــن کشــور  ۴۳میلیــون دالر بــوده کــه ایــن ارقــام
نشــاندهنده موازنــه مثبــت تجــاری ایــران بــا کشــور
عمــان اســت .بــا توجــه بــه مــراودات تجــاری کشــور
عمــان بــا کشــورهای هندوســتان ،عربســتان ،آلمــان
و چیــن در حــال حاضــر اگــر بخواهیــم در صــادرات
محصــوالت بــه کشــور عمــان موفــق شــویم بایــد از
شــیوه ســنتی فاصلــه بگیریــم و بــه دنبــال ســبک
جدیــد بــرای صــادرات باشــیم.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت پیرامــون جزییــات
برگــزاری نمایشــگاه تجــاری بینالمللــی عمــان در
مســقط بــا محوریــت جمهــوری اســامی ایــران در
گفتوگــو بــا صمــت اظهــار کــرد :ایــن نمایشــگاه بــا
توجــه بــه تعهــدات برگزارکننــده و دریافــت مجوزهای
برگــزاری از وزارت صنعــت و تجــارت عمــان و برپایــی
آن بهطــور بینالمللــی ،نمایشــگاه اختصاصــی
جمهــوری اســامی ایــران بــه شــمار نم ـیرود بلکــه
یــک شــرکت بینالمللــی نمایشــگاهی ایرانــی از ســایر
صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان کشــورهای خارجــی
بــرای حضــور در ایــن نمایشــگاه دعــوت کــرده اســت.
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ول ـیاهلل افخم ـیراد بــا اشــاره بــه نظــارت و حمایــت
ویژه ســازمان توســعه تجارت ایــران از اقــدام در جهت
حضــور مطلــوب و موثــر در عرصــه بینالمللــی تصریح
کــرد :اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاه بینالمللــی
تجــاری عمــان بــا محوریــت صادرکننــدگان برتــر
ایــران بهطــور قطــع یــک اتفــاق بســیار خــوب اســت
و بایــد تــاش شــود کیفیــت برگــزاری نمایشــگاه
در عرصــه جهانــی بــا اســتانداردها مطابقــت داشــته
و دســتاوردهای ویــژهای بــرای کشــور و بخــش
خصوصــی متعهدمــان داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاه
بینالمللــی تجــاری از ســوی متخصصــان صنعــت
نمایشــگاهی ایــران در عرصــه جهانــی یــک حرکــت
موثــر و پیشــرو اســت افــزود :صنعــت نمایشــگاهی
ایــران امــروز نیازمنــد تحــول و توســعه اســت و
بایــد بتوانیــم برنامههــای ویــژهای را در ایــن عرصــه
پیشبینــی کنیــم .بهطــور قطــع بــا حمایــت از
اینگونــه اقدامــات در عرصــه جهانــی و برنامهریــزی
جــدی بــرای توســعه تجــارت بینالمللــی ،میتوانیــم
شــرایط رقابــت جهانــی بــرای کاال ،خدمــات و
توانمندیهــای ایــران را فراهــم کنیــم.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران برگــزاری
ایــن نمایشــگاه را ابــزار خوبــی بــرای توســعه
تجــارت کشــور دانســت و اضافــه کــرد :بایــد بتوانیــم
ایــن نمایشــگاهها را بــا برنامــه اجــرا کنیــم .در
واقــع برگزارکننــده نمایشــگاه بایــد دقــت داشــته
باشــد کــه برگــزاری یــک نمایشــگاه و جــذب
مشــارکتکنندگان تنهــا یــک انجــام وظیفــه نیســت!
بلکــه بایــد واحدهــای صادراتــی و تولیــدی را انتخــاب
کــرد تــا خــود آنهــا کاالهایشــان را در عرصــه جهانــی
معرفــی کننــد .کاالهایــی کــه دارای مشــتری اســت
و میتوانــد زمینــه توســعه تجــارت را فراهــم کنــد.
وی تصریــح کــرد :تولیدکنندگانــی بایــد در ایــن
نمایشــگاه حضــور یابنــد کــه آشــنا بــه اصــول
بازرگانــی و متعهــد بــه انجــام قــول و قرارهایشــان
هســتند و بضاعــت تولیــد باکیفیــت و مطلــوب را
دارنــد.
اگــر تولیدکننــدگان ضعیــف را بــه ایــن نمایشــگاه
ببریــم کــه تــوان تولیــد بــاال ،بــا کیفیــت و بــا ارزش
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صادراتــی مناســب را نداشــته باشــند ســبب بــروز
لطمههــای جــدی خواهــد شــد و ذهنیــت بــدی
را بــرای خریــداران و بازدیدکننــدگان بــه وجــود
مــیآورد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان
اینکــه برگزارکننــده نمایشــگاه در صورتــی کــه بــه
تولیدکننــدگان پیشــرو و توانمنــد توجــه داشــته
باشــد بــه موفقیــت خواهــد رســید ،اظهــار کــرد :اگــر
واحدهایــی باویژگیهایــی کــه گفتــه شــد ،در ایــن
رویــداد حضــور داشــته باشــند بهطــور قطــع ســطح
برپایــی رویدادهــا ارتقــا پیــدا میکنــد .مجــری
برگــزاری نمایشــگاه بایــد پیگیــری ویــژهای در
زمینــه تمامــی مشــارکتکنندگان داشــته باشــد و
در جهــت توســعه و تثبیــت کاالی باکیفیــت ایرانــی
کــه در نمایشــگاه عرضــه شــده بســترهای حمایتــی
را طراحــی کنــد .چنیــن نمایشــگاهی بهطــور قطــع
میتوانــد بــه ســکوی توســعه تجــارت ایــران تبدیــل
شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مجــری برگــزاری ایــن
نمایشــگاه بایــد در عمــان از مشــتریان گروههــای
کاالیــی عرضــه شــده دعــوت کنــد و بتوانــد از فضــای
همافزایــی بــه وجــود آمــده بیشــترین بهرهبــرداری را
داشــته باشــد افــزود :اگــر ایــن اقدامــات انجــام شــود،
توســعه تجــارت بــه صــورت واقعــی اتفــاق افتــاده امــا
در صورتــی کــه برنامهریــزی مناســبی انجــام نشــده
باشــد نمیتــوان انتظــار توســعه مســیر تجــارت از
طریــق نمایشــگاه عمــان را داشــت.
علــی اعتدالــی ،مجــری برگــزاری نمایشــگاه
بینالمللــی تجــاری عمــان بــا اشــاره بــه تاثیــر
برگــزاری ایــن نمایشــگاه در توســعه تجــارت
بینالمللــی تصریــح کــرد :بایــد بتوانیــم بســترهای
خــروج فعــاالن اقتصــادی از مــراودات ســنتی را
فراهــم کنیــم و برنامهریــزی تخصصــی در حوزههــای
تجــاری و بینالمللــی داشــته باشــیم کــه برگــزاری
نخســتین نمایشــگاه تجــاری و بینالمللــی عمــان بــا
محوریــت صادرکننــدگان برتــر جمهــوری اســامی
ایــران گامــی جــدی در ایــن مســیر اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 :کیــش ،قشــم ،چابهــار ،انزلــی ،ارس ،ارونــد و ماکــو مناطــق
آزاد تجــاری هســتند کــه درحالحاضــر در کشــور فعالیــت
میکننــد .رشــد و توســعه اقتصــادی ،ایجــاد اشــتغال ســالم و
مولــد ،حضــور فعــال در بازارهــای جهانــی و منطقـهای و تولیــد
و صــادرات کاالهــای صنعتــی از اهدافــی هســتند کــه در قانــون
مناطــق آزاد تجــاری بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.
در حالــی الیحــه ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری جدیــد بــه
مجلــس شــورای اســامی ارائــه شــده اســت کــه ســوال بزرگــی
فعالیــت در راســتای اهــداف تعییــن شــده در مناطــق آزاد دایــر
را نشــانه م ـیرود .اختصــاص تســهیالت ،معافیــت از پرداخــت
عــوارض گمرکــی ،ســود بازرگانــی و حقــوق دولتــی مــواردی
هســتند کــه انگیــزه باالیــی را بــرای انجــام واردات در ایــن
مناطــق ایجــاد کردهانــد .برخــی از کارشناســان معتقدنــد؛ ایــن
مناطــق از اهــداف اصلــی خــود فاصلــه گرفتــه و بــه دروازهای
بــرای واردات تبدیــل شــدهاند .دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد
تجــاری  -صنعتــی و ویــژه اقتصــادی بــا بیــان اینکــه الیحــه
 ۷منطقــه آزاد تجــاری بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم
شــده اســت ،میگویــد :ایــن لوایــح در مســیر تصویــب قــرار
دارنــد .اکبــر تــرکان در گفتوگــو بــا صمــت بــا اشــاره بــه
اینکــه حرکتــی کــه آغــاز شــده اســت براســاس بنــد  ۱۱اقتصاد
مقاومتــی اســتوار اســت ،اظهــار میکنــد :ماموریــت مناطــق آزاد
از ایــن مســیر مشــخص شــده و آن تســهیل تولیــد ،توســعه
صــادرات ،انتقــال فنــاوری و تامیــن نیازهــای کشــور اســت .وی
ادامــه میدهــد :مــا در شــورایعالی مناطــق آزاد از آنچــه
پیــش از ایــن بــوده اســت به ســمت آنچــه رهبــر معظــم انقالب
تعییــن کردهانــد ،پیــش میرویــم .تــرکان بــا بیــان اینکــه
رســیدن بــه ایــن هــدف برنامههــا و سیاســتگذاریهایی را
میطلبــد ،تصریــح میکنــد :آمــار تجــارت در همــه مناطــق
آزاد در دســت اســت و در همــه آنهــا توازنــی میــان صــادرات
و واردات وجــود دارد .تــرکان در زمینــه ســرمایهگذاریهای
خارجــی انجــام شــده پــس از توافــق ایــران بــا گــروه ۵+۱
خاطرنشــان میکنــد :هیاتهــای تجــاری بــه کشــور در رفــت و
آمــد هســتند و مذاکراتــی بیــن آنهــا و ایرانیهــا در حــال انجــام
اســت ،در آینــده و بــا اجرایــی شــدن برجــام رویدادهــای مثبتی
را در ایــن زمینــه شــاهد خواهیــم بــود .دبیــر شــورایعالی
مناطــق آزاد تجــاری  -صنعتــی و ویــژه اقتصــادی بــه اهــداف
و سیاســتهای ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری اشــاره کــرده و
میافزایــد :الیحــه ایجــاد مناطــق آزاد سیســتان ،جاســک،
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شماره پانزده  //هفته سوم آذر هزار و سیصد نود و چهار

نیــز در ریــل اصلــی خــود قــرار خواهــد گرفــت .وی بــا اشــاره
بــه اینکــه الیحــه ایجــاد مناطــق جدیــد بــه مجلــس آمــده
اســت ،خاطرنشــان میکنــد :امیــدوارم کــه بــر اســاس مصالــح
مــردم و مناطــق مختلــف ،نماینــدگان عالمانــه و بــا در نظــر
گرفتــن شــالوده اقتصــاد مقاومتــی کــه تولیــد ملــی اســت،
رای دهنــد.

منطقه آزاد تجاری؛
توسعه صادرات یا
انگیزه واردات؟
اینچــه بــرون ،مهــران ،بوشــهر ،اردبیــل و بانــه ـ مریــوان کــه
در مرزهــای کل کشــور پراکندهانــد بــه مجلــس شــورای
اســامی ارائــه شــده اســت .مشــاور رییسجمهــوری بــا اشــاره
بــه اینکــه بایــد شــرایطی در آنهــا فراهــم و آمــاده شــود کــه
دیگــران بــه فعالیتهــای تولیــدی صادراتمحــور و واردات
در چارچــوب قانــون بپردازنــد ،تصریــح میکنــد :بــا عمــل بــه
ایــن امــر و اجــرای صحیــح قانــون؛ مــا بــه اهــداف تعییــن شــده
در راســتای تحقــق سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی خواهیــم
رســید.

بهدنبال تولید مولد و اشتغال پایدار

همچنیــن حامدعلــی مبارکــی ،مدیرعامــل منطقــه آزاد
چابهــار بــه صمــت میگویــد :تــوازن کاملــی میــان واردات و
صــادرات وجــود دارد .وی بالفاصلــه پــس از اعــام ایــن مطلــب
میافزایــد :بیشــتر درآمــد مــا از واردات اســت بهطوریکــه
بیــش از  ۶۰درصــد درآمدهــای مــا را واردات تشــکیل میدهــد
تــا بتوانیــم از محــل درآمدهــای واردات ،هزینههــای جــاری،
عمرانــی و نگهــداری را پاســخگو باشــیم .مدیرعامــل منطقــه
آزاد چابهــار یــادآور میشــود :در ارتبــاط بــا سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی ابــاغ شــده از ســوی رهبــر معظــم انقــاب،
فعالیتهــای بســیار خوبــی را در منطقــه انجــام میدهیــم و
ایــن فعالیتهــا بیشــتر تولیــدی هســتند .مبارکــی بــا تاکیــد بــر
ضــرورت اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در مناطــق
آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور خاطرنشــان میکنــد :مــا در ایــن
منطقــه تولیــد مولــد و اشــتغال پایــدار را دنبــال میکنیــم.

آمایش صنعتی کشور تدوین شود

امــا در ســوی دیگــر و در خانــه ملــت ،نماینــدگان مــردم نظــر
دیگــری دارنــد و بــه نوعــی حرکــت مناطــق آزاد تجــاری
در خــاف جهــت اهــداف تعییــن شــده را تاییــد میکننــد.
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ســید محمــد بیاتیــان ،عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس
شــورای اســامی در همیــن بــاره بــه صمــت میگویــد :برخــی
از مناطــق آزاد کــه هماکنــون در کشــور دایــر هســتند ،در
جهــت خــاف اهــداف کلــی کــه بــرای ایجــاد آنهــا بــوده اســت
عمــل کــرده و از آن سیاســت اصلــی عــدول میکننــد .وی بــا
بیــان اینکــه قــرار بــر ایــن بــود کــه مناطــق آزاد محلــی بــرای
افزایــش صــادرات و حضــور در بازارهــای منطقــهای باشــد و
اگــر وارداتــی هــم انجــام میشــود براســاس سیاســتهای
کلــی بــرای تنظیــم بــازار داخــل باشــد ،اظهــار میکنــد :در
حالیکــه درحالحاضــر برخــی مناطــق آزاد محلــی بــرای
واردات بیرویــه و مشــروعیت بخشــیدن بــه قاچــاق شــده
انــد .بیاتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات کنونــی انجــام
شــده در برخــی مناطــق آزاد خــاف سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی اســت و بــه نوعــی نابودکننــده تولیــد ملــی اســت،
خاطرنشــان میکنــد :اگــر قــرار بــر ایــن اســت کــه بــه همیــن
منــوال ادامــه یابــد ،بهتــر ایــن اســت کــه بــه تعــداد مناطــق
آزاد جدیــد اضافــه نشــود .وی در همیــن بــاره ادامــه میدهــد:
راه دیگــر ایــن اســت کــه ایــن مناطــق بــه انجــام وظایــف در
راســتای فلســفه اصلــی شــکلگیری خــود برگردنــد .البتــه در
ایــن صــورت دولــت راه ســختی را در پیــش دارد زیــرا بایــد
نظــارت قانونــی و دقیقتــری بــر عملکــرد مناطــق آزاد و ویــژه
اقتصــادی انجــام دهــد و اجــازه ندهــد ایــن رویــه در مناطــق
آزاد ،بــاب شــود .ایــن عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه براســاس رقابتــی کــه بیــن
اســتانهای مختلــف کشــور شــکل گرفتــه اگــر در اســتانی،
منطقــه آزاد نباشــد آن منطقــه عقبمانــده اســت ،خاطرنشــان
میکنــد :در حالیکــه اگــر آمایــش صنعتــی کشــور تدویــن
شــود ،نیازســنجی بــه درســتی انجامشــده و قطــار مناطــق آزاد

حســین گروســی ،عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس شــورای
اســامی نیــز در ایــن بــاره در گفتوگــو بــا صمــت اظهــار
میکنــد :مناطــق ویــژه اقتصــادی نســبت بــه مناطــق آزاد
بهتــر میتواننــد هدفهــای اقتصــادی کشــور در زمینــه
تولیــد پایــدار ،رشــد صــادرات و ایجــاد اشــتغال را تامیــن
کننــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر ایجــاد مناطــق آزاد تجاری
بــا مطالعــات کارشناســی و نیازســنجی انجــام شــود ،میتوانــد
هدفهــای توســعه اقتصــادی کشــور و اشــتغالزایی را تامیــن
کنــد ،خاطرنشــان میکنــد :امــا در شــرایطی کــه فقــط ایجــاد
ایــن مناطــق بــدون برنامــه و بررســی و تحقیــق در دســتور کار
اســت ،توجیــه اقتصــادی بــرای ایجــاد مناطــق جدیــد مــورد
ســوال اســت .گروســی همچنیــن یادآورمــی شــود :پیشــنهاد
ایجــاد مناطــق آزاد جدیــد در مجلــس شــورای اســامی بایــد
کارشناســی شــود .البتــه قــرار بــر ایــن اســت کــه نقش ـههای
مناطــق ،اطالعــات وســعت آنهــا و دیگــر مــوارد مــورد نیــاز
ارائــه شــده و در مجلــس شــورای اســامی بررســی شــود .وی
بــا بیــان اینکــه هماکنــون بیشــتر فعالیتهــا در ایــن مناطــق
ســمت و ســوی تجــاری بــه خــود گرفتــه اســت ،خاطرنشــان
میکنــد :بایــد فعالیتهــا بــا هــدف تولیــد صادراتمحــور
انجــام شــود .آنچــه مســئوالن ،کارشناســان و صاحبنظــران
بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد ،بررســی و آسیبشناســی چرایــی
دور شــدن مناطــق آزاد تجــاری از اهدافــی اســت کــه بــرای
آنــان تعریــف شــده اســت .بازگشــت بــه مســیر اصلــی در
راســتای رســیدن بــه اهــداف اولیــه ،عــزم جــدی دولــت بــرای
نظــارت و تغییــر رویــه مناطــق آزاد تجــاری را میطلبــد.
فرصــت مناســبی در دوران جدیــد پــس از لغــو تحریمهــا
پیـشروی اقتصــاد کشــور اســت و مناطــق آزاد تجــاری بســتر
مناســبی بــرای پذیــرش ســرمایههای خارجــی هســتند تــا
بــا مشــارکت شــرکتهای ایرانــی ،فعالیتهــای تولیــدی
صادراتمحــور رشــد و توســعه یافتــه و قدمهــای بزرگــی
بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی برداشــته شــود زیــرا از ایــن
طریــق اســت کــه مناطــق آزاد تجــاری میتواننــد نقــش
محــوری خــود در اقتصــاد کشــور را ایفــا کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تفاهمنامه احداث چهار نيروگاه خورشيدي
امضا شد
هــاب انــرژی :در نشســتی كــه بــا حضــور اســتاندار كرمــان،
رئيــس كميســيون انــرژي اتــاق بازرگانــي ايــران ،شــماری از
مديــران اجرايــي اســتان و ســرمايهگذاران آلمانــي برگــزار
شــد ،بــه منظــور گســترش همكاريهــاي دو جانبــه
ايــران و آلمــان و بــه منظــور اســتفاده از فرصتهــاي
ســرمايهگذاري و اجــراي طرحهــاي اقتصــادي و انــرژي
اســتان كرمــان ،تفاهمنامههــاي مبنــي بــر احــداث چهــار
نيــروگاه خورشــيدي ،در مجمــوع بــه قــدرت  40مــگاوات
و اشــتغال بــه كار مســتقيم  200نفــر بــه امضــا رســيد.
اســتاندار كرمــان گفــت :از ســرمايهگذاران خارجــي كــه
داراي تكنيــك و دانــش بــاال هســتند ،اســتقبال ميكنيــم.
علیرضــا رزمحســيني ضمــن ابــراز خرســندي از حضــور
ســرمايه گــذاران آلمانــي در كرمــان گفــت :در ســفر ســه
روزه ســفير آلمــان بــه كرمــان و متعاقــب آن برگــزاري
نشســتي در ســفارت آلمــان ،كلياتــي مبنــي بــر اينكــه
كرمــان ميتوانــد يكــي از مقاصــد ســرمايهگذاري كشــور
آلمــان باشــد ،توافــق شــد .وی گفــت :در برنامــه توســعه
ملــي بــراي كرمــان ،چنــد قطــب اساســي در حوزههــاي
معــدن ،كشــاورزي ،انــرژي ،پتروشــيمي و خــودرو ســازي
ديــده شــده اســت .رئيــس كميســيون انــرژي اتــاق
بازرگانــي ايــران گفــت :كرمــان مركــز بزرگتريــن نيــروگاه
خورشــيدي در ايــران ميشود.شــمس اردكانــي همچنيــن
گفــت :پــس از ســفر وزيــر آلمــان بــه كرمــان ،تصميــم
بــر آن شــد كــه بــا ازبيــن رفــن تحريــم هــا ،كار ســاخت
نيروگاههــاي بــرق خورشــيدي متمركــز و بــادي آغــاز
شــود و نتيجــه نهايــي آن كــه دو ســايت را بــه صــورت
نهايــي در اســتان كرمــان بــه عنــوان بهتريــن مناطــق
انتخــاب شــدند و بــا همــكاري دوســتانه ادارات مرتبــط
مقدمــات احــداث  3نيــروگاه كوچــك در ماهــان و رايــن
و ســايت بــزرگ رايــن كــه تــا هــزار مــگاوات مــي توانــد
ظرفيــت داشــته باشــد ،نهايــي شــده اســت .مديرعامــل
شــركت توســعه فراگيــر جاســك نیــز در ایــن دیــدار گفــت:
بنــا بــه گفتــه رياســت جمهــوري ،مبنــاي تمــام ســرمايه
گــذاري هــا ،بايســتي انتقــال دانــش فنــي باشد.مســعود
تــركان گفــت :بــا توافقــي كــه انجــام شــده بنــاي كار بــر
احــداث  4نيــروگاه  10مگاواتــي اســت كــه اوليــن پــروژه

در ماهــان و نقــاط بعــدي  2پــروژه  10مگاواتــي در رايــن
اســت كــه از نظــر شــاخصهاي دمــا ،رطوبــت گــرد و خــاك
و ميــزان تابــش بســيار مســاعد اســت .عــاوه بــر آن بــراي
زرنــد نيــز منطقــه يــزدان آبــاد در دســتور كار قــرار گرفتــه
اســت .وي خاطــر نشــان كــرد :اگــر چنيــن پروژههايــي
در كرمــان كــه بــه عنــوان شــاخصترين اســتان در بحــث
نيروگاههــاي خورشــيدي مطــرح اســت؛ بــا موفقيــت بــه
انجــام برســد ،مشــوق خوبــي بــراي ســاير ســرمايهگذاران
در ايــن خصــوص خواهــد بــود .رئيــس هيئــت مديــره
شــركت ســرمايهگذار آلمانــي در ایــن نشســت گفــت :از
متخصصيــن جــوان ايرانــي در اجــراي پروژههــاي فتــو
ولتائيــك اســتفاده خواهيــم كــرد .در ادامــه رئيــس هيئــت
مديــره شــركت ســرمايهگذار آلمانــي گفــت :قصــد نداريــم
واردكننــده صــرف باشــيم و آنچــه كــه در داخــل ایــران
توليــد شــده يــا قابليــت توليــد در كشــور را دارنــد ،اســتفاده
خواهيــم كــرد .وي در ادامــه ضمــن تاكيــد بــر اســتفاده از
نيــروي كار ايرانــي گفــت :مركــز تحقيقــات فتــو ولتائيــك
ماهــان ايــن امــكان را بــه مــا مــي دهــد كــه بحــث اســتفاده
از انرژيهــاي خورشــيدي را در اســتان كرمــان فعــال
كنيــم و هــدف ايــن اســت كــه در ايــن پروژههــا ،نــه تنهــا
شــركت مــا كــه مجموعــه اســتان نفــع ببــرد.
آب و انرژی یک مسئله جهانی است
هــاب انــرژی :نشســت هماهنگــی برگــزاري رويــداد پيونــد
آب و انــرژي امــروز بــا حضــور معاونــان برنامهريــزي و
بــرق و انــرژی وزيــر نيــرو ،مشــاور اجتماعــی وزیــر نیــرو
و مســئوالن پژوهشــکده آب و انــرژی دانشــگاه صنعتــی
شــریف برگــزار شــد .عليرضــا دائمــي در نشســت هماهنگــی
کــه در ســاختمان ســتادي وزارت نيــرو برگــزار شــد،
بــا بيــان ايــن مطلــب اظهــار داشــت :در زمــان حاضــر
بحــث آب و انــرژي از جملــه مــواردي اســت کــه از نظــر
بينالمللــي بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و
در تمامــی محافــل علمــی و برنامهریــزی جهانــی مطــرح
اســت.وي بــا بيــان ايــن کــه برگــزاري رويــداد پيونــد آب
و انــرژي کــه در اســفند مــاه ســال جــاري بــا همــکاري
وزارت نيــرو و دانشــگاه صنعتــي شــريف در تهــران برگــزار
خواهــد شــد ،ادامــه داد :ایــن رویــداد بــه مباحــث تغييــر
اقليــم ،مصــرف گســترده انــرژي و پيونــدي کــه بيــن آب
و انــرژي ايجــاد شــده اســت ،مــي پــردازد .وی گفــت :مــا
از يکســو زمانــي کــه در حــال اســتحصال يــا انتقــال آب
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هســتيم ،مصــرف کننــده انــرژي محســوب میشــویم و از
ســوي ديگــر در طرحهــای برقآبــی توليدکننــده انــرژي
هســتيم ،بنابرایــن ایــن دو بخــش از هــم جــدا نیســتند.
در ادامــه ایــن نشســت ،هوشــنگ فالحتيــان معــاون وزيــر
نيــرو در امــور بــرق و انــرژي بــا بيــان ايــن کــه بايــد ديدگاه
خــود را از حــول محورهــاي مقايســه مصــرف آب و بــرق بــا
ســاير کشــورها و غيــره در نشســتها و گردهماييهــا و
کنفرانسهــا فراتــر ببريــم ،خاطرنشــان کــرد :بايســتي از
وجــود نخبــگان و راهکارهــاي آنهــا در انجــام کارهايــي کــه
از عهــده مــا خــارج اســت ،اســتفاده کنيــم.وي بــا تاکيــد
بــر اينکــه بايــد بــه نــوآوري در روش توليــد آب و بــرق
بپردازيــم ،در ادامــه بــه توليــد شيشــههاي ســاختماني
جديــد بــا المانهــاي نصــب شــده بــر روي آنهــا اشــاره
کــرد و افــزود :ايــن شيش ـهها عــاوه بــر تاميــن روشــنايي
طبيعــي اماکــن ميتواننــد بــه توليــد بــرق از طريــق انــرژي
فتوولتائيــک بپردازنــد.
پرداخت  2هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی
به پیمانکاران برق
هــاب انــرژی :مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر
گفــت :مجــوز پرداخــت  2هــزار میلیــارد تومــان اســناد
خزانــه اســامی بــه پیمانــکاران بخــش بــرق اخــذ شــده
اســت .آرش کــردی بــا اشــاره بــه برنامــه بخــش بــرق
بــرای پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران و تولیدکننــدگان
بخــش خصوصــی اظهــار داشــت :بــا اســتفاده از اســناد
خزانــه اســامی بخشــی از مطالبــات بــر اســاس میــزان
مطالبــات پیمانــکاران پرداخــت خواهــد شــد و تــاش بــر
ایــن اســت کــه مجــوز ارائــه یــک هــزار میلیــارد تومــان
اســناد نیــز از دولــت اخــذ شــود .وی بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر از لحــاظ الزامــات
زیســت محیطــی و تنــوع بخشــی بــه منابــع تأمیــن انــرژی
کشــور یــک ضــرورت اجتنابناپذیــر بــوده اســت ،گفــت:
توســعه انرژیهــای نــو سیاســتی اســت کــه از ســوی وزیــر
نیــرو بــا جدیــت پیگیــری میشــود و بــه همیــن منظــور
اعتبــارات مناســبی در کنــار جــذب ســرمایه گــذار در ســال
جــاری بــه ایــن امــر اختصــاص یافتــه و وزیــر نیــرو نیــز بــا
اصــاح نــرخ خریــد تضمینــی بــرق منابــع تجدیدپذیــر کار
مهمــی را در ایــن راســتا بــه انجــام رســانده اســت.کردی
ادامــه داد :ســازمان انرژیهــای نــوی ایــران (ســانا) نیــز
بــه منظــور جــذب ســرمایهگذار اقدامهــای مبســوطی را
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انجــام داده و اخیــرا نیــز قراردادهــای قابــل توجهــی را بــا
ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی در دســت اقــدام دارد؛
امیدواریــم در ســال  95شــاهد تحــوالت بســیار بزرگــی در
زمینــه عقــد قــرارداد و احــداث و بهرهبــرداری ایــن نــوع
نیروگاههــا باشــیم .مدیرعامــل توانیــر هدفگیــری صنعــت
بــرق کشــور را بــرای برنامــه ششــم توســعه ،افزایش ســاالنه
حــدود  500تــا  1000مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در
ســبد انــرژی کشــور دانســت.
صادرات نفت ایران به کره شمالی افزایش مییابد
یونهــاپ کــره جنوبــی :کنگــره آمریــکا در گزارشــی اعــام
کــرد :پــس از لغــو تحریمهــای بیــن المللــی علیــه ایــران
انتظــار مـیرود صــادرات نفــت ایــن کشــور بــه کره شــمالی
افزایــش پیــدا کنــد .ســرویس تحقیقــات کنگــره آمریــکا در
تــازه تریــن گــزارش خــود دربــاره سیاســت خارجــی ایــران
گفــت :تهــران و پیونــگ یانــگ معمــوال متحــد بــوده انــد
زیــرا هــر دو مــورد غضــب آمریــکا و متحدانــش هســتند و
هــدف تحریمهــای بیــن المللــی گســترده قــرار گرفتهانــد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت :اگرچــه کــره شــمالی هرگــز
تعهــد علنــی بــه تبعیــت از تحریمهــای بینالمللــی
علیــه ایــران اعــام نکــرده اســت ،امــا اقتصــاد ایــن کشــور
کوچکتــر از آن اســت کــه کمــک قابــل توجهــی بــه ایــران
بکنــد .براســاس اعــام برخــی ناظــران بخشــی از خریــد
نفتــی چیــن از ایــران و دیگــر تولیدکننــدگان نفــت مجــددا
بــه کــره شــمالی صــادر میشــود .ایــن گــزارش کنگــره
آمریــکا میافزایــد :از آنجــا کــه پــس از لغــو تحریمهــا
علیــه ایــران صــادرات نفــت ایــن کشــور افزایــش خواهــد
یافــت ایــن احتمــال وجــود دارد کــه نفــت بیشــتر صــادر
شــده از ســوی ایــران از طریــق چیــن یــا خریــد مســتقیم
بــه کــره شــمالی برســد .متحــدان کلیــدی آمریــکا شــامل
کــره جنوبــی و ژاپــن تحریمهــای تجــاری ،بانکــی و انــرژی
علیــه ایــران مشــابه تحریمهــای اتحادیــه اروپــا اعمــال
کردهانــد ،چــرا کــه تمایلــی ندارنــد کــه جایــگا ه شــان در
بــازار آمریــکا بــه دلیــل نقــض تحریمهــای ثانویــه علیــه
ایــران بــه خطــر بیفتــد.
قطر از بازگشت ایران به بازار انرژی حمایت میکند
ایســنا :وزیــر انــرژی و صنعــت قطــر بــا تاکیــد بــر اینکــه
مــا از قیمــت نفــت راضــی نیســتیم ،گفــت :قیمــت کنونــی
نفــت عادالنـ ه نیســت .محمدبــن صالــح الســاده  ،در پاســخ
بــه ایــن ســئوال کــه بازگشــت نفــت ایــران بــه بــازار
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جهانــی نفــت چــه تاثیــری بــر ایــن بــازار خواهــد داشــت بــا
اشــاره بــه اینکــه اوپــک در حــال بررســی وضعیــت عرضــه
و تقاضــا در بــازار نفــت اســت ،اظهــار کــرد :مــا در حــال
حاضــر بــا اعضــای اوپــک ارتبــاط داریــم و قــرار اســت یــک
پیشبینــی کلــی از ایــران و دیگــر کشــورها در ایــن بــازار
داشــته باشــیم.وی ادامــه داد :در آن زمــان تصویــر کلــی مــا
از آینــده بــازار نفــت روشــن خواهــد بــود و مــا در موقعیتــی
خواهیــم بــود کــه ایــن تصویــر کلــی را بســنجیم.وزیر انرژی
و صنعــت قطــر در ادامــه دربــارهی قیمــت کنونــی نفــت
تصریــح کــرد :مــن از قیمــت نفــت راضــی نیســتم ،چــرا
کــه بســیار پاییــن اســت و مــا بــه یــک قیمــت عادالنــه نیــاز
داریــم تــا بتوانیــم ســرمایهگذاری در ایــن زمینــه را ادامــه
دهیم.محمدبــن صالــح الســاده در پاســخ بــه ایــن ســوال که
از نظــر قطــر قیمــت عادالنــه نفــت چقــدر اســت؟ عنــوان
کــرد :قیمــت عادالنــه ،قیمــت عادالنــه اســت و مــا طرحــی
بــرای آن نداریــم ایــن قیمــت بــه موقعیــت عمومــی اقتصــاد
جهــان و نــه تنهــا تولیدکننــده بســتگی دارد .وی تاکیــد
کــرد :قیمــت عادالنــه بــه یــک بازگشــت ســرمایه عادالنــه
منجــر میشــود و بنابرایــن مــا میتوانیــم ایــن پــول را
بــرای پیشــرفت دوبــاره بــه بخــش نفــت تزریــق کنیم.وزیــر
انــرژی و صنعــت قطــر همچنیــن دربــارهی بازگشــت ایــران
بــه بــازار گاز پــس از برداشــته شــدن تحریمهــا گفــت :مــا
روابطمــان را بــا ایــن کشــور ادامــه خواهیــم داد و ایــران را
در ایــن بــازار حمایــت میکنیــم.
کاهش قیمت نفت به کمترین میزان در سال 2015
رویتــرز :قیمــت هــای نفــت خــام در نخســتین روز کاری
پــس از نشســت وزیــران نفــت اوپــک در ویــن کاهــش پیــدا
کردنــد و بــه کمتریــن ســطح خــود در ســال  2015نزدیــک
شــدند .در نشســت وزیــران نفــت اوپــک کــه جمعه گذشــته
در وین(مقــر اصلــی ایــن ســازمان) برگــزار شــد ،اعضــا در
مــورد کاهــش ســقف تولیــد بــه اجمــاع نرســیدند .اوپــک بــا
کاهــش نــدادن تولیــد و بدتــر کــردن مــازاد عرضــه نفــت
در بازارهــا ،بــه کاهــش بیــش از  60درصــدی قیمــت هــای
نفــت نســبت بــه ژوئــن ( 2014خــرداد  )93کمــک مــی
کنــد .اختــاف میــان عربســتان ســعودی و ایــران ســبب
شــد ایــن گــروه نفتــی بــرای نخســتین بــار در چنــد دهــه
اخیــر حتــی بــه ســهمیه تولیــد کــه در نشســت قبلــی در

ســطح  30میلیــون بشــکه در روز تعییــن شــده بــود نیــز
اشــاره نکنــد .بانــک بارکلیــز انگلســتان اعــام کــرد ،بیانیــه
هــای گذشــته اوپــک دســتکم شــامل جمالتــی در مــورد
حفــظ تولیــد در ســطح هــدف  30میلیــون بشــکه در روز
بــود ،امــا بیانیــه نشســت اخیــر اوپــک حتــی در ایــن مــورد
هــم چیــزی نگفــت .تحلیلگــران مــی گوینــد ،اوپــک در
حقیقــت ایــن پیــام را بــه دیگــر تولیدکننــدگان نفــت ماننــد
روســیه و شــرکت هــای نفــت شــیل در شــمال آمریــکا مــی
دهــد کــه ایــن ســازمان مایــل اســت قیمــت پاییــن نفــت
را بپذیــرد تــا ســهم بــازار خــود را از دســت ندهــد .بانــک
او.سی.بی.ســی چیــن اعــام کــرد اوپــک بــه رقبــای خــود
اولتیماتــوم داد کــه کاهــش تولیــد بایــد از ســوی همــه
تولیدکننــدگان باشــد .بــا ایــن همــه بانــک آمریکایــی
مــورگان اســتنلی اعــام کــرد ،اوپــک بــه ایــن بــاور رســیده
اســت کــه اســتراتژی تولیــد آن کارایــی ضعیفــی دارد.
قیمــت نفــت خــام آمریــکا در ســاعت ابتــدای امــروز بــه
وقــت گرینویــچ بــا  45ســنت کاهــش نســبت بــه جمعــه
گذشــته بــه  39.52دالر در هــر بشــکه رســید .هــر بشــکه
نفــت برنــت دریــای شــمال نیــز بــا  35ســنت کاهــش
نســبت بــه جمعــه گذشــته بــه قیمــت  42.66دالر معاملــه
شــد .قیمــت نفــت هــای پایــه اروپــا و آمریــکا تقریبــا بــه
کمتریــن ســطح خــود در ســال  2015رســیده انــد.
هزار میلیارد تومان سهم خصوصی شد
هــاب انــرژی :بیــش از یــک هــزار میلیــارد تومــان ســهم
و امــوال دولتــی مربــوط بــه پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس
و کشــتارگاه صنعتــی فســاران اصفهــان در هفتــه گذشــته
توســط ســازمان خصوصــی ســازی فروختــه شــد .در هفتــه
ای کــه گذشــت بلــوک  17درصــدی ســهام شــرکت پاالیش
نفــت بندرعبــاس شــامل  2346میلیــون ســهم بــه قیمــت
پایــه هــر ســهم  4294ریــال در بــورس اوراق بهــادار عرضــه
کــه بــه همیــن قیمــت پایــه فروختــه شد.براســاس ایــن
گــزارش ،ســازمان خصوصــی ســازی ایــن میــزان ســهام را
بــه وکالــت از ســوی شــرکت مــادر تخصصــی ملــی پاالیــش
و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران بــه ارزش کل پایــه 10
هــزار و  73میلیــارد و  724میلیــون ریــال بــه صــورت 20
درصــد نقــد و بقیــه اقســاط پنــج ســاله روانــه میــز فــروش
کــرده بود.همچنیــن کشــتارگاه صنعتــی فســاران اصفهــان
کــه بــه ارزش کل پایــه  12میلیــارد تومــان ارزشــگذاری
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شــده بــود ،در هفتــه گذشــته بــه قیمــت  12میلیــارد و
پنــج میلیــون و  555هــزار و  555ریــال فروختــه شــد.
اندونزی از تالش برای واردات نفت و گاز از ایران
خبر داد
جاکارتاگلــوب :اندونــزی همزمــان بــا ورود ایــن کشــور بــه
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) از تــاش
بــرای افزایــش همــکاری بــا اعضــای ایــن ســازمان و واردات
نفــت و گاز از ایــران خبــر داد .ســودیرمان ســعیدوزیر انــرژی
و منابــع معدنــی اندونــزی روز ســه شــنبه گفــت کــه ایــن
کشــور بــا ورود دو بــاره بــه اوپــک ،نقــش مهمــی در فراینــد
سیاســتگذاری بــازار نفــت ایفــا کــرده و اطالعــات مهمــی
از ایــن صنعــت کســب مــی کنــد .وی گفــت :عضویــت در
اوپــک و ورود بــه جامعــه نفتــی امــری ســازنده اســت .ایــن
بــه نفــع اندونــزی اســت .وزیــر انــرژی اندونــزی همچنیــن
گفــت مــا تصمیــم داریــم گاز بهتــری از ایــران دریافــت
کنیــم .وی گفت:رونــد واردات مســتقیم نفــت از عربســتان
ســعودی بــه خوبــی پیــش مــی رود و روز گذشــته مذاکراتی
بــا نیجریــه نیــز انجــام شــد .ســودیرمان گفــت کــه دولــت
بدنبــال خریــد مســتقیم نفــت و گاز از کشــورهای عضــو
اوپــک پــس از بازگشــت دو بــاره بــه ایــن ســازمان اســت
و همــکاری بــا چهــار کشــور عــراق ،ایــران ،عربســتان
ســعودی و نیجریــه در حــال بررســی اســت.وی امیــدوار
اســت اندونــزی از ســال آینــده بتوانــد بــه طــور مســتقیم
واردات محصــوالت نفــت و گاز خــود را از ایــن کشــورها آغاز
کنــد .وزیــر انــرژی اندونــزی گفــت :در واقــع پیــش از ایــن
مــا مذاکــرات خریــد مســتقیم نفــت از عــراق و ایــران را
آغــاز و ایــن مذاکــرات در حــال پیشــرفت اســت .مذاکراتــی
در مــورد واردات گاز مایــع ‹ال.پی.جــی› از ایــران نیــز انجــام
شــده اســت .وی بــا ایــن حــال ،گفــت :واردات از ایــران بــه
دلیــل مشــکالت بانکــی ناشــی از تحریــم هــا ممکــن اســت
بــا کمــی تاخیــر مواجــه شــود .وزیــر انــرژی و منابــع معدنی
اندونــزی مهــر مــاه امســال نیــز پــس از بازگشــت از ســفر
خــود بــه تهــران از توافــق بــا ایــران بــرای ســرمایه گــذاری
در ســاخت پاالیشــگاه ،عرضــه نفــت خــام ،تامیــن گاز مایــع
اندونــزی و ســاخت نیــروگاه هــای بــرق  -آبــی خبــر داده
بــود.
تکذیب افزایش صادرات گاز به ترکیه
هــاب انــرژی :رییــس ایســتگاه انــدازه گیــری صــادرات گاز
در مــرز بــازرگان گفــت  :ایــران حــدود  30درصــد گاز مــورد
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نیــاز ترکیــه را تامیــن مــی کنــد و ادعــای افزایــش صــادرات
گاز بــه ترکیــه در روزهــای اخیــر واقعیــت نــدارد .صــادق
اکبرپــور بــا تشــریح رونــد صــادرات گاز بــه ترکیــه اظهــار
داشــت :اکنــون براســاس قــرار داد  ،حــدود  30میلیــون
متــر مکعــب گاز مــورد ایــن کشــور روزانــه تامیــن مــی
شــود و گاز صادراتــی بــه ترکیــه پــس از عبــور از خــط
لولــه هــزار و  700کیلومتــری از ایســتگاه مســتقر در مــرز
بــازرگان بــه ایــن کشــور ارســال مــی شــود.وی ،اســتقرار
نماینــدگان شــرکت بوتــاش ترکیــه در مــرز بــازرگان را
یــادآور شــد و گفــت  :شــاخص هــای کمــی (شــامل حجــم،
فشــار و دمــای گاز) و عوامــل کیفــی (ترکیبــات و اجــزای
تشــکیل دهنــده) در ایــن ایســتگاه مــورد بررســی قــرار مــی
گیرد.اکبــر پــور اضافــه کــرد :پــس از کنتــرل شــاخص هــای
مختلــف و هماهنگــی بــا نماینــدگان شــرکت مزبــور  ،گاز
بــه ایــن کشــور صــادر مــی شــود.این مقــام مســئول افــزود
:رونــد صــادرات گاز بــه ترکیــه از ســال  2008تــا کنــون
رونــدی صعــودی داشــته و بــه  10میلیــارد متــر مکعــب در
ســال رســیده اســت.وی خاطرنشــان کــرد :اکنــون حــدود
 30درصــد گاز وارداتــی ترکیــه از ایــران تامیــن مــی شــود
و در صــورت قطــع آن ،ایــن کشــور بــا مشــکالت اساســی
مواجــه خواهــد شــد.اکبرپور در خصــوص امــکان افزایــش
صــادرات گاز بــه ترکیــه گفــت :بــر اســاس قــرارداد ،ســاالنه
حداکثــر  10میلیــارد متــر مکعــب گاز بــه ایــن کشــور
صــادر مــی شــود و امــکان افزایــش وجــود نــدارد.
ایران آماده صادرات  3000مگاوات برق
به پاکستان است
ایســنا :معــاون وزیــر نیــرو از آمادگــی ایــران بــرای صــادرات
 3هــزار مــگاوات بــرق بــه پاکســتان خبــر داد و افــزود:
برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای انجــام ایــن کار انجــام شــده
امــا تاکنــون هیــچ درخواســت رســمی از ســوی ایــن کشــور
بــه مــا نشــده اســت .هوشــنگ فالحتیــان ادامــه داد :اخیــرا
براســاس مصاحبــهای کــه مســئوالن پاکســتانی انجــام
دادهبودنــد ،گفتــه شــده کــه آمــاده خریــد  1000مــگاوات
بــرق از ایــران هســتند ،امــا بایــد گفــت کــه تاکنــون هیــچ
تقاضــای رســمی از طــرف آنهــا بــرای عقــد قــرارداد بــا
مــا صــورت نگرفتــه اســت.وی بــا اشــاره بــه موازیــن اصــل
قــرارداد گفــت :اگــر قــرار باشــد کــه بــرق حتــی در حــد
 1000مــگاوات بــه ایــن کشــور فروختــه شــود بایــد
قراردادهــای آن منعقــد شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 : the nationalرابیــن میلــز کارشــناس ارشــد حــوزه
انــرژی معتقــد اســت وقتــی شــرکت هــای نفتــی بیــن المللــی
و دولــت هــای غربــی نســبت بــه موضــوع تحقیــق و توســعه
انــرژی غفلــت مــی کننــد و اهمیــت نمــی دهنــد ،ایــن بــه
معنــی ایجــاد فرصــت هــای بســیار بیشــتر در ایــن زمینــه
بــرای منطقــه خاورمیانــه اســت.رابین میلــز رییــس شــرکت
مشــاوره انــرژی ‹منــار› کویــت در مقالــه ای در نشــریه the
 nationalچــاپ دبــی بــه اظهــارات «ارنســت مونیــز» وزیــر
انــرژی آمریــکا در ســال  2013اشــاره کــرد کــه گفتــه بــود
در حــال حاضــر مــا بــا کســری ســرمایه گــذاری در زمینــه
تحقیــق و توســعه انــرژی رو بــه رو هســتیم .از  60میلیــارد
دالر بودجــه تحقیــق و توســعه فــدرال ،تنهــا  5میلیــارد دالر
بــه بخــش انــرژی اختصــاص دارد .ایــن امــر علیرغــم الــزام
هــای موجــود بــرای پــاک ســازی و بــا ثبــات کــردن نظــام
انــرژی ،فراهــم کــردن انــرژی بــرای  1.3میلیــارد نفــری اســت
کــه در جهــان بــا کمبــود دسترســی بــه الکتریســیته و ایجــاد
فنــاوری هایــی کــه رشــد اقتصــادی قــرن حاضــر را پیــش مــی
برد،مواجهند.میلــز در ایــن مقالــه افــزود :آیــا ایــن احتمــال
وجــود دارد کــه صنعــت انــرژی خــود ایــن کســری ســرمایه
گــذاری را جبــران کنــد؟ از دهــه  1950تــا  1970تحقیقاتــی
کــه شــرکت هــای نفــت و گاز انجــام دادنــد پیشــرفت هــای
مهمــی را بدنبــال داشــت .بــه عنــوان مثــال ،دانشــمندان زمین
شناســی شــرکت نفتــی آمریکایــی ‹ اکســان› نشــان دادنــد
چگونــه جــز و مدهــای طوالنــی مــدت در ســطح دریــا بــه طــور
قابــل پیــش بینانــه ای انباشــت رســوبات را کنتــرل مــی کنــد.
ایــن در حالیســت کــه مهندســان شــرکت نفتــی هلندی›رویــال
داچ شــل› نخســتین کشــتی شــناور را بــرای تولیــد نفــت
فراســاحلی ســاختند.در ادامــه ایــن نوشــتار آمــده اســت ،هــم
اکنــون تولیدکننــدگان نفــت و گاز میــزان ناچیــزی ،حــدود
 0/25درصــد از فروششــان را در زمینــه تحقیقــات ســرمایه
گــذاری مــی کننــد .پرچــم نــوآوری و ابتــکار در صنعــت نفــت
خــام (مــواد نفتــی) بــه دســت شــرکت هــای خدماتــی نظیــر
‹شــلمبرژر› و ‹هالیبرتــون ‹رســیده اســت کــه بیــن دو تــا ســه
درصــد از فروششــان را صــرف ایــن کار کــرده اند.شــرکت
هــای مخابراتــی ،الکترونیکــی و نــرم افــزاری بــه طــور متوســط
چهــار تــا شــش درصــد از درآمدشــان را بــه تحقیــق و توســعه
اختصــاص مــی دهنــد .در حالــی کــه شــرکت هــای دارویــی
 15درصــد از درآمدشــان را صــرف ایــن امــر مــی کننــد.

کاهش سرمایه گذاری جهانی
در تحقیق و توسعه انرژی

بــه نوشــته میلــز ،تحقیــق و توســعه انــرژی بــه طــور خــاص
در ســه بخــش دارای ضعــف اســت .نخســتین کمبــود در
زمینــه برنامــه هــای کالن پرهزینــه اســت کــه ممکــن اســت
آینــده انــرژی بشــر را تغییــر دهــد .ایــن امــر شــامل فنــاوری
هــای همچــون باتــری هــای ییشــرفته بــرای ذخیــره انــرژی
تجدیدپذیــر ،حفــاری بــا لیــزر ،صفحــه هــای خورشــیدی
پیشــرفته بــا کاربــری بســیار بــاال ،همجوشــی هســته ای بــرای
انتقــال منبــع انــرژی پــاک نامحــدود خورشــید بــه زمیــن
و شــکافت هســته ای پیشــرفته کــه امــن تــر و ارزانتــر و از
بیــن برنــده زبالــه اســت›.این نــوع برنامــه هــا نیازمنــد ســرمایه
گــذاری همــه جانبــه و طوالنــی مــدت اســت و نبایــد تحــت
تاثیــر موانــع اداری کنــد شــود .یــک نمونــه از ایــن دســت،
همــکاری در راکتورگرماهســته ای آزمایشــی بیــن المللــی بــر
ســر گداخــت هســته ای (همجوشــی) بیــن اتحادیــه اروپــا،
ایــاالت متحــده ،روســیه ،ژاپــن ،چیــن ،هنــد ،کــره جنوبــی،
و ســوئیس اســت کــه  20میلیــارد دالر هزینــه دارد››.بخــش
دوم مشــکل بــه ‹دره مــرگ طــرح هــای پیشــرو› مربــوط مــی
شــود .فنــاوری هــای نویــد دهنــده ،از مرحلــه آزمایشــگاهی
عبــور مــی کننــد امــا بودجــه کافــی بــرای ســاخت کارخانــه
هــای پایلــوت وجــود نــدارد .فراهــم کــردن ایــن هزینــه کــه
شــاید فقــط چنــد میلیــون دالر باشــد ،از تــوان موسســات
دانشــگاهی خــارج اســت و ریســک و بــازده تجــاری نامعلــوم
آن ســرمایه گــذاران منفعــت طلــب را از آن منصــرف مــی
کنــد .بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه محصــوالت ســوخت
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ترکیبــی راکتورهــای هســته ای مــدوالر کوچــک و سیســتم
هــای پیشــرفته جــذب کربــن اشــاره کرد››.ســومین مرحلــه ،
بــه کارگیــری فنــاوری هــای ثابــت شــده امــا نامانــوس اســت.
برخــاف انــرژی بــادی و خورشــیدی ،صنعــت نفــت و گاز بــه
نحــو بــارزی تمایلــی بــرای نــوآوری نــدارد .وجــود تجهیــزات
بــا دوامــی کــه بیــن  20تــا  30ســال کار میکننــد ،دیگــر
فضــای قابــل مالحظــه ای بــرای تــاش نوآورانــه و آزمــون و
خطــا باقــی نمــی گذارند››.مدیــران پــروژه هــا ،نگــران بــروز
اختــال در تولیــد (نفــت و گاز) ،ریســک ناکارآیــی تجهیــزات
تــازه در ســطح مــورد انتظــار و نیــز فشــار کوتــاه مــدت
بــرای کاهــش هزینــه هــا هســتند›.به نوشــته میلــز ،ســه
رونــد پژوهشــی از بقیــه مفیدترنــد :واقعــی ســازی ،تجــاری
ســازی و جهانــی ســازی .بعضــی از شــرکت هــای نفتــی بــه
ایــن موضــوع واقفنــد کــه برتــری تکنیکــی خــود را از دســت
داده انــد و لــذا تــاش مــی کننــد اوضــاع را بــه حالــت اول
خــود بازگرداننــد .شــرکت نــروژی ‹اســتات اویــل› مقــرر مــی
کنــد کــه هــر زمینــه توســعه جدیــد حــاوی حداقــل یــک
فنــاوری نوآورانــه باشــد .شــرکت هــای ‹پترولیــوم جئــو-
سرویســز›‹ ،انــی›‹ ،ســعودی آرامکــو› و ‹توتــال› ابررایانــه هــای
در اختیــار دارنــد کــه جــزو  50ابررایانــه برتــر دنیــا هســتند.
چندیــن شــرکت نفتــی بــزرگ شــامل ‹شــل›‹ ،اســتات اویــل›،
‹موسســه نفتــی کویت›ســرمایه گــذاری هــای خطرپذیــر ایجاد
کــرده انــد تــا بتواننــد نــوآوری هــای فنــاوری را پایــه ریــزی
کننــد و تــا مرحلــه تجــاری شــدن ،توســعه دهنــد .همچنیــن
فراینــد جهانــی شــدن تحقیــق و توســعه از مرزهــای آمریــکای
شــمالی و اروپــای غربــی ،فراتــر مــی رود.
میلــز نوشــت :کشــور چیــن در حــال ســاخت یــک راکتــور
همجوشــی هســته ای اســت .شــرکت نفتــی ‹ســعودی آرامکــو›
نــه تنهــا در شــهر ظهــران ایــن کشــور بلکــه در شــهرهای
هوســتن ،دیترویــت ،و ماساچوســت آمریــکا ،پاریــس ،پکــن،
هلنــد و ابردیــن نیــز مراکــز تحقیقاتــی دارد .شــرکت ‹مصــدر›
ابوظبــی در حــال توســعه آب شــیرین کــن خورشــیدی ،بیــو
انــرژی ،و جــذب کربــن اســت .بــا داشــتن موهبــت طبیعــی
هیدروکربــن و اشــعه هــای خورشــیدی ،انــرژی بایــد قلــب
اقتصــاد خاورمیانــه باشــد .ایــن امــر نیازمنــد تحقیقاتــی جامــع
اســت کــه بــه چالــش هــای پیــش روی ایــن منطقــه بپــردازد.
اکتفــا بــه خریــد منفعالنــه سیســتم هــای امتحــان شــده از
نقــاط دیگــر جهــان و مصــرف آنهــا ،مشــکل را برطــرف نمــی
کنــد
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ژانویه 2016؛ ماهعسل نفتی ایران و ایتالیا
ایســنا :معــاون وزیــر نفــت از حضــور یــک هیــات ایتالیایــی
نفتــی و گازی بــه ایــران در پایــان مــاه ژانویــه ٢٠١٦
خبــرداد و خاطــر نشــان کــرد :در ایــن ســفر پــروژه هــای
مــورد عالقــه شــرکتهای ایتالیایــی در زمینــه نفــت و گاز
بــرای ســرمایه گــذاری بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران اعــام
خواهــد شــد تــا هــر چــه ســریعتر کارهــای عملیاتــی آن
آغــاز شود.امیرحســین زمانــی نیــا بــا اشــاره بــه عالقمنــدی
شــرکتهای ایتالیایــی بــرای همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی
در مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی گفــت :ایتالیاییهــا
خواســتار معرفــی شــرکتهای ایرانــی بــرای همــکاری بــا
شــرکتهای ایتالیایــی از ســوی شــرکت ملــی نفــت ایــران
شــدند.معاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت
درخصــوص نگرانــی شــرکتهای ایتالیایــی در خصــوص
فشــارهای آمریکایــی بــرای حضــور نیافتــن در ایــران بــه
دیــدار اخیــر محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه
ایــران و جــان کــری ،وزیــر امــور خارجــه آمریــکا اشــاره
کــرد و افــزود :وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در نامــه ای بــه
ســفارتخانه هــای آمریــکا در سرتاســر جهان از آنها خواســت
هیــچ محدودیــت و مزاحمتــی بــرای شــرکتهای عالقمنــد
بــه همــکاری بــا ایــران در چارچــوب برجــام ایجــاد نکننــد.
معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت همچنیــن
از بازگشــت ســاچه بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت بیمــه
صادراتــی ایتالیــا بــه ایــران خبــر داد و گفــت :ایــن شــرکت
آمــاده پوشــش بیمــه ای در ایــران تــا ســقف نامحــدود
اســت.وی پــس از دیــدار بــا هیئــت  ٣٦نفــره ایتالیایــی بــه
سرپرســتی کارلــو کالنــدا ،معــاون وزیــر توســعه اقتصــادی
ایتالیــا گفــت :بــا توجــه بــه معرفــی پــروژه هــای نفتــی بــه
ســرمایه گــذاران خارجــی در کنفرانــس تهــران شــرکتهای
بــزرگ و متوســط ایتالیایــی مــی تواننــد بــا در اختیــار
گرفتــن پــروژه در ایــران اقــدام بــه ســرمایه گــذاری کننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایتالیاییهــا عنــوان کردنــد کــه هیــچ
محدودیتــی بــرای ســرمایه گــذاری شــرکتهای ایتالیایــی در
ایــران وجــود نــدارد ،بــه پایــگاه خبــری وزارت نفــت افــزود:
شــرکت بیمــه صادراتــی ســاچه اعــام کــرد کــه میــزان
پوشــش بیمــه ای ایــن شــرکت از میــزان قبــل از تحریمهــا
کمتــر نخواهــد بــود و ســقف آن نامحــدود اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قفلگشايي بدهيهاي بخش
خصوصي

ايــن پيشــنهادها تاكنــون آب در هــاون كوبيــدن بــود و تاثيــري
نداشــته اســت .بــه هــر حــال تمــام ايــن عوامــل دســت در دســت
هــم دادنــد و تجــارت خارجــي را هــم تحــت تاثيــر منفــي خــود
قــرار داد و صــادرات نيــز در ماههــاي گذشــته حركــت قابــل
قبولــي نداشــته اســت و بايــد منتظــر بــود تــا تحريمهــاي
بانكــي و ســاير تحريمهــا برداشــته و بخــش صــادرات بــا تغييــر
.روب ـهرو شــود و در جهــت مثبــت حركــت كنــد
بــا ايــن حــال ،حجــم وســيعي از بدهيهــا مربــوط بــه دولــت
قبــل اســت .بــه نوعي دولــت آقــاي روحاني ميــراثدار مشــكالتي
اســت كــه دولــت قبــل بــراي بخــش خصوصــي ايجــاد كــرد و
همــواره نيــز بخــش خصوصــي را بــه رســميت نميشــناخت.
البتــه بايــد عنــوان كنــم كــه متاســفانه دولــت يازدهــم هــم
انــگار بــرآورده كــردن خواســتههاي بخــش خصوصــي آنچنــان
برايــش مهــم نيســت .مــا چنيــن انتظــاري از دولــت تدبيــر و
اميــد نداشــتيم .دولــت يازدهــم از شــروع فعاليــت خــود بارهــا
عنــوان كــرد كــه از بخــش خصوصــي حمايــت ميكنــد كــه
.متاســفانه تاكنــون شــاهد حمايــت همهجانبهيــي نبودهايــم
از ســوي ديگــر نبايــد بــا برداشــته شــدن تحريمهــاي
بينالمللــي منتظــر اتفــاق بســيار خاصــي بــود ،زيــرا همانطــور
كــه عنــوان كــردم عمــده مشــكالت اقتصــادي در حــال حاضــر
ريشــهيي داخلــي دارنــد .بــا ايــن حــال بعيــد اســت كــه در
ســال جــاري تغييــر قابــل توجهــي در زمينــه خــروج از ركــود رخ
دهــد .اميدواريــم كــه در ســال آينــده تحركــي در بخشهــاي
مختلــف اقتصــاد از جملــه توليــد ايجــاد شــود .البتــه بعيــد بــه
نظــر ميرســد در ســال جــاري تغييــر قابــل توجهــي بــراي
خــروج از ركــود اتفــاق بيفتــد امــا اميــدوار هســتيم اگــر رونــد
تغييــرات بــراي برداشــته شــدن تحريمهــا بــه شــكل مطلوبــي
انجــام شــود در ســال آينــده شــاهد تحركــي در بخشهــاي
.مختلــف اقتصــاد از جملــه توليــد باشــيم
بــراي اينكــه بتوانيــم جريــان ســالمي در روال توليــد كشــور
ايجــاد كنيــم بايــد تمــام تــوان ،اراده و قوانيــن بــه ســمت
خــروج از ركــود ســوق داده شــود .همانگونــه كــه آمارهــا
نشــان ميدهــد نيمــه اول امســال بخــش توليــد شــرايط مثبتــي
نداشــته اســت و در نيمــه دوم ســال بــه ويــژه در ســه مــاه آخــر
ســال توليــد ،شــيب ماليمتــري بــه خــود خواهــد گرفــت و بــراي
.هميــن بــا افــت بيشــتري در بخــش توليــد مواجــه ميشــويم
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

شــرايط فعلــي اقتصــاد ايــران و در ايــن بيــن وضعيــت رشــد
صنعتــي بــدون شــك در چنــد ســال اخيــر بــه هيــچ عنــوان
مســاعد نبــوده اســت .از ســوي ديگــر گــزارش فصلــي وضعيــت
اقتصــادي و صنعتــي كشــور كــه بــه ســفارش اتــاق تهــران توســط
پژوهشــكده پولــي و بانكــي تهيــه شــده ،تاييــد ميكنــد رشــد
صنعتــي فصــل تابســتان منفي شــده اســت .براســاس ايــن گزارش
رشــد توليــدات صنعتــي در فصــل تابســتان بــه عــدد منفــي 13.1
درصــد رســيده كــه بــه خوبــي نشــان ميدهــد تــا چــه انــدازه
اقتصــاد ايــن روزهــاي كشــور بيمــار و رنجــور شــده اســت .بــا ايــن
حــال بايــد عنــوان كــرد كــه اقتصــاد كشــور بــه ركــود مطلــق
بســيار نزديــك شــده اســت .بــا پذيرفتــن ايــن موضــوع كــه ركــود
بــه صــورت كامــل بــر اقتصــاد كشــور چيــره شــده و هيــچ راه
گريــزي نيــز از پذيرفتــن ايــن حقيقــت تلــخ وجــود نــدارد ،حــال
بايــد بــه فكــر چارهيــي بــراي ايــن مشــكالت بــود .از ديــدگاه
مــن ركــود عمومــي حاكــم بــر اقتصــاد دليــل اصلــي بــراي منفــي
شــدن رشــد توليــدات صنعتــي و بهطــور كلــي بخــش توليــد در
ماههــاي گذشــته اســت .فكــر ميكنــم بارهــا در مــورد چگونگــي
قــدم گذاشــتن بــه دوران كســاد صحبــت كــرده باشــم .امــا دليــل
اصلــي ادامــه ركــود در كشــور ديگــر بــه مولفههــاي خارجــي بــاز
نميگــردد .در ســالهاي گذشــته كــه تحريمهــاي بينالمللــي
بــه قــوت خــود باقــي مانــده بودنــد بيشــتر تحليلگــران فشــار
تحريمهــا و بســته شــدن دريچههــاي جهانــي بــه روي فعــاالن
اقتصــادي را مهمتريــن داليــل كاهــش توليــد ميدانســتند.
امــا آيــا در شــرايط فعلــي كــه ايــران بــا قدرتهــاي جهانــي بــه
توافــق رســيده و تحريمهــاي بينالمللــي تــا چنــد وقــت ديگــر
برداشــته ميشــود بــاز هــم بايــد چنيــن تفكــري داشــت؟ اكنــون
بايــد چارهيــي بــراي مشــكالت داخلــي كــه نبــود تقاضــا و كاهــش
قــدرت خريــد مــردم اســت ،جوييــد .دولــت بــراي حــل مشــكل
تقاضــا در كشــور از بســته رونــق رونمايــي كــرد .البتــه بــدون
شــك مهمتريــن واصليتريــن مشــكلي كــه بارهــا در جلســاتي
كــه بــا دولتيهــاي داشــتيم و مطــرح كرديــم بدهيهــاي قفــل
شــده دولــت بــه بخــش خصوصــي اســت .حتــي بــه دولتيهــا مهدی پور قاضی
گفتيــم كــه بــه هــر قيمتــي شــده بدهيهــاي بخــش خصوصــي را
پرداخــت كننــد تــا تغييــري در اقتصــاد نيــز ايجــاد شــود امــا تمام
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تحقق  83درصدی اهداف مالیاتی
بودجه 94

عســکری در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره
سیاســت هــای مالیاتــی بودجــه  95گفــت :اگرچــه پیــش
بینــی هــای اعــداد مالیاتــی بودجــه هنــوز نهایــی نشــده اســت
امــا بــه طــور قطــع درآمدهــای مالیاتــی ســال آینــده از امســال
.باالتــر نخواهــد بــود
وی افــزود :در پیــش نویــس بودجــه ســال  95کل کشــور پیش
بینــی رشــد مالیــات هــا از پیــش بینــی رشــد امســال کمتــر
اســت کــه البتــه بــه مفهــوم کاهــش عــدد قــدر مطلــق مالیــات
.هــا نیســت و تنهــا میــزان رشــد آن کمتــر خواهــد بــود
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی گفــت :تاکنــون کــه هشــت
مــاه از ســال مــی گــذرد 83 ،درصــد اهــداف مالیاتــی بودجــه
 94محقــق شــده و ایــن نشــان مــی دهــد ســازمان امــور
مالیاتــی براســاس نبــض اقتصــاد ،مالیــات دریافــت کــرده
.است
وی در ادامــه دربــاره نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده در ســال
 95نیــز گفــت :قــرار نیســت بــرای بودجــه ســال  95عــدد
مالیــات بــرارزش افــزوده افزایــش یابــد؛ بنابرایــن نــرخ مالیــات
بــر ارزش افــزوده همــان چیــزی خواهــد بــود کــه اکنــون
.اعمــال مــی شــود
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ادامــه در پاســخ بــه
پرسشــی مبنــی بــر حــذف موانــع مالیاتــی در قالــب  2هــزار
قانــون شــناخته شــده زائــد از ســوی وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی ،گفــت :رشــد درآمدهــای مالیاتــی امســال بــه زور بــه
 10درصــد خواهــد رســید؛ بنابرایــن ســازمان امــور مالیاتــی
خــود را بــا شــرایط رکــودی تطبیــق داده و براســاس آن
.مالیــات دریافــت کــرده اســت
وی ادامــه داد :اگــر اصنــاف کمتــر فروختــه باشــند ،کمتــر هــم
مالیــات داده انــد و مــا مالیــات اضافــه از هیــچ یــک از فعــاالن
.اقتصــادی دریافــت نکــرده ایم

سهم ایران در صادرات جهانی گاز
کمتر از یک درصد است

در روزهایــی کــه تهران محل گردهمایی ســران کشــورهای
صادرکننــده گاز شــده بــود ،بحـثو تبادلنظــر دربــاره ایــن
مــاده پولســاز و البتــه اســتراتژیک نیــز در صــدر گفتارهــا
و نوشــتارهای تحلیلــی قــرار گرفــت .پــس از برگــزاری ایــن
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گردهمایــی بــزرگ و مهــم بــود کــه ســیزدهمین نشســت
کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران نیــز بــه
ایــن موضــوع «گاز و صــادرات آن» اختصــاص داده شــد
و طــی تحلیلــی کــه رییــس ایــن کمیســیون ارائــه کــرد،
مشــخص شــد کــه ایــران تــوان و ظرفیــت تبدیــل شــدن
بــه کشــور قدرتمنــد گازی جهــان را دارد امــا دســتیابی بــه
ایــن مهــم ،شــرط و شــروطی دارد.
منصــور معظمــی در ایــن نشســت ســعی کــرد بــا بیــان
برخــی آمــار و ارقــام ،اهمیــت گاز و تجــارت آن بــرای
ایــران را بیــش از پیــش نمایــان کنــد .بــه گفتــه او ،از 188
تریلیــون متــر مکعــب ذخایــرگازی جهــان 62.3 ،درصــد آن
متعلــق بــه کشــورهای عضــو مجمــع جهانــی صادرکننــده
گاز اســت کــه از میــان آنهــا ،ایــران بــا دارا بــودن 18.2
درصــد ذخیــره گازی ،در جایــگاه نخســت قــرار دارد .بــه
گفتــه رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق
تهــران ،کشــور روســیه  17.4درصــد ،قطــر  13.1درصــد،
امــارات متحــده عربــی  3.3درصــد ،ونزوئــا  3درصــد،
نیجریــه  2.7درصــد و الجزایــر  2.4درصــد ،ذخایــر گازی
جهــان را در اختیــار دارنــد.
معظمــی بــا بیــان اینکــه ســه کشــور ایــران ،روســیه و قطــر
بازیگــران اصلــی گاز جهــان هســتند ،افــزود« :بــر اســاس
آمــار شــش ماهــه اول ســال  2015میــادی ،کشــورهای
عضــو مجمــع جهانــی صادرکننــدگان گاز ســهم 36.5
درصــدی تولیــد ایــن محصــول را در اختیــار داشــتند در
حالــی کــه طــی ایــن مــدت ،ایــن کشــورها  46.5درصــد
صــادرات گاز جهــان را انجــام دادنــد.
سهم کشورهای گازی در تجارت بینالمللی
آمــاری کــه رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق تهــران بــه آن اشــاره کــرد ،تنهــا جنبــه اطالعرســانی
داشــت امــا بــا بیــان شــاخص دیگــری از ایــن آمــار ،وی
روی دیگــر عرصــه جهانــی گاز را نمایــان کــرد .معظمــی
گفــت« :بررســی آمــار جهانــی نشــان میدهــد کــه ایــران
بــه رغــم آنکــه بزرگتریــن ذخایــر گازی جهــان را در اختیــار
دارد امــا ســهمی کمتــر از یــک درصــد صــادرات جهانــی
گاز متعلــق بــه ایــران اســت ».او افــزود« :بــر اســاس آمــار
ســال  ،2013روســیه  20.3درصــد صــادرات گاز جهــان را
در اختیــار دارد و از ایــن حیــث بزرگتریــن صادرکننــده گاز
جهــان اســت .ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای قطــر
بــا  12.3درصــد ،الجزایــر بــا  4درصــد ،نیجریــه بــا 2.53
درصــد ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 ،ترینیــداد و توباگــو بــا  1.93درصــد ،بولیــوی بــا 1.64
درصــد و مصــر بــا یــک درصــد دیگــر بازیگــران عرصــه
صــادرات گاز در جهــان هســتند .بــه گفتــه وی ،ایــران در
حالــی بزرگتریــن ذخیــره گازی جهــان را در دســت دارد
کــه کمتــر از یــک درصــد صــادرات گازی جهــان را انجــام
میدهــد.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
ســپس شــرکای عمــده تجــارت گاز ایــران را ترکمنســتان و
ترکیــه عنــوان کــرد و گفــت« :در حالــی بــه میــزان 10.12
میلیــارد دالر در ســال واردات گاز از ترکمنســتان داریــم کــه
 9تــا  10میلیــارد دالر نیــز در ســال بــه ترکیــه گاز صــادر
میکنیــم و البتــه مقــدار اندکــی نیــز از آن بــه ارمنســتان
صــادر میشــود.
برنامهریزی برای صادرات گاز
معظمــی در ادامــه بــه شــکاف و فاصلــه شــدید میــان پیــک
حداکثــر و حداقــل مصــرف گاز در کشــور اشــاره کــرد و بــا
اشــاره بــه اینکــه پیــک مصــرف گاز (خانگــی و صنعتــی) در
ایــران طــی زمســتان بــه  500میلیــون مترمکعــب در روز
میرســد ،گفــت« :ایــن میــزان در فروردیــن و اردیبهشــت
هــر ســال بــه حــدود  250میلیــون مترمکعــب کاهــش
پیــدا میکنــد .مهــم اســت کــه ایــن فاصلــه از طریــق
بهینهســازی و تغییــر الگــوی مصــرف ،برطــرف شــود».
او در ادامــه بــا اعــام اینکــه رونــد تولیــد گاز طبیعــی در
کشــور طــی امســال بــه گونـهای اســت کــه دولــت مشــکلی
بــرای تامیــن گاز صنایــع نــدارد ،افــزود« :بــا توجــه بــه
آنکــه تولیــد گاز طبیعــی در کشــور نســبت بــه مصــرف آن،
ســیر صعــودی پیــدا کــرده اســت ،بــا مــازاد ایــن محصــول
در کشــور مواجــه هســتیم لــذا بــرای صــادرات گاز طبیعــی
بایــد تدابیــری اندیشــید ».معظمــی در مــورد مشــتریان گاز
ایــران نیــز بــه کشــور عمــان اشــاره کــرد کــه بــه گفتــه وی،
تفاهمنامــهای بــا ایــن کشــور بــرای انتقــال گاز از مســیر
خــط لولــه جاســک امضــا شــده اســت .معظمــی همچنیــن
در مــورد تفاهــم گازی بــا کشــور پاکســتان ،گفــت« :بــه
نظــر نمیرســد کــه دولــت ایــن کشــور بــرای حــل مشــکل
انتقــال گاز ایــران قدمــی بــه جلــو بگــذارد».
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کــم دنبــال میشــود و نشــانههایی از رونــق در آن دیــده
نمیشــود ،گفــت :بــه نظــر میرســد بــورس بــرای دو روز
آینــده متعــادل شــود ،ایــن در حالــی اســت کــه پیشبینــی
میشــود رونــد معامــات طــی یکــی دو هفتــه آینــده
مثبــت امــا کمحجــم باشــد امــا بــه مــرور زمــان انتظــار
ایــن اســت کــه بــه حجــم معامــات افــزوده شــود و قیمــت
ســهمها بــا شــیب مالیمــی رشــد کنــد .وی بــه یکــی از
برنامههایــی کــه بعــد از اجــرای «برجــام» بــه کمــک بــازار
ســرمایه خواهــد آمــد ،اشــاره کــرد و گفــت :چنانچــه برنامــه
کاهــش نــرخ ســود بانکــی بعــد از اجــرای توافــق هســتهای
بــا ســرعت بیشــتری دنبــال شــود ،میتوانــد بهبــود نســبی
شــرایط در بــورس را بــه همــراه داشــته باشــد .گرچــه در
حــال حاضــر نــرخ ســود بینبانکــی کاهــش داشــته امــا
ایــن نــرخ در ســطح شــعب بانکهــا همچنــان باالســت.
مدیــر ســرمایهگذاری کارگــزاری تدبیرگــران فــردا رونــق
گرفتــن معامــات در بــورس را منــوط بــه ایجــاد تغییــرات
در شــرایط کالن اقتصــادی دانســت و خاطرنشــان کــرد :از
جملــه نهادهایــی کــه میتوانــد بــه کمــک اقتصــاد کشــور

بیایــد ،بانــک مرکــزی اســت بــه ایــن معنــی کــه ایــن نهــاد
بایــد ســرعت در اجــرای تصمیمــات خــود را افزایــش دهــد.
وی در ایــن بــاره بــه طــرح اعطــای وام خــودرو و کاالهــای
بــادوام بــه متقاضیــان اشــاره کــرد و گفــت :از زمــان اعــام
طــرح تــا زمــان عملیاتــی شــدن آن ســه هفتــه طول کشــید.
طبیعــی اســت ایــن حالــت انتظــار و بــه تعویــق انداختــن
خریــد خــودرو توســط متقاضیــان بــه ضــرر ایــن صنعــت و
شــرکتهای وابســته بــوده اســت .همچنیــن طــرح کارت
اعتبــاری خریــد کاال از زمــان اعــام آن تاکنــون بــه نتیجــه
مشــخصی نرســیده کــه در ایــن بخــش هــم تبعــات منفــی
مختــص بــه خــود را شــاهد هســتیم .مســتقل در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه پیشبینــی تــان از رقــم شــاخص تــا پایــان
ســال و عملکــرد شــرکتهای بورســی در گزارشهــای 9
و  12ماهــه چیســت؟ گفــت :بــه نظــر میرســد شــاخص
کل بــورس در محــدوده رقــم  69هــزار واحــد ســال 94
را بــه اتمــام برســاند .دربــاره گزارشهــای میانــدورهای
شــرکتهای بورســی تــا پایــان ســال نیــز پیشبینــی
میشــود برخــی صنایــع از جملــه لیزینــگ ،دارو ،الســتیک
(تایرســازی) و غذایــی گزارشهــای بهتــری نســبت بــه
دیگــر صنایــع بــه بــازار ارایــه دهنــد و عــاوه بــر آن در دو
گــروه الســتیک (تایرســازی) و مــواد غذایــی بعــد از ارایــه
گزارشهــا تحــرک قیمتــی رو بــه بــاال مشــاهده خواهــد
شــد.

منطبــق بــر الگــوی اتــاق و بــا در نظــر گرفتــن همــه
شــرایط ،تهیــه شــده اســت».
حاجــیپــور تأکیــد کــرد« :پراکندگــی در حــوزه
تصمیــم گیــری بــه نفــع هیــچ کــس نیســت و
خوشــبختانه اتــاق توانســته در هــر حــوزه کاری
انجمــن تخصصــی واردات ایجــاد کنــد و بــرای انجــام
مأموریــت اتــاق ایــن تشــکلها بایــد بتواننــد بــه
دولــت و مجلــس اطالعــات درســت داده و بــا انجــام
کار کارشناســی ،یــک صدایــی در حــوزه خــود ایجــاد
کننــد و ایــن فدراســیون بایــد بــه حــوزه هایــی فراتــر
از مشــاوره ورود کنــد».
معــاون تشــکل هــای اتــاق ایــران عنــوان کــرد« :بایــد
ســازماندهی گســترده و برنامــه ریــزی داشــته باشــیم
و جهــت گیــری کشــور نســبت بــه واردات مشــخص
شــود کــه ایــن امــر وظیفــه ایــن فدراســیون خواهــد
بــود».

در ادامــه ایــن جلســه پیــش نویــس اساســنامه ایــن
فدراســیون پــس از بحــث و تبــادل نظــر بــه تصویــب
رســید و روزنامــه «آســیا» بــه عنــوان روزنامــه
کثیراالنتشــار جهــت درج آگهیهــای مربوطــه
تعییــن شــد.
همچنیــن مبلــغ ورودیــه  40میلیــون ریــال و حــق
عضویــت ســالیانه مبلــغ  60میلیــون ریــال تعییــن و
تصویــب و در ادامــه انتخابــات تعییــن هیــأت مدیــره
و بازرســان فدراســیون واردات برگــزار شــد.
براســاس آرای بــه دســت آمــده «حســین تنهایــی»،
«ســیامک پیربابایــی»« ،ابوالفتــح صانعــی»« ،فرهــاد
احتشــام زاد»« ،محمدرضــا بوترابــی»« ،حمیــد
ورناصــری» و «فرهــاد آگاهــی» بــه عنــوان اعضــای
اصلــی و «حســین غــروی رام» و «هوشــنگ
گــودرزی» بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــأت
مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند.

شاخص تا پایان سال چند واحدی میشود
مدیــر ســرمایهگذاری کارگــزاری تدبیرگــران فــردا
تکعامــل احتمالــی افــت شــاخص را اعــام و رقــم
شــاخص بــورس تــا ســه مــاه آینــده را پیشبینــی کــرد.
علیرضــا مســتقل در گفتوگــو بــا ملتبــازار بــا اشــاره
بــه عامــل کاهــش  157واحــدی شــاخص کل بــورس
در معامــات روزهــای اخیــر آن هــم در شــرایطی کــه
اخبــار مثبــت سیاســی از جملــه گــزارش جدیــد آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی دربــاره فعالیتهــای هســتهای
ایــران وجــود دارد ،اظهــار داشــت :برخــی ســرمایهگذاران
بــر اســاس تحلیلهــای موجــود پیــش از ارائــه گــزارش
آمانــو بــه آژانــس اقــدام بــه خریــد ســهام کــرده بودنــد و
امیــد داشــتند بــازار روز گذشــته رونــد مثبــت قابــل توجهی
بــه خــود بگیــرد کــه ایــن اتفــاق رخ نــداد .وی ادامــه داد :از
همیــن رو همیــن تعــدادی ســهامدار بــه دلیــل حجــم کــم
معامــات در روز گذشــته و نوســان جزیــی مثبــت شــاخص،
در روز جــاری در نقــش فروشــنده ظاهــر شــدند و اقــدام
بــه خــروج از بــازار کردنــد .مســتقل بــا تاکیــد بــر اینکــه
معامــات بــورس از ماههــای اخیــر تاکنــون بــا حجــم

فدراسیون واردات ایران
تأسیس شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران «هومــن
حاجــی پــور» معــاون تشــکل هــای اتــاق ایــران
گفــت « :ســاماندهی تشــکل هــا امــروز یــک الــزام
قانونــی و یــک ضــرورت بــا هــدف حرکــت از کثــرت
بــه ســمت وحــدت اســت و پیــش بینــی مــا ایــن
اســت کــه بــا ادامــه ایــن رونــد تــا پایــان ســال 20
تشــکل باالدســتی در ســطح فدراســیون داشــته
باشــیم».
وی افــزود« :تأســیس ایــن فدراســیون از چنــدی
پیــش در دســتور کار قــرار گرفتــه و مقدمــات تهیــه
پیــش نویــس اساســنامه آن بــا دریافــت نظــرات
آغــاز شــده بــود و اکنــون پیــش نویــس اساســنامه
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

:رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی

تدوین استراتژی توسعه صادرات و اجرای دقیق آن
یک ضرورت اقتصادی است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،اتــاق تبریــز ،روز
شــنبه  14آذرمــاه بــا برگــزاری بیســت و یکمیــن همایــش
توســعه صــادرات غیرنفتــی بــا محوریــت «توســعه اقتصــاد
ملــی بعــد از تحریــم» ،میزبــان وزیــر صنعــت معــدن و
تجــارت ،رئیــس اتــاق ایــران ،رؤســای اتــاق هــای سراســر
کشــور ،رئیــس ســازمان توســعه تجــارت و جمعــی از
فعــاالن اقتصــادی بــود.
«محســن جاللپــور» رئیــس اتــاق ایــران در ایــن همایــش
گفــت :در طــول دهــه هــای اخیــر اقتصــاد ایــران در دوران
جنــگ و پــس از آن شــرایط ســخت تحریــم و پســاتحریم
همــواره مقولــه صــادرات را بــه عنــوان یــک جایــگاه ویــژه
از ســایر بخشهــای اقتصــادی متمایــز کــرده و اینطــور
نیســت کــه در پســاتحریم نــگاه جدیــد و تــازه ای بــه
صــادرات در برنامــه هــای اقتصــادی داشــته باشــیم ،چــرا

کــه صــادرات دریچــه ای از تولیــد ملــی بــه دنیــای خــارج
و ویترینــی از هــر آن چیــزی اســت کــه در اقتصــاد ایــران
وجــود دارد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران افــزود:
صــادرات بــه معنــای یافتــن بــازاری بــه قیمــت هزینــه
ای اســت کــه دیگــر کشــورها میپردازنــد و در مــدار کار
داخلــی و فضــای اقتصــادی بــرگ برنــده ای بــرای ایــران
اســت ،ضمــن اینکــه امــروز کشــور بــه لحــاظ تولیــد و
اشــتغال در شــرایطی قــرار دارد کــه بایــد نــگاه بــه صــادرات
پررنــگ تــر از قبــل باشــد.
وی تصریــح کــرد :بیــکاری بــاال و تولیــد فراوانــی کــه درگیر
عــدم وجــود تقاضــا در بــازار داخلــی بــوده و امــکان تحریک
تقاضــا در ایــن بــازار بــه دلیــل نگرانــی از تــورم بــاال وجــود
نــدارد ،تنهــا یــک راه را پیــش روی اقتصــاد ایــران قــرار مــی
دهــد و آن تحریــک تقاضــای خارجــی اســت.
بــه گفتــه جــال پــور ،امــروز در رفــت و آمــد هیأتهــای
تجــاری و حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی در ایــران،
نــگاه مــا تولیــد بــرای صــادرات بــه کشــورهای منطقــه و
دنیــا اســت و تنهــا صــادرات اســت کــه مــی توانــد تولیــد
و کیفیــت داخلــی را تضمیــن کــرده و در یــک رقابــت
تنگاتنــگ بــا کشــورهای دیگــر ،رفــاه داخلــی را بــه دنبــال
داشــته باشــد.
وی بــه ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری در حــوزه اقتصــاد
مقاومتــی اشــاره و خاطرنشــان کــرد :آنچــه کــه امــروز در
ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری از آن بــه عنــوان اقتصــاد
مقاومتــی و صــادرات یــاد مــی شــود ،بــه مفهــوم تســهیل
مقــررات ،ایجــاد ثبــات در رویــه هــا و تدویــن قوانیــن
مرتبــط بــا صــادرات روان و تنــوع بخــش اســت کــه
میتوانــد گامــی بــرای انتقــال فنــاوری پیشــرفته و مهــار
بیــکاری باشــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران بــا اشــاره
بــه گــزارش رقابــت پذیــری ســال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶در دنیــا،
گفــت :ایــن گــزارش کــه در ماههــای اخیــر منتشــر شــده،

انـرژی

شماره پانزده  //هفته سوم آذر هزار و سیصد نود و چهار

رتبــه ایــران را میــان  ۱۴۰کشــور دنیــا ،رتبــه  ۱۰۵اعــام
مــی کنــد در حالــی کــه قطــر رتبــه دوم و امــارات رتبــه
پنجــم را در زمینــه مقــررات زدایــی و تســهیل مقــررات
اعــام مــی دارد.
وی اظهارداشــت :دولــت یازدهــم ،کمیتــه مقــررات زدایــی
را تشــکیل داده اســت کــه جلســات آن ،بــا ســرعت و
جدیــت بــه منظــور تســهیل مقــررات برگــزار میشــود امــا
همچنــان فاصلــه زیــادی بــا کشــورهای منطقــه داشــته و
بایــد کار جــدی در ایــن زمینــه انجــام دهیــم.
جــال پــور خاطرنشــان کــرد :در زمینــه آزادی مقــررات
براســاس شــاخصهای اقتصــادی ســال  ،۲۰۱۳ایــران در
حــوزه منــا رتبــه دوم بعــد از مصــر را بــه لحــاظ بــد بــودن
شــاخصهای اقتصــادی و صادراتــی دارد.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی خاطرنشــان کــرد:
در فضــای آزاد اقتصــادی مــی تــوان توقــع داشــت کــه
تولیدکننــدگان بــرای تولیــد رقابتــی فعالیــت کننــد و البتــه
دولــت هــم بایــد تمــام تــاش خــود را بــرای ارتقــای
شــاخصهای فضــای کســب و کار صــورت دهــد ،ایــن در
شــرایطی اســت کــه دولــت یازدهــم توانســت رتبــه ایــران
در شــاخص فضــای کســب و کار را از رتبــه  ۱۵۲بــه ۱۱۸
برســاند امــا در برنامــه ششــم بایــد کوچــک ســازی دولــت
را بــه لحــاظ کــم کــردن بروکراســیهای اداری و ثبــات
سیاســتها در زمینــه تولیــد و صــادرات انجــام داد.
جــال پــور خاطرنشــان کــرد :ارتقــای کیفــی دادگاههــای
اقتصــادی مــی توانــد بــه بهتــر شــدن رتبــه فضــای کســب و
کار و شــاخصهای اقتصــاد ایــران در دنیــا بیانجامــد و تنهــا
در ایــن صــورت مــی تــوان انتظــار تولیــد و ســرمایه گــذاری
را داشــت ،چــرا کــه تــا زمانــی کــه فضــای مناســب کســب و
کار وجــود نداشــته باشــد ،رفــت و آمــد هیأتهــای خارجــی
منجــر بــه توســعه تجــارت و ســرمایه گــذاری نخواهــد شــد.
وی در ادامــه ،بــه چالشهــای پیــش روی صــادرات غیــر
نفتــی در حــوزه حمــل و نقــل جــاده ای ،ریلــی و هوایــی
اشــاره و خاطرنشــان کــرد :مهمتــر از ایــن موضــوع ،شــرایط
ارزی ،پولــی ،مالــی و تســهیالتی کشــور اســت کــه امــروز
اولیــن دغدغــه فعــاالن اقتصــادی بــه شــمار مــی رود کــه
بــر ایــن اســاس بایــد تدویــن برنامــه جامــع ارزی را در
دســتور کار قــرار داد تــا ثبــات در اجــرای ایــن برنامــه
منجــر بــه شــکوفایی اقتصــادی شــود.
جــال پــور در توضیــح ایــن مطلــب خاطرنشــان کــرد:
محاســبه مابهالتفــاوت تــورم داخلــی و خارجــی بــرای
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افزایــش نــرخ ارز همــان چیــزی اســت کــه صادرکننــدگان
و فعــاالن اقتصــادی طلــب مــی کننــد ،چــرا کــه آنهــا
میخواهنــد بداننــد کــه بــرای ارز حاصــل از صــادرات و
تولیــد خــود بایــد چــه پیــش بینیهایــی داشــته باشــند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد :در ایــن زمینــه،
موضــوع سیاســتهای مالــی و تســهیالت بانکــی و پیــش
بینــی نــرخ بهــره بســیار مهــم بــه نظــر مــی رســد ،چــرا کــه
ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه نــرخ بــاالی  ۲۰درصــد را
بــه عنــوان نــرخ تســهیالت مــی پــردازد.
جــال پــور گفــت :در ابتــدای دولــت یازدهــم نــرخ ارز
 ۳۶۰۰تومــان بــود و امــروز هــم بــه همــان رقــم رســیده که
ایــن بــه مفهــوم آن اســت کــه در مــاه هــای اخیــر دولــت
یازدهــم عمـ ً
ا بهــره بــاالی  ۲۰درصــد را بــرای ارز تعییــن
کــرده اســت کــه ایــن شــرایط مناســبی بــرای صــادرات
نیســت ،چــرا کــه در دنیــا وامهــای ارزی را بــا بهــره ۲
درصــد در اختیــار صادرکننــدگان قــرار مــی دهنــد.
وی گفــت :چنانچــه مابــه التفــاوت نــرخ تــورم داخلــی
و خارجــی را بــرای افزایــش نــرخ ارز در نظــر بگیریــم،
صــادرات مــی توانــد توجیــه پذیــر باشــد در حالــی کــه در
دو ســال اخیــر نــرخ ســود ارزی بــاالی  ۲۰درصــد بــوده
و ایــن فضــای نقدینگــی بــرای صــادرات را نامســاعد مــی
کنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران گفــت :در
شــرایطی کــه نیــاز بــه ســرمایه گــذاری مشــترک بــا ســایر
کشــورهای دنیــا داریــم ،بــه نظــر مــی رســد اتاقهــای
بازرگانــی بایــد در تشــکیل هلدینگهــای صادراتــی و
اســتفاده از موقعیتهــای بــه وجــود آمــده در دنیــا باشــند.
جــال پــور گفــت :در شــرایطی کــه روابــط سیاســی روســیه
و ترکیــه در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارد ،صــادر کننــدگان
ایرانــی میتواننــد خــاء موجــود در بــازار روســیه را بــه
بهتریــن شــکل پــر و بــر ایــن اســاس نیــاز روســیه را تامیــن
کننــد.
وی خواســتار تدویــن اســتراتژی توســعه صــادرات بــرای دو
دهــه آینــده شــد و خاطرنشــان کــرد :بایــد بــا تدویــن ایــن
اســتراتژی فضــای اطمینــان بخشــی را پیــش روی صــادر
کننــدگان قــرار داد ،چــرا کــه برخــی از آنهــا حتــی نگــران
بودنــد بــا بازگشــت ســقف تولیــد اوپــک بــه شــرایط قبــل،
ایــران بــاز هــم سیاســت اقتصــاد نفتــی را در پیــش گیــرد و
از توســعه صــادرات و اقتصــاد نفتــی غافــل بمانــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی
نویسنده :ای .ک .هانت
مترجم :سهراب بهداد
ایــن کتــاب ترجمــه ای از متــن تجدیــد نظــر شــده چــاپ هفتــم کتــاب در ســال  1995اســت.دکتر ســهراب بهــداد اســتاد ایرانــی
اقتصــاد دانشــگاه میشــیگان ایــن کتــاب را بــه فارســی برگردانــده و نشــر آگــه ان را منتشــر نمــوده اســت.
تاریــخ اندیشــه هــای اقتصــادی از یــک ســو تاریــخ تــاش انســان متفکــر بــرای تبییــن نظــام اقتصــادی اســت و از ســوی دیگــر
تاریــخ کشــاکش انســان سیاســی بــرای دفــاع و توجیــه نظــم موجــود یــا بــرای شــکل دادن بــه نظــم اقتصــادی نویــن اســت
وهرچنــد ایــن تــاش و کشــاکش از زمــان هــای بســیار قدیــم بــوده اســت امــا در هیــچ کجــا و هیــچ زمانــی بــه آن شــدت و
حدتــی کــه در اروپــای قــرون  17تــا  19رســید نبــوده اســت.
مجموعــه ای از تحــوالت موجــب افــول فئودالیســم و ارتقــای اقتصــاد جدیــد مبتنــی بــر بــازار شــد.مهم تریــن ایــن تحــوالت
پیشــرفت در فــن کشــاورزی بــود کــه بیــن قــرن یازدهــم و اواخــر قــرن ســیزدهم روی داد.جمعیــت افزایــش یافــت و تمرکــز
شــهری بیشــتر شــد.در شــهر هــا نظــام تولیــد خانگــی بــرای تولیــد کاالهایــی کــه در ایــن تجــارت بــه فــروش مــی رفتنــد
برپــا گردید.ایــن بــه نوبــه خــود ایجــاد تخصــص شهری-روســتایی را کــه فقــط در صــورت پولــی شــدن وظایــف و فعالیــت هــای
تولیــدی میســر کــرده بــود موجــب شــد.
در مراحــل نخســتین ســرمایه داری سیاســت هــای ســوداگرانه،دخالت وســیع حکومــت در کار بــازار بــه خصــوص در مــواردی کــه
بــه بازرگانــی بیــن المللــی مربــوط مــی شــد بــه بارآورد.ایــن سیاســت هــا معمــوال در جهــت تامیــن ســودهای هنگفــت بــرای
شــرکت هــای بــزرگ تجاری،افزایــش درامــد حکومــت ملــی و بــه طــور کلــی وارد کــردن حــد اکثــر مقــدار فلــزات قیمتــی بــه
داخــل کشــور بــود.
الزمــه گســترش فعالیــت ســرمایه یکپارچگــی بــازار اســت.از یکســان بــودن نظــام پولی،حقوقــی و واحدهــای انــدازه گیــری
گرفتــه تــا تامیــن امنیــت در جــاده هــا(و نیــز کشــیدن جــاده هــا) و تضمیــن قراردادهــا و حراســت از مالکیــت در پهنــه وســیع
رفــت و آمــد تجــار.
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