ميثم رضايي:

خودروهاي فيات
به شرط توليد
به ايران مي آيد

4

رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با توجه به اينکه  4محصول فيات مجوزهاي الزم
براي ورود به کشور را دريافت کرده است از ورود اين خودروها با شرط توليد به ايران خبر داد.به
گزارش الف،ميثم رضايي گفت:واردات خودروهاي فيات همزمان با بازشدن ثبت سفارش خودرو
و رفع ممنوعيت واردات آغاز خواهد شد.هرچند براساس قرارداد صورت گرفته ،توليد خودروهاي
فيات در ايران نيز بايد اتفاق بيافتد.به گفته مديرعامل شرکت آرتمن موتور کيش نماينده رسمي
گروه خودروسازي فيات در ايران ،براساس قرارداد رسمي با فيات که به تاييد سفارت ايران در
ايتاليا و همچنين سفارت ايتاليا در ايران رسيده است ،در سال اول شاهد واردات خودروهاي
فيات به کشور خواهيم بود و از سال دوم تا سال پنحم بايد توليد خودروهاي فيات با  20تا 40
درصد انتقال تکنولوژي در کشور محقق شود.رضايي با توجه به اينکه واردات خودروهاي فيات از
خط توليد اين شرکت در کشور آذربايجان صورت خواهد گرفت متذکر شد :موضوع تحريم هاي

اقتصادي

احتمالي در اين زمينه متوجه اين قرارداد نخواهد شد و همچنين طرف خارجي متعهد به انتقال
تکنولوژي براي توليد اين خودروهاي ايتاليايي در ايران شده است.مديرعامل آرتمن موتور کيش
همچنين با اشاره به تامين فضاي خدمات پس از فروش مرکزي خودروهاي فيات در ايران اظهار
اميدواري کرد تا دولت نيز از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي راه اندازي خطوط توليد
خودروهاي فيات ايتاليا در ايران حمايت کند.وي در ادامه از درخواست برخي سازمان ها و ارگان ها
براي تامين ناوگان حمل و نقل عمومي خود و کشور با خودروهاي فيات(ون و ميني بوس) خبر
داد که بيش از پيش اين شرکت را به توليد و عرضه خودروهاي فيات در ايران ترغيب کرده
است.رضايي 4 ،محصول فيات که استانداردهاي مورد نظر سازمان ملي استاندارد ايران را پاس
کرده است را 3محصول از فيات سري 500و خودرو دوکاتو اعالم کرد و البته يادآور شد که
هرگونه واردات خودروهاي فيات منوط به رفع محدوديت واردات است.

 ۶۰درصد ارز پتروشيمي در سامانه نيما
عرضه نشد
در حالي که بررسي آمارهاي گمرک ايران نشان ميدهد تا پايان خرداد
ماه  ۳.۵ميليارد دالر محصوالت پتروشيمي صادر شده تنها  ۱/۵ميليارد
دالر از ارز پتروشيمي در سامانه نيما عرضه شده است.به اين ترتيب فقط
 42درصد ارز پتروشيمي در سامانه نيما عرضه شده و مشخص نيست
چرا  60درصد درآمد ارزي ناشي از صادرات پتروشيمي در نيما عرضه
نشده است .به گزارش تسنيم،احمد مهدوي دبيرکل انجمن صنفي
کارفرمائي صنعت پتروشيمي ايران از عرضه بالغ بر يک ميليارد و 500
ميليون دالر ارز صادراتي پتروشيميها از مسير سامانه نيما در طول دو
ماه گذشته تاکنون خبر داده بود .گفتني است بر اساس مصوبه جديد
هيئت دولت ،صادرکنندگان تنها دو ماه براي عرضه ارز حاصل از صادرات
خود فرصت دارند به گفته اين فعال حوزه صادرات محصوالت پتروشيمي،
پيش بيني ميشود امسال ميزان ارزي که توسط پتروشيميها در بازار
داخلي عرضه شود افزايشي  5تا  10درصدي داشته باشد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت:هيچ
برنامهاي براي جذب نقدينگي وجود ندارد.به گزارش
ايسنا،يحيي آلاسحاق گفت:از مشکالت حال حاضر
اقتصاد ايران و افزايش نقدينگي را،نبود تعادل بين گردش
اقتصاد و حجم پول دانست و اظهار کرد:بهترين راه براي
ايجاد تعادل در اين بخش،جهت گيري به سمت توليد
است،چراکه اگر اين حجم از پول به سمت توليد برود،
باعث اشتغال و رشد توليد ميشود که اجراي اين راهکار

رونمايي از نسل جديد کارتخوان هاي
تاپ در جايگاه هاي سوخت
نسل جديد کارتخوان هاي عرضه سوخت با هدف استفاده از
کارت سوخت خودروها ،تسهيل در پرداخت هزينه از سوي
مشتريان ،رونمايي شد.مراسم رونمايي از نسل جديد کارتخوان هاي
تاپ درجايگاه سوخت کشور ،روز سه شنبه  19تيرماه با
حضورمهندس پوررنجبر،مديرعامل گروه داده پردازي بانک
پارسيان؛ مهندس قنبريان ،مديرعامل شرکت تاپ؛ مهندس
موسوي خواه ،مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي
نفتي ايران و مهندس فرقداني رئيس هيئت مديره پترو ايريک
درمحل جايگاه سوخت ميدان آزادي برگزار شد.پور رنجبر
مديرعامل گروه داده پردازي بانک پارسيان دراين مراسم از
ايجاد رقابت با افزايش سرعت در پرداخت بوسيله اين طرح
خبر داد و يادآورشد :در آينده تکميل پروژه اينگونه خواهد
بود که با يک کليک فرايند انجام و يا حتي از قبل پرداخت
صورت خواهد گرفت.شايان ذکر است؛ اين کارتخوان هاي
جديد قابليت پرداخت آني هزينه سوخت از طريق کارت هاي
بانکي عضو شبکه شتاب بدون دخالت نيروي انساني را دارند
و همچنين از طريق تلفن هاي همراه نيز مي توان در لحظه
اقدام به پرداخت برخط ( آنالين) هزينه سوخت کرد.

افزايش سرعت توسعه خطوط
قطار شهري تبريز با حمايت بانک شهر
مديرعامل سازمان قطار شهري تبريز با اشاره به حمايت هاي مالي
گسترده بانک شهر در توسعه خطوط مترو اين کالن شهر ،گفت:
خوشبختانه سرعت توسعه خطوط قطار شهري تبريز با حمايت اين
بانک افزايش يافته است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي
بانک شهر  ،مصطفي مولوي فرد با اشاره به توسعه و پيشرفت
فيزيکي قطار شهري تبريز ،حمايتهاي مالي بانک شهر و حضور
مستمر در عرصه عمران و آبادي پروژه هاي شهري را بسيار مؤثر
و اثر گذار توصيف کرد.به گفته وي ،مي بايست عالوه بر تقويت
سطح همکاريهاي موجود ،از پتانسيلهاي بانک شهر به ويژه در
زمينه انتشار اوراق مشارکت حداکثر بهره را برد.مولوي با اشاره
به راه اندازي کارت بليت بانک شهر در ناوگان حمل و نقل درون
شهري تبريز به ويژه مترو و اتوبوس ،ظرفيت هاي الکترونيکي
بانک شهر را بسيار مثبت ارزيابي کرد.

مشارکت بانک م ّلي ايران در افتتاح
مرکز پرتو درماني خرمآباد لرستان

مشارکت بانک م ّلي ايران در افتتاح مرکز پرتو درماني خرمآباد
لرستان مرکز پرتو درماني باران خرم آباد با مشارکت بانک ملي
ايران جهت درمان بيماران خاص افتتاح شد.به گزارش روابط عمومي
بانک ملي ايران ،اين مرکز پرتو درماني در زميني به مساحت
 973متر مربع و زيربناي  456متر مربع و با حضور سيد حسن
قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،استاندار
لرستان ،رئيس دانشگاه علوم پزشکي لرستان و جمعي ديگر از
مسئوالن به بهره برداري رسيد.بانک ملي ايران با صرف هزينه
 ۱۳۰ميليارد ريال دراين پروژه مشارکت داشته و قراراست تا بيماران
کم بضاعت سرطاني پس از طي دوره درمان شيمي درماني،پرتو
درماني خود را به صورت رايگان در اين مرکز انجام دهند.کاربرد
اصلي پرتو درماني در معالجه يا تقليل امراض سرطاني و کاهش
عالئم بيماري همانند درد است.

وضع آب پنج استان کشور بحراني است

نيازمند توجه ويژه دولت است.به گفته وي،درحال حاضر
حجم نقدينگي و درصد رشد آن نسبت به چند سال
گذشته و نسبت به رشد تورم،باالست.اين در حالي است
که در ماههاي اخير نيز با شدت گرفتن نوسانات بازار
ارز،سرگرداني نقدينگي و حجم باالي آن موجب شد تقاضا
براي ورود به بازار ارز براي خريد دالر باال رود و اقتصاد
کشور درسمت وسويي نامناسب قرار گيرد.آلاسحاق با بيان
اينکه يکي از پايههاي حوزه هاي مختلف اقتصاد،نقدينگي
است،اظهار کرد:طي چند سال گذشته نقدينگي چند
برابر شده و از حدود  ۵۶۰هزار ميليارد تومان به ۱۵۰۰
هزار ميليارد تومان رسيده است.وي تاکيد کرد:اين حجم
عظيم از نقدينگي بايد در فضاي اقتصادي کشور به صورت
متعادل در چرخش باشد و درسمت و سويي مناسب قرار
بگيرد.درغيراين صورت اين نقدينگي هر روز به يک سو از
جمله بازار ارز،سکه ،مسکن،خودرو و  ...کشيده ميشود
که آثار مخرب برجاي ميگذارد.

مدير عامل شرکت منابع آب ايران گفت ۵ :استان
سيستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان ،فارس و بوشهر
از نظر بارش ،بحراني است و بيش از  ۵۰درصد کاهش
بارش دارند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ محمد حاج
رسولي ها در جمع خبرنگاران افزود :ميانگين بارش در
اين استان ها به ترتيب  73و نيم درصد 56 ،58 ،70 ،و
 50درصد از ابتداي سال آبي تاکنون ثبت شده است.
وي گفت 4 :استان خوزستان ،چهارمحال و بختياري،
خراسان رضوي ،کهکيلويه و بويراحمد نيز بين 30تا50
درصد کاهش بارش دارند.حاج رسولي ها در مورد ميزان
روان آبها نيز افزود :نسبت به سال قبل  34درصد کاهش
يافته و حجم مخازن سدها در حال حاضر  25ميليارد
و  820ميليون متر مکعب است که نسبت به پارسال
 16درصد کاهش دارد.وي گفت :ميزان بارش برف 70
درصد کمتر شده و آثار آن در جاهاي مختلف کشور
مشاهده مي شود به طور مثال آورد رودخانه اي يک

متر تا دو متر مکعب بر ثانيه بوده که به يکباره به 200
تا  300ليتر بر ثانيه رسيده که نشان مي دهد ذخيره
برف نداريم و آورد رودخانه از طريق ذوب شدن برف
به حداقل رسيده است.مدير عامل شرکت منابع آب
ايران در مورد سدهاي استان تهران افزود :با توجه به
مديريت سدها در استان تهران دغدغه اي جدي نداريم
هر چند ميزان ذخيره آب سدهاي استان نسبت به
پارسال کمتر شده است.

محمد خوشچهره در گفتوگو با رسالت:

الزامي شدن استفاده از کارت سوخت شخصي

با مشارکت شرکت تجارت الکترونيک پارسيان صورت گرفت؛

حاج رسولي ها:

هيچ برنامهاي براي جذب نقدينگي وجود ندارد

موسوي خواه خبرداد:

مديرعامل شرکت پخش فرآوردههاي نفتي :کارت سوخت هميشه برقرار
بوده است؛ استفاده از کارت سوخت شخصي به زودي در فراخواني اعالم
ميشود.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما ،محمدرضا موسوي خواه
که در حاشيه رونمايي از نسل جديد کارتخوانهاي عرضه سوخت در جمع
خبرنگاران سخن مي گفت درباره اينکه آيا مردم بايد در انتظار سهميهبندي
بنزين يا افزايش قيمت سوخت باشند ،گفت :من تصور نميکنم چنين
موضوعي پيش بيايد ،اکنون  ۱۱سال از عمر تجهيزات پيشين ميگذرد
و قطعات سختافزاري آن به هيچ عنوان پيدا نميشود ،همچنين هزينه
نگهداشت آنها بسيار گزاف بود .بيش از  ۶ماه است که دنبال آن هستيم تا
اين تجهيزات را روز آمد کنيم ،به گونهاي که براي دولت بار مالي نداشته
باشد.وي با بيان اينکه کارت سوخت ،مقدار مصرف را در کشور مديريت
ميکند افزود :استفاده از کارت سوخت موضوعي است که در قانون توسعه
ل ونقل عمومي کشور بر آن تاکيد شده و در همه جايگاهها ،سوختگيري
حم 
بايد الزاما با کارت سوخت انجام شود ،همچنين کساني که رمز کارت سوخت
خود را فراموش کردهاند بايد به مراکز نواحي شرکت پخش مراجعه کنند تا
رمز برايشان آزاد شود .شايد در آينده شرايط را به گونهاي فراهم کنيم که
در زمان نخستين سوختگيري با کارت سوخت شخصي ،رمز براي صاحب
کارت آزاد شود.ده در سه ماه نخست امسال بايد روزانه  ۹ميليون ليتر بنزين
وارد ميکرديم ،اما اين رقم به  ۵ميليون و  ۷۰۰هزار ليتر در روز رسيد و
همواره تالش ميکنيم حجم واردات را به حداقل برسانيم.

»

تغيير نگرش هاي کالن حاکم بر نظام تصميم گيري،
سياست گذاري ،برنامه ريزي و قانونگذاري کشور اولويت هاي
گذر از بحران اقتصادي است
(غفلت ها و جهالت هاي مديريتي تاثير شديدي بر ناکارآمدي
اقتصادي داشته است بنحوي که نمي توان عنوان کرد تنها با
رفتن يک وزير مي توان از اين چالش ها سر به سالمت برد.
تغيير رئيس بانک مرکزي که از ابتدا کارکرد قوي نداشته و
مديريت ايشان در حد پاسخگويي به نيازهاي کشور نبوده
شايد ضروري باشد اما نگاه به ساير عوامل و توجه داشتن به
مجموعه عوامل ياد شده است که مي تواند راهکاري کوتاه
مدت در پيش روي اقتصاد کشور باشد تا در نتيجه تغيير
نگرش هاي کالن دولت و حتي فراتر از آن بتوان اقتصاد
هزار تکه کشور را جمع نمود)
دکتر محمد خوش چهره اقتصاددان با آشفته خواندن اوضاع
اقتصادي کشور گفت :آشفتگي بخش جدايي ناپذير از شرايط
اقتصادي کنوني شده است به نوعي که در بيشتر بازارها شاهد
وقوع آشفتگي هاي مختلفي هستيم .عدم کنترل ونظارت
بربازار و عدم مديريت کارکردهاي اقتصاد کالن وملي در
بسياري از برنامه ها و طرح هاي اقتصادي شرايط بغرنجي
را دامن زده ,بنحوي که نمي توان آن را به تنهايي مورد
بررسي قرار داد يا تنها به دولت معطوف کرد چرا که مسائل
اقتصاد امروز کشور فراتر از تيم اقتصادي و نحوه عملکرد

تجربههاي شكست خورده را َتكرار نكنيد

آنهاست ,هر چند که تاثير بسيار زياد دولتمردان بر رويه
نامطلوب اقتصاد را نمي توان ناديده گرفت.
وي با اشاره به بحران هاي اجتماعي حاصل از مسائل اقتصادي
يادآور شد :آنچه انتظار مي رود آن است که مجموع حاکميت
در کنار دولت مسائل ومشکالت اقتصاد کشور را به صورت
کالن و جزيي مورد بررسي وتامل دوباره اي قرار دهند چرا که
بي توجهي هر يک از نهادها وارگان هاي دولتي و حاکميتي

به منزله زير سوال رفتن دولت و به تبع آن نظام و حاکميت
است .آشفتگي اقتصاد کشور شرايط بحراني اجتماعي را بيش
از آنچه تصور مي شد نزديک کرده از اين رو عدم توجه تيم
اقتصادي دولت به رفع مشکالت منجر به تضعيف دولت و
عدم توجه دولت به مسائل اقتصادي امروز کشور منجر به
تضعيف جدي حاکميت مي شود.
استاد خوش چهره دراين باره افزود :کارشناسان اقتصادي و

صاحب نظران اين حوزه در سالها وماه هاي گذشته بارها بر
بي ثباتي اقتصادي؛ تاثيرات رکود و افزايش نقدينگي هشدارهاي
الزم را داده بودند اما در عمل تدابير خاصي از سوي دولتمردان
انديشيده نشد از اين رو دراعتراضات اقتصادي سال  96و در
اعتراضات سال جاري شاهد افزايش فشار بر مردم هستيم
که تاب وتوان آنها را نشانه رفته است.
وي با اشاره به چنبره رانت خواران ودالالن بر اقتصاد کشور
گفت :متاسفانه بايد گفت همچنان بايد منتظر آثار وتبعات بد
اقتصادي بر زندگي و معيشت مردم باشيم چرا که پيامدهاي
اصلي آن هنوز خود را به صورت عريان و واقعي نشان نداده
است .ايران بهشت دالالن و سوداگران و رانت خواران است و
تا زماني که اقتصاد در چنبره فرمانروايي دالالن وسواد گران
و رانت خواران اطالعاتي باشد نمي توان اميدوار به ايجاد
تغييرات گستره اي دراين نظام اقتصادي بود.
دکتر خوش چهره وضعيت بيکاري در کشور را اينگونه
تشريح کرد :افزايش بيکاري در سه ماهه اول سال
علي رغم تاکيدات دولت بر ايجاد اشتغال؛ افزايش تورم و
دورقمي شدن آن در کنار رکود بازار همه وهمه شرايط
اقتصادي بغرنجي را رقم زده که عبور از آن نه تنها در گرو
تغييرات مديريت اقتصادي کشور است بلکه نيازمند حضور
واجماع همه ارگان هاي حکومتي و مسئولين از دولت تا
مجلس شوراي اسالمي است.
ادامه در صفحه 5

عسكراوالدي:

تا فرصت داريم بايد پادزهر سم تحريم ها را درست کنيم

رئيس اتاق ايران و چين گفت :تحريم ها پيش روي ما است و
ما بايد تحريم ها را پيش بيني کنيم و جلويش را بگيريم .بايد
خودمان پادزهر سمي که به اقتصادمان تزريق مي شود را درست
کنيم.به گزارش تسنيم ،اسداله عسكر اوالدي در مصاحبه با راديو
با بيان اينکه در حال حاضر شرايط به گونه اي نيست که بخواهيم
بخش خصوصي يا دولت را مقصر قلمداد کنيم ،گفت :شرايط

ويژه اي براي کشور پيش آمده ،ما مشکالت عديده اي را در
سه ماهه نخست سال پشت سر گذشته ايم و بايد از اين به بعد
حواس مان را جمع کنيم تا مشکالت مان را با اشتباه بعدي تکرار
نکنيم.وي با اظهار به اينکه هر دو بخش دولتي و خصوص مقصر
شرايط پيش آمده هستند ،عنوان کرد :تقصير بخش دولتي اين است
که بدون مشورت با کارشناسان دانشگاه ها تصميمات اقتصادي را

مي گيرد و مديراني که اين تصميمات را مي گيرند ندانسته وارد عمل
مي شوند بدون اينکه آينده نگري داشته باشد .مديران ما نبايد
اقتصاد خوان باشند بلکه بايد اقتصاد دان باشند.رئيس اتاق ايران و
چين متذکر شد :تحريم ها پيش روي ما است و ما بايد تحريم ها
را پيش بيني کنيم و جلويش را بگيريم .بايد خودمان پادزهر سمي
که به اقتصادمان تزريق مي شود را درست کنيم.

مديرعامل شرکت ملي گاز:

 ۴۰درصد يارانه مردم از طريق فروش گاز تامين ميشود

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت :تامين  ۴۰درصد از يارانه
نقدي مردم ،ارزآوري و حفظ محيطزيست از جمله نقشهاي مهم
صنعت گاز در کشور است.به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت،
حميدرضا عراقي درباره جايگاه صنعت گاز در کشور گفت :اکنون
به طور ميانگين بيش از  ۴۰درصد از يارانه مردم از طريق فروش
گاز تامين ميشود ،همچنين استفاده از گاز به جاي سوختهاي
ميان تقطير که سبب افزايش حجم صادرات بنزين ،گازوئيل و مازوت
ميشود و نيز کمک به کاهش آلودگي محيط زيست ،همه بيانگر
موقعيت راهبردي گاز در کشور است.وي تامين گاز مستمر ،پايدار
و ايمن را وظيفه اصلي اين شرکت برشمرد و افزود :توانمندسازي

و فرايندسازي ۲ ،محور اساسي است که در اين شرکت بايد به
آن توجه شود .همچنين ماموريت ديگر شرکت ملي گاز ،حضور
فعال در فرصتهاي مناسب تجارت جهاني گاز است و بايد تالش
کنيم با ايجاد فرصتهاي رقابتي ،حضور فعالي در اين بازار داشته
باشيم.معاون وزير نفت در امور گاز با اشاره به اينکه سال گذشته
با وجود سرماي شديد در همه استانهاي کشور ،گاز هيچ شهري
قطع نشد و خدمترساني اين شرکت به طور مستمر ادامه يافت،
افزود :اين شرکت با تمهيدات ويژهاي که براي جلوگيري از قطعي
گاز انديشيد ،با وجود همه مشکالت توانست رضايت مردم را جلب
کند.مديرعامل شرکت ملي گاز با تاکيد بر مديريت تجديد ساختار

صنعت گاز اظهار کرد :در افق  ۱۴۰۴صنعت گاز کشور بايد به
صنعتي رقابتي که الزمه آن ،مشارکت با بخش خصوصي است،
تبديل شود .همچنين کيفيت بسيار حائز اهميت است ،زيرا ما تنها
به دنبال توليد پايدار نيستيم و بايد توليد براساس ارزش افزوده
باشد .بايد به دانش فني نيز توجه کنيم و دانش فعلي خود را به
سطح صدور خدمات فني به خارج از کشور برسانيم.وي با اشاره
به برنامه اين شرکت بهمنظور خصوصيسازي گفت :گام نخست،
برونسپاري فعاليتها به بخش خصوصي است ،به طوري که مالکيت
در اختيار دولت و اجراي کار برعهده بخش خصوصي باشد که اين
کار هم اکنون در شرکت ملي گاز در حال انجام است.

دبير سابق انجمن سنگآهن اعالم کرد؛

بورس کاال ميتواند موجب شفافسازي قيمتهاي مواد معدني شود
چنانکه ميتوانيم از ظرفيتهاي بورس در جهت تقويت توليدکنندگان
فوالد و سنگآهن بهره ببريم.وي اضافه کرد:در صورتيکه دولت
سرمايهگذاري موثري در بخش سنگآهن انجام دهد ،طي چند سال
آينده مشکل تامين سنگآهن حل خواهد شد.سياسي راد اضافه
کرد:اکنون به دليل ريسک باال و طرح مجدد عوارض بر صادرات
سنگآهن ،بخش عمدهاي از سرمايهگذاران کنسانتر ه و گندل ه و
حتي فوالد از سرمايهگذاري در حوزه سنگآهن اجتناب ميکنند؛
چنانکه روند صادرات سنگآهن در چهار سال گذشته نزولي بوده
و ۲۴ميليون تن در سال  ،۹۲به  ۷ميليون تن در سال  ۹۶رسيده
و اين به دليل افزايش مصرف داخلي و کاهش قيمت جهاني بوده

است.وي گفت:در صورتيکه دولت تعرفهاي براي سنگآهن تعيين
نکند ،کاهش صادرات اين محصول تا چند سال آينده خودبهخود
اتفاق ميافتد ،زيرا تا وقتي مشتري داخلي هست ،انگيزهاي براي
صادرات نداريم.اين فعال حوزه توليد سنگآهن کشور معتقد است؛
در صورتيکه دولت در فرآيند فروش بازار و صادرات سنگآهن
دخالت نکند ،قيمت سنگآهن بهطور طبيعي از سوي بازار تعيين
شده و صادرات در آيندهاي نزديک به صفر خواهد رسيد.دبير سابق
انجمن سنگآهن ايران با بيان اينکه افزايش تعرفه سنگآهن موجب
کاهش قدرت چانهزني توليدکنندگان اين محصول در معامله با
فوالديها ميشود ،گفت:دخالت تعرفهاي دولت بر قيمت بازار داخل
تاثير گذاشته و از ارزش سنگآهن در داخل ميکاهد.

ت مواد معدني
شفافسازي قيم 
با استفاده از بورس کاال
دبير سابق انجمن سنگآهن ايران گفت :استفاده از بورس کاال
ميتواند موجب شفافسازي قيمتهاي مواد معدني شود چنانکه
ميتوانيم از ظرفيتهاي بورس در جهت تقويت توليدکنندگان فوالد
و سنگآهن بهره ببريم.به گزارش کاالخبر؛ عليرضا سياسيراد با بيان
اينکه توجه بيشتر مسئوالن به توليد سنگآهن در کشور ميتواند
نويدبخش آيندهاي درخشان در صنايع معدني باشد؛ گفت:استفاده از

نگاه جديد به روسيه
ادامه از صفحه اول
برخي در يک مغالطه آشکار به افکار عمومي القاء ميکنند که روسيه
همه جا بايد منافع ايران را بر منافع خود ارجحيت دهد .در حالي که
او منافع خود را دنبال ميکند و اين اتحاد صرفا به معناي عدم دشمني
و در تصميمات استراتژيک در کنار هم بودن است.
به عنوان مثال در فضايي که ايران هر روز از سوي رژيم صهيونيستي
و حتي در يکي دو سال اخير از سوي داعش به تهديدات نظامي
هوايي تهديد ميشد؛ روسيه« ،سامانه دفاعي  »S300را در اختيار
ايران قرار داد .به اذعان کارشناسان امنيتي منطقه ،آسمان ايران بعد
از اين سامانه ،امنيت آن نسبت به گذشته ،افزايش و امنترين آسمان
منطقه محسوب ميشود.
نمونه ديگر؛ در جريان مذاکرات برجام که کارشکنيهاي آمريکا ،فرانسه
و غرب را شاهد بوديم اين روسيه بود که با تيم آقاي ظريف ،همکاري
ميکرد .بعد از برجام نيز کشورهاي غربي براي حضور اقتصادي در
ايران ،دست دست کردند اما روسيه باب تجاري خود را باز نگه داشت
و متاسفانه از طرف ايران استقبالي از آن نشد.
 - 3روسيه به دليل عدم دسترسي به خليجفارس به عنوان «بزرگترين
آبراه نفتي دنيا» سالها پيش به ايران پيشنهاد تهاتر و سوآپ نفت تا
ميزان  500هزار بشکه نفت را کرده بود که متاسفانه به دليل عدم
تمايل طرف ايراني ،اجرايي نشد .اکنون که با فشارهاي آمريکا ،فروش
نفت ايران در ماههاي آتي آسيب جدي خواهد ديد ميتوان اين توافق

را مجددا فعال کرد .زيرساختهاي اين موضوع در حال حاضر در حد
 200هزار بشکه فراهم است که در آينده ميتوان آن را به  800هزار
بشکه رساند(کل صادرات نفتي ايران به اروپا 7500هزار بشکه است).
در قالب اين طرح ،ايران ،نفت خام روسيه و کشورهاي CISرا در
پايانه نکا تحويل گرفته و به مصرف ميرساند و سپس معادل آن را در
پايانههاي نفتي جنوب کشور تحويل ميدهد.
عمليات معاوضه نفت خام همسايگان شمالي مزايايي مانند درآمدزايي،
کاهش هزينه حمل نفت به پااليشگاههاي شمال کشور ،کاهش تردد
نفتکشهاي جادهاي ،تقويت جايگاه ايران در بازار جهاني و تبديل ايران
به قطب ترانزيت حاملهاي انرژي در منطقه را به دنبال دارد .البته
در مقابل نيز ميتوان از طريق همسايه شمالي خود نوسازي ناوگان
هوايي ،ملزومات نظامي و تامين کاالهاي اساسي ،آب شيرين کن
و ..دريافت کرد.
 - 4روسيه تنها در بخش قطعات خودرو  ،ساالنه  15ميليارد دالر واردات
دارد و اين فرصت بسيار خوبي براي قطعهسازان ايراني است.
 - 5کريدور شمال-جنوب که هند را از طريق ايران و روسيه به
کشور هاي اسکانديناوي وصل ميکند ،در حال حاضر از کارآمدي الزم
برخوردار نيست اين سفر ،موجب فعال شدن اين کريدور و فرصتهاي
بي شماري را پيش روي اقتصادهاي ايران و روسيه قرار ميدهد.
 - 6در حاليکه کشور روسيه ساليانه  60ميليارد دالر مواد غذايي و
محصوالت کشاورزي وارد ميکند اما سهم ايران در اين باره بسيار کم

است(ميزان صادرات غيرنفتي ايران حداکثر  5/5ميليارد دالر است).
 - 7بهدليل در هم تنيدگي فضاي اقتصاد روسيه با کشورهاي
مشترک المنافع« ،به زودي» امکان تحميل تحريم انتقال بر آن بسيار کمتر
از ايران يا اروپاست .اين موضوع فرصتي است براي اينکه ايران مبادالت
ن پولي دوجانبه و روبل انجام دهد.
تجاري و مالي خود را در قالب پيما 
 - 8بعد از ماجراي اوکراين ،غرب به صورت تدريجي و خيلي آهسته روند
تحريم روسيه را آغاز کرده است .در سالهاي آتي احتماال روسيه نيز با
نظام سخت تحريمها مواجه ميشود .شکستن فضاي تحريم ايران موجب
باز شدن فضاي تنفس اقتصادي روسيه در سالهاي آتي خواهد شد.
ي است که ايران در شطرنج اقتصادي
 - 9ذکر اين نکته هم ضرور 
خود نبايستي هيچ کشوري را حذف کند .هر کشوري اعم از کشورهاي
غربي يا کشورهاي شرقي ،نفت و کاالهاي ايراني را خريداري نمايند
و در مقابل مايحتاج ملت ايران را ارائه و فناوري در اختيار جوانان
ايراني قرار دهند مورد استقبال دولتمردان جمهوري اسالمي خواهند
بود .غربگرايان و شرقگرايان خوب است تجربه شکست خورده
 5سال اخير را مجددا مرور نمايند.
در عين حال اين اميدواري وجود دارد با سفر واليتي به روسيه ،در
آينده ،بسياري از مشکالت تحريمي ايران رفع شود و مشاوران اقتصادي
روس ،به دولت روحاني کمک نمايند در اعتماد به توانمندي جوانان
مستعد ايراني ،ميتوان گامهاي اساسي براي حل مشکالت اقتصادي
مردم ايران برداشت.

بهان ه هاي واهي براي واردات

احمد رضا هدايتي
بهرغم توصيهها و تذکرات مکرر رهبر
معظم انقالب اسالمي مبني بر ضرورت
جلوگيري از واردات بيرويه ،سالهاست
داستان واردات رسمي و غيررسمي کاال
و خدمات به يک کابوس وحشتناک براي
بخش توليد تبديل شده است ،کابوسي که
گاهي به واقعيت تبديل شده و ريشههاي
بخش توليد را هدف تيشه مرگبار خود قرار داده و دهها و بلکه
صدها کارخانه و کارگاه توليدي را به ورطه ورشکستگي و
نابودي کشانده است.
در بسياري از موارد مسئولين ذيربط ،ايجاد رقابت و جلوگيري از
انحصارگرايي توليدکنندگان و يا کمبود امکانات را علت واردات
کاال و خدمات معرفي نموده و گاهي نيز توپ را به زمين ديگري
انداخته و عليرغم مسئوليتهايي که بر عهده داشتهاند ،در کمال
وقاحت سعي در حذف صورت مسئله داشته و ک ً
ال از واردات برخي
کاالها اظهار بياطالعي نموده و يکديگر را متهم به کمکاري و
بيتوجهي کردهاند و در نهايت در روزهاي اخير ،از واردکنندگان
بخش خصوصي به عنوان مجرم اصلي نام ميبرند.
با اينحال بهنظر ميرسد همه اما و اگرها و توجيهات براي
جلوگيري از ساماندهي واردات و صادرات کشور ،بهانههايي است
واهي که فقط چند دليل ميتواند داشته باشد.
اول اينکه با جلوگيري از واردات بيرويه ،قطعاً منافع برخي
از واردکنندگان و تجار بيوجدان بخش خصوصي و گاهي
مسئولين و مديران نفوذي در سيستم دولتي که منافع مردم
و کشور برايشان فاقد اهميت است و فقط منافع شخصي خود
را ميبينند ،در معرض خطر قرار ميگيرد ،همان کساني که از
همين طريق يعني واردات رسمي و غيررسمي يا قاچاق کاال،
ره صد ساله را يک شبه طي نموده و هماکنون در ثروتهاي
بادآورده خود غرق نکبت و پليدي شدهاند.
دوم برخي از مسئولين و کارگزاران فرصتطلب دولتي که با
جلوگيري از واردات بيرويه ،جيره و مواجب و دريافتيهاي نامشروع
آنها براي ضابطهگذاريهاي رابطهاي و موردي براي واردات يا
صدور مجوز غيرقانوني واردات و تخليه بار يا توزيع و عرضه کاالي
خارجي در بازار ،از طرف همان گروه اول قطع ميشود.
سوم برخي مديران و کارکناني که معموالً در دستگاههاي دولتي
نقش متخصص را ايفا نموده و در قامت کارشناسان دلسوز و
کاربلد ،به بهانه دستيابي به دانش و تکنولوژي نوين و يا واردات
ابزار و ماشينآالت جديد ،مبادرت به ارتباط با شرکتهاي
خارجي و يا مسافرت به کشورهاي مختلف نموده و با جلوگيري از
واردات کاال و بهخصوص خدمات غيرضروري و غيرواقعي ،امکان
سهمخواهي و دريافت پورسانتها و رشوههاي و ساير تسهيالت
دريافتي از واسطهها ،تجار و شرکتهاي خارجي مورداشاره را
از دست ميدهند.
جهارم کسانيکه دست در دست دشمن قرار داده و کام ً
ال آگاهانه
و عامدانه و در عينحال زيرکانه و خبيثانه ،تالش دارند تا با وارد
نمودن هر نوع کاال و خدمات( ،اعم از ضروري و غيرضروري
و قاچاق و غيرقاچاق) به کشور ،مانع از رشد بخش توليد در
ايران اسالمي شوند.
پنجم افرادي که از علم و دانش يا تعصب و هميت ايراني و
اسالمي و نيز مزاياي راهبرد «ما ميتوانيم» کام ً
ال بيبهرهاند و
فکر ميکنند ،براي پيشرفت کشور راهي جز توسل به ديگران
وجود ندارد و ايران اسالمي بايد براي هميشه مصرفکننده
توليدات ديگران باشد.
همه اين افراد و گروهها يا در رديف اخاللگران اقتصادي و
فرصتطلبان وطنفروشي قرار دارند که بايد بهعنوان مزدور و
خائن به مردم معرفي و به اشد مجازات برسند و يا با نگاه خوش
بينانه ،افراد جاهل و ناداني هستند که بايد در اسرعوقت برکنار
و افراد واجد شرايط جايگزين آنها بشوند.
حال اين سؤاالت از مديران و مسئولين ذيربط مطرح است که؛
مسئوليت سياست گذاري براي ساماندهي صادرات و واردات کشور
و برخورد با مجرمين و متخلفين اين بخش بر عهده کيست؟
کدام دستگاهها و کدام مسئولين در هماهنگي با يکديگر براي
قانون گذاري و کنترل و نظارت و يا اجراي قوانين و مقررات
تعلل و کوتاهي کردهاند؟
عدم ثبات و خالء در قوانين و مقررات اين بخش ،به نفع چه کساني
است؟ آيا مسئولين محترم ميدانند که بسياري از ثروتمندان
کنوني جامعه با سوءاستفاده از همين آشفتگي ،يعني عدم ثبات
عمدي و غيرعمدي قوانين و مقررات و ضوابط ورود خروج کاال
و يا اخذ امتياز انحصاري واردات و صادرات کاال و خدمات ،به
شکل غيرقانوني و رابطهاي ،صاحب ثروتهاي ميلياردي عمدتاً
نامشروع شدهاند؟
چگونه ميشود پذيرفت که يک مسئول از اين نابسامانيها
و ناهنجاريها و يا نيازهاي کشور در حوزه مسئوليت خود
و فعاليتهاي مربوط به آن بيخبر باشد؟ چرا پس از کشف
و شناسايي متخلفين و مجرمين اين حوزه (اعم از مسئول
غيرمسئول يا واردکننده و صادرکننده و يا واسطهها و ساير
افراد مشابه) با آنها برخورد جدي ،قاطع و علني (عبرتآموز
براي ديگران) نميشود؟ علت تعلل چندين ساله در مقابله با
سودجويان غيرقانوني چيست؟
آيا اين پذيرفتني است که در پاسخ به علت واردات کاالهاي
غيرضروري و لوکس و يا داراي توليد مشابه داخلي ،بگوييم،
بخش خصوصي وارد کرده است؟ آيا خطوط قرمز و قوانين و
مقررات و در نظر گرفتن مصالح جامعه و منافع کشور ،شامل
بخش خصوصي نميشود؟ کدام دستگاههامتولي تعيين نيازها
و تشخيص منافع و مصالح کشور در اين بخش هستند و چرا
هماهنگي الزم بين آنها وجود ندارد؟ اصوالً مجوزهاي واردات و
صادرات کاال و خدمات را چه کساني و بر اساس چه ضوابطي صادر
ميکنند و چرا بر کار آنها نظارت دقيق صورت نميگيرد؟
تا کي بايد شاهد توجيهات واهي مسئولين ذيربط براي واردات
کاالهاي غيرضروري ،بسيار ساده و ابتدايي و داراي توليد مشابه
داخلي به کشور توسط اخاللگران اقتصاد و امنيت کشور باشيم؟
تکنولوژيهاي وعده شده کِي قرار است به شکل واقعي و عملي
وارد کشور شود؟ آيا واردات لزوماً تنها راه ايجاد رقابت سازنده
در بخش توليد است؟ اصوالً تا کي بايد واردکننده همهجانبه
تکنولوژي و کاال و خدمات از ديگران باشيم؟
آيا وقت آن نرسيده تا با هماهنگي دستگاههاي متولي و عناصر و
عوامل ذيربط و ذينفع ،تدوين قوانين و مقررات و تعيين ضوابط
منطقي و در عينحال ،سخت و بازدارنده در دستور کار قرار گيرد
و خطوط قرمز واردات و صادرات بر اساس منافع کشور و مصالح
مردم ،براي همه دستاندرکاران اين بخش ،اعم از دستگاهها
و مؤسسات ذيربط دولتي و غيردولتي ،تجار و واردکنندگان و
صادرکنندگان و يا واسطهها و توزيعکنندگان (اصناف) با سرعت،
دقت و قاطعيت روشن شود تا بهانهها براي سوءاستفاده از اين
شرايط از بين برود؟
سؤال آخر اينکه؛ آيا وقت آن نرسيده که باور کنيم ،ما ميتوانيم؟
و کالم آخر اينکه؛ مردم ايران اسالمي بارها و بهخصوص در زمان
جنگ تحميلي ثابت کردهاند که حاضرند کمبودهاي احتمالي را
تحمل کنند ،اما فساد و تبعيض و رانت و رشوه براي آنها قابل
تحمل نيست و انتظار دارند ،همچون چند روز گذشته ،شاهد
اقدامات جديتري با متخلفين و مجرمين در اين بخش به خصوص
واردکنندگان غيررسمي و قاچاقچيان کاال باشند.
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