
 

2850
یکشنبه  15 فروردین 1400

2 ......عبور.بدون.مشکل.از.پیک.تابستان.امسال
3 .....................................1400.چشم.انداز.اقتصاد
نگاه.آماری.به.صنعت.برق.ایران.در.سال.99........
3 .........................................................................
آیا.بخش.خصوصی.می.تواند.واکسن.کرونا.وارد.
4 .................................... کند؟............................

4 .....................................ورود.به.موج.چهارم.کرونا
5 ...................................90.تجارت.خارجی.در.دهه
بخش.تولید.باید.جذابیت.های.بیشتری.نسبت.به.
6 ...........................فعالیت.های.غیرمولد.پیدا.کند
.مشکالت.صادرکنندگان.با.تصویب.پیش.نویس.

7 ..............13.ماده.ای.کمیته.ارزی.حل.می.شود؟
مقررات.گمرکی،.مانعی.در.رقابت.پذیری.کاالی.
8 ................................... ایرانی..........................
نقدینگی.کافی.برای.تامین.سرمایه.در.گردش.

8.......................................................وجود.ندارد
9 ......................تفکر.استراتژیک.از.حرف.تا.عمل

1

حمیدرضا.صالحی؛.
.رییس.کمیسیون.انرژی.اتاق..ایران.

و.عضو.هیات.مدیره.سندیکا:

اوضاع اسفناک سرمایه گذاری   
در صنعت برق

رییس.کمیسیون.انرژی.اتاق.بازرگانی.ایران.با.

بیان.اینکه.صادرات.برق.کامال.در.انحصار.دولت.

است،گفت:.دولت.برقی.را.که.به.ریال.از.بخش.

می.فروشد.. دالر. به. کرده. خصوصی.خریداری.

متاسفانه.تمام.منافع.حاصل.از.اختالف.قیمت.

برق.صادراتی.و.برق.داخلی.به.جای.اینکه.به.

برسد،. ایرانی. میلیون. .80 و. سرمایه. صاحبان.
تمام.و.کمال.به.جیب.دولت..می.رود.

حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی 
ایران که مخالف صادرات برق توسط دولت است، می گوید که نگاهی 
بخش  ورود  صورت  در  که  می دهد  نشان  کشورها  سایر  تجربه  به 
خصوصی به صادرات برق نه تنها درآمد ارزی کشور افزایش پیدا می 
کند بلکه در شرایط تحریمی انتقال پول های بلوکه شده به داخل 

کشور هم راحت تر صورت می گیرد.
انرژی، طی دو سال گذشته   به گفته دبیر کل فدراسیون صادرات 
است.  نشده  نیروگاهی  و  برق  حوزه  در  سرمایه گذاری  هیچ  تقریبا 
همین کمبود سرمایه گذاری خاموشی های زمستانه را امسال رقم 
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زد، این اتفاق تا حاال در اقتصاد ایران سابقه نداشته 
است. حاال این نگرانی وجود دارد که تابستان هم 

این اتفاق در کشور دوباره تکرار شود.
کل  دبیر  صالحی،  حمیدرضا  با  گفتگو  کامل  متن 
فدراسیون صادرات انرژی و رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را در ادامه می 

خوانید:
تولید. برای. می.دهد. نشان. آمارها. که. *آنگونه.
ساالنه.5.تا.7.هزار.مگاوات.برق.بالغ.بر.3.تا.4.
است.. نیاز. جدید. سرمایه.گذاری. دالر. میلیارد.
سرمایه. می.دهد. نشان. آمارها. که. آنگونه. اما.
و. یافته.. کاهش. به.شدت. این.حوزه. در. گذاری.
آینده. در.سال.های. برق. تامین. نگران. بسیاری.
وجود. کشور. در. که. باالیی. نیاز. با. هستند..
دارد.چرا.بخش.خصوصی.تمایلی.برای.ورود.و.

سرمایه.گذاری.در.این.حوزه.ندارد؟
در طی سال های گذشته بخش خصوصی در ۳ بخش 
اصلی صنعت برق یعنی حوزه تولید و توزیع و انتقال 
برق زحمت زیادی کشید و توانست منابع زیادی را 
وارد این بخش ها کند. تعداد زیادی از نیروگاه هایی 
بخش  توسط  دارد،  وجود  در کشور  اکنون   هم  که 
خصوصی ساخته شده است.  فعاالن اقتصادی برای 
تامین مالی این پروژه ها ناچار به دریافت تسهیالت 
ارزی از صندوق توسعه ملی شدند. اما عدم پرداخت 
مطالبات آنها از سوی وزارت نیرو موجب شده که 
اقساط  پرداخت  به  قادر  نیروگاهی  گذاران  سرمایه 
خود نباشد. اما مشکل اصلی از آنجا شروع شد که 
به شدت روند صعودی داشته است. در  ارز  قیمت 
واقع سرمایه گذاران این حوزه نه تنها طلب خود را 
سر وقت دریافت نکرده اند، بلکه چوب بد حسابی 
دولت را هم خورده اند. به عنوان مثال بدهی که دو 
افزایش قیمت  سال پیش ۲ میلیارد بوده  به دلیل 

تنها دلیلش هم کوتاهی  ارز حاال ۸ میلیارد شده، 
وزارت نیرو است.

سر. را. خود. بدهی. نیرو. وزارت. اگه. *یعنی.

سرمایه. برای. الزم. انگیزه. کند،. پرداخت. وقت.
گذاری.در.صنعت.برق.ایجاد.می.شود؟

حجم باالی مطالبات تنها یکی از مشکالت فعاالن 
این صنعت است. مداخله ای که دولت ها در صنعت 
برق  می کنند بیشترین آسیب را به سرمایه گذاری 
که  داد  اجازه  باید  است.  کرده  وارد  بخش   این  در 
به  را  ما  و  کند  طی  را  خود  مسیر صحیح  اقتصاد 
حوزه  این  گذاران  سرمایه  که  برساند  ای  نقطه 
دولت  متاسفانه  وجود  این  بازگردند.با  کشور  به 
و  می کند  دخالت   برق  گذاری  قیمت  در  همچنان 
تعرفه برق را به صورت مصنوعی پایین نگه  داشته 
است.  همین مساله موجب شده که تعداد زیادی 
از سرمایه گذاران این صنعت ورشکسته شوند. این 
در حالی است که وزارت نیرو می تواند شرایطی را 
فراهم کند که سرمایه گذاری در صنعت برق برای 
اقتصادی  توجیه  و  شده  آور  سود  بخش خصوصی 

داشته باشد.
*اما.مسئولین.دولت.مدعی.اند.که.پایین.بودن.
قیمت.برق.در.ایران.بیشتر.به.زیان.خود.دولت.
شده. تولید. برق. نیرو. وزارت. که. چرا. است.
تضمینی. قیمت. به. را. خصوصی. بخش. توسط.

می.کند؟ خریداری..
نامتعارف  جریان  یک  دچار  ایران  برق  صنعت 
قیمت گذاری  حقیقت  در  شده  است.  اقتصادی 
درآمدها  توازن  خوردن  برهم  به  منجر  نادرست 

وهزینه شده است.
متن کامل

حائری:

عبور.بدون.مشکل.از..پیک.
تابستان.امسال.تعهد.بخش.برق.

به.مردم
توزیع. شرکت. مدیرعامل. انتصاب. مراسم. در.
بوشهر.از.طریق.ویدیو.کنفرانس.و.با.حضور.معاون.
وزیر.نیرو.در.امور.برق.و.انرژی،.مدیرعامل.و.جمعی.
از.معاونان.شرکت.توانیر،.مدیرکل.روابط.عمومی.و.
بین.الملل.توانیر،.معاون.عمرانی.استاندار.بوشهر.
و..مدیران.صنعت.برق.بوشهر.برگزار.شد،.حایری.
عبور.بدون.مشکل.از..پیک.تابستان.امسال.را.
تعهد.بخش.برق.به.مردم.عنوان.کرد.که.با.همدلی.

و.همکاری.محقق.می.شود.
به گزارش برق نیوز، طي مراسمي با حضور معاون 
انرژی، غالمرضا حشمتی  امور برق و  وزیر نیرو در 
به سمت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر منصوب و جایگذین اردشیر مذکوری شد.  

از  حائری در مورد عبور صنعت برق استان بوشهر 
پیک تابستان گذشته، از کاهش رشد ۵.۲ درصدی 
مصرف برق به یک درصد طی ۲ سال گذشته خبر 
شرایط  می تواند  مسیر  این  ادامه  که:  گفت  و  داد 

مناسبی را برای نسل آینده فراهم کند.
و  روشنایی  سیستم های  کنترل  نیرو،  وزیر  معاون 
عبور  برای  اداری  ساعات  از  بعد  ادارات  سرمایشی 
اشاره  با  و  دانست  اهمیت  حایز  بسیار  را  پیک  از 
رسانی  خدمت  و  تکنولوژیک  پیشرفت های  به 
صنعت برق به مردم، اقدامات توسعه ای را از دیگر 
پیشرفت ها ذکر کرد که با همکاری و تعامل همکاران 
برای تقویت مدیران منتخب شکل می گیرد و جنبه 

توسعه ای و بلند مدت دارد.
حایری انتصاب مهندس غالمرضا حشمتی به سمت 
مدیر عامل این شرکت را از طریق فراخوان و کسب 

امتیازات در یک رقابت منصفانه عنوان کرد.
متولی زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل توانیر 
بر لزوم پیگیری جدی  با تاکید  این مراسم  نیز در 
تابستان  استان در پیک  ادارات  بار  برنامه مدیریت 
پیگیری  خواستار  شرکت،  این  مطالبات  وصول  و 
به عنوان یک  جدی در نصب کنتور های هوشمند 
ابزار مدیریت بار و رفع فرسودگی شبکه ها در این 

استان شد.
هماهنگی  معاون  مهر  رخشانی  مراسم  این  در 
توزیع توانیر که در بوشهر حضور داشت، از برپایی 
جلسه ای با حضور مدیرعامل برق منطقه ای فارس، 
مدیر انتقال برق بوشهر و همکاران توزیع برق این 
استان بعد از این مراسم خبر داد که با هدف آمادگی 

برای عبور موفق از تابستان ۱۴۰۰ برکزار می شود.
و  عامل  مدیر  نظرات  نقطه  ارایه  با  مراسم  این 
سرپرست سابق توزیع برق بوشهر و ارایه برنامه های 

۵ گانه مدیرعامل جدید این شرکت همراه بود.

barghnews.com/000Bih
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اقتصاد ایران و جهان

چشم.انداز.اقتصاد.1400
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتا ق بازرگانی ایران:

در. از.سال.1400. اقتصادی. فعاالن. که. تصویری.

مولفه. چهار. قالب. در. می.توان. را. دارند. پیش.

کسب.و.کار«،. »فضای. کالن«،. »اقتصاد. اساسی.

»فرصت.های.نوآوری.و.رقابت.پذیری«.و.در.نهایت.

»امنیت.و.امید.در.فضای.عمومی.کشور«،.بررسی.
کرد.

1-.اقتصاد.کالن:
در حوزه اقتصاد کالن مهم ترین عناصر شکل دهنده 
و  تورم  نرخ  رشد،  نرخ  اقتصادی  فعاالن  چشم انداز 

قیمت ارز است.
*در زمینه رشد، با جذب اثرات تحریم های ظالمانه 
بحران  از  عبور  پیدایش چشم انداز  و  ایاالت متحده 

می توان  کوتا ه مدت  برای  می رسد  نظر  به  کرونا، 
انتظار رشد اقتصادی کشور در محدوده زیر ۵ درصد 
احیای  برای  عنوان  هیچ  به  چند  هر  که  داشت  را 
کار  بازار  در  مناسب  تحرک  ایجاد  و  اقتصاد کشور 
کافی نیست؛ اما به هر حال به معنای خروج موقت 

از رکود است.
الگوی  و  بودجه  وضعیت کسری  تورم،  زمینه  *در 
بر  حاکم  سیاست های  کنار  در  پولی  حکمرانی 
مدیریت مالیه عمومی کشور، نوید روزهای روشنی 
را در خود ندارد و بیشتر فعاالن اقتصادی بروز یک 
محتمل  بسیار  را  نزدیک  آینده  در  تورمی  توفان 
به  منابع  کوچ  سبب  موضوع  این  و  می کنند  تلقی 
اما  باال،  نقدشوندگی  با  امن،  دارایی های  پناهگاه 

عمدتا  غیرمولد می شود.
*در مورد نرخ ارز نمی توان با اطمینان صحبت کرد؛ 
اما به نظر می رسد تغییر دولت در ایاالت متحده تا   
حدی قید و بندهای تحمیل شده توسط تحریم های 
ظالمانه این کشور، به اقتصاد ایران را سست تر کرده 
دولت  ارزی  منابع  به  دسترسی  می رود  احتمال  و 
و  گسترده  لغو  بدون  )حتی  رو  پیش  سال  ظرف 
این  بهبود چشمگیری پیدا کند.  رسمی تحریم ها( 
موضوع در صورت تحقق، ابزارهای تعقیب سیاست 
سرکوب ارزی را در اختیار دولت ها قرار می دهد و با 
توجه به انگیزه ای که دولت ها برای استفاده از این 
ابزار و رویکرد در ماه های پایانی خدمت دولت فعلی 
بتوان  شاید  دارند؛  جدید  دولت  آمدن  کار  روی  و 
فروش  موفقیت در  انتظار داشت در صورت کسب 
بیشتر نفت و آزادسازی بیشتر منابع ارزی، سیاست 
برای  را  بودجه  تورمی  اثرات  بروز  ارزی  سرکوب 
مدتی به تعویق بیندازد و در عین حال از مزیت های 
صادراتی کشور کاسته و انتقال منابع سرمایه ای به 

خارج از کشور را تسهیل و تقویت کند.

2-.فضای.کسب.و.کار
نکته مثبت و امیدوارکننده بهبود فضای کسب و کار 
در سال جدید دستورات و تا  کیدات صریح و دقیق 
مقام معظم رهبری در تعیین نام سال و سخنرانی 
از  لزوم حمایت و مانع زدایی  بر  ابتدای سال مبنی 

تولید بود.
عمدتا   متا سفانه  )و  انباشته  تجربه  مقابل،  در  اما 
این  اگر  می گوید  خصوصی  بخش  فعاالن  به  تلخ( 
دستور و ارشاد داهیانه مقام معظم رهبری در سطح 
برنامه  قالب  در  درستی  به  کشور  اجرایی  مدیریت 
سختی  تصمیمات  و  نشده  ترجمه  مشخص  اقدام 
مسیر  از  مانع زدایی  و  تولید  از  پشتیبانی  برای  که 
منسجم  اقدام  برنامه  یک  براساس  است  الزم  آن 
اتخاذ نشود؛ نمی توان امید چندانی به بهبود اوضاع 
بخش  در  به خصوص  کشور،  کسب و کار  فضای 

مقررات گذاری و تنظیم گری داشت.
3-.نوآوری.و.رقابت.پذیری

و  فناوری  بر  عالوه  رقابت پذیری،  و  نوآوری 
را  محرک  موتور  نقش  که  آن  دسترس پذیری 
تا  ثیر  تحت  شدت  به  می کنند؛  ایفا  بخش  این  در 
شرایط اقتصاد کالن و عوامل موثر بر کیفیت محیط 

کسب و کار به عنوان مانع و عامل بازدارنده است.
 با وجود پیشرفت های خوبی که در زمینه افزایش 
بخش  در  به خصوص  فناوری،  به  دسترسی  سطح 
فضای  هستیم،  آن  شاهد  ارتباطات  و  اطالعات 
ثبات  نظر  از  به خصوص  کم کیفیت،  کسب و کار 
مقررات و سهولت مقیاس پذیری، همچنین شرایط 
کارآفرینان  چندان  ایران،  کالن  اقتصاد  نماگرهای 
را به سرمایه گذاری برای نوآوری و رشد مبتنی بر 

بهره وری تشویق نمی کند.
متن کامل

نگاه.آماری.به.صنعت.برق.ایران.
در.سال.99

نیروگاهی.کشور.در. افزایش.ظرفیت.واحد.های.

سال.99.به.میزان.یک.هزار.و.804.مگاوات.بوده.

است..مجموع.ظرفیـت.نصـب.شده.نیز.نسبت.

به.سال.98.دارای.رشد.2.2.درصدی.بوده.و.به.
85.هزار.و.313.مگاوات.رسید.

 به گزارش برق نیوز، در سالی که گذشت در بخش 
به ظرفیت ۶۸۵  گازی  نیروگاه  واحد  نیروگاه ها، ۴ 
مگاوات، ۵ واحد نیروگاه چرخه ترکیبی به ظرفیت 
به  پراکنده  تولید  گازی  واحد های  مگاوات،   ۷۹۴
به  نو  انرژی های  واحد های  مگاوات،   ۲۷۰ ظرفیت 
برق آبی  نیروگاه  واحد  یک  و  مگاوات   ۵۳ ظرفیت 
به ظرفیت ۲ مگاوات به واحد های نیروگاهی کشور 

افزوده شده است.
با  انرژی تولید شده نیز در سال گذشته  در بخش 
رشدی معادل ۵.۱ درصدی نسبت به سال ۹۸، به 
این  از  که  رسـید  سـاعت  کیلووات  میلیارد   ۳۴۳
مقدار ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید 
نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوصی و مابقی 

آن مربوط به صنایع بزرگ است.
بر این اساس، توان تولیدی همزمان در پیک سال ۹۹ 
به ۵۸ هزار و ۷۶ مگاوات رسید، این در حالی  است 
که توان تولیدی نیروگاه های حرارتی با افزایش ۵.۸ 
درصدی به ۴۸ هزار و ۹۷۸ مگاوات و توان تولیدی 
با کاهش  اتمی و تجدیدپذیر  نیروگاه های برق آبی، 

۱۵.۲ درصدی به ۹ هزار و ۹۸ مگاوات رسید.
 در سال گذشته تعداد ۳۳۹ روستا برقدار شدند و 
هزار   ۵۷ به  برق دار  روستا های  جمع  ترتیب  بدین 
و ۷۵۹ روستا رسـید که بیانگر رشد ۰.۶ درصدی 

نسبت به سال قبل است.

http://www.tccim.ir/story/?nid=67663
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آیا.بخش.خصوصی.می.تواند.
واکسن.کرونا.وارد.کند؟

آیا.در.شرایطی.که.در.تمامی.کشورها.این.دولت.

ها.هستند.که.اقدام.به.خرید.واکسن.کرده.اند؛.

تامین. برای. شانسی. خصوصی. بخش. فعاالن.

واکسن.از.شرکت.های.تولیدکننده.دارند.آن.هم.

در.حالی.که.از.ماه.ها.قبل.تعداد.زیادی.از.کشورها.
واکسن.مورد.نیازشان.را.پیش.خرید.کرده.اند؟

در شرایطی از دو هفته گذشته فراخوان اعطا مجوز 
بخش  های  شرکت  به  کرونا  واکسن  واردات  برای 
خصوصی از سوی دولت داده شده که سوال اصلی 
این است آیا واکسنی برای واردات وجود دارد؟ آیا در 
شرایطی که در تمامی کشورها این دولت ها هستند 
بخش  فعاالن  اند؛  کرده  واکسن  به خرید  اقدام  که 
خصوصی شانسی برای تامین واکسن از شرکت های 
تولیدکننده دارند آن هم در حالی که از ماه ها قبل 
را  نیازشان  مورد  واکسن  کشورها  از  زیادی  تعداد 
پیش خرید کرده اند؟ عالوه بر این ها باید این نکته 
را در نظر داشت در تعدادی از کشورهای تولیدکننده 
واکسن همچون هند که قرار بود به ایران هم واکسن 

برای  هایی  محدودیت  و  ها  ممنوعیت  کند،  صادر 
صادرات ایجاد شده است و عمال در چنین وضعیتی 

واردات واکسن کاری تقریبا غیرممکن است.
اطالعیه ای  در  فروردین  سوم  دارو،  و  غذا  سازمان 
کرد  اعالم  دارو،  وارد کننده  شرکت های  به  خطاب 
که این شرکت ها درصورت توانایی در تامین واکسن 
کوویدـ ۱۹ از منابع معتبر مورد تأیید این سازمان، 
درخواست خود را به اداره بازرگانی اداره داروی این 
سازمان ارائه دهند. چهارم فروردین، مدیرکل داروی 
این سازمان، در توضیحات تکمیلی گفت که خریدار 
واکسن ها  و  است  بهداشت  وزارت  واکسن ها  این 
به صورت رایگان توزیع می شود. حیدر محمدی این 
امنای  از سوی هیأت  اضافه کرد که واکسن  را هم 
ارزی وارد می شود، اما بنا به  نظر سازمان غذا و دارو و 
وزیر بهداشت، همزمان به شرکت های وارد کننده هم 

فراخوانی برای تامین واکسن داده شده است.
رئیس  روحانی  حسن  گذشته  هفته  همچنین 
ستاد  مصوبه  هفته  »این  کرد:  اعالم  هم  جمهوری 
که  هایی  واکسن  چهارچوب  در  که  بود  کرونا  ملی 
وزارت بهداشت و درمان مشخص و معین کرده، هر 
بخش خصوصی با ارز نیمایی می تواند واکسن را وارد 
کند، بیاورد و در بیمارستان های خصوصی، دولتی و 
هر جا که وزارت بهداشت و درمان مناسب می دانند 
تزریقات انجام بگیرد. حتی اگر یک کارخانه و یک 
تولیدکننده بزرگ برای کارگران خودش می خواهد 
استفاده  واکسن  از  و  وارد کند  با هماهنگی  و  برود 
کند. واکسنی که ما وارد می کنیم و به صورت مجانی 
استفاده خواهد شد، آن حساب و برنامه دیگری دارد 
که طبق آن برنامه عمل می کنیم؛ کادر درمان، افراد 
مسن و افرادی که بیماری زمینه ای دارند در اولویت 
دیرتر  مقدار  عادی  افراد  به  است  ممکن  و  هستند 
ارز  با  دیگر  از طریق  اگر کسی خواست  ولی  برسد 

نیمایی واکسن وارد شود و تزریق شود هیچ مشکلی 
نداریم.«

البته درحالی رئیس جمهور و مسئوالن سازمان غذا 
و دارو اعالم می کنند که واردات واکسن کرونا آزاد 
است که شرکت های واردکننده دارو و فعاالن این 
کرونا  واکسن  واردات  امکان  کنند  می  اعالم  حوزه 
تهیه  برای  مناسب  زمان  ایران  عمال  و  ندارد  وجود 
واکسن های خارجی را از دست داده است. محمود 
اتاق  سالمت  اقتصاد  کمیسیون  رئیس  نجفی عرب، 
بازرگانی گفته است هم اکنون شرکت های تولید کننده 
واکسن، در تالشند تا واکسن را برای جمعیت کشور 
خود تامین کنند. از سوی دیگر، کشورهای متقاضی 
را پیش  خرید کرده اند و  نیاز خود  قبل  از  واکسن، 
دیگر واکسنی وجود ندارد که شرکت  های خصوصی 
گفته  همشهری  به  او  کنند.  تهیه  را  آن  بخواهند 
واکسن  خرید  برای  دولت ها  دنیا،  تمام  در  است:» 
و عمال بخش خصوصی خودش  اقدام کردند  کرونا 
را وارد این ماجرا نکرد؛ چراکه امکان پرداخت برای 
واردات واکسن در توان شرکت های خصوصی نیست 
و اگر قرار باشد بعدا هزینه آن از دولت گرفته شود 
اصال مشخص نیست که چه زمانی این اتفاق بیفتد. 
عمال شرکت های خصوصی توان تامین میزان زیادی 
از واکسن کرونا را ندارند و از همان ابتدا یعنی زمانی 
شرکت های  از  بودند،  تولید  حال  در  شرکت ها  که 
کنند.«  وارد  واکسن  تا  نشد  هم خواسته  خصوصی 
نجفی عرب معتقد است که ایران خیلی زودتر از اینها 
این  کند،  پیش خرید  را  کرونا  واکسن  می توانست 
اتفاق برای واکسن آنفلوآنزا هم می افتد، اما در ارتباط 
بخش  و  است  پیچیده تر  موضوع  کرونا  واکسن  با 
واکسن  نمی تواند  آنفلوآنزا  واکسن  مانند  خصوصی 

کرونا وارد کشور کند.

.

ورود.به.موج.چهارم.کرونا
برای. گذشته. روز. کرونا. جان.باختگان. آمار.
دومین.بار.در.سال.جدید.رکوردشکنی.کرد.و.به.
مرگ.123.نفر.در.یک.روز.رسید..روز.جمعه.13.
فروردین.نیز.117.نفر.جان.خود.را.در.یک.روز.بر.
اثر.ابتال.به.کرونا.از.دست.داده.بودند..پیش.از.این.
در.اسفندماه.نیز.دوبار.تعداد.جان.باختگان.کرونا.
سه.رقمی.شده.بود،.اما.روند.فوتی.ها.طی.چند.ماه.
پایانی.سال.گذشته.بین.67.تا.98.در.نوسان.بود.

سه رقمی شدن مرگ های کرونایی در شرایطی رخ 
داده است که پیش از این مقامات وزارت بهداشت 
هشدار  آن  عواقب  و  نوروزی  سفرهای  به  نسبت 
باز  این حال سیاست دولت مبنی بر  با  بودند.  داده 
گذاشتن اکثر راه های کشور و شاد اعالم کردن رنگ 
ویروس  شیوع  واقعیت  از  دور  به  شهرها  کرونایی 
دیگر  بار  یک  را  کشور  عمال  کرونا،  یافته  جهش 
به مرگ های سه رقمی این ویروس مرگبار و موج 
چهارم کرونا سوق داد. موضوعی که البته با گالیه 
سعید نمکی، وزیر بهداشت هم روبه رو شد و او روز 
خود  اینستاگرام  صفحه  در  متنی  انتشار  با  جمعه 
تصمیم های  و  سفرها  بودن  مجاز  از  انتقاد  ضمن 
اخیر مسووالن برای نوروز ۱۴۰۰، از روزهای سخت 

پیش رو خبر داد.
 متن کامل

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3752479-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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تجارت.خارجی.در.دهه.90
تجارت. دهه. یک. به. نگاهی. .: دنیای.اقتصاد.
خارجی.ایران.نشان.می.دهد.پایین.ترین.ارزش.
تجاری.به.سال.99.تعلق.دارد..»دنیای.اقتصاد«.
در.گزارشی.فراز.و.فرود.حجم.تجارت.خارجی.
استناد. با. را. گذشته. سال. تا. .90 سال. از. ایران.
بررسی.کرده.است.. آماری. منبع.رسمی. به.دو.
ارزش. باالترین. می.دهد. نشان. آمارها. تحلیل.
تجاری.ایران.در.ابتدای.دهه.90.ثبت.شده.است..
بررسی.شرکای.تجاری.ایران.از.سال.90.تا.سال.
99.حکایت.از.آن.دارد.که.سکوی.اول.صادرات.و.
واردات.در.اختیار.کشورهای.محدودی.بوده.که.

مهم.ترین.آنها.چین.و.امارات.هستند.
اعداد  و   ۹۰ دهه  در  ایران  خارجی  تجارت  ارزیابی 
 ۱۳۹۹ سال  می دهد  نشان  آمده  دست  به  ارقام  و 
دهه ۹۰  رقم  پایین ترین  در  خارجی  تجارت  حجم 
قرار گرفته است. روند تجارت خارجی کشور از سال 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حکایت از آن دارد که پس از امضای 
برجام در میانه این دهه، شاهد رشد تجارت خارجی 
حجم  برجام  از  ترامپ  خروج  از  پس  اما  بوده ایم 
تجارت خارجی با افت مواجه شد و در سال ۱۳۹۹ به 
کمترین میزان ارزشی رسید. کارشناسان اعتقاد دارند 
آنچه روند نزولی تجارت خارجی را در سال های ۹۷، 

۹۸ و ۹۹ رقم زده است، به جز خروج آمریکا از برجام، 
سیاست های داخلی نادرست از جمله تخصیص دالر 
بوده  متعدد  بخشنامه های  صدور  و  تومانی   ۴۲۰۰
واردات  بر  را  تحریم ها  تاثیر  نیز  امر  همین  و  است 
البته »دنیای اقتصاد«  و صادرات افزایش داده است. 
به منظور بررسی آمارهای یک دهه اخیر به دو منبع 
رجوع کرده است؛ آمارهای وزارت صمت و آمارهای 
می دهد  نشان  ارزیابی ها  تجارت.  توسعه  سازمان 
آمارهای منتشر شده از سوی این دو منبع، متفاوت از 
یکدیگر است. به گونه ای که گاه شاهد اختالف آماری 
۱۰ تا ۲۰ میلیارد دالری در آمار تجارت خارجی از 

دو منبع آماری مذکور هستیم.
توسعه  سازمان  خارجی  تجارت  آمارهای  در   حتی 
تجارت نیز این تناقض دیده می شود و گاهی برای 
یک سال از این دو منبع سه آمار متفاوت از یکدیگر 
طبق  است.  شده  ثبت  توجه  قابل  اختالف های  با 
آمارهای اعالم شده از سوی سازمان توسعه تجارت، 
همچنان بدترین سال تجارت خارجی در دهه ۹۰، 
آمارهای  براساس  اما  است.  به سال گذشته  مربوط 
وزارت صمت، بهترین سال در تجارت خارجی کشور 
ارزش تجارت به ۱۰۵ میلیارد و  بوده که  سال ۹۰ 
که  است  در حالی  این  میلیون دالر می رسد.   ۶۰۰
آمارهای سازمان توسعه تجارت، سال ۹۳ را به عنوان 
بهترین سال تجارت خارجی کشور معرفی می کند. 
دریافت یک آمار واحد در تجارت خارجی می تواند 
تحلیل دقیق تری را از عملکرد تجار به دنبال داشته 

باشد.
نگاهی.به.سیر.تجارت.دهه.90

آنچه از تحلیل ها بر می آید سال ۹۰ و ۹۱ سخت ترین 
سال تحریم های آمریکا بوده است. اما آمارهای منتشر 
شده از سوی وزارت صمت از تجارت خارجی سال 
۹۰ نشان می دهد در سال ۹۰، حجم تجارت خارجی 

کشور به ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر رسیده 
است. در عین حال در سال ۹۱ این رقم افت کرده 
برای  البته در آمارهای وزارت صمت دو رقم  است. 
حجم تجارت خارجی سال ۹۱ ذکر شده که تفاوت 
چشمگیری با یکدیگر دارد. در آماری که انتهای سال 
در  ایران  خارجی  تجارت  حجم  شده،  منتشر   ۹۱
این سال ۹۴ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دالر ثبت شده 
است. اما در انتهای سال ۹۲، رقم اعالم شده حجم 
تجارت خارجی برای سال ۹۱، معادل ۸۶میلیارد و 
۱۷ میلیون دالر ثبت شده و مبنای مقایسه تجارت 
خارجی این سال با سال ۹۲ قرار گرفته است. تجار 
ایرانی در سال ۹۲ توانستند حجم تجارت خارجی را 
به ۸۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دالر برسانند که نسبت 
 ۹۳ سال  اما  است.  کرده  افت  خود  ماقبل  سال  به 
ارزش تجارت خارجی کشور نسبت به سال ۹۲ بیش 
از ۱۰ میلیارد دالر افزایش یافت و به ۹۰ میلیارد و 
۱۲۵ میلیون دالر رسید. اما مجددا در سال ۹۴ سیر 
به گونه ای  بودیم.  را شاهد  واردات  و  نزولی صادرات 
که حجم تجارت در این سال به ۷۷ میلیارد و ۲۵۰ 

میلیون دالر رسید. 
امضای برجام در سال ۹۴ موجب شد در سال های 
ارزش تجارت خارجی روبه رو شویم.  افزایش  با  بعد 
آمد و رفت های کشورهای خارجی به ایران پس از 
امضای برجام انگیزه فعاالن اقتصادی را بیشتر کرد 
موجب  ایران  با  همکاری  به  کشورها  سبز  چراغ  و 
افزایش حجم تجارت تا بیش از ۱۰ میلیارد دالر در 
سال ۹۵ شد. آمارهای ثبت شده از سال ۹۵ بیانگر 
دالری  میلیون   ۷۲۶ و  میلیارد   ۸۷ تجارت  ارزش 
است. افزایش تجارت خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه 
میلیون  و ۴۴۱  میلیارد  به ۱۰۱  آن  ارزش  و  یافت 
دالر رسید. پس از سال ۹۰، تجارت ایران وارد مدار 
۱۰۰ میلیارد دالر نشده بود و در این دهه تنها در دو 

سال ۹۰ و ۹۶ شاهد ارزش تجارت خارجی بیش از 
۱۰۰ میلیارد دالر بوده ایم. اما در سال ۹۷ بحران های 
ایجاد  ایران  بین المللی  روابط  و  اقتصاد  در  جدیدی 
شد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت یک طرفه 
از برجام خارج شد و بازگشت تحریم های اقتصادی 

علیه ایران، شرایط اقتصادی کشور را تغییر داد.
شرایط  در  می کردند  اعالم  دائما  مسوول  مقامات   
نیز  قرار گرفته اند و همین موضوع  اقتصادی  جنگ 
در سال  نادرست  و  ناگهانی  تصمیمات  اتخاذ  باعث 
به  آن  از  اقتصادی  فعاالن  که  تصمیماتی  شد.   ۹۷
عنوان تحریم های داخلی یاد می کردند. سیاست های 
تجارت  انقباض   ۹۷ سال  در  کشور  در  اعمال شده 
خارجی را به دنبال داشت. از این سو تخصیص دالر 
۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر لزوم رفع تعهد ارزی 
تجارت  متولیان  سوی  از  شده  اعالم  روش های  با 
خارجی، جامعه اقتصادی کشور را وارد بحران هایی 
به جز تحریم های آمریکا کرد. تاثیر عملکرد متولیان 
تجارت خارجی را می توان در حجم تجارت خارجی 
ایران در سال ۹۶ مشاهده کرد. در این سال ارزش 
واردات و صادرات به ۸۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دالر 
رسید. اما افت تجارت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ 
سرعت کمتری به خود گرفت و ۸۵ میلیارد و ۱۰۵ 
اما سال گذشته )سال ۹۹(  ثبت شد.  میلیون دالر 
کمترین میزان تجارت خارجی یک دهه اخیر رقم 
خورد. حجم تجارت خارجی در سال ۹۹ معادل ۷۳ 
میلیارد دالر اعالم شده است که در مقایسه با سال 
۹۸ کاهش بیش از ۸ میلیارد دالری را تجربه کرده 
است.  براساس آمار سازمان توسعه تجارت، تجارت 
از ۹۵ میلیارد و  ارزشی بیش  خارجی در سال ۹۰ 

۶۰۰ میلیون دالر داشته است. 
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3752449-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87
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متن کامل

رئیس.اتاق.ایران.در.نشستی.با.حضور.معاون.اول.رئیس.
جمهور:

بخش.تولید.باید.جذابیت.های.
بیشتری.نسبت.به.فعالیت.های.

غیرمولد.پیدا.کند
ایران.در.ستاد. اتاق. غالمحسین.شافعی.رئیس.
حضور. با. که. رضوی. خراسان. مقاومتی. اقتصاد.
جمهور. رئیس. اول. معاون. جهانگیری. اسحاق.

برگزار.شد،.راه.تحقق.شعار.سال.را.بیان.کرد.
حضور  با  رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  جلسه 
در  رئیس جمهوری  اول  معاون  اسحاق جهانگیری 

مشهد برگزار شد.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
و  پشتیبانی ها  »تولید،  شعار  تحقق  گفت:  ایران 
مانع زدایی ها«، در شرایطی امکان پذیر خواهد بود 
بیشتری  جذابیت های  »تولید«،  بخش  برای  که 
ویژه  به  و  اقتصادی  فعالیت های  دیگر  با  قیاس  در 

بخش های غیرمولد، ایجاد شود.
مقاومتی  اقتصاد  جلسه  در  شافعی  غالمحسین 
جهانگیری  اسحاق  حضور  با  که  رضوی  خراسان 
برگزار شد،  در مشهد  رئیس جمهوری  اول  معاون 

عنوان کرد: شعار امسال، شکل تکامل یافته عناوین 
سنوات گذشته است و به نظر من این شعار به اوج 

تکامل خود در بحث اقتصادی کشور رسیده است.
به  و عمل  این شعار  عملی  تحقق  کرد:  اضافه  وی 
یک  تشکیل  نیازمند  رهبری،  معظم  مقام  منویات 
نهاد فرا قوه ای است که از قوای حاکمیتی و بخش 
با  را  مانع زدایی  ویژه  به  و  شود  تشکیل  خصوصی 

رویکردهای عملی و اختیارات ویژه، دنبال کند.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
نظارتی کشور  نهادهای  رابطه،  این  ایران گفت: در 
مجلس  و  شوند  توجیه  کامل  صورت  به  باید  نیز 
شورای اسالمی در تدوین قوانین جدید، بحث موانع 

و مسائل اقتصادی را مد نظر قرار دهد.
شافعی افزود: از سال ۱۳۹۷ که محدودیت های قابل 
توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد شد و درآمدهای 
تاثیر تحریم ها و فشارها قرار  نفتی به شدت تحت 
که  بود  خصوصی  بخش  این  حقیقت  در  گرفت، 

اقتصاد کشور را اداره کرد.
او ادامه داد: جایگزینی درآمدهای نفتی در همین 
با صادرات غیرنفتی ممکن  نابرابر  و  شرایط سخت 
این  در  تراشی ها  مانع  که  حالی  در  هم  آن  شد، 

دوران به اوج خود رسید.
سال   ۵۰ طی  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
گذشته اندیشه هایی که بر اقتصاد کشور حاکم بود، 
و  مستقیم  طور  به  نفت  درآمد  توزیع  اندیشه های 
توزیع منابع آب، خاک و معادن به طور غیر مستقیم 
امسال، رنگ عمل  باشد شعار  قرار  اگر  بوده است؛ 
از  فکری  سرمشق  تغییر  نیازمند  بگیرد،  خود  به 

اندیشه های توزیعی به تولیدی هستیم.
شافعی خطاب به معاون اول رئیس جمهور، متذکر 
شد: اگر به فکر توسعه خراسان رضوی هستید باید 
قدرت مرکزی را بشکنید تا استانداران، با اختیارات 

کامل به عنوان والیان منطقه مدنظر قرار بگیرند و 
سازمان برنامه ریزی و بودجه به جای نگاه هزینه ای، 

نگاه درآمدی به استان ها داشته باشد.
ساخت های  زیر  تقویت  و  ویژه  توجه  خواستار  وی 

مرزی استان خراسان رضوی شد.
۱۴۰۰، سال کاهش مشکالت است**

سال  نشست،  این  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
۱۴۰۰ را سال کاسته شدن از مشکالت، فشارها و 
تنگناها توصیف و بیان کرد: سال ۱۳۹۹ سال بسیار 

سختی برای کشور بود.
اسحاق جهانگیری در این نشست افزود: در تبیین 
 ۱۳۹۰ سال  در  کشور  که  بس  همین  این سختی 
به میزان ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی داشت اما 
میلیارد   ۱۰ حدود  به  میزان  این   ۱۳۹۹ سال  در 
دالر رسید که کمتر از پنج میلیارد دالر آن نصیب 

دولت شد.
وی اقتصاد ایران را جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان بر 
اساس حجم تولید ناخالص داخلی توصیف و بیان 
شده،  ایجاد  مردم  برای  که  مشکالتی  بخاطر  کرد: 
مرغ  صف  و  اقتصادی  مشکالت  زیرا  عذرخواهیم 
قابل دفاع نیست اما در پایان فعالیت دولت طوری 
عمل خواهیم کرد که از تحریم ها عبور کرده باشیم 
و واکسن کرونا به وفور در اختیار مردم قرار گرفته 

باشد.
الزمه توسعه ملی، استفاده از فرصت ها است**

معاون اول رییس جمهوری در ادامه نشست ستاد 
اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: الزمه توسعه 
ملی کشور استفاده از فرصت های اقتصادی، سیاسی 
و بین المللی است و هنر مدیران دلسوز نیز استفاده 

از این فرصت ها برای ایران است.
وی افزود: آمریکا که خود اعتراف کرد در سیاست 
شکست  کشورمان  به  تحریم ها  و  حداکثری  فشار 

مختلفی  تحریم های  اخیر  سال های  ظرف  خورده، 
را اجرا کرد.

سقف  تحریم ها  برای  ابتدا  داد:  ادامه  جهانگیری 
می توانید  مقدار  فالن  تا  مثال  که  کردند  مشخص 
کشورهای  برخی  زمان  آن  در  اما  بفروشید  نفت 
دوست نظیر چین و هند حاضر نبودند بیشتر از آن 
مقدار از ما نفت بخرند لذا فهمیدیم باید گلوگاه های 

تحریم را بشناسیم.
و  انجام شد  به خوبی  مذاکرات  هرچند  گفت:  وی 
توافق هایی به دست آمد اما به نقض دائم تحریم ها 
را  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  لذا  نداشتیم  امید 
با صبوری ملت و  تعریف کردیم و خدا را شاکریم 
تدابیر رهبر معظم انقالب اسالمی فشارها را پشت 

سر گذاشتیم.
معاون اول رییس جمهوری، »ستاره خلیج فارس« 
و  ذکر  مقاومتی  اقتصاد  طرح های  ترین  مهم  از  را 
بیان کرد: با وجود تحریم های ظالمانه توانستیم به 
موفقیت های خوبی در حوزه نفت و گاز دست یابیم.
وی افزود: کشور قطر سال ۱۳۹۲ حدود دو و نیم 
جنوبی  پارس  مشترک  گازی  میدان  از  ایران  برابر 
همین  افتتاح  با  اکنون  اما  می کرد  برداشت  گاز 
میزان ۶۰۰  به  و  قطر  از  بیشتر  طرح ها، کشورمان 
میلیون مترمکعب برداشت گاز دارد؛ حال آنکه قطر 

در سقف ۵۵۰ میلیون مترمکعب مانده است.
برای  نیاز  مورد  زمان  پیشتر  داد:  ادامه  جهانگیری 
اما  بود  روز   ۷۲ فعالیت  یک  شروع  مجور  صدور 
است  یافته  کاهش  روز  سه  به  زمان  این  هم اینک 
لذا باید در راستای همینگونه اقدامات حرکت کرد.

انتقاد از مصوبه مجلس**
وی در ادامه به طرح انتقال آب از دریای عمان و 
بیان  و  اشاره  نیز  رضوی  خراسان  به  فارس  خلیج 
کرد: با این قیمت آب، صنعت می تواند فعالیت کند. 

https://www.mehrnews.com/news/5148367/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://otaghiranonline.ir/news/37593
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روسای.اتاق.های.بازرگانی،.اصناف.و.تعاون.ایران.در.نامه..
به.رئیس.جمهور

مشکالت.صادرکنندگان.با.
تصویب.پیش.نویس.13.ماده.ای.

کمیته.ارزی.حل.می.شود
روسای.اتاق.های.بازرگانی،.تعاون.و.اصناف.ایران.
حوزه. مشکالت. اگر. کردند:. تأکید. نامه.ای. در.
مصوبه. اجرای. عمالً. نشود،. برطرف. صادرات.
دولت. اقتصادی. هماهنگی. ستاد. .177 جلسه.

بالاثر.خواهد.ماند.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
روسای  همراه  به  ایران،  کشاورزی  و  معادن 
به  نامه ای  در  ایران  تعاون  و  اصناف  اتاق های 
خصوصی  بخش  پیشنهادهای  رئیس جمهور 
در  داد.  ارائه  را  کشور  ارزی  مدیریت  برای 
به   ۱۳۹۹ سال  پایانی  ماه  در  که  نامه  این 
است  شده  تأکید  نوشته شده،  رئیس جمهوری 
که پیش نویس ۱۳ ماده ای که در کمیته ارزی 
 ۱۷۷ جلسه  مصوبه  تکمیل کننده  معطل مانده، 
ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابالغ 

آن، مشکل صادرکنندگان را حل می کند.
روحانی،  حسن  به  نامه  این  کامل  متن 

رئیس جمهوری ایران به شرح زیر است:
بروز  هستید،  مستحضر  که  همان گونه  احتراماً 
مشکالت متعدد در حوزه سیاست گذاری ارزی 
سبب  ظالمانه  تحریم های  وقوع  از  بعد  کشور 
فرصت های  و  ظرفیت ها  علی رغم  تا  گردید 
کشور  صادرکنندگان  روی  پیش  ایجادشده 
نتواند  صادرات  ملی  پول  ارز  کاهش  سایه  در 
اقتصاد  اهداف  پیشبرد  نفع  به  شرایط  این  از 
صادراتی  و  اقتصادی  بنگاه های  توسعه  و  ملی 
بهره برداری نماید که البته بخشی از این مسائل 
بخشی  و  تحریم ها  سخت ترین  بروز  دلیل  به 
و  بروز  کشور  داخلی  مشکالت  دلیل  به  دیگر 

ظهور یافته است.
در این میان، صدور بخشنامه های متعدد ارزی 
به ویژه  اجرایی  دستگاه های  سوی  از  تجاری  و 
در  گذشته،  نیم  و  سال  دو  طی  مرکزی  بانک 
و  کرده  زمین گیر  آر  کشور  صادرات  شرایطی 
فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که 
اساس  بر  غبارآلود،  و  شرایط سخت  همین  در 

مرکزی  بانک  محترم  رئیس کل  رسمی  اعالم 
میلیارد   ۲۲ بالغ بر  ایران،  اسالمی  جمهوری 
دالر از ارز صادراتی کشور که پوشش دهنده ۷۰ 
ارزی بخش های مختلف کشور  نیازهای  درصد 
تأمین شده  غیرنفتی  صادرات  طریق  از  بوده، 

است.
با درایت حضرتعالی مبنی  در چنین شرایطی، 
از  تجاری  سیاست گذاری های  ریل  تغییر  بر 
بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این 
وزارتخانه که با صدور ابالغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع »شیوه های 
به  صادراتی«  ارز  بازگشت  و  ارزی  تعهد  رفع 
منصه  به   ،۱۳۹۹/۸/۱۲ مورخ   ۹۰۸۲۹ شماره 
دل  در  امید  بارقه های  است،  رسیده  ظهور 
صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی 
مشکالت  حل  رویکرد  با  مزبور  ابالغیه  که 
وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات از طریق 
ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین شده است، 
باید عالوه بر حل مشکالت واردات، مسائل پیش 

روی صادرکنندگان را نیز حل وفصل نماید.
ابالغیه  روح  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته 
۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در 
حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده 
است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، 
کماکان مشکالت جدی به قوت خود باقی مانده 
عماًل  نگردد،  اقدام  رفعان  جهت  در  چنانچه  و 
به  شد؛  خواهد  بالاثر  نیز  ابالغیه  این  اجرای 
و  معدن  صنعت،  محترم  وزیر  دلیل  همین 
تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام 
نمود  مأمور  را  تجارت  توسعه  سازمان  ارزی 
دستگاه های  تمامی  نمایندگان  حضور  با  تا 
اتاق  سه  نمایندگان  کنار  در  اجرایی  مختلف 

این  تکمیلی  موارد  اصناف  و  تعاون  ایران، 
درنهایت،  که  داده  قرار  موردبررسی  را  ابالغیه 
 ۱۳ پیش نویس  تدوین  جلسات،  این  خروجی 
بندی مورد تأیید تمامی دستگاه های اجرایی و 
مزبور  کمیته  تقدیم  که  بوده  خصوصی  بخش 
جهت تصویب گردید. اما اکنون علیرغم تمامی 
تالش های صورت گرفته و طرح این موضوع در 
بالغ بر سه ماه،  کمیته ماده )۲( بعد از گذشت 
متأسفانه این پیش نویس به تصویب نرسیده و 
به تبعان ابالغیه ۱۷۷ کماکان بالاثر باقی مانده، 
 ۹۹ سال  پایان  در  صادرکنندگان  به نحوی که 
هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال های 
در طرف  و  نمی دانند  و ۱۳۹۹   ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷
مقابل نیز، واردکنندگان به همین دالیل قادر به 
تصمیم گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان 
احساس  مجدداً  که  به  نحوی  نیستند؛  کافی 
اولیه در واحدهای تولیدی نمایان  کمبود مواد 

شده است.
گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان 
اثبات کننده  امر  این  که  بوده  تقاضا  برابر  دو 
خارجی  تجارت  مشکل  که  است  موضوع  این 
همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل 
بازرگانی،  اتاق  لذا  است.  نشده  صادرات محقق 
صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق 
مشاوران  به عنوان  ایران  تعاون  اتاق  و  اصناف 
قوای سه گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی 
روند کنونی، معتقدند چنانچه اصالحیه ۱۳  از 
بر  عالوه  بود،  رسیده  تصویب  به  مذکور  بندی 
در  پیش  سال های  از  باقی مانده  مشکالت  حل 
حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، 
این حوزه در سال ۱۴۰۰  اقتصادی در  فعاالن 
متصور  خود  روی  پیش  روشنی  نیز چشم انداز 

خواهند بود                            .متن کامل

http://otaghiranonline.ir/news/37598
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اقتصاد ایران و جهان

جمشید.نفر،.رئیس.کمیسیون.توسعه.صادرات.غیرنفتی.
اتاق.ایران:

مقررات.گمرکی،.مانعی.در.
رقابت.پذیری.کاالی.ایرانی

بندهای.بسیاری.به.دست.و.پای.گمرک.زده.اند.

که.حرکت.آن.را.کند.می.کند..مقررات.مربوط.به.

تجارت.در.کشور.و.کاری.که.اقتصاد.کشور.می.کند،.

مصداقی.از.ضرب.المثلی.است.که.می.گوید.لقمه.
را.دور.سرمان.می.چرخانیم.و.می.خوریم.

ظرفیت های گمرکی کشور با چشم اندازی که برای 
توسعه صادرات غیرنفتی ترسیم کرده ایم، همخوانی 
ما،  تقویت سازمان ها در کشور  ندارد. طی سال ها، 
درحالی که  شده،  انجام  کارکنان  تعداد  افزایش  با 
تقویت  به  ازجمله گمرک،  در سازمان های مختلف 
زیرساخت ها، مدرن سازی  فرایندها و تسریع کارها 

نیاز داریم.
 در بعضی موارد، در مسیر نفوذ هرچه بیشتر دولت 
زیرساخت ها  ضعف  اما  کردیم،  حرکت  الکترونیک 
رحمت  صد  گفتیم  که  شده  آزاردهنده  به اندازه ای 
به روش های سنتی و فرایندهای قدیمی. در بعضی 
موارد قطع ارتباطات و سیستم ها و ضعف اینترنت، ۲ 
تا ۳ روز به مدت زمان انجام کار افزوده است. این در 
حالی است که هراندازه معطلی در فرایند صادرات 
دارد.  اثر  محصوالت  تمام شده  قیمت  بر  واردات،  و 

تجارت  هزینه های  افزایش  و  رقابت پذیری  کاهش 
که به فعال اقتصادی تحمیل می شود، از پیامدهای 
در  زیرساخت ها  ضعف  از  ناشی  معطلی های  منفی 

گمرک است.
سازمان های  در  کارکنان  با  مستقیم  ارتباطات 
برقراری  با  و  برسد  میزان  کمترین  به  باید  دولتی 
اتوماسیون، همه امور اداری در مدت زمانی مشخص 
و قابل پیش بینی انجام شود. با اجرای اتوماسیون در 
انجام  برای  بیشتر  زمان  دقیقه  اگر یک  سازمان ها، 
کرد.  بررسی  را  آن  دالیل  باید  شود،  صرف  کاری 
متأسفانه ما در سازمان های دولتی ازجمله گمرک، 
در این مسیر حرکت نکردیم و این یکی از چالش ها 
در مسیر رقابت پذیری کاالی ایرانی و بهبود تجارت 

خارجی است.
تجربه یک.

اقتصاد،  از بهترین روش ها برای بزرگ کردن  یکی 
ورود  پایدار،  اشتغال  توسعه  و  تحریم ها  زدن  دور 
این مسئله  به کشور است.  موقت کاال و تجهیزات 
به طور مستقیم با گمرک در ارتباط است. در ورود 
نمی کند  پرداخت  هزینه ای  ایرانی  طرف  موقت، 
کارگزار  می کند.  ایفا  را  تولیدکننده  نقش  صرفاً  و 
محصول  بعد  و  می کند  وارد  را  اولیه  مواد  خارجی 
ایران صادر شده و رفع تعهد ارزی  ساخته شده در 
انجام می شود. درواقع با تسهیل ورود موقت، عالوه 
بر کاهش چالش های ارزی ناشی از تحریم، تجارت 
حفظ  شغلی  فرصت های  و  شده  بزرگ  هم  کشور 
می شود. باوجود همه پیامدهای مثبت ورود موقت 
برای تجارت کشور،  مقررات پیچیده و بوروکراسی 
سنگین در گمرک این فرایند را برای فعال اقتصادی 
ورود  برای  مثال،  برای  است.  کرده  دشوار  ایرانی 
باید ضمانت نامه تهیه کرد که هزینه و  موقت کاال 
زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. متن کامل

رئیس.مرکز.پژوهش.های.اتاق.ایران:

نقدینگی.کافی.برای.تامین.
سرمایه.در.گردش.وجود.ندارد

ایران. بازرگانی. اتاق. پژوهش.های. مرکز. رئیس.

سرمایه. برای. کافی. منابع. و. نقدینگی. گفت:.

گذاری.در.کشور.وجود.ندارد.و.از.منابع.موجود.
هم.به.خوبی.استفاده.نمی.شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
محمد قاسمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه 
خبری شنبه شب اظهار داشت: اگر چه حرف های 
زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می شود، 
اما واقعیت این است که تأمین مالی تولید از طریق 
کشور،  در  خارجی  گذاری  سرمایه  و  سرمایه  بازار 
گفت  می توان  بنابراین  است.  نبوده  وسیع  چندان 
در  گذاری  سرمایه  برای  کافی  منابع  و  نقدینگی 
کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی 

استفاده نمی شود.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به اینکه نظام بانکی، نظام تأمین اجتماعی یا نظام 
حمایتی نیست، گفت: نظام بانکی قرار نیست خزانه 
گذاران  سیاست  که  هاست  سال  باشد.  دولت  دوم 
اعم از دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود 

خارج کرده اند.

طرح های  در  بانکی  نظام  نقش  اینکه  بیان  با  وی 
حمایتی  نگاه  صرفاً  مشابه  طرح های  و  زودبازده 
بنگاه ها جنبه  این  ادامه داد: زمانی که  بوده است، 
به  و  پول، خراب می شود  باشند،  نداشته  اقتصادی 

جایی می رود که بازده ندارد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران اضافه 
کرد: از آن جایی که همیشه کسری بودجه وجود 
رجوع  کسری،  این  تأمین  راه های  از  یکی  دارد 

مستقیم و غیرمستقیم به بانک هاست.
بانک نباید منبع تأمین کسری بودجه باشد**

وی با بیان اینکه حجم عمده ای از منابع بانک ها به 
عنوان بدهی های دولت، محبوس شده است، تاکید 
عنوان  به  اینکه  نه  کند  بانکداری  باید  بانک  کرد: 
باید  سیاستگذار  باشد.  بودجه  کسری  تأمین  منبع 
نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور، هدایت کند 
اصالح  به  بانکی  نظام  و  مرکزی  بانک  اینکه  ضمن 

نیاز دارند.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با بیان 
به  مدرن،  اقتصادهای  همه  در  پول  گردش  اینکه 
صورت جدی مدیریت می شود، افزود: باید بانک های 
اطالعاتی نظام مالیاتی، بانکی و عملیات تولید را به 

هم وصل کنیم.
و  اولیه  مواد  قیمت  ثباتی  بی  کرد:  اضافه  قاسمی 
نبود دسترسی به موقع به منابع مالی از مشکالت 

اصلی تولید کنندگان است.
باید بازارهای موازی مدیریت کنیم**

اقتصادی  پورابراهیمی رئیس کمیسیون  محمدرضا 
گفت:  برنامه  این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
برای  مالی  تأمین  گذاری  هدف  مختلف،  علل  به 
بازده، محقق نشده و این  بنگاه های کوچک و زود 
موضوع در دولت های مختلف اتفاق افتاده و آمارها 
بیانگر آن است که تا ۴۰ درصد از این منابع به جای 
متن کامل
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تفکر.استراتژیک.از.حرف.تا.
عمل

دکتر.مهدی.جباریان
تفکر.استراتژیک.به.عنوان.یک.فرآیند.ذهنی.در.
جهت.دستیابی.به.اهداف.در.سطح.فرد،.گروه.یا.
سازمان.شناخته.می.شود..این.مفهوم.دارای.دو.
جزو.اساسی.است:.فکر.و.استراتژی..فکر.کردن.را.
باید.شامل.دو.عضو.تحلیل.و.ترکیب.دانست..در.
سمت.دیگر.استراتژی.وجود.دارد.که.راه.به.سوی.
آینده.را.مشخص.می.کند.و.دارای.درونمایه.ای.از.
جنس.دستیابی.به.اهداف.است..تفکر.استراتژیک.
بر.آن.است.که.با.تکیه.بر.مکانیزم.های.اندیشیدن،.

گزینه.های.ممکن.را.شناسایی.کند.
آیا ما یک متفکر استراتژیک هستیم؟**

گم  را  مسیرتان  جنگل  یک  میان  در  کنید  فرض 
کرده اید و نقشه ای هم در دسترس ندارید؟ چه باید 
کرد؟ باید منتظر امداد ماند یا حداکثر تالش برای 
رها شدن را انجام دهید؟ امداد چه زمانی به شما 
موقعیت  از  که  هست  کسی  اصوال  رسید؟  خواهد 
شما اطالع داشته باشد؟ راه خروج از کجاست؟ آیا 
این  کرد؟...  تعیین  را  جغرافیایی  موقعیت  می توان 
کسی  ذهن  می تواند  دیگر  سوال  ده ها  و  سواالت 
هر  و  کند  مختل  است  شده  گم  جنگل  در  که  را 
اشتباه محاسباتی یا پاسخ اشتباه به سواالت کلیدی 

تمام  فرد  جان  دادن  دست  از  قیمت  به  می تواند 
شود؟«

گمشده  فرد  دارد  امکان  که  اینجاست  در 
پیش فرض هایی داشته باشد. به طور مثال وی چنین 
می اندیشد که فرد یا افرادی در بیرون از جنگل از 
امدادرسانی  به  نسبت  و  دارند  اطالع  من  موقعیت 
اقدام خواهند کرد. این یک پیش فرض خواهد بود. 
پیش فرضی که می تواند تمامی تصمیمات بعدی را 
اساس  بر  گمشده  فرد  اگر  دهد.  قرار  تحت الشعاع 
این پیش فرض سایر تصمیماتش را اتخاذ کند، باید 
منتظر مانده تا سایرین شروع به امدادرسانی کنند.

اما در سوی دیگر داستان ما، این امکان هست که 
از  کسی  و  باشد  اشتباه  کامال  موجود  پیش فرض 
صورت  این  در  ندارد.  اطالع  گمشده  فرد  موقعیت 
غلط  فرضیه  یک  اساس  بر  بعدی  تصمیمات  تمام 
برای مورد مثال ما تمام  به قیمتی گزاف  می تواند 

شود.
سراغ  به  تا  باشید  داشته  ذهن  در  را  جنگل  مثال 
امروزه  کرونا  بحران  برویم.  دیگر  نمونه های 
قبلی  نرمال  وضعیت  به عنوان  آنچه  شده  باعث 
باشد.  نداشته  وجود  فعال  حداقل  می شناختیم 
از  وضعیتی  در  ما  داستان  گمشده  که  همان طور 
و  فعلی  شرایط  در  نیز  مدیران  داشت،  قرار  ابهام 
می کنند.  حس  را  ابهام  انتزاعی تر  شکلی  به  البته 
بحران تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ ادامه شرایط 
چه آثاری می تواند داشته باشد؟ چگونه می توان از 
شرایط به نفع سازمان خود بهره برد؟ و ده ها سوال 
پیش فرض  هر  وجود  می شوند؟  مطرح  که  دیگر 
کلیدی می تواند تمام تصمیمات را تحت الشعاع قرار 
دهد.  به ساده ترین بیان باید گفت تفکر استراتژیک 
برای  جایگزین  راهکارهای  کردن  پیدا  به دنبال 
خروج از این جنگل های ابهام آمیز و مه آلود است که 

در متن های مختلف گسترده شده اند.
  عناصر تفکر استراتژیک**

بزرگ، عمیق و بلندمدت فکر کردن است که در این 
شرایط سکان را به دست خواهد گرفت. واژه هایی که 
به گوش بسیار آشنا هستند، اما در عمل دستیابی 
اندیشیدن  بزرگ  بود.  خواهد  دشوار  بسیار  آنها  به 
باشد  کلی  درک  ایجاد  معنای  به  می تواند  خود 
دیدن  می شود.  داده  ارجاع  سیستمی  تفکر  به  که 
است  این  مانند  جنگل  در  گمشده  فرد  برای  کل 
نتیجه وی  در  بدهید.  به وی  از جنگل  نقشه ای  که 
البته  تعیین کند.  را  موقعیت خود  توانست  خواهد 
توانمندی تعیین موقعیت را داشته  در صورتی که 
باشد. تفکر سیستمی را باید شبیه به نگاه کردن از 
که  است  این شرایط  در  دانست.  زمین  به  هواپیما 
می توان موقعیت هر چیز را تشخیص داد و ارتباط 
بین قرارگیری عناصر، راه های مرتبط شدن آنها با 

یکدیگر و نقشه بزرگ را درک کرد.
اما عمیق بودن هم در کنار نگاه کلی اهمیت دارد. باید 
توجه داشت که با وجود اهمیت بزرگ دیدن، تاکید 
بیش از حد روی آن هم می تواند متفکر استراتژیک 
که  اینجاست  در  کند.  غافل  جزئیات  فهم  از  را 
می تواند  پیش فرض  می شوند.  مطرح  پیش فرض ها 
باعث شود تا دنیا را از دریچه دیگری ببینیم. من 
از شما می پرسم: آیا چین سرانجام خواهد توانست 
گوی سبقت را در رهبری دنیا از آمریکا برباید؟ تنها 
یک جواب ساده به همین سوال کافی است تا تمام 
استراتژی بزرگ یک کشور، سازمان، فرد و... را زیر 
و رو کند. اما آیا می توان به راحتی به بررسی ارزیابی 

پیش فرض ها پرداخت.
شناختی  خطاهای  اینجا  در  مانع  کوچک ترین 
به  تعهد  مانند  شناختی  خطاهای  انواع  هستند. 
هدف، سوگیری بازمانده، گذشته نگری و... می توانند 

از  شوند.  باید  که  شکلی  به  واقعیت ها  درک  مانع 
سوی دیگر هیچ سندی در دست نیست که گذشته 

لزوما مانند آینده باشد.
در کنار بزرگ اندیشیدن و تفکر عمیق باید مدت 
اینجاست  در  کرد.  مطرح  نیز  را  کردن  فکر  زمان 
که عامل زمان نیز مطرح خواهد شد. درک جهان 
و  است  سخت تر  نیز  کنونی  جهان  از  حتی  آینده 
هنوز  که  مشکالتی  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست 
بود.  آن هم سخت تر خواهد  از  نکرده اند،  بروز  هم 
است.  خطی  آینده  ما  برای  آینده  راحت فهم ترین 
گذشته  و  حال  روندهای  مسیر  در  که  آینده ای 
که  باشد  این  هم  آن  دلیل  شاید  می گیرد.  شکل 
نویسندگان  جز  به  راستی  به  متنفریم.  ابهام  از  ما 
می توانست  کسی  چه  علمی- تخیلی  داستان های 
ابتدای قرن بیست  ظهور بیماری کووید-۱۹ را در 
نکته آن  این  یکم پیش بینی کند! حداقل درس  و 
است که آینده به هیچ عنوان لزوما به شکل گذشته 
نیست، آینده می تواند دارای اشکال مختلف یا حتی 
بی شکل باشد. پس درک آن نیاز به باز بودن ذهن، 
قبول افکار متفاوت و اجتناب از خودکامگی فکری 

دارد.
در جمع بندی باید گفت رسیدن به تفکر استراتژیک 
به  رسیدن  در  افراد  از  بسیاری  که  است  یک سفر 
بر  تکیه  با  خورد.  خواهند  شکست  آن  مقصد 
آن  فاقد  مدیران  ۹۰درصد  حتی  موجود  تحقیقات 
بیش  روزانه  درگیری های  مانند  موانعی  و  هستند 
و  باز  ذهن  نداشتن  شناختی،  خطاهای  حد،  از 
سخت تر  را  آن  به  رسیدن  می توانند  گروه اندیشی 
تفکر  که  است  این  امیدوار کننده  نکته  کنند. 
رسیدن  برای  اما  است.  دستیابی  قابل  استراتژیک 
به آنها پیش از هرچیزی نیاز به ذهن شکاک است. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3740907-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3752335
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https://www.mehrnews.com/photo/5147211/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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