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و از سوی دیگر تالش و تمهیدات شرکتهای ایرانی و دولت در
جهت حفظ ارتباطاتی که در زمان برجام شکل گرفته هستیم.

این است که بتوانیم این رابطه را با یک عده از شرکتهای چینی
در زمینه واردات و صادرات حفظ کنیم.

رییس انجمن سنگ آهن ایران:
میانبرهای عبور از شرایط اورژانسی

فعاالن اقتصادی میگویند در شرایط اورژانسی قرار داریم و
تحریمها بازخواهند گشت ،در این شرایط شرکتهای بزرگ
طرف قرارداد ایران زودتر از شرکتهای کوچک یا شرکتهایی
که بهصورت پراکنده با ایران کار میکردند عکسالعمل نشان
میدهند؛ بهطوریکه در چنین شرایطی شاهد محدود کردن
قراردادها و کاهش خدمات از سوی این شرکتها خواهیم بود؛
موضوعی که قطعا روی روند صادرات و واردات سنگآهن و فوالد
کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت .مهرداد اکبریان رئیس انجمن
سنگآهن طی گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» و درخصوص شرایط
ویژهای که ایران در آن قرار دارد بر این باور است :عمده کشوری
که درخصوص مواد معدنی و از نظر صادراتی با ایران فعالیت داشته،
چین بوده است.

وی در ادامه به موضوعاتی که ذهن صادر و واردکنندگان سنگآهن
را مشغول کرده اشاره کرد و گفت :موضوعی که واردکنندگان و
صادرکنندگان مواد معدنی سنگآهن را آزار میدهد این است که
در یک سیستم دولتی ،مشکالتی از «ترانسفر پول» گرفته تا «عقد
قراردادهای بزرگ» را شاهد خواهیم بود ،در این باره نه تعهدهای
کالن و نه تعهدهای طوالنی را نمیتوان به عهده گرفت.در شرایط
کنونی وارد و صادرکنندگان نگران وضعیت یک تا سه ماه آینده
هستند ،در واقعهیچ شرکت و تاجری حاضر به ارائه تعهدی نیست
که بیشتر از دو تا  ۳ماه امکان پایداری داشته باشد.بنابراین در
شرایط ریسکی کنونی و بر اساس تجربه سالهای قبلی تحریم یک
سری خودتحریمیها به وجود خواهد آمد .در این شرایط دولت به
فراخور وضعیتی که در کشور به وجود آمده از اهرمها و ابزارهای
کنترلی شدیدتری استفاده میکند.درست است که در نگاه اول
این روند شاید مفید به نظر برسد یا اینکه یک آرامش موقتی مانند
اثر یک مسکن در بازار به وجود آورد ولی این روند یک اشکال
عمده خواهد داشت و آن هم این است که باید یادمان باشد ایران
سالهاست تحریم است ،در این شرایط چگونه این کشور تنفس و
کار کرده است؟

بازگشت چین و آمریکا پای میز مذاکره (عقبنشینی در
بحث جنگ تجاری) ،احتمال افزایش تنش تجاری بین اروپا
و آمریکا بر سر ایران ،افزایش قابل توجه قیمت نفت ،رشد
شاخص دالر جهانی ،روابط ایران و چین در دور ه جدید
بخشی از عوامل عمده روزهای اخیر هستند که در زمینه
صادرات و واردات مواد معدنی با تمرکز بر سنگآهن ایران
تاثیرات خاصی را روی بازارهای مختلف میگذارند و نقاط
تاریک و روشنی را در آینده بازار سنگآهن ایران و جهان
ایجاد میکنند.

پس از سخنرانی دونالد ترامپ در روز سهشنبه مطابق با ۸
می ۲۰۱۸و از زمان ضرباالجل  ۳تا  ۶ماهه ،که زمان حداقل ۹۰
و حداکثر  ۱۸۰روزه بازگشت تحریمهای اقتصادی ایران را نشان
میدهد ،حال  ۱۴روز گذشته است ،شرایطی که برای ایران خاص
و ویژه است ،در این برهه از یکسو شاهد فشار آمریکا برای خارج
شدن شرکتهای بزرگ و کوچک طرف اقتصادی ایران از برجام

وی درخصوص سوگیریهای این کشور در مواجهه با ایران ودر
زمینه صادرات و واردات سنگآهن با اشاره به این موضوع که دولت
چین سیاستهایی بهصورت مشترک با متحدان تجاری دیگرش
و آمریکا دارد گفت :ولی سیاست چینیها بعضی اوقات سمت و
سوی خاصی میگیرد بهطوریکه شرکتهای تجاری خصوصی این
کشور یک آزادی عمل نسبی را همیشه در تصمیمگیریهایشان
دارند تا از ظرفیتهای به وجود آمده جدید در هر شرایطی استفاده
کنند.اکبریان در توضیح این شرایط که در چین و در مواجهه با
ایران حاکم میشود بر این باور است :در شرایط تحریم که منجر
به از بین رفتن رقبا از بازار میشو د این موضوع به چینیها اجازه
میدهد که از این فضا استفاده کرده و در این شرایط با انرژی
بیشتر و متفاوتتری کارکنند.
تجربه سالهای گذشته تحریم به ما نشان داده است که چینیها
به اتفاق تجارت با ایران را ترک نکردهاند ،در این شرایط ،امید ما

در طول سالها ،هم تجار و هم طرفهای مقابل ایران که با آمریکا
هم کار کرده و طرفهای تجاری این کشور بودهاند ،شبکههایی را
برای دا دوستد ،واردات ،صادرات و برای ترانسفر پول ایجاد کردهاند
که برای ایجادشان هزینه شده است.وی ادامه داد :در شرایط
کنونی اگر رویه دولت بخواهد به این شکل باشد که شبکههایی
که در این مدت چند ساله که مفید هم بودهاند ،جمعآوری و قطع
شوند( ،بهعنوان مثال میتوان به صرافیهایی اشاره کرد که مدتها
در این زمینه کار میکردند) میتواند شرایط سختی را برای فعاالن
تولیدی ایجاد کند.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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این فعال بخش خصوصی در ادامه گفت :روشی که در حال حاضر
دولت در حال ارائه آن است را از نظر اجرایی ،فعال ناقص میدانم،
متاسفانه عدم چابکی در روش دولت وجود دارد و اگر در این زمینه
به همین روش ادامه دهیم ،چرخه واردات و صادرات مواد معدنی
دچار نقصان خواهد شد.
این در حالی است که حفظ بازار واردات و صادرات روی تولید
ملی کشور همیشه تاثیر شگرف داشته است ،بهطوریکه نقص
در چرخه واردات و صادرات موجب پایین آمدن تولید ملی خواهد
شد .که کاهش تولید ملی را باید سرچشمه تبعات منفی دیگری
همچون بیکاری ،رکود و تورم دانست.این به آن معنا است که
اگرچه با استفاده از یکسری ابزارهای کنترلی در جهت ترمیم
عاملی همچون افزایش نرخ ارز حرکت کرده ایم ولی از طرف دیگر
در حال از دست دادن خیلی چیزهای دیگر هستیم.
رئیس انجمن سنگآهن ادامه داد :نباید این نکته را فراموش
کنیم که آن سوی مرز دشمنی است که بهصورت علنی و رسمی
اعالم میکند که هدف من برای روزهای آینده ایران ،تحت فشار
قراردادن حداکثری این کشور است.ایران در مقابل این تحت فشار
قرار گرفتن باید به دنبال متحدان اقتصادی در زمینه واردات و
صادرات به منظور چرخش اقتصادی و جلوگیری از توقف این
چرخه باشد ،در واقع همانطور که سیاستمداران ایرانی به دنبال
متحدان سیاسی خود هستند ،تجار هم باید به دنبال متحدان
تجاری خود باشند.شرکتهایی هستند که طی سالها با ایران
همکاری کردهاند و طی این سالها سرمایهای به نام اعتماد به
وسیله مبادالت تجاری شکل گرفته است و نباید این اعتماد را
بهصورت ناگهانی از دست بدهیم ،نباید ارتباط را با این شرکتها و
طرفهای تجاری قطع کرد.

ایرنا/
97/03/01

دبیر انجمن سنگ آهن ایران:
ورود سنگ آهن به بورس کاال خواسته
تولیدکنندگان است
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن
ایران گفت :یافتن روش های اجرایی برای قیمت گذاری
منصفانه سنگ آهن بویژه بهره گیری از ساز و کار بورس
کاال از اولویت های این انجمن در سال جاری است.

«سعید عسکر زاده» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا اظهار داشت :هرگونه هدف گذاری و طراحی راهبرد
برای صنایع فوالد کشور بدون مالحظه شرایط عمومی معدن کاری
سنگ آهن ایران ،غیر واقعی و شکننده خواهد بود.
وی با بیان اینکه سیاست های کشور بر محیط کسب و کار بنگاه
های معدنی تولیدکننده و صادرکنندگان سنگ آهن اثر مستقیم
دارد ،تصریح کرد :تصمیم های اقتصادی ،حقوقی و معدنی اتخاذ
شده توسط نهادهای سیاستگذار حکومتی ،میزان بهره وری و

سودآوری بنگاه های معدنی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد :توسعه همفکری و همکاری
نهادینه میان دولت و بخش خصوصی و اصالح فرآیند سیاستگذاری
عمومی در بخش معدن کشور از مهمترین راه های پیشگیری از
اتخاذ تصمیماتی است که چنانچه بدون مالحظه شرایط عمومی
کسب و کار سنگ آهن ،اتخاذ شود ،منجر به افزایش هزینه های
غیر ضروری محیطی ،بر بنگاه های فعال خواهد شد.
وی ادامه داد :تشکیل دبیرخانه مشترک دولت و مجلس و توجه
ویژه وزیر صنعت ،معدن و تجارت به نظرخواهی از تشکل های
بخش خصوصی ،فرصتی بی نظیر از هماهنگی همه ارکان موثر در
بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.
عسکر زاده تاکید کرد :بر این اساس ،تمرکز سیاستگذار بر ایجاد
تحرک در تقاضای موثر در بازارهای پایین دست معادن ،مانند
مسکن و فوالد یا بازارهای خارجی ،سیاستگذاری مبتنی بر مشاوره
با همه ذینفعان و بهبود محیط کسب و کار معدنی کشور ،از
مهمترین اولویت های یک سال آینده فعاالن بخش خواهد بود
و در مقابل انجمن سنگ آهن ایران نیز همه توان و همت خود را
برای ایجاد هماهنگی درون بخشی اعضا و ذینفعان و متمرکز کردن
بخش خصوصی بر سیاست های کلی توسعه به کار خواهد بست.
وی با یادآوری اینکه کسب و کار سنگ آهن ایران تحت تاثیر
روندهای بازار جهانی سنگ آهن نیز قرار دارد ،گفت :بنگاه های
فعال در این کسب و کار به منظور تداوم تولید و حفظ ظرفیت
های موجود ،نیازمند بکارگیری انواع روش های تنوع بازار ،مدیریت
هزینه و افزایش میزان هماهنگی برای حضور در بازارهای خارجی
هستند.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
اظهار داشت :شکل دهی به انواع همکاری های بین بنگاهی از
جمله تشکیل کنسرسیوم های فروش ،ابزاری برای افزایش قدرت
چانه زنی در مقابل خریداران خارجی و مدیریت رقابت مخرب
بنگاه های ایرانی در بازارهای بین المللی است.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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** تامین کنسانتره و گندله
عسکر زاده با اشاره به اینکه همه سنگ آهن دانه بندی شده مورد
نیاز صنایع داخلی توسط معدن کاران سنگ آهن کشور تامین می
شود ،تاکید کرد :مهمترین مساله ای که از سوی دولت نیز مکرر
اعالم شده ،تامین کنسانتره و گندله مورد نیاز فوالدسازان کشور
است.
وی تصریح کرد :سیاستگذاری الزم برای تکمیل زنجیره سنگ آهن
و توسعه ظرفیت های فرآوری ،نیازمند هدف گذاری های واقعی
در حوزه تولید فوالد کشور ،بویژه با توجه به فناوری های به کار
رفته در آن است.
این مقام صنفی ادامه داد :تامین سنگ آهن مورد نیاز صنایع
فوالد کشور بویژه در افق  ،1404صرف نظر از سناریوهای مختلفی
که وجود دارد ،نیازمند صرف میلیاردها دالر سرمایه گذاری و
بکارگیری ظرفیت های تخصصی موجود در معدن کاری سنگ
آهن ایران است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
گفت :اعمال سیاست های تشویقی بویژه در حوزه اکتشاف و
تامین مالی از مهمترین پیشنهادهای این انجمن به دولت است؛
انجمن سنگ آهن با اعالم آغاز نهضت فرآوری بخصوص در معادن
کوچک و متوسط ،خواهان توجه ویژه دولت و مجلس به روش های
تامین منابع مالی مورد نیاز در کنار برنامه ریزی الزم برای تامین
زیرساخت ها است.
به گزارش ایرنا ،میزان ذخایر کنونی سنگ آهن ایران سه میلیارد
تن و حجم استخراج سالیانه معادن کشور حدود  400میلیون تن
برآورد می شود که بیش از  60درصد آنها مصالح ساختمانی است.
پارسال بیش از  984میلیون و  200هزار دالر سنگ آهن صادر
شد.

ایرنا/
97/03/01

کیوان جعفری طهرانی عضو انجمن سنگ آهن ایران:
شرکت های اروپایی به دنبال حضور در بخش معدن
ایران هستند
کارشناس ارشد بین الملل در حوزه معدن و فوالد و مشاور
پروژه های چرخه فوالد کشور گفت :شرکت های اروپایی
فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی به دنبال راهی برای
دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا بوده و تالش می کنند
با استفاده از قانون انسداد در ایران باقی بمانند.
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سایر اروپایی ها و شرکت های تابعه آنها را با خود همسو کنند.
به گزارش ایرنا ،قانون انسداد پیروی شرکت های اتحادیه اروپا
را از تحریم های فرامرزی آمریکا ممنوع ساخته و شرکت ها را
مجاز می شمارد زیان های ناشی از این تحریم ها را از عامل آن
دریافت کنند .براساس این قانون ،آرای ناشی از داوری های خارج
از اتحادیه اروپا که براساس تحریم های آمریکا صادر شده باشند،
ملغی می شوند.

اخبار انجمن

در بند دوم بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا در قانون انسداد ،آغاز
روند رسمی برداشتن موانع تامین مالی فعالیت های داخل ایران از
سوی بانک سرمایه گذاری اروپا اعالم شده است .این امر به بانک
سرمایه گذاری اروپا اجازه می دهد از سرمایه گذاری اتحادیه اروپا
در ایران حمایت کند .این امر به ویژه می تواند برای شرکت های
کوچک و متوسط مفید باشد.
جعفری طهرانی بطور نمونه به فعالیت شرکت «اُتوت ِک» در زمان
تحریم های گذشته اشاره کرد که با نام شرکت دیگری و به شکل
غیرمستقیم حضور داشت.
وی افزود :انتظار می رود سایر شرکت های اروپایی به صورت
جوینت ونچر (همکاری مشترک) یا با مدیریت ایرانی در کشورمان
حضور بیابند و باید منتظر باشیم و موضع گیری ها را ببینیم.

«کیوان جعفری طهرانی» روز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا درباره خروج یکجانبه آمریکا از برجام و «قانون
انسداد» افزود :آلمان قویتر از سایر کشورهای اروپایی برای حضور
در ایران اعالم آمادگی کرده و مقابل آمریکایی ها ایستاده است.
وی ابراز امیدواری کرد آلمان ها طوری به ادامه مسیر بپردازد که

مشاور پروژه های چرخه فوالد کشور درباره چین نیز یادآورشد:
این کشور به عنوان بزرگترین خریدار سنگ آهن ایران (دستکم
 90درصد سنگ آهن صادراتی کشور به چین صادر می شود) به
دنبال تداوم خریدها از ماست؛ اما باید مراقب باشیم اجرای طرح
ها گران تمام نشود.
باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
معدن نیوز/
97/03/06

و واردات را مسدود کرده است لذا در صورتی که این سیستم به
همین منوال ادامه پیدا کند در آیندهای نزدیک صادرات بسیاری از
مواد معدنی کشور به علت نداشتن سود کافی متوقف خواهد شد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران به معدن نیوز خبر داد؛
صعود  10درصدی قیمت سنگ آهن در بازار داخلی
 /افزایش هزینههای لجستیکی با خروج امریکا از
برجام

رئیس انجمن سنگ آهن ایران ،افزود :از نظر صادرکنندگان این
سیستم دچار مشکالت فراوانی بوده زیرا این تولیدکنندگان موظف
به در اختیار گذاشتن دالر حاصل از فروش محصوالت خود با
قیمت مصوب دولتی بوده اما از سوی دیگر هیچگونه تضمینی برای
دریافت دالر با همین قیمت برای آنها وجود ندارد و با توجه به
نرخ دالر در بازار آزاد صادرکنندگان مجبور به پرداخت هزینههایی
از جیب خود هستند که این امر باعث نارضایتی صادرکنندگان از
تصمیم اتخاذ شده دولت شده است.
وی با بیان اینکه با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریمها
هزینههای لجستیکی صادرات محصوالت معدنی افزایش
چشمگیری داشته است ،اظهار کرد :با بازگشت تحریمها و
محرومیتهای  6ماههای که با خروج امریکا از برجام ،برای
صادرات محصوالت مرتبط با سنگ آهن پیش آمده ،شرکتهای
کشتی رانی و خدماتی سفرهای خود را به خلیج فارس کاهش داده
که این موضوع باعث باال رفتن هزینه های حمل و نقل محصوالت
صادراتی شده است.
اکبریان تصریح کرد :از سوی دیگر شرکتهایی که به صورت کالن
از ایران محصوالت مورد نیاز خود را خرید میکردند و از جمله
شرکتهای شناخته شده صنایع معدنی چین هستند ،در تدارک
محدود کردن این خریدها بودهاند و قراردادهای خود را به صورت
کوتاه مدت منعقد میکنند لذا این تحوالت در آیندهای نزدیک
باعث کاهش صادرات خواهد شد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران از افزایش  10درصدی قیمت
سنگ آهن در بازار داخلی خبر داد و گفت :در چند ماه
گذشته سنگ آهن شرایط مناسبی از لحاظ قیمت در بازار
داخلی و جهانی نداشته است.

مهرداد اکبریان ،در ارتباط با وضعیت صادرکنندگان سنگ آهن
و مشکالت بوجود آمده برای آنها در پی نوسانات اخیر نرخ ارز،
گفت :در حال حاضر موضوع ترانسفر و نقل و انتقال پول یکی از
مهمترین مشکالت صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان سنگ
آهن بوده و دولت و بانک مرکزی با معرفی سیستم و دریافت ارز
از صادرکنندگان با قیمت  4هزار و  200تومان عمال راه صادرات

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به تغییرات به وجود آمده
در سیاستهای خارجی کشور و نیاز به تغییرات در نقشه راهبردی
زنجیره فوالد خاطرنشان کرد :با شرایط به وجود آمده ،در صورتی
که تمهیدات الزم برای نقشه راهبردی زنجیره فوالد در ماههای
آینده اندیشیده نشود به زودی این بخش و تمامی زیر مجموعههای

آن دچار مشکل خواهند شد و شاید در آیندهای نزدیک این نقشه
نیاز به تغییرات راهبردی داشته باشد.
وی در ارتباط با مقایسه رقم تولید سنگ آهن در  2ماهه نخست
امسال با سال گذشته ،گفت :برای مقایسه میزان تولیدات سنگ
آهن در سال جاری با سال گذشته باید منتظر اعالم ارقام  3ماهه
نخست امسال توسط دولت باشیم البته انجمن سنگ آهن ایران
به ارقامی که دولت منتشر میکند اعتقاد چندانی نداشته و به نظر
این رقمها در مقام مقایسه با سال قبل کمی با چاشنی اقرار همراه
بوده اما به صورت تقریبی ارقام واقعی به این اعداد نزدیک است.
اکبریان همچنین با بیان اینکه انجمن سنگ آهن ایران همیشه
از عرضه محصوالت معدنی در بورس کاال حمایت خواهد کرد،
افزود :عرض ه محصوالت در بورس کاال باعث بوجود آمدن روابط
شفاف بین خریدار و فروشنده است و این عرضه بر اساس شرایط
بازار میتواند انعطاف داشته باشد ،اما در این مقطع باید دید آیا
تولیدکنندگان تمایلی برای حضور در بورس کاال دارند یا خیر و
اگر جواب منفی است باید ریشه یابی کرد که چرا با وجود آنکه
این بستر برای حضور آنها فراهم است چرا تمایلی برای شرکت
در این بورس را ندارند.
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اخبار انجمن

رئیس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد :در دوره زمانی فعلی به
نظر میرسد علت نبود تمایل برخی تولیدکنندگان در بورس کاال
به ساختار بورس برمیگردد لذا برای ایجاد این تمایل ،نیازمند
مشوقهای بورسی و فرهنگسازیهای الزم خواهیم بود.
وی در پایان با اشاره به افزایش  10درصدی قیمت سنگ آهن در
بازار داخلی ،تصریح کرد :در چند ماه گذشته سنگ آهن شرایط
مناسبی از لحاظ قیمت در بازار داخلی و جهانی نداشته و به صورت
کلی در بازار جهانی شاهد نوسانات قیمت نبودهایم و از سوی دیگر
در بازار داخلی با توجه به شروع فعالیت تولیدکنندگان گندله و
کنسانتره که نیاز بخش فوالدی کشور را تامین میکنند قیمتها
ل گذشته با افزایش  10درصدی روبهرو بوده است.
نسبت به سا 

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
صمت/
97/03/09

راضیه لک در گفتوگوی اختصاصی با صمت مطرح کرد:
ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی در اکتشاف
فرصتی دست داد تا در حاشیه پنجمین همایش سنگآهن
ایران با دکتر راضیه لک ،رئیس سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور که معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت نیز هست ،گفتوگویی انجام دهیم و به موضوع
دسترسی سرمایهگذاران داخلی و خارجی که مشتاق
شناختن پهنههای معدنی و کار روی آن بر پایه اطالعات
این سازمان هستند ،بپردازیم.

دکتر لک از آخرین تصمیمها برای تسهیل این دسترسی به بانک
اطالعاتی سازمان زمینشناسی گفت.
مهمترین موضوع برای جذب سرمایهگذار خارجی در بخش
اکتشاف ،بانک اطالعاتی است .در این راستا چه اقداماتی انجام
شده است؟ در این زمینه ،برنامه سازمان زمینشناسی چیست؟

وظیفه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی فقط تولید
اطالعات است؛ اطالعاتی که به اکتشاف کمک میکند .سازمان
زمینشناسی به دنبال این است که اطالعات را در یک فرصت برابر
در اختیار همه سرمایهگذاران و شرکتهای توسعهای اعم از داخلی
و خارجی قرار دهد .به نظر میرسد این حرکت تحولی در این
بخش ایجاد کند .این اطالعات اعم از ژئوفیزیک هوایی ،ژئوفیزیک
زمینی و موارد مربوط به حفاری ،شناسایی عیار ماده معدنی و....
در تمام نقشهها از نظر ما اطالعات پایه است .برای هر کسی که
بخواهد کار معدنی کند ،این فرصت برابر ایجاد شده است.
چرا این شرایط فراهم شده است؟ آیا همه از وجود این اطالعات
خبر دارند تا به سراغ آن بیایند؟
به سازمان زمینشناسی اجازه داده شده درآمد اختصاصی داشته
باشد .با داشتن بستر مناسب مالی ،دادههای موجود به ویژه اطالعات
ژئوفیزیک هوایی به روش مغناطیسی در اختیار همه قرار میگیرد
و میتواند کانسارهای پنهان زیر زمین به ویژه سنگآهن را تا
عمق  ۵۰۰متری نیز با قدرت تفکیکی باال تشخیص دهد .روش
ژئوفیزیک هوایی به روش مغناطیسی ،بهترین و آخرین فناوری
موجود در این زمینه است که ایران نیز از آن بهر ه میبرد۵۰۰ .
هزار کیلومتر خطی این دادهها موجود است اما از آن بهرهبرداری
مطلوبی نشده زیرا سازمان زمینشناسی را کمتر کسی میشناسد
و کمتر جایی میداند این اطالعات در اختیار این سازمان است.
درباره توسعه پایگاه جامع دادههای علوم زمین چه اقداماتی انجام
شده است؟
پایگاه جامع دادههای علوم زمین اکنون جایگاه مناسبی ندارد .در
همین زمینه و برای توسعه دادههای علوم زمین یک قرارداد با
فنالند منعقد کردیم تا زمینه الزم برای روزآمد کردن بستر مناسب
دادههای علوم زمین و اطالعرسانی فراهم شود .در راستای تعامالت
نزدیکتر با بخش خصوصی ،شرکتهای توسعهای و بخش وزارتخانه
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نیز به نظر میرسد حرکتی در بخش معدن و به دنبال آن در
سازمان زمینشناسی در حال رخ دادن است چراکه توسعه معدن،
حلقه نخست زنجیره معدنی است.
اشاره کردید که قرار است از محل فروش دادههای زمینشناسی
درآمد داشته باشید .سازوکار دقیق آن چیست؟
قرار است اعتباراتی که دولت گذشته به منظور تولید اطالعات
پایه برای سازمان در نظر گرفته را در فرصت برابر در اختیار
بخش خصوصی قرار دهیم و ادامه کار را پس از این مرحله به
سرمایهگذار واگذار کنیم چراکه هنوز ریسک کار اکتشاف باالست
و هیچ سرمایهگذاری مایل نیست وارد این عرصه شود اما برای هر
محدودهای که بخش خصوصی بتواند ادامه اکتشاف بدهد ،دلیل
ندارد دولت اکتشاف را خودش ادامه دهد ،از این رو صد در صد از
ورود بخش خصوصی و سرمایهگذار حمایت میکند چراکه به کار
اکتشاف سرعت میدهد و بخش معدن نیز توسعه پیدا میکند.

اخبار صنعت و معدن

آیا شرکتهای معدنی میدانند به کجا باید مراجعه کنند و هزینه
آنها مشخص است؟ میتوانند هزینه مورد نیاز را ارزیابی و مدیریت
کنند؟ آیا اطالعات در این حد وجود دارد؟
اکتشاف از اموری است که ریسک باالیی دارد .ما محدوده را به
شرکتها نشان داده و دیتابیس اطالعات را میدهیم .حدس
میزنیم در این نقطه ،آنومالی و ماده معدنی وجود دارد و منطقه
امیدبخش است اما حتی سازمان زمینشناسی نمیتواند با اطمینان
بگوید در این منطقه ماده معدنی وجود دارد یا اگر در این مناطق
حفاری کنند به ماده معدنی مورد نظر خود با میزان ذخیره مورد
نیاز و عیار مورد نظر دست مییابند یا نه .بنابراین کسی که به
دنبال اطالعات میآید میداند تضمین صد درصدی درباره ادامه
اکتشافات وجود ندارد و حتما با ریسک روبهرو میشود.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
این ریسک هم تا زمانی که بخش خصوصی جلو نیاید ،به عهده
سازمان زمینشناسی است(تا زمانی که حفاری شناسایی انجام
شود و شکل ماده معدنی استخراجی و عیار آن مشخص شود) .در
این مرحله به گواهی کشف میرسیم که بخش خصوصی میتواند
این گواهی را خریداری کرده و به استخراج بپردازد .البته بخش
خصوصی ممکن است به طور مثال به سنگآهن نیاز داشته باشد و
پیش از مرحله گواهی کشف نیز وارد کار اکتشاف شود.
بودجه سازمان زمینشناسی برای سال  ۹۷چه وضعیتی دارد و آیا
با شرایط فعلی و برنامههای سازمان هماهنگ است؟
سازمان زمینشناسی از محل اعتبارات عمومی بودجه میگیرد.
این بودجه از محل اعتبارات طرحهای توسعه و تملک داراییها
کاهش یافته است .مهم است که بدانیم چرا بودجه سازمان
زمینشناسی که باید کار اکتشافات معدنی را انجام دهد ،کاهشی
بوده است .با این حال باید به این نکته هم اشاره کرد که برای
نخستین بار در  ۵۸سال گذشته ،امکان درآمد اختصاصی فراهم
شده و این اتفاق سابقه نداشته است .حاال این امکان فراهم شده
که برای ادامه اکتشاف از اعتبارات و سرمایه بخش خصوصی کمک
بگیریم و در حقیقت تکیهمان را به اعتبارات دولتی کم کنیم.
این روند ادامه خواهد یافت؟
من امسال را خوب ارزیابی میکنم .مذاکرههایی با بخش خصوصی
و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی داشتیم که باعث شده برای
ورود این  ۲بخش به اکتشاف ارتباطاتی شکل بگیرد.
آقای کرباسیان در نشست نوروزی خود با خبرنگاران گفتند قرار
است شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی به اکتشافات به

ویژه ذخایر عمقی ورود کنند .این نگرانی وجود دارد که انحصار
شکل بگیرد و حضور بخش خصوصی کوچک را با مشکل بیشتری
روبهرو کند؟
معادنی که مردم عادی به سراغش میروند کوچک و متوسط
هستند و رقم و عددهایی که در اکتشاف هزینه میشود ،در توان
اشخاص معمولی و شرکتهای معمولی و کوچک نیست اما وقتی
صحبت از معادن عمقی است میبینیم اکتشاف معادن بزرگ و
عمقی هزینه بسیار زیادی میطلبد و کسی هم که بنیه مالی ندارد
عالقهمند به ورود به این بخش نیست.
چرا دولت در این مرحله ورود نمیکند تا ریسک سرمایهگذار
حقیقی کم شود؟
هدف دولت این است که معادن شکل بگیرند ،زنجیرههای بعدی
آنها کامل شوند و ایجاد اشتغال کنند .حاال برای این اتفاق  ۲راه
داریم؛ نخست اینکه محدودهها و پهنههای معدن را اکتشاف کنیم
و چشم به ورود دولت داشته باشیم که در این صورت ممکن است
تا  ۲۰یا  ۳۰سال بعد این معادن شکل بگیرند .البته این روند بسیار
کند است.
دوم اینکه از بخش خصوصی کمک بگیریم .در هر حال سیاست
دولت این نیست که ایجاد انحصار کند و جلوی کسانی که مایل
به ورود به این بخش هستند را بگیرد .این فرصت برای همه فراهم
است و اکنون هم عدهای هستند که سرمایهای دارند و مایل به
ورود به این اکتشافات هستند ،چرا نگذاریم بیایند؟
بحث ورود اشخاص نیست بلکه بحث ورود شرکتهای بزرگ به
این عرصه و خطر انحصارگرایی است .ممکن است این فرصت به
طور مساوی در اختیار همه قرار نگیرد؟
اگر مزایده بگذاریم ،همه در شرایط یکسان به رقابت میپردازند و
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ما نیز فرصت رقابت را ایجاد کردهایم .آن وقت هر کسی که سرمای ه
و تمایل داشته باشد میتواند به این عرصه وارد شود و مانعی برای
حضورش وجود ندارد .به طور قطع کسی جلو میآید که پولش را
دارد و ریسک این کار را پذیرفته است.
در معدن مهدیآباد با اتفاق خوبی روبهرو شدیم و آن هم ورود
کنسرسیومی متشکل از معادن کوچک و بزرگ به همراه یک
شریک خارجی در استخراج معدن بود .چرا دولت از حضور چنین
کنسرسیومهایی استقبال نمیکند تا زمینه حضور خصوصیهای با
توان مالی کم را به این عرصه فراهم کند؟

اخبار صنعت و معدن

ما از این قضیه استقبال میکنیم که شرکتهای خارجی با
خصوصیها شریک شوند و برای اکتشاف قدم جلو بگذارند زیرا
با سرمایه خارجی میتوانیم اکتشافاتمان را انجام دهیم .این یک
اتفاق بسیار خوب از نظر ما است و مانعی برای آن وجود ندارد.
تا به حال شرکتهای سرمایهگذار خارجی ،پیشنهاد مستقیمی
مبنی بر تمایلشان برای ورود به این بخش داشتهاند؟
اینکه ادامه اکتشاف را به بخش خصوصی داخلی یا خارجی بسپاریم،
سیاست بسیار جدیدی است اما تاکنون روسیه عالقهمندی نشان
داده و مایل به سرمایهگذاری در اکتشاف بود ه و چندین جلسه
گفتوگو نیز انجام دادهایم .یک سری مذاکرهها هم با فنالند در
حال انجام است.
از استرالیا شرکتهای بزرگ معدنی برای حضور در این بخش
تمایل نشان دادند و معتقدند ایران دارای ظرفیت باال و ناشناختهای
است اما منتظر هستند ببینند شرایط چگونه پیش میرود .طبیعی
است که شرایط فعلی ،ریسک سرمایهگذاری را در بخش اکتشاف
باالتر میبرد و باید منتظر باشیم .با این حال من آینده را خوب
ارزیابی میکنم و منتظر اتفاقهای خوبی در این عرصه هستم.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
دنیای اقتصاد/
97/03/07

تشکیل کنسرسیوم اکتشاف و توسعه معادن

تشکیل کنسرسیوم اکتشاف و توسعه معادن فلزات با
هدف دستیابی به اهداف کالن بخش معدن و صنایع معدنی
در دستورکار متولیان معدنی کشور قرار گرفت .مهدی
کرباسیان در این نشست گفت :این کنسرسیوم همافزایی
بین شرکتها ایجاد میکند و سرعت عمل آن در پیگیری
امور اکتشاف ،منشأ اثرات خیر در بخش تامین مواد معدنی
خواهد شد.
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وارد فعالیتهای اکتشافی شوند.
کرباسیان با بیان اینکه فعالیت این کنسرسیوم باید شکل حقوقی
داشته باشد ،اضافه کرد :شکل حقوقی فعالیتها ،موضوع اولویتدار
است که باید برای آن برنامهریزی کنید.

اخبار صنعت و معدن

وی با تاکید بر اینکه کنسرسیوم اکتشاف پیشنهادها و درخواست
خود را به ایمیدرو و دولت اعالم کند ،افزود :تعیین سرمایه مالی از
سوی شرکتهای حاضر در کنسرسیوم میتواند یکی از اولویتها
باشد تا در برنامهریزی دچار مشکل نشوند.
در این جلسه مقرر شد پس از بررسیهای الزم نامهای خطاب به
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تنظیم شود تا کمیتهای متشکل از
ایمیدرو ،معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و سازمان زمینشناسی بهمنظور واگذاری برخی پهنهها به
این کنسرسیوم در دستور کار قرار بگیرد .در این میان پیگیری این
موضوع تا رسیدن به حصول نتیجه به شرکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایران محول شد.
اخبار فلزات/
97/03/02

وی تعیین منابع مالی و ضرورت ادامه فعالیت در قالب مجموعه
حقوقی را از الزامات این کنسرسیوم دانست و افزود :عملیات
اکتشاف و اجرای عملیات فازهای شناسایی ،پیجویی و اکتشاف
عمومی با اقدامات وسیع و جهشی ایمیدرو از سال  ۹۳در ۲۱
استان در بیش از  ۲۵۰هزارکیلومتر مربع و با شناسایی بیش از
 ۴۰۰پهنه جدید انجام شده است و ضروری بود که شرکتهای
بزرگ و نیازمند به موادمعدنی به ویژه سنگ آهن بهصورت گسترده
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت:
صندوق ضمانت صادرات ریسک صادرات کاالهای
ایرانی در بازارهای جهانی را با فرانشیز نزدیک به
صفر قرار دهد
وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت :صندوق ضمانت صادرات
با استفاده از مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده در
بودجه ،ریسک صادرات کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی
را با فرانشیز نزدیک به صفر قرار دهد.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از شاتا ،محمد شریعتمداری
در حاشیه همایش حمایت از کاالی ایرانی در مرکز بین المللی
همایش های صدا و سیما با بیان اینکه برای ایجاد بازار برای
محصوالت ایرانی در فضای خارج از کشور ضرورت داشت قدم
هایی برداریم،تصریح کرد :با مجلس به توافق رسیدیم و 1300
میلیارد تومان منابع در قالب قانون بودجه سال  97به عنوان مشوق
در اختیار دولت قرار گرفت که یک هزار میلیارد تومان آن به
صورت  100درصد تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اینکه این میزان باید در اختیار سازمان توسعه تجارت
ایران قرار بگیرد،افزود :باید با روشهایی که در ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی در قالب بسته های حمایت از صادرات به عنوان
مشوق پیش بینی شده مشوق های الزم در اختیار صادرکنندگان
قرار بگیرد.
شریعتمداری ادامه داد :از سوی دیگر با افزایش سرمایه صندوق
ضمانت صادرات ،این صندوق ریسک صادرات محصوالت ایرانی
اعم از صادرات کاال یا خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی
را با فرانشیز حداقل (نزدیک صفر) قرار دهد تا برای صادرات
کاالهای غیرنفتی قد مهای بهتری برداریم و بازار برای تولید کاالی
ایرانی ایجاد کنیم.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :همه آیین نامه های این قانون
در دولت به تصویب رسیده و مکاتبات آن با سازمان برنامه و بودجه
انجام شده است .همچنین میزان تنخواه گردان این قانون نیز
تعیین شده است.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه قدمهای خوبی برای
مالیات بر درآمد نیز برداشته می شود،افزود :با این کار بخشی از
دغدغه های تولیدکنندگان در حوزه مالیات بر درآمد کاهش می
یابد.
دنیای اقتصاد/
97/03/05

نیاز به تولید ساالنه  ۴۰میلیون تن سنگ آهن در
سنگان
معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو در
پانزدهمین همایش علمی مهندسی معدن گفت :ساالنه ۱۷
میلیارد تن استخراج موادمعدنی در جهان انجام مى شود .به
گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،اردشیر سعد محمدی افزود:
۲۷درصد گردش مالى اقتصادى در بخش منابع طبیعى دنیا
متعلق به معدن است.
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براى  ۵سال آینده مشخص کرده است.به گفته وی ،معدن بر
خالف ذهنیتهاى موجود ظرفیت باالیی در اشتغالزایی دارد.
اخبار فلزات/
97/03/09

شریعتمداری با بیان اینکه نگرانی تولیدکنندگان در زمینه مالیات
بر ارزش افزوده به حق است،افزود :مجلس شورای اسالمی نیز این
موضوع را مد نظر قرار داده و همین روزها در صحن مجلس الیحه
جدید در این زمینه به تصویب می رسد.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده قرار بود مالیات بر مصرف
آزاد و اضافه باشد ،یادآور شد:متاسفانه این مالیات در ایران متوجه
تولید کننده شده است و امیدواریم با تصویب جدید شرایط مطلوب
تری برای ادامه کار تولیدکنندگان فراهم شود.
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اخبار صنعت و معدن

رشد  30درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن
معادن بزرگ
میزان تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت های بزرگ معدنی
طی ماه نخست سال  30 ،97درصد رشد یافت .این رشد در
پی افتتاحهای سال گذشته بهدست آمده است.
وی افزود :در دنیا حدود یک میلیارد و ۶۶۰میلیون تن فوالد
در سال تولید مىشود .در این میان میزان تولید فوالد ایران در
سال گذشته حدود  ۲۲میلیون تن بوده است.وی تصریح کرد :اگر
خواستار تغییر جایگاه جهانی خود هستیم باید نگاه خود را تغییر
دهیم .از طرفی برای رسیدن به ۵۵میلیون تن فوالد نیازمند ۱۳
میلیارد یورو سرمایهگذارى در حوزه توسعه زیر ساختها هستیم.
وی افزود :براى افق  ۱۴۰۴و تولید  ۵۵میلیون تن فوالد نیازمند
۱۶۲میلیون تن سنگآهن هستیم .در این راستا سنگان باید از
تولید فعلی خود به تولید ساالنه ۴۰میلیون تن سنگ آهن برسد.
معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان
کرد :هرسال در جهان ۲۳ ،میلیون تن مس تولید میشود که
سهم ما کمتر از ۲۰۰هزار تن است .همچنین درباره زغالسنگ
نیز میتوان گفت استخراج زغالسنگ خام ایران به  ۲میلیون تن
نمىرسد.وی با اشاره به اینکه  ۳۳۷هزار تن آلومینیوم در سال
گذشته در ایران تولید شده است ،افزود :در حوزههاى مختلف
معدنى با در اختیار داشتن ذخایر قابل توجه همچون  ۵درصد سهم
جهانى ،در بخش تولید تنها سهمى یک درصدى در حوزههای
مختلف را داریم و باید به فکر تغییر در تکنیکهای خود باشیم.
سعدمحمدی گفت :اتحادیه اروپا  ۲۰عنصر را بهعنوان عنصر خاص

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران ،تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور طی ماه
فروردین 3 ،میلیون و  881هزار و  97تن کنسانتره سنگ آهن
تولید کردند .این رقم در مدت مشابه سال گذشته 2 ،میلیون و
 986هزار و  658تن بود .از این میزان ،شرکت های «گل گهر»
یک میلیون و  548هزار و  322تن« ،چادرملو»  748هزار و 919
تن« ،سنگ آهن مرکزی»  460هزار و  689تن« ،توسعه معادن
و صنایع معدنی خاورمیانه»  503هزار و  130تن« ،گهر زمین»
 379هزار و  986تن و «اپال پارسیان سنگان»  240هزار و  51تن
کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.
کاهش  27درصدی تولید دانهبندی
بنا به این گزارش 6 ،شرکت بزرگ معدنی طی ماه فروردین355 ،
هزار و  225تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به
میزان تولید مدت مشابه سال گذشته ( 485هزار و  795تن)27 ،
درصد کاهش نشان می دهد .از این میزان ،شرکت سنگ آهن
مرکزی سنگان « 157هزار و  591تن» ،سنگ آهن مرکزی «94
هزار و  80تن» ،فالت مرکزی « 63هزار و  569تن» ،چادرملو 24
هزار و  314تن ،میشدوان « 8هزار و  910تن» و جالل آباد «6
هزار و  760تن» تولید کرده است.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
دنیای اقتصاد/
97/03/09

با الگوی «یونیدو» شناسایی شد
مسیر بینالمللی شدن کوچکها
تمرین اتصال بنگاههای کوچک و متوسط به شبکههای
بینالمللی در راستای توسعه بازار صادراتی و ارتباط با
سایر بنگاههای تولیدی جهان کلید خورد .این طرح قرار
است در قالب پروژه همکاری با سازمان یونیدو به منظور
حضور گستردهتر پیمانکاران صنعتی در مبادی بینالمللی
زده شود ،طرحی که قرار است زیرساختهای آن در دو
سال فراهم شود و پس از اینکه قابلیت ارائه آن به بازارهای
داخلی و بینالمللی فراهم شد ،به بخش خصوصی واگذار
شود.

به گفته فعاالن اقتصادی واحدهای کوچک و متوسط با ارتباطی
که با یکدیگر برقرار میکنند و اطالعاتی که در اختیار یکدیگر قرار
میدهند این امکان را به وجود میآورند تا بتوانند از تجربیات سایر
بنگاههای بینالمللی استفاده کنند که این امر ارتقای بنگاههای
کوچک و متوسط داخلی را به همراه خواهد داشت و موجب

میشود تا این بنگاهها بتوانند روند صادرات خود را توسعه بخشند؛
( )ISPXاقدامی است که در راستای توسعه شبکهای بنگاههای
کوچک و متوسط صورت میگیرد و ماهیتا بین واحدهای صنعتی
کوچک که به واحدهای صنعتی بزرگ داخلی یا بینالمللی خدمات
ارائه میدهند و موجب ایجاد ارتباط بین این بنگاهها میشود .از
سوی دیگر  ISPXاین امکان را به وجود میآورد تا این واحدها با
ارتباطی که با یکدیگر برقرار میکنند ،اطالعاتی در اختیار یکدیگر
قرار میدهند و در برخی مواقع با وصل شدن این بنگاههای کوچک
به یکدیگر از سوی دیگر بتوانند بازارهای جدید ایجاد کنند که این
رویکرد اصلی یونیدو محسوب میشود و در کل دنیا این سیاست
در حال اجرا است .این طرح قرار است در چهار مرحله «جمعآوری
اطالعات»« ،شناسایی اطالعات»« ،تجربههای موفق در داخل و
خارج» و «تبلیغات» اجرایی شود.
در این خصوص فرشاد مقیمی معاون برنامهریزی و اقتصادی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به «دنیای
اقتصاد» میگوید :در سالهای گذشته نیز ما این رویکرد را در
کشور اجرا میکردیم ،اما در حال حاضر اتصال به شبکه جهانی را
در دستور کار قرار دادهایم .به گفته معاون برنامهریزی و اقتصادی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این خصوص
نیز تفاهم نامهای با پارلمان بخش خصوصی بهعنوان نهاد اصلی
بخش خصوصی منعقد کردهایم که بر این اساس این تفاهمنامه در
دو سال ما زیرساختهای مورد نیاز برای اجرایی کردن این طرح را
فراهم میکنیم و پس از اینکه این طرح قابلیت اجرایی پیدا کرد،
این طرح را در اختیار بخش خصوصی قرار خواهیم داد تا بتوان
در بازارهای داخلی و خارجی از آن استفاده کرد .به گفته مقیمی،
این طرح از طریق هیاتهایی که برای مذاکره با هیاتهای داخلی
وارد کشور میشوند قرار میگیرد تا بتوانیم از مکانیزم این هیات
در این زمینه استفاده کنیم از سوی دیگر کار را به دست بخش
نیمه دولتی میسپاریم تا اجرایی شود .همچنین کار را به بازارهای
بینالمللی وصل میکنیم تا با ارتباط با شبکههای بینالمللی یکی
از وظایف بههمرسانی کسب و کارها فراهم شود و این وظیفه را از
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طریق ارتباط بینالملل فراهم خواهیم کرد.
به گفته معاون برنامهریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران ،یکی دیگر از رویکردهای این اقدام
رویکرد خوشهای که به حلقههای قبلی بازمیگردد که بنگاههای
صنعتی را در بخشهای مختلف به هم وصل میکند.
 ۱۰حوزه پیمانکاری

گزارش های خبری

طرح همکاری با سازمان یونیدو به منظور حضور گستردهتر
پیمانکاران صنعتی از الگوی یونیدو گرفته شده و پس از
داخلیسازی و نهادینه شدن در داخل کشور اجرای آن در دستور
کار قرار گرفته است .بر این اساس نیز در حال حاضر  ۱۰حوزه
پیمانکاری فرعی در  ۱۰استان شناسایی شده است و دفاتر ISPX
در این حوزهها فعالیت خود را شروع کردهاند .طبق برنامهریزی
انجام شده این دفاتر در سال جاری باید به اتاقهای بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی منتقل شوند .براساس برنامهریزی
صورت گرفته حوزههای دهگانه تعیین شده ،یکی از حوزههای
شامل «تجهیزات پتروشیمی و پاالیشگاهی» میشود که دبیرخانه
ملی و متولی اصلی استان البرز خواهد بود .حوزه بعدی مربوط به
«تجهیزات نفت و گاز» میشود که دبیرخانه ملی و متولی اصلی
استان خوزستان است؛ اما درخصوص حوزه «تجهیزات برق و
نیروگاهی» نیز دبیرخانه ملی و متولی اصلی استان یزد در نظر
گرفته شده است .برای حوزه «تجهیزات صنایع ریلی» نیز دبیرخانه
ملی و متولی اصلی آن استان مرکزی پیش بینی شده است؛ یکی
دیگر از حوزههای در نظر گرفته به «تجهیزات صنایع معدنی و
سیمانی» بازمیگردد که دبیرخانه ملی و متولی اصلی استان
کرمان است .اما برای حوزه «تجهیزات مجتمعهای فلزی» نیز
دبیرخانه ملی پیش بینی شده متولی اصلی استان اصفهان خواهد
بود .برای گروه «ساخت قطعات ،ماشینآالت و تجهیزات صنعتی»
نیز متولی اصلی استان آذربایجان شرقی در نظر گرفته شده است.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
یکی دیگر از حوزههایی که در این بخش گنجانده شده است به
گروه «قطعات خودروی سبک» بازمیگردد که دبیرخانه ملی و
متولی اصلی آن استان خراسان رضوی پیشبینی شده است؛ اما
درخصوص «ساخت قطعات و ماشینآالت کشاورزی» نیز دبیرخانه
ملی و متولی اصلی آن استان فارس خواهد بود.
 ISPXالگویی از یونیدو

متولی و حمایتگر این پروژه باید عالوه بر ایجاد بانک اطالعاتی
کامل و معتبر از تمام پیمانکاران و کارفرمایان ،نسبت به آموزش
شرکتهای پیمانکار ،ایجاد بازارهای جدید ملی و بینالمللی ،ایجاد
زیرساختهای حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی ،برقراری
ارتباط با صاحبان تکنولوژیهای برتر در سطح بینالمللی به منظور
انتقال دانش و تکنولوژی و غیره نیز اقدام کند.

انجام شده ،تاکید کرد :اتاق ایران به دنبال ملی کردن این پروژه
بوده و تمام تالش خود را در این راستا خواهد کرد .از طرفی معتقد
است که باید زمینه پیوستن به سازمان یونیدو را فراهم کنیم .وی
ادامه داد :اگر این پروژه را مانند سایر کشورها بهصورت بینالمللی
دنبال کنیم ،نتایج خوبی را در راستای جهانی شدن اقتصاد کشور
کسب خواهیم کرد.

نگاه ملی در اجرای پروژه  ISPXو همکاری با سازمان یونیدو به
منظور حضور گستردهتر پیمانکاران صنعتی در مبادی بینالمللی
موضوعاتی است که در نشست رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی مطرح و بررسی شد .طی دیدار رئیس اتاق ایران و مدیرعامل
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی که با حضور معاونان
اتاق انجام شد ،ملی شدن پروژه  ISPXو همکاری با یونیدو در
این حوزه مورد تاکید قرار گرفت .به باور بخشخصوصی اگر بتوانیم
در قالب این پروژه به سازمان یونیدو بپیوندیم ،پیمانکاران صنعتی
کشور که در بانک اطالعاتی ثبت شدهاند ،قادر خواهند بود با معرفی
خود بهصورت جهانی ،فعالیتهای بینالمللی خود را توسعه دهند.
باید توجه داشت که این پروژه یکی از پروژههای توسعهای سازمان
ملل و یونیدو بوده و بر اساس تجربیات موفق شرکتهای بزرگ
چندملیتی و همچنین کشورهای توسعهیافته ایجاد شده است.

در ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی این پروژه
را بهصورت پایلوت در استان اصفهان در سال  ۱۳۸۶شروع کرد و
ادامه اجرای آن را در سطح استان از سال  ۱۳۹۲به اتاق اصفهان
واگذار کرد .سازمان از سال  ۱۳۹۴سعی کرد اجرای این پروژه را
در سطح ملی دنبال کند و بر همین اساس طی دو سال مطالعه
 ۱۰مزیت بزرگ پیمانکاری کشور را شناسایی و برنامهریزی اجرای
آن را انجام داد .همچنین برای اجرای این پروژه ،تفاهمنامهای با
اتاق ایران در سال  ۱۳۹۵امضا کرد .طی سال  ۱۳۹۶مراحل و
روش اجرایی این پروژه در جلسات متعددی توسط اتاق و سازمان
بررسی و در نهایت تفاهمنامه تخصصی به همراه آئیننامه آن تهیه
و مقرر شد این پروژه طی دو سال با همراهی اتاق و سازمان پیش
برود و بعد از دو سال (انتهای سال  ،)۱۳۹۸اجرای این پروژه
بهطور کامل به اتاق ایران منتقل شود.بر اساس مفاد تفاهمنامه،
دفتر مرکزی آن در اتاق ایران تشکیل و اعضای آن و همچنین
اعضای شورای راهبردی و سیاستگذاری این پروژه از هر دوطرف
مشخص شدند.از طرف اتاق ایران در شورای راهبردی محمدرضا
خباز و محسن چمنآرا و از طرف سازمان نیز معاون صنایع کوچک
و مدیر توسعهای سازمان انتخاب و معرفی شدند .در دفتر مرکزی
نیز از طرف اتاق ،بابک ولیزاده بهعنوان عضو و مسوول دفتر فنی و
مرکزی پروژه معرفی شد .از طرفی به منظور بهرهگیری از تجربیات
اتاق اصفهان یک نماینده از طرف این اتاق به عضویت دفتر مرکزی
در آمد.
۵هزار واحد کوچک در کشور

صادق نجفی ،مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی نیز با تایید آنچه مطرح شد ،گفت :ملی شدن پروژه و پیوند
با یونیدو دو موضوعی هستند که میتوان روی آنها کار کرد و نسبت
به آنها تصمیم گرفت .شورای راهبردی موظف است مطالعات الزم
را انجام دهد و نتیجهگیری کند .اگر یونیدو بتواند در این مسیر
نقشآفرین باشد ،از پیوستن به آن استقبال میکنیم .وی با بیان
اینکه در حال حاضر بالغبر  ۹۲درصد صنایع کشور کوچک هستند،
تصریح کرد :سازمان در تالش است جدیتر از گذشته بر وضعیت
این صنایع تمرکز کند و آنچه نیاز دارند را فراهم سازد .امروز
نزدیک به  ۵هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط فعال بود که
تجهیزات و مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین میکنند .این
حجم از صنعت کشور باید مورد توجه قرار گرفته و زمینه تسهیل
فعالیت آنها را فراهم کنیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،از اختصاص تسهیالت
ارزانقیمت برای بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد و ثبت آنها
در بانک اطالعاتی  ISPXرا فرصتی برای حضور پررنگتر آنها در
عرصه اقتصاد دانست و ادامه داد :در گذشته توجه وزارتخانه تنها
معطوف به تاسیس شهرکهای صنعتی جدید در مناطق مختلف
کشور بود .امروز این نگاه تغییر کرده و به جد معتقدیم راهاندازی
شهرکهای جدید نتیجهای جز اتالف منابع ندارد ،بنابراین تمرکز
خود را بر توسعه واحدهای کوچک گذاشته و تالش میکنیم این
حوزه را فعالتر کنیم.

علیرضا اشرف ،دبیرکل اتاق ایران با تشریح فعالیتهایی که تاکنون

ادامه مطلب در صفحه بعد

بهطور کلی در هر کشور یک سازمان ،متولی اجرای پروژه میشود
و در صنایعی که آن کشور دارای مزیت است ،فعالیت میکند؛
در ایران حدود  ۱۰مزیت شناسایی شده است.بر اساس پروژه
توسعه نظام مبادالت پیمانکاری فرعی ایران ( ،)ISPXسازمانی
غیرانتفاعی زیرنظر دولت یا بخش خصوصی تشکیل میشود
و با ایجاد بانک اطالعاتی تمام پیمانکاران صنعتی و همچنین
کارفرمایان بزرگ ملی و بینالمللی و ایجاد ارتباط بین این دو گروه
زمینه توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط و در نتیجه افزایش
توان صادراتی آنها و همچنین افزایش اشتغال را فراهم میکند.
بر اساس متدولوژی یونیدو در راهاندازی پروژه  ISPXسازمان
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گزارش های خبری

باز گشت به فهرست
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در ادامه غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران از تغییر رویکرد
وزارتخانه و سازمان متولی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
استقبال کرد و گفت :در گذشته پارلمان بخش خصوصی نسبت
به تالش این سازمان در ایجاد شهرکهای جدید انتقاد داشت.
البته این انتقاد را در مورد برگزاری انواع نمایشگاهها در استانهای
مختلف آنهم با پسوند بینالمللی داشته و دارد؛ رقابت بین
استانها در برگزاری نمایشگاه ،اقدامی آسیبزا به اقتصاد کشور
است چراکه نتیجه آن تنها هدر رفت منابع خواهد بود.وی افزود:
البته همین وضعیت را در مورد ایجاد بنادر خشک نیز داریم که
باید با آن برخورد شود.رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در
مورد تفاهم بین اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک نیز گفت :این
اقدام باید بهصورت ملی دنبال شود و در پی آن هستیم که تمام
بندهای مندرج در تفاهمنامه را اجرایی کنیم.پروژه  ISPXدر کنار
راهاندازی بانک اطالعاتی ،بازاریابی ،بهینه کاوی و توانمندسازی
واحدها را بر عهده دارد و تاکنون در حدود  ۷۰۰پیمانکار در این
پروژه به ثبت رسیدهاند.

افزوده نهادههای معدنی در حلقههای بعدی این زنجیره محقق
میشود بنابراین این سهم ،به رقم  5تا  6درصد خواهد رسید.
به گفته وی ،اگر سهم معدن در اقتصاد ایران کمتر یا بیشتر از یک
درصد باشد ،نباید یک نکته را فراموش کرد که تاثیر رشد معدن
بر رشد اقتصادی ایران بهطور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر
از تاثیر تجارت و حتی صنعت است ،زیرا طبق آمار سازمان جهانی
کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن  17شغل وابسته و
تکمیلی در این بخش ایجاد میشود.
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طرفی  98درصد سنگآهن تولید شده در جهان برای تولید فوالد
مصرف میشود ،به همین دلیل اقتصادی ،رقابت با این عنصر و
جایگزینی آن کار سختی است.
وی افزود :از نظر حجم ذخایر قطعی و احتمالی ،وجود زیربناهای
مناسب ،وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه،
قیمت مناسب انرژی ،دسترسی به آبهای آزاد و همچنین نیروی
انسانی متخصص و تحصیلکرده در بخش معدن یکی از کشورهای
بسیار شاخص است.

گزارش های خبری

اکبریان ادامه داد :بخش معدن از جایگاه واقعی خویش فاصله
بسیار دارد .برای اینکه بتوانیم از مزیتهای نسبی ایران بهرمند
شویم ،باید هرکسی به نوبه خود تغییری بنیادین در نگرش و رفتار
داشته باشد .امروز اگر ما در انجمن سنگآهن ایران به دنبال بهبود
فرآوری هستیم ،نامش را نهضت فرآوری میگذاریم و معتقدیم
باید به نوبه خود برای کاری بزرگ برنامهریزی کنیم و تغییری
بنیادین داشته باشیم .امروز همگان اذعان دارند اگر سخن از جبران
عقب ماندگی کشور در حوزه اکتشاف میزنیم ،منظور تمام دست
اندرکاران ،همسویی و همراستایی جهت انقالب اکتشاف است.

دنیای اقتصاد/
97/03/09

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن
ایران گفت :میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید
ناخالص داخلی ( ، )GDPحدود  ۱درصد و سهم اقتصاد
صنایع معدنی حدود  ۵درصد است.

اکبریان اظهار کرد :اکتشاف و بهره برداری از معادن و ایجاد صنایع
معدنی ظرفیتهای شغلی بسیاری را ایجاد میکند و برابر آنچه
ذکر شد ،از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی
بسیاری وجود دارد .متاسفانه دولتها به این موضوع توجهی ندارند
و خیلی به این امر از منظر اشتغال زایی و ارزش افزوده ای که به
دنبال دارد پرداخته نمیشود.

مهرداد اکبریان در پانزدهمین همایش علمی مهندسی معدن اظهار
کرد :البته اشتباهی در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی
ما وجود دارد؛ زیرا زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از
معدن تا صنایع معدنی دیده شده ،اما در محاسبه ،معدن و صنایع
معدنی بصورت مجزا بررسی میشود .حال از آنجایی که ارزش

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
ادامه داد :در بین معادن فلزی نیز به دلیل اهمیت استراتژیک
و خصوصیات منحصر به فرد آهن ،معادن سنگ آهن از اهمیت
باالیی برخوردارهستند .آهن چهارمین عنصر فراوان در پوسته
زمین است و در مقایسه با سایر فلزات ،ارزش کمتری دارد .از

محاسبه سهم معدن در  GDPاشتباه است
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به عقیده وی ،اصالح سیاست و بهبود آرام جوابگو نیست .امروز
بخش معدن کشور نیازمند جهش است .این امر در خصوص نزدیک
کردن علم و تکنولوژی نیز مصداق دارد .امروز باید باور کنیم اگرچه
تالشهایی برای پیوند معدن و دانشگاه صورت گرفته اما مشکل
مهم و مشترک بیشتر این تالشها آن بوده که خواسته اند رابطه
ای فرمایشی و اجباری و حتی بعضا تشویقی بین این دو نهاد
موثر ایجاد کنند که هیچگاه اثر بخش نخواهد بود .زیرا که فرآیند
دستوری در علم و فناوری محکوم به شکستند و اقناع طرفین و
در عین حال استقالل مالی دانشگاهها بهترین راهکار برای حل این
معضل است .امروز دانشگاه باید رویکرد خود را به سمت تکنولوژی
تنظیم کند و مابقی آنچه تولید علم مینامد فراموش کند.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
آیروپکس/
97/03/03

به دعوت انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد:
جلسه هم نشینی فعالین حوزه ی معدن در خصوص
تغییرات نرخ ارز و شرایط پیش روی صادرات
کنندگان ایرانی در شرایط خروج آمریکا از برجام
به گزارش روابط عمومی انجمن سنگ آهن ایران روز
چهارشنبه مورخ  2خرداد  1397جلسه فوق العاده هیات
مدیره این انجمن به منظور هم نشینی با فعالین حوزه ی
معدن در خصوص تغییرات نرخ ارز و شرایط پیش روی
صادرات کنندگان ایرانی در شرایط خروج آمریکا از برجام
به منظور رسیدن به راهکارهای مناسب و اتخاذ سیاست
همگن در مواجهه با شرایط جدید اقتصادی کشور با حضور
اعضای هیات مدیره و دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران و
صاحبنظران مربوطه من جمله رئیس خانه معدن ایران،
نماینده مجتمع سنگ آهن سنگان ،نماینده شرکت صنعتی
و معدنی گل گهر ،نماینده شرکت چادرملو و نماینده شرکت
امیر سنگان پارسیان برگزار شد:
در ابتدای این جلسه مهرداد اکبریان رئیس هیات مدیره انجمن
سنگ آهن ایران ضمن تاکید به شرایط ویژه اقتصادی ایران در
حال حاضر و خروج آمریکا از برجام به زمزمه خروج تعدادی از
شرکت های فروش ماشین آالت معدنی و فرآوری از قراردادهای
همکاری با ایران اشاره کرد و گفت بعضا با مواردی مواجه هستیم
که شرکت هایی ماشین آالت فروخته اند و در حال حاضر تعهد
خدمات پس از فروش به شرکت های معدنی ایرانی را دارند،
صحبت از خروج قراردادها و عدم انجام تعهدات پس از فروش خود
کردهاند .وی با اشاره به تفاوت موضوع فورس ماژور و و تصمیم
گیری بر اساس مصلحت گفت :ما شرایط فورس ماژور را درک می
کنیم ولی نمیتوانیم علیرغم اینکه شرکتهای ما مابهالتفاوت هزینه

مربوط به برند و اطمینان از خدمات پس از فروش شرکتهای
سازنده را پرداختهاند ،صرفا به دلیل تحلیل این شرکتها و انتخاب
بازار بزرگتر متحمل خسارت شوند .انتظار ما از شرکتهایی مانند
دنیلی که عمده فعالیتشان در ایران بوده و و ماهیت وجودیشان در
ایران شرکل گرفته ،این بود که جزو آخرین شرکت ها برای قطع
همکاری با ایران باشند نه اولینشان.
اکبریان در ادامه با اشاره به اینکه دولت نگاه بلندمدت ندارد و
تصمیماتی که از جانب دولت گرفته می شود ،عمدتا تصمیمات
شفابخشی نیست از لزوم هماهنگ شدن تشکل ها و ارائه راهکارهای
کوتاه مدت و بلند مدت برای این موضوع صحبت کرد و درخواست
کرد که تمام تشکلها درجهت آسیب کمتر ،تصمیماتی در راستای
یک استراتژی کارشناسی همگن و همراستا اتخاذ نمایند.
هادی گلزار مدیر عامل شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان و عضو
هیات مدیره انجمن سنگ آهن در این رابطه خاطرنشان کرد:
نمی توان گفت که در جنگ اقتصادی نیستیم ،بخش خصوصی
به عنوان امانت دار سهام داران خود می بایستی این شرایط را
بپذیرد و و مطابق شرایط امروز برنامه ریزی کند .وی تصریح کرد
که با شرایط موجود و نحوهی تصمیم گیری دولت در عین حال
که باید حامی شرکت های ایرانی در مقابل شرکتهای خارجی
باشیم باید از شرکت های بخش خصوصی در مقابل دولت نیز
حمایت کنیم .گلزار در ادامه افزود :شرکت های سازنده ماشین
آالت از کشورهای آفریقای جنوبی و چین بهترین شراکای ما
بودند .اشتباه بزرگ شرکتهای ایرانی بود که وقتی واسطهگرهای
قوی ایجاد شد به آنها اعتماد کردند .این واسطه ها هم در این
شرایط بازار را دردست گرفتهاند .بنگاههای اقتصادی کشور را به
چالش می کشند و فرهنگ اقتصاد مملکت را به باد میدهند .وی
خاطرنشان کرد :من به عنوان کسی که باید جوابگوی  60هزار
سهامدار باشد نگرانم .نگرانی من هم از دو جهت است هم از داخل
و هم از شرکای تجاری مان در خارج از کشور .وی با اشاره به راه
اندازی سامانه نیما خاطر تصریح کرد  :بعد از چند ماه از راه اندازی
سامانه نیما تازه نامه دادهاند که ایرادات سیستم موجود را بگویید.
ایجاد سامانهی نیما باعث وارداتی کردن کشور شده است .همین

االن یک صف طوالنی برای ثبت سفارش ایجاد شده است .همهی
ریسک بر دوش تولیدکننده و صادرکننده است و در نهایت باید
درآمد را با دالر  4200تومان کسب کند فارغ از اینکه هزینهها را
با چه نرخی میپردازد .در این بین وارد کننده هیچ ریسکی ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن افزود :در کشوری کار می
کنیم که نقدینیگی مان کم است و عمده ی قراردادهای ما by
 backاست.
در این کشور 70 - 60درصد قرارداهای بخش خصوصی بای بک
است و عمدتا هم با چین قرارداد داریم .تولیدکننده ایرانی طی
قرارداداهای بای بک کارخانه را احداث و محصولش را تولید کرده
است .حاال در زمان پس دادن محصوالتش سیستم سامانه نیما
اجازه نمیدهد .اص ً
ال چنین حاالتی ( )… ,BOT, BY Backدر
آن پیشبینی نشده است .مگر میشود  60درصد قراردادهای بخش
خصوصی را دراین سیستم نادیده گرفت؟
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گزارش های خبری

وی در ادامه گفت :در مورد  60تا  70درصد قراردادهای نفتی
که دولتی هستند این مشکل به نحوی حل می شود ولی بخش
خصوصی چه باید بکند؟ گلزار با اشاره به وجود پتانسیل های
چینی قابل قبول که حاضرند کارخانه تحویل بدهند و محصول از
ما بگیرند تصریح کرد که در شرایط موجود ما ناخواسته مجبوریم
سرمایه گذار را فراری بدهیم.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد :اگر قراردادی
با مشخصات تعریف شده در سامانه نیما همخوانی نداشت ،این
سیستم پیش بینی بررسی دالیل را نکرده است .در چنین شرایطی
اعالم میکنند که درصورت اقدام ،شما به سازمان مبارز با قاچاق
کاال و ارز معرفی میشوید .سوالی که وجود دارد این است که ما
تولید کنندهایم یا قاچاقچی؟ هادی گلزار در ادامه صحبت خود به
عنوان گالیه عدم نظرخواهی دولت از تشکلهای بخش خصوصی در
مورد سامانه نیما را مطرح کرد و گفت بهتر بود با جویا شدن نظرات
تشکل های بخش خصوصی ،محدودیت های مذکور را اعالم کنند.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
این فعال اقتصادی در خصوص معایب سامانه نیما افزود :مهم
ترین مشکلی که این سامانه دارد این است که همانطور که
شفافیت این سامانه اطالعاتی را در اختیار ما می گذارد ،در اختیار
دشمنان اقتصادی ما نیز خواهد گذاشت و این ضربه بزرگی به
بخش خصوصی وارد میکند چون چنانچه بتواند مجموعهای
برای همکاری بیابد به دلیل استفاده از سیستم بانکی ،به سرعت
مشخص شده و امکان تحریم این شرکت نیز وجود خواهد داشت.
وی در بررسی دالیل اینکه چرا ما در اوج تحریم های اقتصادی
کمرمان خم نشد بیان کرد :در اوج تحریم های اقتصادی ما ارز
فوالدی و آهنی که دشمنان اقتصادی پیش بینی نکرده بودند وارد
ایران کردیم .اکنون اما با وجود سامانه نیما تمام اطالعات اقتصادی
مورد نیاز را داریم به دشمنان تقدیم می کنیم .گلزار در نهایت
بحث خود تحریمی اقتصادی را مطرح کرد و گفت :ارتباط با بانک
ها قطع شده است ،صرافی ها تعطیل شده اند ،تنها راه آوردن ارز از
طریق سامانه نیما است که مطمئنا رانت به وجود میاورد .مشکالت
جدید از قبیل مشکالت مالیاتی ایجاد میشود و متاسفانه به هیچ
کدام این مسائل از قبل فکر نکرده ایم .وی افزود :در شرایط موجود
باید سریع تصمیم گرفت .گلزار در خصوص خارج شدن شرکت
هایی مانند دانیلی و اتوتک گفت :باید پیش دستی کنیم و برگردیم
به شرکت های اصلی که مشکالت ایجاد شده توسط واسطه ها
به حداقل برسد .در ادام ه ی جلسه قدیر قیافه عضو هیات مدیره
انجمن سنگ آهن با اشاره به مصائب بخش خصوصی گفت :ما
چه اهرم فشاری داریم و چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ بخش
خصوصی واقعاً بی دفاع است .وی به لزوم ایجاد یک تیم منسجم
و چاالک اشاره کرد که با دولت مذاکره کند و با ارائه گزارشات
کارشناسی به دولت اثبات کند که این تصمیمات اتخاذ شده در
شرایط موجود چه ضربهای به اقتصاد دولت وارد میکند .وی در
ادامه خاطرنشان کرد :ما تجربههای زیادی در زمینه مشکالت ارزی
داریم .در مورد بحران اخیر خودمان یک تقاضای کاذب را به وجود
آوردیم .و تصریح کرد که :شاخص های اقتصادی وجود دارند که
می گویند در همین شرایط و با همین اوضاع احوال مملکت ،ارز
باید بین  5400تا  5800تومان باشد .نکتهی اساسی این است که

ما داریم با دالر  6200تولید می کنیم ،کاالرا صادر می کنیم و بعد
مجبورمان می کنندکه باید با دالر  4200بفروشید.
قیافه در این جلسه پیشنهاد داد که برای  12تا  15میلیارد دالر
پولی که آوردهی حاصل از صادرات بخش خصوصی است بازار
ثانویه تعریف شود .یعنی گروه های کاالی  9-8-7و  10را الزام
کنند که صرفاً با این ارز حاصل از صادرات وارد بشوند .و قیمتش
هم قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده بشود .اگر این اتفاق
بیافتد مطمئن باشید قیمت ارز هم تعدیل خواهد شد .در شرایط
فعلی صف طویلی به وجود آمده برای ثبت سفارش ارز  . 4200این
مساله باعث انباشت کاال می شود و این موضوع به تولید داخلی
ضربه خواهد زد .و باعث یک رکود بزرگ خواهد شد و به طبع آن
بحث اشتغال ضربه خواهد خورد .عضو هیات مدیره انجمن سنگ
آهن ایران در ادامه از لزوم تشکیل کارگروهی صحبت کرد که این
مباحث را به طور تخصصی پیگیری کنند و در حوزه های متفاوت
از قبیل تامین ارز ،تشکیل بازار ثاونیه در بحث ارز و شناسایی
دهلیزهای سامانه نیما ..راهکار ارائه کند .وی در پایان پیشنهاد داد
 :حتی کارگروه می تواند اعالم کند شرکتی در این شرایط از ایران
خارج شد دیگر نمی تواند برگردد و یا در دوران خروج از تحریم
جزو اولویت ها نخواهد بود و برای آن ضمانت اجرایی تعیین کند
تا شرکتهای خارجی صرفاً بر اساس سود و زیان مقطعی و کوتاه
مدت تصمیم نگیرند.
فرزانه معصومی به عنوان نماینده شرکت امیرسنگان پارسیان و
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در مبحث مشکالت به
وجود آمده از طریق سامانه نیما خاطرنشان کرد :شرکت امیرسنگان
و تعداد زیادی از شرکت های دیگر کاالهایی را که خریداری کرده
اند نمی توانند وارد کشور کنند به این دلیل که قبال برای پرداخت
آن توافق کرده و قصد داشتند بدون انتقال ارز ماشینآالت را وارد
کشور کنند و در حال حاضر هم سیستم به ما اجازه ثبت سفارش
نمی دهد .این مسائل باید به صورت فورس ماژور حل شوند.
نماینده شرکت چادرملو نیز در این رابطه اشاره کرد که شرکت

چادرملو هم مشکل مشابهی دارد وی اشاره کرد که یکی از
سهامداران عمدهی شرکت چادرملو بانک سپه است و و بنابراین
از مشاوره کارشناسان خبره آن بهر ه میگیریم با این وجود حدود
یک ماه است که است شرکت در صف تخصیص ارز بانک مرکزی
گیر افتاده است .نه به سمت سامانه نیما هدایت می شویم و نه
ارز  4200تومانی به ما میدهند .این باعث شده است پروژهای که
قرار بود در خردادماه راه اندازی شود با تاخیر جدی مواجه شود و
کاال و مواد اولیه پروژه های احیا شرکت چادرملو در گمرک بماند.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز ضمن اعالم آمادگی
درجهت همگن سازی تصمیمات و هماهنگ شدن نظر تشکلها ،در
مبحث معایب سامانه نیما عنوان کرد که این سامانه بحث پرداخت
حقوق به نیروهای خارجی شرکت های ایرانی را نیز در نظر نگرفته
است و اگر شرکتی در حال حاضر نیروی کار خارجی داشته باشد
نمی تواند ارز به کارکنان خود بدهد .وی با اشاره به اوضاع به وجود
آمده تصریح کرد که شرکت های بزرگ به تنهایی قادر به حل این
موضوع نخواهند بود و در شرایط موجود بهترین راه مشورت و
استفاده از اقتصاددانان کالن است.
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گزارش های خبری

در پایان سعید عسکرزاده دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران پیشنهاد
کرد که اوالً مانند فرصتی که برای ورود خودرو داده شده ،در
مواردی که از قبل اقدام شده و اسنادی مبنی بر این موضوع وجود
دارد راهکاری برای کوتاه مدت در جهت حل مشکل واردات بدون
انتقال ارز ارائه شود و مجوزهای مربوطه از دولت اخذ گردد .ثانیاً
در شرایط موجود کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای بخش
خصوصی برای این موضع تشکیل و مسایل مبتالبه اعضای تشکلها
از طریق نماینده آنها و به صورت متمرکز به این کارگروه ارجاع
گردد تا با رایزنی مشکالت خصوصاً موارد مشابه ،به سرعت قابلیت
حل و پیگیری داشته باشد .در مواردی که نیازمند کار کارشناسی
باشد ،به تشخیص کارگروه میتوان از کارشناسان داخلی و خارجی
استفاده کرد.
باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
ماین نیوز/
97/03/06

شرکت فنالندی اتوتک در ایران می ماند
شرکت اتوتک بیش از  40سال سابقه کار مداوم و ارائه
خدمات را در جمهوری اسالمی ایران دارد.

کنندگان درجه یک تامین گردید .اتوتک همواره برای اعتبار بدست
آمده در بازار ایران ارزش قائل بوده و تمام تالش خود را نموده تا
راه حل های جایگزین برای ادامه فعالیت در شرایط سخت را بیابد.
بنابراین عطف به شرایط کنونی کشور این شرکت اعالم می دارد
هیچ تصمیمی برای ترک ایران اتخاذ ننموده است و تمام تالش
خود را در جهت بررسی راه حل های جایگزین در صورت اجرایی
شدن تحریم ها به كار مى بندد.
ایرنا/
97/03/03

ایران و روسیه دو سند همکاری زمین شناسی امضا
کردند
سازمان زمین شناسی ایران و شرکت سهامی زمین شناسی
روسیه در سن پترزبورگ دو سند همکاری امضا کردند.

به گزارش ماین نیوز و به نقل از می متالز ،متن اطالعیه ارسالی
اتوتک دفتر ایران به پایگاه خبری «می متالز» به شرح ذیل می
باشد:
در سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و همچنین تحریم
های سنگین سال های  90تا  93که اکثر شرکت های صاحب
تکنولوژی دنیا پروژه ها را نیمه کاره رها نموده و کشور را ترک می
کردند ،اتوتک نه تنها کشور را ترک نکرد بلکه اقدام به ارائه خدمات
در اجرای پروژه های جدید نیز نمود.
نکته قابل تامل در فعالیت های شرکت اتوتک این است که تمام
قراردادها به صورت مستقیم و بدون واسطه با دفتر مرکزی این
شرکت در آلمان و فنالند امضا گردید و تمامی تجهیزات از تامین

به گزارش پنجشنبه شب ایرنا ،برنامه اکتشاف برای قرارداد اجرای
امور اکتشاف دریایی در بخش ایرانی دریای خزر و اجرای تحقیقات
ایروژئوفیزیک در ایران دو توافقنامه ای بود که در حضور دیمیتری
کوبیلکین وزیر منابع طبیعی و زیست محیطی روسیه و «راضیه
لک» معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین
ت معدنی ایران امضا شد.
شناسی و اکتشافا 
سازمان زمین شناسی روسیه در توافقنامه چهار ساله اکشتافی در
خزر ،قرار شده است اقدامات تحقیقاتی زلزله نگاری اجرا کند و در
سند دوم نیز اجرای تحقیقات ایروژئوفیزیک در ایران پیش بینی
شده است و دوره اعتبار آن  3سال اعالم شده است.
به گزارش ایرنا ،روابط عمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی ،امروز در گزارشی (پیش از امضای دو سند همکاری) اعالم
کرد :لک معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات
معدنی که به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران ،در همایش
اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ در روسیه به سر میبرد،

مهمان سفیر ایران در روسیه بود.
در این نشست که با محوریت فعالیتهای این سازمان با همتایان
روسی انجام شد ،مهدی سنایی ،سفیر ایران در روسیه ابزار
امیدواری کرد که سازمان زمینشناسی ایران بتواند در حاشیه
همایش اقتصادی سن پترزبورگ ،در قالب قرارداهایی ،فعالیتهای
اکتشافی و زمینشناسی را در بعد بینالمللی گسترش دهد.
سنایی با توجه به فضای مثبت ایجادشده میان دو کشور ،خواستار
پیگیری جدی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی درخصوص
سرنوشت این همکاریها شد و تاکید کرد که در جایگاه مقام
مسئول ،مذاکرات الزم با طرف روسی را جهت تسهیل امور ،انجام
خواهد داد.
در ادامه این نشست ،راضیه لک ،معاون وزیر و رییس سازمان زمین
شناسی و اکتشافات معدنی نیز با بیان اینکه سازمان متبوعش
از اسفندماه سال گذشته تاکنون ،طی مذاکرات صورت گرفته با
شرکت روسی «روس گئولوگیا» پیشنویس اجرایی تفاهمنامه را
تکمیل کرده است ،جزییات آن را به اطالع سفیر رساند.
وی به اهمیت مسائل مورد مذاکره با طرف روس پرداخت و تاکید
کرد :اهمیت مطالعات زمینشناسی و اکتشاف به خصوص در حوزه
کاسپین جنوبی و مطالعات تحت االرضی آن بسیار زیاد بوده و
متاسفانه تاکنون مطالعات شاخصی در اینباره انجام نشده و امید
است با همکاری طرف روسی ،این تحقیقات کامل و سپس مورد
بهره برداری کشور قرار گیرد.
در همایش اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ که با حضور
کشورهای بزرگ دنیا در روسیه در حال برگزاری است ،سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان نماینده تخصصی
کشورمان در این رویداد جهانی حضور دارد.
بیش بینی شده که در این همایش حداقل  3سند همکاری در
حوزه علوم زمین و اکتشاف به امضا رسیده و نمایندگان کشورمان
امیدوارند عالوه بر روسیه با سایر کشورهای اروپایی نیز به توافقاتی
دست پیدا کنند.
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اخبار بین الملل

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
دنیای اقتصاد/
97/03/02

فعاالن اقتصادی در نشست کمیسیون صنعت و معدن
بررسی کردند
س ه پیشنهاد برای ماندگاری خارجیها
موج رفت و آمد هیاتهای خارجی برای عقد قرار داد با
شرکتهای داخلی که با رفع تحریمهای بینالمللی به وجود
آمد با گذشت حدود دوسال و نیم با شرایط جدید و خروج
آمریکا از برجام وارد فاز جدیدی شده و این سوال را به
وجود آورده که آیا شرکتهایی که در این مدت اقدام به
عقد قرارداد با شرکتهای داخلی کردهاند به همکاری با
ایران ادامه خواهند داد یا اینکه قطع همکاری خواهند کرد.

ارزیابیهای صورت گرفته بیانگر آن است که با خروج آمریکا از
برجام برخی از شرکتهای بزرگ اروپایی که با لغو تحریمهای
بینالمللی برای همکاری در بخشهای مختلف وارد ایران شده
بودند ،لغو قرار داد همکاری با ایران را در دستور کار خود قرار
دادند و برخی دیگر نیز منتظر نتایج جلسات اروپاییها با ایران
هستند تا برسرماندن یا خروج از ایران تصمیمگیری کنند .اما به

گفته افروز بهرامی ،مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،بیشترین مصوبات صادر شده از سوی
کمیته سرمایهگذاری برای بخش صنعت ،معدن و تجارت پس از
لغو تحریمهای بینالمللی به صنایع کوچک و متوسط اختصاص
داشته و شرکتهایی که موفق به اخذ مصوبه از سوی کمیته
سرمایهگذاری شدهاند نیز با لغو تحریمهای بینالمللی برنامهای
برای لغو قراردادهای خود ندارند .مدیرکل دفتر سرمایهگذاری
خارجی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با اشاره به اینکه استراتژی
این وزارتخانه از ابتدا تمرکز برای جذب سرمایه برای صنایع
کوچک و متوسط بوده است به «دنیای اقتصاد» گفت :به همین
دلیل با خروج آمریکا در این خصوص با چالشی مواجه نشدهایم؛
چرا که شرکتهایی که برای سرمایهگذاری وارد ایران شدهاند اکثرا
شرکتهای آسیایی هستند و شرکتهای اروپایی نیز که مجوز
سرمایهگذاری در کشور را اخذ کردهاند نیز با آمریکاییها همکاری
چندانی ندارند و در این خصوص با مشکل مواجه نخواهند شد ،از
سوی دیگر این شرکتها برای ورود به کشور اقدام به سرمایهگذاری
کردهاند و دلیلی برای خروج از پروژهها ندارند .از سوی دیگر با
توجه به مباحث مطرح شده مبنی بر خروج برخی شرکتهای
اروپایی از ایران در شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن
اتاق تهران نیز سه راهکار برای تداوم همکاری اروپا با ایران پیشنهاد
شد« .استفاده از قانون مسدودسازی یا اصالح آن به نفع ایران»،
«ساماندهی شرکتهای دولتی در اروپا برای همکاری با ایران که
تحریمها شامل آنها نشود» و «تاسیس شرکتهای غیرایرانی در
اروپا که ایران پیش از این نیز نسبت به آن اقدام کرده» سه راهکار
مطرح شده برای تداوم همکاری با کشورهای اروپایی است.
براساس آخرین آمار اعالم شده سال گذشته  ۳میلیارد و ۵۰۰
میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی در بخشهای صنعت ،معدن و
تجارت از سوی کمیته سرمایهگذاری مصوب شده که در مقایسه با
سال  ۹۵بیش از  ۷۵درصد رشد داشته است و با توجه به آمار اعالم
شده میتوان گفت پس از برجام ۷۰ ،پروژه با سرمایهگذاریهای
خارجی افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است که در صورت باقی
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ماندن این شرکتها بر سرعهد خود میتوان گفت چرخ صنعت به
واسطه این طرح با شتاب بیشتری خواهد چرخید.
راهکاری برای تداوم همکاری
بر اساس گزارش اتاق تهران ،در نشست کمیسیون صنعت و معدن،
مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت سه راهکار را برای
تداوم همکاری اروپا با ایران برشمرد و گفت :راهکار نخست استفاده
از قانون مسدودسازی یا اصالح آن به نفع ایران است ،دیگر آنکه،
شرکتهای دولتی در اروپا برای همکاری با ایران سامان پیدا
کنند که تحریمها شامل آنها نشود و سومین راهکار نیز تاسیس
شرکتهای غیرایرانی در اروپاست که ایران پیش از این نیز نسبت
به آن اقدام کرده است.
او همچنین گفت :تجربیاتی از زمان تحریم کوبا وجود دارد که
شاید بتوان این تجربیات را در مورد ایران نیز به کارگرفت .البته
پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که صندوقی از سوی اتحادیه اروپا
تاسیس شود و خسارات شرکتهای کوچک در همکاری با ایران
از این صندوق تامین شود .قانون مسدودسازی نخستین بار در
سال  ۱۹۹۶و به دنبال تحریم مالی و تجاری کوبا از سوی آمریکا،
در اتحادیه اروپا ،کانادا و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی
برای خنثیسازی آثار تحریمهای فراسرزمینی آمریکا به تصویب
رسید .مقررات بازدارنده ،نهتنها شرکتهای اروپایی را از پذیرش
تحریمهای آمریکا منع میکرد ،بلکه در برخی مواقع شرکتها را به
خاطر رعایت تحریمهای مغایر با اصول تجارت آزاد جریمه میکرد.
افزون بر این بر مبنای این قوانین ،شهروندان و شرکتهای تحت
مالکیت شهروندان اروپایی از پذیرش احکام قضایی صادر شده
از سوی قضات آمریکا به بهانه نقض تحریمها منع شده بودند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ،از فعاالن اقتصادی درخواست کرد
که در مذاکره با شرکای اروپایی خود ،پیشنهادهای آنان را درباره
چگونگی تداوم همکاری جویا شوند تا این پیشنهادها در اختیار
مقامات مذاکرهکننده قرار گیرد.
ادامه مطلب در صفحه بعد

اخبار اقتصادی

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مذاکراتی که میان وزارت
امور خارجه و کشورهای اروپایی برقرار است ،گفت :مهمترین بحثی
که از جانب کشورهای اروپایی در این مذاکرات مطرحمیشود ،آن
است که تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد ،در توافق
برجام باقی میمانند .طرف ایرانی نیز به دنبال اخذ تضمینهایی
از این کشورهاست .اروپاییها البته بیشتر از پوشش بیمهای سخن
میگویند تا ضمانت .منتهی باید ببینیم این وعدهها تا چه حد از
ضمانت اجرایی برخوردار است .خسروتاج افزود :اتحادیه اروپا توان
پرداخت جرایم تعیین شده از سویآمریکا را نخواهد داشت و آنها
میگویند اگر منابعی ازآمریکا در اروپا باشد،میتوانند ضبط کنند
و به پرداخت جرایم اختصاص دهند.
تخصیص گزینشی ارز  ۴۲۰۰تومان
خسروتاج در ادامه بنا به خواست و سوال اعضای کمیسیون ،به ارائه
توضیحاتی درباره مسائل ارزی کشور پرداخت و در این خصوص
ن اول رئیسجمهوری ،نرخ ارز را ۴۲۰۰
گفت :پس از آنکه معاو 
تومان اعالم کرد و مقرر شد همه نیازهای ارزی کشور با همین نرخ
تامین شود ،سامانهای تحت عنوان نیما راهاندازی شد .پس از آن با
تغییراتی که در نظام ثبت سفارش اعمال شد عملیات تجاری در
درگاه جامع تجارت تمرکز یافت و اکنون از همین درگاه ،ارتباط با
سایر دستگاههای ذیربط صورتمیگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به گروههای کاالیی
که در سالهای  ۱۳۹۰و ۱۳۹۱برای تخصیص ارز مبادلهای
شکل گرفته بود ،گفت :پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این
گروهبندی کاالیی ،موضوعیت خود را از دست داد .این گروهبندی
چند سال است که مالک تخصیص ارز نبوده و نیست .اما اکنون
گفته میشود بانکها زمانی که با کمبود منابع مواجهمیشوند در
پاسخ به متقاضیان ارز اعالم میکنند که این تقاضا جزو اولویت
تخصیص ارز نیست؛ البته فعاالن اقتصادی نیز اعالم کردهاند که
موافق این مساله نیستند که دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ
 ۴۲۰۰تومان پاسخ دهد .بر این اساس قصد داریم این پیشنهاد را در

جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهوری مطرح کنیم .اظهارات
مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی مطرح
شد که اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران انتقاداتی را
درخصوص سامانه «نیما» مطرح کردند .مسعود شنتیایی در این
خصوص به عملکرد سامانه نیما انتقاداتی را وارد دانست و گفت که
این سامانه به همه نیازها پاسخ نمیدهد .علیرضا کالهیصمدی،
دیگر عضو این کمیسیون نیز آثار افزایش قیمت ارز را روی مواد
اولیه صنایع دانست و گفت :تامینکنندگان مواد اولیه محصوالت
خود را با ارز  ۴۲۰۰تومانی عرضه نمیکنند؛ چنانکه برای مثال نرخ
فوالد بر اساس نرخ ارز  ۶هزار تومانی محاسبهمیشود یا پلیمریها
نیز قیمت محصوالت خود را بر اساس ارز  ۵تا  ۶هزار تومانی
محاسبهمیکنند .این مساله باید به نحوی حل شود .محمد اتابک
نیز با بیان اینکه مساله اصلی صنعت ،کمبود تقاضاست ،افزود :در
شرایطی که موجودی انبار شرکتهای بورسی افزایش یافته است،
تسهیالت دولت برای افزایش تولید مشکلی را حل نمیکند چرا
که صنایع موجود با مساله کاهش تقاضا مواجه هستند .از طرفی به
دلیل نوسانات ارزی ،امکان برنامهریزی برای بلندمدت سلب شده و
طرفین قرارداد باید از یکدیگر بخواهند که دستکم تا پایان فصل،
قیمتها ثابت بماند .او در بخش دیگری از سخنانش به ضعفهای
سامانه نیما اشاره کرد و در مورد مسائلبینالمللی ایران نیز گفت:
دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقتصاد متکی به داخل باشد؛
چرا که به نظر نمیرسد بتوان چندان روی تضامین اروپاییها
حسابی باز کرد .مهدی پورقاضی ،رئیس کمیسیون صنعت و معدن
اتاق تهران نیز از عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز خود
به سامانه نیما با نرخ  ۴۲۰۰تومان سخن گفت و افزود :این عدم
تمایل به این دلیل است که قیمت تمام شده کاالی آنها بیش از
 ۴۲۰۰تومان است .در حالی که اگر این نرخ طبق گفته مسووالن
تغییر کند ،یا میان واردکننده ارز و خریداران نرخ توافقی برقرار
شود ،مشکالت برطرف میشود .پورقاضی ادامه داد :بسیاری از
شرکتهای اروپایی به محض اعالم خروجآمریکا از برجام ،همکاری
خود را با ایران متوقف کردهاند .ضمن آنکه آنچه در بیانیه اروپا
ذکر شده یا آنچه در واقعیت در حال رخ دادن است ،متفاوت به

نظرمیرسد .انتقادات مطرح شده از سوی فعاالن بخش خصوصی
موجب شد تا رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اینکه
نرخ ارز بدون اعمال سیاستهایی در جهت کنترل تقاضا و فراوانی
عرضه کاهش پیدا نمیکند ،عنوان کند :اگر دولت نتواند ،همه
نیازهای ارزی را با نرخ  ۴۲۰۰تومان تامین کند ،باید اجازه دهد،
نرخ دوم شکل بگیرد.

18

 9خرداد ماه 1397

اخبار اقتصادی

فارس/
97/03/06

 10پیشنهاد مرکز پژوهشها برای مدیریت وضعیت
متالطم بازار ارز
تغییر در اکوسیستم انتقال ارز ،اجرای پیمان های
پولی و جایگزین کردن سوئیفت در دستور کار قرار
بگیرد
مرکز پژوهش های مجلس ضمن تبیین عوامل تالطم بازار
ارز و انتقاد از برخی اقدامات دولت برای مدیریت این
بحران ،بر ضرورت تغییر در اکوسیستم انتقال ارز ،اجرای
پیمان های پولی و استفاده از پیامرسان های مالی جایگزین
سوئیفت تاکید کرد.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیلی بر
وضعیت بازار ،بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی»،
تحلیلی از عوامل متالطم شدن وضعیت بازار ارز در ماههای
اخیر ارائه داد و ضمن نقد و بررسی اقدامات دولت برای اصالح
این وضعیت ،سه راهکار برای مقاوم سازی نظام ارزی کشور در
کوتاه مدت و هفت راهکار برای تحقق این هدف در میان مدت و
بلندمدت مطرح کرد.
در بخش مقدمه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه
براساس استانداردهای ادبیات بحران ارزی ،جهش باالتر از 30
درصدی در نرخ ارز بازار طی سه ماهه منتهی به  20فرودین ماه
 1397مصداق یک بحران محسوب می شود ،بر این نکته تاکید
شده است که با توجه به تجربه آثار چنین بحرانی در سال ،1391
الزم است با قید فوریت نسبت به عالج آن اقدامات عاجل صورت
گیرد.
در ابتدای بخش چکیده این گزارش بازوی کارشناسی مجلس
با تاکید بر اینکه ایران ،به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت
بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول درحال حاضر
حدود  110میلیارد دالر ذخایر ارزی دارد ،به تالطمات قابل توجه
بازار ارز کشور در ماه های پایانی  1396و ابتدای سال  1397اشاره
شده است.
عوامل زمینهای و تشدیدکننده بحران بازار ارز در ماههای اخیر
مرکز پژوهشهای مجلس علل افزایش بیش از  30درصدی نرخ
ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به  20فرودین ماه 1397
را به دو دسته عوامل زمینهای و تشدیدکننده تقسیم بندی کرده
است .از دیدگاه این مرکز پژوهشی ،مهمترین عوامل زمینهای که
در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی

آسیب پذیر کرده است ،عبارتند از« :رشد افسارگسیخته نقدینگی،
محدودیتهای بانکهای ایرانی در ارتباط با بانکهای بین المللی
و به تبع نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافیها ،وابستگی
مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند
دوبی در امارات متحده عربی ،وابستگی به ارزهای واسط مانند دالر
و یورو ،وابستگی به پیامرسان متمرکز سوئیفت و واردات مدیریت
نشده (قاچاق)».
از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس ،مهمترین عوامل تشدیدکننده
افزایش نرخ ارز هم عبارتند از« :افزایش شدید خروج سرمایه
بهواسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای
مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیتهای
جدید در مسیرهای نقل و انتقال ارزی کشور در دوبی ،ترکیه و
چین که به دالیل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش
افزوده در دوبی ،تشدید نظارتها و  ...به محدود شدن مسیرهای
تنفس ارزی کشور منجر شده است و انتقاالت ارزی کشور را
دشوارتر ،پرریسکتر و پرهزینهتر کرده است و لذا مدیریت بازار ارز
را با مشکل مواجه کرده است» .این مرکز پژوهشی آمارهایی هم
درباره افزایش خروج سرمایه از کشور در سال های  1395و 1396
ارائه کرده و بر ضرورت جلوگیری از ادامه آن همزمان با خروج
آمریکا از برجام در سال جاری تاکید کرده است.
الزام صادرکنندگان به فروش ارز  4200تومانی ،پیمانسپاری ارزی
را تضعیف می کند
در ادامه چکیده این گزارش ،مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به
اقدامات دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از  20فروردین
ماه تاکنون آمده است« :اگرچه موضعگیری فعال دولت و بانک
مرکزی در ارتباط با بازار ارز ،قابل تقدیر است؛
ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است
و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است .برای

مثال اصرار دولت به ارز تکنرخی در شرایط فعلی و به رسمیت
نشناختن بازار آزاد ارز (که البته بعد از گذشت یک ماه از تصمیم
دولت و بهرغم اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به
تأمین ارز برای واردات کلیه کاالها -حتی کاالهای مصرفی لوکس-
با نرخ  42000ریال برای هر دالر ،در شرایطی که دسترسیهای
ارزی کشور با محدودیتهای جدی مواجه است و وضع مجدد
تحریمها ،این محدودیتها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و
به توزیع رانت ،تقویت واردات و تضعیف کاالهای تولید داخل و
صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد.
همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به
قیمت 42000ریال برای هر دالر ،ضمن اینکه تضعیف صادرات
است ،پیمانسپاری ارزی را که مهمترین راهبرد پیشروی کشور
جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه
صادرکنندگان برای کماظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد
در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش
خواهد داد».
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اصرار برای انتقال عملیات ارزی از صرافیها به شبکه بانکی
«خودتحریمی» است
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید مجدد بر این موضوع که یکی از
مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز ،محدودیتهای جدید
در دسترسی به منابع ارزی بین المللی و نقل و انتقال وجوه بوده
است و در ماه های آتی ،این وضعیت با توجه به خروج آمریکا از
برجام تشدید خواهد شد ،از کم توجهی دولت به این موضوع و
برخی از اقدامات غلط صورت گرفته در این زمینه انتقاد کرده و
آنرا مصداق «خودتحریمی» دانسته است« :موضوع قابل توجه دیگر
این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز
در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور،
در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است...
ادامه معدن در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
مضاف بر این ،تالشهایی برای تضعیف صرافیها و انتقال عملیات
ارزی از صرافیها به شبکه بانکی نیز صورت گرفته است که در
شرایط فعلی کشور در حکم «خودتحریمی» خواهد بود؛ زیرا
صرافیها نقش قابل توجهی در انتقاالت ارزی کشور ایفا میکنند و
بالغ بر  70درصد حوالههای ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی
میکنند که با توجه به محدودیتهای عملیات ارزی توسط بانکها
قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
ده پیشنهاد برای بهبود وضعیت بازار ارز در کوتاه مدت ،میان مدت
و بلندمدت
سپس مرکز پژوهش های مجلس ،سه پیشنهاد تعهد دولت صرفا
برای تامین ارز واردات کاالهای ضروری ،اجرای پیمانسپاری ارزی
و همچنین عدم توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی را برای بهبود
وضعیت بازار ارز در کوتاه مدت ارائه کرده است .این پیشنهادها
عبارتند از:
« -1دولت بهجای اصرار بر تکنرخی کردن ارز در این مقطع
تالش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای
ارز و اجرای پیمانسپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای
ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین
مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به
کاالهای ضروری کند.
 -2ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و
اجرای پیمانسپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان به قیمت توافقی،
اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت
امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیشاظهاری و
دیگراظهاری در واردات کاالهای ضروری و کماظهاری در درآمد
صادراتی ،اتخاذ نماید و به مرحله اجرا درآوردند.
 -3باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دالر ،ضروری
است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی (42000

ریال برای هر دالر) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ
تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس ،پاداش تصاعدی
فروش اسکناس ،اعطای مجوز حمل اسکناس دالر فراتر از  10هزار
یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان
یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیتهای ناظر بر ورود ارز
همراه مسافر از کشورهای همسایه ،زمینه را برای تأمین اسکناس
ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) -که قابلیت رصد و
تحریم ندارد -فراهم کند».
نهایتا بازوی کارشناسی مجلس هفت پیشنهاد برای مقاوم سازی
نظام ارزی کشور در میان مدت و بلندمدت ارائه داده است که
عبارتند از:
« -1مذاکرات دیپلماتیک با طرفهای عمده تجاری (چین ،ترکیه،
روسیه و  )...و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقاالت ارزی،
 -2اجرای پیمانهای پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف
تجاری(در فرآیند اجرای پیمان ضروری است از استفاده از «ریال»
برای افتتاح حسابها یا تسویه و نیز از پیامرسانهای متمرکز مانند
سوئیفت اجتناب شود)،
 -3طراحی یا استفاده از پیا مرسان مالی غیرمتمرکز (مبتنی بر
فناوری زنجیره بلوک) بهعنوان جایگزین پیامرسانهای مالی
متمرکز مانند سوئیفت،
 -4ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط کردن
جابجایی مبالغ کالن در سپردههای بانکی به مشخص شدن محل
مصرف،
 -5تغییر در اکوسیستم انتقال ارز و جایگزین کردن کشورهای
مانند امارات متحده عربی با کشورهای همراهتر مانند روسیه ،چین
و عمان،
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 -6تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) کشور با هدف
هماهنگسازی با محدودیتهای نظام انتقاالت ارزی
 -7ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای
تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی مانند انتشار صکوک ارزی یا
ایجاد صندوق پروژه برای پروژههای ارزآور مانند پروژههای نفتی».

اخبار اقتصادی

دنیای اقتصاد/
97/03/08

در کارگروه شورای گفتوگو شناسایی شد:
هفت مانع تکمیل نیمهتمامها

سناریوی فعاالن اقتصادی کشور برای اتمام پروژههای
نیمهتمام و چشمانداز جهش قابلتوجه تکمیل این طرحها
در ایجاد اشتغالزایی  ۸۰۰هزار نفری ،چند سالی است
که از سوی متولیان دولتی ناتمام رها شده است .این در
حالی است که پرونده این سناریو در تازهترین دیدار
فعاالن بخشخصوصی با رئیسجمهوری بار دیگر باز شد و
خصوصیها باز هم بر طبل اتمام این پروژهها و آمادگی الزم
برای اجرای بهینه طرح نوسازی بافتهای فرسوده کوبیدند.
در این میان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دستاندازهایی
م میخورد که به باور فعاالن اقتصادی کشور بخشی
به چش 
از آنها در استفاده نامناسب از ظرفیتهای تبصره  ۱۹قانون
بودجه برای طرحهای نیمهتمام دیده میشود.

در همین راستا کارگروه شورای گفتوگوی اتاق ایران در آخرین
نشست خود «نبود بستر امن و شفاف»« ،عدم پیشبینی استفاده
از منابع بازار سرمایه در تامین مالی پروژهها»« ،عدم تضمین خرید
محصول»« ،حذف نحوه محاسبه بیمه تامین اجتماعی در تبصره
 ۱۹قانون بودجه  ۹۷و پیشنویس آییننامه اجرایی آن»،
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
ادامه مطلب «جواز حضور بخشعمومی غیردولتی موضوع ماده
 ۵قانون مدیریت خدمات کشوری در واگذاری طرحها»« ،نبود
فرآیندهای اثربخش نظارتی و پایش مستمر عملکرد آییننامه
اجرایی با مشارکت بخشخصوصی» و «عدم امکان استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای»
را بهعنوان مهمترین موانعی برشمرد که در مسیر بهرهگیری از
ظرفیتهای تبصره  ۱۹قانون بودجه برای طرحهای نیمهتمام باید
مورد اصالح و بررسی قرار گیرد ۷۰۰ .هزار میلیارد تومان طرح
نیمهتمام موجود در کشور مانند کالفی به دست و پای دولت
پیچیده و بازکردن این کالف میتواند یکی از گرههای بزرگ کشور
را باز کند؛ طرحهایی که ساالنه هزینههای بسیاری برای نگهداری
آنها پرداخت میشود و مستهلک شدن آنها تنها بار مالی سنگینی
به دوش کشور میگذارد.
در این میان براساس برآوردهایی که بخشخصوصی انجام داده،
با اتمام پروژههای نیمهتمام برای  ۲۰۰تا  ۸۰۰هزار نفر شغل
ایجاد خواهد شد .تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با مشارکت
بخشخصوصی در اجرای پروژههای نیمهتمام میتوان بخشی از
باری را که روی دوش دولت قرار گرفته است برداشت و طرحهایی
را که برای اجرای آنها چند صد سال زمان نیاز است در مدت زمان
کوتاهی به سرانجام رساند .حال باتوجه به مغفول ماندن اتمام این
طرحها ،بار دیگر بخشخصوصی آستینها را باال زده و در کارگروه
تکمیلی شورای گفتوگوی اتاق ایران به بررسی چالشهای
پروژههای نیمهتمام پرداخته است.
در کارگروه تکمیلی شورای گفتوگو ،نظرات بخشخصوصی درباره
پیشنویس آییننامه اجرایی تبصره  ۱۹قانون بودجه  ۹۷بررسی
و مقرر شده است که اعضای این کارگروه ،نظرات تکمیلی خود
را برای دبیرخانه شورای گفتوگو ارسال کنند تا جمعبندی آن
برای ارزیابی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت در اختیار وزیر
امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد .جمعبندی رئوس نظرات فعاالن
بخشخصوصی نشان میدهد در پیشنویس آییننامه اجرایی

طرحهای نیمهتمام هفت اشکال وجود دارد که باید مورد اصالح و
ارزیابی قرار گیرد.

به دستورالعمل ماده  ۱۰پیشنویس آییننامه ،زمانبر خواهد بود
و اگر سرمایهگذار با فرآیند مبهم و پیچیده مواجه باشد ،وارد این
فرآیند نخواهد شد.

موانع هفتگانه

بنابراین پیشنهاد میشود در آییننامه ذکر شود که ارزیابی پیشنهاد
مالی سرمایهگذار و عقد قرارداد با توجه به مفاد دستورالعمل ماده
 ۲۷قانون الحاق ( )۲براساس یکی از دو الگوی «ارزیابی براساس
کوتاهترین دوره بهرهبرداری از طرح توسط سرمایهگذار در
مواردی که قرارداد در قالب  BOTو مشابه آن منعقد شود» یا
«ارزیابی براساس بیشترین ارزش فعلی ،پیشنهادی برای طرحهای
خودگردان در مواردی که قرارداد در قالب  BOOیا مشابه آن
واگذار میشود» انجام شود.

جلسه کارگروه تکمیلی شورای گفتوگو با موضوع «بررسی رئوس
نظرات ارائه شده درمورد پیشنویس آییننامه تبصره  ۱۹قانون
بودجه  »۹۷در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران ،اتاق
تعاون ،اتاق اصناف ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،مرکز پژوهشهای مجلس ،بانک مرکزی ،شورای هماهنگی
تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای کشور ،جامعه مهندسان
مشاور و سندیکای شرکتهای ساختمانی برگزار شد .در این
جلسه علی چاغروند ،مدیر پژوهشهای حرفهای کسبوکار شورای
گفتوگو ،به ایرادات و اشکاالت پیشنویس اولیه آییننامه اجرایی
تبصره  ۱۹قانون بودجه  ۹۷پرداخت ،وی معتقد است برخی از
ایرادات در پیشنویس دوم آییننامه اجرایی ،مرتفع و برخی از
آنها هنوز رفع نشده است .در نتیجه از ابتدا کلیه ایرادات بررسی
میشود تا موارد مرتفع شود،
از سوی دیگر در پیشنویس آییننامه که نیاز به اصالح دارد
و همچنین مواردی که در پیشنویس دوم مرتفع نشده است،
جمعبندی صورت خواهد گرفت و پس از آن به کمیسیون اقتصادی
هیات دولت ارسال خواهد شد .نبود بستر امن و شفاف نخستین
اشکالی است که از سوی فعاالن بخش خصوصی به تبصره ۱۹
قانون برنامه و بودجه برای طرحهای نیمهتمام وارد شده است.
مزدک عبایی ،نماینده شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی،
صنفی و حرفهای در این مورد معتقد است :باید شفافیتسازی در
تمامی مراحل واگذاری وجود داشته باشد ،اما ماده  ۶پیشنویس
تنها بخش اطالعرسانی را پوشش میدهد و در فرآیند انتخاب
سرمایهگذار که طبق دستورالعمل ماده  ۲۷قانون الحاق ( )۲صورت
میگیرد ،شفافیت وجود ندارد و موکول شدن پیشبینی شفافیت
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اخبار اقتصادی

احسان رودساز ،نماینده گروه امور پایش تعهدات و تجهیز منابع
سازمان برنامه و بودجه نیز در این مورد اظهار کرد :شورای
هماهنگی روشهای مشارکت را به دو روش محدود کرده است،
زیرا دستگاههای اجرایی با دیگر روشها ،آشنایی ندارند و شاید در
عمل هم این اتفاق صورت گیرد .محسن روحانینژاد ،نماینده گروه
امور پایش تعهدات و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه نیز در
این مورد گفت :در آییننامه ،روشهای تامین مالی ،تسهیالتی که
تعلق میگیرد و روش بازار پول و سرمایه و تضامین آن آمده است،
اما مدلهای پیچیدهای وجود دارد که با تقسیمبندی به دو قسمت
نمیتوان مشکل را حل کرد .عدم پیشبینی استفاده از منابع بازار
سرمایه در تامین مالی پروژهها دومین اشکالی است که به تبصره
 ۱۹قانون بودجه برای طرحهای نیمهتمام نسبت داده شده است.
ماشااهلل عظیمی ،نماینده اتاق تعاون در این مورد گفت :در دنیا
پروژه زیرساختی را دولتها انجام نمیدهند و برخی از پروژهها نیز
ماهیت زیرساختی ندارند و همچنین در سطح استانی ممکن است
تعریف دیگری از زیرساخت به پروژه مترتب باشد ،اما روشهای
تامین مالی حرف اول را میزند.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
از آنجایی که انجام پروژهها چند برابر درآمد سالیانه و حتی GDP
دولتها است ،بنابراین دولتها تنها واگذارکننده خوب با قیمت
مناسب و رقابتی هستند و با روشهای فنی تامین مالی مانند اوراق
منفعت ،میتوان موضوع را روانتر کرد.
همچنین از دیگر روشها ،مشارکت تقلیلی است که دولت به مرور
نقش خود را در بهرهبرداری و مالکیت پروژه کم کند .وی افزود:
در بند  ۴ماده  ۴باید کلیه ابزارها پیشبینی شود و همچنین کلمه
بانک به بانکها تغییر یابد ،زیرا شاید چند بانک با یکدیگر تامین
مالی کنند.
همچنین برای استفاده از اوراق باید اجازه دهند تا موقتا پروژه به
آنها منتقل شود تا بتوانند حتی از اوراق منفعت هم استفاده کنند
و باید موردی پیشبینی شود که شرکت کنسرسیوم تشکیل دهند
و با انواع اوراق با توجه به نوع پروژه و نوع مالکیت ،تامین مالی
صورت گیرد.
سومین اشکال مطرح شده به آییننامه مذکور ،عدم تضمین خرید
محصول است .عبایی در این خصوص گفت :از راههای شفافسازی
عملی ،بحث تضمین پرداخت بهای کاال یا خدمات خریداری شده
توسط طرف عمومی است که الزم است این مورد در پیشنویس
اصالح شود .همچنین در پیشنویس اول ،ماده ۹درخصوص تامین
مالی پایدار و مطمئن پیشبینی شده بود که در پیشنویس دوم
حذف شده است ،بنابراین پیشنهاد میشود تا این ماده پیشبینی
شود .فقیهی ،نماینده اتاق اصناف نیز درمورد بحث تضمین خرید
گفت :اگر تضمین خرید دولت آورده شود ،با تبصره  ۲ماده ۲
قانون حداکثر برخورد صورت خواهد گرفت و طبق قانون موظف
میشوند  ۵۱درصد از پروژه را با ساخت داخل انجام دهند که این
اتفاق نباید بیفتد و بخشخصوصی نباید درگیر این مسائل شود.
جواز حضور بخشعمومی غیردولتی موضوع ماده  ۵قانون مدیریت

خدمات کشوری در واگذاری طرحها یکی دیگر از موانعی است که
به جزئیات آن پرداخته شده است.
شهرام حالج ،نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در این مورد اظهار
کرد :با وجود آنکه ماده  ۱۵پیشنویس اول سازمان برنامه درخصوص
امکان شرکت نهادهای عمومی غیردولتی در این واگذاریها حذف
شده است؛ اما با توجه به اظهارات آقای پورابراهیمی (نماینده
مجلس) ،تعاونیهای کارکنان دستگاههای اجرایی و نهادهای
عمومی غیردولتی نیز نباید در این نوع واگذاریها شرکت کنند و
این امر نیازمند تصریح در آییننامه است.
حذف نحوه محاسبه بیمه تامین اجتماعی در تبصره  ۱۹قانون
بودجه  ۹۷و پیشنویس آییننامه اجرایی آن ،پنجمین اشکال
این آییننامه محسوب میشود .مهرداد اشتری ،نماینده جامعه
مهندسان مشاور ایرانیان نیز عنوان کرد :این ماده باید برای حق
بیمه یک دوره مناسبی را پوشش دهد ،زیرا ممکن است یک دوره
قبل از ورود به مرحله ساخت وجود داشته باشد ،بنابراین دوره باید
طرح و ساخت باشد.
محمد تکلی ،کارشناس سندیکای شرکتهای ساختمانی هم گفت:
محاسبه حق بیمه پیمان در دوره طرح و ساخت با دوره بهرهبرداری
با توجه به ماهیت کار ،متفاوت است و برای دوره ساخت ،ماده ۳۸
قانون تامین اجتماعی رعایت و بهصورت ضریبی محاسبه شود و
در دوران بهرهبرداری بر مبنای فهرست باشد که مشمول ماده ۳۸
نمیشود؛ بنابراین ضروری است که این ماده اصالح شود.
نبود فرآیندهای اثر بخش نظارتی و پایش مستمر عملکرد آییننامه
اجرایی با مشارکت بخشخصوصی ششمین اشکال این آییننامه
بهشمار میرود .روحانینژاد در اینخصوص گفت :فرآیند اجرا
طبق دستورالعمل ماده  ۲۷قانون الحاق ( )۲است که در آنجا
حل اختالف به کارگروه واگذاری ارجاع شده است .حالج نیز
گفت :تعیین کارگروه و ترکیب آن مهم است و الزم است تا در
آییننامه پیشبینی شود .همچنین ممکن است برخی از تشکلها
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در حال ایجاد چیزی نظیر شورای هماهنگی باشند و بخواهند در
این کارگروه حضور یابند؛ حال آیا مانعی دارد که تصمیمات این
کارگروه شفاف و بالفاصله در اختیار همگان قرار گیرد؟
انتشار اطالعات مورد تاکید مجلس است و در بودجه سال  ۹۶نیز
پیشبینی شده بود .عدم امکان استفاده از منابع صندوق توسعه
ملی در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای آخرین و هفتمین
اشکال این آییننامه برشمرده شده است .اشتری در مورد این
اشکال گفت :در پیشنویس ،استفاده از منابع صندوق توسعه طبق
بند (و) ماده  ۴پیشبینی شده است که تنها در طرحهای ریلی
است و استفاده محدودی از صندوق را ایجاد کرده است.

اخبار اقتصادی

عظیمی هم اظهار کرد :صندوق توسعه ملی ،قانون خودش را
دارد و اگر در اینجا بهعنوان یک پروژهای باشد که سهم دولت
در آن پروژه کمتر از  ۲۰درصد باشد ،پروژه را غیردولتی محاسبه
میکنند و تسهیالت را ارائه میدهند .نهایتا در پایان این جلسه
هم به علت اتماموقت جلسه مقرر شد افراد حاضر ،نظرات خود را
درخصوص موارد مطرح نشده در این جلسه به دبیرخانه شورای
گفتوگو ارسال کنند تا جمعبندی آن ،جهت بررسی در کمیسیون
اقتصادی هیأت دولت ،به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
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افزایشنرخارزکمکیبهصادراتنمیکند
دنیای اقتصاد/
97/02/23

محمدقلی یوسفی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی:
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز کمکی به صادرات نمیکند،
گفت :وقتی تولید وجود نداشته باشد ،افزایش نرخ ارز کمکی به صادرات نخواهد کرد ،زیرا
محصولی برای صادرات وجود ندارد.

وی با اشاره به  ۲نرخی کردن ارز با نرخ ارز مرجع به قیمت  ۴۲۰۰تومان گفت :زمانی که معاون اول
ش پای دولت
رییس جمهوری قیمت  ۴هزار و  ۲۰۰تومان را برای دالر اعالم کرد ،راه دیگری در پی 
وجود نداشت و تصمیم دولت مبنی بر دو نرخی کردن ارز ،از روی ناچاری و متناسب با شرایط موجود
بود.

یادداشت

یوسفی ادامه داد :در آن دوره بسیاری از افراد پولهای خود را از بانک خارج و به ارز تبدیل کردند که
این امر سبب نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور شده بود؛ اگر دولت دخالت نمیکرد اوضاع کشور وضعیت
بدتری را پشت سر میگذاشت.

محمدقلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات کاال و تولیدات
داخلی کشور ،گفت :زمانی ما میتوانیم درباره تاثیر نرخ ارز بر تولیدات داخلی ،واردات و صادرات صحبت
کنیم که کشور در وضعیت عادی باشد؛ در واقع به شرط ثابت بودن دیگر عوامل در کشور ،میتوان از
تاثیر این عامل بر کشور سخن گفت.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی تصریح کرد :اما سوالی که همواره مطرح بوده ،این
است که چرا مسئولین قبل از وقوع اینگونه مسائل ،پیشبینیهای الزم را انجامنمیدهند و زمانی به
چارهجویی میپردازند که بحران به وجود آمده است.

یوسفی افزود :در اقتصاد فرضیهای وجود دارد که تاثیر افزایش یا کاهش نرخ ارز به شرط ثابت بودن
سایر شرایط در کشور مورد بررسی قرار میگیرد ،اما با توجه به اینکه در ایران چنین شرایط ایدهآلی
وجود ندارد ،خیلی نمیتوانیم درباره تاثیر آن بر واردات و صادرات نظر دهیم.

وی با بیان اینکه در زمان بحران باید بین بد و بدتر ،گزینه بد را انتخاب کرد ،گفت :انتظار میرود که
مسئولین اقدام به چارهاندیشی کرده و بخشهای تولیدی ،صنعت و کشاورزی کشور رونق پیدا کند؛ در
این صورت است که دیگر نیازی به فشار برای کاهش ارز و واردات نیست.

وی اظهارداشت :واقعیت این است که در حال حاضر در کشور به علت اینکه کارخانهها با مشکالت
زیادی روبرو هستند و فشارهای اقتصادی در خارج مانع ورود تکنولوژی به ایران شده است ،تولیدی
صورت نمیگیرد .همچنین کمکاریهای مسئولین ،باعث شده که بازدهی بخشهای تولیدی صنعت و
کشاورزی ،نسبت به بازدهی تجارت ،واردات و فعالیتهای واسطهگری بسیار پایین آید.

یوسفی افزود :در حال حاضر صنایع تولیدی ما کهنه و مستهلک بوده و نیاز به بازسازی دارند .تامین
قطعات خام مواد اولیه و تکنولوژی به علت اینکه از خارج باید وارد شود ،با مشکالت بسیاری روبرو است.
این موضوع باعث کاهش تولید شده و تا زمانی که تولید در کشور وجود نداشته باشد ،افزایش نرخ ارز
کمکی به بخش صادرات نمیکند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی ادامه داد :در این صورت منابعی به سمت صنعت
و کشاورزی آنطور که ما انتظار داریم نمیرود و در نتیجه کاهش رونق اقتصادی در کل کشور پدیدار
میشود.
یوسفی با بیان اینکه کسی به فکر پیشرفت کشور نیست ،ادامه داد :در حال حاضر شرایط کشور ،اوضاع
را به حدی پیچیده کرده که یک متغیر مانند ارز خیلی نمیتواند مشکلی را حل کند .اگر مسئولین
چارهای را پیدا نکنند وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مشکالت روز به روز در حال انباشته شدن است ،گفت :امیدواریم که با تصمیم
گیری دولت و جلوگیری آنها از فساد ،بخش های تولیدی رونق بگیرند و تجارت پول و واسطهگریها
به سمت بخش های تولیدی برود که در آن صورت باعث افزایش تولید ،اشتغال و صادرات خواهد شد
و کشور از این بالتکلیفی نجات پیدا میکند.

باز گشت به فهرست
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ارزیابیخوشبینیواعتماددرذهنمدیران
روزنامه دنیای اقتصاد
97/02/26

نویسندهArt Kleiner :
مترجم :آناهیتا جمشیدنژاد
هنگامی که نتایج بیستویکمین مطالعه ساالنه  PwCرا در مورد نگرشهای مدیران ارشد
اجرایی ارزیابی کردیم ،متوجه شدیم که رهبران شرکتها در سراسر جهان در مورد اقتصاد
جهانی بسیار خوشبین هستند.
به نظر میرسد این امر با توفانی از خبرهای بدبینانه ،بهعنوان مثال ،نااطمینانیهای ژئوپلیتیک ،سوءرفتار
شرکتی و تکنولوژیهای جدید مخرب مانند هوش مصنوعی ،در تعارض است .با این حال ،نظرسنجی
سال  ۲۰۱۸بزرگترین افزایش در خوشبینی مدیران ارشد اجرایی در مورد رفاه کلی در سراسر جهان
را در هفت سال گذشته نشان میدهد .بابموریتز ،رئیس جهانی  PwCدر ژانویه  ،۲۰۱۸نتایج مطالعه
بوکار
خود را در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس ارائه داد .بهطور کلی ،انتظارات رهبران کس 
از افزایش رشد اقتصادی واقعی و حقیقی مرتبط با اصول اقتصادی جهانی است.
یقینا ،پاسخدهندگان به مطالعه ما در مورد سایر جنبههای آینده به آن اندازه مطمئن نبودند .آنها
اذعان داشتند که هنوز تهدیداتی مانند تروریسم ،نااطمینانی ژئوپلیتیک ،حمالت سایبری ،اختالالت
تکنولوژیک و پوپولیسم خواب شب را از آنها گرفته است .اما قابلتوجهترین نتیجه مربوط به نگرشهای
بوکار بود .زمانی که این سوال مطرح شد که آیا آنها کاهش اعتماد از سوی
مثبت عمومی در مورد کس 
مشتریان را احساس کردهاند یا خیر ،تنها  ۱۸درصد از مدیران ارشد اجرایی به این سوال پاسخ «بله»
دادند.
اما این چیزی نیست که شما از سایر کارشناسان در مورد نگرشها و اعتماد بشنوید .به عنوان مثال،
شرکت مشاوره ارتباطات ادلمن چشمانداز کمتر خوشبینانهای را در داووس ارائه داد .این شرکت
همچنین یک مطالعه جهانی ساالنه را با عنوان  Edelman Trust Barometerانجام میدهد ،که
بوکار،
سطح اعتماد عمومی در نهادهای اجتماعی کلیدی جهان را اندازهگیری میکند :دولت ،کس 
رسانهها و  NGOها.

امسال ،مطالعه ادلمن شاهد عدم تغییرات جهانی قابلتوجه بود؛ اما شواهدی از تغییرات قابلمالحظه
در  ۱۲کشور نیز مشاهده شد .در  ۶کشور از این دوازده کشور (چین ،امارات متحده عربی ،کرهجنوبی،
سوئد ،مالزی و لهستان) ،اعتماد به شدت افزایش یافت و در  ۶کشور دیگر (کلمبیا ،هندوستان ،آفریقای
جنوبی ،برزیل ،ایتالیا و ایاالت متحده آمریکا) این اعتماد با کاهش روبهرو بود .بهطور کلی بین مردم
آمریکا ،اعتماد در نهادها به شدت کاهش یافته و این بیشترین کاهشی بوده است که تاکنون توسط
ادلمن در یکسال برای یک کشور اندازهگیری شده است .اما چگونه این دو دیدگاه با هم وجود دارند؟
آیا مدیران ارشد اجرایی خوشبین ،از یک جامعه عمیقا بیاعتماد آگاه نیستند؟ یا از دیدگاه برجسته آنها
در شرکتهای خودشان ،وقتی با چالشهای تغییرات تکنولوژیک ،سیاسی و اجتماعی روبهرو میشوند،
آیا در پیشروی خود دورنمای روشن قانونی میبینند؟ در هر صورت ،تنش بین رشد اقتصاد جهانی و
تضعیف اعتماد سازمانی بهطور واضح یکی از مهمترین مسائل سال جاری محسوب میشود.
روند عدماعتماد
با نگاهی دقیقتر ،درمییابیم که مدیران ارشد اجرایی برای خوشبین بودن دلیل دارند .نظرات آنها
همسو با روندهای فعلی است؛ چرا که آنها در حال طراحی برای رشد مداوم اقتصادی ،درآمدهای باال و
تعداد کارمندان بیشتر هستند .در واقع ،پیشبینیها خوشبینانهتر دو سال گذشته ،طی ماههایی پر از
خبرهای مثبت و فعال شرکتها اثبات شده است .گرچه بازارهای سهام در واکنش به بحث جنگهای
تجاری و آسیبپذیری رسانههای اجتماعی ،سقوط شدیدی را در سال  ۲۰۱۸تجربه کرده است ،اما
مسیر کلی همچنان قوی به نظر میرسد.
عدماعتماد عمومی شرکتها بخشی از یک روند طوالنیمدت است؛ این مساله رو به کاهش نه فقط
شرکتها ،که برای همه نهادهاست .طبق یافتههای ادلمن ،عدماعتماد نسبت به رسانهها حتی بیشتر
بوکار است .در  ۲۸منطقه جغرافیایی که ادلمن مورد مطالعه قرار داده
از عدماعتماد نسبت به کس 
بوکارها ،بعد به دولت و در نهایت به
 Nها ،سپس به کس 
است ،اعتماد کلی برای نهادها بیشتر به  GO
بوکارها بیش از دولتها مورد اعتماد هستند.
رسانهها تعلق گرفت .در  ۲۱منطقه جغرافیایی نیز کس 
در این زمینه ،وقتی صحبت از مواجهه با مسائل اجتماعی و افزایش رشد کلی اقتصادی میشود ،مردم
بوکارها به سمت مسوولیتپذیری حرکت کنند .سایر
در سراسر جهان به شدت انتظار دارند که کس 
نهادها چندان برای انجام درست امور ،توانا دیده نشدهاند.
ادامه مطلب در صفحه بعد

مقاله مدیریتی

باز گشت به فهرست
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ارزیابیخوشبینیواعتماددرذهنمدیران
بوکار مشارکت
دو دلیل ممکن برای این تغییر نگرش به ذهن میرسد .اول اینکه ،وقتی رهبران کس 
در حل مشکالت مهلک زمان ما را انتخاب میکنند  -جرائم اینترنتی ،تروریسم ،تهدید جنگ هستهای،
نابرابری درآمدی و اثر سیاسی آن و لطمات محیطزیستی -بخش خصوصی به عنوان یک بخش موثر
دیده میشود .مردم سایر نهادها -دولت ،رسانهها و  NGOها -را برای حل این مشکالت ،بدون دخالت
بوکار ،شایسته نمیبینند .تقریبا دو سوم افرادی که ادلمن روی آنها تحقیق کرده است
رهبران کس 
گفتهاند که آنها انتظار داشتند مدیران اجرایی بهجای اینکه منتظر دولت باشند (که اکنون در  ۲۰بازار،
بوکار قرار میگیرد) خودشان شروع به تغییر سیاستها
در زمینه اعتماد در ردهای بسیار پایینتر از کس 
کنند.
بوکار نسبت به گذشته ،شفافتر هستند .شفافیت ذاتی در تکنولوژی
دوم اینکه ،فعالیتهای کس 
بوکارهای قابلاعتماد
دیجیتال ،انحرافات اخالقی را بیش از گذشته نمایان کرده است و امتیازات کس 
را افزایش داده است .ایجاد اعتماد در جهان سیاستهای به شدت ملیگرایانه برای بنگاههای جهانی
که باید افرادی را در سراسر جهان استخدام کنند ،بهطور خاص بسیار مهم است .بسیاری از رهبران
بوکار عالقه به این چالش را اظهار میکنند .آنها میخواهند اعتباری برای صداقت و رهبری
کس 
سازمانی جهانی ایجاد کنند؛ که آن را به عنوان منبع مزیت میبینند .اما نحوه تفسیر این عالقه در کار
روزمره ،بهخصوص برای شرکتهایی با اشتباهات یا خطاهایی در گذشته ،مشخص نیست .نقطهای برای
بوکار در چند سال آینده نیاز به ایفا
شروع ،نگاه دقیقتر به پویاییهایی فعلی و نقشی است که کس 
کردن آن خواهد داشت.
مدیران خوشبین
درضمن  ۱۲۹۳مدیر ارشد اجرایی در  ۸۵کشور که به سواالت  PwCپاسخ دادهاند ،خوشبینی خود
را بر چشماندازهای روبهبهبود شرکتشان بنا کرده بودند .در حقیقت این اولین بار از سال  ۲۰۱۲بود
که ما شروع به پرسیدن این سوال کردیم و اکثریت پاسخدهندگان بیان کردند که باور دارند سطوح
رشد اقتصادی جهان افزایش خواهد یافت .این درجه از خوشبینی در هر کشور اندازه گیری شده است:
آمریکای شمالی ،آمریکای التین ،اروپای غربی ،اروپای مرکزی و شرقی ،آفریقا ،خاورمیانه و آسیا-
اقیانوسیه .بیشترین افزایش کلی در خوشبینی در آمریکای شمالی بوده است .در ایاالت متحده آمریکا،
تقریبا  ۶۰درصد مدیران ارشد اجرایی پیشبینی کردهاند که رشد اقتصادی جهان در سال  ۲۰۱۸بهبود
خواهد یافت .تعداد معدودی حدود  ۲درصد کاهش را پیشبینی کردهاند .این را با سال قبل مقایسه
کنید که تنها  ۲۴درصد مدیران ارشد اجرایی ایاالت متحده بیان کرده بودند که اقتصاد جهانی بهبود
بوکار خواستیم تا در مورد یافتههای
خواهد یافت .وقتی ما از اقتصاددانان پیشرو و رهبران متفکر کس 

این بررسی اظهارنظر کنند ،مصادیقی از خوشبینی مدیران ارشد اجرایی پیدا کردیم .گلن هابارد،
بوکار کلمبیا ،میگوید« :ما در یک بهبود گردشی هستیم که طی سالهای
اقتصاددان مدرسه کس 
بسیاری پس از بحران مالی ادامه دارد .مردم خوشبینتر شدهاند .به نظر من در اکثر بخشهای جهان،
مدیران ارشد اجرایی معتقدند که تغییرات در سیاست به سمت بهبود در حرکت است».
بقیه نظردهندگان مطمئن نبودند که خوشبینی مدیران اجرایی بجا است یا نه .یا حتی آیا امکان دارد
به اطمینان بیش از حد و رضایت از خود منجر شود و در نتیجه شاخص عمدهای برای بحران باشد.
کارلوتا پرز تاریخنویس اقتصادی میپرسد «آیا این یک بهبود واقعی است یا تنها یک بهبود کوتاهمدت
به شمار میرود؟» او میافزاید «به لحاظ تاریخی ،وقتی یک گذار واقعی به شکوفایی و رونق وجود دارد،
همه آن را احساس میکنند .من امیدوارم که رهبران سازمانی معتقد نباشند که این بهبود دائمی است.
این تنها مجالی برای تنفس پیش از بازگشت به دوران دشوار است».
البته باتجربهترین مدیران ارشد اجرایی که به تحقیق ما پاسخ دادهاند ممکن است با این دیدگاه مخالفت
کنند؛ به نظر میرسد آنها این شک و تردید را در دیدگاههایشان لحاظ کردهاند .کسانی که سابقه کاری
طوالنی  ۱۱ -تا  ۲۵سال -داشتهاند ،در ارزیابی اقتصاد جهانی و چشماندازهای سازمانشان امیدوارتر
هستند .آنها موقعیتهای بد را از سر گذراندهاند و شاید تشخیص دادهاند که فرصتهایی در پیش رو
وجود دارد و مهم نیست که چه اتفاقی بعدا بیفتد .همچنین امسال ایاالت متحده بسیار بیشتر از چین
پیشی گرفت زیرا مدیران اجرایی احساس میکنند که این جایگاه بیشترین پتانسیل رشد را دارد .این
دو کشور سالها ،برای برتری رقابت کردهاند و چین تا سال  ۲۰۱۵سکان را بهدست داشت .بعد از آن،
مدیران اجرایی ،آمریکا را به عنوان یک بازار رشد بر دیگر کشورها ترجیح دادهاند ،ولی نه به وسعت
امسال( .پارامترهای این نظرسنجی به یک مدیر اجازه نمیدهد تا به کشوری رای بدهد که شرکتش
در آن واقع شده است؛ بنابراین مدیران ارشد ایاالت متحده در این رایگیری (در مورد اعتماد) شرکت
نداشتند).
مطالعه ادلمن در سال  ،۲۰۱۸دوباره یک تصویر بسیار متفاوت ترسیم میکند .نتایج تحقیق آن نشان
بوکار ،رسانهها و NGOها۳۷ ،
داد که سطوح اعتماد در ایاالت متحده در سراسر نهادها :دولت ،کس 
امتیاز در حال سقوط است .اعتماد به دولت ،بین گروهی که ادلمن آن را «عموم مطلع» مینامد؛ افراد
فارغالتحصیل شده از دانشگاه بین سنین  ،۲۵-۶۴در  ۲۵درصد باالی درآمد خانوار ،که گفتهاند اخبار
و رویدادهای فعلی را در رسانهها دنبال میکنند ،کاهش یافته است؛ سقوط قابلتوجه  ۳۰امتیازی.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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ارزیابیخوشبینیواعتماددرذهنمدیران
این کاهش در اعتماد به دولت بدون شک به شک و تردید این گروه در مورد دولت ترامپ و شاید در
مورد توانایی هر دولتی برای حل مشکالت پیچیده انسانی مرتبط است.
بوکار
گامهای بعدی برای کس 
این یافتهها به توضیح این مطلب کمک میکند که چرا نیاز به مسوولیت اجتماعی بیشتر توسط
بوکارها ،موضوع اصلی جلسه مجمع جهانی اقتصاد در سال  ۲۰۱۸و موضوع اصلی در مطالعه ما
کس 
بود .اعتماد در سازمانها به شدت به رشد اقتصادی مرتبط است .مسلم است که وقتی افراد احساس
کنند که زندگی آنها در حال بهتر شدن است ،به احتمال بیشتری به نهادها اعتماد میکنند .در این
بوکارها میتوانند نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
زمینه ،معقول است که تصور کنیم کس 
پاسخ اکثر مدیران ارشد اجرایی در مورد تعهدات مرتبط با اعتمادسازی ،یک حس مسوولیتپذیری بود.
آنها یک انتظار فزاینده از سوی ذینفعان خود احساس میکنند ،انتظاری که میگوید آنها باید در مورد
سالمت کلی اقتصاد ،اهمیت تنوع در شرکتهایشان و دیگر مسائل اجتماعی و محیطزیستی اظهارنظر
کنند .در عین حال ،مدیران ارشد اجرایی بهطور کلی این موضوع را رد کردند که بنگاه خصوصی (و
بوکارهای آنها) اعتبار عمومی را از دست داده است .وقتی در مورد اینکه آیا آنها
بهطور خاص کس 
اعتماد بین کارمندان و مشتریان را اندازهگیری کردهاند ،اکثریت مدیران ارشد در همه مناطق به این
سوال پاسخ «بله» دادند .و آنها عمدتا از این سنجشها خشنود بودند .تنها یکی از هر پنج مدیر ارشد
اجرایی در جهان بیان کردهاند که اعتماد بین نیروی کارش و رهبری ارشد شرکت در حال کاهش
یافتن بود .حتی کمتر ،حدود  ۱۸درصد ،کاهش اعتماد از سوی مشتریانشان را درک کردهاند .چه نظر
جمعی مورد اعتماد باشند و چه نباشند ،انتظار ما این است که در چند سال آینده از مدیران اجرایی که
مستقیما با چالش مسوولیت اجتماعی سر و کار دارند بیشتر بشنویم .فشاری که مردم احساس میکنند
از بین نخواهد رفت.
بوکار میتوانند این الزام را به یک فعالیت هر روزه تبدیل کنند؟ این مطالعه به یافته
چگونه رهبران کس 
های دیگری هم اشاره میکند؛ مدیران ارشد اجرایی در مورد جهان بهطور کلی خوشبین بودند .اما
وقتی در مورد چشماندازهای رشد درآمد سازمانشان سوال شد ،آنها تمایل داشتند ،بهخصوص در مورد
سه سال آینده ،بهجای «خیلی مطمئن» بگویند «تا حدی مطمئن هستند» .بهخصوص برای مدیران
ارشد اجرایی در خاورمیانه و اروپای مرکزی و شرقی ،که پاسخهای «خیلی مطمئن» به پایینترین حد
خود رسید ،به ترتیب زیر  ۳۳درصد و  ۲۶درصد ،نسبت به سال قبل.
بوکار همان چیزی است که اکثر
به طور کلی ،روش اصلی ایجاد اعتماد بهعنوان یک رهبر کس 
بوکارهای موفق همیشه انجام دادهاند :ایجاد رونق و شکوفایی همهجانبه.
کس 

شما این کار را نهتنها با ارائه محصوالت و خدمات ،بلکه با هدایت سرمایهگذاریهای خود و مدیریت
فعالیتهایتان با اهداف انگیزشیتر در تقویت کیفیت زندگی و سالمت عمومی اقتصاد انجام میدهید.
بوکار و
به نظر میرسد مدیران ارشد این موضوع را درک کردهاند .آنها میدانند که مانند رهبران کس 
شرکتها ،ماموریتی برای بیشتر «قابلاعتماد بودن» دارند .معتمد بودن نیاز به انضباط در خودتان و در
تیمتان دارد و باید به حدی تمرین شده باشد که به عادت همیشگی تبدیل شود .آنگاه است که در
زمان لزوم آمادگی کافی را دارید .مدیران میدانند که این چالش تا چه اندازه بزرگ خواهد بود .اما به
نظر میرسد تعداد فزایندهای از آنها( ،مهم نیست کجای جهان را خانه خود مینامند) ،احساس میکنند
در بلندمدت هیچ گزینه دیگری ندارند.
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