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بهتر است بازرگاني در كنار صنعت و معدن بماند

مرکز پژوهش های مجلس پیشــنهاد کرد: در راستای 
اســتفاده کامل از همه ظرفیت های دســتگاه دیپلماسی، 
معاونــت اقتصــادی در وزارت امور خارجه احیا شــود. 
به گزارش خبرآنالین، دســتیابی به قــدرت اول منطقه 
براساس اهداف سند چشــم انداز 20 ساله و سیاست هاي 
کلی برنامه های پنج ســاله کشــور در گرو استفاده تام و 
تمام از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان 
»دیپلماسی اقتصادی« معنا پیدا مي کند. کشورهایی که 
در عرصه سیاســت خارجی رویكرد توســعه اي  در پیش 
گرفته اند و داراي دیپلماســي اقتصادي فعالي هســتند، 
تــالش مي کنند که در تأمین اهداف اقتصادي شــان در 
عرصه بین المللي از کلیه ابزارها و ظرفیت هاي سیاســي 
خود بیشــترین استفاده را داشته باشــند. این موضوع به 
خصوص در دولت یازدهم که تقویت دیپلماســي را دنبال 
کرد، مورد توجه قرار داشــته و با تقویت روند دیپلماسي 
اقتصادي در جهت پیشــبرد سیاســت خارجي توسعه گرا 

حرکت هایي انجام شده است.
در گــزارش مرکــز پژوهش هاي مجلس تأکید شــده 
اســت:» جوهر تعامل سیاست خارجي توسعه گرا به معني 

اهمیت و اولویت ابزارهاي مسالمت آمیز آن است. از این 
رو، دیپلماســي در مقام یكي از مهم ترین ابزارها از نقش 
و کارکرد بســیار مهمي در سیاســت خارجي توسعه گرا 
برخوردار است.هرکشــوری در نظام بین المللي نامتمرکز 
بدون حكومت و اقتدار مرکزي، براي پیگیری و برآوردن 
منافع ملي خود باید از اهداف، انتظارات،نیت ها و توانایي ها 
و تنگناهــاي دیگران آگاهي یابد. به همین دلیل توجه به 
گسترش روابط اقتصادي با دولت هاي دیگر و با نهادهاي 
بین المللي، توســعه تعامالت خارجي در حوزه هایي مثل 
گردشــگري که کســب منافع اقتصادي به همراه دارد و 
کمك به ســرمایه گذاري بخش های خصوصی از جمله 
مأموریت هاي مهمي اســت که دســتگاه دیپلماسي یك 
کشور مي تواند به منظور کســب منافع اقتصادي دنبال 

کند.«
در این گزارش آمده اســت: دستگاه سیاست خارجي و 
مشخصًا وزارت خارجه از آغاز دولت تاکنون تغییر چنداني 
در ساختار خود به ویژه در بخش اقتصادي آن شاهد نبوده 
اســت و یك ساز وکار منســجم براي پیشبرد دیپلماسي 
اقتصادي منجر نشــده است. از سویي عدم تالش جدي 
در پیدا کردن راهكاري براي عضویت ایران در بزرگترین 
باشــگاه اقتصادي جهان یعني ســازمان تجارت جهاني 
نیاز امروز اقتصاد ایران اســت. عــدم عضویت ایران در 
این سازمان فرصت هاي بســیاری را در سرمایه گذاری و 

فناوری روز از ایران گرفته است.«
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد 
کرده است که معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه یا 
ساز وکاري هم ســطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی 
کشور متشــكل از کارشناسان خبره از حوزه هاي مختلف 
احیا شود. این معاونت مي تواند با داشتن اختیارات کافي به 

عنوان مرکز اصلي تصمیم گیري، یكپارچه سازی و انسجام 
برنامــه ای و مدیریت در عرصه دیپلماســی اقتصادی در 
جهت هماهنگی دستگاه ها عمل کند. دومین پیشنهاد، در 
راستاي تحقق اهداف دیپلماسي اقتصادي، تجهیز هر چه 
بیشتر وزارت امور خارجه به نیروهای متخصص اقتصادی 

و بازرگانی است.
در سومین پیشنهاد این مرکز پژوهشی تأکید شده است 
که تجدید نظر اساسي در وضعیت کمیسیون های مشترك 
اقتصادي و مذاکــره جدي و اصولي با برنامه زمان بندي 
دقیق درباره انعقــاد موافقت نامه هاي تجارت ترجیحي و 
در مــواردي تجارت آزاد با کشــورهاي مختلف از جمله 
همسایگان و کشورهاي اسالمي صورت بگیرد. پیشنهاد 
چهــارم مرکز پژوهش هــا تالش در راســتای عضویت 
ایران در ســازمان تجارت جهاني اســت. براســاس این 
پیشــنهاد، از آنجا که بیش از 90 درصد تجارت دنیا بین 
کشورهاي عضو ســازمان تجارت جهاني و در چارچوب 
موافقت نامه هاي این ســازمان انجام مي گیرد،در صورت 
عضویت کامل، ایران خواهد توانســت با یكصد و پنجاه 

کشور به صورت قاعده مند روابط اقتصادی برقرار کند.
در پنجمین پیشــنهاد تصریح شده اســت:»با توجه به 
تقابــل ایاالت متحده با ایران و بــه تبع آن مخالفت این 
کشور با عضویت ایران در سازمان تجارت جهاني و سایر 
نهادهاي وابســته به آن با در نظر گرفتن سیاســت هاي 
اقتصــاد مقاومتي، همكاري هاي منطقــه اي مي تواند به 
عنــوان یك عامل بازدارنده موثر بــراي تضمین ثبات و 
امنیت سیاسي و اقتصادي در مقابل تهدیدات و تكانه هاي 
اقتصاد خارجي قــرار بگیرد. از همیــن رو، احیاي برخي 
سازمان هاي منطقه ای و استفاده از تمام ظرفیت هاي آن 

از جمله اکو از جمله این همكاری هاست.«

مرکز پژوهش های مجلس در پیشنهاد ششم خود تأکید 
کــرده که در دنیای پیچیده امروز، حجم ســرمایه گذاري 
مســتقیم خارجي از جمله شاخص هاي مهم براي بررسي 
میزان کارایي و کارآمدي دیپلماسي اقتصادي است. نرخ 
رشد 8 درصدي پیش بیني شده در برنامه ششم توسعه به 
حداقل 150 میلیارد دالر سرمایه مستقیم خارجي نیاز دارد 
که حداقل 40 درصد آن باید از منابع خارجي تأمین شود.با 
سست شدن تحریم ها باید ترتیبي اتخاذ شود تا کلیه موانع 
سرمایه گذاري از جمله برخي قوانین دست و پا گیر داخلي 
برداشــته شــود و با ارائه تصویري واقعي از ظرفیت هاي 
اقتصادي و توانایي هاي کشــور و کاهش ریسك مالي و 
ســرمایه گذاري، طرف هاي خارجي به سرمایه گذاري در 

کشور تشویق شوند.
در هفتمین پیشــنهاد به سرمایه ایرانیان خارج از کشور 
اشــاره شــده اســت که مي تواند منبعي براي سرمایه 
گذاري در کشور باشد. براساس اعالم این مرکز، سرمایه 
ایرانیان خارج از کشــور یكصد میلیارد  دالر تخمین زده 
مي شــود که  دولت مي تواند با بازنگری در قوانین جذب 
سرمایه خارجي و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب این 
ســرمایه ها را فراهم کند. و در نهایت آخرین پیشــنهاد 
مرکــز پژوهش هاي مجلــس تأکید مي کنــد: »فرآیند 
سیاســت خارجي و دیپلماسي در دنیاي امروز در بسیاري 
مــوارد در جهت هموار کردن زمینه بــراي بهره برداري 
اقتصادي سامان مي یابد. در چنین شرایطي الزم است که 
دیپلماسي سیاسي ایران در قبال کشورهاي مختلف داراي 
پیوست اقتصادی باشــد. این پیوست باید با هدف نهایي 
حضور فعال ایران در بازارهای اقتصادی کشــور هدف و 
تسهیل فرآیند ســرمایه گذاري آن کشور در داخل ایران 

تنظیم شود.«

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: با توجه به شرایط بحرانی آب الزم است که وضعیت قیمت سروسامان پیدا کند؛ به همین دلیل پیشنهاد وزارت نیرو پلكانی شدن قیمت آب است. رحیم میدانی 
در گفتگو با ایسنا با بیان اینكه برای صرفه جویی در آب سه اهرم وجود دارد، اظهار کرد: مسائل فرهنگی، تعرفه و تجهیزات مواردی است که اگر به آنها توجه ویژه شود، می توان در مصرف آب صرفه جویی 
کافی را داشــت. وی افزود: در امور آب و آبفا قانون برنامه ششــم این اجازه را داده تا به تدریج به قیمت تمام شــده آب نزدیك شویم که مجوز این مسئله نیز در اختیار دولت قرار دارد. لذا باید تدریجاً به 
قیمت تمام شده آب برسیم. او همچنین گفت: باید به طور متوسط به قیمت تمام شده برسیم. بدین معنا که به صورت پلكانی در هر پنج مترمكعب قیمت افزایش یابد و این مسئله به گونه ای باشد که 
پرمصرف ها تنبیه و کم مصرف ها تشــویق شــوند. وی با بیان اینكه در حال حاضر نیز تعرفه های آب به صورت پلكانی است، گفت: متأسفانه وضعیت فعلی بازدهی کافی را  ندارد و باید برای این مسئله 

برنامه های متعددی در نظر گرفته شود که امیدواریم در دولت دوازدهم به این مهم توجه و این امر اجرایی شود.

آخرین خبر 

برنامه 
دولت دوازدهم 
برای قیمت آب

حاشیه بازار 

یک کارشــناس اقتصادی می گوید: »بهتراســت در راستای کمک به بخش 
تولید و صنعت، بازرگانی کنار صنعت و معدن بماند تا از تولید داخلی حمایت 
بیشــتر صورت بگیرد.« مهدی پازوکی، کارشــناس اقتصادی در گفت و گو با 
خبرآنالین در رابطه با تفکیک وزراتخانه ها اظهارداشــت:»با توجه به هزینه ای 
کــه این کار به دنبال دارد، تفکیک در شــرایط کنونی اقتصاد ایران به صالح 
نیست، ضمن اینکه در کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن نیز وزارت اقتصاد، 
صنعت و تجارت یک وزارتخانه دارند.« وی افزود:»باید سیاســت های بازرگانی 
در خدمت توســعه صنعتی کشور باشــند. اگر بازرگانی از صنعت منفک شود، 
این وزارتخانه تبدیل به وزارت واردات خواهد شد. بنابراین به لحاظ کارشناسی 
وزارت بازرگانی باید با صنعت تجمیع شــود، تا یک سیاســت گذاری واحد در 
جهت اهداف توســعه صنعتی کشور به عمل بیاید. اگر وزیر ضعیف است، وزیر 
آن را تغییر دهند و از  افراد کارآمدی که در کشــور کم نداریم استفاده شود.« 
پازوکی ادامه داد: »هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ سیاســت گذاری درست 
نیســت، این تفکیک صورت بگیرد. از ســویی وظیقه دولت سیاســت گذاری  
و تعییــن تعرفه ها در جهت حمایت از تولید داخلی اســت.« این کارشــناس 
اقتصادی در خصوص تفکیک وزارت راه از بخش مسکن نیز گفت:» ادغام این 
دو وزارتخانه از اول یک موضوع سیاســی بود. اســتاد راهنمای رییس جمهور 
آن زمان رأی نیاورده بود، به همیــن ترتیب رییس جمهور برای گرفتن حال 
مجلس این وزارتخانه را ادغام کرد.« وی ادامه داد:» بنابراین به نظر می رســد، 

تفکیک این دو وزارتخانه درست است.«

7 پیشنهاد به وزارت امورخارجه

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به اینكه روز 
یكشــنبه، اوج مصرف برق در تهران بزرگ با 236 مگاوات افزایش به چهار هزار و 
400 مگاوات رسید، بر صرفه جویی مردم در مصرف و آشنایی با راهكارهای کاهش 
مصــرف برق تأکید کرد. »مریم نامجو« در گفتگو با ایرنا میزان اوج مصرف برق در 
زمان مشابه سال قبل را چهار هزار و 364 مگاوات اعالم کرد و گفت: کل یك سال 
هشت هزار و 760 ساعت اســت که 300 ساعت از این مدت، زمان اوج مصرف به 
شــمار می آید؛ اگر مشترکان در این 300 ســاعت همكاری داشته باشند، سالیانه از 
هزینه های میلیارد دالری سرمایه گذاری در بخش های مختلف مانند ساخت نیروگاه، 
خط انتقال، پســت، سوخت و... جلوگیری می شــود. به گفته وی، دنیا به این سمت 
حرکت می کند که مشــترکان خانگی انرژی مورد نیاز خــود را از منابع انرژی های 
تجدیدپذیر تامین کنند؛  در این شــرایط دیگر مجبور نخواهیم بود برای تامین 300 

ساعت اوج مصرف برق در سال، سالیانه یك نیروگاه بسازیم.
نامجــو افزود: هر چقدر زمان ســرمایه گذاری در ســاخت نیروگاه ها را به تأخیر 
بیندازیــم، می توانیم منابع مالی خود را در دیگر طرح هــای اولویت دار صنعت برق 
ســرمایه گذاری کنیم. وی از مشترکان خواست اســتفاده از وسایل پرمصرف مانند 
ماشین لباسشویی، ماشــین ظرفشویی و ... را از ساعت های اوج مصرف )12 تا 16( 
به ســاعت های کم باری منتقل کنند تا به این ترتیب بدون خاموشِی ناشی از کمبود 
تولید، از روزهای پرمصرف برق گذر کنیم. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
بــرق تهران بزرگ در گفت و گــو با ایرنا، راهكارهایی بــرای کاهش مصرف برق 
مشــترکان خانگی و تجاری عنوان کرد و گفت: ســاده ترین راهكار کاهش مصرف 

برق، استفاده کردن از نور روز و خاموش کردن چراغ های اضافه است.
نامجو افزود: در سال 1389 وزارت نیرو طرح استفاده از المپ های کم مصرف را با 
ارائه یارانه ای برای خرید المپ، آغاز کرد؛ از آن زمان به بعد تولید المپ های رشته 
ای و با مصرف 200 وات به باال محدود شد. وی اضافه کرد: المپ های کم مصرف 
نســبت به المپ های پرمصرف حرارت کمتری تولید می کنند و  از نظر اقتصادی نیز 
بازگشــت سرمایه استفاده از آنها بسیار ســریع تر است. این مسئول درباره تجهیزات 
سرمایشــی و خنك کننده گفت: مهمترین توصیه ما اســتفاده از وسایل استاندارد و 
دارای برچســب انرژی است. وی ادامه داد: شهروندان برای اطالع از برچسب انرژی 
لوازم مختلف )بسته به مدل و برند مورد نظر( می توانند به سایت سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( مراجعه کنند. نامجو افزود: شهروندان باید 
توجه داشــته باشند با کمتر باز و بســته کردن در یخچال و تعویض الستیك و نوار 
آن، نصب پوشــش روی کولرهای آبی، تنظیم کولرهای گازی روی 24 تا 26 درجه 
ســانتیگراد و... می توانند مصرف برق خود را کاهش دهند. وی ادامه داد: مشترکان 
باید توجه داشــته باشند در صورت مصرف نامتعادل، ممكن است اعمال خاموشی ها 
سهم خودشان شود. بنابراین مشــترکان کمك کنند با مصرف متعادل، اوج مصرف 

برق را پشت سر بگذاریم.

رخداد 

رشد 236مگاواتی اوج مصرف برق تهران

ثبت نام كنندگان پژو 2۰۰۸ اضافه 
پرداخت خود را پس بگیرند

رئیــس ســازمان حمایــت 
و  مصرف کننــدگان 
امــكان  از  تولید کننــدگان 
اســترداد اضافه پرداختی ثبت  
پژو  خــودروی  نام کننــدگان 
2008 خبــر داد. بــه گزارش 
صدا و سیما، سید محمود نوابی 
با اشــاره به ایجاد حاشــیه در 
موضوع پیش فروش خودروی 

پژو 2008 و دریافــت 60 میلیون تومان از متقاضیان گفت: برای این خودرو قیمت 
تعیین نشــده و این 60 میلیون تومان به عنوان 50 درصد قیمت خودرو نبوده است. 
به هر حال در پیش فروش های یكســاله ، نوســانات نرخ ارز ، حامل های انرژی و 
مؤلفه های دیگر در قیمت نهایی موثر هســتند. معاون وزیر صنعت گفت: البته مدیر 
عامل ایران خودرو اعالم کرده که ثبت نام کنندگانی که در مراحل ابتدایی خودروی 
خود را دریافت میكنند قطعاً قیمت خودرو برایشان زیر 100 میلیون تومان خواهد بود 
و میزان اضافه ای که در پیش فروش پرداخت کرده اند در سود مشارکت آنها محاسبه 
خواهد شد. نوابی اضافه کرد: تدبیر ویژه ای اندیشیده شده که ممكن است اعالم شود 
و اگر مصرف کنندگانی که دوست ندارند رقم اضافه پولشان نزد ایران خودرو بماند ، 
می توانند 10 یا 15 میلیون تومانی را که اضافه پرداخت شده است ، پس بگیرند و در 
زمان تحویل خودرو، بقیه قیمت را پرداخت کنند. رئیس سازمان حمایت تصریح کرد: 
خالف قانون جدی ای اتفاق نیفتاده است اما می شد رقم پیش فروش را کاهش دهند 
و 40 میلیون تومان از مشتری گرفته شود و بقیه را در هنگام تحویل خودرو دریافت 
کنند. در نهایت مردم باید همه قیمت خودرو را پرداخت کنند و نمی شود گفت که سر 

مردم در این موضوع کاله رفته است.

تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی، در صحن مجلس رأی می آورد
فریدون احمدی گفت: به نظر می رســد 
موافقت مجلس با این الیحه بیشتر سیاسی 
باشــد تا کارشناســی. به هر حال اکثریت 
مجلس همراه دولت اســت و به این الیحه 
رأی خواهد داد. عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 
ایلنا در خصــوص تفکیک وزارت صنعت و 
بازرگانی اظهار داشــت: با توجه به فضایی 
که در مجلس وجود دارد اگر این الیحه به 
صحن بیاید به طور حتم رأی خواهد آورد.  
فریدون احمدی ادامــه داد: در زمان ارائه 
الیحه ادغام ایــن وزارتخانه من قائم مقام 
وزیــر و موافق آن بودم زیــرا عماًل وزارت 
بازرگانی تبدیل به وزارتخانه سیب زمینی 
و پیــاز شــده بود و هر کس می خواســت 
از تولیــد کننــده حمایت کنــد از وزارت 

بازرگانی انتقاد می کرد.
نماینــده مردم زنجــان در مجلس دهم 
تصریح کرد: هــر چقدر ما وزارتخانه ایجاد 
کنیم کارمندان دولت را افزایش می دهیم 
و بوروکراســی اداری را طوالنی تر کرده ایم. 
االن هم با تشــکیل وزارت بازرگانی، عالوه 

بر وزیر جدید معاونین و مدیران کل جدید 
نیــز باید معرفی شــود. از طرفی این افراد 
باید آموزش های الزم را نیز ببینند که تمام 
این ها برای دولت هزینه بر است. وی ادامه 
داد: در دنیا به ازای هر 800 نفر 2 کارمند 
اداری وجود دارد امــا در ایران به ازای هر 
80 نفر 2 کارمند مشــغول به کار هستند. 
این یعنی کمک به ایجاد فســاد اداری. از 
طــرف دیگر در کشــور اگر امروز کســی 
بخواهد یک واحد تولیدی احداث کند 18 
ماه زمان می برد تا بتواند از دســتگاه های 
مختلــف از وزارت صنعت گرفته تا محیط 
زیســت مجوز های الزم را بگیرد آن وقت 
ما بــا این شــرایط داریم یــک وزارتخانه 
جدیــد ایجاد می کنیــم. احمدی گفت: به 
نظر می رســد موافقت مجلس با این الیحه 
بیشتر سیاسی باشــد تا کارشناسی. به هر 
حال اکثریت مجلس همراه دولت اســت و 

به این الیحه رأی خواهد داد.
نماینده مردم زنجان با اشــاره به انتزاع 
و ادغام هــای مختلف گفت: احمدی نژاد در 
یک کار غیر کارشناسی سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی را منحل کرد ســپس روحانی 
 آن را احیا و بعد از دو ســال، منفک کرد. 
وزارتخانه صنعت و تجــارت هم به همین 

منوال است. 
به هر حال باید مشــخص شــود که این 

ادغام ها غلط بوده یا انتزاع ها؟ 

نباید مردم بابت این کارهای یک شــبه 
هزینه دهند.

 وی در پایان گفت: ما بعد از 40 ســال 
فهمیدیــم که سیســتم خودمــان جواب 
نمی دهد و باید مطابق سیســتم و مدیریت 

روز جهان جلو برویم.

رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران گفت: اعمال تحریم های اقتصادی و ســایر عوامل 
افزایش دهنده قیمت تمام شده کاالها در سال های گذشته 
ســبب شــده اســت تا هنوز ظرفیت الزم را برای حضور 
در بازارهای رقابتی جهانی نداشــته باشیم. »غالمحسین 
شافعی« شــامگاه یكشنبه در نخستین همایش تولید ملی 
افزود: در سال های گذشته به دلیل تحریم ها، بخش تولید 
کشور به ویژه تولید صنعتی بیشترین آسیب را متحمل شد. 
به گــزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنــا ، به گفته این 
مقام مســئول، موضوع اشتغال در بین سال های 1385 تا 
1392 متأثر از همین مسأله متحمل خسارت ها و صدمات 
فراوانی شــد و تغییرات به وجود آمــده در نرخ ارز، قانون 
هدفمندی یارانه ها و ... سبب ســاز تغییر قیمت تمام شد 
و مشــكالت زیادی آفرید. وی تأکید کرد، اولویت بندی 
طرح ها، مكان یابی توســعه و ظرفیت ســنجی واحدهای 
صنعتی باید در دســتور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت 
واحدهای تولیدی حتی در شرایط مناسب نیز نمی توانند با 
ظرفیت کامل کار کنند که ســبب ساز افزایش قیمت تمام 
شده و بروز مشكل در رقابت با سایر کشورها خواهد شد.

شــافعی تأکید کرد: اگر در بلندمدت به این ســه عامل 
اساسی توجه و استراتژی جامع برای بخش تولیدی تدوین 

شــود، بیشــترین کمك به بخش تولید کشور خواهد شد. 
وی یادآوری کرد: پس از اعمال تحریم های ظالمانه درب 
بســیاری از کشورها به روی ایران بسته شد و در بسیاری 
بازارها قادر به حضور نبودیــم، در همین پیوند و به دلیل 
آسیب های وارده به بخش تولید، قیمت کاالهای تولیدی 
باال رفت و تحت تأثیر آن، قدرت رقابت خود را در بسیاری 
بازارها از دســت دادیم. رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: 
با اجرایی شــدن برجام و تحوالت انجام شــده و حضور 
هیات های خارجی در کشــور برای دستیابی به بازار بزرگ 
ایــران، فعاالن اقتصــادی ایرانی توانســتند از تنگناهای 
به وجــود آمده عبور کنند، اما هنــوز به ظرفیت الزم برای 
حضور در بازارهای رقابتی نرســیده ایم. وی با مقایســه 
اقتصاد ایران و مالزی، گفــت: حجم تجارت خارجی این 
کشور آسیای جنوب شرقی سالیانه 600 میلیارد دالر است، 
در حالی که حجم تجارت خارجی ما تنها 40 میلیارد دالر 
بوده و در مقایســه جمعیت دو کشور، فاصله تجارت بسیار 
زیاد است. این مقام مسئول بیان داشت: اگر موانع برداشته 
و محیطی رقابتی برای اقتصاد ایجاد شود، ظرفیت تجارت 

کشور می تواند به چندین برابر میزان فعلی افزایش یابد.
بازار روسیه و قطر

وی در ادامه با اشاره به بازار بزرگ کشور روسیه، یادآور 

شــد: در ماه های گذشته شــاهد خروج ترکیه از بازار این 
کشــور به دلیل مسائل سیاســی بودیم که فرصت خوبی 
برای تجار و بازرگانان ایرانی بود، اما با عادی شدن روابط 
دو کشــور مجدداً ترك ها در روسیه حاضر شده اند. شافعی 
همچنین با اشــاره به بازار قطر، تصریح کرد: حجم قابل 
توجهی از کاالهای ایرانی اکنون به بازار قطر وارد شده و 
می شود، اما در این کشور نیز رقیبی قدرتمند به نام ترکیه 
داریم که مهم ترین مشــكل ما برای رقابت با آن، قیمت 
تمام شــده باالی کاالهای ایرانی است. رئیس اتاق ایران 
گفت: قیمت تمام شــده کاالها متاثر از عواملی همچون 
نرخ تسهیالت بانكی، نرخ مالیات، تعرفه های گمرکی، نرخ 
دســتمزد و ... است و اگر حرکت اقتصادی به سمت رونق 

داشــته باشــیم، قادر به عرضه کاالهای رقابتی در سطح 
جهانی خواهیم بود.

دوشــنبه پانزدهم خرداد ماه گذشته عربستان به همراه 
مصر، امارات متحده عربی و بحرین رســمًا اعالم کردند 
روابط خود با قطر را قطع کرده و راه های هوایی، زمینی و 

دریایی خود را با این کشور خواهند بست. 
»مهدی کریمی تفرشــی« رئیس هیــات مدیره تعاونی 
تولیدکننــدگان موادغذایــی هم صنف بــه تازگی گفت: 
محصوالت کشــاورزی و مواد غذایــی ایرانی مورد توجه 
و اســتقبال مصرف کنندگان قطری و حتی کشــورهای 
همجوار قطر قرار گرفته به طوری که خواســتار کاالهای 

ایرانی شده اند.
 وی دربــاره صادرات محصوالت ایــران به قطر افزود: 
کشور قطر دروازه های خود را به سوی ایران گشوده است، 
بنابراین فرصــت خوبی برای صــادرات کاالهای کیفی 
ایرانی به وجود آمده که باید با تســهیل در تجارت از این 

فرصت بهره مند شویم. 
به گفته کریمی، قطر ســاالنه ســه میلیارد دالر واردات 
مــواد غذایی از کل دنیا دارد که متاســفانه ایران با تولید 
ساالنه 130 میلیون تن مواد غذایی سال گذشته حدود 20 

میلیون دالر صادرات به قطر داشته است.

ظرفیت الزم برای حضور در بازارهای رقابتی را نداریم

درخواســت مركــز پژوهش هــاي مجلس بــراي احیای معاونــت اقتصادی 

مدیر گروه بانک داری اســالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به ریسک باالی 
سپرده گذاری در مؤسسات بدون مجوز، فعالیت این مؤسسات را باعث ایجاد رقابت ناسالم در بازار 
پولی کشــور دانست. کامران ندری با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکالت و معضالتی که نظام 
بانکی در حال حاضر با آن مواجه است، مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است، گفت: اینگونه 
مؤسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. مدیر گروه بانک داری اسالمی 

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: این مؤسسات دو مشکل اساسی را برای نظام 
پولی کشور ایجاد کردند. یکی این است که چون تحت نظارت نیستند و مقررات احتیاطی بانک 
مرکزی را رعایت نمی کنند باعث شده تا ریسک سپرده گذاری در این مؤسسات افزایش پیدا کند. 
ندری ادامه داد: در مواردی اتفاق افتاده هموطنانی که در این مؤسسات سپرده گذاری کرده اند با 
مشکل مواجه شده و نتوانند منابع خودشان را که نزد این مؤسسات گذاشته اند دریافت کنند. وی 
تأکید کرد:  مشکل دومی که این مؤسسات ایجاد کرده اند رقابت ناسالم در سود سپرده ها است و 
رقابتی که برای جذب منابع مردم داشــته اند باعث شده که نرخ سود سپرده در نظام پولی کشور 
افزایش یابد و این رشــد نرخ سود سپرده ها سبب شده که تقاضای کل در اقتصاد لطمه ببیند و 

مشکالتی در این زمینه ایجاد شود. 
این مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین این مشکالت 
ســبب شــده تا بنگاه ها و تولیدکنندگان نتوانند با وجود نرخ های سود باال سرمایه گذاری داشته 
باشــند و خانواده ها نیز برای خرید کاالهای بادوام مورد نیاز به ســختی می توانند از منابع بانکی 

استفاده کنند.

افزایش ریسک سپرده گذاری با مؤسسات غیرمجاز اختصاص ۱۰ هزار 
میلیارد تومان برای 

نوسازی ۵۰۰۰ واحد 
صنعتی

قائم مقــام وزیر صنعت، معــدن و تجارت از 
اختصاص 10 هزار میلیارد تومان جهت نوسازی 
5000 واحد کوچك، متوسط و بزرگ صنعتی خبر 
داد. رضا رحمانی در گفتگو با ایســنا، با اشاره به 
این که در سال جاری یكی از پروژه های جدید که 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد 
و پس از تصویب توســط ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی ابالغ شده است طرح نوسازی و بازسازی 
5000 واحد صنعتی اســت، اظهار کرد: این طرح 
که با همــكاری بانك مرکــزی اجرایی خواهد 
شــد به عنوان یك پروژه ضروری توســط ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابالغ شده 
و در همین راســتا 10 هزار میلیارد تومان از نظر 
ریالی مدنظر قرار خواهد گرفت هرچند که مبحث 
ارزی نیز خواهد داشت که توسط صندوق توسعه 
ملی در دســتور کار قرار می گیرد. وی ادامه داد: 
طرح مذکور براساس اولویت بندی انجام شده و 
مربوط به کلیه رشته ها و تمامی استان های سراسر 
کشور اســت. هر استان متناسب با وضع موجود، 
صنایع مختلف خود را با توجه به اولویت های در 
نظر گرفته شده نوسازی و بازسازی خواهد کرد. 
قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت با بیان 
این کــه فرآیند طرح مذکور ابالغ شــده و ثبت 
نام از طریق ســازمان های صنایع استانی صورت 
می گیرد، گفت: چند اصول کلی بر طرح نوسازی 
و بازســازی صنایع در سال 1396 حاکم است و 
واحدهایی که بیشتر انرژی بر بوده و محصوالت 
آنها نیز انرژی بر اســت و نیــز واحدهایی که با 
مسائل زیست محیطی روبه رو هستند در اولویت 
قرار دارند. رحمانی همچنین با اشــاره به این که 
در ابتدای کار توزیع و تقسیم بندی درباره صنایع 
کوچك، متوسط و بزرگ انجام شده است، خاطر 
نشــان کرد: بیشــترین نگرانی در این خصوص 
است که طرح به سمت واحدهای بزرگ حرکت 
نكنــد و به همین منظور محدودیت های الزم در 

نظر گرفته شده است.


