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سرمقاله
انتخابات مجمع و نوبت هايی که در پی هم می آيد

 عضويت عليرضا ميربلوك بالمانع است
نايب رئيس کميته پتروشيمی مجلس

مدير ارشد شرکت توتال: عالقه مند بازگشت به ايران هستيم
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس  

پتروشيمی ها هنوز به دنبال رانت!
انتخابات آمريکا واقعيت ها و انتخاب ها
8  پيش بينی برای جهان در سال 2030

نظام بانکی ايران در شرايط مناسبی به سر نمی برد
مشاجره يك ايرانی در مقابل 300 عرب
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سرمقاله
نوید گوهریان

کارشناس فروش محصوالت پلیمری

چرایی نیاز ایران 
به واردات مواد پتروشیمی

بر طبق آمار گمرك ايران  واردات کل  مواد پليمری در کشــور 
طی 8 ماهه گذشــته حدود 200 هزار تن بوده است شايد برای شما 
جای سوال باشــد که چرا همچنان ايران  در زمينه مواد پتروشمی 

نياز به واردات دارد.
صنعت پالســتيك بــا دارا بودن ســهم بســزايی در صادرات 
هم اکنون با مشــکل تامين مواد اوليه مواجه اســت؛ مشکلی که با 
وجود پااليشــگاه ها و پتروشيمی های متعدد دور از ذهن می باشد. 
. در همين حال هر از چندی پااليشــگاههای جديد با هدف تامين 
مواد اوليه صنعت پالستيك راه اندازی می شود. هرچند که به گفته 
فعاالن اين حوزه،  ايــن راه اندازی ها چنــدان دردی از صنعت دوا 
نمی کند بلکه نبــود مديريت در توليد محصوالت مورد نياز صنعت 

پالستيك چالش جدی اين روزهای اين صنعت به شمار می رود.
شــرکت های پتروشــيمی با کنترل عرضه و با زياد و کم کردن 
ميــزان آن، قيمت ها را کنترل می کنند و بعضا تمهيداتی اتخاذ می 
کنند تا قيمت ها روند صعودی داشــته باشــد، ضمن اينکه تمايل 
زيادی به صــادرات محصوالت دارند.همچنين بــا تمرکز بر گريد 
خاصی اقدام بــه توليد محصول مورد نياز می کنند که اين امر باعث 
افت 15 درصدی قيمت آن محصول می شــود. اين درحالی است 
که آنها می توانند با توليد محصوالت بــا گريدهای مختلف، بازار را 
متعادل نگه دارند، اما به دليل وجود دالالن و واسطه ها، گريد خاصی 
که چندان هم مورد نياز توليدکنندگان نيســت توليد می شود،که 
موجب بر هم خوردن تعادل بازار مواد اوليه و اجبار توليد کنندگان 

به واردات می شود.
با توجه به توضيحات ارائه شــده و اينکه  برخی توليدکنندگان 
همچنان نيــاز به واردات مواد اوليه دارنــد رعايت نکات زير کمك 
شايانی در پايين آمدن قيمت تمام شــده محصوالت وارداتی می 

شود: انتخاب صحيح فروشــندگان خارجی : با توجه به شرايط پسا 
تحريم و اشتياق اکثر فروشندگان جهانی برای تجارت با ايران بايد 
عالوه بر فروشندگان آسيايی به سراغ اروپايی ها هم رفت . در بعضی 
مواقع با توجه به افت ارزش يورو نسبت به دالر می توانيد مواد اوليه 
با کيفيت باال و قيمتی مشابه با نمونه های آسيايی خريداری کنيد! 
2-شــرايط پرداخت: با توجه به شــرايط کنونی ، فروشندگان 
آســيايی از جمله کره جنوبی، اعتبار اســنادی  مدت دار قبول می 
کننــد که با توجــه به بهره باال در ايران و بازگشــت کند ســرمايه 

موقعيت بسيار خوبی را برای وارد کننده فراهم می نمايد.
3-کيفيت مواد اوليه: يکی از مواردی که تاثير بسزايی در کاهش 
ضايعات توليد و استهالك دســتگاهها دارد کيفيت مواد اوليه می 
باشــد.خريد مواد اوليه با کيفيــت  منجر به توليــد محصوالت با 

کيفيت و در دراز مدت کاهش هزينه های توليد می گردد.
4-حمل کاال: رســيدن به موقع مواد اوليه يکی از دغدغه 
های اصلــی توليد کنندگان اســت . لذا در زمــان خريد کاال 
بايد حتما به فروشــنده در رابطه با حمل ســريع و بموقع کاال 
تاکيد کرده و حتی المکان از حمل های مســتقيم اســتفاده 
گردد. ترجيح فروشــندگان ، حمل های غير مستقيم  با زمان 
ترانزيــت طوالنی تر و کرايه کمتر می باشــد کــه اين نکته از 

چشم خريداران دور می ماند.
5-قيمــت: در رابطه با موضوع قيمت ، خريــداران ايرانی يکی 
از بهترين چانه زنان می باشــند ولی با توجــه به حذف دالر در اکثر 
معامالت و اســتفاده از ارزهای جايگزين بايد بــه برابری ارز مورد 

معامله با دالر و نوسانات آن توجه الزم شود.
اميدوارم مطالب فوق کــه از ديدگاه اينجانب به نگارش درآمد، 

مورد توجه خوانندگان عزيز قرار گرفته باشد.



انتخابات مجمع عمومی 
عادی بطور فوق  العاده 

نوبت اول انجمن صنایع 
همگن پالستیک 

استان تهران در تاریخ 
چهارم دی ماه سال 

جاری و از ساعت 14/30 
به میزبانی اتاق تهران 

برگزار می شود
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بعد از کش و قوس های فــراوان در انتخابات 
مجمع عمومی تابستان ســپری شده، برگزاری 
نوبت نخســت آن به تاريخ يازدهم آبان ماه رسيد 
که به علتی کــه همگان بــرآن واقف اند، دوباره 

حواله به نوبتی دگر و مکانی دگر شد. 
انتخابــات مجمــع عمومــی عــادی بطور 
فوق  العــاده نوبــت اول انجمــن صنايع همگن 
پالســتيك اســتان تهران، به تاريخ ســه شنبه 
يازدهم آبان ماه ســال جاری و از ســاعت 17 به 
ميزبانــی انجمن همگن برگزار شــد که به علت 

حضور نيافتن اعضا به نوبت ديگری موکول شد.
به گــزارش خبرنگار نشــريه انجمن صنايع 
همگن پالستيك اســتان تهران، تعداد اعضای 
انجمــن همگن تا بــه تاريخ نهم آبان ماه ســال 
جاری 850 تن بود که بر اين اســاس حد نصاب 
حاضران در انتخابات مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده بايســتی نصف به عالوه يك اين تعداد 
يعنی به 426 تن می رســيد تا مجمع رســميت 
پيدا کند، امــا از آن رو که اين تعــداد از اعضا در 
مجمع نوبت اول حاضر نشدند، برگزاری مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم به تاريخ 
ديگری افتاد.  روز سه شنبه يازدهم آبان ماه سال 
جاری و از ســاعت 17 به ميزبانی انجمن همگن 
پالستيك استان تهران مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده در نوبت اول با تعداد 10 نفر از اعضا 
و دو تــن نماينده از طرف معاونــت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد که به 
علت به حد نصاب نرسيدن اعضا، نوبت دوم آن به 

تاريخ چهارم دی ماه سال جاری موکول شد.
انتخابات مجمع عمومی عادی بطور فوق  العاده 
نوبت اول انجمن صنايع همگن پالستيك استان 
تهــران در تاريخ چهارم دی ماه ســال جاری و از 
ســاعت 14/30 به ميزبانی اتاق تهــران برگزار 
می شــود. اما آنچنان که در خاطرتان هســت، 
ششــمين دوره از انتخابات هيات مديره انجمن 
همگن پالستيك استان تهران روز سه شنبه 22 
تير ماه با حواشی بســياری برگزار شد، اما با اين 
حال اعضاء، هيات مديــره جديد خود را انتخاب 
کردند، انتخابی که البته بــه تاييد اداره کل ثبت 
شــرکت ها و موسســات غير تجاری نرســيد تا 
هيات مديره ســابق، تا زمان برگــزاری مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده به کار خود ادامه 

دهد. در ابتدای اين جلسه هيات مديره دوره قبل 
با قرائت متنی جلســه را به هيــات مديره جديد 
واگذار کرد و انجمن با 49 نفر از اعضاء رســميت 
يافــت. در ادامه انجمن بــا رای گيری، انتخابات 
خود را آغاز کردند و با ورود افرادی از قبيل مهدی 
پور قاضی به عنوان رييس، صاحب نسق به نايب 
رييس، و پايدار مقدم به عنوان منشی و با دو ناظر 

جلسه رسميت يافت. 
همچنين قرائت صورت مالی و ترازنامه هيات 
مديره دوره قبلی و پرســش و پاسخ هايی در اين 
زمينه از ديگر برنامه هايی بود که در اين جلســه 
انجام شــد . در ادامه، گزارش بــازرس و توضيح 
در مورد چگونگی فعاليت ها بــا رای گيری که از 
حضار انجام شــد فعاليت آن ها مــورد تاييد قرار 

گرفت.
در همين حــال موضوع حــق رأی افرادی 
که حــق عضويت خــود را نداده اند نيــز يکی از 
موضوعاتی بود که از ابتدا بر جلســه سايه افکنده 
بود و باعث ايجاد بحث و کارشکنی عده ای از افراد 
تا پايان جلسه شــد. برخی از اعضای انجمن حق 
عضويت خود را که مبلغ ششــصد هــزار تومان 
بــوده پرداخت نکــرده بودند. امــا ادامه تنش و 
حاشــيه های به وجود آمده در ادامه باعث تذکر 
پورقاضی و در نهايت منجر به ترك جلســه وی و 

چند تن از افراد ديگر شد.
اما همه ی اتفاقات مجمــع به اين جا خالصه 
نشــد، چرا که بعد از برگزاری نشست هايی بين 
اعضای دو هيــات مديره و حضــور دو هفته ای 
هيات مديره جديــد در انجمن، تاييد نشــدن 
انتخابات يادشده توسط اداره کل ثبت شرکت ها 
و موسســات غير تجاری، فعاليت اعضای جديد 
ملغی شــد، تا زمان فرا رســيدن انتخاب اعضای 
هيات مديره ششــمين دوره مجمــع انجمن، 

هيات مديره قبلی کار خود را ادامه دهد. 

انتخابات مجمع 
و نوبت هایی که 

در پی هم می آید



وزارت صنعت، معــدن و تجارت در مــورد تعريف همگن و 
شــرايط عضويت در انجمن، اعالم کــرد، واحد تخصصی توليد 
و يا تحقيقاتی، صنعتــی و معدنی که مجوزهــای الزم )پروانه 
بهره بــرداری و...( را از وزارت صنعت، معــدن و تجارت دريافت 
کرده باشــند، می توانند به عضويت انجمن ها درآيند و به عنوان 

عضو انجمن شناخته می شوند. 
به گزارش »اَســو پالســت« وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در پاســخ بــه نامه اســتعالم انجمــن صنايع همگن 
پالســتيك اســتان تهران در خصــوص شــرايط عضويت در 
انجمــن، اعالم کرد، »بر اســاس ماده 2 دســتورالعمل صدور 
پروانه تأســيس و فعاليت تشــکل های تخصصــی و معدنی، 
انجمن تخصصی صنايع و معادن همگن تشکيالتی غيردولتی 
اســت که به صورت داوطلبانه و برای تأمين و پيشــبرد اهداف و 
مقاصد علمی و تخصصی به صورت موسســه ای غيرانتفاعی با 
عضويت اشــخاص حقيقی و حقوقی فعــال در حوزه صنعت و 
معــدن و بامالحظه اصول و ضوابط در چارچوب بند »الف« ماده 

2 آيين نامه اصالحی ثبت تشــکيالت و مؤسســات غيرتجاری 
تشکيل می شود.

همچنين بر اســاس اعالم وزارت صمت افراد حقيقی دارای 
واحد تخصصــی توليد و يــا تحقيقاتی، صنعتــی و معدنی که 
مجوزهــای الزم )پروانه بهره بــرداری و...( را از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دريافــت کرده باشــند، می توانند به عضويت 

انجمن ها درآيند و به عنوان عضو انجمن شناخته می شوند.«

در پاسخ به درخواست انجمن همگن پالستيك استان تهران عنوان شد
 تعریف صنایع همگن و نحوه عضویت در انجمن 

تاکيد انجمن همگن بر دوری از اظهارات مغاير با قانون
عضویت علیرضا میربلوک بالمانع است 

نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و پيرو آن ماده 6 
اساس نامه انجمن همگن، عضويت عليرضا ميربلوك 
در هيــات مديره انجمن را بالمانع عنــوان می کند و د 
رهمين راســتا انجمن همگن پالستيك استان تهران، 
اعضا را از اعمال نظرات شخصی و مغاير با قانون صنايع 

و اساس نامه انجمن، برحذر می دارد.
به گزارش خبرنگار اسوپالســت، با توجه به متن نامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/165560 در تاريخ بيست 
و ششم مهرماه ســال جاری و البته تنفيذ اختيار به هيات مديره 
در راستای ماده 6 اســاس نامه انجمن مبنی بر اختيار تام هيات 
مديــره در تاييد عضويت اعضا، عضويــت عليرضا ميربلوك در 
هيات مديره انجمن همگن بالمانع اســت.همچنين نظر به اين 
که در هيچ يك از مجامع عمومی ضوابط عضويت تاييد نشــده 
که اگر قرار باشد برای يك فرد اين ضوابط رعايت شود، بايد برای 
همه اعضا لحاظ شــود، بنابراين تاييد عضويت هيچ يك از اعضا 
با توجه به تنفيذ اختيار به هيات مديره مســتقيما در گرو مجمع 

نخواهد بود.
نظر به نکات يادشــده، انجمن همگن پالســتيك اســتان 
تهران، اعضا را از اعمال نظرات شــخصی و مغاير با قانون صنايع و 

اساس نامه انجمن، برحذر می دارد.
در بخشــی از اين نامه اين چنين آمده اســت. »بر 
اساس ماده 7 اساس نامه انجمن، کليه صاحبان صنايع 
همگن پالســتيك در اســتان تهران می توانند عضو 
انجمن شوند. و نيز وفق مفاد تبصره 3 ماده 8 اساس نامه 
مذکور، تعيين عضويــت در انجمن از اختيارات مجمع 
عمومی بوده و هيات مديره  طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی 
ملزوم به پذيرش عضويت متقاضيان می باشــد.«همچنين در 
بخشــی از نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت خطاب به رييس 
هيات مديره انجمن صنايع همگن پالســتيك استان تهران در 

تعريف همگن، اين چنين آمده است.
»براســاس تبصــره 1 ذيل مــاده 2-1 دســتورالعمل 
فوق الذکر افراد حقيقی که دارای واحد تخصصی، توليدی يا 
تحقيقاتی، صنعتی و معدنی بــوده و مجوزهای الزم )پروانه 
بهره برداری و ...( را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت 
کرده باشــند، می توانند ضمن رعايت نمودن مفاد اســاس 
نامه به عضويت انجمن ها درآينــد و چنانچه اعضای محترم 
انجمن دارای شــرايط فصل 2 اســاس نامه انجمن باشند به 

عنوان عضو انجمن شناخته می شوند.«
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 دو جلســه آخر از سلســله جلســات 
اســتاندارد با دو موضوع »پوشش بيرونی 
FBE  برای لوله های فوالدی« و »ســاير 

آزمون ها ی پوشش« برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار اسوپالســت، صبح 
يازدهم و بيست و پنجم آبان ماه سال جاری 
به ميزبانی انجمن همگن پالستيك استان 
تهران، دو جلســه آخر از سلســله جلسات 
اســتاندارد به ترتيب با دو موضوع  »پوشش 
بيرونی FBE  برای لولــه های فوالدی « و 

»ساير آزمون ها ی پوشش« برگزار شد.
در هشــتمين جلسه که از ساعت 9/30 
دقيقه صبح يازدهم آبان ماه ســال جاری 
آغاز شد، پوشش بيرونی لوله های فوالدی 
»جدايش کاتــدی« )FBE( در دمای زير 

و باالی 95 درجه مورد بررسی قرار گرفت.
 جلسه آخر از سلسله جلسات استاندارد 
نيز بــه ميزبانی انجمن همگن پالســتيك 
استان تهران در تاريخ بيســت و پنجم ماه 
جاری و از ســاعت 9/30 با موضوع  بررسی 
 FBE ســاير آزمون های کيفی پوشــش

لوله های فوالدی برگزار شد.

به ميزبانی انجمن همگن برگزار شد 
نگاهی بر جلسات تدوین استاندارد

مقايســه قيمت محصــوالت پليمری 
در تاريخ 9 و 23 آبان نشــان می دهد که اکثر 
کاالها در اين گروه روندی افزايشــی داشته 
اند. به گزارش پايــگاه خبری بورس کاالی 
ايران، بيشــترين افزايش قيمت متعلق به 
پلی اتيلن ســبك فيلم با 5.4 درصد رشــد 
نســبت به دو هفتــه قبل اســت، اين کاال 
224تومان گران شده اســت. در رتبه دوم 
افزايش قيمت نيز اکريلوبوتادين استايرن با 
4.4 درصد رشــد قرار دارد، اين کاال از 5 هزار 
و 565 به 5 هزار و 812 تومان رســيده است. 
در همين حال رتبه سوم افزايش قيمت ها، 
پی وی ســی ها با 3 درصد افزايش نسبت به 
دو هفته اخير هستند، گريد 57 و 70 نسبت 
به دو هفته قبل 101 تومان و گريد 60 و 65 
نيز به ترتيب 96 و 92 تومان گران شدند. پلی 
استايرن های معمولی و مقاوم هم به ترتيب 
با 2.2 و 2 درصد رشــد نســبت به دو هفته 
گذشــته به رقم های 4 هزار و 141 و 4 هزار 
و 304 تومان رسيدند. همچنين پلی اتيلن 

سنگين تزريقی، بادی و دورانی هم با 2 درصد 
رشد نسبت به دو هفته قبل روبه رو شدند، به 
اين ترتيب اين کاالها بــه ترتيب 90، 78 و 
94 تومــان گران تر شــدند. همچنين پلی 
پروپيلن های نساجی و شيميايی نيز روندی 
افزايشــی داشــته و با بيش از 1 درصد رشد 
نســبت به دو هفته قبل گزارش شــدند، به 
طوری که پلی پروپيلن های نساجی از رقم 3 
هزار و 271 به 3 هزار و 317 تومان رسيدند. 
همچنيــن پلی پروپيلن های شــيميايی 
نيز از 3 هزار و 756 به 3 هــزار و  807 تومان 
رسيدند. پلی اتيلن های ترفتاالت نساجی و 
بطری، پلی اتيلن های سنگين اکستروژن و 
پلی اتيلن سنگين فيلم نيز نسبت به دو هفته 
قبل رونــدی صعودی داشــته و هر کدام 
با بيش از 1 درصد رشــد روبه رو شــدند. 
همچنين قيمت دالر نيز در محاسبه نرخ 
پايه محصوالت پتروشيمی با 1.1 درصد 
رشد روبه رو شد، نرخ دالر از 3 هزار و 592 

تومان به 3 هزار و 629 تومان رسيد.

مقايسه قيمت ها در فهرست جديد نشان داد
صعود پلیمرها

شرکت Teknor Apex موفق به توسعه 
فناوری برای تبديل باقی مانده آدامس جويده 
شــده به مواد اوليه برای توليد االستومرهای 
گرمانرم  )TPE( شده است.  به گزارش گروه 
ترجمه و تهيه محتوا مرجع پليمر در بازار ايران 
)پليم پارت(، شرکت Gumdrop متخصص 

در بازيافت ضايعات آدامس جويده می باشــد. اين شرکت برنامه ای 
جهت اســتفاده از آدامس جويده شــده در توليد مــوادی اجرا کرده 
اســت که Gum-Tec™ ناميده می شــود. اين شرکت با پيوستن 
بــه  Teknor Apex در تالش اســت که ترکيباتــی از 500000 
تن ضايعــات در صنعت آدامس توليد کند. هــدف از اين چالش ارائه 
روش های فرموالســيون و ســاخت برای توليد ترکيباتی در مقياس 

تجاری می باشد که بتوانند در کاربردهای به 
خصوصی مورد استفاده قرار گيرند. از جمله 
خواص اين ترکيبات می توان به االستيسيته 
بهينه شده، مانايی فشاری، خواص کششی 
و ســاير خواص مکانيکی و همچنين فرآيند 
پذيری اشــاره کرد. اين ضايعــات آدامس 
تا 30 درصد قابل تبديل شــدن به ترکيبات االســتومرهای گرمانرم 
می باشــد. اين ترکيبات جديد به آســانی رنگ پذير و قابل بازيافت 
می باشند. از کاربردهای تجاری ترکيبات Gum-Tec™ استفاده 
در چکمه های Wellington و کفی های کفش می باشــد. از ديگر 
کاربردهای آن می توان بــه ضربه گير خودرو، درزگيــر پنجره، بند 

ساعت مچی، دسته مسواك و… اشاره کرد.  

 تبدیل آدامس جویده به االستومرهای  گرمانرم 
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حضور ايران در بزرگترين رويداد نمايشگاهی 
پالستيك و پتروشيمی جهان 

در نمایشگاه الستیک و پالستیک 
دوسلدورف آلمان )K( چه گذشت؟

بزرگترين رويدادنمايشــگاهی پالستيك و پتروشيمی جهان 
در آلمان بيســت و هشــتم مهرماه ســال جاری آغاز بکار کرد که 
صنعت پتروشــيمی ايران نيز با مشارکت چند شرکت پتروشيمی 
 )K(حضوری گســترده در نمايشــگاه الســتيك و پالســتيك
دوسلدورف داشــت. همچنين در همين راستا فردای آن روز آئين 
روز صنعت پتروشــيمی ايران با هدف فرصت های جديد سرمايه 

گذاری و معرفی دستاوردها برگزار شد. 
به گزارش »اسو پالست«، در اين رويداد بزرگ نمايشگاهی که 
از روز چهارشنبه )28 مهرماه( آغاز شد بزرگان صنعت پتروشيمی 
جهان حضور داشتند و شــرکت ملی صنايع پتروشيمی نيز امسال 
با هدف حضــور يکپارچه و هماهنگ به صــورت پاويون به همراه 
شــرکت بازرگانی پتروشــيمی و مجتمع های پتروشــيمی جم، 

اميرکبير، غدير و آبادان در اين نمايشــگاه حضور به هم رساندند.
بر اساس برنامه ريزی های انجام شــده در حاشيه اين رويداد 
بزرگ نمايشــگاهی مذاکراتی با شــرکت های بزرگ پتروشيمی 
جهان به ويژه شــرکت های آلمانی با هدف ســرمايه گذاری های 

جديد و نيز انتقال فناوری صورت گرفت.
معرفی فرصت های سرمایه گذاری

 صنعت پتروشیمی ایران
آئين روز صنعت پتروشــيمی ايران فــردای آن روز يعنی پنج 
شــنبه در نمايشگاه )K(دوســلدورف آلمان با هدف فرصت های 
جديد ســرمايه گذاری و نيــز معرفی دســتاوردهای اين صنعت 
برگزار شد . مرضيه شاهدايی معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت 
ملی صنايع پتروشــيمی،عادل نژاد ســليم مديرعامل هلدينگ 
خليج فــارس مهدی شــريفی نيــك نفس مديرعامل شــرکت 
بازرگانی پتروشــيمی وهمچنين علی ماجدی ســفير جمهوری 
اسالمی ايران در آلمان فردا  پنج شنبه )29 مهرماه( در دومين روز 
از برگزاری نمايشگاه الستيك و پالستيك دوسلدورف سخنرانی 

کردند که در صحبت های خود به تشــريح فرصــت های مختلف 
ســرمايه گذاری، قابليت ها و دســتاوردهای صنعت پتروشيمی 
کشــورمان پرداختند.مديران ارشد چند شــرکت بزرگ اروپايی 
نيز با محور )چرا ايران؟( درباره صنعت پتروشــيمی کشــورمان 
به ســخنرانی پرداختند.مديران برنامه ريزی و ســرمايه گذاری 
و توســعه شــرکت ملی صنايع پتروشــيمی نيز در حاشــيه اين 
نمايشــگاه با  شــرکت های معتبر بين الملی به ويژه شرکت های 
آلمانی با هدف ســرمايه گذاری های جديد و نيز انتقال فناوری به 

مذاکره و رايزنی پرداختند.
نمايشــگاه الستيك و پالستيك دوســلدورف )K( نمايشگاه 
تجاری برتر جهان برای نمايش نوآوری های صنعت الســتيك و 
پالســتيك است . نمايشــگاه پالستيك و الســتيك آلمان از نظر 
ويژگی های کمــی و کيفی رويــدادی بی همتا در جهان اســت. 
در سال 2016ميالدی، اين نمايشــگاه دوباره بزرگترين رويداد 
صنعتی و نقطه شــروعی برای تصميم گيری هــای مهم در زمينه 
محصــوالت و فرآيندهــای صنعت الســتيك و پالســتيك در 

دوسلدورف خواهد بود.
سه ساالنه پالســتيك آلمان بهترين مکان برای پايه گذاری 
کســب وکار و ايجاد و رشــد اســتراتژيك مقاصــد حرفه ای به 
شــمار می آيد و باالترين تراکم نوآوری ها در سراســر جهان در 
زمينه الســتيك و پالســتيك را می توان در اين رويداد شاهد 
بود. نوآوری های پيشــگام و تعــداد باالی غرفه هــا در بخش 
پژوهشــی سبب شــده نمايشگاه دوســلدورف به کانونی برای 

ايده های بزرگ و تحوالت آينده تبديل شود.
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سخنگوی کميسيون انرژی مجلس:
باید برای صنایع پایین دست 

یارانه اختصاص داده شود 
مدير ارشد شرکت توتال:

عالقـــه مند بازگشت به 
ایران هستیم 

قنبری در گفت وگو با اَسو پالست: 
دود محاسبه با ارز 

آزاد به چشم صنایع 
پالستیک نرود 

مهدی پورقاضی:
بسیاری از بنگاه ها براساس 

رانت شکل گرفته اند



کميتــه  نايب رئيــس 
کميســيون  پتروشــيمی 
صنايع و معادن مجلس با بيان 
اينکه واحدهای پتروشيمی 
ابتدا نياز صنايع پايين دستی 
خود را تأمين کــرده و بعد به 
دنبال صــادرات محصوالت 

خود باشند، گفت: پتروشــيمی ها با توجه 
مالحظه ای که در قيمت خوراك آنها انجام 
می شود، بايد مالحظه صنايع پايين دستی 

کنند. 
حميــد گرمابی در گفت وگــو با انجمن 
صنايع همگن پالســتيك استان تهران در 
مــورد وضعيت پتروشــيمی ها اظهار کرد: 
شــورای رقابت بايد بر قيمت و نحوه عرضه 

واحد های پتروشيمی نظارت کند.
وی افزود: اکنون واحدهای پتروشيمی 
همه محصول خــود را در بورس کاال عرضه 
نمی کنند و بخشــی را در بازار آزاد بفروش 
می رسانند؛ به همين دليل با شورای رقابت و 
مسئوالن مربوطه جلسه ای برگزار خواهيم 

کرد تا اين موضوع را بررسی کنيم.
عضــو کميســيون صنايــع و معادن 
مجلس ادامه داد: با توجه به وظيفه نظارتی 
مجلس، بــه عدم عرضه همــه ی محصول 
پتروشيمی ها در بورس، به اين موضوع ورود 
و در کميسيون صنايع و معادن آن را بررسی 
خواهيم کرد. با توجه اينکه خوراك باقيمت 

مناســب به پتروشــيمی ها 
داده می شــود، انتظار داريم 
کــه پتروشــيمی بتواند نياز 
صنايع پايين دســتی تأمين 
کرده و بعد به دنبال صادرات 

محصول خود باشد.
گرمابــی تصريــح کرد: 
پتروشــيمی ها با توجــه مالحظه ای که در 
قيمت خوراك انجام می شود، بايد مالحظه 
صنايع پايين دســتی انجام دهند؛ زيرا اين 
صنايع اشــتغال زيادی ايجــاد می کنند و 
اشتغال هم اکنون مشــکل و معضل اصلی 

کشور است.
محصــول  عرضــه  مــورد  در  وی 
پتروشــيمی ها در بــورس، تاکيــد کرد: 
انتظار اين اســت که واحدهای پتروشيمی 
اين موضــوع را رعايت کنند تــا نياز صنايع 
پايين دستی برآورده شود. بايد بتوانيم همه 
باهم صنايع کشــور را از رکود خارج کنيم و 
اگر اين امر محقق شد؛ رونق ايجاد و اشتغال 

سامان می يابد.
به گفته وی، شــورای رقابــت کماکان 
بايد روی قيمت گــذاری و عرضه محصول 
در بورس نظارت داشــته باشد؛ مجلس هم 
به عنوان وظيفه نظارتــی الزم بداند، به اين 
موضوع ورود و اين مباحث را کنترل خواهد 

کرد.
پتروشــيمی  کميتــه  نايب رئيــس 

نايب رئيس کميته پتروشيمی مجلس در گفت وگو با انجمن همگن:
پتروشیمی ها مالحظه صنایع 

پایین دستی را بکنند

کميســيون صنايع و معادن مجلس 
درباره شــکل عرضه و تقاضا نيز گفت: 
در برنامــه ششــم توســعه موضوع 
پتروشيمی با توجه به بحث خوراك، 
در شــورای رقابت می ماند و قيمت و 
نحوه عرضه توسط اين شورای تعيين 

خواهد شد.
وی افــزود: اکنــون واحدهــای 
پتروشــيمی همه محصول خود را در 
بورس کاال عرضه نمی کنند و بخشی 
را در بــازار آزاد بفروش می رســانند؛ 
به همين دليــل با شــورای رقابت و 
مسئوالن مربوطه جلســه ای برگزار 
خواهيم کرد تا اين موضوع را بررســی 

کنيم.
عضو کميســيون صنايع و معادن 
مجلس ادامه داد: بــا توجه به وظيفه 
نظارتی مجلس، به عدم عرضه همه ی 
محصــول پتروشــيمی ها در بورس، 
به اين موضوع ورود و در کميســيون 
صنايع و معادن آن را بررسی خواهيم 
کرد. با توجه اينکــه خوراك باقيمت 
مناسب به پتروشيميها داده ميشود، 
انتظار داريم که پتروشيمی بتواند نياز 
صنايع پايين دستی تأمين کرده و بعد 
به دنبال صادرات محصول خود باشد.

گرمابی تصريح کرد: پتروشيمی ها 
با توجــه مالحظه ای کــه در قيمت 
خوراك انجام می شود، بايد مالحظه 
صنايع پايين دســتی انجــام دهند؛ 
زيرا اين صنايع اشــتغال زيادی ايجاد 
می کنند و اشتغال هم اکنون مشکل و 

معضل اصلی کشور است.
وی در مــورد عرضــه محصــول 
پتروشــيمی ها در بــورس، تاکيــد 
کرد: انتظار اين اســت که واحدهای 
پتروشــيمی اين موضــوع را رعايت 
کنند تا نيــاز صنايع پايين دســتی 
برآورده شــود. بايد بتوانيم همه باهم 
صنايع کشــور را از رکود خارج کنيم و 
اگر اين امر محقق شــد؛ رونق ايجاد و 

اشتغال سامان مييابد.
بــه گفتــه وی، شــورای رقابت 
کمــاکان بايــد روی قيمت گذاری و 
عرضه محصــول در بــورس نظارت 
داشــته باشــد؛ مجلس هم به عنوان 
وظيفه نظارتــی الزم بدانــد، به اين 
موضــوع ورود و اين مباحث را کنترل 
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خواهــد کرد. گرمابــی همچنين با اشــاره 
به بخشــنامه وزير نفت برای محاســبه نرخ 
خــوراك مايع پتروشــيمی ها، بيــان کرد: 
درنهايت بايد به ســمت رقابــت آزاد برويم و 
بايســتی قيمت خوراك در شرايط مناسب با 
اندکی کاهش معادل قيمت در منطقه و حتی 
بين المللی تعيين شــود؛ اما در شرايط رکود 
دولت بايد با تمام تــوان از صنايع بخصوص 
صنايع پايين دســتی، کوچك و متوســط 
که اشــتغال قابل توجهــی را ايجاد ميکنند؛ 

حمايت کند. وی ادامه داد: اگر شرايط رونق 
اقتصادی حاصل شــد، دولــت در آن زمان 
حمايتها را کمتر کند و قيمت ها متناســب 

قيمت های بين المللی تعيين شود.
البته بيــژن نامدار زنگنــه وزير نفت 
نيز در بخشــنامه ای اعالم کــرد که نرخ 
خوراك مايع پتروشــيمی ها بر اســاس 
ارز آزاد محاســبه می شــود که احتماالً 
دود ايــن بخشــنامه بــه چشــم صنايع 

پايين دستی خواهد رفت.

واحدهای پتروشــيمی ملزم هســتند 
همه محصوالت خود را در بورس کاال عرضه 
کنند، اما ديده می شد که بخشی از محصول 
به جای ورود به بورس، از بازار َسر درميآورد؛ 
موضوعی کــه مجلس می خواهــد آن را 
بررســی کند. صنعت پتروشيمی، يکی از 
مهم ترين صنايع کشور است و در جهان آن 
را به عنوان صنعت مادر می شناسند. کشور 
ما به دليل در اختيار داشــتن منابع عظيم 
هيدروکربنی، 18.2 درصد منابع گاز دنيا 
)جايگاه نخســت( و 9.3 درصد منابع نفت 
جهان )رتبه چهارم( می تواند نقش مؤثری 
در عرصه پتروشــيمی به عهــده گيرد. اما 
پتروشــيمی ها هميشــه دارای حواشی 
هســتند، اين حاشــيه ها از زمانی آغاز شد 
که در اواخر سال 1386، عرضه محصوالت 
پتروشيمی از دســت وزارت صنايع خارج 
و به بورس کاال سپرده شــد؛ اتفاقی که در 
جهت حذف رانت اتخاذ شد و مورد استقبال 
قرار گرفت.با روی کار آمدن دولت يازدهم، 
وزير صنعت، معــدن و تجارت بــه دنبال 

خــروج عرضه محصوالت پتروشــيمی از 
بورس و احيای رانت بــود؛ موضوعی که با 
مخالفت دولت و مجلس مواجه شــد. پس 
از کش وقوس های فراوان، سرانجام شورای 
رقابت رأی به عرضه محصوالت پتروشيمی 
در بــورس کاال داد. بــر اســاس آن، کليه 
مجتمع های پتروشــيمی ملــزم به عرضه 
محصوالت به جز چنــد محصول خاص در 
بــورس کاال شــدند و توليدکنندگانی که 
محصــول آن ها در بورس پذيرش نشــده 
است، موظف اند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ 
اين دستورالعمل )6 مهرماه 1395( نسبت 
به پذيــرش محصول خــود در بورس کاال 
اقدام کننــد. اما جنگ همچنان بين بورس 
کاال و پتروشيمی ها وجود دارد، هرچند در 
روی کاغــذ بورس کاال برنده اســت، اما در 
عمل پتروشيمی ها همه محصول خود را در 
بورس عرضه نمی کنند و نظارتی هم آن ها 
وجود ندارد؛ که نبود نظــارت کافی باعث 
ايجاد رانت و دور زدن مصوبه شورای رقابت 

شده است.

وقتی پتروشیمی ها مصوبه شورای رقابت را هم دور می زنند!

انتظار این است که 
واحدهای پتروشیمی 
این موضوع را رعایت 

کنند تا نیاز صنایع 
پایین دستی برآورده 

شود. باید بتوانیم همه 
باهم صنایع کشور را 
از رکود خارج کنیم 
و اگر این امر محقق 

شد؛ رونق ایجاد 
و اشتغال سامان 

می یابد.
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واکنش صنعت نفت و پتروشــــــــــيمی به تحوالت سياسی جهان 
مدیر ارشد شرکت توتال: عالقـــــــه مند بازگشت به ایران هستیم

بعد از انتخــاب جنجالی رييس 
جمهور ايــاالت متحــده آمريکا، 
بازارهــای جهــان واکنش هــای 
متفاوتــی از خود به ايــن موضوع 
نشــان دادنــد. در نخســتين روز 
اعالم نتايج،  قيمــت کاموديتی ها 
در  بازارهــای وحشــت زده جهان، 
شديدا سقوط کرد تا جايی که نفت 
طی ساعات اوليه دچار سکته شده 

وبا  4 دالر سقوط مواجه شد.
اما در روز دوم وضعيت متعادل 
شــده و اندکی از افت روز نخســت 
جبران شــد. با اين همــه هرچند 
وضعيــت همچنان عــادی تلقی 
نمی شــود اما نگرانی هــای عمده  
سرمايه گذاران بر طرف شده است. 

بازارهای جهانی  مــواد اوليه و 
محصوالت بر اساس عرضه و تقاضا 
بوده و  اين انتخاب نمی تواند در بلند 
مدت بر اقتصاد جهــان تاثير گذار 
باشــد اما بر برخی از کشورهای به 
دليل وجود شاريط خاص می تواند 
تايرگذار باشد از جمله  کشورهايی 
که در ايــن چارچوب مــی گنجد 
ايران اســت . ايران بــه دليل توافق 
هســته ای برجام پيوندی هر چند 
نامحکــم با اين تحوالت سايســی 
داشــت . از اين رو اين پيوند محکم 
نيســت که امضای توافق هسته دو 
جانبه نبــوده که تنها بيــن ايران و 
امريکا باشــد بلکه بين ايران و شش 
قدرتمند جهانی بوده که  هيچ کدام 
از طرفين نمــی توانند بصورت يك 
جانبه اين توافــق را باطل کنند لذا  
نگرانی هــای بوجود امده تنها حول 
محور تحريمهاســت نه باطل شدن 
برجام بر همين اساس  رئيس بخش 
گاز، انرژی های تجديد پذير و نيروی 

شرکت توتال گفت، انتخاب دونالد 
ترامپ به رياست جمهوری آمريکا 
تاثيری بر ســرمايه گذاری های اين 
شرکت فرانســوی در ايران نخواهد 

گذاشت. 
طی گزارش رويتــرز که اخيرا  
منتشــر شده اســت ، ترامپ توافق 
هسته ای ســال گذشته بين ايران و 
قدرت های جهانی را که موجب لغو 
تحريم ها عليه تهران شده، »بدترين 
توافــق صــورت گرفتــه در طول 
تاريــخ« خوانده امــا در عين حال 
اذعان کرده که پــاره کردن توافقی 
که تبديل به قطع نامه سازمان ملل 

شده اقدامی دشوار خواهد بود. 
در همين  رابطه نيز مدير ارشــد 
شــرکت توتال گفت: »مــا همواره 
گفته ايــم که عالقه مند بازگشــت 
بــه ايران هســتيم به شــرطی که 
سرمايه گذاری های پيشنهاد شده 
به ما به ميــزان قابل توجهی جذاب 
باشــند. همچنين بايد بدانيد که ما 
به هيــچ وجه اقدامی کــه در تضاد 
با قواعــد بين المللی باشــد انجام 
نخواهيــم داد. »انتخاباتــی که در 
آمريکا برگزار شده، چيزی را تغيير 
نمی دهد.« توتال طــی هفته های 
اخير به اولين شــرکت انرژی غربی 
تبديل شــد که بعد از لغو تحريم ها 
در مــاه ژانويه، قــرارداد عمده ای 
را با تهران به امضا رســانده اســت. 
محصوالت پتروشــيمی نيز به تبع 
نفت تحت تاثير تحــوالت جهانی 
قــراردارد. در همين رابطــه   نايب 
رئيــس اتــاق بازرگانی ايــران با 
قبول تاثيــرات انتخابات آمريکا در 
بازارهای داخلی معتقد اســت که   
قيمت محصوالت پتروشيمی تحت 

تاثير تابــع عرضه و تقاضا اســت و تاثير انتخابات 
رياست جمهوری آمريکا بر بازار استراتژيك نفت 
و پتروشــيمی در کوتاه مدت تعديل خواهد شد. 
پدرام سلطانی نايب رئيس اتاق بازرگانی و صنايع 
و معادن ايران طی گفت وگويی تاکيد می کند که 
نمی توان انتخابــات رئيس جمهوری آمريکا را در 
بازار بورس و نيز بازار کاالهای اســتراتژيك مانند 
نفت و پتروشــيمی را بی تاثير خوانــد، اما به مرور 
زمان آثــار به وجود آمده با فاصلــه کوتاهی بعد از 

تمام شدن انتخابات تعديل و از بين رفته است.
وی مــی افزايد: عملکرد گروه های سياســی 
آمريکا در ادوار گذشــته نشــان می دهد که نظر و 
رويکرد يك رئيس جمهور بر سياســت های کالن 
کشــور اثرات عميقی نداشته است. نظرات رئيس 
جمهــور آمريکا به هر موضوعی اگــر هم يك نگاه 
راديکالی باشــد اما در فرآيند معموال تا حد زيادی 
اين نظرات تعديل می شــود.  نايــب رئيس اتاق 
بازرگانــی ايران با بيان اين کــه در کوتاه مدت اثر 
انتخابات رئيس جمهور آمريکا در بازار سهام، نفت 
و پتروشــيمی يك اثر هيجانی و قابل بازيابی است 
اظهارکرد: بايد در کوتاه مدت ديد با روی کارآمدن 
رئيس جمهــوری جديد چه رويکرد سياســی به 
وجود می آيد و آن رويکرد سياسی در بستر اتفاقات 
برای آمريــکا چه اثرات مثبت يــا منفی به همراه 

خواهد داشت.
سلطانی عنوان کرد: با نتيجه انتخابات آمريکا 
در کوتاه مــدت اتفاقی رخ نمی دهد.، اولويت های 
رئيس جمهور جديد آمريکا کاهــش ماليات ها، 
محــدود کردن روابط موافقــت نامه های تجارت 
آزاد آمريکا با ســاير کشــورها و رويکرد جديد به 
مهاجرت اســت و به نتيجه رساندن اين اولويت ها 

زمان بر است.
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با بررســی های به عمــل آمده طی ســاليان 
متمادی و دوره های مختلف رياســت جمهوری 
آمريکا ) از سال  1992 تا 2012 ( مشخص می شود 
که با پيروز شــدن بيل کلينتون در انتخابات سال 
1992، قيمت پايه نفت برنــت از 46/ 19 دالر بر هر 
بشــکه در تاريخ 9 نوامبر به کمتر از 56/ 16 رســيد 
که به معنای کاهشی 15 درصدی بود. قيمت ها اما 
پس از مراسم تحليف او با رشد همراه شد. تحليل ها 
حاکی از آن اســت که اين ميزان افت قيمت ناشی از 
عدم اطمينان بازار به سياســت های اقتصادی بيل 
کلينتون بوده است اما بازار نفت با انتخاب دوباره بيل 
کلينتون به رياســت جمهوری آمريکا در 5 نوامبر 
1996 برخالف دور قبل با رشــد همراه شد، تا آنجا 
که قيمت پايه نفت برنت بالفاصله بعد از انتخابات از 
77/ 21 دالر بر هر بشکه به 11/ 25 دالر بر هر بشکه 
رســيد که نشان دهنده رشــد 3/ 15 درصدی بود. 
قيمت نفت تا 90 روز بعد از انتخابات به طور متوسط 
روی 37/ 23 دالر در هر بشــکه باقــی ماند. جورج 
بوش، رئيس جمهوری بعــدی آمريکا پس از پايان 
دوره کلينتون بود، کسی که با انتخاب او در 7 نوامبر 
2000، قيمت پايه هر بشکه نفت برنت با 3 دالر رشد 
همراه شد. اين رشــد قيمت نفت اما تا 20 دسامبر 
بيشــتر دوام نياورد و در اين تاريخ از 40/ 34 دالر در 
هر بشکه به 56/ 21 دالر در هر بشکه سقوط کرد که 
کاهشی 3/ 37 درصدی به شمار می رفت. اين ميزان 
افت قيمت در پی افزايش نگرانی ها از رکود اقتصادی 
بيشــتر هم شــد، اما با قطع صادرات نفت عراق و 
پيگيری برنامه نفت در برابر غذا، بر خالف روزهای 
نخست رياســت جمهوری کلينتون قيمت ها به 
تدريج تقويت شدند. اوپك در آن زمان برای کاهش 
5/ 1 ميليون بشکه نفت در روز برنامه ای تنظيم کرده 
بــود. در دور دوم رياســت جمهوری جورج بوش، 

قيمت پايه نفت برنت بالفاصله از متوسط 4 دالر در 
هر بشکه به بيش از 30 دالر در هر بشکه کاهش پيدا 
کرد که البته تا ماه ژانويه با بهبود همراه شد. نوسانات 
در دور دوم آشــکارا کمتر از سال 2000 بود و قيمت 
نفت در 90 روز ابتدايی دور دوم رياســت جمهوری 
بوش به طور متوســط 14/ 42 دالر در هر بشکه بود. 
اما با آغاز سال 2005، قيمت نفت پيرو تصميم 10 
دسامبر اوپك برای کاهش توليد، با رشد چشمگير 

همراه شد.
بــاراك اوبامــا، رئيس جمهوری بــود که در 4 
نوامبر 2008 در اياالت متحده آمريکا انتخاب شد؛ 
رئيس جمهوری که بالفاصله پس از روی کار آمدن 
او قيمت نفت به طرز عجيبی با کاهش همراه شــد 
که می توان گفــت تا حد زيــادی از بحران جهانی 
اقتصاد تاثير پذيرفته بود. اين بار قيمت نفت از 77/ 
63 دالر در هر بشــکه با ثبت افتی 2/ 47 درصدی به 
66/ 33 دالر بر هر بشکه رسيد. با اين حال قيمت ها 
از 6 ژانويه به اين سو تقويت شد و به 64/ 48 دالر بر هر 
بشکه رسيد. با انتخاب مجدد اوباما در 6 نوامبر سال 
2012 قيمت نفت مسيری متفاوت در پيش گرفت 
تا آنجا که قيمت پايه نفت برنت به طور پيوســته با 
رشد همراه بود تا آنجا که از 46/ 108دالر بر هر بشکه 
در روز پس از انتخابات به 117 دالر بر هر بشــکه در 
90 روز بعدی رســيد که نشــان دهنده رشدی 8 
درصدی بود. حال در شرايطی که بازار نفت به طور 
کلی تحت تاثير برنامه های اوپك برای کاهش توليد 
قرار دارد و از ديگرسو با معضل مازاد عرضه و افزايش 
حجم ذخاير جهانی نفت خام همراه است؛ بايد ديد 
رئيس جمهوری ترامپ و سياست های اقتصادی او 
چه مسيری برای عرضه و تقاضا در بازار نفت ترسيم 

حواهد کرد.

واکنش صنعت نفت و پتروشــــــــــيمی به تحوالت سياسی جهان 
مدیر ارشد شرکت توتال: عالقـــــــه مند بازگشت به ایران هستیم

ارتباط تنگانگ نفت با روسای جمهور آمریکا

محصوالت پتروشیمی 
نیز به تبع نفت تحت 
تاثیر تحوالت جهانی 

قراردارد. در همین 
رابطه   نایب رئیس 

اتاق بازرگانی ایران با 
قبول تاثیرات انتخابات 

آمریکا در بازارهای 
داخلی معتقد است 

که   قیمت محصوالت 
پتروشیمی تحت تاثیر 

تابع عرضه و تقاضا 
است و تاثیر انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا 
بر بازار استراتژیک نفت 

و پتروشیمی در کوتاه 
مدت تعدیل خواهد شد.
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عضو انجمن همگن پالســتيك استان تهران با بيان 
اينکه بايد نرخ ارز تك نرخی شــود تا دست رانت خواران 
قطع شود، گفت: در محاسبه نرخ خوراك پتروشيمی ها 

با ارز، نبايد دود آن به چشم صنايع پالستيك برود. 
اســرافيل قنبــری در گفت وگو با خبرنگار »اَســو 
پالست« در مورد محاسبه خوراك مايع پتروشيمی ها 
با نــرخ ارز آزاد و تأثير آن بر صنعت پالســتيك، اظهار 
داشت: در اين برهه زمانی با توجه به تحريم های ظالمانه 
و زورگويان که برای کشور اعمال می شود، ناچار هستيم 

منابع مالی هماهنگی و از صنعت و توليد حمايت کنيم.
 وی با اشاره به اينکه مديران کشور برای تأمين بودجه 
و نيازهای پتروشــيمی ها ناچارند، ســرمايه در گردش 
واحد را تأمين کنند، افزود: اگر نرخ ارز تك نرخی شــود، 
باعث شفاف ســازی خواهد شــد، زيرا دست عده ای که 
از ارز چند نرخی ســود می برند، کوتاه و همه باهم برابر 

خواهند شد و بايد رانت از بين برود.
عضو انجمن صنايع همگن اســتان تهــران، ادامه 
داد: مثــاًل در چنــد ماه گذشــته مصوبــه ای در حوزه 
پتروشيمی تصويب شــد که عرضه محصول در مناطق 
آزاد شــامل 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده نمی شود؛ 
درحالی که اين ها مواد اوليه و حواله های پالســتيك را 
به ســمت مناطق آزاد ســوق می دادند؛ اما بدون اينکه 
موادی به مناطق آزاد ارســال شــود، در بازار تهران به 
مصرف کننــدگان می فروختند. قنبــری تصريح کرد: 
عده ای بدون کسب وکار و فعاليت، اين 9 درصد را به سود 
خود اســتفاده می کردند و اســم اين رانت است که بايد 

دست رانت خواران کوتاه شود.
وی با بيان اينکه بايد محاســبه نــرخ خوراك مايع 
پتروشيمی با ارز آزاد مديريت شــود تا دود آن به چشم 
صنايع پالســتيك نرود؛ اظهار داشت: آقای زنگنه وزير 
نفت بايد به مديران دســتور دهد تــا ناهماهنگی ايجاد 
نکنند؛ البتــه برخــی گزارش های اشــتباهی به وی 
می دهند و وزير نفت به اسناد آن دستور صادر می کنند.

اين توليدکننــده در حوزه پالســتيك اضافه کرد: 
اگر وزير نفت واقعيت را بداند، قطعاً چنين دســتوری را 
نخواهد داد، وی انســان ســالم و پاکی است؛ اما عده ای 

سودجوی به ايشان گزارش نامتناسب می دهند.
قنبری با تأکيد بر اســتفاده از تــوان انجمن ها برای 
تصميم گيری، گفــت: وزير نفت نبايد بــه نظر انجمن 
همگن پالســتيك اســتان تهران و انجمن ملی و ساير 
تشکل ها... توجه کنند تا دود تصميمات به چشم صنايع 

نرود.
عضــو انجمن صنايع همگن اســتان تهران در ادامه 
تأکيــد کرد: مجلــس به دنبال اين اســت تا نــرخ ارز، 
تك نرخی شــود که اگر اين اتفاق رخ دهد به طوری که 
حتی بايد هزينه آن پرداخت شود تا ثبات اقتصاد شکل 
بگيريد؛ اميدواريم اين اتفاق رخ دهد تا رانت از بين برود.  
مدير عامل شــرکت هما پالستيك در ادامه گفت وگوی 
خود از راه اندازی اولين واحــد توليدی کاغذ از کربنات 
کلسيم در يزد خبر داد و اعالم کرد: به زودی محصوالت 

اين شرکت راهی بازار می شود.
مدير عامل شرکت هما پالســتيك با بيان اينکه به 
زودی محصوالت اين شرکت راهی بازار می شود گفت: 
حدود سه تا چهار ميليون دالر ســرمايه گذاری در اين 

واحد انجام گرفته است. 
قنبری با تاکيد بر ضرورت اهميت کربنات کلســيم 
در صنايع مختلف کشــور از جمله صنعت پالستيك در 
خصوص توليد کاغذ از کربنات کلســيم گفت: در همه 
جای جهــان از جمله چين و هند از اين روش برای توليد 
کاغذ اســتفاده می کنند. بدين ترتيب که با ترکيب 10 
درصد پالستيك و کربنات کلسيم کاغذ توليد می شود.  
وی با اشــاره به صحبت های اخير و غير کارشناسی 
برخــی در خصوص حذف کربنات کلســيم از توليدات 
صنعتی نيز گفت: امروزه اســتفاده از کربنات کلســيم 
در صنعت يك ضرورت اســت کــه در همه جای جهان 
انجام می شود.  لذا بهتر اســت که در اظهارنظرها دقت 
کافی صورت گيرد. مدير عامل شرکت هما پالستيك با 
بيان اينکه امروزه با توجه به رکود صنايع کشــور بايد در 
اظهارنظرها دقت کافــی صورت گيرد چرا که به تنهايی 
بار ســنگين رکود به دوش صنايع است گفت: هر گونه 
اظهارات غيرکارشناســی در اين زمينه موجب افزايش 

زيان توليدکنندگان کشور می شود.

قنبری در گفت وگو با اَسو پالست: 

دود محاسبه با ارز آزاد 
به چشم صنایع 
پالستیک نرود 

بار سنگين رکود بر دوش صنايع

مجلس به دنبال 
این است تا نرخ ارز، 
تک نرخی شود که 
اگر این اتفاق رخ 
دهد به طوری که 
حتی باید هزینه 
آن پرداخت شود تا 
ثبات اقتصاد شکل 
بگیرید؛ امیدواریم 
این اتفاق رخ دهد 
تا رانت از بین برود.  
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مدير فروش سازمان و ادارات گروه صنعتی گيتی پسند با 
بيان اينکه چين و ترکيه رقيب های ايران در بازارهای منطقه 
است، گفت: ايران می تواند رتبه اول منطقه را به دست بياورد 

اگر دولت کمك واقعی کند. 
ســيد جواد موسوی مدير فروش ســازمان و ادارات گروه 
صنعتی گيتی پســند در گفتگو با خبرنگار »اَســو پالست« 
با اشــاره به اينکه اين گــروه صنعتی، يکــی از بزرگ ترين 
مجموعه های خصوصی کشور اســت، اظهار داشت: گيتی 
پسند درزمينٔه تأسيسات ساختمان، راه و شهرسازی و آب و 

فاضالب فعاليت می کند.
وی افزود: شرکت گيتی پســند درزمينٔه آب و فاضالب، 
لوله های تــك جداره آب از ســايز 16 ميلی متر تــا 315 در 
گريده های فشاری و همچنين لوازم انشعاب آب و فاضالب هم 

به صورت 5 اليه و تك اليه توليد می کند.
موسوی در مورد نقش صنعت پالستيك در آب و فاضالب 
با توجه به کم آبی و خشك سالی، گفت: اين نقش، کاماًل محرز 
اســت و امروز بيشــترين قطعاتی که اکنون در انشعابات آب 
و فاضالب اســتفاده قرار می گيرد، از پالســتيك و پلی اتيلن 

ساخته می شود.
مدير فروش ســازمان و ادارات گروه صنعتی گيتی پسند 
در مورد پيشــرفت حوزه پالســتيك در کشور بخصوص در 
بخش آب با توجه به خشك ســالی، بيان کرد: حدود 1800 
توليدکننده پلی اتيلن در کشور فعاليت می کنند که اين تعداد 
قابل توجه است؛ حدود 200 الی 300 شرکت از اين تعداد در 

حوزه لوله های پلی اتيلن فعال اند که دارای گريد هستند.
به گفته وی، ازنظر رشــد فّناوری و اجرايی، قدرت خيلی 
خوبی در منطقه داريم؛ شــرکت های توليدی در حوزه آب و 

فاضالب فعال هســتند و از سوی ديگر واحدهای پتروشيمی 
مواد اوليه را توليــد می کنند و که در بخش مــواد اوليه قوی 
هستيم؛ امروز پتروشيمی های کشور، مانند اميرکبير، شازند، 
جم و... در منطقه شاخته شده اند و مواد اوليه موردنياز را تأمين 
می کنند. موسوی پاســخ به اين ســؤال که اکنون در حوزه 
پالستيك و توليد لوله های پلی اتيلن چه جايگاه در دنياداريم، 
گفت: اگر بازار خوب بشناسيم و دولت از توليدکننده حمايت 

کند، می توانيم جايگاه اول منطقه را به دست بياوريم.
وی تصريح کــرد: امروز به دليل حضور کــم در بازارهای 
منطقه چين که فاصله زيادی با خاورميانه دارد؛ اما حضوری 
فعال دارد، امــروز چين و ترکيه در ايــن زمينه خيلی خوب 
فعاليت می کنند، البته ايران می توانــد رتبه اول منطقه را به 

دست بياورد که اين نيازمند کمك واقعی دولت است.
موســوی ادامه داد: دولــت اگر بتوانند مــواد اوليه برای 
توليدکننده ها باکيفيت و قيمت خوب تأمين کند و از ســوی 
ديگر توليدکننده ها بتوانند قيمت تمام شده توليد را با افزايش 
بهره وری کنتــرل و کاهش دهند، به راحتــی می توانيم در 

منطقه خاورميانه و خليج فارس اول باشيم.
مدير فروش ســازمان و ادارات گروه صنعتی گيتی پسند 
تأکيد کرد: در منطقه چين و ترکيه از همه بيشتر خودنمايی 
می کنند، البته رقيب اول ما، چين است، زيرا قيمت تمام شده 
آن ها خيلی پايين تر از ايران است و بعدازآن ترکيه رقيب ايران 
است. موســوی در مورد صادرات گفت: به کشورهای حاشيه 
خليج فارس مانند عمان، لبنان، عراق، سوريه، صادرات داريم، 
البته در تاجيکستان، روســيه، اکراين فعاليت می کنيم، اما 
ترکيه و چين خيلی قوی تر از ما بخصوص در عراق و ســوريه 

حضور دارند.

در گفتگو با اَسو پالست عنوان شد
 چین و ترکیه رقیب اصلی 

ایران در منطقه  
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 طی شش ماهه نخست امسال 59 هزار و 132 تن کاالی 
غيرنفتی با احتساب ميعانات گازی به ارزش 21 هزار و 706 
ميليون دالر صادر شــده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
25.5 درصد از لحاظ وزن و شش درصد از نظر ارزشی افزايش 
يافته است.  به گزارش »اَسو پالست«، صادرات کاال و ميعانات 
گازی طی شش ماهه نخست سال جاری 59 هزار و 132 تن 
وزن و 21 هزار و 706 ميليون دالر ارزش داشته است که اين 
رقم در شش ماهه نخست سال گذشته معادل 47 هزار و 131 
تن وزن و 20 هزار و 478 ميليون دالر ارزش بوده که نشــان 
دهنده 25.5 درصد رشــد وزنی و شش درصد رشد ارزشی 
است. طی شش ماهه نخست سال جاری صادرات ميعانات 
گازی در شش ماهه نخست ســال جاری 8901 تن معادل 
3496 ميليون دالر ارزش بــوده که در اين بخش طی مدت 
مشابه سال قبل 9210 تن صادرات به ارزش 4011 ميليون 

دالر داشته ايم.
صادرات در بخش پتروشــيمی در شش ماهه نخست 
ســال جاری 18 هزار و 719 تــن وزن و 8698 ميليون دالر 
ارزش داشته که اين رقم در ســال گذشته معادل 12 هزار و 

195 تن وزن و 7128 ميليون دالر ارزش داشته است.
در بخش صنعت صادرات در شش ماهه نخست سال 16 
هزار و 626 تن وزن و 7261 ميليون دالر ارزش داشته که در 
مدت مشابه سال قبل اين رقم معادل 15 هزار و 369 تن وزن 

و 7162 ميليون دالر ارزش بوده است.
در بخش فرش و صنايع دستی ميزان صادرات در شش 
ماه نخســت ســال جاری چهار تن وزن و 147 ميليون دالر 
ارزش داشته است که در شــش ماهه نخست سال گذشته 

دارای پنج تن وزن و 132 ميليون دالر ارزش بوده است.
عالوه بر اين در بخش کشــاورزی در شش ماهه نخست 
ســال جاری 2057 تن صادرات داشــته ايم که ارزش آن 
معادل 1528 ميليون دالر بوده اســت که در مدت مشــابه 

سال گذشــته 1794 تن وزن و 1636 ميليون دالر به خود 
اختصاص داده است.

ميزان صادرات در بخش معدن نيز در شش ماهه نخست 
ســال جاری 12 هزار و 825 تن وزن بــوده که معادل 576 
ميليون دالر ارزش اســت. اين بخش در مدت مشــابه سال 
گذشته 8558 تن صادرات داشته که ارزش آن 409 ميليون 

دالر بوده است.
صادرات ميعانات گازی در شــش ماهه نخســت سال 
1395 در قياس با مدت مشــابه سال قبل از لحاظ وزنی سه 
درصد و از لحاظ ارزشــی 13 درصد کاهش داشــته است. 
صادرات محصوالت پتروشــيمی نيز طی اين مدت از لحاظ 
وزنی 53 درصد و از لحاظ ارزشی با 22 درصد افزايش روبه رو 

بوده است.
به استثنای اين دو بخش عمده، ساير  کاالهای صادراتی 
حدود 9.5 ميليون دالر به عبارتی حدود 44 درصد ســهم 
از ارزش کل صــادرات و 31.5 ميليون تن معادل 53 درصد 

سهم وزنی را به خود اختصاص داده اند.
بيــن بخش های عمــده صنعت، معدن، کشــاورزی، 
فرش و صنايع دســتی؛ به ترتيب بخش صنعت با اختصاص 
7.3 ميليارد دالر به عبارتی حدود 33 درصد از سهم ارزشی 
کل صادرات، بخش کشــاورزی بــا ارزش 1.5 ميليون دالر 
و ســهم هفت درصدی از کل صادرات، بخش معدن با 576 
ميليون دالر و ســهم 2.7 درصدی از کل صادرات و در نهايت 
بخش صنايع دســتی و فرش بــا ارزش 147 ميليون دالر و 
سهم 0.7 درصدی از کل صادرات در رتبه های اول تا چهارم 
قرار گرفتند. ارزش صادرات بــه تفکيك بخش های عمده 
طی شش ماهه نخســت سال جاری در بخش معدن معادل 
2.7 درصد، کشــاورزی هفت درصد، فرش و صنايع دستی 
0.7 درصد، پتروشــيمی 40.1 درصد، صنعت 33.5 درصد 

و ميعانات گازی 16.1 درصد بوده اند

صادرات در بخش 
پتروشیمی 

در شش ماهه 
نخست سال 

جاری 1۸ هزار 
و ۷19 تن وزن و 
۸69۸ میلیون 

دالر ارزش داشته 
که این رقم در 
سال گذشته 

معادل 12 هزار 
و 195 تن وزن و 
۷12۸ میلیون 

دالر ارزش داشته 
است.

جزئيات کامل ترکيب صادرات اعالم شد
 پتروشیمی همچنان صدرنشین 

w w w . a s s o p l a s t . c o m سـال سیزدهم | نیمه دوم آبان    1395 | شـماره 243

14

PLASTIC 
MAGAZINE



به طورجدی هنوز 
بخش خصوصی واقعی 

برای این صنعت در 
کشور ایجاد نشده و 
صنایع پتروشیمی 

بیشتر زیرمجموعه 
بخش دولتی محسوب 

می شود و درواقع 
بیش از 90 در صد 
پتروشیمی های 

کشور دولتی و 
شبه دولتی بوده 

که باید برای 
خصوصی سازی آن، 

یک مکانیزم خاص در 
نظر گرفته شود

سخنگوی کميسيون انرژی مجلس:
باید برای صنایع پایین دست 

یارانه اختصاص داده شود 
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 سخنگوی کميســيون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: حصول دست يابی به بورس مرجع منطقه ای و جهانی 
پتروشيمی و کاهش خام فروشی از سياست های پيش روی 

عرضه محصوالت پتروشيمی در بورس کاال خواهد بود. 
به گزارش»اَســو پالست«، اســداهلل قره خانی، با تاکيد 
براين که عرضه کاالهای پتروشــيمی در بــازار بورس کاال 
بســياری از سياســت های کالن به ويژه جلوگيری از خام 
فروشی را محقق می ســازد، اظهار داشت: مهم ترين اهداف 
شــورای رقابت در اجرای اين مصوبــه ارتقای محصوالت 
فرآورده شــده باارزش افزوده باال ، تأمين نيازهای داخلی و 
دست يابی به رتبه برتر و اثرگذار به عنوان يك مرجع جهانی 

برای تعيين قيمت در بورس کاالی پتروشيمی است .
وی افزود: عرضه محصوالت پتروشــيمی در بورس کاال 
آثار خوبی در ارتقای بخش هــای مختلف صنعت، اقتصاد، 
توليدات داخلی و اشــتغال زايی برجای گذاشته است؛ اين 
امر در ســرمايه گذاری هايی که در بخــش عرضه کاالهای 
پتروشيمی در بورس کاال و صنايع تکميلی صورت می گيرد 
به مراتب بيش از صنايع پتروشيمی بوده که تعداد محدودی 
را به خود اختصاص داده اند.  قره خانی اذعان داشت: با توليد 
محصوالت فرآورده شــده داخلی باارزش افــزوده پايين 
و بر اســاس قيمت جهانــی خوراك صنايع پايين دســتی 
تأمين شده، همچنين بايد برای ارائه بسته های حمايتی به 
اين بخش يارانه هايی نيز به صنايع پايين دســت اختصاص 
داده شــود تا بتوان تا حد ممکن از خام فروشی محصوالت 

پتروشيمی جلوگيری کرد.
بخش خصوصی واقعی در کشور ایجاد نشده است

 سخنگوی کميســيون انرژی مجلس گفت: به طورجدی 
هنوز بخش خصوصی واقعی برای اين صنعت در کشور ايجاد 
نشده و صنايع پتروشــيمی بيشتر زيرمجموعه بخش دولتی 
محسوب می شود و درواقع بيش از 90 در صد پتروشيمی های 
کشــور دولتی و شبه دولتی بوده که بايد برای خصوصی سازی 
آن، يــك مکانيزم خاص در نظر گرفته شــود . وی با اشــاره به 
اينکه بيشتر  پتروشيمی های کشور زيرمجموعه پتروشيمی 
خليج فارس، ساتا )سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح(، 
سازمان بازنشستگی کشور و سازمان تامين اجتماعی هستند 
تصريح کرد: پتروشيمی های کشور تاکنون در توليد ،عرضه و 
ارتقای محصوالت خود فقط به ســرمايه گذاری های بخش 
دولتی و شــبه دولتی اکتفــا کرده اند که بــرای جلوگيری 
از اين خســارت ها بخش خصوصی بايد وارد عرصه شــود؛  
واگذاری هــای ســهام هنگامی تحقق می يابــد که بخش 
خصوصی واقعی به اين بخش ورود کند و شــورای رقابت و 
مجلس برای محقق شدن بيشتر آن به طورجدی پيگير اين 

امر می شود .

شفافی سازی  باعرضه
 پتروشیمی در بورس

اســتاد حقوق و انرژی دانشــگاه تهران، در 
خصــوص وضعيــت فعلی قيمــت محصوالت 
پتروشــيمی گفت: در گذشته قيمت محصوالت 
توليدی کشــور باقيمت بازارهای جهانی تفاوت 
محسوسی داشــت اما در ســاليان اخير تحول 
بنيادی در عرصــه محصــوالت و فرآورده های 
پتروشيمی صورت گرفته اســت که اين تعادل 
ازلحــاظ قيمت منجر به تأميــن دوطرفه منافع 
دولت و ملت شده اســت.وی در خصوص عرضه 
محصوالت پتروشــيمی در بورس اظهار داشت: 
عرضه محصــوالت در بورس موجب شــفافيت 
بيشتر شده و از رانت و واســطه گری جلوگيری 
می کند، ضمن اينکــه همه را در جريان آمارهای 
معامالت قرار خواهد داد؛ اســاس واصل عرضه 
کاال، بورس اســت و مخالفان عرضه محصوالت 
پتروشــيمی بايد نگاهی به کشــورهای مترقی 
دنيا در حوزه انرژی و محصوالت فرآورده شــده 
بيندازند تا لزوم اين اقدام را بيش ازپيش دريابند.

مرادی تصريح کرد: موجبات رونق اقتصادی 
از طريق عرضه محصوالت در بورس فراهم شده 
و با متصل شــدن بورس کشــور به بورس های 
بين المللی، قيمت فرآورده ها جهانی شده و امکان 
ورود به بازارهای جهانی و منطقه ای ميسر خواهد 
شد. استاد حقوق و انرژی دانشگاه تهران با اشاره 
به لزوم کاهش خام فروشی بيان کرد: کشورهای 
تك محصولی درحال توسعه بايد به سمت اقتصاد 
فرآورده حرکت کرده و نفع ملت و صنعت گران در 
کاهش خام فروشی و ارتقای محصوالت فرآورده 

شده جهت حضور در بازارهای جهانی است.
وی  در پايان در مورد مشــارکت بيشتر بخش 
خصوصی عنوان کرد: بخش اعظم سرمايه گذاری 
در توليد و عرضه محصوالت پتروشــيمی توسط  
بخش دولتی يا شبه دولتی صورت می گيرد ولی 
رونق و توســعه اقتصاد وابســته به حضور بخش 

خصوصی در اين حوزه است.



 افزایش تمایل اروپایی ها به خرید فوالد و سرمایه گذاری در 
ایران

در ابتدای اين نشســت سيدحسين ســليمی، عضو کميسيون 
صنعــت و معدن اتاق تهران، با اشــاره به اينکه ســرمايه گذاری های 
خارجی در سال های گذشــته از سالی 2 ميليارد دالر فراتر نمی رفت، 
گفت که اگر همين روند در تمايل به سرمايه گذاری در ايران ادامه يابد، 
ارزش قراردادهای منعقد شده برای سرمايه گذاری در سال جاری به 

حدود 10الی 12 ميليارد دالر می رسد.  محمد اتابك، عضو کميسيون 
صنعت و معــدن اتاق تهران نيز گفت: ميزان مراجعات شــرکت های 
اروپايی به شرکت های ايرانی برای خريد فوالد و همچنين برای خريد 
سهام شــرکت های فوالد افزايش يافته اســت.  مرتضی لطفی نيز از 
آغاز توليد ريل راه آهن توســط ذوب آهن اصفهــان خبر داد و گفت: 
واحدهای ســيمانی نيز طی ماه های اخير از وضعيت زيان انباشــته 

خارج شده اند.

مهدی پورقاضی معتقد است الگوی تامین مالی مرکز پژوهش های مجلس، دو موضوع اصلی را نادیده انگاشته 
است؛ نخســت اینکه با ایجاد صندوق ضمانت به واحدهایی کمک می شود که بانک از اعطای تسهیالت به 
آن امتناع کرده اســت و دیگر این که تعدادی زیادی از بنگاه ها رقابت پذیر نیســتند و براساس رانت شکل 
گرفته اند. به گزارش اسوپالست، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که دو نشست پیشین خود را 
به بررسی الگوهای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط اختصاص داده بودند، در سی و چهارمین گردهمایی 
خود نیز به همین موضوع پرداختند. در این جلســه، یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، نتایج 
مطالعات این نهاد را در خصوص راهکاری بهینه برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوســط ارائه کرد. او 
پیشــنهاد ایجاد صندوق ضمانت اعتبار ذیل وزارت اقتصاد و دارایی را مطرح کرد که البته با نظرات موافق و 
مخالف اعضا مواجه شد.در ســی وچهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، عالوه بر دستور 
اصلی مبنی بر تامین مالی بنگاه های صنعتی و تولیدی بــا ابزار صندوق های ضمانت، به اخبار روز اقتصادی 
مانند میزان ســرمایه گذاری خارجی و امکان و احتمال تحقق آن و بهبود وضعیت شرکت های تولیدکننده 
محصوالت فوالدی و ســیمان پرداخته شد. در این نشست اعالم شد که شــرکت های سیمانی از وضعیت 

بحرانی خارج شده اند و فوالدی ها نیز مورد اقبال و توجه خریداران اروپایی قرار گرفته اند.

اشاره

مهدی پورقاضی:

بسیاری از بنگاه ها براساس 
رانت شکل گرفته اند
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فريال مســتوفی گفت کــه از صدور مجوز 
ســرمايه گذاری تا اجرای ايــن طرح ها فاصله 
بســيار اســت. او افزود: اگرچه شــرکت های 
بيمه ای همکاری خــود را با ايران آغاز کرده اند 
اما بانك های اروپايی همچنــان با ارقام پايين 
بــرای مثال حــدود 50 ميليون يورو نســبت 
به گشــايش اعتبار اقــدام می کنند. وضعيت 
در مــورد بانك های چينی بهتر اســت و آنها با 
فاينانس هايی با ارقام باال نيز موافقت می کنند. 
مهــدی پورقاضی نيز به تصميــم دولت مبنی 
بر پرداخــت بدهی هايش از طريــق تهاتر اين 
بدهی ها با بانك مرکزی اشــاره کرد و در خبر 
ديگری گفت: دولت قصد دارد سرمايه بانك ها 
را نيز افزايش دهد که شايسته است اين امر طی 

فرآيندی روشن و شفاف صورت گيرد.
تامین مالی با اســتفاده از برنامه ضمانت 

اعتبار
در ادامه اين نشست، بررسی دستور اصلی با 
محوريت الگوی تامين مالی بنگاه های کوچك 
و متوسط آغاز شد. مهدی بنی طبا، کارشناس 
مرکز پژوهش های مجلس که نتايج مطالعات 
نهاد متبــوع خود را ارائه می کــرد، در اين باره 
گفت: سياســت های حمايتی برای تســهيل 
تأميــن مالی بنگاه های کوچك و متوســط به 
صورت مســتقيم يا غيرمستقيم اعمال شده و 
حمايت های مستقيم اغلب در ارائه تسهيالت 
ارزان قيمت به بنگاه های کوچك و متوســط 
و کاهــش مصنوعی نرخ بهره، بــا آثاری چون 
تمايل به بدهکار شدن، زنده ماندن بنگاه های 
غيرســودآور و انحراف از هــدف تجلی يافته 

است.
بنی طبا درباره حمايت های غيرمســتقيم 
نيز گفت: تقويت نهادهای مالی واسط همچون 
صندوق هــای خطرپذيــر، تســهيل تامين 

مالی بنگاه ها از طريق نظــام بانکی نيز از انواع 
حمايت های غيرمستقيم اســت. او با اشاره به 
اينکه در20 سال گذشته، حدود2250  برنامه 
ضمانت اعتبار در 100 کشــور به اجرا درآمده 
است، تعريفی از ابزار ضمانت ارائه کرد و گفت: 
ضمانت يك ابزار مالي مورد استفاده در بازارهاي 
مالي است که در آن ريســك سرمايه گذاري، 
مبادالت تجاري و ... به فروشــنده منتقل شده 
اســت. ضمانت اعتبار نيز تعهد ضمانت کننده 
براي بازپرداخت تمام يا بخشي از وام در صورت 
نکول وام گيرنده اســت.  بنی طبا افزود: در اين 
سازوکار وام دهنده، ريســك هاي مشخصي 
مانند ريســك ورشکســتگي، ريسك تاخير 
در پرداخت يا ريســك شکســت پــروژه را به 
ضمانت کننده منتقل مي کند. به همين دليل 
وام دهندگان مي توانند بــدون درنظر گرفتن 

اين ريسك ها به اعطاي وام اقدام کنند.
 اين کارشــناس مرکز پژوهش های مجلس 
ادامه داد: ضمانت اعتبار تامين مالي غيرممکن 
را بــراي وام گيرنــدگان، امکان پذيــر مي کند 
يا شــرايط دريافت وام را مطلوب تر مي ســازد. 
پشــتيباني صندوق ضمانت نيز به طور موقتي 
اســت.  مهدی بنی طبا در ادامه با اشاره به اينکه 
کارآفرينان کوچك و متوسط گروه هدف اصلي 
صندوق های ضمانت هســتند که توانايي ارائه 
وثايق مورد نياز بانك را ندارند، توضيحاتی درباره 
انواع صندوق های ضمانت و پشــتوانه ضمانت 
ارائه کرد. به گفته او، تعدادي از اقتصاددانان مالي 
معتقدند که برنامه هاي ضمانت اعتبار بهتر است 
به صورتي باشــد که نياز مســتمر به يارانه هاي 
اعطايي از طرف دولت يا ســاير اعطاکنندگان را 
نداشته باشــد. در برابر اين ديدگاه در بسياري از 
کشورها به خصوص آسياي شرقي و اروپا نگرش 
غالب به نحوي اســت که تقويت شــرکت هاي 

در طول سال هاي 
گذشته صندوق هاي 
متعدد دولتي جهت 
حمایت از بنگاه هاي 
کوچک ومتوسط در 

حوزه هاي مختلف 
ایجاد شده است. با 

توجه به اینکه همواره 
تأمین مالي یکي از 

بزرگترین مشکالت 
این بنگاه ها بوده 

است، یکي از خدمات 
این صندوق ها ارائه 

ضمانت نامه و تسهیل 
در دسترسي به اعتبار 

بوده است
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تکانه های بخشــنامه عدالت محور وزير نفت 
در خصوص حذف رانت از خوراك پتروشيمی ها 
موجب شد قيمت محصوالت در بازار با افزايش و 
يــا عدم ارائه با عرضه مواد در بورس مواجه شــد؛ 
به راستی چه کسی پاســخگوی صنايع تکميلی 
اســت و ضرر و زيان های اين صنايع کارآفرين و 

اشتغاال را جبران خواهد کرد.
آيا برای کوتاه شدن دست عده ای رانت خوار 
از ثروتهای خدادادی اين ســرزمين بايد منتظر 
منجی بشــريت بود؟ تا چه زمان صنايع تکميلی 
بايد جور زياده خواهی های صنايع پتروشيمی را 
بپردازند؟ چرا وزير صنعت، معدن و تجارت در اين 
خصوص کاری از پيش نمی برند؟ شورای رقابت 
و ســازمان حمايت از مصرف کننده هم سکوت 
کرده اند؟ آيا فرمول قيمت محصوالت مســتقل 
از قيمت خوراك نبوده اســت؟ چرا و تا چه زمانی 
بادی صنايع تکميلی اسير عدم توسعه و تجارت 

آزاد باشند؟
محصــوالت پتروشــيمی در کشــورهای 
همســايه با قيمــت کمتری عرضه می شــود و 
حتی پتروشــيمی  های شــرق آسيا محصوالت 
خود را در ايران ارزان تر می فروشــند، اما امان از 

پتروشيمی های وطنی!!
در اين خصوص ..... خواســتار ثبت قيمت و يا 
تجارت بين المللی آســان تر است تا جلوی ضررو 
زيان های ناشــی از هرگونه تصميمی که درون 
دولت گرفته می شــود را بگيرد؛ زيرا اصل مهم و 
اساس اشتغال در کشور در صنايع تکميلی است . 
اميدواريــم وزير صنعت و وزيــر نفت و البته 
در زير مجموعه هــا )به عنوان ســهامدار عمده 
پتروشــيمی( در اين خصــوص موضع واحدی 
داشته باشند ا زيان بيشتری به واحدهای صنايه 

تکميلی و پايين دستی پتروشيمی وارد نشود.

خصوصي کوچك به عنوان امری ضروري 
اجتماعي اقتصادي است و بنابراين يارانه ها 
توجيه پذير خواهد بود و طرح هاي ضمانتي 
مي تواند به عنوان يکــي از اثرگذارترين و 
کم اشتباه ترين روش براي ايجاد همکاري 
باشد. بنی طبا گفت: موفقيت برنامه هاي 
ضمانت اعتبار بســيار وابسته به طراحي 
عملياتي آنهاســت. طراحي عملياتي نيز 
به قواعــد نظارتي، عمومــي و خصوصي 
بودن نهاد ارائه کننده خدمت، قانونگذاري 
و حاکميــت، وجود يا عــدم وجود تامين 
مالي دولتي، دامنه شمول برنامه و تسهيم 
ريسك بســتگي دارد.  او ادامه داد: در طول 
سال هاي گذشــته صندوق هاي متعدد 
دولتي جهت حمايت از بنگاه هاي کوچك 
ومتوسط در حوزه هاي مختلف ايجاد شده 
است. با توجه به اينکه همواره تأمين مالي 
يکي از بزرگترين مشــکالت اين بنگاه ها 
بوده است، يکي از خدمات اين صندوق ها 
ارائه ضمانت نامه و تسهيل در دسترسي به 
اعتبار بوده است. اين صندوق ها بر اساس 
قانون مصوب مجلس و با ســرمايه دولت 
تاســيس شــده اند و بودجه دولت ضامن 

تعهدات آنهاست.
 بنی طبا ســپس بــه عملکــرد اين 
صندوق ها اشاره کرد و گفت:به رغم اينکه 
اين صندوق ها عموماً توســط اراده قوي 
حاکميــت، تصويب قوانيــن مربوطه در 
عالي ترين مراجع تصميم گيري در کشور و 
پيش بيني منابع مالي تشکيل شده است؛ 
ولي به مرور درگير بروکراسي اداري شده 
و نتوانسته است متناســب با منابع خود 
در اقتصاد ايفاي نقــش کند و جز در موارد 
اندك، هيچکدام از نيازمندي هاي مربوط 
به پوشش مخاطرات شرکت هاي کوچك 
و متوسط مرتفع نشده اســت. او در ادامه 
با اشــاره به تجربه برخی کشورها در ايجاد 
نهاد ضمانت، گفت: يکي از مهم ترين موانع 
دسترســي بنگاه هاي کوچك و متوسط 
به تســهيالت بانکي در همه کشورهاي 
دنيا ، فقدان وثايــق و تضامين مورد قبول 
نظام بانکي اســت. در همه کشــورهاي 
بررسي شده شکل گيري نهادهاي ضمانت 
به صورت حاکميتي يا خودجوش توانسته 
بود تا حدي اين مشــکل را حــل کند..  او 
افزود: يکي از مهم تريــن آنها امکان پذير 
شدن تأمين مالي خصوصي )فرد به فرد( و 
تامين مالي جمعي است که اساساً تقاضاي 
تســهيالت بانکي را کاهــش مي دهد و 

مي تواند موجــب به حرکــت درآوردن 
ســرمايه هاي خرد و کالن آحاد اقتصادي 
در راستاي توسعه کشور شود. همچنين 
در صورتي که بانك ها صدور دسته چك را 
منوط به ارائه ضمانت نامه تعهد پرداخت 
کنند، موضوع چك برگشتي به کلي از بين 

خواهد رفت.
 صندوق های ضمانت اعتبار باید دور 

از هرگونه رانت باشد
پس از ارائه ايــن توضيحات، حاضران 
جلســه نيز به ارائــه ديدگاه هــای خود 
پرداختند؛ چنانکه برخــی بر اين عقيده 
بودنــد که بنگاه های کوچك و متوســط 
نيازمند اصالح ســاختار هستند و پيش از 
بررســی اين موضوع تامين مالی آنها بايد 
مشکالت ساختای بنگاه ها مورد واکاوی 
قــرار گيرد. يا اينکه پيــش از ارائه طرحی 
برای ايجــاد صندوق های ضمانت جديد، 
بايد ضعف عملکرد صندوق های ضمانت 
موجود آسيب شناسی شود. گروهی ديگر 
از حاضران اين جلسه هم بر اين باور بودند 
که مديريت صندوق های ضمانت جديد 
بايــد در اختيار بخش خصوصی باشــد تا 
بار ديگر رانــت در آن وارد نشــود.  در اين 
ميان مسعود شــنتيايی، با اشاره به اينکه 
واحدهای تازه تاســيس توليدی سرمايه 
اندکی در اختيار دارند، گفت: پيشــنهاد 
من اين اســت که دولت به جــای اعمال 
حمايت های مســتقيم، زميــن و برخی 
زيرســاخت های واحدهــای توليدی را 
تامين کند؛ به نحوی که ايــن زمين ها را 
به طرح هايی کــه دارای توجيه اقتصادی 
است، اجاره دهد تا سرمايه توليدکنندگان 
صــرف سرمايــه در گــردش شــود.  
پورقاضــی هم گفت که الگــوی تامين 
مالــی مرکز پژوهش هــای مجلس، دو 
موضوع اصلی را ناديده انگاشــته است؛ 
نخســت اينکه با ايجاد صندوق ضمانت 
به واحدهايی کمك می شــود که بانك 
از اعطای تســهيالت به آن امتناع کرده 
است. مساله ديگر اين است که تعدادی 
زيادی از بنگاه ها رقابت پذير نيســتند و 
براساس رانت شکل گرفته اند. در نهايت 
اعضای کميسيون صنعت و معدن اتاق 
تهران پــس از تبادل نظــر دراين مورد 
مقرر کردند، مطالعــه مذکور در اختيار 
کميســيون بازار پول و سرمايه و هيات 
رييســه اتاق تهــران برای بررســی و 

اظهارنظر بيشتر قرار گيرد.

محمد رضا نيك سرشت 
دبير انجمن

پتروشيمی ها هنوز به دنبال رانت!
نظارت کجا ست؟
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انتخابات آمریکا واقعیت ها 
و انتخاب ها

ــه
الــــ
مق

مجمع جهانی اقتصادی منتشر کرد
8  پیش بینی برای جهان در سال 2030



انتخابات آمریکا 
واقعیت ها و انتخاب ها

احسان سلطانی

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا، شــگفتی 
همگان را به دنبال داشــت. ترامپ بدون پشتیبانی اکثریت 
سیاســت مردان و نخبگان و به رغم همــه پیش بینی ها و 
نظرسنجی ها توانست با اکثریت قابل قبولی، به عنوان چهل و 
پنجمین رئیس جمهور انتخاب شود. مردم آمریکا بدون توجه 
به وزن ناچیز ســابقه فعالیت های سیاسی و حتی اظهارات 
شــگفت انگیز و نامتعارف ترامپ، در طغیانی سیاســی بر 
علیه نظام حاکــم او را برگزیدند. چند ماه قبل هم در اقدامی 
نئوناسیونالیستی و تا حدودی مشــابه، مردم انگلستان به 
برگزیت )خروج از اتحادیه اروپا( رای دادند. مبانی تبلیغات 
انتخاباتی چند ماهه گذشته و رئوس مهم برنامه های رئیس 
جمهور بعدی آمریکا کــه در برنامه یکصد روزه تحت عنوان 
»پیمان نامه ترامپ بــا رای دهندگان آمریکایی« به صورت 
منظمی مدون شده است،  شامل مفاد ذیل می باشد. شش بند 
نخســت که »پایان دادن به فساد و بهره داری از منافع خاص 
در واشینگتن« نام دارد شــامل محدویت دفعات نمایندگی 
برای اعضای کنگره، توقف استخدام دولتی به جز نیروهای 
نظامی و امنیتی و خدمات بهداشتی، کاهش قوانین و مقررات 

و ممنوعیت البی-گری اســت. هفت بند بعدی به مســئله 
حمایت از نیــروی کار تولید اشــاره دارد که بر روی کاهش 
گستره یا کناره گیری از پیمان نامه های تجارت آزاد از جمله 
نفتا و ترانس پاســیفیک و محدودیــت واردات از چین و 
موضوعاتی که مانع از ایجاد اشــتغال تولیدی در آمریکا 
می شــود، تاکید دارد. حمایت از توسعه تولید نفت و گاز، 
مســائل امنیتی، مبارزه با ورود مهاجرین خارجی، قطع 
بودجه برنامه تغییر اقلیم ســازمان ملــل متحد و کاهش 
مالیات طبقه متوســط نیز در این برنامه جایگاه خاص خود 
را دارد. در اینجا فارغ از مســائل جنبی متعدد و متنوعی 
که منجر بــه این تغییر بزرگ در جهت گیری سیاســی و 
اقتصادی آمریکا شد، به بعضی موضوعات مهم و ریشه ای 
در متن اقتصاد سیاسی آمریکا پرداخته می-شود. موارد 
مهمی که در این راســتا قابل طرح هستند، عبارتند از: )1( 
رویای آمریکایی ابرقــدرت بالمنازع جهانی )2( صنعت و 
اشــتغال مولد ملی، )3( تاثیرات آزادسازی های تجاری 
و مهاجریــن و )4(  تشــدید نابرابری هــای اقتصادی و 

اجتماعی.
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•رویای آمریکایی ابرقدرت بالمنازع 
جهانی

آمريکا تا پانزده ســال پيــش بزرگترين 
قدرت اقتصادی جهان با سهم نزديك به يك-

ســوم از کل درآمد جهانــی )توليد ناخالص 
داخلی بــه قيمت های جاری( محســوب 
می شد، اما سهم اين کشور از اقتصاد جهانی 
به تدريج کاهش يافــت، به صورتی که به 22 
درصد از کل جهان تنزل يافته اســت. درآمد 
اقتصــادی اين کشــور بر پايــه برآوردهای 
ارزش اســمی و برابــری قــدرت خريد نيز 
از روند مشــابهی پيروی کرده است. نظر به 
هزينه های بسيار سنگين لشکرکشی های 
گسترده اين کشــور به عراق و افغانستان که 
عواقب وخيمی برای جهان و اقتصاد آمريکا بر 
جای گذشت، سياست حضور نظامی محدود 
اين کشور در کانون های نزاع جهانی و به تبع 
آن تا حدی کاهش اقتدار سياسی، نارضايتی 

جناح های راديکال سلطه جو و جنگ طلب 
را به همراه داشته است.

درشــرايطی که در مجموع دوره 14-
2004 درآمد ســرانه اقتصادی کشورهای 
چين، هند بــه ترتيــب 146 و 82 درصد 
و کشورهای روســيه، کره جنوبی و آلمان 
به ترتيب 37، 36 و 16 درصد رشــد کرد، 
درآمد ســرانه آمريکا فقط 7 درصد رشــد 
داشــت. در هميــن دوره درآمد ســرانه 
اقتصادی کشــورهای با درآمد متوســط 
و متوســط به بــاال در حــدود 70 درصد، 
درآمــد بــاال 13 درصــد و کل جهان 28 
درصد افزايش يافــت. در مجموع مالحظه 
می شود که اين کشور در ابعاد و عرصه های 
نظامی، سياسی و اقتصادی دچار پس رفت 
نسبت به اغلب کشورهای جهان شد که در 
ســرخوردگی بخش های بزرگی از مردم 

اين کشور منعکس گرديده است.  

•صنعت و اشتغال مولد ملی
نظــر بــه مزيــت رقابتی نيــروی کار 
ارزان قيمــت، بخــش مهمی از اشــتغال 
کشــورهای توســعه يافته به کشورهای 
در حال توســعه و به تازگی توســعه يافته 
منتقل شــده که آمريــکا هــم از اين امر 
مســتثنی نيست. هم اکنون ميزان اشتغال 
صنعتی آمريکا بــه کمترين ميزان در طی 
هفت دهه اخير رسيده و بر پايه داده-های 
اداره آمــار آمريــکا از 17 ميليــون نفر در 
ســال 2000 ميالدی بــه 12 ميليون نفر 
در ســال جاری تنزل کرده اســت. با توجه 
به تاثير بخش صنعت بــر روی کل اقتصاد 

از جمله ايجاد دو شــغل جانبی و القايی به 
ازای هر شغل توليدی و همچنين برگشت 
باالی منابــع مالی تزريق شــده به صنعت 
با اثر 1.4 برابری، انقبــاض بخش صنعتی 
اثرات شــديدتری بر روی ديگر بخش های 
اقتصــادی بــه همــراه دارد. در نيم قرن 
پيش ســهم بخش صنعت-ســاخت از کل 
اشــتغال آمريکا 28 درصد بــود که با روند 
نزولی کــم و بيش ثابتی به کمتر از 9 درصد 
رسيده است. از ســوی ديگر ورود گسترده 
مهاجرين خارجی که با دستمزدها و شرايط 
پايين تری حاضر به اســتخدام هستند، بر 
روی بــازار کار آمريکا فشــار می آورد. دو 

تا دهه پایانی قرن بیستم، 
آمریکا، اروپای غربی و 

ژاپن بدون وجود هر گونه 
رقابت جدی از سوی دیگر 

اقتصادها، نبض تجارت جهانی 
را در دست داشتند. همراه با 
آزادسازی های تجاری و ورود 

حداقل یک میلیارد نفر نیروی 
کار ارزان قیمت از کشورهای 

در حال توسعه آسیایی، 
اروپای شرقی، آمریکای 

جنوبی و بخشی از آفریقا به 
بازارهای بین المللی، شرایط 
رقابت جهانی دچار تحوالتی 

جدی و اساسی گردید.
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موضوع مهم انتقال مشــاغل مولد به خارج از مرزها و و ورود نيروی 
کار مهاجر ارزان قيمت، شــرايط کار و دستمزدهای دريافتی برای 
نيروی کار بومی آمريکا را به شــدت دشوار کرده است که به تبع آن 
نارضايتی های زيادی را در بين توليدکنندگان، کارگران و اقشــار 
فرودســت ايجاد می کند. همچنين در شرايطی که نيروهای مولد 

صنعتی در آمريکا تضعيف شدند، بخش های بازرگانی، واسطه گری، 
سوداگری مالی تقويت شدند. ذکر اين موضوع الزم می باشد که بخش 
قابل توجهی از کاهش نيروی کار صنعتی آمريکا بنا به داليلی از قبيل 
بکارگيری فنآوری های جديد، اتوماســيون خطوط توليد و افزايش 

بهره وری، رخ داده است.

•آزادسازی های تجاری و مهاجرین خارجی
هرچند آزادســازی های تجاری و ورود مهاجرين خارجی موجب 
کاهش بهای کاالهــای مصرفی و خدمات در آمريــکا و تا حدی رفاه 

کاذب ميتنی بر مصرف گرايی شده اســت، اما از سوی ديگر منجر به 
فشار بر روی شاغلين )به خصوص کارگران و مشاغل کاربر( گرديد که 

به تبع آن بر روی  معيشت عامه آمريکاييان تاثير گذاشته است.

w w w . a s s o p l a s t . c o m سـال سیزدهم | نیمه دوم آبان    1395 | شـماره 243

22

PLASTIC 
MAGAZINE



تا دهه پايانی قرن بيستم، آمريکا، اروپای غربی و ژاپن بدون وجود 
هر گونه رقابت جدی از ســوی ديگر اقتصادهــا، نبض تجارت جهانی 
را در دســت داشتند. همراه با آزادســازی های تجاری و ورود حداقل 
يك ميليارد نفر نيروی کار ارزان قيمت از کشــورهای در حال توسعه 
آسيايی، اروپای شرقی، آمريکای جنوبی و بخشی از آفريقا به بازارهای 
بين المللی، شــرايط رقابت جهانی دچار تحوالتی جدی و اساســی 
گرديد. طبق داده های سازمان تجارت جهانی، در ربع قرن پيش چين 
ســهمی کمتر از 2 درصد از ارزش صادرات جهانی کاالها را دارا بود که 
اکنون به 13 درصد رسيده است. در کمتر از دو دهه مجموع سهم پنج 
کشــور صنعتی آمريکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و فرانسه از 40 درصد 
صادرات جهانی کاالها به 25 درصد تنزل يافت و در همين حال سهم 
صادرات کشورهای چين )شامل هنگ کنگ(، کره جنوبی و سنگاپور 

از 10 درصد به 20 درصد صعود کرد. در ســال 2000 ميالدی ســهم 
آمريکا از صادرات جهانی کاالها 12 درصد بود که در سال 2015 به 8 
درصد کاهش يافت. در ســال 2015 ميالدی آمريکا با 2300 ميليارد 
دالر واردات و 1500 ميليارد دالر صــادرات، دچار تراز تجاری منفی 
به ارزش 800 ميليارد دالر گرديد. در همين ســال صادرات خدمات 
آمريکا 700 ميليــارد دالر و واردات آن 500 ميليارد دالر بود که 200 
ميليارد دالر تراز تجاری مثبت در بخش خدمات را نشــان می دهد. با 
وجود موازنه تجاری مثبت بخش خدمات، مجموع تراز تجاری کاالها 
و خدمات در ســطح منفی 600 ميليارد دالر واقع می شود. از مجموع 
800 ميليارد دالر کسری تراز تجاری کاالها در آمريکا، 100 ميليارد 
دالر آن مربوط به ســوخت ها و بيش از 500 ميليارد دالر آن مربوط به 

کاالهای مصرفی می گردد.
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چين با ميزان صادرات 500 ميليون دالر به آمريکا در سال 2015 
ميــالدی، 22 درصد از ارزش واردات اين کشــور را به خود اختصاص 
داد، در حالــی که در دو دهه قبل، واردات آمريــکا از چين کمتر از 50 
ميليارد دالر با ســهم 6 درصد بود. در ســال 2015 تبادالت تجاری 
آمريکا و چين بــا 390 ميليارد دالر تراز تجــاری مثبت به نفع چين 
روبرو گرديد و بــه عبارتی در حدود نيمی از نقصان تراز تجاری آمريکا 
مربوط به تجارت با چين می باشــد. کشــورهای بعدی با تراز مثبت 
تجاری با آمريکا، بــه ترتيب آلمان، ژاپن و مکزيــك با مجموع 200 
ميليارد هستند. ســهم 7.6 درصدی مکزيك از کسری موازنه تجاری 
آمريکا به مراتب از سهم 48 درصدی چين کمتر است. تعداد کشورها 
با تراز تجاری مثبت چندان زياد نيســت و موارد مهم عمدتاً مربوط به 

کشورهای هنگ کنگ، هلند، امارات متحده عربی، بلژيك و سنگاپور 
می شود که البته بخش اعظم آن مجدداً صادرات می گردد. 

•تشدید نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
آزادســازی تجاری در ســطح جهان کم و بيش منجر به گسترش 
شــکاف های طبقاتی و بيکاری به خصوص به زيان قشرهای کارگری 
و توليدی در کشــورهای توسعه يافته شــد. جهانی سازی و تسهيل 
تجــارت جهانی هر چند تا حــدی رفاه در جهت مصــرف )کاالهای 
ارزان قيمت وارداتی( برای مردم کشــورهای توسعه يافته به همراه 
داشــته، اما در مجموع به نظر می رســد با توجه به فشــار بر سطوح 
درآمدی و ميزان اشــتغال نيروی کار اين کشورها، در اصل بنگاه های 

چندمليتی و صاحبان آنها منافع حاصله را کسب کرده باشند. 

بر طبق تحقيقات اخير کنگره آمريکا ثروت خانوارهای آمريکايی 
بالغ بر 67 تريليون دالر در ســال 2013 ميالدی گرديد. از اين ثروت 
ســهم »10 درصد باالی درآمدی )ثروتمند( جمعيت: 76 درصد«، 
»51 تــا 90 درصد بعدی: 23 درصــد« و »50 درصد پايين درآمدی 
)فقيرترين(: فقط 1 درصد« اســت. متوســط ثروت خانوارهای 10 
درصد بااليــی: 4 ميليــون دالر، 51 تا 90 درصد بعــدی: 316 هزار 
دالر، 26 تــا 50 درصد بعــدی: 36 هزار دالر می باشــد و خانوارهای 
25 درصد پايين درآمدی )فقير( جمعيت به صورت متوســط دارای 
13 هزار دالر بدهی هســتند. نابرابری ثروت در آمربکا ابعاد و جوانب 
گسترده-ای دارد که در يکی دو دهه اخير تشديد شده است. متوسط 
ثروت خانوارهای با سرپرست خانوار با تحصيالت دانشگاهی، 4 برابر 
خانوارهای با سرپرســت خانوار با تحصيالت دبيرســتانی می باشد. 
در طی دوره 2013-1989 ثروت خانوارهــای آمريکايی به صورت 
نامتناســبی افزايش يافته است. در شــرايطی که به ثروت 10 درصد 
باالی درآمدی )ثروتمند( جمعيت، 56 درصد افزوده شده، 6 درصد از 
ثروت 25 درصد پايين درآمدی )فقيرترين( کاسته شده است. طبقه 
متوسط اين کشور به شدت تضعيف گرديده، به صورتی که سهم طبقه 
متوســط آمريکايی از کل ثروت کشــور به کمتر از 20 درصد رسيده 
است و در همين حال سهم طبقه متوسط از کل ثروت ملی کشورهای 
کانادا، فرانســه، انگلســتان و ژاپن به ترتيب 39، 39، 40 و 49 درصد 
است. اين موضوع با دارايی متوســط کمتر کل مردم آمريکا نسبت به 

اغلب کشورهای توسعه يافته توام می باشد. 
مجموعه داده های چهارگانه فوق الذکر که بخشی از واقعيت های 
جامعه آمريکايی را بيان می کند، به وضوح نشــان می دهد که چگونه 

يــك کانديدا با وجــود همه نقاط ضعفــی که دارد، بــدون اتصال به 
حلقه های قدرت سياسی موجود می تواند با تکيه بر شعارهای مبتنی 
بر ايجاد اشــتغال برای مردم و از بين بردن فســاد و البی های سياسی 
و البته توام با عوام گرايی، به عنــوان رئيس جمهوری آمريکا انتخاب 

گردد. 
پيش از انتخابات اخير جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد، 
توزيع ناعادالنه فرصت های رشد در اقتصاد آمريکا را عامل بروز ترامپ 
عنوان کرد. او بر اين باور بود که برنامه هــای اقتصادی نئوليبرال-ها 
منجر به نابرابری گســترده در اقتصاد و حفظ منافع ثروتمندان شده 

است.
بايد توجه داشت که تکيه بر توليد داخلی، از يك سو ايجاد اشتغال 
و افزايــش درآمــد ملی و از ســوی ديگر با کاهــش واردات کاالهای 
ارزان قيمت، افت ســطح مصرف و تا حدی تنزل رفاه مبتنی بر مصرف 
مردم آمريکا را به دنبال خواهد داشت. پس از انجام تغييرات در دولت 
پرسش اين است که آيا مردم آمريکا حاضر خواهند شد، کمتر مصرف 
و بيشــتر کار کنند؟ و چگونه توليدکننــدگان آمريکايی با نيروی کار 
به مراتب گران تر داخلی، خواهند توانســت با نيروی کار ارزان قيمت 
خارجی رقابت کنند؟ نه تنها در زمينــه کاالهای مصرفی با فن آوری 
پايين که در بخش های با فن آوری متوسط و باال از قبيل خودروسازی، 
رايانه و نرم افــزار نيز آمريکا قدرت رقابتی خــود را به ميزان زيادی از 
دست داده اســت. هم اکنون ضمن آن که در بخش کاالهای مصرفی، 
چين بزرگترين صادرکننده جهان به شمار می رود، در بخش صادرات 

خدمات نرم افزار و رايانه هند دارای رتبه اول جهانی است.
در مجموع مشــکل اقتصاد آمريکا بيش از واردات از چين و رابطه 
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آزاد تجاری با جهان، اعمال سياســت-های اقتصادی نئوليبرال )به 
ظاهر آزاد( است که با تقويت انحصارها در جهت توزيع ناعادالنه ثروت  
و درآمد و تقويت بخش های نامولد سفته بازانه و سوداگرانه و تضعيف 
بخش های مولد و کارآفرين، منجر به نارضايتی و خشــم عامه مردم از 
نظام سياسی حاکم شد. بنابراين مشــکل اصلی آمريکا در ذات نظام 
سياســی و اقتصادی اين کشور نهفته اســت و دونالد ترامپ اگر واقعاً 
بخواهد دست به اقدامات ساختاری و نهادی در جهت اصالح وضعيت 
موجود بزند، مسير بس سخت و دشواری را در پيش رو خواهد داشت.

در رابطه با اقتصاد آمريکا البته بايد ذکر شــود که اين کشــور )1( 

باالترين ميزان نيروی انســانی با کيفيت و جذب نخبگان )در علوم و 
فن آوری( را دارد، )2( از تنوع باالی قومی و فرهنگی برخودار اســت، 
)3( دارای غنی ترين و متنوع ترين منابع طبيعی می باشد و )4(  مزيت 
مهم آمريکا نسبت به اروپا و آسيای شرقی و جنوبی در دارا بودن منابع 
انرژی اســت. بنابراين هر چند آمريکا به عنوان قدرت بالمنازع جهان 
باقــی نخواهد ماند، اما کماکان قوی تريــن و پوياترين اقتصاد جهان 
خواهد بود. در هر صورت آينده نشــان خواهد داد که تا چه حد دولت و 
مردم آمريکا قادر خواهند بود تا بخشی از اقتدار و هژمونی از دسته رفته 

آمريکايی را بازگردانند. 

•چه درس هایی می توان از انتخابات آمریکا آموخت؟
هر چند بــا تفاوت هــا و اختالف های زيــاد، اما در ايــران نيز 
روندهای مشــابه با اقتصاد آمريکا، با شدت و حدت به مراتب بيشتر 
در حوزه های »رشد اقتصادی«، »اشــتغال مولد«، »توليد ملی« و 

»افزايش نابرابری ها« به وقوع پيوسته است.
متاســفانه پس از پايان دوران دفاع مقدس، به نحو مســتمر در 
27 ســال اخير و به خصوص از ابتدای دهه هشتاد با رشد بخش های 
نامولــد اقتصادی، ميــزان مشــاغل زائد در بخش هــای تجاری، 
ســفته بازی، داللی، وارداتی )شامل قاچاق( رشــد کرده است. در 
حالــی که در چهار دهه پيــش به ازای هر 2.5 نفر شــاغل در بخش 
مولد صنعت-ساخت يك شغل در بخش بازرگانی-رستوران )شامل 
عمده فروشی، خرده فروشی، خدمات تعميرات و رستوران( وجود 
داشت، در ســال 1390 ميزان اشــتغال در اين فعاليت ها از بخش 
صنعت-ساخت فراتر رفت. روند مشابهی هم برای بخش ساختمان 

در مقايسه با صنعت-ساخت وجود دارد.
افزايش درآمدهای نفتی منجر به واردات گســترده کاالهای 
ارزان و بی کيفيــت از چين و کشــورهای مشــابه شــد و روابط 
تجاری کشــور برمبنای صادرات مواد خام و اوليــه )نفت، گاز و 
مواد معدنی و توليدات پتروشــيمی و فلزات اساســی( و واردات 
کاالهــای مصرفی نهايی شــکل گرفت که کماکان نيز با شــدت 
و حدت هر چه بيشــتر تعقيب می شــود.در دهه هشتاد اقتصاد 
کشــور به نحو افراطی دچار »پديده مصرف-گرايی بی کيفيت« 
شــد و مصرف گرايی بدون توجه به رشــد متناســب بنيادهای 
توليدی، رواج يافت. مبارزه با تضعيــف بخش های مولد و توقف 
رونــد صنعتی زدايی دهــه اخير بايــد در برنامه ريزی های آتی 
از جمله برنامه ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 

منظور شــود، در غير اين صورت کشــور به ورطه-های هولناکی 
کشيده خواهد شد.

هنگامی که کليد رشد اقتصادی به سوداگری های مالی و توزيع 
رانت وابسته می شود، رشد حاصله قادر به افزايش کيفيت زندگی و 
بهبود معيشت مردم نخواهد گرديد. شکاف های طبقاتی نه چندان 
قابل توجه در دو دهه قبل به گســل های طبقاتــی و نابرابری های 
گسترده اجتماعی منتهی شده اســت که در سطح جهان بی سابقه 
می باشد. در ايران از بخش های مولد واقعی ماليات گرفته می شود 
و به بخش های رانتی يارانه داده می شــود. کژکارکردی های نظام 
بانکی اقتصاد را دچار بحران های جدی کرده اســت. باالترين بهره-

های بانکی در ايران رواج دارد و ســرمايه مالی و تجاری بر نيروی کار 
کاماًل سلطه يافته است. 

در حوزه بســيار کليدی مبارزه با فســاد، ســهل انگاری های 
سيســتمی در مبارزه با فســاد وجود دارد و برخوردهای ريشه ای و 
ســاختاری به برخوردهای شــخصی تقليل يافته و بدتر از همه اين 
که در برخوردهای شــخصی هم گزينشی عمل می شود. به عبارتی 

مبارزه با فساد نيز دچار فساد شده است.
ســخن آخر با دولت مردان کشور اســت که از آن چه در آمريکا 
و انگليــس و همچنين نيمه دهه هشــتاد در ايــران رخ داد، درس 
گرفته شود. اين هراس عميق وجود دارد که نظام اجرايی پس از يك 
دهه تجربه مصيبت ها و فالکت های اقتصــادی، مجدداً در چنبره 
عوام فريبان گرفتار شــود. هر چند که زمان چندانــی تا انتخابات 
رياست جمهوری در سال آينده باقی نمانده است، اما هنوز اين اميد 
وجود دارد که دولت با رجوع  به قدرت کار و تالش عامه مردم، بتواند 
اصالحات ســاختاری و نهادی اقتصاد به نفع کارآفرينان و نيروهای 

مولد را آغاز کند.
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مجمع جهانی اقتصادی منتشر کرد
8  پیش بینی برای جهان در سال 2030

•  همه محصوالت به خدمات تبدیل می شوند
»من هيچ چيزی برای خود ندارم. من ماشــين خودم را ندارم. من 
خانه ای برای خودم ندارم. من هيچ لوازم يا هيچ لباســی برای خودم 

ندارم.« خريد حافظه ای دور در شهرهای سال 2030 خواهد بود.
•   قیمت جهانی کربن وجود دارد

چين در ســال 2017 رهبر به حق انتشار دی اکسيد کربن خواهد 
بود. تنظيمات جهانی به ســمت قيمت کربن و حذف ســوخت های 
فسيلی حرکت می کند. اين موضوع پيش بينی جين بروستن، رييس 
ســازمان تغييرات آب و هوايی و محيط زيســت در آزمايشگاه ملی 
فيزيك بريتانياســت. اروپا در عين حال خود را به عنوان مرکز تجارت 
ارزان پيدا کرده اســت، پانل های خورشيدی کارآمد به عنوان قيمت 

انرژی های تجديدپذير به شدت کاهش يافته است.
•   تســلط امریکا به پایان رسیده اســت و تعداد انگشت 

شماری قدرت جهانی وجود خواهد داشت
رابرت موگاه، مدير تحقيقات موسسه  Igarapé Institute می 
نويســد دولت ملت ها بازمی گردند. به جای يــك نيروی واحد تعداد 
انگشت شماری از کشــورها –امريکا، روســيه، چين، آلمان، هند و 
رييس ژاپن در ميان آنها- نشان از تمايالت نيمه امپرياليستی دارد. در 
عين حال در همان زمان نقش دولت توسط روند ظهور شهرستان ها و 

گسترش هويت آنالين در معرض تهديد قرار دارد.
•   وداع با بیمارستان، سالم خانه های درمانی

مالنی واکر، پزشك و مشاور بانك جهانی می گويد: تکنولوژی، 
بيماری ها را مختل کرده اســت. به لطــف رانندگی های خودکار 
و گام های بلندی کــه در طب و پيشــگيری از بيماری ها به وجود 
آمده بيمارســتان ها در حال خارج شدن از مسير هستند. جراحی 
هــا و اهداکنندگان عضــو در حال از بين رفتن هســتند و به جای 
آنها لولــه های رباتيك کوچك و اندام های زيســتی چاپ شــده

 )bio-printed( می آيند.

•   خیلی کمتر گوشت می خوریم
تقريبا ما هم مانند پدربزرگ و مادربزرگ هايمان گوشــت را برای 
لــذت بردن مصرف کرده ايم نه يك ماده اوليه خــام. اين را تيم بنتون 
استاد جمعيت شناســی در دانشگاه ليدز انگلستان می گويد. ترکيب 
توليدکنندگان و کشاورزی بايد با هم نفع ببرند نه فقط فروشگاه هايی 
که آخرش می فروشــند. ترکيبی از اين دو با طراحی دوبار موادغذايی 
راحت تر و سالم تر و کمتر مضر برای محيط زيست همراه خواهند بود.

•  پناهندگان ســوری امروز، مدیران اجرایی سال 2030 
خواهند بود

پناهندگان تحصيل کرده ســوری تا سال 2030 يکپارچه سازی 
اقتصادی را می سازند کسانی که مجبور به فرار از جنگ بوده اند. جهان 
نياز بــه آمادگی بهتر برای افراد درحال حرکت دارد. لورنا ســوليس، 
 Blue Rose Compass موسس و مديرعامل سازمان غيردولتی
اين موضوع را بيان می کند. به هرحــال تغييرات آب و هوايی هم يك 

ميليارد نفر را آواره کرده است.  
•   ارزش هایی که در غرب ســاخته شــده است به نقطه 

شکست آزمایش رسیده است
ما کنتــرل و توازن هايی که تقويت دموکراســی ما را در خطر می 
اندازد را فراموش کرده ايم. کنــت رات، مديراجرايی ديده بان حقوق 

بشر اين مساله را می نويسد.
•   تا سال 2030 ما آماده انتقال انسان به سمت سیاره سرخ 

هستیم
عالوه بر ايــن زمانی وجود دارد که ما احتماال به دنبال کشــف 
شــواهدی از حيات بيگانه ها هستيم. الن استوفان، دانشمند ارشد 
ناســا به اين موضوع معتقد اســت. علم بزرگ به ماه کمك خواهد 
کرد تا جواب ســوال های بزرگ درباره زندگی بر روی زمين را پيدا 
کنيم. همچنين علم بــه کاربردهای عملی بــرای تکنولوژی فضا 

کمك خواهد کرد.  

 با وجود برگزیت و نمایش پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا پیش بینی حتی برای آینده نزدیک دیگر آســان نیســت. این 
در حالی اســت که تصور از آینده می تواند چشــم انداز تاره ای در چالش ها و فرصت از امروز در اختیار افراد قرار دهد. ما از 
کارشناسان در شوراهای جهانی آینده برای برداشت از جهان سال 2030 ســوال کردیم. نتایج بدست آمده از مرگ خرید و 

تجدید حیات دولت ملت ها خبر داده است.



انجماد 45 درصد دارايی های بانك ها
نظام بانکی ایران در شرایط 

مناسبی به سر نمی برد

نشست ساليانه مناظره استراتژيك 
ابوظبی برگزار شد

مشاجره یک ایرانی در 
مقابل 300 عرب
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رئيس کل بانك مرکزی با تاکيد بر اينکه 
نظام بانکی در وضعيت نامناســبی به ســر 
می برد، گفت: تنگنای مالی موجب تشــديد 
اين وضعيت شــده و 45 درصد دارايی های 

بانکها منجمد است.
به گزارش اقتصاد آنالين، ولی اهلل ســيف 
در نخستين نشست مشترك رئيس و اعضای 
کميسيون اقتصادی مجلس و مديران ارشد 
بانــك مرکزی گفت: نظارت موثر بر شــبکه 
و عمليــات بانکی، مســتلزم همکاری همه 
نهادهای حاکميتی از جملــه قوای مقننه و 
قضاييه و ديگر دستگاههای اجرايی است که 
بر اين اساس، در چارچوب قوانين و مقررات 
موجــود و با همياری و هماهنگــی همه قوا، 
روند نظارتی بانك مرکزی تقويت شــده و رو 

به پيشرفت است.
رئيــس کل بانك مرکزی ضمــن تاکيد 
بــر ضــرورت برخــورداری بانك مرکزی از 
اختيارات قانونی الزم بــرای اعمال نظارت 
مؤثر بر فعاليت های بانکی، به تجربيات اخير 
در برخورد با مؤسســات غيرمجاز اشاره کرد 
و افــزود: با اتکاء به حمايت مجلس شــورای 

اســالمی اميدوارم تصويب لوايــح دوگانه 
بانکی در مجلس شورای اسالمی، به تقويت 
نقش نظارتی بانك مرکزی منجر شود؛ البته 
کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
همواره حامی و پشــتيبان بانــك مرکزی 
بوده انــد و اين بانــك نيــز از راهنمايی ها و 

مشورت های کميسيون بهره برده است.
وی تصريح کرد: هم اکنــون نظام بانکی 
ايران در وضعيت چندان مناســبی به ســر 
نمی بــرد و تنگنــای مالی موجب تشــديد 
اين وضعيت شده اســت؛ در حالی که عمده 
مسئوليت تامين مالی اقتصاد بر عهده شبکه 
بانکی اســت، نزديك بــه 45 درصد از منابع 
و دارايی هــای بانك ها منجمــد و غيرقابل 

استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.
 به گفته ســيف، بــا همه اين شــرايط، با 
سياست گذاری مناســب و به موقع، آن هم 
در شرايطی که کشــورهای نفتی تحت تاثير 
شــوك شــديد قيمت نفت، دچار نوسانات 
شــديد اقتصادی شدند، اقتصاد ايران به رغم 
شرايط تحريمی سخت، توانست نه تنها اين 
شوك را به خوبی پشت سر بگذارد؛ بلکه حتی 

انجماد 45 درصد دارايی های بانك ها

نظام بانکی ایران در شرایط 
مناسبی به سر نمی برد
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در اين دوره تورم با حرکت در مســير کاهشــی، روند بسيار 
مطلوبی داشته است.

رئيس شــورای پول و اعتبار در خصوص يکسان ســازی 
نرخ ارز گفت: اولين مرحله رشــد و توسعه، برخورداری از افق 
بلندمدت، باثبات و به دور از شــوك در اقتصاد اســت و بايد 
ِکشــتِی اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ در اين ميان طرح 
يکسان سازی نرخ ارز نيز تابعی از اين رويه است و برای اجرای 
آن، بايد بســتر و شــرايط مطلوب و آرامش مورد نياز فراهم 

باشد.
وی اظهار داشــت: طرح يکسان ســازی نرخ ارز قرار بود 
پس از گذشــت چندين ماه از اجرای توافــق برجام عملياتی 
شــود که يکی از پيش نيازهای اصلی آن، عادی سازی روابط 
بانکی بين المللی است که اگرچه تاکنون سرعت کمی داشته 
با توجه به شرايط اخير اميد می رود روند آن تسريع شود. البته 
در شرايط حاضر، با بانك ها و موسســات بين المللی در حال 
برگزاری جلسات و بررســی راهکارهای پيشبرد اين موضوع 
هســتيم؛ اما نياز اســت با تدبير و ديپلماســی، روابط بانکی 

بين المللی را بهبود بخشيد.
رئيس کل بانك مرکزی، ضمن تبيين اقدامات مهم ايران 
برای خروج  نام ايران از فهرست ســياه گروه ويژه اقدام مالی، 
خاطرنشــان کرد: يکی ديگر از الزامات گسترش روابط بانکی 
و اقتصادی با بانك های دنيا، بهبود وضعيت ايران در سازمان 
بين الدولی FATFبود. بانك های خارجی برای ايجاد روابط 
بانکی و ارايه خدمات بايد امکان شناسايی مناسب مشتريان 
خود را داشــته باشــند و تا زمانی که در اين زمينه اطمينان 
قطعی حاصل نکنند، نســبت به برقراری ارتباط ترديد دارند؛ 
بر همين اساس با تالش ها و پيگيری های کارشناسان وزارت 
امور اقتصــادی و دارايی و بانك مرکزی توانســتيم گام های 
مثبتی در رفع موانع موجود برداريم و خوشبختانه اسم کشور 

ايران از فهرست سياه FATF خارج شد.
وی ادامــه داد: اين امــر، مقدمه ای برای بهبــود روابط 
مطلوب بين المللی بانکی محســوب می شود؛ البته عليرغم 
جنجال های رسانه ای مبنی بر در اختيار قرار دادن اطالعات 
مالی و بانکی ايران به آن ســازمان، FATF از هيچ کشــوری 
اطالعات بانکی  نمی گيرد و تنها شفافيت نقل و انتقاالت مالی 

کشورها را مورد تاکيد قرار می دهد.
 ســيف با اشــاره به وضعيت بــازار ارز اظهار داشــت: در 
سال های گذشــته بخش عمده ای از ارز بازار را بانك مرکزی 
تامين می کــرد؛ ولی اکنون با توجه به حجــم منابع ارزی که 
از محل صادرات کاالهای غيرنفتی به بازار عرضه می شــود، 
ســهم بانك مرکزی در تامين ارز بازار کمتر شده، با اين وجود 
بانك مرکزی توانسته است با اعمال روش های دقيق، کنترل 
مناســب و مؤثری را بر ثبات بازار ارز اعمال کند که دستاورد 
آن نيز ثبات مطلوب قيمــت ارز در بازار و از آن مهمتر کاهش 

محسوس دامنه نوسان آن بوده است.  
چرا نقدینگی 1122 هــزار میلیارد تومانی موجب 

تورم نشد؟
يك کارشناس اقتصادی گفت:» افزايش حجم نقدينگی 

عمدتا ناشی از چاپ پول نيست، بلکه ناشی از بدهی های دولت است.«
هادی حق شناس،کارشــناس اقتصادی در گفــت و گو با خبرآنالين، 
درباره داليل رشد نقدينگی گفت:»آنچه در سه سال گذشته اتفاق افتاده و 
منتج به افزايش رشد نقدينگی شده ، عمدتا به افزايش بدهی دولت به بانك 
ها يا بدهی دولت به بانك مرکزی مرتبط می شــود؛ البته ريشــه بدهی ها 

مربوط به دولت گذشته است و مربوط به سال های جاری نيست.«
وی افزود:»از سوی ديگر چون دولت دو نوع درآمد و هزينه دارد طبيعی 
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است که هر سال نسبت به سال گذشته،هزينه ها سير صعودی داشته 
باشد.از ســويی بخش عمده ای از هزينه های جاری دولت به حقوق و 
دستمزد کارکنان باز می گردد. اين حقوق و دستمزد کارکنان دولت 
به طور ميانگين هميشــه معادل نرخ تورم و به صورت افزايشی بوده 
است. لذا اگر در ســال 92 هزينه های جاری کشور حدود 100 هزار 
ميليارد تومان بوده ، طبيعی اســت که در ســال جاری به 200 هزار 

ميليارد دالر برسد.«
اين کارشناس اقتصادی ادامه داد:»بخش عمده اين افزايش هم 
ناشی از افزايش هزينه کارکنان دولت است که امری اجتناب ناپذير 
است. يعنی نمی شــود که حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به 
سال گذشته افزايش پيدا نکند؛ گرچه يکی از داليل افزايش، معادل 
تورم اســت اما دليل ديگر مربوط به سنوات کارکنان دولت است که 
سال به سال افزايش پيدا می کند و لذا بايستی دولت هزينه بيشتری 
را برای اين موضوع متقبل شود. بنابراين  اين دو متغير افزايش هزينه 

دولت را اجتناب ناپذير می کند.«
حق شــناس با بيــان اينکه در کنــار اين اتفاق ها شــاهديم که 
درآمدهای دولت سير کاهشی داشــته است،خاطرنشان کرد:»در 
حال حاضر با اين که فروش نفت دو برابر شــده ولی درآمدهای نفتی 
حداکثر در ســال جاری به 35 الی 36 ميليارد دالر خواهد رسيد، که 
بخشی از آن ســهم صندوق ذخيره ارزی است يا هزينه های شرکت 
نفت برای اســتخراج و اکتشــاف و فروش نفت صرف می شــود.آن 
چيزی که از پــول نفت برای دولت می ماند، از 35 ميليارد دالر حدود 

20 ميليارد دالر بوده است.«
وی اظهار کرد:» بنابراين دو نکته وجــود دارد که در هزينه های 
دولت اجتناب ناپذير اســت و سير صعودی دارد؛ از يکسو درآمدهای 

دولت ســير کاهشــی دارد و از طرف ديگر هزينه های جاری دولت 
افزايش پيدا کرده است.« 

اين کارشــناس اقتصادی گفت:» دولت بخشــی از اين هزينه ها 
را از اخــذ ماليات، فروش نفت و بخش ديگــر را از طريق فروش اوراق 
مشارکت يا اســناد خزانه تامين می کند،اگر اين منابع تامين نشود 
به شکل بدهی دولت در حســاب و کتاب دولت منظور می شود.اين 
بدهی ها يکی از اجزای پايه پولی  محســوب می شود که با يك ضريب 
فزاينده ســبب افزايش پايه پولی و به تبــع آن افزايش نقدينگی در 

کشور می شود.«
وی خاطر نشــان کرد:»کاری که دولت در سه سال گذشته انجام 
داد، انضباط مالی بوده که براين اساس وضعيت مالی دولت مشخص 
شده است.در گذشــته وضعيت مالی دولت مشخص نبود که چقدر 

بدهی دارد.«
حق شناس با بيان اينکه تنها نگرانی که هم اکنون وجود دارد،عدم 
تخصيص بودجه های عمرانی است،گفت:» بودجه عمرانی در 6 ماه 
اول سال حدود 5 الی 6 هزار ميليارد تومان تخصيص پيدا کرد. بدون 

اينکه درآمدهای دولت افزايش پيدا کند.«
مشاور رييس ســازمان بنادر و کشتيرانی يادآورشد:»بنابراين به 
نظر می رســد که افزايش نقدينگی عمدتا ناشی از چاپ پول نيست، 
بلکه ناشــی از تعيين تکليف بدهی ها اســت. به طوری که می بينيد 
نقدينگی کشــور 1122 هزار ميليارد تومان اســت ولی در تورم اثر 

مثبت نداشته بلکه اثر منفی هم  داشته است.«
وی تاکيد کرد:»اگر دولت بتواند در سال جاری به رشد اقتصادی 
5 درصد برســد و بخش واقعی اقتصاد رشــد کند، اين نقدينگی به 

بخش واقعی اقتصاد می رسد.«
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هفته گذشته ســومين نشست ســاليانه مناظره استراتژيك 
ابوظبی با حضور تعداد زيادی از چهره های سرشــناس سياسی 
کشورهای حوزه خليج فارس برگزار شد و سيد حسين موسويان 

از سوی ايران در اين نشست حضور داشت.
به گــزارش ايســنا، در اين نشســت 400 ميهمــان حضور 
داشــتند که 300 تن آنها از کشــورهای عربی بودند. هم چنين 
شخصيت هايی از جمله عمر موسی دبيرکل سابق اتحاديه عرب، 
محمد جبريل رييس جبهه متحد ملی ليبی و نخســت وزير سابق 
اين کشــور، جيمز جونز از فرماندهان ســابق ناتو و مشاور سابق 
امنيت ملی آمريکا، ميشــل چرتوف رئيس سابق سازمان امنيت 
داخلی امريکا و شــيخ محمد الصباح وزير خارجه پيشين کويت 

در آن حضور داشتند
البته  از جمهوری اســالمی ايران تنها سيدحسين موسويان 
ديپلمات با سابقه کشــورمان و عضو تيم مذاکره کننده هسته ای 
کشــورمان در دولت ســيد محمد خاتمی شــرکت داشت. در 
اين نشســت تحوالت منطقه، جهان عرب، سياست  قدرت های 

بزرگ در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
موســويان در مــورد تشــکيل پيمــان امنيتــی شــورای 
همکاری های خليج فارس متشــکل از عربستان، کويت، بحرين، 
عمان، قطر و امــارات متحده عربی گفت که شــورای مذکور در 
اولين ســال پيروزی انقالب ايران و به قصد مهار ايران تشــکيل 
شــد و ابتدا از تجاوز نظامی صدام به خاك ايــران حمايت کرد تا 
جايی که عربســتان 40 ميليارد دالر و کويــت 30 ميليارد دالر 
بــرای نابودی ايران به صدام کمك کردند. صدام ده ســال بعد از 
تشکيل اين شورا، به کويت حمله کرد و اين شورا قادر به کمترين 
اقدام بــرای دفع تجاوز به خاك عضوش نبود و به آمريکا پناه برد.

وی ادامه داد: پيمان شــورای همکاری هــای خليج فارس به 
رهبری عربســتان به يمن حمله نظامی کــرد که به جز نابودی و 
کشتار مردم يك کشــور عربی هيچ دســتاوردی نداشته است. 
اعضاء شورا هم چنين به کشــور ليبی حمله نظامی کردند و يك 
کشور ديگر عربی را نيز از هم پاشــاندند. شورای همکاری خليج 
فارس تا کنــون بيش از 500 ميليــارد دالر از پيشــرفته ترين 
تســليحات نظامی را از آمريکا و کشــورهای اروپايی وارد کرده 
اســت، در 5 تجاوز نظامی به کشــورهای منطقه شرکت کرده و 
بيش تريــن نقش را در بی ثباتی منطقه و کشــورهای عربی ايفاء 
کرده اســت ضمن اين که برای حفظ امنيــت خود هم روز به روز 

بيش تر به آمريکا وابسته شده است.
مسئول پيشــين سياســت خارجی دبيرخانه شورای  عالی 

امنيت ملی در پاسخ به اتهام مداخله ايران در سوريه و عراق گفت: 
شما اگر امروز از عربستان بپرسيد برای چه به بحرين لشگرکشی 
نظامی کرده و اين کشور را برای ســرکوب اکثريت شيعه اشغال 
کرده ايد، جــواب خواهد داد که ما به درخواســت دولت قانونی 
بحرين ورود پيدا کرده ايم. بر اساس همين استدالل هم بپذيريد 
که دولت های فعلی در ســوريه و عراق از نظــر قوانين و مقررات 
بين المللی، دولت های قانونی اين کشــور هستند و از دولت ايران 
برای مبارزه با تروريســم کمك خواســته اند که ايران هم اجابت 
کرده اســت. ضمن اين که فراموش نکنيد وقتی شما از صدام در 
تجــاوز به ايران حمايت کرديد، ســوريه در کنار ايران ايســتاد. 

امروز هم ايران پاسخ مثبت به خواست سوريه داده است.
يکی از شــرکت کننــده گان عرب در اين نشســت گفت که 
دولتهای شــورای خليج فــارس بايد بــا بلوچی هــا و کردها و 

سنی های ايران کمك کنند تا ايران تجزيه شود.
موسويان در پاســخ گفت: اين کاری است که اين دولت های 
شما در 36 سال گذشــته انجام داده اند و شکست خورده اند. اگر 
روزی گفت وگوها بين ايران و شــورای همــکاری خليج فارس 
برای حل اختالفــات آغاز شــود، ســازمان های امنيتی ايران 
هزاران کيلو از اســناد و مدارك از اين نوع مداخالت را روی ميز 
خواهند گذاشــت و حتی مبالغ پرداخت شــده با ذکر نام افراد را 

به شما خواهند داد.
اگــر روزی گفت وگوها بين ايران و شــورای همکاری خليج 
فارس برای حل اختالفات آغاز شــود، سازمان های امنيتی ايران 
هزاران کيلو از اســناد و مدارك از اين نوع مداخالت را روی ميز 
خواهند گذاشــت و حتی مبالغ پرداخت شــده با ذکر نام افراد را 

به شما خواهند داد.
يکی ديگر از حضار عرب مدعی شد که آمريکا با تجاوز نظامی 
به عراق و افغانســتان، زمينه سلطه ايران بر منطقه را فراهم کرد.

موسويان در پاســخ به وی گفت: اگر شما اعراب حاشيه خليج 
فارس از تجاوز نظامی عراق به خــاك ايران حمايت نمی کرديد، 
صدام به کويت حملــه نمی کرد. بعد هم که قــادر به دفع تجاوز 
صدام به کويت نبوديد، باز هم اين شما اعراب بوديد که از آمريکا 
دعوت کرديد که برای نجات کويت، بــه عراق حمله کند. آمريکا 
بعد ازحمله تروريســتی بــه برج های دوقلــو در نيويورك که به 
کشته شدن حدود 3000 تن منجر شد، به افغانستان حمله کرد 
و حقيقت هم اين بــود که 15 نفر از 19 نفر عامالن عمليات حمله 
به برج های نيويورك از کشــور عربســتان بودند. از اين رو باز هم 
اتباع شــما بهانه به آمريکا دادند تا به افغانســتان حمله کند. در 

نشست ساليانه مناظره استراتژيك ابوظبی برگزار شد
مشاجره یک ایرانی در مقابل 300 عرب
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حقيقت کشــورهای عربی حوزه خليج فارس زمينه حمله آمريکا 
به عراق و افغانستان را فراهم کردند. حاال برای چه ايران را محکوم 
می کنيــد؟ مرتب آمريکا را محکوم می کنيد کــه چرا حمله کرد و 

ايران را تقويت کرد!
اين ديپلمات ايرانی در پاســخ به اتهام سياست هژمونی ايران 
بر منطقه گفــت: اين آمريکا بود که قبل از انقالب شــاه را ژاندارم 
منطقه کرد و انقالب ايران هم عليه شاه بود. اما ايران بعد از انقالب 
با تجاوز اعراب به خاك خود مواجه شــد. بعد از آن هم کشورهای 
عربی همســايه ايران مرتب به آمريکا و اروپا برای اعمال تحريم ها 
و حمله نظامی به ايران فشــار آورده اند. از طرف ديگر هم نيروهای 
نظامی آمريــکا در اطراف تمام مرزهای ايران حضور پيدا کرده اند. 
اين ها باعث شــده که ايــران برای دفاع از خــود تمهيدات الزم را 
اتخاذ کند. از اين رو اســاس اســتراتژی منطقــه ای ايران دفاعی 

است، نه هژمونی.
سخنگوی پيشــين تيم مذاکرات هســته ای ايران در تشريح 
اســتراتژی منطقه ای ايران گفت: ايران و کشــورهای عرب عضو 
شــورای همکاری خليج فارس دو اســتراتژی متفاوت برای حفظ 
امنيت منطقــه دارند. شــورای همکاری عربی معتقد اســت که 
قدرت های خارجی بايــد امنيت منطقه را حفظ کنند. چند دهه به 
آمريکا تکيه کرده و حاال هم که آمريکا قصد ترك منطقه را دارد، به 
دنبال ديگر قدرت ها افتاده اســت. اما ايران معتقد است که امنيت 
منطقه بايد توســط خود کشورهای منطقه و در قالب يك همکاری 
دسته جمعی مشترك حفظ شود. در اين جلسه هم شما عرب ها به 
اوباما و آمريکا حمله کرديد که چرا قصد ترك منطقه را دارد. حرف 
من با شــما اين است که آمريکا در 60 سال گذشته بر منطقه سلطه 
بالمنازع داشــته و نتيجه آن هم اين شــده که منطقه در آســتانه 
نابودی و سقوط اســت. چرا باز هم اصرار داريد سلطه آمريکا را در 

منطقه حفظ کنيد؟
موسويان در پاسخ به سوال مجری در مورد راهکار پيشنهادی 
گفت: راهکار ايجاد يك سيســتم جمعی منطقه ای برای همکاری 
و امنيت اســت. شش کشــور عرب حاشــيه خليج فارس، ايران و 
عراق می تواننــد اين سيســتم را ايجاد کنند. پيشــنهاد من اين 
است که وزيران خارجه شــش کشور عرب از وزيران خارجه ايران 
و عــراق برای گفت وگــو در اين مــورد دعوت کنند. اگــر باز هم 
نگرانيد و تضميــن بين المللی می خواهيــد، می توانيد از وزيران 
خارجــه پنج عضو دائم شــورای امنيت يا شــش کشــوری که با 
ايران مذاکره هســته ای انجام دادند نيز دعوت کنيد. موضوعاتی 
همچون امنيت انرژی، امنيت خليج فارس، عاری ســازی منطقه 
از ســالح های کشــتار جمعی، مديريت بحران هــای منطقه ای و 
تقويت همکاری های سياســی، اقتصادی و فرهنگی هم بايد محور 
گفت وگوها باشــد. اين گفت وگوها بايد فــوری و بدون هيچ پيش 

شرطی آغاز شود.
وی با اشــاره به آنچه در اين نشست مبنی بر اين که "ايران اول 
بايد از سوريه خارج شــود تا گفت وگو کنيم" اظهار کرد: ايران هم 
می تواند شرط بگذارد که عربســتان بايد اول از بحرين خارج شود 
و حمله نظامی به يمــن را متوقف کند تا مذاکره کند. اين مســير 
به جايی نمی رســد. ايران بــرای آغاز فوری و بدون پيش شــرط 

گفت وگوها با کشورهای حاشيه خليج فارس آمادگی دارد.

در اين نشســت رئيس ســابق ســازمان امنيت داخلی آمريکا 
و برخــی از نماينــدگان کشــورهای عربی جمهوری اســالمی و 

حزب اهلل را متهم به اقدامات تروريستی کردند.
موســويان در پاســخ به آنها نيز گفت: پيدايــش حزب اهلل به 
خاطر نجات تماميت ارضی لبنان و مقابله با تجاوزهای اســراييل 
بود. زمانی که اســرائيل در ســال 1982 بيروت را اشــغال کرد، 
کشــورهای عربی کمترين اقدامــی برای نجات لبنــان نکردند. 
حزب اهلل با حمايت ايران تشکيل شــد و به دفعات تجاوز اسراييل 

را دفع کرد.
وی اضافه کرد: شورای امنيت سازمان ملل در سال گذشته، 
داعش و گروه های تکفيری تروريســتی را تهديــد اصلی صلح 
و امنيت جهان خوانــد. اوباما و کلينتون و ترامــپ هم جملگی 
تصريح کردند که عربســتان و کشــورهای عرب شورای خليج 
فارس منبع اصلــی حمايت از ايــن گروه ها هســتند. وقتی از 
ژنرال دمپســی رييس نيروهای مســلح آمريکا در کنگره سوال 
شــد که منبع مالی داعش کيست، او پاسخ داد کشورهای عرب 
متحــد آمريکا. بعــد از حادثه تروريســتی برجهــای دوقلو در 
نيويورك هم در آمريکا و اروپا ده ها حادثه تروريســتی رخ داده 
که به طور کامل توســط اتباع کشــورهای متحد آمريکا بوده و 
يك ايرانی يــا عضو حزب اهلل هم در اين جنايت حضور نداشــته 
اســت. در اين اجالس بايد برای تهديد تروريســتی اول جهان 
که شــورای امنيت ســازمان ملل تعيين کرده و مسبب آن هم 

وهابی ها و سلفی ها هســتند راهکار پيشنهاد شود.
بر اســاس اين گزارش حســين موســويان ديپلمات پيشين 
کشورمان تنها شــرکت کننده ايرانی در اين نشست بوده است و به 
گفته وی اين نشست با حضور 300 شــرکت کننده عرب تنها يك 

حرف داشته است و آن هم محکوميت ايران بوده است.
به گفته موســويان بعد از اتمام نشست يکی از شرکت کنندگان 
سعودی وی را به کناری کشيد و گفته است: من اهل حجاز و سنی 
هستم. ســه نکته دارم که نمی توانستم درجمع بگويم. اول اين که 
وهابی هــا خطرناك تر از صهيونيســت ها هســتند. نکته دوم هم 
اين که شما يك تنه کل 300 نفر را حريف بوديد. سوم اين که راهی 
برای صلح با همســايگان عــرب پيدا کنيد وگرنــه اين ها بيش تر 

به دامان اسراييل خواهند افتاد.
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