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بازتعریف دیپلماسی اقتصادی
 با اعتقاد به بخش خصوصی

سادینا آبائی *

هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به شــکوفایی نمی رسد؛ 
هر چه زمینه برای حضور بین المللی بخش خصوصی بیشــتر فراهم شود، رشد 
اقتصادی، توسعه و اشتغال زایی عملی تر خواهد بود.سهم ایران در تجارت جهانی 
از 3 دهم درصد در سال 1395 به ۲ دهم درصد رسیده و براساس گزارش مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، ســهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد دنیا 5 درصد 
اســت؛ این سهم در ۷۰ سال گذشــته بدون تغییر باقی مانده است. بر همین 
اســاس به نظر می رسد همسایگان ما حداقل در چشــم انداز بلندمدت، تعامل 
بــا ایران و یا منطقه را در اولویت قرار نداده اند، بلکه به افزایش ســهم خود در 
تجارت جهانی می اندیشند و این در شرایطی است که دولت ها در ایران و به طور 
مشخص دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان و پیوستن 
به پیمان های دوجانبه با همسایگان و چندجانبه با کشورهای منطقه در تکاپوی 
روز افزون هستند.تقویت دیپلماســی اقتصادی بدون شک می تواند در ارتقای 
سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه ای سهم به سزایی داشته باشد و معاونت 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم این امر را در دستور کار داده است. 
همچنین طرحی دو فوریتی برای الزام دولت به اجرای دیپلماســی اقتصادی با 
رویکرد تقویت حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی در دستور کار مجلس قرار 
دارد، که روزنه هایی نو برای تنفس تجارت خارجی ایران ایجاد می کند اما برای 
تقویت دیپلماسی اقتصادی به پیش شرط هایی از جمله مطالعه و بررسی دقیق 
شــرایط موجود، ایجاد وحدت نظر میان نخبگان، شناسایی دقیق قواعد بازی و 
عمل گرایی و نه ماندن در ســطح نازل شــعار در ابعاد داخلی و فرامرزی والبته 
حل مســائل پیچیده مالی با جهان نیاز اســت.در بعد داخلی برای دستیابی به 
یک دیپلماســی اقتصادی مقتدر و متناســب با ظرفیت های ایران به بازتعریف 
دیپلماسی و وظایف و تکالیف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، هماهنگی بین 
دستگاه های مختلف اقتصادی و سیاســی، معتقد بودن این دستگاه ها به لزوم 
حضور بخش خصوصی واقعی و فضاســازی بــرای حضور این بخش نیاز جدی 
احساس می شــود.در بعد بین المللی هم ضرورت دارد استراتژی های مناسب و 
بــه موقع و مبتنی بــر موقعیت ژئوپلتیک و ویژه ایــران )البته تا زمانی که دنیا 
جایگزینی برای آن نیافته اســت( به نفع دیپلماســی اقتصادی اتخاذ کنیم. در 
همین حال شــناخت دقیق بازارهای هدف و تنظیــم برنامه برای نقش آفرینی 
حداکثری در این بازارها، تســهیل روند جذب ســرمایه گذاری خارجی و توجه 
خاص به ایرانیان خارج از کشور به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه 
ای و باال بردن سهم کشورمان از مراودات تجاری با همسایگان منجر خواهد شد. 
برای اجرایی شدن چنین اهدافی شایسته است تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های 
اقتصادی و سیاســی دخیل در امر دیپلماســی اقتصادی در عمل به هماهنگی 
الزم برسند؛ امری که متاسفانه تاکنون کمتر دیده شده و مدام فریاد نارضایتی 
و گالیه هــای بخش خصوصــی و بخش های دولتی اقتصاد نســبت به مدیران 
بخش هــای دیپلماتیک درباره عدم اطالع رســانی در مورد مفاد قراردادها بلند 
اســت. ضمن اینکه بین دستگاه ها و وزارتخانه اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت 
هم هماهنگــی در خوری وجود ندارد.از آن جایی که عــالوه بر وزارتخانه های 
اقتصادی، شرکت های بزرگ و کوچک بخش های شبه دولتی و نیمه خصوصی، 
شــرکت های بزرگ دولتی و بعضی نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی فعال در 
حوزه اقتصاد ایران، حضور پررنگی دارند، دستیابی به اهداف درون مجموعه ای 
نسبت به استراتژی های ملی، در اولویت بیشتری قرار دارد. حال آنکه در جهان 
پرشتاب و مدرن امروز، بدون همکاری و هماهنگی بین دستگاه ها و بخش های 
ذی نفــع و تأثیر گذار در عرصه اقتصاد و سیاســت، جان دادن به دیپلماســی 
اقتصادی و باال بردن ســهم ایران از تجارت بین المللی غیرممکن اســت.برای 
داشتن دیپلماسی اقتصادی مقتدر، وزارتخانه های امور خارجه، امور اقتصادی و 
دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور وفناوری اطالعات ونهادهای متعدد 
اقتصادی باید برنامه های مدون و محکمی برای برقراری رابطه اقتصادی و تجاری 
با کشــورهای دیگر و سرمایه گذاری خارجی داشته باشند و در این بین وزارت 
امور خارجه به عنوان هماهنگ کننده این دستگاه ها و بخش ها نقش بسیار حائز 
اهمیتی دارد.در جهان  امروز، هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی 
به ثمر و شــکوفایی نمی رسد، لذا هر چه زمینه ها برای حضور بین المللی بخش 
خصوصی بیشتر و عمیق تر باشد، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال زایی مقدورتر 
خواهد بود. ســهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران البته امکان ارائه امتیازات 
ویژه به بخش خصوصی واقعی را سلب کرده و این در شرایطی است که اقتصاد 
دولتــی به راحتی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا را دســت کاری می کند و بخش 
خصوصی را تحت فشار قرار می دهد و هر روز منزوی تر می کند. پس باید طرحی 

نو درانداخت که شاکله آن در این کوتاه سخن برشمرده شد.
* نائب رئیس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی ایران
منبع: سایت اتاق ایران آنالین

۸۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در ایران
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ۸۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا 
داریم که اگر موفق شویم در بلندمدت یک درصد به ضریب بازیافت بیفزاییم به ۸ 
میلیارد بشکه نفت قابل برداشت بیشتر می رسیم.به گزارش روابط عمومی وزارت 
نفت، محســن خجسته مهر در آئین گشایش نخستین کارخانه تولید پمپ های 
فرازآوری مصنوعی درون چاهی )ESP( که در اهواز برگزار شد، گفت: روش هایی 
مانند ازدیاد برداشــت و غیره برای افزایش تولید مدنظر داریم، اما مناسب تر از 
آن روش های چاه محور اســت.وی با بیان اینکه اقدام های چاه محور به فرازآوری 
مصنوعی معروف هســتند، گفــت: روش های چاه محور مــا را زودتر به ازدیاد 
برداشت می رسانند.مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: ۸۰۰ میلیارد 
بشکه ذخیره نفت درجا داریم که اگر موفق شویم با این روش در بلندمدت یک 
درصد به ضریب بازیافت بیفزاییم به ۸ میلیارد بشــکه نفت قابل برداشت بیشتر 
می رســیم که اگر قیمت را ۸۰ دالر به ازای هر بشــکه محاسبه کنیم بیش از 
۶۰۰ میلیارد دالر ثروت قابل توجه برای کشور ایجاد می شود.خجسته مهر با بیان 
اینکه تولید پمپ های مصنوعی درون چاهی به تدریج و در کوتاه مدت در ساخت 
و انتقال فناوری به ظرفیت کامل می رسند، گفت: خوشبختانه تجربه همکاری 
شرکت نفت و گاز پرشیا و شرکت روس به نتیجه قابل توجهی ختم شده است.

وی ادامه داد: پمپ های درون چاهی افزون بر ســاخت، به نگهداری و تعمیرات 
ویژه نیز نیاز دارند و این تجارتی ارزشمند را در کشور به چرخش در می آورد.

کاهش مالیم قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت پس از افزایشی که روز گذشته داشت، در معامالت روز سه شنبه 
تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به افزایش نرخ های بهره در آمریکا و تاثیر آن بر رشد 
اقتصادی و تقاضا برای ســوخت، تغییر چندانی نداشــت.به گزارش ایسنا، بهای 
معامــالت نفت برنت بــرای تحویل در نوامبر با هفت ســنت معادل ۰.1 درصد 
کاهش، به 91 دالر و93 ســنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اکتبر، با 1۴ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به 
۸5 دالر و 59 سنت در هر بشکه رسید. قرارداد اکتبر روز جاری منقضی می شود 
و قرارداد نوامبر با 1۶ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، ۸5 دالر و۲۰ سنت معامله 
شــد.دالر روز دوشنبه در آستانه نشست سیاستگذاری چند بانک مرکزی بزرگ 
جهان شامل فدرال رزرو، در برابر ارزهای رقیب صعود کرد. قوی شدن ارزش دالر، 
قیمت کاالهایی که به این ارز قیمت گذاری می شــوند را برای دارندگان ارزهای 
 OANDA دیگر گران تر می کند.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد بازار در شــرکت
در یادداشتی نوشــت: قیمت های نفت به دلیل نگرانی از اقدام بانک مرکزی در 
تحکیم سریع تر سیاست پولی که ممکن است باعث ضعیف شدن سریع اقتصاد 
جهانی شود، تحت فشــارهای کاهشی قرار می گیرد. اقتصاد جهانی کند شده و 
این، موضوع نگران کننده ای برای دورنمای نفت خام است.طبق نظرسنجی اولیه 
رویترز، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 1۶ سپتامبر، حدود دو میلیون 
رشــد کرده است.وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد حداکثر 1۰ میلیون بشکه نفت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک را برای تحویل در نوامبر خواهد فروخت و مدت زمان 
برنامه فروش 1۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک که برای مقابله با تورم 
نرخ سوخت انجام می شود را تمدید می کند.طوالنی شدن مذاکرات برای احیای 
توافق هسته ای که بازگشــت نفت ایران به بازارهای جهانی را به تاخیر انداخته 
است هم تا حدودی از قیمت ها پشتیبانی کرده است.همچنین نشانه هایی وجود 
دارد که تولیدکنندگان بزرگ قادر نیستند مطابق سهمیه اختصاص یافته، نفت 
تولید کنند. بر پایه اسناد داخلی اوپک پالس، این گروه به میزان 3.5۸3 میلیون 
بشکه در روز در اوت کمتر از سطح هدف گذاری شده، نفت تولید کرده است که 

باالتر از ۲.۸9۲ میلیون بشکه در روز در ژوییه است.

یادداشت

اخبار انرژی

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین گفت: 
منابع انرژی دریای خزر نقشه ژئوانرژی و جغرافیای انرژی 
جهــان را تحت تاثیر قــرار خواهد داد. خــزر محور پروژه 
کمربنــد جاده انرژی خواهد بود. جمهــوری آذربایجان به 
پیمان آتالنتیک شــمالی یک ناتوی انــرژی هدیه خواهد 
کرد. هدیه ای که تحمل یک جنگ فرسایشــی تازه مانند 
اوکراین را برای ناتو مقرون به صرفه و بلکه مطلوب خواهد 
کرد.فریدون برکشلی در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی پروژه 
احداث داالن زنگزور و تبعات آن بر ایران اظهار داشت: پروژه 
کریدور ترکستان که حاال مدتی است با نام داالن زنگزور از 
آن نامبرده می شود با هدف حذف مسیر ایران برای انتقال 
نفت یا گاز برای انتقال به ترکیه از مســیر آذربایجان است. 
یک طرح بیست ساله که ترکیه، کشورهای غربی، اسراییل و 
آذربایجان که آن را به عنوان یک پروژه استراتژیک در دست 
اجرا داشتند و منتظر فرصت و شکل گیری نظم نوین منطقه 
دریای خزر بودند. پس از جنگ ارمنســتان و آذربایجان و 
توافق ایروان برای واگذاری قره باغ طرح شــتاب بیشــتری 
پیدا کــرد.وی با بیان اینکــه تخمین هــای وزارت انرژی 
امریــکا، حکایت از آن دارد که دریــای خزر ۲9۲ میلیارد 
فوت مکعب گاز دارد و تســلط بر آن اهمیت بسیار زیادی 
دارد، افزود: در چهارچوب این طرح تقریبا تمام گاز دریای 
خزر به ســمت ترکیه و از آنجا بــه اروپا و مدیترانه متصل 
می شــود. بنابراین اهداف و دستاوردهای بدیهی اقتصادی، 
سیاســی و استراتژیک برای آنکارا و باکو در پی دارد.رئیس 
دفتــر مرکز مطالعات بین المللی انــرژی وین تصریح کرد: 
تفکیک منافع هر یک از کشــورها، از این کریدور شــاید 
چندان آسان نباشد. سرعت تحوالت ژئواستراتژیک منطقه 
 و جهان به حدی زیاد است که مزایا یا معایب، و چالش ها و 
فرصت ها ممکن است دائم تغییر کنند، در یکدیگر ترکیب 
و یا تفکیک شوند. جمهوری آذربایجان با تمام قوا می کوشد 
تا به عنوان یک کشور اروپایی شناخته شود و متعاقبا برای 
عضویت در ناتو، اقدام کند. آنسوی دیگر ترکیه می کوشد تا 
وارد پیمان شــانگهای شود و همراه چین، هند و روسیه به 
عنوان یک قدرت مســلط مورد توجه و حمایت قرار گیرد. 
ترکیــه و آذربایجان هر دو بنا دارنــد از زوایای منافع خود 
با غرب و شــرق هماهنگی ایجاد کننــد. امریکا و اتحادیه 
اروپا، حامی گسترش ناتو به مرزهای جنوبی روسیه و تنگ 
کــردن حلقه حصار خود در منطقه آســیای میانه و قفقاز 
هستند. اسرائیل هم طبعا منافع ویژه ای دارد، از یک طرف 
در پــی تقویت حوزه امنیت عرضه و حمل و نقل انرژی در 
مدیترانه اســت و از ســویی می خواهد که سهم ویژه ای از 
منابع انرژی حوزه دریای خزر به دســت آورد. بنابراین هر 
یک از طرف ها منافع خود را دارند و بر پایه آن اهداف مسیر 

خود را در منطقه تنظیم می کنند. به طوریکه عرض کردم، 
این پروژه از دو دهه پیش مطرح شد. کاندولیزا رایس وزیر 
خارجه اسبق امریکا، مبتکر این طرح بود و در دوران بوش 
پســر  حتی پس از آن مرتب به رفت و آمد بین کشورهای 
منطقه مشــغول بود.وی در ادامه با اشاره به اجرایی شدن 
پــروژه زنگزور و حذف ایران از نقش آفرینی در حوزه انرژی 
خزر گفت: به نظر می رســد که ایران در دریای خزر، بازی 
را واگذار کرده اســت. بــرای مدت زمــان طوالنی غفلت 
دیپلماتیک و دیپلماســی داشته ایم. مرزهای بین المللی در 
شمال غربی ایران در حال تغییرند و این به زیان منافع ملی 
جمهوری اسالمی است. ترکیه و آذربایجان در تالشند تا یک 
محور تقریبا 3۰ کیلومتری را از آِن خود ســازند. بنابراین 
در بعد ژئوپلیتیک، زمینه را از دســت خواهیم داد و برتری 
استراتژیک خود را که تا حدی به یمن اختالفات ارمنستان 
و ترکیه و آذربایجان دراختیار داشتیم، از کف خواهیم داد. 
به عالوه درابعاد اقتصادی هم ســهم ایران از انرژی دریای 

خزر، در ابهام قرار خواهد گرفت.
ایران به سهم ۱۳ درصدِی خزر رضایت می دهد؟

برکشــلی تاکید کرد: در حقیقت سهم 13 درصدی هم 
در هالــه ای از ابهام قرار خواهد گرفــت. البته می توان برای 
مصارف داخلی از آن اســتفاده کرد ولی زمینه صادرات گاز 
برایمان فراهم نیست و یا با حمایت ترکیه،  آذربایجان قابل 

تحقق خواهد بود. ما ســال ها است که برای بهره برداری از 
گاز کف دریای خزر تالش می کنیم. بارها اخبار و گزارشاتی 
مبنی بر کشفیات حجم باالیی از ذخایر گاز منتشر شده، اما 
در عمل گازی به سر چاه نرسیده است. زمانی در بحث های 
تقســیم منابع دریای خزر نگران و ناراحــت بودیم که در 

سمت ایران، نفتی نیست و فقط گاز هست.
 اکنون که بازار گاز پیشــران نفت و ســایر منابع انرژی 
شده اســت، گازی هم استخراج نمی کنیم.وی بیان داشت: 
دریای خزر یعنی خلیج فارس ثانی. منابع انرژی دریای خزر 
نقشــه ژئوانرژی و جغرافیای انرژی جهان را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. خزر محور پــروژه کمربند جاده انرژی خواهد 
بود. جمهوری آذربایجان به پیمان آتالنتیک شــمالی یک 
ناتوی انــرژی هدیه خواهد کرد. هدیــه ای که تحمل یک 
جنگ فرسایشــی تازه مانند اوکراین را برای ناتو مقرون به 
صرفه و بلکه مطلوب خواهد کرد.رئیس دفتر مرکز مطالعات 
بین المللی انرژی وین ادامه داد: ایران بخش قابل مالحظه ای 
از برتری اســتراتژیک خود را از دست خواهد داد. متاسفانه 
ایران در ســال های اخیر و پس از فروپاشی اتحاد شوروی 
در منطقه آسیای میانه و قفقاز حضور استراتژیک کمرنگی 
داشته اســت. گمان محافل بین المللی و اتاق های فکر دنیا 
جملگــی بر این باور بودند که ایران در منطقه دســت باال 
خواهد داشت، اما با گذشت زمان مواضع ایران حالت انفعالی 

پیدا کرد.وی خاطرنشــان کرد: ترکیــه بزرگ ترین منتفع 
داالن زنگزور تلقی می شــود. این کشــور بدون در اختیار 
داشتن منابع نفت و گاز، انتقال انرژی از منطقه دریای خزر 
را در اختیار می گیرد و با این برگ برنده، در ســطح منطقه 
و جهــان بازی ها خواهد کرد. تعریف ترکیه از منابع نفت و 
گاز، در مسیر انتقال شکل می گیرد. زمانی که ایران آمادگی 
صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه و خطوط لوله را داشت، 
ترکیه ممانعت کرد. ترکیه درخواســت کرد که ایران تمام 
گاز خود را به ترکیه بفرستد و خود تصمیم به فروش آن به 
منابع اروپایی می کرد، رئیس جمهور ترکیه که همین هفته 
گذشته به دعوت رئیس جمهور چین و رئیس دوره ای پیمان 
شانگهای به تاشــکند رفته بود، در مورد کریدور زنگزور با 
پرزیدنت شی جین پینگ و پرزیدنت پوتین گفت وگو کرد و 
به گفته ناظران سیاسی خشنود به آنکارا بازگشت.برکشلی 
بیان داشت: اتحادیه اروپا هم از این پروژه استقبال می کند. 
در حقیقت یکی از مهم ترین خواست های اروپا، تنوع بخشی 
بــه منابع تامین گاز و انرژی اســت. در اتحادیه اروپا، تنها 
یونان از این تحوالت و تقویت نقش ترکیه نگران است. بقیه 
کشورهای اروپا قطعا از شــکل گیری این کریدور استقبال 
می کننــد. برخــی از مقامات اروپایی هم بابــت نارضایتی 
جمهوری اســالمی ایران و اقدامات احتمالــی ابراز نگرانی 

داشته اند.
ایران کارت مهمی برای بازی ندارد

وی خاطرنشــان کرد: در حقیقت بحث اصلی در مورد 
راهکارهــای پیش رو برای ایران اســت، تقریبا در هیچ یک 
از معادالت شــرایط به ســود ایران نیســت. ایــران کارت 
مهمی برای بازی در اختیار ندارد. اقدامات تالفی جویانه هم 
خطرناک و پرریســک است. در هفته جاری نانسی پلوسی 
ســخنگوی مجلس نمایندگان امریکا به ایروان رفت. او  ماه 
قبل که به تایوان سفر کرده بود، سلسله مناقشاتی را دامن 
زد. ارامنه در واشنگتن و نزد عناصر تاثیرگذار سیاسی کنگره 

آمریکا، نفوذ و البی های قدرتمندی دارند. 
بنابراین باید دید که نتیجه دیدار پلوســی از ارمنستان 
چگونه تاثیری بر تحوالت منطقه و موقعیت این کشــور بر 
جای خواهــد گذارد.رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی 
انــرژی وین گفت: فکر می کنم که پــس از آذربایجان، گام 
بعدی بــرای برنامه ریزی قزاقســتان در ناتــو خواهد بود. 
این بدیهی اســت که آذربایجان و یا ترکیــه عزم ورود به 
یک رویارویی نظامی را ندارند. هــر گونه ناآرامی نظم نوین 
منطقه ای انــرژی که باکو و آنکارا خواهان آن هســتند را 
تحت تاثیــر قرار می دهد. ابزارهــای در اختیار ایران در حد 
قدرت نمایی برای برهم زدن یا تهدید نظمی است که توسط 

یک اتحاد بین المللی با بازیگری ترکیه درحال اجرا است.

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین مطرح کرد

چشم طمع دنیا به ۲۹۲ میلیارد فوت مکعب گاز خزر

رئیــس اتحادیه لــوازم خانگی خاطر نشــان کرد: توان 
و قــدرت خرید مردم تقلیل پیدا کرده اســت از این رو در 
خرید اشــتباه می کنند و کاالهایی که در سمســاری ها و 
امانت فروشــی ها می خرند کاالهای اســتوک، رنگ شده و 
تعمیری بوده و به نوعی دور ریختن پول است.اکبر پازوکی 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به رکود 
حاکم در بازار لوازم خانگی، تصریح کرد: کاهش توان مالی 
مردم ریزش تقاضا برای خرید را به همراه آورده اســت.این 
فعال صنفی ورود واردات در شرایط فعلی را اشتباه دانست 
و افزود: واردات باید به صورت هوشمند صورت بگیرد به این 
معنا که باید مجوز واردات کاالهایی که توان تولید داخلی 
آنها وجود ندارد داده شــود تا در نهایــت واردات منجر به 
تولید در کشور شود؛ از سوی دیگر واردات لوازم خانگی که 
توانایی تولید داخلی آن وجود دارد اشتباه است.وی با بیان 
اینکــه لوازم خانگی به صورت قاچــاق و بامجوز دولت وارد 
کشور می شــود، گفت: اگر دولت واردات را هدفمند کند؛ 
عالوه بر اینکه به حقوق خود در گمرکات و دارایی می رسد 

باعث خواهد شــد مردم کاالی بــدون کیفیت خریداری 
نکنند.رئیس اتحادیه لوازم خانگــی ادامه داد: قاچاقچیان 
لوازم خانگی کاالهایی که ســود دارند را وارد می کند این 
کاال در بیشــتر مواقع خدمات پس از فــروش ندارند.وی 
در پاســخ به این پرســش که آیا تمایل مردم برای خرید 
جنس ها دســته دوم افزایش پیدا کرده است؟ گفت: قدرت 
خرید مردم تقلیل پیدا کرده است از این رو در خرید اشتباه 
می کنند و کاالهایی که در سمســاری ها و امانت فروشی ها 
می خرند کاالهای اســتوک، رنگ شــده و تعمیری است و 
به نوعی دور ریختن پول اســت. قیمت کاالهای اســتوک 
پایین نیســت و هزینه تعمیر این کاالها و کاالهای دسته 
دوم باالســت چراکه واردات قطعه نداریم.وی با اشــاره به 
سخت گیری های مردم در هنگام خرید لوازم خانگی، تصریح 
کرد: کارخانه های تولیدی بازار مناسبی دارند از سوی دیگر 
کیفیت تولیدات نیز افزایش پیدا کرده است اما شرایط مالی 
مردم باعث شده است که آنها هرکاالیی را خریداری نکنند 
و عالوه بر داشــتن خدمات پس از فروش شــکل ظاهر آن 

نیــز برای خریداران اهمیــت دارد.پازوکی با بیان اینکه در 
تولید کاالهای ریز خانگی باکمبود مواجه هســتیم، گفت: 
کولرگازی، تلویزیون آل ای دی، ســاید بای ســاید، سرخ 
کن، همزن برقی، پنکه، میوه خشــک کن، پلوپز، گوشت 
کوب برقی، غذاساز، چرخ گوشت، آرام پز و .... با مارک های 
مختلف به صورت قاچاق وارد کشور می شود چراکه در این 
زمینه ها کمبود داریم و تولید داخلی سلیقه مردم را جواب 
نمی دهد از این رو این اقالم از طریق ماشــین های شوتی، 
کوله برهــا و ته لنجی ها وارد می شــود.رئیس اتحادیه لوازم 
خانگی تاکید کرد: کارخانه های تولیدکننده لوازم ریز لوازم 
خانگی باید نوع تولیدات و انــواع تولیدات خود را افزایش 
بدهند.وی در پاســخ به این پرســش که چند درصد بازار 
را کاالی قاچاق تصاحب کرده اســت؟ گفت: من آماری در 
این زمینه ندارم و متولی آن یعنی سازمان مبارزه با کاالی 
قاچاق باید در این زمینــه اظهارنظر کند.این فعال صنفی 
با بیان اینکه احداث خــط تولید جدید برای لوزام خانگی 
منطقی به  نظر نمی رســد، گفت: واحدهای تولیدی که در 

گذشــته سرمایه گذاری کردند باید آنها را سامان دهی کرد. 
تولید باید به ســمت صادرات هدایت شــود؛ تولید قطعات 
به جای کاالهای درشت در دنیا به یک اولویت تبدیل شده 
است هزینه راه اندازی یک خط تولید یخچال هزار میلیارد 
تومان است.پازوکی ادامه داد: کاالهای صادراتی عبارتند از 
بخاری، آب گرمکن، کولر، یخچال، فریزر، لباس شویی صادر 
می کنیم اما این کاالها به چه کشــورهای صادر می شود؟ 
عراق و افغانســتان مقصد صادراتی ما هستند. آیا امارات و 
عربســتان خواهان یخچال تولیدی مــا را می خرند؟ بدون 
تردید پاســخ منفی اســت چراکه قیمت تمام شده کاالی 
ایرانی باالست و آنها می تواند کاالهای مشابه ما را با قیمت 
مناسب از اروپا وارد کند.این فعال اقتصادی با اشاره به نرخ 
لوازم خانگی پرکاربرد در بازار، گفت: سایدبای ساید از ۲۲ 
تا ۶۰ میلیون تومان، و یخچال های معمولی ۶ تا ۲۰ میلیون 
تومان، گاز طرح فر 3 تا 5 میلیون تومان، گاز فردار ۷ تا ۲۰ 
میلیون تومان، گاز تو کار 5 تا 11 میلیون تومان و اتو ۶۰۰ 

تا 1 میلیون تومان است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مطرح کرد

لوازم خانگی قاچاق، با مجوز وارد کشور می شود

یازدهمیــن همایــش و نمایشــگاه بین المللــی 
فرصت هــای ســرمایه گذاری در معــدن و صنایــع 
معدنــی ایران در تهران گشــایش یافــت، همایش و 
نمایشــگاهی که در آن عالوه بر شرکت های داخلی، 
نمایندگانی از ۲5 کشــور جهان نیــز حضور دارند.به 
گزارش خبرنگار ما: همایش و نمایشــگاه بین المللی 
فرصت های ســرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی 
ایــران میدان نمایش توانمندی ها، فرصت ها و مذاکره 
دانش بنیان ها و شــرکت های فعال در حوزه معدن و 
صنایع معدنی ایران است که با حضور گسترده شرکت 
و بنــگاه اقتصادی فعال این حوزه و با رویکرد حمایت 

از شرکتهای دانش بنیان برپا شده است.
این رویداد کل زنجیره بخش معدن را در بر می گیرد 
و در ســه بخش اصلی اکتشــاف، استخراج و فرآوری 
برگزار شــده اســت که در آن انواع صنایع، تجهیزات 
و ماشــین آالت معدنی، صنایع معدنی و شرکت های 
مختلف ســرمایه گذار، موسســات مالی و اعتباری و 
مهندســین مشاور حضور و مشــارکت دارند.همایش 
و نمایشــگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در 

صنایع معدنی ایران، امسال با استقبال بسیار گسترده 
کشورهای جهان مواجه شده است بطوری که در این 
رویداد ۲5 کشــور جهان از جملــه آفریقای جنوبی، 
آلمان، چین، ترکیه، روسیه، انگلستان، ژاپن، اسپانیا، 
کره جنوبی، هلند، ایتالیا، و برخی کشــورهای دیگر 

حضور و مشارکت دارند.
در بخش همایــش این رویداد عــالوه بر مقامات 
وزارت صمت، مجلس شورای اسالمی، سازمان توسعه 
تجارت، اتــاق بازرگانی ایران، خانــه صنعت معدن و 
تجارت، روســای اتحادیه های مرتبط و صنعتگران و 
معدن داران؛ ســفرای ۲3 کشور خارجی مقیم تهران 
از جمله سفرای برزیل، شیلی، ژاپن، کره جنوبی، هند، 
کنیا، نیجریه، نیکاراگوئه، بلیوی، اســلواکی و کاردار و 
یــا نماینده برخی دیگر از کشــورها نیز حضور دارند. 
جمهوری اسالمی ایران بیش از 55 میلیارد تن ذخایر 
مــواد معدنی و بیش از ۶۶ نــوع ماده معدنی دارد لذا 
برگــزاری این رویداد فرصتی اســت تا در چهارچوب 
اقتصــاد مقاومتی، تالش شــود تا صنعــت معدن را 

جایگزین صنعت نفت کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به خروج ۴5 
میلیارد دالر ســرمایه در ۴ ســال اخیر، گفت: به نظر 
می رسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد 
چرا کــه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت 
زیرزمینی است.به گزارش ایلنا، سی و هشتمین جلسه  
هیات نماینــدگان تهران با حضــور مهدی غضنفری 
رئیس صندوق توسعه ملی و مسعود خوانساری رئیس 

اتاق تهران  برگزار شد.
در این نشست خوانســاری با اشاره به ابالغ برنامه 
5 ســاله هفتم توســعه، گفت: در این برنامه پیشرفت 
اقتصادی بــا نرخ اقتصادی ۸ درصــد، کاهش تورم و 
تک نرخی شــدن تورم ترسیم شــده که این اهداف 
خوبی است اما الزم است که نخست تحلیلی از دالیل 
شکســت ها و ناکامی های خود از برنامه ۶ توسعه ارائه 
بدهیم.وی ادامه داد: مقرر شــد که در برنامه ششــم 
توســعه معادل ۴۶.9 درصد رشــد اقتصادی داشــته 
باشــیم که تنها 3.۴۴ درصد رشد داشــتیم.به گفته 
خوانســاری، میانگین رشد تورم قیمت ها ۴.۷۶ درصد 
بوده است به این معنا که سالیانه شاهد 1۰۰ درصدی 

رشد قیمت ها بودیم.وی با اشاره به خروج ۴5 میلیارد 
دالر سرمایه در ۴ ســال اخیر، گفت: به نظر می رسد 
خروج ســرمایه از کشور بیش از این رقم باشد چرا که 
بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی 
است.رئیس اتاق تهران با اشاره به بزرگ بودن اقتصاد 
دولتی، افزود: هزینه بــاالی دولت ایجاب می کند که 
هر ســریع تر دولت از تصدی گری در اقتصاد دســت 
بکشد.وی افت شدید سرمایه گذاری اجتماعی را عامل 
مهم در کاهش سرمایه گذاری ها در کشور عنوان کرد 
.وی با بیان اینکه خروج نخبگان ســالیانه افزایش پیدا 
کرده است، تاکید کرد: سال گذشته حدود 1۶۰ نخبه 
و متخصص قلب از کشور خارج شد و اگر اینگونه پیش 
برود در ســال های آینده با کمبــود متخصص مواجه 
خواهیم شــد.وی تحریم ها را به موریانه تشــبیه کرد 
و افــزود: قیمت کاالهای تولیدی در ایران باالســت و 
قیمت ها غیررقابتی شده و بســیاری از بازارهای خود 
را از دست دادیم.خوانســاری ادامه داد: سالیانه حجم 
صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 5 میلیارد دالر 

بود که این رقم به 3۰۰ میلیون دالر رسید. 

خروج ۴۵ میلیارد دالر سرمایه در ۴ سال اخیرگشایش نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معادن ایران 

گزارش

ســخنگوی گمرک گفت: در پنج ماه نخســت امسال ۶9۶ میلیون و ۷31 
هزار و ۴1۲ دالر کاالی ایرانی به 3۷ کشــور آفریقایی صادر شد که نسبت به 
مدت مشــابه ۴۰ درصد افزایش داشته، 3۰.5 درصد از صادرات ایران به قاره 
آفریقا مربوط به کشــور آفریقای جنوبی بوده است.به گزارش ایسنا، سید روح 
اله لطیفی در جلســه ای که با حضور سفیر آفریقای جنوبی در تهران و رئیس 
هیئت مدیره باشــگاه تجار ایران و آفریقا برگزار شد گفت: در پنج ماه نخست 
امسال یک میلیون و 35۴ هزار و ۲۷۶ تن کاال به ارزش ۷۴1 میلیون و 1۲۲ 
هزار و 9۲۲ دالر بین ایران و کشورهای قاره آفریقا تبادل شد که یک میلیون 
و 311 هــزار و ۶۴۷ تن آن، کاالهــای صادراتی ایران  به ارزش ۶9۶ میلیون 
و ۷31 هــزار و ۴1۲ دالر بــه این قاره بود )رشــد ۴۰ درصدی( و ۴۲ هزار و 
۶۲9 تن کاال نیز  به ارزش ۴۴ میلیون و 391 هزار و 51۰ دالر از 19 کشــور 

آفریقایی وارد کشورمان شده است.
وی ادامه داد: سیاســت توســعه روابط تجاری و اقتصادی با کشــورهای 
آفریقایی در کنار کشورهای همسایه و  پیرامونی در دولت سیزدهم با جدیت 
دنبال می شــود، در همین مدت نیز شاهد رشد چشم گیری در صادرات ایران 
به همســایگان و کشــورهای آفریقایی بودیم.وی در خصوص پنج مقصد اول 
صــادرات کاالی ایرانی به قاره آفریقا توضیح داد:  کشــور  آفریقای جنوبی با 
خرید ۲1۲ میلیون و ۷39  هزار و ۷51 دالر و رشد ۲۰3 درصدی، موزامبیک 

با 1۰5 میلیون و ۲9۲ هزار و 1۸5 دالر و رشد هزار و 511 درصدی، سودان 
با ۸5 میلیون و ۲۸3 هزار و ۲3۰ دالر و رشــد 3۷۴ درصدی، نیجریه با ۸۰ 
میلیــون و 9۴۷ هزار و 9۸9 دالر و رشــد 33۴ درصــدی و غنا با خرید ۷۶ 
میلیون و 535 هــزار و ۷۷۶ دالر، پنج مقصد اول صادرات کاالهای ایرانی به 

آفریقا از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه در این قاره بودند.
لطیفی در خصوص میزان  واردات از کشــورهای آفریقایی گفت: تانزانیا با 
فروش 1۲ میلیون و ۴۲9 هزار و 519 دالر و رشــد 1۶۸ درصدی، کنیا با 9 
میلیون و 519 هزار و 93۴ دالر و رشــد 51۸ درصدی، آفریقای جنوبی با ۴ 
میلیون و 5۷3 هزار و 3۲۷ دالر و رشــد 3۲۰ درصدی، کنگو با ۴ میلیون و 
11۷ هزار و 1۸1 دالر و غنا با 3 میلیون و 3۴۲ هزار و ۸3۸ دالر و رشد 131 
درصدی، پنج کشور اول فروش کاالهای مورد نیاز کشورمان از بین کشورهای 
آفریقایی بودند.سخنگوی گمرک در ادامه افزود: بیش از 3۰.5 درصد صادرات 
ایران به قاره آفریقا  در 5 ماه نخســت امسال  به کشور آفریقای جنوبی بوده 
اســت، این روند رو به رشــد صادرات از سال گذشــته آغاز شده و صادرات 
کشــورمان به آفریقای جنوبی در سال 1۴۰۰ به ۲5۴ میلیون و ۲۶۷ هزار و 
5۸۰ دالر رسیده بود  که این میزان نسبت به سال 99 با رشد 5۷۰ درصدی 
همراه بوده است که با وجود تحریم ها این میزان  در 15 سال اخیر  بی سابقه 
بوده است.براساس گزارش گمرک، لطیفی در خصوص میزان صادرات ایران به 

آفریقای جنوبی در 15 سال اخیر توضیح داد : در سال 99 حدود 3۸ میلیون 
دالر، ســال 9۸ حدود ۸۸ میلیون دالر، سال 9۷ حدود 3۷ میلیون دالر، سال 
9۶ حدود 3۷.۴ میلیون دالر، ســال 95 حدود ۴3.۲ میلیون دالر، ســال 9۴ 
حدود ۲3.1 میلیون دالر، سال 93 حدود ۲۲.۸ میلیون دالر و سال 9۲ حدود 
3۸.۸ میلیون دالر کاال از ایران به کشــور آفریقای جنوبی صادر شــده است.

وی در ادامه گفت: در ســال 91 حدود ۷۷.5 میلیون دالر، در سال 9۰ حدود 
۴1.۲ میلیون دالر، درســال ۸9 حدود 55 میلیون دالر، در ســال ۸۸ حدود 
۴5.۸ میلیون دالر، درســال ۸۷ حدود 19.۶ میلیون دالر )کمترین میزان در 
15 سال اخیر( و در سال ۸۶ نیز 3۷.۷ میلیون دالر صادرات ایران به آفریقای 

جنوبی بوده است.
سخنگوی گمرک در خصوص واردات از آفریقای جنوبی در 15 سال اخیر 
گفت : به ترتیب از ســال 1۴۰۰ به قبل در 15 ســال، ۶.۴ میلیون دالر، ۸.۴ 
میلیــون دالر، 3۷.۷ میلیــون دالر، 35.۶ میلیــون دالر، 3۴.۲ میلیون دالر، 
۴۷.5 میلیــون دالر، 35۰.5 میلیون دالر )باالترین میزان واردات ســال 9۴(، 
۲۷.5 میلیــون دالر، 13.5 میلیون دالر، 3۴ میلیون دالر، 5۰.۸ میلیون دالر، 
۷۴.3 میلیــون دالر، ۸۲.۸ میلیــون دالر، 9۴.3 میلیون دالر و ۷ هزار و 11۶ 
دالر )کمترین میزان واردات در ســال ۸۶( کاال از کشــور آفریقای جنوبی به 

کشورمان وارد شده است.

آخرین وضعیت صادرات از ایران به قاره آفریقا


