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ــرای رسمایه گــذاران برخــوردار اســت. از ــی ب ــت باالی  بخــش معــدن از جذابی

 آن جهــت کــه بخــش معــدن نیــاز مــواد اولیــه ســایر صنایــع را تامیــن می کنــد،

.از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت

 از ایــن رو، کشــورهای مختلــف باتوجــه بــه نیــاز صنایــع خــود بــا کشــورهای

 هــدف بــرای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع وارد مذاکــره می شــوند. بــا

 رفــع تحریم هــای بین املللــی، دریچه هــای جدیــدی بــرای مذاکــره درخصــوص

ــز گشــوده خواهــد شــد. آن طــور ــدن نی  همکاری هــای مشــرک درحــوزه مع

 کــه از فضــای سیاســی حاکــم برمی آیــد، رفــع تحریم هــا می توانــد نقــش

 مهمــی در روان ســازی رسمایه گــذاری  داشــته باشــد. تــداوم مــراودات تجــاری

 و اقتصــادی بــه رونــق بیشــر صنایــع داخلــی کمــک می کنــد. در ایــن میــان

 بخــش معــدن جذابیــت باالیــی دارد چراکــه حوزه هــای دســت نخورده زیــادی

 در ایــن بخــش وجــود دارد و اکتشــافات عمقــی در کشــور انجام نشــده اســت.

ــط ــن از رشای ــزات رنگی ــزی و فل ــر فل ــه ذخای ــران در زمین ــال، ای ــن ح  درهمی

ــه ــذاران ب ــود رسمایه گ ــث می ش ــر باع ــن ام ــت. همی ــوردار اس ــی برخ  ویژه ی

.حضــور درپهنه هــای معدنــی ایــران متایــل داشــته باشــند

 باوجــود اینکــه همــواره از ریســک پذیری بــاالی فعالیت هــای معدنــی ســخن

ــود ــبب می ش ــوزه س ــن ح ــذاری در ای ــداری رسمایه گ ــد، پای ــان می آی ــه می  ب

ــا ــات ب ــر تعام ــد. اگ ــتقبال کنن ــوزه اس ــن ح ــادی از ای ــذاران زی ــا رسمایه گ  ت

 رسمایه گــذاران خارجــی بــه خوبــی برقــرار شــود، فضــای مناســبی بــرای انتقــال

 تکنولــوژی روز دنیــا فراهــم خواهــد شــد و از ایــن طریــق عــاوه بــر ارتقــای

 ســطح مبــادالت اقتصــادی و تجــاری، مبــادالت فنــی و تکنولوژیکــی نیــز

.افزایــش می یابــد

 درحــال حــارض، کمبــود شــدیدی درحــوزه تکنولوژی هــای مــورد نیــاز معــدن

ــای ــه ارتق ــد ب ــا می توان ــع تحریم ه ــود دارد. رف ــرآوری وج ــا ف ــاف ت  از اکتش

ــری ــد. بدین ترتیــب اطاعــات کامل ت ــکاری کمــک کن ــوژی معدن  ســطح تکنول

 از ذخایــر معدنــی بــه ویــژه در اعــاق حاصــل خواهــد شــد. درهمیــن حــال،

 ارتقــای تکنولوژیکــی فــرآوری مــواد معدنــی باعــث می شــود ذخایــر بــا

ــر ــر قابلیــت اســتحصال داشــته باشــند. بدین ترتیــب، عاوه ب  عیارهــای پایین ت

 ارزش آفرینــی باالتــر در ذخایــر معدنــی رصفه جویــی چشــمگیری صــورت

.می گیــرد

استقبال پرشور تشکل ها از نخستین جلسه با هیئت رئیسه اتاق و انتظارات آنها

لزوم آمــوزش
در تمامی سطوح

 در جلســه دوم کمیتــه آمــوزش و پژوهش
تاکید شــد

 مصرف نکنندگان سوخت
جایزه می گیرند

 دولــت یازدهــم بــه بخــش
ــرای ــی ب ــی و غیردولت  خصوص
 احیــای اقتصــاد اعتمــاد دارد
 دولــت کوچک تــر و چابک تــر 

بــه نفع کشــور اســت
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 رییس جمهوری در جمع اعضای اتاق
بازرگانی،اصناف،کارآفرینان و خیرین

 دکتر احمد فیاض بخش دبیرکل اتاق 
ایران شد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی

6دعوت از تشکل های بزرگ برای حضور در کمیسیون
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ــرکتهای ــندیکای ش ــرم س ــدگان محت ــور نماین ــا حض ــورخ 94/4/1 ب ــنبه م ــاعت 13:30 روز دوش ــن راس س ــش انجم ــوزش و پژوه ــه آم ــه کمیت ــن جلس  دومی
.ســاختمانی ایــران برگــزار شــد

.در این جلسه با تاکید بر لزوم آموزش برای تمامی سطوح و با سر فصلهای مرتبط بحث و تبادل نظر شد 
ــده ، شــغل ســازمانی و ســابقه کار در نــوع آمــوزش و تعییــن ســرفصلها   بررســی و مــوارد ذیــل  همچنیــن عوامــل موثــری ماننــد تحصیــالت آمــوزش گیرن

:مــورد تاکیــد قــرار گرفــت
1- احیای حس مسئولیت پذیری به عنوان هدف اصلی آموزش  خصوصا در اپراتورها 
 2- تهیــه و اجــرای ســمینارهای آموزشــی بــرای مدیــران ارشــد و اجرایــی شــرکتهای پیمانــکاری  در جهــت کاهــش  مشــکالت موجــود در نگهــداری و بهــره 

ــین آالت ــرداری از ماش .ب
3- ارزیابی نیاز آموزشی شرکتهای پیمانکاری به عنوان اولویت آموزشی نمایندگی برندها 
4- اهمیت توجه و حمایت مدیران ارشد از آموزش پرسنل میانی و اجرایی 

لزوم آمــوزش در تمامی سطوح 
 بــدون انجــام عملیــات فــرآوری، تغلیــظ و پرعیارســازی و حــذف
 مــواد ناخواســته، مــواد معدنــی قابلیــت بکارگیــری مســتقیم در
 هیــچ صنعتــی را ندارنــد. در واقــع بــا فــرآوری، خــوراک بخــش
ــات ــد. در عملی ــد ش ــن خواه ــا تامی ــظ کارخانه ه  ذوب و تغلی
ــی ــواد معدن ــزوده م ــده و ارزش اف ــذف ش ــا ح ــرآوری باطله ه  ف
.افزایش یافتــه و فعالیت هــای معدنــی توجیه پذیــر می شــود
ــواد ــرآوری م ــی از ف ــاالی ناش ــزوده ب ــاد ارزش اف ــا از ایج  آماره
 معدنــی در مقایســه بــا خــام فروشــی حکایــت می کننــد
ــام ــی خ ــاده معدن ــن م ــر ت ــن ه ــه ارزش میانگی ــه ای ک  به گون
 صــادر شــده در ســال گذشــته حــدود 61 دالر بــود درحالــی کــه
ــی فرآوری شــده ــاده معدن ــن م ــن صــادرات هــر ت  ارزش میانگی

ــت ــوده اس ــدود ۷۵0 دالر ب .ح
 در ســال گذشــته ســهم مــواد معدنــی خــام حــدود ۵2 درصــد از
 ســهم کل صــادرات و ســهم مــواد معدنــی فــرآوری شــده حــدود
ــاظ ــا از لح ــوده ام ــور ب ــادرات کش ــهم کل ص ــد از س  10 درص
 ارزش دالری ســهم محصــوالت فــرآوری شــده کمــی بیشــتر از
 2 برابــر ســهم صــادرات محصــوالت خــام بــوده اســت. همچنیــن
 کشــورهای خریــدار محصــوالت فــرآوری بیشــتر یعنــی حــدود
ــام ــداران محصــوالت خ ــل خری ــد و در مقاب  16۷ کشــور بوده ان

ــد ــر و حــدود 114 کشــور بوده ان .تعــداد کمت
ــد ــدود 33 درص ــهم ح ــا س ــدی ب ــت دانه بن ــنگ آهن هماتی  س
ــدود 23 ــی ح ــهم ارزش ــا س ــیمان ب ــادرات، کلینکرس  ارزش ص
 درصــد صــادرات و ســنگ های مرمــرو تراورتــن بــا ســهم حــدود
ــام را از ــی خ ــواد معدن ــی م ــی صادرات ــالم اصل ــد، اق  ۵/4درص

.لحــاظ ارزش بــه خــود اختصــاص دادنــد
 گفتنــی اســت کــه در بخــش محصــوالت معدنــی صــادره
 فــرآوری شــده، کاتــد مــس بــا ســهم ارزش حــدود 11 درصــد،
ــا ســهم ارزش حــدود 6/10درصــد، آلومینیــوم  آهــن و فــوالد ب
 بــا ســهم ارزش 12/۷ درصــد و فلــز روی بــا ســهم 0۹/3 درصــد
ــط ــر متوس ــن ) 14 براب ــر ت ــط ارزش ۹4۸ دالر در ه ــا متوس  ب
ــر ــارم را از نظ ــا چه ــه اول ت ــام (رتب ــی خ ــالم صادرات  ارزش اق

.ارزش بــه خــود اختصــاص دادنــد
ــادرات ــد ارزش کل ص ــا ۵۵/۵2 درص ــن ب ــته چی ــال گذش  س
 معدنــی خــام ایــران و عــراق بــا ســهم 20 درصــدی ازارزش کل
 صــادرات محصــوالت معدنــی فــرآوری کشــور، رتبــه نخســت را

.بــه خــود اختصــاص دادنــد
ــازمان ــادی س ــناس اقتص ــان - کارش ــر جوکاری ــی اصغ  عل

ــدرو ایمی

سهم فرآوری در صادرات مواد معدنی

در جلسه دوم کمیته آموزش و پژوهش تاکید شد
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 برگــزاری جلســه در کم تــر از یــک هفتــه پــس از
ــت ــر اس ــل تقدی ــات قاب انتخاب

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران، بابــک عابدیــن، رئیــس
ــر ــه اخی ــران، جلس ــاپ ای ــت چ ــدگان صنع ــه صادرکنن  اتحادی
 ریاســت اتــاق ایــران بــا تشــکل ها را بســیار خــوب ارزیابــی کــرده
 و می گویــد: ایــن جلســه از بهتریــن جلســاتی بــود کــه تــا بحــال
 در آن حضــور داشــتم چــرا کــه هیئــت رئیســه بیشــتر از آنکــه

ــه ســخنان حاضــران در جلســه ــد ب ــد ســعی کردن  ســخن بگوین
 گــوش بدهنــد و نماینــدگان تشــکل ها نیــز مشــکالت و مســائل

.خــود را بــا آنهــا در میــان گذاشــتند
ــی ــوازم خانگ ــع ل ــن صنای ــس انجم ــاری، رئی ــب اهلل انص  حبی
ــکل ها بــا ــتی بــا تش ــد: برگــزاری نشس ــران عنــوان می کن  ای
ــد ــت رئیســه جدی ــه از تشــکیل هیئ ــک هفت ــر از ی ــه کم  ت  فاصل
 بســیار قابــل تقدیــر بــوده و بــه ایــن معنــی اســت کــه تشــکل ها
 در دوره جدیــد اهمیــت زیــادی داشــته و از ظرفیــت آنهــا بســیار

.اســتفاده خواهــد شــد
 انصــاری همچنیــن بــه حضــور پرشــور تشــکل ها در جلســه
 اشــاره کــرده و بیــان می کنــد: اســتقبال زیــاد تشــکل ها از
ــا هیئــت رئیســه اتــاق نیــز، بــه معنــی اعــالم آمادگــی  جلســه ب
 تشــکل ها بــرای همــکاری بــا ریاســت جدیــد اتــاق و اســتقبال از

ــت ــط وی اس ــده توس ــه ش ــت های ارائ .سیاس
ا

ظرفیت ها به میزان کافی استفاده نمی شود
ــزات ــان تجهی ــه بازرگان ــس اتحادی ــی، رئی ــی معظم ــید مجتب  س
ــا تشــکل ها را حــاوی ــران، برگــزاری اولیــن جلســه ب  پزشــکی ای
ــد: تشــکل ها در ــرای تشــکل ها دانســته و می گوی ــام مهمــی ب  پی
 خــط مقــدم فعالیت هــای اقتصــادی قــرار دارنــد و تقویــت آنهــا،

.نتایــج بســیار ارزشــمندی خواهــد داشــت
ــیاری ــادی بس ــای زی ــکل ها ظرفیت ه ــد: تش ــوان می کن  وی عن
ــه ــا ب ــا از آن ظرفیت ه ــد ام ــور دارن ــاد کش ــعه اقتص ــرای توس  ب
 میــزان کافــی اســتفاده نمی شــود و بایــد ایــن ظرفیــت بــا

ــود ــت ش ــود، تقوی ــکل های موج ــویق تش ــت و تش .تقوی
ــت ــوع مدیری ــران ن ــی ای ــوازم خانگ ــع ل ــن صنای ــس انجم  رئی
و می دانــد  جمع گرایانــه  و  متفــاوت  مدیریتــی  را   تشــکل ها 
 می گویــد: بــاور بــه کار تشــکلی و روح تشــکل گرایی در مدیریــت
ــت: ــد اس ــاری معتق ــد. انص ــته باش ــود داش ــد وج ــکل ها بای  تش
 تشــکل ها بایــد آســیب شناســی شــده و مســائل و مشــکالت آنهــا
 شناســایی شــود. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود:
ــر ــا یکدیگ ــتری ب ــل بیش ــاط و تعام ــد ارتب ــز بای ــکل ها نی  تش

ــد ــتفاده کنن ــم اس ــارب ه ــته و از تج .داش
تجهیــزات بازرگانــان  اتحادیــه  می کنــد:  تصریــح   معظمــی 
 پزشــکی ایــران همــواره برنامه هــا و نیازهــای جدیــد خــود
ــرح و ــز ط ــکل ها نی ــه تش ــر هم ــرده و اگ ــالم ک ــاق اع ــه ات  را ب
ــی خواهــد داشــت ــج خوب ــد نتای  برنامه هــای خــود را اعــالم کنن
ــن ــع مهم تری ــت رف ــتر در جه ــناخت بیش ــا ش ــاق ب ــه ات ــرا ک  چ

ــی دارد ــدم برم ــکالت ق .مش

تشکل ها منسجم شوند
 رئیــس انجمــن صنایع لــوازم خانگــی ایــران، رفع مــوازی کاری در
ــد ــد و معتق ــکل ها می دان ــم تش ــته های مه ــکل ها را از خواس  تش
ــران و ــاق ای ــم در ات ــوازی ه ــور م ــه ط ــکل ها ب ــت تش ــت ثب  اس
 هــم در وزارت کار، رفــاه و تعــاون اجتماعــی صــورت می گیــرد و
 باعــث می شــود تشــکل های هــم نــام بــا موضــوع کاری مشــترک
ــد اســت ــز وجــود داشــته باشــند. انصــاری معتق  در هــر دو مرک
 تــالش اتــاق جدیــد همانگونــه کــه در مــاده پنجــم قانــون بهبــود
ــد در  مســتمر محیــط کســب و کار هــم اشــاره شــده اســت، بای

.جهــت رفــع ایــن مــوازی کاری و انســجام تشــکل ها باشــد

کمیسیون تشکل ها تقویت شود
ــت و ــه ریاس ــران ک ــی ای ــوازم خانگ ــع ل ــن صنای ــس انجم  رئی
ــود ــه خ ــاق را در کارنام ــکل های ات ــیون تش ــاورگی کمیس  مش
ــه ــات ب ــیون در جلس ــن کمیس ــای ای ــت: اعض ــد اس  دارد، معتق
ــن ــه ای ــد و در نتیج ــرکت نمی کنن ــب ش ــتمر و مرت ــور مس  ط

ــد ــی ندارن ــل توجه ــرد قاب ــیون عملک .کمیس
ــد: ــرده و می گوی ــاره ک ــه آن اش ــز ب ــن نی ــه عابدی ــوردی ک  م
 عملکــرد کمیســیون تشــکل ها قابــل توجــه نیســت و ایــن
 کمیســیون در میــان کمیســیون های اتــاق بســیار کم رنــگ
ــیون ــن کمیس ــکل ها ای ــت تش ــرای تقوی ــد: ب ــت. او می افزای  اس
 نیــز بایــد قوی تــر شــده و در نهایــت بــه ارتبــاط و تعامــل بیشــتر

ــد ــک کن ــکل ها کم .تش

ــد ــاق بودن ــران، شــنبه گذشــته میهمــان ریاســت ات ــاق ای  نماینــدگان 130 تشــکل ات
ــن ــزاری ای ــرد. برگ ــاز ک ــا ب ــا آنه ــود را ب ــار کاری خ ــتین افط ــه نخس ــت رئیس  و هیئ
ــا پــای صحبــت چنــد تــن از نماینــدگان تشــکل ها بنشــینیم ــه ای شــد ت  جلســه بهان
ــا ــویم. آنه ــا ش ــکل ها جوی ــای تش ــاق و ظرفیت ه ــتم ات ــان را از دوره هش  و انتظاراتش
 برگــزاری ایــن جلســه را بســیار مهــم ارزیابــی کــرده و معتقــد هســتند بایــد هــر چــه
ــن ــکل ها از ای ــتقبال تش ــن اس ــود. همچنی ــتفاده ش ــکل ها اس ــت تش ــتر از ظرفی  بیش

ــد ــد می دانن ــاق جدی ــا ات ــالم همکاریشــان ب .جلســه را اع

استقبال پرشور تشکل ها
 از نخستین جلسه با هیئت رئیسه اتاق 

و انتظارات آنها
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ــت:  ــار داش ــی اظه ــاق بازرگان ــرژی ات ــون ان ــس کمیس رئی
ــدگان  ــه مصــرف نکنن ــع ب ــهروندی در واق ــاس کارت ش ــر اس ب
ســوخت تعلــق مــی گیــرد بــه ایــن صــورت کــه در حــال حاضــر 
ــا  ــع مــی شــود کــه ب ــر ســوخت در روز توزی 210 میلیــون لیت
ــر و در هــر  ــی روزی 3 لیت ــه هــر ایران ــن کارت ب اســتفاده از ای

مــاه ۹0 لیتــر مــی رســد
علــی شــمس اردکانــی رئیــس کمیســیون انــرژی 
ــدن کارت  ــی ش ــرانجام اجرای ــوص س ــی در خص ــاق بازرگان ات
ــت: کارت  ــهمیه ای گف ــن س ــذف بنزی ــد از ح ــهروندی بع ش
شــهروندی برعکــس ســهمیه ســوخت اســت در حقیقــت دولــت 
ــه مصــرف آن. ــزه مــی دهــد ن ــه عــدم مصــرف ســوخت جای ب

ــت 1۷۵0  ــرای دول ــن ب ــر بنزی ــک لیت ــی ی ــزود: وقت وی اف
تومــان تمــام مــی شــود و هــر لیتــر بــا نــرخ 1000 تومــان در 
ــان  ــی ۷۵0 توم ــرد یعن ــی گی ــرار م ــده ق ــار مصــرف کنن اختی
ــر  ــن در ایــن طــرح بحــث ب ــه پرداخــت مــی شــود بنابرای یاران
ســر ایــن اســت کــه سوبســیدی بــه مصــرف کننــده داده نشــود 
و بالعکــس بــه کســی کــه مصــرف نــدارد؛ جایــزه تعلــق گیــرد.

شــمس اردکانــی تصریــح کــرد: کســی کــه اتومبیــل نــدارد 

ــه  ــد جامع ــم درآم ــه ک ــزء طبق ــد ج ــال ۹۹ درص ــه احتم ب
ــه ای  ــه  یاران ــم ک ــی گویی ــا م ــذا م ــود ل ــی ش ــوب م محس
کــه بنزیــن ســهمیه ای کــه دولــت توزیــع مــی کنــد بعنــوان 
ــرد  ــرف ک ــی مص ــر کس ــی اگ ــد یعن ــهروندی باش ــهمیه ش س

ــد. ــت کن ــول پرداخ پ
 وی بــا بیــان اینکــه نبایــد ســهم فقــرا بــه اغنیــا داده شــود 
ــز نداشــته باشــیم،  ــر بخــاری مدرســه را نی ــول تعمی ــد پ و بع
تاکیــد کــرد: بایــد بــه کســی کــه ســوختی مصــرف نمــی کنــد 
ــی  ــول کس ــدازه  پ ــه ان ــم ب ــزه اش ه ــود وجای ــزه داده ش جای
ــت  ــه دول ــه آن اینک ــوخت دارد و نتیج ــرف س ــه مص ــد ک باش
مجبــور نیســت از پــول مدرســه و بــرق بــه اغنیــا  یارانــه نقــدی 
بدهــد  و یــا نتوانــد بیــن اغنیــا و کــم درآمدهــا تفکیــک انجــام 

دهــد.
ــت:  ــار داش ــی اظه ــاق بازرگان ــرژی ات ــون ان ــس کمیس رئی
ــه مصــرف نکننــدگان  ــع ب ــر اســاس کارت شــهروندی در واق ب
نیــز ســوخت تعلــق مــی گیــرد بــه ایــن صــورت کــه در حــال 
حاضــر 210 میلیــون لیتــر ســوخت در روز توزیــع مــی شــود 

ــر و  ــی روزی 3 لیت ــر ایران ــه ه ــن کارت ب ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ک
در هــر مــاه ۹0 لیتــر مــی رســد و کســی کــه اتومبیــل نــدارد و 
ســوختی مصــرف نمــی کنــد و تمــام پــول آنچــه مصــرف نمــی 
کنــد را دریافــت مــی کنــد و هــر کــس کــه بخشــی از ســوخت را 
مصــرف مــی کنــد باقیمانــده حســاب کارت شــهروندی را دریافــت 
مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب مــردم بدنبــال صرفــه جویــی مــی 

رونــد.
وی  همچنیــن یــادآور شــد: بــا اجرایــی شــدن کارت شــهروندی  
شــرکت هــای اتومبیــل ســازی هــم بــه بهانــه ایجــاد کار اتومبیلی 
ــا 13 لیتــر در  هــر  کــه مصــرف ســوخت باالیــی داشــته و 12 ت
100کیلومتــر مصــرف دارد،  تولیــد نکــرده و مجبــور بــه اصــالح 

مــی شــوند.
ــوت  ــی شــدن پایل ــان اجرای ــی در خصــوص زم شــمس اردکان
ایــن طــرح نیــز گفــت: کار مطالعــات، علمــی و تخصصــی اجرایــی 
ــر  ــط منتظ ــده و فق ــهروندی انجــام ش ــهمیه ش ــدن کار س ش

ــت هســتیم. ــات دول ــه هی مصوب

مصرف نکنندگان سوخت جایزه می گیرند

ایــران اقتصــادی در  پایــگاه عضویــت تشــکل های   بررســی 
 نشــان می دهــد کــه برخــی از آنهــا صرفــا بــر مبنــای همگرایــی
 شــرکت های کوچــک شــکل گرفته انــد و به دالیــل گوناگــون
ــت. ــده اس ــق نش ــا محق ــزرگ در آنه ــرکت های ب ــت ش  عضوی
 حضــور توامــان شــرکت های بــزرگ و کوچــک در تشــکل ها
ــد ــر فرآین ــذاری ب ــا در تاثیرگ ــت آنه ــادی در موفقی ــش زی  نق

دارد .سیاســت گذاری 
ــار در ــی، انحص ــردش مال ــم گ ــه حج ــی ک ــرکت های بزرگ  ش
ــهم ــا س ــت ی ــش از صنع ــک بخ ــوالت ی ــواد و محص ــد م  خری

 بزرگــی از بــازار را در اختیــار دارنــد، قــدرت چانــه زنــی بــا دولــت
 و توانایــی در تنظیــم بــازار زیــادی دارنــد کــه امــکان تاثیرگــذاری
ایجــاد بــرای آنهــا  البتــه کل صنعــت را   بــر سیاســت ها و 
ــادی از شــرکت های ــداد زی ــد. از ســوی دیگــر همــواره تع  می کن
 به دالیــل عدیــده بــا حمایــت یــا )SME(کوچــک و متوســط
ــب و کار ــف کس ــای مختل ــا در بخش ه ــت دولت ه ــدون حمای  ب
ــی، ــادالت صنعت ــادی در مع ــش زی ــه نق ــد ک ــود می آین ــه وج  ب
سیاســت گذاران و  می کننــد  بــازی  و...  اقتصــادی   بازرگانــی، 
 نمی تواننــد آنــان را نادیــده بگیرنــد. از ایــن رو تشــکل های
 اقتصــادی به دالیــل زیــر بایــد تــالش کننــد تــا به صــورت
 همزمــان شــرکت های بــزرگ و متوســط و کوچــک را بــه عضویــت

ــود درآورند :خ

ــه ایجــاد   تجمیــع شــرکت های کوچــک و بــزرگ در انجمن هــا ب
ــن ــد؛ بنابرای ــایانی می کن ــک ش ــت کم ــد در صنع ــدای واح  ص
 بخش هــای مختلــف دولت هــا به راحتــی نمی تواننــد آنهــا را

ــد ــده بگیرن .نادی
 شــرکت های بــزرگ در تجمیــع منابــع )مالــی و انســانی و 
 اطالعاتــی( در تشــکل ها نقــش پــر رنگــی ایفــا می کننــد؛
 بنابرایــن بقــا و رشــد ایــن ســازمان ها در تضمیــن قــدرت
ــت گذاری ــد سیاس ــر فرآین ــذاری ب ــه تاثیرگ ــت ک ــکل ها اس  تش

.را افزایــش می دهــد
 شــرکت های بــزرگ امــکان دسترســی بــه سیاســت گذاران و
ــادی ــد زی ــا ح ــا را ت ــی انجمن ه ــه زن ــوان چان ــه ت ــت و البت  دول

.افزایــش می دهنــد
ــت  ــر صنع ــک در ه ــزرگ و کوچ ــرکت های ب ــم آوردن ش  گرده
 امــکان تجمیــع ســرمایه و شــکل گیری همکاری هــای دو یــا چنــد
 جانبــه در قالــب ادغــام هــا، شــکل گیری کنسرســیوم هــا، شــکل
 دهــی بــه کســب و کارهــای جدیــد، شــکل دهــی بــه برندهــای
 صادراتــی در بازارهــای هــدف، جلوگیــری از رقابت هــای کاذب و...

.را افزایــش می دهــد
ــن دو ــه بیــن ای ــش و تجرب ــه اشتراک گذاشــتن دان  گفت وگــو و ب
ــش ــاد و افزای ــکل گیری اعتم ــه ش ــادی ب ــکل های اقتص  در تش

ــد ــادی می کن ــک زی ــی کم ــرمایه اجتماع .س
ــت  ــم صنع ــوان تنظی  جــذب شــرکت های کوچــک و متوســط ت
 توســط تشــکل ها را )بــه نیابــت از دولــت( تــا حــد زیــادی
 افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن امــکان بــه رســمیت شــناختن

ــود ــتر می ش ــت بیش ــرف دول ــکل از ط .تش
ــف  ــکان تعری ــکل ها ام ــم در تش ــا ه ــن دو ب ــور ای ــع حض  تجمی
 خدمــات اختصاصــی و درآمــدزا را بــرای شــرکت های عضــو

.بیشــتر می کنــد
 تشــکل های صنفــی و اقتصــادی ایــران در تعریــف فعالیــت
ــالش ــد ت ــه می توانن ــر چ ــد ه ــب وکار بای ــاالن کس ــی فع  جمع

ــی در ــع تراش ــی و مان ــز و دفع ــای تبعیض آمی ــد و از نگاه ه  کنن
ــد ــودداری کنن ــب وکار خ ــون کس ــای گوناگ ــذب بخش ه .ج

شرکت های بزرگ
و عضویت 

در تشکل های اقتصادی 
نوشته شده توسط هادی حدادی

رییس اتاق ایران دبیرکل اتاق رامنصوب کرد
دکتر احمد فیاض بخش دبیرکل اتاق ایران شد 

ــس ــور رئی ــن جالل پ ــدس محس ــوی مهن ــی از س ــی حکم  ط
ــرکل ــوان دبی ــه عن ــش ب ــد فیاض بخ ــر احم ــران دکت ــاق ای  ات

ــران منصــوب شــد ــاق ای .ات
:در این حکم آمده است

ــه مراتــب شایســتگی، دانــش، تعهــد و تجــارب اجرایــی  نظــر ب
ــه ســمت دبیــرکل ــه موجــب ایــن حکــم ب ــده جنابعالــی ب  ارزن
ــران منصــوب ــادن و کشــاورزی ای ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان  ات

.می شــوید
 امیــد اســت بــا عنایــت الهــی و حمایــت اعضــای محتــرم هیــات
 رئیســه و همــکاری و هماهنگــی معاونــان، مدیــران و همــکاران
ــق ــی، در تحق ــا جنابعال ــاق ب ــای ات ــا و بخش ه ــی واحده  تمام
ــی ــن هماهنگ ــاق و تامی ــی ات ــردی و عملیات ــای راهب  برنامه ه
 و ســرعت الزم در امــور اجرایــی اتــاق ایــران و کمــک بــه
ــق ــا و تشــکل های بخــش خصوصــی، موف  توانمندســازی اتاق ه

ــد باشــید .و مؤی
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تشکیل
 مرکز داده های اطالعاتی اکتشاف

 رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد در مســیری حرکــت کنــد کــه

 تســهیات الزم بــرای ورود فعــال بخــش خصوصــی و غیردولتــی در عرصــه کار

 و تــاش مهیــا شــود، گفت:دولــت یازدهــم بــرای احیــای اقتصــاد کشــور، بــه

.بخــش خصوصــی و غیــر دولتــی اعتــاد دارد

 حجت االســام واملســلمین دکــر حســن روحانــی دوشــنبه شــب در ضیافــت

ــه ــا اشــاره ب ــن ب ــان و خیری ــی، کارآفرین ــاق بازرگان  افطــار اصناف،اعضــای ات

ــه ــان توج ــی و کارآفرین ــش خصوص ــت بخ ــه فعالی ــبت ب ــت نس ــه دول  اینک

 جــدی دارد، اظهارداشــت: دولــت تدبیــر و امیــد در متــام ســفرهای اســتانی بــا

 کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی دیــدار داشــته کــه هــر کــدام از ایــن جلســات

 موجــب خیــر و برکت، فراوانــی بــرای آن اســتان بــوده اســت. ضمــن اینکــه در

ــان ایرانــی و رسمایه گــذاران ــا کارآفرین ــز ب  ســفرهای خارجــی و منطقــه ای نی

 کشــور میزبــان جلســاتی گذاشــته و از هــان جلســات، رسمایه گذارانــی بــه

.کشــورمان آمــده و بــرای فعالیــت اقتصــادی اعــام آمادگــی کردنــد

ــر ــال اخی ــی دو س ــت ط ــای دول ــام موفقیت ه ــت: مت ــوری گف ــس جمه  ریی

ــان ــاف و کارآفرین ــزرگ اصن ــواده ب ــردم و خان ــت م ــور و حای ــر حض  بخاط

ــازار شــده اســت ــد در ب ــن حضــور باعــث آرامــش و امی ــوده و ای .ب

ــاف و ــادی ، اصن ــاالن اقتص ــا فع ــت ش ــرد: فعالی ــان ک ــر نش ــی خاط  روحان

ــول ــواره در ط ــه هم ــد، بلک ــک می کن ــاد کم ــه اقتص ــا ب ــه تنه ــان ن  کارآفرین

 تاریــخ بخشــی از بــار سیاســت، خدمــات اجتاعــی و حتــی فرهنگــی را نیــز

.بــر دوش داشــته ایــد

 رییــس شــورای اقتصــاد بــا اشــاره بــه اینکــه بازرگانــان مشــهور و بزرگــی در

ــار داشــت: از دوران انقــاب مرشوطــه ــد، اظه ــران حضــور داشــته و دارن  ای

ــد و بخشــی ــال بودن ــان همــواره فع ــاف و بازرگان ــا انقــاب اســامی، اصن  ت

ــر دوش داشــتند و در دوران انقــاب اســامی اگــر چــه ــار سیاســت را ب  از ب

 همــه اقشــار مــردم در صحنــه حضــور داشــتند، امــا اصنــاف از نقــش بــارز و

.آشــکاری برخــوردار بودنــد

ــط در  ــادی فق ــق اقتص ــدارد رون ــدی ن ــت تردی ــرد: دول ــح ک ــی ترصی  روحان

 ســایه تــاش و فعالیــت بخــش غیــر دولتــی می توانــد بــه طــور کامــل حاصــل

ــر دوش ــاد را ب ــوولیت اقتص ــار مس ــد ب ــی منی توان ــه تنهای ــت ب ــود و دول  ش

.بگیــرد

ــاز ــود از آغ ــروج از رک ــوع خ ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه  ریی

ــار ــت، اظه ــوده اس ــه ب ــورد توج ــل م ــک اص ــوان ی ــه عن ــت ب ــت دول  فعالی

 داشــت: برخــی تصــور می کردنــد کــه دولــت رصفــاً بــه دنبــال کاهــش

ــورم اســت، چــرا کــه در رشایطــی وارد عرصــه شــدیم کــه کشــورمان ــرخ ت  ن

ــل از هــر ــود و رضورت داشــت کــه قب ــاالی ۴۰ درصــد مواجــه ب ــورم ب ــا ت  ب

 چیــز ایــن تــورم کــه نوعــی بیــاری بــود، درمــان شــود، امــا بافاصلــه پــس

 از اقدامــات انجــام شــده در خصــوص کاهــش تــورم رساغ برنامــه خــروج از

ــافات ــه اکتش ــل اولی ــا مراح ــی دنی ــورهای معدن ــتر کش  در بیش
 از ســوی دولــت انجــام می شــود تــا بــا کاهــش ریســک،
.جذابیت هــای الزم را بــرای بخــش خصوصــی فراهــم کننــد
ــا ــه ب ــالمی ک ــورای اس ــس ش ــی مجل ــروه معدن ــن رو کارگ  از ای
 ریاســت نایــب رییــس اول مجلــس شــورای اســالمی و بــا حضــور
ــت و بخــش خصوصــی برگــزار شــده، ضمــن ــی از دول  نمایندگان
ــوی ــا از س ــن برنامه ه ــام ای ــرای انج ــارات الزم ب ــی اعتب  بررس
ــز ــافی نی ــات اکتش ــع اطالع ــزی الزم در تجمی ــت، برنامه ری  دول
ــی، ــرژی اتم ــازمان ان ــون س ــه هم اکن ــد داد. چراک ــام خواه  انج
ژئوفیزیــک عملیــات  نفــت  وزارت  و  زمین شناســی   ســازمان 
ــر ــد. ه ــام می دهن ــی انج ــر معدن ــایی ذخای ــرای شناس ــی ب  هوای
 یــک از ایــن ســازمان ها تنهــا اطالعــات را بــرای خــود نگهــداری
ــازمان ها از ــن س ــه ای ــه هم ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای  می کنن
ــد. ــه باش ــد اینگون ــد و نبای ــتفاده می کنن ــی اس ــارات دولت  اعتب
ــافی ــای اکتش ــت فعالیت ه ــرای تقوی ــت ب ــن در گام نخس  بنابرای
 بایــد مرکــز اطالعــات اکتشــافی تشــکیل شــود کــه هــر ســازمانی
ــی انجــام ــک هوای ــی ژئوفیزی ــارات دولت ــا اســتفاده از اعتب ــه ب  ک
ــه دهــد. موضــوع ــن مرکــز ارائ ــه ای ــن اطالعــات را ب  می دهــد ای
ــورای ــس ش ــی مجل ــه معدن ــای کمیت ــه در برنامه ه ــری ک  دیگ
 اســالمی پیگیــری می شــود ارائــه مشــوق ها و حمایت هــای
ــه ــت چراک ــادن اس ــی در مع ــش خصوص ــذب بخ ــرای ج  الزم ب
همــراه ریســک هایی  بــا  معــدن  بخــش  در   ســرمایه گذاری 
ــد ــه ده ــای الزم ارائ ــت تضمین ه ــی دول ــه در صورت ــت ک  اس
ــش ــن بخ ــه ای ــرای ورود ب ــی ب ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل  س
ــش ــه بخ ــر ب ــع اگ ــت. در واق ــد داش ــتری خواهن ــتقبال بیش  اس
 معــدن کشــورهای پیشــرفته معدنــی نــگاه کنیــم شــاهد حضــور
ــته اند ــه توانس ــود ک ــم ب ــی خواهی ــرکت های خصوص ــگ ش  پررن
ــا ــف همــراه دولت ه ــی مختل ــواد معدن  در توســعه و شناســایی م
ــود ــاال از وج ــای ب ــود ظرفیت ه ــا وج ــران ب ــا در ای ــند ام  باش
ــن ــتیم. بنابرای ــره هس ــافی بی به ــی اکتش ــرکت های بین الملل  ش
 در ایــن زمینــه اقدامــات الزم بایــد انجــام شــود تــا ضمــن افزایش
ــز ــن شــرکت ها نی ــش ای ــم از دان  همکاری هــای مشــارکتی بتوانی

ــم .اســتفاده کنی
 داریــوش اســماعیلی - رییــس کمیتــه معــدن مجلــس شــورای

می سال ا

ــت ــواری اس ــده و دش ــیار پیچی ــه کار بس ــم ک ــی رفتی ــود غیرتورم .رک

ــروج از ــه خ ــرای برنام ــی اج ــل اله ــه فض ــزود: ب ــاد اف ــورای اقتص ــس ش  ریی

 رکــود غیرتورمــی آغــاز شــد و نشــانه های آن از اواخــر ســال ۹۲ و بــه طــور

 آشــکار در ســال ۹۳ منایــان گردیــد و ایــن بــرای دولتــی کــه در آغــاز فعالیــت

.خــود بــا رشــد منفــی ۶.۸ مواجــه بــود، یــک اقــدام بــزرگ محســوب می شــود

 روحانــی ترصیــح کــرد: دولــت بــر ایــن بــاور اســت کــه خــروج از رکــود بــه

ــک ــادی ی ــق اقتص ــاد رون ــرای ایج ــزی ب ــت و برنامه ری ــی نیس ــی کاف  تنهای

 رضورت اســت و در ایــن راســتا یکــری اقدامــات را بایــد دولــت و کارآفرینان

ــار یکدیگــر انجــام دهنــد .در کن

ــد ــه بای ــدارد ک ــدی ن ــت تردی ــروز دول ــرد: ام ــح ک ــوری ترصی ــس جمه  ریی

 تســهیات الزم را بــرای بخــش خصوصــی بوجــود آورد و گام بــه گام بــار

.اقتصــاد و حتــی فرهنــگ و خدمــات اجتاعــی را بــه اهــل آن واگــذار کنــد

 روحانــی ترصیــح کــرد: دولــت کوچک تــر و چابک تــر بــه نفــع کشــور  

 اســت، لــذا دولــت مصمــم اســت قــدم بــه قــدم بــا واگــذاری امــور، در مســیر

ــون ــه قان ــتا از جمل ــن راس ــی را در ای ــد و اقدامات ــت کن ــازی حرک  چابک س

 کســب و کار کــه وجــود داشــت امــا اجــرا منی شــد امــروز بــه مرحلــه اجــرا

 درآورده و نیــز الیحــه خــروج از رکــود را بــا قیــد فوریــت بــه مجلــس ارایــه

.کــرد و امــروز در حــال تثبیــت و احیــای آیین نامه هــای ایــن الیحــه هســتیم

 رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه حایــت از کارآفرینانــی کــه بــه خاطــر

ــای ــتند بدهی ه ــته نتوانس ــال های گذش ــود در س ــادی موج ــکات اقتص  مش

 خــود را بپردازند،گفــت: بــه همــه اســتان ها ابــاغ شــده اســت کــه کارگروهــی

 تشــکیل دهنــد و معوقــات را مــورد بررســی قــرار دهنــد و آنهایــی کــه بخاطــر

ــای ــتند بدهی ه ــته نتوانس ــال های گذش ــود در س ــادی موج ــکات اقتص  مش

.خــود را بپردازنــد، مــورد حایــت قــرار گیرنــد

 روحانــی در ادامــه لــزوم توجــه بــه صنایــع و بنگاه هــای کوچــک و متوســط

ــع کوچــک ــد قــرار داد و گفــت: صنای ــه منظــور اشــتغال زایی مــورد تأکی  را ب

.ظرفیــت اشــتغال زایی فراوانــی دارنــد و بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد

 رییــس جمهــوری در ابتــدای ســخنان خــود بــا تربیــک فــرا رســیدن مــاه مبــارک

ــه کــرد و ــزرگ توصی ــاه ب ــن م ــرکات ای ــه اســتفاده از ب  رمضــان، همــگان را ب

 گفــت: مــاه رمضــان، مــاه میهانــی اســت و همــه مــا میهــان خــدای متعــال

 هســتیم و باالتریــن افتخــار در ایــن مــاه آن اســت کــه ســفره رحمــت و برکــت

 خداونــد بــه روی همــه مــا بــاز شــده اســت و ایــن مــا هســتیم کــه بایــد بــه

.کنــار ایــن ســفره بشــتابیم

 روحانــی بــا بیــان اینکــه اســام دیــن مادیــت و معنویــت اســت، گفــت: مــاه

 رمضــان مــاه مادیــت و معنویــت اســت و مــاه مبــارک رمضــان مــاه امنیــت،

ــا ــی روزه هــان تقواســت ام ــه فلســفه اصل ــان و ســامت می باشــد البت  ای

.ســامت جســم هــم در کنــار ســامت جــان مــورد توجــه اســام، قــرار دارد

ــاف ــاق اصن ــس ات ــران، ریی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــدار ریی ــن دی ــدای ای  در ابت

 و مناینــده خیریــن در ســخنانی بــا قدردانــی از اقدامــات دولــت در دو ســال

 گذشــته بویــژه در عرصــه اقتصــادی، کابینــه دولــت را کابینــه اقتصــادی

 توصیــف کردنــد و برخــی از پیشــنهادات و مشــکات خــود را بــا رییس جمهــور

ــان گذاشــتند .در می

ــه ــر صنعــت ، معــدن و تجــارت گزارشــی از اقدامــات وزارتخان  همچنیــن وزی

فعــاالن از  حایــت  و  رسمایه گــذاری  افزایــش  زمینــه  در  خــود   متبــوع 

ــرد ــه ک ــادی ارای .اقتص

رییس جمهوری در جمع اعضای اتاق بازرگانی،اصناف،کارآفرینان و خیرین

 دولت یازدهم به بخش خصوصی و غیردولتی برای احیای اقتصاد اعتماد دارد
دولت کوچک تر و چابک تر به نفع کشور است 
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ــاله  ــای کاری دو س ــن اولویت ه ــورد تعیی ــود در م ــت خ ــن نشس ــران در دومی ــاق ته ــدن ات ــت و مع ــیون صنع ــای کمیس  اعض
 کمیســیون بــه تبــادل نظــر پرداختنــد. آنــان همچنیــن تعییــن تشــکل هایی را کــه در ایــن دوره قــرار اســت بــه عنــوان عضــو ثابــت
 در نشســت های کمیســیون حضــور یابنــد نیــز در دســتور کار داشــتند. امــا بــا توجــه بــه اینکــه، اتــاق تهــران، در مــورد مشــکالت و
 موانــع تولیــد در حــال نظرخواهــی از تشکل هاســت، در کمیســیون صنعــت و معــدن مقــرر شــد تعییــن برنامــه دو ســاله کمیســیون
 تــا دو هفتــه آینــده بــه تعویــق بیفتــد تــا تشــکل ها در پاســخ بــه نظرخواهــی اتــاق، نظــرات خــود را در مــورد مشــکالت و موانــع

ــاره تصمیم گیــری شــود ــه کننــد و پــس از آن در ایــن ب  .مهــم در حــوزه تولیــد ارائ
 همچنیــن، پــس از بحــث و تبــادل نظــر در مــورد نحــوه انتخــاب تشــکل ها بــرای حضــور در نشســت های کمیســیون، تصمیــم بــر آن
 شــد کــه در گام نخســت، از تشــکل های بــزرگ نظیــر خانــه صنعــت، خانــه معــدن و انجمــن مدیــران صنایــع دعــوت شــود. امــا در
 مراحــل بعــدی بــر حســب موضوعــات مهــم حــوزه صنعــت و معــدن، کارگروه هایــی تشــکیل شــده و از ظرفیــت تشــکل های مرتبــط
 بــرای حضــور و اظهارنظــر اســتفاده شــود و در ادامــه ایــن فرآینــد، خروجــی کارگروه هــا در جلســات کمیســیون مــورد بررســی قــرار

:گیــرد. پیشــنهاداتی کــه در ایــن نشســت، روی آن تبــادل نظــر و توافــق صــورت گرفــت بــه شــرح زیــر اســت
 تهیه نامه ای برای تشریح ابعاد تعیین عوارض 20 دالری برای هر تن کاالی صادراتی به عراق از سوی دولت این کشور و ارائه آن به

 هیات رییسه اتاق تهران و نهادهای ذیربط
 بحث و بررسی پیرامون ماموریت های کاری کمیسیون صنعت و معدن در دو سال آینده 
تنظیم برنامه کاری کمیسیون در دو هفته آینده 
بررسی نحوه انتخاب تشکل های صنعتی و معدنی برای حضور دائم در نشست های کمیسیون 
دعوت از تشکل های بزرگ برای حضور نمایندگان این تشکل ها در جلسات کمیسیون 
احصا مشکالت و موانع تولید و تشکیل کارگروه هایی با همین موضوعات 
دعوت از سایر تشکل ها برای حضور در جلسات این کارگروه ها 
بررسی خروجی کارگروه ها در جلسات کمیسیون 

دومین نشست کمیسیون صنعت و معدن برگزار شد

دعوت از تشکل های بزرگ برای حضور در کمیسیون

 به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، عال میر محمد
ــش ــی در بخ ــوق دولت ــش حق ــه افزای ــاره ب ــن اش ــی، ضم  صادق
ــال در ــی و خصوصــی فع ــگاری بخــش دولت ــدن و یکســان ان  مع
 بخــش معــدن، گفــت: بخــش دولتــی از فعــاالن معدنــی حمایــت و
 پشــتیبانی چندانــی نمــی  کنــد امــا در کشــورهایی ماننــد ترکیــه
 کــه از نظــر ذخایــر طبیعــی بســیار کــم تــر از ایــران اســت، دولــت
 بــا حمایت هایــی ماننــد سوبســید، جایــزه و تخفیــف ایــن بخــش
ــال ها ــی س ــز در ط ــه نی ــادرات ترکی ــد و ص ــی کن ــت م  را حمای

.افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت
ــاد مشــکالت در بخــش ــر ایج ــل دیگ ــی عام ــد صادق ــر محم  می
 معــدن را عــدم توجــه بــه تشــکل گرایــی و کار جمعــی دانســت
 و گفــت بایــد بــرای بهبــود امــور کمیتــه و انجمنــی واحــد تحــت
 عنــوان کنفدراســیون بــا حضــور تشــکل هــای پراکنــده ای کــه در

.ایــن بخــش فعــال هســتند، تشــکیل شــود
ــران، افــزود ایــن کنفدراســیون در صــورت ــاق ای  نائــب رئیــس ات
ــز و از ــی را متمرک ــای معدن ــکل ه ــای تش ــت ه ــکیل، فعالی  تش

ــد ــاع می کن ــف دف ــوارد مختل ــش در م ــن بخ ــوق ای .حق
ــزود: ــز اف ــش رو نی ــات پی ــورد انتخاب ــران، درم ــاق ته ــو ات  عض
 فعــاالن بخــش معــدن بایــد مشــارکت هــر چــه بیشــتر در
 انتخابــات اتــاق داشــته باشــند تــا 4 کرســی ایــن بخــش در اتــاق
ــش ــن بخ ــاالن ای ــه فع ــتان ها ب ــی در شهرس ــران و 2 کرس  ته
ــد ــت نمی کنن ــدن فعالی ــش مع ــه در بخ ــرادی ک ــه اف ــد ن .برس
 در ادامــه یحیــی آل اســحاق ، ریاســت اتــاق تهــران ، بــا اشــاره بــه
 ســیر تاریخــی بخــش معــادن کشــور گفــت: قانــون معــادن کشــور
ــه ــه طــوری ک ــادی را پشــت ســر گذاشــته اســت ب  تطــورات زی
 در ابتــدا اجــازه ورود هیــچ بخــش خصوصــی داده نمی شــد چــرا
 کــه معــادن را جــز انفــال و امــوال دولــت می دانســتند امــا بعــد
ــری ــون کامل ت ــه قان ــرد و ب ــر ک ــون تغیی ــی، قان ــت زمان  از گذش

رســیدیم و شــرایط بــرای حضــور بخــش خصوصــی فراهــم شــد

ــورده ــت نخ ــای دس ــت  ه ــه ظرفی ــاره ب ــن اش ــحاق، ضم  آل اس
 معــادن کشــور گفــت، فعــاالن ایــن بخــش نســبت بــه بخش هــای
 دیگــر مزیتــی دارنــد چــرا کــه تنهــا از 10 -20  درصــد از ذخایــر
 الهــی درون زمیــن اســتفاده شــده و ظرفیت هــای زیــادی دســت

.نخــورده باقــی مانده اســت
ــات و شــروع ــه نزدیکــی انتخاب ــا اشــاره ب ــاق تهــران، ب  رئیــس ات
 دوره جدیــد هیئــت نماینــدگان گفــت: در دوره جدیــد بایــد تالش
 کــرد طرحــی نــو در بخــش معــدن و معــدن کاری درانداخــت و بــا
 تشــکل گرایی بــه ایجــاد فضــای امــن کاری بــرای معــدن کاران و
 حمایــت از آنهــا پرداخــت. او افــزود: جلــب حمایت هــای دولتــی

.در ایــن بخــش نیــز بــه تشــکل گرایی نیــاز دارد
 آل اســحاق، بــا اشــاره بــه وظایــف اتــاق در راســتای بیــن المللــی
 کــردن فضــای کســب و کار بــرای فعــاالن اقتصــادی گفــت: بخش
 معــدن نیــز ماننــد همــه رشــته های فعالیــت اقتصــادی در کشــور
 اگــر بــه روز نباشــد و همزمــان بــا اطالعــات و تکنولــوژی و بــازار
 جهانــی پیــش نــرود، در فضــای بین المللــی رشــد نخواهــد کــرد
ــی، ــرای اســتفاده بهینــه از فرصت هــای جهان  و ضــروری اســت ب

.بــه ایــن مــوارد توجــه شــود
 در ادامــه جلســه داریــوش اســماعیلی، نماینــده مــردم در مجلــس
ــه گزارشــی از اقدامــات نماینــدگان  شــورای اســالمی ضمــن ارای
 بــرای بهبــود فعالیت هــای ایــن بخــش عنــوان کــرد: در مجلــس
 نهــم بخــش معــدن بــه عنــوان یکــی از محورهــای اصلــی همــواره
ــد ــدگان ســعی مــی کنن ــوده و نماین ــدگان ب ــورد توجــه نماین  م
ــاط داشــته و ــن بخــش ارتب ــاالن ای ــا فع ــه طــور مســتمر ب ــا ب  ت

نظــرات آنهــا را مــورد توجــه قــرار دهنــد
ــادن گام ــون مع ــاده 24 و 14 قان ــالح م ــزود: اص ــماعیلی اف  اس

ــن دوره برداشــته شــد ــه در ای ــود ک ــی ب .بزرگ
 در انتهــای جلســه بــا رای گیــری از اعضــا، تشــکیل کنفدراســیون

.معــدن مــورد توافــق قــرار گرفــت

–– در نشست فعاالن بخش معدن تصویب شد؛
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ــدی ــای تولی ــروه ه ــن گ ــته در بی ــال گذش ــدن در س  بخــش مع
ــه خــود اختصــاص داد ــم رشــد را ب ــن رق ــران،  باالتری  اقتصــاد ای
 و میــزان رشــد تولیــد ناخالــص ایــن بخــش بــه مــرز 10 درصــد

.رســید
 بــه گــزارش ایمیــدرو ،  بانــک مرکــزی ایــران بــا انتشــار برآوردهای
ــد ــزان رش ــال ۹3 می ــران در س ــادی ای ــوالت اقتص ــه از تح  اولی
 بخــش معــدن در 4 فصــل ســال قبــل را بــه ترتیــب 1۷.3 درصــد، 
ــل ــه قاب  3.4درصــد،  11.3 درصــد و ۷.6درصــد اعــالم کــرد. نکت
ــوم را ــاه س ــه م ــد در س ــزان رش ــتر می ــه پیش ــت ک ــه اینس  توج
 10.۷درصــد اعــالم کــرده بــود کــه بــر اســاس برآوردهــای جدیــد

.آن رقــم بــه 11.3درصــد رســید
ــت ــش دس ــن جه ــه ای ــال ۹3 ب ــی در س ــدن در حال ــش مع  بخ
ــرده ــد ک ــم درصــد رش ــا ۹ده ــال ۹2 تنه ــه در س ــرد ک ــدا ک  پی
ــود. در ســال گذشــته طبــق برآوردهــای بانــک مرکــزی،  رشــد  ب
ــه ــات ب ــادن و خدم ــع و مع ــای کشــاورزی،  نفــت،  صنای ــروه ه  گ
ــالم ــه 3.۸ درصــد،  4.۸درصد، ۵درصــد و 2.4درصــد اع ــب ب  ترتی

ــده است .ش
ــبب ــدن س ــش مع ــاالی بخ ــهم ب ــادن س ــع و مع ــروه صنای  در گ
ــه ۵درصــد شــده اســت ایــن  ارتقــای میــزان رشــد ایــن گــروه ب
 در حالــی اســت کــه رشــد بخــش صنعــت در ســال ۹3 بــه عــدد

.۵درصــد رســید
ــی ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــال رش ــن ح ــزی در همی ــک مرک  بان
ــادآور ــال ی ــا اینح ــرد ب ــالم ک ــد اع ــال ۹3 را 3درص ــران در س  ای
 شــده اســت کــه در ســه ماهــه چهارم)ژانویــه تــا مــارس 201۵(

ــود ــرده ب ــی 6درصــد رشــد ک ــص داخل ــد ناخال .تولی
 اطالعــات رشــد ارزش بخــش هــای مختلــف اقتصــادی حاکــی از
 مالیــم تــر شــدن رونــد بهبــود و رونــق نســبی در فصــل چهــارم

.ســال 13۹3 در مقایســه بــا ســه فصــل قبــل اســت
ــن بخــش ــد در بی ــی ده ــزی نشــان م ــک مرک ــزارش بان ــن گ  ای
 هــای تولیــدی و خدماتــی تنهــا بخــش خدمــات موسســات پولــی
ــوری ــه ط ــد ب ــته ان ــد داش ــدن رش ــش مع ــش از بخ ــی بی  و مال
 کــه رشــد خدمــات ایــن بخــش بــه 1۵.۷درصــد رســید در حالــی
 کــه رشــد خدمــات موسســات پولــی و مالــی در ســال ۹2 منفــی
 12.۷درصــد بــود کــه در ســال ۹3 بــا 2۷ پلــه ای صعــود بــه رقــم

1۵.۷درصــد دســت پیــدا کــرده اســت

تدوین برنامه عملیاتی صنعت
در 

پسا تحریم

رشد 9.8 درصدی معدن
باالترین در میان بخش های تولیدی 

 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: وصولــی ســازمان :
ــی ــدی نیســت و حت ــه نق ــوی پرداخــت یاران ــدی، جوابگ  هدفمن
 دولــت بــرای پرداخــت یارانــه نقــدی 2مــاه اخیــر از جــای دیگــری

ــه اســت ــدی کمــک گرفت ــراز ســازمان هدفمن ــه غی .ب
 مهنــدس محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت
 در برنامــه تلویزیونــی »نــگاه یــک« بــا بیــان اینکــه رهبــر معظــم
ــی ــت های مختلف ــب سیاس ــی را در قال ــاد مقاومت ــالب، اقتص  انق
 در بخــش اقتصــاد مطــرح کرده انــد، اظهــار کــرد: آنچــه در
ــه از ــان شــده، انســجام همه جانب  24 اصــل اقتصــاد مقاومتــی بی
 سیاســت های مختلــف اقتصــادی بــا هــدف عجیــن شــدن کشــور

.برای توســعه اســت
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 16 مــورد از سیاســت های
 اقتصــاد مقاومتــی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه
ــوط می شــود ــدن و تجــارت مرب ــت، مع ــای وزارت صنع  فعالیت ه
ــا ــن وزارتخانه ه ــن اصــول را بی ــدی ای ــک جمع بن ــا ی ــت ب  و دول
ــه ــه عنــوان وظایــف اصلــی ایــن وزارتخان  تقســیم و 3 مــورد را ب
 تلقــی کــرد، افــزود: بــا ایــن حــال ایــن وزارتخانــه بقیــه مــوارد را
 رهــا نکــرده و برنامــه عملیاتــی را در این بــاره تدویــن کــرده و در
 شــورای اقتصــاد بــه تصویــب رســاند کــه درحال حاضــر همــکاران
ــتند.مهندس ــرای آن هس ــه اج ــغول ب ــف مش ــطوح مختل  در س
ــه ــوط ب ــا مرب ــن بنده ــی از مهم تری ــه داد: یک ــت زاده ادام  نعم
ــا ــردن یارانه ه ــد ک ــای هدفمن ــتفاده از ظرفیت ه ــر اس ــد ب  تاکی

 در جهــت افزایــش تولیــد، اشــتغال، بهــره وری و توســعه صــادرات
ــه شــده  غیرنفتــی اســت کــه در ایــن زمینــه پیشــنهادهایی ارائ
 اســت.وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه رشــد مناســب صنعتــی
 در ســال گذشــته اشــاره و تصریــح کــرد: براســاس اعــالم بانــک
 مرکــزی بخــش صنعــت از ۷/6درصــد رشــد ارزش افــزوده، بخــش
 معــدن از ۸/۹درصــد و بخــش تجــارت نیــز از رشــد ۷/3 درصــدی
ــت.به ــوده اس ــوردار ب ــال ۹2 برخ ــه س ــبت ب ــزوده نس  ارزش اف
ــار رســمی کشــور نشــان دهنده رشــد مناســب در ــه وی آم  گفت
ــاری کــه در ســال ۹1 و ــه اقتصــاد در ســال ۹0 اســت؛ آم  زمین
ــا رشــد ــه رشــد منفــی داد به طــوری کــه ب  ۹2 جــای خــود را ب
ــه ــدی مواج ــتغال 36 درص ــش اش ــدی و کاه ــی 10 درص  منف
ــت ــد مثب ــه رش ــال ۹3 ب ــرای س ــار ب ــن آم ــاره ای ــدیم و دوب  ش
ــی و ــادرات غیرنفت ــاره ص ــت زاده درب ــدس نعم ــت یافت.مهن  دس
 بهبــود آن نیــز اظهــار کــرد: رهبــر معظــم انقــالب حتــی فراتــر
ــه از آن ــد ک ــرار داده ان ــد ق ــورد تاکی ــی را م  از اصــول، برنامه های
ــع از ســر راه صــادرات ــه برداشــتن تمــام موان ــوان ب  جملــه می ت
 غیرنفتــی، حمایــت از صــادرات غیرنفتــی و تولیــد بــرای صــادرات

.غیرنفتــی اشــاره کــرد

 تصمیمات سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی
 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ادامــه بــا بیــان اینکــه
ــد اقتصــادی کشــور ــری در رون ــا تاثی ــد تحریم ه  برخــی معتقدن
ــای ــم همچــون بســتن دســت و پ ــت: تحری  نداشــته اســت، گف
ــد ــخص می توان ــن ش ــرایط ای ــن ش ــا در ای ــت؛ آی ــخص اس  ش
ــمن ــزود: دش ــد؟ وی اف ــت کن ــان آزاد فعالی ــک انس ــون ی  همچ
 محدودیت هایــی را ایجــاد کــرد؛ در ایــن زمــان اعــالم شــد کــه
ــدارد، از ایــن رو آنهــا پیــچ  محدودیت هــای اجــرا شــده، اثــری ن
 تحریم هــا را ســفت کردنــد. در ایــن میــان حتــی اعــالم کردیــم
ــیمی ها ــد پتروش ــت از درآم ــد نف ــش درآم ــورت کاه ــه در ص  ک
 اســتفاده می کنیــم کــه آنهــا نیــز اقــدام بــه تحریــم پتروشــیمی
 کردنــد. مهنــدس نعمــت زاده بــا بیــان اینکــه بــه هــر حــال ایــن
 مســائل باعــث نمی شــود کــه انســان دســتان خــود را بــاال بــرده
 و اعــالم کنــد کــه نمی توانــد کاری از پیــش ببــرد، اظهــار کــرد:
 بــه عنــوان مثــال در حــوزه خــودرو تمــام خودروســازان اروپایــی،
 ژاپنــی و کــره ای ایــران را تحریــم کردنــد، از ایــن رو زمانــی کــه
ــد ــار تولی ــوان انتظ ــه می ت ــد چگون ــور نمی رس ــه کش ــه ب  قطع

باکیفیــت را داشــت؟
 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت دربــاره عقــب کشــیدن شــرکت
 پــژو همزمــان بــا اعمــال تحریم هــا بــا وجــود قــرارداد بــا
 ایــران تــا ســال 2014م اظهــار کــرد: زمانــی کــه اتحادیــه اروپــا
ــران کار ــا ای  تحریمــی را تصویــب می کنــد کــه هیــچ شــرکتی ب
 نکنــد، پــس ایــن شــرکت ها قــادر بــه ادامــه روابــط خــود بــا ایران
 نیســتند البتــه مذاکراتــی در این بــاره انجــام شــده بــود امــا تــوان
ــی کــه ــران را نداشــتند.وی ابرازکــرد: زمان ــه ای ــه ب ــروش قطع  ف

 دولتــی تصمیــم سیاســی بگیــرد، بنگاه هــای اقتصــادی آن کشــور
 نیــز موظــف بــه اجــرا هســتند. درواقــع تصمیمــات سیاســی بــر
ــان ــن می ــت. در ای ــم اس ــی حاک ــادی و بازرگان ــات اقتص  تصمیم
 حتــی بانک هایــی کــه تمایــل بــه همــکاری بــا ایــران داشــتند در
ــد، حتــی تعــدادی کــه از طریــق واســطه  ایــن امــر موفــق نبودن
ــال ــر ح ــه ه ــدند. ب ــه ش ــد، جریم ــکاری می کردن ــران هم ــا ای  ب
ــام مســئول ــن مق ــد. ای ــع خــود فکــر می کنن ــه مناف ــز ب ــا نی  آنه
ــورم از ــر ت ــالوه ب ــدی ع ــی 10 درص ــد منف ــه رش ــان اینک ــا بی  ب
ــه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــأت می گرف ــز نش ــا نی  تحریم ه
ــه کشــور وارد شــد و ــات خــودرو ب ــو، قطع ــه ژن ــاد موافقتنام  مف
 توانســتیم تولیــد ایــن محصــول را افزایــش دهیــم کــه ایــن رونــد
 باعــث فعــال شــدن قطعه ســازان هــم شــد. وزیــر صنعــت، معــدن
ــور ــبه موت ــد یک ش ــت نمی توان ــه صنع ــان اینک ــا بی ــارت ب  و تج
ــوز ــا هن ــتند ام ــی داش ــد خوب ــازان رش ــت: قطعه س ــازد، گف  بس
ــن ــیده اند، بنابرای ــک نرس ــه ی ــا و درج ــتانداردهای دنی ــه اس  ب
ــی ــش فن ــا دان ــازان کشــور ب ــی قطعه س  الزم اســت ســطح آگاه
ــه 1۸ ــد چراک ــش یاب ــترک افزای ــرمایه گذاری مش ــی و س  خارج

.درصــد ارزش افــزوده صنعــت ناشــی از خــودرو اســت

 رونمایی از برنامه راهبردی 1۰ ساله صنعت
ــداوم ــرای احتمــال ت ــزی ب ــاره برنامه ری  مهنــدس نعمــت زاده درب
 تحریم هــا گفــت: بــه زودی از برنامــه راهبــردی 10 ســاله صنعــت
ــود ــع موج ــداوم وض ــه ت ــامل 2 گزین ــه ش ــود ک ــی می ش  رونمای
ــه ــاده بلک ــود را آم ــا خ ــه تنه ــن ن ــت، بنابرای ــو تحریم هاس  و لغ
ــدن ــت، مع ــر صنع ــم. وزی ــن کرده ای ــز تدوی ــی نی ــه عملیات  برنام
ــته ــادی داش ــزی جه ــد برنامه ری ــه بای ــان اینک ــا بی ــارت ب  و تج
ــه دلیــل ــا ب ــزود: پیش بینــی آینــده مشــکل اســت ام  باشــیم، اف
ــی کار ــع طبیع ــی و مناب ــانی، فیزیک ــای انس ــتن ظرفیت ه  داش
ــر ــرد: درحال حاض ــح ک ــرد.وی تصری ــم ب ــش خواهی ــود را پی  خ
ــه ــم ک ــنهاد داده ای ــار پیش ــول و اعتب ــورای پ ــه ای در ش  آیین نام
ــر ــدازه ای کمت ــدی از ان ــای تولی ــهیالت بنگاه ه ــزان تس ــر می  اگ
ــات خــود را پرداخــت ــه ۵ درصــد مطالب ــر اینک ــود مشــروط ب  ب
 کننــد بــه مــدت ۵ ســال اســتمهال و جریمــه آنهــا نیــز بخشــیده
ــی از ــدی و صنعت ــای تولی ــی واحده ــزان بده ــر می ــود و اگ  ش
ــد ــت 1۵ درص ــرط پرداخ ــه ش ــتمهال ب ــود اس ــتر ب ــدی بیش  ح
ــا بیــان اینکــه از  از مطالبــات انجــام خواهــد شــد.وی در ادامــه ب
 ابتــدای آغــاز بــه کار دولــت تدبیــر و امیــد تاکنــون ۸ هــزار واحــد
ــادآور ــت، ی ــده اس ــدازی ش ــل و راه ان ــی تکمی ــام صنعت  نیمه تم
ــر پرداخــت تســهیالت ــت قبــل تصمیمــی مبنــی ب  شــد: در دول
 ارزانقیمــت بــرای طرح هــای زودبــازده در دســتور کار قــرار
 گرفــت کــه باعــث شــد حتــی افــراد غیرصنعتگــر نیــز بــه دریافــت
 تســهیالت و احــداث واحــد تولیــدی و صنعتــی اقــدام کننــد امــا
 در میــان راه بــا مشــکالتی مواجــه شــدند کــه در شــرایط کنونــی

ــتیم ــا هس ــن طرح ه ــدازی ای ــال راه ان .در ح

وزیر صنعت، معدن و تجارت از رونمایی برنامه راهبردی 1۰ ساله خبر داد
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جــذب  بــرای  یازدهــم  دولــت  اشــتیاق  و  ســیگنال ها 
خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  بیشــتر،  ســرمایه گذاری 
جــذب شــده توســط ایــران در ســال 2014 بــا  کاهــش 30.۹۸ 
ــران در ســال  ــه ای ــی اســت ک ــن درحال مواجــه شــده اســت. ای
2013 نیــز بــا کاهــش 3۵ درصــدی جــذب ســرمایه گذاری 
ــود. ــده ب ــه ش ــش از آن مواج ــال پی ــه س ــبت ب ــی نس خارج

ایــران در ســال 2013 بالــغ بــر 3 میلیــارد و ۵0 میلیــون دالر 
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی جــذب کــرده بــود کــه ایــن 
رقــم در ســال 2014 بــه 2 میلیــارد و 10۵ میلیــون دالر کاهــش 
یافتــه اســت. میــزان سرمایه مســتقیم خارجــی جــذب شــده در 
ســال 2012 نیــز بالــغ بــر 4 میلیــارد و 662 میلیــون دالر بــوده 

اســت.
ــه  ــران از ده ــه ای ــی ک ــتقیم خارج ــذاری مس ــرمایه گ کل س
ــارد و 4۷  ــرده اســت 43 میلی ــال 2014 جــذب ک ــا س 1۹۹0 ت

ــده اســت. ــرآورد ش ــون دالر ب میلی
ــن  ــال 2014 همچنی ــران در س ــزارش، ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــارج انجــام  ــذاری مســتقیم در خ ــون دالر ســرمایه گ 60۵ میلی
داده اســت کــه ایــن رقــم بــا افزایــش 314 درصــدی نســبت بــه 
ســال قبــل از آن مواجــه شــده اســت. ایــران در ســال 2013 بالغ 
بــر 146 میلیــون دالر ســرمایه گــذاری مســتقیم در کشــورهای 

دیگــر انجــام داده بــود.
کل ســرمایه گــذاری مســتقیم ایــران در خــارج از دهــه 1۹۹0 
تــا ســال 2014 نیــز 4 میلیــارد و ۷2۵ میلیــون دالر بــوده اســت.

*نــزول 2۵ پلــه ای ایــران در رده بنــدی جهانــی از نظــر میــزان 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در ســال های 2013 و 2014

ــان 200  ــارس، می ــه نقــل از ف ــن ب ــه گــزارش اقتصــاد آنالی ب
ــان  ــه ۷4 جه ــزول در رتب ــه ن ــا 1۵ پل ــران ب ــان،  ای ــور جه کش
ــی در  ــتقیم خارج ــذاری مس ــرمایه گ ــذب س ــزان ج ــر می از نظ
ســال 2014 قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس میــزان جــذب 
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی ایــران در ایــن ســال کمتــر 

ــوده اســت. از ۷3 کشــور ب
ــه  ــا 10پل ــال 2013 ب ــران در س ــه ای ــت ک ــی اس ــن درحال ای
نــزول در جایــگاه ۵۹ قــرار داشــت و رتبــه ایــران در ســال 2012 

برابــر بــا 4۹ بــود.
ــی را در  ــتقیم خارج ــذاری مس ــرمایه گ ــترین س ــن بیش چی
ســال 2014 جــذب کــرده اســت. رقــم جــذب ســرمایه گــذاری 
ــر 12۸  ــغ ب ــال 2014 بال ــور در س ــن کش ــی ای ــتقیم خارج مس

ــذب  ــه ج ــاره ب ــا اش ــود ب ــزارش خ ــن گ ــاد در جدیدتری آنکت
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 2 میلیــارد و 10۵ میلیــون 
دالری ایــران در ســال 2014 اعــالم کــرد، رتبــه ایــران در 
ــن نظــر طــی ســال های 2013 و 2014،  ــی از ای رده بنــدی جهان

ــت. ــیده اس ــه ۷4 رس ــده و ب ــراه ش ــه ای هم ــزول 2۵ پل ــا ن ب
)آنکتــاد(  ملــل  ســازمان  توســعه  و  تجــارت  کنفرانــس 
جدیدتریــن گــزارش خــود از سلســله گزارش هــای ســرمایه 
گــذاری خارجــی جهــان در ســال 201۵ را ســاعاتی قبــل منتشــر 
ــه ســرمایه گــذاری مســتقیم  ــوط ب ــار مرب کــرد کــه طــی آن آم
ــه شــده اســت. ــان در ســال 2014 ارائ خارجــی کشــورهای جه

بــر اســاس ایــن گــزارش کــه نســخه ای از آن بــه دســت 
ــارس رســیده اســت، کل ســرمایه گذاری مســتقیم  ــزاری ف خبرگ
خارجــی انجام شــده در جهــان طــی ســال 2014 بالــغ بــر 1.22 
تریلیــون دالر بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن 16.4 

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد کاه درص
بــر اســاس برآوردهــای آنکتــاد ایــن رقــم در ســال 2013 بالــغ 

بــر 1.46 تریلیــون دالر بــوده اســت.
کشــورهای درحــال توســعه بیشــترین ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی را در ایــن ســال جــذب کرده انــد. ایــن کشــورها ۵۵.۸1 
ــی  ــان یعن ــی جه ــتقیم خارج ــذاری مس ــرمایه گ ــد کل س درص

6۸1 میلیــارد دالر را در ســال 2014 جــذب کردنــد.
ســهم کشــورهای توســعه یافتــه نیــز در ایــن زمینــه نزدیــک به 
41 درصــد بالــغ بــر 4۹۸ میلیــارد دالر بــوده اســت. اقتصادهــای 
ــذاری  ــرمایه گ ــد از کل س ــدود 4 درص ــز ح ــذار نی ــال گ درح
ــال  ــارد دالر را در س ــی 4۸ میلی ــان یعن ــی جه ــتقیم خارج مس

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن 2014 ب
ــال  ــورهای در ح ــار، کش ــتین ب ــرای نخس ــال 2012 ب در س
توســعه از کشــورهای توســعه یافتــه در جــذب ســرمایه گــذاری 
ــال  ــت را در س ــن وضعی ــد و ای مســتقیم خارجــی پیشــی گرفتن
ــاً  ــعه تقریب ــال توس ــورهای درح ــد. کش ــظ کردن ــز حف 2014 نی
ــن  ــه در ای ــعه یافت ــارد دالر بیشــتر از کشــورهای توس 1۸3 میلی

ــد. ــذاری مســتقیم خارجــی جــذب کردن ــرمایه گ ــال س س

* دومیــن ســال متوالــی کاهــش ســرمایه گذاری 
ــدی ــش 31 درص ــران/ کاه ــی در ای خارج

علی رغــم  بین المللــی،  نهــاد  ایــن  گــزارش  اســاس  بــر 

ــوده اســت. ــارد دالر ب میلی
ــرمایه  ــارد دالر س ــر 161 میلی ــغ ب ــال 2012 بال ــکا در س آمری

ــود. گــذاری مســتقیم خارجــی جــذب کــرده ب
ــه اســت.  ــرار گرفت ــه دوم ق ــن،  هنگ کنــگ در رتب ــس از چی پ
میــزان جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی ایــن کشــور در 

ســال 2014 بالــغ بــر 103 میلیــارد دالر گــزارش شــده اســت.
آمریــکا بــا جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ۹2 
ــن کشــور  ــه اســت. ای ــرار گرفت ــه ســوم ق ــارد دالری در رتب میلی
ــارد دالری در  ــرمایه گذاری 230 میلی ــذب س ــا ج ــال 2013 ب س
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــت. ج ــرار داش ــت ق ــه نخس رتب

ــت. ــه اس ــش یافت ــارد دالر کاه ــکا 13۸ میلی آمری
ــارد دالر،  ــا 6۷ میلی ــارد دالر، ســنگاپور ب ــا ۷2 میلی انگلیــس ب
ــا ۵3 میلیــارد دالر،اتریــش  ــادا ب ــا 62 میلیــارد دالر، کان برزیــل ب
ــا 30  ــد ب ــارد دالر و هلن ــا 34 میلی ــد ب ــارد دالر، هن ــا ۵1 میلی ب
میلیــارد دالر به ترتیــب در رتبه هــای ســوم تــا دهــم از ایــن نظــر 

ــد. ــرار گرفته ان ق
میــزان ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی جذب شــده توســط 
ــارد  ــارت اســت از: فرانســه 1۵ میلی برخــی کشــورهای دیگــر عب
دالر، آلمــان 1.۸ میلیــارد دالر،  ایتالیــا 11 میلیــارد دالر،  ژاپــن 2 
میلیــارد دالر،  کــره جنوبــی ۹ میلیــارد دالر،  اندونــزی 22 میلیــارد 

دالر،  افغانســتان ۵4 میلیــون دالر و ترکیــه 12 میلیــارد دالر.

*نزول 3 پله ای ایران در خاورمیانه
ــران از  ــد ای ــان می ده ــاد نش ــوی آنکت ــده از س ــه ش ــار ارائ آم
نظــر جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در ســال 2014 
میــان 14 کشــور غــرب آســیا رتبــه 6 را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. رتبــه ایــران در ســال گذشــته 3 اعــالم شــده بــود.
در ایــن منطقــه ترکیــه بــا جــذب 12.14 میلیــارد دالر ســرمایه 

گــذاری مســتقیم خارجــی رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت و امــارات بــا جــذب 10.06 میلیــارد دالر در رتبــه دوم 

قــرار گرفتــه اســت.
میــزان ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی جذب شــده توســط 
کشــورهای دیگــر منطقــه عبــارت اســت از: بحریــن ۹۵۷ میلیــون 
دالر، عــراق 4.۷۸2 میلیــارد دالر، اردن 1.۷60 میلیــارد دالر،  
ــان  ــارد دالر، عم ــان 2.0۷0 میلی ــون دالر، لبن ــت 4۸6 میلی کوی
1.1۸0 میلیــارد دالر،  قطــر 1.040 میلیــارد دالر، عربســتان 
۸.012 میلیــارد،  فلســطین 124 میلیــون دالر و یمــن ۵۷۸ 

ــون دالر. میلی

ترکیه در خاورمیانه اول شد
 کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران
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انتصاب قائم مقام معاون آموزش پژوهش
و فناوری وزارت صنعت 

ــه ــت ک ــن اس ــدگان ای ــات نماین ــف اساســی هی ــه وظای  از جمل
ــارت ــدن و تج ــای صنعت،مع ــه ه ــتای برنام ــت را در راس  دول
ــا و ــرح ه ــا؛ ط ــش ه ــعه بخ ــت توس ــد و درجه ــی کن  همراه

ــد ــه دهن ــنهاداتی را ارائ .پیش
ــی ــت: ترکیب ــارت، گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــام وزی ــم مق  قائ
 کــه درهیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران شــکل گرفتــه قابــل
 توجــه اســت چراکــه هــم در بخــش نفــت ،گاز و پتروشــیمی و
 هــم در بخــش حمــل و نقــل نماینــده دارد ، بنابرایــن ایــن هیــات
ــا ــد و ب ــی کن ــرح م ــادی را مط ــم اقتص ــای مه ــه بخش ه  رییس
 هماهنگــی خوبــی کــه بــا دولــت خواهــد داشــت آنچــه کــه بــه

.نفــع اقتصادکشوراســت را بــه جلــو خواهــد بــرد
 مجتبــی خســروتاج در گفتگــو بــا خبرنــگار ایلنــا، در
 خصــوص برگــزاری انتخابــات اتــاق بازرگانــی و نحــوه هماهنگــی
ــات شهرســتان ها ــت، اظهــار داشــت: خوشــبختانه انتخاب ــا دول  ب
 طبــق برنامــه و بــدون تغییــری جزیــی در 1۸ اســفند برگزارشــد؛
ــد، ــی ش ــش بین ــه پی ــی ک ــه اجرای ــن نام ــق آیی ــن طب  همچنی
 انتخابــات اتــاق ایــران نیــز در خــرداد مــاه برگــزار شــد و
 خوشــبختانه شــاهد شــکل گیــری اتــاق هــای بازرگانــی و
 نماینــدگان تشــکل هــا کــه در مجمــوع هیــات نماینــدگان اتــاق
 بازرگانــی و صنایــع و معــادن کشــاورزی کشــور را تشــکیل مــی

ــتیم ــد، هس .دهن
ــن ــدگان ای ــات نماین ــف اساســی هی ــه وظای ــزود: از جمل  وی اف
 اســت کــه دولــت را در راســتای برنامــه هــای صنعتی،معــدن و
 تجــاری همراهــی کنــد و درجهــت توســعه بخش هــا طرح هــا و

ــه دهنــد .پیشــنهاداتی را ارائ
ــد و تجــارت ــه تولی ــه توجــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاج ب  خســرو ت
ــی ــش خصوص ــرف بخ ــه از ط ــت ک ــاله ای اس ــن مس ــم تری  مه
 مطــرح می شــود، افــزود: در حــال حاضــر در شــرایطی هســتیم
 کــه نبایــد از مســائل اقتصــادی و موضوعــات مربــوط بــه بخــش
ــه ای ــون لحظ ــویم؛ چ ــل ش ــاورزی غاف ــدن و کش ــت، مع  صنع
 درنــگ و غفلــت می توانــد موجــب ضــرر و زیــان در مســائل کالن

ــود .اقتصادی ش
 وی تاکیــد کــرد: اولیــن وظیفــه اتــاق، بــرآورده کــردن انتظــارات
ــن ــن اولی ــاق هســتند؛ بنابرای ــن ات ــه عضــو ای ــرادی اســت ک  اف
ــخگویی ــی پاس ــای بازرگان ــون اتاق ه ــق قان ــاق طب ــه ات  وظیف

 بــه نیــاز  بنگاه هــا و شــرکت هایی اســت کــه بــه نحــوی
 انتظــار دارنــد کــه اتــاق بــه عنــوان اولیــن مکانیــزم پاســخگویی

ــد ــرآورده کن ــای بخــش خصوصــی را ب .نیازه
 خســروتاج بیــان  داشــت: یکــی از کارهــای عمــده اتــاق ایجــاد
 هماهنگــی و همــکاری بیــن اعضــا اســت، امــروز اعضــای اتــاق
ــا ــی ب ــای جهان ــادرات در بازاره ــن بخــش ص ــی و فعالی  بازرگان
 مشــکالتی مواجــه هســتند کــه در بخــش رقابــت مطــرح اســت؛
 بنابرایــن نحــوه حضــور بنــگاه هــا در بخــش خارجــی و اینکــه
 چگونــه می تواننــد بــرای تامیــن منافــع خودشــان و منافــع ملــی
.بــا هــم همــکاری کننــد در دســتور کار اتــاق بازرگانــی اســت

ــای ــش اتاق ه ــی نق ــن الملل ــد بی ــرایط جدی ــزود: در ش  وی اف
 مشــترک بســیار کلیــدی اســت؛ از نظــر مــن نقــش اتــاق هــای
ــه بخــش ــی همــکار ی هــای دوجانب ــه بســتر اصل  مشــترک ک
 خصوصــی ایــران و کشــورهای دیگــر اســت در قالــب سیاســت
ــا ــادی ب ــط اقتص ــعه رواب ــرای توس ــت ب ــه دول ــی ک ــای کالن  ه

 کشــورهای پیرامــون دارد بســیار کلیــدی اســت و اتــاق می توانــد
.در ایــن بخــش بــه خوبــی حرکــت کنــد

ــر صنعــت، معــدن و تجــارت حضــور و فعالیــت ــم مقــام وزی  قائ
ــاق ــی را نیازمنــد  حمایــت ات  صادرکننــدگان در بازارهــای جهان
ــگاهی و در ــش نمایش ــت در بخ ــن حمای ــت: ای ــت و گف  دانس
ــی ــاس م ــوس احس ــیار محس ــاری بس ــای تج ــات ه ــش هی  بخ
 شــود؛منابع اتــاق می توانــد بــه ایــن بخــش کمــک کنــد؛ کمــک
 بــه تشــکل هــا و اعضــا بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی حائــز

ــت .اهمیت اس
 وی در پایــان اظهــار داشــت: آنچــه کــه طــی دو ســه ماه گذشــته
 صــورت گرفــت بیانگــر عــزم و اراده بخــش خصوصــی از فضــای

.جدیــد کاری دولت اســت

 وظیفه اتاق بازرگانی
همراهی دولت در اجرای برنامه های صنعت، معدن و تجارت است

»علــی تجــارت طــی حکمــی  و  معــدن   وزیــر صنعــت، 
 کرمانشــاه« را بــه ســمت قائــم مقــام معــاون آمــوزش، پژوهــش
و فنــاوری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت منصــوب کــرد.
ــه ــر ب ــت: نظ ــم آورده اس ــن حک ــت زاده در ای ــا نعم  محمدرض
 مراتــب شایســتگی، تعهــد و تجــارت ارزشــمند جنابعالــی و بنابــر
 پیشــنهاد معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری بــه ایــن ســمت
 منصــوب شــده اید. بــا عنایــت بــه گســتردگی و فرابخشــی بــودن
 فعالیت هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بالطبــع از آن
ــه امــور مرتبــط اهتمــام الزم  معاونــت انتظــار مــی رود نســبت ب

ــد ــه عمــل آوری .ب

ــه کارآیــی ــه اینکــه بخشــی از بهــره وری در تولیــد ب ــا توجــه ب  ب
ــز از ــی نی ــران معدن ــوزش کارگ ــود آم ــوط می ش ــان مرب  کارکن
 اولویت هــای تولیــد رقابت پذیــر اســت. حــال اگــر بخــش معــدن
ــدای ــم از ابت ــر بگیری ــل در نظ ــوم عام ــک مفه ــورت ی ــه ص  را ب
 حفاری هــای اکتشــافی، تجهیــزات اســتخراج و فــرآوری بــه
 سلســله فعالیت هــا و تجهیزاتــی نیــاز اســت کــه بــه طــور پیوســته

ــر هســتند .در حــال تغیی
ــن ــک از ای ــر ی ــزات در ه ــای تجهی ــه فناوری ه ــه ای ک ــه گون  ب
ــد و ــر می کن ــاله تغیی ــد س ــی چن ــای زمان ــل و در دوره ه  مراح
ــای ســطح ــان و ارتق ــوزش همزم ــد آم ــل نیازمن ــن دلی ــه همی  ب
 کارکنــان اســت.در ســال های گذشــته یــک ســری برنامــه
 آموزشــی بــرای تکنســین های معدنــی برگــزار می شــد کــه
ــا مســئله ــل شــد ام ــادن تبدی ــع و مع ــه دانشــگاه صنای  بعدهــا ب
 ایــن اســت کــه در آمــوزش بایــد تمــام ســطوح آمــوزش ببیننــد.
ــه ــود ن ــدن می ش ــش مع ــد وارد بخ ــاوری جدی ــک فن ــی ی  وقت

ــز ــران نی ــه کارگ ــوند بلک ــنا ش ــا آن آش ــران ب ــد مدی ــا بای  تنه
ــال در ــن ح ــا ای ــد. ب ــاوری را بیاموزن ــتفاده از فن ــوه اس ــد نح  بای
ــه ــه ای ک ــه گون ــود دارد، ب ــرا وج ــی در اج ــران ناهماهنگی های  ای
ــی ــت گاه ــدن اس ــین مع ــه تکنس ــوط ب ــه مرب ــی ک  فعالیت های
ــده ــوارد برعه ــود و در برخــی م ــام می ش ــران انج  از ســوی کارگ
 مهندســان معــدن اســت. بــه همیــن دلیــل بایــد اصالحاتــی انجام
ــد.همچنین ــذار باش ــیار اثرگ ــد بس ــوزش می توان ــه آم ــود ک  ش
ــر ــره وری موث ــای به ــد در ارتق ــدن می توان ــران مع ــوزش کارگ  آم
ــی ــدن تلق ــش مع ــدات بخ ــد تولی ــرای رش ــتری ب ــد و بس  باش
 شــود. بررســی آمــار بهــره وری بخش هــای مختلــف اقتصــادی در
 ســال های گذشــته تــا ســال ۹0 نشــان داده کــه بهــره وری بخــش
ــن موضــوع ــوده و ای ــر ب ــا باالت ــه ســایر بخش ه  معــدن نســبت ب
ــن ــد در ای ــروی توانمن ــتفاده از نی ــوزش و اس ــود آم ــر وج  بیانگ
 بخــش اســت.درحال حاضر بســیاری از معــادن کوچــک بــه دلیــل
ــد نتوانســته اند در ــروی انســانی کارآم ــت اســتفاده از نی  محدودی

 تولیــدات خــود بهبــود داشــته باشــند، بــه همیــن دلیــل شــاهد
ــادی ــود اقتص ــان رک ــک در زم ــادن کوچ ــی مع ــی برخ  تعطیل
ــری ــا قیمــت پایین ت ــدر محصــوالت ب ــر ق ــع ه  هســتیم. در واق
ــای ــدگاری بنگاه ه ــرایط مان ــداز ش ــان ان ــه هم ــوند ب ــد ش  تولی

ــی و ــای داخل ــا رقب ــت ب ــادی در رقاب  اقتص
.خارجی بیشتر فراهم خواهد شد
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