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پیـشگــفتار

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی هر ساله 29 بهمن ماه در سالروز ابالغ سیاست  های کلی 
اقتصاد مقاومتی برگزار می  شود. در این همایش، زمینه برای رصد و پایش اقتصاد مقاومتی 
در کشور، تقویت پایه  های علمی و سیاستی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور همه فعاالن این حوزه فراهم می  گردد.

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی که در حال حاضر معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در 
کشور است، توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی با همکاری دیگر نهادها برگزار می  شود. 

این همایش   سیاست پژوهی و عملیات پژوهی است و هر سال یک موضوع  رویکرد 
محوری را مدنظر قرار می  دهد تا راهکارهای الزم برای حل مسائل آن حوزه را با رویکرد 

»مقاوم سازی اقتصاد« در جامعه نخبگانی کشور طرح و بررسی نماید. 

هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع »تجارت منطقه  ای؛ اولویت راهبردی« 
برگزار شده و ویژه نامه حاضر مشتمل بر گفتگو با کمیته علمی همایش و سایر صاحب 
نظران حوزه تجارت خارجی، گزارش پیش نشست  های همایش، چکیده مقاالت تائید 
شده، گزارش روز برگزاری همایش و مجموعه تصاویر و بازتاب رسانه ای آن، در این 

راستا تهیه شده است.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی

بهمن ماه 1399
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در این فصل تاریخچه اقتصاد مقاومتی و همایش های ساالنه مرور شده است.

فصـل اول
تاریخچه اقتصاد مقاومتی و همایش ها



دبیرخانه همایش  ساالنه اقتصاد مقاومتی10

ویژه نامه هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

در همه کشورهای جهان، یکی از اقدامات مهم رهبران برای جهت دهی به ارکان مختلف 
اعم از مسئولین، سیاستگذاران، کارشناسان، دانشگاهیان، فعاالن اقتصادی و عموم مردم 
برای حرکت در راستای منافع ملی، طرح یک گفتمان و ترسیم یک چشم انداز است. 
این مهم گاه در قالب یک کلیدواژه، گاه در قالب یک اقدام ملی و گاه در قالب نهادسازی 

اتفاق می  افتد.

گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز در کشور به منظور جهت  دهی به تمام ارکان نظام جمهوری 
اسالمی ایران برای حرکت در مسیر مقاوم  سازی اقتصاد مطرح گردید و همان طور که 
رهبر معّظم انقالب آیت اهلل خامنه  ای بیان فرمودند، چنین رویکردی در جهان نیز مسبوق 

به سابقه بوده  است.

در واقع اقتصاد مقاومتی مطرح شد تا مهم  ترین نیاز کشور در حال و آینده یعنی ایجاد 
یک اقتصاد مقاوم، قدرتمند و پیشرو، با توان دوچندان نسبت به گذشته دنبال شود؛ هدفی 
که بدون حضور همه ارکان نظام از مسئولین دست اندرکار گرفته تا عموم مردم، محقق 

نخواهد گردید.

نیاز جمهوری اسالمی ایران به چنین اقتصادی، تنها متوجه شرایط تحریم نبوده و برای 
از  و  ضروری  شرایطی  هر  در  آن  تحقق  اقتصادی،  بعد  از  کشور  تقویت  و  پیشرفت 

اولویت  های اصلی است.

در ادامه به تاریخچه طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی در کشور پرداخته خواهد شد.

بخش اول
تاریخچه اقتصاد مقاومتی
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طرح کلیدواژه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار

کارآفرینان  از  با جمعی   13۸9 سال  شهریورماه  در  که  دیداری  در  انقالب  معّظم  رهبر 
داشتند، برای اولین بار کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند. ایشان در این دیدار 

فرمودند:

»از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد 
کرده؛ می  خواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، ای 
ملت! آزاد کرده  ای. این ملت راه را پیدا کرده. اصاًل محاسباتشان اشتباه است؛ نمی  فهمند 
چه کار باید بکنند و چه کار دارند می  کنند. خب، اما فشار می  آورند؛ فشار اقتصادی از راه 
تحریم  ها. ما باید یک اقتصاد مقاومتِی واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی 

معنایش این است.«

فعالیت دانشجویان، اساتید و مسئوالن کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی

نفتی،  با تشدید تحریم  های  انقالب و همزمان  از سوی رهبر  این موضوع  در پی طرح 
ایران، جمعی از دانشجویان دغدغه مند  بانکی و تجاری غرب علیه جمهوری اسالمی 
در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری در رشته  های اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری، با 
همکاری تعدادی از اساتید و مسئوالن خدوم کشور، همت خود را روی مطالعه پیرامون 
الگوی بومی اقتصاد جهت ارائه راهکارهایی به منظور مقاوم سازی آن گذاشتند. نتایج این 
مطالعات، پژوهش ها و پیگیری  ها، در دیداری که رهبر انقالب در مردادماه سال 139۰ با 

تشکل  های دانشجویی داشتند، خدمت ایشان ارائه گردید.

آیت اهلل خامنه  ای با اشاره به فعالیت  های دانشجویان، این حرکت را مفید و موثر دانستند 
و دانشجویان را به انجام چنین کارهایی تشویق نمودند:

»یکی از دوستان اطالع دادند که یک ستاد دانشجویی برای تحقیق در اقتصاد مقاومتی 



دبیرخانه همایش  ساالنه اقتصاد مقاومتی12

ویژه نامه هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

تشکیل شده. کار بسیار جالبی است. اینجور کارهای عمیق، همان چیزی است که کشور 
به آن احتیاج دارد. شما باید فکر کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. این تحقیق  ها اگر به درد 
آن دستگاه مسئول هم نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد، قطعًا به کار شما می  آید و به 

درد شما می  خورد. این، کار بسیار جالبی است.«

برگزاری اولین همایش اقتصاد مقاومتی در کشور

عنایت و توجه رهبر انقالب به این حرکت، شور و انگیزه  مضاعفی جهت ادامه فعالیت  ها در 
کار ایجاد کرد و دانشجویان دانشگاه  های مختلف، حول محور اقتصاد مقاومتی تالش  های 
خود را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه در این زمینه بیشتر نمودند. در پی این تالش  ها، جمع 
دانشجویی مذکور با همکاری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران در 

اردیبهشت ماه سال 1391، اولین همایش اقتصاد مقاومتی را در کشور برگزار کرد.

در این همایش آقایان دکتر سعید جلیلی مسئول وقت تیم مذاکره کننده هسته  ای، دکتر 
مسعود درخشان استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، دکتر غضنفری وزیر وقت صنعت، معدن 

و تجارت و دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانی نمودند.
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همچنین در این همایش، نتایج مطالعات، تحقیقات و پیگیری  های گروه  های دانشجویی 
بانکی، مسکن،  با موضوعات نظام  قالب مقاالتی  اقتصاد مقاومتی، در  فعال در موضوع 
صنعت، تجارت، ارز، تولید، نفت و انرژی و ... ارائه گردید و پس از آن نیز مورد پیگیری 

قرار گرفت.

همایش سال جاری نیز در ادامه این همایش به مرحله کنونی رسیده است.

بازتاب همایش در رسانه  های داخلی و خارجی

تقارن اولین همایش اقتصاد مقاومتی با مذاکرات هسته  ای و حضور مسئوالن وقت کشور 
تمام  روز  چند  تا  که  طوری  به  داشت؛  رسانه  ها  در  گسترده  ای  بسیار  بازتاب  آن،  در 

رسانه  های داخلی و خارجی به پوشش اخبار این همایش و تحلیل   آن می  پرداختند.

قسمت  های مهمی از همایش به صورت زنده از شبکه خبر و پرس  تی  وی پخش شد. بعد 
از همایش نیز در بخش  های مختلف خبری صداوسیما، گزارش برگزاری آن انتشار یافت. 
برخی از خبرگزاری  های خارجی از جمله رسانه  دولتی انگلیس )بی  بی  سی( نیز به بازتاب 
و ارائه تحلیل  های خود از برگزاری این همایش پرداختند و این اقدام جمهوری اسالمی 
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ایران که همزمان با مذاکرات هسته  ای و تشدید تحریم  ها بود را، اقدامی هوشمندانه در 
جهت تقویت اقتصاد برای مقابله با غرب توصیف کردند.

جریان سازی گفتمان اقتصاد مقاومتی در سطح کشور

پس از برگزاری اولین همایش اقتصاد مقاومتی و بازتاب رسانه  ای گسترده  آن و همچنین 
ارائه گزارشی از خروجی  های همایش خدمت رهبر معّظم انقالب، موجی در زمینه  اقتصاد 
مقاومتی در کشور به راه افتاد. آیت اهلل خامنه  ای نیز در دیدارهایی که پس از آن همایش با 
مسئوالن نظام و فعاالن اقتصادی و صنعتی و دانشجویان داشتند، ضمن تبیین ابعاد اقتصاد 
مقاومتی، تالش برای پیاده  سازی سیاست  های مرتبط با آن را به طور جدی از ایشان مطالبه 

نمودند؛ برای مثال ایشان در 3 مردادماه 1391 در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند:

مسائل  ناظر  که  کسانی  همه  ی  کردیم.  مطرح  را  مقاومتی«  »اقتصاد  پیش  سال  چند  »ما 
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کشور  بر  اقتصادی  فشار  دشمن،  هدف  که  بزنند  حدس  می  توانستند  بودند،  گوناگون 
مقاومتی  اقتصاد  البته  است.  مهم  مقاومتی  اقتصاد  است؛  مهم  اقتصاد  مسئله  ی   … است 
ما  نظر  به   … است  مقاومتی  اقتصاد  الزامات  اقتصاد، جزو  کردن  مردمی  دارد.  الزاماتی 
طرح  های »اقتصاد مقاومتی« جواب می  دهد. همین مسئله  ی سهمیه  بندی بنزین که اشاره 
اقتصاد مقاومتی است؛  ارکان  از  … مسئله  ی مدیریت مصرف، یکی  کردند، جواب داد 
یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه  های دولتی، هم دستگاه  های 
غیر دولتی، هم آحاد مردم و خانواده  ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعًا جهاد 
است. امروز پرهیز از اسراف و مالحظه  ی تعادل در مصرف، بالشک در مقابل دشمن 
یک حرکت جهادی است؛ انسان می  تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی  سبیل  اهللّ   را دارد. 
یک بُعد دیگِر این مسئله  ی تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید 
داخلی استفاده کنیم … کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی 

است.«

همچنین رهبر انقالب در دیدار با جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت  های دانش 
بنیان در تاریخ ۸ مردادماه سال 1391 فرمودند:

»ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفا کنیم. یکی از بخش  های ما، اقتصاد 
است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطی، اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که 
همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانی که ما داریم. 
به نظر من یکی از بخش  های مهمی که می  تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین 
کار شماست؛ همین شرکت  های دانش      بنیان است؛ این یکی از بهترین مظاهر و یکی از 
مؤثرترین مؤلفه      های اقتصاد مقاومتی است؛ این را باید دنبال کرد … هم دانشگاه      ها، هم 
دستگاه      های دولتی، هم آحاد مردمی که خوشبختانه توانائی و استعداد این کار را دارند، 
چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توانائی      های مالی، باید تالش کنند مسئولیت زمان خود 
و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند. این که ما عرض کردیم 
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»اقتصاد مقاومتی«، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است.«

ایشان در دیداری دیگر با دانشجویان در تاریخ 1۶ مردادماه 1391 فرمودند:

»اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می  دهد و اجازه می  دهد که حتّی 
در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته  باشند. این یک فکر است، یک 
مطالبه  ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، 
با زبان دانشگاهی، همین ایده  ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ 
یعنی آن اقتصادی که در شرائط فشار، در شرائط تحریم، در شرائط دشمنی  ها و خصومت 

های شدید می  تواند تضمین کننده  ی رشد و شکوفائی یک کشور باشد.«

ابالغ سیاست  های کالن اقتصاد مقاومتی

 ،1392 سال  ماه  بهمن   29 در  کشور،  سطح  در  مقاومتی  اقتصاد  سازی  گفتمان  از  بعد 
رهبر انقالب سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی را در 2۴ ماده پس از مشورت با مجمع 
تشخیص  مجمع  رئیس  و  گانه  سه  قوای  رؤسای  به  و  تهیه  نظام  مصلحت  تشخیص 

مصلحت نظام ابالغ نمودند.

ایشان در جریان ابالغ این سیاست  ها فرمودند:

»ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و 
زیرساخت  های گسترده و مهم  تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و 
دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ 
انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه   مشکالت 
اقتصادی فائق می  آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این 
ملت بزرگ صف  آرایی کرده، به شکست و عقب  نشینی وا می  دارد، بلکه خواهد توانست 
مانند  اختیار،  از  خارج  تحوالت  از  ناشی  بی  اطمینانی  های  و  مخاطرات  که  جهانی  در 
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بحران  های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای 
کشور در زمینه  های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان  ها و اصول قانون اساسی 
بنیان، درون  زا  و سند چشم  انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت 
و برون  گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام  بخش از نظام اقتصادی اسالم را 
عینیت بخشد. اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
ادامه و تکمیل سیاست  های گذشته، خصوصًا  اقتصاد مقاومتی که در  سیاست  های کلی 
سیاست  های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت 
صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابالغ می  گردد. الزم است قوای 
و  قوانین  تهیه  با  و  کنند  آن  اجرای  به  اقدام  زمان  بندی مشخص،  با  و  بی  درنگ  کشور 
مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصه  های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای 
نقش  آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل 
چشم  برابر  در  سیاسی  حماسه  همچون  نیز  ایران  بزرگ  ملت  اقتصادی  حماسه    الهی 

جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.«
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همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی هر ساله 29 بهمن ماه در سالروز ابالغ سیاست  های کلی 
اقتصاد مقاومتی برگزار می  شود و طی آن، زمینه برای رصد و پایش اقتصاد مقاومتی در 
عملیاتی  پیشنهادهای  ارائه  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاستی  و  علمی  پایه  های  تقویت  کشور، 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور همه فعاالن این حوزه فراهم می  گردد. این همایش 
که معتبرترین رویداد ساالنه اقتصاد مقاومتی در کشور است، برای کارشناسان، مسئولین، 
سیاست پژوهان و دانشگاهیان فرصتی فراهم می  سازد تا پیرامون مسائل مختلف کشور که 

در موضوع همایش مدنظر قرار گرفته   است  ، در تعاملی چند سویه به گفتگو بنشینند. 

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی با همکاری دیگر نهادها برگزار می  شود. 
رویکرد این همایش ساالنه سیاست  پژوهی و عملیات  پژوهی است و هر سال یک موضوع محوری را 
مدنظر قرار می  دهد تا راهکارهای الزم در آن حوزه را، با رویکرد مقاوم  سازی اقتصاد طرح و بررسی نماید.

طراحی این همایش به گونه  ای است که تنها به روز همایش منتهی نمی  شود؛ پیش از همایش 
مباحث در پیش  نشست  های تخصصی با حضور صاحب نظران از همه دیدگاه  ها، مورد بحث و 
بررسی قرار می  گیرد و نتایج در روز همایش ارائه می  گردد. همچنین پس از برگزاری همایش، نتایج 
و یافته  های سیاستی از دستگاه  ها و مسئولین مرتبط پیگیری و مطالبه می  شود تا منشا اثر واقع شود.

برگزاری اولین و دومین همایش اقتصاد مقاومتی

پس از برگزاری اولین همایش اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال 1391 و جریان  سازی 
شکل گرفته حول مفهوم اقتصاد مقاومتی پس از آن که در بخش قبلی توصیف گردید، 

بخش دوم
معرفی و تاریخچه همایش ساالنه 

اقتصاد مقاومتی
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دومین همایش اقتصاد مقاومتی با موضوع نفت و انرژی، بهمن ماه سال 1391 در دانشگاه 
علم و صنعت برگزار گردید.

بعد از این همایش، برگزاری سومین همایش اقتصاد مقاومتی تا سال 1395 به تاخیر افتاد؛ اما از 
سال 1395 اندیشکده اقتصاد مقاومتی مسئولیت برگزاری این همایش  ها را به عهده گرفت تا این 
جریان در فضای نخبگانی فعال بماند و هر ساله به ارزیابی مباحث مهم کشور در این زمینه بپردازد.

سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع »پایش وضعیت اقتصاد مقاومتی در سال 95 
و چشم انداز سال 9۶«، بهمن ماه سال 1395 در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و عملکرد 
دستگاه  ها در اقتصاد مقاومتی ضمن آن مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش برای اولین بار، 
عملکرد 2۴ دستگاه فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قالب کتابچه همایش ارزیابی شد.

اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  الرگانی  موسوی  آقایان 
الحسنه رسالت، سید محمد صاحبکار  بانک قرض  زاده مدیرعامل  محمدحسین حسین 
فناوری ریاست جمهوری، مهدی  معاونت علمی و  بنیان  دانش  امور شرکت  های  رئیس 
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غضنفری عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت و وزیر سابق 
صنعت، محمدحسین بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، علیرضا 
رزم حسینی استاندار استان کرمان، سیدفرشاد فاطمی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دکتر شقاقی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و  و 
معاون کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس عیدی فرماندار شهر قلعه 
گنج شهر نمونه اقتصاد مقاومتی و احمد توکلی مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و 

عدالت و نماینده سابق مجلس در این همایش سخنرانی کردند.
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وزارت  کرمان،  استانداری  مقاومتی،  اقتصاد  ساالنه  همایش  سومین  اختتامیه  مراسم  در 
جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی به عنوان 3 دستگاه نمونه در اقتصاد مقاومتی، 
تندیس برتر همایش را دریافت نمودند. همچنین 1۰ مقاله و 1۰ پایان نامه برتر همایش، 

تقدیرنامه و جوایز همایش را در این زمینه دریافت کردند.

کمیته علمی سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی را آقایان عطااهلل رفیعی آتانی عضو 
هیئت علمی رشته اقتصاد دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، محمد 
نوفرستی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، سیداحسان خاندوزی 
اقتصادی  دفتر  مدیرکل  دانشگاه عالمه طباطبایی و  اقتصاد  دانشکده    عضو هیئت   علمی 
دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  پژوهش  های مجلس، مهدی طغیانی عضو هیئت علمی  مرکز 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  سیاستگذاری  دفتر  مدیرکل  نریمانی  میثم  و  اصفهان 

جمهوری تشکیل می  دادند.
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ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  نیز  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش  سومین  حامیان 
جمهوری، مرکز همکاری  های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، بانک قرض الحسنه 
رسالت، مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسالمی، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه 
علم و صنعت ایران، دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع(، معاونت 
آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس، جامعه خبری تحلیلی الف، سازمان بسیج دانشجویی 
کل کشور، قرارگاه شهید باقری، قرارگاه شهید احمدی روشن و مرکز مطالعات اقتصادی 

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بودند.

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

اشتغال  ایجاد  تولید؛  از  »حمایت  موضوع  با  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش  چهارمین 
پایدار«، بهمن ماه سال 139۶ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این همایش، عالوه 
بر محوریت موضوع تولید و اشتغال با توجه به نامگذاری سال، عملکرد دستگاه  ها در 

اقتصاد مقاومتی نیز بررسی شد. 

بر این اساس، کتابچه »مسیر فرمانده اقتصاد ایران« در جریان همایش عرضه گردید. در 
این کتابچه که اولین محصول مکتوب در بررسی اقتصاد مقاومتی و اقدامات اجرایی آن 
در کشور بود، ضمن نقد و بررسی اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به ارزیابی 

1۰ دستگاه منتخب در چارچوب 95 اقدام جهشی و اولویت  دار پرداخته شد.
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کمیته علمی چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی را آقایان دکتر دژپسند عضو هیئت 
علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، دکتر عیوضلو  اسالمی، دکتر نصیری 
دفتر  مدیرکل  خاندوزی  دکتر  و  السالم  علیه  صادق  امام  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

اقتصادی مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسالمی تشکیل دادند.

همچنین در این همایش دکتر خالصی رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد و رئیس امور اقتصاد 
مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دکتر میرشجاعیان معاون 
اقتصاد، دکتر خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و دکتر زارع رئیس کمیته  وزیر 

اقتصاد مقاومتی مجلس سخنرانی کردند.
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همچنین در این همایش سه نشست سیاستی برگزار شد و در پایان از 1۰ مقاله و 1۰ 
پایان  نامه برتر اقتصاد مقاومتی که برای دبیرخانه همایش ارسال شده  بود، تقدیر به عمل 

آمد.
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پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

 29 ایران«  اقتصاد  پیشران  »انرژی؛  موضوع  با  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش  پنجمین 
پنجمین  برگزار شد. محورهای  ایران  علم و صنعت  دانشگاه  در  ماه سال 1397  بهمن 
همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی عبارت بودند از ساختار اداره بخش انرژی، انرژی و روابط 

خارجی، اقتصاد برق، زنجیره تامین صنعت انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز. 

کمیته علمی این همایش را آقایان دکتر عباس ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
شریف، دکتر محمودرضا حقی فام عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون 
پیشرفت  و  تحول  همکاری  های  مرکز  انرژی  معاون  خواه  وطن  سیروس  دکتر  توانیر، 
ریاست جمهوری، مهندس محمدرضا محمدخانی معاون زیربنایی سابق مرکز پژوهش  های 
مجلس، مهندس نصرت اله سیفی مدیرعامل سابق شرکت بهینه  سازی مصرف سوخت و 
دکتر محمد صادق کریمی دکترای سیستم  های انرژی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس 

انرژی تشکیل می  دادند. 

تحول  همکاری  های  مرکز  اسالمی،  شورای  مجلس  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  همچنین 
ریاست  فناوری  مطالعات  پژوهشکده  نیرو،  پژوهشگاه  جمهوری،  ریاست  پیشرفت  و 
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شهید  دانشگاه  کشور،  سوخت  مصرف  بهینه  سازی  سازمان  توانیر،  شرکت  جمهوری، 
بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس، حامیان این همایش بودند.

حضور  با  نشست  پیش  یک  محور   5 از  یک  هر  در  همایش،  این  برگزاری  از  پیش 
صاحبنظران حوزه مدنظر برگزار گردید.

در جریان این همایش کتابچه »مسیر انرژی ایران« توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی منتشر 
شد؛ این کتابچه حاوی 33 اقدام راهبردی در حوزه انرژی است که برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی در سطح کشور، باید در دستور کار قرار گیرد. 

بیش از ۴۰ مقاله برای دبیرخانه این همایش ارسا ل شده بود که مورد ارزیابی کمیته علمی 
قرار گرفت و ۸ مقاله به عنوان برترین مقاالت، مورد تقدیر قرار گرفت.
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ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع »نظام بانکی در خدمت تولید« 29 بهمن 
ماه سال 1397 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. محورهای ششمین همایش ساالنه 
اقتصاد مقاومتی عبارت بودند از ظرفیت پول در اقتصاد، نقش هدایت اعتبار در رونق تولید، 

جایگاه بانک مرکزی در تقویت تولید و عملکرد بانک  ها در حمایت از تولید. 

دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  اقدم  نصیری  علی  آقایان  را  همایش  این  علمی  کمیته 
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عالمه طباطبایی، کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع(، سید احسان 
خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و نماینده مجلس شورای اسالمی، 
)ع(، سید علی روحانی  امام صادق  محمدجواد شریف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه 
اسالمی و حسین درودیان  پژوهش  های مجلس شورای  اقتصادی مرکز  دفتر  مدیر کل 

پژوهشگر بانکی و مدرس اقتصاد دانشگاه تهران تشکیل می  دادند.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی، مرکز همکاری  های تحول و پیشرفت ریاست 
جمهوری، دانشگاه علم و صنعت ایران و بانک قرض الحسنه رسالت حامیان این همایش 

بودند. 

پیش از برگزاری این همایش، 5 پیش  نشست در موضوعات مرتبط با همایش با همکاری 
نهادهای مختلف برگزار شد. همچنین در جریان این همایش ویژه  نامه »نظام بانکی در 

خدمت تولید« توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی منتشر گردید.
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در این همایش آقایان دکتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، دکتر محمدجواد ایروانی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام 
صادق علیه السالم سخنرانی کردند. همچنین بیش از ۴۰ مقاله برای دبیرخانه این همایش 
ارسال شده بود که مورد ارزیابی کمیته علمی قرار گرفت و 11 مقاله به عنوان برترین 

مقاالت، مورد تقدیر قرار گرفت.
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در ادامه برگزاری شش همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، هفتمین  همایش ساالنه اقتصاد 
مقاومتی با موضوع »تجارت منطقه  ای؛ اولویت راهبردی« در دستور کار قرار گرفت؛ کتابچه 

حاضر ویژه این همایش تهیه شده است.

آقایان دکتر علی فکری کارشناس ارشد اقتصاد کشورهای شرق آسیا و مدیرکل وزارت 
امور خارجه، دکتر مهدی غضنفری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و وزیر 
اسبق صمت، دکتر اهلل مراد سیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع(، دکتر رضا 
محتشمی پور کارشناس اقتصاد کشورهای منطقه و قائم مقام بورس کاال و دکتر سید علی 
روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسالمی، کمیته علمی هفتمین 

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می  دهند.

پیش از برگزاری همایش، ۶ پیش نشست تخصصی حول محورهای همایش با حضور 
صاحب نظران برگزار گردید که گزارش آن در فصل سوم این کتابچه آمده است.

بخش سوم
هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی
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محورهای همایش

هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی حول ۴ محور و 12 زیرمحور برگزار می  شود که 
عناوین آن به شرح زیر است:

سیاست  ها و راهبردها
• جایگاه تجارت دوجانبه و چندجانبه منطقه  ای در تعامالت بین  المللی 
• رویکرد تعامل با پروژه  ها و اتحادیه  های اقتصادی فرامنطقه  ای 
• راهبردهای رونق تولید داخلی از مسیر تجارت منطقه  ای 

متولیان و بازیگران
• وظایف دولت در توسعه تجارت منطقه  ای 
• تقسیم کار دستگاه  های متولی در تجارت با کشورهای منطقه 
• الگوی نقش آفرینی سازمان  های عمومی غیر دولتی 

زیرساخت  ها و سازوکارها
• الزامات انعقاد توافقات تجاری و گمرکی 
• طراحی سازوکارهای مالی و بانکی تحریم ناپذیر 
• توسعه زیرساخت  های حمل و نقل و مسیرهای ترانزیت کاال 

ظرفیت  ها و فرصت  های ویژه
• ظرفیت  های منطقه در صادرات و واردات کاال و خدمات 
• الگوی توسعه تجارت با کشورهای محور مقاومت 
• فرصت  های سرمایه  گذاری در کشورهای منطقه 

در ادامه هر یک از زیرمحورهای 12 گانه همایش تشریح شده است:
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جایگاه تجارت دوجانبه و چندجانبه منطقه  ای در تعامالت بین  المللی

»موافقتنامه  معرفی  با  میالدی   9۰ دهه  اواسط  از  دوم،  از جنگ جهانی  پس  دوران  در 
عمومی تعرفه و تجارت« و پس از آن با تاسیس سازمان تجارت جهانی در سال 1995، 
اما  بوده  است؛  سازمان  این  برعهده  نوعی  به  بین  الملل  تجارت  عرصه  اصلی  راهبری 
اذعان  این سازمان  ناکارآمدی  به  تمام کشورهای جهان  تقریبا  اخیر  در طول سال  های 
از جمله  راهکارهای جایگزین  به سمت  2 دهه گذشته  دلیل طی  به همین  و  کرده  اند 
انعقاد توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه روی آورده  اند. در این میان سواالتی قابل 
و  دو  معایب  و  مزایا  بوده  است؟  چه  کشورها  تجارت  توسعه  الگوهای  است:  طرح 
متقابل  وابستگی  و  تجارت  چیست؟  الملل  بین  تجارت  در  منطقه  ای  چندجانبه  گرایی 
است  قرار  محور  این  در  بنابراین  دارد؟  نقشی  چه  کشور  تحریم  پذیری  در  منطقه  ای 
چندجانبه  و  دوجانبه  تجارت  جایگاه  نظر،  مد  موارد  سایر  و  سوال  ها  این  به  پاسخ  با 

منطقه  ای در تعامالت بین  المللی مشخص گردد.

رویکرد تعامل با پروژه  ها و اتحادیه  های اقتصادی منطقه  ای و فرامنطقه  ای

یکی از راه  های توسعه تجارت در کشورها، استفاده از ظرفیت پروژه  ها و اتحادیه  های منطقه  ای 
و فرامنطقه  ای است. وجود پروژه کالنی همچون طرح جاده ابریشم جدید چین و اتحادیه  هایی 
از جمله اوراسیا، سازمان اکو، سارک و ... تاثیر بسیاری بر تجارت منطقه  ای کشور دارد. سواالتی 
در این رابطه قابل طرح است از جمله این که نقش این پروژه  ها و اتحادیه  ها در توسعه تجارت 
منطقه  ای چیست؟ حضور ایران در طرح جاده ابریشم چین و پروژه  های کالن مشابه فرصت 
است یا تهدید؟ فرصت  ها، چالش  ها و وضعیت کنونی تعامل ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و سازمان اکو و سایر سازمان  های مشابه چیست؟ الگوی بهینه تعامل کشور با این پروژه  ها و 

اتحادیه  ها چه باید باشد؟ تعامل ایران با این پروژه  ها و اتحادیه  ها چه مالحظاتی دارد؟
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راهبردهای رونق تولید داخلی از مسیر تجارت منطقه  ای

است.  داخلی  تولید  به  تجارت خارجی، کمک   اهداف  مهم  ترین  از  یکی  بدون شک 
از  وارداتی  نیازهای  تامین  و  رقابت  پذیری  افزایش  صادراتی،  جدید  بازارهای  یافتن 
بازار  به  ورود  حال  این  با  است.  داخلی  تولید  برای  خارجی  تجارت  مزایای  جمله 
خسارات  آن  ها  نگرفتن  نظر  در  بدون  که  دارد  الزاماتی  تجارت  رونق  جهت  جهانی 
جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. تجارت منطقه  ای یکی از موثرترین 
راه  ها برای گشودن تدریجی درهای اقتصاد کشور در جهت ممانعت از آسیب جدی به 
صنایع تولیدی نوپا و رفع نیازهای وارداتی صنایع کشور به شمار می  رود. در این زمینه 
مزیت  های  اساس  بر  تجارت  اصول  طراحی  که  داده شود  پاسخ  این سواالت  به  باید 
تولیدی متقابل و الگوی زنجیره تولید منطقه  ای چه الزاماتی دارد؟ مدل توسعه تجارت 
شود؟  منجر  داخلی  تولید  رونق   به  نهایت  در  تا  باشد  چگونه  باید  کشور  منطقه  ای 
مدل بهینه شکل  گیری زنجیره  های ارزش منطقه  ای در صنایع مختلف چیست؟ چگونه 
برای  فرصتی  به  را  منطقه  ای  تجارت  توسعه  واسطه  به  واردات  افزایش  می  توان خطر 

افزایش تولید داخل تبدیل نمود؟

وظایف دولت در توسعه تجارت منطقه  ای

یکی از مهم  ترین نقدهایی که همواره متوجه دولت بوده  است، عدم ایفای نقش مناسب 
این  در  کلیدی  سواالت  است.  منطقه  ای  تجارت  توسعه  در  دولتی  مربوطه  نهادهای 
ثبات قوانین و مقررات تجاری  این قبیل است: نقش دولت در  از  بین شامل مواردی 
واردات  و  مقررات صادرات  مکرر  تغییر  منطقه  ای چیست؟  تجارت  توسعه  منظور  به 
ثبات  به  رسیدن  دولت جهت  وظیفه  است؟  گذاشته  منطقه  ای   تجارت  بر  تاثیری  چه 
صادراتی منطقه  ای چیست؟ وجود توافقنامه  ها و موافقتنامه  های میان دولت  ها چه نقشی 
در توسعه تجارت منطقه  ای دارد؟ شیوه و میزان حمایت دولت و دستگاه  های مربوطه 
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دولتی چه  نهادهای  است؟  منطقه  ای چقدر  تجارت  توسعه  از بخش خصوصی جهت 
اقداماتی در جهت توسعه تجارت منطقه  ای باید در دستور کار قرار دهند؟ در واقع در 
این زیر محور، اقداماتی که وظایف دولت را تشریح می  کند، مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.

تقسیم کار دستگاه  های متولی در تجارت با کشورهای منطقه

در کشورها نهادهای گوناگونی به عنوان نهادهای متولی یا تسهیل کننده تجارت شناخته 
می  شوند که به عنوان نمونه می  توان به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، 
سفارتخانه  های ایران در کشورهای مختلف، بخش  های مختلفی از وزارت صنعت، معدن 
مقررات  دفتر  و  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  تجارت  شورای  جمله  از  تجارت  و 
صادرات و واردات، بانک مرکزی، بانک  توسعه صادرات، بخش  هایی از وزارت اقتصاد 
و دارایی از جمله گمرک، بخش  های مختلفی از وزارت راه و شهرسازی از جمله دفتر 
توسعه امور بین  الملل و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین اتاق  های بازرگانی اشاره 
توسعه  چالش  های  بزرگترین  از  یکی  اخیر  سال  های  طی  که  است  درحالی  این  نمود. 
تجارت کشور، کم  کاری و ناهماهنگی  های موجود میان این سازمان  ها بوده  است. بررسی 
دقیق دستگاه  های دخیل در امر تجارت، نقش هرکدام و طراحی الگوی بهینه تقسیم کار 
منطقه  ای  امر سیاستگذاری تجارت  تسهیل  مواردی است که سبب  از جمله  آن  ها  میان 

خواهد شد و در این زیرمحور باید به آن پرداخته شود.

الگوی نقش آفرینی سازمان  های عمومی غیردولتی 

نبود زیرساخت  های اولیه جهت توسعه تجارت منطقه  ای، سبب حضور کمرنگ بخش 
به  از واردات کشورهای همسایه را  ایران  خصوصی در تجارت منطقه  ای شده و سهم 
حدود 2 درصد رسانده  است. در این شرایط، سازمان  های عمومی غیردولتی وظیفه دارند 
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با توجه به گستره فعالیت  ها و عدم وابستگی به بازگشت سرمایه و سود در کوتاه مدت، 
در شکل  دهی به تجارت منطقه  ای پایدار نقش ایفا کنند. لذا باید بررسی شود که نهادهایی 
با  نقشی در توسعه تجارت  بنیاد مستضعفان چه  امام)ره( و  اجرایی فرمان  همچون ستاد 
کشورهای منطقه و اخذ پروژه  های زیرساختی دارند؟ حضور مستشاری نهادهای نظامی 
در کشورهای عراق و سوریه چگونه می  تواند به توسعه تجارت و یافتن بازارهای جدید 

برای کاال و خدمات ایرانی منجر شود؟

الزامات انعقاد توافقات تجاری و گمرکی

و  بازرگانی  موافقتنامه  های  جمله  از  اقتصادی  همکاری  موافقتنامه   15۸ سابقه  بررسی 
گمرکی ایران با ۶9 کشور، حاکی از انعقاد موافقتنامه  ها بدون در نظر گرفتن مؤلفه حجم 
تجارت بین دو کشور است؛ به طوری که از میان 3۰ کشور عمده طرف تجاری، تنها 
با 1۶ کشور موافقتنامه بازرگانی و گمرکی منعقد شده و علیرغم حجم باالی تجارت با 
کشورهایی نظیر امارات و عراق، تاکنون هیچ موافقتنامه بازرگانی و یا گمرکی با آن  ها 
استاندارد و کلی  به شکل  موافقتنامه  های کشور  اکثر  از سوی دیگر  نشده  است.  منعقد 
بوده و با توجه به شرایط مختلف کشورها تهیه نشده  است؛ درنتیجه اثربخشی مطلوبی 
با  رابطه  در  اساسی  سواالت  حال  این  با  نداشته  است.  دولت  ها  اهداف  پوشش  برای 
در  موافقتنامه  ها  گونه  این  اهمیت  که  است  این  و گمرکی  بازرگانی  تجاری،  توافقات 
ثبات و تسهیل تجارت منطقه  ای چیست؟ چه الزاماتی و سازوکارهایی جهت افزایش 

کارایی

با  تجارت  در  فعلی  موافقتنامه  های  سابقه  شود؟  گرفته  نظر  در  باید  موافقتنامه  ها  این 
کشورهای منطقه چه بوده  است؟ عدم انعقاد موافقتنامه  های تجاری در تجارت با کشوری 

همچون عراق چه تاثیری بر کمیت و کیفیت تجارت با این کشور داشته است؟
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طراحی سازوکارهای مالی و بانکی تحریم  ناپذیر

مهمترین آثار تحریم شبکه بانکی طی سال  های گذشته، خود را در محدودیت  های نقل 
و  فرایندها  افزایش  که سبب  نمایان ساخته  از کشور  بانک  های خارج  به  پول  انتقال  و 
تاثیرگذار  نیز  منطقه  ای  تجارت  بر  بانکی  تحریم  های  آیا  شده  است.  تجارت  هزینه  های 
با  تجارت  در  بانکی  تحریم  های  بی  اثرسازی  جهت  جایگزین  سازوکارهای  است؟ 
ملی کشورهای طرف  ارزهای  از  استفاده  با  منطقه چیست؟ چگونه می  توان  کشورهای 
تجارت، پیامرسان های مالی جایگزین سوئیفت و تجارت غیردالری، اثر تحریم  ها را کاهش 
داد و آن را بی اثر نمود؟ سازوکارهای مشابه در اتحادیه  های اقتصادی مختلف همچون 
آسه آن، اوراسیا، اتحادیه عرب  و... چگونه به کاهش سهم استفاده از ارزهای جهان در 
تجارت درون منطقه  ای منجر شده  است؟ نقش و الزامات تجارت ریالی در تسهیل تجارت 

با کشورهای منطقه چیست؟ 

توسعه زیرساخت  های حمل و نقل و مسیرهای ترانزیت کاال

کیلومتر مرز مشترک  از ۶۰۰۰  بیش  از جمله  ایران  فرد  به  موقعیت جغرافیایی منحصر 
خشکی با 7 کشور و 27۰۰ کیلومتر مرز آبی با ۸ کشور، ظرفیت ویژه  ای برای کشور به 
همراه داشته  است. با این حال کمبود و در برخی موارد نبود زیرساخت  های حمل و نقل 
و مسیرهای ترانزیت کاال، توسعه تجارت منطقه  ای را با چالش همراه کرده  است. نقش 
کریدورهای شمال- جنوب  و شرق- غرب در توسعه تجارت منطقه  ای چیست؟ موانع 
تکمیل و توسعه این کریدورها چه بوده و چگونه قابل رفع است؟ زیرساخت  های حمل 
و نقل دریایی و هوایی چه نقشی در توسعه تجارت با کشورهای منطقه دارد؟ تسریع 
در تکمیل و توسعه بندر چابهار و اتصال ریلی آن به زاهدان و سرخس چه نقشی در 
فعال  سازی و توسعه کریدورهای منطقه  ای دارد؟ کدام مسیرهای ترانزیتی باید فعال شود 

تا تجارت ایران با کشورهای منطقه تسهیل گردد و توسعه یابد؟
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ظرفیت  های منطقه در صادرات و واردات کاال و خدمات

بازار ۶۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه با تجارت سالیانه بیش از 2.5 هزار میلیارد دالر، 
ظرفیت بی نظیری جهت صادرات کاال و خدمات ایرانی به این کشورها و همچنین تامین 
نیازهای وارداتی کشور از طریق آن  ها فراهم کرده  است. بررسی و احصای ظرفیت  های 
و  کاال  واردات  و  توسعه صادرات  در  مفقوده  حلقه  های  یافتن  سبب  منطقه  کشورهای 
به  جزئی  و  روز  به  آمار  و  اطالعات  وجود  شد.  خواهد  منطقه  کشورهای  با  خدمات 
تفکیک هرکدام از کشورهای منطقه و بیان مشکالت عدم شکل  گیری تجارت ایران با این 

کشورها، در تکمیل نقشه تجارت منطقه  ای کشور نقش بسزائی دارد.

الگوی توسعه تجارت با کشورهای محور مقاومت

علیرغم حضور فعاالنه جمهوری اسالمی ایران در کشورهای محور مقاومت از جمله عراق، 
سوریه، لبنان و یمن و آگاهی به ظرفیت  های بسیار آن  ها و وجود قرابت فرهنگی و تمدنی، 
همچنان طرح اجرایی مشخصی در خصوص همکاری  های اقتصادی و توسعه تجارت با این 
کشورها وجود ندارد. سواالت کلیدی در خصوص این موضوع این است که چگونه می  توان از 
همکاری  های سیاسی، نظامی و امنیتی در توسعه همکاری  های تجاری و اقتصادی با این کشورها 
استفاده کرد؟ الگوی مناسب توسعه تجارت میان کشورهای محور مقاومت چیست؟ همکاری 
یکپارچه و متقابل کشورهای محور مقاومت چه الزاماتی دارد و چگونه محقق می  شود؟ چگونه 
می  توان با تعریف نقشه  ای متناسب با هرکدام از کشورها، تامین نیازهای اساسی کشورهای محور 
مقاومت با مشارکت و همکاری حداکثری خود کشورها صورت گیرد؟ رفع نیاز به امنیت غذایی 
و امنیت انرژی پایدار، زیرساخت مالی و صندوق تامین مالی مشترک، تشکیل زنجیره ارزش 
منطقه  ای، تسهیل قواعد تجاری و ترانزیتی و همکاری مشترک در پروژه  ها و سازمان  های منطقه  ای 
و بین  المللی چگونه به تقویت اقتصاد محور مقاومت منجر می  شود؟ نهاد متولی توسعه تجارت با 

کشورهای محور مقاومت چه وظایفی بر عهده دارد؟
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فرصت  های سرمایه  گذاری در کشورهای منطقه

در حال حاضر بسیاری از کشورهای منطقه به دلیل ظرفیت  های اقتصادی باال از جمله فضای 
بازسازی پس از جنگ، زمین های مستعد کشاورزی فراوان و ... مقصد سرمایه  گذاری  های 
در  ایران  سرمایه  گذاری  فرصت  های  شناسایی  هستند.  مختلف  حوزه  های  در  خارجی 
بنگاه  های  تولید  رونق   در  ویژه  ای  نقش  آن،  بلندمدت  مزیت  های  و  منطقه  کشورهای 
فرصت  های  با  رابطه  در  که  پرسش  هایی  میان  این  در  داشت.  خواهد  داخلی  اقتصادی 
سرمایه  گذاری در کشورهای منطقه مطرح است این است که مطالعه و تحلیل الگوهای 
حضور کشورها در بازسازی کشورهای آسیب دیده از جنگ چگونه بوده  است؟ الگوی 
فرصت  های  چیست؟  کشورها  این  بازسازی  در  ایران  مشارکت  مالحظات  و  بهینه 
سرمایه  گذاری دارای اولویت در کشورهای منطقه کدام است؟ حضور کشورهای خارجی 
در سرمایه  گذاری و بازسازی کشورهای منطقه به چه صورت است؟ چگونه می  توان از 

ظرفیت بدهی  های این کشورها به ایران در قالب سرمایه  گذاری استفاده نمود؟

فصـل دوم
گفتگو با صاحب نظران
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در همـه جهـان روابـط دوجانبـه در تئوری  هـای تجـاری و اقتصـادی دارد بـه تدریج 
جایگاهـی جـدی تـر نسـبت بـه گذشـته پیـدا می  کنـد. در مـورد جمهـوری اسـالمی 
ایـران بـا توجـه بـه موقعیـت خـاص ژئوپولتیکی و همسـایگی بـا 15 کشـور مختلف 
و هـاب منطقـه بـودن و ظرفیت  هایـی کـه در حـوزه تجـارت منطقـه  ای و ارتباطـات 
اقتصـادی دارد و همچنیـن سـوابق فرهنگـی و دوسـتی  هایی کـه با کشـورهای منطقه 

دارد، ایـن موضـوع پررنگ  تر اسـت.

ظرفیت 1۰۰۰ میلیارد دالری تجارت منطقه  ای با 15 کشور همسایه

در حقیقت ما یک ظرفیت 1۰۰۰ میلیارد دالری تعامالت منطقه  ای داریم با این 15 کشور 
انجام  ایران است. براساس برخی تحقیقات  که فرصت بزرگی برای جمهوری اسالمی 
از 1۰۰۰  دالر  میلیارد  دارد حدود 3۰۰  اآلن  که  استانداردهایی  با همین  ما  شده کشور 
میلیارد دالر را می  تواند به عنوان تعامل تجاری با این کشورها  به خود اختصاص دهد. اما 
متاسفانه این در حد حداقلی است و به چند ده میلیارد هم نمی  رسد. مثال 1۰ تا 15 میلیارد 
بیشتر نیست. لذا این فرصت مهمی است که می  توان از آن استفاده کرد. از منظر ظرفیت  ها، 
روابط سیاسی الزم، موقعیت  های اقتصادی و نزدیکی جغرافیایی و زیرساخت  های مناسب 
امکانات و ظرفیت  های زیادی وجود دارد که در حوزه  های مختلف تجارت می  توان از 

این ظرفیت  ها استفاده نمود.

یحیی آل اسحاق 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
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همایش تجارت منطقه ای به نیاز امروز اقتصاد ایران می  پردازد

فقط یک نکته دارد و آن این که اصل موضوع تجارت و روابط اقتصادی بین الملل از 
حاشیه ذهن تصمیم گیران و تصمیم سازان به حوزه واقعی و عملیاتی وارد شود و واقعا 
بار  به آن بها دهند. این متاسفانه هنوز جایگاه خودش را پیدا نکرده  است. این نه فقط 
اقتصادی دارد، بلکه رابطه نزدیکی است بین توسعه تجاری اقتصادی، امنیت و توسعه 
داخلی ما. یعنی نقش استراتژی تجاری ما در تجارت منطقه  ای تاثیر مستقیمی بر نقش 

توسعه  ای و امنیتی ما هم دارد.

انتخاب موضوع همایش خیلی به روز است و انتخاب کامال درستی است چرا که ما اگر 
مقاومت را دوجانبه حساب کنیم، دو وجه مختلف آن مقاومت برای جلوگیری از تهدیدهای 
ممکن و مقاومت برای زمینه  سازی برای توسعه ماست. در هردوی این موضوعات چه در 
حوزه تهدید، چه توسعه و چه فرصت، مقوله تجارت و روابط اقتصادی می  تواند با توجه 

به تهدیدهایی که ما اآلن داریم برای ما فرصت بزرگی محسوب شود.

جنگ اقتصادی واقعیت انکار ناپذیر دنیای امروز

دنیا اآلن نه فقط با ما، بلکه آن طور که مهندسی جهانی تنظیم امور می  کند، به طور کلی 
براساس جنگ اقتصادی اداره می  شود. یعنی وضعیت امروز اوضاع جنگی است. یعنی 
مفهومش برخورد تعارضات جهانی با محوریت حوزه اقتصاد و تجارت است. جنگ بین 
آمریکا و چین، جنگ همه جریانات قدرتی که هست، به ویژه با ما، در حوزه اقتصاد و 
به ویژه تجارت دارد خودنمایی می  کند. به دالیل مختلفی در حوزه  های مختلف اعم از 

تجارت، با ما درگیر هستند. تمام این تحریم  ها، همه برخوردها و … به این دلیل است.

تجارت را نباید صرفا به معنای خدمات بازرگانی بدانیم. تجارت به یک معنای عام اعم 
از خرید و فروش، سرمایه گذاری و … است. بنابراین شناخت و درک این جایگاه که 
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وزن این جایگاه، وزن تجارت و روابط اقتصادی در حوزه قسمت  های امنیتی، سیاسی، 
نیاز به کار مطالعاتی دارد چون واقعیت این  اجتماعی، فرهنگی و توسعه چقدر است، 

است که باورهای عمومی دست اندرکاران هنوز به عمق مطلبی که باید باشد نیست.

همایش ساالنه، به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی کمک می  کند

اقتصاد مقاومتی که یکی از رویکردها و استراتژی  های اصلی کشور است و باید باشد، هنوز آن 
طور که باید باشد عملیاتی نشده و به صورت روزمره در نیامده  است. لذا این همایش می  تواند 
به شرط این که کمی عمیق  تر و به دور از سیاست  زدگی انجام شود کمک شایانی بکند. یکی از 
مشکالت اساسی در اقتصاد ما سیاست  زدگی است. سیاست به معنای باند و گروه و دسته و رای 
و این مسائل. ما واقعا باید بدانیم که موضوع روابط اقتصادی عمیق تر از جریانات حزبی و گروهی 
است. یک امر ملی بلکه یک امر تاریخی است. درست است که در برخی جاها هم پوشانی  ها و 
ارتباطاتی دارند ولی جنس کار جنس اختصاصی خودش است. تجارت و روابط اقتصادی قدرت 
است. ما اگر به این قدرت مسلط شویم، چه با دشمنان و چه با دوستان می  توانیم بهتر تعامل کنیم.

این یک بیماری است که ما ۴۰ سال است گرفتار آن هستیم. در همه تصمیم گیری  ها و 
تصمیم سازی  ها متاسفانه سیاست  زدگی در اقتصاد وجود دارد. دست اندرکاران و برنامه 
مسائل  خیمه  که  است  این  هست  که  آنچه  بلکه  ندارند.  را  اقتصادی  مسائل  ما  ریزان 
سیاسی به معنای باند و گروه و حزب و رای و به مجلس راه پیدا کردن و رئیس جمهور 
این مسائل  این  ها ذیل  …، همه مسائل را ذیل خود قرار داده  است. یعنی همه  شدن و 
تعریف می  شوند و زیر این خیمه قرار گرفته  اند. این خطری است که نمی  گذارد ما از 
امکانات و توانایی  ها و قدرتمان استفاده کنیم. اگر بتوانیم اگرچه برای مدتی محدود از 
سیاست  پیشگان خودمان بخواهیم که اجازه بدهند اقتصاد با شاخص  های خودش تحلیل 

شود، با شاخص  های خودش برنامه  ریزی کند خیلی خوب است.
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ارتباط کشورها باهم مزیت  های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. در ارتباط با تجارت ایران و 
چین مزایای مختلفی را می  توان برشمرد؛ به دلیل این که چین یک چهارم جمعیت جهان را دارد، 
کشور بسیار بزرگی است و بنابراین تجارت و روابط اقتصادی با این کشور می  تواند مزیت  های 

زیادی در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای ایران داشته  باشد.

مزایای تجارت ایران و چین برای این دو کشور

ما روابط گسترده  ای با چین داریم که یکی از مهم  ترین بخش  های این روابط که اگرچه 
دارد، مساله  زیادی  اهمیت سیاسی  ما  برای  ولی  باشد  نظر حجمی کم  از  است  ممکن 
همکاری  های دفاعی ایران و چین است. البته نمی  توان گفت که این همکاری برای چین 
بازار  اقتصادی می  بیند. چین  از نظر یک همکاری  را  این مساله  بلکه چین  ویژه است. 

تسلیحات و تکنولوژی دارد و به فکر تامین منافع اقتصادی از این راه است.

تامین  لحاظ  به  ثانیا  و  دارد  دفاعی  و  سیاسی  ارزش  اوال  چین  و  ایران  روابط  بنابراین 
منابع انرژی ما برای آن  ها ارزش اقتصادی دارد. این رابطه اقتصادی از نظر آن  ها مثبت و 
ارزشمند است. ایران کشوری است که می  تواند تامین انرژی را بدون مالحظات سیاسی 
برای چین انجام دهد. این نکته مهمی است که ما می  بینیم در طول تحریم  ها هم چین 
با طرق  تحریم  ها  علیرغم  ثابت  به طور  را  در روز  نفت  بشکه  هزار  حدود 7۰۰، ۸۰۰ 
زدن  دور  برای  باشد  ایران  به  کمکی  هم  که  این  دلیل  به  کرد؛  وارد  ایران  از  مختلف 

تحریم  ها و هم این که بازار نفت ایران در چین نگه  داشته  شود.

محمدحسین مالئک 
سفیر اسبق ایران در چین
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نهایتا این که ایران یک بازار بزرگ کاال است و تولیدات چین قابل توزیع در کشور است. 
این دیدگاه چینی  ها نسبت به رابطه تجاری با ایران است.

دیپلماسی اقتصادی ضعیف مانع تقویت رابطه راهبردی ایران و چین

همه این موارد یک پیش فرض دارد. آن پیش فرض هم این است که آیا شرکت  های ایرانی 
و ظرفیت  های پروژه  ای ایران دارای مانعی برای حضور بین  المللی هستند یا نه. به دلیل تحریم 
هیچ کدام از شرکت  های ما نمی  توانند در خارج از کشور حساب باز کنند، نمی  توانند به 
سادگی رفت و آمد و تبادالت مالی انجام دهند و لذا این یک مشکل است به لحاظ ساختاری 
که اگر چین هم بخواهد، تجارت ایران و چین به شکل مطلوب احتماال نمی  تواند انجام گیرد 

چون شرکت  های ما فاقد چنین ظرفیتی هستند که بتوانند در صحنه بین  المللی کار کنند.

این جا یکی از نکات مهمی است که چینی  ها عالقمندند به هر صورت تحریم  های ایران 
برداشته شود. چه با برجام چه به هر صورت دیگر. موضوع دوم این است که فرض کنیم 
شرکت  های ما چنین محدودیت  هایی را نداشتند. چرا چینی  ها شرکت  های ما را انتخاب کنند 
و مثال شرکت خودشان یا شرکت پاکستانی را انتخاب نکنند؟ فرض کنیم این  ها مزیت  های 
مساوی داشته  باشند. مشکل در دیپلماسی است. به این مفهوم که ما باید در سطوح عالی کشور 
روابط دیپلماتیک را طوری تنظیم کنیم که بتوانیم از چینی  ها این را بخواهیم و چینی  ها آنقدر 
برای ایران احترام قائل باشند که این درخواست ما را یا بی پاسخ نگذارند یا جواب مثبت 

دهند. بنابراین، به نتیجه رسیدن تجارت ایران و چین به یک دیپلماسی فعال نیاز دارد.

برنامه  ای در کشور برای عمل به اقتصاد مقاومتی وجود ندارد

باید تالش کرد که جلسات، نشست  ها و همایش  هایی که با هدف توسعه تجارت و روابط اقتصادی 
ایران با سایر کشورها برگزار می  شود از جنبه تبلیغاتی دور و به جنبه عملیاتی و واقعی نزدیک شوند.
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در مورد اقتصاد مقاومتی که به نظر من ارزنده  ترین واژه  ای است که در طول این چند دهه 
برای اقتصاد کشور مطرح شده و البته بازهم معتقدم برنامه  ای در کشور برای عمل به آن 
وجود ندارد، مفهومش این است که شما اقتصاد را در پایه  ها و زیربناها تقویت می  کنید تا 

کشور بتواند در مقابل از خودش تاب  آوری داشته  باشد.

تجارت منطقه  ای مستلزم انطباق اقتصاد کشور با استاندارد بازارهای مدرن بین  المللی

به  باشد. تجربه مربوط  باید مدرن  ترکیه مقاومت کند  با  بتواند  این که  برای  ما  اقتصاد 
تحریم  هایی که برای قطر اعمال شد و قطر بازارش را بر بازار ایران باز کرد، نمودار این 
بود که اقتصاد ایران اصال ظرفیت ندارد حتی بازار قطر را پر کند و ترکیه خیلی قوی تر از 
ما می  تواند عمل نماید. اآلن هم گفته  اند که ارمنستان می  خواهد بازارش را بر بازار ایران 
باز کند. باز هم فکر می  کنم که بازار ایران در این جا هم نتواند یک رقابت قابل قبول 
و ارزنده  ای انجام دهد به این دلیل که اقتصاد در زیربناها با مشکل جدی روبروست و 
خودش را نتوانسته  است به درستی مدیریت کند و این که اقتصاد در ظرفیت  های مدرنش 

قابل ارائه نیست.

وقتی یک بازاری به شما می  گوید من سیب می  خواهم شما باید 1۰ تا 2۰ کانتینر سیب 
یک اندازه و یک طعم بتوانید برای آن جا بفرستید. بازار مدرن این است. در حالی که شما 
اآلن مثال می  گویید سیب می خواهم. می گوید 2 تا کانتینر از فالنی می گیریم، 5 کانتینر از 
بهمانی و … این ها هرکدام رنگ و طعم و بو و اندازه متفاوتی دارد. بازارهای بین المللی 

اآلن این را نمی  پذیرد. لذا بازار ما خیلی عقب افتاده  است.
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یکی از مهم ترین مزیت  های توافقات دوجانبه این است که فشار کشور از حیث نیاز به 
ارزهای جهان روا مثل دالر و یورو را کاهش می  دهد و این برای کشور ما که تحت تحریم  های 
مختلف است طبیعتا راهبردی بسیار موثر و راهگشاست. البته مالحظاتی دارد. ما اگر بخواهیم 
در حوزه پیمان  های دوجانبه موفق عمل کنیم حتما باید به حال روندهای غیر متعارف نرخ 
بهره  ای و تورمی کشور و رکود و رونق  هایی که در کشورمان دارد پشت سر هم رخ می  دهد 

و تصمیم گیری فعاالن اقتصادی را دچار اختالل می  کند فکری کنیم.

پیمان پولی، یکی از روش  های موثر در تجارت دوجانبه

اگر ما بتوانیم روندها را کنترل کنیم، تورم روند معقول داشته باشد، نرخ بهره نوسانات 
نباشد  این  شاهد  ما  کشور  باشد،  نداشته  نوسانات شدید  ارز  نرخ  باشد،  نداشته  شدید 
که یک سال رشد 1۰ درصد دارد و یک سال رشد منفی ۶ درصد؛ اگر این اتفاقات را 

مدیریت کنیم، قطعا یکی از راهبردهای خوب می  تواند پیمان دوجانبه باشد.

پیمان  های دوجانبه می  تواند برای کشورهای منطقه و کشورهایی که ما با آن  ها تجارت 
معقول داریم یعنی داد و ستدمان تقریبا برابر است راهبرد بسیار مناسبی باشد. در این 
را کم می  کند و هم  باشد که هم فشار تحریم  ها  راهبردی  پولی می  تواند  پیمان  شرایط 
قدرت تولید را بیشتر می  کند و هم ظرفیت چانه  زنی سیاسی ما را در مقابله با تحریم  ها و 
در مذاکرات بین  المللی افزایش می  دهد و طبیعتا ضربه  پذیری کشور ما را کاهش می  دهد.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین )ع(
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عزم واحدی برای تجارت منطقه ای در کشور نداشته  ایم

من فکر می  کنم ما عزم واحدی برای  مساله تجارت منطقه ای در کشورمان نداشته  ایم. 
برخی مسئولین بخش  های مختلف اقتصادی نسبت به چاره  اندیشی در این حوزه احساس 
تعهد یا وظیفه نمی  کنند. یعنی مثال بانک مرکزی ممکن است یک جور احساس انگیزه 
داشته  باشد ولی به عنوان مثال وزارت اقتصاد یا دارایی که طراح برخی سیاست  های موثر 
کشور در حوزه اقتصادی هستند، وقتی باهم منطبق نباشند خروجی حاصل نمی  شود. من 

فکر می  کنم ما در این رابطه نیاز به یک اتاق اندیشه  ورز داریم.

رهبری فرمودند که ما در جنگ اقتصادی هستیم. جنگ اقتصادی اتاق فرماندهی می  خواهد. 
متمرکز  به طور  داشته  باشیم،  اگر چنین جایی  اقتصادی کجاست؟  فرماندهی جنگ  مرکز 
می  توانیم در مورد این اتفاقات که عزم ملی و تصمیم مسئولین متعدد را می  طلبد، تصمیم 
گیری کنیم و آن وقت انشاءاهلل جدیت به خرج دهیم. تا اآلن متاسفانه مسئولین در این حوزه 
ورود نداشته  اند. همین که ما هیچ پیمان دوجانبه معناداری نتوانسته  ایم منعقد کنیم علیرغم این 
که سال  هاست در این حوزه پژوهش کرده  ایم، بحث کرده  ایم و قانون تصویب کرده  ایم که 

به امضا برسانیم، خودش گواه این است که متاسفانه در این حوزه ورود جدی نشده  است.

همایش اقتصاد مقاومتی امسال، اقدام ارزشمندی در راستای تجارت منطقه ای است

حوزه  در  ما  است.  ارزشمندی  بسیار  اتفاق  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش  هفتمین 
این  برای  موثر  تصمیم  ساز  می  توانند  که  داریم  پژوهش  هایی  به  نیاز  منطقه  ای  تجارت 
حوزه باشند. وقتی ما صحبت از سازمان تجارت جهانی می  کنیم و تجارت را به سطح 
بین  ظرفیت  های  می  تواند  که  دارد  وجود  دیدگاهی  مقابلش  در  می  بریم،  الملل  بین 
الملل را کنار بگذارد به شرط این که ما در ازای هزینه  های حتی باالتر و در کنارش 
مزیت  های متفاوت  تر به سمت تجارت منطقه  ای برویم. یکی از آن  ها مطالعه مدل  های 
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گراویتی است که طبیعتا در یک فضای اندیشکده  ای و در یک فضای پژوهش محور 
کما  است  خوبی  خیلی  ظرفیت  نظرم  به  ظرفیت  این  می  دهد.  رخ  و  می  خورد  رقم 
نیاز به چنین  نیاز داریم و طبعا برای مطالعاتش  این که ما در کشورمان به این حوزه 
ظرفیت  هایی داریم. من ضمن این که از اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این حوزه تشکر 
می  کنم امیدوارم که انشاءاهلل خروجی این همایش بتواند تصمیم  ساز مسئولین مرتبط با 

این حوزه باشد.
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در خصوص موانع موجود در مقابل روابط تجارت خارجی ما با کشورهای شرق از جمله 
برای  زیرساخت  های الزم، عدم سازماندهی الزم  نبود  به  می  توان  پاکستان  و  افغانستان 
معرفی و انتقال ظرفیت  های کشور به این منطقه و ایجاد رابطه مبادله  ای فعال بین ایران و 

این کشورها اشاره نمود.

خأل دیپلماسی در توسعه تجارت با افغانستان و پاکستان

دیپلماسی اقتصادی قطعا باید در این حوزه فعال  تر شود. مولفه دیگری که مهم است و 
باید مورد توجه قرار گیرد، نوع نگاه و رویکرد ما به روابط بلندمدت ما با این بخش از 
منطقه و نقشی است که آن  ها می  توانند در توسعه منطقه و توسعه ایران داشته  باشند در 
صورتی که ما طراحی درست را برای این منظور انجام داده  باشیم. و متقابال نقشی که ما 
می  توانیم در توسعه این کشورها و در ایجاد ثبات در آن  ها داشته باشیم. این خال کامال 

محسوس است.

باید روزمرگی را از دستور کار خارج کنیم. یک مقدار هم باید صبر داشته  باشیم و در 
برخی موارد باید بتوانیم از سود کوتاه مدت خود عبور کنیم و به سود بلندمدت برسیم. 
نیاز به سازمان  دهی دارند. یعنی دولت و سازمان  های  نکته دیگر این است که تجار ما 
دولتی قرار نیست که نقش متولی داشته  باشند اما این طور هم نیست که ما کال مساله را 
رها کنیم و بعد بدون نظارت  های بعدی اجازه دهیم افراد به صورت مجزا و پراکنده کار 

کنند. نوعی مدیریت کالن تجاری در روابط این دو بخش ضروری است.

ابوالفضل ظهره وند 
سفیر اسبق ایران در افغانستان
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برگزاری همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی و پرداختن به موضوعی مثل تجارت منطقه  ای 
می  تواند کمک کننده باشد؛ به شرطی که ما مفهوم مقاومت را درست تبیین کنیم و ببینیم 
که این تفکر مقاومت و فرهنگ مقاومت چه هست و به حوزه  های مختلف اعم از اقتصاد، 
تجارت، سیاست، فرهنگ، روابط اجتماعی در منطقه و … چه نگاهی دارد. به این مساله 

باید به عنوان یک فرضیه و یک پیشران در سازماندهی نگاه کنیم.

اعتمادسازی و ایجاد امنیت پایدار در گرو توسعه روابط بین  الملل و تجارت خارجی

در مساله فرهنگ مقاومت و اقتصاد مقاومتی کم کار شده  است. ما باید مساله مقاومت را 
از انفعال جدا ببینیم. من جنبه  های هویتی را در آن دخیل می  بینم و از جنس اشتراک و 
هم  راستایی در تهدیدها و فرصت  های کشورهای منطقه می  دانم. مقاومت، نوعی از بیداری 
است برای رسیدن به موقعیت استراتژیک مشترک، رسیدن به مدیریت استراتژیک، اراده 
استراتژیک، داشتن رویای مشترک و هم  سرنوشت دیدن یکدیگر. این را ما از این زاویه 
باید نگاه کنیم. واژه  اش مقاومت است اما همان تفکر انقالب است. همان اندیشه ایجاد 
تحول جمعی است. این را ما اگر بتوانیم درست ببینیم و زیرساخت هرنوع راهبردی را بر 

مبنای همین جهت  گیری اتخاذ کنیم قطعا می  توانیم به دستاوردهای خوبی برسیم.

اعتمادسازی خواهد شد، امنیت پایدار در منطقه ایجاد خواهد شد. تهدیدهای مشترک 
ما  این هاست که حتی می  تواند مرزهای  و فرصت  های مشترک وجود خواهد داشت. 
را بردارد. همان طور که در برخی مناطق اقتصادی اروپا یا آسیای دور مثل آسه آن رخ 
داده  است. چرا این منطقه )غرب آسیا( این طور نباشد؟ در واقع زمانی می  توانیم مرزها را 
برداریم که این اشتراک در نگاه، اشتراک در تهدید و اشتراک در فرصت اتفاق بیفتد، همان 
چیزی که غربی  ها از آن بسیار نگرانند و از آن تحت عنوان نفوذ یاد می  کنند. قطعا بدون 
داشتن نفوذ و بدون داشتن این اشتراکات نمی  توانیم به اهدافی که برای زندگی توسعه 

یافته و بهتر و شرایط پایدار اقتصادی وجود دارد دست پیدا کنیم.
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ایران ناگزیر از همکاری امنیتی و تعامل اقتصادی با افغانستان و پاکستان

بخش  دو  این  در  سیاست  ها  که  دارد  وجود  واقعیت  یک  کشور  شرق  منطقه  در  کال 
)پاکستان و افغانستان( متاثر از مسائل امنیتی است. نکته دیگری که باید به آن توجه می  شد 
و باید توجه بشود این است که بازیگران فرامنطقه   ای و حتی منطقه  ای منافع و مالحظات 
مسئولیت  این  می  دهند.  ترجیح  کشورها  این  ملی  منافع  بر  را  خودشان  سیاسی  امنیتی 
دستگاه  های حکمرانی است در این کشورها که اولویت را به منافع ملی و به همکاری 
بدهند. نه ما و نه پاکستان امکان این که جایمان را در جغرافیا عوض کنیم نداریم. ما 

خوب یا بد کنار هم هستیم.

اگر بتوانیم با نگاه تفکر مقاومت و تعهد نسبت به منافع ملی خودمان مسیر همکاری را 
برویم دیگر این طور نمی  شود که ما خط لوله گاز را تا لب مرز ببریم و بنا به مالحظات 
کشورهایی که نه به منافع ما و نه به آینده ما توجه دارند، و نه به منافع مردم افغانستان 
و پاکستان این اتفاق دچار تغییر و مشکل شود. ما اآلن شاهد هستیم که بعضی  ها بر این 
کوس می  زنند که شاید امنیت پاکستان در کاهش روابط با ایران یا در کاهش امنیت در 
افغانستان است. در حالی که تجربه این سه دهه نشان داده  است که آنچه در افغانستان 
اتفاق می افتد و ناامنی که شکل می  گیرد تاثیر مستقیمی روی پاکستان می  گذارد. آنچه اگر 
در بلوچستان اتفاق می  افتد در بلوچستان ما نیز خواهد بود. بنابراین هم راستایی هم در 
تهدید و هم در فرصت همان مولفه  های کلیدی هستند که باید تنظیم کننده روابط بین ما 

و پاکستان باشند بیرون از مالحظاتی که بازیگران منطقه  ای یا فرامنطقه  ای دارند.
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این شاید خواست خدا بود که با آمدن تحریم  های ظالمانه ما به فکر خودمان و دور و 
داشتیم  نظر  مد  تجارت خارجی  برای  را  ما همیشه کشورهایی  بیفتیم.  اطراف خودمان 
ما  کشور  برای  خوبی  فروشندگان  فقط  نبودند.  ما  صادرات  برای  بازار خوب  یک  که 
بودند. ولی ما اآلن در کشورهایی داریم حضور پیدا می  کنیم که بازارهای خوبی چه برای 
صادرات و چه برای واردات ما هستند. کشورهایی همچون افغانستان یک بازار ماندگار 
صادراتی برای ما هستند که در سالیان آتی حتی در صورتی که تحریم  ها بدتر از این هم 

شود، ما می  توانیم روی تجارت با افغانستان حساب کنیم.

»موازنه تجاری« رمز حضور پایدار ایران در بازار افغانستان

افغانستان برای ما خیلی اهمیت دارد البته در بحث تجارت متقابل، نه فقط واردات. ما 
همان مقداری که به آن  ها صادرات می  کنیم همان مقدار را حاضریم از آن  ها واردات کنیم 
منسجم و ساماندهی شده در بخش  افغانستان یک حضور  ما در کشور  این حضور  و 
خصوصی است. یعنی مساله    ای نیست که کسی بتواند به آن خدشه وارد کند. این تنیدگی 
فرهنگی،  نظر  از  بین صاحبین صنایع  و  کشور  دو  تجار  بین  بازار  انسجام  این  و  بازار 
بازار را برای خودمان حفظ کنیم و حفظ  این  ما  باعث شده  است که  اعتقادی و زبانی 

خواهیم کرد.

در مساله تعرفه  هایی که به محصوالت کشاورزی مربوط می  شود، اآلن ما در 23 تا 25 قلم 
با کشور افغانستان تعرفه ترجیحی داریم. یک طرفه هم داریم این کار را انجام می  دهیم 

محمدمهدی جوانمرد قصاب
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان
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برای این که به موازنه تجاری با کشور افغانستان برسیم. چون محصوالتی که افغانستان 
برای صادرات دارد، از بخش کشاورزی و معادن این کشور است. ما می  توانیم خیلی از 
کاالهای کشاورزی افغانستان را بیاوریم، تحت فرایندهایی آماده  سازی کنیم و دوباره حتی 
صادرات کنیم. یا مثال اگر کنجد افغانستان را که در همین تعرفه  های ترجیحی )5 قلم( 
است وارد کنیم، در صنایع آن را به محصوالت نهایی تبدیل کنیم و به خود افغانستان یا 

کشورهای دیگر صادر کنیم.

دولت افغانستان یک نگاه خاص به بخش معادن دارد. می  گوید باید فرایند استخراج و 
فراوری اولیه در خود افغانستان انجام شود. یعنی دارد از خام  فروشی جلوگیری می  کند. 
ما باید بدانیم که برای حضور در این بخش باید نظر و دیدگاه دولت افغانستان را هم مد 

نظر خود قرار دهیم.

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، زمینه هم  افزایی پژوهشگران با مسئولین اجرایی

همیشه بحث در حوزه تجارت خارجی و ایجاد گفتگو میان کارشناسان علمی و افرادی 
که در جایگاه سیاستگذاری هستند یک دیدگاه خوب است و می  تواند مباحث خوبی 
میان این افراد مطرح شود. چرا که افراد را آماده می  کند برای تغییر. خیلی از کسانی که 
در بخش علمی و دانشگاهی هستند از بخش اجرا فاصله دارند و خیلی از کسانی که در 

بخش اجرا فعال اند از دیدگاه  های بخش علمی فاصله دارند.

هرچه این جلسات بیشتر شود، هر دو طرف را برای تغییر آماده می  کند. چیزی که ما به 
آن نیاز داریم. ما باید به روز حرکت کنیم و برای تغییر آماده شویم. باید از نو غلط  هایمان 
را بگیریم و کاری را شروع کنیم که به نفع اقتصاد کشور و به نفع امنیت کشور است. 
واقعا این جلسات می  تواند پرفایده باشد در صورتی که افراد موثر واقعا حضور پیدا کنند 
و دیدگاه  های نسل جوان و دیدگاه  های دانشگاهی را بشنوند و همچنین جواب  هایی که 
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افراد اجرایی به بخش جوان و دانشگاهی می  دهند آن  ها را آماده فعالیت بیشتر در این 
زمینه کند.

این که ما تصور کنیم تا 5۰ سال دیگر خود این افراد در بخش سیاستگذاری باقی بمانند 
و افراد دانشگاهی نیز در بخش خودشان باقی بمانند حرف مردود و نادرستی است. باید 
باهم هم افزایی داشته  باشیم تا به آنچه که خواست کشور و تامین کننده منافع کشور در 

تجارت خارجی است برسیم.
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ما از ظرفیت قابل توجهی در تجارت منطقه  ای برق برخوردار هستیم و به دلیل پشتوانه  هایی 
که در کشور در ارتباط با تولید برق اقتصادی و قابل رقابت در عرصه بین  المللی وجود 
مزیت  از  رقابت  در حوزه  که  می  شود  منطقه محسوب  در  ایران جزو کشورهایی  دارد 

باالیی برخوردار است.

فرصت مشارکت در تامین نیاز برق کشورهای منطقه همیشگی نخواهد بود

عمده همسایگان ما و حتی فراتر از آن، کشورهایی که در منطقه هستند به این انرژی 
ارزشمند نیاز دارند. اما دلیل مغفول ماندن این ظرفیت و این استعدادی که در کشور 
باید  ما  است.  حوزه  این  در  فعال  طور  به  بخش خصوصی  عدم حضور  دارد  وجود 
برای حضور بخش خصوصی و سرمایه  گذاری بخش خصوصی در  بسترهای الزم را 
ارتباط با تجارت برق ایجاد کنیم. امروز تمام این بضاعت در اختیار بخش دولتی است 
با ظرفیت کشور است کسب  و به همین دلیل هم ما توسعه و توفیقی را که متناسب 

نمی  کنیم.

به نوعی در حال  نیازهایی هم که در کشورهای همسایه و منطقه است  در عین حال 
مرتفع شدن است. به هر حال این کشورها هم ارزش این انرژی را کامال احصا می  کنند 

و برای این که رفع نیاز بکنند طبیعتا به دنبال مسیرهای خودشان هستند.

پیام باقری 
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق
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ایران باید قطب برق منطقه شود

اما همچنان به نظر من این استعداد در کشور ما وجود دارد که همان طور که در قوانین 
باالدستی هم به آن اشاره شده  است ایران تبدیل به قطب برق منطقه شود. یک نکته این 
است که باید در داخل خانواده صنعت برق جستجو شود و آن هم بسترسازی برای ورود 

بخش خصوصی با هماهنگی و همکاری و تعامل با وزارت نیرو را الزم دارد.

این  آن هم  است  نیرو  از حوزه دستگاه وزارت  که خارج  است  مطلبی  بحث دوم هم 
که  است  نیروگاه  هایی  عمدتا روی  برق  تولید  در  مزیتمان  ما هم  هر حال  به  که  است 
پایه حرارتی و استفاده از انرژی گاز را دارند. بنابراین در این بخش طبیعتا نام دستگاه و 
وزارتخانه دیگری به نام وزارت نفت مطرح می  شود که باید خوراک را با نرخ مناسب در 
اختیار نیروگاه  هایی قرار دهد که صادرکننده برق هستند یا در آینده قرار است صادرکننده 
باشند. این نرخ باید نرخی باشد که توجیه اقتصادی الزم و جذابیت  های الزم را برای 
سرمایه  گذار داشته  باشد. اگر این اتفاق بیفتد چون ما در بخش انرژی جذابیت  های زیادی 
برای سرمایه  گذاری داریم طبیعتا حتی فرصت جذب منابع بین  المللی نیز فراهم می  شود.

تولید گفتمان در حوزه تجارت منطقه ای، ماموریت همایش اقتصاد مقاومتی

به نظر من هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی می  تواند در حل مسائل اساسی تجارت 
منطقه  ای کشور به ویژه تجارت منطقه  ای برق بسیار موثر باشد. اندیشکده  هایی مثل این 
اندیشکده که به ویژه به مباحثی می  پردازند که می  تواند در حوزه اقتصادی برای کشور 
کارگشا و راهگشا باشد، می  توانند بسیار اثرگذار باشند؛ خصوصا با توجه به شرایطی که 
ما امروز در اقتصاد و در فضای کسب و کار با آن مواجه هستیم و یکی از نقاط قوت این 
گونه بحث  ها گرد آوردن تمام بازیگرانی است که در این حوزه می  توانند تاثیرگزار باشند.

تاثیرگزار  حوزه  این  در  می  توانند  دیگر  دستگاه  های  و  دولتی  بخش  خصوصی،  بخش 
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این  افتادن  به جا  قطعا  این موضوع  مورد  در  نظر  تبادل  و  نقد  و  آرا  تضارب  و  باشند 
قضیه کمک موثری خواهد کرد. چون این به نظر من به عنوان یک گفتمان باید مطرح 
شود. ما بخش  هایی را در اقتصاد کشور که در آن  ها استعداد و مزیت داریم باید تبدیل به 
یک گفتمان بکنیم. این گفتمان از همین بسترهای این چنینی، این گونه جلسات و این 
نشست  ها و همایش  هایی که اندیشکده اقتصاد مقاومتی می  تواند برگزار کند با موضوع 

تجارت منطقه  ای که البته یک بخشی از آن می  تواند برق باشد، تولید می  شود.

ما استعداد بسیار زیادی در تجارت داریم و نیاز منطقه و کشورهای همسایه ما در همه 
حوزه  ها زیاد است. بنابراین چنین اقداماتی در حوزه تجارت منطقه  ای قطعا بسیار موثر 
این قضیه و مطالبه  با پیگیری متعاقب  باشد  بیشتر  تاثیرگذاری آن می  تواند  است. منتها 
کردن آن چیزی که ما در این جلسات مطرح می  کنیم و جمع  بندی  هایی که اتفاق می  افتد 
این جلسات وقت می  گذارند و  با تمام عزیزانی که می  آیند در  و همراهی و همکاری 
نقطه نظرات خود را مطرح می  کنند. به نظر من نقش اندیشکده اقتصاد مقاومتی می  تواند 
نقش گفتمان  سازی در این حوزه  ها باشد که بسیار نقش ارزنده  ای خواهد بود چون این 
اگر تبدیل به یک گفتمان رایج در کشور شود به تحقق این هدف نزدیک  تر خواهیم شد.
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معموال حدود 7۰ درصد مبادالت تجاری کشورها با همسایگان انجام می  شود. کشور ما 
هم از این قاعده مستثنی نیست اما مشکلی که ما در کشور داریم این است که مبادی 
صادراتی و وارداتی ما از هم فاصله زیادی دارند و از طرفی نیز با مشکل انتقال ارز روبرو 

هستیم.

لزوم توجه به همسایگان در تامین نیازهای وارداتی کشور

ما کاالهایمان را مانند همه کشورهای دنیا به همسایگان صادر می  کنیم اما بخش عمده  ای 
از نیازمان را از کشورهای دوردست تامین می  نماییم. به عالوه، در انتقال ارز نیز با مشکل 
مواجهیم. به همین دلیل این مساله به یک گلوگاه تبدیل شده   و تامین کاال در داخل کشور 
را با مشکل روبرو کرده است. از طرف دیگر تراز تجاری بسیار مثبت با برخی کشورهای 
منطقه انگیزه آن  ها را برای ادامه همکاری با ما تضعیف می  کند. هر کشوری وقتی در رابطه 
تجاری با ما صرفا واردکننده باشد، طبیعتا به فکر انتخاب شرکای دیگری برای خودش 
می  افتد. ما در شرایط تحریم باید حتما روی تعدیل این ترازهای تجاری کار کنیم. باید 
برای دوطرفه کردن مبادالت خود برنامه داشته  باشیم. برخی محدودیت  ها و کم  توجهی  ها 

مانع از اصالح این وضعیت شده  است.

ما اغلب سعی کرده  ایم روابط تجاری خود را با کشورهای غربی توسعه دهیم علیرغم این 
که آن  ها ما را به شدت تحت فشار قرار می  دهند و از نیازهای ما سوء استفاده می  کنند. 

رضا محتشمی پور
قائم مقام بورس کاال و عضو کمیته علمی همایش
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به عنوان مثال ما غالت را که منبع عمده  اش هم کشورهای آمریکای التین هستند، عمدتا 
اروپایی  ها در جهت  برای  توجهی  قابل  ایجاد قدرت  باعث  این  وارد می  کنیم.  اروپا  از 
فشار آوردن به کشور و چانه  زنی در مذاکرات می  شود. در صورتی که ما می  توانستیم این   

محصوالت را از کشورهای همسایه شمالی خودمان به راحتی تامین کنیم.

در مورد بعضی از کشورها هم عکس این مساله وجود دارد. یعنی ما می  توانستیم کاالهای 
بیشتری را به آن  ها صادر کنیم اما به عنوان مثال چین را بازار هدف صادراتی خود قرار 
دادیم و این کشورها از قلم افتاده  اند. این مساله مستلزم نظام  بخشی و اصالح رویه  ها و 
حل برخی مشکالت نهادی موجود است. یعنی بازیگرانی که بتوانند وضعیت تجارت ما 
را اصالح کنند در کشور ما یا ضعیف اند یا وجود ندارند و یا کارکرد خودشان را ندارند.

لزوم ایجاد وابستگی متقابل با طرف  های تجاری کشور

عمده  ترین قلم وارداتی ما را نهاده  های دامی و کشاورزی تشکیل می  دهند. کشور افغانستان 
از  یکی  همچنین  است.  کشاورزی  و  دامی  کاالهای  کشورهای صادرکننده  از  یکی  نیز 
افغانستان یکی از کشورهای  کمبودهای ما در زنجیره ارزش کشور سنگ آهن هست. 
بزرگ دارای منابع سنگ آهن در دنیا است. البته امنیت افغانستان شرایط خوبی را برای 
توسعه این بخش رقم نزده  است. ولی ما در بخش  هایی از کشور افغانستان مناطق امنی 
داریم که بتوانیم روی واردات سنگ آهن کار کنیم. یکی از بزرگترین معادن ما در سنگ 
آهن، معدن سنگان خواف است و معادن سنگان خواف بخش کوچکتر یک لکه معدنی 

است که بخش اصلی آن در منطقه هرات افغانستان است.

چنین ظرفیت  هایی وجود دارد. این که امروز ما چنین کاالهایی را وارد نمی  کنیم درست 
است، اما اگر استراتژی  مان این باشد طبیعتا پیگیری این استراتژی  ها و حتی سرمایه  گذاری 
روی آن  ها می  تواند شکل تجارت ما را عوض کند. ما باید خودمان روابط تجاری را شکل 
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دهیم و وابستگی دوجانبه ایجاد کنیم. در حال حاضر چنین وابستگی وجود ندارد اما می  توان 
با سرمایه  گذاری، پیگیری و ایجاد ظرفیت وابسته این روند طبیعی موجود را به هم زد.

همان طور که در بازار نفت یکی از متداول  ترین انواع سرمایه  گذاری  ها در صنعت پاالیشی 
سرمایه  گذاری شرکت  های نفتی برای ایجاد تقاضا در کشورهای هدف است. مثال کشور دیگری 
پاالیشگاهی را در چین با سهامداری خودش احداث می  کند برای این که بازاری مطمئن برای 
نفت خود داشته  باشد. ما هم می  توانیم با اقداماتی این وابستگی متقابل تجاری را ایجاد کنیم و 

الزم است که ایجاد کنیم. نبود عالیق اقتصادی متقابل می  تواند برای ما خیلی هزینه  زا باشد.

ترویج اولویت تجارت منطقه  ای در همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

اثرات  واسطه  به  هم  ماست.  اقتصادی  واجبات  از  یکی  آن  توسعه  و  منطقه  ای  تجارت 
اقتصادی  ظرفیت  و  تولید  سطح  رفتن  باال  و  کشور  بازار  توسعه  باعث  که  اقتصادی 
کارخانه  ها می  شود و هم به واسطه اثرات اجتماعی فرهنگی و سیاسی برای کشور ما یکی 
از واجبات به شمار می  رود. به ویژه در شرایط تحریم که مساله تجارت منطقه  ای ارزش 
مقابله با تحریم هم پیدا می  کند. لذا یکی از مهم  ترین اولویت  هایی است که کشور باید 

روی آن وقت بگذارد و به آن بپردازد.

اقدام در یک حوزه هستیم،  فقر شدید طرح و  ما دچار  در حوزه سیاستگذاری هرگاه 
جنس عملیات، ترویجی است. یعنی باید این مفهوم را به دیگران رساند و اجزای مختلف 
حاکمیت و فعاالن اقتصادی آن حوزه را نسبت به لزوم اقدام در این حوزه توجیه نمود. 
برگزاری همایش در موضوع تجارت منطقه  ای و همکاری  های منطقه  ای یکی از اقدامات 
ضروری در جهت ترویج این مفهوم است. در حوزه تجارت منطقه  ای الزم است که مساله 
و الزامات آن شناخته شود، راهکارها استخراج شود و مطالبه   گری شکل بگیرد. این اهداف 

می  تواند در قالب این همایش محقق شود.
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در مورد وضعیت تجارت خارجی و به ویژه تجارت منطقه  ای کشور و موانع پیش روی 
امسال  همایش  مقدماتی  نشست  های  در  شده  است.  مطرح  مختلفی  مباحث  تاکنون  آن 
اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز به موضوعات متفاوتی در این خصوص اشاره شد که از 

جمله آن  ها می  توان چند مساله را به عنوان عوامل کلیدی معرفی نمود.

»رونق تولید« و »تجارت متقابل« الزمه توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه

اولین عامل این است که تجارت خارجی دنباله تولید داخلی است. به بیان دیگر تجارت 
خارجی زمانی می  تواند رونق یابد که موانع تولید در داخل رفع شده  باشد. وقتی تولید در 
داخل با جهش مواجه شود، در آن صورت می  توان امیدوار بود که تجارت نیز بهبود یابد. 
وقتی تولید در داخل با مشکالت متعددی مواجه است، به تبع آن تجارت هم نمی  تواند 

شرایط مناسبی داشته  باشد.

همکاری  های  فکر  به  کمتر  خود  منطقه  ای  تجارت  در  ما  که  است  این  دوم  عامل 
پیش  تنهایی  به  را  خود  منطقه  ای  تجارت  کرده  ایم  سعی  همیشه  بوده  ایم.  چندجانبه 
را  تجارت  از  نوعی  همسایه  کشور  یک  با  دوجانبه  روابط  قالب  در  صرفا  و  ببریم 
تعریف کنیم. این مدل همکاری، مدل بدی نیست اما خیلی از فرصت  ها را از کشور 
منافع  هم  پوشانی  دلیل  به  و  داریم  منافع  هم  پوشانی  کشورها  از  خیلی  با  ما  می  گیرد. 
منافع مشترکی را تعریف کنیم  باهم داشته  باشیم. می  توانیم  می  توانیم تجارت مشترکی 
که به تبع دیگران ما هم در بازارها سهیم شویم و در زنجیره  های ارزش جا پیدا کنیم 

علی فکری 
رئیس اداره سیاست  ها و برنامه  های اقتصادی وزارت 

امور خارجه و عضو کمیته علمی همایش
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و از این طریق بتوانیم تجارت خودمان را در سطح جهانی و به ویژه در سطح منطقه 
دهیم. گسترش 

مساله سوم این است که ما نباید تجارت را فقط صادرات ببینیم. یک مشکلی که ما به ویژه 
در حوزه تجارت منطقه  ای داریم این است که تالش نمی  کنیم تا بخشی از واردات خود 
را نیز به واردات از منطقه اختصاص دهیم. کشورهای منطقه شرکای طبیعی ما هستند. ما 
باید تا جایی که می  توانیم اگر کاالها و خدمات مورد نیازمان در کشورهای منطقه قابل 
تامین است اولویت را به این کشورها بدهیم و آن  ها را وارد سبد واردات خود کنیم. از 
این طریق واردات از این کشورها موجب افزایش صادرات به آن  ها و در نهایت گسترش 
حجم تجارت کشور می  شود. با تمرکز بر این سه عامل اصلی می  توانیم به توسعه تجارت 

با کشورهای منطقه امیدوار باشیم.

موفقیت همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی در پرداختن به تجارت منطقه  ای

شده  است.  برگزار  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش  برای  خوبی  خیلی  پیش  نشست  های 
مقاالتی نیز که برای همایش ارسال شده، از کیفیت باالیی برخوردار است و در آن  ها به 
خوبی به موضوع تجارت منطقه  ای پرداخته شده  است. اما این که چطور می  توان از این 
مباحث نظری وارد حوزه عملیاتی شد، به اراده مسئولین و مجریان برنامه  هایی که مرتبط 
کشور  که  اقداماتی  و  بلندمدت  برنامه  ریزی  های  همچنین  و  است  منطقه  ای  تجارت  با 
برای سه  باید  منطقه  ای  تقویت تجارت  برای  دارد.  بستگی  انجام می  دهد  زمینه  این  در 

موضوعی که در بخش قبل ذکر کردم، به خوبی فکر کرده  باشیم.

ما نظرات خود را بیان می  کنیم اما چگونگی ورود این نظرات به حوزه اجرایی و عملیاتی 
یکی از سواالت اساسی است که در کشور وجود دارد. من فکر می  کنم یکی از اولین 
تجارت  روابط  برای  واحد  فرماندهی  یک  نزدیک  آینده  در  که  است  این  ما  نیازهای 
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خارجی و اقتصاد خارجی خود داشته  باشیم تا فعالیت دستگاه  های مختلف در این مسیر 
هماهنگ شود و هم  افزایی شکل بگیرد.

اگر ما به سمت ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی حرکت کنیم، به تدریج 
به سمت اجرایی کردن مباحث نظری که در حوزه  های مختلف و همایش  های مختلف، 
دلسوزان مختلف و اندیشمندان مختلف مطرح می  کنند پیش می  رویم. از طریق عمل به 
این  گونه توصیه  ها و نظرات و بررسی آن  ها به صورت هماهنگ و یک دست در یک مرکز 

واحد، می  توان این ایده  ها را تحقق بخشید و به نتیجه رساند.
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مـا 15 همسـایه داریـم کـه برخـی از آن  هـا بـه لحـاظ جغرافیایـی و اقلیمـی نمی  تواننـد 
محصوالتـی را تولیـد کننـد کـه در ایـران قابلیـت تولیـد دارد. بـه ایـن دلیـل اگـر موانع 
تجـارت منطقـه  ای در ایـران رفع شـود و مشـوق  های الزم برای آن وضع گـردد تجارت 

ایـران می  توانـد رشـد خیلی خوبـی داشته  باشـد.

اهمیت تجارت منطقه  ای با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران

خیلـی از کشـورهای دیگـر چنیـن فرصتـی ندارنـد. البته این مسـاله در مـورد تجارت 
بین  الملـل نیسـت. تجـارت بین  الملـل نیـز الزم اسـت انجـام شـود. مثـال مـا از چیـن 
کاالهایـی را وارد و بـه آن صـادر می کنیـم. امـا تجـارت منطقـه  ای بـه دلیـل موقعیـت 
جغرافیایـی و اسـتراتژیک مـا اهمیـت بسـیار بیشـتری دارد. ضمـن این که در بسـیاری 

از مـوارد، موانـع تحریم  هـا را نیـز نـدارد.

یک مشـکلی در دانشـگاه ها وجود داشـت که باعث می  شـد به هدفشـان نرسـند. همین 
مسـاله اگـر بـرای اندیشـکده نیـز پیـش بیایـد می  توانـد باعـث نرسـیدن اندیشـکده بـه 
هـدف خـود شـود. در واقع تولید اندیشـه و رسـیدن آن بـه مخاطبان فرایندی اسـت که 
بایـد کامـل شـود تـا فایده داشته  باشـد. مثـال ممکن اسـت علم پزشـکی توسـعه یابد اما 

محصـول آن به بیمار نرسـد.

مهدی غضنفری
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت

 و عضو کمیته علمی همایش
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همایش اقتصاد مقاومتی فرصت ارتباط اندیشکده  ها با مسئولین و تصمیم  گیران

و  گیر  تصمیم  مقامات  و  اقتصادی  فعاالن  با  ارتباط  منظر  از  مقاومتی  اقتصاد  همایش 
و  پسندیده  اقدام  آن  ها  به  عملی  راهکارهای  و  علمی  مسائل  انتقال  و  اثرگذار  افراد 
ارزشمندی است و می  تواند نتایج قابل توجهی را در پی داشته  باشد. اما چنین رویدادی 
از  بازهم درجه  ای  اگرچه  بماند،  باقی  مباحث نظری  مقاله و  انتشار  اگر صرفا در حد 
اهمیت و ارزش را دارد، اما از آن جا که منجر به نتیجه نمی  شود ارزش واقعی خود را 
بنابراین اندیشکده  هایی همچون اندیشکده اقتصاد مقاومتی باید درگیر  نشان نمی  دهد. 
مسائل اجرایی شوند و این مباحث را از نزدیک بشناسند. جامعه علمی دانشگاهی باید 
با فعاالن و ذینفعان تجارت منطقه  ای همچون اتاق بازرگانی، فعاالن بخش خصوصی، 
اتحادیه  های صادرکنندگان، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و رایزن  های 
بازرگانی کشورهای همسایه ارتباط نزدیکی برقرار نمایند. به طور کلی برگزاری چنین 
همایشی بسیار ارزشمند است و باید در نظر داشت که ما هرچه با بخش اجرا بیشتر 

درگیر شویم موفق تر خواهیم   بود.
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استفاده  آن  از  اآلن  که  است  از چیزی  بیشتر  ما خیلی  منطقه  ای کشور  تجارت  ظرفیت 
می  شود. بنابراین جا دارد که ما در هدف  گذاری تجارت منطقه  ای خود حتما به کشورهای 
همسایه توجه کنیم و بازار خود را در آن جا تعریف کنیم و برای رسیدن به ظرفیت  هایی 

که می  توانیم در این بازارهای هدف فعال کنیم برنامه  ریزی نماییم.

زنجیره ارزش تولیدات داخلی متناسب با نیازهای صادراتی نیست

علت این که ما اآلن وضعیت مطلوبی نداریم، از طرفی به وضعیت داخلی اقتصاد ما مربوط 
نتوانسته  ایم  و  نداشته  ایم  مطلوبی  راهبردی عملکرد قوی و  مدیریت  لحاظ  به  که  است 
در  و  نگرفته  است  شکل  ارزش  زنجیره  نماییم؛  فعال  درستی  به  را  داخلی  ظرفیت  های 

بسیاری از زمینه  هایی که پتانسیل داریم هنوز این پتانسیل  ها تجاری  سازی نشده  است.

مثال در کشاورزی، محصول صادراتی یکسان و یک  دست با کیفیت مناسب باید در مقیاس 
بزرگی آمادگی تامین بازار را داشته  باشد. در حال حاضر محصوالت ما غیر تجاری است 
و نمی  تواند به لحاظ کمیت و کیفیت به نیازهای بازارهای جهانی و منطقه  ای پاسخ دهد. 
باز   … و  کشاورزی  و  الگوهای کشت  به  که  دارد  دیگر وجود  مسائل  همچنین خیلی 
می  گردد. در این حوزه  ها باید کارهای اساسی صورت بگیرد تا ما بتوانیم یک کشاورزی 
تجاری شده داشته  باشیم که اگر بازاری ایجاد شد کشاورزی ما بتواند پشتیبانی کند و صرفا 
محصوالت به صورت مقطعی صادر نشود. با روند فعلی که صادرات مقطعی محصوالت 

مازاد است، نمی  توان بازارهای هدف را حفظ نمود.

اله مراد سیف
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین)ع( 

و عضو کمیته علمی همایش
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بنابراین بخشی از این مساله به ساماندهی اقتصاد داخلی و تجاری  سازی زمینه  ها و ایجاد 
زنجیره ارزش در تولیداتی که پتانسیل صادراتی دارند بر می  گردد که این  ها باید مبتنی 
بر مزیت  های نسبی که دارند شناسایی شوند. در بحث تجارت بین الملل گفته می  شود 
DRC (Domestic Resource Cost(باید روی کاالهایی که به لحاظ هزینه منابع داخلی یا

پتانسیل تجاری دارند کار کرد تا ظرفیت صادرات در آن  ها فعال شود.

حضور جدی رقبای ایران در بازار کشورهای همسایه

بنابرایـن بخشـی از مشـکل تجـارت خارجـی بـه اقتصـاد داخلـی مـا بـر می  گـردد و 
بخـش دیگـری از ایـن مسـاله بـه رقبـای مـا و عملکـرد قوی آن  هـا در منطقـه مربوط 
اسـت. مثـال در حـال حاضـر ترکیـه در کشـورهای همسـایه مـا ماننـد عـراق حضور 
خیلـی قـوی دارد و ایـن حضـور بـا مدیریـت راهبـردی پشـتیبانی می  شـود و بـازار 
را از مـا گرفته  اسـت. حتـی در شـرایطی کـه بـه عنـوان مثـال مـا آرد را در عـراق تنی 
9۰ دالر می  فروشـیم و ترکیـه تنـی 15۰ دالر می  فروشـد، امـا بـازار آرد عـراق دسـت 

اسـت. ترکیه 

به دلیل این که این کشور به صورت زنجیره ارزش با این مساله برخورد کرده  است یعنی 
نانوایی را تامین کرده  است.  مثال در سطح مشتریان خودش در عراق حتی دستگاه  های 
حتی از شیوه  های غیر تجاری و حتی امنیتی استفاده می  کنند برای این که رقبا را از صحنه 
خارج کنند و بتوانند این بازار را به دست بگیرند. بنابراین بخشی از مساله نیز بر می  گردد 
به وجود رقبای توانمند ما و مزیت  هایی که آن  ها دارند تا بتوانند بازار را حفظ کنند. این 

دو مهم  ترین مسائل این حوزه است.
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هم  افزایی فعاالن تجاری، سیاستگذاران و جامعه علمی در همایش اقتصاد مقاومتی

همایش در هر صورت برد خاص خودش را دارد و نمی  توان انتظار داشت که برگزاری 
برگزاری چنین رویدادی می  تواند گفتمان  اما  کند  برطرف  را  یک همایش همه مسائل 
خاص خود را ترویج کند و ارتباطی بین جامعه علمی و نخبگان علمی و نخبگان تجاری 
ایجاد کند، مسائل واقعی را با دانش علمی پیوند دهد، در این بحث مفاهمه شکل دهد و 
تجارب سایر کشورها را که جامعه نخبگان می  توانند در قالب الگوهای علمی مطرح کنند 

در اختیار فعاالن تجاری قرار دهد.

و  دهد  سوق  موثرتر  راهکارهای  از  استفاده  سمت  به  را  تجار  می  تواند  اقدامات  این 
همچنین باعث شود سیاستگذاران نسبت به این موضوع حساس شوند و برخی مشکالت 
تجارت خارجی را هم از تجار و هم از جامعه علمی بشنوند. اگر همایش بتواند ارتباط 
سه جانبه میان کسانی که در صف هستند و کار تجارت انجام می  دهند با سیاستگذاران و 

جامعه علمی دانشگاهی برقرار کند، زمینه  سازی ارزشمندی را انجام داده  است.

البته باید توجه داشت که یک همایش، فرایندی است که باید از پیش از برگزاری همایش، 
در حین برگزاری و بعد از برگزاری همایش به آن توجه شود. نباید به صرف این که یک 
نشستی برگزار شود اکتفا شود بلکه باید مباحث مطرح شده رسانه  ای شود و در همین 
مثلث و رابطه سه جانبه میان تجار، سیاستگذاران و نخبگان دانشگاهی و پژوهشگاهی 
اطالع رسانی درست صورت گیرد و اطالعات منتقل شود. به هرحال وظیفه و رسالت 
یک همایش این است و می  تواند به اندازه توان و ظرفیت  های خودش در مطرح شدن این 

مباحث مهم و اولویت  دار نقش داشته  باشد و انشاءاهلل نتیجه بخش باشد.
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همسایه  ها و کشورهای اطراف ما به لحاظ سطح توسعه  یافتگی در وضعیتی هستند که 
اما  نسبتا مطلوبی محسوب می شود.  تولیدات  زمینه  ها  از  برایشان در خیلی  ما  تولیدات 
هماهنگ  سازی که باید در سازمان  دهی صادرات ما باشد وجود ندارد. عامل اصلی این 
نظام  و  قواعد  همچنین  و  ساختارها  مساله  است.  نهادی  و  ساختاری  سطح  در  مساله 

انگیزشی مانع مهمی برای توسعه تجارت منطقه  ای است.

توسعه روابط تجاری اقتصادی باید توسط وزارت خارجه انجام شود

اقتصادی  با پراکندگی شدید نهادهای درگیر در امر توسعه روابط  در بخش ساختار ما 
اقتصاد،  وزارت  تجارت،  توسعه  سازمان  صمت،  وزارت  خارجه،  وزارت  مواجهیم. 
همه  عالوه،  به  هستند.  مساله  از  بخشی  هرکدام   … و  خارجی  سرمایه  گذاری  سازمان 
این  ها دستگاه  های مجری دولتی هستند. عالوه بر نامشخص بودن نسبت این نهادها و 
جایگاه هرکدام، نسبت هرکدام از این  ها با نهادی همچون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
نیز نامشخص است. ماموریت  ها و اختیارات به نوعی بین این نهادها توزیع شده  است که 

اگر بخواهند هم نمی  توانند کار کنند و عمال ترجیح می  دهند اقدام خاصی انجام ندهند.

ما ساختار منسجمی که پیگیری  کننده توسعه روابط اقتصادی از جمله توسعه صادرات باشد 
نداریم و این ساختار نیازمند بازطراحی جدی است. مثال وزارت خارجه در حوزه منطقه 
تقریبا بی  اثر است، در روابط بین  الملل با غرب از سمت غربی  ها مانع وجود دارد و در تعامل 
با شرق نیز عملکرد وزارت خارجه به شدت ضعیف است. ما باید جایی مثل وزارت خارجه 

سید علی روحانی 
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی و عضو کمیته علمی همایش
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را پیگیری  کننده اهداف اقتصادی قرار دهیم. توسعه روابط اقتصادی باید در وزارت خارجه 
انجام شود و در واقع وزارت خارجه به عنوان وزارت اقتصادی خارجی عمل کند.

ایران در کل جهان تنها 2 رایزن اقتصادی دارد

ویژه  به  و  اقتصادی  روابط  توسعه  برای  ما  که  است  انگیزشی  نظام  هم  دوم  بحث 
توسعه صادرات ایجاد نموده  ایم. به طور کلی کشوری که هدف  گذاری برای صادرات 
باید  اقتصادی  رایزن  داشته  باشد.  اقتصادی  رایزن  مختلف  کشورهای  در  باید  دارد 
کامال هماهنگ با سفارتخانه عمل کند و در کشورهای مورد نظر باید چندین رایزن 
اقتصادی داشته  باشیم. همچنین رایزن اقتصادی باید کسی باشد که تجربه کار اقتصادی 
و تجاری داشته  باشد. ما در بهترین دوره کمتر از 3۰ رایزن تجاری داشتیم و اآلن در 
به دلیل  این است که  برای نداشتن رایزن  نیز  2 رایزن داریم. دلیل مسئولین  مجموع 

افزایش نرخ ارز بودجه کافی برای داشتن رایزن نداریم.

درحال حاضر یک رایزن اقتصادی اوال کامال مستقل از وزارت خارجه و سفیر انتخاب 
می  شود پس هماهنگی ویژه  ای باهم ندارند و ثانیا تامین مالی او هیچ ربطی به موفقیت  های 
اقتصادی در کشور مورد نظر ندارد و تنها به بودجه دولت وابسته است؛ بنابراین رایزن 
اقتصادی  روابط  توسعه  برای  ندارد  دلیلی  و  است  بگیر دولت  کارمند حقوق  اقتصادی 
تالش کند. ما این نظامات انگیزشی را نیز درست طراحی نکرده  ایم. ما از فرصت  هایی 
که در منطقه و جهان وجود دارد هیچ بهره  ای نبرده  ایم چون گفته می  شود که بودجه یک 

رایزن اقتصادی را نداریم.

قانونی طراحی نمود که  باید مدلی  باید بودجه داشته  باشد؟  اقتصادی  اساسا چرا رایزن 
رایزن از ماحصل فعالیت خود درآمد کسب کند. توسعه روابط اقتصادی ایران با کشور 
مورد نظر باید برای رایزن یا رایزنان اقتصادی نیز منافعی داشته  باشد. نظام انگیزشی که 
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با آن می  خواهیم روابط اقتصادی را توسعه دهیم به شدت معیوب است. اگرچه تعداد 
رایزنان اقتصادی در حال حاضر بسیار کم است، اما با نظام انگیزشی فعلی و عدم اصالح 
در وضعیت  توجهی  قابل  تغییر  نمی  تواند  نیز  اقتصادی  رایزنان  تعداد  افزایش  آن حتی 

تجارت منطقه  ای رقم بزند.

کادرسازی برای حل مسائل کشور در همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

همایـش سـاالنه اقتصـاد مقاومتـی هرسـاله بـا یـک موضـوع مشـخص جزئـی مرتبـط 
بـا اقتصـاد مقاومتـی و ناظـر بـه مسـائل واقعـی کشـور برگـزار می  شـود. بـه عـالوه، 
مـدل برگـزاری ایـن همایـش بـه گونه  ای اسـت کـه در یـک روز منحصر نمی  شـود و 
عـالوه بـر ارائـه مقـاالت، مجموعـه پیش  نشسـت  هایی نیـز مرتبـط بـا همایـش برگزار 
می  گـردد، هم  اندیشـی  هایی پیـش از آن انجـام می  شـود و از مشـارکت دسـتگاه  های 
مختلـف اسـتفاده می  شـود. بـه نظر می  رسـد اگـر بخواهیم به سـمت تولیـد محتواهای 
کاربـردی بـا مشـارکت مراکـز علمـی و دسـتگاه  ها برویـم ایـن الگـوی خیلـی خوبـی 

بـرای حوزه  هـای دیگر اسـت.

خوب  خیلی  مدل  یک  با  ولو  همایش  یک  برگزاری  با  صرفا  داشت  انتظار  نمی  توان 
شامل پیش  نشست  های مناسب، پوشش رسانه  ای خوب و … بتوان تاثیر قابل توجهی 
بر تجارت منطقه  ای را مشاهده نمود. اما در خالل برگزاری چنین رویدادی نیروهایی 
را می  شناسند  آشنا می  شوند، مسائل کشور  با دستگاه  های مختلف  تربیت می  شوند که 
و نسل امیدوارکننده  ای برای اصالح مسائل کشور هستند. در واقع یکی از کارکردهای 
چنین  است  بعید  البته  است.  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  کادرسازی  همایش،  اساسی 
رویدادی در کوتاه  مدت تاثیر مشخصی روی تجارت منطقه  ای کشور داشته  باشد اما در 

بلندمدت می  توان به اثرات آن امیدوار بود.
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ــده در  ــرح ش ــائل مط ــق مس ــه و تدقی ــور مباحث ــه منظ ب
محورهــای همایــش، 6 پیــش نشســت تخصصــی بــا حضــور 
ــش از  ــور پی ــی کش ــارت خارج ــئولین تج ــان و مس کارشناس
همایــش برگــزار شــده اســت کــه گــزارش مشــروح آن در ایــن 

ــود. ــه می  ش ــل ارائ فص

فصـل سوم
گزارش پیش نشست های همایش
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نشست جایگاه توافقات تجاری دوجانبه در توسعه تجارت خارجی کشور
محور سیاست  ها و راهبردها؛ هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نشست »جایگاه توافقات تجاری در توسعه تجارت خارجی کشور« به عنوان اولین پیش 
نشست از هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، یکشنبه 1۴ دی ماه 1399 با حضور 
جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعاالن این حوزه در مرکز پژوهش  های مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.

اداره  ایران و عراق، علی فکری رئیس  بازرگانی  اتاق مشترک  یحیی آل اسحاق رئیس 
سیاست  ها و برنامه های اقتصادی وزارت امور خارجه و عضو کمیته علمی همایش ساالنه 
پژوهش  های  و  مطالعات  موسسه  مدیر گروه حقوق  طلبان  زاهد  علی  مقاومتی،  اقتصاد 
بازرگانی، مهدیار اسماعیلی کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه و شهبازی 
این  اصلی  اعضای  پژوهش  های مجلس  مرکز  اقتصادی  مطالعات  دفتر  غیاثی سرپرست 

نشست بودند.
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ظرفیت تجارت منطقه  ای ایران بیش از 1۰۰۰ میلیارد دالر است

عراق  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  اسحاق  آل  یحیی  نشست  این  ابتدای  در 
تامین  و  اقتصادی، سیاسی  توسعه  در  تجارت خارجی  اهمیت موضوع  بر  تاکید  ضمن 
امنیت کشور گفت: ایران با توجه به داشتن مرز مشترک با 15 کشور مختلف و موقعیت 
منطقه  با کشورهای  دالر  میلیارد  از 1۰۰۰  بیش  می     تواند ساالنه  ویژه خود  ژئوپولیتیک 

مبادالت تجاری داشته  باشد.

وی افزود: ما تهدیدها و فرصت  های زیادی داریم. یکی از فرصت  های پیش روی کشور 
ظرفیت تجاری ما در خاور میانه و در جهان است. این ظرفیت اغلب مغفول مانده و 
حتی بعضا حرکت  های کامال نادرست چه در تئوری و چه در عمل در مورد آن انجام 
است.  به سال 1333  مربوط  را سامان دهد  تجارت  که  قانونی  ما  در کشور  شده  است. 
قانونی که قرار بوده در مجلس تصویب شود، 1۰ سال است که معطل مانده  است. هنوز 
یک استراتژی مشخصی که جمهوری اسالمی ایران بر اساس آن تجارت خود را سامان 

دهد وجود ندارد.

آل اسحاق ادامه داد: اآلن هنوز متولی تجارت مشخص نیست، بحث بر سر این است که 
وزارت بازرگانی داشته باشیم یا نه، عضو WTO  باشیم یا نه، باید تولید فدای تجارت شود 
یا برعکس و … . آنچه در وهله اول مهم است، جایگاه تجارت در روابط حاکمیت و روابط 

بین الملل و جایگاه آن در روابط اقتصادی اجتماعی فرهنگی است که باید تبیین شود.

تجارت ابزار قدرت کشورهاست

تجارت  الزامات  و  شرایط  مجموع  است.  قوت  و  قدرت  تجارت،  کرد:  تصریح  وی 
جهان قدرت است. این قدرت را با همه الزاماتش باید از حاشیه به متن بیاوریم. چنین 
او  از  بتوان  باشد که  با کسی  باید مسئولیتش  باشد.  بدون مسئول  نمی  تواند  چیز مهمی 



دبیرخانه همایش  ساالنه اقتصاد مقاومتی76

ویژه نامه هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

در  نباید  را  تجارت  است.  نیاز  تجارت  موضوع  در  خاص  نهاد  یک  کرد.  مطالبه  گری 
معنای توزیع منحصر کرد. تجارت در معنای جامعش یک نهاد مسئول می  خواهد. توسعه 
صادرات و این بحث  ها که رایج است، صادرات جزئی از این تجارت است. آنچه مهم 
است استراتژی واردات برای تولید جهت صادرات است. توازن واردات و صادرات مهم 
است. این  ها به هم وصل  اند و باید در توازن باشند. واردات باید در جهت تامین نیازهای 

تولید در راستای صادرات انجام شود.

نهاد مسئول در حوزه  افزود: یک  پایان  ایران و عراق در  بازرگانی مشترک  اتاق  رئیس 
سیاستگذاری، اجرا و عملیاتی و مهم  تر از همه نگاه به موضوع تجارت مورد نیاز است. 
یک هماهنگی کامل بین سیاست  های ارزی و تجاری و پولی باید وجود داشته باشد. اگر 
بانک مرکزی و مسئول تجارت یکی نباشند شکاف این  ها کشور را دچار آسیب می  کند.

لزوم مدیریت منظم و هماهنگ روابط اقتصادی خارجی کشور

در ادامه علی فکری رئیس اداره سیاست  ها و برنامه  های اقتصادی وزرات امور خارجه 
با اشاره به مشکالت کشور در حوزه تعامالت خارجی گفت: در هر تعامل خارجی با 
هر کشوری ما عمدتا دنبال قربانی و مقصر می  گردیم ولی مقصر اصلی این است که از 
ابتدا ما برنامه ریزی و مرزبندی مشخصی بین دستگاه  ها و نقش  ها و مسئولیت  های آن  ها 

نداشته  ایم.

افزود:  اقتصادی خارجی کشور  به لزوم مدیریت منظم و هماهنگ روابط  با اشاره  وی 
این مهم باید یا در برنامه هفتم توسعه دیده شود یا در برنامه دولت  ها، به هرحال ما باید 
یک جا به این نتیجه برسیم که برای بهره  برداری از روابط اقتصادی خارجی کشور باید 

هماهنگی را بین اجزای مختلف مدیریت روابط اقتصادی خارجی کشور برقرار کنیم.
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نهادهای جهانی همچون WTO ابزار اعمال قدرت کشورهای ثروتمند

فکری ادامه داد: ما در حوزه تجارت خارجی با یک سری سازوکارها و سازمان  های بین 
المللی مواجه هستیم. این سازمان  ها یک وقت در حد سازمان تجارت جهانی است، یک 
وقت چیزهایی مثل موافقت  نامه تجارت ترجیحی و آزاد است که ما نمی  توانیم آن  ها را 
تغییر دهیم و یک وقت سازوکارهای نویی است که به تدریج دارد روی کار می  آید. معادل 

مسائلی همچون FATF  در حوزه تجاری نیز به تدریج دارد متولد می  شود.

وی تصریح کرد: شاید در ابتدای شکل گیری FATF و تدوین ابزارهایی برای قدرت، 
که البته برای ما به عنوان میراث جهانی و استاندارد توسعه مطرح می  شود، نگاهی که به 
امثال FATF وجود دارد به چشم یک مدل توسعه و مبارزه با پولشویی است در حالی که 

نوعی ابزار قدرت است و این نگاه  ها باید اصالح شود.

رئیس اداره سیاست  ها و برنامه  های اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان این که در حوزه 
تجاری نیز امثال این اتفاقات دارد برای ما می  افتد، گفت: مساله مکانیزم هوشمند صادرات 
قدرت  ابزار  اغلب  استانداردها  مدل  این  است؛  نمونه  یک  دوگانه  کاربری  با  کاالهای 
هستند و نباید تصورمان این باشد که این استانداردها برای بهبود تجارت و کاهش زمان 
اتالفی برای تجارت کاالها است. با اجرای چنین استانداردهایی خود به خود وضعیت 

تجارت ما تغییر می  کند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک ما، هرچقدر ما ناآگاهانه  تر چنین استانداردهایی 
را بکار بگیریم، ضربه این رویکرد را خارج از حوزه خود آن نیز دریافت خواهیم کرد. 
در مجموع باید بدانیم اوال این استانداردهای جهانی ابزار قدرت اند، ثانیا هر بازیگر در 
درون این استانداردها به میزان قدرتی که دارد می  تواند خطرات این استانداردها را برای 

خودش کاهش دهد.
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به ترتیبات تجاری جدید و خارج از چارچوب WTO نیاز داریم

فکری گفت: بحث موافقتنامه  های تجاری دوجانبه شاید از پایه غلط باشد چون در آن ها نیز 
WTO based rule عمل می  کنیم. ما باید در چهارچوب این گونه ترتیبات و سازوکارهای بین 

المللی تجارت منطقه ای خود را توسعه دهیم و یا باید برویم در چهارچوب قواعدی جدید 
و بومی؟ من فکر می  کنم ما می  توانیم منطبق بر مالحظات سیاسی فرهنگی برویم به سمت 
موافقتنامه  ها و ترتیبات تجاری که بین مثال عراق و ایران شکل بگیرد که در آن به قواعد سازمان 

تجارت جهانی ملتزم نباشیم. این تفکیک باید برای ما روشن شود.

تضعیف WTO از سوی آمریکا محدود به دولت ترامپ نیست

وی افزود: من معتقدم کال سازوکارهای بین المللی چه در حوزه تجارت، چه پولی، مالی چه 
سیاسی امنیتی، ابزار قدرتند پس قدرتمندان می  خواهند قدرت خود را توسعه دهند و اگر در این 
سازمان  ها معارضی با خودشان پیدا شود، در درجه اول می  خواهند معارض را خارج یا محدود 
کنند واگر نشود آن ساختار را از بین ببرند. مثال چین با ابزارهای غربی  ها وارد بازی شده و اآلن 
بازیگر بهتری از آن  ها شده  است. اآلن هم جمهوری خواهان و هم دموکرات  ها به این نتیجه 
رسیده  اند که روند سازمان تجارت جهانی اگر ادامه پیدا کند به تضعیف جایگاه آمریکا و تقویت 

چین منجر می شود لذا آمریکا به سمت تضعیف سازمان تجارت جهانی خواهد رفت.

انتخاب نادرست شرکای اقتصادی دلیل سهم پایین ایران در تجارت خارجی

فکری در پایان مهم  ترین مساله داخلی در وضعیت فعلی تجارت خارجی را عدم انتخاب 
درست شرکای اقتصادی کشور در سطح جهانی دانست و افزود: ما خیلی وقت  ها بر 
راهبرد روابط تجاری اقتصادی  مان اصرار داریم با بخش  هایی تعامل داشته  باشیم که آن 
بخش  ها چنین خواسته  ای را ندارند و بعضی می  خواهند پیش  شرط  هایی را محقق کنند 

و بعضی اصال نمی  خواهند ما به سمت توسعه روابط برویم.
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اروپایی  ها  داریم.  مشکل  اروپا  با  تجاری  روابط  توسعه  برای  واقعا  ما  داد:  ادامه  وی 
در  کند،  پیدا  توسعه  و  رشد  منطقه  این  اگر  کنند.  کار  ما  با  نمی  خواهند  جاها  خیلی 
تعارض با سیاست  های کالن جهانی آمریکا قرار می  گیرد. آمریکایی  ها نمی  خواهند ما 
امنیت الزم برای رشدهای حداقلی را داشته  باشیم. چون این منطقه اگر بتواند مستقل 
باقی ماندن در جایگاه  نیازهای خود را برطرف کند، عمال توان آمریکا برای  شود و 
قدرت اول جهانی را زیر سوال می  برد. مهم  ترین مانع ما این است که انتخاب  هایمان 

غلط است.

کشورهای جهان 6۰۰ موافقنامه تجاری دوجانبه و منطقه  ای منعقد کرده  اند

در این نشست زاهدطلبان مدیر گروه حقوق موسسه مطالعات و پژوهش  های بازرگانی 
 3۰5 حاضر  حال  در  گفت:  منطقه  ای  موافقتنامه  های  رشد  به  رو  روند  به  اشاره  ضمن 
ابتدای  از  موافقتنامه   ۶۰۰ حدود  چیزی  دارد.  وجود  دنیا  در  فعال  تجاری  موافقتنامه 
تجاری  موافقتنامه  های  این  بنابراین  شده  است.  ابالغ  سازمان  این  به  گات  شکل  گیری 
پدیده  ای غالب و جدی است و خیلی از کشورها در این حوزه فعال  اند. متاسفانه ما در 
ایران خیلی دیر وارد این مساله شده  ایم و موافقتنامه  های اندکی را داریم که بعضا در دست 

مذاکره  اند و با چالش  هایی نیز روبرو هستند.

به  بازرگانی گفت: در حال حاضر  مدیر گروه حقوق موسسه مطالعات و پژوهش  های 
طور میانگین بیش از 5۰ درصد حجم تجارت دنیا در چهارچوب موافقتنامه  های تجاری 
صورت می  گیرد. 9۸ درصد از تجارت جهان تحت ضوابط WTO صورت می  گیرد. در 
واقع اغلب کشورها این ضوابط را پذیرفته  اند و بر این مبنا مبادالت تجاری  شان را شکل 
می  دهند. بنابراین فکر نمی  کنم جای تردید باشد که آیا ترتیبات تجاری منطقه  ای برای ما 

ضرورت دارد یا خیر.
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ایران برای توسعه تجارت خارجی راهی جز منطقه  گرایی ندارد

برای  ما  است.  برونگرایی  مقاومتی  اقتصاد  مهم  مولفه  های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
توسعه صادرات غیر نفتی خود راهی جز توجه به ظرفیت  های منطقه و تقاضای منطقه و 
کشورهای پیرامون خود نداریم. بنابراین دو پدیده عضویت در سازمان تجارت جهانی و 
استفاده از توافقات تجاری منطقه  ای به طور کلی باهم معارض نیستند اگرچه در برخی 
یا  و  برگزیت  مانند  پدیده  ای  مشاهده شده  است.  دو  این  واگرایی  از  کشورها شواهدی 
اقتصادی که در زمان ترامپ شکل گرفته  است و تضعیف سازمان تجارت  ناسیونالیسم 
این دو  بین  از شکل  گیری روند جدید واگرایی  بتوان شواهدی  این  ها را شاید  جهانی. 

پدیده دانست.

وی افزود: تحلیل بسیاری از اساتید این است که ما با یک پدیده قطبی  گرایی مواجهیم. 
بازیگران اصلی تجارت جهانی چین، آمریکا و اتحادیه اروپا هستند که هنوز منافعشان 

حفظ نظم موجود را ایجاب می  کند.

عقب ماندگی ایران در انعقاد توافقنامه  های تجاری دو و چندجانبه

وی ادامه داد: ما در این حوزه بسیار عقبیم و تنها ۶، 7 موافقنامه با دامنه بسیار محدود 
با سوریه و ترکیه و یکی دو کشور دیگر داریم. در حالی که بسیاری از کشورها در این 
موافقتنامه   22 در حال حاضر  ترکیه  مثال  ما؛  از جمله همسایگان  فعال  اند  بسیار  حوزه 

تجارت آزاد دارد و پاکستان نیز 15 موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی دارد.

زاهدطلبان افزود: تنها موافقتنامه تجارت آزاد ما با سوریه است و موافقتنامه تجارت آزاد با 
اوراسیا که خیلی مهم است. شواهد و تجارب کشورهای دیگر نشان می  دهد که ما گریزی 

از عضویت در سازمان تجارت جهانی نداریم.
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روند عضویت ایران در WTO با انسداد سیاسی مواجه است

نظام  در  گفت:  پایان  در  بازرگانی  پژوهش  های  و  مطالعات  موسسه  گروه حقوق  مدیر 
چندجانبه گرایی عضویت ما در WTO الزامی است و در کنار آن در عرصه تجارت  های 
اقتصاد  الزامات  با  منافاتی  هیچ  این  و  داشته  باشیم  فعال  تری  حضور  باید  نیز  منطقه  ای 
مقاومتی نیز ندارد. در عین حال به دلیل مخالفت آمریکا و دیگر متحدانش، عضویت ایران 

در WTO سال  هاست که با انسداد سیاسی مواجه است.

وی افزود: از زمان آغاز موافقتنامه تجارت آزاد ما با سوریه تنها 1 سال گذشته  است اما آمارهای 
سازمان توسعه تجارت و گمرک حاکی از رشد تجارت ما در کشورهای منطقه است. در 
مورد موافقتنامه اوراسیا اراده سیاسی کافی وجود دارد. در مجموع ما باید در کنار تالش برای 

عضویت در WTO  از ظرفیت  های خود برای تجارت منطقه  ای نهایت استفاده را ببریم.

اجرای قواعد WTO به توسعه تجارت و پیشرفت اقتصادی منجر نمی  شود

علمی  هیئت  و عضو  اقتصاد  کارشناس  اسماعیلی  مهدیار  نشست  از  دیگری  بخش  در 
دانشگاه با اشاره به شرایط تحریمی و تراز تجاری منفی کشور گفت: ما از حیث صادرات 
بعضا با محدودیت  های بیشتری مواجه هستیم و تراز تجاری مان منفی است. از حیث 
این  ها به جهت محدودیت  هایی است که  نیز سال  هاست سیر نزولی داریم. همه   GDP

بخشی ناشی از تحریم  ها و بخشی ناشی از ناتوانی ما در کسب بازارهای اطراف خودمان 
است. بسیاری از تحریم  ها با طرقی که تولیدکنندگان ما یاد گرفته  اند قابل دور زدن است 

اما دیگر مزیت ندارد.

وی ادامه داد: براساس مطالعات علمی و تجربیات جهانی می  توان گفت ما اگرچه شاید 
بخاطر خیلی تصمیماتی که تا اآلن گرفته  ایم ورودمان به سازمان تجارت جهانی اجتناب 
ناپذیر باشد، اما باید بدانیم کسانی که در WTO قدرتمند هستند خودشان از این مسیر 
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باال نرفته  اند. سیاست  هایی که امروز WTO به کشورهای درحال توسعه تحمیل می  کند، 
حرکت در مسیر توسعه نیست و با آنچه کشورهای توسعه یافته در مسیر صنعتی شدن 
انجام داده  اند تفاوت  های آشکار دارد. شرکت سامسونگ شرکتی در حوزه صادرات کلم 
و سبزیجات بوده  است که پس از سال  ها یارانه دادن به بخش الکترونیک از محل فروش 
سیاست  های  در  ما  که  است  درست  یابد.  دست  وضعیتی  چنین  به  توانسته  است  کلم، 
 WTO خودمان طراحی نداشته  ایم، اما استراتژی مدون اگر قرار باشد منتهی به عضویت در
و افتادن در مسیر تجارت جهانی باشد، همان بهتر که استراتژی نداشته  باشیم. استراتژی 

باید کشور را از تهدیدهای خارجی تجاری صیانت کند.

مشورت گرفتن از اتاق بازرگانی با مصلحت اقتصاد ملی همخوانی ندارد

اتاق  یک  نداریم.  اقتصادی  و  صنعتی  سیاستگذار  ما  داد:  ادامه  اقتصاد  کارشناس  این 
وقتی چنین  اوال؛  زیرا:  باشد  تجارت خارجی  نمی  تواند سیاستگذار  که  داریم  بازرگانی 
نهادی به عنوان یک سندیکا اداره می  شود و با منافع فعاالن این حوزه گره خورده  است، 
مصلحت ملی در اولویت دوم قرار می  گیرد. ثانیا؛ تعارض منافع و نفع شخصی ایجاب 

می  کند فردی که یک بازرگان بزرگ ملی است مراعات امثال خود را بکند.

راهبرد ایران نه اختراع مجدد چرخ است نه حل شدن در نظام جهانی

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: مسیر درست تجارت جهانی ما مشخصات خودش 
را دارد و نه به معنای پشت پا زدن به همه قواعد جهانی و اختراع مجدد چرخ است و 
نه به معنای حل شدن در نظام جهانی. در حوزه پیمان  های خود، باید مالحظاتی را در 
استفاده  پیمان  های دوجانبه در حالتی می  تواند  بگیریم. تجارت خصوصا در حوزه  نظر 
شود که ما نسبت به دوران رکود و رونق خود واکنش نشان دهیم. باید ادوار تجاری مان 
را مدیریت کنیم. باید نسبت به تغییرات نرخ ارز چاره جویی کنیم. اگر بخواهیم با نرخ 
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ارز ۴2۰۰ تجارت کنیم حتما متضرر می  شویم. برای داشتن تجارت مناسب باید سیاست 
ارزی باثبات داشته  باشیم و عدد مشخصی با تغییرات معقول برای نرخ ارز داشته  باشیم.

وی افزود: شرایط کشور ما به گونه  ای نیست که بتوانیم از الگوهای رایج جهانی استفاده 
مدل  همچون  راهبردهایی  در  کنیم.  اتخاذ  را  ایران  خاص  راهبردهای  باید  بلکه  کنیم 
گراویتی، وقتی می  خواهند از تجارت  های دو یا چند جانبه صحبت کنند، از کشورهای 
هم فرهنگ بیشتر استقبال می  کنند. یعنی یک بازرگان عراقی به دالیل مختلف ممکن است 
جنس ایرانی را به کره  ای و چینی ترجیح دهد. این مدل  ها را ما باید به جد رعایت کنیم 

چون تجارت آمیخته به فرهنگ است.

بر اهمیت محورهای خرد در مساله تجارت خارجی گفت: وقتی مقیاس  تاکید  با  وی 
کار ما بزرگ است؛ به ظرفیت  های بانکی نیاز بیشتری داریم؛ دولت باید وارد شود، ورود 
نقطه  ای است و آسیب  پذیری در برابر تحریم بیشتر است. همچنین وقتی به نقاط بزرگ 
اتکا می  کنیم باید خریدار بزرگی داشته  باشیم که تحریم  پذیرتر است. وقتی از ظرفیت  های 
همسایگی استفاده کنیم، عالوه بر مزایای مدل گراویتی می  توان از ظرفیت  های غیر رسمی 

کشور نیز استفاده نمود که اگر رسمی شوند دچار محدودیت  های تحریمی می  مانند.

عقب ماندگی در توسعه تجارت حاصل کم کاری در انعقاد توافقات دوجانبه و منطقه  ای

در ادامه میرهادی رهگشای کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی 
گفت: توافقات دوجانبه در تضاد با عضویت ایران در WTO نیست اما مساله انسداد سیاسی 
هست و ما نمی  توانیم در این سازمان عضو شویم. اما ما در همین مدت توافقات دوجانبه 
تجاری را در نظر نگرفته  ایم و به همین دلیل تجارتمان کم شده   است. به بیان دیگر عقب 
ماندگی ایران در توسعه تجارت خارجی بیش از آن  که حاصل تحریم و یا عدم عضویت در 

WTO باشد، حاصل کم  کاری در انعقاد توافقات تجاری دوجانبه و منطقه  ای بوده  است.
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می دانیم در دوره ترامپ سازمان تجارت جهانی به شدت تضعیف شد. روند تضعیف 
WTO مدت دار بوده و باید اتفاق می  افتاده  است و به این دلیل به مشکل خورده  است و 

راهکاری که باید برای آن اتخاذ نمود به ترامپ و بایدن ربطی ندارد.

فقدان انسجام مشکل مهم عدم توسعه تجارت خارجی

در پایان نشست شهبازی غیاثی سرپرست دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش  های مجلس، 
با اشاره به این که الزامات تجارت خارجی تاکنون رعایت نشده  است، گفت: اساسا ما بیش 
از همه مساله فقدان هماهنگی و انسجام داریم. این یکی از گلوگاه  های اصلی مساله است. 
مثال مساله آمایش سرزمینی ما سال  هاست به نتیجه  ای نرسیده  است. تنها اسناد استانی بدون 

سند ملی تصویب می  شوند .

وی افزود: اگر این هماهنگی و انسجام نباشد هرچه در مورد تغییر رویکرد بین  المللی به ملی 
صحبت کنیم مشکلی حل نمی  شود. ما سیاست ارزی نداریم، فقط نقدینگی است که همین 
طور رشد می  کند و ارتباطی با رشد اقتصادی ندارد. اگر سیاست  هایی را که باید ظرفیت الزم 
برای استفاده از پتانسیل  های تجارت منطقه  ای را فراهم کند، نداشته  باشیم، تجارت منطقه  ای 
ما به جایی نمی  رسد. در نهایت نگاشت نهادی که الزم داریم برای ارتباط تجاری اقتصادی 
با کشورها، مساله  ای است که می  توان به آن پرداخت. باید با موضوع دیپلماسی اقتصادی 
منظم تر و ساختارمند تر مواجهه داشته  باشیم. مسائلی چون آمایش سرزمینی و این که چه 
حوزه  هایی اولویت دار هستند، باید انجام شود تا بتوان برای تجارت خارجی نیز از این مدل  ها 

استفاده کرد و با تجربه منسجم تر و منظم تری به فکر توسعه روابط باکشورها بود.
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نشست فرصت  های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه
محور ظرفیت  ها و فرصت  های ویژه؛ هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نشست »فرصت  های جاده ابریشم در توسعه تجارت با کشورهای منطقه« به عنوان دومین 
پیش نشست از هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، چهارشنبه 17 دی ماه 1399 در 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. 

محمدحسین مالئک سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در کشور چین، مجیدرضا حریری رئیس 
هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین، علی فکری رئیس اداره سیاست  ها و برنامه  های اقتصادی 
وزارت امور خارجه، وحید قربانی مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی و 

مجید رئوفی پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد چین اعضای اصلی این نشست بودند.

انفعال داخلی دلیل اصلی سهم ناچیز ایران در جاده ابریشم چین

کشور  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اسبق  سفیر  مالئک  محمدحسین  نشست  ابتدای  در 
چین با اشاره به مطرح شدن طرح جاده ابریشم از سال 2۰13 در چین و ورود آن به 
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قانون اساسی این کشور در سال 2۰1۸ و اهمیت این مساله به عنوان بدنه روابط خارجی 
باید توجه کرد که وقتی از چین صحبت می  کنیم در واقع  جمهوری خلق چین گفت: 
داریم از BRI صحبت می  کنیم. به تعبیر غربی  ها،BRI  یک نظام جدید سیاسی اقتصادی 

به محوریت چین است.

وی ادامه داد: چند پشتیبانی مالی برای این طرح در نظر گرفته شده  است که شامل موارد 
زیر است:

• secret fund با سرمایه 55 میلیارد دالر 

• China development bank با سرمایه 11۴۰ میلیارد دالر 

• بانک توسعه زیرساخت آسیایی با سرمایه 1۰۰ میلیارد دالر 

طرح جاده ابریشم از ۶۰ کشور آغاز شد و اآلن به بیش از 15۰ کشور رسیده  است. 17 
کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، 3۸ کشور آفریقایی زیرصحرا و ۶ کشور آسیای جنوب 

شرقی نیز جزو این طرح هستند. 

کشورهای  بین  برنامه  ای  هماهنگی  های  »اصل  را  روابط  این  در  مهم  اصل   5 مالئک 
عضو«، »ساخت زیربناها و ارتباط زیربناها«، »تجارت بدون مشکل و مانع«، »ادغام مالی 
 BRI و همکاری  های مالی« و »روابط بین مردم و مردم« دانست و گفت: به بیان غربی  ها

یک نظام جدید سیاسی اقتصادی به محوریت چین است. 

وی تصریح کرد: با توجه به تحوالت قفقاز احتمال وصل شدن آذربایجان، ارمنستان و ترکیه 
از طریق دریای خزر وجود دارد. چینی  ها به این سمت خواهند رفت و نظر روسیه نیز نسبت 

به این مساله مثبت است اما چنین اتفاقی تیر خالصی برای جمهوری اسالمی ایران است.

وی ادامه داد: از سال BRI ،2۰17 با یک معضل بزرگ روبرو شد. غربی  ها که دیدند چنین 
پروژه  ای در حال طراحی است، فشار زیادی به چین آوردند و اقدام چینی  ها را نوعی 
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استثمار کشورهای مختلف جهان دانستند. این باعث تجدیدنظری در این طرح شد. مثال 
از سال 2۰13 تا 2۰17، ۸۰ شرکت دولتی چین، حدود 31۰۰ پروژه را در BRI برای خود 
تعریف کرده  بودند. اما پس از این فشارها، چینی  ها سعی کردند صحنه را مشارکتی کنند 
و در سال 2۰2۰، سهم کل شرکت  های چینی از پروژه  های جهان به ۴۰ درصد کاهش 
یافت. به عالوه، کشورهای امارات ۴.79 درصد، عربستان 3.1 درصد، هند 2.21 درصد، 
پاکستان 1.9۴ درصد، روسیه 1.91 درصد، آمریکا و عمان 1.۸ درصد در این طرح سهم 

دارند در حالی که ایران هیچ سهمی از این طرح ندارد.   

مالئک تصریح کرد: در اسناد باالدستی توجه چندانی به تجارت منطقه  ای کشور نشده  است. 
در سند چشم  انداز 1۴۰۴، برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه مطالب زیادی در مورد 
مسائل سیاست خارجی داریم که هیچ  کدام آن  ها مربوط به توسعه منطقه  ای ایران نیست. 
در زمان مسئولیت من، براساس آمار سفارتخانه، حدود 5۰ هیئت از دولت و مجلس برای 
بررسی نحوه کار مناطق آزاد چین به این کشور اعزام شدند که به سادگی می  توان گفت 
این افراد تنها با اهداف تفریحی به این کشور رفتند و هیچ گونه بازخورد و گزارشی از 

یافته  های آن  ها در این کشور دریافت نشد. 

عبور جاده ابریشم جدید از ایران منوط به ارتباط پایدار با چین

وی افزود: پیوستگی اقتصادی را می  توان از دو جنبه نرم  افزاری و سخت  افزاری بررسی 
نمود. از منظر سخت  افزاری مانند حمل و نقل، انرژی، زنجیره ارزش تولیدات صنعتی، 
مانند  مناسب  راه  یا چند  ایجاد یک  است.  با چین در حد صفر  ما  اقتصادی  پیوستگی 
تکمیل راه  آهن شرق به غرب یا چابهار به شمال می  تواند وضعیت بهتری برای کشور 
ایجاد نماید. اما از نظر نرم افزاری وضعیت خیلی بدتر از بخش سخت  افزاری است. ما در 
حال حاضر در حوزه آیین  نامه  های گمرکی، روابط اینترنتی، سرمایه  گذاری و جریان ورود 
و خروج سرمایه در کشور، هیچ مشارکتی را نمی  توانیم با طرف چینی تعریف کنیم. من 
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معتقدم نفت نیز نمی  تواند لوکوموتیو روابط دو کشور باشد. بنابراین پیوستگی اقتصادی 
ایران و چین تقریبا صفر است و اگر نتوانیم یک لوکوموتیو در روابطمان با چین تعریف 
کنیم، حرکتی که چین شروع کرده است، از شمال و جنوب ایران ادامه خواهد یافت و ما 

در وضعیت تعلیق باقی خواهیم  ماند.

وی با طرح این سوال که لوکوموتیو روابط ما با چین در روابط ژئوپولتیک تعریف می  شود 
یا روابط اقتصادی، گفت: دو اتفاق در جهان در حال رخ دادن است که جزو کابوس  های 
امپریالیزم آمریکا است. یکی این که چین و پاکستان به هم متصل شوند و دیگری این 
که پاکستان به ایران وصل شود. مدیریت این مساله در دست چین است. دیگری این که 
ایران، عراق و سوریه به هم متصل شوند که مدیریت این در دست ایران است. این دو 
اگر به نحوی اتفاق بیفتد نظام بین  الملل باید تعریف جدیدتری از خودش بکند. در آن 
صورت دیگر اروپا و آمریکا و حتی روسیه موضوعات بازتعریف شده  ای خواهند بود.  

وی گفت: دو مساله وجود دارد. مسائلی که ما می  گوییم تراوشات ذهنی ماست. آیا این 
تراوشات در چین نیز وجود دارد؟ آیا متفکران چینی به چنین ادغامی می  اندیشند؟ دوم این 
که اگر ما و چینی  ها به این تفکر مشترک رسیدیم، چینی  ها تامین منابع برای حفظ این مرزها 
را انجام می  دهند یا نه؟ اگر از لحاظ ذهنی و فکری مسئولین ما به این انتخاب برسند، طرف 

چینی باید به ما جواب دهد که آیا چنین انعطافی از سمت آن  ها وجود دارد یا خیر. 

سفیر اسبق ایران در چین گفت: مشکل کشور ما اقتصاد سیاسی است.  به نظر می  رسد در 
مجموعه حاکمیتی ما هیچ اراده  ای در این جهت وجود ندارد. اگر ما در مورد چین یک 
نظام منسجم نداریم که به عنوان پدیده  ای جهانی به آن نگاه کنیم، ناشی از نبود برنامه 
در اسناد باالدستی ماست. هیچ جا مشخص نیست که ما چگونه می  خواهیم به این مساله 
نگاه کنیم. رویکرد کالن ما در این مورد، »نمی  دانم« است. نه مسئولین در دولت می  دانند 

این مساله چیست و نه در اسناد باالدستی ما چیزی آمده  است.
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ایران سیاست مشخصی برای نحوه تعامل با جهان، چین و منطقه ندارد

در ادامه نشست مجیدرضا حریری رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره 
به این که اآلن دیگر نه موضوع اصلی ما جاده ابریشم است و نه حتی موضوع اصلی خود 
چینی  ها، گفت: رفتارها و موضع گیری  های ترامپ باعث شد که پرچم جهانی شدن به 
دست چین بیفتد. همزمان در حزب صحبت از تغییر سیاست  های اقتصادی شد که اخیرا 
نیز سیاست چرخه دوگانه را اعالم کردند. اآلن چین پرچمدار جهانی شدن و چندجانبه 
گرایی شده  است. این مساله، طرح جاده ابریشم را نیز تحت تاثیر قرار داد. ما نمی  توانیم 
صرفا با بحث جاده ابریشم رابطه مان را با چین تعریف کنیم. باید رابطه مان را با دنیا 

تعریف کنیم بعد ببینیم رابطه مان با چین چیست.

وی افزود: ما نمی  دانیم می  خواهیم با دنیا چه کنیم. حتی نمی  دانیم می خواهیم با منطقه چه 
کنیم. مسئولین ما نیز یا نمی  دانند یا به ما نمی  گویند. یکی از پیامدهای این مساله رفتارهای 
سینوسی با جهان و از جمله چین است که گاهی نگرش  ها مثبت می  شود و گاهی منفی. 
ما اگر می  خواهیم رابطه مان را با چین مشخص کنیم، باید تکلیف رابطه ایران با پاکستان، 
ایران با هند، چین با هند، چین با پاکستان و … مشخص شود. باید ببینیم از سمت شرق 

خودمان چند مانع داریم و از سمت غرب چند مدعی و شریک و مانع داریم.

سهم صفر ایران از ترانزیت 12 هزار قطار باری بین چین و اروپا

اگر  جهانی  زنجیره  در  نداریم.  خود  همسایگان  با  خوبی  روابط  ما  داد:  ادامه  حریری 
پذیرفتیم که یکی از حلقه  های زنجیر باشیم، منافعش را هم می  بریم. حلقه  های زنجیر را 
هم همیشه ما تعیین نمی  کنیم بلکه باید جزئی از آن شویم. تا پایان سال 2۰2۰، 12۴۰۰ 
قطار از چین به اروپا رفته  است. یک میلیون و 13۰ کانتینر را از چین برده  اند تا بارسلون و 
لندن. چرا طرف اروپایی قبول می  کند که محصوالتش را به جای کشتی از طریق خطوط 
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ریلی بفرستد در حالی که کشتی ارزان تر است؟ چون منافع بلندمدت خود را می  بیند و 
به زنجیره ارتباطات جهانی اهمیت می  دهد.

وی با بیان این که ارتباط ما با چین و سایر همسایگان همان طور که فرصت  های زیادی 
می  تواند برای ما داشته  باشد، حتما تهدیدهایی هم در پی دارد، گفت: مهم این است که ما 
با فرصت  ها و تهدیدها چه می  کنیم. این که ما تصور کنیم کشور بزرگی مثل چین منتظر 
می  ماند تا ببیند ما چه می  کنیم تصور غلطی است. تجارت خارجی چین در سال 2۰2۰، 
از ۴5۰۰ میلیارد دالر فراتر رفته  است. از این میان با ما حدود 15 میلیارد دالر تجارت 
داشته  است. سهمی حدود ۰.3 درصد. چین منتظر ما نمی  نشیند و از شمال و جنوب ما 
عبور می  کند. چین از منابع انرژی جهان تنها به ایران و روسیه می  تواند از طریق زمین 

وصل شود به همین دلیل شاید منافع زیادی در ارتباط با ما در این حوزه داشته  باشد.

وی افزود: اآلن چندین سال است در مورد خط لوله صلح با پاکستان صحبت می  کنیم اما در نهایت 
کلنگی به زمین نخورده  است. یک خط آهنی هست که از چین می  آید و به اروپا و نقاط دیگری از 
جهان وصل می  شود. ما از طریق دو مسیر اینچه برون و سرخس به این خط آهن وصل هستیم. 
شهردار شهری که قطار از آن حرکت می  کند سال 2۰15 به ایران آمد و مانند بازاریاب یک شرکت 

به دنبال این بود که این قطار را راه بیندازیم. اما از سمت ما اقدام درخوری انجام نشد. 

غفلت مسئولین کشور از فرصت سواحل مرتبط با آب  های آزاد

وی ادامه داد: بنده در جلسات متعددی با وزرای مختلف در مورد مسائل تجاری کشور 
صحبت کرده  ام. قطار می  تواند هر روز به کشور بیاید. اما حمل کاال با قطار به صورت یک 
طرفه صرفه اقتصادی ندارد و باید بار برگشت هم داشته  باشد. بخش عمده محصوالت 
معدنی ما که به چین می  رود در نواحی شمال شرق کشور است. ما اآلن این محصوالت 
را از آن جا تا بندر عباس با کامیون منتقل می  کنیم، سپس در بندر عباس دپو می  کنیم و 
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با اتصال به راه  آهن هزینه  های  نهایتا با کشتی به چین می  فرستیم. در حالی که می  توان 
بسیاری را کاهش داد. 

تشکیل  آزاد  نزدیک آب  های  و  در سواحل  دنیا  مهم  اغلب شهرهای  کرد:  تصریح  وی 
شده  اند اما ما به لحاظ تاریخی مرکزگرا بوده  ایم به همین دلیل اآلن سواحل و بنادر ما به 
جای این که آبادترین مناطق کشور ما باشند، مناطق محروم هستند. به لحاظ نظری داشتن 
این همه دسترسی به آب  های آزاد برای ما مزیت بزرگی است. در سالی که آقای شی جی 
پینگ به ایران آمد برای ایجاد شهرک صنعتی در جاسک نیز توافقاتی صورت گرفت و 
جانمایی آن سه سال طول کشید اما در نهایت به دلیل مشکالت داخلی وزارتخانه  های 
زمین  بر  آن شهرک صنعتی  در  کلنگ چینی  هنوز هم یک  نرسید.  نتیجه  ای  هیچ  به  ما 
نخورده  است. این مسائل مانع استفاده ما از ظرفیت تعامل با چین است. فرصت بالقوه 
به لحاظ نظری وجود دارد و چینی  ها نیز کامال مایل به همکاری با ما هستند اما ما اراده 

چنین کاری را نداریم.

راه ابریشم و سیاست درهای باز، پاسخ چین به فشارهای قدرت  های بین  المللی

در ادامه علی فکری رئیس اداره سیاست  ها و برنامه  های اقتصادی وزارت امور خارجه 
با اشاره به این که ایده کمربندراه همان ایده  ای است که توسعه چین را از شرق شروع 
کرده و مسیرش را به سمت غرب ادامه می  دهد، گفت: هر زمانی که اقتصاد جهانی وارد 
دوره رکود می  شود و چین نمی  تواند مازاد تراز تجاری خود را در خارج مورد مصرف 
در  دوره جدید  در  کرده،  ذخیره  قبلی  رونق  دوره  در  که  تجاری  تراز  مازاد  دهد،  قرار 
یک الیه دیگر و یک حلقه دیگر از شرق به غرب سرمایه  گذاری می  کند تا اقتصاد چین 
برخالف اقتصاد جهانی وارد دوره رکود نشود و بعدا قدرت  های جهانی نتوانند از طریق 

بحران  هایی که ایجاد می  کنند اقتصاد چین را نیز زمین  گیر کنند. 
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وی افزود: با همین ایده چینی  ها توانسته  اند به جای این که ضربه بپذیرند، رشد کنند. در 
اجالس بائو در سال 2۰۰7 مطرح شد که اگر بخواهیم چین را مهار کنیم، باید این اتفاق 
به صورت همه جانبه بیفتد و تنها با ابزارهای پولی و مالی نمی  توان این اتفاق را رقم 
زد. بعدها این رویکرد در پیش گرفته شد. پاسخ چین به این رویه همین طرح کمربندراه 
بوده  است. روند رشد و توسعه  ای چین به صورت الیه الیه و حلقه حلقه از شرق به غرب 
بوده  است. من معتقد نیستم که طرح کمربندراه اآلن کنار گذاشته شده  است، این سیاستی 
است که از ابتدای اتخاذ سیاست درهای باز در چین در پیش گرفته  شده  است اما ممکن 

است گاهی متناسب با تحوالت عرصه بین  المللی شکل آن عوض شود. 

حرکت رو به رشد جاده ابریشم چین منوط به ثبات و توسعه ایران در منطقه است

وی گفت: سیاست  هایی که غربی  ها و آمریکایی  ها پیاده می  کنند یک پیوستگی کامل دارد. آن  ها 
می  خواهند به سمت ایجاد بی نظمی در اطراف حلقه  ای که می  تواند بسط و توسعه چین در 
آن مناطق اتفاق بیفتد بروند. می  خواهند همه مناطق را ناامن کنند و در آن تشنج و تنش ایجاد 
کنند چون می  دانند اصل توسعه و رشد اقتصادی کشوری مانند چین وابسته به امنیت است. تا 
زمانی که چین در مرزهای خودش محدود شده  بود، سعی می  کرد هیچ تنشی با جهان خارج 
نداشته  باشد. اما آن  ها هم می  دانند که وقتی قرار است توسعه از مرزهای چین خارج شود، دیگر 
نوع نگاه چینی  ها به روابط خارجی نمی    تواند همراه با محافظه  کاری در دهه  های گذشته باشد. 

وی ادامه داد: چین به دنبال این است که مناطق آرامی را در اطراف خودش ایجاد کند 
که خودش را به عنوان مرکز توسعه قرار دهد و پیرامونی که در اطراف این مرکز ایجاد 
می  شود. فرصت مهمی که برای ما ایجاد می  کند این است که رشد و توسعه یک قدرت 
بزرگ بین المللی با رشد و ثبات و توسعه جمهوری اسالمی ایران همراه و هم  سو شده 
است. مهم  ترین فرصت ما این است و مهم  ترین تهدیدی هم که ما را تهدید می  کند این 

است که ما ندانیم می  خواهیم چکار کنیم.
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فکری افزود: چین به عنوان یک قدرت جهانی منتظر نمی  ماند ما با خودمان تعیین تکلیف 
کنیم، به تدریج شناخت جهانی پیدا کنیم و منافع خودمان را بشناسیم و بفهمیم چطور باید 
به سمت توسعه حرکت کنیم. بنابراین ما باقی می  مانیم و این حرکت توسعه  ای از اطراف 
ما پیش خواهد رفت. ضمن این که تهدید هم برای خودمان ایجاد می  کنیم. آمریکا وقتی 
ببیند ما به سمت چین و به این سمت توسعه  ای نرفته  ایم، راحت تر می  توانند ضربه زدن 

به ما و ناامن کردن محیط پیرامونی این قدرت  ها را اجرا کند.

توسعه زیرساخت  های منطقه؛ منفعت مشترک چین و محور مقاومت

وی تاکیـد کـرد: مهم  تریـن فرصـت مـا ایـن اسـت کـه آن چـه مـا امـروز در منطقـه 
خودمـان بـه نـام محور مقاومت می  شناسـیم، هـم از بعـد جغرافیایی، هم از بعـد انتقال 
منابـع و هـم ایجـاد پیوسـتگی اقتصـادی، مرتبط شده  اسـت بـا برنامه توسـعه  ای مهمی 
کـه در چیـن در حـال اجرا اسـت. درسـت اسـت مـا در محـور مقاومت با دشـمنی  ها 
و تنـش زایی  هـای زایـد الوصـف آمریکایی  هـا مواجهیـم. چیـن قدرتـی اسـت کـه بـه 
خاطـر رشـد و توسـعه خـودش، بـا آمریـکا مقابلـه می  کنـد. بحث هـم پوشـانی منافع 
اسـت. مـا بـه عنـوان محـور مقاومـت و چین بـه عنـوان محور صعـود در اقتصـاد بین 
الملـل منفعـت مشـترکی پیـدا کرده  ایـم تحـت عنوان جاده ابریشـم که رشـد و توسـعه 
و قـرار گرفتـن آن در حلقـه ارزش تولیـد چیـن به عنـوان یک هدف در چیـن تعریف 
شـده و موضـوع فقـط بحـث راه و جاده نیسـت بلکه الگوی توسـعه و رشـد اسـت و 

تمـام اقتصـاد را در بـر می  گیرد. 

فکری گفت: هم  پوشانی منافع ما این جا اتفاق می  افتد که منفعت چین در این است که 
این طرح رشد کند و اجازه ندهد که قدرت مقابل در این جا ایجاد تنش و ناامنی کند. 
این بحث امنیت هم فقط امنیت انرژی نیست و حتی به امنیت ملی نیز مربوط می  شود. 
مانند منطقه سین کیانگ که از طرف آمریکا هدف تنش  زایی است و اهمیت بسیار زیادی 
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نیز برای چین دارد. آمریکایی  ها به دنبال این هستند که تنش  هایی که در منطقه به آن  ها 
دامن می  زنند را به منطقه غرب چین و جنوب روسیه صادر کنند. آن  ها امنیت ملی چین 

را هدف قرار داده  اند تا بتوانند رشد اقتصادی آن را متوقف کنند.

طرح راه ابریشم  محرک رشد اقتصادی ایران و چین

وی افـزود: چیـن حـدود ۴ میلیون بشـکه تولیـد نفت دارد و بقیـه انرژی مـورد نیاز این 
کشـور کـه مقـدار زیـادی اسـت، از دیگر نقاط جهـان تامین می  شـود. حداقـل 35 تا ۴۰ 
درصـد نفـت تولیـدی چیـن در همیـن منطقه سـین کیانگ تولیـد می  شـود و بخش قابل 
مالحظـه  ای از انـرژی وارداتـی چیـن نیـز از همیـن منطقه وارد می  شـود. بـه همین دلیل 
مـا بایـد ایـن عامـل را هم در نظـر بگیریـم. این که چیـن می  خواهـد این منطقـه باثبات 
باشـد صرفـا بـه دلیـل منافـع اقتصـادی نیسـت بلکـه یـک موضوع دیگـر این اسـت که 
آمریکایی  هـا امنیـت ملـی چیـن را هـدف قـرار داده  اند تـا بتوانند رشـد و توسـعه آن را 

متوقـف کنند.

تامین می  شود گفت: چنین مسیری  از کجا  منابع چنین طرحی  این که  وی در توضیح 
خودش می  تواند تولیدکننده منابع باشد. واقعیت این است که طرح جاده ابریشم چه با 
نگاه به انرژی چه با نگاه به مواد اولیه و چه از جهت ظرفیت  هایی که می  تواند فراهم 
کند بسیار قابل توجه است. این طرح به میزان قابل توجهی می  تواند هزینه انتقال و هزینه 
انرژی مصرفی کاال و در نتیجه هزینه تمام شده را کاهش دهد. اگر این تصمیم سیاسی 
ایران گرفته شود و ما از سردرگمی  هایی که صحبت شد خارج شویم و فرصت  ها  در 
را از دست ندهیم، ممکن است بگوییم برای شروع کار به منابعی نیاز داریم اما این کار 
آنقدر ظرفیت تولید منابع دارد که می  تواند عالوه بر پوشش هزینه  های خود، محرک رشد 

اقتصادی ما و خود چین باشد.
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تا کنون در عمل اتفاق خاصی در حوزه جاده ابریشم نیفتاده است

در ادامه وحید قربانی مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی با اشاره 
به طرح راه ابریشم گفت: تا کنون ۶۸ کشور به شکل مستقیم و بیش از 15۰ کشور به 
شکل غیرمستقیم با طرح جاده ابریشم درگیر شده  اند. کشور ما نیز در مسیر این کمربندراه 
قرار دارد و قطعا از این طرح تاثیر قابل توجهی خواهد پذیرفت. هرچند نمی  شود صرفا 
نگرش مثبت به این پدیده داشت اما باید با هشیاری از مسائل و ابعاد امنیت سیاسی آن، 

از این فرصت استفاده نمود.

وی افزود: اگر آنچه که چین انتظار دارد از جاده ابریشم برآورده شود، مناسبات تجاری 
سیاسی اقتصادی برخی کشورها دچار تغییر قابل توجهی می  شود. ما در سال 2۰15 تفاهم 
نامه  هایی راجع به ابتکار کمربندراه با چین امضا کردیم. در قالب بیانیه مشارکت 2۰1۶ و 
بعد از آن برنامه 25 ساله، سعی کردیم توجه بیشتری به موضوع کمربندراه داشته باشیم. 
تا اآلن به لحاظ نظری و سیاسی تالش  های زیادی در این زمینه شده اما در عمل اتفاق 
جاده  طرح  با  تعامل  در  کشور  کالن  رویکرد  که  اینجاست  سوال  نیفتاده  است.  خاصی 

ابریشم و فرصت  ها و تهدید های ناشی از آن باید چگونه باشد.

تحریم مانع تقویت روابط اقتصادی ایران و چین نیست

در ادامه نشست مجید رئوفی پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد چین ایده اصلی طرح 
کمربندراه را شکل  دهی یک کمربند دور کره زمین در جهت بکارگیری توان اقتصادی 
می  شوند  تعریف  کمربندراه  ذیل  که  پروژه  ها  این  گفت:  و  دانست  منطقه  این  در  چین 
بندر، خطوط  از پروژه  های ساخت  نیستند. بسیاری   ... یا  یا راه آهن  یا راه  لزوما مسیر 
لوله، نیروگاه  ها و سدهای متفاوت ذیل این طرح قرار می  گیرند. خیلی از پروژه  هایی که 
در طرح BRI مطرح است پیش تر نیز مطرح بوده  است. اهداف چین از این طرح کاهش 
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هزینه و زمان صدور کاال و حل مشکل ظرفیت مازاد چین است. چرا که شرکت  ها و 
تولیدکننده  های مختلف چین از جمله در بخش تجدیدپذیرها و زغال سنگ و ... ظرفیت 

مازاد دارند.  

وی ادامه داد: ایده چین این است که ما باعث رشد اقتصادی شما شرکا می  شویم و یک 
بازار مصرف جدید نیز برای ما خلق می  شود. همان طور که آمریکا در جنگ جهانی دوم 
اروپای غربی را مورد حمایت قرار داد تا بتواند روی پای خودش بایستد و با توجه به 
استعداد و توانی که اروپای غربی داشت، توانست این توانایی  ها را به فعلیت در آورد. 
این جا هم چینی  ها دارند همین کار را می  کنند. عالوه بر این موارد، بحث  های ژئوپولتیک 

نیز مطرح است. 

مهمترین هدف چین در جاده ابریشم تضمین امنیت انرژی است

وی تصریح کرد: نمی  توان گفت همه پروژه  های این طرح سیاسی و ژئوپولتیک است و 
همچنین نمی  توان گفت همه پروژه  ها اقتصادی است. هرکدام از پروژه  ها مختصات خود 
را دارد و ممکن است با هدف اقتصادی یا سیاسی انجام شود. مثال بازار پاکستان اساسا 
قابلیت  های الزم را برای سرمایه  گذاری چینی  ها ندارد. سرمایه  گذاری ۴۶ میلیارد دالری که 
چینی  ها بعد از سفر شی جی پینگ به پاکستان داشتند، طبیعتا در کوتاه مدت تا این حد 
بازدهی نخواهد داشت. ولی مساله این است که چین در رقابت با هند می  خواهد پیشی 

بگیرد. مهم  ترین مساله در بحث BRI، امنیت انرژی چین است. 

وی ادامه داد: براساس آمار بریتیش پترولیوم که در سال 2۰2۰ منتشر شده است، سهم 
چین از کل مصرف انرژی اولیه جهان، 2۴.3 درصد است. یعنی چین تقریبا یک چهارم 
کل انرژی جهان را مصرف می  کند. در حالی که به عنوان مثال کل اروپا، 1۴.۴ درصد و 
هند که یک اقتصاد نوظهور است و خیلی  ها معتقدند در سال 2۰5۰ قدرت دوم اقتصادی 
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دنیا خواهد بود، 5.۸ درصد از کل مصرف انرژی اولیه دنیا را به خود اختصاص داده  اند. 
از این 2۴.3 درصد، چین 19.۶ درصد از سبد انرژی خود را با نفت خام تامین می  کند. 

ایران تنها 9 سال فرصت دارد تا از تقاضای نفتی چین استفاده کند

وی با بیان این که تولید نفت خود چین ۴ میلیون بشکه است گفت: خود چین تقریبا به 
اندازه تولید نفت ما در دوران پیش از تحریم تولید نفت دارد. اما مصرفش 1۴ میلیون 
که  معناست  این  به  این  کند.  وارد  را  بشکه  میلیون   1۰ باید  چین  یعنی  است.  بشکه 
کشورهای نفت خیز اهمیت زیادی برای چین دارند. به همین دلیل است که چین روابط 

خود را با عربستان، ایران، روسیه، امارات و ... حفظ می  کند.

از فاکتورهای  انرژی برای چین، گفت: یکی  امنیت  با اشاره به اهمیت زیاد مساله  وی 
امنیت انرژی تنوع مبادی و همچنین حامل  های انرژی است. کشوری مثل چین نمی  تواند 
برای تامین انرژی خود به یک منطقه وابسته باشد. شرکت ملی نفت چین CNPC معموال 
این  از مصرف نفت چین ترسیم می  کند. در چشم  انداز 2۰5۰  هر سال یک چشم  انداز 
شرکت تقاضای نفت چین در سال 2۰3۰، 1۶.5 میلیون بشکه است. این پیک تقاضای 
یعنی  نفتی چین دچار کاهش می  شود.  تقاضای  احتماال  این  از  بعد  نفتی چین است و 
کشور ما 9 سال فرصت دارد تا از این شرایط چین به عنوان بزرگ  ترین متقاضی نفت دنیا 
استفاده کند. تقاضای گاز هم به همین شکل است. پس مهم  ترین مساله برای کشور ما این 

است که چطور بتوانیم با کشور چین در حوزه نفت و گاز همکاری کنیم. 

امکان انتقال نفت و گاز از ایران به چین وجود دارد

وی افزود: چین فرصت  های بزرگی برای سرمایه  گذاری در کشورهای مختلف دنیا دارد. 
آمار میزان سرمایه  گذاری چینی  ها در اقصی نقاط دنیا موید این مساله است. ما سال  هاست 
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می  خواهیم خط لوله صلح را بکشیم اما این مساله هنوز اجرایی نشده  است. مشکل ما در 
این بحث مدیریت پروژه و اراده اجرایی است. ما می  خواهیم چابهار را توسعه دهیم و از 
آن استفاده کنیم برای این که بتوانیم با گوادر همکاری کنیم چون گوادر را چینی  ها توسعه 
داده  اند و امکانات مختلفی اعم از فرودگاه، راه  های مختلف، نیروگاه، نیروهای نظامی و 
امنیتی و ... برای آن جا فراهم کرده  اند. چینی  ها در بندر گوادر حدود 11 نیروگاه ایجاد 
کرده  اند که 3 تای آن زغال سنگی و سایر آن  ها تجدیدپذیر است. حتی خط لوله گاز 
چابهار را تا ایرانشهر ادامه ندادیم تا شهرک  های صنعتی آن جا بتوانند از این امکان استفاده 
کنند. این در حالی است که ما تنها کشور خاورمیانه هستیم که می  توانیم هم خط لوله نفتی 

و هم گازی به چین داشته  باشیم و بزرگترین بازار نفت و گاز چین باشیم. 

وی ادامه داد: اگر اراده الزم وجود داشته  باشد با وجود تحریم  ها هم می  توان این اقدامات 
را انجام داد. اگر مساله تحریم  ها است چطور شرکتی مانند ساینوپک در پاالیشگاه آبادان 
بیش از یک میلیارد دالر سرمایه  گذاری کرده و در حال فعالیت است؟ اگر این اراده وجود 
از نظر زیرساخت  های  ما  برای توسعه کشور است.  مناسبی  این مسیر بسیار  داشته  باشد 
چابهار  بندر  در  هند  کرده  ایم.  غفلت  بسیار   … و  بنادر  ریلی،  راه  های  همچون  مختلف 
از تحریم  های آمریکا معاف شد به این دلیل که چین در بندر گوادر به سرعت در حال 
پیشروی و اقدامات رو به جلو است. اما ما چه بهره  ای از آن بردیم؟ کدام پروژه در آن جا 

پیش رفت؟ 

ایران واردات گاز از ترکمنستان را قطع کرد، روسیه  وی تصریح کرد: پس از این که 
به چین شد. در  بازار گاز ترکمنستان محدود  تنها  انجام داد و عمال  اقدامی  نیز چنین 
همین مقطع اقتصاد ترکمنستان به شدت آسیب دید، ارزش پول این کشور به یک سوم 
کاهش یافت و حتی در این کشور صف  های طوالنی برای دریافت آرد تشکیل شد. این 
مساله چقدر برای ما مهم بود؟ ما به این پیوستگی و وابستگی که می  توانست میان دو 
با خودمان  را  ترکمنستان  ما می  توانستیم  داشته  باشد چقدر توجه کردیم؟  کشور وجود 
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داشته  باشیم اما این فرصت را به همین راحتی از دست دادیم. حتی ما اآلن اگر نخواهیم 
از گاز ترکمنستان استفاده کنیم، می  توانیم آن را به آذربایجان سوآپ کنیم که آذربایجان 
به شدت این را می  خواهد و ما هم زیرساختش را داریم اما متاسفانه از این هم استفاده 

نکرده  ایم. 

اهمیت پیشرفت چین در زمینه  های مختلف تکنولوژی برای ایران

سرامدان  جزو  چین  امروز  دارد.  زیادی  اهمیت  فناوری  مساله  گفت:  پایان  در  وی 
برقی  خودروهای  و  خورشیدی  پنل های  مصنوعی،  هوش  ریلی،  پرسرعت  خطوط 
در دنیاست. حتی در بحث  های کشاورزی از هوش مصنوعی به بهترین شکل ممکن 
شکل  بهینه  ترین  و  بهترین  به  آزاد  مناطق  توسعه  سردمداران  جزو  و  می  کند  استفاده 
پیدا  دست  ساله   ۴۰ رشد  این  به  توانسته  است  گونه  این  چین  بوده  است.  هم  ممکن 
کند. بازار چین همچنان خواهان انرژی ماست و این فرصت بزرگی برای ما محسوب 
می  شود. این بهترین فرصت است که حداقل در مناطق آزادمان که در ابتکار کمربندراه 
می  گنجد، در این بخش کمربندراه بتوانیم وارد شویم. این بهترین فرصت است برای 
این  حتما  داشته  باشیم  همکاری  چینی  ها  با  می  خواهیم  که  طرح  هایی  در  ما  که  این 
کشوری  هیچ  که   LNG بحث  در  حتی  دهیم.  قرار  نظر  مد  را  نو  فناوری  های  مساله 
این فناوری را به ما نداد و ما سال  های سال معطل کردیم و LNG را از دست دادیم 
چینی  ها صاحب تکنولوژی هستند و جزو معدود کشورهایی هستند که این تکنولوژی 

را در اختیار دارند.
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نشست مبادالت مالی تحریم ناپذیر با کشورهای منطقه؛ الزامات و سازوکارها
محور زیرساخت  ها و سازوکارها؛ هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نشست »مبادالت مالی تحریم ناپذیر با کشورهای منطقه؛ الزامات و سازوکارها« به عنوان 
از  جمعی  با حضور  مقاومتی،  اقتصاد  ساالنه  همایش  هفتمین  از  نشست  پیش  سومین 
اساتید، صاحب نظران و فعاالن این حوزه، یکشنبه 21 دی ماه 1399 در پژوهشکده پولی 

و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

فکری  علی  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اسبق  ارزی  معاون  راد  کیانی  مینو 
رئیس اداره سیاست  ها و برنامه  های اقتصادی وزارت امور خارجه، محمد ارباب افضلی 
کارشناس ارشد گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شیریجیان مدیر امور 
ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین و عبدالعظیم مالیی مدیر اندیشکده بانکداری 

بین  الملل اعضای اصلی این نشست بودند.
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چین، روسیه، ترکیه و هند کشورهای پیشرو در مبادالت مالی تحریم ناپذیر

در ابتدای نشست مینو کیانی راد معاون ارزی اسبق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به کنترل و مهار نوسانات ارزی در روسیه گفت: اولین کار روسیه بعد از تحریم 
استفاده از تجربیات ایران در این زمینه بود. پیام رسان مالی ایجاد کرد، به دنبال رمز ارز 
رفت و با پیمان  های پولی وابستگی خود را به دالر قطع نمود. روسیه یک مدلی است که 
اثبات می  کند حتی در شرایط نوسان نرخ ارز هم می  شود به سمت استفاده از ارزهای ملی 

در تجارت خارجی و در واقع حذف دالر حرکت کرد.

و  تحدیدات  انواع    ۸۰ دهه  اواخر  تا  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  افزود:  وی 
فشارهای اقتصادی وجود داشت. اما فاز اصلی تحریم  ها که تحریم  های دور اول نامیده 
می  شود و انواع و اقسام تحریم  های یک جانبه، دوجانبه، چند جانبه، هوشمند و ... که با 
آن  ها روبرو بوده  ایم به سال 9۰ و 91 باز می  گردد. پس از آن مذاکرات و برجام و کاهش 
تحریم  های موضوع هسته  ای رخ داد اما کماکان سایه سایر تحریم  ها وجود داشت. در دور 
سوم تحریم  ها که تقریبا پس از توافق برجام و بعد از خروج آمریکا شروع شد، عالوه 
بر بازگشت تحریم  های مرتبط با موضوع هسته  ای، فشارهای دیگری نیز این تحریم  ها را 
شدید کرد. اآلن که از سال 97 تاکنون ما تقریبا همواره تحریم  های همه جانبه را داریم 
تاکنون  از سال 57  ارز  به روند نرخ  با نگاهی  بوده  است.  ارز  بازار  بر  اثر تحریم  اولین 
می  توان گفت ما از سال ۸9، 9۰ به بعد مشکالت جدی در بازار ارز داشتیم که عمدتا هم 

بحث  های ساختاری است. 

اگر تحریم هم وجود نداشته  باشد، نفت باعث کاهش حجم مبادالت تجاری می  شود

نمود  ارائه  ناپذیر  مالی تحریم  پذیر و تحریم  مبادالت  پیرامون  توضیحاتی  ادامه  در  وی 
و گفت: مبادالت تجاری به دو دسته کلی مبادالت تجاری مبتنی بر نقل و انتقال ارز و 
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انتقال ارز تقسیم می  شوند. مبادالت تجاری مبتنی  مبادالت تجاری بدون نیاز به نقل و 
و  نقل  راه  های  و  بین  المللی  متعارف  پرداخت  از طریق روش  های  ارز  انتقال  و  نقل  بر 
انتقال ارز مانند اسکناس، چک ارزی، حواله ارزی، کارت  های اعتباری و رمزارزها انجام 
می  شود. مبادالت تجاری بدون نیاز به نقل و انتقال ارز نیز به روش  های مختلفی انجام 

می  شود مانند:
• انواع معاهدات پولی، پیمان  های پولی و قراردادهای سوآپ ارزی دوجانبه یا  

چندجانبه برحسب پول ملی یا محلی
• تهاتر 
•  SPV اینستکس، انواع

وی افزود: فضای مبادالت مالی چه تحریم چه غیر تحریم در اغلب کشورها عمدتا با 
این عناوین، مسائل و سازوکارها ارتباط دارد. آمار صادرات و واردات کشور در 1۰ سال 
کاهش  از  مهمی  بخش  یافته  است.  کاهش  کشور  تجارت  که حجم  می  دهد  نشان  اخیر 
تجارت نیز ناشی از تحریم نفت بوده  است. حتی در سال 2۰15 با وجود آرامش ناشی 
از برجام، کاهش مبادالت تجاری رخ داده  است. در این بخش چون صادرات ما با نفت 
همراه است، بخش قابل توجهی از کاهش صادرات به دلیل کاهش قیمت نفت است. در 
واقع در شرایطی که تحریم  ها هم نباشد ابزار دیگری به نام نفت موجب کاهش مبادالت 
مالی و تجاری کشور خواهد شد که این به معنای آسیب  پذیری اقتصاد از وجود و رفع 

تحریم  ها است. 

وی ادامه داد: در حوزه مبادالت تجاری ایران با کشورهای هدف و منطقه تمرکز زیادی 
روی چین و هند وجود دارد و این تجارت عمدتا بحث نفت است. تقریبا 31 درصد 
از تجارت ما در طول این 1۰ سال که تحریم حاکم بوده با چین، 15 درصد با هند، 12 
درصد با ترکیه، 1۰ درصد با عراق، 1۰ درصد با ژاپن و 9 درصد با کره بوده  است. با توجه 
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به حجم زیاد مبادالت و معامالت مالی این 1۰ سال، اعدادی چون 15 درصد و 3۰ درصد 
توانسته  است صدها  با وجود تحریم  ها  ایران  اوال  این نشان می  دهد  ارقام بزرگی است. 
میلیارد دالر مبادالت تجاری داشته  باشد و ثانیا با خنثی  سازی تحریم  ها حتی اگر بتوان 1۰ 
درصد به این مبادالت تجاری اضافه نمود چه عدد قابل توجهی خواهد بود. الزم است 

تعداد کشورهایی که با آن  ها مبادالت مالی تجاری داریم افزایش پیدا کند. 

تجربه هند، روسیه و ترکیه در مقابله با تحریم  ها و تحدیدات بین  المللی

درآمد  افزایش  و  تحریم  دلیل وجود  به  و 2۰12  در سال  های 2۰11  کرد:  تصریح  وی 
در  می  شود.  دیده  واردات  آن  تبع  به  و  صادرات  در  شدیدی  افزایش  نفت،  صادرات 
صادرات  و  واردات  شدید  کاهش  با   2۰19 و   2۰1۶  ،2۰15 سال  های  در  ما  که  حالی 
ندارد.  خوبی  وضعیت  ما  تجارت  نباشد  هم  تحریم  اگر  گفت  می  توان  هستیم.  مواجه 
اگرچه تحریم  ها در این شرایط نیز به نوعی و تا حدی اعمال می  شده  است. شاخص  های 
رقابت  پذیری در حوزه تجارت نشان می  دهد که ایران در بین کشورهای همسایه و منطقه 
تقریبا رتبه متوسط رو به پایین دارد. بنابراین ما دچار خام فروشی، ارزش افزوده پایین در 
تجارت و تولیدات محدود هستیم. در شاخص آزادی اقتصادی نیز رتبه ایران در جهان 
1۶۸ است. شاخص تنوع صادراتی نیز وضعیت بسیار بد ایران را نشان می  دهد و بیانگر 
این است که تنوع صادرات کشور بسیار پایین است. این  ها بخشی از مشکالت ساختاری 

است. 

کیانی راد در بخش دیگری از سخنان خود تجربه برخی کشورها را در مقابله با تحریم  ها 
و تحدیدها تشریح نمود و گفت: روسیه که از سال 2۰1۴ تحریم  های بسیار ضعیف  تر از 
ایران را تجربه نمود، از راهکارهای اصالح نظام پرداخت  ها، راه اندازی سامانه پیامرسان 
مالی به نام SPFS، پیگیری رمزارزهای جاری و همچنین رمزارز روسی و تالش برای قطع 
وابستگی به دالر و انعقاد انواع پیمان  های پولی برای مقابله با این تحریم  ها استفاده نمود. 
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روسیه در سال  های 2۰1۴ تا 2۰2۰ بی ثباتی و نوسانات زیادی را در نرخ ارز خود تجربه 
نمود. بنابراین با توجه به تجربه روسیه تا حدودی می  توان گفت عدم ثبات نرخ ارز مانع 

از انعقاد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه، پیمان های سوآپ و ... نیست.

وی افزود: ترکیه از سال 2۰1۶ تحت فشارهای آمریکا قرار گرفت. بازار ارز این کشور به 
شدت متحول شد اما توانست سرعت افت ارزش لیر را به شدت کاهش دهد. این کشور 
نیز به دنبال تجارت غیر دالری، تجارت با ارزهای ملی و انعقاد چندین قرارداد حتی با 
ایران رفت و همچنین در پی استفاده از ارز دیجیتال ملی ترکیه است که قرار است به 

زودی مورد استفاده قرار گیرد. 

از  ایران  که  اثراتی  به  توجه  با  اما  نبوده  است  تحدید  و  فشار  تحت  هند  داد:  ادامه  وی 
پیمان  های پولی را که سال  ها  این رفت که توافقات و  به دنبال  تحریم  ها دید، هند هم 
معطل نگه داشته  بود سرعت ببخشد و به دنبال نهایی کردن و اجرایی کردن آن برود. اخیرا 
از مبادالتش است و حتی در  به دنبال حذف دالر  امارات قرارداد منعقد کرده  است،  با 

خرید نفت از کشورها سعی می  کند از پول ملی خود استفاده کند.

چین شاگرد اول مبادالت مالی تحریم ناپذیر در دنیاست

کیانی راد تصریح کرد: چین شاگرد اول مبادالت مالی تحریم ناپذیر در دنیا است. چین 
تحریم نشده اما تحدید شده و تحت فشارهای مختلف بین  المللی قرار گرفته  است. جنگ 
ارزی را تجربه نموده  است. از سال  ها قبل فشار آمریکا روی چین بسیار باال بود برای این 
که بتواند پول ملی اش را تضعیف کند و چین دائما با حفظ ثبات و عدم تقویت پول ملی 
توانست مطابق خواست و رفتار آن  ها عمل نکند و تجارتش با آمریکا را که بزرگترین 
طرف تجاری  اش است حفظ کند. حتی در IMF فشار زیادی به چین وارد می  شد که باید 
پول ملی  اش را تقویت کند اما با توجه به این که صادرات با تقویت پول ملی دچار اثر 
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منفی می  شد و واردات افزایش می  یافت، چین در مقابل این مساله مقاومت کرد. یوآن 
چین هم در دامنه خیلی کم تحت تاثیر نوسانات قرار گرفت. چین هم به دنبال بین  المللی 
کردن یوآن، راه اندازی سامانه پیامرسان ویژه چین، ارزهای دیجیتال و استفاده از سوئیفت 
محلی رفت و اخیرا هم بانک مرکزی چین با بانک  های اروپایی توافق کرده  است تا بتوانند 

مبادالت یوآنی را انجام دهند. 

این  نشان  دهنده  اروپا هم  منطقه  اقدامات  و  منطقه  و  اوراسیا  داد: چالش  های  ادامه  وی 
است که سازمان  های همکاری اقتصادی منطقه  ای هم ظرفیت  هایی برای این که بتوانند 
اثر تحریم  ها و تحدیدات را در کشورهای عضو خودشان کاهش دهند دارند. به نوعی 
جامعه جهانی به دنبال این است که تسلط و هژمونی دالر را تا حد ممکن کاهش دهد. 

الگوهای مختلف مواجهه با تحریم  ها

وی تصریح کرد: کشور در مبادالت مالی تحریم ناپذیر سه الگو را می  تواند در پیش بگیرد:

    الگوی فعال موفق: در فرضی که کشور اصال در مواجهه با تحریم نباشد، ثبات اقتصادی 
وجود دارد و صرفا پیش بینی بر آن است که ممکن است زمانی تحریم یا تحدیدهایی 
اعمال   شود. لذا سیاستگذاران به صورت فعاالنه به سمت مقاوم  سازی اقتصاد و تطبیق با 
تحریم می  روند. مقاوم  سازی اقتصاد عالوه بر آنچه که ما در سیاست  های ابالغی داریم، 
به معنای تطبیق نیازها با شرایط کشور است. در این صورت اگر با جنگ و تحریمی هم 

مواجه شویم حتما بی اثر خواهد شد. 

    الگوی منفعل موفق: الگویی است که یک بار تحریم یا هر نوع جنگ اقتصادی را تجربه 
کرده است و با درس گرفتن از تجربیات قبلی به سمت ایجاد ثبات اقتصادی، مقاوم  سازی 

اقتصاد و بی  اثرسازی تحدیدها می  رود.

    الگوی منفعل ناموفق: منتظر می  ماند تا تحریم یا جنگ اقتصادی یا هر نوع بی  ثباتی در 
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اقتصاد رخ دهد، هیچ توجهی به اصالحات ساختاری مورد نیاز ندارد، دنبال دور باطل 
ثبات اقتصادی و سازوکار بی اثر کردن تحریم  ها است. یعنی منتظر ثبات است و تا ثبات 
ایجاد نشود دنبال پیمان پولی و … نمی  رود. در نتیجه فرصت  ها را از دست می  دهد و 

توفیقی در مقاوم  سازی اقتصاد و بی  اثر کردن تحریم  ها نخواهد داشت.

بانک مرکزی از راهکارهای مدرن خنثی کردن تحریم  ها   استفاده نمی  کند

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به شدت و وسعت گسترده تحریم  های آمریکا 
علیه ایران، گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران تحت تحریم قرار نگرفته  است. اگر ما به 
الگوی دوم )الگوی منفعل موفق( فکر کنیم می  توانیم مستحکم شویم. یعنی از این همه 
تحریم درس بگیریم. ضعف ساختار اقتصادی به مراتب تاثیر بیشتری از تحریم در ضعف 
و عدم ثبات اقتصادی ایران داشته  است. 7۰ درصد بیماری اقتصاد ایران ناشی از ساختار 
آن است و تنها 3۰ درصد از تحریم است. قبل از برجام زحمات زیادی در خصوص 
مواجهه با تحریم انجام شده  بود؛ مانند سامانه پیامرسان سپام، پورتال ارزی، مرکز مبادالت 
ارزی، سامانه عوارض گمرکی، ظرفیت صرافی  ها، مذاکرات پیمان  های پولی، شیوه مداخله 
در بازار ارز و اقدامات دیگر، اما پس از برجام این اقدامات کنار گذاشته شد. چون تفکر 
ما مونتاژ و کپی  برداری است و منتظریم همه فشارها برداشته  شود و بازگردیم به مونتاژ 

که کار ساده  تری است.

وی با تاکید بر اهمیت اعتماد در مبادالت مالی تجاری گفت: بسیاری از طرف  های تجاری 
ما پس از برجام کامال کنار گذاشته شدند و این باعث بدبینی و عدم رضایت آن ها در دوره 
بعد شد. ما استراتژی تجاری نداریم و طرف  های تجاری خود را دائما تغییر می  دهیم بدون 
آن که هدف مشخصی داشته  باشیم. ما دائما با تاخیر در تصمیم  گیری  ها فرصت  ها را از 

دست می  دهیم به امید این که تحریم  ها برداشته خواهد شد. 
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وی افزود: تغییرات مکرر و بی برنامگی در مقررات مربوط به تجارت به ویژه در زمینه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات باعث کنار رفتن صادرکنندگان و تجار 
بزرگ کشور می  شود که آسیب بزرگی است. این افراد تجربییات ارزشمندی دارند اما با 

این سیاست  ها و مشکالت تجاری عمال دارند کنار می   روند. 

اغلب کشورهای دنیا در پی کنار گذاشتن دالر هستند

وی ادامه داد: اغلب کشورهای جهان در پی کنار گذاشتن دالر هستند اما کشور ما که در 
طول سال  های اخیر بیشترین صدمه را از نظام دالری آمریکا متحمل شده است، بیشتر 
از همه پیرو چهارچوب  های دالری است. همه ما آرزو می  کنیم شرایط به پیش از تحریم 

برگردد و بتوانیم تنها از دالر استفاده کنیم. 

همه  با  و  نماییم  محدود  منطقه  کشورهای  به  را  خود  نیست  الزم  که  این  بیان  با  وی 
کشورهای جهان می  توان مبادالت تجاری داشت، گفت: پیمان پولی می  تواند نقش بسیار 
مهمی در توسعه روابط تجاری داشته  باشد اگرچه اآلن این نقش را ندارد. پیمان پولی حتی 
ممکن است با کشورهای بزرگ اتفاق نیفتد اما با کشورهای خرد و کشورهایی که روابط 
اقتصادی گسترده با آن  ها داریم می  تواند رخ دهد. بررسی 5۰ کشور مختلف جهان نشان 
داده  است که در این کشورها ظرفیت خوبی برای برقراری روابط تجاری وجود دارد. حتی 

برای کشور ما که تاکنون از این فرصت استفاده نکرده  است. 

راهکارهای بی  اثرسازی تحریم  ها و توسعه تجارت خارجی

وی با اشاره به این که در افق 5 ساله مبادالت تجاری ایران با کشورهای دنیا، هدف و 
منطقه می  تواند افزایش قابل توجهی پیدا کند گفت: تجارت کشور ما می  تواند 3۰ تا ۴۰ 
درصد با کشورهای هم مرز، 2۰ تا 3۰ درصد با کشورهای منطقه و در زمینه صادرات 
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غیر نفتی و به طور متوسط بین 1۰ تا 2۰ درصد با دنیا بهبود یابد. برخی پیشنهادات برای 
رسیدن به این هدف به شرح زیر است: 

• افزایش سهم بازار در منطقه از طریق استفاده از ظرفیت  های روابط سیاسی،  
نمایندگی  ها، رایزنان بازرگانی، بهبود و ارتقاء سطح بازاریابی بین  المللی، بهبود 

ضریب تنوع صادراتی، شاخص رقابت پذیری، شاخص آزادی اقتصادی، 
شاخص تمرکز صادراتی و ...

• تجارت اقالم بشردوستانه با تمام کشورهای منطقه و دنیا حتی  االمکان با استفاده  
از روش  های متعارف مالی و تجاری بین  المللی؛ با توجه به این که این اقالم 

از هرگونه تحریم معاف اند، با تجارت آن  ها به شیوه مرسوم و از طریق 
بانکداری بین  الملل، می  توان کاری کرد که نظام بانکداری کشور از بانکداری 

بین  المللی عقب نماند.
• طراحی و راه  اندازی نظام پرداخت و تسویه غیر دالری منطقه  ای به خصوص با  

استفاده از تجربیات و ظرفیت  های کشورهای پیشرو در این زمینه
• مبادالت تجاری و مالی براساس پیمان  های پولی دوجانبه و چند جانبه براساس  

پول ملی یا محلی )غیر از دالر آمریکا(؛ نباید برای استفاده از پیمان  های پولی 
منتظر ثبات ارز ماند، بلکه استفاده از پیمان  های پولی می  تواند خود باعث 

ثبات ارز شود.
• اجرای شبکه النه زنبوری )طرحی که در سال 91 در اجالس سفرای ایران در  

تهران از سوی بانک مرکزی ارائه شد(، مبادالت تجاری متقابل، تهاتری، 
جایگزینی نظام تسویه پایاپای به جای پرداخت مستقیم

• استفاده از واحد پول مشترک بین دو یا چند کشور و یا واحد پول مشترک  
منطقه  ای، استفاده از واحد پول با ارزش ذاتی مانند طال
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• استفاده از رمزارز ملی و رمزارزهای سایر کشورها 
• قیمت  گذاری نفت، گاز و سایر منابع انرژی برحسب »واحد پول انرژی« 
• سپام، پیام  رسان مالی ایران، پیام  رسانی قابل رقابت با سوئیفت، رمزارز ریپل  

)پیام  رسان دیجیتال در بستر زنجیره بلوکی(، پیام  رسان  های سایر کشورها، 
پیام  رسان مالی منطقه  ای

• طراحی، پیاده  سازی و اجرای »چرخه اقتصادی هر کشور، یک نسخه«، مدیریت  
اقتضائی، راهبردهای ویژه، کارگروه عملیاتی ویژه؛ به صورتی که برای هر 

کشور یک برنامه ویژه داشته  باشیم

وی تغییرات مکرر قانون، عدم وجود نقشه و راهبرد تجاری و تغییر مداوم طرف  های 
تجاری ایران، تاخیر در تصمیم  گیری  ها و کم اهمیت انگاری تبادالت مالی با کشورهای 
هم مرز را از موانع بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور عنوان کرد و گفت: با ایجاد 
پیمان  های پولی با کشورهای طرف تجاری عمده، انجام تبادالت از طریق واسطه  ها، قطع 
و کاهش وابستگی به دالر، تجارت اقالم بشردوستانه که اغلب تحریم ناپذیرند، استفاده 
از واحد پول مشترک منطقه  ای و یا بین دو یا چند کشور، استفاده از رمز ارز ملی، قیمت 
گذاری نفت و گاز بر حسب واحد پول تجاری و استفاده از سپام و پیام رسان مالی بومی 

و پیام رسان  های منطقه  ای می  توان تحریم  ها را بی  اثر نمود.

آیا ایران برنامه  ای برای تجارت ریالی با کشورهای منطقه دارد؟

در بخش دیگری از نشست میرهادی رهگشای کارشناس ارشد اقتصاد اندیشکده اقتصاد 
مقاومتی با طرح این پرسش که جمع  بندی ما برای ساماندهی مبادالت خارجی در شرایط 
تحریم چیست، گفت: به نظر می  رسد رویکرد دولت فعلی در قبال تحریم  ها این است 
کشور  هر  مانند  بتوانیم  ما  و  شود  رفع  تحریم  ها  همه  تا  کنیم  صبر  آنقدر  باید  ما  که 
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دیگری مبادله کنیم. براساس این تفکر دیگر به سراغ هیچ سازوکار جدیدی نمی  روند. 
در صحبت  های اخیر آقای سیف هم بود که ما در مذاکرات برجام حتی یک متخصص 

تحریم نداشتیم.

وی افزود: خیلی از کشورهایی که از این سازوکارها استفاده کردند، یکی از راهکارهایشان 
استفاده از ارز داخلی است. مثال چین یوآن و روسیه ارز خودش را توسعه داده  است. آیا 
ندارد؟ مساله خروج  با کشورهای منطقه  برای تجارت ریالی دست کم  برنامه  ای  ایران 
خروج  نگرانی  های  که  دید  تدارک  را  سازوکاری  نمی  شود  است؟  مانع  چقدر  سرمایه 

سرمایه را رفع کند و تجارت ریالی را نیز توسعه دهد؟

رفع امکان شناسایی مبادالت؛ کلید اصلی تحریم ناپذیری

در ادامه علی فکری رئیس اداره سیاست  ها و برنامه  های اقتصادی وزارت امور خارجه 
گفت: ابتدا باید ببینیم تحریم چطور عمل می  کند. عمدتا ابزار تحریم به این شکل مورد 
استفاده قرار می  گیرد که کشور تحریم  کننده سعی می  کند محاسبه هزینه فایده کشورهای 
طرف تجاری و اقتصادی هدف تحریم را به نوعی تغییر دهد تا جایی که طرف  های مقابل 
از مبادله با کشور هدف تحریم منصرف شوند و یا اینکه با هزینه  های جدید تحمیل شده 
مجددا محاسبه نمایند و به نوعی هزینه  هایی که در شرایط جدید به آن  ها تحمیل می  شود 
را نیز محاسبه کنند. کشور تحریم کننده سازوکار مالی کشورهای همسایه کشور هدف را 

تحت کنترل در می  آورد.

وی تصریح کرد: ابزارهای اعمال تحریم در درجه اول، شناسایی مبادالت تجاری است که 
هدف عمده تحریم کنندگان است. این شناسایی با سازوکارهای مختلفی همچون استفاده 
کشور تحریم شونده از پول ملی کشور تحریم  کننده، سازوکارهای ارتباطی بین  المللی و 
حضور مستقیم در کشورها، مانند رفتار آمریکا با عراق و کنترل مبادالت تجاری اقتصادی 
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با سازوکارهای  و  اولین هدف تحریم شناسایی است  انجام می  شود. در مجموع  عراق 
مختلفی انجام می  شود. 

وی افزود: مرحله بعد تعریف مشوق و یا تنبیه است. برای تعریف مشوق یا خودشان به 
طور مستقیم وارد روابط با کشورها می  شوند و یا به واسطه کشورهایی که به نیابت از آن 
کشور عمل می  کنند، در نهایت محاسبه هزینه فایده طرف  های تجاری کشور تحریم  شونده 
را تغییر می  دهند تا آن  ها را از تجارت با کشور تحریم  شونده منصرف کنند. مسیر دوم 
که پرکاربرد تر است، مسیر تنبیه است. به این شکل که افرادی که با کشور تحریم  شونده 
ادامه همکاری دهند مورد تنبیه قرار می  گیرند. وقتی با چنین ساختاری به موضوع تحریم 
و روابط پولی مالی با کشورهای منطقه نگاه کنیم، این سوال پیش می  آید که اثر تحریم بر 

مبادالت ما با کشورهای منطقه چطور بوده  است.  

وی ادامه داد: هرچقدر در روابط خود با طرف  های تجاری کمتر رفته  ایم به سمت این 
این  با  روابط خود  در  پذیرفته  ایم. و هرچقدر  اثر  کمتر  گیریم،  قرار  مورد شناسایی  که 
کشورها به گونه  ای عمل نکرده  ایم که محاسبات هزینه فایده آن  ها تغییر کند کمتر روابط 
و  بزرگتر  منطقه،  کشورهای  با  ما  معامالت  هرچقدر  پذیرفته  است.  تاثیر  تحریم  از  ما 
دولتی بوده  است، تاثیر پذیری از تحریم بیشتر بوده  است و هرچه این مبادالت به قطعات 
کمتر  معامالت  بوده  است  خصوصی  بخش  آن  متولی  و  شده  تقسیم  کوچتر  و  خردتر 
ایران  بین  تاثیر تحریم قرار گرفته  است. مثال در مورد عراق، هرجا که مشکالت  تحت 
و عراق در مسائل پولی مالی و بانکی مطرح می  شود به تجارت دولتی و اقالم درشت 
تجاری بین ایران و عراق مربوط است. چون به راحتی مورد شناسایی قرار گرفته  است و 

تحریم  کنندگان توانسته  اند در این زمینه فشار وارد کنند.

کنیم  باید چه  ما  این مساله شد که  وارد  راهکارها می  توان  وی تصریح کرد: در بحث 
که حتی در اقالم درشت مانند صادرات برق و گاز به عراق که کامال شاخص است و 
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بیشترین فشار تحریم  کننده  ها در این بخش وارد می  شود بتوان اثر تحریم را خنثی نمود. 
از  اثری  کمتر  اما  داریم  تجاری  تبادالت  دالر  میلیارد   ۶ ما حدود  عراق،  مورد  در  مثال 
تحریم در این مبادالت دیده می  شود و اگر هم اثری داشته  است به صورتی بوده  است که 
به موضوع سیاست خارجی تبدیل نشده و خود طرف  های تجاری توانسته  اند این مسائل 
را حل کنند. در جاهایی تحریم وارد حوزه سیاست می  شود و شکل تحریم دیده می  شود 
که دولت  ها هستند و ارقام درشت است و طرفین نتوانسته  اند راهکارهایی را پیدا کنند 
که ناچار نباشند در مبادالت خود به تحریم  کنندگان وابسته باشند. بنابراین می  توان گفت 
کلید اصلی تحریم ناپذیر نمودن مبادالت بانکی و مالی با کشورهای همسایه و منطقه، این 

است که امکان شناسایی آن  ها از سوی آمریکا و متحدینش را کاهش دهیم.

عدم انتخاب درست شریک اقتصادی مانع توسعه تجارت خارجی است

فکری با بیان این که مهم  ترین مشکل کشور، ناهماهنگی بین اقتصاد و سیاست است، 
گفت: سیاست خارجی دو طرف دارد. لزوما اراده و خواست ما به معنای خواست طرف 
واقعیت  که  بوده  است  این جهت  از  خورده  ایم  که  ضربه  ای  بزرگترین  ما  نیست.  مقابل 
سیاست خارجی را به ویژه در حوزه پولی و بانکی ندیده  ایم. زمانی که آمریکا و غرب 
مستقیما رو در روی ایران و به دنبال تهدید موجودیت ایران هستند، حوزه اقتصادی ایران 
ایران  به خواست  فقط  پایان تحریم  ها  پذیرد.  پایان  مقاومت می  کند که تحریم  ها  خیلی 
بستگی ندارد و در اختیار ما نیست. وقتی سیاست دو طرف دارد، مهم  ترین راهکار این 
است که واقعیت  های بازی قدرت در جهان را بشناسیم و بدانیم که در روابط اقتصادی 
خارجی کدام کشورها می  توانند شرکای طبیعی و دائمی ما باشند و بخش اقتصادی قانع 

شود که ما ناگزیر به مواجهه دائمی با تحریم هستیم.

وی افزود: ما چرا اآلن در عراق دچار مشکل می  شویم؟ چون مثال 9 میلیارد دالر صادرات 
به عراق داریم اما می  خواهیم فقط 5۰ میلیون دالر واردات از این کشور داشته  باشیم. برای 
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از کاالهای  تامین  کننده بخشی  نمی  تواند  آیا عراق  بیفتد؟  اتفاقی  قرار است چه  این  بقیه 
ما باشد؟ می  تواند. سهم چین در صادرات و واردات ما در یک بازه 1۰ ساله حدود 33 
درصد بوده  است. اما در همین 33 درصد ببینید چقدر از آن روابط ایران و چین بوده  است 
و چقدر از آن روابط ایران از طریق چین با کشورهایی بوده  است که بخش  های فنی ما 
نمی  خواهند از آن  ها جدا شوند و می  خواهند به هر قیمتی که شده  است در آن حوزه باقی 
بمانند. مثال کشورها دارند گاز استخراج می  کنند. درست است یک سری تکنولوژی  های 
برتر در اختیار برخی کشورهای خاص هست. ولی آیا فقط آن  ها این تکنولوژی را دارند؟ 
آیا در بررسی  هایی که برای استفاده از یک تکنولوژی انجام می  شود، هزینه دسترسی به آن 
تکنولوژی نباید در نظر گرفته  شود؟ در عمل اتفاقی که می  افتد این است که کاالها و خدمات 
قرار است از مسیر چین اما از جای دیگری تامین شود و به محض این که طرف اصلی 
فشار را کمی کاهش دهد، به سرعت در پی حذف چین هستند تا هزینه  ها را کاهش دهند.

فکری گفت: ما شریک اقتصادی خود را به درستی انتخاب نکرده  ایم. مشکل ما این است 
که مثال می  خواهیم شرکت ملی نفت چین بیاید در ایران پروژه  ای را توسعه دهد اما در 
حین تعیین استانداردهای پروژه، فهرست کاالهایی که قرار است در پروژه استفاده شود 
به نوعی تعیین می  کنیم که همه باید از تامین  کنندگان غربی گرفته  شود و وظیفه  ای که برای 
طرف چینی تعریف می  کنیم، تامین این کاالها به عنوان یک واسطه است. در این جا طرف 
امنیتی  به دالیل سیاسی  تنها  این همکاری نمی  بیند و  اقتصادی خود را در  چینی منافع 
ممکن است همکاری کند. وقتی ما منافع اقتصادی طرف مقابل را درگیر نمی  کنیم، طبیعی 
نمی  توانیم روابط  ما  نتیجه  نمی  کنند. در  را درگیر  ما  اقتصادی  منافع  نیز  آن  ها  است که 
پایداری را با شرکای خود تعریف کنیم و دائما تحت فشارها و تنش  های سیاسی قرار 
می  گیریم. ما برای تامین کاالهای مورد نیاز خود به عنوان مثال در بخش انرژی همواره به 
سمت آمریکا و اروپا می  رویم؛ درحالی که اغلب این کاالها را از خود چین می  توان تامین 

نمود. در واقع ما داریم به سمت الگوهای تحریم  پذیر حرکت می  کنیم. 
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نوع سیاستگذاری تجاری منطقه  ای ایران به تشدید و توسعه تحریم  ها کمک می  کند

عراق  در  برق  و  گاز  به  آمریکا  چرا  معافیت  هاست.  بحث  در  بعد  نکته  داد:  ادامه  وی 
تحریم  پازل  از  جزء  یک  همواره  معافیت  که  داشت  توجه  باید  اوال  می  دهد؟  معافیت 
است. یعنی اعطای معافیت به این معنی است که یکی از اهداف تحریمی آمریکا تامین 
شده  است. چرا چنین کاری انجام می  دهد؟ چون می  داند با کمک پول گاز و برق که در 
عراق برای ما بدست می  آید و ما هم قرار است حتما آن را از عراق خارج کنیم، این پول 
روابط ایران و عراق را به گروگان خواهد گرفت. یعنی به بقیه حوزه  های روابط ایران 
و عراق فشار وارد خواهد کرد و ایران و عراق مجبور خواهند شد در روابط خود در 
بخش  های دیگر هم تغییراتی بدهند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که این رویه 
را برعکس کنیم. یعنی باید کاری کنیم که منفعت اقتصادی طرف عراقی هم در چنین 
ایران و  روابطی تعریف شود. این گونه همین مساله می  تواند باعث نزدیکی دو کشور 
عراق شود. در چنین شرایطی ما هستیم که برای خروج از عراق به آمریکا فشار می  آوریم. 
افغانستان هم همین وضعیت است. همواره تمام تالش ما این است که برای خود  در 
مزیت صادراتی تعریف کنیم اما هیچ وقت منافع اقتصادی طرف مقابل را درگیر نمی  کنیم. 

در این جا مسلما بازیگر سومی که آمریکا است وارد این روابط می  شود.

ایران اعمال شده  است  پایان گفت: شدت، وسعت و تنوع تحریم  هایی که علیه  وی در 
ایران  اتفاق کمک می  کند.  این  به  ایران همواره  که  نیست چرا  مقایسه  قابل  با هیچ جا 
است که با نوع سیاست  های تجاری و سیاست  های منطقه  ای خود طوری عمل می  کند 
که تحریم  کننده به این نتیجه می  رسد که می  تواند یک گام به جلو بردارد. چین نیز تحت 
این  به  تحریم  کننده  که  نموده  است  عمل  طوری  اما  گرفته  است  قرار  زیادی  تحریم  های 
نتیجه رسید که ادامه روند تحریم  ها به ضرر خود او است. اآلن عمال رفته  اند به سمت 
وارد نمودن فشارهای امنیتی، محاصره کشور، استفاده از کشورهای دیگر و نا امن کردن 
و  ندارد  کارایی  اقتصاد  دیگر  می  دانند  که  چرا  دست.  این  از  مواردی  و  چین  پیرامون 
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تنوع  و  دلیل شدت، وسعت  پس  گرفته شده  است.  آن  ها  از  ابزارها  اقتصادی  در حوزه 
تحریم  های ایران این است که ما به آنان میدان می  دهیم. ما به سمت خنثی کردن تحریم  ها 
حرکت نمی  کنیم. مهم  ترین راه خنثی کردن تحریم  ها از جمله تحریم  های پولی، مالی و 
بیرونی  واقعیت  های  با  منطبق  و  درست  را  اقتصادی خود  که شرکای  است  این  بانکی 

انتخاب کنیم. 

مهم  ترین اثر تحریم تحمیل مبادالت مویرگی به کشور است

بانکداری  گروه  ارشد  کارشناس  افضلی  ارباب  محمد  نشست  از  دیگری  بخش  در 
پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مهم  ترین اثرگذاری حوزه تحریم، انتقال مبادالت مالی 
و تجاری از بستر اصلی و رسمی به میانبرهای فرعی است که به نوعی از شاهرگی عمل 
کردن به مویرگی عمل کردن تغییر پیدا می  کند. وقتی این سیاست را انتخاب کردیم چه 
منافع و چه هزینه  هایی برای ما داشت؟ مهم  ترین منافع این بود که ما ایستادگی کردیم، 
اتفاق  انتظاری که تحریم  کننده داشت به شکل دلخواه آن  ها  نماند و  امور کشور معطل 
نیفتاد. اما از شاهرگی به مویرگی رسیدن و در واقع کارگزاری عمل کردن در حوزه  های 
برخی  عمل  این  نتیجه  نفتی  مبادالت  حوزه  در  مثال  داد.  کاهش  را  شفافیت  مختلف 
فسادهایی بود که ایجاد شد. اآلن در برخی محافل توصیه می  شود که ما در حوزه تجاری 
نیز به سمت مویرگی عمل کردن برویم. یعنی مثال بازارچه مرزی ایجاد کنیم، از کولبری  ها 
استفاده کنیم و ... . این اظهار نظرها برای امروز و فرداست و حل کننده مسائل کشور 
نیست و بعید نیست رفتن به این سمت موجب ایجاد فسادهای بیشتری در آینده شود. 

باید از تجربیات تعامالت بین  المللی در دوران تحریم درس گرفت

وی ادامه داد: ما در حوزه اثرگذاری تحریم هزینه  هایی را متحمل شده  ایم که دیگر نباید 
آن  ها را تکرار کنیم. یک نمونه دیگر از این تجربیات، تجربیاتی است که از شرکای تجاری 
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که در دوره تحریم روی آن  ها حساب کرده  بودیم بدست آوردیم. دو کشور هند و چین 
مبدا و مقصد اصلی صادرات و واردات ما بودند. از 9۰ تا پیش از برجام روابط تجاری ما 
با آن  ها چطور شکل گرفت؟ ما در چین با سرمایه شرکت ملی نفت ایران بانک کونلون 
را تشکیل دادیم که با سازوکاری به صورت تعهدی بخشی از منابع حاصل از صادرات 
نفت ما را بلوکه می  کرد و بقیه را به ما می  رساند. این بانک اآلن متعلق به شرکت ملی نفت 
چین است. در هند هم بانک دولتی به نام یوکوبانک، محور مبادالت تجاری ایران قرار 
گرفت. در آن جا هم ساختار نقل و انتقال مالی به این شکل بود که هندی  ها ۴۰ تا ۴5 
درصد از آن را به صورت روپیه و بقیه را به صورت یورویی از بانک  های خیلی کوچک 
اروپایی به ما می  دادند. در عمل هندی  ها نیز بسیار متمایل بودند که کاال و خدمات را به 
نرخ روپیه  ای که ما در آن جا داشتیم با ما تسویه کنند. در آن جا هم رگه  هایی از فساد و 
انحصار در واردات کشور را درگیر خودش کرد. منابع یورویی را هم خیلی قطره  چکانی 
و خیلی سخت به ما می  دادند که در دور جدید تحریم  ها و ملزم شدن همه بانک  های 
بین  المللی به سازوکارهای جدید، دست آن  ها نیز بسته  تر شده  است. پس در این حوزه نیز 
تجربه ارزشمندی را داریم که باید ببینیم آیا در اتمسفر جدید فضای بین  الملل چین و هند 

مانند گذشته به دنبال تجارت با ما هستند یا خیر. 

سهم ایران از بازار انرژی در حال کاهش است

وی افزود: کشور ما در تولید برخی کاالها و خدمات و مشارکت در سطح اقتصاد جهانی 
مزیت  هایی دارد که نزدیک 1۰ سال است آن مزیت  ها را کنار گذاشته  ایم و به بیان بهتر 
این را به ما تحمیل کرده  اند. سهم ما از بازار انرژی روز به روز کمتر می  شود. عراق رقیب 
بلندمدت ما در حوزه انرژی است. دارد جایگاه ما را در صادرات نفت می  گیرد. نگاهی 
این چنینی دارد علیرغم این که می  دانیم حاکمیت در آن جا مانند کشور ما انسجام ندارد و 
چندپاره است و هنوز وقتی نفت می  فروشد اول مبلغ آن را به حساب خزانه  داری آمریکا 
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می  ریزند و سپس به خودشان می   دهند. ولی به هر حال در این حوزه ما باید به چشم 
یک رقیب به عراق نگاه کنیم و به دنبال این باشیم که سهم خودمان را پس بگیریم. پس 
گرفتن این سهم به نظر من یک سیاستگذاری را می   طلبد که شاید همه آن را نتوان در 
حوزه اقتصادی تعریف نمود. تنش  زدایی در عرصه روابط خارجی و سبک تر کردن سایه 

مسائل سیاسی می  تواند این جا بسیار کمک کند. 

ارباب افضلی تصریح کرد: برای جایگزین نظامات دالری پیشنهاداتی همچون استفاده از 
پیمان  های پولی و رمز ارزها وجود دارد. محافل سیاستگذاری و موسسات مالی بزرگ 
دنیا به رمزارزها به صورت مبهمی نگاه می  کنند چون هنوز در شوک بحران مالی 2۰۰۸ 
به  بخشیدن  تنوع  محصول  هم  آن  کشید.  طول   2۰12 تا  آمریکا  در  حداقل  که  هستند 
ابزارهای مالی همچون اوراق رهنی بود که در آمریکا شروع شد و تمام دنیا را درگیر کرد. 
یعنی یک نوآوری مالی که در ضدیت با ثبات بود. محافل مالی از این می  ترسند که چنین 
پدیده مالی جدیدی ممکن است تجربه بحران مالی را تکرار کند. اگرچه خود ارزهای 
دیجیتال نیز دو حالت دارد؛ اگر به صورت مرکزی و در اختیار بانک  های مرکزی باشد، 
قطعا قابل رصد و قابل تحریم است. اما اگر توسط کارگزاری  ها و واسطه  هایی مدیریت 
شود قابل تحریم نیست اما باید مجموعه  ای وجود داشته  باشد که ثبات این رمزارزها به آن 
مجموعه  ها مرتبط باشد. بنابراین در حوزه رمزارزها باید کار جدی و زیادی انجام شود. 

توسعه محور شرق نیاز به تمرکز جدی در کشور دارد

وی افزود: توسعه محور شرق، بحثی راهبردی و پرکاربرد اما مغفول است. ما سال  هاست 
تمرکزمان بر حوزه صنایع هسته  ای و موشکی است و با وجود تحریم  های شدید، این 
حوزه  ها همواره رشد کرده  اند. وقتی تمرکز به سمتی رود، در آن حوزه علیرغم تحریم 
این گونه  باید همتی در راستای توسعه محور شرق شکل بگیرد.  قوی  تر خواهیم شد. 
منافع مشترک کشورها نیز در سطوح بسیار باالتری تامین خواهد شد. کشورهایی که در 
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با جریان  و  نمی  گیرند  قرار  تاثیر تحریم  آسانی تحت  به  داشته  باشند  پایدار  منافع  ایران 
تحریم همراهی نمی  کنند. 

وی در پایان گفت: کشور باید وارد فضایی دیگر شود. همان طور که چین با استفاده از 
تجربه شوروی فهمید که تقابل در عرصه نظامی و ایدئولوژیک بدون اقتصاد قوی، فرو 
می  پاشد و پس از آن در 1۴ منطقه خود آزادسازی انجام داد و موتور رشد و توسعه خود را 
راه  اندازی کرد، اآلن وقت همان چرخش است. اجماع مهم است که ما روی چه حوزه  ای 
سرمایه  گذاری کنیم. موفقیت ایران در حوزه ثبات نظامی و امنیتی به جهت تمرکزی بود که 
کشور در بعد امنیتی و هسته  ای داشت. ثباتی که جمهوری اسالمی ایران در منطقه بی ثبات 
و ناامن خاور میانه دارد، نعمت بزرگی است. بر بستر این ثبات سیاسی و قدرت بازدارندگی 
می  توانیم مزیت  های تجاری خود را نیز فعال کنیم. این مساله می  تواند بسیار راهگشا باشد، 
قدرت چانه  زنی ما را در محافل بین  المللی باال ببرد و مزایای زیادی برای ما داشته  باشد. 
هند و چین که می  دانیم در چند سال آینده در حوزه اقتصادی از آمریکا هم قوی  تر خواهند 
شد، وقتی در اینجا منافع پایدار داشته باشند به راحتی با تحریم آمریکا شانه خالی نمی  کنند. 

پیوند اقتصادی ایران با همسایگان؛ مانع فعال شدن تحریم  ها

در بخش دیگری محمد شیریجیان مدیر امور ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین 
مجموعا  کشورها  این  گفت:  دارد،  مشترک  مرز  کشور   15 با  ایران  که  این  به  اشاره  با 
حدود ۶1۰ میلیون نفر جمعیت دارند. میزان صادرات ایران به این کشورها، کمتر از 2۰ 
میلیارد دالر است. از این مبلغ هم 1۰ میلیارد دالر صادرات ایران به عراق است. یعنی 
حتی در حوزه صادرات به کشورهای منطقه نیز دچار تمرکز هستیم. در حوزه واردات 
هم وضعیت بهتری نداریم. با توجه به نوسانات عراق، همین میزان صادرات هم نوسانات 
خود را دارد و ما در بحث دریافت منابع صادرات از عراق مشکل داریم. حدود 112۰ 
میلیارد دالر ظرفیت واردات کشورهای منطقه است. یعنی ما کمتر از 2 درصد از واردات 
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این کشورها را تامین می  کنیم. با نگاهی به وضعیت واردات کشورهای منطقه و وضعیت 
با استفاده از ظرفیت  های موجود تقریبا  ایران، می  توان دریافت که ما  تولید و صادرات 
ظرفیت صادرات 15۰ میلیارد دالری به این کشورها داریم. البته ما از صادرات حدود ۴۰ 
میلیارد دالری که داریم حدود نصف آن را به کشورهای منطقه انجام می  دهیم اما به لحاظ 

کمی چنین پتانسیلی برای رشد صادرات وجود دارد. 

شرط اول صادرات، تامین امنیت عرضه در بلندمدت است

وی ادامه داد: فرهنگ کشور ما یک فرهنگ وارداتی است نه صادراتی. مثال نهادی برای 
ساماندهی صادرات وجود ندارد، اما موانع بسیاری در این مسیر وجود دارد. متاسفانه یکی 
از مشکالت اساسی صادرات ما، نبود استراتژی مشخص برای صادرات است. همین که در 
یک محصولی مازاد پیدا می  کنیم، دولت مجوز صادرات می  دهد. همین که محدودیتی در 
بازار داخلی ایجاد می  شود، دولت صادرات را ممنوع می  کند. شرط اول صادرات و تامین 
نیازهای کشور هدف، تامین امنیت عرضه در بلند مدت است. کشوری که احساس می  کند 

ما این نوسانات صادراتی و این نوسانات تامین کاال را داریم اساسا به سمت ما نمی  آید.

وی افزود: برای این که کشوری بخواهد به بازار صادراتی ما تبدیل شود، عالوه بر تامین 
ثبات  دارای  نیز  به آن کشور  کیفیت محصوالت صادراتی  باید کمیت و  امنیت عرضه، 
باشد. پس نگاه ما به بازارهای منطقه باید یک نگاه بلندمدت باشد. هم به لحاظ کیفیت و 
هم کمیت باید خط صادراتی مشخص داشته  باشیم. به نوعی که حتی اگر بدترین اتفاقات 
هم در کشور افتاد این خط صادراتی از بین نرود. حتی ممکن است ما در مواردی مجبور 
شویم برای تامین نیاز داخل واردات کنیم اما بازار صادراتی را تعطیل نکنیم چون واقعا 
بازار صادرات به سادگی کسب نمی  شود و ممکن است بالفاصله کشورهای رقیب جای 

ما را پر کنند.
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تامین منافع مشترک اقتصادی در بلندمدت مانع اثرگذاری تحریم

وی ادامه داد: اگر ما نحوه صادرات خود را در قالبی ببریم که منافع کشور هدف هم تامین شود، 
خود آن  ها ابزار چانه  زنی ما در مقابل تحریم  ها می  شوند. مثال در همین تحریم  های دو سه سال 
اخیر، تحریم صادرات گاز و برق به کشور عراق مستثنی شد. این شرایطی است که ما منافع کشور 
هدف را به منافع صادراتی خود گره زده  ایم. چرا که اگر تامین کاالی مورد نظر از کشور ما اتفاق 
نیفتد، تبعات اجتماعی و اقتصادی شدیدی برای آن کشور دارد. همین می  تواند الگویی برای تعیین 
مدل صادراتی ما به سایر کشورها باشد. یعنی اگر ما منافع اجتماعی و اقتصادی آن  ها را به صادرات 
خود گره بزنیم، همان  ها برای ما قدرت چانه  زنی ایجاد می  کنند که صادرات ما دچار نوسان نشود. 
در این زمینه به راهکارهای مختلفی فکر شد که بخشی از آن  ها نیز عمل شد. مثال یکی از راهکارها 
ایجاد شهرک  های صنعتی مشترک بود. اآلن بسیاری از کشورهای منطقه ما اقتصاد تک محصولی 

دارند و حتما عالقمند هستند که تولید محصوالت صنعتی شان را افزایش دهند.

شیریجیان افزود: مثال افغانستان هم نیروی کار ارزان و هم منابع آبی و معدنی فراوانی دارد 
و برای این منظور می  تواند بسیار مناسب باشد. در این جا اگر تحریمی هم بخواهد اتفاق 
افغانستان به نمایندگی از ما وارد چانه  زنی می  شود و جلوی تحریم  بیفتد، خود دولت 
را می  گیرد. ما با همسایگان 2۸ میدان گازی و نفتی مشترک داریم. همیشه ما می  گفتیم 
بازی  ای که طراحی شده  است یک فرایند رقابتی در جهت بهره  برداری حداکثری از این 
میادین است که به شدت غیر صیانتی است. اما اگر بتوان مدل مشترک با همین کشورها 
تعریف نمود، مثال ایجاد پاالیشگاه مشترک با عراق، حتما عراقی  ها هم استقبال می  کنند 
محصوالت  و  فراورده  به  تبدیل  را  آن  خام  نفت  کردن  صادر  بجای  می  توانند  که  چرا 
پایین  دستی کنند. تبدیل منافع مشترک اقتصادی یک پیوند اقتصادی بلندمدت بین ما ایجاد 
می  کند که امنیت ما را نیز تامین می  نماید. در مجموع بحث تامین منافع اقتصادی بلندمدت 
مشترک یکی از راهکارهایی است که در عمل نیز به ما نشان داد که می  تواند یک راهکار 

ضد تحریمی بلندمدت باشد. اما استفاده چندانی از این راهکار نشده  است. 
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ما از ظرفیت و مزیت کم  نظیر ترانزیتی ایران استفاده نمی  کنیم

شیریجیان با تاکید بر این که در کشور ما تولیدکنندگان آنقدر مسائل مختلفی دارند که 
نهادهای  با  دنیا  در  را  مساله  این  گفت:  کنند،  فکر  به صادرات  خیلی  نمی  توانند  عمال 
مانند  دنیا  بزرگ  شرکت  های  از  خیلی  اساسا  کرده  اند.  حل   )EMC( صادرات  مدیریت 
سامسونگ و میتسوبیشی فعالیت خود را با صادرات آغاز کردند. ابتدا صرفا محصوالت 
شرکت  های دیگر را صادر می  کردند و به تدریج خود این شرکت  ها به برند تبدیل شدند. 
بازاریابی محصول در کشور هدف،  ثبات در کیفیت، کمیت و ویژگی  های  تامین  برای 
می  توان از ظرفیت این EMCها به عنوان واسطه تولیدکننده و بازار کشور هدف استفاده 
نمود. این شرکت  ها می  توانند ثبات خیلی از استانداردها را برای ما در بلندمدت تامین 
کنند. طبیعتا یک EMC نظارت الزم را بر کیفیت محصول صادراتی خود انجام می  دهد. 
مثال در چین برخی کاالها حتما باید از طریق این شرکت  های مدیریت صادرات، صادر 

شود و دولت چین آن  ها را متولی صادرات می  داند. 

وی تصریح کرد: یکی دیگر از ظرفیت  های مغفول کشور ما، ظرفیت ترانزیتی ما است. هم 
در زمینه سوآپ و هم در عرصه ترانزیت محصوالت از این منطقه. ما یک مقطعی ظرفیت 
سوآپ را با کشور قزاقستان تایید کرده  بودیم که از آن جا نفت پاالیشگاه  های شمال کشور 
را تامین می  کردیم و از مسیر جنوب هم نفت قزاقستان را تحویل می  دادیم. همین ظرفیت 
در مورد خیلی از کشورها وجود دارد. ایران واقعا در چهارراه کریدور شمال جنوب و 
شرق غرب قرار گرفته  است و ما متاسفانه از این ظرفیت به درستی استفاده نمی  کنیم در 
حالی که واقعا مزیتی که ایران در ترانزیت دارد، خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 

و خیلی از کشورهای شمال و جنوب و شرق و غرب ما ندارند. 

وی افزود: مثال ما اگر از ظرفیت سواحل مکران استفاده کنیم، عمال خیلی از کشورهای 
رقیب خودمان مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس را دور می  زنیم. یعنی به جای این که 
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یک کشتی در مسیر این قرار بگیرد که وارد منطقه خلیج شود و محصوالت پتروشیمی 
پتانسیلی  به  توجه  با  ما  کند  تامین  از طریق کشورهای حاشیه خلیج  را  انرژی خود  و 
که هم در تولید محصوالت پتروشیمی، هم در سایر فراورده  ها و هم در تولید بسیاری 
محصوالت غیرنفتی دیگر داریم می  توانیم از طریق سواحل مکران و مشخصا بندر چابهار 
که اصال در دماغه اقیانوس هند قرار گرفته  است این ظرفیت را تامین کنیم. حتی می  توانیم 
یک ظرفیت بارانداز باشیم برای این که کشورها به جای این که بارگیری خود را در دوبی 
انجام دهند این کار را در چابهار انجام دهند که خیلی نزدیک  تر است و با هزینه کمتر 

این کار انجام می  شود.

فقدان استراتژی صادراتی مانع استفاده از ظرفیت  های تجاری منطقه

ما یک  مثال  به عنوان  متاثر شده ایم،  ما مشخصا  مالی  مبادالت  داد: در بحث  ادامه  وی 
وابستگی بی  جهت به امارات پیدا کرده  ایم و انواع مشکالت را برای ما ایجاد می  کنند. ما 
استراتژی صادراتی نداریم. همین اآلن به کشور عراق هم برق و هم گاز صادر می   کنیم و 
عمال نرخ این دو محصول باهم رقابت می  کند. حتی صادرات گاز ما به عراق باعث می  شود 
خود آن  ها در میان  مدت وابستگی خود را به برق ما نیز کمتر کنند. چون نیروگاه  های ما 
با قیمت ارزان گاز استفاده می  کنند عمال حتی در برخی موارد قیمت برق برای عراق به 
صرفه  تر است. بخش گاز هم همین رقابت را ایجاد می  کند و خود ما به دلیل همین فقدان 

استراتژی داریم محصوالت جایگزین را به کشورهای هدف صادر می  کنیم. 

مدیر امور ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین گفت: از ظرفیت مواردی چون 
پیشنهاد  روسیه   9۴ یا   93 سال  در  نمود.  استفاده  می  توان  نیز  تهاتر  و  پولی  پیمان  های 
کرد ما 5۰۰ هزار بشکه نفت به آن  ها بدهیم و در قبال آن برخی محصوالت و خدمات 
فنی مهندسی را ارائه دهند که در ازای روزانه 5۰۰ هزار بشکه پیشنهادات خوبی مانند 
زمان  آن  در  اما  داده  بودند.  ما  به  هم  سنگین  صنایع  و  زیرساخت  ها  در  سرمایه  گذاری 
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به جای وارد  باید  اما  با کشورها وجود دارد  تهاتر  این مساله نشد. ظرفیت  به  توجهی 
نمودن محصوالت مصرفی، محصوالت صنعتی و کاالهای سرمایه  ای را از این کشورها 

تامین کنیم.

دالر  تامین  برای  مشکلی  هیچ  و  شود  رفع  تحریم  ها  کنیم  فرض  گفت:  پایان  در  وی 
با کشورهای منطقه بهبودی رخ نمی  دهد بلکه  تنها در نظام تجاری ما  نه  نداشته  باشیم. 
حتی ممکن است از این هدف دورتر شویم. تجربه نشان داده  است هر زمان که تعامالت 
ما با غرب بهتر شده  است، از کشورهای شرق و منطقه فاصله بیشتری گرفته  ایم. بی  رغبتی 
بسیاری از کشورهای شرقی برای تعامل با ما نیز ناشی از همین فقدان استراتژی ماست. 
با کشورهای منطقه تعریف  اساسا ظرفیت تجارت و صادرات  از حوزه  ها  ما در خیلی 
وضعیت  اگر  اتفاقا  نکرده  ایم.  تامین  را  منطقه  با  تجارت  الزامات  از  بسیاری  نکرده  ایم. 
درآمدهای نفتی ما بهبود پیدا کند از این کشورها دورتر خواهیم شد و وابستگی ما به 

غرب و واردات ما بیشتر خواهد شد. 

غفلت بانک مرکزی از ابزارهای مدرن مبادالت بانکی بین  المللی

در پایان نشست عبدالعظیم مالیی مدیر اندیشکده بانکداری بین  الملل گفت: تحریم ویژه 
شرایط خاص امروز کشور ماست اما من می  خواهم کمی عمومی  تر بحث کنم. این گونه 
شاید بتوان به جمع  بندی بهتری رسید. همه بخش  های کشور در حال تالش برای رشد و 
پیشرفت هستند. قاعدتا بخش بانکداری بین  الملل نمی  تواند خود را از این قاعده مستثنی 
بداند. اگر بانکداری بین  الملل نخواهد خودش را پیش ببرد به تبع آن خیلی بخش  های 

دیگر مانند صادرات، واردات، تولید و ... نیز دچار مشکل می  شوند. 

وی افزود: کال هم هر حوزه  ای که نخواهد رشد و بالندگی و پویایی داشته  باشد محکوم به 
فنا و نابودی است. نوآوری خود را تحمیل می  کند. ما هرچقدر بخواهیم جلوی نوآوری 
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مقاومت کنیم، در نهایت نوآوری خود را به ما تحمیل می  کند. نمی  خواهیم ناظر به فضای 
تحریم صحبت کنیم. فرض کنیم که ما یک کشوری هستیم مانند مالزی، اندونزی، هند، 
پاکستان، ترکیه، روسیه و ... . این کشورها برای پیشرفت در حوزه بانکداری چه می  کنند؟ 

قواعد، نهادها و ابزارهای حوزه بانکداری بین  الملل چه چیزهایی است؟ 

نمودن  جدا  و  مختلف  کشورهای  بانکداری  زیرساخت  های  مطالعه  با  داد:  ادامه  وی 
از  این  ها  به طور مجزا، در می  یابیم که  این بخش  بررسی  بین  الملل و  بانکداری  بخش 
چهارچوب  هایی استفاده می  کنند که شاید از منظر ما کامال غیر ضروری به نظر برسد. اما 
همواره در حال ارتقا و توسعه بخش بانکداری خود هستند. مثال کشور سنگاپور یا کانادا 
اولین کشورهایی هستند که  اما  ندارند.  بین  المللی هیچ مشکلی  پرداخت  های  در حوزه 

زیرساخت  های انتقال حجیم را روی بسترهای توزیع شده راه  اندازی نموده  اند.  

وی تصریح کرد: ما نمی  توانیم خود را از این قاعده مستثنی کنیم. متاسفانه شبکه بانکی 
و بخش بین  الملل بانک  های تجاری ما سال  هاست دچار رکود زیادی شده  اند و در مقابل 
ایده  ها و کارهای نوآورانه مقاومت  های جدی نموده  اند. کشورهای مختلف دارند در ابزار، 
قواعد و سامانه  ها تنوع  بخشی می  کنند. اصال اصراری روی استفاده از یک ابزار خاص، 
یک نهاد خاص و یک سامانه خاص نیست. استراتژی حوزه مالی )فایننس( این است که 

همه تخم  مرغ  ها را در یک سبد نچینید و از همه ابزارها استفاده کنید. 

لزوم استفاده از ابزارهای نوین مبادالت بانکی

 وی  افزود: در مورد پیمان پولی دوجانبه این که چه ارزی استفاده شود، چه گروهی از کاالها 
را شامل شود، کدام کشور اولویت دارد و ...  مباحث فرعی است. ما سال  ها با بانک مرکزی 
درگیر بودیم که پیمان دوجانبه یک ابزاری درون نظام بانکی است که همین اآلن استفاده 
می  شود. اما تصور بانک مرکزی این است که این ابزاری بیرون از نظام بانکی است و با آن 
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مخالفت می  کند. بسیاری از ابزارهای دیگر مانند شبکه پرداخت خرد خارجی، تنوع  بخشی 
در حوزه پیامرسان  های مالی و ... وجود دارد که ما نتوانسته  ایم از آن  ها استفاده کنیم. خیلی 
از کشورها مانند آمریکا، چین، روسیه و ... با هدف تنوع بخشی به پیامرسان  های مالی از 
پیامرسان  هایی غیر از سوئیفت نیز استفاده می  کنند. چرا ما چند پیامرسان در کنار سوئیفت 
نداریم همان طور که در جاهای دیگر دنیا استفاده می  شود؟ ایجاد مراکز مالی بین  المللی نیز 
یکی دیگر از ابزارهاست که می  تواند مورد استفاده قرار گیرد. خیلی از جاهای دنیا یک منطقه 
جغرافیایی را جدا می  کنند و قواعد بانکی آن را نیز جدا می  کنند. اصطالحا به این مناطق منطقه 

آزاد پولی بانکی می  گویند. در این مناطق خیلی کارها انجام می  دهند. 

مدیر اندیشکده بانکداری بین  الملل گفت: اگر کشور بخواهد در حوزه بانکداری پیشرفت 
کند باید از ابزارهای مدرن مبادالت بانکی بین المللی استفاده کند. کشورهای مختلف در 
حال تنوع  بخشی به پرداخت  های خود هستند. بانکداری بین  المللی به دو بخش سرویس 
و زیرساخت قابل تقسیم  بندی است. زیرساخت به مثابه جاده و سرویس به مثابه وسیله 
بخش  باشد.  ارائه  قابل  نمی  تواند  سرویس  ها  نباشد،  فعال  زیرساختی  اگر  است.  نقلیه 
بانکداری بین المللی کشور ما، در مقابل توسعه بعضی ابزارهای بین  المللی امتناع می  ورزد. 

برای بهبود وضعیت تجارت منطقه  ای به همه ابزارها نیاز داریم

وی ادامه داد: خروجی این امر عقب  ماندگی کشور و مشکالت اقتصادی مردم است. سوال 
اینجاست که چرا بخش بانکداری کشور در برابر استفاده از برخی ابزارهای مدرن امتناع 
می  ورزد؛ ابزارهای رایجی که در همه جای دنیا استفاده می  شود. خارج از فضای تحریم 
می  توانیم  دارد.  وجود  راهکارها  این  دهیم  توسعه  را  بین  الملل  بانکداری  بخواهیم  اگر 
همگام با روش  های نوین بانکداری به جلو برویم و می  توانیم بایستیم و شاهد باشیم که 

جامعه تجاری کشور با ابزارهای کامال قدیمی کار می  کند. 
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وی افزود: در حوزه بانکداری بین الملل، ما اصراری روی استفاده از ابزاری خاص نداریم 
اما باید تنوع  بخشی در همه ابزارها رعایت شود. ما مشکلی در حوزه روابط خارجی داریم 
و آن این است که بعضا فکر می  کنیم تجارت با آلمان نافی تجارت با روسیه است. یا مثال 
تجارت با فرانسه نافی تجارت با چین است. در حوزه سیاست خارجی تجاری، در همه 
کشورها منافعی وجود دارد. وقتی می  گوییم در حوزه بانکی به پیامرسان چین هم وصل 

شویم، به معنای متمرکز نمودن کل شبکه بانکی کشور بر پیامرسان چینی نیست.

وی در پایان گفت: در دنیای واقعی وقتی می خواهیم یک بخش را توسعه دهیم، به عنوان 
مثال درحوزه حمل و نقل نمی  توانیم با یک ابزار خاص جلو برویم. مثال نمی  توان انتظار 
برآورده کردن همه نیازهای حمل و نقلی کشور را از تاکسی، اتوبوس، مترو یا ... داشت. 
اگر هرکدام را تک تک نگاه کنیم کارایی ندارد در حالی که در دنیای واقعی همه آن  ها 
هست و هرکدام بخشی از نیازها را برآورده می  کند. ما به پیامرسان موازی سوئیفت، منطقه 
آزاد بانکی مالی، پیمان دوجانبه، بانکداری غیرمستقیم، شبکه خرد پرداخت، رمزارز و ... 

نیاز داریم.  

با همه کشورها کار کنیم. اگر به تک تک  باید  باید از همه ظرفیت  ها استفاده شود. ما 
ابزارها به تنهایی نگاه کنیم، مشکالت قابل حل نیست. پیامرسان موازی سوئیفت، پیمان 
پولی، رمز ارز، مرکز مالی بین الملل، بورس ارز و … همگی برای کشور الزم است. در 
ندارد و حتی در  از روش  های جدید و نوین وجود  استفاده  برای  بانک مرکزی عزمی 
بسیاری از موارد با طرح موانع تخصصی جلوی نوآوری  ها مقاومت می  شود. در کل باید 

نگاه ایجابی را به نگاه سلبی مقدم بدانیم.
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نشست توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه؛ فرصت  ها و چالش  ها
محور ظرفیت  ها و فرصت  های ویژه؛ هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

به عنوان  با کشورهای عراق و سوریه؛ فرصت  ها و چالش  ها«  نشست »توسعه تجارت 
چهارمین پیش نشست از هفتمین  همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، چهارشنبه 2۴ دی ماه 
1399 با حضور جمعی از اساتید و صاحب  نظران و فعاالن این حوزه در مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.

دکتر متفکرآزاد دبیر هیئت رئیسه مجلس و نائب رئیس فراکسیون حمایت از محور مقاومت و 
آزادی قدس شریف ، حجت االسالم و المسلمین فالحی رئیس فراکسیون حمایت از محور 
مقاومت و آزادی قدس شریف، حجت االسالم و المسلمین سید کاظم موسوی نائب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
و رئیس فراکسیون استان  های مرزی و مرزنشینان مجلس، حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه 
تجارت، علیرضا عنایتی مدیرکل اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه، حسینی عضو اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق، حسن دانایی فر دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق 
و سوریه، اصغر میرزایی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، حسن شاه حسینی رئیس 
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اداره دوم خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه، سید محمد ماجدی کارشناس ارشد 
مسائل سوریه در وزارت امور خارجه و سید جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی اعضای اصلی این نشست بودند.

لزوم شناسایی فرصت  های توسعه روابط تجاری با عراق و سوریه

در این نشست روح اهلل متفکر آزاد دبیر هیئت رئیسه مجلس و نائب رئیس فراکسیون 
حمایت از محور مقاومت و آزادی قدس شریف گفت: با وجود حضور فعاالنه جمهوری 
اسالمی ایران در کشورهای محور مقاومت از جمله عراق و سوریه، آگاهی به ظرفیت  های 
بسیار آن  ها و وجود قرابت فرهنگی و تمدنی، همچنان طرح اجرایی مشخصی در خصوص 

همکاری  های اقتصادی و توسعه تجارت با این کشورها وجود ندارد.

وی افزود: سواالت کلیدی بسیاری در خصوص این موضوع مطرح است که می  توان به 
موارد زیر اشاره کرد: چگونه می  توان از همکاری  های سیاسی، نظامی و امنیتی در توسعه 
توسعه  مناسب  الگوی  کرد؟  استفاده  کشورها  این  با  اقتصادی  و  تجاری  همکاری  های 
تجارت میان کشورهای محور مقاومت چیست؟ همکاری یکپارچه و متقابل کشورهای 
تعریف  با  می  شود  می شود؟ چگونه  محقق  و چگونه  دارد  الزاماتی  چه  مقاومت  محور 
نقش  های متناسب هرکدام از کشورها، تامین نیازهای اساسی کشورهای محور مقاومت با 
مشارکت و همکاری حداکثری خود کشورها صورت گیرد؟ رفع نیاز به امنیت غذایی و 
امنیت انرژی پایدار، زیرساخت مالی و صندوق تامین مالی مشترک، تشکیل زنجیره ارزش 
منطقه  ای، تسهیل قواعد تجاری و ترانزیتی و همکاری مشترک در پروژه  ها و سازمان  های 
منطقه  ای و بین  المللی چگونه به تقویت اقتصاد محور مقاومت منجر می  شود؟ نهاد متولی 

توسعه تجارت با کشورهای محور مقاومت چه وظایفی بر عهده دارد؟

سرمایه  گذاری ایران در عراق و سوریه چه مزایا و موانعی دارد؟



129 Conf.mett.ir

گزارش پیش نشست های همایش

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر بسیاری 
از کشورهای منطقه به دلیل ظرفیت  های اقتصادی باال از جمله فضای بازسازی پس از جنگ، 
زمین  های مستعد کشاورزی فراوان و … مقصد سرمایه  گذاری  های خارجی در حوزه  های 
مختلف هستند. شناسایی فرصت  های سرمایه  گذاری ایران در کشورهای منطقه و مزیت  های 

بلندمدت آن، نقش ویژه  ای در رونق تولید بنگاه  های اقتصادی داخلی خواهد داشت.

ایران  سرمایه  گذاری  فرصت  های  با  رابطه  در  پرسش  هایی  نیز  میان  این  در  افزود:  وی 
از  کرد  اشاره  مواردی  به  می  توان  جمله  آن  از  که  است  مطرح  منطقه  کشورهای  در 
جمله: الگوی بهینه و مالحظات مشارکت ایران در بازسازی کشورهای منطقه چیست؟ 
فرصت  های سرمایه  گذاری دارای اولویت در این کشورها کدام است؟ حضور کشورهای 
خارجی در سرمایه  گذاری و بازسازی کشورهای منطقه به چه صورت است؟ آیا رقیب 
ایران به شمار می  روند یا اینکه می  توان همکاری مشترک نیز تعریف کرد؟ و اینکه چگونه 
می  توان از ظرفیت بدهی  های این کشورها به ایران در قالب سرمایه  گذاری استفاده نمود؟

لزوم استفاده از روابط سیاسی- امنیتی با عراق و سوریه در توسعه تجارت

در بخش دیگری از نشست حجت االسالم و المسلمین فالحی رئیس فراکسیون حمایت 
از محور مقاومت و آزادی قدس شریف با اشاره به اهمیت باالی حضور اقتصادی در 
محور مقاومت گفت: ظرفیت های بسیاری در کشورهای عراق و سوریه وجود دارد که 
برخی از آن ها از سال  ها پیش وجود داشته و در حال حاضر به دلیل جنگ بدون استفاده 

رها شده  اند که باید هرچه زودتر عملیاتی شوند.

وی افزود: برخی ظرفیت  های دیگر پس از جنگ و در بستر همکاری  های نظامی و امنیتی 
با  رابطه  در  برنامه  ای  باید  بنابراین  آمده  است.  به وجود  مقاومت  میان کشورهای محور 
فعال  دیپلماسی  آن  که الزمه  داشته  باشیم  مقاومت  اقتصادی کشورهای محور  پیوستگی 
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اقتصادی است. وی تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی آمادگی کامل دارد که در این 
مسیر با وضع قوانین تسهیل کننده و رفع قوانین دست و پا گیر به توسعه اقتصاد محور 

مقاومت کمک کند.

اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی از عراق

در ادامه حجت االسالم و المسلمین سید کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، تالش در توسعه روابط با جبهه مقاومت را پر اهمیت دانست و گفت: توسعه 
روابط در هر شکلی به ویژه روابط اقتصادی باید در برنامه کالن کشور باشد. با این حال 
یکی از مهم  ترین مباحث مربوط به روابط اقتصادی میان کشورهای ایران و عراق، موضوع 
داشت.  آن  برای  مشخصی  برنامه  باید  که  است  صادرات  از  حاصل  ارزهای  برگشت 
استفاده از این ارزها جهت تامین نیازهای وارداتی کشور یکی از برنامه  هاست که باید 
توسط دولت پیگیری شود. مجلس نیز در این مسیر از هرگونه اقدام مثبت دولت حمایت 
خواهد کرد. در عین حال تالش برای خنثی  سازی تحریم  ها و بازگشت ارز صادراتی به 

کشور اقدامی است که باید در دستور کار دستگاه  های مختلف دولتی باشد.

دیپلماسی اقتصادی ضعیف؛ دلیل از دست رفتن فرصت  های تجارت با عراق و سوریه

در ادامه نشست فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس 
فراکسیون استان  های مرزی و مرزنشینان مجلس با اشاره به موانع توسعه تجارت منطقه  ای 
استان  های  فراکسیون  در  که  منطقه  ای  تجارت  توسعه  اصلی  چالش  های  از  یکی  گفت: 
مرزی و مرزنشینان مورد بررسی قرار گرفته  است عدم هماهنگی میان دستگاه  های مربوطه 
از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. موضوع دوم این است 
که تحول اقتصادی در هر کشوری، نیاز به دیپلماسی اقتصادی فعال دارد. این موضوع 
همچنان در کشور ما ضعیف است و همین ضعف و انفعالل سبب شده  است فرصت  های 
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زیادی در رابطه با توسعه تجارت منطقه  ای از جمله توسعه تجارت با کشورهای عراق و 
سوریه از دست دهیم. موضوع سوم این است که تحوالت سیاسی نیز بر روابط اقتصادی 

تاثیرگذار است.

ما  که  دارد  همراه  به  را  ضرورت  این  سیاسی  بازیگران  جدید  رویکرد  داد:  ادامه  وی 
به سهولت تجارت  بتوانیم  تا  بگیریم  با شرایط جدید، تصمیمات جدیدی  متناسب  نیز 
منطقه  ای کمک کنیم. پیشنهاد می  شود که کمیته  های تخصصی در مجلس شورای اسالمی 
تشکیل شود که هرکدام متولی بسترسازی برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه شود و 
با ارتباط با بخش خصوصی و همچنین دستگاه  های دولتی، موانع توسعه تجارت شناسایی 

و برطرف شوند.

تقویت تولید صادراتی الزمه گسترش حضور در بازارهای عراق و سوریه

در ادامه حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت گفت: از سال 1397 که مشکالت 
ارزی برای کشور پیش آمد، خواه ناخواه کشور به تجارت با کشورهای همسایه روی 
تغییر  اما طبیعتا  این موضوع هم در صادرات و هم در واردات مشاهده می  شود  آورد. 
مسیرهای تجاری کشور به کشورهای همسایه و منطقه به عنوان طرف  های تجاری جدید، 
از  وارداتی کشور  نیازهای  برخی  که  است  این  نیز  دیگر  موانع  از  یکی  زمان  بر هست. 
مسیر کشورهای منطقه قابل تامین نیست. در زمینه صادرات، سهم صادرات به کشورهای 

همسایه طی سال  های 97 تا 99 از 5۴ درصد به 7۰ درصد افزایش یافته  است.

وی افزود: بررسی  های سازمان توسعه تجارت نشان می  دهد از حدود 11۰۰ میلیارد دالر 
واردات کشورهای همسایه، حدود 1۰۰ میلیارد دالر آن توسط ایران قابل تامین است. اما 
در این میان تولید صادراتی متناسب با این ظرفیت وجود ندارد که بخواهیم پاسخگوی 
نیاز بازار باشیم. بنابراین ظرفیت حدودا 1۰ درصدی تامین نیازهای وارداتی کشورهای 
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همسایه توسط ایران وجود دارد که ضروری است با تحریک بنگاه  های تولیدی کشور 
جهت توسعه تولید صادرات محور، از این ظرفیت مناسب بهره ببریم.

باید نگاه ما  با عراق و سوریه  پایان گفت: در رابطه  رییس سازمان توسعه تجارت در 
اندکی متفاوت باشد. در رابطه با این کشورها به ویژه کشور سوریه در عین تالش برای 
افزایش صادرات، باید برنامه  ای برای سرمایه  گذاری مشترک و کمک به بازسازی صنعت 

و تولید به کمک صادرات خدمات فنی مهندسی داشته  باشیم.

اتصال ایران به دریای مدیترانه با تسهیل ترانزیت از عراق و سوریه

امور  وزارت  فارس  اداره خلیج  مدیرکل  عنایتی  علیرضا  نشست  از   دیگری  بخش  در 
ترانزیتی  منظر  از  هم  و  صادراتی  مقصد  عنوان  به  هم  عراق  با  تجارت  گفت:  خارجه 
برای کشور بسیار دارای اهمیت است. از همین رو بخش  های مختلف دولتی و بخش 
 TIR خصوصی تجارت با عراق را در اولویت قرار داده  اند. پیوستن عراق به کنوانسیون
برای  بسیار خوبی  این کشور می  شود که ظرفیت  از  ترانزیت  بدون شک سبب تسهیل 

توسعه تجارت منطقه  ای ایران خواهد بود.

از جمله  منطقه  با کشورهای  برای توسعه تجارت  از موانع داخلی  داد: یکی  ادامه  وی 
عراق، توجه به استانداردهای قابل قبول در این کشور است. این موضوع در صادرات 
بوده  است و در  بعضا مشکل  آفرین  کاالها  از  دیگر  برخی  میوه و سبزیجات و  خودرو، 
برخی موارد حتی به مرجوع شدن کاال نیز منجر شده  است. پیگیری حمل و نقل یکسره 
با  کاال  تجارت  که  است  بخش خصوصی  و  دولت  مهم  اولویت  های  از  عراق  به  کاال 
سهولت بیشتری انجام  پذیر خواهد شد. یکی از ظرفیت  های مناسب موجود در این زمینه 
خطوط مواصالتی جاده  ای و ریلی است که با توجه به اهمیت باالی آن توسط دولت در 

حال پیگیری است.
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اتاق بازرگانی ایران هیچ تالشی برای توسعه تجارت با عراق نمی  کند

در ادامه سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: مهم  ترین 
و بهترین راهکار جهت برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور، توسعه صادرات است. 
یکی از ظرفیت  های بسیار مناسب برای استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه از جمله عراق 
جهت توسعه تجارت، استفاده از ظرفیت روابط پارلمانی است. با استفاده از ارتباط میان 
مجلس ایران و عراق، می  توان بسیاری از موانع موجود را از بین برد و تجارت منطقه  ای 
را توسعه بخشید. در واقع برای توسعه تجارت باید از ظرفیت همه نهادها و دستگاه  ها 
از جمله ظرفیت وزارت امورخارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق  های بازرگانی و حتی 

مجلس استفاده شود.

وی افزود: در رابطه با توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه باید به این نکته اشاره 
کرد که عراق مزیت اقتصادی و سوریه مزیت جغرافیایی بسیار خوبی برای ایران دارند 
و در تهیه برنامه توسعه تجارت با این کشورها، نباید این دو کشور را جدا از هم در نظر 

گرفت.

اتاق بازرگانی ایران هیچ تالشی برای توسعه تجارت با عراق نمی  کند

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: در حال حاضر با وجود بسترهای تجاری 
مناسب، توسعه تجارت با کشوری مانند عراق نیاز به توسعه ابزارها دارد و با امکانات فعلی 
نمی  توان توقع توسعه تجارت داشت. در حال حاضر حدود 27 رایزن فرهنگی و بیش از 
5۰ رایزن نظامی و تنها 1 رایزن بازرگانی در عراق داریم. همین مسئله سبب شده  است که 
در بسیاری از موارد توسعه روابط تجاری ایران و عراق با مشکل همراه باشد. از سوی دیگر 

بودجه مناسبی نیز در اختیار رایزن بازرگانی ایران در عراق قرار نگرفته  است.

کم  کاری  نیز  بازرگانی  اتاق  تجارت،  توسعه  سازمان  بر  عالوه  من  نظر  به  افزود:  وی 
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از  به حمایت  از آن جمله می  توان  بازرگانی است که  اتاق  برعهده  کرده  است. وظایفی 
بازاریابی محصوالت اشاره نمود. این اقدامات نیاز به تامین بودجه از طرف اتاق بازرگانی 
ایران دارد که در موارد مختلف از دادن این بودجه امتناع کرده  است. بارها به اتاق ایران 
ایران و عراق بودجه داده شود،  اتاق مشترک  به  میلیون دالر  اگر 1  گفته شده  است که 
اتاق این ظرفیت را دارد که 1 میلیارد دالر صاردات ایران به عراق را افزایش دهد. در 
مقابل اتاق بازرگانی به جای حمایت از توسعه تجارت، منابع مالی خود را در بانک قرار 

داده  است و سود آن را بین اعضا تقسیم می  کند.

مشارکت در بازسازی عراق فرصت ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی

حسینی در پایان گفت: یکی از موارد بسیار مهم برای توسعه تجارت ایران با کشورهای 
مختلف از جمله عراق، شناخت بازار و نیازهای وارداتی این کشور است. به عنوان مثال 
کشور عراق ساالنه 2.5 میلیارد دالر وارادات طال دارد که به دلیل عدم شناخت دقیق این 

بازار، از این ظرفیت استفاده نشده  است.

یکی دیگر از ظرفیت  های بسیار خوب دیگر، صادرات خدمات فنی مهندسی است. کشور 
ترکیه با وجود بدهی ۴5۰ میلیارد دالری، یک خط اعتباری 5 میلیارد دالری برای عراق در 
نظر گرفته  است که سبب افزایش حضور شرکت  های مهندسی ترکیه در زمان بازسازی عراق 
شده  است. این درحالی است که ایران نیز می  تواند از ظرفیت طلب خود از عراق برای توسعه 
فعالیت شرکت  های فنی مهندسی در عراق استفاده کند که این اقدامات هرگز صورت نگرفت.

تولید مشترک با عراق راهکار صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای عربی

در ادامه حسن دانایی فر دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه گفت: 
روابط  توسعه  ستاد  تشکیل  عراق  کشور  با  تجارت  توسعه  در  موثر  اقدامات  از  یکی 



135 Conf.mett.ir

گزارش پیش نشست های همایش

اقتصادی ایران با عراق بود که از سال 13۸5 شروع به کار کرد و با همکاری سایر نهادها 
ایران و عراق  از تجارت  زائد  بروکراسی  های  از موانع و  و دستگاه  ها سبب شد برخی 
برچیده شود. یکی از فواید تشکیل این ستاد، استمراربخشی به روابط اقتصادی میان ایران 
و عراق است. در حال حاضر 27 درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد عراق است. 
همچنین یکی از برنامه  های حضور موثر و پایدار در اقتصاد عراق، برنامه ایجاد خطوط 

برق صادراتی ایران به عراق بود.

عراق صورت  به  صادرات  دالر  میلیارد   9۶ امروز حدود  به  تا   ۸۴ سال  از  افزود:  وی 
گرفته  است که از این مقدار حدود 11 تا 12 میلیارد دالر مربوط به گاز، برق، بنزین و 
گاز سفید است که به صورت دولتی صادر شده  است و بیش از ۸۴ میلیارد دالر آن توسط 
بخش خصوصی صورت گرفته  است. با این حال ظرفیت صادراتی به کشور عراق بسیار 

بیشتر از این میزان است که نیاز به برنامه  ای جامع و عملیاتی دارد.

لزوم افزایش متقابل واردات و صادرات در توسعه تعامالت اقتصادی با عراق

به  داد: صرفا صادرات  ادامه  با عراق و سوریه  ایران  اقتصادی  دبیر ستاد توسعه روابط 
بود.  عراق خواهد  و  ایران  اقتصادی  روابط  استمرار  مانع  و  است  ناپایدار  عراق  کشور 
واردات از کشور عراق یکی از موارد بسیار مهمی است که حتما باید در برنامه کالن 

سیاستگذاری تجاری ما باشد.

وی افزود: اما در حال حاضر مرزهای غربی کشور رویه صادرات دارند ولی رویه واردات 
ندارند. در واقع اجازه واردات کاال از عراق با مشکالت بسیاری در داخل روبروست که 
واردات از عراق عمال ناممکن است و این موضوع یکی از موانع اصلی توسعه تجارت 

با عراق است.
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تولید مشترک با عراق راهکار صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای عربی

سفیر سابق ایران در عراق ادامه داد: سرمایه  گذاری و احداث شهرک  های صنعتی مشترک 
می  تواند  اسالمی  شورای  مجلس  زمینه  این  در  که  هستند  موثر  بسیار  موضوع  این  در 
همکاری خوبی در وضع قوانین تشویقی برای سرمایه  گذاران داشته  باشد. همچنین در نظر 
گرفتن مشوق  هایی برای جذب سرمایه  گذار عراقی جهت احداث واحدهای تولیدی در 
شهرک  های صنعتی مشترک نیز بسیار کمک  کننده است. تولید در شهرک  های مشترک و 
صادرات به عراق و همچنین صادرات به کشورهای عضو اتحادیه عرب از مسیر کشور 

عراق سبب توسعه تجارت منطقه  ای کشور خواهد شد.

وی افزود: تفاوت زیادی بین بازار سوریه و عراق وجود دارد. بازار عراق به مراتب بهتر 
از سوریه است. عراق که روزانه ۴ میلیون بشکه صادرات و یا استخراج نفت دارد، پول و 
سرمایه قابل توجهی دارد اما در سوریه وضعیت اقتصادی مبتنی بر تولیدات داخل بود که 
با شروع جنگ، انقباض چشمگیری در ساختار اقتصادی سوریه به وجود آمد. نکته دوم 
این که در سوریه همچنان اولویت امنیتی وجود دارد. لیکن عراق به امنیت نسبی رسیده 
است. اما سوریه همچنین در شرایط امنیتی است که باالضطرار درگیر شرایط اقتصادی 

شده  است.

روسیه، چین، ترکیه، امارات و اتحادیه اروپا، رقبای ایران در بازار سوریه

دبیر ستاد توسعه روابط ایران با عراق و سوریه در بخش دوم سخنان خود به بیان نکاتی 
سوریه  دشمنان  که  آنچه  گفت:  و  پرداخت  سوریه  با  ایران  روابط  توسعه  درخصوص 
نتوانستند در جنگ محقق کنند، امروز با فشار اقتصادی درحال محقق کردن آن هستند 
بر  مشکل  به  نان،  تامین  برای  حتی  امروز  سوریه  است.  نگران  کننده  شدت  به  این  و 
خورده  است. درحال حاضر نگرانی امنیتی و تضمین سرمایه  گذاری، از جمله موضوعاتی 
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قرار  الشعاع خود  تحت  را  سوریه  در  کشورها  سایر  و  ما  اقتصادی  فعالیت  که  هستند 
با سوریه  اقتصادی  پیوند  تقویت  برای  ایران فرصت محدودی  می  دهند. درحال حاضر 
دارد و درصورتی که این فرصت را از دست بدهد، در آینده رقبای دیگر جای ایران را 

پر خواهند کرد.

وی افزود: در سوریه رقبایی مانند روسیه وجود دارند که ابزارهای قابل توجهی را نیز در 
دست دارند. چینی  ها نیز بسیار عالقه  مند به حضور در سوریه تحت عنوان جاده ابریشم 
هستند. ترکیه رقیب دیگر ما در سوریه است. امارات نیز بسیار عالقه  مند به سرمایه  گذاری 
در سوریه است؛ بیش از ۴.5 میلیارد آماده هزینه در سوریه کرده  است و در صورتی که 
از  بسیاری  این  بر  افزود. عالوه  میزان آن خواهد  بر  آمریکا موافقت کند،  بعدی  دولت 
کشورهای اروپایی نیز به دنبال حرکت به سمت سوریه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور در نوامبر 2۰21 می  باشند تا بازار اقتصادی این کشور را بدست آورند.

سرمایه  گذاری مشترک؛ کلید ورود محصوالت ایرانی به بازار سوریه

و  تجار  اصلی عدم حضور  عامل  در دولت سوریه،  فقدان سرمایه  داد:  ادامه  فر  دانایی 
ایران،  با  همکاری  اراده  سوریه  در  است.  کشور  این  اقتصادی  بدنه  در  سرمایه  گذاران 
بسیار شفاف و واضح وجود دارد. الیه  های مخالفت در سوریه وجود ندارد. الزمه تحقق 
موافقت  نامه 2۰15 که مربوط به تسویه دیون و بدهی سوریه به ایران است، سرمایه  گذاری 
عمل  خود  تعهدات  تمام  به  حقوقی  لحاظ  به  سوریه،  دولت  است.  کشور  این  در  ما 

کرده  است.

وی افزود: تحریم  های سزار آمریکا نه یک تهدید بلکه یک فرصت برای ما است. چراکه 
منفذهای ممکن برای حضور شرکت  هایی از اروپا و آمریکا در سوریه بسته شده  است 

و این برای ما یک فرصت بی  نظیر ایجاد می  کند که وارد فضای اقتصادی سوریه شویم.



دبیرخانه همایش  ساالنه اقتصاد مقاومتی138

ویژه نامه هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

توسعه روابط تجاری ایران و سوریه نیازمند ورود بخش خصوصی

سفیر سابق ایران در عراق مشکل اساسی در توسعه روابط ایران و سوریه را دولتی بودن 
آن دانست و ادامه داد: ما به شدت اهتمام داریم که شرایط را برای ورود بخش خصوصی 
ایران به بازار سوریه باز کنیم؛ اتفاقی که در سال  های اخیر درخصوص بازار عراق رخ 
داده  است و موجب پایداری حضور ایران در این کشور شده  است. چنانچه برق و نفت و 
گاز از مبادی خصوصی آن صادر می  شد، امروز تحریم  ها هیچ مانعی بر سر روابط تجاری 

و بانکی ما به وجود نمی  آورد.

با  افزود: موضوع تهاتر  با سوریه را برشمرد و  پایان راهکارهای توسعه روابط  وی در 
سوریه باید جدی گرفته  شود. مبادله با پول  های ملی در سوریه قابل تحقق است چون 
اقتصاد آن تحت تاثیر آمریکا نیست. این امر برای سرمایه  گذاری طرفین، اطمینان  زا است. 
تشکیل بانک مشترک ایران و سوریه، راهکار اجرایی دیگر برای حضور در بخش اقتصاد 
سوریه است. خط اعتباری دوم حتما باید در سوریه فعال شود. با سوریه به این توافق 
رسیده  ایم که خط اعتباری ایران کامال ریالی باشد و دالر به کلی از مبادالت حذف گردد.

سازمان توسعه تجارت کمکی به تقویت صادرات سوریه نمی  کند

در ادامه اصغر میرزایی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه با اشاره به تاریخچه 
روابط تجاری کشور سوریه گفت: بیشترین روابط تجاری سوریه تا قبل از شروع جنگ، 
نشان می  دهد هر  تجاری سوریه  روابط  بررسی  است.  بوده  اروپا  اتحادیه  با کشورهای 
زمان که ظرفیت واردات سوریه افزایش پیدا کند، ایران می  تواند سهم بیشتری در کسب 
بازارهای تجاری سوریه داشته  باشد؛ البته به شرطی که برنامه مشخصی برای حضور در 

این بازار داشته  باشیم.

وی افرود: این درحالی است که سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی توسعه تجارت 
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هیچ گونه کمکی در این زمینه به اتاق بازرگانی ایران و سوریه نکرده  است و حتی وظایفی 
سوریه  و  ایران  بازرگانی  اتاق  به  تجارت  توسعه  سازمان  از طرف  باید  قانون  طبق  که 

تفویض شود نیز همچنان بدون متولی باقی مانده  است.

ظرفیت بازار سوریه در صادرات کاال و خدمات ایرانی

امور  آفریقای وزارت  اداره دوم خاورمیانه و شمال  ادامه حسن شاه حسینی رییس  در 
خارجه گفت: وضعیت سوریه به دلیل تحریم  های سزار آمریکا، شرایط جنگی و بیماری، 
شرایط خاصی است. از سال 1395 که حلب آزاد شد و امنیت و ثبات به سوریه برگشت، 
تالش بر این بود که ایران عالوه بر جنبه  های حضور نظامی، در زمینه  های اقتصادی هم 
در سوریه حضور داشته باشد. تمام کارهای انجام شده در سوریه بیشتر در حد توافق  نامه 
و موافقت  نامه است. در سوریه که اقتصاد آن به شدت تضعیف شده  است، آیا سرمایه  ای 

برای تجار و یا سرمایه  گذاران ایرانی وجود دارد؟

وی افزود: مسئله مهم دیگر، مسئله حمل و نقل و ترانزیت کاال در سوریه است؛ درحال 
حاضر حمل و نقل به  صرفه نیست. عالوه بر این تجار ضمانتی برای حضور تجاری خود 
در سوریه ندارند. لذا پیش  نیازهایی الزم است که باید اول در سوریه فراهم شود. مهمترین 
این پیش  نیازها تضمین  های الزم برای حمایت از تجار و سرمایه  گذاران در سوریه است..

شاه حسینی در پایان گفت: باید واقع بینانه به سوریه نگاه کرد و شرایط فعلی آن را سنجید 
فعالیت  بازرگانان جهت  و  تجار  برا  آوردن شرایط الزم  فراهم  این  ها،  تمام  پیش  نیاز  و 
اقتصادی در سوریه است. خطوط اعتباری، ضمانت و تامین امنیت، از جمله پیش  نیازهای 
اساسی است. سوریه بیشتر از آنکه به دنبال کاالهایی سرمایه  ای باشد، به دنبال محصوالت 

مصرفی مانند سوخت و بنزین است.
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سرمایه  گذاران ایرانی باید به بازار سوریه وارد شوند

با  ادامه سید محمد ماجدی کارشناس ارشد مسائل سوریه در وزارت امور خارجه  در 
اشاره به لزوم ورود سرمایه  گذاران ایرانی به سوریه گفت: امروز باید راهبردی طراحی 
شود که صاحبان سرمایه و صنعت بتوانند در سوریه حاضر شوند و چراغ تجارت متقابل 
ایران و سوریه را روشن کنند. البته بدیهی است که سرمایه باید جای امن برود و بازگشت 
آن تضمین شود. مجلس باید در اولین اقدام خود، مصوبه  ای را تصویب کند که دولت 
سرمایه تجار و صاحبان صنعت را در کشور سوریه تضمین نماید که کمک  کننده ورود 

بخش خصوصی به بازار سوریه باشد.

استفاده از مزیت  های نسبی کشور در توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه

در پایان نشست نیز سید جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش 
از  استفاده  در  مربوطه  دستگاه  های  به ضعف  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  پزشکی 
ظرفیت گردشگری سالمت در کشور گفت: یکی از بحث  های مورد غفلت استفاده از 
ظرفیت  ها  این  نمونه  یک  است.  خدمات  و  کاال  تجارت  توسعه  در  نسبی  مزیت  های 
گردشگری سالمت و صادرات تجهیزات پزشکی است که الزم است با تقویت دیپلماسی 

سالمت، از این ظرفیت  ها استفاده کنیم.
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نشست جایگاه افغانستان و پاکستان در نقشه تجارت منطقه  ای کشور
محور ظرفیت  ها و فرصت  های ویژه؛ هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

 نشست »جایگاه افغانستان و پاکستان در نقشه تجارت منطقه  ای کشور«، به عنوان پنجمین 
با   1399 ماه  بهمن   5 یکشنبه  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش  هفتمین  از  پیش  نشست 
حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعاالن این حوزه در سازمان توسعه تجارت 

برگزار شد.

محمدمهدی  افغانستان،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اسبق  سفیر  وند  ظهره  ابوالفضل 
جوانمرد قصاب رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان، آقازاده رودسری 
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران و پاکستان، سید ابراهیم حسینی مشاور امور 
بازرچه  های مرزی ریاست کل سازمان توسعه تجارت و سیدرضا سیدآقازاده مدیرکل دفتر 

آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت اعضای اصلی این نشست بودند.
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مزیت تمدنی و فرهنگی ایران در تجارت با افغانستان و پاکستان

در ابتدای این نشست ابوالفضل ظهره وند سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در افغانستان 
با بیان این که برخی ناکارآمدی  های ساختاری در فضای سیاسی ما وجود دارد، گفت: 
متاسفانه اآلن درک مشترکی از تابع امنیت ملی ما وجود ندارد. وقتی در مورد تابع امنیت 
ملی صحبت می  کنیم باید نتیجه آن را در GDP و در سفره مردم ببینیم. ما سال  هاست 
صحبت از کشورهای منطقه می  کنیم اما در بسیاری از موارد سر از اروپا در می  آوریم یا 
در موارد معدودی به سمت چین می  رویم و در نهایت گرایش به آن سمت است. اقتصاد 
تبیین  و  ترسیم  و  مقاومت  فرهنگ  و  مقاومت  به  باید  ما  است.  بیت  مقاومتی یک شاه 

روزآمد این موضوع مرتبط با GDP بپردازیم. 

وی ادامه داد: مساله  ای وجود دارد که اروپاییان امروز با آن درگیر اند. آن هم نبود استقالل 
استراتژیک، اراده استراتژیک و مدیریت استراتژیک است. این  ها مسائل مهمی است. بدون 
درک این سه مورد هیچ ساختاری در منطقه نمی  تواند کار کند و ما کماکان با مسائل امروز خود 
روبرو خواهیم  بود. وقتی ما تابع امنیت ملی را می  نویسیم و می  خواهیم در صحنه آن را پیاده کنیم، 
مساله استقالل استراتژیک، اراده استراتژیک و مدیریت استراتژیک معنا پیدا می  کند. حال یا این 
مدیریت ذیل سایه مدیریت ارشد است که در حال حاضر ایاالت متحده چنین نقشی دارد و یا 
کشوری همچون ایران تصمیم می  گیرد مستقل باشد و در واقع استقالل استراتژیک داشته  باشد. 
استقالل استراتژیک یعنی می  خواهیم منابعمان را خودمان مدیریت کنیم، اهداف، تهدیدها و 

فرصت  ها را خودمان تبیین کنیم و مدیریت و اراده استراتژیک به دست خودمان باشد. 

وابستگی متقابل در روابط خارجی به معنای رابطه ارباب و نوکر نیست

نادرستی  برداشت  های  زده می  شود و موجب  امروز  که  از حرف  هایی  یکی  افزود:  وی 
می  گردد این است که دنیای امروز دنیای وابستگی متقابل است. وابستگی متقابل یعنی 
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وابستگی ارباب و نوکر یا وابستگی بین شهروندان مختلف؟ مثال قصاب به نانوا وابستگی 
دارد، نانوا به پزشک و ... . این خیلی خوب است و اتفاقا مساله این است که ما در بحث 
سیاست خارجی خود باید این وابستگی متقابل را داشته  باشیم. یعنی مثال آذربایجان باید 
به  باید  ما  داشته  باشیم.  وابستگی  آذربایجان  به  باید  ما هم  و  داشته  باشد  وابستگی  ما  به 
جای داشتن وابستگی یک طرفه و ارباب و نوکری با آمریکا، وابستگی متقابل تجاری 
باشد.  دوطرفه  باید  منطقه  با کشورهای  ما  وابستگی  داشته  باشیم.  با کشورهای همسایه 

هرچقدر سفره ما بزرگ شود سفره آن  ها هم بزرگ می شود و برعکس.

ظهره وند تصریح کرد: ما برای پیاده  سازی اراده استراتژیک خود در منطقه نیاز به یک 
منشور داریم. یعنی صفحاتی از بخش  های مرتبط با این اراده استراتژیک که باید در صحنه 
نقش  آفرینی کند تا بتوان نتیجه و خروجی مشخصی مانند GDP و یا قدرت بازدارندگی 
از آن انتظار داشت. ابعاد مختلف این منشور شامل دیپلماسی، فرهنگ، اقتصاد و تجارت، 
امنیت و مسائل نظامی است. وقتی صفحات مختلف این منشور در کنار هم قرار بگیرند، 
یک هدف محوری را دنبال می  کنند که اعمال اراده استراتژیک در نحوه بودن ما در منطقه 
و در نحوه تعیین و تبیین نوع وابستگی متقابل است. بخش تجارت بدون ارتباط با بخش 

فرهنگی امکان ندارد بتواند ورود موفقی داشته  باشد.

منطقه حوزه تمدنی ماست و باید از این فرصت استفاده نمود

وی با بیان این که تجارت خارجی فضای بازی می  خواهد، گفت: این فضای بازی، فضای 
بازی رقیب را تنگ می  کند که ممکن است آمریکا یا هر کشور دیگر باشد. به طور طبیعی 
وقتی سفره ما بزرگ شود، سفره رقیب تنگ می  شود و برعکس. واقعیت این است که 
منطقه حوزه تمدنی ماست. در حوزه تمدنی هزینه فرصت پایین  تر است. شهدای مدافع 
حرم در چهارچوب همین تابع امنیت ملی کار می  کنند. این  ها به آن  جا رفته  اند اما صفحه 
کنار آن که باید تجارت باشد وجود ندارد و غایب است. در شرایط برابر کاالی ما بر 
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کاالی ترکیه ترجیح دارد؛ چون مردم سوریه حس همبستگی فرهنگی با ایران دارند. با 
وجود این چرا باید ترکیه در تجارت با سوریه از ما پیشی بگیرد؟ هم راستایی تهدید و 

فرصت همان نگاه استراتژیک را شکل می  دهد. 

منابع طبیعی  اغلب  از طرفی  دارند.  نیاز  بسیار  منابع طبیعی  به  اآلن  افزود: چینی  ها  وی 
در  معموال  اما  می  شود  یافت  هم  افغانستان  در  دارد  ایران وجود  در  که  معدنی  مواد  و 
عمق کمتری از زمین است و در بسیاری از موارد غنا و غلظت بیشتری هم دارد. اگر 
ما استراتژی درست داشته  باشیم می  توانیم با ایجاد کارخانه  ای در مرز ایران و افغانستان 
با سرمایه مشترک از این منابع استفاده کنیم. این سرمایه  گذاری مشترک نیاز به امنیت و 
قدرت بازدارندگی دارد. در واقع اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت و ... مانند منشوری با 
هم مرتبط هستند. اما در ایران این تفکر وجود ندارد و به همین دلیل همه مشکالت را 

ناشی از تحریم می  دانند. 

وی با اشاره به این که اگر ما اقدام درخوری انجام ندهیم نمی  توانیم در مقابل تحریم  ها 
مقاومت نماییم، گفت: چینی  ها در طرح یک جاده یک کمربند تاکنون بیش از یک تریلیون 
دالر هزینه کرده  اند. تنها در بندر گوادر پاکستان ۴۸ میلیارد دالر سرمایه  گذاری کرده  اند. 
به زودی چین با استفاده از نا امنی منطقه همه منابع را تصاحب می  کند و در واقع ما تا 
1۰ سال دیگر تنها با آمریکا مواجه نیستیم بلکه با چین مواجهیم که می  خواهد از منابع و 

مواد اولیه ما استفاده نماید و کاالهای خود را به ما بفروشد. 

باید از امنیت ایجاد شده در کشورهای همسایه برای توسعه تجارت استفاده نمود

استفاده نکرده  ایم.  باز کرده  اند  ما  برای  از فضایی که شهدای مدافع حرم  ما  افزود:  وی 
شهید سلیمانی و امثال او در بخش امنیت ملی به درستی کار خود را انجام دادند اما بخش 
تجارت خارجی که باید از این فرصت استفاده کند اقدامی نمی  کند. توسعه تجارت بدون 
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بسترسازی فرهنگی ممکن نیست. زمانی که رهبری به پاکستان سفر کرده  بودند استقبال 
گرم و کم نظیری از ایشان شد اما امروزه وضعیت خیلی تغییر کرده است. 5۰۰۰ مدرسه 
سلفی در این کشور داریم. این  ها همان مزیت نسبی  های ما است که دارد از بین می  رود. 
تالش  های آمریکا در منطقه به این دلیل است که اهمیت ایران و همسایگان ایران که حوزه 
تمدنی ایران هستند را درک می  کند. به عنوان مثال در افغانستان معادن طالیی وجود دارد 
که به آسانی و حتی بدون نیاز به هیچ گونه ابزار و با دست استخراج می  شوند در حالی 
که در بسیاری از معادن ما از یک تن خاک 1 تا 2 گرم طال بدست می  آید. همچنین در 

حوزه نفت و گاز نیز افغانستان منابع غنی دارد. 

این که طبیعت مساله تجارت  بیان  با  افغانستان  ایران در  سفیر اسبق جمهوری اسالمی 
امنیت است، گفت:  از  اقتصادی است و همه چیز متاثر  امنیتی، سیاسی و بعد  خارجی 
مثال چندین سال است که ما خط لوله صلح را تا مرز پاکستان کشیده  ایم اما آن  ها به هیچ 
وجه حاضر نیستند این خط را راه بیندازند. در حالی که بسیاری از مناطق پاکستان در 
2۴ ساعت بیش از 12 ساعت برق ندارند. مساله مالحظات امنیتی است وگرنه از لحاظ 
اقتصادی برای آن  ها کامال به صرفه است. اما اجازه نمی  دهند چون می  خواهند موقعیت 

ژئوترانزیتی ایران را از کار بیندازند.

وی افزود: پاکستان راه  آهن خود را به منطقه مرز چمن رسانده  است چون می  خواهد خط 
آهن خواف هرات را متوقف کند. این طور نیست که اجازه دهد ما به آسیای میانه و خط 
شمال جنوب دسترسی پیدا کنیم. در منطقه ما همه چیز امنیتی، سیاسی و بعد اقتصادی 
افغانستان هزینه کرده  است. اگر  است. به همین دلیل آمریکا فقط یک تریلیون دالر در 
مساله  اش سیاسی امنیتی نبود و اگر مثال آمریکا به جای یک تریلیون دالر هزینه کردن در 
افغانستان، فقط 1۰۰ میلیارد دالر برای خود مردم و آبادانی افغانستان هزینه می  کرد، همین 

افغانستان اآلن به ما چنین اقبالی نشان نمی  داد.  
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وی در پایان گفت: ما امروز در منطقه پرچمدار تفکری هستیم که هزینه  ها و فرصت  هایی 
برای ما دارد و باید از فرصت  های آن استفاده کنیم. در مورد روابط با کشورهای منطقه 
باید به یک رویای مشترک برسیم. اگرچه برخی مرزها در طرف دیگر خراب باشد، اما ما 
در سمت ایران باید مرز را به طوری ایجاد کنیم که مانند یک رویا باشد. اگر به فکر ایجاد 
این رویای مشترک نباشیم این به معنای افول ظرفیت نرم و در نهایت افول ظرفیت سخت 
و حتی امنیت ما در منطقه است. وضعیت فعلی ما اصال قابل قبول نیست. اآلن در بسیاری 
از موارد مرزهای ما با همسایگان در طرف ما استاندارد های بسیار پایین  تری دارد. ما باید 
استانداردهای خود را تعیین کنیم و طرف مقابل هم براساس استانداردهای ما مرز خودش 

را تنظیم کند. فقط کافی است نگاهمان را عوض کنیم تا همه این مسائل حل شود.

بدون راهبرد تجاری حضور ایران در بازار افغانستان پایدار نیست

جمهوری  بازرگانی  رایزن  قصاب  جوانمرد  محمدمهدی  نشست  از  دیگری  بخش  در 
اسالمی ایران در افغانستان گفت: خیلی خوب است که دو کشور افغانستان و پاکستان را 
با هم ببینیم. چون به نوعی می  توان گفت افغانستان مسیر صادرات به پاکستان هم هست. 
داشتن استراتژی برای یک بازار ماندگار صادراتی خیلی سخت است و بروزرسانی این 
استراتژی سخت  تر است. اآلن دیگر مثل قدیم نیست که یک استراتژی نوشته  شود و تا 
سال  ها به همان شکل قبلی خود بتواند باقی بماند و مورد استفاده قرار گیرد. نوشتن این 
استراتژی و دانستن این که متغیرهای آن چگونه باید در طول زمان تغییر کند چیزی است 
که تنها باید توسط افراد خبره و آشنا با این محیط انجام شود. با توجه به تغییراتی که در 
افغانستان داریم چه در حوزه فرهنگی، چه جمعیتی، چه سیاسی و ... ، باید ببینیم که اوال 
استراتژی کالن کشور در این مورد چیست و این که سازمان توسعه تجارت که مسئول 

هماهنگی تجارت خارجی کشور است چه نقشی دارد و چکار می  کند. 

باشیم.  افغانستان  افزود: ما از سال 9۰ به بعد توانسته  ایم کشور اول صادرکننده به  وی 
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فاصله دومین کشور صادرکننده به افغانستان نیز با ما حدود 2 میلیارد دالر است. ما در 
بازار افغانستان حضوری قوی داریم اما اگر استراتژی نداشته  باشیم و قواعد بازی در این 
کشور را ندانیم قوی بودن در بازار رقابتی افغانستان همیشه ادامه نخواهد یافت. باالخره 
بازار افغانستان در حال تغییر است؛ پاکستان راه آهن خود را تا چمن آورده  است و تنها 
1۰۰ کیلومتر تا قندهار فاصله دارد و این راه  آهن به زودی به بندر کراچی، بندر گوادر و 
جاهای دیگر وصل می  شود. همچنین خط راه  آهن چین از سمت شمال در حال رسیدن 
به مزارشریف است و کاالهای چینی از این طریق وارد خواهد شد. هند، تاجیکستان، 
ازبکستان، ترکیه و ... نیز نقشی برای خود در این بازی تعریف نموده  اند. در واقع بازی 

سختی را در افغانستان باید انجام دهیم. 

دستاورد مهم کرونا و تحریم  ها توجه بیشتر به منطقه بوده  است

جوانمرد قصاب ادامه داد: در مورد افغانستان همه ظرفیت  های ما فعال شده  است و شاید 
بتوان گفت دستاورد مهم کرونا یا تحریم  های ظالمانه این است که ما به منطقه بیشتر توجه 
می  نماییم. ما دومین نمایشگاه را در سال جاری در کابل خواهیم داشت؛ نمایشگاهی که 
هر سال در بهمن ماه داریم و چهاردهمین نمایشگاهی است که در افغانستان با حضور 
افغانستان برگزار می  کنیم. در سال قبل این نمایشگاه ۶۰ هزار نفر بازدید  اتاق تجارت 
کننده داشت. بازخوردی که از این نمایشگاه گرفتیم راهبردی برای امسالمان بود و در 
آینده نیز از تجربیات امسال استفاده خواهیم نمود. حضور ما در بخش پروژه  های خدمات 
فنی مهندسی واقعا منحصر به فرد است و دیگران نمی  توانند چنین کاری کنند. به عنوان 
مثال در بحث مس عینک، هرگز چینی  ها نمی  توانند این مس را استخراج کنند اما ما به 
همراه افغانستان می  توانیم. همچنین این مساله مطرح است که با استفاده از معدن سنگ 
آهن سنگان خط آهن خود را به آسیای میانه ادامه دهیم یا ترانزیت خود را از افغانستان 
به سمت آسیای میانه و از آن سمت به چین سوق دهیم. کشور ما و سایر کشورها هرکدام 
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نقشی در افغانستان دارند و هرکدام به اندازه توانایی خود می  توانند از فرصت  های منطقه 
با کشور  استفاده کنند. در شرایط تحریم و حتی در زمان کرونا حتی یک روز مرز ما 

افغانستان بسته نشد. 

وی تصریح کرد: با همه این  ها ما ظرفیت  های مغفولی هم در افغانستان داریم که واقعا 
باید روی آن  ها کار کرد. نهادهای مختلف باید کنار هم قرار گیرند تا این کار انجام شود. 
ما همه نوع کاالیی به افغانستان صادر می  کنیم. حدود 95 درصد از کاالهای افغانستان 
از راه واردات تامین می  شود. هنوز صنایع افغانستان نتوانسته  اند به درستی شکل بگیرند 
توجیه  این کشور  در  تولید  بنابراین  دارد.  زیادی  این کشور هزینه  در  برق  تولید  چون 
ندارد. ما باید کمک کنیم و اعالم آمادگی هم کرده  ایم برای این که برای تولید برق در 
خود افغانستان سرمایه  گذاری مشترک کنیم. ما اگر بتوانیم قدرت خرید مردم افغانستان را 
باال ببریم، اولین سودش به خودمان می  رسد چرا که می  توانیم کاالهای بیشتری را به این 

کشور صادر کنیم و سهم بازار بزرگ  تری را در این کشور داشته  باشیم. 

خطر در کمین بازار افغانستان

و  تحریم  شرایط  در  داد:  ادامه  افغانستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  بازرگانی  رایزن 
محدودیت کرونا صادرات برخی اقالم مانند دارو یا خیلی چیزهای دیگر از حجم تجارت 
ما با افغانستان کسر شده  است. با این حال ما توانسته  ایم افزایش صادرات داشته  باشیم. اگر 
ما می  توانستیم صادرات کاالهایی مثل مواد غذایی و دارو که مورد نیاز مردم افغانستان 
است را مثل سابق داشته   باشیم مطمئنا رقم  های صادراتی و سهم بازار ما خیلی بیشتر از 

حالت فعلی بود. 

وی افزود: ما با شرایط فعلی جای تثبیت  شده  ای در بازار افغانستان داریم. اما اگر شرایط 
کشور  با  صادرات  بحث  در  را  مشکالتی  مطمئنا  نکنیم  پیدا  تغییر  ما  و  کند  پیدا  تغییر 
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افغانستان خواهیم داشت. اآلن قیمت تمام شده محصوالت ما قدرت رقابت در بازار آزاد 
و رقابتی افغانستان را دارد. اما در آینده ممکن است این طور نباشد. ما می  توانیم از این 
ظرفیت استفاده کنیم. آنقدر انسجام روابط ما در منطقه زیاد است که آمریکا نتوانسته  است 
از  چابهار  در  ویژه  به  افغانستان  و  کند  اعمال  را  تحریم  ها  ایران  و  افغانستان  مورد  در 
تحریم  ها معاف شده  است. علیرغم همه تالش  ها علیه تجارت ایران و افغانستان، تجارت 

ما با این کشور روند رو به رشدی دارد. 

وی در پایان گفت: در مدل  های همکاری که با طرف  های تجاری تدوین می  شود، باید 
خواست دو طرف مد نظر قرار گیرد در غیر این صورت تجارت متقابل آن طور که باید 
محقق نمی  شود. به عنوان مثال در مورد افغانستان گفته می  شود که بازارچه مرزی مشترک 
ایجاد کنیم. در حالی که اساسا دولت افغانستان با بازارچه مرزی مخالف است. همچنین 
باید برخی واقعیت  های تجارت منطقه  ای نیز در نظر گرفته  شود. مثال در مورد افغانستان 
ما حاضریم در ازای صادرات به آن  ها، هر کاالیی را وارد کنیم. اما آن  ها کاالهای مناسبی 

برای صادرات به ما ندارند. 

اشتراکات فرهنگی در دیپلماسی اقتصادی فراموش شده است

پاکستان  و  ایران  بازرگانی  اتاق  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  رودسری  آقازاده  ادامه  در 
گفت: ما با بازار افغانستان و پاکستان بیگانه نیستیم اما متاسفانه اشتراکات فرهنگی را در 
دیپلماسی اقتصادی خود فراموش کرده  ایم. دیپلماسی اقتصادی زیرساخت است زمانی 
که دیپلماسی فرهنگی داشته  باشیم. دیپلماسی فرهنگی باعث می  شود که ورود ما به بازار 
پاکستان آسان  تر باشد. دیپلماسی اقتصادی در حوزه سیاست خارجی ما مغفول مانده  است 
و این دیپلماسی اقتصادی باید حرکت کند و پیشران باشد. دیپلماسی اقتصادی در تمام 

نقاط خارج از کشور برگ برنده ایران خواهد بود.
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حوزه  در  فرهنگی  اشتراکات  از  باید  لذا  است.  اقتصاد  زیربنای  فرهنگ  داد:  ادامه  وی 
تجارت و مبادالت اقتصادی استفاده نمود. پاکستانی  ها عالقه زیادی برای سفر به ایران 
برای آن ها  اشتراکات فرهنگی و مساله گردشگری سالمت  ایران،  امنیت  دارند چرا که 

مطلوبیت ایجاد می کند. 

رودسری افزود: ما همیشه دست باال را در تجارت با افغانستان و پاکستان داشته  ایم و 
میلیارد دالری  بازار ۶۰  از  ما  آمار  بیان  به  اما  بوده  است.  مثبت  تجاری  مان  تراز  همواره 
به  اندکی است.  استفاده می  کنیم که رقم  میلیارد دالر  از ۶  اندازه کمتر  به  تنها  پاکستان 
عنوان مثال زمرد افغانستان توسط هندی  ها خریداری می  شود و برش داده می  شود. از آن 
جا به ارمنستان و سپس بلژیک ارسال می  شود و به ایران باز می  گردد و ما از این زمرد 
در  نگفته  است.  آن  ها  به  نمی  کنند؟ چون کسی  را  کار  این  ما  تجار  می  کنیم. چرا  خرید 
حوزه پاکستان گفته  ایم نارنگی پاکستان وارد نشود. گمرک پاکستان هم گفته  است پس ما 
هم اجازه ورود سیب ایران را نمی دهیم. چندین کانتینر سیب ایران در مرز پاکستان تنها 
بخاطر برخی مشکالت سیاستگذاری از بین رفته  است. ما باید این مشکالت را در حوزه 
دیپلماسی اقتصادی ببینیم و حل کنیم. یکی از ظرفیت های مهم ایران در حوزه تجارت 

خارجی استفاده از ظرفیت مناطق آزاد به ویژه چابهار است. 

صادرات کاالی پتروشیمی و واردات برنج از پاکستان

وی تصریح کرد: تجار پاکستانی عالقه زیادی دارند که در حوزه تکنولوژی با ما همکاری 
کنند. چرا ما داریم کاالی پتروشیمی صادر می کنیم و در ازای آن برنج می  آوریم؟ چرا 
به جای این که تمرکزمان بر ذخایر نفت و گاز و پتروشیمی باشد و در ازای آن کاالی 
مصرفی مانند برنج وارد کشور کنیم، دانش فنی های تک برای آن ها نمی فرستیم؟ تا زمانی 
که زیرساخت تجارت در پاکستان ایجاد نشود، ما امکان حضور در آن جا را نداریم. این 
زیرساخت هم باید در خالل جلسات و مراودات با تجار و اتاق  های بازرگانی و نظام 
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تجاری آن  جا ایجاد شود. اگرچه اقداماتی دارد انجام می  شود و چندین مرکز تجاری در 
پاکستان در حال راه اندازی است.

وی افزود: نقص  های استراتژیک ما در حوزه سیاسی امنیتی اقتصادی است. فرایند انتقال 
قدرت از غرب به شرق کامال مشهود است. به عالوه این که هند نیز قدرتی خواهد بود که 
در کنار چین از ما منافع خودش را طلب خواهد کرد. اآلن ما قابلیت این را داریم که در 
حوزه نفت و گاز و به ویژه بنزین که نیازمند ما هستند از آن  ها استفاده الزم را داشته  باشیم.

نبود زیرساخت مطلوب دلیل عقب ماندگی در تجارت با همسایگان

در بخش دیگری از نشست سید ابراهیم حسینی مشاور امور بازرچه  های مرزی ریاست 
کل سازمان توسعه تجارت گفت: عالوه بر مسائل برون  مرزی، ما درون مرزهای خودمان 
تقریبا ۶۰۰۰  آبی خاکی،  مرز  کیلومتر  اآلن ۸7۰۰  ما  داریم.  افتاده  ای  پا  پیش  مشکالت 
بازارچه  و  منطقه ویژه  مرز،  داریم. در یک  مرز  زمینی، ۸۰ ورودی و 31  مرز  کیلومتر 
مشترک مرزی و پایانه مرزی فعالیت می  کنند اما انسجامی در طراحی و یکپارچه  سازی 
این  ها وجود ندارد. ما باید به دو موضوع مهم عدم کیفیت زیرساخت  ها و عدم تسهیل 

امور لوجستیک توجه کنیم. 

وی ادامه داد: ما در پایانه  های مرزی چه در افغانستان و چه در پاکستان با فقدان زیرساخت  ها 
مواجهیم و اساسا فعالیتی که در این محل  ها انجام می  شود، با زیرساخت  ها متناسب نیست. 
نظر  در  بازارچه  ها  این  برای  که  وظایفی  از  کدام  هیچ  مرزی  مشترک  بازارچه  در  مثال 
گرفته شده  است انجام نمی شود. ما باید حداقل بین دستگاه  های خودمان یک نظر واحدی 

داشته   باشیم که بتوان به کمک آن یک مدیریت واحد انجام داد.

تجارت  چالش  یک  عنوان  به  امروزه  مختلف  نهادهای  بین  ناهماهنگی  افزود:  حسینی 
خارجی کشور را مورد تهدید قرار داده  است. پایانه  های مرزی باید تنها برای عبور کاال 
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به کاالها در اغلب کشورها در  اداری. تشریفات مربوط  انجام تشریفات  برای  نه  باشد 
واحد  متولی  عنوان  به  راه  وزارت  توسط  باید  مساله  این  می  شود.  انجام  مرزها  داخل 
تقویت زیرساخت  ها توسط مدیریت  برای تسهیل صادرات  پیگیری شود.  این موضوع 
به  جدی  طور  به  باید  که  است  موضوعی  نیز  لوجستیک  مساله  است.  ضروری  واحد 
آن پرداخته  شود. برای برخی کاالها ضروری است که بتوانیم حمل یکسره داشته باشیم 
از مسائل در  بسیاری  اندیشیده شود. در مجموع  این جهت  تمهیدات الزم در  باید  که 

پایانه  های مرزی و در حوزه قوانین و مقررات و آیین نامه  های اجرایی باید حل شود. 

وی در پایان گفت: دو موضوع اصلی وجود دارد که یکی عدم هماهنگی دستگاه  ها و 
دیگری عدم کیفیت زیرساخت  ها و عدم تسهیل مسائل لوجستیکی است؛ این عوامل مانع 

استفاده از ظرفیت منطقه می  شود.

ظرفیت 16 میلیارد دالری صادرات ایران به پاکستان

این  بیان  با  توسعه تجارت  اقیانوسیه سازمان  و  آسیا  دفتر  سیدرضا سیدآقازاده مدیرکل 
که ظرفیت اقتصادی پاکستان خیلی بیشتر است، گفت: بر اساس مطالعاتی که از سوی 
سازمان توسعه تجارت صورت گرفته، ظرفیت تبادالت تجاری با پاکستان خیلی بیشتر از 
میزان فعلی است. پاکستان واردات ۶۰ میلیارد دالری دارد و ایران ظرفیت صادرات 1۶ 

میلیارد دالری به این کشور دارد.

مذاکره با افغانستان و پاکستان برای انعقاد توافق تجاری

وی ادامه داد: ما برای تجارت متقابل 5 قلم را در چند سال پیش به افغانستان امتیاز یک 
طرفه دادیم و اآلن هم مجوز موافقت  نامه تجارت ترجیحی را از دولت اخذ کردیم. یک 
دور مذاکره مقدماتی را هم در دی ماه با هیئت افغانی انجام دادیم و اآلن منتظر این هستیم 
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که آن  ها نظرشان را در مورد متن پیشنهادی که ما دادیم بگویند تا بتوانیم وارد مذاکره 
شویم.

سید آقازاده افزود: ما با پاکستان هم از سال ۸5 موافقت  نامه بازرگانی  وتجارت ترجیحی 
داریم. از سال 9۶ موافقت  نامه تجارت آزاد را هم شروع کردیم و حتی متون و الحاقاتش 
هم نهایی شده  است. یعنی دو طرف توافق کرده  اند و فقط بحث تبادل کاالیی است که 
آن را هم ما پیش  قدم شدیم و فهرست کاالیی خود را اعالم کرده  ایم و منتظریم که طرف 
پاکستانی هم فهرست را بفرستند تا مذاکرات را شروع کنیم. اگر این اتفاق بیفتد حدود 
۸۰ درصد کاالهایی که در کتاب تعرفه وجود دارد شامل خواهد شد و دو طرف می   توانند 

از تسهیالت یکدیگر استفاده کنند.

با دو کشور  ادامه داد: روابط ما  اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت  مدیرکل دفتر آسیا و 
افغانستان و پاکستان از منظر چهارچوب  های سیاستگذاری سازمانی که تنظیم روابط انجام 
می  دهند تقریبا کامل است. ما کمیسیون مشترک با دو کشور داریم که برگزاری آن فعاالنه 
تجارت  مشترک  کمیته  های  داریم.  پاکستان  با  تجاری  مشترک  کمیته  می  شود.  پیگیری 
مرزی با هر دو کشور داریم، کمیته  های مشترک مرزی با دو کشور داریم که هرکدام از 
این  ها وظیفه  ای را در مورد روابط ایران با افغانستان و پاکستان دارند و به تنظیم روابط 
کمک می  کنند. اخیرا مذاکراتی با پاکستان در خصوص ایجاد بازارچه  های مشترک مرزی 
اشتغال،  و  امنیت  ایجاد  بر  بازارچه  ها عالوه  این  انجام شده  است.  پاکستان  و  ایران  بین 
می  تواند به تقویت مبادالت دو طرف کمک کند. اخیرا دومین مرز رسمی هم با پاکستان 
باز شد و به زودی احتماال مرز سوم نیز باز می  شود. این مرزهای رسمی کمک زیادی به 

تجارت خواهند کرد. 
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نشست تجارت منطقه  ای برق؛ الزامات و اولویت  ها
محور ظرفیت  ها و فرصت  های ویژه؛ هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

 نشست »تجارت منطقه  ای برق؛ الزامات و اولویت  ها«، به عنوان ششمین پیش نشست 
از هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی چهارشنبه ۸ بهمن ماه 1399 با حضور جمعی 
ریاست  فناوری  مطالعات  پژوهشکده  در  حوزه  این  فعاالن  و  و صاحبنظران  اساتید  از 

جمهوری برگزار شد.

حبیب قراگوزلو معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، همایون برهمندپور 
باقری  پیام  نیرو،  پژوهشگاه  باال  ظرفیت  با  توان  انتقال  فناوری  توسعه  مرکز  رئیس 
اداره  کارشناس  نیازی  صالح  کشور،  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
همکاری  های چندجانبه تجاری، مالی، انرژی و حمل و نقل وزارت امور خارجه و صادق 
ایران اعضای  انرژی و منابع  اندیشکده حکمرانی  انرژی  کریمی رئیس گروه دیپلماسی 

اصلی این نشست بودند.
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مشارکت ایران در تجارت منطقه  ای برق نباید به صادرات محدود شود

در ابتدای این نشست صالح رحیمی کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی به مرور 
محورهای همایش »تجارت منطقه  ای؛ اولویت راهبردی« پرداخت و تجارت منطقه   ای برق 

را یکی از ظرفیت  ها و فرصت  های ویژه در تعامالت منطقه  ای ایران عنوان کرد.

وی با اشاره به دو مفهوم »منطقه  گرایی« و »همگرایی« به عنوان رویکردها و فرایندهای 
کشورها در تجارت خارجی در دهه  های اخیر، از اهمیت همگرایی اقتصادی از طریق 

منطقه گرایی سخن گفت.

رحیمی افزود: طبق آمار سازمان تجارت جهانی در حال حاضر تعداد 3۰۶ توافق تجاری 
دو یا چندجانبه بین کشورهای مختلف جهان منعقد شده  است. ایران با توجه به داشتن 
مرز مشترک با 15 کشور مختلف و موقعیت ژئوپولتیک ویژه خود می     تواند ساالنه بیش 
از 1۰۰۰ میلیارد دالر با کشورهای منطقه مبادالت تجاری داشته  باشد. یکی از فرصت  های 
از  درصد   ۶3 حدود   2۰19 سال  در  است.  برق  تجارت  ایران،  برای  منطقه  ای  تجارت 

صادرات خالص برق در منطقه مربوط به ایران بوده  است.

وی تاکید کرد: تجارت برق معنای عام  تری از صادرات برق دارد. صادرات برق به دو دلیل نمی  تواند 
رویکرد بلندمدت کشور باشد؛ اول این که در این حالت اگر کشور با تولید ناکافی روبرو شود به 
چالش بر می  خورد و دوم این که هیچ کشوری تا ابد واردکننده انرژی نخواهد ماند. لذا باید راهبرد 

ایران، تجارت به معنای صادرات، ترانزیت و هر گونه مشارکت در خرید و فروش برق باشد.

تجارت برق رویکرد بلند مدت ایران برای تامین امنیت انرژی

گروه  دو  به  می  توان  را  برق  تجارت  رویکردی  نظر  از  داد:  ادامه  انرژی  کارشناس  این 
تجارت مبتنی بر رقابت که هدفش ایجاد بازار برق است و تجارت مبتنی بر همکاری که 

هدفش افزایش پایایی شبکه و امنیت انرژی است، دسته  بندی کرد.
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اجتماعی  و  منطقه  ای  اقتصادی،  کارکردهای  از  تعدادی  برشمردن  با  همچنین  وی 
تمام  در  نصب شده  نیروگاه  های  ظرفیت  از  استفاده  از جمله  برق،  منطقه  ای  تجارت 
صرفه  افزایش  نیروگاهی،  ذخیره  ظرفیت  اشتراک  بار(،  ضریب  )بهبود  سال  طول 
تقویت  و  توسعه  به  کمک  منابع،  اشتراک  با  بزرگ  نیروگاه  های  احداث  اقتصادی 
منطقه  کشورهای  در  برق  به  دسترسی  افزایش  و  سایر حوزه  ها  در  منطقه  ای  تجارت 
این  اهمیت  بر  برق(  بر  مبتنی  )ارتقای خدمات  افزایش رضایت عمومی  نتیجه  در  و 

نمود. تاکید  راهبرد 

تاکید اسناد باالدستی کشور بر توسعه مبادالت منطقه  ای

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مرور موضوع تعامالت منطقه  ای و تجارت و 
صادرات برق در اسناد باالدستی کشور پرداخت و گفت: در مواد 1۰ و 12 سیاست  های 
گسترش  و  راهبردی  و  اقتصادی  پیوندهای  توسعه  و  ایجاد  بر  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
این سیاست  ها  و 15  مواد 13  در  و همچنین  تاکید شده  منطقه  با کشورهای  همکاری 
افزایش صادرات برق برای مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز تصریح 

گردیده   است.

قطب  ایجاد  و  بازار  تشکیل  توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۴9 ماده  در  داد:  ادامه  وی 
استفاده  کشور  انرژی  راهبرد  ملی  سند  ب  بند  در  و  گردیده  تکلیف  برق  منطقه  ای 
در  شده  است.  ترسیم  کشور  )ژئوپولتیک(  سیاسی  جغرافیای  ظرفیت  از  حداکثری 
راهبرد  ملی  سند  ب  بند  ذیل  کشور  انرژی  جامع  طرح  اجرایی  برنامه  سیاست  های 
 11 بند  نهایتا  و  شده  است  عنوان  برق  منطقه  ای  تجارت  و  صادرات  توسعه  انرژی، 
تبادل  مرکز  به  ایران  تبدیل شدن  به  مربوط  توانیر  استراتژیک شرکت  مدیریت  سند 

برق در منطقه است.
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 لزوم تقویت نقاط اتصال شبکه برق کشورهای منطقه

در بخش دیگری از نشست حبیب قراگوزلو معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران با بیان این که یکی از مهم  ترین الزامات تجارت منطقه  ای برق افزایش نقاط اتصال 
و ارتباط شبکه برق کشورهای منطقه است، گفت: اتصالمان با برخی کشورهای منطقه 
خوب و با برخی ضعیف است. باید ارتباطمان را با کشورهای مختلف قوی کنیم. باید 
سعی کنیم مزیت نسبی خود را برای تولید برق در منطقه حفظ کنیم. اگر در منطقه بازارها 

گسترش پیدا کند و ما کاری نکنیم سهم ایران از بازارها کم خواهد شد.

این  دارند.  ضعیفی  برق  شبکه  های  اطراف  کشورهای  از  برخی  کرد:  تصریح  وی 
کنیم  راه  اندازی  منطقه  ای  بازار  بخواهیم  اگر  نیستند.  بازارپذیر  خیلی  متاسفانه  کشورها 
باید روی زیرساخت  های این کشورها نیز کار شود. از جهت صادرات خدمات می  توان 
سرمایه  گذاری خوبی انجام داد و وقتی آن ها قوی شدند می  توان بازار منطقه  ای را ایجاد 
نمود. ما اتصاالت با کشورهای همسایه داریم اما نه برای حجم  های باالی برق صادراتی. 

برای تبدیل شدن به هاب منطقه باید ظرفیت  ها افزایش یابد.

قراگوزلو افزود: اولین و مهمترین اولویت را می  توان توسعه ارتباطات فیزیکی به معنای 
بسترهای انتقال انرژی با کشورهای منطقه دانست. ارتباطات را باید قوی کنیم نه فقط 
برای صادرات. بحث ترانزیت برق خیلی مهم است. اگر شبکه قوی داشته  باشیم می  توانیم 

برق را بین کشورها توزیع کنیم و از منافع و درآمد آن استفاده نماییم.

هماهنگی وزارت نفت و نیرو برای تجارت منطقه  ای برق ضروری است

بحث  در  را  وظیفه  مهم  ترین  توانیر  محوریت  با  نیرو  وزارت  که  این  به  اشاره  با  وی 
نیرو  وزارت  دست  واردات  و  صادرات  مجوزهای  گفت:  دارد،  برق  منطقه  ای  تجارت 
است اما متاسفانه از سال 92 ، 93 حدود 37 مجوز صادرات صادر شده  است اما بسیاری 
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ما  خصوصی  بخش  نمی  شود.  انجام  صادرات  عمال  و  است  اعتبار  فاقد  اآلن  آن ها  از 
نسبت به صادرات بدبین شده  است و خودش هم خیلی پیگیر نیست. در بخش تحویل و 
نرخ  گذاری سوخت، وزارت نفت مرجع اصلی است اما با همکاری نهادهای دیگر مانند 
وزارت نیرو. این  جا باید نهادی باالدستی ورود کند تا نهادهای مختلف به طور مناسب و 

به دور از تعارض منافع این کار را انجام دهند.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ادامه داد: بازارهای منطقه  ای در ایران سابقه 
با  که  است  شبکه  مدیریت  شرکت  و  توانیر  شرکت  هم  اصلی  متولیان  و  دارد  زیادی 
ترکیه  و  ایران  قرار شد  ابتدا  بودیم.  مساله  این  پیگیر  اکو  منطقه  ای  با سازمان  همکاری 
پایلوت راه اندازی بازار منطقه  ای برق شوند. ولی اخیرا در نشست rpc آخری که در اکو 
داشتیم قرار شد همه کشورهای متمایل به این کار وارد این مساله شوند و زیرساخت  ها 

و لوازم این کار فراهم شود.

اگر  در کشور، گفت:  انرژی  یارانه  برای حذف  مکانیزمی  داشتن  لزوم  به  اشاره  با  وی 
که  کنیم  را طراحی  مکانیزمی  باید  باشد،  رقابتی  مختلف  بخش  های  بین  بازار  بخواهیم 
یارانه  های کشورهای مختلف در بخش انرژی در بازارهای بین المللی به نحوی مدیریت 
شود. باید سعی کنیم مزیت نسبی خود را برای تولید برق در منطقه حفظ کنیم. اگر در 

منطقه بازارها گسترش پیدا کند و ما کاری نکنیم سهم ایران از بازارها کم خواهد شد.

رقابت مخرب وزارت نفت و نیرو عامل عقب ماندگی در تجارت منطقه  ای برق

قراگوزلو با اشاره به رقابت مخرب بین بخش برق و گاز در داخل کشور برای صادرات، 
گفت: باید استراتژی مشترکی بین وزارت نفت و نیرو تدوین شود تا از چنین مسائلی 
نیاز به چنین استراتژی کامال  جلوگیری کند. مثال در بحث صادرات برق، نفت و گاز 

احساس می  شود.
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وی با بیان مساله مشکالت زیست محیطی تولید برق مانند تمرکز آلودگی هوا در کشور 
گفت: صادرات برق به نوعی به معنای تولید برق در داخل و صادر نمودن برق پاک است. 
یعنی آلودگی  ها در داخل کشور متمرکز می  شود و برق پاک صادر می  شود. اگر امکان 
داشته  باشد باید سازمان محیط زیست هم انتفاعی از صادرات برق داشته  باشد تا بتواند به 

تقویت محیط زیست بپردازد.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق تحریم و عدم امکان دریافت منابع ناشی از 
فروش برق و همچنین نداشتن سیاستگذاری دقیق در خصوص ورود بخش خصوصی به 
صادرات را از موانع تحقق تجارت منطقه  ای برق دانست و گفت: ما در اسناد باالدستی 
خیلی خوب صحبت می  کنیم که بخش خصوصی باید وارد عمل شود. اما در میدان عمل 

چنین اتفاقی رخ نمی  دهد.

قیمت  گذاری معیوب سوخت نیروگاه  ها مانع توسعه تجارت منطقه  ای برق

اگر می  خواهید برق را صادر کنید قیمت  نیروگاه  ها می  گویند  به  افزود: بعضا  قراگوزلو 
اقتصادی  سوخت فرق می  کند و این قیمت تا حدی باالست که دیگر صادرات صرفه 
ندارد. قرار نیست کل سهم پول صادرات برای یک نفر باشد. می  توان بخشی را به نیروگاه 
و بخشی را به بقیه اختصاص داد. باید منافع صادرات را باهم تقسیم کنیم. مثال نیروگاه 

گاز یارانه  ای را می  سوزاند، بخشی از پول برای گاز صرف شود و بخشی برای نیروگاه.

وی در پایان گفت: یکی دیگر از اولویت ها داشتن قرارداد های محکم و خوب با کشورها 
است. این قراردادها می  تواند یا توسط دولت بسته شود و به بخش خصوصی انتقال یابد یا 
با بلوغ بخش خصوصی، خود بخش خصوصی این کار را انجام دهد. ما از لحاظ تجارت 
به  باید  اینجاست که  اما نکته  بلندمدت است  بلوغ خوبی نرسیده  ایم. قراردادها  به  برق 
قرارداد پایبند باشیم. در غیر این صورت مزیت ما در تامین برق از بین می  رود. من مطمئنم 
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تا چند سال آینده مزیت نسبی صادرات را داریم. ما تا ۴،5 سال آینده می  توانیم برق صادر 
کنیم و بستر را تقویت کنیم تا در آینده روی ترانزیت کار کنیم.

نقش آفرینی ایران در حوزه ترانزیت برق با تبدیل شدن به هاب تجارت انرژی منطقه

باال  ظرفیت  با  توان  انتقال  فناوری  توسعه  مرکز  رئیس  برهمندپور  همایون  ادامه  در 
بحث  بر  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست  های   13 بند  در  که  این  بیان  با  نیرو  پژوهشگاه 
پژوهشگاه  بررسی  های  نتایج  براساس  تاکید شده    است، گفت:  برق  تجارت  و  صادرات 
نیرو، اگر با روندی که در سال 9۶ مطالعه شده  بود و با همان رشد مصرف پیش برویم، 
حدوداً از سال 1۴۰۶ به بعد هیچ مزیت نسبی برای صادرات برق نخواهیم داشت. لکن 
اگر سیاست  های مدیریت مصرف برق به شدت اجرا شود، می توان همچنان مزیت نسبی 
در این زمینه داشت. اگرچه معموالً سیاست  های مدیریت مصرف چندان جواب نمی دهد.

وی با بیان این که زیرساخت  های خوب کشور در بخش تولید و انتقال برق در منطقه رتبه 
اول را دارد، گفت: ما با 1۶ کشور مرز مشترک خشکی و آبی داریم. ایران در منطقه  ای 
قرار گرفته  است که با قطب  های تولید و مصرف انرژی الکتریکی در ارتباط است؛ مناطقی 
همچون قفقاز و آسیای میانه. پس آینده  ای که می  توان متصور بود نقش آفرینی در بحث 

ترانزیت برق و تبدیل شدن به هاب انرژی الکتریکی منطقه است.

باال  ابعاد  و  ارقام  در  بتوانیم  باید  مدت  بلند  در چشم  انداز  ما  کرد:  تصریح  برهمندپور 
ترانزیت برق انجام دهیم. می  توان از ظرفیت کشور چه در بحث تولید و چه انتقال استفاده 
نمود. چشم  انداز ایران در تبادالت گسترده برق در منطقه چنین ترسیم می شود که با تمام 
کشورهای منطقه با حجم تبادل توان باال در ارتباط باشیم. این مساله می  تواند محقق شود 
کشورهای  زیرساخت  های  در  و  نموده  تقویت  را  خود  زیرساخت  های  که  در صورتی 

منطقه نیز کمک کنیم.
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لزوم بهره  برداری از موقعیت جغرافیایی ایران در تجارت منطقه  ای برق

به  اشاره  با  نیرو  پژوهشگاه  باال  ظرفیت  با  توان  انتقال  فناوری  توسعه  مرکز  رئیس 
شبکه  راه  اندازی  برای  چشم اندازهایی  کشورها  از  بسیاری  حاضر  حال  در  که  این 
جهانی انرژی ترسیم می  کنند، گفت: در حال حاضر بحث   شبکه جهانی برق در حد 
مطالعات است اما می  خواهند برای آینده این گونه برنامه ریزی کنند. برنامه بلندمدت 
کشورهای اروپایی تشکیل شبکه  های برق جهانی است تا بتوانند از مزیت این شبکه 
انرژی پاک  انتقال  با  ببرند و در کنار آن  انتقال توان در تمامی مناطق جهان بهره  در 
به هر حال  بمانند.  نیز مصون  پیامدهای گازهای گلخانه  ای  از  مناطق جهان،  از سایر 
به نظر نمی رسد توسعه صادرات برق کشور با وضعیت فعلی افزایش مصرف محقق 

شود.

وی افزود: اما در کنار این یکی از راهکارهای توسعه نقش ایران در تجارت برق، موقعیت 
راهبردی ایران است و این که ایران هاب انرژی الکتریکی منطقه شود. با رویکرد ترانزیت 
می  توانیم با تمرکز کمتر بر تولید برق، سودآوری خوبی داشته    باشیم ضمن این که یک 
ایجاد شود.  برق  و شبکه  های جهانی  کریدورها  توسعه  برای  دیدگاه کالن  و  راه  نقشه 
مزیت نسبی ما حالتی است که قطب  های تولید و مصرف نسبتا بزرگ در شمال، جنوب، 
شرق و غرب ایران داریم. عالوه بر مزیت نسبی که در کشورهای منطقه برای تولید وجود 

دارد، مزیت نسبی در مصرف هم در کشورهای دیگری وجود دارد.

نباید توسعه صادرات را متوقف به کنترل مصرف داخلی کنیم

برهمندپور گفت: ما در ساختار شبکه برق اگر نیازهای تبادالت برون مرزی و درون مرزی 
که  می رسیم  انتقال  شبکه  برای  بلندمدتی  معماری  و  زیرساخت  به  بگیریم  نظر  در  را 
مطمئن شویم تضمین کننده نقش آفرینی ما در منطقه است. در سبد انرژی می  توان روی 
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انرژی  های تجدیدپذیر نیز کار کرد. اما تجربه نشان داده  است معموالً برنامه  های ما برای 
کنترل مصرف کاماًل موفق نیست و نمی  توان برای گسترش صادرات صرفًا روی آن تمرکز 

کرد.

وی در پایان گفت: وقتی قابلیت ترانزیت داریم چرا باید صرفًا بر تولید تکیه کنیم؟ شبیه 
همین مساله را برای هاب هوایی هم داریم. مثاًل کشور امارات یا قطر نقش هاب هوایی 
دارند. ایران نیز می  تواند چنین نقشی را برای انرژی الکتریکی داشته   باشد. نیازی نیست 
نمود.  اقدام  گسترده  صادرات  برای  بعد  و  کرد  ایجاد  تولید  برای  زیادی  ظرفیت  ابتدا 
می  توان با استفاده از موقعیت کشور هاب انرژی الکتریکی شد. من این مساله که اول 
مصرف را مهار کنیم بعد صادرات را توسعه دهیم، چندان قبول ندارم و راهکار توسعه 

ترانزیت را بر تمرکز صرف بر تبادالت دوطرفه ترجیح می دهم.

لزوم استفاده از ظرفیت باالی تجارت منطقه  ای برق 

در ادامه پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور با بیان این که 
کشور در حوزه انرژی و به ویژه برق مزیت  های زیادی دارد، گفت: ما اگر از مزیت  های 
خودمان استفاده نکنیم این مزیت  ها به تدریج کمرنگ  تر خواهد شد. چرا ما زمان را از 
دست داده  ایم و مزیت  های ما روز به روز کمتر شده  است؟ به طور تئوری به این مسائل 
پرداخته  شده اما اگر در عمل نیز پرداخته می  شد می  توانستیم از این مزایای نسبی استفاده 

کنیم.

وی افزود: چرا ما برای این که بتوانیم قطب برق منطقه شویم یک استراتژی بلندمدت 
و نقشه راه نداشته  ایم؟ این با وضعیت حال ما تفاوت زیادی دارد. ما با همه کشورهای 
همسایه که مرز خاکی مشترک داریم، از نظر برق متصلیم. اما این به معنای هاب منطقه 
بودن نیست. در حوزه خدمات فنی مهندسی ما نیز صنعت برق مقام اول را در کشور 
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دارد. ما با ظرفیت معتنابهی در منطقه به لحاظ نیاز همسایگان مواجه هستیم. بالغ بر 1۰۰۰ 
میلیارد دالر ظرفیت تجارت برق با کشورهای همسایه است. ۴۰۰ میلیارد دالر هم اوراسیا 
است که حجم زیادی است و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که چنین ظرفیتی داریم.

صادرات برق نسبت به نفت ضربه  پذیری کمتری از تحریم  ها دارد

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: قرار گرفتن کشور در این 
منطقه جغرافیایی یک موهبت الهی است. ما پتانسیل زیادی برای نه فقط صادرات، بلکه 
حتی واردات و ترانزیت و تبدیل شدن به هاب منطقه داریم. این سیاستگذاری  های غلط 
از گذشته بوده و آثار آن را در خاموشی  های زمستان می  بینیم. امروز نه تنها نمی  توانیم برق 

صادر کنیم بلکه حتی در مصرف خود نیز دچار مشکل شده  ایم.

با شدت  بود خصوصا  ابتدا درست  از  به همسایگان  استراتژی صادرات  داد:  ادامه  وی 
گرفتن تحریم  ها. راهکارهای آن هم امروز در دنیا مشخص است. مانند تجارت ترجیحی، 
پیمان پولی و … . همین مساله در صادرات برق هم وجود دارد. تجارت برق از نظر 
امنیتی که برای کشور ایجاد می  کند، از جهت باالبردن قدرت چانه زنی، اشتغال زایی و 
مقابله با رکود و … برای ما اهمیت دارد. آقا درست اشاره کردند که صادرات برق نسبت 

به نفت ضربه  پذیری کمتری نسبت به تحریم  ها دارد.

وزارت نیرو اجازه ورود بخش خصوصی به تجارت منطقه  ای برق را نمی  دهد

باقری گفت: ما اجازه ورود بخش خصوصی را به حوزه تجارت منطقه  ای برق نداده  ایم. 
تنها تجربه  ای که بخش خصوصی در تجارت برق دارد به یک شرکت بر می  گردد که 
انجام  کار  این  توانیر  و  ترکمنستان  بین  واسطه  عنوان  به  و  بوده  است  دور  در سال  های 
این حوزه نداشته  ایم. علتش  به  می  شده  است. ما استراتژی برای ورود بخش خصوصی 



دبیرخانه همایش  ساالنه اقتصاد مقاومتی164

ویژه نامه هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

هم روشن است. امروز توانیر برق را صادر می  کند و همه صادرات برق ما دولتی است 
و درآمدزایی قابل توجهی برای وزارت نیرو دارد. وزارت نیرو نیز به دلیل عدم مدیریت 

درست هدفمندی یارانه  ها با کمبود منابع مواجه است پس به این مساله احتیاج دارد.

محدود  مگاوات   1۴۰۰  ،13۰۰ به  صادرات  برای  ما  ظرفیت  آیا  اما  کرد:  تصریح  وی 
می  شود؟ قطعا نه، اما تحقق ظرفیت صادراتی بیشتر مستلزم ورود بخش خصوصی به این 
حوزه است. ما در مورد تجارت شاید چند ده میلیارد دالری صحبت می  کنیم. با مراجعه 
به اصل ۴۴ نیز می  توان گفت دوستان باید تصدی  گری خود را در بخش صادرات تا حدی 

واگذار می  کردند.

موضوع تجارت منطقه  ای برق فرادستگاهی است

وی ادامه داد: موضوع تجارت برق فرا دستگاهی است. نباید محدود به یک وزارتخانه 
به این مساله توجه کنیم. یکی از موانع اصلی صادرات برق نرخ خوراک گاز است. 
وزارت نفت برای صادرات نرخ خوراک صادراتی را در نظر می  گیرد که بسیار باالست 
و برای این است که دست  اندازی برای صادرات برق باشد و به جای برق، گاز صادر 

شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: در دوره پسابرجام که بالغ بر 12۰، 
13۰ هیئت به کشور ما آمدند، در همه این هیئت  ها یک گروه انرژی حضور داشتند. چون 
انرژی در کشور ما جذابیت دارد ولی ما نتوانسته  ایم از این جذابیت  ها بهره  مند شویم و 
جایی  در  ما  انرژی  استراتژی  که  حالی  در  هستیم  وزارتخانه  ها  مجادالت  درگیر  امروز 
فراتر از این دو وزارتخانه باید رسیدگی شود. این باعث از دست رفتن فرصت  های ما در 

کشورهای همسایه شده  است.
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وزارت نیرو به تکلیف خود در تبدیل کشور به هاب انرژی عمل نکرده  است

باقری با اشاره به این که رفتن به سمت صدور خدمات فنی مهندسی آدرس غلطی ست، 
گفت: بحث تجارت برق به دنبال خود صدور خدمات فنی مهندسی را دارد. جایشان را 
عوض نکنیم. کار مذاکره و تبادالت این چنینی نیز بر عهده دولت است. در سفری که ما 
به افغانستان داشتیم یک پروتکل 2۰ بندی امضا شد که دو سه بندش خلق پروژه بود. این 
باید در تعامالت دو دولت و دو دستگاه وزارتخانه  ای اتفاق بیفتد و بخش خصوصی نیز 

در کنارشان باشد. اگر این فرایند انجام شود، توسعه شبکه هم اتفاق می  افتد.

وی در پایان گفت: بخشی از مساله نیز به مشکالت داخلی بر می  گردد. اگر وزارت نیرو 
این عزم را داشته  باشد می  توانیم کیک صادرات و ترانزیت برق را بزرگ کنیم. اما بخش 
باالدستی  نهاد  به  نیاز  این  گاز.  نرخ خوراک  مانند  است  فرادستگاهی  نیز  آن  از  مهمی 
دارد. شورای عالی انرژی نهاد باالدستی است اما تا بحال چنین مصوبات و تصمیماتی 

نداشته  است.

توسعه همکاری  های اقتصادی و تامین امنیت منطقه با تجارت منطقه  ای برق

در ادامه صالح نیازی کارشناس اداره همکاری  های چندجانبه تجاری، مالی، انرژی و حمل 
و نقل وزارت امور خارجه با اشاره به این که چشم  انداز صنعت برق در دنیا و جایگاه 
به 2۰۰  به رشد است، گفت: در جهان قریب  انرژی مصرف کننده  ها رو  برق در سبد 
میلیارد دالر در حوزه توزیع و 1۰۰ میلیارد دالر در تولید سرمایه  گذاری می  شود و پس 
از آن انرژی  های تجدیدپذیر مورد توجه قرار می  گیرند. پس اولویت  های دنیا این طور 
است. مهمترین بازارهای جهانی، باهم تبادل برق دارند که هم پایداری شبکه را افزایش 
می  دهد و هم زمینه بسیار مناسبی برای همکاری است. این امر هم همکاری  های اقتصادی 

را افزایش می  دهد و هم زمینه تامین امنیت منطقه است.
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متنوعی  برقی  تبادالت  می  توانیم  که  داریم  فردی  به  منحصر  موقعیت  ما  داد:  ادامه  وی 
داشته  باشیم. تفاوت دمای شمال و جنوب و تفاوت افق شرق و غرب مزیت ویژه  ای برای 
پتانسیل صادرات برای کشورهای  برآورد  از  آمار دقیقی  ایجاد می  کند. ما  تبادالت برق 
منطقه نداریم. اما کشورهای منطقه با توجه به ظرفیت و نیازهایشان ظرفیت زیادی برای 

توسعه صادرات دارند.

عدم پایبندی به قراردادهای تجاری، مانع تجارت منطقه  ای برق

وی تصریح کرد: مانع اصلی توسعه همکاری  ها در زمینه برق، مصرف داخلی است. اگر 
نتوانیم مصرف داخلی را مدیریت کنیم، ظرفیت مازاد برای صادرات نخواهیم داشت. پس 
باید مدیریت مصرف در مصرف خانگی و عرضه برق داشته  باشیم. همچنین می  توانیم از 
ترانزیت برق استفاده کنیم و یا صادرات مشروط به این صورت که در زمان  های پیک 

صادرات نکنیم.

نیازی افزود: اگر قراردادهایی داشته  باشیم که نتوانیم به آن  ها پایبند باشیم این قراردادها 
در بلندمدت به روابط دو کشور آسیب می  زند. باید نگاه سیستمی به مساله داشته  باشیم. 
برای صادرات برق  اساسی  انرژی چالش  بین دستگاه  های مختلف در حوزه  هماهنگی 
است. به نظر می  رسد دستگاه حکمرانی در حوزه انرژی باید شکل بگیرد که فرامنطقه  ای 
باشد. در مجموع به مساله تجارت منطقه  ای برق باید بلندمدت نگاه کرد و نباید صرفا 

مقطعی و حتی 2۰ ساله نگاه کنیم.

تنها با ابزار قیمت، نمی  توان مصرف برق را کنترل کرد

وی با بیان این که صادرات اساسا برای مازاد بر مصرف داخلی است، گفت: اما از آن جا 
که صادرات به علت نرخ ارز می  صرفد، بعضا در بسیاری از کاالها و خدمات صادرات 
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مصرف  نمی  توان  قیمت  ابزار  با  تنها  برق،  در  اما  می  رود.  باال  قیمت  و  می  شود  انجام 
در  اما  دهد  کاهش  را  می  تواند مصرف  کوتاه  مدت  زمان  در  قیمتی  ابزار  کرد.  کنترل  را 

بلندمدت کارایی نخواهد داشت.

وی افزود: اوال باید دید تنوع سبد انرژی مصرف  کننده چطور است. ثانیا با چه راندمانی 
به نیاز مصرف  کننده تبدیل می  شود. ثالثا تصمیم بگیریم قیمت به چه نحوی تعیین شود. 
می  شود  استفاده  گازی  از  کمتر  بسیار  برقی  گاز  اجاق  که  هستیم  شاهد  امروز  ما  مثال 
یعنی چنین تصمیمی گرفته شده  است. سیاستگذاری مصرف انرژی صرفا به بحث قیمت 

محدود نمی  شود.

ناتوانی در تامین برق پایدار، مانع توسعه صادرات و انعقاد قراردادهای بلندمدت

ادامـه داد: وقتـی مـا در شـبکه بـرق خـود قطعـی داریـم، نمی  توانیـم قـرارداد  وی 
بلندمـدت پیوسـته بـرای صـادرات داشته  باشـیم مگـر ایـن کـه آن را مشـروط کنیـم به 
ایـن کـه در پیـک مصـرف صـادرات انجـام نشـود. اما اگـر مصرف مـا بی  رویه اسـت 
بایـد بـرای مدیریـت مصرف فکـری کنیم. الزم به ذکر اسـت کـه قیمت  گذاری مسـاله 
اصلـی در مدیریـت مصـرف نیسـت و بیشـتر بایـد بـه راندمـان مصـرف انـرژی توجه 

. د شو

کارشناس اداره همکاری  های چندجانبه تجاری گفت: در مورد تجارت فکر می  کنم نظر 
دستگاه دیپلماسی کامال مساعد است که هم در ترانزیت و هم صادرات همکاری کند. 
مانعی نمی  بینم مگر این که مساله به نحوی باشد که نتوانیم صادرات کنیم و اولویت  های 
خود کشور اجازه ندهد. دستگاه دیپلماسی از صادرات برق به کشورهای منطقه کامال 

استقبال می  کند.



دبیرخانه همایش  ساالنه اقتصاد مقاومتی168

ویژه نامه هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

ضرورت هماهنگی بین دستگاهی در قراردادهای خارجی تجارت انرژی

وی افزود: شکل  گیری بازار برق کشورهای اکو اولویت ما است. کشورهای ایران، پاکستان 
و ترکیه اعضای اصلی هستند و اعضای دیگر در حال توسعه و در حال رشد شهرنشینی 
هستند و چشم  انداز روشنی را از منظر تجارت منطقه  ای برق نشان می  دهند. پس باید از 

پتانسیل عضویت در سازمان همکاری  های اقتصادی استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: من فکر می  کنم قطعا باید نگاه فرادستگاهی و فراوزارتخانه  ای حاکم 
شود و صدای واحدی از بخش انرژی خارج شود و دقیق و با رعایت همه مالحظات، 
فنی، سیاسی، اقتصادی و … این کار انجام شود. این، نگاهی سیستماتیک را می  طلبد. این 

که در کجا اتفاق می  افتد را شاید نتوان گفت اما ضرورتش احساس می  شود.

ناهماهنگی دستگاه  های داخلی مانع اصلی نقش  آفرینی در تجارت انرژی

اندیشکده حکمرانی  انرژی  این نشست محمدصادق کریمی رئیس گروه دیپلماسی  در 
انرژی و منابع ایران با اشاره به این که اغلب کارشناسان بر اصل موضوع لزوم استفاده از 
فرصت تجارت منطقه  ای به ویژه در حوزه انرژی توافق دارند گفت: مسلما باید به سمت 
ترانزیت و تجارت و خرید و فروش برق در منطقه برویم. این مساله جای تردید ندارد. 
در موانعی که توسط کارشناسان و صاحبنظران مورد تاکید قرار گرفت مهم  ترین و پرتکرار 

ترین موارد هماهنگی  های بین بخشی داخلی و تعیین تکلیف بخش خصوصی است.

ثبات و پایداری تعهدات، الزام اساسی تجارت منطقه  ای برق

وی در ادامه اولویت  های کشور در حوزه تجارت برق را برشمرد و گفت: باید تا مدتی 
بازه جغرافیایی  روی مزیت صادرات تکیه کنیم، برویم به سمت صادرات خدمات در 

محدود برای همسایگان و برویم به سمت منابع برق تا بتوانیم ترانزیت کنیم.



169 Conf.mett.ir

گزارش پیش نشست های همایش

به  پایداری در تصمیمات و تعهدات تجارت برق  ثبات و  به  با اشاره  کریمی همچنین 
عنوان یکی از الزامات اساسی آن گفت: وقتی مساله بین  المللی شد پایداری و ثبات آن 
خیلی مهم است. اگر این فرصت از دست رود تا سال  ها دیگر فرصت تجارت با کشور 
مورد نظر از بین خواهد رفت. یک کشور یک بار به ما اعتماد می  کند. ما باید در داخل 

مسائل خود را تعیین تکلیف کنیم و بر این اساس به تجارت با همسایگان بپردازیم.

موقعیت جغرافیایی، مزیت جدایی ناپذیر ایران در تجارت منطقه  ای برق

وی ادامه داد: باید واقع بینانه ظرفیت  ها و توانایی  های خود را ببینیم. شاید یک راهش این 
باشد که بگوییم ما بهتر است کال در تجارت خارجی برق ورود نکنیم. اما اگر دیدیم مهم 
است و توانایی  اش را داریم باید به الزامات آن نیز پایبند باشیم. چون مساله بین  المللی 

است، پایبندی به تعهدات خیلی مهم است.

رئیس گروه دیپلماسی انرژی اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران در پایان گفت: 
من معتقدم اگر دنبال پیشرفت و توسعه هستیم باید توجه کنیم چه مزیتی داریم که قابل 
گرفتن از ما نیست. آنچه قابل عوض شدن نیست جغرافیا است. ما در این نقطه قرار 
گرفته  ایم و مزیت هم داریم. اگر رفتیم به سمت مزیت  هایی که مرتبط با جغرافیا هستند، 

این  ها مزیت  هایی است که نمی  توانند از ما بگیرند.
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ــش، 36  ــه همای ــرای دبیرخان ــالی ب ــه ارس ــدود 70 مقال از ح
ــد  ــت و وارد فرآین ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــه اول م ــه در مرحل مقال
ــد  ــه تایی ــه ب ــزان، 28 مقال ــن می ــد. از ای ــی ش ــی نهای بررس
ــب  ــاب الزم را کس ــد نص ــید و ح ــی رس ــه علم ــی کمیت نهای

ــود. نم

فصـل چهارم
چکیده مقاالت مورد تایید
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شبکه بهم پیوسته برق فرصتی برای توسعه تجارت منطقه  ای
صالح رحیمی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

و  کشور  داخل  ظرفیت  های  از  کمتر  بسیار  منطقه  ای  تجارت  در  ایران  کنونی  وضعیت 
نیز صادق  ایران  این موضوع در تجارت منطقه  ای برق  فرصت  های سطح منطقه است. 
ظرفیت  به  نسبت  مرزی  فرا  انتقال  ظرفیت خطوط   139۸ سال  در  که  به طوری  است 
منصوبه نیروگاهی کشور حدود 5 درصد و مجموع صادرات و واردات برق نسبت به 
میزان تولید ناویژه کشور تنها 2.۸ درصد بوده  است. اتصال شبکه برق کشورهای هم  جوار 
بهم و از آن طریق به کشورهای دورتر، یک روش اقتصادی برای تامین برق است چرا 
که کشورهایی که تولید برق پرهزینه  ای دارند می  توانند از برق ارزان سایر کشورها بهره 
ببرند. اشتراک ظرفیت ذخیره نیروگاهی، بهبود ضریب بار، تامین پیک بار بدون احداث 
نیروگاه جدید و افزایش درآمد ارزی برای کشورهای صادرکننده مواردی از کارکردهای 
پیوسته  بهم  شبکه  ایجاد  حال  عین  در  است.  برق  پیوسته  بهم  شبکه  اقتصادی   - فنی 
برق در منطقه، مسیری برای توسعه تعامالت منطقه  ای و همگرایی اقتصادی و وسیله  ای 
برای مقاوم  سازی اقتصاد ایران از طریق ایجاد پیوندهای راهبردی در منطقه است. با این 
ایران و  الکتریکی میان  ارتباط  که در سال  های گذشته تالش  های زیادی برای برقراری 
همسایگانش انجام شده، اما آنچه تاکنون پیاده  سازی شده  است فاصله زیادی تا شکل  گیری 
شبکه بهم پیوسته برق دارد. لذا تا کنون از این اهرم غیرنظامی برای ایجاد ثبات در منطقه، 
تجاری  روابط  توسعه  زمینه  سازی  و  ایران  به  منطقه  کشورهای  انرژی  امنیت  زدن  گره 

بهره  برداری کافی صورت نگرفته  است.

ریشه این موضوع را در عدم توجه کافی نسبت به فرصت  های گذرای منطقه  ای در بدنه 
حاکمیت، تبیین نشدن مفهوم دقیق قطب برق و شبکه بهم پیوسته برق در اسناد باالدستی، 
عدم وجود مدیریت متمرکز و تقسیم کار میان نهادهای حاکمیتی، عدم وجود منابع مالی 
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برای افزایش ظرفیت تولید برق و خطوط انتقال مرزی، فراهم نکردن امکان نقش  آفرینی 
سازنده بخش خصوصی و وجود موانع سیاسی و اثرگذاری قدرت  های فرامنطقه  ای بر 
تصمیمات کشورهای منطقه باید جستجو کرد. شبکه بهم پیوسته برق با محوریت ایران از 
یک سو بستری برای تجارت منطقه  ای برق فراهم می  کند و از سوی دیگر برای افزایش 
زمینه  سازی  بیشتر،  همگرایی  ایجاد  طریق  از  منطقه  کشورهای  تجاری  تبادالت  سطح 
اراده  گردد،  متصل  بهم  کشور  چند  یا  دو  برق  شبکه  چنانچه  دیگر  عبارت  به  می  کند. 
طرفین نسبت به توسعه همکاری  های منطقه  ای از جمله در ارتقای تعامالت اقتصادی و 
تجاری، تقویت خواهد شد. همچنین این موضوع، زمینه صادرات تجهیزات و خدمات 

مهندسی برای توسعه زیرساخت  های صنعت برق در کشورهای منطقه را فراهم می  کند.
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بررسی شرایط حضور ج.ا .ایران در چند سازمان منطقه  ای و بین المللی 
در راستای تحقق سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی

یاور دشت بانی، رضوان آقامیرزایی؛ پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش  های بازرگانی

پیشرفت  برای  بومی  الگوی  عنوان یک  به  مقاومتی  اقتصاد  اجرای درست سیاست  های 
مرتبط  مؤلفه  های  از  یکی  است.  آن  مؤلفه  های  و شناخت  تبیین صحیح  در گرو  کشور 
این  چارچوب  در  جهانی،  و  منطقه  ای  سازمان  های  با  تعامل  نحوۀ  مقاومتی،  اقتصاد  با 
اقتصادی در دو سطح  تغییر و تحوالت سریع و شتابنده معادالت سیاسی،  الگو است. 
منطقه  ای و بین  المللی باعث شده تا امروزه کشورها بنا به نیازها و ضروریات خود در 
عرصه جهانی، به سوی همکاری و تعامل بیشتر حرکت کنند. منطقه  گرایی از موضوعات 
پر اهمیت برای این تعامل موثر در سطح بین  المللی است، چرا که گرایش کشورها به 
عضویت در بلوک  های اقتصادی منطقه  ای به منظور گسترش تجارت بین اعضا، افزایش 
رفاه اقتصادی کشورهای عضو، افزایش صرفه  های ناشی از مقیاس، بهبود رشد اقتصادی و 
باال بردن کارایی فنی و مانند آن، روز به روز در حال افزایش بوده و حضور در بازارهای 
بازار  مناسب  سهم  گرفتن  که  به  گونه  ای  است،  بین  المللی  مشارکت  نیازمند  بین  المللی 
جهانی مستلزم تعامل و تفاهم با مناطق مختلف جهان، سازمان  ها و اتحادیه  های منطقه  ای 

و بین  المللی است.

برای  سنتی  دیپلماسی  کاستی  های  بر  مبتنی  هم  اقتصادی  دیپلماسی  شکل  گیری  اساس 
تحقق اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی عرصه بین 
الملل در چارچوب تعامالت فزاینده و چندوجهی اقتصاد است. در واقع با پدید آمدن 
ترتیبات فراملی و چندجانبه به عنوان ابزار مذاکره و همکاری  های بین  المللی، سئواالتی 
در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آن  ها و میزان 

اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح می  شود.
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پیشینه، شرایط، ظرفیت  ها و محدودیت  های  بررسی و معرفی  از  این پژوهش، پس  در 
سازمان  های مورد هدف، به معرفی شاخص  هایی مرتبط با هدف پژوهش در پنج حوزه 
کاری )امنیت غذایی، حمل و نقل و ظرفیت ترانزیتی کشور، عقد پیمان  های پولی، جذب 
سرمایه  گذاری خارجی و مباحث مرتبط انرژی( پرداخته شده  است و در نهایت متناسب 
با هر حوزه کاری و سازمان مورد بررسی پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است. نتایج به 
طور کلی نشان می  دهد فعالیت در سازمان اکو و گروه دی هشت نسبت به سازمان  های 

مورد بررسی دیگر اولویت دارد.
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راهبرد تعامالت تجاری ایران و کشورهای همسایه بر مبنای تحلیل 
اهمیت – عملکرد؛ مطالعه موردی کشور عراق

محمدهادی هاشمی فرید؛ دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق )ع(

توسعه تجارت با کشورهای اسالمی منطقه به  ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت 
است که موجب کاهش آسیب  پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی 
و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می  شود. گسترش روابط با کشورهای 
همسایه، کمک به توسعه منطقه  ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه 
تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه  های توسعه 
و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به  عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه 
هدف  باشد.  کشور  غیرنفتی  صادرات  بازارهای  از  یکی  می  تواند  غربی  جنوب  آسیای 
شناسایی  بر  مبتنی  عراق،  و  ایران  بین  تجاری  تعامالت  راهبرد  ارائه  مقاله،  این  اصلی 
بخش  های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین  رو بر مبنای روش حذف فرضی 
و شاخص مزیت نسبی آشکار شده )RCA( طبق جداول داده – ستانده به هنگام شده 
2۰15، بخش  های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل  سازی شده  است. 
– عملکرد  اهمیت  تحلیل  نواحی چهارگانه  قالب  این مدل  سازی در  به  دست  آمده  نتایج 
جمع  بندی  شده  است بدین  گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت )بخش کلیدی( 
و سطح عملکرد )مزیت صادراتی( در باالترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش  های کلیدی 
مزیت دار ایران، بخش  هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل  سازی نشان 
داده  است که هفت بخش از اقتصاد 9۶ بخشی ایران همان بخش  های کلیدی مزیت دار 
است که شامل: »ساخت آهن و فوالد پایه«، »ساخت چرم و محصوالت وابسته«، »ساخت 
لوازم  خانگی«، »ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه  بندی نشده در جای دیگر 
ماشین  آالت چندمنظوره«، »ساخت چوب و محصوالت چوبی و  بازیافت«، »ساخت  و 
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چوب  پنبه  ای«، »ساخت انواع محصوالت غذایی و آشامیدنی  ها« می  باشند. در وهله اول، 
راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش  ها 
حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها 
راهبرد سیاستی که در  داشته  باشند.  به همراه  را  منفعت  بیشترین  تا  کنند  برقرار  تناسب 
مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش  های ناحیه چهارم این تحلیل در اولویت 
سرمایه  گذاری قرار گیرند چراکه این بخش  ها بالقوه کلیدی مزیت دار به حساب می آیند 

و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
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شناسایی ظرفیت  های طرح راه ابریشم جدید در راستای بهبود تجارت 
خارجی ایران با کشورهای محور مقاومت

رضا سهرابی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

جمهوری اسالمی ایران سال  هاست که با وجود دارا بودن ظرفیت  های متعدد صادراتی 
و همچنین، نیاز کشورهای همسایه و هم  پیمان به استفاده از این ظرفیت  ها، در توسعه 
تجارت خارجی خود با مشکالت داخلی و خارجی بسیاری دست و پنجه نرم کرده  است. 
به عنوان نمونه می  توان از کشورهای سوریه و عراق به عنوان کشورهای حاضر در محور 
قابل  سهم  جنگ،  دوران  از  بعد  نتوانسته  عماًل  اسالمی  جمهوری  که  برد  نام  مقاومت 

توجهی از بازار این کشورها را به خود اختصاص دهد.

ریشه این معضل به عوامل داخلی نظیر فقدان متولی واحد در بسیاری از زمینه  ها و نیز 
عوامل خارجی مانند تحریم  های ثانویه ایاالت متحده برمی  گردد؛ تحریم  هایی که در تمام 
این سال  ها چالش  هایی جدی در زمینه مبادالت بانکی و خرید و فروش بسیاری از کاالها 

برای ایران به وجود آورده  است.

نکته قابل توجه در این راستا این است که دیگر کشورهای منطقه به دور از چالش  های 
و  همسایگان  با  تجاری   - سیاسی  مناسبات  گسترش  حال  در  سرعت  به  این  چنینی 
کشورهای همسو با خود هستند. روابط رو به رشد کشورهای منطقه با چین در قالب راه 
ابریشم جدید، راهبردهای اقتصادی هند در آسیای مرکزی، توسعه روابط تجاری ترکیه با 
کشورهای همسو نظیر آذربایجان و گرجستان و آغاز به کار خط آهن تجاری از ترکیه تا 
چین، همه از مصادیق ادعای فوق هستند. اگر ایران با آگاهی کافی، وارد مناسبات سیاسی 
- تجاری بین  المللی نشود به تبعات ناشی از آن دچار خواهد شد و از جمله مهم  ترین 
نتایج این انفعال، تبدیل شدن ایران به سیاهچاله  ای است که دیگر کشورها را به دور زدن 

و حرکت از سویی دیگر وادار خواهد کرد.
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تنها راه مصون ماندن از عواقب پیش رو، ایجاد تغییراتی در نظام و شیوه حکمرانی فعلی 
از یک سو و توسعه منطقه  گرایی به عنوان بهترین راه خنثی کردن تحریم  ها از سوی دیگر 
منطقه  ای و  اقتصادی  مناسبات  فعال در  بازیگری  به  ایران  تبدیل شدن  این مهم،  است. 
فرامنطقه  ای نظیر طرح راه ابریشم جدید و مستحکم کردن روابط سیاسی - اقتصادی با 

کشورهایی مانند چین را می  طلبد.

گفتنی است بسیاری از چالش  های پیش رو با حضور فعال در طرح راه ابریشم چین و 
همکاری با این کشور قابل حل است.

نوع  خصوص  در  راهبردی  ایجاد  برای  سیاسی  ریل  گذاران  و  تصمیم  سازان  مهم  ترین 
مواجهه با دیگر کشورها در راه منطقه  گرایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مقننه 

و قوه مجریه هستند.
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بازنمایی اقتصادی چهره  ی »ایراِن در منطقه«؛ ضرورت مغفول تجارت منطقه  ای
فاطمه مرتضوی؛ کارشناس جامعه اندیشکده  ها

مرور محتوای رسانه  های داخلی درباره حضور ایران در منطقه، نشان می  دهد این حضور 
به ترسیم و تثبیت چهره  ای نظامی - ایدئولوژیک از ایران تقلیل پیدا کرده  است. این تقلیل، 
ناخواسته منجر به ایجاد تصویری ماجراجویانه/خشن از ایران در افکار عمومی می  شود 
و در نتیجه از حجم سرمایه  ی اجتماعی و پشتیبانی عمومِی سیاست  های ایران در قبال 
کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای محور مقاومت، کاسته می  شود. یکی از دالیل 
این کاهش، تصورِ وجودِ شکاف میان اولویت  های جامعه و اولویت  های سیاستی است. 
به عبارت دیگر نزد افکار عمومی این تصور تقویت می  شود که در صورتی که نیاز و 
در  کشور  کالن  سیاست  های  و  راهبردها  است،  اقتصادی  مسائل  جامعه  اصلِی  اولویِت 

راستای منویاِت نظامی و غیراقتصادی است.

گرچه نمی  توان درخصوص سیاست  های نظامی و غیراقتصادی ایران در منطقه دست به 
انکار زد، لیکن با نگاهی به بودجه  ی نظامی ایران که کمتر از یک درصد عنوان می  شود و 
میزاِن بودجه  ی نظامی کشورهای دیگر از جمله چین یا آمریکا، می  توان گفت تاکیِد محض 
بر چهره   نظامِی »ایراِن در منطقه« در رسانه  های جریان اصلی ایران، غیرمنطقی می  نماید. 
آنچه در رسانه  های ایرانی بازنمایی می  شود، تاکیِد صرف بر کامیابی  ها و ناکامی  های نظامی 

ایران در منطقه است؛ یعنی بازنمایِی چهره  ای با منطِق نظامِی صرف.

به بیان دیگر؛ این منطقه، با اهداف اقتصادی همواره مورد تهاجمات نظامی و ناامنی  های 
ایران به صورتی اگزجره بر وجه نظامی/ اما رسانه  های جریان اصلی  امنیتی بوده  است. 
ایدئولوژیِک تحوالِت منطقه، متمرکز هستند و ترسیم معادالت منطقه را در شکلی نظامی 
بیشتر  را  عمومی  افکار  طریق  این  از  و  می  کنند.  بازنمایی  ایدئولوژیک   - فرهنگی   –
درگیر بازی  های فرهنگی - نظامی آمریکا در کشورهای منطقه می  کنند و کمتر منویاِت 
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آمریکا  این، همان هدفی است که  ]و  را روشن می  سازند.  بازی  ها  این  اقتصادِی پشت 
دنبال می  کند: پنهان  سازی اغراض اقتصادی پشت نظامی  گری  هایی با توجیهات فرهنگی، 

حقوقی، قضایی و غیره[

بنابراین دور از ذهن نیست که این طرز تلقی، جامعه  ای را که ناآرامی  ها و وقایعی نظیر آبان 9۸، 
تجمعات کارگری در هفت تپه و غیره را تجربه کرده  است، از همراهی و همدلی با سیاست  های 
منطقه  ای حاکمیت منصرف کند. چراکه هر گونه تحرک/جنبش/ارتباط ایران در منطقه حتی با 

اهداف اقتصادی، در اتصال و تداعی با آن تصویر نظامی/ایدئولوژیک، فهم و تفسیر می  شود.

فروکاهش تقابالت و تخاصمات منطقه به یک تغایر ایدئولوژیک که منجر به تصادمات نظامی 
می  شود، برای افکار عمومی که شیفت مطالباتی از گفتمان امنیت به گفتمان معیشت داشته  است؛ 
تلقی و تداعی یک چهره   ماجراجویانه از کشور دارد. به عبارت دیگر بازنمایی نظامی، تصور اشتباه 
محاسباتی در تعیین اولویت  های زمام  داری و حکمرانی کشور را نزد افکار عمومی تشدید می  کند.

اهمیت بازنمایی اقتصادِی ارتباطاِت ضروری و محتمل ایران با کشورهای منطقه و به خصوص 
کشورهای محور مقاومت، از این جهت است که بازنمایی اقتصادی منجر به 1( شکل  گیری 
سمپاتی نزد افکار عمومی )به دلیل ایجاد تصورِ عمومی از تقریِب اولویت  های جامعه و 
اولویت  های حاکمیتی( و در نتیجه 2( شکل  گیرِی فرهنِگ اقتصاد مقاومتی در آحاد جامعه و در 
نهایت 3( تسهیل راهبرِی سیاست  های اقتصاد مقاومتی و ارتباطات تجاری با کشورهای محور 
مقاومت، از طریق همراهی و بسیِج عمومی می  شود. به عبارت دیگر بازنمایی اقتصادی چهره  ی 

»ایراِن در منطقه«، ابزارِ نرمِ پیشبردِ برنامه  های سخت سیاسی و اقتصادی ایران خواهد بود.

بازنمایی  به  نظامی  بازنمایی  از  شیفت  رسانه  ای جهت  سیاست  های  بازتعریف  بنابراین 
اقتصادی ضروری می  نماید؛ که این همه باید به این هدف منتج شود: ۴( ایجاد تشکیک در 
نظم اقتصادی فعلی و نمایش نظام  های آلترناتیو اقتصادی از جمله نظام اقتصادی منطقه  ای 

به منظور ایجاد نهادهای اقتصادی تحریم  ناپذیر.
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بررسی تغییر مبادی واردات محصوالت اساسی کشاورزی و استفاده از 
ظرفیت کشورهای منطقه برای بهبود وضعیت تامین امنیت غذایی

مهدی سروی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

امنیت غذایی یکی از وجوه مهم امنیت ملی است، بدین معنا که عرضه یک سطح بهینه 
بین کشورها  تاریخ روابط  امنیت غذایی است.  بهینه  تدارک سطح  ملی، مستلزم  امنیت 
نشان می  دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از سالح مواد غذایی به مثابه حربه  ای 

سیاسی و برای ایجاد فشار هرچه بیشتر علیه کشورهای دیگر استفاده می  کنند.

طبق تعریف اجالس جهانی غذا در سال 199۶؛ »امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که 
همه مردم در تمامی ایام به غذاهای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی 
داشته  باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات آنان را 

برای یک زندگی فعال سالم فراهم سازد.«

فیزیکی،  نوع »دسترسی  به غذا دو  اشاره شد، دسترسی  باال  تعریف  همان گونه که در 
دسترسی اقتصادی« است. مفهوم دسترسی مبتنی بر این فرض است که تا زمانی که مردم 
هر کشوری غذای مورد نیاز و کافی در دسترس داشته  باشند از امنیت غذایی برخوردار 
از طریق شبکه  تامین غذا  و  تولید  توانایی  باید  منظور دولت هرکشوری  بدین  هستند. 
باشد )دسترسی فیزیکی( و درآمد و  توزیع مناسب در محدوده جغرافیایی خود داشته 
هزینه خانوار به اندازه  ای باشد که تهیه و خرید غذای الزم را بدون فشار زیاد میسر سازد 

)دسترسی اقتصادی(.

به صورت کلی دسترسی به غذا در سطوح ملی، ناحیه  ای و محلی حاصل عملکرد تجارت 
و  جهانی  قیمت  های  وسیله  به  دسترسی  این  بین  المللی  سطوح  در  است.  غذا  تولید  و 

معامالت خارجی تعیین می  شود.
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افزایش ضریب  مسئله  به  همواره  انقالب  از  پس  سال  های  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
امنیت غذایی در جهت افزایش تامین امنیت عمومی تاکید کرده و این موضوع همواره 
بوده  است.  توسعه  و چهارم  دوم، سوم  اول،  ساله   5 برنامه  های  در  ثابتی  جایگاه  دارای 
رهبر معظم انقالب نیز در بند  ۶ و 7 سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه بر 
لزوم افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت اساسی کشاورزی و بهبود روش  های تامین 

محصوالت غذایی جامعه داشته  است.

بر اساس آمارهای گمرک در طول 12 سال اخیر به طور میانگین بیش از 9 میلیارد دالر 
محصول کشاورزی و غذایی وارد کشور شده  است که از این میزان بیش از ۸ میلیارد دالر 
آن به کاالهای اساسی همچون گندم، ذرت، برنج، دانه و کنجاله سویا، روغن، گوشت، 

جو و شکر اختصاص دارد، عالوه بر این روند واردات نیز صعودی بوده  است.

از  این محصوالت  معموال  می  دهد  نشان  کشاورزی  واردات محصوالت  مبادی  بررسی 
کشورهایی انجام می  شود که در فواصل جغرافیایی بیشتر از کشورهای منطقه قرار دارند 
و معموال در شرایط تحریم نیز »همسو با سیاست  های آمریکا« هستند. این موضوع قطعا 
باعث آسیب  های جدی به تامین باثبات این محصوالت شده و هزینه تبادل را نیز افزایش 

داده  است.

در حال حاضر برنامه  های مشخصی برای تغییر مبادی واردات حدود ۴.5 میلیارد دالر 
از این محصوالت و تامین باثبات آن  ها از طریق متنوع  سازی مبادی واردات و استفاده 
از ظرفیت کشورهای منطقه )نظیر روسیه، قزاقستان، هند، پاکستان، چین، سوریه، لبنان 
و…(، افزایش تولید داخلی و کشت فراسرزمینی در کشورهای همسایه و منطقه وجود 

دارد که باید توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.
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تبادالت بین  المللی تحریم  ناپذیر ایران در پرتو بهره  مندی از 
زیرساخت  های تجاری و پرداختی مستقل از دالر

مجید سعیدی، رضا سهرابی، امیر لهراسبی؛ کارشناسی ارشد حقوق بین  الملل دانشگاه تهران

امروزه به دلیل تحریم  های ثانویه ایاالت متحده آمریکا، مبادالت مالی و بین  المللی کشور، 
انجام  است،  پرهزینه  بسیار  که  ارزی  پیچیده  شبکه  های  یا  مسیر صرافی  ها  از  از  اغلب 
وابستگی  کرده  است.  تحمیل  کشور  بر  را  بی  شماری  زیانبار  تبعات  و  آثار  که  می  شود 
اقتصادی ایران به زیرساخت  ها و بسترهای پرداخت و پیام  رسان غربی تحت نفوذ آمریکا 
که اهرم اصلی آمریکا در اعمال فشار حداکثری به ایران بود، سبب شد با قطع دسترسی 
جمهوری اسالمی به سوئیفت و زیرساخت  های پرداخت دالری، نوسانات شدید نرخ ارز 
و شوک  های تورمی شدید به کشور تحمیل شود. یافته  های مقاله حاضر که با تدقیق و 
مطالعه اسناد مکتوب و همچنین مصاحبه با خبرگان و صاحب  نظران این عرصه حاصل 
شد، نشان می  دهد، بهره  مندی ایران از نظامات پرداخت و پیام  رسان  های جایگزین غرب، 
زمینه  ساز حرکت به سمت اقتصادی مقاوم از تحریم است که در صورت استفاده از این 
ظرفیت، نه  تنها، نگرانی  های مربوط به تحریم   سوئیفت و سایر نظامات پرداخت دالری 
رفع می  شود، بلکه با افزایش امنیت اطالعات مالی ایران، امکان رصد شرکای مهم تجاری 
ایران از سوی آمریکا و در نتیجه تحریم آنان از بین می  رود. نیل به این مهم، در گرو 
انواع  از  استفاده  همچنین  و  فرامرزی  ابعاد  در  سپام  مالی  پیام  رسان  توسعه  و  گسترش 
روش  های تجارت متقابل مانند تهاتر در مراودات بین  المللی کشور است که چنانچه با 
اتصال سیستم  های پرداخت بانکی ایران نظیر ساتنا یا پایا به نظام CIPS چین جهت تسویه 
نهایی تبادالت همراه شود، می  تواند گام بلندی در مسیر تبادالت مالی تحریم  ناپذیر کشور 

برداشته  شود.
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طراحی الگوی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی در ایران: با تأکید بر 
نقش تجارت منطقه  ای

حمزه شیخیانی؛ مدرس دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر و دکترای اقتصاد بین  الملل – علیرضا 
الحسینی؛ دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران

یکی از مباحث اقتصاد ایران به  خصوص در شرایط تحریم، بررسی تأثیر تجارت منطقه  ای 
بر اثرگذاری اجرای سیاست  های ابالغی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید است. هدف 
این مقاله طراحی الگوی چگونگی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر تولید با توجه به نقش تجارت 
بنابراین سؤال مقاله حاضر این است که الگوی اثرگذاری سیاست  های  منطقه  ای است. 
اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی از طریق تجارت منطقه  ای چگونه است؟ برای پاسخ به این 
سؤال، از تلفیق الگوی داس )2۰15(، الگوی تعادل عمومی قابل  محاسبه دکالو و همکاران 
نتایج  است.  استفاده  شده  الگوی صمدی و همکاران )139۸(  و  الگوی جاذبه   ،)2۰13(
نشان می  دهد، اقتصاد مقاومتی بر اساس تجارت منطقه  ای از سه وجه می  تواند بر تولید 
اثر بر شاخص قدرت جذب  اقتصاد مقاومتی و  با تقویت شاخص  باشد. اول،  اثرگذار 
دانش بر تولید اثرگذار باشد. دوم، با کاهش فاصله بین دو کشور مبدأ و مقصد، موجب 
یادگیری و درنتیجه تقویت شاخص قدرت جذب دانش و  اثر  تابع مسافت و  افزایش 
افزایش  الگوی جاذبه موجب  اقتصاد مقاومتی بر اساس  افزایش تولید می  شود و سوم، 
تجارت منطقه  ای، بهبود رابطه مبادله بازرگانی، افزایش ضریب سرریز فناوری و افزایش 

بهره  وری و تولید می  شود.



دبیرخانه همایش  ساالنه اقتصاد مقاومتی186

ویژه نامه هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

شناسایی و طبقه  بندی چالش  های سرمایه  گذاری در منطقه آزاد چابهار با 
هدف تسهیل ورود سرمایه  گذاران

علی همایون، محمدعلی زمانی و مسعود رسولی امیرآبادی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری 
دانشگاه امام صادق )ع(

امروزه مناطق آزاد تجاری، ابزاری در جهت سرعت  بخشی به توسعه اقتصادی کشورها، 
جذب سرمایه  گذاری خارجی و تکنولوژی  های پیشرفته، کسب درآمد  های ارزی، افزایش 
صادرات، ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه روابط و درهم  تنیدگی اقتصادی به 
منظور کاهش ریسک  های سیاسی و خنثی  سازی تحریم  ها و … می  باشد. در دنیا، برخی 
کشور  ها به واسطه ویژگی  های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی برخی مناطق  شان از مزیت رقابتی 
نسبت به سایر کشور  ها برخوردارند؛ کشور ایران فارغ از سایر مزایای طبیعی و خدادادی، 
به واسطه قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب و دسترسی به آب  های آزاد از این مزیت 
برخوردار است. بندر چابهار به واسطه موقعیت منحصر به فرد خود نسبت به همسایگان 
و کشور  های حوزه CIS، از اهمیت ویژه   تر و راهبردی برخوردار است. از این رو، توسعه 
زیرساختی این منطقه، در راستای اهداف کالن اقتصادی و سیاسی امری ضروری به نظر 
می  رسد و تحقق آن مستلزم سرمایه  گذاری جدی می  باشد؛ به همین دلیل شناسایی موانع 
و چالش  های سرمایه  گذاری با هدف تسهیل و تشویق ورود سرمایه  گذاران به این منطقه به 
عنوان موضوعی اساسی، هدف این پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش به شناسایی 

و طبقه  بندی چالش  های سرمایه  گذاری در این منطقه استراتژیک پرداخته شده است.
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تجارت ترجیحی جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ 
قابلیت و فرصت  ها

هادی غالم  نیا و سعید پیرمحمدی؛ دانشجویان دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران و گیالن

اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  روابط 
رابطة  وجود  عدم  بین  المللی،  تحریم های  چون  عواملی  تأثیر  تحت  اخیر  سال های  در 
هم  تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا  به فروش مواد خام و 
انرژی و رقابت  های ژئواکونومیکی قرار داشته  است. بازگشت مجدد تحریم های آمریکا 
متعاقب خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد محدودیت  های اقتصادی به  ویژه در زمینه 
تجارت بین  المللی زمینه  ساز توسعه ارتباطات اقتصادی ایران با همسایگان گردید. اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا به  دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با ایاالت متحده و نفوذ باالی ترتیبات 
روسی بر این اتحادیه، ظرفیت مناسبی برای گسترش تجارت منطقه  ای به  ویژه در شرایط 
اتحادیه  با  انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی  با  ایران  این راستا،  ایجاد می  کند. در  تحریم 
اقتصادی اوراسیا درصدد است محدودیت های ناشی از تحریم  ها را تعدیل نماید. پرسش 
اصلی مقاله حاضر این است که قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا چه فرصت هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می  دهد؟ فرضیة 
به  جهت  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  تجاری  همکاری  که  است  این  مقاله حاضر 
موجود  از ظرفیت های  استفاده  تعرفه ها،  کاهش  از طریق  تجاری  نوین  گشایش فضای 
در اتحادیه و امکان دور زدن تحریم  های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و 

اتحادیه را در بلندمدت فراهم می  نماید.
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راهکار گسترش نفوذ منطقه  ای جمهوری اسالمی ایران و توانمندسازی 
محور مقاومت با استفاده از ظرفیت دوران بازسازی سوریه

محمدمهدی خانوار؛ کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( – حسین 
حاجیلو؛ کارشناسی ارشد مطالعات اروپا دانشگاه تهران

جمهوری اسالمی ایران امروز تبدیل به یک قدرت منطقه  ای شده و جایگاه جدیدی در 
مناسبات منطقه و جهان پیداکرده  است. با توجه به این جایگاه جدید در منطقه و جایگاه 
اقتصادی،  ابعاد  ایران در  ایران در محور مقاومت، الزم است  کلیدی جمهوری اسالمی 
فرهنگی، اجتماعی نیز به توسعه نگاه و حضور خود در کشورهای منطقه بپردازد که این 
مهم تاکنون به دالیلی محقق نشده  است. در حال حاضر کشور سوریه در دوران حساس 
بازسازی پس از جنگ قرار دارد و حضور ایران در این دوران از اهمیت باالیی برخوردار 
است. در سال 2۰19 ایران رتبه ششم بین کشورهای صادرکننده به سوریه را داشته  است 
دوران  پروژه  های  در  این وضعیت  بوده  است.  ایران  از  واردات سوریه  درصد   3 تنها  و 

بازسازی نیز مشاهده می  شود.

ایاالت   متحده پس از اتمام جنگ جهانی دوم با هدف ارتقای رفاه و امنیت ملی خود، 
داخلی  و  حکمرانی  ساختارهای  شکل  دهی  با  که  گرفت  پیش  در  را  جدیدی  راهبرد 
کشورها به توسعه نفوذ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود در سطح جهان بپردازد. بعدها 
این راهبرد با نام »ملت  سازی« در ادبیات علمی وارد شد. ایاالت   متحده قدیمی  ترین و 
به  ویژه  در کشورهای مختلف  نفوذ  برای  راهبرد  این  از  استفاده  در  باتجربه  ترین کشور 

کشورهای مسلمان است.

ایجاد  نفوذ، شبکه  سازی در حاکمیت کشورها،  دنبال توسعه  به  این رویکرد  آمریکا در 
اروپا،  نفوذ کمونیسم در  از  آمریکایی، جلوگیری  برای کاالهای  بازار  وابستگی، توسعه 
زمینه  سازی برای حاکم شدن دالر و تأمین مواد اولیه برای صنایع خود و… بود. یکی از 
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نقاط قوت و علل موفقیت آمریکا در این زمینه، ارائه یک طرح جامع و اجرایی کردن آن 
از مسیر یک   نهاد متولی قدرتمند بود.

بازسازی اروپا )مارشال( و  ایاالت   متحده به طرح  این راهبرد توسط  از  شروع استفاده 
تشکیل اداره همکاری  های اقتصادی)ECA(  برای اجرای آن بازمی  گردد. در سال  های بعد، 
نهاد متولی کمک  های خارجی با تغییراتی مواجه و درنهایت در سال 19۶1 آژانس توسعه 
شد.  تشکیل  خارجی«  »کمک  های  قانون  اساس  بر   )USAID( ایاالت  متحده  بین  المللی 
درحال  حاضر، آژانس توسعه بین  المللی ایاالت  متحده مهم  ترین نهاد توسعه  ای برون  مرزی 

آمریکا است.

در حال حاضر سوریه پس از تحمل جنگ   طوالنی و ویرانگر در دوران بازسازی قرار 
با  امیدوارند  ناامید شده  اند،  نظامی  از روش  رژیم سوریه  تغییر  از  که  دارد. کشورهایی 
تحریم اقتصادی بتوانند رفتار حاکمیت سوریه در حمایت از محور مقاومت را تغییر دهند. 
لذا دوران بازسازی سوریه، یک فرصت طالیی برای جمهوری اسالمی ایران در جهت 
گسترش برد استراتژیک خود در محور مقاومت، کسب منافع اقتصادی و ایجاد روابط 
اقتصادی تنگاتنگ و بلندمدت است و با کم  کاری در این مسیر احتمال به خطر افتادن 

منافع کشور و تضعیف محور مقاومت وجود دارد.

مارشال،  از طریق طرح  اروپا  در  نفوذ خود  توسعه  در  ایاالت  متحده  تجربه  به  توجه  با 
جمهوری اسالمی ایران نیاز به یک طرح جامع و یک   نهاد متولی برای گسترش تبادالت 
منطقه  ای و گسترش حاکمیت اقتصادی کشور در منطقه دارد. این نهاد با ساماندهی و 
برنامه  ریزی به توسعه اقتصادی کشورهای محور مقاومت با در نظر گرفتن منافع ایران 
می  پردازد و اقتصاد این کشورها را در راستای مقاوم  سازی در برابر فشار خارجی شکل 

می  دهد.
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طراحی سازوکارهای نظام مالی ضدتحریمی تحریم  ناپذیر برای 
کشورهای تحت تحریم

رضا کریمی وردنجانی و سید محمد قریشی؛ دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق )ع(

در طول تاریخ، کشورهای قدرتمند هر اقدامی را برای حفظ موازنه قدرت به نفع سلطه 
خود و حفظ و بهره  برداری از منافع خود در سرتاسر جهان به کار می  گیرند. منافعی که 
استفاده از آن  ها در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق کشورهای دیگر می  شد. در 
ایران نیز با ظهور انقالب اسالمي، کشورهای شرق و غرب خصوصًا آمریکا، با اعمال 
انواع تحریم  ها سعی در ضربه زدن به کشورمان را داشته و دارند. بخصوص در سال  های 
خارجي  مبادالت  براي  عدیده  ای  معضالت  مالي،  و  بانکي  تحریم  های  اعمال  با  اخیر 
به  توجه  با  شده  است.  روبه  رو  مشکل  با  مالي  مبادالت  تمامي  و  آمده  وجود  به  کشور 
اقدامات عملیاتی مختلفی را در زمینه شکست  باید  از تحریم  ها،  ناشي  محدودیت  های 
اقتصاد  مصون  سازی  موجب  بتواند  اقدامات  این  تا  کرد  اتخاذ  تحریم  ها  خنثی  سازی  یا 
داخلي از آثار زیان  بار سیاسي و اقتصادي تحریم  ها شده و درعین  حال، موجب تسهیل 
در امر تجارت بین  المللی گردد. در این میان الزم است خبرگان حوزه اقتصاد، با طراحی 
سازوکارهایی سعی در ایجاد نظام مالی با محوریت ضدتحریمی و قابلیت تحریم  ناپذیری 
برای کشورهای تحریم شده کنند. در این پژوهش سعی شده  است با استفاده از ابزارهای 
مالی بین  الملل همچون پیمان  های پولی، رمزارزها و فینتک، بانکداری فراساحلی و… یک 

نظام مالی تحریم  ناپذیر برای مجموعه کشورهای تحت تحریم طراحی گردد.
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منطقه  گرایی هوشمند راهکاری برای اقتصاد ایران
مصطفی سلیمی مفرد؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

از جنگ جهانی  پس  بین  المللی  نمود همکاری  و  تجلی  به  عنوان  منطقه  گرایی هوشمند 
دوم از اروپا آغاز شد و به تدریج این فرایند در دیگر حوزه  های جغرافیایی نیز گسترش 
یافت. پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی ناشی از آن، فرصت  ها و امکانات جدیدی را برای 
تثبیت، تقویت و توسعه منطقه  گرایی هوشمند فراهم ساخت. به طوری که این نوع روابط 
درون منطقه  ای، فراتر از مناطق توسعه یافته، در مناطق درحال توسعه نیز به  منظور تقویت 
به  عنوان  غیره  و  زیست  محیطی  تجاری،  اقتصادی،  نظامی،  سیاسی،  مناسبات  و  روابط 
الگویی پویا و کارآمد سرلوحه کشورها قرار گرفت. از این  رو منطقه  گرایی که زمانی در 
قالب همگرایی اروپایی تعریف می  شد، امروز در ساختارها و سازمان  هایی مانند اکو، نفتا، 
نیز  ایران  اسالمی  یافته  است. جمهوری  تبلور  غیره  و  آفریقا  اتحادیه  مرکوسور،  آسه  آن، 
می  تواند از این الگوی مقبول در اقتصاد و روابط بین  الملل با تقویت روابط و مناسبات 
اقتصادی و تجاری خود بر بسیاری از مشکالت اقتصادی خود فائق آمده و مسیر تازه  ای 
برای صادرات کاالهای خود و رفع نیازهای واردتی کشور باز کند. در این پژوهش ابتدا به 
تعریف منطقه، منطقه  گرایی و منطقه  گرایی هوشمند و سپس به تاریخ منطقه  گرایی قدیم و 
هوشمند و مزایای منطقه  گرایی هوشمند پرداخته و در نهایت راهکارهایی برای شکل  دهی 

به یک منطقه  گرایی توسط ایران در منطقه جنوب غرب آسیا ارائه می  شود.
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الزامات حقوقی و اقتصادی ایجاد رمز ارز منطقه  ای کشورهای جاده ابریشم
سید محمد حسینی؛ سطح چهار حوزه فقه معامالت، کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی و 

پژوهشگر اقتصاد مقاومتی پژوهشکده انقالب اسالمی

مبدل  انکارناپذیر  واقعیتی  به  بین  الملل  تجارت  در  رمزارزها  نقش  آفرینی  و  حضور 
به فکر طراحی  را  بین  الملل  تا جایی که کنشگران هوشمند عرصه تجارت  گشته  است. 

نسخ و اشکال جدیدی از این پدیده نوظهور انداخته  است.

از منظر مّلی چالش استفاده از رمزارزهای بدون پشتوانه در کشور و تحریم  های پولی و بانکی 
نظام سلطه علیه کشورمان لزوم اتخاذ یک راهبرد مصون  ساز در این مسئله را حیاتی نشان 
می  دهد. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی - اسنادی و با هدف بررسی ظرفیت  های 
منطقه  ای  رمزارز  یک  ایجاد  در  ابریشم  جاده  کشورهای  اقتصادی  و  سیاسی  تاریخی، 
تدوین  شده  است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به الزامات حقوقی و اقتصادی ایجاد رمزارز 
منطقه  ای می  باشد. پس از طی مراحل پژوهش الزامات حقوقی شامل: 1. مالیت 2. مالکیت 
ملی 3. مبارزه با پول  شویی. ۴. قدرت ابراء 5. تشکیل یک  نهاد بین  المللی مستقل ۶. همپوشانی 
حقوقی و قانونی در کشورهای منطقه می  باشند. الزامات اقتصادی نیز شامل موارد ذیل است 
: 1. محدودیت و سیّالیت 2. امکان کنترل بازار و جلوگیری از سفته  بازی 3. امکان ذخیره 
ارزش و ذخیره ارزی ۴. امکان سپرده  گذاری و خرید اعتباری 5. سرعت و سهولت در استفاده 
5. کاهش هزینه  های انتقال ۶. یکای پول مشترک 7. نرخ برابری ۸. رژیم حسابداری و ارزی 
مشترک 9. ضد تحریم بودن 1۰. مبنای استخراج ) الگوریتم اثبات متقابل سهام( ؛ که نوآوری 
این پژوهش نیز محسوب می  شود. با قرار دادن تولید منابع پایان  پذیر به  عنوان مبنای استخراج 
رمزارز منطقه  ای؛ و ذخیره منابع ارزی خریدار به  عنوان پشتوانه مالی، تحقق می  یابد. فلسفه   این 
صندوق ایجاد عدالت بین نسلی در استفاده از منابع پایان  پذیر در سطح بین  المللی است. این 
مدل را می  توان حلقه   وصل، عدالت و امنیت در استفاده از منابع تجدیدناپذیر دانست. تا آنجا 

که همبستگی اقتصادی و سیاسی کشورهای جاده ابریشم را در پی داشته  باشد.
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شرکای تجاری بالقوه مناسب برای اقتصاد تحت تحریم ایران: رویکرد نظریه شبکه
نجمه ساجدیان فرد؛ دکتری اقتصاد، دانشگاه شیراز – ابراهیم هادیان؛ دانشیار بخش اقتصاد 

دانشگاه شیراز

پدیده  های  انتشار  و  بین کشورها  ارتباط  برقراری  در  تجارت  نقش  اهمیت  به  توجه  با 
مختلف از جمله نوسانات و آشفتگی  ها بین کشورها و همچنین با توجه به اهمیت این 
برای  مناسب  تجاری  شرکای  انتخاب  به  پژوهش  این  در  ایران،  اقتصاد  برای  موضوع 
اقتصاد ایران در گروه کاالیی غذا و حیوانات زنده  )بر اساس دسته  بندیSITC ( به  عنوان 
گروه کاالیی ضروری و دو بخش واردات و صادرات با استفاده از رهیافت نظریه شبکه 
پرداخته شده  است. در این راستا، با استفاده از داده  های تجاری سال 2۰1۶، این مطالعه 
به  از آن  ها،  با در نظر گرفتن شاخص  های ساختاری شبکه و ساخت شاخصی ترکیبی 
معرفی شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته  است. شرکای پیشنهادی با دو 
هدف معرفی شده  اند: شرکایی که منجر به بهبود موقعیت اقتصادی - ساختاری ایران در 
اقتصادی - ساختاری  شبکه تجارت بین  الملل می  شوند و دیگری شرکایی که موقعیت 
ایران در شبکه تجارت بین  الملل را حفظ می  کنند. به عبارت دیگر، در دسته اول، شرکایی 
پیشنهاد می  شوند که کشورهای مرکزی و اصلی شبکه تجاری این گروه کاالیی خاص 
است. در دسته دوم، شرکایی پیشنهاد می  شوند که در صورت عدم تمایل شرکای کنونی 
به ادامه رابطه تجاری با ایران، با تقویت و ایجاد رابطه تجاری با این شرکای پیشنهادی، 
ایران بتواند موقعیت ساختاری خود را در شبکه تجارت بین  الملل حفظ کند و یا کمتر 

تأثیر پذیرد.

بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های ساختاری شبکه، موقعیت اقتصاد ایران در این 
گروه کاالیی مشخص شده  است. نتایج حاصل از تحقیق مبین آن است که ایران در زمره 
کشورهای پیرامون قرار گرفته  است. همچنین، عمده شرکای تجاری ایران در این گروه 
باالیی داشته  باشند. همچنین،  برآیند ویژگی ساختاری  نیستند که  از کشورهایی  کاالیی، 
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جایگزین  های  همراه  به  کاالیی  گروه  این  در  ایران  اقتصاد  برای  بالقوه  تجاری  شرکای 
بتواند  این شرکا  با  تجاری  رابطه  ایجاد  و  تقویت  که  به  گونه  ای  معرفی شده  است  آن  ها 
موقعیت ساختاری اقتصاد ایران را در شبکه تجارت بین  الملل بهبود بخشد. عالوه بر این، 
جایگزین  هایی برای شرکای تجاری کنونی ایران معرفی شده  اند به گونه  ای که تقویت و 
ایجاد رابطه تجاری جمهوری اسالمی ایران با این شرکا بتواند در صورت تغییر رابطه 

تجاری شرکای کنونی با ایران، موقعیت ساختاری ایران را با تغییر چندانی روبرو نکند.
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راهکارهای توسعه تعامالت اقتصادی و تجاری بین  المللی ایران در منطقه
احمدرضا توحیدی؛ عضو هیات علمی حقوق بین  الملل دانشگاه قم – صدیقه علی پور برزکی؛ 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم

با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم  ها علیه ایران، یکی از مهمترین اهداف کشور 
توسعه تعامالت تجاری با کشورهای منطقه و 15 کشور همسایه، به خصوص در حوزه 
تجاری و اقتصادی بود و در بعد داخلی تکیه بر توان اقتصادی کشور و تقویت بنیه  های 
اداری  گسترده  موانع  برداشتن  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  تولید،  رونق  بومی،  تجاری 
در مسیر فعالین اقتصادی و تجار و البته افزایش صادرات غیر نفتی بوده  است به نحوی 
که کمتر کردن وابستگی درآمد کشور به درآمدهای حاصل از نفت می  تواند تنها برخی 
بعد  در  و  باشد.  درون  به  توجه  راه  از  اقتصادی  محورهای حل مشکالت  مهمترین  از 
خارجی راهکارهای دیگری از توجه به اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و پیرامونی، 
بیشتر از دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان که بعضًا فارسی  زبان یا مسلمان هستند و 
از طرفی  به لحاظ جغرافیایی نزدیک هستند، نکته  های قابل اهمیتی هستند جهت این 
که گسترش و توسعه تعامالت تجاری با این کشورها فراهم گردد البته در همین رابطه 
پس از خروج آمریکا از برجام معاونت »دیپلماسی اقتصادی« در وزارت امور خارجه با 
رویکرد و اولویت توسعه مسائل تجاری و بسیج امکانات داخلی و خارجی جهت حل 
مشکالت تجارت خارجی کشور ایجاد گردید. همچنین براساس اسناد باالدستی به  ویژه 
چشم  اندار بیست ساله تا 1۴۰۴، توسعه اقتصادی محقق نمی    شود مگر از همه ظرفیت  ها 
از جمله »دیپلماسی اقتصادی« در سیاست خارجی به  طور کامل و مفید استفاده شود و 
در سطح منطقه با حمایت از تولیدات داخلی و در نظر گرفتن تسهیالت کافی در جهت 
توسعه صادرات و برقراری تعامل بیشتر با کشورهای همسایه که وجه اشتراک فرهنگی، 
زبانی، مذهبی و اقتصادی بیشتری با کشور ما دارند و باال بردن سطح استاندارد تولید و 
افزایش صادرات غیر نفتی و خدمات و محصوالت دانش  بنیان و افزایش تسهیالت برای 
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باال بردن سطح دانش و دستاوردهای علمی و صنعتی در جهت توسعه تعامالت تجاری 
و اقتصادی گام برداریم. بنابراین، در چنین شرایط سختی، توجه به تعامالت اقتصادی 
اقتصاد مقاومتی، می  تواند  اقتصادی در پرتو سیاست  ارائه راهکارهایی جهت توسعه  و 
راهگشا باشد. لذا تالش نویسندگان در مقاله حاضر توجه و تحلیل رویکرد توسعه مدار 
ایران در وضعیت تحریم  های یک  جانبه می  باشد که در این مسیر با استفاده از روش تحقیق 
توصیفی - تحلیلی و استفاده از روش گردآوری اطالعات به  صورت کتابخانه  ای سعی در 

تعمیق و تحلیل مطالب خواهد شد.
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی، راهبرد جذب منطقه  ای
سیدعلی اصغر موسوی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

اسـتفاده از مزیت  هـای سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی بـه دلیل ضرورت مشـارکت 
سـرمایه  گذار در فعالیـت اقتصـادی ایجـادی و شـراکت در سـود و زیـان حاصلـه، 
بهره  منـدی کشـور از سـرریزهای فنـاوری حاصـل از ایـن نـوع سـرمایه  گذاری  ها ، 
ایـن مـدل از تامیـن مالـی را بـه عنـوان بدیلـی منحصربه  فـرد در ایـن حـوزه متمایـز 
سـاخته و لیکـن اثـرات اختـالل تحریم  هـا علیـه کشـورمان همـواره به  عنـوان یکی از 
اهـداف تحریم  کننـدگان به  ویـژه دولـت آمریـکا هدف  گـذاری گردیده  اسـت، لـذا از 
ایـن رو مدیریـت مخاطـرات اقتصـادی از طریـق تهیـه طرح  هـای واکنـش هوشـمند، 
فعـال، سـریع و بـه هنـگام در برابـر مخاطـرات و اختالل  هـای داخلـی و خارجـی 
از جملـه تحریم  هـای بین  المللـی از تاکیـدات سیاسـت  های کلـی اقتصـاد مقاومتـی 

. ست ا

در ایـن مقالـه تـالش می  شـود ضمـن بررسـی رابطـه تحربم  هـا با ورود سـرمایه مسـتقیم 
خارجـی از کشـورهای منطقـه خاورمیانه به عنـوان الگویی از مدیریـت تحریم  های آمریکا 
علیـه ایـران در ایـن حـوزه پرداخته  شـود. ایـن تحقیـق براسـاس داده  هـای سـری زمانـی 
سـال  های 139۰ تـا 139۶ با اسـتفاده از مدل الگوی خودرگرسـیونی بـا وقفه  های توزیعی 
)ARDL( انجـام گردیده  اسـت. سـرمایه مسـتقیم خارجـی وارده به کشـور به  عنـوان متغیر 
وابسـته و متغیرهـای شـاخص قیمـت مصـرف کننـده، تولیـد ناخالص داخلـی، طرح  های 
مصوب سـرمایه  گذاری خارجی، نرخ تشـکیل سـرمایه ثابت و واردات کاالهای سرمایه  ای 
بـه قیمـت ثابـت سـال 9۰ و متغیر مجـازی تحریم  ها )تحریم  هـای ایاالت متحـده آمریکا( 
بـه عنـوان متغیـر توضیحـی وارد مـدل گردیده  اسـت. براسـاس نتایـج ایـن مطالعـه تولید 
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ناخالـص داخلـی و نـرخ تشـکیل سـرمایه ثابـت و طرح  هـای مصـوب سـرمایه  گذاری 
خارجـی در دوره مذکـور تاثیـر مثبـت و معنـی  داری بـر متغیـر وابسـته داشته  اسـت کـه 
متناسـب بـا الگوهـای نظـری اسـت. اثـر تحریـم بـر ورود سـرمایه مسـتقیم خارجـی از 
کشـورهای منطقـه معنـی  دار نبـوده که می  توانـد دلیلی بـر تفـاوت الگوی سـرمایه  گذاری 

مسـتقیم خارجـی سـرمایه  گذاران کشـورهای منطقـه در ایران باشـد.
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شناخت عوامل موثر بر توسعه تجارت دو جانبه ایران و روسیه در شرایط تحریم
احسان رسولی نژاد؛ دکترای اقتصاد جهان، استادیار گروه مطالعات روسیه، دانشگاه تهران – 

ساره جمشیدی؛ کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران

آخرین دور تحریم های غرب علیه ایران مربوط به مسئله برنامه هسته  ای این کشور است 
سرمایه  گذاری  کاهش  آن،  واردات  مهم  با شرکای  تجارت  کاهش  موجب  که  به  طوری 
ارزش پول ملی، ممنوعیت  ارز خارجی کشور، کاهش  مستقیم خارجی، کاهش درآمد 
انتقال فناوری  های نوین علمي در حوزه  های مختلف، افزایش هزینه  های حمل و نقل و 
سایر هزینه  های معامالتی شدند و اقتصاد کشور را به چالش کشیدند. به لحاظ اهمیت 
توسعه تجارت ایران و روسیه در مقابله با تحریم  های غرب علیه آن  ها، در پژوهش حاضر 
با بهره  گیری از روش علمی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت شناسایی مهم  ترین عوامل 
متاثر از تحریم  ها و موثر بر مراودات تجاری میان دو کشور، به تجزیه و تحلیل نظرات 
15 خبره از روسیه و ایران می  پردازیم. نتایج این پژوهش نشان می  دهد عوامل پولی - 
کانال  های  مهم ترین  ارزی،  نوسانات  و  تولید  نهاده  شدن  گران  تجاری،  مالی، چرخش 
تاثیرگذاری تحریم  ها بر تجارت این دو کشور هستند. سیاست  های راهبردی جهت توسعه 
تجارت دو کشور به صورت ذیل قابل ارائه هستند: ایجاد صندوق مشترک مالی، بهبود 
دو  عملیاتی  سیاست  های  از  ترجیحی  تعرفه  های  وضع  جهت  در  مذاکره  و  پولی  نظام 
در  فعال  روسی  متوسط  و  کوچک  شرکت  های  با  ارتباط  برقراری  برای  تالش  کشور؛ 
حوزه انرژی به عنوان اولویت  های تجارت خارجی کشور ایران؛ اختصاص یارانه حمل 
و نقل )استفاده از الگوی چینی در ایجاد صرفه اقتصادی در برخی مسیرهای حمل و نقل 
گران در پروژه یک کمربند، یک جاده( به شرکت  های فعال در جهت تعدیل هزینه  های 
این حوزه؛ پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ استفاده از سامانه سپام ایران و اتصال 
آن به سوئیفت روسی؛ استفاده از پیمان پولی دوجانبه و رمزارز؛ سیاست  های پولی بانک 
مرکزی و سیاست  های مالی دولت ایران برای هدایت الگوی مصرف خانوارهای ایرانی به 
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سمت افزایش تقاضای معامالتی و کاهش تقاضای احتیاطی و سفته بازی و افزایش حجم 
مبادالت تجاری میان ایران و روسیه؛ استفاده از سیاست کنرسیوم صادراتی به عنوان راهی 
مطمئن و مناسب جهت هم  افزایی در بخش صادرات محصوالت ایرانی به کشور روسیه؛ 
ایجاد بارانداز در بنادر مقصد کاالهای صادراتی ایران جهت افزایش قدرت چانه  زنی و 
قیمت  گذاری محصوالت ایرانی در بازار روسیه و افزایش دامنه فعالیت میربیزنس بانک 

در جهت بهبود روابط مالی و بانکی میان دو کشور.
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بررسی سواپ سیمان با کشور عراق به عنوان راهکاری جهت ورود به بازار سوریه
محمدعلی زمانی، علی همایون و مسعود رسولی امیرآبادی؛ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 

دانشگاه امام صادق )ع(

زیرساخت  های  توسعه  در  اساسی  نقشی  پایه،  صنایع  از  یکی  عنوان  به  سیمان  صنعت 
اقتصادی هر کشور بر عهده دارد. این صنعت در کشور ما همواره محل توجه بوده به 
طوری که در طول سال  های اخیر همواره جایگاه ایران در زمینه صادرات این محصول 
پس  دیگرسو،  از  بوده  است.  ارتقا  و  رشد  حال  در  تولیدکننده  کشورهای  سایر  بین  در 
به  وافری  نیاز  زیرساخت  های خود،  بازسازی  زمینه  در  این کشور  تحوالت سوریه،  از 
این کاالی استراتژیک دارد، مشکالت و مسائل ناشی از حمل و نقل و صرفه اقتصادی 
صادرات به این کشور موانعی جدی جهت واردات و تأمین این کاال برای سوریه ایجاد 
نموده  است؛ از طرفی عراق به واسطه تأمین نیاز داخلی خود امکان پوشش میزان تقاضای 
به عنوان راهکاری  – عراق - سوریه  ایران  ندارد. سواپ سیمان میان  کشور سوریه را 
جهت پوشش میزان بیشتری از تقاضای این کشور و استفاده از فرصت  های اقتصادی آن 
پس از جدی شدن خط راه آهن شلمچه - بصره می  تواند راه  گشا باشد. این پژوهش به 

بررسی این راهکار بر اساس آمار و اطالعات موجود پرداخته  است.
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ظرفیت نظام بانکی و مالی چین برای انجام مبادالت دوجانبه در شرایط تحریم
حسین عطااللهی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

با  ایران  مبادالت تجاری  ایران،  آمریکا علیه  از جانب  بانکی  پولی و  اعمال تحریم  های 
کشورهای طرف تجاری را پرهزینه و پیچیده ساخته  است. تحریم  ها و تهدیدات آمریکا 
در  حضور  دلیل  به  بین  المللی  بزرگ  و  مطرح  بانک  های  از  بسیاری  شده  است  موجب 
ایران  با  همکاری  ادامه  از  دالری،  پرداخت  نظام  به  وابستگی  و  آمریکا  مالی  بازارهای 
واهمه داشته  باشند. در این شرایط، جهت بی  اثر کردن تحریم  ها و تسهیل و حفظ روابط 
اندیشیده شود. یک  تدابیر ویژه و خالقانه  بین  المللی کشور الزم است  مالی  تجاری و 
راهکار اساسی بی  نیاز کردن کشور به نظامات مالی و بانکی آمریکایی و متحدان آن است 
به گونه  ای که همکاری بانکی ایران با کشورهای طرف تجاری، در بسترهای مستقل از 
این نظام صورت بگیرد. در همین راستا بررسی  ها حاکی از آن است که بانک  های مختلف 
در کشورها، الزامًا در فضای نظام دالری فعالیت نمی  کنند و همه آن  ها، به چرخه دالری 
بین  المللی  ارزی  فعالیت  بانک  ها،  این  اکثر  همچنین  نیستند.  وابسته  و  نداشته  دسترسی 
مرتبط با بازارهای مالی آمریکا انجام نمی  دهند. در واقع بخش قابل توجهی از بانک  ها در 
کشورهای مختلف، در فضای ارز ملی کشور خود فعال بوده و به نظامات پرداخت داخلی 
متصل هستند. در نتیجه در اکثر کشورهای طرف تجاری ایران، این امکان فراهم است 
که در صورت برآورده شدن برخی الزامات، با بانک  ها بدون آن که واهمه از تحریم  های 
آمریکا و قطع دسترسی به چرخه دالر وجود داشته  باشد، وارد تعامل شد. به عنوان یک 
نمونه در زمینه یافتن بانک  هایی که مستقل از نظام پرداخت دالر فعالیت می  کنند می  توان 
به بانک  های کشور چین اشاره کرد. کشور چین یکی از کشورهایی است که طی سال  های 
اخیر، از شرکای اصلی تجاری ایران بوده  است. آمار تراکنش روزانه با این کشور نشان 
می  دهد مبادالت مالی ایران و چین، از طریق بانک  های کوچک و متوسط این کشور که 
ویژگی  های گفته شده را دارا هستند، امکانپذیر است. در واقع برای مبادله با چین، نیاز 
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به تعامل با بانک  های بزرگ این کشور که امکان تحریم آن  ها توسط آمریکا وجود دارد، 
نیست. مطالعات صورت گرفته و تحقیقات میدانی نشان می  دهد بانک  های فعال متعددی 
آن  ها  با  چین،  با  روزانه  مبادالت  برای  می  تواند  ایران  که  دارد  وجود  چین  کشور  در 
همکاری نماید. همچنین از طریق سیستم CIPS چین که یک سیستم پرداخت بین  المللی 
یوآنی است و مستقل از نظام پرداخت دالری عمل می  کند، ایران می  تواند مبادالت بانکی 
خود با این کشور و حتی دیگر کشورهای فعال در این سیستم را مستقل از سوئیفت و 

سیستم پرداخت دالری مدیریت نماید.
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آسیب  شناسی برنامه توسعه تجاری در ایران
متین فخیمی اکمل و امیر کارگر؛ دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق )ع(

توسعه اقتصادی همواره به  عنوان یک هدف اصلی و اساسی مورد توجه دولت  ها بوده و 
هست، چرا که امروزه تعیین  کننده میزان قدرت سیاسی و منطقه  ای دولت  ها توان اقتصادی 
ناخالص  تولید  میزان درآمد سرانه، حجم  به معنی  اقتصادی می  تواند  آن  هاست. توسعه 
داخلی و رتبه تجاری کشورها در موازنات تجارت جهانی باشد. مشکالت اساسی زیادی  
ایران  در  تجاری  توسعه  سیاست  های  نرسیدن  ثمر  به  موجب  اسالمی  انقالب  از  پس 
گردیده  است، راهکارهای جمهوری اسالمی در ایجاد توسعه تجاری در ساحت نظر بسیار 
گسترده بوده اما در ساحت عمل همواره دچار اختالل و اختالف در توازن توان اجرایی و 
چشم  انداز ترسیمی بوده  است همین طور الگو قرار دادن تجربیات و سابقه دیگر کشورها 
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات و پیمودن مسیر درست برای به حداقل رساندن خطا و 
بهبود درصد موفقیت از موارد عدم توجه در ایران بوده  است. به همین سبب مقاله حاضر 
به روش فراترکیب نحوه صحیح توسعه تجاری در تجربه و تاریخ کشورهای توسعه  یافته 
را بررسی کرده، مفهوم دقیق و هدف آن را بیان نموده و به کندوکاو در مورد همین بخش 
در مسیر توسعه اقتصادی کره جنوبی پرداخته و سعی کرده تا با ذکر کردن راهکارهای 
موفقت آمیز کره جنوبی و کشورهای مشابه آن به آسیب  شناسی سیاست  های جمهوری 

اسالمی در این باره بپردازد.
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توسعه تجارت خارجی در بستر جبهه مقاومت؛ مطالعه موردی کشور سوریه
امیرحسین ذاکر مسکر و محمدحسین احدی مجدآبادی؛ دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق )ع(

از  استفاده  و  بیرونی  ارتباطات  اقتصاد،  هر  در شکوفایی  موثر  عوامل  مهمترین  از  یکی 
قبیل  از  مقاومت  با وقوع شرایط جنگ در کشورهای  اقتصادها می  باشد.  ظرفیت دیگر 
با  اسالمی  جمهوری  که  آمد  به  وجود  متنوعی  اقتصادی  زمینه  های   … و  عراق  سوریه، 
استفاده از آن می  تواند از یک جهت به تقویت اقتصاد خود و از طرف دیگر به تحکیم 
ابزارهای حضور در  از  بپردازد.  اقتصادی در جریان مقاومت  بنیان  دیپلماسی و تقویت 

منطقه، عرصه تجارت بین الملل می  باشد.

در شرایط فعلی کشورهای روسیه، ترکیه و… نگاه ویژه  ای به ظرفیت  های اقتصاد سوریه 
دارند که در صورت غفلت و تعلل ایران، این فرصت می  تواند از دست برود. با توجه 
مختلف  زمینه  های  در  مصرفی  بازارهای  وجود  و  اقتصادی  زیرساخت  های  نابودی  به 
خوراک، پوشاک، کشاورزی و … می  توان زمینه حضور ایران جهت صادرات و واردات 
از  برخی  راه  اندازی  با  می  توان  همچنین  نمود.  فراهم  را  سوریه  کشور  در  بازسازی  و 
زیرساخت  های اقتصادی سوریه، بخشی از محصوالت مورد نیاز خود را که از کشورهای 
مختلف وارد می  شود، با هزینه کمتر از طریق واردات از سوریه تامین کرد که موجبات 

توسعه و پیشرفت آن کشور را نیز مهیا می  کند.

صادرات خدمات فنی و مهندسی از بخش  هایی است که در داخل کشور توان آن وجود 
آن  بازسازی  فرآیند  در  به سوریه  زمینه  این  در  توجهی  قابل  ظرفیت صادرات  و  دارد 
فراهم است. بنابراین ایران می  تواند در زمینه  هایی همچون ساخت نیروگاه  های تولید برق، 
توسعه زیرساخت  های ارتباطی همچون جاده و ریل، ساخت سد و مسکن و همچنین 

بازسازی کارخانجات این کشور به صادرات خدمات فنی و مهندسی بپردازد.

ایران می  تواند در بخش  هایی همچون صادرات محصوالت  نیز  کاال  زمینه صادرات  در 
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غذایی و کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات، فرآورده  های غذایی و دارویی، لبنیات و 
همچنین آرد گندم برای تولید نان، محصوالت مکانیکی و برقی همچون تجهیزات مورد 
فوالدی، محصوالت  منازل مسکونی، محصوالت  و  کارخانجات  نیروگاه  ها،  در  استفاده 
پتروشیمی و حتی حامل  های انرژی به کشور سوریه صادرات داشته  باشد. ظرفیت تولیدی 
ایران در این بخش  ها به قدری است که امکان صادرات آن به سوریه فراهم است و الزم 

است روند صادرات این محصوالت مورد تفاهم دو طرف قرار بگیرد.
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طراحی الگوی پیمان پولی با روش حسابداری یورویی به عنوان 
جایگزین سیستم معامالت دالری

حسین عطااللهی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تحریم  های آمریکا به  خصوص تحریم  های ثانویه، ارتباط مالی و تجاری ایران با عرصه 
بین  المللی را دچار مشکل کرده  است. اغلب تحریم  های پولی و بانکی آمریکا با استفاده 
از سلطه  ای که این کشور از طریق »سیستم معامالت دالری« بر نظام مالی بین  المللی پیدا 
کرده  است، اعمال می  شود. لذا برای بی اثر کردن بخش بزرگی از تحریم ها ضروری است 
سازوکارهای معامالتی و پرداختی جایگزین سیستم دالری را عملیاتی کرد. برای بی اثر 
معامالت  از سازوکار جایگزین سیستم  دارد  بانکی ضرورت  و  پولی  کردن تحریم های 
و  معامالتی  سازوکار  شود.  استفاده  معامالت  تسویه  و  پرداخت  ابزار  عنوان  به  دالری 
اما در عین  ابزار پرداخت بودن را برعهده بگیرد؛  باید کارکرد  پرداختی جایگزیِن دالر 
حال مبنای سنجش قیمت و حسابداری می  تواند کماکان به  وسیله یورو انجام شود. یکی 
از سازوکارهای معامالتی که در آن نقش ارزهای ثالثی از قبیل دالر حذف شده  است، » 
الگوی پیمان پولی با روش حسابداری یورویی« است. با استفاده از سازوکار پیمان پولی 
می  توان با تفکیک کارکردهای پول، از ارزهای ملی برای تسویه و پرداخت و از یورو به 
عنوان ابزار سنجش قیمت و حسابداری استفاده کرد. با استفاده از این سازوکار این امکان 
وجود دارد که کشورها بدون وابستگی به نظام پرداخت دالر یا یورو، به صورت مستقیم 
و از ارزهای ملی خود به عنوان راهکار معامالتی و پرداختی استفاده کنند. در بسیاری از 
کشورها با این شیوه، بانک  های مرکزی یک کانال مالی جدید ایجاد کرده  اند که معامالت 

دوجانبه را مدیریت می  کنند.
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راهکارهای کالن اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی
رضوان آقامیرزایی و یاور دشت  بانی؛ پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش  های بازرگانی

ویژگی  های جغرافیای سیاسی ایران در حد فاصل منطقه آسیای مرکزی ،خلیج فارس و 
غرب آسیا، همواره زمینه  های مناسبی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه  ای در سیاست 
خارجی ایران فراهم کرده  است. عالوه بر الزام  های ناشی از تحقق اهداف سند چشم  انداز 
بیست ساله کشور و تاکید بر نقش همکاری  های منطقه  ای به  عنوان یک بازدارنده موثر 
برای تضمین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور، در سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی نیز 
بر توسعه این همکاری  ها تاکید شده  است. در بند دوازدهم این سیاست  ها که مربوط به 
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  پذیری اقتصاد کشور است، به توسعه پیوندهای 
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به  ویژه همسایگان 

و نیز استفاده از ظرفیت  های سازمان  های بین  المللی و منطقه  ای تاکید شده  است.

با  که  ایجاب مي  کند  فرهنگي هر کشوري  و  اقتصادي  در حال حاضر، حیات سیاسي، 
سازمان  هاي منطقه  ای و جهانی تعامل داشته  باشد. در واقع اهمیت و ضرورت پیوستن به 
سازمان  هاي بین المللي از آن  جا ناشي مي  شود که هر یک از آن  ها، ضمن این که کانوني 
براي تبادل نظر و هم  فکري تلقي مي  شوند، مي  توانند بخشي از نیازهاي اعضا را که به 
از مشکالت را حل و  بر نمي  آیند، مرتفع ساخته و گوشه  اي  انجام آن  از عهده  تنهایي 
با هم قرار گیرد،  ارتباط مستقیم  منافع چند کشور در  به  عنوان نمونه وقتی  فصل کنند. 
احتمال تحریم  های بین  المللی علیه کشورهای عضو آن سازمان کاهش یا تخفیف می  یابد. 
چراکه کشورهای دیگر هم برای رهایی از به خطر افتادن منافعشان، تا حد توان در مقابل 

تحریم  های احتمالی ایستادگی خواهند کرد.

و  کشور  اقتصادی  بنیان  های  تقویت  راستای  در  کاربردی،  رویکردی  با  حاضر  بررسی 
یافتن راهکارهایی جهت حضور موثر در سازمان  های منطقه  ای و بین  المللی، با توجه به 
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سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی، صورت گرفته  است. در این بررسی، ابتدا شاخص  هایی 
اقتصادی )اکو(،  بالقوه سازمان  های همکاری  های  پتانسیل  های  جهت مقایسه و شناخت 
معرفی می  شود و  بریکس  گاز، گروه دی هشت و گروه  مجمع کشورهای صادرکننده 
بهره  مندی  مناسب جهت  راهکارهای  مذکور،  گروه  های  و  سازمان  ها  با  آشنایی  از  پس 
ارائه  مقاومتی  اقتصاد  مختلف  بندهای  تحقق  راستای  در  تشکیالت  این  از ظرفیت  های 

می  گردد.

از مهم  ترین نتایجی که این پژوهش به آن دست یافته  است می  توان به موارد زیر اشاره 
با شرکای تجاری مانند چین و هند؛  از پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه  کرد: استفاده 
همکاری با روسیه در زمینه تهاتر نفت با کاالهای اساسی و توسعه میادین گازی و تولید 
و تجارت گاز؛ همکاری با آفریقای جنوبی در زمینه ساخت پاالیشگاه؛ ایجاد و تقویت 
حمل و نقل بین  المللی با مشارکت روسیه در زمینه تجارت زمینی آسیا و اروپا و مشارکت 
با  هند در زمینه ارتقاء منطقه آزاد چابهار به  عنوان مبدأ محور توسعه شرق؛ تالش برای 
افزایش همکاری   های اقتصادی با کشورهای عضو گروه دی هشت و الویت دادن تجارت 
با کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، ترکیه و بنگالدش و نیز جذب سرمایه خارجی از 
افزایش سهم  و  با کشورهای عضو  پولی  پیمان  های  اندونزی؛ عقد  و  مالزی  کشورهای 

تجارت با این کشورها خصوصا ترکیه، پاکستان و قزاقستان.
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ضرورت  های سیاست منطقه  ای ج.ا.ایران برای تحقق الگوی اقتصاد 
مقاومتی؛ با تاکید بر تسهیل مبادالت تجاری و مالی

رحمان حبیبی؛ کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

امروزه همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه با توجه به ابعاد ژئوپولیتیکی، فرهنگی، 
نیازهای اقتصادی و کاهش هزینه مبادالت تجاری بیشتر شده  است. از آن  جایی  که ج.ا.ایران 
با پانزده کشور مرز خاکی و دریایی دارد و در اقتصاد مقاومتی به  ویژه در بند دوازدهم 
سیاست  های کالن اقتصاد مقاومتی نیز همسایگان از جایگاه ویژه  ای برخوردارند؛ درنتیجه 
با  همسایگان  چراکه  می  شود.  محسوب  امری ضروری  همسایه  کشورهای  با  همکاری 
توجه به ظرفیت  هایی که دارند می  توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و به  طورکلی 
پی  در  نیز  حاضر  پژوهش  راستا،  این  در  باشند.  نقش  دارای  ملی  اقتصاد  مقاوم  سازی 
فشارهای  و  تحریم  ها  به  توجه  با  ج.ا.ایران  که  است  اصلی  پرسش  این  به  پاسخگویی 
و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  همسایگان  ظرفیت  از  می  تواند  بین  المللی چگونه 
به  طورکلی در مقاوم  سازی اقتصاد ملی استفاده نماید؟ پاسخ احتمالی به پرسش مذکور 
توسعه  که  مقاومتی  اقتصاد  دیپلماسی  فعال  سازی  با  ج.ا.ایران  که  است  شکل  بدین 
موافقت  نامه  های تجارت منطقه  ای و همچنین گسترش مبادالت بانکی و ارزی با شرکای 
راهبردی را به دنبال دارد، می  تواند از ظرفیت یک هزار میلیاردی بازار مصرف کشورهای 
استفاده  منطقه  کشورهای  انرژی  بازار  همچنین  و  غیرنفتی  صادرات  حوزه  در  همسایه 
نماید. بدین ترتیب پژوهش حاضر سعی دارد با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با اتکا به 

منابع اسنادی موضوع مذکور را مورد بررسی قرار دهد.
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سازمان همکاری اقتصادی )اکو(: موانع همگرایی و ارائه راهکار
مصطفی سلیمی مفرد؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

سازمان همکاری اقتصادی )اکو(، سازمانی منطقه  ای با ده کشور عضو از جنوب غرب 
آسیا، آسیای میانه و قفقاز است که با هدف تقویت و توسعه همکاری  های اقتصادی و 
از مهم  ترین و حساس  ترین مناطق جهان تأسیس شد. موقعیت ممتاز  تجاری، در یکی 
بازار مناسب، منابع عظیم نفتی و گازی، مواد  ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، جمعیت و 
معدنی و مواد خام سرشار بر اهمیت و جلب توجه این سازمان منطقه  ای و امیدواری 
و  اهمیت  این  رفته  رفته  اما  افزود.  آن  اعضای  بین  در  اقتصادی  تعمیق همگرایی  برای 
جلب توجه جای خود را به یأس و ناامیدی در مورد آینده اکو داد تا جایی که برخی 
کارشناسان و تحلیل  گران عدم توفیق این سازمان را با توجه به مشکالت و موانع سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، ساختاری و فرامنطقه  ای اعالم کردند. در این مقاله کوشش می  شود 
ضمن بررسی تاریخچه و روند شکل  گیری اکو، به ساختار و در عین حال موانع تعمیق 
همکاری  ارتقای سطح  برای  راهکارهایی  نهایت  در  و  پرداخته  آن  اقتصادی  همگرایی 

اقتصادی و توسعه روابط تجاری کشورهای عضو ارائه شود.
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چارچوبی برای تدارک برنامه  های اقدام توسعۀ تجارت با کشورهای هدف؛ 
مطالعۀ موردی توسعۀ تجارت در منطقۀ قره باغ بعد از جنگ 2۰2۰ میالدی
احسان سلطانی فر؛ دکترای مدیریت بازرگانی، کارشناس اقتصادی وزارت امورخارجه – ایرج 

الهی؛ دکترای مدیریت راهبردی، کارشناس ارشد مسائل منطقه  ای وزارت امورخارجه

در تاریخ مناسـبات اقتصادی جمهوری اسـالمی ایران بطور مسـتمر شـاهد برهه  هایی 
بوده  ایـم کـه بـه علت حـوادث اجتماعـی - سیاسـی در محیـط پیرامونی کشـور یک 
بـه اصطـالح پنجـرۀ فرصـت پیـش روی نظـام تجـاری کشـورمان گشـوده شـده اما 
بـه دلیـل نداشـتن برنامـه و اسـتراتژی جامع  نگـر و پویـا و فقـدان پاسـخ  های کوتـاه 
و برنامه  هـای بلنـد مـدت نظـام اقتصـادی - سیاسـی کشـور موفق بـه بهره  برداری از 
آن فرصـت نشده  اسـت. یکـی از ایـن برهه  هـا درگیری  هـای ارمنسـتان و آذربایجـان 
در اواخـر سـال 2۰2۰ میـالدی اسـت کـه به طـور تؤامـان فرصت  هـا و چالش  هائـی 
را بـه لحـاظ سیاسـی و اقتصـادی متوجـه جمهـوری اسـالمی ایـران کرده  اسـت. بـر 
همیـن اسـاس پژوهـش حاضـر تـالش کـرده تـا در چارچـوب یـک اقدام  پژوهی بر 
بـا موضـوع  اظهـارات مسـئولین  )غیرطبقه  بندی  شـده( و  اخبـار و گزارشـات  روی 
آذربایجـان و ارمنسـتان بعـد از 2۰2۰ چارچوبـی را بـرای تهیـة نقشـة راه تجاری یا 
برنامـة توسـعة مناسـبات تجـاری بـا منطقـة مـورد بررسـی طراحـی و ارائـه نمایـد. 
تهیـة نقشـه  های  بـرای  پیشـنهادی در عیـن سـهولت می  توانـد  روش و چارچـوب 
پویـای توسـعة تجـارت و همکاری  هـای اقتصـادی بـا سـایر کشـورها و بلوک  هـای 
تجـاری(در چارچـوب تعامـالت تخصصـی بیـن سـازمان  ها و نهادهـای مسـئول در 
کشـور بـا شـرکای خارجـی، برنامـه ریزی  هـای کمیسـیون  های مشـترک اقتصـادی و 
ابتـکارات سـایر ارگان  هـای ذیربـط نظیـر سـتاد فرماندهـی اقتصادمقاومتـی( مـورد 

اسـتفاده قـرار گیرد.
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توافق  های تجارت منطقه آزاد و اندازه بازار
سید محسن سجادی؛ استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید – معصومه والی؛ دانشجوي دکتری 

اقتصاد بین الملل دانشگاه مفید

یکی از محورهای 2۴ گانه در اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم صادرات است، این امر بدون 
شکل  گیری منطقه آزاد تجاری امکان  پذیر نیست. به منظور بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی 
منطقه آزاد تجاری و همکاری میان کشورهای منطقه، بازی سه مرحله  ای میان سه کشور 
فرضی تعریف می  شود. در مرحله اول، ابتدا کشورها وارد مذاکره می  شوند و سپس، مقدار 
تعرفه مشخص می  گردد و در نهایت، بر اساس راه حل رقابت کورنو، نقطه تعادلی تعیین 
می  شود. فرضیه اصلی در این مقاله آن است که با افزایش سهم صادرات کشور، اقتصاد 
ایران مقاوم تر خواهد شد. از طرفی نیز با توجه به آن که هدف بازیکنان، حداکثر کردن 
رفاه کشورشان است. در این میان، حاالت مختلفی در مذاکره میان کشورهای منطقه در 

نظر گرفته می  شود: عدم مذاکره، منطقه آزاد تجاری دو جانبه، تجارت چند جانبه.

ساختار  لحاظ  از  کشورها  شباهت  فرض  با  که  است  آن  از  حاکی  تحقیق  یافته  های 
قدرت  میزان  واقع،  در  می  کند،  ایفا  بازی  فرآیند  در  مهمی  عامل  بازار  اندازه  اقتصادی، 
چانه  زنی طرفین در شکل  گیری منطقه آزاد تجاری را مشخص می  نماید. هنگامی که اندازه 
بازار در کشور غیر عضو کوچکتر از کشورهای عضو باشد، منطقه آزاد تجاری مشترک 
به منطقه آزاد چندجانبه تبدیل می  شود و در صورتی که اندازه بازار در کشور غیر عضو 
به  ندارد که  امکان  آزاد تجاری مشترک  باشد، آن  گاه منطقه  از کشورهای عضو  بزرگتر 
تجارت چندجانبه منتهی شود. در نتیجه براي تحقق اقتصاد مقاومتي مذاکره با کشورهاي 

با ساختار اقتصادي مشابه و یا اندازه بازار بزرگ  تر پیشنهاد مي  شود.
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ــت  ــش نشس ــری از 6 پی ــزارش تصوی ــش، گ ــن بخ در ای
ــت. ــده اس ــه ش ــش ارائ ــی همای تخصص

گـزارش تصـویری اول
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هفتمیــن همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی 29 
ــاه ســال 1399 در دانشــگاه علــم و صنعــت  بهمــن م

ــت. ــه آمده اس ــزارش آن در ادام ــه گ ــد ک ــزار گردی برگ

گزارش روز همایش

فصـل پنجم
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مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیته علمی هفتمین همایش 
ساالنه اقتصاد مقاومتی، در سخنرانی افتتاحیه همایش یکی از اقدامات ارزشمند اندیشکده 
از  تقدیر  با  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد  برگزاری همایش  های ساالنه  را  مقاومتی  اقتصاد 
موضوع انتخاب شده برای همایش سال جاری گفت: در شرایط تحریم  ها و فشارهای 

بین  المللی اهمیت توسعه تجارت منطقه  ای افزایش می  یابد.

ارسال 7۰ مقاله به کمیته علمی همایش تجارت منطقه  ای

وی افزود: پس از فراخوان دریافت مقاالت که از 1 دی ماه انجام شد، از بیش از 7۰ مقاله 
ارسالی برای دبیرخانه هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، 3۶ مقاله در مرحله اول 
مورد تایید قرار گرفت و وارد فرآیند بررسی نهایی شد. از این میزان، 2۸ مقاله به تایید 

نهایی کمیته علمی رسید و حد نصاب الزم را کسب نمود.

غضنفری ادامه داد: از دیرباز در مورد تجارت منطقه  ای صحبت  های زیادی شده  است اما 
در سال  های اخیر موفقیت  های قابل توجهی در این حوزه نداشته  ایم. گفتمان  سازی در این 
موضوع و ایجاد ارتباط میان نخبگان علمی و عملیاتی و تجاری و سیاستگذاران از اهداف 
اصلی این همایش است. معموال مقاالت این همایش در اختیار مسئولین قرار می  گیرد که 

می  تواند در جهت بهبود وضعیت تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

سخنرانی دکتر مهدی غضنفری
در افتتاحیه همایش

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت
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برگزاری 6 پیش  نشست حول همایش برای بررسی ابعاد تجارت منطقه  ای

وی افزود: ۶ پیش  نشست تا امروز و به عنوان مقدمه همایش اصلی برگزار شده  است 
اهمیت  درخصوص  پیش  نشست  اولین  می  شود.  ارائه  آن  ها  از  گزارش خالصه  ای  که 
حرکت  ضرورت  بر  آن  در  و  شد  برگزار  تجاری  چندجانبه  و  دوجانبه  توافقات 
پرسرعت ایران در این مسیر تاکید شد. مهم  ترین موضوع در نشست دوم فرصت  های 
و  شد  مطرح  چین  توسط  که  طرحی  بود.  ابریشم  جاده  قالب  در  منطقه  ای  تجارت 
چین در قالب آن در پی بدست آوردن جایگاه خود به عنوان اولین قدرت اقتصادی 
این  در  باید  که  نموده  است  طرح  این  از  کمی  بسیار  استفاده  ما  کشور  است.  جهان 

حوزه کار شود.

وزیـر اسـبق صنعـت، معدن و تجارت ادامه داد: در نشسـت سـوم بحـث مبادالت مالی 
تحریـم ناپذیـر مطـرح شـد. یکـی از فشـارهای مهـم تحریم  هـا مسـاله جابجایـی پول 
اسـت. بـا اسـتفاده از روش  هـای نوین مبـادالت مالـی می  توان فشـار ایـن تحریم  ها را 
کاهـش داده و تجـارت منطقـه  ای را انجـام داد. در نشسـت چهـارم و پنجـم، به ترتیب 
بـه »تجـارت بـا عـراق و سـوریه« و »تجارت بـا افغانسـتان و پاکسـتان« و ظرفیت  های 
ایـن دو حـوزه پرداختـه شـد. مـا در مـورد عـراق ظرفیت  های زیـادی داریم کـه هنوز 
فعـال نشده  اسـت و در مـورد سـوریه نیـز عمـال کار خاصـی انجام نشده  اسـت. شـهید 
سـلیمانی همـواره تاکید بسـیاری داشـتند بـر اهمیـت کار اقتصادی در محـور مقاومت 
و حتـی دفتـر اقتصـادی در سـوریه تاسـیس نمودنـد. بایـد تجـارت با این کشـورها را 
تسـهیل نمـود. نشسـت ششـم تجـارت منطقـه  ای بـرق بـود کـه در ایـن حـوزه نیـز با 
شـناخت ظرفیت  هـا، تقویـت زیرسـاخت  ها و ایجـاد سـازوکارهای درسـت همـکاری 

منطقـه  ای، اقدامـات موثـری را می   تـوان انجام داد.
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تجارت ایران با کشورهای همسایه به مراتب کمتر از ظرفیت  هاست

غضنفری ادامه داد: آمارهای تجارت ایران با کشورهای همسایه و منطقه نشان از این دارد 
که در این زمینه بسار عقب هستیم و از ظرفیت  ها استفاده نکرده  ایم. واردات پاکستان در 
طول سال 5۰ تا ۶۰ میلیارد دالر است. در این 5۰ تا ۶۰ میلیارد دالر سهم ما تنها 5۰۰ 
میلیون دالر است. این آمار نشان  دهنده عدم موفقیت حوزه تجارت ما در کار با پاکستان 
است. در مورد عراق در سال 2۰19، ۶۰ میلیارد دالر بوده  است. سهم ما از این تجارت 
تنها ۶ میلیارد دالر است. اگرچه آمارهای غیررسمی تا 1۰ میلیارد دالر هم مطرح می  شود. 
واردات افغانستان 7 میلیارد دالر است. سهم ایران از این تجارت 1.2 میلیارد دالر است. 
ما اولین صادرکننده به افغانستان هستیم اما باز هم سهم کمی از بازار افغانستان داریم. 
به موقعیت  با توجه  نیاز منطقه هستیم که  تا 2۰ درصد  تامین  کننده 1۰  تنها  ما  بنابراین 

جغرافیایی و ظرفیت  های ایران بسیار اندک است.

وی تصریح کرد: با بررسی آمارهای مربوط به سال 92 تا 9۸ می  توان دریافت که از سال 
9۶ تا به امروز، صادرات ما به کشورهای همسایه در مقایسه با سایر کشورها فزونی پیدا 
کرده  است. به این معنی که ما به سمت تجارت منطقه  ای رفته  ایم. اما از طرفی مجموع 
حجم   ،9۶ سال  در  مثال  عنوان  به  یافته  است.  کاهش  جهان  کشورهای  به  ما  صادرات 
صادرات ما به کشورهای همسایه 23 میلیارد دالر بوده  است و همین مقدار نیز صادرات 
فرامنطقه  ای داشته  ایم که جمعا به ۴۶ میلیارد دالر رسیده  است. اما این میزان در سال 93 
و 9۴ به بیشینه خود رسیده و تا 99 کاهش یافته  است. در مورد واردات می  توان گفت 
هم از همسایگان واردات کمتری داشته  ایم و هم از سایرین. در بهترین حالت سال 93، 
53 و سال 9۴، 5۴ میلیارد دالر بوده  است و در سال  های بعد به ۴3 میلیارد دالر کاهش 
یافته  است. با جمع نمودن این اعداد می  توان دریافت که حجم تجارت ما در سال  های 

اخیر روند کاهشی داشته  است.
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ظرفیت تجارت منطقه  ای ایران بیش از دو برابر وضع موجود است

عضو کمیته علمی همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه در توسعه تجارت باید 
به سمت واردات هم توجه شود گفت: وارداتی که من با آن موافقم و می  تواند پیشران 
کاالهای  واردات  است.  اولیه  مواد  و  سرمایه  ای  کاالهای  واردات  باشد،  کشور  توسعه 
لوکس و مصرفی اقدام نادرست و مخربی است. باید واردات پشتیبان تولید باشد. واردات 

در حوزه  هایی باید انجام شود که بتواند موتور محرک تولید باشد.

وی در پایان گفت: در شرایط تحریمی یکی از راهکارهای موثر در حفظ اشتغال کشور 
فرصت  های  زبانی  و  ملی  فرهنگی  نزدیکی  لحاظ  به  منطقه  کشورهای  است.  صادرات 
زیادی دارند که می  توان از این فرصت  ها استفاده نمود. دلیل بسیاری از عدم موفقیت  های 
ما در تجارت منطقه  ای مشکالت داخلی مانند روندهای معیوب گمرکی، استاندارد پایین 
به دو  ایران را  به سادگی می  توان تجارت منطقه  ای  با رفع موانع  … است.  تولیدات و 
برابر مقدار فعلی افزایش داد. کشور ترکیه تاکنون در حوزه تجارت منطقه  ای از ما پیشی 
گرفته  است و اگر اقدامات الزم انجام نشود در آینده کشورهای دیگر نیز در رقابت با ما 

پیروز خواهند شد.
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سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در سخنرانی افتتاحیه هفتمین همایش 
ساالنه اقتصاد مقاومتی ضمن تشکر از اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ترویج سیاست  های 
کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: در سال 91 نیز همایشی با همین عنوان توسط همین 
قرار  تمرکز  مورد  کشور  مختلف  بخش  های  در  حرکت  این  اگر  شد.  برگزار  مجموعه 
راهبرد  یک  انتخاب  با  باشیم.  آن  توجه  قابل  نتایج  شاهد  می  توانستیم  امروز  می  گرفت 

درست، می  توان مشکالت کالن کشور را حل کرد.

اقتصاد مقاومتی به معنای تعامل گسترده و سازنده با همه جهان است 

جلیلی ادامه داد: بعضا در هنگام مطرح کردن سیاست  های اقتصاد مقاومتی گفته می  شود 
که بدون داشتن روابط گسترده با کشورها امکان پیشرفت و رشد اقتصادی وجود ندارد. 
از  با کشورها  سازنده  و  تعامل گسترده  ندارد.  مقاومتی  اقتصاد  با  تناقضی  هیچ  این  اما 
الزامات مهم اقتصاد مقاومتی است. اگر بخواهیم جهش تولید داشته  باشیم، باید با ایجاد 

تعامالت سازنده با کشورها به دنبال جهش صادرات باشیم.

ایشان افزود: شناخت اشتراکات با سایر کشورها بسیار مهم است و می  توان این اشتراکات 
را به فرصت   تبدیل کرد. تالش دشمن نیز در جهت بزرگنمایی اختالفات و ایجاد موانع 
برای ایجاد روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه است. یکی از اهرم  هایی که دشمن 
از آن استفاده می  کند این است که به موازات تحریم  ها بسترهای اقتصادی را با کشورهای 
منطقه که ایران امکان حضور پر رنگ در آن دارد از بین می برد تا ظرفیت  ها و فرصت  های 

سخنرانی دکتر سعید جلیلی
در افتتاحیه همایش

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
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اقتصادی کشور تخلیه شود. اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که اگر دشمن 
سعی می  کند مانع شکل  گیری روابط ایران با کشورهای دیگر شود، ایران نیز باید ابزارهای 

الزم را فراهم نماید.

گسترش تعامالت خارجی، راهبرد بی  اثر کردن تحریم  ها

وی ادامه داد: وقتی دشمن می  خواهد فشار حداکثری را به ما تحمیل کند، راهکار این امر 
این است که ما در این جهت تالش کنیم که تحریم  ها بی  اثر شوند و دیگر موضوعیت 
نداشته  باشند. یکی از بسترهای بسیار مهم این امر، تعامالت گسترده با سایر کشورها به 
ویژه در منطقه خودمان و به طور خاص با همسایگان است. این گونه می  توان اقداماتی 
به ویژه در حوزه  نداشته  باشد. سیاست خارجی  دیگر تحریم موضوعیت  که  داد  انجام 

اقتصاد عرصه  ای است از دوستی  ها، دشمنی  ها و رقابت  ها.

جلیلی افزود: حتی در مورد کشورهای دوست که در مقام رقابت با ما نیستند، باید دقت 
داشت که آن  ها نیز نمی  توانند منافع خود را معطل ایران نگه دارند. ممکن است اولویت 
کشوری در تعامالت خارجی ما باشیم اما اگر ما وارد این بازار نشویم آن  ها معطل ما 
نمی  مانند. تحوالت اقتصادی منطقه در سال  های اخیر شتاب زیادی گرفته  است و ایران 
در صورتی که نتواند با سرعت مناسبی وضعیت تجارت خارجی خود را بهبود بخشد 

بسیاری از فرصت  ها را از دست خواهد داد. 

در  اقتصادی  نسبی  مزیت  های  ایران  کرد:  عنوان  نظام  مصحلت  تشخیص  مجمع  عضو 
حوزه انرژی، منابع اولیه، نیروی انسانی و دانش فنی دارد اما اگر به سمت بالفعل شدن این 
مزیت  ها نرویم کشورهای دیگر از این فرصت استفاده خواهند کرد. ضمن اینکه استفاده 
از این ظرفیت  ها مانع از اثرگذاری تحریم  ها و فشارهای دشمن است و اگر کشور از این 

ظرفیت  ها استفاده نکند شاید امکان تحمل این فشارها وجود نداشته   باشد.
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ظرفیت 4 میلیارد دالری کسب درآمد از ترانزیت کشور

ترانزیت زیادی  پتانسیل  های  نقل  نمونه در بحث حمل و  به عنوان  دکتر جلیلی گفت: 
وجود دارد. کریدورهای شمال – جنوب، شرق- غرب و جنوب شرقی 3 کریدور مهم 
کشور است که طبق محاسبات کارشناسان ظرفیت ترانزیت 5۰ میلیون تنی به ارزش ۴ 
میلیار دالر دارد. به عالوه، این ظرفیت حداکثر تا 3 برابر این مقدار یعنی 12 میلیارد دالر 
قابل افزایش است. اما این ظرفیت ترانزیتی همیشه به عنوان مزیت نسبی کشور ما باقی 

نمی  ماند.

وی ادامه داد: امروزه در کشورهای ما حرکت  هایی دارد شکل می  گیرد که این ظرفیت 
ترانزیتی و راهبردی ما را خنثی کند. در حالی که این ظرفیت ترانزیتی می  تواند تعامالت 
با مسیرهای ریلی  نماید. کشورهای رقیب  پایدار  با کشورهای همسایه تحکیم و  ما را 
چین، تاشکند، اکراین و لهستان در حال از بین بردن این فرصت هستند. چنین اتفاقی در 
مورد تنگه هرمز در جنوب نیز با احداث مسیرهای موازی گوناگون در حال روی دادن 

است.

اهمیت تعامالت اقتصادی بین  المللی کمتر از تحریم نیست

برای  آن  و چالش  های  تحریم  به  که  در کشور همان طور  امروزه  کرد:  تصریح  جلیلی 
اقتصاد کشور فکر می  کنیم باید به این نوع مناسبات میان کشورهای مختلف نیز توجه 
خنثی  سازی  امکان  شود  تقویت  کشور  منطقه  ای  اقتصادی  تعامالت  اگر  داشته  باشیم. 

تحریم  ها نیز وجود دارد.

نظر  از  ما  این حال  با  داریم، گفت:  را  گاز جهان  دومین ذخایر  ما  که  این  بیان  با  وی 
صادرات گاز در مقام هفدهم یا هجدهم هستیم. صادرات گاز ما 5 میلیارد دالر است 
که با شرایط فعلی می  تواند تا 13 میلیارد دالر افزایش یابد. خط لوله صلح قرار بود از 
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عسلویه به پاکستان و سپس به هند برود. ما این خط لوله را کامل نکردیم و اآلن در منطقه 
خطوطی موازی آن در حال شکل  گیری است. مزیت نسبی ایران تولید و انتقال گاز است 
که با خط لوله  ها و با اقدامات گوناگون دیگر هردوی این مزیت  ها را از ایران می  گیرند. 

صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان جنگ زده بیش از کل صادرات به اروپاست

افغانستان  ایران به کشورهای منطقه از جمله  وی تصریح کرد: فرصت صادرات برق 
توجهی می شود. در حال حاضر مجموعه  ای  بی  آن  به  که  مهم است  بسیار  و عراق  
در  سعودی  عربستان  و  آمریکا  سوی  از  فرصت  این  بردن  بین  از  برای  تالش  ها  از 
2۰ هزار مگاوات ظرفیت  نزدیک  ایام سال  برخی  ما در کشور در  انجام است.  حال 
مازاد برق داریم. صادرات این میزان برق مازاد در روزهای غیر اوج مصرف می  تواند 
را  برق  این ظرفیت صادرات  بیاورد.  ارمغان  به  ما  برای  را  میلیارد دالری   2 درآمدی 
نیز  را  فعلی  تا همین ظرفیت  رقبا در تالش هستند  داد در حالی که  افزایش  می  توان 

از ما بگیرند. 

وی خاطرنشان کرد: در سال 95 و 9۶ که گفته می  شد گشایش ایجاد شده و روابط ما 
گسترش یافته  است، صادرات غیرنفتی ما به افغانستان که کشوری جنگ زده است، 2 برابر 

کل صادرات ما به 2۸ کشور اتحادیه اروپا بود. 

بازار 13۰ میلیارد دالری پتروشیمی در منطقه

وی افزود: تمام تالش دشمن این است که ما نتوانیم ۶۰،7۰ میلیارد دالر نفت بفروشیم. 
دالری  میلیارد   13۰ بازار  منطقه  در  که  پتروشیمی  دستی  پایین  صنایع  برای  ما  اگر  اما 
نفت  فروش  به  نیازی  کنیم  استفاده  فرصت  این  از  و  داشته  باشیم  برنامه  ریزی  دارد 
نخواهیم  داشت. کشورهای همسایه ما 13۰ میلیارد دالر واردات محصوالت پایین  دستی 
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پتروشیمی دارند. ظرفیت تولید محصوالت پایین  دستی پتروشیمی کشور ما 12 میلیون تن 
است که دوسوم آن راکد است و با استفاده از این ظرفیت صادراتی می  توان آن را فعال 
نمود. اگر فرصت  های تجارت منطقه  ای به خوبی شناسایی شود می  توان تحریم  های نفتی 
را که ناشی از خام فروشی است بی اثر کرد. در واقع جهش تولید زمانی اتفاق خواهد 

افتاد که جهش صادرات نیز صورت گیرد.

لزوم استفاده از فرصت دوران بازسازی عراق و سوریه

با رصد تحرکات برخی کشورهای منطقه می  توان دریافت که روابط عمیق  افزود:  وی 
ایران و عراق است تا چه حد برای آن  ها ناراحت  کننده  دوستانه  ای که میان دولت  های 
است. بسیاری از کشورها تا مدت  ها پس از سقوط صدام روابط خوبی با عراق نداشتند 
اما امروزه تالش زیادی می  کنند تا برق عراق را تامین کنند و رابطه تجاری ایران و عراق 

را در حوزه برق منقطع نمایند. 

جلیلی ادامه داد: امروزه دو کشور عراق و سوریه پس از وقایعی که برایشان پیش آمد یک 
دوران بازسازی جدی دارند با حجم عظیمی از معامالت اقتصادی که برای بازسازی آن  ها 
باید انجام شود. این فرصتی ویژه برای ماست تا روابط اقتصادی و همبستگی و اتحاد میان 
کشورهای مسلمان را افزایش دهیم. اقتصاد مقاومتی به معنای تعامل گسترده و سازنده با 
همه جهان است. تعامل گسترده با همه جهان یعنی فقط به چند کشور محدود نگاه نکنیم 

و تنها روی آن  ها متمرکز نشویم.
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حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت در سخنرانی افتتاحیه هفتمین همایش ساالنه 
اقتصاد مقاومتی بیان داشت: دو بخش از سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی به کار ما مربوط 
می شود که یک بخش از آن صادرات است که بر صادرات با ارزش افزوده باالتر تاکید دارد 
و بخش دیگر هم دیپلماسی اقتصادی و تعامالت بین  المللی است. در هردوی این  ها دستگاه 
دیپلماسی و سیاستگذار تجارت خارجی باید کار خود را انجام می  دادند که تا حدودی هم 

انجام دادند.

وی ادامه داد: با توجه به تمرکز تحریم  ها بر محدود نمودن تعامالت تجاری بین  المللی 
ما، بهترین راه استفاده از فرصت تجارت با همسایگان است. تمرکز تجارت کشور بر 
چند کشور همسایه ریسک و خطر خاص خود را دارد ولیکن در حال حاضر چنین 
کشور  تجاری  و  توان صادراتی  افزودن  مناسبی جهت  استراتژی  و  راهکار  تمرکزی، 
کشوهای  به  خود  صادراتی  توان  به  درصد   7 تا   5 ساالنه  توانسته  است  ایران  است. 
همسایه اضافه کند تا جایی که بعد از فشار  های اخیر آمریکا و خروج از برجام، این 

روند شدت بیشتری گرفت.

ظرفیت 116۰ میلیارد دالری صادرات به 15 کشور همسایه

2۰19 نشان از آن دارد که کشورهای همسایه  افزود: آمارهای جهانی در سال  وی 
چندی  نیز  رهبری  معظم  مقام  داشته  اند.  واردات  دالر  میلیارد   11۶۰ باالی  ایران 
 2۰ برسد.  درصد   2۰ به  باید  واردات  این  از  ایران  سهم  که  نمودند  اشاره  پیش 

سخنرانی دکتر حمید زادبوم 
در افتتاحیه همایش

رئیس کل سازمان توسعه تجارت
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چنین  حاضر  حال  در  ما  که  است  دالر  میلیارد   2۰۰ حدودا  حجم  این  از  درصد 
نداریم.  ظرفیتی 

زادبوم ادامه داد: بنابراین در کشور ظرفیت  هایی وجود دارد که می  توانیم آن  ها را اضافه 
کنیم. جمهوری اسالمی باید با افزایش توان تولید خود و ضمن رونق بخشیدن و جهش 
تولید، آن را تبدیل به فرصت صادرات مؤثر در کشورهای منطقه نماید. با وجود واردات 
11۶۰ میلیارد دالری همسایگان، باید طوری صادرات را تسهیل نمود که تولیدکنندگان 

دغدغه بازار نداشته  باشند. 

پاکستان پرظرفیت  ترین کشور برای تجارت ایران است

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه بیان داشت: کشورهای امارات، ترکیه، روسیه 
آنان  با  را  خود  تعامالت  باید  که  می  باشند  وارد  کننده  عمده  کشور   ۴ عربستان  و 
افزایش داد. روسیه نیز از جمله کشورهایی در حوزه اوراسیا است که پتانسیل بسیار 
باالیی برای تعامالت خود با ایران دارد و به همین روی از جمله کشورهایی است 
روسیه  بزند.  رقم  آن  با  مثبتی  تجاری  تراز  توانسته  است  ایران  اسالمی  که جمهوری 
اسالمی  جمهوری  برای  مهمی  ظرفیت  که  دارد  واردات  دالر  میلیارد   2۴۰ نزدیک 

ایران است.

وی افزود: تعامالت تجاری با عربستان ملزومات خاص خود را دارد چراکه با این کشور 
نمی  توان به صورت خرد معامله نمود و آن  ها خواستار تجارت با ابعاد باال هستند. امارات 
و ترکیه نیز به ترتیب 2۶۰ میلیارد دالر و 223 میلیارد دالر واردات دارند. با تمام این 
اوصاف، کشور پاکستان را می  توان پرظرفیت ترین کشور برای توسعه تجارت ایران نامید؛ 
چراکه بازار آن کامال امکان ارتقا برای ایران را دارد. این کشور در حال حاضر ۶۰ میلیارد 

دالر واردات دارد. 
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توان صادرات ایران به کشورهای همسایه تا 1۰۰ میلیارد دالر

ظرفیت  های  و  است  گذشته  آمار  اساس  بر  صرفا  ما  تحلیل  های  داد:  ادامه  زادبوم 
به  می  توان  را  بخشی  چه  دید  امروز  باید  دیده  نشده  است.  آن  در  فعلی  و  امروز 
لحاظ  و  دیده  گذشته  آمارهای  در  که  کرد  اضافه  همسایه  کشورهای  وارداتی  بازار 

نشده  است.

2۴ میلیارد دالر  وی تصریح کرد: امروز رقم صادرات کشور به کشورهای همسایه 
افزایش  قابل  دالر  میلیارد   1۰۰ تا  شود،  نگاه  آن  به  دید  این  با  چنانچه  که  است 
میلیون   1۰۰ پاکستان  به  ایران  برق  حاضر صادرات  حال  در  مثال،  عنوان  به  است. 
دالر است که تا 5۰۰ میلیون قابل افزایش است. برای این مهم باید زیرساخت  های 
زمینه  این  در  می  توانیم  نیز  ما  و  شود  مهیا  کشور  این  به  برق  انتقال  برای  پاکستان 

کنیم.  آن  ها کمک  به 

باید روی اقالم وارداتی کشورهای منطقه تمرکز شود

وی با اشاره به این که برای توسعه صادرات باید نیازهای وارداتی کشورهای همسایه 
را مورد سنجش قرار داد، گفت: اولین قلم وارداتی کشورهای منطقه خودرو و قطعات 
ماشین آالت است. دومین قلم برق و الکترونیک است که بخش عمده آن را موبایل 
محصوالت  معدنی،  صنایع  و  مواد  نیز  آن  از  پس  می  دهد.  تشکیل  موبایل  قطعات  و 
دادن  تطبیق  با  است.  و...  خانگی  لوازم  تبدیلی،  صنایع  پتروشیمی،  مواد  شیمیایی، 
نیازهای وارداتی این کشورها با ظرفیت  های صادراتی خود می  توانیم به این پی ببریم 
بازار  از  توجهی  قابل  بخش  می  توان  تولید  ظرفیت  افزایش  با  بخش  هایی  چه  در  که 

کشور همسایه را گرفت. 
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لزوم تسلط بر قوانین تجارت بین  الملل برای توسعه روابط تجاری خارجی

رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه تعامالت فرامرزی کشورها باید توام با یک 
نظم و انضباط بین  المللی هم باشد گفت: این مهم نیازمند اشراف کامل و جامع بر قواعد 
بین  المللی در حوزه تجارت بین  المللی است. اغلب موافقتنامه  های بین  المللی نیز برپایه 

قوانین WTO است. 

موافقتنامه  روسیه  مانند  کشوری  با  می  خواهیم  وقتی  مثال  عنوان  به  کرد:  تصریح  وی 
تجارت آزاد امضا کنیم و نرخ تعرفه ۸۰ درصد از کاالها بین دو کشور صفر شود، الزم 
است از این مساله اطمینان حاصل نماییم که کاالی طرف مقابل روسی است. چرا که به 
عنوان مثال تعرفه ورود کاالی چینی از روسیه صفر نیست. طرف روس هم نیازمند چنین 
تضمینی در مورد کاالهای ایرانی است. در این جا موافقتنامه  ای به نام موافقتنامه   قواعد 
مبدا وجود دارد که می  توان از آن استفاده نمود. در جامعه نخبگانی و علمی ما افرادی که 
بر قوانین بین  المللی تسلط داشته  باشند و بتوانند وارد مذاکره تجاری با کشورهای دیگر 
بر  باید  تجارت خارجی  در حوزه  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  اند.  اندک  بسیار  شوند 

قوانین بین  المللی تسلط داشته  باشیم.

غفلت از تجارت منطقه  ای حذف از صحنه تعامالت بین  المللی را به دنبال دارد

از  سال   5 تنها  چنانچه  که  است  مسائلی  جمله  از  ترانزیت  موضوع  داد:  ادامه  زادبوم 
آن غفلت شود، با توجه به توجه کشورهای دیگر به این مساله، ما از صحنه تعامالت 
بین  المللی و منطقه  ای حذف خواهیم شد. باید ترانزیتی طراحی شود که برای همسایگان 
مزیت ایجاد شود و منافعشان به منافع کشور گره بخورد و برای آن  ها صرفه اقتصادی 

داشته  باشد.
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وی گفت: ساختار نظام اداری ما نیز مشکالتی را برای صادرات ایجاد می  کند که امیدواریم 
با ورود جوانان بتوان این ساختارها را اصالح نمود. مثال ارسال یک نامه در برخی ادارات 
دولتی چندین میلیون تومان هزینه دارد. ما در سال 99 تالش کردیم که بخشنامه  ای برای 

ممنوعیت صادرات نداشته  باشیم. 

تجارت یک طرفه پایدار نیست

وی در پایان خاطر نشان کرد:  تراز تجاری ما با کشورهای افغانستان و پاکستان خیلی 
مثبت است و این مساله برای آن  ها مطلوب نیست. ما حدود 3۰ درصد از بازار افغانستان 
و 2۰ درصد از بازار عراق را در اختیار داریم اما دائما به دلیل این نوع تجارت یک طرفه 
مورد انتقاد هستیم. در موافقت  نامه  های تجاری باید تعادلی میان امتیازات برقرار شود تا 
روابط تجاری کشور استمرار داشته  باشد. در این راستا تاکنون به 5 کاالی افغانستان تعرفه 

صفر دادیم و در مورد 2۰ کاالی دیگر مذاکراتی در جریان است. 
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نشست ظرفیت  های تغییر شرکای تجاری به سمت کشورهای منطقه
هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

در هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی نشست »ظرفیت  های تغییر شرکای تجاری به 
سمت کشورهای منطقه« با حضور کارشناسان و صاحب  نظران برگزار شد. در این نشست 
محمدامین حاج کاظمیان کار آفرین و صادرکننده نمونه، ابوالفضل ظهره  وند سفیر اسبق 
ایران در افغانستان و ایتالیا و میرهادی رهگشای کارشناس ارشد اقتصاد بین  الملل حضور 

داشتند.

قابلیت تغییر مبادی واردات 4.3 میلیارد دالر محصوالت اساسی کشاورزی

در ابتدای نشست محمدمهدی سروی از برگزیدگان مقاله  های همایش، مقاله خود تحت 
عنوان »بررسی تغییر مبادی واردات محصوالت اساسی کشاورزی و استفاده از ظرفیت 
کشورهای منطقه برای بهبود وضعیت تامین امنیت غذایی« را ارائه نمود. وی ضمن ارائه 
آمار مربوط به واردات 1۰ قلم کاالی اساسی بخش کشاورزی ایران از جمله ذرت، برنج، 
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گندم، دانه  های روغنی و روغن، میزان میانگین واردات ساالنه این 1۰ قلم کاال را ۶.۸ 
میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: ایران برنامه مدونی برای تعیین مبادی وارداتی شرکای 
تجاری خود در بحث واردات کاالهای اساسی کشاورزی ندارد و به همین دلیل هرساله 
بخش عمده واردات از کشورهای دوردست و با واسطه  گری کشورهای اروپایی انجام 
واردات  قابلیت  می  دهد  نشان  منطقه  بررسی صادرات کشورهای  درعین حال  می  شود. 
بیش از ۴ میلیارد دالر از کاالهای اساسی وارداتی ایران از کشورهای منطقه فراهم است.

فرصت  های مغفول ایران در توسعه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در ادامه هادی غالم  نیا دیگر  برگزیده مقاله  های همایش، مقاله خود تحت عنوان »تجارت 
را  فرصت  ها«  و  قابلیت  اوراسیا؛  اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  اسالمی  ترجیحی جمهوری 
ارائه نمود. بر اساس این ارائه ایران ظرفیت  های فراوانی در صادرات به کشورهای عضو 
از  دارد،  داخلی  ریشه  عمدتا  که  مشکالتی  دلیل  به  اما  دارد  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
بزرگترین  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  نبرده  است.  بهره  ظرفیت  ها  این 
با وجود تحریم  ها  ایران  اما  دانه  های روغنی هستند،  تولیدکنندگان محصوالتی همچون 

نیاز خود به این محصوالت را از آرژانتین و برزیل و حتی آمریکا تامین کرده  است.

وی ضمن انتقاد از کاالهای انتخاب شده در توافق تجاری با اتحادیه اوراسیا، ادامه داد: در 
تولید محصوالت پزشکی در خاورمیانه در رتبه اول قرار داریم؛ ولیکن تعرفه    های اعمال 
شده به کاالهایی تعلق گرفته  است که مزیت   چندانی برای ایران نداشته  است. ضمن این 
که صندوق ضمانت صادرات هیچ گونه حمایتی از صادرکنندگان نکرده  است. متاسفانه 
تاکنون هیچ پروژه بزرگ و راهبردی با همسایگان طرح نکرده  ایم و خط لوله گاز ایران 
به عراق که سالی 3.5 میلیارد دالر برای ایران درآمد داشته  است که به برکت حاج قاسم 

بوده  است.
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کشورهای همسایه می  توانند بستر صادرات کاالهای ایرانی باشند

در  ما  که  این  بیان  با  نمونه  و صادرکننده  کارآفرین  کاظمیان  محمدامین حاج  ادامه  در 
شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به سر می  بریم گفت: این واقعیتی انکارناپذیر است که 

باید به آن توجه شود.

وی ادامه داد: امروز بحث ایمنی غذایی داریم نه امنیت غذایی. با پیش  فرض شرایط جنگ 
اقتصادی بیاییم روی ایمنی غذایی تمرکز کنیم. آیا ما باید هر نوع محصول وارداتی را 
مصرف کنیم؟ قوانین و استانداردهای غذایی همواره در جهان در حال بروزرسانی است. 
اگر قرار است مبادی واردات کشور را مدیریت کنیم باید روی کیفی  سازی محصوالت و 

تعیین قوانین و استانداردهای مناسب کار کنیم.

حاج کاظمیان افزود: سوال اینجاست که مدیریت کاالهای وارداتی توسط چه کسی انجام 
می  شود. این که ما کاالیی را از کشور واسطه  ای وارد می کنیم تدبیر دولت است. هیچ 
کشوری را در جهان نمی  توان یافت که روابط خوبی با ایران داشته  باشد و موافق تحریم 
نباشد مگر این که دیپلمات  ها و رایزنان اقتصادی ما بتوانند روابط تجاری قابل قبول و 

دوجانبه با آن  ها ایجاد کنند.

تحریم مبادالت مالی را محدود می  کند نه مبادالت کاالیی

وی تصریح کرد: چرا در اتاق فکر تصمیم  سازان ما کسانی که فعال تجارت خارجی باشند 
حضور ندارند؟ تحریم مبادالت مالی ما را محدود کرده  است نه مبادالت کاالیی ما را. 
چرا ما باید هزینه قابل توجهی برای واردات به واسطه کشورهای دیگر بدهیم؟ با استفاده 
از نظرات صاحب  نظران تخصصی می  توان این مساله را حل نمود. با سپردن واردات به 

بخش خصوصی به صورت آزاد می  توان اتفاقات خوبی را رقم زد.

این کارآفرین و صادرکننده نمونه ادامه داد: در مورد کشورهای همسایه تمرکز تنها روی 
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توجه شود کشور همسایه می  تواند  باید  است.  از کشورهای همسایه  فروش  خرید و 
ایفا کند. اوال کشورهای همسایه می  توانند مبادی صادراتی  دو نقش حرفه  ای برای ما 
برخوردارند.  دنیا  برای  ترجیحی  تعرفه  های  از  کشورها  این  از  بسیاری  ثانیا  باشند  ما 
در  زیادی  کنیم. ظرفیت  های  ایجاد  منطقه  در کشورهای  افزوده  ای  ارزش  می  توانیم  ما 
بیشتر  بسیار  اما ظرفیت  ها  استفاده می  کنیم  از آن  ها  تا حدی  اطراف ماست و اآلن هم 

است.

وی ادامه داد: نباید از شهادت سردار سلیمانی راحت بگذریم. ما یک قهرمان ملی را از 
باید از راهی که  دست داده  ایم ولی تنها به عنوان یک سردار نظامی از او یاد می  کنیم. 
ایشان باز کرد استفاده کنیم. ما صادرکننده  ها راه  ها را یاد گرفته  ایم.   اصال تحریم نمی  تواند 

ما را متوقف کند. مشکل عمده ما در حمل و نقل و زیرساخت  های حمل و نقل است.

دانش اقتصادی باید به ارزآوری یا جلوگیری از خروج ارز منجر شود

وی گفت: وقتی صحبت از صادرات می کنیم، باید بدانیم تعریفمان از صادرات چیست. 
صادرات باید منصفانه و پایدار باشد. ما قرار نیست هر کاالیی را صادر کنیم. قرار نیست 
کاالهای مورد نیاز خود را صادر کنیم. توافقات اوراسیا منعقد شد اما برای صادرکنندگان 
قیمت  از  کمتر  درصد   2۰ تا  وقت  ها  بعضی  نیما  سامانه  ارز  نرخ  داشت؟  فایده  ای  چه 
بازار است. اولین چالش یک صادرکننده برای صادرات به حوزه اوراسیا مساله پرداخت 
است. همه دنیا دارند از صادرات حمایت می کنند. البته من نمی  گویم صادرکنندگان باید 
از دولت درخواست کمک کنند ولی این را بدانیم که دولت هیچ حمایتی از صادرات 

نکرده  است.

وی در پایـان گفـت: دانشـی کـه بـه ارزآوری یـا ممانعـت از خـروج ارز منجر نشـود 
دانـش نیسـت. مهم  تریـن و کلیدی  تریـن طـرح کالن محرومیت  زدایـی، خلـق زنجیـره 
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ارزش یـک کاال یـا خدمـت در کشـور اسـت. مگـر در شـرایط تحریـم می  تـوان با نام 
سـاخت ایـران محصـول ایرانـی را صـادر نمـود؟ نبایـد بی  جهـت چنیـن موانعـی را 
بـرای صادرکننـدگان ایجـاد نمـود. فرهنـگ ارزآوری و فرهنـگ عـدم خـروج ارز را 
بایـد در کشـور اسـتقرار بخشـیم. یـک نکتـه مهـم را نیـز باید در نظر داشـت کـه تنها 
راهـکار بـرون رفـت از شـرایط اقتصـادی امـروز تمرکـز بـر صنعـت حمـل و نقـل و 

زیرسـاخت  های حمـل و نقـل اسـت. 

واردات باید پشتوانه تولید و صادرات باشد

در بخش دیگری از نشست ابوالفضل ظهره  وند سفیر اسبق ایران در افغانستان و ایتالیا با 
اشاره به اهمیت مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتی باید عمیق تر شود و 
نباید به آن فقط به عنوان ابزار مقابله با تحریم و فشار خارجی نگاه کرد. ضمن این که با 
توجه به سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد کشور، در صورت تبیین نشدن نقش آن عمال 

اجرای سیاست  های اقتصاد مقاومتی غیر ممکن است.

ایران برنامه مشخصی برای واردات و صادرات محصوالت غذایی ندارد

وی افزود: امینت غذایی و ایمنی غذایی هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. در واقع زمانی 
که امنیت غذایی را نتوان تأمین کرد عمال مفهوم ایمنی غذایی بی معنی است. مسئله   امنیت 
غذایی و سبد غذایی مردم در کشور مهم بوده  است و مردم در تأمین مواد غذایی اساسی 

خود گرفتاری و مشقت داشته  اند.

سفیر اسبق ایران در ایتالیا عنوان کرد: در همین وضعیت فعلی کشورهای منطقه در حال 
استفاده از منابع غذایی ایران هستند. در حقیقت این مسئله نشان  دهنده فرار ظرفیت  های 
غذایی کشور است که به علت بی ثباتی در ارزش پول کشور است. لذا اگر مفهوم درستی 
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از آمایش سرزمینی ارائه نشود، نمی  توان جایگاه صادرات را در راهبرد امنیت ملی کشور 
تعریف نمود.

ظرفیت  های تجاری ایران به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی است

ظهره  وند بیان کرد: چرا کشوری که این همه پتانسیل اقتصادی دارد باید در چنین وضعیتی 
قرار بگیرد. ایران یک درصد خشکی  های جهان را در اختیار دارد و در عین حال 9 درصد 
منابع شناخته شده جهان در خشکی نیز در ایران قرار گرفته است. در این شرایط کشور 
معطل 9 میلیارد دالر پول بلوکه شده خود در اروپا است. در حقیقت زمانی که کشور 
امنیت و وابستگی را برونزا تعریف کرده  است دیگر وابستگی متقابل نبوده و وابستگی 

یک  طرفه نام دارد.

سفیر اسبق ایران در افغانستان عنوان کرد: زمانی که انقالب اسالمی پیروز شد کشور در 
واقع تعریف جدیدی از نظام سیاسی بود که در واقع ارائه مفهوم جدید کارکردگرایی در 
دین که دنیا این مسئله را بعد از انقالب صنعتی نمی  پذیرد. بنابراین کشور باید در حوزه 
حکمرانی، تمدن  سازی و اقتصاد تعریف و الگوی جدید ارائه دهد و در واقع نمی  توان 
فقط شعار استکبارستیزی داد اما همچنان از رویکردها و ساختارهای مشابه آن  ها بهره 

برد.

تجارت خارجی ایران بر مبنای واردات شکل گرفته است

ظهره  وند افزود: صادرات در بعد امنیت ملی معنا پیدا می  کند وگرنه واردات را هر کسی 
بدون مشقت خاصی می  تواند انجام بدهد. در ساختار فعلی نابرابری اجتماعی به وجود 
افزایش  به حال در کشور وجود داشته  تا  قاجار  از دوره  متاسفانه راهبردی که  می  آید. 
که  است  جالب  بوده  است.  خارجی  کشورهای  به  وابستگی  ایجاد  نتیجه  در  و  واردات 
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کشورهای غربی و توسعه یافته خود به شدت به این مسئله توجه دارند و اجازه نمی  دهند 
که در کاالهای اساسی وابستگی عمیقی ایجاد شود.

تا  تأمین گردد  توسط کشور  باید  امنیت صادرات  کرد: بحث  نشان  انتها خاطر  در  وی 
صادرکنندگان داخلی به صادرات کاالهای ایرانی ترغیب شوند و در حقیقت دیپلماسی 

فعال دولت در این حوزه منجر به تبیین نقشه راه برای صادرکنندگان ایرانی شود.

»منطقه  گرایی« مسیر افزایش سهم ایران از تجارت جهانی

عضو  و  بین  الملل  اقتصاد  ارشد  کارشناس  رهگشای،  میرهادی  نشست  این  پایان  در 
اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان این که نسبت تجارت ایران به تولید داخلی به مراتب 
کمتر از استانداردهای جهانی است، گفت: این درحالیست که ایران در مقایسه با بسیاری 
ایران  بنابراین  است.  برخوردار  توجهی  قابل  جغرافیایی  مزیت  از  جهان  کشورهای  از 

نتوانسته  است از ظرفیت تجارت خارجی آن طور که شایسته است بهره ببرد.

انتخاب فعاالنه شرکای تجاری نیاز به یک برنامه مدون دارد

ابتدا برنامه مدونی برای انتخاب هوشمندانه شرکای خود تدارک  وی افزود: ایران باید 
ببیند و با طراحی یک نظام تعرفه  گذاری دقیق، کشورهای منطقه را در تامین نیازهای خود 
در اولویت قرار دهد. درحالی  که اکنون هیچ برنامه  ای از سوی مسئولین مشاهده نمی  شود.

اقدامات دیگر کشورها حاکی از آن  ادامه داد: بررسی  الملل  اقتصاد بین  این کارشناس 
است که تجارت خارجی را بدون برنامه رها نکرده  اند و برای جهت  دهی به شرکت  های 
دولتی و خصوصی فعال در حوزه تجارت خارجی به سمت تجارت با کشورهای هدف 

برنامه  ریزی کرده  اند.

رهگشای با تاکید بر این که بر اساس الگوی توسعه تعامالت تجاری کشورها، منطقه  گرایی 
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اولین اقدام کشورها برای افزایش تبادالت خارجی بوده  است، افزود: در حال حاضر نیز 
در تمامی مناطق جهان، کشورهای همسایه سهم اصلی را در تجارت خارجی به خود 

اختصاص داده  اند.

وی افزود: بنابراین ایران نیز راهی جز این ندارد که تجارت را ابتدا با کشورهای منطقه 
باشد. مهم  ترین  بازار دیگر کشورهای جهان  ادامه به فکر حضور در  تقویت کند و در 
مسئله در این زمینه تعیین هوشمندانه نظام تعرفه  گذاری کشور است تا بازرگانان به سمت 

تجارت با کشورهای منطقه ترغیب شوند.

رفع مشکالت داخلی و خارجی الزمه توسعه تجارت منطقه  ای

پرشمار  مشکالت  است  الزم  نیز  ادامه  در  افزود:  مقاومتی  اقتصاد  اندیشکده  عضو 
راهکارهای  ازجمله  اقداماتی  و  شود  برطرف  کشور  در  صادرات  و  تولید  روی  پیش 
توسعه مبادالت تحریم ناپذیر، توافقات تجاری و گمرکی با کشورهای همسایه، ایجاد 
کشورهای  با  مشترک  تولید  بسترهای  ایجاد  نهایت  در  و  نقل  و  زیرساخت  های حمل 
روی  پیش  خارجی  و  داخلی  مشکالت  موارد  این  بگیرد.  قرار  دستورکار  در  همسایه 
توسعه تجارت منطقه  ای ایران است که در صورت رفع آن  ها شرایط برای بهره  مندی از 

ظرفیت  های موجود در تجارت با کشورهای همسایه فراهم می  شود.

می  تواند  ایران  که  دارد  آن  از  نشان  همسایه  کشورهای  تجارت  آمارهای  افزود:  وی 
از  اروپایی،  یا  و  دوردست  کشورهای  جای  به  را  خود  نیاز  از  توجهی  قابل  بخش 
کشورهای منطقه تامین کند و در مقابل صادرات کاالهای تولیدی در داخل را به این 

کشورها افزایش دهد. 
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نشست سازوکارهای مالی مستقل از نظام دالری در تجارت منطقه  ای
هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نظام  از  مالی مستقل  مقاومتی نشست »سازوکارهای  اقتصاد  در هفتمین همایش ساالنه 
دالری در تجارت منطقه  ای« با حضور کارشناسان و صاحب  نظران برگزار شد. در این 
نشست مینو کیانی راد معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، سید علی روحانی معاون اقتصادی 
مرکز پژوهش  های مجلس و حسن همتی فعال حوزه تجارت و بازرگانی حضور داشتند.

شناسایی 1۸ بانک چینی برای همکاری بانکی با ایران در شرایط تحریم

مقاله خود تحت  مقاله  های همایش،  برگزیدگان  از  ابتدای نشست حسین عطااللهی  در 
عنوان »ظرفیت نظام بانکی چین برای انجام مبادالت دوجانبه در شرایط تحریم« را ارائه 
با معیارهایی همچون »نداشتن فعالیت موثر در  ایران می  تواند  ارائه  این  کرد. بر اساس 
بودن«،  حاکمیتی  و  »دولتی  آمریکایی«،  بازارهای  در  موثر  حضور  »عدم  دالر«،  چرخه 
مبادالت  ایرانی در  تاجران  نیازهای  »امکان رفع  مناسب« و  مالی  اندازه گردش  »داشتن 
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انتخاب بانک  های فعال در کشورهای هدف تجاری از جمله چین  دوجانبه بانکی«، به 
بپردازد. اجرای این الگو درخصوص چین نشان از آن دارد که ایران می  تواند با 1۸ بانک 
این کشور در قالب  های رسمی به نقل و انتقال پول با کشور چین بپردازد و تحریم  های 
آمریکا نیز نمی  تواند مشکلی را در این زمینه ایجاد نماید. اجرای چنین الگویی در دیگر 
کشورهای هدف تجاری ایران می  تواند راهکارهای متعدد تحریم  ناپذیری را پیش روی 
با کشورهای منطقه و دیگر شرکای  ایران  بانکی  ایرانی قرار دهد و مبادالت  بازرگانان 

تجاری را ساماندهی نماید.

»بانکداری فراساحلی« یکی از مسیرهای تحریم ناپذیر مبادالت بانکی خارجی

عنوان  تحت  خود  مقاله  همایش،  مقاله  های  برگزیده  دیگر  قریشی  سیدمحمد  ادامه  در 
تحت  کشورهای  برای  ناپذیر  تحریم  تحریمی  ضد  مالی  نظام  سازوکارهای  »طراحی 
تحریم« را ارائه کرد. در این ارائه بانکداری فراساحلی به عنوان یکی از مسیرهای پیش 
روی ایران برای توسعه مبادالت تجاری با کشورهای منطقه با کمترین هزینه مطرح شد 
که الزم است بانک مرکزی با رعایت مالحظاتی همچون کنار گذاشتن سوئیفت و استفاده 
از سامانه  های جایگزین، استفاده از این راهکارها را در دستور کار قرار دهد. ایران باید 
بدون  آن  از طریق  و  نماید  پیاده  سازی  و  بین  المللی جدید طراحی  بانکداری  نظام  یک 
نظارت و دخالت آمریکا، به مبادالت مالی با کشورهای طرف تجاری خود مبادرت ورزد.

بانک مرکزی مسئول شناسایی و اجرای مسیرهای بانکی تجارت با شرکای تجاری

مرکزی جمهوری  بانک  اسبق  ارزی  معاون  کیانی  راد  مینو  نشست  از  دیگری  بخش  در 
اسالمی ایران، ضمن بیان این که بانک مرکزی باید نقش فعال  تری در مقابله با تحریم  های 
آمریکا داشته باشد، گفت: اما در طول سال  های اخیر مسئولین بانک مرکزی تنها منتظر رفع 

تحریم  ها بوده  اند و هیچ اقدامی برای کاهش اثرگذاری تحریم  ها انجام نداده  اند.
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انفعال بانک مرکزی دلیل اصلی اثرگذاری تحریم  های آمریکا

بر  آمریکا  تحریم  های  اثرگذاری  اصلی  دلیل  مرکزی  بانک  انفعال  که  این  بیان  با  وی 
مبادالت بانکی ایران بوده  است، گفت: برای بهبود تجارت خارجی ایران ابتدا باید یک 
اولویت  بندی اصلی از شرکای تجاری تدوین شود. وقتی کشورهای هدف برای توسعه 
تجارت مشخص شود، بانک مرکزی می  تواند به عنوان رهبر رفع مشکالت مبادالت بانکی 
ایران، به شناسایی شرایط نظام بانکی کشورهای هدف بپردازد و شرایط را برای تسهیل 

روابط تجاری تحریم ناپذیر فراهم نماید.

وی با تاکید بر اینکه ایران باید یک »الگوی فعال موفق« را در مقابله با تحریم  ها در پیش 
بگیرد، گفت: ایران کشوری است که تحت تحریم  های آمریکا قرار دارد و به همین دلیل 
باید فعاالنه در جهت ایجاد و استفاده از نظام  های بانکی مستقل از دالر حرکت نماید؛ 
که  است  این  نشان  دهنده  اخیر  در سال  های  مرکزی  بانک  مسئولین  درحالی  که عملکرد 
دالر حرکت  به  وابستگی  کاهش  به سمت  هم  منفعل  کشور  یک  عنوان  به  ایران حتی 

نکرده  است و درحال حاضر بیشترین وابستگی را به نظام دالری دارد.

وقتی کره شمالی می  تواند با چین مبادله مالی داشته باشد، ایران نیز می  تواند

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی افزود: نقش بانک مرکزی چین در رهبری سیاست  های مالی چین 
بسیار مشهود است. اگر چین توانست با کره شمالی که در ذیل فهرست تحریم آمریکا و غرب 
قرار دارد مراودات مالی داشته   باشد پس به طریق اولی ایران هم می  تواند به این مهم دست   یابد.

وی ادامه داد: ابتدا باید منظومه تجاری مشخص و مدونی را برای کشور تعریف نمود 
که  منتخب  کشورهای  مالی  و  بانکی  ظرفیت  های  و  بانک  ها  شناسایی  از  بعد  سپس  و 
بانکی  و  مالی  کالن  سیاست  های  است،  مرکزی  بانک  اصلی  وظایف  اصلی  ترین  از 

طوالنی  مدت و تحریم  ناپذیر را عملی کرد.
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مذاکره نباید منجر به کنار گذاردن اقدامات قبلی شود

کیانی راد در ادامه بیان داشت: زمانی که در خالل سال  های 9۰ و 91، تحریم  های همه 
جانبه علیه ایران اعمال شد، ستادی تحت عنوان تدابیر اقتصادی در شورای عالی امنیت 

کشور تشکیل شد که عملکرد آن تا حدودی موفقیت  آمیز بود.

وی افزود: مذاکره و هرگونه حصول توافقی نباید منجر به کنارگذاردن تالش  های قبلی در 
زمینه مقابله با تحریم  ها شود. اگر اینچنین به مذاکره و توافق  نامه نگاه شود، اشتباه است.

اروپایی  ها شکل دهی به سازوکارهای مالی مستقل از دالر را آغاز کردند

کیانی  راد ادامه داد: کشورهای اروپایی از سال 19۶۰ به فکر استقالل نظام مالی خود از 
دالر افتادند و نظریه منطقه بهینه پولی را عملی نمودند. تمام این اقدامات اروپا را می  توان 
ناشی از همگرایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای اروپایی ارزیابی کرد 

که چنین موفقیتی را برای اروپا در حوزه استقالل از دالر رقم بزند.

وی درخصوص استفاده از پول واحد منطقه  ای در غرب آسیا گفت: زمانی می  توان از 
پول واحد منطقه  ای استفاد کرد و بدین سمت حرکت کرد که همگرایی و اتحاد عمیقی 
داشت  نخواهد  استمرار  این صورت  درغیر  شده  باشد؛  حاصل  منتخب  کشورهای  میان 
و مثمر ثمر واقع نخواهد شد. لذا اولین پیش  نیاز این مهم، همگرایی اقتصادی کشورها 
می  باشد. همچنین حساب سپرده طال قبل از تحریم یکی از شیوه  های بانک مرکزی برای 
سپرده  گذاری در کشورهای خارجی بود. اما قابل ذکر است به حساب  های طال هیچ  گونه 
سود و بهره  ای داده نمی  شود و بعضا بابت نگهداری از چنین حساب  هایی، کارمزد هم 
از  یا محدودیت  انسداد  دچار  است حتی چنین حساب  هایی  ممکن  که  می  شود  گرفته 

جانب کشور نگهدارنده شوند.
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حفظ امنیت اطالعات مالی کشور پیش  نیاز استفاده از انواع پیام  رسان

معاون سابق بانک مرکزی با تاکید بر این که بانکداری سایه باید شفاف برای خودمان 
و تاریک و خاکستری برای قدرت  های جهانی باشد گفت: ایران باید تا جای ممکن از 
ظرفیت همه پیام  رسان  های موجود مانند سپام یا پیام  رسان  های منطقه  ای برای انجام انواع 

تبادالت استفاده کند و به حفظ امنیت اطالعات مالی حساس خود بپردازد.

وی در پایان تصریح کرد: کشور نیازی به ورود ارز به داخل ندارد. ارز پول خارجی است 
که باید در خارج از کشور و برای تجار و تجارت بین  المللی نگهداری و استفاده شود. 
لذا هر سامانه  ای که طراحی می  شود باید به دنبال رصد ارز باشد نه ورود و بازگشت آن 

به ایران که با ایجاد یک پنجره واحد ارزی قابل تحقق است. 

متولی رفع مشکالت بازرگانان در نقل و انتقال ارز مشخص نیست

در ادامه نشست حسن همتی فعال حوزه تجارت و بازرگانی با بیان این که بانک مرکزی 
به سمت تامین ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرکننده  ها به جای تامین ارز از طریق 
فروش نفت رفته  است، گفت: در واقع دولت ارز مورد نیاز خود را از طریق تاجران تامین 
می  کند. از سویی تاجران به این مساله معترض هستند و از سوی دیگر دولت چاره  ای جز 

این ندارد. باید اقتصاد کشور تا حدی قوی شود که با تحریم  ها دچار مشکل ارز نشود.

سازوکار مستقل از دالر الزمه توسعه تجارت خارجی ایران است

وی ادامه داد: یکی از راه  حل  ها استفاده از روابط بانکی خارج از عرف بین  المللی یعنی 
راهکارهای بی  نیاز از استفاده از دالر است تا نتواند تحت تحریم قرار گیرد. در مورد این 
راهکارهای مبادالت مالی باید مشخص شود که متولی این امر چه کسی است. یک تاجر 
باید به سراغ چه کسی برود تا بتواند از این نوع مبادالت مالی استفاده کند؟ یک مساله  ای 
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که اخیرا خبرساز شده  است تجمع برخی کاالها در گمرک به دلیل عدم تامین ارز است؛ 
این  ها مشکالتی است که بین بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و … وجود دارد و 
باید به نوعی حل شود. متولی باید تا حدی قدرتمند باشد که بتواند همه این مسائل را 

حل کند.

وی افزود: نکته دوم این است که استفاده از مبادالت مالی تحریم ناپذیر آیا از سوی چین 
نیز اقدام مطلوبی است و آیا وزارت خارجه کشور ما توانایی دیپلماتیک الزم برای مجاب 
کردن چین به این مساله را دارد یا خیر. همچنین باید توجه داشت که ما اگر بخواهیم تنها 
با یوآن با کشور چین کار کنیم، به چین وابسته می  شویم. در واقع نوعی وابستگی یک 
طرفه بین ایران و چین به وجود خواهد آمد. ما باید تا حدی توانمندی سیاسی اقتصادی 

داشته  باشیم که بتوانیم عالوه بر یوآن با ارزهای دیگر نیز مبادالت مالی انجام دهیم.

دغدغه تاجران باید یافتن مشتری و صادرات باشد نه مبادالت مالی و ارزی

همتی تصریح کرد: تاجران کشور ما باید تالش زیادی کنند که بتوانند کاال را تامین کنند، 
نباید دغدغه مبادالت  مشتری را پیدا کنند و بتوانند مبادله مالی را انجام دهند. تاجران 
داشته  باشند بلکه باید شرایط به نوعی مهیا شود که دغدغه اصلی آن  ها تولید و صادرات 
کاالی باکیفیت به اسم جمهوری اسالمی ایران باشد. نه این که کاالیی را صادر نماید و 
نتواند با روش بانک مرکزی ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند و در نهایت به عنوان 

مفسد اقتصادی متهم شود.

وی افزود: وقتی تحریم  ها توسط شورای امنیت تصویب می  شود همه دنیا از آن پیروی 
می  کنند. برای مواجهه فعال با تحریم باید نهادی قوی مانند شورای عالی امنیت ملی پیگیر 
این مساله باشد. در کشور آمریکا نهادهای سطح باال و مهمی مساله تحریم  ها را پیگیری و 
بروزرسانی می  کنند اما در کشور ما بحث تنها در حوزه دانشگاهی و پژوهشکده  ای است 
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که طبیعتا توان مواجهه با آن  ها را نخواهد داشت. چون در جنگ اقتصادی هستیم باید 
یک مرکز و اتاق جنگ داشته  باشیم. باید یک قدرت متمرکز در کشور وجود داشته  باشد 
که بتواند به همه دستور دهد و به عنوان مثال اگر کاالیی در گمرک مانده  است توسط این 

نهاد آزادسازی شود.

کنار گذاشتن سازوکارهای همکاری با چین پس از برجام

دست  به  که  برسد  کشور  تاجران  دست  به  چطور  راهکارها  دانست  باید  گفت:  وی 
تحریم  کنندگان نرسیده  باشد؟ مسلما وقتی راهکار به صورت گسترده به تاجران رسیده  باشد 
توسط آمریکا نیز رصد می  شود. بسیاری از اطالعات تجاری به صورت محدود و بسته  ای 
و در اختیار عده  ای خاص قرار می  گیرد. یکی از دالیل وجود انحصار در حوزه تجارت 
نبود اطالعات در دسترس تاجران مختلف است. همچنین در جامعه دانشگاهی نیز چیزی 

در مورد روش  های نوین مبادالت مالی تحریم ناپذیر گفته نمی  شود.

وی در پایان گفت: بسیاری از مشکالتی که برای تاجران به وجود می  آید به دلیل نداشتن 
اطالعات و سواد کافی است. این اطالعات اغلب در اختیار عده محدودی است. پس از 
برجام و ورود شرکت  های غربی به ایران، ما شرکت  های چینی همکار را کنار گذاشتیم و 
پس از آن وقتی ما نتوانستیم با غربی  ها کار کنیم شرکت  های چینی نیز دیگر با ما همکاری 

نکردند چرا که از آن  ها سلب اعتماد شده  بود.

ایجاد مسیرهای مبادالت بانکی مستقل از دالر الزمه توسعه تجارت خارجی

مجلس ضمن  پژوهش  های  مرکز  اقتصادی  معاون  روحانی  علی  سید  نشست  پایان  در 
اشاره به اهمیت گسترش روابط بلند مدت با کشورهایی که تمایل به توسعه تجارت با 
ایران دارند، خاطرنشان کرد: ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اساسا یک کشور 
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به دنبال روابط و تعامالت بلندمدت با ایران هست یا خیر؛ و در ادامه به این سوال پاسخ 
داد که ظرفیت  های تعامالت بلند مدت با چنین کشوری چیست؟

ایجاد مسیرهای مبادالت بانکی مستقل از دالر الزمه توسعه تجارت خارجی

روحانی با بیان اینکه ایران باید به دنبال راهکارهای بلندمدت در تبادالت بانکی با دیگر 
ایران  بلندمدت  همسویی  که  دارد  آن  از  نشان  شواهد  گفت:  باشد،  جهان  کشورهای 
ایران  برای  بلندمدت  بلکه چین می  تواند یک شریک تجاری  اروپا نیست و  با  تجارت 
باشد. در عین حال توسعه تجارت ایران با چین و دیگر شرکای اصلی تجاری، نیازمند 
توسعه بسترهای تعامالت مالی است. با این تفسیر الزم است ایران مسیرهای مناسب رفع 
نیاز به مبادالت بانکی مستقل از دالر را با همکاری چین و دیگر کشورهای منطقه توسعه 

دهد و حتی در صورت رفع تحریم  ها نیز نباید این راهکارها کنار گذاشته  شود.

روحانی ایجاد مسیرهای مبادالت بانکی مستقل از دالر را الزمه توسعه تجارت خارجی 
ایران دانست و افزود: برای این هدف الزم است راهکارهایی مثل استفاده از ارزهای ملی 

و راه  اندازی پیام  رسان  های مالی دو و چندجانبه در دستورکار قرار بگیرد.

فقدان تقسیم کار ملی برای مقابله با تحریم  های بانکی

روحانی در رابطه با نحوه مواجه با تحریم  ها بیان کرد: نکته دیگر اینکه ایران باید یک 
آمریکا  دیگر کشورها خصوصا  اقدامات تحریمی  به  مربوط  برای رصد تحوالت  مرکز 
داشته باشد و بعد از رصد همه جانبه اقدامات، توصیه  های الزم را به دستگاه  های اجرایی 
برای بی  اثرکردن تحریم  ها ارائه دهد؛ درحالیکه اکنون چنین نهادی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در ابتدا برای مواجهه با تحریم  ها ستاد مقابله با تحریم شکل گرفت. با آمدن 
با ایجاد مجدد تحریم  ها این ستاد  اما  امید این ستاد عمال غیرفعال شد.  دولت تدبیر و 
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در قالب ستاد مواجه با تحریم مجددا فعال شد. نکته مهم در اینجا این است که این کار 
ویژه  ها شان قانون ندارند و متاسفانه نهادی برای رصد دائمی تحوالت میدانی در کشور 
نیست. در ادامه شورای عالی هماهنگی سه قوه برای حل مشکالت اقتصادی که منشا 
داخلی دارند تشکیل شد. نکته مهم این است که علیرغم اینکه نهادسازی انجام شده ولی 

متاسفانه تقسیم وظایف مشخصی بین این دو نهاد صورت نگرفته  است.

انتها خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش  های  اقتصادی مرکز پژوهش  های مجلس در  معاون 
مجلس گزارشاتی در خصوص نحوه  ی تعامالت و تقسیم وظایف بین این دو نهاد تهیه 
مشکالت  حل  برای  اراده  ای  که  رسیده  شد  جمع  بندی  این  به  نهایت  در  اما  کرده  است. 

اقتصادی کشور وجود ندارد.

مذاکره بدون برنامه  ریزی برای خنثی  سازی تحریم  ها بی  نتیجه است

روحانی در پایان تاکید کرد: نباید بین مذاکره و تالش برای خنثی  سازی تحریم  ها یک 
دوگان ایجاد شود، بلکه الزم است هر دو مسیر در کنار یکدیگر در دستورکار قرار بگیرد؛ 
با این توضیح که مذاکره بدون برنامه  ریزی برای خنثی سازی تحریم  ها بی  نتیجه است و 
اتفاقا همان مسئولینی که در جبهه خنثی کردن تحریم  ها در حال تالش هستند، همان ها 

باید مسیر مذاکرات را نیز تعیین کنند.



257 Conf.mett.ir

گزارش روز همایش

نشست فرصت  های توسعه تعامالت اقتصادی با کشورهای محور مقاومت
هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

در هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی نشست »فرصت  های توسعه تعامالت اقتصادی 
با کشورهای محور مقاومت« با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار شد. در این 
پور  محتشمی  رضا  و  عراق  و  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  حسینی  حمید  سید  نشست 

کارشناس اقتصاد کشورهای منطقه حضور داشتند.

الگوی بلندمدت ورود ایران به بازار سوریه و مشارکت در بازسازی

مقاله خود  همایش،  مقاله  های  برگزیدگان  از  محمدمهدی خانوار  نشست  ابتدای  در 
مقاومت  محور  توانمندسازی  و  ایران  منطقه  ای  نفوذ  گسترش  »راهکار  عنوان  تحت 
ارائه  این  اساس  بر  کرد.  ارائه  را  سوریه«  بازسازی  دوران  ظرفیت  از  استفاده  با 
این  به  سازی«  »ملت  عنوان  تحت  جهان  کشورهای  دیگر  در  آمریکا  نفوذ  الگوی 
منافع  با  متناسب  و  تخریب  کشورها  حاکمیتی  نهادهای  تمامی  که  است  شرح 
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نیز وابسته  آینده و در مسیر توسعه خود  این کشور در  تا  بازسازی می  شود  آمریکا 
از  یکی  کشورها  این  به  آمریکا  خدمات  و  کاال  صادرات  رشد  بماند.  آمریکا  به 
بر  نهادهای کشورهای مقصد است.  آمریکا و تحت سلطه درآوردن  نفوذ  پیامدهای 
این اساس ایران برای مشارکت در بازسازی سوریه نیازمند تدوین یک طرح جامع 
بلندمدت  شکل  گیری  برای  پایه  ریزی  آن  وظیفه  که  است  متولی  نهاد  یک  ایجاد  و 

ایران و سوریه است. رابطه 

ظرفیت مغفول بازار دیجیتال عراق برای شرکت  های ایرانی

عنوان  تحت  مقاله خود  همایش،  مقاله  های  برگزیده  دیگر  مهدوی  اهلل  روح  ادامه  در 
»ظرفیت بازار عراق برای توسعه تجارت الکترونیک ایران« را ارائه کرد. بر اساس این 
وجود  ناپذیری،  تحریم  جمله  از  مزیت  هایی  الکترونیک  تجارت  طرف  یک  از  ارائه 
زیرساخت  ها و نیاز نداشتن به سرمایه  گذاری کالن را دارد و از طرف دیگر بازار عراق 
بسیار  ظرفیت  های  دارای  خاص،  طور  به  کشور  این  دیجیتال  بازار  و  عموم  طور  به 
زیادی است که شرکت  های اینترنتی ایرانی می    توانند از آن  ها بهره ببرند. بنابراین الزم 
است برای بهره  برداری از این ظرفیت، تسهیل حضور استارت  آپ  های ایرانی در بازار 

دیجیتال عراق در دستورکار قرار بگیرد.

دستگاه دیپلماسی ایران در توسعه تعامالت با عراق عقب مانده  است

در ادامه نشست سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان 
این که اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و رشد اقتصادی هستیم هیچ عاملی 
به اندازه صادرات نمی  تواند به اقتصاد کشور کمک کند، گفت: بنابراین به نقش و اهمیت 

صادرات باید خیلی توجه شود.
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سیاست مشخصی در حوزه صادرات در کشور نداریم

وی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه سیاست  هایی برای صادرات اتخاذ شد. در ابتدای این 
برنامه صادرات ما حدود 3 میلیارد دالر بود که در پایان این برنامه به حدود ۴۰ میلیارد 
دالر رسید. اما در 1۰ سال گذشته صادرات در حدود ۴5 میلیارد دالر متوقف شده  است 

و شاهد رشد قابل ذکری در این حوزه نبوده  ایم.

وی افزود: براساس مطالعات سازمان توسعه تجارت حجم واردات کشورهای همسایه 
11۶۰ میلیارد دالر است که ما با همین ظرفیت  های فعلی می  توانیم 1۶۰ میلیارد دالر از 

آن را تامین نماییم.

باید  حسینی تصریح کرد: اولویت اول کشور تدوین سیاست های کلی صادرات است. 
نسبت صادرات با واردات، نیازهای داخلی، سیاست  های ارزی، رابطه صادرات با توافقات 
تجاری و … تعیین شود. در حال حاضر سیاست مشخصی در حوزه صادرات در کشور 
وجود ندارد و به محض افزایش قیمت در برخی کاالها صادرات آن  ها متوقف می  شود. 
نوعی  و  نماید  تدوین  را  کلی کشور  باید در حوزه صادرات سیاست  های  نهاد خاصی 

ضمانت اجرایی برای آن ایجاد کند.

نیاز به نوعی پیمان منطقه  ای با محوریت قرابت جغرافیایی فرهنگی داریم

محور  که  داریم  شانگهای  پیمان  مانند  منطقه  ای  پیمان  نوعی  به  نیاز  ما  داد:  ادامه  وی 
بازار عراق  ایران در  باشد. رقبای اصلی  قرابت جغرافیایی و همسایگی  شکل  گیری آن 
ترکیه و چین هستند که از نظر حجم تجارت با عراق نیز در سطح نزدیکی به ما قرار 
دارند. اگرچه در بسیاری از اقالم تجاری حضور ترکیه یا چین در عراق فعال  تر و در 

حجم گسترده  تری نسبت به ما انجام می  شود.
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دستگاه دیپلماسی ایران در توسعه تعامالت با عراق عقب مانده است

وی با تاکید بر ظرفیت باالی بازار عراق گفت: درحال حاضر کشورهای زیادی در بازار 
را تصاحب  ایران  ایران، جایگاه  منسجم  فعالیت  فعال هستند و در صورت عدم  عراق 
خواهند کرد. به طور خاص ترکیه و چین بیشترین حضور را در بازار عراق دارند. در عین 
حال درحال حاضر کلیت کاالهایی که ایران، ترکیه و چین به عراق صادر می  کنند، اشتراک 

زیادی ندارد و هرکدام بخشی از بازار این کشور را از آن خود کرده  اند.

وی ضمن برشمردن مزیت  های بازار عراق برای ایران از جمله گردشگری درمانی و روابط 
مناسب سیاسی، گفت: در عین حال »ناتوانی در اقناع افکار عمومی عراق درخصوص 
تحریم  ها«،  زدن  دور  به  کمک  برای  عراق  از  استفاده  »عدم  ایران«،  با  تعامالت  توسعه 
»ناتوانی در ایجاد روش  های مناسب تبادالت بانکی« و »وقفه در تشکیل کمیسیون مشترک 
بازرگانی دو کشور« از جمله ناکامی  های ایران در بازار عراق است. دلیل این ناکامی  ها 
نبود یک اتاق فکر در این زمینه و عقب ماندن دستگاه دیپلماسی ایران در توسعه تعامالت 

با عراق است.

شناخت بازار کشورهای محور مقاومت اولین گام برای توسعه روابط

در بخش دیگری از نشست رضا محتشمی  پور قائم مقام سازمان بورس کاال با بیان این که 
شناخت فرصت  ها در بازار کشورهای منطقه نیازمند ورود به حوزه اجرا در این کشورها 
است، گفت: در حوزه استفاده از فرصت  ها موانع مهمی دیده می  شود که برای توسعه 

روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه باید مرتفع شوند.

وی با تاکید بر این که مشارکت ایران در اقتصاد کشورهای محور مقاومت بیش از آن که 
نیاز به ایده  پردازی داشته  باشد، نیازمند ورود عملی به بازار این کشورهاست، افزود: در 
عین حال افرادی که به صورت عملی به این کشورها وارد شده  اند، برخی مشکالت پیش 
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روی آن  ها پدیدار شده  است که باید از طرف مسئولین برطرف شود. شناخت بازارهای 
عراق و سوریه اولین گام برای توسعه تعامالت است.

مقاومت  بازارهای کشورهای محور  به  ایران  اینکه ورود  از  انتقاد  پور ضمن  محتشمی 
از  بیش  باالست،  کشورها  این  بازار  در  ایران  سهم  اینکه  افزود:  است،  بوده  منفعالنه 
دیگر  حضور  عدم  حاصل  باشد،  ما  دقیق  برنامه  ریزی  و  فعاالنه  عملکرد  حاصل  آنکه 
کشورهاست. بنابراین الزم است حاکمیت برای شناخت بازارهای این کشورها و کمک 

به شناخت شرکت  های ایرانی به بازارهای آن  ها، به طور فعاالنه وارد عمل شود.

شناخت بازار پیشنیاز تقویت تعامالت ایران با عراق و سوریه

شناخت  مسئله  و کشورهای همسایه،  ایران  همکاری  های  توسه  مانع  اولین  افزود:  وی 
است. امروزه تجار و بازرگانان ایرانی تقریبا هیچ  گونه شناختی نسبت به وضعیت سوریه 
و یا حتی عراق ندارند و به این دلیل تمایلی به فعالیت   اقتصادی در این کشورها دیده 
نمی  شود. مسئله دیگر ارتباط ضعیف دستگاه حاکمیت با بازارهای عراق و سوریه است 

که نیاز به مداخله جدی حاکمیت دارد.

محتشمی  پور ادامه داد: برای شناخت بازارهای مغفول عراق و سوریه، این حاکمیت است 
که باید مداخله جدی نماید تا فرصت  ها را برای مردم نمایان سازد. برای این امر باید 
نهاد متولی وجود داشته باشد تا پتانسیل بالقوه کشورهای عراق و سوریه را معرفی نماید. 
وقتی ظرفیت به مردم نشان  داده  شود به مراتب تقاضا برای حضور جدی فعاالن اقتصادی 

ایجاد می  شود.

و  ایران  کشورهای  میان  امروزه  داشت:  بیان  ادامه  در  کاال  بورس  سازمان  مقام  قائم 
سوریه شناخت چندانی از ظرفیت  ها و پتانسیل  های طرفین وجود ندارد که در این زمینه 
کم  کاری  های زیادی شده  است و باید به  وسیله رسانه   جبران شود. سوریه ظرفیت بسیار 
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بزرگی برای بازسازی دارد اما تاکنون هیچ شناختی از این کشور وجود ندارد.

محتشمی  پور ادامه داد: مسئله دیگر در رابطه با موانع موجود در ارتباط با بازارهای عراق و 
سوریه مربوط به حوزه اجرا است. در کشورهای عراق و سوریه مدل همکاری اقتصادی، 
همکاری میان بنگاه  های کوچک و بعضا متوسط است. لذا عمده همکاری ما با طرف  های 

عراقی و سوری، ناظر بر همین شرکت  ها است.

زیرساخت های ناکافی ایران برای ورود به بازار بکر سوریه و عراق

بازارهای  در  موفق  کشورهای  شاخص  های  به  اشاره  با  کاال  بورس  سازمان  مقام  قائم 
آوردن  فراهم  افزود:  و  داد  مهم شرح  این  به  نیل  برای  را  اساسی  پیش  نیاز  دو  سوریه، 
فعاالن  از  حقوقی  حمایت  های  و  موافقت  نامه  ها  انعقاد  همچنین  و  الزم  زیرساخت  های 
در این عرصه، زمینه موفقیت در کسب بازارهای عراق و سوریه است که متاسفانه ایران 

موفقیت چندانی را نتوانست دراین زمینه بدست آورد.

وی در پایان تصریح داشت: انتظار از اتاق  های بازرگانی این است که اینگونه خدمات 
باید در راس  بازرگانی  اتاق  های  فراهم آورند و حمایت  های الزم را صورت دهند.  را 
قرار گیرند و بقیه شرکت  های اقتصادی حول محور آن، در ارتباط باشند. البته بعضی از 
ساختارها در کشور وجود دارد ولی ناهماهنگی میان آن  ها مشهود است. با اینکه ستاد 
توسعه روابط عراق و سوریه در جایگاه اول این عرصه قرار دارد لیکن اقدام جدی و 

مؤثری از جانب آنان دیده نشده  است.

سوریه  حتی  یا  عراق  بازار  وارد  وقتی  ترکیه  شرکت  های  حاضر  درحال  افزود:  وی 
بهره  تقویت حضور خود  برای  دولتی  نهادهای  از خدمات  وسیعی  طیف  از  می  شوند، 
می  برند، درحالیکه به شرکت  های ایرانی چنین خدماتی ارائه نمی  شود و همین مسئله یکی 
از دالیل اصلی عقب ماندن شرکت  های ایرانی در بازار کشورهای محور مقاومت است. 
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درحال حاضر زیرساخت  های الزم که باید با هماهنگی بین دولت  ها شکل بگیرد، از جمله 
توافقات تجاری و گمرکی، بین ایران و کشورهای محور مقاومت فراهم نشده  است و این 

مسئله نیز یکی از دالیل عقب ماندگی ماست.

/صنایع  است  غافل  دوجانبه  تجارت  ظرفیت  از  ایران  سوریه،  مسئولین  اقبال  وجود  با 
غذایی، مهندسی، شیمیایی و نساجی اصلی ترین نیازهای سوریه است

در پایان نشست مهدی عباسی مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه، در ارتباط 
تصویری با نشست به بیان ظرفیت  های تجارت با کشور سوریه پرداخت. وی با بیان اینکه 
بازسازی سوریه از سال 2۰1۸ آغاز شده  است، گفت: این کشور پیش از جنگ در حوزه 
صنایع مختلف به 57 کشور عربی و غیر عربی صادرات داشت. سوریه در سال 2۰1۸، 
7 میلیارد دالر، در سال 2۰19، ۶.۸ میلیارد دالر و در سال 2۰2۰، 5 میلیارد دالر واردات 
سال  در  و  دالر  میلیارد   2.۶  ،2۰19 سال  در  کشور  این  همچنین صادرات  داشته  است. 
2۰2۰، 1.2 میلیارد دالر بوده  است. شهرهای سوریه اغلب شهرهای کشاورزی، اقتصادی 

و صنعتی هستند و ظرفیت باالیی در حوزه تجارت خارجی دارند.

ظرفیت  بر  عالوه  باید  سوریه  کشور  تجاری  ظرفیت  از  استفاده  برای  داد:  ادامه  وی 
در  در حال حاضر  بود. سوریه  مطلع  نیز  آن  وارداتی  نیازهای  از  این کشور،  صادراتی 
حوزه صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نساجی، عمران و بسیاری از حوزه   های 
البسه  ای در دمشق برگزار شد  نیازهای قابل توجهی دارد. هفته گذشته نمایشگاه  دیگر 
که حدود 13۰ شرکت در این نمایشگاه حضور یافتند. در این نمایشگاه دولت عراق با 
هزینه خود 2۶5 تاجر عراقی را به سوریه آورد و در پی آن ۶7 قرارداد تجاری منعقد 
گردید. این تنها در حوزه نساجی بوده  است. در حوزه  های بسیار دیگری رویدادهایی نظیر 
این در سوریه برگزار می  شود. اما سوال اینجاست که ایران از کدامیک از این فرصت  ها 
استفاده نموده  است؟ شهدای مدافع حرم راه را باز کردند اما ما در حوزه تجارت خارجی 
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میلیارد   1.2 در سال 2۰2۰،  نکردیم. سوریه  ایجاد شده  از فرصت  های  استفاده  ای  هیچ 
دالر صادرات و 5 میلیارد دالر واردات داشته  است. ما چه سهمی از این بازار داشته  ایم؟ 
مسئولین سوریه در حوزه  های مختلف فهرست کاالهای زیادی را که مورد نیاز این کشور 

است به ما ارائه نموده  اند اما ما هیچ استفاده  ای از این فرصت  ها نکرده  ایم.

سهم ایران از تجارت خارجی سوریه کمتر از 3 درصد است

وی در خصوص وضعیت ایران در بازار سوریه گفت: بنابر اعالم منابع رسمی همچون 
مرکز آمار، گمرک و سازمان توسعه تجارت، کل صادرات 9 ماه ابتدایی سال 9۸ ما به 
سوریه 115 میلیون دالر بوده که در سال 99 به ۸5 میلیون دالر کاهش یافته  است. سوریه 
در همین مدت حدود 3 میلیارد دالر واردات داشته  است. سهم ما از بازار سوریه چند 
دالر  میلیون   15 تنها  سوریه  دالری  میلیارد   1.2 صادرات  از  ایران  سهم  است؟  درصد 
بوده  است. سوریه 2۴ امین کشوری است که ما به آن صادرات داریم. گفته می  شود که 
سوریه چیزی برای صادرات به ما ندارد. اگر این طور باشد این حجم از صادرات سوریه 
چطور انجام می  شود؟ آیا نمی  توان از فرصت صادرات 1.2 میلیارد دالری سوریه استفاده 
از  دارد  اردن و حتی سریالنکا  هند، مصر،  با چین،  که سوریه  تجاری  توافقات  نمود؟ 

توافقنامه  هایی که با ایران دارد بهتر است.

عباسی افزود: ایران در سال 139۰، یک توافقنامه تجارت آزاد با سوریه منعقد نمود که 
۸۸ قلم کاال از آن مستثنا شده  بود. از آن زمان تاکنون هیچ موافقتنامه تجارت آزادی با 
تعرفه  دهیم.  کاهش  را  شده  مستثنا  کاالهای  می  توانستیم  حداقل  نداشته  ایم.  کشور  این 
گمرکی سوریه با بسیاری از کشورهای منطقه صفر است اما با ایران ۴ درصد است. با 
این وضعیت ایران چطور می  تواند با سایر طرف  های تجاری سوریه رقابت کند؟ دولت 

سوریه کامال مایل به همکاری با ایران است اما ما اراده الزم را نداریم.
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انتقال پول بین ایران و طرف  های تجاری با ایجاد بانک یا صرافی معتبر مشترک

وی تصریح کرد: سوریه بسیاری از امتیازات و مشوق  ها را به ایران می  دهد. اما تالشی 
برای استفاده از این فرصت  ها در ایران نمی  شود. در بسیاری از مناقصات سوریه عنوان 
از  نمی  کنند.  شرکت  آن  ها  در  ایرانی  شرکت  های  اما  ایرانی،  شرکت  های  ویژه  می  شود 
سال 2۰11 نگاه ما به سوریه تغییر کرد و به نگاهی فراملی تبدیل شد. اما دستاوردهای 
اقتصادی که می  توانست از این نگاه بوجود آید حاصل نشد. آخرین قانون تجارت آزاد 
ما برای سال 9۰ یا 2۰11 میالدی است. ما یک رایزن بازرگانی و یا حتی شخصی که از 
طرف سازمان توسعه تجارت ایران بتواند برخی اقدامات را تسهیل کند در سوریه نداریم.

وی ادامه داد: از منظر حمل و نقل زیرساخت  های الزم فراهم است. در حوزه حمل و 
نقل دریایی خط الینر به راه افتاده و در حوزه زمینی نیز عراق ۶ گذرگاه خود را برای 
عبور تریلی  های ایرانی باز کرده  است. اما باید از این زیرساخت  ها استفاده نمود. مشکل 
با ایجاد بانک و یا  اما نه با حمل چمدانی دالر، بلکه  انتقال پول را می  توان حل نمود 
صرافی معتبر مشترک. در حال حاضر بیشترین مواد اولیه سوریه از هند وارد می  شود. 
هند جایگاهی ویژه در بازار سوریه برای خود ایجاد نموده  است. اما مواد اولیه ایران تنها 
به بخش دولتی سوریه می  رسد و بخش خصوصی نمی  تواند از این ظرفیت استفاده کند.

مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه با اشاره به ناکارآمدی و چابک نبودن بخش 
دولتی ایران در حوزه تجارت خارجی گفت: باید بخش خصوصی را راه انداخت. اما 
بخش خصوصی نیز باید واقعا خصوصی باشد. بخش خصوصی که از دل بخش دولتی 
بیرون آمده  باشد کارایی چندانی ندارد. در حال حاضر راه تجارت ترکیه با سوریه بسته 
است. اما اگر اقدام خاصی از جانب ایران صورت نگیرد، با باز شدن این راه، ترکیه گوی 

سبقت را از ایران خواهد ربود.
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راهکارهای بهبود روابط تجاری ایران و سوریه

وی در پایان برخی راهکارهای بهبود روابط تجاری ایران و سوریه را برشمرد که به شرح 
زیر است:

• ایجاد فضای مثبت برای تجار و بازرگانان با باز نمودن پروازها؛ 
• حضور موثر و فعال در نمایشگاه  های سوریه به صورت نماینده سازمان توسعه  

تجارت یا بازدید کننده؛
• راه اندازی خط اعتباری دوم و اعالم محل های مصرف آن به صورت شفاف؛ در  

این راستا الزم است جریان اعتباری با استفاده از ریال و لیر )ارزهای ملی دو 
کشور( راه اندازی شود؛

• ایجاد یک مرکز اقتصادی در مورد تجارت خارجی با کشورهای محور مقاومت  
در ایران و استفاده از جوانان؛ برخی مسئولین باتجربه نمی  توانند به درستی از 

حضور جوانان در کنار خود استفاده کنند و به آنان میدان دهند؛
• ایجاد فضای رسانه  ای و مطالبه  گری در راستای بهبود وضعیت تجارت منطقه  ای؛ 
• استفاده از ظرفیت شرکت  های کوچک؛ 
• استفاده از ظرفیت تهاتر بجای جابجایی پول؛ 
• راه  اندازی سایت عربی خاص تجار سوری و کشورهای عربی جبهه مقاومت؛ 
• استفاده از ظرفیت شرکت  هایی که قبل از جنگ در سوریه حضور داشته و فعالیت  

می  نمودند؛
• بستن موافقتنامه و تفاهم  نامه  های خاص مواد اولیه با گمرک صفر و حذف  

استثناها؛
• کم کردن تعرفه گمرکی ۸۸ قلم کاال و رساندن آن  ها به صفر. 
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در جریــان پیــش نشســت  ها و نشســت  های برگــزار 
شــده در چارچــوب هفتمیــن همایــش ســاالنه اقتصــاد 
مقاومتــی، بیــش از 170 خبــر از ایــن رویــداد در بیــش 
ــر کشــور منتشــر شــده  ــزاری و روزنامــه معتب از 30 خبرگ

اســت.

بازتاب رسانه  ای همایش
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