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شاید این تحریمها توفیق جبری شود که باالخره ایرانیها
هم وارد فعالیت های جدی اقتصادی در کشورهای دیگر
شوند .میتوان گفت تاکنون شرکتهای ایرانی ،بینالمللی
و چند ملیتی نشدهاند اما با ایجاد مجموعهای از شرکتهای
دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران و اتصال این شبکه با
هم شاید قدمی دراین راه بگذارند

عکس :شانا

توگو با «ایران» راه مدیریت تحریمهای نفتی را بررسی کرد
مهدی عسلی در گف 

فرصتایجادشرکتها
و بانکهای مشترک با شرکا
گفت وگوی سوم

عطیه لباف
خبرنگار

مهدی عســلی ،کارشناس ارشــد اقتصاد انرژی و نماینده ســابق ایران در مجامع بینالمللی
انــرژی و اوپــک ،ایــن روزهــا اســتاد اقتصــاد سیاســی ،انــرژی و بــازار نفــت و گاز در یکــی از
دانشــگاههای خــارج از ایــران اســت .او در  5پرســش و پاســخ به نقــد و بررســی راهکارهای
مدیریت دور جدید تحریمهای نفتی پرداخت .عســلی معتقد اســت که ایجاد مجموعهای
از شــرکتها و بانکهای دوجانبه با کشــورهای طرف تجاری ایران و اتصال این شبکه با هم
شاید قدمی مؤثر دراین راه باشــد که باید از سالها قبل برداشته میشد .او با نقل این بیت از
اشــعار سعدی «به راه بادیه رفتن به از نشســتن باطل /که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم»
امروز را هم بهتر از فردا دانســت و گفت« :ســال گذشــته دوباره معاونــت اقتصادی وزارت
خارجه احیا شــد و طبعاً از وظایف آن توسعه تجارت خارجی کشور است .شاید وابستههای
بازرگانی یا اقتصادی ســفارتخانههای ایران در کشــورهای مهم دنیا فهرســتی از مشــخصات
شرکتهایی را که مایلند حتی در شرایط تحریمهای ثانویه با ایران تجارت کنند تنظیم کرده
و به بخش خصوصی شرکتهای دولتی داده باشــند .این میتواند نخستین قدم باشد ».او
در مــورد بورس انرژی و میــزان تأثیرگذاری آن در مدیریت تحریمها و تبدیل شــدن ایران به
یک قیمتگذار منطقهای نیز توضیحاتی ارائه داد.

 ëëمدتی اســت کــه تحریمهای جدیــد امریکا
علیه ایران اعمال شــده .به نظرتان برای کم اثر
کــردن این تحریمهــای نفتی چــه راهی وجود
دارد؟
به نظر من یک راه حل این موضوع (که البته
بتدریج میتواند راهکارهای آن اصالح شود)
آن اســت که ما با طرفهای عمده واردکننده
نفــت یعنــی چین ،هنــد ،کــره ،ژاپــن ،ترکیه،
ایتالیا و اسپانیا و غیره مذاکره کنیم و یک سری
شــرکتها و بانکهــای خصوصــی مشــترک
ایجاد کنیم .این کار از طریق اتاقهای مشترک
بازرگانی طرفین میتواند حمایت شود .مثالً
شــرکت آلفا (انــرژی) ایــران -چین ،شــرکت
بتــا (انــرژی) ایــران -هنــد و ....مالکیــت ایــن
شرکتها میتواند بسته به قوانین کشورهای
طــرف تجــارت از 50درصــد طــرف ایرانــی و
50درصد طرف خارجی گرفته تا نسبتهای
دیگر باشــد (مثالً 90درصد ایرانــی10 ،درصد
هنــدی و غیــره) .و موضــوع فعالیــت ایــن
شرکتها تجارت نفت و انرژی ،کاال و خدمات
بین ایران و کشــورهای دیگر نظیر چین و هند
و غیره باشــد .چون این شرکت اصوالً متمرکز
به تجارت بین دو کشور بوده و با امریکا رابطه
تجــاری نــدارد ،دلیلــی نــدارد تحریــم امریکا
تأثیــری روی آن بگــذارد و میتواننــد از ایران

نفت خام ،گاز و میعانات گازی وارد و به ایران
کاالهای مورد نیاز صادر کنند.
از طرفــی چون تحریمهای امریکا مورد تأیید
ســازمان ملل متحد نبــوده ،دولتهای چین
و هنــد و غیــره هــم مخالفتی بــا فعالیت این
شــرکتها نباید داشــته باشــند .چراکــه برای
آنهــا اشــتغال ایجــاد میکنــد و شــرکتها به
دولتها مالیات میدهند .حال این شرکتها
میتوانند از یک طرف نفــت خام را از بورس
انــرژی تهــران خریــداری کننــد و در انبارهای
نفــت کــه در کشــور مقصــد تهیــه میکننــد،
نگهــداری کننــد .ایــن کار مــورد اســتقبال
کشــورهای واردکننده نفت است چون امنیت
انرژی آنها را بدون آنکه خود هزینهای بدهند
تأمینمیکند.
از ســوی دیگــر ایــن شــرکتها میتواننــد
بخشــی از ســهام پاالیشگاههای کشــور طرف
تجــارت را بخرنــد و نفــت خــام وارده از ایران
را در این پاالیشــگاهها تصفیه کرده و به خرده
فروشهایــی که بــا امریکا ســر و کاری ندارند،
بفروشــند یا حتی در بخشــی از خرده فروشی
آنها هم سرمایهگذاری کنند.
در چیــن پاالیشــگاههای خصوصــی کوچکی
هستند که به آنها  Tinpot refineryمیگویند.
ایــن شــرکتهای مشــترک میتوانند ســهام

شــماری از ایــن پاالیشــگاههای کوچــک را
خریــداری کننــد .همچنیــن ایــن شــرکتها
بتدریــج میتواننــد عالوه بــر پاالیشــگاههای
کوچــک ،زنجیــرهای از پمــپ بنزینهــا را نیز
بخرند یا ایجاد کنند ،که میتوانند در شهرهای
عمده چین یا هند و غیره فعالیت کنند.
بــرای رقابتــی بــودن این شــرکتها ،شــرکت
ملــی نفت ایــران میتواند نفت خــام به این
شــرکتها را بــا تخفیــف مشــخصی تحویــل
دهد و دولت در مقابل پس از ســودآور شــدن
شرکتها آن تخفیف را با مالیات از شرکتها
پس بگیرد.
ëëفکرمیکنیدکهاینبرنامهقابلاجراباشد؟
چنــد ســال قبــل (در دوره اول وزارت آقــای
مهنــدس زنگنــه در نفــت) روی موضــوع
بینالمللــی شــدن شــرکت ملــی نفــت
ایــران مطالعاتــی شــد و در آنجــا راهکارهــا و
پیشنهادهایی برای بینالمللی شدن شرکت
ملــی نفــت ایــران داده شــده بــود .هــر چنــد
هماکنون خود شــرکت ملی نفــت نمیتواند
بهدلیــل تحریمهــا وارد ایــن کارهــا شــود امــا
شــرکتهای خصوصی که به طورمشــترک با
کشــورهای طــرف تجــارت ایران ایجاد شــوند
میتوانند این کارها را به عهده بگیرند.
شــاید این تحریمهــا توفیق اجباری شــود که
باالخره ایرانیها هم وارد فعالیت های جدی
اقتصادی در کشــورهای دیگر شوند .میتوان
گفت تاکنون شرکتهای ایرانی ،بینالمللی و
چند ملیتی نشدهاند اما با ایجاد مجموعهای
از شــرکتهای دوجانبــه بــا کشــورهای طرف
تجاری ایران و اتصال این شــبکه با هم شــاید
قدمی دراین راه بگذارند.
چنانچه تجربه شرکتهای دوجانبه و اتصال
فعالیــت آنهــا خــوب پیــش رفــت ،بخــش
خصوصی میتواند نسبت به ایجاد مؤسسات
مالــی یا بانکهــای دوجانبه کــه متمرکز آنها
روی مــراودات مالــی دو کشــور بــوده ایجــاد
کنــد .به ایــن ترتیب که تــا پایــان تحریمها با
شرکتهای امریکایی فعال در امریکا مراوده
مالی نداشــته باشند .این دو با شبکه تجاری و

مالی دوجانبه بینالمللی میتواند کمکی به
نقض تحریمهای ظالمانه امریکا بکنند .البته
هزینه اینها باالتر از روال عادی تجاری خواهد
بود اما بهتــر از هرج و مرج کنونی و نیز از بین
رفتــن همــه فعالیــت هــای تجــاری بهدلیل
اعمال تحریمهای امریکایی خواهد بود.
جا داشــت تاکنون به ایجاد چنین شبکههایی
اقدام شــده بود اما امروز هم شروع کنیم بهتر
از عاطــل و باطــل ماندن اســت .ســعدی می
فرماید «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
 /کــه گر مراد نیابم به قدر وســع بکوشــم ».در
این مورد مراد حاصل میشود اما نه به اندازه
تجــارت در شــرایط عادی .بخــش خصوصی
خریــداران نفــت در بــورس تهــران ،معاونت
اقتصــادی وزارت خارجه ،اتاقهــای بازرگانی
مشــترک بــا کشــورهای مهــم اقتصــادی و
معاونــت بینالملــل و ســرمایهگذاری وزارت
نفت میتوانند بازیگران اصلی این برنامه دور
زدن تحریمهای ظالمانه باشند.
ëëبه نظرتان صــادرات نفت خــام ایران صفر
نمیشود و مســئوالن کشور درست پیشبینی
میکنند؟
تــا زمانــی کــه نفــت بــا کیفیتــی ماننــد نفت
ایــران بــا یک تخفیف مناســب عرضه شــود،
همــواره خریدارانــی بخصــوص در بازارهــای
واردکنندگان سنتی نفت ایران خواهد داشت.
می ماند آمادگی و هوش و ذکاوت و اقدامات
مؤثر بخش خصوصی و مذاکرات وزارت امور
خارجه و اتاقهای مشترک بازرگانی با طرف
های مقابل که با ایجاد شــرکتهای دوجانبه
مشــترک ریســک تحریمهــای ثانویــه امریکا
علیــه واردکنندگان نفت ایران را از بین ببرند.
من واقعــاً دلیلی نمیبینم که این کار عملی
نشــود .زیرا این تحریمها مورد تأیید ســازمان
ملل نیســت و ما تنها باید سعی کنیم ریسک
تحریمهایثانویهعلیهشرکتهایواردکننده
را از بیــن بیریــم .راه ایــن کار هــم ایجــاد
شــرکتهای مشــترک دوجانبه یا چند جانبه
اســت که صرفاً متمرکز بر تجــارت بین ایران
با این کشــورها باشــند و بــا امریکا مــراودهای
نداشــته باشــند .در نتیجــه از آثــار تحریــم او
مصــون می مانند و صــادرات نفت ایران هم
ادامه مییابد .مســأله باقی مانــده ،انتقال ارز
حاصــل از فروش به ایران اســت که آن را هم
از طریق ایجاد مؤسسات مالی مشترک و چند
جانبه زیر نظر بانکهای مرکزی ایران و کشور
مقابــل میتوان حل کرد .البتــه بجای دالر در
این مؤسســات مالی باید یورو و ســایر ارزهای
معتبــر مانند یــوان چیــن ،فرانک ســوئیس،
پوند بریتانیا و ین ژاپن را بهکار گرفت .فکر می
کنم ما در شرایط کنونی با این چند ارز معتبر
تقریباً هــر کاال و خدمتــی را بخواهیم بتوانیم
وارد کنیــم .دنیــا خــارج از ایــران تنهــا امریکا
نیســت و اقتصــاد امریــکا بــر اســاس آخرین
گــزارش صنــدوق بینالمللی پــول (آی-ام-
اف) تنهــا حــدود  15.3درصــد اقتصــاد دنیــا
اســت هر چند دالر امریــکا ارز رزرو (حدود60
درصد) و ارز عمده تجاری دنیا اســت اما این
نیز میتواند در آینده و با ظهور ارزهایی مانند
یورو و یوان تغییر کند.
ëëدر چند بخش به همکاری بخش خصوصی
برای صادرات نفت خام از طریق بورس انرژی
اشــاره کردید .ایــن موضوع چقــدر به کمرنگ
کــردن تحریمها و فــروش نفت خــام در دوره
تحریممیتواندکمککند؟

در حــال حاضــر کــه مســأله اصلــی نقــض
تحریمهــای ظالمانــه امریــکا اســت فــروش
بخشــی از نفت خــام از طریق بــازار بورس به
بخش خصوصی به روشــی که گفته شد شاید
بتوانــد به صــادرات نفت خام ایــران خارج از
حیطه تحریمهای امریکا کمک کند.
ëëایــران برنامــه دارد کــه از این طریــق به یک
قیمتگذار در منطقه تبدیل شــود .چقدر این
هدفدستیافتنیاست؟
منظــور وزارت نفــت در همــان دور قبــل هم
ایجاد بورس نفت خام شــاخص برای کشف
قیمــت نفــت و مدیریــت ریســک نوســان
قیمــت متالطم نفت نبود بلکه تــاالر مبادله
فرآوردههــای نفتی بخصــوص فرآوردههایی
مانند مازوت و نفت کوره و غیره بود.
اما برای اینکه بتوان یک بورس نفت شاخص
ایجــاد کــرد شــرایط مشــخصی بایــد فراهــم
شــود کــه االن در کشــور فراهم نیســت .یعنی
تقریباً شــرایطی که مثــاً در بورسهای نفت
شاخص لندن (آیس برای برنت) و نیویورک
(نایمکــس بــرای  )WTIوجــود دارد کــه بــا
شرایط ما قیاس مع الفارق است.
بازارهــای بــورس کاالهــا در جایی شــکل می
گیــرد کــه چندیــن عامــل مهــم بســتر الزم را
فراهم کرده باشند .اوالً قوانین و مقررات کشور
با قوانین و مقررات بینالمللی کامالً ســازگار
باشد و کشوری که هنوز عضو سازمان تجارت
جهانــی نیســت و بازارهای مالــی آن هنوز در
جمــع امضاکننــدگان مقــررات پول شــویی و
مبارزه با تروریســم قــرار ندارد ،بــازار ارزی آن
بســیار پر نوســان بــوده و بهدلیــل تهدیدهای
قدرت های بزرگ به تشــدید تحریمها کسی
اعتمــاد نمــی کنــد ،در آن ســرمایهگذاری یــا
تجارت کند چطورمیتواند توسعه یابد.
گذشــته از اینها بازار کاال نیاز به نقدینگی باال و
تعدد قابل توجه عرضهکنندگان معتبر دارد.
در حالــی که تولیــد و عرضه نفت خــام ایران
در انحصــار قانونــی تنهــا یک شــرکت یعنی
شــرکت ملی نفت ایران است که یک شرکت
دولتی اســت که نه با مالحظات تجاری بلکه
با دســتورات سیاســی (از طریق وزارت نفت و
غیره) تصمیم گرفته و عمل می کند .بنابراین
خریداران اعتمادی ندارند که قراردادهایشان
با این شرکت عمل شود هر چند قراردادهایی
هم بــه امضــای مدیر عامل شــرکت رســیده
باشــد .چراکه تصمیمها باالتــر از مدیرعامل
شرکت گرفته شده و به او ابالغ میشود.
همچنین کاالهــای عرضه شــده در بورسها
باید کامالً استاندارد شده باشند تا مشخصات
محمولههــای مختلــف بــر اســاس اطالعات
ارائــه شــده در بــازار کامــاً قابــل شناســایی و
قیمتگذاری باشند و موارد دیگر.
هیچکــدام از این شــرایط هماکنون در کشــور
وجود ندارد که مهمترین شــرایط نامناســب
کردن توســعه بازارهای بینالمللی بورس در
ایران ،ریســک باالی کشــوری و ناسازگار بودن
قوانیــن و مقــررات تجاری ،مالــی و اقتصادی
ایران با دنیا است.
اگر به فهرست بورسهای سهام دنیا هم نگاه
کنید ،میبینید که بازار بورس تهران TSEهنوز
در فهرســت اصلی این بورسها نیســت (در
حالی که از ترکیه و مالزی و امارات و عربستان
و غیــره بازار بورس شــان در فهرســت اصلی
قــرار دارند) .و این موضوعات تبدیل ایران به
یک قیمتگذار در منطقه را سختتر میکند.

راهبلدان عبور از تحریم هستیم
تحریمهــای یکجانبه
ایاالت متحده امریکا
یادداشت بــا وجــود مخالفــت
قاطــع اتحادیــه اروپــا
و کشــورهای بــزرگ
مانند روســیه و چین،
علیــه کشــورمان
مسعود خوانساری از ســرگرفته شــده
رئیس اســت؛ اگرچــه مــا بــا
اتاق بازرگانی تهران تحریمهای اقتصادی
بیگانــه نیســتیم و
اقتصــاد ایران همــواره به بهانههــای واهی
دچــار ســختیها و محدودیتهایــی در
بازارهــای بینالمللــی بــوده امــا ضــروری
اســت که تحریمهای تازه اعمال شــده نیز
بــه دقــت رصــد و تحلیل شــود تا بتــوان با
اندیشیدن راهکارهای مناسب ،مشکالت را
به حداقل رســاند و به این جنگ اقتصادی
پاســخ مناســب با کمترین هزینه ممکن را
داد.
تحریمهــای تــازه امریکا علیه ایران بســیار
جدی و ســختگیرانهتر از قبل اســت ،با این

ن بــار اتحادیه
تفــاوت کــه خوشــبختانه ایــ 
اروپــا بــا وجــود تمــام محافظهکاریهــا در
رفتارهایــش ،همراه ایــران و مخالف قاطع
سیاســت تحریمــی امریکاســت .همچنین
ایــن تحریمهــا مخالفــان جــدی زیــادی
خارج از اروپا دارد و همین ،علت شکســت
امریــکا در نخســتین ادعــای خــود مبنی بر
به صفر رســاندن صادرات نفت کشــورمان
شــد و معافیتهای فعالً شش ماهه برای
خریــداران عمــده نفــت ایــران را در پــی
داشت.
بــا ایــن حــال کمتــر صاحبنظــری در حوزه
اقتصاد اســت که نافی شدائد تحمیلشده
بــه اقتصاد ایــران بویژه در حــوزه مراودات
بانکی و مبادالت مالی باشد .تحریم بانکی
بــرای اقتصــاد ایران ســخت خواهــد بود و
ضروری اســت برای کاســتن از آسیبهای
آن مکانیســمهای جایگزینــی اندیشــیده
شــود که با رایزنی جدی و پیگیری مســتمر
با طرفهای تجاری کشــور میتواند فراهم
شــود که بهطور کلی تحریمهــا برای دولت
میتواند یک تلنگر باشد که در مورد شرایط

اقتصــادی کشــور واقعبینانه و شــجاعانهتر از
گذشته تصمیم بگیرد .در این راستا میتوان
بــا هماندیشــی بــا بخــش خصوصــی و بازتر
کردن و تســهیل کردن فضای کسبوکار توان
و شــعاع حرکــت بخــش خصوصــی را که به
نســبت نهادهــای دولتــی ،کمتــر در معرض
رصــد و پیگیری تحریمکنندگان اســت ،از زیر
فشار خارج شد.
یکــی از اولویتهای کاســتن از فشــار تحریم،
تمرکــز روی توســعه مبــادالت تجــاری بــا
کشــورهای همجوار مانند افغانستان ،عراق،
پاکســتان و ترکیه و شــرکای تجــاری قدرتمند
منطقــهای مانند روســیه ،چین و هند اســت.
همچنین میتــوان به بهرهگیــری از ظرفیت
کشــورهایی که به دالیلی در شــرایط حاضر با
ما همسویی سیاســی دارند مانند قطر چشم
داشت.
بهطــور مشــخص صــادرات نفــت خــام و
کاالهــای وابســته بــه آن در تیــررس و هــدف
اصلــی تحریمهاســت .در نتیجــه صــدور
کاالهای غیرنفتی توســط شرکتهای بخش
خصوصــی که قابلیت رصد کردن و رهگیری

کمتــری دارنــد بیش از گذشــته مورد توجه
قرار گیرد ،تشویق شود و موانع موجود پیش
روی آن برداشته شود.
همانگونــه کــه در بیانیه اتاق تهــران تأکید
کردیــم در دوره تحریمهــای پیــش رو،
بخــش خصوصــی بــرای خــود مســئولیت
ارتقــای ســطح دانــش مذاکــرات ،توســعه
منطق همکاری با شــرکای خارجی ،تالش
در جهــت امیدآفرینــی در جامعــه و بهبود
اعتمــاد اجتماعی ،حفظ اشــتغال و تالش
بــرای افزایــش آن ،باقــی ماندن در ســنگر
حراســت از اندوختههــای اقتصــاد ملــی،
حرکت در مســیر اقتصاد سالم و ضد فساد
و در یــک کالم حضــور در جبهــه توســعه
اقتصاد ایران را تعریف کرده است.
در همین راســتا ،همزمان نیاز است دولت
در اقداماتی فراگیر و ساختارمند در اصالح
جــدی مشــکالت اقتصــاد ایــران ماننــد
بهبود فضای نامســاعد کســبوکار ،اصالح
روندهــای زائــد و بوروکراتیک مخل کســب
و کار ،اصــاح فرآیندهــای حاکــم بــر نظام
مالیاتی ،گمرکی ،تأمین اجتماعی و بانکی

را فراهــم آورد و راهکارهایــی عملیاتــی و
اجرایــی برای حــذف هر نوع رانت و بســتر
فسادخیز در اقتصاد کشور را ایجاد کند.
امروز نیاز است ضمن تکریم رفتار منطقی
اروپــا ،از آنها بخواهیم به عهد خود با ایران
پایبنــد بماننــد و در توســعه همکارهــای
مشــترک با ایران شجاع باشند و چشمهای
از اســتقالل رأی و نظــر خــود در مقابــل
ایاالت متحــده به نمایش بگذارند .تدوین
ســازوکار کانــال مبــادالت مالــی و هرچــه
ســریعتر اجرایی کــردن آن ،به شــرط آنکه
محدودیتهایــش بیــش از فرصتهایش
نباشــد ،میتوانــد نقطــه عطفــی در روابط
اقتصادی ایــران و اتحادیه اروپا و همچنین
بازتعریف جایگاه سیاسی و اقتصادی نوین
این اتحادیه مستقل از امریکا باشد.
نباید تردید داشــت که اگــر راهی برای عبور
از تحریــم اســت ،راهبلدانــش در بخــش
خصوصــی واقعــی و مردمــی هســتند و
نظرخواهــی و مشــورت دولــت بــا بخــش
خصوصی اســت کــه میتواند ایــن راهها را
آشکار کند.

فرصت تعامل اقتصاد ایران با دنیای خارج

رئیسجمهوریچندیپیشدرصحنعلنیمجلسشورای
اسالمی در معرفی چهار وزیر پیشنهادی ،اظهار کرد که امروز
یادداشـــت فرصتهــای خوبی برای تحــول در اقتصاد کشــور داریم .بر
اســاس اظهارنظر آقای روحانی ،میتوان از این فرصتهای
خوب درحال حاضر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد
که ب ه لحاظ ماهیت فعالیتهایشــان ،میتوانند راهگشای
تنگنــای تحریــم در حــال حاضر کشــور باشــند .معــاون اول
رئیسجمهورینیزدرجلسهشورایعالیمناطقآزادتجاری
عبدالرسول
خلیلی  -صنعتی و ویژه اقتصادی ،این مناطق آزاد را فرصت بزرگی
تحلیل گر اقتصادی
برایتوسعهکشوردانستوگفتبیانصافیاستاگرجایگاه
این مناطق را به مراکزی برای واردات کاال تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی
تلقی کنیم .گفتههای اخیر در حالی است که رئیسجمهوری در اظهارنظری اساسی
با گذشــت  25ســال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  -صنعتی،
ابراولویتها و نقشــه راه مناطق آزاد کشــور را با توجه به وضعیت اخیر کشــور ،توجه
بــه صادرات ،جذب گردشــگری ،پایلوت اجرای برخــی از طرحها و ایجاد بانکهای
خارجی برشــمرده اســت .ذکر این اولویتها نشــان میدهد که تأکیــد بر مطالعه و
طراحی پروژههای ضروری زیربنایی از طریق تأمین منابع مالی ب ه صورت فاینانس
خارجی که از جمله پروژههای ضروری برای اســتفاده از فرصتهای ناشی از جذب
سرمایهگذاری است ،چقدر اهمیت دارد .بواقع بخش تأمین منابع مالی خارجی در
بند  11سیاستهای اقتصاد مقاومتی را که از حلقههای مفقوده در مناطق آزاد کشور
است باید از راه جذب سرمایهگذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی
برجستهکرد.تأکیدواولویتدادنرئیسجمهوریبهایجادبانکهایخارجیدرواقع
پرکردن این حفره به مثابه یک ابراولویت است که از سوی رئیسجمهوری یادآوری
شده است .واقعیت آن است که مناطق آزاد ،باید یک اهرم اقتصادی فراملی برای
جذب ســرمایهگذاری خارجی باشــد؛ و از طریق آن اســت که میتوان اقدام و عمل
را در حوزه تولید و اشــتغال بدرســتی محقــق کرد و خألهای موجــود را در حوزههای
زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی
خارجی و مشــارکتی با ســرمایهگذاران ایرانی مرتفع کرد ،نکتهای که معــاون اول در
جلســه شــورای عالی مناطق آزاد باید به آن توجه میکرد و درصدد حل آن میبود.
نگاه به مناطق آزاد مســتلزم فرصتسازیهای بیرونی از طریق ظرفیتسازیهای
داخلی با اتخاذ یک دیپلماســی اقتصادی و تجاری با کشــورهای پیرامونی است که
مجلس شــورای اسالمی در هفتم و یازدهم شــهریور 97الیحه دولت را درخصوص
 8منطقه جدید و  19منطقه ویژه با رأی قابل توجه به تصویب رســانید .این مناطق
بر اساس مدل توسعهای طراحی شده تا بتوانند در دورههای کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندمدت ،اهداف جذب بازارهای هدف کشورهای منطقهای را که به طور طبیعی
بازاری مناسب برای صادرات کاالهای ایرانیاند ،تأمین کنند .امروزه توسعه مناطق
از منظر بینالمللی بســیار حائز اهمیت است و باید زیرســاختهای آن بدرستی از
طریق حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانههای کشور در خارج
مدنظر قرار گیرد ،زیرا دســتاندازی به بازارهای رقابتی خارجی با سازوکارهای بازار
داخلی به کلی متفاوت است .از این رو ،فعالیتهای توسعهای و تقویت تأسیسات
زیرســاختی پیشــرفته از الزامات جذب ســرمایهگذاری خارجی باید نگاهی متفاوت
را در اذهــان مدیران و کارشناســان مناطق آزاد و ویژه بــه وجود آورد ،یعنی نگاههای
تأثیرگذار برای جذب بازار که از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار میرود.
با رویکرد جدید درمناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،به نظر میرسد ارتباطات خارجی با
مناطق آزاد موفق دنیا در آسیا و اروپا و امریکا باید گسترش اساسی پیدا کند ،از مدیران
و کارشناسان آنها دعوت به عمل آید و کارشناسان و مدیران توانمند را به آن مناطق
گسیلداشتتامدیرانباکالسجهانیوبالطبعکارشناسانخبرهتربیتشوند.البته
اســتفاده از امکانات و ظرفیتهای وزارت خارجه دراین زمینه بسیار راهگشا خواهد
بــود .آنچنانکــه رئیسجمهوری درمراســم رأیگیــری نمایندگان مجلس شــورای
اســامی به وزیر امورخارجه ،از وی خواســته بود فرصتهای اقتصادی را پیش روی
اقتصادایرانقراردهد.مسلماستکهگسترشمناسباتسیاسیواقتصادیباجهان
بااولویتبنیادیسیاستخارجیدولتدوازدهمباگسترشهمکاریهایدوجانبه
و چندجانبه منطقهای از موارد مهمی بود که رئیسجمهوری همواره ازآن یادکرده
اســت .روحانی اولویت سیاســت خارجی را تقویت دیپلماســی اقتصادی در جهت
پیشــبرد سیاســتهای اقتصادی با هدف دســتیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره
ارزش جهانی ،تســهیل جذب ســرمایه ،فناوری و جذب گردشــگر ،تقویت بازارهای
صادرات کاالی غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی ،زمینهسازی برای حضور مؤثر و
هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقهای و جهانی و نیز شناسایی فرصتها
و مزیتهای نسبی یادکرده که باید در صدر برنامههای دولت در مناطق آزاد و ویژه
هم قرار گرفته شود و ابتکارهای جدیدی را ب ه صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند.
رئیس جمهوری خواهان فراهم آوردن شرایط الزم برای افزایش ارتباطات اقتصادی
با کشــورهای مختلف دنیا اســت و این اولویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در
حــال حاضر اســت .روحانی در ابالغیــهای که  ٢١فروردینماه صادر شــد ،خطاب به
وزیر امور خارجه ،تدوین برنامه اجرایی نحوه شــکلدهی دیپلماسی پایدار در حوزه
اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه ،فناوری
و گردشــگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصوالت ایرانی و خدمات فنی و
مهندســی را با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا ،رؤسای سازمانها و
دســتگاههای اجرایی یادآور شــده بود .بر اســاس این دستور بود که تشکیل معاونت
اقتصــادی در وزارت امــور خارجه شــکل گرفت تا تمامی ســفارتخانهها پاســخگوی
ت جدید در وزارت امور خارجه باشــند .اصلیترین هدف وزارت امور خارجه
معاون 
برای تشــکیل معاونت اقتصادی نیز نقشآفرینی در حــوزه اقتصاد بینالمللی در
قالبمعرفیتوانمندیهایاقتصادیداخلیب هخارجکشوروفراهمآوردنامکانات
کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی بود که مناطق آزاد و ویژه از جمله
آن هســتند .ضمن آنکه باید به تحکیمبخشــی ابراولویتهــای رئیسجمهوری در
مناطق آزاد توجه اساســی داشــته باشــد .وزارت امور خارجه در  ۴۰ســال گذشــته به
دالیلشرایطمنطقهایبیشترجهتگیریسیاسیو امنیتی داشتهوکمتربهموضوع
اقتصادی به منزله فرصتسازی برای بازپروری اقتصاد ایران و از جمله مناطق آزاد
و ویژه توجه کرده است؛واکنون باید در حوزه بازارسازی برای صادرات کاالهای ایرانی،
خدمات فنی و مهندسی ،نیروی کار و فرصت سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی توجه اکیدداشــته باشــد تا اقتصاد این مناطق مقاوم شــده و مانع و
راهگشــایی برای رفع تنگنای تحریم دوباره ایران باشــد .به عالوه ،مناطق آزاد یکی از
ســازوکارهای مقابله با تحریم و مبادالت بدون انتقال ارز در حوزه واردات کاال اســت
که اخیراً مجوز آن از سوی هیأت وزیران به پیشنهاد گمرک ایران بالمانع اعالم شده
است .آنچه امروز درمناطق آزاد و ویژه ایران قابل اهمیت است توجه ویژه به جذب
سرمایههای ایرانیان خارج از کشور که میلیاردها هزار دالر برآورد شده است و جذب
ســرمایهگذاری خارجی بویــژه بخش خصوصی خارجی ،جذب فناوری پیشــرفته و
ورود گردشــگران خارجی است .از طریق این راهکارهاست که میتوان نیروی جدید
و متخصــص را کــه از الزامات توجه بــه اقتصاد بینالملل و تجارت خارجی اســت،
جذب کرد و به عالوه آموزش کارکنان در دورههای آموزشی مختلف را مطمح نظر
قرار داد.ایجاد مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید ضرورتاً
سازوکار مدیریت نوینی را میطلبد که بتواند با استفاده از شیوههای جدید ،رسیدن
به اهداف مناطق و سیاستهای اقتصادی ستادی ،نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد
کشور فراهم کند ،یعنی تغییری بنیادی متناسب با نگاه اقتصادی رئیسجمهوری
برای گســترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و کشورهای منطقه با اولویت
بنیادی گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه منطقهای از طریق مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی که فرصت تعامل کشور با دنیای خارج است .از این رو ،دیدگاههای
اخیر رئیسجمهوری باید فصلالخطاب برنامههای توسعهای مناطق آزاد و ویژه در
دوره جدیــد برای ارتقای فعالیتهای آنها قرار گرفته شــود .رویکردی که میتوان از
آن بهعنوان ابراولویت مناطق آزاد ایرانی نام برد :صادرات ،جذب گردشگر ،پایلوت
اجــرای طرحهای مهم و ایجــاد بانکهای خارجی برای جذب ســرمایهگذاریهای
بینالمللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که از فرصتهای مهم برای مقابله
با تحریمهای از نوع امریکایی است.

