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رئیس مجتمع پتروشیمی پارس خبر داد:

  ثبت رکوردی تازه 
در تولید و فروش پتروشیمی

رئیس مجتمع پتروشیمی پارس از شکسته 
شدن ســه رکورد تولید، تدوام تولید با ظرفیت 
حداکثری و فروش در این پتروشیمی که از  آبان 
ماه سال گذشته در فهرست تحریم های آمریکا 

قرار گرفت، خبر داد. 
به گزارش ایسنا، سیدحمید زارع با اشاره به 
ثبت رکورد جدید در واحد اســتایرن منومر این 
مجتمع گفت: تولید در ایــن واحد پس از انجام 
تعمیرات از ابتدای دی ماه ســال گذشته تا ۱۹ 
خرداد ماه امســال بیــش از ۱۷۰ روز بی وقفه با 

 ظرفیت ۱۰۱ تا ۱۰۶ درصد  تداوم دارد.
وی با بیان این که رکورد تداوم تولید در واحد 
استایرن منومر پتروشــیمی پارس پیش از این 
حداکثر ۹۰ روز متوالی آن هم با ظرفیت  پایین تر 
از صد درصد بوده است، افزود: پیش بینی می کنیم 
این تداوم تولید به همین میزان و بدون وقفه ادامه 
 داشته باشد.  رئیس مجتمع پتروشیمی پارس با 
اشاره به اینکه افزایش تولید تنها منحصر به واحد 
استایرن مونومر نیســت، افزود: رکورد تولید در 
پتروشیمی  پارس در مجموع و در همه محصوالت 
در دو ماه ابتدایی امســال نسبت به تمامی ادوار 

گذشته شکسته شده است.
زارع یادآوری کرد: تولید مجتمع پتروشیمی 
پــارس در واحد اســتحصال اتــان، اتیل بنزن 
و اســتایرن منومــر در ماه هــای فروردیــن و 
 اردیبهشــت ماه امســال در مجموع ۷۶۹ هزار 
و  ۶۱۹ تن بــوده و تولید محصــوالت مختلف، 
نســبت به برنامه تولید ۱۱۸.۹ درصد و  نسبت 
به طراحی ۱۰۷ درصد محقق شده که در طول 
کارکرد مجتمع بی  نظیر اســت.  وی ادامه داد: 
رکوردشکنی پتروشیمی پارس در تولید البته 
منجر به رکوردشکنی در فروش هم شده است. 
بدین معنا که فروش محصوالت  مجتمع شامل 
اســتایرن مونومر، LPG   و اتان در اردیبهشت 
۹۸ حداکثر میزان فروش در تمامی ســال های 
اخیر بوده است.  این مقام مسئول در پتروشیمی 
پارس تصریح کرد: در حالی که این مجتمع از ۱۵ 
آبان ۹۷ در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفت، اما 
هم اکنون شاهد آن هستیم که بیشترین  تولید، 
فروش داخلی و صادرات در پتروشیمی پارس در 
اریبهشت ماه امسال  تحقق یافته است.  بنا  بر  اعالم  
وزارت  نفت، این آمار و رکوردشکنی  نشان می دهد 
 تحریم ها به معنای واقعی کلمه و با استناد به آمار 
دقیق، تأثیری در روند کاری و صادرات نداشته 
 اســت.  رئیس مجتمع پتروشیمی پارس تاکید 
کرد: نکته مهم اینجاست که روند مثبت تولید 
و فروش در پتروشیمی پارس متوقف نشده و در 
 خردادماه وضع فروش  به گونه ای است که امروز 

حداقل موجودی را در مخازن ذخیره داریم.

    
نگرانی صنایع کشتی رانی از 

حادثه نفتکش ها در دریای عمان
حادثه نفت کش ها در دریای عمان باعث شده 
بازیگران اصلی صنعت کشتی رانی با تردیدهایی 
درباره تامین امنیت کشتی هایشان مواجه  شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
پــس از حادثه نفتکش هــا در دریــای عمان، 
هزینه های بیمه کشتی ها در خاورمیانه نیز دست 

کم ۱۰ درصد افزایش داشته است.
پس از حادثه نفت کش هــا در دریای عمان، 
هزینه های بیمه کشتی ها در خاورمیانه دست 

کم ۱۰ درصد افزایش داشته است.
این حادثه نگرانی های بسیاری را برای انتقال 
نفت خام از طریق کانال های کشتی رانی به وجود 
آورده است و باعث شد که قیمت نفت چهار و پنج 

دهم درصد افزایش داشته باشد.
این در حالی اســت که برخــی نفت کش ها 
سفرهای خود به خلیج فارس را به حالت تعلیق 
درآورده اند. هزینه ترابری نفت کش های بزرگ 
پیش از این حادثه نیز در دو ماه گذشته میالدی 
به باالترین رقم خود رسیده بود و از روزی دو هزار 
دالر در روز چهارشــنبه به ۱۳ هزار دالر در روز 
پنج شنبه رسید. شرکت های بیمه عنوان کرده اند 
که بزرگ ترین نفت کشــی کــه در خاورمیانه 
مشغول به کار اســت، پس از وقوع این حوادث، 
با ۲۰۰ هــزار دالر هزینه اضافی برای ســفری 
هفت  روزه، مواجه اســت. این رقم در مقایسه با 

اوایل هفته گذشته نزدیک به دو برابر شده است.

خبر اقتصادی
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رضا قریشی اســتاد ایرانی 
اقتصاد سیاســی در دانشگاه 
اســتاکتون نیوجرسی است. 
وی معتقد است کیش و قشم و 
خارک می توانند به راحتی جای 
دبی و دوحه را بگیرند و یا از آنها 
پیش افتند. او می گوید بسیاری 
از شرکت های بین المللی مشاق 
هســتند که از ایران بصورت 
»هاب« استفاده و محصوالت 
تولید شــده در ایــران را به 
کشورهای همسایه صادر کنند.

در ادامه مشروح گفت وگوی 
ایلنا با قریشی را می خوانید:

    
 در سال های اخیر همیشه 
مسئوالن نظام بر اقتصاد بدون 
نفت تاکید داشتند و در شرایط 
کنونی و تشدید تحریم ها گویا 
فرصت مناســبی بــرای این 
موضوع رخ داده اســت، لطفا 
بفرمایید الزامات این حرکت چه 

می تواند باشد؟
 بحث »اقتصاد بــدون نفت« بر 
پایه این اصل  بنا شده که یک اقتصاد 
شکوفا نباید »تک محصولی« باشد، 
یعنی به یک )یا چند( کاال وابســته 
باشــد، بخصوص اگــر محصوالت 
معدنی باشــند که صرفا استخراج و 
به صورت خام صادر می شوند که در 
آن کارآفرینی جنبه ناچیزی دارد. 
اینکه ایران بتواند اقتصادی شکوفا 
بدون اتکا به درآمد نفت داشته باشد 
البته خوب اســت، امــا از این نباید 
نتیجه گرفت کــه درآمد نفت »بد« 
است، چیزی که متاســفانه گهگاه 

گفته می شود.
آنچه که امروز در ایران می گذرد 
یک »انتخاب« نیست بلکه اجباری 

تحمیل شده اســت. در نتیجه باید 
از ســاز و کار برای فرو نپاشــیدن 
اقتصاد ســخن گفت نه ســازوکار 
برای شــکوفایی آن. تمام هم و غم 
زمامداران اقتصاد ایران آن است که 

چگونه از این وضعیت خارج شویم.
بارهــا گفته شــده کــه معضل 
ریشــه ای اقتصاد ایران آن است که 
»سیاست زده« است، یعنی به جای 
آنکه سیاســت در خدمــت اقتصاد 
باشــد اقتصاد در خدمت سیاست 
است. مفهوم این حرف در بعد داخلی 
این اســت که به جای آنکه ضوابط 
اقتصادی چون هزینــه، بازدهی و 
رقابت تعیین کننده تصمیم گیری 
و اختصاص منابع باشــد، نزدیکی 
به مراکــز قدرت و دولت اســت که 
»برنــده« را برمی گزیند. نتیجه آن 
حیف و میل منابع، فســاد و رشوه ، 
باندبازی، احتکار و عدم شــفافیت 
حاکم بر اقتصاد ایران است. حاال باید 
سازوکاری یافت تا اقتصاد را از چنگ 
این بلیــه سیاســی آزاد کرد. پیش 
شرط برون رفتن از این مخمصه حل 

مشکالت سیاسی است.
 در زمین داخلی این ســاز و کار 
کاهش نقــش دولــت و نهادهای 
شبه دولتی در امور روزمره اقتصاد، 
باال بردن شفافیت، برقراری ضابطه 
به جای رابطــه و حکومــت قانون 
است. در زمینه خارجی هم مذاکره 
با کشــورهای دیگر  و رســیدن به 
راه حل های مورد قبول طرفین است.
 آیا شما نفت را ذاتا مخرب 
اقتصاد می دانید یــا اینکه ما 
نتوانستیم همانند کشورهایی 
چون نروژ استفاده بهینه از این 
امــکان خدادادی را داشــته 

باشیم؟

این حرف )نفت ذاتا مخرب( بدان 
می ماند که فردی ثروتی بادآورده به 
دســت آورده و آن  را در راه نادرست 
مصرف کرده و به فســاد کشــیده 
شــود و بعد نتیجه بگیریم که ثروت 
عامل فســاد اســت! درآمد نفت نه 
تنها مخرب نیست بلکه اگر درست 
مصرف می شد )بشود( راه رسیدن 
به یک اقتصاد مدرن است با کمترین 
هزینه. این می توانــد ما را ) تا حدی 
توانسته( از مشقات »انباشت اولیه« 
برهاند. برای آنکه یک اقتصاد بدوی 
به یک اقتصاد مدرن و شکوفا مبدل 
شود نیاز به ســرمایه گذاری عظیم 
دارد. این ســرمایه معموال از طریق 
»اشــک و آه و خــون« )آنچنان که 
مارکس می گوید( کارگران انباشت 
می شود. درآمد نفت می تواند و باید 
صرف اینگونه سرمایه گذاری های 
پایه ای شــود. در ایران، بویژه دوره 
آقای احمدی نــژاد، صدها میلیارد 
دالر درآمد نفت بــه طرق مختلف 
حیف و میل شــد و جز »تخریب« 
نتیجه ای به بار نیاورد. اما اشــکال 
درآمد نفت نبود، بلکه سیاست های 

غلط داخلی بود.
 به نظــر می رســد ما در 
سال هایی که در آرامش و ثبات 
نسبی به فروش نفت و گاز ایران 
می پرداختیم، دیپلماسی معین 
و مشخصی در سطح بین الملل 
برای انرژی بویژه نفت مشخص 
نکردیــم، ارزیابی شــما چه 

می تواند باشد؟
 متاسفانه ما در آن سال ها که به 
فروش نفــت و گاز  می پرداختیم، 
دیپلماســی معین و مشــخصی در 
ســطح بین الملل برای انرژی بویژه 
نفت نداشــتیم؛ جهــان نمی تواند 

بدون نفت ایران زندگــی کند. اگر 
جلوی صدور نفــت مــا را بگیرند 
اقتصــاد جهان دچــار بحرا ن های 
بزرگی می شــود، پس ما هر کاری 

دلمان بخواهد می کنیم.
آقای اوباما مدت ها بــا مقامات 
سیاسی و نفتی کشــورهای همسو 
مذاکره و تبادل نظر کرد که چگونه 
تحریم های نفتــی علیه ایــران را 
اجرایی کند که بازار جهانی نفت را 
به تالطم نکشد و باالخره به کاهش 
تدریجی صــادرات آن تا حدود یک 
میلیون بشــکه در روز، نــه به صفر 

رساندن آن، رضایت داد.
 ایران برای اینکه بتواند در 
درآمدهــای ارزی خود تنوع 
سازی ایجاد کند به نظر شما در 
چه بخش هایــی از اقتصاد این  
پتانســیل برای تعریف منبع 

جدید ارز آوری وجود دارد؟
پتانســیل های اقتصادی ایران 
فراوان و متنوع اند. برخی بنگاه های 
مشــورتی ســرمایه گذاری برای 
اقتصاد ایران توان جــذب تا حدود 
۹۰۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی 
را مطرح کرده انــد. مقوالتی نظیر 
توریسم یا استخراج منابع و معادن 
متنوع کمابیش شــناخته شده اند. 
وجود یک بــازار مصرفی هشــتاد 
میلیونی بــا مصــرف کنندگانی با 
ســطح باالتر از توقعــات منطقه و 
نزدیک تر بــه جوامع پیشــرفته، و 
مهمتر، نیروی کاری با تحصیالت و 
تخصص باال در منطقه از جمله دیگر 

جاذبه های اقتصادی ایران هستند.
مهمتریــن جاذبــه اقتصادی 
ایران موقعیت جغرافیایی آن است 
که آن را بــه دروازه ای به آســیای 
مرکــزی و کشــورهای همجــوار 

محدود در خشــکی و حتی جنوب 
و مرکز روســیه تبدیل کرده است. 
بسیاری از شــرکت های بین المللی 
مشاق هســتند که از ایران بصورت 
»هاب« استفاده کنند و محصوالت 
تولید شده در ایران را به کشورهای 

همسایه صادر کنند.
 امــارات متحده عربــی یکی از 
ســه طرف عمده تجــارت خارجی 
ایران اســت. کیســت که نــداد نه 
امارات کاالیــی برای بــازار ایران 
تولید می کند، و نه بــازارش چنان 
بزرگ اســت که طرف ســوم ایران 
باشد. چندین میلیارد دالر تجارت 
خارجی با امارات به این دلیل است 
که بــه دالیل سیاســی نمی توانیم 
کاالها را مستقیما وارد یا صادر کنیم 
و به واســطه نیاز داریم. هیچ دلیلی 
مانع آن نیســت که کیش و قشم و 
خارک جای دبی و دوحه را بگیرند و 

یا از آنها پیش افتند.
 شما اشاره به تحریم های 
ترامپ کردیــد اما اخیر رییس 
جمهور آمریکا با رویکرد دوگانه، 
گاهی از مذاکره و گاهی از جنگ 
صحبت می کند. به نظر شــما 
منظور ترامپ از این گفتارهای 
دوگانه چیســت؟ و آیا هدف 
ترامپ از افزایــش تحریم ها 

حرکت به سمت جنگ است؟
 ابتــدا بگویم که من بــه دالیل 
مختلــف بــا تحریم هــا مخالفم. 
مهمترین دلیل آنکه این تحریم ها 
عامدانه مردم ایران و بویژه اقشــار 
کم  درآمد را هدف گرفته اند. دولت 
آمریکا می گوید تغییــر رژیم را »از 
طریق نظامی«نمی خواهد و من باور 
می کنم زیــرا اوال نمی توانند، و ثانیا 
طعم تلخ ابعاد فاجعه در مورد عراق 
همچنان باقی اســت. دولت امریکا 
خواهان مذاکره برای »تغییر رفتار« 
جمهوری اسالمی اســت برای این 
کار از »فشــار حداکثری« استفاده 

می کند.
عالوه بر فشار بر حاکمیت، برای 
مذاکره نیز می پندارد که فشــار به 
مردم آنها را وادار به فشار به حکومت 

کند. 
اینکه این سیاست جواب دهد به 
شدت مشکوک است اما تناقضی با 
گفتارهای آقای ترامپ ندارد. ایشان 
مدعی است که خواهان مذاکره است 
و تا زمانی  که جمهوری اســالمی از 
مذاکره خودداری می کند ایشــان 
تحریم ها را ادامــه داده و در صورت 

توان تشدید می کند. 
به نظر من اتفاقا تشدید تحریم ها 
به معنای ناامیدی از راه حل نظامی 
)یک جنــگ تمام عیار بــه منظور 
تغییر رژیم( است. در هر حال امکان 
درگیری هــای موضعی )ســهوا یا 
عمــدا( وجــود دارد و می تواند به 

درگیری های بزرگتر بیانجامد.

 به نظر شــما ترامپ چه 
امتیازات اقتصادی و سیاسی 
می تواند به ایران بدهد تا ایران 
را متقاعــد به حضــور در میز 

مذاکره کند؟
من معتقدم که ایران برای به میز 
مذاکره آمدن احتیاجی به امتیازات 
آمریکا ندارد. ایران برگ های برنده 
خوبی دارد که اگر اراده کند می تواند 

با آنها بر سر میز مذاکره بنشیند. 
فرامــوش نکنیم که کشــورها 
در روابــط بین المللی »دوســت و 
دشمن« ندارند بلکه »منافع ملی« 
دارند، ایــران و آمریــکا در برخی 
موارد مهــم اشــتراک منافع ملی 
دارنــد. مثال هــر دو خواهان حفظ 
امنیت کشتیرانی و ممانعت از اعمال 
تروریســتی در خلیج فارس و تنگه 

هرمز هستند. 
هــر دو خواهان تقویــت دولت 
مرکــزی عــراق و افغانســتان و 
مقابله بــا القاعده و داعــش در آن 
کشــورها هســتند. و در یک رابطه 
معمولی )نــه خوب( بــا آمریکا به 
ایــران اجــازه می دهــد کــه از 
»کارت« آمریــکا بــرای مقابله با 
زیاده خواهی های برخی کشــورها 
اســتفاده کند. کاری کــه ترکیه و 
 عربســتان »متحدان« منطقه ای 

آمریکا می کنند.
البته کــه دو طــرف اختالفات 
فراوانی هــم دارند. اگــر اختالفی 
نداشــتند برای چه مذاکره کنند؟ 
بنظر من مهم اســت که این درک 
غلــط کــه »مذاکــره« را معادل 
»تســلیم«می داند از بیــن رفته و 
طرف ایرانی با اتــکا به نفس و بدون 
ترس اگر اراده کند می تواند پای میز 

مذاکره بنشیند. 
ناگفته پیداست که آمریکا و ایران 
خطوط قرمزی دارند که طرف دیگر 
باید رعایت کند، امــا تنها از طریق 
مذاکره مستقیم و رودررو است که 

این نکات مطرح می شوند.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون نیوجرسی:

جهان نمی تواند بدون نفت ایران سر کند

درآمد نفت نه تنها مخرب 
نیست، بلکه اگر درست 

مصرف بشود، راه رسیدن 
به یک اقتصاد مدرن است با 

کمترین هزینه. این می تواند 
ما را )تا حدی توانسته( از 
مشقات »انباشت اولیه« 

برهاند

گزارش

به نظر می رســد نگرانی کارشناســان از 
بی تفاوتی و راکد بودن اتاق در دوره جدید به 
حق بوده وقتی در اکثر اتاق ها لیست حاکم 
به صــورت حداکثــری رای آورد و ترکیب 
هیئت نمایندگان یکدســت شد، خالقیت و 
نوآوری و شاید ریسک پذیری و جسارت که 
از شاخصه های جوانان است، به کنار رفت و 
اکنون پس از مسن ترین هیئت رئیسه تاریخ 
اتاق بازرگانی تهران شــاهد تشریفاتی ترین 
انتخابات هیئت رئیســه اتاق بازرگانی ایران 

باشیم.
به گــزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، در 
حالیکه اوضاع اقتصادی مــدام در حال باال 

و پایین رفتن اســت گویــا پارلمان بخش 
خصوصی حوصله هماهنــگ کردن خود با 
شــرایط جدید را نــدارد و ترجیح می دهد 
که همان سیاســت و روال قبل را حفظ کند 
و بــا حداقل تغییــرات نظاره گر تالطم های 
اقتصادی کشور باشــد و اگر هم شد در این 
وانفسا از بخش خصوصی که در حال له شدن 

است، دفاع کند.
 در آخرین انتخابات ریاست اتاق بازرگانی 
مسعود خوانساری با اختالف ۲ رای صندلی 
ریاست را به شافعی داد اما گویا این بار بزرگان 
پارلمان بخش خصوصی تصمیم گرفتند که 
رقابتی در واقع نباشــد و طیف خوانساری با 

دادن صندلی ریاست به شافعی سه صندلی 
دیگر از هیئت رئیســه را در اختیار بگیرد و 
به احتمال زیاد انصــاری، مقیمی، زرگران و 
امیرزاده نایبان رئیس اتاق بازرگانی خواهند 

شد.
به نظر می رســد نگرانی کارشناســان از 
بی تفاوتی و راکد بودن اتاق در دوره جدید به 
حق بوده وقتی در اکثر اتاق ها لیست حاکم 
به صــورت حداکثــری رای آورد و ترکیب 
هیئت نمایندگان یکدســت شد، خالقیت و 
نوآوری و شاید ریسک پذیری و جسارت که 
از شاخصه های جوانان است، به کنار رفت و 
اکنون پس از مسن ترین هیئت رئیسه تاریخ 

اتاق بازرگانی تهران، شاهد تشریفاتی ترین 
انتخابات هیئت رئیســه اتاق بازرگانی ایران 
باشــیم آن هم در دوره ای که همگی از لزوم 
تغییــرات در تبیــن اســتراتژی اقتصادی 

می گویند و حتی دولت ســه وزیر اقتصادی 
خود را تغییر می دهد اما بخش خصوصی این 
نیاز را حس نمی کند و بــه دنبال ادامه روال 

قبلی است.

تشریفاتی ترین انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد

بخش خصوصی لزومی به تغییر نمی بیند


