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وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به ادعای برخی 
رســانه ها درباره بدهی 700 هــزار میلیــارد تومانی دولت 
اعــام کرد: بخش عمده ای این بدهی از گذشــته به دولت 
یازدهم به ارث رسیده اســت. در پی درج مطلبی در یکی از 
روزنامه های صبح منتقد دولت درباره بدهی 700 هزار میلیارد 
تومانی دولت، مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی در اطاعیه ای ضمن تشــریح ابعاد این 
موضوع تصریح کرد: رســانه ها مصالح ملی را وجه المصالح 
سیاسی نکنند. در این بیانیه همچنین آمده است: همانطور که 
بارها پیش از این نیز اعام و تصریح شده تا پیش از روی کار 
آمدن دولت یازدهم به هیچ وجه اقدامی درخصوص احصاء و یا 
ساماندهی بدهی های دولت صورت نپذیرفته و تصویر شفافی 

از این بدهی ها وجود نداشت.
پس از آغاز بکار دولت یازدهم با دستور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی دفتر مشــخصی برای محاســبه و شفافسازی این 
بدهی هــا ایجاد و برای نخســتین بار اقدام به شناســایی و 
ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت؛ در نخستین گزارش 
منتشــره نیز حدود 400 هزار میلیارد تومــان از بدهی های 
دولت شناسایی و اعام شد. در ادامه روند شناسایی بدهی ها 
به صورت مســتمر در دستور کار قرار گرفت و در طول زمان، 
بدهی های پنهــان و مغفول مانده دیگری شناســایی و در 
گزارش های بعدی اعام شــد که نشان از اراده جدی دولت 
یازدهم به شفافسازی در این خصوص داشته و دارد. در واقع 
آنچه تا امروز احصاء شــده مربوط بــه دولت یازدهم نبوده و 
بخش عمده و اکثریت آن بدهی های دولت های پیشین بوده 
که با بدست آمدن مدارک و مستندات جدید ساماندهی و به 
روزرسانی و اعام شده است. اکنون انتظار می رود رسانه های 
جمعی با پشــتیبانی از این اقدام، دولــت را کمک کنند که 
بتواند گام های بلندتری در شفافسازی مالی و بویژه وضعیت 
بدهی های دولت بردارد؛ لذا توصیه می کنیم با رعایت انصاف 
و جوانمردی از القاء اینکه بدهی های اعام شــده مربوط به 
دولت کنونی اســت احتراز کرده، از نقل قول های غیرواقعی 
خودداری نموده و چنین اقدام مبنایی و مهمی را وجه المصالح 
دعواهای سیاسی و انتخاباتی نکنند. هرچند این ادعا چندین 
باره پیش از این پاسخ داده شده است متاسفانه اصرار بر تکرار 
آن تعمداٌ یا سهواٌ تنها نتیجه اش تخریب افکار عمومی بوده و 

غیرعادی جلوه می نماید.
در متن کامل این بیانیه آمده اســت: براســاس مستندات 
و مــدارک موجود، رقم بدهــی 700 هزار میلیــارد تومانی 
)هفت بیلیارد ریال( اعام شــده فقط برای دولت به معنای 
وزارتخانه ها و موسســات دولتی نبــوده و مربوط به مجموع 
مبالغ بدهی دولت و شــرکت های دولتی براســاس آخرین 
اطاعات جمع آوری شــده از طریق ســامانه جدید مدیریت 
اطاعات بدهی ها و مطالبات دولت تا آخر آذرماه 1395 است 
که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شــرکت های دولتی، 
مبلــغ بدهی ها کمی بیش از 500 هــزار میلیارد تومان )پنج 
بیلیارد ریال( خواهد بود. بر همین اســاس، آمار بدهی دولت 
260 هزار میلیارد تومان )2 بیلیارد و 600 هزار میلیارد ریال( 
و مابقی آن 240 هــزار میلیارد تومان )2 بیلیارد و 400 هزار 
میلیارد ریال( به بدهی شرکت های دولتی مربوط می شود که 

کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است.
این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه مبنای حســابداری 
مورد استفاده در بخش عمومی تا پیش از سال 1394، مبنای 

نقدی بوده، اطاعات مناسبی از میزان بدهی دولت به سایر 
اشخاص در سال های پیش از سال 1394 در دسترس نیست 
اما به تدبیر دولت و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، احصا 
و ثبت بدهی های دولت از اواخر ســال 1392، با استعام از 
دســتگاه های اجرایی ذیربط آغاز شد و در همین زمینه اولین 
گزارش برای دوره زمانی منتهی به ســی ام اردیبهشت ماه 
1392 تهیه و تقدیم رییس جمهوری شد. در گزارش یاد شده 
که بــر مبنای جمع آوری اولیه اطاعــات آماری از برخی از 
دستگاههای اجرایی تهیه شــده بود )که اطاعات خود را تا 
آن تاریــخ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارســال کردند(، 
بدهی دولت )بدون احتســاب بدهی شرکتهای دولتی(، 906 
هزار و 165 میلیارد ریال تعیین شد. با اخذ اطاعات جدید از 
سایر دستگاه های اجرایی، این گزارش در سی و یکم شهریور 
1393 به روزرسانی و بدهی دولت یک بیلیارد و 326 هزار و 

752 میلیارد ریال برآورد شد.
بــا تشــکیل اداره کل مدیریــت بدهی هــا و تعهــدات 
عمومی دولت در پایان سال 1393 و متعاقب آن تشکیل مرکز 
مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی براســاس حکم 
ماده )1( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور، رصد اطاعات بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های 
دولتی به طــور جدی در دســتور کار وزارت اموراقتصادی و 
دارایی قرار گرفت که در نتیجه آن، اولین گزارش بدهی های 
دولت و شــرکت های دولتی به مبلغ سه بیلیارد و 811 هزار 
و 824 میلیارد ریال تهیه و ارائه شــد. همچنین آغاز اجرای 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی در 
ســال 1394، به افزایش شــفافیت در آمار بدهی های دولت 
منجر شد و برای دستیابی به ابزاری مناسب برای جمع آوری 
اطاعات بدهی ها و مطالبات دولت و شــرکت های دولتی، 
سامانه تحت وب مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت )سماد( 
طراحی و از مهرماه 1395 در بســتر شــبکه دولت عملیاتی 
شــد. اکنون در اجرای حکم ماده )1( قانون یادشده، گزارش 
بدهی های و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به تفکیک 
شــخص برای استحضار رییس جمهوری و ارسال به مجلس 

مقاطع زمانه سه ماهه تهیه و تقدیم می شود.
با توجه بــه توضیحات باال و اینکه تا اوایل ســال 1394 
الزامی به شناسایی اقام تعهدی مطالبات و بدهی ها در دفاتر 
حسابداری دســتگاه های اجرایی بخش عمومی و دولتی نبود 
و حکــم صریح یا الزام قانونی برای احصــا و گزارش اقام 
بدهــی مجموعه دولت و شــرکت های دولتی توســط یک 
واحد یا نهاد مســئولی وجود نداشــت بنابراین آمار دقیق و 

روشــنی از بدهی مجموعه دولت و شــرکت های دولتی نیز 
وجود نداشــت یا آمارهای ارایه شــده درحد برآورد اولیه بود 
و اغلب توســط نهادهای غیرمسوول و حتی نامشخص ارایه 
شــد. نقص آمار دلیل بر نبود بدهی در گذشته نیست، بلکه 
به دلیل فقدان اســتانداردها و دســتورالعمل های حسابداری 
برای شناســایی بدهی اســت و آن هم به نوبه خود به دلیل 
نبود الزامــات و تکالیف قانونی الزم در ایــن زمینه رخ داد. 
این گزارش می افزاید: در ســال های اخیــر اقدام هایی برای 
رســیدن به انضباط و شــفافیت مالی و ارایه آمارهای دقیق 
بدهی هــا و دارایی های دولت صــورت پذیرفته که می توان 
به تغییــر و تحوالت اخیر در نظام مالــی بخش عمومی در 
زمینه هایی مانند تصویب و اجرای استانداردهای حسابداری 
بخش عمومی و ایجاد و توسعه واحدهای تخصصی مرتبط با 
مدیریت بدهی ها و دارایی ها و ارایه صورت های مالی بخش 

عمومی و دولت اشاره کرد.
برآوردهایی نیز در گذشــته انجام شــده و مقایســه آن با 
ارقــام جدید شــبهاتی را به وجود آورده کــه خبر مندرج در 
برخی سایت ها نیز از همین موضوع نشات می گیرد. بنابراین 
مطالب ارایه شده برای تنویر افکار عمومی و رفع ابهام است. 
بنابراین با تشکیل واحد تخصصی به منظور مدیریت بدهی ها 
و مطالبــات در وزارت امور اقتصــادی و دارایی و همچنین 
استقرار اســتانداردهای حســابداری تعهدی برای شناسایی 
بدهی هــا و دارایی ها به تدریج آمار مربوط به صورت دقیق و 
مســتند از همه دستگاه های اجرایی احصا و به مراجع ذیربط 
ارایه شده اســت. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدی 
باعنوان »مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی« 
به منظــور ایفای تکالیف قانونی موضوع ماده )1( قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه 
اجرایــی آن و مدیریت بدهی ها و افزایش شــفافیت در آن 
بخش تشکیل شــده است. این وزارتخانه براساس اطاعات 
ثبت شده توسط همه دستگاه های اجرایی در سامانه مربوط، 
پنج گزارش جامع دربــاره آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه 
دولت و شــرکت های دولتی را برای دوره های منتهی به سی 
ام آبان و بیســت و نهم اســفند 1394 و سی و یکم خرداد، 
سی و یکم شــهریور و سی ام آذرماه 1395 برطبق ترتیبات 
مقرر در این قانون، آیین نامه اجرایی و بخشــنامه های صادر 
شــده مربوط تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی 
و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای رییس جمهوری 

ارسال کرده است.
همچنین درباره دالیــل افزایش ارقام بدهی ها و مطالبات 

دولت و شــرکت های دولتی در گزارش هاب جدید و پیشی 
گرفتن آن از برآوردهای اولیه، ذکر این نکته الزم اســت که 
اول مبنای حسابداری در دولت و بخش عمومی از آغاز سال 
1394 تعهدی شده و تا پیش از این ارقام تعهدی مانند بدهی 
و طلب شناسایی و گزارش نشده و طبیعی است که آماری هم 
در این زمینه وجود نداشته باشد. همچنین واحدی تخصصی 
برای جمع آوری و بررسی چنین گزارش هایی در دولت وجود 
نداشــت و الزام قانونی هم نبود. بنابراین به نظر می رسد در 
برآوردهای اولیه دربــاره بدهی ها فقط ارقام مربوط به دولت 
مورد نظر بوده و ارقام بدهی شــرکت های دولتی در آن وارد 
نشده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی اطاعات مربوط به 
بدهی ها و مطالبات دولت جمهوری اسامی ایران را که متعلق 
به دســتگاه اجرایی خاصی نیست )مانند بدهی به بانک های 
دولتی و خصوصی، ســازمان تامین اجتماعی، صندوق های 
بازنشســتگی و بدهی به دارندگان اوراق مشــارکت، اوراق 
اجاره و اســناد خزانه اســامی و همچنین مطالبات از محل 
واگذاری شرکتهای دولتی و درآمدهای نفتی( براساس آخرین 
اطاعات صورت های مالی حسابرســی شــده، گزارش های 
حسابرســی ویژه مربوط و دیگر اطاعات دریافتی از ســایر 
مراجع ذیربط در سیستم خود ثبت و در گزارش های مجموعه 
دولت و شــرکت های دولتی ارایه کرده که البته عمده مبالغ 
بدهی و طلب مجموعه دولت را نیز همین ارقام تشکیل داده 

و برآورد دقیقی نیز از همین ارقام وجود نداشت.
این گزارش حاکی اســت، با ایجاد مرکز مدیریت بدهی ها 
و دارایی هــای مالی عمومی و وجود الــزام و تکلیف قانونی 
بــرای ارایه آمار بدهی و مطالبات و همچنین تا اجرای کامل 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی در همه دستگاه های 
اجرایی و مشــارکت کامل همه آنها در گزارش دهی بموقع، 
به تدریج آمــار و ارقام مربوط کامل تر و دقیق تر می شــود. 
بنابرایــن افزایش تدریجی آمار و ارقــام بدهی های دولت و 
شرکت های دولتی معقول و منطقی است. بر این اساس، پس 
از تعیین ســازوکار احصا و گزارش بدهی های دولت در اوایل 
فعالیت دولت تدبیر و امید، طراحی ابزارهای تســویه و تهاتر 
بدهی هــای دولت از طریق پیش بینی احکام الزم در قوانینی 
چون قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشــور و قوانین بودجه سنواتی در دستور کار قرار گرفت که 
انتشار انواع اوارق مالی اسامی نظیر اسناد خزانه اسامی  )از 
سال 1393 تاکنون(، صکوک اجاره )از سال 1394 تاکنون(، 
صکوک مرابحه )در سال 1395( و صدور اوراق تسویه خزانه 
)در ســال 1395( نتیجه این اقدام هاست. به عنوان نمونه در 
سال 1395 بیش از 98 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه 
برای تهاتر بدهی های دولت با مطالبات دولت صادر شد که به 
همراه انتشار مبلغ 240 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسامی 
کوتاه مدت، یکساله و دوساله بخشی از اقدام های انجام شده 

برای تسویه بدهی های گذشته است.
آنچه در دولت تدبیر و امید انجام شــده احصا و شفافسازی 
آمار بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به همراه 
طراحی ابزارهای الزم برای تسویه آنهاست که تا پیش از این، 
اقدام خاصی درباره آن انجام نشــده بود. به عبارت دیگر این 
دولت با اصاح روش حسابداری و تشکیل واحدی مشخص، 
واقعیت های مربوط به وضعیت مالی دولت را که از گذشــته 
به ارث رســیده افشــا و برای حل و فصل آنها در چارچوب 

مقدورات و مقررات قانونی، چاره اندیشی کرده است.
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سال 1393 با صدور بیش از 18 میلیون تن صادرات سیمان رتبه نخست صادرکنندگان این مصالح ساختمانی را کسب کرد. لطفی گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت به تازگی برای ایجاد واحد های تولیدی سیمان 
با ظرفیت یک میلیون تن مجوز صادر کرده اســت؛ درحالی که بســیاری از واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت فعالیت می کنند. پارســال 12 میلیون و 767 هزار و 879 تن به ارزش 496 میلیون دالر صادرات زنجیره 
سیمان صورت گرفت که در مقایسه با سال 1394 از نظر وزن 2 درصد و از لحاظ ارزش 32 درصد کاهش یافت. آمارهای منتشر شده نشان می دهد متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی زنجیره سیمان در دوره 10 

ماهه )منتهی به دیماه 1395( 346 دالر بود، درحالی که این میزان در دوره مشابه سال 1394، 427 دالر بود. بنابراین در این زمینه افت حدود 19 درصدی ثبت شد.

در حالی حدود 40 روز از سال 96 می گذرد که بازار خودرو بی جان تر می شود؛ به نظر 
می رسد مشتریان بازار خودرو هیچ گونه تمایلی برای خرید یا فروش خودرو ندارد. اگرچه 
رکود بازار خودرو هر ســاله در بازار مرسوم است، اما در کنار رکودی که در بازار وجود 
دارد، برگزاری انتخابات در پایان اردیبهشت امسال تا حدی در بیشتر شدن این رکود اثر 
گذاشته است. با این وجود، فعاالن بازار خودرو معتقدند که ماه رمضان نیز که از اوایل 
خرداد شروع می شود، روی رکود بازار بی اثر نخواهد بود. با توجه به این شرایط، به نظر 
نمی رســد که تا مردادماه بتوانیم شاهد رونق بازار خودرو باشیم. خرید و فروش در بازار 
خودرو در حالی راکد است که برخی از خودروسازان، قیمت محصوالت خود را افزایش 
داده اند.  در این میان، بررســی قیمت خودروهای صفر در بازار حاکی از آن اســت که 
پژوپارس با قیمت 41 میلیون و 600 هزار تومان، پژو207 دنده ای با قیمت 45 میلیون و 
500 هزار تومان، پژوپارس دوگانه سوز با قیمت 39 میلیون و 700 هزار تومان، پژو206 
تیــپ2 با قیت 33 میلیون و 500 هزار تومان، پــژو405 ، با قیمت 31 میلیون و 950 
هزار تومان، پژو 405 بنزین سوز 30 میلیون و پژو405 دوگانه سوز با قیمت 31 میلیون 
و 950 هــزار تومان به فروش می رود.  تیبــا صندوق دار نیز در بازار 24 میلیون و 856 
هزار تومان و تیبا هاچ بک 27 میلیون و 346 تومان قیمت دارد. از ســوی دیگر، دنا با 
قیمت 43 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رود. از سوی دیگر، سمند 7 با قیمت 
31 میلیون و 800 هزار تومان، ســمند با قیمت 29 میلیون و 200 هزار تومان و سمند 
با قیمت 32 میلیون تومان فروخته می شــود. همچنین پراید 131 در بازار 20 میلیون 
و 952 تومــان، پراید 111 حدود 21 میلیون و 266 هزار تومان و پراید 132 حدود 20 

میلیون و 850 تومان قیمت دارد.

آخرین خبر 

نیمی از ظرفیت 
تولید سیمان 

استفاده می شود

رکود بهاری در بازار خودرو 

رخداد 

قیمت نفت در معامات بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی ها از تشــدید مشکل اشباع 
عرضــه کاهش یافت با این همه به نظر می رســد قیمتها در ســطح کنونی حمایت 
یافته اند. در معامات قیمت نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 25 سنت یا 0.5 
درصد کاهش یافت و به 49.37 دالر در هر بشــکه رسید. بهای معامات این بازار از 
اوج قیمتش در ماه میادی جاری، حدود 8.5 درصد اُفت کرده است. بهای معامات 
نفت برنت که قیمت پایه بازار بین المللی اســت، با 20 ســنت یا 0.4 درصد کاهش 
نسبت به قیمت نهایی روز چهارشنبه، در 51.62 دالر در هر بشکه ایستاد. برنت از اوج 

قیمتش در ماه میادی جاری، حدود 9 درصد کاهش یافته است.
به گفته معامله گران، کاهش قیمت های نفت در هفته های اخیر به دلیل تمرکز مجدد 
بازار به موضوع اشباع عرضه است که تاش های سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
اوپک و گروهی از ســایر تولیدکنندگان شامل روسیه به منظور حذف مازاد عرضه و 
حمایت از قیمت ها را تحت الشعاع قرار داده است. این تولیدکنندگان متعهد شده اند در 
نیمه اول سال میادی جاری، تولیدشان را به میزان 1.8 میلیون بشکه در روز کاهش 
دهند با این همه قیمت ها در ســال جاری که ذخایر نفت خام آمریکا به سطح باالیی 
صعود کرده و عرضه جهانی نفت به رکورد باالیی رســیده، تا حدود زیادی اُفت کرده 
اســت. به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشــد بازار در شرکت، واضح است که جهان 
ذخایر نفت باالیی دارد که وضعیت را برای اوپک در آستانه پایان زمان اجرای توافق 
کاهش تولید این ســازمان در ژوئن دشــوار می کند. براساس گزارش رویترز، اگرچه 
آمریکا از کاهش ذخایر نفت خام خود در هفته گذشــته خبر داد اما ذخایر این کشور 
در رکورد باالیی قرار دارد. از سوی دیگر ذخایر بنزین آمریکا افزایش یافته است زیرا 

پاالیشگاه ها، بنزین بیشتری نسبت به تقاضای بازار تولید می کنند.
اداره اطاعات انرژی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته اعام کرد ذخایر نفت در هفته 
منتهی به 21 آوریل، 3.6 میلیون بشــکه کاهش یافته که بزرگترین کاهش هفتگی 
در ســال جاری بوده اســت اما ذخایر بنزین 3.4 میلیون بشکه و ذخایر میعانات 2.7 
میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش یافت. به گفته نلسون وانگ، تحلیلگر انرژی در 
شرکت، تا زمانی که اوپک تصمیم رسمی برای تمدید مدت اجرای توافق کاهش تولید 
را اعام نکند، تمرکز اصلی بازار بر ذخایر نفت باال خواهد ماند. تحلیلگران می گویند 
شکســت اوپک و سایر تولیدکنندگان مانند روســیه برای تمدید مدت توافق ممکن 
اســت به ریزش قیمت ها منجر شود. در این بین، روند نزولی اخیر ممکن است تداوم 
پیدا کند زیرا شرکت های خدمات نفتی آمریکایی به خصوص شرکت های حفاری به 
ظرفیت جدیدشان اضافه می کنند. با وجود رشد مستمر فعالیت حفاری در سال جاری، 
برآورد می شــود تنها حدود 70 درصد از دکلهای حفاری نفت در آمریکا فعال هستند. 
آمار بیکر هیوز نشــان می دهد شمار دکل های حفاری به باالترین میزان در دو سال 

اخیر رسیده است.

کاهش قیمت نفت جهانی در واکنش 
به اشباع عرضه

متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده در 
فروردین ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 4.3 
و 3.6 درصد افزایش یافت.  بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن 
اعام کرد: متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شــده از طریق بنگاه های معامات ملکی شهر تهران در فروردین ماه سال جاری، 43.7 
میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 4.3 و 
3.6 درصد افزایش نشــان می دهد. براساس گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
فروردین ماه سال 1396، تعداد معامات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5.4 هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان می دهد. 
این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامات اماک و مستغات کشور 
است، ماهانه توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر 

می شود.

 رشد ۴.۳ درصدی قیمت مسکن 
در فروردین

پاسخ وزارت اقتصاد به حاشیه سازی درباره بدهی های دولت پاسخ داد

بدهی  دولت از دولت های گذشته به ارث رسیده

ایران آماده گسترش مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها

۷۰ طرح بزرگ خارج از کشور 
در حال اجرا داریم

واردات ۸۰۰ کاال  غیرمجاز 
می شود

ســفیر جمهوری اســامی ایــران در لنــدن تاکید کرد: 
نمی خواهیــم بازاری برای کاالهای مصرفی غرب باشــیم، 
بلکه عاقه مند توسعه همکاری های اقتصادی در حوزه های 
زیرســاخت، فناوری های پیشــرفته، صنایع و گردشــگری 
هســتیم. حمید بعیدی نــژاد در همایش تجــاری ایران در 
لندن طی ســخنانی با بیان اینکه قدرت اقتصادی ایران در 
ظرفیت های درونی و داخلی آن اســت، گفت: ایران در دوره 
بعد از انقاب با وجود تمامی مشکات، جنگ هشت ساله و 

بعد هم دوره تحریم، توانست در شاخص های توسعه انسانی 
به نقطه مطلوبی برســد، به طوری که بر اســاس گزارش 
ســازمان ملل متحد، ایران در بین 188 کشور جهان در رتبه 
69 و باالتر از ترکیه، برزیل و بسیاری از کشورهای در حال 
توســعه قرار دارد. بعیدی نژاد با بیان اینکه تنها در سه سال 
اخیر رتبه توســعه انسانی ایران شــش رتبه افزایش یافته و 
با ســرعت موجود جایگاه ایران، بازهم بیشــتر خواهد شد، 
تصریح کرد: در سطح کان نیز شاخص های اقتصادی ایران 

به ویژه در چند ســال اخیر رشــد قابل ماحظه ای یافته اند. 
بــرای اولین بار میزان صادرات غیرنفتــی ایران بر صادرات 
نفتی پیشــی گرفته و ســهم درآمد نفت در بودجه عمومی 
نیز کامــا کاهش یافته و به حــدود 35 درصد کل بودجه 
رسیده است. ســفیر ایران در انگلیس با بیان اینکه ایران با 
بازگرفتن سهم خود در بازارنفت و افتتاح پنج فاز جدید میادین 
گازی در پارس جنوبی به زودی ظرفیت های جدیدی را برای 
سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز معرفی خواهد کرد، ابراز 

داشت: در صنایع پتروشیمی میزان صادرات ایران به سرعت 
در حال افزایش اســت. در صنعت هواپیمایی و حمل و نقل 
ریلی، ایران نقــش بی بدیلی در منطقه و جهان ایفا می کند. 
ســفیر ایران در لندن یادآور شــد: ایران نمی خواهد بازاری 
برای کاالهای مصرفی غرب باشد، بلکه عاقه ایران توسعه 
همکاری های اقتصادی در حوزه های زیرساخت، فناوری های 
پیشرفته، صنایع و گردشگری است و زمینه های زیادی هم 

برای این نوع همکاری ها وجود دارد.

قائــم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: 50 تا 
90 درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کل کشور در 
وزارت نیرو اتفاق افتاده است. علیرضا دائمی گفت: از 
نظر ریالی چندان از این میزان صادرات رضایت نداریم، 
چراکه موقعیت جغرافیایی کشور و نیروی متخصص و 
امکانات فنی مهندسی که در کشور وجود دارد، آنقدر 
اســت که می تواند به چند برابر میزان فعلی افزایش 
یابد. وی گفت: در 4 تا 5 ســال اخیر میزان صادرات 
خدمات فنی مهندسی وزارت نیرو حدود یک میلیارد 
دالر بوده است. دائمی با اشاره به اینکه بازارهای هدف 
ما کشورهای آســیایی آفریقایی است، افزود: بیش از 
70 طرح در زمینه صنعت آب و برق به طور همزمان در 
حال اجرا داریم. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل 

گفت: در حال حاضر شرکت های ایرانی موقعیت خوبی 
در سطح بین المللی دارند که می تواند موجب گسترش 
بازارهای هدف شــود و می توانند در این بازارها باقی 
بماننــد. وی گفت: حدود 70 طرح بزرگ در حال اجرا 
و تعــداد زیادی طرح کوچک در دنیا در دســت اجرا 
داریم که برخی از این ها جنبه مشاوره ای موقت دارد. 
دائمــی افزود: عمده طرح های بزرگ در کشــورهای 
هدف، مانند آسیای میانه، حاشیه خلیج فارس، سوریه، 
عراق، افغانستان، پاکســتان، تاجیکستان، سریانکا، 
عمان، ارمنســتان و در قاره آفریقا در کنیا و آفریقای 
جنوبی در حال اجراســت. قائم مقام وزیر نیرو در امور 
بین الملل به برخی از مشکات شرکت های خصوصی 
در اجرای قراردادهای منعقد شــده اشاره کرد و گفت: 
متاســفانه به دلیل مســائل امنیتی که در کشورهای 
همسایه مانند عراق وجود دارد، برخی طرح ها متوقف 
شــده است که امیدواریم با بازگشت امنیت به منطقه 
بتوانیم سهم بیشتری در بازسازی کشورهای همسایه 
داشــته باشیم. دائمی به توانمندی شرکت های ایرانی 
اشاره کرد و گفت: در زمینه ساخت توربین های گازی 
ایران جزو 10 کشور اول دنیاست و در زمینه سدسازی 
و تاسیسات آب و فاضاب نیز جزو کشورهای پیش رو 
به حساب می آئیم و این به خاطر ظرفیت های خوبی 
است که بعد از جنگ و بازسازی در کشور ایجاد شده 

است.

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه فهرســتی برای غیرمجاز 
شــدن واردات برخی اقــام به دولت ارســال کرده ایم، گفت: 
همچنین واردات کاالهایی که تولید داخلی دارد، ســهمیه  بندی 
می شــود. مجتبی خســروتاج گفت: امســال عاوه بر محدود 
کردن واردات 830 قلــم کاال از طریق ارز صادراتی و افزایش 
اســتاندارهای کیفی و افزایش تعرفــه، واردات حدود 800 قلم 
کاال، غیرمجاز خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: 
فهرستی به دولت ارسال و پیش بینی کردیم، واردات عمده اقام 
این فهرست غیرمجاز شــود. وی افزود: سال گذشته فهرست 
830 قلــم را فراهم کردیم و بــا ارز صادراتی، افزایش تعرفه و 
اســتاندارهای وارداتی و کیفیت واردات ســعی کردی، جلوی 
واردات این گونه کاال ها را بگیریم. وی بیان داشــت: امسال از 
مدیریت های ذیربط در وزارت صنعت خواســتیم این فهرست 
را توســعه دهد و اقام جدیدی با توجه بــه تولید داخل آن ها 
به این فهرســت وارد کند. خســروتاج با بیان اینکه تعرفه های 
امســال براساس تعرفه های سال گذشته خواهد بود، افزود: سال 
گذشــته باالترین تعرفه 55 درصد و کمترین تعرفه ما 5 درصد 
بود که امســال هم این گونه عمل می شود. وی ادامه داد: رشد 
تولیدات داخلی موجب شد راهکارهای حمایت از تولید داخلی در 
دستور کار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گیرد. وی افزود: 
از ابتدای امســال با روش های کاسیک مانند سود بازرگانی و 
افزایش تعرفه واردات، حمایت از تولید داخل را مد نظر قرار دادیم 
البته افزایش تعرفه یا سود بازرگانی خود منجر به افزایش قاچاق 

بسیاری از کاال ها به کشور می شود. خسروتاج اضافه کرد: اینکه 
ســود بازرگانی به چه نحوی تعیین شــود که زمینه ساز قاچاق 
نباشــد و یا اگر ایجاد قاچاق می کنــد، تدابیر الزم برای کنترل 
قاچاق وجود دارد یا خیر از موضوعاتی اســت که در تعیین سود 
بازرگانی موثر است. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: 
ابزار آنتی دامپینگ یعنی ضد ارزان فروشــی ابزاری اســت که 
کشــور ها در حمایت از تولید داخلی خود از آن استفاده می کنند. 
خسرو تاج افزود: سال گذشته آئین نامه حمایت از تولید داخل را 
با روش آنتی دامپینگ به دولت ارائه کردیم که امیدواریم امسال 
با مصوبه دولت در این باره بتوانیم در شــرایطی که فروشــنده 
خارجی خواســت با ارزان فروشی در بازار داخل، به تولید داخل 
ضربه بزند با آن مقابله کنیم. خســروتاج گفت: سهمیه گذاری 
برای واردات برخی کاالها، امســال از ضرورت هاســت یعنی 
کاالهایی کــه 90 درصد تولید داخل دارد برای 10 درصد باقی 
مانده آن می توان ســهمیه بندی کرد و بر اساس سهمیه تعیین 
شده اجازه واردات داد. قائم مقام وزیر صنعت افزود: سال گذشته 

93 درصد کل صادرات غیر نفتی ما به 20 کشور انجام شد. 
خســروتاج گفت: باید واحدهای اقتصادی ما با افرایش تولید 
مقــداری انرژی پیدا کنند تا تولید با کیفیت بهتر و متناســب با 
سلیقه مشتری باشــد، اگر واحدی با حداکثر ظرفیت کار نکند 
سخت است برای تطبیق با نیاز مشتری تاش کند و البته نقش 
رسانه ها در فرهنگ ســازی مصرف تولیدات داخلی بسیار مهم 

است.


