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اقتصاد

رئیس اتاق اصناف ایران اعالم کرد :حذف درج قیمت فقط در کارخانه اســت و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچســب قیمت هســتند .به گزارش تسنیم ،علی فاضلی با اشاره به اینکه ابالغیه
وزیر صنعت ،معدن و تجارت فقط برای شــیرینی و شــکالت است ،افزود :براســاس قانون نظام صنفی درج قیمت کاال در واحدهای صنفی الزامی بوده و کنترل بازار از سوی بازرسان براساس این قانون
انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه وزیر صنعت میتواند فقط حذف درج قیمت از کارخانه را اعالم کند ،گفت :براساس این دستورالعمل ،درج قیمت تمام شده کاال از سوی کارخانه حذف خواهد شد .رئیس اتاق اصناف ایران
با بیان اینکه در نشست مشترک با وزیر صنعت ،معدن و تجارت نواقص این دستورالعمل بررسی و رفع خواهد شد ،ادامه داد :برای جلوگیری از گرانفروشی و سوءاستفاده در واحدهای صنفی ،قیمت تمام شده
کاالی صنعتی در فاکتور فروش حتما لحاظ میشود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.

رئیس اتاق
اصناف:
درج قیمت کاال
الزامی است

اگر قرار باشــد ولیاهلل ســیف به وعده خــود عمل کند،
حداکثر ۷ماه دیگر باید پرونده غیرمجازها بســته شود؛ حال
فصل گشایش برای موسسات مجاز است که بتوانند اطمینان
سپردهگذاران را جلب کنند .به گزارش مهر ،دولت دوازدهم
دارد بهتدریج شاکله اصلی خود را پیدا میکند؛ دفاعیات وزرا
و دیــدگاه مجلس در فهوای مخالفــان و موافقان این گونه
نشــان میدهد که شکل و شــمایل کابینه دوازدهم تقریبا
مشخص است .بانک مرکزی هم که حداقل تا یکسال دیگر،
سکاندارش ولی اهلل سیف ،خواهد بود؛ همان کسی که وعده
داده ،امسال پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد و به
عمرشان خاتمه دهد .اکنون ،این قارچهای سمی برای نظام
پولی کشور ،نفسهای آخر را میکشند.
سپردهگذاران ضابطان موسسات اعتباری
چند سالی موسسات اعتباری غیرمجاز با فراغت کامل به
حیات خود ادامه میدادند و شــاید کمتر فکر میکردند که
روزگاری ،اوضاعشــان آنقدر بد شود که سر و کارشان با قوه
قضاییه و نیروی انتظامی باشد؛ از همه مهمتر ،سپردهگذارانی
که دیگر به وعده و وعید قانع نمیشوند و راه خود را به سمت
شــعب این موسسات کج میکنند تا اگر بتوانند سپردههای
خود را برداشــت کنند و اگر هم نتوانند ،تجمعهای خود را
از گوشــه و کنار آغاز و به مقابل ساختمان بانک مرکزی در
میرداماد ختم نمایند .اکنون این ســپردهگذاران هستند که
شاید بیش از بانک مرکزی ،در ساماندهی موسسات اعتباری
غیرمجاز نقشآفرینی میکنند و موسسهای هم که مشتری و
پولی نداشته باشد ،به طور قطع ادامه حیات برایش سخت و یا
غیرممکن میشود؛ بنابراین رفتار سپردهگذاران طی سالهای
گذشــته ،خود به نوعی به ضابط اصلی در این حوزه تبدیل

شده است.
در ایــن میــان هر چقدر فضــا برای موسســات اعتباری
غیرمجاز تنگشود ،موسســات اعتباری مجاز فضای عرض
اندام بیشتری مییابند و میتوانند به خوبی ســپردهگذاران
را قانع کنند که موسسات اعتباری ،همهشان یکسان نیستند
و به طور قطع ،هســتند موسســاتی که با حرکت زیر چتر
نظارتی بانک مرکزی ،یاریرســان سیستم اعتباری و مالی
کشور هســتند؛ همانهایی که اکنون ،سرپرستی تعدادی از
تعاونیهــای اعتباری غیرمجاز را هم به عهده گرفته و تالش
میکنند که یار شاطر باشند ،نه بار خاطری برای بانک مرکزی.
فصل گشایش برای موسسات اعتباری مجاز
حال فصل گشــایش برای موسســات اعتباری مجاز آغاز
شده است؛ موسساتی که به دلیل بانک نبودنشان ،نامشان به
موسسات اعتباری غیرمجاز گره خورده است و به طور قطع،
راه سختی را برای بازگشت دوباره اعتماد مردم در پیش دارند؛
حال آنها هســتند که باید یک بار دیگر ،فضا را آرام کرده و
با ارائه توانمندیهایشان ،مصمم باشند که یک بار دیگر ،نام
خــود را با اعتماد در این بازار گــره بزنند .بانک مرکزی هم
برای آنها ضوابطی قرار داده و بر این باور است که موسسات
اعتباری مجاز هم میتوانند در کنار بانکها ،شرایط را برای
مشارکت بیشــتر مردم در طرحهای اقتصادی و تامین مالی
فراهم کرده و ســپردههایی را جذب نمایند که به طور قطع،
بودنشــان در نظام بانکی و مجموعه نظامهای مالی کشور به
مراتب بهتر از ســرگردانی پولهایی است که ممکن است بر
هم زننده ساختارهای اقتصادی کشور باشند و تورم را باال برند
یا وارد بازار ارز شده و مشکلآفرینی نمایند.
بانکها و موسسات اعتباری شناسنامهدار کدامند؟

براساس آنچه که بانک مرکزی به صورت رسمی در سایت
خود اعالم کرده ،بانکهای استاندارد چارتر (بانک خارجی)،
بانک آینده (بانک غیردولتی تجاری) ،بانک اقتصاد نوین (بانک
غیردولتی تجاری) ،بانک انصار (بانک غیردولتی تجاری) ،بانک
ایران زمین (بانک غیردولتی تجاری) ،بانک پارســیان (بانک
غیردولتی تجاری) ،بانک پاسارگاد (بانک غیردولتی تجاری)،
بانک تجــارت (بانک غیردولتی تجاری) ،بانک تجارتی ایران
و اروپا (بانک خارجی) ،بانک توســعه تعــاون (بانک دولتی
تخصصی و توســعهای) ،بانک توســعه صادرات ایران (بانک
دولتی تخصصی و توســعهای) ،بانک حکمت ایرانیان (بانک
غیردولتی تجاری) ،بانک خاورمیانه (بانک غیردولتی تجاری)،
بانک دی (بانک غیردولتی تجاری) ،بانک رفاه کارگران (بانک
غیردولتی تجاری) ،بانک ســپه (بانک دولتی تجاری) ،بانک
سرمایه (بانک غیردولتی تجاری) ،بانک سینا (بانک غیردولتی
تجاری) و بانک شهر (بانک غیردولتی تجاری) ،دارای مجوز از
بانک مرکزی هستند.
همچنین نام بانک صادرات ایران (بانک غیردولتی تجاری)،
بانک صنعت و معدن (بانک دولتی تخصصی و توســعهای)،
بانک قرضالحسنه رسالت (بانک غیردولتی قرضالحسنه)،
بانک قرضالحسنه مهر ایران (بانک غیردولتی قرضالحسنه)،
بانــک قوامین (بانک غیردولتی تجاری) ،بانک گردشــگری
(بانک غیردولتی تجاری) ،بانک مسکن (بانک دولتی تخصصی
و توسعهای) ،بانک مشــترک ایران -ونزوئال (بانک مشترک
ایرانی و خارجی) ،بانک ملی (بانک دولتی تجاری) ،بانک ملت
(بانک دولتی تجــاری) ،بانک مهر اقتصاد (متقاضی دریافت
مجوز) ،بانــک کارآفرین (بانک غیردولتی تجــاری) ،بانک
کشــاورزی (بانک دولتی تخصصی و توسعهای) ،پست بانک
(بانک دولتی تجاری) و تعاون اسالمی برای سرمایهگذاری-
مصرف التعاون االسالمی لالستثمار (بانک خارجی) ،فیوچرز
بانک (بانک خارجی) نیز در فهرست بانکهای دارای مجوز به
چشم میخورد .همچنین در اسامی موسسات اعتباری مجاز،
نام موسسه اعتباری غیربانکی نو ،موسسه اعتباری غیربانکی
کاسپین ،موسسه اعتباری غیربانکی کوثر ،موسسه اعتباری
غیربانکی توسعه ،موسسه غیربانکی ملل و موسسه غیربانکی
ثامن که متقاضی دریافت مجوز است ،به چشم میخورد.
سال  ،۹۶سالی برای پایان غیرمجازها
در این میان ،فرشاد حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی
میگوید :امســال ،سال ســاماندهی بازار غیرمتشکل پولی
باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی ،صرافیها ،لیزینگها
و صندوقهای قرضالحســنه و تعاونیهــای اعتباری را در

برمیگیرد؛ این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک
مرکزی در حوزه صرافیها ،در سالهای گذشته تا امروز ۹۲۸
مجــوز برای صرافیها صادر و مجــوز  ۲۲۲صرافی به دلیل
تخلفها باطل شده و  ۴۲۵صرافی هم به صورت غیرمجاز به
فعالیت میپردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای
پلمپ این دسته از صرافیها اطالع داده شده است .حیدری
با تاکید بر اینکه رصد موسسههای غیرمجاز به عهده نیروی
انتظامی است ،درباره حوزه شرکتهای لیزینگ گفت۳۰۰ :
واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکتها ثبت شدهاند که
تنها  ۵۰واحد از آنها مجــوز دریافت کردند و  ۹۴واحد به
صــورت غیرمجاز فعالیت میکنند که برای پلمپ به نیروی
انتظامی معرفی شدهاند ،بقیه یا احتماال فعالیتی ندارند یا در
آدرسهای اعالم شده مستقر نیستند.
براســاس آمار اعالمــی حیدری ،در حــوزه صندوقهای
قرضالحســنه که در دهه  ۱۳۶۰مجوز فعالیت آنها توسط
نیــروی انتظامی صادر میشــد ۳ ،هــزار و  ۵۲۵صندوق
قرضالحسنه در سراسر کشور شناسایی شدهاند که یا مجوز
خود را از نیروی انتظامــی دریافت کردهاند یا هیچ مجوزی
بــرای فعالیــت ندارند از ایــن تعداد  ۴۸صنــدوق از بانک
مرکزی مجوز فعالیت گرفتهاند .بــه گفته وی ،از این تعداد
 ۹۱۵صندوق تحت پوشــش ســازمان اقتصاد اسالمی قرار
دارنــد که بانکمرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته
و این ســازمان ،مدیریت صندوقهای تحت پوشش خود را
به انجام میرســاند .معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد،
یک هزار و  ۵۳۴صندوق برای هدایت به ســمت اخذ مجوز
از بانکمرکزی به نیروی انتظامی معرفی شــدهاند و در غیر
این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شــود .ضمن آنکه
یکهزار و  ۲۸صندوق غیرفعال هســتند؛ البته تعاونیهای
اعتبــاری کارمندی ،کارگری و صنفی که طبق قانون تعاون
تنها میتوانند از محیط کاری خود سپردهگذار جذب کنند
و تسهیالت بدهند ،دیگر حوزهای است که بانک مرکزی به
آن ورود کرد زیرا مجوزهای آن از ســوی وزارت تعاون صادر
میشــد اما این تعاونیها اقدام به توســعه فعالیتهای خود
خالف قانون کردند .به گفته حیدری ،از ســال  ۱۳۸۸تا به
امروز بیش از  ۱۳۴تعاونی اعتباری صنفی ســاماندهی شده
است که البته تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی
به دالیل مختلف مشــارکت نکردند زیرا کامال آگاه بودند در
صورت ساماندهی ،فعالیتهای غیرقانونی انجام گرفته توسط
آنها شفاف شده و مسئولیتهایی برایشان به وجود خواهد
آورد.

ابالغ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل ســازمان
توســعه تجارت ایران از ابالغ هزار و  20میلیارد ریال اعتبار برای
اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی
در سال  96خبر داد .مجتبی خسروتاج در گفتگو با ایرنا اظهار داشت:
بر اســاس ردیفهای مندرج در قانون بودجه سال  96کشور مقرر
شــده بود مبلغ هزار و  200میلیــارد ریال به عنوان اعطای جوایز
صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشــیمی با اولویت
صادرات محصوالت دانش بنیان و مبلغ هزار میلیارد ریال به عنوان
یارانه ســود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی
پرداخت شود .به گفته این مقام مسئول ،سازمان برنامه و بودجه در
خرداد ماه امسال نسبت به ابالغ  85درصد از این مبلغ یعنی هزار
و  20میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات
غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات و الگوی دانش بنیان و
 850میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی
با اولویت تولید صادراتی ابالغ کرد .وی بیان داشت :براساس مواد
مندرج در بســتر حمایت از صادرات غیرنفتی چگونگی استفاده از
مشوقهای صادراتی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و
سایر دستگاههای ذیربط به گونهای بیان داشته تا حداکثر اثرگذاری
ایجاد شود.

خیز عراق برای صادرات و
تجارت نفت

خســروتاج ادامه داد :بر این اســاس ،حداکثر تــا  50درصد
هزینههای اجاره غرفه تا سقف  200میلیون ریال برای حضور در
نمایشگاههای بینالمللی معتبر خارج از کشور ،پرداخت بخشی از
هزینههای برقراری خطوط منظم ریلی ،دریایی و هوایی ،پرداخت
تا ســقف  6واحد درصد و میانگین چهار واحد درصد بر اساس
ارزش افزوده برای کمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان
کاالها و خدمات ،حداکثر  50درصد هزینهها تا سقف  10میلیارد
ریال در هر بــازار هدف برای کمک به راه اندازی مراکز فروش
بازاریابی محصوالت صادراتی ایرانی در بازارهای هدف ،پرداخت
 50درصد هزینههای ثبت برند و نشــانهای تجاری ایرانی در
بازارهای هدف ،کمک به تبلیغات و بازاریابی اطالعرسانی آموزش
و فرهنگســازی در حوزه صادرات و پرداخت حداکثر تا سقف
چهار درصد به عنوان جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی
اولویت دار پرداخت خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :بسته حمایتی
ویرایشهای نهایی خود را در سازمان برنامه و بودجه میگذراند
و به محض تایید نهایی نسبت به ابالغ آن از سوی این سازمان
اقدام خواهد شد.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به
بســته حمایتی سال گذشــته ،افزود :پیرو ابالغ بسته حمایت از

عراق برای حمل و نقل و ذخیرهسازی محصوالت نفتی خود،
با یک شرکت کشتیرانی متعلق به اتحادیه عرب ،سرمایهگذاری
مشــترک انجام داد .به گزارش رویترز ،منابع آگاه از وزارت نفت
عراق گفتند :عراق با یک شــرکت کشتیرانی متعلق به اتحادیه
عــرب ،به منظور حمــل و نقل ،ذخیره و تجــارت محصوالت
نفت خام ســرمایهگذاری مشترک کرده است .در همین حال
تولیدکنندگان نفت خاورمیانه از اواسط سال  ۲۰۱۴میالدی که
سقوط قیمت نفت کلید خورد ،با انجام معامالت ریسکی در حال
خرید و فروش نفت به منظور افزایش درآمدهای خود هستند تا به
لحاظ تجاری در این حوزه تمرکز داشته باشند .بر همین اساس،
این سرمایهگذاری مشترک توسط شرکت «خدمات کشتیرانی
و تجارت نفت العراقیــا» عراق برای افزایــش فعالیتهای این
شرکت در یک دامنه وسیعی از تجارت محصوالت پتروشیمی،
اجاره کشــتی ،اســتفاده از ترمینالهای نفتی ،خدمات متنوع
دریایی و ذخیرهســازی انجام گرفته اســت .همچنین شرکت
«خدمات کشــتیرانی و تجارت نفت العراقیا» متعلق به شرکت
دولتی «تانکرهای نفتی عراق» و شــرکت «حمل و نقل دریایی
پتروشیمی عرب» است که کشورهای عربی تولیدکننده نفت از
قبیل عربستان سعودی ،امارت متحده عربی و کویت هم در آن
سهام دارند .براساس نسخه قرارداد  ۲۰ساله منتشر شده از سوی
رویترز ،شــرکت «تانکرهای نفتی عراق»  ۲۲.۵درصد سهام در
شرکت «خدمات کشتیرانی و تجارت نفت العراقیا» دارد .هدف
از شکل گیری این سرمایهگذاری مشترک ،توسعه سطح فعالیت
شرکتهای ملی نفت عراق با شرکتهای بینالمللی اعالم شده
اســت .بر همین اساس ،شرکت «خدمات کشتیرانی و تجارت
نفت العراقیــا» به زودی عملیات ذخیرهســازی نفت در بنادر
جنوبی عراق را آغاز میکند و قرار است در «دبی» مستقر شود؛
ضمن اینکه از جمله برنامههای این شرکت عراقی افتتاح دفتر در
سنگاپور و سایر کشورها است.

توسعه صادرات غیرنفتی در ســال  ،95سازمان برنامه و بودجه
نســبت به ابالغ مبلغ دو هزار و  700میلیارد ریال برای پرداخت
جوایز و مشوقهای صادراتی و  900میلیارد ریال برای کمک سود
تسهیالت صادراتی به بنگاههای تولیدی صادراتی (در مجموع سه
هــزار و  600میلیارد ریال) اقدام کرد .وی تصریح کرد :در نهایت
اسفندماه پارسال مبلغ  500میلیارد ریال ( 100میلیارد ریال برای
کمک سود تسهیالت صادراتی به بنگاههای تولیدی صادراتی و
 400میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی) از
سوی سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد .به گفته این مقام مسئول،
درخواست سازمان توســعه تجارت ایران برای پرداخت جوایز و
مشوقها صادراتی مبلغ  10هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ
سه هزار و  600میلیارد ریال ابالغ و در نهایت  500میلیارد ریال
تخصیص یافت .وی خاطرنشان کرد :به عبارت دیگر فقط پنج
درصد از مبلغ درخواستی و نزدیک به  14درصد از مبلغ ابالغی به
سازمان توسعه تجارت در روزهای پایانی سال  95تخصیص یافت.
خســروتاج اظهار داشــت :مبلغ  500میلیارد ریال به مواردی
همچون حضور در نمایشــگاههای بینالمللی ،پرداخت بخشی از
هزینههای صدور ضمانتنامهها و بیمهنامههای صادراتی کمک
سود تسهیالت بانکی به سرمایه گذاری برای تامین زیرساختهای

صادراتی ،پرداخت بخشی از هزینههای ثبت نشان تجاری ایرانی در
بازارهای هدف ،کمک به تبلیغات ،بازاریابی ،اطالعرسانی آموزشی
و فرهنگسازی در حوزه صادرات و پرداخت یارانه سود تسهیالت
واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی اختصاص یافت .وی
یادآوری کرد :با توجه به محدودیت بودجه دریافتی ،اعطای جوایز
صادراتی کاال و خدمات فنی و مهندسی ،کمک به برقراری خطوط
منظم ریلی ،دریایی و هوایی و پرداخت بخشی از هزینههای اجاره
دفاتر و انبار شرکت های صادراتی در خارج از کشور انجام نشد.

نعمتزاده عدمالزام درج قیمت روی بستهبندی کاال را ابالغ کرد

با ابــاغ وزیر صمت ،الزام درج قیمت مصرفکننده بر
روی بسته بندی گروههای کاالیی خوراکی و بهداشتی از
ابتدای مهرماه ســال جاری برداشته میشود .به گزارش
خبرگزاری مهر ،محمدرضا نعمت زاده با ارسال نامهای به
سازمانهای «توسعه تجارت»« ،حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان» و «صنعت معدن و تجارت استانها» و
معاونتهای «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی»
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،شرایط عدمالزام درج قیمت
مصرفکننده برخی گروههای کاالیی را ابالغ کرد .در این
نامه آمده است :در راســتای اجرای بند  ۲۳سیاستهای

کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان سازی نظام
توزیع و قیمت گذاری و روزآمدســازی شیوههای نظارت
بر بــازار» و ایجاد فضای رقابتی ســالم و بهبود فضای
کســب و کار ،رعایت توامان حقــوق مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و حذف واســطههای غیرضرور در زنجیره
تامیــن و توزیع کاال با هدف کاهش قیمت مصرفکننده
و حداکثر نمودن منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در بــازار رقابتی همچنین اجرای ماده  ۵قانون حمایت از
حقوق مصرفکنندگان ،ماده  ۶قانون تعزیرات حکومتی و
ماده  ۱۵قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان

بــه درج قیمت مصرفکننده بر روی کاال ،طرح «درج یا
نصب برچسب قیمت توســط واحدهای خرده فروشی»
برای اجــرا در خصوص کاالهــای منتخب محصوالت
بیســکویت ،شیرینی ،کیک و شــکالت ،انواع چیپس و
اســنک و محصوالت صنایع ســلولوزی و بهداشتی در
سراســر کشــور ابالغ میگردد .زمان اجرای این طرح از
ابتــدای مهرماه  ۱۳۹۶اعالم شــده و ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها مسئول نظارت بر حسن
انجام این طرح خواهند بود.

«ایران ال ان جی» طرحی که ابتر ماند
وزیر نفت در حالی از راه اندازی پروژه «ایران الانجی» در دولت
دوازدهم ســخن به میان میآورد که تجهیــزات مهم این پروژه،
سالهاست از ســوی آلمان ،به ایران تحویل داده نشده است .به
گزارش مهر ،آنطور که وزیر نفت در برنامه خود برای ادامه وزارت
در دولت دوازدهم ارائه داده ،قرار اســت بــا راه اندازی پروژه ایران
الانجی ،ظرفیت صادرات ساالنه گاز ایران  ۱۸میلیارد مترمکعب
افزایش یابد؛ این درحالی است که این پروژه که تا سال  ،۹۲بیش
از  ۲میلیارد دالر سرمایهگذاری را جذب کرده؛ اکنون چندین سال
اســت که در سکون به سر میبرد .آنگونه که برخی منابع مطلع
در این باره میگویند ،طی چند ســال اخیر ،چندین شرکت بزرگ
بینالمللی و خصوصی ایرانی در مذاکره با وزارت نفت ،خواستار خرید
این پروژه بودند که به دلیل قیمت باالی در نظر گرفته شده توسط
این وزارتخانه ،مذاکرات به بن بســت کشیده شده است؛ از جهت
دیگر هیچ اقدامی از سوی وزارت نفت و صندوقهای بازنشستگی
صنعت نفت برای تکمیل این پروژه اجرایی نشــد تا همچنان ،در
بالتکلیفی محض به ســر برد .همه رفت و آمدهای شرکتهای

حاشیه بازار
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خارجی به ایران برای ســرمایهگذاری در این پروژه هم حتی ،راه
به جایی نبرده اســت و همین موضوع موجب شده تا تجهیزات و
تاسیسات این پروژه در آستانه نابودی قرار بگیرد .براساس اطالعات
موجود ،بخشهای مهمی از تجهیزات مورد نیاز ،در دولت گذشته
خریداری و پول آن نیز به طور تمام پرداخت شــده اســت؛ اما به
دلیل اعمال تحریمها و کاربرد دوگانه این تجهیزات ،لینده آلمان
از ارسال آنها ســر باز زد و حتی در فضای پسابرجام نیز ارادهای
برای تحویل این تجهیزات وجود ندارد .این در شرایطی است که
بخش مهمی از  ۲میلیارد دالر سرمایهگذاری انجام شده در ایران

الانجی ،به خریدهایی اختصاص یافت که به لینده پرداخت شد.
حال اگر وزارت نفت قصد ســامان دادن به این پروژه را داشــت،
چگونه طی  ۴ســال اخیر تکلیف این پروژه را روشن نکرد و حتی
برای ورود تجهیزات خریداری شده مذاکرات جدی را آغاز ننمود؟
چنانچه عزمی در وزارت نفت در این باره وجود داشت تحرکی در
این پروژه ایجاد میشد؛ ولی بیتفاوتیهایی که نصیب این پروژه
شــده است ،ایران الانجی را در ســکته کامل فرو برده است .بر
همین اساس به نظر میرسد وزارت نفت برنامه مشخصی در باره
ایران الانجی ندارد و با چنین سرعتی در تصمیم گیری باید ایران
الانجی را در تاریخ جستجو کرد .گفتنی است پروژه ایران الانجی
به منظور احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی در منطقه تمبک
واقع در  ۵۰کیلومتری شمال غربی عسلویه و  ۱۵کیلومتری جنوب
شرقی کنگان -پارس( ۲تمبک) کلید خورد .این پروژه شامل دو فاز
مطالعاتی و اجرایی است که فاز اجرایی آن ،شامل دو ردیف فرآیندی
( )Two-Trainاست که هر ردیف شامل  ۱واحد شیرین سازی
و  ۱واحد مایع سازی است.

تیرماه امســال تولید چند مدل سواری در خودروســازان داخلی متوقف شد .به
گزارش ایسنا ،در این مدت تولید ولیکس  C۳۰اتوماتیک با کاهش  ۱۰۰درصدی
همراه بوده و از  ۹۸دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید .تولید VELA
 MT V۵نیز متوقف شده و از  ۱۸دستگاه در تیر ماه  ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت.
تیرماه امســال تولید امویام  ۱۱۰اس نیز  ۱۰۰درصــد کاهش یافته و از ۱۲۳۴
دستگاه در تیرماه سال گذشته به صفر رسید .تولید امویام  ۵۳۰نیز متوقف شده و
از  ۲۳۰دستگاه در تیر ماه  ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت .تولید امویام ۴CYI ۱۱۰
نیز با کاهش  ۱۰۰درصدی همراه بوده و از چهار دســتگاه در تیرماه سال گذشته
به صفر رســید .تولید امویام  ۳۱۵نیز  ۱۰۰درصد کاهش یافته و از یک دستگاه
در تیر ماه  ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت .در این مدت تولید آســا  B۵۰نیز متوقف
شده و از سه دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید .تولید لیفان ایکس ۵۰
نیز با کاهش  ۱۰۰درصدی همراه بوده و از  ۲۱۹دستگاه در تیر ماه  ۱۳۹۵به صفر
کاهش یافت .تولید گریت وال  M۴نیز متوقف شــده و از  ۸۱دستگاه در تیر ماه
سال گذشته به صفر رسید.

رخداد

تراز تجاری ایران دوباره منفی شد

رئیس کنفدراسیون صادرات به بیان آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران در چهار ماهه
ابتدایی امسال پرداخت و عنوان کرد که در این بازه زمانی واردات از صادرات پیشی گرفته و
تراز تجاریمان در این مدت دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر منفی بوده است .محمد الهوتی
در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :مجموع تجارت خارجیمان بر اساس آنچه گمرک منتشر
کرده اســت حدود  ۲۹.۲۷۲میلیارد دالر بوده که  ۱۵.۸میلیارد آن واردات بوده است که
رشد حدود  ۲۴درصدی داشته و میانگین قیمت آن  ۱۳۹۹دالر در هر تن بوده که از نظر
ارزشی  ۹درصد رشد داشــته اما از نظر وزنی  ۲۳.۹۷درصد رشد داشته است .وی افزود:
صادراتمان  ۱۳.۵میلیارد دالر بوده است که متاسفانه  ۹.۵درصد رشد منفی داشته است و
اینکه بیشترین رشد در بخش سایر کاالها در حوزه صنعت کشاورزی بوده که این بخش
ارزش افزوده بیشتری دارد و حدود  ۱۵درصد افزایش داشته است .میانگین هر تن کاالی
صادراتی  ۳۵۸دالر بوده است .در مجموع صادرات از نظر وزنی  ۲.۵درصد رشد داشته ولی
از نظر ارزشی  ۹.۵درصد کاهش داشته است.
افت شدید صادرات ایران به امارات و هند
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد :افت شدید صادرات به امارات و هند بوده است که
این اتفاق را مثبت ارزیابی میکنم ،چرا که اینها بازارهای واسطهای بودند که ما معموال
کاالهایمان را در زمان تحریم صادر میکردیم .هند به دلیل بدحســابیهایی که با تجار
ایرانی کرده ســهمش کاهش پیدا کرده و صادرات به امارات به دلیل کاهش تحریمها
و مراودات مستقیم با کاهش مواجه شده است .الهوتی اضافه کرد :امارات عمال خریدار
کاال نیست و بیشتر واسطهای بوده است که در زمان تحریم به آن بازار و از آن بازار به
کشورهای دیگر کاالهای ما صادر میشده است اما اکنون که صادرات به صورت مستقیم
انجام میشود که اتفاق مثبتی است ،چون حذف واسطه در تجارت کاهش قیمت را در
پی دارد .همچنین بازارهای صادراتیمان به ترتیب چین ،عراق ،امارات ،کره جنوبی و هند
بودهاند و بازارهای وارداتیمان چین ،امارات ،کره ،ترکیه و هند بودهاند که مهمترین نکته
آن حضور کره جنوبی در پنج کشور اول صادرات و واردات است.
تجارت به نفع واردات بیشتر شد
وی درباره وضعیت تراز تجاری در چهارماه نخســت گفت :در چهارماه نخست امسال
حجم تجارت خارجیمان شش درصد رشد داشته است ،چون میزان سهممان در تجارت
جهانی بدون نفت  ۰.۲۴درصد است لذا این شش درصد رشد مثبت است .این رشدی بوده
است که در واردات اتفاق افتاده و صادرات کاهش پیدا کرده است .برخی معتقدند با این
رویه واردات تشدید شده ولی تجارت جاده دو طرفه است .ما باید هم صادرات داشته باشیم
و هم واردات .در اینجا واردات ســهم خود را افزایش داده و اشــکال در این است که چرا
صادرات نتواسته جایگاه خود را حفظ کند و سهم بیشتری را بگیرد .رئیس کنفدراسیون
صادرات اضافه کرد :تراز تجاری مان در چهار ماهه نخســت امسال منفی بوده است .در
این مدت  ۱۵میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان واردات داشتیم و  ۱۳میلیارد و  ۴۵۹میلیون دالر
صادرات مان بوده است که در مجموع تراز تجاریمان دو میلیارد و  ۳۴۱میلیون دالر منفی
بوده اســت .اظهارات الهوتی در حالی است که تراز تجاری ایران در سال گذشته بعد از
مدتها مثبت شده و آمار صادرات از واردات پیشی گرفته بود.

خبر آخر

تولید خودرو 18درصد افزایش یافت
سخنگوی شورای سیاســتگذاری صنعت خودرو با اشاره به آمار تولید انواع
خودرو ،گفت :در  4ماهه امسال  435هزار و  99دستگاه انواع خودرو تولید شده
اســت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  18درصد افزایش یافته است .به
گزارش شاتا ،امیرحسین قناتی در نشست شورای سیاستگذاری صنعت خودرو
با اشاره به برنامه تولید خودرو تصریح کرد :با توجه به برنامه تولید یک میلیون و
 600هزار دستگاه تا پایان سال جاری  91.4درصد از برنامه تولید خودرو محقق
شده است .سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو با بیان میزان تولید خودرو
در  25روزه مرداد ماه امسال اظهارکرد 105 :هزار و  500دستگاه انواع خودرو به
مجموع میزان تولید اضافه شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
 16.6درصد افزایش یافته است .در ادامه این نشست ،گزارشی ازعملکرد شورای
سیاســتگذاری و نظارت بر صنعت خودرو از سال  1392تا مرداد ماه امسال و
اهم تصمیمات و اقدامات انجام شده در  52نشست این شورا ارائه شد .همچنین
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،آخرین وضعیت کیفی صنعت خودرو
را براساس نتایج فرآیندهای نظارتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشور ارائه
کرد که در برگیرنده اهم اهداف ،عملکرد و شاخصهای کیفی بود .براساس این
گزارش ،کلیات نتایج اقدامات کیفی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در صنعت
خودرو طی دولت یازدهم بر اساس  6شاخص بوده است .چنانکه براساس شاخص
«مطالعه  »IQSاز سال  1392تا  1396ایرادات خودرو با کاهش  28درصدی
روبرو بوده اســت .همچنین در این مدت رضایت مشتریان از کیفیت محصول
به میزان  4.6درصد افزایش داشــته و درصد رضایت مشتریان از فرآیند فروش
 11.7درصد افزایش را نشــان میدهد .در ادامه پنجاه و دومین نشست شورای
سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو عنوان شد که درصد رضایت مشتریان
از خدمات پس از فروش در فاصله سال  1394تا  1396از میزان  68.5به 71.2
رسیده و  11.7درصد افزایش داشته است .ارزیابی خدمات پس از فروش از 59
به  65.5رسیده و با  11.1درصد افزایش ارزشیابی کیفی خودرو از  217به 162
رسیده و با کاهش  25درصدی نمرات منفی و به تبع آن افزایش کیفیت در این
زمینه بدست آمده است.

