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شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
تصویب کرد؛

ورود کاالهایی که امکان تولید 
داخل دارد، ممنوع می شود

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
تصویب کرد برای حمایــت از تولیدگران داخلی 
و افزایــش اشــتغال، ورود کاالهایی کــه امکان 
تولیــد داخلــی آن و تأمین نیازهای بــازار وجود 
دارد، ممنوع شــود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، چهل و یکمین جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز شنبه با حضور 
اعضا و سران سه قوه تشــکیل شد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در جلسه امروز پیرامون اصالحات 
ساختاری بودجه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
مطرح کرد. سیاست های اصالح ساختار نظام مالیاتی 
مبتنی بر افزایش پایه مالیاتی و نسبت آن با درآمد 
ناخالص ملی و تأمین منابع پایدار و جهت گیری های 
مالیاتی در حمایت از افزایش تولید و حمایت از اقشار 
کم درآمد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت در 
امور بازرگانی، در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد این 
وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات ارائه کرد و مقرر 
شد ورود کاالهایی که امکان تولید داخلی آن و تأمین 
نیازهای بازار وجود دارد، در حمایت از تولیدگران 

داخلی و افزایش اشتغال ممنوع شود.
    

وزیر نیرو خبر داد:

آغاز فصل جدید همکاری های 
برقی میان ایران و سوریه

وزیر نیرو با اشاره به تدوین تدوین چارچوب یک 
همکاری  بلندمدت برقی میان کشورهای ایران و 
سوریه، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
درصددیم تا سه سال آینده با ایجاد زیرساخت های 
الزم شاهد سنکرون سازی شبکه برق ایران و سوریه 
باشیم. به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، رضا اردکانیان 
در نشســت امضای یادداشــت تفاهم همکاری 
همه جانبه میان وزارتخانه هــای نیرو و برق ایران 
و سوریه با تاکید بر اینکه صلح و آرامش منطقه به 
توسعه یافتگی این کشــورها وابسته است، عنوان 
کرد: توسعه منطقه مستلزم همکاری های وسیع 
میان کشورهای این حوزه اســت. وزیر نیرو افزود: 
نقش برق به عنوان یک زیرساخت حیاتی در این 
سطح توسعه یافتگی بسیار مهم است؛ از این رو ایران 
با تمامی کشورهای همسایه در چارچوب یک برنامه 
بلندمدت در حال همکاری است. وی تاکید کرد: با 
وجود اینکه امکان تبادل انرژی با تمامی کشورهای 
دارای مرز زمینی با ایران وجود دارد اما تنها درصدد 
صادرات و واردات انرژی نیستیم بلکه در تالش برای 
افزایش سطح همکاری ها از طریق انتقال دانش و 
تجربه و فعال شدن در زمینه های مختلف صنعت 
برق هستیم. اردکانیان با اشاره به سنکرون سازی 
شبکه برق ایران و عراق از روز جمعه، گفت: با وجود 
اینکه همکاری های مناسبی میان صنعت برق ایران 
و سوریه در سال های اخیر وجود داشته است ولی 
درصدد طراحی چارچوب یک همکاری همه جانبه 

هستیم.
    

ایتالیا پروازهای ماهان را 
ممنوع می کند

منابع خبری گزارش داده انــد دولت ایتالیا 
تسلیم فشارهای آمریکا شــده و پروازهای یک 
شرکت هواپیمایی ایرانی را ممنوع کرده است. به 
گزارش فارس، پایگاه »نشنال«، روزنامه ایتالیایی 
»LA STAMPA« هم به تسلیم شدن دولت 
این کشــور در برابر فشــار آمریکا اشاره کرده و 
نوشته ایتالیا تصمیم گرفته پروازهای این شرکت 
هواپیمایی ایران به شهرهای رم و میالن را متوقف 
کند. طبق گزارش این روزنامه، دولت ایتالیا مجوز 
استفاده شرکت ایرانی از فرودگاه های این کشور 
را از ۱۵ دســامبر )۲۴ آذرماه( سال جاری لغو 
خواهد کرد. »LA STAMPA«  نوشته لغو 
مجوز پرواز شــرکت ماهان از جمله مهم ترین 
مســائلی بوده که در دســتور کار سفر »مایک 
پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا بــه ایتالیا در ماه 

گذشته قرار داشته است.

خبر اقتصادی
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رئیس کنفدراســیون صادرات 
ایران، در خصوص تحریم روز جمعه 
آمریکا علیــه ایران، گفــت: به نظر 
می رسد این تحریم بیشتر به لحاظ 
تاثیرگذاری روانی بوده زیرا وقتی سپاه 
تحریم شده است دیگر دلیلی ندارد که 
زیرمجموعه های آن هم تحریم شوند؛ 
اما این تحریم ها به هیچ وجه شامل 
شرکت های خدمات فنی و مهندسی 

بخش خصوصی نخواهد شد. 
به گزارش ایلنا، محمد الهوتی در 
یک نشست خبری افزود: با توجه به 
رنکینگ بین المللی این شرکت ها در 
صورتی که مشکل ضمانت نامه ارزی 
و حضور در مناقصات بین المللی آنها 
حل شــود ظرفیت صادرات تا چهار 
میلیارد دالر در این حوزه وجود دارد 
که امیدواریم با دستور اخیر قائم مقام 
بازرگانی وزیر صمت مبنی بر افزایش 
سرمایه صندوق ضمانت صادرات این 

مشکل حل شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات در 
بیان آخرین وضعیت روند صادراتی 
کشور و بازگشت ارز به کشور گفت: 
پنج کشــور اصلی بازار صادراتی ما 
مانند سال گذشته است و فقط هند از 
آن خارج شده که این امر نشان دهنده 
این اســت که مقامات این کشور در 
بحث تحریم ها سخت گیری زیادی 

دارند.
الهوتی گفت: امسال برای اولین 
بار در ۴0 ســال اخیر، شاهد بودیم 
که به نوعــی ارز صادراتی غیرنفتی 
جایگزین ارز نفتی شد و واردات کشور 

از محل آن تامین شد.

وی ادامــه داد: متاســفانه آمار 
صادرات و واردات کشور و برخی دیگر 
از شاخص ها با تاخیر منتشر می شود 
و انتشــار برخی دیگر بــه طور کلی 
صورت نمی گیرد. بر همین اســاس 
تحلیل وضعیت فعلی ســخت است 
اما بنابر همیــن اطالعات موجود در 
صادرات به لحاظ وزنی شاهد رشد ۲۲ 
درصدی بودیم و واردات ما نیز مانند 
سال گذشته اســت و تراز تجاری در 
حال حاضر با ۴00 میلیون دالر به نفع 
واردات است که پیش بینی می کنیم 
در شش ماهه دوم این تراز به سمت 

صادرات تغییر کند.
عضو اتــاق بازرگانی تهــران در 
خصوص بازارهــای صادراتی گفت: 
پنج کشــور اصلی بازار صادراتی ما 
مانند سال گذشته است و فقط هند 
از آن خارج شــده که این امر نشان 
دهنده این اســت کــه مقامات این 
کشور در بحث تحریم ها سخت گیری 
زیادی دارند. میانگین هر تن کاالی 

صادراتی ۲9۵ دالر است.
وی در خصوص بازگشت ارز گفت: 
در شش ماه گذشته شــرایط برای 
بازگشت ارز تســهیل شده که علت 
آن کاهش تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد 
است همچنین سیاست های تعاملی 
بانک مرکزی بــا صادرکنندگان در 
نهایت به این امر منجر شــده که بنا 
بر اعالم رئیس کل بانک مرکزی 7۱ 
درصــد از ارز حاصل از صــادرات به 
کشور بازگشته اســت. این در حالی 
اســت که هر صادرکننده چهار ماه 
فرصــت دارد ارز خود را به کشــور 

بازگردانــد. پس لزومــا ۲9 درصد 
باقیمانده عدم برگشــت ارز نیست و 
هنوز سررسید بخش عمده ای از آن 

نرسیده است.
الهوتی گفــت:  از فروردین 98 تا 
آبان ماه صادرات ۱0 میلیارد و ۱۴۴ 
میلیون یورو ارز صادراتی به کشــور 
بازگشت که نزدیک به هشت میلیارد 
یورو واردات از محل آن صورت گرفته 
است که این نشان دهنده این است 
که ما بیشــتر از یک میلیارد و ۵00 
میلیون یورو مازاد عرضــه بر تقاضا 

داشتیم.
 همچنین در این مدت میانگین 
قیمت فروش یورو در بازار ثانویه ۱۱ 
هزار و 83۱ تومان بوده و قیمت خرید 
آن ۱۱ هزار 889 تومان بوده اســت 
همچنین در حوزه دالر نیز میانگین 
قیمت در بازار ثانویه ۱0 هزار و 70۲ 
تومان خرید و ۱0 هزار و ۵9۴ تومان 
فروش بوده است که این نشان دهنده 
تفاوت سه تا پنج درصدی با نرخ بازار 
آزاد اســت که این یک امر پذیرفته 

شده در بحث اقتصاد است.
صادرات خدمات فنی و 

مهندسی اولویت بازار سوریه
در ادامه این نشست خبری، محمد 
الهوتی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ایلنا در خصوص ظرفیت بازار سوریه 
و همکاری مقامات آن کشــور برای 
گسترش تجارت بین ایران و سوریه 
گفت: سوریه یک بازار جدید است که 
در آینده نزدیک تبدیل به یک شریک 
جدید اقتصادی برای ما خواهد شد 
با توجه به خرابی های هشــت سال 

جنگ اکنــون بهتریــن موقعیت 
بــرای صادرکننــدگان خدمــات 
فنی و مهندســی اســت که بتوانند 
در آنجــا فعالیت کننــد. همچنین 
ظرفیت باالیی برای صدور کاالهای 

ساختمانی وجود دارد.
وی ادامــه داد: البته این مســاله 
بستگی به دو موضوع دارد اول اینکه 
چون ما عضو اتحادیه عرب نیستیم 
تعرفــه کاالهــای ایران نســبت به 
کشــورهای عضو این اتحادیه بسیار 
باالتر اســت که انتظار داریم با توجه 
به روابط خوب سیاســی و امنیتی و 
این واقعیت که هشت سال گذشته 
را کشور و ملت ایران به طور کامل در 
کنار دولت سوریه بودند تعرفه کاالها 
نزدیک به صفر برسد که البته این مهم 
در حیطه فعالیت معاونت اقتصادی 

وزارت امور خارجه است.
ایجاد کانال مالی برای ارز 

صادراتی سوریه
الهوتــی ادامــه داد: نکته بعدی 
ایجاد یک کانال مالی اســت اکنون 
ما در نقــل و انتقال پــول و دریافت 
وجــوه صادراتی مشــکالت زیادی 
داریم اگر بازار سوریه در سطح کالن 

به عنوان یک هدف انتخاب شود ولی 
فکری برای نحوه انتقاالت مالی نشود، 
تبدیل به بازار ســومی پس از عراق و 
افغانستان خواهد شد که ما در آنجا 
حضور داریم ولــی نمی توانیم منابع 
مالی خــود را به کشــور برگردانیم. 
پیشنهاد ما این است که از پول ملی 
دو کشور در معامالت استفاده شود 
و یا بــه صورت تهاتر یــا ایجاد کانال 
 مالی مخصوص بــه صادرکنندگان

 کمک شود.
واگذاری مراسم روز ملی 
صادرات به بخش خصوصی

وی در خصوص عــدم برگزاری 
مراســم روز ملی صــادرات گفت: 
اطالعات بنــده نیــز در همان حد 
اطالعیه سازمان توسعه تجارت است 
که به علت تقارن با ایام عزاداری ماه 
صفر این مراسم لغو شد در حالی که 
سال های قبل شــاهد بودیم که این 
مراسم در ماه محرم و یا حتی شب های 
قدر ماه رمضان برگزار شد ضمن آنکه 
در این مراســم هیچ اتفــاق خالف 
شئونات اسالمی قرار نیست رخ دهد 
که به خاطر آن مراسم روز ملی را به 

تعویق انداخته اند.
وی ادامه داد: برگزارکننده مراسم 
امســال اتاق بازرگانی ایران اســت، 
اما انتظــار داریم که تمــام مراحل 
از جمله رســیدگی بــه  پرونده ها و 
 امتیازدهی به عهده بخش خصوصی

 کشور باشد.
تعیین سقف برای میزان 

صادرات کارت های بازرگانی
الهوتی در خصوص بخشــنامه 
جدید دادستانی مبنی بر قاچاق اعالم 
شدن کاالهایی که با کارت بازرگانی 
اشــخاص دیگر وارد کشور می شود، 
گفت: در قانون بــر ممنوعیت هبه 
کار، صلــح و وکالت بالعــزل تاکید 
شده است هر چند این روش ها قبال 
متداول بــود اما با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور و ورود دســتگاه 
قضایی ســخت گیری ها شــدیدتر 
شده اســت. به نظر می رسد با اتخاذ 
روش هایی مانند محدودیت در سقف 
صادرات مانند همان اتفاقی که اکنون 
برای واردات رخ داده می توان تا حدود 

زیادی از تخلفات جلوگیری کرد.
 150 فرد حقیقی و حقوقی
 ارز خود را ارائه نکردند

عضــو اتــاق بازرگانــی تهران 
درخصوص بازگشــت ارز به کشور 
گفت: تــا جایی که ما اطــالع داریم 
کمتر از ۱۵0 کارت بازرگانی ارز خود 
را به کشــور ارائه نکرده اند و این عدد 

کم حاصل از تعامــل بانک مرکزی با 
صادرکنندگان اســت به طوری که 
اکنون بانک مرکزی اسامی افرادی 
که پس از چهار ماه تعهد خود را اجرا 
نکرده اند را به اتاق بازرگانی اســتان 
مربوطه ارســال می کننــد و اتاق به 
همراه سازمان صمت با صادرکننده 
جلسه می گذارند تا دالیل و مستندات 
آنها را دریافت کنند. این تعامل تا آنجا 
بوده که افرادی که پس از شش ماه ارز 
خود را بازگردنده اند هیچ جریمه ای 

نشده اند.
هزینه حمل و نقل مشکل اصلی 

صادرات به آفریقاست
وی درخصوص بازار آفریقا گفت: 
7۱ درصد صــادرات ما کاالهای نیم 
ساخته و با ارزش افزوده پایین است 
از طرف دیگر صــادرات مقاصد دور 
کرایه حمل باالیی دارند که با توجه 
به سود کم کاالهای صادراتی ما صرفه 
اقتصادی برای حضور در بازار آفریقا 
وجود ندارد. اگر دولت می خواهد ما 
در این حوزه حضور قوی تری داشته 
باشیم باید سوبسید و تسهیالتی در 

حوزه حمل و نقل قائل شوند.
 ظاهرا باید از اینستکس 

قطع امید کرد
وی در خصــوص اینســتکس 
گفت: پس از خروج آمریکا از برجام 
اروپایی ها به دنبال راهی برای ایفای 
تعهدات خود بودند که بحث صندوق 
اینســتکس مطرح شــد و ما انتظار 
داشتیم جامعه جهانی به غیر از آمریکا 
در قالب این صندوق با ما تعامل داشته 
باشــند؛ اما با وجود اتفاقات اخیر و 
طوالنی شدن روند آن به نظر می رسد 

باید از این پروژه قطع امید کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

بخشخصوصیشاملتحریماخیرآمریکانمیشود

امسال برای اولین بار در 
40 سال اخیر، شاهد بودیم 

که به نوعی ارز صادراتی 
غیرنفتی جایگزین ارز نفتی 
شد و واردات کشور از محل 

آن تامین شد

بنابر اطالعات موجود در 
صادرات به لحاظ وزنی 

شاهد رشد 22 درصدی 
بودیم و واردات ما نیز مانند 

سال گذشته است و تراز 
تجاری در حال حاضر با 400 
میلیون دالر به نفع واردات 

است که پیش بینی می کنیم 
در شش ماهه دوم این تراز 

به سمت صادرات تغییر کند

گفت وگو

عضو اتــاق بازرگانــی ایران گفــت: اگر 
ناآرامی ها در عراق ادامه داشــته باشد تمام 
کســب وکارها را تحت الشــعاع خــود قرار 
خواهد داد و حتی امکان دارد که باز هم زمان 
برگزاری نمایشــگاه بغداد به تعویق بیافتد، 
زیرا به غیر از ایران ۴0 کشور در این نمایشگاه 

پاویون دارند.
علی شــریعتی در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در خصوص تاثیر ناآرامی های 
عراق و تاثیــر آن بر روند صادرات کشــور و 
برگزاری نمایشگاه بین المللی در بغداد گفت: 
با توجه به شرایط پیش آمده قابل پیش بینی 
بود که زمان برگزاری نمایشگاه بغداد به تاخیر 
خواهد افتاد هر چند رئیس اتاق مشــترک و 
دبیر آن اصرار داشــتند که این نمایشگاه در 
موعد مقرر برگزار خواهد شــد اما در نهایت 

اعالم شد که تاریخ آن دیرتر خواهد بود.
وی درخصوص علــل ناآرامی های عراق 
گفت: اگر بخواهیم ایــن موضوع را در کالن 
بررسی کنیم ریشــه این درگیری ها مربوط 
به مســائل اقتصاد سیاسی اســت در حال 

حاضــر معترضین عراقــی از گروه هایی که 
خواهان اســتعفا تــا ابقای دولت هســتند 
در خیابان هــا حضــور دارنــد و گمانه زنی 
درخصوص اینکه نتیجــه این ناآرامی ها چه 
خواهد شــد سخت اســت. عراق یک کشور 
نفت خیز با موقعیت اســتراتژیک اســت و 
برای اکثر کشــورها آینده سیاسی آن مهم 
 اســت و هر کدام به نوعی اثرگذاری خود را 

در این تحوالت دارند.
صادرکننده برتر ســال 97 تصریح کرد: 
البته این درگیری ها جنس خاص خود را دارد 
و حتی امکان دارد که روند آ ن طوالنی شود 
مگر اینکه قدرتی مانند مرجعیت وارد میدان 
شود و به نوعی به اوضاع سروسامان بدهد. در 
روزهای اخیر درگیری ها گسترش پیدا کرده 
و برای افــرادی که کار اقتصــادی می کنند 
شرایط اصال مناسب نیست. برای یک فعال 
اقتصادی آرامــش و امنیت مهمترین مولفه 

است.
شریعتی ادامه داد: در عراق پس از صدام 
همواره فساد به صورت گسترده وجود داشته 

و تمام فعاالن اقتصــادی ایرانی این موضوع 
را در حوزه خود اعم از مراکــز صدور مجوز، 
گمرکات و حتی وزارتخانه ها حس کرده اند. 
اما اتفاق جدیدی رخ نــداده که به خاطر آن 
تظاهرات شود یا در خصوص بیکاری اکنون 
کارگر ساده در بخش هایی از عراق به سختی 
پیدا می شــود و به نظر می رسد معترضان به 
بیکاری بیشتر قشر متوسط یا تحصیل کرده 
هستند که انتظار شغل هایی فراتر از کارگری 
ساده دارند. به طور کلی با توجه به اینکه این 
ناآرامی ها در مناطق شیعه نشــین بیشــتر 
متمرکز اســت و مشخص نیســت خواسته 
مخالفان چیســت و آلترناتیوی ندارند نقش 
دولت های خارجی بســیار پررنگ است به 
همین جهــت تنها راه حــل ناآرامی ها ورود 

مرجعیت به این موضوع است.
وی در خصوص کاهش صادرات و امکان 
ممنوعیت ورود کاالهای ایرانی به این کشور 
در روزهای آینــده گفت: با توجــه به بافت 
اقتصادی و ضریــب مصرف بحث ممنوعیت 
واردات از ایران اصال مطرح نیست اما جاده ها 

و مسیر ارسال مهم است و اکنون باعث شده 
که روند ارسال بار کمی کند شود اما در صورت 
ادامه وضع موجود امکان بدتر شــدن اوضاع 
دور از تصور نیســت فعــال ناآرامی ها مانند 
افغانستان نشده و به ســمت تخریب اموال 

بخش خصوصی نرفته است.
وی تصریــح کــرد: در هر صــورت اگر 
ایــن ناآرامی ها ادامه داشــته باشــد تمام 
کســب وکارها را تحت الشــعاع خــود قرار 

خواهد داد و حتی امکان دارد که باز هم زمان 
برگزاری نمایشــگاه بغداد به تعویق بیافتد 
زیرا به غیر از ایران ۴0 کشور در این نمایشگاه 

پاویون دارند.
شریعتی در پایان تصریح کرد:خوشبختانه 
تاکنون هیچ گزارشــی مبنی بــر تعدی و یا 
تخریب اموال تاجران به ویژه تاجران ایرانی 
منتشر نشده است و امیدواریم هرچه زودتر 

ثبات به این کشور بازگردد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایلنا:

ادامه ناآرامی ها در عراق تمام کسب وکارها را تحت الشعاع قرار خواهد داد 


