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درپی پیشنهاد اتاق ایران صورت گرفت
 موافقت جهانگیری با ترخیص 

کاال بدون دریافت گواهی مبدا 
غالمحسین شافعی با ارسال نامه ای به اسحاق 
جهانگیری تقاضای حذف گواهی مبدأ از مجموعه 
اســناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کاال را 
ارائه داد که مورد قبول معــاون اول رئیس جمهور 
قرار گرفت. جهانگیری در پی نوشت این نامه، ضمن 
موافقت با اصل پیشنهاد، به وزیر اقتصاد دستور داده 
است اگر اجرای کار به مصوبه ستاد مقابله با تحریم 

نیازمند است، پیشنهاد آن را ارائه دهد.
به گزارش اتــاق بازرگانی ایــران رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این 
نامه نوشته است: گواهی مبدأ، از جمله اسنادی است 
که گمرک ایران به استاند ماده 58 آئین نامه اجرایی 
قانون امور گمرکی برای واردات کاال به کشور مطالبه 
می کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت های 
ناشی از تحریم های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری 
از جمله گواهی مبدأ چندین بار عوض می شــود و 

حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست.
شافعی با اشــاره به اختیار قانونی گمرک برای 
مطالبــه نکردن گواهــی مبدأ در ایــن وضعیت، 
تصریح کرده اســت: بر اســاس تبصره های یک و 
2 ماده 58 آئین نامه اجرایــی قانون امور گمرکی، 
در مواردی که تسلیم یک یا چند سند امکان پذیر 
نباشد یا در مواردی که کشور ســازنده کاال احراز 
شده و از کشورهای ممنوع المعامله نباشد و مشمول 
تعرفه های ترجیحــی و محدودیت های مقداری 
نشود، با تشــخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ 

ضروری نیست.
در ادامه نامه، رئیس اتاق ایران پیرو مسائل ذکر 
شده و با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم بر 
تجارت خارجی، تولید، اشتغال و معیشت مردم، از 
جهانگیری تقاضا کرده است در دستوری به گمرک 
ایران اعالم کند تا اطالع ثانوی )زمان رفع تحریم های 
اقتصادی ظالمانه( بدون دریافت گواهی مبدأ، نسبت 

به ترخیص کاالهای وارداتی اقدام کند.
به عقیده شافعی این اقدام در سال رونق تولید 
یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی محسوب 
می شــود و این موضوع در گذشته نیز تجربه شده 
است؛ به گونه ای که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در 
دولت های نهم و دهم با اتخاذ این تصمیم حمایت 
مؤثری از تولید و تجارت قانونی و رسمی کشور به 

عمل آورده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در 
پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران، ضمن موافقت با اصل 
پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر امور 
اقتصادی و دارایی دستور داده است اگر برای اجرای 
این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، 

پیشنهاد آن داده شود.
    

وزیر نیرو:
 با خوش خیالی ترسالی 

ناشی از بارندگی ها مواجهیم

پیش بینی ها نشان می دهد که امسال تابستانی 
گرم پیش رو داریم و براســاس بررسی ها با هر یک 
درجه افزایش دما، بیش از ۱۳۰۰ مگاوات مصرف 

برق در کشور افزایش می یابد.
به گزارش ایســنا، رضا اردکانیان صبح دیروز 
در ارتباط ویدئو کنفرانســی با مدیران عامل برق 
منطقه ای و توزیع برق استان های کشور، گفت: در 
این سال حساسیت بیشتری راجع به عرصه پایدار 
انرژی وجود دارد، چراکه از یک ســو با افزایش دما 
به عنوان یک عامل تشدیدکننده و از سوی دیگر با 
خوش خیالی ترسالی ناشــی از بارندگی ها مواجه 
هســتیم. وزیر نیــرو خطاب به مدیــران صنعت 
برق افزود: خاموشــی صفر و نهادینه کردن عادت 
مناسب تر مصرف، دو مقوله ای است که باید امسال 
روی آن تمرکز شود. اردکانیان تصریح کرد: ما هر 
اندازه بتوانیم مصرف را مدیریت کرده در بخش های 

عمرانی هزینه کنیم موفق تر خواهیم بود.
تابستانی گرم پیش رو داریم

مدیرعامــل توانیر هم در این نشســت گفت: 
پیش بینی ها نشان می دهد که امسال تابستانی گرم 
پیش رو داریم و بر اســاس بررسی ها هر یک درجه 
افزایش دما، بیش از ۱۳۰۰ مگاوات مصرف برق در 

کشور افزایش می یابد.
محمدحسن متولی زاده افزود: منحنی های پیک 
بار نشانگر آن است که تنها برای پاسخگویی به بار 
مورد نیاز در حدود 5۰۰ ساعات از سال با محدودیت 

مواجه هستیم.

خبر اقتصادی
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وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 
تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال 
و گروه هلدینگ پتروشــیمی ایران را 

تحریم کرد.
دفتر کنتــرل دارایی های خارجی 
این نهاد، از اعمــال تحریم های جدید 
علیه شرکت پتروشیمی خلیج فارس 
خبر داد و اعالم کرد که ۳۹ زیرمجموعه 
این شــرکت و نمایندگی های فروش 
آن در خارج از ایران وارد فهرست سیاه 

می شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
براســاس آنچه اعالم شــده شــرکت 
پتروشیمی اروند، شرکت پتروشیمی 
آب نیرو بندرامام، شرکت پتروشیمی 
بسپاران بندر امام، شرکت پتروشیمی 
فرآورش بندر امام، شرکت پتروشیمی 
خوارزمی بندر امام، شرکت پتروشیمی 
کیمیا بندر امام،شــرکت پتروشیمی 
بنــدر امــام، شــرکت پتروشــیمی 
بوعلی سینا، شرکت پتروشیمی فجر، 
شــرکت پتروشــیمی هنگام، شرکت 
کود شــیمیایی اوره هرمز، شــرکت 
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران، 
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری 
پتروشیمی ایران، شرکت پتروشیمی 
کارون، شرکت پتروشیمی خوزستان، 
شرکت کود شــیمیایی اوره لردگان، 
شــرکت پتروشــیمی مبین، شرکت 
مدبران اقتصاد، شــرکت پتروشیمی 
نوری، شــرکت پتروشــیمی پارس، 
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، 
شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، 
شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیج 
فارس، شــرکت تجارت صنعت خلیج 

فارس، شــرکت پاالیش گاز یادآوران 
خلیج فارس، شرکت مدیریت توسعه 
صنایع پتروشیمی، شــرکت راه آوران 
فنون پتروشیمی، شرکت پتروشیمی 
شهید تندگویان، شرکت پتروشیمی 
ارومیه، شــرکت پتروشــیمی همت، 
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات 
صنایع پتروشیمی، شرکت پتروشیمی 
ایالم، صنایع پلیمر گچساران، صنایع 
پتروشــیمی دهدشــت، شــرکت 
پتروشیمی بروجن، شرکت بین المللی 
 NPC،مســتقر در انگلیــس NPC
Alliance CorporatioNمستقر 
 Atlas در فیلیپیــن، شــرکت های
Ocean  و  Naghmeh FZE مستقر 
در امارات از جمله این شرکت ها هستند.

 تحریم پتروشیمی
 ژست سیاسی آمریکاست

مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در گفت وگو با ایلنا این اقدام 
آمریکا را ژست سیاســی توصیف کرد 
و یادآور شــد: در حال حاضر تقاضای 
محصوالت پتروشــیمی نســبت به 
تولید باالتر است و صنعت پتروشیمی 
همانند نفت نیست که کشورهایی مثل 
عربستان و امارات ادعا کنند می توانند 
جای خالی محصوالت ایران را پر کنند. 
بنابراین بازار نمی تواند قبول کند قوانین 
یکجانبــه آمریکا حاکم بر سرنوشــت 

آنها باشد.
عبدالحســین بیات، دربــاره اعالم 
تحریم پتروشیمی ایران از سوی ایاالت 
متحده گفت: دوره قبــل، تحریم ها از 
سوی سازمان ملل بود و کشورهای عضو 
این سازمان احســاس تعهد می کردند  

که پایبند به مفاد تحریم باشند، اکنون 
تحریم داخلی خود آمریکا و قانون این 
کشور اســت که به صورت یکجانبه در 

سطح بین الملل عمل می کند.
وی افزود: به نظر می رسد با توجه به 
ماهیت کلی صنعت پتروشیمی، خصوصا 
در حوزه تولیــد و بازرگانی، این صنعت 
قابل تحریم نیست و نمی تواند اثر فلج 
کننده داشته باشد. دور قبل تحریم هم 
در فاصله سال های 8۹ تا ۹2 نیز  به صورت 
روتین تولید، بازرگانی و همچنین توسعه 
ادامه داشت وهیچ یک از  بازارهای هدف 
از دســت نرفت گرچه تحریم زحمت و 
هزینه بیشتری نسبت به شرایط عادی 

دارد اما بازدارنده نیست.
مدیرعامل اســبق شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی گفت: خوشبختانه 
در صنعت پتروشــیمی تجارب بی اثر و 
یا کم اثرکردن تحریم ها زیاد است. نکته 
مهم اینکه صنعت پتروشیمی در اختیار 
بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی 
اســت و خیلی مقید به چارچوب های 
دست و پاگیر نیســت و به دلیل اینکه 
دستش بازتر است قدرت عمل بیشتری 

دارد.
وی یادآور شــد: عمده نیاز صنعت 
پتروشیمی برای تولید مواد اولیه داخل 
است، کما اینکه رهبری تاکید داشتند به 
سمتی حرکت کنیم که کلیه مواد اولیه و 
مواد خام قابل تولید از جمله صنعت نفت 
در داخل فرآورش، تبدیل و ارزش افزوده 
اقتصادی نصیب کشور شود و محصوالت 

ارزش یافته صادر شود.
وی تاکید کرد: مجموعه اینها نشان 
می دهد تحریم های فعلی بیشتر ژست 

سیاســی، تبلیغاتی، روانی و احساسی 
اســت و بار عملی و موثر بــرای ایجاد 

فشار ندارد.
 پتروشیمی را مثل نفت 

نمی توان رصد کرد
دبیر انجمــن صنفــی کارفرمایی 
پتروشــیمی کشــورمان هم تحریم 
پتروشــیمی را تکرار یک راه بن بست 
برای واشــنگتن خوانده و به ایلنا گفت: 
پتروشیمی را مثل نفت نمی توان رصد 
کرد، ما کار خودمان را می کنیم. صادرات 
پتروشیمی همچنان ادامه خواهد داشت، 
در این زمینه برنامه ریزی مدونی داریم 
که اعمال خواهد شــد و مشکلی برای 
دور زدن تحریم ها نداریم، در دوره قبل 
تحریم ها، نیز پتروشیمی را بطور جداگانه 
تحریم کردند و حتــی اوباما امضا کرد 
که پتروشیمی ایران جداگانه به لیست 
تحریم ها اضافه شود اما کاری نتوانستند 
بکنند، به طوری کــه در مذاکرات 5+۱ 
پیشنهاد شد تحریم پتروشیمی را لغو 

کنند، علت هم این بود که نمی توانستند 
تحریم کنند.به همان اندازه که ترامپ و 
تیمش راه های جدید را برای تحت فشار 
قرار دادن ایران دنبــال می کنند ما هم 
تدبیر کرده و مسیرهای جدیدی را برای 
فروش محصوالت و دور زدن تحریم ها 

طی می کنیم.
تحریم پتروشیمی جدید نیست

ایران از سال 5۷ و همزمان با پیروزی 
انقالب اسالمی با تحریم های گوناگونی 
روبرو بــوده و اگرچه ایــن تحریم ها در 
سال های اخیر شــدت گرفته اما هر بار 
مســیرهای برای عبور کــم هزینه از 

تحریم ها در کشور تعریف شده است.
صنعــت پتروشــیمی نیــز از این 
قاعده مستثنی نیست. تا پیش از این، 
پتروشیمی هیچ گاه به طور رسمی در 
لیست تحریم ها قرار نداشته اما با شروع 
هــر دوره از تحریم ها و سخت شــدن 
مبادالت بانکــی ایران با کشــورهای 
دنیا، شرکت های صاحب نام در عرصه 
پتروشیمی از ایران رفته اند و همین امر 
سبب شده تا هر بار با وجود تعهداتی که 
این شرکت ها برای تامین قطعات و حتی 
راه اندازی واحدهای پتروشیمی ایران 
داشته اند، کشور را ترک کرده و به دنبال 
آن، متخصصان ایران آستین ها را باال زده 

و خودشان وارد میدان عمل شوند.
هر چند که این کار تا حدی روند بهره 
برداری از پروژه ها را کند کرده اما همواره 

موفق بوده است.
تامین کاتالیست های پتروشیمی 
نیز در هر دوره از تحریم با مشکل مواجه 
بوده اما نــه تنها هیچگاه تولیــد را در 
واحدهای پتروشــیمی متوقف نکرده 
بلکه زمینه را برای بومی ســازی برخی 

از این کاتالیست ها فراهم آورده است.
بنابراین تحریم صنعت پتروشیمی 
حرف تازه ای بــرای فعاالن این صنعت 
نیست و تنها این بار به صورت رسمی بر 

سر زبان ها افتاده است.
از ســوی دیگــر در حالــی وزارت 
خزانــه داری آمریــکا هلدینگ خلیج 
فارس و ۳۹ شرکت تابعه را در فهرست 
سیاه تحریم ها قرار داد و تالش کرد در 
آستانه سفر نخست وزیر ژاپن به ایران 
جنگ روانی به راه بیندازد که از آبان ماه 
پنج شرکت کلیدی این هلدینگ را در 

لیست تحریم ها قرار داده بود.
در لیســت اعالمــی دور دوم 
تحریم هــای آمریکا علیه ایــران از ۱۰ 
شرکت پتروشیمی که در لیست سیاه 
قرار گرفتند نام پنج شــرکت هلدینگ 
خلیج فارس شــامل پتروشیمی های 
بندرامــام، بوعلــی، پارس، نــوری و 

تندگویان به چشم می خورد.

حاال آمریکا دوباره نام این شرکت ها 
را در لیست تحریمی جدید خود آورده 
در حالــی که گزارش های رســمی و 
تایید شده از این پتروشیمی ها نشان 
می دهد تحریم خللــی در روند تولید 
و صادرات این شرکت ها ایجاد نکرده 

است.
استفاده از قابلیت همسایگان برای 

دور زدن تحریم  های پتروشیمی
به گفته »رضا امیری«، مدیرعامل 
سابق شرکت پتروشــیمی بندرامام - 
شــرکتی که نام آن در لیســت جدید 
تحریم ها قرار دارد - ایــران می تواند با 
تکیه بر صــادرات محصوالت پلیمری 
آسیب تحریم های پتروشــیمی را به 

حداقل برساند.
امیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، با اشاره به تنوع محصوالت پلیمری 
و امکان صادرات زمینی آن، ادامه داد: در 
تحریم های گذشته نیز ایران از قابلیت 
کشورهای همسایه و بازار این کشورها 
برای صادرات محصوالت پتروشیمی 
استفاده کرده نیز می تواند از این فرصت 
بهره ببرد. وی افزود: بازار افغانســتان و 
عراق همیشه برای ایران مغتنم بوده و 
از آن استفاده می کردیم. امیری با اشاره 
به تحریم هلدینگ خلیج فارس، تاکید 
کرد: شــاید دلیل تمرکز آمریکا بر این 
شرکت پتروشیمی، تولیدات مایع آن 
باشد زیرا برای حمل و نقل محصوالت 
مایع پتروشــیمی مانند آروماتیک ها 
باید از کشتی استفاده شود. همچنین 
بیشتر مشتریان این محصوالت نیز در 
همسایگی ایران نیستند و این می تواند 
کار را تا حدی مشکل کند. وی حمل و 
ذخیره ســازی محصوالت پتروشیمی 
از طریق کشــتی و بازارهای هدف این 
محصوالت را قابل رصد دانست و گفت: 
امیدواریم راهکاری پیدا شــود تا از این 

مرحله نیز عبور کنیم.

ارزیابی کارشناسان از تحریم های جدید آمریکا بر محصوالت پتروشیمی؛

گامی بزرگ؛ دستاوردی کوچک

دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی پتروشیمی: 

تحریم پتروشیمی ادامه یک 
راه بن بست برای واشنگتن 

است، زیرا پتروشیمی را مثل 
نفت نمی توان رصد کرد، ما 

کار خودمان را می کنیم. 
صادرات پتروشیمی 

همچنان ادامه خواهد 
داشت و مشکلی برای دور 

زدن تحریم ها نداریم

مدیرعامل اسبق شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی: 

تحریم های جدید آمریکا 
بر محصوالت پتروشیمی؛ 

بیشتر ژست سیاسی، 
تبلیغاتی، روانی و احساسی 
است و بار عملی و موثر برای 

ایجاد فشار ندارد. مضاف 
بر اینکه با توجه به ماهیت 
کلی صنعت پتروشیمی، 
خصوصا در حوزه تولید 
و بازرگانی، این صنعت 

قابل تحریم نیست 

خبر

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی گفت: 
بخشی از اموال بانک ها در قالب ساختمان است 
که دلیل آن سودآوری این بخش بود اما در حال 
حاضر بیشــتر آنها یا نصف کاره مانده و یا اگر به 
اتمام رسیده مشتری الزم را ندارد. به طور کلی 
برطرف کردن همه این مشکالت منوط به رونق 

اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  وزیر اقتصاد 
هفته گذشته در جمع مدیران عامل بانک های 
دولتی آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک ها 
را پایان سال جاری دانست. طی این جلسه که در 
محل وزارت اقتصاد برگزار شــد. وزیر اقتصاد با 
بیان این مطلب، از مدیران عامل بانک های دولتی 
خواســت، برنامه مدون واگذاری ها شامل زمان 
بندی و شیوه های واگذاری اموال و دارایی های 
مازاد خــود را بــه معاونت امور بانکــی، بیمه و 

شرکت های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
فرهاد دژپســند با بیان اینکه واگذاری این 
اموال می تواند به شــیوه های مختلف از جمله 
فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری 
مدیریت، ETF )صندوق های سرمایه گذاری 

قابل معامله در بورس( و یا هر شــیوه مناســب 
دیگری صورت گیــرد، از طراحــی و تصویب 
شــیوه های جدید واگذاری، توسط هیات عالی 
واگــذاری ظرف روزهــای آینده خبــر داد که 

می تواند مورد استفاده بانک ها نیز قرار گیرد. 
دژپســند همچنیــن از تصویــب امــکان 
واگذاری شــرکت ها و اموال مــازاد بانک ها در 
قالب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بواسطه 
پیگیری های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به 
این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف 
قانونی بانک ها برای واگذاری امــوال مازاد آنها 
ایجاد می شــود. احمد مجتهد، رئیس پیشین 
پژوهشکده پولی و بانکی در توضیح افزایش اموال 
مازاد بانک ها به ایلنا گفت: این موضوع به معنای 
آن اســت که اموال تملیکی یا خریداری شده 
بانک ها نباید از یک حد معین که توســط بانک 
مرکزی مشخص شده اســت، تجاوز کند. اما در 
عمل تقریباً هیچ بانکی وجود ندارد که اموال آن 
از این حد عبور نکرده باشد. به نظر می رسد میزان 
این اموال در سال های اخیر افزایش یافته است و 

بانک ها نیز قادر به فروش آن نیستند.

وی ادامه داد: باید توجه داشــت که  شرایط 
رکود اقتصادی کشــور این موضوع را دشــوار 
می کند و باعث شده تا خریداری برای این اموال 
وجود نداشــته باشــد و اگر هم خریدار باشد از 
نقدینگی کافی برای خرید برخوردار نباشــد. 
همچنین مشــکل دیگر در این موضوع قیمت 
اموال است، به این معنا که بانک ها اموال تملیکی 
یا خریداری شده را نمی توانند به قیمت مناسب 
بفروشند و هیچ بانکی حاضر نیست این زیان را 

متوجه سپرده گذاران و سرمایه گذاران کند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: باید توجه 
داشت که نسبت تعیین شده برای اموال بانک ها 
از سوی بانک مرکزی براســاس میزان سرمایه 
بانک هاســت. مثال بانک ها می توانند به میزان 
5۰ درصد سرمایه خود، اموال تملیکی یا دارایی 
ثابت داشته باشند در حالی که در سال های اخیر 
به دلیل رکود و عدم سودآوری بانک ها موضوع 
افزایش سرمایه توســط بانک ها صورت نگرفته 
است. همچنین در این شرایط کمتر کسی پیدا 
می شود که حاضر به ســرمایه گذاری در بانک 

زیان ده باشد تا سرمایه بانک افزایش یابد.

وی با اشــاره به تاثیر تورم به نسبت تعیین 
شده از ســوی بانک مرکزی گفت: وجود تورم 
باال باعث شده است تا دیگر این نسبت معنی دار 
نباشــد یعنی اگر نســبت 5۰ درصد سرمایه 
در ســال های گذشــته معیار و مالک بود در 
حال حاضــر نمی تواند مالک باشــد بنابراین 
 الزم اســت بانک مرکــزی در این نســبت نیز 

بازنگری کند.
رئیس پیشین پژوهشــکده پولی و بانکی با 
بیان اینکه بخشی از اموال بانک ها جنبه اجباری 
دارند، گفت: این بدین معناست که مثال دولت 
بابت بدهی خود به بانک ها دارایی هایی را داده 
است که قابل فروش نیستند و مشتریان خاصی 
را می طلبد که آن هم در شرایط کنونی دشوار 

است و به باور بنده قانون گذار نسبت به اینگونه 
مسائل بی دقت بوده است. در حالی که بانک ها 
به دنبال دارایی های سودآور هستند، اکثر این 
دارایی ها زیان ده بوده و  بیشــتر آنها مربوط به 
فعالیت های تولیدی هســتند که نمی توان از 
آن جلوگیری کرد که ســهم بانک های دولتی 

نیز بیشتر است.
مجتهد خاطرنشــان کرد: بخشــی از اموال 
بانک ها نیز بصورت ســاختمان است و دلیل آن 
ســودآوری این بخش و افزایش انگیزه سرمایه 
گذاری برای بانک ها بود کــه در حال حاضر هم 
بیشــتر آنها یا نصف کاره مانده و یا اگر به اتمام 
رسیده مشتری الزم را ندارد و برطرف کردن این 

مشکالت منوط به رونق اقتصاد است.

یک کارشناس بانکی در گفت وگو با ایلنا:

رکود اقتصادی مانع فروش اموال مازاد بانک هاست


