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وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

به مسئولیت خود واقفیم

بـه دنبـال وقـوع سـیل اخیـر در چنـد اسـتان ایـران کـه منجر
بـه خسـارات قابـل توجـه جانـی و مالـی شـد بسـیاری از
گروههـای اجتماعـی و اقتصـادی تلاش کردهاند در ایـن حوزه
مسـئولیتهای خـود را پیگیـری کننـد کـه بنگاههـای اقتصادی
و بخـش خصوصـی داخلی نیـز جزئـی از این مجموعه هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا ،چنـد روز پـس از وقـوع سـیل اتاقهـای
بازرگانی ایران ،تهران و سـایر اسـتانهای کشـور در جلسات و
برنامهریزیهایـی از بخـش خصوصـی خواسـتند تـا کمکهای
خـود را تجمیـع کـرده و بـه مناطـق سـیل زده ارسـال کننـد و
آخریـن گزارشهـای اتـاق بازرگانـی هم نشـان داده اسـت که
رونـد ارسـال این کمکهـا ادامـه دارد.
در ایـن رابطـه اسـداهلل عسـگراوالدی  -عضـو اتـاق بازرگانی
تهـران  -در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا اعلام اینکـه در روزهـای
گذشـته بخـش خصوصـی فعالیـت جدی بـرای کمک به سـیل
زدگان داشـته اسـت ،اظهـار کـرد :هـر چنـد برخلاف اقدامات
دولتـی کـه معمـوالً در صـدر خبرهـا قـرار دارد کمکهـای
بنگاههـای اقتصـادی چنـدان در مرکـز توجـه نبـوده امـا
ارزیابیهـای مـا نشـان میدهـد کـه خوشـبختانه در هفتههای
اخیـر میـزان قابـل توجهـی کمـک نقـدی و غیرنقـدی بـه هـم
وطنـان سـیل زده ارائـه شـده اسـت.
بـه گفتـه وی بنگاههای اقتصـادی به مسـئولیت و وظیفه خود در
کمـک بـه هم وطنانشـان واقـف هسـتند و در روزهای گذشـته
نیـز بـا توجه بـه همین مسـئولیت ارسـال کمکها ادامه داشـته
ا ست .
ایـن فعـال اقتصـادی در بـاره چگونگـی هماهنگی میـان بخش
خصوصـی و دولتـی در ارائـه کمک به سـیل زدگان ،اظهـار کرد:
در ایـن حـوزه نـه میتـوان انتظار داشـت که بخـش خصوصی
بـه طـور کامـل در دولـت ادغـام شـود و نـه میتـوان دولت را
از فراینـد کمکهـا حـذف کـرد .از ایـن رو تلاش ما ایـن بوده
کـه بسـیاری از کمکهای نهایـی شـده در اختیار دسـتگاههای
متصـدی همچـون هلال احمـر قـرار گیـرد تـا آنهـا بتوانند به
خوبـی میـان اسـتانهای مختلـف این کمکهـا را توزیـع کنند.
عسـگراوالدی خاطرنشـان کـرد :در روزهـای گذشـته چـه
در تهـران و چـه در اتاقهـای بازرگانـی شهرسـتانها
برنامهریزیهـای قابـل توجهـی صـورت گرفتـه و امیدواریـم تا
زمـان برطرف شـدن مشـکالت سـیلزدگان این کمکهـا ادامه
یا بد .
بـه گـزارش ایسـنا ،از روزهـای ابتدایـی سـیل مجموعـه دولـت و
دیگـر بخشهـا بهویـژه نیروهـای مسـلح بـا تمـام توان پـای کار
آمدهانـد امـا از طـرف دیگـر بـر اسـاس مفهـوم بینالمللـی "
مسـؤولیت اجتماعـی بنگاههـا" بـا توجـه بـه اینکـه بنگاههـای
اقتصـادی از منابـع عمومی    کشـور اسـتفاده میکننـد ،انتظـار
برعهـده گرفتـن مسـئولیت اجتماعـی در چنین شـرایطی از سـوی
آنها دور از ذهن نیسـت و شـاید با مطرح شـدن و آشـنایی بیشـتر
بخشهـای مختلـف بـا مفهـوم مسـئولیت اجتماعـی بتـوان آثـار
مخـرب حـوادث طبیعـی را بـا شـیب تندتـری جبـران کـرد.
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صادرات به عراق تا  ۲سال دیگر
باید به  ۲۰میلیارد دالر برسد
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :در ســفر
اخیــر رئیــس جمهــور بــه عــراق  ۲۰میلیــارد دالر
بــرای صــادرات هدفگــذاری شــد کــه بایــد ایــن
مهــم تــا ســال  ۱۴۰۰اجرایــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا رحمانــی در جلســه
اقتصــاد مقاومتــی اســتان ایــام اظهــار کــرد:
رفــع نقدینگــی واحدهــای تولیــدی و صادراتــی
در واقــع گامی    مؤثــر و هدفمنــد در راســتای
توســعه اقتصــادی و صنعتــی کشــور اســت لــذا

و تأثیرگــذار وزارت صنعــت معــدن و تجــارت و
مجموعــه هیــأت دولــت توجــه بیشــتر بــه دو مقولــه
صــادرات محصــوالت باکیفیــت بــه بازارهــای
جهانــی و نیــز گســترش فنــاروی و شــرکتهای
دانــش بنیــان تجــاری و تولیــدی اســت کــه بایــد
بــا اتــکا بــه دانــش و فناوریهــای نویــن تولیــد
شــوند و کشــور بــه ســمت تولیــد فرآوردههــای
صادراتــی محــور گام بــردارد.
رحمانــی تاکیــد کــرد :بایــد از ظرفیــت مــردم

از بانکهــای عامــل و شــعب آنهــا درخواســت
میشــود بــا واحدهــای تولیــدی و صادراتــی
همکاریهــای الزم را انجــام دهنــد و نیازهــای
مالــی ایــن واحدهــا را در جهــت رونــق تولیــد
کشــور برطــرف کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تقویــت و حمایــت از واحدهــای
فعــال موجــود یــک تکلیــف و اولویــت مهــم اســت
و بایــد ظرفیتهــای خالــی صــادرات و تولیــد،
هدفگــذاری شــوند ،ادامــه داد :حــوزه گســترده
صنعــت ،تولیــد ،بازرگانــی داخلــی و خارجــی
نیازمنــد راهکارهــای علمــی    و عملــی جدیــد بــرای
توســعه و رونــق ســرمایهگذاری اســت و نبایــد بــه
راهکارهــای فعلــی و گذشــته بســنده کــرد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تقویــت صــادرات
و افزایــش مــراودات تجــاری بــا بازارهــای
بینالمللــی را از اهــم برنامههــای دولــت دانســت
و تصریــح کــرد :در ایــن راســتا واحدهــای صنعتــی،
تولیــدی و تجــاری بایــد از علــوم و فنــون نویــن
نیــز بهــره ببرنــد و یکــی از سیاســتهای مهــم

و اســتفاده از ایدههــای نــو و خالقانــه مــردم
بهرهگیــری شــود ،چراکــه رونــق گیــری یــک
واحــد تولیــدی نقشــی مهــم در توســعه و رشــد
کشــور و اقتصــاد جامعــه دارد.
او بــه کیفیــت داشــتن کاالهــای صادراتــی کشــور
اشــاره کــرد و گفــت :کاالهــای تولیــد شــده
صادراتــی بایــد از کیفیــت و مرغوبیــت جهانــی
برخــوردار باشــد تــا بتــوان جایــگاه خــود در ســطح
بیــن الملــل را تثبیــت کــرد و تــوان رقابــت بــا
کاالی دیگــر کشــورها را داشــته باشــد.
وی در مــورد نــرخ گــذاری اقــام پرمصرفــی ماننــد
مــرغ ،تصریــح کــرد :نرخگــذاری ایــن گونــه
اقــام خوراکــی بــا نظــارت تنظیــم بــازار اســت؛
بــه گونــهای کــه ســه ضلــع تولیــد کننــده،
فروشــنده و خریــدار متضــرر نشــوند و قیمــت در
حــد متعــادل ثبــات یابــد .وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت در مــورد وضعیــت صنعــت و تجــارت
اســتان ایــام هــم گفــت :اســتان ایــام بــه
واســطه مــرز مهــران و بــازار بکــر عــراق میتوانــد

بعد از  ۱۴سال

حلقه گمشده خصوصیسازی پیدا شد

نماینــدگان مجلــس شــورای اسالمی    ســرانجام بعــد از گذشــت  ۱۴ســال از آغــاز خصوصیســازیها
در ایــران بنــدی را مصــوب کردنــد کــه بــر اســاس آن یکــی از حلقههــای اصلــی مفقــوده در انجــام
خصوصیســازیها بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد" .اهلیــت" ایــن حلقــه گمشــده خصوصیســازی در
ایــران اســت کــه بــه گــواه بســیاری از اقتصاددانــان حتــی از قیمــت فــروش امــوال دولتــی هــم مهمتــر
اســت.
بــه گــزارش ایســنا" ،اهلیــت" خریــداران در خصوصیســازی مســألهای اســت کــه بــه گــواه بســیاری
از اقتصاددانــان حتــی از قیمــت فــروش امــوال دولتــی هــم مهمتــر اســت؛ چراکــه اساســ ًا ذات
خصوصیســازی در همیــن مفهــوم اهلیــت نهفتــه اســت .تصــور کنیــد یــک کارخانــه بــا مدیریــت دولتــی،
بودجههــای کالن و کارکنــان بــدون انگیــزه بــه نقطــهای میرســد کــه عــاوه بــر اینکــه بازدهــی
اقتصــادی نــدارد اساســ ًا زیــانده هــم میشــود .اینجــا دولــت بــرای رهایــی از مشــکالت مدیریــت
دولتــی و همچنیــن ایجــاد رونــق اقتصــادی در آن بنــگاه دســت بــه خصوصــی ســازی میزنــد.
بدیهــی اســت در چنیــن شــرایطی کســی میتوانــد آن کارخانــه را از ضــرر و زیــان نجــات دهــد کــه
خــود تخصصــی در آن حــوزه داشــته باشــد و اصطالحـ ًا خــاک خــورده همــان صنعــت باشــد ،نــه اینکــه
هماننــد آنچــه در کارخانــه نیشــکر هفتتپــه اتفــاق افتــاد خریــدار صرفـ ًا مبلغــی را پرداخــت کنــد و تــازه
چنــد برابــر آن را هــم از دولــت وام بگیــرد و بعــد هــم در نهایــت آن وامهــا را تبدیــل بــه دالر کنــد و
متــواری شــود و در ایــن بیــن حقــوق کارگــران هــم پایمــال شــود.
یکــی از جالبتریــن تجربههــا در زمینــه خصوصیســازی مربــوط بــه آلمــان شــرقی اســت .در آلمــان
بعــد از جنــگ جهانــی دوم دولــت بــرای فــرار از مصائــب اقتصــاد دولتــی دســت بــه خصوصیســازیهای
گســترده در صنایــع دولتــی زد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در آنجــا نهادهــای خصوصیســاز بــه جــای تاکیــد
بــر برگــزاری مزایــده و حــراج امــوال دولتــی بــر شــاخص "اهلیــت" توجــه شــد.
در آلمــان کمیت ـهای تخصصــی بــرای مذاکــره بــا داوطلبــان خریــد کارخانجــات دولتــی تشــکیل شــد
تــا ایــن کمیتــه بتوانــد افــرادی را از بیــن اهالــی صنایــع مختلــف پیــدا کــرده و بــا شــرط داشــتن
تخصــص ،بــا گرفتــن تعهــدات بلندمــدت بــه شــرط افزایــش خطــوط تولیــد ،حفــظ اشــتغال و افزایــش
ســرمایهگذاری جدیــد بــه مــرور زمــان و بعضــ ًا حتــی در طــی  ۱۰ســال صنایــع را بــه طــور کامــل
واگــذار کنــد.
در ایــن فراینــد مســألهای کــه اتفاقــ ًا کمتــر بــه آن توجــه میشــود قیمــت فــروش صنایــع دولتــی
اســت .واقعیــت هــم ایــن اســت کــه در خصوصیســازی روی امــوال بــا ارزش ملــی نمیتــوان قیمــت
گذاشــت ،چراکــه هــر قیمتــی هــم کــه روی ایــن امــوال گذاشــته شــود بــاز هــم نمیتوانــد ارزش واقعــی
آنهــا را جبــران کنــد ،از ســوی دیگــر هــم اگــر واقع ـ ًا قــرار باشــد ایــن امــوال را بــه باالتریــن ارزش
ممکــن فروخــت کــه دیگــر انگیــزهای بــرای خریــداران نمیمانــد تــا شــرکتهای پردردســر دولتــی
را بخرنــد.
مســاله اساســی در خصوصیســازی رهایــی از مشــکالت مدیریــت ناکارآمــد دولتــی و اســتفاده از تــوان
و تخصــص بخــش خصوصــی اســت .هــدف ایــن فراینــد افزایــش رشــد تولیــد ملــی اســت تــا از ایــن
طریــق کل یــک جامعــه بتوانــد بــا حرکــت بــه ســمت توســعه اقتصــادی ،در بلندمــدت از مزایــای
خصوصیســازی واقعــی بهرهمنــد شــود.
بــه عقیــده کارشناســان ،اغلــب مشــکالتی کــه در مســیر خصوصیســازی در ســالهای گذشــته بــه
وجــود آمــد بــه دلیــل بیتوجهــی بــه ایــن بعــد مهــم از الزامــات خصوصیســازی بــود .نمونــه اخیــر
ایــن مســاله را میتــوان در واگــذاری کارخانــه نیشــکر هفتتپــه مالحظــه کــرد .کارخان ـهای بــه ابعــاد
یــک شــهرک صنعتــی بــه دو جــوان  ۲۸و  ۳۱ســاله واگــذار میشــود کــه هیــچ تخصــص یــا تجربــه
قابــل اعتنایــی در صنعــت نیشــکر ندارنــد و نــه تنهــا نمیتواننــد کارخانــه را فعــال کننــد بلکــه حتــی از
عهــده تعهــدات خــود و حقــوق کارگــران هــم برنمیآینــد.
در راســتای دفــع ایــن نقیصــه و تحقــق همیــن بعــد مهــم از خصوصیســازی ،نماینــدگان مجلــس بعــد
از حــدود  ۱۴ســال از آغــاز طــرح خصوصیســازی در ایــران طرحــی را مصــوب کردنــد کــه بــر اســاس
آن وزارت اقتصــاد مکلــف بــه رعایــت دســتورالعمل اجرایــی روش انتخــاب مشــتریان و احــراز و پایــش
اهلیــت مدیریتــی در واگذاریهــا شــد .بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی    در
جلســه علنــی خــود در  ۲۰فروردینمــاه ســال جــاری ،بــا الحــاق یــک بنــد بــه مــاده واحــده طــرح
الحــاق جــز «ز» بــه بنــد  ۵مــاده  ۶قانــون اصــاح مــوادی از قانــون اجــرای سیاسـتهای کلــی اصــل
 ۴۴قانــون اساســی موافقــت کردنــد کــه بــر اســاس آن وزارت اقتصــاد (ســازمان خصوصیســازی)
مکلــف اســت دســتورالعمل اجرایــی روش انتخــاب مشــتریان اســتراتژیک و احــراز و پایــش اهلیــت
مدیریتــی را در واگذاریهــا رعایــت کنــد .بــه موجــب ایــن مصوبــه نماینــدگان بــا  ۱۳۵رأی موافــق۲۴ ،
رأی مخالــف و هشــت رأی ممتنــع از مجمــوع  ۲۰۰نماینــده حاضــر آن را تصویــب کردنــد ،عــدم رعایــت
ایــن بنــد در خصوصیســازیها در حکــم تصــرف غیرقانونــی در امــوال دولتــی بــه شــمار مــیرود.
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بــه یــک قطــب اصلــی صــادرات تبدیــل شــود و
در ایــن میــان نبایــد از ظرفیــت مــردم و تقویــت
و فعــال ســازی بازارچههــای مــرزی غافــل شــد.
رحمانــی تاکیــد کــرد :اســتاندار ایــام بــه عنــوان
نماینــده تــام االختیــار وزیــر صمــت در حــوزه
صنعــت ،معــدن ،تولیــد ،تجــارت ،صــادرات و
واردات اســت و ایــن وزارت خانــه نیــز از دســتورات،
تصمیــم گیــری و خواســتههای اســتاندار حمایــت
میکنــد.
وی ادامــه داد :ایــام دارای شــاخصههای بســیار
خوبــی چــون  ۴۳۰کیلومتــر مــرز مشــترک بــا
کشــور همســایه عــراق ،دارا بــودن مشــترکات
قوم ـی    و فرهنگــی بــا اســتانهای همجــوار در آن
طــرف مــرز ،امنیــت و نزدیــک بــودن مســیر بــه
کشــور عــراق میتوانــد در حــوزه صــادرات بــرای
کشــور نقــش آفرینــی داشــته باشــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد
بــر ایــن مهــم کــه اســتان ایــام بــا ظرفیتهــا
و پتانســیلهایی کــه دارد میتوانــد در حــوزه
صنعــت بهتــر از ایــن عمــل کنــد ،اضافــه کــرد:
دنبــال ایــن هســتیم کــه زنجیــره ارزش افــزوده
را تکمیــل کنیــم و بــرای ایــن موضــوع نیازمنــد
مشــارکت همگانــی هســتیم.
وی در آخــر ضمــن اشــاره بــه شــعار راهبــردی
ســال ،گفــت :رونــق تولیــد راهــکار و چــاره
مشــکالت پیــش رو اســت.
قاســم ســلیمانی دشــتکی  -اســتاندار ایــام -
نیــز در ایــن نشســت گفــت :بســیاری از راههــای
دسترســی بــه شــهرکهای صنعتــی و صنایــع مــا
و همچنیــن آب ،بــرق و گاز بســیاری از واحدهــای
صنعتــی در اســتان دچــار آســیب شــده کــه بایــد
بــه ســرعت نســبت بــه گــزارش ایــن خســارات بــه
مرکــز اقــدام شــود.
وی ادامــه داد :در خصــوص مشــکالت واحدهــای
صنعتــی و جــذب ســرمایه گــذاران برنامههایــی
ارائــه شــده کــه انشــاءاهلل در جلس ـهای در مرکــز
ارائــه خواهــد شــد.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان ادامــه داد :اگــر
میخواهیــم ســرمایهگذار وارد اســتان کنیــم حتــی
بایــد زمیــن و امکانــات مجانــی در اختیــار آنهــا
در شــهرکهای صنعتــی قــرار دهیــم و راه ورود
ســرمایهگذاری را بــا ایجــاد مشــوقهای الزم و
برداشــتن بروکراســی اداری بــاز کنیــم.

عــدم تولیــد ســوخت ســنگین بــا ســولفور
نیـ م درصــد (ســوخت کــم ســولفور) بــا توجــه
بــه تکلیــف کشــتیها مبنــی بــر اســتفاده
از ســوخت مذکــور از ابتــدای ســال ۲۰۲۰
میــادی ،هزینههــای مالــی بســیاری را بــه
همــراه خواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،در صورتــی کــه نتــوان
ســوخت ســنگین بــا ســولفور نیــم درصــد
را از ابتــدای ســال  ۲۰۲۰میــادی بــرای
کشــتیها فراهــم کــرد ،چالشهــای مالــی بســیاری پی ـشروی کشــتیهای ایرانــی کــه شــامل
شــناورهای اقیانوسپیمــا هســتند خواهــد بــود و در ایــن رابطــه بایــد هرچــه ســریعتر طــی
هشــت مــاه آینــده چارهاندیشــی کــرد.
در رابطــه بــا تأمیــن ســوخت کــم ســولفور بــرای کشــتیها چنــد راهــکار وجــود دارد کــه
بــه طــور حتــم کمهزینهتریــن راهحــل تولیــد ایــن نــوع ســوخت توســط مجموعــه وزارت نفــت
اســت و در غیــر ایــن صــورت ســایر راهکارهــای مربوطــه هزینــه تأمیــن ســوخت ســنگین بــا
ســولفور نیــم درصــد را بــاال میبــرد.
یکــی از ایــن راهکارهــا واردات ســوخت کــم ســولفور اســت و همانگونــه کــه طــی ســالهای
گذشــته شــاهد واردات برخــی فرآوردههــای نفتــی بودهایــم در ایــن مــورد نیــز میتــوان تصمیــم
مشــابهی اتخــاذ کــرد ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه بــا توجــه بــه چالشهــای ارزی و اقتصــادی
کشــور ایــن موضــوع میتوانــد هزینــه زیــادی را تحمیــل کنــد.
راهــکار دوم ایــن اســت کــه از نفــت گاز بــه جــای مــازوت اســتفاده کــرد کــه ایــن راهــکار نیــز
هزینــه زیــادی را بــه همــراه خواهــد داشــت و بــه طــور میانگیــن در هــر تــن  ۲۰۰دالر گرانتــر
از مــازوت اســت.
ســومین راهحــل نیــز نصــب اســکرابر روی کشتیهاســت کــه از ایــن طریــق بتــوان ســوخت
موجــود را بــه ســوخت کــم ســولفور تبدیــل کــرد؛ راهــکاری کــه گرانتــر از ســایر راهکارهــای
اعــام شــده اســت و بــه تناســب ابعــاد کشــتیها ســه تــا پنــج میلیــون دالر هزینــه در بــر
خواهــد داشــت.
هــادی حــق شــناس در گفتوگــو بــا ایســنا ،ضمــن اعــام ایــن جزئیــات ،اظهــار کــرد :در
صــورت عــدم تولیــد ســوخت کــم ســولفور کشــتیهای ایرانــی در خــارج از مرزهــای آبــی کشــور
میتواننــد ســوخت کــم ســولفور خــود را تأمیــن کننــد و از طریــق واردات ســوخت کــم ســولفور
توســط شــرکتهای مربوطــه میتــوان ســوخت مــورد نیــاز کشــتیهای خارجــی را در مرزهــای
ایــران تأمیــن کرد.بــه گــزارش ایســنا ،همــه کشــتیهای دنیــا از ســال  ۲۰۲۰مکلــف هســتند کــه
از ســوخت ســنگین بــا ســولفور نیــم درصــد اســتفاده کننــد؛ مســئلهای کــه میتــوان از آن بــه
عنــوان مهمتریــن دغدغــه دریایــی ایــران تــا آغــاز ســال میــادی  ۲۰۲۰نــام بــرد.
چنــد ســالی اســت کــه ســازمان جهانــی دریانــوردی بــه دنبــال آن اســت کــه ســولفور ســوخت
ســنگین کــه در حــال حاضــر  ۳.۵درصــد اســت ،کاهــش یابــد و بــه نیــم درصــد برســد؛ موضوعــی
کــه بــه منظــور کاهــش آلودگــی ایجــاد شــده توســط نــاوگان دریایــی جهــان در نظــر گرفتــه
شــده اســت و بــر اســاس تصمیــم اتخــاذ شــده تمامی    کشــتیهای دنیــا از ســال  ۲۰۲۰مکلــف
هســتند از ســوخت ســنگین بــا ســولفور نیــم درصــد اســتفاده کننــد.
در حــال حاضــر بخشــی از پاالیشــگاههای اروپایــی توانایــی تولیــد ایــن ســوخت را دارنــد و طــی
دو ســال گذشــته ســازمان بنــادر و دریانــوردی نیــز از وزارت نفــت درخواســت کــرده اســت کــه
حداقــل نیــاز کشــتیهای ایرانــی کــه شــامل شــناورهای اقیانوسپیمــا و شــامل  ۲۰۰فرونــد
میشــود را بــه مقــدار  ۱.۳تــا  ۱.۴میلیــون تــن تأمیــن کنــد.
تأمیــن نیــاز  ۱.۴میلیــون تنــی کشــتیهای ایرانــی از ســوی ســازمان بنــادر و دریانــوردی
بــه وزارت نفــت اعــام شــده اســت و ایــن وزارتخانــه بایــد نیــاز مربوطــه را تــا زمــان تعییــن
شــده فراهــم کنــد .موضوعــی کــه نگرانیهــای متفاوتــی را جهــت تــردد کشــتیهای ایرانــی
بــه وجــود آورده و هنــوز پاســخ روشــنی در ایــن رابطــه از ســوی وزارت نفــت اعــام نشــده اســت
و بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیــا نیــاز شــناورهای ایرانــی جهــت تأمیــن ســوخت کــم ســولفور از
ســال  ۲۰۲۰تأمیــن میشــود؟

پیشبینی بورس در سال جاری
یــک کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اشــاره بــه رشــد
قیمتهــا و نماگــر اصلــی بــورس در هفتههــای
اخیــر ،گفــت :احتمــال ادامــه رشــ ِد پــر شــتاب
بــازار در طــول ســال جــاری کــم اســت .البتــه اگــر
متغیرهــای کالن اقتصــادی تغییــر اساســی داشــته
باشــند کــه بعیــد بــه نظــر میرســد ،شــرایط
متفــاوت خواهدشــد.
شــهاب موســوی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در پاســخ
بــه اینکــه وضعیــت قیمتهــا در بــورس را در
ســال  ۱۳۹۸چطــور پیــش بینــی میکنیــد؟ اظهــار

بــرای حفــظ تــوازن در ســبد ســرمایهای خــود
میتواننــد بــه تدریــج ســهم  ٪۲۰-۱۵بــرای ایــن
اوراق در نظــر بگیرنــد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه صنایــع پیشــرو در
بــورس  ۱۳۹۸را بیشــتر گروههــای  ،ITغذایــی،
دارویــی ،ســیمانی و برخــی پتروشــیمیها عنــوان
کــرد و گفــت :ایــن صنایــع هنــوز بــا توجــه بــه
پتانســیل سودســازی کــه دارنــد ،جــای رشــد
بســیاری از نظــر قیمتــی دارنــد .بــه طــور کلــی
ســهامداران بهتــر اســت در گروههایــی کــه

کــرد :بــازار ســرمایه در ســال جــاری بــا افزایــش
قیمتهایــی کــه از ســال گذشــته تاکنــون در آن
اتفــاق افتــاده ،بــه تدریــج بــه ســمت شــرایط ثبــات
و آرامــش میــل کنــد و رفتــه رفتــه در صنایــع
مختلــف قیمــت ســهام شــرکتها بــه ارزش واقعــی
آنهــا نزدیــک و تثبیــت شــوند ،در واقــع بایــد گفــت
کــه رشــد شــاخص کل در فصــل بهــار یــا نهایتــ ًا
اواســط تابســتان امســال بــه ســمت آرامــش و
اصــاح نســبی میــل کنــد.
وی در بــاره ســرمایهگذاری در اوراق بــا درآمــد
ثابــت ،گفــت :در ایــن شــرایط اوراق درآمــد ثابــت
و همینطــور اوراق خزانــه نقــش اســتراتژیکی بــرای
ســهامداران در جهــت کاهــش ریســک ســبد دارایــی
ایفــا میکننــد و میتــوان گفــت ســرمایه گــذاران

اشــاره شــد شــرکتهای صــادرات محــور و
همچنین  هایتــک را نســبت بــه شــرکتهای هــم
گــروه در اولویــت قــرار دهنــد.
شــهاب موســوی در پاســخ بــه اینکــه نماگــر
اصلــی بــازار تــا چــه ســطحی میتوانــد رشــد و
کانالشــکنی کنــد؟ گفــت :بازارهــای مالــی رشــد
را تــا ســطحی ادامــه میدهنــد کــه پتانســیل در
دســترس و فعــال سودســازی در شــرکتها بیــش
از ارزش قیمتــی آنهــا باشــد ،بــا توجــه بــه رشــد
بیــش از  ۱۰برابــری در قیمــت بســیاری شــرکتها
طــی یکــی  -دو ســال گذشــته ،احتمــال ادامــه رشــد
پــر شــتاب بــازار در طــول ســال کــم اســت .البتــه
اگــر متغیرهــای کالن اقتصــادی تغییــر اساســی
داشــته باشــند  -کــه بعیــد بــه نظــر میرســد -

تعرفههای جدید گمرکی اعالم شد
گمـرک ایران طبـق مصوبه هیـات وزیـران ،تغییر،
اصلاح و حـذف  ۵۲۸ردیـف تعرفـه گمرکـی در
سـال جـاری را اعلام و ابلاغ کرد.
بـه گزارش ایسـنا ،مجمـوع حقوق گمرکی و سـود
بازرگانـی  ۵۲۸ردیـف تعرفـه همـراه بـا حـذف،
ایجـاد ،اصلاح شـرح ردیـف تعرفـه و مندرجـات
فصـول کتاب مقـررات صادرات و واردات به شـرح
جـداول پیوسـت کـه تأییـد شـده بـه مهـر دفتـر
هیـأت دولـت اسـت تعییـن میشـود.
بـا اعمال ایـن اصالحـات ،مجموع جداول پیوسـت

آئیننامـه اجرایـی قانـون مقـررات صـادرات و
واردات بـا رعایـت مـاده ( )۱۱آئین نامه یاد شـده
از اول فروردیـن مـاه  ۱۳۹۸قابـل اجرا اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،طبـق جـداول مرتبط با
اصلاح و تعییـن میـزان حقـوق گمرکـی و سـود
بازرگانـی بـرای سـال جاری هـر مسـافر میتواند
تـا سـقف  ۲۴مترمربـع فرش دسـتباف و تا سـقف
 ۴۰متـر مربـع گلیـم دسـتباف بـه همـراه خـود از
کشـور خـارج کنـد و محدودیتـی از نظـر تعـداد
قطعـات فـرش و گلیـم همـراه مسـافر در سـقف

شــرایط متفــاوت خواهــد بــود.
وی در بــاره ثبــات یــا عــدم ثبــات قیمتهــا در
بــازار ارز نیــز اظهــار کــرد :متأســفانه بایــد گفــت
جامعــه بــه تحلیلهــای ســطحی و چنــد خطــی در
مــورد پیــش بینــی نــرخ ارز بســنده میکنــد کــه بــا
توجــه بــه پیچیدگیهــای ایــن حــوزه ،تحلیلهــا
بیشــتر بــر اســاس شــرایط فعلــی و متأثــر از جــو
رســانهها نــگارش میشــود .در ایــن میــان احتمــال
ایجــاد ثبــات و آرامــش در بــازار ارز را بســیار بیشــتر
از ادامــه نوســانات ارزیابــی میکنــم.
موســوی در پاســخ بــه اینکــه افزایــش نــرخ ارز در
ســال گذشــته در ســود خالــص شــرکتها مخصوصـ ًا
صــادرات محورهــا تأثیــر افزاینــده داشــت ،بــه نظــر
میآیــد ایــن موضــوع امســال در هزینــه شــرکتها
تأثیــر میگــذارد و هزینــه شــرکتها را بــا افزایــش
مواجــه میکنــد .در نتیجــه در صــورت ثبــات در بــازار
ارز احتمــال دارد ســود شــرکتها در صورتهــای
مالــی ســه ماهــه و شــش ماهــه کاهــش یابــد ،نظــر
شــما چیســت؟ گفــت :تــا حــدود زیــادی بــا ایــن
موضــوع موافقــم .بســیاری از شــرکتهای بورســی
در ســال گذشــته بــا افزایــش تصاعــدی درآمدهــای
ارزی مواجــه شــدند کــه صورتهــای مالــی آنهــا
بــه طــور فوقالعــادهای شــرکت را ســودآور نشــان
داد ،بــا فــرض ثبــات نــرخ ارز در  ،۱۳۹۸از ایــن
پــس اعــداد ســتون هزینههــا در صورتهــای
مالــی شــرکتها رشــد نســبی خواهنــد داشــت
و در صــورت عــدم افزایــش جــدی در درآمــد
یــا تغییــر قیمتهــای جهانــی ،صورتهــای
مالــی ایــن شــرکتها بــه آرامــش میــل خواهــد
کرد.
وی افــزود :در ایــن مــورد دو اســتثنای بســیار مهــم
و بــزرگ وجــود دارد؛ اول شــرکتهای پیشــرو در
صنعــت  ITکــه مــن همچنــان مســیر رشــد را در
آنهــا روشــن میبینــم و دوم شــرکتهایی کــه در
فراینــد تولیــد بیشــترین اســتفاده را از یارانــه انــرژی
میبرنــد ،چراکــه منابــع انــرژی امــروز و بــا نــرخ ارز
جدیــد ،جــزو ارزانتریــن اقــام تولیــدی محســوب
میشــوند.
متـراژ مذکـور وجود نـدارد.

با شتاب پاالیشگاههای هندی برای خرید بیشتر

واردات نفت هند از ایران
 ۵درصد افزایش یافت

واردات نفـت هنـد از ایـران بـه دلیـل شـتاب
پاالیشـگاههای هنـدی بـرای خریـد نفت ایـران پیش
از آغـاز تحریمهـای آمریـکا در نوامبر گذشـته و عجله
آنهـا برای انجـام خرید پیـش از پایان مهلـت معافیت
در اوایـل مـاه میلادی آینـده ،در فاصلـه مارس سـال
 ۲۰۱۸تـا مـارس سـال  ۲۰۱۹در مقایسـه بـا سـال
مالـی پیـش از آن حدود پنـج درصد افزایـش پیدا کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آمـار مقدماتـی از ورود نفتکشها
کـه از صنعـت و منابـع کشـتیرانی بـه دسـت رویتـرز
رسـیده اسـت ،نشـان میدهـد واردات نفـت هنـد
از ایـران در سـال مالـی  ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹هنـد کـه
مـاه گذشـته بـه پایان رسـید بـه حـدود  ۴۷۹هـزار و
 ۵۰۰بشـکه در روز افزایـش پیـدا کـرد ،در حالـی کـه
پاالیشـگاههای هنـدی در سـال مالـی ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸
حـدود  ۴۵۸هزار بشـکه نفت ایران را خریـداری کرده
بو د ند .
در آوریـل و اکتبـر  ۲۰۱۸پاالیشـگاههای هنـدی خرید
بیـش از حـد معمولـی از ایران داشـتند ،زیـرا هیچ یک
از مشـتریان نفتـی ایـران مطمئـن نبودنـد کـه پس از
آغـاز تحریمهـای آمریـکا در اوایـل نوامبـر ۲۰۱۸
معافیـت بـرای ادامـه خریـد از ایـران دریافـت خواهد
کـرد یـا خیر.
دلیـل بـزرگ دیگر بـرای خریـد باالتـر نفت ایـران از
سـوی هنـد پیـش از نوامبر این بـود که ایران شـرایط
بسـیار جذابـی را بـه خریـداران هنـدی پیشـنهاد کرد
که شـامل حمـل تقریباً رایـگان محموله و مـدت اعتبار
طوالنیتـر بـرای پرداخـت پـول بود.
هنـد بـه همـراه هفـت مشـتری دیگـر نفـت ایـران از
جملـه چیـن معافیت آمریـکا را برای خریـد نفت ایران
بـه میـزان حـدود  ۳۰۰هـزار بشـکه در روز دریافـت
کـرد .همـه پاالیشـگاههای هندی نتوانسـتند بـه خرید
نفـت ایـران ادامه دهنـد ،زیـرا شـرکتهای خصوصی
بـه دلیـل اسـتفاده از سیسـتم مالـی آمریـکا ،نگـران
نقـض تحریمهای ثانویـه در صورت خریـد نفت ایران
بودنـد .بـا ایـن حال هنـد از سـهمیه خریـد  ۳۰۰هزار
بشکه خود تحت معافیت فعلی استفاده کرد.
طبق آمـاری که به دسـت رویترز رسـیده ،واردات نفت
ایـران بـه هنـد در مـارس سـال  ۲۰۱۹بـه  ۴۰۵هزار
بشـکه در روز افزایـش یافـت کـه  ۵۶درصـد باالتـر
از فوریـه سـال  ۲۰۱۹بـود .پاالیشـگاهها میخواهنـد
پیـش از پایـان مهلـت معافیتهـا پـول خرید خـود را
پرداخـت کند.
از سـوی دیگـر کمبـود کشـتیها ،بارگیـری برخـی از
محمولههـا را بـه اواخـر فوریـه موکـول کـرد کـه این
محمولههـا در مـارس رسـیدند .هنـد هیـچ محمولـه
نفـت ایـران را برای بارگیـری در ماه مه ثبت سـفارش
نکـرده زیـرا پاالیشـگاهها در انتظـار شـفافیت بیشـتر
از سـوی آمریـکا در بـاره تمدیـد معافیـت از تحریمها
هستند .

