
ش��یرینی،  دالر  ۸۰۰میلیون  كــش ش��کالت و بیس��کویت که با خـط 
مواد اولیه یارانه  ای یا ارز ۴۲۰۰تومانی تولید شده 
در سال گذشته صادر ش��ده و این صادرات رانتی 

در سال جاری نیز ادامه دارد.
از  حمای��ت  ب��رای  دول��ت  ک��ه  ش��رایطی  در 
مصرف کنندگان داخلی به تولید برخی از کاالهای 
اساس��ی و مصرف��ی م��ردم یارانه می ده��د تا این 
محصوالت با قیمت ارزان تری به دست آنها برسد، 
اما این تف��اوت قیمت باعث خروج این محصوالت 

به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور شده است.
دولت برای جلوگیری از خروج این کاالها از کشور 
صادرات کاالهای اساس��ی را ممنوع کرده است اما 
ای��ن کاالها به صورت های مختلف از کش��ور خارج 
می ش��ود. انتش��ار اخبار مربوط به کش��ف کاالی 
قاچ��اق نیز به همی��ن خاطر و ناش��ی از اختالف 

قیمت کاالها در کشور با دیگر کشورها است.
اما یکی از روش های دیگری که کاالهای یارانه ای 
از کش��ور خارج می شود خروج غیرمستقیم آنها با 
انجام یک مرحله فرآوری است، بر این اساس شکر 
یارانه ای یا واردش��ده ب��ا ارز ۴۲۰۰تومانی، روغن 
واردات��ی ب��ا ارز ۴۲۰۰تومانی و گندم تولیدش��ده 
داخل کشور را به صورت یارانه ای در قالب شیرینی، 
شکالت و بیسکویت از کشور خارج و سود هنگفت 
و رانت عجیبی را نصیب صادر کنندگان می کنند.

ناگفت��ه نماند که این صادرات رانتی در محصوالت 
دیگ��ری  نیز وج��ود دارد که در پرون��ده قبلی به 
موض��وع ص��ادرات 1۲۰ میلی��ون دالری آب نبات 
پرداخته شد و در آتی به سایر محصوالت پرداخته 
می ش��ود. بر اس��اس اعالم خود انجمن بیسکویت، 
ش��یرینی و شکالت در س��ال گذشته حدود ۸۰۰ 
میلیون دالر شیرینی، شکالت و بیسکویت به این 
شکل صادر شد که این رقم در سال 96 نیز، 59۸ 

میلیون دالر بوده است.
مغازه ای دبی��ر انجمن مربوطه اعتق��ادی به رانت 
یادش��ده ندارد و معتقد اس��ت ک��ه در صورتی که 

مش��کالت تأمین مواد اولیه حل شود و مواد اولیه 
تولید برای آنها فراهم شود و دولت  از این صنعت 
حمایت داشته باشد، می توانند صادرات یک و نیم 
میلیاردی تنها به کش��ورهای منطق��ه خاورمیانه 

داشته باشند.
البته واضح اس��ت صادرات به این ش��کل در واقع 
ص��ادرات یارانه اس��ت و این ص��ادرات در صورتی 
به نفع منافع ملی خواهد بود که مش��مول عوارض 
صادراتی شوند یا این تولیدکنندگان برای صادرات 

محص��والت خود از مواد اولیه وارداتی غیریارانه ای 
)ورود موقت( استفاده کنند.

جمشید مغازه ای دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی 
و ش��کالت اظهار ک��رد: آمار و اطالع��ات صادرات 
شیرینی، شکالت و بیسکویت در سال جاری هنوز 

استحصال نشده است.
وی اف��زود: یک��ی از مش��کالت عدیده م��ا در این 
صنع��ت تأمین مواد اولیه تولی��د از جمله روغن و 
شکر است وگرنه میزان صادرات ما بیشتر از مقدار 

فعلی بود، زیرا نتوانستیم به بخشی از تعهدات خود 
عمل کنیم.

مغازه ای در پاسخ به اینکه “چرا محصوالتی را صادر 
می کنید که برای تولید آنها از مواد اولیه یارانه ای و 
ارز ۴۲۰۰تومانی اس��تفاده شده است؟” گفت: »ما 
ب��ه ارز ۴۲۰۰تومانی کاری نداری��م! آرد، روغن و 
ش��کر را از بازار داخلی تهیه می کنیم؛ همیشه نیز 
نمی توانیم این کاالها را با قیمت مصوب خریداری 
کنی��م و قیمتهای خرید م��واد اولیه متفاوت و در 

برخی از مواقع مواد اولیه کمیاب بوده است«.
 دبیر انجمن بیس��کویت، شیرینی و شکالت ادامه 
داد: به ط��ور مثال در مقاطعی مجبور ش��ده ایم که 
هر کیلوگرم ش��کر را به قیم��ت ۸۰۰۰ تومان نیز 

خریداری کنیم.
وی اظهار داش��ت: ش��کر با نرخ مص��وب دولتی را 
به صورت سهمیه ای به کارخانه ها پرداخت می کنند 
به طوری که هنوز سهمیه شکر اردیبهشت ما حمل 
نش��ده و به کارخانه ها نرس��یده اس��ت و ما نگران 

توقف فعالیت کارخانه ها هستیم.
مغ��ازه ای گفت: ش��کر دولت��ی که ب��ه صنایع ما 
اختص��اص می یاب��د به طور کامل تکاپ��وی صنایع 
ش��یرینی، ش��کالت و بیس��کویت را نمی ده��د؛ 
به طوری که صنایع ماهانه 6۰ هزار تن ش��کر نیاز 
دارند اما بیش��تر از ۴۰ هزار تن در اختیار آنها قرار 
نمی گیرد و  مجبور هس��تند بخشی از نیاز خود را 

از بازار آزاد تهیه کنند.
دبیر انجمن بیس��کویت، ش��یرینی و ش��کالت در 
پاس��خ به این مطل��ب که با در نظ��ر گرفتن همه 
این تفاصیل قیمت تمام شده تولیدکننده شیرینی، 
شکالت و بیس��کویت در ایران در مقایسه با دیگر 
کش��ورها بسیار کمتر و برای صادرات رقابتی است 
گفت: بله، قیمت های ما برای صادرات در مقایس��ه 

با سایر کشورها رقابتی است.
وی تصریح کرد: قیمت محصوالت خود را در بازار 
داخل��ی به دلیل اینکه کاالهای اساس��ی و مهم در 
سبد غذایی مردم نیست نمی توانیم افزایش دهیم 

)زی��را در صورت افزایش قیمت منجر به حذف آن 
از سبد خرید مردم می شود.

دبیر انجمن بیس��کویت، ش��یرینی و ش��کالت در 
واکنش به ص��ادرات رانتی این محصوالت با توجه 
ب��ه یارانه ای بودن مواد اولیه تولید گفت: آردی که 
در اختیار ما قرار می گیرد نیمه یارانه ای نیس��ت و 
قیمت آزاد اس��ت به طوری که قیمت هر کیلوگرم 
گندم صنف و صنعت 1۸5۰ تومان و آرد آن ۲3۰۰ 
تا ۲۴۰۰ تومان اس��ت.)بنا بر ای��ن گزارش قیمت 
هرکیلوگرم گندم خارجی با احتس��اب ارز نیمایی 
۲5۰۰ تومان است که هزینه های حمل ونقل را نیز 
بای��د به آن اضاف��ه کرد، بر این اس��اس آردی که 
در اختیار صنف و صنعت قرار می گیرد به ش��کلی 
نیمه یارانه ای به حس��اب می آی��د زیرا قیمت گندم 

اختصاصی به این بخش 1۸5۰ تومان است.
وی افزود: قیمت مصوب روغن نیز در بازار افزایش 
یافته اس��ت و در صورتی ک��ه بخواهیم از خارج از 
کش��ور هم وارد کنیم باید ۴۰ درصد برای واردات 
تعرف��ه پرداخت کنیم؛ از طرف��ی اختصاص ارز به 

واردات نیز با تأخیر صورت می گیرد.
مغازه ای در واکنش ب��ه اینکه ارز اختصاصی برای 
واردات روغن  ۴۲۰۰ تومان است و تفاوت زیادی با 
بازار آزاد و نفع زیادی برای واردکننده دارد گفت: 
بله، در صورتی که تکاف��وی کار ما را دهد ۴۲۰۰ 
اس��ت؛ البته توجه کنید که تنها قس��متی از مواد 
اولیه تولید روغن اس��ت و ما بخشی از نیاز خود را 
از بازار آزاد تهیه می کنیم. وی اظهار داش��ت: البته 
با افزایش قیمت روغن، اکنون مس��ئله کمبود این 

محصول در بازار تا حدودی رفع شده است.
 دبیر انجمن بیس��کویت، شیرینی و شکالت اضافه 
کرد: قیم��ت مواد افزودنی تولید مانند اس��یدهای 
خوراکی، کاکائو و گلوکز وارداتی است و با قیمتهای 
باالیی وارد می ش��ود.وی اظهار داشت: محصوالت 
ما به 66 کش��ور شامل کش��ورهای اروپای شرقی، 
جنوب شرقی آسیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
افغانستان عراق و غیره صادر می شود.  تسنیم 

7  پنج شنبه  27 تیر 1398  شماره 5073  معیـشت

 قدردانی  معاون اول رئیس جمهور
 از بانک کشاورزی 

درجلس��ه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به ریاست 
دکتر اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور، 
از عملک��رد مطلوب بانک کش��اورزی در اجرای طرح 
توس��عه اش��تغال در مناط��ق روس��تایی و عش��ایری 
قدردانی شد.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، 
جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتی، صبح دوشنبه  ۲۴ تیر  
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
وزیران ارشاد، نیرو، مس��کن، امور اقتصادی و اقتصاد 
و دارای��ی، تع��اون و کار و رف��اه اجتماعی و همچنین 
معاون علمی رئیس جمهور، همچنین رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه به همراه جمعی از مدیران و معاونان 
وزرا در محل نهاد ریاس��ت جمهوری تش��کیل شد.در 
این جلس��ه عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی وزیر جهاد کش��اورزی در ارائه گزارشی 
پیرامون طرح توس��عه اش��تغال در مناطق روستایی و 
عشایری اقدامات بانک کشاورزی در اجرای این طرح 
را تش��ریح و تببین کرد. بر اس��اس این گزارش، پس 
از ارائه گ��زارش معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی 
وزیر جهاد کشاورزی دکتر اسحاق جهانگیری  معاون 
اول رئیس جمهور از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی 

قدردانی به عمل آورد.

کودکان با »سرزمین کودک« 
بانک پاسارگاد، بانکداری می آموزند

بانک پاس��ارگاد در اقدامی ابتکاری و با هدف آموزش، 
فرهنگ س��ازی و س��رگرمی ک��ودکان و نوجوانان، از 
نرم افزار موبایلی )اپلیکیش��ن( تحت عنوان »سرزمین 

کودک« بانک پاسارگاد رونمایی کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، نرم افزار 
موبایلی )اپلیکیش��ن( تحت عنوان »سرزمین کودک« 
بانک پاس��ارگاد در راس��تای برق��راری تعامل بیش��تر 
ب��ا کودکان و نوجوانان در بس��تر تلفن ه��ای همراه و 
تبل��ت و ارایه برنامه های کارب��ردی با هدف آموزش و 
فرهنگ س��ازی، بانکداری و مدیریت سرمایه بارگذاری 

شد.
بر اساس این خبر، در این نرم افزار مطالب و بخش های 
متنوع��ی از قبی��ل داس��تان تعاملی، ب��ازی، آموزش 
طراحی و نقاش��ی، رنگ آمیزی، پخش ویدیو، کارتون 
و ... در دس��ترس اس��ت. یکی از تمایزهای اصلی این 
برنام��ه کاربردی داس��تان تعاملی اس��ت ک��ه یکی از 
بهترین ابزارهای رفتارآموزی و آموزش غیر مس��تقیم 
در دنیا است و کاربر می تواند در آن به جای شخصیت 
داستان، تصمیم گیری کرده و بر روند و پایان داستان 

تأثیر بگذارد.
از اه��داف این برنامه  می توان به تولید محتوا به جهت 
س��رگرمی، آم��وزش و توانمندس��ازی و مهارت افزایی 
خانواده ه��ا و ک��ودکان، ایج��اد محیط مج��ازی پاک 
و هوش��مند ب��رای کمک به خانواده ه��ا و کودکان در 
دوره ی انفجار فناوری ه��ای اینترنتی، آموزش مهارت 
مدیریت سرمایه، تببین نقش بانک و مفهوم پس انداز 
در زندگ��ی به ویژه برای ک��ودکان و مهارت افزایی در 
خصوص مهارت تصمیم گیری با داس��تان های تعاملی، 
فرهنگ سازی س��بک زندگی دیجیتال، توانمندسازی 
و ایمن س��ازی خانواده ها نس��بت به آس��یب های آن، 
آموزش هدفمند و غیر مس��تقیم جهت پیش��گیری از 
پیدایش آسیب های اجتماعی س��بک زندگی کنونی، 

اشاره کرد.

هشدار بانک ملی ایران نسبت به 
کالهبرداری های پیامکی حذف یارانه

بانک ملی ایران در راس��تای حفظ منافع مش��تریان، 
نس��بت به ش��گردهای جدید کالهب��رداران از طریق 
ارسال پیامک های تلفن همراه مبنی بر این که یارانه 

شما قطع شده است، هشدار داد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملی ای��ران، بنا بر 
گزارش های رس��یده، اخیرا کالهبرداران در برخی از 
مناطق محروم و دور افتاده کش��ور در شگردی جدید، 
پیامکی با این عنوان که »یارانه ش��ما قطع شده است 
و جه��ت اط��الع از یارانه خود به لین��ک زیر مراجعه 
فرمایی��د« از طریق تلفن همراه به مردم ارس��ال می 
کنند و با این روش نس��بت به سوءاستفاده از حساب 

مشتریان بانکی اقدام می کنند.
در ای��ن روش، برخ��ی از مش��تریان ب��دون در نظ��ر 
گرفتن مخاطرات موجود ب��ه آدرس دریافتی مراجعه 
و اطالع��ات حس��اب و کارت خ��ود نظیر رم��ز دوم و 
CVV۲ را ثبت نموده که سارقان و کالهبرداران پس 
از جمع آوری اطالعات مش��تریان حساب های آنها را 

تخلیه می کنند.
بان��ک ملی ایران از هموطنان و مش��تریان عزیز تقاضا 
دارد برای پیش��گیری از هرگونه کالهبرداری احتمالی 
و متضرر ش��دن، به هیچ عنوان ای��ن گونه تماس ها را 
ترتیب اث��ر نداده و در صورت دریافت این گونه پیامک 
های مشکوک هوشیاری الزم را داشته باشند و مراتب را 

به حراست بانک و یا مسئوالن انتظامی گزارش دهند.
بر این اساس بانک ملی ایران تاکید می کند مشتریان 
گرامی برای پیش��گیری از کالهبرداری های احتمالی 
و متضرر شدن، اپلیکیشن 6۰ را از طریق سایت بانک 

ملی ایران  نصب و راه اندازی کنند.

اخبار

نظارت کافی بانک مرکزی بر شبکه بانکی 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوش��بختانه به سمت بهبود در حرکت هستیم و 
شرایط بانک ها باثبات تر شده است و بانک مرکزی نیز نظارت و کنترل الزم را 

بر این نهادهای پولی اعمال می کند.
عبدالناصر همتی با اشاره به موضوع تخلف کسانی که در بازگشت ارز حاصل از 

صادرات کوتاهی کرده اند، گفت: افرادی که ارز ناشی از صادرات را هنوز به کشور 
بازنگردانده اند، مرتکب تخلف ش��ده اند و قطعاً طبق قوانین، با آنها برخورد می شود و 

در این باره تعدادی از صادرکنندگان متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده ایم.
وی افزود: به عبارت دیگر این افراد کس��انی هس��تند که متأسفانه از آنها نشان و آدرس 
دقیقی در دس��ت نیس��ت و این نکته نشان دهنده آن است که آنها از کارت های یک بار 
مصرف یا روش های مشابه آن استفاده کردند؛ لذا قوه قضائیه و بازپرس پیگیر این موارد 

هستند.  بانک مركزی

نرخ بلیت هواپیما بروز رسانی شد 
دبیر انجمن ش��رکت ه��ای هواپیمایی گفت:جدول دامن��ه قیمتی بلیت هواپیما 
که در آذر پارس��ال از سوی ش��رکت های هواپیمایی مورد توافق قرار گرفت، در 

روزهای اخیر برمبنای ارز 1۲هزارتومانی به روز رسانی شده است.
مقصود اس��عدی سامانی گفت: دولت نمی تواند ارز نیمایی در اختیار شرکت های 

هواپیمایی قرار دهد. نرخ ارزی هم که در اختیار ش��رکت ها قرار می گیرد به 1۲ تا 
1۲ هزار و 5۰۰ تومان می رس��د. نرخ دالر در روزهای اخیر کاهش یافته و امیدواریم 

گشایشی در وضعیت هزینه های ارزی ایرالین ها و به تبع آن در قیمت بلیت ایجاد شود.
وی ادام��ه داد: بان��ک مرکزی به ما دالر نمی دهد و از ارزه��ای دیگر مانند روپیه هند و 
یوآن چین به ما داده می ش��ود که نرخ تبدیل آنها 15 تا 16 درصد اس��ت. مبلغی را هم 
صرافی ها بابت انتقال ارز دریافت می کنند که نهایتاً دالر را ایرالین ها می توانند به قیمت 

باالی 1۲ هزار تومان دریافت کنند.  مهر

 8برنامه کالن برای رونق تولید
 رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امسال 9۸۸ هزار فرصت شغلی در 
کشور ایجاد می شود، گفت: دولت ۸ برنامه کالن برای فعال کردن بخش تولید 

تدوین و اجرایی کرده است.
محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک مجلس و 

دولت برای حمایت از رونق تولید ملی، با اشاره به استفاده از ظرفیت های قانونی 
برای تحقق رونق تولید در کشور، اظهار داشت: در این راستا تبصره 1۸ قانون بودجه 

فعال ش��د و خوشبختانه در سال های گذش��ته مجلس به خوبی به بخش های تولید و 
اش��تغال توجه کرده اس��ت. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت ۸ 
برنامه کالن برای فعال کردن بخش تولید تدوین و اجرایی کرده اس��ت، گفت: نوس��ازی 
بافت فرس��وده، بخش کش��اورزی، میراث فرهنگی، صنعت و مدن و فرهنگ و هنر جزء 

بخش هایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.  خانه ملت 

عضو هیئت مدیره انجمن واردكنندگان  لواز آرایشی مطرح كرد؛
افزایش قاچاق با ممنوعیت واردات لوازم آرایشی  

ت عضو هیئت مدی��ره انجمن واردکنندگان فرآورده های  ر بهداش��تی، آرایش��ی و عطریات ای��ران از توقف واردات تجــــا
محصوالت آرایش��ی و بهداشتی در س��ه ماه گذشته خبر داد و گفت که طی 

این مدت بازار از کاالهای بی کیفیت اشباع شده است.
موس��ی احمدزاده با اش��اره به اینک��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت اواخر 
اردیبهش��ت ماه، طی بخش��نامه ای، واردات محصوالت آرایش��ی و بهداشتی را 
ممنوع کرد، گفت: با توجه به وجود 15 مرز در اطراف کش��ور، اگر واردات به 
صورت قانونی انجام نشود، برخی از افراد سوء استفاده گر بدون پرداخت عوارض 

گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، کاالی بی کیفیت به کشور وارد می کنند.
به گفته وی،  با وجود ممنوعیت واردات در س��ه ماه گذشته، بازار لوازم آرایشی 
از کاالی بی کیفیت اش��باع شده است. عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان 
فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران با اشاره به اینکه ایران دومین 
مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه است، تصریح کرد: صنعت لوازم آرایش 
و بهداش��تی با بهداشت جامعه سر و کار دارد، اما در حال حاضر کاالی اصل از 
کاالی تقلبی قابل تش��خیص نیس��ت. احمدزاده همچنین با بیان اینکه وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت بدون مشورت با فعاالن بخش خصوصی در صنایع لوازم 
آرایش��ی و بهداشتی، واردات این محصول را ممنوع کردند، گفت: این در حالی 
است که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می گوید که وزارتخانه باید قبل 
از صدور هر بخشنامه با فعاالن بخش خصوصی مشورت کند. وی با اشاره به لزوم 
برندس��ازی و الگوبرداری در راستای توسعه تولیدات لوازم آرایشی و بهداشتی، 
تصریح کرد: باید توجه کنیم که کشور ما نسبت به سایر کشورهای پیشرفته در 

صنعت آرایشی و بهداشتی مزیت رقابتی و برنامه ریزی استراتژیک ندارد.
 عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداش��تی، آرایش��ی و 
عطریات ایران در ادامه از اشتغال حدود ۷۰ هزار نفر در این حوزه خبر داد و 
گفت که سال گذشته فعاالن این حوزه حدود 11 هزار و 9۰۰ نفر از نیروهای 
خود را تعدیل کردند. وی با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان در زمینه تامین 
م��واد اولیه، نقدینگی و معوقات بانکی، گفت: تاکنون بیش از 5۰ کارخانه در 
صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی تاسیس شده و با توجه به مشکالت فراوانی 
که این واحدها با آن ها دس��ت و پنجه ن��رم می کنند، نمی توانیم از بازرگانان 

هم انتظار فعالیت تولیدی داشته باشیم. ایسنا 

رئیس كنفدراسیون صادرات پیشنهاد داد؛
صادرکنندگان برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با بیان اینکه اگرچه  بانک مرکزی برای نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان جنب استانبول
مطابق با ضرایب بخش��نامه اخیر س��خت گیری ندارد اما ای��ن موضوع باید 

قانونمند شود.
محمد الهوتی با اش��اره به آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات س��ال 9۸، گفت: تعامل خوبی بین بانک مرکزی و فعاالن 
اقتصادی مخصوصا با صادرکنندگان وجود دارد و این بانک همراهی الزم را با این 
بخش دارد اما در بخشنامه مذکور ضرایبی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
تعیین شده است بطوری که صادرکنندگان بخشی از ارز خود را براساس بخشنامه 
باید در سامانه نیما، بخشی را به صورت اسکناس و بخشی را هم از طریق واردات 

در مقابل صادرات  به نام خود یا واگذاری به غیر می توانند وارد کنند. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: پیشنهاد اتاق بازرگانی و بخش 
خصوصی این است که با توجه به شرایط سخت نقل و انتقاالت پولی  در شرایط 
تحریم این الزامات و ضرایب برای رفع تعهد ارزی برداش��ته شود و صادرکننده 
مجاز باشد از هر  ۴ روش و بدون در نظر گرفتن ضرایب رفع تعهد ارزی کند. 

وی اظهار داشت: در صورت موافقت بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
به هر روشی و بدون در نظر گرفتن ضرایب در بخشنامه اخیر، برگشت ارز تسریع و 
تسهیل می یابد و سرعت برگشت ارز هم بیشتر می شود و بانک مرکزی هم قطعا 
رضایت بیشتری خواهد داشت. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر 
اینکه طرح این درخواست به معنای مخالفت صادرکنندگان با عرضه ارز در سامانه 
نیما یا حذف س��امانه نیما نیست، گفت: معتقدیم س��امانه نیما یکی از ابزارهای 
کارآمد اس��ت که به شفافیت در میزان صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
کمک کرده است.  وی بیان داشت: با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در 

بازار آزاد قطعا فعالیت و کارآمدی سامانه نیما بیشتر نمایان می شود.
الهوتی اظهار داشت: البته بانک مرکزی تا به امروز نسبت به نحوه تعهد ارزی 
صادرکنندگان سخت گیری نکرده است و حتی مسئوالن این بانک  در جلسات 
اعالم کرده اند که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن ضرایب 
مش��کلی ندارد.  رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران بیان داش��ت: اما ما برای 
اطمینان بخش��ی بیشتر به جامعه و سریع در برگشت ارز حاصل از صادرات از 

بانک مرکزی می خواهیم تا این موضوع قانون مند شود.  فارس

پیشنهاد تأمین مالی از صندوق توسعه ملی
 احتمال واگذاری تمامی سهم قرارداد فاز ۱۱ 

وپارس  به شرکت پتر
تکلیف قرارداد فاز 11 پارس جنوبی در جلس��ه س��ران اصــــل 44 با وجود در دس��تور کار قرار گرفتن طرح مسئله تعیین 
قوا و مخالفت ایران با درخواس��ت تعلیق دوس��اله چینی ها، احتمال واگذاری 
1۰۰درصدی س��هم قرارداد فاز 11 پارس جنوبی به شرکت پتروپارس قوت 

گرفته است.
 دو س��ال از امضای قرارداد توس��عه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرس��یومی 
به رهبری ش��رکت توتال فرانسه می گذرد. 1۲ تیرماه سال 96 بود که قرارداد 
طرح توس��عه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر با 
حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان ش��رکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی 
متش��کل از شرکت  های توتال فرانسه، ش��رکت ملی نفت چین )CNPC( و 
ش��رکت پتروپارس به امضا رس��ید. توتال رهبری کنسرس��یوم پروژه توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی را به عهده داش��ت و سهم این شرکت فرانسوی در این 
کنسرسیوم 5۰.1 درصد، سهم شرکت چینی CNPC به میزان 3۰ درصد و 

سهم شرکت پتروپارس 19.9 درصد تعیین شد.
شرکت فرانسوی توتال در میانه سال گذشته رسماً کناره گیری از این قرارداد 
را اع��الم کرد و ش��رکت های پتروپارس ای��ران و CNPCI چین در قرارداد 

توسعه فاز 11 پارس جنوبی باقی ماندند.
از میانه س��ال گذش��ته تاکنون، مذاکرات به صورت حضوری و غیرحضوری با 
ش��رکت CNPC چی��ن ادامه دارد و پس از آنکه بیش از یک س��ال، اجرای 
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی معطل بدعهدی توتال فرانسه بوده، اکنون 
حدود یک س��ال اس��ت که این قرارداد معطل بدعهدی و عدم تعیین تکلیف 
ش��رکت CNPC چین اس��ت و در حالی که دو س��ال از امضای این قرارداد 

می گذرد، حتی یک پیچ هم در فرآیند توسعه این فاز بسته نشده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت کش��ورمان هفته گذشته در خصوص آخرین وضعیت 
مذاکرات برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: برای فاز 11 پارس جنوبی 
به 5 میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر س��رمایه گ��ذاری نیاز داریم و عالوه بر آن 
ب��رای اجرای فاز ۲ توانایی فن��ی انجام آن را نداریم و حتی یک مورد هم در 
منطقه اجرا نش��ده اس��ت که کاری کنیم فشار گاز در س��ر چاه افت نکند و 

بتوانیم تولید را با همان میزان قبلی ادامه دهیم. تسنیم 

   ۸۰۰میلیون دالر شیرینی
با مواد اولیه یارانه ای صادرشد؛

رانت شیرین 

عراق که مش��تری وفادار گاز  ایران است، به تازگی به دنبال اصــــل 44
فرصت ه��ای هم��کاری بیش ت��ر می گ��ردد. البته 
ش��رکت های ایرانی نیز نسبت به این موضوع روی 
خوش نش��ان داده اند و ش��واهد حاکی از توس��عه 

همکاری این دو کشور است.
ظرفیت های فراوانی برای توسعه همکاری ایران و 
عراق در حوزه های نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
وج��ود دارد و ایران هم��واره آمادگی خود را برای 
این که توانمندی های��ش را در اختیار صنعت نفت 
ع��راق بگ��ذارد، اعالم کرده اس��ت. در این راس��تا 
نمایندگان دو کش��ور چندی پیش سند همکاری 
نفتی امض��ا کردند که چهار محور کلی داش��ت و 
کارشناس��ان آین��ده ای��ن تفاهم نامه ها را روش��ن 
می دانن��د و بر این باورند ک��ه عراقی ها این بار در 

اجرای تفاهمات نفتی با ایران جدی هستند.
ب��ه طور کلی ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی 
ایران به عراق، توسعه مشترک میدان ها، بازسازی 
پاالیش��گاه های قدیم��ی ع��راق و ایج��اد ش��بکه 

گازرس��انی در این کش��ور مهم تری��ن تفاهم های 
دو ط��رف به ش��مار می رود. به گفته امیرحس��ین 
زمانی نی��ا - معاون وزیر نف��ت در امور بین الملل - 
با توجه به ظرفیت های سرش��ار فنی و مهندس��ی 
صنع��ت نفت ایران، امکان صادرات خدمات فنی و 
مهندسی کشورمان به عراق وجود دارد، هم چنین 
ب��ا توجه ب��ه منحصربه فرد بودن ایران در توس��عه 
حداکثری شبکه گازرس��انی، استفاده از تجارب و 
ظرفیت های ایران برای ایجاد شبکه گازرسانی در 

عراق نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
زمانی نی��ا هم چنین اب��راز امیدواری ک��رد که خط 
لوله فرآورده های نفتی بی��ن آبادان و بصره هم که 
سال های درازی است در مذاکرات بین ایران و عراق 
مطرح می ش��ود، در آینده نزدیک اجرایی شود. وی 
به محورهای آموزش��ی نیز در توافق های دو طرف 

اش��اره کرد و گفت: در این زمینه مقرر ش��ده است 
گروهی از دانش��جویان عراقی به تحصیل در رشته 

مهندسی نفت در دانشگاه تهران مشغول شوند.
به تازگ��ی نیز جمعی از رؤس��ای اتاق ه��ای صنایع 
ش��هرهای مختل��ف عراق ک��ه به منظور بررس��ی 
فرصت های همکاری شرکت های ایرانی و عراقی به 
تهران سفر کرده بودند، در نشستی با حضور بعضی 
از ش��رکت های فع��ال در عرصه نف��ت و گاز ایران، 
راهکارهای الزم را برای ورود مؤثر شرکت های ایرانی 

در پروژه های نفت و گاز این کشور بررسی کردند.
مرتض��ی بهی��ه - رئیس ات��اق صنای��ع بابل - که 
راهبری هیئت تجاری متش��کل از اتاق های صنایع 
چند ش��هر و همچنین جمعی از استادان دانشگاه 
و تئوریس��ین های اقتص��ادی ع��راق را ب��ر عهده 
داش��ت، در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به 

بهره مندی از قابلیت شرکت های ایرانی برای ورود 
به بازار ع��راق گفت: تدوی��ن برنامه های همکاری 
می��ان دو طرف ایران و عراق، فرصت مناس��بی را 
برای شرکت های معتبر و باتجربه نفت و گاز ایران 

برای حضور در بازار عراق فراهم می کند.
وی تصمی��م دول��ت ع��راق ب��رای دنب��ال کردن 
سرمایه گذاری در اجرای پروژه های صنعت نفت در 
شهرهای ناصریه، بابل و دیاله را فرصت خوبی برای 
ش��رکت های ایرانی به منظور ورود ب��ه بازار عراق 
عنوان کرد و گفت: تالش داریم ش��رکت های فعال 
در ح��وزه نفت و گاز ایران بتوانند در اولین فرصت 

در پروژه های صنعت نفت و گاز عراق وارد شوند.
از س��وی دیگر ب��ه دلیل تحریم ه��ای آمریکا علیه 
ای��ران، فرصت حض��ور مس��تقیم در صنعت نفت 
ع��راق برای ش��رکت های ایرانی وج��ود ندارد، که 
طبق گفته های سیدحمید حسینی - دبیرکل اتاق 
مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
و عراق - شرکت های ایرانی می توانند در همکاری 
با شرکت های معتبر پیمانکاری بخش خصوصی و 

بخش دولتی عراق و تش��کیل کنسرس��یوم با این 
ش��رکت ها، در پروژه ه��ای نفت و گاز این کش��ور 

ایفای نقش کنند.
در این بین خبر خوش��ی که اعالم شد این بود که 
با توجه به این که پروژه های نفتی و پاالیش��گاهی 
هزینه ب��ر هس��تند، قوانین جدید ع��راق در جهت 
تس��هیل فعالیت های ش��رکت های خارجی مانند 
شرکت های ایرانی به روز خواهد شد و حسین فالح 
مزی��د - رئی��س اتاق صنایع ناصری��ه - اعالم کرد 
که فرصت قابل توجهی در عراق درباره انتقال گاز 
ش��هری وجود دارد، ایران فناوری قابل توجهی در 
عرصه گاز دارد، این در حالی اس��ت که سیاس��ت 
درس��تی درباره مصرف گاز در ع��راق وجود ندارد. 
تجربه ایران در عرصه صنعت گاز نشان داده است 
که فرصت های مناس��بی برای کم��ک به عراق در 
این خصوص وجود دارد؛ فرصت هایی که می تواند 
شرایط را به س��مت بهره گیری از خط لوله گاز به 
جای استفاده از کپسول )در شرایط کنونی( سوق 

دهد.  ایسنا 

عزم همکاری ها جدی تر شد؛

 همکاری ایران و عراق در نفت و گاز


