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رئیس کل گمرک: 
تراز تجاری ایران مثبت شد

خبرآنالین - رئیس 
کل گمرک ایران از مثبت 
شدن تراز تجاری کشور 
معادل یک میلیارد دالر 
در پنج ماهه ابتدایی سال 
جاری خبر داد. مهدی میراشرفی درباره آمار تجارت 
خارجی کشور در پنج ماهه ابتدایی سال جاری گفت: 
خوشبختانه تراز تجاری کشور در این مدت معادل 
یک میلیارد دالر مثبت شده است. میراشرفی افزود: 
به عبارت دیگر، در پنج ماهه اول سال جاری به میزان 
۱۶.۶ میلیارد دالر واردات صورت گرفته که بیش از 
۲۰ درصد از نظر ارزش رشد کرده است و معادل ۱۷.۶ 
میلیارد دالر نیز صادرات داشته ایم که از لحاظ ارزش 

رشد ۶۲ درصدی داشته است. 
    

مصوبه تازه شورای رقابت درباره 
پیش فروش خودرو

شورای رقابت- شــورای رقابت در خصوص 
پیش فروش خودرو مصوبات جدیدی را به تصویب 
رساند. اعضای شورای رقابت مقرر کردند: چنانچه 
مراجع ذیصالح در رابطه با خودروهای انحصاری 
مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش 
خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت 
پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی 
خودرو را در زمان ثبت نام )نسبت به قیمت کارخانه( 
پرداخت کرده است، در این صورت سهمی از خودرو 
که پیش پرداخت آن قباًل انجام شــده مشــمول 
هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً 
بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی 
خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که قیمت آن 

تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.
    

 درخواست مهم وزیر اقتصاد 
از بانک مرکزی

خبرآنالین - وزیر 
اقتصاد در تماس تلفنی با 
وزیر بهداشت، خواستار 
هماهنگی بیشتر برای 
تسریع ترخیص دارو از 
گمرک شد. سید احســان خاندوزی در حاشیه 
بازدید از انبارهای گمــرک فرودگاه امام )ره( در 
تماس تلفنی با بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت، 
از او خواســت هماهنگی های الزم را با سازمان 
غذا و دارو بــرای صدور مجــوز ترخیص داروها 
انجام دهد.خاندوزی همچنیــن درباره آخرین 
وضعیت موجودی کاالها گفت: خوشــبختانه از 

نظر موجودی کاال مشکلی نداریم.
    

قیمت جوجه یک روزه از ۱۰ هزار 
تومان گذشت

تجارت نیوز-  مشــاور اتحادیه سراســری 
مرغداران گوشتی گفت: چند روزی می شود قیمت 
جوجه یکروزه به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده که 
با جوجه ۱۰ هزار تومانی مــرغ زنده کیلویی ۲۲ تا 
۲۳ هزار تومان برای تولیدکننده تمام می شــود. 
محمدعلی کمالی، مشــاور اتحادیــه مرغداران 
گوشــتی با بیان اینکه چند روزی می شود قیمت 
جوجه یکروزه به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده ولی 
دســتگاه های نظارتی به این موضوع هیچ توجهی 
ندارند، اظهار کرد: همه فشارها بر مرغداران گوشتی 
اســت و به نوعی واحدهای مرغ مادر رها شده اند؛ 
به طوری که این واحدها با هر قیمتی که بخواهند 
اقدام به فروش جوجه یک روزه می کنند.وی ادامه 
داد: دستگاه های نظارتی معتقدند مرغداران باید 
خودشان نسبت به گرانفروشی شکایت کنند ولی 

می دانند این موضوع امکان پذیر نیست.
    

انحصار مجوز کارگزاری شکسته شد
ســازمان بورس 
اوراق بهــادار- هیات 
مدیره ســازمان بورس و 
اوراق بهادار پــس از ۱۲ 
سال مجوز تاسیس یک 
شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد و با این اقدام 
انحصار از تمامی مجوزهایی که از ســوی سازمان 
اعطا می شــد به طور کامل برداشــته شد و دیگر 
اســتفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در 
بازار ســرمایه معنی نمی دهد. محمدعلی دهقان 
دهنوی گفت: تاکنون درخواست های زیادی برای 
تاسیس شرکت کارگزاری دریافت شده که طبق 
آمار بالغ بر ۳۰ درخواست اســت اما در مرحله اول 
چهار درخواست، مورد بررسی شد. وی افزود: در این 
راستا تمام مدارک و مستندات این چهار درخواست 
دریافت و مصاحبه های تخصصی آنها نیز انجام شد و 
پس از طی این مراحل در هیات مدیره سازمان بورس 

و اوراق بهادار طرح شد.

خبر اقتصادی
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محمد میرزایی

 در حالــی کــه معــاون اول 
رئیس جمهــوری از گشــایش های 
پیــش رو در پول های بلوکه شــده 
خبر داده اســت، هنوز موضع دولت 
سیزدهم در قبال مســاله پیوستن 
یا نپیوســتن به اف ای تی اف سکوت 

است.
مبلغ پول های بلوکه شــده ایران 
تنها در دو کشور کره جنوبی و عراق 
بالغ بــر ۱5 میلیارد دالر می شــود. 
سفیر کره اذعان کرده است که هفت 
میلیارد دالر پول ایران در کشورش 

بلوکه شده است.
نکته مهم اینجاست که در تمامی 
مذاکرات صورت گرفته، مساله اصلی 
واردات کاال در قبال پول های بلوکه 
شده است و قرار نیست این کشورها 
پول نقــدی را تحویل ایــران دهند. 
اینجاست که ســایت خبری فرارو 
پیش بینی کرده است با توجه به اینکه 
ســازوکار »تهاتر« به صورت رسمی 
جایگزین دریافت پول ها شده است، 
در ماه های پایانی ســال، »مسابقه 
بزرگ« برای واردات کاال از این کشور 

شکل بگیرد. 
آنچه نگرانی کارشناسان را تشدید 
می کند این اســت که نپیوستن به 

اف ای تی اف می توانــد در آینده نیز 
زمینه را برای تکــرار این ماجرا مهیا 
کند و ســبب بلوکه شــدن دوباره 
پول های ایــران در این کشــورها و 
دیگر کشورها شود چرا که سازوکار 
فعلی خارج از عرف است و هر لحظه 
امکان به خطر افتــادن منافع ایران 

وجود دارد. 
گره کوری به نام اف ای تی اف

پیوســتن به اف ای تــی اف حاال 
به گرهی کور تبدیل شــده اســت. 
امکان باز شــدن این گــره در دولت 
حســن روحانی فراهم نشد و اینک 
چشم امید ها به دولتمردان سیزدهم 
دوخته شــده اســت. اینکه برخی 
دولتمردان کنونی در سال های اخیر 
نظرات مخالفی در مــورد ضرورت 
پیوستن به FATA داشته اند، سبب 
گمانه زنی های متفاوتی در این حوزه 

شده است.
  عوارض نپیوستن 

به اف ای تی اف چیست؟
در ســال های اخیــر بخــش 
خصوصی در ســایه نپیوســتن به 
FATA هزینه هــای ســنگینی 
متحمــل شــده  اســت. برخــی از 
اعضــای اتــاق بازرگانــی صریحا 
اعالم کرده اند مجبــور به پرداخت 
ی  ا بــر عــف  مضا ی  ینه هــا هز

 نقــل و انتقــال وجــوه و تبادالت 
مالی شده اند. 

از ســوی دیگر میلیاردها دالر از 
منابع مالی ایران در ســایر کشورها 
بلوکه شده و حداقل ۱5 تا ۲۰درصد 
بر میزان هزینه های نقل و انتقاالت 
مالی به سایر کشــورها افزوده شده 

است. 
احتمال تغییر نظر دولتمردان 

مخالف وجود دارد
در حالی که بســیاری معتقدند 
با ترکیب کنونی ضــد اف ای تی اف 
احتمال پیوســتن ایران و حل این 
شــمکل فعال وجود نــدارد، کامران 
ندری، کارشــناس اقتصــادی نظر 

دیگری دارد. 
 وی در گفتگو با »توسعه ایرانی« 
درباره امکان پیوستن به اف ای تی اف 
تصریح کرد: در شرایط کنونی شاهد 
اجمــاع کلــی ســازمان ها و مراکز 
تصمیم گیری در این مورد هســتیم 

که از نظر من اتفاق مهمی است. 
 وی افزود: باید ببینیم در ســایه 
عــدم قبول ایــن کنوانســیون چه 
دستاوردی داریم. آنچه مسلم است 
اینکه اگــر الزامــات اف ای تی اف را 
نپذیریم، در مراودات خــود با نظام 
بانکداری بین الملل با مشکل مواجه 
خواهیم شــد. باید در نظر داشــت 

که مســئوالن دولت جدیــد قبل از 
قبول مســئولیت در دولــت فعلی، 
طبیعتا اظهارنظر هایی کرده اند که 
از جایگاه یک مســئول نبوده و حاال 
در جایگاه جدید ممکن است نظرات 
 آنها با توجه به مســئولیت فعلی آنها 

تغییر کند. 
وی در توضیح این مطلب افزود: 
باالخره دولت ســیزدهم وعده حل 
مشکالت اقتصادی را داده و طبیعی 
است وقتی افراد مسئولیت برعهده 
می گیرند، باید پاســخگو باشــند 
بنابراین به طور طبیعی ممکن است 

نظرات افراد تغییر کند. 
ندری تاکید کرد: هنوز امیدواری 
برای پیوســتن بــه اف ای تی اف در 
دولت سیزدهم وجود دارد لذا با توجه 
به اینکه دولت جدید از این پس باید 
پاسخگوی مسائل و مشکالت کشور 
باشد، فکر می کنم در ماه های آینده 
بهترین تصمیم را درباره اف ای تی اف 

اتخاذ کند. 
عضو هیات علمی دانشــگاه امام 
صادق)ع( در پاســخ به این پرسش 
که با توجه به اینکه برخی دولتمردان 
فعلی مشــکالت موجود در برجام و 
اف ای تی اف را به مسائل و مشکالت 
اقتصادی فعلی مرتبــط نمی دانند، 
می تــوان انتظار حل مشــکالت را 
داشــت؟ گفت: به اعتقاد بنده قطعا 
تحریم ها و تقابالتی که با نظام پولی 
بین المللی داریم در بروز مشــکالت 

فعلی موثر بوده است.
وی گفت: بخشــی از مشکالت ما 
ارتباطی به برجام و FATA ندارند 
برای نمونه اکنون شاهد مشکالت و 
چالش های فــراوان در صندوق های 
بازنشستگی و تأمین اجتماعی، حوزه 
بانکی، مسائل زیســت  محیطی و ... 
هســتیم و این موارد اصال ارتباطی 
با برجام و FATA و تحریم ها ندارند 
بلکه ناشی از تصمیمات و راهبردهایی 
بوده که در گذشته اتخاذ کرده ایم؛ اما 
حل مشــکالت مراودات بین المللی 
و ارتباطات بانکی بدون حل مسائل 

بین المللی امکان پذیر نیست.  
دردسر دوری از الزامات 

نظام پولی  بین المللی برای کشور 
ندری تاکیــد کــرد: تحریم ها و 

دوری از اســتانداردهای بین المللی 
برای ما دردسرساز بوده و خواهد بود 
بنابرایــن نمی توانیم نقش تحریم ها 
و تقابل با نظام پولــی بین المللی را 
در به  وجود آمدن شــرایط بد کنونی 

نادیده بگیریم. 
این اقتصــاددان گفت: همچنین 
ضرورت دارد تا مســئوالن همزمان 
با رفع موانع بین المللی، مشــکالت 
موجود داخلی که به دلیل تصمیمات 
غلط و نادرست مدیریتی در گذشته 

رخ داده را حل کنند. 
وی گفت: حــل ایــن دو بخش 
از مشــکالت در کنــار هم بســیار 
 ضروری اســت و موازی بــا هم باید

 انجام شود. 
ندری درباره مهمترین ضررهای 
ناشــی از نپیوســتن به اف ای تی اف 
بیان کرد: در گذشــته عمده چالش 
کشور مربوط به تحریم ها بوده است 
و ما اگر به دلیل الزامات اف ای تی اف و 
تحریم های آمریکا نیز نمی توانستیم 
روابط تجاری و مالــی کم هزینه ای 
با دنیــا برقــرار کنیم؛ باز هــم قرار 
گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف، 
هزینه هــای مراودات تجــاری ما را 

افزایش داده است. 
 این کارشــناس در توضیح این 
مطلــب ادامه داد: تردیدی نیســت 
عمل کردن خالف مقررات بین المللی 
برای دو طرف هزینــه دارد نه فقط 
برای ایران؛ و در نتیجه بسیاری برای 
پرهیــز از رویارویی بــا هزینه های 
دردسرساز و جریمه، همکاری خود 

با ما را قطع می کنند.  
نــدری گفت: ایــن هزینــه در 
محاســبات طرف هــای تجــاری 
ما بــه عنوان ریســک رابطه تجاری 
در نظــر گرفتــه می شــود و هزینه 
پوشش ریســک از ما مطالبه خواهد 
شــد. به حتم ایــن هزینه هــا رقم 
قابل مالحظه ای خواهــد بود و اتاق 
بازرگانی در عرصه عمل با این مساله 

مواجه است. 
عضــو هیــات علمی دانشــگاه 
امــام صــادق)ع( اظهار کــرد: در 
بیان ســاده تر قرارگرفتن در لیست 
ســیاه اف ای تــی اف بر مشــکالت 
تحریــم افــزوده و بــه نظــر بنده 

 هزینه هــا را بــرای اقتصاد کشــور
 بال ابرده است. 

وی افزود: ما می توانیم به ســراغ 
دور زدن قوانین و مقررات بین المللی 
 و تحریم ها برویم اما این موارد برای ما 

هزینه باالیی دارد. 
 FATA تقابل بین ایران و

ضرورتی ندارد
نــدری گفــت: بنده پیوســتن 
بــه FATA را در راســتای تقویت 
زیرســاخت های اقتصــادی و مالی 
ایران می دانم و به نظر می رســد باید 
واقع بینانه تر و غیرسیاسی تر به این 
موضوع نگاه شــود. در شرایط فعلی 
تقابلی که بین ایــران و اف ای تی اف 
به وجود آمده ضرورتی ندارد و بنده 
به دولت سیزدهم توصیه می کنم که 
این مساله را به تحریم ها گره نزنند؛ 
زیرا این دو مســاله کامال مجزاست 
و نباید بی دلیــل و بی جهت به خاطر 
مخالفت غیرمنطقی با استانداردهای 
پولی بین المللی خود را به دردســر 

بیندازیم. 
این اقتصــاددان تاکیــد کرد: به 
اعتقاد بنده اف ای تی اف بیش از حد 
سیاسی شده و دولت در شرایط یک 
دستی با قوه قضاییه و مجلس و سایر 
ارکان تصمیم گیــر می تواند آن را از 
مساله تحریم ها جدا کرده و مشکل 

را حل کند. 

کامران ندری، اقتصاددان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

نظرمقاماتدولتسیزدهمدرباره FATFتغییرمیکند

 تردیدی نیست عمل کردن 
خالف مقررات بین المللی 
برای دو طرف هزینه دارد 

نه فقط برای ایران؛ و در 
نتیجه بسیاری برای پرهیز 

از رویارویی با هزینه های 
دردسرساز و جریمه، 

همکاری خود با ما را قطع 
می کنند

در حالی که به دلیل کمبود برق، قطع برق در بســیاری از 
شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد، مدیرعامل شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران گفت: ما این امکان را داریم که تا بیش از ۴۰۰ 
مگاوات تامین برق کشور پاکستان و افغانستان را افزایش دهیم.

به گزارش ایسنا، پاکستان تصمیم گرفته است واردات برق 
از ایران را برای تامین نیازهای بندر گوادر به ۷۰ مگاوات افزایش 
دهد. برنامه قبلی این کشور برای افزایش واردات ۱۰۰ مگاواتی 
برق به دلیل تحریم های امریکا با مشــکل مواجه شده بود. این 
کشور در حال توسعه بندر گوادر با همکاری چین است. همچنین 
در حال راه اندازی نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی با سوخت زغال سنگ 

است که با احتمال تاخیر در راه اندازی این نیروگاه تصمیم گرفته 
که برای تامین نیاز های فوری بندر گوادر از ایران برق بیشتری 

خریداری کند. 
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق درباره این 
تصمیم اسالم آباد و اینکه آیا ایران امکان صادرات بیشتر به این 
کشور را دارد یا خیر گفت: کشور ما عالقه مند به توسعه روابط و 

همچنین صادرات بیشتر برق به پاکستان است. 
خوشبختانه خط انتقال تا مرز پاکستان برای تامین برق بندر 
گوادر هم احداث شده، اما شــبکه برق در این کشور هنوز مهیا 
نیست، در صورتی که امکان احداث شبکه پاکستان فراهم شود و یا 

اینکه خودشان نسبت به احداث شبکه اقدام کنند، قطعا جمهوری 
اسالمی ایران و وزارت نیرو آمادگی توسعه تبادالت برقی را دارد. 
سخنگوی صنعت برق افزود: ما امکان افزایش صادرات برق به 

پاکستان تا بیش از ۴۰۰ مگاوات را داریم.
وی درباره پرداخت پول برق دریافتی از سوی پاکستان نیز 
اظهار کرد: مطابق شرایطی که فراهم بوده مبادالت مالی بین 
دو کشور انجام شده و پاکستان تاکنون پول برق دریافتی خود را 
طبق روال پرداخت کرده و مشکل جدی در این زمینه نداشته ایم.

رجبی مشهدی در ادامه درباره صادرات برق به افغانستان نیز 
اظهار کرد: ما به افغانستان هم صادرت برق داریم، ولی در شرایط 

خاص کنونی که ما با محدودیت تامین برق کشور خودمان روبرو 
 هستیم، میزان صادرات به این کشــور به حداقل خود کاهش 
پیدا کرده است. سخنگوی صنعت برق حضور طالبان را مانعی 
برای صادرات برق به افغانستان ندانست و مجموع کنونی برق 

صادراتی به افغانستان و پاکستان را زیر ۱۰۰ مگاوات اعالم کرد.

سخنگوی صنعت برق با وجود تداوم خاموشی اعالم کرد:

آمادگی ایران برای افزایش ۴۰۰ مگاواتی صادرات برق به پاکستان و افغانستان

خبر

یکی از بهترین راهکارهای برای حل مشکالت 
هر صنف اســتفاده از نظرات کارشناســان آن 
صنــوف در برنامه ریزی ها و تدویــن قوانین و 
آیین نامه هاست و در تصمیم گیری های کالن 

بهتر است نظرات صنوف لحاظ شود 
محمد بی بال، رئیس اتحادیه قنادان شهرری و 
جنوب تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره 
به اینکه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای 

کار و صمت رأی خوبی بود، گفت: خوشبختانه 
هر دو وزیر معرفی شده هم جوان هستند و هم 
از دانش و تجربه کافی بــرای فعالیت در این دو 
حوزه برخوردارند. حجت  عبدالملکی، وزیر کار 
تا پیش از این نشان داد که به مسئله کار و اشتغال 
جوانان اشراف خوبی دارند و فردی فعال و پیگیر 
هستند که امیدواریم با همین روحیه در وزارت 
کار به فعالیت خود ادامه دهند. فاطمی امین نیز 
در سمت های قبلی که بوده همچون مدیریت در 
بخش آستان قدس رضوی و پست های مدیریتی 
دیگر عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته و در 
بخش کارآفرینی کارهای خوبی انجام داده است.

وی ادامه داد: فاطمی امین مشکالت کشور 
به خصوص مشــکالت بخش تولید را به خوبی 
می داند و با توجه به برنامه های ایشان که حذف 
دالالن از چرخه تولیــد و همچنین تامین مواد 
اولیه برای تولیدکنندگان به صورت مســتقیم 
از جمله برنامه های وی اســت و همین مسئله 
باعث می شــود که ما تولیدکنندگان به آینده 

امیدوار باشیم.
 بی بال گفت: هم تولیدکننــدگان به دفعات 
مشــکالت را بیان کردند و هم امروز کسانی که 
بر مسئولیت نشسته اند مشــکالت را می دانند 
و امیدواریم با این وضعیت به دنبال یک راهکار 

جدی برای حل مشــکالت با همــکاری دولت 
و تولیدکننــدگان حرکت کنیــم و امروز همه 
تولیدکنندگان چشــم انتظار حل مشــکالت 
هســتند. وی با اشــاره به اینکه صنوف آماده 
همکاری با وزرای جدید هستند، گفت: یکی از 
بهترین راهکارهای برای حل مشکالت هر صنف 
اســتفاده از نظرات کارشناســان آن صنوف در 
برنامه ریزی ها و تدوین قوانین و آیین نامه هاست 
و در تصمیم گیری های کالن بهتر است نظرات 
صنوف لحاظ شود و باید وزیر صمت نگاه ویژه ای 
به اتاق اصناف و اتحادیه ها داشــته باشد و از نظر 
کارشناسان و پیشکسوتان هر صنف استفاده کند.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛ 

وزرای کار و صمت از نظرات کارشناسان صنوف استفاده کنند 

خبر ویژه


