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تجارت ایران و آمریکا در سیر نزولى 
دنیاى اقتصاد: تجارت ایران و آمریکا در سیر نزولى قرار گرفت. ایران 
درحالى در رتبه 135 در میان شرکاى تجارى آمریکا قرار گرفته که 
جدیدترین آمار منتشر شده از سوى اداره آمار آمریکا نشان مى دهد 
مبادالت تجارى این کشور با ایران در 9 ماه سال جارى میالدى افت 
21 درصدى داشته است. مبادالت تجارى دو کشور در 9 ماه سال 
میالدى گذشته بالغ بر 177/5 میلیون دالر بوده که این رقم در مدت 

مشابه امسال به 140 میلیون دالر کاهش یافته است. 
به گزارش خبرگزارى تسنیم، صادرات آمریکا به ایران در ماه هاى 
ژانویه تا سپتامبر امسال 93/3 میلیون دالر بوده که این رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افت 18 درصدى داشته است. آمریکا در 
ماه هاى ژانویه تا سپتامبر 2016 بالغ بر 115 میلیون دالر کاال به 
ایران صادر کرده بود. واردات آمریکا از ایران در 9 ماه امسال نیز 
46/7میلیون دالر گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افت 25 درصدى داشته است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا 

از ایران 62/5 میلیون دالر بوده است.

مرز خسروى براى صادرات کاال باز شد
دنیاى اقتصاد: مرز خسروى فعالیت خود را براى صادرات کاال از سر 
گرفت. همزمان با تشنج هاى ایجاد شده در اقلیم کردستان عراق، 
فعالیت این مرز به حالت تعلیق در آمده بود. این اتفاق درحالى رخ داد 
که فعاالن اقتصادى ایران، بارها سهم اقلیم از تجارت کشور را گوشزد 
کرده و خواهان در نظر گرفتن منافع اقتصادى بودند. درخواست آنها 
از دولت، میانجیگرى ایران براى ایجاد صلح و یکپارچه سازى در عراق 
بود. حال دفتر صادرات گمرك ایران اعالم کرد: فعالیت هاى تجارى 
در مرز خسروى از سر گرفته شده و صادرات کاال از این مرز به حالت 
عادى بازگشته است. هم اکنون روزانه به طور میانگین 500کامیون 
حامل کاالهاى صادراتى از مرز رسمى خسروى به عراق صادر 
مى شود. در نیمه نخست امسال، 164 هزار تن کاال به ارزش 33 
میلیون دالر به وسیله 7 هزار و 500 کامیون از طریق مرز رسمى 
خسروى به عراق صادر شده است. البته ممنوعیت تردد مسافران 
از این مرز همچنان ادامه دارد و صرفا فعالیت هاى تجارى در مرز 

خسروى از سر گرفته شده است.

آثار منفى برخى معافیت هاى
 حساب نشده در مناطق آزاد 

گروه بنگاه ها: درحالى که معافیت هاى اعمال شده در مناطق آزاد 
با هدف توسعه سرمایه گذارى در این مناطق اعمال شده براساس 
گزارش هاى موجود، این معافیت ها در مواردى به برهم خوردن رقابت 

در بین شرکت هاى تولیدى تبدیل شده است.
درحالى که قرار بود مناطق آزاد به فرصتى براى رشد سرمایه گذارى و 
افزایش صادرات کشور تبدیل شوند، با استفاده از معافیت هاى مختلف 
گمرکى و مالیاتى به دروازه اى براى افزایش واردات تبدیل شده اند. این 
موضوع بارها از سوى نمایندگان مجلس تذکر داده شده، اما با ارسال 
الیحه افزایش تعداد مناطق آزاد از دولت به مجلس شاهدیم که روند 

افزایش کمى مناطق آزاد بر کیفى سازى آنها غلبه پیدا کرده است.
 معافیت هاى مختلف در مناطق آزاد، با هدف توسعه سرمایه گذارى 
و به تبع آن افزایش صادرات و اشتغال در این مناطق اعمال شده 
است. این درحالى است که برخى نمایندگان مجلس معتقدند این 
معافیت ها روند رقابتى در واحدهاى تولیدى داخل کشور را با چالش 
روبه رو کرده است. به عنوان مثال، برخى از برندهاى معروف تولید لوله 
و اتصاالت تلفیقى، با استفاده از مزایاى مناطق ویژه آزاد اقتصادى در 
کشور از شرایط این مناطق استفاده کرده و اقدام به واردات محصوالت 
با نشان خود از کشور چین کرده و این محصوالت را به نام تولید داخل 
به بازار ایران عرضه مى کنند. در همین جهت نه تنها عرصه را در 
رقابت با تولیدکنندگان واقعى در کشور تنگ مى کنند، بلکه حقوق 

مصرف کننده نیز با چالش روبه رو مى شود.
براساس شواهد موجود، میزان توان تولید یکى از این شرکت هاى 
معروف، براساس ماشین آالت موجود در کارخانه، یک دهم میزان 
کاالهاى عرضه شده در سطح بازار در سال است. موضوعى که جاى 
نگرانى دارد، خارج کردن تولیدکنندگان واقعى در این زمینه از عرصه 
رقابت تولیدى و بیکارى واحدهاى صنعتى داخلى و همچنین کاهش 
طول عمر ساختمان هایى است که با صرف هزینه هاى زیاد و تالش 
جامعه مهندسى درحال ساخت هستند. این موضوع همچنین باعث 
هدر رفت سرمایه هاى مالى و اقتصادى کالن کشور در کوتاه مدت 
مى شود. به نظر مى رسد با الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد با حکم 
برنامه ششم توسعه، دست سازمان هاى نظارتى و بازرسى در زمینه 
بررسى مشکالت این مناطق بازتر شده است. بر این اساس بهتر است 
براى جلوگیرى از خسارات بیشتر نهاد نظارتى و مجلس شوراى 
اسالمى بر نحوه تخصیص معافیت ها به شرکت ها در مناطق آزاد و اثر 
آن برفضاى رقابتى، این چالش را مورد بررسى عملیاتى قرار دهند.

ضرورت حمایت از شرکت هاى دانش بنیان
گروه بنگاه ها: عضو هیات مدیره شرکت سرامیک هاى صنعتى 
اردکان با اشاره به مشکالت پیش روى صنعت سرامیک، بر حمایت 

از شرکت هاى دانش بنیان تاکید کرد.
محمدرضا لطف اهللا خواجو درباره کاربرد سرامیک هاى صنعتى 
گفت: سرامیک هاى صنعتى یک صنعت هاى تک است که به عنوان 
کاتالیز و جاذب رطوبت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى استفاده 

مى شود و روز به روز نیز درحال توسعه و پیشرفت است.
خواجو درباره مشکالت پیش روى این صنعت، گفت: به طور کلى 
مشکالت عدیده اى براى همه صنایع وجود دارد. به عنوان مثال 
مباحث بیمه، دارایى و تسهیالت بانکى از جمله مشکالتى هستند 

که شرکت هاى دانش بنیان با آن دست و پنجه نرم مى کنند.
وى بیان کرد: مشکل اساسى شرکت هاى دانش بنیان که 

محملى براى جذب نخبگان هستند، عدم حمایت از آنها است.
خواجو با بیان اینکه این موضوع باعث هدر رفتن نیمى از انرژى 
شرکت براى برطرف کردن این معضالت مى شود، ادامه داد: 
درحال حاضر انگیزه  کافى براى سرمایه گذارى در بخش تولید 
نیست و سیاست ها سبب حرکت نقدینگى به سمت بانک ها 

شده است.
عضو هیات مدیره شرکت سرامیک هاى صنعتى اردکان افزود: 
باید حمایت واقعى از تولید (به خصوص شرکت هاى دانش بنیان) 

به عنوان شاخصه اصلى اشتغال و اقتصاد مقاومتى انجام شود.
خواجو گفت: در بحث یارانه ها قرار بر این بود یارانه ها از بخش 
عمومى دریافت و به بخش تولید (براى توسعه، ایجاد رقابت، افزایش 
صادرات و در نهایت افزایش اشتغال) تزریق شود، اما درحال حاضر 

یارانه از بخش تولید دریافت و به بخش عمومى پرداخت مى شود.

سایه جنگ بر لبنان؟
همچنین به آن دسته از شهروندان خود که تبادالتى با لبنان 
دارند هشدار داده اند تا اطالع ثانوى به این کشور سفر نکنند. 
اگرچه به نوشته دویچه وله، عبدالفتاح السیسى، رئیس جمهورى 
مصر اعالم کرد که مخالف حمله به ایران یا حزب اهللا است اما 
تاکید کرد که «من به رهبرى هوشیارانه و قاطعانه عربستان 
سعودى اعتماد دارم.» السیسى خاطرنشان کرد که درحال حاضر 
در منطقه به اندازه کافى هرج ومرج وجود دارد و نیازى به افزایش 
چالش ها و تنش ها نیست. در مقابل، امانوئل ماکرون شامگاه 
پنج شنبه (9 نوامبر/ 18 آبان) در اقدامى از پیش برنامه ریزى نشده 
به عربستان سعودى رفت. رئیس جمهورى فرانسه پیش از سفر 
به عربستان در دبى گفته بود: «معتقدم مهم است که براى تامین 
ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم با عربستان سعودى همکارى 
کنیم.» ماکرون همچنین در دیدار با مقام هاى سعودى بر ثبات 
لبنان تاکید داشت. امانوئل ماکرون از دیدار با ملک سلمان، 
پادشاه عربستان سعودى سخنى به میان نیاورده بود. دویچه وله به 
نقل از آسوشیتد پرس مى نویسد: «این مى تواند نشانه آن باشد که 
فرانسه معتقد است اکنون شاهزاده محمد بن سلمان ارکان قدرت 
را در اختیار دارد؛ با توجه به اینکه شایعاتى هم درباره کناره گیرى 

ملک سلمان مطرح شده است.» 
الجزیره در گزارش 11 نوامبر 2017 خود مى نویسد از مکان 
حریرى خبرى در دست نیست؛ شاید یا حبس خانگى باشد یا در 
جایى در عربستان زندانى شده باشد. روزنامه هاآرتص، در گزارشى 
به قلم «آموس هارل» در 9 نوامبر 2017 مى نویسد عربستان با 
بهانه کردن حمله موشکى انصاراهللا و استعفاى حریرى مى خواهد 
جبهه جدیدى در منطقه علیه ایران بگشاید. او مى نویسد: 
«عربستان از اسرائیل مى خواهد در این کار کثیف مشارکت کند.» 
او معتقد است دولت سعودى در نظر دارد میدان نبرد را ازسوریه 
و عراق به لبنان بکشاند و این خود موجب واکنش هاى زنجیره وار 
خواهد شد. این گزارش مى افزاید: عربستان شکست هاى زیادى- از 
جمله در یمن- خورده است. پافشارى عربستان براى رهبرى 
منطقه برعکس حرکت تعیین شده، این کشور را به بن بست 
کشانده است و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان مجبور خواهد 
شد ثابت کند که عربستان تنها صاحب قدرت اقتصادى نیست. 
او مى نویسد تحوالت لبنان به هر حال به نفع اسرائیل است چون 
این کشور بدون درگیرى از اوضاع این کشور نفع مى برد. یکى از 
مزایاى آشوب در لبنان براى اسرائیل این است که حزب اهللا سرگرم 

اوضاع داخلى مى شود.
مجله فرانسوى لوموند در گزارشى به قلم «بنیامین بارت» 
در 10 نوامبر 2017، سواالتى مطرح کرده و مى پرسد حریرى 
کجاست؟ آیا او به میل خود استعفا داده؟ آیا آزاد است که به 
بیروت بازگردد؟ او معتقد است شاید بازنگشتن حریرى به 
لبنان نشانه خوبى نباشد و اثبات کننده این باشد که او احتماال 
در عربستان در حبس است یا به زور آنجا نگه داشته شده است. 
این فرضیه از آنجا قوت مى یابد که برخى رسانه هاى عربى اعالم 
کردند که ممکن است حریرى به لبنان برود و استعفاى خود 
را تقدیم کند و بالفاصله به عربستان بازگردد. در این مدت، 

خانواده اش در ریاض تحت نظر خواهند بود تا او بازگردد.
اما احتمال دیگرى هم مطرح است: الکساندر زاسیپکین، سفیر 
روسیه در لبنان در گفت وگو با شبکه لبنانى «ال بى سى» تصریح 
کرد که در صورت ادامه ابهام درخصوص وضعیت استعفاى 
سعد حریرى پرونده وى را به شوراى امنیت سازمان ملل ارجاع 
مى دهد. به این ترتیب، یک دیدگاه «محتمل» که مطرح شده 
این است که در صورتى که روسیه احساس کند اوضاع لبنان به 
سوى بحران مى رود ممکن است –همچون سوریه- بخشى از 
نیروهاى خود را به لبنان منتقل کند تا به عنوان نیرویى بازدارنده 
در برابر حمالت احتمالى اسرائیل و عربستان به لبنان عمل 
کنند. از آنجا که ترکیه هم اکنون چند هزار نیرو در قطر مستقر 
کرده «ممکن است» به نمایندگى از ناتو در لبنان نیز حضور 
یابد تا مانع درگیرى هاى احتمالى شود. در مورد تحوالت لبنان 
فرضیه ها و احتماالت بسیارى مطرح شده است. با این حال، برخى 
کارشناسان معتقدند زمامداران سعودى با گشودن جبهه جدید 

چند هدف دارند:
1- حمله نظامى به یمن بیش از قبل مشروع جلوه کند.

2- جانى تازه به کالبد ضعیف شده ائتالف عربى و حمایت غربى 
دمیده شود.3- توجهات داخلى و بین المللى نسبت به اتفاقاتى 
را که در صحنه سیاسى عربستان در جریان است به بیرون از 
مرزهاى آن معطوف کنند.4- موج روانى سنگینى را علیه ایران 
و متحد اصلى منطقه اى اش یعنى حزب اهللا لبنان بسیج کنند 
و زمینه فشارهاى سیاسى و اقتصادى بیشتر علیه این رقیب 

منطقه اى اصلى خود را فراهم کنند. 
«فریده قتیس»، گزارشگر سى ان ان در گزارش 8 نوامبر 2017، 
معتقد است از وقتى محمد بن سلمان روى کار آمده دشمن هاى 
زیادى براى خود ساخته است. او معتقد است تحوالت داخلى 
این کشور بى ربط به بحران سازى هاى خارجى آن نیست. او 
یا باید تحوالت را قدرتمندانه و با بى رحمى به جلو ببرد و یک 
پادشاهى قدرتمند مبتنى بر فرد برقرار سازد یا منتظر فاجعه هاى 
غیرقابل پیش بینى باشد. با این همه دشمن داخلى، محمد باید 
هم یک چشم انداز داخلى مطلوب ارائه دهد و هم به دنبال تنش 
خارجى باشد تا توجهات را از داخل منحرف و با اجماع سازى 
حول یک بحران خارجى، هم توجهات را از داخل منحرف سازد 
و هم در راستاى برخورد با بحران خارجى، به مشروعیت سازى و 

اجماع سازى داخلى روى آورد. 

گروه بازرگانى: 42710225

آگهى مناقصه عمومى
صنایع شیمیایى پارچین در نظر دارد، اقالم مشروحه ذیل را طبق مشخصات مندرج در 
اســناد مناقصه از تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط از طریق مناقصه عمومى 

خریدارى نماید.
1- 50 تن نخ P.P فیالمنتى

2- خرید 1/000/000 عدد قطعه پالستیکى
3- خرید 60/000 عدد قرقره پالستیکى 

4- بافت 20 تن پارچه ویسکوز 
5- خرید 150 تن پنتا اریتریتول

لذا از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اســناد 
مناقصــه با ارائه معرفــى نامه و اصل فیش واریز وجه به مبلغ 300/000 ریال به شــماره 
حســاب 200/35 بانک سپه شعبه پارچین (شاخص292) به نام صنایع شیمیایى پارچین 

به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
تهران: کیلومتر 40 جاده خاوران، بعد از پاکدشت، جاده اختصاصى پارچین، صنایع شیمیایى 

پارچین (معاونت بازرگانى) 
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 96/08/28

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات فنى و مالى: 96/09/08
ضمنا هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن هاى: 35243161 و 35243166 و فاکس 36076625 
معاونت بازرگانى صنایع شیمایى پارچین تماس حاصل نمایید.

دنیاى اقتصاد- نیما صبورى: روز جمعه «سازمان غذا و کشاورزى 
ملل متحد» جدیدترین گزارش خود از چشم انداز غذا را منتشر 
کرد. براساس این گزارش، عرضه در مواد غذایى طى سال جارى 
همچنان شرایط مناسبى را تجربه خواهد کرد، اما پیش بینى 
مى شود هزینه واردات مواد غذایى با افزایشى 6 درصدى نسبت به 
سال گذشته به 1/413 هزار میلیارد دالر برسد. افزایش چشمگیر 
در هزینه هاى حمل ونقل، تقاضاى باالتر واردات و قیمت هاى 
باثبات و رو به افزایش کاالهاى غذایى از جمله عواملى هستند 
که ارزش واردات جهانى این محصوالت را در سال جارى به رکورد 
جدید خواهند رساند. در این گزارش همچنین آمارهاى مربوط به 
بازار کاالهاى ایران نیز به چشم مى خورد. در ادامه، گزارش 6 ماهه 
«چشم انداز غذاى فائو» که در نوامبر 2017 منتشر شده است مورد 

بررسى قرار خواهد گرفت.
  

 آمار و ارقام ایران
در گزارش جدید «چشم انداز غذا فائو» آمار و ارقام مربوط به بازار 
مواد غذایى ایران نیز به چشم مى خورد. در این گزارش، از ایران به عنوان 
سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان یاد شده است. بر این 
اساس در سال جارى تولید گندم ایران بدون تغییر نسبت به سال 
2016، در سطح 13/5 میلیون تن باقى خواهد ماند. در سال 2017، 
اتحادیه اروپا با تولید 150 میلیون تن، چین با 130/2میلیون تن و هند 
با 98/4میلیون تن بزرگ ترین تولیدکنندگان گندم جهان خواهند بود. 
«فائو» در گزارش خود با اشاره به افزایش حجم تجارت ذرت، از ایران 
به عنوان یکى از بزرگ ترین بازارهاى ذرت جهان یاد کرده است. بر این 
اساس پیش بینى شده حجم واردات ذرت ایران در سال 2017-2018 
به سطح 9/5 میلیون تن برسد. این حجم از واردات، ایران را در جایگاه 
ششم بزرگ ترین واردکنندگان ذرت جهان قرار خواهد داد. درخصوص 
واردات جو نیز که زیرمجموعه دانه هاى درشت است، ایران با واردات 
1/3 میلیون تن در سال  2018-2017 پس از عربستان و چین 

بزرگ ترین واردکننده این محصول در جهان است. 
«فائو» در گزارش جدید خود پیش بینى کرده است تحت شرایط 
نامساعد آب وهوایى سطح تولید برنج جهان نسبت به سال گذشته 
کاهش خواهد یافت. با این حال در این گزارش آمده است که ایران 
در کنار کشورهایى همچون ترکیه، پاکستان، تایلند، مالزى و... با 
بهره مندى از آب وهواى مطلوب، افزایش چشمگیر در برداشت برنج 
خواهد داشت. همان طور که اشاره شد سطح مصرف دانه هاى روغنى 
در سال جارى افزایش خواهد یافت. در این رابطه افزایش مصرف 
دانه هاى روغنى در ایران یکى از عوامل این افزایش در سطح جهانى 
خواهد بود.  وضعیت بازار محصوالت دامى از دیگر بخش هاى مورد 
بررسى در گزارش «فائو» است. این نهاد پیش بینى کرده است حجم 
تجارت گوشت ماکیان در سال جارى افزایش یابد. در این رابطه اما 
ایران در کنار چین و اتحادیه اروپا کاهش صادرات این نوع گوشت را 
تجربه خواهد کرد. در بخش لبنیات نیز ایران از جمله کشورهایى است 
که در سال جارى افزایش تولید خواهد داشت. در این رابطه افزایش 
صادرات پنیر و شیر کم چرب کشور در سال جارى را مى توان ناشى از 

این افزایش تولید دانست. همچنین در سال جارى واردات کره ایران 
تحت تاثیر حساسیت قیمتى و کاهش قدرت خرید کاهش خواهد 
یافت. در آمارهاى مربوط به شیالت نیز ایران پس از آمریکا و مکزیک 
بزرگ ترین واردکننده ماهى تیالپیا از چین است. در نهایت «فائو» در 
بخشى از گزارش خود به سیاست هاى توسعه اى کشورها اشاره کرده 
است. در این رابطه ایران با اتخاذ برنامه توسعه  اى دو ساله براى براى 
افزایش تولید دانه هاى روغنى در فهرست کشورهایى که سیاست هاى 

توسعه اى اتخاذ کرده اند قرار گرفته است. 

 چشم انداز به تفکیک کاالها
«سازمان غذا و کشاورزى ملل متحد (فائو)» در گزارش جدید خود 
وضعیت بازارها را به تفکیک 9 گروه غذایى بررسى کرده است. این 
9گروه عبارتند از: غالت، گندم، دانه هاى درشت (ذرت، جو، سویا 
و...)، برنج، ریشه کاساو، دانه هاى روغنى، گوشت، لبنیات و شیالت. بر 
این اساس، پیش بینى مى شود در سال هاى 2018/2017 بازار غالت 
جهان تحت تاثیر فزونى عرضه بر تقاضا و همچنین افزایش ذخایر، 
توازن مطلوبى را تجربه کند. در سال 2017 تولید غالت جهان با افزایش 
نسبت به سال گذشته و رسیدن به سطح 2/614 میلیارد تن، رکورد 
جدیدى را به ثبت خواهد رساند. عمده این افزایش در مناطق آمریکائى 

جنوبى و جنوب آفریقا خواهد بود. 
گندم: بازار گندم جهانى البته شرایط متفاوتى خواهد داشت. در 
این رابطه پیش بینى مى شود سطح تولیدات گندم جهان در سال  
2017 با کاهش نسبت به رکوردى که در سال گذشته به ثبت رسید 
به سطح 753 میلیون تن برسد. عمده این کاهش در دو کشور آمریکا 
و استرالیا خواهد بود. البته به رغم کاهش تولید، عرضه گندم در سطح 

باثباتى نسبت به سال گذشته باقى خواهد ماند، چراکه تولید گندم در 
سال جارى با وجود کاهش نسبت به سال گذشته همچنان باالترین 
میزان تولید پس از سال 2016 خواهد بود. براساس گزارش «فائو»، 
براى پنجمین فصل متوالى ذخایر گندم افزایشى خواهد بود و به 
باالترین رکورد تاریخى خود خواهد رسید (258 میلیون تن). البته 
انتظار مى رود در سال 2018-2017 حجم تجارت در بازارهاى گندم 
تحت تاثیر باال بودن قیمت هاى جهانى و کاهش تقاضاى واردات در آسیا 

کم شود و به سطح 175/2 میلیون تن برسد. 
دانه هاى درشت: تولید جهانى دانه هاى درشت در سال جارى رکورد 
جدیدى را به ثبت خواهد رساند. بخش عمده این بهبود تحت تاثیر 
افزایش تولید ذرت در جنوب آفریقا و آمریکاى جنوبى است. بر این 
اساس پیش بینى مى شود در سال 2018-2017 تولید دانه هاى 
درشت به سطح 1/36 میلیارد تن برسد. در کنار افزایش چشمگیر 
تولیدات دانه هاى درشت، مصرف این گروه از مواد غذایى اما با سرعت 
کمترى افزایش خواهد یافت که نتیجه آن افزایش حجم ذخایر است. 

برنج: در فصل جارى گرچه شرایط نامطلوب آب وهوایى تولید 
جهانى برنج را با چالش روبه رو ساخته است، با این حال اما سطح تولید 
این محصوالت همچنان باالتر از مصرف خواهد بود، امرى که باعث 
افزایش ذخایر جهانى برنج مى شود. براساس پیش بینى هاى «فائو» 
سطح تولید جهانى برنج در سال 2018-2017 به 500/5 میلیون 
تن خواهد رسید. در این رابطه پیش بینى مى شود مصرف جهانى برنج 
با افزایشى 1/1درصدى نسبت به سال گذشته به 503 میلیون تن در 
سال جارى برسد. تجارت برنج نیز پس از بهبودى 8 درصدى در سال 
2017 و رسیدن به سطح 45میلیون تن، در سال 2018 با تغییرى 

جزئى به سطح 45/4 میلیون تن خواهد رسید.  
دانه هاى روغنى: گرچه تولید دانه هاى روغنى جهان در سال 
2018-2017 نسبت به سال گذشته تغییر چندانى نخواهد کرد، اما 
عرضه این محصوالت تحت تاثیر به کارگیرى ذخایر افزایش خواهد 
یافت. در این رابطه پیش بینى شده است سطح تولید دانه هاى روغنى 
در سال 2018-2017 به 226/5 میلیون تن برسد. همچنین با توجه 
به مصرف 226 میلیون تنى دانه هاى روغنى در سال جارى، ذخایر این 

محصوالت افزایش خواهد یافت. 
گوشت و فرآورده هاى گوشتى: پس از کاهش سطح تولید 
محصوالت گوشتى در سال 2016، پیش بینى مى شود تولید این 
محصوالت در سال 2017 با رشد 1/1 درصدى به 324/8 میلیون 
تن برسد. بخش عمده این افزایش تولید در کشورهاى آمریکا، برزیل، 
روسیه، مکزیک، هند، ترکیه و... خواهد بود. تجارت محصوالت گوشتى 

نیز با افزایش 1/2 درصدى به سطح 31/5 میلیون تن خواهد رسید. 
شیر: در سال 2017 سطح تولید شیر جهان با افزایش 1/4 درصدى 
نسبت به سال گذشت، به 833/5 میلیون تن خواهد رسید. همچنین 
پیش بینى مى شود تجارت این محصول با افزایش نسبت به سال 

گذشته به 71/6 میلیون تن برسد. 
شیالت: «فائو» در گزارش «چشم انداز غذا» خود پیش بینى کرده 
است در سال 2017 تولید ماهى و محصوالت دریایى 2/3 درصد 
افزایش یابد. البته به رغم افزایش تولید، رشد تقاضاى ناشى از بهبود 

شرایط اقتصادى، قیمت این نوع محصوالت را افزایش خواهد داد. 

با  مبارزه  در  ایران  گمرك  اقتصاد:  دنیاى 
فساد تا چه اندازه موفق بوده است؟ این سوال 
موضوع بحث نشست اخیر کمیسیون تسهیل 
کسب وکار اتاق تهران بود. کمیسیونى که قرار 
است به واسطه همکارى با نهادها و سازمان هاى 
دولتى، این عارضه را به حداقل برساند. از این رو 
با توجه به اهمیت گمرك در این مسیر، اقدامات  
این دستگاه در  مبارزه با فساد مورد توجه این 
کمیسیون قرار گرفته است. اما به گفته برخى 
مقامات گمرك پیشبرد اهداف این دستگاه در 
گرو سیاست گذارى هاى درست از سوى دولت 
بوده که از جمله آنها یکسان سازى تعرفه ها است. 
على معقولى، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادى گمرك با اشاره به اینکه 
گمرك در حال جنگ با فساد است، در این نشست 
گفت: گمرك قصد دارد، قاچاق را از مبدا مورد 
پیگرد قرار دهد. همچنین قصد داریم واردات 
در قالب کاالهاى ته لنجى و کولبرى را ساماندهى 
کنیم. در سایر کشورها، براى تسهیل تشریفات 
گمرکى، تعرفه ها یکسان شده و درخواست ما از 
دولت این است که در همین مسیر حرکت کند. 
معقولى افزود: طرح  جدیدى براى  ساماندهى  
ترخیص کاران  در دست تدوین  و طراحى است 
اما تا زمانى که عوارض تجمیع نشود و معافیت ها  و 
تعرفه ها  با تعدد  مواجه است، کارى از پیش نخواهد  

رفت. ضمن آنکه اصالح این رویه ها، نیازمند 
هماهنگى تمام ارگان هاى دخیل است.

على بعیدى، معاون دفتر برنامه ریزى و امور 
بین الملل گمرك ایران نیز که در این نشست 
حضور داشت، توضیح داد که سازمان گمرك از 
حدود 6 سال قبل به طور جدى به مساله مبارزه 
با فساد ورود کرده و این دغدغه را داشته است 
که آیا راهکار مقابله با فساد ادارى یا قاچاق، 
سختگیرى و بگیر و ببند است یا باید راهکارهاى 
علمى و مدرن ترى براى حل این مسائل یافت. 
بعیدى گفت: تجارت فرامرزى در شرایط امروز 
با شرایط30 سال گذشته متفاوت است و زمانى 
که از مقوله جهانى شدن سخن گفته مى شود، دو 
انتظار به وجود مى آید؛ نخست ایجاد تسهیالت و 
روان سازى براى حجم باالى تجارت و درعین حال، 
انجام وظایف کنترلى. در واقع با وجود آنکه، ممکن 
است گفته شود این دو رابطه معکوسى با یکدیگر 
دارند، مى توان هر دو اقدام را در نقطه بهینه اى به 
انجام رساند. او با اشاره به برخى تشریفات سنتى 
گمرك در حوزه واردات و صادرات گفت: در 
سال 1391 یک کنسرسیوم طرحى جامع براى 
نوسازى فرآیندهاى گمرك طراحى کرد که 
اجراى آن حدود هفت سال به درازا مى کشید 
و 300 میلیارد تومان نیز هزینه دربرداشت. اما 
مطالعات جدیدى صورت گرفت و روشى چابک 

با قابلیت ایجاد تغییرات در لحظه پیشنهاد شد. 
بر این اساس، پروژه استقرار گمرك الکترونیک 
در چهار فاز اجرایى شد؛ فاز نخست: پیاده سازى 
زیرساخت ها و سیستم هاى امنیت اطالعات؛ فاز 
دوم: اجراى سامانه یکپارچه گمرکى؛ فاز سوم: 
اجراى پنجره واحد تجارت فرامرزى و فاز چهارم: 

اجراى مدیریت ریسک هوشمند.
معاون برنامه ریزى گمرك در ادامه عنوان کرد 
که این سازمان در شرایطى فعالیت مى کند که 
45 قانون و 15 کنوانسیون بر آن حاکم است؛ با 
20 سازمان همکارى دارد، 12 رویه را اجرا کرده و 
22 نوع عوارض دریافت مى کند. همچنین تعداد 
سازمان هاى مجوزدهنده به 22 سازمان مى رسد 
و 65 نوع معافیت نیز وجود دارد که باید در نظر 
گرفته شود. بر اساس گزارش نمایندگان اعزامى 
سازمان جهانى گمرك (WCO)، گمرك ایران، 
 (ICCS) سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکى
را با همکارى دانشگاه تهران ایجاد و در مدت زمان 
کوتاهى با سایر سازمان هاى مرتبط براى دستیابى 
به یک سیستم مدرن پنجره واحد هماهنگى هایى 
انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکى را حذف 

کرده است.
 او با اشاره به اظهارنامه هاى مسیرهاى سه گانه 
در واردات، توضیح داد که پیش از راه اندازى 
سامانه جامع و به روزرسانى ضوابط، 67 درصد 

محموالت از مسیر قرمز، 31 درصد از مسیر 
زرد و 2 درصد از مسیر سبز عبور مى کردند. 
اما با راه اندازى این سامانه، 46 درصد از مسیر 
سبز، 41درصد از مسیر قرمز و 13 درصد از 
مسیر زرد عبور مى کند. بعیدى افزود: قبل از 
اجراى سامانه جامع گمرکى میانگین زمان 
ترخیص در واردات قریب به 26 روز بوده است 
که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور با 
88 درصد بهبود به 3روزکاهش یافته و منجر 
به صرفه جویى بالغ بر 33هزار میلیارد تومان در 
چرخه تجارت شده است. در صادرات نیز شاهد 
کاهش زمان ترخیص از 7روز به 11 ساعت یعنى 
کمتر از یک روز بوده ایم. داریوش مهاجر، دبیر 
کنفدراسیون صنعت نیز گفت: گمرك، جزو 
معدود سازمان هایى است که در مسیر مبارزه با 
فساد و قاچاق گام هاى موثرى برداشته است، اما 
مساله اى که وجود دارد این است که بسیارى از 
محموله هاى قاچاق از مبادى گمرك وارد کشور 
نمى شوند. بنابراین پرسشى که وجود دارد این 
است که چگونه مى توان از ورود این محموالت به 

کشور جلوگیرى کرد؟
در پایان این نشست مقرر شد، همکارى و 
هماهنگى هاى بیشترى میان کمیسیون تسهیل 
کسب وکار و گمرك براى پیشبرد طرح مبارزه با 

فساد صورت گیرد.

«فائو» منتشر کرد

پیش بینى 2018 وضعیت غذا

در کمیسیون تسهیل فضاى کسب وکار مطرح شد
اقدامات گمرك براى حذف فرآیندهاى غیرضرور

دنیاى اقتصاد: آیین نامه اجرایى قانون مقررات صادرات و 
واردات و تعرفه هاى گمرکى 394 قلم کاالى وارداتى به کشور 

اصالح شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانى ریاست جمهورى، در نشست روز 
چهارشنبه هیات وزیران مقرر شد تا در راستاى سیاست هاى 
اقتصاد مقاومتى براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، تعرفه ورودى 394 کاال که تولید داخلى مشابه دارند، 
افزایش یابد. از سویى در این نشست، دولت به منظور تسهیل 
فضاى کسب وکار و جلوگیرى از آسیب و ایجاد ضرر و زیان براى 
فعاالن اقتصادى و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین نامه اجرایى 
قانون مقررات صادرات و واردات را هم اصالح کرد. همچنین مجوز 
چندین موافقت نامه همکارى گمرکى و قضایى نیز در نشست 
اخیر هیات وزیران صادر شد. با تصویب هیات وزیران، مجوز انجام 
مذاکره، پاراف و امضاى موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه 
کمک متقابل ادارى در امور گمرکى بین دولت جمهورى اسالمى 

ایران و دولت جمهورى غنا صادر شد. دولت بر پایه سیاست هاى 
اقتصاد مقاومتى ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى و در سال 
اشتغال و تولید، به منظور حمایت از تولید داخلى، بنا به پیشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعدیل 394 ردیف 
تعرفه اقدام و اصالحات انجام شده را که عمدتا افزایش حقوق 
ورودى کاالهاى وارداتى داراى تولید داخلى مشابه است، براى 
اجرا به وزارت امور اقتصادى و دارایى و گمرك جمهورى اسالمى 

ایران ابالغ کرد. 
این اقدام درحالى در دستور کار قرار گرفت که پیش از این در 
تیرماه سال جارى فهرستى از کاالهاى داراى ممنوعیت خرید 
ازسوى دستگاه هاى دولتى با هدف حمایت از تولید داخل اعالم 
شد. این فهرست شامل 114 قلم کاال بود. همچنین دولت به 
منظور تسهیل فضاى کسب وکار و جلوگیرى از آسیب و ایجاد 
ضرر و زیان براى فعاالن اقتصادى و حفظ حقوق مکتسب آنها، 
آیین نامه اجرایى قانون مقررات صادرات و واردات را اصالح کرد. 

به موجب اصالح این آیین نامه، کاالهاى وارد شده به مناطق آزاد 
تجارى- صنعتى و ویژه اقتصادى در صورتى که قبض انبار کاال 
مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا 
6ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرك اظهار شود، زمان ورود کاال 
به قلمرو گمرکى از تاریخ ورود کاال به کشور محسوب مى شود. 
همچنین براى کاالهایى که به قصد عبور از این مناطق و به جهت 
واردات قطعى به کشور وارد مى شوند، با اعالم کتبى واردکننده یا 
شرکت حمل ونقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به 
این منظور از سوى آن سازمان، کاالهاى ورود به قلمرو گمرکى 

تلقى مى شوند.
 این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیالت 
مقرر در قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى- صنعتى 
جمهورى اسالمى ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه 
اقتصادى جمهورى اسالمى ایران و آیین نامه مربوط به آنها (به 

استثناى عوارض و هزینه هاى ارائه خدمات در مناطق) نیست.

در نشست هیات وزیران تصویب شد
اصالح تعرفه 394 قلم کاالى وارداتى


