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نگاهی به پیچیده ترین قرارداد تاریخ انرژی کشور

قمار پاکستان با پول ایران

بیتکوینترمزبرید
قیمت بیتکوین ،محبوب ترین ارز رمزنگار جهان طی هشت روز اخیر با  ۳۷درصد افزایش
روبهرو شده و در پایان ساعات معامالت روز دوشنبه به هشت هزار و  ۲۴۱دالر در هر واحد
رسید که رکوردی جدید محسوب میشود .همچنین ارزش بیتکوین در اولین روز بازار
معامالت جهانی  ۲.۶درصد رشد پیدا کرد؛ ضمن اینکه ارزش سرمایه بازار این ارز مجازی به
طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده است .بر همین اساس ،سرمایه بازار تمام ارزهای مجازی به
تقریبا  ۲۴۳میلیارد دالر رسیده که بیشترین رقم در تاریخ پا به عرصه وجود گذاشتن ارزهای
رمزنگار است .البته  ۹روز پیش یعنی دوازدهم نوامبر ماه جاری میالدی قیمت بیتکوین پنج
هزار و  ۸۵۷دالر بود که اکنون با  ۳۷درصد افزایش روبهرو شده است.

میز خبر
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قرارداد خط لولۀ صلح یا خط لولۀ ایران -پاکستان-
هند که بعدها به خط لولۀ ایران -پاکستان تبدیل
شد ،یکی از پیچیدهترین و مناقشهبرانگیزترین
قراردادهای تاریخ انرژی ایران اســت .با گذشت
نزدیک به یک ربع قرن از آغاز مذاکرات بر ســر
این قراردادها و صــرف هزینههای فراوان ،هنوز
حتی یک سانتیمتر مکعب گاز هم از این مسیر
صادر نشده است .اما این مهمترین پروندۀ منافع
ملی در حوزۀ انرژی که قرار بود همزمان بیانیهای
سیاسی و مرغ تخم طالی ایران باشد از کجا آغاز
شد؟ چگونه به اینجا رسید و در وضعیت فعلی چه
گزینههایی برای ایــران در مورد آن وجود دارد؟
به باور حامد عســگری ،ایدۀ صادرات گاز ایران
به اواخر دهۀ هشــتاد میــادی و پس از 1988
بازمیگــردد .در آن زمان ،میــدان گازی عظیم
پارس جنوبی ،مشــترک بین ایران و قطر ،برای
نخستین بار شناسایی شد و ظرفیتهای بیسابقۀ
آن ،امکان تولید مازاد قابل توجهی از گاز طبیعی
را برای ایران فراهم آورد .در همان اوان ،ســاخت
یک خط لوله که گاز ایران را از ســواحل خلیج
فارس به هند و ســپس به پاکستان انتقال دهد
وسوسهبرانگیز میکرد و صحبتهایی هم راجع
به آن صورت گرفته بــود .اما به همان اندازه که
برای صحبت راجع به مزایای این ایدۀ دیرپا زمان
نیاز بود ،به همان اندازه هم زمان صرف شــد که
همۀ طرفین را به این نتیجه برساند که در شرایط
موجود امکان تحقق آن وجود ندارد .دشمنی هند
با پاکستان بیشتر از آن بود که برای تأمین انرژی
خود به مسیر عبوریِ از این کشور اعتماد کند و
مشکل بین ایران و ایاالت متحده نیز پیچیدهتر از
هژمون یکهتاز پس از جنگ ســرد به
آن بود که
ِ
ایران اجازۀ نشســتن بر سر این خوان پرمنفعت
بدهد.
پیشینه پروژۀ خط لولۀ ایران -هند -پاکستان
در دهۀ نــود آمریکا طرح جایگزیــن  TAPIرا
به جای  IPIپیشــنهاد کرد؛ طرحی که در دهۀ
نود بــه دنبال انفجارهای مرتبط بــا طالبان در
سفارتخانههای ایاالت متحده در آفریقا ،عم ً
ال تا
چند سال اخیر متوقف شد .اما حتی آن ناکامی
هم کمکی به پیشبرد پروژۀ خط لولۀ ایران هند
پاکســتان  IPIنکرد .در نهایت در سالهای پس
از قــرارداد اتمی هند با آمریکا ،ایران حضور هند
در پروژه را منتفی دانســته و تالش کرد حداقل
بخش کوچکــی از اهداف جاهطلبانۀ آن پروژه را
حفظ کند؛ تالشی که در نهایت در سال 2010
به قرارداد بین دولتهــای احمدینژاد و آصف
علــی زرداری برای انتقال گاز از طریق خط لوله
به پاکستان انجامید.
در آن زمــان در ایران انتقادهــای زیادی به این
قرارداد صورت گرفت .مصرف پاکستان به اندازهای
نبود که ســرمایهگذاری اقتصادی مــورد نیاز را
توجیه کند .در واقع منطق اقتصادیِ پروژۀ ،IPI
اقتصاد رو به رشــ ِد  1.3میلیاردنفریِ هند بود و

نه اقتصا ِد ضعیف پاکســتان .میــزان انتقال گاز
پیشبینیشــده در این پروژه روزانه حدود 20
میلیون متر مکعب ،یعنی کمتــر از یک هفتم
مقدا ِر پیشبینیشده در قرارداد اولیه  IPIو حتی
یک سو ِم میزان پیشبینیشــده برای صدور به
پاکســتان در توافقنامههای اولیه بود .همچنین
نوع ســرمایهگذاریِ پروژه نیز مــورد انتقاد بود؛
چرا که ایران باید از پول خود برای رساندن خط
لوله به مرز پاکستان هزینه میکرد و تازه پس از
آن ،به پاکســتان هم کمک میکرد تا خط لوله
را در داخل خاک خود ادامــه دهد .در آن زمان
این فرضیه در داخل و خارج از ایران مطرح شــد
که با توجه به اینکــه این پروژه از نظر اقتصادی
توجیهپذیر نیست ،دولت ایران این قرارداد را تنها
بهعنوان ژست سیاسی در داخل و خارج از کشور
امضا کرده است تا سر خود را از زیر سیل تحریمها
بیرون نگاه دارد و از آن بهعنوان سندی برای اثبات
ناکامی تحریمها استفاده کند.
توان مالی پاکستان
نکتۀ جالبتر اما تحلیلهای مطرح شده در داخل
پاکستان بود .در همان زمان هم کمتر کسی در
پاکســتان به اجرایی شدن این پروژه باور داشت.
ایاالت متحده به پاکســتان هشــدارهای جدی
در مــورد این قــرارداد داده بود .همچنین همه
میدانستند که پاکستان پولی برای سرمایهگذاری
در این پروژه ندارد .دیگر اینکه پاکستان این گاز
را برای تولید برق که کمبود عرضۀ قابل توجهی
در آن حوزه داشــت میخواســت؛ در پاکستان
حدود  18هزار مگاوات تقاضای برق وجود دارد،
در صورتــی که تولید آن حدود  12هزار مگاوات
است .با این حال براساس برآوردهای تحلیلگران،
تولیــد برق با گاز وارداتی از ایران به دلیل قیمت
باالتر ،بیش از سه برابر گرانتر از تولید آن با گاز
استخراجی از داخل پاکستان تمام میشد و این
مسئله ،باعث میشد منطق اقتصادیِ این پروژه،
حتی با نادیده گرفتن نیاز به سرمایهگذاریهای
کالن اولیه ،باز هم پرسشبرانگیز باقی بماند.
داخلی پاکستان بر این
به همین دلیل تحلیلهای
ِ
مدار میگشت که زرداری ،به دالیل غیراقتصادی
قرارداد این پروژه را امضا کرده اســت .برخی این
مســئله را به خاطر ریشــههای شیعه مذهب او
میدانســتند و برخی دیگر این امر را در راستای
مخالفت با عربســتان سعودی تفسیر میکردند.
هرچند زرداری ،حداقل به دالیل داخلی و برای
ایجاد موازنه در برابر حزبِ مسلم لیگ نواز شریف
که بسیار به عربستان نزدیک است ،بیمیل نبود
که برای محدود کردن دامنۀ نفوذ عربستان ،ایران
اصلی این
را وارد موازنــه کند ،با این حال انگیزۀ
ِ
قرارداد در مدار منافع ملی این کشــور بهتر قابل
درک است.
زرداری با امضای قرارداد خط لوله با ایران در واقع
دســت به ریســکی زده بود که در صورت برنده
شــدن ،منافع زیادی را نصیبش میکرد ،ولی در

صورت ناکامی مشکل زیادی را متوجه او نمیکرد.
او از این پــروژه برای تبلیغات انتخاباتی خود در
سال  2013استفاده میکرد .همزمان میدانست
کــه تا ســال  2014که زمان خــروج نیروهای
آمریکایی از افغانستان است ،آمریکائیها به علت
نیاز به پاکســتان برای لجستیک نیروهای خود،
ی نسبت به پاکستان نشان نخواهند
واکنشی جد 
داد :اگر تا آن زمان ،تحریمهای بینالملی کماکان
باقی مانده بود و ایران به توافق اتمی با قدرتهای
اتمی نرسیده بود ،پاکستان توافق گازی با ایران را
رها خواهد کرد و با توجه به اینکه سرمایهگذاری
مالی در این پروژه نکرده است ،چیزی را از دست
نخواهد داد.
اما در صورتی که توافقی صورت بپذیرد و تحریمها
لغو شود ،پاکستان چند گام از کشورهای دیگری
که بــرای قراردادهای تجاری بــا ایران پا پیش
خواهند گذاشــت ،جلو خواهــد بود .همچنین
زرداری بــا این قــرارداد پیامی مبنی بر جدیت
پاکســتان در خرید گاز از ایران به ایاالت متحده
نیز ارســال میکرد و با اســتفاده از این کارت،
میتوانست امتیازهای بیشتری از این کشور در
قبال انصراف از پــروژه دریافت کند؛ امری که با
پیشــنهاد آمریکا برای ساخت یک پایانۀ LNG
در بندر کراچی پاکستان برای خرید گاز از قطر
محقق هم شد .در حقیقت ،زرداری بهعنوان یک
سیاستمدار کارکشته صحنه را به گونهای چید
که هم منافع سیاسی و حزبی او و هم منافع ملی
پاکستان بیشترین بهرهمندی را از این قرارداد با
ایران ببرند .او به قماری دست زد که با پول خود
در آن شــرکت نکرده بود؛ این پول ایران بود که
روی میز قرار داشت.
واقعیت این اســت که حتی تــا اینجای کار هم
مشکل خاصی وجود نداشــت .مشکل از جایی
آغاز شد که ایران این بازی را جدی گرفتِ .
دولت
وقت خیلی سریع و با هزینۀ حدود یک میلیارد
دالر ،خط لولۀ اتصال عسلویه به مرز پاکستان را
تکمیل کرد و از آن زمان ،ایران منتظر اســت تا
پاکســتان ادامۀ خط لوله را در خاک خود انجام
دهد و مســیر صادرات گاز باز شود .انتظاری که
البته از همان ابتدا هم مشخص بود راه به جایی
اصلی آن سیاسی
نخواهد برد .قراردادی که انگیزۀ ِ
بود ،در پاکستان در همان سطح هم باقی ماند اما
طــرف ایرانی بیش از حد ضروری در نقش خود
فرو رفت .حاصل اینکه پس از نزدیک به سه دهه
مذاکره و کشمکش ،وضعیت پروژه در حال حاضر
از این قرار است:
 vایران در حالی در مرزهای غربی خود منتظر
خریدار برای گاز خود است که اساساً مسئلهای که
پاکســتان برای آن وارد مذاکره با ایران شده بود
دیگر موضوعیت ندارد .پاکستان کمبود عرضۀ برق
خود را در قالب مگا پروژۀ  CPECکه چند سال
بعد از  IPبا چین منعقد کرد ،تأمین خواهد کرد و
عمدۀ تأسیسات تولید برقی هم که در این پروژۀ

 52میلیارد دالری تعریف شده ،بر مبنای استفاده
از ذغالسنگ بهعنوان سوخت طراحی شده است.
در نتیجه دیگر پاکستان نیازی به خرید گا ِز گران
برق گران ندارد.
ایران برای تولید ِ
 vدر قالب قرارداد میان ایران و پاکستان ،اگر
پس از سال  2014هر کدام از طرفها تأسیسات
مربوط به انتقال گاز در خاک خود را تکمیل نکرده
باشد ،باید بهعنوان غرامت روزانه یک میلیون دالر
به طرف مقابل پرداخت کند .این بند که در حال
طلب حدودا ً یک و نیم میلیارد
حاضر به معنای ِ
دالری ایران از پاکستان هست هم نه تنها اجرایی
نشده ،بلکه امکان مشــخصی هم برای اجرایی
شدن آن وجود ندارد.
 vپاکستان تأسیسات گازی خود را به سمتی
حرکت داده است که بتواند از  LNGاستفاده کند
و در نتیجه ،هرچه میگذرد امکان استفادۀ آن از
 CNGایران کــه قابل انتقال از طریق خط لوله
باشد ،کمتر خواهد شد.
 vگزینههای ایران در مقابل پاکستان به علت
نقش این کشور در روابط میان ایران و عربستان
و نقش عربستان در بحرانهای جاری خاورمیانه،
محدود است.
بنابرایــن ایران در حال حاضــر درگیر معمایی
پیچیده اســت .حدود دو و نیــم میلیارد دالر از
سرمایههای ملی کشور به اضافۀ منافع حاصل از
فروش گاز طی بیســت و پنج سال قراردا ِد مورد
بحث و مهمتــر از آن ،هزینۀ حیثیتی ایران که
با آیندۀ قراردادهای صدور انرژی نیز گره خورده
اســت ،به سرنوشت این قرارداد بستگی دارد و از
این رو ،احیای آن بسیار ضروری است .البته شکل
کنونی این قرارداد منطق اقتصادی ندارد و به نظر
ِ
میرسد با وضعیت موجو ِد پاکستان ،تنها گزینۀ
موجود برای احیای این قرارداد ،وارد کردن چین
باشد .چین ،هم سرمایۀ الزم برای تکمیل خط لوله
را در اختیار دارد و هم گزینههای بسیار متنوعتری
برای استفاده از گاز ایران نسبت به پاکستان دارد.
یک گزینه میتواند تغییر مسیر خط لولۀ موجود
در داخل خاک پاکستان و اتصال آن به بندر گوادر
باشــد تا از این مسیر ،از ترمینالهای  LNGاین
بندر که قلب پروژۀ  CPECاست استفاده کرده
و محصول وارداتی را یا در صنایع پتروشیمی و یا
برای صدور مجدد مورد استفاده قرار داد.
به گزارش اینترنشنال ،اقتصاد نحیف ایران پس
از برجام به پروژههایی نیاز داشت که خون دوباره
را در رگهــای آن به جریان بیندازد .عمدۀ این
پروژهها به دالیل سیاسی کماکان بر روی زمین
باقی ماند و عم ً
ال از آن مسیرها چیزی نصیب این
تن بیمار نشــد .آسیا بر خالف اروپا ،خاورمیانه و
ایــاالت متحده ،جایگاه تاجرانی اســت که گویا
منطق معاملۀ اقتصادی را بهتر درک میکنند و
کمتر آن را با سیاست مخلوط میکنند .احیای
پروژۀ  ،IPشــروع زیبایی برای ورود به این دنیا
خواهد بود.
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مدیرعامل مرکــز ملی شــمارهگذاری کاال و
خدمات ایران (  GS1ایران) وابسته به موسسه
مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،از امکان ثبت اطالعات
کاالهــای ایرانی در بزرگترین پایگاه اطالعات
معتبــر و مطمئن محصــوالت در دنیا (GS1
 )Cloudخبر داد« .بهزاد عمرانی» گفت :بیش
از یک میلیون شــرکت ،محصوالت خود را با
کد  GTINبهعنوان فراگیرترین کد شناسایی
محصوالت در جهان پذیرفته شــدند و روزانه
بیش از شش میلیارد تراکنش تجاری براساس
این کد در عمده فروشــیها ،خردهفروشیها و
فروشگاههای زنجیرهای دنیا انجام میشود.
وی با بیان اینکه با اســتفاده از همین شناسه
میتوان سیســتمهای ارزشافزوده دیگری در
حوزههای خردهفروشی ،عمده فروشی ،تامین،
پخش و توزیــع کاال و نیز تجارت الکترونیکی
ایجاد کند ،افزود Cloud GS1 :یک ســامانه
بینالمللی استاندارد و قابل اطمینان محصوالت
اســت که براســاس اطالعات صحیح ،موثق و
اصیلی که در خــود دارد ،جعل اطالعات را به

حداقل رسانده و خدمات متعددی را در بستر
 B2Bو  B2Cبه کلیــه ذینفعان زنجیرههای
عرضه ،تأمین و تقاضا ارائه میدهد.
وی با تاکید بــر اینکه  Cloud GS1از ابتدای
ســال  2018میالدی شــروع به ارائه خدمات
میکند و در فاز نخست ،هفت مشخصه اصلی
و مورد نیاز متقاضیان برای بیش از  50میلیون
کــد کاال را ارائــه خواهد کرد ،افزود :شــماره
جهانی قلم کاالی تجاری( ،)GTINنام شرکت
تولیدکننده یــا مرجع عرضهکننده ،ب ِرند یا نام
تجاری محصول ،شرح کا ال (توضیحات نوشته
شده روی سطح یا بســته بندی کاال) ،تصویر
محصول با وضوح متوسط ،بازارهای هدفی که
محصول در آنها توزیع میشود و گروه کاالیی یا
طبقهبندی محصول براساس ساختار استاندارد
و بینالمللی ،هفت مشخصه اصلی ارائه شده در
این بانک است.
وی در توضیــح مزایــای این ســامانه گفت:
شناســایی کدهــای  GTINاصیــل و معتبر
و حذف کدهــای غیرمعتبــر و جعلی امکان
جســتوجوی اطالعات کاال بــرای خریداران

عمــده و جزئی در سراســر جهــان و ایجاد
ســرویسهای ارزشافزوده و اپلیکیشــنهای
کاربــردی برای تســهیل فرآیندهای تأمین و
فروش محصول در شــرکتها از جمله مزایای
این سامانه است .مدیرعامل مرکز  GS1ایران
با بیان اینکه عضویت در  Cloud GS1رایگان
است ،تاکید کرد :عرضه کنندگان کاال که برای
محصــوالت خود از مرکز ملی شــمارهگذاری
کاال و خدمات ایران ،کــد گرفتهاند میتوانند
با مراجعه به پرتال مرکز و ورود به داشــبورد
مدیریتی فقط با چند کلیک ساده محصوالت
خود را در ســامانه فوق جهت رویت در سراسر
جهان بارگذاری کنند.
عمرانی افزود :اکنون نزدیک به  80هزار شرکت
عضو  GS1ایران بوده و تاکنون  450هزار کد
برای محصــوالت خود اخــذ کردهاند که این
امکان به تازگــی برای همه اعضای مرکز مهیا
شــده و بهرهگیری آنها از سرویس فوق رایگان
اســت .وی با بیان اینکه حضور شــرکتهای
ایرانی در این پروژه عظیم بینالمللی ،به نوعی
منجر به بازاریابی و تبلیغ محصوالت ایرانی در

جهان میشود ،گفت :به تعبیری Cloud GS1
یــک ویترین مجــازی عظیــم و بزرگترین
نمایشگاه محصوالت در جهان است که روزانه
میلیونهــا نفر در آن ،اطالعات مورد نظر خود
را جســتوجو میکنند و فرصتی مغتنم برای
شــرکتهای ایرانی اســت که به نوعی برای
محصوالت خود بازاریابی و تبلیغات رایگان در
سطح جهانی انجام دهند و میتوان از این ابزار
برای توسعه بازارهای هدف بینالمللی و اقتصاد
ملی کمک گرفت.
به گزارش ایرنا ،وی از مرکز ملی شمارهگذاری
کاال و خدمات ایران بهعنوان یکی از فعالترین
و پیشروترین نمایندگان سازمان جهانی GS1
در منطقه نام برد و افــزود :این مرکز با ایجاد
ســامانههای نرمافزاری ،زیرساخت الزم برای
حضور موفق شــرکتهای ایرانی در بازارهای
جهانی از طریق  Cloud GS1را فراهم کرده
تا تولیدکنندگان ایرانی با استفاده این فرصت
طالیــی ،بتوانند محصوالت خــود را به کلیه
مصرفکنندگان عمده و خرد در داخل و خارج
از کشور عرضه کنند.

پاریس بهعنوان انجمن بانکداری اتحادیه اروپا
و آمســتردام هم مقر آژانس دارویی اروپا در
پســابرگزیت معرفی شدند .به نقل از اسکای
نیوز ،به دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
یا همان برگزیت ،دو نهاد مهم اروپایی از لندن
به دو شهر دیگر قاره سبز منتقل خواهند شد.
در همین حال قرار است پاریس بهعنوان مرکز
جدید بانکداری اتحادیــه اروپا جای لندن را
بگیرد؛ ضمن اینکه شهر آمستردام هلند هم
میزبان آژانس دارویی اروپا خواهد شــد .این
در حالی است که جابهجایی این دو نهاد مهم
اروپایی منجر به خروج بیش از یکهزار شغل
از لندن به پاریس و آمستردام خواهد شد .به
عالوه ،دهها هزار محقق و کارمندان شاغل در
انجمن بانکداری اتحادیه اروپا و آژانس دارویی
اروپا از لندن به جای دیگری منتقل میشوند.
بر همین اساس ،شب گذشته فرانسه و هلند
بهعنــوان دو مکان در برگه رأی بســیاری از
نمایندگان  ۲۷عضو اتحادیه اروپا جای گرفتند.
همچنین رقابت شــدیدی بین ایتالیا و هلند

برای انتخاب آژانس دارویی اروپا وجود داشت
که در نهایت با انجام قرعه کشی این شانس به
آمستردام رسید و نماینده عالی رتبه ایتالیا در
اتحادیه اروپا گفت :این نتیجه ،یک مزه تلخی
را برای ایتالیا به جای گذاشــت؛ در حالی که
نخست وزیر هلند گفت :این پیروزی را نتیجه
موفقت دیپلماسی هلند دانست.
به گزارش ایبِنا ،از ســویی دیگر رقابت بسیار
فشــردهای بین پاریــس و دوبلین پایتخت
ایرلند در دور نهایی انتخاب انجمن بانکداری
اروپا وجود داشت که هر کدام دارای  ۱۳رأی
مثبت و یــک رأی ممتنع بودند که بار دیگر
قرعه کشی انجام گرفت و فرانسه انتخاب شد.
بر پایه این گزارش ،آژانس دارویی اروپا به مدت
 ۲۲سال در لندن مسقر بود و به  ۵۰۰میلیون
اروپایی دارو میفروشــد که این صنعت ۲۰۰
میلیارد پوند ارزش دارد؛ اما انجمن بانکداری
اروپا که بــر روی اعضــای بانکهای دولتی
نظارت میکند از سال  ۲۰۱۱میالدی یعنی
همزمان با تاسیس آن در لندن بوده است.

رئیس فدرال رزرو آمریکا استعفا داد
رئیس فعلی فدرال رزرو اســتعفای خود را از
عضویت در هیئت بانک مرکزی آمریکا تسلیم
«دونالد ترامپ» کرد و اکنون آینده سیاست
مالی آمریکا بیش از بیش در دست «ترامپ»
قرار دارد .به نقل از خبرگزاری فرانسه« ،جانت
یل ِن» رئیس فعلی فدرال رزرو آمریکا استغفای
خود را از عضویت در هیئت فدرال رزرو تسلیم
«دونالــد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا کرد و
اعالم داشــت :زمانیکه «جِ روم پاول» سکان
بانک مرکزی فدرال رزرو را در دســت بگیرد،
این نهاد مهم بانکی را ترک خواهد کرد.
وی در نامه خود به «دونالد ترامپ» نوشــته
است که نهایت تالش خود را برای انتقال روان
قدرت به «جِ روم پاول» که در دوم نوامبر ماه
جاری بهعنوان رئیس آتی فدرال رزرو منصوب
شــد را میکند .در همین حــال فدرال رزرو
دارای هفــت عضو در هیئت خــود بوده که
اکنون یکی از اعضای کلیدی آن در حال ترک
کردن آن اســت .همچنین اکنون «ترامپ»

میتواند یک عضو دیگر از بانک مرکزی آمریکا
را خود انتخاب کند و این به این معنی است
که انتصابات «ترامپ» تاثیر بســزایی بر روی
سیاســت آینده پولی آمریکا دارد .به گزارش
ایبِنا ،همچنین جلسه تایید و به اصطالح رأی
اعتماد کمیته بانکدارای سنا آمریکا به «پاول»
در هفته آینده میالدی برگزار خواهد شــد و
«پاول» بهعنوان تنها عضــو جمهوری خواه
هیئت فدرال رزرو اســت که از ســال ۲۰۱۲
میــادی عضو هیئت بانک مرکــزی ایاالت
متحده اســت و انتظار میرود که مانع جدی
برای گرفتن تایید از سوی کمیته بانکداری سنا
آمریکا نداشته باشد .دوره تصدی «جانت یلن»
در ســوم فوریه سال  ۲۰۱۸میالدی به پایان
خواهد رســید؛ اما میتوانست تا سال ۲۰۲۴
میالدی بهعنوان یکی از اعضای هیئت فدرال
رزرو باقی بماند .در حال حاضر هیئت فدرال
رزرو دارای سه پســت خالی از جمله معاون
رئیس فدرال رزرو و دو عضو دیگر است.

جزییاتفرآیندانتخاب
صادرکنندگان نمونه استان تهران تشریح شد

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران جزییات
فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه اســتان
تهران را تشــریح کرد و این استان را از جمله
اســتانهای مهم در بخش صادرات غیرنفتی
معرفی کرد .محمد الهوتی در جلسه هیئت
نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به
انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری و معرفی
آنهــا در روز  ۲۹مهرمــاه (روز ملی صادرات)
گفت :سالهای قبل پیشــنهاد شده بود که
فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان به
اتاق بازرگانی تهران سپرده شود ،ولی این اتفاق
تاکنون محقق نشــده بود .واگذاری دبیرخانه
برگزاری انتخاب صادرکنندگان نمونه از سوی
اتاق تهران ،الزامی شدن عضویت در تشکلهای
صادراتی و ســطحبندی میزان صادرات برای
شــرکتهای صادراتی از جمله پیشنهادات
مطرح شده در جلسات کارشناسی به سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران بود .عضو
هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد :در
گذشته کف صادرات یک میلیون دالری برای
انتخاب شرکتها بهعنوان صادرکننده نمونه در
نظر گرفته شده بود ،اما در این دوره از انتخاب
صادرکنندگان نمونه ،مقرر شد تا در سه سطح،
کف صادرات در نظر گرفته شود .به این معنا
که برای صادرکنندگان کاالهایی همچون میوه
و تره بار ،گل و گیاه ،صنایع دســتی و فرش
دســتباف ،کف صادرات  ۵۰۰هزار دالری و
برای فرآوردههای نفتی ،خودرو و پتروشیمی،
کف صادرات ســه میلیــون دالری و مابقی
کاالها کف صادرات یــک میلیون دالری در
نظر گرفته شده است .رئیس کارگروه انتخاب
صادرکنندگان نمونه استان تهران تصریح کرد:
این سه پیشنهاد در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران مورد تصویب واقع شد و
بر این اساس بالغ بر  ۵۰پرونده ( ۵۴پرونده) به
اتاق تهران ارجاع داده شد و کار رسیدگی به
پروندهها در دبیرخانه آغاز شده است .الهوتی
با بیان اینکه کارشناسی پروندهها در سه نوبت
صورت گرفت تا از هرگونه خطایی جلوگیری
شود ،اظهارداشــت :مجموع امتیازی که در
شاخصهای عمومی در ارزیابی صادرکنندگان
نمونه اشاره شده ۹۵۰ ،امتیاز است که با توجه
به مشکالتی که برای صادرکنندگان طی سال
 ۹۵به وجود آمده بود ۲۰ ،امتیاز بیشــتر به
صادرکنندگانی که افزایش صادرات داشتهاند،

اختصاص مییابد که بر این اســاس ،مجموع
کل امتیازات این بخش به  ۹۷۰رسیده است.
وی ادامه داد :در حوزه صنایع دســتی ،مواد
غذایی ،آرایشــی و بهداشــتی ،لوازم خانگی
انرژی بر ،تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی
و بازرگانی عمومی شــاخصهای تخصصی
دیده شــده که بین  ۵۰تا  ۱۵۰امتیاز در این
گروه کاالیی به آن امتیاز پایه ،اضافه میشود.
انتخاب صادرکنندگان نمونه براســاس تعداد
شرکتکنندگان در بخشهای مختلف تعیین
میشود که بر این اساس ،در گروه کشاورزی
تا  ۹شــرکت در فرآیند اولیه ،مــدارک ارائه
داده بودنــد اما در برخی از گروه کاالیی فقط
یک شرکت را داشــتیم؛ بنابراین برای گروه
کاالیی که بیش از پنج شــرکت ارائه مدارک
کرده بودند ،ســه نامزد و در گروههای کاالیی
که کمتر از پنج شــرکت مدارک داده بودند،
دو و یک نامــزد را مطرح کردیم که احتمال
رســیدن صادرکنندگان نمونه استان تهران
در این حوزه  ۱۵تا  ۱۷شــرکت را تشــکیل
دهند.نماینده تام االختیار اتاق بازرگانی تهران
در کارگــروه انتخاب صادرکننــدگان نمونه
خاطرنشان کرد :برخی شرکتها امتیاز خوبی
را کسب کردند ولی نسبت به شرکتهای دیگر
موفق به کسب امتیاز الزم نشده و نتوانستند
بهعنوان صادرکننده نمونه انتخاب شوند که بر
این اساس ،پیشبینی شد که صادرکنندگان
شایســته تقدیر نیز معرفی شوند که بر این
اساس ،پیشبینی میشود چهار تا پنج شرکت
شایسته تقدیر داشته باشیم.به گزارش ایبِنا،
وی با بیان اینکه برگزاری جلســه با کارگروه
انتخــاب صادرکنندگان نمونــه را در هفته
جاری خواهیم داشــت و در هفته آینده نیز
جلسهای با تشکلهای مربوطه داریم ،افزود:
براساس آییننامه اجرایی موظف هستیم که
استعالم گمرک را در خصوص راستی آزمایی
میزان اظهار شده صادرات صورت داده و عدم
بدهی معوق صادرکنندگان را نیز اســتعالم
کنیم که این کار انجام شــده است .الهوتی
ضمــن قدردانی از حســن اعتماد ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ،اظهار
امیدواری کرد سازمان توسعه تجارت ایران نیز،
درخواســت اتاق بازرگانی را اجابت کرده و با
واگذاری دبیرخانــه روز ملی صادرات به اتاق
بازرگانی موافقت کند.

