
گروه اقتصادی -رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن دستورالعمل استفاده 
از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معامالت بورس کاال خبر داد و گفت: از هفته 

آینده امکان استفاده از اوراق گام فراهم می شود.
علی صالح آبادی در دیدار اعضای شــورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیمه دولتی با تاکید بر حمایت عملیاتی از تولید با روش های غیرتورمی از تولید 
و ضرورت تأمین ســرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل 
استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معامالت بورس کاال خبر داد و گفت: 
از هفته آینده امکان اســتفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معامالت بورس 
کاال فراهم می شــود. صالح آبادی در این نشست تعاملی و هم اندیشی با تاکید بر 
حمایت بانک ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه 
تصریــح کرد: با این روش، خریداران کاال از بورس می توانند از طریق اوراق گام 
اقدام به خرید کرده و فروشــندگان نیز می توانند اوراق دریافت شــده را در بازار 
ثانویه به فروش رســانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند. رئیس کل بانک 
مرکزی به مدیران عامل بانک ها توصیه کرد: به منظور متنوع ســازی روش های 
تأمین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط شرکت ها در بازار سرمایه، 
نسبت به تأمین مالی بخش تولید اقدام کنند. صالح آبادی تاکید کرد: خوشبختانه 
بــا برنامه های بانک مرکزی، تأمین مالی بنگاه های تولیدی از طریق اوراق گام که 
روشی غیرتورمی است به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. رئیس کل بانک 
مرکــزی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی زنجیره ای را اســتفاده از اوراق گام یا 
گواهی اعتبار مولد دانســت و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه از 
بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت 
زنجیره ای، تأمین مالی شوند.صالح آبادی گفت: این اوراق از اواخر سال ۱۳۹۹ راه 
اندازی شده و تا تیرماه امسال حدود ۸.۸ هزار میلیارد تومان استفاده شده است اما 
بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شــورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته 
تشویقی ایجاد کرد و بانک ها نیز دعوت شدند تا از این اوراق استفاده کنند.رئیس 
کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از ۱۳ هزار میلیارد 
تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه های تولیدی استفاده شده است گفت: 

به عبارتی در طول یک سال و نیم ۸.۸ هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر ۱۳.۵ 
هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه ها استفاده شده است. وی 
با بیان اینکه در ماه های آینده استفاده از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت 
افزود: سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها از طریق این اوراق 
تأمین مالی شود. با این اقدام، ابزارها مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می کند 
و می تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه ها به نقدینگی نیز کاهش 
پیدا می کند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار 
و هیئت عامل بانک مرکزی اوراق گام به محض انتشــار قابل تنزیل و معامله در 
بازار سرمایه است. صالح آبادی افزود: این اوراق به وسیله بانک تضمین شده است 
و دارنده اوراق می تواند یا آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت 
نیاز به نقدینگی می تواند آن را در بازار سرمایه تنزیل و پول خود را از بازار سرمایه 
دریافت کند. وی افزود: فروشنده می تواند این اوراق را یا نزد خود نگه دارد و یا 
در صورت نیاز به نقدینگی آن را در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار 
سرمایه دریافت کند و در نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه 
آن را به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی با 
بیان اینکه باید بتوانیم سازوکارها و ابزارهای در سیستم ایجاد کنیم که مردم بدون 
شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و کارها اعتماد کنند افزود: هر قدر 
ابزارهای اعتباری در کشور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در عین 
حال چرخه های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی 
در کشور به لحاظ اقتصاد کالن رخ داده است. صالح آبادی همچنین اجرایی شدن 
معافیت مالیاتی اوراق بهادار شــبکه بانکی را نیز گامی مهم در جهت حمایت از 
تولید و بانک ها دانست و گفت: طبق پیگیری های بانک مرکزی و صدور بخشنامه 
مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در 
اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط 
و مقررات بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران منتشر می شود، از جمله اوراق 
گواهی سپرده بانکی به موجب حکم تبصره )۱( ماده )۱۴۳( مکرر قانون مالیات های 

مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

امکان استفاده از اوراق گام در معامالت بورس کاال از هفته آینده
گــروه اقتصادی - براســاس 
آخرین گزارش  رســمی از شــرکت 
فرودگاه ها، متوســط زمــان تاخیر 
ســوی  از  تاخیــردار  پروازهــای 
شرکت های هواپیمایی داخلی ۱۹گانه 
در مرداد ماه، به ۹۷ دقیقه رسید که ۲۹ 

درصد پروازها را شامل می شود.
بر اســاس گزارش منتشرشده 
توسط مرکز اطالعات و آمار شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، کل 
پروازهای فرودگاه های تحت نظارت 
یا مالکیت شرکت در مرداد ماه امسال 
نســبت به ماه مشابه سال گذشته، در 
تعداد نشســت و برخاســت هشت 
درصــد  کاهش و در اعزام و پذیرش 
مسافر ۳۷ درصد افزایش داشته است، 
همچنین ارسال و پذیرش بار و پست 
۴۳ درصد نســبت به ماه مشابه سال 

گذشته افزایش داشته است.
پروازهای داخلی فرودگاه های 
تحت نظارت یا مالکیت شــرکت در 
مرداد ماه ۱۴۰۱ نســبت به ماه مشابه 
ســال گذشته در نشست و برخاست 
۸ درصــد کاهش، در اعزام و پذیرش 
مســافر ۳۷ درصــد و در ارســال و 
پذیرش بار و پست ۴۳ درصد افزایش 
داشته اســت. پروازهای بین المللی 
فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت 

شرکت نیز در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت 
به ماه مشــابه سال گذشته در نشست 
و برخاســت، اعزام و پذیرش مسافر 
و ارســال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ 

درصد افزایش داشته است.
همچنین پرترددترین مســیر در 
پروازهای داخلی در تیر ماه امســال، 
مشــهد-تهران با ۸۴۴ پــرواز بوده و 
بیشترین نشست و برخاست داخلی 
در پنج فــرودگاه مهرآباد، مشــهد، 
شــیراز، اهواز و اصفهان انجام شده 
اســت. در جدول منتشرشده شرکت 
فرودگاه ها، نام ۱۹ شرکت هواپیمایی 
فعال آمده اســت که در مردادماه سال 
۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۱۲۵ پرواز 
را انجــام داده اند و همچنان وضعیت 
تاخیر در پروازهای مسافری مناسب 
نیســت و ۳۸۱۷ پرواز با تاخیرهای 
بیشــتر از ۳۰ دقیقه داشته اند و میزان 
تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار،   
۳۶۹ هــزار و ۷۴۸ دقیقه معادل ۶۱۶۲ 
ساعت و ۲۵۶ روز بوده که ۲۹ درصد 
پروازها را شــامل می شود و البته در 
مقایســه با تیرمــاه ۱۴۰۱، با ۱۴ هزار 
و ۲۱ پــرواز خروجی و ۴۶۹۲ پرواز 
خروجــی تاخیردار کــه ۳۳ درصد 
پروازها را شامل شده، درصد تاخیرها 
کاهش یافته است. همچنین در حالی 

که متوســط زمان تاخیــر پروازهای 
تاخیردار در تیرماه ۹۸ دقیقه بود، این 
رقم در مردادماه به ۹۷ رسید؛ با وجود 
این، چهار شرکت هواپیمایی متوسط 
تاخیردارشــان بیش تر  پروازهــای 
از ۱۰۰ دقیقــه بود کــه در این میان 
بیشــترین متوسط زمان تاخیر با ۱۴۴ 
دقیقه متعلق به ایران ایر بود و پویاایر با 
۴۹ دقیقه، کمترین متوسط زمان تاخیر 
را داشت. مطابق این آمار، شرکت های 
هواپیمایی کیش ایر و آتاایر به ترتیب 
بــا ۴۷ و ۴۵ درصد و شــرکت های 
هواپیمایی ماهان و پویاایر به ترتیب با 
۷ و ۱۴ درصد در پروازهای برنامه ای 
مسافری، بیشترین و کمترین درصد 

تأخیرات را دارنــد، به عبارت دیگر 
شــرکت های هواپیمایــی ماهان و 
پویاایر بهترین عملکرد را داشــته اند. 
همچنین در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به 
ماه گذشته، شــرکت های هواپیمایی 
فالی پرشــیا و زاگرس به ترتیب با ۴ 
و ۱ درصــد افزایش و شــرکت های 
هواپیمایی چابهارایر و تابان به ترتیب 
با ۴۲ و ۱۵ درصد کاهش در پروازهای 
برنامه ای مسافری، بیشترین و کمترین 
تغییر درصــد پروازهای تأخیردار را 
دارند، به عبارت دیگر شــرکت های 
هواپیمایــی چابهارایر و تابان بهترین 
عملکــرد را نســبت به ماه گذشــته 

داشته اند.

اقتصادی6

گــروه اقتصادی - ســازمان 
همکاری شانگهای، ســازمانی میان 
دولتــی با جمعیت بــاالی یک و نیم 
میلیارد نفر است که برای همکاری های 
چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی 
تشکیل شده است. این سازمان در سال 
۲۰۰۱ با هدف برقرار کردن موازنه در 
برابــر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه 
گذاری شد. این سازمان شامل ۹ عضو 
اصلی و ۳ عضو ناظر اســت که ایران 
نیز ســال ها به عنوان عضــو ناظر در 
این ســازمان حضور داشت که اخیراً 
به صورت رســمی اعالم شد که ایران 

عضو این سازمان شده است.
سهم شــانگهای از تجارت 

جهانی
در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کاالیی 
کشورهای عضو سازمان معادل ۵۲۸ 
میلیــون دالر بوده که در ســال ۲۰۱۷ 
بیــش از ۵۳۲ میلیون دالر صادرات و 
بیش از ۷۶۷ میلیــون دالر واردات از 
جهان داشته است که به ترتیب سهمی 
۶.۱۷ درصــدی و ۳.۱۵ درصــدی از 
کل صــادرات و واردات جهان برآورد 

می شود.
از نظر تجــارت درون گروهی، 
درون  صــادرات  ارزش  مجمــوع 
گروهی کشــورهای عضو ســازمان 
همکاری شــانگهای در سال ۲۰۱۷، 
در حــدود ۳۲۹ میلیــارد دالر بــوده 
است. در این رابطه، کشور چین با ۵۲ 
درصد باالترین و تاجیکستان با سهم 
۱۸ درصد پایین ترین ســهم را به خود 

اختصاص داده اند. 
ارزش  مجمــوع  همچنیــن 
واردات درون گروهــی کشــورهای 
عضو ســازمان در ســال مزبور نیز در 
حدود ۹۶۴ میلیون دالر بوده اســت. 
لذا کشــورهای چین و تاجیکســتان 
به ترتیــب باالتریــن )۴۶ درصد( و 
پایین ترین )۰/۴۶( درصد ســهم را از 
این نظر داشــته اند. الزم به ذکر است، 
در سال مزبور ایران از لحاظ صادرات 
و واردات درون گروهی ســازمان به 
ترتیب با ســهمی در حدود ۵ درصد و 
۴.۳ درصد در رتبه چهارم و هفتم قرار 
داشته است. در این میان بیشترین میزان 
صادرات ایران به شــانگهای در سال 
مزبور به ترتیب به کشــورهای چین، 
افغانستان، هند و پاکستان )حدود ۹۵ 
درصد از کل صادرات ایران به سازمان( 
و بیشترین واردات ایران از کشورهای 
چین، هند، روســیه )حدود ۹۶ درصد 
از کل واردات ایران از ســازمان( بوده 
اســت. ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر 
پیمان شــانگهای شامل چین، روسیه، 
قزاقستان، قرقیزســتان، تاجیکستان، 

ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، 
افغانســتان و بالروس، دارای تجارت 
فرامرزی است که در این میان بیشترین 
حجم تجارت ایران با چین در ســال 
۱۳۹۹ بــه ارزش ۱۵ میلیــارد و ۵۱۸ 
میلیون و هشت هزار و ۴۹۲ دالر است.
در حقیقــت چیــن و روســیه 
قدرت های تعیین کننده در ســازمان 
همــکاری شــانگهای و اصلی ترین 
شــرکای تجارت فرامــرزی با ایران 
محسوب می شوند، بنابراین چشم انداز 
مناســبی از روابط تجاری میان ایران 
و کشــورهای عضو پیمان شانگهای 

می توان تصور کرد.
روســیه؛ منافع سیاســی 
مشــترک، زمینه ســاز تجارت 

پایدار
روســیه یکــی از اصلــی ترین 
اعضای سازمان شانگهای و همچنین 
حائــز اهمیت برای ایران به حســاب 
می آید. این کشــور با جمعیت تقریبی 
۱۴۴ میلیون نفر، یکی از کشــورهای 
پرجمعیــت اروپــا اســت و یکی از 
کشورهایی است که در زمینه صادرات 
کاال از ایران مقصد بســیار خوبی برای 
بازرگانــان ایرانی بــوده و از اهمیت 
خاصی نیز برخوردار اســت. شرایط 
آب و هوایی این کشــور باعث شــده 
است تا امکان تولید و کشت بسیاری 
از محصوالت کشــاورزی را نداشته 
باشــند، این موضوع یک امتیاز مثبت 
برای صادرات ایران به حساب می آید. 
در حال حاضر روســیه به عنوان یکی 
از بزرگ ترین شــرکای تجاری ایران 
شناخته می شود و ساالنه مقادیر قابل 
توجهــی از انواع محصــوالت به این 

کشور صادر می شود.
جمعیت روسیه در سال های اخیر 
روند افزایشــی دارد و از طرف دیگ 
شهر مسکو و اطراف آن به تنهایی بخش 
بزرگی از بازار روسیه را که معادل بازار 
اروپاســت به خود اختصاص داده اند. 
می توان گفت این کشور ظرفیت زیادی 
برای واردات کاال از ســایر کشورها را 
دارد. مجاورت ایران و روســیه مزیت 
مهمی برای افزایش صادرات به روسیه 
است چراکه باعث کاهش هزینه انتقال 
کاال و ضمانتــی برای امنیت کاالهای 
ارســالی اســت. از لحاظ سیاسی و 
اقتصادی، ایران و روسیه منافع مشترک 
دارند و همین موضوع باعث می شود 
که واسطه های اقتصادی برای صادرات 
به روسیه حذف شــود. روسیه رشد 
اقتصادی باالیی در سال های اخیر دارد. 
محدودیت های تجاری بین روسیه و 
اروپا، فرصت بی نظیری برای صادرات 
کاالی ایرانی به روسیه را فراهم آورده 

است.
ازبکســتان؛ بازار مصرفی 

بزرگ برای کشورهای جهان
پیمان حسنی کارشناس اندیشکده 
دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق 
)ع( در خصوص اهمیت بازار مصرف 
کشور ازبکستان می گوید: در گذشته 
بازار ازبکســتان، بازاری ساده و ارزان 
با کیفیتی متوســط بود و مردم قدرت 

خرید چندان خوبی نداشتند. اما امروزه 
با پیشرفت اقتصادی ازبکستان، قدرت 
خرید کاالها را به دســت آورده و یک 
رقابت در بحث کیفیت در این کشور 
شکل گرفته است و کشورهای بزرگ 
دنیا به فکر ایجاد رابطه اقتصادی با این 

کشور هستند. یکی از تاثیرگذارترین 
کشــورها و مهم ترین آن ها در سازمان 
همکاری های شــانگهای، ازبکستان 
است و یکی از اهداف صادراتی ایران به 
حساب می آید. صادرات به ازبکستان 
در سال های اخیر رشد بسیار خوبی را 
تجربه کرده است. یکی از اصلی ترین 
دالیل تجــار و بازرگانان ایرانی برای 
صادرات به این کشور، ارتباط فرهنگی 

و جغرافیایی این دو کشور است.
قزاقستان؛ در میان ۲۰ کشور 

پیشرو در آزادی اقتصادی
این کارشناس روابط بین الملل در 
خصوص شرایط اقتصادی قزاقستان 
اظهار کرد: قزاقستان، یکی از اقتصادهای 
بزرگ آسیای مرکزی را در اختیار دارد. 
بر اساس آمار در سال ۲۰۱۴، شاخص 
آزادی اقتصادی قزاقســتان در طی ۱۷ 

ســال جهش ۲۲ رتبه ای را نشان داده 
است و به همین دلیل در بین ۲۰ کشور 
پیشرو در حوزه توسعه آزادی اقتصادی 
در جهان قرار گرفته است. در تشریح 
وضعیت اقتصادی قزاقستان به اختصار 
باید گفت اقتصاد این کشــور مبتنی بر 

صادرات مواد خام )نفت، مواد معدنی 
و غالت( است. سهم مواد خام در تولید 
ناخالــص داخلی، تجارت خارجی و 
درآمدهای دولتی این کشــور بســیار 
باالست. در میان محصوالت صادراتی 
ایران به قزاقستان کاالهای مختلفی دیده 
می شود. وی افزود: این مساله نشان از 
جذابیت بازار این کشور آسیایی دارد. 
قزاقســتان از جمله کشورهای آسیای 

میانه بوده که در ســالیان اخیر تالش 
کــرده تا نقش و ســهم بیشــتری در 
بازی های سیاســی و اقتصادی منطقه 
بازی کند. مقامات قزاقســتان در چند 
سال گذشــته همچنین به دنبال رونق 
بخشیدن به بخش صنعت گردشگری 
و توریسم این کشور بوده اند. قزاقستان 
بیشــترین تولید ناخالــص داخلی و 
درآمد سرانه را در میان جمهوری های 

تازه استقالل یافته دارد و نیز از اعضای 
مهم سازمان همکاری شانگهای است. 
قزاقستان یکی از کشورهای پایه گذار 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که برخی 
کشورهای دیگر نظیر روسیه، بالروس 

و قرقیزستان نیز عضو آن هستند.

قرقیزستان؛ قرابت فرهنگی 
زمینه ساز صادرات کاال

قرقیزستان یکی دیگر از اعضای 
سازمان شــانگهای به حساب می آید. 
فرهنگ مردم این کشور بدون شباهت 
به فرهنگ سایر کشورهای آسیای میانه 
نبوده و با کشورمان نیز دارای قرابت های 
زیادی است. این شباهت های فرهنگی 
و اجتماعی می تواند پتانســیل خوبی 

برای صادرات به قرقیزســتان باشــد. 
قرقیزستان از جمله معدود کشورهای 
محصور در خشکی محسوب می شود 
کــه هیچ راه ارتباطی بــا آب های آزاد 
ندارد. قرقیزستان حدود ۹ استان دارد و 
از آب وهوای بسیار متنوعی برخوردار 
است. به نحوی که در برخی از مناطق 
آن آب وهوای گرم و در برخی مناطق 
دیگر هوای سرد حاکم است. این مسئله 
باعث شده تا قرقیزستان یکی از بهترین 
قطب های تولید محصوالت کشاورزی 
و همچنین دامپروری شود. وجود معادن 
مختلــف یکی دیگــر از ویژگی های 
جغرافیای مناطق کوهستانی این کشور 
است. ویژگی های اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی قرقیزســتان باعث شده تا 
پتانسیل این بازار برای صادرات برخی 
اقالم و محصوالت ایرانی بســیار باال 

باشد.
رکورد شکنی ایران در بازار 

تاجیکستان
تاجیکستان یک کشور مسلمان 
اســت که اکثر مردم آن به زبان فارسی 
صحبــت می کننــد. به همیــن دلیل 
ارتباطــات و تشــابهات فرهنگــی، 
اجتماعی، و سیاسی زیادی بین ایران و 
تاجیکستان وجود دارد. روابط تجاری 
بین این دو کشور از جمله صادرات به 
تاجیکستان، در گذشته بسیار قوی و پر 
رنگ بود. تا ســال ۲۰۱۵ ایران دومین 
سرمایه گذار خارجی در این کشور به 
شمار می رفت. اما به دلیل برخی مسائل 
سیاسی، در چند سال اخیر، نقش ایران 

در این کشور کمرنگ شده است.
محصــوالت و کاالهایــی که 
از تاجیکســتان به کل جهــان صادر 
می شود شــامل مواردی همچون پنبه 
و منســوجات، انرژی برق، آلومینیوم، 
میوه و روغن گیاهی می شود. صادرات 
تاجیکستان به ایران نیز می تواند همین 

موارد را دربر گیرد.
 دوشــنبه، بــه عنــوان پایتخت 
تاجیکســتان، یک منبع مهــم برای 
تجارت این کشــور اســت. البته که 
 ،WTO تاجیکســتان با عضویت در
صندوق بین المللی پول، سازمان ملل 
متحد، یونســکو، اکو، جامعه شورای 
مشترک المنافع، سازمان همکاری های 
شانگهای و بانک توسعه آسیا، توانسته 
جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت 

کند.
ســهم ایــران از بــازار ۶۰ 

میلیارد دالری پاکستان
طبــق اعالم مرکــز تجارت بین 
الملل، پاکستان ساالنه حدود ۶۰ میلیارد 
دالر واردات از کشــورهای جهــان 
دارد. ســهم ایران از بازار این همسایه 

شرقی، کمتر از یک درصد است. برنج 
مهمترین کاالی صادراتی پاکستان به 
جهان و نفت خــام، روغن حاصل از 
مواد معدنی و قیری بیشــترین حجم 
واردات پاکســتان از کشورهای جهان 
را تشکیل می دهد. این در حالیست که 
ایران در تأمین بسیاری از نیازمندی های 
پاکســتان مانند گازمایع )ال پی جی(، 
فرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی 
)نفت، قیــر، نفت ســفید، گازوئیل، 
بنزین، کودهای شــیمیایی، تولیدات 
پلیمــری و….(، لبنیات، خشــکبار، 
لوازم خانگی، لوازم بهداشــتی، لوازم 
ساختمانی، ســیمان و بسیاری دیگر 
از کاالها این قابلیت را دارد که ســهم 
بیشتری را از آن خود کند؛ و البته تأمین 
این نیازهای وارداتی برای پاکستان از 
طریق ایران بسیار اقتصادی تر از دیگر 
کشورهاست. آخرین آمار حاکی است 
حجم مبادالت تجاری ایران و پاکستان 
در سال ۱۳۹۹ کمی بیش از ۷۰۰ میلیون 
دالر و بــه صورت عمــده به تبادالت 
تجــاری در حوزه انواع ســوخت و 
انرژی و کشــاورزی اختصاص یافته 
اســت. بیشــترین صادرات ایران به 
پاکســتان همــواره در بخش انرژی و 

شامل صادرات برق و گاز بوده است.
سرمایه گذاری هند در بندر 

چابهار
هند از دیگر کشــورهای هدف 
برای صــادرات کاالها و محصوالت 
است. این کشور از نظر میزان جمعیت 
و قومیت های بسیار زیاد، بعد از چین 
دومین کشــوری است که در تجارت 
نقش مهمی را ایفا می کند. سهل گرفتن 
در امر صادرات، کاهش هزینه معامالت 
تجــاری، کاهش عــوارض و حقوق 
گمرکی کاالهای صادراتی و خدمات، 
ایجاد محیط رقابتی بین المللی در داخل 
و فراهم کــردن محیط صادراتی و نیز 
ارتقای بخش کشاورزی از اصول نظام 

تجارت کشور هند است. 
از تولیدات مهم بخش کشاورزی 
در هند، برنج، گندم، دانه های روغنی، 
پنبــه، کنف، چــای، ســیب زمینی، 
محصوالت لبنــی و غیره و در بخش 
صنعــت منســوجات، محصوالت 
شیمیایی، فرآورده های غذایی، فوالد، 
ســیمان، مواد معدنی و ماشین آالت و 
سخت افزار اســت. کاالهای وارداتی 
این کشور نفت خام و مشتقات نفتی، 
طال و جواهــرآالت، ذغال ســنگ، 
گازهای نفتی است. با توجه به شرایط 
موجود، امکان افزایــش صادرات به 
هند از ســوی ایران وجــود دارد و با 
سرمایه گذاری که کشور هند در چابهار 
انجام داده، در ترانزیت کاالهای ایران 

می تواند تأثیرگذار باشد.
تجــارت ایــران و اژدهای 

اقتصادی آسیا
جدیدترین آمار منتشرشــده از 
ســوی گمرک چین نشــان می دهد 
مبــادالت تجاری این کشــور با ایران 
در نیمه نخست سال جاری میالدی با 
رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل مواجه شده و به ۸ میلیارد و 

۲۶۳ میلیون دالر رسیده است.
ارزش مبــادالت دو کشــور در 
ماه های ژانویه تا ژوئن ســال قبل بالغ 
بــر ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دالر اعالم 
شــده بود. واردات چین از ایران در ۶ 
ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد قابل توجه 
۳۱ درصدی نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل مواجه شده و به ۴ میلیارد و 
۸۱ میلیون دالر رسیده است. چین در 
مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد و ۱۱۶ 
میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
صادرات چین به ایران در ماه های 
ژانویه تا ژوئن امســال نیز با رشد ۱۶ 
درصدی مواجه شــده و به ۴ میلیارد و 
۱۸۲ میلیون دالر رسیده است. چین در 
ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل چین ۳ 
میلیارد و ۶۰۶ میلیون دالر کاال به ایران 

صادر کرده بود.
لــزوم تقویــت روابط با 

اعضای سازمان
با توجــه به آمار فــوق می توان 
گفت که تجارت ایران با کشــورهای 
عضو پیمان شانگهای در حد متوسط 
قــرار دارد و باید بــا تقویت تعامل با 
کشورهای عضو این سازمان منطقه ای، 
ضمن تأمین نیازهای سیاسی و امنیتی، 
ظرفیت های بالقوه تجــارت ایران با 
کشورهای عضو را بیش از پیش فعال 

ساخت.
کارشناســان معتقدنــد تنهــا 
عضویت در ایــن پیمان برای جهش 
روابط دیپلماســی اقتصادی کشــور 
کافی نیست و برای ایجاد فرصت های 
بزرگ اقتصادی الزم اســت که با هر 
یک از کشــورهای عضــو نیز روابط 
دوجانبه قوی برقــرار کنیم که انعقاد 
موافقتنامه هــای تجــارت ترجیحی، 
کاهش منطقی نرخ های تعرفه ای به ویژه 
از سوی ایران و همگرایی در نرخ های 
تعرفه کاالیی، شناخت دقیق بازارهای 
هدف به منظور گســترش صادرات 
غیر نفتی، رفع موانع ســرمایه گذاری 
خارجی کشورهای عضو شانگهای در 
صنایع باالدستی ایران و پیگیری اجرای 
تفاهمنامه همکاری های ۲۵ ساله ایران 
و چین از طریق ایجاد پروژه های درون 
سازمانی شانگهای از جمله ابزارهای 

آن می تواند باشد.

تصویری از روابط ایران و اعضای شانگهای؛

ظرفیت هایی که باید فعال شوند
تجارت ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای در حد متوسط قرار دارد و باید با تقویت روابط، ظرفیت های بالقوه

 تجاری با این کشورها را بیش از پیش فعال کرد.

گروه اقتصادی - تکلیف حدود  
۲۴۰۰ خودروی خارجــی مانده در 
گمرک همچنان مشــخص نیســت 
و درحالــی که تعــدادی از آن ها در 
مراجع قضایی درحال پیگیری هستند، 
مدتیست که از فروش تعداد دیگری 
از ایــن خودروها به مناطق آزاد کیش 
و قشــم صحبت به میان امده است. از 
طــرف دیگر گمرک از تعیین تکلیف 
بیش از هزار خودرو توقیفی در گمرک 

طی روزهای آینده خبر داده است.
در ایــن راســتا، عبدالمجیــد 
اجتهادی، مدیرعامل ســازمان جمع 
آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره 
به وضعیت خودروهای وارداتی اظهار 

کرد: این خودروها به دو دسته تقسیم 
می شود. یک دسته خودروهای قاچاق 
هســتند که برای فروش نیاز است که 
رای قطعی از مرجع قضایی به مرجع 
رســیدگی کننده صادر شود یا دستور 
فروش داشته باشد. خودروها مربوط 
به پرونده ثبت سفارش خودروها در 
دادگاه انقالب تهران است. دستوراتی 
صادر شــده است، زمانی که مقدمات 
فراهم شــود از ســوی وزیر اطالع 
رسانی خواهد شد. وی ادامه داد: دسته 
دیگر خودروهای متروکه هستند که 
وضعیت آن ها در مصوبه ای توســط 
دولت درحال بررسی است. اگر دولت 
مصــوب کند این خودروها به مناطق 

آزاد کیش و قشم فروخته خواهد شد. 
ایــن موضوع مورد تقاضای دبیرخانه 

مناطق ازاد هم هست.
تعیین تکلیف بیش از هزار 
خودرو توقیفــی در گمرک طی 

روزهای آینده
در این راســتا، روح اهلل لطیفی، 
ســخنگوی گمرک اخیرا اعالم کرده 
اســت که: بر اساس تصمیمات اخذ 
شــده و مکاتبات دادستانی قرار است 
بیــش از ۱۰۶۲ دســتگاه خودروی 
موســوم به پرونده ثبت سفارش  در 

اماکن بندری و گمرکات کشور، طی 
روزهای  آینده برای مزایده در اختیار 

سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
وی افــزود: گمــرک ایــران با 
ابالغ تصمیم دادســتانی برای  ۱۰۶۲ 
خودروی موســوم بــه پرونده ثبت 
سفارش از  گمرکات اجرایی خواست 
تا فرایند تحویل  خودروهای مذکور را 
به نماینده  سازمان اموال تملیکی برای 
انجام  مزایده انجام  دهند. خودروهای 
فوق اتومبیل هایی هستند که   فاقد ثبت 
سفارش بودند  که باید تعیین تکلیف 

آن ها به زودی مشخص می شد.
به گفته او، بر اساس رای دادگاه و 
بخشنامه ششم شهریور گمرک باتوجه 
به دعوت نامه ای که دادســتانی تهران 
برای مزایده ۱۰۶۲ دســتگاه خودرو 
پرونده موسوم به ثبت سفارش انجام 
شــده است و قرار شــد در گمرکات 
انزلی، قم، بنــدر لنگه، گمرک غرب 
تهران، گمرک تهران )شهریار(، استان 
فارس، بوشــهر، گناوه، شــهید باهنر 
هرمزگان، مازنداران و خرمشــهر که 
ایــن خودروها در این اماکن بندری و  

گمرکات هستند که باید فرایند تحویل 
خودروها تا ۲۷ شهریور  از این اماکن  
به نمایندگان  ســازمان جمع آوری و 
فروش  اموال تملیکی حداکثر  تکمیل 
شــود.  بر اساس این گزارش و به نقل 
از روابط عمومی گمرک، لطیفی گفت: 
بر اساس مکاتبه مرکز مبارزه با جرایم 
سازمان یافته گمرک ایران به گمرکات 
اجرایی  از روز دوشــنبه ۲۲ شهریور  
به مدت ۱۰ روز   ادارات  اســتاندارد 
و محیط زیســت  می بایست نماینده 
خود را به محل نگهداری خودرو های 

فوق  اعزام کنند تا گواهی تائید را برای  
راهور صادر کنند. سخنگوی گمرک 
کشــور ادامه داد: بر اساس مصوبات 
دولــت ترخیــص خودروهایی که 
حجم موتور آن ها باالی ۲۵۰۰ ســی 
ســی بوده  یا خودروهای آمریکایی 
یا خودروهایی که به سفارش آمریکا 
ساخته شــدند ممنوع است و ظاهرا 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی نیز برای خودروهای قاچاق 
یا فاقد مدارک مثبتــه ورود برای این 
نوع خودروها، انهــدام  فنی را دنبال 
می کنــد  و موتورهای این خودروها 
نیز جهــت اســتفاده از فناوری های 
موجــود در اختیار دانشــکده های 

مهندسی و فنی کشــور قرار خواهد 
گرفت تا دانشــجویان در حوزه هایی 
همچون مهندســی معکوس از آن ها 
اســتفاده کنند.  بر اساس این گزارش، 
خودروهای وارداتی دپو شده از سالها 
قبــل از ممنوعیت واردات و در نتیجه 
تصمیم یکباره بــرای ممنوعیت، در 
گمــرک  بالتکلیف باقی مانده اند. در 
این راستا، بیش از ۱۲ هزار خودروی 
دپو شــده در گمرک کــه درنهایت با 
چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه 
۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی 
از آن ترخیص شــد ولی بخشی دیگر 
به دالیل مختلف، ترخیص نشــد و 

مدت هاست در انبارها مانده است.

سرنوشتخودروهایخارجیچهمیشود؟

تجارت ایران با کشــورهای عضو پیمان شــانگهای در حد متوســط قرار دارد و باید با 
تقویت تعامل با کشورهای عضو این سازمان منطقه ای، ضمن تأمین نیازهای سیاسی و 
امنیتی، ظرفیت های بالقوه تجارت ایران با کشورهای عضو را بیش از پیش فعال ساخت.
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