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بازگشت ایران به شبکه مسیرهای ترانزیت جهانی

علیرضا پیمان پاک ،رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد :پس از چند دهه غفلت،
با فعالســازی کریدورهای شــرق به غرب و شــمال به جنوب در دولت سیزدهم ،ایران به شبکه
مســیرهای ترانزیت و تجارت جهانی بازگشــت .کسب سهم هر چه بیشتر از این گذرراهها ،نقش
کشور را در تجارت جهانی پررنگتر خواهد ساخت.

 ۲۲۰شرکت متخلف راهی تعزیرات شدند

پرویز فرجی ،مدیر کل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت:
طبق آمار ارائه شــده در اردیبهشــتماه سال  ،۱۴۰۱توســط بازرسان ادارات کل صنعت ،معدن و
تجارت اســتانها بیــش از چهارهزار ناوگان حملونقل درون و برون شــهری مورد بازرســی قرار
گرفتــه اســت.طی همیــن مدت ،تعــداد  ۲۲۰فقره پرونــده در این دو بخش تشــکیل و همچنین
ارزش تخلفــات کشــف شــده یک هزار میلیــارد و  ۵۴۵میلیون ریــال بود .او به آمار بازرســیهای
انجــام شــده در این بخش اشــاره کرد و اظهار داشــت :در مــدت زمان ذکر شــده در بخش برون
شــهری یــک هزار و  ۹۱۰مورد بازرســی که منجر به  ۶۳فقــره پرونده بــه ارزش  ۲۸۹هزار میلیون
ریال و در بخش درون شهری دو هزار و  ۹۳۳مورد بازرسی که منجر به  ۱۵۷فقره پرونده تخلف
بــه ارزش یک هزار میلیارد و  ۲۵۶میلیون ریال تشــکیل و برای رســیدگی بــه تعزیرات حکومتی
استانها ارسال شده است.

به روزرسانی سیاستهای بخش معدن پس از  22سال

محمدرضا بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران گفت :پس از  22سال سیاستهای بخش معدن
در حال به روزرســانی اســت و جلســات مربوط به آن از ماههای گذشــته آغاز شــده است.مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در ســال  79برای آخرین بار سیاســت ســند بخش معدن را تدوین و
به تأیید رهبر معظم انقالب رسانید .او با بیان اینکه معدن یک بخش استراتژیک با دورنمایی
خوب برای کشــور اســت کــه میتواند تأمینکننده مــواد اولیه مورد نیاز صنایع کشــورمان و دیگر
کشورهای منطقه و جهان باشد ،افزود :یکی از الزامات بخش معدن ،معدنکاری با نگاه توسعه
پایدار و معدنکاری بر مبنای آمایش سرزمین است.

گزارش خبری

قزاقستان ،قرقیزستان ،ارمنستان و بالروس به وجود خواهد آمد.

توافق  110میلیارد دالری

با آغاز به کار دولت سیزدهم تجارت خارجی با همسایگان ،کشورهای منطقه و کشورهای دارای ظرفیت مناسب ،مورد توجه مسئولین قرار گرفت که در نتیجه  9ماه دیپلماسی اقتصادی ،تاکنون
سطح توافق اقتصادی ایران با « 13کشور هدف» به  110میلیارد دالر رسیده است

گــروه اقتصــادی /از ابتــدای ســالجاری بــا
ورود هیأتهــای اقتصــادی بــه ایــران و اعــزام
هیأتهای تجاری از ایران به کشورهای مختلف
و همچنین مذاکرات گستردهای که دولتمردان
بــا سیاســتگذاران کشــورهای همســایه و
غیرهمســایه آغــاز کردنــد ،فصــل جدیــدی از
همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران حداقل
با  13کشــور شروع شده و پیشبینیها حکایت
از آن دارد کــه بــهزودی ایران بــه تجارت بیش
از 160میلیارد دالر دست پیدا میکند.سال  97و
با اوج گرفتن تحریمها علیه ایران ،کارشناسان
و فعــاالن اقتصادی بــه دولت وقت پیشــنهاد
دادند کــه برای کاهش اثــرات تحریم و جبران
کمبودهــای ارزی ،راههای صــادرات غیرنفتی
و تجــارت بــا کشــورهای مختلــف و بخصوص
کشــورهای همسایه را پیدا کند .اما دولت وقت
اصرار داشــت که از طریق برجام مسیر تجارت
را هموار کنــد .از همین رو صادرات غیرنفتی و
تجارت کشــور روز به روز ضعیفتر شــد و حتی
تجــار بخشــی از بازارهایی که به ســختی به آن
ورود کرده بودند را از دست دادند.
تصور تیم اقتصادی دولت روحانی این بود
کــه صادرات ،تنها به اروپا باید باشــد و با ســایر
کشورها نمیتوان مبادالت تجاری داشت ،این
نگاه سبب شــد که روز به روز میزان صادرات و
درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کند و در راستای
آن به لیست کاالهای ممنوعه (واردات بیش از
 2300قلم کاال در دولت روحانی ممنوع شــد)
اضافه شــد تا بهواسطه این امر وضعیت ارزی
کشور با چالش جدیتری مواجه نشود.
امــا تیــم اقتصــادی دولــت ســیزدهم،
سیاســت و رویه دولت گذشــته را مردود اعالم
کــرد و همــکاری بــا کشــورهای همســایه را در
صــدر فعالیتها گذاشــت و از همــان روزهای
ابتدایــی فعالیــت دولــت رئیســی ،مذاکــره بــا
کشورهای همســایه برای رســیدن به بازار 400
میلیــون نفــری و ســپس ســایر کشــورها دنبال
شد .بر اساس آمارها در  ۱۰ماهه گذشته روابط
اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای همســایه ۴۵۰
درصد رشــد داشته و این رشــد در سه ماه اخیر
به  ۹۰۰درصد رسیده است .در این میان دولت
ســیزدهم از امــکان دیگــری هم برای توســعه
روابــط تجاری اســتفاده کــرده که تهاتر اســت؛
سال گذشته تجارت کشــور بدون نفت بیش از
 ۱۰۰میلیــارد دالر بوده کــه بخش قابلتوجهی
از آن از طریــق تهاتــر (بدون ســوئیفت) انجام
شده اســت .اما تجارت ایران با کشورها چگونه
دنبال خواهد شد؟ ایران با کدام کشورها روابط
اقتصــادی خود را پررنگتــر خواهد کرد؟ چند
کشور در اولویت همکاری قرار گرفتند؟
ëëقطر؛ 2میلیارددالر
یکیازکشورهایهمسایهکهقراراستروابط
اقتصادیمان با آن بهبود پیدا کند ،قطر اســت.
بــا توجه به دیــدار مقامات ایــران و قطــر و تردد
هیأتهای بــزرگ تجاری ،قرار شــده در گام اول
توسعه روابط تجاری تا 2میلیارد دالر باشد .بازار
قطر بهدلیــل بکر بودن آمــاده پذیرش کاالهای
ایرانی اســت که بــا راهاندازی مرکز تجــاری ایران
در قطر(در دولت سیزدهم اتفاق افتاد) و حضور
گسترده رایزنان تجاری میتوان به عدد یاد شده
ت یافت .قطر کشــور تجارت و فرصتهای
دســ 
اقتصــادی اســت اما بــا وجــود روابط دوســتانه
سطح مبادالت دو کشور بین 200تا 300میلیون
دالر اســت .قطر یکی از ثروتمندترین کشورهای
جهان بر اســاس ســرانه تولید ناخالص داخلی
است که در بین دادههای سالهای  ۲۰۱۵و ۲۰۱۶
در ردههای پنجم و هفتم جهانی قرار دارد .طبق
برآوردهای انجام شــده تولیــد ناخالص داخلی
این کشــور  ۳۵۳میلیــارد دالر اســت .همچنین
درآمد سرانه قطر بسیار باال بوده و جزو رتبههای
برتردنیاست.
ëëقزاقستان؛3میلیارددالر
کشــور دیگــری کــه افزایــش تجــارت بــا آن
مدنظر قرار گرفته ،قزاقســتان است .همزمان
بــا ســفر رئیسجمهــور قزاقســتان به تهــران،
اعالم شــد که طبق هدفگذاری صورت گرفته
توســط مســئوالن کمیســیون مشــترک ایران و
قزاقســتان ،حجم مبادالت دو کشــور تا  ۳سال
آینــده به  ۳میلیــارد دالر افزایش پیدا میکند.
طبــق آمــار گمــرک حجم مبــادالت دو کشــور
در ســال گذشــته حدود  ۳۰۰میلیون دالر بوده
است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم
بیش از  ۴۰۰میلیون دالر اســت .در جریان سفر
رئیسجمهــور قزاقســتان بــه تهــران در حوزه
تجارت چند ســند همکاری به امضا رســید که
سند همکاری سازمان توســعه تجارت ایران و
مرکز توســعه صادرات قزاقســتان و همچنین
ســند همــکاری صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران و صنــدوق ضمانــت قزاقســتان و ســند
همکاریهــای آموزشــی از جملــه ایــن مــوارد
اســت .در دو ماهــه ابتدایــی ســال  ۱۴۰۱حجم
مبــادالت ایــران با قزاقســتان  ۶۰میلیــون دالر
بــوده که عمدتــاً در بخش تأمیــن محصوالت
کشاورزی ،مواد غذایی و محصوالت ساختمانی
مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان
نیــز عمدتــاً در حوزه غــات ،جو و دیگــر اقالم

موردنیاز کشور است .قزاقستان در حوزه معدن
بســیار غنی اســت و ماننــد ایران شــرکتهای
معدنــی بزرگــی دارد و ما میتوانیم بخشــی از
نیاز وارداتی خود بهعنوان مثال دو میلیون تن
ورق را از قزاقستان تأمین کنیم .همچنین ایران
در حوزههایــی مانند لــوازم خانگی ،تجهیزات
پزشــکی و صنایع دارویی به ظرفیتهای قابل
توجهــی رســیده اســت و میتوانــد زمینهســاز
کارهای مشترکی میان دو کشور شود.
ëëبالروس؛یکمیلیارددالر
در نشســت هماهنگــی پانزدهمیــن
کمیســیون مشــترک ایران و بالروس ،در مورد
توســعه روابــط تجاری نیــز مذاکراتــی صورت
گرفــت و قرار شــد ،مبــادالت تجاری دو کشــور
بــه حداقــل یــک میلیــارد دالر برســد .در حال
حاضــر حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور ۴۰
میلیــون دالر اســت کــه بســیار ناچیز اســت.در
این میان قرار شــده هیأتهای تجاری از ایران
عازم بالروس شــوند تا تجار دو کشور بتوانند با
ظرفیتهای یکدیگر آشــنا و در جلســات B2B
به توافقهای الزم دســت پیدا کنند ،زیرا الزمه
توســعه روابط تجاری میان کشــورها ،شناخت
تجــار از ظرفیتهــای یکدیگــر اســت .در حال
حاضــر اقالم اصلی صادرات بالروس به ایران
محصــوالت چوبــی ،کاغــذ روزنامــه ،بلبرینگ
و ســایر کاالهــای صنعتی اســت .ایــران میوه و
خشــکبار ،آجیــل ،تجهیزات پزشــکی و دارو به
بالروس صادر میکند.
ëëپاکستان؛5میلیارددالر
کشــور همســایه دیگــری کــه در گذشــته به
آن نیمنگاهی هم نمیشــد ،اکنون در لیســت
کشورهایی است که دولت سیزدهم میخواهد
بــازار آن را بــه نفــع کاالهای ایرانــی فعال کند.
ارزش بــازار این کشــور  70میلیارد دالر اســت.
صادرات پاکســتان در سال گذشته ۲۲ ،میلیارد
دالر و واردات آن  ۴۸میلیــارد دالر بــوده کــه در
کنار تجــارت خارجی  ۱۲۰میلیارد دالری ایران،
بــازار  ۱۹۰میلیارد دالری ایجاد شــده اما ســهم

اساس هدفگذاری ایران و ترکیه برای افزایش
مبــادالت تجــاری تــا  ۳۰میلیــارد دالر اســت.
طــی ماههای اخیر و به اســتناد آمارها ،تجارت
دوکشور رونق گرفته است .آمارهای منتشر شده
توسط اداره آمار ترکیه نشان میدهد مبادالت
تجاری ایران با این کشور در چهار ماهه نخست
ســالجاری میالدی رشــد  ۳۸درصدی داشته
است .همچنین مبادالت تجاری طی مدت یاد
شده به  ۲میلیارد و  ۱۷۵میلیون دالر رسیده که
این رقم در مدت مشابه سال قبل یک میلیارد
و  ۵۷۴میلیــون دالر بــوده اســت .در  ۱۲ماهــه
ســال میالدی گذشــته تجارت ایــران و ترکیه با
رشــد  ۵۳درصدی نســبت به ســال قبــل از آن
مواجه شــده و به  ۵میلیارد و  ۵۹۴میلیون دالر
رسیده بود .در شرایطی تجارت دو کشور به 5،5
میلیارد دالر رســیده که در گذشته یعنی قبل از
فعالیت دولت دوازدهم ،رقم  21میلیارد دالر
هم ثبت شده بود.
ëëعمان؛ 4میلیارددالر
با هدفگذاری که بین ایران و عمان صورت
گرفته قرار شــده تا دو سال دیگر حجم تجارت
دو کشور به  4میلیارد دالر برسد .در حال حاضر
پیشبینی میشــود تا پایان ســال یک میلیارد
و  ۲۰۰میلیــون دالر صــادرات و در نهایــت ۲
میلیارد دالر تجارت به ثبت برسد .سال گذشته
حجــم مبادالت دو کشــور یک میلیــارد و ۳۳۶
میلیون دالر بود که رشد  ۵۷درصدی نسبت به
ســال  ۹۹داشته اســت .در این میان باید عنوان
کرد که در دو ماه نخســت سالجاری صادرات
ایــران به عمــان با رشــد  ۲۸درصــدی به ۲۰۳
میلیون دالر رســیده اســت؛ این رقم در بخش
واردات با رشد  ۱۸۷درصدی عدد  ۱۲۸میلیون
دالر را تجربه کرد ،آمار تجارت دو کشور با رشد
 ۱۴۵درصــدی بــه  ۳۳۱میلیــون دالر رســیده
اســت .عمان با رتبه هشت در میان کشورهای
همســایه و رتبــه  ۱۳در میان کشــورهای هدف
صادراتی یکی از شــرکای مهم تجارت خارجی
ایران محسوب میشود .با توجه به روابط بسیار

خودرو ،ایجاد کارخانه سیمان ،کارخانه صنایع
لبنی و کارخانه خانهســازی با هدف تولید انبوه
مســکن بود .همکاریهــای بســیار خوبی بین
طرفیــن شــکل گرفتــه بــود امــا تحریــم باعث
شــد همکاریهــای دوجانبه متوقف شــود20 .
خردادمــاه نیــکالس مــادورو ،رئیــس جمهور
ونزوئــا وارد تهــران شــد و مذاکــرات بــرای
توسعه روابط اقتصادی رنگ و بوی جدیتری
بــه خــود گرفــت و البتــه در ایــن ســفر ،ســند
همکاری  20ســاله امضا شــد .این ســند روابط
دو کشــور در حوزههای مختلــف ،توانمندیها
و ظرفیتهــای دو کشــور و نیازمندیهای آنها
را کانالیزه و چشــمانداز روابط دو کشــور را تا ۲۰
ســال آینده ترسیم کرده است .زمینه همکاری
ایــران و ونزوئــا بســیار زیــاد اســت و دولــت
ســیزدهم مجدانــه در پی آن اســت کــه روابط
تجاری افزایش پیدا کند.
ونزوئــا خریــدار کاالهــای واســطهای از
جملــه لــوازم الکترونیک ،لــوازم خانگی ،مواد
پتروشــیمی ،مواد اولیه ،کشــاورزی ،کود ،دارو و
تجهیزات پزشــکی اســت که ما صادرکننده آن
هســتیم .ونزوئال نزدیک بــه  ۳۰میلیون هکتار
زمین حاصلخیز کشــاورزی بالاستفاده دارد که
زیرکشت نرفته است .برای استفاده از این منبع
نیاز به بذر و ادوات کشــاورزی مناسب است که
این تجهیزات نیز در اختیار ایران است.
ëëعراق؛ 20میلیارددالر
یکی از بازارهایی که برای تجار اهمیت قابل
توجهی دارد ،بازار عراق است .در دولت گذشته
این بازار جدی گرفته نمیشــد و برنامه مدونی
هم برای افزایش صادرات به این کشــور وجود
نداشــت و همین خأل ســبب شــد تا کشورهایی
چون ترکیه و چین بازار عراق را به ســمت خود
بکشانند .صادرات ایران به عراق در پایان سال
 ۱۴۰۰نســبت بــه ســال  ۲۰ ،۱۳۹۹درصــد رشــد
داشته و به حدود  ۹میلیارد دالر رسیده و از سوی
عــراق دومیــن مقصــد صادراتــی محصوالت
ایرانی در سال گذشته بوده است ،براین اساس

روسیه؛  40میلیارد دالر

بــــرش

رحمتاهلل خرمالی ،مدیرکل آسیای میانه ،قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره
به هدفگذاری سه میلیارد دالری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت :طبق آمار گمرک
حجم مبادالت دو کشور در سال گذشته حدود  ۳۰۰میلیون دالر بوده است؛ اما طبق آمار گمرک
قزاقستان این رقم بیش از  ۴۰۰میلیون دالر است.
او افزود :در دو ماهه ابتدایی ســال  ۱۴۰۱حجم مبادالت جمهوری اســامی ایران با قزاقستان
 ۶۰میلیون دالر بوده است .طبق هدفگذاری صورت گرفته توسط مسئوالن کمیسیون مشترک
ایــران و قزاقســتان کــه در اســفندماه انجام شــد ،حجــم مبادالت دو کشــور تا  ۳ســال آینده به ۳
میلیارد دالر افزایش پیدا میکند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدفگذاری دیده
شده است؛ همچنین در حوزههای نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد .در صورتی که همه چیز
طبق برنامه پیش برود ،تا پایان ســال  ،۲۰۲۲امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشــور روســیه،

خبرخوان

یک گام تا آزادسازی تجارت ایران با پنج کشور
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«ایران» از دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در  9ماهه اخیر گزارش میدهد

دولتگذشتهخودروسازانرابازیان100هزارمیلیاردتومانیتحویلداد

گروه اقتصادی /مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشــی با اشــاره به وضعیت نامطلوب مالی دو
بنگاه بزرگ خودروســازی کشــور ،اعالم کرد :مجموع زیان انباشــته ایرانخودرو و سایپا که در اثر
عملیات زیانده ساالنه ایجاد شده ،بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به حدود
 ۵۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
دفتــر مطالعــات اقتصــادی مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی طی گزارشــی به
آسیبشناســی وضعیــت مالی شــرکتهای ایرانخودرو و ســایپا و ارائه پیشــنهادهای اصالحی
پرداخــت .در ایــن گزارش آمده اســت کــه صنعت خودرو در کشــور ما با چالشهــا و معضالت
متعــددی در دورههــای مختلــف مواجــه بــوده اســت .بهــرهوری پاییــن ،تنــوع و کیفیــت پایین
محصوالت ،عدم رضایتمندی مشتریان ،ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب ،عدم تفاهم و
درک مشترک تصمیمگیران و ذینفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضالت و چالشهای
ایــن صنعــت ،اتخاذ تصمیمات نادرســت و مداخــات غیراصولی در این صنعــت و عدم اراده
کافــی در اجــرای پیشــنهادهای کارشناســی از عوامــل اصلی بــروز چالشهای اصلــی بنگاههای
خودروســاز و این صنعت اســت .در این گزارش تصریح شــده است که یکی از نتایج چالشهای
مزبور ،وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایرانخودرو و سایپا) بوده که خود
را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است .مجموع زیان انباشته این دو شرکت
که در اثر عملیات زیانده ساالنه ایجاد شده ،براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
منتهی به شــهریور ســال گذشــته برابر با حدود  ۵۵هزار میلیارد تومان اســت .همچنین مطابق
بــا صورتهــای مالی تلفیقی ،این عدد برای مجموع گروه ایرانخودرو و ســایپا بیش از  ۱۰۰هزار
میلیــارد تومان بوده اســت .به طور مشــخص زیان انباشــته مربوط بــه گروه ایرانخــودرو و گروه
خودروسازی سایپا بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور سال گذشته به
ترتیب برابر با 52.4هزار میلیارد تومان و حدود  ۴۸هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته
شرکت اصلی خودروسازی ایرانخودرو و سایپا بر اساس صورتهای مالی دوره مزبور به ترتیب
برابــر بــا  ۳۴.۶هزار میلیارد تومان و  ۱۹٫۹هزار میلیارد تومان بوده اســت .براســاس این گزارش،
تجدیــد ارزیابــی داراییهــای این دو
بنگاه در انتهای سال  ۱۳۹۸سبب شد
تا صورت وضعیــت مالی (ترازنامه)
و ســاختار مالــی این بنگاههــا به طور
موقت اصالح شــود .بــه بیانی دیگر،
با تجدید ارزیابی داراییها ســرفصل
ســرمایه این دو بنگاه افزایش یافت.
با افزایش ســرفصل ســرمایه نسبت
زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت
و هــر دو بنگاه از شــمول مــاده ()۱۴۱
قانون تجارت خارج شدند.
ëëچالشهای شرکتهای خودروساز ایرانی
در ادامــه ایــن گــزارش بــه بررســی صورتهــای مالــی ایــن دو خودروســاز پرداختــه شــده و
چالشهای موجود تشــریح شــده و آمده اســت که عملیات زیانده خودروســازان ،فزونی بهای
تمام شــده درآمدهای عملیاتی (خودروســازی) بر درآمدهای عملیاتی ،هزینههای باالی مالی
خودروســازان (بخصــوص شــرکت ســایپا) ،بدهیهــای شــرکتهای خودروســاز (بــه خریداران
خــودرو و تأمینکننــدگان مواد اولیه) ،وجود ســهام چرخهای و حکمرانی معیــوب و داراییهای
مــازاد و غیرمرتبط با کســبوکار خودروســازان از جملــه این چالشها اســت .چالشهای مزبور
دارای پیامدها و آســیبهای متعددی در دو ســطح ُخرد (بنگاه) و کالن اســت .در ســطح بنگاه،
پیامدهای حقوقی در خصوص ورشکســتگی شرکت بر اساس ماده ( )۱۴۱قانون تجارت ،کاهش
قدرت دسترســی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارســنجی) و عدم
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بنگاه بهعنوان مهمترین پیامدهای منفی این وضعیت است.
در ســطح کالن نیز شــکلگیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی،
کاهش تولید محصوالت (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصوالت ساخته شده از مهمترین
پیامدها به شمار میرود.
ëëراهکارهای برون رفت از مشکالت
مرکــز پژوهشهــای مجلس در این گزارش مهمترین پیشــنهادهای اصالحــی را با تمرکز بر
موضوعات مالی و سرمایهگذاری که ضروری است بهصورت کامل و غیرگزینشی موردتوجه قرار
گیرد ،آورده است :افزایش بهرهوری در فرایند تولید ،افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه
و مــواد مصرفــی در تولید خــودرو (تأکید بر خریــداری تمامی یا اکثر مواد از بــورس کاال) ،اصالح
شیوههای قیمتگذاری ،داخلیسازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ،واگذاری سهام
چرخــهای ،واگــذاری داراییها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کســبوکار ،اصالح روشهای
پیشفروش محصوالت و قیمتگذاری ،بهبود وضعیت ســرمایه گروه و شرکتهای خودروساز
از طریق افزایش ســرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف ســهام و اصالح وضعیت تأمین مالی
بنگاه و کاهش سهم هزینههای مالی از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهشها است .در این گزارش
تأکید شده که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان بر اساس اصول پذیرفته شده
و اســتانداردهای حسابداری باشد ،این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی
وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمیپردازد.
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ق و تفاهمنامهها که بعضی از آنها در حوزه انرژی به قرارداد منجر شده ،ظرف یک سال
 5خرداد  1401اعالم شد که با تواف 
و نیم آینده ســقف مبادالت تجاری ایران و روســیه به ســاالنه  ۴۰میلیارد دالر خواهد رســید؛ رقم کنونی مبادالت تجاری
ما با روســیه  ۴میلیارد دالر اســت .با اســتقرار دولت ســیزدهم صادرات ایران با روســیه حدود  40درصد افزایش یافته و
پیشبینیها حکایت از آن دارد که این عدد طی ماههای آتی سیر صعودی بیشتری پیدا کند .سال گذشته ایران به ارزش
 600میلیون دالر به روســیه صادرات داشته که این عدد در مقایسه با مدت مشابه ســال ،99رشد 21درصدی داشته است.
ل جاری حداقل به یک میلیارد و 200میلیون دالر
بر این اساس پیشبینی میشود که صادرات ایران به روسیه تا پایان سا 
برسد.روسیهساالنه 280میلیاردوارداتدارد،لذااینعددنشانمیدهد،روسیهبازاربسیاربزرگیداردکهاکنونبواسطه
تحریمیکهشده،فضابرایافزایشصادراتایرانبهاینکشورفراهمشدهاست.

دو کشــور از ایــن بــازار فقط حــدود  ۶،۱میلیارد
دالر اســت .پاکســتان از چنــد منظــر بهعنــوان
یکی از کشــورهای صادراتی ایران انتخاب شده
اســت .ایــن کشــور از نظــر مذهبــی و فرهنگی
قرابت نزدیکــی با مــا دارد و مرزهای طوالنی،
فرصتهــای متعددی را در راســتای همکاری
دو کشــور فراهم کرده اســت .از اینرو قرار شده
بازارچههای مرزی مشترک راهاندازی شود .بر
این اساس هدفگذاری شــده تا دو سال آینده
سطح تجارت دو کشور به  5میلیارد دالر برسد.
در این میــان ایران آمادگی خود را برای انتقال
تجربیــات بــرای ســاخت یک میلیون مســکن
بهصورت ســاالنه در پاکســتان و همچنین حل
مشکالت حملونقل اعالم کرده است.
 ëëترکیه؛ 30میلیارددالر
یکــی از اتفاقهــای تلخــی کــه در دولــت
گذشــته رخ داد ،کمرنــگ شــدن روابط تجاری
ایــران و ترکیــه بــود؛ البته بخشــی از آن مربوط
به شــیوع ویروس کرونا بود .امــا با این اوصاف
و بهخصوص از ســال ،97باید روابط اقتصادی
دو کشــور قویتــر میشــد .در دولت ســیزدهم
رفت و آمد هیأت اقتصادی ،سیاســی و تجاری
ایــران و ترکیــه افزایــش یافتــه اســت .بــر ایــن

مناســب ایران با عمان و مدیریت مشترک دو
کشور بر تنگه هرمز بهعنوان مهمترین شاهراه
کشــتیرانی ،حملونقل و انتقال انرژی جهان،
تقویت بیشــتر همکاریهای تجاری در دستور
کار قرار گرفته است.
ëëونزوئال؛ 500میلیوندالر
در ســالهای گذشــته ایــران ،بــه غیــر از
فرآوردههای نفتی تا  ۱۲۰میلیون دالر صادرات
غیرنفتــی بــه ونزوئــا داشــته و ســال گذشــته
صــادرات ایران به این کشــور  ۴۰میلیون دالر و
صادرات ونزوئال به ایران حدود  ۲۰میلیون دالر
بوده است .از اینرو با هدف افزایش صادرات،
مســیر تجاری ویــژه با ونزوئال تعریف شــده ،تا
بتوان در کوتاهمدت یعنی تا ســال  ۱۴۰۴حجم
تجارت دو کشــور را به  ۵۰۰میلیون دالر رساند.
ونزوئال از نظر منابع طبیعی بســیار غنی است
و زمینه همکاریهای متعــددی وجود دارد ،از
طرفی غیر از ونزوئال ،امریکای التین بازار بسیار
خوبــی دارد ،از همیــن رو میتــوان ونزوئــا را
بهعنوان هاب در نظر گرفت و از آنجا صادرات
بــه ســایر کشــورها را دنبــال کــرد .در گذشــته
همکاریهــای اقتصادی و صنعتــی بین ایران
و ونزوئــا در حوزههایــی چون تولید مشــترک

در سال گذشته حدود  18.3درصد کل صادرات
ایــران به مقصد کشــور عــراق بوده اســت .طی
سالهای اخیر این کشور همواره جزو پنج کشور
اولــی بــوده که بیشــترین کاال به آن صادر شــده
اســت .دولــت ســیزدهم قصــد دارد فضایی را
فراهم کند که ســهم تجار و فعــاالن اقتصادی
ایران در این بازار بیشتر شود.
ëëسوریه؛یکمیلیارددالر
بازبینــی تجــارت ایــران و ســوریه یکــی از
اقداماتی اســت که دولت سیزدهم در دستور
کار خود قرار داده است .حجم صادرات ایران
به ســوریه طی سال گذشته حدود  133تن به
ارزش  218میلیون دالر بود که نسبت به سال
 ،1399حــدود  60درصد بیشــتر شــده اســت.
بیشــترین کاالهــای صادراتی ایران به ســوریه
اجزا و قطعات توربینهای بخار ،شیر خشک
صنعتــی و فرآوردههای آن ،پروفیل و مقاطع
فوالدی ،دارو ،تراکتور و شــیرآالت بوده است.
بــر اســاس مذاکــرات صورتگرفتــه و بــا رفع
برخی از مشــکالت تا پایان ســال جاری حجم
تجــارت طرفیــن از  500میلیــون دالر عبــور
خواهــد کــرد و ســال  1402رقــم یــک میلیارد
دالر حاصــل میشــود .در همایــش توســعه

روابــط اقتصادی و تجــاری ایران و ســوریه که
9خردادمــاه در تهــران برگــزار شــد دو کشــور
بــر توســعه روابــط تأکیــد کردند و عنوان شــد
که در مســیر توســعه سطح مناســبات تجاری
بــه حمایت بیشــتر دولتها به منظــور ایجاد
زیرســاختها و اجرایــی شــدن توافقهــا در
لونقل ،روابط بانکی
حوزه تجــارت آزاد ،حم 
و غیره نیاز است .تقویت سرمایهگذاری ایران
در ســوریه با اســتفاده از قانــون جدید تجاری
 ۲۰۲۱کــه ایــن کشــور تدویــن کرده ،گســترش
سرمایهگذاریهای مشترک میان شرکتهای
ایرانی و ســوری ،مشارکت در بازسازی سوریه،
برگــزاری همایشهــای تخصصی مشــترک،
تقویــت حمــل و نقــل و ترانزیــت میــان دو
کشــور ،رفع موانع گمرکــی و غیرگمرکی ،رفع
موانــع تهاتــر کاال میــان دو کشــور ،امضــای
توافقنامههای گمرکی میان دو کشور و اجرای
توافقنامههــای گذشــته از جملــه موضوعاتی
است که میتوان پیگیری کرد.
ëëکوبا ،اندونــزی و نیجریــه فرصتهای جدید
تجاری
از ابتدای سال جاری نشستهای اقتصادی
بین ایران با کشــورهای کوبا ،اندونزی و نیجریه
برگــزار شــده اســت .در ســفر اخیــر معــاون
نخســتوزیر کوبــا بــه ایــران بــرای شــرکت در
هجدهمیــن نشســت کمیســیون مشــترک
اقتصــادی ،قرار شــد  ۳۴فرصــت و زمینه برای
همکاریهای مشترک تجاری و اقتصادی میان
دو کشــور تدوین شــود .از این رو قرار شده ایران
در حوزههایــی ازجمله صنایــع دارویی ،معدن
و لــوازمخانگــی صادرات به کشــور کوبا داشــته
باشــد .در این میان نمایندگان دو کشور ایران و
کوبا اســنادی درزمینه دارو ،کشاورزی ،گمرکی،
مــواد غذایــی و واکســن امضا کردند .براســاس
دادههــای رســمی چیــن بــا نزدیــک بــه ۵۰۰
میلیون دالر در جایگاه نخست واردات کاالهای
کوبایــی قــرار گرفته اســت.در حــال حاضر کوبا
بــازار وارداتــی  5.4میلیــارد دالری دارد .حجم
صــادرات ایران به کوبا طی ســالهای  ۱۳۸۸تا
 ۱۳۹۸از  ۱۰میلیــون دالر بــه  ۶هزار دالر تا ســال
 ۹۷رســیده و در ســال  ۹۸نیز صفر شــده است،
لذا بنا شــده کــه روابط تجــاری و اقتصادی بین
دو کشــور با رویکردی که دولت ســیزدهم دارد،
مــورد بازنگری جدی قــرار گیرد.کشــور دیگری
کــه این روزها توســعه روابط بــا آن مد نظر قرار
گرفته ،اندونزی اســت 17 .اردیبهشــت ماه بود
که نایبرئیس مجلــس نمایندگان جمهوری
اندونزی در امور صنعت و توسعه به ایران آمد
و خواهان توســعه روابط تجاری شــد .در ســال
 ،۲۰۱۶هدفگــذاری افزایش مبادالت تجاری با
اندونــزی  20میلیارد دالر تعیینشــده بود؛ اما
در حــال حاضر حجــم مبادالت تجــاری میان
دو کشــور تنها یــک میلیارد دالر اســت ،لذا قرار
شده نقشه راه برای افزایش مبادالت تجاری دو
کشور توسط یک کارگروه تدوین شود .در مقطع
فعلی فعــاالن اقتصــادی میتواننــد کاالهایی
چــون صنایــع فــوالد ،لــواز م خانگــی ،صنایــع
تجهیزات پزشکی ،خودرو و زیستفناوری را به
کشور اندونزی صادر کنند.
در دولــت ســیزدهم همــکاری بــا کشــور
نیجریه هم مد نظر قرار گرفته اســت؛ در سفر
وزیــر مشــاور در امور خارجه نیجریــه به ایران،
بــرای ششــمین اجــاس جامــع کمیســیون
همــکاری مشــترک ،دربــاره توســعه روابــط
تجــاری گفتوگوهــای تخصصــی صــورت
گرفــت .بــر اســاس آمارهــا حجــم مبــادالت
تجــاری ایــران و نیجریه در یک ســال گذشــته
حــدود  ۱۲۵میلیــون دالر بــوده کــه در  ۹مــاه
گذشته رشــد  ۳۰۰درصدی داشــته است .این
عــدد در شــرایطی اســت کــه حجــم تجــارت
خارجــی نیجریــه بیــش از  ۱۰۰میلیــارد دالر
اســت ،لذا میتــوان خیلی بیشــتر از ایــن بازار
بهرهمنــد شــد .از آنجا که نیجریــه مانند ایران
عضو ســازمانهای بینالمللی مشترکی چون
ســازمان همکاریهای اسالمی ،بانک توسعه
اســامی و گــروه  D8اســت ،دو کشــور بیش از
گذشــته همکاریهای مشــترک داشته باشند.
قرار است تا پایان شهریورماه سال جاری نقشه
راه همکاری دو کشور طراحی شود تا بر اساس
آن بخش خصوصی دو کشــور بتواند فعالیت
خــود را آغــاز کننــد .در ایــن میان قرار شــده در
گام نخســت توســعه همکاریهــای تجــاری و
اقتصادی میان دو کشور ایران و نیجریه ،مسیر
تردد تجار و بازرگانان دو کشــور تســهیل شود و
خطــوط هوایی مناســبی بیــن ایــران و نیجریه
برقــرار شــود 20 .خردادمــاه ایــران و نیجریــه
یک ســند اصلی و  ۸ســند فرعی همــکاری در
حوزههای مختلف فرهنگی ،گردشگری ،نفت،
کشاورزی ،ورزشی و تجاری ،استاندارد ،جوانان،
هواپیمایی و...امضا کردند .در این میان هدف
گذاری شــده که تجارت ایــران به قاره آفریقا تا
پایان ســال جاری به  ۲.۵میلیارد دالر برســد و
تا پایان ســال  1404حداقل عدد  ۵تا 6میلیارد
دالر به دست آید .در حال حاضر تجارت ایران
بــا قاره آفریقــا  1.2میلیارد دالر اســت .واردات
قاره آفریقا ،حدود  ۵۸۰میلیارد دالر است.

