
با نزديک شدن زمان عرضه سهام آرامکو، ذخاير 
عظيم نف��ت خام و س��ود قابل توج��ه اين غول 
عربستاني، توجه جهانيان را به خود جلب کرده 
اس��ت اما مس��ائل سياس��ي و حکمراني، باعث 

ابهام هايي در ميان سرمايه گذاران شده است. 
اين شرکت دولتي هم اکنون ساالنه حق مالکيت 
بااليي به ش��يوخ ري��اض پرداخ��ت مي کند. اما 
با وجود اعالم ش��اهزاده محمد بن س��لمان در 
مورد ارزش تجاري ۲تريلي��ون دالري آرامکو به 
نظر مي رسد عددي حدود 1/5 تريليون دالر به 

واقعيت نزديک تر است. 
کارشناس��ان برنش��تاين نيز عددي بين 1/۲ تا 
1/5 تريلي��ون دالر را تعيين کرده ان��د. اگر عدد 
1/5 تريلي��ون دالر را در نظر بگيري��م، با در نظر 
گرفتن ۷5 ميليارد دالر سود تقسيم شده اوليه، 
خريداران س��هام آرامکو به س��ودي 5 درصدي 

دست خواهند يافت. 
گفت��ه مي ش��ود ۲۰۰ ميلي��ارد س��هم آرامکو 
منتش��ر خواهد ش��د. نيل بوري��دگ، تحليلگر 
برنش��تاين مي گويد: بزرگي، س��ودآوري و سود 
پرداختي آرامکو از عوامل جذابيت آرامکو براي 
سرمايه گذاران است. اين سهام يک زمين بازي 
ب��راي س��رمايه گذاران خواهد بود. ه��ر چند با 
قيمت هاي پايي��ن کنوني آنها درآم��د کمي به 

دست خواهند آورد. 
در حال حاض��ر، س��رمايه گذاران امريکايي قادر 
به خريد سهام آرامکو نيس��تند. در گام نخست، 
فقط ش��هروندان عربس��تاني مي توانند در بازار 
بورس کوچک عربس��تان س��هام اين ش��رکت 

نفتي را خريداري کنند. همچنين صندوق هاي 
س��رمايه گذاري خارج��ي مي توانن��د ب��ا 5۰۰ 
ميليون دالر آورده در اين مرحله س��هام آرامکو 
را خريداري کنند، لذا ساير سهامداران بايد سهام 

اين صندوق ها را خريد کنند. 
بازار بورس تداول در ري��اض قرار دارد و به دليل 
فضاي خواب آور و کم س��روصداي آن، نشاني از 
محل عرضه س��هام بزرگ ترين ش��رکت تجاري 
دنيا ندارد. حجم معامله هاي روزانه اين بورس در 
هفته گذشته ۷55 ميليون دالر بوده که مقايسه 
اين عدد با معامالت 6۲/3 ميليارد دالري روزانه 
بازار نسداک نشان مي دهد تفاوت ها تا چه ميزان 

بزرگ است. 
در نخس��تين مرحله از فرآيند خصوصي سازي 
آرامکو، بين ۲ تا 5 درصد س��هام آرامکو در بازار 
داخلي و س��پس بازاره��اي بين المللي فروخته 
خواهد ش��د. ش��هروندان س��عودي، بانک هاي 
س��رمايه گذاري و صندوق ه��اي ث��روت مل��ي، 
مهم ترين خريداران آرامکو محسوب مي شوند. 

اگر ارزش اين شرکت 1/5 تريليون دالر در نظر 
گرفته شود، آرامکو بزرگ تر از اپل، مايکروسافت، 
آلفابت يا آمازون به عنوان بزرگ ترين غول هاي 
بازار تجارت دنيا اس��ت. آرامک��و داراي ۲56/9 
ميليارد بش��که ذخيره معادل نفت خام اس��ت. 
اين عدد 1۰ برابر ذخاير غول امريکايي اکس��ون  
موبيل به عنوان بزرگ ترين ش��رکت بين المللي 
نفتي دنيا با ۲۴ ميليارد بشکه ذخيره نفت قابل 

برداشت است. 
بخش اعظ��م ذخاي��ر آرامک��و )۲۲6/8 ميليارد 

بشکه يا 88 درصد کل( نفت و ميعانات است که 
ارزشمندتر از گاز طبيعي مي باشد. در مقابل، فقط 
۴۰ درصد ذخاير هيدروکربوري اکسون  موبيل را 
نفت و  ميعانات تشکيل مي دهد.   آرامکو در سال 
گذشته 111/1 ميليارد دالر درآمد کسب کرد. 
عدد مشابه براي 9 ماه نخس��ت سال جاري 68 
ميليارد دالر بوده است. اين اعداد فاصله زيادي با 

ساير شرکت هاي بزرگ دنيا دارد. 
  پاشنه آشيل آرامکو 

ام��ا اين واگ��ذاري، ب��ا ويژگي هاي��ي غيرعادي 
نيز همراه اس��ت. آرامکو تعهد ک��رده در فاصله 
سال هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ ميالدي به دارندگان 
۲۰۰ ميليارد سهام عرضه شده خود در مجموع 
۷5 ميليارد دالر س��ود پرداخت کند. س��ود هر 
سهم در اين ش��رايط 3۷/5 سنت است. اما هيچ 
کس نمي داند که آيا رياض حاضر به کاهش حق 
مالکيت دريافتي خود از ميادين واگذار شده به 
آرامکو، به ويژه با رکود کنوني حاکم بر بازار نفت 

و قيمت هاي پايين، خواهد بود يا خير. 

اگرچ��ه س��هامداران کوچ��ک ممکن اس��ت از 
اين س��هام اس��تقبال کنند، اما با سقوط قيمت 
نفت، س��رمايه گذاران با کاهش قيمت س��هام و 
ضررهاي س��نگين روب��ه رو خواهند ش��د. چند 
بانک سرمايه گذاري معتقدند پس از سال ۲۰۲۴ 
ميالدي، شاهد کاهش سود تقسيم شده آرامکو 

خواهيم بود. 
تحليلگران مؤسسه برنشتاين پيش بيني کرده اند 
که در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي و با قيمت ميانگين 
6۰ دالري نفت برنت، آرامک��و 9۴ ميليارد دالر 
درآمد خواهد داش��ت. همچنين اگر قيمت نفت 
به ميانگين ۷۰ دالري برسد، درآمد آرامکو 1۰9 
ميليارد دالر خواهد بود. با هزينه سرمايه اي ۴۰ 
ميليارد دالري آرامکو در هر سال، جريان نقدي 
اين ش��رکت کمتر از درآمدها خواه��د بود. اما 
مديران آرامکو به دنب��ال افزايش جريان نقدي 

هستند. 
با در نظر گرفتن ارزش 1/5 تريليون دالري آرامکو 
و قيمت ۷/5 دالري هر س��هم، س��ود پرداختي 
آرامکو کمتر از اکس��ون  موبيل و شورون و بيش 
از بي پي و رويال داچ شل اس��ت. اما در مجموع، 
سود پرداختي 5 درصدي آرامکو از ميانگين سود 
پرداختي پنج غول نفتي بزرگ دنيا کمتر است. 

  چالش حق مالکيت
ميزان دريافت ح��ق مالکيت از آرامکو توس��ط 
دولت عربستان بر ميزان س��ود خالص اين غول 
نفتي تأثي��ر زيادي خواهد داش��ت. بر اس��اس 
مقررات جديد اجرايي شده از ابتداي سال ۲۰۲۰ 
ميالدي، ميزان حق مالکيت دولت عربس��تان از 
۲۰ درصد کنوني به 15 درص��د کاهش خواهد 
يافت اما ب��ا افزايش قيمت نفت ب��ه ۷۰ تا 1۰۰ 
دالر، اين عدد ۴۰ درصد خواهد بود. نرخ کنوني 
۴5 درصد مي باش��د. بدين ترتيب در زمان هاي 
اوج گيري قيمت نفت، بخ��ش اعظم درآمدهاي 
آرامکو روانه خزانه س��عودي ها خواهد شد. اين 
شرايط س��رمايه گذاران را دچار س��ردرگمي و 
نااميدي مي کند.  اما ريسک هاي ديگري نيز در 
کمين خريداران آرامکو قرار دارد. پس از حمالت 
موشکي و پهپادي سپتامبر گذشته به تأسيسات 
آرامکو، نيم��ي از ظرفيت توليد نفت عربس��تان 
متوقف گرديد. روش��ن اس��ت که س��هامداران 
آرامکو در برابر اي��ن اتفاقات ژئوپليتيک بي دفاع 

و آسيب پذير خواهند بود. 
نگراني هاي زيست محيطي را نيز بايد به فهرست 
ريس��ک هاي کنوني افزود. آرامک��و بزرگ ترين 
ش��رکت توليدکننده نفت جهان م��ا و در عين 
حال، آالينده ترين شرکت تجاري دنيا محسوب 
مي شود. همه شرکت هاي نفتي بايد خود را براي 
اجراي تعهدات نشس��ت آب و ه��واي پاريس و 

پرداخت ماليات انتشار کربن آماده کنند. 
در مجموع، خريداران س��هام آرامکو بايد خود را 
براي همه سناريوهاي احتمالي مهيا نمايند. عصر 
تغيير آغاز شده اس��ت، اما تا زمان تبديل آرامکو 
به يک غول تجاري واقعي، همچنان زمان زيادي 

باقي مانده است. 
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ریسکهایيکهسرمایهگذاریدرآرامکوراترسناکميکند
سهام آرامکو براي سرمايه گذاران خارجی جذاب نيست

وحيدحاجيپور
گزارشیک

2برابرتعدادخودروها
کارتسوختصادرشد

ب�ه گفت�ه مديرعام�ل ش�رکت مل�ي پخ�ش فرآورده ه�اي 
نفتي ايران، ت�ا کن�ون دو برابر تع�داد خودروهاي کش�ور کارت 
س�وخت صادر ش�ده اس�ت ولي باز هم ۴۰۰هزار نف�ر در يک ماه 
اخي�ر، تقاض�اي ص�دور کارت س�وخت المثن�ي کرده ان�د. 
به گزارش تس��نيم، آخرين تصميمي که در خصوص کارت سوخت از 
سوي دولت گرفته و اجرايي شده است، مربوط به محدودسازي کارت 
س��وخت جايگاه ها به ۲۰ ليتر در هر نوبت س��وختگيري بوده اس��ت. 
همچنين کارت س��وخت ش��خصي افراد نيز در هر نوبت سوختگيري 
محدوديتي 6۰ ليتري داش��ته و در هر ماه تنها مي توان تا سقف ۲5۰ 
ليتر با هر کارت سوخت شخصي سوختگيري کرد. به گفته مديرعامل 
ش��رکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، تا کن��ون دو برابر تعداد 
خودروهاي کشور کارت سوخت صادر شده، ولي باز هم ۴۰۰ هزار نفر 

در يک ماه اخير، تقاضاي صدور کارت سوخت المثني کرده اند. 

افزایش2۷درصدياجارهبها
درقراردادهايتمدیدشده

بر اس�اس گ�زارش مرک�ز آم�ار اي�ران، در حالي بيش�ترين نرخ 
تورم نقطه ب�ه نقطه اجاره مس�کن مربوط به اس�تان لرس�تان با 
37/2 درص�د افزاي�ش ب�وده ک�ه متوس�ط افزاي�ش هزين�ه 
اجاره به�ا ب�راي کل خانوارهايي که تمدي�د قرارداد داش�ته اند، 
27/1درص�د اس�ت.  در فص�ل تابس�تان 13٩٨ براب�ر ب�ا 
يکي از بخش هاي مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف کننده، بخش 
مسکن است. اين بخش ش��امل زير بخش هاي »اجاره بهاي واحدهاي 
مس��کوني« و »خدمات نگهداري و تعمير واحد مسکوني« )تعميرات 
جزئي واحد مسکوني: لوله کشي، گچ کاري، برق کاري، نصب ايزوگام و...( 
مي باشد. در فصل تابستان 1398، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي 
 مسکوني در مناطق شهري، به عدد 151/9 رسيد که نسبت به فصل قبل

 )1۴۲ %(، 6/9 درصد افزايش داشته است. در اين فصل بيشترين نرخ 
تورم فصلي مربوط به استان لرستان با ۲3/6 درصد افزايش و کمترين آن 
مربوط به استان آذربايجان شرقي با ۲/۷ درصد افزايش مي باشد. گفتني 
است متوس��ط افزايش هزينه اجاره بها براي کل خانوارهايي که تمديد 
قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1398 برابر با ۲۷/1 درصد است. بر 
اين اساس، به نظر مي رسد ميانگين اجاره بها در قراردادهاي تمديدي به 

مراتب بيشتر از ميانگين اجاره بها در قراردادهاي جديد است. 

ثبتنام1۷هزارو۷00نفردرفازاولطرح
مليمسکن

دفت�ر اقتصاد مس�کن از ثبت ن�ام 17ه�زارو7۰۰ نفر در ف�از اول 
ط�رح مل�ي مس�کن خب�ر داد و اع�ام ک�رد: 7٩/2۴ درص�د 
ظرفي�ت ثبت ن�ام س�ه اس�تان در ط�رح مذک�ور تکميل ش�د. 
به گزارش تس��نيم، بنا بر اعالم دفتر س��رمايه گذاري و اقتصاد مسکن 
وزارت راه تاکنون 1۷هزارو68۷ نفر در فاز اول طرح ملي مسکن ثبت نام 
کرده اند. همچنين ظرفيت ثبت نام در استان قم تکميل شده و 8۰ درصد 
ظرفيت ثبت نام سه استان سيستان و بلوچستان، خراسان هاي شمالي و 
جنوبي تکميل شده است. بر اين اساس در خراسان شمالي 1۷۴۷ نفر، 
خراسان جنوبي ۲۴۴8 نفر و سيستان و بلوچستان 9۰9۲ نفر ثبت نام 
کرده اند. در استان قم نيز با ثبت نام ۴۴۰۰ نفر در روز گذشته ۲1 آبان 
ماه ثبت نام متقاضيان در آن استان به پايان رسيد و با تکميل ظرفيت، 
سايت بسته شد. بنا بر آخرين آمار ثبت ش��ده تا کنون ۷9/۲۴ درصد 
از کل ظرفيت در چهار استاِن سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، 

خراسان جنوبي و قم در برنامه اقدام ملي مسکن ثبت نام کرده اند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

143381303سيمان فارس نو
2345213سيمان صوفيان 

13160711لوله وماشين سازي ايران 
268381278كاشي وسراميك حافظ 

578872756نوش مازندران 
16031763آسان پرداخت پرشين

13679651سيمان فارس نو
3341159 گروه صنايع بهشهرايران 

8706414توليدي كاشي تكسرام 
7432353تكنوتار

3706176سيمان صوفيان 
13663650توليدي فوالد سپيد فراب كوير

219661046شيمي داروئي داروپخش 
7651364مهندسي نصيرماشين 

438242086توليدي مهرام 
5400257حفاري شمال

11395542صنايع كاشي وسراميك سينا
10064479سيمان غرب 

216321030سيمان سفيدني ريز
226681079كنترل خوردگي تكين كو

16594790سراميك هاي صنعتي اردكان 
13068622پارس مينو

745823551سپنتا
13168627گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

521052481فرآوري موادمعدني ايران 
169980زامياد

6165293ليزينگ ايران 
293681398الميران

8886423صنايع سيمان دشتستان
2271108ماشين سازي اراك 

18701890مس شهيدباهنر
15030715لعابيران 

14173674حمل ونقل توكا
8624410دوده صنعتي پارس 

9678460داروسازي جابرابن حيان 
10138482كابل البرز

333391587كربن ايران 
8006156نيرومحركه 
9791466مارگارين 

11123529لبنيات كالبر
9592456پمپ سازي ايران 

19410924پارس سويچ 
278501271ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

5645216كمك فنرايندامين 
17669841به پرداخت ملت

8396399كارخانجات توليدي شيشه رازي 
24600635ايران مرينوس 

10236487فرآورده هاي نسوزآذر
17451831ايران تاير

6715319سايپاشيشه 
790002980گروه صنعتي پاكشو
4519215سرمايه گذاري بهمن 

17950854جام دارو
3463164فنرسازي زر

2646126سيمان كردستان
3965188محورسازان ايران خودرو

3181151سرمايه گذاري بوعلي 
333381587درخشان تهران 

347031095صنايع جوشكاب يزد
2361112سرمايه گذاري نيرو
5389197رينگ سازي مشهد

25113636سيمان قائن 
6759321سرمايه گذاري صنعت نفت  
5275251آهنگري تراكتورسازي ايران 

14677698ذغال سنگ نگين ط بس 
327016سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

17042811نيروترانس 
5244249سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

7699309صنعتي آما
2443116عمران وتوسعه فارس 

225229سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
11720547تراكتورسازي ايران 
219150ليزينگ رايان سايپا
281501182بيسكويت گرجي 

10817503سيمان بجنورد
19879565سيمان خاش 

113553افست 
338010پالسكوكار

6050163ماشين سازي نيرومحركه 
12927575كشاورزي ودامپروي مگسال 

9611306فجرانرژي خليج فارس
14150609س.صنايع شيميايي ايران

14487199سيمان تهران 
16159769كارخانجات توليدي شهيد قندي

3108148بيمهپارسيان
270163سيمان دورود

11660274سيمرغ
636423030گروه صنعتي ملي )هلدينگ 

11545335كيميدارو
17983555شكرشاهرود

12071438پرداخت الكترونيك سامان كيش
226916ليزينگ صنعت ومعدن 

7949378كويرتاير
228671088المپ پارس شهاب 

167664سرمايه گذاري سايپا
16398716شهدايران 

4122124تجارت الكترونيك پارسيان
585028ايران ارقام 

11851287مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
5900176فوالدآلياژيايران

9249181گروه مپنا)سهامي عام(
8012290صنعتي بهشهر

22220488نفت بهران 
307998بيمه البرز

28000564آلومراد
824569داده پردازي ايران 

7782115سامان گستراصفهان 
9386172پتروشيمي مبين

4900188سيمان خوزستان
8706202صنايع الستيكي سهند

45977سيمان فارس وخوزستان
427975سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

1258049بورس اوراق بهادارتهران
780001980گروه صنعتي پاكشو

35790916شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
168837سرمايه گذاري خوارزمي

268321277نوردوقطعات فوالدي 
15400277داروسازي سينا

41354سيمان داراب 
11321539سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

14100146فروسيليس ايران 
757151094دشت مرغاب 

373986سرمايه گذاري آتيه دماوند
892179سيمان هگمتان 

440358توسعه معادن وفلزات 
6810236گروه صنعتي بارز

7230310ريخته گري تراكتورسازي ايران 
214511س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها

714917دارويي لقمان 
36015375معدني امالح ايران 

209710گروه بهمن 
1029035داروسازي زاگرس فارمدپارس

15741155گلتاش 
774401140معادن بافق 

736-54000پتروشيمي پارس
672073 ايران دارو
230034بانك سينا

425073پست بانك ايران
23722286كارخانجات داروپخش 

1254013فرآورده هاي تزريقي ايران 
833092شيشه همدان 

1-2275سيمان سپاهان 
21108تأمين سرمايه لوتوس پارسيان
814159داده گسترعصرنوين-هايوب

11365154گروه صنعتي سپاهان 
12789255فنرسازي خاور

7-3631واسپاريملت
76801622پتروشيمي فن اوران

1999987كاشي پارس 
14269278داروسازي اسوه 

7980151ايران ياساتايرورابر
218101آبسال 

ي�ک کارش�ناس اقتصادي ب�ا بي�ان اينکه به 
 راحتي مي توان در کش�ور قاچ�اق کرد، گفت: 
اگر قاچاقچي زرنگ باشد حتي مي تواند براي 
واردات کاالي�ش ارز ۴2۰۰تومان�ي بگيرد و در 
بندر کس�ي نمي پرس�د که اين کاال چيست. 
به گزارش تس��نيم، س��ليمي زاده، کارش��ناس 
اقتصادي در برنامه پايش در خصوص نحوه قاچاق 
کردن تصريح کرد: به  راحتي مي توان در کش��ور 
قاچاق ک��رد. دو راه براي قاچاق هس��ت؛ راه اول 
قاچاق رسمي اس��ت و از گمرک ها انجام مي شود 
که براي اين کار کافي است يک گمرک شلوغ نظير 
گمرک ش��هيد رجايي را انتخاب کرد. ۷۰ درصد 

ترانزيت کشور در اين گمرک است. 
وي ادامه داد: اگر قاچاقچي زرنگ باشد مي تواند 
براي واردات کاالي��ش ارز ۴۲۰۰ توماني بگيرد. 
در بندر تقريباً کس��ي نمي پرس��د ک��ه اين کاال 
چيست و فقط مکاني براي انبار کردن کانتينرها 
به شما مي رود، چون بندر طبق قوانين منطقه آزاد 
محسوب مي شود. انبارها دست سازمان بنادر است 

و با سازمان گمرک هيچ ارتباطي ندارد. 
س��ليمي زاده گفت: هنگام ثبت س��فارش اولين 
جايي اس��ت که کاال اظهار مي شود. هنگام اظهار 
شما مي توانيد بگوييد کاال يخچال است که در آن 
صورت 6۴ درصد تعرفه دارد و مي توانيد بگوييد 
قطع��ات يخچال اس��ت که در آن ص��ورت هفت 
درصد تعرفه را خواهيد پرداخت. در اين خصوص 
مي توان گف��ت که با يک اظهار س��اده 5۴ درصد 

تعرفه پرداخت نمي شود. 
اين کارشناس اقتصادي افزود: برگه ثبت سفارش 
به ارزياب داده مي شود اما باز هم به  دليل کار زياد 
ارزياب ها به  احتمال 9۰ درصد کاال تأييد مي شود. 
نحوه ارزيابي نيز کاماًل س��ليقه اي اس��ت. هنگام 
ارزيابي بايد خود مالک حضور داشته باشد. کانتينر 
نيز به اين صورت بازديد مي ش��ود که فقط چند 
اليه اول اجناس بازديد مي شود و همه کانتينر را 

نمي توان بازديد کرد. 

سليمي زاده ادامه داد: در صورتي که ارزياب متوجه 
شود کاال نادرست اظهار ش��ده است نيز مشکلي 
جدي ب��راي واردکننده ايجاد نمي ش��ود. هنگام 
خروج کاال از گمرک، کانتينر از دستگاه ايکس ري 
عبور مي کند که از اين محل نيز به  علت شلوغي 
گمرک راحت رد مي شود، بنابراين کاالي نادرست 

اظهارشده به  صورت قاچاق وارد کشور مي شود. 
س��ليمي زاده تأکيد کرد: بر اساس ادعاي گمرک 
بيش از 138 هزار ميليارد توم��ان برآورد قاچاق 
کشور است که البته طبق تحقيقات ميزان قاچاق 
کشور بيش از 6۰۰هزار ميليارد تومان است. از اين 
مقدار 1۷ هزار ميليارد تومان آن کشف مي شود 
اما از اين مقدار نيز محکوميت براي هزار ميليارد 
تومانش صادر مي ش��ود، بنابراين عماًل مبارزه با 
قاچاق شوخي است و همه مي توانند قاچاق کنند. 
وي افزود: راه دوم قاچاق کردن، اين اس��ت که با 
هماهنگي يک طرف خارجي فاکتور صادر مي شود 
و اين کاال براي کشوري ثالث است، به اين صورت 
که کانتينر فقط از کش��ور رد مي شود و به کشور 

ثالث مي رسد. کانتينر در گمرک پلمب مي شود اما 
پس از ورود کانتينر به کشور با باز کردن پيچ هاي 
زير کانتينر مي توان کاالي درون آن را با يک کاالي 
جديد جايگزين کرد و پس از آن کاالي قاچاق در 

کشور توزيع مي شود. 
اين کارش��ناس اقتصادي ادام��ه داد: در دنيا همه 
کانتينره��ا GPS دارن��د. در دنيا تنه��ا ۷ درصد 
کانتينرها به صورت تصادفي بازديد مي ش��ود. در 
صورت تخلف واردکننده نيز برخورد شديدي با آنها 
مي گردد به  گونه اي که ديگر قاچاق بصرفه نخواهد 
بود. کارت هاي بازرگان��ي اجاره اي نقش مهمي در 
قاچاق کاال دارند. در کش��ور قانون ب��راي مبارزه با 

قاچاق وجود دارد اما به  درستي اجرا نمي شود. 
  قاچاق ۶۰۰ هزار ميليارد تومان است 

سليمي زاده  تأکيد کرد: بر اساس ادعاي گمرک 
بيش از 138 هزار ميليارد توم��ان برآورد قاچاق 
کشور است که البته طبق تحقيقات ميزان قاچاق 
کشور بيش از 6۰۰ هزار ميليارد تومان است. از اين 
مقدار 1۷ هزار ميليارد تومان آن کشف مي شود 

اما از اين مقدار نيز محکوميت براي هزار ميليارد 
تومانش صادر مي شود. 

  لزوم برخورد قوه قضائيه با اخالگران
در ادامه محمدصادق جعفري، دبير مطالبه گري و 
گفتمان سازي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي آزاد 
گفت: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دي ماه 9۲ 
مصوب شده است ولي شش سال گذشته و انجام 
نمي شود. قانون مي گويد انسان و کاغذ را تا جايي که 

مي شود بايد حذف و سيستم ها را جايگزين کرد. 
جعفري با انتقاد از ع��دم قرائت گزارش تحقيق و 
تفحص مجلس از قاچاق گفت: گزارش آماده شده 
و شنيده شده قرائت براي متخلفان قرائت شده ولي 

براي مردم قرائت نشده و در حال تغييرات است. 
وي گفت: برخي مس��ئوالن مي گوين��د قانون را 
قبول نداريم، قانوني که رئيس جمهور ابالغ و رهبر 
انقالب تأکيد کرده اند که در جواب اين افراد گريزي 
به س��خنان امام خميني)ره( مي زن��م که »غلط 
مي کني که قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول 
ندارد.« مبارزه با قاچاقچي هاي خرد الزم است ولي 
قوه قضائيه بايد يقه کس��اني را بگيرد که مسئول 
بوده اند و شش سال است نگذاشته اند، قانون اجرا 
ش��ود. فعال دانش��جويي گفت: اگر سيستم هاي 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز پاي کار بيايد مگر 
مي شود آمار نداشته باش��يم به چه کساني کارت 
بازرگاني داده اي��م؟ مثاًل پيرزن��ي در همدان که 
از کارت بازرگاني اش سوءاس��تفاده کرده اند و به 
نامش 6۰۰ پورشه آورده اند.  وي ضمن درخواست 
براي برخورد قضايي با مسئوالن متخلف اجراي 
قانون مبارزه با قاچاق که شش سال است قانون را 
اجرا نکرده اند، گفت: آسيب قاچاق فقط به دولت 
نيست، قاچاق يعني فرارسرمايه، يعني بيکاري، 

طالق و فساد در جامعه. 
جعفري گفت: بايد افرادي که اجازه اجراي قانون 
را در اين شش س��ال نداده اند و سالمت و امنيت 
و زندگي مردم را به خط��ر انداخته اند، تاوان پس 

بدهند.

 قاچاقچي هم مي تواند ارز ۴۲۰۰ توماني بگيرد!
يک کارشناس اقتصادی عنوان کرد

گزارش2

سکوتاتاقهايبازرگانيوتعاوندرباره
کاهشرتبهایراندرشاخصفضايکسبوکار

اتاق هاي تعاون و بازرگاني کشور در قبال کاهش رتبه ايران در شاخص 
فضاي کسب و کار سکوت کرده و اعام موضع جدي نکرده اند. آيا 
سايه سنگين دولت بر اتاق بازرگاني ايران تا آنجاست که مطالبات 
خود را فراموش کرده اند يا نشست و برخاست با دولتي ها در شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي باعث تعارفات در آنجا شده است؟

به گزارش تسنيم، در هفته هاي اخير بانک جهاني گزارش سهولت انجام 
کسب و کار که حاکي از تنزل توأمان نمره و رتبه ايران در گزارش سال 
۲۰۲۰ ميالدي بود، منتشر کرد. در البه الي تمام جنجال هايي که در پي 
اطالع رساني ناصحيح وزارت اقتصاد از گزارش بانک جهاني و همچنين 
تحليل هايي که در خصوص داليل و چرايي تنزل جايگاه کشور در محافل 
کارشناسي صورت گرفت، سکوت و انفعال اتاق بازرگاني ايران به عنوان 
يکي از نهادهاي ذيربط در اين موضوع بسيار معنادار و تامل برانگيز است. 
مطالبه گر اصلي بهبود محيط کسب و کار در همه کشورها بخش خصوصي 
است و اصوالً اندازه گيري بهبود محيط کسب و کار بر اساس جمع آوري 
اطالعات از طريق پرسش��نامه هايي که از فعاالن کس��ب و کار دريافت 
مي شود، صورت مي پذيرد، زيرا همه زير شاخص هاي سهولت انجام کسب 
و کار بانک جهاني به بخش خصوصي برمي گردد و آن شاخص ها با هدف 

ايجاد محيط بهتر براي فعاالن اقتصادي ارزيابي مي شوند. 
حال سؤال اساس��ي اين اس��ت که چرا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
کش��اورزي ايران در برابر عدم بهبود محيط کس��ب وکار سکوت کرده 
است؟ و نه به طور رسمي و نه حتي غيررسمي توئيترنشين هاي اتاق نيز 
هيچ واکنشي به دولت نشان نمي دهند. آيا سايه سنگين دولت بر اتاق 
بازرگاني ايران تا آنجاست که مطالبات خود را فراموش کرده اند يا نشست 
و برخاست با دولتي ها در ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 

باعث تعارفات در آنجا شده است.  
 بهبود نيافتن  محيط کسب و کار در ايران و کاهش ۰/1 نمره اي کشور 
در مقابل عدم واکنش ات��اق بازرگاني ايران که خ��ود را پارلمان بخش 
خصوصي مي داند و اتاق تعاون که نماينده تعاوني هاي کشور بايد باشد، 
نش��ان مي دهد ظاهراً مطالبات در رأس اتاق ها با بدنه آنها که به دنبال 
بهبود محيط کسب و کار هستند، متفاوت مي باشد و به نظر مي رسد يکي 
از داليل اصلي اين سکوت، وجود سايه تجار و بازرگانان بر خواسته هاي 
توليدکنندگان و صنعتگران اتاق باشد تا جايي که اتاق بازرگاني ايران در 
هفته هاي اخير در جنجال هاي مربوط به کاهش جايگاه ايران در حوزه 
کسب و کار واکنشي نش��ان نداد و صرفاً اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
کشاورزي تهران تنها به انتشار يک ترجمه از گزارش بانک جهاني با عنوان 
» تضعيف توأم امتياز و رتبه ايران در سهولت انجام کسب و کار ۲۰۲۰« در 

تاريخ 1398/۰8/6 در البه الي گزارش هاي خود بسنده کرد. 

نگراني هاي  زيست محيطي 
را ني�ز باي�د به فهرس�ت 
ريسک هاي کنوني افزود. 
آرامکو بزرگ ترين شرکت 
توليدکننده نفت جهان ما و 
در عين حال، آالينده ترين 
دني�ا  تج�اري  ش�رکت 
مي ش�ود محس�وب 


