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ُمسكني براي كوتاهمدت

توافق سه كشور اروپايي فرانسه،
آلم��ان و انگليس ب��راي روابط
تجاري ب��دون دالر با اي��ران را
نميتوان خوش��بينانه دانست
و ابع��اد حذف دالر از سيس��تم
اقتصادي كشور را ناديده گرفت.
احمدپورفالح
بر همين اساس نميتوان نبود
دالر را به معناي آيندهاي طاليي براي تجارت كش��ور
تلقي كرد .همچنان نفت در دنيا ب��ر پايه دالر خريد و
فروش ميش��ود و با توجه به اينكه بزرگترين منبع
درآمدي ايران نفت است ،همواره درآمدهاي ارزيمان
متكي بر دالر بوده و هست.
طبق قانون انسداد ،بانكي از سوي اروپا ماموريت پيدا
كرده تا بر اس��اس يورو با ايران داد و ستد كند .گرچه
اين موضوع هنوز تا مرحله اجرا و عملياتي شدن فاصله
بسياري دارد و كميسيون اروپا با اعمال قانون انسداد و
براي حفظ همكاريهاي اقتصادي خود با ايران تنها
ميتواند دولتها را مجاب كند تا با تعريف نس��خهاي
براي اين بانك شرايط مبادالت اين كشورها را بر پايه
يورو فراهم كند اما بر اين باور هس��تم كه جايگزيني
دالر ب��ا ارزه��اي ديگر از جمل��ه يورو تنها مس��كني
ب��راي دورهاي گذراس��ت و معالج��ه قطع��ي را براي
بهبود رواب��ط تجاريمان در پي نخواهد داش��ت و در
بلندمدت ميتواند حتي حذف دالر در دادوستدهاي
ما تاثير منفي بگ��ذارد .ضمن اينكه برخي كش��ورها
ترجيح ميدهند اگر جنس خود را به ما ميفروشند،
الس��يمان را بر مبناي دالر يا ارزه��اي قوي و معتبر
دنيا درياف��ت كنند .در نتيجه اينكه يكش��به دالر را
از سيس��تم اقتصاديمان حذف كنيم ،ممكن اس��ت
به لحاظ رواني قابل توجه و اثرگذار باش��د اما به لحاظ
اجرايي به اين راحتيها نخواهد بود.
اميدوارم هرچه زودتر سطح روابط تجاريمان با دنيا
توسعه يابد و با كشورهاي صاحب تكنولوژي به تعامل
برسيم .زيرا سرمايهگذاران خارجي هم به اين نتيجه
رسيدهاند كه ايران ظرفيتهاي اقتصادي گستردهاي
دارد و اين حجم از فعاليتهاي بازرگاني در يك كشور
را نميتوان ناديده گرفت .از س��ويي ايران  10درصد
منابع زيرزميني دنيا را در اختيار دارد و براي شكوفايي
اين ذخاير نياز به جذب س��رمايه داريم و بنا بر همين
داليل بهتر است براي بهبود روابط تجاريمان بهترين
سياستگذاريها را داشته باش��يم .اما فراموش نشود
حذف دالر از اقتصادمان بهراحتي صورت نميگيرد و
اين رويكرد تبعاتي جدي به دنبال خواهد داشت.
بلكه بايد راهي پيدا كنيم تا دالر را هم در س��بدهاي
ارزيمان داش��ته باش��يم مگر اينكه ناگزير باشيم و
صددرصد نخواهيم در مويرگهاي اقتصاد كشور دالر
حركت كند و ناچاريم بحث تهات��ر و مبادله بر مبناي
ارزهاي داخلي كشورها را مطرح كنيم و طعم تجارت
و مراودات را ب��ا ارزهايي مانند يورو ،يوآن چين ،درهم
امارات ،ين ژاپن و باقي ارزهاي ديگر را بچشيم .اما من
به عنوان فعال اقتصادي معتقدم ح��ذف دالر به نوبه
خود خسارتهايي را وارد اقتصاد كشور خواهد كرد و
اين خسارتها تبعات جدي را در پي خواهد داشت.
در بلندمدت نبود و كمبود دالر براي خريد محصولي
حتي در بازارهاي دوم دنيا از نظر رواني باعث افزايش
قيمت دالر خواهد شد زيرا همچنان براي دالر تقاضا
وج��ود دارد و با اجرايي ش��دن ح��ذف دالر امريكا از
مبادالت با ايران ،عرضه اين ارز كاهش خواهد يافت و
با توجه به حجم تقاضاي موجود و نياز برخي مسافران
به دالر ،باز هم افزايش قيمت دالر به صورت نامتناسب
پيشبينيميشود.
رييساتاقبازرگانيمشتركايرانوايتاليا
خبرخوان

رييس اتاق اصناف ايران:

بازار ثانوي ه ترمز «ارز» را ميكشد

رييس ات��اق اصناف ايران معتقد اس��ت كه ب��ازار ثانويه
ميتواند روي كنترل و ساماندهي نوس��انات بازار ارز كه
روي قيمت كاالها ،دس��تمزد و خدمات ني��ز اثرگذاري
باالييدارد،نقشمهميداشتهباشدوترمزافزايشقيمت
را بكش��د .علي فاضلي ،درباره راهاندازي بازار ثانويه ارزي
كه بهطور مس��تقيم بر بازار و قيمت كاالها اثرگذار است،
گفت :بر اساس بررسيهاي مختلف در اتاق اصناف ايران،
كارشناسان معتقدند كه براي ساماندهي نوسانات ارزي،
بازار ثانويه ميتواند راهكار مناسبي باشد كه اين موضوع
از س��وي اتاق اصناف نيز به دولت پيشنهاد شده بود ،چرا
كه نوسانات قيمت ارز بر قيمت كاال ،دستمزد و خدمات
بسيار اثرگذار اس��ت؛ لذا بايد به ساماندهي و نظمبخشي
آنها توجه بيشتري كنيم .وي افزود :البته در جلسات اتاق
اصناف مس��ائلي مانند ماليات بر ارزش افزوده ،حق بيمه
كارفرمايان و ...نيز در ش��رايط كنوني مورد بررس��ي قرار
گرفت .فاضلي با بيان اينكه تخصيص بستههاي حمايتي
از ديگر پيشنهادهاي كارشناسان اتاق اصناف ايران است،
اظهار كرد :نظامهاي توليد و توزيع به صورت توامان بايد
نسبت به مس��ائلي مانند كارخانههاي توليدي ،كاالهاي
وارداتي ،چگونگي تخصيص ارز به بنگاهه��اي بزرگ و...
پاسخگو باش��ند ،چرا كه اتاق اصناف نميتواند مسوول
كنترل بازار باشد و نداند چه كااليي با كدام ارز وارد كشور
شده و در اختيار كدام شبكه قرار دارد .رييس اتاق اصناف
ايران تاكيد كرد :در پي جلس��ات و پيگيريهاي صورت
گرفته ،همه پيش��نهادات و راهكارهاي بخش خصوصي
و كارشناسان دريافت شد و وزير صنعت ،معدن و تجارت
نيز اعالم كرد كه دستورالعمل اخير ابالغ شده وحي منزل
نيست و اگر ضعفي داشته باشد ،قطعا اصالح خواهد شد؛
بنابراين اميدواريم هر چه سريعتر مش��كالت بازاريان و
كسبهباتوجهبهارادهمليموجودحلشود .ايسنا

eghtesad@etemadnewspaper.ir

يورو به جاي دالر

آلترناتيو دالر

فعاالن بخش خصوصي درباره تجارت با يورو چه نظري دارند؟

از مب��ادالت تج��اري به نفع
گروه اقتصادي|دوش��نبه
تجارتاستيازيانآورخواهد
گذشته س��ه قدرت اروپايي
كشف قيمت در بازار دوم ارزي
بود؟ به باور فعاالن اقتصادي
براي تج��ارت غي��ردالري با
ايران تواف��ق خ��ود را اعالم دالر؛،7523درهم؛2050تومان
حذف دالر از مبادالت تجاري
كردن��د .فرانس��ه ،آلم��ان و قيمت دالر در نخس��تين معامله ب��ازار دوم ارز اگرچ��ه در مقاطع��ي مطرح
انگليس س��ه ق��درت بزرگ  7523تومان تعيين ش��د .دبير اس��بق كانون ميشده اما به دليل وابستگي
اروپايي و عضو برجام با هدف صراف��ان اي��ران به ف��ارس گفت :روز گذش��ته بودجه ب��ه درآمدهاي نفتي
حفاظ��ت از فعاليته��اي نخس��تين معامله صادركنن��دگان غيرنفتي و كش��ور هيچگاه عملي نشده
با ز ر گا نيش��ر كتها ي غيرپتروشيمي در بازار ثانويه ارز انجام و براساس است .آنها معتقدند استفاده
كشورهايش��ان در مقاب��ل درهم با نرخ 2050توماني معادل هر دالر 7523از يورو به ج��اي دالر همانند
تحريمهايواشنگتنتصميم توماني انجام ش��د .امير نجومي افزود :با آغاز به مس��كني براي روابط تجاري
گرفتند تا ب��دون دالر با ايران كار اين بازار نخس��تين معامله صادركنندگان ايران با اروپا ميماند كه تنها
م��راودات تج��اري انج��ام غيرنفتي و غيرپتروش��يمي ب��ا ارز درهم به نرخ در دورهاي كوتاهمدت اثرگذار
دهند .تصميم��ي كه پيش فروش 2050تومان معادل هر دالر 7523تومان خواه��د ب��ود و در بلندمدت
تبعاتي خوبي ب��راي اقتصاد
از اين كميسيون اروپا تحت درسامانهنيماوازطريقصرافيرويالانجامشد.
كشور به جا نخواهد گذاشت.
قان��ون انس��داد زمينههاي
ورود به آن را ب��راي ايران مهيا كرد و ط��ي بيانيه 4بندي فعاالنبخشخصوصيحذفدالررادرراستايسهولتدر
عالوه بر تعريف مدلهاي همكاري جديد سعي كرد موانع مراودات بانكي و نبود دخالتهاي امريكا و تحريمهاي آن
سرمايهگذاريهاي مشترك ايران با كشورهاي اروپايي را مثبتتلقيميكننداماآنهابراينباورندكهحذفناگهاني
بردارد .تحت اين قانون پيروي شركتهاي اتحاديه اروپا از اين ارز سبب بروز مش��كالت ديگري در جريان اقتصادي
تحريمهايفرامرزيامريكاممنوعاعالمشدوبهشركتها كش��ور خواهد ش��د و بهتر اس��ت در اين فص��ل از روابط
اجازه داده شد تا زيانهاي ناشي از اين تحريمها را از عامل تجاري ايران تنها در برخي از مبادالت با كشورهاي خاص
آن دريافت كنند .حال توافقي براي ح��ذف دالر امريكا از دالر حذف ش��ود .در حالي تجارت غيردالري اروپا با ايران
روابط تجاري كشورهاي اروپايي با ايران مطرح شده و وزير منوط بر حذف دالر با اما و اگرهايي روبهرو شده كه بايد ديد
خارجه ايران معتقد است تمام اعضاي برجام كه الاقل سه سياستگذارانباچهتاكتيكيازاينتوافقاروپايياستقبال
عضو آن از متحدين نزديك امريكا هستند ،اراده سياسي ميكنندوچگونهتحريمهايامريكاعليهاقتصادكشوررابا
دارند تا در مقابل اقدام امريكا بايس��تند .اما آيا حذف دالر استفادهازيوروخنثي ميكنند؟

دو روي سكه يك تصميم
تفاه��م ب��راي رواب��ط تجاري
غيردالري ايران با كش��ورهاي
اروپاي��ي را حركت��ي مثب��ت
ميدانموباوردارمباحذفسايه
امريكا از مراودات تجاري ايران،
محمدرضا نجفيمنش در برابر فش��ارهاي اين كشور
ب��راي ايج��اد محدوديتهاي
اقتص��ادي موفق خواهيم ش��د .در فصل جديدي كه
با حذف دالر ب��راي مراودات تجاري ما با كش��ورهاي
اروپايي فرا رس��يده ،اگر سياس��تگذاريها به سمتي
هدايت شود تا از ديگر ارزهاي معتبر دنيا مانند يورو،
يوان و درهم بهرهمند شويم ،طبيعتا به تدريج كنترل
و دخالت امري��كا در روابط تجاري ما قطع ميش��ود.
بنابراين اينكه س��ه قدرت بزرگ اروپايي عضو توافق
هس��تهاي تصميم گرفتهاند روابط تج��اري خود را با
تهران بدون كاربرد دالر امري��كا ادامه دهند ،را بايد به
فال نيك گرفت .زيرا حذف دالر و س��ايه دخالتهاي
امري��كا از مبادالت م��ا روابط تجاري ما را به س��متي
س��وق ميدهد كه فعاالن اقتصادي كشور در تجارت
با كش��ورهاي اروپايي منتفع ش��وند و اعمال فشار و
تحريمهاي امريكا بدون نتيجه بماند .از اين رو روابط
تجاري بدون اس��تفاده از دالر فرصت��ي را در اختيار
ايرانيان فعال در ح��وزه بازرگاني ق��رار ميدهد و اگر
در اين س��الها طعم مبادله بدون دالر را نچشيدند و
تمامي محاسبات ارزيش��ان بر پايه دالر بوده است،
حال با اس��تفاده از ارز ديگري به تجارت بپردازند .اما
س��والهايي كه پس از حذف دالر از مب��ادالت براي

فعاالن اقتصادي ب��ه وجود ميآيد اين اس��ت كه اگر
كشوري صرفا خريد و فروش��ش بر پايه دالر بود ،آن
زمان تاجران ايراني چه كنند؟ مس��لما روابط تجاري
بدون دالر براي بخش خصوصي اي��ن امكان را فراهم
ميكند كه با هر كش��وري كه فعاالن آن بخواهند ،بر
مبناي ارز متعلق به آن كشور مبادله داشته باشد و اين
امر خوبي است اما در آناليز چنين تصميمي فراموش
نشود ممكن است برخي كش��ورهاي مورد هدف در
مبادله با ما واردات و صادراتش��ان صرفا بر پايه دالر
باشد .اگرچه در سالهاي اخير دالر يكي از خألهايي
بوده كه حوزه تجارت ما درگير آن بوده و هر بار امريكا
با اعمال تحريمه��ا درآمدهاي دالري ايران را نش��انه
گرفته و قصد داشته با ايجاد محدوديتهاي تجاري ما
با شركتهاي اروپايي مشكلآفريني كند اما بايد ديد
پس از اج��راي چنين توافقي مبادالت م��ا بدون دالر
چه مسيري را طي ميكنند .ين توافق موقعيتي است
كه نصيبمان شده تا س��ايه امريكا را از مبادالتمان
حذف كنيم و با كش��ورهاي عالقهمند به تجارت با ما
همكاريمان را دوام بخشيم زيرا در همين مقطع كه
امريكا به ظن خود جنگ اقتصادي جدي عليه ايران
شروعكرده،مااشتياقواميدواريبسياريدرچشمان
نمايندگان شركتهاي خارجي براي سرمايهگذاري
در اي��ران ميبينيم .براي جلب اعتم��اد آنها هم بهتر
اس��ت بس��تري مطمئن براي همكاري فراهم كرد تا
شركتهايخارجيمتوجهشوندآيندهتجارتكشور
برايسياستگذارانايرانمهماست.
رييسكميسيونكسبوكاراتاقتهران

دستاورد مثبت حذف دالر
حذف دالر از مبادالت تجاري
تصميم تازهاي براي اقتصاد
اي��ران نيس��ت .همانطور كه
قبال بانك مركزي به سازمان
توس��عه و تجارت اعالم كرده
مهديپورقاضي ب��ود ام��كان ثبتس��فارش
واردات كاال ب��ا دالر امريكا در
سامانه سازمان توسعه تجارت فراهم است ،در حالي
كه سياست دولت حذف دالر از مبادالت و استفاده از
ارزهاي ديگر است .حال كه فرانسه ،آلمان و انگليس،
س��ه قدرت بزرگ اروپايي عضو توافق هستهاي براي
حذف دالر امريكا از روابط تجاري خود با ايران توافق
كردهاند ،معتقدم اين موض��وع از لحاظ تبليغاتي در
عرصه بينالملل حركتي مثبت بوده است .زيرا در اين
س��الها ما هر مبادله دالري كه داشتيم ،يك سر آن
به امريكا ختم ميشد و اين موضوع بهشدت تجارت
ما را تحت تاثير قرار داده اس��ت .پيوسته گزارشهاي
مبادالت تجاري ايران بر مبناي دالر مورد توجه امريكا
قرار گرفته و طي اين سالها به دليل وجود تنشهاي
سياسي ميان ايران و امريكا ،تبعات منفي تجارت ما را
محاصره ميكرد .به همين دليل حدف دالر از تجارت
با كشورهاي اروپايي به عنوان يك رويكرد در عرصه
بينالمللي بهتر بود از س��الهاي گذشته نيز دنبال و
اجرايي ميشد .اگرچه درآمدهاي نفتي ايران به دالر
در عدم تحقق اين موضوع بيتاثير نيست .با توجه به
اينكه فروش نفت ايران با دالر اس��ت و دريافتيهاي

اقتصاد

آن با دالر ص��ورت ميگيرد ،سياس��تگذاران در اين
مدت به ناچار در راس��تاي حفظ دالر تالش كردهاند.
اما حال كه اين توافق از س��وي اعضاي اروپايي برجام
براي تجارت بدون دالر صورت گرفته ،درس��ت است
كه در ظاهر روزنهاي اميدبخش به سوي تجارت ايران
باز شده اما فراموش نكنيم تغيير ماهوي روابط تجاري
ايران اتفاق نخواهد افتاد .حتي ما در مبادالت تجاري
با ارزهاي ديگري مانند يورو ،ي��ن ،يوآن و درهم نيز با
مشكالتي روبرو هستيم .بنابراين فقط دالر نيست كه
گره گشايش روابط تجاري ما با كشورهاي ديگر است.
ممكن است حذف دالر از روابط تجاري با كشورهاي
اروپايي يك قدم كار را آسانتر از گذشته كند اما بهبود
مراودات تجاريمان فقط در گ��روي تعيين يك ارز
جديدنيستوحذفدالرتنهاپيمودنيكقدممثبت
در مسير رونق اقتصاد است .البته باور دارم اين تصميم
برجامياثرمثبتيدراقتصادكشورخواهدگذاشت.اما
اينكهفكركنيمچنينتصميميصرفاميتواندتمامي
مشكالتاقتصادماراحلكندياتغييريچشمگيردر
شرايط اقتصادي كشور ايجاد كند ،اشتباه است و در
بلندمدت بهتر است سياس��تهاي كارشناسي شده
ديگري در راس��تاي بهبود روابط در ح��وزه بازرگاني
اجرا كرد .ح��ذف دالر و چرخش به س��مت يورو در
بازار داخلي تاثي��ري جزيي و كوتاهم��دت دارد اما در
بلندمدت همان نرخ يورو ميتواند مورد مالك كاالها
قرارگيرد.
عضواتاقبازرگاني
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امكانسنجيتحريمنفتي

متحدان ترامپ ميتوانند نفت ايران را حذف كنند؟

گروه اقتصادي| تهديدهاي مس��تقيم و غيرمستقيم
ايران در مورد بستن تنگه هرمز ،فعاالن بازار نفت را گوش
به زنگ كرده است .اينكه اروپاييها خواهند توانست ايران
را به «برجام» ب��دون امريكا راضي كنند يا نه ،پرسش��ي
بيشتر سياسي و چگونگي پيش رفتن تحوالت در خليج
فارس و درياي عمان ،سوالي عمدتا استراتژيك به لحاظ
نظامي ،اما نگاه نفتيها متوجه شرايط خود بازار است .آيا
امكان حذف نفت ايران از بازارهاي جهاني وجود دارد؟ در
صورتي كه نس��بت عرضه و تقاضا چنين امري را ممكن
كند،سناريوهايقيمتياينبازارچههستند؟
چندي پيش دونالد ترامپ از عربستانيها قول گرفت كه
در صورت به صفر رسيدن توليد نفت ايران ،توليد خود را
به  2ميليون بشكه در روز برساند .با اين همه ،جدا از اينكه
دور از ذهن اس��ت عربس��تان براي مدتي طوالني بتواند
چنينتوليديداشتهباشد،شرايطبازارنيزموفقيتكامل
سياستهاي ترامپ را دشوار ميكند .شاخص نايمكس
كه از عمدهترين شاخصهاي بازارهاي جهاني نفت است،
پس از اشاره ضمني حسن روحاني به توانايي ايران در منع
گذر نفت از تنگه هرمز رشد داشته كه با وجود اندك بودن،
زاويهنگاهبازاربهتحوالترابرجستهميكند.
نيك كانينگهام در «اويل پرايس» مينويسد« :نگاهي به
قيمتها در دوره تحريمهاي اوباما روند افزايشي را نشان
ميدهد .در آن شرايط،نفت برنت مرز 100دالر را رد كرد
و صادرات نفت ايران يك ميليون بش��كه در روز كاهش
يافت .پس حاال كه بهاي نفت بسيار كمتر است ،ترامپ
نبايد در به صفر رساندن توليد ايران به مشكلي بخورد،
درست است؟ نه!» نويس��نده توضيح ميدهد كه اوباما
اين شانس را داش��ت كه با رونق نفت شيل روبهرو باشد.
توليد نفت امريكا بين سالهاي  2012و 2018تقريبا 3
ميليونبشكهافزايشيافتكهبهراحتيافتيكميليون
بشكهاي نفت ايران را جبران ميكرد .ولي اكنون با تغيير
شرايط توليدكنندههاي ش��يل احتمال ناتواني آنها در

جبراننبودنفتايرانوجوددارد.
از سوي ديگر ،داس��تان تنها ذخاير امريكا نيست ،بازار با
اختالل توليد در ونزوئ�لا ،ليبي و آنگوال روبهرو اس��ت و
خاورميانه هم ناآرام اس��ت .عرضه فعال كمتر از قبل شده
است.اخيرادريكيازاسناد«بانكامريكامريللينچ»آمده
است«:تحريمهايقبليفقطازآنجاممكنشدهبودندكه
توليدنفتشيلامريكاباسرعتبيشتريازانتظارافزايش
مييافت و توليد ليبي هم به بازار بازگش��ته بود .به عالوه،
تقاضا در بازار در آن س��الها كم بود .اين در حالي اس��ت
كه اين روزها تقاضا زياد است ».به اين نيز بايد توجه كرد
كه اوباما با همراه كردن متحدانش ،سياس��تي محتاطانه
را پيش گرفت اما ترامپ با ح��رف زدن از «تحمل صفر»
همين حاال هم بازار را متاثر كرده است .به قول جان كمپ،
نويسنده رويترز ،كاخ سفيد ميتواند صادرات نفت ايران
را به صفر برس��اند ،يا ميتواند قيمتهاي متوسط بنزين
داشتهباشد ،اماهر دو راباهمنميتواند داشتهباشد».نكته
اينمساله،اهميتسياسيبهايبنزيناست.
با اين حال ،همه موافق نيستند كه به صفر رساندن توليد
نفت ايران ناممكن يا بس��يار دشوار اس��ت« .نگراني» يا
«اميد» اين دس��ته وابسته به اش��تياق فروش دوستان و
دشمنان ايران اس��ت .اما حتي اگر تحريم نفتي ايران هم
ممكنشود،بازارهادرماليمترينحالت،جهشقيمتياي
را تجربه خواهند كرد كه قادر به عبور از آن هستند .بانك
امريكا معتقد است كه در صورت حذف كامل نفت ايران از
بازار ،بهاي اين كاالي اساسي به بيش از 120دالر ميرسد.
همين حاال هم نفت خام از ابتداي س��ال جاري ميالدي
حدود  30دالر رش��د كرده است .سهشنبه ،اعتصابهاي
نروژ نيز به ديگر نگرانيها اضافه شد و بهاي هر بشكه نفت
برنتراكهازديگرشاخصهايعمدهبازاراست،بهنزديك
 80دالر رساند .در چنين شرايطي ،نماينده ايران در اوپك
ميگويدتحريمايرانبهايهربشكهطاليسياهرابه140
دالرخواهدرساند.

جاي خالي ثبت سفارشهاي واقعي
با توجه ب��ه اع�لام وزارت صنعت
معدن و تجارت و سازمان بازرسي
مبني ب��ر تاييد ب��روز تخلفات در
سامانه ثبت سفارش براي واردات
اينموضوعبهذهنمتبادرميشود
فرهاد احتشامزاد كهيكيازكاالهايغيرقابلقاچاق
در كش��ور كه به راحتي سوابق آن
نيز از طريق وزارت صنعت مع��دن و تجارت ،راهنمايي و
رانندگي ،ش��هرداري ،گمركات و سازمان استاندارد قابل
رديابي اس��ت خودرو وارداتي اس��ت .لذا دخل و تصرف
به هر نوع در اين فرآيند اعم از هك سيستم يا انجام ثبت
سفارشهاي صوري در نهايت جسارت از سوي متخلفاني
صورت پذيرفته اس��ت كه با وجود شفافيت بسيار باالي
فرآيند ظاهرا اطمينان از عدم شناس��ايي داش��تهاند كه
خوشبختانهاخيراپسازافشاگريهاييكيازتشكلهاي
عضو فدراسيون واردات آنها به دام افتادهاند .توجه به اين
نكته ضروري است كه آيا اين تخلفات در خصوص ساير
كاالها كه به صورت دورهاي محدود يا مس��دود ميشوند
و رديايي آنها به مراتب پيچيدهتر اس��ت نيز واقع شده يا
خير .برخي از كااله��اي وارداتي ديگر ني��ز در دورههاي
زمانيمختلفدارايماهيتتوقفيامحدودسازيبودهاند
كه در هنگام بروز محدوديتها ،قطعا عبور از تحريمهاي
سيس��تمي براي متخلفان جذاب و س��ودآور بوده است.
براي مثال ميتوان كاالهايي مانند برنج ،چاي ،تخممرغ،
گندم ،ورقهاي فلزي و فوالد و برخ��ي داروها را به عنوان
برخي از مهمترين كاالهاي داراي قابليت دخل و تصرف
در ثبت سفارشات نام برد .آنچه اكنون ميتواند باورهاي
آس��يبديده مردم را التيام و تا حدي باع��ث ايجاد ثبات
امنيت رواني شود ،اصل شفافس��ازي كه ظاهرا مبناي
حركتهاي اخير دولتمردان مطرح ميش��ود؛ اصلي كه
جزو اصول اوليه تجارت هس��ت .اصلي ك��ه بايد در همه
ابعاد تجارت رخ دهد .ش��فافيت زماني اس��ت كه شما به
عنوان نمونه از طريق مشاهده شيش ه شفاف يك پنجره
قادر به مشاهده اشيا باشيد .انتشار اطالعات در همه ابعاد
تجارت ،طبق قانون بايد به اين آس��اني قابل انتشار باشد؛
در غير اين صورت شفافس��ازي رخ نداده اس��ت .صرفا
با انتش��ار اطالعات دقيق ميتوان نتيج��ه گرفت ،اصل
شفافيت در سيس��تم موجود فرآيندي در حال تكامل و
رو به رشد است و سير اين تكامل نيز مبناي جهت تغيير
در ساختار موجود است .برخورد جدي نهادهاي نظارتي
در خصوص شناسايي ساير تخلفات مشابه پنهان مانده،
اتخاذ راهكارهاي عملياتي ،جلوگي��ري از تكرار موضوع
و برخورد جدي با افراد س��ودجو اس��ت .فعاالن تجاري و
سرمايهگذاران خارجي نيز در حال رصد رفتار حكومت در
اين مورد خواهند بود تا بر آن اساس نگرش تجاري خود را
مورد بازنگري قرار دهند و از اين طريق اعالم دولت براي
جلوگيريتضييعحقوقمشتريانراراستيكنند.
رييسكنفدراسيونواردات

نوبتدوم

آگهي مناقصــه عمومی دو مرحله ای

نگهداری کامل محدوده پارک شهر ،پارک سیمرغ و نیلوفر تا انتهای
پارک جنگلی ،باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش
شماره مناقصه :ن/ع97/05/
نام مناقصهگزار :شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نشانی مناقصهگزار:
 دفتر مرکزی :جزيره كيش -میدان خلیج فارس -بلوار ایران -مجتمع اداری پارس -ش�رکت عمران ،آب و خدمات منطقهآزاد کیش  .تلفن 076 -44421380
 دفتر تهران :بزرگراه آفریقا -باالتر از چهارراه ش�هید حقانی (جهان کودک) -نبش خیابان کیش -ساختمان شماره - 45طبقه همکف .تلفن021 –88780747 :
موضوع مناقصه :نگهداری کامل محدوده پارک شهر ،پارک سیمرغ و پارک نیلوفر تا انتهای پارک جنگلی ،باغ راه ایرانی و
پارک خانواده در جزیره زیبای کیش
مبلغ برآورد ( 52.541.096.021 :پنجاه و دو میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و نود و شش هزار و بیست و یک ریال)
تاریخ فروش اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا ساعت  15مورخ 1397/04/25
آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها :از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت  15مورخ 1397/05/06
محل فروش و تحویل پیشنهادها :دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصهگزار
تاریخ و محل گشایش پیشنهادها 10 :صبح مورخ  1397/05/08در دفتر مرکزی مناقصهگزار
تبصره:حضورنمایندهتاماالختیارپیشنهاددهندگاندرجلسهبازگشاییدرصورتارائهمعرفینامهمعتبرکتبی،مجازمیباشد.
مبلغ خرید اسناد مناقصه( 2.000.000 :دو میلیون) ریال
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  2.550.521.920 :ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 -1ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  4110-820-77788999-1نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
 -2ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصهگزار
 -3ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
ترتیب دریافت اسناد مناقصه:
ش�رکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اس�ناد باید پیش�نهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصهگزار
تسلیم نمایند :
 -1تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 -2تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 -3دریافت رسید تحویل پیشنهادها
سایر شرایط مناقصه:
 به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیش�نهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلق ًاترتیب اثر داده نخواهد شد.
 به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا ش�ماره تلف�ن  076-44421380تم�اس ي�ا ب�ه س�ايت ه�ای  www.kish.irو www.urban.kish.irمراجعه فرماييد .

