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امضای قرارداد با فرانسوی ها برای تامین قطعه 
ATR هواپیماهای

روز گذشته قرارداد ميان ايدرو و رنو پس از ماه ها مذاكره 
نهايي شــد. براســاس قرارداد همکاری مشترک )جوينت 
ونچر( بين ايدرو و شــركت رنو كه امروز به امضا می رسد، 
اين شــركت محصوالت خود را در ايران توليد خواهد كرد. 
در ايــن قرارداد ســهم رنو  60 درصد و ايــدرو 40 درصد 
اســت و ســايت »بن رو« به عنوان آورده ايدرو محسوب 
خواهد شــد ضمن آنکه رنو موظف شده تکنولوژی ساخت 
خودروهايــی كه در اروپا توليد می شــود را به ايران بياورد. 
دو خودرو ســيمبل و داستر به عنوان اولين محصوالت اين 
شــركت مشترک توليد خواهد شد و قرار است در سال اول 
150 هزار و در سال دوم 300 هزار دستگاه توليد كند ضمن 
آن كه با توجه به ســهام اكثريت رنو اين شركت موظف به 
ايجاد مراكز خدمات پس از فروش است تا پيش از اين رنو 
با ســايپا و ايران خودرو همکاری می كــرد و چندی پيش 
اجــازه مجدد توليد خودرو ال 90 را صادر كرد هرچند هنوز 
اجازه افزايش توليد ساندرو را نداده و خريداران ايران مجبور 
هستند برای دريافت آن حداقل 4 ماه انتظار بکشند. با اين 
وجود هنوز قرارداد پژو با ايران خودرو اصلی ترين همکاری 
خودرويی با اروپايی ها است و هنوز جزئيات همکاری سايپا 
با سيتروئن مشخص نشده است اما به طور حتم اين قرارداد 

تنها اتفاق مهم خودرويی در سال جاری نخواهد بود.
در همين ارتبــاط منصور معظمی رئيــس هيئت عامل 
ســازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران با حضور در يك 
برنامه تلويزيوني گفت: پس از برجام فرصتی فراهم شــده 
اســت و صنعت خودرو هم توانست از اين فرصت استفاده 
كند و با مشاركت شركت های صاحب برند جهان در كشور 
قرار اســت خودرويی را توليد كنيم كه هم از نظر قيمت و 
هــم از نظر كيفيت مورد رضايت مردم باشــد. وی با بيان 
اينکه پارســال يــك ميليون و 350 هزار دســتگاه خودرو 
توليد كرديم، ادامه داد: برنامه امســال ما توليد يك ميليون 
و 600 هزار دســتگاه خودرو اســت و اين نشان می دهد ما 
جزو خودروسازان مطرح هستيم. معظمی با اشاره به اينکه 
حضــور در بازار جهانی و صادرات خــودرو موضوعی مهم 
اســت، گفت: از اين بابت دچار مشکل جدی هستيم. وی 
افزود: زمانی ما خودروســاز هســتيم كه به شبکه جهانی 
وصل باشــيم و محصول ما در صحنــه بين المللی خريدار 

داشته باشد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه برجام 
اين فرصت را فراهم كــرد، گفت: تاكنون 6 قرارداد نهايی 
شده اســت يکی قرارداد شركت ايران خودرو و پژو بود كه 
محصول آن وارد بازار شــده است و دو محصول ديگر هم 
به تدريج و تا پايان امســال وارد بازار خواهد شد. وی گفت: 
شركت خودروسازی ســيتروئن هم با شركت خودروسازی 
ســايپا با مشاركت 50-50 قرارداد بســته است كه امسال 
محصــوالت آن وارد بازار می شــود. معظمی با اشــاره به 
اين كه فردا قرارداد شــركت رنو امضا خواهد شــد، افزود: 
شــركت های ماموت، فولکس واگن و هيوندای و اســکانيا 
هم با بخش های خصوصی قرارداد بســته اند. رئيس هيئت 
عامل ســازمان گسترش و نوسازی صنايع با اشاره به اينکه 
كيفيت خودروی توليدی داخل در مقايســه با گذشته بهتر 
شده اســت، افزود: به خودروســازان تاكيد كرده ايم تا اين 
كيفيت را افزايش دهند. معظمی گفت: خودروهای توليدی 
داخل با اســتانداردهای بين المللی و انتظارات مردم فاصله 
دارد. وی با بيان اينکه قراردادهای خارجی موجب افزايش 
كيفيت خودروهای توليدی داخل می شود، افزود: بر اساس 
قرارداد، 40 درصــد متعلق به ايران  و 60 درصد متعلق به 
رنو اســت. معظمی اضافه كرد: اين قرارداد در دو فاز است 
در فاز نخســت، 150 هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم 
150 هزار دستگاه كه در مجموع 300 هزار دستگاه خودرو 
در ســال توليد خواهد شد. وی با اشــاره به اينکه شركت 
رنو در فاز نخســت حدود 660 ميليون يورو سرمايه گذاری 

می كند، گفت: نخســتين توليد اواخر ســال آينده وارد بازار 
می شــود. معظمی ادامه داد: فاز دوم اين قرارداد از ســال 
۲019 آغاز می شود و 3 سال طول می كشد اما هنوز نهايی 
نشده اســت زيرا محصوالت جديدی هســتند. وی گفت: 
از 40 درصد ســهم ايــران، ۲0 درصد متعلق به ســازمان 
گســترش و نوســازی صنايع ايران و ۲0 درصد متعلق به 
شــركت ديگر ايرانی اســت. معظمی افزود: در اين قرارداد 
مقرر شده اســت كه 30 درصد محصول شامل محصول و 
قطعه با مســئوليت رنو بايد صادر شود. رئيس هيئت عامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران گفت: در فاز يك 
دو محصول توليد می شــود يکی نيو داســتر و ديگری نيو 
ســيمبل كه طراحی آن ها در مرحله پايان اســت و پس از 
تحويل كارخانه كارهای اجرايی آغاز شــده است. معظمی 
افزود: بر اســاس اصل 44 ، دولت می تواند در گروه دو ۲0 
درصد سهم بازار را داشته باشــد. وی اضافه كرد: سازمان 
گسترش يك عضو هيئت مديره در شركت ايران خودرو و 
يك عضو هيئت مديره در شركت سايپا دارد كه با توجه به 
ميزان توليد، حدود ۸ ,6 دهم درصد ســهم بازار را داريم و 
قانون تا سقف ۲0 درصد را اجازه داده است بنابراين اقدام ما 
خالف قانون و اصل 44 نيست. معظمی با بيان اينکه حدود 
۲9 مجوز برای شركت های خودروسازی صادر شده است، 
گفت: آن ها تحت هيچ شــرايطی نمی توانند با اين اوضاع و 
احــوال در درازمدت ادامه حيات دهند و راهش اين اســت 
كه با يکديگر ادغام شــوند. وی افزود: سازمان گسترش و 

نوسازی صنايع ايران در اين مرحله نقش كاتاليزور را داشت 
و توانســت ســرمايه گذاری 660 ميليون يورويی را جذب 
كند. معظمی با تاكيد بر اينکه صنعت خودرو بدون قطعه ساز 
معنی ندارد، گفت: 1۲00 قطعه ســاز در كشــور داريم و از 
اين تعداد كمتر از 50 قطعه ســاز بزرگ هستند. وی افزود: 
نمايندگان مجلس هر لحظــه اراده كنند قرارداد در اختيار 
آن ها قرار داده می شود اما نبايد منتشر شود و در هيچ جای 
جهان هم قرارداد را منتشــر نمی كنند. معظمی اضافه كرد: 
در اين قراردادها ديده شــده است كه قطعه سازان داخلی را 

تقويت كنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند.
رئيس هيئت عامل ســازمان گسترش و نوسازی صنايع 
ايران گفت: در قرارداد رنو 15 قطعه ســاز داخلی در كالس 
رنو هستند و در قرارداد ديده شده است كه اين تعداد بايد به 
50 قطعه ســاز برسند و از آخرين فناوری ها برخوردار شوند. 
معظمی با بيان اينکه يکی از وظايف شركت های بين المللی 
كه با ما همکاری می كنند تقويت خودروسازان داخلی است، 
افزود: ســهم ايران از 40 درصد داخلی ســازس در ظرف 
يك  و نيم ســال به 60 درصد می رســد. وی با بيان اينکه 
بر اساس قرارداد جديد شــركت رنو حدود سه هزار نفر به 
طور مستقيم شاغل می شوند، گفت: هاب تحقيق و توسعه 
رنو در ايران قرار می گيرد و قرار نيســت بازار خودمان را در 
اختيار شــركت های خارجی قرار دهيم. رئيس هيئت عامل 
سازمان گســترش و نوســازی صنايع ايران افزود: تربيت 
مدير و نيروی انســانی هم انجام می شود و در دور نخست 
مديرعامل از شركت رنو و رئيس هيئت مديره، نايب رئيس 

هيئت مديره و معاونان مديران از داخل ايران است. 
معظمی با اشاره به اينکه قرارداد رنو پارس قرارداد خوبی 
نبود، گفت: در قرارداد جديد ســاخت گيربکس و شاســی 
ديده شده است. وی ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی 
صنايع ايران قراردادی را هم با بلژيك بسته است تا بتوانيم 
گيربکس دســتی را به اتوماتيك تبديــل كنيم. وی گفت: 
در قرارداد به بحث تعرفه ها اشــاره ای نشده است. معظمی 
گفت: سازمان گســترش و نوسازی صنايع ايران حدود ۲4 
تفاهم نامه داشــته اســت كه از اين تعداد 9 تفاهم نامه به 
قرارداد تبديل شــده اســت و در همه آن ها سرمايه گذاری 
خارجی و ورود ســرمايه و فناوری ديده شده است كه اين 

اقتصاد مقاومتی و با نگاه برون گراست.

رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران گفت: ايران اين بار هم فرصت صادرات به روسيه را خواهد باخت. تحريم های ضد روسی آمريکا، بار ديگر فرصت صادرات محصوالت 
كشاورزی به روسيه را برای ايران افزايش داده است. حال پرسش قابل تامل اين است كه ايران كه در دور قبل تحريم روسيه - به دليل فقدان زيرساخت های الزم- نتوانست بازار اين كشور را به دست بگيرد، طی اين 
مدت توانسته زيرساخت هايی را ايجاد كند يا اين بار نيز در اين بازار شکست خواهد خورد؟ سيدرضی حاجی آقا ميری در گفتگو با پايگاه خبری گسترش در اين باره اظهار كرد: مدت زيادی از تمديد تحريم های روسيه و 

اعمال تحريم های جديد عليه اين كشور از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا نگذشته است و ما در اين فرصت نتوانسته ايم نقاط ضعف را رفع كرده و زيرساخت های مورد نياز را ايجاد كنيم.  وی گفت: ما بايد از تجربه گذشته 
استفاده می كرديم و اقداماتی جدی در اين امر انجام می داديم اما هنوز همان شرايط گذشته را داريم. از اصول صادرات اين است كه بايد برای شرايط خاص، از قبل آماده باشيم و نه اين كه با ايجاد يك فرصت به فکر ايجاد 

زيرساخت بيفتيم. ما بايد خود را برای نياز كشورها به محصوالت ايران آماده كنيم.

آخرین خبر 

ایران باز هم از 
بازار روسیه جا 

می ماند

حاشیه بازار 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به نقص فنی هواپیمای ای تی  آر 
این شــرکت اعالم کرد: ایران ایر ســعی می کند حداکثر تالش خود را برای 
تحقــق اصل رعایت ایمنی به عنوان یکی از اولویت ها به کار گیرد. به گزارش 
ATR روابط عمومی ایران ایر در واکنش به انتشــار خبر »نقص فنی ادامه دار

های نو/تامین قطعه به مشکل خورد« پاسخی را به خبرگزاری تسنیم ارسال 
کرد که عینــا در ذیل می آید؛ »هواپیمای ATR72-600 یکی از ایمن ترین 
هواپیماهای کوتاه برد است و مورد توجه ایرالین های مطرح جهان برای مقاصد 
کوتاه می باشــد. با توجه به شــرایط اقلیمی و جغرافیای ،کشورهای اروپایی 
حداکثر اســتفاده از این هواپیمای پیشرفته را برای انجام پروازهای کم هزینه 
در برنامه پروازی خود دارند. در ایران نیز در حال حاضر فرودگاه های حاشــیه 
دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب  و جزایر آن بیشترین تطابق را 
در این زمینه دارا می باشند.  از سوی دیگر نقص فنی در تمام طول عمر پروازی 
یک هواپیما در هر تایپی ممکن اســت پیش آید که شرکت های هواپیمایی 
تدابیر الزم از جمله تامین قطعات و نیروی انســانی متخصص را برای رفع آن 
پیش بینی می نمایند. در خصوص هواپیماهایATR نیز، بر اساس مذاکرات و 
 ،ATRقرارداد منعقده بین »هما« و کارخانه هواپیماسازی فرانسوی- ایتالیایی
تامین قطعات این هواپیما تداوم داشته و خواهد داشت. شایان ذکر است نقص 
فنی پیش آمده در هواپیمای ATR با رجستر TA در مسیر مشهد به گرگان 
در شب گذشته )چهاردهم مرداد ماه( مشکلی نبوده که نیاز به تعویض قطعه 
داشته باشد و این هواپیما پس از بررسی های الزم توسط متخصصین فنی هما 
امــروز )پانزدهم مرداد ماه( فرودگاه گرگان را به مقصد فرودگاه مهرآباد ترک 
نموده اســت و در حال حاضر آماده سرویس دهی برای انجام پرواز بعدی خود 
می باشد.  بار دیگر تاکید می گردد رعایت ایمنی همواره اولویت اول هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران هما است که سعی می کند حداکثر تالش خود را در 

جهت تحقق این اصل داشته باشد.«

سرمایه گذاری ۶۶۰میلیون یورویی رنو در ایران

رخداد 

نه افزایش چاپ پول داریم نه بی انضباطیم

روند صعودی قیمت آهن، ترمز برید
قيمت آهن در طول كمتر از دو ماه رشد سرسام آور 40 تا 45درصدی را تجربه كرده 
است؛ به طور مثال قيمت ميلگرد در ماه گذشته حدود 13500ريال بوده است درحالی كه 
قيمت امروز آن در حدود ۲۲000ريال اســت؛ اين افزايش قيمت در حالی رخ می دهد 
كه با توجه به ركود بازار مسکن و آهن، افزايش ناگهانی قيمت آهن كمی دور از ذهن 
است و البته اين افزايش ناگهانی موجب آشفته شدن فعاالن اين صنف شده است. در 
همين رابطه محمد آزاد - رئيــس اتحاديه آهن، فوالد و فلزات تهران - در گفتگو با 
اقتصاد آنالين، گفت:  در خرداد ماه قيمت شمش آهن 13 هزار و 500 ريال بوده است، 
درحالی كه امروز قيمت آن به ۲0 هزار ريال رسيده است و  با توجه به اينکه مشتقات 
فلزی از همين شمش ها درست می شود باال رفتن قيمت آهن غيرقابل اجتناب بود. وی 
با اشاره به اينکه بخشی از شمش های آهن در داخل كشور توليد و بخشی از آن نيز وارد 
می شود، افزود: اما بيشتر كارخانه های داخلی كه به توليد شمش مشغول هستند، مانند 
فوالد خوزستان محصوالت خود را به جای ارائه به كارخانه های داخلی، صادر می كنند 
و در مقابل از خارج از كشــور شمش وارد می شود. آزاد همچنين در مورد راهکار مهار 
افزايش روزافزون قيمت ها نيز اظهار كرد: قيمت های جهانی هم افزايش داشته است؛ ما 
زمانی می توانيم قيمت ها را كنترل كنيم كه توليدات خودمان كه از صفر تا صد آن برای 
خودمان است را بفروشيم؛ در آن زمان می توانيم مانع از باال رفتن قيمت ناگهانی آهن 
شويم. اما اگر قرار بر اين باشد كه مرز ها باز باشد ناچار به واردات خواهيم بود و در نتيجه 
نمی توانيم قيمت ها را ثابت نگه داريم. وی همچنين در رابطه با اينکه تا چه زمانی اين 
افزايش قيمت ها را شاهد خواهيم بود، تشريح كرد: من تصور می كنم از اين به بعد تا 

پايان ماه شاهد توقف روند صعودی قيمت ها باشيم.

جزئیات قرارداد خودرویي با یك كمپاني فرانسوي

پایین بودن 
ریسك جهش قیمت مسکن

يك پژوهش گر اقتصاد مسکن معتقد است كه عدم تقابل جدی ميان 
تحوالت خانوار و صدور پروانه ساختمانی و وجود ۲,5 ميليون مسکن 
خالی از ســکنه نشــان می دهد كه ريسك جهش قيمت مسکن در 
كشور بسيار پايين است. فردين يزدانی در گفتگو با فارس، درخصوص 
تاثيرات طوالنی شدن ركود بازار مسکن، گفت: اينکه جهش قيمت 
مسکن در انتظار بازار مسکن به دليل طوالنی شدن ركود مسکن است 
را قبول ندارم و خيلی محتمل نيست. وی افزود: طوالنی شدن ركود در 
بخش مسکن و ساخت وساز خيلی ريسك جهش قيمت مسکن ندارد 
و اين هم به چند دليل است. دبير علمی طرح جامع مسکن ادامه داد: 
اولين دليل آن تغيير ساختار جمعيتی كشور است و تقاضای مسکن در 
حال كم شدن است؛ دوم اينکه بخش مسکن مستقل از ساير بخش ها 
نيست چون مازاد اقتصادی كه در مجموعه اقتصاد شکل می گيرد بايد 
وارد بخش مســکن شود چراكه مسکن يك كاالی مصرفی در دوره 
بلندمدت است. وی اضافه كرد: بنابراين آن بخش اقتصاد هنوز به رشد 
پايدار نرسيده است بنابراين منابع مالی هم برای جهش قيمت مسکن 
وجود ندارد. اين پژوهش گر اقتصاد مسکن با اشاره به اينکه تا زمانی 
كه اقتصاد كالن از ركود خارج نشــود مسکن رونق نخواهد گرفت، 
گفت: مگر اينکه دولت بخواهد يــك اقدام عجيب انجام دهد، خط 
اعتبــاری ايجاد، پول چاپ و  درنهايت ميان مردم توزيع كند و بگويد 
مسکن مجانی تحويل بگيريد. وی افزود: پس هر اقتصادی خواست 
برمبنای مستغالت رشد كند. در نهايت به يك بحران اساسی برخورد 
كرد و اينکه بگوييم بخش مســکن پيشران اقتصاد است شايد زياد 
مناسب نباشــد. هر چند ارتباطات پسين و پيشين زيادی با خود دارد 
اما چون مســکن يك كاالی قابل صدور نيست اتکا به آن و به زور 
منابع مالی نمی توان آن را رشــد داد تا اقتصاد مسکن راه بيفتد و اين 

يك كار غلط است.

پشت پرده اعداد و ارقام تجارت خارجی ۴ ماهه
رئیس کنفدراســیون صادرات ایــران با تحلیل آمار 
تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه ابتدای ســال جاری 
گفت: ســهم کــره جنوبی در تجــارت خارجی ایران 
افزایش و سهم امارات و هند کاهش یافت. به گزارش 
مهر، محمد الهوتی با تشریح وضعیت کنونی صادرات 
غیرنفتی در ۴ ماهه ابتدای ســال جاری گفت: گمرک 
ایران بــه تازگی آمار تجارت خارجــی را اعالم کرده 
که بر اســاس آن میزان تجارت خارجی ایران در این 
مدت ۲۹.۳ میلیارد دالر بوده است. این عدد به لحاظ 

حجمی 6 درصد رشد را نشان می دهد.
رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران افــزود: البته 
بزرگ تر شدن سهم تجارت خارجی ایران در این مدت 
بــه دلیل افزایش واردات بوده اســت، چراکه صادرات 
کاهش داشــته؛ اما با توجه بــه اهدافی که دولت هر 
ســاله اعالم می کند، این اعداد فاصله هایی دارند. این 
درحالی اســت که برخی معتقدند که افزایش واردات 
برای اقتصاد کشــور مناسب نیســت، در حالی که اگر 
حجم و تنوع واردات ایران، به نحوی باشد که کاالهای 
واســطه و تجهیزات را هم در برگیرد، افزایش واردات 
به معنای رشــد تولید داخلی کشور است. وی تصریح 
کرد: موضوع صادرات از دو جنبه قابل تامل اســت، به 
این معنا که صادرات ایران در طول دولت یازدهم ثابت 
مانده و افزایشی نداشــته است، در حالی که بیشترین 
حجم ســبد صادراتی مربوط به مشتقات نفتی است، 
ولی در قســمت ســایر کاالها در ۴ ماهه امســال، با 
رشــد منفی ۱۵ درصد مواجه هستیم که بیان گر این 

است که از اهداف فاصله زیادی داریم، چراکه موضوع 
هدف گذاری های صادرات و اقتصاد مقاومتی باید بیش 

از این در دستور کار قرار می گرفت.
الهوتی میانگین قیمــت کاالهای صادراتی را ۳۵۸ 
دالر در هــر تن عنوان و خاطرنشــان کــرد: این رقم 
علی رغم رشــد، نشــان می دهد که فــروش کاالهای 
صادراتــی ایران بیشــتر خام و واســطه تولید بوده تا 
کاالهای تمام شــده، بنابراین باید سیاست گذاری های 
کشــور به نحوی باشد که در راســتای اجرای اقتصاد 
مقاومتی، صادرات با ایجاد ارزش افزوده باالتر داشــته 
باشــیم. وی با بیان اینکه امارات و هند، سهم کمتری 
را در تجارت خارجی کشــور داشته اند، اظهار داشت: 
این امر نشــان می دهد که ارتباطات مستقیم ایران با 
بازارهای صادراتی برقرار شــده و واســطه ها در حال 
حذف شــدن هستند، در حالی که سهم تجارت با کره 
جنوبی افزایش یافته است. به گفته رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران، واردات کاال با کیفیت باالتر رخ داده و 
طرف های تجاری ایــران را در این رابطه کره و آلمان 

تشکیل می دهند که حائز اهمیت است.
الهوتی در ادامه خاطرنشــان کرد: واردات که ۱۵.۸ 
میلیارد دالر بوده و خودرو ۴۲6 میلیون دالر این عدد 
را تشــکیل داده است، نشان می دهد که سهم واردات 
خــودرو از کل واردات باال نیســت؛ در عین حال باید 
واردات را به ســمت کاالهای واســطه تولید و ماشین 
آالت و تجهیزات سوق داد. وی با بیان اینکه دولت در 
بودجه امســال ۱۲0 میلیارد تومان را به عنوان مشوق 

صادراتی در نظر گرفته اســت، گفت: با گذشت ۵ ماه 
از ســال هنوز این بسته حمایتی ابالغ نشده است که 
به نظر می رســد که ســرعت در موضوع حمایت کند 
اســت و دلیل اینکه صادرات رشــد قابل توجهی پیدا 
نکرده یا با رشــد منفی مواجه است، عدم توجه ویژه 
به صادرات اســت، در حالی که تمــام هدف گذاری ها، 
گفتگوها و شــعارها، موضوع حمایــت از صادرات را 
دنبال می کند ولی در اجرا کمتر شــاهد اجرایی شدن 
حمایت ها هســتیم. الهوتی گفت: رقم در نظر گرفته 
شده در بودجه کشــور، بسیار کمتر از حجم صادرات 
است و البته اتفاق خوبی نیز رخ داده است که از منابع 
صندوق توسعه ملی و بانک ها، قرار است 6۸00 میلیارد 
تومان با نرخ ارزان قیمت در اختیار صادرات قرار گیرد 
که اگر این اتفاق رخ دهد بخشی از مشکالت صادرات 
را حل خواهد کرد. وی با اشــاره به یکسان سازی نرخ 
ارز علیرغم وعده های دولت یازدهم خاطرنشــان کرد: 
واقعی شدن نرخ ارز مهم تر از یکسان سازی نرخ است؛ 
لذا به نظر می رســد که واقعی شــدن نرخ ارز در کنار 
یکسان ســازی آن، می تواند به اقتصاد کشــور کمک 
 کرده و در غیر این صورت مشکالت را برطرف نخواهد 
کــرد.  الهوتی گفــت: آنچه که ما در کنفدراســیون 
بررســی کردیم، موانع صادراتی را در ۳0 بخش دسته 
بنــدی می کند، اما با توجه بــه اولویت بندی که باید 
صورت گیرد، به نظر می رســد که ۵ اولویت اول برای 
دولت دوازدهم پیشــنهاد داد که حمایت از صادرات 
صورت گیرد، واقعی شــدن نرخ ارز متناســب با تورم 

یکی از مهم ترین آن ها اســت. وی سایر اولویتها را نیز 
برشــمرد و تصریح کرد: نرخ تسهیالت برای صادرات 
منطقی نیســت، این درحالی است که تورم ۹ درصد 
اســت، در حالی که نرخ تســهیالت تــا ۲۵ درصد در 
بانک ها اخذ می شــود، بنابراین نرخ تسهیالت دو برابر 
قیمت واقعی خود اســت، بنابراین تــا زمانی که نرخ 
متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعیین نشود، 
قیمت تمام شده کاالها باز هم افزایش خواهد داشت. 
در عین حال اولویت ســوم ساماندهی و کاهش قیمت 
حمل و نقل صادراتی است. الهوتی با تاکید بر ضرورت 
توجه دولت دوازدهم در جذب ســرمایه های خارجی 
در توسعه حمل و نقل کشــور گفت: ارتباطات بانکی 
نیز کماکان به شرایط قبل از تحریم برای فعالیت های 
خارجی کشــور در صادرات و واردات انجام می شــود 
و رئیــس کل بانــک مرکــزی نیز به این امــر اذعان 
داشته اســت، البته اتفاقات خوبی نیز رخ داده است و 
بانک های تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن، 
در گشایش اعتبار و دریافت حواله جات ارزی اقداماتی 
انجام داده اند، اما هنوز شرایط به حالت عادی قبل از 
تحریم برنگشته است. وی اظهار داشت: اولویت دیگر 
اجرای بسته های حمایتی است، این در حالی است که 
اگر دولت به هر دلیلی عالقه ای به اجرای احکام برنامه 
ششــم در خصوص نرخ ارز ندارد، حداقل باید با ارائه 
بسته های حمایتی بتواند قیمت افزایشی هر ساله را به 
نوعی جبران کند. ضمن اینکه بسته های حمایتی که 

تاکنون ارایه شده است، اجرایی نشده است.

اســداهلل قره خانی، سخنگوي کمیســیون انرژي مجلس  
در گفتگو با ایلنــا با تاکید بر اینکه قــرارداد با توتال مورد 
تاییــد و تصویب تمام نهادهای نظارتی قرار گرفته اســت، 
اظهار داشــت: پــس از انعقاد قــرارداد با کنسرســیومی 
تحــت لیدری توتال هیات عالی نظارت متشــکل از رئیس 
دیوان محاســبات، معاون برنامه ریــزی رئیس جمهور، وزیر 
نفــت، دســتگاه های نظارتی و امنیتی، کمیســیون انرژی 
 و برنامــه و بودجه این قرارداد را مورد بررســی و تایید قرار 

دادند.

 وی افزود: به اســتناد ماده ۱۵ قانون نفت، وزیر نفت پس 
از انعقاد قرارداد باید متن آن را به صورت محرمانه در اختیار 
رئیــس مجلس قرار می داد که این کار انجام شــد و رئیس 
مجلس در این رابطه یک کمیته ویژه متشکل از تخصص های 
فنی و مدیریتی در امور قراردادها تعیین کرد که کلیه مباحث 
را بررسی و مورد مداقه قرار داده و نتیجه را به ریاست مجلس 
اعالم کردند. ســخنگوی کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه 
تمامی مراحل قانونی و نظارتی در مورد قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
با توتال طی شده است، گفت: هیات نظارت و هیات تطبیق 

تمــام وظایف خود را مرحله به مرحله انجام داده و ابهام و یا 
شبهه ای هم اگر وجود داشت، رفع شده است. وی با یادآوری 
اینکه هیات عالی نظارت بــر منابع هیدروکربوری کامال در 
حین اجرای قــرارداد نظارت خاص خود را دارند، بیان کرد: 
نظارت صرفا در مرحله اولیه قرارداد نیست بلکه در حین اجرا 
نیز کمیته تعیین شده و تمامی نهادهای نظارتی اختیار دارند 
تا بر مراحل اجرا نظارت کنند ضمن اینکه کمیته ویژه ای نیز 
در کمیســیون انرژی متشکل از 7 نفر این مسئله را همواره 

مورد بررسی قرار داده و نظارت می کنند.

بانك مركزی در حالی ماموريت دفاع از اليحه تغيير نام واحد پولی 
در مجلس را عهده دار شده كه سيف از تعيين تکليف پديده استثنايی 
دو اســمی بودن پول ملی يعنی ريال و تومان در آينده نزديك خبر 
داده است. به گزارش ايبنا، طرح تغيير واحد پولی كشور باالخره پس 
از چند سال تعيين تکليف می شود و به زودی با تصميم گيری نهايی 
مجلس پرونده تغيير نام واحد پول ملی بســته خواهد شد؛ البته اين 
طرح در حالی كليد می خورد كه با تصميم گيری های اوليه تا حدودی 
تفاوت دارد به اين معنا كه قرار نيست نام گذاری جديدی صورت گيرد 
و در عين حال حذف صفرها از پول ملی نيز به زمان ديگری موكول 
می شود. تمامی اين موارد مد نظر بانك مركزی است و در طرحی كه 
دولــت با محوريت بانك مركزی به مجلس خواهد برد اين موضوع 
لحاظ شده است؛ اين در حالی است كه بانك مركزی ماموريت دفاع 
از ايــن اليحه مهم دولت را بر عهده دارد و به نظر می رســد كه به 
عنوان اولين طرح بانك مركزی در آغاز كار دولت دوازدهم در مجلس 

مطرح شود.

با اين اتفاق سرانجام به گفته ولی اهلل سيف رئيس كل بانك مركزی 
پديده اســتثنايی دو نام داشتن و دو اسمی بودن پول ملی كشور حل 
خواهد شد و در نهايت آنچه مدنظر مردم است اعمال می شود. به هر 
حال پيگيری اين موضوع در روزهای آينده و به زودی با بازگشــايی 
دوباره مجلس انجام خواهد شــد. ولی اهلل ســيف رئيس كل بانك 
مركزی در اين باره، صحبت های مهمی را مطرح می كند و می گويد 
كه درباره طرح واحد پول كشــور و حدف صفرها دو ديدگاه در دولت 
وجود داشت كه به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، 
اما جمع بندی ها اين بود كه پيشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانك 
مركزی به مجلس ارسال شود كه اگر به تصويب برسد منجر به حذف 
4 صفر از پول ملی می شود. وی افزود: اما در نهايت جمع بندی دولت 
اين شد كه فعال رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی يعنی حذف صفر.  
آنچه در حال حاضر در اين مرحله مدنظر قرار گرفته اين است كه فعال 
تومان را به عنوان واحد پول ملی كشور در نظر بگيريم و در يکی دو 
سال آينده و پس از اســتمرار و پايداری تورم تك رقمی، صفرها از 

پول ملی حذف شود، بنابراين اجرای اين طرح به آينده موكول شده 
است. رئيس كل بانك مركزی با بيان اينکه با توجه به اين موضوع 
پيشنهادی توسط بانك مركزی تنظيم و در دولت تصويب شد، عنوان 
كرد: دليل تغيير اين تصميم اين بود كه با وجود اينکه در قانون بانك 
مركزی واحد پول ملی ريال است، اما در محاوره های مردم ريال مورد 
اســتفاده قرار نمی گيرد و تومان بکار می رود. ســيف عنوان كرد: در 
برخی مواقع در حذف صفرها هم اشتباهاتی صورت می گيرد، لذا اين 
پديده استثنايی در كشور را حل خواهيم كرد با اين تفاوت كه رفورم 
پولی يکی دو سال ديگر با پايداری نرخ تورم تك رقمی اجرا می شود 
و اين تصميم منطقی و عاقالنه به نظر می رسد. رئيس شورای پول 
و اعتبار با تاكيد بر اينکه اســم واحد پولــی جديد را تومان خواهيم 
گذاشت و اسم جديدی برای آن انتخاب نخواهيم كرد، در عين حال 
گفت كه البته ممکن است در آينده تغييری در اين اسم ايجاد شود،  
منتهی در اين مرحله خير. اين در حالی است كه قرار بود آنچه مردم 

می گويند را بپذيريم.

توتال زیر ذره بین كمیته 7 نفره كمیسیون انرژی

منتفی شدن حذف یك صفر از واحد پول

با وجود انتقاداتی كه نســبت به بی انضباطی بانك مركزی مطرح و بر چاپ پول از 
سوی اين بانك تاكيد می شــود، مديركل اقتصادی بانك مركزی هرگونه ادعايی در 
اين رابطه را رد كرده و با تشريح عملکرد متغيرهای پولی تاكيد دارد كه نه تنها ادعای 
بی انضباطی پولی و افزايش چاپ پول صحت ندارد، بلکه به سمت انتظام بخشی بازار 
پول و مهار رشد بی رويه پايه پولی حركت كرده ايم. ابوالفضل اكرمی در گفتگو با ايسنا، 
با اين توضيح كه برای مقايسه صحيح عملکرد سه دولت گذشته )نهم و دهم و يازدهم( 
در حوزه متغيرهای پولی الزم است تا ارقام همگن با پايه های يکسان مورد استفاده قرار 
گيرد، اظهار كرد: بر اين اساس با توجه به مقايسه ارقام همگن، ادعای بی انضباطی بانك 
مركزی و افزايش چاپ پول در دولت يازدهم از اساس قابل رد خواهد بود. وی در مورد 
اين كه برخی معتقدند طی چند سال اخير افزايش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود 
دارد ضمن تاكيد بر لزوم پرهيز از مقايسه های حجمی و يا رشدهای تراكمی متغيرهای 
اسمی اقتصاد، توضيح داد كه متوسط رشد همگن پايه پولی در دولت نهم 3۲.1، دهم 
1۷.3 و يازدهم 16.4 درصد است. از سوی ديگر متوسط رشد اين متغير در دوره هشت 

ساله دولت های نهم و دهم حدود ۲4.5 درصد بوده است.
مديركل اقتصادی بانك مركزی در اين باره توضيحاتی بيشــتری ارائه كرد و افزود: 
منظور از رشــد همگن محاسبه رشد متغيرهای كالن پولی )نقدينگی و پايه پولی( با 
پايه های يکسان است به گونه ای كه در محاسبه اين متغيرها تعداد بانك ها و موسسات 
اعتباری در دوره های مورد مقايسه به صورت برابر در نظر گرفته می شود. براساس آنچه 
كه اكرمی طبق آمارهای مورد محاسبه بانك مركزی توضيح داد، حجم پايه پولی در 
ســال 1395 حدود 1۷9 هزار و ۸00 ميليارد تومان بوده كه نزديك به 13 هزار و 600 
ميليارد تومان از اين رقم به واسطه افزايش مشموليت آماری و اضافه شدن آمار شش 
بانك و چهار موسسه اعتباری در سال 139۲ به آمارهای پولی و بانکی كشور بوده است. 
اين در حالی است كه در صورت خارج كردن ميزان افزايش شمول آماری، حجم پايه 
پولی در پايان سال 1395 با پايه های يکسان نسبت به انتهای دولت دهم حدود 166 

هزار و 100 ميليارد تومان خواهد بود.
مديركل اقتصادی بانك مركزی با بيان اين كه برای مقايسه صحيح عملکرد دولت ها 
در حوزه متغيرهای پولی بايد ارقام همگن با پايه های يکسان مورد بررسی قرار گيرد، 
ادامه داد: مقايسه ارقام نشان می دهد كه نه تنها نمی توان پذيرفت بانك مركزی دچار 
بی انضباطی بوده و افزايش چاپ پول انجام داده اســت بلکه آمارهای رسمی حاكی از 
آن است كه توانسته ايم در جهت انتزام بخشی به بازار پول و مهار بی رويه پايه پولی از 
متوسط رشد ۲4.5 درصد در دولت نهم و دهم به 16.4 درصد در دولت يازدهم برسيم. 
وی با اشاره به اين كه تغيير تركيب رشد نقدينگی و افزايش سهم ضريب فزاينده در اين 
رشد را می توان از دستاوردهای بانك مركزی دانست، گفت: اين در حالی است كه رشد 
نقدينگی ۲6.1 درصدی تحقق يافته در دولت های نهم و دهم از رشــد ۲4.5 درصدی 
پايه پولی و رشد 1.4 درصدی ضريب فزاينده نقدينگی نشأت گرفته است، در حالی كه 
رشــد ۲5.3 درصدی نقدينگی در 43 ماه نخست دولت يازدهم از مجموع رشد 16.4 
درصدی پايه پولی و رشــد ۷.6 درصدی ضريب فزاينده نقدينگی حاصل شده است. 
اكرمی تاكيد دارد كه برای اهل فن و صاحبنظران اقتصادی واضح است كه نقدينگی 
ايجاد شده در چند سال اخير تركيب سالم تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت 
بانك مركزی تنزل قابل توجهی دارد. به عبارتی ديگر در اين دوره تمركز بيشــتر بر 
استفاده از پول درونی و تزريق كمتر پول بيرونی يا همان پول بانك مركزی بود. اين 
در حالی اســت كه مقايسه رشد ضريب فزاينده نيز نشان دهنده اين موضوع است به 
طوری كه رشــد ضريب فزاينده در دولت نهم منفی 3 درصد، در دولت دهم 6 درصد و 
در دولت يازدهم ۷.6 درصد بوده است. اين مقام مسئول بانك مركزی خواستار شد تا 
تحليل ها در رابطه با مسائل تخصصی به دور از اغراض تخصصی و جناحی بوده و نقدها 

كارشناسی و به طور صحيح انجام شود.


