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شــمار بانک های کارگزار نظام بانکی ایران در آغاز دولت 
یازدهم به دلیل تشــدید تحریم هــای بانکی به پایین ترین 
میزان رسیده بود، اما اکنون شاهد فعالیت 234 بانک خارجی 
در این عرصه هســتیم. شمار بانک های کارگزار نظام بانکی 
ایــران در دولت های نهم و دهــم، روند نزولی را طی کرد و 
در ســال 1393 با توجه به افزایش فشــار تحریم های بین 
المللی به پایین ترین میزان رســید. آمارهای بانک مرکزی 
نشان می دهد 633 بانک در سال 1385 کارگزار نظام بانکی 
ایران بودند که 277 مورد در آســیا، 283 بانک در اروپا و 35 
مورد در آفریقا قرار داشــت. سهم قاره آمریکا نیز 24 بانک و 
اقیانوســیه 14 بانک بود. این رقم پیش از تشدید تحریم ها 
و محدودیت های بانکی در ســال 1390 به 164 فقره تقلیل 

یافت.
بر اســاس این آمار، در فاصله ســال های 1386 تا 1391 
شــمار بانک های کارگزار نظام بانکی ایــران به ترتیب به 
513 ، 364، 340، 264، 164 و 119 مــورد کاهش یافت که 
نشــاندهنده پیوند این امر با تحریم هاست. شمار بانک های 
دارای روابط کارگزاری با ایران در قاره اقیانوســیه در ســال 
1389 به صفر رسید و شمار بانک های اروپایی همکار نیز در 
سال 1390 به کمتر از نصف )97 مورد( کاهش یافت. شمار 
بانک های کارگزار ایران در سال 1391 به 119 مورد رسید و 
به دلیل تشدید تحریم ها در سال 1392، دو رقمی شد و عدد 
40 را ثبت کرد. این میزان یک سال بعد )1393( به 30 بانک 
در کل دنیا تقلیل یافت.پس از مذاکرات هســته ای و توافق 
برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( در سال 1394 روند رو به 
رشــد روابط کارگزاری آغاز شد و شــمار بانک های کارگزار 
نظام بانکی ایران دوباره ســه رقمی شد و عدد 103 بانک را 
ثبت کرد. آخرین آمارهای اعالم شده بانک مرکزی مربوط به 
10 ماهه سال 1395 این میزان را 234 مورد نشان می دهد. با 
وجود رشد نزدیک 6 برابری شمار بانک های همکار با نظام 
بانکی ایران، این میزان هنوز با مقادیر پیشــین- یعنی 633 

بانک در سال 1385- فاصله بسیار دارد.
تمایل اروپایی ها برای برقرار ارتباطات بانکی

هرچند به گفته مسئوالن ایرانی مانند وزیر امورخارجه، بانک 
های بزرگ اروپایی به دلیل کارشکنی و بدعهدی آمریکا پس 
از برجام به همکاری دوباره با بانک های ایرانی تمایل چندانی 
نداشــته اند اما آمار گویای این است که رغبت اروپایی ها به 
از ســرگیری همکاری با ایران بیش از آسیایی هاست. آنگونه 
که آمار 10 ماهه نخســت سال 1395 نشــان می دهد، در 
این مدت ایران با 145 بانک اروپایی ارتباط کارگزاری برقرار 
کرد اما این ســهم برای آسیایی ها فقط 82 بانک بود. نکته 

دیگر آنکه نظام بانکی ایران توانست بار دیگر در هر کدام از 
قاره های آمریکا و اقیانوسیه یک همکار بانکی دست و پا کند.

ثبت بیش از 55 هزار پیام ســوئیفتی در سال 
1395

یکی دیگر از دســتاوردهای برجام، اتصال به سوئیفت بود؛ 
پیام های ســوئیفتی بانک مرکزی در زمان تحریم یعنی در 
ســال های 1391 تا 1393 به طــور کامل قطع بود اما پس 
از برجام و با تالش دولت یازدهم از ســرگرفته شد. سوئیفت 
یک ابزار ارتباطی اســت که باید آن را از دیگر خدمات بانکی 
همچون گشایش حواله، اعتبار اسنادی و دیگر خدمات بانکی 
که در رده روابط کارگزاری گنجانده می شود، تفکیک کرد. به 
بیان بهتر سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، 
یک ابزار ارتباطی- مخابراتی اســت که به تنهایی نمی تواند 
گره گشــای ارایه خدمات بانکی بین المللی باشــد و این ابزار 
باید با روابط کارگزاری که از پیش میان 2 بانک ایجاد شــده 
است، همراه باشــد تا بتوان از طریق آن به ارایه خدمات به 
مشتریان پرداخت. ســوئیفت را باید ابزاری در کنار ابزارهای 
ارتباطی همچون تلفن یا نمابر دانست و اگر روابط کارگزاری 
ایجاد نشده باشد، سوئیفت نیز بی استفاده خواهد بود. بر اساس 
آمارهای بانک مرکزی، شــمار پیام های سوئیفتی ایران در 
سال 1389 بیش از 88 هزار مورد و در سال 1391، 92 هزار و 
778 مورد بود اما پس از آن برای سه سال به طور کامل قطع 
شــد. با اجرای برجام در دی ماه سال 1394 و اتصال دوباره 
بانک های ایرانی به ســوئیفت، همان ســال 2 هزار و 711 
پیام ســوئیفتی در این سامانه ثبت شد اما در سال 1395 این 
عدد بــه 55 هزار و 751 پیام افزایش یافت. در مجموع پس 
از برجام، ارتباط ســوئیفت همه بانک های ایرانی که نام آنها 
از فهرست تحریم ها خارج شده  بود، دوباره برقرار شد و ارائه 

همه خدمات پیام رسانی دیگر نیز مجاز اعالم شد و پیام ها به 
شیوه ایمن و با کمترین هزینه مبادله می شود. اکنون نام 29 
بانک ایرانی در تارنمای سوئیفت آمده و این موضوع نمایانگر 
آن است که این بانک ها به سیستم سوئیفت متصل شده اند. 
فقط نام دو یا ســه بانک ایرانی در این پایگاه قرار ندارد که 
از فهرست بانک های تحریم شده )به دالیل غیرهسته ای( 
خارج نشد ه اند. به طور کلی در دوران اوج تحریم ها و در بحث 
پیام رسانی مالی بین المللی، سوئیفت بیشتر بانک های ایرانی 
قطع شــده بود و از شیوه های سنتی مانند نمابر و پیام رسان 
رمزدار )تلکس( برای پیام رســانی مالی استفاده می شد. این 
امر هزینه های بسیار باالتر و ریسک های بیشتر داشت و در 

مواردی نیز با تاخیر انجام می شد.
سلب امکان پرداخت حق عضویت ایران 

در کنــار مصائبی کــه قطع ارتباطات بانکــی ایران برای 
مراودات تجــاری و مالی ایران به همراه داشــت، در زمان 
تحریم ها به دلیــل نبود همکاری بانک هــای بین المللی و 
کانال های پرداخت، امکان پرداخت های بین المللی مانند حق 
عضویت در سازمان های بین المللی و نیز مشارکت کشور در 
افزایش سرمایه  و سهام در این سازمان ها میسر نبود. این امر، 
نه فقط بهره مندی از امکانات و تســهیالت ارائه شده توسط 
سازمان های بین المللی را غیر ممکن کرد، بلکه جایگاه کشور 
را در این نهادها متزلزل ساخت. پس از حصول توافق امکان 
پرداخت های معوق ایران از طریق بانک مرکزی ژاپن فراهم 
شد و کشور همه تعهدات بین المللی خود را ایفا کرد و اکنون 
همه اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان های بین المللی، در 
تاریخ های از پیش تعیین شــده، بموقــع و بدون فوت وقت 

پرداخت می شود. 
در زمان تحریم ها ارتباط کشور با بانک جهانی به طور کلی 

قطع و همکاری با صندوق بین المللی پول نیز افت محسوسی 
داشــت. این امر با توجه به نبود امــکان بهره مندی کامل از 
مشاوره های فنی و توصیه های این سازمان ها، آسیب هایی را 
به اقتصاد کشور وارد کرد و آثار منفی آن بر گزارش های آنها 
درباره شرایط اقتصاد ایران دیده شد. پس از برجام، هیات های 
کارشناسی کمک های فنی صندوق بین المللی در زمینه های 
مختلف مانند اصالحات ساختار بانکی به ایران سفر کردند و 
درباره اقتصاد کشور ما تحقیقات متعددی انجام و به تناسب 
آن سیاست هایی را برای بهسازی امور پیشنهاد دادند. درباره 
همکاری های بین المللی برای تطبیق قوانین مبازه با پولشویی 
و تامین مالی تروریسم با اســتانداردهای بین المللی، پس از 
توافق هسته ای تحوالت شگرفی روی داد که در بهبود وجهه 
کشــور در عرصه بین المللی و رفع نگرانی های شرکت ها و 
بانک های بین المللی برای ایجاد روابط اقتصادی بلندمدت با 

ایران، تاثیری بسزا خواهد داشت.
امــکان اســتفاده از دوره هــای آموزشــی 

بین المللی
یکی دیگر از تحوالت پسابرجام مرتبط با افزایش چشمگیر 
امکان اســتفاده از دوره های آموزشی مختلف در زمینه های 
مالی و اقتصاد اســت؛ به گونه ای که صندوق بین المللی پول 
از طریق موسسه های آموزشی منطقه ای خود در کشورهای 
ســنگاپور و اتریش، دوره های آموزشــی را برای اســتفاده 
کارشناســان بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی فراهم کرده 
اســت. این امر از یک سو ارتقای دانش اقتصادی کارکنان را 
در پی داشته و از سوی دیگر امکان برقراری ارتباط بیشتر با 
استادان و کارشناسان سایر کشورها را میسر کرده است. ورود 
هیات های تخصصی صندوق بین المللی برای ارزیابی شرایط 
اقتصادی ایران در زمان دولت یازدهم و پس از توافق برجام، 
تســهیل شده اســت. این امر در گزارش های هیات ماده 4 
صندوق بین المللی پول که در تارنمای این نهاد نیز منتشــر 
شــده، به خوبی قابل دیدن اســت و این گزارش ها از بهبود 
قابل توجه شــرایط اقتصاد کشور حکایت می کند.آنطور که 
ایرنا گزارش داده به طور کلی می توان گفت در پســابرجام، 
نظام بانکی کشــور در عرصه بین المللی جان تازه ای یافت و 
با امکان فروش بیشتر نفت و نیز تدابیر دولت در زمینه کنترل 
تورم، امکان دســتیابی به ارقام مناسب رشد اقتصادی فراهم 
شــد. البته با توجه به زمانبر بــودن جلب اعتماد طرف های 
مقابل، با ادامه روند تعامالت بین المللی و ارایه تصویر مثبت 
از اقتصاد ایران و فعالیت بانــک های ایرانی در صحنه بین 
المللی انتظار می رود روند رو به رشد روابط بین المللی بانکی 

در آینده تداوم یابد.

رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی از برنامه جدید ایران برای افزایش مبادالت بانکی با ترکیه و روســیه خبر داد و گفت: انتقال تســویه حساب های بین المللی ایران به این دو کشور، مبادالت را رونق می دهد. علی 
دیواندری گفت: انتقال تسویه حساب های بین المللی ایران از کشورهای جنوب خلیج فارس به  روسیه و ترکیه می تواند کمک مناسبی به رونق بیشتر مبادالت بانکی ایران داشته باشد و تسهیل بیشتری برای مبادالت 
بانکی ایجاد کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ترکیه و روسیه مزیت های بسیاری برای اقتصاد ایران دارند که از جمله آن، قرار گرفتن در همسایگی ایران است و در بدترین شرایط نیز، سیستم بانکی این 
دو کشور با ایران کار کرده اند؛ ضمن اینکه شعب بانکهای ایرانی در ترکیه همیشه فعال بوده اند و به ایرانی ها خدمات ارایه دادند. وی تصریح کرد: برخی بانک های روسی و اماراتی نیز همواره با ایران کار کرده اند؛ در 
عین حال شعب بانک های ایرانی در این کشورها نیز، از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده اند؛ به نحوی که برخی بانک ها همچون بانک ملی ایران که در روسیه فعال است، همواره فعال بوده و هیچ وقت تعطیل 

نشده است. دیواندری گفت: البته اگرچه این موارد می تواند کمک کننده به تجارت خارجی ایران باشد، اما برقراری سایر روابط از جمله کارگزاری ها هم الزم است.

معاون طرح سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: از ابتدای سال 
95 تاکنون، 61 جایگاه سوخت رسانی سی.ان.جی احداث و به بهره برداری رسیده است. 
علــی محرابی در گفتگو با مهر با اعالم اینکه از ابتدای ســال 95 تاکنون، 61 جایگاه 
سوخت رســانی سی. ان. جی احداث شده و به بهره برداری رسیده است، گفت: به این 
ترتیب تعداد جایگاه های ســی. ان. جی در کل کشور، به 2380 جایگاه رسیده است؛ 
این در حالی اســت که ظرفیت کنونی این جایگاه ها  2 میلیون و 740 مترمکعب در 
ساعت اســت که اگر به طور متوسط 14 ساعت در روز فعالیت کنند، ظرفیت سوخت 
 رســانی آنها در طول روز به 40 میلیون مترمکعب می رســد؛ اگرچه تقاضای سوخت 
سی.ان.جی در کشور به طور متوسط 21 میلیون متر مکعب در روز است. معاون شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: ظرفیت سوخت رســانی ما تا سقف 40 
میلیون مترمکعب در روز هم تعبیه شــده که از این ظرفیت 40 میلیون مترمکعبی در 
صورت ورود تقاضای مطلوب، قادریم 30 میلیون مترمکعب آن را به راحتی تامین کنیم؛ 
البته این ظرفیت 40 میلیون مترمکعبی برای جایگاه های سراسر کشور در صورتی است 

که تمامی پمپ های موجود در تمام جایگاه ها، سالم بوده و کار کنند.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه یکی از مهم ترین رویکردهای کنونی وزارت 
نفت )طرح سی. ان. جی( در زمینه احداث جایگاه و تامین تجهیزات مورد نیاز جایگاه ها 
در گذشــته، مشارکت بخش دولتی بوده است، اضافه کرد: به این ترتیب که در ساخت 
ابنیه، تجهیز جایگاه و احداث انشعابات، بخش دولتی مشارکت فعال داشت؛ به عبارتی 
دیگر 100 درصد ســرمایه گذاری به جز زمین در احداث یک جایگاه ســی. ان. جی، 
بر عهده دولت بود؛ البته در شــرایطی هم، زمین و ســاخت ابنیه و سایبان جایگاه بر 
عهده بخش خصوصی و تامین تجهیزات مورد نیاز بر عهده بخش دولتی بود. به گفته 
محرابی، بر اســاس تصمیماتی که در بخش دولتی گرفته شــده، قرار بر این است که 
تمامی بخش ها از زمین و ســاخت ابنیه تا تامین تجهیزات و انشــعابات به طور 100 
درصدی بر عهده بخش خصوصی باشد و نهادینه شدن چنین رویه ای می تواند؛ تاثیر 
مثبت و محسوســی بر رونق و توسعه صنعت سی. ان. جی با تکیه بر بخش خصوصی 
و مشارکت مردمی داشته باشد. این مقام مسئول تصریح کرد: مناطق 37 گانه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی نیز در این راســتا آمادگی کامل دارند تا اگر شــخصی، 
ملک مناسبی برای احداث جایگاه سی. ان. جی در اختیار دارد، راهنمایی های الزم را 

برای اجرایی شدن این مهم انجام دهند.

آخرین خبر 

خیز ایران برای 
افزایش مبادالت 
بانکی با ترکیه و 

روسیه

ساخت 1۰۰درصدی جایگاه توسط 
بخش خصوصی

کنسرسیوم های صادرات سنگ 3 برابر می شوند

رخداد 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در نشستی با مدیران عامل شهرهای 
جدید اعالم کرد: از زمان آغاز طرح مســکن مهر، برنامه ریزی کارشناسی و جامعی برای 
واگذاری تعداد واحدهای مســکن مهر، جانمایی ها و چگونگــی تأمین خدمات زیربنایی 
صــورت نگرفت، امری که باعث شــد در حال حاضر با تعداد انبوهــی از واحدهای فاقد 
متقاضی و مشکالت عدیده در زمینه خدمات زیربنایی مواجه شویم. به گزارش ایسنا، احمد 
اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مسکن مهر با تأکید بر تسریع 
روند اجرایی پروژه های باقی مانده اعالم کرد: دغدغه فعلی و اصلی ما حل مشکالت مردم 
در حوزه مسکن مهر است، خوشــبختانه در حال حاضر روند اجرایی تکمیل مسکن مهر 
در حد قابل قبولی پیش می رود، اما با این حال باید از تمام ظرفیت ها و نیروهای خود در 
راستای سرعت بخشی به تکمیل پروژه ها استفاده کنیم. مهرآبادی در ادامه با ارائه آماری 
درخصوص واحدهای مســکن مهر مورد نیاز در کل کشور که اخیرا صورت گرفته، اظهار 
داشت: از همان ابتدای طرح مسکن مهر پیشنهاد من این بود که کل مسکن مهر کشور 
باید 400هزار واحد باشــد و مطالعات اخیر هم نشان می دهد که کل نیاز مسکن مهر در 
کشور، 700 هزار واحد بوده است. وی در ادامه افزود: متأسفانه زمانی که پروژه مسکن مهر 
مطرح شــد، برنامه ریزی کارشناسی و جامعی برای واگذاری تعداد واحدهای مسکن مهر، 
جانمایی هــا و چگونگی تأمین خدمات زیربنایی صورت نگرفت که در حال حاضر با تعداد 
انبوهی از واحدهای فاقد متقاضی و مشــکالت عدیده در زمینه خدمات زیربنایی مواجه 
هســتیم. مهرآبادی همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل مسکن مهر وظیفه دولت و تعهدی 
اســت که به مردم داده ایم و با تالش مضاعف و برطرف کردن مشکالت، بیشتر پروژه ها 

را به سرانجام خیرخواهیم رساند.

نیاز واقعی کشور به مسکن مهر ۷۰۰ هزار 
واحد بود

پیام های سوئیفتی از مرز 55 هزار مورد گذشت

رشد 6 برابری کارگزاري بانک های خارجی در پسابرجام 

اقتصاد از رکود خارج شد

 مجلس اجازه افزایش 
یارانه ها را نمی دهد

ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
مجلس تحت هیچ شــرایطی اجازه افزایش یارانه ها را به 
رئیس جمهوری بعدی، نخواهد داد. ســعید باستانی افزود: 
بر این اســاس وعده برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری مبنی بر افزایش یارانه ها، به 
هیــچ وجه قابلیت اجرایی ندارد. وی تاکید کرد: نامزدهای 
انتخاباتی خود باید بدانند که تحقق شعارهایی از این دست 
نیازمند مصوبه مجلس اســت و با توجه به شناختی که از 
مجلــس دهم داریم، چنین مجوزی به دولت داده نخواهد 
شــد. وی با اشاره به لزوم تحقق شــعار تعیین شده رهبر 
انقالب برای ســال جاری گفت: برای اجرای این شعار در 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس 2 اقدام صورت گرفته 
که یکی بررسی قوانین حوزه تولید و کسب و کار است که 
تا پایان ماه جاری گزارش آن به هیات رئیسه مجلس ارائه 
خواهد شد. باســتانی اقدام دوم را به حوزه قاچاق مربوط 
دانســت و افزود: با وجودی که با تالش دولت یازدهم در 
2 ســال اخیر حجم قاچاق کاال به حدود نصف رســیده و 
از 28 میلیــارد دالر به 15 میلیــارد دالر کاهش یافته، اما 
این نیز رقم کمی نیســت و باید به کلی محو شــود. این 
نماینده مجلس در پایان گفت: کمیسیون صنایع و معادن 
کمیتــه ای را در این زمینه فعال کرده تا مقوله قاچاق را به 
صورت همه جانبه مورد بررسی قرار داده و درخصوص آن 

تصمیم گیری کند.

در حالیکه پیش از این کارشناســان از جمله راه های بهبــود وضعیت بازار صادرات 
محصوالت معدنی را ایجاد کنسرسیوم های صادراتی می دانند، دبیر انجمن سنگ ایران 
از افزایش سه برابر شده کنسرســیوم های این محصول معدنی تا پایان سال خبر داد. 
احمد شریفی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تا کنون سه کنسرسیوم سنگ در تهران 
و حدود هفت کنسرســیوم در شهرستان ها تشکیل شده اســت، گفت: موضوع ایجاد 
کنسرســوم ها قطعا می تواند به صادرات و بهبود شرایط فروش محصول به بازارهای 
جهانی کمک کند و با اینکه تا کنون حدود 10 کنسرســوم سنگ در ایران ایجاد شده 
است، این برنامه وجود دارد که تا پایان سال 1396 تعداد این کنسرسیوم ها به 30 مورد 
برســد. وی در ادامه با بیان این که حمایت از کنسرسیوم ها از وظایف سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی است، اظهار کرد: این سازمان وظیفه حمایت و دادن 
امتیاز به کمیســیون های صادراتی را بر عهده دارد و طبق قانون باید این حمایت ها 
صورت بگیرد. این اظهارات در حالی اســت که بازار ســنگ ایران در سال های اخیر 
به خاطر برخی نا آرامی ها در کشــورهای همســایه دچار مشکل شده و به دستیابی به 
بازارهــای جدید نیاز دارد که البته با توجه به غیبتی که پیش از این در بازارهای دورتر 

داشت این بازارها اغلب مشتری محصوالت سنگی افغانستان شدند.

شرکت اماراتی در 3 شهر ایران هتل می سازد

دولت یازدهم نرخ منفی رشد اقتصادی باقیمانده از دولت 
گذشــته را به مثبــت تغییر داد؛ البته بخشــی از این اتفاق 
مرهون توافق برجام، تالش تیم دیپلماسی و سیاست جدید 
دیپلماسی اقتصادی بود که سبب شد شوک مثبت به اقتصاد 
وارد شــود و نرخ رشد را مثبت کند. اگر در انتخابات پیشین 
ریاســت جمهوری ایران تحریم ها چالش جدی آینده کشور 
بود، این شعار به برنامه ای جدی و عملی تبدیل شد؛ شعاری 
که نتیجه آن برجام بود. اما در این دوره برخی از شعارها، مانند 
شعارهای یارانه ای به معنای به چالش انداختن چرخ اقتصاد 
اســت نه حرکت آن به پیش. کارشناسان اقتصادي معتقدند 
که  اقتصاد ایــران از پیچ تاریخی خطرناک خود عبور کرده 
اســت؛ یعنی اگر در حوزه اقتصاد ماموریت رئیس جمهوری 
را خروج کشــور از بحران تعریف می کردیم، این ماموریت 
انجام شــده اســت. همچنین کارنامه دولت در حوزه برجام، 
کارنامه دولت در حوزه ایجاد ثبات و رونق اقتصادی اثر برجام 
بر اقتصاد قابل تقدیر اســت. اقتصاد کشور دیگر تصمیمات 

هیجان زده را به خود نمی بیند؛ اما من تعجب می کنم که چرا 
عده ای نمی خواهد رونق و رشد را در اقتصاد ایران ببیند؟ از 
طرف دیگر، اقتصاد ایران درگیر مشکالت ساختاری است و 
این مشکالت در یک ســال و چند سال حل نمی شود. باید 
اجــازه داد آرامش بر فضای اقتصادی حاکم شــود و در این 
آرامــش بتوان وضع اقتصاد ایران را به رشــد الزم و کافی 
رساند. در سایه امنیت، ثبات و آرامش دولت می تواند عملکرد 

مناسب تری از نظر اقتصادی از خود به نمایش بگذارد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آمارها نشان 
می دهد اقتصاد از رکود خارج شده است، گفت: قدرت خرید 
در ایران نزدیک به ترکیه است. حسین میرشجاعیان با تاکید 
بر فاصله گرفتن زیرســاخت های اقتصادی از نظام سنتی 
درباره پروژه های اقتصادی مقاومتی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی گفت: وزارتخانه از سال 92-93 با 8 مگاپروژه شروع 
بــه کار کرد و زمانی که بحث  اقتصاد مقاومتی و پروژه های 
آن مطرح شــد، محورهای اعالم شده اقتصاد مقاومتی را به 
این پروژه ها تزریق کرد. 4 پروژه نیز از نهادهای دیگر تعریف 
شــد و به این پروژه ها اضافه شد و در مجموع 12 پروژه در 
این حوزه تعریف شد که از میان آنها یکی مطالعات مربوط به 
گسترش تعامالت بین المللی بود و در مورد 11 پروژه دیگر، 

بخش اعظم کار اجرایی بود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهارداشــت: در کشورهای 
توســعه یافته تمام درگاه ها و پنجره های خدمات دولت به 
یکدیگر متصل هستند. ما ضوابط اجرایی دولت الکترونیک 
را داریم که قرار است چنین اتفاقی در آن بیافتد اما از برنامه 
عقب هســتیم و در اجرا یا ســامانه ها به خوبی توسعه پیدا 
نکرده اند یا به هم متصل نشــده اند. میرشجاعیان ادامه داد: 
ما بر اساس چارچوبی که ستاد فرماندهی برای ما مشخص 
کرده بود موظف هســتیم هر 2 هفته یکبار گزارشــی ارائه 
بدهیم. دکتر طیب نیا به عنوان وزیر معین دو استان اصفهان 
و ســمنان انتخاب شــده اند و هر کدام از این استان ها 18 
پروژه دارند. یعنی در مجموع ما پیشــرفت 48 پروژه را رصد 
می کنیم. وی افزود: چیزهایی در کشور هست که نمی تواند 
متوقف شــود. مثال آن چیز که در برنامه ها دیده می شود یا 
پروژه هایی که از قبل ادامه داشــته است متوقف نمی شود. 
همه می دانیم و آمارها هم نشان می دهند که در حال حاضر 
کشور از رکود اقتصادی خارج شده است پس دیگر صحبت 
خروج از رکود را نداریم. اما نکته اینجاست که ما می خواهیم 
مــردم رونقی که اتفاق افتاده را لمــس کنند و این نیازمند 
این امر است که زندگی روزمره آنها تحت تاثیر قرار بگیرد. 

یکی از مسیرها این است که برای مردم اشتغال ایجاد کنیم. 
پروژه های خاصی به این منظور ممکن است امسال طراحی 
شوند و در پروژه های دیگر هم بیشتر به این مسئله پرداخته 

شود.
معــاون وزیر اقتصاد تاکیــد کرد: دســتگاه های اجرایی 
یکسری وظایف ســاختاری دارند که در هر دولتی باید آنها 

را انجام دهند. 
مثال ســازمان مالیات بایــد مالیات بگیــرد و ... بنابراین 
همه آنها درون خودشــان برنامه هایی دارند. در شــروع کار 
اقتصــاد مقاومتی نیز، خیلی از اینهــا اقتصاد مقاومتی را به 
همیــن برنامه ها تزریق کردند. به نظــر من چیزی که این 
موضوع را کمی نســبت به قبل متفاوت کرده این است که 
اوال برنامه اقتصاد مقاومتی کامال مشــخص شده و مجری 
 آن  هم معلوم اســت و این مجری مجبور اســت پاسخگو 

باشد. 
این مقام مســئول در وزارت اقتصاد درباره وضعیت درآمد 
سرانه در ایران و قدرت خرید مردم افزود: به نظر من وضعیت 
درآمد ســرانه در کشور ما خیلی هم نگران کننده نیست. در 
بحث کمی از ترکیه عقب هســتیم و قدرت خرید در ایران 

نزدیک به ترکیه است.

قرار نیست نان گران شود

شــرکت مدیریت هتل های روتانا مستقر در 
ابوظبی قصد دارد در ایران هتل احداث نماید. 
به گزارش پایگاه خبری عربین بیزنس، شرکت 
مدیریت هتل های روتانا مســتقر در ابوظبی 
قصــد دارد در ایران هتل احــداث نماید. این 
شرکت در طی سال های گذشته در حال کار 
بــرای ورود به بازار هتلداری ایران بوده و قرار 
است اولین هتل خود را در این کشور در کمتر 

از یک سال آینده به بهره برداری برساند. عمر 
خــدوری، مدیرعامل و رئیس گــروه روتانا در 
این باره گفت: »ما قراردادهایی برای ســاخت 
هتل در شــهرهای تهران، مشهد و اصفهان 
امضــا کرده ایم. ما انتظــار داریم اولین اولین 
هتلمان در شهر زیارتگاهی مشهد تا پایان سه 
ماهه نخست سال آینده میالدی شروع به کار 
کند.« دیگر بازار مهم برای این شرکت اماراتی، 

عربستان است که به گفته مدیرعامل روتانا، رو 
به رشد ترین بازار این شرکت در منطقه خلیج 
فــارس خاهد بود. خوش بینی خدوری به بازار 
هتلداری عربستان عمدتا ناشی از تمرکز دولت 
ســعودی بر صنعت تفریح و سرگرمی است.  
شــرکت روتانا در آستانه عبور از هدف گذاری 
سال 2009 خود یعنی برخورداری از 100 هتل 
در کشورهای مختلف قرار دارد. این شرکت که 

عمدتا در خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت دارد، 
تا سال 2020 میالدی 104 هتل خواهد داشت 
که 55 مورد از آنها در حال حاضر مشــغول به 
کار است و 49 مورد دیگر در حال توسعه است.  
زمانی که هتل های جدید شرکت روتانا تکمیل 
شود، 12054 اتاق به کل اتاق های هتل های 
شــرکت روتانا اضافه خواهد شد و کل اتاق ها 

به 27 هزار و 87 اتاق خواهد رسید.

رئیس سازمان توسعه تجارت در یک نشست 
خبری بــه تراز مثبــت 900 میلیــون دالری 
در بخــش بازرگانی در ســال 94 و مثبت 250 
میلیون دالری در ســال 95 اشاره و اظهار کرد: 
در سال 1391 این تراز منفی 12.1 میلیارد دالر 

بوده است. 
مجتبی خســروتاج رییس ســازمان توسعه 
تجــارت به تــراز مثبت 900 میلیــون دالری 
در بخــش بازرگانی در ســال 94 و مثبت 250 
میلیون دالری در ســال 95 اشاره و اظهار کرد: 
در سال 1391 این تراز منفی 12.1 میلیارد دالر 
بوده است. وی با اشاره به اینکه هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت نان گرفته نشــده و همانند 
گذشــته  آرد به صورت یارانه ای به نانوایی ها 
ارائه می شود، گفت: فقط 14 درصد از کاالهای 
وارداتی به کشــور مصرفی هســتند. خسروتاج 

اظهار کرد: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که 
درســال 1392 معادل 47.4 میلیون تن بود، در 
پایان سال گذشــته به 77.6 میلیون تن رسیده 
است. وی به گســترش تعامالت تجاری ایران 
اشــاره کرد و گفت: در ســال 1384 معادل 80 
درصد صــادرات به 19 کشــور جهان صورت 
گرفت و در ســال 1392 نیز 80 درصد صادرات 
به هشت کشــور جهان اختصاص یافت اما در 
سال گذشــته 80 درصد کاالهای صادراتی مان 
به 15 کشــور جهان ارسال شــده است.رئیس 
سازمان توسعه تجارت همچنین عنوان کرد: در 
سال گذشته ارزش صادراتی میوه و تره بار 900 
میلیون دالر، پســته و مغز پسته 1250 میلیون 
دالر و محصوالت دامی 437 میلیون دالر بوده 

است.
خســروتاج اظهار کرد: دو مبادی وارداتی ما، 

جای صادرات شده است. وی به سیاست های 
تجاری اجرا شده در راســتای حمایت از تولید 
داخلی و اشــتغال در ســال 95 اشاره و تصریح 
کرد: اســتفاده از اهرم و تعیین حقوق  گمرکی 
واردات کاال به کشور، اجازه واردات برخی کاالها 
صرفا از طریق نمایندگی،  اجازه واردات صرفا در 
صورت مشــارکت و سرمایه گذاری مشترک با 
طرف های ایرانی و در بعضی اقالم سرمایه ای، 
جلوگیــری و ممنوعیت خرید کاالهای خارجی 
مشابه تولیدات داخلی برای دستگاه های دولتی، 
اختصاص نــرخ ارز گران قیمت)بازار آزاد( برای 
واردات بخشــی از کاالهایی که تولید مشــابه 
داخلی دارند و اخذ مجــوز واردات برای بعضی 
کاالها )عمدتا کشاورزی( از سیاست های اجرا 

شده در این بخش هستند. 
وی همچنیــن در ادامــه اظهار کــرد: ارائه 

تسهیالت به واحد های تولیدی ضعیف با هدف 
رشــد و ماندگاری آنهــا،  وضع مقررات  قیمت 
شکنی  حفاظتی و جبرانی،  جلوگیری از واردات 
و تشــویق همکاری های تولیدی و ســرمایه 
گذاری مشــترک برای اقالم و کاالهای بیشتر 
و همچنین غیرمجاز شدن واردات بیش از 700 
قلــم کاال  با توجه به ظرفیــت تولیدات داخلی  
از جمله سیاســت هایی هســتند که در ادامه 
اقدامات سال  95 می تواند  به حمایت از تولید 
و اشتغال در سال 96 کمک کند. رئیس سازمان 
توسعه تجارت همچنین با اشاره به اینکه هدف 
گذاری سال گذشته برای صادرات غیر نفتی 50 
میلیارد دالر بود، اضافه کرد: در سال گذشته این 
رقم محقق نشــد و میزان صادرات با رشد 3.5 
درصدی به 44 میلیارد دالر رسیده اما نسبت به 

برنامه عقب هستیم.


