
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با حذف بر چسب قیمت محصوالت غذایی 
دهک های پایین جامعه آســیب می بینند. نادر  قاضی پور با اشاره به بخشنامه حذف 
برچســب نرخ قیمت از روی محصوالت غذایی اظهار داشت: برای کنترل نرخ مواد 
غذایی در بازار باید نرخی به عنوان نرخ پایه تعیین شــود تا براساس این نرخ پایه، 
دستگاه های نظارتی بتوانند با نظارت نرخ کاالهای غذایی را در بازار کنترل کنند. وی 
با بیان اینکه با اجرایی شدن این بخشنامه دهک های پایین جامعه آسیب می بینند 
افزود: مواد غذایی به طور مستقیم با معیشت مردم سر و کار دارند، لذا با اجرایی شدن 
این بخشنامه، ســبد غذایی مردم تحت تاثیر قرار می گیرد. عضو کمیسیون صنایع 
مجلس بــا تاکید بر اینکه حذف قیمت از روی محصــوالت غذایی الیه های پایین 
جامعــه را متضرر می کند، گفت: حذف قیمت روی اجناس ســبب به وجود آمدن 
اختالف بین مصرف کنندگان و فروشــندگان می شود. قاضی پور با بیان اینکه با این 
اقدام ثبات قیمت گذاری کاالها به هم می ریزد و زمینه را برای سوء استفاده کنندگان 
فراهــم می کند تصریح کرد: اگر اجناس بدون درج قیمت در بازار توزیع شــود فضا 

برای افزایش نرخ های غیرمنطقی در بازار مهیا می شود.
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مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: تبادل مالی اتحادیه جهانی پست که مشابه سوئیفت در حوزه پستی است تا پایان آذر در ایران فعال می شود و امکان تبادالت مالی مستقیم پستی ایران با 170 کشور 
برقرار می شود. حسین مهری پیش بینی کرد: نرم افزار پست مالی جهانی تا پایان آذرماه سال جاری به طور رسمی در ایران فعال شود. به گزارش فارس، وی توضیح داد: نرم افزار تبادل مالی اتحادیه جهانی 
پست با نام مانند سوئیفت پستی است که در 170 کشور فعال است و با این نرم  افزار شهروندان می توانند مراودات مالی جهانی از جمله تجارت الکترونیک انجام دهند. مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری 
اسالمی ایران تصریح کرد: ایران 30 هزار دالر حق امتیاز نرم افزار را پرداخته و هماهنگی با 4 کشور برای فعالیت آزمایشی نرم افزار انجام شده است که با 5 کشور دیگر نیز بزودی توافق خواهد شد. مهری 
ادامه داد: در این مرحله سقف تبادل مالی از طریق این نرم افزار بین دو کشور 10 هزار دالر است که این سقف اعتباری تعهدی قابل افزایش است و هر چند ماه یکبار تسویه حساب می شود. مهری افزود: 

این نرم افزار در دفاتر پستی منتخب و شعب و باجه های منتخب پست بانک راه اندازی خواهد شد و لیست مراکز ارائه کننده در آینده اعالم می شود.

هیات بانکی ایران به سرپرســتی »محمد 
خزاعی« رئیس ســازمان ســرمایه گذاری 
خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران 
و »ســیداحمد عراقچی« معاون ارزی بانک 
مرکزی در اتریــش، دو قرارداد تامین مالی 
به امضا رســاند. قرارداد نخســت به ارزش 
یک میلیــارد یورو به »اوبــر بانک« اتریش 
اختصاص داشت که بین این بانک اروپایی و 
14 بانک ایرانی در شهر لینز به امضا رسید و 
بانک های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه 
کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و 
معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، 
خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان در اجرایی 
شــدن آن مشــارکت دارند. »اوبــر بانک« 
یک بانک منطقه ای در قلب اروپاســت که 
در کشــورهای همجوار اتریش نیز فعالیت 
دارد؛ بــه موجب این قــرارداد، منابع بانک 
اتریشی برای تامین مالی طرح های عمرانی 
و تولیــدی  بخش خصوصــی و دولتی که 
مجوزهــای الزم را طی مراحــل قانونی در 
داخل کشور اخذ کرده اند، تخصیص خواهد 
یافــت. هرچند تا پیش از این قرارداد، ایران 
توانســته بود فاینانس هــای متعددی را به 
ارزش نزدیک 45 میلیارد دالر از روســیه، 
چین، هند و کــره جنوبی دریافت کند، اما 
اهمیت قرارداد با اوبربانک اتریش در این بود 
که نخستین قرارداد تامین مالی با بانک های 
اروپایی پس از برجام و پس از قریب به 15 

سال است. 
علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ایــران در این باره بــه ایرنا گفت: 
قرارداد با اوبربانک در حقیقت اولین قرارداد 

فاینانس اروپایی پس از 15 سال است و بعد 
از آن قراردادهــای فاینانــس دیگری هم با 
اروپایی ها امضا خواهد شد. وی توضیح داد: 
بر اساس این قرارداد، طرح های ایرانی اعم 
از اینکه مجری آن دولت یا بخش خصوصی 
باشــد، با سقف دوره ســاخت و بازپرداخت 
12 ســاله تامین مالی می شوند و بنابر این 
ظرفیت استفاده از این تسهیالت برای بخش 

خصوصی و دولتی وجود دارد. 
»علی ُحســنانی« معاون مدیرعامل بانک 
تجــارت در امور بین الملــل نیز در گفت و 
گو با ایرنا، امضای قرارداد با اوبربانک اتریش 
را یــک نقطه عطف برای گســترش روابط 
سیســتم بانکی ایران با بانک های اروپایی 
توصیــف کــرد و گفت: خوشــبختانه پس 
از برداشــته شــدن تحریم ها، امکان عقد 
قراردادهای تامیــن مالی میان مدت و بلند 
مدت بخصوص در کشورهای اروپایی فراهم 
شده است و امیدواریم که امضای قرارداد با 
اوبربانک اتریش زمینه ســاز امضای قرارداد 
با دیگر بانک های اروپایی شود. ُحسنانی با 
بیان اینکه روابط کارگزاری اوبربانک با بانک 
های ایران تقریبا یک رابطه هشــت ســاله 
است، افزود: در بســتر چنین قراردادهایی 
پروژه ها و طرح های زیرســاختی در ایران 
تامین مالی خواهد شــد. معــاون امور بین 
المللی بانک تجــارت درباره اهمیت قرارداد 
بانک های ایرانی بــا اوبربانک اتریش گفت: 
این قرارداد از ابعــاد تامین مالی طرح های 
زیرساختی بسیار حائز اهمیت است چون ما 
در حوزه های مختلف از جمله صنعت ، راه 
، سد و سدسازی پروژه های تعریف شده ای 

داریم که برای آن نیاز به تامین مالی خارجی 
داریم و با امضای این قــرارداد تامین مالی 
می توانیم این پروژه هــا به بصورت تامین 
مالی بلند مدت ، تامین مالی کنیم. ُحسنانی 
افزود: به عالوه در بستر روابط کارگزاری هم 
بــا امضای این قرارداد، بانــک های اروپایی 
عالقمند به امضای قــرارداد تامین مالی یا 
شــروع روابط کارگزاری با سیســتم بانکی 
ایران هســتند می تواننــد این را یک نقطه 
عطفی برای ایجاد روابط بانکی با ایران قرار 

بدهند. 
تامیــن مالی 500 میلیــون یورویی 

دانسکه دانمارک
قرارداد 5۰۰ میلیون یورویی بین 1۰ بانک 
ایرانی با »دانســکه بانــک« دانمارک دیگر 
دستاورد سفر هیات بانکی ایران به قلب اروپا 
بود که در اقامتگاه سفیر ایران در شهر وین 
به امضای مســئوالن این بانک و طرف های 

ایرانی رسید. 
ایــن قــرارداد با همــکاری بانــک های 
کشــاورزی، ملت، پاسارگاد، سپه، پارسیان، 
سامان، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن 
و اقتصاد نوین اجرایی می شــود. »دانسکه 
بانک« در 1۶ کشور دنیا حضور دارد و عالوه 
بر خدمات بانکی برای مشــتریان شخصی، 
تجــاری و نهادی، خدماتــی در حوزه بیمه 
و مســکن نیز ارائه می کند. به موجب این 
قرارداد، منابع بانــک دانمارکی برای تامین 
مالــی طرح های عمرانــی و تولیدی  بخش 
خصوصی و دولتی که مجوزهای الزم را طی 
مراحل قانونی در داخل کشور اخذ کرده اند، 

تخصیص خواهد یافت. 
بیشتر  هرچه  توســعه  برای  رایزنی 

مراودات بانکی 
دســتاورد سفر هیات بانکی ایران به وین، 
به امضای نهایی دو قــرارداد فاینانس ختم 
نشــد؛ در حاشــیه این ســفر معاون ارزی 
بانک مرکزی و معــاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی ایــران با »اوالــد نووتنی« رییس 
کل بانک مرکــزی اتریش و »هانس یورگ 
شــلینگ« وزیــر دارایی این کشــور دیدار 
کردند. همچنین در این ســفر، معاون ارزی 
بانک مرکزی با مدیر موسسه بیمه صادراتی 
اتریش )اوکابه( و مدیران برخی از بانک های 
بزرگ این کشــور دیدار و درباره گسترش 

روابط بانکی گفت وگو و رایزنی کرد. رئیس 
ســازمان ســرمایه گــذاری و کمک های 
اقتصــادی و فنی ایران نیز در حاشــیه این 
ســفر ضمن دیدار و گفت وگو با مدیرعامل 
آژانــس اعتبار صــادرات دانمارک )ایی کی 
اف( در زمینه همکاری های مالی در اجرای 
طرح های عمرانی و اقتصادی در ایران سند 
همکاری امضا کردند. مدیر این آژانس مالی 
که برای رایزنی بــا مقام مقام های ایرانی و 
امضای ســند همکاری به وین ســفر کرده 
بود، بر آمادگــی »اگزیم بانک« دانمارک بر 
گســترش همکاری های دو جانبه با ایران 
تاکید و آن را در توسعه روابط بین دو کشور 

مهم توصیف کرد . 
فاتح قله دماوند، پیشگام در توسعه 

همکاری مالی با ایران 
 FRANZ( گازلســبرگر  فرانتــس 
GASSELSBERGER( مدیــر اوبربانک 
اتریش که تاکنون سه بار به ایران سفر کرده 
و به گفته خود حتی قله دماوند مرتفع ترین 
قله ایران را فتح کرده اســت، در گفت و گو 
با ایرنا، از جذابیت ظرفیت های اقتصاد ایران 
بــرای اتریش، اروپا و جهــان گفت و تاکید 
کرد: این قــرارداد امکان ســرمایه گذاری 
و صــادرات شــرکت ها و صنایع اتریشــی 
بخصوص در بخش های بهداشت، زیرساخت 
ها و ســایر بخش ها را فراهم می کند و اگر 
زمانی در آینــده برگردیم و به این روز نگاه 
کنیم، خواهیم دید که آغازگر تعمیق بیشتر 
روابط دو کشــور بوده است. مدیر اوبربانک 
در خصوص دورنمــای روابط بانکی ایران با 
کشورهای اروپایی گفت: شنیده ایم که ایران 
درحال مذاکره با بانک های ایتالیا است و در 
آلمان هم شنیده ام که صادرکنندگان بسیار 
عالقه مند هستند که به قرارداد مشابهی با 
موسسات آلمانی )برای تامین اعتبار مالی با 
ایران( برســند و گمان می کنم که این روز 
)امضای قرارداد اوبربانک با ایران( می تواند 
»درها را برای قراردادهای مشابه بگشاید«. 
وی افزود: اقتصاد ایران نه تنها برای اتریش 
و اروپا بلکه برای کل جهان بســیار جذاب 
است زیرا ایران نسل جوانی دارد و از این رو 
فرصت های بزرگی وجود دارد و باید شرایط 
برد - برد برای ایران و شــرکت های جهان 
وجود داشــته باشــد اما در عین حال نباید 

جنبه سیاسی را هم فراموش کنیم. 
دستاوردهای برجام به ثمر می رسد 

نگاهی بــه عملکرد بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد در زمینه اســتفاده از ظرفیت های 
برجام در حوزه تامین مالی خارجی نشــان 
می دهد که دیپلماســی اقتصــادی ایران 
در حال به ثمر رســیدن است و تا پیش از 
امضای دو قــرارداد فاینانس اروپایی نزدیک 
به 45 میلیــارد دالر منابــع مالی خارجی 
از کشــورهای هند، روســیه، چیــن و کره 
جنوبی نهایی شــده است که اگر دو قرارداد 
فاینانس اروپایــی هم به این رقــم افزوده 
 شــود، به رقمــی بالغ بــر 4۶ میلیارد دالر 

می رسیم. 
ولی اله ســیف رئیــس کل بانک مرکزی 
دربــاره لزوم جذب این منابع جدید از بانک 
ها و موسسات مالی خارجی می گوید: برای 
تحقــق اهداف پیش بینی شــده در برنامه 
ششم در زمینه اشــتغال و رسیدن به رشد 
هشت درصدی، یکی از اساسی ترین منابعی 
کــه در این برنامه بر آن تکیه شــده، منابع 
مالی خارجی است. به گفته وی، طبق برنامه 
ششم، باید در طول اجرای برنامه سالیانه ۶5 
میلیارد دالر منابع خارجی جذب شــود که 
این قراردادهای فاینانس می تواند زمینه را 
برای اجرای اهداف پیش بینی شده در این 

برنامه فراهم کند. 
نکته قابل تامل در امضای این قراردادهای 
فاینانــس اینکه تا زمانی که پروژه ها از این 
خطوط اعتباری استفاده نکنند، این ارقام به 
عنوان بدهی در حســاب های ایران منظور 
نمی شود بلکه به تناسب پیشرفت پروژه ها 
و برداشت از منابع خارجی اجرای قراردادها 
و نحوه بازپرداخت آن محاســبه می شــود. 
همچنین بخــش دولتی و خصوصی به یک 
میزان امکان اســتفاده از این منابع را دارند 
و اینگونه نیست که این منابع تنها به سمت 
بخش دولتی هدایت شــود با این تفاوت که 
دستگاه های اجرایی دولتی برای استفاده از 
خطوط فاینانس باید مصوبه شورای اقتصاد 
را در ایــن زمینه دریافــت کنند، اما بخش 
خصوصی با اخذ تاییدیه از دســتگاه اجرایی 
مربوطه می تواند با سپرده وثایق و تضمین 
های مورد نیاز به بانک، برای استفاده از این 

منابع وارد عمل شود.

شکستن طلسم 15 ساله در قلب اروپا

سوییفت پستی 

در ایران تا آذرماه 

راه اندازی می شود

حذف برچسب قیمت عامل آسیب پذیری امضای دو قرارداد دریافت فاینانس از بانک های اروپایی صورت گرفت
دهک های پایین
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فاز اول توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی که به عنوان بزرگترین میدان نفتی کشور شناخته 
می شود به صورت بیع متقابل در حال انجام است و فازهای توسعه ای بعدی، به  صورت یکپارچه 
با میدان آزادگان شــمالی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی درحال پیگیری است و در این 
 SHELL ، TECNO،PETRONAS،TOTAL راستا تفاهمنامه هایی با شرکت های
، و INPEX منعقد شده است. به گزارش ایسنا، میدان نفتی آزادگان جنوبی  در ۸0 کیلومتری 
غرب اهواز و در مجاورت مرز عراق واقع شــده است. فاز اول توسعه این میدان به صورت بیع 
متقابل در حال انجام اســت و فازهای توســعه ای بعدی به صورت یکپارچه با میدان آزادگان 
شمالی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی تحت پیگیری است. در این راستا تفاهمنامه هایی با 
شرکت های ایپکس، توتال، تنکو، پتروناس و شل امضاء شده است. نفت درجای میدان آزادگان 
جنوبی ۲7 میلیارد بشــکه و ضریب برداشــت از این میدان ۶.۶ درصد )در سازندهای فهلیان 
سروک، گدوان و کژدمی( است. تاکنون ۶۲ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی حفر شده و 
تولید زودهنگام روزانه 45 هزار بشکه نفت خام در حال حاضر صورت گرفته است که این میزان 

تا پایان سال جاری به روزانه 110 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.
مجموع چاه های مورد نیاز فاز یک طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی 1۸5 حلقه چاه به منظور 
تحقق تولید روزانه 3۲0 هزار بشکه نفت خام است. همچنین احداث کارخانه فرآورش به ظرفیت 
3۲0 هزار بشکه نفت خام در روز در مرحله ی مناقصه قرار دارد. مبلغ این پروژه ۶۶50 میلیون 
دالر است. نوع قرارداد توسعه این میدان بیع متقابل بوده و طرف قرارداد گروهی از پیمانکاران و 
سازندگان/ مشاوران داخلی با مدیریت مستقیم شرکت متن هستند. براساس این گزارش، میدان 
نفتی آزادگان شــمالی نیز با مساحتی حدود 4۶0 کیلومتر مربع بخشی از میدان نفتی آزادگان 
اســت که در حدود 1۲0 کیلومتری غرب اهواز در منطقه مرز مشترک ایران و عراق در جنوب 
غرب ایران واقع شــده است. میزان نفت درجای این میدان براساس مطالعات اولیه معادل ۶.5 
میلیارد بشکه برآورد شده است. فاز اول توسعه این میدان به صورت بیع متقابل انجام شده است.

ضریب برداشــت از میدان نفتی آزاگان شمالی در فاز یک، 5.7 درصد و تعداد چاه های حفر 
شده 5۸ حلقه است. شبکه جمع آوری واحد فرآورش نفت و سیستم انتقال نفت و گاز، تاسیسات 
احداث شده در فاز یک طرح توسعه میدان نفتی میدان نفتی آزادگان شمالی محسوب می شود. 
میزان تولید از میدان نفتی آزادگان شمالی در فاز یک 75 هزار بشکه در روز برآورد شده بود که 
در حال حاضر این میزان تولید در سرویس قرار دارد. توان بالقوه تولید فاز اول ۸5 هزار بشکه 
در روز اســت. در فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی تولید می تواند تا 150 هزار 

بشکه در روز ارتقاء پیدا کند.

اولین گام ها برای حذف ارز مبادالتی برداشته شده و برخی 
نوسانات بازار ارز منجر به آن شده که بسیاری از کارشناسان 
نســبت به تبعات تورمی آن هشــدار داده و به دولت و بانک 
مرکزی راهکارهایی ارایه کنند که مانع افزایش افسار گسیخته 
نرخ ارز شود. به گزارش ایسنا، در سال های گذشته عدم اقدام 
برای تک نرخی کردن ارز یکی از انتقاداتی بود که علیه رفتار 
اقتصادی دولت یازدهم مطرح می شــد. اغلب کارشناســان 
اقتصادی انتقاد داشتند که دولت نباید در تک نرخی کردن ارز 
تعلل کند. به دلیل هزینه هایی که بر اقتصاد تحمیل می شود 
که در راس آنها می توان تقویت میل به رانت جویی و تضعیف 

بنیه صادراتی و افزایش میل به واردات اشاره کرد.
مســئوالن اقتصادی کشــور و به ویژه رئیــس کل بانک 
مرکزی نیز در چهار سال گذشته مدام در مقاطع زمانی مختلف 
برای اعالم ارز تک نرخی زمان تعیین می کردند. در عمل البته 
هیچ یک از زمان بندی های تعیین شــده محقق نشد و پاسخ 
مسئوالن دولتی به این موضوع هم عمدتا خالصه می شد در 
اینکه به لحاظ شــرایط بازار ارز »وقت تک نرخی شدن ارز« 
فرا نرسیده است. نمود این اتفاق به ویژه در انتهای سال 13۹5 
قابل مشاهده است. وقتی مسئوالن امر قول ارز تک نرخی تا 
پایان ســال داده بودند، ولی ظاهرا به دلیل شوکی که از دی 
ماه تا پایان ســال گریبان بازار ارز را گرفــت و ارز تا 4000 

تومان صعود کرد، دولت از تک نرخی کردن ارز منصرف شد. 
این امر به ویژه از آن جهت قابل بررســی اســت که احتماال 
یکی از نگرانی های دولت تبعــات تورمی چنین اقدامی بود. 
موضوعی که ممکن بود در آســتانه انتخابات دســتاورد مهم 

اقتصادی دولت را مخدوش کند.
با این همه با گذر کمتر از ســه ماه پس از انتخابات، دولت 
باالخره تصمیم گرفت به یکسری اصالحات در حوزه بانکی 
دســت بزند که یکی از آن ها را می توان حذف ارز مسافرتی و 
استارت برای حذف مبادالتی دانست. این تصمیم توامان بود با 
اقداماتی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی و بیم هجوم پول های 
ســرگردان به بازار ارز و البته فصل پر مبادله ارزی که تقاضا 
برای اســتفاده از ارز را باال می برد. در نتیجه آن شد که طبق 
پیش بینی ها ارز افزایش یافته و به بیش از 3۹00 تومان رسید.

بیم جهش تورم
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی در درستی سیاست 
تک نرخی شــدن ارز تردیدی نیست. ولو اگر تا حدی تورم زا 
باشــد. همچنانکه گرچه تک نرخی شدن ارز در کوتاه مدت 
ممکن است تبعات تورمی بر اقتصاد تحمیل کند، ولی در بلند 
مدت جلوی مضرات دیگری را می گیرد که در گذشته گریبان 
اقتصاد ایــران را گرفته بود. با این حال اقتصاد دانان معتقدند 
دولت باید با برخوردی مسئوالنه ابزارآالت مورد نیاز را به کار 

ببندد تا ارز تک نرخی تا جای که ممکن اســت تبعات تورمی 
افسارگســیخته ای را بر اقتصاد کشــور تحمیل نکند. اقتصاد 
ایران بعد از تجربه ســال ها تورم فزاینده و نوســانات شدید 
ارزی، توانســته است در چهار ســال گذشته تا حدودی رنگ 
ثبــات را به خود ببیند که عینی ترین نمود آن در تحقق تورم 
تک رقمی و دامنه 10 درصدی نوسانات ارزی در 4 سال قابل 
جست وجوســت. همین وضعیت سبب شده امیدواری ها برای 
ورود سرمایه به کشــور افزایش یابد و دولت با افتخار اعالم 
کند که یکی از دستاوردهایش در جهت فقرزدایی جلوگیری 
از منقبض شــدن بیش از پیش سفره خانوار اقشار کم در آمد 

بوده است.
بــا این حال در شــرایط کنونی ارز تک نرخی از دو ســو 
می توانــد تورم را افزایش دهد، ابتدا اینکه هزینه های تولیدی 
را افزایش داده و آن را در هزینه نهایی کاال ببینیم و ســپس 
اینکه انتظارات تورمی را افزایش دهد. البته دولت راهکارهایی 
هم دارد. کامران ندری، معاون پژوهشــکده پولی و بانکی به 
نقش آفرینی ســفته بازان اشــاره کرده و می گوید دولت باید 
بتواند جلوی حمالت و هجمه های ســفته بازان را بگیرد. در 
غیــر این صورت فعالیت آن ها می توانــد به جهش نرخ ارز و 
به تبع آن افزایش تورم منجر شــود. او البته به نقش آفرینی 
بانک مرکزی در این زمینه اشــاره کرده و می گوید گسترش 

روابــط کارگزاری ها کمک خواهد کــرد دولت بتواند اعتبار و 
تســهیالتی که از بانک های خارجی می گیرد استفاده کرده و 

بازار ارز داخلی را کنترل کند.
در این زمینه غالمرضا ســالمی، اقتصاددان هم با اشاره به 
رابطــه تورم با نرخ ازر می گوید: اگــر بپذیریم که نرخ ارز در 
نتیجه فاصله تورم اقتصاد کشــور با اقتصاد بین الملل تعیین 
می شود. دولت همچنان باید به سیاست های کاهش تورم خود 
ادامه دهد، که نرخ ارز در همین راســتا افزایش چشــم گیری 

نیابد تا به دنبال آن باز شاهد تبعات تورمی مضاعف نباشیم.
بانک مرکزی چه می کند؟

برای جلوگیری از جهــش ارز، طبعا یکی از اقدامات بانک 
مرکزی استفاده از ذخایر خود است. به زعم برخی کارشناسان 
شــاید بتوان اقداماتــی از قبیل اعالم حــذف گام به گام ارز 
مبادالتی را نیز راهی دانســت که بانــک مرکزی برای مهار 
شوک در پیش گرفته اســت. با این حال نکته ای که در این 
میان اهمیت مضاعف دارد این اســت که مجموعه دولت چه 
اقداماتی در دستور کار دارد که توجه پول های سرگردان را به  
سوی بازار سرمایه و تولید بکشاند و مانع هجوم آن ها به سمت 
بازار ارز و ســایر بازارهای موازی شود. موضوعی که توفیق 

دولت در آن در میان مدت قابل بررسی است.

اولین گام ها برای حذف ارز مبادالتی برداشته شد

راهکارهای گذار کم هزینه ارزی

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری 
با خودروســازان مطرحی چون مرســدس بنز می تواند صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی 
تبدیل کند. امراهلل امینی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودروی ایران به دلیل کوتاهی های 
صورت گرفته در دولت های نهم و دهم نتوانســت به صنعــت خودروی جهان بپیوندد و تولیدات 
آن محدود به بازار مصرف داخلی است. راهکار خروج از این وضعیت ادامه روند فعلی در گسترش 
همکاری با خودروسازان مطرح بین المللی است. وی با بیان اینکه شرکت بنز به دلیل نوع عملکرد 
خود در گذشــته و تاکید بر حفظ اســتانداردهای کیفی در تولید محصوالت، شرکتی خوشنام در 
بازار ایران اســت، خاطرنشــان کرد: بنز حدود نیم قرن پیش در حوزه تولید خودروهای سنگین با 
شــرکتهایی چون خاور و ایدم تبریز مشــارکت داشت و اتوبوس ها و کامیون های خاور این شرکت 
با باالترین ســطح تکنولوژی زمان خود در ایران تولید می شد. این کارشناس صنعت خودرو ادامه 
داد:  بنابراین با توجه به قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز و بازگشت این خودروساز 
مطرح بین المللی به ایران خودروسازان داخلی باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و نسبت به 
انتقال تکنولوژی بنز در تولید خودروهای سواری و به ویژه تجاری، اقدام کنند. امینی با بیان اینکه 
با ارتباط با خودروســازان خارجی دانش روز صنعت خودروسازی جهان در فرایند طراحی، تولید، 
بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو به کشور منتقل خواهد شد، تصریح کرد: با ادامه 
این روند صنعت خودروی ایران از یک صنعت وابســته به بازار داخل و محدود در ســطح ملی به 

صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل خواهد شد.

خبر آخر

 نشست بانکی قبل از
 سفر اردوغان به ایران

بنز صنعت خودروی ایران
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که به ایسنا، اعالم کرد:  را جهانی می کند

بر حسب پیش بینی ها قرار بر این بود که کارخانه ارج تا ابتدای خردادماه سال جاری واگذار شود اما سرنوشت کارخانه ارج در 
وضعیت مبهمی قرار گرفت و با توجه به محدودیت های موجود در سیستم بانکی سرمایه گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور 
قرار داشت با مشکل انتقال وجه مواجه شد و اعالم کرد که این جابه جایی پولی زمان بر است. وی در ادامه از درخواست جدی دو 
متقاضی جدید برای خرید کارخانه ارج خبر داد و اظهار کرد: با دو بخش خصوصی متقاضی مذاکرات جدی جهت واگذاری ارج 
صورت گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطمئن است که این دو متقاضی خواستار تولید پس از خرید کارخانه ارج هستند. 
هاشمی در جدیدترین گفت وگویش با ایسنا اعالم کرد که پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است و اگر طرفین با سخت گیری های 
کمتری کار را پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور کار قرار می گیرد. به گفته مدیرکل صنایع فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت پایه کارشناســی در مورد کارخانه ارج مشــخص شده و وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت نیز یک گروه تولیدی قوی در کنار سرمایه گذار قرار خواهد داد تا راه اندازی این کارخانه به صورت مشترک انجام شود.

واگذاری برند، تنها راه حل پیش روی آزمایش

بنابر اعالم وی، هرچند واگذاری کارخانه ارج قطعی به نظر می رســد، اما امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که 
دراین رابطه مسائل و مشکالت عدیده ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی رسد. هاشمی با اشاره به این که کارخانه آزمایش 
در اختیار بانک ملت قرار دارد، خاطر نشان کرد: مالکیت این کارخانه مربوط به بخش خصوصی بوده که به بانک مذکور بدهکار 
است، بنابراین در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکالت عدیده ای روبه روست تا علی رغم 
برگزاری جلسات متعدد اما تا این لحظه موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه رو نشده است. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت تنها راهکار موجود در ارتباط با کارخانه آزمایش را واگــذاری برند این کارخانه عنوان کرد و 
گفت: تنها راه حل موجود در مورد آزمایش این است که برند آن واگذار شود و محصوالت جدیدی که بنابر تکنولوژی روز تولید 
می شــوند با برند  معتبر این کارخانه در بازار عرضه شــوند، چرا که در غیر این صورت به دلیل مشــکالت بسیار زیادی که در 

خصوص واگذاری کارخانه آزمایش وجود دارد به نظر می رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد.

آخرین وضعیت واگذاری کارخانه  ارج

رییس کل بانک مرکزی از برگزاری نشســت مشــترک بانکی میان ایران و ترکیه پیش 
از سفر رییس جمهور آن کشور به ایران خبر داد. به گزارش ایلنا، ولی اهلل سیف که به منظور 
حضور در جلســه روســای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اســالمی به ترکیه سفر کرده در حاشــیه این اجالس با همتایان ترکیه ای 
و پاکســتانی خود و نیز معاون نخســت وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کــرد. رییس کل بانک 
مرکزی در دیدار معاون نخســت وزیر ترکیه و نیز رییس کل بانک مرکزی این کشــور بر 
آمادگی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران برای توسعه همکاری های بانکی به عنوان 
ضرورت و پیش شــرط توســعه روابط تجاری تأکید کرد. در این دیدار به پیشــنهاد رییس 
کل بانک مرکزی مقرر شــد پیش از ســفر »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه در 
مهرماه ســال جاری، نشســت بانکی ویژه ای میان بانک مرکزی دو طرف و با حضور بانک 
های منتخب دو کشــور برگزار شود که این پیشــنهاد با استقبال معاون نخست وزیر ترکیه 
مواجه شد. همچنین در نشست ویژه میان مورات چتین کایا رییس کل بانک مرکزی ترکیه 
و ولی اله ســیف مقرر شــد، نشســت فوری کارگروه بانکی باحضور دو بانک مرکزی و نیز 
نمایندگان 5 بانک ایرانی و 3 بانک تراز اول دولتی ترکیه برگزار شــود. در پایان، یادداشــت 
تفاهــم همکاری های بانکی بیــن دو رییس کل بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا شــد.


