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اقتصاد

ارزیابی کارشناسان از چشم انداز صنعت خودرو در پساتحریم

یارانه

درآمدهدفمندی از یارانه نقدی بیشتر شد
درآمد  ۸ماهه دولت از محل اجرای هدفمندی
یارانه ها به بیش از  ۳۳هزار میلیارد تومان رسیده
است که از این میزان  ۲۸هزار میلیارد تومان به
پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی اختصاص
داده شده اســت .یک عضو کمیسیون برنامه و
بودجه در این باره به مهر گفت :براســاس قانون
هدفمندی یارانه ها ،دولت باید در کل امســال
 ۴۸هزار میلیارد تومــان از محل اصالح قیمت
حاملهای انرژی و  ۶هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان
از محل قطع یارانه نان و برق در آمد کسب کند
که فقط در  ۸ماهه ســال  ۹۴تاکنون  ۳۳هزار و
 ۴۷۰میلیارد تومان از این بخش کســب درآمد
کرده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار
داشت :تبصره  ۲۰قانون هدفمندی یارانه ها دولت
باید در سال  ۹۴از درآمدهای هدفمندی ،مبلغ ۵
هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان برای کمک به بخش
تولید ،بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی
مصرف انــرژی در واحد های تولیدی ،خدماتی،
مســکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
اختصاص دهد که در  ۸ماهه ســال  ۹۴تاکنون
مبلغ  ۴هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان به این بخش
اختصاص داده است.
کار و تعاون

حذف کامل کمدرآمدها ازوام کاال
به دنبال ضمانت بازپرداخت تسهیالت بانکی
بــرای دریافت وام  10میلیونی کاال ،کارگران به
دلیل عدم ضمانت کارفرمایان از دریافت این وام
خط خوردند .دبیــرکل کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران ایران در این باره اظهارداشــت:
متاسفانه خودشان برنامه ریزی و خود نیز اجرا می
کنند ولی به این موضوع توجهی ندارند که چگونه
می تــوان میلیونها کارگر کــم درآمد احتماال
متقاضی استفاده از این تسهیالت را کنار گذاشت
و فکری بــرای آنها نکرد؟ آیــا اینگونه وامهای
کوچک و برنامه هــای حمایتی ،اهداف دیگری
غیر از اقشار کمتر برخوردار و کم درآمد را دنبال
می کند؟غالمرضا عباســی در ادامه گفت :بحث
قراردادها مطرح است و کارفرمایان می گویند اگر
ضمانت کارگری را بپذیرند که فردا نباشــد ،چه
کنند؟ هم اکنون بســیاری از کارگران شاغل در
بخشهای ســاختمانی و خدمات داریم که باید
مورد حمایت قرار گیرند ولی چه کسی ضمانت
آنها را نزد بانک ها می پذیرد؟به گفته عباســی،
صدور کارتهای قابل شارژ برای استفاده کارگران
و شارژ هر چند وقت یکبار آن با تامین اعتبار از
سوی دولت و با حمایت کارفرمایان می تواند یک
راهکار موثر و آسان باشد که حتی نیاز به ضمانت
هم ندارد و کافی است لیستی از کارگران تهیه و
ارائه شود و البته دولت بخواهد واقعا کاری برای
گروه های کم درآمد کند .سخت است که قبول
کنیم دولت با این همه مشاور و مدیر نمی تواند
یک برنامه عملیاتی برای حمایت مســتقیم از
معیشت اقشار ضعیف تدوین کند ،بنابراین بیشتر
بحث نخواستن مطرح است.
بانک

مخالفت بانک مرکزی با نرخ دستوری سود
قائم مقام بانک مرکزی سیاســتهای پولی و
ارزی را مکمل سیاســتهای ســایر بخشهای
اقتصادی دانست و افزود :بخش حقيقي اقتصاد
زمانــی میتوانــد حرکت کند کــه در کنار آن
یک بخش مالي فعــال قرار گیرد .به بيان ديگر،
تحرک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند بخش مالي
کارآمد و عاري از مشکالت است .در حال حاضر
بازار پول کشور به عنوان اصليترين بازيگر بازار
مالي همچون بخش حقيقي اقتصاد با مشکالت
ساختاري مواجه بوده و لذا براي تحريک بخش
حقيقي اقتصاد نيازمند اصالح ســاختار اســت.
اکبر کمیجانــی با بیان اینکه انضبــاط مالي و
رعايت آن از ســوي دولت پيششرط الزم براي
انضباطگرايي در سياستهاي پولي است ،تصریح
کرد :خوشبختانه شروع به کار دولت يازدهم ،با
انضباط مالی ،حاکمیت عقالنیت و منطق همراه
بود و بســتر الزم جهت برقراري انضباط پولی و
مالی در کشور شکل گرفت.
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اتفاق خاصی درصنعت خودرو نمیافتد

همدلی -گروه اقتصادی :رفت و آمد ایران خودرو
و پژو در روزهای اخیر همزمان با سفر رئیس جمهوری
کشورمان به فرانسه در حالی افزایش یافته که خبرهای
رسیده از توافق  500میلیون یورویی این دو شرکت
حکایت میکند .بر این اســاس و به گفته یک مقام
مسئول در صنعت خودرو قرار است این دو شرکت به
صورت مساوی شروع به تولید مشترک سه محصول
از جمله پژو  ،208پژو  2008و پژو  301کنند.
از طرف دیگــر قرارداد همکاری مشــترک ایران
خودرو و پژو در شرایطی در مراحل پایانی خود قرار
گرفته که قرار اســت حضور فرانسویها در ایران با
محصول قدیمی پژو  207آغاز شود .پژو  207آی در
سال  88یعنی  6سال پیش در ایران آغاز شد و حال
قرار است دوباره این خودرو در ایران تولید شود .عالوه
بر این خودرو ،قرار است پژو  208 ،2008و  301نیز
در همکاری جدید ایران خودرو با پژو به تولید برسند
که این خودروها نیز قدیمی هستند و جزو محصوالت
جدید پژو محسوب نمی شوند.
در ایــن میان اگرچه وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در سی و هفتمین نشست شورای سیاست گذاری و
نظارت بر صنعت خودرو گفته« :از همه شرکتهای
بین المللی عالقهمند به فعالیت در صنعت خودروی
ایران خواستهایم  ،بدون برنامه صادراتی به بازار ایران
فکر نکنند ».اما تولید مشترک محصوالت قدیمی این
ســوال را به وجود میآورد که بازگشت خودروسازان
در دوره بعد از تحریمها با چه کیفیتی است و آیا باز
هم قرار است همان تکنولوژی قدیمی به ایران بیاید؟
پژو  2008و 208؛ ماشین خاطرهها
پژو  2008حدود  5سال پیش به تولید رسیده که
پیشبینی می شــود قیمت آن در ایران حدود 70
میلیون تومان باشــد .پژو  208نیز متعلق به حدود
 8ســال پیش است که برآورد قیمتی ان بین  60تا
 65میلیون تومان اســت .در مورد پژو  301هم باید
گفت که این خودرو فقط مخصوص بازار چین تولید
شده و هم اکنون فقط در این کشور تولید می شود.
حدود  4سال از تولید این محصول میگذرد و قیمت
آن در ایــران نزدیک به  50میلیــون تومان برآورد
شده است .از ســویی ،صادرات محصوالت تولیدی
مشترک یکی از دغدغههای صاحب نظران در صنعت
خودرو بوده کــه در طول  23ســال حضور پژو در
ایران عملی نشــد و تنها  30هزار دستگاه پژو 206
صندوقدار در طی ســالهای  87 ،86و  88از ایران
صادر شد.

خودرو و سایپا در خصوص محصول تندر 90سواالت
ادامه مونتاژ به معنی عقب گرد
جزئــی درباره مرکز جرم این خودرو و یا حتی جنس
در صنعت خودرو است
قطعات آن مطرح شود ،آنها نمیتوانند جواب مناسبی
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه پژو
بدهند گفت :حتی اگر از شرکت سازنده اصرار کنند که
همانند گذشته در صدد مونتاژکاری محصوالت خود
جزئیات قطعات خودروها را اعالم کند آنها با شانه خالی
در ایران اســت ،گفت :پژو حتی اطالعات دم دستی
کردن از این موضــوع میگویند
خودروهای گذشــته خــود را هم
کــه خودتان بررســی کنید .این
قرارداد همکاری مشترک
در اختیــار ایرانیها قرار نمیدهد.
کارشناس صنعت خودرو با تأکید
ایران خودرو و پژو در شرایطی
ابوالفضل خلخالی با اشاره به اینکه
براینکه تاکنون شرکای خارجی از
در مراحل پایانی خود قرار
امروز شرکتهای داخلی در انعقاد
جمله فرانسویها در انتقال دانش
گرفته که قرار است حضور
قرارداد با شــرکای خارجی همان
فنی و تکنولــوژی اطالعاتی را در
فرانسویها در ایران با محصول
رویکرد مونتــاژ را پیش گرفتهاند
اختیار شــرکتهای خودروســاز
قدیمی پژو  207آغاز شود .پژو
گفــت :اســتمرار رویکــرد مونتاژ
داخلی قرار ندادهاند ،گفت :به اعتقاد
 207آی در سال  88یعنی 6
درصنعــت خودرو آن هــم بعد از
بنده از این به بعــد نیز این کار را
سال پیش در ایران آغاز شد
 50سال عقبگرد برای این صنعت
نخواهند کرد .وی با اشاره به اینکه
و حال قرار است دوباره این
محسوب میشود ،اینکه بخواهیم
در همه کشورها سازنده قطعات از
خودرو در ایران تولید شود
در قراردادهــای جدید همانند پژو
همان ابتدای طراحی یک خودرو
از پلتفرمهای قبلی استفاده کنیم،
در کنار شرکتهای خودروسازی
کار مهمی نیســت چــرا که این
هستند ،اظهار داشت :نباید ما تمرکز خود را به تولید
موضوع برای شــرکت خودروساز بسیار کم هزینهتر
قطعات منسوخ شده خودروهای قدیمی شرکتهای
است تا اینکه بخواهد محصوالتی جدید را با پلتفرمهای
خودروسازی خارجی قرار دهیم .اگر بخواهیم شرایط
جدید تولید نماید.این کارشــناس صنعت خودرو با
تحریم را در صنعت خودروســازی کشور مدنظر قرار
تأکید براینکه بازار صنعت خودرو کشور انحصاری است،
دهیم باید یک راهکار جدی را برای توسعه این صنعت
گفت :در حال حاضر شــرکتهای خودروساز کشور
به کار بگیریم باید براساس توانمندی داخلی دست به
دغدغه تولید محصول با کیفیــت و جدید را ندارند.
طراحی خودرو بزنیم.
البته مشکالت مالی هم باعث شده تا توان اقتصادی
زمان اقتصادیسازی خودروها فرا رسید
شرکتهای خودروساز برای تولید محصوالت بروز نیز
یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه با برداشته
کاهش پیدا کنــد .وی با بیان اینکه اگر امروز از ایران

اختالف نظر دولت و مجلس بر سر نهایی شدن سند دخل و خرج

سرگردانی بودجه میان پاستور و بهارستان

در کمتر از  60روز مانده به زمان اجرایی شــدن
قانون بودجه سال  ،1395الیحه آن در میان چند
دوازدهم بودجه تحریمی امسال و بودجه پسا تحریم
سال بعد بالتکلیف مانده است.
مجلس روز گذشته اعالم کرده است که «به هیچ
عنوان نمی تواند تا پایان سال بررسی لوایح بودجه
 95و برنامه ششم را به اتمام برساند ،پس باید دولت
هر چه سریعتر الیحه دو و یا سه دوازهم بودجه را
به مجلس ارائه کند”.
این در حالی است که دولت گرچه الیحه بودجه
سال  1395و برنامه ششم توسعه را به دلیل تدوین
بر اســاس فضای تحریم با تاخیر حدود  40روزه از
زمان قانونــی  15 -آذر  -به مجلس برد و منتظر
اجرای برجام ماند تا بتواند پاسخگوی اعداد و ارقام
الیحه ای که بر اساس شرایط پسا تحریم پیش بینی
کرده بود باشــد ولی این انتظار را هم داشت که تا
قبل از اتمام ســال جاری الیحه بودجه تصویب و
برای اجرا از ابتدای ســال آینده در اختیارش قرار
گیرد.
این در حالی بود که پیشتر و حتی از اوایل دی
ماه ،نمایندگان مجلس با توجه به تاخیر حدود 15
روزه دولت در ارائه لوایح برنامه و بودجه اعالم کرده
بودند که باید برای سال آینده درخواست الیحه دو
یا سه دوازدهم از سوی دولت مطرح و تصویب شود.
چراکه فرصت کافی برای تصویب الیحه بودجه که
باید بر اساس الیحه برنامه ششم توسعه مصوب شود
وجود نخواهد داشت.
با این حــال دولت بعد از ارئــه الیحه بودجه و
برنامه باردیگر بر موضع خود تاکید و نوبخت رییس

ســازمان مدیریت و برنامه ریزی -اعالم کرد که با
وجود همزمان شدن زمان بررسی الیحه بودجه با
انتخابات مجلس  ،بازهم فرصت کافی برای تصویب
لوایح وجود دارد و بعید است که به ارئه الیحه سه
دوازدهم نیازی باشد.
با این وجود روز گذشته ،باهنر ،نایب رئیس مجلس
با بیان اینکه در حال حاضر مجلس کار رسیدگی به
بودجه را آغاز کرده و حتی کمیسیون تلفیق جهت
انجام مقدمات کار و انتخاب هیات رئیسه نیز تشکیل
شده است گفته که در این بین ما نمیتوانیم حق
نمایندگان را نادیده بگیریم چرا که طبق آیین نامه
نمایندگان  10روز برای ارائه پیشنهادات در مورد
بودجه به کمیسیونهای تخصصی فرصت دارند و
کمیسیونهای تخصصی نیز  15روز فرصت بررسی
پیشــنهادات و ارائه گزارش نهایی را به کمیسیون
تلفیق دارند .بر این اساس طبق جدول زمان بندی
آیین نامه به هیچ وجه امکان رسیدگی الیحه بودجه
تا پایان سال  94در مجلس وجود ندارد.
وی با اعالم اینکــه الزمه تصویب بودجه  95در
مجلس تصویب احکام برنامه ششم در مجلس است
که این احکام در کمیســیون مشترک به تصویب
رسیده است؛ از این رو درخواست ما از هیات رئیسه
این است که این موضوع را با اولویت در دستور کار
مجلس قرار دهد این را هم گفته که دولت هر چه
ســریع تر الیحه دو و یا ســه دوازدهم بودجه را به
مجلس ارائه دهد تا در اول سال قانون الزم را داشته
باشد .ما هم تمامی تالشهایمان را میکنیم تا در
دو ماه ابتدایی سال  95قوانین بودجه و برنامه ششم
رابه تصویب برسانیم.

هشتایرباسسوپرجامبودوطبقه
درسبدخریدایران
ایران در نخســتین کنفرانس هواپیمایی بزرگ دوران پســاتحریم
فهرســت خرید هواپیماهای مسافربری را به بیش از  160هواپیمای
اروپایی شامل هشت فروند سوپرجامبو گسترش داد.
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی در این کنفرانس که با حضور
 300ایرالین ،تامین کننده ،شرکتهای لیزینگ و بانکداران در تهران
برگزار میشــود ،با بیان اینکه خروج ایــران از انزوا ،توازن طبیعی در
منطقه را احیا میکند ،سرمایه گذاران خارجی را به حضور در کشور
فراخواند.
آخوندی در مصاحبه ای با رویترز اظهار کرد :ایران از رقابت احتمالی
میان شــرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی ترسی ندارد و به دلیل
موقعیت جغرافیایی خود از مزایای رقابتی برخوردار است.
شمار هواپیماهای مسافربری که ایران احتماال سفارش خواهد داد در
نخستین روز کنفرانس افزایش یافت و یک مقام بلندپایه به حاضرین
در این کنفرانس اعالم کــرد ایران برای خرید  127فروند هواپیما از
ایرباس قرارداد میبندد در حالیکه پیش از این شــمار این هواپیماها
 114فروند برآورد شده بود.

شــدن تحریمها خودروسازان باید فعالیت خود را بر
دو حوزه کیفیسازی و اقتصادیسازی محصوالتشان
متمرکز کنند گفت :از این پس خودروسازان میتوانند
قطعات را از منابع اصلی تامین کنند بنابراین انتظار
میرود کیفیت خودروها افزایش یابد.
علی خاکساری با بیان اینکه با رفع تحریم ،برخی
هزینههای صنعت خودرو نیز کاهش خواهد یافت،
خاطرنشان کرد :بنابراین خودروسازان باید نسبت به
اقتصادیســازی محصوالت خود و کاهش قیمتها
اقــدام کنند .عضو هیــات علمی دانشــگاه عالمه
طباطبایی ادامه داد :هماکنون فرصت مناسبی برای
خودروسازان ایجاد شده تا با تولید خودروهای جدید
و بهروز جهانی ،هم رضایت مصرفکنندگان را تامین
کرده و هم بتوانند محصوالتشان را به کشورهای دیگر
صادر کنند .وی افــزود :همچنین وزارت صنعت به
عنوان سیاستگذار صنعت خودرو باید بهگونهای عمل
کند که زمینه حضور مســتقل خودروسازان مطرح
جهانی در ایران فراهم شــده و این شرکتها بتوانند
مستقل از ایران خودرو و سایپا ،محصوالتشان را در
کشــور تولید کنند .خاکساری با بیان اینکه صنعت
خودروی ترکیه الگوی مناســبی در این زمینه است
گفت :تولید مســتقل خودروسازان جهانی در کشور
از یک ســو باعث رشد اشتغال ،ایجاد ارزش افزوده و
تولید برندهای معتبر جهانی شــده و از سوی دیگر
ایران خودرو و سایپا را نیز مجبور به رقابت و افزایش
کیفیت محصوالتشان خواهد کرد.
رقابت پذیری
شرط ماندگاری خودروسازی ایران
عضو هیــات مدیره انجمن ســازندگان قطعات و
مجموعههای خودرو با بیان اینکه خودروسازان بزرگ
جهان از هم اکنون برای حضور در بازار ایران و منطقه
خاورمیانه وارد رقابت با یکدیگر شدهاند گفت :صنعت
خودرو ایــران هرچند در دوران ســخت تحریمها،
گامهای بلندی در راستای خودکفایی برداشته است؛
اما بدون تردید همکاری مشــترک با خودروسازان
بزرگ جهان موفقیت بیشتری را برای آن به ارمغان
می آورد.محمدرضا نجفیمنش با بیان اینکه صنعت
خودرو در کشور ،برای همکاری مشترک با کشورهای
خارجــی باید رقابت پذیر گــردد ،گفت :برای ایجاد
فضای رقابتی باید فضای کسب و کار نیز رقابتپذیر
باشــد ،بنگاهها نیز باید با ایجاد بهرهوری و استفاده
از تکنولوژیهای روز رقابتپذیر شوند که این امر با
همکاری شرکتهای خارجی امکانپذیر میشود.

یک تحلیلگر اقتصادی پیشبینی کرد

 10بانک و موسسه مالی در آستانه ورشکستگی

یک کارشناس اقتصادی گفت :علت باال بودن نرخ
بهره باال بودن سود سپرده است و علت باال بودن سود
سپرده نیز به این خاطر است که  10موسسه و بانک
کوچک در حال ورشکستی هستند.
محمد حسین ادیب ،عضو هیات علمی دانشکده
اقتصاد دانشــگاه اصفهان یکشنبه شب با حضور در
یک برنامه تلویزیونی افزود :حیات این موسســات و
بانکهای کوچک تا 15ماه دیگر دوام ندارد .البته اگر
بانک مرکزی از عملکرد بازار دست بردارد و دخالت
کند قضیه قابل مدیریت است.
وی در مورد مؤسســههای غیــر مجاز و حمایت
از آنها گفــت 90 :نماینده مجلس نامهای به بانک
مرکزی نوشــتند و ابــراز کردند کــه اعالم نکنید
موسسه ای که اخیرا ً ورشکست شده غیر مجاز است!
ما حــدود 100هزار میلیارد تومــان معوقات بانکی
و حــدود  90هزار میلیارد هزار میلیــارد تومان وام
استمهالی داریم .به گفته مدیر عامل یکی از بانکها،
در وامهای استمهالی یک قسط را میدهند و مابقی را
نمیدهند .وامهای استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد
کرد .نمایندگان مجلس با تصویب مصوبهای معادل
معوقات در کشــور معوقه درســت کردند و مدام به
بانــک ها حمله میکنند.او تصریح کرد :اینها با باال
بردن سود سپرده میخواهند مشکالت خود را به بعد
منتقل کنند .مردم بدانند هر موسسه و بانکی که سود
بیشتری میدهد آن موسسه یا بانک یک گام بیشتر
تا ورشکستگی فاصله ندارد .به گفته مدیر عامل یکی
از بانکهای خصوصی بانکهای دیگر مجبورند که با
این  10بانک و موسسه مالی ورشکسته رقابت کنند
وگرنه پول از بانکهای دیگر به ســمت این بانکها

اختالف یک درصدی مرکز آمار با بانک مرکزی

تورم به 13.2درصد رسید

بانک مرکزی با اختالف یک درصدی از مرکز آمار اعالم کرد که تورم
در دی ماه به  13.2درصد کاهش یافته اســت .شاخص بهای کاالها و
خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در ماه گذشته به  232.6رسیده
که نشان می دهد تورم ماهانه دی ماه  0.4درصد ثبت شده است .تورم
دی ماه در مقایسه با تورم  1.3درصدی آذرماه نشاندهنده کاهش 0.9
درصدی است.
بنابر آمارهای منتشره بانک مرکزی ،تورم دوازده ماه منتهی به دیماه
 13.2درصد ثبت شده که بیانگر کاهش  0.5درصدی در قیاس با تورم
دوازده ماه منتهی به آذرماه است.
همچنین تورم نقطه به نقطه(تغییرات شاخص در دی ماه نسبت به
ماه مشابه سال گذشته)  9.6درصد گزارش شده که نشان می دهد این
شاخص حدود  0.2درصد نسبت به آذرماه افزایش یافته است.
مرکز آمار نیز در روزهای اخیر ،گزارش خود از تغییرات شاخص بهای
کاال و خدمات در دی ماه را منتشــر و اعــام کرد که تورم ماهانه 0.3
درصد ،تــورم دوازده ماهه  12.2درصد و همچنین تورم نقطه به نقطه
 9.4درصد شده است.

سرازیر میشود.این اقتصاددان گفت :به گفته معاون
نظارتی بانک مرکزی آب از ســر ایــن  10بانک و
موسسه گذشته و هیچ چیزی برای آنها مهم نیست.
وگرنه در حال حاضر هیچ فعال اقتصادی نمیتواند
نرخ بهره  20تا  27درصدی را پرداخت کند.
او خاطرنشــان کرد :ســه روز گذشته آقای سیف
در یک جلسه خصوصی با مســئوالن اعالم کردند
که چهار ماه است در کشــور تورم منفی شده و ما
جرات نمیکنیــم آن را اعالم کنیم؛ به خاطر اینکه
تولیدکنندگان اعتراض میکنند .مگر ممکن است که
نرخ بهره  27درصد باشد و نرخ تورم منفی باشد؟ در
همه جای دنیا نرخ بهره و سود سپرده  2تا  3درصد
بیشتر از تورم است.
این اقتصاددان همچنین تاکید کرد :علت دوم نیز
این است که ما روزانه  400هزار بشکه انرژی به داخل
اقتصاد وارد میکنیم .قبل از سقوط قیمتها ،قیمت
هر بشکه  110دالر بود و معدل قیمتی که انرژی در
داخل کشور فروش میرفت  10دالر بود .یعنی بابت
هر بشکه ما  100دالر به اقتصاد ضرر میزنیم.
وی ادامــه داد :ما ســاالنه  140میلیــارد دالر به
اقتصــاد انرژی میدادیم و پــول آن را نمیگرفتیم.
امروز نفت اوپک بشــکهای  23دالر است؛ یعنی 10
دالر آن را میدهیــم و  13دالر را نمیگیریم .اینکه
 100دالر نمیگرفتیــم و حاال  13دالر نمیگیریم،
مهمترین عاملی بود که به صورت ســود در صورت
مالی شرکتها شناسایی شــد ،چون یارانه انرژی از
بشــکهای  100دالر به  13دالر رســیده و تورم هم
نیست .این سیستم به بن بست رسیده و مسئول آن
بانک مرکزی است.

ازسرگیری
روابط ۳بانک روسی با ایران

مدیرکل دفتر برنامهریزی تجاری سازمان توسعه تجارت گفت :با سفر
اخیر هیئت تجاری ایران به روسیه نشستهای خوبی با بانکهای روسی
 TEMP Bank ،mir business bankو  RFC BANKبرگزار
شد .مینا مهرنوش به تسنیم :میر بیزینس بانک نماینده بانک ملی ما است
و قرار شد که تسهیالت خوبی به ایران دهد و خطوط اعتباری مناسبی
ایجاد کند.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران
ادامه داد :از سایر مباحثی که در این نشست صحبت شد ،افتتاح حساب
برای شرکتهای داخلی ایران بدون نیاز به مراجعه به روسیه است.وی
خاطرنشــان کرد :ایجاد دفتر  TEMP Bankدر ایران از جمله سایر
تفاهمات صورت گرفته در این ســفر بــود و دفتر این بانک ظرف  1تا
 2مــاه آینده در ایران و در خیابان میرداماد افتتاح میشــود .مهرنوش
تصریح کرد :بانکهای روسی اعالم کردند که آمادگی گشایش «السی»
برای ایران را دارند و در صورتی که درخواستی وجود داشته باشد ترتیب
اثر خواهند داد.وی گفت :بانک عامل ( )RFC BANKدر ایران بانک
توسعه صادرات ،بانک عامل ( )mir business bankبانک ملی است
و ( )TEMP BANKنیز مناسبات خوبی با بانک حکمت دارد.

اخبار اقتصادی

آغاز واگذاریهای بزرگ
سازمان خصوصیسازی
سازمان خصوصیسازی قصد دارد در بهمن
ماه سهام شرکتهای پاالیشگاه نفت کرمانشاه،
توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران ،پتروشیمی
دماوند ،مس شهر بابک ،جایگاه های سوخت،
پیست اســب سواری و ســهام بانکهای ملت،
صادرات و تجــارت را مجموعا به ارزش 3300
میلیارد تومان را از طریق بــورس ،فرابورس و
مزایده واگذار کند.
سید جعفر ســبحانی -مشــاور رئیس کل
سازمان خصوصی ســازی در این باره گفت :به
این ترتیب قرار است سهام شرکتهای پتروشیمی
دماوند به ارزش  1700میلیارد تومان ،پاالیشگاه
نفت کرمانشاه به ارزش 580میلیارد تومان ،مس
شهر بابک به ارزش  92میلیارد تومان و توسعه
خدمات بازرگانی نورد ایران به ارزش  82میلیارد
تومان و مجموعا به ارزش  2500میلیارد تومان
در روز  18و  25بهمن ماه واگذار شــود که در
این میان سهام پاالیشــگاه کرمانشاه از طریق
فرابورس و مابقی شرکتها از طریق مزایده واگذار
می شوند.
ادامه روند صعودی شاخص بورس
بورس تهران همزمان با سفر رئیس جمهور
به کشورهای اروپایی در روز گذشته و احتمال
انعقاد قراردادهای جدید ،رونق خود را دو چندان
کرد و با اقبال سهامداران به اکثر گروه ها مواجه
شــد .به صورتی که اکثر گروه های بورسی به
خصوص شرکتهای خودرویی ،معدنی و فوالدی
با افزایش قیمت و تقاضای میلیونی مواجه شدند
تا شــاخص بورس را در رکورد شکنی جدید با
 1117واحد رشد از کانال  67هزار واحد به مرز
کانال  69هزار واحدی پرتاب کند.بر این اساس
در بازار روز گذشــته شرکتهای تاپیکو ،غدیر،
فوالد مبارکه ،مپنا ،ملی مس ،ســرمایه گذاری
امید ،مخابرات ،گل گهر ،پتروشیمی پردیس،
چادرملو و صندوق بازنشستگی تاثیر  100تا 40
واحدی بر شاخص بورس گذاشتند.
گرانی  4هزار تومانی گوشت
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی
با اعالم «افزایش  ۴هزار تومانی قیمت گوشت
گوسفندی در یک ماه گذشته» گفت :از وزارت
جهاد کشــاورزی میخواهیم به صورت قاطع،
جلــوی صادرات دام زنــده را بگیرد.علی اصغر
ملکی گفت :قیمت کنونی هر کیلوگرم گوشت
شــقه گوســفندی به  33هزار تومان رسیده،
درحالی که قیمت این محصول در ابتدای دی
ماه  28تا  29هزار تومان بوده است.
آغاز پیش فروش بلیت نوروزی قطار
پیش فروش بلیت نوروزی قطار از ساعت 19
روز گذشته آغاز شــد که براساس برنامهریزی
انجام شــده در تاریخهــای  ۶ ،۵و  ۷بهمنماه
به صــورت محوری فروش اینترنتی بلیت و در
تاریخهای ششم ،هفتم و هشتم بهمنماه فروش
آنالین از طریق ســامان ه یکپارچه فروش بلیت
راهآهن جمهوری اسالمی ایران و دفاتر فروش
بلیت انجام خواهد شد.
آزادسازی پول های
مسدود شده ایران در سوئیس
سخنگوی وزارت امور اقتصادی سوئیس آزاد
شدن  12میلیون فرانک سوئیس معادل ۱۱.۸
میلیون دالر از پول هــای ایران را تایید کرد و
گفت :این پولها هم متعلق به افراد و شرکتها و
هم موسسات دولتی است و تاکنون کسی مدعی
مالکیت حدود  ۱۰هزار فرانک آن نشده است.
براساس برآورد ایران ،این کشور در حال حاضر
حدود  ۳۲میلیارد فرانک سوئیس در اختیار دارد
که قبال در بانکهای مختلف در سراســر دنیا
مسدود شده بود.
گروه بنگاهها

بازگشایی 9میلیارد دالر
ال سی در سال گذشته
مدیرعامــل بانــک
کشــاورز گفت :با وجود
تحریمهای سخت ،این
بانک در ســال گذشته
 9میلیارد دالر الســی
باز کرده است .مرتضی
شــهیدزاده با بیان اینکه در دوره تحریم فعالیت
ارزی ما  3برابر شده است گفت :بعد از تحریم با
 25کشور اروپایی ارتباطات بانکی ما عادی شد و
توانستیم ال سیهای مختلفی باز کنیم.شهیدزاده
اقدامات بانک کشاورزی در سال جاری را اجرای
طــرح خرید گندم بعد از  10ســال ،جمعآوری
منابع مازاد از سطح جامعه ،استفاده هرچه بیشتر
از صندوق توســعه ملی در اجرای سیاســتهای
توســعهای جهاد کشــاورزی ،توسعه کشاورزی
مکانیزاسیون ،حمایت از تولید و توسعه کشتهای
مکانیــزه و حمایت از صنایع تبدیلی برای ایجاد
ارزش افزوده در بخش کشاورزی عنوان کرد و با
اشاره به اینکه در سال جاری موفق شدیم میزان
جذب ســپردهها را دو برابر کنیم افزود :امسال
توانستیم  20هزار میلیارد ریال از بدهی خود به
بانک مرکزی را بازپرداخت کنیم.

