
آمار و ارقام كاسبي  با  تحريم
رييس بانك مركزي مي گويد كه دالالن و رانت خوارها 268 هزار ميليارد تومان از تحريم 

ايران سود كرده اند

    مديرعامل شركت مخابرات ايران از برنامه ريزي 
براي يكپارچه س�ازي ش�ركت مخابرات ايران و 

شركت ارتباطات سيار خبر داد. ايسنا 
     1/1 ميلي�ون نفر از تعداد حجاج كاس�ته ش�د؛ 
كاه�ش ۵۰درص�دي تج�ارت آل س�عود در حج 

امسال. رويترز 
     آن طور كه رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
كرده يارانه ش�هريور ماه ب�ه روال ماه هاي اخير، 
بيس�ت و شش�م ماه جاري قابل برداش�ت است. 

روابط عمومي 
     ريي�س اتحاديه فروش�ندگان نوش�ت افزار و 
لوازم مهندسي اعالم كرد: لوازم  تحرير مورد نياز 

محصالن در سال جاري افزايش قيمت ندارد. 
     ب�ا راه ان�دازي س�ايت جام�ع گمرك�ي قاچاق 
تجهي�زات پزش�كي در مراك�ز دولتي ب�ه صفر 

مي رسد. گمرك 

ركورد فروش نفت ايران به ژاپن شكست
همزمان با كاهش واردات نفت ژاپن از كش�ورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس، ركورد صادرات ايران به ژاپن با فروش روزانه 2۵۷ هزار بشكه نفت خام شكسته شد. با كاهش محدوديت هاي پيش روي صادرات نفت 
و به ويژه حل مش�كالت بيمه اي و كش�تيراني، ايران يك ركورد جديد براي صادرات و فروش نفت به ژاپن به ثبت رسانده است. بر اين اساس ايران با بازپس گيري سهم خود از كشورهايي همچون عربستان، كويت، قطر و 
امارات متحده عربي، به چهارمين كشور بزرگ تامين كننده نفت ژاپن تبديل شده و پيش بيني ها نشان مي دهد كه تا چند هفته آينده ايران با تصاحب جايگاه قطر به سومين كشور بزرگ تامين كننده نفت ژاپن تبديل  شود. 

در حالي كه هفته پيش دبي��ركل اوپك براي همراهي 
دوب��اره توليد كنندگان نفت س��فر دوره اي خ��ود را به 
ايران و ديگر كش��ورهاي س��هم دار نفتي آغ��از كرد اما 
تازه ترين گزارش ها خبر از افزايش توليد نفت عربستان 
كه بيش��ترين ميزان توليد نف��ت را دارد؛ خبر مي دهد. 
در آس��تانه نشس��ت مهم اعضاي اوپك كه قرار است در 
آن مذاكرات بر س��ر طرح فريز نفتي احيا ش��ود، ايران و 
عربس��تان در حال افزايش توليد نفت خود هستند. به 
گزارش سي ان ان، در آستانه نشست مهم اعضاي اوپك 
كه قرار است در آن مذاكرات بر سر طرح فريز نفتي احيا 
ش��ود، ايران و عربستان در حال افزايش توليد نفت خود 
هستند. براساس گزارش جديد اوپك، ايران و عربستان 
در ماه گذش��ته ميالدي هركدام توليد خ��ود را بيش از 
ديگر اعضاي اوپ��ك افزايش داده ان��د. اوپك هم اكنون 
روزان��ه اندكي بيش از 33/2 ميليون بش��كه نفت توليد 
مي كند، كه فاصله چنداني با باالترين رقم توليد در تاريخ 
اين س��ازمان ندارد. اين افزايش تولي��د به افزايش مازاد 
عرضه در بازار جهان��ي كمك كرده و موجب افت حدود 
60 درصدي قيمت ها از اواسط سال 2014 تاكنون شده 
اس��ت. اين قيمت هاي پايين به درآمدهاي دولت هاي 
توليد كننده نفتي آسيب زده اس��ت. پس از ماه ها فشار 
اقتصادي، مذاكرات در مورد طرح فريز نفتي بار ديگر احيا 
شده است. اوپك و ديگر توليد كنندگان نفتي قرار است در 
هفته پاياني ماه سپتامبر نشستي غيررسمي در اين باره 
در الجزاير برگزار كنند. اوپك به همراه روس��يه در حال 
بررسي امكان محدود كردن توليد نفت هستند به اين اميد 
كه به تقويت قيمت نفت كمك كنند. اوپك، متشكل از 
14 كشور توليد كننده نفت در تالش است تا با هماهنگ 
ساختن توليد اعضاي خود، نوسانات قيمت نفت را كنترل 
اوپك  كند. عربستان، بزرگ ترين توليد كننده عضو اوپك،
را متقاعد كرده كه با وجود افت قيمت ها، براي حفظ سهم 
خود از بازار در برابر رقبايي همچون شركت هاي نفت شيل 
امريكا، توليد خود را باال نگه دارد. هدف از فريز توليد باال 
نگه داشتن قيمت هاست تا فشار اقتصادي بر كشورهاي 
توليد كننده سنتي اندكي كاهش يابد، اما قيمت ها نبايد 
به قدري باال برود كه موجب ازسرگيري توليد بيشتر نفت 

توسط شركت هاي نفت شيل امريكا شود. 

ذوب آهن اصفهان كه در سال جاري طرح هاي توسعه اي 
مهمي را در دس��ت اج��را دارد، در توليد نيز نس��بت به 
سال گذشته موفق تر عمل كرد. اردشير افضلي، معاون 
بهره ب��رداري ذوب آهن در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: 
اين شركت در 5 ماهه اول سال جاري يك ميليون و 50 
هزار تن فوالد خام توليد كرد كه نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل با956 هزار و 600 تن فوالد خام توليدي، 10 
درصد رشد را نش��ان مي دهد. وي افزود: پروژه ايستگاه 
ريخته گري شماره 5 به عنوان يكي از مهم ترين پروژه هاي 
توس��عه اي ذوب آهن اصفهان در مرداد ماه سال جاري 
افتتاح و راه اندازي شد. ظرفيت اسمي اين ايستگاه، يك 
ميليون تن درسال اس��ت وباقرارگرفتن درمدارتوليد، 
ظرفيت توليدشمش درشركت به س��ه ميليون و 600 
هزارتن افزايش خواه��د يافت. معاون بهره برداري ذوب 
آهن تصريح كرد: اين پروژه كه از بهار سال 91 شروع شده 
است حدود 12 ميليون دالرهزينه ارزي و500ميليارد 
ريال هزينه ريالي در بر داشته وباهدف جذب كامل چدن 

توليدي بخش كوره بلند اجرا شده است. 

بنابراي��ن حتي رون��ق 3 درصد و يك درصد دو س��ال 
گذشته نيز اين حجم رشد منفي را هنوز جبران نكرده 
و توليد ناخالص داخلي را به اعداد س��ال 88 نرسانده 
اس��ت. بنابراين اگرچه رشد شاخص ها در علم اقتصاد 
به معني رونق محس��وب مي ش��ود اما اي��ن رونق به 
دليل عقب بودن از رشد هاي به دست آمده دوره هاي 
گذش��ته، تورم زا نيس��ت.  در كنار اين دو موضوع الزم 
اس��ت يادآوري ش��ود كه پول هاي بلوكه ش��ده ايران 
يعني حدود 30 ميليارد دالر وعده داده شده در صورت 
بازگشت به كش��ور، مي تواند نقش موثري در كنترل 
قيمت ها داش��ته باشد. هرچند منابع قابل توجهي نيز 
وجود دارد كه همچنان در كشورهاي ديگر بلوكه مانده 
اس��ت اما ورود همين مبالغ هم مي تواند به ثابت نگه 
داشتن س��طح قيمت ها كمك كند. بنابراين بر اساس 
نكات اشاره شده مي توان گفت تورم به احتمال زياد با 
تغييرات اندك روي نرخ هاي كنوني باقي خواهد ماند. 
دو نظريه مهم در اقتصاد وجود دارد كه با نام هاي نظريه 
برابري قدرت خريد و نظريه پول شناخته مي شود. در 
نظريه برابري قدرت خريد تاكيد مي شود كه كاالها در 
كشورهاي مختلف نهايتا بايد با ارزش هاي مشابه خريد 
و فروش ش��وند و در نظريه پول اين بحث مطرح است 
كه اگر نرخ افزايش حجم پول شما بيشتر از اقتصادهاي 
ديگر باشد؛ ارزش پول شما نيز كاهش مي يابد. براساس 
هر دو نظريه، شرايط اقتصاد ايران به گونه اي نيست كه 

نتيجه آن افزايش تورم در ماه هاي آتي باشد.

خبر كوتاه

ويژه

ادامه از صفحه اول

عربستان عليه فريز نفتي 

صبح روز سه شنبه 23 شهريور ماه 1395 نخستين 
نمايشگاه بين المللي لبنيات و صنايع وابسته با حضور 
مقامات و مسووالن ذي ربط و همچنين عالقه مندان 
و مشتاقان اين بخش در محل دايمي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران افتتاح شد. به گزارش روابط عمومي 
و اموربين الملل ش��ركت س��هامي نمايش��گاه هاي 
بين الملل��ي جمهوري اس��المي ايران، نخس��تين 
نمايشگاه بين المللي لبنيات و صنايع وابسته با حضور 
خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران و هيات همراه 
در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران آغاز 
به كار كرد. همچنين دكتر اس��فهبدي معاون وزير، 
رييس هيات مديره و مديرعامل ش��ركت س��هامي 
نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسالمي ايران و 
هيات همراه ايش��ان نيز در نمايشگاه فوق مسووالن 

مذكور را همراهي كردند. 

ويژه

برگزاري نخستين نمايشگاه 
بين المللي لبنيات 

رشد توليد ذوب آهن اصفهان 
در پنج ماهه اول سال جاري

 در باب غول مهار شده اي 
به نام »تورم«

بازرگانيسرخط خبرها

خبرگزاري مهر
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ايجاد آرامش 
اقتصادي يكي 
از بزرگ ترين 
دستاوردهاي 
دولت يازدهم 
است و عظمت 

برجام و 
تالش دولت 

در صحنه 
بين المللي 

نبايد موجب 
فراموشي اين 
دستاورد شود

سود كالن
با توجه به گ�ردش مالي 
دالري  ميلي�ارد   11۷
تجارت خارج�ي ايران، 
درص�دي   1۵ س�هم 
كاس�بان تحري�م از اين 
رق�م ب�ه 1۷/۵ ميليارد 
ب�راي  مي رس�د.  دالر 
روشن تر شدن اين عدد 
مي ت�وان مبن�اي ريالي 
را در نظ�ر گرف�ت. ب�ا 
احتساب قيمت هر دالر 
تومان)متوس�ط   3۰۰۰
قيم�ت دالر دولت�ي و 
آزاد(، كاس�بان تحريم 
سهمي در حدود ۵2 هزار 
ميليارد دالر از تحريم ها 

سود برده اند. 

گ�روه اقتص�ادي| س��هم خودروس��ازان از قراردادهاي 
پس��ابرجامي بنا به گفته منصور معظمي رييس س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران قرار اس��ت به 6 قرار داد 
برس��د. دو قراردادي كه با فرانس��وي ها بس��ته شده و چهار 
قرارداد ديگري كه با آسيايي ها و اروپايي ها منعقد خواهد شد. 
منص��ور معظمي مع��اون وزي��ر صنعت و رييس س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران در حالي خب��ر از چهار 
ق��راردادي كه ب��ه زودي امض��ا خواهند ش��د مي دهد كه 
س��عي دارد ط��رف مذاك��رات را معرف��ي نكن��د و تنه��ا با 
اصرار از ق��راردادي صحبت مي كند ك��ه آلمان ها با يكي از 
خودروس��ازان داخلي منعقد خواهند ك��رد. قرارداد مذكور 
يك شركت خودروساز خصوصي هم با آلماني ها در مرحله 
 نهاي��ي ق��رار دارد و به زودي از طرف ش��ركت خودروس��از

 اعالم مي شود. 
وي كه در نشس��ت خبري در مورد آموزش و توس��عه 500 
مدير تراز جهاني صحبت مي كرد، در مورد جزييات 4 قرارداد 
جديد خودروسازان با شركاي خارجي ادامه داد:   اين قرارداد 
در مرحله نهايي است و به زودي از طرف شركت خودروساز 
اعالم خواهد شد.   4 قرارداد جديد ديگر هم تا پايان سال ميان 
شركت هاي خودروساز داخلي و برندهاي مطرح بين المللي 
امضا خواهد ش��د، در اين قراردادها شركت هاي خودروساز 
آسيايي و اروپايي براي دور جديد شراكت ها انتخاب شده اند.  

مديرعامل ايدرو با بيان اينكه براس��اس برنامه هاي اعالمي 
وزارت صنعت به ش��ركت هاي خودروس��از بايد محصول با 
كيفيت در بازار عرضه ش��ود، گفت:   در حال حاضر كيفيت 
محصوالت داخلي نس��بت به گذش��ته بهتر ش��ده است اما 
وضعيت امروز صنعت خودرو با شاخص هايي كه بايد داشته 
باشد اختالف قابل توجهي دارد كه بايد با استفاده از ابزارهاي 
خاص به س��مت توسعه اين صنعت حركت كنيم. البته بايد 
بگويم كشورهاي خودروساز دنيا همه با شركت هاي صاحب 
برند هم��كاري كرده اند كه ما نيز بايد اي��ن موضوع را مورد 

توجه قرار دهيم.  
منصور معظمي اظهار كرد: برجام يك فرصت طاليي است 
كه بايد از آن اس��تفاده كرد و در اين راستا سازمان گسترش 
و نوس��ازي صنايع ايران به هم��راه دو خودروس��از داخلي 
قرارداده��اي خود را با ش��ركت هاي پژو س��يتروئن نهايي 
كرده اند. آنچه مهم اس��ت اينكه كيفي��ت خودروي داخلي 
نسبت به س��ال گذشته بهتر شده اس��ت و بر اساس اهداف 
تعيين ش��ده موظفيم تا كيفيت توليد خودرو در كشور را به 
گونه اي ارتقا دهيم كه از اس��تانداردهاي مناسب برخوردار 

باشد و موظفيم تا اين شرايط را فراهم كنيم و به خودروسازان 
نيز اعالم كنيم كه اين اس��تانداردها را رعايت كنند و در اين 
راستا كش��ورهايي موفق ش��ده اند كه با خودروسازان برند 
و صاحب نام مش��اركت كرده اند و در اي��ن رابطه مي توان به 

كشورهاي تركيه، برزيل، كره و چين اشاره كرد. 

با تصميم دولت سهام خودروسازي ها را واگذار 
مي كنيم

معاون وزي��ر در واكنش به اظهارات رييس ش��وراي رقابت 
بر لزوم واگذاري س��هام ايدرو در شركت هاي خودروساز به 
ارايه توضيحاتي پرداخت با بيان اينكه مديريت شركت هاي 
خودروساز نه دس��ت ايدرو و نه وزارت صنعت است، تصريح 
كرد: شركت هاي خودروساز خصوصي هستند و ايدرو در هر 
كدام از دو شركت خودروساز فقط يك صندلي هيات مديره 
دارد. ب��ر همين اس��اس مديري��ت دولتي در ش��ركت هاي 
خودروس��از وجود ندارد البته برابر اصل 44 قانون اساسي، 
دولت مي تواند تا 20 درصد از س��هام گ��روه 2 را در اختيار 
داش��ته باشد. سهم دولت در بازار خودرو از نظر ميزان توليد 

13 درصد، ارزش 7 درصد و ظرفيت 14/5 درصد است. 
معظمي با اشاره به اينكه اي كاش شوراي رقابت در گذشته در 
مورد واگذاري شركت هاي خودروساز هم حساسيت داشت، 
اظهار داشت: واگذاري سهام خودروسازي ها به گونه اي بود 
كه حقوق دولت در آن رعايت نش��د ك��ه اميدواريم احقاق 
حقوق دولت در شركت هاي خودروساز صورت گيرد. البته 
بايد تاكيد كنيم كه ما تابع تصميمات دولت هس��تيم و اگر 
دولت تصميم بگيرد س��هام ايدرو در خودروسازي ها واگذار 

خواهد شد.  
معظم��ي با بيان اينك��ه همه موظفند تا خ��ودروي خوب و 
اس��تاندارد در كشور توليد شود و قيمت آن به گونه اي باشد 
كه در اختيار مردم قرار گيرد، ادامه داد: س��هم دولت در دو 
خودروس��از داخلي كش��ور كمتر از 20 درصد اس��ت ومنع 
قانوني ن��دارد اما اگر دولت تصميم بگي��رد به صورت كامل 
س��هام اين خودروس��ازان به بخش خصوصي واگذار شود، 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز تبعيت مي كند 
و هم اكنون س��هم دولت در خودروسازي هاي داخلي از نظر 
توليد 13 درصد، از نظر ارزش هفت درصد و از نظر ظرفيت 

14/5 درصد است. 
وي ادامه داد: مديريت ش��ركت هاي خودروسازي مشكلي 
ندارد، نه در اختيار دولت است و نه در اختيار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بلكه شركت هاي خودروسازي داخلي كامال 

خصوصي است چرا كه ايدرو تنها در اين دو شركت يك عضو 
هيات مدي��ره دارد اما وزارت صنعت، مع��دن و تجارت يك 
دستگاه متولي و سياستگذار است كه سياست هاي خود را در 
صنعت خودرو اعالم مي كند و همه خودروسازان موظفند در 
راستاي اين سياست ها حركت كنند. سياست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اين است كه با هر خودروسازي كه محصول 
خوب و كيفي توليد مي كند مشاركت كند و آنچه خودروساز 
نيز به نفع بنگاه خود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد 
را انج��ام مي دهند و در اين راس��تا اي��ن وزارتخانه با وجود 
نظارت بر فرآيند انجام كار به شدت از استفاده حداكثري از 
توان داخلي حمايت مي كند؛ به گونه اي كه خودروي خوب 
و كيفي از طريق اين مشاركت هاي بين المللي توليد شود و 
در بازار داخلي در اختيار مردم قرار گيرد و بخش��ي از آن نيز 
به ص��ادرات اختصاص پيدا كند اما اين اطمينان وجود دارد 
كه قراردادهاي امضا شده و در دست امضا همگي با بهترين 

خودروسازان دنيا است. 

ايدرو قرار نيست كارخانه داري كند
وي در ادامه اين نشس��ت با اشاره به اينكه به تربيت مديران 
توجهي نشده است، تصريح كرد: سرمايه گذاري براي تربيت 
نيروي انساني بلندمدت بوده و آثار خود را در دراز مدت نشان 
مي دهد. به همين منظور ب��ا توجه به تاكيدات وزير صنعت 
طرح تربيت 500 مدير در تراز جهاني در دستور كار سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار گرفته است. در مرحله 
نخس��ت طرح با 100 نفر آغاز خواهد شد. اين مديران بايد 
حداقل 5 سال سابقه كار مديريت داشته و به زبان انگليسي 

مسلط باشند. 
معاون وزير در خصوص تعدد وظايف ايدرو گفت: اين سازمان 
مانند عطاري است كه بخش هاي مختلفي را در زير مجموعه 
خود دارد. م��ا نمي توانيم همه صناي��ع را راهبري كنيم و با 
توجه به استراتژي ها س��ازمان بر صنايعي متمركز و مابقي 
در اولويت قرار نمي گيرد. ايدرو قرار نيس��ت كارخانه داري 
و س��رمايه گذاري دولتي كند بلكه وظيفه اصلي ما توس��عه 
صنعت است كه در اين رابطه بايد اقدامات الزم را انجام دهيم. 
معظمي با اش��اره به اينكه در زمينه توليد هواپيما برنامه اي 
نداريم، گفت: براي س��اخت 2 هزار واگن براي كالنش��هرها 
برنام��ه داريم همچنين در زمينه س��اخت بالگرد در مرحله 
مقدماتي قرار داري��م. اميدواريم بتوانيم با هماهنگي وزارت 
نفت، پروژه هايي را كه در بخش نفتي داريم، به اتمام برسانيم 
البته تاخيرهايي در فازهاي پ��ارس جنوبي اتفاق افتاده كه 

توجيه نكرده و به دنبال جبران آن هستيم. 
وي همچنين در م��ورد خروج  هاي تك از اولويت بندي هاي 
ايدرو گفت: همچنان صنايع  هاي تك در اولويت بندي ايدرو 
هستند و تعداد پروژه هاي تعيين تكليف شده اند و همچنان 
پروژه هاي اين بخش فعال هس��تند و همچنين مقرر ش��د 
تا با هم��كاري معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري 
از ش��ركت هاي دانش بنيان حمايت كنيم. 2600 ش��ركت 
دانش بنيان هس��تند ك��ه نيازمند حماي��ت و توجه جدي 

دولت هستند. 

تاخير فازهاي پارس جنوبي جبران مي شود
رييس سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع ايران همچنين 
به فعاليت هاي گس��ترده اين سازمان در حوزه هاي مختلف 
صنعتي اش��اره كرد و گفت: نفت و گاز، ريل س��ازي، توسعه 
مديريت، صنايع هوايي، صنايع دريايي و صنايع پيش��رفته، 
حوزه هايي اس��ت كه ايدرو به صورت مستمر و فعال در آن 

فعاليت دارد. 
وي با اشاره به جبران تاخير فازهاي پارس جنوبي در ماه هاي 
آينده گفت: 5 فازي كه از پارس جنوبي در اختيار ايدرو قرار 
دارد به داليل مختلف از تحريم گرفته تا تامين مالي، با تاخير 
مواجه شد كه طبق برنامه ريزي صورت گرفته، اين فازها در 
ماه هاي آينده تاخير خود را جبران خواهد كرد. بومي سازي 
در كنار تس��ريع در تحوي��ل پروژه ها همزم��ان در اولويت 
سازمان گسترش قرار دارد و اميدواريم استفاده از تمام توان 
متخصصان داخلي در كنار مشاركت با شركت هاي معتبر در 

دستور كار ما قرار دارد. 

آموزش و توسعه ۵۰۰ مدير تراز جهاني
معظمي در بخش ديگري از سخنان خود به آموزش مديران 
اشاره كرد و گفت: در سرفصل ماده هشت تاسيس سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران، بر آموزش و سرمايه گذاري 
در رابطه با مديران صنعتي تاكيد ش��ده است. در سال هاي 
گذشته س��رمايه گذاري ها بيشتر در زمينه سخت افزار بوده 
در حالي كه سرمايه گذاري در نيروي انساني سرمايه گذاري 
ثابت است و آثار آن در درازمدت نشان داده خواهد شد. وزير 
صنعت، معدن و تجارت در حكم من تاكيد كرده اس��ت كه 
500 مدير در تراز جهاني آموزش داده شود؛ مسووليت اين 
موضوع بر عهده سازمان مديريت صنعتي گذاشته شده، اين 
سازمان با تجربه 50 ساله در كشور، بسياري از مديران كشور 

را تربيت كرده است. 

 خودروسازان چشم انتظار انعقاد چهار قرارداد جديد
رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران: 

خودرو

 15 درص��د تجارت بين الملل��ي ايران به 
جيب كاسبان تحريم مي رفت. 

 اين را ولي اهلل س��يف، ريي��س كل بانك 
مركزي ايران گفته اس��ت. اين عدد ساده 
نش��ان از رانت بزرگي دارد كه مدت ها در 
جيب كساني بود كه تحريم ها را به بازاري 
ب��راي تج��ارت غيرقانوني خ��ود تبديل 
كرده بودند. كاسبان تحريم حاال عبارت 
ش��ناخته ش��ده اي در ادبيات اقتصادي 
ايران است. پيش از اين رييس جمهور نيز 
وقتي مي خواست درباره مخالفان برجام 
توضيحاتي ارايه كند به كاس��بان تحريم 
اشاره كرد و س��رنخ هايي از آنها ارايه داد. 
كس��اني كه از آب گل آلود تحريم اقتصاد 
ايران، ماهي هاي بزرگي ش��كار كردند و 
تالش هاي ش��ان براي به نتيجه نرسيدن 

برجام قابل توجه بود. 
 سيف، رييس كل بانك مركزي ايران حاال 
نشاني دقيق تري را از آنها ارايه كرده است. 
مي گويد 15 درصد از مراودات خارجي و 
بين المللي ايران به جيب كس��اني رفت 
كه لق��ب كاس��بان تحري��م را در دوران 

پساتحريم از آن خود كرده اند. 
رمزگشايي از س��خنان رييس كل بانك 

مركزي ايران چندان دشوار نيست. 
 سال گذشته مبادالت تجاري بين المللي 

ايران در حوزه صادرات و واردات غير نفتي 
83 ميليارد و 900 ميليون دالر و در حوزه 
نفتي 33 ميليارد دالر گزارش شده است. 
به اين ترتيب با توجه به گردش مالي 117 
ميلي��ارد دالري تجارت خارج��ي ايران، 
سهم 15 درصدي كاسبان تحريم از اين 
رقم به 17/5 ميليارد دالر مي رسد. براي 
روشن تر ش��دن اين عدد مي توان مبناي 
ريالي را در نظر گرفت. با احتساب قيمت 
هر دالر 3000 تومان)متوسط قيمت دالر 
دولتي و آزاد(، كاسبان تحريم سهمي در 
حدود 52 ه��زار ميليارد دالر از تحريم ها 
س��ود برده اند. رقمي بس��يار قابل توجه. 
تحريم ه��اي غرب��ي عليه ايران از س��ال 
1391 ش��دت گرفت. با توجه به گردش 
596 ميلي��ارد دالري تج��ارت خارجي 
ايران در اين چهار س��ال، كاسبان تحريم 
س��ودي در حدود 89 ميلي��ارد دالري از 
قبل مضيقه اي كه براي اقتصاد ايران ايجاد 
شد، اندوختند. تبديل اين عدد به تومان 
نشان از سود غيرقانوني 268 هزار ميليارد 
توماني گروهي خاص دارد كه در اين دوره 

فعاليتي چشمگير داشتند. 
در جدول زير حجم تجارت خارجي ايران 
در سال هاي تش��ديد تحريم ها مشخص 

شده است. 
ولي اهلل س��يف حاال بازگش��ت تس��ويه 
حس��اب هاي بين المللي ايران به شبكه 

بانكي را دس��تاورد مهم دول��ت يازدهم 
توصيف مي كند؛ دس��تاوردي كه س��ود 
غيرقانون��ي 268 هزار ميلي��ارد توماني 
گروهي خ��اص را قطع كرده اس��ت. وي 
در نشس��ت اقتصاد مقاومتي گفته است: 
تسويه حساب در رابطه با مبادالت تجاري 
كشور از بازار س��ياه پرهزينه و پرخطر به 
س��مت نظام بانكي از ديگر دستاوردهاي 
دولت يازده��م در بحث ايج��اد آرامش 
اقتص��ادي اس��ت، در حالي ك��ه هزينه 
كاسبان تحريم 15 درصد هزينه تجارت 

بين المللي و خارجي كشور بود. 
او تاكيد كرد: دس��تاورد ناشي از آرامش 
اقتصادي و تعادل و جلوگيري از نوسانات 
ارزهاي خارجي در كش��ور ما آثار مثبت 
خود را داش��ته و فضا را ب��راي حركت در 

مسير اقتصاد مقاومتي باز كرده است. 
سيف اضافه كرد: نظام بانكي بعد از انقالب 
اس��المي همواره مورد تقاضا بوده، اما از 
اين ابزار توسعه و س��اماندهي اقتصادي 
در گذشته به خوبي استفاده نشده است 
و انباش��تي از مش��كالت را نظام بانكي با 

خودش به همراه دارد. 
نكات مهم س��خنان سيف در كرمان تنها 
به كاسبان تحريم محدود نشد. وي درباره 
ميزان وابستگي به نفت و بحران هاي آتي و 

گذشته توضيحاتي دقيق ارايه داد. 
وي گفت: در س��ال هاي 91 و 92 و اوايل 

سال 93 شاهد نرخ هاي متفاوت ارز بوديم 
و نمي توانستيم بفهميم چه خبر است و 
در اين ش��رايط عده اي از سرمايه گذاران 
در الك خود فرو مي روند و عده اي هم به 
سمت كسب درآمدهاي بادآورده حركت 
مي كنن��د كه هي��چ زايندگ��ي و ارزش 
افزوده اي براي اقتصاد به وجود نمي آيد. 

رييس بانك مركزي ادامه داد: آرامش در 
اقتصاد كش��ور وج��ود دارد و فضا را براي 
فكر كردن به آينده كش��ور و اس��تان باز 

كرده است. 
وي يادآور ش��د: ايجاد آرامش اقتصادي 
يكي از بزرگ ترين دس��تاوردهاي دولت 
يازدهم اس��ت و عظمت برج��ام و تالش 
دولت در صحنه بين المللي نبايد موجب 

فراموشي اين دستاورد شود. 
س��يف توضيح داد: دو برابر ش��دن حجم 
صادرات نفت، آغاز رش��د اقتصادي و باز 

ش��دن ارتباطات بين المللي نظام بانكي 
كشور از دس��تاوردهاي دولت يازدهم در 

بخش ايجاد آرامش اقتصادي بود. 
4۵ درصد دارايي هاي بانك ها غير 

قابل استفاده است 
وي از دارايي ه��اي منجم��د غيرقاب��ل 
استفاده به عنوان يكي از مشكالت نظام 
بانكي ن��ام برد و متذكر ش��د: 45 درصد 
دارايي هاي نظ��ام بانكي در انجام وظيفه 

اصلي اين نظام غيرقابل استفاده است. 
سيف گفت: طلب بانك ها از مردم حدود 
13 ت��ا 14 درصد اس��ت كه اي��ن رقم در 
ابت��داي كار دول��ت يازدهم ح��دود 15 

درصد بود. 
 وي ادام��ه داد: اجراي طرح تحول بانكي 
حركتي به س��مت برگردان��دن ظرفيت 
بانك ها به جايگاه خود و توانمندس��ازي 

است. 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي جمهوري 
اس��المي بيان داشت: حمايت و در مسير 
قرار دادن تس��هيالت نظ��ام بانكي براي 
تحقق اهداف اقتصادي و اقتصاد مقاومتي 
و اصالح نظام بانكي را در دستور كار داريم. 
سيف گفت: مشكالت نظام بانكي شامل 
مشكالت ترازنامه اي و مشكالت سوددهي 

و زيان دهي است. 
وي ادامه داد: نظام بانكي طي سال گذشته 
417 هزار ميليارد تومان تسهيالت اعطا 
كرده اس��ت كه 50 درصد آن تسهيالت 

تمديد شده بود. 
س��يف با تاكيد بر جلوگيري از هدررفت 
منابع آب عنوان ك��رد: بانك مركزي در 
دولت يازدهم براي جلوگيري از هدررفتن 
تس��هيالت بانكي در فعاليت هاي بدون 

بازده اقتصادي گام برمي دارد. 
وي گف��ت: نظ��ام بانكي بايد در مس��ير 
حماي��ت از ايده ه��اي جديد در اس��تان 
كرمان حركت و عم��ل كند و پيش بيني 
ما اين است كه 460 هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت نظام بانكي كش��ور در سال 
جاري باش��د. ريي��س كل بانك مركزي 
جمهوري اسالمي اضافه كرد: مقاوم كردن 
اقتصاد در برابر تكانه هاي خارج كشور از 
مهم ترين اهداف اقتصاد مقاومتي است. 

سيف بيان داشت: بخش مسكن پيشران 
اقتصاد كشور است و در سال جاري رشد 
مسكن آغاز ش��ده و افزايش 30 درصدي 
معام��الت مس��كن در تهران را ش��اهد 
هستيم. وي ادامه داد: وابستگي بودجه به 
نفت بين 30 تا 35 درصد است و بخشي از 
منابع اصلي كشور از طريق صادرات كاالي 

غيرنفتي تامين مي شود. 

بخش خصوصي

رييس اتاق تهران: 
 احتمال بازگشت تورم

 وجود دارد
گروه اقتصادي | نخس��تين جلس��ه 
هيات نمايندگان اتاق تهران در حالي 
روز گذشته برگزار ش��د كه براي نخستين بار پس از 
شكست خوانساري، رييس اتاق تهران، از شافعي در 
انتخابات رييس اتاق تهران، در يك نشست رسمي، 
به اظهارنظر پرداخت. اگر چه به نظر مي رسد رييس 
اتاق تهران چندان از راي نياوردن خود ناراحت نيست، 
حاميان و متحدان وي نيز، قصد دارند مسيري را كه 
از س��ال 1393 آغاز كردند را ادامه دهند. در جلسه 
روز گذشته، مسعود خوانساري، به انتشار آمار رشد 
فصل نخس��ت س��ال 1395 اش��اره كرد و گفت: بر 
اساس گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار، رشد 
سه ماهه نخست س��ال جاري 4/4 درصد عنوان شد 

كه اميدواريم اين رشد كماكان ادامه داشته باشد. 
رييس اتاق تهران با اش��اره به لغ��و تحريم ها گفت: 
هنوز در حوزه نقل و انتقاالت پولي مشكالتي وجود 
دارد و برخي بانك هاي ايراني هنوز نتوانس��ته اند، با 
بانك هاي بزرگ دني��ا ارتباط برقرار كنند. اگرچه در 
توافقي كه با آلمان صورت گرفته، مقرر ش��ده است 
سه بانك سينا، پارسيان و خاورميانه در آلمان شعبه 
راه اندازي كنند و ارتباطاتي هم با برخي از بانك هاي 
ديگر برقرار شده است؛ اما مشكلي كه هنوز وجود دارد 
بحث نقل و انتقاالت پول است كه اميدواريم برطرف 
شود. در زمان تحريم ما از مسيرهاي غيررسمي نقل و 
انتقاالت مالي و پولي را انجام مي داديم كه طبيعتا بعد 
از توافق بايد اين اقدامات به مسير اصلي خود بازگردد 
و رايزني ها بين نظام بانكي كشور با بانك هاي خارجي 

ادامه دارد و اميدواريم سريع تر به نتايج خوبي برسد. 
رييس اتاق تهران در ادامه با اشاره به پيوستن ايران 
به سازمان FATF، در رابطه با حواشي اخير مربوط 
به اين مساله گفت: متاسفانه در روزهاي گذشته اين 
موضوع هم مثل بقيه مسائل دستخوش حاشيه هاي 
مختلفي شده است كه اميدواريم هرچه زودتر دولت 
بتواند با شفاف س��ازي اين حاشيه ها را رفع كند. اين 
انتظار وجود دارد كه با ت��الش دولت وضعيت ما در 
چنين فهرس��ت هايي به جايگاه درس��ت و مطلوبي 
برسد تا برقراري ارتباطات بانكي، نقل و انتقاالت نيز 
به سرعت انجام گيرد و البته، بخش خصوصي بتواند 
در جذب س��رمايه گذاري خارجي، بيش از گذشته 

موفق باشد. 
خوانساري در ادامه در خصوص برخي شاخص هاي 
اقتص��ادي توضيحات��ي ارايه كرد و گف��ت: در فصل 
نخس��ت س��ال 95 بدهي هاي بخش دولتي نسبت 
به سيس��تم بانكي به اسفندماه س��ال 1394 حدود 
16 هزار ميليارد تومان افزايش داش��ته است كه اين 
افزايش، اثر خود را بر پايه پولي خواهد گذاش��ت. در 
عين حال، حجم نقدينگي نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذش��ته، حدود 4/2 درصد رشد داشته است. 
همچنين سهم س��پرده هاي كوتاه مدت از نقدينگي 
كل كشور با افزايش قابل توجهي مواجه شده است. 

رييس اتاق تهران، روند تغييرات اين شاخص ها را از 
تبعات احتمالي بخش��نامه هاي بانكي و كاهش سود 
سپرده ها دانس��ت و گفت: در شرايطي كه دولت، در 
سه سال گذشته تالش هاي بس��ياري براي كاهش 
نرخ تورم و رساندن آن به زير 10 درصد و تك رقمي 
شدن آن داشته است، اين نگراني وجود دارد كه اين 
سه عامل در افزايش دوباره تورم اثرگذار باشد. ممكن 
است در شش ماه دوم س��ال، تورم افزايش يابد و بار 
ديگر، شاهد تورم دو رقمي باشيم؛ لذا در اين شرايط 
انتظار داريم دولت با اتخاذ تدابيري، از رشد احتمالي 

تورم جلوگيري كند. 

استرداد  ماليات  بر ارزش  افزوده  صادركنندگان  
حل  مي شود

رييس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتي كه در راستاي 
اجرايي شدن ماده 34 قانون رفع موانع توليد صورت 
گرفته است، پرداخت و گفت: خوشبختانه مساله اي 
كه در مورد تسعير ارز براي صادركنندگان ايجاد شده 
بود با بخشنامه حوزه مالياتي تا اندازه زيادي برطرف 
شد؛ عالوه بر اين، مشكل ديگري كه صادركنندگان 
با آن مواجه بودند، اس��ترداد ماليات بر ارزش افزوده 
بود ك��ه در موعد مقرر يك ماهه ب��ه صادركنندگان 

بازپس داده نمي شد. 
مس��عود خوانساري با اش��اره به اينكه اين مشكل از 
س��ال 1391 ايجاد ش��ده اس��ت، در اين باره گفت: 
صادركنندگان��ي كه كااليي را ص��ادر مي كنند بايد 
9 درصد مالي��ات بر ارزش اف��زوده پرداخت كنند و 
در ماده 34 قانون رفع موانع توليد پيش بيني ش��ده 
اس��ت كه حداكثر تا يك ماه بعد اي��ن ماليات بايد به 
صادركنندگان اس��ترداد ش��ود. اما آيين نامه اي كه 
براي آن تدوين شد، بسيار پيچيده بود و تقريبا اجراي 
قانون را غيرممكن مي ساخت. اما به موجب مذاكراتي 
كه صورت گرفته اس��ت، قرار است تا پايان هفته اين 

مشكل بزرگ صادركنندگان نيز حل و فصل شود. 
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