
پيش بيني سال سخت آبي در تابستان ۹۶
قائم مقام وزير نيرو گفت: سال سختي از نظر تامين آب مصرفي كشور در پيش داريم كه اميدواريم با برنامه ريزي هاي دقيقي كه از ماه هاي قبل داشتيم و با همكاري مردم در مصرف بهينه آب بتوانيم بهار و تابستان سال 
۹۶ را در تامين آب شرب بدون مشكل سپري كنيم. ستار محمودي در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: در اغلب قريب به اتفاق ايستگاه هاي ثبت بارش در سراسر كشور، ميزان بارش ها نسبت به سال گذشته و متوسط 
درازمدت با كاهش همراه بوده كه در برخي كالنشهرها، اين ميزان كاهش بيش از 50 درصد بوده است.
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بهره برداري از نخستين باند 
بتني فرودگاه مهرآباد 

 شروط استفاده از يوزانس 
50 ميليون دالري

و  راه  وزارت  اقتص�ادي|  گ�روه 
شهرس��ازي قصد دارد در اس��فندماه 
س��ال جاري، نخس��تين بان��د بتني را در ف��رودگاه 
مهرآباد تهران افتتاح كند. عباس آخوندي، وزير راه 
و شهرسازي با اشاره به اينكه چشم انداز دستيابي به 
120 ميليون تن توليد س��يمان در افق 1404 بدون 
در نظ��ر گرفتن نظام بازرگان��ي و اقتصادي منطقي 
نيس��ت، تصريح كرد: در حالي كه حدود 40 درصد 
توليد س��يمان مازاد در كش��ور وج��ود دارد، چطور 
مي تواند 50 درصد به توليدات سيمان اضافه شود؟ به 
همين خاطر جاي ترديد و سوال وجود دارد. بنابراين 
بايد توليد اين محصول در نظام عرضه و تقاضا و بازار 
اقتصادي ديده ش��ود. فقدان بازاريابي و ماركتينگ 
فقط مربوط به صنعت س��يمان نمي ش��ود و به تمام 
صنايع كش��ور بازمي گردد از اين رو هر كااليي بدون 
منطق اقتصادي به طور قطع با مشكل مواجه خواهد 
ش��د. قبل از خصوصي س��ازي بايد منطق بازرگاني 
حاكم ش��ود زيرا با اعمال فش��ار توليد با شكس��ت 
مواجه و موجب هزينه براي كش��ور خواهد شد. بازار 
مصرف داخل و خارج، چگونگي ايجاد مصرف جديد، 
تغيير رفتار مصرف كنندگان، محصوالت جايگزين و 
قيمت تمام شده بايد مورد توجه قرار گيرد و در نظام 
عرضه و تقاضا ارزيابي ش��ود.  آخوندي ضمن اشتباه 
خواندن رويه دريافت يارانه از سوي تمام نهادها براي 
توليد س��يمان يادآور ش��د: به طور مثال براي توليد 
يك ميليون تن س��يمان ح��دود 100 متر مكعب با 
قيمت جهاني 13 دالر گاز مصرف مي شود در حالي 
كه توليد كنندگان س��يمان در داخل كشور 11هزار 
توم��ان در ازاي آن پرداخت مي كنند. وي بر حمايت 
همه جانبه از صنعت سيمان كشور تاكيد كرد و گفت: 
بايد اين حمايت ب��دون بر هم زدن نظام بندرداري و 
ساير بخش هاي كشور و تحت منطق بازرگاني صورت 
گيرد. زيرا بدون در نظر گرفتن منطق بازرگاني هيچ 
مشكلي رفع نخواهد ش��د. وي با بيان اينكه »وزارت 
راه و شهرس��ازي هم اكن��ون بيش��ترين حمايت در 
حوزه هاي مربوط به راه و ساختمان از صنعت سيمان 
را دارد« گف��ت: رويه جاده ها، تراورس هاي راه آهن و 
باند فرودگاه ها همه به س��مت بتني ش��دن حركت 
مي كنند و بخشي از آنها تا اين لحظه بتني شده است.   

واحدهاي تولي��دي مي توانن��د براي 
واردات كاال ب��راي تكمي��ل و تجهي��ز 
خطوط توليد به مدت س��ه س��ال و با رعايت ضوابط و 
مقررات ارزي براي گش��ايش اعتبار اسنادي مدت دار 
حداكث��ر مع��ادل 50 ميلي��ون دالر اق��دام كنند. به 
گزارش ايس��نا، در نيم��ه دي ماه بود كه مع��اون اول 
رييس جمه��وري با توج��ه به دس��تور روحاني مبني 
ب��ر س��اماندهي ب��ازار ارز و حمايت از تولي��د داخلي، 
دستورالعملي را با محوريت ارزي به تمامي دستگاه هاي 
اجرايي، بانك ها، موسسات اعتباري، موسسات عمومي 
غيردولتي و نهادهاي انقالبي ابالغ كرد. با توجه به برخي 
گشايش هاي ايجاد شده در روابط بين المللي بانك ها بعد 
از اجرايي شدن برجام و امكان گشايش اعتبار اسنادي 
به عنوان ابزاري امن و متداول در بانكداري بين المللي 
براي تس��ويه و پرداخت قرارداده��اي خريد خارجي، 
اين مجموعه 14 بندي نيز ش��رايطي را براي استفاده 
واردكنن��دگان از اعتبارات اس��نادي اعم از ال س��ي و 
يوزان��س فراهم كرد به طوري ك��ه در مهم ترين مورد 
واردكنندگان مي توانس��تند واردات كاال را با ارز آزاد از 
طريق 10 درصد پيش پرداخت با دالر 3600 توماني از 
طريق گشايش ال سي انجام دهند. اين در حالي است كه 
در بند )10( اين ابالغيه، شرايط استفاده از يوزانس براي 
بخشي از امور واحدهاي توليدي تعيين شد. به طوري 
كه اس��تفاده از اعتبارات يوزانس حداكثر به مبلغ 50 
ميليون دالر در هر مورد براي واردات، تكميل و تجهيز 
خطوط توليدي واحدهاي اقتصادي موجود تا س��قف 
سه سال مجاز اعالم شد، البته به اين شرط كه براساس 
تش��خيص بانك ها اين خطوط توليدي داراي توجيه 
مالي باش��د. بانك مركزي به تازگي ضوابط اجراي بند 
)10( ابالغيه ارزي معاون اول رييس جمهوري را براي 
واحدهاي توليدي به بانك ها و موسسات اعتباري ابالغ 
كرده است كه بر اساس آن رعايت 9 شرط براي استفاده 
از منابع يوزانس 50 ميليون دالري الزامي اس��ت. اول 
اينكه بايد مجوز الزم از س��وي وزارتخانه هاي ذي ربط 
براي انجام واردات براي تكميل و تجهيز خطوط توليدي 
واحدهاي اقتصادي و همچني��ن بالمانع بودن امكان 
استفاده از اعتبار اس��نادي مدت دار براي حداكثر سه 
سال صادر شود. رعايت دستورالعمل هاي صادر شده 
در زمينه  بررس��ي وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و 
سقف فردي و بخشي تعهدات ايجادي الزامي است، اين 
در حالي است كه گشايش اين اعتبار اسنادي مدت دار 
منوط به توجيه مالي واردات مورد نظر به تش��خيص و 
ارزيابي بانك خواهد بود. درياف��ت حداقل 10 درصد 
مبلغ اعتبار در زمان گشايش آن و 10 درصد به هنگام 
معامله اس��ناد و مابقي در زمان سررسيد پرداخت، از 
شرايط پرداخت منابع خواهد بود كه با چند مورد همراه 
است؛ اول اينكه در خصوص اعتبار اسنادي با سررسيد 
پرداخت بيش از دو س��ال و حداكثر تا سه سال، مالك 
تامين ارز بابت مابقي مبلغ اس��ناد در تاريخ سررسيد 
پرداخت، نوع ارز تعرفه كاالي موضوع ثبت سفارش در 
زمان سررسيد خواهد بود. در صورت تغيير تعرفه به ارز 
متقاضي، تامي��ن ارز مربوطه بايد از محل ارز متقاضي 
انجام ش��ود. همچنين در مورد بازپرداخت بايد توجه 
داشت كه 10 درصدهاي اعالم شده، حداقل دريافتي 
بوده و بانك بايد در زمان گشايش اعتبار اسنادي و در 
طول دوره با توجه به وضعيت اعتباري مشتري وثايق و 
پوشش هاي كافي و الزم را اخذ كند، اين در حالي است 
كه وثيقه هاي دريافت ش��ده از مش��تري بايد قابليت 
تسهيل آسان، بالمعارض و از جهت نقدينگي از درجه 
بااليي برخوردار باشد. اخذ تعهد كتبي از متقاضي در 
مورد پذيرش نوس��انات نرخ ارز و تغييرات نوع نرخ ارز 
و نيز قبول كليه مسووليت هاي مترتب بابت اعتبارات 

اسنادي مربوطه هم الزامي خواهد بود. 

  روند كاهش�ي خريد و فروش مس�كن در كشور 
ادامه دارد/ نوس�ان هاي ارزي تنها عامل نيس�ت. 

فارس
  س�رمايه گذاري 5هزار ميلياردي براي توس�عه 

مكانيزاسيون در بخش گندم. مهر
  كاهش زمان صادرات كشور به 3 ساعت. ايرنا

  ص�ادرات نفت ايران به »اس�ار اويل« هند كاهش 
يافت. مهر

  هفتادويكمين مرحله از يارانه هاي نقدي ساعت ۲۴ 
ديشب به حساب سرپرستان خانوار واريز شد. ايسنا
  100 ميليون ُدز واكس�ن جديد نيوكاسل در سال 

آينده توليد مي شود. ايرنا
  پرداخت وام تا 5 ميليارد تومان به روس�تاييان با 

فرصت يكساله اشتغالزايي. تسنيم
  الزام بنگاه هاي توليدي و بازرگاني به ارايه صورت 

مالي حسابرسي شده همراه اظهارنامه. فارس

عددنوشت

سرخط خبرها اعالن  بانك

عقب ماندگي از 
استاندارد جهاني

تحري�م،  ن  دورا در 
هزينه ه�اي الزم را براي 
ب�ه روز رس�اني نظامات 
نكرديم و نتيجه اين شده 
اس�ت كه سيس�تم هاي 
مالي م�ان قاب�ل تطبيق 
ب�ا نظام�ات موسس�ات 
مال�ي نيس�ت و آن وقت 
مي گوييم چرا روابط بانكي 

ما برقرار نشده است.

يك مقام مسوول با اشاره به آغاز بهره برداري از فاز اول 
مركز انتقال نفت منطق��ه غرب كارون، گفت: با اجراي 
اين پ��روژه، ظرفيت انتقال نفت ايران تا پايان امس��ال 
300 هزار بش��كه افزايش مي يابد. به گزارش ش��ركت 
ملي نفت، سيروس آقاجري با اش��اره به آغاز شمارش 
معكوس راه اندازي پروژه تلمبه خانه نفت غرب كارون، 
گفت: پيش بيني مي ش��ود اين طرح تا پايان امسال با 
ظرفيت انتقال روزانه حدود 300 هزار بشكه نفت خام، 
در مدار بهره برداري قرار بگيرد. مجري احداث خط لوله 
و تاسيسات جانبي انتقال نفت خام ميادين غرب كارون 
در ش��ركت ملي نفت با اشاره به تامين كاال و تجهيزات 
اساس��ي اين طرح نفتي، تصريح ك��رد: در حال حاضر 
راه اندازي اين تلمبه خانه به مرز 90 درصد پيش��رفت 
رس��يده اس��ت و فاز اول اين پروژه با هدف انتقال نفت 
خام سنگين انجام مي ش��ود. اين مقام مسوول با اشاره 
به سرمايه گذاري حدود 30 ميليون يورويي در بخش 
ارزي اين پروژه، اظهار داشت: در حال حاضر در آستانه 
برگزاري مناقصه انتخاب پيمانكاران، با هدف افزايش 
ظرفيت انتقال نفت از 300 هزار بشكه به يك ميليون 

بشكه در روز هستيم. 

50 درصد ارزش اس��مي س��هام عدالت به دليل عدم 
تس��ويه كامل بدهي ها از محل سود سهام، آزاد خواهد 
ش��د. به گزارش فارس، طرح واگذاري سهام عدالت در 
س��ال 1385 با تصميم دولت وقت به صورت پايلوت و 
پس از گذش��ت چند ماه به صورت سراس��ري به مردم 
واگذار شد تا يكسري از شركت هاي داراي ارزش و داراي 
ثروت به طور عادالنه اي ميان مشموالن تقسيم شود. بر 
اساس اين گزارش، س��هام عدالت به ارزش اسمي يك 
ميليون تومان براي هر نفر تخصيص داده شد و قرار شد 
تا هزينه تهيه آن از محل سود سهام شركت هاي حاضر 
در دارايي هاي سهام عدالت تامين شود تا در مدت 10 
سال يعني شهريور 95، به طور كامل تسويه و در اختيار 
مشموالن قرار گيرد. طبق گفته يك مقام مسوول اگر 
كل دارايي هاي س��هام عدالت 60 هزار ميليارد تومان 
درنظر گرفته ش��ده و بر تعداد كل جمعيت مشموالن 
تقسيم ش��ود، ارزش روز س��هام عدالت براي هر نفر به 
محدوده يك ميليون و 200 هزار تومان خواهد رسيد. 

معاون وزير نفت از فروش بطور متوسط روزانه 2 ميليون 
و 830 هزار بشكه نفت و ميعانات گازي در آذر ماه امسال 
خبر داد و گفت: در 9 ماهه نخس��ت امسال حدود 29 
ميليارد دالر نفت صادر شده اس��ت. به گزارش وزارت 
نفت، اميرحس��ين زماني نيا درب��اره آخرين وضعيت 
صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران، گفت: متوسط 
صادرات روزانه نفت خام و ميعانات گازي ايران در 9 ماهه 
ابتداي امسال حدود 2 ميليون و 570 هزار بشكه در روز 
بوده است. معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت با 
اعالم اينكه حجم صادرات نفت و ميعانات گازي ايران 
آذر ماه امس��ال )دسامبر 2016( به بيش از 2 ميليون و 
830 هزار بشكه در روز رس��يده است، تصريح كرد: به 
عبارت ديگر صادرات نفت خام و ميعانات گازي كشور 
در مقايس��ه با دوره تحريم به بي��ش از دو برابر افزايش 

يافته است. 

عضو ش��وراي ملي زعفران ضمن انتقاد از تاخير وزارت 
جه��اد و گم��رك در ارايه آم��ار توليد و ص��ادرات اين 
محصول، از كاه��ش ح��دود 300 هزارتوماني قيمت 
هركيلوگرم طالي سرخ در 2 هفته اخير خبر داد. علي 
حس��يني در گفت وگو با مهر با بيان اينكه ميزان توليد 
زعفران در س��ال جاري 360 تن پيش بيني شده بود، 
اظهارداشت: به دليل وقوع س��رمازدگي ميزان نهايي 
توليد قطعا از اين ميزان كمتر اس��ت. وي با اش��اره به 
اينكه حدود يك ماه از اتمام برداشت زعفران در كشور 
مي گ��ذرد، اضافه كرد: متاس��فانه هن��وز وزارت جهاد 
كش��اورزي ميزان توليد اين محصول را در سال جاري 
اعالم نكرده درحالي كه با گذشت حدود 10 روز از اتمام 
برداشت محصول اين كار به راحتي قابل اجرا است. عضو 
ش��وراي ملي زعفران همچنين از ثبات نسبي شرايط 
بازار خبر داد و افزود: درحال حاضر قيمت هركيلوگرم 
زعفران حداقل 4 ميليون و 600 هزارتومان و حداكثر 5 
ميليون و 800 هزارتومان است ضمن اينكه حدود دو 
هفته اخير قيمت هركيلوگرم از اين محصول بين 200 

تا 300 هزارتومان ارزان شده است. 

افزايش ظرفيت انتقال نفت 

ارزش روز سهام براي هر نفر

افزايش صادرات نفت به

كاهش قيمت زعفران

۳۰۰هزاربشكه

1/2ميليونتومان

2/8ميليونبشكه

۳۰۰هزارتومان

طهماسب مظاهري معتقد 
است اقتصاد ايران به داليل 
مختلفي نتوانس��ته اس��ت در حوزه روابط 
بانك��ي، ش��اهد ش��كوفايي الزم در دوره 
پس��ابرجام باش��د. از س��ه علتي ك��ه اين 
كارشناس ارشد اقتصاد، كسي كه سال ها بر 
باالترين مسند اقتصادي ايران، در جايگاه 
وزير و رييس كل بان��ك مركزي تكيه زده 
اس��ت، نام مي برد، دو مورد به داخل كشور 
باز مي گردد و يكي ب��ه خارج از ايران، آنچه 
وي بدعهدي امريكا مي داند.  صرفه جويي 
بي مورد سيس��تم بانكي ب��راي هماهنگ 
نشدن با استانداردهاي روز دنيا سبب شده 
است هزينه هاي بلندمدتي به ايران تحميل 
ش��ود و حاال وقتي برجام اجرايي مي شود، 
روابط بانكي ايران با جهان، سامان نمي يابد 
چرا كه اتفاقات ديروز ما را از دس��تيابي به 

نتايج مثبت  امروز باز م��ي دارد.  مظاهري 
در توضي��ح تصميماتي كه ط��ي يك دهه 
گذش��ته در حوزه بانكي اتخاذ شده است، 
مثالي از مرح��وم »عالي نس��ب« را به كار 
مي برد، مي گويد به قول آقاي »عالي نسب« 
مثل اين مي مان��د كه ب��راي صرفه جويي 
شيشه كوچكي براي پنجره مان بخريم، در 
اين صورت هم پول داده ايم، هم شيشه اي 
كوچك تر از ابعاد پنجره داريم و هم خانه مان 
س��رد اس��ت. حاصل تصميمات يك دهه 
گذش��ته در ش��بكه بانكي هم با اين مثال 
تطابق دارد. گفت وگو با طهماسب مظاهري 
درباره داليل بهره نبردن سيس��تم بانكي از 

پساتحريم را در پي بخوانيد. 
فكر مي كنيد چرا سيس�تم بانكي 
ايران نتوانسته اس�ت از موقعيت 

پسابرجام بهره برداري كند؟ 
طبق ق��راري ك��ه در برجام مي��ان ايران و 
كشورهاي 1+5 گذاش��ته شد، همه هفت 

كش��ور قبول كردند ك��ه پ��س از امضاي 
توافقنامه همكاري هاي اقتصادي را شروع 
كنند. براي همكاري در عرصه اقتصاد بايد 
موانع ارتباطات اقتص��ادي و بانكي از ميان 
برود. اين كار به قول آقاي سيف روي كاغذ 
انجام شد اما همان طور كه از فحواي سوال 
شما پيداست سيستم بانكي ايران نتوانست 

از اين موقعيت بهره برداري كند.
تا چه حد اين اتفاق به عوامل خارج 
از ايران و تا چه حد به عوامل داخلي 

در ايران بازمي گردد؟ 
اين مس��اله از دو زاويه قابل بررس��ي است. 
بخش��ي از اين مس��اله ناش��ي از بدعهدي 
امريكاس��ت كه بايد رس��يدگي شود. البته 
نگراني هاي جدي اي��ران در خصوص اين 
مس��اله نيز در كميسيون اين هفته در وين 
مطرح شده و اميدوارم از اين نشست اخير 

نتايجي مثبت حاصل شود. 
موضوع دوم محدوديت در حوزه توان مالي، 

اقتصادي و مديريتي بانك هاي مان است كه 
در اين رخداد موثر است. بانك هاي ما 10 تا 
12 سال اس��ت كه در ارتباطات بين المللي 
نقش��ي ندارند و ارتباطات شان با موسسات 
مال��ي دنيا بس��يار محدود بوده اس��ت. در 
اي��ن مقطع زماني دو اتفاق رخ داده اس��ت. 
اول اينك��ه بانك هاي ما هم��راه و همگام با 
نظامات بانكي، مديريتي و كنترلي موسسات 
مالي دنيا نس��بت به تغيير و به روز رساني 
سيس��تم هاي مديريتي و نرم افزاري شان 
اقدام نكرده ان��د. در نتيجه با عقب ماندگي 

قابل توجه در اين عرصه روبه رو هستند. 
قبل از اينكه م�ورد دوم را توضيح 
بدهيد بفرمايي�د دليل اين غفلت 
در يك ده�ه چه بود؟ ب�ه هر حال 
10 سال پيش يا 1۲ سال پيش ايران 
درگير تحريم هاي تش�ديد يافته 
نبود و اقتصاد ايران ب�ه ارتباطات 
بين الملل�ي نياز داش�ت. ش�ما به 
عنوان ف�ردي كه در اي�ن دوره ها 
خود عهده دار مس�ووليت بوديد، 

ريشه اين غفلت را چه مي دانيد؟
 الزمه اين كار سرمايه گذاري و انجام هزينه 
براي به روز رس��اني بود. بسياري از بانك ها 
چنين اقدامي را هزينه بي دليل مي دانستند. 
در اي��ران جز تعدادي بانك خصوصي كه با 
هوشياري مديران شان ضرورت اصالحات 
و به روز شدن را دريافته بودند، ساير بانك ها 
آن را هزينه غيرضروري تلقي مي كردند. در 
نتيجه لزومي نمي ديدند، نظام هاي داخلي 
را ش��امل نظ��ام مالي، ثبت حس��ابداري، 
اس��تانداردهاي تس��هيالت و همچني��ن 
اس��تانداردهاي مربوط به گ��ردش امور يا 
امور داخلي آنچه به عن��وان واحد تطبيق 
و   )department Compliance(
مديريت ريس��ك فعاليت ه��اي بانك ها با 
اصول مديريتي كه رتبه را تعيين مي كند، 
به روز كنند. به نظر مي رس��د از اين جهت 
سرمايه گذاري نكردند كه صرفه جويي كنند 
اما اي��ن صرفه جويي كوتاه م��دت عوارض 
بس��يار بلندمدتي را براي ش��ان به همراه 
دارد. شايد بهتر باش��د به گفته اي از آقاي 
عالي نسب اشاره كنم. ايشان مي گفت »ما 
بعضي وقت ها براي صرفه جويي كفش��ي 
كوچك تر از س��ايز پاي م��ان مي خريم يا 
اينكه شيش��ه اي كوچك تر از ابعاد واقعي 
پنجره نصب كنيم. نتيجه اين مي شود كه 
هم پول داديم و هم خانه مان سرد است يا 
اينكه هم پول دادي��م، هم كفش نداريم.« 

امروز ما دچ��ار همين وضعيت ش��ده ايم. 
در دوران تحري��م، هزينه هاي الزم را براي 
به روز رساني نظامات نكرديم و نتيجه اين 
شده است كه سيستم هاي مالي مان قابل 
تطبيق با نظامات موسس��ات مالي نيست 
و آن وق��ت مي گوييم چ��را روابط بانكي ما 
برقرار نشده اس��ت. البته اين موضوع را در 
شرايط كنوني هم بانك مركزي مي داند و 
هم مديران بانك ها بدان آگاه ش��ده اند و از 
اين رو اقدامات مقتضي در دستور كار قرار 
گرفته است و اميدوارم به زودي نتايج اين 

تغييرات را ببينيم. 
اتفاق دومي كه سبب شد سيستم 
بانكي ايران دچار مش�كل باش�د، 

چه بود؟ 
اتف��اق دوم ب��ه عملك��رد دولت پيش��ين 
بازمي گ��ردد. در دوران فعالي��ت دول��ت 
احمدي نژاد، نظام بانك��ي به لحاظ منابع و 
مصارف با تس��هيالت تكليفي و همچنين 
تسهيالت اجباري دولتي و تخريب نظامات 
مديريتي از يك سو و استفاده نابجا از منابع 
بانك��ي در جهت تامين نيازه��اي دولت از 
س��وي ديگر روبه رو ش��د كه اي��ن اتفاقات 
سيس��تم بانكي را با مش��كل روبه رو كرد. 
در حقيق��ت دولت اين فرض را داش��ت كه 
تصميم گيري در مورد منابع بانكي در اختيار 
دولت اس��ت و به ش��كل نامطلوبي منابع و 
مصارف را با مش��كل مواجه ك��رد. نتيجه 
اين سياست ها هم در داخل كشور و هم در 
ارتباطات بانكي ايران با نظام بين الملل قابل 
مشاهده اس��ت. اين شيوه مديريت بانك ها 
سبب شد امروز سيس��تم بانكي با تنگناي 
مال��ي و دارايي هاي منجمد روبه رو باش��د. 
مي بينيم ترازنامه تع��دادي از بانك ها قابل 
دفاع و ارايه نيس��ت. طبيعتا نمي شود از آن 
دفاع كرد. مهم تر اينكه دولت اقدام شاياني 
براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها 
انجام نداد و نتيجه اين سياس��ت؛ مضيقه 
بانك ه��ا در ارتب��اط با مش��تريان و حجم 
سنگين اعتبارات معوق و ناتواني در تامين 
اعتباربراي واحدهاي توليدي است. تامين 
اعتبار از طريق موسسات مالي خارجي نيز 
درشرايط فعلي به شدت محدود است. بايد 
توجه داش��ته باش��يد كه وقتي دو شركت 
يا موسس��ه مالي يا بانكي قصد دارند با هم 
كار كنند، طبيعي اس��ت كه در نخس��تين 
مرحله ترازنامه يكديگر را مطالعه مي كنند 
و قضاوت مي كنند كه طرف معامله شان در 

چه موقعيتي قرار دارد. 

 3 متهم روان نشدن 
ارتباط بانكي ايران با دنيا

در گفت وگو با طهماسب مظاهري مطرح شد

گروه اقتصادي

تلنگر

ويژه

خبرگزاري مهر

 با گذش��ت يك س��ال از اجرايي ش��دن 
برج��ام، ثمره اي��ن اتف��اق در حوزه هاي 
مختلف صنعت و اقتصاد ديده مي ش��ود. 
اگرچ��ه ق��رارداد با پ��ژو پ��س از برجام، 
انتق��ادات فراواني را به دنبال داش��ت اما 
حاال ب��ا رونمايي از طراحي و توس��عه دو 
محصول از اين قرارداد، انتقادات از سوي 
كس��اني كه مدعي بي ثمر بودن برجام به 
وي��ژه در صنعت خودرو بودن��د تا حدي 

كمرنگ مي شود. 
در اين راستا، گروه صنعتي ايران خودرو 
مطابق با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و 
براساس اس��تراتژي صنعت خودرو ايران 
در پسابرجام، ارتقا و طراحي محصوالت 
جدي��د را در دس��تور كار ق��رار داده و بر 
 همين اس��اس براي نخستين  بار طراحي 
پژو i 207صندوق دار در اي��ران را انجام 
داده ك��ه در نوع خ��ود در جهان منحصر 
به فرد اس��ت. همچنين مدل جديدي از 
خودرو دنا با عنوان دنا پالس نيز طراحي 
ش��ده اس��ت.   روي پروژه پژو i 207 و دنا 
پالس 95ميليارد تومان س��رمايه گذاري 
ش��ده و افزايش ظرفيت صنعت خودرو را 

در پي داشته است. 
طراحي اي��ن دو خودرو براس��اس اصول 
تولي��د دانش بني��ان اس��ت ك��ه ب��راي 
نخس��تين  بار در ايران انجام ش��ده و گام 
بزرگي در راس��تاي توس��عه و گسترش 
س��هم بازار بزرگ ترين شركت خودرويي 

كشورمان به شمار مي رود. 

طراحي دانش  بنيان براي حفظ سهم 
بازار

قائم مق��ام معاون��ت طراحي و توس��عه 
محصول جديد ايران خودرو در نشس��ت 
طراحي نخستين پژو i  207صندوق دار 
در ايران و معرف��ي دنا پالس كه با حضور 
اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: طراحي 
محصوالت جدي��د از اه��داف راهبردي 
گ��روه صنعتي اي��ران خودرو به ش��مار 
مي آيد و در اين راستا دو محصول جديد 
i 207صندوق دار و دنا پالس براي عرضه 
به ب��ازار مهيا مي ش��وند. كي��وان وزيري 
تاكي��د كرد: اج��راي پ��روژه طراحي پژو 
207i صن��دوق دار در مرك��ز طراحي و 
توس��عه محصوالت جديد اي��ران خودرو 
10ماه زمان و ح��دود500 ميليارد ريال 
نيز هزينه داش��ته و پيش بيني مي ش��ود 
در نيمه نخس��ت س��ال96 تجاري سازي 
شده و به بازار عرضه ش��ود. وزيري ادامه 
داد: پژو  207i براساس تمايل مشتريان 
ايراني به خريد خودروهاي صندوق دار و 
به عنوان يك خودرو خانواده طراحي شده 
تا گامي جديد در راستاي افزايش رضايت 
مش��تريان و حفظ س��هم بازار برداش��ته 
شود. قائم مقام معاونت طراحي و توسعه 
محصول جدي��د ايران خ��ودرو و رييس 
مركز تحقيقات اين ش��ركت همچنين با 
اش��اره به تغييرات اي��ن محصول متذكر 
شد: تغييرات پژوi 207 صندوق دار شامل 
س��پرهاي عقب جديد، اس��پويلر، چراغ 

عقب جديد و دوربين ديد عقب است. در 
اين خودرو افزايش سطح استانداردهاي 

ايمني نيز مد نظر قرار گرفته است. 

 گام بزرگ ايران خودرو در توليد 
»دنا پالس«

اين مس��وول ايران خ��ودرو در ادامه اين 
نشس��ت گفت: همچني��ن متخصصان و 
مهندس��ان گروه صنعتي ايران خودرو در 
مركز طراحي و توسعه اين خودروسازي، 
مدل جديدي از محص��ول دنا را طراحي 
كرده اند. وزيري با اشاره به اينكه طراحي 
خودرو دنا پالس صرفا توسط كارشناسان 
ايران خودرو انجام ش��ده اس��ت، تصريح 
كرد: در ساخت ماشين آالت مورد نياز خط 
جديد توليد، همكاري هايي با شركت هاي 
بين الملل��ي ص��ورت گرفته اس��ت. وي 
همچنين به زم��ان و هزين��ه اجراي اين 
پروژه هم اشاره كرد و افزود: اجراي پروژه 
دنا پالس 14م��اه طول كش��يده و ايران 
خودرو بيش از 500 ميلي��ارد ريال براي 
آن س��رمايه گذاري كرده است. دنا پالس 
نخس��تين خودرو داخلي اس��ت كه با 4 
ايربگ ساخته شده و از اين جهت در سطح 
مطلوبي از استانداردهاي ايمني قرار دارد. 
وزيري با بيان اينكه دنا پالس داراي امكانات 
و تجهيزاتي اس��ت كه براي نخس��تين  بار 
در ي��ك خ��ودرو س��اخت داخل ب��ا برند 
مل��ي وج��ود دارد، افزود: اي��ن محصول با 
طراحي و نصب كيس��ه هاي هواي جانبي 

با 4 ايرب��گ وارد بازار مي ش��ود. همچنين 
دنا پالس نخس��تين محصول ملي اس��ت 
ك��ه ب��ا س��ان روف In-Built، دوربي��ن 
دي��د عق��ب و جايگزيني سيس��تم چند 
رس��انه اي جديد با مالت��ي مدياي فعلي به 
بازار عرضه مي ش��ود. وي به ديگر تغييرات 
اين خودرو نيز اش��اره ك��رد و گفت: تحول 
گرافي��ك داخلي چراغ ها باع��ث جذابيت 
بيشتر خودرو ش��ده البته شكل كلي چراغ 
و ابعاد فيزيك��ي آن بدون تغيير باقي مانده 
اس��ت. وزيري ادامه داد: افزودن المپ هاي 
ال  اي  دي به خ��ودرو به عن��وان چراغ ديد 
 daytime running(در روز يا روزنم��ا
ني��ز چراغ ه��اي كوچ��ك  و   )lights"
)position lights( از جن��س نئون كه 
در خودروهاي روز دنيا مثل آئودي، ب  ام و، 
مرسدس بنز و... هم ديده مي شوند ازجمله 
تغييرات در چراغ هاي اين خودرو به شمار 
مي رود. در چراغ ه��اي عقب نيز تغييراتي، 
البته كمتر از جلو، اعمال شده و چراغ هاي 
كوچك نئون��ي در اين قس��مت نيز ديده 
مي شود. قائم مقام معاونت طراحي و توسعه 
محصول جديد ايران از ديگر مش��خصات 
دناپالس را طراحي خط��وط روي درهاي 
جانبي دنا پ��الس مانند خودروهاي مدرن 
ام��روزي و امتداد آن ب��ه روي گلگير عقب 
عنوان كرد. گفتني اس��ت، اي��ن بهبودها 
براساس نيازسنجي بازار و خواست مشتريان 
انجام شده و با عرضه آن نياز اين بخش از بازار 

و مشتريان پوشش داده خواهد شد. 

همزمان با يك سالگي برجام از دستاوردهاي برجامي صنعت خودرو رونمايي شد

عرضه دو محصول جديد دانش  بنيان از سوي ايران خودرو


