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بانــک مرکــزی از تمرکز حســاب های دولتی 80 
دســتگاه اجرایی در این بانک خبر داد و اعالم کرد: از 
شهریورماه پارسال تاکنون درآمدهای دولت با استفاده 
از مکانیزم شناسه واریز در حساب های خزانه تجمیع 
شده اســت. به گزارش ایرنا، براساس این گزارش که 
به مناســبت هفته دولت انتشــار یافته، اخذ مصوبه 
از شــورای پول و اعتبار برای اســتفاده از امکانات و 
بسترهای موجود در کشور و انجام هماهنگی های الزم 
با شــرکت های ارائه کننده خدمات از دیگر اقدام های 
انجام شــده برای ساماندهی حســاب های دولتی قید 

شده است.
بانــک مرکزی راه انــدازی بانکواره به عنــوان ابزار 
پرداخــت ایمــن الکترونیــک بــرای صــدور حواله 
الکترونیــک را یادآور شــد و تاکید کــرد: این مهم 
ابتدا در خزانه داری کل کشــور و ســپس با مراجعه  
حضوری همــکاران اداره  معامالت ریالی در 30خزانه 
معین اســتان به بهره برداری رسید و منتج به حذف 
دســته چک های محل های برشمرده و نیز مهاجرت از 
سیستم سنتی و دســتی به سیستم الکترونیکی شد. 

همچنین قرار اســت اســتفاده از این ابزار پرداخت تا 
هفته  ابتدایی شــهریورماه سال جاری به خزانه معین 

استان های باقیمانده نیز تعمیم یابد.
جمع آوری حدود 300 فقره دسته چک حساب  های 
درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی به دلیل 
امکان پذیــر شــدن گزارش گیری مــوارد فوق از یک 
حســاب واحد، راه اندازی سامانه متمرکز قبوض برای 
جمع آوری درآمد دســتگاه هایی کــه از طریق صدور 
قبض مبادرت به دریافت وجوه می کنند از جمله آب، 
بــرق و گاز مصرفی، جرایم راهنمایی و رانندگی، امور 
مالیاتی و ... بدون ایجــاد اختالل در فرآیندها و روند 
فعلی سازمان های مزبور از دیگر اقدام های انجام شده 

در یک سال گذشته بوده است.
 پرداخت مســتقیم حقوق کارکنان دولت توســط 
بانک مرکزی، شامل حدود یک میلیون و پانصد هزار 
نفــر با هدف فراهم کردن مقدمه و بســتر تامین نظر 
رئیس جمهــور مبنی بر ســاماندهی کامل پرداخت ها 
به کارکنان قوای ســه گانه و کســب مجوزهای الزم 
از هیئت عامل بانک مرکزی برای امکان پذیر شــدن 
واریز وجه نقد به حساب های دولتی موجود نزد بانک 

مرکزی نیز در یک سال گذشته عملیاتی شده است.
بر اساس این گزارش، تکمیل بستر و زیرساخت های 
الزم با هدف تسریع و تدقیق در وصول مستقیم درآمد 
دســتگاه های اجرایی به حساب های متمرکز درآمدی 
نــزد بانک مرکزی ازجمله ابــزار وصول وجه چکاوک 
به منظور امکان پذیر شــدن وصول وجه از شعب تمام 
بانک های دارای نســخه 3 چکاوک، ســامانه  استعالم 
شناســه  واریز برای کنترل صحت و ســقم شناسه و 
مبلغ واریزی در مبدا، پایانه فروشگاهی و کارت خوان 
شرکتی با هدف امکان پذیر شدن وصول وجه در محل 
دســتگاه اجرایی، کانال وصول وجه اینترنتی با هدف 
امکان پذیر کردن وصول اینترنتی وجوه دولتی و درگاه 

خودپرداز با هدف افزایــش درگاه های وصول وجه به 
تمام درگاه های موجود از دیگر اقدام های زیرســاختی 
برای تحقق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی 

بوده است.
در این مدت حــدود 800 فقره حســاب پرداخت 
افتتاح شــد و خدمات مربوطه به دستگاه های صاحب 
حســاب ارائه شده اســت که بهبود و توسعه روال ها، 
رویه هــا و ایجاد زیرســاخت و ســامانه های متناظر 
پرداخت برای تکمیل اقدامات پیشــین دستاورد آن 
بوده اســت. بانــک مرکزی با بانک های ســپه و ملی 
به عنــوان کارگزار بانک مرکزی بــرای ارائه خدمات 
شــعبه ای به دارندگان حســاب نزد بانک مرکزی، در 

سراسر کشور هماهنگی های الزم را داشته است.
الزامبانکهابرایشخصیسازیچکها

بانک مرکزی با برشــمردن اقدام های انجام شــده 
برای بهینه ســازی و گستره شمول ســامانه چکاوک 
آورده اســت: تجمیع آمار چک هــای درون بانکی با 
آمــار چک های بین بانکی ســامانه چــکاوک با هدف 
یکپارچه سازی آمار و اطالعات چک، پایش گزارشات 
دریافتی از شــرکت خدمات انفورماتیک توسط اداره  
معامــالت ریالی بانک مرکزی و ارســال به اداره آمار 
اقتصادی ایــن بانک به منظور تهیــه  آمار چک های 
مبادله ای در سامانه چکاوک، انجام اقدامات الزم برای 
تشــکیل هیئت داوری چکاوک از جمله این اقدامات 
بوده است. آغاز بهره برداری از نسخه  3 سامانه  چکاوک 
با هدف بهره مندی از امکانات شعب تمامی بانک های 
کشــور برای واگــذاری چک به مقصد حســاب های 
موجــود نزد بانک مرکزی نیز در یک ســال گذشــته 
محقق شــد و اکنون در تمامی شعبه بانک پاسارگاد و 
تجارت امکان پذیر شــده و به زودی به سایر بانک های 

کشور نیز تسری می یابد.
بانک مرکزی با برشمردن اقدام های انجام شده برای 

راه اندازی ســامانه صیاد با هدف صدور یکپارچه چک 
در شبه بانکی کشــور، آورده است: همه بانک ها ملزم 
شــده اند اقدام های الزم را برای شخصی سازی چک ها 
براساس شیوه نامه مربوطه تا پانزدهم شهریورماه جاری 
انجام دهند. بر این اســاس از 15 اردیبهشت ماه سال 
آینده، تبادل چک های با طرح قدیم از طریق ســامانه 
چکاوک میسر نیست و وصول وجه این قبیل چک ها 
تنها با مراجعه مشــتری به بانــک صادرکننده چک 
امکان پذیر خواهد شــد. در یک سال گذشته طراحی 
نهایــی برگه چک مبتنی بر طرح صیاد انجام شــد و 
این چک ها برای بانک های آینده، سپه، کارآفرین، رفاه 

کاگران، پاسارگاد و اقتصاد نوین اجرایی شدند.
به استناد تکالیف قانونی مقرر در برنامه های پنجم و 
ششــم توسعه جمهوری اسالمی ایران و احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشــور مبنی بر انتقال حساب های 
دولتی بــه بانک مرکزی و با توجه بــه اینکه یکی از 
اصلی ترین ابزار پرداخت دســتگاه های اجرایی، چک 
اســت، اقدام هایی برای تســهیل در هزینه کرد چک 
توسط ارگان ها به انجام رســیده است. برای نمونه از 
ابتدای تیرماه ســال جاری، چاپ چک های دولتی بر 
اســاس مستندات صیاد و با ویژگی های امنیتی ممتاز 
آغاز شده اســت که به کاهش امکان جعل چک های 
مزبور و به تبع آن، صیانت مضاعف از بیت المال منجر 

می شود.
 طراحــی و پیاده ســازی وب ســرویس الکترونیکی 
درخواست صدور دسته چک برای دستگاه های اجرایی 
و تحویل دسته چک ها توسط شــرکت پست از دیگر 
اقدام های بانــک مرکزی برای بهبــود امور بانکی در 
یک ســال گذشــته بوده که با هدف حذف مراجعات 
حضوری نمایندگان ســازمان ها بــه بانک مرکزی )با 
توجه به ساختار متمرکز این بانک( و در جهت رعایت 

مبانی دولت الکترونیک انجام شده است.

رئیس انجمن پسته ایران بااعالم اینکه صادرات پسته کشور در نیمه دوم امسال رونق می گیرد، پیش بینی کرد امسال 150 هزار تن پسته به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دالر صادر شود. محسن جالل پور در گفتگو با ایرنا درباره وضعیت 
تولید و صادرات پسته کشور گفت: پیش بینی می شود ایران امسال با تولید حدود 235 هزارتن پسته می تواند حجم صادرات را افزایش دهد و بدین ترتیب رکورد تولید پسته از سال 1390 زده خواهد شد. وی گفت: سال گذشته بخش عمده 
پسته تولیدی ایران به بازارهای هدف صادر شد و نیمه اول امسال به دلیل نبود پسته اندکی حجم صادرات کاهش یافت که در نیمه دوم امسال رونق می یابد. وی افزود: سال گذشته بیش از 170 هزارتن پسته در کشور تولید شد که بخش 
عمده آن به دلیل عرضه نشدن پسته آمریکا، به بازارهای جهانی صادر شد. وی میزان صادرات پسته کشور در سال گذشته را 135 هزارتن به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون دالر اعالم کرد. رئیس انجمن پسته ایران افزود: سال گذشته 

آمریکایی ها به دلیل داشتن حجم باالی تولید پسته به میزان 430 هزارتن با  مشکل برداشت محصول و طوالنی شدن زمان برداشت مواجه شدند که همین امر باعث شد نتوانند این محصول را به موقع به بازار عرضه کنند.
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تمرکز حساب های 80 دستگاه اجرایی در بانک مرکزی
هدفگ ذاری افزایش سهم CNG در سبد مصرف سوخت

توقف تولید خودروهای تک ستاره از سال ۹۷

مذاکرات مناطق نفت خیز جنوب با غول های نفتی

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: براساس سیاست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از پایان سال 9۶ هیچ خودرو تک ستاره ای نباید در سبد تولیدی شرکت های 
خودروســازی کشور وجود داشــته باشد. به گزارش تسنیم، اشــکان گلپایگانی با اشاره به 
محدودیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید خودروهای تک ســتاره در پایان 
امسال افزود: شرکت های خودروساز درحال برنامه ریزی هستند تا با انجام اصالحات کیفی 
و بهبــود محصوالت در خطوط تولید، طراحی پلت فرم های جدید و جایگزینی محصوالت 
جدید با خودروهای قدیمی در ســطوح باالتــری از کیفیت و رقابت قرار گیرند. وی با بیان 
اینکه حداقل سطح کیفی خودروهای تولیدی در سال 97 دو ستاره خواهد بود گفت: براساس 
سیاســت وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال 9۶ هیچ خودرو تک ستاره ای نباید در 
ســبد تولیدی شرکت های خودروسازی کشور وجود داشته باشد. وی با اشاره به اینکه حتما 
خودروهایی داریم که حداقل های الزم را برای تولید ندارند و نباید تولید شــوند گفت: ما از 
جایی وارد فضای امتیاز تک ستاره به خودرو ها می شویم که حداقل های استاندارد ایمنی را 
پاس کنند، خودروهایی که قادر به پاس کردن استانداردهای ایمنی نباشند نه تنها در جداول 

کیفی ما قرار نمی گیرند بلکه از شماره گذاری آن ها جلوگیری می شود.
گلپایگانی افزود: خودروهایی که در رده تک ستاره به باال قرار می گیرند به معنی این است 
که حداقل های تعریف شده در استانداردهای ایمنی در آن ها رعایت شده است و از این مقطع 
به بعد ســطوح کیفی آن ها بررسی و با شاخص های موجود در دنیا مقایسه می شود که چه 
ستاره ای به این خودرو ها تعلق می گیرد. وی گفت: در ستاره های کیفی البته قیمت، شاخص 
مهمی است، هرچه سطح قیمت خودرو ها باالتر می رود شاخص های کنترلی سختگیرانه تر 
می شود به این معنی که یک خودرو تک ستاره زیر 25 میلیون تومان با یک خودرو تک ستاره 
باالی 100 میلیون تومان به لحاظ کیفی تفاوت های زیادی دارد و هرچه قیمت باالتر باشد 
این شــاخص سختگیرانه تر خواهد بود. گلپایگانی افزود: حدود ۶8 درصد خودروهای دارای 
تیراژ تولید باال و حدود 4۶ درصد خودرو ها به لحاظ نوع و مدل، در سطح کیفی تک ستاره 
قرار دارند به این معنی که ما در خودروهای با قیمت کمتر از 25 و حتی 50 میلیون تومان 
سهم بازار گسترده تری داریم و تک ستاره بودن این گروه از خودرو ها تاثیر زیادی روی کیفیت 
کل سبد محصوالت خودروسازان دارد. وی با بیان اینکه خودروسازان باید متعهد به خروج 
خودروهای تک ستاره از چرخه تولید شوند گفت: ما به عنوان بازرس و با در نظر گرفتن حقوق 
مصرف کننده و تولیدکننده تالش می کنیم ایــن موضوع را به طور دقیق رصد، پیگیری و 
اطالع رسانی کنیم، به نظرم شرکت های خودروساز هم با جدیت تغییر سطوح کیفی خودرو ها 
را در دســتور کار دارند چراکه برای فروش محصوالت خود و عقب نماندن از چرخه رقابت 

نیازمند ارتقای سطوح کیفی تولیداتشان هستند.
گلپایگانــی افزود: در حال حاضر با تغییر الگوی مصرف مشــتریان خودرو، ســهم بازار 
خودروهای زیر 25 میلیون تومان به سمت خودروهای 25 تا 50 میلیون تومان تغییر پیدا کرده 
و این روند می تواند به رده های قیمتی باالتر هم تغییر پیدا کند. مدیرعامل شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران با بیان اینکه در همه جای دنیا مسئولیت کیفیت خودرو با خودروساز 
است و طبیعتا کشور ما هم کم کم باید به این سمت حرکت کند گفت: خودروسازان خودشان 
باید سطوح کیفی را تعیین کنند البته در این سال ها موانعی، چون تامین مالی، مباحث کیفی و 
ارتباطات بین المللی آرام آرام درحال حل شدن است. گلپایگانی افزود: همچنین قطعه سازی 
باتوجه به تاثیری که در کیفیت خودرو دارد مورد توجه قرار گرفته و الزم است قطعه سازان با 
فناوری های روز جهان آشنا و قابلیت صادرات داشته باشند تا این امر بتواند خودروسازی ما 
را به سمت کیفیت سوق دهد. وی گفت: اعطای ستاره کیفی به خودرو ها از اواسط سال 94 
در دستور کار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفت و درحال حاضر براساس 
نتایج بررسی ها در خطوط تولید، ستاره های کیفی و سطح کیفیت خودرو ها براساس گزارش 
کارشناســان این شرکت تعیین و اطالع رسانی می شود. گلپایگانی با بیان اینکه بسیاری از 
خودروهای ما در سطح کیفی یک و دو ستاره قرار دارند افزود: حداکثر ستاره تعیین شده برای 
خودرو ها 5 ستاره است که متاسفانه باالترین سطح کیفی ای که به آن دسترسی پیدا کردیم 

4ستاره بوده است که البته این خودرو ها نیز سهم کوچک تری از بازار ما را در اختیار دارند. 

معاون وزیر نفت گفت: به دنبال این هستیم که با اتخاذ سیاست هایی سهم سوخت های 
جایگزین بنزین از جمله CNG را در ســبد مصرف ســوخت باال ببریم که در این زمینه 
بررسی های کارشناسی صورت گرفته و هم اکنون نیز ادامه دارد. عباس کاظمی، مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در گفتگو با تســنیم اظهار داشت: 
افزایش تعداد خودروها که به معنای افزایش قابل توجه تقاضای بنزین نسبت به سال های 
قبل بود دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور است. وی افزود: به دنبال این هستیم که 
با اتخاذ سیاست هایی، سهم سوخت های جایگزین بنزین از جمله CNG را در سبد مصرف 
ســوخت باال ببریم که در این زمینه بررسی های کارشناسی صورت گرفته و هم اکنون نیز 
ادامه دارد. معاون وزیر نفت گفت: شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی مجری 
مصوبات دولت و مجلس در این زمینه است، تا امروز هیچ تصمیمی در خصوص تغییر در نرخ 
بنزین نهایی نشده و ابالغی در این زمینه نداشته ایم. معاون وزیر نفت افزایش ظرفیت تولید 
و صادرات فرآورده های نفتی را از اولویت های صنعت پاالیش نفت کشــور دانست و گفت: 
سال گذشته به صادرات روزانه 400 تا 450 هزار بشکه ای فرآورده های نفتی رسیدیم که این 
رقم با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 9۶ با افزایش همراه خواهد شد. وی ادامه داد: 
اجرای طرح های بهینه سازی پاالیشگاه های کشور با امضای قراردادهای جدید ادامه می یابد 
و تالش می کنیم افزایش کمی و کیفی تولید فرآورده های نفتی به طور همزمان محقق شود.

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن تشریح آخرین اخبار از 
نتایج مذاکره با شرکت های بزرگ نفتی در زمینه توسعه میادینی که زیر مجموعه 
این شرکت قرار دارند، از تمدید مهلت برخی از شرکت ها برای ارائه نتایج مطالعه 
خبر داد. بیژن عالی پور در گفتگو با ایسنا، با بیان این که شرکت هایی که با مناطق 
نفت خیــز جنوب تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند در حال تکمیل مطالعات خود 
روی میادین و مخازن مناطق نفت خیز جنوب هســتند، اظهار کرد: شرکت های 
پرشیا، مپنا، زاروبژنفت، پاسارگاد، تات نفت و تنکو در حال تکمیل مطالعات خود 
هســتند. بازه زمانی تفاهم نامه ها شش ماهه بوده است اما ارائه نتیجه مطالعات در 
چند مورد تمدید شده است. با توجه به سیاست های دولت جدید آمریکا فعال در 
بازه کوتاه مدت افق روشــنی از همکاری مشترک با شملبرژه انتظار نمی رود. وی 
با بیان اینکه شــرکت مپنا روی میادین رگ سفید، کرنج و پارسی در حال انجام 
مطالعات اســت، گفت: شرکت انرژی پاسارگاد در میادین شادگان، کرنج و پارسی 
مطالعات خود را پیش می برد و تیم های فنی از عملکرد مطالعاتی این شرکت ها و 
پیشرفت کار آنان تاکنون رضایت داشته اند. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنــوب در مورد آخرین اخبار از امضای تفاهم نامه بین مناطق نفت خیز جنوب و 
شرکت نفت فیلیپین برای توسعه میادین کرنج و شادگان نیز توضیح داد: شرکت 
نفت فیلیپین عضو پرگس بوده و این کنسرســیوم در حال مطالعه روی میادین 

کرنج و شادگان است.

تجمیع درآمدهاي دولت با استفاده از مكانیزم شناسه واریز؛

تعیین  تكلیف هرچه سریع تر 
موسسات اعتباری غیرمجاز

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تاکید 
کرد که دولت باید به طور جدی سیاست تک نرخی کردن ارز 
را اجرایی کند. مهدی پورقاضــی در گفتگو با اقتصادآنالین، 
درباره اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم اظهار داشــت: به 
نظر من هــر چه زودتر باید مواضع وزارت صنعت مشــخص 
شــود که آیا می خواهــد به صــورت وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت باشد یا اینکه تجارت از وزارت صنعت و معدن تفکیک 

کند. 
وی افزود: در همین حال، نکته دوم این است که باید قانون 
خود را مشخص کند، سپس وزیر و معاون های این وزارتخانه 
مشخص شــود. به همین ترتیب اولویت کاری مشخص شود 
و نیــز برنامه اســتراتژی بریزد. رئیس کمیســیون صنعت و 
معدن اتــاق بازرگانی و صنایع و معــادن تهران تصریح کرد: 
شــاید نتواند این کار در 6 ماه انجام دهد، ولی برای بلندمدت 

می تواند کارهای خود را مشخص کند.
 پورقاضــی با بیان این که باید از روزهای اول وزارت صنعت 
قدم های مشــخص خود را بردارد و به سمتی که می خواهد، 
برود، عنوان کرد: در این میان، بانک مرکزی نیز باید در جهت 
شفاف سازی وضعیت بانک ها قدم بردارد و موسسات بانکی ای 
را که بــدون مجوز کار می کنند یا کســانی که از بخش های 
بانکی تخطی می کنند، شناســایی کند و به وضعیت روشنی 
برساند. وی متذکر شد: به قول معروف باید این دندان خراب 
را که ســالیان سال است اقتصاد کشــور را درگیر خود کرده 
است، کشید. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی 
تهران با اشــاره به سیاست یکسان سازی نرخ ارز، خاطرنشان 
کرد: از طرف دیگــر در اولویت بعدی باید به طورجدی برنامه 

بگذارد، تا ارز را تک نرخی کند.

آغاز دوباره دوره بهبود شرایط اقتصادی
رئیــس کل بانک مرکزی گفت: موفقیت دســتگاه 
دیپلماســی در مذاکرات هسته ای، اصالح انتظارات و 
بهبود چشم انداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستیابی 
به نــرخ پایدار تک رقمی تورم و رشــد بی نظیر دو 
رقمی اقتصاد، بخشــی از دستاوردهای دولت یازدهم 
بود. به گزارش خبرآنالین، ولی اهلل سیف در تازه ترین 
یادداشت تلگرامی خود نوشــت: دفتر دولت یازدهم 
بــه پایان آمد و حکایت خدمــت در دولت دوازدهم 

همچنان باقی است.
 نیم نگاهی به پشــت ســر و برخی مشکالت پشت 
سرگذاشته شــده مایه دلگرمی و امید است و انجام 
کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه ای 
جهادی، تالشــی مضاعف و خســتگی ناپذیر و بدون 

چشم داشت می طلبد.
رشــد منفی اقتصادی، افزایش لجام گسیخته نرخ 
تورم، تالطــم در بازار ارز، افت قابل مالحظه رشــد 
ســرمایه گذاری، تحریم هــای ناعادالنــه بین المللی، 
وقفــه در همکاریهــای مالی جهانــی و ده ها معضل 
جدی دیگر، بخشی از مشکالت به جامانده از گذشته 
 بــرای دولت تازه تاســیس یازدهم در ســال 1392 

بود.
مشــکالتی که فضای ناامیدی نســبت به آینده را 
پیش روی اقتصاد کشــور و مــردم قرار داده بود. در 
ایامی چنین سخت و صعب، دولتمردان تدبیر و امید 
به پاس اعتمــاد مردم خوب ایران کــه با رای خود 
مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان 
ابتدا برای آبادانی ایران سرافراز هم پیمان شده و هر 

آنچه را که در توان داشتند در طبق اخالص گذاشتند 
و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سیاست های اصولی 
و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشــکالت غلبه 
 کرده و دســتاوردهای درخور مالحظه ای به دســت 

آورند.
موفقیت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته ای، 
اصــالح انتظــارات و بهبــود چشــم انداز بلندمدت 
اقتصادی کشــور، دســتیابي به نرخ پایدار تک رقمی 
تورم و رشــد بی نظیر دو رقمــی اقتصادی در جهان، 
رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت، 
هدایت نقدینگی ســرگردان کشــور و مهار نوسانات 
نــرخ ارز، ثبات در بازار و برقــراری آرامش در پهنه 
اقتصادي کشــور، تعمیق نظارت بــه منظور انتظام 
بخشــی و شفافیت در شــبکه بانکی و ســاماندهی 
موسســات فاقد مجوز، تامین مالي ســالم اقتصاد و 
هدایت منابع به ســمت فعالیتهــاي تولیدي، ثبات 
در بازارهــاي دارایــي به منظور تقویــت انگیزه هاي 
سرمایه گذاري مولد و ایجاد اشــتغال پایدار، بخشی 
از این دســتاوردها و موفقیت هاســت کــه به فضل 
الهــی و در ســایه همدلي ســازنده و حســن تدبیر 
دولتمردان کارآزموده و تقســیم کار در دستگاه هاي 
اجرایي به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای 
سیاســت هاي کلي اقتصاد مقاومتي در دولت یازدهم 

تحقق یافت.
بی تردید توفیقــات حاصله در دولــت یازدهم که 
مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شریف ایران بود، 

آینده اي روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد.

 ایــن مهــم در اعتمــاد و راي قاطــع آن هــا  و 
نمایندگانشــان در خانه ملت به دولت تدبیر و امید، 
تبلوري درخشــان یافت و به تشکیل دولت دوازدهم 
منجــر شــد و طبیعی اســت که در ایــن دولت که 
بیش از گذشته با مشــکالت آشناست و به رهنمون 
رهبــری معظم انقالب، اقتصــاد اولویت واقعی آن و 
اصالح نظام بانکی، ســرمایه گذاری، رشد نقدینگی و 
مســئله قاچاق از مسائل مهم آن است، باید با روحیه 
خطرپذیری و شجاعت به طور هماهنگ تصمیم گیری 
و عمل کــرد و عالوه بر حفظ دســتاوردهای قبلی، 
بــه عنایــت خداوند رحمــان و با اســتفاده مؤثر از 
ظرفیت هــاي رشــد و توســعه قابل توجه کشــور، 
اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیر نفتی، نوســازی 
و بازســازی صنایــع، مردمی کــردن اقتصاد، تحقق 

عدالــت اجتماعی، تشــویق ســرمایه گذاری جدید 
داخلی و خارجــی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه 
بــا فقر و تحقق قول ریشــه کنی آن در کشــور را تا 
 پایــان این دولت دنبال کرده و به انجام و ســرانجام 

رساند.
اکنــون که به فضل الهي و با اعتماد مردم در ادامه 
راه گذشــته و آغاز دوره اي دوبــاره قرار گرفته ایم، با 
اذعان به این مهم که تا رسیدن به قله هاي سرفرازي 
و توفیــق راهي پــر فراز و نشــیب، خطیر و طوالني 
در پیش اســت، اطمینان دارم که به پشــتوانه ملت 
شــریف ایران و توان کارشناســی همکارانم در بانک 
مرکزی قــادر خواهیم بود انتظاراتي مانند تشــدید 
رعایت انضباط پولي و مالي،  پایداري ثبات و آرامش 
در بازار ارز، تقویــت نظارت بر فعالیت هاي بازار پول 
در چارچوب اهداف رشــد نقدینگی و تورم و افزایش 
توان تســهیالت  دهي شــبکه بانکي کشور، پیگیري 
پرداخت بدهي هاي دولت بــه پیمانکاران، بانک ها و 
بانــک مرکزي، اصالح نظام تامین مالي و متناســب 
 نمودن ســهم ابزارهــا و بازارها در تامیــن نیازهاي 
مالي اقتصــاد، اصالح نظام بانکــي و ارتقاي کارآیي 
آن، تداوم ســاماندهی و حل و فصل کامل مشکالت 
ناشــی از فعالیت بازار غیر متشکل پولی و در نهایت 
اجرای تــام و تمام طرح هــا و برنامه هــاي مختلف 
تدوین شــده براي تحرک و پویایی اقتصادی را جامه 
عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش، رشد منزلت 
ایــران و ایراني را در فضای کســب و کار و شــرایط 

اقتصادی شاهد باشیم.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت: در حال 
حاضر شــرایط برای تک نرخی شدن ارز کلید خورده 
و قیمت ارز به آرامی به ســمت واقعی شــدن حرکت 
می کند. محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایــران در گفتگو بــا خبرآنالیــن درخصوص قیمت 
ارز، اظهار داشــت: ایشــان گفت که از رهاشدن نرخ 
ارز حمایت نمی کند و نرخ ارز باید به صورت شــناور 
مدیریت شده باقی بماند تا از تنش های ارزی جلوگیری 
کند؛این موضوع دقیقا خواســته بخش خصوصی هم 
هســت. او ادامه داد: البته باید در نظر داشت که برای 

نــرخ ارز نباید تورم داخلی منهای تــورم خارجی در 
تعیین نرخ ارز اعمال شود و به نوعی نرخ ارز سرکوب 
شود زیرا این دستورالعمل سبب می شود که کشور با 
کاهش صادرات مواجه شود. الهوتی با بیان اینکه هیچ 
کس در ایران با رهاشــدن نرخ ارز به صورت ناگهانی 
موافق نیست و اجماع عمومی در تعیین نرخ ارز شناور 
مدیریت شده است، عنوان کرد: دولت ها در سال های 
گذشته از افزایش نرخ ارز متناسب با تورم که تکلیف 
قانونی اســت، حمایت کردند که ما نیز فکر می کنیم 
همین سیاست می تواند اقتصاد کشور را در یک شرایط 

باثباتی نگه دارد و هم قیمت کاال را طی سال ها افزایش 
ندهد و صــادرات رونق بگیرد. رئیس کنفدراســیون 
صادرات ایران بیان کرد: فکر می کنم که در حال حاضر 
مراحل تک نرخی شدن ارز کلید خورده است و قیمت 
ارز به آرامی به ســمت واقعی شدن حرکت می کند. او 
افزود: پیش بینی می کنم که این روند ادامه پیدا کند؛ 
ولی تا یک قیمت منطقی باید ادامه داشته باشد. دولت 
نباید اجازه بدهد که  اتفاق های سال 90 و 91 دوباره 
رخ دهد. الهوتی به دولت پیشنهاد کرد که در نرخ ارز 

سال آینده حداقل تورم داخلی را لحاظ کند.

قائم مقام وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه دو پروژه 
ریلی بــرای اخذ فاینانس کــره جنوبی معرفی شــده اند، 
گفت: خرید واگن مســافری و بــاری و اجرای پروژه خط 
آهن اصفهان – هواز بــرای دریافت وام خارجی )فاینانس 
8 میلیــارد یورویی کره جنوبی( را پیشــنهاد داده ایم. اصغر 
فخریه کاشان در گفتگو با ایلنا، با اشاره به سهم پروژه های 
وزارت راه و شهرســازی از  قــرارداد خط اعتباری بیش از 
8 میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره، اظهار داشــت: طبق 
بودجه سال جاری دولت می تواند 50 میلیارد دالر فاینانس 
را اجرایــی کند. به این معنا که کشــورهای مختلف باید با 
ایران قرارداد فاینانس منعقد کنند تا ســقف این 50 میلیارد 
تکمیل شــود. وی با اشاره به تفاهم نامه و قراردادهایی که 
تاکنون برای تامین سقف فاینانس 50 میلیارد دالری منعقد 
شده، گفت: دولت باید بتواند برای محقق ساختن فاینانس 
50 میلیارد دالری با کشــورهای مختلــف وارد مذاکره و 
قرارداد شود. برای مثال، تاکنون تفاهم نامه ها و قراردادهایی 

برای فاینانس ســه میلیارد دالری در پروژه های راه آهن و 
نیرو با شــرکت های آلمانی، فاینانس 8 میلیارد دالر با کره 
جنوبی، فاینانس یک میلیارد دالر با دانمارک ، فاینانس سه 

میلیارد دالر با چین و ... انجام شده است.
فخریه کاشــان با توضیح روند تخصیص وام خارجی به 
پروژه هــا از قراردادهای فاینانس، ادامــه داد: قراردادها و 
تفاهم نامه های فاینانس به صورت کلی به امضا می رســد 
و پــس از اینکه مجوزهــای قراردادهــای فاینانس صادر 
شــد، پروژه هایی که واجد شرایط هســتند می توانند از این 
فاینانس ها اســتفاده کنند. این گونه نیست که لزوما برای 
پروژه خاصی قرارداد فاینانس بین دو کشور به امضا برسد. 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: جمع این فاینانس ها 
به عدد 50 میلیارد دالر می رســد و دولت باید تا این سقف 
بتواند با کشورهای خارجی قرارداد فاینانس منعقد کند. پس 
از عقد قرارداد فاینانس دســتگاه ها می توانند پروژه های با 
اولویت خــود را برای تامین مالی بــه دولت معرفی کنند. 

وزارتخانــه برای اخذ این وام بایــد بتواند مجوزهای مورد 
نیاز از شــورای اقتصاد، ســازمان برنامــه و بودجه و بانک 
مرکزی دریافت کند. وی تاکیــد کرد: در مورد فاینانس 8 
میلیارد یورویی کره جنوبی، وزارت بهداشــت، وزارت راه و 
شهرســازی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت پروژه هایی را 

برای استفاده از وام خارجی معرفی کرده اند.
فخریه کاشان ادامه داد: پس از گذراندن مراحل تصویب 
اخــذ فاینانس بــرای پروژه ها، اســتفاده از 8 میلیارد یورو 
فاینانس کره جنوبی فراهم اســت. وزارتخانه ها می توانند از 
طریق بانک ایرانی و بانــک کره ای برای قراردادها با کره 
جنوبی از فاینانس تصویب شــده، استفاده کنند. قائم مقام 
وزیر راه وشهرسازی در پاســخ به این پرسش که در حال 
حاضر کدام یک از پروژه های وزارت راه و شهرسازی برای 
اخذ این فاینانس در اولویت هستند، گفت: برای استفاده از 
فاینانس کره جنوبی دو اولویت خرید واگن و احداث پروژه 

راه آهن اصفهان- اهواز را معرفی کرده ایم.

بخش خصوصی با رهاشدن ارز موافق نیست

معرفی دو پروژه ریلی برای استفاده از فاینانس 8 میلیارد یورویی


