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امضای

قرارداد با

اقتصاد

توتال در کمتر
از یک ماه

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به مذاکره با توتال در زمینه توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی اظهار کرد :احتماال امضای تفاهم نامه با توتال بیشتر از یک ماه دیگر طول نمیکشد .امیرحسین زمانینیا در گفتگو با
ایسنا ،با بیان اینکه مذاکره با توتال ادامه دارد ،اظهار کرد :این شرکت منتظر تحوالتی در واشنگتن بود که این تحوالت رخ داد و توتال مذاکرات خود را برای عقد قرارداد ادامه می دهد .وی در مورد زمان امضای قرارداد توضیح
داد :زمان امضای قرارداد بستگی به این دارد که چقدر آماده باشیم و نوشتن متن قرارداد چقدر طول بکشد .فکر می کنم امضای قرارداد نباید بیشتر از یک ماه طول بکشد .براساس این گزارش ،چندی پیش علی کاردر  -مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران  -درمورد مذاکره با توتال در زمینه فاز  ۱۱پارس جنوبی توضیح داده بود :در حال حاضر با توتال برای فاز  ۱۱در مرحله مذاکره برای قرارداد هستیم و مباحث مالی آن حل شده است .قبل از سال جدید
تیم توتال دو هفته در تهران حضور داشت و مذاکرات به صورت فشره انجام میشد .فکر میکنم قرارداد و توافق نهایی تا آخر فروردین امضا شود.

سعيد ليالز با بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم مطرح كرد:

اســتاد اقتصاد دانشــگاه شهید بهشتی با اشــاره به اینکه
اکنون از مرحله بحران خارج شــدهایم و این بحران کنترل
شــده ،اما راه نرفته بسیار زیادی در پیش داریم گفت :در ۴۰
سال گذشته احیای اقتداری که اکنون در بانک مرکزی شکل
گرفته هرگز سابقه نداشته است .سعید لیالز در گفتگو با ایسنا،
با اشــاره به اینکه در حال حاضر بار دیگر دستورالعملهای
بانک مرکزی وارد بانکها میشود ،اظهار کرد :پس از انقالب
اسالمی تسلطی که اکنون بانک مرکزی بر بازار پولی کشور
و به خصوص شــبکه بانکی و موسسات مالی تحت کنترل
خود اعمال میکند ،بیســابقه است .وی علت اصلی توسعه
موسســات مالی و اعتباری را در دولت قبل رانت دانســت و
ادامه داد :متاسفانه از سال  ۱۳۸۴به بعد در یک حرکت کامال
سازمانیافته توسط دولت از یک طرف سیاستهای پولی به
شــدت انبساطی شد و از طرف دیگر با کاهش دستوری نرخ
بهره بانکی دولت آغاز به سرکوب سیاستهای پولی و مالی
کرد که سبب شد مقدار زیادی رانت در میزان وام پرداختی به
گیرندگان وام بانکی اعطا شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیاستهای
انبســاطی مالی در دولت قبل افــزود :در نتیجه اعمال این
انبساط پولی ســرعت رشد نقدینگی به درجات بسیار باالیی
افزایش پیدا کرد ،به گونهای که در بعضی مقاطع از مرز  ۴۰تا
 ۴۵درصد در سال نیز عبور کرد .سیاستهای پولی انبساطی
از یک طرف تورم ایجــاد میکند و از طرف دیگر زمانی که
دولت ابزار بهره را سرکوب کرد و به طور دستوری میزان آن
را پایین آورد ،دریافت وام از شــبکه بانکی به نوعی دریافت
جایزه به حســاب میآمد .این مساله علت افزایش بیسابقه
تقاضا برای تاســیس بانک و موسســات اعتباری شد .لیالز
خاطرنشان کرد :همچنین سیاست دولت اصالحات مبنی بر
عدم اعطای مجوز بانک به بخشهای شبهدولتی و دولتی و
نهادهای وابسته به دستگاههای حکومتی به صورت شخصی
یا ســازمانی در دولت آقای احمدینــژاد از بین رفت و این
دستگاهها ،یعنی نهادهایی که کوچکترین ارتباطی به مساله
بانک و سیاستهای پولی ندارند ،نه تنها درخواست تاسیس
بانک دادند که موفق به اخذ مجوز نیز شدند و به این ترتیب

آسمان و هما
 ۱۰۵هواپیما از
میتسوبیشی میخرند

راه نرفته زیادی در پیش داریم
تاســیس بانک به رانتی تبدیل شد که دولت پیشین آن را در
اختیار وفاداران خود و دســتگاههایی که نفوذ کافی داشتند تا
این رانت را طلب کنند قرار داد.
اين تحليلگرد اقتصادي با تاکید بر اینکه تمام اتفاقاتی که
در سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲در شبکه بانکی ایران افتاد ناشی
از رانتی بود که توسط دولت در سیاستهای پولی و مالی پدید
آورده بــود ،تصریح کرد :در این زمینه مکانیزم دولت این بود
که از یک طرف به دلیل سیاستهای انبساطی پولی نرخ تورم
افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نرخ بهره کاهش یابد که به
این ترتیــب عالوه بر بانکداری ،وام گرفتن نیز به صرفه بود
و تمام اینها یکباره به صورت انفجاری فضایی را پدید آورد
که در سال  ۲۰ ،۱۳۹۲درصد از نظام پولی کشور را بازارهای
غیرمتشکل تشکیل داد .یعنی بازارهایی که به هیچوجه تحت
کنترل هیچ دســتگاهی در حکومت نبودند و ما غالبا آنها را
به عنوان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میشناسیم .وي
در این خصوص که توســعه موسسات مالی و اعتباری چقدر
در اقتصاد کشــور رونق به وجــود آورد ،اضافه کرد :رونق در
کجا باید بازتاب پیدا کند؟ متوســط رشد اقتصادی در دولت
ن همه بیانضباطی پولی و مالی و درآمدهای ارزی
قبــل با آ 
نصف دولت آقای روحانی بوده است .متوسط رشد اقتصادی
در دولت پیشــین در مدت  ۸ســال کمتر از  ۲درصد بوده در
حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت اصالحات  ۶درصد
و در دو دولت آقای هاشــمی حدود  ۶درصد بوده است .این
نشان میدهد ادعای رونق بخشیدن به بازار نه تنها حقیقت
ندارد که دروغ بزرگی است و اصال رونقی در کار نبوده و آن
رونق اندک نیز ناشی از تورم بوده است.
لیالز کارنامه دولت را در ســاماندهی به موسسات مالی و
اعتباری غیرمجاز مخصوصا در خراســان رضوی مثبت تلقی
و بیان کرد :پس از انقالب اســامی این تسلطی که اکنون
بانک مرکزی بر بازار پولی کشور و به خصوص شبکه بانکی
و موسســات مالی تحت کنترل خود و پوشش دولت اعمال
میکند ،بیســابقه است و هرگز در  ۴۰سال گذشته اینچنین
اقتدار بانک مرکزی احیا نشــده بــود .وی عنوان کرد :علت
اینکه مشهد مرکز چنین مبادالتی شده به دلیل نیروی گریز از

پایگاه خبــری بیزینس ژورنــال اعالم کرد:
شــرکتهای هواپیمایی ایران ایر و آسمان در
حال مذاکره با شــرکت هواپیماســازی ژاپنی
میتسوبیشــی برای خریــد  ۱۰۵فروند هواپیما
هستند .براســاس گزارشــي كه پایگاه خبری
بیزینــس جورنال منتشــر كرده شــرکتهای
هواپیمایی آســمان و ایران ایر در حال مذاکره
با مقامات میتسوبیشــی برای خرید  ۱۰۵فروند

مرکزی است که در این سالها شکل گرفته است و مشهد را
به پایتخت پولشویی پولی و مالی کشور تبدیل کرده .در حال
حاضر در حوزه سیاسی نیز این نیروی گریز از مرکز را میتوان
مشــاهده کرد .استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد:
در حال حاضر نه تنها بخش مهمی از این بمب ســاعتی که
زیر پایههای نظام جمهوری اسالمی کار گذاشته شده بود ،از
طریق فروپاشــی نظام پولی و بانکی خنثی شده بلکه به جد
میتوان گفت اقتداری که اکنون بانک مرکزی در حوزه پولی
بر بانکها و موسســات مالی دارد در تمام  ۴۰ســال گذشته
بیسابقه بوده است .پروندههای وحشتناکی به نامهای پدیده،
ثامنالحجج و میزان ســاماندهی شده و کاسپین نیز در حال
ساماندهی است .اکنون درک می کنیم که چه بمب ساعتی
بزرگی زیر پایههای نظام خنثی شده است.
لیالز با اشاره به اینکه خطر این بمب ساعتی هنوز به طور
کامل رفع نشده است ،افزود :هر چند هنوز این معضل کامال
مرتفع نشــده و راه نرفته بسیار زیادی در پیش داریم و هنوز
خطر وجود دارد .اما شرایط تا حد زیادی تحت کنترل درآمده
و اکنون از مرحله بحران خارج شــدهایم و این بحران کنترل
شده است .ما هنوز در نظام پولی کشور با یک شکاف بزرگ
روبهرو هســتیم که این شکاف بزرگ مطالبات معوقی است
که هر کســی دریافت کرده ،به دلیل وثایق ارزانقیمتی که
به بانکها و موسســات داده یا به دلیل فســادی که در این
نظام پولی وجود داشته پرداخت نکرده است .به عقیده من در
حــال حاضر  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار میلیارد تومان معوقه واقعی در
شبکه بانکی وجود دارد .وی با بیان اینکه به نظر میرسد ۵۰
درصد کل داراییهای شبکه بانکی اصال قابلیت نقد شوندگی
نــدارد ،گفت :اگر تمام بانکها بخواهند وثایقی که در اختیار
دارنــد فروخته و معوقات خود را نقد کنند قیمت ملک نصف
قیمت فعلی میشود .این بحران عظیمی که ظرف  ۱۰سال
گذشته به وجود آمده در  ۱۰سال پس از آن نیز به طور کامل
ساماندهی نخواهد شد .این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد :در
وضعیت فعلی مســاله این است که آیا جهتگیری دولت در
حل این معضل درست است و آیا روز به روز در مسیر فاصله
گرفتن از بحران حتی به اندازه یک سانتیمتر هستیم یا نه که

هواپیمای لوکال و محلی هســتند .این رسانه،
همچنین به نقل از خبرگزاری ژاپنی کیودونیوز
نوشته است كه به گفته یک مقام ایرالین ایرانی
آســمان ،اگرچه این شــرکت با بوئینگ برای
خریــد  ۳۰فروند بوئینگ مکس قــرارداد امضا
کرده اســت؛ اما داشتن قرارداد با بوئینگ یا هر
هواپیماســاز دیگری در دنیا ،دلیل نمیشود که
آسمان سراغ سایر شــرکتهای هواپیماسازی

پاسخ من به این پرسشها قطعا مثبت است.
ليالز همچنين با اشاره به هجمه رسانهای تعطیلی کارخانهها
در ماههای اخیر اظهار داشت :وقتی راجع به تعطیلی کارخانهها
صحبت میشود ،ممکن است این نوستالژی پدید آید و موج
رسانهای ایجاد شــود ،حتی میتوان واقعیتها را قلب کرد،
درحالی که در حال حاضر به گواه آمار ،تولید صنعتی ایران از
باالترین رکورد تاریخی خود حدود  4تا  5درصد بیشتر است.
وی افزود :در همین رابطه تولید کشاورزی نیز از باالترین
رکوردی که به ثبت رسانده حدود  25درصد بیشتر است؛ کل
تولید ناخالص داخلی از باالترین رکورد تاریخی  5درصد باالتر
اســت؛ در واقع دولت موفق شده رشد اقتصادی را احیا کند و
این اقدام با اســتفاده از توان و دانش اعضای کابینه یازدهم
اتفاق افتاده است .این کارشناس اقتصادی گفت :داستان این
کارخانههای به ظاهر تعطیل این اســت که همه آنها با دالر
مصنوعا پایین نگه داشته شــده -یعنی دالری که  10سال
قیمت آن ثابت بوده وبه نســبت تورم هر سال باال رفته -وام
ارزی گرفتنــد؛ بعضیها رفتند و بــرای کارخانه یک میلیون
یورویی  3میلیون یورو ال ســی بازکردند .یک میلیون یورو
را خودشــان برداشتند ،یک میلیون یورو را بهعنوان رشوه به
طرف خارجی دادند ،بقیه را هم کارخانه آوردند و آن را نصب
کردند .لیالز تصریح کرد :تمام این کارخانههایی که در لیست
تعطیلی قرار میگیرند ،همان کارخانههایی هستند که با وام
ارزی ایجاد شدند در حالی که مالکان آن به اندازه یک جوراب
پول خرج نکرده بودند.

نرود .همچنین این رســانه گفته است :آسمان
قرارداد خرید  ۳۰فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷
مکس با شــرکت آمریکایی ســازنده هواپیما ـ
بوئینگ ـ به ارزش  ۳میلیــارد دالر را دو هفته
قبل امضا کرده بود.
کیودونیوز اعالم کرده مقامات ایرالین آسمان
از سال گذشته میالدی مذاکرات خرید  ۲۵فروند
هواپیمای میتسوبیشــی را با این شــرکت آغاز

کردهاند که ارزش آن  ۵۰۰میلیون دالر اســت.
ضمن اینکه هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
(هما) نیز در حال مذاکره با میتسوبیشــی برای
خرید  ۸۰فروند هواپیمای جت مســافری کوتاه
برد است که این دو شرکت در مجموع خواهان
خرید  ۱۰۵فروند هواپیما از میتسوبیشی هستند.
گفتنی است هنوز شرکت میتسوبیشی ژاپن این
خبر را تأیید نکرده است.

سونامی بلندمرتبهسازی از دهه  ۸۰به بعد

در شــهر تهران  ۷۴۵ســاختمان بیش از  ۱۲طبقه وجود
دارد که نیمی از آنها در دهه  ۸۰به بعد ســاخته شده و هیچ
مشخصاتی از  ۲۳۱ســاختمان وجود ندارد .معاونت معماری
و شهرســازی از ســال  ۱۳۸۶شــهرداری را مکلف کرد تا
ضوابط بلندمرتبه ســازی را با تاکید بر ایمنی ارائه کند تا بر
اســاس آن ضوابط محل قرارگیری ساختمانهای بلندمرتبه
و مشــخصاتی که باید داشته باشند که نوعا در مقررات ملی
و کنترل ســاختمان پیش بینی نشــده بود آماده شود اما این
کار هرگز انجام نشــد .معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان
این موضوع همچنین گفت :حادثه ســاختمان پالسکو برای
متخصصان با درد بیشتری همراه بود زیرا بر اساس مسئولیت
و وظیفه تکنیکی و مهندســی خود متوجه شــدند که شهر
تهران یک شــهر ناایمن است .شــکرچی زاده اظهار کرد :تا
سالهای ۱۳۹۲و ۱۳۹۳برای ضابطهمندی مقررات معماری
و شهرسازی جدیت بیشتری شــد و در دولت یازدهم ،دادن
مجوزهای ساختمان بلندمرتبه تقریبا متوقف شد و پروژههایی
که از قبل مانده بودند در این مدت ساخته شدند که سعی شد
ضابطههای معماری و شهرســازی در آنها رعایت شود .وی

افزود :آنچه که از دهه  ۸۰مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی
بود ،ساخت و ساز با تاکید بر ایمنی ساختمانها بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی مشکل دیگر شهرهای کنونی
و چالش عمده ســاختمانهای معاصر را در کالنشهر تهران
عدم تطابــق طبقات با عرض معابر عنــوان کرد و گفت :از
تعــداد ســاختمانهای بلندمرتبه بیــش از  ۱۲طبقه ،تعداد
قابلتوجهی یعنی  ۲۷۵ســاختمان در معابــر  ۶تا  ۱۲متری
قــرار دارد .همچنین ۲۹۱ ،ســاختمان نیــز در معابر  ۱۲تا
 ۲۰متری ۳۱۶ ،ســاختمان در معابــر  ۲۰تا  ۳۰متری و ۹۴
ساختمان در معابر بیش از  ۳۵متری ساخته شدهاند .این آمار
نشان میدهد اگر در معابر کوچک ،حادثهای همچون حادثه
ساختمان پالسکو رخ دهد ،امکان دسترسی ،اطفای حریق و
تامین ایمنی بسیار ضعیف خواهد بود .وی تاکید کرد :حادثه
ساختمان پالسکو ،مســئولیت تمامی مهندسان و همچنین
مدیریتشــهری را بیشــتر کرد .بدینمعنا تمامی مهندسان،
مدیریتشهری و دستاندرکاران با همراهی مردم باید برای
ایمنی ساختمانها ،چارهاندیشی کنند .شکرچی زاده گفت :در
جلسات اخیر شورای تدوین مقررات ،بر این نکته تاکید کردیم

که واقعا مبحث  ۲۲مقررات ملی وکنترل ســاختمان باید این
ظرفیت را ایجاد کند که ایمنی ســاختمانها در آن دیده شود
و مــورد تاکید قرار بگیرد .همچنین ،باید به فکر پیوســت و
مجموعه جدیدی برای بررسی و تامین ایمنی ساختمانهای
موجود به ویژه در ساختمانهای بلند و ساختمانهای دولتی
باشیم .زیرا حوادثی همچون حادثه پالسکو همچنان محتمل
است .وی افزود :باید سیستمهایی در ساختمانها نصب شود
که بتواند به صورت اتوماتیک در هنگام وقوع حادثه ،اطفای
حریق بکند و نیاز به مداخله بیرونی نداشته باشد .این شمایی
کلی از تصویری اســت که ما از تهران داریم .معاون وزیر راه
و شهرسازی گفت :اگر به ســابقه تهران نگاهی بنیداریم در
 ۱۰۰سال گذشته جمعیت کشور  ۸برابر شده است در حالیکه
جمعیت شــهر تهران ۵۰ ،برابر شده و بارگذاری عظیمی در
ت سال  ،۱۳۹۲یعنی
تهران اتفاق افتاده اســت .در اردیبهشــ 
درســت قبل از آنکه دولت یازدهم روی کار بیاید متاســفانه
شــورایعالی شهرســازی و معماری وقت مصوبهای را به
تصویب میرســاند که بر اساس آن دو طبقه به ظرفیت شهر
تهران میافزود .خوشــبختانه در دولت یازدهم ،تالش شد تا
این مصوبه اجرایی نشــود .شکرچیزاده ادامه داد :بنابراین ما
شهری را هم در اتفاع و هم در سطح گسترش دادیم که ایمنی
الزم را نــدارد و به همین دلیل وظیفه همه ما ایجاب میکند
که بتوانیم با توجه به این مساله امروز به شهرهایمان با دیدی
همهجانبه بپردازیم و راهحلی برای آن بیاندیشیم .وی با اشاره
به دســتور رئیس جمهوری برای تشکیل کمیته ویژه بررسی
حادثه ساختمان پالسکو در راستای تحقق معاهده شهروندی،
به بررســی کامال علمی حادثه بر اساس دستور رئیس دولت
یازدهم تاکید کرد و گفت :گزارشــی که به رئیس جمهوری

انتشار اوراق مشارکت ارزی معطل
دستور بانک مرکزی است

احیای «وزارت بازرگانی» وارد
فاز بررسی کارشناسی شد

قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره احتمال احیای دوباره وزارت بازرگانی
در دولت دوازدهم گفت :برخی مســئوالن در حال بررســی کارشناسی هستند که آیا
ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درســت بوده است یا خیر .مجتبی خسروتاج
درباره احیــای دوباره وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم اظهار کرد :تجربههای ادغام
وزارت صنعت و معدن با بازرگانی و واگذاری سیاســتهای تجاری بخش کشاورزی
در قالب قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشــاورزی) در وزارت جهاد کشاورزی را
تا به امروز شــاهد بودهایم .وی افزود :با تجربه دو ســاله تولید ،تجارت و تنظیم بازار
محصوالت کشــاورزی ( در وزارت جهاد کشاورزی) باید در نظر داشت که این مهم
چقدر موفقیتآمیز بوده اســت؛ آیا وزارتخانههای تولیدی که بخش تولید را در اختیار
دارند ،قبول مسئولیتهای تجاری برای آنها مفید است یا خیر؟ وی تصریح کرد :بنده
اگر بهجای دولت قبل بودم ،قبل از ادغام وزارتخانه ها ،ابتدا کار آنها را سبک میکردم
و باید در نظر داشــت که این ادغام کمی زود صورت گرفت .خسروتاج اظهار داشت:
رهبر معظم انقالب دردیداری با اعضای دولت اشاره داشتند که برای من روشن نیست
این ادغام به چه دلیل صورت گرفته است .رئیس سازمان توسعه تجارت یادآور شد :بعد
از فرمایشات رهبر معظم انقالب ،برخی مسئوالن در حال بررسی کارشناسی هستند
که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درســت بوده است یا خیر و ما نیز باید
اجازه دهیم که در چهارچوب کارشناســی خود حرکت کند .وی در پایان صحبتهای
خود گفت :هنوز به جمعبندی الزم برای احیای دوباره وزارت بازرگانی نرسیدهایم.

ارائه شد ،نشان داد که نوع نگاه ،یک نگاه کامال علمی و نگاه
به کاهش خطرپذیری برای افزایش ایمنی شهروندان است و
مرکز به لحاظ موقعیت علمی که دارد این مهم را در دســتور
کار قرار داد تا تعمیق بیشــتری را برای یافتههای این کمیته
ویژه پیشبینی کند .شــکرچیزاده یادآور شد :عالوه بر بحث
سازه و آتش ،مباحث حقوقی ،مدیریت بحران ،بیمه و مباحث
اجتماعی از دیگر مباحث نشست آتی در مورد حادثه ساختمان
پالسکو است تا مجموعه نشستهای فوق ،تعمیق بیشتری
را در جامعه تخصصی و علمی ایجاد کند .وی گفت :نشست
بررسی علمی و فنی حادثه ساختمان پالسکو برای نخستین
بار است که برای یک حادثه ملی در کشور اتفاق میافتد که
امیدواریم این روند ،به صورت رویهای متداول شــود تا برای
تمامی حوادث تاثیرگذاری که در کشور رخ می دهد گزارش
ملی تهیه شــود و نکات عبرتآمــوز آن نیز در آموزشهای
مناسب به نســلهای بعدی منتقل و راهکارهای پیشگیرانه
برای تکرار آنها اتخاذ شــود .شــکرچیزاده با یادآوری اینکه
برای جنگ نیز گزارش ملی برای نسلهای آتی تهیه نشد و
این نقطه ضعفی است که باید در صدد حل آن برآمد ،گفت:
متاسفانه برای جنگ که بزرگترین حادثه کشور در دهههای
اخیر بود یک نشــنال ریپورت تهیه نشــد تا دالیل ،تاثیرات
اجتماعی و اقتصادی آن مورد بررســی و در اختیار نسلهای
آینده قرار بگیرد .این یک ضعف محسوب میشود و حتما در
آینده یکی از تکالیف جامعه علمی و جامعه حاکمیت کشــور
این اســت که گزارشهای جامعی را برای رخدادهای بزرگ
برای عبرتآموزی نسل های آتی تهیه کند .وی تصریح کرد:
پالســکو هم به دالیل مختلف اتفاقــی ملی بود که گزارش
جامع آن در دست تهیه است.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از ابتدای انتشار اوراق در
بازار ســرمایه تا کنون  14.5میلیارد دالر اوراق تامین مالی منتشر شده است،
گفت :انتشار اوراق مشــارکت ارزی معطل فرمان بانک مرکزی است .شاپور
محمدي در گفتگو با فارس گفت :ســازمان بورس در حالی آمادگی عملیاتی
شدن انتشــار و راهاندازی بازار ثانویه اوراق مشارکت ارزی را دارد که به دلیل
تنظیم سیاست ارزی توســط بانک مرکزی در صورت آمادگی این نهاد ،هیچ
مشــکلی برای انتشار این اوراق وجود نخواهد داشــت .محمدی در برابر اين
پرسش مبنی بر اینکه برخی ابزارهای تامین مالی یا مشتقه به تناسب سهمی
که در تابلوی معامالت نوسان میکند ،ایجاد شدهاند ،چه مکانیزمی برای کوتاه
کردن دوره توقف نماد معامالتی ســهام براساس موازین اسالمی وجود دارد؛
گفت :اگر دارایی مالی داشته باشیم که ابزار مشتقهای به اتکای آن تولید شده
باشــد (که البته به این شکل هماکنون در بازار وجود ندارد) حتما قبل از اینکه
دوره زمانی دارایی پایه تمام شود ،باید دوره معامله ابزار مشتقه آن دارایی پایه
تمام شود.
محمدي با بیان اینکه از ابتدای انتشــار اوراق در بازار سرمایه ایران تاکنون

 14.5میلیارد دالر اوراق تامین مالی منتشــر شده ،گفت :تامین مالی در خارج
از ایران با مجوز مجمع تشــخیص مصلحت نظام اوراق مشارکت بینالمللی
ایران پیش از این منتشر شده است .انتشار اوراق قرضه بینالمللی باید با مجوز
مجلــس صورت گیرد و در بودجه بیاید .ســازمان بورس آمادگی الزم در این
زمینه را داشته و پارسال در مذاکره با بازار سرمایه کره جنوبی حدود یک میلیارد
یورو صحبت و رایزنی داشــت ،منتهی چون پارسال عمل نشد ،باید در قانون
بودجه امســال ببینیم که تا چه حد میتوان از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی
استفاده کرد .محمدی با بیان اینکه ابزارهای مالی اسالمی در کشورهایی که
مذهب رسمی آنها اسالم نیست ،رواج یافته و استفاده میشود ،گفت :در حال
حاضر کشور چین یا آلمان ،بلژیک و فرانسه از ابزارهای مالی اسالمی استفاده
مناســبی میکنند و این در حالی است که در بانکهای بزرگ نیز بخشهای
ابزارهای مالی اسالمی حضور دارند .وی با بیان اینکه ابزارهای مالی اسالمی
در کشــور های مالزی و عربستان در حجمهای قابل توجه منتشر شده است،
گفت :حجم ایــن اوراق گاهی اوقات از چند صد میلیارد دالر نیز فراتر رفته و
بــه دلیل اینکه این ابزارها بهطور مشــترک منابع مالی را در پروژهها میبرند،
ریسک سرمایهگذار به خوبی کنترل میشود ،بنابراین مثل اوراق قرضه نیست
که قرض گیرنده منابع را هر کجا که خواســت ببرد و ریسک سرمایهگذاران
چون برای منابع خاص مصرف میشود ،به تبع آن کاهش مییابد.
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حاشیه بازار

گوجه فرنگی  ۱۵روز دیگر ارزان
میشود

رئیس اتحادیه باغداران اســتان تهران ضمن اشاره به دالیل گرانی گوجه فرنگی در
بازار گفت :قیمت این محصول از اواســط اردیبهشتماه ارزان میشود .مجتبی شادلو در
گفتگو با مهر درباره دالیل گرانی گوجه فرنگی در بازار اظهارداشــت :بازار نا به سامان
گوجه فرنگی در ســال گذشــته ،یکی از دالیل گرانی این محصول طی روزهای اخیر
است؛ سال گذشته گوجه فرنگی بیش از اندازه ارزان بود و روی زمین این محصول را از
کشــاورزان حدودا کیلویی  ۵۰تومان خریداری میکردند در حالیکه در هزینه برداشت و
بســته بندی آن کیلویی  ۵۰۰تومان تمام میشد .وی با بیان اینکه همین مساله باعث
شــد وزارت جهاد کشــاورزی ورود کند و گوجه فرنگی را به قیمت کیلویی  ۳۰۰تومان
از کشاورزان خریداری نماید ،افزود :با این حال تولیدکنندگان زیان زیادی کردند .رئیس
اتحادیه باغداران استان تهران اضافه کرد :عالوه بر این بارندگیهای شدید و سیلهایی
که در اواخر زمستان سال گذشته و اوایل بهار امسال در نوار جنوبی کشور اتفاق افتاد،
به تولید این محصول آســیب زد .شادلو اظهار امیدواری کرد :با این حال در اردیبهشت
ماه تولیداحیا میشود؛ اواسط اردیبهشت تولید ما به حالت طبیعی خود برمیگردد بنابراین
شاهد بهبود وضعیت بازار این محصول خواهیم بود.

رخداد

رد درخواست اکسون موبیل
برای همکاری با روسیه
در حالی که پیش از این شــرکت نفتی اکسون موبیل آمریکا درخواست کرده بود
تــا وزارت خزانهداری آمریکا با چشمپوشــی تحریمها علیه روســیه اجازه دهد تا به
فعالیتهای خود در این کشور ادامه دهد ،آمریکا این درخواست را رد کرد .به گزارش
آناتولی ترکیه ،بعد از ایجاد تنشها بین اوکراین و روسیه باعث شد آمریکا و اتحادیه
اروپا تحریمهای را علیه روسیه اعمال کنند .بخشی از این تحریمها مربوط به مسائل
نفتی است که براساس آن به شرکتهای نفتی اجازه فعالیت در روسیه داده نمیشود.
شرکت اکســون موبیل آمریکا که یکی ای غولهای نفتی بزرگ جهان است پیش
از این قرارداد نفتی با روســنفت روسیه داشت تا در اکتشافات نفت در دریای سیاه و
قطب فعالیت کنند .اما با اعمال تحریمهای آمریکا آنها مجبور شــدند از این قرارداد
عقبنشــینی کنند .بعد از اینکه «تیلرسون» رئیس ســابق اکسون موبیل به سمت
وزیر امور خارجه آمریکا برگزیده شــد مسئوالن این شرکت نفتی با امید به اینکه این
بار میتوان وزارت خزانهداری آمریــکا را متقاعد کرد تا با نادیده گرفتن تحریمهای
روســیه اجازه همکاری با روســنفت را بدهد چنین درخواستی را ارائه کردند .گزارش
آناتولی حاکی از این اســت که روز جمعه آمریکا این درخواســت از ســوی اکسون
موبیل را رد کرده اســت .روابط روســیه و اوکراین بعد از اعالم اســتقالل «کریمه»
و پیوســتن به روسیه به تنش کشیده شــد و آمریکا هم خود را وارد این ماجرا کرد.
آمریکا که از پیوســتن کریمه به روســیه چندان دلخوشی نداشت تحریمهایی برای
روســیه اعمال کرد .گفته میشود که کریمه یک منطقه فوقالعاده استراتژیک است
که طی ســالهای گذشته همواره آمریکا قصد داشت نفوذ خود را در این منطقه حفظ
کند .ایگور سچین رئیس روسنفت روسیه هم در لیست سیاه تحریمهای آمریکا قرار
گرفته است .برآورد میشود دریای سیاه  87میلیارد بشکه ذخایر نفتی داشته باشد در
پی درخواست روسنفت از شرکتهای دیگر برای همکاری کمپانیهای انرژی آمریکا
از جمله هیدرولیک فرکچرینگ اعالم آمادگی کردند.

آخرین خبر

كارخانه «ارج» واگذار میشود

مدیرکل دفتر صنایــع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ضمن
تشــریح آخرین وضعیت کارخانه ارج از احتمال واگــذاری آن تا یک ماه آینده خبر داد.
عباس هاشمی در گفتوگو با ایســنا با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج،
اظهار کرد :مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکتهای
سرمایهگذار بانک ملی اســت و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان
تامین اجتماعی است .حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار
شــده و با توجه به هزینههای ســنگین تکنولوژی جدید حدود  ۵۰میلیون دالر جذب
سرمایه نیاز دارد .وی ادامه داد :از زمانی که این کارخانه در اختیار دستگاههای دولتی و
شــبهدولتی قرار گرفت و مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته شد ،رو به افول حرکت
کرد و باید چنین کارخانههایی ماشینآالت و تکنولوژی خود را به روز کنند که این اتفاق
در مورد ارج رخ نداد و امیدواریم که با چارهاندیشــیهای صورت گرفته شــاهد تغییر و
تحول اساسی در خصوص این کارخانه باشیم .مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی اســت و برای واگذاری
کارخانه ارج باید مراحل قانونی طی شــود ،گفت :قیمت پایه کارشناسی مشخص شده
و ســرمایهگذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد .وزارت صنعت،
معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایهگذار قرار میدهد
تا راهاندازی این کارخانه به صورت مشــترک مدنظر قرار گیرد .هاشــمی با اشــاره به
اینکه ســرمایهگذار این کارخانه صد در صد ایرانی اســت در مورد وضعیت ارج پس از
واگذاری عنوان کرد :ســرمایهگذار این کارخانه ایرانی خواهد بود و وزارتخانه یک گروه
تولیدی مناســب را در کنار کار قرار میدهد .عالوه بر این تکنولوژی و قالب از ســوی
ســرمایهگذار و از طرف برندهای جهانی پیشــرفته اروپایی خریداری میشود و قرارداد
مســتمری مربوط به انتقال تکنولوژی ،تحقیقات ،آموزش و قالب به امضا خواهد رسید.
وی افزود :ســرمایهگذار کارخانه معتقد اســت که با توجه به وضعیت فعلی ارج باید کار
را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیســت و تنها یک زمین و سالن از
کارخانه ارج به جا مانده است.

