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بانک مرکزی با رویکــرد زدودن آثار دوران تحریم، 
بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را کلید 
زده اســت تا به این ترتیب گامی برای بهبود فضای 

کسب و کار برداشته شود.
 مجموعه مقررات ارزی کشــور شــامل هفت فصل 
»واردات کاال و خدمــت«، »حمــل و نقل کاال، بیمه 
و بازرســی«، »خدمات ارزی و ســایر مبادالت ارزی 
بین المللی«، »تسهیالت ارزی«، »دستورالعمل تامین 
مابه التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت های تعهدات ارزی 
)اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در 
ســال های قبل(«، »عملیات ارزی شعب و واحدهای 
بانک هــای مناطق آزاد تجــاری و صنعتی، اقتصادی 
کشور و شــعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از 
کشــور« و »نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از 
واردات کاال« است که از ابتدای دهه 1380 خورشیدی 
 و اجرای یکسان ســازی نــرخ ارز در آن دوران تهیه 

شد.
عالوه بر این دو بخشــنامه »دستورالعمل چگونگی 
رســیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته« و »نحوه 

تســویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کاال« نیز 
در مجموعه مقــررات ارزی وجود دارند که اغلب این 
مقررات در ابتدای دهه 1390 خورشــیدی و به ویژه 
در ســال های 1390و 1391 کــه زمــان اوج گیری 
تحریم های بین المللی بود، به روزرسانی شده و به اجرا 

درآمده اند.
این مقررات دامنه وســیعی از نحــوه واردات کاال 
از طریق گشایش اعتبار اســنادی، حواله های ارزی، 
بروات اسنادی دیداری و مدت دار، چگونگی استفاده 
از ارز متقاضــی، شــیوه واردات کاال به مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، دســتورالعمل پرداخت و تسویه وجوه 
ارزی کاال تا استفاده از تامین مالی خارجی )فاینانس 
و ری فاینانس(، اعطای تســهیالت از محل حســاب 
ذخیر ارزی و یا از محل منابع بانک توســعه اسالمی، 
بانک جهانی و بانک توســعه و تجــارت اکو را در بر 
می گرفت.اکنون با گذشــت 26 ماه از امضای برنامه 
جامع اقدام مشترک)برجام( میان ایران و گروه 5+1 
)تیــر 94( و همچنین 20 ماه از اجرای آن )دی 94( 
کار بازنگری این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، 
تســهیل مقررات با هدف بهبود فضای کســب و کار 
 و همگامی با تحــوالت بین المللی بانکی کلید خورده 

است.
دســت اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشــی از 
مقــررات ارزی کنونی، تنظیم شــدن این مقررات بر 
مبنای شرایط تحریم علیه ایران در سال های 1390 
و 1391 کــه عالوه بر تحریم های بانکی، واردات کاال 
نیز به کشــور با سختی انجام می شــد و نیز انطباق 
برخی از مفاد آن با زمان شــوک ارزی که در ابتدای 
دهه 1390 به وقوع پیوست را از دالیل به روزرسانی 

مقررات ارزی عنوان می کند. 
به عقیده کارشناسان و فعاالن ارزی، با توجه به ورود 

کشور به دوران پسا برجام و هدف گذاری جذب منابع 
مالی خارجی برای اجرای طرح های عمرانی در کشور 
با هدف دســتیابی به رشــد اقتصادی 8 درصدی در 
 پایان برنامه ششم توسعه، این بازنگری اجتناب ناپذیر 

است.
مهدی کســرایی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات 
ارزی بانک مرکزی، هدف از این کار را شفاف ســازی، 
ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با 
قوانین و مقررات باالدستی و تسهیل خدمات ارزی به 

مشتریان بانک ها عنوان کرده است. 
کســرایی پور بــا بیان اینکه خدمات ارزی شــبکه 
بانکی کشــور به مشتریان در چارچوب مقررات ارزی 
بانک مرکزی تعریف و تبیین شده است، افزود: بخش 
غالــب این مقررات ارزی در مجموعه ای تحت عنوان 
»مجموعه مقررات ارزی« و در هفت بخش  مصوب و 

به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است. 
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی ضمن اشاره به 
ســابقه تدوین مجموعه مقررات ارزی در سال 1381 
تصریح کرد: قبل از سال 1381 مقررات ارزی به صورت 
پراکنده،  موردی و با توجه به شرایط و اقتضائات روز 
تدوین و ابالغ می شــد ولی در سال 1380 و با توجه 
به برنامه بانک برای اجرای یکسان ســازی نرخ ارز از 
ابتدای ســال 1381 تصمیم بخش ارزی بانک بر این 
شد که از تشــتت و پراکندگی صدور و ابالغ مقررات 
ارزی اجتناب شــده و همزمان با اجرای یکسان سازی 
نرخ ارز، مقررات ارزی نیز با توجه به موضوعات مختلف 
ارزی دسته بندی شده و در قالب یک مجموعه واحد و 
 منســجم به بانک های مجاز جهت فعالیت ارزی ابالغ 

شود.
همچنین از آنجا که برنامه بلند مدت دولت دوازدهم 
اجرای یکسان ســازی ارزی است، بانک مرکزی قصد 

دارد تا مقررات جدید پیش نیازهای یکسان سازی ارز 
را نیــز لحاظ کند که البته ایــن کار از دولت یازدهم 

آغاز شده بود.
 غالمعلی کامیاب معاون ارزی پیشین بانک مرکزی 
خرداد ماه گذشته از متناســب سازی مقررات ارزی 
کشــور با برنامه یکسان ســازی نــرخ ارز خبر داده 
و گفتــه بود، این مقــررات جدید در زمــان اجرای 
 این طرح به شــبکه بانکی و صرافی هــا ابالغ خواهد 

شد.
از این رو به نظر می رســد، بانک مرکزی در دولت 
دوازدهــم برنامه ای فراتر از یکسان ســازی در حوزه 
ارزی نداشــته باشــد و اکنون در تالش برای تامین 
پیش نیازهای اجرای آن بــوده که یکی از مهم ترین 
آن به روزرسانی مقررات ارزی است. از دیگر اقدام های 
انجام شــده در زمینه به روزرســانی مقررات ارزی در 
بانک مرکزی که از دولت یازدهم کلید خورده اســت، 
ایجاد سامانه خبری مکانیزه بین بانکی برای نرخ ارز، 
طراحی سیســتم مکانیزه ارز بین بانکی، اعمال شیوه 
جدید حســابداری ارزی بر اساس نرخ ارز واحد، الزام 
بانک ها برای ایجاد حســاب های ویــژه ارزی و تایید 
منابع و مصارف ارزی سال های 1390 و 1391 خود 
به تایید حسابرس رســمی و تالش برای بازگرداندن 
تجارت خارجی کشــور از صرافی ها به سیستم بانکی 

است.
آنطور که ایرنا گــزارش داده در مجموع با آغاز این 
اقدام هــا در بانــک مرکزی می توان گفــت که بانک 
مرکزی حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز را آغاز 
کرده اما پاســخ اینکه آیا به طور کامل اجرا می شود 
و یا به دلیل برخی موانع از جمله دسترســی آســان 
و ســریع به منابع ارزی در میانــه راه باز می ماند، با 

گذشت زمان روشن تر خواهد شد.

مرداد ماه امسال تولید خودروهای سواری در تمام سواری سازان داخلی با افزایش همراه بوده است. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو با افزایش ۲۱.۷ درصدی همراه بوده و از ۵۵ هزار و ۶۶۰ 
دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۶۷ هزار و ۷۵۷ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصول در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب ایران خودرو نیز ۲۷.۹ درصد افزایش یافته و از ۴۵ هزار و ۲۵۸ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۷ هزار 
و ۸۶۴ دستگاه رسید. مرداد ماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران نیز با رشد همراه بوده و با افزایش ۴۰.۸ درصدی از ۳۹۱۵ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۵۵۱۱ دستگاه افزایش یافت. تولید انواع سواری در کارمانیا نیز 
صعودی بوده و از صفر دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۱۳۹ دستگاه رسید. تولید این محصول در گروه بهمن نیز ۱۳۴.۴ درصد افزایش یافته و از ۲۷۹ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۶۵۴ دستگاه افزایش یافت. در این مدت تولید انواع 

سواری در کرمان موتور نیز با رشد ۱.۶ درصدی همراه بوده و از ۳۲۸۶ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۳۳۳۷ دستگاه رسید.
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فوالدی وارداتی در بازار ایران

جای پای ایران در بازار نفت محکم شد

واریز اولین سود سهام عدالت تا کمتر از
 2 هفته آینده

در ســال گذشــته میزان تولید گاز در ایران به 627 میلیون متر مکعب 
در روز رســید که بخش عمده این رشد ناشی از بهره برداری و برداشت از 
فازهای جدید پارس جنوبی بوده است. به گزارش خبرآنالین، در حالی که 
صادرات نفت ایران در ســال های 1391 تا 1393 به دلیل محرومیت های 
بین المللی با کاهشــی قابل توجه روبه رو شد و در مرز یک میلیون بشکه 
در روز قرار گرفت اما با اجرایی شــدن برجام و لغو محدودیت های مذکور، 
شــرایط ایران در بازارهای جهانی نفت تغییرات جــدی ای را تجربه کرد. 
صنعت نفت و گاز ایران که بیشترین تاثیر را از اجرایی شدن برجام به خود 
دیده اســت، در ســال پایانی فعالیت دولت یازدهم با افزایش 80 درصدی 
صادرات مواجه بود این در حالی است که میزان افزایش تولید نفت خام در 

این دوره زمانی در محدوده 26 درصدی گزارش شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی میزان تولید نفت 
خــام ایران را در ماه های ابتدایی ســال جاری برابر بــا 3 میلیون و 860 
هزار بشــکه در روز اعالم کرده است. حجم صادرات نفت نیز با رشدی 80 
درصدی نســبت به سال 1391 به بیش از 2 میلیون بشکه در روز در نیمه 
اول سال گذشته رسیده است. این رقم به تدریج افزایش داشته و حتی در 
برخی مقاطع ایران روزانه نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار بشــکه نفت 
صادر کرده است. پررنگ شدن دوباره حضور ایران در بازارهای جهانی نفت، 
موقعیت ژئوپلتیک از دســت رفته ایران در بازار انرژی جهان را احیا کرد. 
تشدید تحریم ها در ســال 1391 ، تاثیرگذاری ایران در بازار انرژی جهان 
را در حالی هدف قرار داد که ایران یکی از بزرگ ترین منابع هیدروکربوری 
جهان را در اختیار دارد و با احتســاب میزان ذخایــر نفت و گاز، در کنار 
یکدیگر، باالترین ذخایر نفتی و گازی جهان توامان در اختیار ایران است.

ایران قصد دارد در برنامه ششــم توســعه ، ظرفیــت تولید نفت خود را 
به بیــش از 5 میلیون بشــکه در روز افزایش دهد. ایــن هدف گذاری در 
برنامه های پیشین توسعه ای نیز مد نظر مقامات و سیاست گذاران ایران بود 
اما موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری در صنعت نفت، به دلیل تحریم ها 
مهم ترین مانع عملیاتی شــدن آن تلقی می شود. در این دوره زمانی میزان 
تولید گاز غنی در کشــور نیز با رشــدی برابر 21 درصد همراه شده است. 
در سال گذشــته میزان تولید گاز در ایران به 627 میلیون متر مکعب در 
روز رســید که بخش عمده این رشــد ناشــی از بهره برداری و برداشت از 
فازهای جدید پارس جنوبی بوده اســت. قراردادی به منظور توســعه فاز 
یازده پارس جنوبی نیز با شــرکت توتال منعقد شده است که همین نکته 
سبب شــده پیش بینی های آتی ناظر بر تداوم روند توسعه تولید گاز غنی 

در کشور باشد.

در حالی که قراردادها و پیشــنهاداتی با قیمت هایــی باالتر از بازار ایران 
گزارش شــده، قیمت ورقه هــای فوالدی وارداتی در ایــران در طی هفته 
منتهی به چهارشــنبه همچنان رو به افزایش بوده اســت. به گزارش ورلد 
بولتین، در حالی که قراردادها و پیشــنهاداتی بــا قیمت هایی باالتر از بازار 
ایران گزارش شده، قیمت ورقه های فوالدی وارداتی در ایران در طی هفته 
منتهی به چهارشنبه همچنان رو به افزایش بوده است. این گزارش حاکی 
از به ثبت رســیدن یک مورد سفارش 20 هزار تن کویل فوالدی از شرکت 
ام ام کی روســیه به قیمت 470 یورو )559 دالر( در هر تن برای تحویل 
بر روی عرشــه کشتی اســت. هزینه حمل هر تن فوالد از روسیه به ایران 
حدود 20 دالر اســت. برآورد قیمت متال بولتین در روز 6 ســپتامبر برای 
کویــل فوالدی 2 میلی متری در بازار ایــران 579 تا 597 دالر در هر تن 
برای تحویل در بنادر ایران بوده اســت، در حالی که این رقم در یک هفته 
قبل 575 تا 584 دالر در هر تن بوده اســت. قیمت برآورد شــده برای هر 
تن کویل ســرد نورد وارداتی در بازار ایران برای تحویل در بنادر ایران در 
روز چهارشــنبه 630 تا 635 دالر در هر تن بوده، در حالی که این رقم در 
هفته قبل از آن 620 تا 633 دالر بوده اســت. قیمت کویل فوالدی ســرد 
نورد فوالدی در بازار ایران برای تحویل بر روی عرشــه در بندر آستاراخان 
روســیه 610 تا 615 دالر در هر تن بوده اســت. با توجه به هزینه برآورد 
شده 20 دالری برای حمل هر تن فوالد از آستاراخان تا بنادر ایران، قیمت 
تمام شــده این نوع کویل فوالدی در بنادر ایران حدود 630 تا 635 دالر 

در هر تن بوده است.

مشاور سازمان خصوصی ســازی از واریز اولین مرحله سود سهام عدالت 
تا پایان شــهریورماه جــاری خبرداد و گفت: منتظر مصوبه شــورای عالی 
اصل 44 هســتیم. به گزارش تسنیم، سیدجعفر ســبحانی از تحقق وعده 
سازمان خصوصی سازی برای واریز اولین مرحله سود سهام عدالت تا پایان 
شــهریورماه جاری به حساب مشــموالن خبرداد و افزود:  برای واریز سود 
منتظر مصوبه شورای عالی اصل 44 هستیم. مشاور سازمان خصوصی سازی 
با تاکید بر اینکه ســازو کار درون ســازمانی واریز سود سهام عدالت انجام 
شــده است، تصریح کرد: پیشنهادهای سازمان به شورای عالی اصل 44 در 
ایــن زمینه ارائه  و جزییات کار، نحــوه واگذاری ها، اولویت بندی ها و غیره 
مشــخص شده که با موافقت شورا اجرایی خواهد شد. سبحانی با اشاره به 
تخفیفی که برای دو دهک اول در طرح ســهام عدالت اختصاص داده شده 
اســت، افزود: همچنین افرادی که سهم یک میلیون تومانی خود را کامل 
کرده اند تا 150 هزار تومان ســود دریافت خواهند کرد اما بقیه به نســبت 
درصدها کمتر از این مبلغ ســود می گیرند. مشاور سازمان خصوصی سازی 
خاطرنشــان کرد: تاکنون بیــش از 37 میلیون نفر به ســامانه مراجعه و 
وضعیت صورت حســاب خود را مشــاهده کرد ه اند و در عین حال 31.5 
میلیون نفر هم شــماره شــبای خود را وارد ســامانه کرده اند. وی یاد آور 
شــد: هیچ محدودیت زمانی برای ثبت شماره شبای بانکی مشموالن برای 
دریافت ســود سهام عدالت نداریم اما مشموالن باید بدانند که بدون اعالم 

شماره شبا امکان واریز سود سهام عدالت وجود ندارد.

آغاز به روزرساني مقررات ارزي توسط بانك مرکزي

۸۰ درصد صادرات ایران 
به مقصد بازارهای پیرامونی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آمار و پژوهش سازمان توسعه 
تجارت کشــور با برشــمردن دالیل افت صادرات غیرنفتی 
ایران گفت: به جز نفت، پتروشــیمی و میعانات گازی بین 
60 تا 80 درصد صادرات ایران به مقصد 25 بازار کشورهای 

پیرامونی است. 
محمدرضا ایزدیان در مصاحبه با رادیو گفت: به جز نفت، 
پتروشــیمی و میعانات گازی بین 60 تا 80 درصد صادرات 
ایران بــه مقصد بازارهای پیرامونی اســت. مدیر کل دفتر 
برنامه ریزی آمار و پژوهش ســازمان توسعه تجارت کشور 
افزود: کاهش صادرات غیرنفتی در پنج ماهه ســال جاری 
بیشتر به ســبب برخی از مشکالت منطقه ای مانند کاهش 
صادرات ایران به عربســتان، تغییرات قیمتی، مشــکالت 

حاکم بر تولید داخلی و مواردی از این دست بوده است. 
وی در ادامــه با اظهار امیــدواری اینکه کاهش صادرات 
در نیمه دوم ســال جبران شــود، اظهارداشت: به جز نفت، 
پتروشــیمی و میعانات گازی بین 60 تا 80 درصد صادرات 
ایران به مقصد 25 بازار کشــورهای پیرامونی اســت. مدیر 
کل دفتــر برنامه ریــزی آمار و پژوهش ســازمان توســعه 
تجارت ایران گفت: البته برخی از محصوالت پتروشــیمی 
به کشورهای دور دســت مانند چین، اروپا و سایر ممالک 

دنیا صادر می شود. 
وی افزود: در حال حاضر قدرت خرید بازارهای پیرامونی 
به دلیل مشــکالت اقتصادی، کســری بودجه ناشی از افت 
قیمت نفت و غیره تا حد زیادی کاهش پیدا کرده اســت. 
ایزدیان تصریح کرد: هم اکنون صادرات غیر نفتی ایران در 
اثــر عوامل مختلف به ویژه کاهش قــدرت خرید بازارهای 
پیرامونــی روند نزولی به خود گرفتــه و امید می رود رویه 

مزبور در نیمه دوم سال جاری بهبود یابد.

افت کیفیت و قیمت باال؛ عوامل از دست رفتن بازار عراق
عضو اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران می گوید، افت کیفی کاال و قیمت تمام شــده 
باال سبب شده اســت به مرور بازار کاالهای ایرانی در 
عراق از دســت برود. سیدمصطفی موسوی در گفتگو 
با ایرنا افزود: عراقی ها اگر بــه کاالی باکیفیت ایرانی 
دسترســی داشته باشند، به ســمت کاالهای تولیدی 
ترکیه نمی روند و این مســاله به ویــژه در میان اهالی 
و مردم جنوب عراق مشــهود است. به گفته وی، این 
موضوع به قرابت مذهبی و فرهنگی مردم دو کشــور 
باز می گردد و عالوه بر آن مرزنشینان ایرانی و عراقی 
 در طول خط مرزی نزدیکی خویشــاوندی با یکدیگر 

دارند.
موسوی یادآوری کرد: امروز تازه به فکر بسته بندی 
محصوالت مــان در ســطح جهانی و حمایــت از این 
صنعــت افتاده ایم، اما در عمــل تاکنون اتفاق خاصی 
را در ایــن زمینه شــاهد نبوده ایم. نایــب رئیس اتاق 
بازرگانی خرمشــهر بیان داشت: در صورت بسته بندی 
مناسب کاالهای ایرانی، هزینه تمام شده با محصوالت 
تولیدی سایر کشــورها از جمله سوریه و ترکیه قابل 
مقایســه نخواهد بود؛ زیرا دولت این کشــورها بابت 
صنایع بســته بندی یارانه پرداخت می کنند. به گفته 
این فعال اقتصادی، ســوریه با وجود درگیر بودن در 

جنگ، هنوز صادرات محصوالت کشــاورزی به عراق 
دارد و این کار را با کامیون ها و وســایل نقلیه یخچال 
دار انجام می دهد، در حالی که هنوز سیســتم حمل 
و نقل کشــورمان ســنتی و با خودروهای روباز انجام 
می شــود. وی با اشــاره به گرمای 40 تــا 55 درجه 
جنوب خوزســتان و ایالم که محصوالت فاسد شدنی 
را با مخاطره مواجه می کند، اظهار داشت: محصوالت 
در این مناطق نباید بیش از چهار ساعت توقف داشته 
باشد، در حالی که گاهی اوقات این توقف به 24 ساعت 
هم می رســد؛ همه این مســائل به کاهــش کیفیت 

محصوالت ایرانی خواهد انجامید.
موسوی خاطرنشــان کرد: پس از درگیری عراق در 
جنگ خلیج فارس، مردم این کشور حتی به سیستم 
بانکی خود اطمینان ندارند و از آن استفاده نمی کنند، 
چه برسد به سیستم بانکی ایران. وی ادامه داد: بر این 
اســاس عراقی ها عملیات مالی خود را صورت سنتی 
انجــام می دهند، یعنی از طریق صرافی ها به ارســال 
حوالــه پرداخته یا در مرزها داد و ســتد می کنند که 
این موضوع برای بازرگانان و تجار ایرانی بســیار گران 
تمام می شــود. عضو اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران گفت: هرکس که بتواند برای تاجران 
عراقی تســهیل بیشــتری در کار ایجاد کند، می تواند 

در امر تجارت موفق تر باشــد. وی خاطرنشــان کرد: 
امروز بســیاری از کاالها و محصوالت ایرانی به صورت 
حق العمل کاری به عراق وارد می شــود، یعنی با هدف 
فــروش در اختیار تجار این کشــور قــرار می گیرد تا 
بفروشــند و پس از کسر سود قطعی خود، باقی مانده 
پول را برای طرف ایرانی خود می فرســتند که ممکن 

است ضرر و زیان نیز در آن باشد.
موســوی ادامه داد: از آنجایی که سیستم معامالتی 
مناســبی با عراق نداریم، در کمتر مواردی اســت که 
عراقی هــا کاال یا محصولی را به صــورت تضمینی از 
ایرانی ها بخرند؛ همین مســاله جذابیت بازار عراق را 
بــرای تجار ایرانی کم کرده و بــه مرور این بازارها در 
حال از دست رفتن اســت. وی در ادامه با بیان اینکه 
واردات به عراق مطابق ثبت سفارشــات انجام شده در 
همه جای این کشور یکسان است، تصریح کرد: برخی 
اســتانداران عراقی از نفوذ خود برای مســائل حزبی 
استفاده کرده و به ارائه تخفیفات گمرکی می پردازند؛ 
به طور نمونه ســرامیک در استان »العماره« )هم مرز 
با بســتان( نزدیک به 20 درصد نسبت به شلمچه از 
حق گمرکی پایین تری برخوردار اســت. نایب رئیس 
اتاق خرمشهر تاکید کرد: عدم یکسان سازی نرخ ها در 
مرزها مختلف این کشور سبب به وجود آمدن رقابتی 

ناســالم بین آن ها شــده اســت. وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا صادرات برخی محصوالت تنها از مرزی 
خــاص می تواند به کاهش این مشــکل منجر شــود، 
یادآور شد: راه های طوالنی به کاالها آسیب می رساند 
و قیمت تمام شــده را در برخی اســتان ها باال خواهد 
برد؛ همچنین به دلیل عدم برخورداری سیستم حمل 
و نقل این کشــور از بیمه، در صورت مخدوش شــدن 
کاالها پس گرفتن پول میســر نیست؛ بنابراین ارسال 
کاالهــا از مرزهایی کــه برای تجار نزدیک تر اســت، 

مناسب تر است.

طــی برنامه ریزی های صــورت گرفته در وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت در ســال جاری افزایش 
10 درصدی تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی 
و صنعتی کوچک و متوســط در ســطح کشور در 
دستور کار قرار می گیرد. به گزارش ایسنا، براساس 
برنامه ریزی های صــورت گرفته در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ســال جاری عالوه بر افزایش 
10 درصدی تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی 
کوچک و متوسط سراســر کشور باید افزایش 10 
درصدی اشتغال در این واحدها نیز در دستور کار 

قــرار گیرد که این مســئله از آغاز دولت دوازدهم 
کلید خورده و باید منتظر تحقق آن در پایان سال 

جاری باشیم.
 عالوه بر این کارگروه هایی برای عملیاتی شــدن 
برنامه ها در این راســتا تشکیل شده و در خصوص 
طرح های رونق تولید هم طبق برنامه های ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی که از سوی معاون اول 
رئیس جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ شــده 46 برنامه اولویت دار در دســتور کار 
اســت. مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در تالش هســتند نرخ سود تسهیالت بانکی برای 
صنایع و واحدهای تولیدی کاهش یابد تا عالوه بر 
ایــن بتواند بهره برداری 6000 واحد تولیدی دیگر 
را که در ســال جاری پیش بینی شده به سرانجام 
برســاند. الزم به ذکر اســت که راهبــرد صنعتی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت نیــز در دولت 
یازدهم تدوین شده و در مرحله تدوین برنامه های 
ســرزمینی  آمایــش  نهایی کــردن  و  عملیاتــی 
 اســت که طبق گفته مســئوالن بــه زودی پایان 

می یابد.

رئیــس کل اســبق بانک مرکزی با برشــمردن 3 
خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی 
در مورد نرخ رشد 7 درصدی اقتصاد در سه ماهه اول 
ســال گفت بخش مهمی از این رشد به خاطر انتشار 

اوراق خزانه بوده است. 
به گزارش تسنیم؛ طهماسب مظاهری، رئیس کل 
اســبق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانک داری 
بدون ربا از موضوعات تاکید شــده در قانون اساسی 
اســت، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ ســود 15 
درصد برای ســپرده ها را خطایی خسارت زا دانست و 
گفت: طبق قانون، ســودی که به سپرده ها پرداخت 
می شــود باید کمتر از عایدی بانک هــا از این منابع 
باشــد اما همین نرخ 15 درصد با توجــه به تورم و 
شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک ها کسب 
می کنند. مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک ها از 
بازار ســود 15 درصد به دست نمی آورند و اگر طبق 
ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آن ها منفی 
می شــود و این بزرگ ترین خسارتی است که به نظام 
بانک داری وارد می شــود. وزیر اســبق امور اقتصاد و 

دارایی با بیان اینکه ســود ســپرده ها در اصل باید بر 
عهده بانک ها و بر اســاس سودی که از منابع کسب 
می کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه 
تصمیم بــه تعیین نرخ ســود ســپرده ها می گیرد، 
می بایست عددی می گذاشت که بانک ها آن را طبق 
ضوابط به دســت آورند، اما رقم فعلی از ســودی که 
بانک ها کســب می کنند بیشــتر اســت و آن ها باید 
چیزی هم روی عایدی های قانونی خود بگذارند و به 
سپرده گذاران بدهند. مظاهری تصریح کرد با تعیین 
نرخ ســود 15 درصد ترازنامه بانک ها در سال 96 هم 

منفی خواهد شد.
این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در 
این زمینه را تعیین مهلت 11 یا 12 روزه برای کاهش 
نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث 
شــد بانک ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و 
با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بســیاری از 
بانک ها برای اینکه منابع را از دســت ندهند و مردم 
پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب 
کردند. مظاهری ادامه داد: ســومین اشکال، تشدید 

شــائبه ربوی بودن سودهاست. بانک ها برای پرداخت 
این سود روش های پرداخت را طوری انجام می دهند 
که شائبه ربوی بودن تشــدید می شود و این درحالی 
اســت که هنوز هم مراجع دینی مــا در ربوی بودن 
روش های بانک داری فعلی اشــکال می بینند. رئیس 
اســبق بانک مرکزی تصریح کــرد: وقتی یک بانک 
در شــرایط تورمی 10 درصد مجبور اســت سود 15 
درصدی بدهد، ناچار اســت بــا روش های عجیب و 
غریب از تســهیالت گیرندگان پول بگیرد. مظاهری 
موثر بــودن کاهش نرخ ســود ســپرده ها در رونق 
اقتصادی و سرازیر شدن ســرمایه های مردم به بازار 
تولید و اشــتغال را زیر ســوال برد و گفت: اگر بانک 
مرکزی دنبال این اســت که بــا این کار انگیزه مردم 
برای ســرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش 
یابد، بازهم رقم 15 درصد بیشــتر از آن است که این 
انگیزه را ایجاد کند. او افزود: ســود 15 درصد بدون 
ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذاب تر 
از ســود سرمایه گذاری در تولید است و بانک مرکزی 

بایستی در سیاست گذاری های خود تجدیدنظر کند.

افزایش ۱۰ درصدی تولید و اشتغال در واحدهای کوچك و متوسط

۳ خطای نرخ سودی بانك مرکزی


