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بانک و بیمه

بررسی سه سناریوی بازار ارز توسط «مردمساالری آنالین»

دعوت از سهامداران به مجمع سالیانه بانک پاسارگاد
بانک پاســارگاد طی اطالعیهای از ســهامداران یا وکیلهایشان برای حضور در
مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک دعوت کرد .در این دعوتنامه آمده است ،به
آگاهی سهامداران محترم میرساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد
(سهامی عام) راس ســاعت  15روز یکشنبه مورخ  31/04/1397در محل تاالر
بزرگ کشور به نشانی :تهران ،خیابان دکتر فاطمی ،میدان جهاد ،ابتدای خیابان
شهید گمنام ،نرسیده به میدان گلها تشکیل میگردد .بدین وسیله از سهامداران
گرامی ،وکال یــا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمــل میآید به منظور اخذ
برگ ورود به جلســه در روزهای پنجشــنبه مورخ  28/04/1397و شنبه مورخ
 30/04/1397از ساعت  6صبح الی  17با در دست داشتن کارت ملی ،وکالتنامه
یا برگ نمایندگی معتبر ،به امور سهام بانک واقع در تهران ،خیابان نلسون ماندال
(خیابان آفریقا) ،باالتر از تقاطع میرداماد ،ابتدای تابان شــرقی ،شماره  2مراجعه
فرمایند.

رتبه نخست بانک رفاه در گشایش اعتبار اسنادی ارزی
بانک رفاه در مقطع پایان فروردین ماه سالجاری در بخش گشایش اعتبار اسنادی
ارزی در جایگاه نخست قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،براساس
اعالم اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا این بانک در بخش گشــایش
اعتبار اسنادی در مقطع پایان فروردین ماه سالجاری با سهم  21.03درصدی از
شبکه بانکی موفق به کسب جایگاه نخست شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
بانک صادرات ایران

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) روز ٣١
ط عمومی بانک صادرات ایران ،دستور
تیرماه برگزار خواهد شــد.به گزارش رواب 
جلســه این مجمع ،ارائه گزارش هیأتمدیره ،حســابرس و بازرسی قانونی در
خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ٢٩اسفند  ،١٣٩٦تصویب صورتهای مالی
ت مدیره ،حسابرس و بازرس
سال منتهی به پایان اسفند  ،٩٦انتخاب اعضای هیأ 
قانونی ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار و ...است .سهامداران بانک صادرات ایران
برای اخذ برگه حضور در مجمع از روز  ٢٨لغایت ٣٠ام تیرماه در ســاعات اداری
میتوانند با ارائه مدارک مالکیت سهام ،مستندات قانونی و کارت شناسایی معتبر
به حوزه سهامداران بانک مراجعه کنند.مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک
صادرات ایران (ســهامی عام) ســاعت  ١٥روز  ٣١تیرماه در سالن همایشهای
بینالمللی هتل المپیک برگزار خواهد شد.

تقدیر وزیر آموزش و پرورش از بانک ملی ایران
محمد بطحایی ،وزیر آموزش و پــرورش که با هیات همراه خود در محل بانک
ملی ایران حضور یافته بود ،در جلسه ای با اشاره به این که ارتباط وزارت آموزش
و پرورش با بانک ملی ایران دیرینه اســت ،اظهار کرد :خوشبختانه بانک همواره
درخواســتهای ما را با روی گشوده و تا حد مقدورات قانونی اجابت کرده است.
بطحایی ادامه داد :وزارت آموزش و پرورش و بانک ملی ایران از یک خانواده اند
و رویکرد بانک در مواجهه با نیازهای وزارتخانه همیشــه با دید گره گشایی بوده
است.در این دیدار ،دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با
اشاره به خدمات گسترده این بانک به مجموعه وزارت آموزش و پرورش در طول
سالیان متمادی گفت :این خدمات از ارائه تسهیالت به فرهنگیان گرفته تا مدرسه
سازی و کمک به توسعه فضاها و امکانات آموزشی ،همه در راستای توسعه کشور
بوده اســت.وی افزود :بانک ملی ایران تا کنون  100مدرســه در مناطق محروم
کشور احداث کرده و این روند ادامه خواهد یافت.

برنامههای بانک تجارت
برای شعب کمتر  ،خدمات بهتر

معــاون مدیرعامل بانک تجــارت در گفتوگویی در این خصوص با اشــاره به
گستردگی شعب در سراسر کشور به تشریح برنامههای این بانک و لزوم کاهش و
بهینهسازی شبکه شعب با هدف چابکسازی و ارائه خدمات ارزنده به مشتریان
پرداخت.مهرجو با اشاره به اینکه موضوع کاهش شعب ،بر اساس الزامات مراجع
باالدستی و سیاستهای داخلی در بانک تجارت صورت میگیرد ،گفت :در این
راستا باتوجه به تعدد شــعب بانکهای دولتی ،خصوصی و موسسههای مالی و
اعتبــاری و به دلیل حضور و رقابت در بازار فعلی اقداماتی مانند چابکســازی،
کاهش هزینهها و اســتفاده بهینه از پتانسیل موجود را به عنوان اصلی اساسی
ســرلوحه برنامههای خود قرار دادهایم .وی افزود :طی ســالهای اخیر با توسعه
خدمات الکترونیک از جمله پایانههای فروشــگاهی ،خودپردازها ،موبایل بانک،
اینترنت بانک و  ، ...دفعات مراجعه به شــعب بانکها کاهش یافته و مشــتریان
بانکها بیشتر به دنبال خدمات الکترونیک و سرویسهای بر خط هستند.معاون
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه انتظار به حق سهامداران از این بانک کسب
سود است خاطرنشان کرد :برای رسیدن به این هدف آیتمهای مختلفی مطرح
شــده است که بهینهســازی شــعب بانک یکی از موارد تاثیرگذار در سوددهی
محســوب میشــود .مواردی همچون کاهش هزینه اداری و پرسنلی و استفاده
بهینه از نیروی انسانی را میتوان از نتایج بهینهسازی شبکه شعب دانست.

بــا راهاندازی بازار ثانویه ارز ،قیمت ارز در ایران عم ً
ال چهار
نرخی شد :اکنون سه قیمت رسمی برای ارز وجود دارد و
یک قیمت غیررســمی در بازار آزاد کــه با آغاز بهکار بازار
ثانویه ،عم ً
ال تعیینکننده یکی از نرخهای رســمی شــده
اســت! در این تعدد نرخها و با این بلبشوی بازار ارز ،آینده
این بازار چه خواهد بود؟به گزارش «مردمساالری آنالین»،
دالر رســمی  ۴۲۰۰تومانی که با اعالم اسحاق جهانگیری
معــاون رئیسجمهور کار خود را از  ۲۱فروردین امســال
آغاز کرد و در فضای رسانهای کشور به «دالر جهانگیری»
معروف شــد ،به سرعت مسیر افزایش قیمت را طی کرد و
بانک مرکزی امــروز ( ۲۰تیرماه) نرخ آن را  ۴۳۱۰تومان
اعالم کرد .بنابراین ،در عرض سه ماه قیمت ارزی که قرار
بود تکنرخ موجود در کشــور باشــد ۱۱۰ ،تومان افزایش
یافته است.
چهار نرخ فعلی بازار ارز
در شــرایط فعلی اولین نرخ ارز موجود در کشــور همین
دالر  ۴۳۱۰اســت؛ نرخ دوم ،نرخی اســت که دولت برای
واردات کاالهای اساســی و مایحتاج زندگی ضروری مردم
درنظر گرفته اســت .این نرخ  ۴۰۰تومان نســبت به نرخ
دالر رسمی سامانه نیما ارزانتر است و حاال میتوان گفت
که قیمــت آن در کانال  ۳۹۰۰تومانی قرار دارد .از بین ۴
نرخ فعلی ارز در کشور ،دو نرخ اول فاصله چندصد تومانی
بــا یکدیگر دارند .دو نرخ بعدی (نرخهای ســوم و چهارم)
نیز چندصدتومان با هم فاصله دارند؛ اما تفاوت این اســت
که فاصله آنها با دو نرخ اول ،چندهزار تومان اســت!نرخ
سوم ،نرخی است که فع ً
ال در معامالت بازار ثانویه ارز شکل
گرفته است .هرکســی نمیتواند وارد معامالت بازار ثانویه
شــود ،با این حال نرخی که فع ً
ال در معامالت بازار ثانویه
ارز شــکلگرفته اســت ،نزدیک به نرخ بازار غیررسمی یا
«بازار ســیاه» است که بنا به سیاست ارزی دولت در اواخر
فرودین ،قرار بود قاچاق محسوب شود .در آن زمان دولت
رســماً اعالم کرد که هرگونه خرید و فروش ارز به قیمتی
باالتر از  ۴۲۰۰تومان ،قاچاق تلقی خواهد شد.
ارز ارائه شده در بازار ثانویه به هر شخص یا شرکتی تعلق
نمیگیــرد ،بلکه صرفاً به شــرکتهایی تعلق میگیرد که
قصــد واردات کاالهای گروه ســه ،یعنی کاالهای مصرفی
غیراساســی (نظیر پوشــاک یا موبایل) کــه واردات آنها
ممنوع نیســت را دارند .ارز ارائه شده در بازار ثانویه نیز از
محل  ۲۰درصد درآمد صادرات غیرنفتی تأمین میشــود.
صادرکننــدگان تأمینکننــده ارز در بــازار ثانویه ،عمدتاً
صادرکنندگان خُ ر ِد بخش خصوصی (مث ً
ال صادرکنندگان
فرش یا پســته) هستند که ملزم به ارائه ارز خود با قیمت
 ۴۲۰۰تومانی در ســامانه نیما نیستند .در حال حاضر از
توافــق این صادرکننــدگان و واردکننــدگان ،قیمتی در

شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،در راستای
بخشنامه اســتانداری تهران مبنی بر کاهش مصرف
انرژی ،برق تعدادی از ادارهها و سازمانهای بدمصرف
و پرمصــرف را قطع کرد.به گــزارش روابط عمومی
شــرکت توزیع نیــروی برق تهران بزرگ ،براســاس
مصوبه هیات وزیران و ابالغ بخشــنامه اســتانداری
تهران ،ادارهها و سازمانها موظف شدند سیستمهای
سرمایشی خود را از ســاعت  13و  30دقیقه قطع و
مصرف انرژی خــود را کاهش دهند.کامبیز ناظریان،
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیع
نیروی بــرق تهران بزرگ در ایــن خصوص گفت :با
توجــه به وظیفه شــرکت توزیع نیــروی برق تهران
بزرگ درخصوص کنترل پایــش مصرف انرژی ،این
شــرکت در راستای نظارت بر حسن اجرای بخشنامه
ذکرشــده با اعــزام  250اکیپ فنی و مهندســی به
ســازمانها و ادارات شــهر تهران نسبت به ارزیابی و
پایــش مصرف انرژی و نظارت بر حســن اجرای این
بخشــنامه و رعایت الگوی مصرف برق اقدام کرد .وی
افزود:ارزیابان این شــرکت از شنبه این هفته در دور

میثم رضایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،با اعالم این خبر گفت :واردات
خودروهای فیات همزمان با باز شدن ثبت سفارش خودرو و رفع ممنوعیت واردات
آغاز خواهد شــد .هرچند براساس قرارداد صورت گرفته ،تولید خودروهای فیات
در ایران نیز باید اتفــاق بیافتد.رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود:
براســاس قرارداد رسمی با فیات که به تایید سفارت ایران در ایتالیا و همچنین
سفارت ایتالیا در ایران رسیده است ،در سال اول شاهد واردات خودروهای فیات
به کشــور خواهیم بود و از سال دوم تا سال پنجم باید تولید خودروهای فیات با
 20تا  40درصد انتقال تکنولوژی در کشور محقق شود.رضایی با اشاره به اینکه
واردات خودروهای فیات از خط تولید این شــرکت در کشور آذربایجان صورت
خواهد گرفت ،اظهار داشــت :موضوع تحریمهای احتمالی در این زمینه متوجه
این قرارداد نخواهد شد و همچنین طرف خارجی متعهد به انتقال تکنولوژی برای
تولید این خودروهای ایتالیایی در ایران شده است.وی همچنین با اشاره به تامین
فضای خدمات پس از فروش مرکزی خودروهای فیات در ایران اظهار امیدواری
کرد :دولت نیز از ســرمایه گذاری بخش خصوصی برای راه اندازی خطوط تولید
خودروهای فیات ایتالیا در ایران حمایت کند.وی در ادامه از درخواســت برخی
ســازمانها و ارگانها برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی خود و کشــور با
خودروهای فیات(ون و مینی بوس) خبر داد که بیش از پیش این شــرکت را به
تولید و عرضه خودروهای فیات در ایران ترغیب کرده اســت.رضایی 4 ،محصول
فیات که استانداردهای مورد نظر سازمان ملی استاندارد ایران را پاس کرده است
را 3محصول از فیات سری 500و خودرو دوکاتو اعالم کرد و البته یادآور شد که
هرگونه واردات خودروهای فیات منوط به رفع محدودیت واردات است.

دوم ممیزی ،با مراجعه به سازمانها و ادارههای شهر
تهران و ارزیابی مواردی همچون قطع سیســتمهای
سرمایشی از ســاعت  13و  30دقیقه ،تنظیم دمای
محیــط کار در مدت زمــان کار اداری حداقل روی
 25درجــه ســانتیگراد ،اطمینان از بــه مدار آمدن
دیزل ژنراتورهای همه ادارهها ،صنایع ،کشــاورزی و
 ...از ساعت  12تا  16و اصالح سیستمهای روشنایی
محیط کار ،نسبت به صدور اخطار به ادارههایی که این
موارد را رعایت نکرده اند ،اقدام کرده است.وی افزود:
با توجــه به اهمیت موضوع انرژی و رفاه و آســایش
شهروندان و پیشــگیری از هرگونه مشکل در تامین
برق پایدار شهر تهران ،برق همه سازمانهای دولتی،
غیردولتی ،موسسهها ،بانکهایی که با دریافت اخطار
همچنان نســبت به اصالح الگــوی مصرف و اجرای
بخشنامه ذکر شــده اقدام نکردند ،قطع شد.ناظریان
بر این نکته تاکید کرد که در شهر تهران هیچ برنامه
منظم و قطعی مبنی بر اعمال محدودیت بار نداریم و
فقط با  10درصد صرفه جویی از سوی مشترکان ،به
راحتی میتوانیم از پیک تابستان عبور کنیم.

عملی به نرخهای غیررسمی دالر ،احتمال
رسمیتبخشی
ِ
وقوع این سناریو تقریباً صفر است.سناریوی دوم :قیمت ارز
به درآمدهای ارزی کشور بستگی دارد و درآمدهای ارزی
کشور نیز به میزان تأثیرگذاری تحریمهای آمریکا بستگی
خواهد داشت .هرچه تحریمها ،اثری کمتری داشته باشند،
مهار نوســانات بازار ارز نیز برای دولــت ،راحتتر خواهد
بود .ســناریوی دوم این اســت که تحریمها اثر شدیدی
بر کاهش درآمدهای ارزی کشــور و انجام مبادالت ارزی
نداشته باشند .در این سناریو ،دولت نیازهای اساسی کشور
و مواد اولیه و کاالهای واســطهای کشور را با ارز  ۳۹۰۰و
 ۴۳۰۰تومانی تأمین خواهد کــرد و از آنجا که صادرات
غیرنفتی نیز انجام خواهد ،ارز حاصل از آنها نهایتاً قیمت
ارز در بازار ثانویــه را پایین خواهد آورد .اما میزان کاهش
قیمــت ،در بازار ثانویه و بازار آزاد ،چندان قابل پیشبینی
نیســت .اگر شرایط مساعد باشد ،قیمت ارز در بازار ثانویه
و همچنین بازار آزاد ممکن اســت ،نســبت به قیمتهای
فعلی کاهش یابد و مث ً
ال در کانال  ۶هزار تومانی جاخوش
کند .روی دیگر این ســناریو نیز این اســت که قیمت ارز
در بــازار آزاد و بازار ثانویه تنهــا اندکی کاهش یافته و در
همین کانــال  ۷هزار تومانی فعلی قرار بگیرد.ســناریوی
سوم :سناریوی سوم این است که تحریمها تأثیر زیادی بر
اقتصاد کشور داشته باشند؛ درآمدهای ارزی کشور کاهش
یابد و مبادالت ارزی نیز به شــدت دشــوار شود .در این
سناریو ،دولت مجبور خواهد شد تا تمام توان خود را صرف
تخصیص ارز به کاالهای اساســی کند .بنابراین ،قیمت ارز
برای واردات کاالهای اساســی را در همین نرخهای فعلی
تثبیت میکند و در عــوض قیمت دالر در بازار آزاد حتی
نسبت به نرخهای فعلی بســیار بیشتر خواهد شد؛ برخی
میگویند حتی قیمت دالر در این ســناریو ممکن اســت
تا  ۱۰هــزار تومان باال برود .نمیتــوان این که قیمت ارز
در بــازار آزاد تا چه میزان باال مــیرود را به صورت دقیق
مشخص کرد اما میتوان گفت که در این سناریو ،اختالف
بین قیمت رســمی ارز و قیمت آن در بازار آزاد به شدت
افزایش خواهد یافت .این سناریو ،شبیه چیزی است که در
سالهای جنگ تحمیلی روی داد .در آن زمان ،فاصله بین
نرخهای آزاد و رســمی ارز به شدت افزایش یافت ،با این
حال دولت موسوی نرخ رسمی ارز را چندان افزایش نداد.
در ســال  ۶۸که دوره نخســتوزیری میرحسین موسوی
خاتمه مییافت ،نرخ رســمی دالر آمریکا  ۷۲ریال بود؛ با
این حال در همین ســال نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد ۱۷
برابر بیش از این قیمت رســمی بود و حتی قیمت دالر تا
 ۱۲۰تومان هم باال رفت .در سناریوی سوم ،قیمت دالر در
بازار آزاد هرچه بیشتر نسبت به نرخهای  ۴۲۰۰یا ۴۳۰۰
تومانی موجود فاصله خواهد گرفت.

پیش فروش خودرو خارجی ممنوع است
مدیــرکل نظارت بــر کاالی فلزی و معدنی ســازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مردم
هشــدار داد با توجه به ممنوعیــت واردات خودرو از
هرگونه پیــش خرید این کاال بپرهیزند.احمد فارداردر
گفت وگو با ایرنا افزود :از  12دی ماه پارسال به موجب
مصوبه معاون اول رییس جمهوری ،شرط ثبت سفارش
خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی رســمی شد.وی
بیان داشت :بر این اساس شرکتهای «غیرنمایندگی»
که نمیتوانستند ثبت سفارش کنند ،حق پیش فروش
خــودرو نیز نداشــتند؛ این موضــوع در اطالعیههای
مختلــف به مردم اطالع رســانی و در آن مقطع نام 6
برند از جمله «داتیس خودرو ایرانیان» در رســانههای
مختلف برده شد.ســازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکننــدگان در این زمینه با اتحادیه و اتاق اصناف
ایران نامه نگاری کرد و در نهایت پرونده تعزیراتی برای
شــرکت داتیس خودرو تشکیل شــد.مدیرکل نظارت
بــر کاالی فلزی و معدنی ســازمان حمایت از مصرف
کننــدگان و تولیدکنندگان ادامه داد :تنها شــیوه ای
که برای فعالیت این شرکتها باقی میماند« ،تحویل

فوری» خودروهاســت که برای آن منعی وجود ندارد
امــا هرگونه تعهد مدت دار که هیچ ضمانتی به اجرای
آنها نیست ،شیوه خطرناکی است و مشتریان را از این
شــیوه باز میداریم.وی تاکید کرد :در شــیوه تحویل
فوری خودرو نیز مشــتریان باید باهوش عمل کنند و
ترجیح این اســت که خودرو به رویت مشتری برسد
و حتی شماره شاســی خودرو را نیز در قرارداد عنوان
کنند و پس از آن مراحل اداری پالک شدن خودروها
انجام شــود.فاردار ادامه داد :گزینه تحویل فوری فقط
برای نمایندگیهای مجاز واردکننده پیش بینی شده
است و مشتریان میتوانند به آنها اعتماد کنند اما برای
شرکتی که زیرمجموعه یک شرکت صنفی است ،حتی
تعهد یک ماهه نیز جای ریســک دارد.این مسوول در
تشــریح آخرین وضعیت ورود خودرو به کشور گفت:
از ســی ام خردادماه امســال بر اســاس مصوبه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،یک هزار و  339قلم کاال
از جمله خودرو مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت.
وی اضافــه کرد :در این شــرایط ،پیــش فروش برای
«نمایندگیهای مجاز» نیز فاقد وجاهت است.

پیشنهاد سازمان بنادر برای تاسیس شرکت ترانزیت بینالمللی

استفاده تنها از یک پنجم ظرفیت دریای خزر

وجود  76هزار پروژه نیمه کاره در کشور

ورود خودروهای فیات به شرط تولید به ایران

بازار ثانویه شــکل گرفته که نزدیک به نرخهای بازار آزاد
است .امیر نجومی مدیرعامل صرافی رویال گفته است که
نخســتین معامله صادرکنندگان خر ِد بخش خصوصی در
بازار ثانویه ارز بــا نرخ هر درهم برابر  ۲۰۵۰تومان معادل
 ۷۵۲۳تومان برای هر دالر آمریکا ،در ســامانه نیما توسط
صرافی رویال انجام شــده اســت .بنابراین ،نرخ ســوم ارز
همین نرخ  ۷۵۰۰تومانی در بازار ثانویه اســت.نرخ چهارم
ارز نیــز نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد اســت که در فضای
غیررســمی خارج از چارچوب سامانه نیما یا حتی فعالیت
صرافیها شکل گرفته و با معیارهایی همچون قیمت دالر
در سلیمانیه اندازهگیری میشود .این نرخ که اوایل تیرماه
حتی به بیش از  ۸هزار تومان هم رســیده بود ،اکنون در
کانال  ۷۸۰۰تومانی قــرار دارد .بنابراین ،نرخ فع ً
ال موجود
در ســامانه نیما تنها چندصد تومان با نرخ بازار غیررسمی
فاصله دارد و به نوعی بازار ثانویه به نرخ «بازار ســیاه ارز»
رسمیت بخشیده اســت.در حال حاضر عم ً
ال چهار نرخ در
بــازار ارز وجود دارد؛ اما باید گفت در ایران در گذشــته،
نرخهای بیشتری نیز برای ارز تجربه شده است .در دوران
جنگ هشتساله ایران و عراق ،نرخهای متعددی برای ارز
در بازار شکل گرفته بود .محمدحسین عادلی که در دولت
نخست هاشمی رفســنجانی رئیس کل بانک مرکزی بود،
در اینبــاره عنوان میکند که بعــد از جنگ تعدد نرخ ارز
بســیار زیاد بود و تقریبا  ۱۲نرخ برای ارز وجود داشــت.
اما اگر وضعیت فعلی بازار ارز ،وجود  ۴نرخ متفاوت است،

آینــده بازار ارز چگونه خواهد بــود؟ آیا قیمت ارز افزایش
خواهد یافت؟
آینده بازار ارز
شواهد نشــان میدهد که قطعاً تا چند ســال آینده بازار
ارز در ایــران چند نرخی خواهد بود .اما این چند نرخ ،چه
نرخهایــی خواهند بود؟ قیمت بازار غیررســمی به قیمت
دالر  ۴۲۰۰تومانی نزدیک میشود ،یا دالر  ۴۲۰۰تومانی
رفته رفته خود را به قیمتهای موجود در بازار غیررسمی
نزدیک میکند؟ ما این موضوع را در ســه سناریو بررسی
میکنیم.سناریوی اول (سناریوی بر بادرفته) :در سهماهی
که از تاریخ اجرای سیاســت دالر  ۴۲۰۰تومانی میگذرد،
دولت از به رســمیت شــناختن نرخ بازار غیررسمی که تا
بیش از  ۸هزار تومان هم باال رفت بود ،خودداری میکرد.
این واقعیت بسیاری از مردم را امیدوار ساخته بود که شاید
دوباره روزی روزگاری قیمــت ارز در بازار آزاد نیز کاهش
یابــد و در جایی نزدیک به دالر  ۴۲۰۰تومانی (با اختالف
قیمت چندصدتومانی نســبت به آن) جاخوش کند .مردم
عــادی که افزایش قیمت اجناس در بــازار را میدیدند به
این ســناریو دلخوش کرده بودند ،چرا که افزایش قیمت
دالر برای آنها به معنــای افزایش قابل توجه هزینههای
زندگی اســت .این سناریوی اول است؛ سناریویی که طبق
آن قیمــت ارز در آینده کاهش یافته و با اختالف چندصد
تومانی به نرخ  ۴۲۰۰تومانی ،نزدیک میشــود .متأسفانه
بایــد گفت کــه با قیمت شــکلگرفته در بــازار ثانویه و

قطع برق تعدادی از سازمانهای پرمصرف در تهران

اخبار کوتاه

در نشســت مشــترک با دبیرکل و دبیر اجرایی کانون مهندسی هزینه ایران بر
غیر اقتصادی بودن هزاران طرح نیمه کاره کشور تاکید شد.صادق یزدانی معاون
منطقه ای  AACEبا بیان اینکه ،براســاس تجربه  ۴۰ساله بینالمللی برنامه
میــان مدت و بلندمدتی را برای مدیریت هزینههــا در ایران طراحی کرده ایم،
اظهار داشــت :در حال حاضر بیش از  ۷۶هزار طرح نیمه تمام در اســتانهای
ایران با ســنی باالتر از  ۱۳ســال وجود دارد؛ نکته مهم آن است که با توجه به
شتاب فناوری ،بســیاری از این طرحها دیگر توجیه روز اول را ندارند و نیازمند
بازنگری در اجرا هســتند .معاون منطقــهای  AACEگفت :دولت توان اتمام
تمامی این طرحها را ندارد؛ نکته مهم دیگر این است که محصوالتی که قرار بود
در این طرحها تولید شــوند یا وارد میشــوند یا با کاالی دیگری جایگزین شده
اند.حمیدرضا آالدپوش دبیرکل کانون مهندسی هزینه ایران نیز در این نشست،
کانون را ســازمانی مردم نهاد عنوان کرد که تالش میکند ارتباط دولت با مردم
در امور اجرایی نزدیک تر شــود.مرتضی مصطفوی دبیر اجرایی کانون مهندسی
هزینه ایران نیز در این نشست گفت :رویکرد اصلی کانون مهندسی هزینه ایران
تسهیل گری بین دولت ،تبصره  ۱۹قانون بودجه و عالقه مندان بخش خصوصی
به اتمام طرحهای نیمه تمام است.وی افزود :اقتصاد ایران با توجه به تحریمها و
دیگر محدودیتها ،گران مدیریت میشود و کانون مهندسی هزینه ایران بدنبال
کاهش این هزینه است.

آینده قیمت ارز در ایران

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم
کرد که با وجود ظرفیــت  ۱۳۵میلیون تنی
جابهجایــی بار در دریای خــزر تاکنون تنها
از یک پنجم آن اســتفاده شــده اســت .به
گزارش ایســنا ،محمد راســتاد در همایش
توســعه صادرات از مسیر دریای خزر با بیان
این مطلــب ،گفت :ظرفیت دریای خزر ۱۳۵
میلیون تن جابهجایی در ســال اســت .این
در حالی اســت کــه در حال حاضــر تنها از
 ۳۰میلیون تن آن اســتفاده میشــود .طبق
برآوردهای ما ایران میتواند در طول ســال
 ۳۰میلیون تن جابهجایــی کاال در این دریا
داشته باشد و این در حالی است که آمارهای
فعلی شــش میلیون تن بار ســاالنه را نشان
میدهد.وی با اشاره به اهمیت توسعه حمل و
نقل دریایی در جهان ،بیان کرد :حمل و نقل
دریایی موتور محرکه هر اقتصادی به شــمار
میرود و آمارهای جدید نشــان میدهد که
حجم تجارت جهانی دریایی در ســال از ۱۰
میلیارد تن در سال گذشته است.
دریا موتور محرکه هر اقتصادی است و هدف
سازمان بنادر و دریانوردی توسعه فعالیتهای

این موتور محرکه به شمار میرود.مدیرعامل
ســازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ما
به دنبال توســعه تعامالت در منطقه هستیم،
اظهار کرد :بنادر دریای خزر به عنوان رابطان
کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب
میتوانــد نقشــی حیاتــی در در مدیریت و
توســعه فعالیتهای اقتصــادی در این حوزه
داشته باشد .ما توانســتیم چند ماه قبل فاز
نخســت توســعه بندر چابهار را نهایی کنیم
و این بنــدر در پایان فاز  ۴بــه ظرفیت ۷۷
میلیون تن جابهجایی بار میرسد.
در ماههای گذشته هند جابهجایی گندم خود
از طریق چابهار به ســمت هندوســتان را با
موفقیت اجرایی کرد و این نشــاندهنده آن
اســت که با توســعه بنادر خزر تا چه میزان
میتوان به حمل و نقل ترکیبی و گســترش
تعامــات دریایــی در منطقه امیــدوار بود.
به گفته راستاد ،با توســعه بنادر خزر امکان
ارتباط گســترده میان کشــورهای حاشــیه
اقیانــوس هند ،دریای عمــان و خلیج فارس
با کشــورهای آســیای میانــه فراهم خواهد
شــد.وی با بیان اینکه حمایت همهجانبه از

ســرمایه گذاران دریایی یکــی از اصلیترین
سیاستهای سازمان بنادر به حساب میآید،
گفت :ما رســما اعالم میکنیم که برای کلیه
تولید کنندگان و کســانی که قصد صادرات
کاالهایشــان را دارند در بنادر مختلف مانند
امیرآبــاد اراضی الزم را فراهــم میکنیم و با
شــرط بهبود میزان ترافیــک دریایی قطعا
پسکرانه دریای ایران در اختیار این سرمایه
گذاران قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی افزود:
در کنار آن ما خود را مقید کردهایم که تمام
تاسیســات زیربنایی الزم به سرمایهگذاران تا
مراحل پایانی کارشــان در اختیــار آنها قرار
گیرد و تعرفه خدمات بندری نیز مناســب و
به صرفه باشد.
بنادر ما مانند امیرآباد توانسته است از حمل
و نقل ســنتی به بنادر نســل ســوم و مدرن
برســند و این موضــوع برا ســرمایه گذارن
شرایط بهتری را فراهم میکند.راستاد با بیان
اینکه ســازمان بنادر آمادگی آن را دارد که
قراردادها را طوری تنظیم کند که در صورت
تغییر شرایط امکان بازبینی و بازنگری در آنها

صادرات ساالنه  12میلیارد دالر کاال به عراق از ایران
صادرات ساالنه  12میلیارد دالر کاال به عراق از ایران
رئیــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عــراق گفت:
ساالنه  12میلیارد دالر صادرات به بازار عراق داریم که
میتوان این میزان را به  20میلیارد دالر ارتقا داد.یحیی
آل اســحاق روز چهارشنبه در نشست مشترک فعاالن
اقتصادی استان کرمان با مسئوالن اتاق بازرگانی ایران و
عراق افزود :دریافت ســهم از بازار عراق با هدایت از دور
امکانپذیر نیست ،و این بازار مستمر را باید با حضور در
این کشور ،هدایت و ســرمایه گذاری کسب کرد.وی با
بیــان اینکه اکنون زمان فعالیت اقتصادی در بازار عراق
است ،اظهار داشت :شرکتها اگر میخواهند اقتصادی
موفق در منطقه داشته باشند باید بازار عراق را در اولویت
تجارت قرار دهند.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
عراق گفت :بازار عراق با وجود احتماالت و مشــکالت
سیاسی و اجتماعی بازار مهم ایران محسوب میشود لذا

نباید به محدودیتهای این کشور فکر کرد.آل اسحاق
افزود :استان کرمان با صادرات  2.4میلیارد دالری ،سهم
آن در بازار عراق تنها  60میلیون دالر صادرات است که
باید در جهت افزایش آن تالش بیشتری انجام گیرد.وی
گفت :اســتان کرمان پس از یزد دومین مغز اقتصادی
کشور بشمار میرود چرا که این استان در سابقه تاریخی
خود با جنس اقتصادی عجین اســت .این نشست روز
چهارشــنبه در محل اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی استان کرمان برگزار شد و همچنین در این
نشست فعاالن اقتصادی اســتان کرمان به ارائه نظرات
در زمینه تجارت با کشــور عراق پرداختند.براساس این
گزارش ،عمده ترین اقالم صادراتی کشــورمان به عراق
شامل حیوانات زنده ،انواع روغنهای نباتی و حیوانی ،انواع
نوشابهها ،شیمیایی ،انواع پوست و چرم و کیف و اشیای
چوبی ،منسوجات ،سنگ ساختمانی و سیمان است.

وجود داشته باشــد ،توضیح داد :در صورتی
که فضای اقتصادی تغییــر کرده یا هزینهها
افزایش پیدا کنند ،مــا میتوانیم با به وجود
آمدن یک بازنگری در قراردادها شرایط را به
نفع سرمایه گذار تغییر داده و از زیانده شدن
سرمایههایشان جلوگیری کنند و این بازنگری
تا جایی ادامه خواهد داشت که مطمئن شویم
که شرایط برای سرمایهگذاران مناسب است.
وی یکیدیگــر از اهــداف ســازمان بنادر را

گســترش تعامالت با کشــورهای همسایه و
فعال در منطقه دانست و ادامه داد :پیشنهاد
ما تاسیس یک شــرکت ترانزیت مشترک با
کشــورهای منطقه و به خصوص همسایگان
خزر اســت کــه میتواند بــه هماهنگی در
سیاستها و تســهیل اقدامات اجرایی منجر
شود .ایران این پیشــنهاد خود را رسما ارائه
کرده و امیدوار اســت که با پیگیریهای الزم
شرایط برای اجرای آن فراهم شود.

جابه جایی ساالنه  600میلیون تن کاال در جادهها
معاون وزیر راه گفت :از آنجا که ســاالنه  600میلیون
تن کاال در جادههای کشور جابه جا میشود ،ایمنی و
نگهداری راهها از اهمیت ویژه ای در سازمان راهداری
و حمل و نقــل جاده ای برخوردار اســت .به گزارش
ایرنا ،عبدالهاشــم حســن نیا در آیین تکریم و معارفه
مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان
کرمان افــزود :با نگاه ویژه دولت ،برای نگهداری راهها
در وزارت راه و شهرســازی و سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای طی ســالهای گذشته اقدامات و تدابیر
خوبی انجام شده است .رئیس سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای کشــور گفت :اســتان کرمان با داشتن
 11هزار کیلومتر از راههای کشــور نقش حساسی را
در ترانزیت ،انتقال بار و مســافر جاده ای برعهده دارد
که باید به لحــاظ تخصیص اعتبارات نگاه جدیدی به
زیرســاختهای جادهای این استان بشود.معاون وزیر

راه و شهرســازی اضافه کرد :همچنین باید با حمایت
نمایندگان در مجلس شورای اسالمی ،استاندار کرمان
و مدیران این اســتان روند کاهشی وضعیت تلفات در
راههای این استان را ادامه داد .براساس این گزارش ،در
خاتمه این مراســم از خدمات خداداد مقبلی به عنوان
مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
کرمان تقدیر شــد و علی حاج سیدعلیخانی به عنوان
مدیرکل جدید این اداره کل منصوب شــد.این آیین با
حضور معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ،مدیرکل ایمنی
و راههای این سازمان ،معاون عمرانی استاندار کرمان،
نمایندگان مردم اســتان در مجلس شورای اسالمی،
فرمانــده انتظامی اســتان ،فرماندار ،رئیس شــورای
هماهنگی راه و شهرســازی در محل فرودگاه کرمان
برگزار شد.

