مذاکرات حقوقی ایران و روسیه برای اتصال کارتهای بانکی
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از انجام مذاکرات حقوقی ایران و روسیه برای اتصال
کارتهای بانکی خبر داد .به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ،داود محمدبیگی افزود :ایران در
حوزه کارتهای اعتباری بینالمللی هماکنون جدیترین ارتباط را با روسیه دارد و خوشبختانه
در بحث تکنیکال کارهای خوبی انجام ش��ده است .او با بیان اینکه تستها در این حوزه در حال
انجام اس��ت ،اظهار کرد :البته در یکی ،دو ماه اخیر مقداری از س��رعت ،تستها به دلیل مباحث
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حقوقی کاس��ته شده است البته هر ارتباطی بخواهد انجام ش��ود ،باید قراردادی بین دو کشور و
بانکهای مرکزی منعقد شود .مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه میر
روسیه باید در دسامبر عملیاتی میشد ،افزود :متاسفانه این امر بهدلیل مباحث حقوقی تاکنون
انجام نش��ده است چراکه تا زمانی که قرارداد منعقد نش��ود ،طرف روس برای عملیاتی شدن آن
مشکالتی را بیان کرده است.
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سرمقاله

بحران صندوقها از مداخالت
سیاسی سرچشمه میگیرد
محمد قلی یوسفی
اقتصاددان

گرانی سوخت با هدف عقبانداختن ورشکستگی
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دستور توقف تولید  25مدل خودرو از سوی سازمان استاندارد

خودروسازانمیگویندتولیدقبال
متوقفشدهبود

سازمان ملی اس��تاندارد ایران در اولین گام اجرای فاز اول استانداردهای اجباری ،دستور توقف تولید
 ۲۵مدل خودروی غیراس��تاندارد ش��رکتهای مدیران خودرو ،س��ایپا ،ایران خودرو ،بهمن و کرمان
موتور را صادر کرد .دس��توری که با پاسخ عجیب برخی از نمایندگیهای خودروسازان روبهرو شد آنها
به فارس گفتهاند که مدتی اس��ت تولید این خودروها متوقف شده و آنها در خطوط تولید قرار ندارند.
به نظر میرسد که باالخره انتقاد کارشناسان و نارضایتی مستمر از کیفیت پایین خودروهای
10
داخلی کارساز شد...

حکایت دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور
از مختل شدن نظام مالی دولت با اعتبارات یارانه

عکس :میالد میرزاعلی /جامعه فردا

درخصوص راه��کار برونرف��ت صندوقهای
بازنشس��تگی از بحران ورشکستگی باید گفت
بهترین کار این است که وضعیت آنها را از آنچه
که اکنون اس��ت بدتر نکنیم .به این دلیل الزم
اس��ت که در اولین گام دولت از دس��تاندازی
به مناب��ع مالی این صندوقها خ��ودداری کند
و پ��ول آنه��ا را ب��ه کار نگی��رد و در مرحله بعد
منابع آنها را افزایش ده��د که این امر میتواند
از طری��ق پرداخت بدهی دول��ت به صندوقها
باشد .همانطور که دولت بدهی خود را با بانکها
تسویه کرد میتواند این مورد را برای صندوقها
که به مراتب شرایط بس��یار واجبتری نسبت
به بانکها دارند ،انجام دهد .زیرا تس��ویه بدهی
دول��ت به صندوقه��ا میتواند ی��ک چرخش
اساس��ی از فرو غلتی��دن صندوقه��ا به ورطه
ورشکستگی باشد.
در نهای��ت دول��ت میتواند ب��ا مدیریت کردن
شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها ،وجوه
مالی آنها را در جای درس��ت خود به کار گیرد.
ضمن اینکه با گماشتن افراد مستقل و توانمند
میتواند بخشهای تولیدی این صندوقها را به
سمت منابع مالی هدایت کند.
در واقع بزرگترین مش��کل این صندوقها این
اس��ت که همه نهادها و س��ازمانهای مرتبط
و غیرمرتب��ط با آنه��ا به نوعی ش��یره جان این
صندوقها را کشیدهاند ،بدون آنکه کوچکترین
امکاناتی برای آنها متصور ش��وند .یعنی اینکه
صندوقهای بازنشستگی که زمانی تأمینکننده
مال��ی بس��یاری از بیمهها و ش��رکتها بودند
اکنون بدون پش��تیبان رمقی برای ادامه حیات
ندارند.
این امر در طول زمان به دلیل سوءمدیریتها و
مداخالت سیاسی برای صندوقها به وجود آمد
که اکنون از ابتداییترین حقوق خود نیز محروم
ماندهاند .یعنی دیگران را فربه کردهاند ،در حالی
که خودشان در حال از بین رفتن هستند که این
روند مخرب باید متوقف شود.
کش��ور ما مدتهاس��ت که با ان��واع بحرانها
مواج��ه اس��ت و روز ب��ه روز ه��م وضعیت آن
بدت��ر میش��ود ،ام��ا نمیت��وان صندوقهای
بازنشس��تگی را جزء عوامل بروز این بحران به
تودلبازی منابع نفت
شمار آورد .دولت با دس 
و ارز را در بخشه��ای مختلف فرهنگی تزریق
میکند ،اما در مورد صندوقها که صاحب حق
هس��تند و عمری در این زمینه تالش کردهاند
و موج��ب ب��اروری فعالیته��ای اقتص��ادی
شدهاند ،با امساک برخورد میکند که این روش
مدیریت دول��ت و نحوه برخ��ورد آن از عدالت
به دور است.
آنچه که مسلم اس��ت اقتصاد بیمار ما همیشه
بخشه��ای مول��د را جریمه کرده اس��ت ،زیرا
خوب کار کردهاند و در مقابل بخشهای نامولد
را پرورش داده و موجب رونق و ش��کوفایی آنها
ش��ده ،تا جایی که مدعی است که این بخشها
رش��د اقتصادی را ب��اال بردهاند ،ک��ه نتیجه آن
وضعیت فعلی اقتصاد اس��ت که از هر س��و در
تنگنا قرار دارد.
دول��ت در س��الهای اخی��ر هرگز نپرس��یده
اس��ت که چگون��ه مناب��ع را از بخشهایی که
عمری ب��رای جامعه ت�لاش کردهان��د و جزء
س��رمایههای مل��ی هس��تند و به نس��لهای
آین��ده تعلق دارن��د دریغ کرده اس��ت .این امر
نش��ان از ضعف نظ��ام تصمیمگی��ر در اقتصاد
کشور دارد.
نگاهي اجمالي به سرمايهگذاريهاي انجامشده
در صندوقهاي بازنشستگي نشان ميدهد كه
صندوقهاي سرمايهگذاري از يكسو از رويهاي
تحميل��ي در بخش سرمايهگذاريهايش��ان
پيروي کردهاند که كامال سياسي بوده و از سوي
ديگر نتوانستهاند در اين صنايع بازدهي داشته
باش��ند و در نتيجه منافع ذينفعانشان از بين
رفته است.
بر این اس��اس دولته��ا از ابت��دا صندوقهای
بازنشس��تگی را نه نه��اد مس��تقل تأمین آتیه
کارکنان بلکه ب��ه عنوان ب��ازوی اجرایی خود
دیدهان��د .بنابراین مس��ئل ه بده��کاری دولت
ب��ه صندوقه��ای ب��زرگ از همینجا نش��أت
میگی��رد و هنگام��ی وضع وخیمتر ش��د که
دول��ت در قال��ب رد دی��ون ،ش��رکتهایی را
ب��ا مطالب��ات بن��گاه سربهس��ر ک��رد .در این
زمین��ه ش��رکتها اگرچ��ه روی کاغ��ذ
ل توجه��ی دارن��د در عمل
ارزش ریال��ی قاب�� 
ورشکس��تهاند و در برنامههای خصوصیسازی
خری��داری نداش��تهاند .البته ،بخش��ی از این
مش��کل زایی��د ه س��اختار صندوقهاس��ت.
هنگام��ی ک��ه مدی��ران صندوقه��ای بزرگ
به صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم توس��ط
دولتم��ردان انتخ��اب میش��وند ،خ��ود
را بیش��تر وامدار دول��ت میدانن��د ت��ا بدن��ه
تحت پوش��ش صن��دوق ،ک��ه با این حس��اب
ی به نظر
تغییر ساختار صندوقها الزم و ضرور 
میرسد.

معاون وزیر کار از افزایش  17هزار میلیاردی کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی خبر داد

 ۱۲هزار میلیارد برای پرداخت یارانه
نقدی کسری داریم
بار یارانههای نقدی مدام روی دوش دولت سنگینتر میشود .شاید بهواسطه همین سنگینی است
که دولتیها برنامه حذف نیمی از یارانهبگیرها را در قالب الیحه بودجه سال آینده به مجلس بردهاند
تا بتوانند کمی از این بار را از دوش خود بردارند و آن را س��بک کنند .باری که بهگفته دستیار ویژه
اقتصادی رئیسجمهور ،نظام مالی دولت را مختل میکند و کس��ری چشمگیری را روی
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دست دولت میگذارد...

مدیرعامل آزادراه تهران شمال خبر داد

شاید قطعه ۳آزادراه
اصال ساخته نشود
جامعه ف�ردا :پس از دو ده��ه از کلنگزنی س��اخت آزادراه تهران
شمال و پایان نیافتن قطعه یک و پیشرفت  20درصدی قطعه دوم،
مدیرعامل آزادراه تهران ـ ش��مال از احتمال ساخته نشدن قطعه ۳
این آزادراه خبر داد.
مهران اعتمادی پیش��رفت فیزیکی قطعه یک ای��ن آزادراه را کمی
بیش از  ۸۸درصد عنوان و اظهار کرد :همزمان با تکمیل قطعه یک،
قطعه دو آزادراه تهران -شمال نیز در حال فعالیت بوده و  ۲۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
او درباره س��اخت تونل البرز در قطعه  ۲این آزادراه اظهار کرد :الین
رفت تونل البرز در قطعه  ۸۰ ،۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ ضمن
اینکه به دلیل وقوع چند درگیری با معارضان مسیر ساخت آزادراه،
تراز ارتفاعی س��اخت این آزادراه را در بخشی از منطقه  ۲ارتقا دادیم
که به کاهش درگیریها و افزایش سرعت پیشرفت پروژه منجر شد.
بهگزارش «مهر» ،او با تأکید بر اینکه بنیاد مس��تضعفان و وزارت راه
و شهرس��ازی با همکاری یکدیگر در تأمین مالی ساخت این آزادراه
مشارکت دارند ،خاطرنشان کرد :این دو دستگاه تاکنون منابع مالی
برابر تراز تصویب شده با نظارت سازمان حسابرسی مشارکت داشتند.
بر اساس بررسیهای ما ،هر کدام از این دو دستگاه تا به حال ۱۵۰۰
میلیارد تومان هزینه کردهاند.
اعتمادی با بیان اینکه در حال بازنگری مجدد پروژه هستیم تا امکان
بهرهبرداری از آن با  ۹۵درصد پیش��رفت را فراه��م کنیم ،افزود :در
ص��ورت اجرای این برنامه ،پروژه با ان��دک تغییراتی به اتمام خواهد
رسید.
ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت آزادراه تهران ـ ش��مال ،امیدواریم در
تعطیالت نوروز  ،۹۷قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال زیر بار ترافیک
برود.
او تأکید کرد :احتمال اینک��ه بعد از اتمام تونل البرز ،ادامه آزادراه به
جاده موجود متصل ش��ود ،وج��ود دارد .در این صورت قطعه  ۲پس
از تکمیل به جاده موجود وصل ش��ده و قطعه  ۳اجرا نخواهد شد .در
نهایت ،جاده موجود به قطعه  ۴وصل میشود.
اعتمادی درب��اره تأمین مالی قطعه  ۳در صورتی که قرار باش��د که
ساخته شود ،خاطرنشان کرد :باید از محل فاینانس ۱.۲ ،میلیارد یورو
برای قطعه  ۳تأمین اعتبار شود؛ ضمن اینکه تمام تالش ما این است
که پیمانکار پروژه صد در صد ایرانی باشد ،اما احتمال اینکه مجری
پروژه به صورت همکاری مشترک پیمانکار ایرانی و خارجی ساخته
شود هم وجود دارد .در این صورت اگر مجری ایرانی  ۵۱درصد سهم
داشته باشد ،باید  ۷۵درصد اعتبار ساخت قطعه  ۳از محل فاینانس
تأمین شود .البته به دنبال آن هس��تیم تا در این پروژه ،قطعه  ۳را با
پول و پیمانکار ایرانی احداث کنیم.
مدیرعامل ش��رکت آزادراه تهران -ش��مال ،فاینانس��ور خارجی را
کنسرسیومی متشکل از کشورهای چین ،کرهجنوبی و ایتالیا عنوان
کرد و افزود :بهرهبرداری از حریم آزادراه باید اقتصادی بوده و توسط
ذینفعان شرکت آزادراه تهران ـ شمال انجام شود.
او ساخت مجتمعهای رفاهی در مس��یر آزادراه تهران -شمال را در
تأمین اقتصادی این آزادراه مؤثر ندانست و گفت :در صورتی که وجه
دولت مناسب ساخت آزادراه نباشد ،قرار است  ۱۰۰هکتار زمین در
فاز  ۵ش��هر جدید پردیس در عوض کمک دولت به ش��رکت آزادراه
تهران ـ شمال واگذار شود.

نرخ تورم در دهکهای مختلف درآمدی اعالم شد

کمدرآمدها تورم  ٨.٨درصدی را تجربه میکنند

بازار طال و ارز زیر سایه افت ارزش
با وجود ش��تابی که بازار ارز و سکه را برای افزایش قیمتها
در برگرفته ،دیروز بازار ارز و س��که شاهد نزول در قیمتها
بود .بازار ارز و طال در حالی روز گذشته را به پایان رساند که
قیمت دالر و سکه دستخوش تغییرات منفی شد .این افت در
حالی بود که فعاالن بازار سکه و ارز افزایش قیمت ارز و سکه را
در روزهای گذشته اعالم کردند .بر این اساس هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و  364هزار تومان
و نیمس��که با قیمت  685هزار تومان ،ربعسکه  399هزار و
 700تومان و سکه گرمی هم  261هزار تومان داد و ستد شد.
این آمار در حالی از وضعیت بازار سکه اعالم شد که بازار ارز

نیز دس��تخوش تغییراتی در این بین بود .بررس��یها نشان
میدهد که در بازار ارز ،ی��ورو با افزایش قیمت روبهرو بود و
دالر دستخوش تغییرات منفی شد.
بر این اس��اس ،دالر با  15تومان افت ب��ه مرز  4195تومان
رسید و پوند نیز با تغییرات منفی و به میزان یک تومان افت
به رقم  5725تومان تغییر کرد .این تغییرات و افت در بازار
ای��ن دو ارز در حالی رخ داده بود که ی��ورو با افزایش قیمت
 3تومان رقم  5035توم��ان را به خود اختصاص داد .اما لیر
ترکیه نیز با یک توم��ان افزایش به رقم  1122تومان و دالر
کانادا با  4تومان افت به  3365تومان رسیدند.

آغاز توزیع تخممرغ وارداتی

گرانتر از شانهای  ۱۲۶۰۰تومان نخرید

ایسنا :معاون وزیر کشاورزی از آغاز توزیع تخممرغ وارداتی از
امروز خبر داد و گفت :هر شانه تخممرغ باید به قیمت مصوب۱۱
هزار و ۶۰۰تومان و هر شانه تخممرغ شیرینگ پک (بستهبندی
شده) باید  ۱۲هزار و  ۶۰۰تومان در بازار مصرف فروخته شود.
طی ماههای اخیر ،تخممرغ هم��واره جزو محصوالتی بود که
بیشترینافزایشقیمترادرسبدخانوارداشتوطیهفتههای
اخیر گرانی آن شدت بیش��تری گرفت تا جایی که از  ۱۸هزار
تومان هم عب��ور کرد و به حدود  ۲۰هزار تومان رس��ید ،البته
وزارت کشاورزی از ماه گذشته اجازه واردات این محصول را برای
تنظیم بازار آن صادر کرده بود که علیاکبر مهرفرد در این باره به
«ایسنا» گفت :مجوز واردات تخممرغ از کشورهای مختلف به
غیر از آنهایی که با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان درگیر
هستند ،صادر شده است و این مجوز تنها به اتحادیه مرغداران
مرغ تخمگذار داده نشده و هر کسی میتواند این محصول را با
تعرفه پنج درصد وارد کند.
او با بیان اینکه تخممرغ وارداتی باید مشابه نرخ مصوب محصول

داخلی آن عرضه ش��ود ،افزود :دول��ت در آخرین مصوبه خود
زمان ثبت س��فارش تخممرغ را تا پایان امسال و زمان واردات
آن را تا پایان فروردینماه سال آینده تمدید کرده است .البته
واردکنندگان برای توزیع تخمم��رغ باید با اتحادیه مرغداران
مرغ تخمگذار هماهنگیه��ای الزم را انجام دهند تا محصول
آنها در ش��بکه توزیع تنظیم بازار عرضه ش��ود و امروز ش��ش
کانتینر تخممرغ وارد ش��ده اندازه ح��دود  ۱۵۰تن در بازار در
حال عرضه است.
معاون توس��عه بازرگان��ی و صنایع کش��اورزی وزارت جهاد
کش��اورزی با بیان اینکه واردکنندگان با هماهنگی س��ازمان
دامپزشکی میتوانند نس��بت به واردات تخممرغ اقدام کنند،
عنوان کرد :تخممرغ ترکیهای در ابتدا مورد مخالفت سازمان
دامپزشکی قرار گرفت ،اما پس از انجام بررسیهای متعدد به
پاک بودن این کش��ور پی برد و اج��ازه واردات تخممرغ از این
کشور را صادر کرد و تنها واردکردن تخممرغ از کشورهایی که
همچنان آلوده به این محصول هستند ،ممنوع است.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران:

لزوم توجه ویژه به استفاده از ارز متقاضی
در ارائه خدمات به مشتریان

عضو هیات مدی��ره بانک ملی ایران بر ل��زوم توجه ویژه به
اس��تفاده از ارز متقاضی در ارائه خدمات به مشتریان بانک
تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،غالمرضا پناهی
در جم��ع مدیران و کارشناس��ان ح��وزه ارزی و بینالملل
بانک با بیان اینکه پساتحریم ،رونق را به فعالیتهای ارزی
و بینالمللی بانک ملی ایران برگردانده است ،گفت :روابط
کارگزاری ما با خارج از کش��ور پیوس��ته در حال توس��عه
اس��ت و کارگزاران خارجی مرتب از ما صورتهای مالی را
درخواست میکنند.
او با اشاره به اینکه شعب خارجی بانک ملی ایران این روزها به
خوبی فعال شدهاند ،اظهار کرد :در شعبه پاریس و میربیزنس
بانک تقریبا همه خدمات بانکی در حال ارائه است و شعبه

هامبورگ نیز هماکنون فعالترین شعبه خارجی نظام بانکی
کشور است.
پناهی با تاکید بر لزوم توس��عه تجارت خارجی برای رونق
هر چه بیش��تر اقتصاد کشور ،افزود :تجارت خارجی شامل
واردات و صادرات ،یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است
و یکی از نیازهای اصلی آن نیز تسهیل در روابط بانکی است،
بهطوری که واردکننده و صادرکننده بتوانند بهراحتی ارز
مورد نیازشان را تامین یا آن را منتقل کنند.
ب��ه گفته او ،تن��وع درآم��د ارزی نیز نش��اندهنده قدرت
اقتص��اد اس��ت ،بنابرای��ن در بخشهای��ی مانن��د س��فر
ب��ه عتب��ات عالی��ات ک��ه س��االنه حج��م زی��ادی ارز را
مص��رف میکند ،میت��وان از ارزهای محل��ی مانند دینار
استفاده کرد.

تاالر شیشهای

شاخص بورس به کمک نمادهای فلزی،
معدنی و پاالیشی بازهم رکورد زد

شاخص در یک قدمی
 100هزار واحد

شاخص بورس اوراق بهادار تنها پس از نیمساعت از شروع معامالت
روز دوشنبه با جهشی نزدیک به  500واحد کانال  98هزار واحدی
را هم پشتس��ر گذاش��ت و حاال یکماه پس از فتح قله  89هزار
واحدی ،در آستانه شکستن محدوده روانی صدهزار واحدی قرار
گرفته است.
در پایان معامالت دیروز ش��اخص کل موفق به رشد  829پلهای
و رس��یدن به محدوده  98358واحدی ش��د ،همچنین بیش از
یکمیلیارد و  179میلیون برگ س��هام با ارزشی در حدود 335
میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت .شاخص بازار فرابورس
نیز با جهش  9.8واحدی در جایگاه  1105به کار خود پایان داد.
اما رشد ش��اخص در جریان معامالت دوشنبه بیش از هر چیزی
تحت تأثیر فلزیها ،معدنیها و پاالیشیها بوده ،تا جایی که فوالد
مبارکه اصفهان ،پاالی��ش بندرعباس و مل��ی صنایع مس ایران
هرکدام به ترتیب با  90 ،148و  82واحد بیشترین تأثیر مثبت در
شاخص را از خود ثبت کردند.
اما از جریان معامالت دیروز بازار ،فلزیها همچون روزهای گذشته
نسبتا با اس��تقبال در خرید مواجه شده و حتی برخی از نمادهای
این گروه نظیر هلدین��گ صنایع معدن��ی خاورمیانه (میدکو) و
فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) تا یک قدمی تشکیل صف خرید هم
معامله شدند .استقبال خریداران در گروه معدنی از فلزی بیشتر
بوده و حتی نمادهایی همچون توسعه معادن روی ایران (کروی)،
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) و معادن بافق (کبافق) با
صف خرید همراه بودند.
همچنین در گروه پاالیشی نیز اغلب نمادهای این گروه سبزپوش
بوده و پاالیش��گاه بندرعباس (ش��بندر) در نزدیکی صف خرید
و مثب��ت کامل معامله ش��ده اس��ت .جریان معام�لات در گروه
پتروشیمی بیشباهت به پاالیش��یها نبوده و اکثر نمادهای این
گروه در وضعیت مثبت معامله ش��دهاند ،اما عرضه بیش از تقاضا
در این گروه منجر به عدم تشکیل صفوف خرید در اغلب نمادهای
گروه ش��د .از دیگر نمادهای موثر در جریان معامالت دیروز باید
به س��رمایهگذاری غدیر اش��اره کرد که از نماده��ای مورد توجه
بورسبازان است.
خبرهایی از بازگشایی نمادهای متوقف بانکی در روزهای آینده به
گوش میرسد ،تا جایی که مدیر عامل تامین سرمایه سپهر وابسته
با بانک ص��ادرات خبر از برگزاری مجمع این بانک در هفته آینده
داده و اع�لام کرد بالفاصله پس از برگ��زاری مجمع نماد و بصادر
مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت.
اما همچنان عرضه اولیه س��هام ش��رکت عطرین ن��خ قم با نمادر
(نطرین) که قرار ب��ود در جریان معامالت دوش��نبه انجام گیرد
به تعوی��ق افتاده و ای��ن عرضه ک��ه در ابتدا قرار ب��ود در جریان
معامالت یکش��نبه انجام پذیرد با اطالعیهای از س��وی ناظر بازار
به دوشنبه موکول ش��د .اما در ابتدای بازار دیروز ،اطالعیه عرضه
ش��رکت عطرین س��صنخ قم توسط ناظر بازار منتش��ر شده و در
عص��ر همان روز با اطالعیهای مجدد عرضه نماد نطرین به تعویق
افتاده است.
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