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اخبار

مذاکره بانک مرکزی با اعضای صندوق
بینالمللی پول

هیـ ــأت اعزامی بانک مرکزی ایران در حاشـ ــیه اجالس
بهاره صندوق بینالمللی پول با رؤسای کل و معاونان
بانـ ــک مرکـ ــزی برخـ ــی کشـ ــورها دیـ ــدار و موضوعات
گسترش روابط بانکی طرفین را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در جلسه هیأت بانک مرکزی ایران با اداره بازار پول و سرمایه صندوق بینالمللی
پول( ،)MCMپیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسـ ــخ به پرسـ ــش
اعضـ ــای هیأت ماده  ۴صندوق در خصوص آخرین وضعیت و تحوالت اقتصادی
ایران ،به بیان شاخصهای کالن اقتصادی کشور و موفقیتهای حاصله در زمینه
کنترل تورم و ثبات بازار ارز پرداخت .در این جلسه ،به تحقق تورم تک رقمی و رشد
دو رقمی در سـ ــال  ۱۳۹۵اشـ ــاره و جزئیات تغییر سـ ــال پایه و عملکرد  ۹ماهه رشد
اقتصادیباذکرجزئیاتبههمراهتحوالتسرمایهگذاریبویژهدرحوزهماشینآالت
برای اعضای این هیأت تشـ ــریح شـ ــد .در این دیدار ،همچنین سیاستهای پولی،
تنگنای اعتباری و پیشبینی رشد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .قربانی
با بیان اینکه در سـ ــال  ۱۳۹۶استمرار رشـ ــد اقتصادی در گرو تقویت رشداقتصادی
بدون نفت است افزود :در این رابطه باید به اهمیت نقش تأمین مالی توجه کرد و
برای این امر ،الزم است برنامه اصالح نظام بانکی با قوت ادامه یابد و در عین حال
سهم بازار سرمایه و بویژه تأمین مالی خارجی در کشور تقویت شود.

رشد  8درصدی تولید در پتروشیمی شهید تندگویان

پتروشیمی شـ ــهید تندگویان موفق به تولید بیش از  890هزار تن انواع
محصول در سال گذشته شد .محمدعیسی انوشا رئیس این مجتمع با
بیان این مطلب گفت :این میزان تولید نسـ ــبت به سال قبل از رشد 8
درصدی برخوردار بوده که در این میان کارخانه اسید ترفتالیک خالص
شرکت ،با تولید  427هزار تن محصول ،رشدی معادل  6درصد نسبت
به سـ ــال  94داشـ ــته و کارخانه پلـ ــی اتیلن ترفتاالت نیز ضمن رشـ ــد 8
درصدی تولید نسبت به سال قبل موفق شد در ماههای بهمن و اسفند
تولیدی بیش از برنامه مصوب را به ثبت برسـ ــاند.وی افزود :همچنین
واحـ ــد  POYکـ ــه از جمله واحدهای نسـ ــاجی این مجتمع به حسـ ــاب
میآید ،رشد  35درصدی در تولید داشته است.

یک بام و دو هوای برجهای تهران

بر مبنای طرح جامع تهران (مصوب سـ ــال  86در
ادامه از
صفحه اول
شـ ــورای عالی شهرسـ ــازی و معماری ایـ ــران) ،صدور
مجـ ــوز بلندمرتبهسـ ــازی پیـ ــش از تصویـ ــب و ابـ ــاغ
بلندمرتبهسازی ممنوع است.چنین صراحتی در طرح
جامع تهران ،موجب میشود هر عقل سلیمی به روشنی دریابد پیش از تصویب
و ابالغ این ضوابط ،قانوناً نمیتوان بر اسـ ــاس هیچ ساز و کار و فرآیندی ،مجوزی
برای بلندمرتبهسازی صادر کرد.
عمـ ــده ناهنجاریهـ ــای شهرسـ ــازی کـ ــه در شـ ــهر تهران شـ ــاهدیم؛ ناشـ ــی از
سـ ــوء عملکرد کمیسیون ماده  5تهران ،پیش از اسـ ــتقرار دولت یازدهم است .این
کمیسیونکهدبیرخانهآندرشهرداریتهرانمستقراستبهریاستشهردارتهران
و عضویت معاونان وزارتخانههای نیرو ،جهاد کشاورزی ،دفاع ،کشور و سازمانهای
محیط زیسـ ــت و میراث و رئیس شـ ــورای شـ ــهر تهران (بدون حق رأی)؛ در جایگاه
تصویبکننده طـ ــرح تفصیلی نیز انجام تغییرات مـ ــوردی در طرح تفصیلی قرار
دارد .با وجود آنکه طرح تفصیلی و همه مصوبات کمیسیون ماده  ،5ضرورتاً باید
در چارچوب طرح جامع تهران بوده و مغایرتی با آن نداشـ ــته باشد در طول دولت
یازدهم ،بخش قابل توجهی از توان و زمان شـ ــورای عالی شهرسازی مصروف رفع
مغایرتهای طرح تفصیلی تهران و مصوبات موردی کمیسـ ــیون ماده  5با طرح
جامع تهران شـ ــد .بخشـ ــی از این مصوبات موردی کمیسـ ــیون ماده  5به ریاسـ ــت
شـ ــهردار محترم تهران ،اجازه صدور مجوز برای بیش از صد ساختمان بلندمرتبه
در شهر تهران ،آن هم در شرایطی بوده که براساس طرح جامع تهران ،چنین امری
ممنوع بوده اسـ ــت .شورای عالی شهرسازی دولت یازدهم ،با تأکید مجدد بر سند
مصوب طرح جامع تهران ،دستور توقف صدور هرگونه مجوز مرتبهسازی را صادر
کرد تـ ــا در زمان مقتضی ضوابط مربوطه تصویب و ابالغ گردد .از دیگر سـ ــو ،عدم
تصویب و ابالغ ضوابط بلندمرتبهسازی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری،
به این دلیل است که این شورا و کمیتههای فنی آن معتقد بودهاند در تهران ،بیش از
ظرفیت،بلندمرتبهسازیشدهواینشهربهلحاظپارامترهایشهرسازینمیتواند
همچنان به سیاق سابق پذیرای ساختمانهای بلند باشد .این امر که شورای عالی
شهرسازی عجلهای برای تصویب و ابالغ چنین ضوابطی نداشته است پیام روشنی
دارد :زمانی که کمیسـ ــیون ماده  5اجـ ــازه مییافت بر خالف طرح جامع تهران ،به
صورت موردی درخواسـ ــت برای بلندمرتبهسازی را بررسی کند و مجوز صادر کند،
به سر رسیده است.

سال بیستوسوم شماره  6483دوشنبه  11اردیبهشت 1396

روز گذشته با حضور رئیس جمهوری صورت گرفت

خودکفایی بنزین با افتتاح فاز نخست پاالیشگاه خلیج فارس
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عطیه لباف

امـ ــروز ایران بعد از  36سـ ــال طعم واقعی خودکفایی
در تأمین بنزین مصرفی کشـ ــور را چشید .به طوری که
بنزین مصرفی کشور برای نخستین بار بعد از انقالب
ازتولیدپاالیشگاههایداخلیتأمینشد.آرزوییدیرینه
کـ ــه باالخره با افتتاح فاز اول پاالیشـ ــگاه سـ ــتاره خلیج
فارسبهواقعیتپیوست.
برای افتتاح فاز اول این پاالیشگاه که 12میلیون لیتر
به حجم تولید بنزین کشـ ــور افـ ــزود ،رئیس جمهوری
روز گذشـ ــته بـ ــه بندرعبـ ــاس رفـ ــت .حسـ ــن روحانی
در مراسـ ــم افتتاح ایـ ــن پاالیشـ ــگاه از تمـ ــام کارگران،
زحمتکشان،مهندسان،سهامدارانطرح،پیمانکارانو
تأمینکنندگان مالی طرح تشکر کرد و آن را میوه برجام
برشمرد .چراکه تجهیزات این پاالیشگاه در کشورهای
دیگر توقیف شده بود و اگر برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام)نبوداینپاالیشگاههیچگاهراهاندازینمیشد.
روحانـ ــی میگوید «آنهایی که میگوینـ ــد آثار برجام را
ندیدهایم امروز به این پاالیشگاه بیایند و ببینند که همه
تجهیزات خریداری شـ ــده نه تنها بـ ــه ایران آمده بلکه
نصب هم شده است».
البته کلنگ ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
سـ ــال  85به زمین زده شـ ــد و تا سـ ــال  92کمتـ ــر از 65
درصد پیشرفت داشت .اگر برجام اجرا نمی شد هنوز
هـ ــم فـ ــاز اول آن افتتاح نشـ ــده بود .این پاالیشـ ــگاه در
راستای اسـ ــتفاده حداکثری از تولیدات میعانات گازی
استحصالشدهدرپاالیشگاههایپارسجنوبیوپرهیز
از خام فروشـ ــی ،خودکفایی در تولید بنزین با کیفیت،
ایجـ ــاد ارزش افزوده باالتر و افزایـ ــش درآمد ناخالص
ملی در منطقهای راهبردی از لحاظ دسترسی آسان به
امکانات و تأسیسات بندری ساخت شده است.
اینپاالیشگاه 3فازباظرفیتتولید 36میلیونلیتر
در روز دارد که فاز اول آن اکنون به بهرهبرداری رسـ ــیده
اسـ ــت .با افتتاح فـ ــاز اول این پاالیشـ ــگاه و واحد جدید
بنزینسازی پاالیشگاه نفت بندرعباس ،ایران به جرگه
کشورهایی پیوسـ ــت که نیازی به واردات بنزین ندارند.
پاالیشگاهنفتبندرعباسنیزباظرفیت 3میلیونلیتر
در روز این هفته به بهرهبرداری رسید .ناگفته نماند که
تا دو هفته دیگر واحد بهینهسازی پاالیشگاه الوان هم
افتتاحخواهدشدکهروزانه 700هزارلیتربهتولیدبنزین
این پاالیشگاه میافزاید و میزان تولید آن را به 2میلیون
و 800هزار لیتر در روز خواهد رسـ ــاند .ناگفته نماند که
تا پایان سـ ــالجاری با افتتاح فاز دوم و سوم پاالیشگاه
ستارهخلیجفارسحتیایرانبهباشگاهصادرکنندگان
بنزین خواهد پیوست.اما چرا با وجود سابقه  108ساله
صنعت نفت ایران تازه به خودکفایی در بنزین دست
یافتهایم؟آیابرایکشوریکهازبزرگترینتولیدکنندگان

مقایسه تولید و مصرف بنزین از سال  68تا96
(میلیون لیتر در روز)

عکس :ایرنا

 ëبا محاسـ ــبه کل اراضی کشور و تقسیم آن به بخشهای
مختلف زمینهـ ــای قابل اسـ ــتفاده و همچنین زمینهای
تلنگر
قابل کشـ ــت ،حدود  30میلیون هکتار زمین برای ساخت
مسـ ــکن باقی میماند که اگر این میـ ــزان دو میلیون هکتار
بـ ــه خانوارها اختصاص یابد میتوان به هر خانوار هزار متر
زمین داد تا آنها یک واحد  100متری در سه طبقه احداث و
الباقی زمین را به باغ تبدیل کنند .با توجه به طرح 200هزار
هکتـ ــار فضای سـ ــبز در حومه تهران ،با اجـ ــرای طرح خانه
ویالیی برای ایرانیان میتوانیم به یکباره با مشـ ــارکت خود
مردم و بدون هزینه هنگفت جهت سـ ــاخت و نگهداری فضای سـ ــبز آنچنانی دو
میلیون هکتار فضای سبز شهری به وجود آوریم .زندگی در این سیستم با کیفیت و
همچنین ارزانتر نسبت به زندگی آپارتمانی است.
ایـ ــن طرح در حال نهایی شـ ــدن اسـ ــت و تعاونیها نیز خود را برای مشـ ــارکت در
ح یک انقالب واقعی در شهرسـ ــازی کشـ ــور
این طـ ــرح آماده کنند .اجرای این طر 
اسـ ــت .ما ملتی هسـ ــتیم که پول و امکانات کافی داریم ولی از آن خوب و درسـ ــت
استفاده نمیکنیم .انشـ ــاءاهلل این طرح تا پایان سال آماده و در  10الی  15منطقه
به طور آزمایشی اجرا میشود .ما میخواهیم الگو شویم و اجازه استفاده از شرایط
ناعادالنه را به عدهای سودجو ندهیم.
محموداحمدینژاد۱۲،تیر/۱۳۹۰مهر
 ëبهدنبال رونق نفتی و باوجود تجربه پرهزینه سالهای 1356-1352
در زمینـ ــه تزریق بیمحابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشـ ــور ،یکبار
دیگر احسـ ــاس خطرناک پرپولی مجوز دولت بـ ــرای به هزینه گرفتن
درآمد به هر طریق ممکن شد .این نوع جهتگیری بودجهای ،دولت
را باوجود هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از
پیش بزرگ و غیرکارآمد کرد ه است.
هماکنونکهدرپیبحرانجهانی،قیمتنفتخامدرسراشیبیسقوط
افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شدهاست ،این پرسش اساسی مطرح
میشـ ــود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام
مالیاتی ناکارآمد کنونی ،بودجه سـ ــال  1387و سـ ــال بعد قابل تأمین
مالی خواهد بود .شایان ذکر است که بر اساس جدول  8برنامه چهارم،
باید در سـ ــالهای  ،1384-86جمعاً  47.1میلیـ ــارد دالر از درآمدهای
نفتی به دولت اختصاص مییافـ ــت ،ولی درعمل 142.6میلیارد دالر
هزینه شـ ــد و از چگونگـ ــی 197.8میلیارد دالر فـ ــروش نفت اطالعات
روشـ ــن و شفافی گزارش نشد ه اسـ ــت .اگر این درایت وجود میداشت
که سهمی از درآمدهای نفتی درحساب ذخیره ارزی نگهداری شود ،در
روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر میبود.
ازمتننامهانتقادی60اقتصاددانبرجستهبهاحمدینژاد/ایلنا18/
آبان87
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نفت خام و میعانات گازی است ،سالها وابستگی به
واردات بنزین قابل قبول است؟ چه عواملی در وابسته
بودن ایران به واردات بنزین نقش داشـ ــته اسـ ــت؟ کار
دالالن واردات بنزین بود یا خودمان؟
در این باره شـ ــاهرخ خسـ ــروانی قائم مقام شرکت
پاالیش و پخش فرآوردههـ ــای نفتی ایران به خبرنگار
«ایران» گفـ ــت :مهمترین عاملی که باعث تعویق در
خودکفایی بنزین ایران شـ ــده رشد سرسام آور مصرف
بنزین است .ما هر سـ ــال بیش از حد استاندارد شاهد
رشدمصرفبنزینبودیموتولیدبنزینمتناسببااین
رشد نبود .وی ادامه داد :قیمت پایین هر لیتر بنزین که
از نوع قانونگذاری کشـ ــور در رابطه با حاملهای انرژی
نشأت میگیرد ،غیراستاندارد بودن ماشینهای تولید
داخل و در نهایت تولید بیحد و مرز خودرو در کشـ ــور
باعث شـ ــده که ایران در جایگاه پرمصرفهای بنزین
قرار بگیـ ــرد و همواره توازن میـ ــان تولید و مصرف این
سوختبرقرارنشود.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه برای مثال در سـ ــال گذشـ ــته 2
میلیون دسـ ــتگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل کشـ ــور
افزوده شد و هر روز یک خورد نیاز به 3الی 5لیتر بنزین
دارد ،اظهار کرد :رشـ ــد بیحـ ــد و مرز مصرف بنزین در
کشـ ــور باعث شـ ــده بود که ایران با وجود جایگزینی 20
میلیون لیتر بنزین با  CNGهمواره در تأمین سوخت
مصرفی خود (بنزین) به واردات وابسـ ــته باشـ ــد و این
موضوع به پاشنه آشیل کشور در دوران تحریمها بدل
شده بود .در دوران تحریم ایران براحتی نمیتوانست
بنزین وارد کشور کند .چراکه تمام شرکتها و کشورها
از رابطه با ایران و داد و سـ ــتد با آن بیم داشـ ــتند .در آن
دورهایرانمجبوربهجایگزینیریفورمیتپتروشیمیها
با بنزین شـ ــد اما این ماده خطرناک و سـ ــرطانزا اصالً
بنزیـ ــن نبود و ادعـ ــای خودکفایی بنزین کـ ــه در دولت
قبل برگزار شد یک دروغ محض بود.در سال  92ایران
روزانه بیش از  6میلیون لیتر ریفورمیت توزیع می کرد

اما امروز ایـ ــران به خودکفایی واقعی در تولید و تأمین
بنزین دست یافته است .آن هم با بنزین یورو 4تولیدی
از پاالیشـ ــگاههای داخلـ ــی کـ ــه مهمترین آنها سـ ــتاره
خلیج فارس اسـ ــت .اصالً خودکفایی کشور در واردات
بنزین و وابسته نبودن به بیگانگان و حرکت در راستای
صادرات ،ایجاد اشـ ــتغال و جلوگیری از خام فروشـ ــی
و تبدیل بـ ــه فرآوردههای با ارزش تـ ــر ،تبدیل ایران به
قطب تولید و صـ ــادرات بنزین در حوزه خلیج فارس،
ایجـ ــاد فرصتهای ویژه اقتصـ ــادی در عرصه تجارت
نفتوگازمنطقهوکمکبهبهبودشاخصهایمحیط
زیستوکنترلآالیندگیهایصنعتیدرایرانازجمله
دستاوردهای اجرای این طرح بود .خسروانی میگوید:
اکنون پاالیشگاه سـ ــتاره خلیج فارس بعد از  11سال به
سرانجام رسـ ــیده و ما را در تأمین بنزین کشور خودکفا
کرده اسـ ــت .نقش برجام در تکمیل این پاالیشـ ــگاه و
خودکفایـ ــی موضوعی قابل انکار نیسـ ــت .خودکفایی
آن هـ ــم از جنس ایجاد ارزش افـ ــزوده ،تحقق اقتصاد
مقاومتیوصرفهجوییمیلیاردهادالرارز.
ëëراهتوسعهکشورروشناست
وزیر نفت در آیین بهرهبرداری رسمی از فاز نخست
پاالیشگاهمیعاناتگازیستارهخلیجفارسبااشارهبه
اینکه پس از سالها تالش در دولتهای گذشته و بیش
از سه سال تالش مسـ ــتمر در دولت کنونی ،هماکنون
میتوانیمتولیدبنزینباکیفیتواکتانباالدرپاالیشگاه
ستاره خلیج فارس را جشن بگیریم ،گفت :راه توسعه
کشورروشناست.بیژنزنگنه،باتأکیدبراینکهمانیازی
به افتتاح و اقدامهای نمایشی نداریم ،گفت :در مرداد
 ٩٢کارهای سـ ــاختمان ،نصب تجهیـ ــزات و اقدامات
فرآینـ ــدی پاالیشـ ــگاه در مراحـ ــل ابتدایـ ــی  ١٣ ،١٤و ١٢
درصدی در فازهای اول ،دوم و سوم قرار داشت.
زنگنه افزود :این میزان پیشرفت اجرایی در فازهای
سهگانه اینپاالیشگاهبا احتسابمهندسیو خریدکاال،
پیشـ ــرفت کلی طرح را حدود  ٤٧درصد قرار داده بود؛
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این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل سه فاز
هماکنون به  ٩٠,٣درصد رسـ ــیده است .وی با اشاره به
نقش تعیینکننده برجام در به ثمر رساندن این طرح
گفت :درست است که تحریمها بسیار آزار دهنده بود،
اما مشکالت مدیریتی هم در تأخیر بهرهبرداری از این
طرح نیز تأثیر داشته است .وزیر نفت ادامه داد :زمانی
کـ ــه کارم را در دولت یازدهم شـ ــروع کـ ــردم ،این طرح
کالفی سـ ــردرگم با گرههای کور بـ ــود که باز کردن آن به
تالش همه نیاز داشـ ــت .وی با بیان اینکه از کل هزینه
انجام شـ ــده در ایـ ــن طرح تنها  ١,٤میلیـ ــارد دالر آن در
دولت یازدهم هزینه شده ،اظهار کرد :ما سعی کردیم
بهصورتقطرهچکانیازمنابعمالیاستفادهکنیم،اما
طرحنسبتبهگذشتهپیشرفتبسیاربهتریداشت.
زنگنه با تشـ ــکر از همه دس ـ ـتاندرکاران این طرح
ملـ ــی افزود :همه میتوانند شـ ــهادت بدهنـ ــد که ما از
همه ظرفیتها و تجارب مدیریتیمان برای این طرح
استفاده کرده ایم؛ این در حالی است که دو سال و نیم از
تحریمها در این دولت بود ،اما چارهای نداشتیم و باید
دست به دست هم میدادیم و با برادری موفقیتها را
کسبمیکردیم.

در دوران پسابرجام و با لغو تحریمها ممکن شد

حضور 40شرکتهواپیماییبزرگخارجیدرایران

از هر هزار دالر درآمد در جهان۳۴ ،دالر
متعلـــق بـــه درآمـــد حاصـــل از صنعـــت
هوانـــوردی اســـت .طبـــق پیشبینیها تا
ســـال  ،۲۰۳۲ســـهم صنعت هوانوردی در
اقتصاد جهـــان با  ۵٫۸درصـــد افزایش به
 ۵۸۰۰میلیارد دالر خواهد رسید .براساس
پیشبینیهـــا در ســـال  ۲۰۳۲میـــادی
بیـــش از  ۶٫۵میلیارد مســـافر هوایی وجود
خواهد داشـــت و صنعت هوانـــوردی ۱۰۳
میلیـــون شـــغل و  ۵٫۸تریلیـــون دالر در
اقتصـــاد جهانـــی نقـــش خواهد داشـــت.
تمام ایـــن اعـــداد و ارقـــام ،از اهمیت این
صنعت روایت میکنند .دلیل آن نیز توجه
کشـــورهای توســـعهیافته و در حال توسعه
با رشـــد اقتصادی باال به توســـعه صنعت
حملونقـــل هوایـــی در تمـــام زمینههای
ممکن و استفاده از پتانسیلهای آن جهت
ایجاد ارزش افزوده بیشتر ،بوده است .تأثیر
این صنعت بـــر مؤلفههـــای اقتصادی به
نحوی است که سهم آن در تولید ناخالص
ملی این کشورها بســـیار قابل توجه است.
بر اساس آمارهای رسمی سال 3٫5 ،۲۰۱۴

درصـــد از تولیـــد ناخالص جهـــان معادل
 2700میلیـــارد دالر ،متعلـــق به صنعت
هوانـــوردی اســـت .در ایـــران نیـــز به لطف
برجـــام ،این صنعت در مســـیر تحول قرار
گرفته اســـت .عباس آخوندی ،وزیـــر راه و
شهرســـازی روز گذشـــته گفت« :در  4سال
گذشته میزان مســـافرت هوایی بیش از 15
درصد در کشـــور رشد داشـــته و برای پاسخ
بـــه نیازهای فعلی بـــازار ،به بیـــش از 500
فروند هواپیما نیاز است .ساالنه سه میلیون
و  ۷۰۰هزار نفر مســـافر توســـط هواپیمایی
ایران جابه جا میشوند .آخوندی میگوید:
«این در حالی است که یکی از شرکتهای
هوایی در همسایگی غربی ایران ساالنه 60
میلیون مســـافر را جا به جـــا میکند .ایران
برای نوســـازی ناوگان هوایی خـــود قرارداد
خریـــد  200فروند هواپیمای جدید را امضا
کرده و آماده ورود و رقابت در سطح جهانی
است».آخوندیهمچنینازاجرایلیزینگ
برای خرید هواپیما و قطار خبر داده است:
«تأمین مالـــی بزرگ طرحهای زیربنایی با
بودجه کنونی دولت امکانپذیر نیست برای

همیـــن از روش لیزینگ(اجـــاره اعتباری)
اســـتفاده خواهیم کرد .همه مؤسسههای
داخلـــی و بینالمللـــی میتواننـــد در این
شیوه همکاری کنند ».آخوندی با تأکید بر
استفاده از بازار ســـرمایه برای تأمین مالی
طرحهای زیربنایی ،ادامه داد« :استفاده از
اوراق مشارکت برای طرحهای زودبازده به
منظورتأمینمالینوسازیناوگانهواییدر
دســـتور کار است و امید میرود بزودی وارد
بازار شود».
ëëبرجام در صنعت هوایـ ــی ایران چه اثری
داشتهاست؟
مقصود اسعدی سامانی ،دبیر انجمن
شـــرکتهای هواپیمایـــی در گفتوگـــو
بـــا «ایـــران» میگویـــد« :بعـــد از برجـــام
شـــرکتهای هواپیمایی ایرانی توانستند با
شرکتهایسازندههواپیماارتباطمستقیم
داشته باشند .بقیه شرکتهای هواپیمایی
دنیا هـــم با فرصتهایـــی که بـــرای ایران
داشـــتند ،مذاکراتی را برای حضـــور در بازار
ما آغاز کردند.شـــرکتهای خارجی که در
گذشتهدرایرانپروازداشتند،اماارتباطشان

را قطـــع کرده بودند ،هم بتدریج پروازهای
مجددشـــان را شـــروع کردند .همچنین در
حوزه پروازهـــای عبوری بـــه خاطر فضای
ناامـــن در عـــراق و اوکرایـــن و تغییراتی که
در ایران ایجاد شـــده بود ،مســـیر بسیاری از
پروازهـــا از اروپا یا به ســـمت جنوب شـــرق
آسیا ،به آسمان کشور ما آمدند و این تأثیر
فوقالعادهای برایمان داشته است ».حاال
 ۴۰شرکت خارجی در آسمان ایران حضور
دارند که بزرگترین آنها مانند لوفت هانزا،
بریتیـــش ایرویز ،یونان ایر ،ایـــر فرانس ،ایر
مالزیا ،کوریا ایر الینز پروازهای خود را پس
از برجام در ایران از سر گرفتهاند.
بریتیش ایرویز که یکی از بزرگترین این
شرکتها به حساب میآید ،برای نخستین
بار در ســـال  1946میالدی پروازهای خود را
بـــه ایران آغاز کرد ،اما به علت تحریمهای
ظالمانـــه ،این شـــرکت پروازهای خـــود را
در ســـال  2012به ایران قطع کرد .شـــهریور
ماه ســـال  ،۹۵این شـــرکت دوباره به ایران
برگشت .با از ســـرگیری پروازهای بریتیش
ایرویـــز به ایران ،اکنون پرواز مســـتقیم بین

تهران و لندن در هر هفته به  9پرواز افزایش
یافته کـــه شـــرکت هواپیمایـــی جمهوری
اســـامی ایران ســـه پرواز تهـــران  -لندن و
بالعکس و بریتیش ایرویـــز لندن  -تهران
و بالعکـــس را انجـــام میدهند.تعرفـــه
پروازهـــای عبوری از کشـــور به نســـبت تناژ
هواپیمـــا و طول مســـیری که طـــی میکند
متفاوت است ،این نرخ از  50دالر آغاز شده
و تا  2000دالر نیز ادامه پیدا میکند.
بـــه گفتـــه مهآبـــادی ،مدیرعامـــل
شـــرکت فرودگاهها درصورتیکه افزایش
درخواســـتها برای عبـــور از ایـــران پایدار
شـــود ،درآمد ســـاالنه کشـــور در این حوزه
افزایش  50میلیون دالری خواهد داشت.
اســـعدی ســـامانی دربـــاره تأثیـــر حضور
این شـــرکتها در اقتصاد ایران میگوید:
«ســـاالنه حـــدود  ۵میلیـــارد دالر از پـــول
مسافرانمان صرف خرید بلیت خارجی
بخصوصازکشورهایهمسایهمیشود.با
توجه به این رقم کالن ،اگر نوسازی انجام
دهیم ،حجم عمدهای وارد اقتصاد کشور
خودمان خواهد شد» .

مبارزه با مفاسد اقتصادی و بسترسازی اقتصاد مقاومتی در یک قاب

انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

یکی از اقداماتی که در دولت یازدهم در راسـ ــتای
شـ ــفافیت و جلوگیری از فسـ ــاد صورت گرفت انتقال
حسابهای دولتی به بانک مرکزی بود.
رئیس جمهوری طی بخشـ ــنامهای شـ ــرکتهای
دولتـ ــی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حسـ ــابها
نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حسابها نزد سایر
بانکهـ ــا کردهاند و مؤکداً بر اجـ ــرای تکالیف مقرر در
ماد ه 94قانون برنام ه پنجم تأکید کرد.
رئیـ ــس کل بانک مرکزی درایـ ــن باره گفت :طبق
مـ ــاده  12قانون پولـ ــی و بانکی کشـ ــور ،بانک مرکزی
بهعنوان بانکدار دولت ،وظیفه نگهداری حسابهای
دولتـ ــی و انجام تمام عملیات بانکـ ــی داخل و خارج
از کشـ ــور را برعهده دارد؛ ولی دالیل بسـ ــیاری موجب
شده بود که وظایف عمد ه شعبهای مربوط به انجام
این تکلیف ،موقتاً بـ ــه برخی بانکهای دولتی واگذار
شود .از جمله این عوامل ،میتوان به ساختار متمرکز
بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شـ ــعب و
واحدهای عملیاتی در پهنه جغرافیای کشـ ــور اشاره
کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی ،ولیاهلل

سیف افزود :در ماد ه  10قانون برنام ه چهارم توسعه
بـ ــه سـ ــازمانهای دولتی و دیگـ ــر نهادهای عمومی
غیردولتـ ــی و شـ ــهرداریها این اجازه داده شـ ــد که
خودشـ ــان نسـ ــبت به انتخـ ــاب بانک عامـ ــل برای
افتتـ ــاح حسـ ــاب و دریافـ ــت خدمات بانکـ ــی اقدام
کننـ ــد ،این مجوز بـ ــه منظور انحصارزدایـ ــی و ایجاد
فضـ ــای رقابتی در شـ ــبک ه بانکی داده شـ ــده بود .به
گفته وی همین موضوع سـ ــبب شده بود که با تنوع
عامل نگهدارنده حسـ ــابهای
و تعدد بانکهـ ــای ِ
دولتـ ــی مواجه باشـ ــیم کـ ــه نتیجـ ــه آن پراکندگی و
گسـ ــتردگی این حسـ ــابها در شـ ــبکه بانکی کشور و
در نتیجه ،ناآگاهی دولـ ــت از منابع درآمدی خود و

نبود شفافیت اطالعاتی بود که متأسفانه در برخی
مواقـ ــع منجر به نگهداری نابجای وجوه و اسـ ــتفاد ه
ناصواب از آنها شـ ــده بود .این سـ ــخن به معنی آن
است که در عمل ،زمین ه سوءاستفاده از منابع دولتی
افزایـ ــش یافته و دولت هم بهدلیل پراکندگی منابع
در تخصیـ ــص بودجههـ ــای جـ ــاری و عمرانی دچار
ی میشـ ــود .از طرفی این موضوع،
مضیقههای جد 
مشـ ــکالت و محدودیتهـ ــای دیگـ ــری را هم ایجاد
کرده بـ ــود که مهمتریـ ــن آن ،ناتوانـ ــی در نظارت و
کنتـ ــرل برخط و مؤثر بـ ــر امور خزان ـ ـهداری و کنترل
گردش حسـ ــابهای هزینهای و درآمدی دولت بود
که احصای درآمدهای دولتی را با مشـ ــکالت جدی
مواجه میساخت.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد :رسوب وجوه
نـ ــزد بانکهـ ــای نگهدارنده این حسـ ــابها و اعطای
اعتبار و تسـ ــهیالت از محـ ــل این منابع کـ ــه منجر به
خلق بیضابطه پول میشد ،کند شدن گردش منابع
درآمدی و هزینهای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار
رانتجویانه در برخی بانکها و دستگاههای دولتی،
موارد دیگری از این دست مشکالت هستند.

سیف یادآور شد :مجموعه این عوامل سبب شد
قانونگذار محترم در ماده  94قانون برنامه پنجسـ ــاله
پنجم درصدد برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام
بخشیحسابهایدولتیبرآمدهونحوهتعیینبانک
عامل بنگاهها ،مؤسسات ،شـ ــرکتها و سازمانهای
دولتیومؤسساتونهادهایعمومیغیردولتیبرای
دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کند
که در قالب «دسـ ــتورالعمل نگهداری انواع حسـ ــاب
برای وزارتخانهها ،مؤسسـ ــات و شرکتهای دولتی و
نهادها و مؤسسـ ــات عمومی غیر دولتی» به تصویب
شورای پول و اعتبار رسـ ــید و نگهداری این حسابها
مجدداً به بانک مرکزی محول شد .رئیس کل بانک
مرکـ ــزی توضیـ ــح داد :بـ ــا ورود فنـ ــاوری اطالعات به
عرص هخدماتبانکیوامکانارائ هخدمتبهصورت
غیرحضوری و با توجه به بسترسازیهای انجام شده
در گسـ ــترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود
سـ ــامانههای بینبانکی مانند سـ ــاتنا ،پایا ،چکاوک و
شـ ــتاب برخالف قبل ،ارائ ه خدمت به دسـ ــتگاههای
دولتی توسـ ــط بانـ ــک مرکزی ولو با سـ ــاختار متمرکز
فعلیامکانپذیراست.
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گزیده
ëëاصـــاح حداقل ســـرمایه بانکها
بزودیکلیدمیخورد
علی دیوانـــدری رئیس پژوهشـــکده
پولی و بانکـــی از طـــرح جدید بانک
مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها
خبر داد .وی با بیان اینکه با تصمیم
نهادهای ذیربط بنا شد در بانکهای
دولتـــی  ۲۲میلیـــارد تومـــان افزایش
ســـرمایه داشته باشیم ،گفت :ضمن
آنکـــه بانکهای خصوصی هم برای
خود برنامه دارند/.پژوهشـــکده پولی
وبانکی
 ëëبرقراریتوازندربازارنفت
تحلیلگران اقتصادی بـــر این باورند
که تولید نفت شیل امریکا تأثیر منفی
روی تالشهـــای اوپک برای افزایش
قیمت نفت میگذارد و از طرفی هم
تمدید توافـــق کاهش میتواند توازن
در بازار نفت ایجاد کند/.رویترز
ëëشفافسازی مناطق آزاد در دولت
یازدهم
محمدعلی زم معاون فرهنگی،
اجتماعـــی و گردشـــگری شـــورای
عالی مناطق آزاد کشـــور با اشـــاره به
شفافســـازی مناطـــق آزاد در دولت
یازدهـــم ،افـــزود :برخـــاف برخـــی
اظهار نظرها 75 ،درصد درآمدهای
مناطق آزاد صرف طرحهای عمرانی
و زیرســـاختی و  25درصـــد صـــرف
هزینههـــای جاری و نگهداری شـــده
است/ .ایرنا
ëëتبریـــک بـــه دســـتانی کـــه تمدن
آفریدند
مدیرعاملگروهخودروسازیسایپا
بهمناسبتفرارسیدنروزکارگر،ضمن
قدردانـ ــی از زحمات تمامـ ــی کارگران
بخصوص کارگران گروه خودروسـ ــازی
سـ ــایپا ،طی پیامی ایـ ــن روز را تبریک
گفت .به گزارش سـ ــایپا نیـ ــوز ،مهدی
جمالی با اشـ ــاره بهعنوان سال 1396
«اقتصادمقاومتی؛تولیدواشتغال»در
پیام خود اعالم داشت :هر گونه کاالیی
که توسط انسان تولید میشود ساخته
دستانی اسـ ــت که اگر نبودند و نباشند
هیچ ایدهای نمیتوانست شکل بگیرد
و هیچ سازهای هم ساخته نمیشد .اگر
بگوییم که معنـ ــای تمدن یعنی کلیه
دستاوردهای مادی و ملموس بشر ،در
آنصورتمیتوانیمبگوییماگردست
کارگراننبود،ماشاهدهیچتمدنیهم
نبودیم.

