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واردات روزانه  150تن گوشت قرمز برای مقابله با گرانی

مدیــرکل تنظیــم بــازار وزارت کشــاورزی
گفت :با توجه به کاهش قیمت دام زنده
و همچنین واردات روزانه  ۱۵۰تنی گوشت
گــرم گوســفندی ،هیــچ مشــکلی بــرای
تأمین گوشت قرمز وجود ندارد و قیمت
جدیــدی بــرای ایــن محصــول تصویــب
نشده است؛ لذا گرانی گوشت(قیمت هر
کیلوگرم گوشــت قرمز بســتهبندی شــده
گوســفندی  ۷۰هزار تومان است) تخلف

است و ناظران باید برخورد کنند .مسعود
بصیــری به ایســنا افــزود :هیچ مشــکلی
برای تأمین گوشــت قرمز در بــازار وجود
ندارد و قیمت محصوالتی مانند گوشت
قرمــز که جــزو کاالهای گروه یک هســتند
در کارگــروه تنظیم بازار تعیین میشــود.
وی تصریــح کــرد :از آنجــا کــه قیمــت
کاالهــای مختلــف نبایــد در ســالجاری
بیشــتر از نــرخ تورم افزایش پیــدا کند و با

توجه به اینکه نرخ جدیدی برای گوشــت
قرمز به تصویب نرسیده اســت ،اگر بازار
شاهد قیمتهای جدیدی باشد ،تخلف
صــورت گرفتــه و دســتگاههای نظارتــی
باید بــا آن برخورد کنند .بصیری با تأکید
بــر اینکــه قیمت جدیــدی برای گوشــت
قرمــز تولید داخــل و وارداتــی تصویب و
ابــاغ نشــده اســت ،افــزود :بــرای صدور
مجــوز واردات گوشــت قرمــز منجمــد و

تبعات الحاق به  FATFباید بررسی شود

گــرم هیــچ محدودیت و شــرایط خاصی
به غیر از داشــتن شرایط و استانداردهای
بهداشتی و قرنطینهای نداریم و بر اساس
آخریــن آمار موجود تا هشــتم خردادماه
امســال حــدود  ۱۷هزار تن گوشــت قرمز
گوســفندی گــرم مجــوز واردات دریافــت
کردهانــد کــه ایــن محصــوالت عمدتــاً از
کشورهای گرجستان ،روسیه ،افغانستان،
آذربایجــان ،مغولســتان ،ارمنســتان،

قزاقستان و استرالیا بوده است .وی ادامه
داد :از میــزان و تعــداد مجوزهــای صادر
شــده ،حدود  ۵۵۰۰تن گوشت قرمز گرم
گوســفندی تا چهاردهم خرداد امسال از
کشــورهای مذکور وارد شده است و از این
به بعد نیز هیچ محدودیتی برای واردات
گوشــت قرمــز بــه غیــر از تأمین شــرایط
قرنطینهای و بهداشتی مورد نظر سازمان
دامپزشکی وجود ندارد.

کارشناسان در گفتوگو با«ایران» دالیل نوسان قیمتها و پیدایش بازار لحظهای را بررسی میکنند

«بازار لحظه ای» چگونه شکل میگیرد

چگونه یک «اوفک اروپایی» میتواند به ایران کمک کند

درقالباینپیشنهادات،
ادامه از نتیجهگیری شده است
صفحهاول کــه تأســیس اوفــک
اتحادیــه اروپــا میتوانــد قدمــی الزم
بــرای خنثــی کــردن تأثیــر تحریمهــای
برون مــرزی ترامپ باشــد و بــه فعاالن
تجاری اروپا کمک کند تا به تجارت خود
با ایران ادامه دهند.
تجارت بــا ایران و ســرمایهگذاری در این
کشــور وابســته بــه نهادهــای مالی تحت
عنوان «بانکهای دروازه ای» است .این
نهادهــای اروپایی در حــال حاضر نقش
واســطه میــان نظامهــای مالــی ایــران و
اروپــا را بازی میکنند .بــرای این گروه که
شامل مؤسسات مالی دولتی ،بانکهای
کوچک خصوصی و شــعبههای اروپایی
بانکهای ایرانی میشود ،الزم است یک
ساختار بانکی کامالً نوین ایجاد شود .این
ساختار الزم است در دو زمینه .1 :توانایی
تطبیق و پیروی و  .2مراقبتهای قانونی،
بانکهای دروازهای را حمایت کند.
در زمینه تطبیق و پیروی ،اوفک اتحادیه
اروپا به بانکهای دروازهای کمک خواهد
کرد تا نگرانیهای ناشی از موضوع تفسیر
باقــی مانــدن اســتانداردهای «ارزیابــی
بایســته یا صالحیت» بررســی و برطرف
شــود .راهنمای پرسشــگران منتشر شده
توســط وزارت خزانهداری ایاالت متحده
قید میکنــد کــه «ارزیابی بایســته» الزم

است همزمان منعکسکننده «بهترین
روشهــای اجرا در یــک صنعت خاص
مــورد بحــث» باشــد و «بــا راهنمایــی و
انتظارات تنظیمکنندگان میهن شخص
غیرامریکاییمنطبقباشد».
امــا در اروپــا هیچ روش اجــرای صنعت
و راهنمــای نهاد تنظیمکننده مشــخص
و واضحــی در مــورد ارزیابــی صالحیــت
ایــران وجود نــدارد .در هنــگام وقوع یک
مورد خاص نقض غیرعمدی تحریمها،
مثــاً وقتــی کــه یک بانــک داد و ســتدی
مرتبــط بــا شــبکه نــرم افــزار محــوری را
تسهیل کرده و انجام میدهد ،بانکهای
اروپایــی نمیتواننــد مطمئن باشــند که
اوفــک ارزیابی صالحیت انجام شــده را
کافــی بداند .با توجه به رویکرد تهاجمی
و خشــونتآمیز دولــت ترامــپ در مورد
اجــرای تحریمهــا ،این موضــوع به طور
خاص حائز اهمیت اســت .بــا این حال،
مدلهایی وجود دارد که نشــان میدهد
چطــور میتــوان اطمینــان بیشــتری بــه
بانکهــا و شــرکتهایی داد کــه از آنهــا
خدمات دریافت میکنند.
در آلمــان ،گــروه کوچکــی از بانکهــا و
مؤسسات اعتباری اقدام به تأسیس یک
«مرکــز توانایــی و مهــارت بینالمللــی»
کردهانــد تــا بــه جمــعآوری منابــع و
ســازماندهی مهارتهــا و دانــش الزم
مربــوط بــه تحریمهای ایــران بپــردازد.

اخیــراً ،مدیــر ایــن مرکــز در مصاحبهای
متذکر شد که هیأت نظارت این بانکها
کــه در مــورد ظرفیتهــای ارزیابــی
صالحیت خود مطمئن هستند ،با وجود
بیرون آمدن ترامپ از برجام ،برای ادامه
کار با ایران چراغ سبز نشان دادهاند.
اوفک اتحادیــه اروپا میتواند از تالشها
در راستای تأسیس یک اتحادیه صنعتی
برای «بانکهای دروازه ای» در سرتاســر
اروپــا حمایت کند و با طراحی و توســعه
مجموعــهای از راهکارهــا در راســتای
تطبیــق و پیــروی بهتر ،ارائــه کمکهای
آموزشــی و فنــی و حتــی فراهــم آوردن
حمایتهای مالی به یک چنین اتحادیه
صنعتی کمک کند.
اوفــک اتحادیه اروپا همچنیــن میتواند
بهعنوان یک شــریک ،مؤسســات دولتی
ایــران ،ماننــد بانک مرکزی این کشــور را
در اجــرای پروژههای جمعی متمرکز بر
یکپارچگی مالی همراهی و یاری کند.
بهعــاوه ،اوفــک اتحادیه اروپــا میتواند
بــه انتشــار مجــوز برای تجــارت بــا ایران
و ســرمایهگذاری در این کشــور بپــردازد.
در طــول دوره تحریمهــا بین ســالهای
 2006تا  ،2015آن دســته از شــرکتهای
چنــد ملیتــی کــه تجهیــزات دو منظوره
میفروختنــد ،از آنجایــی کــه الزم بــود
مجوزهایــی را از مراجــع و ســازمانهای
ملی کنترل صادرات خود دریافت کنند،

رشد مالیم قیمت نفت در پی دیدار رهبران
امریکا و کرهشمالی

عکس :ایبنا

گروهاقتصادی/بازارهای مختلف ایران از
ارز و طــا گرفته تا خودرو و کاال با نوســان
قیمتی بیگانه نیست ،اما طی هفتههای
اخیر با نوســانی فراگیر و گســترده در اکثر
بازارهــا روبــهرو هســتیم .نوســانی که گاه
بهصــورت لحظــهای قیمتهــا را بــاال و
پایینمیکند.
در بــازار ارز آزاد بــا وجود ثبات نســبی
قیمت ارز تعادلی قیمتها صدها تومان
باال میرود و در انتهای بازار فرومی ریزد.
در بــازار طــا ســکه بــا بیــش از  800هزار
تومــان رشــد از ابتــدای ســال خــود را بــه
باالی  2.5میلیون تومان رســانده اســت.
خــودرو نیز از این نوســان در امان نمانده
و فاصله نرخ کارخانه تا بازار برای برخی
از خودروهــا رکــورد  100میلیــون تومان را
به ثبت رســانده اســت .درپی این نوسان
بازار کاال و مواد غذایی هم واکنش نشــان
داده و برخی از کاالها با وجود اعالم مکرر
مســئوالن کــه هیــچ گونــه مجــوزی برای
افزایــش قیمت صادر نشــده راه افزایش
درپیــش گرفتــه و  10تــا  20درصــد گــران
شدهاند.
بازار مسکن هم که ســالها در خواب
رکــود بــه ســر میبــرد و فروشــندهها بــه
سختی بهدنبال مشتری میگشتند ،حاال
بــه یکبــاره  30تــا  40درصد گران شــده و
همــه را غافلگیر کرده اســت .ظاهــراً این
نوســان شــدید قیمتی و گرانیهــا باعث
عقب نشینی متقاضیان نشده و روزبهروز
بــر تعــداد مشــتری ایــن بازارهــا افــزوده
میشود.
امــا بواقع چــه عواملی موجب شــده
تــا بازارهای مختلــف به چنین نوســانی
دچار شوند .به گفته مسئوالن بخشهای
مختلف ،بخش تأمین و عرضه با مشکل
حــادی مواجــه نیســت و تنهــا تقاضــای
روزافــزون اســت که تعــادل بازارهــا را به
هم ریخته اســت .براین اســاس باید دید
کــه کــدام عوامــل مــردم را بــرای خریــد
بیشــتر ایــن نــوع کاالهــا کــه حــاال حکــم

کاالی سرمایهای پیدا کرده است ،تشویق
میکنــد .بــه اعتقــاد کارشناســان درایــن
شرایط عمده مردم ترجیح میدهند به
جای نگهداری ریــال کاالهایی خریداری
کننــد که در میان یا بلندمدت ســودآوری
خوبی برای آنها داشــته باشــد یا حداقل
ارزش دارایی آنها را حفظ کند.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بهعنــوان
متولــی دو بــازار مهــم ارز و طال «شــرایط
بینالمللــی ،مســائل روانــی ،آســمان
ریســمان بافتــن و بــزرگ نمایــی برخی
مشــکالت و مســائلی کــه ریشــه واقعــی
نــدارد» را مهمتریــن عوامل این نوســان
نــه تنها در بازار طال بلکه در ســایر بازارها
میدانــد .بهگفته ولیاهلل ســیف افزایش
قیمــت ســکه در روزهــای اخیــر بیشــتر
عامــل روانــی دارد و میتوانــد بتدریــج
برطرف شــود .حدود هفت میلیون سکه
پیشفروش شــده اســت و بتدریــج وارد
بــازار میشــود؛ از ایــنرو بابــت تعــادل
عرضه و تقاضای بازار مشکلی نداریم.
وی افــزود :البتــه منابع طــای بانک
مرکــزی نیــز در وضعیــت مطلوبــی قرار
دارد و از اینرو میتوان گفت این افزایش
بیشــتر عامــل روانــی دارد و میتوانــد
بتدریج برطرف شود.
ëëردپایدلواپسان
عبــاس هشــی کارشــناس اقتصادی
توگــو با «ایران» با اشــاره به اینکه
در گف 
ثبــات اقتصــادی کشــور دچــار مشــکل
شده اســت،گفت:عوامل مهم بر نوسان
قیمت به گذشته برمیگردد .به گفته وی
ریشه اصلی بیثباتی اقتصادی در فساد
خالصــه میشــود .درحالی کــه در زمینه
مبارزه با فساد قوانین و مقررات بسیاری
تصویب و ابالغ شده است ولی در اجرای
این قوانین موفق عمل نشده است.
وی یکــی دیگــر از عواملی کــه به این
وضعیــت دامــن زده اســت را درایــن
میدانــد که سیاســیون در ایــران همواره
مقابل یکدیگر بودهاند .وی ادامه داد :در

بســیاری از کشورها دولت سایه که بهطور
معمول توسط حزب رقیب اداره میشود
با نظارت بر عملکرد دولت کارکرد آن را
تضمین میکنــد .این درحالی اســت که
در کشــورما به جای اینکه برخی مدیران
خود را مســتأجر اداره بدانند صاحبخانه
میدانند .بنابراین دراینجا نقش مجلس
کــه اصلیتریــن نهــاد در کنتــرل اســت
یشود.
برجستهم 
هشــی بــا اشــاره بــه اینکــه  60درصد
اقتصاد ایران زیرزمینی اســت که در واقع
اقتصــاد را در دســت دارد ،اعــام کــرد
که از ســال گذشــته این بخــش از اقتصاد
جنگ خود با دولت را علنی کرده اســت
که ســردمداران آن را دلواپســان تشــکیل
میدهنــد .به اعتقاد وی بخش عمدهای
از نگرانــی که هماکنــون در جامعه ایجاد
شــده بهدلیــل عملکــرد همیــن اقتصاد
زیرزمینــی و عوامــل آن اســت کــه پول و
قــدرت زیــادی هــم در اختیــار دارند .وی
تصریــح کــرد :هماکنــون دلواپســان بــا
تخطئــه دولت باعث شــدهاند تا اعتماد
مردم به این نهاد خدشه دار شود.
این کارشــناس اقتصــادی تأکید کرد:
برای مثال تصویب نشــدن الیحه مبارزه
با تأمین مالی تروریسم که پیش درآمدی
بــرای الحــاق ایــران بــه  FATFبــود بــر
نگرانیهای مردم اضافه کرد و رفتار آنها
را هیجانیتر کرد.
وی درخصــوص تأثیــر تحریمهــا بــر
شــرایط اقتصاد کشــور نیز گفــت :ایران از
ســال  1358توســط امریکا تحریــم بوده
اســت ولی درآن زمان بهدلیل اینکه اروپا
و ســایر کشــورها به تحریم ایران نپیوسته
بودند تأثیر چندانی نداشــت و همچنان
با صادرات نفــت و کاال ارز مورد نیاز خود
را تأمین میکردیم .ولی از ســال  2010که
امریکا موفق شــد تا اروپا را با خود همراه
کند شــرایط تغییر کــرد و از همــان زمان
نــرخ ارز بتدریج افزایــش قابل توجهی را
تجربــه کــرد .پــس از آنکه بانــک مرکزی

رئیــس پژوهشــکده پولــی و بانکی گفــت :در حــال حاضر که
بهنظــر میرســد نظــام بانکــی دنیــا آنگونه کــه باید و شــاید
اخبار
نمیتواند با ایران کار کند ،تبعات الحاق به FATFباید بررسی
شود .بهگزارش مهر ،علی دیواندری در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت :در
نظام بانکی تنها بانکها مطرح نیستند؛ بلکه تمام بخشهایی نظیر بازار سرمایه
که عملیات مالی انجام میدهند ،دخیل هستند .این در حالی است که بخشهای
مختلفــی در حــوزه بانکــی تصمیــم میگیرند کــه این عــدم یکپارچگــی ،اجرای
سیاستها را دچار مشکل میکند .رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود :مباحثی
در خصوص تغییر لوایح دوقلو در نظام بانکی مورد بحث است؛ ضمن اینکه نحوه
تأمین درآمدها و هزینهها نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ این در حالی است که وضعیت
بودجه نیز بســیار مهم است و در بیست و هشتمین همایش سیاستهای پولی و
بانکی به آن پرداخته میشود .وی گفت :اقتصاد ایران با عدم تعادل مواجه است؛
در حالــی کــه اصالح نظام بانکی هیچگاه به صورت واقعی اجرایی نشــده اســت.
دیواندری گفت :در حوزه نظام بانکی چنانچه اصالحات را به دو الیه تقسیم کنیم
طبیعتاً یک الیه آنکه نظام بانکی است با برخی نواقص قانونی مواجه بوده که بر
این اســاس اصالح قانون بانکداری کشــور در دستور کار مجلس قرار گرفته است و
روی ساختار و ترازنامه بانکها اصالحاتی در دست انجام است .رئیس پژوهشکده
پولی و بانکی افزود :با تمهیدات بانک مرکزی این اصالحات در حال انجام بوده و
سیســتم بانکی به سمت سالمســازی در حال حرکت است بر این اساس بانکها
نسبت به زدودن داراییهای سمی از ترازنامههای خود اقدام کردهاند اما به صورت
کلی برای اصالحات نظام بانکی طرح مفصلی تهیه شده است.

تحت تحریم قرار گرفت وضعیت بازهم
بدتر شد به طوری که کنترل این بانک بر
بازار ارز محدودتر شد.
وی بــا بیــان اینکه بدنه دســتگاههای
اجرایی با رئیس جمهوری همسو نیستند
افــزود :در بدنــه دولــت مدیرانی حضور
دارند کــه به نفع جریــان دیگری حرکت
میکننــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه گفتــه
میشــود حدود  30میلیارد دالرخانگی و
خارج از شــبکه وجــود دارد گفت :بهطور
قطع ســهم مــردم عــادی درایــن میزان
بسیار ناچیز است و این حجم از ارز توسط
کســانی خریداری و نگهداری میشود که
صاحب پول و نفوذ هستند.
ایــن صاحبنظــر اقتصــادی در ادامــه
اظهار داشــت :تا اســفند ماه سال گذشته
مــردم بــا اعتماد بــه دولــت از رفتارهای
هیجانــی پرهیز میکردنــد .تا این مقطع
مســئوالن دولــت با اعــام اینکــه نگران
نوسان و رشد قیمتی نباشید مردم را آرام
نگ ه داشــتند ولی پس از آنکه شاهد رشد
قیمتها در انتهای ســال گذشــته بودیم
این شرایط تغییر کرد.
بهگفتــه وی درایــن مــدت عــدهای با
خریــد ارز و طــا ســودهای نجومــی بــه
جیــب زدنــد و اکنــون تعــداد زیادتــری
به ایــن افراد اضافه شــده اســت .هشــی

اظهارکــرد :در شــرایطی کــه مــردم بــه
دولت اعتماد نداشــته باشــند رفتارهای
هیجانــی از خــود نشــان میدهنــد و هــر
کسی سعی میکند ریال خود را به کاالیی
تبدیــل کنــد .بــه همیــن دلیــل در پیش
فروش خــودرو ظرف چند دقیقه هزاران
خــودرو به فــروش میرود .ایــن درحالی
اســت که مردم عادی نمیتواننــد از این
پیش فروشها استفاده کنند.
هشــی ادامه داد :رکود تورمی به زیان
مردم و به ســود کسانی تمام میشود که
صاحب پول و کاال هستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در داخــل
دلواپســان و درخــارج امریــکا و تحریمها
مشــکل اصلی محسوب میشوند گفت:
هماکنــون خدشــه دار شــدن اعتمــاد به
دولت،شرایطناپایدارونبوداطالعرسانی
دقیق به مردم باعث شده است تا شاهد
نوسان شدید در بازار باشیم .به گفته وی
برای حل این مشکل نیازمند یک وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی فعال هستیم که
با هدایت مردم به سمت بازارهایی که به
تولید ضربه نمیزند سودآوری آنها را نیز
تضمینکند.
ëëدرزمیندشمنبازینکنیم
رئیــس اتــاق اصنــاف کشــور نیــز در
توگــو بــا «ایــران» اعتقــاد دارد کــه
گف 

مهمتریــن عاملی کــه به نوســان بازارها
دامــن زده جو روانی و هیجانی اســت .به
گفته علی فاضلــی زمانی نیاز به تنظیم
بازار است که در تأمین و عرضه مشکلی
وجود داشــته باشــد ولی تمــام اطالعات
نشــان میدهد که درایــن بخشها هیچ
کمبودی وجود ندارد.
وی ادامه داد :زمانی گفته میشــد که
دالر  4200تومانــی تخصیــص نمییابــد
ولی تاکنــون گالیهای درخصــوص اینکه
ارز تعادلی به بخشهای مورد نیاز تزریق
نشدهنشنیدهام.
وی اضافــه کــرد :هماکنــون شــاهد
القائاتی هســتیم که تحریم چه بالهایی
سرکشور میآورد که اینگونه اظهارنظرها
بازی در زمین دشمن است .ما با تحریم
بیگانه نیســتیم و از ابتــدای انقالب با آن
آشــنا هســتیم .وضعیتی که امــروز درآن
قــرار داریم به هیچ عنوان بدتر از دهه 60
نیست.
فاضلــی تأکید کرد :متأســفانه برخی
جنگ روانی علیه بازارهــا راه انداختهاند
و زمینــه نوســان را ایجاد کردهانــد .وقتی
کــه بــازاری ماننــد ارز و طال دچار نوســان
شــود ســایر بازارها را هم تحت تأثیر قرار
میدهــد به همین دلیل در بــازار کاال نیز
شاهد رشد قیمتها هستیم.

قیمت نفت روز سهشــنبه بههمراه ســایر بازارهای جهانی با خوشبینی
محتاطانــه نســبت به نتیجه دیدار میــان رهبران امریکا و کره شــمالی در
سنگاپور ،افزایش یافت .بهگزارش ایسنا ،بهای معامالت آتی نفت برنت
با  ۱۰سنت افزایش نسبت به قیمت نهایی روز دوشنبه ۷۶.۵۶ ،دالر در هر
بشکه معامله شد .بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت امریکا
با  ۱۴سنت افزایش نسبت به قیمت نهایی روز دوشنبه ،به ۶۶.۲۴دالر در
هر بشکه رسید .روند قیمتها در بازارهای نفت محدود مانده است ،زیرا
معاملهگران میگویند در آستانه دیدار میان تولیدکنندگان عضو اوپک و
متحدانشان در  ۲۲ژوئن تمایلی به انجام معامالت جدید بزرگ ندارند.

ساخت پالسکو از عید فطر آغاز میشود

استاندار تهران از آغاز عملیات ساخت مجدد ساختمان پالسکو همزمان با عید
سعید فطر خبر داد .بهگزارش ایرنا ،محمد حسین مقیمی در نشست رفع موانع
اجرایی ســاختمان پالســکو گفت :قرار اســت این ســاختمان در  ١٥طبقه تا عید
فطر سال  ١٣٩٩آماده بهرهبرداری شود .استاندار تهران ادامه داد :بعد از محول
شــدن رسیدگی به وضعیت ساختمان پالسکو و کسبه آن به استانداری جلسات
متعددی برای هماهنگی برگزار که مقرر شد پنج طبقه این ساختمان برای امور
خدماتی بسرعت آماده شود .مقیمی گفت :بودجه ساخت این مجتمع از محل
درآمد امور خدماتی و حمایت بنیاد مستضعفان تأمین میشود .وی بیان کرد:
برای بازســازی یا مقاومســازی بخش پشــتی ساختمان پالســکو در حال ارزیابی
کارشناسی و نظرسنجی از کسبه ذینفع و شورای اصناف هستیم.

صادرات گاز ایران به ارمنستان افزایش مییابد

مدیر امور بینالملل شــرکت ملــی گاز از افزایش میزان صادرات
گاز ایــران به ارمنســتان خبر داد و گفت :هفتــه آینده هیأت ارمنی
بــرای مذاکره درباره قیمت جدید گاز و افزایش صادرات به ایران
میآیــد .بهگــزارش وزارت نفت ،بهــزاد بابازاده دربــاره افزایش
حجــم صــادرات گاز ایــران بــه ارمنســتان گفت :شــرکت نیــروگاه
حرارتــی ایــروان متقاضــی دریافــت گاز بیشــتری از ایران اســت و
از آنجــا کــه قرارداد بین شــرکت ملــی گاز ایران و شــرکت نیروگاه
حرارتــی ایــروان ،تهاتر گاز با برق اســت ،آنها تقاضــای افزایش از
یــک میلیــون به یک میلیــون و  600هزار مترمکعــب گاز را دارند.
وی افزود :با وجود آنکه حجم گاز درخواســتی در میزان صادرات
مــا تأثیــر زیادی نخواهد داشــت ،امــا بنیان قیمت بایــد بر مبنای
قرارداد جدید گذاشــته شــود ،بنابرایــن هفته آینــده هیأت ارمنی
بــرای مذاکــره بــه ایــران میآیــد تــا در صــورت توافق ،میــزان گاز
صادراتی را افزایش دهیم.

شرایط فروش محصوالت ایران خودرو ویژه عید سعید فطر

در واقع نســبت به دیگر شــرکتها ســود
بیشــتری میبردنــد .این مجوزهــا که بر
پایــه یــک تأیید دولتــی در مــورد ارزیابی
صالحیــت اعطــا میشــد ،بــه بانکهــا
راحتی بیشتری در بحث تطبیق و پیروی
در مورد داد و ستدهای مربوطه را میداد
که به تبع آن تسهیل میشدند.
اوفــک اتحادیــه اروپــا میتوانــد نقشــی
مشــابه را بــا آنچــه توســط ســازمانها و
نهادهای کنترل صادرات اجرا میشــود،
بــرای دامنــه وســیعتری از داد و ســتد و
تجــارت با ایــران بــازی کند و به بررســی
و تأییــد ارزیابــی صالحیت بپــردازد .این
مجوزهــا میتواننــد بــا تدابیــر اضافه تر،
مانند ارائه کمک رســمی برای دستیابی
به هرگونــه معافیت یا مجوزی از ســوی
دولــت ترامپ یا شایســتگی و صالحیت
بــرای شــرکتها و بانکهــای اروپایی به
منظــور اجــرای طرحهای جبرانــی برای
خنثیســازی جریمههایی که در صورت
نقــض غیرعمــد تحریمهــای امریــکا
اعمال میشوند ،پیوند داده شوند.
در حیطــه «مراقبــت قانونــی» ،اوفــک
اتحادیه اروپا احتیاج خواهد داشت کمک
کند تا بانکهــای دروازهای مراقبتهای
قانونی محکم تری را داخل اروپا دریافت
کنند .در حال حاضــر ،پولی که از مقصد
ایران میآید نمیتوانــد آزادانه در حوزه
پرداختهای یکپارچه یورو ادامه مســیر

دهد چرا که بسیاری ازبانکها بر پایه یک
توجیــه تنظیم کنندگی ارائه شــده تحت
قوانین انتقال اعتبار وضع شــده توســط
نهاد پرداختهای اروپایی ،به سادگی از
پذیرش ایــن مبالغ خــودداری میکنند.
بــه عــاوه ،افــراد یــا شــرکتهایی که به
نحوی مشــغول انجــام تجارت بــا ایران
یا ســرمایهگذاری در این کشــور هســتند،
از آنجاییکــه بانکهای اروپایی بهدنبال
نپرداختن هزینههای ارزیابی صالحیت
مربــوط بــه شــناخت مشتریهایشــان
هستند ،تجربه بسته شــدن خودسرانه و
بیدلیل حسابهای خود را داشتهاند.
بهمنظــور حصــول اطمینــان از عملکرد
صحیح این ســاختار بانکــی جدید ،الزم
اســت که ســازمانهای مســئول اروپایی
مطمئــن شــوند کــه نظــام مالــی اروپــا
آن دســته از افــراد یــا نهادهایــی کــه بــه
حفــظ پیوندهــای تجــاری خود بــا ایران
میپردازنــد را منــزوی نمیکنــد .بــرای
رســیدگی بــه موضــوع مراقبتهــای
قانونــی ،تأســیس اوفــک اتحادیــه اروپــا
میتوانــد بــا احیــای طرحریــزی شــده
قوانیــن بــه اصطــاح منــع کننــده ،که با
هــدف مراقبــت از شــرکتها در مقابــل
«تأثیرات به کارگیری برون مرزی قوانین
تصویب شــده توســط یک کشــور سوم»
وضع شدهاند ،مرتبط شود.
در ایــن مســیر ،نهادهــا و ســازمانهای

اروپایی قصــد دارند تا راهنمای جدیدی
را بــا توجه به اجــرای قوانیــن منعکننده
منتشــر کننــد .ایــن راهنما الزم اســت به
چارچوبی قانونی مرتبط باشــد که حوزه
پرداختهــای یکپارچه یــورو را حمایت
و تقویــت میکند و بانکهــا را ملزم کند
تا نگرانیهای تنظیم کنندگی مشــروعی
بهعنــوان دالیلشــان بــرای ســرباززدن از
انتقال پولهای ارسالی از مقصد ایران ،از
مؤسســه مالی اروپایی دیگری ارائه کنند.
این نگرانیها میبایســت مورد قضاوت
قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که از
ارزیابی صالحیت و پروتکلهای اعطای
مجوز ممکن شده توسط اوفک اتحادیه
اروپا ،وزن قانونی بیشتری دارد.
تأســیس یــک اوفــک اتحادیه اروپــا و به
موجب آن افزایش توانایی و مهارتهای
تطبیــق و پیــروی و فراهــم آوردن
مراقبتهــای قانونــی بــرای بانکهــای
دروازهای دشــوار خواهــد بــود .در عیــن
حــال ،چنیــن بنگاهــی تأثیــر مثبتــی بر
توانایی کسب و کارها و بانکهای اروپایی
توجوی فرصتهــا در ایران
برای جســ 
نیــز خواهــد داشــت .اروپا الزم اســت به
صــورت فعاالنــه چنیــن راه حلهــای
جســورانهای را مــورد بررســی و مطالعه
قراردهــد تــا اطمینانــی کــه بانکهــای
محتاط آنها بــرای کار کردن با ایران الزم
دارند را به آنان بدهد.

معــاون مدیرعامــل در بازاریابــی و فــروش ایــران خــودرو از آغــاز برنامــه فروش
محصوالت به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر از روز چهارشنبه 23خردادماه
خبر داد .به گزارش ایران خودرو ،مصطفی خان کرمی با اشاره به نیاز و درخواست
مشــتریان گروه صنعتی ایران خودرو گفت :بهمنظور احترام به اعتماد مشتریان،
برنامــه فــروش برخی از محصــوالت پرتقاضای بــازار همزمان با فرارســیدن عید
سعید فطر به اجرا گذاشته میشود.
وی افــزود :در راســتای تأمیــن نیــاز مصرفکننــدگان حقیقــی و جلوگیــری از
فعالیــت واســطهها در بــازار خودرو ،در این بخشــنامه هر کد ملــی صرفاً مجاز
به خرید یک دســتگاه خودرو است .همچنین در ثبتنام فروش اقساطی ویژه
عید سعید فطر ،مشتریانی که هر یک از محصوالت ایران خودرو را در شش ماه
گذشته خریداری کردهاند ،امکان نامنویسی نخواهند داشت .معاون بازاریابی
و فــروش ایــران خودرو با تأکید بر یکســان بودن قیمت محصــوالت در تمامی
نمایندگیهای ایران خودرو در سراســر کشــور گفت  :هیچ یک از نمایندگیهای
ایران خودرو در سراســر کشــور مجاز به فروش خودرو با قیمت باالتر از کارخانه
نبوده و در صورت مشــاهده یا دریافت گزارش از ســوی مشــتریان طبق قوانین
برخورد خواهد شد.

فعالیت  ۱۸هزار بنگاه امالک در تهران!

رئیس اتاق اصناف ایران ،دستفروشــی و شغلســازی نامناسب که
بر اســاس نیاز و شــاخصهای اقتصادی نیست را مهمترین دالیل
رکــود در بازار دانســت و گفت :بهعنوان مثــال در تهران بیش از ۱۸
هــزار بنــگاه معامالت ملکی وجــود دارد که باید پرســید آیا حضور
توگو با ایسنا ،اظهار
همه آنها ضروری است!؟ علی فاضلی در گف 
کــرد :در بخشــی از بــازار با رکــود مواجه هســتیم که رکــود به وجود
آمــده چنــد عامــل دارد .یکــی از آنها این اســت که طــی دهههای
اخیر ایجاد شــغل بر اســاس نیاز در کشــور انجام شده ،نه براساس
شــاخصهای اقتصادی .یعنی فعاالن اقتصــادی از آنجا که به کار
احتیاج داشتند وارد این مشاغل شدند .وی افزود :از سوی دیگر نیز
تعــدد بنگاههای صنفی خود به معضلی بــرای ایجاد رکود تبدیل
شده است.

