
دولت بع�د از تصميمات اش�تباه و پي درپي به 
خصوص چهار بي تدبيري در حوزه ارز، خودرو، 
س�كه و نرخ س�ود كه باعث بيدار ش�دن غول 
نقدينگ�ي ش�ده ب�ود، نخس�تين گام منطقي 
را در كنت�رل قيمت ه�ا و جلوگي�ري از جوالن 
سوداگران برداش�ت كه زمزمه همين موضوع 
باعث ش�د تا قيم�ت خودروها و بازار س�كه با 
افت مواجه ش�وند و بورس جان دوباره بگيرد. 
افزايش نرخ سود در پايان سال قبل، پيش فروش 
بي محابا سكه و اعالم نرخ 4 هزار و 200 توماني و 
طرح تأمين ارز با اين نرخ به همه كاال ها و بي توجهي 
به هشدار دپوي خودروسازان و ورود دالالن به اين 
بازار باعث بيدار شدن غول نقدينگي، گراني و رانت 

بيش از 120هزار ميليارد تومان شده بود. 
اما ظاه��راً دول��ت در كارگ��روه ويژه برخ��ورد با 
س��وداگران باالخره پي به قدرت ها و ابزار نظارتي 
خود برده و در قالب يك هم افزايي و همكاري بين 
دس��تگاهي قرار است با س��وداگران كه به راحتي 
قابل رصد هستند برخورد مالياتي بشود. شيوه اي 
كه سال هاست در تمام كش��ورهاي توسعه يافته 
و ش��فاف در حال اجراس��ت.   رئيس كل سازمان 
امور مالياتي ازتش��كيل كارگروه وي��ژه برخورد با 
سوداگران ارز، سكه، خودرو و مسكن وايجاد پرونده 
ماليات براي متقاضيان سكه خبر داده است كه به 
نظر اقدامي ميمون و حساب شده و آزموده شده در 

كشورهاي توسعه يافته است. 
س��يد كامل تقوي ن��ژاد ب��ا اش��اره ب��ه دس��تور 
رئيس جمهوري در جلسه ساماندهي بازار و بررسي 
نوسانات اخير در قيمت برخي كاالهاي مورد نياز 
مردم گفت: پيرو دس��تورات رياس��ت جمهوري و 
وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر برخورد قاطع 
مالياتي با سوداگران اقتصادي، كارگروه تخصصي با 
هدف رصد مالياتي بازار ارز، سكه، خودرو و مسكن 
در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل شده است. 

وي در ادام��ه ب��ه مكاتبات متعددي كه از س��وي 
سازمان امور مالياتي كشور با مراجع مربوط از قبيل 
بانك مرك��زي، وزارت اطالع��ات، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��اير دس��تگاه هاي ذيربط به 
منظور دريافت اطالعات مورد نياز صورت پذيرفته، 
اش��اره كرد و افزود: بالغ بر 6 ميليون و 400 هزار 
ركورد اطالعات مرتبط با خريد و فروش ارز، سكه 
و خودرو در پايگاه اطالعات سازمان امور مالياتي، 
سازماندهي ش��ده و به روز رس��اني اين اطالعات 
نيز در دست پيگيري اس��ت.   تقوي نژاد گفت: در 
اين كارگروه مقرر ش��د اطالعات مرتبط با خريد 
و فروش ارز، س��كه و خودرو و به روز رس��اني آنها 
برابر اتفاقات س��ال جاري از ناحي��ه بانك مركزي 
و س��اير مراجع ذيربط، پيگيري و پ��س از تحليل 
اطالعات اخذ ش��ده، فرآيند رسيدگي و تشخيص 
پرونده هاي مذك��ور در جهت مطالبه ماليات حقه 
به سرعت انجام پذيرد.  وي همچنين در خصوص 
رصد بازار س��كه نيز بيان كرد: در راستاي اين امر، 
اطالعات مرتبط با پيش فروش س��كه با اطمينان 
از اح��راز هويت خري��داران حقيق��ي و حقوقي و 
اصالت س��نجي اطالعات توس��ط مراجع ذيربط، 
پيگيري و نتايج حاصل جهت تشكيل پرونده هاي 
مالياتي يا تكميل پرونده هاي موجود و به تبع آن 
انجام فرآيند رسيدگي و مطالبه ماليات، در دستور 

كار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. 
وي با اشاره به اينكه به منظور گسترش تعامالت، 
همگرايي و هم افزايي ظرفيت ه��اي مبارزه با فرار 
مالياتي و پولشويي در كشور، شناسايي و عضويت 
نمايندگان سازمان در كارگروه هاي فعال و مرتبط 
با موضوع بحث، به صورت جدي پيگيري مي شود، 
عنوان داشت: در راستاي تسهيل و تسريع فرآيند 
رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي مرتبط 
با س��وداگران بازار ارز، س��كه، خودرو و مس��كن، 
گروه هاي رس��يدگي خاص متش��كل از مأموران 

متخصص و زبده مالياتي تشكيل می شود و انجام 
اين مهم، خارج از رويه هاي مرسوم اداري صورت 

خواهد گرفت. 
تقوي نژاد افزود: همچنين دستورالعمل ها و مقررات 
مرتبط ب��ا ماليات، ارز و س��كه با هدف تس��ريع و 
تسهيل فرآيند رسيدگي، بازنگري و در صورت لزوم 

بازنويسي خواهد شد. 
  ۲ نفر ۵۹ هزار سكه خريدند

اين اظهارات در حالي بيان ش��ده ك��ه ظاهراً افراد 
سوداگر حداقل در بازار سكه شناسايي شده اند، در 
عين حال همين اطالعات را مي توان در بازار خودرو، 

ارز و حتي مسكن استخراج و با آنها برخورد كرد. 
 البته بايد اميدوار بود كه برخورد ها جدي و مانند 
بسياري ديگر از طرح هاي شفاف سازي اقتصاد در 
ميانه راه رها نش��ود. عضو س��تاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي از خريد ۵۹هزار سكه طي ماه هاي اخير 

توسط دو  نفر خبر داد. 
پيشتر نيز ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل 
كش��ور گفته بود: 7 ميليون و 600 ه��زار ثبت نام 
سكه داشتيم كه ۵0 نفر، ۵ درصد اين سكه ها را در 
اختيار دارند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
هم خب��ر داد: فردي بيش از 3۹ هزار س��كه و فرد 
ديگري بي��ش از 20 هزار س��كه در ماه هاي اخير 
خريداري كرده اند، در عين حال هنوز اطالعاتي از 
ماهيت اين افراد منتشر نشده است.  تسنيم به نقل 
از شهباز حسن پور بيگلري نوشت: در جلسه اخير 
ستاد در هفته جاري تمامي اعضا حضور داشتند و 
گزارش هاي خوبي به صورت شفاف ارائه و ايرادات 

نيز به صورت روشن و صريح بيان شد. 
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 
بحث مقابله جدي با تحريم ها يكي از دستوركارهاي 
نشس��ت اخير س��تاد بود، افزود: در اين نشس��ت 
راهكارهايي براي مقابله جدي با تحريم ها و بهبود 
وضعيت ارزي كشور ارائه شد و همچنين موضوع 

گراني هاي اخير سكه مطرح و در اين راستا تأكيد 
شد بانك مركزي نظارت بيشتري بر بحث فروش 

سكه داشته باشد. 
نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي 
اسالمي با تأكيد بر لزوم شفافيت اقتصادي يادآور 
شد: مقرر ش��د كه مديران دس��تگاه هاي اجرايي 
گزارش هاي��ي را به صورت ش��فاف ارائ��ه دهند و 
اطالعات درباره شرايط كشور نيز به صورت شفاف 

در اختيار مردم قرار گيرد. 
  ران�ت 1۲0هزار ميلي�اردي چگونه محقق 

شده است ؟ 
اما رانت 120 ه��زار ميليارد توماني چگونه محقق 
شده است ؟ آنطور كه نماينده مردم محالت درباره 
طرح اختص��اص ارز 4هزار و 200 توماني س��خن 
گفته اين طرح باعث انتفاع عده اي خاص ش��ده و 
اكنون دولت و بخش خصوصي درخواست حذف 
اين رانت را داده اند و خواستار تخصيص ارز 4هزار و 

200 توماني تنها به كاالهاي اساسي شده اند. 
عليرضا سليمي گفت: اين افراد با دالر 4 هزار و 200 
توماني اجناس��ي را وارد مي كنند و با دالر 8 هزار 
توماني در بازار Store مي فروش��ند كه يك رانت 
110 هزار ميليارد توماني از اين طريق ايجاد شده و 

دهها بابك زنجاني از اين راه به وجود آمده  است. 
البته تبعات تصميمات غيركارشناسي در اين باره 
تنها به اي��ن اظهارات ختم نمي ش��ود، زيرا برخي 
از فع��االن اقتص��ادي از فس��اد مدي��ران برخ��ي 
پتروشيمي ها در گرانفروشي دالر نيز خبر داده اند 

كه با شگردهاي عجيب انجام مي شود. 
اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا تصميم پيش فروش 
س��كه بانك مركزي دس��ت كم با قيمت ديروز )2 
ميليون و 6۵0 ه��زار تومان ( حداق��ل منفعتي 8 
هزار و ۵00 توماني براي خري��داران ثروتمند در 
پي داش��ته كه كمترين رهاورد اي��ن تصميمات 
افزايش فاصله طبقاتي است و جز با ماليات دقيق 

حل نمي شود. 
طبق آمار 7/6 ميليون سكه در طرح پيش فروش 
فروخته شد كه با در نظر گرفتن سود يك ميليون 
و 1۵0 هزار توماني هر قطعه براي خريداران كه به 
طور عمده ثروتمندان بودند، اي��ن افراد در مدت 
كوتاهي بي��ش از 8ه��زار و 7۵0 ميلي��ارد تومان 

سود كردند. 
18 بهمن ماه سال گذشته پيش فروش سكه به طور 
رسمي آغاز ش��د. در آن روز قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي در ب��ازار يك ميليون و ۵31 هزار 
بود كه به گفته مقامات بان��ك مركزي، 2۵0 هزار 
تومان آن حباب بود. در واقع قيمت واقعي س��كه 
طبق اين شرايط يك ميليون و 2۵0 هزار تومان در 

نظر گرفته مي شد. 
البته مي توان به اين موارد به سود سوداگراني اشاره 
كرد كه چند ده دستگاه در اين مدت خريداري و 
افزايش قيمت هاي بيش از 30درصد را به ش��كل 
سود از آن خود كرده اند. همچنين مي توان به سود 
هزار ميليارد توماني ناش��ي از واردات خودروهاي 
خارجي با ثبت سفارش هاي ش��بانه و ديگر موارد 
اشاره كرد كه بي شك رقم رانت را باالتر از 120 هزار 
ميليارد تومان مي كند.   با اين حال بايد اميدوار بود 
كه تصميم جديد دولت تصميمي علمي و متكي 
بر داده هاي واقعي و شفاف س��ازي اقتصاد اس��ت 
كه به ش��كل ريشه اي با پديده س��وداگري مقابله 

خواهد شد. 
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 برخورد مالياتي
 با رانت هاي 120 هزار ميليارد توماني و سوداگري 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21960بانك انصار
1673247قطعات اتومبيل ايران 

3444339پتروشيمي شازند
938سرمايه گذاري پرديس

10366528پرداخت الكترونيك سامانكيش
4182199بورساوراقبهادارتهران

2524120گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
77937سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

5706271توليدمواداوليه داروپخش 
3581170مهندسي نصيرماشين 

2782132كشاورزي ودامپروي مگسال 
207098صنايع كاشي وسراميك سينا

179685لعابيران 
101548سرمايه گذاري بوعلي 

2519119ايران خودرو
199194داروسازي روزدارو

2443115سيمان اروميه 
99947گروه بهمن 

5955280كارخانجات داروپخش 
78837زامياد

2879135سيمان غرب 
109251سايپاآذين 
135063چرخشگر
120056سايپاشيشه 

9110425پتروشيمي پرديس
85840سايپا

79437پارس خودرو
96745كمك فنرايندامين 
2539118سيمان خوزستان

88641صنايع ريخته گري ايران 
110451سيمان شمال 
196090حفاريشمال
85039پالسكوكار

78536سيمان دورود
14284652به پرداخت ملت

2751125رادياتورايران 
13762624سيمان بهبهان 

9090411داروپخش )هلدينگ 
171177مهركام پارس 
200090صنعتي بهشهر

144965توسعه شهري توس گستر
10300462پرداخت الكترونيك سامان كيش

159371سيمان تهران 
98844بيمهالبرز

11513512نفت بهران 
148566نيرومحركه 

2617116توليدمحورخودرو
216095سيمان صوفيان 

6584289فرآورده هاي تزريقي ايران 
157569گروه ستوسعه صنعتي ايران

148465سرمايه گذاري ملي ايران 
207490صنايع كاغذسازي كاوه 

62327ايران خودروديزل 
148364لبنيات پاك 

124753ليزينگ رايان سايپا
3033128لنت ترمزايران 

3232136محورسازان ايران خودرو
114548سيمان داراب 

4677195پااليش نفت اصفهان
82334سيمان شرق 

2932121ايران تاير
3716153كاشي الوند

180274گروه صنعتي سپاهان 
166468توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
2732111ريخته گري تراكتورسازي ايران 

91537سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
160965فرآورده هاي نسوزآذر

4810194گروه صنعتي بوتان 
2784107سراميك هاي صنعتي اردكان 

78728سرمايه گذاري خوارزمي
222178دارويي لقمان 

2967102كارت اعتباري ايرانكيش
3246109شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

3144102تايدواترخاورميانه 
5261166ايران مرينوس 

125839سيمان شاهرود
136042ليزينگ ايرانيان

166250واسپاريملت
3398101گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

320094 پگاه آذربايجان غربي 
174651توليدي كاشي تكسرام 

4498130پااليش نفت تهران
9178265پارس خزر

243866سرمايه گذاري ساختمان ايران
7766204پااليش نفت تبريز

281172معدني وصنعتي چادرملو
4478109كاشي پارس 

402395موتورسازان تراكتورسازي ايران 
124229سيمان فارس وخوزستان

207148بانك خاورميانه
142433ايران ياساتايرورابر

168639ماشين سازي نيرومحركه 
426598شيشه وگاز

96622 گروه صنايع بهشهرايران 
75417سيمان كردستان

12814286معدني دماوند
30587673پتروشيمي خارك 
233751پمپ سازي ايران 

315068سرماآفرين 
213545سخت آژند

471499نيروكلر
86018سيمان سپاهان 
12225253پتروشيمي جم

8670177نفت بهران 
188337مخابرات ايران

521سيمان كردستان
140527بيمه آسيا

63412سرمايه گذاري سايپا
122123بيمهما
13282243سپنتا

78814كمباين سازي ايران 
489186كارخانجات قندقزوين 

361662پارس الكتريك 
528590قندلرستان 
6859115كيميدارو

530187قندهكمتان 
360858توسعه معدني وصنعتي صبانور

18418291آسان پرداخت پرشين
216434بيمه دانا

102115سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
404057نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار

512671همكاران سيستم
147120رينگ سازي مشهد
284438گروه صنعتي بارز

187825مارگارين 
220128شيمي داروئي داروپخش 

حمیدرضا رضايي

نخستين اقدام جدي دولت در كنترل قيمت ها از ابزار در اختيارش 

دولتي ها در ماه اخير با 4 تصميم افزايش نرخ بهره بانكي، روش غلط پيش فروش سكه، طرح ناقص و نادرست ارز 4۲00 توماني و 
بي توجهي به نحوه عرضه خودروسازان باعث بيدار شدن غول نقدينگي و گراني شده بودند 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

«فـراخـوان نـخــسـت»

معاونت مهندسى سپاه امام على ابن ابیطالب(ع) -استان قم  –

 مشكالت بانكي مهاجران
 و فرصت سوزي توسط بانك ها

حضور مهاجران در هر كش��وري با چالش ها و فرصت هاي مختلفي همراه 
است. از اين رو الزم اس��ت كه همواره سياس��ت ها و راهبردهاي مناسبي 
در خصوص اين موضوع مهم اتخاذ ش��ود تا ضمن ش��كوفايي فرصت ها، 
چالش هاي آن كنترل ش��ود. با اين وجود نگرش هاي نادرس��ت و قوانين 
قديمي سبب شده است كه كش��ور ايران به عنوان يك كشور مهاجرپذير 
نتواند از فرصت ه��اي اجتماع��ي، فرهنگي، سياس��ي و اقتصادي حضور 
مهاجران  بهره الزم را ببرد. نحوه ارتباط مؤسسات اعتباري با مهاجران يكي 

از موضوعاتي است كه بدين منظور بايد مورد توجه قرار گيرد. 
به گفته مسئوالن وزارت كشور در حال حاضر حدود 3ميليون اتباع خارجي 
در كشور وجود دارند كه ۵/1 ميليون نفر آنها غيرقانوني بوده و هيچگونه 
مدرك هويتي و شناسايي در داخل كشور ندارند، اين يعني هيچ نظارت، 
اشراف و كنترلي بر رفتارها، اقدامات، تبادالت و تراكنش هاي مالي مهاجران 

وجود ندارد و هيچگاه سيگنالي از آنها مخابره نمي شود. 
دو راهبرد مختلف را در برابر اتباع خارجي كه به كشور مهاجرت مي كنند، 
مي توان اتخاذ كرد؛ راهبرد اول جلوگيري از ورود مهاجران به كشور و در 
صورت ورود آنها اس��تفاده از روش هاي مبتني بر اجبار و زور براي اخراج 
آنها از كشور است. راهبرد دوم كنترل و قاعده گذاري براي ورود مهاجران 
به كشور و اس��تفاده از ظرفيت هاي بالقوه آنهاست. پيش از ارزيابي اين دو 
راهبرد، بايد به اين نكته توجه كرد كه اش��خاصي كه مبادرت به مهاجرت 
از كشور خود مي كنند، عمدتاً به نقطه اي از اضطرار رسيده اند كه تنها راه 
ادامه زندگي خود را مهاجرت به هر قيمتي مي دانند؛ البته اين موضوع در 
خصوص مهاجراني كه در خاورميانه س��كونت دارن��د و به ايران مهاجرت 

مي كنند، بيشتر صادق است. 
به نظر مي رسد راهبرد اول چندان نتيجه بخش نبوده و مانند سدي موقت 
در مسير مهاجران عمل خواهد كرد و آنها در نهايت راه هايي را براي ورود 
به كشور خواهند يافت. از سوي ديگر استفاده از روش هاي مبتني بر اجبار 
و زور براي جلوگيري از ورود مهاجران به كشور انساني نبوده و با آموزه هاي 
اسالمي سازگار نيست؛ بايد به اين نكته توجه داشت رويكرد اول در نهايت 
به اين منجر خواهد ش��د كه از ظرفيت هاي مهاجران در راس��تاي رشد و 
شكوفايي كشور استفاده نشده و اين اشخاص به فعاليت هاي غيرمجاز روي 
آورند كه اين خود منجر به افزايش ميزان بزه ش��ده و هزينه تأمين امنيت 

كشور را افزايش خواهد داد. 
در خصوص نتايج رويك��رد دوم مي توان چنين گفت ك��ه در حال حاضر 
سياست هاي حاكم بر كشور به گونه اي است كه مايل به افزايش جمعيت 
كش��ور اس��ت و از اين رو حكومت مردم را به افزايش نسل دعوت مي كند. 
مي تواند اين افزايش جمعيت از طريق جذب مهاجران صورت گيرد. مزيت 
افزايش جمعيت كش��ور با ورود مهاجران اين است كه نوزادان تازه متولد 
شده تا 18 سالگي در چرخه توليد كشور قرار نمي گيرند و تنها مصرف كننده 
هستند؛ اين در حالي است كه اغلب مهاجران جزو جمعيت فعال هستند و 
از ابتدا مي توانند در چرخه توليد كشور قرار گيرند. از طرفي با توجه به اينكه 
اين اش��خاص از روي اغلب از روي اضطرار مبادرت به مهاجرت مي كنند، 
بعد از ورود به كشور انگيزه بيشتري براي فعاليت اقتصادي خواهند داشت. 
جهت احراز هويت اين اشخاص نيز مي توان ورود آنها به كشور را مشروط 

به ارائه اطالعات هويتي كرد. 
در همين خصوص و در راس��تاي ن��گاه فرصت محور راهب��رد دوم يكي از 
معضالتي كه در ح��ال حاضر براي مهاجران وجود دارد مش��كالت بانكي 
آنهاس��ت. اين در حالي است كه ش��فافيت مالي و دسترس��ي داشتن به 
اطالعات و تراكنش هاي مالي يك جامعه ميليوني خيلي بهتر از نداشتن 
آن است. براي طراحي يك بازي برد- برد بايد هدف از ارائه خدمات بانكي 
به مهاجران را تكميل اطالعات به صورت تدريجي و بسته شدن محدوده 
افراد قانوني و غيرقانوني در نظ��ر گرفت. ارائه خدمت بانكي به مهاجران از 
طرفي باعث توسعه منفعت اقتصادي و سياس��ي شده و از سوي ديگر هم 
اطالعات مهمي كه تا كنون در هيچ جايي وجود نداش��ته قابل دسترسي 
خواهند ش��د.  عمده اين افراد كه به صورت غيرقانون��ي وارد خاك ايران 
شده اند هيچ گونه مدرك هويتي و شناسايي در داخل كشور ندارند و اكثراً 
مشغول به كارگري هستند و در نتيجه درآمد ماهانه ثابتي هم دارند. حال 
اگر به تمامي مهاجران ايراني خدمات بانكي ارائه شود عالوه بر مزاياي ذكر 
شده تجميع، توليد اطالعات و اشراف برآنها را نيز در پي خواهد داشت. به 
اين ترتيب با شناسايي و ارائه خدمت به تمام افراد قانوني و غيرقانوني دايره 

و محدوده اين افراد باالخره بسته مي شود. 
به اين ترتيب با تهيه سامانه اي به راحتي مي توان اطالعات تمامي مهاجران 
را به دست آورد و با ثبت اطالعات )مثل اثرانگشت و اسكن چهره( توسط 
فرد مي توان به آنها يك كد واحد فراگير و واح��د ارائه داد. حال با توجه به 
اينكه تمامي تراكنش هاي جامعه مهاجر، روشن و شفاف است به راحتي و با 
استفاده از نرم افزارهاي داده كاوي مي توان متوجه روندهاي مشكوك و غير 
منطقي تراكنش هاي مالي اشخاص خارجي شد. مثاًل اگر مهاجر كارگري 
طي يك هفته ميزان تبادالت مالي اش از يك حدي بيش��تر شود سيستم 
هشدار داده و فرد مورد نظر مورد بررس��ي قرار گرفته شود. به اين ترتيب 
منطق و راهكار پيشنهادي در موضوع بانكي، ارائه تمامي خدمات بانكي به 
صورت مشروط و با اعتبارسنجي به تمامي مهاجران حاضر در ايران است. 

وزير نفت عراق:

 تحريم  امريكا بر قرارداد سوآپ
 نفت تهران و بغداد تأثير نخواهد داشت

نشس�ت  جري�ان  در  ع�راق  نف�ت  وزي�ر  اللعيب�ي  جب�ار 
اوپ�ك گف�ت: تحريم ه�اي امري�كا علي�ه اي�ران ب�ر ق�رارداد 
س�وآپ نفت خ�ام مي�ان اي�ران و ع�راق تأثي�ري نمي گ�ذارد. 
به گزارش رويترز، عراق سال گذشته با ارسال نفت خام از ميدان شمالي كركوك 
به ايران براي استفاده در پااليشگاه هاي اين كشور و پس از آن ارسال همان 
ميزان نفت به بنادر جنوبي عراق موافقت كرد.  اين مقام عراقي گفت: اكنون 
نفتي كه به ايران ارسال مي ش��ود، به جاي پول برق صادراتي ايران به عراق 
است، تا اينكه براي سوآپ استفاده شود. ما تنها ارسال مقاديري كمي براي 

پااليشگاه هاي ايران را آغاز كرده ايم، نه ميزاني كه براي سوآپ نياز است.

وزير اقتصاد كش�ورمان در دي�دار با رئي�س كل بانك مركزي 
اتري�ش از اج�راي چن�د پ�روژه زيربناي�ي در اي�ران ب�ا خط 
اعتباري ي�ك ميلي�ارد يورويي اوب�ر بانك اتري�ش خبر داد. 
به گزارش وزارت اقتصاد، مس��عود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و 
دارايي كشورمان كه براي ش��ركت در سي و نهمين اجالس وزراي 
صندوق توسعه اوپك در وين پايتخت اتريش بسر مي برد در ديدار 
با رئيس كل بانك مركزي اتريش از اجراي چند پروژه زيربنايي در 
ايران با كمك خط اعتباري يك ميلي��ارد يورويي اوبر بانك اتريش 

خبر داد. 
 كرباسيان در اين ديدار با اعالم اين خبر گفت: احداث يك بيمارستان 
نسل پنجمي در زمينه درمان سرطان و پروژه خط توسعه سنگ آهن 
از جمله پروژه هايي است كه كار اجرايي آن به وسيله خط اعتباري 

يك ميليارد يورويي اوبر بانك اتريش آغاز شده است. 
وزير اقتصاد كشورمان در ادامه گفت: بانك مركزي اتريش، از جمله 
اولين بانك هاي اروپايي بود كه بعد از برج��ام، روابط بانكي خود با 

بانك مركزي ايران را آغاز كرد. 

كرباسيان خطاب به ايوالد نووتني، رئيس كل بانك مركزي اتريش 
تأكيد كرد: در شرايط فعلي زمينه همكاري ما با اروپا و به ويژه كشور 

اتريش و بانك مركزي اين كشور بيش از پيش فراهم شده است. 
كرباس��يان همچنين از حمايت هاي اتريش در زمينه بهبود مجدد 
رتبه اعتباري ايران در س��طح جهان��ي تقدير ك��رد.  وزير اقتصاد 
كشورمان در پايان با اشاره به سفر آتي رئيس جمهور ايران به اتريش 
گفت: در جلسات مقدماتي وزرا با رئيس جمهور، وي بر همواري و 

تعامل اتريش با ايران نگاه مثبت و اطمينان بخشي داشت. 

اجراي پروژه هاي زيربنايي ايران  با كمك خط اعتباري اوبر بانك اتريش
   اقتصاد کالن


