
رشد سبد پروژه های در دست ساخت 
شرکت سرمایه گذاری مسکن 

مدیر عامل ش��رکت سرمایه گذاری مسکن با تاکید 
بر اینکه این ش��رکت از پروتکل ها و استانداردهای 
اح��داث عدول نمی کند و همی��ن موضوع موجب 
اس��تقبال متقاضیان مس��کن از خری��د واحدهای 
مسکونی ساخته شده می ش��ود گفت: سبد پروژه 
های در دس��ت ساخت ش��رکت س��رمایه گذاری 
مس��کن با یک رش��د مناس��ب به ۱۰ ه��زار واحد 

مسکونی رسیده است.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن_ 
هیبن��ا، روزبه ظهیری هاش��می در پاس��خ به این 
پرس��ش که در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری 
مسکن با توجه به رکود ساخت و ساز چه وضعیتی 
دارد؟ و اینکه گفته می شود واحدهای ساخته شده 
ش��رکت سرمایه گذاری مس��کن با قیمت های باال 
س��اخته می ش��ود را قبول دارید؟ گفت: ش��رکت 
س��رمایه گذاری مس��کن در یک بازار رقابتی به نام 
بازار مسکن فعالیت می کند که بازاری اقتصادی و 
آزاد است. بنابراین در این بازار ، خریدار و متقاضی 
مسکن است که تصمیم می گیرد چه بهایی را برای 
چه واحد مسکونی پرداخت کند. وی افزود: مقایسه 
س��اخت و س��از مس��کن از سوی ش��رکت سرمایه 
گذاری مسکن با برخی سازنده ها و یا بساز بفروش 
ها نش��ان می دهد که برای برخی از س��ازنده های 
مس��کن کیفیت شاید مهم نباش��د و تنها به ظاهر 
س��اختمان توجه کنند. اما شرکت سرمایه گذاری 
مس��کن عالوه بر ظاهر س��اختمان ها، به شدت به 
پروتکل ها و اس��تانداردهای س��اخت و ساز اعتقاد 
داش��ته و از آن عدول نمی کند. ظهیری هاش��می 
ادامه داد: این اعتقاد و این اس��تانداردها باعث شده 
تا متقاضیان مس��کن نس��بت به خری��د واحدهای 
مس��کونی شرکت س��رمایه گذاری مسکن واکنش 
مثبت داشته و استقبال خوبی از خود نشان دهند. 

ظرفیت های درخشان بانک توسعه 
تعاون در عرصه تحقق بانکداری 

دیجیتال 
مدیرعام��ل در حاش��یه نمایش��گاه تراکنش:بانک 
توس��عه تعاون از ظرفیت های درخشانی در عرصه 
تحقق بانکداری دیجیتال برخوردار اس��تمدیرعامل 
بانک توسعه تعاون با حضور در ششمین نمایشگاه 
تراکنش ای��ران، رویکردهای نوآوران��ه این بانک را 
در زمینه تحقق بانک��داری و پرداخت الکترونیکی 
تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
تعاون، حجت اله مهدیان در حاش��یه برگزاری این 
نمایش��گاه در خصوص رویکردهای بانک توس��عه 
تعاون در زمینه توس��عه بانکداری دیجیتال گفت: 
بانک توس��عه تعاون بانکی چابک و جوان است و از 
ظرفیت های فناوری و زیرساختی مناسب در زمینه 

بانکداری دیجیتال برخوردار است.
مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون با اش��اره به اینکه 
تح��ول در عرص��ه بانک��داری و تحق��ق بانکداری 
دیجیت��ال در صنع��ت بانکداری امروز کش��ور یک 
ضرورت اس��ت و نه یک انتخاب ی��ا رجحان، بیان 
داش��ت: بانکداری دیجیتال ضرورتی است که باید 
در مدل کسب وکاری بانک ها محقق شود تا نتایج و 

اثرات ارزشمند آن در عمل بروز داشته باشد.
وی همچنی��ن تأکی��د ک��رد: تح��ول دیجیتال به 
عن��وان یک اص��ل مهم در بانک توس��عه تعاون در 
ح��ال پیگی��ری اس��ت و بس��یاری از فعالیت ها و 
مأموریت های توس��عه ای و اجتماع��ی بانک در آن 
به تصویر درآمده اس��ت. گفتنی اس��ت در مراس��م 
افتتاحی��ه این نمایش��گاه که با حض��ور معمارنژاد، 
مع��اون بیمه و بانک وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
و مهران محرمیان مع��اون فناوری های نوین بانک 
مرکزی برگزار ش��د، مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
در جم��ع هیئتی از مدیران عام��ل بانکهای دولتی 
و خصوصی و مؤسس��ات مالی کش��ور از تعدادی از 
مدی��ران مؤث��ر در صنعت بانک��داری تقدیر کرد و 
لوح نکوداش��ت پیشکسوتان و چهره های ماندگار و 
مدیران مؤثر بانکداری و پرداخت الکترونیکی نیز به 

دست مهدیان توشیح شد.

نیروی انسانی کارآمد و متخصص 
مهمترین سرمایه اصلی بانک ایران 

زمین است
مدیران امور س��رمایه انس��انی و آموزش و امورشعب 
اس��تان های بانک ایران زمین طی س��فر به اس��تان 
خراسان که با هدف نظارت بر نحوه اجرای طرح های 
۱۰۰ روزه جذب منابع تا پایان س��ال صورت گرفته 
بود، با حفظ پروتکل های بهداش��تی از ش��عب این 
اس��تان بازدید و با همکاران جلساتی جهت افزایش 
بهره وری و شنیدن مشکالت و ارائه راهکارها برگزار 
نمودند. به نقل از روابط عمومی: علی فتاحی مدیرامور 
سرمایه انسانی و آموزش و محمد حسینی کنارویی 
مدیرامور ش��عب استان ها که با هدف ابالغ و نظارت 
برچگونگی اجرای طرح ۱۰۰ روزه صورت گرفته بود 
به اس��تان خراسان سفر نموده و از شعب این استان 
بازدید کردند. حسینی کنارویی ضمن تاکید بر رعایت 
پروتکل های بهداش��تی در کلیه ش��عب، به بررسی 
عملکرد شعب در خصوص تحقق اهداف جذب منابع، 
ترکی��ب بهینه منابع و ج��ذب منابع ارزان قیمت در 
قالب منابع قرض الحس��نه و سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت، تحقق اهداف ط��رح ۱۰۰ روزه، اعطای 
تس��هیالت خرد، وصول مطالبات و افزایش س��هم از 
ب��ازار در بخش تعهدات را به تک تک همکاران بویژه 

روسای شعب خاطر نشان نمودند.

اخبار گزارش

سیاس�ت روز  اثر اقدامات دس�توری دربازار سرمایه 
را بررس�ی ریزش سنگین بورس که از مردادماه آغاز 
ش�ده اس�ت درحالی همچنان ادام�ه دارد که انتظار 
س�هامداران، حمایت دول�ت از بازار س�رمایه بود نه 
اینک�ه باز هم ب�ا ناهماهنگی ها باعث ریزش بیش�تر 

شاخص بورس شود.
حمایت عملی از بازار س��رمایه و منافع س��هامداران خرد، 
یکی از خواس��ته های بحقی می باش��د که سرمایه گذاران از 
دولت و مجلس ش��ورای اسالمی انتظار دارند. این خواسته 
البته از وقتی جدی تر شد که تعداد زیادی از مردم با دعوت 
دولت راهی بورس ش��دند ولی بع��د از آن به جای حمایت 
شاهد از بین رفتن سرمایه هایشان بودند بی آن که اقدامی از 

سوی دولت و مجلس برای تقویت بورس انجام شود.
و  دس��توری  بخش��نامه های  ص��دور  از  جلوگی��ری 
غیرکارشناسی شده از سوی متولیان امر در دولت و تصویب 
قوانینی که باعث تسهیل فرایند سرمایه گذاری در کشور و 
رونق تولید می ش��ود و به صادرات محصوالت شرکت های 
بورس��ی کمک می کند از س��وی مجلس، یک��ی از راههای 
حمایت عملی از سرمایه گذاری در  بورس و به تبع آن ایجاد 

رونق اقتصادی در کشور می باشد.
با این حال اما همچنان ش��اهد قیمت گذاری های دستوری 
و بخش��نامه های خلق الساعه ای هستیم که اثر مستقیم در 
ریزش سهام بازار سرمایه دارد و به جای آنکه حداقل بعد از 
چند ماه مرهمی گذاشته شود بر بازار، باعث افزایش ضرر و 

زیان مردم به خصوص سهامداران خرد می شود.
این درحالی اس��ت که انتظار می رفت در سال جهش تولید 
از ظرفی��ت بورس و س��رمایه س��هامداران ت��ازه وارد، برای 
تقویت تولید و تأمین مالی واحدهای تولیدی استفاده شود 
ولی ناهماهنگی های دس��تگاه های اجرایی و اعضای کابینه 
دولت باعث شد تا این ظرفیت سوخت شود و اعتماد مردم 

نیز به دولت از بین برود.
وزارت صمت یکی از وزارتخانه های کلیدی کش��ور در سال 
جهش تولید بود و می توانس��ت بار فشار اقتصادی ناشی از 
تحریم را بر کش��ور کاهش ده��د ولی این وزارت خانه چند 
ماه را بدون وزیر گذراند و به تبع آن مشکالتی را بر اقتصاد 
و صنایع کشور تحمیل کرد و بعد از آن نیز با انتصاب وزیر 
جدید حواش��ی دیگری به وجود آمد ک��ه نه تنها کمکی به 
سیاست های جهش تولید نکرد بلکه باعث تضعیف بسیاری 

از واحدهای تولیدی به خصوص صنایع فوالدی شد.
یک��ی از مش��کالت پیش آم��ده از نگاه بازار س��رمایه بحث 
قیمت گذاری های دستوری در زنجیره فوالد از سوی وزارت 
صم��ت برای تنظیم بازار و رس��اندن محصوالت فوالدی با 
قیمت پایین به دس��ت مردم می باشد؛ در حالی که تنظیم 
بازار به معنای تعیین قیمت محصول از سوی دولت و به تبع 
آن کاهش قیمت بازار محصول نیس��ت و مفهوم آن تعادل 
ط��رف عرضه و تقاضا با توجه به متغیرهای کالن اقتصادی 
می باش��د؛ اجرای این سیاس��ت نه تنها باعث کاهش قیمت 
مصرف کننده نهایی محصول نمی ش��ود بلک��ه باعث ایجاد 
ران��ت و منافع وی��ژه برای عده ای خ��اص همچون نرخ ارز 
42۰۰تومانی می شود و نتیجه ای جز زیان برای شرکت های 

فوالدی و فرار سرمایه گذاران در بازار نخواهد بود.
با انتخاب آقای رزم حسینی در تاریخ 8 مهرماه 99 به عنوان 
وزیر جدی��د صمت، س��ایه قیمت گذاری دس��توری فوالد 

نه تنها از بازار بورس کم نش��د بلکه با صدور بخش��نامه ای 
مبنی بر عرضه محصوالت ش��رکت های فوالدی بر پایه 7۰ 
درصد نرخ جهانی در بورس کاال باعث سقوط قیمت سهام 
شرکت های فوالدی در بازار بورس اوراق بهادار تهران شد.

ص��دور ای��ن بخش��نامه از س��وی وزارت صم��ت در حالی 
می باش��د که ماده ۱8 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی 
که به منظور تس��هیل اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 
قانون اساسی مصوبه ۱388.9.25 مجلس شورای اسالمی، 
دولت را مکلف کرده اس��ت کاالی پذیرفته ش��ده در بورس 

کاال را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.
این وضعیت در حالی اس��ت که افزایش قیمت های جهانی 
محصوالت فوالدی فرصت مناسبی برای افزایش سودآوری 
این ش��رکت ها و به تبع آن ورود ارز حاصل از صادرات برای 
کش��ور فراهم آورده بود با این حال اما زمزمه هایی شنیده 
می ش��ود که مجوز صادرات محصوالت ف��والدی منوط به 
عرضه در ب��ورس کاال با نرخ های دس��توری وزارت صمت 

می باشد.
، از زمان تصدی آقای رزم حس��ینی به عن��وان وزیر صمت 
ش��اهد کاه��ش قیمت س��هام ش��رکت ف��والد از ۱75۰۰ 
ری��ال به ۱۱26۰ ریال بوده ای��م در حالی که در تاریخ 29 
ش��هریورماه گروه فلزات راه خود را از ریزش ش��اخص جدا 
کرده بود و به عنوان لیدر بازار مطرح می ش��د و در شاخص 
۱699494 قیمت سهام فوالد 2۱33۰ ریال بود اما ریسک 
سیس��تماتیک به وجودآمده بر اثر عدم ثبات در سکانداری 
وزارت صمت و ترس سیاس��ت های دستوری باعث ریزش 
قیمت س��هام گروه فلزات اساس��ی ش��د و به تبع آن ترس 
ایجادش��ده به کل بازار سرمایه سرایت کرد و باعث ریزش 

بیشتر شاخص و قیمت سهام شرکت های بورسی شد.
کارشناس��ان اقتصادی و فعاالن بازار س��رمایه ریشه اصلی 
ریزش ه��ای اخی��ر در بازار س��رمایه را دخالت ه��ای وزیر 
صمت در قیمت گ��ذاری فوالد اعالم کرده ان��د با این حال 
اما نکته جالب واکنش اوس��ت که می گوید هیچ گاه مدافع 

قیمت گذاری دستوری نبوده و نیست. 
رزم حسینی مدعی شده اس��ت که بخشنامه فوالدی اخیر 
که بورس را قرمز کرده در دوره سرپرستی قبل صادر شده 
اس��ت و او فقط ادامه مس��یر قبلی را می رود! این درحالی 
است که طی هفته گذشته روحانی و جهانگیری در جلسات 
جداگانه قیمت گذاری های دستوری در بورس را نفی کرده 
و اعالم کرده اند که نباید تصمیمات غیرکارشناس��ی باعث 

ضرر سهامداران بورسی شود.
حال س��ؤال اینجاس��ت؛ ب��ا این تض��اد منافع��ی که بین 
سیاست گذاران در وزارت صمت در قیمت گذاری محصوالت 
فوالدی و مدیران منتس��ب آنها در ش��رکت های بورسی از 
یک سو و سهامداران خرد علی الخصوص سهامداران عدالت 
به عنوان مالکین واقعی شرکت های فوالدی در بورس پیش 
آمده است؛ چه کسی و چه نهادی از سوی سهامداران پیگیر 
ضررهای واردش��ده در کاه��ش ارزش بازاری س��هام آنها 

خواهد شد؟
س��هامدارانی که برای کاهش ریس��ک غیرسیس��تماتیک 
س��بد س��هام خود در ش��رکت های خوبی و بنیادی گروه 
فلزات اساس��ی و پتروشیمی سرمایه گذاری می کنند تا کی 
باید گرفتار ریس��ک سیس��تماتیک حاصل از سیاست ها و 

تصمیمات دستوری و غلط دولت و مجلس باشند؟

معاون مسکن و ساختمان خبر داد؛
ثبت نام ۱۱۵ هزار نفر در مرحله سوم طرح 

اقدام ملی مسکن
معاون مسکن و س��اختمان از ثبت نام ۱۱5 هزار نفر در 
مرحله س��وم طرح اقدام ملی مس��کن در روز پنجم این 
مرحله خبر داد و با اعالم اینکه ثبت نام در 22 اس��تان 
کش��ور تا 25 دیماه ادامه دارد، گفت: امکان اصالح شهر 
محل س��کونت توسط متقاضیان مس��کن ملی به زودی 
میس��ر می ش��ود. محمود محمودزاده تازه ترین وضعیت 

ثبت نام مرحله س��وم طرح اقدام ملی مسکن در سامانه 
tem.mrud.ir  را توضیح داد.

معاون مس��کن و س��اختمان با اش��اره به اینکه تاکنون 
۱۱5 هزار نفر در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام 
کردند ش��رایط ثبت نام را مختص متقاضیانی دانست که 

پیش تر موفق به ثبت نام نشده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص ثبت نام تهرانی 
در س��امانه طرح اقدام ملی مس��کن در این دوره، گفت: 
تنها س��اکنان و بومیان 5 ش��هر رباط کریم، نصیرشهر، 
نس��یم ش��هر، صالحیه و گلس��تان می توانند در مرحله 
س��وم اقدام به ثبت نام کنند. تهرانی ها تنها در شهرهای 
جدید ک��ه در مراحل قبل برای آنها تعریف ش��ده بود، 
می توانس��تند ثبت نام را انجام دهند و س��ابقه 5 س��ال 
سکونت در شهر مورد تقاضا یکی از شروط مهمی است 

که متقاضیان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
محم��ودزاده توضیح داد: متقاضیان��ی که در طرح اقدام 
ملی مسکن در انتخاب شهر، اشتباه کرده اند در فرصتی 
که متعاقبا اعالم خواهد ش��د امکان اصالح ش��هر مورد 

تقاضا را خواهند یافت. ایلنا

از اوایل بهمن؛
تراکنش های بدون کدملی پذیرش 

نمی شود
معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های 
بدون کد ملی یا شناس��ه مل��ی از اوایل بهمن خبر داد و 
گفت: از 5 بهمن ماه امسال، تمام تراکنش های بدون کد 
شهاب در »ساتنا« برگشت می خورند. مهران محرمیان، 
مع��اون فناوری های نوین بان��ک مرکزی از عدم پذیرش 
تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن 

ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، »کد ملی« و 
برای اشخاص حقوقی، »شناسه ملی« آنها، »کد شهاب« 
قلمداد می شود و از 5 بهمن ماه امسال، تمام تراکنش های 

بدون کد شهاب در »ساتنا« برگشت می خورند.
به گفته محرمیان، در راستای اجرای قانون از چند سال 
قب��ل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش های 
بانکی مطمئن ش��ویم و بتوانی��م از انجام تراکنش هایی 
که مشخص نیس��ت به کدام شخص حقیقی یا حقوقی 
مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون 
فعالیت ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با س��ازمان 
ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت ها، وزارت کشور و سایر 

نهادهای ذی ربط انجام شده است.
وی اظه��ار داش��ت: در صورت��ی که تراکنش س��اتنای 
هموطنان برگش��ت داده ش��د، می توانند مش��کل را از 
طری��ق بانک مبدا پیگی��ری و بانک موظف به راهنمایی 
و همکاری برای حل مش��کل است؛ ضمن اینکه با توجه 
ب��ه مهلت طوالنی که ب��رای اجرای ای��ن قانون در نظر 
گرفته ش��ده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد. 

 بانک مرکزی
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سیاست روز  اثر اقدامات دستوری دربازار سرمایه را بررسی می کند؛

ضررمردم از یک تصمیم اشتباه  

قیمت گذاری فوالد، دستور کار سه شنبه هفته آینده 
شورای عالی بورس

این شورا خبر داد و گفت:  از بررسی موضوع قیمت گذاری فوالد در جلسه ۳۰ دی ماه  عضو شورای عالی بورس 
قیمت گذاری دستوری، ثمره ای جز زیان میلیون ها سهامدار و جابجایی منافع برای عده ای خاص ندارد.

خصوص  در  رئیس جمهور  اول  معاون  و  رئیس جمهور  صریح  موضع گیری  به  اشاره  با  بیدگلی  اسالمی  سعید 
قیمت گذاری  و  بورس  در  کاال  عرضه  با  مرتبط  تصمیمات  در  بورس  عالی  شورای  مصوبات  بودن  فصل الخطاب 
دستوری در حوزه برخی کاالها از سوی وزارتخانه های تخصصی گفت: شورای عالی بورس در خصوص تصمیم گیری 
برای موارد مختلف مرتبط با بازار سرمایه، کمیته های تخصصی تشکیل داده که بر این اساس، در خصوص تغییر 
را  الزم  کارشناسی  بررسی های  مربوطه،  تخصصی  کمیته  فوالد،  همچون  کاالهایی  قیمت گذاری  دستورالعمل  در 

صورت داده است.
قیمت گذاری در بورس منجر به کنترل تورم نمی شود و صرفًا جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد 
میلیون ها  منافع  به  عماًل  نرخ گذاری  دارد،  بورس حضور  در  آن  تولیدکننده  که شرکت  قیمت گذاری محصوالتی 
اخیر  اظهارنظرهای  به  توجه  با  اساس  این  بر  افزود:  بورس  عالی  شورای  آوردعضو  خواهد  وارد  لطمه  سهامدار 
رئیس جمهور و معاون اول وی، قرار است در خصوص تعیین نرخ فوالد در بورس، موضوع در دستور کار جلسه 
سه شنبه هفته آینده شورای عالی بورس قرار گیرد. وی با ابراز مخالفت با هر گونه قیمت گذاری دستوری در بورس 
تصریح کرد: هر گونه قیمت گذاری در بورس، اساسًا مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ 
ضمن اینکه معتقدم قیمت گذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی شود و صرفًا جابجایی منافع ایجاد خواهد 
کرد؛ به ویژه در مورد قیمت گذاری محصوالتی که شرکت تولیدکننده آن، در بورس حضور دارد، نرخ گذاری عماًل به 

منافع میلیون ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده ای خاص خواهد شد.
اسالمی بیدگلی اظهار داشت: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته 
و صرفًا به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم، بازهم قیمت گذاری دستوری در بورس، کار صد درصد 
غلطی است. وی گفت: مطابق با قانون، قیمت گذاری کاالهای پذیرفته شده در بورس، ممنوع است؛ ضمن اینکه 
قانون اصل ۴۴ نیز به صراحت اعالم کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، تصمیم به قیمت گذاری 
کاالیی بگیرد، حتمًا مکلف است مابه التفاوت نرخ را برای شرکت های تولیدکننده، از طریق »ردیف های بودجه« و 
»کسر مالیات« جبران کند؛ بنابراین هر گونه قیمت گذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن، 
دارای ضوابط خاص خود است. »فساد« وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر 
نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم، باید گفت که بهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که قیمت ها را 
کنترل کندوی اظهار داشت: به عنوان یک پژوهشگر حوزه اقتصادی، معتقدم که قیمت گذاری دستوری اقدامی 

بسیار اشتباه بوده و منطبق بر ساز و کارهای بورس نیست.
عضو شورای عالی بورس، در پاسخ به این سوال که چه موضوعی وزارت صنعت را به مسیر اشتباه قیمت گذاری 
دستوری فوالد در بورس کشانده است، گفت: نظر شخصی من این است که »فساد« وزارت صنعت را به سمت اتخاذ 
چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم، باید گفت که بهانه وزارت صمت آن 
است که قیمت ها را کنترل کند؛ در حالی که این هدف از طریق قیمت گذاری دستوری رخ نخواهد داد و در نهایت، 

آنچه که به دست مصرف کنندگان نهایی می رسد، کاالیی با نرخ بازار آزاد است.

نمای نزدیک

وزیر نیرو گفت:  در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ب��ه ع��راق آمادگ��ی داری��م که ام��کان تش��کیل صندوق 
سرمایه گذاری مش��ترک را بین دو کشور فراهم کنیم تا از 
این طریق بخش های خصوصی دو کش��ور بتوانند با امکان 

بیشتری طرح های خود را به اجرا دربیاورند.

  رض��ا اردکانیان. وزیرنیرو   با حض��ور در آئین آغاز به کار 
چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی توسعه همکاری های 
ای��ران و عراق که با حضور مدیران عالی  رتبه دو کش��ور و 
تنی چند از فعاالن اقتصادی در س��اختمان ستادی وزارت 
نی��رو برگزار ش��د، اف��زود: در زمینه انرژی، ب��رق و گاز و 
همچنین منابع آبی، آمادگی داریم توافق های انجام شده را 
عملیاتی و همچنین توافقنامه های جدیدی را در چارچوب 
موافقت نامه های قانونی موجود تدوین کنیم و همکاری های 

دو کشور در این دو عرصه نیز توسعه پیدا کند.
وی افزود: این اجالس بعد از شش سال وقفه، امروز و فردا 
در تهران برگزار می ش��ود و مصادف با نخس��تین س��الگرد 
ش��هادت حاج قاسم س��لیمانی و حاج ابومهدی المهندس 
است که این شهادت و سالگرد را به پیشگاه رهبران، دولت 

و مردم دو کش��ور دوست و برادر تس��لیت و تعزیت عرض 
می کن��م. اردکانیان گفت: امید اس��ت ای��ن اجالس که با 
حضور فعال هیئت بلندمرتبه عراقی و ایرانی در بخش های 
دولت��ی و خصوصی ادام��ه خواهد یافت و ب��ا مذاکرات دو 
جانبه دو هیئت به امضای اس��نادی در توسعه همکاری ها 
منجر خواهد شد، مس��یر توسعه روابط اقتصادی و تجاری 
را هموارت��ر کند. وزیر نیرو اضافه کرد: بعد از س��فر رئیس 
جمهوری اس��المی ایران به عراق و سفر نخست وزیر فعلی 
و نخس��ت وزیر س��ابق عراق به تهران و توافق هایی که در 
سطوح عالی میان رهبران دو کشور انجام گرفته امید است 
کمیسیون مشترک همکاری  های اقتصادی بتواند طرح های 
اجرایی مربوط به عملی کردن منویات رهبران سیاسی دو 

کشور را به نتیجه برساند.

وی گف��ت: ب��رای توس��عه مناس��بات تج��اری نیازمن��د 
موافقت نامه های متع��ددی از جمله اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل، تعرفه 
ترجیحی، همکاری های گمرکی و توافق هایی از این دست 
هس��تیم که امیدواریم مراحل تدوین،  امضا و پیگیری  آنها 

در دستور کار قرار بگیرد.
وزیر نیرو گفت: بحث توس��عه خط��وط مواصالتی بین دو 
کش��ور و تس��هیل امر حمل و نقل از جمله حمل یک سره 
کاال نقش مهمی در توس��عه روابط تجاری خواهد داش��ت، 
امیدواریم با مذاکرات پیش رو و جلس��اتی که وزیر تجارت 
ع��راق ب��ا وزرای ایرانی و مقام های مس��ئول و همچنین با 
معاون اول رئیس جمهوری در خالل سفر خواهند داشت، 

قدم های خوبی نیز در این عرصه برداشته شود. پاون 

   وزیر نیرو اعالم کرد؛

آمادگی ایران برای تشکیل 
صندوق سرمایه گذاری مشترک 

میان تهران و بغداد


