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استانداردهای
جدید برای

اقتصاد

خودروهای
داخلی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تدوین استانداردهای جدید برای تولید خودروهای
داخلی ،گفت :تکلیف خودروهایی که هم اکنون با استانداردهای جدید منطبق نیستند تا پایان امسال
مشخص میشود و در آن زمان ،حتما تولید چند مدل خودرو متوقف خواهد شد .نیره پیروزبخت در
مورد اســتاندارد بودن یا نبودن خودروهایی که هم اکنون در کشور تولید میشوند ،گفت :بر اساس
استانداردهای فعلی ،خودروهایی که هم اکنون در ایران تولید می شوند استاندارد هستند؛ بر اساس

اســتانداردهای کنونی 52 ،قطعه یا مجموعه خودرو باید استاندارد داشته باشد و خودروساز باید در
تامین این قطعات از کاالهای اســتاندارد استفاده کنند .وی ادامه داد :بر اساس برنامهای که برای
تولید خودرو تدوین و به خودروســازان اعالم کرده ایم ،استانداردهای خودرو در بخشهای قطعه،
مجموعهها و الزامات از  52استاندارد به  83استاندارد افزایش پیدا کرده است که خودروسازان امسال
باید تولیدات خود را با الزامات جدید منطبق کنند.

در دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانك و بيمه مطرح شد:

حماسه اقتصادی در پرتوی اقتصاد مقاومتی

دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانك و بيمه فعاليت
خود را آغاز كرد .مراســمي كه چهرههــاي دولتي در آنها
حضور پررنگي داشــتند .علي طيبنيــا ،وزير اقتصاد ،از نرخ
رشــد اقتصادي كشور در سال گذشــته گزارش داد .ولياهلل
ســيف ،رئيس كل بانك مركزي ،صحبتهايــي را درباره
سياســتهاي بانكي مطرح كرد و محمدجواد ظريف ،وزير
امور خارجه كشــورمان ،از آغاز حماسه اقتصادي در پرتوي
اقتصاد مقاومتي سخن گفت.
ولیاهلل ســیف در مراســم آغاز به کار دهمین نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمــه گفت :بالغ بر  ۴۷۷هزار میلیارد تومان
در یازده ماهه ســال  ۹۵از سوی بانکها پرداخت شده است
که بخشــی از آنها به تمدید تســهیالت مساله دار گذشته
اســت .این در حالی است که تامین مالی بنگاههای کوچک
و متوســط در سال گذشته ،موفق ترین طرحی بود که نظام
بانکی توانست با هدف تحریک اقتصاد و با هماهنگی سایر
دســتگاهها ،به انجام برساند .رئیس کل بانک مرکزی افزود:
یکی از دغدغههای بانک مرکزی مراقبت از توان و استحکام
مالی بانکها است تا ضامن تداوم کسب و کار آنها و استمرار
خدمت رسانی به اقتصاد باشند .بنابر این ،اصالح ساختار نظام
بانکی یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی است که
مطالعات مرتبط با آن ،از ابتدای دولت یازدهم آغاز شــده و
اکنون به اتمام رسیده است.ســیف گفت :پرداخت نرخهای
باالی ســود توســط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه
مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی ،میتواند نشاندهنده
ریسک بیشــتر عملیات بانک باشد و سپردهگذاران باید آگاه
باشــند که این نرخ باالتر ،بهای ریسکی است که میشوند
و منطق ًا باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند .رئیس شورای پول
و اعتبار یکی از دغدغههای بانک مرکزی در زمان حاضر را
مراقبت از توان و اســتحکام مالی بانکها دانســت و گفت:
این موضوع به این دلیل مورد توجه اســتکه ضامن تداوم
کســبوکار و امکان خدمترســانی به اقتصاد را فراهم می
کنــد و امروز مایلم در این گردهمایــی که بخش بزرگی از
ذینفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند ،برخی برنامهها
و مالحظات بانک مرکزی در راســتای ایفای مسئولیتهای
خود بهویژه حفظ و ارتقای ثبات و سالمت نظام بانکی را به
اختصار بیان کنم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصالح ســاختار

نظــام بانکی یکی از مهمتریــن اولویتهای بانک مرکزی
است خاطرنشان کرد :اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع
که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شــده بود ،به اتمام رسیده و
تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصالح ساختار را فراهم
کرده اســت .وی افزود :امروز نظــام بانکی از دو عدمتعادل
اساسی رنج میبرد؛ عدمتعادل «دارایی-بدهی» و عدمتعادل
«درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد .برنامه
اقدام مناســبی در این زمینه تدوین شــده که اکنون بهطور
ک مرکزی ،کمیسیون اقتصادی دولت
جدی در دستور کار بان 
و ســتاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد .مکمل این برنامه ،برنامه
اقدام دیگری است که باید بهطور موازی به آن پرداخته شود.
این برنامه« ،اصالح ساختار نظام کسبوکار» است که باید
با توجه به شعار اعالمشــده مقاممعظم رهبری در راستای
اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.
رئیــس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از ســخنان
خود به موضوع سود ســپردها پرداخت و اظهارکرد :یکی از
متغیرهای کلیدی که در هــر دو برنامه اقدام ،دارای اهمیت
اساسی است ،سود سپردههای بانکی است که کاهش آن هم
بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانکها مؤثر است و هم هزینه
ســرمایه بنگاههای اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش
افزوده اقتصادی را به حاشــیه مثبت میرســاند .وی افزود:
بنابراین در شــرایط موجود که ساختار بهشدت صدمه دیده
داراییهای نظام بانکی بــا حجم غیرمتعارفی از داراییهای
منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی
شــده اســت ،باید از ا ِعمال سیاســتها و اقدامات ناسازگار
تأثیرگذار بر بازار پول جداً اجتناب شــود .رئیس شورای پول
و اعتبار در خصوص الــزام بانک ها به اجرای کامل صورت
های مالی مطابق با نمونه تدوین شــده بانک مرکزی به سه
نکته اشاره و عنوان کرد  :اول اینکه اعضای صنعت بانکداری
قبل از آنکه شرکت پذیرفتهشده در بورس باشند ،یک بانک
هســتند که باید تحت نظارت مقام ناظر بانکی فعالیت کرده
و تمام الزامات فعالیتی و احتیاطی ابالغشده را رعایت کنند.
این اصل پذیرفتهشــدهای است که در تمام دنیا به آن عمل
میشــود .وی افزود :دوم اینکه نظام بانکداری بدونربا ،یک
سلسله الزامات افزون بر استانداردهای عمومی حسابداری و
گزارشگری مالی را تکلیف میکند که رعایت آنها بهموجب
قانون و مقررات ذیل آن الزامی اســت .بهعنوان مثال ،ارائه

توافق ایران و توتال در پارسجنوبی

مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت ایــران از امضای
توافقنامه نهایی بین وزارت نفت و شــرکت توتال در
زمینه توســعه فاز  ۱۱پارس جنوبی تــا آخر فروردین
خبر داد .علی کاردر با اشــاره بــه امضای حدود ۲۰
تفاهــم نامه و با خارجی ها اظهــار کرد :و تفاهمنامه
با شرکتهای بینالمللی نفتی که بسیار معتبر هستند
امضا شــد ،جز تعدادی که تقاضــای مطالعه میدانی
مشــترک را داشــتند ،هرکدام از شرکتها یک میدان
را برای مطالعــه انتخاب کردند .مدیرعامل شــرکت
ملی نفت ایران درمورد مذاکــره با توتال در زمینه فاز
 ۱۱پارس جنوبی توضیــح داد :در حال حاضر با توتال
برای فاز  ۱۱در مرحله مذاکره برای قرارداد هســتیم و
مباحث مالی آن حل شده است .قبل از سال جدید تیم

توتال دو هفته در تهران حضور داشــت و مذاکرات به
صورت فشره انجام میشد .فکر میکنم قرارداد و توافق
نهایی تا آخر فروردین امضا شود .كاردر ادامه داد :طبق
اطالعاتی که ما داریم تاکنون رای دادگاهی برای توتال
صادر نشــده و فقط دادخواست برای آنها زده شده و
محکومیت ندارد .مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران
با اشــاره به ســابقه حضور توتال در ایران اظهار کرد:
شرکت توتال بعد تحریم جزو اولین شرکتها بوده که
داخل ایران آمده و این به این معنا است که می خواهد
یک رفتار مستقالنه انجام دهد .مدیرعامل این شرکت
اعالم نکرد از قوانین آمریکا تبعیت میکند ،بلکه اعالم
کرد اگر قوانین بین المللی محدودیتهایی اعالم کند
مجبور به تبعیت هستیم.

یک صورت مالی مستقل تحت عنوان عملکرد سپردههای
سرمایهگذاری برای پاسخگویی به طبقهای از سرمایهگذاران
که در درآمدهای مشاع ،شــریک سهامداران بانک هستند،
ضرورت مییابد .در نظام بانکــداری ایران ،این ضرورت نه
بهدلیل مقاصد خاص نظارتی ،بلکه بخشــی از گزارشگری
مالی با مقاصد عمومی است وهمسنگ گزارش به سهامداران
تلقی میشود .این یک اصل قطعی مبتنی بر قانون و منطق
حاکم بر چارچوب نظری گزارشــگری مالی میباشد .سیف
نکته سوم حائز اهمیت و توجه در موضوع صورت های مالی
بانک ها را اینگونه عنوان کرد :تأکید بانک مرکزی بر اجرای
مرحلــهای و برنامهریزیشــده  IFRSدر نظام بانکداری
ایران تارســیدن به پوشــش کامل الزامات اســتانداردهای
بینالمللی گزارشــگری مالی است .رئیس شــورای پول و
اعتبار به اقدامات حــوزه نظارتی بانک مرکزی در خصوص
شفاف ســازی صورت های مالی در سال های اخیر اشاره و
تاکید کرد :معاونت نظارتی بانک مرکزی در طول دو ســال
گذشته ،ســعی کرده است با شفافسازی صورتهای مالی،
مراقبت از احتســاب ذخایر کافی بهویژه در رابطه با مطالبات
مشکوکالوصول و ممانعت از شناسایی سودهای موهوم که
سالمت مالی بانک را به مخاطره میاندازد ،اقدامات تدریجی
و برنامهریزیشــدهای را در راستای ثبات مالی عملی سازد.
با اســتقرار مدل نوین نظارت از ســال جاری این اقدامات
بهنحو جامعتر ،منظمتر و فراگیرتر انجام خواهد شــد .اگرچه
صیانت از حقوق ســپردهگذاران غایب در تصمیمگیریهای
بانک ،وظیفه مهم معاونت نظارتی بانک مرکزی اســت ،اما
درعینحال ،توجه به حقوق و منافع سهامداران بالفعل و بالقوه
نیز همواره مورد توجه بوده است.

رشد اقتصادی  ۹۵به  ۸درصد رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی از دســتیابی به رشد اقتصادی
 ۸درصدی در ســال  ۹۵خبر داد و گفــت :تولید غیرنفتی و
اشتغالزا باید در دستور کار قرار گیرد .علی طیبنیا در دهمین
نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه گفت :دولت یازدهم توانست
با اتکای سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و
همکاری همه ارکان نظام ،رشد منفی  ۶.۸درصدی را به نرخ
رشــد مثبت تبدیل کند که برآورد می شود تا پایان سال ۹۵
بیش از  ۸درصد باشــد .نرخ تورم  ۴۰درصدی نیز جای خود
را اکنون به تورم تک رقمی داده اســت .وزیر امور اقتصادی
و دارایی افزود :جهش های بیش از  ۹۰درصدی در متوسط
ســاالنه نرخ ارز ،جای خود را به نوســانات اندک و حدود ۵
درصدی داده است ،به نحوی که شاخص فالکت که حاصل
جمــع تورم و بیکاری اســت ،از  ۴۲.۶درصد به  ۲۱.۴درصد
رسیده اســت ،در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور
بازگشــته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت
فالک مردم ،خاتمه یافته است .وی تصریح کرد :اگر کاهش
شــدید قیمت های نفت در ســال  ،۹۳روند بهبود را کند یا
معکوس نمی کرد ،بهبود اقتصادی گسترده تر از این رخ می
داد و مــردم بیش از این ثمــرات آن را لمس می کردند ،اما
دســتاوردهای دولت تنها محدود به این شاخص های اصلی
اقتصاد کالن نبوده اســت ،بلکه دولت در کنار سیاستهای
کوتاه مــدت پولی ،مالی و ارزی و تجــاری مجموعه ای از
اقدامات بلندمدت برای اصالح ساختارهای اقتصادی کشور
را در دســتور کار خود قرار داده اســت ،در عین حال با ابالغ
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری،
آنها را با این چارچوب همراستا نموده و گسترش داده است.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت :ســال  ۹۶از این جهت
تعیین کننده اســت که مقام معظم رهبری با سیاســتهای
کلی اقتصاد مقاومتی ،نقشــه راه پیشرفت اقتصادی کشور را
مشخص کرده اند ،ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب بخشی به
اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم
ســازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز
تعیین نمودهاند.طیب نیا گفت :امســال سالی است که تولید
غیرنفتی و اشتغالزا باید رونق یابد و سهم اصلی را در تحقق
هدف نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد.

افزایش تسهیالت تولید  
با تغییر

سیاستهای بانکی
عضـو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت :رویه کاهش نرخ
تســهیالت و سپردهها در بانکهای کشــور باید ادامه یابد تا
سرمایهها به سمت تولید برود و نظام بانکی در خدمت تولید و
صنعت قرار بگیرد .حمیدرضا صالحی در گفتوگو با خبرآنالین
با بیان اینکه تغيير پارادايم در نظام بانکی از ضروریات اســت
و بايــد به جايي برســيم كه بانكها در ســود و ضرر در كنار
توليدكنندگان باشند،اظهارداشــت :بدهي يك واحد صنعتي در
صورت معوق شدن بعد از مدتي به دو تا سه برابر افزايش می
يابد كه متاسفانه در حال حاضر در مواردي موجب ضبط اموال
صاحبان صنايع شده است .وی افزود :بانكها ميتوانند به جاي
گرفتن وثایق از بنگاهها براي دادن تسهيالت براي جايگزيني
وثایق و اعتبارسنجي شركتها از تشكلهاي مربوطه كه آنها

در آنجا عضو هستند مشــاركت بطلبند ،چراكه اين تشكلها
هستند كه از همه بهتر از وضعيت اعتباري بنگاهها آگاه هستند
و اگر شركتي توان برگرداندن وامها را نداشته باشند ،تشكلها
ميتواننــد اعتبارات را تضمین كنند .این فعال تجاری تصریح
کرد :بانكها طي ســالهاي اخير نتوانستهاند منابع مناسب را
در اختيار بخش توليد بگذارند .وی افزود :نرخ تسهيالت فعلي،
هنوز براي صنعت كشــورمان مناسب نيست و با حاشيه سود
بســيار اندكي كه در توليد حاكم است صاحبان توليديها را از
اخذ وامهاي گران دور كرده است .به گفته صالحي با سياست
اخير نظام بانكي ميتوان متصور شــد كــه در آينده اين روند
تغيير خواهد كرد و تســهيالت بيشــتري به توليد داده خواهد
شد.

شروع طرح مسکن اجتماعی در فاز مسکن استیجاری از خرداد
معاون امور شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی از شروع
اجرای فاز اول مسکن اجتماعی در خرداد ماه خبر داد و گفت:
مسکن اجتماعی در فاز مسکن استیجاری در خردادماه پس از
ابالغ بودجه اجرایی میشود .جواد حقشناس در گفتگو با ایلنا
درباره زمان اجرای طرح مسکن اجتماعی اظهار داشت :ایده
دولت یازدهم برای تامین مسکن کم درآمدها برنامه جامع و
مختصری است که مشــمول گروههای حقیقی فاقد درآمد
میشــود که در دنیا این طرح تحت عنوان مسکن اجتماعی
شــناخته شده اســت .وی افزود :مقدمات و چارچوب نظری
این طرح از ابتدای این دولت شــروع شــد و در طرح جامع
مطالعات مفصل آن آمده اســت و برای اجرای آن از تجربه
دنیا استفاده کردیم.
معاون بنیاد مســکن انقالب اسالمی با بیان اینکه چیزی

حدود ســه الی چهار میلیون خانوار شامل این طرح میشوند
گفــت :هرچند قرار بــود این طرح زودتر به اجرا برســد اما
مشکالت مســکن مهر و پیشبینی منابع اجرایی این طرح،
دولت را قانع کرد تا ابتدا مســکن مهر را به سرانجام برساند
و بعد مســکن اجتماعی را اجرایی کند .حقشناس ادامه داد:
اوایل ســال گذشته طرح مسکن اجتماعی به سازمان برنامه
پیشنهاد داده شد و سازمان هم با این طرح موافقت کرد و در
مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت .وی با اشاره به دستگاههایی
که در طراحی و اجرای طرح مسکن اجتماعی دخیل هستند
اظهار داشــت :وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،بانک مرکزی ،بانک مسکن ،سازمان برنامه ،کمیته
امــداد ،ســازمان بهزیســتی و وزارت کار از جمله نهادها و
دستگاههای درگیر در اجرای مسکن اجتماعی هستند.

معاون بنیاد مســکن انقالب اسالمی گفت :در طرح اولیه
قرار بر این بود که برنامه شــش ســاله مسکن اجتماعی از
ســال  95شروع و تا پنج ســال دیگر در قالب برنامه ششم
ادامه پیدا کند اما در ســال گذشــته این طرح در بسیاری از
کمیســیونها و نهادهای مرتبط با آن مطرح شد و در نهایت
اواخر ســال گذشته به تصویب رسید .بنا بر این سال گذشته
اجرایی نشد .حقشــناس ادامه داد :قرار بر این است که در
طرح مســکن اجتماعی و حمایتی ســاالنه  100هزار واحد
مســکن حمایتی در قالب مسکن ملکی و مسکن اجتماعی
در قالب مســکن اســتیجاری بــه اجرا برســد .وی با بیان
اینکــه برای اجرای این طرح  2هــزار و  400میلیارد تومان
تســهیالت پیشبینی شــده اســت گفت :قرار است بانک
مرکزی تســهیالت مورد نیاز را با نرخ سود  5درصد تامین

کند .حقشناس گفت :هزینه یارانهای آن در بخش پرداخت
یارانه مستقیم و تســهیالت بانکی  200میلیارد تومان است
که بنا اســت ســازمان مدیریت از محل یارانهها این بودجه
را تامین کند .منتظر این هســتیم که سازمان برنامه ،بودجه
ســال  96را ابالغ و تخصیص دهــد و پس از آن طرح اجرا
میشــود .معاون بنیاد مسکن انقالب اســامی با تاکید بر
اینکه طرح مســکن اجتماعی خردادماه با تخصیص بودجه
در فاز مســکن اســتیجاری به اجرا میرسد گفت :در بخش
ســاخت هم کسانی که مسکن مهر فاقد متقاضی را انتخاب
کنند میتوانند از کمکهای  7میلیون تومانی استفاده کنند.
حقشــناس تاکید کرد :اگر منابع مورد نیاز تامین شود طرح
مسکن اجتماعی به ســرعت به اجرا میرسد و پیش خواهد
رفت.

تهران میزبان بیستمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران-پاکستان  

بیســتمین نشســت کمیسیون مشــترک همکاریهای
اقتصادی ایران و پاکســتان روزهای  28و  28فروردین ماه
جاری(دوشــنبه و سه شــنبه هفته جاری) به میزبانی تهران
برگزار میشود.
یــک هیات اقتصادی-تجاری پاکســتان متشــکل از
معاونان و مدیران بخش های مختلف وزارتخانههای اقتصاد،
بازرگانی ،نفت ،صنایع ،ارتباطات ،برق ،بنادر و کشــتیرانی و
مســئوالن بانکی و اتاقهای بازرگانی این کشــور با هدف
شرکت در نشست یاد شده ،امشب عازم تهران خواهند شد.
'عبدالقادر بلوچ' وزیر امور مناطق مرزی پاکستان به عنوان
نماینده عالی دولت ،ریاست هیات پاکستانی را در نشست یاد
شده برعهده خواهد داشت.
بیســتمین نشست کمیســیون مشــترک همکاریهای

اقتصادی ایران و پاکســتان تنها چنــد روز پس از امضای
توافقنامه ای میان بانک های مرکزی دو کشــور در تهران
برای تسهیل همکاری های بانکی و انجام مکانیسم پرداخت
میان دو کشور برگزار خواهد شد.
امضای این توافقنامه که روز (جمعه در تهران انجام شد،
می تواند بســتر مناسبی برای برای انجام توافق های بیشتر
در جریان نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی
دو کشور باشد.
مواردی نظیر توافقنامه تجارت آزاد ،از ســرگیری مبادالت
بانکی ،همکاری های دو کشــور در حوزه انرژی ،بررســی
راههای گسترش مبادالت تجاری ،مقابله با تجارت غیرقانونی
میان دو کشــور ،افزایش فعالیت گذرگاههای مرزی ،تقویت
بازارچه های مرزی ،تســهیل فعالیت تجــار و بازرگانان دو

کشــور با هدف ارتقای حجم مبادالت تجاری و  ...از جمله
موضوع هایی اســت که قرار اســت در بیســتمین نشست
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان
مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار گیرد.
دکتر حســن روحانــی رئیسجمهوری اســامی ایران و
محمد نواز شریف نخستوزیر پاکستان پیشتر در مالقاتها
و تماسهایی که در ماه ها و ســال های اخیر داشته اند ،بر
ضرورت افزایش مبادالت تجاری میان دو کشور همسایه به
پنج میلیارد دالر ظرف چند سال آینده تاکید کرده اند.
فعــال نبودن کانالهــای بانکی میان دو کشــور یکی از
اصلیترین دالیــل پایین بودن حجم مبادالت تجاری میان
ایران و پاکســتان است .در شــرایط کنونی ،حجم مبادالت
تجاری رســمی بین ایران و پاکســتان حــدود یک میلیارد

دالر اســت که با توجه به پتانســیل های فراوان دو کشور
بــرای همکاریهای اقتصادی و تجاری ،رقمی ناچیز بوده و
رضایتبخش نیست .نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک
همکاریهــای اقتصادی ایران و پاکســتان روز  17آذر ماه
ســال  1393به میزبانی پاکستان برگزار شد که 'علی طیب
نیا' وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اســامی ایران،
ریاســت طرف ایران را در آن نشســت برعهده داشــت .در
نوزدهمین کمیســیون مشــترک اقتصادی ،عالوه بر سند
نهایی اجالس 5 ،یادداشــت تفاهم در زمینه تشکیل کمیته
مشترک سرمایهگذاری ،صنایع دستی ،شهرکهای صنعتی و
صنایع کوچک و خواهرخواندگی بنادر شهید رجایی با کراچی
و چابهار با گوادر به امضای طرفین رســید .سند نهایی این
اجالس نیز در  66بند توسط طرفین امضا شد.
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یادداشت

بهرهی بانکی ،آفت تولید
سید علی معصومی

با یک بررسی اجمالی میتوان دریافت که بازار پول یکی از مهمترین رقبای بازار سرمایه
است .البته عکس این گفته صحیح نیست ،چرا که بازار سرمایهی ما هنوز بسیار کوچکتر از
آن است که بتواند با بانکها رقابت داشته باشد .در واقع با ورود بخش کوچکی از سرمایهی
بانکها به بورس ،شــاخص بورس میتواند رشد چشــمگیری داشته باشد ولی بانکها نه
تنها آســیبی نمیبینند ،بلکه در میانمدت و دراز مدت با بهبود کلی شــاخصهای کالن
اقتصادی نفع ایشــان هم بیش از پیش تامین میگردد .شاید این اتفاق بخشی کمهزینه و
موثر از روند بهبود کلی اقتصاد ما باشد ،چرا که با حرکت کشور به سمت اقتصاد آزاد و باز
شدن دروازههای مالیمان به روی سرمایه گذاران خارجی ،نیازمند رشد بورس هستیم .هم
مطابق همان عبارت رایج که میگویند بورس اوراق بهادار ویترین هر سیســتم اقتصادی
است ،و هم به این دلیل که با حرکت از اقتصاد بانک-محور به سمت اقتصاد بازار-محور
یک گام به سمت اقتصاد آزاد و متکثر برداشته ایم ،چرا که بازار سرمایه محل دخیل شدن
سرمایههای خُ رد مردم در اقتصاد کالن و تصمیمگیری خر ِد جمعی برای تعیین نرخهاست،
و گریزگاهی از انحصار اقتصادی.
نرخ بســیار باالی سود بانکی از دو جهت بر بازار ســرمایه تاثیر منفی دارد .اول اینکه
باعث خروج نقدینگی از بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بورس و ســرریز شــدن آن
به ســمت بانکها شــده و بیاعتنایی به این اخطارها کار را به جایی رسانده که تاثیر این
خروج نقدینگی را به صورت رکودی سنگین در اقتصادمان میبینیم .صد البته که این رون ِد
رشد سرسام آور و عجیب نرخ بانکی رفته رفته طی سالها اتفاق افتاده و نمیتوان هیچ فرد
به خصوصی را مســئول رفع آن دانست (گرچه احتماال بسیاری از مقصران اصلی در حال
حاضر هیچ مسئولیتی در هیچ نهادی ندارند) ،و بیشتر از همه نیازمند عزم جدی در سطح
ملی اســت .الزم است بدانیم اگر تصمیمی برای تغییر این روند نداشته باشیم روال فعلی
به همان ترتیب سابق برقرار خواهد ماند ،یعنی بانکها با بهرههای باالتر و باالتر اقدام به
جذب نقدینگی میکنند و در نتیجه با بهرههای باالتر و باالتر وام میدهند .بدهکاران بانکی
توان تســویهی بدهیهای معوقهشان را نخواهند داشت و نقدینگی بانکها پایین میآید.
بدهکار بانکی ورشکست میشود چرا که هیچ کجا نمیتواند دست به فعالیتی با سود باالتر
از بهرهی وامی که گرفته بیابد .تولیدکنندگان ورشکست میشوند و تولید کمتر میشود .رکود
تشدید میشود و تورم باال میرود و بانکها باز نرخ بهره را باالتر میبرند و این سیکل معیوب
دوبــاره و دوباره ادامه مییابد .نکتهای که میتوان به عنوان نقطهی اثر دوم ســود بانکی
بر بازار بورس مشــاهده کرد بدهی بانکی آنها است .بسیای از شرکت های بزرگ با نرخ
تولید و فروش عالی که در واقع در زمینه صنعت و بازاریابی هیچ مشکلی ندارند ،به علت
بدهی های بانکی و آیتم «هزینه مالی» یا همان سود بانکی که سالیانه میپردازند زیانده
میگردند یا سودشــان به شدت افت میکند .از طرف دیگر با نگاهی به صورتهای مالی
بانکها حجم باالیی از مطالبات وصول نشــده را میبینیم که ســال به سال بر حجمشان
افزوده میگردد و عمال میبایست از جایی به بعد ذیل آیتم مطالبات مشکوک الوصول ذکر
شــوند ،که البته به دالیلی نامعلوم این اتفاق نمی افتد .اینگونه است که میبینیم در عمل
سود بانکی تبدیل شده به یک عدد منفی مخرب و سمج در صورتهای مالی وام گیرنده،
و در طرف دیگر یک عدد مثبت پوشالی در صورت مالی وام دهنده و در واقع در هیچ کجا
به جز روی کاغذ «وجود ندارد» .گرچه این یادداشت یک یادداشت اقتصادیست ،ولی شاید
بد نباشد در همین لحظه به یاد بیاوریم که پیش از این به ما وعده داده شده که «خداوند ربا
را محو میگرداند» .به نظر میرسد اگر قصد ترمیم وضعیت اقتصادی کشور و فعالسازی و
رشد بنگاههای اقتصادی را داشته باشیم ،باید راه رفته در جهت افزایش نرخ سود بانکی را
برگردیم و عالوه بر آن بیش از پیش در جهت اقتصاد بازار-محور و به کارگیری نقدینگی
ی از بخش غیرفعال
موجود در جهــت تولید حرکت کنیم .گام اول خارج کــردن نقدینگ 
(بخوانیم بانک) و منتقل کردن آن به بخش فعال یا همان بازار است.
حاشیه بازار

ورود موقت خودروهای پالک کیش
تا پایان فروردین

مهلت صدور مجوز ورود موقت برای خودروهای پالک منطقه آزاد کیش تا پایان
فروردین ماه برقرار است.
مهــدی اقبالی مقدم ،مدیرکل گمرک کیش با اعــام این خبر گفت :با توجه به
شرایط جغرافیایی منطقه آزاد کیش ،مطابق روال سنوات گذشته گروهی از ساکنان
جزیره کیش در ایام نوروز برای مســافرت به سرزمین اصلی نسبت به ورود موقت
خودرو اقدام میکنند که گمرک جهت برقراری مجوز ورود موقت خودروهای ساکنان
این منطقه به تعداد  ۲۵۰دستگاه موافقت کرده بود که این تسهیالت صرفا تا پایان
فروردین ماه برقرار اســت .وی اظهار کرد :مرکــز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی گمرک ،آبان ماه سال گذشته ورود موقت خودروهای دارای پالک مناطق
آزاد به سرزمین اصلی را ممنوع اعالم کرد و تسهیالتی که گمرک کیش برای ورود
موقت خودروهای ســاکنان منطقه پس از اخذ مجوز در نظر گرفته ،صرفا برای ایام
نوروز بوده و تا پایان فروردین ماه اعتبار دارد .اقبالی مقدم ،تصریح کرد :این تسهیالت
با توجه به مشکالت متعدد ســاکنان منطقه آزاد کیش جهت مسافرت به سرزمین
اصلی در ایام نوروز و پس از درخواست مدیر عامل منطقه آزاد جهت تسهیل در تردد
ساکنان این منطقه صورت گرفته است.
آخرین خبر

  قیمت نان تغییر نمیکند

رئیس اتحادیه نان ســنتی تهران گفت :به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و سبکتر
کردن آب ،با نصب دستگاههای سبک تصفیه در مسیر لوله کشی آب شهری عملیات
تصفیه مجدد داخل واحد صنفی انجام میشود .قاسم زراعتکار در گفتگو با اقتصادآنالین
درخصوص قیمت نان در واحدهای صنفی پخت نان در سال  96گفت :بر اساس آخرین
مصوبه ای که از سال  93به نانوایی ها ابالغ شده است ،قیمت نان تا کنون بدون تغییر
بوده اســت و در صورت ابالغ نشــدن مصوبه جدید در سال جاری این قیمت تغییری
نمیکنــد .وی افزود :هزینه های واحد صنفی پخت نان باال رفته اســت و واحدهای
صنفی نسبت به قیمت ها معترض هستند ،اما هنوز خبری از جلسه نرخ گذاری مجدد
برای نان نیست .در حال حاضر بخش عمده درآمد واحدهای صنفی صرف تهیه مجدد
آرد میشــود و باقیمانده درآمد یک واحد صنفــی جوابگوی درآمد  4کارگر نانواییها
نیســت .رئیس اتحادیه نان سنتی تهران در خصوص برنامههای این اتحادیه در سال
 ،96گفت :این اتحادیه در ســالهای گذشته دو توافق مهم با دانشگاه شهید بهشتی و
ســازمان فنی و حرفه ای تهران به امضا رساند .طی قرار داد اول مقرر شده است این
دانشگاه نسبت به ساخت دستگاه تصفیه آب جهت نصب در واحدهای صنفی اقدام کند.
وی ادامه داد :به علت رعایت مســائل بهداشتی و سبک تر کردن آب لوله کشی ،این
دستگاه آب مصرفی نانواییها را تصفیه می کند تا جهت تهیه خمیر نان مورد استفاده
قرار گیرد .این دســتگاهها در مرحله اول در  200واحد صنفی نصب می شود و پس از
آن در مراحل بعد کل واحدهای صنفی نانوایی هم ملزم به اســتفاده از این دستگاهها
خواهند شد.

