7

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

اقتصاد

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تامین( تاپیکو) گفت :اگر پتروشیمی به این صورت بدون برنامه خصوصیسازی نمیشد ،ما عربستان را پشت سر میگذاشتیم .محمدحسن پیوندی در گفتگو با
ایلنا با تاکید بر لزوم راهاندازی بازرگانی واحد پتروشیمی اظهار داشت :با راهاندازی بازرگانی پتروشیمی در داخل کشور انسجام درونی به وجود میآید .وی افزود :اگر برندی تحت عنوان ایران مثل  pccداشته باشیم ،موفق
خواهیم بود .پیوندی با اشاره به اشتباه در خصوصیسازی بازرگانی پتروشیمی ،خاطرنشان کرد :بازرگانی پتروشیمی تولید نداشت ،فقط یک برند بود بنابراین ما میتوانستیم آن را حفظ کنیم .وی در ادامه درباره راهاندازی
اوپک پتروشیمی جهت قیمت گذاری جهانی محصوالت بیان کرد :بعید است که به این زودی بتوان این کار را کرد چون محصوالت پتروشیمی مانند نفت خام نیست که نوع آن در ایران ،لیبی و یا عربستان متفاوت باشد،
محصوالت پتروشیمی بستگی به اینکه ساخت چه کشور و یا کارخانهای باشد و یا این که چه کیفیتی داشته باشد قیمت آن متفاوت است بنابراین نمیتوان به صورت واحد و در سطح جهانی قیمت واحدی برای آن تعیین
کرد .پيوندي گفت :راهاندازی واحد بازرگانی پتروشیمی به نفع کشور خواهد بود.

راهاندازی اوپک
پتروشیمی ،به
زودی ممکن نیست

رونمايي از اولین وعده دولت جدید؛

یکسانسازی ارز ،در روز اول کار دولت دوازدهم

این روزها نرخ ارز در حالی روند رو به رشد را در پیش گرفته که
به نظر میرسد سیاستگذاری ارزی معکوس دولت برای کنترل
نرخ تورم ،روز بــه روز جنبه جدیتری به خود میگیرد؛ اکنون
دالر سودای گرانی دارد .ولی اهلل سیف ،رئیس کل بانک مرکزی
در يك برنامه تلويزيوني بار دیگر وعده داد که یکسانســازی
نــرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم صــورت میگیرد .این اولین
باری نیست که او از رسانه ملی ،خبر از برنامه جدی دولت برای
یکسانسازی قریب الوقوع نرخ ارز میدهد و میگوید که دولت
مصمم به اجرای این سیاست است؛ در حالیکه حداقل در چند
ماه آغاز به کار دولت دوازدهم ،به نظر نمیرسد که این سیاست
بتواند سرعت اجرایی خوبی داشته باشد؛ هر چه باشد ،کابینه در
حال تعویض است و از عمر مدیریتی سیف در این دوره هم فقط
یک ســال باقی مانده است .وی گفت :ما تصور میکردیم پس
از برجام ،تبادالت و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار
بگیرد و براســاس آن بتوانیم یکسانسازی نرخ ارز را عملیاتی
کنیم اما بهدلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی یکسانسازی
نرخ ارز به تاخیر افتاد.
رئیــس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعــد از برجام روابط
زیادی برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید ،گفت :بر اساس
برنامهریزیهای انجام شده یکسانسازی نرخ ارز اوایل دولت
دوزادهم عملیاتی خواهد شد .سیف گفت :فکر میکردیم بعد از
برجام ارتباطات بانکی در شــرایط مطلوبی قرار بگیرد و بتوانیم
یکسانسازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما چون روابط بین المللی
ناکافی است ،اجرای این برنامه به تاخیر افتاد؛ البته روابط زیادی
به نسبت قبل از برجام برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید.
وزیر جدید اقتصاد و یکسانسازی نرخ ارز
موضوع از این قرار اســت که برای اجرای هر سیاست مهم
پولی و بانکی به خصوص یکسانســازی نــرخ ارز ،باید اجماع
کاملی در کابینه وجود داشته و همه با هم ،مصمم برای اجرای
این سیاست باشــند ،چه آنکه اکنون هنوز تکلیف وزارت امور
اقتصادی و دارایی و وزیرش معلوم نیست و مشخص نشده که
چه کسی سکان وزارت اقتصاد را به دست خواهد گرفت و آیا او
هم ،به یکسانسازی نرخ ارز و اجرای قریب الوقوعش به اندازه
ولی اهلل ســیف ایمان دارد .در این میان کارشناسان هم بر این
باورند که در حال حاضر که سال اول کاری دولت دوزادهم است،
اگر اصالحات ساختاری پایدارکننده تورم در سطح پایین صورت

نگیرد ،نرخ تورم روند صعودی پیدا خواهد کرد .همچنین با توجه
به افزایش تقاضای ارز در نیمه دوم سال و احتمال دشوارتر بودن
افزایش نرخ ارز اعالمی بانک مرکزی به میزان قابل توجه ،در
صورتی که هر چه سریعتر فرآیند یکسانسازی نرخ ارز از طریق
کاهش فاصله نرخ ارز اســمی و بازار آزاد صورت نگیرد ،عمال
فرصت یکسانسازی ارز در سال  ۹۶نیز از بین خواهد رفت.
سودای گرانی ارز در سر بازار
اما این گفتههای رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است
که چند روزی هســت که دوباره ،نرخ ارز به خصوص دالر در
بازار روند رو به رشدی در پیش گرفته و به نظر هم نمیرسد که
قرار باشــد به این زودیها این روند ،متوقف شود .این در حالی
است که البته این افزایش خیلی فزاینده نیست و تقریبا ،نرخ ارز
با شیب آرامی رو به افزایش است؛ یعنی درست همان چیزی که
فعاالن اقتصادی بر این باورند که باید از ابتدای دولت یازدهم،
روندش آغاز میشــد .اما دولت ،چندان تمایلی به افزایش نرخ
ندارد؛ چراکه میخواهد بر اســب سرکش تورم ،همچنان سوار
باشد.
در این میان بر کســی هم پوشیده نیست که نرخ ارز ،یکی از
متغیرهای اصلی اقتصاد کالن است که هم تحت تاثیر مستقیم
و غیرمستقیم سیاستگذاریهای دولت قرار دارد و هم مولفهای
است که حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد ،به صورت
درونزا تعیین میشــود .از این رو اســت که سیاســتگذاران
میتوانند به طور مســتقیم یا از طریــق اثرگذاری بر وضعیت

اقتصاد ،بر تغییرات نرخ ارز موثر باشند .در واقع ،صاحب نظران بر
این باورند که به جای هدفگذاری نرخ ارز ،هدفگذاری تورم از
سوی دولت در پیش گرفته شده تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز
از نرخ ارز گرفته شود؛ در حالیکه با صعودی شدن نرخ تورم از
بهمن ماه  ،۱۳۹۵روند افزایش نرخ ارز اعالمی بانک مرکزی نیز
کاهش زیادی پیدا کرده است.
سیاستگذاری ارزی معکوس برای کنترل تورم
براساس آنچه که گزارشهای اقتصادی مراکز پژوهشی نشان
میدهد میانگین مطلق نرخ ارز بانک مرکزی از  ۲۵.۴تومان در
هر دالر در دوره خرداد تا دی ماه سال گذشته ،به  ۱.۹تومان در
هر دالر در بهمن ماه سال  ۹۵تا خرداد  ۹۶کاهش یافته است.
در واقع سیاســتگذار به بهانه کنترل روند صعودی نرخ تورم،
یکسانسازی ارز را به تعویق انداخته است؛ ضمن اینکه احتماال
هدف سیاستگذار از این سیاست ،کنترل انتظارات تورمی است؛
در صورتیکه اگر اصالحات ساختاری در بخش عمومی ،نظام
بانکی و بازارهای مالی انجام نشود؛ مسلما انتظارات تورمی و به
تبع آن نرخ تورم کاهش نخواهد یافت.
تمام اینها در شــرایطی است که کارکردهای اصلی نرخ ارز
به عنوان یک متغیر سیاستهای کالن ،تغییر در تراز تجاری یا
کنترل تورم داخلی است ،اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی تحت
عنوان گذر نرخ ارز بررســی میشــود؛ آنگونه که پیام نوروزی،
کارشناس ارشد مرکز بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
در گزارش خود آورده است ،این اثر در دو مرحله صورت میگیرد،

در مرحلــه اول تغییر نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی منتقل
میشود و در مرحله دوم ،تغییر قیمت اقالم وارداتی فبه قیمت
کاالهای عمده فروشی و مصرف کننده انتقال مییابد ،در این
ســاز و کار ،کاهش ارزش پول ملی همزمان با افزایش نرخ ارز،
قیمتهای باالتری را برای کاالهای وارداتی ایجاد میکند و در
نتیجه تقاضا برای کاالهای تولید داخلی بیشــتر میشود .وی
میافزاید :به جز اثر مســتقیم تغییر نرخ ارز که از طریق واردات
به اقتصاد یک کشــور منتقل میشود ،یک اثر غیرمستقیم نیز
وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصوالت
داخلی ،به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصوالت و در
نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر میشود.
اثرات تورمی نرخ ارز بر اقتصاد ایران چه خواهد
بود؟
در واقع ،بر اســاس مطالعات مختلف ،اثر تغییرات نرخ ارز بر
قیمتهای داخلی در زمانها ،کشــورها و بخشهای مختلف
اقتصادی با توجه به عوامل متعدد ،متفاوت اســت و الزم است
که اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی در هر بازار و هر بخشــی به
طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به مولفههای اثرگذار،
رابطه بین نرخ ارز و قیمتهای داخلی تبیین شــود .آ نگونه که
نوروزی در مطالعه صورت گرفته از ســوی مرکز بررسیهای
اقتصادی تهران بیان میکند ،در ایران اثر آنی افزایش نرخ ارز بر
تورم در کوتاه مدت بین  ۱۱تا  ۱۵درصد و در بلندمدت ۳۰ ،تا ۴۰
درصد بوده است .نکته قابل توجه این محاسبات ،سنجش این
موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمتهای
داخلی بعد از گذشت  ۴فصل یعنی یک سال به میزان  ۸۴درصد
و بعد از گذشــت  ۸فصل یا دو سال به میزان  ۹۷درصد تخلیه
میشود.
به عبارت دیگر میتوان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال،
بخش قابل توجه یاز اثرات تورمی شوکهای ارزی ظاهر خواهد
شد و با تقریب خوبی ،این شوک تا دو سال تخلیه میشود.
البته کاهش نوســانات نــرخ ارز و کاهش نوســانات تورم
میتوانــد گذار نــرخ ارز را پایین بیــاورد؛ همانطور که تجربه
سایر کشــورها نیز نشــان داده که ایجاد یک نرخ تورم پایین
و باثبــات با اعمــال سیاســتهای پولی قابــل پیشبینی و
باثبــات میتواند گــذر نــرخ ارز را به میزان زیــادی کاهش
دهد.

پرداخت سود  ۸۴درصدی در یک موسسه غیرمجاز!
رئیسکل بانک مرکزی با اعــام اینکه دیگر هیچ
موسســه غیرمجازی باقینمانــده و فعالیت نخواهد
کرد ،به تشــریح آخرین وضعیت موسسات غیرمجاز
پرداخــت و البته از برخــی تخلفات صورت گرفته در
آنهــا پرده برداشــت .در چند ماه گذشــته فعالیت
موسســات غیرمجاز و ســاماندهی بازار غیرمتشکل
پولی به طور حتم یکی از مهمترین مســائل حاکم بر
شــبکه بانکی و البته محلی برای چالش بین مجلس
و بانک مرکزی بود و در نهایت در این رابطه جلسات
بســیاری برگزار و توافقاتی نیز شکل گرفت .در حالی
در روزهای اخیر بانک مرکزی مسئولیت سه موسسه
افضــل توس ،البرز ایرانیان و آرمان را به بانک آینده،
تجارت و موسســه ملل واگذار کرده و آن را پایانی بر
فعالیت موسســات غیرمجاز اعالم کرد که وضعیت دو
موسســه ثامن و مهر اقتصاد نیز به زودی مشــخص
شده و در موسسه کوثر تجمیع خواهند شد .براساس
گفتههای ســیف دیگر شــاهد فعالیت هیچ موسسه
غیرمجاز نخواهیم بود و با همکاری نیروی انتظامی و
قوه قضاییه نباید اجازه داد که هیچ غیرمجازی شکل
گرفته و فضایی برای فعالیت داشته باشند.
حتی برای سپردهگذاری در مجازها دقت کنید
اما رئیس کل بانک مرکزی نسبت به سپردهگذاری
در بانکها و موسســات اعتباری و نحوه انتخاب آنها
نیــز توصیههایی داشــت .وی با اینکــه تاکید دارد
غیرمجازهــا دیگــر فعالیت نخواهند کــرد و آنها از
عوامــل اصلی تخریب در بازار پــول و بههمریختگی

سودهای بانکی هســتند ،اما عنوان میکند که حتی
برای ســپردهگذاری در مجازها هم باید دقت کرد و
نباید این تصور وجود داشــته باشد چون آنها دارای
مجوز از بانک مرکزی هســتند پــس میتوان در هر
کدام که سود باالتری میپردازند سپردهگذاری کرد،
چرا که به هرحــال پرداخت ســودهای غیرمتعارف
میتواند ناشــی از ریســک باالیی باشــد .وی با بیان
اینکه صندوق ضمانت سپردهها ،سپردههای تا سقف
 ۱۰۰میلیــون تومان را پوشــش بیمــهای میدهند،
گفت :بنابراین مناســب اســت که تمام سپردهها در
یک بانک قرار نگرفته و به گونهای باشد که بانکهایی
را انتخاب کنیم که ریســک پایینتری داشــته و در
چارچوب مصوبات شــورای پول و اعتبار و سودهای
متعارف حرکت میکنند.
ســیف در این باره بــه عملکرد برخی موسســات
غیرمجاز اشــاره داشــت و گفت که این موسســات
متاســفانه در زمان فعالیت خود بــه گونهای فعالیت
میکردند کــه موجب بههمریختگی نظم در شــبکه
بانکی میشــدند .حتی موسســه غیرمجازی داشتیم
که تا  ۸۴درصد ســود دریافت میکرد .واقعا نمیدانم
مدیران این موسســات که افرادی بیسواد و ناکارآمد
بودنــد و از تخصص کافی برخــوردار نبودند ،چگونه
میتوانســتند چنین ســودی پرداخت کرده و از پس
هزینههــای آن برآینــد .رئیــس کل بانــک مرکزی
همچنین عنوان کرد که در شــهریار موسسهای شکل
گرفته بود که توانســته بود تا  ۲۷۰میلیارد تومان از

آهن طی  ۲ماه اخیر ۴۰
درصد گران شد
رئیس اتحادیه آهن و فوالد با بیان اینکه گرانی مواد اولیه
و نوسانات قیمت جهانی باعث شده تا قیمت آهن در سطح
بازار از ابتدای تیرمــاه تاکنون  ۴۰درصد افزایش پیدا کند،
گفت :سود افزایش آهن قیمت فقط به جیب تولیدکنندگان
مواد اولیه میرسد.
محمــد آزاد در گفتگو با تســنیم ،با اشــاره به اینکه در
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درصدی لحاظ کرده است ،اظهارداشت :براساس این توافق
آهنفروشان فقط نیم درصد از درآمد خود را صرف پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده خواهند کرد.
وی بــا بیــان اینکه امیدواریــم با این توافق بخشــی از
آهنفروشــان که مغازههای خــود را تعطیل کرده بودند به
بــازار کار برگردند ،افزود :البته بــازار آهن همچنان درگیر
رکود اســت با این وجود گرانی مواد اولیه و نوسانات قیمت
جهانی باعث شــده تا قیمت آهن در ســطح بازار از ابتدای
تیرماه تاکنون  40درصد افزایش پیدا کند.
رئیــس اتحادیــه آهــن فــوالد تصریح کــرد :در حال
حاضــر هر کیلــو تیرآهــن از  1600تومان بــه  2هزار و
 10تومــان و هــر کیلو میلگــرد از  1800تومان به 2500
تومان رســیده اســت .همچنین قیمت ورقهــای فوالدی
هــم از  2300تومان به  2900تومان رســیده اســت .وی
بــا اعالم اینکه ســود ایــن افزایش قیمت فقــط به جیب
تولیدکنندگان مواد اولیه میرســد ،گفــت :در حال حاضر
قیمت شمش آهن از  1350تومان به  2هزار تومان رسیده
است.

مردم پــول جمع کرده و از آن ســودجویی میکرد.
واقعــا نمیدانم چــرا به راحتی پولهــای خود را در
چنین موسساتی که هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند
قرار میدهند .وی تاکید کرد :مردم در هیچ شرایطی
فریب نرخ ســودهای بــاال را نخــورده و همواره در
بانکها و موسساتی سرمایهگذاری کنند که براساس
مصوبات شورای پول و اعتبار عمل میکنند.
البته ســیف این را هم گفت که بســته سیاســتی
از ســوی بانــک مرکزی در حال اجراســت که دیگر
اجازه نخواهد داد که بانکها و موسســات اعتباری از
ســودهای مصوب منحرف شوند به طوریکه حداکثر
تا دو هفته آینده تمامی آنها مکلف به پرداخت سود
حداکثــر  ۱۵درصد خواهند بود .ســیف توضیح داد:
براســاس قانون بانکداری بدون ربا ســود در شــبکه
بانکی باید به طور علیالحســاب تعریف شود ،از این
رو این سود در حال حاضر حداکثر  ۱۵درصد بوده و
بانکها حق پرداخت بیش از این ندارند.
 ۱۱۹فقره چک برگشــتی مدیر موسسه ثامن
الحجج
رئیــس کل بانک مرکزی در ادامــه اظهارات خود
به تخلفــات دیگری در موسســات غیرمجاز اشــاره
داشــت و گفت :در رابطه با موسسه ثامن الحجج باید
یادآور شــد که مدیران این موسسه اصال نه تخصص
و تجربهای در بانکداری داشــتند و نه سوادی در این
اندازه ،اما با این حال توانســته بودنــد تا  ۱۲هزار و
 ۸۰۰میلیارد تومان از پول مردم را جمع کرده و با آن

فعالیت کنند ،در حالیکه مدیر این موسســه تا ۱۱۹
فقره چک برگشتی داشــت و مجوز فعالیت آن فقط
برای سبزوار اعتبار داشت که در ادامه توانسته بود آن
را توسعه داده و به موسســهای با  ۵۰۰شعبه تبدیل
کند که در آن تخلفات بسیاری اتفاق افتاده بود و در
نهایت نتوانست پابرجا بماند .وی همچنین به شرایط
موجود بر موسســه کاسپین اشــاره کرد و افزود :به
هرحال تخلفات بســیاری در تعاونیهای زیرمجموعه
موسسه اعتباری کاسپین اتفاق افتاده بود که در حال
حاضر نیز مدیر فرشــتگان در زندان به ســر میبرد و
مدیران این موسســه نیز حجم باالیی از سرمایهها را
خرج خریــد خودروهای لوکس و امالک زیادی کرده
بودند که کمکم در حال شناسایی و ارزیابی است.
سیف تاکید کرد که هر آنچه امالک و دارایی متعلق
به فرشــتگان اســت حتما برای پرداخــت مطالبات
سپردهگذاران در دستور کار قرار میگیرد ،اما هرگونه
پرداختی منوط به پاسخگویی داراییهای این تعاونی
اســت .براین اســاس در اولویت اول اصل پول و در
اولویت دوم ســودهای متعارف پرداخت خواهند شد.
اما رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با شرایط موجود
حاکم بر کاســپین و تعاونی فرشتگان توضیح داد که
دو گروه هســتند که موجب این شــرایط میشــوند
اول مدیران گروه مدیران متخلف فرشــتگان هستند
و دیگری سپردهگذاران درشــت که اجازه نمیدهند
حتی سپردهگذاران خردتر برای دریافت مبالغ خود و
تعیین وضعیت حسابها مراجعه کنند.

تبدیل شرق عسلویه به قطب سرمایهگذاری خارجی

در پی اعالم برنده مناقصه منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
گفت :ایــن منطقه ویژه به زودی به قطب ســرمایهگذاری
خارجی ایران تبدیل خواهد شــد .مهدی کرباسیان ،معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در گفتگو با ایســنا ،با اشــاره
به آخرین وضعیت منطقه ویژه پارسیان اظهار کرد :قرارداد
با پیمانکار منطقه ویژه پارســیان منعقد و عملیات اجرایی
ساخت بندر نیز آغاز شده است و وزیر نفت حمایت کامل این
وزارتخانه را برای تامین گاز و احداث پتروشیمی اعالم کرده
است .آنچه به گفته کرباسیان به عنوان حمایت وزارت نفت

برای تامین گاز منطقه ویژه پارســیان مطرح شده ،از اینرو
اهمیت دارد که این منطقه بهعنوان منطقه ویژه اســتقرار
صنایع انرژی بر شروع به کار کرده ،چراکه نزدیکی به مخزن
گازی پارس جنوبی ،دسترسی به خطوط حمل ونقل دریایی،
وجود گاز شــیرین بــه میزان قابل برداشــت باالتر از ۱۰۰
میلیون مترمکعــب در روز ،افزایش توانمندیهای هم زمان
کرانه و پس کرانه با اســتفاده از ظرفیتهای توسعه ساحلی
و دسترسی به منابع آب باعث شده این منطقه دارای مزیت
باال برای سرمایهگذاری روی صنایع انرژیبر باشد .اینها همه
مزیتهای دسترســی به انرژی آسان و مسیرهای صادراتی

است .تشکیل کار گروه مشترک با شرکت پتروشیمی دیگر
موضوعی بود که این معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به
آن اشــاره و اظهار کرد :در حال حاضر کارگروه مشترکی با
پتروشــیمی تشکیل شده است که باعث شده پروژهها مورد
اجرا در این کارگروه قرار بگیرند .کرباسیان در ادامه با اشاره به
ورود شرکتهای خارجی نیز عنوان کرد :دو شرکت خارجی
بینالمللی نیز از جانب شرکت پتروشیمی برای فعالیت در
این منطقه معرفی شــدند که آماده سرمایهگذاری هستند.
مجموع این اوصاف نشان میدهد که منطقه پارسیان یکی از
زمینههای جدی سرمایهگذاری خارجی در ایران خواهد بود.

افزایش  ۳۰درصدی صادرات در مناطق آزاد

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور از
افزایش  ۳۰درصدی صادرات در مناطق آزاد در ســال گذشته
خبر داد .به گزارش ایسنا ،اکبر ترکان در اتمام برنامه سفر دو
روزه به ارس و افتتــاح و کلنگزنی پروژههای متعدد با ۸۰۰
میلیارد ریال ،از تحقق نرخ رشد با اشتغال مناسب در منطقه آزاد
ارس خبر داد .دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور تحقق نرخ رشد با اشتغال مناسب را جزو اهداف مناطق
آزاد ایران برشمرد و گفت :بعضی از صنایع بزرگ برای ایجاد
هر نفر اشــتغال به یک میلیون دالر سرمایهگذاری نیاز دارند
درحالیکه ما عالقمند به ســرمایهگذاری  ۲۰هزار دالری به
ازای هر نفر اشتغال هستیم .وی با بیان اینکه کارهای خوبی
برای اجرای نرخ رشد باال و اشتغال مناسب در ارس انجام شده
است ،تحقق  ۳۵۰شغل در سه ماهه نخست امسال بر اساس
پیشبینی ایجاد  ۱۹۰۰نفر شــغل در ســال جاری را بیانگر

موفقیت برنامههای ارس عنوان کرد.
تــرکان از تحقق افزایش  ۳۰درصدی صادرات مناطق آزاد
در ســال گذشــته خبر داد و گفت :افزایش صادرات از ۶۲۰
میلیون دالر در ســال  ۱۳۹۴به  ۸۳۰میلیون دالر در ســال
 ۱۳۹۵نشــانگر این موضوع است .وی افزود :امسال افزایش
صادرات کاالهای تولید شــده در مناطق آزاد به یک میلیارد
دالر را هدفگذاری کردهایم .دبیر شــورای عالی مناطق آزاد
ایران گفت :ســال گذشته زیرساختهای برق ،گاز و سیستم
مدرن آب و فاضــاب در ارس احداث شــد و اکنون عمده
زیرساختهای ارس برای سرمایهگذاریهای مختلف ساخته
شده است.
ارس الگوی سیستمهای گلخانهای مدرن
ترکان ارس را الگوی سیستمهای گلخانهای مدرن برشمرد
و گفت :ســرمایهگذاریهای خوب در حوزه تولید ،بستهبندی

و استانداردســازی واحدهای گلخانهای در ارس انجام شــده
اســت .وی افزود :ارس سرآمد سرمایهگذاری در گلخانههای
ســنتی و مدرن اســت .ترکان گفت :امــروز ارس به الگو و
منطقهای آموزشی برای سیستمهای گلخانهای تبدیل شده و
بر این اســاس از منطقه آزاد ماکو بــرای الگوگیری و اجرای
این سیســتمها در آن منطقه دعوت کــردهام .وی صادرات
محصوالت گلخانهای ارس به کشــورهای همسایه و روسیه
و همچنین فعالیت یک کارخانه تولید سازههای گلخانهای و
صادرات به قزاقســتان و ازبکستان را جزو فعالیتهای خوب
در این حوزه عنوان کرد .وی سرمایهگذاری در صنایع مختلف
و همچنین صنایع پایین دستی نفت در ارس را خوب ارزیابی
کرد .طی ســفر دو روزه اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور به
منطقه آزاد ارس ۱۳ ،پروژه با اعتبار  ۸۰۰میلیارد ریال در این
منطقه آزاد افتتاح و کلنگ زنی شد.
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حاشیه بازار

کاهش اقساط وام مسکن
وزیر راه و شهرســازی از اقدامات جدید دولت در حوزه تسهیالت مسکن
خبر داد و گفت :اقساط وام مسکن کاهش مییابد .به گزارش تسنیم ،عباس
آخوندی با یادآوری افزایش ســقف تسهیالت خرید مسکن از  20میلیون
تومان به  160میلیون تومان (برای زوجهای جوان) اظهار کرد :بخش اصلی
مسکن کشــور مربوط به قدرت خرید اســت ،هرچه میزان قدرت خریدار
بیشتر باشــد بازار مسکن به رونق نزدیکتر میشود .وی با اشاره به برنامه
دولت برای بخش مسکن ،تصریح کرد :یکی از اقدامات اصلی در این بخش
طوالنیتر شــدن دوره بازپرداخت تسهیالت اســت که با این اقدام میزان
اقســاط کاهش مییابد .وی ادامــه داد :در صورت موافقت بانک مرکزی از
طریق طوالنیتر شدن دورههای اقساط و نیز کم شدن مدت سپردهگذاری
میزان دسترســی خانوارها به پرداخت تسهیالت بلندمدت افزایش مییابد.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه اکثر کشورهای توسعهیافته با همین
الگو در جهت تعهد قدرت خرید مســکن اقدام میکنند ،اظهار کرد :طبق
گزارشهایی که بانک مرکزی بهطور مرتب ارائه میدهد ،در بیشــتر ماهها
نســبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید و فروش در بخش مسکن
رشد داشته است.

رخداد

تغییر جهت بازار مسکن تهران
نشــانههایی مبنی بر تغییر رویکرد ســرمایهگذاران از ســاخت و ســاز
در مناطق شــمال شــهر به هســته مرکزی با رشــد  ۵۶درصدی صدور
پروانههای ســاختمانی در نقاط بافت فرسوده تهران طی چهار ماه ابتدای
ســال جاری دیده میشود .بازار مسکن شــهر تهران با چند ریزنوسان در
بافت فرســوده ،بخش امالک کوچک متراژ و ارزان قیمت از ابتدای ســال
 ۱۳۹۶نشــانههای خــروج غیرتورمــی از رکود را این بار از جنوب شــهر
تهران بروز داده که پیشــتازی منطقه  ۱۲به عنوان دربردارنده بیشــترین
پالکهای بافت فرســوده در رشــد متوسط قیمت مســکن با افزایش ۱۳
درصدی طی تیرماه نســبت به مدت مشابه سال قبل ،افزایش  ۵۶درصدی
پروانههــای ســاختمانی در مناطــق  ۱۱و  ۱۲طی چهار ماه و رشــد ۴۹
درصــدی تقاضا برای خرید واحدهای  ۱۶تا  ۲۰ســال موید این مســاله
است.
با اینکه رشــد  ۳۶.۶درصدی پروانه ســاختمانی شهر تهران در زمستان
 ۱۳۹۵نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در بهار سال جاری دچار افت
شــد و به وضعیت منفی رسید ،شاهد نوعی رونق ساخت و ساز در منطقه
 ۱۲بودیم که صدور پروانههای ســاختمانی در این منطقه نسبت به مدت
مشابه ســال قبل  ۱.۵برابر شد و نشان میدهد تمایل برای سرمایهگذاری
در مسکن لوکس و نیمه لوکس با توجه به  ۴۹۰هزار واحد مسکونی خالی
اســتان تهران ،به سمت متقاضیان اصلی ســوق یافته است .اتفاقی که در
روزهای اخیر با ارائه تســهیالت  ۱۶۰میلیون تومانی با سود هشت درصد
برای ســاخت و ساز در بافت فرســوده از طریق سپرده گذاری همراه شده
است .در روزهای اخیر ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت نوسازی برای اعطا به
انبوه سازان انجام شد که نوعی حمایت از انبوهسازان در نوسازی بافتهای
فرسوده محسوب میشود.
از ســوی دیگر اقبال به سمت واحدهای قدیمیساز بیشتر شده و این در
حالی است که انتظار میرفت به دلیل مازاد  ۲.۶میلیونی مسکن که حدود
یک میلیون واحد آن طی پنج سال اخیر افزوده شده و نیاز انبوه سازان به
شارژ نقدینگی ،شاهد عرضه بیشتر واحدهای نوساز در بازار مسکن باشیم.
اما به نظر میرسد به دلیل عدم کفایت تسهیالت  ۱۶۰میلیون تومانی برای
خریــد واحدهای کلید نخورده ،متقاضیان هدف گذاری خود را به ســمت
اولویتهای بعدی تغییر داده اند.
افت تدریجی قیمت مسکن طی مدت  ۴۸ماه از یک سو با کاهش شدید
عرضه به دلیل بازده پایین ســرمایه همراه شــده و از سوی دیگر با توجه
به نزدیک شــدن قیمت مســکن به کف ،قدرت خرید دهکهای متوسط
را افزایــش داده اســت .بنابراین به دلیل تقویت بازار از طریق تســهیالت
 ۸۰میلیون تومانی خانه اولیها با بهره  ۹.۵درصد و تســهیالت  ۶۰میلیون
تومانــی اوراق حق تقدم با بهره  ۱۷.۵درصد ،بازه زمانی زمســتان ۱۳۹۵
تا کنون فرصت مناســبی بــرای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مســکن
بــوده که البته به کندی صورت گرفته اســت .با این وجــود افزایش یک
تا  ۲۰درصــدی تعداد معامالت در مناطــق ۲۰ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۵ ،۳
و  ۲۲طی تیرماه ســال جاری نسبت به مدت مشــابه سال قبل حاکی از
تحرک نســبی در بازار میان متــراژ ،کوچک ،قدیمیســاز و ارزان قیمت
است.
بنابراین گزارش ،در شــهر تهران حدود  ۱۴هــزار و  ۷۹۲هکتار را بافت
ناپایدار تشــکیل داده به گونهای که  ۴۳درصد از کل واحدهای مســکونی
کالنشــهر خصیصه ناپایداری دارند .محدوده ناپایداری و ریزدانگی ۸۶۶۹
هکتــار از کل وســعت تهران را به خود اختصاص داده اســت .ناپایداری و
فرســودگی در کالنشهر تهران بیشتر در محدوده مرکزی شهر و در مناطق
 ۱۱ ،۱۲و  ۱۰و همچنین مناطق حاشیهای محدوده مرکزی مانند مناطق
 ۷ ،۱۴ ،۱۵و  ۱۷متمرکز شــده است .این مناطق  ۲۳۵۰هکتار از محدوده
بافت فرسوده معادل  ۷۲درصد کل آن را شامل میشوند .بیشترین مساحت
بافت فرســوده در بین مناطــق در منطقه  ۱۲بــا  ۵۹۳هکتار و کمترین
میزان در منطقه  ۲۲با  ۰.۹هکتار اســت .بیشــترین درصد فرسودگی در
بین مناطق در منطقه  ۱۰با  ۵۲.۳درصد است که میبایست توجه ویژهای
به آن داشــت و کمترین درصد فرســودگی در منطقه  ۲۲با  ۰.۰۲درصد
است.

آخرین خبر

امارات دومین شریک تجاری ایران
گمرک ایران در گزارشــی به تشریح میزان واردات و صادرات در  4ماهه
نخست امسال پرداخت .به گزارش ایلنا ،کشورهای عمده صادرکننده کاال
به ایران در مدت یاد شــده به ترتیب شامل کشورهای چین با  ۳میلیارد و
 ۴۹۵میلیــون دالر ،امارات متحده عربی با  ۲میلیارد و  ۹۹۲میلیون دالر،
جمهوری کره با یک میلیارد و  ۷۴میلیون دالر ،ترکیه با  ۹۵۸میلیون دالر
و هند با  ۸۹۱میلیون دالر بوده اســت .از سوی دیگر عمدهترین خریداران
کاالهای ایرانی در چهار ماهه اول ســالجاری به ترتیب شــامل چین به
ارزش  ۲میلیــارد و  ۸۴۱میلیــون دالر ،عراق بــا  ۲میلیارد و  ۵۲میلیون
دالر  ،امــارات متحده عربی با  ۲میلیارد و  ۳۷میلیون دالر ،جمهوری کره
با یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دالر و هند با  ۹۲۶میلیون دالر بوده اســت.
نگاهی به فهرست کشورهای صدرنشین در مراودات تجاری با ایران نشان
میدهد امارات متحده عربی دومین کشــور صادر کننده کاال و خدمات به
ایران و سومین کشــور خریدار کاالهای ایرانی است .امارات متحده عربی
در حالی یکی از اصلیترین شــرکای تجاری ایران به شمار میآید که این
کشور در چارچوب ائتالفی منطقهای به رهبری عربستان سعودی با تحریم
اقتصادی قطر ،این کشور را زیر فشاری کم سابقه قرار دادهاند .این کشورها
و از جملــه امارات متحده عربی یکی از شــروط لغو تحریمهای اقتصادی
قطر را قطع همکاریهای اقتصادی این کشــور بــا ایران عنوان میکنند.
این خواســته از قطر در حالی مطرح میشــود که امارات متحده عربی از
طریق صادرات مجدد به ایران یکی از اصلیترین شــرکای اقتصادی ایران
در منطقه و جهان محسوب میشود.

