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دکتر حســن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه علنی 
24 مرداد ماه امســال در دفاع از سیاست ها و ترکیب دولت 
آینده خود، بر ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی تاکید 
فراوان کرد و نســبت به بی توجهی و یا کارشــکنی در آن 

هشدار داد.
 وی در سخنان خود بر »عزم دولت در اصالح ساختارها« 
تاکیــد کرد و گفت »دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه 
بیشتر سیاست های اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام 
و نظارت ســامانی نو خواهد داد«. وی »مقابله ریشــه ای 
و همه جانبــه با فســاد را الزمه قطعی تحقق پیشــرفت و 
عدالت اجتماعی« دانست و گفت »همه دستگاه ها مکلفند 
برنامه های مشــخص بــرای مقابله با فســاد در روندهای 
تصمیم سازی و اجرا داشته باشند«. روحانی گفت: در چنین 
شــرایطی »دو گزینه بیشتر بر سر راه مان نداریم، یا با تدبیر 
اصالحات اقتصادی را انجام می دهیم یا با تشدید مشکالت 
و بحران های ناشــی از نپرداختن درســت، به مسائل دچار 
می شویم«.  وی گفت »چالش مهمی که کشور با آن مواجه 
اســت، عدم تعادل در بودجه کشــور است«. وی گفت راه 
حل»برطرف کردن مشکل تعادل در بودجه کشور« اصالح 
نظام مالیاتی اســت. به این منظور »تمرکز سیاســت های 
مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشــش 

مالیاتی قرار خواهد گرفت«. به عبارت دیگر دســتگاه هایی 
که تاکنــون از معافیت های مالیاتی برخوردار بوده اند، اینک 

باید مالیات بپردازند.
در همین حــال، به گزارش ایرنا، علیرضــا عبداله زاده با 
تاکید بر ضرورت اصالح ساختارهای اقتصادی کشور گفت: 
امروزه دیگر برای اجرای یک برنامه بزرگ، به یک سازمان 
بزرگ نیاز نیســت، بلکه یک سازمان کوچک اما توانمند به 
راحتی از عهده کار بر می آید. وی افزود: دولت دوازدهم قصد 
دارد با اصالح ساختارهای اقتصادی از فشار وارده بر مردم 
بکاهد و روند توســعه را تسریع کند. وی افزود: سال هاست 
که دولت ها، سیاست های خود را از طریق واسطه هایی اجرا 
می کنند، اما این ساختار سنتی، به شدت ناکارآمد است، زیرا 
انگیزه واحدهــای ارائه دهنده خدمات به مــردم، با اهداف 
سیاســت گذاران یکی نیســت و در نهایت تنها 30 درصد 
اعتبار پرداختی توسط دولت، صرف پروژه مورد نظر می شود 
و مابقی هرز می رود. این متخصص سیاست گذاری توسعه 
اضافه کرد: بســیاری معتقدند، ساختارهای اجرایی کنونی، 
ســاختار قرن بیست و یکمی نیستند و نیاز به اصالح جدی 
دارنــد. وی ادامه داد: به عنــوان مثال در فصل رفاه بودجه 
کشور، همواره اعتبار هنگفتی برای فقرزدایی در نظر گرفته 
می شود اما فقر و نابرابری همچنان در جامعه بیداد می کند.

آغاز اصالح ســاختارهای اقتصــادی از دولت 
یازدهم 

عبدالــه زاده گفت: برنامه اصالح ســاختارهای اقتصادی 
در دولت یازدهم کلید خــورد و انتظار می رود در این دوره 
گســترش یابد. به گفته وی، این برنامه مبتنی بر این تفکر 
قرن بیســت و یکمی است که در آن دولت مدرن، دقیقا با 
تمرکز بر جامعه هدف، با ســرعت و با کمترین اتالف منابع 
خدمت رسانی می کند. به گفته این اقتصاددان، در نخستین 
گام برای اصالح ساختارهای اقتصادی، برنامه های رفاهی 
معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سیســتم 
ســنتی توزیع کاال آغاز شد. عبداله زاده تصریح کرد: در این 
سیستم مشــکالت زیادی وجود داشت؛ از توزیع مرغ آلوده 
میان مردم تا فسادهای مالی، اما وقتی بر مبنای اطالعات، 

این اعتبار به حســاب افراد جامعه هدف واریز شد، کارایی 
برنامــه 30 درصد افزایش یافت و حدود ســه هزار میلیارد 
ریال صرفه جویی شــد. این دانش آموخته دانشگاه هاروارد 
علت این افزایش کارایی را مشــخص تر شدن جامعه هدف 
و حمایت بدون واســطه دولت از نیازمندان دانست. وی در 
مورد ارائه برخی حمایت های اجتماعی مانند بیمه کارگران 
ســاختمانی یا قالی بافان نیز گفت: افراد زیادی بدون اینکه 
عضو جامعه هدف باشند از این حمایت ها استفاده می کردند.

این فارغ التحصیل دانشــگاه  هاروارد ادامه داد: ســاختار 
جدید به گونه ای اصالح شد که افراد غیرعضو جامعه هدف 
که بالغ بر 24 درصد کل آن جامعه بودند، شناسایی و حذف 
شــدند و کارآمدی برنامه افزایش یافت. وی تصریح کرد: 
اصالح ساختار مالیاتی به منظور کاهش فرار مالیاتی نیز در 
دولت یازدهم با همــکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
ســازمان امورمالیاتی که زیرمجموعه آن اســت و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد و فرار مالیاتی را 100 
هزار میلیارد ریال کاهش داد. عبداله زاده، اصالح ســاختار 
کمک به بیماران خاص را نیــز از دیگر برنامه هایی عنوان 

کرد که کار آن از دولت یازدهم شروع شد.
 وی گفــت: در ابتدا 154 هزار بیمار خاص داشــتیم که 
هر یک ماهیانــه 20 میلیون ریال کمــک نقدی دریافت 
می کردند. لیکن با اســتفاده از پایگاه های اطالعاتی، جامعه 
هدف، 73 هــزار نفر کاهش یافت و حدود 17 هزار و 480 
میلیارد ریال در سال صرفه جویی شد که معادل بودجه یک 
سال ســازمان بهزیستی کشور است. این اقتصاددان اضافه 
کرد، هدفمندســازی یارانه ها نیز نمونــه موفق دیگری از 
اصالح ساختار بود که دولت توانست با شناسایی نیازمندان 
واقعی، آن ها را مورد حمایت بیشــتری قرار دهد. وی، گام 
نخســت اصالح ساختارهای اقتصادی که در دولت یازدهم 
برداشــته شد را موفق ارزیابی کرد و افزود: اگر دولت بتواند 
20 درصد هزینه های خود را اصالح کند، آنگاه تصور کنید 
چه حجــم هنگفتی از منابع پولی آزاد می شــود که دولت 

می تواند از آن ها برای تسریع روند توسعه استفاده کند.
این اقتصاددان، الزمه اصالح ســاختارهای اقتصادی را 

الکترونیکی شــدن فرآیندها دانست و افزود: به این منظور، 
زیرســاخت ها تا حد زیادی در دولت یازدهم تقویت شد به 
طوری که اکنون 26 هزار روســتا نیز به اینترنت پرسرعت 
دسترســی دارنــد. وی ادامــه داد: مرحله بعــدی اتصال 
پایگاه هــای اطالعاتی به یکدیگر اســت بــه گونه ای که 
ایــن پایگاه ها اطالعات یکدیگر را تصحیح و تکمیل کنند. 

عبداله زاده بیان کرد: این اصالح ساختار، چهار بعد دارد؛ 
نخست، برمبنای اطالعات و شواهد است.

 دوم؛ اجرای آن بر قابلیت ها و توانمندی های ســازمانی 
متکی اســت نه اندازه و حجم سازمان. به گفته وی، امروزه 
دیگر برای اجرای یک برنامه بزرگ، به یک سازمان بزرگ 
نیاز نیست، بلکه یک سازمان کوچک اما توانمند به راحتی 
از عهده کار بر می آید. این دانش آموخته دانشــگاه هاروارد 
ادامه داد: لندن با حدود 16 هزار کارمند اداره می شــود، در 
حالیژ که تهران با 60 هزار کارمند اداره می شود، حال آنکه 
مدیریت یک شهر بین المللی مانند لندن به مراتب دشوارتر 

از تهران است.
 این اقتصاددان، سومین بعد اصالح ساختار را نقش آفرینی 
ســازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در آن ذکر کرد 
و ادامه داد: به عنوان مثال برای شناسایی کودکان بازمانده 
از تحصیل، دولت از کمک سازمان های مردم نهاد استفاده 

کرد.
 عبداله زاده تصریح کرد: بعد چهارم؛ شــخصی تر شــدن 
رابطه دولت با شــهروندان اســت، به این مفهوم که دولت 
دیگر مثل کارخانه ای نیست که برای همه یک سایز لباس 
بــدوزد، بلکه بــا تکیه بر اطالعات بــه روز و کاملی که از 
شــهروندان دارد، برای هر شهروند لباسی متناسب با اندام 

آن شهروند می دوزد.
 عبدالــه زاده اظهــار کرد: ایــن اصالح ســاختار که از 
بخش های رفاهی و مالیاتی شــروع شــد، می تواند ضمن 
تداوم و گســترش در این بخش هــا، در گام بعدی، فضای 
کســب و کار را در بر گیرد. وی افزود: بدون شک اصالح 
فضای کســب و کار، فشــارهای وارده بر شــهروندان و 

کارآفرینان را به طور چشم گیری کاهش خواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به ایجاد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت جدید گفت: با ایجاد معاونت های موازی در حوزه اقتصادی مانند معاونت اقتصادی رئیس جمهور تنها ناهماهنگی در سیاست کذاری اقتصادی 
دولت افزایش پیدا می کند. محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، با برشمردن اولویت های وزارت اقتصاد در دولت یازدهم تاکید کرد، هرچه سریع تر باید بر اساس حکم برنامه ششم توسعه تشکیالت 
مناطق آزاد و ویژه به وزارت اقتصاد ملحق شود. وی ضمن انتقاد از مدیران اقتصادی دولت یازدهم در عدم اجرای دقیق حکم برنامه ششم توسعه در خصوص الحاق تشکیالت دبیرخانه مناطق آزاد به  وزارت اقتصاد گفت: الحاق صوری و 

سطحی حکم قانون در خصوص تعیین وضعیت مناطق آزاد موجب وهن مجلس است. این عضو کمیسیون اقتصادی با هشدار نسبت به ایجاد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت با ایجاد ساختارهای موازی اقتصادی گفت: اولویت اصلی کشور 
اجرای برنامه های باالدستی در حوزه اقتصادی است و با ایجاد معاونت های موازی در حوزه اقتصادی مانند معاونت اقتصادی رئیس جمهور تنها ناهماهنگی در سیاست کذاری اقتصادی دولت افزایش پیدا می کند.
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حرکت در مسیر اصالح ساختار اقتصادی
صدور دستور ادامه خرید توافقی شیرخام تا پایان سال

امتیاز ویژه برای بانک ها

افزایش نرخ تورم اجتناب ناپذیر است

در جریان ساماندهی شــرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود 
داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانک ها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی 
ویژه برای بانک ها به شــمار می رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند. به گزارش 
ایســنا، روند رو به رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضالت موجود 
نظام بانکی به شــمار می رفت که این رقم تا پایان خردادماه امســال از 100 هزار میلیارد 
تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
تحت شرایطی خاص بود. وجود تسهیالت تکلیفی و تامین مالی پروژه های عمرانی، باال 
بودن هزینه سودهایی که بانک ها می پرداختند  و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب 
می شــد بانک ها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه 
برداشــت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از 
جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شــده و از ســوی دیگر 
بی انضباطی پولی را به همراه داشت. اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود 100 هزار 
میلیاردی بانک ها به بانک مرکزی به چالشــی تبدیل شده بود البته اخیرا در تصمیمی که 
برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانک ها 
نیز رفع خواهد شد. بر این اساس قرار شده تا بانک ها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری 
که مشــخص خواهد شــد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به 
گونه ای که قرار بر این اســت بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شــده و از این طریق 
بازپرداخت شــود. در این حالت ســود خط اعتباری 18 درصد خواهد بود که نصف سود 
پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای 
بانک ها محسوب می شود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن 
تا زمان بازپرداخت کامل جریمه ای حدود 34 درصدی پرداخت می کردند، نرخی که همواره 
مورد انتقاد بانک ها و اختالف بین آن ها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانک ها را افزایش 
می داد. این درحالی است که جمشیدی – دبیر کانون بانک های خصوصی – عنوان می کند 
نرخ 34 درصدی در واقعیت بسیار باالتر برای بانک ها تلقی می شود، چرا که در سویی دیگر 
ســازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه حساب نکرده و  به نوعی 
درآمد به شمار می رود که به آن مالیات تعلق می گیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود 
بیش از 40 درصد برای بانک ها تمام می شــود. وی گفت: از این رو وقتی که بانک ها با 
شــرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی 
داشتند ترجیح می دادند با باال بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که 
خود موجب تخریب در بازار پول می شد. آنطور که جمشیدی عنوان می کند وقتی که بانک 
مرکزی تصمیم می گیرد که بدهی بانک ها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود 18 
درصــد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا 16 درصد کاهش می یابد، آنگاه به 
طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد می شود. وی در عین حال توضیح داد که 
وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام می شود آنگاه فضای 
مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانک ها و استقراض آن ها از یکدیگر ایجاد شده و منابع 
مورد نیاز را به روش مناسب تری تهیه می کنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود 

سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه بنا بر دستور وزیر جهاد خرید توافقی 
شیرخام تا پایان سال ۹6 ادامه دارد، گفت: قیمت هرکیلوگرم جو در بازار 100 تومان کاهش 
یافته است. علیرضا عزیزالهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات 
هنوز پرداخت نشده است، اظهارداشت: این قضیه در دست پیگیری است تا هر چه سریع تر 
فاز سوم یارانه مذکور نیز به حساب کارخانجات لبنی واریز شود. وی با اشاره به اینکه خرید 
توافقی شــیرخام همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: روزانه حدود 850 تن شیرخام از دامداران 
خریداری و شــیر خشک استحصالی آن صادر می شود چراکه صادرات این کاال شرط بهره 
مندی از یارانه صادراتی است. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: بنا بر دستور 
وزیر جهاد کشــاورزی خرید توافقی شیرخام تا پایان ســال ۹6 ادامه دارد و درباره سال ۹7 
باید مجددا تصمیم گیری شــود. عزیرالهی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت 
نهاده دامی جو، افزود: قیمت این نهاده در بازار حدود 100 تومان ارزان شــده و در شمال تا 
حدود 870 الی 8۹0 تومان هم رسیده اما در جنوب کشور مقداری گران تر و نزدیک به ۹30 
تومان است. وی درباره دالیل کاهش جزیی قیمت جو در بازار نیز اضافه کرد: حجم زیادی 
از این نهاده از طریق بنادر شمالی وارد کشور شده و واردکنندگان شمالی در رقابت هستند 
که کاالی خود را به فروش برسانند؛ همچنین شرکت پشتیبانی امور دام و صندوق دامپروری 

کشور در حال توزیع این نهاده هستند.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن مثبت ارزیابی کردن 
سیاســت پولی جدید بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی می تواند سیاست، اعطای 
خطوط اعتباری به بانک های منضبط را در دستور کار قرار دهد تا دیگر در شرایط 
انفعال، اضافه برداشت همه بانک ها را به خط اعتباری تبدیل نکند. حمید زمان زاده، 
در خصوص آثار تورمی سیاست پولی جدید بانک مرکزی اظهار داشت: این سیاست 
بانــک مرکزی تا حدودی نرخ تورم را افزایش می دهد اما با توجه به اینکه اولویت 
اقتصاد کشور کاهش نرخ سود و افزایش رشد اقتصادی است، باید تا حدودی تورم 
را بپذیریم. به گزارش اقتصاد آنالین وی ادامه داد: از محل کاهش نرخ سود حتما 
افزایش فشار تورمی را داریم اما با توجه به اینکه نرخ سود در اولویت است، افزایش 
نسبی تورم پذیرفته شده و منطقی است. زمان زاده در این رابطه با اشاره به وضعیت 
بازار مالی کشــور و دلیل اتخاذ سیاست جدید پولی، خاطرنشان کرد: مشکلی که 
وجود داشت این بود که نرخ ها در بازار پول و بازار بدهی همگرا نبود، در حالی که 
نرخ اوراق خزانه 24-25 درصد بود، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 15 درصد بود 
و این مشکلی بود که مانع از جذب سپرده توسط بانک ها در نرخ 15 درصد می شد. 
وی افزود: اقدامی که بانک مرکزی انجام داد در راستای همگرایی بود که هم نرخ 
سود اسناد خزانه و هم نرخ سود سپرده در بازار پول و بازار بین بانکی کاهش یابد. 
این اقدامات باعث می شــود بانک ها بتوانند در محدوده نرخ سود 15 درصد جذب 

سپرده کنند. 

نیاز اقتصاد به سازمان های کوچک و توانمند

موانع پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی

رئیس کمیســیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی ایران گفت: 
تنش ایران و غرب اصلی ترین مانع پیوســتن ایران به سازمان 
تجارت جهانی است؛ غربی ها نمی گذارند ما عضو این سازمان 
شویم. ســید رضی حاجی آقامیری در گفتگو با فارس درباره 
موانــع الحاق به ســازمان تجارت جهانی گفــت: پیمان های 
جهانی اصوال به گونه ای طراحی می شود که منجر به وابسته و 
متحد کردن کشورها به یکدیگر شود. رئیس کمیسیون توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: سازمان تجارت جهانی هم 
به نوعی طراحی شــده که منجر به واحدکردن زبان معامالت 
تجارت جهانی شود، بنابراین کشورهایی که عضو این سازمان 
می شــوند باید قواعد بازی بین المللی را قبول کنند، نمی شود 
کسی در این مجموعه اختالفات اساسی با بازیگران اصلی این 
سیســتم داشته باشد اما سیســتم مذکور پذیرنده آن کشور 
باشد. وی با بیان اینکه یکی از موانع اصلی در پیوستن ایران به 
سازمان تجارت جهانی روابط سیاسی حاکم بین ایران و غرب 
اســت، گفت: تا زمانی که این روابط عادی نشود، نمی گذارند 
ما وارد ســازمان تجارت جهانی شویم. حاجی آقامیری با بیان 
اینکه عوامل دیگری هم در عدم عضویت ما در سازمان تجارت 
جهانی موثر اســت، گفت: غیر واقعی و چند نرخی بودن ارز 
یکی دیگر از این عوامل اســت. وی با بیان اینکه در سیستم 
دولتی برخی مسئوالن با منطقی شدن نرخ ارز موافق و برخی 
دیگــر مخالفند، گفت: وقتی در یک دولــت درباره موضوعی 
با چنین درجــه اهمیت دو نوع عقیده وجــود دارد بنابراین 
معضالتی از قبیل نپیوســتن به سازمان تجارت جهانی هم به 
قوت خود باقی می ماند زیرا پیوســتن به این سازمان نیازمند 
فراهم شدن برخی ساختارها است. حاجی آقامیری همچنین 
بیان داشت: هیچ ســرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در 

کشوری با ارز دو نرخی نیست.

پس لرزه کاهش سود در بازار اجاره مسکن
در پی اعالم کاهش قطعی نرخ ســود ســپرده های 
بانکی از ماه جاری، برخی فایل های رهن کامل مسکن 
کمیاب شــده و فایل های رهن و اجاره به سود افزایش 

اجاره بها و کاهش ودیعه تغییر یافته اند. 
به گزارش مهر از ســطح شــهر تهــران، تعدادی از 
آژانس هــای معامالت امالک در پی کاهش نرخ ســود 
ســپرده های بانکی و به درخواســت مالکان، اقدام به 
تغییر فایل های رهن کامل و تغییر آن به سود اجاره بها 
کرده اند. اگرچه مدت کمی از آغاز این روند گذشــته، 
با این حال واحدهای مســکونی مناطق گران قیمت که 
پول ودیعه مســکن یا رهن کامل آن ها با مبالغ باالی 
2۰۰ میلیــون تومان بودند، جزء نخســتین واحدهای 
مسکونی هســتند که از سوی مالکان با تغییر وضعیت 

رهن به اجاره روبه رو شده اند.
محسن فریور از مشــاوران امالک منطقه عباس آباد 
تهــران با بیان اینکه واحدهــای آپارتمانی با متراژ باال 
و ودیعه های ســنگین طی چند روز گذشــته مرتبا با 
تقاضای تبدیل از سوی موجران و مالکان روبه رو شده 
اند، می گوید: به عنــوان نمونه مالک یکی از واحدهای 
مســکونی 1۹۳ متر مربعی در خیابان خردمند شمالی 
با ۸ ســال ساخت و آسانسور و پارکینگ که برای ملک 
خــود، 2۰۰ میلیون تومان رهن کامل ســفارش ایجاد 
فایل داده بود، اولین مشتری این بنگاه معامالت ملکی 
بود کــه بعدازظهر دیروز خواســتار تغییر این فایل به 
1۰۰ میلیون تومان و اجــاره ماهیانه ۳ میلیون تومان 

شد.
علیرضا گنج دســت مشــاور امالک منطقه میرداماد 
نیز دربــاره تبدیل رهــن و اجاره گفــت: از زمانی که 
زمزمه های کاهش سود ســپرده های بانکی و مقابله با 
موسســات مالی و اعتباری به گوش می رســید، تغییر 
ســفارش موجران برای تبدیل فایل های رهن کامل به 
رهن و اجاره به اخذ اجاره های ســنگین آغاز شده بود 
اما از روز سه شنبه که این اتفاق قطعی شده، بسیاری از 
موجرانی که فایل های رهن کامل سفارش داده بودند، 

در پی تغییر آن هستند. 
حتی در یک مورد مستاجر به صورت شفاهی با موجر 
به توافق رســیده بود، اما قبل از عقــد قرارداد، موجر 
شرایط اجاره ملک خود را تغییر داد که مستاجر از پس 
هزینه های اجاره آن برنمی آمد. این آپارتمان 1۷5 متر 
مربعی در میانه خیابان ظفر و با 5 ســال ســاخت قرار 
دارد که مالک، سفارش فایل کردن این مورد به صورت 
رهــن کامل به مبلغ ۳5۰ میلیــون تومان را ارائه داده 
بــود؛ اما در حال حاضر این ملک به مبلغ 15۰ میلیون 
تومــان ودیعه و ماهیانه ۶ میلیون تومان اجاره بها فایل 
شــده است که به علت گران بودن این مبلغ، چندان با 

اقبال مشتری مواجه نیست.
مهرداد میری از مشــاوران امالک میدان فردوســی 
تهران نیز با بیان اینکه به دلیل نزدیک بودن این بنگاه 
معامــالت ملکی به بازار صرافان، بســیاری از موجران 
گفته انــد قصد دارند تا بخشــی از مبالــغ دریافتی از 

مستاجران بابت پول ودیعه مسکن را به بازار ارز منتقل 
کنند چراکه بانک ها دیگر ســودهای باال به ســپرده ها 
نمی دهند. یافته های میدانی نشان می دهد این تبدیل 
ودیعــه به اجاره بهــا هنوز برای امــالک ارزان تر رونق 
چندانی ندارد؛ چراکه بســیاری از موجــران و مالکان 
واحدهای کوچک از بیم ناتوانی مستاجران در پرداخت 
اجاره بها، مجبورند ودیعه مســکن از آن ها اخذ کنند؛ 
به خصوص که طرفداران واحدهای مســکونی ارزان تر 
اکثرا از اقشــار متوســط یا کمتر هســتند که توانایی 

پرداخت مبالغ باال به عنوان اجاره بها را ندارند.
ارســالن دوست محمدی مدیر مشاور امالک خیابان 
آذربایجان )جنوب غــرب پایتخت( در خصوص تغییر 
اجاره بها در این منطقه گفت: اگرچه بسیاری از مالکان 

واحدهای مســکونی این منطقه بــه افزایش اجاره بها 
مایل هســتند،  امــا از آنجایی که خــود آن ها به این 
مبالغ نیازمندند و با اجاره بهای اخذ شــده از مستاجر، 
زندگی می گذراننــد، نمی توانند مــدت طوالنی برای 
یافتن مســتاجر منتظر بمانند؛ بــه همین دلیل بعد از 
مدتی که واحد مسکونی آن ها خالی ماند، مجددا مبلغ 
پیشــنهادی خود را کاهش داده و فایل جدیدی برای 
آن ســفارش می دهند. به خصوص که اکثر متقاضیان 
ســکونت در این محله، زوج های جوانی هســتند که 
پول پیش خوبی برای شــروع زندگی تهیه کرده اند اما 
درآمــد مکفی برای پرداخت اجاره بها در مبالغ بیش از 

1 میلیون تومان را ندارند.
همچنیــن یکی از مشــاوران امالک منطقه اســتاد 
نجات اللهی با بیان اینکه به نظر می رسد تغییر فایل های 
رهن کامل به رهن و اجاره، می تواند ســرآغاز افزایش 
اجاره بها باشد نیز گفت: نا به سامانی این بازار در حدی 
اســت که حتی برخی از موجران قانون نانوشته تبدیل 
یــک میلیون تومان رهن به ۳۰ هزار تومان اجاره بها را 
در تبدیــل رهن کامل به رهن و اجاره بها رعایت نکرده 
و خواهان افزایش اجاره بهای بیشــتر هســتند. با این 
حــال با توجه به اینکه متقاضیان کمتری را در مناطق 
مرکزی تهران به دلیل اعمال طرح ترافیک و اســتقرار 
دوربین های کنترل خیابان ها شاهدیم، بنابراین چنین 
خواســته های غیرمنطقی مالکان واحدهای مسکونی با 

استقبال مشتریان روبه رو نمی شوند.

یک کارشــناس اقتصادی گفت:»در دنیای امروز 
اینکه ما در فضای غیر شــفاف کاال را عرضه کنیم و 
مشتری در فضای غیر شفاف خریداری کند مقبول 
نیست.« مسعود دانشمند، کارشــناس اقتصادی و 
دبیرکل خانه اقتصــاد ایران در گفتگو با خبرآنالین 
در رابطه با حذف برچسب قیمت بر روی کاال گفت: 
»به طور کلی در تمام دنیا معامالت باید شفاف باشد، 
مشخصات کاال روشن باشد و قیمت های آن به طور 
شفاف باشــد. کاال باید در معرض دید خریدار باشد 
که خریدار اگر قصد خرید دارد، تاریخ مصرف، توزیع، 

تولیــد و قیمت آن را ببیند و بخــرد.« او ادامه داد: 
»اینکه از روی کاال قیمت آن را حذف کنیم فضای 
غیرشــفاف را ایجاد کردیم. به طــوری که احتماال 
برخی بتوانند با توجه به چهره مشتری سو استفاده 
کنند. به همین ترتیب در فروشــگاه ها بدون حضور 

فروشنده نتوانیم کاالیی را بفروشیم.«
دانشــمند افزود:» در دنیا فروشگاه های اینترنتی 
وجود دارد. در فروشــگاه های بزرگ نیز کاالها را در 
قفسه گذاشتند خریدار با توجه به همه مواردی که 
بر روی کاال ذکر شده با بودجه خود مقایسه می کند 

و اگر الزم داشــت آن را می خرد.« این کارشــناس 
اقتصادی بیان کرد: »اگر قیمت ها را حذف کنیم باید 
کنار هر کاالیی فروشنده قرار بگیرد که توضیح دهد 
قیمت آن چند و کجا ســاخته شده است. بنابراین 
اصوال در دنیای امروز اینکه ما در فضای غیرشــفاف 
کاال را عرضه کنیم و مشــتری در فضای غیرشفاف 
خریداری کند مقبول نیست.« دانشمند گفت: »به 
برند باید اعتماد شــود و مشــتری خرید کند. اما با 
اینــکار این اعتماد به برند از بین می رود. به عبارتی 

به طور مجموع برند را با این کار از بین می بریم.«

مدیرعامل بورس انرژی از پذیره نویســی نخســتین صندوق 
پروژه بورســی با همکاری شرکت مپنا در سال جاری خبر داد و 
گفت: برای عرضه نفت خام در بورس انرژی اقدامات فشرده ای 
بین شــرکت ملی نفت و بانک ها در دســت پیگیری اســت که 
به زودی نتیجه خواهد داد. ســیدعلی حسینی در گفتگو با فارس 
از عرضــه قریب الوقوع نفت خام در ایــن بازار خبر داد و گفت: 
اقدامات فشرده و گســترده  ای بین بورس انرژی ایران، شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانک های 
عامل در دســت پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات 
مهمی روی خواهد داد. مدیرعامل بــورس انرژی با بیان اینکه 
در فروردین ماه ســال ۹3 با شــروع عرضه  نفت خام در رینگ 
داخلی این بورس، زمینه برای کشــف قیمت این کاال در بورس 
انرژی ایران ایجاد شــد، گفت: به دالیلی همچون نبود تقاضا و 
جایگزینی میعانات گازی توسط مصرف کنندگان، پس از چندی 
عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شــد. وی با بیان 
اینکه ســاختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه ها 

و ســازوکارهای ســنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده 
برای توســعه بازار نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی 
ایران شده اســت، عنوان کرد: هم اکنون قیمت گذاری نفت خام 
صادراتی که متولی فروش آن امور بین الملل شــرکت ملی نفت 
ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت خام عمان و دبی انجام 
می پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع  قرار دادن قیمت  کشف 
شــده نفت خام در بورس انرژی ایران باید برنامه ریزی مناسبی 
را پایه ریــزی کرد. به باور این مقام مســئول عرضه نفت خام و 
فرآورده های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شــرایط حضور 
پاالیشــگاه های خارجی و خریداران ایــن محصوالت می تواند 
عالوه بر افزایش تعداد مشــارکت کنندگان، موجب بهبود شرایط 
و ثبات فروش نفت و فرآورده های نفتی در کشــور شود. بر این 
اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه 
انرژی کشــور تسهیل شــده و برنامه ریزی برای توسعه تجارت 
نفــت و فرآورده های آن با اطمینان بیشــتری صورت می گیرد. 
حسینی از آخرین تحوالت رینگ معامالت برق در بورس انرژی 

نیز ســخن گفت و افزود: سهم معامالت بازار برق بورس انرژی 
ایران از کل معامالت برق در کشــور در حال حاضر کمتر از 10 
درصد اســت که مشــکل اصلی در این زمینه انتقال حجم قابل 
توجه معامالت در بورس انــرژی و عدم امکان تخصیص منابع 
مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت تسویه نقدی معامالت است. 
این مقام مسئول با اشــاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این 
بــازار گفت: بورس انرژی فعالیت خــود را در زمینه تامین مالی 
پروژه های حوزه انرژی با قراردادهای ســلف موازی اســتاندارد 
یک ســاله شــروع کرده و تاکنون طی ۹ مرحله از طریق انتشار 
این اوراق بالغ بر 8هزار میلیارد ریال در حوزه فرآورده های نفتی 
و 3هــزار و 400 میلیارد ریال در حوزه بــرق، تامین مالی برای 
پیشــبرد طرح های حوزه انرژی صورت گرفته اســت. به گفته 
وی طرح صندوق پروژه بــرای تامین مالی صنعت نیروگاهی از 
دیگر ابزارهای طرحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری 
شــرکت مپنا امسال به عنوان نخســتین صندوق پروژه در بازار 

سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.

با حذف برچسب قیمت، برند از بین می رود

مراحل نهایی مذاکرات عرضه نفت  خام در بورس


