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اقتصاد

کاهش 50
درصدی
حجم قاچاق

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با اشــاره به اقدامات مثبت برای کاهش حجم قاچاق گفت :با مجموعه سیاســتهای دولت ،حجم قاچاق از مرز  24میلیارد دالر به حدود  12.5میلیارد دالر رســیده که این کاهش محسوس ،بیانگر
سیاســتگذاریهای درســت در این مسیر است .به گزارش ایرنا ،محمد الهوتی افزود :باید مجموعه سیاستهای صحیح گذشــته را ادامه دهیم تا این میزان قاچاق هم به استانداردهای جهانی نزدیک شود .وی ادامه داد :باید در دولت
دوازدهم ،به ســمت تعدیل تعرفهها حرکت کرده و برای مقاومســازی مرزها و اقتصاد در برابر کاالهای قاچاق چارهاندیشی شــود .الهوتی تصریح کرد :براساس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی ،گمرک ایران رتبه اول کشف قاچاق
مواد مخدر در دنیا و رتبه دوم کشف خالف اظهاری و قاچاق از مرزهای رسمی را از آن خود کرده است؛ از این رو باید با سیاستهای درست به سمت کاهش حجم قاچاق حرکت کرد .مسعود کرباسیان ،رئیس کل گمرک ،به تازگی از
کاهش  10میلیارد دالری قاچاق با توجه به الکترونیکی شدن فرایند گمرکی خبر داده و تلویح ًا قاچاق و میزان آن از مرزهای رسمی را تأیید کرده است .استدالل کرباسیان برای کاهش این میزان حجم قاچاق ،الکترونیکی شدن بسیاری
از فرآیندها و استقرار سامانه جامع گمرکی عنوان شده است.

چرا دالالن نفتي نمیخواهند ايران به بازارهای جهاني برگردد؟

رفت و برگشت پرهزینه توتال

نگار احمدی
صنعت نفت اگر اولین ناجی اقتصاد ایران نباشــد ،حتم ًا
مهمترین اســت؛ نه به دلیل آنکه نفت خام میفروشــیم
و دالرش را هزینــه میکنیــم ،بلکه به ایــن دلیل که
برای جذب ســرمایهگذاری خارجی اولین چراغ را روشن
کرده اســت« .به این حرفها توجه نکنید» .این واکنش
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به شــایعهای بود که
تأکید میکرد ،شــرکتهای خارجی پای مذاکره با ایران
نمینشینند .منشا این شایعه هم بعد از پیروزی جمهوری
خواهان در آمریکا ،سیاستهای ضد ایرانی دونالد ترامپ
و طرحهایی بود که تشــدید تحریمهــای ایران را هدف
گذاری کرده بود .اما واقعیت این اســت که پس از توافق
برجــام بخش قابــل توجهی از مذاكرههــا و توافقهاي
اقتصادی انجام شــده در حوزه صنعت نفت بوده اســت.
وزارت نفــت پس از لغو تحریمهــا با طراحی مدل جدید
قراردادهای نفتــی ،جذب حداکثر ســرمایهگذاری برای
طرحهای نیمه تمام نفت را در دستور كار قرار داد.
اگرچه در ميان دستاوردهايي كه صنعت نفت از برجام،
افزايــش توليد نفت و رســيدن به ســقف توليد پيش از
تحريمها نقش بسیار مهمی دارد ،اما بيش از يكصد هيأت
خارجي در حدفاصل يك ســال پــس از توافق برجام با
وزير نفت و معاونان او ديدار و درباره ســرمايه گذاري در
پروژههاي نفت و گاز مذاكره كردند .مذاکراتی که نشــان
از دیپلماســی هوشــمندانه و انتخابهای به نفع منافع
ملــی ایران دارد .حاال اگر نیمه دوم دهه  90ســالهای
بازگشــت رونق به صنعت نفت شهره شود ،بیراه نیست؛
بخــش مهمی از این دســتاوردها حتما مدیــون تولید و
ســرمایهگذاریها تازه خواهد بود .گزارشهای صندوق

رئیس شــورای رقابت از آزادسازی قیمت سه خودروی
پژو  ،۲۰۰۸پژو  ۳۰۱و پژو  ۵۰۸خبر داد و گفت :خروج از
قیمتگــذاری ،به دلیل عدم انحصار در بازار این خودروها
انجام شــده اســت .به گزارش مهر ،رضا شیوا با تاکید بر
اینکه شــورای رقابــت قیمتگذاری خودروهــا را صورت
نمیدهد ،بلکه دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابالغ
میکند ،گفت :تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده
و متغیر کیفیت و میزان بهرهوری نیز در آن لحاظ شــده
و در نهایت ،ضوابط قیمتگذاری تدوین میشــود ،بر این
اســاس برای خانواده پراید و تیبــا ،افزایش قیمت ۱.۲۵
درصد تصویب شده است.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت پارس
تندر بیش از تندر معمولی بوده اســت ،افزود :در خصوص
پارس تندر و تندر  ۹۰که از تولیدات شــرکت سایپا است،
میزان افزایش قیمت  ۱.۵۷درصد در نظر گرفته شده است
کــه در این میان ،تورم بخشــی حــدود  ۶درصد در نظر
گرفته شده است .همچنین برای محصوالت ایران خودرو
و خانواده پژو و سمند ،متوسط افزایش قیمت ۲.۶۹ ،درصد
لحاظ شده است .وی تصریح کرد :از اردیبهشت ماه سال
 ۹۵تــا این لحظه ،قیمتگذاری بر اســاس دســتورالعمل
قبلی ،صورت گرفته اســت؛ این درحالی اســت که این
خودروهــا همچنان بــازار انحصاری دارنــد و به همین
دلیل قیمتگذاری میشــوند .شــیوا گفت :به خاطر ورود
برخــی رقبا ،پــژو  ،۲۰۰۸پژو  ۵۰۸و پــژو  ۳۰۱از حیطه
قیمتگذاری شورای رقابت خارج شدهاند.
رئیس شــورای رقابت در خصوص اخــذ نمره منفی از

دولتی و نفتی بودن دو
مشکل اصلی اقتصاد ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است عالوه
بر دولت باید حدود اختیار دخالت سایر دستگاه ها
در اقتصاد نیز کنترل شود .علی طیبنیا در شورای
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد:
اعتقاد دارم از ظرفیت بخش خصوصی و شورای
گفت و گو در  ٤ســال گذشته استفاده نشد .اوال
حضور اعضا از سه قوه کافی نبود و دوما سازوکار
الزم مبنی بر اینکه پیشنهادات برود و در مجلس
مصوب شــودوجود نداشــت .به گزارش اقتصاد
آنالین به نقل از ایســنا ،وی افزود :انتظار داریم
که پیشــنهادات روشــن و قابل پیگیری توسط
افرادی که در شورای گفت و گو حضور مییابند
و از نخبگان بخش خصوصی هســتند مطرح و
مصوب بشــود .وی بیان کرد :امیدوارم با توفیقی
که در انتخابات رخ داد ،دولت دوازدهم بتواند در
پی گیری مطالبات بخش خصوصی موفق شود.
من میدانم که رئیس جمهــور برای پی گیری
مطالبات بخش خصوصی مصمم هستند .اکنون
با جدیت ساماندهی بخش شبه دولتی و نیروهای
های مســلح پی گیری می شــود .اگــر ما قائل
هســتیم که حدود دخالت دولــت در اقتصاد باید
کنترل بشــود ،این موضوع در باره سایر دستگاه
ها هم باید اجرا شــود .وزیر اقتصاد همچنین در
بخشی از ســخنانش درباره وضعیت نابهسامان
واگذاریهــا بیــان کرد :اگر ما یــک بنگاه چند
هزار میلیاردی را بــه قیمت مفت به بخشهای
وابســته به دولت واگذار کنیم هیچکس اعتراض
نمیکنــد ولی اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به
قیمت واقعی به بخــش خصوصی واقعی واگذار
کنیم خیلیهــا اعتراض می کننــد و بلوا به راه
میاندازند .طیبنیا افزود :در آغاز کار ما وضعیت
اقتصاد در شــرایط آشفتهای بود .و وضعیت رکود
تورمی شــدید همراه با چشــمانداز تیره و تار در
برابــر فعاالن اقتصادی انگیــزه را برای هرگونه
ســرمایهگذاری از بین برده بــود .او درخصوص
تحریمها هم توضیح داد :تحریمها کامال آگاهانه
و با مهندســی خاص بر نقــاط ضعف ما متمرکز
شده بود.

بینالمللــی پول به عنوان مهمترین نهــاد مالی دنیا هم
نشــان می دهد که ســال جاری برای اقتصــاد ایران به
واسطه نفت ،سال خوبی خواهد بود.
صنعت نفت با بیشــترین اثرگذاری بــر تولید ناخالص
داخلــی ،اولین صنعت در ایران اســت کــه پس از لغو
تحریمهــای اقتصادی به ایفای نقش خــود در افزایش
تولید ملی پرداخت .در شــرایطی کــه صنایع ایران پس
از اجرای برجام در انتظار فراهم شــدن ســایر شــرایط
بانکی و جــذب ســرمایهگذاری خارجی قرار داشــتند،
صنعت نفــت ایران بالفاصله مســیر افزایش تولید را در
پیــش گرفت و حاال با اولین قرارداد خارجی خود مســیر
تازهای را در بــرای اقتصاد ایران رقم می زند .توليد نفت
آنطور كه بيژن زنگنه روايت ميكند در ابتداي تشــكيل
دولت حســن روحاني نزديك به يك ميليون بشــكه در
روز بود كه حاال اين رقم به  3.8ميليون بشــكه رســيده
است .اين سقف كارنامه دولت يازدهم نيست .انتظار این
اســت که با امضای نخستین قرارداد از قراردادهاي جديد
نفتي ،شــركتهاي بزرگ نفتي دیگر هم به سرعت پای
میز قرارداد با ايران بنشــینند .هرچند که این قراردادها به
مذاق خیلی هــم خوش نیامده و زبان نقد را به جایگزین
زبــان نقد کردهاند .البته به جــز مخالفان داخلي ،دالالن
نفتي خارجي هم عالقهاي به بازگشــت پراقتدار ايران در
بازارهاي جهاني ندارند.
روایتی از حضور توتال در ایران
ســال  78بود كه پارس جنوبی محور برنامههاي دولت
وقت قــرار گرفت و به دنبال آن برداشــت گاز از میدان
مشــترک ایران و قطر آغاز شــد .عالوه بر پارس جنوبي
شرکتهای بسیاری در طرحهاي سرمایه گذاری صنعت
نفــت ایران فعاليت مي كردنــد .برخیها هم کار در این

پروژهها را آغاز کرده بودند .توتال در آن سالها در فاز 2
و  3پارس جنوبی در کنار دیگر شــرکایش یعنی گازپروم
روســیه و پتروناس مالزی در این دو فاز فعال بود .اگرچه
برخی فازها با حساسیت و احتیاط بیشتری پیش می رفت،
اما فعاليت ســرمايه گذاران داخلي و خارجي موجب شده
بود تا ميزان برداشــت از اين ميدان مشــترك نزديك به
قطر شــود .آن روزها توتال فرانســه به جز دو فاز  2و 3
برای فاز  11پارس جنوبی هم به توافقهای اولیه رسیده
بود.به دنبال قراردادي كه سال  79قراردادی برای توسعه
اين میدان مشــترك بین شرکت ملی نفت و توتال امضا
شده بود ،توتال بيشــترين نقش را در پارس جنوبي بين
شــركتهاي خارجي فعال در اين ميــدان بازي ميكرد.
در سال  1996سناتور داماتو در تالشی در مجلس سنای
ایاالت متحده توانسته بود که تحریمهای اقتصادی علیه
شرکتهای غیرآمریکایی که تکنولوژی مربوط به صنعت
نفت را در اختیار ایران قرار می دهند،به تصویب برســاند.
پــس از آن بیل کلینتون رییس جمهــوری وقت آمریکا
آن را امضا کرده بود .با این حال شــرکتهای اروپایی از
پذیــرش آن خودداری می کردند چنانچه داماتو در همان

ســوی دو خودروســاز داخلی گفــت ۱.۵ :درصد از تورم
بخشــی بابت بهره وری از خودروســازان کسر میشود،
چراکه انتظــار داریم هر شــرکت تولیدکننــده ،حداقل
بهرهوری  ۲.۵درصدی را نســبت به ســال گذشته داشته
باشــد؛ اما اکنون ایــن اتفاق رخ نمی دهــد .وی با بیان
اینکه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت باید بازار خودروها
را مدیریت کند؛ همانطور که بــرای ثبت نام خودروهای
جدید ،مردم به ســایتهای ثبت نام خودروسازان هجوم
میبرند؛ بنابراین این وزارتخانه باید بر اساس دستورالعمل،
قیمت منطقی را اســتخراج کرده و بر ثبت نامها نظارت
داشــته باشــند .این بخش از کار دیگر به شورای رقابت
مرتبط نمیشود.
رئیس شورای رقابت افزود :با شــروع دولت دوازدهم،
باید تحولــی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شــود تا
بتوان انتظار اتفاقات خوب در اقتصاد را داشــت که نمونه
آن ،رونق کســب و کار است ،به نحوی که از رکود خارج
شــده و به ســمت رونق اقتصادی حرکت کنیم .شیوا با
اشاره به ورود شورای رقابت به کاالهای انحصاری گفت:
قانونگذار مشــخص کرده که تشخیص اینکه یک بازار
انحصاری یا غیرانحصاری اســت ،به عهده شورای رقابت
اســت و تعیین دامنه تمرکز شدید به عهده شورای رقابت
قرار دارد؛ ضمن اینکه دســتورالعمل قیمتگذاری نیز باید
از سوی این شــورا ،تدوین شــود .در این میان در مورد
خودرو ،قانونگذار اعالم کرده که تورم بخشی ،کیفیت و
بهرهوری باید در قیمتگذاری خودرو دخیل باشد ،بنابراین
با این ســه شــاخصه ،عدد و رقمها وارد فرمول شــده و

زمان نامههایی برای شرکتهای نفتی فرانسوی ELF
و توتال ارســال کــرد و به آنها هشــدار داده بود که از
مشــارکت بالقوه و بالفعل در پروژههای نفتی و گاز ایران
دست بردارند .اما این شرکتها به کار خود در ایران ادامه
میدادند.
سرمایه گذار بعدی کیست؟
یکباره ورق برگشــت .با روی کارآمدن محمود احمدی
نژاد نگاه دولــت در عرصه بین المللی به کلی تغییر کرد.
همین عامل موجب شــد به مرور زمان اکثر کشورها در
ارتباطاتشــان با ایران تجدید نظر کنند؛ شرکتهایی که
حتــی در ایران ســرمایه گذاری کرده بودنــد ،کم کم از
ایران خارج شــدند و به بازارهای دیگر رفتند .همین رویه
درباره توتال هم رقم خورد .با گســترده شدن تحریمهای
بینالمللــی توتال هم مثل بقیه کشــورها دیگر از پارس
جنوبی رفت و از پروژههایی که در دســت داشت ،کناره
گیری کرد .قانون داماتو بعدها به قانون ایســا تغییر کرد.
هرچنــد که ایران بنا به خروج یک طرفه توتال به مراجع
بین المللی شکایت کرد،اما زیانهایی که در نتیجه خروج
این شرکت و شرکتهای مشابه به ایران وارد شد ،سبب
شد تا ایران در پارس جنوبی دربرداشت گاز از رقیب خود
یعنی قطرجا بماند .پس از توافق برجام خیلی از شرکتها
از جمله توتال به ایران چراغ ســبز نشــان دادند .از سال
گذشــته مذاکره با توتال برای حضور دوبــاره در پارس
جنوبی جديتر شــد .این مذاکرات نهایت ًا دیروز منجر به
امضای قرارداد برای توسعه فاز  11پارس جنوبی در قالب
الگوی جدید قراردادهای نفتی شد .با ورود توتال حاال باید
منتظر ماند که کدام شرکت خارجی دیگر به رقابت با این
غول نفتی فرانسوی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت
ایران برنده خواهد شد.

پاســخ داده شود که چرا طی ســالهای متمادی ،وضعیت
مناسبی در اقتصاد حاکم نشــده است ،این درحالی است
که مشکل اساسی اقتصاد ،تولید است؛ در حالیکه از سال
 ۶۹به بعد ،همواره این چنین مشکالت مطرح شده است.
رئیس شــورای رقابت خاطرنشان کرد :برای انحصارهای
طبیعی ،شورای رقابت باید تنظیم کنندگان بخشی تشکیل
داده و شــرایط را به گونهای پیش بــرد که گردونههای
رقابتی شــکل گیرد ،بر این اساس شــورای پول و اعتبار
میتوانــد نقش رگوالتوری را در حــوزه پولی و بانکی به
عهده گیــرد .وی افزود :در دولــت دوازدهم افرادی باید
عهدهدار مســئولیت شــوند که خود ســهامدار شرکتها
نباشــند .در واقع ،دولت نباید ســهامدار شرکتها باشد و
در اقتصاد دخالت کند .به گفته وی ،قانونگذار این وظیفه
را به عهده شــورای رقابت گذاشته است که خبرهایی که
جنبه عمومی دارد را اطالعرســانی کند که بر این اساس،
شورای رقابت نیز کار خود را انجام می دهد ،البته شورای
رقابت یک تشکیالت نوپا است.

ابالغ دستورالعملهای تکنرخیشدن ارز آماده

رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه دســتورالعملهای
مربوط به تکنرخیشدن ارز آماده ابالغ شده است ،گفت:
امیدواریم این سیاســت در طول ســال  ۹۶عملیاتی شود.
ولیاهلل ســیف اظهار کرد :تکنرخی شدن ارز کاری است
که بهســادگی میتوانــد عملیاتی شــود و هماکنون نیز
دســتورالعملهای آن آماده ابالغ اســت .به گزارش اقتصاد
آنالیــن ،وی اضافه کرد :یکــی از پیشنیازهای این اقدام،
ایجــاد ارتباطات کارگــزاری نظام بانکی ما بــا بانکداری
بینالمللی اســت که طبیعتاً زمانی کــه به این حد نصاب
الزم برســیم و بانــک مرکزی هم از این بابت شــرایط را
مناســب ببیند طبیعتاً این کار و سیاست ابالغ و عملیاتی

میشــود .رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :هماکنون
درســت اســت که ما دو نرخ ارز داریم (نــرخ مبادلهای یا
رســمی و نرخ بازار آزاد) منتهی نرخ رسمی ما برای موارد
خاص و بهصورت کنترلشده استفاده میشود و زمینههای
فسادزا که میتواند مشکالتی ایجاد کند دقیقاً تحت کنترل
اســت .ســیف همچنین گفت :در اولیــن فرصت ممکن،
سیاســت تکنرخــی شــدن ارز را عملیاتــی میکنیم و
امیدواریم این سیاســت در طول ســال  96عملیاتی شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت :امروز وزارت اقتصاد و امور
دارایی گزارش خوبی درباره تحلیل روند اقتصاد کشور طی
ده ســال گذشته متناســب با مبانی اقتصاد مقاومتی ارائه

حاشیه بازار

ذخایر گندم ایران  ۱۰میلیون تن شد

خروج شورای رقابت از قیمتگذاری  ۳خودرو
کاهش یا افزایش ساالنه قیمت خودرو به دست میآید.
وی با بیان اینکه شــورای رقابت بیش از وظایف خود،
به قیمتگذاری کاالها ورود نخواهد کرد گفت :تصمیمات
شورای رقابت کامال کارشناسی است و هر فردی که قصد
اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد ،باید ابتدا قانون
را مطالعــه نماید .در عین حال شــورای رقابت به صورت
منظم تشکیل جلسه میدهد و هر هفته جلسات این شورا
با حضور تمام اعضاء برگزار میشود .رئیس شورای رقابت
با اشــاره به وجود قیمتهای تهاجمی تصریح کرد :اجازه
نمیدهیم که در اقتصاد ایران ،شرکتها و مجموعههای
بزرگتر به شرکتهای کوچکتر ،زورگویی کرده و آنها
را از گردونه رقابت خارج کنــد ،بنابراین زمانی که برخی
شــرکتهای بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایینتر را
داشــته و به این وسیله ،شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی
حذف کند ،شــورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه
ادامه روند را نمیدهد .وی با اشاره به تصویب دستورالعمل
قیمتگذاری برخی خودروهای داخلی در جلسه روز گذشته
شــورای رقابــت افزود :دو گــروه خودرویــی که قیمت
مصرف کننده آن زیر  ۴۵میلیون تومان اســت ،مشمول
قیمتگذاری از سوی شورای رقابت میشود .البته قیمت
مصرفکننــده با قیمت کارخانه متفاوت اســت به قیمت
کارخانــه ،هزینههایــی همچون بیمه ،شــماره گذاری و
مواردی نظیر آن اضافه میشود.
شــیوا گفت :اگــر اقتصاد را با همین روشــی که ادامه
دادهایم ،نتایج مثبتی به دست نخواهیم آورد؛ بنابراین باید
جراحــی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به این ســؤال
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کرد.
وی افزود :خوشــبختانه شاخصهای اقتصاد مقاومتی در
طول دولت یازدهم ،روند مثبتی داشته است.
ســیف تصریح کرد :یکــی از بحثهای جلســه امروز
تمرکز بر پیشبینی متناســب درباره تکانههای احتمالی و
شوکهایی است که میتواند بر اقتصاد کشور ما وارد شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین دو شــاخص روند قیمت
ارز در بازار و همچنین میزان اســتقالل سیاست پولی در
کشــور را برای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی مهم دانست
و گفــت :امیدواریم برای تحقق ایــن اصول بتوانیم این دو
شاخص را در بانک مرکزی بهدرستی عملیاتی کنیم.

معاون شــرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه میزان ذخایر گندم کشور بیش
از  ۱۰میلیون تن اســت گفت در صورتی که در ســال آینده اقدام به کاشــت گندم
نشــود مشکلی بابت تامین نیاز مصرفی کشور وجود ندارد و وضعیت مناسبی در این
خصوص داریم .عباس معروفان اظهار کرد :میزان خرید تضمینی گندم تا به امروز به
 5میلیون و  160هزار تن رسیده و امیدواریم که خرید تضمینی امسال از  10میلیون
تن عبور کرده و به  11میلیون تن برسد .وی افزود :میزان خرید تضمینی گندم امسال
در مقایسه با خرید تضمین سال گذشته  4تا  5درصد کمتر است اما روال سال گذشته
در حال طی کردن است و در نهایت باید توجه داشت که در سال جاری ممکن است
به میزان تولید و خرید تضمینی سال گذشته نرسیم .معاون بازرگانی شرکت بازرگانی
دولتی ایران ادامه داد :خودکفایی گندم در ســالجاری نیز تامین میشود و اکنون 3
سال است که به طور پیاپی در تولید این محصول خودکفا هستیم .معروفان تصریح
کرد :وضعیت ذخایر گندم کشور به شکلی است که اگر حتی در سال آینده نیز گندم
نکاریم به اندازه مصرف بیش از یکسال محصول مورد نیازمان در کشور وجود دارد.
وی در پایان گفت :کل مصرف گندم کشــور که شامل آرد مورد نیاز خبازی و سایر
مشــتقات آن میشود کمتر از  10میلیون بود اما میزان موجودیهای امروز ما از 10
میلیون بیشتر است.
رخداد

کسری  1/4میلیون مسکن در کشور

آمار تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار نشان می دهد کشور هنوز با کسری ۱.۳۹
میلیون مســکن در بخش تقاضای مصرفی مواجه اســت .به گزارش ایسنا ،براساس
سرشــماری سال  ،۱۳۹۵موجودی مســکن کل کشــور (بدون احتساب واحدهای
مســکونی خالی) بیش از  ۲۲.۸میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار  ۲۴.۱۹میلیون
واحد اســت .همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی حدود  ۱.۰۵است .در حالی که
تعداد خانههای خالی با بیش از  ۵۵درصد رشــد از  ۱.۶۶میلیون واحد در سال ۱۳۹۰
به  ۲.۵۸میلیون واحد در ســال  ۱۳۹۵افزایش یافته است .علیرغم وجود بیش از ۲.۵
میلیون واحد مســکونی خالی در کشور حدود  ۳۰درصد از جمعیت شهری کشور در
بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند و از دارا بودن مسکن
مناســب ،ایمن و بهداشتی رنج میبرند .همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه
در مســکنهای لوکس و با متراژ باال زندگی مــی کنند و نیز بخش قابل توجهی از
واحدهای مســکونی گران قیمت ،فاقد متقاضی است ،تقاضا برای مسکن کوچک و
ارزان قیمت باال بوده و اقشار کم درآمد از تأمین مسکن حداقلی عاجز هستند.
این موارد گویــای برخی پارادوکسها در بازوهای عرضه و تقاضای مســکن و
نمونهای از نمود ناصحیح و احتمال برداشــت ناصواب از شاخصهای آماری بخش
مسکن است (مشخص ًا تعداد خانههای خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور
دیکته میکند) .تظاهر ناصحیح شــاخصهای بخش مسکن میتواند سیاستگذاری
را به مســیر نادرست معطوف کند و موجب هرج و مرج در نظام برنامهریزی و نهایت ًا
عدم احســاس تعلق و آرامش در شهروندان شــود .براساس اعالم دفتر برنامهریزی
و اقتصاد مســکن ،میبایست ساالنه حدود  ۹۰۰هزار واحد مسکونی در کشور تولید
شود و وجود خانههای خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست .از سوی دیگر
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که عامل تحرکات در بخش مسکن همواره از
ســوی تقاضا شروع شده و به تدریج به بخش عرضه سرایت می کند .همچنین عدم
امکان نقدشــوندگی واحدهای مسکونی ساخته شده ناشی از کمبود تقاضا و کاهش
قدرت خرید خانوارها ،یکی از دالیل مهم سکون و عدم تحرک پذیری بخش مسکن
در شرایط جاری بوده است.
تمامی این موارد سبب شده که سیاستهای معطوف به توانمندسازی و تحریک
تقاضــا در گام اول و به تدریــج در گامهای بعدی تقویت ســوی عرضه ،همچنان
سیاست بهینه در بخش مسکن باشد و به تدریج بتواند این بخش را در مسیر تعادل
قرار دهد .از طریق این سیاست ،امکان حرکت در مسیر دستیابی تمامی اقشار جامعه
به مسکن مناســب و ایجاد توازن در الگوی عرضه و تقاضا ،بسیار محتمل است .از
دیگر موارد قابل توجه در این بخش ،روند ســرمایه گذاری مســکن طی سالهای
اخیر اســت که همواره منفی بوده و پروانههای اخذ شــده عمدتا معطوف به مسکن
بــزرگ متراژ بودهاند .این موضوع نیز در کنار وجود تقاضای بیشــتر برای واحدهای
کوچک متراژ ،نمود دیگری از عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضاســت و صحهای بر
سیاستهای حمایت از سوی تقاضاست.

آخرین خبر

حمايت فنالند از عضویت ایران
در سازمان تجارت جهانی

توضیحات ديوان محاسبات درباره قرارداد صادرات گاز به ترکیه

رئیس دیوان محاســبات کشــور درباره
موضوع قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه
توضیحــات تکمیلــی ارائه کــرد .گزارش
اقتصــاد آنالین ،عــادل آذر رئیس دیوان
محاسبات کشــور خود درخصوص موضوع
قرارداد صــادرات گاز به ترکیه اعالم کرد:
قرارداد صــادرات گاز به ترکیه در ســال
 ۱۳۹۶میالدی به مدت  ۲۶ســال منعقد
گردید و عملیات اجرایی آن از سال ۲۰۰۱
میالدی آغاز گردید .قیمــت گاز تحویلی
طبق فرمولی تعیین شــده که مبنای آن
قیمت فرآوردههای نفتــی به ماخذ مجله
 Platsمیباشــد .آنچــه کــه در برنامه
رســیدگی دیوان محاسبات کشــور قرار
گرفته اســت انطباق نحوه عملکرد شرکت
ملی گاز ایران با مفــاد قرارداد فوق الذکر
فارغ از ماهیت قرارداد بوده که در این راستا
یکی از مهمتریــن بندهای این قرارداد که
همواره در کانون توجه حسابرسان دیوان
محاســبات قرار گرفته اســت بند()۶-۱۱
قرارداد تحت عنــوان price revision
یا بازنگری قیمت گاز اســت که بر اساس
آن این اختیار را به طرفین قرارداد میدهد

تا بتوانند هر ســه سال یکبار و در مجموع
برای  ۵بار در طول اجرای قرارداد تقاضای
تجدیــد نظر در قیمــت گاز را نمایند .که
بر همین اساس شــرکت بوتاش ترکیه دو
بار در ســالهای  ۲۰۰۵و  ۲۰۱۲تقاضای
تجدید نظر در قیمت را به داوری بینالملل
به اتاق بازرگانــی بین المللی( )ICCارائه
نمــود در هر دو مورد دیوان مذکور رای به
کاهش قیمت داده است.
در سال  ۲۰۰۵شرکت بوتاش برای اولین
بار تقاضای کاهــش قیمت گاز تحویلی را
نمود کــه در نهایت رأی صادره از ســوی
دیوان داوری( داوری ســوئیس) در ســال
 ۲۰۰۹میــادی بــه نفع شــرکت بوتاش
صادر و مقرر گردید تا از ســال  ۲۰۰۵به

میــزان  ١٢.٥درصد قیمــت گاز تحویلی
کاهش یابد و در نتیجه شــرکت ملی گاز
ایــران ملزم به پرداخــت مبلغی در حدود
یک میلیارد ریال به شرکت بوتاش گردید.
شــرکت بوتاش مجددا در سال  ۲۰۱۲بر
اســاس مفاد بند  ۳ -۱۱قــرارداد به بهانه
نامطمئــن بودن روند تحویــل مقادیر گاز
ســاالنه و نیز بند  ۶-۱۱قــرارداد به بهانه
گران بــودن قیمت گاز تحویلــی اقدام به
طرح دو دعوا و شــکایت نزد دیوان داوری
بینالملل نمود که در شکایت اول با توجه
به دفاعیه تنظیمی توسط شرکت ملی گاز
ایران و رد ادعای شــرکت بوتاش ترکیه از
تحمیل خسارت در حدود  ۱۱میلیارد ریال
جلوگیری بعمل آمده اســت و در شکایت
دوم نیــز علیرغم ادعای شــرکت بوتاش
مبنی بر کاهش  ٣٧.٥درصدی قیمت گاز؛
با توجه به دفاعیه و اقدامات شــرکت ملی
گاز ایران دیــوان داوری رای خود را نهایتا
به کاهش ١٣.٣درصدی قیمت صادر نموده
است.
بررسیهای حسابرسان دیوان محاسبات
نیز حاکی از آن اســت کــه اقدامات انجام

شده توسط شرکت ملی گاز ایران بر اساس
مفاد قرارداد بوده و تخطی از مفاد قرارداد
صورت نگرفته است.
شــایان ذکر است با توجه به رأی داوری
بین الملل ،شــرکت شرکت ملی گاز ایران
مکلف به تســویه اضافه دریافتی از شرکت
بوتاش ترکیه بوده و بر همین اساس مبلغ
بدهی به میــزان ١.٩میلیارد دالر از محل
صورتحســاب گاز صادره به ترکیه تسویه
میگردد و حسابرســان دیوان محاسبات
بهصورت آنالین صورتحســابهای صادره
و چگونگی تســویه مبالغ اضافه دریافتی را
در دستور کار و بررسی دارند و در صورت
هرگونه تخطی از قرارداد و قوانین موضوعه
بالفاصله اقدام قانونــی را معمول خواهند
داشت.
گــزارش مذکــور و اقدامــات دیــوان
محاســبات به صورت کامل به کمیسیون
محترم برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی تقدیم گردید و با توجه به
نقطه نظرات اعضاء محترم کمیسیون مقرر
گردید تا گــزارش تکمیلی ظرف چند روز
آینده تهیه و تقدیم کمیسیون گردد.

ســفیر فنالند در ایران اعالم کرد :دولت فنالند حمایت کامل خود را برای
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (  ) WTOاعالم میکند .معتقدم
این امر فضای مثبتی را برای جذابیتهای ســرمایه گذاری در ایران فراهم
میکند .به نقل از نشریه انگلیسی زبان ” Mine&Business Today
“” ،هری کاماراینن” گفت“ :ما به کشــورهایی که با کمبود منابع آب مواجه
هستند ،طرحها و دانشی ارائه میدهیم .این امر پیشتر برای ازبکستان انجام
شــده اســت .وی افزود :آب و هوای ایران مورد توجه و عالقه شــرکتهای
فنالندی اســت؛ بدین صورت که ما کشوری با سرمای طوالنی مدت هستیم
و شــما کشوری با آب و هوای متنوع و انرژی فراوان هستید ”.وی ادامه داد:
“یکی از بزرگترین شرکتهای فنالندی که از پیشروها و بزرگ غربی است
حدود  ۱۰۰میلیون یورو برای ســاخت کارخانه جدید گندله سازی در گل
گهر ســیرجان (با ظرفیت  ۵میلیون تن) سرمایه گذاری کرده است .این امر
میتواند شــروع خوبی برای توسعه همکاریها باشــد ”.سفیر فنالند گفت:
“کار گروهی بین بانکهای ایرانی و فنالندی در اتاقهای بازرگانی مشــترک
دو کشــور به ثبت رسید .این کارگروه از طریق بانکها ،بانکهای مرکزی و
بانکهای خصوصی دو کشــور گردهم میآیند .مقصود این کارگروه بانکی،
برداشــتن موانع روابط بانکی و انتقال پول اســت .ممکن است در این سال
ایرانی ،شاهد افتتاح شعب برخی بانکهای فنالندی در ایران باشیم” .

