E-mail: mostagheldaily@gmail.com

اقتصاد

افراد بيسواد
سيستم اداري
را دچار مشكل
كردهاند

مهدی پازوکی معتقد است افراد بیسواد سیستم اداری کشور را دچار مشکل کردهاند .مهدیپازوکی در گفتگو با ایلنا ،درخصوص جداسازی مجدد وزارتخانههای ادغام شده در دولت دهم اظهار داشت :یکی از مشکالت اصلی ایران
در شرایط کنونی بینظمی اقتصادی است که بخشی از این بینظمی اداری است .وی با اشاره به سیستم اداری ناکارآمد در کشور گفت :هر چند احمدینژاد درصدد کوچکسازی دولت بود اما نیروی انسانی حرفهای و تیم همفکر و
همسویینداشت و به همین دلیل بدون برنامه مدون و به صورت دیمی وزارتخانهها را ادغام کرد .این در حالی است که به عنوان مثال وزارت راه با وزارت مسکن هیچ سنخیتی نداشتند .این اقتصاددان تصریح کرد :در حالحاضر که
سازمان اموراداری و استخدامیکشور احیاء شده است باید در فکر تحولیاساسی برای آن بود و با بهرهگیری از کارشناسان و خبرگان نظام اداری و مدیریتی بدنبال پیشرفت اقتصادی باشیم .وی با بیان اینکه سازمان امور اداری کشور
سازمان کارآمدی نیست افزود:باید از وجود نیروهای کارآمدتر برای مدیریت بهره برد ،اگر این سیستم احیاء نشود و ساختارش شفاف و کارشناسی شده نباشد قطعا هزینههای گزافی را برای کشور به همراه خواهد داشت .پازوکیتصریح
کرد :مشکل بعدی بینظمی اداری است که نیازمند اصالح ساختاری است و جذب نیروی انسانی کارآمد در بدنه دولت اولین و مهمترین موضوع در این زمینه است.

چهارشنبه

در حالی رئیسکل بانک مرکزی در واپسین روزهای بهار،
وعده بررســی نرخ سود بانکی در شــورای پول و اعتبار را
داده بــود که اکنون برخی بانکهــا ،دور جدیدی از افزایش
نرخ سود را آغاز کردهاند .مهلکه نرخ سود بانکی گویا دیگر
بــرای بانکها آالرمهای خطر ندارد .زنگ خطری که مدتها
اســت به صدا درآمده و اتفاقــا ،صدایش کم کم دارد برای
نظام بانکی ایران عادی میشود؛ اما به همان اندازه که این
زنگ خطر با صدای بلندتری به صدا درمیآید ،شورای پول
و اعتبــار انگار در خوابی عمیقتر فرو میرود .البته موضوع
به همین ســادگیها هم نیست .نظام بانکی نشان داده که
دستور و بخشنامه و دســتورالعمل را چندان تاب نمیآورد.
حداقل برای نرخ سود ،این طور است.
مدتها اســت که بانک مرکزی به دنبال راهکاری است
که بتواند به صورت منطقی ،نرخ سود را تعیین کند؛ اما هر
بار ،کار به دســتور و بخشنامه میرســد؛ در حالیکه بانکها
دیگــر اوضاع و احوالی ندارند که بتوانند با این مســکنها،
خود را اندکی آرام کرده و صورتهای مالی خود را تراز کنند.
واقعیت آن اســت که زیاندهی ،دیگر برای بانکها واژهای
ناملموس و شــاید هم ناخوشایند نیست؛ چارهای هم ندارند
که به آن عادت کنند .یک طرف ســپردهگذاران هستند و
طرف دیگر ،مطالبهگران .ســودهای موهومی هم که دیگر
جای خود دارد.
وعده سیف در فصل بهار ،خزان شد
تمام اینها در شــرایطی است که شــورای پول و اعتبار
امیدوار بود که بتواند در یکی از جلساتی که از ابتدای سال
 ۹۶به بعد برگزار میکند ،نرخ ســود را به یک سر و سامان
برســاند ،موضوعی که حال یک فصل از سال هم گذشته
است و هنوز خبری از برگزاری جلسه مربوط به آن نیست.
 ۲۶اردیبهشــت ماه بود که ولی اهلل سیف ،رئیس کل بانک
مرکزی اعالم کرد که گزارشی از سوی بانک مرکزی برای
تغییر در نرخ ســود به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد
تا این شــورا در مورد این فاکتور اصلی در اقتصاد ایران که
زلفش به بســیاری از مســائل اقتصادی گره خورده است،
تصمیم بگیرد .اما هنوز خبری نیســت .وی اعالم کرده بود
که گزارشــی را به شــورای پول و اعتبــار ارایه خواهد داد
که بر اســاس آن ،ممکن است نرخ ســود بانکی در سال

جــاری کاهش یابد .او البته بر این نکته هم تاکید کرده بود
که مهمتر از کاهش نرخ ســود ،تعادل در عرضه و تقاضای
نقدینگی در بازار اســت که بتواند نرخ ســود را پایدار نگاه
دارد.؛ موضوعی که کمتر اکنون به چشم میخورد .سیف به
این نکته هم تاکید کرده بود که بانکها باید نرخ تمام شــده
پول را هم کاهش دهند؛ این هم از آن دســت موضوعاتی
اســت که تاکنون نه تنها گامی برای تحقق آن برداشــته
نشــده ،بلکه بانکها برنامهای را هم تا این لحظه برای این
موضوع اعالم نکرده اند.
بانکها زیرپوستی نرخ سود را افزایش دادند
در همين حــال برخي گزارشهای میدانــی حکایت از
آن دارد که بانکها خیز دوبارهای برای افزایش نرخ ســود
برداشــتهاند و البته برای اینکه به دور از هو و جنجال عمل
کنند؛ این بار پکیجهای ویژه را برای مشــتریان خاص خود
رونمایی میکنند .اگر فردی ســپردهگذار عادی به شــمار
آید و رقم های حتی تا بیســت میلیون تومان هم داشــته
باشد ،بانکها همان پکیجی را پیش روی آن قرار میدهند
که تقریبا نزدیک به ســود مصوب شورای پول و اعتبار یا
شــاید یک تا دو درصد باالتر از آن باشــد .اما کافی است
که مشــتری خاص شوید و ســپردههای چند صد میلیونی
داشته باشید ،آنگاه این نرخ برای شما به صورت زیرپوستی
افزایــش پیدا کرده و پکیجهای ویژهای رونمایی میشــود
کــه گاه نرخ را تا  ۲۲درصد هم افزایــش میدهد؛ اما اگر
سپردهگذاری با رقم ســپرده باالی یک میلیارد باشید ،آن
گاه دیگر داستان متفاوت میشود .بانکها تصمیم میگیرند
که برای اینکه نقدینگی خودشــان را از محل سپرده چنین
سپردهگذارانی که اغلب کسب و کارشان دچار مشکل بوده
یا صرفه اقتصادی نداشته است ،تامین کنند و بنابراین حتی
تــا  ۲۶درصد هم البته در قالبهای متفاوت ارایه میدهند؛
این موضوع البته در موسسات مالی و اعتباری مجاز ،بیشتر
از هر بانک دولتی یا خصوصی دیگری به چشــم میخورد.
در این میان برخی بانکهای خصوصی به ســپردهگذارانی
که پول خود را حداقل شــش ماه در اختیار آنها قرار دهند،
ســود حدود  ۲۰تا  ۲۰.۵درصدی میپردازند؛ اما حاضر هم
نیســتند که برای همین سپرده در مدت زمان یکساله ،سود
چنــدان متفاوتتــری بپردازند و نرخ ســود حول و حوش

همین رقم حفظ میشــود و تلورانس  ۰.۵تا  ۱درصدی را
تجربه میکند .یکی از متصدیــان بانکی در گفتگو با مهر
میگویــد :بانکها به هیچ عنوان نمیتوانند نرخ ســود را
کاهــش دهند ،چراکه هر یک از آنها بیــم آن را دارند که
سپردهها از بانکشــان بیرون رود و مشکالتشان دوچندان
شود؛ به خصوص اینکه ســایه سنگین رقبا را هم احساس
میکنند که ممکن اســت با نیم تا یک درصد سود باالتر،
ســپردهگذاران بیشــتری را به خود جلب کند و آنها از این
گردونه بی نصیب بمانند .وی میافزاید :البته بانکها دیگر
حاضر نیستند که نرخ ســود را بیش از این کاهش دهند و
حتی برخــی از آنها بر این باورند که بایــد نرخ را افزایش
داد تا با نقدینگی قابل توجهی که به دســت میآورند؛ وارد
بازار شــده و تامین مالی کنند؛ به هرحال تامین مالی برای
بانکها سودآور اســت ،چراکه اکنون که تولید اندکی تکان
خورده ،تقاضا برای دریافت وام بیشــتر شده است؛ بنابراین
بانکها نمیخواهند از این گردونه اعطای تسهیالت با نرخی
باالتر از سود سپردهها جا بمانند؛ به خصوص اینکه برخی از
تولیدکنندگان حاضرند که بدهیهای قبلیشان را به نوعی
بپردازنــد و در مقابل ،وام جدید با رقــم باالتر بگیرند .این

موضوع برای بانکها جذاب است.
شــورای پول و اعتبار به دنبال تثبیت نرخ نه
کاهش
در ایــن میان یک مقام مســئول بانکی در گفتگو با مهر
میگوید :شــورای پول و اعتبار دیگر به دنبال کاهش نرخ
سود نیســت ،بلکه با اوضاعی که اکنون مشاهده میشود،
قصد اصلی این اســت که نرخ سود فعلی را تثبیت کنند؛ به
خاطر همین است که هنوز جمعبندی خاصی در این رابطه
ارایه نشده است.
وی میافزاید :اگر شــورای پول و اعتبار دوباره نرخ را به
صورت دســتوری کاهش دهد ،باز هم بانکها آن را دور می
زنند و از همه مهمتر اینکه ،شرایط برای بانکها به گونهای
نیســت که بانک مرکزی فشار بیشتری به آنها وارد نماید.
بنابراین بانک مرکزی به دنبال این اســت که نرخ فعلی را
تثبیت کند ،نه کاهش دهد؛ بنابراین ســپردهگذاران نگران
کاهش نرخ سود بانکی نباشند.
حــال باید منتظــر ماند و دید که چــه صدایی و در چه
زمانی از شــورای پــول و اعتبار در مورد نرخ ســود بانکی
بیرون خواهد آمد.

سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج را باید برگردانیم

 ۳میلیارد دالر سرمایه گذاری ثبت شده در مناطق آزاد

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد از سرمایه گذاری  3میلیارد
دالری ثبــت شــده در هفت منطقــه آزاد کشــور خبر داد و
گفت :در طول چهار ســال گذشته توانســتیم سرمایه گذاران
ایرانی مقیم خارج را به حوزه های ســرمایه گذاری در کشور
برگردانیــم .اکبر ترکان در گفتگو با ایلنا ،درباره عملکرد هفت
منطقه آزاد کشــورمان در طول  4سال گذشته اظهار داشت:
منطقه آزاد کیش بهترین عملکرد را در حوزه گردشگری دارد.
همچنین منطقــه آزاد ارس در تحقق ماموریت خود در حوزه
صنعت موفق عمل کرده اســت .وی افزود :منطقه آزاد ماکو و
بازرگان در تجارت دو جانبه با کشــور ترکیه و اروپا و صادرات
کاال به این مناطق بهترین عملکرد را داشــته و اقامات قابل
توجهی را انجام داده است.

توسعه میادین نفتی و گازی در
گروی سرمایهگذاری خارجیها
ن المللی انرژی با تاکید بر لزوم
مشــاور موسســه بی 
استفاده از سرمایهگذاران خارجی در توسعه منابع نفتی
و گازی کشــور ،گفت :منابع مالــی وزارت نفت برای
جلوگیــری از افت تولید کافی اســت و برای توســعه
میادین باید از ســرمایهگذاران خارجی اســتفاده کرد.
مهــدی امیرمعینی در گفتگو با ایســنا ،با تاکید بر این
کــه منابع مالی در کشــور محدود اســت ،اظهار کرد:
برای ســرمایهگذاری در بخشــی از قســمتها باید از
بخش خارجی اســتفاده کنیم و این ســرمایه مورد نیاز
را توســط ســرمایهگذاران خارجی تامین کنیم تا رشد
اقتصادی که برای کشــور تعیین شــده محقق شــود
چنانچه ســرمایهگذاری صورت نگیرد رشــد اقتصادی
تحقق نمییابد .وی در مورد مزایای حضور شرکتهای
خارجی در ایران ،توضیح داد :حضور شرکتهای خارجی
در ایران فقط منابع مالی را تامین نمیکند ،بلکه انتقال
تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز در پی دارد و این سه
عنصر کنار یکدیگر منجر به بهرهوری میشود .مشاور
موسســه بینالمللی انرژی ادامه داد :ساالنه بخشی از
سرمایهگذاری از طریق منابع وزارت نفت تامین میشود
و بخش عمدهای باید توســط منابع خارجی تامین شود
و اگر تامین منابع توســط سرمایهگذاران خارجی تامین
نشــود افزایش ظرفیتی که وزارت نفت در نظر گرفته
محقق نخواهد شد ،زیرا منابع وزارت نفت تنها میتواند
از افت تولید نفت جلوگیری کند و برای توســعه باید از
سرمایه سرمایهگذاران خارجی استفاده کرد .امیرمعینی
تاکید کرد :چنانچه برای حضور شرکتهای خارجی در
ایران از برنامه مشــخصی پیروی شود و برنامه ریزی
دقیقی در این راســتا صورت بگیرد ایران در بلند مدت
میتواند صادر کننده خدمات باشد.

ترکان با اشــاره به اقدامات انجام شده در منطقه آزاد انزلی
اظهار داشت :یکی از اقدامات تاثیر گذار که در اجرای ماموریت
منطقه آزاد انزلی انجام شد ،ســاخت مجتمع بندری کاسپین
بود .منطقه انزلی خودش را برای این که به سکوی تجاری با
روسیه تبدیل کند ،آماده کرده است .به طور قطع بندر کاسپین
میتواند در تحقق ماموریت انزلی بسیار تاثیر گذار باشد .دبیر
شــورای عالی مناطق آزاد ادامه داد :منطقه آزاد چابهار خود را
آماده کرده که منطقه جنوب شرقی کشور را به منطقه صنعتی
با محوریت صنایع فوالد و پتروشیمی تبدیل کند.
تــرکان درباره منطقه آزاد اروند اظهار داشــت  :بازســازی
شهر خرمشــهر و آبادان پس از جنگ آغاز شد و اما موضوع
مهم در این منطقه بازســازی اقتصادی این منطقه است .هر
چند شــهر آبادان و خرمشهر بازسازی شــدند اما اقتصاد این
منطقه بازســازی نشد و سیاست ما این اســت که آبادان و
خرمشــهر به دوران پر رونق برگردند .وی درباره اقداماتی که
برای بازســازی اقتصاد آبادان و خرمشهر انجام شده گفت :دو
کارخانه فوالد در این منطقه ر حال راه اندازی است که بنیاد
مســتضعفان بر روی کارخانه نورد فوالد با ظرفیت  600هزار
تن سرمایه گذاری کرده است .همچنین کارخانه فوالد جهان
آرا با ظرفیت  3.2میلیون تن با ســرمایه گذاری ستاد فرمان
اجرایی امام در خرمشــهر در حال اجرا اســت که یک هویت
جدید به خرمشــهر می دهد .دبیر شــورای عالی مناطق آزاد

افزود :در کنار این سرمایه گذاریها ،پاالیشگاه های کوچکی
در این منطقه در حال راه اندازی هستند.
تــرکان تاکید کرد :مهمترین اتفاقی کــه می تواند موجب
رونق آبادن و خرمشهر شود ،الیبروی اروند است که سازمان
بنادر و دریانوردی پیشــرفت خوبی در زمینــه بیرون آوردن
کشــتی های غرق شــده از اروند داشته است .وی با تاکید بر
اینکه باید اروند الیروبی شــود تــا بتوانیم ظرفیت بندر آن را
افزایش دهیم و آماده پذیرش کشــتیهای بزرگ شود ،افزود:
متاسفانه همکاری عراقیها در الیروبی اروند کافی نبوده است
و برای الیروبی اروند معطل عراقیها هستیم .ترکان همچنین
درباره میزان ســرمایهگذاریهای انجام شــده در مناطق آزاد
کشــورمان در دولت یازدهم ،اظهار داشــت :در حوزه میزان
ســرمایهگذاریها با دو آمار مواجه هســتیم .یک آمار مربوط
به میزان ســرمایهگذاریهای ثبت شده به این معنا که فردی
برای ســرمایهگذاری در طرحی اعالم امادگی میکند و قصد
خود برای صرف هزینه در این طرح را ثبت میکند .آمار دیگر
مرتبط به میزان ســرمایهگذاریهای به اجرا رسیده و میزان
سرمایهای که در طرح یا پروژهای پیادهسازی شده است.
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد ادامــه داد :میــزان
سرمایهگذاریهای ثبت شده در  7منطقه آزاد کشور در چهار
ســال گذشته  3میلیارد دالر اســت که  20درصد از این آمار
ســرمایه گذاری های ثبت شده به اجرا رسیده است .ترکان با

اشــاره به سرمایهگذاریهای انجام شده در هر یک از مناطق
آزاد اظهار داشــت :در منطقه آزاد ارس سرمایهگذاران آذری و
ترکیهای وارد کار شدهاند .در منطقه آزاد ماکو سرمایهگذارانی
از ترکیه ،هند و یک سرمایهگذار ایرانی مقیم هلند در طرحهای
مختلف این منطقه ســرمایهگذاری کردند .سرمایهگذار ایرانی
مقیــم هلند ،اقدام به ســاخت گلخانه پــرورش محصوالت
کشــاورزی  50هکتاری و صادرات محصوالت این گلخانه به
روسیه کرد که امروز این گلخانه ،مدرنترین گلخانه کشورمان
است .وی ادامه داد :در طول چهارسال گذشته سرمایهگذاران
آلمانی و ســرمایهگذاران عربی از کشــورهای حاشــیه خلیج
فارس به منطقه اروند آمدند و همچنین ســرمایهگذارانی وارد
سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز در منطقه آزاد کیش شدند
بــه خصوص ســرمایهگذاری در حوزه حفــاری دریایی .دبیر
شورای عالی مناطق آزاد افزود :توانستیم سرمایهگذاران ایرانی
مقیم خارج را به پروژههای ســرمایهگذاری کشور برگردانیم
بهطــوری کــه در منطقــه آزاد انزلی هم یک ســرمایهگذار
ایرانی مقیم روســیه وارد ســرمایهگذاری در بندر کاســپین
شــد و دو پست اسکله با ســرمایهگذاری این سرمایهگذار در
انزلی ســاخته شــد .ترکان ادامه داد :همچنین در منطقه آزاد
چابهار ســرمایهگذاریهای قابل توجهی در حوزه بستهبندی
چای ســیالنی و برنج پاکستانی و صادرات مجدد آن به سایر
کشورها انجام شده است.

عمر کار مفید در ایران کمتر از  ۲۰درصد است

یک کارشــناس بــازار کار میزان کار مفیــد در ایران را
کمتــر از  ۲۰درصد میداند .او بــرای افزایش بهرهوری در
کارگاهها پیشــنهاد میکند نظام دستمزد از وقت مزدی به
کارمزدی تبدیل شــود .علی اکبر لبافی در گفتگو با ایسنا،
مهمتریــن چالش بازار کار ایران را بــاال بودن قیمت تمام
شــده بنگاههای اقتصادی دانســت و افزود :به دلیل آنکه
قیمت تمام شده واحدهای اقتصادی باالست ،امکان رقابت
در بازارهای داخلی و خارجی از آنها گرفته شــده اســت ،به
همین منظور بایــد کاری کنیم که کیفیت تولید باال برود و

قیمت تمام شــده در بنگاهها پایین بیاید .وی ادامه داد :در
دنیا یک بنگاه اقتصادی در طول شــبانه روز از  ۲۴ساعت
 ۱۹.۵ساعت کار میکند که حدود سه شیفت کاری میشود
چون ســرمایهگذاری انجام شده سه شیفته بوده و در چنین
شرایطی اشتغال ارزان هم به دست میآید ولی متاسفانه ما
در سرمایهگذاری اسراف میکنیم در حالی که باید زمینهای
به وجود آوریم که از سرمایهگذاری صورت گرفته در حد اعال
استفاده کنیم و کارخانههای ما بتوانند در  ۵.۵ساعت کار با
ظرفیت کامل  ۱۹.۵ساعت کار کنند .به گفته این کارشناس

بازار کار علیرغم آنکه در دنیا میانگین سرمایهگذاری در کار
 ۱۹.۵ساعت است و  ۸۶درصد فعالیتها تبدیل به کار مفید
میشــود در ایران با  ۴۴ســاعت کار موظفی در هفته ،کار
مفید زیر  ۲۰درصد اســت و  ۸۰درصد دچار بیکاری پنهان
هستیم .لبافی متذکر شد :ما در محیط کار حضور داریم ولی
بازدهی و خروجی کار چیز دیگری را نشان میدهد لذا باید
به بهرهوری توجه ویژهای داشته باشیم و پیشنهاد این است
که برای عبور از این بن بســت ،نظام حقوق و دستمزد را از
وقت مزدی به کارمزدی تبدیل کنیم.

 ۱۰درخواست بخش خصوصی از دولت دوازدهم

رئیــس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران
با اشــاره به اینکه بزرگ بودن دولت و دخالت آن در اقتصاد
دو عامل ّ
مخل اقتصاد کشــور هستند ۱۰ ،درخواست بخش
خصوصی از دولت دوازدهم را تشریح کرد .مسعود خوانساری
در نشســت هیات نمایندگان اتاق تهران ،افــزود :انتظار ما
این اســت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشــور
در دولت دوازدهم جامه عمل بپوشــد و به این ترتیب اقتصاد
کشور پویاتر شود .وی درخواستهای اتاق بازرگانی در دولت
دوازدهم و پیشــنهادهای فعاالن بخش خصوصی را در ۱۰
بند ارایه کرد.
خوانســاری گفت :نخستین پیشنهاد ما این است که دولت
دوازدهم توانایــی و ظرفیت اتاقهای بازرگانی را به ویژه در
فرصتهــای صادراتی مدنظر قرار دهد که اگر مشــکالت
و موانع پیچیده بخش خصوصی برداشــته شــود این بخش
میتواند نقش اساســی در اقتصاد کشور برعهده گیرد .رئیس
اتاق تهران افزود :دومین پیشنهاد ما کمک بخش خصوصی
به دولت در اجرای طرحهای نیمه تمام و طرحهای اســتانی
اســت و آمادگی داریم در این باره نقش بیشــتری برعهده

گیریم .خوانساری در بیان سومین پیشنهاد بخش خصوصی
به دولت گفت :تصدی گریهای دولت با کوچک شدن دولت
کاهــش خواهد یافت که کاهش نقــش تصدی گری دولت
خود امری تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است .وی افزود:
پیشــنهاد چهارم ما به رئیس جمهور و رئیس دولت دوازدهم
این است که پیش از معرفی وزرا به مجلس از وزرا بخواهند
درکوچک کردن وزارتخانهها که الزمه کوچک شــدن دولت
است با بخش خصوصی تقسیم کار و از نظر بخش خصوصی
استفاده کنند.
خوانســاری گفت :از ایــن رو امیدواریــم رئیس جمهور
با نقشــی که به بخش خصوصی میدهد اختالل ناشــی از
دخالت دولت در اقتصاد را کاهــش دهد .رئیس اتاق تهران
گفت :پیشــنهاد پنجم ما اعالم آمادگی اتاق بازرگانی برای
تامین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشــورها با همکاری
وزارت امورخارجه اســت .خوانساری افزود :پیشنهاد ششم ما
این اســت که برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی
 ۸درصد نیاز به جذب ســرمایه گــذاری حداقل  ۱۰۰میلیارد
دالری به ویژه برای ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد

داریم .وی همچنین گفت :پیشــنهاد هفتم ما این اســت که
رئیس جمهور در آستانه معرفی وزرا به ویژه وزرای اقتصادی
نظر فعاالن بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند.
رئیــس اتاق تهران ادامه داد :پیشــنهاد هشــتم ما اعالم
آمادگــی اتاقهای بازرگانی با عنــوان دیده بان گردشهای
اقتصادی به منظور شــفاف ســازی اقتصاد و مبارزه با فساد
اســت .خوانســاری در بیان پیشــنهاد نهم اتاق بازرگانی به
دولت هم گفت :آمادگی داریــم در تحقق دولت الکترونیک
با دولت دوازدهم همکاری کنیم .وی با اشاره به ارایه الیحه
تفکیک چنــد وزارتخانه که یک فوریــت آن در مجلس به
تصویب رســید ،افزود :پیشــنهاد و تقاضای ما این است که
دولت در موضوع این الیحه به جای شتاب کردن در اجرا ،با
بررسی و کارشناسی بیشتر اقدام کند ،زیرا همانطور که ادغام
وزارتخانهها با بخش کارشناســی همراه نبود به نظر میرسد
در تفکیک وزارتخانهها هم کارشناســی الزم صورت نگرفته
است .خوانســاری افزود :رو درخواست ما انجام کارشناسی
بیشــتر به جای اقدام عجوالنه است ما هم کمک میکنیم تا
در این باره به جمع بندی خوبی برسیم.
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نقش تسهیالت در
رونق بخش مسکن

امير افسردير

تسهیالت ساخت مسکن در خروج بازار ساخت و ساز از حالت رکود قطعا نقش
مثبتي خواهد داشــت و تاثیر تسهیالت بدون سپرده ساخت مسکن طی یک تا دو
سال آینده نمایان خواهد شــد .معموال تاثیر پرداخت تسهیالت و تزریق مالی به
بخش ساخت وساز و فعالیتهای ساختمانی خود را با وقفه زمانی بیشتری نسبت
به اثر تســهیالت خرید ملک در بازار مسکن نشــان میدهد .با اين حال بهطور
کلی پرداخت تسهیالت و تقویت بنیه مالی خریداران و سازندگان مسکن یکی از
مهمترین عوامل تعیین کننده در زمان و سرعت خروج بازار مسکن از حالت رکود
و ورود به فاز رونق است.
هرچند تســهیالت ســاخت با وقفه زمانی بیشتری نســبت به تسهیالت خرید
مسکن در بازار ملک خود را نشان میدهد؛ اما نه تنها افزایش تسهیالت ساخت و
ساز و تزریق منابع مالی به سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود میشود
بلکه رونق بازار معامالت مســکن در نتیجه پرداخت تســهیالت خرید آپارتمان
خود یکی از عوامل بروز رونق در بازار ســاخت واحدهای مسکونی نیز است .اين
صحبت به این معنا است که با تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن ،به
خصوص در بخش واحدهای مصرفی ،تقاضا برای خرید آپارتمان در بازار افزایش
مییابد و همین افزایش تقاضا محرک و مشــوق خوبی برای سازندگان به منظور
ورود به سرمایهگذاریهای جدید و بازار ساخت و ساز است.
تسهیالت بدون سپرده ساخت مسکن فرصت ویژهای را برای افزایش بنیه مالی
ســاخت و ساز در اختیار ســازندگان قرار میدهد که اثر خود را طی یکی دو سال
آینده به شــکل افزایش عرضه واحدهای مصرفی نشان خواهد داد .از طرف ديگر
سیاســتهای دولت در بخش مسکن نیز بر پایه حمایت از هر دو سمت عرضه و
تقاضا و بر مبنای پرداخت تســهیالت بــه گروههای مختلف متقاضیان قرار دارد.
در اين ميان نقش تســهیالت خرید و ســاخت مسکن که طی دست کم یکسال
اخیر به متقاضیان پرداخت شــده در تامین مسکن گروههای مصرفی به خصوص
خانه اولیها بســیار پررنگ و قابل توجه بوده اســت و دولت در ادامه با توجه به
چشماندازهای تعریف شده بنا دارد این سیاستها را ادامه دهد.
پرداخت تســهیالت به متقاضیان خانه اولی ،متقاضیان ساخت و خرید مسکن
در بافت های فرســوده ،سایر متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان و همچنین تدابیر
ویژه برای تامین ســاالنه  ۱۰۰هزار واحد مســکونی اجتماعی از محل تسهیالت
بانکی و سایر روشهای پیشبینی شده به خصوص همکاری بانک مسکن برای
نوســازی بافتهای فرسوده با استفاده از تســهیالت ارزان قیمت ،برخی از این
سیاستهاست .به نظر میرسد با وجود این شواهد تابستان امسال پیش رونق در
بازار مســکن تسریع شود و از نیمه دوم سال شاهد ورود بازار مسکن به فاز رونق
باشــیم که این رونق هرگز به معنای افزایش محســوس و بیش از تورم عمومی
قیمتها نخواهد بود.
افزایش متعارف قیمت مســکن به میزان تورم را از ضــرورت های ورود بازار
مسکن به فاز رونق است .رونق در بازار مسکن اگر چه به معنای جهش قیمتها
نیســت اما رشد قیمت مســکن در حد تورم عمومی در زمان رونق طبیعی خواهد
بود و انگیزه ســاخت و ســاز را در ســازندگان تقویت میکند .همچنين افزایش
حجم معامالت مســکن طی ماههای اخیر تا حدی انگیزه سازندگان را برای ورود
تدریجی به بازار ســاخت و ساز تقویت کرده؛ طوری که هماکنون شاهد بازگشت
آرام گروههایی از ســازندگان به عرصه ســاخت و ساز هستیم که پیش از این در
نتیجه رکود بازار مسکن از فعالیت در این بازار باز مانده بودند .در این میان نقش
تسهیالت بدون ســپرده ساخت مســکن را نمیتوان نادیده گرفت ضمن اینکه
افزایش سقف تسهیالت خرید مســکن نیز انگیزه سازندگان را برای بازگشت به
فعالیتهای ساختمانی افزایش داده است.

حضور کم
رمق فرانسویها
در بازار خودرو
ایران

حاشیه خبر

به روزهای آخر خردادماه نزدیک میشــویم این در شــرایطی اســت که هنوز از
پیشفروش خودروی  2008و قطعیت قرارداد ســازمان گســترش و نوسازی صنایع
ایران با شرکت رنو خبری نیســت .آنطور که پیداست میان شرکتهای خودروساز
فرانســوی و طرف ایرانی همچنان اختالفاتی هرچند کم وجــود دارد و تا رفع این
اختالفــات نیز خبری از عرضه خودروهای جدید به بازار نخواهد بود .بنا بر اظهارات
و گفتههای برخی از مســووالن صنعتی و همچنین دســتاندرکاران صنعت خودرو،
پیــش فروش پژو  2008و همچنین عقد قرارداد رنو و ایدرو قرار بود که در اســفند
سال گذشته به ثمر بنشیند و از سال جدید بازار خودرو کشور شکل دیگری پیدا کند،
حال آنکه پس از گذشت حدود سه ماه از سال  96هنوز از حضور متفاوت فرانسویها
در بازار خودرو ایران خبری نیســت .در این زمینه یک منبع آگاه میگوید که اگرچه
خودروســازان فرانسوی پیش از دیگر شرکتهای تولیدکننده خودرو برای حضور در
ایران پیشقدم شــدند ،اما این بار با شرایط متفاوت و سختگیرانهای که هر دو طرف
فرانســوی و ایرانی برای شــراکت تازه خود قرار دادند ،پیشرفت کار به کندی انجام
میشــود .این منبع آگاه همچنین تاکید میکند که جدا از فعالیت شرکت ایکاپ که
بنا دارد خودروی  2008را هرچه سریعتر به بازار عرضه کند ،زیادهخواهی شرکت رنو
نیز روند عقد قرارداد را کند کرده است.

آخرین خبر

ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست
معاون اول رییس جمهور برگزار شــد .به گزارش اقتصاد آنالین ،اســحاق
جهانگیری در این جلســه با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی در چهارســال دولت یازدهم ،تصریح
کرد :در چهار ســال گذشته قوای ســه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد
عزم جدی از خود نشــان دادند و ستاد در پرونده های مختلف و بخصوص
موارد کالن ،دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که بطور قطع و یقین
خط مشــی مبارزه با فســاد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و
پرچم مبارزه با فســاد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند همچنان
برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسالمی
ایران پاک کنیم .جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات
اعتباری غیرمجاز در سطح کشور ،گفت :فعالیت این گونه مؤسسات در نظام
پولی کشــور اخالل و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که
الزم اســت بصورت جدی با آنها برخورد شود .معاون اول رییس جمهور با
تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات
برخورد کند ،بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف
هرچه ســریعتر ســپرده گذاران تاکید کرد .وی اظهار کرد :فساد در کشور
هر روز به اشــکال مختلف بروز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های
اعتباری ،گاهی در قالب مســائل بانکــی و گاه تحت عنوان زمین خواری و
دســت اندازی به منابع ملی نمایان می شــود و هر بار چهره فســاد عوض
میشــود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با
کانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار
داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تالش کنیم.

