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اقتصاد

یک کارشناس اقتصاد مسکن ،پرداخت تسهیالت بلندمدت و کم بهره را تنها راه خروج از رکود مسکن دانست و گفت :شاید اگر این اقدام صورت گیرد ،سال آینده شاهد رونق بخش مسکن و افزایش قیمت  ۲۰درصد متناسب با هزینه های
دولت تورم  ۲۰بخش عرضه باشیم .عباس زینعلی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد :هم اکنون تقاضا برای مسکن به ظرفیت پر رسیده اما حداقل یک سال زمان الزم است تا بخش مسکن از رکود خارج شود؛ چرا که سیاستهای دولت در بخش تسهیالت،
درصدی مسکن را مالیاتهای مستقیم و تصمیمات شهرداری در بحث عوارض ،مالیات و پروانه ساختمانی باید تاثیر خود را بگذارد .آن زمان احتماال باید منتظر ساخت و ساز جدید بود .البته در آن صورت هم جهش قیمت هم نخواهیم داشت بلکه افزایش
به میزان هزینه هایی همچون دستمزد ،مصالح ،عوارض و غیره میتواند تا  ۲۰درصد قیمت مسکن را افزایش دهد .وی پر شدن  ۲.۶میلیون مسکن خالی در کشور را صرفا از طریق تحریک تقاضا امکان پذیر دانست و افزود :دولت باید
بپذیرد
تسهیالت مناسبی برای خرید واحدهای مسکونی خالی بدهد .باید سمت تقاضا تحریک شود که این هم آثار تورمی دارد و دولت نسبت به تورم حساس است .ولی هیچ راهی جز این نیست که تقاضای موثر را به سمت واحدهای خالی سوق
بدهد.

بازدهی بورس بعد از بازار پول طی  ۴سال گذشته در دومین رتبه قرار داشته است

نگار احمدی
بــه دنبال تصمیم بانــک مرکزی برای محدود کردن ســود
ســپردههای بانکی بر روی  15درصد ،بورس بازان امیدوارانه به
بازدهی بیشتر تا پایان سال جاری چشم دوختهاند .نتيجه مطالعات
انجام شــده طی  6ســال عملكرد بورس اوراق بهادار از  5دوره
رونــق و ركود حكايت ميكنــد؛ رکود و رونقــی که علی رغم
برخی تحلیلها اتفاقا تحت تاثیر مســایل سیاسی به ثبت رسیده
است .بیشترین آسیبهای دوران رکود ناشی از تحریمهای بین
المللی بوده و باالترین رونق بعد از لغو تحريمها به ثبت رســیده
اســت .بررسیها نشان ميدهد كه حد فاصل سالهاي  89تا 91
پایینترین بازدهي در بورس به ثبت رسیده که این زمان،تحریمها
به اوج خود رســیده بودند ،اما يكسال و نيم بعد يعني در زمان لغو
تحريمها شاخصهای بورس رو به رشد گذاشته اند.
در نيمه دوم ســال  92که شــاخصها وضعيت اميدواركننده
اي داشــته اند،اگرچه هیجانهای فضای سیاسی اعم از انتخاب
حســن روحانی به عنوان رییس جمهــور فضای بورس را تحت
تاثیر گذاشــته ،اما با سیاستهای انقباضی در اقتصاد گاه حاصل
آن کاهش نرخ تورم از حوالی  40درصد به زیر  10درصد بود،يك
دوره نسبتا آرام در بورس تجربه شد .مجددا از نيمه دوم سال 94
که تحریمهای بینالمللی لغو شد ،تا به امروز شاخص بورس روند
رو به رشدي را طي كرده است.
اگر روزگاري بازدهي بورس در ســال  89رقمي در حدود 214
درصد را نصيب سهامدارن كرد ،بازدهي بازار بورس در حد فاصل
سالهاي  90تا نيمه نخست  92تنها  77درصد بود.رقمي كه نشان
ميداد ركود بر اقتصاد مستولي شده و از سويي هجوم سرمايهها
به ساير بازارهاي موازي از جمله طال و سكه و ارز فرصت رشد را
از بــورس گرفته بود .به دنبال تغيير دولت و روي كار آمدن دولت
يازدهم ،بخت دوباره با بازار سرمايه يار شد.خاصه اين اتفاق بعد از
نيمه دوم سال  92كه دولت مستقر شد اتفاق افتاد .بررسيها نشان
ميدهد كه تنها در  9ماه بعد از استقرار دولت يازدهم سهامداران
 258درصد در بورس بازدهي كسب كردند .دولت يازدهم بورس
را با عدد شــاخص  46623واحد تحويل گرفت و امروز شاخص

بورس  83هزار واحد است؛عددي حدود  2برابر.
بورس در آستانه تحول تازه؟
در آستانه تصميمهاي جديد بانك مركزي ،پيشبينيها حكايت
از رونــق دوباره بورس دارد .هرچند برخي كارشناســان معتقدند
مردم چندان با بورس آشــنايي ندارند و نمي توان اميدوار بود كه
سپردههايي كه از ســودهاي باالي بانكي سرخورده شده اند،به
بورس گســیل شوند ،اما براي كســاني كه بازيگر حرفه اي بازار
هســتند ،تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن نرخ
سود سپردهها بر  15درصد ،نشانه خوبي است كه اين بار بر روي
بازار بورس و بازدهي كه خواهد داشت،حساب ويژه بازكنند .نتايج
بررســيها از نرخ بازدهي در بازارهاي مختلف طي چهار ســال
گذشته ( )١٣٩٢ -١٣٩5نشان ميدهد كه سود بازار سرمايه سرآمد
همه بازارها بوده اســت.به طوري كه سهم بازار سرمايه از تامين
مالي اقتصاد رقمي در حدود  ٧/٦درصد گزارش شده است.
نگاه ویژه بورس به سرمایهگذاری خارجی
اصالح سياستهاي اقتصادي در چهارسال دولت يازدهم سبب
شــد تا نرخ تورم از آســتانه  40درصدي به  7درصد كاهش يابد.
هرچند كه برخي منتقدان ميگويند كاهش نرخ تورم سبب نشد
كه اقتصاد از ركود خارج شود ،اما دولتمردان دولت يازدهم به شدت
اين نظر كه اقتصاد ايران در ركود اســت ،رد ميكنند و معتقدند

در همين حال یک مدیر و کارشناس بازار سرمایه گفت :با افت
سود سپردهها بتدریج هزینه مالی شرکتها کاهش و اقبال به بازار
سهام افزایش مییابد؛ البته بازار سرمایه بهجز سهام ،بازار بدهی و
بازار مشتقه را نیز شامل میشود .ولی نادی قمی اظهارداشت :توجه
به بازار بدهی از طریق افزایش تامین مالی بخش خصوصی ،دولت
و شهرداریها صورت میگیرد و این بازار در صورتی رونق مییابد
که مرتب با افزایش و کاهش نرخ ســود روبرو نباشیم و مقررات
دســت و پا گیر را کاهش دهیم .وی گفت :اکنون انتشــار یک
ورقه بدهی دســتکم  ٦ماه زمان میبرد .البته این زمان در سطح
استانداردهای بین المللی است اما برای رونق یافتن بازار بدهی در
ایران باید این زمان را کاهش دهیم .همچنین بپذیریم احتمال دارد
برخی ناشــران یا بانیان اوراق بدهی بهموقع اصل یا سود اوراق را
در سررسید پرداخت نکنند .نادی قمی گفت :به نظر میرسد بخش
عمده افزایش قیمت ســهام در روزهای اخیر به رشد قیمتهای
جهانی مواد خام مربوط شــود و کاهش نرخ سود سپردهها به ١٥
درصد ،تاثیر بلندمدت بر بازار سهام داشته باشد.
این فعال بازار سرمایه افزود :البته برخی کارشناسان معتقدند از
یکسو احتمال دارد بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ بهره بانکی
با سرعت اجرا نشود و از سوی دیگر ،بازارهای موازی غیررسمی
موجب شود نرخ سود سپردهها همچنان در سطح باال قرار گیرد.
نــادی قمی اضافه کرد :بازیگران اصلی در زمینه تعیین نرخ بازده
بدون ریسک ،بانکها هستند و رفتار آنهاست که میتواند موجب
افزایش یا کاهش نرخ بدون ریســک شود .نادی قمی ادامه داد:
بنابراین نرخ سود ســپردهها فقط در صورتی کاهش مییابد که
بانکها در این زمینه همــکاری کنند .همچنین در کنار کاهش
نرخ سود سپردهها ،باید افزایش تدریجی نرخ ارز و ارتباط جدی با
نهادهای مالی فعال بین المللی را نیز در دستور کار جدی قرار داد.
وی گفت :ارتباط شرکتها با بازارهای بین المللی موجب میشود
رفتار شــرکتهای داخلی در تامین منابع مالی و تخصیص منابع
و نیز بهره وری تولید به ســمت کارایی سوق یابد و محصوالت
و خدمات در حد و اندازههای اســتانداردهای بین المللی تولید و
ارایه شود.

قاچاق پوشاک بیش از  ۲،۵میلیارد دالر است

بازار را مفت و مجانی به خارجیها دادیم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با انتقاد از وارداتی که بدون
پرداخت حقوق گمرکی انجام میشــود ،آمــار  ۲.۵میلیارد
دالری قاچاق پوشــاک را نیز مورد تردید دانســت و گفت:
قاچاق پوشــاک بیش از این رقم اســت و در این ســالها
بازار را مفــت و مجانی در اختیار خارجیهــا قرار دادهایم.
به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری روز گذشته (دوشنبه)
در مراســم انعقاد تفاهمنامه بیــن وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با توسعه اشتغال
روستایی در قالب طرح تولید پوشاک ،با اعالم این که باید
بازارهای خود در عرصه جهانی بار دیگر به دســت آوریم،
اظهــار کرد :زمانی حتی در لنــدن از برندهای ایرانی برای
فروش کاالهای خود اســتفاده میکردند اما اکنون در چه
جایگاهی قرار داریم؟ پس باید با توجه به ســلیقه و قدرت
بزرگ طراحی ایرانی بتوان از پتانســیل موجود بهره برده و
به جایگاه واقعی خود در جهــان برگردیم .وی ضمن ابراز
نگرانــی از این که امروز بازارهای ایرانی مفت و مجانی در
اختیار خارجیها قرار گرفته است ،عنوان کرد :بخشی از آن
از طریق قاچاق و بخشی دیگر هم ارادی انجام میشود.
شریعتمداری به صراحت گفت که در حال حاضر بخشی
از  ۱۲میلیــارد دالر وارداتی که انجام میشــود هرچند که
قانونی اســت اما حقوق گمرکی بر آن پرداخت نشده و در
حجم کم و قابل حمل وارد کشــور میشود .وزیر صنعت،
معدن و تجارت همچنین به آمار  ۲.۵میلیارد دالری قاچاق
پوشاک اشــاره کرد و گفت :معتقدم این آمار چندان دقیق
نیســت و پایهای ندارد .تصورم این است که قاچاق پوشاک

برخورد قانونی با بانکهای
متخلف

بیــش از این رقم خواهد بود .وی بــا بیان اینکه اکنون در
سیکل معیوبی قرار داریم ،گفت :متاسفانه اقداماتی کردهایم
که خود باعث شــرایط فعلی شدهایم؛ به طوری که تجارت
مرزی را بدون حقوق ورودی مجاز دانستهاند یا موافقتهایی
را ابالغ کردهایم که شرایط فعلی را رقم زده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین موضوع حمایت از
بخش صنعت را مورد اشاره قرار داد و از اهمیت حمایتهای
بانکی و بودجهای ســخن گفت .شــریعتمداری عنوان کرد
که در حال حاضر با ســود تســهیالت بــاالی  ۲۰درصد
نمیتوان در صنعتی که در بســیاری از بخشها بازده کمتر
از  ۱۰درصد دارد موفق بود .در این شــرایط ،تولید محکوم
به شکســت است .وی از رییس ســازمان برنامه و بودجه
خواست در کنار حمایتهای یارانهای در تسهیالت بانکی،
از منابــع بودجه عمومی به عنــوان اهرمی برای حمایت از
تولید اســتفاده کند .شــریعتمداری در مجموع طرح توسعه
اشتغال روستایی در قالب اجرای طرح تولید پوشاک را مثبت
ارزیابــی کرد و گفت که به هر حــال در رابطه با حدود ۲۰
هزار شاغل در حوزه پوشــاک در کشور نگرانیهایی وجود
دارد و باید برای آینده آن فکری کرد .این در حالی است که
در حال حاضر  ۲۳هزار فروشــنده پوشاک در کشور داریم و
حدود  ۲۵۰برند خارجی دارای نمایندگی هستند.
همچنين طبق تفاهم انجام شــده بین سازمان برنامه و
بودجه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت طرح تولید پوشاک
در مناطق روســتایی با سرمایه حداقل  ٦٨میلیارد تومان در
هر استان اجرایی خواهد شد .روز گذشته تفاهمنامهای بین

یک عضو هیئت انتظامی بانکها گفت که تخلفات زیادی از جمله درباره
عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار به این هیئت رسیده
که در حال بررسی است .محمدرضا تابش با اشاره به جلسه هیئت انتظامی
بانکها ،اظهار کرد :این هیئت بر اساس گزارش معاون نظارت بانک مرکزی
تخلفات و عملکرد بانکها در انطباق بــا ضوابط و مقررات قانونی را مورد
بررسی قرار میدهد البته امیدواریم شرایط به گونهای باشد که هیچ تخلفی
گزارش نشود و سرمایهگذاران بانکها و موسسات اعتباری شرایط کشور را
درک کنند و از موهبتی که نصیبشــان شده و مورد اعتماد مردم و حاکمیت
قرار گرفتهاند ،بهره ببرند و ضمن خدمترســانی به مردم و اقتصاد کشــور
در راستای رونق تولید و اشتغال مسئولیتپذیر و پاسخگو باشند.به گزارش
ایسنا ،وی اضافه کرد :بانکها باید به کار بانکداری خود بپردازند و به سمت
بنگاهداری که مخرب کار بانکداری است ،نروند و سرمایه بانکها را در بازار
ارز و مسکن هزینه نکنند؛ البته موسسین بانکهای خصوصی افراد نخبه و
باهوشی هستند و ما از آنها میخواهیم از سیستم خود کنترلی استفاده کنند،
شان و جایگاه خود را حفظ و سیاستهای حاکم بر بازار پول وسرمایه را در
بانکهای و موسسات اعتباری خود اجرا کنند .این عضو شورای پول و اعتبار
خاطر نشان کرد :تخلفات زیادی درباره اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی
به هیئت انتظامی بانکها رسیده که در این هیئت در حال بررسی است .البته
ما از ســرمایهگذاران بانکها میخواهیم به کمک دولت بیایند و مصوبات
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را اجرا کنند .به هر حال مجوزهایی که
به آنها اعطا شده مجوزهای ممتازی است و آنها صالحیتهایی داشتهاند
که این مجوزها را دریافت کردهاند؛ لذا ضروری اســت شان و جایگاه خود
را رعایت کنند تا کار به حوزه نظارت و ارســال گزارش تخلفشان به هیئت
انتظامی بانکها نرســد و مشمول ســلب صالحیت و جریمههای سنگین
نشــوند .تابش در پایان تاکید کرد کــه هیئت انتظامی بانکها طبق قانون
تخلفات بانکها در همه بخشها از جمله در حوزه کاهش نرخ سود بانکی
را مورد بررســی قرار میدهد و آن را به شکل موشکافانه رصد میکند و به
شکل قانونی با متخلفین برخورد میکند و احکام الزم را صادر خواهد کرد.

ســازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در رابطه با توسعه
اشــتغال روســتای در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق
روستایی در پنج اســتان منعقد شد .در این مراسم نوبخت،
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه و معاونانش و همچنین
شــریعتمداری ،وزیر صنعت ،معــدن و تجارت و معاونانش
حضور داشتند .بر اين اساس سازمان برنامه بودجه ،سازمان
صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ،بانک کشاورزی و
انجمن صنایع پوشــاک ایران و اســتانداریها در این طرح
مشــارکت دارند .در این طرح در مجموع به طور مســتقیم
 ٥٤٨٠نفر اشــتغال ایجاد خواهد شــد .تسهیالت پرداختی
برای تولید در طرح توســعه اشتغال روستایی در قالب تولید
پوشــاک با مشــارکت بانک کشــاورزی و با سود مصوب
شــورای پول و اعتبار( ١٨درصد) پرداخت میشود که نیمی
از آن از ســوی سازمان برنامه و بودجه در قالب یارانه سود
پرداخت خواهد شــد .این در حالی است که پیش بینی شده
در هر اســتان حدود  ٩میلیارد و  ٨٠٠میلیارد تومان یارانه
سود پرداخت شود .بر این اساس سود پازپرداخت تسهیالت
 ٩درصد و در دوره پنج ســاله خواهد بود .در مجموع در هر
اســتان به طور متوســط  ٦٨میلیارد و  ٨٠٠میلیارد تومان
سرمایهگذاری انجام خواهد شد که  ٩٠درصد آن تسهیالت
بانکی است.
نوبخت ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه در این مراسم بر
اهمیت تخصیص منابع به حوزه اشتغال اشاره کرده و گفت
که ریاستجمهوری در خصوص کاهش بودجه دستگاههای
دولتــی و اختصاص آن بــه تولید و اشــتغال توصیههایی

رئيس كميته امداد گفت :برای از بین بردن فقر باید زیر بنای
اقتصاد درســت شود .ســرانه درآمد هر ایرانی افزایش پیدا کند،
اقتصاد رشــد کند و از رکود خارج شود ،تولید افزایش پیدا کند و
ضریب محرومیت مناطق محروم از کاهش پیدا کند .انجام این
دسته از ضرورتها وظیفه کمیته امداد امام خمینی نیست و کمیته
امداد فقط پرداخت بالعوض انجام میدهد .سید پرویز فتاح ،در
پاسخ به پرسش ایلنا مبني بر اينکه آیا روزی شاهد از بین رفتن
فقر در کشور خواهیم بود؟  ،گفت :فقر در ایران از بین نمیرود.

داشــتند .وی ادامه داد :بر این اساس بخشی از هزینههای
جاری را در سه ماهه دوم ســال صرفه جویی کردیم و در
تخصیص با اولویت تولید و اشــتغال هزینه خواهیم کرد که
البته کاهش بودجه بســیار ناچیز اســت و شاید دستگاهها
متوجه نشوند .نوبخت همچنین گفت:مجوزی داریم که بر
اســاس آن اســتفاده از  ١.٥میلیارد دالر از صندوق توسعه
ملی برای توســعه اشــتغال و تولید با اولویــت در مناطق
روســتایی و شــهرهای زیر  ۱۰هزار نفر است که اکنون با
مجوز مقام معظم رهبری و رئیسجمهور و اجازه مجلس را
داریم و معادل آن نیز بانکها میگذارند و چیزی حدود ۱۰
هزار میلیــارد تومان را در برمیگیرد و از این ظرفیت برای
گسترش امور استفاده میکنیم.

فقر در ایران از بین نمیرود
کمکهایی که از سوی مردم میشود مبلغ کالنی است اما با این
مبالغ اصال نمیتوان فقر را ریشــه کن کرد و کمیته امداد تنها
حمایت مالی میکند .پرویز فتاح ادامه داد :برای از بین بردن فقر
باید زیر بنای اقتصاد درست شود .سرانه درآمد هر ایرانی افزایش
پیدا کند ،اقتصاد رشد کند و از رکود خارج شود ،تولید افزایش پیدا
کند و ضریب محرومیت مناطق محروم از کاهش پیدا کند .انجام
این دسته از ضرورتها وظیفه کمیته امداد امام خمینی نیست و
کمیته امداد فقط پرداخت بالعوض انجام میدهد .رییس کمیته

حاشیه بازار
ای ران؛
نیازمند جذب سالیانه  50میلیارد دالر سرمای هگذاری

خيز بازار سرمايه براي بازدهی دو برابری
ثبت سه دوره رونق همراه با رشد اقتصادي به معناي خروج كامل
اقتصاد از ركود اســت .با اين حال توليدكنندگان در ســالهاي
گذشته از كمبود منابع مالي براي رونق واحدهاي توليدي خود ابراز
نارضايتي ميكردند .از همين رو ،دولت دوازدهم در نخستين برنامه
كاري خود تمركز بر رونق توليد از طريق کنترل نرخ سود سپردهها
را در دستور كار قرار داده تا تمرکز بانک محوری را از اقتصاد ایران
بزداید.آنطور كه مقامات پولي كشور ميگويند،نرخ سود تسهيالت
هم قرار اســت به موازات اين تصميم بانك مركزي كاهش يابد.
اگر چنین اتفاقی بیفتد ،میتوان امیدوار بود که بخشــی از صنایع
خصوصا صنایع کوچک شــانس گرفتن تســهیالت از بانکها
و مشــارکت بانکها در پروژههای تولیدی و عمرانی را خواهند
داشت .از سویی ،این روزها بورس اميدوارانه به نتايج مذاكراتي كه
خارجيها براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور
از جمله نفت و خودرو دوخته است.
سهام جلوتر است يا بازارهاي موازي؟
تصميم اخير بانك مركزي براي كنترل سود تسهيالت به ميزان
 15درصد،اگرچه تصميمي است كه نتايج آن قرار است به انضباط
پولي منجر شود ،اما بازخورد اين تصميم اين روزها در بازار سكه
بيشــتر ديده ميشود .افزايش قيمت ســكه طي  2روز گذشته تا
آستانه  20هزار تومان نشــان ميدهد كه بخشي از سرمايهها از
بانكها به ســمت بازارهاي موازي در حال حركت هســتند .اگر
بورس بتواند از فرصت پديد آمده به نفع خود استفاده كند ،ميتواند
مكان امنتري براي ســرمايه گذاري باشد .البته نشانه ديگر اين
اطمينان براي سرمايه گذاران در اجرايي شدن قراردادهاي خارجي
در بخشهای مختلف نمود پيدا ميكند .بررسي بازارهاي مختلف
در چهارســال دولت يازدهم نشــان ميدهد كه نرخ بازدهي در
بــازار پول  ٦٣درصد ،بازار ســهام  ١١٤/٨درصد ،ارز  ٤/٢درصد،
ســكه  -٢١/٦درصد و مسكن  ٤/٢درصد محاسبه شده است .از
سويي برآوردها نشان ميدهد در اين مدت سهم بانكها از تامين
مالي اقتصاد  ٨٩/٢درصد ،ســهم بازار سرمايه  ٧/٦درصد و سهم
سرمايههاي خارجي  ٣/٢درصد گزارش شده است.
چراغ سبز کاهش سود بانکی به بازار بورس
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امداد امام خمینی افزود :ما انتظار داریم که وقتی پرداختی را انجام
میدهیم ،فرد به دنبال درآمد از این کمکها برود و اشــتغالزایی
کند تا بتواند خودش به درآمد دست پیدا کند .پرویز فتاح با اشاره به
سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال گفت :سال گذشته  100هزار
خانواده به خودکفایی رسیدند و امسال نیز این رقم و حتی باالتر
از این رقم تکرار خواهد شــد .امیدوار هستیم تا کمکهای مردم
افزایش پیدا کند تا مبارزه با فقر و کمک به نیازمندان به صورت
گسترده و بیشتر انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران گفت :ایران نیازمند جذب
سالیانه  50میلیارد دالر سرمایهگذاری برای رشد و توسعه اقتصادی بوده و با ثبات
اقتصادی به دست آمده در دولت یازدهم و برنامههای دولت دوازدهم زمینه برای
این کار فراهم اســت .به گزارش ایرنا ،مســعود خوانساری در نشست هماندیشی
ارتقای شــاخص آزادی اقتصادی ایران در محل اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی تهران افزود :تحریمهای طوالنی در سالهای گذشته ارتباط ایران با
جهان خارج را در زمینههای اقتصادی قطع کرد و نتوانستیم در زمینههای مختلف
از جمله بازارها ،فناوری ،سرمایه خارجی و مدیریت استفاده بهینه ای داشته باشیم.
به گفته این مقام مســئول ،با اجرایی شدن برجام ،ایران مجدد به بازارهای جهانی
راه یافت و طی  2سال گذشته بیش از  200هیات سیاسی و تجاری به کشورمان
ســفر کردند که عمده آنها تمایل زیادی به سرمایهگذاری در ایران داشتند .وی
یادآوری کرد :موقعیت راهبردی ایران و همســایگی آن با هفت کشــور محصور
در خشــکی ،جمعیت  80میلیونی آن ،ارتباط با بــازار  400میلیون نفری منطقه و
همســایگان ،امنیت باال و نیروی کار جوان و تحصیلکرده ،شرایط خوبی را برای
ســرمایهگذاری در کشــورمان فراهم کرده است ،با این حال در  2سال گذشته به
دلیل تحریمها و مســائل بانکی و ناتوانی شرکتها و بنگاههای ایرانی در تطابق
خود با شرایط بین المللی ،نتوانستیم جذب سرمایه خوبی داشته باشیم .خوانساری،
دولتی بودن اقتصاد ،بوروکراســی شدید و صدور مجوزهای فراوان از سوی دولت
را از جمله مشــکالتی برشمرد که سبب شــده اقتصاد کشور رشد چندانی نداشته
باشــد و گفت :با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اقدامهای انجام شده در حوزه
اقتصادی ،ثبات به اقتصاد کشور بازگشت و تورم کاهش یافت و زمینه برای جذب
سرمایهگذاری خارجی فراهم شد.

رخداد

افزایش تعرفه راه درست
حمایت از تولید داخل نیست
رئیس مجمــع واردات گفت :کاهــش واردات کاالی مصرفی ،تنها و تنها یک
راهکار دارد و آن هم توانمندسازی تولید داخلی برای رقابت با محصوالت خارجی
است .علیرضا مناقبی ،رئیس مجمع واردات در گفتگو با تسنیم اظهار داشت :همه
سیاســتهای تجارت خارجی باید بر مدار منافع ملی کشــور تنظیم شود و در این
خصوص نیازمند یک بازنگری کلی در همه ابعاد هســتیم .مناقبی اضافه کرد :باید
به دور از تنگ نظری و در فضای کامال عادالنه و آینده نگرایانه ،به صورت واضح
و آشکار مشخص شود که کدام واردات و کدام تولید در مسیر منافع ملی قرار دارد.
وی ادامه داد :البته چنین فرایندی نیازمند ســاز و کار دقیقی اســت که صد البته
نقش بخش خصوصی در این میان حائز اهمیت اســت و باید از تجربیات شــکل
گرفته در تشکلهای صنفی و تخصصی بهره برداری شود و صرفا به دانستههای
مردان دولتی اکتفا نشود.
مناقبی افزود :امروز و علی رغم همه تالشهایی که شــکل گرفته باید اعتراف
کنیم که شرایط مطلوب و ایده آل بر تجارت خارجی کشورمان ،حاکم نیست و این
واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار کرد یا اینکه پوشیده نگه داشت و مهمترین
دلیل آن ،نیز به نوع زاویه دید سیاســتگذاران اقتصــادی باز میگردد که خطوط
منافع ملی را خارج از تجارت خارجی ترســیم میکنند .به گفته مناقبی ،متاسفانه
برخی افراد ،منافع ملی را تنها در مســیر منافع بنگاه خود تعریف و ترسیم میکنند
و اینگونه تصور میکنند که تجارت خارجی باید منافع ایشــان را تامین کند .این
در حالی است که اگر بخواهیم اصولی فکر کنیم ،تجارت خارجی یک فضای تک
ظرفیتی نیســت که انحصارا در اختیار یک گــروه خاص قرار گیرد .وی ادامه داد:
تفاوتی میــان تولیدکننده یا واردکننده در این خصــوص وجود ندارد .هرکس که
بخواهد خود را انحصارا مصداق منافع ملی بداند ،قطعا در یک بازه زمانی چند ساله،
راه را به بیراهه تبدیل خواهد کرد و دچار چرخه رانت زایی و رانت خواری میشود.
مناقبی ادامه داد :در پنج ماهه اول ســال جــاری حدود  19میلیارد دالر کاال به
صورت قانونی وارد کشــور شده است و بی شــک این گردش مالی باید در مسیر
تامین منافع ملی کشور تنظیم و مدیریت شود تا بتواند به بازار کشور رونق ببخشد.
رئیس مجمع واردات ادامه داد :کاالی بیکیفیت در مواجهه با بازار رقابتی محکوم
به حذف شدن اســت .این قاعده فعالیت اقتصادی است .مردم به دنبال کاالی با
کیفیت و قیمت متعادل هستند و نمیتوان از مصرف کننده انتظار داشت که کاالی
کــم کیفیت را آن هم با قیمتی باالتر برای بلند مدت مورد حمایت قرار دهد .وی
با اشــاره به این نکته که نباید از حذف کاالهای بی کیفیت نگران نباشیم ،تصریح
کرد :حمایت از تولید ملی یک اصل خدشه ناپذیر است ولی مسیر تحقق آن ،صرفا
وضع نظام تعرفه ای سختگیرانه بر واردات رسمی نیست.
مناقبــی تصریح کرد :کاهش واردات کاالی مصرفــی ،تنها و تنها یک راهکار
دارد و آن هم توانمندســازی تولید داخلی برای رقابت با محصوالت خارجی است.
ولی نکته این است که برخی میخواهند بدون تحمل سختیهای تولید با کیفیت،
محصول خود را در بازار عرضه کنند و این در جهان فرارقابتی امروز نشدنی است.
وی در پایان تاکید کرد :تولید و واردات باید هویت مســتقل از دولت پیدا کنند و
خود را زیر چتر دولت پنهان نکنند ،چرا که چتر حمایتهای انحصارگرایانه ،نتیجه
ای جز رانت و فساد نخواهد داشت.

خبر آخر

تدابیر بانک مرکزی برای بانکهای متخلف

افزایش۱۰درصدی قیمت مسکن
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با تاکید بر اینکه نیمه دوم
امســال شاهد رونق بیشتر معامالت مسکن خواهیم بود ،گفت:
رشد قیمت مسکن در حد تورم حاکم بر کشور را شاهد هستیم
و کاهش نرخ ســود بانکی به هدایت سرمایهها به تولید مسکن
کمک خواهد کرد .حسام عقبایی در گفتگو با فارس در خصوص
آخرین وضعیت بازار مسکن گفت :وضعیت معامالت مسکن رو
به بهبود است و این اتفاق جدید در اصالح سیاستهای بانکی
اگر در سال  95رخ میداد پارسال شاهد رونق بازار مسکن بودیم.
وی افزود :بنابراین تاخیر در اصالح سیاستهای بانکی باعث شد
عبور از رکود نیز به تاخیر بیافتد ،اگر اصالح سیاستهای پولی و
بانکی با سرعت بیشتر و در سال  95رخ میداد مطمئنا در سال
گذشته شاهد رونق بازار مسکن بودیم .عقبایی با تاکید بر اینکه
هنوز هم اصالح سیاســتهای پولی و بانکی به طور کامل رخ
نداده ،اما تغییرات خوبی در حال رخ دادن است ادامه داد :کاهش
نرخ ســود بانکی به هدایت برخی از سرمایهگذاریها در حوزه
تولید و تولید مسکن کمک خواهد کرد .رئیس اتحادیه مشاوران
امالک گفت :کاهش نرخ سود بانکی میتواند به باال رفتن قدرت
خرید ،رونق ســاخت و ســاز و فروش واحدهای خالی از سکنه

کمک کند و از آنجا که شــاهد فرارسیدن سررسید تسهیالت
بانکی برای خرید مسکن در سال جاری هستیم باال رفتن قدرت
خرید متقاضیان میتواند موجب رونق خرید و فروش شود .وی
گفت :معموال وقتی سرمایهها به حوزهای ورود میکند و افراد در
این حوزه ورود میکنند ،موجب تورم هم میشــود که البته این
تورم به نظر بنده هنوز بیش از تورم حاکم بر کشور نیست ،ولی
در نیمه دوم ســال جاری که شاهد افزایش معامالت به صورت
آرام خواهیم بود ممکن اســت که روند معامالت به عدد بیش
از تورم  10درصد هم برســد .عقبایی خاطرنشان کرد :شاید به
صورت موردی یک واحد مسکونی رشد بیشتری از تورم حاکم
بر کشور داشته باشد ،اما به هر حال رشد قیمت مسکن به طور
متوسط تا ســقف  10درصد بوده است .وی افزود :در نیمه دوم
سال جاری روند معامالت مسکن رشد بیشتری خواهد داشت،
البته الزمه آن این اســت که عالوه بر کاهش نرخ سود بانکی
باید تمهیدات دیگری مثل باال رفتن سقف تسهیالت بانکی و
مدت بازپرداخت و کاهش اقساط را شاهد باشیم .عقبایی گفت:
روند تولید مســکن واحدهای کوچک در شش ماهه اول امسال
رشد مناسبی داشته است و مفهوم آن این است که بازار مسکن

میتواند رونق بهتری بگیرد اما در مجموع باید اذعان داشت که
وضعیت بانکهای کشور به دلیل سیاستهای اشتباه و اجرای
سیاستهای بنگاهداری وضعیت خوبی نیســت .وی ادامه داد:
بنابراین اگر بانکها میخواهنــد خود را از این وضعیت بحران
بنگاهداری نجات دهند ،الزمه آن این اســت که وضعیت تولید
مسکن و بازار مســکن رونق پیدا کند تا پولهایی که در حوزه
مسکن ذخیرهسازی و ســرمایهگذاری کردهاند به چرخه بانکی
برگشــته و به تعهداتی که در قبال مــردم داده اند ،عمل کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت :اواخر امسال را میتوان به
طور مشخص از تعبیر رونق مسکن استفاده و آنرا لمس کنیم.
عقبایی گفت :پیشبینی من این اســت که در سال  96سونامی
قیمت و جهش قیمت نخواهیم داشت ،اما رشد نسبی تورم وجود
دارد .وی افزود :در شهر تهران در  10روز نخست شهریورماه 5
هزار و  481قرارداد خرید و فروش و  5هزار و  588قرارداد اجاره
داشتیم که نسبت به پارسال تغییر چندانی نداشته است اما نسبت
به مرداد ماه رشد خوبی داشته است .به گفته عقبایی در مرداد 19
هزار و  846قرارداد خرید و فروش و  20هزار و  43قرارداد اجاره
داشتیم که نسبت به تیرماه شاهد رشد بودیم.

یک مقام مســئول در نظام بانکی از حضور بازرسان نامحسوس در شعب بانکی
خبر داد و گفت :بانک مرکزی با اعزام بازرسان نامحسوس به شعب ،کنترل اجرای
بخشــنامه کاهش نرخ سود را به دست گرفته اســت .یک مقام مسئول بانکی در
گفتگو با مهر با اشاره به تخلف برخی شعب بانکی حتی در روزهای آغازین اجرای
بخشــنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپردههای بلندمدت به  ۱۵درصد
و کوتاه مدت به  ۱۰درصد ،گفت :این طور نیســت که همه شــعب نظام بانکی،
از اجرای این بخشــنامه ســر باز زنند؛ چراکه بانک مرکزی این بار تدابیر سخت
گیرانهای را برای بانکهای متخلف در نظر گرفته است که دامنه آن ممکن است
تا تغییر مدیر و انفصال از خدمت تا برخی جرایم دیگر برای بانک کشــیده شــده
اســت .وی میافزاید :بر این اساس ،عالوه بر اینکه معاونت نظارت بانک مرکزی،
به دقت عملکرد نظام بانکی در اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود را رصد میکند،
بازرسان نامحسوسی را به شعب اعزام کرده تا از نزدیک عملکرد را مشاهده کرده
و تخلفات را گزارش نمایند .به گفته این مقام مســئول بانکی ،البته بانک مرکزی
مشــوقهایی را هم بــرای بانکهایی که به خوبی و دقت این بخشــنامه را اجرا
میکنند ،در نظر گرفته است که یکی از آنها تبدیل اضافه برداشت معقول بانکها
به خط اعتباری است .ضمن اینکه بازار بین بانکی نیز با نرخ سود پایینتر زمینهساز
تامین مالی بانکها شده است.

