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اقتصاد

ایجاد خط
اعتباری  ۸میلیارد
یورویی بین ایران
و کرهجنوبی

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و رییس اگزیم بانک کره جنوبی برای ایجاد خط اعتباری  ۸میلیارد یورویی به توافق رسیدند .علی طیبنیا و رئیس اگزیم بانک کره جنوبی با یکدیگر دیدار کردند که در این دیدار مذاکراتی درباره
تامین مالی پروژههای عمرانی و زیربنایی در حوزههای انرژی ،پتروشیمی ،نفت ،بهداشت صورت گرفت .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایبنا ،در این دیدار که نمایندگان و مسئوالن سازمان سرمایهگذاری خارجی ،بانک مرکزی و
سیستم بانکی کشورمان و مدیران ادارات اگزیم بانک کره جنوبی حضور داشتند ،در مورد موافقتنامه خط اعتباری  ۸میلیارد یورویی که طی یکسال گذشته مذاکرات اولیه برای نهایی کردن متن موافقتنامه انجام شده بود ،توافق شد.
در این دیدار طرف کرهای ضمن اعالم عالقمندی خود برای تامین مالی پروژههای عمرانی و زیربنایی در حوزههای انرژی ،پتروشیمی ،نفت و بهداشت خواهان معرفی پروژههای مزبور و فعالیت شرکتهای کرهای در ایران شد .وزیر
اقتصاد کشورمان با اشاره به تحوالت مثبت اقتصادی و فرصتهای متعدد به وجود آمده در ایران ،تاکید کرد :ظرفیتهای بالقوه همکاری باعث شد کشورهای زیادی عالقمندی خود را برای همکاریهای اقتصادی و مالی و اجرای
پروژههای تولیدی در ایران اعالم کنند .طیبنیا در پایان این دیدار گفت :پیگیری و جدیت طرف کرهای میتواند زمینهساز عملیاتی شدن موافقتنامههای امضاء شده میان دو کشور شود.

برنامهريزي براي اجراي سياست جديد شبكه بانكي

زنگ ادغام بانکها به صدا درآمد

هرچند زمزمه ادغام بانکها از ســال گذشــته آغاز شد؛ اما
این روزها بحثهای جدیتری در این خصوص مطرح شــده
و براســاس شنیدهها ،قرار است که در مرحله اول یک بانک و
موسسه اعتباری ادغام شــوند .همین چند سال پیش بود که
بانکها در کشورمان فقط محدود به بانکهای دولتی میشد،
اما در سالهای گذشته خصوصیها نیز پا به عرصه بانکداری
کشــور گذاشــتند .البته نا گفته نماند که طی همین سالها
تعاونیها و موسســات اعتباری نیز از غافله عقب نماندند و با
مجوز و یا حتی بدون مجوز فعالیت خود را در بازار پول کشور
آغاز کردند که در نهایت این امر چالشهای جدی را هم برای
اقتصاد کشور و هم برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
معضالت تعداد زیاد بانکها برای اقتصاد کشــور به میزانی
شد که بانک مرکزی طی سالهای گذشته به فکر ساماندهی
افتاد و ادغام تعاونیهای اعتباری و یا موسسات مالی غیرمجاز
در موسســات و بانکهای مجاز را جزو سیاستهای خود قرار
داد و در همین راســتا نیز طی ســالهای گذشته و در جریان
ســاماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات
غیر مجاز اقداماتی انجام شد .در حالی اکنون حدود  39بانک و
موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که تعداد باالی
آنها مشکالتی را در جذب سپرده و همچنین گاهی رقابتهای
ناسالم در بازار پول کشور ایجاد کرده است .مشکالت ساختاری
بانکها در ســالهای گذشته باعث شد تا سیاستگذاران بازار
پول از دو ســال قبل به فکر رفع مشکالت ساختاری در این
بخش باشند و بر همین اساس طرح اصالح نظام بانکی کلید
خورد که البته در مرحله اول این برنامه به تقویت نقش نظارتی

معــاون طرح و برنامه وزیر صنعت ،معدن وتجارت با اعالم
از سرگیری طرح رونق تولید ،اظهار داشت :سامانه بهین یاب
تا روز گذشته مشغول پرونده های مربوط به سال گذشته بود،
اما از امروز پذیرای ورودی های جدید است .به گزارش وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،رضا رحمانی افزود :پیرو فرموده رهبر
معظم انقالب که «دولــت برای واحدهای صنعتی کوچک و
متوســط فکری کند» ،چند پروژه در قالب پروژه های اقتصاد
مقاومتی طراحی و اجرا شــد که یکــی از آنها «طرح رونق
تولید» نام گرفت تا بتواند سرمایه در گردش واحدهای کوچک
ومتوســط را تامین کند .رحمانی توضیح داد :طرح رونق تولید
در قالب بســته ای با همکاری بانک مرکزی طراحی شده که
در آن هــر واحدی می تواند محصــوالت خود را تولید کرده
و به فروش برســاند .وی ادامه داد :در این میان مشــکلی به
دلیل عدم تامین مالی و ســرمایه در گردش برای تعدادی از
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط وجود داشت که عالوه بر
تامین مالی امتیازاتی برای فروش و صادرات قائل شد.
این مقام مسئول اضافه کرد :اگر واحدی به طور مثال چک
برگشــتی یا بدهی یا مشکالتی نظیر بیمه ،بدهی به سازمان

 ۱۵میلیارد دالر آماده
ورود به وزارت نیرو

قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل گفت :بر اساس مذاکرات
صــورت گرفته  ۱۵میلیارد دالر قــرارداد با بخش خصوصی در
دست انعقاد است .علیرضا دائمی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه
در دولت یازدهم تمایل کشــورهای خارجی برای سرمایهگذاری
در بخش آب و برق بســیار افزایش یافته اظهار کرد :بخشی از
مذاکرات صورت گرفته با کشورهای خارجی در حال انجام است
و باید گفت که از تمام کشــورهای دنیا برای سرمایهگذاری در
این دو بخــش تمایل وجود دارد .وی ادامــه داد :به طور مثال
تاکنون از کشورهای آلمان ،اتریش ،ژاپن ،کره ،چین ،کشورهای
آســیای جنوب شرقی و سایر کشــورها برای سرمایهگذاری در
صنعت آب و برق ایران مالقات صورت گرفته اســت .قائممقام
وزیر نیرو در امور بینالملل ضمن تاکید بر ضرورت واقعی شدن
قیمتهای آب و برق عنوان کرد :یکی از مهمترین مسائل جذب
ســرمایهگذاری خارجی و حتی داخلی بحث قیمتها است .چرا
که سرمایهگذار باید اطمینان کافی از سرمایهگذاری خود داشته
باشــد .دائمی با بیان اینکه اگر دولــت میخواهد یارانهای را در
قالب آب و برق ارائه دهد باید به گونهای باشــد که سرمایهگذار
اطمینان کافی از کســب منابع خود را داشته باشد و باید قاطعانه
گفت که تنها در این صورت که ســرمایهگذار تصمیم به آوردن
ســرمایه خود به ایران میکند .وی با بیان اینکه در تمام مباحث
آب و برق امکان سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران وجود
دارد تاکید کرد :الزمه این مسئله این است که قیمتهای آب و
برق منطقی شــود و باید به این مسئله نیز توجه کرد که واقعی
شدن قیمتها منافع کل کشور را در بر دارد.

و سیاستگذاری بانک مرکزی اشاره جدی شده است.
براین اساس هدف بخش اول برنامه اصالحی مقدماتی که
زیر نظر بانک مرکــزی انجام میپذیرد ،تقویت نقش نظارتی
و ســپس تقویت نقش سیاســتگذاری پولی بانک مرکزی
اســت .از آنجایی که بررسی روند شاخصهای سالمت بانکی
نشان میدهد تا سال  ۱۳۹۴سالمت بانکی به صورت مستمر
تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکالت بیشتری
همراه شــده بنابراین در صورتیکه اقدام عاجلی انجام نشود،
کارکرد نظام بانکی دچار اختالل خواهد شــد ،بر همین اساس
بانــک مرکزی نیز در طرح اصالح نظــام بانکی این بار طرح
ادغام بانک های کشــور را در دســتور کار قرار داده اســت.
ولی اهلل ســیف رئیس کل بانک مرکزی دربــاره برنامه این
بانک برای ادغام بانکهای مجاز گفته اســت :ادغام یکی از
روشهای نزدیک شــدن صورتهای مالی بانکهای ایرانی
به استانداردهای روز دنیا اســت .البته وی به سپردهگذاران و
مشتریان بانکها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها
نیســت و از این سیاست متاثر نخواهند شــد .وی یادآور شد:
سپرده گذاران ،سرمایهگذاران بانکها هستند و بانک مرکزی
هرگز اجاز ه نخواهد داد که منافع ســپردهگذاران دچار مشکل
شود ،از ســوی دیگر بانکها در فضای رقابتی به هیچ عنوان
اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این
رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.
تجربه نظام بانکی در ادغام بانکها
پــس از پیروزی انقالب و بعد از تغییــر قوانین بانکداری و
دغدغه اســامی شــدن قوانین بانکداری و بدون ربا شــدن
عملیات پولی ادغام بانک ها در لیســت طرح ها گنجانده شد.
بــا ادغام  ١٢بانک ،بانک تجارت ١٠ ،بانک ،بانک ملت ،چهار
بانک ،بانک مسکن و چهار بانک آخر هم بانک صنعت و معدن
بــه وجود آمد .حال اقتصاد ایران برای دومین بار دســتخوش
تغییراتی در نظام بانکی کشــور خواهد شد به نحوی که طرح
ادغــام بانک ها دوباره در حال کلید خوردن اســت .غالمرضا
مصطفی پور کارشــناس مســایل بانکی دربــاره طرح ادغام
بانک های کشــور در گفتگو با خبرنــگار ایبنا ،گفت :زمانیکه

فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانکهای کشور
وجود نداشــته باشــد و در عین حال بانکها مکلف به اجرای
دســتورالعملها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند ،اما
بازدهی در نتیجه این رقابتهــا و فعالیتها و خدماتدهی و
اعمال نرخهای دستوری حاصل نشود ،با توجه به تعداد زیاد و
تنوع بانکها ،آنها مجبورند در این شــرایط از برخی از قوانین
و دســتورات عدول کنند .وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک
مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی
وجود داشته باشــد ،تصریح کرد :اگر در این ادغام تقسیم کار
صورت گیرد ،اجرای طرح شدنی خواهد بود ،در غیراینصورت
اجرای آن با اشکاالت و ابهاماتی مواجه می شود .اگر قرار است
بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف
آنها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام
خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار میگیرد.
مصطفی پور ادامه داد :اگر هدف از این ادغام این اســت که
بانکــی در بانک دیگر ادغام شــود و یکی از آنها باقی بماند و
یا اینکه هر دو در هم ادغام شــوند و بانکی جدید ایجاد شود
و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیتهای قبلی شــان باقی
نمانند ،باید جزئیات و شــرح وظایفشان دقیقا اعالم گردد .وی
خاطرنشــان کرد :به هر حال در ادغــام بانکهای دولتی باید
ماموریت به درســتی تعریف شــود ،اگر هدف ادغام باشد ،آیا
بانک مربوطه به تنهایی می تواند وظایف تمامی بانکهایی را
که در آن ادغام شــده اند را انجام دهد؛ زیرا بانکهای دولتی
در حــال حاضر ،تامین مالی طرح های دولت را بر عهده دارند
و اجرا کننده استراتژی برنامه های دولت و پروژه های ملی و
منطقهای هستند .یا فعالیت هایی مانند انتشار اوراق مشارکت
یا اوراق گواهی و غیره را انجام می دهند .مصطفی پور با تاکید
بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشــخص کند که در
این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام میشــوند،
همچنان قدرت انجام چنین طرح هایی را خواهند داشــت یا
خیر؟ تصریح کــرد :بانکهای اصل چهل و چهارمی هم باید
نسبت به وضعیت فعلی شان خصوصی تر شوند ،این در حالی
است که این بانکها اسم ًا خصوصیاند ،اما مدیریتشان دولتی

طرح رونق تولید از سر گرفته شد

امور مالیاتی و عدم نسبت های مالکانه داشته باشد که همگی
مانع دریافت تســهیالت بــه واحدهای کوچک و متوســط
میشود ،نادیده گرفته شــده تا این واحدها مجدد فعال شود.
وی تصریح کرد :نتیجه اصلی طرح رونق تولید ،تثبیت وضعیت
اشتغال ،افزایش اشتغال و راه اندازی چرخه تولید در واحدهای
کوچک و متوسط ثبت نام کننده در سامانه بهین یاب خواهد
بــود .معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
ادامه یادآوری کرد :پارسال  160هزار میلیارد ریال برای هفت
هزار و  500واحد صنعتی و معدنی در نظر گرفته شــده بود و
امسال نیز  200هزار میلیارد ریال برای  10هزار واحد صنعتی
کوچک و متوســط لحاظ شده است .وی خاطرنشان کرد :در
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول
رئیسجمهوری ،این موضوع تصویب شــده و بانک مرکزی
ابالغ الزم را انجام داده است.
رحمانی اظهار داشت :پارسال بانک های خصوصی عملکرد
ضعیف تری نسبت به بانکهایی نظیر بانک ملی ،کشاورزی،
صنعت و معدن ،ســپه ،صادرات ،تجارت ،ملت ،رفاه و توسعه
و تعاون داشــتند .وی گفت :در مرحله بعد ،این معاونت همه

واحدهای صنعتی نیمه تمامی که بیش از  60درصد پیشرفت
فیزیکی دارند و شمار آنها به  6هزار واحد می رسد را به عنوان
اقدام جدید شناســایی کرده و با هدف نوســازی و بازسازی
آنهــا  100هزار میلیارد ریال بــرای پنج هزار واحد کوچک و
متوسط اختصاص خواهد داد .این مقام مسئول وزارت صنعت،
معدن و تجارت ادامه داد :برای نوسازی صنوف تولیدی نظیر
ریخته گری ،نجاری و  ...که نیاز به نوســازی دارند ،در اقدام
جداگانهای سیاستهای این معاونت با همکاری معاونت امور
اقتصادی و بازرگانی پیادهسازی خواهد شد.

ت گذار پولی کشور باید فضا
است .وی خاطرنشان کرد :سیاس 
را به نوعی باز کند که بانکهــا بتوانند از طریق فعالیتهای
گستردهتر با توجه به استراتژی ها ،سهم خود را در بازار فعالیت
بانکی و توســعه اقتصاد کشــور از جمله افزایش تولید ملی و
داخلی و ایجاد اشتغال ایفا کنند.
همچنین محمد حســین فاتحی یکی دیگر از کارشناسان
اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ،گفت :مشکالت نظام بانکی
کشور مربوط به دوره و زمان حاضر نیست؛ بلکه مدیریتها و
نظارتهای نادرســت سال های گذشــته منجر به مشکالت
کنونی شده است .وی اظهارداشت :نبود مدیریتهای مناسب و
نظارتهای دقیق باعث شد تا طی سال های گذشته تعاونیها
اعتبار ،موسسات اعتباری ،صندوقهای قرض الحسنه و  ...در
بازار پول کشــور ایجاد شــود .فاتحی با تاکید بر اینکه برخی
از بانک ها و موسســات اعتباری هم اکنون ناکارآمد هستند،
افزود :بر همین اساس باید قبل از ادغام ابتدا مشکل ناکارآمدی
بانک ها رفع شود و سپس ادغام صورت گیرد .این کارشناس
اقتصادی خاطرنشــان کرد :البته نباید از نظر دور داشــت که
ماهیــت حقوقی و همچنین کارایی بانکها و موسســات نیز
دارای تفاوت هایی اســت؛ بنابراین باید بانکها و موسساتی
در یکدیگر ادغام شــوند که دارای ماهیت یکسان تری نسبت
به یکدیگر باشــند .وی با تاکید بــر اهمیت مطابقت بانکها
با اســتانداردهای بین المللی و داخلی اظهارداشت :بانکها و
موسسات ادغامی باید دارای ماهیت حقوقی یکسانی نیز باشند
تا در کار بانک جدید اخاللی ایجاد نشود.
فاتحــی با بیان اینکه ،بنگاههای فعال در بازار پول کشــور
جزایر جداگانهای هســتند ،گفت :استاندارد کردن فعالیتهای
بانکی زمینه ادغام بانکها را فراهم می کند .وی با اشــاره به
تجربه ادغام بانکها در ســال های گذشته و پس از انقالب
اظهارداشت :در صورتیکه ساختار مناسبی در بانکهای جدید
ایجاد میشد هم اکنون موفقیت آنها بسیار بیشتر بود .وی در
پایان بر اهمیت امنیت ســپرده گذاران بانکها و فعاالن بازار
پول تاکید کرد و گفت :ادغام باید به گونهای باشــد که سپرده
گذاران با مشکلی مواجه نشوند.

رحمانی با بیان اینکه طرح رونق تولید و بازگشــایی مجدد
ســامانه بهین یــاب دو پروژه از  44پــروژه اقتصاد مقاومتی
وزارتخانه اســت ،افزود :در طرح رونق تولید سال  96بخش
معــادن نیز اضافه شــده که در این صــورت معدنکاران نیز
میتوانند با ورود به ســامانه بهین یاب ثبت نام کنند .به گفته
این مقام مســئول ،هدف کلی طــرح رونق تولید افزایش 10
درصدی اشــتغال و محصوالت تولیدی در واحدهای صنعتی
کوچک و متوســط ثبت نام کننده در سامانه بهین یاب است.
وی تصریح کرد :پیشبینی میشود با اجرای طرح رونق تولید
 50هزار شغل جدید ایجاد شود ،همچنین با تکمیل پروژههای
با پیشــرفت باالی  60درصد نیز ایجاد  120هزار شغل جدید
و برای صنوف به ویژه صنوف تولیدی ایجاد  250هزار شغل
جدید دور از ذهن نخواهد بود .وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بــه منظور بهبود محیط کســب و کار و افزایش کیفیت ارائه
اطالعات و خدمات ،پنجره واحد اطالعات و خدمات صنعت،
معــدن و تجارت را راه اندازی کرده اســت .درگاه بهین یاب
صرفا نمای ارائه خدمات به متقاضیان برای ثبت اطالعات و
درخواست آنان است.

تولید خودروهای بیکیفیت را متوقف کنید

یک کارشــناس صنعت خودرو از شرکتهای ایران خودرو،
ســایپا ،مدیــران خودرو و کرمــان خودرو خواســت تولید
خودروهــای با کیفیت پایین را متوقــف کنند .امراهلل امینی
در گفتگو با ایســنا ،در پاســخ به اینکه بررسی گزارشهای
ارزیابــی کیفی خودروهای داخلی نشــان میدهد که ایران
خودرو ،ســایپا ،مدیران خودرو و کرمان خودرو ماهها و بلکه
سالها است که برخی محصوالتشان را در پایینترین سطح
کیفی تولید میکنند و ارتقایــی در کیفیت این محصوالت
صورت نگرفته است ،اظهار کرد :مشکل ما در حوزه کیفیت
خودروهــای داخلی این اســت که اگرچه هــر ماه گزارش
ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی تهیه و منتشــر میشــود
اما به این گزارشها ترتیب اثر داده نمیشــود .وی با بیان

اینکــه در دنیا مهمترین موضوع در تهیه گزارشهای کیفی
محصــوالت از جمله خودرو ،ضمانت اجرایی داشــتن این
گزارشها اســت ،خاطرنشــان کرد :البته فرق ما با دنیا این
است که سیســتمهای بازرسی مشــکالت و کاستیهای
کیفی خودروهای تولیدی را بررسی و اعالم میکنند اما این
تذکرات اجرایی نمیشود .عضو هیات علمی دانشگاه عالمه
طباطبایی در پاســخ به اینکه چرا بــه گزارشهای ارزیابی
کیفیت خودروهای داخلی ترتیب اثر داده نمیشــود؟ اظهار
کرد :این را باید از وزارت صنعت ،معدن و تجارت پرســید.
قانونا این وزارتخانه مسئول نظارت بر خودروسازان و ارتقای
کیفیــت خودروهای داخلی بوده و باید در برابر مشــکالت
فعلی پاسخگو باشد.

آغاز تغییر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران

عضو ســتاد پســابرجام اتاق بازرگانی
تهــران ،از آغــاز تغییــر در قانــون
ســرمایهگذاری خارجی ایران خبر داد
و گفت :قانون کنونــی  ،مانع جدی در
جذب سرمایه است .بهروز علیشیری در
گفتگو با مهر با تشــریح یافتههای یک
گزارش علمی تفصیلی ،از آغاز تغییر در
قانون سرمایهگذاری خارجی ایران خبر
داد و گفــت :گزارش مقایســهای قانون
ســرمایهگذاری خارجی ایران با بیست
کشــور جهان نشانگر آن است که قانون
کنونــی ســرمایهگذاری خارجی ایران،
به تغییرات اساســی نیــاز دارد .رئیس
کل پیشــین سازمان ســرمایهگذاری و
کمکهــای اقتصادی و فنــی ایران که
سرپرستی این کار مطالعاتی را به عهده
دارد ،افزود :قانون سرمایهگذاری خارجی
ایران نیاز به تغییر و بازنگری اساســی
دارد که بر پایه همیــن نیاز ،مطالعاتی
بــه ابتکار ســتاد اقتصادی پســابرجام
انجام شــده که قریب به یک ســال به
طول انجامیده اســت؛ به نحوی که این
قانــون ،در چهار حــوزه اصلی و تعیین

کننده مقرراتی که برای سرمایهگذاران
خارجی اهمیت دارد ،دچار مشکل بوده
و یا ناقص و نارسا است .وی تصریح کرد:
قانون ســرمایهگذاری خارجی ایران در
شــاخصهای نظام پذیرش و ســازمان
متولی جذب ســرمایهگذاری خارجی،
نظام مالکیت ،نظام نقل و انتقاالت سرمایه
و همچنین نظام حل و فصل اختالفات
بینالمللی ،از نقایص بنیادین رنج میبرد
که باید به ســرعت مورد بازنگری قرار
گیرد.سرپرســت تیم پژوهشی بازنگری
در قانــون ســرمایهگذاری خارجــی
ایــران اظهار داشــت :در حــال حاضر
قانون ســرمایهگذاری خارجــی ایران،
مجوزمحور اســت و ایــن اقدام ،محیط
سرمایهگذاری خارجی کشور را مخدوش

و هزینــهزا کرده اســت؛ ضمــن اینکه
نظام غربالگری در حوزه سرمایهگذاری
خارجی منسوخ شده و باید از آن فاصله
گرفت ،به نحوی که ســازمانی مستقل،
حرفهای و با محوریت سیاســتگذاری و
در یک کالم پیشــرو ،طراحی و تاسیس
گــردد .رئیس کل پیشــین ســازمان
ســرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی
و فنی ایران خاطرنشــان کرد :سازمان
کنونی سرمایهگذاری خارجی با الگوهای
مطلوب در کشــورهای مشــابه فاصله
زیــادی دارد و نمیتوان انتظار داشــت
که با این کارکردها و ترتیبات مقرراتی،
بتوان ســرمایهگذاری خارجی مورد نیاز
رشــد اقتصاد ایران را فراهم کرد .رئیس
سابق هیات مقررات زدایی کشور تاکید
کرد :کشــورهایی نظیر عمــان ،کویت،
عربستان ســعودی ،ترکیه ،هند ،برزیل
و چین طی چند ســال اخیــر ،قانون و
مقررات ســرمایهگذاری خارجی خود را
اصالح و به ســمت سادهسازی حرکت
کردهانــد؛ این در حالی اســت که طی
شانزده سال گذشــته ،هیچ تغییری در

قانــون و آئیننامههای ســرمایهگذاری
خارجی ایــران صورت نگرفته اســت.
علیشــیری گفت :قانون و آئیننامههای
کنونی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری
خارجی ایران در حال حاضر ،خود مانع
جدی در جذب سرمایهگذاریهای کالن
خارجی اســت و این قانون ،تفسیرپذیر،
پرهزینه ،غیرشفاف و مبهم است .عضو
ســتاد پســابرجام اتاق بازرگانی تهران
خاطرنشــان کرد :نظــام مالکیت اموال
غیرمنقول در ایران مبهم و تفسیرپذیر
اســت؛ همانطور که نظــام حل و فصل
اختالفــات و ارجاع به داوری بینالمللی
از مهمتریــن حوزههــای چالشپذیری
اســت که مانعی جدی بر جذب و جلب
ســرمایهگذاری خارجی در ایران ایجاد
کرده اســت .بر همین اســاس بر پایه
مصوبات اتاق بازرگانی تهران قرار شــد
تا پیشــنهادات اصالح قانون و مقررات
ســرمایهگذاری خارجی ایران به زودی
به عنوان یــک مطالبه بخش خصوصی
از دولت ،بــه مراجــع تصمیمگیری و
قانونگذاری کشور ارجاع شود.

چهارشنبه

روند
خودکفایی
گندم ادامه
دارد
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حاشیه بازار

مجری طرح گندم با بیان اینکه روند تولید گندم آبی مناســب بوده و خسارت وارده
به دیمزارها را جبران کرده ،گفت :با این روند تولید به نظر میرســد حتی برای سال
 ۱۳۹۷هم نیازی به واردات گندم نخواهد بود .اســماعیل اسفندیاری پور در گفتگو با
مهــر درباره اینکه پیــش بینی وزارت جهاد درباره میزان تولید گندم در ســال جاری
چه مقدار اســت؟ اظهارداشت :طبق برنامه اقتصاد مقاومتی طرح افزایش ضریب خود
اتکایی ،برنامه تولید گندم  ۱۲میلیون و  ۶۰۰هزار تن برای سال  ۹۶است ضمن اینکه
براساس برآورد اولیه تولید گندم در سال جاری بیش از برنامه پیش بینی شده خواهد
بود و در پایان فصل برداشت ،اواخر شهریور این مساله نهایی میشود .به گفته وی تا
 ۲۷خرداد ماه بیش از  ۴میلیون تن خرید گندم مازاد بر مصرف از کشــاورزان از آنان
خریداری شده است .اسفندیاری پور افزود :برآوردهای تولید گندم سال جاری حاکی از
آن اســت که گندم مازاد بر مصرف تحویلی کشاورزان به سیلوها در پایان خرید بیش
از نیاز مصرف خبازی های کشور خواهد بود کما اینکه ذخیره انتقال  ۸.۶میلیون تنی
گندم ســال  ۱۳۹۵به سال  ۱۳۹۶معادل مصرف یک سال کشور است .وی ادامه داد:
تولید کافی و مطابق با نیاز ســالجاری ،مبین تداوم خود اتکایی و عدم نیاز به واردات
گندم در سال  ۹۶است و با این روند تولید به نظر میرسد حتی برای سال  ۱۳۹۷هم
نیازی به واردات گندم نخواهد بود.
رخداد

دور سوم تعیی نتکلیف
سپردهگذاران فرشتگان

در تازهترین تصمیم برای رســیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونی منحل شده
فرشتگان قرار بر این است تا قبل از عید فطر مرحله سوم از پرداخت سپردههای این
تعاونی آغاز شــود .بر این اساس تا ســقف  ۵۰میلیون سپرده در فرآیند تعیینتکلیف
قرار خواهند گرفت .در جریان رســیدگی به پرونده موسسه اعتباری کاسپین قرار بر
این شــد تا تعیینتکلیف وضعیت سپردهگذاران تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگترین
زیرمجموعه این موسســه از اواخر اردیبهشــتماه و به طور مرحلهای آغاز شود .بر
این اســاس از  ۲۸اردیبهشــتماه تا  ۸خردادماه سپردههای تا ســقف  ۱۰میلیون
تومان میتوانســتند با مراجعه به  ۲۰شعبه مشخص شــده کاسپین وضعیت خود را
تعیینتکلیــف کنند .به گزارش اقتصــاد آنالین به نقل از ایســنا ،در ادامه نیز از ۹
خردادماه مرحله دوم آغاز شد و سپردهگذاران تا سقف  ۲۰میلیون تومان میتوانستند
به شــعب مربوطه مراجعه کنند که این مهلت تا  ۲۳خرداد ادامه داشت ،اما همچنان
ادامه دارد.
اما آنطور که پیشــتر نیز بانک مرکزی اعالم کرده بود ،با اتمام مهلت تعیینشــده
روند پرداختیها همچنان به ســپردهگذاران تا سقف  ۲۰میلیون ادامه داشته و قرار بر
این اســت به زودی مبالغ باالتر نیز تعیینتکلیف شوند .بنابر تازهترین اعالم معاون
نظارت بانک مرکزی ،تعیینتکلیف ســپردههای تا ســقف  ۵۰میلیون تومان تعاونی
منحل شــده فرشتگان پیش از عید سعید فطر در دستور کار قرار میگیرد .آنطور که
فرشاد حیدری اعالم کرده ،با اجرای مرحله سوم از فرآیند تعیینتکلیف سپردهگذاران
فرشتگان ،تا حدود  ۹۳درصد آنها دارای وضعیت مشخصی خواهد شد و هفت درصد
باقیمانده نیز در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار میگیرند.
این در حالی اســت که فرشــتگان نزدیک به  ۵۰۰هزار سپردهگذار دارد که از این
تعداد تا  ۴۰۰هزار نفر دارای ســپرده کمتر از  ۲۰میلیون تومان هســتند .بنابر اعالم
بانک مرکزی ،تا پایان مرحله اول برای ســاماندهی ســپردهگذاران زیر  ۱۰میلیون
تومــان حدود  ۱۳میلیارد تومــان و در اواخر مرحله دوم در مجموع حدود  ۲۷میلیارد
تومان پرداختی انجام شــده اســت .در حالی تاکنون فقط  ۲۰شعبه کاسپین دارای
مجوز رســمی از بانک مرکزی بوده و سپردهگذاران میتوانســتند به آنها مراجعه
کنند که در تازهترین تصمیم قرار بر صدور مجوز  ۶۰شــعبه جدید برای این موسسه
شــده اســت .آنطور که معاون نظارت بانک مرکزی اعالم کرده ،تا روز چهارشــنبه
 ۳۱خردادماه  ۶۰شــعبه به چرخه فعالیت موسســه کاسپین اضافه میشود و در این
شرایط تعداد شعب به عدد  ۸۰خواهد رسید که میتواند در روند رسیدگی به مراجعان
کاســپین و تعیینتکلیف سپردهگذاران فرشتگان سرعت بیشتری ایجاد کند .موسسه
اعتباری کاســپین در پایان سال  ۱۳۹۴موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شد.
این موسســه با پیوستن هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز که انحالل آنها اعالم شده
بود ،تشکیل و قرار شد تا کاســپین مسوولیت رسیدگی به امور این هشت تعاونی را
برعهده گیرد ،اما در ادامه در جریانی قرار گرفت که با حواشی همراه شد که تجمعات
گستردهای از سپردهگذاران آن را به همراه داشت.

آخرین خبر

اکثریت کمیسیون عمران موافق
تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند
دبیر کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اکثریت اعضای این کمیسیون
موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند ،گفت :مصوبه مجازات استفاده
کنندگان غیرمجاز از آب ،برق ،گاز و ...شامل حال ساخت و سازهای آینده
نمی شــود .شادمهر کاظمزاده در گفتگو با ایلنا ،درباره تفکیک وزارت راه و
شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اظهار داشت:
اکثریت اعضای کمیسیون عمران موافق تفکیک این وزارتخانه هستند .وی
گفــت :واقعیت این اســت که با ادغام این دو وزارتخانه ،بخش مســکن به
حاشیه رفته است و حوزه راههای روستایی هم تحت الشعاع این ادغام قرار
گرفته اســت .دبیر کمیسیون عمران ادامه داد :در حال حاضر در وزارت راه
و شهرسازی ،بخش مهم راه روستایی متولی ندارد و این یکی از آسیبهای
ادغام و عریض و طویل شدن این وزارتخانه است .کاظمزاده تاکید کرد :هر
چند تفکیک ،هزینههایی را در بر خواهد داشــت اما به طور قطع میتواند
باعث مطلوب شــدن وضعیت دو حوزه راه و ترابری و مســکن و شهرسازی
شــود .کاظمزاده با بیان اینکه کمیسیون عمران کمیسیون تخصصی حوزه
وزارت راه و شهرســازی اســت ،گفت :رایزنیها و مطالعات بر روی تفکیک
راه از شهرســازی را شروع کردهایم و پیشبینی میشــود اکثریت اعضا با
تفکیک موافق هســتند .دبیر کمیسیون عمران درباره تبدیل وزارت مسکن
به ســازمان و یک معاونت زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت:
هــر چند که بنده بــا تعدد وزارتخانه ها مخالف هســتم اما معتقدم بخش
سیاست گذار مسکن باید در قالب یک وزارتخانه فعالیت داشته باشد.

