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قطر به توافق نفتی وین همچنان 
پایبند است

هرچه به روزهای پایانی عمــر دولت یازدهم و روی کار 
آمــدن دولت دوازدهــم نزدیک می شــویم، بحث ها درباره 
جداســازی وزارتخانه هایی که 6 سال قبل ادغام شده بودند، 
جدی تر می شود. خبرجدایی وزارتخانه های صنعت و معدن 
از تجارت یک ماهی اســت که در مطبوعات و شبکه های 
اجتماعی مطرح شــده،هرچند که تا پیش از اعالم رســمی 
معاون پارلمانی رییس جمهور مبنی بر ارایه الیجه جداسازی 
وزارتخانه هــا تنها محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن 
و تجارت نســبت به این جدایی اظهارنظر رســمی کرده و 
انجام شــدن این تصمیم را منوط بــه نظر رییس جمهوری 
دانســته بود،اما حاال دیگر مشخص است که دولت دوازدهم 
قبل از معرفی کابینه خود، وزارتخانه هایی همچون صنعت، 
معــدن و تجارت را به دو وزارتخانه صنایع و معادن و نیز راه 
و شهرســازی را به دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی 

تفکیک خواهد کرد.
احمدی نژاد 6 ســال پیش ایــن 4 وزارتخانه را با یکدیگر 
ادغــام کرده بود و هدف از این کار خود را، کوچک ســازی 
دولــت عنوان کــرده بود؛ این در حالی اســت نه تنها دولت 
کوچک نشــد، بلکــه دولت فربه تر هم شــد. بــه عبارتی، 
وزارتخانه هاي ادغامی به قدري عریض و طویل شــدند که 
نه وزراي تازه منصوب شده شان مي توانستند از پس مدیریت 
آن بــر آیند و نه وزراي بعدي که در راس این دو وزارتخانه 
نشستند. در آن زمان خیلی از کارشناسان اقتصادی نسبت به 
ادغام برخی وزارتخانه ها واکنش نشــان دادند و گفتند دولت 
دهم اشتباهی می کند که آثار منفی آن در دولت های بعدی 
نمایان می شــود. این وضعیت ادامه داشــت و در یک سال 
ابتداي ادغام؛ تنها پاسخ دولتي ها به منتقدان ادغام »صبوري 
براي پیاده سازي آنچه طراحان ادغام در ذهن داشتند، بود«. 
اما دو سال پس از این ادغام ها هم دولت تغییر کرد. از همان 
آغازیــن روزهای کار دولت یازدهم بارها بحث جداســازي 
وزارتخانه هاي ادغام شده مطرح بود و حاال پس از گذشت 4 

سال، بحث جدی تر شده است.
در روزهای گذشته معاون امور مجلس رییس جمهوری از 
تصمیم دولت برای تفکیک ســه وزارتخانه خبر داده و گفته 
اســت که در هفته جاری الیحه تفکیــک این وزارتخانه ها 
به مجلس ارائه می شــود. حسینعلی امیری در این خصوص 
عنوان کرده است: در دولت مطرح شده است که وزارت راه 
و شهرســازی به وزارتخانه های »راه و ترابری« و »مسکن 
و شهرســازی« تبدیل شــود. همچنین قرار شد وزارتخانه 

صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های »صنعت و معدن« 
و »بازرگانــی« و وزارت ورزش و جوانــان نیــز به »وزارت 
ورزش« و »ســازمان ملی جوانان« تبدیل شــوند. وی ابراز 
امیدواری کرده است: این لوایح با فوریت در مجلس بررسی 
شــود و به تصویب برسد تا رییس جمهوری، کابینه دوازدهم 

را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.
یک تصمیم و چند سوال

در این شــرایط، در حال حاضر ســوالی که مطرح است، 
این که آیا در شرایط فعلی باید ارگان هاي دولت را جداسازی 
کرد و جداســازی چه کمکی به هر بخــش می تواند بکند؟ 
همچنیــن وزارتخانه هایــی که تفکیک می شــوند، باید به 
ساختار گذشته برگردند و یا این که باید تغییر ساختار بدهند؟ 
در ایــن خصوص، احمد خــرم، وزیــر راه و ترابری دولت 
اصالحات با ذکر این نکته کــه ادغام ها در دولت قبل یک 
نوع عوام فریبی بود، معتقد است: وزارتخانه زیاد داشتن عیب 
نیست، دولت حجیم داشتن اشــکال دارد. وی می گوید: ما 
نباید انتزاع وزارتخانه های ادغامی را نیز بدون مطالعه انجام 
دهیم. باید روی ســاختار دولت و وزارتخانه ها کار مطالعاتی 
شــود و طرح در قالب یک الیحه برای بررسی و تصویب به 
مجلس رود. به گفته خرم، نکته ای که باید به آن توجه کرد، 
این اســت که هر اقدامی قرار است صورت گیرد، باید روی 
آن کار مطالعاتی صورت گیرد و طرح مطالعاتی آن توســط 

مشاور ذی صالح تهیه شود.
یحیی آل اســحاق، وزیــر بازرگانی دولت ســازندگی نیز 
می گوید: حتما جداســازی وزارتخانه ها باید با اقتضاهای روز 
باشد. چون در حوزه بازرگانی در سطح جهانی یک تغییراتی 
در روش ها و منش ها ایجاد شــده اســت. به عبارتی، نظام 
بازرگانی نیز ماننــد بقیه حوزه ها، تغییر فنــی و تکنولوژی 
داشته است. وی متذکر می شود: آسیبی که امروز تولید دیده، 

به دلیل عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم، متخصص و 
حاضر در کار است. بنابراین به طور قطع باید حوزه تجارت از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و این یک ضرورت 

منطقی است.
سید رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق 
ایران عنوان می کند: ادغام هر چیز که از جنس هم نباشــد 
و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه ای نیست. این 
به معنای این نیســت که ادغام را به طورکلی رد کنیم و به 
تفکیک رأی دهیم. وی یادآور می شود: بسیاری از ادغام های 
انجام شــده درست اســت، اما ادغام بخش هایی که به هم 
مرتبط و از یک جنس نیست که حتی در مواردی دچار تضاد 
هم هســت، ما را به عاقبتی می رســاند که امروز در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت آن را می بینیم. رییس کمیســیون 
صادرات اتاق ایران تصریــح می کند: هرچند دو بخش این 
وزارتخانه به هم نزدیک است، اما تجارت از جنس دو بخش 
دیگر نیســت و بهتر است صنعت و معدن را یک وزارتخانه 

دانست و برای تجارت یک وزارتخانه مجزا در نظر گرفت.
فربد زاوه، کارشــناس خودرو نیز معتقد اســت: در عمل 
آنچه در خصوص ادغام ها طی سال های گذشته محقق شد، 
قربانی شــدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به نفع دیگری 
بود. دیــد منفی به فعالیت های تجــاری و صرفا پر اهمیت 
دانســتن بخش صنعت سبب شــده فعالیت های تجاری در 
حوزه خودرو به خصوص در امر واردات به شــدت تحت تاثیر 
قرار بگیرد. وی می گوید: حمایت های بی حد و حصر از بخش 
صنعتی و نگاه نادرســت به بخش تجاری در 4 سال گذشته 
باعث آسیب های جدی به تجار فعال در حوزه واردات خودرو 
و زیرساخت های ایجاد شده برای توزیع و خدمات آنها شده 
است. بر این اساس، جداســازی این دو وزارتخانه می تواند 
امیدبخش ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شــود 
و بــا افزایش رقابــت در حوزه خودرو، بــه افزایش کیفیت 
محصــوالت و تعدیل قیمت ها کمک کند و تجارت در حوزه 
خودرو مجددا رونق منطقی بگیرد و خطر سرمایه گذاری در 

حوزه تجارت خودرو به شدت کاهش یابد.
درست نیست به شرایط گذشته برگردیم

این در حالی است که عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران می گوید: این ادغام برمبنای اصولی در 
گذشته انجام شده و در مجلس تصویب شده است، بنابراین 
درست نیســت که االن به شرایط گذشته برگردیم. به گفته 
وی، در گذشــته ادغام به معنی یکی شدن صورت نگرفته، 

تنها برخی از کارها واگذار شــده است. در واقع دو وزارتخانه 
با یکدیگر جمع شدند. با ادغام شدن بخشی از کارها واگذار 
شــده و دولت در راستای کوچک سازی قدم برداشته بود. در 
حالی که جدایی این دو وزارتخانه در راســتا بزرگ شــدن 
دولت انجام می شــود. آرگون تاکید می کنــد: دولت باید از 
تصدی گری خارج شــود و وارد کارهای نظارتی شــود؛ نه 

اینکه دوباره تصدی گری را برعهده بگیرد.
ظرفیت بازرگانی با ادغام در وزارت صنعت یک چهارم شد

در همین حال ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس، معتقد اســت که بخش بازرگانی کشــور باید یک 
وزارتخانه مستقل داشته باشــد، چراکه ظرفیت بازرگانی با 
ادغام در وزارت صنعت یک چهارم شده است. سعید باستانی 
در گفتگــو با خانه ملت، با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی 
یک ضرورت برای اقتصاد ایران است، ادامه داد: منطق کار 
بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال های گذشته 
تجربه شــده، ایجاب می کند که بخش بازرگانی کشور قطعًا 
یک وزارت خانه مستقل داشته باشــد و بازرگانی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت جدا شــود. وي یادآور شــد: ایجاد 
ارزش افزوده در بخش صنعتی وظیفه اصلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است، لذا برای اینکه حوزه خدمات و گردش 
بــازار داخلی و خارجی مدیریت شــود، باید وزارت بازرگانی 
تشکیل شــود. وی ادامه داد: با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی 
و صنعــت و معدن حجم کار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزایش یافته و به همین منظور بخش بازرگانی در حد یک 
معاونت تقلیل پیدا کرده اســت. باســتانی همچنین با بیان 
اینکه فعالیت بازرگانی، تأثیرگــذار و تأثیرپذیر از زمینه های 
مختلف اقتصادی اســت، اظهار کــرد: زمینه های مختلف 
اقتصادی کشور در بازرگانی کشــور نقش دارند و بازرگانی 
کشــور تحت تأثیر حوزه های مختلف اســت و بیش از  70 
درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی باز می گردد.

نزدیــک به دو مــاه تا تشــکیل کابینــه دوازدهم باقی 
است؛دوماهی که گرچه نمی توان به طور قطع گفت که آیا 
وزارتخانه های جدید با وزرای جدید برای کسب رای اعتماد 
به مجلس معرفی می شــوند اما بی شــک حتی اگر رییس 
جمهور با معرفی سرپرســت تا تشکیل وزارتخانه های جدید 
صبر کند،این پیام به صنعتگران و تجار رسیده که می توانند 

پیگیر مطالبات خود از وزرای جدید باشند.
آنچه مســلم اســت اینکه،بــه زودی بایــد منتظر تولد 

وزارتخانه های جدید بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست های این کمیسیون از سیف درباره تعیین تکلیف سپرده گذاران کاسپین خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: رییس کل بانک مرکزی به دنبال درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس 
به جلسه این کمیسیون دعوت شد. وی ادامه داد: سیف گزارشی درباره روند فعالیت ها و اقدامات انجام شده درباره پرونده موسسه کاسپین ارائه کرد و درباره تعیین تکلیف مشتریان موسسات غیرمجاز، تعاونی ها و موسسات اعتباری از 
جمله کاسپین که با مشکالتی مواجه شده اند، بحث و گفتگو و مقرر شد تا رییس کل بانک مرکزی در این جلسه زمان بندی مشخصی را برای تعیین تکلیف سپرده مشتریان این موسسه اعالم کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ادامه داد: درخواست کمیسیون اقتصادی در این جلسه این بود که زمان بندی و نحوه تسویه حساب با مشتریان موسسه کاسپین به صورت مشخص از سوی بانک مرکزی اعالم شود. پورابراهیمی گفت: همچنین در این جلسه گزارشی 
از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره روند فعالیت ها و اقدامات انجام شده درباره این پرونده ارائه شد که البته از نظر کمیسیون این اطالعات کافی نیست و نیازمند تصمیمات جامع و جدی تری است. پورابراهیمي گفت: همچنین در 

این جلسه در مورد تعیین تکلیف تامین منابع این موسسه که بخشی از آن در قالب تسهیالت و بخشی از طریق واگذاری دارایی ها از محل جذب سپرده بوده است، بررسی هایی انجام شد.

آخرین خبر 

سیف به مجلس 
درباره کاسپین

گزارش می دهد

رخداد 

عصام المرزوق وزیرنفت کویــت ضمن تاکید بر اهمیت اجرای توافق نفتی وین 
اظهار داشت تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای تمدید 9 ماهه 
این توافق آثار مثبتی را برای همه کشــورهای عضو دربرخواهد داشت. به گزارش 
ایرنا عصام المرزوق وزیر نفت کویت درگفتگو با خبرگزاری رســمی کویت با اشاره 
به تمدید توافق وین گفت: بر اســاس این توافق قطر روزانه سی هزار بشکه نفت 
از تولید خود کاســته است و این کشور همچنان به این تصمیم پایبند می باشد به 
گونه ای که میزان این پایبندی حدود 93 تا 102 درصد می باشــد. کویت در حال 
حاضر ریاست کمیته نظارت بر اجرای توافق نفتی وین را بر عهده دارد و با برگزاری 
جلسات کارشناسی به عضویت روسیه، ونزوئال و عمان گزارش های دوره ای را در 
زمینه پایبندی صادر کنندگان نفت به توافق وین ارائه می نماید. سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( در نشست رســمی سی ام نوامبر 2016 )دهم آذرماه( در 
وین برای نخســتین بار از ســال 2008 میالدی با کاهش تولید موافقت کردند تا 
با کم کــردن از مازاد عرضه نفت در بازارها به باال رفتن ســطح قیمت ها کمک 
کند.  جمهوری اســالمی ایران تا رسیدن ســطح تولید به میزان پیش از تحریم، 
از اجرای این توافق مســتثنی شد. براســاس این توافق اوپک یک میلیون و200 
هزار بشــکه در روز از سطح تولید خود می کاهد.  اوپک همچنین موفق شد دهم 
دسامبر)بیستم آذر(، تولید کنندگان نفت غیرعضو در اوپک شامل روسیه، قزاقستان، 
گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، سودان، بولیوی، مکزیک، بحرین 
و برونئی را با خود همراه ســازد.  توافق نفتی وین در جلسه اخیر اوپک برای 9 ماه 
دیگر تمدیدشده است. این تولیدکنندگان نیز درمجموع با کاهش 600 هزار بشکه 
در روز از تولید نفت خود موافقت کردند. این نخستین توافق کشورهای عضو اوپک 

و غیر اوپک از سال 2001 میالدی تاکنون به شمار می رود.

آغاز ماراتن تولد دوباره وزراتخانه های قدیمی
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته باید از پیک سال قبل تا امسال حدود 2000 مگاوات برق وارد مدار شود که 
طبق برآوردهای صورت گرفته نهایتا تا 1۵ روز دیگر این مهم محقق خواهد شــد. محسن 
طرزطلب در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه 400 مگاوات دیگر مانده تا این طرح به طور کامل 
تکمیل شود، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته 4000 مگاوات رشد مصرف 
برق امسال نسبت به سال گذشته اســت که 2000 مگاوات از طریق افزایش تولید تامین 
می شود. وی ادامه داد: اگر بخواهیم تابستانی بدون خاموشی را پشت سر بگذاریم، الزم است 
تا شرکت های توزیع برق و برق منطقه ای اقدامات متعددی در راستای مدیریت مصرف برق 
داشته باشند تا بتوان 2000 مگاوات دیگر را نیز از این طریق جبران کرد. مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به هزینه زیاد تولید نیروگاه برق عنوان کرد: 
حجم سرمایه گذاری برای 1000 مگاوات برق، 2۵00 میلیارد تومان پیش بینی می شود که 
با توجه به این مسئله می توان نتیجه گیری کرد که تولید بیش از اندازه برق نمی تواند برای 
کشــور مثمر ثمر باشد. طرزطلب با بیان اینکه در برنامه ششم، برنامه ریزی شده تا 26000 
مگاوات وارد مدار شود، تاکید کرد: بر اساس این برنامه باید ساالنه ۵000 مگاوات به تولید 
برق کشور اضافه شود که با توجه به هزینه زیاد ساخت نیروگاه حجم بیش از حد تولید برق 

منطقی به نظر نمی رسد.

ورود ۲۰۰۰ مگاوات 
برق به مدار تا ۲ هفته 

آینده

حاشیه بازار 

نهم خردادماه امسال رئیس ســازمان خصوصی سازی اعالم کرد به محض ورود سود 
نقدی شرکت ها در سامانه سهام عدالت حداکثر تا سه ماه آینده نخستین سود مشموالن 
ســهام عدالت توزیع خواهد شد. به گفته رئیس ســازمان خصوصی سازی، طبق بررسی  
صورت گرفته تا کنون اســتقبال چندانی از سوی مشــموالن سهام عدالت برای تسویه 
اقســاط باقیمانده سهام عدالت با خزانه کل کشــور صورت نگرفته و برآوردها حاکی از 
تســویه حدود ۵ میلیارد تومانی این رقم طی ماه های اخیر بوده است، با این حساب برای 
اعالم ارزش نهایی ســهام عدالت باید تا پایان شــهریور ماه منتظر ماند تا پس از بستن 

صورت حساب ها و مانده واقعی آن، بتوان عدد نهایی را اعالم کرد.
این راستا جعفر سبحانی ، مشاور رییس سازمان خصوصی سازی  در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا و در پاسخ به این پرسش  که چرا مردم از واریز اقساط سهام عدالت استقبال 
نکردند، اظهار داشــت: ما آنچه را که قانون برای سازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف 
کرده بود را اعالم کردیم و در آذر ماه ســال گذشته نیز رسانه ای شد. وی  با  بیان  این که 
اقســاط سهام عدالت از محل سود شرکت های ســرمایه پذیر به هر میزان که آزاد شود، 
پرداخت خواهد شــد، افزود: براساس مصوبه سال 89 شورای اصل 44 باید طی 10 سال 
سود را از شرکت های سرمایه پذیر می گرفتیم و به حساب مشمولین واریز می کردیم این 
ســود به یک میلیون تومان رسید و در آذر ماه 9۵ قرار شد تا مابقی آن تحت عنوان آورده 
مشمولین و به دلخواه  آنها واریز شود. سبحانی ادامه داد: با این پیش فرض که فرد مشمول 
هیچ ســودی دریافت نکرده است از یک میلیون تومان ۵32 هزار تومان دارایی محاسبه 
شــد و مابقی آن یعنی 468 هزار تومان باید از ســوی فرد واریز می شد. وی گفت: افراد 
می توانستند این مبلغ را به صورت اقساط بپردازند و در صورتی هم که باقی  مانده را به هر 
دلیلی نتوانند بپردازند سود واریزی آنها به میزان ۵32 هزار تومان دارایی شان خواهد بود. 
مشاور سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: قانون ما را ملزم نکرده که حتما از مشمولین 
مبلغی دریافت شود اما در صورتی که مبلغ 468 هزار تومان باقی مانده از سوی مشمولین 
واریز شود مسلما سود دریافتی شان نیز افزایش خواهد یافت. وی در پاسخ به این پرسش 
که از آذر ماه ســال گذشته که اعالم شد مشمولین، باقی مانده اقساط سهام عدالت خود 
را بپردازند چه میزان پرداخت شــده اســت؟ ، گفت: به لحاظ ریالی مبلغی به ارزش ۵ تا 
6 میلیارد تومان پرداخت شــده و این رقم به نســبت سهم مشمولین که حدود 26 هزار 
میلیارد تومان است رقمی محسوب نمی شود. سبحانی خاطرنشان کرد: از 47 میلیون نفر 
مشمول ســهام عدالت 6 میلیون نفر از دهک های اول و دوم  ) کمیته امداد و بهزیستی 
و اقشــار محروم جامعه(هستند و 40 میلیون نفر دیگر  می توانستند باقی مانده این مبلغ 
را پرداخت کنند. البته ما هم این حساسیت را نداشتیم که همه افراد این مبلغ را بپردازند. 
مشــاور سازمان خصوصی سازی ادامه داد: افرادی که هنوز موفق به پرداخت اقساط خود 
نشده اند می توانند تا پایان شــهریور ماه برای پرداخت اقساط خود اقدام کنند. وی افزود: 
تاکنون بیش از 36 میلیون نفر به ســامانه سهام عدالت برای دریافت صورت حساب خود 
مراجعه کرده اند و از وضعیت سهام شان که آیا سود گرفته اند یا خیر و یا مشمول تخفیف 
۵0 درصدی ) دو دهک پایین جامعه( هستند، مطلع شده اند. همچنین 26 میلیون نفر نیز 
برای ثبت شماره شبا مراجعه کرده اند و شماره شبای خود را ثبت کرده اند که 97.۵ درصد 

آن مورد تایید شبکه بانکی قرار گرفته است.

استقبال سرد از واریز اقساط 
سهام عدالت

              زمان بندي دو ماهه براي احياي وزارتخانه هاي جدید

پشت پرده جوسازی تازه عليه وزارت نفت
وزارت نفت اعالم کرد: اظهارات اخیر آقای زاکانی سراســر کذب 
و فاقد هر نوع مدرک و مســتندات قانونی است. به دنبال اظهارات 
اخیر آقای زاکانی، نماینده ســابق مجلس شورای اسالمی درباره 
قرارداد گازی ایران و ترکیه و ربط دادن مسائل این قرارداد با پرونده 
کرسنت اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به آگاهی می رساند این 
سخنان سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانونی است.  
براساس اعالم وزارت نفت، البته این قبیل اظهارات که بیشتر ناشی 
از اغراض سیاسی و جناحی و بغض شخصی با مدیران کنونی وزارت 
نفت است، تازگی ندارد و متاسفانه برخی ها، سال هاست که به طرح 
چنین مطالب کذب و خالف واقعی اشتغال دارند. وزارت نفت پیش 
از این بارها به بیان واقعیت و حقایق شکایت گازی ترکیه پرداخته و 
در این زمینه برای اذهان بیدار به صراحت و صداقت اطالع رسانی 
و روشنگری کرده اســت و تا هر جا و هر زمان هم که الزم باشد 
در برابر این حرف ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح 
خواهد داد. این بار اما در اظهارات اخیر جناب آقای زاکانی یک نکته 
جدید و  جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ایشان به پرداخت یک 

میلیارد دالر توسط دولت گذشته به ترکیه بر سر شکایت این کشور 
درباره قیمت باالی گاز ایران اســت.هرچند که آقای زاکانی سعی 
کرده اند با طرح یــک ادعای مبهم دیگر مبنی بر پس گرفتن این 
یک میلیارد دالر از ترکیه که هیچ سند و مدرکی هم درباره آن وجود 
ندارد، اعتراف مذکور را تحت الشــعاع قرار دهند اما همین اعتراف 
ایشان را باید گامی به جلو در مسیر بیان حقیقتی دانست که دوستان 

ایشان سعی در مکتوم ماندن آن داشتند.
پیش از این اعالم کرده بودیم که ترکیه براساس عرف قراردادهای 
تجاری یک بار در گذشته به دلیل آن چه قیمت گران گاز صادراتی 
ایران می دانست شکایت کرد و ایران محکوم به بازگرداندن حدود 
یک میلیارد دالر اضافه دریافتی به ترکیه شد که این مبلغ هم توسط 
دولت گذشــته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد. این همان 
واقعیتی است که مدعیان امروزی وزارت نفت در جریان سازی های 
اخیر خود از پذیرش آن سرباز می زدند و اکنون آقای زاکانی به آن 
اعتراف کردند. شکایت دیگر ترکیه همان گونه که پیش از این به 
آگاهی رســید در دولت گذشته و در سال 91 مطرح شده است که 

طی آن شرکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش 6۵ درصدی قیمت 
را داشــت اما با دفاع نمایندگان شرکت ملی  گاز ایران، داوری بین 
المللی تنها با کاهــش 13.۵ درصدی قیمت موافقت کرد. این بار 
دولــت تصمیم گرفت به جای پول نقــد به ترکیه گاز دهد تا مبلغ 
اضافه ای که از این کشور دریافت شده بود تسویه شود. درباره ادعای 
ارتباط شکایت ترکیه با پرونده کرسنت هم  باید اذعان کرد که این 
ادعاها همان قدر غیرکارشناسی و آمیخته با اغراض سیاسی است 
که ادعاهای چند سال اخیر ایشان درباره کرسنت چنین بود. آقای 
زاکانــی یک بار به دلیل طرح اتهام های واهی علیه وزارت نفت در 
ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شده اند، 
اما گویا تصمیم به ادامه افترا و تهمت پراکنی های قبلی دارند. در این 
صورت وزارت نفت هم قاطعانه در برابر این اتهام زنی ها ایستادگی 
کرده و بار دیگر موضــوع را از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد 
کرد. به هر حال به نظر می آید هر چه پیش می رویم بی پشتوانه 
بودن جوســازی های اخیر علیه وزارت نفت و اهداف پشت پرده 

آن آشکار تر  می شود.

رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: هم اکنون در پیش رونق 
مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم 
بین 10 تا 12 درصد زاییده می شود که جهشی و سونامی گونه 
نیســت؛ زیرا اصال نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش 
مسکن برســد. حســام عقبایی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: 
به اعتقاد مــن 1۵ روز خردادماه را باید مــالک ارزیابی بازار 
مسکن در سال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه 
تعطیل است و در نیمه دوم متقاضیان نهایتا از چند فایل بازدید 
می کنند و معامالت چندانی انجام نمی شود. اردیبهشت ماه نیز 
تحت تاثیر دو انتخابات مهم ریاســت جمهوری و شــوراهای 
شهر و روستا بودیم که به همین دلیل خریداران و فروشندگان 
دست نگه داشــتند و دیدیم با این که همواره حجم معامالت 
در اردیبهشــت ماه سیر صعودی داشت، امسال تعداد معامالت 
کمتر بود. لــذا می توان گفت معامالت عمال در خردادماه آغاز 
شــده و این ماه را می توان آغاز پیش رونق مسکن عنوان کرد. 
وی افزود: اگر سیاست های پولی و بانکی اصالح شود می توان 
امیدوار بود روند رشــد معامالت بخش مسکن ادامه پیدا کند 
و از نیمه دوم ســال جاری وارد رونق می شویم که تا بهمن و 

اسفند شاهد افزایش حجم معامالت مسکن خواهیم بود.
عقبایی با بیان این که ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط 
تابســتان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیش رونق عبور کنیم 

و وارد رونق شــویم قاعدتا تورم در کنار رونق زاییده می شود 
که البته جهشی و ســونامی گونه نیست؛ زیرا اصال نقدینگی 
در کشــور وجود ندارد و بانک ها پول هــای خود را در زمین و 
ملک خوابانده اند. رییس اتحادیه مشــاوران امالک پیش بینی 
کرد: حداکثر رشد قیمت مســکن متناسب با تورم خواهد بود، 
آن هم به شــرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت 
احتماال قیمت مسکن 10 تا 12 درصد افزایش را تجربه خواهد 
کرد. در مجموع سال 1396 را سال خوبی برای بخش مسکن 
می دانم. به اعتقاد من شاهد روند مالیمی در نیمه اول و روند 

پرشتاب تری در نیمه دوم خواهیم بود.
اجاره بها 10 درصد افزایش می یابد

عقبایی همچنین رشــد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین 
7 تــا 10 درصد عنوان و خاطرنشــان کرد: اوایــل خرداماه تا 
پایان شــهریورماه فصل اصلی جابه جایی مســتاجرین و نقل 
و انتقاالت اجاره نشــینی است. در ســال 1396 با وجودی که 
خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش 
نسبی معامالت مســکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در 
بخش اجاره این موضوع به چشم نمی خورد. مستاجران درصدد 
جابه جایی هســتند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره 
افزایش یافته اســت. وی ادامه داد: ممکن است نرخ افزایش 
اجــاره بها دغدغه و چالش این روزهای مســتاجران باشــد. 

همان طور که بارها اعالم کردیم اصلی ترین شــاخص تعیین 
قیمت اجاره بها در کشــور و حتی در دنیا قیمت مسکن است 
و اجاره بها با رشــد قیمت مسکن، افزایش و با کاهش قیمت 
مســکن، کاهش می یابد. بــا توجه به این که در کشــور وارد 
پنجمین سالی می شــویم که قیمت مسکن رشد نداشته، باید 
این را در نظر داشــت که اجاره بها نبایــد افزایش یابد. با این 
حال می بینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل ســود 
بانکی، نرخ تورم، بحث تامیــن معاش موجرین، رقابت کاذب 
بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید 

مسکن قرار می گیرد.
عقبایی بــا بیان این که کاهش عرضه نســبت به تقاضا در 
برخی از شــهرها، بافت ها و مناطق کشــور معموال به عاملی 
در جهــت عدم توازن قیمت مســکن تبدیل می شــود گفت: 
پیشــنهادم به دولت و مجموعه های حاکمیتی این اســت که 
بــرای جلوگیری از این گونه موارد و اینکه فشــار روی مردم 
وارد نشــود، سریعا اصالح سیاســت های پولی و بانکی را که 
در مجلس مطرح اســت دولت جزو برنامه های خود قرار دهند. 
معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصالح ندارد و در این راه 
واکنش نشــان می دهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی 
را که با رویکرد توســعه ای در تضاد اســت از بین ببرد. رییس 
اتحادیه مشاوران امالک با بیان این که تولید مسکن استیجاری 

می تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: 
دولت نمی تواند به قیمت گــذاری ورود کند اما می تواند تولید 
مسکن اســتیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در 
دســتور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مســکن 
اســتیجاری موافق بودند. دولت هــای نهم، دهم و یازدهم نیز 
بــا این موضوع موافقت کردند. لذا امیــدوارم دولت یازدهم با 
توجه به این که روزهای آخر مســکن مهر را ســپری می کند، 
برای تولید مســکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و 
قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری 
به مســتاجران بیاید. عقبایی تصریح کرد: رشد متوسط اجاره 
بها در شــهرهای بزرگ بین 7 تا 10 درصد بوده اســت. البته 
ممکن اســت جاهایی کمتر یا بیشتر باشــد ولی رشد متوسط 
بیش از 10 درصد را نشــان نمی دهد. در شهرهای کوچک هم 
اجاره بها اصال ظرفیت افزایش ندارد و معقول نیست. امیدوارم 
این روند تا پایان شــهریور ادامه پیدا کند و مســتاجران، روند 
تمدید یا جابه جایی را بدون این که استرس خاصی به آنها وارد 
شــود را سپری کنند. دولت دوازدهم نیز برنامه های میان مدت 
و بلندمدت در بخش تولید مســکن، اصالح سیاست های پولی 
و بانکی و تولید مسکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد تا 
شــاهد این باشیم که نگاه سودجویانه در بخش اجاره برداشته 

شود.

پيش بيني افزایش 1۰ درصدي قيمت اجاره بها

نقل و انتقاالت ارزی به 
صرافی ها بازمی گردد

کارشــناس بانکی گفت: به علت مشکالت نقل و انتقاالت ارزی 
ایران با بانک های اروپایی، ترکیه ای و اماراتی نقل و انتقاالت ارزی 
دوباره به صرافی ها منتقل خواهد شــد. ســید بهاء الدین حســینی 
هاشــمی در گفتگو با فارس، با اشــاره به ارتباطات بانکی ایران و 
بانک های خارجی تا مدتی پیش، اظهارداشت: هالک بانک، دو بانک 
در چین و یک بانک در امارات بخش عمده نقل و انتقاالت ارزی با 
ایران را انجام می دادند. وی افزود: هالک بانک با دیگر کشــورها از 
جمله آمریکا هم ارتباط دارد، اخیرا توسط این کشور تحت فشار قرار 
گرفته اســت و مبادالت ارزی با این بانک متوقف شده است، البته 
بانک مرکزی ایران در حال رایزنی با بانک های ترکیه ای اســت تا 
این مشــکل حل شود.  این کارشناس بانکی تصریح کرد: عالوه بر 
هالک بانک و دو بانک در چین و یک بانک دیگر در امارات هم بود 
که نقل و انتقال پول و تســویه حساب ها از طریق آنها انجام می شد 
که یکی از این بانک ها هالک ترکیه بود.  وی با بیان اینکه مشکل 
به وجود آمده با بانک های چینی مشکل خاصی نیست، گفت: ایران 
صادر کننده مواد پتروشــیمی اســت و طرف چینی از طرف ایرانی 
اســناد مربوطه و امکان بررسی صحت اســناد را می خواهد که این 
خواسته قانونی اســت و قطعا به زودی اجرایی خواهد شد. حسینی 
هاشمی در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکالت به وجود آمده 
برای ارتباط با بانک ترکیه ای و اماراتی، نقل و انتقاالت ارزی چگونه 
قابل انجام اســت، اظهارداشــت: در این مدت هم اکثر بانک های 
اروپایی با ایران مبادالت مالی انجام نمی دادند و بیشــتر مبادالت با 
بانک های آســیایی بود. این کارشناس بانکی ادامه داد با بیان اینکه 
با شــرایطی که پیش آمده مجددا عملیات نقل و انتقاالت ارزی از 
طریق صرافی ها انجام می شــود، تصریح کرد: در واقع فعالیت ارزی 
که تا حدودی توســط بانک ها انجام می شد، به صرافی های آزاد و 

صرافی های بانک ها منتقل خواهد شد.

نائب رئیس اتاق بازگانی تهران معتقد است دولت یازدهم 
خدماتی در حوزه اقتصاد داشــته است اما موانع خارجی و 
داخلی مانع از تحقق برخی اهداف شــد که از جمله آن ها 
مسائل مربوط به بانک ها بود که باعث شد بعضی برنامه ها 
محقق نشود. عالء میرمحمد صادقی در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: مشکالت اقتصادی مختلفی در دولت یازدهم وجود 
داشــت که از جمله آن مســئله رکود بود که به شکل بی 
سابقه ای در بخش های اقتصادی ایجاد شد و آثار آن هنوز 
هم وجود دارد و این رکود باعث شــد که بیکاری تشدید 

شود؛ به طوری که امروز بر اســاس آمارها ارقام بیکاری 
به چند میلیون می رســد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: به نظر می رســد از یک سو فضای سیاست 
خارجی برای فعالیت دولت دوازدهم آرام تر شده است و از 
طرفی باید سعی شود مشکل رکود و بیکاری بر طرف شود.  
از بین بردن رکود اقتصادی هم راهکارهای مختلفی دارد 
که یکی از آن ها افزایش نقدینگی بنگاه ها و تولیدکنندگان 
اســت. میر محمد صادقی افزود:  با این نرخ های فعلی که 
برای بهره بانکی تعیین شــده اســت امکان اینکه کسی 

با این بهره ها بتواند کار تولیــدی انجام دهد وجود ندارد، 
نتیجه کار تولیدی در شرایط فعلی ورشکستگی یا تعطیلی 
کارگاه خواهــد بود و بعد هم به زنــدان رفتن مدیر واحد 
تولیدی؛ بنابراین باید چاره ای اندیشید تا نقدینگی در اختیار 
واحدهای تولیدی قرار گیرد مشروط بر آنکه تولیدکنندگان 
به اشتغال مشغول باشند.  وی با اشاره به اهمیت موضوع 
قدرت خرید مردم گفت: راه افتادن تولید و ایجاد اشــتغال 
باید همراه با تقویت قدرت خرید مردم باشــد و توان مردم 

برای خرید افزایش پیدا کند.

   سونامی قيمت مسکن در راه نيست

آثار رکود بی سابقه هنوز در اقتصاد دیده می شود


