
7
اقتصاد

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

دو شنبه   30 مرداد   شماره 217  

آغاز به کار دولت دوازدهــم با تیم اقتصادی جدید 
نشــان از آن دارد کــه راهبرد دولت در چهارســاله 
دوم نســبت به دولت یازدهم تغییر کرده اســت. تیم 
اقتصادی دولــت چالش های متفاوت تری نســبت به 
چهار سال گذشــته دارد. مشکالت اقتصادی و یافتن 
راهبــردی بری حل آن ها یکــی از مهم ترین نیازهای 
کشور در شــرایط کنونی اســت؛ وضعیتی که رئیس 
دولــت دوازدهم را ناچار کرد تا تیــم اقتصادی قبلی 
خود را کنار گذاشــته و گــروه تیم دیگری را به جای 

آنان معرفی کند.
هرچند که معرفــی تیم اقتصادی متفاوت در دولت 
دوازدهم بــه معنــای ناکارآمدی تیم قبلی نیســت 
اما کارشناســان حوزه اقتصاد بر ایــن باورند دولت با 
توجه به مشــکالت اقتصادی و خواســته های مردم، 
بایــد راهبرد و برنامه های جدیدی در زمینه اقتصادی 
ارائه کند .تغییر راهبردی که نه به معنای بازگرداندن 
ثبات اقتصادی چهار سال پیش به کشور، بلکه باید در 
راســتای شکوفایی اقتصادی و رونق تولید شکل گیرد 
تا بتواند در میان مدت به کاهش نرخ بیکاری به عنوان 
یکی از مهم ترین خواسته های مردم از روحانی منتهی 
شود. ســید حمید میرمعینی، کارشناس حوزه بورس 

در گفتگو با ایرنا به تشــریح مهم تریــن اولویت های 
اقتصادی دولت دوازدهم و بســترهای های الزم برای 

شکل گیری آن ها پرداخت.
اشتغال و رونق تولید با اصالح نظام بانکی

میرمعینی با دسته بندی چالش های پیش روی تیم 
اقتصادی دولت دوازدهم گفت: اگر بخواهیم مســائل 
اقتصــادی دولت جدیــد را دســته بندی کنیم باید 
مشــکالتی مانند اشتغال، تولید، ســود بانکی، رکود، 
اوراق مشارکت، بورس از ظرفی و ضرورت یکپارچگی 
و هم فکــری تیم اقتصــادی دولت تدبیــر و امید را 
مــورد واکاوی قــرار دهیم. وی با اشــاره به وضعیت 
کنونی کشــور در زمینه اشــتغال به ویژه اشــتغال 
فارغ التحصیالن گفت: یکی از مهم ترین برنامه هایی که 
از نخستین روزهای دولت تدبیر و امید باید در دستور 
کار این دولت قرار گیرد مسئله اشتغال و کاهش نرخ 
بیکاری است که خود نیازمند بسترهای فراوان است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تولید در ایران 
در شــرایط مناســبی قرار ندارد، گفت: اگر بخواهیم 
رونق را به تولید کشــور بازگردانیم الزم است نخست 
زمینه های رونق تولید و خروج از رکود را فراهم سازیم 
تا بتوانیم شــاخص بیکاری در کشور را کاهش دهیم. 
در این زمینه می طلبد برای تشــویق تزریق نقدینگی 
به حوزه اشــتغال نرخ ســود بانکی اصالح شــود زیرا 
تا زمانی که نرخ ســود بانکی در کشــور اصالح نشود 
به یقین ســرمایه دار ریسک را نخواهد پذیرفت و  این 
در شــرایطی اســت که رکود در تولید و نرخ بیکاری 
همچنان باال است هرچند که کابینه اعتدالی روحانی 
در دولت یازدهم توانســت اقدامــات فراوانی در این 
زمینه انجام دهد اما اســتمرار پاره ای از مشکالت به 
ویژه درحوزه اشــتغال و تولید موجب شده تا مسئله 
اشــتغال و رکود که رابطه مســتقیمی با هم دارند به 

خواسته نخست تبدیل شود.
تاکید دولت بر برنامه هماهنگ اقتصادی

برنامه هــای اجرایی تیم اقتصادی تدبیر و امید یکی 

دیگر از دغدغه هایی بود کــه میرمعینی بر آن تاکید 
داشــت. وی با اشاره به مشــکالت اقتصادی کشور و 
برنامه اجرایی دولت های پیشــین در این زمینه گفت: 
واکاوی برنامه ریزی دولت های گذشته و دولت یازدهم 
نشــان از آن دارد که شکل برنامه ریزی و نحوه اجرای 
آن با مشکالت فراوانی روبرو بوده تا جایی که می شود 
ادعــا کرد در دولت های قبل برنامه آن چندان تاثیری 
بر اصالح اقتصادی نداشــته است و برنامه های دولت 
یازدهــم نیز به صورت کامل اجرا نشــد. این وضعیت 
موجب شد تا در یک دهه اقتصاد ایران بدترین شکل 
ممکن خود را تجربه کند. وی در پاســخ به پرسشی 
در زمینه تغییر در تیــم اقتصادی دولت گفت: تغییر 
راهبردهای مختلف یکــی از مهم ترین وظایف دولت 
اســت. دولــت یازدهم زمانــی تیم اقتصــادی خود 
را در ســال 92 تعیین کرد سیاســت کنترل تورم و 
سروســامان دادن به مشکالتی بود که از دولت پیشین 

به جا ماند. 
بــا نگاهی به تیم اقتصادی دولــت می توان دریافت 
تفاوت در تیم اقتصادی تفاوت در اســم و افراد است، 
زیرا کســانی که در دولت دوازدهم برای سکان داری 

بخش اقتصادی معرفی شــدند از دل دولت یازدهم و 
بخشــی از کارگزاران این دولــت بودند پس نمی توان 
ادعای تغییرات گســترده داشــت. این کارشــناس 
اقتصــادی در زمینــه چرایــی این تغییــرات گفت: 
نمی تــوان به قطع یقین ادعا کــرد که دلیل تغییر در 
بخش اقتصــادی ناهماهنگی یا تغییــر راهبرد دولت 
است اما آنچه که از ذات چنین تغییراتی ممکن است 
برداشت شود این است که دولت دوازدهم اولویت خود 
را بر برنامه هایی غیر از کنترل تورم گذاشــته و در پی 
آن است که شرایط اقتصادی را با راهبرد های متفاوتی 
پی گیری کند. میرمعینــی گفت: هرچند مواردی که 
مطرح شــده می تواند اولویت دولت دوازدهم باشد اما 
با شــرایط کنونی و بسترهای موجود ایجاد تغییر کار 
سختی اســت. برای ایجاد تغییرات گسترده نیازمند 
به کارگیری نقدینگی در بخش تولید و سرمایه گذاری 
خارجی هســتیم. اگر چنین شرایطی شکل نگیرد به 
یقیــن تیم کنونی هــم در راهبرد های اقتصادی خود 
با مشــکل مواجه خواهد شد. براساس آنچه گفته شد 
دولت دوازدهم در زمینه های اقتصادی نیاز بیشــتری 
به فعالیت نســبت به دیگر حوزه ها دارد. حوزه ای که 
به صورت مستقیم تمامی افراد جامعه با آن مواجه اند 
و هــر کــدام از شــهروندان براســاس نیازهای خود 

خواسته هایی از دولت دارند.
اگرچه برخی کارشناســان رای مــردم به روحانی و 
نه به شــعارهای اقتصادی رقیــب وی، را به گونه ای 
تفسیر می کنند که گویی اقتصاد اولویت اصلی دولت 
دوازدهم نیست اما باید گفت میزان باالی نرخ بیکاری 
در کشــور، رکود صنایع و اصالح نظام بانکی ضرورتی 
اســت که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. الزم است 
دولت دوازدهم فارغ از تمامی دسته بندی های سیاسی 
تیم همــراه و هم فکری از اقتصاددانــان جامعه را در 
کابینــه دوازدهم قرار دهد تا بدون دغدغه سیاســی 
 یــا کارشــکنی های حزبی به مشــکالت مــردم فکر 

کنند.

براساس بخشنامه گمرک، خروج محموله های صادراتی میوه و تره بار از نیمه آبان ماه سال جاری تنها با رعایت بسته بندی های مصوب صورت خواهد گرفت. به گزارش تسنیم؛ بر اساس بخشنامه های وزارت صنعت و گمرک ایران از نیمه 
آبان ماه سال جاری محموله های صادراتی صرفا با رعایت بسته بندی درج شده در جدول زیر اجازه خروج از کشور به منظور صادرات را خواهند داشت.

 همچنین حمل زمینی و  دریایی محموله های یاد شده به مقصد کشورهای خریدار صرفا با کانتینرهای یخچالی و شناورهای سردخانه دار امکان پذیر خواهد بود. این جدول شامل شرایط بسته بندی برای 23 نوع میوه و تره بار مختلف 
می باشد. پیش از این صادرات محصوالتی مانند هندوانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت فله ای و به کمک  لنج ها با حواشی همراه شده بود که در حال حاضر این محصول تنها با استفاده از کارتن، سبد، باکس چوبی و یا فله ای 

صرفا در کانتینرهای یخچال دار صورت می گیرد. 
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تیم اقتصادي دولت به دنبال راه حل مشكالت اقتصادي
سقف وام تعمیر مسکن 

بازار سیاه معامله اوراق بدهی در بانک ها

دلیل ورود تقاضای کاذب به بازار آهن

مدیرعامل فرابورس با تشــریح آخرین وضعیت تابلوهــای معامالتی بازار پایه گفت: 
بازار معامله اوراق بدهی شفاف نیست. به گزارش مهر، امیر هامونی درخصوص آخرین 
وضعیت تابلوهای معامالتی بازار پایه گفت: بازار پایه در احکام دائمی قانون برنامه های 
توسعه ای تعبیه شده، یعنی شرکت های سهامی عام خارج از بازار سرمایه معامله نشوند، 
چراکه اگر از چتر حداقلی بازار خارج شــوند، دچار مسائل مالکیت، احراز هویت مالک و 
نحوه قیمت گذاری می شود که کنترل آن مشکل خواهد بود و در نتیجه بازاری غیرشفاف 
شــکل می گیرد. مدیرعامل فرابورس افزود: اوراقی که در بانک ها معامله می شود بازار 
سیاه است و اگر این اوراق در بورس معامله می شد بهتر بود، بنابراین بازار پایه به همین 
منظور شــکل می گرفت تا شرکت هایی که از بورس اخراج می شدند، به این بازار بیایند. 
وی تصریح کرد: از ســال ٩٠ که این بازار تشــکیل شد، ســاز و کار مقدماتی این بازار 
شکل گرفت و این بازار با شرکت های سهامی عامی شکل گرفت که در بورس پذیرش 
نمی شــدند؛ هم اکنون نیز ١٦٠ شرکت در این بازار فعال هستند که ٥3 تا شرکت های 
اخراجی بورس هستند و حدود ١٠٠ شرکت نیز آن هایی هستند که در هیچ بازاری فعال 
نبودند؛ بنابراین در این بازار از شرکت های بسیار شفاف تا غیرشفاف که تا ٥سال مجامع 

خود را برگزار نکرده بودند حضور دارند.
به گفته هامونی، امسال برخی از شرکت های اخراجی که از تابلوی الف به ب رفته اند، 
وضعیت خوبی دارند، بنابراین این بازار فضای خوبی وارد شــده است. وی اظهار داشت: 
بازار پایه با مقررات جدیدی که پارسال مصوب شد به سه دسته پایه الف، ب و ج تبدیل 
شدند؛ الف شامل فرابورس، بورس، بورس کاال و انرژی و شرکت سپرده گذاری مرکزی 
که برای تشــخیص مرز بین تابلوی ب و ج معیارهایی طراحی شــده و شامل شفافیت 
و نقدشوندگی است و شرکت ها دســته بندی می شوند. معیار، افشای گزارش مقبول یا 
مشروط است که در تابلوی ب و آن هایی که گزارش ندارند یا مردود هستند در تابلوی 
ج قرار می گیرنــد. وی افزود: تعداد دفعات تاخیر و نوع گزارش حساب رســی و میزان 
شــفافیت نیز برای قرار گرفتن یک شــرکت در تابلوی ب و ج تاثیرگذار است بنابراین 
فرصت شــش ماهه در نظر گرفته شد تا خود را به اســتاندارد برسانند؛ در حالی که ١٤ 
شرکت تابلوی ب استانداردها را رعایت کردند و در تابلو ب باقی ماندند، ١١ شرکت نیز 
از تابلوی ب به ج منتقل شــده اند. هامونی گفت: از یازده شرکت، چهار نماد باز هستند 
و هفت نماد متوقف هستند و این خاصیت بازار ج است که سهام قابل معامله باشد؛ در 
حالی که این شــرکت ها وضعیتی داشته اند که باید نماد آن ها بسته می ماند، ولی برطبق 
اینکه ســهام داران بتوانند سهام را معامله کنند در بازار ج این امکان فراهم می شود که 
نماد باز بماند. وی درخصوص اقدامات آتی فرابورس افزود: روی کدال، مدیران ناشران 
باید گزارش خود را ثبت می کردند؛ بنابراین برنامه داریم که تمامی اعضای هیئت مدیره 
شرکت ها با پیامک اطالع رسانی، مطلع شوند تا در موعد زمانی مقرر اطالعات را در کدال 
ثبت کنند. هامونی گفت: در رزومه مدیران شرکت ها، ارائه گزارش مبهم یا ارائه گزارش 
ناقص ثبت خواهد شد تا سهام داران کیفیت گزارش دهی و عملکرد مدیران را بسنجند. 
بنابراین اگر مدیران شــرکت ها بخواهند در جای دیگری مشغول به کار شوند، رزومه و 

عملکرد آن ها در شرکت قبلی شفاف است.

ســقف تســهیالت جعاله مســکن چنانچه همرمان با وام خرید باشد 2۰ 
میلیــون تومان و در غیر اینصورت ۱۰ میلیــون تومان از محل اوراق ممتاز 
اســت. به گزارش تســنیم، متقاضیان خرید مسکن برای دریافت تسهیالت 
مربوطه دو گزینه پیش رو دارند؛ با توجه به این که در حال حاضر فقط بانک 
مسکن چنین وام هایی را پرداخت می کند یکی از گزینه ها سپرده گذاری در 
یکی از شعب این بانک است. متقاضیان )زوج های جوان( برای دریافت سقف 
تسهیالت خرید مسکن که ۱6۰ میلیون تومان است باید هر کدام 4۰ میلیون 
تومان را به مدت یک ســال سپرده گذاری کنند. نرخ سود این تسهیالت 9.5 
درصد اســت. گزینه دیگر که راه ســریع دریافت وام خرید مسکن به شمار 
می آید، استفاده از اوراق حق تقدم مسکن است. در حال حاضر برای دریافت 
یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی، متقاضیان باید 2۰۰ برگه حق تقدم مســکن 
خریداری کنند که با نرخ کنونی این اوراق )به طور متوسط 79 هزار تومان( 
حــدود ۱6 میلیون تومان هزینه دارد. برای وام از محل ســپرده گذاری یا از 
محل اوراق )چه به صــورت انفرادی و چه زوجین( متقاضیان می توانند 2۰ 
میلیون تومان وام جعاله )تعمیر مسکن( دریافت کنند. البته وام 2۰ میلیون 
تومانی تعمیر در صورتی پرداخت می شود که متقاضیان همزمان با دریافت 
تسهیالت خرید تقاضای استفاده از تسهیالت جعاله را داشته باشند. در غیر 
اینصــورت فقط ۱۰ میلیون تومان وام تعمیــر از محل اوراق ممتاز پرداخت 
می شود. بانک مسکن اعالم کرده وام 2۰ میلیون تومانی تعمیر فقط تا پایان 

شهریور ماه امسال پرداخت می شود.

عضو انجمن فوالد با بیان اینکه چشــم انداز افزایش قیمت ها باعث افزایش تقاضای 
خرید در بازار آهن شــده اســت، گفت: جای افزایش قیمــت در صنعت فوالد باز هم 
وجود دارد. رضا شهرســتانی در گفتگو با فارس اظهار داشــت: در جلسه ای که با وزیر 
صنعت داشــتیم، از کاهش تعرفه واردات شــمش فوالد جلوگیری شــد. در این جلسه 
برخی حاضرین نسبت به کمبود شمش فوالد اعتراض کردند و گفتند مشکلی با قیمت 
نداریم، وزیر صنعت هم تاکید کرد که اولویت باید با تامین نیاز داخل باشــد. وی ادامه 
داد: بر این مبنا قرار شــد شمش فوالد با نرخ صادراتی و بر اساس مشوق های صادراتی 
به کارخانه های داخلی ارائه شــود، البته میــزان پایین خرید از بورس طی روزهای اخیر 
اثبات کرد که کمبود شمش فوالد در کشور وجود ندارد و فقط عده ای به دنبال کاهش 
تعرفه هستند تا با استفاده از یوزانس، نسبت به واردات اقدام کنند و حتی فوالد وارداتی 
را زیر قیمت تولیدات داخلی عرضه کنند تا نقدینگی جذب کنند.  شهرســتانی تصریح 
کرد: درخواست واردکنندگان شمش، اعمال تعرفه صفردرصدی است. هم  اکنون تعرفه 
واردات شــمش ١٠ درصد اســت و ســود بازرگانی ٥ درصدی نیز اعمال می شود. وی 
تصریح کرد:  این سوال مطرح است که چرا با وجود رشد 3٥ درصدی قیمت های جهانی 
شــمش فوالد، قیمت ها در ایران ٥٠ درصد افزایش یافته است. در این مورد باید بگویم 
همان زمان که قیمت شمش در ایران حدود ١3٥٠ تومان بود، این نرخ معادل 3٥٠ دالر 
می شــد در نتیجه قیمت ها در ایران ١2 درصد زیر قیمت جهانی بود که حال با احتساب 
رشد 3٥ درصدی قیمت جهانی، رشد ٤7 درصدی را تجربه کرده ایم. شهرستانی اضافه 
کرد: از ابتدای سال نیز اختالف نرخ 3 درصدی داشتیم که به قیمت ها اضافه شده و حاال 

به رشد ٥٠ درصدی قیمت ها دست یافته ایم و ما تازه به قیمت های جهانی رسیده ایم.

چالش ها و راهبردهای پیش روی دولت دوازدهم

بانک مرکزی از منابع خود 
برای کاهش نرخ سود بهره گیرد

کامران ندری گفت: ضعف نهادی بازارها و نداشــتن بازار 
بین بانکی ســاختارمند باعث شده مشکالت بانک ها روز به 

روز بیشتر شود.
 کامــران ندری؛ پژوهشــگر نظام بانکــی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به باال بودن نرخ سود بانکی 
اظهار داشت: مشکل  اصلی  در اقتصاد کشور کسری نقدینگی  
بانک هاســت که این کســری نقدینگی مزمن باعث شده تا 
بانک ها برای جذب ســپرده در رقابت با یکدیگر قرار گیرند. 
وی تصریح کرد: بر این اســاس بانک هــا تاکنون برای رفع 
مشکل نقدینگی شان سود باالیی را به سپره گذاران پیشنهاد 
داده انــد. ندری خاطر نشــان کرد: طبعا کاهش نرخ ســود 
سپرده گذاران باعث خواهد شد سپرده گذاران منابع خود را 
از بانک ها به بخش های دیگر منتقل کنند. این کارشــناس 
بانکــی با بیان اینکه بانک هــا در حال حاضر نمی توانند نرخ 
ســود را تغییر دهند گفت: ضعف نهادی بازارها و نداشــتن 
بازار بین بانکی ســاختارمند باعث شــده مشکالت بانک ها 
روز به روز بیشتر شــود. وی تصریح کرد: مطالبات معوق و 
دارایی هایی  که قابلیت نقدشدن  ندارند به این مشکل دامن 
زده و این کســری نقدینگی سبب شده بانک ها نتوانند   نرخ 
سود سپرده تسهیالت را هم کاهش دهند. ندری افزود: تنها 
راهی  که باقی  مانده این است که بانک مرکزی  از منابع خود 

برای پایین آوردن نرخ ها استفاده کند.
 وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی باالست، 
گفــت: در حــال حاضر راهی برای رفع مشــکل کســری 
نقدینگی بانک ها پیدا نمی شــود و نرخ ســود بانکی پایین 
نخواهد آمد و متاســفانه دست سیاست گذاران پولی در این 

زمینه بسته است.

لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی
رئیس کل بانــک مرکزی با تاکید بــر لزوم رعایت 
نرخ ســود علی الحساب مصوب شــورای پول و اعتبار 
در شــبکه بانکی، خاطرنشــان کرد: نرخ سود مصوب 
شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی الحساب 
اســت که براســاس پیش بینی بازدهــی فعالیت های 
اقتصادی صورت می گیرد. به گــزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، ولی اهلل سیف در جلسه با مدیران عامل 
بانک ها گفت: این رقم براســاس مصوبه شورای پول و 
اعتبار برای ســپرده های یک ساله، حداکثر ۱5 درصد 
و برای تســهیالت عقود مشــارکتی و غیرمشارکتی، 
حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شــده است. 
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص مفهوم سود بانکی 
در بانــک داری بدون ربا گفت: در بانک داری بدون ربا، 
بانک، وکیل سپره گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته 
شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب 
می باشــد. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی 
پیش بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی تواند 

باالتر از آن باشد.
رئیس شــورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شــاخصی 
برای نرخ ســود بانکی عنوان کرد و گفت: بر اســاس 
رابطه بین شــاخص نرخ تورم و نرخ ســود و با فاصله 
یکــی دو درصد، نرخ ســود می تواند منطقی باشــد. 
ســیف درخصوص برنامه های بانــک مرکزی در ایجاد 
اشتغال، افزایش رشــد اقتصادی و رونق تولید تصریح 

کرد: پیش نیاز اجرای این برنامه ها، لزوم رعایت دقیق 
مصوبه شــورای پول و اعتبار درخصوص حداکثر نرخ 
سود علی الحساب در شبکه بانکی است که با توجه به 
بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شــده است. رئیس 
کل بانک مرکزی با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز 
به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ ســود 
بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم 
غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شــدیم بعد 
از دو دهه به فعالیت موسســات غیرمجاز در بازار پول 
پایان دهیم. وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار 
بین بانکی و فعال ســازی این بازار گفت: در گذشــته 
تجربــه موفقی در این زمینه داشــتیم و بانک مرکزی 
توانســت نرخ ســود در بازار بین بانکی را از باالی 2۸ 
درصــد به زیر ۱7 درصد پاییــن آورد. در حال حاضر 
شــاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ 
درصد رســیده اســت. بانک مرکزی از این ابزار برای 

ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می کند.
ســیف، یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را 
اضافه برداشت بانک ها عنوان کرد و گفت: بانک ها باید 
نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته 
باشند. البته بعضا به دلیل تکالیفی که بر عهده بانک ها 
گذاشته می شــود، عدم تعادل هایی ایجاد می شود. در 
اینگونه مــوارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شــده، 
اضافه برداشــت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می کند 

تــا تقاضای نقدینگی بــا نرخ های باال از بــازار خارج 
شــود. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت 
هماهنگــی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و ســرمایه 
به عنوان زمینه ســاز تعادل نرخ ســود بانکی، عنوان 
کرد: با توجــه به هماهنگی های ایجاد شــده بانک ها 
مجاز شــده اند برخی اوراق خــود را در بازار ثانویه به 
فروش برســانند. همچنین کمیته ای مرکب از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، ســازمان برنامــه و بودجه و 
بانک مرکزی، عرضــه هرگونه اوراق در بازار را نظارت 
و کنترل می کنند تا از نوســانات غیراصولی نرخ سود 
در بازار جلوگیری شود. رئیس کل بانک مرکزی یکی 
دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی 
را ناشــی از اقدامات شــرکت های خودروسازی عنوان 
کرد و افزود: برخی خودروســازها، فعالیت شبه بانکی 
داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شد.
 وی بــا تاکیــد بر لــزوم توجــه شــبکه بانکی به 
مســئولیت های اجتماعی گفت: بانک ها و موسســات 
اعتبــاری باید به جای انجام تبلیغــات تکراری و غیر 
موثر، بخشــی از هزینه های تبلیغاتــی خود را صرف 
امور اجتماعی و عام المنفعــه کنند و هر بانک، زمینه 
تبلیغاتی خودش را داشــته باشد. رئیس شورای پول 
و اعتبار با اشــاره به شــرایط آغاز دولــت دوازدهم، 
لزوم هم گرایی و هم دلی بین شــبکه بانکی در اجرای 

سیاست های اقتصادی را خواستار شد و گفت: در حال 
حاضر شــرایط و زمینه های الزم بــرای اجرای مصوبه 
شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علی الحساب 
بانکــی ایجاد شــده و بانک ها با رعایــت این مصوبه 
می توانند نقــش پررنگ تری در حمایــت از تولید و 
اشتغال ایفا کنند. ســیف با ارائه امار تسهیالت شبکه 
بانکی در سال ۱۳95 خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
54۸ هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط شبکه بانکی 
به بخش های اقتصادی اعطا شد که 64 درصد آن برای 
ســرمایه در گردش اختصاص یافت و این نســبت در 
بخش صنعت ۸۱ درصد بود. ســیف با پیش بینی رقم 
67۱ هزار میلیارد تومانی برای اعطای تســهیالت در 
سال جاری تصریح کرد: باید دقت شود این تسهیالت 
به صورت بهینه تخصیص پیدا کند تا منجر به افزایش 
اشــتغال و رونق تولید شــود. رئیس شــورای پول و 
اعتبار با اشــاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح 
رونق تولید و اعطای ۱7 هــزار و 4۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت به 22 هزار و 5۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، 
تصریح کرد: در ســال جاری نیز رقم 5۰ هزار میلیارد 
تومان برای طرح رونق تولید پیش بینی شــده که این 
مبلغ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، 
تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش 
از 6۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولید و ایجاد 

اشتغال در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل ســابق شــرکت صنایع ملی پتروشــیمی 
ابــراز امیدواری کــرد: با خردمندی، موانــع پیش روی 
ســرمایه گذاران خارجی برداشته شــود زیرا در این فضا 
همان ها که عالقمند بودند تحریم ها برداشــته نشــود 
مانع تراشــی می کنند.  عباس شــعری مقدم در گفتگو 
با ایلنا با اشــاره به لزوم جذب ســرمایه گذاری خارجی 
برای طرح های باالدســت صنعت نفت اظهار داشت: در 
طرح های باالدست ما به سرمایه گذاری باالیی نیاز داریم 
که لزوم حضور ســرمایه گذاران خارجی را می طلبد زیرا 
منابــع داخلی کفاف نمی دهد و ذخیره صندوق توســعه 

ملی نیز به میزانی نیســت که بتواند پاسخگو باشد. وی 
ادامه داد: در حال حاضر تنها راه حل این اســت که اجازه 
دهیم خارجی ها بیایند، مشــارکت کننــد و یا فاینانس و 
سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند. شعری مقدم با اشاره 
به لزوم حضور سرمایه گذاران خارجی در برخی طرح های 
پتروشــیمی، تصریح کرد: در صنعت پتروشــیمی سعی 
شــده که مدرن ترین و به روز ترین تکنولوژی ها استفاده 
شــود اما در تعداد کمی نیز نیاز اســت که از تکنولوژی 
خارجی استفاده شود. وی در ادامه با اشاره به عالقمندی 
شــرکت های آمریکایی بــرای حضور در نفــت ایران 

خاطرنشان کرد: من تاسف می خورم که فضا به گونه ای 
است که شــرکت های آمریکایی که به لحاظ تکنولوژی 
حرف اول را می زنند نتوانند وارد صنعت نفت ایران شوند 
ضمن اینکه ارتباط با شــرکت های امریکایی محاسنی 
دارد که به نفع ما است. شعری مقدم یادآور شد: در حال 
حاضر ســپرده گذاری در بانک های کشورهای پیشرفته 
سودی ندارد و بعضا باید پول هم بپردازند که پولشان در 
بانک نگهداری شــود بنابراین برای آن ها آمدن به ایران 
و ســرمایه گذاری در مجموعه ای که ١٥ درصد بازگشت 

سرمایه دارد، ایده آل است.

مهدی پازوکی می گوید: دولت دوازدهم باید بیش از 
پیش مسئله اقتصاد را مورد توجه قرار دهد، چرا که عدم 
توجه به اقتصاد می تواند حتی آسیب تفکر اصالح طلبی 

را به همراه داشته باشد.
 مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی  در گفتگو با خبرآنالین اظهار داشت: 
با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی دولت می تواند آینده 
جریان ترقی خواه و اصالح طلب را در ایران روشن کند، 
از این رو می تــوان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی 
ایران اهمیتی بیش از پیش واجد اهمیت و توجه است؛ 
دولــت دوازدهم بایــد برنامه ویژه و خاصــی را برای 
بهبود شــرایط اقتصادی مد نظر قرار دهد. وی افزایش 
سرمایه گذاری در کشور را مســئله ای حیاتی دانست و 
گفت: سرمایه گذاری خارجی در کشوری اتفاق می افتد 
که ثبات اقتصادی، سیاست خارجی دقیق و نظام اداری 
کارآمد داشــته باشــد، چرا که اگر این سه مولفه وجود 

نداشته باشند، سرمایه گذار دست به ریسک نمی زند.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بــر اینکه افزایش 
قــدرت اقتصادی به معنای افزایش امنیت ایران خواهد 
بود، اضافه کرد: دشمنان و مخالفان ایران هدفشان این 
است که کشــور را در فقر و انزوا نگه دارند، حال آنکه 
ایجاد شــرایطی برای حضور سرمایه گذاران خارجی به 

معنای دور شدن ایران از فقر و انزواست.
 پازوکی با اشــاره به اینکه مقوله امنیت و اقتصاد در 
جهان امروز به ســختی با یکدیگر آمیخته شده است، 
ادامه داد: به ایــن ترتیب اگر قــدرت اقتصادی ایران 
افزایــش یابــد، در حقیقت امنیت ایران تقویت شــده، 
همچنیــن کاهش فقر و دوری از انزوا به معنای حضور 
ایرانی قدرتمند در جهان خواهد بود. او گفت: ایران اگر 
ســه مولفه پیش گفته را دارا باشد به شدت مورد توجه 
سرمایه گذاران خارجی قرار می گیرد، چرا موقعیت ایران 

در جهان موقعیتی استثنایی است.

 طبق بررسی ها امروزه ٤٠٠درصد از سرمایه گذاری ها 
در جهــان به بخش نفت، گاز و فلزات اختصاص دارد و 
آی تی یا تکنولوژی فنــاوری اطالعات نیز نقاط توجه 
سرمایه گذاران خارجی هســتند و ایران محل مناسبی 

برای سرمایه گذاری در تمامی این بخش هاست.
 این اســتاد دانشگاه، ســنگاپور را مثال زد و گفت: 
ســنگاپور که کشــوری کوچک تر از شهر تهران است، 
بــه تنهایی در ســال 2٠١٦ بیــش از ٦٥ میلیارد دالر 
ســرمایه خارجی جذب کرده اســت .حتما ایران نیز در 
صورت مهیا بودن زیرســاخت های گفته شده می تواند 
به یکی از بزرگ ترین مراکز مورد توجه سرمایه گذاران 
خارجــی بدل شــود. او ابــراز امیدواری کــرد: دولت 
دوازدهــم اقتصاد را کارویژه اصلی خــود تعریف کرده 
و با افزایش ســطح ســرمایه گذاری، ایجاد شغل و باال 
 رفتن تولید ناخالص داخلی و بهبود ســطح رفاه را رقم 

بزند.

حضور شرکت های نفتی آمریکایی به نفع کشور است

پازوکی: سرمایه گذار در شرایط بی ثبات ریسک نمی کند


