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دعوت گینه استوایی از تولیدکنندگان 
آفریقایی برای پیوستن به اوپک

احیــای وزارت بازرگانــی در حالی در هفته های گذشــته 
مطرح شــد که در جدیدترین رویداد در این زمینه با تصویب 
دو فوریــت الیحه در هیات دولت و ارســال آن به مجلس، 
فراینــد اجرایی کار، رســما کلید خورد. به گزارش ایســنا، 
الیحه تفکیک ســه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه 
و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت 
به تصویب رســیده و به مجلس شورای اسالمی ارسال شده 
اســت تا پس از اعالم وصول در دستور کار نمایندگان قرار 
گیرد. الیحه ای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت 
داشــته و اگر به تصویب مجلس شــورای اسالمی برسد و 
شــورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ســاختار کابینه 
دولــت دوازدهم را تغییر خواهد داد. دو وزارت »بازرگانی« و 
»صنایع و معادن« پس از آنکه در ســال ۱۳۹۰ و در انتهای 
دولت دهم با یکدیگر ادغام شــدند اما با گذشت حدود شش 
سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن 
از وزارت صنعــت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات 
دولت به مجلس رفته تا در ارتباط با آن تصمیم گیری شــود؛ 

هرچند احیا مجدد این وزارتخانه قطعی به نظر می آید.
مســئله  اصلی در سال ۱۳۹۰ به منظور ادغام دو وزارتخانه 
»بازرگانــی«  و »صنایــع و معادن« این بــود که اختالفات 
بسیاری در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت؛ بنابراین تصمیم 
بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان 
نهاد سیاستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ایجاد شــود. پیش از ادغام تعرفه ها توســط وزارت بازرگانی 
تعیین می شــد که با توجه به عدم ارتبــاط این وزارتخانه با 
بخش تولید، بسیاری از دغدغه های تولیدکنندگان داخلی در 
میران تعرفه ها در نظر گرفته نمی شــد و و این مســئله در 
درازمدت موجب اعتراض آنها شــد تا در نهایت شاهد ادغام 
وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن باشیم چرا که میزان 
تعرفه های وارداتی آسیب های مختلفی را به تولید داخلی وارد 
کرده بود. اما طی چند ســال گذشته با اعمال سختگیری در 
سیســتم واردات کاال از واردات کاالهای بی رویه جلوگیری 
شده و از ورود محصوالت بی کیفیت و محصوالتی که نمونه 
داخلی آنها وجود دارد ممانعت شد. حال به نظر می رسد اگر 
قرار باشــد وزارت بازرگانی مجداد از وزارت صنعت و معدن 
جدا شود به منظور جلوگیری از مشکالتی که پیش از ایجاد 
شده بود باید سیاســت ها و برنامه های مختلفی مدنظر قرار 
گیرد تا با هماهنگی دو وزارتخانه با مســائل و مشکالتی که 

در گذشته با آن روبرو بودیم مواجه نشویم.
قطعا حساســیت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت 

و معدن از تفکیک وزارت راه و شــهر سازی به دو وزارتخانه 
راه و ترابری و مســکن و شهرســازی و نیز وزارت ورزش و 
جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان مهمتر است. 
علت این اهمیت نیز تصمیم گیری هایی اســت که در وزارت 
احتمالــی بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اتخاذ می شــود 
چراکه سیاســت ها و برنامه های در نظر گرفته شــده توسط 
هر کدام از این دو بر عملکرد وزارتخانه دیگر اثرگذار خواهد 
بود و باید با تصویب برنامه ها و آیین نامه های مختلف از بروز 
اشــکاالتی که پیش از ادغام در ســال ۱۳۹۰ وجود داشت 
جلوگیری شود. به احتمال فراوان یکشنبه هفته آینده الیحه 
ارسالی مبنی بر تفکیک ســه وزارتخانه از دولت به مجلس 
اعالم وصول شــده و در دســتور کار مجلس قرار می گیرد. 
الیحه ای که توســط حســینعلی امیری - معاون پارلمانی 
رییس جمهوری - در راستای توجه ویژه به بخش بازرگانی، 
مســکن و جوانان عنوان شده که در زمان تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری مطرح شده بود. باید منتظر ماند تا مشخص 
شــود این الیحه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان 

خواهد رسید یا خیر.
در همیــن حال دولــت قصد دارد ســه وزارتخانه ورزش 
وجوانــان، راه وشهرســازی و صنعت، معــدن و تجارت را 
تفکیک کند. این تفکیــک در بین فعاالن بخش خصوصی 
واکنش های مختلفی را ایجاد کرده است.  سیدحمید حسینی 
عضو اتاق بازرگانی ایــران در گفتگو با مهر گفت: در دولت 
نهم و دهم ادغــام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی نه تنها 
مشــکلی را حل نکرد، بلکه کشور را دچار معضالت فراوانی 
کرد. آن ادغــام حتی صورت قانونی هم نداشــت . چرا که 
مجلس به دولت وقت مهلت شــش ماهه ای داد تا شــرح 
وظایف و ســاختار وزارتخانه جدید را ارائه دهند اما متاسفانه 

دولــت وقت کار خود را انجام داد و وزارتخانه ها را با عنوان 
کوچــک کردن دولت ادغام کرد. وی ادامه داد: تصمیم االن 
دولت عاقالنه ترین کاری اســت که برای اقتصاد کشور می 
توان انجام داد. اقدام دولت در تفکیک وزارتخانه های ورزش 
و جوانان ، وزارت راه و شهرســازی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اقدام درستی اســت و با این تفکیک ها می توان 

وظایف تخصصی را به عهده نهادهای تخصصی گذاشت.
حســینی گفت: همانگونه که بازرگانی در ادغام با صنایع 
از بین رفت بخش مســکن هم تحت الشــعاع وزارت راه و 
ترابــری قرار گرفت. با این تفکیک می توان انتظار داشــت 
هــر بخش امور تخصصی خود را به عهده بگیرند. وی ادامه 
داد: تاثیر این وزارتخانه های تخصصی روی رشد اقتصادی 
بســتگی به عملکرد این وزارتخانه ها دارد. وزرای انتخابی 
و اختیاراتی که دولت به آنها می دهد می تواند در پیشــبرد 
اهداف وزارتخانه های جدید تاثیر بســزایی داشته باشد. به 
گفته وی تمام کشــورهای موفق و توسعه یافته در تجارت 
خارجــی وزارتخانه تخصصی داشــته و دیپلماســی تجاری 
ساختارمندی دارند. ما در کشور متصدی مشخصی برای امور 
بازرگانــی و تجارت خارجی نداریم. بــه طور مثال صادرات 
کشــور از زمان ادغام وزراتخانه های صنایع و بازرگانی تا به 
امروز از ۴۰ میلیارد نهایتا به ۴۳ میلیارد رســیده و بیشــتر از 
آن نشــده است. به این دلیل که متصدی واقعی برای برنامه 
ریزی و توسعه تجارت و بازرگانی و افزایش صادرات نداریم.

حســینی با اشــاره به پیش نیازهای الزم برای استفاده از 
فرصــت تفکیک وزارتخانه ها گفت: مــا برای اینکه اقتصاد 
کشــور از وضعیت فعلی خارج شــود هم باید ساختارهار را 
اصــالح کنیم ، و هم باید در قوانین بازنگری کنیم و در کنار 
این اقدامات در رفتارهــای کارگزاران نظام و دولت با مردم 

نیز باید تجدید نظر شــود. وی تاکید کــرد: در حال حاضر 
دیپلماسی تجاری کشور به شدت ضعیف است و کشور نمی 
تواند از دیپلماســی تجاری خود در جهــت منافع اقتصادی 
استفاده کند. این فعال اقتصادی با انتقاد از برخی تصمیمات 
در حــذف و اضافه وزارتخانه ها گفــت: برخی اقدامات اعم 
از حــذف معاونت بین الملل نهاد ریاســت جمهوری، حذف 
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و ادغام وزارت بازرگانی 
با وزارت صنایــع در دولت قبل رمقی بــرای تجارت ایران 
نگذاشــت. وی تاکید کرد: ادغــام وزارت بازرگانی با وزارت 
صنایع ،در اصل به حاشیه بردن آن بود. وقتی یک وزارتخانه 
بزرگ دیگر را بر بازرگانی مســلط می کنیم دیگر نباید توقع 
داشته باشیم صادرات و تجارت ما افزایش پیدا کند، واردات 
مدیریت شــود و ســرمایه گذاری خارجی جذب کنیم! این 

اتفاقات نمی افتد.
حســینی با ذکر پیشــنهاد به دولت دوازدهم گفت: اولین 
کاری که باید انجام دهیم این است که ساختارها را متناسب 
با وضعیت روز اقتصاد کشــور و دنیا تغییر دهیم. پیشــنهاد 
بنده این است که احیا وزارت بازرگانی سابق خیلی خوشایند 
نیســت و باید مانند بســیاری از کشورهای پیشــرفته دنیا 
وزارتخانه مسئول تجارت خارجی کشور راه اندازی کنیم. در 
کنار این وزارتخانه سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه 
گذاری خارجی و ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری و 
حتی گمــرک را به آن الحاق کنیم و تمــام امور مربوط به 
تجارت خارجی، جذب سرمایه گذاری و روابط تجاری با دنیا 
را به این وزارتخانه بســپاریم. وی ادامه داد: تفکیک و ادغام 
وزارتخانه ها نمی تواند نشان از بزرگ یا کوچک شدن بدنه 
دولت باشــد. ما می توانیم دو وزارتخانــه را ادغام کنیم اما 
تمام امکانات و نیروها را دوبــاره در وزارتخانه جدید به کار 
بگیریم و بالعکس می توانیم یــک وزارتخانه را تفکیک به 
دو وزارتخانه کنیم اما مهم این اســت که در تدوین قوانین 
وزارتخانه جدید میزان تصــدی گری خود را کاهش داده با 
تعامل با بخش خصوصی از طریق این وزارتخانه ها نظارت 
را انجــام دهد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: االن زمان آن 
اســت که مجلس و دولت از این تفکیک استفاده کرده و در 
شــرح وظایف این وزارتخانه های جدید سطح دخالت دولت 
را در امور کم کنند، اجازه اســتخدام نیــروی جدید را از آن 
وزارتخانه جدید بگیرد و بــا انتقال نیروهای مازاد وزارتخانه 
قبل به سایر وزارتخانه هایی که با شرح وظایف آنها تناسب 

داشت اشتغال را نیز توزیع کند.

مرجع تقلید شــیعیان گفت: بعضی بانک ها می گویند ما کارمزد بیش از ۴ درصد نمی گیریم اســمش را چهار درصد می گذارند اما در واقع ۲۰ درصد می گیرند. آیت اهلل مکارم شــیرازی با ابراز تأســف شدید از اینکه در بانک های امروز 
کاله شرعی بسیار است با بیان اینکه مسئله کارمزد در بانک ها هم به همین شکل دنبال می شود ابراز کرد: کارمزد یعنی هزینه پرداخت این وام، فرض کنید صندوق قرض الحسنه ای هزینه محل اجاره، پرسنل و غیره دارد ما این هزینه را 
حساب کردیم حداکثر چهار درصد هزینه است و بیش از این رباست اما برخی بانک ها اسم ربای ۲8 درصدی را کارمزد می گذارند و همین مسئله باعث می شود که بین مردم رباخواری رواج پیدا کند. آیت اهلل مکارم شیرازی با اشاره به اینکه 
کاله  شرعی مقدمه آلودگی به انواع حرام ها می شود اظهار داشت: همچنین در بعضی بانک ها می گویند ما کارمزد بیش از ۴ درصد نمی گیریم ما می گوییم ۴ درصد برای تمام مدت وام بگیرید، یعنی اگر وام 5 ساله است، چهار درصد بگیرید 
آن ها می گویند سالی ۴ درصد می گیریم آن بخشی از وام که اقساطش سال پنجم می افتد، مجموعاً ۲۰ درصد شده است، اسم اش را چهار درصد می گذارند اما در واقع ۲۰ درصد می گیرند، کاله شرعی می گذارند و با این آلوده می شوند.

آخرین خبر 

اسم ربای ۲۸ 
درصدی را کارمزد 

می گذارند 

رخداد 

گینه اســتوایی که جدیدترین عضو اوپک است، از تولیدکنندگان آفریقایی دعوت 
کرد برای حمایت از ارزش منابع نفتی خود متحد شــده و به این ســازمان ملحق 
شوند. به گزارش ایسنا، گابریل اوبیانگ، وزیر معادن، صنعت و انرژی گینه استوایی 
در کنفرانســی در کیپ تاون گفت: با اکتشافات بیشتری که در سراسر آفریقا انجام 
می شــود، همکاری میان تولیدکنندگان اهمیت زیادی خواهد داشت. گینه استوایی 
ماه گذشــته به سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( پیوست. اگرچه گینه 
اســتوایی کشور کوچکی به شمار می رود، اما سومین تولیدکننده بزرگ نفت پس از 
نیجریه و آنگوال در جنوب صحرای آفریقاست. گینه استوایی مانند سایر کشورهای 
سرشار از منابع نفتی مانند عربستان سعودی آماده زمانی می شود که در آن تقاضای 
انرژی در جهان برای نفت خام کمتر می شــود. براساس گزارش بلومبرگ، اگرچه 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده اســت مصــرف جهانی نفت در دو دهه 
آینده افزایش پیدا می کند اما ســناریوهای دیگری وجود دارند که بر اســاس آنها، 
تقاضا برای گاز طبیعی ممکن اســت به میزان ۱۳.5 میلیون بشــکه از تقاضا برای 
نفت تا ســال ۲۰۴۰ را حذف کند و رشد بهینگی مصرف و رواج خودروهای برقی 
ممکن اســت میلیون ها تن دیگر از تقاضا برای نفت خام بکاهد. به گفته اوبیانگ، 
ســازمانی مانند اوپک در حمایت از تولیدکنندگان در شرایطی که دورنمای بازارها 
تغییر می کند، ضروری به شمار می رود. گینه استوایی تالش می کند تولید نفت را از 
حدود ۲۶۹ هزار بشکه در روز در حال حاضر به ۳۰۰ هزار بشکه در روز در دو سال 

آینده  و به 5۰۰ هزار بشکه در روز ظرف پنج سال آینده افزایش دهد.

احیای وزارت بازرگانی رسما کلید خورد

وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعالم کرد: شــمار خودروهای تولیدی در مدت ۲ ماهه 
امســال به ۱7۲ هزار و ۳۳ دستگاه رسید که ســهم خودروهای سواری بیش از ۹۴ درصد 
اســت. به گزارش ایرنا بر اساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال باید 
شمار خودروهای سبک تولیدی )سواری و وانت( به یک میلیون و 75۰ هزار دستگاه برسد.  
در هدف چشــم انداز ۱۴۰۴ نیز تولید سه میلیون دستگاه پیش بینی شده است. در دوماهه 
نخســت امسال ۱۶۲ هزار و 5۱۶ دستگاه خودرو ســواری تولید شد که هفت هزار و ۶۶7 
دستگاه وانت، یک هزار و ۴7۶ دستگاه کامیون، ۱۶۲دستگاه اتوبوس و ۱۱۶ دستگاه مینی 
بوس در این فهرست بود. برمبنای سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار می 
رود امســال ۴۳ هزار دستگاه خودرو تجاری )اتوبوس، مینی بوس و کامیون( به تولید برسد 
که در افق چشــم انداز ۱۴۰۴ دســتیابی به ۱۲۰ هزار دستگاه پیش بینی شده است. سهم 
اردیبهشت ماه در تولید انواع خودرو ۱۰۳ هزارو ۹5۴ دستگاه بود که ۹7 هزار و ۹۴۲ دستگاه 
آنها سواری است. در این ماه چهار هزارو 7۶۰ دستگاه وانت، یک هزارو ۶ دستگاه کامیون، 
۹۹ دســتگاه اتوبوس و ۶۹ دستگاه مینی بوس تولید شد. به گزارش ایرنا، براساس راهبرد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است تا سال ۱۴۰۴ یک سوم خودروهای تولیدی کشور 

راهی بازارهای صادراتی شود.

تولید بیش از 172 هزار دستگاه خودرو در 2 ماه
حاشیه بازار 

روند رشد منفی صنعت و معدن علی رغم رکود شدید در سال ۱۳۹۳ مثبت و به ترتیب 
این دو بخش از رشــد ۶.8 و ۹.8 درصدی برخوردار شــدند. این در حالی بود که بخش 
صنعت در ســالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با رشد منفی شش دهم درصدی مواجه بود. براساس 
شواهد تاریخی، تاثیر صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت 
باالی آن در رشد اقتصادی همواره رو به افزایش بوده است. بخش صنعت در چهار سال 
برنامه پنجم توسعه یعنی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ از رشد منفی شش دهم درصدی 
برخوردار بوده است. با تالش های دولت یازدهم رشد منفی صنعت و معدن علی رغم رکود 
شدید در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به ترتیب بخش های صنعت و معدن از رشد ۶.8 و ۹.8 
درصدی برخوردار شدند. بر اســاس گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت رشد ۹ ماهه 
ابتدای ســال ۱۳۹۴ نیز در بخش صنعت و معدن به ترتیب منفی یک و منفی دو ارزیابی 
شــده است. این بررسی ها نشــان می دهد روند رشد بخش صنعت و معدن در سال های 
اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را عمیق و اقدام هرچه سریع تر برای به 

دست آمدن رشد بیشتر در این بخش را ضروری می داند.
دولت یازدهم طی دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقدامات 
مهمی را انجام داد. دولت در ماه های نخست فعالیت خود در شهریور سال ۱۳۹۲ با انجام 
بررسی های فشــرده دو مصوبه مهم برای رفع موانع رشد تولید و مواجه با رکود عمیقی 
که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادر کرد و بررسی های خود را برای  
تدوین برنامه ها و اقدامات میان مدت ادامه داد. در سال ۱۳۹۳ با همکاری مجلس شورای 
اسالمی »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« و »قانون الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقرارت مالی دولت« به عنوان حلقه های مکمل ضد 
رکود تصویب کرد و آیین نامه های آن در اسرع وقت به تصویب رسید. در این قوانین عالوه 
بر اتخاذ قوانین برای بهبود شرایط تالش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی ها و مطالبات 

بنگاه های غیر دولتی فراهم شود. 
عالوه بــر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام از اواخر 
ســال ۱۳۹۳ و نیز ضرورت افزایش فرصت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. 
از جملــه این که دولت تالش خود را مصروف تحریک تقاضای کاالهای مصرفی نهایی 
از جملــه خودرو و لوازم خانگی برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصوالت 
صنایع واســطه ای کرد و در عین حال سیاســت هایی را برای حمایت از صنایع معدنی و 
معادن کشور برای مواجه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه در دستور کار 
قرار داد. مجموعه  تالش  های دولت برای تنش زدایی از فضای فعالیت های اقتصادی در 
دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کالن اقتصاد کشور )تورم، نرخ ارز و ...( روند 
رشــد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد هدایت کرد؛ هرچند رکود شدید در 
تقاضای مواد و محصوالت واسطه ای و افت شدید نفت در سال ۱۳۹۴ مشکالتی را برای 
تداوم رشــد بخش هایی از صنایع معدنی فلزی )سنگ آهن، مس و فوالد( و محصوالت 
پتروشیمی که ســهم قابل مالحظه  ای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم کرد دولت 
تصمیم گرفت با اســتفاده از شــرایط پسا تحریم  گســترش و تعمیق صنعتی و توسعه 
زنجیره های پایین دســتی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی بر این مشکالت در برنامه ششم 

توسعه چیره شود.

کارنامه بخش صنعت و معدن در 
دولت یازدهم

                        تاثیر تفکیک وزارتخانه ها بر رشد اقتصادی 

تجارت ۵۰۰ میلیون دالری ایران و مالزی
در حالیکه حجم تجــارت فعلی ایران و مالزی 5۰۰ میلیون دالر 
اعالم شده است وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران خواستار افزایش 
ســطح همکاری های اقتصادی دو طرف شد و پیشنهاد ایران را به 
منظور همکاری در پنج بخش نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت غذایی، 
صنعت الکترونیک و صنعت خودرو ارائه کرد. محمدرضا نعمت زاده 
- وزیــر صنعت، معدن و تجارت، و مصطفی محمد - وزیر صنعت 
و تجــارت بین المللی مالزی، در دیــدار با یکدیگر ضمن تاکید بر 
لزوم توســعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور پیشنهاداتی را در 
خصوص افزایش همکاری های اقتصادی در بخش های نفتی،  گاز 
و پتروشیمی،  صنعت غذایی، صنعت الکترونیک و خودرو ارائه کردند 
تا در صورت تفاهم شرکت های دو کشور زمینه های سرمایه گذاری 
مشــترکی را آغاز کنند.در این دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ضمن ابراز امیدواری نســبت به چشم اندازی های تصویب شده در 
دیدار رؤسای جمهوری ایران و مالزی عنوان کرد که حجم تجاری 

فعلی در حد ظرفیت های دو کشــور نیست و باید مبادالت تجاری 
بین ایــران و مالزی به بیش از رقم کنونی که معادل 5۰۰ میلیون 
دالر اســت افزایش یابد که فرصت های همکاری اقتصادی زیادی 
برای دو کشور فراهم می آورد. نعمت زاده در ادامه با اشاره به این که 
تقویت و تسهیل روابط بانکی از عوامل مهم ارتقای روابط تجاری 
است، خاطرنشان کرد:  با تسهیل مســائل بانکی تجار و بازرگانان 
می توانند مبادالت مالی را انجام دهند و ســرمایه گذاری دو طرف 
بیشتر شود. وی همچنین از ورود ســرمایه گذاران مالزی به ایران 
اســتقبال و اعالم کرد که ایران بعد از متوقف شدن همکاری ها به 
دلیل وجود تحریم ها، تمایل دارد تا مجددا روابط تجاری واقتصادی 
دو کشــور احیا شــود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به 
توانایی های کشور در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وصنعت غذایی 
و صنعت خودرو اشاره کرد و خواستار ساماندهی تعرفه ها برای هموار 
کردن فعالیت تجار و بازرگانان ایران و مالزی شــد تا این مســئله 

زمینه ساز ســرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور شود. عالوه 
بر این وی مبادله و ارائه خدامات فنی و ســایر بخش ها را در کنار 
داد و ســتد کاال مهم برشــمرد و عنوان کرد که با توجه به شکوفا 
نشــدن ظرفیت  همکاری اقتصادی ایــران و مالزی باید در جهت 
گســترش همکاری های دو کشور گام برداشت.همچنین مصطفی 
محمد - وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی،  با اشاره به اینکه 
هرچه سریع تر باید موانع بانکی ایران و مالزی برطرف شود، اظهار 
کرد که در بخش گردشگری زمینه های مناسبی برای ارتقای سطح 
همکاری های دو کشور وجود دارد که در این راستا افزایش پروازها 
بین تهران و کواالالمپور در این امر نقش داشته است. وی در ادامه 
از آمادگی کشــورش برای گسترش روابط با ایران خبر داد و گفت 
در بخش خودروسازی، ایران و مالزی همکاری های مختلفی داشته 
اند و در حال حاضر نیز کشــورش آمادگی خود را برای تعامل بین 

خودروسازان دو طرف اعالم می کند.

یک کارشــناس اقتصادی می گوید: بازار مســکن در حال 
حاضر بازار مصرف است و نه بازار سرمایه گذاری؛ بازار مسکن 
دیگر بازاری نخواهد بود که در آن کســی خانه ای بخرد و به 
امید گران شدن آن را نگه دارد. حسین عبده تبریزی در گفتگو 
با خبرآنالین با بررســی بازار مسکن و اقدامات انجام شده در 
دولت یازدهم اظهارداشت: بازار مســکن امروز برای کسانی 
مناسب است که به قصد اجاره دادن یا مصارف شخصی خرید 
کنند، زیرا سرمایه گذاری در این بازار دیگر بازدهی کافی ندارد. 
او اضافه کرد: این بازار زمانی می تواند سودآور باشد که خریدار 
بتواند بیش از ســود بانکی در مسکن بازدهی کسب کند و تا 
وقتی که بانک بازدهی مناسبی می دهد در مسکن سفته بازی 

شکل نمی گیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با مقایسه کارنامه دولت یازدهم 
با عملکرد دولت قبل در حوزه مســکن و سیاست گذاری های 
انجام شــده، عنوان کرد: مهمترین تفاوت بین دولت گذشته 
با دولت یازدهم در جهت گیری سیاســت تســهیالت بود؛ در 
دولت قبل رویکرد اقتصادی حاکم این بودکه  به تســهیالت 
نگاه ســمت عرضه داشــتند، در نتیجه پرداخت تسهیالت به 
سمت تقاضا ســوق داده شود و به اصطالح خریداران موجب 
افزایش قیمت مســکن شدند. او با بیان اینکه سیاست گذاران 

مســکن در دولت قبل معتقد بودند که باید با هدف مقابله با 
افزایش قیمت ها در بخش مسکن تسهالت را به سمت عرضه 
یا ســازندگان هدایت کرد،یاد آور شد: آنها گمان می کردند که 
پیگیری این سیاست غیرتورمی است و می تواند سرمایه گذاری 
در بخش ســاخت و ســاز را افزایش داده و از ســویی قدرت 
انتخــاب مردم را باال ببرد. او با تاکید بر اینکه البته این ایده ها 
وقتی روی کاغذ اســت می تواند قابل دفاع باشد، متذکر شد: 
اما این ایده ها وقتی وارد صحنه عمل شد، جهش های قیمتی 
در بازار مســکن پدید آورد، زیرا وقتی تســهیالت به سازنده 
داده می شــود که هم بــه لحاظ حجم و هم بــه لحاظ نرخ 
متفاوت بود، مشخص است که مایل به ساخت و ساز افزایش 
می یابد و از ســویی بخش های پربازده نرخ ســود بیشتری به 
بانک ها می پردازند. نتیجه این سیاســت و پرداخت تسهیالت 
به ســازنده ها این شــد که پول ها به سمت ساخت واحدهای 

تجاری، اداری و لوکس رفت.
عبده تبریزی گفت: در واقع بر اثر دنبال کردن این سیاست 
در دولــت قبل تعداد خانه های خالــی به حدی افزایش یافت 
که اکنون برآورد می شــود ارزش آن بــا توجه به قیمت های 
میانگین حدود ۲5۰ میلیارد دالر است؛ یعنی ۲5۰ میلیارد دالر 
از سرمایه مملکت بدون کمترین بهره وری بدون استفاده باقی 
مانده است. او با یادآوری این موضوع که در آن دوره به جای 
توزیع عرضه مسکن بین شهرهای مختلف یک سوم ساخت و 
ساز مسکونی در تهران و حجم قابل توجهی نیز در شهرهای 

بزرگ انجام شــد، خاطرنشان کرد: این ساخت و سازها عمدتا 
به صورت لوکس،گران قیمت و بی ارتباط با تقاضای مصرفی 
صورت گرفت، به طوری که مثال در تهران حجم ساخت و ساز 
در ۴ منطقه اول  شــهر به ۳ برابر رســید در حالی که درسیار  
مناطق تهــران مثل مناطق میانی و جنوبی شــهر تا ۲ برابر 

افزایش اتفاق افتاد.
عبده تبریزی  با اشــاره به اینکه در نتیجه این اتفاق نسبت 
ساخت و ساز به کل موجودی مسکن در مناطق شمالی تهران 
نیز بیش از ســایر مناطق رشــد کرد، عنوان کــرد: همزمان 
متوســط مســاحت آپارتمان ها نیز افزایش یافت، لذا  تعداد 
خانه هــای خالی هم افزایش یافت. وی ادامه داد: در واقع نرخ 
رشــد ساالنه ساخت مسکن هم در تهران و هم در کشور طی 
دو دهه اخیر همواره بیش از ۲ واحد درصد بیش از نرخ رشــد 
جمعیت بوده اســت. او با بیان اینکه در ســال های 8۹ تا ۹۲ 
هر شــخص سرمایه گذار یا شرکتی در کنار فعالیت اصلی خود 
ساختمان ســازی هم کرده است، عنوان کرد: وقتی حدود یک 
و نیم تا ۲ برابر سال های قبل در کالن شهرها واحد مسکونی 
ســاخته می شود، این بدان معناست که دولت به درستی اتخاذ 
سیاســت نکرده که در بخش مسکونی شــاهد ساخت و ساز 
مازاد هســتیم، البته در کنار دولت از عملکرد شهرداری ها هم 

نباید غفلت کرد.
این کارشــناس اقتصادی گفت: آنچه شهرداری تهران در 
ســال های اخیر دنبال کرده، اعطای مجوز برای ساکن شدن 

5۰۰ هزار خانوار جدید با ســاخت و سازهای جدید بوده است 
که بر این مبنا می تواند یک میلیون نفر جمعیت به منطقه ۲۲ 
با این مجوزها اضافه شــود. او با تاکید بــر اینکه این آمار از 
نظر ملی بسیار نگران کننده است، عنوان کرد: در واقع با این 
سیاســت ها مناطق آباد گذشته خالی از سکنه شده و بیابان ها 
گسترش می یابد و مردم به سمت قطب های جمعیتی خاصی 
مهاجرت کنند. عبده تبریزی تصریح کرد: ســاخت واحدهای 
اضافی در تهران بدترین چیزی اســت که می توانســته اتفاق 
بیفتد و همه این کارها به بهانه کسب درآمد شهرداری انجام 
شده است.مشاور وزیر راه و شهرســازی در ادامه به عملکرد 
دولت یازدهم در سیاســت گذاری بخش مســکن اشاره کرد 
و گفت: در دولت یازدهم وزارت راه و شهرســازی سیاســت 
تســهیالتی را کامال تغییــر داد، در واقع به جــای پرداخت 
تســهیالت به ســازندگان هدایت تســهیالت را به ســمت 

مصرف کنندگان سوق داد. 
وی اضافه کرد: دولت از همان آغاز کار به دنبال توسعه بازار 
رهن  بود تا شــرایط به گونه ای باشــد که مردم قادر به خرید 
خانه باشــند. چون اگر بازار رهن ایجاد نشود در تامین مسکن 
ارزان قیمت شــهروندان عقب می افتیم و در پی آن انباشــت 

جدیدی شکل می گیرد. 
عبــده تبریزی خاطرنشــان کرد: در چنیــن فضایی دوباره 
مسکن مهر ایجاد می شود که تبعات مخربی دارد، برای همین 

باید بازار رهن به طور کامل در اقتصاد ایران مستقر شود.

    رشد ۳ برابری مسکن لوکس چگونه اتفاق افتاد؟ 

حل مشکل نظام بانکی؛ اولین 
اولویت اقتصاد کشور

یــک کارشــناس اقتصــادی گفت: حل مشــکل نظــام بانکی 
اولویت دار ترین موضوع اقتصاد کشــور است، چراکه با چاره جویی 
برای این بخش ســایر قســمت های اقتصاد کشــور نیز تا حدی از 
بحران خارج می شــود.  تیمور رحمانــی در گفتگو با اقتصاد آنالین 
درخصوص اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم گفت: کشور دارای 
اولویت های اقتصادی گوناگونی اســت که هر کدام در جایگاه خود 
دارای اهمیت است. اما در بین این موارد حل مشکل نظام بانکی از 
دو جهت دارای اهمیت اســت. وی افزود: در وهله اول معضل نظام 
بانکی هم اکنون در کشــور به شــکل بارزی محسوس است و در 
صورت چاره اندیشی نشدن این مشکل ابعاد گسترده ای پیدا می کند. 
بعد از آن اصالح نظام بانکی به ســایر بخش هــای اقتصادی هم 
مرتبط اســت و با چاره جویی برای بانک ها در واقع سایر بخش های 
اقتصــادی هم از ورطه بحران نجات پیدا می کنند. این کارشــناس 
اقتصــادی تاکید کرد: برای حل مشــکل نظام بانکــی، دولت باید 
تا حدی دســتاورد کنتــرل تورم خود را نادیده بگیرد و با سیاســت 
تزریق پولی توســط بانک مرکزی، بخشی از تعهدات بانکی معوق 
نظام بانکی را کاهش دهد. از طرفی با سیاســت تشدید نظارت در 
همان مرحله اول اجازه ندهد در سیســتم بانکی فساد رشد پیدا کند. 
وی تصریح کرد: بخش زیادی از دارایی های بانک ها در ســال های 
گذشــته به صورت امالک و مستغالت منجمد شده و این دارایی ها 
در حال حاضر سوددهی برای بانک ها ندارد و علت اینکه دولت باید 
با تزریق پول توســط بانک مرکزی در اصالح شرایط بانک ها ورود 
کند، قابلیت کم تبدیل دارایی های بانکی به منابع پولی است. چراکه 
اگر دولت منتظر نقد شــدن دارایی های بانک ها باشد میزان بدهی 
بانک ها که از محل تعهدات بانک ها در قبال ســپرده ها ایجاد شده 

است افزایش پیدا می کند.

      مشاور وزیر راه و شهرسازی تحلیل کرد

یک کارشــناس بازار ســرمایه تاکید کرد ریزش یکباره 
شاخص پس از حادثه های تروریستی، مقطعی و گذراست 
و به تدریج بورس به حالت عادی باز می گردد. شاخص کل 
بورس هفته گذشته در وضعیت خنثی و با کمترین نوسان، 
آغاز کرد با این حال روز چهارشــنبه پس از انتشــار اخبار 
مربوط به وقوع حوادث تروریســتی در تهران، بیش از 5۰۰ 
واحد ســقوط کرد. در واقع، هیجان ایجاد شده در پی وقوع 
حوادث تروریســتی در مجلس شورای اسالمی و حرم امام 
راحل )ره(، شاخص بورس را منفی کرد؛ به طوری که نماگر 
بورس با افت 5۳5 واحدی به کانال 7۹ هزار واحدی عقب 
نشینی کرد. پس از انتشار اخبار مربوط به حوادث تروریستی، 

برخی فعاالن بازار ســرمایه که نگران وضعیت بازار شــده 
بودند، فروش ســهام را آغاز کردند کــه در نتیجه، میزان 
عرضه افزایش یافت و شــاخص، منفی شد. اما کارشناسان 
بازار ســرمایه در مواجهه با این دسته از سهامداران عجول، 
توصیه می کنند صبر پیشه کنند تا فضای منفی ایجاد شده، 
برطرف شود و وضعیت بازار به حالت عادی بازگردد. ایمان 
مقدسیان، کارشــناس بازار سرمایه، می گوید: علت اصلی 
ریزش دیروز شــاخص بورس وقوع حادثه تروریســتی در 
تهران بود اما باید توجه داشــت بازار کم رمق نیز این وضع 
را تشدید کرد. وی اضافه کرد: این هفته به دلیل تعطیلی ۲ 
روزه چهاردهــم و پانزدهم خردادماه، با بازاری نیمه تعطیل 

روبــرو بودیم که حجم معامالت در آن پایین بود و شــمار 
خریداران نیز کم شد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: 
وقوع حادثه تروریستی، شوک زیادی را به بازار نیمه تعطیل 
بورس وارد کرد و باعث ریزش شد. مقدسیان افزود: ریزش 
یکباره شاخص، موضوعی مقطعی و گذراست و دلیلی برای 
تداوم ریزش بورس وجود ندارد، زیرا عملکرد شــرکت ها 

مشخص بوده و امنیت نیز در کشور حکمفرماست. 
وی دربــاره وضعیت بورس در هفته آتی بیان داشــت: 
احتمال دارد در آغاز هفته کاری، ادامه روند منفی را شــاهد 

باشیم اما این حالت پایدار نیست.

            ریزش شاخص بورس، گذراست

آیت اهلل مکارم شیرازی:


