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اتمام واحدهای باقی مانده مسکن مهر تهران 
تا پایان سال

ادامه طرح رونق تولید در سال جاری در حالی از هفته آینده 
کلید می خورد که بنابر تصمیم اولیه قرار بر این اســت تا به 
۱۰ هزار واحد صنعتی رقمــی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت تعلق گیرد. طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال 
۱۳۹۵ کلیــد خورد تا در ابتدای امر پرداخت تســهیالت ۱۶ 
هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط 
مدنظــر قرار گیرد، طرحی که یکــی از پروژه های اقتصادی 
کشور به حساب می آمد و از ســوی ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در نظر گرفته شــد. در ابتــدای اجرای طرح رونق 
تولید پرداخت تســهیالت ۱۶ هزار میلیارد تومانی تنها برای 
واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده اما با پیشرفت 
کار واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول 
طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک ها تسهیالت مربوطه 

را دریافت کنند.
با توجه به حجم متقاضیان دریافت تســهیالت با در نظر 
گرفتن نیاز واحدهای تولیدی برای احیاء و رونق چرخه تولید 
میزان متقاضیان برای اخذ تسهیالت بیشتر از ۷۵۰۰ واحد در 
نظر گرفته شــد تا در نهایت در قالب طرح رونق تولید به ۲۴ 
هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت شود که در این بین تعداد واحدهای 
صنعتی معادل ۱۲ هزار مورد بود. با آغاز سال ۱۳۹۶ مسئوالن 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت از ادامه طرح رونق تولید در 
این سال خبر دادند و اظهار کردند که در ابتدای سال پرونده 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط متقاضی تسهیالت بسته 
خواهد شــد تا اگر واحدی درخواســت وام کرده و موفق به 
دریافــت آن نشــده رقم مربوط به آن تعلــق گیرد و پس از 
اعطای تسهیالت به کلیه واحدهای متقاضی ادامه طرح رونق 

تولید برای متقاضیان جدید در سال جاری کلید بخورد.
در سال جاری طرح رونق تولید به ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی ارســال و رقم مورد نیاز برای ارائه تســهیالت به 
متقاضیان اعالم شــد تا تســهیالت ۲۰ هزار میلیارد تومانی 
به ۱۰ هزار واحــد صنعتی تعلق گیرد. طبق گفته محمدرضا 

نعمــت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجــارت ادامه طرح رونق 
تولید در ســال ۱۳۹۶ ادامه خواهد یافت تــا ۱۰ هزار واحد 
تولیدی صنعتی براســاس توافق های انجام شــده با بانک 
مرکزی تســهیالت مورد نیاز را دریافت کنند. عالوه بر این 
طبق اعالم وی در ســال جاری طرح رونق تولید با شــرایط 
جدیــد افزایــش ۱۰ درصدی تولید و اشــتغال به واحدهای 
متقاضی مدنظر قرار می گیرد. قرار بر این است تا اواخر هفته 
آینده سامانه طرح رونق تولید فعال شود تا واحدهای متقاضی 
از طریق کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید بتوانند 

از تسهیالت مورد نظر بهره مند شوند.
تحرک خوب اقتصاد در سال 95

در همیــن حــال اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 
رئیس جمهوری با اشــاره به نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان 
اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، 
بر ضرورت تالش در جهت اشتغال زایی و ایجاد فرصت های 
شــغلی در کشور تاکید کرد. به گزارش اقتصاد آنالین معاون 
اول رئیس جمهور با تاکید بــر اهمیت نقش موثر اصناف در 
اشــتغالزایی، بر لزوم حمایت نظام بانکی از اصناف خدماتی 
و تولیــدی تاکید کرد و اظهار داشــت: اصنــاف می توانند با 
دریافت تســهیالتی اندک در جهت توسعه فعالیت های خود 
و اشــتغالزایی گام بردارند و از ایــن رو حمایت از اصناف در 
سال اشــتغال و تولید یک ضرورت اســت. وی همچنین با 
اشــاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص 

عملکرد بســته ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۵ خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه در سال ۹۵ تحرک خوبی در بخش اقتصاد 
کشور به وجود آمد و علی رغم آنکه تصور می شد بخش زیادی 
از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است اما گزارش های 
مرکز آمار ایران نشــان داد که رشد اقتصادی کشور در سایر 
بخش هــا و به خصوص در بخش صنعت و کشــاورزی نیز 

رشدی قابل توجه بوده است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه بخشــی از این دســتاوردها 
مرهون تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همراهی 
نظام بانکی بوده است، از همه کسانی که برای رشد اقتصادی 
در سال گذشته تالش کرده اند قدردانی کرد و گفت: مدیران 
عامــل بانک ها در ســال جدید نیز با روحیــه مضاعف و با 
شــجاعت کارها و برنامه ها را دنبال کنند تا در سال جاری نیز 
شاهد دستاوردهای هرچه بهتر در بخش تولید و اشتغال کشور 
باشــیم. معاون اول رئیس جمهور افزود: دســتاوردهای سال 
گذشته نشان داد که اگر اولویتی در کشور از سوی مقام معظم 
رهبری تعیین شود، مدیران کشور با جدیت پای کار می آیند 
و همه تالش خود را برای تحقق اهداف تعیین شــده به کار 
می گیرند. اینکه گاهی عده ای سعی می کنند عملکرد مدیران 
کشور را زیر ســؤال ببرند، جفا در حق نظام مدیریتی کشور 
اســت. البته باید در مواردی که از ســوی مدیران کم کاری 
صورت می گیرد، این کاســتی ها اصالح شود. جهانگیری با 
اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ارائه تسهیالت 
در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال ۹۶ تصریح کرد: 
باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیالت پرداخت شده به 
واحدهای تولیدی و صنعتی به درســتی و در راستای توسعه 
فعالیت ها و اشغال زایی هزینه شود و این منابع مالی در جای 

دیگر مصرف نشود.
همچنین نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه 
بررســی بســته ارتقای توان تولید ملی گزارشی از عملکرد 
درخصوص بسته ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۵ ارائه کرد 
و ایجاد امیدواری در صاحبــان صنایع کوچک، هم افزایی و 
همدلی و مشــارکت میان مدیران اجرایی و افزایش تولید و 

اشــتغال در بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی را از 
جمله آثار اجرای طرح رونق تولید در ســال ۹۵ برشمرد. در 
ادامه این جلسه گزارشی نیز از برنامه های سال ۹۶ براساس 
مصوبات ســتاد اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقاء توان تولید 
ملی و اشــتغال زایی ارائه شد که براســاس این گزارش قرار 
اســت در ســال ۹۶ نظام بانکی در چارچوب سیاســت های 
خود و در راســتای اشتغال زایی، از اصناف تولیدی و خدماتی 
حمایت کرده و تســهیالت مورد نیاز آنها را تامین کند. ارائه 
تســهیالت برای طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و 
معدنی کوچک و متوسط، تکمیل طرح های نیمه تمام باالی 
۶۰ درصد پیشــرفت و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی 
و معدنی از دیگر برنامه های ســال ۹۶ بود که در این گزارش 

بدان پرداخته شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حمایــت از بنگاه های تولیدی در قالب بســته 

حمایتی
در همین حال رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از ۶۵۰ هزار 
بنگاه تولیدی که در قالب اتحادیه های صنفی وجود دارد، ۱۰۰ 
هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوســط صنفی از طریق بسته 
حمایتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. علی فاضلی گفت: 
در سال های قبل متاســفانه بنگاه های کوچک و متوسط در 
قالب اتحادیه های صنفی مورد توجه مناسب قرار نگرفتند؛ اما 
در ســه سال گذشته در جهت ارتقای این بخش برنامه ریزی 
شد. وی ادامه داد: یکی از چالش های بهینه سازی بنگاه های 
کوچک و متوسط، کمبود نقدینگی است. فاضلی اضافه کرد: 
بســته حمایتی از سوی اتاق اصناف ایران دیده شده که یقینًا 

در جهت حمایت از تولید ملی موثر خواهد بود. 
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بخشــی از این حمایت ها، 
در صنایع پوشــاک، چرم، چاپ و صنایع چوب در نظر گرفته 
شده است. وی افزود: این بسته براساس توان بانکی، به دیگر 

بخش ها هم تسری پیدا خواهد کرد. 
رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: اگر بتوانیم سرمایه را 
در جهت تحریک تولید به کار ببریم؛ بســیاری از مشکالت 

موجود به ویژه در بحث اشتغال حل خواهد شد.

رئیس اتحادیه امالک کشور، با اشاره به دوران پیش رونق مسکن در شش ماهه نخست سال جاری، تاکید کرد که در این مدت، شاهد افزایش قیمت ها نخواهیم بود و قیمت مسکن شرایط ثبات را سپری می کند. حسام عقبایی، روند 
معامالت مسکن را رو به رشد توصیف کرد و افزود: به احتمال زیاد در شش ماهه اول سال به دوران رونق نخواهیم رسید و در این مدت افزایش قیمت نیز رخ نمی دهد و با ثبات قیمت در نیمه نخست سال رو به رو هستیم. وی با بیان 
اینکه تا پایان شهریور ماه دوران پیش رونق را سپری خواهیم کرد، ادامه داد: در چند روز سپری شده از خرداد ماه شاهد افزایش مبلغ اجاره بها بوده ایم و پیش بینی می کنیم روند معامالت مسکن رو به رشد باشد. عقبایی خاطرنشان 
کرد: اگر سیاست های بانکی اصالح شود و روند معامالت مسکن به همین نحور پیش رود، در نیمه دوم سال شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود که اگر به دوران رونق برسیم، تورمی نسبی را با خود همراه خواهد داشت. وی اذعان 

داشت: حداکثر رشد اجاره بها که مورد پذیرش جامعه باشد، ۷ تا ۱۰ درصد در شهرهای بزرگ خواهد بود و در شهرهای کوچک نیز با ثبات اجاره رو به رو هستیم و افزایش اجاره بها نخواهیم داشت.

آخرین خبر 

مسکن تا پایان 
شهریور به رونق 

نخواهد رسید

رخداد 

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: واحدهای 
مسکن مهر باقی مانده تهران تا پایان ۹۶ به اتمام می رسد. به گزارش اداره کل راه 
و شهرســازی استان تهران، پرویز فیروز از اتمام واحدهای باقی مانده مسکن مهر 
اســتان تهران تا پایان سال جاری خبر داد. مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان تهران ادامه داد: با اتمام واحدهای مســکن مهر و اســکان متقاضیان در 
ســایت های مســکن مهر از ســال ۹۲ تاکنون، خدمات روبنایی مسکن مهر را در 
شــهرهای باالی ۲۵ هزار نفر در اســتان تهران شروع کردیم. فیروز تصحیح کرد: 
خدمات روبنایی مسکن مهر شامل تأمین امنیت اسکان، نیازهای آموزشی، تفریحی 
و مذهبی ســاکنان در سایت های مذکور بوده است که در این راستا، از دو طریق با 
واگذاری اراضی با کاربری های مورد نظر و یا تخصیص و پرداخت یارانه اقدام شده 
اســت. مدیر مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، در ادامه 
از ۱۴ ســاختمان احداث شده و در حال استفاده با کاربری آموزشی توسط آموزش 
و پرورش اســتان، ۴ ساختمان در حال احداث آموزشــی، ۹ مجموعه احداث شده 
با کاربری مذهبی و ۲ عدد در حال ســاخت، ۵ ســاختمان احداث شده با کاربری 
انتظامی و یکی در دســت احداث و همچنین یک ساختمان تکمیل شده با کاربری 
بهداشتی درمانی و دو عدد از همین مدل در حال ساخت و اجرا خبر داد. فیروز، جمع 
تسهیالت یارانه ای پرداخت شده در این حوزه را ۳۸۳ میلیارد ریال عنوان کرد و از 
تالش این اداره کل برای پایان دادن به واگذاری باقی مانده مســکن مهر استان تا 

پایان سال ۹۶ به متقاضیان خبر داد.

شمارش معکوس برای آغاز طرح رونق تولید
رئیس اتحادیه چایکاران کشــور گفت: با وجود تولید ساالنه ۳۰ هزارتن چای در کشور، 
تنها ۲۵ درصد نیاز کشــور از طریق تولید داخلی تأمین می شــود و این درحالی اســت که 
روزگاری تولید چای ۷۰ هزارتن معادل دوبرابر تولید فعلی بود. ایرج هوســمی، از برداشت 
چین دوم برگ ســبز چای از اواخر خرداد ماه خبر داد و گفت: در صورت استمرار مساعدت 
هوا پیش بینی می شــود که وضعیت تولید نسبت به چین اول افزایش یابد. وی با اشاره به 
اینکه قیمت خرید تضمینی برگ سبز به حد مطلوب نرسیده است، افزود: گرچه طی ۴ سال 
اخیر نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای ۱۲۵ درصد افزایش یافت، اما با وجود ثبات قیمت 
طی ۲۵ سال اخیر تا دســتیابی به وضعیت مطلوب راه زیادی مانده است. هوسمی با بیان 
اینکه ۷۵ درصد چای مورد نیاز از طریق واردات تأمین می شود، گفت: با وجود تولید ساالنه 
۳۰ هزارتن چای در کشور، تنها ۲۵ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین می شود و 
این درحالی است که روزگاری تولید چای ۷۰ هزارتن معادل دوبرابر تولید فعلی بود. رئیس 
اتحادیه چایکاران ادامه داد: طی سال های اخیر بی توجهی به چایکاران، رهاسازی باغات و 
تبدیل آن به مخروبه های جنگلی را به همراه داشــت که درنهایت این امر تأثیر بسزایی در 

کاهش تولید داشت.

۲۵ درصد چای مورد 
نیاز کشور تولید داخل 

است

حاشیه بازار 

گمرک ایران در گزارشــی به ثمرات الکترونیکی شدن اسناد گمرکی پرداخت و اعالم 
کرد: با الکترونیکی شــدن اسناد گمرکی بســاط جاعالن برگ سبز گمرکی برچیده شد. 
قبال ترخیص کاال در تصور تجار به مانند هفت خانی بود که باید از آن به ســختی عبور 
می کردند، دریافت برگ سبز نشان عبور از این خان ها بود که بعضا برای اینکه متخلفان 
تاجر نما درگیر ماجرای پیچیده آن نشوند، افرادی را مامور می کردند تا کارها را غیرقانونی 
انجام دهند و دفاتری کارشان این بود که برگ سبزهای گمرکی را جعل کنند حتی بهتر 
از پروانه های گمرکی اصل!! و در این میان زمینه های جعل اسناد بیشتر می شد. به گزارش 
خبرآنالین، وقتی که برگ سبز یا همان پروانه گمرکی به صورت کاغذی بود باید صاحبان 
کاال یا نماینده آنها با اسنادی از قبیل پروفرما یا پیش فاکتور، فاکتور گواهی مبدا، بارنامه و 
پکینگ لیست )اطالعات نوع کاال، اندازه، وزن، نوع بسته بندی و...( تشکیل پرونده می دادند 
تا بتوانند برگ سبز دریافت کنند اما از وقتی که گمرک الکترونیکی شد دیگر نیاز نیست 
واردکنندگان یک چمدان ســند و مدرک با خود حمل کنند تا تنها یک برگ سبز دریافت 
کنند و صدور برگ سبز به صورت الکترونیک انجام می شود. چرا گمرک صدور پروانه های 
گمرکی را الکترونیکی کرد؟ پاســخ این سوال به جعل اسناد کاغذی برمی گردد چراکه در 
گذشته صدور پروانه های کاغذی موجب فساد شده بود و مثال برخی با تأسیس دفاتری در 
بندرعباس پروانه های کاغذی گمرک را جعل می کردند. درحالی که با الکترونیکی شدن 
فرایند گمرکی دیگر امکان جعل اســناد وجود ندارد. عملکرد سامانه جامع گمرکی نشان 
می دهد که امروز از جعل هزاران ســند گمرکی جلوگیری شده است و این در حالی است 
که در گذشــته جعل فیش های بانکی از جمله جعل اسنادی بود که با الکترونیکی کردن 
رویه های گمرکی جعل فیش های بانکی در گمرک به صفر رسید. تطبیق اسناد به صورت 
برخط با بانک ها انجام و ۳۵ نوع عوارض به صورت الکترونیکی دریافت می شود. در واقع تا 
قبل از اجرای سامانه جامع گمرکی، سیستم سنتی و روش کاغذی محل درآمدزایی برای 
برخی افراد شــده بود؛ درحالی که امروز تخلفات احتمالی در گمرک به آســانی شناسایی 
می شــوند و این دستاوردی مهم به  شــمار می رود که از طریق سامانه جامع گمرکی از 
هرگونه تخلف پیشــگیری و امکان ردگیری لحظه ای هریک از فرآیندها امکان پذیر شده 
اســت. بنابراین با اجرایی شدن ســامانه جامع گمرکی، فرایندهای کاغذی متوقف شد و 
زمینه های سواســتفاده از بین رفت. چراکه استعالم اسنادی مانند مجوز بهداشت، مجوز 
استاندارد و... به صورت برخط است و تبادل اطالعات با ۲۲ سازمان به صورت الکترونیک 
انجام می شود و دیگر الزم نیست ســاعت ها یا روزها و حتی ماه ها منتظر دریافت نتایج 
استعالم ماند. در همین حال، با الکترونیکی شدن صدور پروانه دیگر نگرانی گم شدن و از 
بین رفتن اسناد کاغذی وجود ندارد و رسیدگی به پرونده های گمرکی در کوتاه ترین زمان 
ممکن توســط کارشناسان امور گمرکی انجام می شود و صاحبان کاال می توانند از آخرین 
وضعیت پروانه های گمرکی در کلیه رویه های گمرکی بدون مراجعه حضوری و به صورت 
برخط مطلع شــوند. الکترونیکی شدن فرایند گمرکی عالوه بر پیشگیری از جعل اسناد و 
تقلبات تجاری شرایطی فراهم آورده که رهگیری تخلفات احتمالی به آسانی امکان پذیر 
گردد در حالی که در سیستم سنتی این موضوع امکان پذیر نبود و بسیاری از پرونده های 
متخلفان به ســرانجام نمی رسید. با الکترونیکی شدن پروانه های گمرکی به طور میانگین 
هم اکنون روزانه ۱۰۰۰۰ محموله از طریق نیروی انتظامی از گمرک به شکل الکترونیکی 
استعالم می شود و ســامانه گمرک به طور خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی پاسخ را 
در مدت ۲ تا ۳ دقیقه برای ماموران نیروی انتظامی ارســال می کند. مقایسه کنید نحوه 
استعالم الکترونیکی را با زمانی که باید با گمرک نامه نگاری می شد و پروانه را ضمیمه نامه 
می کردند تا به صورت دســتی پاسخ استعالم ارسال و پس از حداقل یک ماه جواب نامه 
ارسال می شد تا مشخص شود که آیا این محموله ای که توقیف شده قاچاق هست یا نه؟!

بساط جاعالن برگ سبز گمرکی برچیده شد

برداشت از صندوق 
توسعه  ملی نباید تورم 

ایجاد کند
یــک نماینده مجلس با اشــاره به تــورم زا بودن 
طرح تبدیــل دارایی ارزی صندوق توســعه ملی به 
وام ریالی در قالب اشــتغالزایی روستا ها و عشایر، به 
تشریح تدابیر راه های جلوگیری از این افزایش تورم 
پرداخت. محمدمهدی مفتح یاد آور شد: دولت سال 
گذشته طرحی را تقدیم مجلس کرد که مبلغ یک و 
نیم میلیارد دالر از منابع مالی صندوق توسعه ملی در 
بانک ها سپرده گذاری شود و از محل ریالی این مبلغ، 
منبع اشتغال زایی در روســتا ها و عشایر تامین شود 
و نیز و ضمن ترکیب بــا منابع داخلی بانک ها، رقم 
بیشتری را در اختیار قرار دهد که وامی با نرخ سود ۹ 
درصد به متقاضیان ارائه خواهد شد. وی تامین مالی 
ایــن طرح را مثبت ارزیابی کــرد و ادامه داد: ضمن 
ترکیــب یک و نیم میلیارد دالر با منابع بانکی، تاثیر 
تورمی منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشــور خواهد 
داشت که برای جلوگیری از این مسئله، دولت ملزم 
به اقداماتی اســت تا خالِص دارایــی خارجی بانک 
مرکزی از این محل افزایش نیابد. مفتح خاطرنشان 
کرد: بدین ترتیب از ایجاد تورم به دلیل تبدیل دالر 
به ریال جلوگیری خواهیم کــرد، بانک ها نیز منابع 
مالی مناســبی در اختیار می گیرند و چگونگی ارائه 
این وام به روستا ها و عشایر به طرح های ارائه شده از 
سوی دولت بازمی گردد. وی اضافه کرد: قطعا دولت 
با در نظر گرفتن تجارب پیشــین، روش و طرحی را 
اتخاذ خواهد کرد که مشــکالت گذشته را پیش رو 
نداشته باشیم و با تخصیص منابع مالی، شاهد رونق 
اشتغال در روستا ها و عشایر نباشیم. مفتح همچنین 
ایجاد اشتغال مولد و پایدار را اصلی ترین هدف دولت 

در این طرح دانست.

اما و اگرهای تشکیل نهاد مستقل »معدنی«
در حالیکه زمزمه های تفکیک شدن بخش هایی از وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت به گوش می رســد، برخی از کارشناســان حالت 
ایده آل این تفکیک را در اســتقالل بخش معادن و صنایع معدنی 
از این وزارتخانه می دانند. به گزارش ایسنا، در آستانه تشکیل دولت 
دوازدهم موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد 
که براساس پیشنهادهای طرح شده که دنباله برخی تصمیمات در 
ماه های گذشته بود، به نظر می رسد محتمل ترین حالت تفکیک این 
وزارتخانه اقتصادی دولت که قلب تولید و اشتغال کشور است، جدایی 
بخش تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. اما از نگاه دیگری که 
از جانب کارشناســان مطرح می شود، تمرکز روی وضعیت معدن و 
صنایع معدنی است؛ به طوری که معتقدند با توجه به اهمیت معدن 
و صنایع معدنی و جایگاه آن در اقتصاد ایران نیاز است تا نهاد متولی 
این شــاخه اقتصاد ایران که دومین درآمد کشور را بعد از صادرات 
نفتی به خود اختصاص داده است از یک نهاد مستقل برخوردار باشد.

بخش معــدن و صنایع معدنی همواره در مســیر فعالیت خود با 
چالش های مختلف ســاختاری، قانونی، محیط زیســتی، تولیدی، 
صادراتی، گمرکی و موارد دیگری از این قبیل در ایران دست و پنجه 

نرم می  کند که هر یک مستلزم این است که بخش متصدی حوزه 
معدن و صنایع معدنی تمرکز خاصی روی آن بگذارد و این در حالی 
است که کارشناسان و فعاالن بخش معدنی و صنایع معدنی معتقدند 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به خاطر حجم باالی کاری ناشی از 
ادغام چهار وزارتخانه که کل بار مســئولیت را بر دوش یک راس 
وزارتی انداخته توان رسیدگی به همه امور زیرساختی، کنترل بازار، 
بنگاه های صنعتی، خودرو، تجارت و معدن را به شکل هم زمان ندارد 
که این باعث  شده در زمان های حیاتی و برهه هایی که در آن نیاز به 
تمرکز باال روی حوزه معدن و صنایع معدنی است، این بخش مغفول 
واقع شود.بیژن پناهی زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
در این باره با بیان اینکه علی رغم اینکه این مساله مدام تکرار می شود 
اما مدیریت در بخش معدن رضایت بخش نیست و جداسازی وزارت 
معــدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمتــر از احیای وزارت 
بازرگانی است، گفت: ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم 
درستی بود اما کارهایی که باید در این خصوص انجام می شد مدنظر 
قرار نگرفت تا آســیب هایی به بخش صنعت و معدن وارد شود، اگر 
به دنبال این هستیم که بخشی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

جدا کنیم این بخش معدن است و بهتر این است که وزارت صنعت 
و تجارت در یکدیگر ادغام شــده و وزارت معــدن از جمع این دو 
منفک شــود. این اظهارات و گفته های مشابه در حالی است که با 
وجود ارسال پیشنهادات برای ایجاد وزارت صنعت معدن و تجارت، 
هنوز در هرگونه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام وجود 
دارد؛ ولی با این حال شــکی نیست که اهداف ادغام وزارتخانه های 
بازرگانی، صنعت و معدن که در اصل کوچک سازی دولت بود محقق 
نشده و نیاز تغییر ساختار در آنچه امروز به عنوان وزارت صنعت، معدن 

و تجارت شناخته می شود، وجود دارد.

     سال گذشته تحرک خوبی در اقتصاد کشور اتفاق افتاد 

اولین دستگاه کشف قاچاق کاال به کشور وارد شد

رئیس کل گمرک ایران از رایزنی با مجلس 
برای تجمیع عوارض و معافیت های گمرکی 
خبــر داد و گفت: عالوه بــر حقوق  گمرکی، 
۳۳ نوع عوارض از واردات گرفته می شــود. 

به گزارش اقتصاد آنالین، مســعود کرباسیان 
با اشــاره بــه افزایــش و ارتقــاء توانمندی 
دســتگاه های کاشــف کاالی قاچاق، افزود: 
برای تســهیل تجــارت و مقابلــه با کاالی 
قاچاق در حال رایزنی با مجلس برای تجمیع 
عوارض و معافیت ها هستیم. وی با بیان اینکه 
ُپرســرعت کاشف کاالی  نخستین دستگاه 
قاچاق ۱۰ روز پیش به کشور وارد شده، افزود: 
در راســتای ارتقاء تجهیزات کاشف، سازمان 
انرژی اتمی و وزارت دفاع برای ساخت ایکس 
ری های کامیونی اعــالم آمادگی کردند که 

قرارداد ساخت ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی 
میان گمرک و وزارت دفاع منعقد شد. رئیس 
کل گمرک ایران با تاکید بر ضرورت اصالح 
برخی از مقررات گمرکی، بیان داشت: تعامل 
گمرک با مجلس برای اصالح برخی قوانین 
می تواند ریسک ورود کاالی قاچاق را بیشتر 
کند. وی ادامــه داد: در حال حاضر، در حدود 
۳۳ نوع عوارض عالوه بر حقوق گمرکی، سود 
بازرگانی و مالیات ارزش افزوده از واردات اخذ 
می شود که این رقم زیادی است از اینرو باید 
برای به صرفه تر شدن واردات رسمی برای در 

مقابل کاالی قاچاق اقداماتی صورت بگیرد. 
وی افــزود: در بحث معافیت هــا ما ۶۵ نوع 
معافیت داریم که این خود به هم زدن توازن 

قیمت ها منجر می شود. 
وی ادامه داد: ما باید به ســمتی برویم که 
قیمت ها و تعرفه ها به حد واقعی خود رسیده 
و تعرفه نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه با 

مکانیزم تعرفه لحاظ شود. 
کرباســیان همچنین از رایزنی با مجلس 
برای تجمیع عوارض و معافیت های گمرکی 

خبر داد.

این روزها تعداد اعتراض های ســپرده گذاران موسسه مالی 
کاســپین و فرشتگان کمی طوالنی تر از ثامن الحجج و میزان 
)وضعیت مشــابه داشــنند(، اعتراض هایی که گاهی شــکل 
خشــونت آمیز هم به خود می گیرد، اما سپرده گذاران عصبانی 
این موسســه و هشت تعاونی که در کاســپین ادغام شده اند، 
بیشــتر از اینکه بــه اطالعیه های باالترین مقــام ناظر پولی 
کشور گوش بدهند، گرفتار شایعات شده و بساط اعتراض خود 
را هر روز در مقابل ســر در یکی از نهادهای اجرایی کشــور 
پهن می کنند. حتما هیچ شــهروند ایرانــی عالقه ای به دیدن 
صحنه ایــن اعتراض ها ندارد؛ خصوصا آن بخش که بیشــتر 
بر ناامیدی دامــن می زند. درحالی که ولی اهلل ســیف، رئیس 
کل بانک مرکزی و تیم سیاســتگذار پولی کشــور بیش از هر 
دســتگاه دیگری برای تعیین تکلیف هرچه زودتر سهامداران 

این موسسه در حال فعالیت هستند.
اگر از بیرون به اعتراض ها و پاسخ های گاه به گاه مسئوالن 
بانک مرکزی بــه معترضان نگاه کنید، شــاید یک طرفه به 
قاضی بروید، درحالی که کافی اســت کمی خبرهای چندسال 
اخیر را مرور کنید و به هشــدارهایی که بارها مسئوالن بانک 
مرکزی درباره ســپرده گذاری در موسســاتی که مجوز ندارند، 
توجــه کنید. طی روزهای گذشــته بازهم رئیــس کل بانک 
مرکــزی هشــدارهایش را تکرار کرد. او درکانــال تلگرامش 
نوشــت: »مجددا به هموطنان عزیز توصیــه و تاکید مي کنم 
فقط به بانک ها و مؤسســات مجاز مراجعــه کنند و اطمینان 
داشته باشــند که آنها تحت پوشــش و نظارت بانک مرکزی، 

از سالمت و اســتحکام مناســبي بر خوردار بوده و عالوه بر 
آن براســاس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها 
قرار دارند.« این توصیه چندباره ولی اهلل ســیف به مردم است، 
توصیه ای که حاال با گسترده شدن میزان اعتراض ها مشخص 
می شــود که اعتراض ها ثمره بی توجهی به توصیه عالی ترین 

مقام سیاستگذار پولی کشور است.
از هشدار تا عمل

رقابت برای دریافت ســود باالتر ریشه در اقتصادی دارد که 
بانک محور است. پس از آنکه دالرهای حاصل از فروش نفِت 
۱۲۰ دالری با سیاست های غلط دولت های نهم و دهم همراه 
شــد و به ریال تبدیل شد، پایه پولی کشــور با پول پرقدرت 
افزایش یافت. پول هایی این وسط ســرگردان مانده بود، نیاز 
داشــت که جایی مطمئن پیدا کند تا هم سوِدخوب بدهد و هم 
زود به بار بنشــیند. از طرفی بازار به محاق رفته مسکن هم به 
کمــک آمد که دیگر پولی به ایــن بخش نرود، در نتیجه بازار 
بانک ها و موسسات مالی هر روز سکه تر شد. در رقابتی نابرابر 
هرکس سود بیشــتر می داد، بخت برای جذب سپرده بیشتر با 
او یار می شــد. بانک ها به دلیل محدودیت در پرداخت سود و 
البته تبعیت از بانک مرکزی تا جایی می توانســتند در این بازار 
بــه رقابت بپردازنــد، از یک مرحله به بعد دیگــر رقابت را به 
موسسســات مالی و اعتباری و تعاونی هایی که مجوز نداشتند، 
می باختند. اگرچه این موسســات از ســال های دور در اقتصاد 
ایران شــکل گرفته و به تدریج قدرتمندتر شــده بودند، اما در 

فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ بنیه بیشتری پیدا کردند.

محمود بهمنی، رئیس کل ســابق بانک مرکــزی بارها از 
تصمیم به برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها خبر داد، اما 
تا آخرین روزهای حضورش در طبقه هفدهم ساختمان میرداماد 
از تحقق این برنامه ناکام ماند. ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک 
مرکزی دولت یازدهم، اما اولین برنامه خود را ســاماندهی این 
موسســات که قالبا پر زر و زور و البته برخی ها هم وابسته به 
نهادهای قدرتمندی در اقتصاد ایران بودند، قرار داد. تصمیمی 
که با وجودی که عملیاتی شد، اما سیف می دانست که انتخاب 
این راه هم اعتراض های سیاســی و در گوشی به همراه دارد 
و هم اعتراض های خیابانی. ماحصل کار ســیف و همکارانش 
در بانک مرکزی اما به ســاماندهی ساماندهی بیش از ۱۷۰۰ 
تعاونی مالی و اعتباری غیرمجاز و ۱۴ موسســه مالی در شرف 
تاســیس منجر شد. سیف از همان ابتدا گفته بود که حاضر به 
مماشــات نیست، اما نه »غیرمجازها« شنیدند و نه کسانی که 
پولشان را در این نوع موسسات سرمایه گذاری کرده بودند، به 
هشــدارها توجه کردند. نهایت اینکه بعداز چهارســال، هر دو 

گروه تسلیم بانک مرکزی شده اند.
به امید یک مشت سود بیشتر

آنطــور که خبرآنالیــن گــزارش داده هنوز هــم تعداد از 
افراد هســتند که برای دریافت ســودهاي وسوسه انگیزي که 
حتی گاهی تــا ۴۰ تا ۵۷ درصد هم از آنها یاد می شــود، کم 
نیســت. کســانی که به امید سود بیشــتر پول هاي شان را به 
این تعاونی های بی مجوز که نقش قرض الحســنه و بانک را 
بازی می کنند، مي ســپارند حتما بــه زودی زیان خواهند دید. 

زیرا بانک مرکزی هشدار داده که بعد از تصویب قانون احکام 
دائمی برنامه های توســعه کشور و قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
اختیارات قابل توجهی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که با 
این اختیارات، بانک مرکزي مي تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت 

غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.
این به منزله هشــدار است؛ هشداری که نه تنها سهامداران 
شــبیه کاســپین باید بــدان توجه کننــد، بلکه موسســات 
و تعاونی هایــی کــه هنــوز سیاســتگذار پولی کشــور را به 
رســمیت نشــناخته اند هم باید به عواقب کار خود بیندیشند. 
طبیعي اســت در برخورد بــا این غیرمجازها نخســتین افراد 
متضرر همیــن ســپرده گذاران خواهند بود. بســیاري از این 
موسســات، بیش از دو دهه ســابقه فعالیت دارنــد و فعالیت 
 آنهــا در ابتدا بــه صورت »صنــدوق قرض الحســنه« بوده 
اســت. اگر زماني به صندوق هاي قرض الحسنه اجازه فعالیت 
داده شد، با این هدف بود که این صندوق ها در مساجد و برای 
کمــک به افراد محتاج وام هاي جزیــي بدهند، اما حاال قانون 
پولي و بانکي مي گوید موسســاتي که فعالیت گســترده پولي 
دارند و با جذب ســپرده هاي مردمي اقدام بــه فعالیت بانکي 
مي کنند باید از بانک مرکزي مجوز داشــته باشــند و نیروي 
انتظامي وظیفه دارد با موسســاتي کــه چنین مجوزي ندارند، 

برخورد کند.

لوبیای سحرآمیز قرض الحسنه ها در بازار پولی ایران


