وزیر اقتصاد :سیاست حمایتی دولت در مورد بازار سرمایه تغییر نکرده است

احســان خانــدوزی در حاشــیه نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در جمــع خبرنــگاران گفــت :انتشــار مطالبــی در مــورد تغییــر
سیاســتهای دولــت در قبــال بــازار ســرمایه ،عــدم اطمینانــی را ایجــاد کــرده کــه بایــد اعــام کنــم تــا امــروز بــر اســاس جلســاتی کــه در ســتاد
اقتصــادی دولــت برگــزار شــده ،همــان چارچــوب تعییــن شــده در بهمــن  1400دســتور کار دولــت اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود :وضعیــت بــازار ســرمایه بهگونــهای اســت کــه بایــد بــا همــه متغیریهــای داخلــی و خارجــی موثــر بــر کل
اقتصــاد ایــران تحلیــل شــود و موضــع ســتاد اقتصــادی دولــت نســبت بــه تقویــت بنیــادی و اصولــی آن قــرار دارد.

اختیار افزایش حقوق بازنشستگان به
خاندوزی ،زاهدیوفا و میرکاظمی
واگذار شد

هیــات دولــت بــرای تعییــن تکلیــف افزایــش حقــوق
بازنشســتگان ،اختیــارات خــود را بــه وزرای عضــو هیــات
امنــای ســازمان بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی تفویض
کــرد.
پیــرو دســتور رئیسجمهــور بــرای پیگیــری بهبــود
وضعیــت معیشــتی بازنشســتگان و پــس از برگــزاری
نشســتهای مکــرر معــاون اول بــا نماینــدگان
بازنشســتگان ،هیــات دولــت بــرای تعییــن تکلیــف
افزایــش حقــوق بازنشســتگان ،اختیــارات خــود را بــه
وزرای عضــو هیــات امنــای ســازمان بازنشســتگی تامین
اجتماعــی تفویــض کــرد.
اعضــای هیــات امنــای ســازمان تامیــن اجتماعــی در
دولــت ســیزدهم عبارتنــد از  :احمــد خانــی نــوذری
(دبیــر هیــات امنــا ســازمان تامیــن اجتماعــی) ،احســان
خانــدوزی ،اولیــاء علــی بیگــی ،حمیدرضــا ســیفی،
ســیدمحمد یاراحمدیــان ،مجیــد دوســتعلی ،علــی اصغر
بیــات و مســعود میرکاظمــی.
گفتنــی اســت ،طــی روزهایــی گذشــته ،محمدباقــر
قالیبــاف رئیــس مجلس شــورای اســامی در نامـهای به
حجتاالســام ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور ،مصوبه
حق مســکن کارگــران و افزایــش حقوق بازنشســتگان را
مغایــر قانــون اعــام کــرد.
بنابرایــن طبــق ابــاغ رئیــس مجلــس ،مصوبــه حــق
مســکن 550هزارتومانــی کارگــران و مصوبــه افزایــش
10درصــدی مســتمری بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی
بهدلیــل مغایــرت بــا قانــون ابطــال شــد.
گفتنــی اســت ،بــا ابطــال ایــن مصوبــه ،حــق مســکن
کارگــران بــه همــان رقــم  650هــزار تومــان بازگشــت
کــه در شــورایعالی کار تصویــب شــده بــود و در
خصــوص مصوبــه افزایــش حقــوق بازنشســتگان و
مســتمریبگیران نیــز دولــت یــا بایــد مصوبــه را تأییــد
کنــد یــا اینکــه مصوبــه را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعی
بــرای اصــاح برگردانــد.
باتوجــه بــه اعــام رســمی دولــت ،هیــات دولــت راه دوم
را انتخــاب کــرده و بــرای تعییــن تکلیف افزایــش حقوق
بازنشســتگان ،اختیــارات خــود را وزرای عضــو بــه هیــات
امنــای ســازمان بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی تفویض
کر د .
پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس
همزمــان بــا ارســال نامــه رئیــس مجلــس بــه رئیــس
جمهــور گفتــه بــود :دولــت مکلف اســت مجــددا ً مصوبه
هیئــت امنــای صنــدوق و شــورایعالی کار را در دســتور
کار قــرار بدهــد و امیدواریــم ایــن اقــدام مجلــس در لغــو
مصوبــه هیئــت وزیــران ایــن فضــا را فراهــم کنــد کــه
دولــت بــا  38درصــد موافقــت کنــد و هرچــه ســریعتر
پرداخــت بازنشســتگان در کشــور بــا عــدد جدیــد اعــام
شــود.

تعیین تکلیف پایانه هوشمند بار
گمرک فرودگاه امام(ره)
نشســت مشــترک گمــرک ،امــوال تملیکــی و معاونــت
پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی در خصــوص تعییــن
تکلیــف پایانــه هوشــمند بــار گمــرک فــرودگاه امــام(ره)
برگــزار شــد.
طــی نشســتی کــه بــا حضــور تــورک معاونت پیشــگیری
از وقــوع جــرم و حقــوق عامــه دادســرای عمومــی و
انقــاب بــا همراهــی جلواتــی معاونــت توســعه مدیریــت
منابــع گمــرک ایــران در اداره کل گمــرک فــرودگاه امــام
برگــزار شــد ،نســبت بــه تعییــن تکلیــف پایانه هوشــمند
بــار و انبــار مکانیــزه در شــهر فرودگاهی امام خمینــی(ره)
تصمیماتــی اتخــاذ شــد.
در ایــن نشســت اکبرپــور مدیــرکل گمــرک فــرودگاه امام
ضمــن برشــمردن اقدامــات انجــام شــده در ایــن گمــرک
در خصــوص تعیین تکلیــف کاالهای متروکــه و بالصاحب
و اقدامــات انجــام شــده در خصــوص خــروج کاالهــای
خطرنــاک و اشــتعال زا بــا همــکاری ســازمان امــوال
تملیکــی نکاتــی را مطــرح کــرد.
تــورک معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم و حقــوق عامــه
دادســرای عمومــی و انقــاب در ایــن زمینــه گفــت:
موضــوع کاالهــای متروکــه موضــوع حســاس و مهمــی
اســت کــه قوه مجریــه و قــوه قضاییــه پیگیر آن هســتند،
ســال گذشــته مصوباتــی را در ایــن زمینــه داشــتیم و بــا
همــکاری گمــرک ،ســازمان امــوال تملیکــی و انبارهــای
عمومــی بســیاری از کاالهــا از انبار خــارج و تعیین تکلیف
شــد در ادامــه آن موضــوع بحــث کاالهــای بالصاحــب
نیــز بایــد تعییــن تکلیــف شــده و اقدامــات الزم در ایــن
خصــوص صــورت پذیــرد.
تــورک ضمــن دیــدار از پایانــه هوشــمند بــار گمــرک
فــرودگاه امــام (ره) همــکاری ســازمان هــای ذیمدخــل
در بهــره بــرداری هرچــه ســریعتر از ایــن پایانــه بــار را از
اولویــت هــا عنــوان کــرد.
جلواتــی سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع
گمــرک ایــران ضمــن اســتقبال از مــوارد ذکر شــده گفت:
گمــرک ایــران اســتفاده از ظرفیــت های بخــش خصوصی
در راســتای قانــون را همــواره ســرلوحه اهــداف خــود
قــرار داده و مــا بــدون معطلــی حاضــر هســتیم نســبت
بــه افزایــش ظرفیــت پذیــرش بــار اقدامــات الزم را انجــام
دهیــم.
در ایــن نشســت مصوب شــد درخواســت پایانه هوشــمند
بــار ایــران ایــر بــه گمــرک ایــران ارســال شــود و گمــرک
ایــران نیــز موظــف شــد طــی یک مــاه نســبت به بررســی
موضــوع در چارچــوب قانــون ،اقدامــات الزم را در خصوص
بهــره بــرداری از پایانــه هوشــمند بــار انجــام دهد.
شــایان ذکــر اســت در ایــن دیــدار فــاح زاده مدیــرکل
دفتــر حقوقــی گمــرک ایــران ،مدیــر حــوزه معاونــت
توســعه گمــرک ایــران ،اســدی معــاون مدیــرکل ســازمان
امــوال تملیکــی ،مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی
ایــران ،مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی فــرودگاه
امــام ،جهــدی معــاون حراســت ،مهــدوی فــرد معاونــت
توســعه مدیریــت منابــع ،امیــرزاده معــاون هماهنگــی،
طاهــرزاده معــاون صــادرات و فریــت و ظفــری مشــاور
مدیــرکل گمــرک فــرودگاه امــام حضــور داشــتند.

دالیل التهابات اخیر بازار مسکن در گفتگو با  ۳اقتصاددان

بــه گواهــی آمارهــای منتشــر شــده ،بــازار مســکن در ۲
مــاه اخیــر رشــد بــاالی  ۱۵درصــدی قیمــت را تجربــه
کــرده ،ایــن در حالــی اســت کــه ســایر بازارهای مــوازی،
در روزهایــی کــه ظاهــرا دولــت ســیزدهم سیاسـتهای
انقباضــی در دســتور کار قــرار داده شــرایط رکــودی و
ســردی را تجربــه میکننــد.
طبــق آمــار منتظــر شــده توســط بانــک مرکــزی در
تیرمــاه ســال  ،1401متوســط قیمــت یــک متــر مربــع
زیربنــای واحــد مســکونی معاملــه شــده از طریــق
بنگاههــای معامــات ملکــی شــهر تهــران  41میلیــون
و  700هــزار تومــان بــود کــه نســبت بــه مــاه قبــل و
مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب افزایــش  5.8و 38.8
درصــدی نشــان میدهــد.
ایــن در حالیســت کــه طبــق آمــار مرکــز آمــار ایــران
در تیرمــاه ســال  1401متوســط وزنــی قیمــت
آپارتمانهــای مســکونی فــروش رفتــه در مناطــق
22گانــه شــهر تهــران بــه  44میلیــون و  840هــزار
تومــان رســیده اســت .در ایــن مــاه منطقــه یــک بــا
متوســط قیمــت  84میلیــون و  522هــزار تومــان
بیشــترین و منطقــه  17بــا متوســط قیمــت  22میلیون
و  890هــزار تومــان کمتریــن قیمــت را در بیــن مناطق
 22گانــه شــهر تهــران بــه خــود اختصــاص داده انــد.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه میانگیــن حســابی تیرماه
 1401طبــق آمــار مرکــز آمار ایــران  42میلیــون و 879
هــزار تومــان اســت.
همانطــور کــه از آمارهــای منتشــر شــده مشــخص
اســت ،بــازار مســکن در یکــی دومــاه گذشــته رشــد
قابــل توجهــی را تجربــه کــرده اســت .ایــن موضــوع در
حالــی اتفــاق افتــاده اســت کــه ســایر بازارهــای مــوازی،
در روزهایــی کــه ظاهــرا دولــت ســیزدهم سیاسـتهای
انقباضــی در دســتور کار قــرار داده اســت ،شــرایط
رکــودی و ســردی را تجربــه میکننــد.
در خصــوص رشــد عجیــب بــازار مســکن در ماههــای
اخیــر بــا  3کارشــناس اقتصــاد کالن گفتوگــو کردیــم
و نظــرات آنهــا را در خصــوص ایــن رشــد کــم ســابقه
جویــا شــدیم.
قیمــت خانــه در کالیفرنیــا و لنــدن برابر قیمــت خانه در
مناطــق شــمالی بعضی شــهرهای ایران اســت!
احســان ســلطانی پژوهشــگر و کارشــناس اقتصــادی
در خصــوص رشــد بــازار مســکن در ســال جدیــد بــا
اشــاره بــه اینکــه بــازار مســکن بــه جوالنــگاه دالالن و
ســفته بــازان تبدیــل شــده اســت ،گفــت :مشــخصا در
دولــت قبــل قانــون نانوشــتهای شــکل گرفــت تحــت
عنــوان رابطــه بــازار مســکن و نــرخ ارز کــه تا قبــل از آن
هیـچگاه بــه ایــن صــورت مطرح نبــود .جالب اینجاســت
کــه ســفتهبازان و دالالن آنقــدر بــر طبــل رابطــه بیــن
قیمــت مســکن و نــرخ دالر کوبیدنــد کــه ایــن موضــوع
در افــکار عمومــی هــم جــای خــود را بــه خوبــی بــاز
کــرد ،بطــوری کــه امــروزه شــاهد ایــن هســتیم کــه
تقریبــا اکثریــت مــردم میگوینــد قیمــت یــک متــر
مربــع از یــک واحــد مســکونی در تهــران تقریبــا معــادل
 1200دالر اســت.
وی افــزود« :وقتــی شــما کشــورهای دیگــر کــه تقریبــا
شــرایط مشــابهی بــا کشــور مــا دارنــد را بررســی
میکنیــد ،اصــا شــاهد همچیــن موضوعــی نیســتید،
مثــا در همیــن کشــور ترکیــه ،کــه طبــق آمارهــای
اقتصــادی ایــن روزهــا ،بــه دالیــل مختلفــی از جملــه
جنــگ اوکرایــن و روســیه ،هزینههــای کاال و انــرژی
رشــد چشــمگیری کــرده اســت و طبیعتــا تــورم باالیــی
را تجربــه میکنــد و ارزش پــول ملــی آنهــا کــه لیــر
اســت ،روز بــه روز کاهــش چشــمگیری پیــدا میکنــد،
آیــا قیمــت مســکن خــود را بــا نــرخ دالر تنظیــم
میکنــد؟ قطعــا ایــن طــور نیســت و قیمــت مســکن در
آنجــا روز بــه روز بــاال نمـیرود و شــاید کاهــش هــم پیدا
کــرده اســت.
بــه عنــوان مثــال امروز شــهر اســتانبول در کشــور ترکیه
کــه جــزو شــهرهای پرجمعیــت و معــروف ایــن کشــور

اســت و از لحــاظ آب و هــوا و زیــر ســاختها ،جــزو
شــهرهای مناســب ایــن کشــور بحســاب میآیــد ،یــک
خانــه  80-70را متــری را میتوانیــد بــا ماهــی حــدود
 7-6میلیــون تومــان بــدون پــول پیــش اجــاره کنیــد،
ایــن در حالیســت کــه بــا ایــن پــول فکــر نمیکنــم
در حوالــی میــدان انقــاب و فاطمــی کــه محلههــای
باالنشــین شــهر هــم بــه حســاب نمیآینــد ،بتوانیــد
خانـهای اجــاره کنیــد!
یــک مثــال جالبتــر ایــن اســت کــه یــک خانه ســنتی
در منطقــه یونانیهــای شــهر اســتانبول ،کــه مثــا
مشــرف بــه دریــا هــم باشــد ،از یــک خانــه ســنتی در
شــهر یــزد بســیار ارزانتــر اســت .مطلــب جالبتــر
اینکــه همیــن االن در برخــی شــهر هــای ایــران (حتــی
بــدون در نظــر گرفتــن شــهر تهــران) خانههایــی وجــود
دارد کــه شــما بــا فــروش آن هــا در شــهرهایی ماننــد
کالیفرنیــا و لنــدن کــه جــزو شــهرهای گــران دنیــا
بــه حســاب میآینــد ،میتوانیــد بــه راحتــی خانــه
بخریــد».
ســلطانی ادامه داد « :توجه داشــته باشــید کــه من وقتی
یــزد را مثــال میزنــم بــه ایــن خاطــر اســت کــه بگویــم
ایــن رشــدهای بیحســاب و کتــاب فقــط معطــوف بــه
تهــران نیســت و در دیگر شــهرها و شهرســتان هــم ،این
موضــوع صــادق اســت ،امــا تهــران بــه دالیلــی از جملــه
پایتخــت بودن بیشــتر در چشــم اســت.
اساســا بــه اعتقــاد مــن ،بــازار مســکن بــازار چنــد الیــه
ای اســت کــه ســفته بــازان و دالالن ،بــازار مســکن مــا را
احاطــه کردهانــد ،ایــن افزایــش قیمتــی کــه مــا نــه در
ایــن ماههــا بلکــه در ســالهای گذشــته تجربــه کردیــم،
قطعــا طبیعــی نبــوده اســت و بایــد بپذیریــم کــه بــازار
مســکن جوالنــگاه ابرســفته بــازان و دالالن شــده اســت.
نکتــه دیگــر کــه بایــد در اینجــا به آن اشــاره کنــم ،دیگر
مقصــران اصلی رشــد عجیــب و غریــب بازار مســکن در
کشــور مــا هســتند .دیگر مقصــر این رشــدها ،بیشــک
بانکهــا و موسســات مالــی خصوصــی هســتند ،الزم به
ذکــر اســت کــه بعضــی از ایــن بانکهــا بدهکارهــای
جــدی هســتند و بدهیهــای ســنگینی را دارنــد،
وقتــی قیمــت مســکن رشــد میکنــد طبیعــی اســت
کــه قیمــت امــاک و مســتغالت ایــن بانکهــا افزایــش
پیــدا میکنــد و طبیعتــا در ترازنامههــای ایــن بانکهــا
بدهــی کاهــش پیــدا میکنــد».
وی گفــت« :متاســفانه ادبیــات و طــرز فکــری تحــت
عنــوان «طبقــه نوســانگیر» در دولــت قبــل پدیــد آمد
کــه مشــکالت زیــادی را بــرای اقتصــاد ما درســت کرده
اســت و همچنــان نیــز درســت میکنــد .حتــی دولــت
ســیزدهم هــم بــا ایــن طبقــه در چالــش جــدی اســت.
تــا قبــل از دولــت یازدهــم و در دولــت هــای قبلــی مــا
اصــا شــاهد چنیــن پدیــدهای بــه ایــن شــدت و حدت
نبودیــم ،عــدهای جــای کار کــردن و اشــتغال داشــتن به
حرفـهای و کســب ســود از ایــن محــل ،هــر روز دنبــال

چــک کــردن قیمــت هــا در بازارهــای مختلف هســتند تا
نوســانگیری کننــد ،یــک روز در بــازار ســرمایه ،یــک روز
در بــازار طــا ،یــک روز در بــازار ارز و امــروز هــم در بــازار
مســکن بــه دنبــال ماهیگیــری از آب گل آلــود هســتند.
البتــه فکــر نکنیــد کــه وقتــی از طبقــه نوســانگیر
صحبــت میکنیــم عامــه مــردم را میگوییــم ،منظــور
عــدهای هســتند کــه اغلبــا بواســطه نفــوذ و روابطــی کــه
دارنــد ،از رانتهایــی برخــوردار هســتند و اصطالحــا افزاد
ذینفــوذی بــه حســاب میآینــد کــه برخــی از آنهــا
افــراد حقیقــی و برخــی دیگــر افــراد حقوقــی هســتند.
شــاید برخــی بگوینــد منظــور از ایــن ابــر ســفته بــازان و
دالالن چــه کســانی هســتند ،مشــخصا ایــن افــراد همان
هایــی هســتند کــه ایــن وضعیــت را بــرای بــازار ســرمایه
درســت کردنــد ،ســوپرحبابی در بــازار ســرمایه در ســال
 98بــه وجــود آورنــد در حالیکــه آن قیمتهــای بــاال
و شــاخص کل  2میلیــون واحــدی اصــا و ابــدا مبتنــی
بــر شــرایط بنیــادی شــرکتهای بورســی مــا نبودنــد،
بــه راحتــی نوســان ســنگینی از بــازار ســرمایه گرفتنــد و
اکثریــت مــردم دچــار ضررهــای ســنگین شــدند».
عــدم حمایــت از بــازار ســرمایه ،نقدینگــی را بــه مســکن
بــرد!
علــی ســعدوندی دیگر کارشــناس اقتصــادی در مصاحبه
بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،در خصــوص
دالیــل رشــد بــازار مســکن در ماههــای اخیــر ،گفــت:
«سیاسـتهای اقتصــادی کــه مــا در دولت جدید شــاهد
آن بودیــم ،بــر خــاف گفتههایــی کــه از دولتمــردان
شــنیده میشــود در جهــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی
موجــود نیســت .انتظاراتــی کــه از دولت ســیزدهم میرود
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور انتظــارات بســیار
ویژهتــری بــود.
وقتــی بودجــه مــا همچنــان انبســاطی اســت ،وقتــی مــا
همچنــان شــاهد کســری بودجــه ،افزایــش روزافــزون
نقدینگــی ،عــدم کاهــش نــرخ رشــد پایــه پولــی و از ایــن
دســت مشــکالت در اقتصــاد کشــور هســتیم چــه طــور
بایــد انتظــار کاهــش قیمــت یــا حداقــل کاهــش در
رشــد قیمتهــا را در بــازاری مثــل بــازار مســکن داشــته
باشــیم؟»
ســعدی ونــدی افــزود :عــاوه بــر همــه ایــن مــوارد ،وقتی
بــازار ارز بــه طــور دســتوری کنتــرل میشــود و تحــت
تاثیــر عواملــی خــارج از ســازوکار بــازار قــرار میگیــرد،
تصمیمــات خلقالســاعه و منســوخ در بــازار طــا اجرایی
میشــود ماننــد تعطیــل کــردن معامــات فردایــی
بــازار طــا و از همــه اینهــا مهمتــر وقتــی چنیــن
اتفاقاتــی در بــازار ســرمایه رقــم میخــورد کــه در نوبــه
خــودش بیســابقه و منحصــر بفــرد اســت ،بطــوری کــه
ســهامداران خــرد بــه کلــی اعتمادشــان را نســبت بــه
ایــن بــازار از دســت میدهنــد و روزانــه شــاهد خــروج
میلیاردهــا تومــان از بــازار ســرمایه هســتیم ،مشــخص
اســت کــه ایــن پولهــا بــه بــازار مســکن میگریزنــد و

نفتــی صــورت میگیــرد کــه تحریمپذیــر نیســتند.
وزیــر نفــت گفــت :همچنیــن ایــن طرحهــا
اشــتغالزایی باالیــی دارنــد و از ظرفیــت خالــی
کارخانههــا اســتفاده میشــود و از طرفــی نقدینگــی
ســرگردان بــه ســمت تولیــد مــیرود.
وی ادامــه داد :در ایــن دو پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه
بالــغ بــر  600هــزار بشــکه نفتخــام بــه فــرآورده
تبدیــل میشــود؛ ظرفیــت پاالیشــگاه آبــادان 450
هــزار بشــکه اســت و جمــع ظرفیــت ایــن دو ،یــک
و نیــم برابــر پاالیشــگاه آبــادان اســت.
اوجــی بــا بیــان اینکــه «ایــن طرحهــا در پنــج ســال
آینــده بهرهبــرداری خواهنــد شــد و مــردم از منافــع
آن بهــره میبرنــد» ،گفــت :چهــار بانــک و چهــار
هلدینــگ بــزرگ کشــور در ایــن پروژههــا مشــارکت
میکننــد.
وی افــزود :در تأمیــن ادوات و تجهیــزات مشــکلی
نداریــم و عمــده چالــش تأمیــن منابــع مالــی اســت؛
طــی بررســی کــه انجــام دادیــم مشــخص شــد
 160میلیــارد دالر طــی هشــت ســال در بخــش
باالدســت صنعــت نفــت نیــاز بــه ســرمایهگذاری
داریــم کــه بــا اســتفاده از منابــع مالــی
هلدینگهــا و مشــارکت دادن مــردم،
عمــده پروژههــای اولویــتدار بــه
بهرهبــرداری میرســند.
وزیــر نفــت خاطرنشــان کــرد :از
ابتــدای دولــت ســیزدهم  80میلیــارد
دالر تفاهمنامــه و قــرارداد در
حــوزه میدانهــای نفتــی و گازی
و پتروپاالیشــگاهها امضــا کردیــم؛
 40میلیــارد دالر تفاهمنامــه نیــز
بــا گازپــروم روســیه در بخشهــای
مختلــف امضــا شــده اســت و مانعــی برای
آن وجــود نــدارد.
اوجــی در خصــوص
میــد ا ن
مشــتر ک

آزادگان گفــت :امــروز  190هــزار بشــکه نفــت از
میــدان نفتــی آزادگان کــه بــا عــراق مشــترک اســت
برداشــت میکنیــم؛ توســعه میــدان از منابــع داخلــی
وزارت نفــت ســالهای زیــادی طــول میکشــید،
بنابرایــن بــرای توســعه ایــن میــدان  6بانــک و
هلدینــگ بــزرگ اقتصــادی را مشــارکت دادیــم و
امیدواریــم در آینــده نزدیــک تفاهمنامههــا بــه
قــرارداد منجــر شــود و بــر ایــن اســاس؛  7میلیــارد
دالر طــی هفــت ســال ســرمایهگذاری خواهــد شــد
و تولیــد از ایــن میــدان نفتــی بــه  570هــزار بشــکه
خواهــد رســید.
ویافــزود :امــروز توســعه همــه میدانهــا بهوســیله
کارشناســان داخلــی انجــام میشــود و هیــچ
کارشــناس خارجــی در باالدســت و پاییندســت
مشــاهده نمیکنیــد.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه «نزدیــک  5هــزار حلقــه
چــاه تولیــدی داریــم کــه  700حلقــه چــاه کمبــازده
هســتند» ،گفــت :بــا اســتفاده از تــوان شــرکتهای
دانشبنیــان اینهــا را شناســایی کردیــم تــا
شــرکتهای دانشبنیــان بــا دانــش روز
ظرفیــت تولیــد ایــن چاههــا را افزایــش
دهنــد و در تولیــد شــریک باشــند.
وی ادامــه داد :از ظرفیــت پاالیشــی
فراســرزمینی نیــز اســتفاده کــرده و
نفــت را در چنــد کشــور فــرآوری
و بــه ارزش افــزوده بیشــتر
در بازارهــای هــدف تبدیــل
میکنیــم .
اوجــی تصریــح کــرد :در بحــث
اکتشــاف و توســعه و بهرهبــرداری
در میدانهــای نفتــی و گازی
در خشــکی و دریــا ،همــه
توانمندیهــا را داریــم و
بــرای حفــاری
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ســبب افزایــش تــورم در بــازار مســکن میشــوند ،اساســا
اگــر اتفاقــی غیــر از ایــن رونــد رخ بدهــد باید شــک کرد.
وی افــزود :بــه تمامــی مــوارد بــاال عــدم نظــارت بــر
بانکهــای خصوصــی را هــم اضافــه کنیــد ،البتــه بــه
اعتقــاد مــن نظــارت درســتی در خصــوص بانکهــای
دولتــی هــم وجــود نــدارد ،همانطور کــه نظارت درســتی
در بــورس و ســایر ســایر ارکانهــای اقتصــادی وجــود
نــدارد .اساســا بــا ادامــه ایــن رونــد ،چشــمانداز بــازار
مســکن متاســفانه همچنــان صعــودی اســت.
عرضه مسکن بسیار کمتر از تقاضای آن است!
مجیــد شــاکری دیگــر پژوهشــگر اقتصــادی در خصوص
دالیــل تــورم کــم ســابقه تیرمــاه مســکن در گفتوگــو
بــا خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری تســنیم ،گفــت« :وقتی
چش ـمانداز عرضــه در بــازار مســکن نامطلــوب اســت و
تحــرک قابــل توجهــی در ایــن خصــوص رخ نمیدهــد
طبیعتــا افزایــش قیمــت مســکن امــری بدیهــی بــه
حســاب میآیــد.
شــاید همیــن امــر اســت کــه رونــد تغییــرات قیمــت
بــازار مســکن را کمــی از تــورم جــدا کــرده اســت ،مــا در
شــهری مثــل تهــران بــه طــور طبیعــی ،یعنی بر اســاس
تقاضــای طبیعــی کــه در بــازار شــکل میگیــرد اعــم از
ازدواج و طــاق و مابقــی دالیــل کــه محــل بحــث مــا
نیســت ،حــدودا بــه ســالی  150هــزار واحــد مســکونی
بــه طــور قطعــی نیــاز داریــم در حالــی کــه حداقــل در
 3ســال گذشــته ساختوســاز مســکن از  35هــزار واحــد
در طــول یــک ســال باالتــر نرفتــه اســت».
وی افــزود :در چنیــن صورتــی کــه عرضــه نمیتوانــد
پاســخگوی تقاضــا باشــد طبیعــی اســت کــه مــا شــاهد
رشــد قیمــت در حــوزه مســکن باشــیم .ذکــر ایــن
نکتــه هــم در اینجــا الزم اســت کــه اساســا نــوع تعییــن
قیمــت متوســط در بافتهــای اصلــی در شــهر تهــران در
تعیینکننــده قیمت مســکن در ســطح کشــور هســتند
و در واقــع نوعــی پیشــران قیمــت مســکن در کشــور بــه
حســاب میآینــد .متاســفانه در  5ســال گذشــته فاصلــه
جــدی بیــن عرضــه و تقاضــای مســکن در کشــور بوجود
آمــده اســت کــه امــروز شــاهد اثــرات ایــن موضــوع
هستیم .
شــاکری در ادامــه گفــت« :یــک ســری تصمیمــات در
حــوزه مســکن گرفتــه میشــود یــا در گذشــته گرفتــه
شــده اســت کــه شــاید تصمیمــات خوبــی باشــند امــا
قطعــا ایــن تصمیمــات کافــی نیســتند .مثــا طرحهایی
نظیــر مالیــات بــر خانههــای خالــی یــا حــد بســتن برای
رشــد اجارههــا و از ایــن دســت اقدامــات کــه شــاید
اقدامــات خوبــی بــه حســاب بیاینــد اما بــه احتمــال زیاد
نمیتواننــد در مقابــل رشــد قیمــت مســکن مقاومــت
کننــد .اینهــا ابزارهایــی در دســت سیاســتگذار هســتند
کــه شــاید بــه عنــوان مســکنهای موقــت عمــل کنند و
بایــد بدانیــم کــه درمــان اصلــی نیســتند.
بحــث دیگــر کــه مطــرح میشــود ایــن اســت برخــی
میگوینــد ،مســکن بایــد از حالــت کاالی ســرمایهای
خــارج شــود کــه مشــخصا ایــن حــرف خیلــی دقیــق
نیســت چــرا کــه در آن صــورت موتور محرک ســازندگان
مســکن خامــوش میشــود و ســاخت مســکن کــه نیــاز
آن بــه شــدت در کشــور حــس میشــود ،دیگــر توجیــه
اقتصــادی نــدارد و طبیعتــا خــود ایــن موضــوع ســبب
افزایــش مجــدد قیمــت مســکن میشــود.
بــه نظــر مــی رســد عرضــه بافــت شــهری مســکونی
مناســب بتوانــد پیشــنهاد راهگشــایی بــرای وضعیــت
فعلــی مســکن باشــد .نیــاز بــه مســکن در درون شــهرها
بســیار اســت و طــرح هایــی کــه ســاخت و ســاز مســکن
در اطــراف شــهر هــا را در برمیگیــرد احتمــاال خیلــی
نمیتوانــد ســبب کنتــرل قیمــت مســکن در داخــل
شــهرها شــود .عرضــه بافــت مســکونی شــهری در
قالــب ساختوســاز خانههــای قدیمیتــر بــه صــورت
تجمیعــی و مجتمعســازی احتمــاال یکــی از راهکارهــای
مقابــل سیاســتگذار بــرای کنتــرل قیمــت مســکن در
شــهرها اســت».

اوجی :تفاهمنامه  ۴۰میلیارد دالری با گازپروم به زودی تبدیل به قرارداد میشود

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه «ارزش تفاهمنامههــا و
قراردادهــای امضــا شــده در وزارت نفــت بــه  ۸۰میلیارد
دالر رســیده» ،گفــت :تفاهمنامــه  ۴۰میلیــارد دالری با
گازپــروم بــه زودی تبدیــل بــه قــرارداد میشــود.
جــواد اوجــی ،وزیــر نفــت ضمــن تشــریح فعالیتهــای
وزارت نفــت در دولــت ســیزدهم ،دربــاره امضــای دو
مشــارکتنامه تأمیــن مالــی و تأســیس پتروپاالیشــگاه
«ســردار شــهید قاســم ســلیمانی» و پاالیشــگاه
«مرواریــد مکــران» اظهــار داشــت :ظرفیــت پاالیشــی
کشــور اکنــون  2میلیــون و  200هــزار بشــکه در روز
اســت؛ ظرفیــت تولیــد نفــت و میعانــات کشــور نیــز
حــدود  4میلیــون و  500هــزار بشــکه در روز اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه رونــد مصــرف بنزیــن و نفــت
و گاز در کشــور پیشبینــی میکنیــم اگــر ایــن
ســرمایهگذاریها اتفــاق نیفتــد در ســالهای آینــده
مشــکل تأمیــن داشــته باشــیم.
وزیــر نفت بــا بیان اینکــه «احــداث پتروپاالیشــگاهها از
ابتــدای دولــت ســیزدهم مــورد تأکیــد رئیسجمهوری
بــوده» ،گفــت :ایــن بخــش بــرای تأمیــن ســوخت،
تأمیــن امنیــت انــرژی ،همچنیــن بــرای جلوگیــری
از خامفروشــی مؤثــر اســت و از طرفــی محصــوالت
پتروشــیمی و فرآوردههــای مــا تحریمپذیــر نیســتند.
وی ادامــه داد :وزارت نفــت مصمــم شــد طــرح
پاالیشــگاهی  300هــزار بشــکهای را شــروع کنــد؛ طرح
آن از نظــر مکانیابــی و دانشفنــی در دولــت مصــوب
و در بودجــه  1401بــه وزارت نفــت تکلیــف شــد و در
کنــار آن ســاخت پاالیشــگاهی در مکــران مطرح شــده
اســت.
اوجــی بــا بیــان اینکــه «بزرگتریــن چالــش بــرای
احــداث پتروپاالیشــگاهها تأمیــن منابــع مالــی اســت و
در بحــث توانمنــدی ســازندگان و متخصصان مشــکلی
نداریــم» ،گفــت :بــرای تأمیــن مالــی دولــت کمــک
کــرد تــا از ســرمایهها و منابــع مالــی و نقــدی بانکهــا
و هلدینگهــای بــزرگ اقتصــادی اســتفاده کنیــم و
ایــن بانکهــا و شــرکتها در ایــن پروژههــا ســهامدار
شــدند؛ همچنیــن بــرای تأمیــن ســرمایه از بــازار بورس
انــرژی نیــز کمــک میگیریــم تــا از تــوان و مشــارکت
مردمــی نیــز اســتفاده شــود.
وی افــزود :بــا راهانــدازی ایــن د و
طــرح ،یکــی پاالیشــگاه و یکــی
پتروپاالیشــگاه ،خــوراک صنایع
تأمیــن
پاییندســت
میشــود و از طرفــی
امنیــت انــرژی تأمیــن
میشــود ،همچنیــن
صــادرات فرآوردههــای

چاههــا در دریــا همــه ظرفیتهــا در کشــور موجــود
اســت.
وی افــزود :یــک میلیــارد مترمکعــب ظرفیــت تولیــد
گاز و  3میلیــون و  813هــزار ظرفیــت تولیــد نفــت
اســت و در هیــچ بخشــی مستشــار خارجــی نداریــم.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه « 95میلیــون تــن
ظرفیــت محصــوالت پتروشــیمی داریــم کــه
توانمنــدی خوبــی بهشــمار مــیرود» ،گفــت:
بیشــترین مشــکل منابــع مالــی بــود کــه بــا رونــدی
کــه در پیــش گرفتیــم از منابــع مالــی بانکــی و
هلدینگهــا بــرای حــل مســئله اســتفاده میکنیــم.
وی ادامــه داد :در دولــت ســیزدهم  28قــرارداد
بــا ارزش بالــغ بــر یــک میلیــارد دالر در بحــث
جمــعآوری گازهــای مشــعل داشــتیم کــه عمــده
شــرکتهای طــرف قــرارداد خصوصــی بودهانــد
و خــود بــه ایــن گاز نیــاز دارنــد؛ وعــده دادیــم تــا
آخــر ایــن دولــت تکلیــف میدانهــای مشــترک و
جمــعآوری گازهــای مشــعل مشــخص شــود.
وزیــر نفــت در خصــوص وضعیــت صــادرات نفــت
و بازگشــت پــول حاصــل از آن خاطرنشــان کــرد:
پارســال تکالیــف وزارت نفــت در بحــث بودجــه
بهطــور کامــل تحقــق یافتــه اســت ،تحریمهــا
را دور زدیــم یــا بیاثــر کردیــم؛ ســال گذشــته از
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی  12.5میلیــارد دالر
بــه ســامانه نیمــا واریــز کردیــم.
اوجــی در خصــوص تفاهمنامــه  40میلیــارد دالری
شــرکت ملــی نفــت و شــرکت گازپــروم روســیه
گفــت :از زمــان ســفر رئیسجمهــور بــه روســیه
مذاکــرات جــدی بــا طــرف روســی را شــروع کردیــم.
روسهــا نیــز بــه ایــن موضــوع عالقهمنــد بودنــد.
ایــران و روســیه دو غــول گازی هســتند و منابــع
هیدروکربنــی عظیمــی دارنــد.
وی افــزود :روســیه  100میلیــارد بشــکه نفــت قابــل
برداشــت دارد و اکنــون روزانــه  7تــا  8میلیــون
بشــکه تولیــد میکنــد ،ایــران  153میلیــارد بشــکه
نفــت قابــل برداشــت دارد و تولیــدش روزانــه 3.8
تــا  4میلیــون بشــکه اســت ،مــا تــوان افزایــش
تولیــد نفــت را داریــم از ایــن رو بــرای تحقــق آن
برنامهریــزی انجــام شــده اســت.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد :مذاکــرات بــا طــرف روس
را در توســعه میدانهــای نفــت و گاز ،ســاخت
کارخانــه الانجــی ،ســوآپ و تجــارت فــرآورده و
گاز آغــاز کردیــم کــه بخشــی از آن بــه تفاهمنامــه
تبدیــل شــد؛ البتــه جــدای از آن 4 ،میلیــارد
دالر قــرارداد در توســعه میدانهــا نفــت و گاز
مشــترک بــا روسهــا در حــال اجــرا داشــتیم.

اقتصادی

کاهش منابع بانکی درگیر
بخش کشاورزی با کمک
تأمین مالی زنجیرهای

قائــم مقــام بانــک مرکــزی گفــت :بــدون
اســتفاده از تامیــن مالــی زنجیــرهای بایــد
آمــار بســیار باالیــی از منابــع بانکهــا را بــه
طــور مســتقیم بــرای بخــش کشــاورزی درگیــر
میکر د یــم .
اصغــر ابوالحســنی قائــم مقــام بانــک مرکــزی
در مراســم آییــن رونمایــی از نقشــه راه تامیــن
مالــی زنجیــرهای در بخــش کشــاورزی بــا
تاکیــد بــر کشــاورزی قــراردادی ،گفــت :در
موضــوع تامیــن مالــی زنجیــرهای دو موضــوع
مهــم وجــود دارد؛ نخســت میزانــی کــه تامیــن
مالــی در هــر رشــتهای صــورت میگیــرد ،مهــم
اســت و دوم اینکــه تامیــن مالــی بــه هــدف
مــورد نظــر اصابــت کنــد کــه ایــن موضــوع
اثریخشــی را هــم بــاال میبــرد.
وی افــزود :هــدف مــا ایــن بــود کــه کمتــر از
یکســال از شــروع فعالیــت دولــت ســیزدهم
از طــرح تامیــن مالــی زنجیــرهای کشــاورزی
قــراردادی رونمایــی کنیــم کــه خوشــبختانه
امــروز محقــق شــد.
ابوالحســنی تصریــح کــرد :اگــر چنیــن روشــی
وجــود نداشــت و شــیوهنامههای آن را تدویــن
نمیکردیــم ،بایــد آمــار بســیار باالیــی از
منابــع بانکهــا را بــه طــور مســتقیم بــرای
بخــش کشــاورزی درگیــر میکردیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تامیــن مالــی
زنجیــرهای بخــش کشــاورزی بــه طــور قطــع
باعــث رشــد تولیــد و افزایــش اشــغال خواهــد
شــد ،گفــت :در کنــار ایــن مســائل اگــر صنعتــی
کــردن و دانــش افزایــی را هــم داشــته باشــیم،
شــعار ســال یعنــی تولیــد ،دانــش بنیــان و
اشــتغالآفرین را محقــق خواهیــم ســاخت و
میتوانیــم صنعتــی کــردن کشــاورزی را نیــز
نهادینــه کنیــم.
* بهبــود اشــتغال روســتایی بــا اجــرای تأمیــن
مالــی زنجیــرهای کشــاورزی
بــه گــزارش تســنیم ،حمیــد آذرمنــد مدیــر
اداره تامیــن مالــی زنجیــره تولیــد بانــک
مرکــزی نیــز گفــت :بــا اجــرای روش تأمیــن
مالــی کشــاورزی قــراردادی شــاهد بهبــود
اشــتغال روســتایی ،بهبــود امنیــت غذایــی
کشــور ،افزایــش کارآیــی تخصیــص منابــع و
کاهــش فشــار بــر ترازنامــه بانکهــا در حــوزه
تأمیــن مالــی کشــاورزی و اشــتغال روســتایی
خواهیــم بــود.
وی افــزود :بــرای حــل مســئله بحــث تامیــن
مالــی زنجیــرهای بــه عنــوان یــک سیاســت
نویــن در جهــت ارتقــای روشهــای تأمیــن
مالــی در دســتور کار بانــک مرکــزی و شــبکه
بانکــی قــرار گرفــت .در ایــن زمینــه بــه طــور
خــاص کشــاورزی قــراردادی و تأمیــن مالــی
آن کــه بررســی تجربههــای جهانــی نشــان
میدهــد کــه روشــی کارآمــد هــم در حــوزه
کشــاورزی و هــم در حــوزه تأمیــن مالــی اســت،
در دســتور کار قــرار گرفــت.
مدیــر اداره تامیــن مالــی زنجیــره تولیــد بانــک
مرکــزی اظهــار داشــت :بــا همــکاری بانکهــا
و وزارتخانههــای تخصصــی بــه ویــژه وزارت
جهــاد کشــاورزی و وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،شــیوه نامــه تأمیــن مالــی کشــاورزی
قــراردادی تهیــه و تدویــن و بــه شــبکه بانکــی
کشــور ابــاغ شــد.
وی گفــت :امیــد اســت بــا اجــرای روش تأمیــن
مالــی کشــاورزی قــراردادی شــاهد بهبــود
اشــتغال روســتایی ،بهبــود امنیــت غذایــی
کشــور ،افزایــش کارآیــی تخصیــص منابــع و
کاهــش فشــار بــر ترازنامــه بانکهــا در حــوزه
تأمیــن مالــی کشــاورزی و اشــتغال روســتایی
باشــیم.
براســاس ایــن گــزارش« ،کشــاورزی
قــراردادی» روشــی از تولیــد اســت کــه از
طریــق آن ،تولیدکننــده (اعــم از اشــخاص
حقیقــی یــا حقوقــی کــه بــه صــورت مســتقیم
یــا از طریــق تشــکل تولیــدی معیــن ،بــر
اســاس قــرارداد بــا مجــری طــرح ،بــه تولیــد
محصــول میپردازنــد) از طریــق عقــد قــرارداد
بــا یــک مجــری طــرح ،نســبت بــه تولیــد
محصــوالت کشــاورزی اقــدام مــی کنــد.
تأمیــن مالــی در کشــاورزی قــراردادی مشــتمل
بــر تأمیــن مالــی تولیدکننــدگان بــرای کشــت
و تهیــه نهادههــای تولیــد ،تأمیــن مالــی
مجــری بــا هــدف تکمیــل زنجیــره ارزش،
خریــد نهادههــا ،مــواد اولیــه ،ماشــینآالت و
اقدامــات توســعهای و تأمیــن مالــی در راســتای
ارایــه خدمــات آموزشــی ،فنــی ،توســعهای،
دانشبنیــان و تحقیقاتــی بــرای ایجــاد ارزش
افــزوده در طــرح خواهــد بــود.
شــفافیت تأمیــن مالــی طرحهــا و افزایــش
کارائــی تخصیــص منابــع در بخــش کشــاورزی،
حمایــت از شــکلگیری زنجیرههــای یکپارچــه
کشــاورزی ،حمایــت از توســعه اشــتغال
روســتایی بــا روشهــای غیــر تورمــی ،کاهــش
هزینــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی ،حمایــت
از کشــاورزان بــا اســتفاده از کمکهــای
آموزشــی ،فنــی و تأمیــن نهادههــا در
ازای تنظیــم قــرارداد ،امــکان اســتفاده از
قراردادهــای کشــاورزی بــه عنــوان وثیقــه
تســهیالت و کمــک بــه امنیــت غذایــی کشــور
بهواســطه افزایــش پایــداری تأمیــن نهادههــا
از مزایــای ایــن روش اســت.

