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 ۱۰ درصد صنایع کوچک
صادرات محور می شوند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
۵۹ شرکت تولید صادراتی داریم گفت: برنامه ریزی شده 

۱۰ درصد صنایع کوچک صادرات محور شوند.
 ص��ادق نجفی در افتتاحیه نمایش��گاه توانمندی 
صنایع کوچک با بیان اینکه ۹۰ درصد صنایع کش��ور 
صنایع کوچک هس��تند، اظهار کرد: از ۸۴ هزار واحد 
صنعت��ی که پروانه بهره برداری گرفتند ۸۱ هزار واحد 
صنایع کوچک و متوسط هستند. وی افزود: کمتر از ۲ 
درصد از صنایع کشور در این نمایشگاه حضور دارند و 

هدف آن ها اطالع مردم از توان تولید کشور است.
نجفی با تاکید بر این مسئله که فعاالن تولیدی در 
صنایع کوچک اجازه نمی دهند پمپاژکنندگان ناامیدی 
پاسخ بگیرند، گفت: از همه مردم کشور دعوت می کنیم 
ب��رای بازدی��د از توانمندی ها و پیش��رفت های صنایع 
کوچک از نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک واقع 

در مصالی تهران، بازدید کنند.  ایسنا

 قطعات خودرو
در صدر فهرست کاالهای وارداتی

بررسی ۱۵ قلم کاالی عمده وارداتی نشان می دهد 
که ۴ ردیف به قطعات منفصله جهت تولید انواع خودروی 
سواری اختصاص دارد و در مجموع در چهار ماه نخست 
سال جاری قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری 

در صدر فهرست واردات قرار گرفته است.
بررس��ی آمار تجارت خارجی کشور نشان می دهد، 
طی چهار ماه نخست سال جاری قطعات خودرو در صدر 
فهرست اقالم عمده وارداتی به کشور قرار گرفته است، 
در ای��ن مدت 7۲6 میلیون دالر قطعات منفصله جهت 
تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی 
با س��اخت داخ��ل ۱۴ درصد تا کمت��ر از 3۰ درصد به 
کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱33 و ۵۴ صدم درصد افزایش را نش��ان می دهد، 
واردات این کاال در مجموع ۴ و 7۸ صدم درصد از سهم 

ارزشی کل واردات کشور را شامل می شود. 
بنابراین گزارش طی چهار ماهه نخست سال جاری 
قطع��ات منفصله جهت تولید اتومبیل س��واری با حجم 
سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر 
به ارزش ۱6۰ میلیون دالر در ردیف دهم کاالهای عمده 
واردات��ی جای دارد و با کاه��ش ۱۸ و ۴6 صدم درصدی 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل روبه رو بوده است. طی 
مدت مذکور ۱3۸ میلی��ون دالر قطعات منفصله جهت 
تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با 
ساخت داخل 3۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد وارد کشور 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد 
رشد ۵۰ و ۸۹ صدم درصدی آن هستیم. قابل ذکر است 
که قطعات مذکور در ردیف دوازدهم لیست اقالم وارداتی 

به کشورمان جای دارد. گمرک ایران

 ۱۰۶۰۰ تومان؛ قیمت مرغ گرم 
قیمت روز خرده فروشی هر کیلوگرم مرغ گرم در 

تهران ۱۰6۰۰ تومان اعالم شد.
 قیم��ت ه��ر کیلوگ��رم م��رغ گ��رم اس��تعالمی 
کش��تارگاه های ته��ران دی��روز ۹6۰۰ تومان و قیمت 

پخش این محصول ۹7۵۰ تومان است.
براس��اس اعالم اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی 
قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم از این محصول )کشتار 
تهران( در تهران ۱۰6۰۰ تومان، نرخ خرده فروشی مرغ 
ش��مال ۹۹۰۰ تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال 
در میدان بهمن ۹۰۰۰ تومان اس��ت. در اطالعیه این 
اتحادیه به اعضا آمده است که قیمت های اعالمی فوق 
نرخ اس��تعالمی بوده و آنها می توانید با توجه به فاکتور 
خرید رس��می و با احتس��اب ۱۰ درصد سود اقدام به 

فروش کنند.
بنابرای��ن گزارش در حالی که قیمت هر کیلوگرم 
مرغ گرم در س��طح ش��هر تهران در محدوده ۱۰6۰۰ 
توم��ان به فروش می رس��د ک��ه حداکث��ر قیمت این 
محصول در بازار براس��اس اعالم کارگروه تنظیم بازار 
بای��د ۸7۵۰ به فروش برس��د و در ص��ورت باال رفتن 
پیش از این ش��رکت پش��تیبانی امور دام برای تنظیم 

بازار این محصول باید اقدام کند.  تسنیم

ممنوعیت واردات برنج تمدید شد
 باتوجه به اعالم وزارت جهاد کش��اورزی به دلیل 
برداش��ت تولیدات برنج در کش��ور، ممنوعیت فصلی 

واردات برنج تا پایان شهریورماه تمدید شد.
علی اکب��ر مهرف��رد معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
در نامه ای ب��ه انجمن واردکنندگان برنج از ممنوعیت 

واردات برنج تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.
در این نامه آمده اس��ت: باتوجه به اس��تعالم های 
ب��ه عمل آمده توس��ط برخی واردکنن��دگان برنج، به 
اس��تحضار می رساند که مهلت واردات و ترخیص برنج 
به تاریخ ۹7/6/3۱ موکول و مجاز می باشد. مراتب طی 
نامه ش��ماره 7۵7/ ۹7/ م. مورخ ۹7/۵/۱۰ به سازمان 
توس��عه و تجارت ایران و گمرک جمهوری اس��المی 
ایران اعالم ش��ده اس��ت. خاطرنش��ان می گردد تغییر 
اعالم ش��ده فوق الذک��ر به مفهوم تخصی��ص ارز برای 
کلیه متقاضیان نیست. تخصیص ارز مطابق چارچوب 

و ضوابط مربوطه خواهد بود.  مهر

اخبار

تدوین برنامه های اشتغال با نگاهی نو 
سرپرس��ت وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی ب��ا بیان اینک��ه برنامه ها و 
سیاس��ت های دولت در این وزارتخان��ه را دنبال می کند، گف��ت: بیکاری فقر را 
تش��دید می کند و عوارض و آس��یبهای اجتماعی به دنبال دارد، به همین دلیل 

برنامه های اشتغال را با سرعت و نگاهی جدید ادامه خواهیم داد.
انوش��یروان محس��نی بندپی گفت:درپیش��برد اهداف دولت وظایفی برعهده 

وزارت تعاون، کار و وفاه اجتماعی اس��ت که با همکاری، همفکری، تعامل و اقدامات 
نوآورانه به سرانجام خواهد رسید. امیدوارم بار امانت بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشور 

را با یک نگاه علمی و تخصصی در جهت توانمندسازی به پیش ببرم.
وی اف��زود: بیکاری فقر را تش��دید می کند و عوارض و آس��یب های اجتماعی درپی 
دارد، بنابراین باید برنامه های اشتغال را با نگاه جدید و به سرعت ادامه بدهیم. در شرایط 

حساس کنونی نیازمند حمایت، دلگرمی و کار ویژه و نوآورانه هستیم.  وزارت کار

کسب و کار
توسعه صنایع کوچک با ثبات اقتصادی 
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:امکان رش��د و توسعه صنایع کوچک، تنها با 

ثبات اقتصادی کشور مقدور است.
 غالمحس��ین ش��افعی اظهار کرد: حمای��ت حاکمیتی از صنای��ع کوچک و 
متوس��ط نقش برجسته ای دارد. امکان رشد و توسعه صنایع کوچک، تنها با ثبات 

اقتصادی کش��ور مقدور اس��ت، باید بپذیریم که قابل پیش بینی بودن بخش تولید 
برای سرمایه گذاری نیز امری ضروری و الزم است وگرنه در غیر این صورت سرمایه به 

این بخش سرریز نخواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه در ش��رایط کنونی، هیچ طرحی زودبازده تر از داللی نیس��ت 
گفت: فراهم کردن بازاریابی در بازار های جهانی و حمایت مستمر از صنایع کوچک، باید 
برنامه ریزی ش��ده باشد. اولویت بندی در توس��عه صنعتی، مکان یابی در صنایع مختلف و 

ظرفیت سنجی صنایع از مهم ترین اقداماتی است که باید مد نظر قرار گیرد.  میزان

مسیر توسعه 
رایزنی برای تامین ارز ایرالین ها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی

دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی از رایزنی برای تامی��ن ارز مورد نیاز 
ایرالین ه��ا ب��ا نرخ دولت��ی خبر داد و گفت: با نرخ اعالمی س��امانه س��نا قیمت 

پروازهای خارجی دو برابر می شود.
مقصود اسعدی سامانی اظهار کرد: براساس این بخشنامه که به شرکت های 

هواپیمایی ابالغ شده، از این به بعد ارز مورد نیاز ایرالین ها براساس قیمت سامانه 
س��نا تامین می ش��ود. وی با بیان اینکه نرخ دالر در این سامانه حدود ۹۲۰۰ تومان 

اس��ت، افزود: در صورتیکه با این نرخ، ارز ایرالین ها تامین شود قطعا شاهد تغییر قیمت 
پروازهای داخلی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه میزان افزایش قیمت پروازهای خارجی نیز حدود ۱۰۰ درصد یعنی 
دو برابر خواهد ش��د، افزود: فعال نرخ پروازهای داخلی افزایش نیافته و در حال رایزنی و 

مکاتبه برای استفاده شرکت های هواپیمایی از ارز با نرخ دولتی هستیم.  تسنیم

ج مراقبت  بر

ب��ازار لوازم خانگ��ی تقریبا پس از  تعطیالت نوروزی، با نوس��اناتی بــــازار روز
مواجه ش��د و ه��ر قدر هفته ه��ا و ماه ها از س��ال 
گذش��ت اوضاع بازار بدتر شد؛ تا جایی که با وجود 
اختص��اص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان لوازم 

خانگی همچنان ش��اهد نوسانات قیمتی و حتی عدم 
فروش در بازار هستیم که نهایتا واردات این کاالها ممنوع 

اعالم ش��د که محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان 
ل��وازم خانگی گف��ت: هم اکنون وضعیت ب��ازار لوازم خانگی 
مناس��ب نیس��ت و اگر فروش��نده ای نمی تواند کاالی واحد 
صنفی خود را بفروش��د به دلیل احتکار نیست، چراکه دیگر 
نمی تواند آن را جایگزین کند و خالی شدن ویترین مغازه یا 
فروشگاه وجهه مناسبی ندارد، چراکه تولیدکنندگان، تولید 
خود را کاهش داده اند و با وجود آنکه فش��ار زیادی به دولت 
برای ممنوعی��ت واردات آوردند و اعالم کردند که می توانند 

بازار را تامین کنند، این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ماشین ظرفشویی و کولرگازی 
در میان لوازم خانگی به دلیل داشتن تکنولوژی خاص امکان 
تولید ندارد و هم اکنون با ممنوع ش��دن واردات آنها مشکالتی 

در بازار این نوع لوازم خانگی به وجود آمده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی یکی از دالیل 

مشکالت بازار از جمله گرانی را ناشی از کاهش ارزش 
پول ملی دانس��ت و گفت: وضعیت امروز بازار لوازم 
خانگی خوب نیس��ت و در صورتی که مس��ئوالن 
برنامه ری��زی نکنند، آینده خوب��ی را هم نمی توان 

برای آن متصور بود.
طحان پور در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه بازار 
شاهد پدیده نفروختن و احتکار بوده و این عوامل نیز خود 
در وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی بی تاثیر نبوده است، اظهار 
کرد: هیچ فروش��نده ای اگر کاال داش��ته باشد اقدام به احتکار 
و نفروخت��ن نمی کن��د. همان طور که تاکنون ش��اهد بوده ایم 
انبارهای کشف شده هیچ کدام به فروشندگان اختصاص نداشته 
اس��ت و همگی تولیدکننده یا واردکننده بوده اند. ما از برخورد 
با محتکران لوازم خانگی استقبال می کنیم و تاکنون همکاری 

مناسبی با دستگاه های نظارتی در این زمینه داشته ایم.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی تصریح کرد: 
مس��ئوالن اگر می خواهن��د بازار لوازم خانگی اصالح ش��ود 
بای��د آینده نگ��ری کنند و دس��ت از تصمیمات یک ش��به و 
غیرکارشناس��ی بردارند، چراکه به عنوان مثال آن زمان که 
می خواس��تند واردات لوازم خانگی را ممنوع کنند باید همه 
تولیدکنن��دگان را دور ه��م جمع می کردن��د و از آنها برای 
تامین بازار داخلی لوازم خانگی تعهد می گرفتند.  ایسنا 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطرح کرد؛
تناقض کاهش تولید با ممنوعیت واردات 

یک مقام مس��ئول گف��ت: تاکنون  خونه به  براساس پیش بینی ها باید 36۰ خونه 
هزار فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح می شد 
ک��ه در حال حاضر ۱۲۰ هزار فقره حس��اب بیش از 

برنامه افتتاح شده است.
ابوالقاس��م رحیمی انارک��ی درب��اره آخرین آمار 

صن��دوق پس انداز مس��کن یکم گفت: ای��ن صندوق در 
خردادم��اه ۹۴ آغاز به کار کرد که ت��ا نیمه مردادماه بیش 
از ۴۸۰ هزار فقره حساب افتتاح شده که تعداد سپرده های 

زنده این صندوق بیش از 3۵3 هزار فقره است.
وی ادام��ه داد: بی��ش از 7۰ هزار میلی��ارد ریال مجموع 
انباش��ت منابع در حس��اب های زنده صن��دوق پس انداز یکم 
تاکنون اس��ت. همچنین تع��داد واحدهای مس��کونی که از 
تسهیالت محل این صندوق خریداری شده است، بیش از 6۲ 
هزار و ۴۰۰ واحد اعالم شده که مجموع تسهیالت این واحدها 
۴6 هزار و 7۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود. ۲۰ هزار و 6۲۰ 
واحد فروخته شده از محل تسهیالت صندوق یکم متعلق به 

زوجین با مجموع ۲۱ هزار و ۲۱ میلیارد ریال بوده است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: با توجه به طراحی هایی که 
برای صندوق پس انداز مسکن یکم انجام گرفته بود، پیش بینی 
کرده بودیم ساالنه ۱۲۰ هزار فقره حساب افتتاح شود. در حال 

حاضر که سه سال تمام از زمان افتتاح حساب های صندوق 
مسکن یکم گذشته است، براساس پیش بینی ها باید 
تاکنون بین 36۰ تا 37۰ هزار فقره حس��اب مسکن 
یکم افتتاح می شد، ولی این پیش بینی ها درست نبود 
و در حال حاضر ۴۸۰ هزار حس��اب صندوق یکم در 

این بانک افتتاح شده است.
رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: از آنجایی که متناسب 
با مدل طراحی شده، از تسهیالت مسکن یکم استفاده نشده، 
ب��ه همین دلیل تاکنون با کمبود منابع مواجه نش��ده ایم اما 
همیش��ه در صندوق پس انداز مس��کن یکم با یک نگرانی در 

زمینه کمبود منابع به دلیل تجارب تاریخی روبه رو هستیم.
وی ی��ادآور ش��د: در صورتی ک��ه با کمب��ود منابع در 
صن��دوق یک��م مواجه ش��ویم، به س��رعت از س��ایر منابع 
اس��تفاده خواهیم ک��رد؛ زمان احتمالی مواجه��ه با کمبود 
منابع مش��خص نیست و تابع ش��رایط بازار مسکن خواهد 
بود. همچنین س��ایر بازارها نیز بر بازار مسکن اثرگذار است 
چرا که نقدینگی قابل توجهی در جامعه در جریان اس��ت و 
ای��ن ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه 
در ه��ر زمان می تواند بازارها را تح��ت تأثیر خود قرار دهد 
همان گونه که در چند ماه گذش��ته چنین ش��رایطی را در 

بازارهای سکه و ارز مشاهده کردیم.  مهر

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد
۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی مسکن یکم

ادامه از صفحه اول
این بسته مشتمل بر ۱77 بند سیاستی برای 
خ��روج از رکود بود که از این تع��داد ۱37 بند به 
صورت مس��تقیم و ۴۰ بند به صورت غیرمستقیم 
در راس��تای بندهای سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 
مقاومتی تعریف ش��ده بود دولتم��ردان همچنان 
مدع��ی بودند که این نس��خه جدی��د دولت عالوه 
ب��ر مدنظر قرار دادن مالحظ��ات بلندمدت و میان 
مدت؛ یک س��ند "کوتاه مدت" بوده و تمرکز خود 
را معط��وف به س��ال های ۹3 و ۹۴ کرده تا بتواند 
حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغال زایی 

را ایجاد کند.
در آن زمان دس��ت اندرکاران عالوه بر تشریح 
وضعیت اقتصادی کش��ور در آن زمان؛ نس��بت به 
اعالم بندهای سیاستی خود پرداختند و نکته قابل 
توجه در آن این بود که در این برنامه بخش تولید 
مورد توجه جدی دولت قرار گرفت به طوریکه در 
اکثر بندهای بس��ته یاد شده؛ سیاست هایی برای 
رفع مشکالت بخش تولید تعریف شده بود و مقرر 
بود با اجرای این سیاست واحدهای تولیدی رکود 
زده رونق پیدا کنند و بتوانند با تأمین نقدینگی به 

فعالیت اقتصادی خود بپردازند.
در حال حاضر که در مردادماه سال ۹7 هستیم؛ 
روزگذش��ته وزیر صنعت، معدن و تج��ارت از تقدیم 
بسته حمایت از تولید به دولت در هفته آینده خبر داد 
و با اعالم اینکه ۹۲ درصد از صنایع کش��ور را واحدها 

صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهد مدعی شده 
که این صنایع یک میلیون اشتغال دارند و ۱6.۸ درصد 

تولید ناخالص داخلی مربوط به این بخش است.

بسته های جدید
هرچند در ۴ س��ال پیش و همزمان با رونمایی 
بس��ته خ��روج از رکود اکثر کارشناس��ان اقتصادی 
نس��بت به این مساله هشدار دادند که در این بسته 
اقتص��ادی توجه جدی ب��ه بازارهای ارز، س��رمایه، 
مسکن، تولید کاال، تش��ویق صادرات نشده است و 
تنها بخش سیاست های پولی را شامل شده است و 
درپی این مساله باید نگران تشدید نرخ تورم و رکود 

موجود در بازار با اجرایی شدن این بسته بودند.
در هم��ان زمان ؛ فعاالن بخش صنعت معتقد 
بودند که این بسته با شرایط فعلی صنعت به جایی 
نخواهد رس��ید و بایس��تی به سمتی حرکت کنیم 
ک��ه به ج��ای تزری��ق منابع ب��ا هدای��ت عرضه و 
پاسخ مناسب نس��بت به آن گونه ای عمل شود تا 
تولیدکنندگان بتوانند کاالهای خود را با قیمت های 
پایین تری عرضه کنند و درپی آن بتوانند نسبت به 

کنترل تورم اقدام کنند. هرچند از ان زمان تاکنون 
اتفاق قابل توجهی در حوزه تولید و خروج از رکود 
رخ نداده جز اینکه تعداد کارخانه های ورشکس��ته 
و توقف خط تولید بیشتر شده اما نکته قابل توجه 
دراین میان آن اس��ت که چ��را متولیان این حوزه 
همواره گمان می برند با ارایه بسته جدید می توانند 
فکر چاره ای به حال اقتصاد و تولید کنند در حالی 
که تمام بسته هایی که تاکنون رونمایی کرده اند نه 
تنها دردی از اقتصاد نگش��وده بلکه بیش��تر نمکی 
ب��ر زخم تولیدکنندگان و فع��االن این عرصه بوده 

است. 

خطای چندباره
ح��ال با این وجود روز گذش��ته دوب��اره وزیر 
صنعت؛ معدن و تجارت با بیان اینکه امروز احداث 
واحدها کوچک صنعتی در اقتصادهای جهان نقش 
موثر دارد و نقش این صنایع در درآمدهای اقتصاد 

جهان بی بدلیل است. مدعی شده است که 
در ای��ران س��هم اش��تغال واحده��ا کوچک و 
متوس��ط حدود ۴۵ درصد اس��ت و این رقم نشان 

می دهد که این موضوع نیاز به توجه بیشتر دارد. و 
پیرو همین مس��اله باید توجه بیشتری به صادرات 

تولیدات بخش صنایع کوچک شود.
ش��ریعتمداری با این اس��تدالل که تاب آوری 
صنایع کوچک از عوامل ب��رون زای تولید کمتر از 
صنایع بزرگ اس��ت؛ مساله عدم قطعیت در حوزه 
سیاس��ت خارجی را مدنظر قرار داده و گفته است 
ب��ا این وجود انتظارات عقالیی منفی در واحدهای 
صنعت��ی به وجود آمده و به همین دلیل برای حل 
مش��کالت نیازمند کمک مجلس هس��تیم چراکه 
وضعیت صنعت امروز قابل مقایسه با شروع جنگ 
تحمیلی نیست و تامین نیازمندی های این واحدها 

نیازمند برنامه ریزی دقیق است. 

نکات مغفول
هرچند یک هفته تا رونمایی از بس��ته جدید 
دولت برای بهبود وضعیت تولید باقی مانده اس��ت 
اما امید می رود نکات مغفول مانده در بس��ته های 
قبلی که هیچ گاه به س��رانجام هم نرسید از جمله 
جلوگیری از حضور بخش های غیرمولد اقتصاد در 

کش��ور؛ ش��فافیت اطالعات برای حمایت از تولید 
و بهب��ود فضای کس��ب و کار؛ کاهش حضور افراد 
حقیقی در اقتصاد، توجه به »تورم فش��ار هزینه« 
و »انتظارات تورمی« در کنار »تورم فش��ار تقاضا، 
ض��رورت کنت��رل و کاه��ش ضری��ب فزاین��ده و 
همچنی��ن تاثیر تحریم ها بر بروز ش��رایط رکودی 
در اقتصاد کش��ور و نرخ رشد اقتصادی بخش ها و 
در نهایت مس��اله اقتصاد مقاومتی در بسته جدید 
دولت مدنظ��ر قرار گیرد چراکه ب��ر خالف برخی 
اظهارنظره��ا در ح��دود 3۰ درص��د از مش��کالت 
کنونی و رکود فعلی کشور به نقش موثر تحریم ها 
باز می گردد و اگر ارایه این بس��ته را نشان از عزم 
جدی دولت ب��رای رفع س��وءمدیریت ها و ناتوانی 
و البت��ه مقاوم��ت مدیران میان��ی در نظر بگیریم؛ 
متوجه خواهیم ش��د که در چنین ش��رایطی آنچه 
ک��ه می تواند به مدیریت تحریم ه��ا و بی اثر کردن 
آن و البته بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور کمک 
کند چیزی نیس��ت جز مبنا قرار دادن راهبردهای 

اقتصاد مقاومتی.
ب��ا این وج��ود اگر متولیان بنا دارند تا س��ر و 
س��امانی ب��ه اقتصاد کش��ور دهند به ج��ای آنکه 
بس��ته های متع��دد ارای��ه دهند ج��ا دارد تا برای 
یکبار هم که ش��ده صادقان��ه و روباز عملکرد خود 
را در بوت��ه نقد گذاش��ته و بنگرند که چرا در یک 
مسیرهای اشتباه به تکرار قدم می گذارند و عواقب 

تکرار این اشتباهات چیست؟

مع��اون نظارتی بانک مرکزی  باجـه ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه   هیچ پشـت 
برنامه ای برای افزایش تعداد بانک ها نداریم، گفت: 

بانک مرکزی از ادغام بانک ها استقبال می کند.
 فرش��اد حیدری درخص��وص ثب��ت زیان در 
صورت های مالی تعدادی از بانک ها، اظهار داشت: 
زیان ها تماما مربوط به یک دوره مالی نیست بلکه 
بخ��ش عمده ای از زیان برخی از بانک ها مربوط به 
ذخیره مطالبات مش��کوک الوصول است که عمدتا 
مربوط به تسهیالت پرداخت شده در سنوات قبل 
است که برای آنها ذخیره کافی گرفته نشده است 
و در این س��ال ها با شفاف س��ازی به عمل آمده به 
تدریج ای��ن اصالحات در صورت مالی این بانک ها 

منعکس شده است.
مع��اون نظارت��ی بانک مرکزی با بی��ان اینکه 
هم��ه بانک های دولت��ی و خصوص��ی را در قالب 
برنامه اصالح نظام بانک��ی، اصالح خواهیم کرد تا 
بانک ها به سمت سالمت و ثبات مالی و سودآوری 
حرکت کنند، گف��ت: امیدواریم در یک برنامه ۱۰ 
س��اله عملیات کلیه بانک های کشور شفاف تر شده 

و دارای استحکام و ساختار مالی استاندارد شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این برنامه 
۱۰ س��اله تع��داد بانک ها افزای��ش می یابد، گفت: 
هیچ برنامه ای برای افزایش تعداد بانک های کشور 

نداریم.
عضو هی��ات عامل بانک مرک��زی تاکید کرد: 
براس��اس سیاس��ت های کالن نظام، تعداد شعب و 
تع��داد بانک ها در کش��ور کافی اس��ت و نیازی به 
افزایش تعداد بانک نیس��ت اما از ادغام بانک ها در 

صورت تمایل آنها استقبال می کنیم.
حی��دری ادامه داد: هدف بان��ک مرکزی این 
است که به جای تعدد بانک ها، کشور دارای تعداد 
مناس��بی بانک با ثبات و س��المت مالی باش��د تا 
بتوانند ب��ا ارائه خدمات بهت��ر و ارزان تر به بهبود 

فضای کسب و کار کمک کنند.
مع��اون نظارت��ی بان��ک مرک��زی درخصوص 
تاخیر در برگزاری مجامع بانک ها گفت: به محض 
دریاف��ت صورت مالی بانک ها، با حسابرس��ان آنها 
جلس��ه ای برگزار و پس از بررسی، مجوز برگزاری 

مجمع را صادر می کنیم.

وی ادام��ه داد: بانک های��ی که هن��وز مجمع 
عموم��ی را برگزار نکرده اند، دو دس��ته هس��تند. 
دس��ته اول بانک هایی هس��تند که مجوز برگزاری 
مجمع را دریافت کرده اند اما خودش��ان مجمع را 

برگزار نکرده اند و دس��ته دیگر بانک هایی هستند 
که هنوز صورت های مالی حسابرسی شده خود را 

به بانک مرکزی تحویل نداده اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاس��خ به این 

پرس��ش که آیا بانکی وجود دارد که هنوز صورت 
مالی به بانک مرکزی نداده باشد، گفت: بله بعضی 
بانک ها هنوز صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده 

خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده اند.  فارس

معاون نظارتی بانک مرکزی؛
استقبال بانک مرکزی از ادغام بانک های فعلی

هزار   ۱۳۹ حدود  به  مرکزی  بانک  به  بانک ها  بدهی  مجموعه 
میلیارد تومان در پایان خردادماه افزایش یافته است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های گذشته همواره رو به 
رشد بود و در برخی مواقع و در قیاس دوره ای درصد باالیی افزایش 
را با خود به همراه داشته است؛ این یکی از معضالت شبکه بانکی به 
شمار می رود چراکه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی را عمدتا 
ناشی از بی انضباطی بانک ها و افزایش اضافه برداشت آنها می دانند 

که خود عاملی برای افزایش تورم به شمار می رود.
تازه ترین آمارها از این حکایت دارد که تا پایان خرداد ماه امسال 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۳۹ حدود  به  مرکزی  بانک  به  بانک ها  بدهی 
رسیده که در مقایسه با رقم نزدیک به ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی 
خردادماه سال گذشته تا ۳۷.۸ درصد افزایش دارد. این در حالی 
سال  در  ماه  همین  به  نسبت  گذشته  سال  خردادماه  در  که  است 
۱۳۹۶ بدهی بانک ها حدود ۱۳.۲ درصد افزایش یافته بود که در 

مجموع بیانگر افزایش درصد رشد در سال گذشته است.

در  را  مرکزی  بانک  به  بانک ها  تومانی  میلیارد  هزار  بدهی ۱۳۹ 
چند بخش می توان بررسی کرد. اول بدهی بانک های تجاری است که 
در خردادماه به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به 
سال های قبل کاهش دارد. به گونه ای که در خرداد سال گذشته ۸۵۰۰ 
میلیارد تومان و در همین ماه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹ هزار میلیارد 
بیشترین  که  تخصصی  بانک های  همچنین  بود.  شده  گذاشته  تومان 
حجم بدهی را در اختیار دارند، اکنون حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان 
به بانک مرکزی بدهکارند که این رقم در خرداد سال گذشته حدود 
۵۰ هزار میلیارد تومان و در همین ماه در سال ۱۳۹۵ تا ۵۶ هزار 
میلیارد تومان بوده است. بانک های خصوصی که درصد رشد بدهی 
آنها به بانک مرکزی در سال گذشته به بیش از ۲۰۰ درصد هم در 
برخی ماه ها رسید اکنون حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این 
رقم نسبت به دوره های قبل رشد دارد به طوری که برای خردادماه 
سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان و همین ماه در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳ 

هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود.  ایسنا

نمای نزدیک

سیاست روز اما و اگر های بسته حمایت از تولید را بررسی می کند؛

دغدغههایدیرباز؛بستههایبیاثر

ماجرای 3/4 میلیارد دالر 
درآمدی که از جیب دولت می رود

بررس��ی صورت مالی ۱۵ پتروش��یمی نشان  ل و می ده��د که درآمد ارزی آنه��ا بیش از هزینه پتـــــر
خوراکشان است و به راحتی می توانند نرخ خوراک خود را به صورت 

ارزی پرداخت کنند که احیای این رویه ضروری به نظر می رسد.
پس از گذش��ت چند ماه از اعالم تک نرخی ش��دن ارز از سوی 
دولت و الزام عرضه ارز صادر کنندگان عمده نظیر پتروش��یمی ها، 
فوالدی ه��ا و معدنی ها، با ن��ر خ ۴۲۰۰ تومان در س��امانه نیما، در 
واقعیت، این سیاست دولت توسط صادر کنندگان اجرایی نشد. حتی 
دولت برای تش��ویق پتروش��یمی ها، ارز 3۸۰۰ تومانی در محاسبه 

خوراک پتروشیمی ها اختصاص داد، اما به دلیل اختالف زیاد نرخ ارز 
مصوب ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار آزاد، پتروشیمی ها حاضر به ارائه 
تمام ارز خود در س��امانه نیما نشدند و همین مساله، در کنار برخی 

مسائل دیگر، باعث شکست سیاست ارز تک نرخی دولت شد. 
حال پس از گذش��ت 3 ماه از سیاس��ت ارز تک نرخی دولت، 
رئی��س جدید بانک مرک��زی از سیاس��ت های ارزی جدید دولت 
رونمای��ی ک��رد و ن��رخ ارز دیگری به ن��ام نرخ ارز ب��ازار ثانویه را 
به رس��میت ش��ناخت. طبق این سیاس��ت دولت، پتروشیمی ها، 
فوالدی ها، گازی ها، میعانات گازی ها و فروشندگان فرآورده های 
نفت��ی مجموعا به عنوان عرضه کنن��دگان ارز در بازار ثانویه عمل 
خواهند کرد و قیمت هم براساس عرضه و تقاضا کشف می شود. 

از آنجایی که س��هم ب��االی درآمدهای عملیات��ی واحدهای 
پتروش��یمی از مح��ل صادرات و به صورت ارزی اس��ت، جا دارد 

دولت در مدل دریافت هزینه خوراک پتروشیمی ها که به صورت 
ریالی صورت می پذیرد تجدید نظر کند.

روی��ه کنونی فرمول قیمت گذاری خوراک پتروش��یمی ها به 
صورت ارزی است اما همیشه با نرخ های تسعیر یارانه ای، به صورت 
ریالی از پتروشیمی ها دریافت می شود. در شرایط فعلی که اقتصاد 
کشور که به منابع ارزی پتروشیمی ها بیش از پیش وابسته است، 
تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها می تواند بخشی منجر به تضمین 

عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار داخل کشور شود.
در ابالغیه شماره ۵۰3۲۸۰ مورخ ۲6 دی ماه سال ۹۴ وزارت 
نفت، مبنای تس��عیر ن��رخ ارز در محاس��به ارزش ریالی خوراک 
پتروش��یمی ها، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی اعالم شده است. در 
شرایط فعلی اقتصادی کشور که دولت به شدت به دنبال افزایش 
منابع ارزی اس��ت، محاسبه خوراک پتروش��یمی ها توسط وزارت 

نفت به صورت ریالی منطقی به نظر نمی رسد. در واقع وزارت نفت 
می تواند بهای خوراک پتروش��یمی ها را ب��ه صورت ارزی دریافت 
نماید. این مدل تس��ویه به دلیل س��هم ب��االی درآمدهای ارزی 
پتروش��یمی ها از محل صادرات می تواند به راحتی صورت پذیرد 
چراکه پتروشیمی ها می توانند با تاخر یا تقدم در ارائه ارز خود بر 
بازار ثانویه ارز تاثیرگذار باش��ند، یا با عدم تزریق آن ایجاد اخالل 
در بازار کنند، اما در بخش تسویه ارزی خوراک در صورت اجرایی 
شدن چاره ای جز تسلیم ارز به دولت ندارند. به تعبیر دیگر میزان 
درآمد ارزی پتروشیمی ها بسیار بیشتر از بهای خوراک پرداختی 
به وزارت نفت اس��ت. براس��اس آمارپتروش��یمی هایی مورد نظر، 
درآمدهای ارزی باالیی نسبت به بهای خوراک پرداختی به وزارت 
نف��ت دارند و به راحتی می توانند میزان پرداختی بهای خوراک را 

از محل درآمدهای ارزی به صورت ارزی بپردازند.  مهر


