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 ركود بازار مسکن بنگاه هاي امالك را 
به فکر افزایش كميسيون انداخت

با كاهش 80 درصدي حجم معامالت مسكن صنف مشاوران امالك چنان 
دچار تنگناي مالي شده است كه پشنهاد افزايش كميسيون مشاوران 
امالكي را ارائه داده اس�ت، اين در حالي اس�ت كه در ايران مش�خص 
نيس�ت مبناي تعيين نرخ مس�كن چيس�ت و حال آنكه بازار مسكن 
هنوز يك س�ايت جامع و كامل خريد و فروش ندارد و گفته مي ش�ود 
حدود 160 هزار واحد صنفي مشاوران امالكي در كشور وجود دارد كه 
رش�د قارچ گونه آنها به كوچه هاي فرعي و بن بست نيز كشيده است. 
در حالي بازار مسكن در ركود سنگيني به سر مي برد و آمارهاي رسمي 
حكايت از كاهش حدود ۸۰ درصدي معامالت دارد كه رئيس اتحاديه 
مش��اوران امالك از پيش��نهاد افزايش كميس��يون بنگاه هاي امالك 
خبر داد. مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادي 
خبرگزاري تسنيم درباره پيشنهاد افزايش كميسيون مشاوران امالك 
اظهار كرد: پيشنهاد افزايش حق كميسيون بنگاه هاي امالك به يك 
درصد را كميسيون نظارت اتاق تهران داده ايم، اما هنوز اين پيشنهاد 

مورد بررسي قرار نگرفته است. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالك با تشريح جزئيات اين پيشنهاد گفت: 
پيشنهاد داده ايم تا براي معامالت تا 5۰۰ ميليون تومان ۰/5 درصد، از 
5۰۰ ميليون تا 7۰۰ ميليون تومان ۰/75 درصد، از 7۰۰ ميليون تومان 
به باال ۰/5 درصد و براي معامالت يك ميليارد تومان به باال نيز ۰/75 

درصد كميسيون به مشاروان امالك پرداخت شود. 
به گزارش »تسنيم«، در حالي رئيس اتحاديه مشاوران امالك از ارائه 
پيشنهاد افزايش كميسيون بنگاه هاي مسكن خبر داده كه بازار مسكن 
در يكي از عميق ترين ركودهاي خود به سر مي برد. افزايش قيمت در 
سال 97 و اوايل امسال شرايطي را به وجود آورده تا معامالت مسكن 

با كاهش حدود ۸۰ درصد روبه رو شود.  
به نظر مي رس��د كاهش معامالت مس��كن و به تبع آن كاهش درآمد 
مش��اوران امالك يكي از داليل ارائه پيشنهاد افزايش حق كميسيون 
بنگاه هاي مسكن است. در ايران مش��خص نيست مبناي تعيين نرخ 
مس��كن چيس��ت و حال آنكه بازار مسكن هنوز يك س��ايت جامع و 
كامل خريد و فروش ندارد و گفته مي ش��ود ح��دود 16۰ هزار واحد 
صنفي مشاوران امالكي در كشور وجود دارد كه رشد قارچ گونه آنها به 

كوچه هاي فرعي و بن بست نيز كشيده است. 
...................................................................................................

معاون وزير راه: 
 قادر به حل نامعادله قيمت تمام شده 

مسکن نيستيم
تعيين عش�قي قيمت مس�كن طي دهها س�ال گذش�ته و دپوي 
زمي�ن و س�اختمان ط�ي دهه�ا س�ال گذش�ته در ترازنامه هاي 
برخي از اش�خاص حقيق�ي و حقوق�ي چنان وضعيت ب�دي براي 
بازار مس�كن رقم زده اس�ت كه مع�اون وزير راه و شهر س�ازي به 
صراحت عنوان داش�ت: قادر نيس�تيم نامعادله قيمت تمام شده 
ي�ك واح�د مس�كوني ب�ا جي�ب خال�ي م�ردم را ح�ل كني�م. 
سيدمحمد پژمان، معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: اينكه تحقق 
بازآفريني و توليد مسكن بدون داشتن بدنه اجرايي در استان ها و بدون 
داشتن نقش در انتخاب مديران كار بسيار دشواري است اما با تكيه بر 
روحيه و توان انقالبي اين امر را مجدانه پيگيري مي كنيم. به دنبال شيوه 
و برنامه اي هس��تيم كه بدون اعتبارات بودجه اي دولت بتوانيم تحقق 

بازآفريني شهري را ميسر كنيم. 
پژمان با اش��اره به اينكه ساخت مس��كن كاري فني و حرفه اي است 
كه همه امكانات و لوازم آن در كش��ور موجود است، گفت: تنها دليلي 
كه توفيقي در اين موضوع وجود ندارد اين است كه ساخت مسكن با 
وضعيت اقتصادي خانوار گره خورده و ب��ه همين دليل هم حل آن از 

عهده ما خارج است. 
وي تصريح كرد: قادر نيس��تيم نامعادله قيمت تمام ش��ده يك واحد 
مس��كوني با جيب خالي مردم را حل كنيم و فقدان اش��تغال و درآمد 
كافي در تمام حوزه ها به ويژه تأمين مسكن دردسر ساز شده است كه 

اميدواريم بتوانيم اين مشكالت را حل كنيم. 
...................................................................................................

 علت زمين خواري ها در ایران 
نبود اطالعات كاداستر است

ع�دم اخ�ذ مالي�ات در ح�وزه  ام�الك و مس�كن و همچني�ن 
زمين خواري هاي گسترده مسئله اي است كه رئيس اسبق سازمان 
امور مالياتي علت آن را نبود اطالعات كافي در اين حوزه به دليل 
عدم اجراي طرح كاداستر )كددار كردن امالك( ارزيابي مي كند. 
به گزارش »ايس��نا«، عدم اجراي طرح هاي مالياتي در حوزه مسكن و 
امالك مسئله اي است كه باعث به وجود آمدن مشكالت زيادي در اين 
حوزه شده است. يكي از اين مشكالت بروز دالل بازي ها، تكرار معامالت 
صوري و س��اختگي مكرر با بهاي باال براي اثر گذاري در رشد قيمت ها 
در حوزه مسكن است كه عالوه بر افزايش قيمت ها، باعث ركود نسبي 

فعاليت هاي ساخت وسازي هم شده است. 
به جريان درآمدن حجم عظيمي از سرمايه هاي در گردش براي انجام 
دالل بازي ها در حوزه مسكن باعث شده تا فعاليت هاي مولد جذابيت 
كمتري براي سرمايه گذاران داشته باشند،اما سؤال اين است كه چرا 
از ابزارهاي مالياتي براي كنترل اين دالل بازي ها اس��تفاده نمي شود؟ 
سؤالي است كه رئيس اسبق سازمان امور مالياتي پاسخ آن را در عدم 

وجود اطالعات كافي در حوزه امالك و مسكن جست وجو مي كند. 
  هر ملك بايد يك كد داشته باشد

علي اكبر عرب مازار در گفت وگو با »ايس��نا« با اشاره به عدم اجراي 
طرح هاي ماليات بر امالك در كشور، علت اين امر را در عدم وجود 
اطالعات دقيق ارزيابي كرد و گفت: زماني كه به اشخاص يك كد ملي 
مي دهيم بر اساس آن همه اطالعات مربوط به يك فرد ثبت مي شود؛ 
در حوزه امالك و مس��كن هم بايد همين اتفاق بيفتد به طوري كه 
با دادن يك ك��د به هر ملك، هم��ه اطالعات مربوط ب��ه مالكيت و 
قيمت آن قابل رصد باشد. رئيس اسبق سازمان امور مالياتي با بيان 
اينكه از سال 1۳5۲ تا به حال مس��ئله كددار كردن امالك دغدغه 
سياست گذاران بوده است، اضافه كرد: با اين حال سازمان ثبت اسناد 
و امالك تا به حال به داليل مختلف از زير بار مس��ئوليت انجام اين 

طرح شانه خالي كرده است. 
او يك��ي از داليل اصل��ي انج��ام زمين خواري ها را ع��دم اجراي طرح 
كاداستر)كددار كردن امالك( در كشور ارزيابي كرد و گفت: اگر مطابق 
با طرح كاداستر همه امالك داراي كد شوند، اطالعات هر نقطه اي روي 
نقشه مشخص مي شود. انجام اين طرح مطالبه اي است كه بايد سازمان 
ثبت اس��ناد و امالك آن را اجرا كند؛ بعد از اجراي اين طرح است كه 

زيرساخت  اجراي طرح هاي مالياتي فراهم مي شود. 
عرب مازار با طرح اين سؤال كه چرا طرحي همچون كد ملي به راحتي 
انجام ش��د، اما طرحي به اهميت كددار كردن ام��الك هنوز عملياتي 
نشده اس��ت،ادامه داد: جداي از بحث مهم ماليات بر امالك كه منافع 
زيادي براي جامعه دارد، اگر در يك منطقه اي س��يل يا زلزله بيايد و 
مرزبندي  امالك را از بين ببرد، مبناي دقيق اطالعاتي براي بازسازي 

مرزها وجود ندارد. 
مح�دوده بن���دي ي��ا حدن��گاري ي��ا كاداس��تر)Cadastre( يك 
نوع فهرس��ت نقش��ه ب�رداري ثبت�ي اس��ت، به اين معن�ا كه آن نوع 
نقش���ه ب�رداري ارزش حقوق�ي داش���ته باش��د و بت�وان بر اس�اس 

مرزه�اي آن سن�د مالك�يت را صادر كرد.

معافيت سرمایه از ماليات براي اقتصاد 
ایران دردسر ساز شده است

ي�ك اقتص�اددان ب�ا انتق�اد از اعم�ال تبعي�ض  در معافيت هاي 
ماليات�ي ب�ه نف�ع »س�رمايه ها« گف�ت ك�ه اي�ن حمايت ه�ا 
بخ�ش  بزرگ ش�دن  باع�ث  يك جانب�ه،  معافيت ه�اي  و 
مال�ي در اقتص�اد نس�بت ب�ه بخش ه�اي مول�د شده  اس�ت. 
در اي�ران 82 ميلي�ون نف�ري، فق�ط 6 ميلي�ون م�ؤدي مالياتي 
وجود دارد اي�ن امر بدان معني اس�ت ك�ه حاكميت يا س�ازمان 
ام�ور ماليات�ي اطالع�ي از درآم�د عم�وم م�ردم جامع�ه ندارد

به گزارش »ايس��نا«، علي نصيري اقدم - عضو هيئت علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي - در نشستي علمي با موضوع الگوي مناسب ماليات 
بر درآمد اشخاص، با انتقاد از معافيت هاي گوناگوني كه براي سرمايه ها 
در نظر گرفته شده اس��ت، اظهار كرد: توجيه اين معافيت هاي مالياتي 
بر اساس اصول اقتصادي حمايت از توليد است، در حالي كه امروزه ما 
مي دانيم اي��ن حمايت ها و معافيت هاي يك جانبه باعث بزرگ ش��دن 
بخش مالي اقتصاد نس��بت به بخش هاي مولد شده اس��ت. اين پديده 
در دنيا هم رخ داده و و در حال حاضر يك شكست ساختاري در سهم 

سرمايه و نيروي كار ديده مي شود. 
او با بيان اينكه هيچ دليلي براي اعمال تبعيض مالياتي به نفع سرمايه ها 
وجود ندارد، ادامه داد: در ابتدا بايد حداقل هاي زندگي براي شهروندان 
فراهم شود و س��پس همه ش��هروندان با هر درآمدي به عنوان مؤدي 
مالياتي شناخته ش��وند. بعد از اين مرحله مي توان به نسبت درآمد و 
رفع نيازهاي اوليه شهروندان، به هركدام از آنها نوعي معافيت  مالياتي 

تخصيص داد. 
اين عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با تأكيد بر اينكه همه 
درآمدها بايد مشمول ماليات ش��وند، به بررسي عملكرد سازمان امور 
مالياتي نيز پرداخت و گفت: تا زماني كه نظام مالياتي كشور تفصيلي 
و پرونده محور باشد، نمي تواند ماهيت درآمدها را فهم كند و به همين 

خاطر ماليات ستاني هم مختل مي شود. 
او با تأكيد بر اينكه بايد يك موتور شناس��ايي مالياتي راه اندازي شود، 
خاطرنشان كرد: هر كدام از ايرانيان بايد به عنوان يك مؤدي مالياتي 
شناسايي شده و بر اساس هر كد ملي، زماني كه يك حساب بانكي باز 
شود يا يك نقل و انتقال مالي انجام شود، س��ازمان امور مالياتي از آن 

آگاهي پيدا كند. 
نصيري اقدم با بيان اينكه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته فاصله 
بين تعداد ش��هروندان با تعداد مؤديان مالياتي بسيار كم است، اظهار 
كرد: اين در حالي اس��ت كه طبق آمارهاي موج��ود، در ايران فقط 6 

ميليون مؤدي مالياتي وجود دارد. 
براي اينكه حاكميت بتواند اصل ش��موليت عام مؤدي��ان مالياتي را 
رعايت كند بايد بتواند جريان ورود و خروج پول ها را تشخيص دهد، 
در غير اين صورت در جريان تعارض منافع، عده اي برنده و عده اي هم 

بازنده خواهند بود. 
...................................................................................................

وزير امور اقتصادي و دارايي:
 چگونگي واگذاري سرمایه ها و دارایي ها 

از اصل خصوصي سازي مهم تر است
وزير اقتص�اد گفت: خصوصي س�ازي باي�د در راس�تاي افزايش 
كارآي�ي اقتص�ادي باش�د و نه چ�وب ح�راج زدن ب�ه دارايي ها، 
مولد سازي دارايي ها در هر استان بايد به سود همان استان باشد. 
به گزارش اقتصادآنالين به نقل از »ايلنا«، فرهاد دژپس��ند در نشست 
علمي مس��ائل اقتصادي كالن كش��ور در دانش��گاه اصفه��ان افزود: 
خصوصي سازي بايد در راستاي افزايش كارآيي اقتصادي شكل بگيرد و 
در اين راستا بايد برخي واگذاري ها درست و منطقي پيش رود. چگونگي 
واگذاري سرمايه ها و دارايي ها از خود خصوصي سازي مهم تر است و بايد 

اين نكته مهم را همواره مد نظر قرار داد. 
وي افزود: مولدسازي دارايي ها بايد به گونه اي باشد كه بتوان آن را براي 
حل معضالت و مشكالت اقتصادي خرج كرد. در شرايط كنوني كشور 
بايد بيش از گذشته از انديشه و نظرات متخصصان اقتصادي و مديريت 
بهره گيري كرد و بر همين اساس 1۰ هسته مشاوره انديشه ورز در تهران 
متشكل از ۲۰۰ صاحب نظر شكل گرفته تا بتوان موضوعات اقتصادي 

را تجزيه و تحليل كرد. 
شبكه تحليلگران جوان اقتصادي متش��كل از صاحبنظران جوان در 
رشته هاي مديريت، حسابداري، اقتصاد و رشته هايي از اين دست براي 

ايده پردازي و مشاوره تشكيل شده است. 
وزير اقتصاد با بيان اينكه وضعيت فعلي اقتصادي در ايران آزموني براي 
اقتصاددانان به شمار مي رود، گفت: هر نظريه پرداز اقتصادي مي تواند 
نسخه اي براي برون رفت از اين شرايط ارائه كند و ما در وزارتخانه آماده 

دريافت تمامي نظرات و پيشنهادات كارشناسان امر هستيم. 
وي با بيان اينكه ن��رخ ارز دچار جهش عوامل برون زا ش��ده، گفت: 
اين موضوع اثر خود را بر روند توليد مي گذارد و بايد اصالح ش��ود. 
همچنين ۸5 درصد واردات كشور به كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي 

اختصاص دارد. 
وزير اقتصاد با بيان اينكه مولدس��ازي دارايي هاي دولت در هر استان 
بايد صرف پيشرفت همان منطقه شود، اظهار داشت: در اين خصوص 
مي توان واگذاري ها را به صورت اجاره به ش��رط تملي��ك يا واگذاري 
مديريت پيش برد. وضعيت اقتصادي كشور در سال جاري در مقايسه با 
سال گذشته بهتر شود. به كارگيري تئوري هاي اقتصادي در زمان حاضر 

بيش از گذشته حس مي شود.

بر اساس آمارها 

19درصدمردانو35درصدزنانبیخیالشغلشدهاند
بررس�ي آم�ار مرب�وط ب�ه عل�ت ع�دم 
جس�ت وجوي كار توس�ط كارجوي�ان و 
جوانان نش�ان مي دهد كه در س�ال گذشته 
1۹ درصد م�ردان و ح�دود ۳۵ درصد زنان 
بيكار از پيدا ش�دن ش�غل نااميد ش�ده اند. 
ب��ه گ��زارش »ايس��نا«، بررس��ي عل��ت عدم 
جست وجوي كار توسط مردان و زنان غيرفعال 
جوياي شغل در سال گذشته بيانگر آن است كه 
عوامل مختلفي مانع جست وجوي كار شده كه 
از جمله آنها تحصيل، مسئوليت هاي شخصي و 
خانوادگي، در انتظار ج��واب كارفرما و بيماري 
بوده است. بر اساس نتايج مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت كار در س��ال 1۳97 بيشترين 
علت عدم جست وجوي شغل در سن كار نبودن، 
مسئوليت هاي شخصي و خانوادگي و تحصيل 
و آموزش بوده اس��ت به نحوي كه 4۳/7 درصد 
جويندگان كار به دليل داشتن مسئوليت هاي 
ش��خصي يا خانوادگي و بي ني��ازي از انجام كار 

دنبال كار نبوده اند. 
حدود ۲6/۲ درصد افراد زير سن كار بوده و ۲1/۳ 
درصد به دليل اشتغال به تحصيل يا آموزش در 

جست وجوي كار نبودند. 
دلسرد شدن از جست وجوي كار نيز بخشي از 
جمعيت بيكاران را شامل شده به نحوي كه 1/ 1 
درصد از علت عدم جست وجوي كار در مردان و 
زنان طي سال گذشته به دليل نااميدي و دلسرد 

شدن، تالشي براي پيدا كردن كار نكرده اند. 

عده ديگري از افراد به دليل در انتظار فصل كار 
ماندن و نتيجه اقدامات انجام شده، جست وجوي 
ش��غل خود را متوقف كرده اند كه ۰/4 درصد از 
جمعيت بيكاران را تشكيل مي دهند. همچنين 
۲ ميليون نفر از افراد معادل ۳/7 درصد به دليل 
بيماري، ب��ارداري و ناتواني جس��مي موقت از 

يافتن شغل صرفنظر كرده اند. 
   1۹ درصد مردان از يافتن كار دلس�رد 

و نااميدند
 بررسي آمار مربوط به علت عدم جست وجوي 

كار توسط كارجويان و جوانان بيانگر آن است 
كه در سال گذش��ته 19 درصد مردان و حدود 
۳5 درصد زنان بيكار از پيدا شدن شغل نااميد 

شده اند. 
اين بررس��ي نش��ان مي دهد در س��ال 1۳97 
نزدي��ك ب��ه ۲۳/5 ميلي��ون نف��ر ب��ه دلي��ل 
مسئوليت هاي ش��خصي و خانوادگي يا بي نياز 
ب��ودن، 11/5 ميليون نفر به دلي��ل تحصيل يا 
آموزش و 14/1 ميليون نفر ب��ه دليل آنكه زير 
س��ن كار بوده اند تمايلي به پيدا كردن ش��غل 

نش��ان نداده اند كه از اين جمعيت حدود 5۳7 
هزار نفر به دليل دلسرد شدن و نا اميدي از پيدا 

كردن كار ديگر به دنبال كار نبوده اند. 
جمعي��ت كش��ور در س��ال 1۳97 ب��راي 
خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي، نزديك 
به ۸1 ميليون نفر برآورد شده كه حدود 14/1 
ميليون نف��ر آن زير 1۰ س��ال و 5/1 ميليون 
نفر 65 س��اله و بيشتر هس��تند. بررسي هاي 
آماري نش��ان مي دهد حدود 5۳/9 ميليون 
نفر از جمعيت كشور در هيچ يك از دو گروه 
ش��اغالن و بيكاران قرار نگرفت��ه و جمعيت 
خارج از نيروي كار محسوب مي شوند،  از اين 
رو به نظر مي رسد قش��ر عظيمي از جمعيت 
كشور غير مولد باشند. حدود ۳5/4 ميليون 
نفر از جمعيت خارج از نيروي كار نيز در گروه 
سني 64- 1۰ س��اله قرار دارند كه نزديك به 
65/6 درص��د از جمعيت مذك��ور را به خود 

اختصاص داده اند. 
گزارش مركز آمار ايران از وضعيت نيروي كار 
نشان مي دهد كه در بهار امسال از مجموع ۲7 
ميليون و ۳۳9 ه��زار و 4۳1 نفر جمعيت فعال 
كش��ور، ۲4 ميلي��ون و ۳۸۲ ه��زار و 744 نفر 
شاغل و ۲ ميليون و 956 هزار و 6۸7 نفر بيكار 
بوده اند. نرخ مشاركت اقتصادي كشور در بهار 
امسال 4۰/6 درصد بوده و حاكي از آن است كه 
مردان با 65 درصد بيش��ترين ميزان مشاركت 

اقتصادي را داشته اند.

مبارزه با مفاسد 

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

اقتص��ادي در 
س�طح كالن از 
يكسو و خط و نشان رئيس كل بانك م�ركزي 
براي بانك ها مبني بر اينكه دوران تخطي از 
مقررات به سر  آمده است، اين نويد را مي دهد 
كه عالوه بر عودت بخ�ش قابل مالحظه اي از 
منابع به يغما رفته بانك ها توسط ابر بدهكاران 
بانكي ، منابع بانك ه�ا در كانال صحيحي در 
اقتصاد به كار گرفته شود ،بدين ترتيب به نظر 
مي رس�د تكليف مطالبات مع�وق بانك ها و 
برخورد قضايي با عوام�ل توليد معوقات در 
ح�وزه بان�ك ب�ه زودي روش�ن ش�ود. 
از آنجايي كه اقتصاد ايران بانك محور اس��ت و 
عموماً 7۰ الي ۸۰ درصد حج��م نقدينگي كل 
كش��ور در قالب س��پرده بلندمدت نزد بانك ها 
اس��ت، كاركرد اين بخش در اقتص��اد ايران از 
اهميت قابل مالحظه اي برخوردار است،  اما در 
اثر ضعف نظارت و گردن كشي برخي از بانك ها 
چنان يغماگران بانفوذ به منابع عاريتي بانك ها 

زده اند كه حجم مطالبات معوق بانك ها چندين 
سرو گردن از سرمايه بانك ها باال تر زده است،  در 
عين حال بانك ها در عموم پرونده هاي مفاسد 
اقتصادي مرتبط با س��اير بخش هاي اقتصادي 
اعم از پرونده شخص حقيقي و حقوقي يك پاي 
ثابت جرم بودند كه اين ولنگاري در حوزه بانكي 
عالوه بر ايج��اد خطر براي ح��وزه تأمين مالي 
اقتصاد ايران عماًل بازارهاي كشور را با ريسك، 

تورم و نوسان همراه كرده بود. 
   نصف شعب بانك ها اضافه اند

در اين ميان باي��د افزود ك��ه در اقتصاد دولتي 
و نفتي ايران و در ش��رايطي كه هنوز شفافيت 
ساختاري توس��عه نيافته بود و فضاي كسب و 
كار نيز چالش هاي فراواني داشت به يكباره در 
اواخر دولت اصالحات مقوله بانك هاي خصوصي 
اجرايي ش��د و نتيجه آن ش��د كه حوزه بانك با 
سياست و قدرت گره خورد، به طوري كه امروز 
به اعتقاد معاون وزير اقتص��اد نيمي از ۲۳هزار 
شعبه بانكي موجود در كشور مازاد است و وجود 
تعداد زيادي بانك با ش��عبه هاي ف��راوان عماًل 

باعث شده تا اقتصاد از وضعيت مردمي بودن و 
سرمايه گذاري مس��تقيم مردم در فعاليت هاي 
اقتصادي خارج شود و بانك ها با پرداخت سود 
تضمين ش��ده براي مدتي مديري��ت و مالكيت 
پول عظيمي كه گاهي دهها برابر سرمايه اوليه 

اندك آنها است را در اختيار بگيرند. هم اكنون 
از نقدينگي بيش از ۲۰۰۰هزار ميليارد توماني 
بيش از 15۰۰ه��زار ميلي��اردش تحت عنوان 
سپرده بانكي بلندمدت در اختيار بانك ها است، با 
اين معادله تصور كنيد اشخاص با نفوذ يا به دنبال 
بانك بودند يا اخذ تسهيالت بانكي به طوري كه 
معوقات بانكي بيش از 1۰۰هزار ميليارد توماني 
مسئله اي اس��ت كه حوزه بانك و دستگاه هاي  

نظارتي و قضايي را درگير خود كرده است. 
از س��وي ديگر، هر چند طي سال هاي گذشته 
مفاسد متعدد و متنوع شدت گرفت و اين تئوري 
تقويت ش��د كه عده اي با توس��عه مفاسد قصد 
نااميدي مردم و ناكارآمد جلوه دادن سيستم را 
دارند، اما خوشبختانه اين روزها  با برخوردهاي 
قاطع دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي شاهد 
دلگرمي مردم و بازگشت جوانه اميد به دل مردم 

ايران براي برقراري عدالت در كشورهستيم. 
   تخطی از قانون ممنوع 

در همين راستا در شرايطي كه پيوسته يك 
پاي فس��اد اقتصادي در بانك ها است و اغلب 
مفسدان اقتصادي بدهكار بانكي هم هستند، 
عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي در 
پست اينستاگرامي خود تأكيد كرد: بانك ها 
توجه كنند كه دوره تخط��ي برخي از آنها از 
مقررات ابالغي و برخي نس��بت ه��ا، به ويژه 
درصدهاي س��هامداري، اج��راي حاكميت 
ش��ركتي، اعطاي برخ��ي وام ه��اي خاص، 
خصوصاً به اش��خاص و ش��ركت هاي مرتبط 

به سرآمده  است.
همت��ي ادام��ه داد: بانك ها باي��د در چارچوب 
برنامه هاي بانك مركزي براي اصالح نظام بانكي، 
دستورالعمل ها و تصميمات جدي و قاطعي كه 
در بانك مركزي اتخاذ و به آنها ابالغ خواهد شد، 

با جديت تمام پيگيري واجرا نمايند. 
رئيس كل بانك مركزي با اش��اره ب��ه اقدامات 
انجام گرفته در بازار ارز تأكي��د كرد: همانگونه 
كه فعاالن اقتصادي و مردم آگاهي دارند، بازار 
ارز پس از يك دوره س��خت كه بيشتر از ناحيه 
فش��ارهاي خارجي و تحريم هاي همه جانبه و 
انتظارات منفي ناشي از آن بود، در دوره اخير، 
تدريجاً به س��مت پايداري و پيش بيني پذيري 

حركت مي كند. 
وي افزود: بنده همچنان بر عهد و برنامه يكسال 
پيش خود مبني بر صيانت از ذخاير بانك مركزي 
پابرجا هستم و به صورت فزاينده به تقويت آن 

اهتمام جدي دارم.

هشدار رئيس كل بانك مركزي به بانك ها 

دوران تخطي از مقررات بانك مركزي به سر آمد

سرپرس�ت س�ازمان توس�عه تج�ارت گفت: 
امروز آمارهاي تجارت جهاني نش�ان مي دهد 
كه با وجود عضويت 164 كش�ور در س�ازمان 
تج�ارت جهاني، همچن�ان بالغ ب�ر 80 درصد 
از تج�ارت جهان در س�طح منطق�ه اي انجام 
مي شود و اين در حالي است كه سهم كاالهاي 
ايران�ي در بازار منطق�ه، تنها ۳ درص�د از كل 
واردات همس�ايه ها را تش�كيل مي ده�د. 
محمدرضا مودودي در گفت وگو با »ايسنا« اظهار 
كرد: اي��ران بايد تالش كند با برق��راري پيمان ها 
و قراردادهاي جديد، به س��مت تعرفه ترجيحي 
حركت كند و از اين طريق نفوذ خود در منطقه را 
باال ببرد. سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره 
به دو گروه متفاوت از همسايه هاي ايران تصريح 

كرد: گروهي از همسايگان ما در شرايطي نيستند 
كه بتوان با آنها تجارت با تعرفه  ترجيحي را پيش 
برد. براي مثال افغانستان يا عراق در حال حاضر 
كاالي صادراتي خاصي ندارن��د كه بتوان در ازاي 
دريافت امتياز صادراتي، براي واردات كاالهايشان 
امتيازي در نظر گرفت. جداي از آن ايران حضوري 
قدرتمن��د در اين بازاره��ا دارد و در صورت حفظ 

هشياري مي توان همين شرايط را حفظ كرد. 
مودودي ادامه داد: برخي از ديگر كشورها همچون 
تركيه جزو بهترين گزينه هاي ايران براي تجارت 
با تعرفه ترجيحي هس��تند. با وجود انتقاداتي كه 
صورت گرفته، قراردادي كه از چند سال قبل ميان 
ايران و تركيه نهايي ش��ده، به هيچ عنوان منفي 

نيست و نتايج مثبت خود را نشان داده است. 

سهمكاالهايايرانيدربازارمنطقه
آگـهى مـزايـده عمومـىفقط3درصد
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بانك ه�ا توج�ه كنن�د كه 
دوره تخط�ي برخ�ي از آنها 
از مقررات ابالغ�ي و برخي 
نسبت ها، به ويژه درصدهاي 
سهامداري، اجراي حاكميت 
ش�ركتي، اعط�اي برخ�ي 
وام ه�اي خ�اص، خصوص�ًا 
به اش�خاص و ش�ركت هاي 
مرتبط ب�ه سرآمده اس�ت. 
بانك ه�ا باي�د در چارچوب 
برنامه هاي بانك مركزي براي 
اصالح نظام بانكي، با جديت 
تمام پيگي�ري واجرا نمايند


