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قیمت زمی�ن و س�اختمان در برخي مناطق 
تهران آنقدر دچار رشد شده است که جا دارد 
براي بررس�ي و چرایي این موضوع رشته اي 
با عنوان فلس�فه گراني زمین و ساختمان در 
بین سیاستگذاران بخش زمین و ساختمان 
تش�كیل ش�ود. ش�اید عده اي تصور کنند 
این جمله به جهت طنز عنوان ش�ده اس�ت 
که بای�د گفت اص�ًا چنین منظ�وري در کار 
نیس�ت، زیرا به جهت آنكه تهران نقش لیدر 
را در نرخ گذاري بازار زمین و ساختمان دیگر 
اس�تان هاي کش�ور بر عهده دارد، از این رو 
باید بررس�ي شود آبشخور رش�د مكرر نرخ 
مس�كن در تهران )ب�ه ویژه مناط�ق لوکس 
ب�االي ش�هر( چیس�ت و چگون�ه بای�د این 
بخ�ش از بازار مس�كن کنترل ی�ا در صورت 
لزوم اثر سوء آن بر س�ایر بازارها قطع شود. 
بين كارشناس��ان مس��كن مرس��وم اس��ت كه 
مي گويند بازار مس��كن ب��ازار بزرگي اس��ت و 
اثرگذاري بر اين بازار به اين سادگي ها نيست و 
به منابع و سازمان قابل مالحظه اي جهت انجام 
معامالت مكرر نياز است، اتفاقاً بايد گفت بايد اين 
ديدگاه تغيير كند، زيرا وقتي تعداد معامالت در 
يك منطقه از تهران در ماه گاه به 100معامله هم 
نمي رسد، طبيعي است كه با چند معامله بتوان 
قيمت ملك در يك محله از تهران را به طور كلي 

با رشد مواجه كرد. 
از سوي ديگر وقتي مركز آمار مدعي است تعداد 
خانه هاي خالي از سكنه يا كم استفاده در تهران 
به بيش از 600هزار واحد مس��كوني مي رسد و 
تعداد معامالت مسكن در مناطق بيست و دوگانه 
ته��ران در ماه گاه حت��ي به 7ه��زار معامله هم 
نمي رسد، طبيعي است كه بايد صدر تا ذيل بازار 
زمين و ساختمان در كشور مورد تحليل و بررسي 
دقيق قرار گيرد و در اين بررسي حتماً شهرهايي 
چون تهران به عنوان پايتخت و ليدر رشد قيمت 
مسكن بايد به شكل ويژه مورد بررسي قرار گيرد، 
كمااينكه فاصله رشد نرخ مس��كن در نمودار و 
انديكاتور هم اكنون با س��اير استان هاي كشور 

بسيار زياد است. 
   فوندانس�یون مش�كل ب�ازار مس�كن 

کجاست
اما ريشه رشد مكرر قيمت مسكن از كجا نشئت 

مي گيرد، آيا سياس��ت هاي پول��ي و مالي كه به 
بي ارزش شدن پيوسته ريال در برابر ساير كاالها 
مي انجامد، دليل رشد قيمت است يا اينكه تقاضا 
بر عرضه مسكن چنان فزوني دارد كه به جهت 
كمبود مس��كن مورد نياز تقاض��اي مصرفي يا 
سرمايه اي بازار مسكن دچار رشد قيمت مي شود. 
در عين حال گفته مي شود كه مسائل مربوط به 
خشكسالي و تغييرات آب و هوا شرايطي ايجاد 
كرده كه تقاضا براي خانه هاي كم استفاده تقويت 
شده است، از اين رو تعداد خانه هايي كه به شكل 
موقتي و غيردائمي از آنها استفاده مي شود، حتي 
از خانه هاي خالي از سكنه بيش��تر شده است، 
همچنين عده اي معتقدند اش��خاص حقيقي و 
حقوقي زيادي به جهت اينكه نسبت به رشد نرخ 
مسكن در اقتصادهايي مبتال به بيماري هلندي 
چون اقتصاد ايران آگاهي داش��تند و رشد نرخ 
زمين و ساختمان را حتي از تورم عمومي بيشتر 
مي دانستند، طي دهه هاي گذش��ته وجوه نقد 
زيادي را به زمين و س��اختمان تبديل كرده اند 
و امروز رش��د نرخ زمين و س��اختمان براي اين 
اشخاص حقيقي و حقوقي كه مي تواند در بين 
آنها بانك ه��ا، بيمه هايي چون س��ازمان تأمين 
اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هاي 
درماني نيز حضور داشته باشد، به سپر دفاعي در 
برابر تورم و همچنين متعادل كنن��ده ترازنامه 

تبديل شده است. 
از س��وي ديگر ع��ده اي معتقدند بازار مس��كن 
در ش��هرهايي چون ته��ران ب��ه باليايي چون 
سفته بازي هاي اش��خاص صاحب نقدينگي در 
هر محله تبديل ش��ده اس��ت، به طوري كه در 
هر بن��گاه مش��اوره امالك در مح��الت عده اي 
صاحب نقدينگي در حوزه زمين و س��اختمان 
س��رمايه گذاري هايي انج��ام داده ان��د كه اين 
اشخاص ذي نفع رشد نرخ مس��كن در محالت 
هس��تند و معامالت مكرر اين اشخاص يا رفتار 
معامالتي اين اش��خاص در بازار موجب رش��د 

نرخ ها مي شود. 
در اين ميان ع��ده اي بر اين باورند ك��ه در بازار 
مسكن مش��اغل كاذبي ش��كل گرفته است كه 
بازاريابي هاي اينترنت��ي در فضاي مجازي براي 
فروش مسكن به باالترين قيمت ممكن در رشد 
قيمت ها مؤثر است، همچنين برخي هم بر اين 

اعتقادند كه بازار مس��كن به شدت به تحوالت 
بازارهاي موازي حساس است و اگر در هر بازاري 
اتفاقي رقم بخورد، بازار مس��كن به همان بهانه 
مي خواهد به ميزان رش��د ب��ازار رقيب افزايش 

قيمت را تجربه كند. 
از سوي ديگر عده اي هم مي گويند طي سال هاي 
گذش��ته جابه جايي ها و مهاجرت هايي در دل 
مناطق مختلف جغرافياي ايران زمين رقم خورده 
است كه اين رخدادها در عمل حاشيه نشيني در 
شهرها را با جهش بسيار قابل مالحظه ای مواجه 
كرده است، اين حاشيه نشيني در شهرها عماًل 
نرخ مسكن در ش��هرها را با رش��د مواجه كرده 
است، زيرا گراني زمين و س��اختمان در برخي 
مناطق به س��پري تدافعي تبديل شده است تا 
از فرهنگ اين مناطق حفظ و حراس��ت شود و 
هر ش��خصي از هر طبقه اجتماعي نتواند به اين 

بخش ها جهت اسكان ورود داشته باشد. 
   نیازمند تحقیق و پژوهش هستیم

در كن��ار م��وارد مطرح ش��ده كارشناس��ان 
اقتصادي هم هستند كه معتقدند اقتصاد زمين 
و س��اختمان به جهت سياستگذاري صحيح و 
عاقالنه و حكيمانه نيازمند تحقيق و پژوهش 
و بررس��ي اس��ت، زيرا امروز در برخي مناطق 
تهران قيمت مسكن آنقدر با رشد مواجه شده 
است كه با بخش��ي از پول فروش اين خانه ها 
مي توان به كشورهاي نامي دنيا يا كشورهاي 
همسايه اي چون تركيه و گرجستان مهاجرت 
كرد، اين وضعيت عماًل شرايطي ايجاد مي كند 
كه هم اش��خاص ارزش��مندي كه نظام براي 
آنها س��رمايه گذاري كرده به فك��ر مهاجرت 
بيفتند، زيرا هزينه تهيه مس��كن مناس��ب در 
ساير كش��ورها از ايران به مراتب ارزان تر است 
و هم اينكه دارندگان اين مس��كن ها را ترغيب 
مي كند براي مهاجرت از كش��ور و خروج ارز و 

سرمايه اقدام كنند. 
به هر روي اين موارد از اين جهت مطرح شد كه 
بدانيم براي سياستگذاري در بازار مسكن با هر 
هدفي از جمله خروج بازار مسكن و ساخت وساز 
از ركود و كنترل قيمت ها براي متقاضي مصرفي 
بازار مسكن و اجاره نشين ها يا كنترل معامالت 
سرمايه اي بازار مسكن به جهت مهار اثر سوء آن 
در كليت ب��ازار و بخش مصرفي بازار مس��كن و 

اجاره بها بايد ابتدا از وضعيت بازار مسكن و عوامل 
اثرگذار بر مؤلفه هاي مختلف بازار علم و آگاهي 

كامل داشته باشيم. 
امكان دارد ما تصور كنيم نياز بازار مسكن صرفاً 
كمبود عرضه اس��ت و در افزايش توليد مسكن 
سرمايه گذاري كنيم و دست آخر متوجه شويم 
كه مي��زان موجودي مس��كن كش��ور از تعداد 
خانوارها بيشتر است و كلي مسكن به خانه هاي 
خالي از س��كنه كش��ور افزوده ايم كه به داليل 
مختل��ف متقاضي ب��راي اين مس��كن ها وجود 
ندارد، پس بنابراين شناخت آناتومي بازار مسكن 
در شرايط كنوني بسيار مهم است، زيرا شرايط 
براي متقاضيان مصرفي بازار مس��كن بس��يار 
پيچيده شده است و در شرايط كور و خاكستري 
و مبهم ناش��ي از جهل بر وضعيت بخش زمين 
و ساختمان، سياس��تگذاري صحيح و مؤثر نيز 

تقريباً غيرممكن است. 
امروز كافي است نگاهي به قيمت نجومي زمين 
به عنوان يك��ي از نهاده هاي مه��م و اثرگذار در 
توليد مسكن و تشكيل دهنده قيمت تمام شده 
باالي ساختمان در مناطق باالي تهران بيندازيم، 
متأس��فانه بين قيم��ت يك مترمرب��ع زمين با 
كاربري مسكوني از ش��مال شهر تا جنوب شهر 
گاه بيش از 400ميليون تومان فاصله است، حال 
آنكه وام خريد مسكن در همين حدود قرار دارد. 
امروز بدون تعارف بايد گف��ت وضعيت در بازار 
مسكن قرمز اس��ت و گويي رشد قيمت مسكن 
در برخي مناطق تهران به عنوان هس��ته و مغز 
اصلي رشد نرخ مسكن در س��اير مناطق كشور 

حد يقف ندارد. 
   اصاح گزارشگري آماری

الزم به توضيح اس��ت معموالً در گزارش��گري 
آماري قيمت مسكن در شهرهايي چون تهران از 
سوي مركز آمار يا بانك مركزي ميانگين قيمت 
مسكن بولد و بزرگنمايي مي شود، اين در حالي 
اس��ت كه با توجه به فاصله بسيار قابل مالحظه 
قيمت مس��كن در مناطق باالی ش��هر و پايين 
شهر تهران بهتر است تهران با 22منطقه به چند 
بخش تبديل ش��ود و در كنار حداكثر و حداقل 
قيمت مسكن در اين مناطق، ميانگين قيمت اين 
بخش ها نيز گزارش شود تا سياستگذار در جريان 
واقعيت هاي بخش مسكن باشد كه وقتي گفته 
مي شود مسكن به كاالي سرمايه اي تبديل شده 
است، بتوان گفت دقيقاً منظور چيست چراكه 
امروز مس��كن در برخي مناطق تهران به قدري 
با رشد قيمت مواجه شده است كه با فروش يك 
زمين و خانه وياليي در يكي از مناطق باالی شهر 
تهران به س��ادگي امكانات مالي براي مهاجرت 

چند خانوار فراهم مي شود. 
تقريباً بسياري از مردم مي دانند با خروج مسكن 
از رك��ود چه در بخ��ش ساخت وس��از و چه در 
بخش خريد و فروش چ��ه اتفاق هاي مثبتي در 
مش��اغل، صنايعي و حرفي كه به طور مستقيم 
و غيرمستقيم به بخش مسكن وابستگي دارند، 
رخ مي دهد، از اين رو از كنار ركود بخش مسكن 
و ساختمان نبايد به همين س��ادگي عبور كرد 
چراكه ركود در اين بخش يعن��ي به كما بردن 
صنايع و مش��اغل متع��دد و متنوع وابس��ته به 

اين بخش. 
تبديل مسكن از كااليي مصرفي به سرمايه اي 
آنقدر از سوي كارشناس��ان و صاحبنظران اين 
بخش عنوان شده است كه اين مورد را به عنوان 
يك جمله كليشه اي به شمار مي آوريم اما بايد 
توجه داشت كه همين جمله كليشه اي موجب 
بسياري از چالش هاي اصلي اقتصاد ايران شده 
كه فقر مردم از ناحيه هزينه س��نگين اسكان يا 
ركود در مشاغل و صنايع وابسته به ساخت وساز 

تنها بخشي از آن است.

تشكيل كميته رصد و كنترل رشد تورم
اعض�اي س�تاد هماهنگ�ي اقتص�ادي دول�ت مق�رر کردن�د 
واح�د رص�د ت�ورم ب�ه منظ�ور کنت�رل رش�د ت�ورم در 
ش�ود.  تش�كیل  ریاس�ت جمهوري  معاونت ه�اي  از  یك�ي 
س��تاد هماهنگي اقتص��ادي دول��ت صبح روز گذش��ته به رياس��ت 
حجت االسالم رئيسي تشكيل جلسه داد و به بررسي و تصميم گيري 
درباره مهم ترين مس��ائل اقتصادي روز پرداخت. در ابتداي اين جلسه 
گزارشي از آخرين وضعيت ش��اخص هاي اقتصادي كشور ارائه شد و 
اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مقرر كردند كميته رصد تورم 
به منظور رصد و كنترل رشد تورم تشكيل شود و سياست هاي مقتضي 
براي جلوگيري از افزاي��ش قيمت ها به خص��وص در بخش كاال هاي 

مصرفي خانوار را به ستاد هماهنگي اقتصادي پيشنهاد كند. 
همچنين اعضا مصوب كردند ب��ه منظور افزايش س��رمايه گذاري در 
راس��تاي تحقق رش��د اقتصادي برنامه ريزي ش��ده در قانون بودجه، 
دستگاه هاي اجرايي با هماهنگي بخش خصوصي مرتبط، برنامه رشد 
سرمايه گذاري در حوزه مربوط به خود را تدوين و براي بررسي و تصويب 
به ستاد هماهنگي اقتصادي ارائه كنند. ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
همچنين مقرر كرد به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي بانك مركزي 
نهايت دقت و جديت را به عمل آورد و تمامی دستگاه هاي اجرايي با بانك 
مركزي در اين زمينه هماهنگي الزم را داشته باشند. در بخش ديگري از 
اين جلسه گزارشي از بازار بورس ارائه و راهكار هاي پيشنهادي سازمان 
بورس و اوراق بهادار براي رونق بيشتر بازار سرمايه مطرح و مقرر شد اين 
پيشنهاد ها به منظور بررسي بيشتر و دقيق تر به دستگاه هاي اقتصادي 

ارائه و نتيجه به جلسه بعدي ستاد هماهنگي اقتصادي ارائه شود. 
........................................................................................................................

 عبور سطح پوشش شبكه آب در روستاها
از مرز 85 درصد

جمعیت روستایي تحت پوشش شبكه آب که در پایان سال۱4۰۰ 
بال�غ ب�ر 82/95درصد ب�ود، با افزای�ش 2/65درصدي پوش�ش 
آبرساني روستایي در پنج ماه نخست امسال به 85/6درصد رسید. 
به گزارش تسنيم، در پنج ماه نخست س��ال جاري با افزايش 2 هزار و 
964كيلومتري خطوط انتقال آب روستايي و افزايش 42 هزار مشترك 
آب در بخش روستايي، جمعيت روستايي تحت پوشش شبكه آب به 
بيش از 85 درصد رسيد. تعداد مشتركان آب در بخش روستايي كشور 
در پايان س��ال1400 بالغ بر 6 ميليون و 136 هزار فقره بود كه در پنج 
ماه نخست س��ال جاري با افزايش 42 هزار فقره اشتراك جديد، تعداد 
مشتركان آب در بخش روستايي در پايان مردادماه امسال به 6 ميليون 
و 178 هزار فقره رسيد. همچنين طول خطوط انتقال آب روستايي كه 
در پايان سال گذشته 111 هزار و 955 كيلومتر بود، در پايان مردادماه 

امسال به 114 هزار و 919 كيلومتر افزايش يافت. 
جمعيت روستايي تحت پوشش شبكه آب نيز كه در پايان سال 1400 
بالغ بر 82/95درصد بود، با افزايش 2/65درصدي پوش��ش آبرساني 

روستايي در پنج  ماه نخست امسال به 85/6درصد رسيد. 
........................................................................................................................

اشتغال در معادن ۱۰5 درصد بيشتر شد
بر اساس آمار وزارت صمت از عملكرد پنج ماهه امسال، مجوزهاي 
صادره در حوزه معدن و صنایع معدني، میزان اش�تغال در معادن 
به واس�طه پروانه بهره برداري و هزینه هاي صرف ش�ده به جهت 
اکتش�اف نس�بت به مدت مش�ابه س�ال گذش�ته، بیش�تر شده 
اس�ت. در حالي که پارس�ال، ص�دور مجوزه�ا و میزان اش�تغال 
روند کاهش�ي قابل توجهي نس�بت به س�ال پیش از آن داشت. 
به گزارش نبض صنعت، در حالي كه آخرين آمار و گزارش ارائه شده از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت شاخص هاي صنعت، 
معدن و تجارت متعلق به يك ساله 1400 بود، باالخره پس از يك وقفه 

چهار ماهه، وزارت صمت گزارش عملكرد پنج ماهه را منتشر كرد. 
طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طي پنج ماهه س��ال جاري 
ميزان صدور پروانه اكتشاف، گواهي كشف، پروانه بهره برداري، ميزان 
اش��تغال در معادن به واس��طه پروانه بهره برداري و همچنين هزينه 
صرف شده به جهت عمليات اكتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش��ي رقم خورده اس��ت. در مجموع طي مدت مذكور، 361 فقره 
پروانه اكتشاف صادر شده كه پنج فقره بيشتر از ميزان صدور آن در پنج 
ماهه نخست سال1400 )356 فقره( است و رشد 1/4درصدي داشته 
است. همچنين طي پنج ماهه امسال ميزان گواهي كشف معادن صادر 
شده 183فقره ثبت شده است كه نس��بت به 172 فقره صادر شده در 

مدت مشابه سال گذشته 6/4درصد رشد را تجربه كرده است. 
طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره برداري تا پايان مرداد ماه 
نسبت به مدت مشابه سال1400، رشد صدور مجوز مربوط به پروانه 
بهره برداري برابر 5/8درصد ديده مي شود و از 191فقره به 202فقره 
رسيده است. عالوه بر مجوزهاي معدني، ميزان اشتغال به واسطه صدور 
پروانه هاي بهره برداري نيز در مدت پنج ماهه سال جاري نسبت به پنج 
ماهه1400 رشد 105/5درصدي داش��ته است. در حالي كه از ابتداي 
فروردين تا پايان مرداد سال گذشته، هزارو808 نفر مشغول بوده اند، 
اين تعداد در مدت مشابه س��ال جاري هزارو907 نفر بيشتر شده و به 
3هزارو715 نفر رس��يده است. سرمايه صرف ش��ده به جهت عمليات 
اكتشاف نيز ظرف پنج ماهه س��ال جاري به 977ميليارد ريال رسيده 
است كه نسبت به 814ميليارد صرف شده در مدت مشابه سال گذشته، 

رشد بيش از 20 درصدي را نشان مي دهد. 
........................................................................................................................

 آغاز سال آبي جديد 
با كسري ذخاير در سدهاي تهران

مدیرعام�ل ش�رکت آب منطق�ه اي ته�ران گف�ت: اکن�ون 
در ش�روع فص�ل پایی�ز ب�ا 4۱۱ میلی�ون مترمكع�ب ذخی�ره 
ب�ه  نس�بت  مترمكعب�ي  89 میلی�ون  کس�ري  و  آب�ي 
مي ش�ویم.   ۱4۰۱-۱4۰2 آب�ي  وارد س�ال  گذش�ته  س�ال 
به گزارش تسنيم، بهزاد پارسا، مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران 
اظهار داش��ت: به دليل وقوع خشكس��الي پياپي و كاهش بارندگي ها، 
س��ال آبي 1401-1400 با كس��ري مخزن 89 ميلي��ون مترمكعبي 
نسبت به سال آبي قبل پايان يافت و سال آبي جديد را با مجموع ذخاير 
آبي 411 ميليون مترمكعبي آغاز كرديم ك��ه نيازمند همراهي جدي 
هموطنان است. وي افزود: كارنامه سال آبي 1401-1400 را در حالي 
مي بنديم كه ميزان بار ش هاي استان در مقايسه با متوسط بلندمدت با 
كاهش 26 درصدي مواجه بوده و ورودي آب به مخازن سدهاي تهران 

را نيز تحت تأثير قرار داده است. 
پارسا با بيان اينكه مقايسه ميزان بارش ها در حوزه عملكرد استان بيانگر 
كاهش 25 درصدي نزوالت جوي س��ال آبي 1401-1400 نسبت به 
275/6ميليمتر بارش سال آبي 1400- 1399 است، گفت: همين امر 
با توجه به عدم بارش برف و نبود پوشش برفي مناسب در حوضه آبريز 
سدهاي تأمين كننده آب شرب كالنشهرهاي تهران و كرج در زمستان 
سال1400 موجب شد اندك برف موجود در حوضه آبريز سدها نيز به 
تدريج ذوب شود و شاهد رواناب و سيالب هاي ناشي از ذوب برف نباشيم 
كه همين امر ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي پنج گانه تهران را با 

كاهش 16 درصدي نسبت به سال آبي گذشته مواجه ساخت. 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي تهران همچنين با اش��اره به تأثير 
سامانه بارشي مانسون در مردادماه سال جاري گفت: اين سامانه بارشي 
در مجموع موجب شد 18/4ميليون مترمكعب به ذخاير آبي سدهاي 
تأمين كننده آب استان تهران افزوده شود كه اين ميزان به اندازه مصرف 

پنج روز شهر تهران بوده است.
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رشد 5/۱درصدي توليد در بخش صنعت
معاون وزیر صمت: اگر هدایت اعتباري و شفاف سازي 

در پرداخت تسهیات عملیاتي شود با 92۳ همت 
مي توانیم عطش نقدینگی خواهی اقتصاد را تأمین کنیم

مع�اون هماهنگ�ي و محی�ط کس�ب و کار وزارت صمت از رش�د 
5/۱درص�دي بخ�ش صنع�ت در مقایس�ه ب�ا س�ال گذش�ته 
خب�ر داد و گف�ت: رون�د تولی�د امس�ال بس�یار مطلوب اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، ميز اقتصاد چهارم مهر با محوريت 
»توافق 22بندي براي حمايت از توليد« با حضور س��يدمهدي نيازي 
معاون هماهنگي و فضاي كس��ب و كار وزارت صمت و حميد آذرمند 
مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد بانك مركزي و علي خادم به عنوان 

كارشناس اقتصادي بررسي شد. 
 محمد نيازي، معاون هماهنگي و فضاي كسب وكار وزارت صمت در ميز 
اقتصاد رسانه ملي در خصوص وضعيت بخش صنعت گفت: »خوشبختانه 
امسال توليد شرايط مطلوبي داشته اس��ت. گزارش هايي كه منتشر شده 
حاكي از رشد خوب در حوزه توليد است. بخش صنعت در مقايسه با سال 
گذشته، رشد 5/1درصدي نشان مي دهد ضمن اينكه شاخص شركت هاي 
بورسي در مرداد ماه 6/7درصد رشد داشته و اين رشد حكايت از آ ن دارد كه 

بخش توليد شرايط مساعدي را براي ارائه كاال در بازار ايجاد كرده است.«
نيازي با بيان اينكه دو مقوله رفع موانع تولي��د و بحث تأمين مالي هم 
اكنون مهم ترين مسئله توليد اس��ت كه پيگيري مي شود، گفت: »در 
حوزه موانع توليد، سه مسئله بانك، بيمه و ماليات جزو مهم ترين مسائل 
بوده است. با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري در ديدار اخير با هيئت 
وزيران و رئيس جمهور و تأكيد رئيس جمهور مبني بر تحقق فرمايش 
مقام معظم رهبري، بالفاصله كميته هاي كاري با همكاري وزارت اقتصاد 
و بانك مركزي و جلسات كارشناسي تشكيل و نتيجه كار هم تفاهمنامه 

22بندي با امضاي وزرا و رئيس كل بانك مركزي شد.«
 مع��اون وزير صمت گف��ت: »مهم ترين مس��ئله در اين موض��وع، كم كردن 
نقدينگي خواهي بخش توليد با استفاده از ابزار هاي اعتباري است، يعني ما به 
جاي اينكه در فضاي اقتصاد، مقرراتي را اعمال كنيم كه نقدينگي ها افزايش پيدا 
كند، آنها را بايد به ابزار هاي اعتباري تبديل كنيم كه الزم است هم در وزارت 
اقتصاد، هم در بانك مركزي و بعضاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرراتي 

در اين حوزه اصالح شود كه در اين تفاهمنامه پيش بيني شده است.«
بر اساس گزارش مركز آمار، نيازي از رشد 5/1درصدی بخش صنعت در بهار سال 
جاری در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و با اشاره به اينكه از مجموع 
2 هزار و 900 هزار ميليارد تومان تسهيالتي كه سال گذشته به كل بخش اقتصاد 
داديم، حدود 890 همت آن مرتبط با حوزه صنعت است كه حدود 30  تا 31 درصد 
از منابع را به خودش اختصاص مي دهد، افزود: »با رشد 30 درصد نقدينگي مورد 
نياز بخش توليد در س��ال 1401، اين عدد 923 همت برآورد شد كه قرار شد از 

طريق شبكه بانكي با استفاده از ابزار هاي هدايت اعتباري دنبال شود.«
 وي اضافه كرد: »اين اعداد به مفهوم اين نيس��ت ك��ه فرايند دولتي براي 
ثبت نام و معرفي متقاضيان به بانك طراحي شود، زيرا فرايند بانكي است، 
متقاضيان بر اساس آن حدود اعتباري كه در نظام بانكي دارند به بانك ها 

مراجعه و از حد اعتباري خودشان استفاده مي كنند.«
 نيازي گفت: »در ش��رايط فعلي و با توجه به مفاد تفاهمنامه تالش مي كنيم 
كاركرد و بهره وري اين منابع را افزايش دهيم، ش��رايط پرداخت تس��هيالت 
را س��اده تر كنيم، س��ازوكار هايي كه بنگاه ها براي ضمانتنامه و وثيقه در اين 
تسهيالت نياز دارند، ساده كنيم تا نقدينگي به اندازه اي كه مورد نياز بنگاه است 

بتواند در كمترين زمان در اختيار بخش كلي قرار بگيرد.«
 وي ادامه داد: »نكته مهم ديگر اين بود كه با توجه به اينكه كاهش نرخ تشكيل 
سرمايه را در چند سال گذشته داشتيم و برنامه بازسازي و نوسازي و تشكيل 
س��رمايه از موضوعات مهم ما در حوزه توليد تعريف شده است، اين هم مورد 
توجه قرار گرفت و قرار ش��د به اين موضوع هم به صورت ويژه پرداخته شود 
و منابعي از كل منابع بانكي كه به نوعي قابل پرداخت به بخش هاي مختلف 
اقتصاد است، سازماندهي شود.«  نيازي گفت: »براي سرمايه گذاري جديد، 
سرمايه گذاري هاي تكميلي به خصوص بحث بازس��ازي و نوسازي و احياي 
واحد هاي راكد كه همه در قالب طرح هاي مهم در وزارت صمت طراحي شده 

با حمايت بانك مركزي و شبكه بانكي دنبال مي شود.« 
  روش هاي تأمین مالي سنتي منسوخ شد 

 آذرمند، مدير اداره تأمين مالي زنجيره تولي��د بانك مركزي درباره ويژگي 
روش هاي تأمين مالي زنجيره اي افزود: »مهم ترين ويژگي، رصدپذيري آن 
است. ما در روش هاي تأمين مالي زنجيره اي، امكان اين را داريم كه گردش 
منابع اقتصاد را بين زنجيره هاي توليد كاماًل رصد كنيم. به عنوان مثال يكي 
از ابزار هايي كه هم اكنون بانك مركزي به عنوان ابزار تأمين مالي سرمايه در 
گردش معرفي كرده ابزار»گام« است.«  آذرمند اضافه كرد : »در ابزار گام كه تا 
امروز حدود 26 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شده است، كامالً مي دانيم كه 
كدام بنگاه ها اين اوراق را دريافت مي كنند، َصرف چه چيزي مي شود و گردش 
آن را در زنجيره كامالً مي توانيم رصد كنيم و شفافيت آن را تا حد خيلي زيادي 
اطمينان داشته باشيم.«  آذرمند گفت: »در اين فرايند تأمين مالي زنجيره اي 
مبتني بر صورت حساب الكترونيكي است كه هم براي ما و هم براي وزارت 
صنعت قابل پايش و رصد است، ضمن اينكه در اين شيوه، امكان تأمين مالي 
مكرر به حداقل مي رسد، امكان انحراف منابع از توليد نيز كم مي شود و اين 
اطمينان وجود دارد كه اين منابع به جاي خلق نقدينگي مستقل از توليد، در 

خدمت توليد و در خدمت فعاليت هاي اقتصادي قرار مي گيرد.« 
    رصد تخصیص سرمایه در گردش بانك ها 

آذرمند با بيان اينكه درخصوص تسهيالت پرداختي ما دو سياست و دو رويكرد 
را مبناي كار قرار داديم، گفت: »اوالً هدف گذاري شده است طبق مصوبات ستاد 
اقتصادي دولت با همين تفاهمنامه اخيري كه بين رؤساي دستگاه ها انجام 
گرفته است ما تا پايان سال حداقل 70 درصد تسهيالت پرداختي به بخش هاي 

مختلف را مبتني بر صورت حساب الكترونيكي قرار دهيم.«
 وي افزود: »وقتي مبناي كار صورتحس��اب الكترونيكي باشد، فاكتور هاي 
جعلي و ص��وري به حداق��ل مي رس��د و رصدپذيري حاصل مي ش��ود. ما 
هدف گذاري كرده ايم عالوه بر تأمين مالي مبتني بر صورتحساب الكترونيكي، 
تا پايان سال حداقل 20 درصد تسهيالتي كه به بخش هاي مختلف پرداخت 

مي شود، مبتني بر سازوكار هاي تأمين مالي زنجيره اي باشد.«
 آذرمند با بي��ان اينكه هم اكنون برخي از بانك ها به صورت آزمايش��ي با اين 
پلت فرم ها يا س��كو هاي تبادل اطالعات كار را آغاز كرده اند، ادامه داد: »با اين 
روش كل فرايند ثبت نام مش��تريان، معرفي خريدار و فروش��نده، بارگذاري 
صورتحساب الكترونيك و تعيين و انتخاب روش هاي تأمين مالي به صورت 
مبتني بر اين زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات انجام مي ش��ود كه اين هم 
رصدپذيري را تا ح��د زيادي تضمين مي كن��د، ضمن اينكه تا پايان س��ال، 
20 درصد هدف گذاري كرده ايم و رويكرد اين اس��ت كه به تدريج بتوانيم اين 
س��هم را افزايش بدهيم.«  نيازي در تكميل صحبت ه��اي آذرمند گفت: »ما 
در روش هاي نوين، تأكيدمان بر اين اس��ت كه نقدينگي خواهي كم مي شود. 
اگر ما بخواهيم با همان روش س��نتي، تأمين مالي انجام دهيم، 923 همت 
كه امسال برآورد شده بايد حداقل باالي  هزار و 500 همت تأمين شود تا آن 
عطش نقدينه خواهي بخش توليد با توجه به آن رشد هايي كه اتفاق افتاده و 

ظرفيت هايي كه ايجاد شده است، بتواند پوشش دهد.«
 وي افزود: »اعتقاد داريم اگر هدايت اعتباري و شفاف سازي در پرداخت 
تسهيالت عملياتي شود، ما با همين 923 همت، مي توانيم آن نياز  هزار و 
500 همت را تأمين كنيم.« نيازي با بيان اينكه رصدپذيري تأمين مالي 
در اين حوزه بسيار مهم است، گفت: »ما به عنوان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هم اكنون يك پايه اساس��ي و يك ركن اساسي شفاف سازي 
هس��تيم كه اعتقاد داريم فاكتور هايي كه در س��امانه جامع تجارت به 
صورت الكترونيك توليد مي شود، اين فاكتور ها مي تواند در جاي مختلف 
مبناي تصميم گيري قرار گيرد، از جمله سيس��تم مالياتي مي تواند آن 
شفاف س��ازي و هدايت اعتباري را انجام دهد كه در اين منطق خريدار 
مي آيد از يك فروش��نده فاكتور مطالبه مي كند و فروشنده به خريدار 

فاكتوري را در سامانه جامع تجارت اعالم مي كند.«

 بانك هاي متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ س�ود 
علي الحس�اب س�پرده س�رمایه گذاري مدت دار، 
ب�ه هیئ�ت انتظام�ي بانك ه�ا معرفي مي ش�وند. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ابوذر سروش، 
معاون نظارت بانك مركزي درباره بانك هاي متخلف 
در زمينه نرخ سود سپرده اظهار داشت:  با پايان مهلت 
دوهفته اي تعيين ش��ده از س��وي بانك مركزي براي 
بانك ها و مؤسس��ات اعتباري غيربانكي نقض كننده 
ضوابط نرخ سود علي الحساب س��پرده مدت دار، اين 
مؤسسات و بانك هاي متخلف به هيئت انتظامي بانك ها 
معرفي مي شوند. وي خاطرنشان كرد: در بخشنامه اي 
كه هش��تم ش��هريورماه امس��ال به تمامي بانك ها و 
مؤسسات اعتباري غيربانكي ابالغ شد، آمده است كه 
حسب بازرسي هاي انجام شده و همچنين گزارش هاي 
واصله،  برخي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي 
همچنان با توسل به روش ها و ش��يوه هاي مختلف از 
نرخ هاي مصوب ابالغي تخطي مي كنن��د، لذا به اين 

دسته از مؤسسات و بانك ها تذكر داده شد. 
معاون نظارت بان��ك مركزي اف��زود:  ادامه روند 
نقض ضوابط ابالغي در خصوص نرخ هاي س��ود 
علي الحساب ياد شده بدون توجه به پيامدهاي آن 
توسط برخي بانك ها و مؤسسات اعتباري ضمن 
افزايش بهاي تمام شده پول در شبكه بانكي كشور 
موجب تضييع حقوق ساير ذي نفعان و همچنين 
تهديد ثبات،  سالمت و استحكام مالي بانك ها و 

مؤسسات اعتباري را فراهم كرده است. 
وي تصريح كرد:  در اين بخشنامه بر لزوم رعايت دقيق 
و كامل ضوابط موصوف تأكيد شد و مجدداً به بانك ها 
و مؤسسات اعتباري ناقض نرخ هاي سود موصوف براي 
رعايت مقررات ياد شده، يادآوري شد كه مسئوليت 
حسن اجراي ضوابط و دس��تورالعمل هاي ابالغي بر 
عهده هيئت مديره و مديران عامل محترم بانك ها و 
مؤسسات اعتباري غيربانكي است و تأكيد شد كه بانك 
مركزي بر رعايت نرخ هاي سود سپرده، نظارت الزم 
را معمول و با موارد نقض آن از طريق هيئت انتظامي 

بانك ها برخورد قاطع خواهد كرد. 
معاون نظارت بانك مرك��زي افزود: در پ��ي ابالغ اين 
بخش��نامه با اعضاي هيئت مديره بانك هاي متخلف 
جلسات جداگانه اي برگزار و مهلتي دو هفته اي تا پايان 

شهريورماه براي اصالح امور به اين بانك ها داده شد. 
وي ادامه داد:  هم اكن��ون با اتمام اي��ن مهلت ارزيابي 
بانك ها آغاز ش��ده اس��ت و برآوردها نش��ان مي دهد 
دست كم شش بانك و مؤسس��ه اعتباري غيربانكي از 
نرخ هاي تعيين ش��ده تخطي كرده اند كه پرونده يكي 
از آنها نهايي شده و هم اكنون در حال ارسال به هيئت 
انتظامي بانك هاست. سروش خاطرنشان كرد:  معرفي 
هيئت مديره بانك ه��ا به هيئت انتظام��ي پيامدهاي 
خاصي براي بانك ه��ا دارد كه با توج��ه به جمع بندي 
هيئت انتظام��ي از تذكر تا س��لب صالحيت حرفه اي 

اعضاي هيئت مديره را شامل مي شود.

در حالي که 25س�ال از زمان آغ�از عملیات پروژه 
آزادراه تهران- شمال مي گذرد، با تكمیل فاز یك و 4 
در سال هاي گذشته، اکنون مطابق وعده هاي وزارت 
راه و شهرس�ازي، باند رفت منطقه2 ای�ن آزادراه، 
باید تا یك س�ال دیگر آماده بهره برداري باش�د. 
به گزارش ايسنا، پروژه آزادراه تهران- شمال در 
سال 1373 به تصويب ش��وراي عالي معماري و 
شهرسازي رس��يد و عمليات اجرايي آن از سال 
1376 آغاز شده و تاكنون فاز يك و 4 اين محور 
آزادراهي 32 كيلومتر و 20 كيلومتر افتتاح شده 
و در حال بهره برداري است، اما فازهاي 2 و 3 اين 

آزادراه همچنان نيمه كاره مانده  است. 
پس از افتت��اح منطقه يك آزادراه تهران- ش��مال در 
ششم اسفندماه سال 1398، مس��ئوالن وزارت راه و 
شهرسازي وعده دادند فاز2 اين پروژه را تا پايان سال 
1399 يا نهايتاً تا پايان دولت دوازدهم يعني بهار سال 
1400 خواهند ساخت، يعني قرار بود باند رفت منطقه2 

آزادراه تهران- شمال به بهره برداري برسد. 
از فاز دوم اين آزادراه نيز تاكنون تونل البرز به  عنوان 
طوالني ترين تونل كش��ور به طول بيش از ش��ش 
كيلومتر به بهره برداري رسيده است. پس از تكميل 
فاز2، فاز 3 آزادراه تهران- شمال باقي مي ماند كه از 
پل زنگوله در ابتداي استان مازندران آغاز شده و به 
طول 47 كيلومتر ادامه پيدا می كند و در سه راهي 

دشت نظير به فاز 4 اين آزادراه متصل مي شود. 

در اين راس��تا به  تازگي خيرال�له خادمي، معاون 
وزير راه وشهرس��ازي به ايس��نا اعالم كرد، باند 
غربي منطقه2 آزادراه تهران - شمال با 86درصد 
پيشرفت فيزيكي در حال تكميل شدن است و با 
تأمين به  موقع منابع اعتباري تا پايان سال مالي 

1401 آماده بهره برداري مي شود. 
همچنين به گفته مديرعامل ش��ركت ساخت و 
توس��عه زيربناهاي حمل ونقل كش��ور، عمليات 
اجرايي باند ش��رقي ني��ز با 68 درصد پيش��رفت 
فيزيكي در حال انجام اس��ت و تا پايان سال مالي 

1402 آماده بهره برداري مي شود. 
بنابراين با توج��ه به تغيير تاريخ س��ال مالي 1401 و 
تعيين پايان شهريورماه 1402 به جاي تيرماه 1402، 
به عنوان پايان سال مالي 1401، بايد ديد آيا در فاصله 
كمتر از يك س��ال باقي مانده تا زمان وعده داده شده 
براي بهره برداري از قطعه دوم آزادراه تهران- شمال، 

سرانجام گره اين كار از آغاز آن، باز مي شود يا خير. 
هر چند به نظر مي رسد يكي از مهم ترين موانعي كه 
تاكنون اجراي اين پروژه عظيم را به تأخير انداخته، 
فراهم كردن منابع مالي و اعتباري است و همانطور 
كه خادمي اش��اره مي كند، اتم��ام عمليات اجرايي 
منطقه2 آزادراه تهران- شمال نيز به 6هزارميليارد 
تومان اعتبار نياز دارد، اما تأخير در اجراي اين پروژه 
نيز با توجه به افزايش قيمت ها و تورم موجود، تأثير 

منفي بر تكميل اين ابرپروژه خواهد گذاشت.

 معرفي بانك هاي متخلف 
در زمينه نرخ سود سپرده به هيئت انتظامي بانك ها

 تعيين زمان يك ساله 
براي تكميل باند رفت آزادراه تهران- شمال

   خبر

 هادي غالمحسيني 
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