
در پي انتش�ار نامه وزير صنعت به سرپرست 
وزارت اقتصاد مبني بر »نحوه تس�ويه بدهي 
ارزي واحدهاي توليدي« و  اينکه اصل بدهي 
اين واحدها با نرخ روز گشايش اعتبار محاسبه 
و تقس�يط ش�ود، فعاالن بخش توليد با تأكيد 
بر اينکه تمام توليدكنندگان امکان اس�تفاده 
از تس�هيالت صندوق توس�عه ملي را در اين 
سال ها نداشته اند؛ خواستار شفافيت و اعالم 
اسامي دريافت كنندگان اين تسهيالت شدند. 
در روزهاي گذش��ته وزير صنع��ت و تجارت در 
نامه اي به سرپرس��ت وزارت اقتصاد شيوه تسويه 
حس��اب بدهي ارزي واحدهاي توليدي كوچك، 
متوس��ط و بزرگ را اعالم كرد، با صدور اين نامه 
برخي از توليدكنندگان در انتقاد به تشويق دولت 
از واحد ه��اي متخلف و بدحس��اب در گفت و گو 
با »ج��وان« اعالم كردن��د كه اين بخش��نامه به 
گيرندگان تس��هيالت از صندوق توس��عه ملي، 
پيش از سال هاي ۹۰ و ۹۱ مربوط مي شود؛ چراكه 
در هفت سال گذشته ش��رايط اخذ تسهيالت از 
صندوق بسيار قوانين سختگيرانه اي داشته است. 
در نامه محمد ش��ريعتمداري به سيد رحمت اهلل 
اكرمي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي 
آمده است: پيرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه 
و با حض��ور وزير محت��رم، بانك مركزي، س��اير 
بانك ها و... در مورد اصالح آيين نامه اجرايي ماده 
۲۰ قانون رفع موانع توليد به آگاهي مي رس��اند 
پيشنهاداتي با هدف حمايت از واحدهاي توليدي 
بخش خصوصي در سال حمايت از كاالي ايراني در 

جلسات مذكور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت. 
بر اساس نامه ش��ريعتمداري، اصل بدهي ارزي 

بيش��تر از ۳۰ ميليون يورو واحده��اي بزرگ، با 
احتس��اب نرخ س��ود ارزي مندرج در قرارداد به 
نرخ روز گش��ايش اعتبار، تبديل به ريال ش��ده و 
در اقساط پنج س��اله با سود مس��تقل ۱۵درصد 
محاس��به و دريافت مي ش��ود. همچني��ن براي 
واحدهاي كوچك و متوس��ط، اصل بدهي ارزي 
تا س��قف ۳۰ ميليون يورو با احتس��اب نرخ سود 
ارزي مندرج در قرارداد به نرخ روز گشايش اعتبار، 
تبديل به ريال شده و پس از تنفس دو ساله بدون 
سود، در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵درصد 

محاسبه و دريافت خواهد شد. 
وزير صنعت تأكيد كرده اس��ت كه پيش��نهادات 
فوق براي تعيين تكليف تسهيالت ارزي اعطايي 
از حس��اب ذخيره ارزي آن دس��ته از واحدهاي 
توليدي بخش خصوصي است كه نسبت به واردات 
ماشين آالت، تجهيزات و مواد اوليه اقدام كرده اند. 
همچنين پيشنهاد مي شود شرايط مذكور به ساير 

تسهيالت اعتباري ارزي نيز تسري يابد. 
  حريري: متخلفان به جاي تنبيه، تشويق 

مي شوند 
مجيد رض��ا حريري، يك عضو ات��اق بازرگاني در 
واكنش به صدور اين نامه در گفت و گو با »جوان« 
مي گويد: يكي از مش��كالت ما نبود شفافيت در 
مسائل اقتصادي است. بخشنامه ها و نامه هايي كه 
صادر مي شود به دليل نبود شفافيت، منتفعان و 
مخاطبان آن مشخص نيست و همواره اتهاماتي در 
اين خصوص وجود دارد. نامه اي كه شريعتمداري 
اخيراً صادر كرده است نيز ابهاماتي دارد كه بايد 
واضح و روشن شود. وي مي افزايد: از آنجايي كه 
دسترس��ي به منابع صندوق توس��عه ملي براي 

تمامي توليد كنندگان فراهم نبوده و نيست، وقتي 
در نامه وزرا از توليدكنندگان بزرگ و كوچك نام 
برده مي شود، بايد اس��امي دريافت كنندگان وام 
ارزي اعالم شود تا مشخص شود كه اين نامه هايي 
كه با نام حمايت از توليد صادر مي ش��ود؛ فقط به 
تعداد معدودي از توليدكنندگان مربوط مي شود. 
توليد كنندگان��ي كه عموماً يا دولتي هس��تند يا 

خصولتي. 
وي مي گويد: به عب��ارت ديگر بخش توليدي كه 
موتور اشتغال و قوه محركه اقتصاد كشور هستند، 
امكان استفاده از تسهيالت صندوق را ندارند؛ در 
اين ميان بنگاه هاي خاص��ي كه قدرت اقتصادي 
و سياس��ي بااليي دارند، همواره توانس��ته اند از 
تس��هيالت بهتر و حمايت هاي دولتي اس��تفاده 
كنند. حريري تأكيد مي كند: در سال هاي اخير، 
دولت قانون رفع موانع توليد را به مجلس برده و 
به تصويب رسانده است، اما هرگز توليدكنندگان 
واقعي نتوانس��تند از مفاد اين قانون بهره ببرند. 
اكنون ني��ز وزارت صنعت ي��ا وزارت اقتصاد بايد 
اس��امي كس��اني كه با ص��دور اين نام��ه منتفع 
مي شوند، اعالم كنند تا مشخص شود بدهكاراني 
كه س��ال ها از پرداخت بدهي ش��ان س��رپيچي 
كرده اند، كدام توليد كنندگان بودند و اين نامه به 

تمامي بخش توليد تسري نمي يابد. 
اين عضو اتاق بازرگاني مي افزاي��د: من به صدور 
اين نامه از س��وي وزير صنع��ت انتقاداتي دارم. 
اين نامه به بخش��ي از توليد مربوط مي ش��ود كه 
بدحس��اب بوده اند، اما اكنون دولت به آنها امتياز 
داده و مي توانند بدهي ش��ان را به جاي پرداخت 
ارزي به صورت ريالي بپردازند. به عبارتي، بنگاهي 

كه به قانون عمل نكرده و با تم��رد از پرداخت به 
موقع اقساطش س��رپيچی كرده اكنون مي تواند 
از حمايت هاي دولتي برخوردار ش��ود. به همين 
دليل تأكيد دارم كه اصل اول در اقتصاد شفافيت 
است كه ما نداريم و با صدور نامه هاي به اصطالح 
حمايتي، مردم را فريب مي دهيم كه دولت به فكر 

حمايت از توليد و توليد كننده است. 
وي مي گويد: به جز چند مورد استثنايي تا جايي 
كه من اطالع دارم اين نامه به بدهكاراني مربوط 
مي شود كه پيش از سال هاي ۹۰ و ۹۱ از صندوق 
توسعه ملي وام ارزي گرفتند، زيرا در دولت دهم 
بود كه آشفتگي در منابع صندوق توسعه داشتيم 
و بع��د از س��ال ۹۱ قوانين س��ختگيرانه اي براي 
دريافت وام از صندوق وضع شد و بنگاه هايي كه 
بيش از هفت سال بدهكار بودند، اكنون مي توانند 
اقساطش��ان را به صورت ريالي با نرخ ارز ۱۲۲۶ 
تومان بپردازند، يعني به جاي هر دالر حدود ۸/۵ 
سنت بپردازند، بدون بهره و دير كرد! عالوه بر اين 
براي صنايع كوچك و متوس��ط نيز دو سال ديگر 
تنفس پيش بيني كرده اند؛ بدون اينكه جريمه اي 

بپردازند يا سود بيشتري بدهند. 
حريري تأكيد مي كند: به اعتق��اد من، نامه اخير 
شريعتمداري به معناي توزيع آشكار رانت است 
و تش��ويق مردم ب��ه بي قانوني و تخل��ف. اينكه 
اگر قانونمند نباش��يد نه تنها تنبيه نمي ش��ويد، 
بلكه تش��ويق هم مي ش��ويد و مورد حمايت قرار 

مي گيريد. 
اين عض��و ات��اق بازرگان��ي با اش��اره ب��ه اينكه 
توليد كننده واقعي در كش��ور ديگر وجود ندارد، 
مي گويد: توليد كننده ش��ده مونتاژ كار، يعني با 
نصب آخري��ن قطعه به كاال مدعي توليد اس��ت. 
اگر ما توليدكننده واقعي داش��تيم، آيا با افزايش 
نرخ ارز، قيمت كاالها به يكباره سه تا چهار برابر 
گران مي شد؟ خير. متأسفانه دولت نيز با علم به 
اين موضوع هراز چند گاهي با صدور بخشنامه يا 
دستورالعمل رانتي را بين بنگاه هاي خاص توزيع 
مي كند؛ بدون اينكه به سرانجام كارهايش آگاهي 

داشته باشد. 
  توليد واقعی نياز به حمايت ندارد

همچنين مدير عامل صنايع الكترونيك هوراند در 
گفت و گو با »جوان« با انتقاد به نامه وزير صنعت 
با نام حمايت از توليد در س��ال حمايت از كاالي 
ايراني مي گويد: اگر توليد درس��ت هدايت شود، 
ديگر به حمايت هاي دولتي نيازي ندارد. مشكل 
مس��ئوالن دولتي اين اس��ت كه تصور مي كنند 
معضل توليد، پول است. در حالي كه چالش اصلي 
ما قوانين دست و پا گير مالياتي، تأمين اجتماعي و 
كار است و هيچ مسئولی در اين سالها قدمی برای 
رفع اين مشكالت برنداشته است. سعيد منصور 
افشار مي افزايد: بيش از ۳۴ سال است كه پروانه 
بهره برداري و تحقيقات��ي از وزارت صنعت دارم، 
اما تاكنون حت��ي يك ريال هم وام و تس��هيالت 
نگرفت��ه ام. به اعتق��اد من صدور اي��ن نامه ها كه 
فقط به توليد كنندگان خاص و معدودي مربوط 
مي شود، توهين به توليد و توليد كنندگان واقعي 

است. 
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جايزهدولتبهواحدهايبدحسابتوليدي!
فعاالن بازار: اسامي دريافت کنندگان وام ارزي را اعالم کنید

حريری: نامه اخير شريعتمداری به معنای توزيع آشکار رانت است و تشويق مردم به بی قانونی و تخلف

بهناز قاسمي 
  گزارش  یک

بزرگترينپولشوييتاريخاروپا
درغولبانكيدانمارك

رس�وايي بزرگ تري�ن تاري�خ پولش�ويي اروپ�ا در دانس�که 
بان�ك دانم�ارك ب�ا رق�م 2۰۰ ميلي�ارد ي�ورو رق�م خ�ورد. 
به گزارش رويترز، توماس بورگن، مديرعامل دانس��كه بزرگ ترين بانك 
دانمارك بعد از بازجويي هاي انجام ش��ده از اين بانك كه مش��خص شد 
مجموع پرداخت هاي ۲۰۰ ميليارد يورويي )۲۳۴ ميليارد دالر( اين بانك 
از طريق شعبه خود در استوني كه بس��ياري از آنها مشكوك به پولشويي 

اعالم شده، استعفا كرد. 
در همين حال مدير عامل دانسكه گفت: تمامي مسئوليت آن را مي پذيرم؛ 
اگرچه ش��خصاً به لحاظ حقوقي رفع ابهام ش��ده ام. ش��كي نيست كه ما 
به عنوان يك سازمان در رعايت كامل قوانين پولشويي شكست خورديم و 

انتظارات را برآورده نكرديم. 
وي مسئول عمليات هاي بين المللي دانس��كه بانك از قبيل استوني بين 
س��ال هاي ۲۰۰۹ ميالدي تا ۲۰۱۲ ميالدي بوده اس��ت. در حال حاضر 
سرمايه گذاران نگران اين مطلب هستند كه آيا اياالت متحده دانسكه بانك 

را به دليل فعاليت هاي آن در استوني مجازات خواهد كرد. 
بر همين اس��اس، بيل ب��رودر، مؤس��س و مدير عامل مديريت س��رمايه 
هرميتاج گفت: اي��ن به عنوان بزرگ ترين رس��وايي پولش��ويي در تاريخ 
اروپاست و دانس��كه يك بانك بزرگ اس��ت كه دالر را به سرتاسر جهان 
ارسال مي كند. فكر مي كنم كه اين موضوع توجه مقامات امريكايي را به 
خود جلب مي كند.  سياستمداران دانماركي اين عملكرد دانسكه بانك را 
مورد نكوهش قرار داده اند. همچنين راسموس جارلوف، مسئول نظارت بر 
بخش بانكداري دانمارك گفت: نگران كننده است كه براي چندين سال 
تراكنش هايي انجام شده كه نبايد انجام مي گرفت. انتظار مي رود بسياري 
از اين تراكنش ها از مصاديق پولشويي باشد و اين موضوع اصالً براي دانسكه 

بانك خوب نيست. 
بر همين اساس، به دنبال انتشار اين پيام س��هام دانسكه بانك در حدود 
۸ درصد س��قوط كرد و احتمال عدم دسترس��ي بانك هاي امريكايي به 
دانسكه و كوتاه ش��دن دس��ت بزرگ ترين بانك دانمارك از شبكه مالي 

جهاني وجود دارد.

 

فولكسواگن:موضعمادرقبالايران
تغييرنكردهاست

ش�ركت خودروس�ازي فولکس واگن آلمان با تکذيب ادعاي سفير 
امريکا در مورد فش�ار براي قطع همکاري با جمهوري اسالمي اعالم 
كرد ك�ه موضع اي�ن ش�ركت در قبال اي�ران تغييري نکرده اس�ت. 
به گزارش رويترز، شركت فولكس واگن روز پنج شنبه گزارشي را كه مدعي 
شده بود اين شركت تحت فشارهاي سفير امريكا به فعاليت هايش در ايران 

پايان داده است، تكذيب كرد. 
طي هفته گذشته ريچارد گرنل، س��فير اياالت متحده در برلين با ارسال 
چندين پيام و انج��ام چندين مصاحبه با افتخار اعالم كرد كه فش��ارها و 
مذاكرات او نتيجه داده و باعث ش��ده است تا ش��ركت هاي بزرگ آلماني 
همچون زيمنس، باسف و فولكس واگن از ادامه همكاري با ايران منصرف 
شوند.  وي در مصاحبه اي حتي مدعي شده بود كه طي هفته هاي اخير با 
مسئوالن شركت فولكس واگن مذاكراتي را برگزار كرده كه در آنها بر سر 
جزئيات نهايي موضع جديد اين شركت در قبال ايران، تصميم گيري به 
عمل آمده است.  با اين حال، يك منبع در اين شركت بزرگ خودروساز روز 
پنج شنبه اعالم كرد كه هيچ مذاكره اي در مورد ايران با سفير امريكا صورت 
نگرفته است.  يك سخنگوي فولكس واگن نيز به رويترز گفت كه موضع 

اين شركت در برابر ايران طي هفته هاي اخير هيچ تغييري نكرده است. 
سايت آلماني اش��پيگل آنالين نيز به نقل از يكي از سخنگوهاي فولكس 
واگن گفته اين شركت هر چند به طور كلي »تمامي قوانين موجود ملي و 
بين  المللي در رابطه با صادرات« را رعايت مي كند، اما در مورد ايران تغيير 

جديدي در عملكرد اين شركت رخ نداده است. 
فولكس واگن گفته تحوالت سياس��ي و اقتصادي در ايران و منطقه را به 
طور دقيق تحت نظر داريم و در اين راستا پيامدهاي احتمالي در رابطه با 

تحريم هاي مجدد امريكا را در نظر خواهيم گرفت.
 

 



هشدارصندوقبينالملليپول
بههزينهسنگينجنگتعرفهاي

صن�دوق بين الملل�ي پ�ول نس�بت ب�ه هزين�ه س�نگين جن�گ 
تعرفه اي چي�ن و امريکا روي اقتص�اد جهاني بار ديگر هش�دار داد. 
به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، بر اس��اس اعالم خبرگزاري فرانسه، 
صندوق بين المللي پول نسبت به خسارات جنگ تجاري بين امريكا و چين 
هشدار داد. در همين حال گري رايس، سخنگوي صندوق بين المللي پول 
گفت: اين صندوق همچنان در حال بررسي تأثير تعرفه هاي چين- امريكا 
اس��ت، اما هزينه هاي اقتصادي به زودي به آن اضافه خواهد شد.  رايس 
گفت: با توجه به عميق تر شدن اعمال تعرفه ها اين موضوع مي تواند هزينه 
اقتصادي قابل توجهي از خ��ود به جاي بگذارد.  چين در روز پنج ش��نبه 
به دنبال وض��ع تعرفه ۲۰۰ ميليارد دالري امري��كا روي كاالهاي چيني، 
فهرستي از كاالهاي امريكايي به ارزش ۶۰ ميليارد دالر را مشمول تعرفه 
اضافي كرد. تعرفه هاي اضافي هر دو كش��ور عليه يكديگر از روز بيست و 

چهارم ماه جاري ميالدي اجرا خواهد شد. 
البته چين از اين اقدام امريكا در س��ازمان تجارت جهاني ش��كايت كرده 
است؛ ضمن اينكه ترامپ، پكن را تهديد به وضع تعرفه ۲۶۷ ميليارد دالري 
ديگر در صورت مقابله به مثل چين در برابر تعرفه هاي واش��نگتن كرده 
اس��ت.  در ماه جوالي صندوق بين المللي پول به ترامپ هش��دار داد كه 
جنگ تجاري مي تواند به اقتصاد جهان ۴۳۰ميليارد دالر هزينه وارد كند 

و امريكا آسيب پذير مي شود. 
در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي امريكا ۳۷۶ ميليارد دالر كسري تجاري با چين 
داشت. بسياري از كاالهاي وارداتي از ش��ركت هاي امريكايي هستند كه 
مواد اوليه آن به دليل هزينه ارزان كارگر به چين فرستاده مي شود. دولت 
ترامپ بر اين باور است كه تعرفه ها براي امنيت ملي و حقوق معنوي كسب 
و كار امريكا ضروري هستند؛ ضمن اينكه به كاهش كسري تراز تجاري با 
امريكا كمك مي كند. پكن بارها اعالم كرده كه مخالف جنگ تجاري است، 

اما براي حفاظت از اقتصاد خود تالفي مي كند. 

رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه خبر داد
مشكالتصادركنندگانمحصوالتكشاورزي

بهروسيهبا»نيما«
رئيس ات�اق مش�ترك ايران و روس�يه گف�ت: با ال�زام ارائ�ه ارز 
حاصل از صادرات به سامانه نيما مش�کالتي براي صادركنندگان 
محص�والت كش�اورزي ب�ه روس�يه ب�ه  وج�ود آم�ده اس�ت. 
هادي تيزهوش تابان در گفت وگو با ف��ارس در مورد وضعيت تجارت 
ايران و روس��يه گفت: روابط تجاري ايران و روس��يه س��االنه حدود ۲ 
ميليارد دالر است كه از اين رقم سال گذشته حدود ۳۹۲ ميليون دالر 

بوده است. 
 رئيس اتاق مشترك ايران و روس��يه با بيان اينكه تراز تجاري روس ها 
نسبت به ايران مثبت است، گفت: س��االنه بيش از يك ميليارد و ۶۰۰ 

ميليون دالر هم روس ها به ايران كاال صادر مي كنند.
 وي با اشاره به مش��كالتي كه الزام بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به 
سامانه نيما براي صادرات به روس��يه به خصوص در بخش محصوالت 
كشاورزي به  وجود آورده است، گفت: با توجه به نوسانات ارز، خريداران 
كاالهاي ايراني از جمله محصوالت كش��اورزي از كش��ورهايي مانند 
روسيه و عراق وارد ايران مي شوند و كاالهاي خود را به صورت ريالي از 

فروشندگان ايراني مي خرند. 
تيزهوش اظهار داشت: اين خريداران خارجي دالر را وارد ايران و دالر 
را در صرافي ها به ريال تبدي��ل مي كنند و پول خريد كاال و محصوالت 

كشاورزي خود را به صورت ريال مي پردازند. 
رئيس اتاق مشترك ايران و روسيه اظهار داشت: در مقابل هم فروشنده 
محصوالت كشاورزي كه به عنوان صادركننده شناخته مي شود به طرف 
روسي بايد كاالي خود را به گمرك اظهار كند تا از آن طريق به دست 
خريداري كه كاال را در ايران خريداري كرده و پول آن را هم به صورت 

ريال پرداخت كرده است در روسيه برسد. 
وي افزود: بدين ترتي��ب صادركننده ايراني عم��اًل ارزي براي ارائه در 
س��امانه نيما ندارد و ملزم ش��دن صادركنندگان به ارائه ارز حاصل از 
صادرات در س��امانه نيما مش��كالتي را در بخش صادرات محصوالت 

كشاورزي به روسيه به وجود آورده است. 
 

 



گزارشي از اتالف ارز كالن دولتي در واردات موبايل

فروشآيفونوارداتيبادالر4200توماني
بهقيمتارزآزاددربازار

از نتايج تخصيص 22۰ ميليون يورو ارز دولتي به واردات گوش�ي 
به ويژه آيفون اين اس�ت كه با وجود وقفه در عرضه كاال و محدود 
ش�دن تعداد و مدل  هاي گوش�ي  در بازار، هن�وز آيفون هاي وارد 
شده با دالر 42۰۰ توماني با گارانتي رس�مي در بازار موجود است. 
به گزارش فارس، آمار واردات رس��مي گوشي تلفن همراه در سال ۹۷ 
و ۹۶ از كاهش ميزان واردات به يك س��وم در سال جاري حكايت دارد 
و با استناد به اين آمار گفته مي شود بازار گوشي تلفن همراه با مشكل 

كمبود كاال مواجه است. 
طبق آمار قبلي، حدود ۷۰۰ هزار گوش��ي در گم��رك معطل مانده و 
حدود ۱۲۰ هزار گوشي نيز در انبار شركت هاي متخلف در انتظار تعيين 

تكليف توقيف شده است. 
با اين وضعيت برخي عالوه بر افزايش نرخ ارز، كمب��ود كاال در بازار را 
دليل ديگر افزايش قيمت گوش��ي موبايل مي دانند و خواستار تسريع 
در ترخيص كااله��اي در گمرك مانده ش��دند ك��ه مراحل ترخيص 
گوشي هاي داراي ارز آزاد از گمرك از شنبه هفته گذشته آغاز شد. اما 
به رغم محدود شدن گوشي هاي موجود در بازار از نظر تعداد و مدل  در 
پي وقفه طوالني در عرضه كاال به بازار، مش��اهدات خبرنگار فارس در 
بازار تلفن همراه نشان مي دهد هنوز آيفون هايي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني 
وارد شده اند با گارانتي شركت  رسمي واردكننده در بازار موجود است 
كه مي تواند نش��انه  حجم زياد واردات يا حتي بيشتر از نياز اين كاال يا 
كاهش خريد توسط مردم باشد. در زمان تخصيص ارز دولتي به واردات 
۲۲۰ ميليون يورو به واردات گوش��ي اختصاص يافت كه بس��ياري از 
آنها از برند اپل بوده اند؛ پس از شناسايي تخلفات  ارزي، اين موضوع با 
انتقادات زيادي رو به رو شد؛ همچنان كه وزير ارتباطات پرسيد: »وقتي 
من نتوانس��تم براي اپراتورهاي موبايل ارز بگيرم چگونه براي واردات 

گوشي اپل ارز گرفته اند؟«
در نهايت خريداران هنوز گوشي هاي آيفوني را كه به تعداد زياد با ارز 
۴۲۰۰ توماني وارد شده اند را مي خرند و پاسخ استعالم از سامانه همتا 
ورود گوشي با ارز ۴۲۰۰ تومان را تأييد مي كند، تنها تفاوت اين است 
كه به رغم تمام برخوردهاي قضايي و قهري، اين گوشي نه با ارز ۴۲۰۰ 

توماني، بلكه با ارز روز به فروش مي رسد. 
عالوه بر اين، پس از اجراي طرح رجيستري واردات گوشي آيفون براي 
يك دوره تقريباً طوالني تنها از طريق شركت هاي واردكننده رسمي 
انجام شد و تمام كاالهاي موجود در بازار داراي گارانتي و واردكننده 
مشخص بودند، اما در مقطع فعلي كه بازار موبايل با مشكالت متعددي 
دست به گريبان است و فعاًل اثرات رجيستري بر بازار موبايل و اقتصاد 
كشور براي مردم قابل مشاهده نيس��ت، بار ديگر گوشي هاي آيفون 
بدون گارانتي و بدون شركت واردكننده به بازار برگشته و حتي زياد 

شده اند. 

توقيف۳۵كيلوگرمشمشطاليقاچاق
درگمرك

بر اس�اس اعالم گمرك ايران، مأموران گمرك مقدار ۳۵كيلوگرم 
ش�مش طالي قاچاق را هن�گام خروج از كش�ور توقي�ف كردند. 
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران؛ مأموران گمرك رازي در بازرسي 
از خودروهاي س��واري خروجي به تركيه با رصد اطالعات محموله ها 
به يك دس��تگاه خودروي سواري شاس��ي بلند كابوتاژ شده مشكوك 
مي شوند. با مش��كوك ش��دن به اين خودروي تويوتا لندكروز هنگام 
خروج از كشور، تيم مربيان س��مگاي گمرك رازي اقدام به بازرسي از 
قسمت هاي مختلف خودرو مي كند و در جريان بازرسي ها اين تيم به 

سپر خودرو مشكوك مي شود. 
مأموران گمرك در ادامه اين عمليات اقدام به بازرسي محتواي داخل 
سپر خودرو مي كنند و موفق مي شوند ۳۵ كيلوگرم شمش طالي آب 

شده قاچاق را از اين خودرو كشف و ضبط كنند. 
بنابراين گ��زارش؛ ارزش اين مقدار طالي توقيف ش��ده ك��ه به طرز 
ماهرانه اي در سپر خودروي لند كروز جاسازي شده بود و با هوشياري 
مأموران گمرك كشف شد، بيش ۱۴۰ميليارد ريال است.  اين گزارش 
مي افزايد: در حال حاضر خروج طال و زيورآالت از كشور به مقدار 
بيش از ۱۵۰ گرم ممنوع است، اما ورود اسكناس ارز، طالي ساخته 

شده و طالي خام به كشور بدون محدوديت امكانپذير است. 

کاهش ۵۰ درصدي سهم مسكن از کل تسهیالت بانكي
كاهش شديد حجم تس�هيالت بخش مسکن 
از كل تس�هيالت بانک�ي در كن�ار جه�ش 
قيمت مس�کن س�بب ش�ده ت�ا تس�هيالت 
بانک�ي خري�د مس�کن تأثي�ري در ق�درت 
خري�د مس�کن خانواره�ا نداش�ته باش�د. 
به گ��زارش مه��ر، ابوالقاس��م رحيم��ي اناركي، 
مديرعامل بانك عامل بخش مسكن با بيان اينكه 
صندوق پس انداز مس��كن يكم در شرايط فعلي با 
مش��كل منابع تأمين اعتبار اين صن��دوق روبه رو 
اس��ت، گفت: با اين حال در خصوص تس��هيالت 
خريد مس��كن از محل اوراق گواه��ي حق تقدم 
تسهيالت مسكن با اين مش��كل مواجه نيستيم و 
صندوق سپرده ممتاز به عنوان صندوق پشتيبان 
اين نوع تس��هيالت، منابع خوبي در اختيار دارد؛ 
از همين رو بانك مركزي ب��ه بانك ملي نيز مجوز 
داده تا از اين ابزار براي پرداخت تسهيالت مسكن 

استفاده كند. 
اگرچه در ظاهر بانك ملي نيز با اس��تفاده از ابزار 
اوراق تسهيالت مس��كن در بازار تسهيالت دهي 
به بخش مسكن در كنار بانك تخصصي اين بخش 
ايستاده، اما حجم اوراق تسهيالت مسكن صادره 
از سوي بانك ملي، تعداد اوراق عرضه شده در بازار 
سرمايه و نيز ميزان تس��هيالتي كه تا كنون داده 
ش��ده به اندازه اي نيس��ت كه بتواند بازار مسكن 
را تحت تأثير خ��ود قرار داده و در خ��روج از ركود 

مؤثر باشد. 
بر اس��اس آخرين آمار اعالم ش��ده، سهم بخش 
مس��كن از كل تس��هيالت بانكي تنها ۸/۴ درصد 
است، اين در حاليست كه در سال هاي ۹۰ و ۹۱ و تا 
پيش از آغاز دوره طوالني ركود مسكن، سهم اين 
بخش اقتصادي از كل تسهيالت بانكي تا ۱۵ درصد 
هم مي رسيد؛ به معني ديگر در سال هاي اخير به 
تدريج سهم مسكن از كل تسهيالت پرداختي به 

نصف كاهش يافته است. 

بر اساس نظر بس��ياري از كارشناسان اقتصادي، 
اگرچه يك��ي از بهانه هاي بانك ها ب��راي افزايش 
تس��هيالت با نرخ س��ود تعديل ش��ده، باال بودن 
هزينه هاي تمام ش��ده »پول« از جمله نرخ سود 
سپرده هاي بانكي بود، اما با وجود گذشت يك سال 
از كاهش سود س��پرده ها و نيز كاهش ارزش پول 
ملي در برابر ارزهاي معتبر كه قيمت تمام ش��ده 
پول را ب��راي بانك ها كاهش مي ده��د، اما خبري 
از افزايش س��قف، س��هم و تعداد بانك هاي عامل 
تسهيالت مسكن نيس��ت و امكان كاهش بيشتر 
سود تس��هيالت هم وجود ندارد. اين در حاليست 
كه طي ماه هاي اخير ارزش افزوده بخش مسكن 
ارتقاي قابل توجهي داشته و پرداخت تسهيالت با 
بازپرداخت طوالني مدت به اين بازار، براي بانك ها 

توجيه پذير است. 
محمد هاشم بت شكن، مشاور وزير راه و شهرسازي 
در امور پول��ي و بانكي معتقد اس��ت: متغيرهاي 

مختلفي از نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم عمومي، 
نرخ رشد قيمت مسكن و همچنين عملكرد شبكه 
بانكي در پرداخت تسهيالت تا مباحثي همچون 
برجام، نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي و نرخ سود 
تسهيالت، مجموعه عوامل مؤثر بر سمت و سوي 
بازار معامالت ملك و ساخت و ساز مسكن هستند. 
وي تسهيالت ساخت را از تسهيالت خريد مسكن 
در ش��رايط فعلي بازار مس��كن مؤثرتر مي داند و 
مي افزايد: در حال حاضر تنها تسهيالتي كه با نرخ 
سود جذاب در بخش مس��كن پرداخت مي شود، 
تس��هيالتي اس��ت كه از محل صندوق پس انداز 
مسكن يكم در اختيار مشتريان قرار دارد، اما چرا 
زماني كه نرخ س��ود تس��هيالت صندوق يكم در 
بافت هاي فرسوده به ۶ درصد و در ساير بافت هاي 
ش��هري به ۸ درصد كاهش يافت، ب��ا حجم انبوه 

متقاضي ثبت نام در اين صندوق روبه رو نشديم؟
وي ب��ا بي��ان اينكه همچن��ان مي��زان ورودي به 

صندوق مسكن يكم مانند قبل از كاهش نرخ سود 
تس��هيالت و روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر است، بر اين 
اعتقاد است كه وجود محدوديتي چون قيد الزام 
»خانه اولي هاي متقاضي خريد آپارتمان در بافت 
فرسوده« براي پرداخت تسهيالت ۶ درصدي در 
اس��تقبال نكردن مردم از اين صن��دوق بي تأثير 
نيست، اما عامل مهم تر، افزايش ۲۵ تا ۲۷ درصدي 
قيمت مسكن )به طور ميانگين( در ۹ ماه گذشته و 
نقش كمرنگ اين نوع تسهيالت در افزايش قدرت 

خريد مسكن سپرده گذاران است. 
محمدعلي دهق��ان دهنوي، عض��و هيئت مديره 
بانك عامل بخش مس��كن ه��م در خصوص علت 
كاهش سهم تسهيالت مس��كن از كل تسهيالت 
شبكه بانكي به رغم مهيا بودن زمينه هاي آن اظهار 
كرد: قدرت تس��هيالت دهي بانك ها از نظر حجم 
تسهيالت وابس��ته به وصول تسهيالت پرداختي 
قبلي اس��ت و از نظر نرخ آن وابس��ته به نرخ سود 
سپرده هاست. از آنجايي كه بانك هاي تجاري طي 
يك سال گذشته تغيير مطلوبي در وصول اقساط 
تس��هيالت قبلي نداش��تند و روند همان اس��ت، 
بنابراين از نظر افزايش حجم و تعداد تس��هيالت 

پرداختي نيز اتفاقي نيفتاده است. 
وي در خصوص كاهش نيافتن نرخ سود تسهيالت 
نيز ادامه داد: از نظر نرخ هم به دليل تمديد يكساله 
سپرده ها در ش��هريور سال گذش��ته و همچنين 
انتشار اجباري اوراق ۲۰ درصدي در زمستان ۹۶، 
تغيير محسوس��ي در هزينه منابع سپرده بانك ها 
رخ نداده بنابراي��ن انتظار كاهش نرخ س��ود هم 
وجود ندارد.  اين مقام مسئول در بانك عامل بخش 
مس��كن افزود: در اين بانك به دليل آنكه معوقات 
كمتري نسبت به س��اير بانك ها داريم، مي توانيم 
نرخ هاي سود تسهيالت بخش مسكن كه حداقل 
بازار پول است، حفظ كنيم، ولي امكان كاهش نرخ 

سود تسهيالت بيش از اين ديگر وجود ندارد. 

   مسکن


