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گروه اقتصادی- 
علی رغم فضا سازی رسانه های حامی دولت 
 ،FATFمبنی بر خروج ایران از لیست خاکستری
وزارت اقتصاد رسما اعالم کرد اقدامات متقابلی 

این کارگروه علیه ایران پایان نگرفته است. 
هنوز مدت زیادی از مطرح شدن موضوع اف ای تی اف 
در سال گذشته نگذشته بود که رسانه های اصالح طلب با 
دید مثبتی به استقبال آن رفتند. این روزنامه ها تیترهای 
اول خود را به موضوع پیوستن ایران به کارگروه اقدام 
مالــی اختصاص داده و به صورت کلی این طور مطرح 
کردنــد که مخالفان اف ای تــی اف، مخالف مبارزه با 

پولشویی هستند. 
همان زمان رسانه های انقالبی با توجه به محتوای 
خطرناک آن کــه حتی باعث »خود تحریمی« برخی 
نهاد های داخلی هم می شــد، نســبت به این موضوع 
هشــدار دادند و امروز با گذشــت نزدیک به یکسال 
روشــن شد آن هشدار ها بدون جهت نبوده و چنانچه 
در روز یکشنبه نیز گروه اقتصادی کیهان به این موضوع 
پرداخت، با وجود همکاری های فراوان کشورمان با این 
نهاد بین المللی، ایــران همچنان در وضعیت »تعلیق 
اقدامــات مقابله ای« قرار خواهد داشــت، تعلیقی که 
نارضایتی وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را نیز 

در پی داشته است. 
چنانچه شــادا در این خصوص گزارش داده است، 
در بیانیــه وزارت اقتصاد درخصوص نتیجه نشســت 
امســال گروه اقدام مالی )FATF( بــا تاکید بر اینکه 
جمهوری اسالمی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر 
گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم فروگذار نکرده، آمده است: »تعامالت جدی 
بــا گروه اقدام مالی )FATF( در جهت بیان توفیقات و 
اقدامات عملی صورت گرفته، موجب شــد در نشست 
دوره ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ 
اقدامــات مقابله ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به 

مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.
بر اساس این تصمیم، »محدودیت زمانی« در تداوم 

تعلیق لحاظ نشده و علی رغم فشار مخالفین مبنی بر 
لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه 
نهایی درج نگردید، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان 
ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در 

این گروه بین المللی دارد.
از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای 
دیگــر گام هــای جدی تری در مبارزه با پولشــویی و 
تامین مالی تروریســم برداشته است، ما بر این باوریم 
کــه، چنانچه وضعیت کشــور در این حــوزه بدور از 
غرض ورزی های سیاســی و صرفاً بر مبنای معیارهای 
فنی مورد ارزیابــی قرار می گرفت، قطعا باید اقدامات 
مقابله ای به طور کامل لغو می گردید،  اما دشمنی آمریکا 

و متحدان منطقه ای آن، مانع از این امر شد. 
 )FATF( هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی
را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم اما اعالم می داریم 
که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال 
نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق 
ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم 

کرد.«
حمایت آمریکا از تصمیم اخیر FATF در قبال ایران

دولت دونالد ترامپ حمایت خود را از تصمیم گروه 
کاری اقدام مالی یا همان اف ای تی اف مبنی بر تمدید 
تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل پیشــرفت 
نســبی این کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی 

تروریسم اعالم کرد.
در همین راستا، بر اســاس گزارش تسنیم که از 
المانیتور نقل شده، چند مقام آمریکایی حمایت خود 

را از تصمیم اخیر اف ای تی اف اعالم کردند. 
بر همین اساس، الیزابت روزنبرگ، یکی از مقامات 
ســابق وزارت خزانه داری آمریکا کــه هم اکنون در 
مرکز امنیت آمریــکای جدید فعالیت می کند در این 
باره گفت: »تصمیم )اف ای تی اف( در والنسیا به نظر 
فنی و عاقالنه می آید... اگر آنها مجددا تحریم ها علیه 
ایران را بر می گرداندند... یا اینکه توصیه احتیاطی خود 
به کشــورها در مورد ایران را تقلیل می دادند، اقدامی 

سیاسی محسوب می شد.«
وی افــزود، تصمیــم اف ای تی اف خاطر نشــان 
می ســازد که ایران در حال پیشــرفت است، اما برای 
اینکــه امتیاز بهتــری از اف ای تی اف بگیرد، باید کار 

بیشتری انجام دهد.
یک مقــام وزارت خزانه داری آمریکا هم گفت، با 
توجه به نقص های موجود در رژیم مقابله با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم ایران، اف ای تی اف تصمیم گرفته 
اقدامات متقابل خود را لغو نکند، بلکه یک تعلیق موقت 

این اقدامات را تمدید کند.
وی ادامــه داد: دولت آمریکا به مقابله با رفتارهای 
مشکل ساز ایران در خاورمیانه که همچنان تهدیدی 
جدی و رو به افزایش برای منافع جمعی ماست ادامه 
می دهد... ما به همکاری با شرکایمان برای جلوگیری 
از توسعه و آزمایش موشک های بالستیک ایران، حمایت 
این کشــور از تروریزم و فعالیت هــای بی ثبات کننده 
تهران در منطقه و همچنین موارد نقض حقوق بشــر 

ادامه می دهیم.
اندیشکده انگلیسی: بیانیه جدید FATF تأثیری 
در افزایش تعامالت بانکی ایران نخواهد داشت

اندیشکده خدمات متحد سلطنتی انگلیس می گوید 
بیانیه اخیر اف ای تی اف پیامی دوگانه برای بانک های 
بین المللی دارد و تأثیری در کاهش نگرانی آنها از تعامل 

با ایران نخواهد داشت.
به گزارش فارس، اندیشــکده 186 ساله »خدمات 
متحد ســلطنتی انگلیس« که به اختصار »روســی« 
خوانده می شود، در مقاله ای به بررسی تأثیر عملی بیانیه 
اخیر کارگروه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف درباره 

تعامل بانکی کشورهای دیگر با ایران پرداخته است.
نویســنده در ابتدا به سابقه تالش های اخیر ایران 
برای تعامل با »جامعه جهانی« پرداخته و در بیان ارتباط 
آن با اف ای تی اف نوشــته است: »در نتیجه برجام بنا 
بود روابط بانکی ایران با دیگر ملل دنیا به حالت عادی 
بازگــردد ولی از روز اجــرای برجام )26 دی 1394(، 
این امر برای بانک های خارجی و بخصوص بانک های 

بزرگ دنیا به یک امر چالش برانگیز بدل شد و آنها در 
برابر فشار سیاسی دولتمردان برای بازگرداندن کامل 
ایــران به نظام مالی بین الملل و ارائه خدمات مالی به 

این کشور، مقاومت کردند.
در ادامه این نوشته آمده است »یکی دیگر از موانع 
مهــم پیش روی بانک های ایرانی، کارگروه اقدام مالی 
)FATF( بود که ایران و کره شــمالی را در لیست سیاه 
خود قرار داده بود؛ این کارگروه ژوئن ســال گذشته، 
اقدامات تقابلی علیه ایران را به مدت یک ســال معلق 
کرد.اعضای این کارگروه در نشســت اخیر خود، این 
تعلیــق را »با توجه به نمایش تعهد سیاســی ایران و 
گام هایی که این کشــور در راستای برنامه اقدام خود 
انجــام داده«، تمدید کردند. البته باید توجه داشــت 
کــه از نظر اعضای اف ای تی اف، اقدامات ایران آن قدر 
برایشــان دلگرم کننده نبوده که نام ایران را از کنار نام 
کره شمالی بردارند و فقط به تمدید تعلیق رأی دادند.
پس با این اوصاف، اقدام اخیر این کارگروه چگونه 
می توانــد به افزایش تعامل مالی ایــران و نظام مالی 
بین الملل منجر شــود. اف ای تی اف اقدامی زیرکانه، 
موعــد 12 ماهــه ای را که پیش از ایــن برای دیدن 
پیشرفت کار از طرف ایرانی تعیین کرده بود، برداشته 
اســت؛ این ضرب االجل 12 ماهه از جهتی غیرسازنده 
بود زیرا نهادهای مالی بین المللی را به انتظار یک ساله 
برای دیدن نتیجه کار تشویق می کرد و بهمین خاطر، 

شاهد اقدام موثری از جانب آنها نبودیم. 
عالوه بر این، پیام های دوگانه ای که از بیانیه اخیر 
اف ای تی اف به گوش می رسد، بهبود دسترسی ایران به 
نظام مالی بین الملل را غیرمحتمل تر می کند. نمی توان 
از هشدارهای این کارگروه کماکان در خصوص »لزوم 
هوشیاری بیشتر نهادهای مالی در روابط و تراکنش های 

مالی با ایران« چشم پوشی کرد.
با توجه به تصمیم ایــران به جانبداری از قطر در 
دعوای میان این کشــور و همســایگانش، بعید بنظر 
می رســد که بیانیه اخیر اف ای تی اف  بتواند از میزان 

نگرانی بانک های جهان برای تعامل با تهران بکاهد.«

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اشــاره به قاچاق گسترده پوشاک به 
کشور گفت: بالغ بر ۷۵ درصد از کارگاه های تولید 

پوشاک کشور تعطیل شده است. 
به گزارش خانه ملــت، غالمعلی جعفرزاده ایمن 
آبادی در خصوص واردات پوشــاک قاچاق از ترکیه و 
صدمات ناشی از آن به صنعت نساجی و پوشاک کشور، 
اظهار کرد: صنایع نساجی و پوشاک برای اقتصاد کشور 
در گذشته بسیار ارز آور بودند، اما سیاست های غلط در 

گذشته هر دو صنعت ما را فلج کرده است.
وی با بیان اینکه در خیلی از شــهرهای کشــور 
صنعت نســاجی بســیار فعال بود و تولیداتش حتی 
به کشــور انگلستان نیز صادر می شد، گفت: در تولید 
پوشاک زمستانی در دنیا حرفی برای گفتن داشتیم، 
اما متاسفانه عدم تعیین تعرفه مناسب برای جلوگیری 
از واردات بی رویه و میزان وارداتی که توسط مسافرین 
می تواند وارد کشور شود موجب افزایش واردات با حجم 

قابل توجهی شده است.
جعفرزاده با تاکید بر اینکه طرح تعرفه توجیحی 
واردات کاال از ترکیه که با شکست مواجه شده است، 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

۷۵ درصد کارگاه های تولید پوشاک کشور تعطیل شده است

افزود: مجوز واردات بدون تعرفه گمرک تا 80دالر برای 
هر نفر باعث شــده است تا برخی وارد کنندگان افراد 

را به خارج از کشــور می برند و با استفاده از پاسپورت 
آنها کاال وارد کشور می کنند.

نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در سال »اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید«، 
مجلــس این آمادگی را دارد و هم در حوزه اختیارات 
دولت است که با استفاده از تجربیات گذشته از واردات 
بی رویه قانونی و غیرقانونی جلوگیری شــود تا بتوان 
صنایع را در کشــور احیا کنیم. ما در تولید پوشــاک 
حرف برای گفتن داریم اما آنقدر پوشاک قاچاق وارداتی 
جذابیت ایجاد کرده است که تولید کنندگان داخلی نیز 
محصوالت خود را با برند خارجی وارد بازار می کنند.

جعفرزاده با بیان اینکه ما در حوزه پوشاک به شدت 
آســیب دیده ایم و دولت باید مواردی را که به صنایع 
داخلی ضربه می زند را رصد کند، تصریح کرد: می توان 
گفت که بالغ بر 75درصد از کارگاه های تولید پوشاک 

تعطیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اســالمی گفت: زمانی در دانشکده های ما در 
زمینه پوشاک، رشــته های تخصصی ایجاد شده بود 
اما اکنون رغبتی برای ادامه تحصیل در این رشــته ها 
وجود ندارد و فارغ التحصیالن آن جذب تولید کنندگان 

خارجی می شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
لزوم کاهش نرخ سود بانکی گفت: باید اقدامی 
صورت گیرد که مردم به ســمت سرمایه گذاری 

در بخش تولید سوق پیدا کنند.
موسوی الرگانی در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه 
میزان کاهش نرخ ســود بانکی مشخص نشده است، 
گفت: بعد از کاهــش نرخ تورم و طرح موضوع درباره 
سود بانکی و سود سپرده ها، اعالم شد به دلیل باال بودن 
تورم، سود بانکی نیز افزایش یافته است که با کاهش 

نرخ تورم باید به دنبال افت نرخ سود بانکی باشیم.
وی کاهش نرخ ســود بانکی را توقعی دو جانبه از 
سوی مردم و مسئوالن دانست و افزود: بانک مرکزی در 

جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یا 
در پاسخ به خبرنگاران قول کاهش نرخ سود را داد ولی 
بانک های کشور با توجه به کاهش نرخ تورم، نگران از 

دست دادن مشتریان خود هستند.
موســوی الرگانی گفت: شــاید نگرانی بانک ها از 
موضوعی دیگر نشــأت گیرد که اگر ســود سپرده ها 
کاهــش یابد، مردم اقدام به ســپرده گذاری نکنند و 
بــه بازار ســرمایه و خرید و فــروش ارز، طال و امثال 
این هــا روی آورنــد و یا پول خــود را در حوزه تولید 

سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: بایــد اقدامی صورت گیرد که مردم به 
سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق پیدا کنند 

و در این صورت بانک نیز اســتفاده الزم را خواهد برد 
اما هم اینک مردم به دلیل دریافت سود الزم از بانک، 

در حوزه تولید سرمایه گذاری نمی کنند.
موسوی الرگانی با بیان اینکه نمی توان به بانک ها 
تحکم کرد که وام با ســود 18 درصدی را با سود 15 
درصد در اختیار مشــتریان قــرار دهید، تصریح کرد: 
بانک ها اعالم می دارند هزینه های شان بسیار باال است 
و حتی خود بانک ها چنین هزینه هایی را دامن می زنند 
و استقرار بانک در بهترین نقاط شهر و ساختمان های 

مجلل، هزینه باالیی دارد.
وی کاهش سود سپرده را منجر به کاهش مشتریان 
بانک ها دانســت و افزود: قانون گذار اعالم کرده بانک 

باید فعالیت های جانبی را کنار بگذارند اما این مسئله 
را اجرایی نکرده اند و هنوز به فروش شرکت های اقماری 
می پردازند؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس باید 
همچنان برنامه ریزی کند که در جریان کاهش سود، 

بانک ها ضرر نبینند.
موســوی الرگانی با تاکید بر اینکه در پرتو اجرای 
قانون کاهش نرخ سود بانکی، نباید پول مردم سرگردان 
شــود و در حوزه های نامطلوب ســرمایه گذاری شود، 
ادامه داد: اگر اعالم شود نرخ تورم به 8 درصد رسیده 
اســت و از طرفی هزینه کرد خانواده ها تورم باالی 30 
درصد را نشان دهد، نمایانگر عدم همخوانی هزینه ها 

با درآمد مردم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانکها خودشان به هزینه های باال دامن می زنند

بانک مرکزی با تغییر مداوم ســال پایه در 
محاسبات آمار رشد اقتصادی، برای دومین بار 
آمار رشد اقتصادی ســال پایانی دولت قبل را 
تغییر و از منفی ۵/8 به منفی ۷/۷ کاهش داد. 

به گزارش مشرق، بانک مرکزی در نمونه ای دیگر 
از بازی سیاســی با آمارها، برای دومین بار آمار رشد 
اقتصادی کشور در سال آخر دولت دهم را دستخوش 

بازی های آماری کرد.
رشــد اقتصادی منفی 6/8 درصدی در سال 91، 
یکی از انتقادات همیشــگی مسئوالن دولت یازدهم 

درباره عملکرد دولت قبل بوده است.
حسن روحانی و سایر اعضای کابینه دولت یازدهم، 
بارها درباره این که کشور را با رشد اقتصادی منفی 6/8 
درصد از دولت قبل تحویل گرفته اند، سخن گفته اند.

اســتناد آنها درباره این رشــد منفــی، نیز آمار 
منتشرشــده در نماگرهای بانک مرکزی بوده است. 
نکته مهم آن که رشــد اقتصادی سال 1391 توسط 
بانک مرکزی در دوره دولت دهم هیچ گاه منتشر نشد؛ 
اما مسئوالن بانک مرکزی در دولت یازدهم در همان 
ماه های اول شــروع به کار خود، این رشد را محاسبه 

و اعالم کردند.
در سوم آذرماه 1392، بانک مرکزی دولت یازدهم 
نماگرهای اقتصادی مربوط به ســال 1391 را منتشر 
کرد که در آن گــزارش، بانک مرکزی دولت یازدهم 
رشد اقتصادی سال 1391 را منفی 5/8 درصد اعالم 
کرده بود.اما در 28 خــرداد 1393 که بانک مرکزی 
نماگرهای اقتصادی ســال 1392 را منتشر کرد، در 

اقدامی عجیب، رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم را 
یک درصد دیگر کمتر اعالم کرد.

یعنی بــه جای منفی 5/8 درصد، این بار رشــد 
اقتصادی ســال 1391 معادل منفی 6/8 درصد اعالم 
شــد. از آن پس بود که مسئوالن دولت یازدهم، این 
رقم را ســر دست گرفتند و در سخنرانی به آن اشاره 

کرده و به دولت قبل، حمله کردند.
نهایتا در گزارشی که هفتم خرداد امسال از سوی 

بانک مرکزی منتشــر شد، با ارقام منفی تری از رشد 
اقتصــادی دولت قبل مواجه شــده ایم. در نماگرهای 
اقتصادی جدید بانک مرکزی، رشــد اقتصادی سال 
1391 مجددا با تغییر مواجه شده و 0/9 درصد دیگر 
منفی تر شــده است. بدین ترتیب بانک مرکزی رشد 
اقتصادی ســال آخر دولت دهم را این بار منفی 7/7 
درصد اعالم کرده اســت.بر این اساس، بانک مرکزی 
دولت یازدهم تاکنون برای رشــد اقتصادی سال آخر 

دولت دهم، سه رقم اعالم کرده است:  منفی 5/8 درصد، 
منفی 6/8 درصد و منفی 7/7 درصد. 

ایــن کار بانک مرکزی با تغییر ســال پایه انجام 
می شود، یعنی بانک مرکزی آمار هایی که طبق سال 
پایه 76 بوده را به سال 83 و سپس به سال 90 تغییر 
داده که موجب تغییر آمار ها شــده اســت. اما سؤال 
اینجا اســت که چطور با هر بار تغییر سال پایه، آمار 
رشد اقتصادی سال های مربوط به دولت قبل، منفی تر 
شده و آمار مربوط به دولت یازدهم، مثبت تر می شود؟
البتــه این پایان بازی های آمــاری بانک مرکزی 
نیست، بلکه این نهاد سیاسی کار در گزارش جدیدش، 
آمارهای رشد اقتصادی در دولت یازدهم را نیز تغییر 
داده، اما به ســمت باال. یعنی در گزارش جدید، رشد 
اقتصادی سال  1392 که قبال منفی 1/9 درصد اعالم 

شده بود را به منفی 0/3 درصد تغییر داده است.
به عبــارت دیگر، مطابق آمارهای ســابق، دولت 
یازدهم توانســته بود رشــد اقتصادی را از منفی 6/8 
درصد ســال 1391 به منفی 1/9 درصد سال 1392 

بهبود ببخشد یعنی معادل 4/9 درصد ارتقا.
اما با آمار جدید، دولت یازدهم توانســته رشــد 
اقتصادی منفی 7/7 درصد سال 1391 را به منفی 0/3 

درصد بهبود ببخشد یعنی 7/4 درصد ارتقا!
با روندی که بانک مرکزی در آمارسازی منفی علیه 
دولت قبل در پیش گرفته هیچ بعید نیست در ماه های 
آینده، رشد اقتصادی آخر دولت قبل از منفی 10 درصد 
هم پایین تر نشان داده شود تا عملکرد دولت یازدهم 

بیشتر به چشم مردم بیاید!

بانک مرکزی برای دومین بار آمار رشد اقتصادی دولت قبل را کاهش داد 

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه هنوز 
تسهیالت مصوب برای آغاز ساخت مسکن اجتماعی به بانک های 
عامل ابالغ نشده است، گفت: اختصاص اعتبار 2400 میلیارد تومانی 

مسکن اجتماعی منتظر ابالغ به بانک های عامل است.
محمدجواد حق شناس در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که 
چند ماه از سال گذشت آیا اعتبارات مصوب برای طرح مسکن اجتماعی 
از ســوی بانک مرکزی تخصیص پیدا کرده اســت، گفت: طبق آخرین 
پیگیری هایی که بنیاد مسکن به عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی از 
بانک مرکزی و طی جلســه ای که با قائم مقام بانک مرکزی داشته است 
هنوز تسهیالت طرح مسکن اجتماعی به بانک های عامل ابالغ نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که کدام بانک ها به عنوان بانک عامل طرح 
مسکن اجتماعی انتخاب شده اند گفت: بانک مرکزی تعیین خواهد کرد که 
کدام بانک ها بانک عامل این طرح باشند بنابراین اگر محدود به یک بانک 
باشد قطعا بانک مسکن تنها بانک عامل طرح مسکن اجتماعی خواهد بود.

حق شــناس در پاسخ به این سؤال که میزان اعتبار تعیین شده برای 
تخصیص تسهیالت به مسکن اجتماعی چه میزان است گفت: میزان اعتبار 
تعیین شده برای طرح مسکن اجتماعی برای سال 96 و ساخت 100 هزار 

واحد مسکونی بالغ بر 2400 میلیارد تومان است.
حق شناس با بیان اینکه بنیاد مسکن در حال پیگیری اختصاص این 
اعتبار اســت اظهار داشت: امســال قرار است استارت احداث 100 هزار 
مسکن اجتماعی زده شود تا به نیازمندان و افراد واجد شرایط تحویل شود.

گفتنی اســت دولت روحانی نه تنها در مسکن اجتماعی کاری نکرده 
بلکه به وعده های خود مبنی بر اتمام مسکن مهر عمل نکرده است.

یک خبرگزاری حامی دولت، رسما اعتراف کرد علیرغم 
افزایش مبلغ وام مسکن در این دولت ولی استقبال مردم از 

تسهیالت مسکن یکم چندان باال نبوده است.
به گزارش ایسنا، از زمانی که شورای پول و اعتبار در خردادماه 
1394 تصمیــم گرفت رقم وام از محل صندوق پس انداز مســکن 
یکم )خانه اولی ها( را به سقف 160 میلیون تومان افزایش دهد تا 
پایان اردیبهشت ماه 1396 تنها هشت هزارو 375 فقره تسهیالت 
پرداخت شده که تعداد چندان باالیی نیست و نشان می دهد موانعی 
همچون پایین بودن مدت زمان بازپرداخت، اقساط ماهیانه حدود دو 
میلیون تومان و باال بودن قیمت بر سر راه متقاضیان خرید مسکن 

ایجاد مشکل می کند.
تعداد خانه های خالی تا قبل از ســال 1385 حدود 650 هزار 
واحد بوده که در بازه زمانی 1385 تا 1390 به یک میلیون و 700 
هزار، و سپس به دو میلیون و 600 هزار واحد رسیده است. این آمار 
بجز دو میلیون و یکصد هزار مســکن نیمه خالی است که حداکثر 

شش ماه از سال مورد استقبال قرار می گیرد.
اکنون با احتساب خانه های خالی، تعداد خانوار و تعداد واحدهای 
مسکونی هر دو را مساوی و به حدود 23 میلیون و 500 هزار واحد 
رسانده، اما به گفته عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، این 
تســاوی به معنای تعادل در بخش مسکن نیست چرا که اوال 650 
هزار ازدواج ساالنه، هر سال چند صد هزار تقاضای خانه اولی ها را به 
بازار روانه می کند و ثانیا تعداد بدمسکن ها که در بافت های فرسوده، 
سکونت گاه های غیررسمی و روستاها زندگی می کنند ایجاب می کند 
که برای جمعیت 19 میلیونی این بافت ها )حداقل پنج میلیون واحد 
مسکونی( فکر جدی شود و هزینه های نسبتا سنگینی صرف اصالح 

و نوسازی این بافت ها  شود.
این سرمایه گذاری البته یک حسن دارد که می تواند بازار مسکن 
را که ظرفیت باالیی برای ایجاد اشــتغال دارد از رکود درآورد. اما 
تولیدکنندگان مســکن با فشــارهایی همچون نبود مشتری، نرخ 
رشــد منفی 17 درصد، افزایش مالیات و عدم دسترسی به منابع 
پیش فروش به دلیل اصالحات قانونی در دو سال اخیر مواجهند که 
تولید مســکن جدید را غیراقتصادی می کند. به همین دلیل گفته 
می شود در شرایطی که کشور به سالیانه حدود یک میلیون مسکن 
نیاز دارد بین سال های 1391 تا 1396 تولید سالیانه بین 300 تا 
400 هزار واحد بوده و این نگرانی را ایجاد می کند که در آینده با 
فشار تقاضا مواجه شویم.در شش ماهه ابتدای سال 1395 نسبت 
به شش ماهه ابتدای 1394 خرید و فروش واحد مسکونی در کل 
کشور 31 درصد کاهش را نشان می دهد. معامالت زمین یا ساختمان 
کلنگی نیز با افت 52 درصدی مواجه بوده است. این افت شدید در 
حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین ســه درصد نسبت به سال قبل 

از آن افزایش داشته است.
با اینکه برخی افراد انتظار دارند سیستم بانکی خود را با شرایط 
بازار مسکن تطبیق دهد، به نظر می رسد بانک ها که روز به روز با 
محدودیت منابع مواجه می شوند و حتی کارشان به تعطیلی کشیده 
می شــود، بنابراین ظاهرا نمی توان در آینده نزدیک از نظام بانکی 
انتظار ایجاد رونق داشت و تنها باید بر روی قدرت خرید مردم حساب 
کرد. البته قدرت خرید طرف تقاضا با توجه به شیب نزولی قیمت 
مسکن نسبت به تورم در حال افزایش است و این امیدواری را ایجاد 
کرده که در شش ماهه دوم سال جاری شاهد رونق غیرتورمی بخش 
مســکن از طریق تولید بخش خصوصی و تقاضای بدون تسهیالت 
باشیم.افزایش شش و چهار دهم درصدی تعداد معامالت اردیبهشت 
شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از تحرک نسبی 
در این بازار دارد و به نظر می رسد شرایط برای رونق غیرتورمی این 
بخش مهیا شده اســت و به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
در نیمه دوم ســال جاری احتماال قیمت مسکن 10 تا 12 درصد 

افزایش را تجربه خواهد کرد.

بر اساس داده های شرکت بریتیش پترولیوم، ایران با 33/۵ 
تریلیون مترمکعب بیشترین مقدار ذخایر تثبیت شده گاز طبیعی 

در جهان را به خود اختصاص داده است.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه پس از ایران، روسیه 
با 32/3 و قطر با 24/3 تریلیون مترمکعب به ترتیب دومین و ســومین 

حوزه بزرگ تثبیت شده گاز طبیعی جهان هستند.
در عین حال خاورمیانه با 79/4 تریلیون مترمکعب بیشترین مقدار 

تثبیت شده گاز طبیعی در جهان را در خود جای داده است.
پس از خاورمیانه، حوزه اروپا- اوراسیا از جمله روسیه و ترکمنستان 

با 56/7 تریلیون مترمکعب در رده دوم قرار دارند.
کمترین مقدار ذخایر تثبیت شــده گاز طبیعی نیز با 7/6 تریلیون 

مترمکعب در آمریکای مرکزی و جنوبی قرار دارد.
بر این اســاس 186/6 تریلیون مترمکعب ذخایر تثبیت شــده گاز 
طبیعی در جهان وجود دارد. این مقدار برای بیش از 50 ســال مصرف 

کفایت می کند.
ایــاالت متحــده آمریکا بــا 749/2 میلیارد مترمکعــب بزرگترین 
تولیدکننــده گاز طبیعی در بازار بین المللی انرژی به حســاب می آید. 
ســال گذشته آمریکا 21 درصد از کل تولید گاز طبیعی در جهان را در 

اختیار داشت.
عربستان سعودی با تولید 579/4 میلیارد مترمکعبی، دومین کشور 
بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است. این کشور را ایران با 202/4 

میلیارد مترمکعب تعقیب می کند.

بریتیش پترولیوم:

ایران دارای بیشترین ذخایر
 گاز طبیعی در جهان است

با آغاز فصل تعطیالت تابســتانی در اروپا، قیمت بنزین 
برخالف هر سال کاهش یافته است. 

به گزارش فارس،  آژانس بین المللی انرژی )IEA( روز شنبه اعالم 
کرد هم زمان با شــروع فصل تعطیالت در اروپا، بهای مواد سوختی، 
بنزین سوپر و گازوئیل نسبت به قیمت فرآورده های نفتی در آغاز سال 

جاری میالدی کاهش یافته است.
شرکت های تولید بنزین در این فصل به طور معمول بر ارزش این 
حامل پرمصرف انرژی می افزودند. میزان کاهش بهای بنزین در آلمان 
نســبت به ماه آوریلـ  مه سال جاری میالدی نزدیک به 1/4 درصد 
بوده است. این رقم در مقایسه  با بهای بنزین در ماه مه سال گذشته، 
حدود 3/4 درصد افزایش نشان می دهد. در این برهه، قیمت جهانی 

نفت از ارزش آن در ماه های گذشته کمتر بود.
گازوئیل در ماه های اخیر نسبت به ماه آوریل در بازار آلمان حدود 
دو درصد ارزان تر به فروش رســید. این رقم در مورد بهای نفت کوره 

حتی کاهش بیشتری داشت و به 4/7 درصد  رسید.
کلوب اتومبیل رانی ADAC در آلمان نیز از »کاهش چشــم گیر« 
بهای بنزین و گازوئیل در آلمان در چند ماه گذشــته خبر می دهد: 
در حال حاضر یک لیتر بنزین ســوپر E10، یک یورو و 33 سنت به 
فروش می رســد که نســبت به 8 هفته  پیش، 5 سنت ارزان تر است. 
قیمت گازوئیل در بازه  زمانی یادشده یک یورو و 11 سنت بود که 7 

سنت از پیش مناسب تر شده است.
بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی، ســیر نزولی بهای بنزین 
در کشــورهای اروپای جنوبی و غربی که مقصد اغلب آلمانی ها برای 
گذراندن تعطیالت تابســتانی است، سریع تر صورت گرفته است. در 
فرانســه، قیمت بنزین از ماه آوریــل به مه 1/5 درصد، در ایتالیا نیم 
درصد و در اسپانیا حدود 1/7 درصد کاهش داشت. بهای گازوئیل در 
فرانسه و اسپانیا، حدود 1/9 و در ایتالیا نزدیک به 9 دهم درصد بود.

دلیل کاهش قیمت بنزین، عرضه  بیشتر نفت خام در بازار جهانی 
عنوان شده است. کشورهای عضو اوپک می کوشند راهکاری اساسی 
برای جلوگیری از تنزل شدید قیمت نفت در جهان بیابند. این تالش ها 

با وجود کاهش میزان تولید تاکنون بی نتیجه مانده است.
یکی از دالیل این امر، افزایش تولید نفت آمریکا به شیوه  فرکینگ 
)که شامل پمپاژ مایعی متشکل از آب، مواد شیمیایی و موادی برای 
باز نگه داشتن شکستگی های ایجاد شده در چاه ها است( می باشد. 
گفتنی است، مدافعان حفظ محیط زیست، با استفاده از این روش 

مخالف اند.

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد

کاهش قیمت بنزین در اروپا 
برخالف سال های قبل

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به کاهش 
30درصدی تولید لوازم خانگی در ســه ماهه ابتدایی امسال، 
گفت: به دلیل وجود مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی، 
صنعتگران اقدامی برای حفظ تولید خود باالتر از میزان تقاضای 

بازار نکرده اند.
محمدرضا فریوری در گفت  و گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه 
بازار لوازم خانگی طی ســه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افت داشته است، اظهار داشت: بخشی از این رکود به فضای انتخابات 

ریاست جمهوری برمی گردد و بخشی به تعطیالت مختلف.
وی ادامه داد: طی سه ماه ابتدایی امسال، میزان تقاضا برای خرید 
لوازم خانگی 20 تا 30 درصد افت داشته و در چنین شرایطی به دلیل 
وجود مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی، صنعتگران اقدامی برای 
حفظ تولید خود باالتر از میزان تقاضای بازار نکرده و در نتیجه میزان 

تولید نیز با کاهش 20 تا 30 درصدی همراه بوده است. 
عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به سیاست انقباضی 
بانک ها در ارائه تســهیالت به بخش تولید، گفت: دستورالعمل های 
مربوط به پرداخت تسهیالت معموالً  با تأخیر اجرا می شود و در حال 
حاضر نیز دریافت تســهیالت برای صنعتگران با مشکالت مختلفی 

روبه رو است.
فریوری ادامه داد:  سال گذشته اعتباری بابت پرداخت تسهیالت به 
صنایع کوچک و متوسط اختصاص پیدا کرد اما تا جایی که ما اطالع 
داریم صنایع لوازم خانگی کوچک از این تسهیالت برخوردار نشده اند. 

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، کاهش نرخ سود تسهیالت 
بانکی و برابر شدن آن با نرخ تورم را به عنوان یک راهکار مهم در رفع 
مشکالت اقتصادی بنگاه های تولیدی و رونق تولید عنوان کرد و گفت: 
راه  حل های مقطعی و کوتاه  مدت مانند اختصاص کارت اعتباری خرید 

کاال فقط یک ُمَسکن خواهد بود و تأثیر طوالنی مدت ندارد. 
فریوری با تأکید بر لــزوم تولید محور بودن تیم اقتصادی دولت 
دوازدهــم، گفت: تیم اقتصادی دولت شــامل وزارت اقتصاد، وزارت 
صنعت، بانک مرکزی و سازمان مدیریت باید نگاه تولید محور داشته 
باشند تا شاهد افزایش ظرفیت تولید و رشد اشتغال در کشور باشیم.
وی، وجود یک استراتژی شفاف را الزمه تحول اقتصادی و صنعتی 
در کشور دانست و افزود:  اگر مانند دهه های اخیر نگاه های متفاوتی را 
از سوی دستگاه های مختلف شاهد باشیم به نتیجه ای نمی رسیم و هر 
کدام از وزارتخانه ها کار خودش را بدون هماهنگی با دیگر دستگاه ها 

انجام می دهد.
وی در پایان با بیان اینکه در سه ماهه ابتدایی سال گذشته حدود 
50 درصد ظرفیت کارخانه های لوازم خانگی فعال بود،  گفت: این میزان 

امسال با افت 20 درصدی مواجه شده است. 

با صدور مجــوز جهت واردات آب های بســته بندی 
آشامیدنی، در حال حاضر محصوالت فرانسوی با قیمت 1۵ 

تا 20 هزار تومان در بازار عرضه شده است.
پیمان فروهر- دبیــر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و 
آشــامیدنی- در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه به تازگی چند 
شرکت جهت اخذ مجوز قانونی به منظور واردات آب های بسته بندی 
به ایران اقدام کرده اند، اظهار کرد: یکی از این شــرکت ها در سال 
جاری موفق به واردات محصوالت آب بســته بندی داخل کشــور 
شــده است تا در نهایت واردات قانونی محصوالت آب بسته بندی 

به داخل کلید بخورد.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی از واردات محصوالت 
آب بسته بندی وارداتی به کشور استقبال می کنند گفت: با توجه به 
قیمت باال تولیدکنندگان داخلی از واردات این محصوالت به داخل 
کشور استقبال می کنند چرا که وقتی مشتری آب بسته بندی داخلی 
را با محصول وارداتی مقایســه می کند و متوجه می شــود که چه 
تفاوت فاحشی علی رغم وجود کیفیت یکسان بین محصول داخلی 

و خارجی وجود دارد، قطعاً از تولید داخلی استقبال خواهد کرد.
بــه گفته فروهر، در حال حاضر آب های بســته بندی وارداتی 
فرانسوی در ایران با قیمت حدود 15 تا 20 هزار تومان در اختیار 

مشتریان قرار می گیرد.

پای آب بسته بندی وارداتی
 هم به ایران باز شد

عضو انجمن لوازم خانگی:

تولید لوازم خانگی در بهار امسال
 30 درصد کاهش یافت


