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معضل نظام بانکي،اقتصاد دولتي است
علي موسوي کارشناس اقتصادي 
در خصوص مش��کالت ساختاري 
نظام بانکي گفت: در اقتصاد متغيرها 
بر روي هم تاثير مي گذارند و بانک 
نيز بعنوان بخشي از نظام اقتصادي 
کش��ور تحت تاثير متغير هاي ديگر 
اقتصادي است. وي افزود: هر گونه 

تصميم گيري درنظام بانکي کشور بايد با توجه به وضعيت کشور باشد 
و دولت بايد به سمت نظارت حرکت کرده و بسياري از فعاليت هاي 

اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار کند.
اين اس��تاد دانش��گاه يکي از معضالت نظام بانکي را اقتصاد دولتي 
خواند و افزود: تصميم گيري هاي فرمايشي و دولتي مانع از کارکرد 
مناس��ب بانک ها ش��ده اس��ت.  موس��وي درمورد نرخ تسهيالت و 
س��پرده ها اظهار داش��ت: نرخ بهره يک ابزار سياست گذاري بوده و 
کاهش آن متاثر از شرايط اقتصادي کشور بوده و هر چه تورم کاهش 
يابد، بايد به همان ميزان از نرخ تسهيالت نيزکاسته شود و با توجه به 

شرايط فعلي کاهش نرخ سود تسهيالت و سپرده الزامي است.
اين کارش��ناس اقتصادي ضمن بيان لزوم الگو برداري از کش��ورها 
پيشرفته اقتصادي تصريح کرد: برخي از مولفه هاي بانکي استاندارد 
خاصي ندارد و هر کشور با توجه به ساختار و نياز خود اين مولفه ها 
را تنظيم مي کند. وي کارکرد بانک مرکزي را بعنوان متصدي امور 
پولي و مالي کش��ور را مناس��ب ندانس��ت و گفت: بانک مرکزي بايد 
ب��ا بانک ه��اي متخل��ف با جديت برخورد کند و در اين بخش نياز به 
اص��الح قانون نيز ضروري اس��ت. همچني��ن بنگاه داري بانک ها 
موج��ب ش��ده تا به جاي تامين مناب��ع مالي بخش خصوصي خود 
وارد بازارهاي مختلف ش��ود که اين امر موجب رکود و نارضايتي 

توليدکنندگان شده است. 

۶۰ درصد اقتصاد ایران ماليات نمی پردازد 
هادي حق ش��ناس  گف��ت: در حال 
حاض��ر تنه��ا ۴۰ درص��د اقتص��اد 
اي��ران مالي��ات پرداخت مي کنند و 
۶۰ درص��د ديگر مالياتي نمي دهند 
ک��ه از اي��ن ۶۰ درصد نيز ۴۰ درصد 
معافيت مالياتي و ۲۰ درصد هم فرار 
مالياتي دارند. هادي حق شناس  در 

گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در مورد وضعيت اخذ ماليات در 
دولت يازدهم داشت: ماليات در اين دولت به طور ميانگين بيش از 
۳ برابر افزايش يافت زيرا فرار مالياتي کاهش يافت. وي افزود: در 
حال حاضر تنها ۴۰ درصد اقتصاد ايران ماليات پرداخت مي کنند و 
۶۰ درصد ديگر مالياتي نمي دهند. از اين ۶۰ درصد نيز ۴۰ درصد 
براي خود معافيت مالياتي ايجاد کرده اند و ۲۰ درصد هم فرار مالياتي 
دارند. حق شناس با بيان اينکه در همه اقتصادهاي توسعه يافته از هر 
منشاء درآمدي ماليات اخذ مي شود افزود: در ساير کشورها ماليات 
از مجموع درآمدها اخذ مي ش��ود اما در ايران اين گونه نيس��ت. اين 
 GDP کارشناس  اقتصادي  تصريح کرد: هم اکنون نسبت ماليات به
حدود ۸ درصد اس��ت که مي تواند نس��بت به کشورهاي مشابه ما تا 
۲ برابر هم افزايش پيدا کند. حق ش��ناس خاطر نش��ان کرد: امروز 
بنگاه هاي بزرگي در کش��ور فعال هس��تند که ماليات نمي دهند و 
اين موضوع بزرگ ترين اش��کال در اقتصاد ايران اس��ت. وي خاطر 
نش��ان کرد: اين اش��کال بزرگ هنوز حل نش��ده، چون نظام در اين 
خصوص هنوز تصميم الزم را نگرفته است و از سوي برخي نهادها 

مقاومت وجود دارد.

ميزان اشتغال زایي
 در واحدهاي صنعتي طي ۶ سال گذشته

در زمان استقرار دولت يازدهم بيش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلي ناشي 
از بهره برداري طرح هاي نيمه تمام ايجاد شده است.

به گزارش ايسنا، ايجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن يکي از موارد 
مهم در فرايند اش��تغال زايي به ويژه براي نيروهاي فارغ التحصيل 
و ماهر در کش��ور اس��ت که مي تواند س��هم بس��زايي در افزايش 
اشتغال جوانان داشته باشد، بنابراين توجه به واحدهاي ايجادي و 
توسعه اي در بخش صنعت و معدن يکي از شاخص هاي تأثيرگذار 

در اشتغال زايي محسوب مي شود.
روند اش��تغال ناش��ي از ايجاد و توس��عه واحدهاي صنعتي در مورد 
واحده��اي "ايج��ادي" به گونه اي بوده که طي س��ال ۱۳۹۰ - ۷۶ 
هزار و ۹۴۳ شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۵۵ هزار و ۷۲۱ شغل، در سال 
۱۳۹۲ - ۵۰ هزار و ۷۱۵ ش��غل، در س��ال ۱۳۹۳ - ۵۰ هزار و ۸۲۰ 
شغل، در سال ۱۳۹۴ - ۵۱ هزار و ۴۲۷ شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۵۸ 

هزار و ۸۲۵ شغل ايجاد شده است.
همچنين در واحدهاي "توسعه اي" در سال ۱۳۹۰ - ۳۱ هزار و ۵۱۶ 
شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۱۶ هزار و ۶۵۸ شغل، در سال ۱۳۹۲ - ۲۶ 
هزار و ۹۳۱ ش��غل، در س��ال ۱۳۹۳ - ۳۲ هزار و ۶۰ ش��غل، در سال 
۱۳۹۴ - ۲۷ هزار و ۴۲۹ شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۳۲ هزار و ۶۲۸ 

شغل ايجاد شده است.
عالوه بر اين مجموع اش��تغال ناش��ي از ايجاد و توس��عه واحدهاي 
صنعتي در سال ۱۳۹۰ - ۱۰۸ هزار و ۴۵۹ شغل، در سال ۱۳۹۱ - ۷۲ 
هزار و ۳۷۹ شغل، در سال ۱۳۹۲ - ۷۷ هزار و ۶۴۶ شغل، در سال 
۱۳۹۳ - ۸۲ هزار و ۸۸۲ ش��غل، در س��ال ۱۳۹۴ - ۷۸ هزار و ۸۵۶ 
شغل و در سال ۱۳۹۵ - ۹۱ هزار و ۴۵۳ شغل ايجاد شده است. اين 
در حالي است که طي مدت زمان استقرار دولت يازدهم بيش از ۳۰۰ 
هزار فرصت شغلي اشتغال مستقيم ناشي از بهره برداري از طرح هاي 
نيمه تمام اعم از ايجادي و توسعه اي شکل گرفته است. همچنين 
س��هم اش��تغال در بخش صنعت و معدن از کل اش��تغال کشور طي 

سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بين ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده است.

ایتاليا  شریک اول تجاري ایران در اتحادیه اروپا
ايتاليا در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي )۲۰۱۷(  شريک 
اول تجاري جمهوري اس��المي ايران در ميان کش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا شد. به گزارش ايرنا، مرکز آمار اتحاديه اروپا اعالم 
کرد که حجم مبادالت ميان ايران و ايتاليا در س��ه ماهه نخس��ت 
۲۰۱۷ به يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو رسيده است که از اين 
مي��زان ۸۰۰ ميلي��ون ي��ورو مربوط به صادرات اي��ران به ايتاليا و 
۴۰۰ ميليون يورو واردات ايران از اين کش��ور مي ش��ود. بر اساس 
اين آمار، ايتاليا در ميان کش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا، ش��ريک 
اول تجاري ايران اس��ت و کش��ورهاي فرانس��ه و آلمان به ترتيب 
درمکان هاي دوم و س��وم قرار گرفته اند. حجم مبادالت ايران و 
اتحاديه اروپا در دو س��ال گذش��ته به س��رعت رشد کرده و به ويژه 
مبادالت ايران وايتاليا طي اين مدت با ۲۰۰ درصد رش��د همراه 
بوده اس��ت. در ۱۰ س��ال اخير در مبادالت دوجانبه ميان ايران و 
ايتالي��ا ، ت��راز مثبت تج��اري همواره به نفع ايتاليا بود در حالي که 
اکنون و در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ اين تراز به سود ايران مثبت 

شده است و روند کنوني ادامه پيدا مي کند.
حجم مبادالت ايران و ايتاليا در سال ۲۰۱۵ ميالدي يک ميليارد و 
۷۰۰ ميليون يورو بود که از اين ميزان ۵۰۰ ميليون يورو صادرات 
 اي��ران ب��ه ايتالي��ا و مابقي مرب��وط به واردات ايران از اين کش��و

ربود.
براي صنايع اروپايي که مش��تاقانه در پي يافتن بازارهاي جديدي 

هستند، ايران به مثابه يک فرصت طاليي است.

پيشخوان

اقتصاد كالن

اي��ن روز ها نگراني که در بخش خصوصي وجود 
دارد اي��ن اس��ت که بع��د از لغو تحريم ها و حضور 
سرمايه گذاران خارجي در کشور، اين شرکت هاي 
خارجي با حمايت همه جانبه دولت با شرکت هاي 
ش��به دولتي ش��ريک شوند و بخش خصوصي از 
گردونه دور بماند، به طورحتم اين عملکرد باتوجه 
ب��ه رک��ود حاکم بر اقتصاد خط��ر جدي و جبران 

ناپذيري براي کشور محسوب مي شود. 
اميرعابدي در گفت وگو با تجارت، بر اين باور است 
که نگراني بخش خصوصي در پس��اتحريم اين 
خواهد بود که رفت و آمد و مذاکرات هيات هاي 
خارجي به گونه اي صورت گيرد که گروهي به نام 
خصولتي ها و شبه دولتي ها قراداد ها و توافقات را 
انجام دهند و بخش خصوصي نتواند نقش اصلي 
خ��ود را در ح��وزه اقتص��اد مقاومتي به خوبي ايفا 
کند.  اين کارشناس اقتصادي، مي گويد: متاسفانه 
بخش خصوصي هميشه نگران بروکراسي اداري 
و نبود شفافيت در بخش هاي دولتي بوده و اين امر 
هنوز از اذهان بخش خصوصي زدوده نشده است.  
وي تاکيد مي کند: اگر دست بخش خصوصي در 
دعوت از هيات هاي خارجي باز ش��ود به طوري 
ک��ه ات��اق بازرگاني اي��ران خود اقدام به دعوت از 
اين شرکت هاي بين المللي کند بدون شک منافع 

اقتصادي کشور تامين خواهد شد. 
با او که اکنون عضو هيئت نمايندگان و نائب رئيس 
کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، درباره اين 
موض��وع و موضوع��ات ديگر مثل نقش دولت در 
پس��اتحريم به گفت و گو نشستيم که ماحصل آن 

بدين شرح است. 
آق�اي عاب�دي آيا ممکن اس�ت که س�رمايه  ���
گذاران خارجي با ش�رکت هاي ش�به دولتي در 
پساتحريم شريک شوند و بخش خصوصي از 

اين فرصت اقتصادي دور بماند؟ 
اقدامات��ي ک��ه درح��وزه اقتصادي ب��راي دوران 
پس��اتحريم صورت مي گيرد مبتني بر آمد و ش��د 
هيات هاي خارجي و آزادس��ازي بخش��ي از منابع 
ارزي بلوکه ش��ده کش��ور در بازارهاي بين المللي 
بس��يار مناس��ب است، معتقدم که قطعا اتاق هاي 
بازرگان��ي به ويژه پارلمان بخش خصوصي اتاق 
ايران به عنوان فرمانده واحد در کنار بخش دولتي 
و وزارت امورخارجه اس��ت و بايد سياس��ت هاي 
پذي��رش، همايش و جلس��ات س��رمايه گذاران 
خارج��ي ب��ا اتاق ايران هماهنگ تر ش��ود تا اتاق 
بازرگاني بتواند بخش وسيعي از فعاالن اقتصادي 

را در اين حوزه داشته باشد. 

نگران��ي بخ��ش خصوص��ي در پس��اتحريم اين 
خواهد بود که رفت و آمد و مذاکرات هيات هاي 
خارجي به گونه اي صورت گيرد که گروهي به نام 
خصولتي ها و شبه دولتي ها قراداد ها و توافقات را 
انجام دهند و بخش خصوصي نتواند نقش اصلي 
خ��ود را در ح��وزه اقتص��اد مقاومتي به خوبي ايفا 
کند. قطعا مي دانيم حضور اين شرکت ها در کنار 
بخش خصوصي يا در واقع پذيرش برخي از اين 
ش��رکت ها از طريق بخش خصوصي مي تواند با 
شناسايي دقيق اولويت هاي اقتصادي، واحد ها و 
ش��رکت هاي توليدي نياز به منافع اقتصادي دو 
طرف يعني هم طرف خارجي و هم طرف داخلي 

را به خوبي تامين کند. 
اعتق��اد دارم ش��رکت هاي مش��ترکي ب��ا بخش 
خصوص��ي مي توان��د ب��ا محوريت ص��ادرات به 
بازارهاي منطقه ش��کل گيرد که اين امر بس��يار 
س��ودآور خواه��د ب��ود. بنابراين بايد س��تادي با 
اولويت هاي مش��خصي ک��ه اتاق ايران مي تواند 

نمايندگي کند، تشکيل شود. 
آق�اي عاب�دي ب�ه نظر ش�ما دول�ت بايد چه  ���
رفتاري داشته باشد که بخش خصوصي جايگاه 
اصلي خود را در تعامل با سرمايه گذاران خارجي 

در دروان پساتحريم بيابد؟ 
ت��ا به ام��روز بخش خصوصي نگران اين امر بوده 
اس��ت که در اقتصاد دولتي و بروکراس��ي اداري، 
تغييرات مديريتي و نبود راهبرد در سياست هاي 
اقتصادي و تجاري، هميشه لطمه جدي و شديدي 
بر پيکر اقتصاد و بازرگاني و تجارت کش��ور وارد 
کرده است، لذا اتاق بازرگاني اين درخواست را دارد 
که فضاي اقتصادي کشور روشن و آماده تر شود 

تا بتواند منافع ملي را دربرداشته باشد. 
به طورحتم برخي از اين ش��رکت ها بازار منطقه 
را به خوبي مي شناس��ند و نزديکي اين بازار ها به 
کش��ور مي تواند براي اين ش��رکت هاي خارجي 

مزيت تلقي شود. 
بدون ش��ک نشس��ت مش��ترک با شرکت هاي 

خارجي از سوي اتاق بازرگاني صورت گيرد. 
اگر دس��ت بخش خصوصي در اين دعوت ها باز 
ش��ود ب��ه طوري که ات��اق بازرگاني خود اقدام به 
دعوت از ش��رکت هاي خارجي کند بدون ش��ک 

منافع اقتصادي کشور را در برخواهد داشت. 
متاس��فانه بخ��ش خصوص��ي هميش��ه نگران 
بروکراس��ي ادراي و نبود شفافيت در بخش هاي 
دولت��ي ب��وده و اي��ن ام��ر هن��وز از اذهان بخش 

خصوصي زدوده نش��ده اس��ت. لذا از دولت که با 
رويکرد بس��يار مناسب در تعامل با بازارهاي بين 
الملل��ي اس��ت انتظار داريم ک��ه بعد از تصميمات 
شجاعانه سياسي پيامدهاي تصميمات اقتصادي 

خوبي براي کشور داشته باشد. 

درح��ال حاض��ر ش��رکت هاي خارج��ي تاکيد بر 
سرمايه گذاري در بازارهاي انرژي، معدن و خودرو 
ايران را دارند، لذا بايد فضا به گونه اي باش��د که 
فرصت هاي بس��يار خوبي در حوزه اقتصادي در 

بخش هاي مختلف داشته باشيم. 
همچني��ن باي��د درحوزه ه��اي صنايع کوچک و 
متوسط يعني بخش پوشاک و ساختمان سرمايه 
گذاري مشترک با شرکت هاي کوچک و متوسط 
خارجي صورت گيرد، که اين امر قابل اتکا نخواهد 
ب��ود ب��ه ج��ز اينکه رويکرد دول��ت و بخش هاي 

حاکميتي به اين امر يک نگاه مثبت باشد. 
فرصت هاي تجاري و اقتصادي بس��يار مناس��بي 
در بازاره��اي منطق��ه وج��ود دارد که اين ممکن 
خواهد شد مشروط به اينکه شرکت هاي خارجي 
بتوانند س��رمايه گذاري مش��ترک با بخش هاي 
خصوصي داش��ته باشند. بنابراين بايد نقش اتاق 
ايران پررنگ تر در اين امر ديده شود. نقش اتاق 
بازرگاني ايران درآمد و ش��د هيات هاي خارجي 
بايد قدرتمند، فراگير، مش��خص و ش��فاف باشد تا 
بتواند از اين فرصت به دست آمده براي اقتصاد و 

بازرگاني کشور به نحو احسن استفاده شود. 
موضوعي که االن بس�يار اهميت دارد حضور  ���
اي�ران در بازاره�اي بي�ن المللي با کاالهايي که 
توان رقابت با کاالهاي جهاني را داشته باشد، 

اين موضوع را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 
اي��ران باي��د پس از تحريم ها رويکرد متفاوتي در 
موضوعات مختلف در پيش بگيرد. مثال اگر خريد 
تضمين��ي کاال و قيم��ت خري��د مواد اوليه کاال را 
باال ببريم و اصرار هم داشته باشيم که باال برود 
و تناس��ب و نسبيتي با قيمت هاي جهاني نداشته 
باش��د، عمال کاالهايي که از اين مواد اوليه مثل 
گندم، چقندر، شير و... تهيه مي شود در بازار هاي 

بين المللي غير رقابتي خواهند بود. 
من فکر مي کنم که اين موضوعات و مش��کالت 
باي��د از س��وي دول��ت رفع ش��ود و واردات برخي 
محصوالت به حد اقل رس��يده و ماش��ين آالت، 
قطع��ات و ابزار ه��اي توليد و همچنين مواد اوليه 
ارزان ت��ر ب��ه دس��ت توليد کننده برس��د تا هم در 
داخل و هم در بازار هاي بين المللي حرفي براي 

گفتن داشته باشيم. 
فک��ر مي کن��م در دوران پس از تحريم حتما بايد 
از موقعيت ه��ا و فرصت ه��ا براي جذب س��رمايه 
گذاري خارجي و ش��ريک تجاري اس��تفاده کنيم 
و با ش��رکت هاي معتبر بين المللي براي رفتن به 

طرف سمت صادرات گام برداريم.

امیرعابدي در گفت وگو با تجارت تاکید کرد:

هشدار به حضور پررنگ خصولتي ها در پساتحريم

کاهش 40 درصدي واردات کاال  توافق ايران و پاکستان درباره تجارت آزاد  مراقب عارضه  سیاست هاي ونزوئاليي باشیم  
مدي��ر گ��روه بانکداري اس��المي گفت: 
طي س��ال هاي گذش��ته شاهد بوديم که 
در ونزوئال سياس��ت هاي پوپوليستي آثار 
تورمي بااليي بر جاي گذاش��ت. کامران 
ن��دري، گفت: پوپوليس��ت ها وعده هاي 

زي��ادي ب��ه مردم مي دهند در حالي که چون نمي توانند منابع الزم 
ب��راي تحق��ق اين وعده ها را از طريق ماليات و روش هاي متداول 
و معقول تامين کنند، به چاپ ريال يا استفاده از دالرهاي نفتي رو  
مي آوردند که باعث افزايش پايه پولي و جهش تورم مي شود. وي 
افزود: طي سال هاي گذشته شاهد بوديم که در ونزوئال سياست هاي 
پوپوليستي آثار تورمي بااليي بر جاي گذاشت. وي گفت: در عارضه 
ونزوئاليي عمل کردن، ميانگين نرخ تورم باال مي رود و متوسط نرخ 

رشد اقتصادي پايين مي آيد. 

خبرگ��زاري رس��مي دولت پاکس��تان 
)APP( از برگ��زاري دور دوم مذاک��رات 
ايران و پاکستان درباره توافقنامه تجارت 
آزاد)FTA( ميان دو کشور در تيرماه سال 
جاري به ميزباني اس��الم آباد خبر داد. به 

گزارش ايرنا، خبرگزاري رسمي پاکستان اعالم کرد که در دور آتي 
مذاکرات، راه هاي ارتقاي حجم مبادالت تجاري ميان دو کش��ور 
م��ورد گف��ت و گ��و و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. براس��اس اين 
گزارش، وزيران مربوطه از دو کشور ماه آينده، مالقاتي با هدف انجام 
مقدمات مربوط به برگزاري دومين دور مذاکرات توافقنامه تجارت 
آزاد انجام خواهند داد. دور نخست اين مذاکرات، فروردين ماه سال 
جاري و همزمان با برگزاري بيستمين نشست کميسيون مشترک 

همکاري هاي اقتصادي دو کشور در تهران انجام شد.

آمارها حکاي��ت از کاهش ۴۰ درصدي 
واردات کاال در چهار س��ال گذشته دارد 
يکي از مهمترين کارهايي که همزمان با 
کاهش واردات انجام شد افزايش درآمد 
دولت از محل واردات کاال بود. در حالي 

که تا پيش از دولت واردات کاال تنها ۷ هزار ميليارد تومان براي 
کش��ور درآمد داش��ت اما با برنامه ريزي تيم اقتصادي دولت، اين 
مي��زان ب��ه ۱۸ هزار ميليارد تومان رس��يد. افزايش ۱۵۰ درصدي 
درآمد دولت از محل واردات کاال در سه سال گذشته در حالي رخ 
داده است که ميزان واردات کاال در اين دوره زماني کاهش بسيار 
چشمگيري داشت. افزايش همزمان درآمد دولت از محل واردات 
کاال و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادي نشان دهنده سالم سازي 

فضاي اقتصادي کشور و بهبود وضعيت در اين حوزه است.

آخرین وضعيت وام هاي قرض الحسنه در ازدواج و ایجاد شغل

كاهش سهم موسسات مالي غير مجاز،  از  بازارپولي ومالي 

آخرين تغييرات ايجاد شده در پرداخت وام ازدواج از اين حکايت 
دارد که در سال گذشته از حدود يک ميليون تسهيالت پرداختي 
ب��ه زوجي��ن بالغ بر ۸۸۰ ه��زار فقره وام هاي۱۰ ميليون  توماني 

بوده است که از مرداد تا پايان سال پرداخت شد.
به گزارش ايس��نا، از س��ال ۱۳۸۸ که به منظور متمرکز کردن 
اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پايگاه اينترنتي ثبت نام 
اين تسهيالت راه اندازي شد، تاکنون حدود ۳۱ بانک و موسسه 
اعتباري به اين پايگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج اقدام مي کنند. وامي که در ابتدا و تا س��ال 
گذش��ته حدود س��ه ميليون تومان براي هر يک از زوجين بود، 
اما با مصوبه مجلس طبق تبصره )۲۹(قانون بودجه ۱۳۹۵ اين 

رقم از سه به ۱۰ميليون تومان افزايش يافت.
بر اين اساس با ابالغ بخشنامه بانک مرکزي از ابتداي مردادماه 
سال قبل بانک ها موظف شدند تا به تمامي افراد در صف انتظار 
و همچني��ن متقاضي��ان جديد تس��هيالت ۱۰ ميليون توماني 
پرداخ��ت کنن��د. با توجه ب��ه اينکه حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف 
انتظار قرار داش��ته و پيش بيني ۸۰۰ هزار نفري تا پايان س��ال 
وجود داشت در نهايت بانک ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود 

۱۵۰ هزار فقره تسهيالت ازدواج پرداخت کنند.
اين در حالي است که آخرين گزارش ها نشان مي دهد تا پايان 
سال قبل بالغ بر يک ميليون نفر تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت کردند که از اين تعداد به بيش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ 
ميليون توماني تعلق گرفته اس��ت. در مجموع در س��ال گذشته 

شبکه بانکي بالغ بر ۹۸۰۰ ميليارد تومان بابت تسهيالت ازدواج 
پرداختي داشته است.

در عي��ن ح��ال ک��ه ۳۲ ه��زار نفر توانس��ته اند تس��هيالت ۲۰ 
ميليون��ي درياف��ت کنند. اين اف��راد طبق ماده )۵۰(قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران مشمول تسهيالت قرض الحسنه به 
ميزان دو برابر تسهيالت افراد عادي هستند که طي سال هاي 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ ۷۰۰ ميليون 

تومان از اين تسهيالت بهره مند شده اند.
در مجم��وع از س��ال ۱۳۸۸ ت��ا پايان س��ال ۱۳۹۱ حدود چهار 
ميلي��ون و ۵۴۵ ه��زار نف��ر با مجموعه ۱۱ ه��زار و ۱۱۴ ميليارد 
تومان تسهيالت ازدواج دريافت کردند. همچنين از سال ۱۳۹۲ 
تا پايان ۱۳۹۵ بيش از چهار ميليون و ۱۲۲ هزار نفر تسهيالت 
درياف��ت کردن��د که رقمي بي��ش از ۱۹ هزار ميليارد تومان را در 
برمي گيرد. به طور کلي از ابتداي راه اندازي س��امانه ازدواج در 
سال ۱۳۸۸ تا پايان سال قبل بيش از هشت ميليون و ۶۵۰ هزار 
نفر وام ازدواج دريافت کردند که مبلغي بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد 

تومان براي آن از سوي بانک ها پرداخت شده است.
همچنين تعداد افراد در صف انتظار در پايان سال گذشته نسبت 
به سال ۱۳۹۱ تا ۴۰ درصد کاهش يافته و به حدود ۴۸۰ هزار 

نفر رسيده است.
اما بايد توجه داشت که منابع قرض الحسنه بانک ها تنها به وام 
ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزي بايد سيس��تم 
بانکي نس��بت به اعطاي قرض الحس��نه در س��اير سرفصل ها و 

موارد ضروري از جمله موارد مندرج در قوانين بودجه س��نواتي 
مانند تس��هيالت اش��تغال زايي )کميته امداد امام )ره(، سازمان 
بهزيس��تي، س��تاد ديه(، مشاغل خانگي، حمام روستايي، وديعه 
مسکن، بيماري، تحصيل و... را نيز اقدام کنند. ولي با توجه به 
اينکه همواره تقاضا براي دريافت وام ازدواج باال بوده و به ويژه 
از س��ال گذش��ته با افزايش چند برابري آن منابع بيشتري براي 
پاس��خگويي به نياز متقاضيان الزم بود با در نظر داش��تن اين 
موضوع که بانک ها با مشکل تأمين منابع قرض الحسنه مواجه 
هستند، اولويت پرداخت به وام هاي ازدواج اختصاص يافت چرا 
که براي پرداخت وام متقاضيان در هر سال که حدود يک ميليون 
و ۲۰۰ هزار نفر براي آن قابل پيش بيني است مبلغي بالغ بر ۱۲ 
هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد که در مقايسه با ميزان منابع 
قرض الحس��نه اي که در بانک ها وجود دارد بس��يار فراتر بوده و 
آن ها بايد براي تأمين بخش ديگر از ساير سرفصل هاي منابع 

خود از جمله قرض الحسنه جاري استفاده کنند.
با اين حال تازه ترين آمار از اين حکايت دارد که از ابتداي سال 
۱۳۹۰ تا پايان سال ۱۳۹۵ با توجه به تسهيالت قرض الحسنه 
دريافت ش��ده از بانک ها براي اش��تغال زايي بيش از ۴۷۶ هزار 
فقره ش��غل ايجاد ش��ده اس��ت که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از 

تحت پوشش کميته امداد خارج کند. 
اين در ش��رايطي اس��ت که نگاهي به وضعيت پرداختي و مانده 
منابع قرض الحس��نه پس انداز بانک ها نش��ان مي دهد که بعد از 
کسر سپرده قانوني در پايان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهيالت 

پرداختي قرض الحسنه به سپرده هاي آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود 
۹۴.۶، اس��فند ۱۳۹۴ حدود ۹۳.۴ و براي همين دوره در س��ال 

۱۳۹۳ نزديک به ۹۷.۳ درصد است.
مانده کل س��پرده هاي قرض الحس��نه پس انداز بعد از کس��ر 
سپرده قانوني در پايان اسفند سال قبل حدود ۴۹ هزار ميليارد 
تومان و مانده کل تس��هيالت اعطايي حدود ۴۶ هزار ميليارد 

تومان بوده است.
باي��د ي��ادآور ش��د بانک ها در حالي موظف ش��دند ت��ا از منابع 
قرض الحسنه جاري خود براي اعطاي تسهيالت قرض الحسنه 
اس��تفاده کنند که صاحبان منابع جاري آن را با قصد تس��هيل 
پرداخ��ت وج��وه افتت��اح کرده و بانک ه��ا از آن به عنوان منابع 
سيال استفاده مي کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب 
پاس��خگوي آن ها بوده و با ريس��ک نقدينگي براي بازپرداخت 
مواجه نباش��ند. بنابراين آنچه که در قانون بودجه مبني بر الزام 
براي پرداخت وام ازدواج از طريق قرض الحسنه جاري تکليف 
شد بر اساس آنچه که مديران بانکي بر آن تأکيد داشتند مطابق 

اصول بانکداري نبوده و آن ها را با مشکل مواجه مي کند.

تمامي فعاليت هاي موسس��ات مالي غير مجاز در دولت يازدهم 
متوقف شده به طوريکه سهم آنها از بازار پولي از ۲۰ به ۱۰درصد 
کاهش يافته اس��ت. يکي از اقدامات اساس��ي بانک مرکزي در 
چهار س��ال اخير س��اماندهي موسس��ات غير مجاز و همچنين 
جلوگيري از توس��عه نهادهاي پولي غير مجاز بوده اس��ت. در 
طي س��الهاي گذش��ته موسسات مالي غير مجاز بسياري ايجاد 
ش��دند که اين موسس��ات باعث به هم ريختگي بازارهاي پولي 
و بانکي شدند.  بانک مرکزي با همکاري دولت و دستگاه هاي 
اجرايي تالش کردند تا اين موسس��ات و تعاوني ها را س��امان 
دهي کنند به طوريکه در حال حاضر سهم اين موسسات از بازار 
پولي از ۲۰ به ۱۰ درصد کاهش پيدا کرده است. بر اين اساس 
س��ال گذش��ته بانک مرکزي موسسه کاسپين را تاسيس کرد و 
هش��ت موسس��ه مالي را در زير مجموعه اين موسس��ه آورد تا با 

اين کار به س��امان دهي اين موسس��ات بپردازد. در همين راستا 
روز گذشته بانک مرکزي اعالم کرد که تعيين و تکليف سپرده 

گذاران تعاوني هاي اين مجموعه آغاز شده است.
در دولت گذشته به دليل مديريت ناکارآمد وعدم توجه کافي به 
موسسات مالي غير مجاز در طي مدت کوتاهي شاهد افزايش 
رشد قارچ گونه اين موسسات بوده ايم و هيچگونه تالشي براي 
جلوگيري از فعاليت هاي اين موسس��ات انجام نگرفت و دولت 
يازدهم ميراث دار اين موسسات نابسامان شد که پايه گذاري آن 
در دولت نهم و دهم بنا شد. يکي از اولويت هاي دولت يازدهم 
و بانک مرکزي از ابتدا ساماندهي اين موسساتي بود که به دور 
از ضوابط و استانداردهاي بازار پولي و مالي شکل گرفته بودند 
و باعث برهم زدن نظم اين موسس��ات ش��ده بودند. تاس��يس و 
گسترش موسسات غير مجازي که تحت عنوان صندوق هاي 
قرض الحسنه و تعاوني هايي که عمده آنها در فاصله زماني بين 
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ش��کل گرفتند و اين موسس��ات با ايجاد ش��عب 

متعدد فعاليت خودشان را آغاز کردند.
آخرين وضعيت موسسات غير مجاز ���

ب��ر اس��اس گزارش هاي بان��ک مرکزي، تا پي��ش از روي کار 
آم��دن دولت يازدهم، ۱۱ موسس��ه اعتب��اري غيرمجاز با بيش 

از ۲۹۸۷ ش��عبه فعالي��ت مي کردند ک��ه در دولت يازدهم بيش 
از يک هزار ش��عبه از موسس��ات بدون مجوز س��اماندهي و از 
فعالي��ت تعاوني هاي غيرمجاز از جمله تعاوني هاي اعتبار ثامن 
الحج��ج و مي��زان ب��ا بيش از يک هزار و ۱۰۰ ش��عبه غيرمجاز 
جلوگيري و گس��ترش ش��عب موسس��ات اعتباري غيرمجاز به 
طور کامل متوقف شده است. به گفته رئيس کل بانک مرکزي 
تمامي فعاليت هاي موسس��ات مالي غير مجاز در دولت يازدهم 
متوقف شده به طوريکه سهم آنها از بازار پولي از ۲۰ به ۱۰درصد 

کاهش يافته است.
سپرده گذاران کاسپين تعيين و تکليف شدند ���

س��ال گذش��ته بانک مرکزي موسسه کاسپين را تاسيس کرد و 
هشت موسسه را در زير مجموعه اين موسسه آورد تا با اين کار 
آنها را تعيين و تکليف کند. حاال بعد از گذشت چند ماه سرانجام 
نق��ل و انتق��ال اموال و دارايي عم��ده تعاوني هاي زيرمجموعه 
موسس��ه کاس��پين آن پاي��ان يافته و مرحل��ه  جديدي از تعيين 
تکليف سپرده گذاران تعاوني هاي اين موسسه آغاز شده است. 
گفتني است موسساتي همچون فرشتگان، الزهراء، دامداران و 
کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پيوند، 
بدر توس و اميد جلين هش��ت تعاوني بودند که در پايان س��ال 

۱۳۹۴ تحت مجموعه کاسپين قرار گرفتند.
ب��ا تصميم��ات جدي��دي ک��ه بانک مرک��زي در خصوص اين 
موسسه گرفت مشتريان و همچنين سپرده گذاران تعاوني هاي 
زيرمجموعه آن براي تعيين تکليف ش��رايط خود فقط بايد به 

اين شعب مراجعه کنند.
همچنين بانک مرکزي در اطالعيه اي اعالم کرده است که به 
زودي سپرده گذاران تعاوني فرشتگان که عمده سپرده گذاران را 
تشکيل مي دهند مي توانند با مراجعه به شعب کاسپين وضعيت 
خود را مشخص کنند. بر اين اساس با اولويت  بندي هاي انجام 
ش��ده تعيين تکليف س��پرده گذاران تا س��قف ۱۰ ميليون تومان 
فرشتگان در دستور کار قرار گرفته است که با اين کار وضعيت 

۸۷ درصد آنها مشخص خواهد شد. 
در حال حاضر تنها ۲۰ شعبه کاسپين با نظارت بانک مرکزي در 
حال فعاليت هس��تند يعني مجوز ش��ش شعبه براي تهران و ۱۴ 
ش��عبه در شهرس��تان ها صادر شده است. بر اساس اعالم بانک 
مرکزي مشتريان جديد اين موسسه و سپرده گذاران تعاوني هاي 
زيرمجموعه نبايد به س��اير ش��عب مراجعه اي داشته باشند و در 
غير اين صورت هيچگونه تعهدي در برابر آنها وجود ندارد چرا 

که اينها مربوط به تعاوني هاي منحله هستند.

اقداماتي که درحوزه اقتصادي براي 
دوران پساتحريم صورت مي گيرد 
مبتن�ي ب�ر آم�د و ش�د هيات هاي 
خارج�ي و آزادس�ازي بخش�ي از 
منابع ارزي بلوکه ش�ده کش�ور در 
بازارهاي بين المللي بسيار مناسب 
اس�ت، معتقدم که قطعا اتاق هاي 
بازرگان�ي به وي�ژه پالمان بخش 
خصوص�ي ات�اق ايران ب�ه عنوان 
فرمانده واحد در کنار بخش دولتي 
و وزارت امورخارج�ه اس�ت و بايد 
سياست هاي پذيرش، همايش و 
جلسات سرمايه گذاران خارجي با 

اتاق ايران هماهنگ تر شود 


