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جزییات ساماندهی سهتعاونی غیرمجاز

یادداشت کاوهزرگران،رئیسکمیسیونکشاورزی،آبوصنایعغذایی

امید به پایان سرگردانی
صنایع تبدیلی

سال گذشته  10هزار و 500
میلیارد تومان یارانه در بودجه به نان
اختصاص دادهشده است .میتوان
این مبلغ را بهتر هزینه کرد.
صنایع تبدیلی در عمل بعد از
طرح انتزاع متولی کاملی ندارد و
سرگردان شده است .بخشی از
صنایع تبدلی به وزارت صنعت،
معدن و تجارت و بعضی به وزارت
جهاد کشاورزی واگذار شده است
و بعضی هم بین این دو سرگردان
هستند .در عمل این قانون صنایع تبدیلی را دو شقه کرده است .و سیاستگذاریهای
کالن در زنجیره تأمین غذا دچار مشکل شده است .امروز در صنایع تبدیلی عالوه بر
مشکالت مربوط به تأمین نقدینگی ،مشکالت قانونی داریم .در مورد تأمین نقدینگی از
بازار سرمایه باوجود چند نمونه موفق در صنایع تبدیلی باید گفت که تمایل شرکتهای
این حوزه برای حضور در بورس کم است .این مسئله را چند بار در کمیسیونهای
مشورتی اتاق بازرگانی بررسی کردیم و هنوز به علل اصلی آن نرسیدیم .بیشتر صنایع
تبدیلی براساس آورده و سرمایه بخش خصوصی تأسیسشده است .بنگاه های صنایع
غذایی برای تأمین منابع به بانکها مراجعه کنند .به نظر میرسد تمایل فعاالن صنایع
تبدیلی بهویژه صنایع غذایی به بازار سرمایه به گذر زمان نیاز دارد.
در وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به دیگر بخشها تصمیمگیری میشود.
زنجیره تأمین غذا دربرگیرنده حلقههای متعدد است اما در تصمیمگیریها آخرین
حلقهای که منافع آن در نظر گرفته میشود ،صنایع تبدیلی است .این در حالی است که
در زمینه تولید شکر ،کارخانههای قند و روغنکشی به رشد خوبی رسیدیم و ظرفیت
خوبی داریم اما از آن استفاده نمیشود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت سابقه حضور در
معاونت اجرایی و ستاد تنظیم بازار را در کارنامه دارد .شریعتمداری رابطه تنگاتنگی با
بخش خصوصی برقرار کرده است و از چهرههای تأثیرگذار اقتصادی است .تجربه او
در مسائل حوزه صنعت و بازرگانی اگر با انرژی معاونتهای پویا و جوان تکمیل شود،
پیامدهای خوبی برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد.
امیدواریم در دوره دولت دوازدهم و وزارت شریعتمداری در صمت و ادامه وزارت
حجتی در جهاد کشاورزی دستکم در تخصیص بودجه و یارانههایی که برای کمک به
بخش کشاورزی در نظر میگیرند ،نگاه متفاوتی از گذشته حاکم شود .سال گذشته 10
هزار و  500میلیارد تومان یارانه در بودجه به نان اختصاص دادهشده است .میتوان این
مبلغ را بهتر هزینه کرد .صرف هدفمند یارانهها یک مسئله اساسی است.

احوال رقبای بازار پول
پس از کاهش نرخ سود بانکی

شاخصهایاقتصادنشانازآندارندکهکاهشنرخسودبانکیبهنفعرقبایبازارپولتماممی
شود و نقدینگیبه سمتبازارهای سرمایه  ،مسکن و ارز هدایت می شود.
با اعمال سیاست های اشتباه و غیرعلمی پولی و بانکی در دولت نهم و دهم ،سود بانکی
چه در بخش سپرده و چه تسهیالت به اعداد نجومی نزدیک به  30درصد رسید .در پی اتخاذ
این سیاست ها و رشد قارچ گونه موسسات مالی و با هجوم نقدینگی ها به محل امن سپرده
بانک ها ،مانع بلندی بر سر راه تولید و رونق صایع مولد و در نهایت اشتغالزایی به وجود امد.
وسوسهسپردهگذاریدربانکهاودریافتسودمشخصدرزمانمقرر،انگیزهسرمایهگذاران
را برای سرمایه گذاری در بازارهای مولد کور کرد .از این رو یکی از اقدامات دولت یازدهم برای
حذف موانع رونق تولید و رشد ضریب اشتغال کاهش نرخ سود بانکی بود .در نهایت در طول
چهار سال گذشته نرخ سود بانکی در دو نوبت کاهش یافت و نرخ بهره در بخش سپرده به 15
درصد رسید .اما بانک ها که هراس فرار نقدینگی ها را داشتند با راه اندازی صندوق هایی درصدد
دور زدن قانون برآمدند که می توان گفت موفق هم بودند  .با افزایش نابسامانی های سیستم بانکی
در پی افزایش نرخ سود بانکی یکی از اولین اقدامات دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد ،الزم االجرا
کردن کاهش نرخ سود بانکی و برچیدن صندوق های ویژه برای افزایش بهره ها بود .دولت می
گویدمیخواهدبازهمنرخسودبانکیراکاهشدهد،فارغازاینکهاینسیاستپولیدولتشدنی
استیاخیر،بایددیدکاهشواقعینرخبهرهبانکیچهتاثیریبررقبایبازارپولخواهدگذاشت.
کارشناسانمیگوینداجرایاینسیاستبهنفعبازارهایمسکن،ارز،طالوسرمایهتماممیشود.
«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره تاثیر الزم االجرا
شدنکاهشنرخسودبانکیتاسقف 15درصددربخشسپردهگذاریدربازارهاینوینوسنتی
کشورمان،گفت:منطقاقتصادمیگویدهربازاریکهبیشترینبازدهیراداشتهباشدسرمایهوپول
بهسمتآنبازارحرکتخواهدکردبنابراینبهطورقطعاجرایکاهشنرخسودبانکیوادامهاین
رونددربازارهایرقیبمالیتاثیرگذارخواهدبود.
وی ادامه داد :در اقتصاد ایران برخی بازارها معروف و مشهور به سوددهی هستند و میزان
بازدهیاینبازارهاقابلپیشبینیترازسایربازارهاوسایربخشهایاقتصادیاستازاینرومی
توانانتظارداشتکاهشنرخسودبانکیبهنفعکدامبازارهاخواهدبود.
حقشناسبااشارهبهتاثیراینسیاستپولیدولتدربازارسرمایه،اظهارداشت:میزانبازدهی
بازار سرمایه در  5ماه اول امسال  6.9درصد بوده است و این میزان سوددهی نسبت به سنوات
گذشته نشان از رونق در این بازار است و اگر این نرخ سوددهی تا پایان سال استمرار داشته باشد،
بازدهی بازار سرمایه بیشتری از بازار پول خواهد بود بنابراین بخشی از سپرده های بانکی متوجه
بورس و بازار نوین مالی می شود.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر پذیری بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی ،گفت :نرخ دالر
در حال نوسان است و با توجه به حذف ارز مسافرتی و سیاست دولت برای یکسان سازی نرخ
ارز،میتوانانتظارداشتکهسرمایهگذاریدراینبازارسوددهیبیشترینسبتبهسپردهگذاری
در بانک ها خواهد داشت .وی ادامه داد :یکی از رقبای بازار پول و بانک ها ،بازار مسکن است .تمام
شاخصهایاقتصادیرونقبازارمسکنراتاییدمیکنندومعامالتمسکندر 5ماهاولسالهم
روند رو به رشد داشته که پیش بینی کارشناسان و صاحب نظران این است که رونق ادامه خواهد
داشت.بنابراینبهنظرمیرسدمیزانبازدهیبازارمسکنازبازارپولهمبیشترباشد.
حق شناس تاکید کرد :ممکن است قیمت مسکن درصدی افزایش یابد اما با ایجاد رونق
در این بازار ،ساخت و ساز افزایش می یابد و ایجاد رونق در بخش ساختمان می تواند به
رشد اقتصادی کمک کند و پیامدهای مثبتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر پذیری بازار طال از سیاست های پولی ومالی ،اظهار
داشت:طالقیمتجهانیداردوبیشترازعواملومتغیرهاییمانندسیاستهایپولیبهنوسانات
نرخارزوابستهاست.اگربازارارزازکاهشنرخسودبانکیتاثیربپذیرد،قطعابازارطالراهمتحت
تاثیر خود قرار می دهد .پس از کاهش نرخ سود بانکی ،خروج نقدینگی از بازار پول دور از ذهن
نیست و روشن است که سرمایه به سمتی سوق پیدا می کند که سوددهی بیشتری داشته باشد .این
جریان حرکت نقدینگی می تواند باعث نگرانی بانک ها شود که با کسری منابع مواجه شوند کما
اینکه در حال حاضر هم این موضوع یکی از دغدغه های نظام و سیستم بانکی کشورمان است .اما
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند منجر به کسری
منابع بانک ها شود و این نگرانی به جا نیست چر اکه هر گونه جابجایی پول از بازار سرمایه
به بازار مسکن یا از بازار ارز به سایر بازارها از طریق سیستم بانکی انجام می شود و همچنان
گردش پول در بانک ها جریان خواهد داشت .اگر بانک ها سیاست های بانک مرکزی را
بپذیرند و تابع آن باشند ،کاهش نرخ سود بانکی در بلند مدت به سود بانک ها تمام می شود.

فرایند مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار در حال تصفیه
"افضل توس" توسط بانک آینده با همکاری بانک مرکزی و پس از اخذ
نظر مرجع قضایی در حال انجام است .بر این اساس از سپرده گذاران محترم
تقاضا میشود ضمن توجه به اطالعیه های بانک آینده به شایعات توجه
نکرده و از تجمع در برابر شعب این بانک خودداری کنند.
به گزارش اقتصاد آنالین ،مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات
اعتباری بانک مرکزی با اشاره به تجمع روز گذشته در مقابل شعبه مرکزی
بانک آینده گفت :تجمع دیروز در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده توسط
عدهای از سپردهگذاران تعاونی اعتبار منحله "افضل توس" بوده است و
اخبار برخی رسانههای مجازی که این افراد را سپردهگذاران بانک آینده
معرفی کردهاند ،صحت ندارد.عباس کمرئی با توصیه سپردهگذاران به حفظ

آرامش و اطمینان نسبت به محفوظ بودن سپردههای آنها تاکید کرد :متاسفانه
برخی شایعهسازان برای ایجاد اختالل در کارکرد نظام بانکی و آسیب زدن
به حیثیت آن ،شایعاتی چون بروز مشکالت برای بانکها منتشر میکنند و
سپردهگذاران را برای خروج سرمایههای خود از بانکها برای رسیدن به
اهداف خویش ترغیب میکنند که با قاطعیت ضمن رد اینگونه شایعات،
از سپردهگذران محترم درخواست میکنیم با حفظ آرامش ،بانک آینده را
که برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود وظیفه تعیین تکلیف سپردههای
موسسه منحله افضل توس را به عهده گرفته است ،یاری کنند.
وی افزود :بانک آینده همچون سایر بانکهای رسمی کشور با صالبت به
فعالیت خود ادامه خواهد داد و سپردههای مردمی در این بانک محفوظ است.
بر این اساس سپردهگذاران محترم به شایعات منتشر شده در رسانههای

مجازی که عموم ًا خارج از کشور مدیریت میشوند ،توجه نکنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت مدیریت
دارایی ها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس گفت  :مدیریت داراییها
و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس با حدود  ۱۰۰۰نفر کارمند و ۲۱۷
شعبه به بانک آینده واگذار شده است .ضمن آنکه انعقاد قرارداد واگذاری
تمام امور و وکالت انتقال داراییهای تعاونی مذکور به بانک آینده ،بازرسی
از عملیات و عملکرد شعب تعاونی ،بررسی کیفیت تسهیالت اعطایی و
سپردهها ،بررسی و کارشناسی و ارزیابی امالک تعاونی ،حسابرسی از
حسابها و عملیات تعاونی از جمله اقداماتی است که توسط بانک آینده در
حال انجام است.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

بیکاران ایرانی
بدترین وضعیت
بیکاری را دارند
صفحه 2

جکت جدید
سکوی  ۱۳Aپارس
جنوبی در موقعیت
خود نصب شد
صفحه 3

توسط محققان کشور:

سیاستهای کلی نظام باید متقن و صریح باشند

تأثیر بسیار مهم مجمع تشخیص در فرآیند مدیریت کشور

رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،پیش از ظهر امروز با رهبر انقالب
اسالمی دیدار کردند.
به گزارش اقتصاد آنالین ،حضرت آیت اهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز
(چهارشنبه) در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجمع را از ابتکارات
با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظیفه
مهم این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»« ،مشاورت در
تعیین سیاستهای کلی» و «ارائه راهحل در معضالت
کشور» تأکید کردند :مجمع باید صد در صد انقالبی،
فکر و عمل کند و انقالبی باقی بماند.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا ،حضرت
آیت اهلل خامنهای با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف و
خطیر مجمع در «تشخیص و اِعمال مصلحت» افزودند:
مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر
مجلس شورای اسالمی را بر تشخیص شورای نگهبان
ترجیح میدهد ،باید توجه کند مصلحتی که تحت
عنوان ثانویه است ،طبع ًا باید بسیار مهم ،مسجل و
واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع،
آنهم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
ایشان افزودند :اِعمال مصلحت باید با نگاه
بلندمدت و نه روزمره ،صورت پذیرد و برای تشخیص
آن ،بحثهای دقیق ،کامل و مستدل با حضور فعال
همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،تحقق دومین وظیفه
مجمع یعنی «مشورت دادن به رهبری در تعیین
سیاستهای کلی نظام» را نیازمند بررسیهای دقیق و

همهجانبه خواندند و گفتند :سیاستهای کلی ،هندسه
نظام را در مسائل مختلف تعیین میکند و بسیار مهم
است.
رهبر انقالب اسالمی ،تفکیک سیاستهای کلی در
مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی را
ضروری خواندند و خاطرنشان کردند :ممکن است
برخی از سیاستهای کلی نیازمند بازنگری و بروز
شدن باشد و برخی هم ک ً
ال زمانش سپری شده باشد.
ایشان ،مجمع را به «اِتقان» و «استحکام» در تدوین
سیاستهای کلی همراه با بحثهای عالمانه ،مستدل،
مجتهدانه و دقیق ،توصیه کردند و افزودند :بهگونهای
عمل کنید که سیاستهای کلی« ،قوی ،دقیق و با
عبارات گویا و مفید» باشد تا پس از مدتی کوتاه
نیازمند اصالح یا تجدیدنظر نشود.
«صراحت»« ،قابل تأویل نبودن» و «پرهیز از ورود
به چگونگی اجرا» ،از دیگر نکاتی بود که حضرت
آیت اهلل خامنهای در مقوله سیاستهای کلی نظام،
مورد تأکید قرار دادند.
ایشان ،تبلور سیاستهای کلی نظام در قوانین،
سیاستها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و
دستگاههای مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند:
سیاستهای کلی ،چارچوب همه اقدامات اجرایی و
تقنینی کشور را مشخص میکند و دولت و مجلس
و همه دستگاهها باید کام ً
ال منطبق با این سیاستها
عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای در پایان سخنانشان
خاطرنشان کردند :مجمع تشخیص مصلحت ،یادآور
امام بزرگوار و فرآوردهی انقالب است ،و در فرآیند

اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار مهمی است،
بنابراین باید تفکرات امام و انقالب بر آن کام ً
ال
حاکم باشد ،انقالبی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه،
موضعگیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقالب
و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.
رهبر انقالب اسالمی با تمجید از وجوه مختلف
شخصیتی آیت اهلل هاشمی شاهرودی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،از زحمات اعضای فعال
مجمع تشکر کردند و حضور اعضای جدید در
این نهاد را خونی جدید ،نیرویی فزاینده و موجب
امیدواری بیشتر خواندند.
ایشان همچنین یاد شخصیتهای برجسته و فقید
مجمع در دوره قبل بویژه آقای هاشمیرفسنجانی و
آقایان واعظطبسی ،عسگراوالدی و حبیبی را گرامی
داشتند و افزودند :آقای هاشمیرفسنجانی در سالهای
متمادی ریاست مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی به
وظایف خود عمل میکرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل
هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،گفت :مجمع تشخیص مصلحت نظام با
هوشمندی و جامعنگری امام راحل شکل گرفت و
در دورههای مختلف نقش مهمی در خدمت به نظام و
حل مشکالت کشور و تدوین سیاستهای کالن ایفا
کرده است.
آیتاهلل هاشمی شاهرودی ،مجمع را بازوی رهبری
در تعیین سیاستهای کلی خواند و انجام دقیق
مسئولیتهای خطیر مجمع را نیازمند همکاری همه
قوا و ارکان نظام دانست.

سامانههای پلیمری
برای کاربرد در صنایع
هوافضا عرضه میشود
صفحه 7

خبر

هشدارنسبتبهاستفاده
خودروسازانازتایرهایخارجی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره استفاده
خودروسازان از تایرهای خارجی گفت :در صورتی
که این موضوع صحت داشته باشد بنا بر درخواست
انجمن تولیدکنندگان تایر تعرفه واردات تایر باال
خواهدرفت.محمدشریعتمداریبعداظهرچهارشنبه
در حاشیه مجمع عادی ساالنه سازمان حمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانکهدروزارتصنعت
معدن و تجارت برگزار شد ،با بیان اینکه اولویت تولید
با محصوالت داخلی است ،اظهار کرد :در صورتی که
گزارشات استفاده خودروسازان از تایرهای خارجی
روی خودروهایی که وارد بازار میکنند ،درست
باشد و تولیدکنندگان داخلی تایر تحت فشار کاالهای
وارداتی قرار بگیرند ،انجمنهای تولیدکننده تایر
میتوانند درخواست خود را به کمیسیون ماده یک
ارائه کنند تا بعد از بررسی ،افزایش تعرفه واردات تایر
در دستور کار قرار گیرد.وی ادامه داد :اولویت بر این
است که تولیدکننده داخلی بتواند با تنوع محصول و
کیفیت مناسب در یک بازار رقابتی محصوالت خود
را به بازار ارائه کند.وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید
کرد :افزایش تعرفه و جلوگیری از واردات راهحل اول
ما نیست اما اگر تولید داخلی تحت فشار قرار گیرد،
محدودیتهاییایجادمیشود.

جزییاتساماندهی
سهتعاونیغیرمجاز

ادامهازهمینصفحه
کمرئی همچنین آخرین وضعیت مدیریت دارایی
ها و بدهی ها و ساماندهی تعاونی اعتبار وحدت
(آرمان) با حدود ۱۰۰۰نفر کارمند و ۱۴۵شعبه توسط
موسسه اعتباری ملل را تشریح کرد و گفت :موسسه
اعتباری"ملل"درهمینراستااقداماتموثریازجمله
بازرسی اجمالی از حدود  ۶۰شعبه تعاونی ،کنترل و
شناسایی اسناد به نام تعاونی وحدت ،کارشناسی
امالک،راهاندازیاتوماسیوناداری،افتتاححساببرای
واریز حقوق پرسنل تعاونی ،اختصاص و اعالم شماره
حساب برای تعاونی وحدت برای واریز هرگونه
وجه مربوط به تعاونی به آن حساب نزد موسسه
و  ...را به عمل آورده است.مدیرکل نظارت بر بانک
ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص
مدیریتداراییوبدهیهایتعاونیاعتبارالبرزایرانیان
گفت:مدیریتداراییوبدهیهایتعاونیاعتبار"البرز
ایرانیان" با حدود  ۲۰۰نفر کارمند و  ۳۰شعبه مطابق
برنامهریزی انجام شده ،به بانک "تجارت" واگذار
شده است لیکن پرونده این تعاونی با دقت و
سرعت در مرجع قضایی در حال رسیدگی است
که پس از اعالم نتیجه توسط مرجع محترم قضایی
 ،بانک تجارت با کمک بانک مرکزی عملیات
اجرایی سپرده ها متناسب با دارایی ها را آغاز
خواهد کرد.وی افزود :مدیران تعاونی البرز ایرانیان
به دلیل سوءمدیریت توسط مرجع قضائی بازداشت
شدهاند و تخلفات آنها در دست بررسی است ،البته
باید یادآور شد که اقدامات برنامهریزی شده در
خصوص استرداد سپردههای نهادهای اشاره شده
متناسب با دارایی های آنها پس از اخذ اجازه از
مرجع قضایی ،انجام میشود.

