دستاندازهای ترانزیتی
يادداشت اختصاصي
مجتبی بهاروند

لونقل
رئیس کمیسیون حم 
و لجستیک اتاق ایران

نخجوانیها نس��بت به عملکرد گمرک ایران در
فرآیند انتقال سهمیه سوخت خود از طریق گذر
ترانزیت از ای��ران اعتراض دارند و همین اعتراض
موجب ش��ده تا اخیرا مذاکرات��ی بین نخجوان و
ترکی��ه برنامهریزی درخصوص س��اخت و ایجاد
مسیری برای جایگزینی ایران انجام شود.

باید تأکید کنم اط�لاع از این موضوع تا اندازهای
اهمی��ت دارد ک��ه الزم اس��ت در جلس��ه آینده
لونقل و لجس��تیک ایران مورد
کمیس��یون حم 
بررسی قرار گیرد.
از طرف��ی ،موضوع مهمی که در ای��ن رابطه باید
مورد توجه قرار گیرد ،آن است که تمامی کشورها
به دنبال آن هس��تند تا کوتاهتری��ن و ارزانترین
مس��یرها را برای صادرات و واردات کاالهای خود
انتخاب کنند ،البته وجود قوانین و مقررات گمرکی
س��اده در این مرزها نیز از جمله موضوعات مورد
اهمیت اس��ت که به عنوان مزیت این مسیرها به
حساب آمده و در انتخاب این مسیر مطمئنا مؤثر
خواهد بود.

درست است که کش��ور ما از موقعیت جغرافیایی
بسیار مناسبی در منطقه برخوردار است و بیشتر
کشورهای منطقه تمایل دارند تا واردات و صادرات
کاالهای نفتی و غیرنفتی خود را از طریق مرزهای
ایران انجام دهند؛ اما وجود قوانین فراوان و متعدد
در بخش گمرک کش��ور ما موجب ش��ده اس��ت
بهجای آنکه شرایط ترانزیت و تردد از مرزهایمان
را تسهیل ببخشیم ،ش��رایط را برای کشورهایی
که میخواهند از مس��یر کش��ور ما برای ترانزیت
کاالهای خود استفاده کنند ،سختتر کنیم.
ورود نهادهای مختل��ف به امور مربوط به گمرک
مرزها و سختتر کردن ش��رایط ورود و ترخیص
کاال در گمرک مرزها نیز از جمله عواملی اس��ت
که موجب شده تا برخی از کشورهایی که از مسیر
ایران برای انتقال کاالهای خود به کشورهای دیگر
استفاده میکردند ،به دنبال مسیرهایی باشند که
از نظر میزان هزینه دریافتی ارزانتر و هم قوانین

گمرکی آنها کمتر دست و پاگیر باشد.
موضوع روانس��ازی فرآیند ترانزی��ت کاال از این
و تسهیل ش��رایط عبور و تردد کاالهای مختلف
از مرزه��ای ایران موضوع بس��یار مهمی اس��ت
که مس��ئوالن امر باید برطرف کردن مش��کالت
موجود در این بخش را در صدر امور اجرایی خود
قرار دهند؛ اما گویا مدیران و مس��ئوالن دولتی با
س��رگرمکردن خود به انجام امور دیگر رسیدگی
به مس��ائل گمرکی مرزها و موضوعات مربوط به
تردد کاالهای سوختی و مصرفی از مرزهای کشور
را فراموش کردهاند.
همانطور که پیشتر نیز اش��اره شد ،درست است
که ایران از موقعیت بس��یار مناس��بی در منطقه
برای ترانزیت کاال برخوردار است؛ اما این موضوع
به تنهای��ی نمیتوانند موقعیت ای��ران را در بین
کشورهای منطقه حفظ کند ،زیرا سایر کشورهای
منطقه بهخصوص کشورهای همسایه ایران مانند

سهشنبه  16آبان 1396

ترکی��ه بهدنبال آن هس��تند تا با ایج��اد قوانین
گمرکی سادهتر ترانزیت کاال از مرز کشورهایشان
را ساده و روان کنند و همین اقدام موجب میشود
تا موقعیت ایران مورد تهدید قرار بگیرد.
در واق��ع تحوالت چند س��ال اخیر نش��ان داده
ک��ه تمامی کش��ورهای منطقه به دنب��ال منافع
خود هس��تند؛ کش��ور ترکیه نیز بهعنوان یکی از
کشورهایی که در چند سال اخیر به دنبال جذب
بازارهای ترانزیتی بوده اس��ت ،اقدامات مختلفی
را برای جذب کاالهای س��وختی و مصرفی برای
عبور از مرزهای خود و رسیدن به مقاصد مختلف
این کاالها انجام داده اس��ت؛ بهطوریکه مدیران
ترک از هی��چ اقدامی برای رقابت ب��ا ترانزیت در
مرزهای ایران فروگذار نکردهاند و به همین دلیل،
بار دیگر تأکید میکنم الزم است تا مدیران دولتی
روانس��ازی امور ص��ادرات و واردات از مرزهای
کشور را مورد نظر قرار دهند.

مشکالت گمرکی ،ترانزیت کاال به نخجوان از مرز ایران را پراند

اقـتـصـاد
فـردا

7
گـــــــزارش

سه برنامه جدید دولت
برای کمک
به خریداران مسکن

سرمایهگذاری ترکها برای دورزدن ایران
سارا حامدی
روزنامهنگار

پس از مسدود شدن مرز ارمنستان با نخجوان تحت
تأثیر منازعات ایجاد ش��ده بین کشور آذربایجان و
ارمنستان ،تنها مسیر ترانزینی که برایجمهوری
خودمختار نخجوان باقی ماند ،ایران بود.
از آنجای��ی ک��ه نخجوان بخ��ش برونگان کش��ور
آذربایجان است و مرز مشترکی با این کشور ندارد،
سالهاست که سهمیه سوخت خود را از طریق مرز
خود با ایران تأمین میکند؛ بهطوری که بخش��ی از
کاالهای س��وختی ورودی مانند گازوئیل ،مازوت،
گاز  LPGو بنزین با ترانزیت از ایران به کشورهای
افغانستان ،اقلیم کردستان ،عراق و سایر کشورهای
خلیج فارس فروخته میشود.
مذاکره برای ایجاد مسیر جایگزین ایران

علیرغم اینکه سالهاس��ت ترانزیت مواد سوختی
نخجوان از طریق مسیر ایران به کشورهای نامبرده
انجام میش��ود؛ اما تاج��ران و بازرگانان نخجوانی
همواره نس��بت به مشکالت گمرکی ایران اعتراض
داش��ته اند .خوش��بختانه دامنه ای��ن اعتراضات تا
امروز هیچگاه موجب نشد روند انتقال این کاالهای
س��وختی از مس��یر ایران متوقف ش��ود؛ اما اخیرا
اخباری از سوی برخی تاجران و بازرگانان ایرانی که
مواد سوختی را از مرزهای شمالغرب کشور (مرز
با نخجوان) را به کش��ورهایی مانند امارات و عراق
منتقل میکنند ،منتشر شده که گویا نخجوانیها با
همکاریترکیهبهدنبالایجادمسیربرایجایگزینی
ایران هستند.
تاجرانایرانیاعالممیکنندبارهانخجوانیهانسبت
ی و دستوپاگیر بودن این قوانین
به مشکالت گمرک 
به مقامات ایرانی شکایت کردهاند که البته هیچگاه
آنطور که باید و ش��اید مورد توجه و بررس��ی قرار
نگرفته تا روند تردد کاالهای س��وختی نخجوان از
مرزهای ایران تسهیل شود.
همین امر نیز موجب ش��ده ت��ا نخجوانیها عطای
بهبود شرایط گمرکی در مرزهای ایران را به لقایش
بخشیده و به دنبال آن باشند تا مسیر دیگری برای
انتقال کاالها و مواد سوختی خود پیدا کنند.
تاجران ایرانی که با نخجوانیها همکاری دارند ،اعالم
میکنند مدیران نفتی نخجوان در حال مذاکره برای
دریافت زمین در ش��هر گارس ترکیه برای ساخت
مخازن ذخیرهس��ازی مواد نفتی هستند تا بتوانند
مواد سوختی خود را از باکو و با استفاده از ریل پس
از عبور از گرجستان به شهر گارس در ترکیه برساند.
این بازرگانان میگویند در صورت اجرایی شدن این
طرح و راه اندازی مسیر جدید ،مواد سوختی مورد
نیازنخجوانازطریقتانکربافاصلهحداکثردوساعت
وارد اینجمهوری خودمختار شده و مازاد نیاز نیز از
طریق تجار ترکیهای فروخته خواهد شد و در نهایت
تجارایرانیهستندکههمچونسایربازارهایمنطقه
این بازار را هم از دست خواهند داد.

عک�س :وبس�ایت
دیار آذربایجان

این درحالی اس��ت که با توجه به خط ریلی ایران با
جمهوری آذربایجان ،همین پروژه میتواند در ایران
اجرا ش��ود تا با جذب سرمایه ،این مخازن سوختی
بهجای ش��هر گارس ترکیه ،در مس��یر ریلی ایران
احداث شوند و از این طریق به سایر کشورها برود.
رضوانی یکی از تاج��ران ایرانی که در انتقال کاالها
و مواد س��وختی به ایران و صدور مجدد آن به سایر
کشورهای منطقه فعالیت میکند ،به « جامعه فردا»
میگوید :بهتازگی مدیران نفتی نخجوان با او تماس
گرفته و درخواست نیروی فنی کردهاند.
ای��ن تاجر ایران��ی ادامه میده��د« :هنگامی که از
نخجوانیها علت نیازشان به نیروی فنی را پرسیدم
در جواب گفتند ،مذاکراتی با کشور ترکیه انجام شده
تا مخازن سوختی در شهر گارس ترکیه ساخته شده
و مواد س��وختی از باکو با واگن به شهر گارس که 2
ساعت با نخجوان فاصله دارد ،منتقل شود و از طریق
ترکیه کار صادرات این مواد صورت گیرد».
رضوانی درخصوص چرایی انجام چنین مذاکراتی
با ترکیه توس��ط نخجوانیها توضی��ح میدهد که
«عمدهترین عل��ت این امر مش��کالت گمرکی در
مرزهای ایران و نخجوان است که بارها نخجوانیها
نسبت به وجود آنها شکایت و اعتراض کرده بودند.
بهعنوانمثالهنگامیکهتحتتأثیراتفاقاتسیاسی
مرزهای اقلیم کردس��تان بسته شد ،مقامات نفتی
نخجوان از مقامات ترانزیت ایران در مرز درخواست

کردند تا اجازه دهند مواد نفتی بهصورت موردی به
افغانستان منتقل شود؛ اما واحد ترانزیت مستقر در
مرز ایران و نخجوان به آنها پاسخ درستی نداده و اعالم
میکنند این مش��کل شماست که نمیتوانید مواد
نفتی خود را به بخشه��ای دیگر صادر کنید .البته
مقامات نفتی نخج��وان اعالم میکنند ،لحن واحد
ترانزیت ایران در مرز نخجوان بسیار شدید و تند بوده،
بهطوریکهاینموضوعخوددرنهایتتبدیلبهبهانه
ودلیلیمیشودکهنخجوانیهابهدنبالیافتنمسیر
جایگزین ایران باشند و همان زمان با ترکها برای
این منظور وارد مذاکره شدهاند».
رضوانی تأکید میکند«:به جرأت میتوان گفت با
س��اخت و تکمیل مخازن سوختی در شهر گارس،
نخجوانیها بیش��تر تمایل خواهند داشت تا از این
مسیر کاالهای نفتی خود را ترانزیت کنند .این امر
عمال در نهایت موجب متضرر شدن تاجران ایرانی
خواهد شد».
از س��وی دیگر این تاجر ایرانی استفاده نخجوان از
مرزهای ایران برای ترانزیت کاالهای خود را یکی از
دالیل روابط خوب ایران و آذربایجان میداند؛ زیرا
از این طریق یکی از ش��هرهای آذربایجان به ایران
وابس��تگی دارد ،اما در صورتی که نخجوان مس��یر
ترانزیت کاالهای نفتی خود را از ایران به ترکیه تغییر
دهد موضوع رابطه حس��اس ایران و آذربایجان نیز
تحتتأثیر قرار خواهد گرفت.

رضوانی تأکید میکند :از آنجایی که قوانین و مقررات
گمرکی ایران در خصوص ترانزیت مواد س��وختی
بسیار سخت و محکم است ،بههمیندلیل موجب
میشود تا کشورها تمایلشان را بهمرور برای استفاده
از مرزه��ای ایران برای ترانزیت کاالهای نفتی خود
از دست بدهند.
قوانین سخت گمرکی برای فرآوردههای نفتی

سیدعلی حس��ینی ،نماینده گمرک در کمیسیون
حمل و نق��ل اتاق بازرگانی ای��ران نیز در گفتوگو
با «جامعه فردا» میگوید :نخج��وان به دلیل آنکه
مرزهایارمنستانباآذربایجان تحتتأثیراختالفات
بین دو کشور بسته شده ،مجبور است تا از مرزهای
ایران برای ترانزیت کاالها و فرآوردههای نفتی ایران
استفاده کند.
حسینی تصریح میکند :از سویی نباید فراموش کرد
قوانین مربوط به ترانزیت مواد سوختی در کشور ما
قوانین بسیار سخت و محدود کننده است که البته
ایجاد این محدودیتها توسط قوانین طبیعی بوده و
به ذات این مواد باز میگردد.
نماین��ده گم��رک در کمیس��یون حم��ل و نقل و
لجس��تیک اتاق ایران ادامه میدهد :از آنجایی که
نهادهایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و سوخت،
گمرک و س��ازمانهای دیگر حساس��یت بس��یار
زیادی روی مس��ائل مربوط به مواد سوختی دارند،

بههمیندلیل گم��رک نیز تالش ک��رده تا با وضع
قوانین محکمی نظارت بیشتری بر ترانزیت،واردات
و صادرات این نوع فرآوردهها داشته باشد.
سیدعلی حس��ینی میگوید :همچنین الزم است
ملزوماتیبرایانتقالوترددایننوعکاالهاازمرزهای
کشور رعایت شود تا بر اساس آن بهطور دقیق میزان
مواد س��وختی ورودی و میزان هم��ان مواد هنگام
خروجازکشوربهدستبیایدتادرصورتوقوعتخلف
و کاسته شدن از میزان این مواد در هنگام خروج از
کشور خاطیان جریمه شوند.
حس��ینی تأکید میکن��د«:در واقع الزم اس��ت تا
صاحبان کاالهای سوختی در هنگام ورود این کاالها
از مجاری ترانزیتی به کشور تضامینی را به گمرک
ارائه دهند تا در صورتی که این میزان این فرآوردهها
در هنگام خروج از کش��ور دچار تغییر شد گمرک
بتواند از این تضامین استفاده کند».
اغلب تجار و بازرگانان معتقدند قوانین گمرکی در
تمامی مرزهای ترانزیتی ای��ران و نه فقط مرزهای
بین ایران و نخجوان قوانین س��خت و حتی گاهی
دستوپاگیر و زمانبر است و همین موجب میشود
تا صاحبان کاال و مدیران شرکتهای حمل و نقل با
مشکالت فراوانی روبهرو شوند .شاید دیگر وقت آن
رسیده تا مدیران و مسئوالن سازمان گمرک فکری
به حال وضعیت گمرک مرزهای ایران کنند تا شاهد
کم شدن سهم ایران از ترانزیت منطقه نباشیم.

علی محسنی
روزنامهنگار

پیش��روی س��ریع ارزش س��هام ش��رکتهای
دان��ش مح��ور اینترنت��ی در ب��ازار آمری��کا به
رکوردش��کنیهای جالبی در بازار وال استریت
منجر شده است .ارزش شاخص دائوجونز از مرز
 23هزار واحد فراتر رفته و رقابتهای س��نگین
در عرضه محصوالت جدید ارتباطات ،صاحبان
شرکتهای بزرگ این عرصه را به ثروتمندترین

انس��انهای جه��ان ب��دل کرده اس��ت« .جف
بزوس»« ،بیل گیتس» و «مارک زوکربرگ» نه
تنها در زمره  5انسان ثروتمند این کره خاکی قرار
گرفتهاند که شرکتهای آمازون ،مایکروسافت
و فیس��بوک نیز چنین رتبههای��ی در بین پنج
شرکت پرارزش جهان قرار دارند.
به بهانه رشد ارزش سهام شرکتهای دنیای نت
به مقایس��های میان پرارزشترین شرکتها در
بازار والاس��تریت و بازار سهام کشورمان دست
زدهایم .این مقایسه نتایجی به دست میدهد:
ارزش بازار

ارزش بازار
اپل

873

صنایع پتروشیمی خلیجفارس

5.78

الفابت (گوگل)

716

فوالد مبارکه اصفهان

4.31

مایکروسافت

641

ارتباطات سیار ایران

4.07

آمازون

531

مخابرات ایران

3.24

فیسبوک

523

پتروشیمی مارون

3.16

گروه علی بابا

470

ملی صنایع مس ایران

2.91

برکشایر هاتاوی

462

نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

2.54

جانسوناند جانسون

374

گسترش نفت و گاز پارسیان

2.20

جی پی مورگان

356

پاالیش نفت بندرعباس

2.12

اکسون موبیل

353

سرمایهگذاری غدیر

2.07

در صورت
راه اندازی
مسیر جدید،
مواد سوختی
مورد نیاز
نخجوان وارد
اینجمهوری
خودمختار
شده و مازاد
نیاز نیز از طریق
تجار ترکیهای
فروخته خواهد
شد و در نهایت
تجار ایرانی
هستند که
همچون سایر
بازارهای منطقه
این بازار را هم از
دست خواهند
داد
تاالر شيشهای

دارایی محوری در برابر دانش محوری
1ـ برترین ش��رکتهای جهان متعلق به دنیای
فناوری و دانش هس��تند .بیس��ت س��ال پیش
نمیشد چنین روندی را دید؛ چون شرکتهای
صنعتی در زمره برترینه��ای جهان بودند ،اما
هماکن��ون  5غول دنیای ارتباط��ات و اینترنت
فاصل��های قابلتوجه ب��ا برترین ش��رکتهای
صنعتی پیدا کردهان��د؛ درحالی اپل به همراه 4
شرکت دانش بنیان دیگر در رأس شرکتهای
پر ارزش جهان قرار گرفته که بزرگترین شرکت
نفتی (اکسون موبیل) در رتبه  ،10پر ارزشترین
بانک دنیا (بانک آمریکا) در رتبه  ،11غول صنعت
غذای��ی (کوکاک��وال) در رتب��ه  27و بزرگترین
شرکت صنعت خودرو (تویوتا) در رتبه  31این
جدول قرار گرفتهاند.
در بازار ای��ران ،ش��رکتهای وابس��ته به نفت
و پتروش��یمی پرتعدادتری��ن ش��رکتها در
میان  10ش��رکت برتر ایران هس��تند .مطابق
ج��دول ک��ه ارزش ب��ازار ش��رکتها (از جمله
ش��رکتهای ایرانی) را به واح��د میلیارد دالر
به نمایش گذاش��ته ،ارزش بازار بزرگان ایرانی
فاصلهای س��نگین با بزرگان جهان��ی دارد .اما
در میان  20ش��رکت برتر ایران ،شاید تنها سه
شرکت «ارتباطات س��یار»« ،مپنا» و «خدمات
انفورماتی��ک» را بت��وان در زمره ش��رکتهای
دانش بنیان محس��وب کرد و س��ایر شرکتها
در حوزه تولید مواد نفتی و فلزی فعال هستند.
گویا اقتصاد ایران هنوز در مرحله گذار از دنیای

صنعتی به دنیای فناوری اطالعات است.
2ـ ش��رکتهای دنی��ای نت در س��ال میالدی
جاری بازدهی فوق العادهای داشتهاند .بازدهی
جالب توجه  5شرکت پرارزش بازار وال استریت،
مهمترین علت بازدهی  35درصدی ش��اخص
دائوجونز در س��ال  2017بوده اس��ت .در اینجا
ام��ا بازار ای��ران نیز عملکردی ش��بیه به جهان
داشته است.
گروه «اطالعات و ارتباط��ات» با بازدهی 76.6
درصدی ،پربازدهترین صنعت سال  1396بازار
س��هام بوده که این رویداد از همسویی اقتصاد
ایران با روند غالب اقتصاد جهانی حکایت دارد.
صنعت «رایان��ه و فعالیتهای وابس��ته» نیز با
بازدهی  39.1درصدی در میان صنایع پربازده
س��ال جاری بوده اس��ت .اما بازار س��هام شاهد
رش��د ارزش  47و  41درصدی س��هام صنایع
«فرآوردههای نفتی» و «فلزات اساسی» نیز بوده
تا رشد جهانی قیمت مواد خام به بورس ایران نیز
کشیده شود و صنایع مواد خام موفق شوند ،بازار
سهام را تا این مقطع از سال به بازاری پربازدهتر
در مقایس��ه با بازارهای ارز ،سکه طال ،مسکن و
سپردههای بانکی بدل کند.
3ـ ارزش بازار بورس کشورمان در  13آبان ماه
به  350هزار میلیارد تومان رس��ید که با فرض
ارزش حدودی  4050تومانی دالر بازار آزاد در
این روزها ،این بازار به ارزش دالری  86.4میلیارد
دالر رسیده اس��ت .این ارزش نه در برابر ارزش

بازاره��ای بورس بزرگ دنیا ک��ه در برابر ارزش
شرکتهای بزرگ دنیا نیز رقم کوچکی محسوب
میشود چون پنجاهمین شرکت بزرگ جهان
ارزش بازار  124میلیارد دالری دارد.
با توج��ه به ارزش ب��ازار  873میلی��ارد دالری
اپل ،تنها فروش  10درصد س��هام این ش��رکت
کافی اس��ت تا نقدینگی الزم برای خرید تمامی
شرکتهای موجود در بورس ایران (و به عبارتی
حدودی :تمام��ی بنگاههای اقتص��ادی ایران)
فراهم شود .این مقایس��ه البته میتواند حاکی
از فرصت رشد ارزش سهام ایرانی نیز باشد؛ چه
اینکه شرکتهای ایرانی در برابر رقبای جهانی
خود ارزش بس��یار کمتری به خ��ود گرفتهاند
که میتواند بخش��ی از آن در س��الهای آینده
جبران شود.
4ـ اکثر شرکتهای بزرگ جهان ،سهامدارانی
خصوص��ی دارند ک��ه ب��ا خالقیت خ��ود ،این
مجموعهه��ای عظیم را رقم زدهان��د .در مقابل،
بزرگترین ش��رکتهای ایرانی دولتی یا ش��به
دولتیاند .ش��رکتهای مرتبط با صنایع نفت و
فلزات ایران با سرمایهگذاریهای بسیار سنگینی
ایجاد ش��دهاند و با تکیه ب��ر داراییهای خود به
سودسازی مش��غولند .شرکتهای جهانی اما با
اتکاء به خالقیت به چنین مرتبهای رس��یدهاند.
به نظر میرسد برای بهبود وضعیت شرکتهای
ایرانی به خصوصیس��ازی گسترده و واقعی نیز
نیاز باشد.

خبر

ایسنا :مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت:
وزارتخان��ه به منظور کم��ک به متقاضیان
مسکن ،س��ه پیش��نهاد را در قالب کاهش
نرخ سود ،افزایش مدت تسهیالت مسکن،
انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی در
بازارهای جهانی و خرید اوراق  MBSبانک
مسکن توسط سایر بانکها ارائه کرده است.
حس��ین عب��ده تبری��زی ی��ادآوری کرد:
بهمنظ��ور کمک ب��ه متقاضیان مس��کن،
پیش��نهاداتی از ط��رف وزارتخانه به بانک
مرکزی ارائه ش��ده و بانک مسکن نیز نامه
نوش��ته تا اصالحاتی در س��ه زمینه انجام
دهد .یک��ی از این اصالحات ،افزایش مدت
بازپرداخت تس��هیالت صندوق پسانداز
مسکن یکم از  ۱۲به  ۱۵سال ،کاهش نرخ
س��ود از  9/5به  ۷درص��د و کاهش مدت
سپردهگذاری از  ۶به  ۴ماه است.
او افزود :مسیر دوم که بنده پیشنهاد دادم
این اس��ت که بانک مسکن از ترازنامه خود
به اتکای تسهیالت اعطایی حدود  ۵میلیارد
دالر به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند،
ای��ن اوراق را صندوق توس��عه ملی بخرد و
در دنیا به فروشبرساند .در اینجا مسئله
پوشش ارز مطرح میشود که بانک مرکزی
باید این پوش��ش را انجام دهد؛ یعنی امروز
ارز را از صندوق میگیرد و به قیمت روز ریال
میدهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز
از اصل و سود اوراق بیشتر شد ،تفاوت نرخ
را بان��ک مرکزی با ه��دف کمک به بخش
مسکن و کمک به اقشار ضعیف و متوسط
پوشش میدهد.
عبده تبریزی ،پیش��نهاد س��وم که توسط
دکت��ر آخون��دی ،وزیر راه و شهرس��ازی و
دکتر بتش��کن مطرح ش��ده ،خرید اوراق
 MBSبانک مسکن توسط سایر بانکهای
داخلی دانست و گفت :موضوع سوم خرید
اوراق  MBSبانک مسکن توسط بانکهای
داخلی از محل سپرده ذخیره قانونی است
که هماکنون نرخ آن صفر است .بدینترتیب
پیش��نهاد میش��ود بانکها اوراق MBS
بانک مسکن را با سود  ۲درصد بخرند و هدف
بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای
تأمین مس��کن حداقلی و پرداخت وامهای
خرد مقیاس است .بانک مرکزی نباید نگران
باشد که امتیاز بزرگی میدهد که باعث تورم
خواهد شد ،بلکه باید با این دید نگاه کند که
دارد به متقاضیان واقعی بخش مسکن کمک
میکن��د .البته بانک مرکزی ممکن اس��ت
نگران مسائل تورمی آن باشد که راهکار اول
این اس��ت که حجم را کنترل کند .اگر نرخ
ارز پوشش داده شود ،فاینانس خارجی هم
به این مسئله کمک خواهد کرد.
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی همچنین
به استقبال باال از صندوق پسانداز مسکن
یکم طی ماههای اخیر اشاره و تصریح کرد:
افزایش اس��تقبال نگرانیهای��ی را مبنی
ب��ر خودکفایی صندوق ایج��اد کرده و این
سئوال طرح ش��ده که اگر استقبال باز هم
بیشتر ش��ود ،آیا صندوق میتواند با اتکا به
منابع خود ب��ه متقاضیان وام بدهد یا خیر.
از اینرو ،مدیر بانک مسکن به دنبال ترمیم
منابع صندوق اس��ت .در این راس��تا ،وزیر
راه و شهرس��ازی چند پیش��نهاد به آقای
س��یف دادهاند .یکی اینکه دوره استمهال
خط اعتباری مس��کن از  ۱۰به  ۲۰س��ال
افزایش یابد.
او ادامه داد :پیش��نهاد دوم اینکه صندوق
توسعه ملی در جهت تقویت این صندوق،
مقداری در آن سرمایهگذاری کند .به اعتقاد
من ،صندوق توسعه ملی میتواند وامهای
بانک مسکن را به دنیا بفروشد ،مشروط بر
آنکه مسئله پوشش نرخ ارز را حل کنیم.
اگر اوراق به��ادار به پش��توانه رهنی بانک
مسکن منتشر ش��ود ،صندوق توسعه ملی
میتواند این اوراق را در دنیا بفروشد .فقط
مسئله این اس��ت که موضوع ریال و دالر را
درست حل کنیم.
عب��ده تبری��زی تأکید کرد :ممکن اس��ت
زمانی که صندوق توس��عه ملی میخواهد
دالر را پس بگیرد ،ن��رخ دالر جهش کرده
باشد ،لذا بانک مرکزی چون میخواهد به
مسکن کمک کند ،باید به همان نرخی که
دالر را دریافت ک��رده ،به همان نرخ هم به
خریداری اوراق ارزی بازپرداخت کند .این
امکان وجود دارد و با توجه به اینکه فرآیند
تدریجی و طوالنیمدت است ،به تورم فشار
وارد نمیشود.

