
 5 اقدام بانكي 
براي تكميل مسكن مهر

مسكن اجتماعي پس از مسكن مهر در دولت دوازدهم برنامه ريزي شد
 اهميت مديريت ريسك 

در استقرار حاكميت شركتي
مديريت ريسك يكي از عناصر كليدي 
در بانكداري نوين است كه بدون توجه 
كافي به آن، امكان عملياتي ش��دن حاكميت شركتي 
موثر وجود ندارد. يكي از مهم ترين ابزارها و شيوه هايي 
كه مي توان��د جهت تقويت حاكميت ش��ركتي در هر 
بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي مورد استفاده واقع 
شود »نظام مديريت ريس��ك كارآمد« است. در واقع، 
وجود مديريت ريسك موثر در شبكه بانكي سبب بهبود 
عملكرد بانك ها در مواقع بحراني مي شود. توضيح آنكه 
بعضي از ريسك ها هس��تند كه در صنعت بانكداري به 
صورت ذاتي وجود دارن��د و بانك ها نمي توانند خود را 
از مواجهه ب��ا آنها حفظ كنند. علت اصلي وجود چنين 
ريس��ك هايي، نس��بت بدهي به دارايي باال در صنعت 
بانكداري اس��ت. در واقع از آنجا كه نرخ بازده سهام هر 
ش��ركتي به ارزش دارايي هايش بستگي دارد، گرايش 
طبيعي بانك ها در اين جهت خواهد بود كه تا آنجا كه 
ممكن است نسبت بدهي به دارايي خود را باال نگه دارند؛ 
آن هم از طريق افزايش پيوسته حجم سپرده هايي كه 
در اختيار دارند. اما به هر حال باال نگه داش��تن نسبت 
بدهي ب��ه دارايي، اين خطر را به هم��راه دارد كه حتي 
يك ض��رر كوچك در دارايي هاي بانك، ممكن اس��ت 
براي از بين بردن كل س��رمايه بانك كافي بوده و سبب 
سقوط بانك  شود. همچنين، به دليل وجود اثر سرايت 
)contagion effect( در نظام بانكي، س��قوط يك 
بانك مي تواند منبعي براي ايجاد بي ثباتي سيستميك 
شديد در كل ش��بكه بانكي محسوب شود؛ به ويژه اگر 
بانك مذكور ب��زرگ بوده و داراي اهميت سيس��تمي 
باش��د. با توجه به آنچه مطرح ش��د، ضروري است كه 
بانك ها عالوه بر حفظ س��رمايه در سطوح مناسب، به 
ميزان ريس��كي كه در فعاليت هاي شان وجود دارد نيز 
به شدت حساس باشند. اين خود نيازمند آن است كه 
بانك ها سيستم هايي را توسعه دهند كه بتواند به بانك در 
شناسايي، اندازه گيري، ارزيابي و نهايتا كنترل ريسك، 
كمك كن��د و از اين طريق در واقع ب��ه انجام مديريت 
ريسك موثر و كارا توسط بانك بينجامد. عالوه بر اين، 
الزم است هيات مديره و مديريت ارشد بانك توانايي و 
تخصص كافي براي اطالع يافتن از تمامي ريسك هاي 
موجود در صنعت بانكداري را داشته باشند. همچنين، 
الزم است اين اشخاص بهبود فرهنگ مديريت ريسك 
در بانك را جزو الينفكي از وظايف خود تلقي كنند. در 
واقع بايد پروسه هاي كاهش دهنده ريسك را ايجاد كرده 
و از طري��ق كنترل داخلي موثر، آنها را تقويت كنند. در 
پايان الزم به ذكر است كه مقوله مديريت ريسك يكي 
از عناصر كليدي در بانكداري نوين است و بدون توجه 
كافي به اين مساله نمي توان به عملياتي شدن حاكميت 
شركتي موثر اميد زيادي داشت. اين در حالي است كه 
متاسفانه در اكثر بانك هاي كشور، واحدها و اداره هاي 
مرتبط با مديريت ريس��ك )به داليل مختلف( جايگاه 
مهمي در س��اختار س��ازماني بانك ها ندارند و معموال 
اهميت و كاركردهاي آنها توس��ط مديران ارشد جدي 
گرفته نمي شود. اين روند در آينده نيازمند اصالح است. 

  بازار جهاني LNG تا س�ه س�ال آينده اش�باع 
است. مهر

  ريي�س كل بانك مرك�زي ايران با ش�ركت در 
دوازدهمي�ن دور انتخاب�ات رياس�ت جمهوري، 
گفت: مردم ايران با حض�ور در پاي صندوق هاي 

راي، رسالت تاريخي خود را ايفا كردند. تسنيم
  وزير راه و شهرسازي گفت: من اميدوارم آگاهي 
در ايران پيروز شود، انتخاب بين آگاهي و بيراهه 

است. ايسنا
  دول�ت روحاني در براب�ر تك�رار افزايش ۶۷۶ 

درصدي قيمت مرغ ايستاد. ايلنا
  بنياد مس�كن انقاب اس�امي خب�ر داد؛ آغاز 
اعطاي كمك باعوض ۵ ميليوني به زلزله زدگان 

خراسان شمالي. مهر
  طيب نيا: راي ما سرنوش�ت نسل هاي بعد را هم 

تعيين مي كند. ايسنا

افتتاح واحدهاي باقيمانده مسكن مهر در دولت دوازدهم
قائم مقام وزير راه و شهرسازي از افتتاح ۱۲۴هزار واحد باقي مانده مسكن مهر »با تاش مضاعف دستگاه هاي ذي ربط« تا پايان امسال خبر داد. احمد اصغري مهرآبادي اظهار كرد: از مجموع واحدهاي مسكن مهر، 
ساخت يك ميليون و 9۴۲ هزار واحد به اتمام رسيده و يك ميليون و 833 هزار واحد افتتاح شده است. وي با بيان اينكه ۱۲۴ هزار واحد باقي  مانده كه امسال با تاش مضاعف دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط افتتاح 

و تحويل مي شود، افزود: نيمه اول خرداد، 3000 واحد مسكن مهر پرديس افتتاح مي شود. 

در ادامه برنامه تعيين تكليف سپرده سپرده گذاران 
محترم تعاوني اعتبار منحله »فرش��تگان« به اطالع 
مي رس��اند مرحل��ه دوم از تاري��خ ٩ خردادماه آغاز 
مي ش��ود. بانك مركزي اعالم ك��رد، در مرحله دوم، 
س��پرده س��پرده گذاران تعاوني منحله فرشتگان تا 
مبلغ ٢٠٠ ميليون ريال توس��ط موسس��ه اعتباري 
كاس��پين تعيين تكليف مي ش��ود. س��پرده گذاران 
محترم مي توانند مبلغ قابل دريافت را نزد موسس��ه 
اعتباري كاسپين س��پرده گذاري كرده و در صورت 
عدم تمايل، نسبت به دريافت آن اقدام كنند. تعيين 
تكليف سپرده هاي تا مبلغ ٢٠٠ ميليون ريال براساس 
برنامه زمان بندي كه در پايگاه اطالع رساني موسسه 
اعتباري كاس��پين ب��ه اطالع عموم خواهد رس��يد، 

اجرايي مي شود. 
ش��ايان ذكر اس��ت، براس��اس اطالعيه م��ورخ ٢۶ 
ارديبهش��ت بانك مركزي و آغاز كار شعب ٢٠ گانه 
موسسه اعتباري كاسپين در روز ٢٧ ارديبهشت ماه، 
تعيين تكليف سپرده هاي كمتر از ۱٠٠ ميليون ريال 
در موسس��ه مذكور از روز ٢٨ ارديبهشت ماه آغاز و 
با استقبال سپرده گذاران مواجه شده است. فرآيند 
حل و فصل س��پرده هاي تا سقف ۱٠٠ ميليون ريال 
تا تاريخ ٨ خرداد سال جاري ادامه دارد كه با تكميل 
اين روند، ٣٩٧ هزار و ٣٩٢ نفر از مجموع ۴٥٨ هزار 
و ٨٢۶ نفر س��پرده گذار )٨٧ درصد( تعاوني منحله 
فرش��تگان، تعيين تكليف مي شوند. بر اين اساس، با 
پايان مرحله دوم، ٩٠ درصد از سپرده گذاران تعاوني 

منحله فرشتگان تعيين تكليف خواهند شد. 

كليد اتصال سوييچ كارت هاي بانكي ايران و روسيه در 
ادامه گسترش ارتباطات بانكي در سطح بين المللي، 
زده ش��د. بر اس��اس اعالم بانك مركزي، هموطنان 
داراي كارت ه��اي ش��تابي و همچني��ن دارندگان 
كارت ه��اي روس��ي از اواخر مردادماه س��ال جاري 
مي توانند از خودپردازهاي دو كش��ور و در فاز بعد، از 
ساير درگاه هاي پذيرش به صورت مشترك استفاده 
كنند. با توجه به مذاكرات چند ماهه اخير و توافق براي 
اتصال سامانه كارت جمهوري اسالمي ايران با سامانه 
كارت كشور روسيه از ٢٥ ارديبهشت ماه سال جاري، 
ارس��ال، دريافت و پردازش تراكنش هاي آزمايشي 
بين دو كشور آغاز شده و مطابق با برنامه زمان بندي 
از اواخ��ر مرداد س��ال جاري، دارن��دگان كارت هاي 
شتابي و همچنين دارندگان كارت هاي اعتبار روسي 
مي توانند در فاز اول، از خودپردازهاي دو كشور و در 
فاز بعد، از س��اير درگاه هاي پذيرش به صورت مشاع 
استفاده كنند. ارتباط بين سوييچ هاي كارت ايران و 
روسيه عالوه بر توسعه امكانات گردشگري در نقاط 
مختلف كش��ور براي گردش��گران روس و همچنين 
كشورهاي مشترك المنافع، تسهيالت قابل توجهي 
را براي مسافران و گردشگران ايراني كه به مقصد اين 

كشورها سفر مي كنند، فراهم مي كند. 
اين اقدام از مجموعه اتصاالت بين كش��وري اس��ت 
ك��ه بالفاصله پ��س از برج��ام در دس��تور كار بانك 
مركزي قرار گرفته و با توس��عه آن به ساير كشورها، 
عالوه ب��ر بهره من��دي هموطنان و گردش��گران از 
امكانات پرداخت، مقدمه اي براي استانداردس��ازي 
 و بين المللي ش��دن شبكه ش��تاب در سطح جهان 

محسوب مي شود. 

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از اتمام طراحي 
مقابله با افت فش��ار در پارس جنوب��ي تا آخر ماه مه 
)حدود دو هفته ديگر( خبر داد. محمد مش��كين فام 
در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به افت فشار در پارس 
جنوبي، گفت: افت فشار يك مساله طبيعي است و در 
حال حاضر يك مشاور بين المللي از كشور فرانسه كه 
قبال هم در پارس جنوبي فعاليت داشته در اين زمينه 
با م��ا فعاليت مي كند. وي با تاكيد بر اينكه ش��ركت 
فرانسوي مذكور، توتال نيست، افزود: طراحي مقابله 
با افت فش��ار تا آخر ماه مه  تمام مي شود. بعد از اينكه 
طراحي مفهومي تمام شد، طراحي پايه انجام  مي شود 
و بعد از اينكه تصوير روشني از شرايط اين ميدان به 
دست آمد مشخص مي شود چه تاسيساتي براي اين 
هدف مورد نياز است و به چه ميزان سرمايه نياز دارد. 
بر اس��اس اين گزارش، مديرعامل شركت نفت و گاز 
پارس پيش از اين اعالم كرده بود: توتال يك پيمانكار 
عمومي ب��وده كه پروژه را مي گيرد و اداره مي كند در 
حالي كه افت فش��ار يك مساله تخصصي است و نياز 
به مش��اوره تخصصي دارد. ما اين موضوع را با دقت 
دنبال و سعي مي كنيم از آن طراحي مفهومي به دست 
بياوريم و پس از آنكه طراحي آن انجام شد، طراحي 
پايه و پس از طراحي پايه، طراحي پايه پيشرفته انجام 
مي شود، سپس پيمانكار تعيين كرده و سكوي تقويت 

فشار را مي سازيم. 

مدي��ركل روابط عموم��ي و امور بين الملل س��ازمان 
بهزيستي كش��ور در پي انتش��ار خبري مبني بر قطع 
شدن مستمري مددجويان گفت: مستمري ٥۱٩ هزار 
خانوار تحت پوشش اين سازمان شب گذشته واريز شد. 
سيدمهدي ميرش��اه ولد در گفت وگو با ايرنا افزود: اين 
مستمري براساس ماده ٧٩ قانون برنامه ششم توسعه 
تا سه برابر افزايش يافته است. وي خاطرنشان كرد: اين 
مستمري شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار ها 
واريز ش��د. اين افزايش س��ه برابري و ترميم مستمري 
مددجويان بهزيستي و كميته امداد از محل هدفمندي 
رايانه ها صورت پذيرفته است. وي خاطرنشان كرد: براين 
اساس، مستمري ٥٣ هزار توماني به ۱۴٨ هزار تومان، 
مستمري ۶٠ هزار توماني به ٢۴٩ هزار تومان، مستمري 
٧۱ هزار توماني ٣٢۴ هزار تومان، مس��تمري ٨٢ هزار 
توماني به ۴۱٩ هزار تومان و مستمري ۱٠٠ هزار توماني 

به ۴۶٥ هزار تومان افزايش يافته است. 

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينكه در ٢ 
ماه گذش��ته ميزان صادرات برق ايران ٣ برابر نسبت به 
سال قبل رشد داشته است، گفت: عراق قسط دوم خود 
را بابت خريد برق از ايران پرداخت كرد و ميزان بدهي 
اين كشور به ٨٠٠ ميليون دالر كاهش يافت. هوشنگ 
فالحتيان در پاسخ به اين سوال كه آيا امسال صادرات 
برق به كشورهاي همسايه افزايش خواهد يافت به فارس 
گفته است كه وزارت نيرو بنا دارد تا ميزان صادرات برق 
به كشورهاي همسايه را افزايش دهد بطوري كه در ٢ ماه 
گذشته ميزان صادرات برق نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ٣ برابر شده اس��ت. وي با اشاره به اينكه بيشترين 
ميزان صادرات برق به كشور عراق بوده است، افزود: در 
حال حاضر ميزان صادرات برق به عراق نسبت به سال 
قبل رشد داشته و حتي در روزهاي اخير به مرز ۱٣٥٠ 
مگاوات هم مي رس��د. فالحتيان با اشاره به اينكه رشد 
٣ برابري صادرات برق به اين معنا نيست كه اين ميزان 
رشد را همواره تجربه خواهيم كرد، اظهار داشت: رشد 
صادرات برق و ميزان آن به درخواست كشورهاي طرف 
قرارداد بستگي دارد اما آنچه مشخص است اين است كه 
روند صادرات برق نشان مي دهد تا پايان سال ٥٠ درصد 
نسبت به سال قبل رشد صادرات داشته باشيم. به گفته 
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ميزان صادرات برق 
به كشورهاي طرف قرارداد بايد به ۱٠ ميليارد كيلووات 
ساعت برسد. فالحتيان در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
قيمت برق صادراتي در سال جاري رشد خواهد داشت، 
گفت: به دليل اينكه قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني 
رشد محسوس��ي نداشته است به نظر نمي رسد قيمت 

برق صادراتي افزايش يابد.

خبر كوتاه

آغاز تعيين تكليف سپرده هاي 
تا ۲00 ميليون فرشتگان 

سوييچ كارت هاي بانكي ايران 
و روسيه متصل شد

اتمام طراحي مقابله با افت 
فشار در پارس جنوبي تا دو 

هفته ديگر

مستمري مددجويان واريز شد
دولت هيچ مستمري اي را 

قطع نكرده است

 رشد 3 برابري
 صادرات برق ايران  

كالننگاه روزسرخط خبرها

اقتصاد شنبه ٣٠  ارديبهشت ۱٣٩۶، ٢٣ شعبان ۱۴٣٨، ٢٠  مه ٢٠۱٧،  سال چهارد                     هم، شماره ۴٣٨۱۱ eghtesad@etemadnewspaper.ir

يك ميليون واحد 
مسكوني نتيجه 

طرح مهر
ط�رح مس�كن مه�ر به 
دلي�ل اجراي نادرس�ت 
ب�ه خص�وص در بخ�ش 
تامين مال�ي آن با وجود 
اينكه منجر به س�اخت 
بي�ش از ي�ك ميلي�ون 
واحد مسكوني در كشور 
ش�د، ولي نتوانس�ت به 
اهداف پيش بيني ش�ده 

دست يابد.

با وجود س��هم قابل توجه 
و فزاين��ده ارزش اف��زوده 
بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي از 
۴٩ به ٥٥ درصد، سهم ماليات بر مشاغل 
دردرآمده��اي مالياتي از ۶ ب��ه ۴ درصد 

كاهش يافته است. 
با وجود س��هم قابل توج��ه ارزش افزوده 
مبناي محاسبه ماليات بر مشاغل از توليد 
ناخالص داخلي، سرانه ماليات پرداختي 
توسط مشاغل در سال ۱٣٩٥ بسيار كمتر 
از سرانه ماليات پرداختي توسط كاركنان 

بخش عمومي در سال مزبور بوده است. 
ماليات دريافتي از ثروت در س��ال ۱٣٨۴ 
برابر با ۴٣۱ ميليارد و ۶۶٠ ميليون تومان 
بود. اين عدد در ٧ ماهه امسال به يك هزار 
و ۴٥٠ ميليارد تومان افزايش يافت. مساله 
اما ميزان رش��د ماليات بر ثروت نيس��ت 
بلكه سهمي اس��ت كه از كل ماليات هاي 
پرداخت شده در كشور دارد. با وجود سهم 
باالي اين بخش در دارايي هاي ثبت شده، 
امسال تنها ٢/٨ درصد از كل درآمدهاي 
مالياتي از اين بخش تامين ش��ده اس��ت. 
ماليات بر ثروت ٥ سرفصل ماليات بر نقل و 
انتقال امالك، سهام، سرقفلي، ارث و حق 
تمبر و اوراق به��ادار دارد. آمارهاي ارايه 

شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد 
حجم ماليات پرداختي از محل ثروت در 
يك دهه گذشته رو به صعود بوده است. اما 
با وجود آن كه قدر مطلق ماليات دريافتي 
از ثروت در يك دهه گذش��ته افزايش��ي 
قابل توجه را تجربه مي كند؛ سهم ماليات 
دريافتي از اين محل از درآمدهاي مالياتي 
كل كشور تغيير چنداني را شاهد نيست. 
س��ال ۱٣٩٣ اليحه اي ب��ه مجلس رفت 
كه بر اس��اس آن بنا بود از عايدي مسكن 
مالي��ات گرفته ش��ود. اين ن��وع ماليات 
 اب��زار رايجي براي كنترل داللي مس��كن 

در دنياست. 
نمايندگان روز سي ام شهريور ماه ۱٣٩٣ 
ب��ا ۱٢٧ راي مواف��ق، ٥٧ راي مخالف و 
۱٩ راي ممتن��ع از مجموع ٢٢٢ نماينده 
حاضر با پيشنهاد حذف بند ۱٧ اين اليحه 
موافقت كردند. براس��اس اي��ن بند نرخ 
ماليات بر عايدي امالك در ٣ س��ال اول 
اجراي اين قانون ٣درصد اس��ت و پس از 
پايان مدت مذكور هر سال به ميزان دو و 
نيم درصد، ٥/٢ درصد افزايش مي يافت. 

اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم پس 
از مدت ها بررسي سال ۱٣٩۴ به مجلس 
رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين 

مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال 
۱٣٩٥ ابالغ ش��د. اما در اين اصالحيه هم 
دو مساله مهم ماليات بر مجموع درآمد و 
ماليات بر ثروت حذف ش��ده است. بعد از 
تغيير دولت، وزير اقتصاد اين بخش ها را 
از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت 
بخش ثروتمن��د از پرداخت ماليات تداوم 

پيدا كرد. 
تم��ام بخش ه��اي اليح��ه ماليات هاي 
مستقيم در دولت قبل تهيه و تدوين شد 
و وزير ام��ور اقتصادي و دارايي وقت آن را 
تحويل مجلس داد. اما دولتمردان يازدهم 
و برخي مجلسي ها چون قصد داشتند كه 
در آن تغييراتي مانند خروج بخش ماليات 
بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت را ايجاد 
كنند، ابالغ اين قانون را دو س��ال معطل 

نگه داشتند. 
قان��ون ماليات بر مجموع درآمد از س��ال 
۱٣۴٥ كه نخستين قانون ماليات مستقيم 
تدوين شد؛ در قانون ديده شده بود اما به 
دليل دشوار بودن اجراي اين بند از قانون، 
هميش��ه اجرا به تعوي��ق مي افتاد. بعدها 
اما به دلي��ل اينكه اجراي اين قانون باعث 
شفافيت درآمد مي شد؛ اين بخش از قانون 

به اجرا درنيامد. 

 

س��هم ايران در توليد نفت 
خ��ام كش��ورهاي تح��ت 
پوش��ش س��ازمان اوپك در آوريل سال 
٢٠۱٧ مع��ادل ۱۱/٩ درص��د ب��وده كه 
نسبت به س��ال ٢٠۱۶ حدود يك واحد 
درصد افزايش يافته است. اعضاي اوپك 
در ٣٠ نوامبر ٢٠۱۶ ب��ه توافقي مبني بر 
تعيين س��قف توليد براي هر يك از اعضا 
از ابتداي س��ال ٢٠۱٧ به مدت شش ماه 
رسيدند. البته برخي كشورها نظير روسيه 
و عربستان تمايل خود را براي تمديد اين 
توافق تا ماه مارس ٢٠۱٨ اعالم كرده اند. 
مطابق گزارش س��ازمان اوپ��ك، عرضه 
جهاني نفت در آوري��ل ٢٠۱٧ به ميزان 
٩٥/٨ ميليون بشكه در روز رسيد. توليد 
نفت خام عربس��تان و ع��راق در ماه هاي 
پس از توافق اوپك روند كاهشي در پيش 
گرفت. توليد نفت خام ايران پس از توافق 
اوپك در ماه دس��امبر ب��ا اندكي افزايش 

مواجه شده و پس از آن كاهش يافت. 
بعد از توافق اوپك در نوامبر ٢٠۱۶ قيمت 
هر بشكه نفت اوپك در ماه دسامبر ٢٠۱۶ 
به ط��ور متوس��ط ماهان��ه ۱٩/٥ درصد 

افزايش يافت. ميانگين قيمت نفت سبد 
اوپ��ك در ماه آوري��ل ٢٠۱٧ با دو درصد 
افزايش نس��بت به ماه مارس همين سال 
به ٥۱/٣۴ دالر براي هر س��بد رسيد؛ اما 
همچنان به سطح قيمت خود در ماه هاي 
ابتدايي سال بازنگشته است. ميانگين ۴ 
ماهه قيمت س��بد نفت اوپك منتهي به 
ماه آوريل ٢٠۱٧ با ۶۱/۶ درصد افزايش 
نس��بت به ميانگين قيمت مدت مش��ابه 
سال قبل به ٥۱/٨۱ دالر به ازاي هر بشكه 
رسيده است. پايين ترين قيمت نفت خام 
اوپك در س��ال ٢٠۱٧ تاكنون مربوط به 
ماه مارس با ميانگين قيمت ٥٠/٣٢ دالر 

به ازاي هر بشكه است. 
قيمت نفت در نخستين روز از سال ٢٠۱٧ 
در مقايس��ه با آخرين روز از سال ٢٠۱۶ 
با كاهش آغاز ش��د. متوسط رشد روزانه 
قيمت نفت س��بد اوپك از ابتداي ٢٠۱٧ 
تا ۱۱ ماه مه منفي ٠/۱ درصد اس��ت. در 
سال ٢٠۱٧ بيشترين قيمت نفت اوپك 
با قيم��ت ٥۴/٢۴ دالر مرب��وط به اوايل 
ماه فوري��ه و كمترين قيم��ت با ٥۶/۴۶ 
دالر مرب��وط به اوايل ماه مه بوده اس��ت. 

قيمت نفت س��بد اوپك در پايان آوريل 
٢٠۱٧ با رشد ٠/٩ درصدي نسبت به روز 
قبل خود مواجه ش��د كه نسبت به پايان 
آوريل ٢٠۱۶ رشد ۱٧ درصدي را تجربه 
كرد. متوس��ط قيمت سبد نفت اوپك در 
سال ٢٠۱۶ با كاهش حدود ۱٨ درصدي 
نسبت به سال قبل خود مواجه بوده است. 
در چهار ماهه نخست سال ٢٠۱٧ متوسط 
قيمت هر بشكه نفت اوپك، تقريبا ٨/٥۱ 

دالر به ازاي هر بشكه بوده كه از متوسط 
قيمت س��ال هاي ٢٠۱٥ و ٢٠۱۶ باالتر 
است. روند قيمت نفت پس از توافق اوپك 
در ماه هاي پاياني س��ال ٢٠۱۶، معكوس 
شده است.  متوسط بهاي سبد نفت خام 
اوپك در ۴ ماهه ابتدايي سال ٢٠۱٧ برابر 
با ٥۱/٨۱ دالر به ازاي هر بشكه بوده است 
كه نسبت به سال قبل با رشد ۶۱ درصدي 
مواجه شده است. متوسط بهاي سنگين 

نفت ايران در ۴ ماهه ابتدايي سال ٢٠۱٧ 
)ابتداي س��ال تا پايان ماه آوريل )برابر با 
٥۱/٥٧ دالر در هر بشكه بوده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل خود ٢۱/۱٢ دالر 

در هر بشكه افزايش يافته است. 
مطاب��ق آمار س��ازمان اوپ��ك، تقاضاي 
جهاني نف��ت در س��ال ٢٠۱۶ ب��ه طور 
متوس��ط به حدود ٩٥/۱ ميليون بشكه 
در روز رس��يد كه اين ميزان ۱/۴ ميليون 
بشكه در روز بيشتر از سال ٢٠۱٥ است. 
پيش بيني شده است كه در سال ٢٠۱٧ 
تقاض��اي جهاني نفت بطور متوس��ط به 
٩۶/۴ ميليون بش��كه در روز افزايش يابد 
و مي��زان افزاي��ش تقاض��ا از ۱/۴ به ٣/۱ 
ميليون بش��كه در روز كاهش يابد. چين 
به تنهايي حدود ۱٢ درصد تقاضاي نفت 
در سال ٢٠۱۶ را به خود اختصاص داده 
است كه پيش بيني مي شود اين سهم در 
سال ٢٠۱٧ نيز حفظ شود. در فصل اول 
سال ٢٠۱٧، تقاضاي نفت ٩٥/۴ ميليون 
بش��كه در روز بوده كه نس��بت به فصل 
چهارم س��ال ٢٠۱۶ حدود ٠/٨ ميليون 

بشكه در روز كاهش يافته است. 

 كاهش سهم ماليات بر مشاغل

سهم ايران در اوپك افزايش يافت

عملكرد مالياتي سال هاي ۱38۴ تا ۱39۵ به روايت آمار

سوژه روز

به روايت آمار

مس��كن مهر تعهد بزرگي 
ب��ود كه ب��ا وج��ود فراهم 
نبودن زمينه هاي مالي آن، در چهار سال 
گذشته با ٥ اقدام مهم بانكي به خط پايان 

نزديك شد. 
افزايش سقف فردي تسهيالت از ٣٠٠ به 
۴٠٠ ميليون ريال، افزايش س��قف كلي 
اعتب��ار از ٥٠٠ به ٥٥٥/۴ ه��زار ميليارد 
ريال، امهال ٧ س��اله خط��وط اعتباري تا 
پايان س��ال ۱۴٠۱، افزايش سقف فردي 
تس��هيالت از ٢٥٠ به ٣٠٠ ميليون ريال 
و امهال س��ه س��اله خطوط اعتب��اري تا 
پايان س��ال ۱٣٩۴ از مهم ترين اقدامات 
بانك��ي در جهت اتمام مس��كن مهر بود.  
هرچن��د تعهدات اين ط��رح آنقدر زياد و 
بعض��ا غيرقابل اجرا بود ك��ه براي خاتمه 
يافتن اين پروژه به سال هاي بيشتري نياز 

اس��ت اما با برنامه هاي اجرا شده در چهار 
سال گذش��ته، طرح ها تا حد زيادي جلو 
رفت.  تامين مسكن به طور عام و مسكن 
گروه هاي كم درآمد به طور خاص يكي از 
مش��كالت پيش روي بسياري از دولت ها 
و مشكلي در مقياس جهاني است. تالش 
جهت تامين مسكن بنا بر اهميت ويژه اي 
كه به عن��وان يك ني��از اوليه داراس��ت؛ 
ام��روز در زمره وظايف اساس��ي دولت ها 
درآمده اس��ت. قيم��ت باال و س��هم زياد 
مسكن از س��بد هزينه هاي خانوار باعث 
ش��ده اس��ت تا عمال بخش عمده درآمد 
يك خانواده صرف خريد يا اجاره مسكن 
ش��ود. به همي��ن دلي��ل دولت ها ضمن 
كنترل قيمت مسكن، سعي كرده اند تا از 
طريق وام يا تشكيل تعاوني هاي مختلف، 
 قدرت خريد مردم را براي خريد مس��كن 

افزايش دهند. 
اما در يك دهه گذش��ته به دليل افزايش 

شديد قيمت مس��كن، اين دو روش تاثير 
چنداني بر افزايش توان خريداران مسكن 
نداشته اس��ت. دولت نهم و دهم كوشيد 
با طرح مس��كن مهر و س��اخت مس��كن 
ارزان، گامي در س��اخت مسكن در كشور 
بردارد اما بار مالي اين طرح و مش��كالت 
پ��س از آن باعث ش��د تا دول��ت يازدهم 
 رويك��رد جدي��دي را در اي��ن زمينه در 

پيش گيرد. 
در اين راس��تا مسكن اجتماعي نخستين 
محور طرح جامع مس��كن مطرح ش��ده 
اس��ت كه كاره��اي مطالعات��ي آن انجام 
ش��ده و در ي��ك تفاهمنامه مش��ترك به 
امضاي وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي و 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي رس��يد.  طرح 
مس��كن مهر ب��ه دليل اجراي نادرس��ت 
به خص��وص در بخش تامي��ن مالي آن با 
وجود اينكه منجر به ساخت بيش از يك 
ميليون واحد مس��كوني در كش��ور شد، 

ولي نتوانس��ت به اهداف پيش بيني شده 
دست يابد. از س��وي ديگر مسكن مهر به 
لحاظ تحمي��ل هزينه هاي زياد به جامعه 
و افزايش نقدينگ��ي منجر به جهش نرخ 
تورم شد.  طرح ساخت مسكن مهر عمدتا 
در مناطقي ش��روع ش��د كه در حاش��يه 
ش��هرها قرار داش��ت و امكانات زيربنايي 
كافي نداش��ت. عالوه بر اين بس��ياري از 
زيرس��اخت هاي الزم نظي��ر درمان��گاه، 
مدرس��ه و ديگ��ر نيازهاي اولي��ه نيز در 
اين ش��هرك ها س��اخته نش��ده بود. اين 
درحالي است كه طرح مسكن اجتماعي 
در بافت هاي فرسوده ش��هري كه داراي 
هويت فرهنگي و س��ابقه سكونتي بوده و 
از هم��ه مهم تر داراي خدم��ات زيربنايي 
بوده و نيازي به زيرساخت دوباره نداشته و 
اشكاالت زمين هاي ٩٩ ساله مسكن مهر 
را نيز ندارد؛ اجرا مي شود. بدين ترتيب دو 
طرح مس��كن اجتماعي و نوسازي بافت 
فرس��وده در يكديگر ادغام مي ش��ود. بر 
اساس جزييات طرح مس��كن اجتماعي 
هرس��اله ۱٢٥ تا ۱٥٠ هزار واحد مسكن 
اجتماعي در شهرها ساخته مي شود از اين 

رو فشار تورمي ايجاد خواهد كرد. 
همچنين براي جلوگي��ري از آثار منفي 
تورمي اس��تفاده از مناب��ع بانك مركزي 
در طرح مس��كن مهر، در طرح مس��كن 
اجتماعي از چندي��ن منبع مختلف براي 
تامين مالي طرح اس��تفاده شده است تا 
كمتري��ن آثار تورمي را به همراه داش��ته 
باش��د.  در مس��كن مهر به جز وام مابقي 
هزينه ه��ا را متقاضيان مي دهن��د اما در 
مس��كن اجتماعي ب��ه ص��ورت ديگري 
برنامه ري��زي ش��ده بدي��ن ص��ورت كه 
واحدها متناس��ب با وس��ع درآمد خانوار 
قيمت گ��ذاري مي ش��ود و حداكثر با ۴٠ 
درصد از سهم درآمد آنها امكان سكونت 
پيدا كنن��د. يعني متقاضيان در اقس��اط 
بلندم��دت ٢٠ تا ٣٠ س��اله قيمت واحد 
مسكن اجتماعي را پرداخت مي كنند و در 

پايان هم مالك مسكن ياد شده مي شوند. 
هدف دولت اين اس��ت مسكن اجتماعي 
عمدت��ا در مناطق و بافت هاي فرس��وده 
اجرايي ش��ود و از اين لح��اظ تخصيص 
زمين هاي بيابان��ي و دور افتاده كه يكي 
از ضعف هاي اصلي مسكن مهر بود ديگر 
وجود نخواهد داشت.  اما مهم ترين مشكل 
مس��كن اجتماعي در حال حاضر كمبود 
اعتبارات بانكي اس��ت. چراك��ه با توجه 
به نق��ش كم رنگ ب��ورس در تامين مالي 
مس��كن در ايران، به نوع��ي تامين مالي 
مس��كن كامال بانك محور اس��ت. بر اين 
اساس س��عي شده تا در اين طرح از منابع 
مالي متفاوتي از جمله يارانه هاي مسكن، 
مابه التفاوت نرخ تسهيالت، منابع داخلي 
وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي و تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي، تس��هيالت بانكي، 
آورده متقاضي��ان و خيران مسكن س��از 

استفاده شود. 
البت��ه در ابت��دا باي��د گروه ه��اي هدف 
توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
شناسايي ش��وند و زمين مورد نياز براي 
س��اخت مس��كن اجتماعي نيز از سوي 
وزارت راه و شهرس��ازي در اختي��ار طرح 
قرار گيرد. پيش بيني ش��ده متناس��ب با 
پيش��رفت كار با موافقت بانك مركزي و 
سازمان مديريت و برنامه ريزي رديف هاي 
مناسب براي تامين مالي پروژه اختصاص 
يابد.  در هر حال مشكالت مسكن مهر به 
دليل كمبود بودجه جهت تامين خدمات 
زيربناي��ي نظير آب و ب��رق و گاز كماكان 
حل نش��ده باقي مانده است و بسياري از 
واحدهاي مس��كن مهر هن��وز تا تحويل 
فاصله دارن��د بنابراين ش��روع طرح هاي 
جديد مانند مسكن اجتماعي هرچند به 
نوعي يك شوك مثبت به بازار است اما به 
نظر مي رس��د تا زماني كه تكليف ساخت 
و سازهاي نيمه كاره مسكن مهر مشخص 
نشده، ش��روع طرح هاي جديد مي تواند 

مشكل زا باشد. 

گروه اقتصادي

محمدحسن حقيقي
كارشناس اقتصادي

نكته

دريچه

خبرگزاري ايرنا


