بازاروسرمایه

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

بیش از سه هزار استاندارد جدید در  6ماه نخست امسال تدوین شد

www.ebtekarnews.com

سه شنبه
 18مهر 1396
شماره3825

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :سه هزار و  74استاندارد ملی جدید از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
به گزارش ایرنا« ،نیره پیروزبخت» روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی استاندارد افزود :از زمان آغاز بکار سازمان ملی استاندارد در کشور تاکنون  31هزار و  500استاندارد
تدوین شده است .این مقام مسئول تصریح کرد :تا اول دی ماه سال  97هر خودرویی که نتواند استانداردهای هشتاد و پنج گانه این سازمان را پشت سر بگذارد از چرخه تولید خارج می شود یا مجوز
آن ابطال خواهد شد.

سهام عدالت ماندگار شد

اخبار

چالش های یک طرح جنجالی

از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران صورت گرفت

تحقق صد در صدی پرداخت وام ازدواج در طرح ضربتی
بانک قرض الحسنه مهرایران در راستای طرح
ضربتی اعطای تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در
کشور از مرداد ماه تا کنون صد در صد تعهدات
خود را انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر
ایران ،بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای اجراي
بند (ج) تبصره  ۱۶قانون بودجه سال  ۱۳۹۶موضوع
اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و با هدف کاهش
صف انتظار متقاضيان ،اين اقدام را با اولويت پرداخت تسهيالت به مناطق محروم و به
ترتيب تاريخ ثبت نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج در دستور کار خود قرار داد و تا
كنون بالغ بر  ۱۵هزار و  ۳۳۰فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج يكصد ميليون ريالي
به زوجين پرداخت کرده است .در راستای اجرایی کردن طرح ضربتی پرداخت وام
قرض الحسنه ازدواج در  ۳۱استان کشور از تاريخ  ۱مرداد ماه تا  ۱۵مهر ماه سال ،۹۶
اين بانک  ۱۵هزار و  ۳۳۰فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش  ۱۵۹۹ميليارد ريال
پرداخت کرد .بنا براین گزارش ،بانک قرض الحسنه مهرایران در استان های مازندران،
تهران ،خوزستان ،خراسان رضوی ،اصفهان و آذربايجان شرقي به ترتيب بيشترين
ميزان پرداخت وام ازدواج را داشته است.

مديرعامل سازمان مدیریت صنعتی :

محور اقتصاد مقاومتی انسان توسعه یافته است
محمدعلی محمدی در یک نشست خبری اظهار داشت :نقش منابع انسانی
در اقتصاد مقاومتی با محوریت بهبود تولید و اشتغال ،تحلیلی بر جایگاه و
نقش منابع انسانی در برنامه ششم توسعه ،راهکارهای ارتقای اشتغال پذیری
سرمایه های انسانی ،نقد و بررسی هرم سنی مدیران دولتی ،بانوان سرمایه
بالقوه انسانی در توسعه کشور و جوانان منابع عالی و ارزشمند برای توسعه
اقتصادی جامعه ،محورهای ملی این همایش را تشکیل می دهد.
سیزدهمین همایش توسعه منابع انسانی در  ۱۵و  ۱۶آبان ماه با محوریت جانشین
پروری و مدیریت استعدادها با تمرکز بر نقش زنان و جوانان برگزار می شود
وی خاطرنشان کرد :آینده کار در جهان و تاثیر آن بر مدیریت منابع انسانی ،تدوین
استراتژی های منابع انسانی در شرایط پیچیده و مبهم محیطی و سازمانی و الگوی
رهبری اثربخش نسل های آینده کاری،از جمله محورهای بین المللی این همایش
خواهد بود .مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی همچنین از روند نزولی بهره وری منابع
انسانی کشور در سال گذشته و کاهش آن به نمره  ۹۵از  ۱۰۰نمره ،همچنین کاهش
بهره وری کار و سرمایه در کشور خبر داد و گفت :یکی از دالیل این مساله رکود
اقتصادی حاکم بر کشور بوده است.

بازديد اعضاي كميسيون صنايع مجلس
از ايران خودرو كرمانشاه

به پایان آمد این دفتر،حکایت همچنان باقیست.این
داستان سهام عدالت است؛پرونده نیمه کاره ای که بعد از
 12سال اگرچه تکلیف سهامداران آن برای دریافت سود
تقریبا مشخص شده،اما حکایت سودها و پرونده های
ناقصهمچنانباقیست.
به  50ميليون دارنده سهام عدالت امسال  4هزار ميليارد تومان
سود تعلق خواهد گرفت.اين خبري بود كه حدود  6ماه پيش
معاون اول رئيس جمهور اعالم كرد .اگرچه پيش از اين مشخص
نبود كه دولت قرار است چه ميزان سود به دارندگان سهام عدالت
بپردازد،اما خبر پرداخت سود،خیلی ها را خوشحال و برخی ها
را هم البته نگران کرد.کسانی که برگه سهام عدالت در دست
داشتند،در انتظار به ثمر رسیدن میوه دریافت شده از سالهای
دور،چشم به راه تصمیم های دولت شدند و در مقابل کارشناسان
اقتصادی هم نگران که مبادا سودهای تازه موج تازه ای از افزایش
نقدینگی و به دنبال آن تورم را راه بیندازند.
هنوز ماجرا تعیین تکلیف نشده دو رئیس کمیسیون های
تخصصی مجلس یعنی محمدرضا پورابراهیمی و غالمرضا
تاجگردون روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه به
رئیس جمهور نامه نوشتند و او از او خواستند تا جلوي پرداخت
سود نقدی به افراد را بگیرد.هشدار دادند که این سودها می تواند
تبعاتی مثل یارانه نقدی در پی داشته باشد و بازار سرمایه را نیز
دچار اخالل کند.
البته نگراني ها درباره سهام عدالت موضوع تازه اي نيست؛ از
روزي كه اين سهام متولد شد تا به امروز،سهام عدالت يكي از
بحث برانگيزترين موضوعات اقتصاد ايران بوده است.
در بازنگری سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی،در بند
ج شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای
عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز  ۲۰ساله
کشور در دستور كار قرار گرفت .هدف این بند واگذاری  ۸۰درصد
از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل  ۴۴به بخشهای
خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی
غيردولتي بود .اما در فرآيند كار سياست هاي خصوصي سازي
در اجرا منحرف شد.
شركت هاي بسياري به جاي خصوصي شدن «خصولتي»
شدند .محمود احمدي نژاد رئیس جمهور وقت در راستاي
سياست هاي فقرزدايي كه شعار آن را مطرح مي كرد ،مانورهاي
تبليغاتي بسياري بر روي سهام عدالت اجرا كرد كه در نهايت
طرح نيمه كاره بي سروساماني از آن براي دولت يازدهم به ارث
باقي ماند.
براساس گزارش هاي موجود ،ارزش سهام عدالت در مرحله اول

دو هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بود.يك سال بعد با تفسیر تازهای
که از اصل  ۴۴قانون اساسی صورت گرفت ،دولت وقت اجازه
یافت تا  ۸۰درصد سهام کارخانجات ،بنگاههای بزرگ دولتی را به
بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند .با تفسیری که از اصل ۴۴
صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکتهای بزرگ نظیر
خودروسازیها ،فوالد ،معادن ،بیمه ،بانک ،هواپیمایی ،کشتیرانی،
نیروگاهها ،مخابرات و نفت گاز را واگذار کند.
برخي آمارها نشان میدهد که بیش از  ۱۴۲هزار میلیارد تومان
سهام شرکتهای دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده که
حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت
بوده است .قرار بود پرونده خصوصیسازی در سال  93بسته شود،
اما گويا اين قصه هنوز هم سر دراز دارد.

آینده دالر در برزخ یک انتخاب

اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با همراهي
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو از خط توليد اين شركت در كرمانشاه
بازديد كردند.
به گزارش ايكوپرس ،رئیس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي
اسالمي در اين بازديد ،از نزديك با توانمندي و امكانات شركت ايران خودرو كرمانشاه
آشنا شدند .در اين بازديد مديرعامل ايران خودرو كرمانشاه ضمن ارائه گزارشي از
شرايط فعلي و برنامه هاي آينده اين شركت ،به پرسش هاي نمايندگان خانه ملت
پاسخ گفت .اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در جلسه ای با
حضور هاشم یکه زارع ،مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به بررسی شرايط فعلي
صنعت خودرو و راه هاي ارتقا و حمايت از آن پرداختند و سپس از خطوط تولید ایران
خودرو کرمانشاه بازدید کردند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد

نقل و انتقال پول نفت از کانال اگزیم بانک
صالح آبادی اعالم کرد :با توجه به روابط کارگزاری که بانک توسعه صادرات
با بانک های دنیا دارد ،این امکان را داریم که وجوه حاصل از فروش نفت خام
را جا به جا کنیم.
تالشها برای ورود نفت و سایر حاملهای انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این
محصوالت در بورس ،اوایل سال  ۱۳۹۰شکل دیگری یافت و با تصمیم شورای عالی
بورس و اوراق بهادار در خردادماه سال  ،۱۳۹۰بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس
کشور به منظور عرضه محصوالت و مشتقات نفتی ،برق ،گاز طبیعی ،ذغال سنگ و
سایر حاملهای انرژی تشکیل شد با عرضه نفت خام در بورس شفافیت ،سالمت بازار
و نیز تقویت صادرات را شاهد خواهیم بود چرا که به نظر می رسد عرضه نفت خام در
بورس میتواند دست دالالن و واسطه گران را در بورس کوتاه کند و سرمایه گذاران
خارجی با اطمینان بیشتری اقدام به خرید و فروش می کنند.

بیمه نامه  1439عتبات عالیات بیمه آسیا
بیمه آسیا  ،بیمه نامه  1439عتبات عالیات را در قالب  16طرح ارائه می دهد.
به گزارش روابط عمومی وبنابراعالم مدیریت بیمه های عمر و حوادث بیمه آسیا،
بیمه نامه  1439عتبات عالیات بیمه آسیا ویژه ماه های محرم و صفر سال 1439
هجری قمری در قالب  16طرح به صورت گروهی و انفرادی به زائرین عتبات عالیات
ارائه می شود .بنابراین گزارش ،تنوع در سرمایه بیمه نامه ،پوشش های بیمه ای و زمان
بندی سفر از جمله ویژگی های بیمه نامه  1439عتبات عالیات بیمه آسیا است.

اعطای بیش از  37هزار فقره تسهیالت ازدواج
و تهیه جهیزیه تا نیمه مهر ماه
بانک رفاه از ابتدای مردادماه تا  14مهر ماه سالجاری تعداد  37هزار و 449
فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،در اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و طرح
ضربتی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ،شعب بانک رفاه در سراسر کشور
از اول مردادماه تا نیمه مهر ماه نسبت به پرداخت این تسهیالت به متقاضیان واجد
شرایط اقدام و  37هزار و  449فقره تسهیالت ده میلیون تومانی پرداخت کرده اند.
ادارات امور شعب این بانک در استان های خراسان رضوی ،خوزستان ،مازندران و
فارس به ترتیب دارای بیشترین پرداختی به تعداد  2268 ،3777 ،5100و  1940فقره
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بوده اند.

رونمايي در اسفند  ،تعيين تكليف در مهر
از روزي كه دولت يازدهم سركار آمد تا آخرين ماههاي
فعاليت دولت اول حسن روحانی،ساماندهي به پرونده ناتمام
خصوصي سازي و تعيين تكليف سهام عدالت در دستور كار دولت
قرار داشت .اسفندماه سال گذشته اسحاق جهانگیری ،معاون اول
رئیسجمهور از سامانه اي رونمايي كرد كه بر مبناي آن مقرر
شد تا كساني كه طي  10سال گذشته سهام عدالت دريافت
كرده اند،به سود برسند.
جهانگيري گفته بود «:امروز میتوان گفت سهام عدالت به
معنای این است که  ۵۰میلیون نفر از شهروندان این کشور مالک
بخشی از دارایی های دولت هستند كه ارزش این دارایی بیش
از  ۵۵هزار میلیارد تومان است .بنابراین می توان با افتخار گفت

که  ۵۰میلیون از مردم ایران با اقدامی که تاکنون صورت گرفته
 ۵۵هزار میلیارد تومان دارایی از دولت جدا کرده و به مالکیت
خود درمی آورند».
پس از رونمايي از اين سامانه كار تكميل اطالعات دارندگان
سهام عدالت آغاز شد.در نيمه شهريور ماه سازمان خصوصي سازي
اعالم كرد كه دارندگان اين سهام ملزم به پرداخت مابه التفاوت
سود واريز شده از سوي دولت هستند تا سهام به نام آنها ثبت
شده و از اين پس در ليست پرداخت سود اين سهام قرار بگيرند.
سودي كه تعيين تكليف شد
آنطور كه ميرعبدهلل پوري حسيني رئیس سازمان
خصوصی سازی اعالم كرده  ،به دارندگان اين سهام در مرحله
اول سودي بین  130تا  150هزار تومان تا پایان نیمه اول سال
جاری پرداخت خواهد شد .سودي كه شرکت ها قرار است هرسال
بعد از برگزاري مجامع خود آن را به سهامداران سهام عدالت
پرداخت كنند .به دنبال این اعالم ،سازمان خصوصي سازي در
اطالعيه اي اعالم كرد كه همه شرکت هايي كه سهام عدالت
دارند ،مجمع خود را برگزار کرده اند و سود سهام عدالت را تعیین
کرده اند .پس از اين مرحله اعالم شد كه سه هزار و  345میلیارد
تومان سود برای مشمولین سهام عدالت در شرکت های سرمایه
پذیر مصوب شده است.به دنبال آن مقرر شد تا رقمي حدود
700تا 800میلیارد تومان هم سود هلدینگ خلیج فارس به سود
بقیه شرکت ها اضافه شود.
به گفته پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي تا پایان
شهریور ماه حدود  49میلیون نفر براي سهام عدالت به صورت
قطعي ثبت نام كرده اند و قرار است سود سهام عدالت تاپایان
سال در سه مرحله واریز شود.به گفته او در هر نوبت همه 49
میلیون نفر یکدفعه سود نمیگیرند ،بلکه مرحله به مرحله واریز
سود صورت خواهد گرفت .اگرچه فرصت قانوني براي تكميل
مابه التفاوت سهام عدالت مشموالن يكبار دیگر تمديد شده،اما
گزارش ها نشان مي دهد تاکنون تنها  500میلیارد تومان به
حساب سازمان خصوصی سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز
شده است.هرچند پوري حسيني گفته كه شرکت ها  5ماه دیگر
فرصت قانونی برای پرداخت دارند ،اما در عين حال  47میلیون
سهام گیرنده هم دهک بندی شده و قرار است پرداخت ها از
دهک های پایین شروع شود.
اين بدان معناست كه به زودي پرونده سهام عدالت تعیین
تکلیف می شود؛هرچند که نقدها به شیوه پرداخت سودهای
سهام عدالت باقیست اما آنچه مهم است اینکه دولت حسن
روحاني اين كار روي زمين مانده را به سرانجام رساند.در میانه
راه شاید بتوان برای اعتراض ها و نقدها راه های میانبر برگزید.

سرمایهگذاران با اضطراب منتظر تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره انتصاب
مجدد جانت یلن به عنوان رییس بانک مرکزی یا انتخاب یک جانشین جدید
هستند.
به گزارش ایسنا ،روسای جدید برای بانک مرکزی به ندرت بر سرکار میآیند.
خانم یلن نهمین رئیس بانک مرکزی آمریکا از زمان پایان جنگ جهانی دوم است.
دورنمای این تغییر به همراه خالی شدن سه کرسی در هیات مدیره بانک مرکزی ،بازار
و همچنین دالر را در برزخ نگه داشته است.
دالر که از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون عمدتا تحت فشار بوده است ،اخیرا

خریداران را جذب کرده است .رشد  ۲.۸درصدی شاخص دالر در برابر ارزهای رقیب
طی ماه گذشته ،ممکن است اندک به نظر برسد اما دالیلی وجود دارد که بر این باور
باشیم رشد دالر ممکن است ادامه پیدا کند.
اقتصاد آمریکا قوی به نظر میرسد و بازار از تصمیم بانک مرکزی برای تحکیم بیشتر
سیاست پولی در اواخر سال جاری و اصالحات مالیاتی که در راهند ،استقبال کرده
است .رشد فعالیت بخش خدمات آمریکا ،هفته گذشته دالر را  ۰.۵درصد در برابر ین
ژاپن باال برد.
اما انتخاب رئیس بانک مرکزی ،روند رشد دالر را محدود کرده است .در آستانه
تصمیم دونالد ترامپ ،سرمایهگذاران به حدس و گمان درباره نامزدهای احتمالی این
سمتنشستهاند.
اولریش لوچمان از کومرس بانک در این باره اظهار کرد :رقابت برای این سمت عالی
در بانک مرکزی آمریکا گشوده شده و به همین منوال ،بخش بزرگی از آینده دالر در
بازار مبادالت ارزی را تحت تاثیر قرار میدهد.
حساسیت بازار با گزارشها درباره نامزدهایی که موافق تسهیل سیاست پولی هستند،
نمایان شد و در نتیجه ،شاخص دالر ضعیفتر شد.
انتخاب رئیس جدید از سوی دونالد ترامپ یک پرسش جدی را در میان
سرمایهگذارانی برانگیخته که طی چند دهه گذشته نگرانی از این بابت نداشتند .این
پرسش وجود دارد که آیا ترامپ که نسبت به کنوانسیونهای کاخ سفید اعتنای چندانی
نداشته ،بدنبال تاثیرگذاری غیرمستقیم بر سیاست پولی است.
به گفته ایتای توچمان ،مدیر معامالت فارکس در سیتی گروپ ،سیاسی سازی بانک
مرکزی ،یک نگرانی برحق برای بازارها است.
استین جاکوبسن ،اقتصاددان ساکسوبانک انتخاب رئیس بانک مرکزی آمریکا را به
همراه کنگره حزب کمونیست چین و جهت سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن ،در میان
سه نگرانی اصلی بازار رتبهبندی کرده است .بازار نسبت به روی کار آمدن یک رییس
مستقل خوشبین نیست.
به همراه بازی حدس و گمان ،این بحث مطرح است که رئیس جمهور آمریکا از

بانک مرکزی این کشور چه میخواهد .دیدگاه عمومی بر این است که کاخ سفید یک
رئیس و یک کمیته سیاستگذاری میخواهد که نرخهای بهره را پایین نگه دارند و بار
رگوالتوری بر بانکها را سبک کنند.
وی در ادامه افزود :آنچه ترامپ میخواهد سیاست پولی آسان است بنابراین تصور
میکنم که بانک مرکزی سیاست پولی فوق العاده تسهیلی خواهد داشت و از دالر
ضعیفتر حمایت خواهد کرد .سیاستهای وی بدون دالر ضعیفتر ،موثر واقع نخواهد
شد.
اگر این دیدگاه عمومی جامعه سرمایهگذاران باشد ،تعجبی ندارد که روند صعودی
دالر شکننده به نظر میرسد.
به گفته تحلیلگران بانک آمریکا مریل لینچ ،رشد ارزش دالر پس از تابستان بسیار
سطحی به نظر میرسد و تحت تاثیر موضع بانک مرکزی آمریکا برای تحکیم سیاست
پولی ،آمار اقتصادی قوی و انتظارات برای اصالحات اقتصادی بوده که به ایجاد فرصت
برای فروش دوباره دالر کمک کرده است.
عریف حسین ،یکی از مدیران شرکت تی راوی پرایس میگوید پرسش کلیدی این
است که آیا مشکل بیشتر در پیش روی دالر قرار دارد .تقریبا همه عواملی که انتظار
میرفت به قویتر شدن دالر کمک کنند ،رخ ندادهاند و ما در مقطعی هستیم که
انتظارات نسبت به اینکه ترامپ سیاستهای موافق رشد اقتصادی را اجرا خواهد کرد،
به پایینترین سطح ممکن رسیده است.
انتظارات پایین در ذهن بازار ریشه دوانده است .انتظارات قابل مالحظهای وجود دارد
که بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره را در دسامبر افزایش خواهد داد ،اما درباره سال
آینده صحبتی نمیشود زیرا سرمایهگذاران و بانک مرکزی نسبت به روند رشد آهسته
تورم نگران هستند .این بدبینی ممکن است احتمال اینکه تصمیم ترامپ درباره انتخاب
رئیس بانک مرکزی برای دالر مشکل آفرین شود را کاهش دهد.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز ،در حالی که انتخاب رئیس بانک مرکزی آمریکا
حائز اهمیت است ،اما عوامل دیگری شامل تحکیم سیاست پولی سایر بانکهای مرکزی
وجود دارد که بر دالر تاثیر میگذارد.

دولت چگونه برنامه خود را در بافت فرسوده تغییر داد؟
برنامه پرداخت  ۳۰۰هزار فقره تسهیالت به نوسازی و
بهسازی با یارانه  ۱۰درصد به دلیل کمبود منابع ،جای خود
را به چهار نوع وام کم بهره داده است.
به گزارش ایسنا ،با این که نوسازی بافت های فرسوده در دولت
یازدهم رشد  ۱۶۰۰درصدی را نسبت به قبل از آن تجربه کرد،
نوسازی هنوز با هدف  ۱۰درصد سالیانه فاصله زیادی دارد .طبق
برنامه دولت یازدهم قرار بود سالیانه  ۳۰۰هزار تسهیالت نوسازی
با یارانه  ۱۰درصد پرداخت شود اما با توجه به کمبود منابع ،طی
چهار سال اخیر میزان پرداخت وام حدود یک سوم از این رقم
بوده است .بعد از آن یارانه  ۱۰درصد ملغی شد و دولت به فکر
راههای جایگزین افتاد.
دولت از ابتدای سال  ۱۳۹۲ستاد نوسازی و بهسازی را با حضور
 ۱۹دستگاه تشکیل داد تا هم افزایی در این خصوص ایجاد شود.
بعد از آن تعداد تسهیالت را به  ۱۵۰هزار فقره کاهش داد؛ با این
حال ،وام نوسازی تا سقف  ۵۰میلیون تومان ،تسهیالت ۱۶۰
میلیون تومانی صندوق پسانداز مسکن یکم با سود  ۸درصد،
مجوز پرداخت  ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت به انبوهسازان و
همچنین وام ودیعه مسکن از تسهیالتی است که دولت یازدهم
برای بافتهای فرسوده و ناکارآمد در نظر گرفت.
محمدسعید ایزدی  ،مدیرعامل سابق عمران و بهسازی در این
خصوص گفته است :در دولت یازدهم برای اولینبار برنامه جامعی
برای  ۵۴۴شهر که از حاشیهنشینی ،بافتهای فرسوده و ناکارآمد

رنج میبرند که حدود  ۲۷۰۰محله را تشکیل میدهد تدوین شد
که در دو بخش درمان و بخش پیشنگری اقدامات را جلو بردیم.
وی تاکید کرد :در طول دولت یازدهم عالوه بر  ۵۰میلیون
تومان تسهیالت برای هر واحد ،توانستیم گامهای متعددی
را برداریم که هماکنون بیش از چهار نوع تسهیالت داریم که
میتوانیم به متقاضیان نوسازی بدهیم .یکی وام نوسازی با سقف
 ۴۰ ،۳۰و  ۵۰میلیون تومان در شهرها است .یکی دیگر بحث
تسهیالت از محل صندوق پسانداز مسکن یکم است که برای
اولینبار در کشور تسهیالت با سود  ۸درصد پرداخت میکنیم.
سومین اقدام که صرفا برای انبوهسازان است ،مجوز پرداخت
 ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت با سود  ۸درصد از سوی بانک
مسکن است که در روزهای اخیر ابالغ شد .وام دیگر نیز ودیعه
مسکن است که به مردم برای نوسازی پرداخت میشود.
همچنین عشایری که بعد از رفتن ایزدی ،سرپرستی شرکت
عمران و بهسازی شهری تهران را بر عهده دارد درباره قانون برنامه
پنجم در احیای ده درصدی احیای بافت های فرسوده می گوید:
در برنامه پنجم  ۱۰درصد برای دولت تکلیف دیده شده بود اما
وزارت راه وشهرسازی صرفا مبنای تهیه طرح و سیاست گذاری
این موضوع را تدوین کردو منابع این موضوع به صورتی بود که
ورود یکجانبه راه و شهرسازی برای احیا و نوسازی بافت های
فرسوده امکان پذیر نبود .وی افزود :در برنامه ششم این موضوع
متقن تر نوشته شد به صورتی که وزارت راه و شهرسازی ،وزارت

کشور و شهرداری و دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی شهری که
 ۲۱دستگاه هستند و بخش خصوصی موظف شدند  ۲۷۰منطقه
را با کمک هم احیا کنند .عشایری بیان کرده است :امروز ما مدل
احیای توسعه محله اجرا کرده ایم که بدون این روش احیا امکان
ندارد .بافت تاریخی در قبل با بافت فرسوده ادغام شده بود که
برای بافت تاریخی مشخص کردیم که بافت های تاریخی شامل
فرسودگی نمی شوند چون دارای ارزش تاریخی هستند و باید
از بافت فرسوده جدا شوند .همزمان ما گردش سخت افزاری در

نوسازی بهسازی مسکن و ارتقای زیرساخت محله ها و ارتقای
روبنایی داریم که باید دولت ملی و محلی در کنار هم این امکان را
ایجاد کنند که در خطوط زیربنایی خطوط آب ،برق و گاز و شبکه
معابر و  ...در شبکه سخت افزاری کمک کنند.
بنابراین گزارش ،هماکنون در  ۴۵۶شهر برنامه های بازسازی و
بهسازی ،برای  ۱۷۵شهر برنامه بافت تاریخی و برای  ۱۱۰شهر
برنامه سکونتگاههای غیررسمی تدوین شده که در قالب ۲۷۰۰
محله در قالب برنامه ششم برنامه ارائه شده است.

