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ادامه در صفحه 12

کدام صنایع در دوران کرونا فرصت رشد پیدا کردند؟

آنالین ها در صدر جدول

در روزهای ابتدایی همه گیری بیماری کرونا در چین شاید 
هیچ کس فکر نمی کرد که این اپیدمی به یک کابوس برای 
بسیاری  و  داد  اتفاق رخ  این  اما  بدل شود.  دنیا  کشورهای 
ناشناخته  ویروس  این  با  جهان  سوی  چهار  در  کشورها  از 
اینکه  بر  1۹ عالوه  کووید  اپیدمی  گریبان شدند.  به  دست 
تهدیدی جدی برای جان انسان ها محسوب می شود، بالی 

علیرضا کالهی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران

و رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران

جان اقتصاد دنیا هم شده است. ابعاد اقتصادی این بیماری، 
مانند ویروس ناشناخته اش، چنان گسترده و ناگزیر است که 
حتی دول پیشرفته را هم گرفتار دردسرهای دوچندان کرده 

است.
بـا وجـود زیـان انباشـته ناشـی از شـیوع کرونـا، امـا در همین چند 
مـاه گذشـته ایـن بیمـاری زمینـه را بـرای توسـعه برخـی کسـب و 
اینترنتـی در راس آنهـا بودنـد.  کارهـا فراهـم کـرد کـه مشـاغل 
قرنطینه گسـترده خانگـی و تعطیلی بخش قابـل توجهی از اصناف، 
زمینـه را بـرای توسـعه کسـب وکارهای اینترنتی فراهم کـرد و روند 
به شـدت  را  اقتصـاد  کلـی  سـاختارهای  در  آنهـا  جایـگاه  تثبیـت 

بخشید. سـرعت 
در ایـن میـان البتـه صنعـت لـوازم و تجهیـزات پزشـکی و صنعـت 
ریـل  روی  به سـرعت  هـم  ضدعفونی کننـده  و  شـوینده  مـواد 
همه گیـری کرونـا رشـد کردند. این دسـت از صنایع اگرچه سـهمی 
2۰ درصـدی از کل صنایـع کشـور را بـه خـود اختصـاص می دهند 
امـا درسـت همزمان بـا قـرار گرفتن سـایر بخش ها روی سـرازیری 

زیان دهـی، آنهـا در مسـیر صعـود حرکـت کردنـد.
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متن کامل

نکتـه حائـز اهمیـت این اسـت کـه اپیدمـی کووید 
۱۹ بازارهـای جهـان را گرفتـار نوعـی بالتکلیفـی 
غیرقابـل پیش بینـی کـرد. درسـت به همیـن دلیل 
گروهـی کـه منتفـع شـدند درسـت مشـابه صنایع 
آسـیب دیده عمـاًل با شـرایط جدیـدی مواجه بودند 
قابـل محاسـبه  معادالتشـان  از آن در  پیـش  کـه 
نبـود. بـا وجـود تناقضـی کـه بیـن شـرایط ناشـی 
از شـیوع کرونـا و زمینـه فعالیـت صنایـع مختلـف 
ایجـاد شـده بـود، امـا بـاز هـم بـه جـرات می توان 
گفـت تعـداد صنایـع منتفـع از کرونـا بسـیار کمتر 
از بخش هـای آسـیب دیده بـوده اسـت. در حقیقت 
اگرچـه قرنطینـه بـه افزایش اقبال و سـرعت رشـد 
برخـی کسـب وکارهای اینترنتی و توسـعه مبادالت 
و تعامـالت مجـازی منجر شـد، اسـتراحت کوتاهی 
بـه محیط زیسـت داد و آمـد و شـدهای بی دلیـل 
اسـت  ایـن  واقعیـت  امـا  داد  کاهـش  به شـدت  را 
بیمـاری  اقتصـادی شـیوع  کـه پیامدهـای منفـی 
آن  از  نمی تـوان  و  اسـت  گسـترده  بسـیار  کرونـا 

کـرد. چشم پوشـی 
فـارغ از نـوع مدیریت و میـزان کارآمـدی دولت ها، 
اقتصـاد کشـورهای دنیـا متاثـر از اپیدمـی کوویـد 
شـدند.  توجهـی  قابـل  زیان هـای  متحمـل   ۱۹
اقتصاددانـان مطـرح دنیا ماننـد ژوزف اسـتیگلیتز، 
برنـده جایـزه نوبـل، بـر ایـن باورند که حتی رشـد 
بورس هـای جهانـی در طـول دوران شـیوع کرونـا 
سـرمایه  بازارهـای  غیرواقعـی  عکس العمـل  هـم 
بـه التهابـات و بالتکلیفـی اقتصـاد دنیـا نسـبت بـه 

اپیدمـی کوویـد ۱۹ اسـت.
زیان هـای ناشـی از بیمـاری کرونـا در تمـام جهان 
فراگیـر و مشـابه هسـتند، امـا عمدتـاً دولت هـا در 
عملکردهـای  تاثیـرات،  ایـن  مدیریـت  و  جبـران 
متفاوتـی داشـتند. تنهـا تفـاوت کشـورها در ایـن 

روزهـا، سـاختارهای حمایتـی دولت هـا از کسـب و 
کارهـا در مقابلـه بـا کرونـا و نـوع تالش آنهـا برای 
حفـظ بازیگـران کوچک و بـزرگ اقتصادی شـان از 

کارزار ایـن بیمـاری اسـت.
در ایـران امـا دولـت نه تنهـا در جبـران خسـارات 
ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا عملکـرد مناسـبی 
نداشـت، بلکـه مجمـوع عوامـل حاکـم بـر اقتصـاد 
کشـور اثـرات اقتصـادی کرونـا را شـدت بخشـید. 
اقتصـاد ایران پیش از اپیدمـی کووید۱۹ هم آن قدر 
سیاسـتگذاری های  ناکارآمـد،  تصمیمـات  گرفتـار 
بخشـی نگر و محدودیت هـای داخلـی و بین المللـی 
بـود کـه عمـاًل عمـده فعـاالن کسـب وکار روزگار 

خـود را بـا بحـران می گذراندنـد.
ابتدایـی  روزهـای  در  کرونـا  شـیوع  خبـر  اعـالم 
اسـفندماه و تعطیـل و نیمه تعطیل شـدن بسـیاری 
بـه  کشـور،  اقتصـادی  فعـاالن  بـرای  مشـاغل،  از 
معنـای تشـدید بحران های پیشـین بود. شـرکت ها 
تـا پیـش از کرونـا هـم بـه دلیـل تحریم هـا بـرای 
تکمیـل زنجیره تامیـن و واردات مـواد اولیه، تامین 
ارز مـورد نیـاز و صـادرات کاالهـا و خدمـات خـود 
بـا چالش هـای جـدی مواجـه بودنـد. قطـع روابـط 
تجـاری و ایجـاد اختـالل جـدی در لجسـتیک و 
حمل ونقـل مـواد اولیـه در کنـار کاهش چشـمگیر 
تقاضـای جهانـی بـه دلیـل شـیوع کرونـا، همزمان 
ایرانـی  صـادرات و واردات پردردسـر شـرکت های 
کـرد.  مواجـه  تـازه ای  جـدی  چالش هـای  بـا  را 
به این ترتیـب و در شـرایطی کـه کشـور بـه دلیـل 
تحریم هـا به ویـژه در حـوزه صـدور نفـت بـا کاهش 
بی سـابقه درآمدهـای ارزی مواجـه شـده بـود، بـاز 
هـم کاهـش صـادرات بـه کاهـش ارزآوری کشـور 
منجـر شـد کـه کمترین عـوارض آن، خارج شـدن 

کنتـرل نـرخ ارز و افزایـش چشـمگیر آن اسـت.

نظـر  از  نبایـد  کـه  دیگـری  اهمیـت  حائـز  نکتـه 
دور داشـت ایـن اسـت کـه دولـت ایـران برخـالف 
مختلـف  دالیـل  بـه  دنیـا  از کشـورهای  بسـیاری 
نقدینگـی چندانی برای جبران خسـارات واردشـده 
به کسـب وکارها در اختیار نداشـت و ترجیح داد در 
برنامه ریزی هـا تعـداد اندکـی از مشـاغل و اصنـاف 
چنـد  هـر  کنـد.  مالـی  حمایت هـای  مشـمول  را 
دولـت از راهکارهـای جایگزیـن کـه بخشـی از آنها 
پیشـنهادهای بخـش خصوصی بودند هم اسـتقبال 
چندانـی نکـرد و بـه همیـن دلیـل در مواجهـه بـا 

پیامدهـای کرونـا توفیـق چندانـی نداشـت.
در حـوزه صنایع سـاخت محور اتـاق بازرگانی تهران 
بـا مشـارکت سـندیکای صنعـت بـرق ایـران هفت 
پیشـنهاد کلیـدی برای کمـک به فعـاالن اقتصادی 
بـرای عبـور کم هزینه از شـرایط کرونا ارائـه داد که 
متاسـفانه بـا بی توجهی دولت مواجه شـد. پرداخت 
مطالبـات بخش خصوصـی از دسـتگاه های اجرایی، 
اعـالم تنفـس بـرای تعهـدات بانکـی شـرکت های 
فورس مـاژور  شـرایط  اعـالم  پیمانـکار،  و  سـازنده 
اولیـه  مـواد  اعتبـاری  تامیـن  و  قراردادهـا  بـرای 
مـورد نیـاز سـازندگان تجهیـزات بخشـی از ایـن 
پیشـنهادها بود که قطعاً می توانسـت گشایشـی در 

شـرایط شـرکت ها ایجـاد کند.
پیشـنهادها  ایـن  از  یکـی  حتـی عملیاتـی شـدن 
مشـکالت  از  بخشـی  تـا حـدی  می توانسـت  هـم 
کرونایـی بخـش خصوصـی را حـل کنـد. به عنـوان 
مثـال دولـت می توانسـت بـا اسـتفاده از ظرفیـت 
اولیـه،  مـواد  تولیدکننـده  باالدسـتی  شـرکت های 
فلـزات و پتروشـیمی کـه به طـور معمـول از منابـع 
انـرژی و ثروت هـای ملـی بهره بـرداری می کننـد و 
یارانـه پنهـان و آشـکار قابـل توجهـی را بـه خـود 
صنایـع  از  زیـادی  تعـداد  می دهنـد،  اختصـاص 

از سـقوط نجـات دهـد. سـاخت محور را 
افزایـش چشـمگیر قیمـت فلـزات و مـواد اولیـه به 
بی ثباتی هـای  و  بـازار  بـر  نوسـانات حاکـم  دلیـل 
نادرسـت  سیاسـت های  و  سـاختارها  از  ناشـی 
اقتصـادی، چالشـی اسـت کـه هنـوز هـم بـا تدابیر 
صنایـع  بـرای  فرصـت  یـک  بـه  می توانـد  دولـت 
اسـت  کافـی  شـود.  بـدل  داخلـی  سـاخت محور 
فقـط اندکـی از حاشـیه سـود سرسـام آور صنایـع 
باالدسـتی کاسـته شـود و امـکان خریـد اعتبـاری 
آنـگاه  شـود.  فراهـم  سـازنده  شـرکت های  بـرای 
صنایـع،  از  دسـت  ایـن  نقدینگـی  تامیـن  ضمـن 
بـه  بازگشـت  و  تولیـد  افزایـش  امـکان  دوبـاره 
بازارهـای بین المللـی بـا قیمت هـای رقابتـی ایجاد 

خواهـد شـد.
شـرایط امـروز اقتصـاد کشـور، بیـش از هـر زمـان 
اسـت.  پیش بینـی  غیرقابـل  و  بحرانـی  دیگـری 
بازارهـای داخلـی در پـی کمبـود شـدید نقدینگی 
پروژه هـا،  تعـداد  توجـه  قابـل  کاهـش  دولـت، 
انباشـت مطالبـات، افزایش نرخ ارز و دشـواری های 
اولیـه،  تجهیـزات  و  مـواد  واردات  در  ایجادشـده 
دچـار رکـودی بی سـابقه شـده اند و بازارهای هدف 
منطقـه  در  عمدتـاً  کـه  هـم  ایرانـی  شـرکت های 
خاورمیانـه هسـتند، بـا کاهـش چشـمگیر قیمـت 
تامیـن  در  کشـورها  ایـن  تـوان  کاهـش  و  نفـت 
نقدینگـی پروژه هـای زیرسـاختی، تضعیـف شـده 

. ست ا
کرونـا معـادالت اقتصـادی همـه کشـورهای دنیا را 
بـر هم زده، اما این آشـفتگی در اقتصـاد بحران زده 
ایـران بیـش از هـر زمـان دیگـری اسـت. بنابرایـن 
شـاید به جـرات بتوان گفت که خسـارات ناشـی از 
کرونا در ایران بیشـتر از سـایر کشـورهای دنیاست. 
کشـورمان،  در  کوویـد۱۹  اپیدمـی  پیامدهـای 

http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84/-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F/
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وبینارتفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران 
)رایگان(

از  تیرماه 13۹۹  کارگاه آموزشی »تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران« 16 
ساعت 14:30 الی 16:30 به صورت رایگان برای اعضا و در بستر اینترنت )فضای مجازی( به صورت 

وبینار برگزار می شود.
سندیکای صنعت برق ایران با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، کارگاه آموزشی »تفکر استراتژیک در 
شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران« را در تاریخ ۱6 تیرماه ۱3۹۹ از ساعت ۱4:3۰ الی ۱6:3۰ به مدت 

2 ساعت به صورت رایگان برای اعضا و در بستر اینترنت )فضای مجازی( به صورت وبینار  برگزار می کند. 
در این سمینار که با ارائه دکتر علیرضا اسدی؛ دکترای آینده پژوهی و معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق 
و عضو گروه آینده پژوهی پژوهشگاه نیرو برگزار می شود، محورهایی از قبیل اجزا و ابعاد تفکر استراتژیک، 
تکنیک های تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر، تفکر استراتژیک و آینده پژوهی ارائه شده و در 

پایان پرسش و پاسخ انجام خواهد شد. 
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنند. 

طرح توانیر برای تامین برق صنعت رمز ارز قانونی نیست
فصل اقتصاد - رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالکچین گفت: مجوز شرکت توانیر برای فروش 

انرژی صرفه جویی شده به استخراج کنندگان رمز ارزها قابل اجرا نیست.
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالکچین ایران درباره مجوز اخیر شرکت توانیر 
برای فروش انرژی صرفه جویی شده به استخراج کنندگان رمز ارزها، گفت: این مجوز عماًل قابل اجرا نیست 
و بیشتر یک نمایش رسانه ای است چرا که هزینه ای که صنعت گران این حوزه برای ایجاد یک صرفه جویی 

انجام می دهند با برق خریداری شده در بورس همخوانی ندارد.
وی افزود: صنعت گران حوزه بالکچین در وهله نخست باید طرحی را برای صرفه جویی انرژی تعریف کنند؛ 
به طور مثال تعویض کولرهای غیراستاندارد گازی جنوب کشور؛ در عمل هزینه اجرای چنین کاری مطابق 
میزان برق خریداری شده از بورس نیست و این نمی تواند معیار خوبی برای خریداری برق از بورس انرژی 

باشد.
به گفته این مقام مسؤول اگر بورس انرژی به معنی واقعی کلمه شرایط بورس را داشته باشد و عرضه و تقاضا 
تعیین کننده قیمت برق باشد، باید این امکان وجود داشته باشد تا هر خریداری با مراجعه به این بورس 

تحت قوانین حاکم به رفع نیاز خود بپردازند.
شرفی با اشاره به اینکه فعاالن صنعت ارزرمز هر جا امکان تعریف پروژه برای صرفه جویی وجود داشته باشد 
می توانند ورود کنند، توضیح داد: جزئیات این طرح خالف قانون است و بیشتر شبیه سنگ اندازی در مسیر 

متقاضیان فعالیت در این صنعت است.
شرکت توانیر به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران در طرح های بهینه سازی، موظف شد ساز و کار 
خرید و اختصاص میزان برق صرفه جویی شده را برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله 

استخراج رمز ارزها فراهم کند.
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محسن حاجی بابا تشریح کرد

گزارش عملکرد کمیسیون بازار 
پول و سرمایه اتاق ایران

پول  بازار  کمیسیون  رئیس  حاجی بابا  محسن 
این  عملکرد  گزارش  ایران،  اتاق  سرمایه  و 

کمیسیون را در 11 بند اعالم کرد.
بورس  کمیته  تشکیل  با  کمیسیون   ۹8 سال  در 
متوسط  و  کوچک  واحدهای  موانع  و  مشکالت 
به  ورود  برای  را  صنعتی  شرکت های  در  مستقر 
بورس اوراق بهادار و بورس کاال در دستور کار قرار 
داد و با توجه به سه مشکل اصلی شامل : ۱- عدم 
به  محدود  مسئولیت  از  نوع شرکت ها  تغییر  قبول 
سهامی خاص و عام 2- ارائه دفاتر مالی قابل قبول 
بورس همراه با گزارش های مؤسسات حسابرسی و 
عدم تسری بررسی مالیاتی به سال های قبل از سال 
همکاری  چگونگی   -3 بورس  به  مالی  دفاتر  ارائه 
دعوت  با  واحدها،  این  برای  حسابرسی  مؤسسات 
از نمایندگان سازمان مالیاتی وزارت دارایی، وزارت 
صمت، سازمان ثبت اسناد، سازمان بورس، سازمان 
نماینده  رسمی،  حسابداران  انجمن  حسابرسی، 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نمایندگان هیات 
اتاق های  نماینده  و  صنعتی  شهرک های  مدیره 
 ، ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  و  تعاون  و  اصناف 
پیگیری  و  طرح  به  اقدام  رشیدیان،  خانم  سرکار 

و همکاری  به لطف خدا  نمود.  فوق  رفع مشکالت 
سازمان های مزبور هر سه مشکل برطرف گردیده و 
ازاین پس کلیه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
کاال  بورس  و  بهادار  اوراق  بورس  وارد  می توانند 

گردند.
تسهیالت  بدهکاران  حساب  تسویه  دوم  موضوع 
سال  از  که  است  ارزی  ذخیره  حساب  از  دریافتی 
۱3۹۱ به بعد شخصاً و سپس از طریق کمیسیون 
بازار پول و سرمایه اتاق ایران و حمایت های ریاست 
محترم اتاق و همکاری تنگاتنگ جناب آقای رئیس 
پیگیری های  و  تشکل ها  محترم  معاونت  و  زاده 
از  مختلف  مراجع  در  متعدد  جلسات  و  طوالنی 
 ، دارایی  وزارت  ملی،  کارگروه  محترم،  مجلس 
و  حمایت  بخصوص   ۹8 سال  در  و  صنایع  وزارت 
همکاری سنگین جناب آقای دکتر میثم زالی دبیر 
محترم ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید منجر 
به مصوبه ۹8/۱2/26 هیات محترم وزیران مبنی بر 
اصالحات الزم آیین نامه ماده 2۰ قانون رفع موانع 
تولید گردید. که در سال جاری در تاریخ ۹۹/2/27 
با همکاری آقای دکتر زالی و کمیسیون، جلسه ای 
با حضور نمایندگان بانک های عامل، بانک مرکزی، 
مجلس  پژوهش های  مرکز  برنامه وبودجه،  سازمان 
زالی جهت  آقای دکتر  با حضور  و  وزارت صمت   ،
راهنمایی و پاسخگویی به ابهامات بانک های عامل 
توسط  شده  تهیه  محاسبه  نحوه  ارائه  با  تشکیل 
کمیسیون تالش شد تا هر چه زودتر مصوبات فوق 
عملیاتی و موضوع حساب ذخیره ارزی خاتمه یابد.

تسهیل  ستاد  در  کارشناسی  متعدد  جلسات  در 
سال  سه  در  ستاد  محترم  دبیر  دعوت  به  مرکزی 
گذشته و تا امروز شرکت نمودیم و لوایح و طرح های 
استمهال  بانکی  وثایق  الیحه  به خصوص  متعدد 
بدهی بدهکاران و امهال را مورد بررسی قرار دادیم 

از جانب ستاد رد شد ولی  امهال  و درنتیجه طرح 
متأسفانه بانک مرکزی آن را ابالغ کرد و در آخرین 
جلسه مورخ ۹۹/4/2 ستاد مزبور نمایندگان شبکه 
با  مواجه  آن  اجرای  در  که  نمودند  اعالم  بانکی 
مشکالت متعدد گردیده اند. در مورد استمهال موارد 
جدیدی مورد تصویب ستاد قرار گرفت که با ابالغ 
نمی دانیم  طرح  دو  این  تداخل  و  امهال  بخشنامه 
سرنوشت آن چه شد؟ در مورد الیحه وثایق بانکی 
موارد  درصد   6۰ از  بیش  در  اشکال  ارائه  از  پس 
توسط کارگروه کارشناسی ستاد مردود گردید و به 
بانک  نمایندگان  دلیل عدم قبول اصالحات توسط 
بانکی به کمیسیون اقتصادی  مرکزی الیحه وثایق 
گذشته  ماه  هشت  طول  در  و  شد  ارجاع  دولت 
تاکنون 28 ماده از موارد آن بررسی گردیده است و 

بقیه موارد در حال بررسی است.
در  مدرن  روش های  گردهمایی  گذشته  سال  در 
بررسی  همچنین  و  بانکی  و  پولی  سیاست گذاری 
حضور  با  ایران  اسالمی  جمهوری  بانکداری  طرح 
آقایان  مرکزی  بانک  سابق  محترم  کل  روسای 
بانک  محترم  مدیرعامل  و  شیبانی  و  مظاهری 
بنام  اقتصاددانان  و  عقیلی  دکتر  آقای  خاورمیانه 
کل  دبیر  و  سعدوندی  دکتر  آقای  جناب  کشور 
محترم انجمن اقتصاددانان جناب آقای دکتر پیمان 
مولوی با دعوت قبلی و برای اولین بار در اتاق ایران 
با موفقیت کامل و انعکاس بسیار مطلوب و عالی در 

سطح رسانه های اقتصادی کشور برگزار شد.
اظهارنظر  و  بررسی  برای  که  تخصصی  موارد  در 
زمان  در  موارد  تمامی  شد  ارجاع  کمیسیون  به 
اعالم  طبق  بر  اما  است.  شده  داده  پاسخ  مناسب 
کتبی از ابتدای شروع به کار کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق ایران در سال ۹8 تاکنون اعالم نمودیم 
ساعت   72 از  قبل  آن  دعوت نامه  که  جلساتی  در 

تشکیل جلسه باشد شرکت نمی نماییم و درخواست 
اظهارنظرهایی که فرصت پاسخ زیر 72 ساعت باشد 
را نیز پاسخ نمی دهیم و بر این نظم استوار هستیم.

مدنی،  مشارکت  و  بانکی  قراردادهای  خصوص  در 
نشست تخصصی با کارشناسان این حوزه برگزار و 
نظرات کمیسیون در همکاری با مرکز پژوهش های 
اتاق ایران برای بانک مرکزی ارسال گردید. نمونه ای 
از این قراردادها به صورت کتابچه تهیه و مقرر بود 
گذشته  سال  نمایندگان  هیات  نشست  آخرین  در 
توزیع گردد که با توجه به عدم برگزاری نشست ها 

به نوبت بعدی موکول گردید.
در خصوص روش های نوین تأمین مالی و صندوق 
مسئوالن  با  تخصصی  نشست  نیز  ملی  توسعه 
صندوق توسعه ملی برگزار و ابهامات تسویه حساب 
گرفت.  قرار  بررسی  و  موردبحث  بانکی  بدهکاران 
پیشنهاد های کمیسیون نیز در نشست های عادی و 
فوق العاده و در مکاتبات با هیات رئیسه اتاق مبنی 
بر توجه متقاضیان تسهیالت به طرح های توجیهی 

و نوسانات نرخ ارز طرح گردید.
اعضا  اظهارنظر  در  و  کمیسیون  عادی  نشست  در 
مولد  اعتبار  گواهی  طرح  خصوص  در  کمیسیون 
برای  کمیسیون  نظرات  گام(  )طرح  مرکزی  بانک 

هیات رئیسه اتاق ارسال گردید.
تعیین  بررسی  در  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون 
ارزش گذاری کاال از سوی گمرک ، به هیات رئیسه 
توسعه  سازمان  به  اداره  این  که  داد  پیشنهاد  اتاق 
تجارت بازگردد تا ارزش گذاری واقعی کاال از سوی 
این سازمان که تجارب قبلی دارد صورت گرفته و 
از ارزش گذاری های غیرواقعی اداره گمرک ممانعت 

گردد.
در  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون  نمایندگان 
در  اسالمی  شورای  مجلس  متعدد  نشست های 

http://otaghiranonline.ir/news/33761
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان:

شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
کردستان مناسب احداث 

نیروگاه های خورشیدی است
ایسنا/کردستان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان کردستان، از شرایط مناسب اقلیمی 
و جغرافیایی در استان جهت احداث نیروگاه های 

خورشیدی خبر داد.
اظهار کرد:  امروز در جمع خبرنگاران،  لهونیان  هیوا 
همچون  نو  های  انرژی  لحاظ  از  کردستان  استان 
از  و  داشته  باالیی  پتانسیل های  بادی،  و  خورشیدی 
مناسب  شرایط  جغرافیایی  و  اقلیمی  شرایط  لحاظ 
جهت احداث نیروگاه های خورشیدی دارد و امیدواریم 
با ورود بخش خصوصی به این عرصه، شاهد توسعه 
باشیم. وی در  استان  انرژی های پاک در  از  استفاده 
ادامه با اشاره به بخش های مختلف اداری و خانگی 
و نصب و راه اندازی انرژی خورشیدی افزود: احداث 
نیروگاه های خورشیدی جمعاً توسط 36 متقاضی و 
سازمان های دولتی با ظرفیت های مختلف با مجموعه 
4۹۵ کیلووات در سطح استان، با عقد قرارداد به مرحله 
بهره برداری رسیده است. مدیرعامل شرکت  انجام و 

توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه بیان کرد: 
هنوز در اوایل راه قرار داریم و اگر بتوانیم از این انرژی 
به نفع احسن استفاده کنیم دیگر نیازی نیست نگران 
به اتمام رسیدن ذخایر نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی 
کشورمان باشیم. لهونیان  در ادامه با اشاره به بخشنامه 
ابالغی دولت در سال ۹4، عنوان کرد: ادارات و ارگان 
ها مکلف هستند 2۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را 
از طریق انرژی های تجدیدپذیر به ویژه سامانه های 
ارز  تغییرات  کرد:  کنند. وی ذکر  تامین  خورشیدی 
در یکی دو سال اخیر به ویژه برای خرید تجهیزات، 
کمبود بودجه ادارات و ارگان ها، دسترسی آسان به 
برق دولتی و نرخ انرژی پایین آن در مقایسه با انرژی 
های تجدید پذیر از جمله خورشیدی، دالیل موجود 
برای عدم تحقق  صد درصدی اجرای این بخشنامه 
می توان ذکر کرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
کردستان از ظرفیت های الزم برای ایجاد و توسعه 
تولید انرژی از طریق نور خورشید برخوردار است و 
برای  ایجاد بسترهای الزم سرمایه گذاران  در صورت 
سرمایه گذاری در این زمینه در استان تمایل خواهند 
داشت. وی خاطرنشان کرد: تابش نور خورشید و هوای 
معتدل مناسب، با توجه به شرایط جغرافیایی استان 
کردستان ) میانگین تابش نور خورشید در روز برابر ۵ 
الی 6 ساعت و در سال برابر ۱82۵ الی 2۱۹۰ ساعت 
است (، افزایش بهای خرید توسط سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری ایران ) ساتبا (  برای سال ۹۹ 
و خرید برق تضمینی 2۰ ساله، توسط ساتبا از دالیل 

تمایل سرمایه گذاران در استان در این زمینه است.
الزم به ذکر است تا کنون ۱۹ درخواست برای دریافت 
مجوز در این خصوص ارائه شده و با ۱6 مورد طبق 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  طرف  از  اولویت دار  نقاط 

کردستان موافقت انجام شده است.

افروز بهرامی مدیرعامل صندوق توسعه صادرات

ضرورت توجه به استراتژی 
توسعه صنعتی کشور بمنظور 

جهش تولید
بمنظور تحقق جهش تولید بخصوص در شرایطی 
که بحران بیماری کرونا رخ داده و قیمت نفت 
نیز به کمترین حد خود رسیده، وقت آن است 
که وابستگی اقتصاد کشور به نفت قطع گردیده 
خام  کاهش  و  ملی  تولید  تقویت  به  مجدانه  و 

فروشی همت گماریم.
سیاستهای صنعتی و سرمایه گذاریهای نسبتا بزرگ 
عمدتا در دهه چهل شمسی اجرا شد طی این دهه 
نظیر  بزرگ  ایجاد صنایع  اولویت  با  عظیمی  منابع 
ذوب اهن و ماشین سازی و خودرو و.... صرف شد 
و نهادهای توسعه ای نظیر سازمان گسترش ، بانک 
گذاری  پایه  بهادار  اوراق  بورس  و  معدن  و  صنعت 
تامین   برای  مدیریت صنعتی  سازمان  شدند. حتی 
برای  مهندس  تامین  برای  شریف  دانشگاه  و  مدیر 
زیادی طی  منابع  و   گردید  ایجاد  صنعتی  توسعه 
برنامه های مختلف برای گسترش صنعت صرف شد 

صنعتی  اقتصاد  یک  تحقق  ان  برایند  متاسفانه  اما 
موفق نشد یعنی به رغم موارد ذکر شده، امروز یک 
فاقد  ایران  اقتصاد  که  دارد  وجود  عمومی  اجماع 
کشور  از  بسیاری  و  است  پذیر  رقابت  صنعت  یک 
هایی که در گذشته در فاصله بسیار دور از ما قرار 
داشتند امروز براحتی می توانند بازار بزرگ ایران را 

به تصرف خود در بیاورند.
صنعتی  اجزای  تمام  گذشته  دهه   ۵ طی  واقع  در 
ادوار مختلف و  پازل طی  مانند قطعات یک  شدن 
جدا  طور  به  گیرندگان  تصمیم  تشخیص  بـه  بنـا 
به هـم  اجزا  این  اما  اند  ایجاد شده  جدا در کشور 
در  و  تکاملی   فرایند  یک  تحت  و  نشده  متصـل 
قالب یک برنامه جامع توسعه صنعتی در کنار هم 
اند،  ایجاد شده  اند. کارخانجات بزرگ  قرار نگرفته 
سازمانها و دستگاه های صـنعتی خلـق شـده انـد، 
داده  اندازی شده، خصوصی سازی رخ  راه  بـورس 
است اما این اقدامات مانند قطعات یک پازل جدا از 
هم باقی مانده اندو منجر به  تشکیل تصویر اصلی 

نشده اند.
یکی از مشکالت بنیادی در طول سالیان گذشته ، 
عملکرد  و  توسعه صنعتی  استراتژی  به  توجه  عدم 
معدنی  و  صنعتی  متولی  دستگاههای  ای  جزیره 
آسیب هایی گردیده  به  منجر  که  است  بوده  کشور 

که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد : 
 اوال نداشتن  یک نقشه راه و عدم توجه کافی به 
شد  باعث  صنعتی،   توسعه  مدون  استراتژی  یک 
برخی صنایع بدون توجه به تقاضا و بطور نامتناسب 
میان ظرفیت   توجهی  قابل  و  شکاف  کنند   رشد 
إیجاد شده در صنعت و میزان تقاضای موجود إیجاد 
اتصال  عدم  و  صادرات  به  توجه  عدم  البته  و  شود 
مشکل  این  به  نیز   المللی  بین  تأمین  زنجیره  به 
استراتژی مدون  نداشتن    ، این  بر  دامن زد عالوه 

https://www.farsnews.ir/news/13990412000702/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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جزئیات ثبت نام دستگاه های 
دولتی و خصوصی در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت
طی سال های گذشته به تدریج میزان معامالت 
افزایش  الکترونیکی دولت  در سامانه تدارکات 
یافته به طوری که تا پایان خرداد ۹۹، تعداد 550 
هزار انواع معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ثبت شده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
توسط  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش 

و  شفافیت  کارآیی،  افزایش  هداف  با  و  غیردولتی 
سالمت معامالت دولتی طراحی و راه اندازی شده و 

در حال توسعه و تکمیل است. 
و  معتبر  الکترونیکی  امضای  با  باید  سامانه  این 
مراحل  تمام  انجام  امکان  مربوط،  مقررات  رعایت 
معامالت دولتی مانند درخواست استعالم، فراخوان، 
توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها 
و  و داد و ستد وجوه  قرارداد  انعقاد  پیشنهادها،  یا 
تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال 
و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم کند. 

در ادامه این مطالب وضعیت بهره برداری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  آمده است: 

آمار ثبت نام و عملکرد دستگاه ها در سامانه 
طی سال گذشته، به تدریج تعداد دستگاه های فعال 
یافته است )نمودار شماره ۱( ،  افزایش  در سامانه 
به طوری که تا پایان پانزدهم خرداد ۱3۹۹ تعداد 
878۹ دستگاه در سامانه ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد 646۵ دستگاه فقط یک معامله یا بیشتر در 
سامانه انجام داده اند و مابقی دستگاه ها معامله ای در 

سامانه انجام نداده اند. 
خصوص  در  مختلف  مراجع  از  است  ذکر  به  الزم 
از  استفاده  مشمول  دستگاه های  کامل  فهرست 
سامانه، استعالم شده، لیکن تاکنون پاسخ مناسبی 

در این خصوص دریافت نشده است. 

عوامل  تعداد  تدریج  به  گذشته،  سال های  طی 
از اشخاص حقیقی و حقوقی  اعم  بخش خصوصی 
)خریداران و فروشندگان از جمله تامین کنندگان، 
فعال  سامانه  در  که  مزایده گران(  و  مناقصه گران 

به   )2 شماره  )نمودار  است  یافته  افزایش  هستند 
حدود   ۱3۹۹ خرداد  پانزدهم  پایان  تا  که  طوری 
تعداد ۱۹2 هزار فعال اقتصادی در سامانه ثبت نام 

کرده اند. 

طی سال های گذشته، به تدریج میزان معامالت در 
سامانه افزایش یافته به طوری که تا پایان پانزدهم 
خرداد ۱3۹۹، حدودا تعداد ۵۵۰ هزار انواع معامله 
به ارزش ۱۵8 هزار میلیارد تومان در سامانه ثبت 

شده است )نمودار شماره 3(.

آمار تعداد و مبلغ معامالت در سامانه
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متن کامل

مسئوالن درباره بازگشت ارز 
صادرات تعارف می کردند/ 

آنهایی که ارز را برنگردانده اند 
کنار مسؤولین می نشینند

با  چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  لزوم  بر  تأکید 
باز  کشور  به  را  ارز  که  صادرکنندگانی  گفت: 
نگردانده اند، یا شرکت هایی هستند که مدیران 
یا  و  می شود  منصوب  حاکمیت  توسط  آن 
که  هستند  خصوصی  بخش  بزرگ  شرکت های 
مسؤوالن  دسترس  در  و  شده  شناخته  کامال 

دولتی هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 
شرایط فعلی که کشور با تحریم های یکجانبه از سوی 
آمریکا مواجه است  و درآمد ارزی کشور به حداقل 
کشور،  ارز  تامین  اصلی  های  راه  از  یکی  رسیده  
از صادرات غیرنفتی  ارز حاصل  از محل  ارز  تامین 
است لذا در دو سال اخیر دولت و بانک مرکزی با 
صدور بخشنامه های متعدد صادرکنندگان را ملزم 
به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده است و روش 
صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  برای  نیز  را  هایی 

تعیین کرده است. 
و  اعداد  بار  چند  گذشته  سال  در  است  گفتنی 

ارز حاصل  بازگشت  میزان  مورد  در  ارقام مختلفی 
اقتصاد  وزارت  و  بانک مرکزی  از سوی  از صادرات 
اعالم شد و حتی گاهی آمار اعالمی از سوی بانک 
مرکزی با وزارت اقتصاد نیز تفاوت هایی داشت اما 
باالخره با  توجیهاتی از سوی طرفین در خصوص 
میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات اعداد و ارقام 

ثابتی اعالم شد.
اما چندی پیش برخالف انتظار و به صورت ناگهانی 
رئیس کل بانک مرکزی از عدم بازگشت بخش قابل 
توجهی از ارز حاصل از صادرات خبر داد و پیرو آن 
اعالم کرد که در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از 
صادرات در موعد مقرر اسامی این افراد به مراجع 

قضایی اعالم خواهد شد. 
سال  دو  در  همتی،   عبدالناصر  اعالم   اساس  بر 
گذشته حدود 72 میلیارد دالر صادرات انجام شده 
است که نزدیک 4۵ میلیارد دالر ارز آن به کشور 
این  از  حاصل  ارز  دالر  میلیارد   27.۵ اما  بازگشته 

صادرات هنوز به کشور بازنگشته است. 
از  زیادی  های  واکنش  موضوع  این  است  گفتنی 
ای  گونه  به  داشت  خصوصی  بخش  فعاالن  سوی 
تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  خوانساری  مسعود  که 
اظهار داشت براساس توافقات انجام شده بین بخش 
درصد   7۰ که  بود  قرار  مرکزی  بانک  و  خصوصی 
تاکنون  و  بازگردد  به کشور  از صادرات  ارز حاصل 
است؛  بازگشته  کشور  به  ارزها  این  اعظم  قسمت 
البته با توجه به تحریم ها و مشکالتی که وجود دارد 

آوردن ارز به سامانه نیما با مشکالتی روبرو است. 
اتاق  رئیس  نایب  انصاری  رضا  محمد  همچنین 
ارز  بازگشت  عدم  دالیل  مورد  در  ایران  بازرگانی 
حاصل از صادرات گفت: اختالف نرخ ارز در سامانه 
نیما و بازار آزاد منجر به عدم بازگشت ارز حاصل 
وقتی  صادرکننده  که  چرا  است  شده  صادرات  از 

مشاهده می کند که ارز در سامانه نیما نرخی پایین 
تر از بازار آزاد دارد، حاضر به عرضه ارز حاصل از 

صادرات خود در این سامانه نیست. 
اگرچه در روزهای اخیر مباحث زیادی در مورد  عدم 
بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح است و حتی 
به گفته حمید زادبوم کارت بازرگانی 2۵۰۰ نفر از 
صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در 
شده  تعلیق  اند  بازنگردانده  کشور  به  معین  موعد 
است اما هنوز اسم هیچ فرد و شرکتی در این باره 
نیست  به طور مشخص معلوم  و  اعالم نشده است 
و  دولتی  صادرکننده  بزرگ  های  شرکت  سهم  که 
خصولتی و شرکت های بخش خصوصی در رابطه با 

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست. 
از  حاصل  ارز  بازگشت  عدم  دالیل  با  رابطه  در 
با  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  لزوم  و  صادرات 
بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  حریری  مجیدرضا 
ایران و چین، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت وگویی انجام 

دادیم که در ادامه آمده است: 
صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  عدم  دلیل  فارس: 
چیست؟ و چرا علیرغم ابراز رضایت بانک مرکزی از 
بازگشت ارز صادرات در سال گذشته به یکباره اعالم 
شد که 27.۵ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به 

کشور بازنگشته است؟
حریری: ظهارات مسؤولین بانک مرکزی در خصوص 
ابراز رضایت از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات 

بیشتر تعارف بود.
گاهی در کشور در شرایط خاص یک عده و یا یک 
فعالیت مورد توجه و تعریف و تمجید بی حد و حصر 
مرتکب  افراد  آن  که  هنگامی  لذا  و  می گیرد  قرار 
نیز  آنها  با  برخورد  جرأت  می شوند  یا خطا  اشتباه 

وجود ندارد.

جنگ  قهرمانان  را  صادرکنندگان  که  است  مدتی 
اقتصادی می نامند، بنابراین اگر دچار تخلفی شوند 
مانع  و  کند  برخورد  آنها  با  که  ندارد  جرات  کسی 

اقدام خالف آنها شود. 
جلسات  در  مربوطه  مسؤوالن  گذشته  سال  در 
صادرات  از  حاصل  ارز   بازگشت  میزان  از  مختلف 
رضایت خود را اعالم می کردند اما در حقیقت این 
رضایت کامل وجود نداشت و بخشی از آن تعارف 

بود.
 واقعیت این است که 27.۵ میلیارد دالر ارز حاصل 
از صادرات به کشور بازنگشته است که 2۵ میلیارد 
دالر از آن مربوط به صادرات سال ۹7 است و قاعدتاً 
باید ارز حاصل از این صادرات در سال گذشته به 

کشور باز می گشت.
علت  به  ارز  بازگشت  عدم  از  حاصل  صدای  و  سر 
در  می شود  پیش بینی  زیرا  است،  ارزی  مضیقه 
شرایط  از  بدتر  کشور  ارزی  شرایط  آینده  ماه های 
فعلی باشد. بنابر این باید صادرکنندگان را مجبور 
به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد تا این ارز به 

چرخه رسمی تجارت کشور بازگردد.
بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی حاصل پرداخت 
یارانه های آشکار و پنهان دولت است بنابراین دولت 
حق دارد که در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات 

آن از صادرکنندگان پرسش کند. 
 بخش عمده ای از صادرات حاصل یارانه های دولتی 
کار  نیروی  از  حاصل  واقعی  صادرات  زیرا  ما  است 
باشد  هم  اگر  و  نداریم  ایرانی  تکنولوژی  و  ایرانی 

بسیار کم است.
بفرمایید،  توضیح  بیشتر  مورد  این  در  لطفا  فارس: 
دولتی  های  یارانه  به  وابسته  ما  صادرات  چگونه 

است؟ 
از  درصد   ۵۰ حدود  رسمی  آمارهای  اسا س  بر   

https://www.farsnews.ir/news/13990411000370/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7
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اقتصاد ایران

عضو شورای عالی بورس:

شرکت بورس امالک تشکیل شد/ سرمایه اولیه: 5 هزار میلیارد 
تومان

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرکت بورس امالک و مستغالت قرار است با سرمایه اولیه 5 
هزار میلیارد تومان کار خود را آغاز کند.

ایران، حسین سالح ورزی در نشست آسیب شناسی  بازرگانی  اتاق  از  به نقل  به گزارش خبرگزاری مهر 
بورس امالک و مستغالت با بیان این مطلب که در حال مطالعه و بررسی جوانب موضوع هستیم، تصریح 
کرد: شرکت بورس امالک و مستغالت قرار است با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان کار خود را آغاز کند. 
۵۰ درصد این سرمایه به صورت پذیره نویسی در اختیار مردم قرار می گیرد. 2۵ درصد آن بین مؤسسات 

و نهادهای دولتی تقسیم می شود و 2۵ درصد دیگر در اختیار شرکت های بخش خصوصی قرار می گیرد.
به طور  این مورد اطالع رسانی کنیم.  پایان هفته فرصت داریم در  تا  ادامه داد:  عضو شورای عالی بورس 
اولیه خود را  باید درخواست  به مشارکت هستند  مشخص شرکت های عضو تشکل های مربوطه که مایل 
اعالم کنند. این شرکت ها می توانند تا سقف 2.۵ درصد از این سهام معادل ۱2۵ میلیارد تومان را در اختیار 

داشته باشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین راه اندازی بورس امالک و مستغالت را فرصتی برای ایجاد بستر 
رقابتی در این حوزه برشمرد و تأکید کرد: بازار سرمایه این توانایی را دارد تا ابزارهای تأمین مالی در حوزه 
امالک و ساخت پروژه های بزرگ را تعریف کند و موجب شود مردم با اطمینان بیشتری در ساخت این 

طرح ها مشارکت کنند.

یک مقام بانکی خبر داد

بازگشت صندوقهای زمین و 
مسکن/ 114هزار میلیارد تومان 

بودجه مسکن ملی
سرپرست بانک عامل بخش مسکن با اشاره به 
پیگیری های انجام شده برای راه اندازی صندوق 
های زمین و ساختمان گفت: در تالش هستیم تا 

این صندوق ها مجدداً راه اندازی شود.
عامل  بانک  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
و  تودیع  مراسم  در  قاسمی  نادر  مسکن،  بخش 
این  زیرمجموعه  شرکت  دو  عامل  مدیران  معارفه 
باید حداکثر  رو  اظهار کرد: در فرصت پیش  بانک 
برای  مالی  تأمین  جدید  ابزارهای  از  برداری  بهره 
اتصال بازار سنتی و بازار سرمایه در تأمین مالی بازار 

مسکن انجام شود.
تأمین  تا شرکت  دارد  انتظار وجود  این  افزود:  وی 
و  امالک  بورس  بتواند  جدید  دوره  در  سرمایه 

مستغالت را استارت بزند. همچنین ایجاد صندوق 
اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  ساختمان  و  زمین 

فعالیت این شرکت قرار گیرد.
سرپرست بانک عامل بخش مسکن به پیگیری های 
و  زمین  صندوق  اندازی  راه  برای  شده  انجام 
ساختمان اشاره کرد و ادامه داد: در تالش هستیم 
همین  در  شود  اندازی  راه  مجدداً  صندوق  این  تا 
نمایندگان  با  گرفته  صورت  مذاکرات  طی  راستا 
مجلس به نظر می رسد این صندوق بتواند یکی از 
ابزارهای مهم تأمین مالی در حوزه طرح اقدام ملی 
تولید مسکن را بر عهده داشته باشد تا پس از مدتی 
جایگزین بازار پول برای تأمین پروژه های مهم حوزه 

مسکن باشد.
تأمین  حوزه  مشکالت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
گذشته  همچون  پول  بازار  مسکن،  بازار  مالی 
بزرگ  پروژه های  و  درخواست ها  تکافوی  نمی تواند 
ساخت وساز در کشور را بدهد از این رو نیاز است تا 
از ظرفیت های بازار سرمایه برای این حوزه استفاده 

شود.
ساخت  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱۱4 اختصاص 

۱4۰ هزار مسکن ملی
به گفته قاسمی، مطابق با مذاکرات و توافقات انجام 
شده قرار است تا بانک عامل بخش مسکن مسئولیت 
تأمین ۱۱4 هزار میلیارد تومان برای ساخت ۱4۰ 
هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید 

مسکن بر عهده داشته باشد.
وی افزود: در این راستا اگر سازمان برنامه و بودجه 
پیش  تسهیالت  یارانه  هزینه های  از  بخشی  بتواند 
بینی شده برای این حوزه را به بانک پرداخت کند، 
تأمین  حوزه  در  بیشتری  نقش  می تواند  نیز  بانک 
تأمین  نوین  ابزارهای  از  استفاده  با  این طرح  مالی 

مالی را داشته باشد.
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یادداشت

متن کامل

نرخ بهره سپرده گذاری نزد بانک مرکزی به 13 درصد 
افزایش یافت

ضدحمله دوم به نقدینگی
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی به فاصله کمتر از 10 
روز، برای دومین بار کف داالن نرخ سود را افزایش 
داد. به طوری که نرخ بهره سپرده گذاری بانک ها 
نزد بانک مرکزی از 10 درصد به 13 درصد رسید. 
سپرده پذیری  سود  نرخ  پی در پی  افزایش  اما 
بانک مرکزی، با چه هدفی انجام شده است و چه 
اثری می تواند داشته باشد؟ رشد نقدینگی در 
سال جاری، به دلیل حمایت های کرونایی سرعت 
قابل توجهی دارد. رشد نقدینگی در فصل اول 
این  درحالی که  بوده؛  درصد  معادل 3/ 7  سال 
درصد   5  /3 قبل  سال  مشابه  فصل  در  عدد 
اینجاست که در شرایطی که  نکته  بوده است. 
درآمدهای نفتی کفاف واردات کاالهای اساسی 
را هم نمی دهد، روند تورم همخوانی بیشتری با 
روند نقدینگی دارد. به تاخیر انداختن همخوانی 
دشواری  کار  فعلی  شرایط  در  متغیر  دو  این 
است و راه بهینه، کنترل رشد نقدینگی است. 
پس از اولین افزایش نرخ بهره کف از 10 درصد 
به 1۲ درصد، اکنون سیاست گذار پولی دومین 
ضدحمله را ترتیب داده است تا سپرده بانک ها 

نزد بانک مرکزی افزایش یابد. با این اقدام، هدف 
نقدینگی  قبض  یعنی  سیاست گذار  کوتاه مدت 
پیگیری  بازارها  نوسانات  کنترل  آن  تبع  به  و 
می شود. هدف میان مدت نیز حرکت نرخ بهره در 

اقتصاد به سمت تورم هدف است.
در فاصله کمتر از ۱۰ روز، سیاست گذار پولی نرخ 
بهره کف داالن در عملیات بازار باز را دوباره افزایش 
داد. بر این اساس، نرخ سپرده گذاری بانک ها در بانک 
مرکزی به محدوده ۱3 درصد رسید؛ درحالی که ۱۰ 
»دنیای اقتصاد«  بود.  درصد   ۱۰ معادل  پیش  روز 
در این گزارش اثر سیاست جدید را بر نقدینگی و 

بازارهای دارایی بررسی می کند.
رشد نرخ بهره

هیات عامل بانک مرکزی در جلسه روز پنج شنبه، 
نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری 
درصد  واحد  یک  با  را  مرکزی  بانک  نزد  غیربانکی 
از  تصمیم  این  که  کرد  تعیین  درصد  افزایش، ۱3 

امروز ۱4 تیرماه ۱3۹۹ اجرا می شود.
آخرین  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
واقعی  بخش  عملکرد  از  آمده  دست  به  اطالعات 
اقتصاد نشان می دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در 
مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ 
فاصله  اعالم شده )22 درصد(  تورم هدف  از  تورم 
در  مرکزی  بانک  عامل  هیات  اساس،  این  بر  دارد. 
راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ 
ارزش پول ملی در جلسه پنج شنبه مورخ ۱2 تیرماه 
را  پولی  سیاست  اجرای  جدید  ترتیبات   ،۱3۹۹
تصویب کرد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی 
»عملیات  دستورالعمل   )۱۱( و   )6( مواد  براساس 
بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط 
و  بانک ها  سپرده گذاری  سود  نرخ  مرکزی«،  بانک 
موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 

یک واحد درصد افزایش، ۱3 درصد تعیین کرد. این 
در  بانک ها  نرخ سود سپرده گذاری  افزایش  دومین 
بانک مرکزی، در طول یک هفته گذشته محسوب 
می شود. پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در 
روز چهارشنبه مورخ 4 تیرماه ۱3۹۹، کف داالن نرخ 
سود را از ۱۰ به ۱2 درصد افزایش داده بود. به گفته 
دامنه  کاهش  هدف  با  تصمیم  این  مرکزی،  بانک 
نرخ  به سمت  تورم  نرخ  هدایت  و  نرخ سود  داالن 
تورم هدف اتخاذ شده است. نرخ سود اعتبارگیری 

بانک ها از بانک مرکزی 22 درصد است.
اهمیت کریدور نرخ بهره

باز،  بازار  عملیات  اجرای  ابتدای  در  مرکزی  بانک 
تا 22 درصد  را در محدوده ۱۰  بهره  نرخ  کریدور 
کارشناسان  برخی  زمان،  همان  از  کرد.  تعیین 
باشد،  تنگ تر  باید  کریدور  دامنه  که  بودند  معتقد 
البته گروه دیگری از کارشناسان بر این نظر بودند 
که با توجه به اینکه این اولین تجربه بانک مرکزی 
دامنه  می شده،  محسوب  بازار  عملیات  اجرای  در 
است.  برخوردار  ثانویه  اهمیت  درجه  از  کریدور 
شناسایی  سقف  و  کف  یک  با  سود،  نرخ  کریدور 
بانک  تسهیالت دهی  نرخ  داالن  سقف  می شود؛ 
مرکزی به بانک ها )نرخ تنزیل مجدد نهایی( و کف 
مرکزی  بانک  در  بانک ها  نرخ سپرده گذاری  داالن، 
است. در مورد کف داالن، نکته اینجاست که پیش 
از این، بانک مرکزی فاقد چنین ابزاری بود، اگر هم 
سودی پرداخت می کرد )در حد ۵/ ۰ درصد( بسیار 
این  اما  بود.  اهداف سیاستی  به  و بی توجه  محدود 
و  اهداف  با  باز،  بازار  اجرایی شدن عملیات  با  ابزار 
کارکردهای متفاوتی مجددا احیا شده و به بانک ها 
اجازه می دهد، منابع مازاد خودشان را به صورت یک 
شبه در این حساب کارسازی کنند و از منابع بانک 
در  این حساب  مشابه  کنند.  دریافت  سود  مرکزی 

آمریکا و اروپا هم وجود دارد که »دنیای اقتصاد« در 
گزارشی مجزا به آن پرداخته است.

از  استقراض  اولیه  هزینه  داالن،  سقف  مورد  در 
بانک مرکزی نرخ بهره ای است که بانک مرکزی برای 
تسهیالت به بانک ها در نظر می گیرد و از آن با عنوان 
نرخ تنزیل یاد می شود. اما نرخ تنزیل مجدد نهایی، 
اورژانسی  شرایط  در  بانک مرکزی  که  است  نرخی 
اوراق را از بانک ها خریداری می کند که کمی بیشتر 
از نرخ اسمی اوراق دولتی خواهد بود. به هر حال 
فروش اوراق به بانک مرکزی، بهتر از اضافه برداشت 
 22 سود  نرخ  اولی  چراکه  است،  مرکزی  بانک  از 
درصد دارد و دومی نرخ بهره 34 درصد. طبق آخرین 
داده های بانک مرکزی، نقدینگی در 3 ماه ابتدایی 
سال جاری معادل 3/ 7 درصد و پایه پولی معادل 8/ 
8 درصد رشد کرده است. درحالی که رشد نقدینگی 
در فصل اول سال گذشته معادل 3/ ۵ درصد بود. 
فعاالن  و  خانوارها  از  دولت  حمایت های  اگرچه 
بوده  اثرگذار  این رشد  به دلیل کرونا در  اقتصادی 
است، اما با توجه به تمدید حضور کرونا در ایران، 
نگرانی ها از رشد نقدینگی شدت گرفته است و به 
همین دلیل، بانک مرکزی سعی می کند با اقدامات 
فوری، از رشد نقدینگی بکاهد. رشد نقدینگی و پایه 
پولی، در ادامه می تواند منجر به تورم و نوسان در 
بازارها شود. کمااینکه اقتصاددانان معتقد هستند در 
شرایطی که درآمدهای نفتی کشور در حداقل قرار 
دارد، رابطه بین نقدینگی و تورم، بدون تاخیر زمانی 
حاکم می شود و نقدینگی باال می تواند به تورم باال 
ختم شود.  همین نقدینگی باال، خودش را در رشد 
بازار دارایی ها نشان داده است.  بازار سهام و دیگر 
حتی برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که رشد بورس 
مهم  مساله  است.  نقدینگی  نوسانات  از  تابعی  هم 
این است که نوسانات بازارها، خود موجب تشویش 

https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C&rlz=1C1GCEV_enIR864IR865&sxsrf=ALeKk01hHYVtNYgzU9RmSxeCfwLyQE3daA:1593860593313&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjumfGzubPqAhX4SRUIHVVJBRIQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1280&bih=832#imgrc=i-jvS1npX9pjkM
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نگاه آخر

مراسم خاکسپاری سیروس گرجستانی

مراسم خاکسپاری سیروس گرجستانی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر شنبه ۱۴ 
تیر ماه با حضور جمعی از هنرمندان و مردم، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( 

برگزار شد.

https://www.isna.ir/photo/99041410246/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C#7
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